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 الرحمن الرحیماهلل بسم 

 سوره فاطر

 مطالبست رفه

 1 ............................................................................................................................... 24/12/1395         مقدمه( 700

 وَ ُثالثَ وَ مَثْنى أَجْنِحَةٍ أُولي رُسُالً الْمَالئِكَةِ جاعِلِ  الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لِلَّهِ الْحَمْدُ ؛الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ  1 هیآ( 35) فاطر سوره( 701

 3 ....................................................................................25/12/1396   قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ یَشاءُ ما الْخَْلقِ فِي یَزیدُ رُباعَ

 15 26/12/1396الْحَكیمُ الْعَزیزُ هُوَ وَ بَعْدِهِ ِمنْ لَهُ مُرِْسلَ فَال یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمِْسكَ فَال َرحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفَْتحِ ما2هیآ( 35) فاطر سوره( 702

 23تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى هُوَ إِالَّ إِلهَ ال الْأَرْضِ وَ  السَّماءِ مِنَ یَرْزُقُكُمْ اللَّهِ  غَیْرُ خالِقٍ  مِنْ َهلْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُُروا النَّاسُ أَیُّهَا یا  3هیآ( 35) فاطر سوره(703

 28 ..................... 28/12/1396                 الْأُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ إِلَى وَ قَْبلِكَ مِنْ رُُسلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ ِإنْ وَ  4 هیآ( 35) فاطر سوره( 704

 33 ..................... 29/12/1396 الْغَرُورُ بِاللَّهِ یَغُرَّنَّكُمْ ال وَ الدُّنْیا الْحَیاةُ تَغُرَّنَّكُمُ فَال حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا یا 5 هیآ( 35) فاطر سوره( 705

 41 ...................... 1/1/1397 السَّعیرِ بِأَصْحا مِنْ لِیَكُوُنوا حِزْبَهُ یَدْعُوا إِنَّما عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّیْطانَ إِنَّ 6 هیآ( 35) فاطر سوره( 706

 48 ................ 2/1/1397 كَبیرٌ أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ الصَّالِحاتِ عَمُِلوا وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ شَدیدٌ عَذابٌ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ 7 هیآ( 35) فاطر سوره( 707

 إِنَّ حََسراتٍ عَلَْیهِمْ نَفْسُكَ تَذْهَبْ فَال یَشاءُ مَنْ َیهْدي وَ یَشاءُ مَنْ یُضِلُّ اللَّهَ فَِإنَّ حَسَناً فَرَآهُ عَمَلِهِ سُوءُ لَهُ زُیِّنَ فََمنْ أَ 8 هیآ( 35) فاطر سوره( 708

 56 ............................................................................................................................... 3/1/1397 یَصْنَعُونَ بِما عَلیمٌ اللَّهَ

 72 5/1/1396النُّشُور كَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِفَأَْحیَیْنا مَیِّتٍ َبلَدٍ يإِل فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ رْسَلَأَ الَّذي اللَّهُ وَ 9هیآ(35)فاطر سوره(173/709

 لَهُمْ  السَّیِّئاتِ یَمْكُُرونَ الَّذینَ وَ یَرْفَعُهُ الصَّالِحُ الْعَمَلُ وَ الطَّیِّبُ الْكَلِمُ یَصْعَدُ إَِلیْهِ جَمیعاً الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ یُریدُ كانَ مَنْ  10 هیآ( 35) فاطر سوره( 710

 78 ............................................................................................................... 6/1/1397 یَبُورُ هُوَ أُولئِكَ مَكْرُ وَ شَدیدٌ عَذابٌ

 مُعَمَّرٍ  ِمنْ یُعَمَّرُ ما وَ بِعِلْمِهِ إِالَّ تَضَعُ ال وَ يأُنْث مِنْ تَحْمِلُ  ما وَ  أَزْواجاً جَعَلَكُمْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَ  11 هیآ( 35) فاطر سوره( 711

 94 ..................................................................................... 8/1/1397 یَسیرٌ اللَّهِ يعَلَ ذلِكَ إِنَّ كِتابٍ  في إِالَّ عُمُرِهِ مِنْ یُنْقَصُ ال وَ

 تَْستَخْرِجُونَ  وَ طَرِیًّا لَحْماً تَأْكُلُونَ كُلٍّ مِنْ وَ أُجاجٌ مِلْحٌ هذا وَ شَرابُهُ سائِغٌ فُراتٌ عَذْبٌ هذا الْبَحْرانِ یَسْتَوِي ما وَ 12 هیآ( 35) فاطر سوره( 712

 105 ............................................................... 9/1/1397 تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَُغوا َمواخِرَ فیهِ الْفُلْكَ يتَرَ وَ تَلَْبسُونَها حِلْیَةً

 لَهُ  رَبُّكُمْ اللَّهُ  ذلِكُمُ يمُسَمًّ لِأَجَلٍ یَجْري كُلٌّ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ اللَّیْلِ ِفي النَّهارَ ُیولِجُ وَ النَّهارِ فِي اللَّیْلَ ُیولِجُ 13 هیآ( 35) فاطر سوره( 713

 114 ..................................................................................... 10/1/1397 قِطْمیرٍ مِنْ یَمْلِكُونَ ما دُونِهِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ وَ الْمُلْكُ

 123بیرٍخَ  ِمثْلُ یُنَبِّئُكَ ال وَ بِشِرْكِكُمْ َیكْفُرُونَ الْقِیامَةِ  یَوْمَ وَ  لَكُمْ اسْتَجاُبوا مَا سَِمعُوا َلوْ وَ ُدعاَءكُمْ یَسْمَعُوا ال َتدْعُوهُمْ إِنْ 14 هیآ( 35) فاطر سوره( 714

 128 ............................................ 12/1/1397   الْحَمیدُ الْغَنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ يإِلَ الْفُقَراءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یا 15 هیآ( 35) فاطر سوره( 715

 138 ................................................................... 13/1/1397    جَدیدٍ بِخَلْقٍ یَأْتِ وَ یُذْهِبْكُمْ یَشَأْ إِنْ 16 هیآ( 35) فاطر سوره( 716

 143 .................................................................... 14/1/1397                بِعَزیزٍ اللَّهِ يعَلَ ذلِكَ ما وَ 17 هیآ( 35) فاطر سوره( 717

 یَخْشَوْنَ الَّذینَ  تُنْذِرُ إِنَّما يقُرْب ذا كانَ لَوْ وَ ءٌشَيْ مِنْهُ یُحْمَلْ ال حِمْلِها يإِل مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ وَ يأُخْر وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ 18 هیآ( 35) فاطر سوره( 718

 147 .......................................................... 15/1/1397 الْمَصیرُ اللَّهِ يإِلَ وَ لِنَفْسِهِ يیَتَزَكَّ فَإِنَّما يتَزَكَّ مَنْ وَ الصَّالةَ أَقاُموا وَ بِالْغَیْبِ رَبَّهُمْ

 161 ...................................................................... 17/1/1397         الْبَصیرُ وَ يالْأَعْم یَسْتَِوي ما وَ 19 هیآ( 35) فاطر سوره( 719

 168 ....................................................................... 18/1/1397               النُّورُ الَ وَ الظُّلُماتُ الَ وَ 20 هیآ( 35) فاطر سوره( 720

 175 ....................................................................... 19/1/1397                الْحَرُورُ الَ وَ الظِّلُّ الَ وَ 21 هیآ( 35) فاطر سوره( 721

 181 ......... 20/1/1397 الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسِْمعٍ أَنْتَ ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَِوي ما وَ 22 هیآ( 35) فاطر سوره( 722
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 194 .............................................................. 21/1/1397                  فاطر سوره 22 تا 19 اتیآ به یمجموع ینگاه( 722/1

 197 ............................................................................................ 21/1/1397  نَذیرٌ إِالَّ أَنْتَ إِنْ 23 هیآ( 35) فاطر سوره( 723

 203 ......................................22/1/1397 نَذیرٌ فیها خَال إِالَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ  وَ نَذیراً وَ بَشیراً ِبالْحَقِّ أَرْسَلْناكَ إِنَّا 24 هیآ( 35) فاطر سوره( 724

 212 ..... 23/1/1397 الْمُنیرِ بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالَْبیِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَْتهُمْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ كَذَّبَ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ ِإنْ وَ 25 هیآ( 35) فاطر سوره( 725

 217 .................................................................. 24/1/1397 نَكیرِ كانَ فَكَیْفَ كَفَرُوا الَّذینَ أَخَذْتُ ثُمَّ 26 هیآ( 35) فاطر سوره( 726

 أَلْوانُها مُخْتَِلفٌ حُمْرٌ وَ بیضٌ جُدَدٌ الْجِبالِ ِمنَ وَ أَلْوانُها مُخَْتلِفاً ثَمَراتٍ بِهِ فَأَْخرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ 27 هیآ( 35) فاطر سوره( 727

 221 ................................................................................................................................... 25/1/1397 ُسودٌ غَرابیبُ وَ

 227 ..  غَفُورٌ  عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يیَخْشَ إِنَّما كَذلِكَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ بِّالدَّوَا وَ النَّاسِ ِمنَ وَ 28 هیآ( 35) فاطر سوره( 728

 238 27/1/1397 تَبُورَ لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ عَالنَِیةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ ِكتابَ یَتْلُونَ الَّذینَ إِنَّ 29هیآ(35)فاطر سوره(729

 247 ............................................. 28/1/1397   شَكُورٌ غَفُورٌ إِنَّهُ فَضْلِهِ مِنْ یَزیدَهُمْ وَ أُُجورَهُمْ لِیُوَفِّیَهُمْ   30 هیآ( 35) فاطر سوره( 730

 252 .......... 1/2/1397 بَصیرٌ لَخَبیرٌ بِعِبادِهِ اللَّهَ إِنَّ یَدَیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً اْلحَقُّ ُهوَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ 31 هیآ( 35) فاطر سوره( 731

 ذلِكَ  اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ  مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِْنهُمْ وَ  لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَِمنْهُمْ ِعبادِنا مِنْ  اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ  أَوْرَثْنَا ثُمَّ 32 هیآ( 35) فاطر سوره( 732

 260 ................................................................................................................................... 2/2/1397 الْكَبیرُ الْفَضْلُ هُوَ

 283 ................. 4/2/1397 حَریرٌ فیها لِباُسهُمْ وَ لُؤْلُؤاً وَ ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ مِنْ  فیها یُحَلَّوْنَ یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ 33 هیآ( 35) فاطر سوره( 733

 290 ......................................... 5/2/1397  شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ 34 هیآ( 35) رفاط سوره( 734

 298 .......................... 6/2/1397 لُُغوبٌ فیها یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فیها َیمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا الَّذي 35 هیآ( 35) فاطر سوره( 735

 305 ..  كَفُورٍ كُلَّ زينَجْ كَذلِكَ عَذابِها مِنْ عَنْهُمْ یُخَفَّفُ ال وَ فَیَُموتُوا عَلَیْهِمْ يیُقْض ال جَهَنَّمَ نارُ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ وَ 36 هیآ( 35) فاطر سوره( 736

 جاَءكُمُ  وَ  تَذَكَّرَ مَنْ فیهِ یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ نَعْمَلُ كُنَّا الَّذي غَیْرَ صالِحاً نَعَْملْ أَخِْرجْنا رَبَّنا فیها یَصْطَرِخُونَ ُهمْ وَ 37 هیآ( 35) فاطر سوره( 737

 313 ............................................................................................................ 8/2/1397 نَصیرٍ مِنْ لِلظَّالِمینَ فَما فَذُوقُوا النَّذیرُ

 320 ......................................... 9/2/1397 الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ 38 هیآ( 35) فاطر سوره( 738

 یَزیدُ ال وَ مَقْتاً إِالَّ رَبِّهِمْ عِنْدَ كُفْرُهُمْ اْلكافِرینَ یَزیدُ ال وَ كُفْرُهُ فَعَلَیْهِ  كَفَرَ فَمَنْ الْأَرْضِ فِي خَالئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ  39 هیآ( 35) فاطر سوره( 739

 324 ...................................................................................................................... 17/2/1397 خَساراً إِالَّ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ

 آتَیْناهُمْ أَمْ السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَْرضِ مِنَ خَلَُقوا ذا ما أَرُوني اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ شُرَكاَءكُمُ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ 40 هیآ( 35) فاطر سوره( 740

 332 ....................................................................... 18/2/1397 غُرُوراً إِالَّ بَعْضاً بَعْضُهُمْ الظَّالِمُونَ یَعِدُ إِنْ بَلْ ِمنْهُ بَیِّنَةٍ يَعل فَهُمْ كِتاباً

 338  غَفُوراً حَلیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ ِمنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ 41 هیآ( 35) فاطر سوره( 741

 352نُفُوراً إِالَّ زادَهُمْ ما رٌینَذ جاءَهُمْ فَلَمَّا الْأُمَمِ يإِحْدَ مِنْ يأَهْد كُونُنَّیلَ رٌینَذ جاءَُهمْ لَئِنْ مانِهِمْیأَ َجهْدَ ِباللَّهِ أَْقسَمُوا وَ 42 هیآ( 35) فاطر سوره( 742

 سُنَّتِ لِ َتجِدَ َفلَنْ نَیالْأَوَّل سُنَّتَ إِالَّ نْظُرُونَی َفَهلْ بِأَهْلِهِ إِالَّ ئُیالسَّ الْمَكْرُ قُیحی ال وَ  ئِ یالسَّ مَكْرَ وَ الْأَرْضِ يفِ اْسِتكْباراً 43 هیآ( 35) فاطر سوره( 743

 358 ...................................................................................................... 21/2/1397 الًیتَحْو اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ لَنْ وَ الًیتَبْد اللَّهِ

 مِنْ  عْجِزَهُیُلِ اللَّهُ كانَ ما وَ قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ قَبْلِهِمْ مِنْ نَیالَّذ عاقِبَةُ كانَ فَیكَ نْظُرُوایفَ الْأَرْضِ يفِ رُوایسی لَمْ وَ  أَ 44 هیآ( 35) فاطر سوره( 744
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 24/12/1395( مقدمه         700

 یَتْلُونَ  لَّذِینَا إِنَّ»هایي است كه در مكه نازل شده، و از حسن بصري نقل شده كه دو آیه آن )آیات از سوره فاطر سوره

(؛ هرچند كه برخي بر 624ص ،8ج البیان،مجمعدر مدینه نازل شده است )«(  33... ، الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» و «29... ،  اللَّهِ كِتابَ

 (6، ص17آید )المیزان، جاین باورند كه از سیاق آیات چنین مطلبي برنمي

سیري، اساسا به شود، چنانكه در برخي از كتب تفهم شناخته مي« سوره مالئكه»، به اسم «سوره فاطر»این سوره عالوه بر 

 (229ص ،4این اسم آمده است. )مثال تفسیر صافي، ج

آیه  46آیه؛ و بر اساس روایات شامي و مدني اخیر  45تعداد آیاتش بر اساس روایات مكي و كوفي و بصري و مدني اول 

 1 است.

 هاي اختالف به بیان زیر است:هاي عثمان طه را مقیاس قرار دهیم، محلگذاري قرآناگر شماره

 لَهُمْ  الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا ینَالَّذ وَ« + »شَدِیدٌ عَذابٌ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذِینَ»)در روایت بصري و شامي، دو آیه است  7آیه 

 «(كَبیر أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ

 الْأَعْمى یَسْتَوِي ما )وَ 21-19زیز(، و نیز آیات بِعَ اللَّهِ عَلَى ذلِكَ ما جَدیدٍ، وَ بِخَلْقٍ یَأْتِ وَ یُذْهِبْكُمْ یَشَأْ )إِنْ 17-16آیات 

 هر كدام یك آیه است. ري،بص روایت درالْحَرُورُ(،  الَ وَ الظِّلُّ الَ وَ النُّورُ، الَ وَ الظُّلُماتُ الَ وَ الْبَصیرُ، وَ

َنذیرٌ(  إِالَّ أَنْتَ  الْقُبُورِ، إِنْ فِي مَنْ بِمُسِْمعٍ أَنْتَ  ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما )وَ  23-22آیات 

 یك آیه است. شامي، روایت در

 أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ  زالَتا لَئِنْ وَ+ » «تَزُوال أَنْ  الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ)»در روایت بصري، دو آیه است  41آیه 

 «(غَفُورا حَلیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ

 الْمَكْرُ یَحیقُ  ال وَ السَّیِّئِ مَكْرَ وَ الْأَرْضِ فِي اسْتِكْباراً)»نیز در روایات بصري و شامي و مدني اخیر دو آیه است  43آیه 

 («تَحْویال اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ لَنْ وَ» « +تَبْدیالً  اللَّهِ تِلِسُنَّ  تَجِدَ فَلَنْ الْأَوَّلینَ سُنَّتَ إاِلَّ یَنْظُرُونَ فَهَلْ بِأَهْلِهِ إِالَّ السَّیِّئُ
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 2893سعد السعود للنفوس منضود، ص؛ 6242، ص8البیان، جمجمع؛ 4101، ص8التبیان فى تفسیر القرآن، ج

 حدیث

 ( از پیامبر اكرم ص روایت شده است:1

خواند كه از را به سوي خود مي كسي كه سوره مالئكه ]= سوره فاطر[ را بخواند روز قیامت سه در از درهاي بهشت او

 هر دري كه مي خواهي وارد شو!

 5334ص ،4ج القرآن، تفسیر في ؛ البرهان624ص ،8ج البیان،مجمع

 األبواب أي نم أدخل أن الجنة من أبواب ثالثة القیامة یوم دعته المالئكة سورة قرأ من قال ص النبي عن كعب بن أبي

 شئت.

 

 شده است:( از امام صادق ع روایت 2

 ا تعبیر الحمدهللبدو حمد با همدیگر، یعني حمدِ سبأ و حمد فاطر ]كنایه از دو سوره سبأ و فاطر، از این جهت كه هر دو 

ي كه آن دو برد در حفظ و امان خداوند است؛ و كسرا اگر كسي در شبي بخواند مادام كه در آن شب بسر مي اند[شروع شده

شود كه بر دلش يمامر ناخوشایندي به او نرسد، و از خیر دنیا و خیر آخرت چیزي به او داده  را در روزش بخواند در آن روز

 خطور نكرده و افق آرزوهایش بدان نرسیده باشد.

                                                      
و « الْفَضْلُ الْكَبِیرُ »إلى قوله « إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ»في قول مجاهد و قتادة: ال ناسخ فیها و ال منسوخ، و به قال الحسن إال آیتین قوله مكیة .  1

 هي خمس و أربعون آیة عراقي و حجازي إال إسماعیل. و ست و أربعون في عدد إسماعیل و الشامیین.

 .اآلیة «الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» اآلیة «اللَّهِ كِتابَ یَتْلُونَ الَّذِینَ إِنَّ» آیتین إال الحسن قال مكیة فاطر . سورة 2

 الباقین في خمس و األخیر المدني و شامي آیة أربعون و ست: آیها عدد

 شامي غیر «الْقُبُورِ فِي مَنْ» البصري غیر ثالثهن «النُّورُ» و «الْبَصِیرُ» و «جَدِیدٍ» شامي بصري «شَدِیدٌ عَذابٌ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذِینَ» آیات سبع: اختالفها

 األخیر المدني و شامي بصري «تَبْدِیلًا» بصري «تَزُوال أَنْ»

یَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ إلى  سورة المالئكة مكیة في قول مجاهد و قتادة لیس فیها ناسخ و ال منسوخ و به قال حسن البصري إال آیتین قوله إِنَّ الَّذِینَ .  3

 قوله ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ و هي خمس و أربعون آیة في الكوفي و البصري و المدني األول و في اآلخر ست و أربعون آیة

 را آورده است: اي دارد كه در دو روایت دیگر هم آن تتمه. در تفسیر برهان این روایت را از كتاب خواص القران نقل كرده و تتمه 4

 أبواب ثمانیة القیامة یوم نادته تعالى اهلل عند ما بها یرید السورة هذه قرأ من»: قال أنه( آله و علیه اهلل صلى) النبي عن روي(: القرآن خواص) من

 من یقوم أن یقدر لم الناس، من شاء من حجر في جعلها و قارورة، في كتبها من و شاء، أیها من فیدخل الجنة، إلى مني ادخل هلم: یقول باب كل و الجنة،

 .«تعالى اهلل بإذن حجره، من ینزعها حتى مكانه

 یقوم أن یقدر لم به، یعلم ال بحیث الناس من أراد من حجر في تركها و خشب، قارورة في تركها و كتبها من»(: آله و علیه اهلل صلى) اهلل رسول قال

 .«ینزعها حتى

 حجر في تركها إن و عنه، عهایرف حتى مكانه من یخرج لم أراد، من مع جعلها و علیها، ما أحرز و قارورة في كتبها من»(: السالم علیه) الصادق قال

 .«تعالى اهلل بإذن عنه، یرفع حتى موضعه من یقوم أن یقدر لم غفلة، على رجل
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 373ص المؤمنین، صفات في الدین ؛ أعالم110ص األعمال، ثواب

 عَنْ  انَحَسَّ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي الَقَ یَحْیَى بْنُ حَمَّدُمُ  حَدَّثَنِي قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي

 الحمدین: الَقَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أُذَیْنَةَ أَبِي ابْنِ عَنِ عَائِذٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  الْبَطَائِنِيِّ[ ابْنِ] الْحَسَنُ حَدَّثَنِي قَالَ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

 لَمْ نَهَارِهِ ِفي مَاقَرَأَهُ فَمَنْ كِلَاءَتِهِ وَ اللَّهِ حِفْظِ فِي لَیْلَتِهِ فِي لْیَزَ لَمْ َلیْلَةٍ فِي قَرَأَهُمَا مَنْ فَاطِرٍ حَمْدِ وَ سَبَإٍ حَمْدِ جَمِیعاً[ لِلْحَمْدَیْنِ ]

 .مُنَاهُ یَبْلُغْ لَمْ وَ قَلْبِهِ عَلَى یَخْطُرْ لَمْ مَا الْآخِرَةِ خَیْرِ وَ الدُّنْیَا خَیْرِ مِنْ أُعْطِيَ وَ مَكْرُوهٌ نَهَارِهِ فِي یُصِبْهُ

 

                         غرض سوره

 به رگشتنب و معاد و پیامبر، رسالت و ربوبیت، در تعالى خداى یگانگى است: دین گانهسه اصول بیان سوره این غرض

اي نى، و اشارهزمی و آسمانى بزرگ هاىنعمت از بعد از برشمردن تعدادي منظور این و مساله؛ سه این بر استدالل و او؛ سوى

 شود.به طور خاص، انجام مي انسانها امر و عام، طور به جهان امر متقن تدبیر به

ت یا ندادن فاضه نعمكند به اینكه گشایش باب رحمت و بستن آن، و ااي اجمالي ميو مقدم بر این بیان تفصیلي، اشاره

 اند. )المیزان،هاي این رحمتها و نعمتها كه همان فرشتگانكند به واسطهاي ميآن تنها به دست اوست؛ و مقدم بر این اشاره

 (5ص ،17ج

 

 ؛الرَّحیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ  1( آیه 35( سوره فاطر )701

 اللَّهَ  إِنَّ یَشاءُ ما الْخَلْقِ فِي یَزیدُ رُباعَ وَ ثُالثَ  وَ  مَثْنى أَجْنِحَةٍ ُأولي رُسُالً الْمَالئِكَةِ جاعِلِ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لِلَّهِ الْحَمْدُ

 25/12/1396  قَدیرٌ  ءٍشَيْ كُلِّ عَلى

 ترجمه

  مهربان؛ همواره گستررحمت خداوند نام به

ها و زمین است، فرشتگان را رسوالني قرار داده داراي پدیدآرنده آسمان كه است خداوندي آنِ از ستایش و سپاس هرگونه

 افزاید؛ همانا خداوند بر هر كاري تواناست.هایي دو به دو و سه به سه و چهار به چهار، در خلقت هر چه بخواهد ميبال

 نکات ادبی

 «فاطِر»

شاید بتوان  و كردن؛ آشكار و ابراز با همراه چیزي كافتنش و گشودن بر كندمي داللت اصل در «فطر» ماده قبال بیان شد كه

است؛  باب همین از هم روزه «إفطار» و «فِطْر»رود. در فارسي به كار مي« شكافتن»و « شكُفتن»گفت این ماده معادل دو تعبیر 

 گویند. «فُطْر» زندمي بیرون و شكافدمي را زمین كه جهت این از هم «قارچ» به چنانكه
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 گاهي و( 3/ملك) «فُطُورٍ مِنْ  تَرى هَلْ» مانند است، ایراد و عیب كردن برمال منظور به و فساد باب از گاهي شكافتن این

( 18/مزمل) «مَفْعُولًا وَعْدُهُ كانَ بِهِ مُنْفَطِرٌ السَّماءُ » مانند بوده، مخفي تاكنون كه حقایقي شدن آشكار منظور ،به است صالح باب از

 این در است، رفته كار به[ شيء وجود كردن آشكار و عدم شكافتن] ایجاد و خلقت معناي در «فَطر» اینكه به توجه با البته كه

 النَّاسَ  فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ) «فطرت» اساس، همین بر و باشد؛ الهي ایجاد و ابداع قبول معناي به تواندمي «انفطار» اخیر، آیه

 . است كرده ایجاد انسانها نهاد در خداوند كه است چیزي آن معناي به( 30/روم عَلَیْها؛

 حالت كه نحوي به است[ چیزي در] جدیدي حالت یك آوردن پدید معناي به «فطر» ماده اصل كه باورند این بر برخي

 هم و گشودن، و شكافتن بر هم كند،مي صدق ابداع و آفرینش و ایجاد بر هم كه است جهت این به و بزند، هم به را آن قبلي

 چیزي. نمودن ابراز و كردن آشكار بر

 «فعل» كه انددانسته همین در هم را «فعل» با تفاوتش و است( كار دادن انجام)=  «فعل» یك بارز مصداق «فطر» واقع، در

 باشد. همراه «درآوردن ظهور منصه به» با كه است دادني انجام «فطر» اما است؛ كار یك دادن انجام مطلقِ

 جدید وضع و حاالت كه جهت این از یا است، خداوند اسماء از( 1/فاطر الْأَرْض؛ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لِلَّهِ الْحَمْدُ) «فاطِر»

 به را اشیاء و شكافدمي را عدم گویي] است اشیاء پدیدآورنده و كننده ایجاد اساساً كه جهت این از ویا آوردمي پدید عالم در

 .[رساندمي ظهور منصه
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  «الْمَالئِکَة  »

 ذیل در را كلمه این كه كساني از برخي حتي لغت، اهل اغلب برسد، نظر به ابتدا در شاید آنچه قبال بیان شد كه برخالف

 «مالئكه» كلمه كه باورند این بر( 292 /5البحرین مجمع ؛275 /6اللغة في المحیط مثال) اندداده قرار بررسي مورد «ملك» ماده

 نیست. «ملك» ریشه این از لزوماً

 مفعله وزن در و باشدمي( رسانيپیام) «رسالت» معناي به كه است بوده «ألك» از آن اصل كه است این دیدگاه معروفترین

 به بعد و درآمده( معفله وزن بر) «مألكه» صورت به و( «ل» و «أ» حرف دو جابجایي) داده رخ قلب بعد گرفته، قرار( مألكه)

 شودنمي داده ايقطعي نظر جمع، یا است مفرد معناي به «ملَك» آیا اینكه درباره دیدگاه، این در. است درآمده «مالئكه» صورت

 لسان ؛381 /5العین كتاب. )دانندمي جمع را مالئكه و ملَك كلمه دو هر برخي و دانندمي ملك جمع را مالئكه برخي و

 (82/القرآن ألفاظ مفردات ؛ 511 /13العروس تاج ؛ 19 /2المنیر المصباح ؛ 394 /10العرب

( رسانيپیام) رسالت معناي به هم ماده این و بوده «ألك» ریشه بلكه نداده، رخ آن در قلبي كه است این دارترطرفكم دیدگاه

 به و شده ساقط همزه بیان، در سهولت خاطر به كلمه، این در و است بوده( مَفعل وزن بر) «مَلْأَك» اصل، در و رود؛مي كار به

 في النهایة. )شودمي گفته «مالئك» و افتدمي هم آن «ه» گاهي كه شده مالئكه ،«مَلْأَك» جمع آنگاه و درآمده «مَلَك» صورت

. استدانسته برتر را قبلي نظر پایان در اما اند،كرده مطرح هم را «ألك» ماده كتابشان در برخي البته( 359 /4األثر و الحدیث غریب

 (634 /13العروس تاج ؛482 /10العرب لسان)

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-18/
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 «فعأل» وزن بر «مألك» آن مفرد واقع در شده، گرفته «ملك» ماده همان از كلمه این بوده معتقد كیسانابن قدما میان در البته

 /1البیان مجمع از نقل به. )باشدمي «فعائله» وزن بر «مالئكه» و شده تبدیل «مَلَك» به و افتاده بوده زاید چون اشهمزه كه بوده

 1 (482 /10العرب لسان. )است شده وارد نیز نقدهایي دیدگاه این بر كه( 174

 توجه با وگرنه تاس رفته كار به آنها براي نام این اندبوده فرشتگان انسان، غیر الهي رسوالن گروه مهمترین چون ظاهرا

 (175 /1لبیانا مجمع) داریم. هم رسول غیر فرشتگان ،«النَّاسِ مِنَ وَ رُسُلًا الْمَالئِكَةِ مِنَ یَصْطَفِي» آیه به

 ماده از رودمي ركا به[ خدا نیز و] انسان در حكمران معناي به كه «مَلِك» تعبیر كه شودمي معلوم اوصاف این با همچنین

 ألفاظ مفردات. )باشدمي «رسانپیام» معناي به اصل در كه است «مَلَك» است فرشتگان مورد در آنچه اما است؛ «ملك»

 (777/القرآن

  /qadr-http://yekaye.ir/al-097-04 100جلسه 

 «أَجْنِحَةٍ»

اند به میل ته( و برخي گف484ص ،1ج اللغة، المقاییس اند )معجمرا در اصل به معناي میل و انحراف دانسته« جنح»ماده 

است كه  این« رغبت»و « جنح»و « میل»شود و تفاوت سه واژه و رغبت به كاري یا به چیزي یا به سمت و سویي گفته مي

القه و گرایش كه میلي است كه همراه با ع« رغبت»كه همراه با عمل باشد و میلي است « جنح»عنواني مطلق است ولي « میل»

شود كه وقتي قرآن ( و از این توضیح بخوبي معلوم مي119و  117ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیقدروني باشد. )

 عَلَى تَوَكَّلْ وَ لَها فَاجْنَحْ سَّلْمِلِل جَنَحُوا إِنْ  وَبرد )را به كار مي« رغب الي السلم»و نه تعبیر « جنح للسلم»در مورد دشمنان تعبیر 

نها واقعي بودنش را آاي از تمایل به صلح است كه با عمل ( منظور صرفا ابراز تمایل به صلح نیست؛ بلكه گونه41ه؛ انفال/اللَّ

 نشان دهد.

 المقاییس )معجم (38؛ انعام/بِجَناحَیْهِ یَطیرُ طائِرٍ) كندگویند از این جهت كه به دو سو میل ميرا به بال پرندگان مي« جَناح»

 اضْمُمْ وَشود )گفته مي« جُناح»( و به پهلوي انسان و گاه به نحو استعاري به دست انسان هم به این مناسبت 484ص ،1ج اللغة،

                                                      
 :رُوَیْشِدٍ قول أَما و ...: نصه ما كتابه في قال و ألَك، ترجمة على مقدَّمة أَلك ترجمة سیدة البن المحكم في . و 1

 أَهال بَعْدُ نُالیِمْ لم فإنا  خَطَبْنا أَنَّا مَالَكاً فأَبْلِغْ

 :لهكقو شعره من موضع غیر في بذلك غلط قد و منه؛ غلط هو و ذلك، من مالَكاً فصاغ ك ل م من الموت مَلَك ظن فإنه: قال 

 غَرَضانِ مالَكٍ لسَهْمَيْ نِسائي  كأَنما نسائي، یَبْغِي مالَكٌ غَدا

 :قوله و 

 دَهاني بالفِراق مَوْتٍ فمالَكُ  أَعْصُراً جُهَیْنَةَ لي فاتْرُكْ رَبِّ فیا

 مَفْعَلٌ، مَألَكٌ مثالهِ إنما و سَمَكٍ، و فَلَكٍك فَعَلٌ مَلَك مثال أَن و أَصل المیم أَن فتوهم مَألَك یریدون هم و همزة، بغیر مَلَكٌ، یقولون رآهم أَنه ذلك و 

 :قوله هو و الشاذ؛ في إال التخفیف أُلزمت محذوفة العین و

 یَصُوبُ السماء جَوِّ من تَنَزَّلَ    لمَألَكٍ لكن و إلِنْسِيٍّ، فلسْتَ

 .الجُفاة األَعراب شعر في كثیر رُوَیْشد غلط مثل و 

http://yekaye.ir/al-qadr-097-04/
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( هرچند برخي بر این 207ص القرآن، ألفاظ )مفردات( 32ب، قصص/الرَّهْ مِنَ جَناحَكَ إِلَیْكَ اضْمُمْ؛ 22، طه/جَناحِكَ إِلى یَدَكَ

آن است كه انسان به وسیله آن به سوي « جناح»باورند كه استعمال آن در مورد دست، مجازي نیست، و وجه تسمیه دست به 

 (118ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات في شود. )التحقیقچیزي متمایل مي

 ؛ مفردات484ص ،1ج اللغة، المقاییس از راه حق منحرف شده است )معجمگویند از این جهت كه به گناه مي« جُناح»

 فته است.ربار در قرآن كریم به كار  25و تعابیر مشابه آن « عَلَیْكُمْ جُناحَ ال»( و تعبیر 207ص القرآن، ألفاظ

 «ر باعَ  وَ ث الثَ وَ مَثْنى»

 أربعة و تا(تا سه)سه ثةثال ثالثة بوده: اثنین اثنین )دوتا دوتا(،اند؛ یعني اصلش این سه كلمه را غالبا صفات معدوله دانسته

، 8البیان، جرتا( )مجمعتا و چهارتا چهاتا سهاست )یعني بالهاي دوتا دوتا و سه «أَجْنِحَةٍ »)چهارتا چهارتا( كه موصوفش  أربعة

بر « رسالً » ل آن فعل محذوفي است كه كلمهاند كه این كلمات، حال هستند و عام( و برخي این احتمال را مطرح كرده525ص

، 9فرستد )البحر المحیط، جفرشتگاني كه خداوند آنها را دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتا مي»كند، یعني آن داللت مي

 ( 11ص

 اختالف قرائت

به « فاطِرِ»رائات غیرمشهور شود؛ اما در قگذاري شده قرائت ميدر قرائات مشهور، این آیه به همین صورتي كه اعراب

به « رُسُالً»و نیز « المالئكةَجَعَلَ »یا « مالئكةَال جاعلَ»یا « المالئكةِجاعلُ »هاي به صورت« المالئكةِجاعلِ »، « فَطَرَ»صورت 

 1(10-9ص ،9ج المحیط، قرائت شده است. )البحر« الً رُسْ»صورت 

                                                      
 أما و جل، و عز للّه نعتا فیكون الذي إضمار على فأما: الرازي الفضل أبو قال. بعده ما نصب و ماضیا فعال جعله فطر،: الزهري و الضحاك قرأ . و 1

 أن عندي األحسن و محكیة، حاال فیكون الحال أما و البصریین، عند یجوز ال االسمي الموصول حذف و. انتهى. الحال بمعنى فیكون قبله فیما قد بتقدیر

 ... فطر، هو أي محذوف، مبتدأ خبر یكون

 و. الساكنین اللتقاء لتنوینا حذف نصبا، المالئكة تنوین، بغیر رفعا جاعل و: عمرو أبي عن الوارث عبد و جاعل هو أي بالرفع، جاعل: الحسن قرأ و

 .سَكَناً اللَّیْلَ جَعَلَ وَ الْإِصْباحِ  الِقُف: قرأ من كقراءة الجر و بألف، فاطر قراءته بعد ذلك و نصبا، المالئكة ماضیا، فعال جعل: نشیط بن خلید و یعمر، ابن قرأ

 . تمیم لغة هي و السین، بإسكان رسال: قیس بن حمید و الحسن، قرأ و

 إلى العبد من إخبارا لالجم هذه تكون أن فینبغي جعل، و فطر: قرأ فمن. المالئكة جعل و األرض و السموات فطر الذي ءقرى و: الزمخشري قال و

 في ألن جعل، فطر،: قوله في كونی كذلك الجمیل، لفعله بیان جهة ذلك یكون كذا، خولنا بكذا إلینا أحسن لزید الفضل: تقول كما النعم، من إلینا أسداه ما

 أنه السیرافي فمذهب. رسال نصب في الخالف ءیجي و للّه، صفة فیكونان المضي، بمعنى فاعل اسما أنهما فاألظهر جاعل، و: قرأ من و. تحصى ال نعما ذلك

 المذهبین نبی الترجیح و فعل، بإضمار منصوب أنه علي أبي مذهب و. الثاني نصب اسمین إلى إضافته یمكن لم لما ماضیا كان إن و الفاعل، باسم منصوب

 هو: قیل و. بدال عرابهإ ذاك إذ یكون و النصب، الماضي إعمال جواز في هشام و الكسائي مذهب على فیتخرج المالئكة نصب من أما و. النحو في مذكور

 .بدال إعرابه أیضا یكون و رسال، المالئكة یجعل: تقدیره مستقبل
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 حدیث 

در فرازي  1معروف است كه فرازهایي از آن قبال گذشت.« خطبه اشباح»كه به ( از امیرالمومنین ع خطبه اي روایت شده 1

 درباره فرشتگان آمده است:

نظیر، یعني بى مخلوقاتي ملكوتش، اعالى پهنه ساختن آباد و آسمانهایش، در دادن سكونت براى سبحان خداوند سپس

 هایي؛ بال داراى مختلف آفرید، هاىاندازه و گوناگون، هاىصورت به را را آفرید ... و آنان فرشتگانش

 آفرینش و بندند،نمى خود به هویداست خداوند در آفرینش صنع از كه را آنچه و گویند،مى تسبیح را او عزّت جالل آنان

 گیرندنمى قتبر او سب گفتار در كه اندیافتهكرامت بندگان آنان» بلكه كنند،نمى ادعا خداست مخصوص آفریدنش كه را چیزى

 . (27)انبیاء/ «كنندتنها به امر او عمل مى و

 روانه پیامبران جانب به نهیش و امر هايودیعه آنان را با و داد، خود قرار وحى آنجا اهل امانت در در را آنان خداوند

 شود؛  منحرف داخ رضاى راه از كه نیست كسى ایشان از داد و از این رو، تزلزل شبهات معصوم قرار از را آنان همه و فرمود،

 كنندهي تسهیلفرمود؛ درهای قرین آرامش تواضعِ همراه با با را هایشاندل و داد، یارى خود كمك فواید از را آنان و

  .كرد نصب توحیدش هاىنشانه بر روشنى مشعلهاى آنان براى و گشود؛ رویشان به را خود تمجیدهاى

 هاىكمان از و تردیدها شك ندهد؛ سوق مرگ سوى به را آنان روز، و شب رفت و و آمد نكند؛ سنگین را آنان گناهان بار

  نشود؛ افروخته بینشان در عداوت آتش اي نزند؛لطمه شانیقین هايگره بر هازنيگمانه نگیرد؛ نشان را ایمانشان استحكام خود

 ننماید؛ سلب آنان زا گرفته، جاى دلهاشان در حق از كه را جاللى و هیبت خورده، و پیوند آنان باطن با كه را ایمانى و حیرت،

 ...فكرشان ضربه زند بر آلودگي خود كه ندوزد طمع آنان به هاوسوسه و

 )خطبه اشباح( 91البالغه، خطبهنهج

 2... مَلَكُوتِهِ خَلْقاً بَدِیعاً مِنْ مَلَائِكَتِهِ وَ وَ مِنْهَا فِي صِفَةِ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإِسْكَانِ سَمَاوَاتِهِ وَ عِمَارَةِ الصَّفِیحِ الْأَعْلَى مِنْ

ولِي َأجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهِ لَا یَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي الْخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ وَ وَ أَنْشَأَهُمْ عَلَى صُوَرٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَ َأقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ أُ

جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِیمَا هُنَالِكَ « لُونَبَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَ»لَا یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ یَخْلُقُونَ شَیْئاً مَعَهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ 

بِ الشُّبُهَاتِ فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِیلِ مَرْضَاتِهِ أَهْلَ الْأَمَانَةِ عَلَى وَحْیِهِ وَ حَمَّلَهُمْ إِلَى الْمُرْسَلِینَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ عَصَمَهُمْ مِنْ رَیْ

هِ وَ نَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَةً عَلَى دِ الْمَعُونَةِ وَ أَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِینَةِ وَ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً ذُلُلًا إِلَى َتمَاجِیدِوَ أَمَدَّهُمْ بِفَوَائِ

عُقَبُ اللَّیَالِي وَ الْأَیَّامِ وَ لَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِیمَةَ إِیمَانِهِمْ وَ لَمْ أَعْلَامِ تَوْحِیدِهِ لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُؤْصِرَاتُ اآلْثَامِ وَ لَمْ تَرْتَحِلْهُمْ 

                                                      
  /jathiyah-http://yekaye.ir/al-045-03  1، حدیث124. جلسه  1

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-19 2، حدیث257جلسه 

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-47 1، حدیث512جلسه 

الْمُسَبِّحِینَ مِنْهُمْ فِي حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ وَ سُرَادِقَاتِ مَلَأَ بِهِمْ فُرُوجَ فِجَاجِهَا وَ حَشَى بِِهمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا وَ بَیْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ .  2

 غِهَا فَتَقِفُ خَاسِئَةً عَلَى حُدُودِهَا.الْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجِیجِ الَّذِي تَسْتَكُّ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُو

http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-03/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-19/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-47/
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مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ وَ مَا سَكَنَ  لْحَیْرَةُ مَا لَاقَ مِنْتَعْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ یَقِینِهِمْ وَ لَا قَدَحَتْ قَادِحَةُ الْإِحَنِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ لَا سَلَبَتْهُمُ ا

 1...مْ وَ هَیْبَةِ جَلَالِهِ فِي أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ وَ لَمْ تَطْمَعْ فِیهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَیْنِهَا عَلَى فِكْرِهِ مِنْ عَظَمَتِهِ 

 

 ( از امیرالمومنین ع درباره آفرینش فرشتگان روایت شده است:2

شان كند و راهيهایش سكني داد، پس نه در آنان سستي راه یابد و نه غفلت همرشتگاني كه آنها را آفرید و در آسمانو ف

 نه در آنان معصیتي باشد؛ 

 تند به طاعت تو؛كننده ترین هسترین آفریدگانت هستند از تو، و عملآنان داناترینِ مخلوقاتِ تو هستند به تو، و ترسان

 ها؛ ها و نه سستي بدنآنان را در برگیرد و نه فراموشي عقلنه خواب چشمان 

 ( آفرید؛20)مرسالت/« ارزشآبي كم»ها ]ي زنان[ ، و نه آنان را از اند و نه در رَحِمنه در اصالب ]مردان[ ساكن بوده

شید، و بر شان بخآنان را پدید آورد چه پدیدآوردني، پس در آسمانهایش ساكن فرمود، و به حضور در جوار خود كرامت

 شان قرار داد، و آنان را از آفات دور داشت، و از بالها حفظ كرد، و از گناهان پاك نمود؛وحي خود امین

و نبود اطاعت شدند؛ و اگر رحمت تقدم نميكردي ثابتشان نميكردند؛ و اگر تو تثبیتو اگر قوت تو نبود قوتي پیدا نمي

 نمي كردند؛ و اگر تو نبودي، نبودند؛ 

امر تو اینكه در قبال  واما آنان با همه جایگاهي كه در قبال تو دارند و اطاعتي كه از تو دارند و منزلتي كه نزد تو دارند 

پیچیدند و شمردند و به خود ميشان را حقیر ميدیدند، اعمالاهل غفلت نیستند، اگر آنچه از تو از آنان مخفي است مي

 اند؛ فهمیدند كه حق عبادت تو را ادا نكردهمي

 !داري آفریدگانت براى ابتالئاتي و چه نیكو! هستي معبودى و آفریدگار منزّهوه كه چه 

                                                      
  الْأَیْهَمِ الظَّلَامِ قَْترَةِ فِي وَ الشُّمَّخِ الْجِبَالِ عِظَمِ فِي وَ الدُّلَّحِ الْغَمَامِ  خَلْقِ فِي هُوَ مَنْ  مِنْهُمْ وَ.  1

لَى حَیْثُ انْتَهَتْ مِنَ عَرِقِ الْهَوَاءِ وَ تَحْتَهَا رِیحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَا ذَتْ فِي مَخَاوَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُوَم الْأَرْضِ السُّفْلَى فَهِيَ كَرَایَاتٍ بِیٍض َقدْ نَفَ

ى الْوَلَهِ إِلَیْهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْ رَغَبَاتُهُمْ مَا إِیقَانُ بِهِ إِلَإِیمَانِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِهِ وَ قَطَعَهُمُ الْ[ وَصَلَتْ حَقَائِقُ الْالْحُدُودِ الْمُتَنَاهِیَةِ قَدِ اسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ وَ ]وَصَّلَتْ

جَةُ خِیفَتِهِ فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّاعَةِ بِهِمْ وَشِی[ سُوَیْدَاءِ قُلُونْ مَحَبَّتِهِ وَ تَمَكَّنَتْ مِنْ ]سُوَیْدَاوَاتِعِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَیْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِهِ وَ شَرِبُوا بِالْكَأْسِ الرَّوِیَّةِ مِ 

رُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ وَ لَا یَسْتَكْثِ هُمْ عَظِیمُ الزُّلْفَةِ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ وَ لَمْ یَتَوَلَّهُمُ الْإِعْجَابُ فَاعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ وَ لَمْ یُنْفِدْ طُولُ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ مَادَّةَ تَضَرُّعِهِمْ وَ لَا أَطْلَقَ عَنْ

طُولِ جَاءِ رَبِّهِمْ وَ لَمْ تَجِفَّ لِهِمْ عَلَى طُولِ دُءُوبِهِمْ وَ لَمْ تَغِضْ َرغَبَاتُهُمْ فَیُخَالِفُوا عَنْ رَتَرَكَتْ لَهُمُ اسْتِكَانَةُ الْإِجْلَالِ نَصِیباً فِي تَعْظِیمِ حَسَنَاتِهِمْ وَ لَمْ تَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِی

مْ یَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِیرِ فِي أَمْرِهِ هِ أَصْوَاتُهُمْ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ فِي مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمْ وَ لَالْمُنَاجَاةِ أَسَلَاتُ أَلْسِنَتِهِمْ وَ لَا مَلَكَتْهُمُ الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ الْجُؤَارِ إِلَیْ

هِمْ وَ یَمَّمُوهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ دَائِعُ الشَّهَوَاتِ قَدِ اتَّخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِیرَةً لِیَوْمِ فَاقَتِخَهُمْ. وَ لَا تَعْدُو عَلَى عَزِیمَةِ جِدِّهِمْ بَلَادَةُ الْغَفَلَاتِ وَ لَا تَنْتَضِلُ فِي هِمَمِهِمْ رِقَابَ

طِعَةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَ مَخَافَتِهِ لَمْ تَنْقَطِعْ هْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ إِلَّا إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَیْرِ مُنْقَبَتِهِمْ لَا یَقْطَعُونَ أَمَدَ غَایَةِ عِبَادَتِهِ وَ لَا یَرْجِعُ بِهِمُ الِاسْتِ إِلَى الْمَخْلُوقِینَ بِرَغْ

َو لَوِ اسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ  لسَّعْيِ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ لَمْ یَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَى مِنْ أَعْمَالِهِمْفِي جِدِّهِمْ وَ لَمْ تَأْسِرْهُمُ الْأَطْمَاعُ فَیُؤْثِرُوا وَشِیكَ ا أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ مِنْهُمْ فَیَنُوا

 التَّحَاسُدِ وَ لَا تَشَعَّبَتْهُمْ مَصَارِفُ نِ عَلَیْهِمْ َو لَمْ یُفَرِّقْهُمْ سُوءُ التَّقَاطُعِ وَ لَا تَوَلَّاهُمْ غِلُّبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّیْطَالَنَسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمْ َو لَمْ یَخْتَلِفُوا فِي رَ

 نْ رِبْقَتِهِ زَیْغٌ وَ لَا عُدُولٌ وَ لَا وَنًى وَ لَا فُتُورٌ یَفُكَّهُمْ مِ  [ الرِّیَبِ وَ لَا اقْتَسَمَتْهُمْ أَخْیَافُ الْهِمَمِ فَهُمْ أُسَرَاءُ إِیمَانٍ لَمْ]الرَّیْبِ

 ةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ ِعظَماً.زَّزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهِمْ عِلْماً وَ تَزْدَادُ عِوَ لَیْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ یَ
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 الْمَلَائِكَةِ: خِلْقَةِ فِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 أَْخوَفُ  وَ بِكَ، خَلْقِكَ أَعْلَمُ هُمْ مَعْصِیَةٌ، فِیهِمْ لَا وَ غَفْلَةٌ عِنْدَهُمْ َلا وَ فَتْرَةٌ فِیهِمْ فَلَیْسَ سَمَاوَاتِكَ أَسْكَنْتَهُمْ وَ خَلَقْتَهُمْ مَلَائِكَةٌ وَ»

 یَسْكُنُوا لَمْ الْأَبْدَانِ، فَتْرَةُ لَا وَ الْعُقُولِ سَهْوُ لَا وَ الْعُیُونِ نَوْمُ یَغْشَاهُمْ لَا بِطَاعَتِكَ، أَعْمَلُهُمْ وَ إِلَیْكَ خَلْقِكَ أَقْرَبُ وَ مِنْكَ، خَلْقِكَ

 ائْتَمَنْتَهُمْ  وَ بِجِوَارِكَ أَكْرَمْتَهُمْ وَ سَمَاوَاتِكَ فَأَسْكَنْتَهُمْ إِنْشَاءً أَنْشَأْتَهُمْ مَهِینٍ، مَاءٍ مِنْ تَخْلُقْهُمْ لَمْ وَ الْأَرْحَامُ تَتَضَمَّنْهُمُ لَمْ وَ الْأَصْلَابَ

 لَا لَوْ وَ یَثْبُتُوا لَمْ  تَثْبِیتُكَ لَا لَوْ وَ وَوْایَقْ لَمْ قُوَّتُكَ لَا لَوْ وَ الذُّنُوبِ مِنَ طَهَّرْتَهُمْ وَ الْبَلِیَّاتِ وَقَیْتَهُمُ وَ الْآفَاتِ  جَنَّبْتَهُمُ وَ وَحْیِكَ عَلَى

 عَنْ  غَفْلَتِهِمْ قِلَّةِ وَ عِنْدَكَ مَنْزِلَتِهِمْ  وَ إِیَّاكَ طَوَاعِیَتِهِمْ وَ مِنْكَ مَكَانَتِهِمْ عَلَى إِنَّهُمْ أَمَا یَكُونُوا، لَمْ أَنْتَ لَا لَوْ  وَ یُطِیعُوا لَمْ رَحْمَتُكَ

 سُبْحَانَكَ  عِبَادَتِكَ حَقَّ یَعْبُدُوكَ لَمْ أَنَّهُمْ لَعَلِمُوا وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى لَآزَرُوا وَ أَعْمَالَهُمْ لَاحْتَقَرُوا مِنْكَ عَنْهُمْ خَفِيَ مَا عَایَنُوا لَوْ أَمْرِكَ

 2.خَلْقِك عِنْدَ بَلَاءَكَ أَحْسَنَ مَا مَعْبُوداً وَ خَالِقاً

                                                      
 . در اینجا دو حدیث دیگر هم درباره فرشتگان آمده است: 1

 بَیْنَ مَا مَلَأَ قَدْ لْبَقْلِا عَلَى الْقَطْرِ مِثْلُ الدُّرُّ سَاقِهِ عَلَى جَنَاحٍ سِتُّمِائَةِ لَهُ وَ جَْبرَئِیلَ ص اللَّهِ رَسُولُ رَأَى قَدْ وَ مُخْتَلِفَةً الْمَلَائِكَةَ اللَّهُ خَلَقَ ع الصَّادِقُ قَالَ

 مَلَائِكَةً  لِلَّهِ إِنَّ وَ عَةِالسَّابِ الْأَرْضِ فِي الْأُخْرَى وَ السَّابِعَةِ  السَّمَاءِ فِي الْیُمْنَى هُرِجْلُ صَارَتْ الدُّنْیَا إِلَى بِالْهُبُوطِ مِیكَائِیلَ اللَّهُ أَمَرَ إِذَا: قَالَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ

 مَسِیرَةُ  عَیْنَیْهِ إِلَى أُذُنَیْهِ شَحْمَةِ بَیْنَ مَا بُعْدُ مَلَكاً لِلَّهِ إِنَّ: قَالَ وَ طَاعَتِكَ، عَلَى قُلُوبَنَا بِّتْثَ النَّارِ وَ الْبَرْدِ بَیْنَ مُؤَلِّفاً یَا یَقُولُونَ نَارٍ مِنْ أَْنصَافُهُمْ وَ بَرْدٍ مِنْ أَنْصَافُهُمْ

 وَ  الْقِیَامَةِ، یَوْمِ إِلَى رُكَّعاً ائِكَةًمَلَ لِلَّهِ إِنَّ وَ الْعَرْشِ، بِنَسِیمِ یَعِیشُونَ إِنَّمَا وَ یَنْكِحُونَ الَ وَ یَشْرَبُونَ لَا وَ یَأْكُلُونَ لَا الْمَلَائِكَةَ إِنَّ: قَالَ وَ الطَّیْرِ، خَفَقَانَ عَامٍ خَمْسِمِائَةِ

 فِي أَوْ یَوْمٍ كُلِّ  فِي لَیَهْبِطُ  نَّهُإِ وَ الْمَلَائِكَةِ  مِنَ أَكْثَرَ اللَّهُ  خَلَقَ مِمَّا ءٍشَيْ مِنْ  مَا ص للَّهِا رَسُولُ قَالَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبُو قَالَ  ثُمَّ  الْقِیَامَةِ، یَوْمِ إِلَى سُجَّداً مَلَائِكَةً لِلَّهِ إِنَّ

 فَیُقِیمُونَ  ع الْحُسَیْنَ  یَأْتُونَ مَّثُ عَلَیْهِ فَیُسَلِّمُونَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ یَأْتُونَ ثُمَّ ص اللَّهِ لَرَسُو یَأْتُونَ ثُمَّ بِهِ فَیَطُوفُونَ الْحَرَامَ الْبَیْتَ فَیَأْتُونَ مَلَكٍ أَلْفَ سَبْعُونَ لَیْلَةٍ كُلِّ

 أَبَداً یَعُودُونَ لَا ثُمَّ السَّمَاءِ إِلَى مِعْرَاجٌ هُمْلَ وُضِعَ السَّحَرِ عِنْدَ كَانَ فَإِذَا عِنْدَهُ،

 الْفَهْمِ  عَةَسُرْ وَ الْعَقْلِ جَوْدَةَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ لَهُمُ جَعَلَ وَ احِدَةٍوَ تَسْبِیحَةٍ  مِنْ  مِیكَائِیلَ  وَ جَبْرَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ
 . این روایات هم در مورد فرشتگان قابل توجه است: 2

 مِنَ  أَكْثَرَ خَلْقٌ لَیْسَ : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ  الرَّقِّيِّ دَاوُدَ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ جَمِیعاً[ أَبِیهِ] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 (272ص ،8ج الكافي،. ) یَوْمٍ  كُلِّ فِي كَذَلِكَ وَ لَیْلَتَهُمْ الْحَرَامِ یْتِبِالْبَ  فَیَطَّوَّفُونَ مَلَكٍ أَلْفَ سَبْعُونَ السَّمَاءِ مِنَ لَیْلَةٍ كُلَّ لَیَنْزِلُ إِنَّهُ الْمَلَائِكَةِ

 أَرْبَعَةُ  لَهُ  جُزْءٌ وَ أَجْنِحَةٍ ثَلَاثَةُ لَهُ  جُزْءٌ وَ جَنَاحَانِ لَهُ جُزْءٌ أَجْزَاءٍ ثَلَاثَةِ عَلَى ةُالْمَلَائِكَ ص النَّبِيُّ قَالَ قَالَ رَفَعَهُ طَلْحَةَ بْنِ  هِاللَّ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنُ حَدَّثَنَا

 (272ص ،8ج الكافي،. )أَجْنِحَةٍ

 یَغْتَمِسُ  نَهَراً الْجَنَّةِ يفِ إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ عُتَیْبَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ یْسَرَةَمَ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .مَلَكاً مِنْهُ  تَقَطَّرُ  قَطْرَةٍ كُلِّ مِنْ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَیَخْلُقُ فَیَنْتَفِضُ مِنْهُ یَخْرُجُ ثُمَّ غَدَاةٍ كُلَّ ع جَبْرَئِیلُ فِیهِ

 إِلَى أُذُِنهِ شَحْمَةِ یْنَبَ مَا مَلَكاً جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ ِإنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْصُورٍ أَبِي بْنِ دُرُسْتَ عَنْ الْقَنْدِيِّ زِیَادٍ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ عَنْهُ

 (272ص ،8ج الكافي،. )الطَّیْرِ خَفَقَانِ عَامٍ خَمْسِمِائَةِ  مَسِیرَةُ عَاتِقِهِ

 عُنُقُهُ وَ  السَّابِعَةِ  الْأَرْضِ فِي رِجْلَاهُ  دِیكاً  جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي نْعَ الْفُضَیْلِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  مُعَلَّى عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ  الْحُسَیْنُ

 الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّهُ  ابُّنَرَ قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ صَاحَ وَ بِجَنَاحَیْهِ ضَرَبَ اللَّیْلِ  آخِرِ مِنْ يالثَّانِ الثُُّلثِ أَوِ اللَّیْلِ نِصْفِ فِي كَانَ إِذَا الْهَوَى فِي جَنَاحَاهُ وَ الْعَرْشِ تَحْتَ مُثْبَتَةٌ

 (273-272ص ،8ج الكافي،) صِیحتَ  وَ بِأَجْنِحَتِهَا الدِّیَكَةُ فَتَضْرِبُ الرُّوحِ وَ الْمَلَائِكَةِ رَبُّ غَیْرُهُ إِلَهَ فَلَا  الْمُبِینُ 
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اي س مناظرهآید و مامون مجلمتكلم معروف خراسان، در ایام اقامت امام رضا ع در طوس بدانجا مي( سلیمان مروزي، 3

 بوده است:« بداء»دهد. فرازي از این گفتگو مربوط به مساله بین او و امام رضا ع تشكیل مي

 آیا»فرماید و جل مي امام رضا ع فرمود: سلیمان! چه چیزي موجب شده كه منكر بداء باشي؛ در حالي كه خداوند عز

 اوست و»فرماید مي و( 67)مریم/« نبود چیزى كه حالى در آفریدیم این از پیش را او ما همانا كه آوردنمى یاد به انسان( این)

 زمین و آسمانها آورنده پدیدنو[ او] »فرماید ( و مي27)روم/« دنمایمى تجدید را آن باز و كندمى آغاز را آفرینش كه كس آن

ا از گل آغاز و خلقت انسان ر»فرماید ( و مي1)فاطر/« افزایدمي بخواهد چه هر خلقت در»فرماید ( و مي117)بقره/« [است]

 را آنها توبه یا و كندمى عذاب را آنان یا: خداست فرمان به موقوف[ كارشان] دیگر اىعدّه و»فرماید ( و مي7)سجده/« نمود

 كتابى در آنكه مگر شود،نمى كاسته عمرش ازنه  و یابدمى دراز عمر نه اىسالخورده هیچ و»ماید فر( و مي106)توبه/« پذیردمى

 ( ...11)فاطر/« است[ مندرج]

 گوید: علم خدا همان اراده اوست.در فراز دیگري از بحث سلیمان مي

 فرماید: نادان! پس هر وقت چیزي را بداند آن را اراده كرده است؟!امام رضا ع مي

 گفت: بله!

 داند؟!فرمود: پس چیزي را كه اراده نكرده نمي

                                                      
 مُزَاحِمٍ بْنِ َنصْرِ عَنْ بُهْلُولٍ بْنِ تَمِیمِ عَنْ حَبِیبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ بَكْرُ حَدَّثَنَا قَالَ زَكَرِیَّا بْنِ یَحْیَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ قُدْرَةِ َعنْ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ سُئِلَ: قَالَ وَهْبٍ بْنِ زَیْدِ عَنْ مَنْصُورٍ أَبِي عَنْ یَحْیَى بْنِ لُوطِ مِخْنَفٍ أَبِي عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ الْمِنْقَرِيِّ

 كَثْرَةِ وَ خَلْقِهِ لِعِظَمِ  وَسِعَتْهُ  مَا الْأَرْضِ إِلَى هَبَطَ مِنْهُمْ مَلَكاً أَنَّ لَوْ مَلَائِكَةً تَعَالَى وَ ارَكَتَبَ  لِلَّهِ إِنَّ قَالَ  ثُمَّ عَلَیْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ فَحَمِدَ خَطِیباً فَقَامَ عَظَمَتُهُ  جَلَّتْ تَعَالَى

 مَا عَامٍ سَبْعُمِائَةِ مَنْ هِمَلَائِكَتِ مِنْ یُوصَفُ كَیْفَ وَ صُورَتِهِ  تَرْكِیبِ حُسْنِ وَ مَفَاصِلِهِ یْنَبَ مَا لِبُعْدِ وَصَفُوهُ مَا یَصِفُوهُ أَنْ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ كُلِّفَتِ لَوْ مَنْ مِنْهُمْ وَ أَجْنِحَتِهِ

 جَوِّ  فِي قَرَارٍ غَیْرِ عَلَى قَدَمُهُ مَنْ مِنْهُمْ وَ حُجْزَتِهِ  إِلَى السَّمَاوَاتُ مَنِ مِنْهُمْ وَ بَدَنِهِ عِظَمِ دُونَ أَجْنِحَتِهِ مِنْ بِجَنَاحٍ الْأُفُقَ یَسُدُّ مَنْ مِنْهُمْ وَ أُذُنَیْهِ شَحْمَةِ وَ مَنْكِبَیْهِ بَیْنَ

 دَّاهِرِینَال دَهْرَ لَجَرَتْ عَیْنَیْهِ مُوعِدُ فِي السُّفُنُ أُلْقِیَتِ لَوْ مَنْ مِنْهُمْ وَ لَوَسِعَتْهَا الْمِیَاهِ جَمِیعُ هِإِبْهَامِ نُقْرَةِ فِي أُلْقِيَ لَوْ مَنْ مِنْهُمْ وَ رُكْبَتَیْهِ  إِلَى الْأَرَضُونَ وَ الْأَسْفَلِ الْهَوَاءِ

 (278ص ،(للصدوق) التوحید) الْخالِقِین أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبارَكَ

 عَنِ  الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ  یْنِالْحُسَ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ  اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ  دَّثَنَاحَ قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ  أَحْمَدَ بْنِ  الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 وَ  ع عَلِیّاً فَسَمِعْتُ ىالشُّورَ یَوْمَ الْبَیْتِ فِي كُنْتُ: قَالَ وَاثِلَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ اجِالسَّرَّ َطارِقٍ أَِبي وَ سَاسَانَ أَِبي هِشَامٍ وَ الْجَارُودِ أَبِي عَنْ الثَّقَفِيِّ مِسْكِینٍ بْنِ الْحَكَمِ

 مَعَ جَعَلَنِي عُمَرَ أَنَّ إِلَّا مِنْهُ بِهِ لَىأَوْ وَ بِالْأَمْرِ أَحَقُّ اللَّهِ وَ أَنَا وَ عُمَرَ بَكْرٍ أَبُو اسْتَخْلَفَ وَ  مِنْهُ بِهِ أَوْلَى وَ بِالْأَمْرِ أَحَقُّ اللَّهِ وَ أَنَا وَ بَكْرٍ  أَبَا النَّاسُ اسْتَخْلَفَ یَقُولُ  هُوَ

 قَالَ  ثُمَّ ذَلِكَ تَغْیِیرَ الْمُشْرِكُ  وَ مِنْهُمْ الْمُعَاهَدُ  عَجَمِیُّهُمْ لَا وَ عَرَبِیُّهُمْ  یَسْتَطِیعُ لَا مَابِ عَلَیْهِمْ لَاحْتَجَجْتُ  أَشَاءُ لَوْ وَ فَضْلٌ عَلَيَّ لَهُمْ  یُعْرَفُ لَا سَادِسُهُمْ أَنَا نَفَرٍ  خَمْسَةَ

 الخصال،) ال اللَّهُمَّ الُواقَ غَیْرِي یَشَاءُ حَیْثُ فِیهَا یَحِلُّ  الْجَنَّةِ  فِي بِالْجَنَاحَیْنِ زَیَّنِالْمُ جَعْفَرٍ أَخِي مِثْلُ أَخٌ لَهُ أَحَدٌ فِیكُمْ هَلْ بِاللَّهِ نَشَدْتُكُمْ  قَالَ...  بِاللَّه نَشَدْتُكُمْ

 (555ص ،2ج

 الرَّحْمَنِ  عَبْدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ ِعیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ْبنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْهَمَذَانِيُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 أَخَاهُ فَدَى وَ أَبْلَى وَ آثَرَ دْفَلَقَ عَلِيٍّ ابْنَ یَعْنِي الْعَبَّاسَ اللَّهُ  رَحِمَ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ قَالَ  صَفِیَّةَ أَبِي بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَسْبَاطٍ ابْنِ عَنِ

 لَمَنْزِلَةً  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ لِلْعَبَّاسِ إِنَّ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ لِجَعْفَرِ جَعَلَ كَمَا الْجَنَّةِ فِي الْمَلَائِكَةِ مَعَ بِهِمَا یَطِیرُ جَنَاحَیْنِ بِهِمَا اللَّهُ فَأَبْدَلَهُ یَدَاهُ قُطِعَتْ حَتَّى بِنَفْسِهِ

 (68ص ،1ج الخصال،. )الْقِیَامَةِ  یَوْمَ الشُّهَدَاءِ جَمِیعُ بِهَا یَغْبِطُهُ
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 گفت: بله!

داند كه آن را مي گویي و چه دلیلي داري بر اینكه اراده او علم اوست؟ در حالي كه او چیزهایيفرمود: از كجا این را مي

« بریممى ایمكرده وحى تو به را آنچه قطعاً بخواهیم، اگر و »اراده نكرده است، و این سخن خداوند عز و جل است كه 

 بَرَد.داند چگونه آن را ببَرَد ولي ابدا نمي( او مي86)اسراء/

 افزاید.سلیمان گفت: چون او از امر فارغ شده پس چیزي در آن نمي

 «تان كنمابتمرا بخوانید تا اج»فرماید امام رضا ع فرمود: این همان سخن یهود است در حالي كه خداوند عز و جل مي

 (60)غافر/

 سلیمان گفت: منظورش این است كه او بر این كار تواناست.

 هر قتخل در»فرماید كند؟! پس چگونه است كه خداوند عز و جل ميدهد كه بدان وفا نمياي ميفرمود: آیا پس وعده

الكتاب نزد نماید و اماثبات ميكند و آنچه بخواهد خداوند آنچه بخواهد محو مي»فرماید ( و مي1)فاطر/« افزایدمي بخواهد چه

 اوست.

 و وي دیگر پاسخي نداشت...

 377مختصر البصائر، ص؛ 401، ص2اإلحتجاج )للطبرسي(، ج؛ 452-451و  443التوحید )للصدوق(، ص

نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ صَدَقَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَ

 یَقُولُ ثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيَّالْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو ُمحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْأَنْصَارِيُّ الْكَجِّيُّ قَالَ حَدَّ

ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمِّي عَلِيَّ بْنَ مُوسَى قَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْحِجَازِ  قَدِمَ سُلَیْمَانُ الْمَرْوَزِيُّ مُتَكَلِّمُ خُرَاسَانَ عَلَى الْمَأْمُونِ فَأَكْرَمَهُ وَ وَصَلَهُ 

 ... أَنْ تَصِیرَ إِلَیْنَا یَوْمَ التَّرْوِیَةِ لِمُنَاظَرَتِهِوَ هُوَ یُحِبُّ الْكَلَامَ وَ أَصْحَابَهُ فَلَا عَلَیْكَ 

 یَقُولُ وَ  شَیْئاً یَكُ لَمْ  وَ قَبْلُ مِنْ خَلَقْناهُ أَنَّا الْإِنْسانُ یَذْكُرُ ال وَ أَ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ وَ سُلَیْمَانُ یَا الْبَدَاءِ مِنَ أَنْكَرْتَ مَا ع وَ قَالَ

 وَ   یَشاءُ ما الْخَلْقِ فِي یَزِیدُ جَلَ وَ عَزَّ یَقُولُ وَ  الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ بَدِیعُ  یَقُولُ وَ  یُعِیدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ یَبْدَؤُا الَّذِي هُوَ  وَ جَلَ وَ عَزَّ

 وَ  عَزَّ َیقُولُ وَ  عَلَیْهِمْ  یَتُوبُ إِمَّا وَ یُعَذِّبُهُمْ إِمَّا اللَّهِ لِأَمْرِ مُرْجَوْنَ ونَآخَرُ وَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ وَ  طِینٍ مِنْ الْإِنْسانِ خَلْقَ بَدَأَ وَ یَقُولُ 

 كِتاب ... فِي إِلَّا عُمُرِهِ مِنْ یُنْقَصُ ال وَ مُعَمَّرٍ مِنْ یُعَمَّرُ ما وَ جَلَّ

 یَعْلَمْهُ  لَمْ یُرِدْهُ لَمْ  فَإِذَا ع قَالَ أَجَلْ سُلَیْمَانُ قَالَ أَرَادَهُ فَقَدْ ءَالشَّيْ عَلِمَ فَإِذَا جَاهِلُ یَا ع الرِّضَا قَالَ عِلْمُهُ إِرَادَتَهُ لِأَنَّ سُلَیْمَانُ قَالَ

 وَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ أَبَداً یُرِیدُهُ  لَا مَا یَعْلَمُ قَدْ وَ عِلْمُهُ إِرَادَتَهُ أَنَّ عَلَى الدَّلِیلُ مَا وَ ذَاكَ قُلْتَ أَیْنَ مِنْ ع قَالَ أَجَلْ سُلَیْمَانُ قَالَ

 فَلَیْسَ الْأَمْرِ مِنَ فَرَغَ قَدْ لِأَنَّهُ سُلَیْمَانُ قَالَ أَبَداً بِهِ یَذْهَبُ لَا هُوَ  وَ بِهِ یَذْهَبُ كَیْفَ یَعْلَمُ فَهُوَ  إِلَیْكَ أَوْحَیْنا بِالَّذِي لَنَذْهَبَنَّ شِئْنا لَئِنْ

 عَلَیْهِ  قَادِرٌ أَنَّهُ بِذَلِكَ عَنَى إِنَّمَا سُلَیْمَانُ َقالَ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ ادْعُونِي جَلَ وَ عَزَّ قَالَ فَكَیْفَ الْیَهُودِ قَوْلُ هَذَا ع الرِّضَا قَالَ  شَیْئاً فِیهِ یَزِیدُ

 أُمُّ  عِنْدَهُ وَ یُثْبِتُ وَ یَشاءُ ما اللَّهُ یَمْحُوا جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ  یَشاءُ ما الْخَلْقِ فِي یَزِیدُ جَلَ  وَ عَزَّ قَالَ فَكَیْفَ بِهِ یَفِي لَا مَا فَیَعِدُ أَ ع قَالَ

 جَوَابا... یُحِرْ فَلَمْ الْأَمْرِ مِنَ فَرَغَ قَدْ وَ  الْكِتابِ
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 چه هر لقتخ در»ینش خداوندند و خداوند ( از امام صادق ع روایت شده است كه: همانا قضا و قدر دو آفریده از آفر4

 (1)فاطر/« افزایدمي بخواهد

 2402، ص1بصائر الدرجات، ج؛ 2451، ص1المحاسن، ج؛ 364التوحید )للصدوق(، ص

مَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَاَرةَ عَنْ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُ

 3«وَ اللَّهُ یَزِیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاءُ »یَقُولُ إِنَّ الْقَضَاءَ وَ الْقَدَرَ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ

 تدبر

 «شاءُ...یَ  ما الْخَلْقِ فِي یَزیدُ رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَثْنى أَجْنِحَةٍ رُسُال أُولي الْمَالئِكَةِ الْأَرْضِ جاعِلِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لِلَّهِ الْحَمْدُ» (1

 داده قرار رسوالني را فرشتگاناست،  زمین و هاآسمان پدیدآرنده سزاوار است كه آن خدایي را حمد و سپاس گوییم كه

 شود:توان فهمید؛ و بر هر فهمي، نتایجي بار ميو... . این آیه را از حیث ستایش خدا، دست كم دو گونه مي

و زمین  خواهد بفرماید خدایي كه آسمانهایعني مي عبارات بعدي به صورت مجموعي است؛ الف. این حمد ناظر به كل

 (6، ص17ن، جرا پدید آورد، فرشتگان را این گونه رسول كرد و ...، خدایي است كه تمامي كارهایش ستودني است. )المیزا

 تذكر دهد:خواهد ها باالستقالل است؛ یعني ميتك این عبارتب. این حمد ناظر به تك

وست؛ و اگر این . زندگي و بقاي ما در پیوند كاملي با جهان )آسمانها و زمین( میسر است؛ و همه جهان وابسته به ا1ب.

 معنا بود؛ پس به خاطر چنین آفرینش او را باید حمد گفت.آفرینش منسجم نبود، زندگي و بقاي ما هم بي

دارد، او را مي ه است، بلكه ملكوتیان عالم را دائما به سوي ما گسیل. اینكه خداوند ما را به حال خود رها نكرد2ب. 

 سزاوار حمد مي كند.

 افزاید، امري ستودني است.. اینكه نظام عالم یك نظام بسته نیست و خداوند دائما بر خلقت مي3ب.

 رد.دا. اینكه خداوند بر هر كاري تواناست، انسان را در برابر او به خضوع و ستایش وامي4ب.

 

 « الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ فاطِرِ»( 2

  (470ص ،9ج نور، )تفسیر .است ابتكارى و بدیع امرى جهان، آفرینش

                                                      
 هِ عسند آمده است: عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامٍ وَ عُبَیْدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ نیبا ا. در محاسن  1

 دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَمِیلِ بْنِآمده اما سند همان است اضافه كیبا بصائر در .  2

 لَا أُجِیبُكَ فِي الْمَشِیَّةِ.تُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْمَشِیَّةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ یَا جَمِیلُ عَنِ الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ فَقَالَ هُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَزِیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاءُ وَ أَرَدْ

 اند:. ناظر به این فراز از آیه، روایات زیر هم قابل توجه 3

ال: خلق من خلق اهلل، و اهلل یَزِیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاء ق« یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول اهلل: 

 (316، ص2)تفسیر العیاشي، ج

رِّضَا وَ السَخَطُ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ ضَا فَقَدْ أَكْرَمَهُ وَ مَنِ ابْتَلَاهُ بِالسَّخَطِ فَقَدْ أَهَانَهُ وَ العَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجْرِيَ الْقَلَمُ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ فَمَنْ أَصْفَاهُ اللَّهُ بِالرِّ

 (34هِ وَ اللَّهُ یَزِیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاءُ. )مشكاة األنوار في غرر األخبار، صاللَّ
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 «رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَثْنى أَجْنِحَةٍ أُولي رُسُالً الْمَالئِكَةِ جاعِلِ( »3

 چهار. به چهار و سه به سه و دو به دو هایيبال داراي داده قرار رسوالني را فرشتگان

بر اساس تناسب حكم و موضوع، به كار بردن تعبیر بال براي فرشته، لزوما به معناي بالي كه از تعدادي پر و گوشت و 

بریم، فهمیم، نیست ]چنانكه وقتي تعبیر بال را براي نهنگ، مگس، انسان، هواپیما، و ... به كار مياستخوان و ... در پرندگان مي

(. بال در كاربرد عادي، یكي ناظر است به اطراف یك چیز، و دیگري ناظر است 7، ص17ت[ )المیزان، جخبري از پر و ... نیس

هایي رسد بال فرشتگان كنایه است از امكانات و توانایيشود. در اینجا به نظر ميبه آنچه موجب توانایي حركت سریع چیزي مي

وند( بدیشان داده است؛ و اغلب مفسران این را از این جهت كه كه خداوند )بویژه براي سیر در عالم و رساندن پیام خدا

، 17؛ المیزان، ج625، ص8اند )مجمع البیان، جكنند، دانستهشوند و دوباره بدانجا صعود ميفرشتگان دائما از عوالم باال نازل مي

 (7ص

 با این توضیح، مقصود از دوبه دو و سه به سه و چهار به چهار چیست؟

صفِ بال فرشتگان است، یعني فرشتگاني كه دو بال یا سه بال یا چهار بال دارند كه اشاره است به امكانات و الف. اینها و

 ،17ج المیزان، ؛625ص ،8ج البیان، مجمع) هاي مختلف آنان براي انجام رسالتي كه خداوند بر دوش آنان نهاده است.توانایي

 (10، ص9؛ البحر المحیط، ج7ص

فرستد؛ و شاید اشاره تا و ... ميتا سهوصف رسول بودن آنان باشد، یعني خداوند آنان را دوتا دوتا و سهتواند ب. اینها مي

 (11، ص9فرستد. )البحر المحیط، جباشد به اینكه در بسیاري از امور عالم خداوند چندین فرشته را با هم مي

 ج. ...

 

 «یَشاءُ  ما الْخَلْقِ فِي یَزیدُ( »4

 چیست؟« افزایدمي بخواهد چه هر خلقت در» مقصود از اینكه

به سه و چهار به چهار، كه یعني این اقدام خداوند )خواه به معناي بال دادن به  دوبه دوتا و سه»الف. اشاره است به تعبیر 

آفریند، و ر ميهاي بیشتشود و خداوند فرشتگاني با بالفرشتگان باشد یا ارسال چندتایي آنان با هم( به این اعداد خالصه نمي

 فرستد ممكن است بیش از اینها باشد.یا تعدادي كه مي

آنچناني  رسوالني را و فرشتگان است، زمین و هاآسمان پدیدآرنده كه ب. ناظر است به كل عبارات قبل، یعني خداوندي

تمام شده باشد، بلكه دائما در شود و این گونه نیست كه كار آفرینش یكبار انجام و داده، آفرینشش به همین منحصر نمي قرار

 (29الرحمن/) «: هر روز در كاري استشَأْنٍ في هُوَ یَوْمٍ كُلَّ»حال خلق و آفرینش است؛ شبیه به مضمون 

ج. ناظر به كل عبارت قبل است، و اشاره دارد به مساله بداء؛ یعني آفرینش همواره داراي امكان جدیدي هست؛ و دست 

و  3است؛ و موید این معنا، ادامه آیه است كه خدا را بر هر كاري توانا معرفي كرده است. )احادیث  خدا در تغییر آفرینش باز

4) 
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هاي انسانها )بلكه كل موجودات[ در آفرینش، اینكه خداوند به یك انسان مثال صوت زیبا اضافه د. اشاره است به تفاوت

 (6262ص ،8ج البیان، مجمع ؛691ص ،2ج ع، الرضا أخبار عیونداده است و به انساني دیگر جمال زیبا و ... )

 (471ص ،9ج نور، دهد كه خداوند دائما در حال توسعه عالم آفرینش است. )تفسیره. نشان مي

 و. ...

 

 «قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ یَشاءُ ما الْخَلْقِ فِي یَزیدُ( »5

یتي براي در آفرینش؛ پس این گونه نیست كه علم ازلي خداوند محدودخداوند بر هر كاري تواناست، حتي بر افزودن 

 آفرینش او بیاورد.

 دهد؟اما این چگونه ممكن است؟ آیا در علم خدا تغییري رخ مي

 «بداء»تاملی در مفهوم 

 است. بر اساس این نظریه، « هاي ممكننظریه جهان»الف. یك توجیه آن بر اساس قبول 

ده، و تنها یك عالم آنان باشد و در نتیجه جایگاه هر موجودي در عالم، ذاتيِ آن بویت اشیاء ذاتيِ این گونه نیست كه قابل

 فرض داشته باشد، و آن همین باشد كه بالفعل موجود شده؛ و فرض هر عالم دیگري محال باشد!

ها یك جهان كه جهان ما تن قابل فرض است،« واقعي»نهایت جهان ممكن است، و بي« وجود»تر از گسترده« واقعیت»بلكه 

هاي واقعاً ن جهانتواند جهان دیگري از اینهایت است؛ و خداوند به همه آنها علم دارد؛ پس همواره خداوند مياز میان آن بي

 ممكن را بیافریند و به عالم وجود آورد، بدون اینكه این كار منجر به تغییري در علم او شود.

 /alketab-http://yekaye.ir/fateha-1-2 4، تدبر36ها در جلسهه همه جهان)درباره ربوبیت خداوند نسبت ب

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-6 2، تدبر403در جلسه « هاي ممكنجهان»و درباره 

 نكاتي گذشت.

 ب. ...

 

 «قَدیرٌ ءٍشَيْ ُكلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ ... أَجْنِحَةٍ ُأولي رُسُالً الْمَالئِكَةِ جاعِلِ ( »...6

 قرار ندهد سبّباتم و شود كه در نظام آفرینش را بر اساس اسبابخداوند بر هر كاري تواناست؛ اما این دلیل نمي كه آن با

 و برخي از امور را واسطه براي انجام برخي از كارها نگرداند.( 470ص ،9ج نور، )تفسیر

                                                      
 بْنُ دَارِمُ حَدَّثَنِي قَالَ  الرَّشِیدِ  لَىمَوْ   عُیَیْنَةَ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ  الْبَغْدَادِيُ زُرَیْقٍ بْنِ  یُوسُفَ  بْنِ  الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ مُحَمَّدُ  بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا.  1

 عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ  عَنْ  عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ جَدِّهِ عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ ع الرِّضَا مُوسَى بْنُ عَلِيُّ  حَدَّثَنَا قَالَ  رَأَىبِسُرَّمَنْ   الصَّغَانِيُ النَّهْشَلِيُّ مَجْمَعٍ بْنِ نَهْشَلِ بْنِ  قَبِیصَةَ

  یَشاء ما الْخَلْقِ فِي یَزِیدُ اللَّهُ  وَ  قَرَأَ وَ حُسْناً الْقُرْآنَ یَزِیدُ الْحَسَنَ  الصَّوْتَ فَإِنَّ  بِأَصْوَاتِكُمْ الْقُرْآنَ حَسِّنُوا ص: قَالَ ص النَّبِيِّ عَنِ ع
 عن هریرة أبو روى و قتادة عن العینین في المالحة هو قیل و جریج ابن و الزهري عن الصوت حسن «یَشاءُ ما الْخَلْقِ فِي یَزِیدُ» بقوله أراد قیل.  2

 .الحسن الشعر و الحسن الصوت و الحسن الوجه هو قال ص النبي

http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-6/
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هایي را كه خود او در پس گمان اینكه اقتضاي توحید این باشد كه مستقیما همه چیز را از خود خدا بخواهیم و واسطه

 عالم قرار داده، انكار كنیم، خالف منطق قرآن كریم است.

 

 

 الْعَزیزُ  هُوَ وَ بَعْدِهِ مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ  ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما  2( آیه 35( سوره فاطر )702

 26/12/1396 الْحَكیمُ 

 ترجمه

اي ندهاش فرستاي برایش نیست؛ و آنچه بازدارد، آن را در پيآن چه از رحمت را كه خداوند بر مردم گشاید، بازدارنده

 ناپذیر و حكیم است.نیست؛ و اوست كه شكست

 نکات ادبی

 ی مْسِكْ م مْسِكَ

 هذَا أَمَّنْ»( مانند 320ص ،5ج اللغة، المقاییس معجماند )دانسته« حبس كردن»را برخي در اصل به معناي « مسك»ماده 

 (.21)ملك/« رِزْقَهُ  أَمْسَكَ إِنْ یَرْزُقُكُمْ الَّذي

 )وَ « حفظ كردن آن»( ویا 10؛ ممتحنه/الْكَوافِر بِعِصَمِ تُمْسِكُوا ال وَ)« درآویختن به چیزي»آن را  و برخي معناي اصلي

 (.768ص القرآن، ألفاظ مفرداتاند )( معرفي كرده65/؛ حجالْأَرْضِ  عَلَى تَقَعَ أَنْ السَّماءَ یُمْسِكُ

باشد، كه نقطه مقابل رها گذاشتن « حفظ كردن»راه با ي كه هم«حبس كردن»و برخي هم تلفیقي از این دو معنا را، یعني 

 (.111ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في )إرسال( است )التحقیق

رود، داللت بر نگهداشتني دارد كه فاعل آن مورد توجه خاص است، یعني زاویه اقدام این ماده وقتي به باب إفعال مي

 التحقیق،)( 229؛ بقره/بِإِحْسانٍ تَسْرِیحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْساكٌ مَرَّتانِ الطَّالقُكردن شخص براي نگهداشتن بیشتر مورد توجه است 

 (38هِ، زمر/رَحْمَتِ مُمْسِكاتُ هُنَّ هَلْ ؛ 2ٍا، فاطر/لَه مُمْسِكَ فَالاست )« مُمسِك»كه اسم فاعل آن  (111ص ،11ج

شود( مورد توجه است؛ ز زاویه مفعول )آنچه حفظ و نگه داشته ميرود، عمدتاً نگه داشته شدن ااما وقتي به باب تفعیل مي

( به معناي كساني است كه خودشان را مقید به ضوابط كتاب 170)اعراف/« الصَّالةَ أَقامُوا وَ بِالْكِتابِ یُمَسِّكُونَ الَّذِینَ وَ»چنانكه 

 .(111ص ،11ج التحقیق،)كنند آسماني مي

 وَ بِالطَّاغُوتِ یَكْفُرْ فَمَنْ» باشدد به معناي درصدد حفظ و تمسك كردن به چیزي برآمدن ميروو وقتي به باب استفعال مي

 مِنْ كِتاباً آتَیْناهُمْ شود )أَمْمي« مستمسِك»كه اسم فاعل آن  (111ص ،11ج التحقیق،)« الْوُثْقى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ بِاللَّهِ یُؤْمِنْ

 (.21؛ زخرف/مُسْتَمْسِكُونَ  بِهِ فَهُمْ قَبْلِهِ
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اي عربي شود( اصالتا كلمه)به معناي مُشك، عطري كه از نافه آهو گرفته مي« مِسك»اند ضمنا چنانكه اغلب تذكر داده

؛ مِسْكٌ  )خِتامُهُ (111ص ،11ج التحقیق،) ( و ظاهرا از زبان سریاني گرفته شده است.320ص ،5ج اللغة، المقاییس معجمنیست )

 (27مطففین/

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 27این ماده و مشتقاتش جمعا 

 «م رْسِلَ»

 باشد؛ همراه مدارا و نرمي با كه برانگیختي است، یافتن امتداد و برانگیختن معناي به اصل در «رسل» قبال بیان شد كه ماده

 بر را ماموریتي و كار كه است برانگیختني و( انفاذ) دانستن نافذ معناي به اصل در ماده این اساساً كه باورند این بر و برخي

 .است همراه( معنوي سیر ولو) سیر و حركت نوعي با همراه لذا و گذارد،مي شودمي برانگیخته آنكه دوش

: امساك» مقابل نقطه «فرستادن: ارسال» شود ومي فرستاده كاري انجام براي كه است كسي معناي به «رسول» كلمه

 ( 2/فاطر ؛بَعْدِهِ مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما) است.« رها كننده»و « فرستنده»اسم فاعل آن و به معني « مُرسِل»است؛ و  «نگهداشتن

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-40 529جلسه 

 «العَزیز»

 از مانع كه است شخص در حالتي «عزت» و باشدمي غلبه و قهر و قوت و شدت معناي به «عزز» مادهقبال بیان شد كه 

 چیزي به و شود؛نمي مغلوب هیچگاه و است غالب همواره كه كسي یعني «عزیز» بنابراین شود؛ واقع مغلوب كه شودمي آن

( كنندهغلبه) «قاهر» با «عزیز» تفاوت. است دشوار و سخت آن به[ غلبه]=  دسترسي چون شود،مي گفته عزیز است نایاب كه هم

 گفته جهت این از قاهر اما ندارد، را او آزار و اذیت و غلبه توان كسي كه شودمي گفته جهت این از عزیز كه است این در

 كندمي غلبه دیگران بر او كه شودمي

 hajj-http://yekaye.ir/al-022-74/ 122جلسه

 .شودنمي تكرار اینجا در كه گذشت نیز نكاتي( 9/شعراء) 28 جلسه و( 217/شعراء) 8 جلسه در خداوند بودن عزیز درباره

 «الْحَکيم»

 و ؛جهالت از منع «حكمت» و ،است ظلم از منع «حُكم»: دارد كردن «منع» بر داللت در اصل «حكم» ماده قبال بیان شد كه

، و از این روست كندمي تعقیب را كنترل و اصالح هدف نوعي كه ممانعتي بلكه منعي، گونه هر نه كه اندداده توضیح برخي

 نیست؛ چنان و است چنین چیزي كه شود معین كه است آن هم كردن «حُكم» و ؛گویندمي «حَكَمَة» «چهارپایان افسار» به كه

 به هم «حكمت» و ؛باشد متخصص كردن حكم در كه است كسي هم «حَكَم» و ؛كندمي حكم مردم بین كه است كسي «حاكم»

 ایجاد و اشیاء به خداوند علم معناي به رودمي كار به كه خدا مورد در وقتي و ؛شود حكم علم، اساس بر كه است این معناي

 «حكیم» معناي در و ؛باشد نداشته راه آن در خللي و شبهه و شك كه چیزي یعني هم «مُحكم» و ؛است حكامإ كمال در آنها

 .دهدمي انجام خللبي و محكم را خود كار كه است كسي معناي به كه اندگفته همچنین

  /baqare-http://yekaye.ir/al-2-32 222جلسه 

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-40/
http://yekaye.ir/al-hajj-022-74/
http://yekaye.ir/al-baqare-2-32/
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 حدیث

 شد كه: به ما از قَدَر ]= حقیقتِ قضا و قدر[ خبر دهید .( روایت شده است كه از امیرالمومنین ع درخواست 1

 فرمودند: سر خداست، آن را افشا ]یا: تفتیش[ نكنید!

 دوباره گفتند: به ما از قدر خبر دهید؛ یا امیرالمومنین ع!

 ور نشوید!فرمودند: دریایي عمیق است، در آن غوطه

 نین ع!یا امیرالموم بار سوم گفتند: به ما از قدر خبر دهید.

 فرمودند: راهي پیچیده است، آن را نپیمایید!

 یا امیرالمومنین ع! بار چهارم گفتند: به ما از قدر خبر دهید.

 اشپي در را آن بازدارد، آنچه و نیست؛ برایش ايبازدارنده گشاید، مردم بر خداوند كه را رحمت از چه آن»فرمودند: 

 «نیست. ايفرستنده

 123ص ،5ج األنوار، بحار؛ 408ص ع، الرضا اإلمام إلى المنسوب الفقه

 لَهُ [ فَقِیلَتُفَتِّشُوه] تُفْشُوهُ فَلَا اللَّهِ ِسرُّ فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا الْقَدَرِ عَنِ أَنْبِئْنَا لَهُ فَقِیلَ  ع اْلمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ  سُئِلَ قَالَ ع الْعَالِمِ عَنِ

 فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا الْقَدَرِ عَنِ أَنْبِئْنَا الثَّالِثَ  لَهُ ]تلجّوه[ فَقِیلَ تَلْحَقُوهُ لَا عَمِیقٌ بَحْرٌ فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا الْقَدَرِ عَنِ أَنْبِئْنَا الثَّانِيَ

 وَ  لَها مُْمسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا الْقَدَرِ عَنِ أَنْبِئْنَا الرَّابِعَةَ لَهُ قِیلَ ثُمَّ تَسْلُكُوهُ فَلَا مُعْوَجٌ طَرِیقٌ

 ... بَعْدِه مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما

 

آن چه از »فرماید است كه مي( از امام صادق ع روایت شده است كه متعه )= ازدواج موقت( یكي از مصادیق این آیه 2

 (2)فاطر/« اي برایش نیسترحمت را كه خداوند بر مردم گشاید، بازدارنده

 207ص ،2ج القمي، تفسیر

 عَبْدِ أَِبي عَنْ الْكُوفِیِّینَ مِنَ رَجُلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا

 ذَلِك مِنْ الْمُتْعَةُ وَ: قَالَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما: اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ

 

اي برایش بازدارنده آن چه از رحمت را كه خداوند بر مردم گشاید،»ي ( از امام صادق ع روایت شده است كه درباره آیه3

 ( فرمودند: دعا. ]= یكي از مصادیق مهم آن، دعاست[2)فاطر/« نیست

 28ص المسائل، نجاح و السائل فالح

 بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْعَبْدِيِّ زِیَادٍ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّفَّارِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْوَلِیدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَي

 .الدُّعَاءُ قَالَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى رَفَعَهُ عُثْمَانَ
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اي برایش دارندهبر مردم گشاید، باز آن چه از رحمت را كه خداوند»ي ( از امام صادق ع روایت شده است كه درباره آیه4

 سازد.( فرمودند: آن چیزي است كه خداوند بر زبان امام ع جاري مي2)فاطر/« نیست

 468ص الظاهرة، اآلیات تأویل

 عَنْ عُمَْیرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ النَّوْفَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 لِسَانِ  عَلَى اللَّهُ أَجْرَى مَا هِيَ قَالَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُرَازِمٍ

 1.الْإِمَامِ

 

 م آن چنین است:( از امام كاظم ع تسبیحي براي هر روز از روزهاي ماه رمضان نقل شده است كه ده فراز دارد. فراز نه5

ج را آفرید؛ منزه است خداوند پدیدآرنده نفس ]یا: باد[، منزه است خداوند صورتگر؛ منزه است خداوندي كه همه ازوا

آفریننده همه  نور را قرار داد؛ منزه است خداوند شكافنده دانه و حبه؛ منزه است خداوندمنزه است خداوندي كه ظلمات و 

زه است خداوند شود؛ منزه است خداوند به گستره كلماتش؛ منشود و دیده نميچیز؛ منزه است خداوند آفریننده آنچه دیده مي

هایي دو به دو و الرشتگان را رسوالني قرار داده داراي بها و زمین، فپدیدآرنده آسمان»پروردگار جهانها؛ منزه است خداوند 

 كه را رحمت از چه آن افزاید؛ همانا خداوند بر هر كاري تواناست.سه به سه و چهار به چهار، در خلقت هر چه بخواهد مي

 ناپذیرشكست كه تاوس و ت؛نیس ايفرستنده اشپي در را آن بازدارد، آنچه و نیست؛ برایش ايبازدارنده گشاید، مردم بر خداوند

 «.است حكیم و

 96ص ،1ج األعمال، إقبال؛ 620ص ،2ج المتهجد، ؛ مصباح119ص ،3ج األحكام، تهذیب

 رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ یَوْمٍ أَوَّلِ دُعَاءُ

 الدُّعَاءِ ذَابِهَ ادْعُ: قَالَ ع صَالِحٍ عَبْدٍ عَنْ رِئَابٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ 

 رَمَضَانَ ... شَهْرِ فِي

 ... حِدَةٍ عَلَى مِنْهَا جُزْءٍ كُلُّ أَجْزَاءٍ ةُعَشَرَ هُوَ وَ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ مِنْ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ یَوْمٍ كُلِّ فِي تُسَبِّحُ وَ

 النُّورِ  وَ الظُّلُمَاتِ جَاعِلِ اللَّهِ سُبْحَانَ كُلِّهَا الْأَزْوَاجِ خَالِقِ اللَّهِ سُبْحَانَ  الْمُصَوِّرِ اللَّهِ سُبْحَانَ النَّسَمِ بَارِئِ اللَّهِ سُبْحَانَ تَاسِعُهَا 

 سُبْحانَ  كَلِمَاتِهِ مِدَادَ اللَّهِ سُبْحَانَ یُرَى لَا مَا وَ یُرَى مَا خَالِقِ اللَّهِ سُبْحَانَ ءٍشَيْ  كُلِّ خَالِقِ اللَّهِ سُبْحَانَ النَّوَى وَ الْحَبِّ فَالِقِ اللَّهِ سُبْحَانَ

 الْخَلْقِ  فِي یَزِیدُ رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَثْنى أَجْنِحَةٍ أُولِي رُسُلًا الْمَالئِكَةِ جاعِلِ الْأَرْضِ وَ  السَّماواتِ فاطِرِ» اللَّهِ سُبْحَانَ  الْعالَمِینَ رَبِّ اللَّهِ

 الْعَزِیزُ هُوَ وَ  بَعْدِهِ مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما قَدِیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ یَشاءُ ما

 2«الْحَكِیم

                                                      
 فرمایند:. مرحوم استرآبادي بعد از ذكر روایت فوق مي 1

 ما كل و اهلل عن إال ینطق ام و الهوى عن ینطق ال ألنه الناس على بها فتح منه رحمة هو الكالم من ع اإلمام لسان على اهلل یجریه الذي أن یعني 

 .أجمعین علیهم اهلل صلوات ینالطیب بیته أهل كذلك و «لِلْعالَمِینَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْناكَ ما وَ» تعالى قوله منه و رحمة فهو اهلل من یكون
 این دعا هم براي روز آخر ماه رمضان آمده است: 262ص ،1ج ،(القدیمة - ط) األعمال . در إقبال 2
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 تدبر

 «الْحَكیمُ الْعَزیزُ هُوَ وَ  بَعْدِهِ مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ نَّاسِلِل اللَّهُ یَفْتَحِ ما( »1

 به ما بدهد. را آن تواندتواند ببندد؛ و آنچه را او مانع شود، هیچكس نميبگشاید، هیچكس نمي خداوند كه را رحمتي باب

 ناپذیر است.مقتدر و شكستفقط خداست كه چنین عزیز و 

 و تمام كارش هم كامال از روي حكمت است.

 تاملی با خویش

 كنیم؟!كنیم، براي كمك خدا حساب باز نميمان این اندازه كه به كمك این و آن اعتماد ميپس چرا ما در زندگي

 خوریم سراغ خدا برویم؟بست ميجا به بنآیا انصاف است كه فقط وقتي همه

 او را باور نداریم؟آیا قدرت 

 یا مهرباني او را؟

 یا حكم او را؟

 یا اساساً خود او را؟!!!

 

 «لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما( »2

 زندگي تمام پیامبران و تمام اولیاي خدا شاهدي است بر صدق این واقعه.

 ت را باور كنیم:فقط وجود مبارك حضرت علي ع كافي است تا این حقیق

                                                      
 َأجْنِحَةٍ  أُولِي سُلًارُ الْمَالئِكَةِ جاعِلِ اْلأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ رَبِّ اللَّهِ سُبْحَانَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ الثَّلَاثِینَ الْیَوْمِ دُعَاءَ الدَّعَوَاتِ كُتُبِ فِي وَجَدْنَاهُ مَا ذَلِكَ مِنْ وَ

 وَ  بَعْدِهِ مِنْ  لَهُ  لَمُرْسِ فَال یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ  مِنْ  لِلنَّاسِ  للَّهُ ا یَفْتَحِ  ما قَدِیرٌ  ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ یَشاءُ ما الْخَلْقِ  فِي یَزِیدُ  رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ ثْنىمَ

 وَ  الْحَبِّ  فَالِقِ اللَّهِ  سُبْحَانَ النُّورِ وَ الظُّلُمَاتِ جَاعِلِ اللَّهِ  سُبْحَانَ كُلِّهَا الْأَزْوَاجِ خَالِقِ اللَّهِ سُبْحَانَ  الْمُصَوِّرِ  اللَّهِ سُبْحَانَ النَّسَمِ  بَارِئِ  اللَّهِ  سُبْحَانَ الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ  هُوَ

 .ثَلَاثاً الْعالَمِینَ رَبِّ اللَّهِ  سُبْحانَ كَلِمَاتِهِ مِدَادَ للَّهِا سُبْحَانَ یُرَى لَا مَا وَ یُرَى مَا خَالِقِ اللَّهِ ُسبْحَانَ ءٍشَيْ  كُلِّ خَالِقِ اللَّهِ سُبْحَانَ النَّوَى

 )دعاي روز شنبه( آمده است:« السبت یوم دعاء»در فراز پایاني  50ص األسبوع، و در جمال

 وَ  الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ وَهُ وَ بَعْدِهِ  مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فاَل یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال حْمَةٍرَ  مِنْ  لِلنَّاسِ  اللَّهُ  یَفْتَحِ ما كِتَابِكَ فِي قُلْتَ تَأَنْ إِلَّا إِلَهَ لَا الْحَمْدُ  لَكَ اللَّهُمَّ

 ابْتَدَأْتَنِي مَا عَلَيَّ وَ مَعِي وَ لِي تُمْسِكَ أَنْ وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّيَ أَنْ یِّدِيسَ یَا فَأَسْأَلُكَ رَحْمَتِكَ مِنْ تَفْتَحُهُ لِمَا مُمْسِكَ لَا أَنَّهُ أَشْهَدُ وَ صَدَّقْتُ وَ آمَنْتُ بِكَ

 .قَیُّومُ یَا حَيُّ یَا نَاصِیَتِي وَ أَمْرِي بِیَدِكَ وَ فِیقِيتَوْ وَلِيُّ فَإِنَّكَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ تُمْسِكُ الَّتِي بِالْقُدْرَةِ نِعْمَتِكَ مِنْ بِهِ

ع و امیرالمومنین ع  دعایي را به ترتیب از امام صادق 172و در ص 81ص الواقیة، همچنین سید بن طاوس در ادعیه اول ماه ]قمري[ در الدروع

 عنوان بخشي از دعاي اول ماه قرائت كردند:اش آیات قرآن است و در فرازي از آن این آیات را به اند كه عمدهروایت كرده

 :الدُّعَاءِ بِهَذَا وْمِالْیَ  هَذَا فِي یَدْعُو السَّلَامُ عَلَیْهِ الصَّادِقُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ  اللَّهِ عَبْدِ أَبُو كَانَ وَ

. قَدِیرٌ ءٍ شَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ یَشاءُ ما الْخَلْقِ فِي یَزِیدُ رُباعَ وَ ثاُلثَ وَ مَثْنى أَجْنِحَةٍ أُولِي رُسُلًا الْمَالئِكَةِ جاعِلِ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لِلَّهِ ... الْحَمْدُ

 خالِقٍ  مِنْ  هَلْ عَلَیْكُمْ  هِاللَّ نِعْمَتَ اذْكُرُوا النَّاسُ  أَیُّهَا یا. كِیمُالْحَ الْعَزِیزُ هُوَ وَ بَعْدِهِ مِنْ  لَهُ مُرْسِلَ  فاَل یُمْسِكْ ما وَ  لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ  مِنْ  لِلنَّاسِ  اللَّهُ  یَفْتَحِ ما

 ...تُؤْفَكُون فَأَنَّى هُوَ إِلَّا إِلهَ ال الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ یَرْزُقُكُمْ  اللَّهِ غَیْرُ
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سال  5نشین كردند و در سال خانه 25كسي كه بعد از شهادت پیامبر ص او را كه جانشین برحق وي بود كنار زدند و 

كردند و تا حكومتش هم سه جنگ عظیم علیه او راه انداختند و بعد از شهادتش هم تا پایان قرن اول در منابر او را لعن مي

ویا 1(171: ص الیقین، أنوار مشارقر ارادت به او جرم بود و در یك كالم، به قول شافعي )به نقل ها بردن نام او و اظهاقرن

دوستانش از ترس و دشمنانش از حسد فضائلش را  2(223ص ،3ج القرآن، تفسیر في الرحمان مواهبخلیل بن احمد )به نقل 

 پنهان داشتند، با این حال فضائلش عالمگیر شد.

 توانند مانع شوند.بخواهد رحمتش بر كسي را نمایان سازد، همه عالم دست به دست هم بدهند نميواقعا وقتي خدا 

 

 «بَعْدِهِ  مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما لَها وَ مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما( »3

وگیري كند تواند جلوي آن را  بگیرد، و اگر جلكسي نمي كه اگر گشوده شود،« رحمت خداوند»درباره اینكه این باب 

 تواند آن را بگشاید، چیست، نظرات متعددي ارائه شده است، مانند اینكه این باب:كسي نمي

و وقتي هم در  «لِلْعالَمِینَ مَةًرَحْ إِلَّا أَرْسَلْناكَ ما وَ»ارسال پیامبران است؛ چنانكه خداوند درباره پیامبر اكرم ص فرمود:  -

( و 628ص، 8البیان، جتوانست كاري كند )حسن، به نقل از مجمعفرستاد، كسي نميخداوند پیامبري نمي« فترت»هاي دوره

 استفاده كرد كه غالبان براي رسوالن است.« ارسال»مویدش هم این است كه در فراز دوم از كلمه 

 (244ص ،5ج المنثور، عباس، به نقل الدراست )ابن« توبه» -

ه مصداقش ك( و در نقلي دیگر، وي گفته: روزي مردمان است 244ص ،5ج المنثور، است؛ )سدي، به نقل الدر« باران» -

 هاست از زمین. )همان(باران است از آسمان، و روییدني

كرد براي  ادهشود و اینكه براي آن از تعبیر رحمت استفنعمت و رزقي است كه از جانب خداوند به انسان افاضه مي -

( 15-14، ص17جفرماید )المیزان، داشت و یا منفعتي اعطا ميها را بدون هیچ چشماین بود كه نشان دهد كه خداوند این رزق

 بودن او.« رازق»خداوند تاكید شده، و هم بر « نعمت»و موید این معنا آن است كه در آیه بعدي هم بر 

امل هرگونه شمورد نظر باشد اما ظاهرا حق با كساني است كه این را عام و تواند به طور خاص اگرچه همه اینها مي -

 (628، ص8البیان، جاند )مجمعخیر و رحمتي دانسته

 

 «بَعْدِهِ  مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما( »4

و « فتح: گشودن»عبیر بیان كرد، اما اعطاي رحمت را در جمله اول با ت«امساك»هر دوبار با تعبیر چرا با اینكه جلوگیري را 

 بیان فرمود؟« ارسال: فرستادن، رها كردن»در جمله دوم با تعبیر 

                                                      
 أعداؤه أخفى و خوفا، فضائله أولیاؤه أخفى رجل في أقول ذا ما و :فقال علي؟ في تقول ما: له قیل إذ إدریس بن محمد الشافعي أنصف لقد و . 1

 الخافقین. مأل ما ذین بین له شاع و حسدا، فضائله
 «للكلّ یشرق الالمع كالنجم ظهرت ذلك مع و خوفا، أحبّاؤه یبدها لم و حسدا، فضائله أعادیه أخفى»: قال حیث الخلیل إلى نسب ما لنعم و.  2
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استفاده كرد، « فتح»استفاده كند، اما در جمله اول از تعبیر « ارسال»الف. طبیعي كالم این بود كه در هر دو مورد از تعبیر 

 رَبِّكَ رَحْمَةِ خَزائِنُ عِنْدَهُمْ أَمْ»هایي دارد )مثال فرمود: چرا كه بارها در كالمش اشاره فرمود كه این رحمت خزائن و گنجینه

خواهد و گویي مي (100إسراء/« الْإِنْفاقِ  خَشْیَةَ لَأَمْسَكْتُمْ إِذاً رَبِّي رَْحمَةِ خَزائِنَ تَمْلِكُونَ أَنْتُمْ لَوْ قُلْ» , ویا9ص/« وَهَّابِالْ الْعَزِیزِ

برسند، جز شود كه بر مردم احاطه دارد و براي اینكه آنان بدان دهد در خزائني نگهداري ميبفرماید این رحمتي كه به مردم مي

 باز كردن درب آن، نیاز به هیچ اقدامي نیست.

استفاده كرد، در دومي نیز همین تعبیر را به كار ببرد، اما « فتح: گشودن»ب. طبیعيِ كالم این بود كه وقتي در جمله اول از 

دن خزائن غیبي تنها و )به معناي رها كردن( خواست بفهماند كه گشو« ارسال»شاید با عوض كردن تعبیر و استفاده از كلمه 

تنها به دست خداست و گشودن آن به دست غیر اصال معنا ندارد كه بخواهیم از نفي آن سخن بگوییم؛ غیر خدا اگر كاري 

ناپذیر است، این نیز هیچگاه رخ بخواهد بكند این است كه آن را از دست خدا رها سازد؛ و چون خداوند عزیز و شكست

 نخواهد داد.

 

  «بَعْدِهِ مِنْ لَهُ  مُرْسِلَ فَال مْسِكْیُ ما وَ» (5

 كند؟اي را با افزودن این تعبیر دنبال ميرا اضافه كرد؛ و آیه چه معناي اضافه« من بعده»چرا تعبیر 

 خواهد بفرماید:به خدا برگردد، آنگاه مي« ه»الف. ضمبر 

گیرد. )المیزان، ل است و كسي بر او پیشي نمي. خداوند متعال، همان گونه كه در اعطا، اول است؛ در منع نیز او1الف.

 (15، ص17ج

اي خواهد تاكید كند كه در برابر خدا هیچكس كارهي ندارد، مي«بعد»( و چون 2. خداوند اول و آخر است )حدید/2الف.

 نیست.

رحمت نیست؛ برگردد، یعني بعد از این امساك است كه دیگر هیچكس را یاراي فرستادن آن « امساك»به « ه»ب. ضمیر 

 آنگاه:

خواهد بفرماید كه جلوگیري خدا از رحمت، غیر از آن است كه هنوز رحمتش را نفرستاده باشد؛ یعني این . شاید مي1ب.

حكم كه وقتي خدا جلوي رحمتي را بگیرد، هیچكس را یاراي آن نیست كه آن رحمت را شامل حال آن شخص كند، بعد از 

ن رحمت تاكید داشته باشد؛ اما جایي كه هنوز رحمتي نفرستاده و در عین حال تاكیدي بر آن است كه خداوند بر نفرستادن آ

 هایي كه خودش قرار داده، جلب نمود.توان رحمت او را با دعا ویااستمداد از سایر واسطهنفرستادن ندارد، مي

 . ...2ب.

 

 «الْحَكیمُ الْعَزیزُ هُوَ وَ  بَعْدِهِ مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما وَ الَه مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما( »6

 استفاده كرد.« عزیز حكیم»چرا در پایان این آیه از تعبیر 
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شود، آن وصف برهاني است بر مفادي كه در آیه )یا اي كه وصفي از خداوند بیان ميقبال بیان شد كه در پایان هر آیه

 گذشته است.آیات متصل( 

 آنچه و نیست؛ برایش ايبازدارنده گشاید، مردم بر خداوند كه را رحمت از چه آن»در واقع، دو برهان بر این قاعده كه 

 اقامه شده است:« نیست ايفرستنده اشپي در را آن بازدارد،

مقاومت در برابر آن ویا ناپذیر است؛ پس هر كاري كه انجام دهد هیچكس را یاراي یكي اینكه خداوند عزیز و شكست

 تغییر دادن آن نیست؛

و دوم اینكه خداوند تمامي كارهایش سراسر از روي حكمت است، پس هر كاري كه انجام دهد، بهتر از آن فرض ندارد 

 (15، ص17تا كسي بخواهد وضع را به بهتر از آن تغییر دهد. )المیزان، ج

 

 «الْحَكیمُ ... هُوَ وَ دِهِبَعْ مِنْ لَهُ مُرْسِلَ فَال یُمْسِكْ ما( »7

 (473، ص9)تفسیر نور، ج است حكمت با همراه خداوند، هاىگرفتن و هادادن

 هاي خداوند نیز تنها و تنها از روي حكمت است.كردنهاي خداوند، بلكه منعتنها بخششیعني نه

گوییم؛ شود، شكر نميیا دعایمان مستجاب ميكنیم اگر این را باور كردنیم، خداوند را تنها در جایي كه نعمتي دریافت مي

بلكه هرجا نعمتي هم از ما دریغ كرد ویا دعایمان را مستجاب نفرمود باز هم او را شكر خواهیم كرد، چون او حكیم است و 

 َتكْرَهُوا أَنْ ىعَس وَ»گزیند. این مطلب شاید عبارت دیگري است از این آیه شریفه كه اش برميهمواره بهترین گزینه را براي بنده

 آن و داریدنمى خوش را چیزى بسا و: تَعْلَمُون ال أَنْتُمْ  وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ لَكُمْ شَرٌّ هُوَ وَ  شَیْئاً تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَكُمْ خَیْرٌ هُوَ وَ شَیْئاً

 (216)بقره/« ددانینمى شما و داندمى خدا و است، بد شما براى آن و داریدمى دوست را چیزى بسا و است، خوب شما براى

 تاملی با خویش

 شود، چطور؟گوییم، اما وقتي برآورده نميشود خدا را شكر ميما غالبا وقتي دعایمان برآورده مي

شود، بویژه در جایي كه برآورده شدنش از نظر خودمان خیلي الزم شكر كردن پیشكش؛ آیا وقتي دعایمان برآورده نمي

 فَإِنْ حَرْفٍ عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ» شویم. مبادا مصداق این آیه شویم كه:یاس و كفرگویي كشیده نمي است، به مرز

 اگر پس پرستد،مي حاشیه در را خدا كه هست كس مردم، از و: وَجْهِه عَلى انْقَلَبَ فِتْنَةٌ أَصابَتْهُ إِنْ وَ بِهِ اطْمَأَنَّ خَیْرٌ أَصابَهُ

 (11)حج/ «گردد دگرگون خویش[ سابق] وجه بر رسد او به ايفتنه اگر و شود، دلگرم بدان رسد، او به ايخوشي

 

 ( چه ارتباطي بین این آیه و آیه قبل هست؟8

 اند:اند كه در هر دو آیه آمده؛ و چنین توضیح دادهگرفته« ارسال»الف. برخي از مفسران، محور ارتباط را كلمه 

هاي نعمتهاي خدایند؛ و این آیه سراغ اصل آن نعمتهایي رفت قبل از فرشتگان سخن گفت كه رسوالن و واسطه در آیه

فرستد، كه اگرچه او فرشتگاني را براي این كار واسطه قرار داده، اما همه چیز تنها و تنها به دست اوست و كه خداوند مي

 (14، ص17میزان، جتواند مانع دادن یا ندادنِ او شود. )الهیچكس نمي
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كند دانست كه به برتري آن در هر دو آیه اشاره شده است؛ در آیه اول، اشاره مي« مشیت خدا»توان محور ارتباط را ب. مي

فرماید كه اگر خواست و رحمتي ]افزون[ فرستاد یا نخواست و افزیاد؛ و در این آیه ميكه خداوند اگر بخواهد در آفرینش مي

 اي نیست.در برابر او كارهنفرستاد، هیچكس 

اي از قدرت خدا را بازگو كرد و در پایانش تاكید فرمود كه او بر هر كاري تواناست؛ و در این آیه ج. در آیه قبل شمه

تاكید كرد كه اوصاف این قدرت را باز نمود و تاكید كرد كه اوال كسي را در برابر این قدرت یاراي مخالفت نیست و ثانیا این 

 دهد وجود ندارد.شود و در واقع گزینه بهتري در برابر آنچه او انجام ميامال حكیمانه اعمال ميقدرت ك

 د. ...

 

 این را در کانال نگذاشتم

 ( حکایت9

 و علیه أصبح ما أبالي فما قرأتهن إذا اهلل كتاب من آیات أربع قال عنه اهلل رضى قیس عبد بن عامر عن المنذر ابن أخرج و

 لَهُ  كاشِفَ فَال بِضُرٍّ  اللَّهُ یَمْسَسْكَ إِنْ وَ...  بَعْدِهِ  مِنْ لَهُ مُرْسِلَ  فَال یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ  لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما أمسى

 المنثور، )الدر رِزْقُها اللَّهِ عَلَى إِلَّا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ ما وَ...  یُسْراً رٍعُسْ بَعْدَ اللَّهُ سَیَجْعَلُ  و لِفَضْلِهِ رَادَّ فَال بِخَیْرٍ یُرِدْكَ إِنْ وَ هُوَ إِلَّا

 (244ص ،5ج

 

  

 إِلهَ  ال الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ یَرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ  نِعْمَتَ اذْكُرُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا  3( آیه 35( سوره فاطر )703

 27/12/1396تُؤْفَكُونَ  فَأَنَّى هُوَ  إِالَّ

 ترجمه

غیر از خداوند، از آسمان و زمین شما را روزي دهد؟! هیچ  اي مردم! به یاد آرید نعمت خدا را بر خویش؛ آیا آفریدگاري

 شوید؟! خدایي جز او نیست، پس چگونه ]به كجا[ رویگردان مي

 نکات ادبی

 نَ ت ؤْفَک و

التحقیق فى كلمات ؛ 118، ص1معجم مقاییس اللغة، جرا در اصل به معناي برگرداندن چیزي از جهت خود )« أفك»ماده 

 اند.( دانسته79مفردات ألفاظ القرآن، ص( و یا از جهتي كه سزاوار است در آن جهت باشد )109، ص1القرآن الكریم، ج

؛ قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنا) ز به معناي برگرداندن كسي از چیزي استنی« عن كَأفِ»بدین ترتیب واضح است كه تعبیر 

 (22احقاف/
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یري كه ( و یا جهت خود را یكدفعه از مس118، ص1معجم مقاییس اللغة، جوزند )به بادهایي كه در جهات مختلف مي

( 53نجم/) «الْمُؤْتَفِكَةَ »ر شود و البته در قرآن كریم تعبیگفته مي« ةفكمؤت»كنند[ دهند ]و بدین جهت طوفان بپا مياند تغییر ميبوده

شاء اهلل در بحث از آیات آن شده قوم لوط به كار رفته است كه ان( در مورد شهرهاي ویران9و حاقه/ 70)توبه/« الْمُؤْتَفِكاتُ»و 

 اي اشاره خواهد شد.به اقوال مختلف درباره چنین نامگذاري

واقع  شود چرا كه مخاطب را از مسیر حق وگفته مي« إفك»، « دروغ»اند كه به عموم اهل لغت بیان كردههمچنین 

یلي فاحش و بسیار قبیح تنها به دروغ خ« افك»اند كه گفته« إفك»و « كذب»(؛ و در تفاوت 12؛ نور/هذا إِفْكٌ مُبینٌ) گرداندبرمي

(، و یا تهمت ناپاكي زدن به افراد پاك 86صافات/ ؛أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِیدُونَ ر )شود مانند دروغ بستن بر خدا و پیامبگفته مي

 (.37الفروق فى اللغة، ص( )11نور/ ؛إِنَّ الَّذِینَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ)

 (7جاثیة/) «ثِیمٍ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَ»گوید صیغه مبالغه از همین ماده و به معناي كسي است كه زیاد دروغ مي« أَفَّاك»

ده است به معناي رویگردان شدن هم گره خور« إفك»به معناي دروغگویي با « إفك»در بسیاري از آیات قرآن كریم 

ن بسا بر اساس قاعده امكاتوان گفت چهو در بسیاري از موارد )از جمله آیه حاضر( مي (9ذاریات/) «یُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ»

 «ونَءٍ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُلِّ شَيْكُذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خاِلقُ »استعمال یك لفظ در چند معنا، هر دو معنا مد نظر بوده است؛ مثال: 

 (62غافر/)

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 30و مشتقات آن جمعا « ءفك»ماده 

 اختالف قرائت

 «اللَّهِ غَیْر»

قرائت « اللَّهِ غَیْرُ»در اغلب قرائات عشر و نیز برخي قرائات كمتر مشهور )مانند حسن و شیبه و عیسي( به همین صورت 

اء عشر( و برخي شده است؛ اما در قرائت اهل كوفه غیر از عاصم )یعني قرائت حمزه و كسائي از قراء سبع، و ابوجعفر از قر

و از عالم نحوي فضل  قرائت شده است «غَیْرِ اللَّهِ» وثاب و شقیق( به صورت)مانند زید بن علي و ابنقرائات غیر مشهور دیگر 

 روایت شده است.« اللَّهِ غَیْرَ»بن ابرهیم،  قرائت آن به صورت 

 142ص ،9ج المحیط، البحر؛ 6251ص ،8ج البیان، مجمع

                                                      
 عاصم و أبو جعفر غیر اهلل بالجر و الباقون بالرفع. قرأ أهل الكوفة غیر.  1

بالرفع احتمل وجوها « غَیْرُ اللَّهِ»و من قرأ « ضِیَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْ»الحجة: قال أبو علي من قرأ غیر اهلل بالجر جعله صفة على اللفظ و الخبر 

العالم )و الثالث( أن یكون غیر  على الموضع و الخبر مضمر تقدیره هل خالق غیر اهلل في الوجود أو)أحدها( أن یكون خبر المبتدأ )و اآلخر( أن یكون صفة 

 .استثناء و الخبر مضمر كأنه قال هل من خالق إال اهلل و یدل على جواز االستثناء قوله ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ
 .مبتدأ خالِقٍ مِنْ  و اللفظ، على نعتا بالخفض، غیر: الكسائي و حمزة، و علي، بن زید و جعفر، أبو و شقیق، و وثاب، ابن قرأ . و 2

 لتوافق أظهر هذا و اللفظ، على نعتا الخبر كان كما الموضع، على نعتا یكون أن جوزوا و بالرفع، غَیْرُ : السبعة باقي و الحسن، و عیسى، و شیبة، قرأ و... 

 في زید قائم أ: كقولك إعماله، فحسن االستفهام، أداة على اعتمد قد ألنه خالق، هو الذي الفاعل باسم فاعال یكون أن و للمبتدأ، خبرا یكون أن و القراءتین

 تدخل أن یجوز هل بعده، ما فرفع الفعل، مجرى أجرى و االستفهام أداة على اعتمد إذا مجراه، جرى ما أو الفاعل، اسم أن هو و نظر، هذا في و وجهیه؟ أحد



25 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

ي دهد پیش از ناهي مرتكب نمي شود كه بر آن پشیمان شود، مگر اینكه خداوند او را مورد مغفرت قرار مهیچ بنده اي گ

 آنكه استغفار كند؛

ینكه خداوند او هیچ بنده اي نیست كه خداوند نعمتي بر او ارزاني دارد و آو بداند كه آن نعمت از جانب خداست مگر 

 وید.او را ببخشاید پیش از آنكه خدا را سپاس گ

 427، ص2الكافي، ج

بَانِ بْنِ َتغْلِبَ مَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بِْن عُمَرَ عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الدَّقَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَ

دٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ وَ مَا مِنْ عَبْ بْدٍ أَذْنَبَ ذَنْباً فَنَدِمَ عَلَیْهِقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ عَ

 فَعَرَفَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحْمَدَهُ. 

 

اي تعلیم ه شخصي خدمت امام جعفر صادق ع رسید و گفت: پدر و مادرم به فدایت. مرا با موعظه( روایت شده است ك2

 دهید. حضرت فرمودند: 

 دار شده، دلنگراني، چرا؟اگر خداوند تبارك و تعالي روزي را عهده

 و اگر روزي تقسیم شده است، حرص زدن، چرا؟ ...

 7ألمالي) للصدوق(، صا

و أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ بْنُ أَحْمَدَ رَِحمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ َحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُحَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ 

هُ جَاءَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فََقالَ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي یَا ابَْن رَسُولِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَحْمَرُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ ُمحَمَّدٍ ع أَنَّ

 1...رْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِعَلِّمْنِي مَوْعِظَةً فَقَالَ ع إِنْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَا ذَا 

                                                      
 فیه یكون ال الفعل، مجرى جرى إذا أنه ترى أال. یجوز ال أنه الظاهر و الزیدون؟ قائم هل: تقول كما الزیدون؟ قائم من هل: فتقول لالستغراق التي من علیه

  العرب؟ كالم من بسماع إال هذا مثل إجازة على یقدم ال أن ینبغي و العرب، لسان في مثله أحفظ ال و من، علیه أدخلت إذا خالفه عموم

 كان مستأنفا، یرزقكم كان ذاإ و مستأنف یرزقكم و محذوف، إما و یرزقكم إما الخبر و االستثناء، على بالنصب غیر: النحوي إبراهیم بن الفضل قرأ و

 ... .برازق لیس لكنه اللّه، غیر خالق ثم فیكون تقید، الصفة فإن صفة، كونه بخالف اللّه، غیر على خالق صدق النتفاء أولى

 كَانَتِ  إِنْ وَ ذَا لِمَا فَالْبُخْلُ حَقّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الْخَلَفُ كَانَ إِنْ وَ ذَا لِمَا فَالْكَسَلُ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابُ كَانَ إِنْ وَ ذَا لِمَا فَالْجَمْعُ حَقّاً الْحِسَابُ كَانَ إِنْ. و  1

 الشَّیْطَانُ  كَانَ ِإنْ وَ ذَا لِمَا فَالْمَكْرُ حَقّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى الْعَرْضُ كَانَ إِنْ  وَ ذَا لِمَا فَالْفَرَحُ حَقّاً الْمَوْتُ كَانَ  ِإنْ وَ ذَا لِمَا فَالْمَعْصِیَةُ النَّارَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةُ

 إِلَیْهَا فَالطُّمَأْنِینَةُ فَانِیَةً الدُّنْیَا كَانَتِ إِنْ وَ ذَا لِمَا فَالْحُزْنُ قَدَرٍ وَ بِقَضَاءٍ ءٍشَيْ ُكلُّ كَانَ إِنْ وَ ذَا لِمَا فَالْعُجْبُ حَقّاً الصِّرَاطِ لَىعَ الْمَمَرُّ كَانَ إِنْ وَ ذَا لِمَا فَالْغَفْلَةُ عَدُوّاً

 .ذَا لِمَا

 این دو روایت هم درباره روزي قابل توجه است:

 جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ یَقُولُ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ  السَّرِيِّ  بْنِ عَلِيِّ عَنْ  الْهَزْهَازِ أَبِي بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِیه عَنْ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ

 (181ص ،(للصدوق) األمالي ؛84ص ،5ج الكافي،. )دُعَاؤُهُ كَثُرَ  رِزْقِهِ هَوَجْ یَعْرِفْ لَمْ إِذَا الْعَبْدَ أَنَّ ذَلِكَ وَ یَحْتَسِبُونَ لَا حَیْثُ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَرْزَاقَ جَعَلَ
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 تدبر

 «تُؤْفَكُونَ أَنَّىفَ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال الْأَرْضِ وَ  السَّماءِ مِنَ یَرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا( »1

تواند مانعش شود، دانست كه اگر هر كاري بخواهد انجام دهد كسي نميكاره عالم پس از اینكه در آیه قبل خداوند را همه

دي جز او دهد كه اي مردم! وقتي شما غیر از خداوند هیچ آفریدگاري كه به شما روزي دهد، ندارید، و معبوهشداري مي

 شوید؟نیست، به كدام سو رویگردان مي

ا و رشد، كه همان ز به خالق است؛ یا نیاز در تداوم هستي و بقدر واقع نیاز ما یا نیاز در اصل هستي است، كه همان نیا

 روزي گرفتن است؛

 مان از خدا رویگردانیم؟اما، اگر هم خالق و هم رازق واقعي ما تنها و تنها خداست، چرا در زندگي

 

 «الْأَرْضِ  وَ سَّماءِال مِنَ یَرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُوا( »2

گیریم، نعمتي اینكه تنها و تنها سرو كار ما با خداست و هم اصل وجود خود و هم بقا و روزي خود را صرفا از او مي

 است كه باید سپاس گفت.

 اما چرا این یك نعمت است؟

شویم؛ شتت نميتالف. چون سر و كار ما تنها با یك نفر است و در مقابل یك نفر باید پاسخگو باشیم و از این رو دچار 

م اختالف نظر كه چه بسا بین خود آنان ه –مقایسه كنید چنین وضعیتي را با وضعیت كسي كه باید در مقابل افراد متكثري 

 پاسخگو باشد. این مضمون معادل است با این آیه شریفه كه: –باشد 

 كه است مردى: است زده مَثَلى خدا: مَثَالً سْتَوِیانِیَ هَلْ لِرَجُلٍ سَلَماً رَجُالً وَ مُتَشاكِسُونَ شُرَكاءُ فیهِ رَجُالً مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ»

 مرد یك فرمانبر تنها كه است مردى و[ گمارندمى كارى به را او كی هر و] دارند شركت او[ مالكیّت] در ناسازگار خواجه چند

 (29)زمر/« ؟!یكسانند مَثَل در دو این آیا. است

 ب. ....

 

 «وَهُ إِالَّ إِلهَ ال الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ یَرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ( »3

ت بر جمله برهاني اس« !دهد؟ روزي را شما زمین و آسمان از[ كه هست] خداوند از غیر آفریدگاري آیا»این جمله كه 

 «نیست او جز خدایي هیچ» بعدي كه توحید است

 توضیح برهان:

خدا از آن جهت خدا و معبودِ مخلوقاتش است كه تدبیر همه امور آنان را برعهده دارد؛ و كسي كه تدبیر امور مردم را 

تا رزق دادن و استمرار بخشیدن وجود آنها( فقط اهلل است و نه هیچ معبود دیگري؛ پس هر  برعهده دارد )از آفریدن آنها گرفته

                                                      
 مُوسَى بْنِ عَِليِّ الْفَرَّاءِعَنْ یْمَانَُسلَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ الْقَزْوِینِيُّ مَهْرَوَیْهِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا الَقَ بِبَلْخٍ الْعَدْلُ الرَّازِيُّ الْأُشْنَانِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا

 (68ص ،(للصدوق) حیدالتو. )بِالصَّدَقَة الرِّزْقَ اسْتَنْزِلُوا وَ الدِّینِ نِصْفُ التَّوْحِیدُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا
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، 17اي نیست و خداوند تنعا معبود حقیقي است. )المیزان، جمعبود دیگري كه هركسي در قبال خداوند برگزیند معبود واقعي

 (16ص

 

 «تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى هُوَ إِالَّ إِلهَ ال الْأَرْضِ وَ ماءِالسَّ مِنَ یَرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ( »4

هم به معناي دروغ و دروغگویي است و هم به معناي رویگردان شدن؛ و در این « إفك»گذشت، « نكات ادبي»چنانكه در 

 تواند مورد نظر باشد.آیه هر دو مي

 و آسمان از كه هست خداوند از غیر آفریدگاري آیا»كه  پرسددر واقع خداوند پس از اینكه در قالب استفهام انكاري مي

 دهد:مخاطب را مورد بازخواست قرار مي« نیست او جز خدایي هیچ» كند كهو تاكید مي« !دهد؟ روزي را شما زمین

معبود پرستي[ را پرستي و مقامپرستي و شهوتپرستي گرفته تا پولگویید و خدایان دیگري ]از بتالف. پس چرا دروغ مي

 دهید.خود قرار مي

 آورید؟!شوید و به جانب خدایان دروغین رو مياز خداوند حقیقي رویگردان مي چرا ب. پس

 

 ...« قُکُمْیَرْزُ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا ...رَحْمَةٍ  مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما ( »5

در آیه قبل از رحمت خدا بر انسانها سخن گفت و در این آیه از تعبیر نعمت استفاده كرد و سپس از تعبیر رزق. چرا تعبیر 

 را عوض كرد؟

استفاده نكرد و « هل من رازق»یا « هل من منعم»یا « هل من راحم»همچنین چرا متناسب با این تعابیر از تعبیري همچون 

 ؟«خالقهل من »فرمود 

گذشت[ بر نفي شریكان ارائه كند، بدین بیان كه  3خواهد برهان دومي ]برهان اول در تدبرالف. با این بیان عمال مي

پرستان و ... هم خدا را قبول دارند دانند ]همان گونه كه اغلب پولمشركان تدبیر جهان توسط آلهه خود را به اذن خداوند مي

كننده آیا هیچ رحم»همه امور را در گروي پول قرار داده است و ...[ و اگر به آنان گفته شود كه مثال اما بر این باورند كه خداوند 

اند و با تفویض خدا ممكن است بگویند بله، این آلهه ما این كاره« اي غیر از خدا در كار است؟دهندهدهنده یا روزيیا نعمت

شود كه منظور از رازق و ... ،آفریننده رزق و ... معلوم مي« آیا خالقي هست» دهند؛ اما وقتي گفته شوداین كارها را انجام مي

 (16، ص17است نه غیر آن؛ و از این رو، دیگر آنان پاسخي نخواهند داشت. )المیزان، ج

تر شاهد هاي خاصرسد نعمت اخص از رحمت، و رزق، اخص از نعمت باشد؛ در واقع مرتب از حوزهب. به نظر مي

 كه راهي براي هیچ گونه انكاري نماند.آورد مي

 ج. ...

 

 «الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ یَرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ( »6

 (474ص ،9ج نور، )تفسیر .دهدمى رزق اسباب ]= آسمانها و زمین[ طریق از ولى اوست، رازق
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 28/12/1396                 الْأُمُورُ تُرْجَعُ  اللَّهِ إِلَى وَ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ قَدْفَ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ  4( آیه 35( سوره فاطر )704

 ترجمه

 شود.بازگردانیده مي كنند قطعاً پیش از تو ]هم[ پیامبراني تكذیب شدند؛ و همه امور تنها به خداوندو اگر تو را تكذیب مي

 نکات ادبی

 ك ذِّبَتْ  ، ی کَذِّب وكَ

 عامدانه اینكه از اعم است، واقع برخالف چیري از دادن خبر معناي به و است «صدق» مقابل نقطه «كذب»قبال بیان شد كه 

 است آن از اعم و دهش گرفته كار به واقع خالف ابراز براي كه است امري و «دروغ» معناي به «كَذِب» و ؛باشد اشتباه روي از یا

 تفعیل باب به قتيو اما(. 18/یوسف ؛كَذِبٍ بِدَمٍ قَمِیصِهِ عَلى جاؤُوا وَ ) خارجي شيء و عمل یك یا( 5/كهف) باشد سخن كه

 محتوا یا شخص آن خواه رود،مي كار به محتوایي به یا كسي به «دادن دروغ نسبت» معناي به( تكذیب یُكَذّب، كذّب،) رودمي

 .دارد فتننر حق بار زیر و حق انكار بر داللت نوعي همواره تكذیب قرآن، فضاي در هرچند كاذب، یا باشد، صادق واقعا

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-039 229جلسه

 الْأ م ور   ت رْجَع  اللَّهِ إِلَى

چون جار « اللَّهِ  إِلَى» و؛ «همه امور»مي كند، یعني بر روي آن آمده، داللت بر عموم « الـ»چون صیغه جمع است و « الْأُمُورُ»

ین جمله آن امي كند؛ از این رو معناي « حصر»و بر آن مقدم شده، پس داللت بر « ترجع»و مجروري است كه متعلق است به 

 «.همه امور تنها به خداوند رجوع داده مي شود»است كه 

 حدیث

 هاي خود در وصف پیامبر اكرم ص فرمودند:( امیرالمومنین ع در فرازي از یكي از خطبه1

ین ددهم كه حضرت محمد ص بنده و رسول اوست، به طاعت او دعوت كرد و دشمنان او را با جهاد در و شهادت مي

و را از راهش مقهور ساخت ]یا: بر دشمنانش غلبه كرد در مقام تالش براي حفظ دین او[ ؛ نه توافق آنان بر تكذیب وي، ا

 نه تالش آنان در خاموش كردن نور وي.بازداشت و 

 190البالغة، خطبه نهج

 وَ  تَكْذِیبِهِ عَلَى اجْتِمَاعٌ ذَلِكَ عَنْ یَثْنِیهِ لَا دِینِهِ عَنْ جِهَاداً أَعْدَاءَهُ قَاهَرَ وَ طَاعَتِهِ إِلَى دَعَا رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ أَشْهَدُ وَ

 .نُورِه لِإِطْفَاءِ الْتِمَاسٌ

 

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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كه فرازهایي از  اي به شیعیان نوشته و خواسته بودند كه هر روز بعد از نمازهایشان آن را مرور كنندامام صادق ع نامه( 2

 :در فراز دیگري از این نامه آمده است 1آن قبال گذشت.

ه به شما داده، بر كاهد آنچه را یافته كه اگر خداوند بخوبسم اهلل الرحمن الرحیم ... پس تقوا پیشه كنید اي جماعت نجات

 ورد، شما تمام كند، كار تمام نشود مگر اینكه آنچه را كه بر صالحانِ پیش از شما پیش آورد بر شما نیز پیش آ

نامالیمات را به جان  ها و اموالتان مبتال شوید و از دشمنان خدا اذیتهاي فراوان بشنوید و صبر كنید وو نیز اینكه در جان

 بخرید، 

 و نیز اینكه شما را تحقیر كنند و به شما كینه بورزند، 

 ل كنید، آن را تحم و نیز اینكه در مورد شما ناجوانمردي به خرج دهند و شما به خاطر خدا و به امید سراي آخرت

 كنند، ارد ميوو نیز اینكه كظم غیظ شدیدي  به خرج دهید در قبال آزاري كه در راه خداوند عز و جل مجرمانه بر شما 

رسد شكیبایي ما ميشو نیز اینكه شما را در مورد حق تكذیب كنند و در آن با شما دشمني ورزند و شما بر آنچه از آنان به 

 ورزید؛ 

خن خداوند اوند كه جبرئیل ع بر پیامبرتان ص نازل كرد آمده است؛ و شما شنیدید سو مصداق همه اینها در كتاب خد

( 35)احقاف/« اب نكنپس صبر كن آن گونه كه پیامبران اولوالعزم صبر كردند و بر آنان شت»عز و جل به پیامبرتان را كه فرمود 

ه تكذیب شدند  و پس بر آنچ( »3)فاطر/« تكذیب شدندكنند قطعاً پیش از تو ]هم[ پیامبراني و اگر تو را تكذیب مي»و فرمود 

دند؛ و عالوه بر تردید پیامبر خدا ص و پیامبران پیش از او تكذیب ش( پس بي34)انعام/« مورد اذیت قرار گرفتند صبر كردند

 اینكه حق آنها مورد تكذیب قرار گرفت، اذیت شدند. ...

 5-4ص ،8ج الكافي،

 وَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عَنْ الْمُؤَذِّنِ حَفْصٍ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ بِیهِأَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ  كُلَیْنِيُالْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ

 إِلَى الرِّسَالَةِ هَذِهِبِ كَتَبَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  بَزِیعٍ  بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 رُوانَظَ  الصَّلَاةِ مِنَ فَرَغُوا افَإِذَ بُیُوتِهِمْ مَسَاجِدِ فِي یَضَعُونَهَا فَكَانُوا هَابِ الْعَمَلِ وَ تَعَاهُدِهَا وَ فِیهَا النَّظَرِ وَ  بِمُدَارَسَتِهَا أَمَرَهُمْ وَ أَصْحَابِهِ

  فِیهَا

 یَدْخُلَ حَتَّى الْأَمْرُ یَتِمُّ لَا فَإِنَّهُ  بِهِ  أَعْطَاكُمْ مَا لَكُمْ اللَّهُ أَتَمَّ إِنْ النَّاجِیَةُ الْعِصَابَةُ أَیَّتُهَا اللَّهَ ... فَاتَّقُوا الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 كَثِیراً أَذىً اللَّهِ  أَعْدَاءِ مِنْ تَسْمَعُوا حَتَّى وَ أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي تُبْتَلَوْا حَتَّى وَ قَبْلَكُمْ الصَّالِحِینَ عَلَى دَخَلَ الَّذِي مِثْلُ عَلَیْكُمْ

 وَجْهَ بِذَلِكَ تَلْتَمِسُونَ مِنْهُمْ فَتَحَمَّلُوا الضَّیْمَ عَلَیْكُمُ یُحَمِّلُوا حَتَّى وَ یُبْغِضُوكُمْ وَ یَسْتَذِلُّوكُمْ حَتَّى وَ بِجُنُوبِكُمْ  تَعْرُكُوا وَ فَتَصْبِرُوا

 وَ بِالْحَقِّ یُكَذِّبُوكُمْ حَتَّى وَ إِلَیْكُمْ  یَجْتَرِمُونَهُ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ فِي الْأَذَى فِي الشَّدِیدَ الْغَیْظَ تَْكظِمُوا حَتَّى وَ الْآخِرَةَ الدَّارَ وَ اللَّهِ

 ص نَبِیِّكُمْ عَلَى ع جَبْرَئِیلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي اللَّهِ كِتَابِ فِي كُلِّهِ ذَلِكَ مِصْدَاقُ وَ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَى فَتَصْبِرُوا عَلَیْهِ  یُبْغِضُوكُمْ وَ فِیهِ عَادُوكُمْیُ

                                                      
 3حدیث 456و جلسه imran-http://yekaye.ir/ale-003-31/    1، حدیث202و جلسهhttp://yekaye.ir/sad-38-28/   2، حدیث175جلسه.  1

  /11-73-muzzammil-http://yekaye.ir/al 68-24/  3، حدیث490و جلسه-http://yekaye.ir/alqalam  3حدیث 531و جلسه  

42-33-ahzab-ttp://yekaye.ir/alh/ .گذشت 
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 فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ قَالَ ثُمَّ  لَهُمْ  تَسْتَعْجِلْ ال وَ الرُّسُلِ  مِنَ الْعَزْمِ أُولُوا صَبَرَ كَما فَاصْبِرْ -ص لِنَبِیِّكُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ سَمِعْتُمْ

 . ...بِالْحَق التَّكْذِیبِ مَعَ أُوذُوا وَ قَبْلِهِ مِنْ  الرُّسُلُ وَ اللَّهِ نَبِيُّ كُذِّبَ فَقَدْ  أُوذُوا وَ كُذِّبُوا ما عَلى فَصََبرُوا...  قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ

 

 كند كه یكبار امام باقر ع فرمود:( عقبه روایت مي3

همانا خداوند خالیق را آفرید؛ پس آنچه را دوست داشت، از آنچه دوست داشت آفرید؛ و آنچه دوست داشت این بود 

ت آفرید؛ و آنچه مبغوض داشت این بود كه كه آن را از طینت بهشت بیافریند؛ و آنچه را مبغوض داشت، از آنچه مبغوض داش

 هایي[ برانگیخت.آن را از طینت آتش ]= جهنم[ بیافریند؛ سپس آنان را در ظاللي ]= سایه

 ها[ چگونه چیزي ایست؟سایه« ]= ظالل»گفتم: 

 اي؟! چیزي هست و هیچ چیز نیست!ات را وقتي خورشید در آسمان است ندیدهفرمود: آیا سایه

كنند، و این همان سخن خداوند است پیامبران را در میان آنان آفرید كه آنان را به اقرار به خداوند دعوت سپس خداوند 

 (. 87)زخرف/« و اگر از آنان بپرسي كه چه كسي آنان را آفریده، خواهند گفت: اهلل»كه فرمود 

نكار كردند؛ سپس آنان را به والیت ما سپس آنان را به اقرار به پیامبران دعوت كرد؛ پس برخي اقرار كردند و برخي ا

داشت آن را انكار نمود، و این دعوت كرد؛ پس به خدا سوگند هركه را دوست داشت بدان اقرار كرد؛ و هر كه را مبغوض مي

(. 84)یونس/« اندپس قرار نیست كه ایمان بیاورند به چیزي كه از پیش تكذیب كرده»فرماید همان سخن خداوند است كه مي

 «اش آنجا بود و از آنجا آغاز شد[.س امام باقر ع فرمود: و تكذیب از آنجا بود. ]ریشهسپ

 436ص ،1ج الكافي،

  الْجَعْفَرِيِ  مَّدٍمُحَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ بَزِیعٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ عُقْبَةَ عَنْ وَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ

 مَا كَانَ وَ أَبْغَضَ مِمَّا أَبْغَضَ مَا خَلَقَ وَ  الْجَنَّةِ طِینَةِ مِنْ خَلَقَهُ أَنْ أَحَبَّ مَا كَانَ وَ أَحَبَّ مِمَّا أَحَبَّ مَا فَخَلَقَ الْخَلْقَ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ

 ءٍ بِشَيْ  َلیْسَ وَ ءٌشَيْ الشَّمْسِ فِي ظِلِّكَ إَِلى تَرَ لَمْ أَ قَالَ الظِّلَالُ ءٍشَيْ أَيُّ وَ فَقُلْتُ الظِّلَالِ فِي بَعَثَهُمْ ثُمَّ النَّارِ طِینَةِ مِنْ خَلَقَهُ أَنْ أَبْغَضَ

 بِالنَّبِیِّینَ الْإِْقرَارِ إِلَى دَعَاهُمْ ثُمَّ  اللَّهُ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُمْ مَنْ سَأَلْتَهُمْ لَئِنْ وَ َقوْلُهُ هُوَ  وَ بِاللَّهِ الْإِقْرَارِ إِلَى یَدْعُونَهُمْ النَّبِیِّینَ فِیهِمُ اللَّهُ بَعَثَ ثُمَّ

بِما  لِیُؤْمِنُوا كانُوا فَما قَوْلُهُ  هُوَ وَ أَبْغَضَ مَنْ  أَنْكَرَهَا وَ أَحَبَّ مَنْ اللَّهِ وَ بِهَا فَأَقَرَّ وَلَایَتِنَا إِلَى دَعَاهُمْ ثُمَّ بَعْضُهُمْ أَنْكَرَ وَ بَعْضُهُمْ فَأَقَرَّ

 .ثَمَّ التَّكْذِیبُ  كَانَ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ  قَبْلُ مِنْ بِهِ  كَذَّبُوا

 تدبر

 «الْأُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ إِلَى وَ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »1

هایي براي ضرورت پیروي از خدا برشمرد، این آیه مشتمل بر دو دلداري نسبت به پیامبر بعد از اینكه در آیات قبل برهان

 :فرماید اگر آنان به دالیل تو دل ندادند و به جایش تو را تكذیب كردند ناراحت مشو؛ زیراص است و مي

 كردند؛این رویه گذشتگان هم بوده و پیامبران قبل از تو را هم تكذیب مي اوالً
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گردد و حساب و كتاب اینها هم با خدا بود و این گونه نیست كه تو را تكذیب كنند و به ثانیا همه امور به خداوند برمي

 (17، ص17هیچ مشكلي برنخورند. )المیزان، ج

 

 «قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ دْفَقَ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »2

 . است كفّار دائمى ىشیوه حقّ، تكذیب و اندداشته مخالف انبیا ىهمه

. گیردمى قرار تكذیب مورد دهد سر حقّ  نداى كس هر مخالفند هدف و راه با ندارند، كارى شخص با به تعبیر دیگر، كفّار

 (474ص ،9ج نور، )تفسیر

 

 « قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »3

 (474ص ،9ج نور، )تفسیر. شودمى تكرار هایي هست كه[ تاریخ]عرصه

 

 «قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »4

 )تفسیر. بودند ما فرستادگان مانه تو از پیش شدگانِ تكذیب زند،نمى حق و حقیقت حقّانیّت به اىضربه مردم، تكذیب

 (474ص ،9ج نور،

 تاملی در مفهوم دموکراسی

حقیقت براي حقیقت بودنش نیازي ندارد كه مردم آن را بپذیرند یا نپذیرند. نه پذیرفتن مردم، حقانیت یك حق را افزایش 

 زیاد شدنِ حقانیت حق ویا بطالن باطل دارد.كاهد؛ و نه نپذیرفتن آنان، اثري در كم و دهد ویا از باطل بودن یك باطل ميمي

تواند براي تشخیص یابیم كه دموكراسي و مراجعه به آراي عمومي هیچگاه نمياگر این ضابطه را درست درك كنیم درمي

 و رسیدن به حق موثر باشد.

 اگر چنین است،

 پس علت مراجعه ما به آراي عمومي چیست؟

ها، نزد كساني كه منطقي تصمیم گیري مي كنند، دو ریشه مهم گیريبراي تصمیم رسد مراجعه به آراي عموميبه نظر مي

 دارد:

شود؛ الف. در حوزه زندگي، برخي از امور است كه حق و باطل معیني در آنها مطرح نیست و به فراخور افراد متفاوت مي

گردد و از این رو افراد برمي هايبلكه به سلیقهگردد؛ گیري در مورد آنها به حق و باطل برنميو به تعبیر دیگر، عرصه تصمیم

نظر شود، كننده تبلیغات، صرفمي توان ضابطه اصلي در این گونه امور، جلب رضایت اكثریت است. اگر از تاثیراتِ تحریف

 تواند به همراه آورد.ها مراجعه به راي اكثریت بیشترین میزان رضایت را ميشاید بتوان گفت در این عرصه

برخي از امور هست كه اقتضاي اولیه آنها حق یا باطل است، اما زماني این حق قابلیت پیاده شدن در بستر جامعه را ب. 

اي نیست جز اینكه آراي عمومي با آنها همراهي ها براي پیاده كردن حق چارهدارد كه با اقبال عمومي همراه شود. در این عرصه
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چون آراي عمومي همراهي كرده با نكرده، در حق یا باطل بودن آن مطلب اثري داشته كند؛ و البته این بدان معنا نیست كه 

اي كه عمر قرار نفرهباشد. )نمونه بارز این مساله، مساله حكومت است و موضع امیرالمومنین ع، كه از طرفي در شوراي شش

و از طرف دیگر در خطبه شقشقیه در حالي  1(172بالغه، خطبهال؛ نهجلِي حَقّاً  طَلَبْتُ إِنَّمَاداد، تاكید كرد كه این حق من است )

كردند همچنان خود براي گرفتن حكومت فرمود كه اگر مردم همراهي نميكه دیگران را غاصب خالفت خواند، اما تصریح 

 2(3خطبه البالغه،نهج) كردم.اقدامي نمي

 

 «لِكَقَبْ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »5

 كند.ود استفاده ميبخداوند در مقام دلداري دادن به پیامبر ص، از اینكه شبیه این مصیبت بر پیامبران قبلي هم وارد شده 

 چرا؟

 الف. اگر ما به وقایع پیرامون خود معاني جدیدي دهیم، نوع مواجهه ما با آنها عوض خواهد شد.

 زندگی(شناسی )اهمیت معانی در نکته تخصصی انسان

كند گره خورده ياي كه از این واقعیات درك مزندگي انسان بیش از آنكه با متن واقعیت خارجي گره خورده باشد با معاني

 هاي غلبه بر مشكالت بیروني، تغییر موضع دادن در قبال فهم آنهاست.است؛ و یكي از مهمترین راه

سانهاي دیگري كه زده عالم نپنداریم، بلكه توجه كنیم به انصیبتیكي از مهمترین مصادیق آن، این است كه خود را تنها م

ه و بلكه وضعیت او آنان هم با این مشكل و مصیبت مواجه بودند؛ وقتي انسان ببیند آنچه بر سر او آمده بر سر دیگران هم آمد

 خواهد شد. تربرد آساناز خیلي از افراد دیگر بهتر است، تحمل آن سختي و مشكلي كه در آن به سر مي

اند كه استهسازد كه از ما خوها بقدري در زندگي انسان اهمیت دارد  و زندگي را خوش یا ناخوش مياین مقایسه كردن

هاي هم سختي ترند مقایسه كنیم )تا هم حرص زدنمان كمتر شود وهمواره در مسائل مادي خود را با كساني كه از ما پایین

 به قول رودكي:تر تحمل كنیم( زندگي را راحت

 پندست همه سر سربه نگري، چون زمانه،    مرا  داد آزادوار، پندي، زمانه،

 آرزومندست تو روز به كه كسا بسا  نخوري غم تو تا گفت كسان، نیك روز به

ت ت در ما تقویو از طرف دیگر، در مسائل معنوي همواره خود را با باالتر از خود مقایسه كنیم تا انگیزه تالش و حرك

 شود و بدانچه داریم مغرور نشویم و بسنده نكنیم.

 (474ص ،9ج نور، )تفسیر. است مشكالت برابر در تسلّى ىمایه بهترین ب. تاریخ،

                                                      
 أَنْتُمْ وَ لِي حَقّاً طَلَبْتُ إِنَّمَا وَ أَقْرَبُ وَ َأخَصُّ أَنَا وَ أَبْعَدُ وَ لَأَحْرَصُ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ بَلْ فَقُلْتُ لَحَرِیصٌ طَالِبٍ أَبِي ابْنَ یَا الْأَمْرِ هَذَا عَلَى إِنَّكَ قَائِلٌ قَالَ قَدْ وَ.  1

 وَ قُرَیْشٍ  عَلَى أَسْتَعْدِیكَ إِنِّي اللَّهُمَّ بِهِ  یُجِیبُنِي مَا یَدْرِي لَا بُهِتَ كَأَنَّهُ هَبَّ  الْحَاضِرِینَ الْمَلَإِ  فِي بِالْحُجَّةِ  قَرَّعْتُهُ فَلَمَّا دُونَهُ وَجْهِي تَضْرِبُونَ وَ بَیْنَهُ  وَ بَیْنِي تَحُولُونَ 

 .تَتْرُكَهُ أَنْ الْحَقِّ فِي وَ تَأْخُذَهُ أَنْ الْحَقِّ فِي إِنَّ أَلَا قَالُوا ثُمَّ لِي هُوَ أَمْراً مُنَازَعَتِي عَلَى أَجْمَعُوا وَ مَنْزِلَتِيَ عَظِیمَ صَغَّرُوا وَ رَحِمِي قَطَعُوا فَإِنَّهُمْ أَعَانَهُمْ مَنْ

 سَغَبِ لَا وَ ظَالِمٍ  كِظَّةِ عَلَى یُقَارُّوا أَلَّا الْعُلَمَاءِ عَلَى اللَّهُ  أَخَذَ مَا وَ النَّاصِرِ بِوُجُودِ الْحُجَّةِ قِیَامُ  وَ الْحَاضِرِ  حُضُورُ  لَا لَوْ  النَّسَمَةَ  بَرَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلَقَ الَّذِي وَ أَمَا.  2

 .عَنْزٍ عَفْطَةِ  مِنْ عِنْدِي أَزْهَدَ هَذِهِ دُنْیَاكُمْ لَأَلْفَیْتُمْ  وَ أَوَّلِهَا سِبِكَأْ آخِرَهَا لَسَقَیْتُ وَ غَارِبِهَا عَلَى حَبْلَهَا لَأَلْقَیْتُ مَظْلُومٍ
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 ج. ...

 

 «الْأُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ إِلَى ... یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »6

 شود.اگر تو را تكذیب كنند، همه امور به خدا برگشت داده مي

 ربطي بین مقدم و تالي هست؟چه 

 نیست چنان ودهد و گردد و خداوند جزاي آنان را ميكنند كارشان نهایتا به خداوند برميالف. اگر آنان تو را تكذیب مي

 (17، ص17بر حق و حقیقت غلبه كنند. )المیزان، ج خود تكذیب با كه

گر، كسي كه باور (. به تعبیر دی474ص ،9ج نور، )تفسیر. كندمى مقاوم تلخ حوادث برابر در را انسان معاد، به ب. توجّه

شود و گردد، در صورت عدم اقبال دیگران به حق و حقیقت، از تبلیغ حق دلسرد نميكند همه امور به سوي خدا برمي

 گردد.شود بر او آسان ميهایي كه در مسیر تبلیغ حق و حقیقت متحمل ميسختي

 ج. ...

 

 

 29/12/1396الْغَرُورُ  بِاللَّهِ یَغُرَّنَّكُمْ ال وَ الدُّنْیا الْحَیاةُ  تَغُرَّنَّكُمُ فَال حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا یا 5آیه ( 35( سوره فاطر )705

 ترجمه

خدا نسبت[ به ]اي مردم! به یقین وعده خداوند حق است؛ پس زنهار كه زندگاني دنیا شما را مغرور نسازد، و زنهار كه 

 مغرورتان نكند آن بسیار فریبكار.

 نکات ادبی

 الْغَر ور   ، یَغ رَّنَّک مْ ، تَغ رَّنَّک م 

و بدین جهت آن را اخص از غفلت  شود حاصل غفلتي چیزي، تاثیر با رود كهدر اصل در جایي به كار مي« غرر»ماده 

و برخي ( 207ص ،7ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق( ))در غفلت لزوما تحت تاثیر چیزي بودن، لحاظ نشده انددانسته

 چیزي هر از ظاهر اثر كه است «غُرّ » از آن اصل و آیدمي پیش انسان براي بیداري حال در كه است غفلتي «غِرّه»اند كه افزوده

 كه لباس تاخوردگي محل) «لباس غَرّ» یا( آن برندگي و تیزي) «شمشیر غِرار» یا( اسب سفید پیشاني) «اسب غره» مانند است،

 مال از چیزي هر «غَرور» و و در غفلت واقع شدن است؛« فریب خوردن»به معناي « غُرور»؛ و (است توجه مورد كردن اطو در

 از آنچه به و انداختم غفلت به را او یعني «فالنا غررتُ» چنانكه بیندازد، غفلت به را انسان است كه شیطان و شهوت و جاه و

 ظاهر در» معناي به «غُرُور»اند كه برخي هم توضیح داده 1(604-603القرآن، ص ألفاظ مفردات) یافتم دست خواستممي او

                                                      
 گذشت و اینجا اندكي اصالح شد. /araf-http://yekaye.ir/al-007-51 160جلسه . این قسمت از توضیحات در  1

http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
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 را لباس شودمي گفته عربي زبان در كه است لباس تاي خط همان «غر» اصل و است «كردن دغلبازي باطن در و خیرخواهي

 دیگري قسمت و مخفي را قسمتي یك كه است لباس كردن تا محل شبیه جهت این از «غرور» پس كن؛ تا و بپیچ آن «غر» روي

 1(628ص ،4ج البیان، مجمع. )كند مي آشكار را

روند، ار ميك)نیرنگ و فریب( هم بسیار نزدیك است و اگر چه گاه به جاي همدیگر به « خدعه»به معناي « غرور»معناي 

به شود، اما خدعه در جایي است كه با به ایهام انداختن مطلبي بر مخاطب مشتاند كه غرور در اصل اما در تفاوت این دو گفته

 (253غالبا در جایي است كه با مخفي كردن بخشي از واقعیت مخاطب را فریب دهند. )الفروق في اللغة، ص

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 27این ماده جمعا 

 اختالف قرائت

اند، اما در برخي قرائات غیرمشهور ]كه صیغه مبالغه است[ قرائت كرده «الْغَرُور»ورت را عموما به ص« الْغرُور»كلمه 

[ هم قرائت شده است. بِغُرُورٍ فَدَلَّاهُمااست و یا مصدر؛ همانند « غار»]كه یا جمعِ « رُورُ الْغُ»)ابوحیوة و ابوسمال( به صورت 

 2(14ص ،9ج المحیط، البحر)

 3حدیث

ز این گفتگو زید ایتي از گفتگوي امیرالمومنین ع با برخي از اصحابشان نقل شده است. در فرازي ا( از امام سجاد ع رو1

رش عوض ترینِ ]= كسي كه نظراتش چنان صحیح است كه براحتي راي و نظرايگوید: یا امیرالمومنین، ثابتبن صوحان مي

 شود[ مردم چه كسي است؟نمي

 هایش او را نفریبد.فریبد و دنیا هم با آرایشفرمود: كسي كه مردم را در مورد خود ن

 ترینِ مردم چه كسي است؟گفت: احمق

 بیند. ...فرمود: كسي كه به دنیا فریفته شود در حالي كه وضعیت دگرگوني احوال آن را مي

                                                      
 : گردديمختلف آن، به سه معنا برم يمعتقدند كه همه معان يبرخ.  1

آمدند؛ و  ایهم به دن هیشب روال و كیبا  يگریپس از د يكی شیهابچه يعنی« وَلَدَتْ فالنة أوالدَها على غرار واحد»، چنانكه «مثال و الگو» يكی

: ریغر» ایشود( يره تكرار مجهت كه با تا كردن، نمونه لباس دوبا نی)از ا« محل تا خوردن لباس ایو يزیغَرّ: شكاف در هر چ»معناست كه در مورد  نیا

، «نقصان»فته است؛ و دوم است كه مورد ضمانت قرار گرفته( به كار ر ياو مثال و نمونه كس یي)كه گو «دهديرا انجام م گریكه ضمانت كس د يضامن، كس

ورد معامله دچار ابهام باشد م امور تیو وضع ادیآن ز سكیكه ابهام و ر ياغَرَر: معامله عیب»ه معامالت معروف است معنا در حوز نیكه مخصوصا كاربرد ا

ست چنان غره هر ماه، آن بخش اررشمند آن ا يبه معنا يزیهر چ يغُرّه »، چنانكه «كرامت و ارج»؛ و و سوم «باشد يو احتمال ضرر كردن در آن جد

اول را  يواقعا معنا رسدي( اما به نظر م382-380، ص4( )معجم المقاییس اللغة، جندیاو را گو يشانیپ يرو يدیغره اسب، سف ایسه شب اول ماه است 

از  يغفلت يزیو كمال هر چ یيبایاند كه زدوم برگردانده يصورت به معنا نیسوم را هم بد يدوم برگرداند؛ و معنا يشد بتوان به معنا انیچنانكه در متن ب

 (604. )مفردات ألفاظ القرآن، صكنديم جادیدر مخاطب ا زیابعاد آن چ ریتوجه به سا

 و بِغُرُورٍ، فَدَلَّاهُما: كقوله مصدرا، أو غار، جمع بضمها: السمال أبو و حیوة، أبو قرأ و. بالشیطان عباس ابن فسره و الغین، بفتح الْغَرُورُ: الجمهور . قرأ 2

 لقمان. آخر في ذلك على الكالم تقدم

 نیز آمده است و ان شاءاهلل برخي از احادیث مربوطه در آنجا خواهد آمد. 33فراز پایاني این آیه عینا در سوره لقمان، آیه  3
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 394األمالي) للصدوق(، ص

لَیْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُْن مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الَْقاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بِْن ِإسْحَاقَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُرَادِيُّ عَنْ مُوسَى الِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَ

الِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ یُعَبِّیهِمْ لِلْحَرْبِ إِذْ أَتَاُه بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ َعنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ جَ

مِنِینَ إِنِّي أَتَیْتُكَ مِْن نَاحِیَةِ الشَّامِ وَ أَنَا حْبَةُ السَّفَرِ فَقَالَ أَیْنَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقِیلَ هَُو ذَا فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْشَیْخٌ عَلَیْهِ شَ

 1...ي أَظُنُّكَ سَتُغْتَالُ فَعَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ شَیْخٌ كَبِیرٌ قَدْ سَمِعْتُ فِیكَ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا أُحْصِي وَ إِنِّ

 2...فَقَالَ لَهُ زَیْدُ بْنُ صُوحَانَ الْعَبْدِيُّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ 

رَّهُ الدُّنْیَا بِتَشَوُّفِهَا قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ أَحْمَقُ قَالَ الْمُغْتَرُّ بِالدُّنْیَا وَ فَأَيُّ النَّاسِ أَثْبَتُ رَأْیاً قَالَ مَنْ لَمْ یَغُرَّهُ النَّاسُ مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ تَغُ

 3... هُوَ یَرَى مَا فِیهَا مِنْ تَقَلُّبِ أَحْوَالِهَا

                                                      
اقِهَا وَ مَنْ كَانَ غَدُهُ شَرَّ یَوْمَیْهِ فَمَحْرُومٌ وَ مَنْ لَمْ یُبَالِ بِمَا رُزِئَ یَا شَیْخُ مَنِ اعْتَدَلَ یَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَانَتِ الدُّنْیَا هِمَّتَهُ اشْتَدَّتْ حَسْرَتُهُ عِنْدَ فِرَ.  1

مَوْتُ خَیْرٌ لَهُ یَا شَیْخُ إِنَّ الدُّنْیَا خَضِرٌَة الْهَوَى وَ مَنْ كَانَ فِي نَقْصٍ فَالْمِنْ آخِرَتِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْیَاهُ فَهُوَ َهالِكٌ وَ مَنْ لَمْ یَتَعَاهَدِ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَیْهِ 

 لِبُؤْسِهَا یَا شَیْخُ مَنْ افَسُونَ فِي الدُّنْیَا وَ لَا یَفْرَحُونَ بِغَضَارَتِهَا وَ لَا یَحْزَنُونَحُلْوَةٌ وَ لَهَا أَهْلٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ لَهَا أَهْلٌ ظَلَفَتْ أَنْفُسَهُمْ عَنْ مُفَاخَرَةِ أَهْلِ الدُّنْیَا لَا یَتَنَ

لَامَكَ یَقِلَّ كَلَامُكَ إِلَّا بِخَیْرٍ یَا شَیْخُ ارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ وَ آتِ خَافَ الْبَیَاتَ قَلَّ نَوْمُهُ مَا أَسْرَعَ اللَّیَالِيَ وَ الْأَیَّامَ فِي عُمُرِ الْعَبْدِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ وَ عُدَّ كَ

ى أَهِْل الدُّنْیَا یُمْسُونَ وَ یُصْبِحُونَ َعلَى أَحْوَالٍ شَتَّى فَبَیْنَ صَرِیعٍ یَتَلَوَّى لَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ یُؤْتَى إِلَیْكَ ُثمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَإِ

سَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمَاضِي یَصِیرُ رَ بِنَفْسِهِ یَجُودُ وَ آخَرَ لَا یُرْجَى وَ آخَرَ مُسَجًّى وَ طَالِبِ الدُّنْیَا وَ الْمَوْتُ یَطْلُبُهُ وَ غَافِلٍ وَ لَیْوَ بَیْنَ عَائِدٍ وَ مَعُودٍ وَ آخَ

 الْبَاقِي

يُّ دَعْوَةٍ أَضَلُّ قَالَ يُّ ذُلٍّ أَذَلُّ قَالَ الْحِرْصُ عَلَى الدُّنْیَا قَالَ فَأَيُّ فَقْرٍ أَشَدُّ قَالَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِیمَانِ قَالَ فَأَأَيُّ سُلْطَانٍ أَغْلَبُ وَ أَقْوَى قَالَ الْهَوَى قَالَ فَأَ.  2

 قَالَ طَلَبُ مَا عِنْدَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ صَاحِبٍ شَرٌّ قَالَ الْمُزَیِّنُ لَكَ مَعْصِیَةَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ الدَّاعِي بِمَا لَا یَكُونُ قَالَ فَأَيُّ عَمَلٍ أَفْضَلُ قَالَ التَّقْوَى قَالَ فَأَيُّ عَمَلٍ أَنْجَحُ

شَحُّ قَالَ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَجَعَلَهُ فِي غَیْرِ حَقِّهِ قَالَ الْخَلْقِ أَالْخَلْقِ أَشْقَى قَالَ مَنْ بَاعَ دِینَهُ بِدُنْیَا غَیْرِهِ قَالَ فَأَيُّ الْخَلْقِ أَقْوَى قَالَ الْحَلِیمُ قَالَ فَأَيُّ 

 لَ الَّذِي لَا یَغْضَبُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ أَكْیَسُ قَالَ مَنْ أَبْصَرَ رُشْدَهُ مِنْ غَیِّهِ فَمَالَ إِلَى رُشْدِهِ قَالَ فَمَنْ أَحْلَمُ النَّاسِ قَا

هِ یَطْلُبُ بَِعمَلِهِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ قَالَ فَأَيُّ الْخَلْقِ أَعَْمى قَالَ الَّذِي عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ حَسْرَةً قَالَ الَّذِي حُرِمَ قَالَ فَ.  3

لدِّینِ قَالَ فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَيُّ الْقُنُوعِ أَفْضَلُ قَالَ الْقَانِعُ بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَصَائِبِ أَشَدُّ قَالَ الْمُصِیبَةُ بِاالثَّوَابَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَ 

يُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ نْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَخْوَفُهُمْ لِلَّهِ وَ أَعْمَُلهُمْ بِالتَّقْوَى وَ أَزْهَدُهُمْ فِي الدُّنْیَا قَالَ فَأَعَزَّ وَ جَلَّ قَالَ انْتِظَارُ الْفَرَجِ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ خَیْرٌ عِ

جَلَّ قَالَ التَّسْلِیمُ وَ لْقَوْلِ أَصْدَقُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِهِ وَ التَّضَرُّعُ ِإلَیْهِ وَ دُعَاؤُهُ قَالَ فَأَيُّ ا

مْ یْخِ فَقَالَ یَا شَیْخُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقاً ضَیَّقَ الدُّنْیَا عَلَیْهِمْ نَظَراً لَهُمْ فَزَهَّدَهُالْوَرَعُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ ثُمَّ أَقْبَلَ ع عَلَى الشَّ

رُوا عَلَى الْمَكْرُوهِ وَ اشْتَاقُوا إِلَى مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَةِ وَ بَذَلُوا بَفِیهَا وَ فِي حُطَامِهَا فَرَغِبُوا فِي دَارِ السَّلَامِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَیْهِ وَ صَبَرُوا عَلَى ضِیقِ الْمَعِیشَةِ وَ صَ 

یلُ مَنْ مَضَى وَ مَنْ بَقِيَ فَتَزَوَّدُوا لِآخِرَتِهِمْ غَیْرَ اضٍ وَ َعلِمُوا َأنَّ الْمَوْتَ سَبِأَنْفُسَهُمْ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَ كَانَتْ خَاتِمَةُ أَعْمَالِهِمُ الشَّهَادَةَ فَلَقُوا اللَّهَ وَ هُوَ عَنْهُمْ رَ

صَابِیحُ وَ أَهْلُ النَّعِیمِ  وَ جَلَّ وَ أَبْغَضُوا فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُولَئِكَ الْمَالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَبِسُوا الْخَشِنَ وَ صَبَرُوا عَلَى الْقُوتِ وَ قَدَّمُوا الْفَضْلَ وَ أَحَبُّوا فِي اللَّهِ عَزَّ

مِیرُ عَدُوَِّك فَأَعْطَاهُ أَ عَكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ جَهِّزْنِي بِقُوَّةٍ أَتَقَوَّى بِهَا عَلَىفِي الْآخِرَةِ وَ السَّلَامُ فَقَالَ الشَّیْخُ فَأَیْنَ أَذْهَبُ وَ أَدَعُ الْجَنَّةَ وَ أَنَا أَرَاهَا َو أَرَى أَهْلَهَا مَ

 الْمُؤْمِنِینَ ع یَعْجَبُ مِمَّا یَصْنَعُ فَلَمَّا اشْتَدَّتِ الْحَرْبُ أَقْدَمَ فَرَسَهُ الْمُؤْمِنِینَ ع سِلَاحاً وَ حَمَلَهُ فَكَانَ فِي الْحَرْبِ بَیْنَ یَدَيْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَضْرِبُ قُدُماً وَ أَمِیرُ
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د و بعد دوباره هایي هستید كه شب پیاده شدند و اطراق كردناي مردم!همانا دنیا سراي ماندن نیست و شما همانند سواره

دند برگشتند؛ آنان اي جز رفتن نداشتند و نه بدانچه ترك كربانگ رحیل زدند؛ پس صبح و عصر سبكبار به راه افتادند؛ نه چاره

مبادا »ا گرفت؛ پس اي نگرفتند، تا اینكه ]مرگ[ گلویشان ربه دنیا متمایل شدند اما بهرهرا به شتاب خواندند پس شتافتند و 

هاي بالیش تیر واید؛ مرگ در شما رحل اقامت افكنده كردهكه همانا شما در آن مسافراني اطراق« زندگي دنیا مغرورتان سازد

برد؛ پس ا به سراي ثواب و عقاب و جزاء و حساب ميهایش خوبانتان ]یا حكایت شما[ ررا به سوي شما انداخته، مَركب

هایش خداوند رحمت كند كسي پروردگارش را مراقب است و از گناهش هراسان، با هواي نفس خود در ستیز است و آرزو

گارش او را كند؛ و خداوند رحمت كند كسي را كه بر نفس خویش مهاري از تقوا زده و با لگامي از خشیت پروردرا رها مي

دارد، جانبِ او را به سوي معاد كشد و با آن لگام او را از معصیت بازميافسار زده؛ با آن زمام نفس را به طاعت ]خداوند[ مي

ت و كوشا در امر دار، رویگردان از دنیاسزندهكشد، دائم الفكر است و بسیار شبگیرد و در هر آني مرگ را انتظار ميباال مي

ف[ مردم را رها اتش قرار داده و تقوا را ذخیره وفاتش؛ عبرت گرفت و مقایسه نمود و دنیا و ]حرآخرتش، صبر را مَركبِ نج

نه كه از پیشینیانتان دارم كه اندكي نپاید كه از شما بگذرد همان گوكرد؛ اي مردم شما را از دنیا و مغرور شدن بدان برحذر مي

آن سراي عمل  تان كنید كه هماناتان براي فرداي همیشگيزِ گذرايگذشت؛ پس تالشتان در آن را صرف توشه برداشتن از امرو

 است و آخرت سراي ماندن و جزاست.

 150-149، ص2مجموعة ورام، ج

خُوا ثُمَّ اسْتَقَلُّوا فَغَدَوْا كٍْب عَرَّسُوا  فَأَنَاارِ قَرَارٍ َو إِنَّمَا أَنْتُمْ فِیهَا كَرَأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْیَا لَیْسَتْ لَكُمْ بِدَ مِنْ كَلَامِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

سْتَعَدُّوا حَتَّى وعاً جُدَّ بِهِمْ فَجَدُّوا وَ رَكَنُوا إِلَى الدُّنْیَا فَمَا اخِفَافاً وَ رَاحُوا خِفَافاً لَمْ یَجِدُوا عَنْ مُضِيٍّ نُزُوعاً  وَ لَا إِلَى مَا تَرَكُوا رُجُ

 ضِي بِأَخْیَارِكُمْ بِكُمْ نُزُولٌ یَنْتَصِلُ فِیكُمْ مَنَایَاهُ وَ یُمْ  لُولٌ الْمَوْتُفَال تَغُرَّنَّكُمُ اْلحَیاةُ الدُّنْیا فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِیهَا سَفْرٌ حُ  أُخِذَ بِكَظَمِهِمْ 

اهُ وَ كَذَّبَ مُنَاهُ للَّهُ امْرَأً رَاقَبَ رَبَّهُ وَ خَافَ ذَنْبَهُ وَ كَابَرَ هَوَفَرَحِمَ اوَ الْحِسَابِ  مَطَایَاهُ إِلَى دَارِ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ الْجَزَاءِ  ]بأخباركم[

عَهَا عَنِ الْمَعْصِیَةِ  قَدَ رَبِّهَا بِلِجَامٍ فَقَادَهَا إِلَى الطَّاعَةِ بِزِمَامِهَا وَوَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَزَمَّ نَفْسَهُ مِنَ التَّقْوَى بِزِمَامٍ وَ أَلْجَمَهَا مِنْ خَشْیَةِ

جَعَلَ الصَّبْرَ   خِرَتِهِ لْفِكْرِ طَوِیلَ السَّهَرِ عَزُوفٌ عَنِ الدُّنْیَا كَدُوحٌ لِأَمْرِ آابِلِجَامِهَا رَافِعاً إِلَى الْمَعَادِ طَرْفَهُ مُتَوَقِّعاً فِي كُلِّ أَوَانٍ حَتْفَهُ دَائِمَ 

بِهَا فَكَانَ قَدْ زَالَتْ عَْن  النَّاسَ أَیُّهَا النَّاسُ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْیَا وَ الِاغْتِرَارَ ى عُدَّةَ وَفَاتِهِ فَاعْتَبَرَ وَ قَاسَ َو تَرَكَ الدُّنْیَا وَمَطِیَّةَ نَجَاتِهِ وَ التَّقْوَ

نَّهَا دَارُ عَمَلٍ وَ الْآخِرَةَ وُّدَ مِنْ یَوْمِهَا الْقَصِیرِ لِیَوْمِ الْآخِرَةِ الطَّوِیلِ فَإِالتَّزَ قَلِیلٍ عَنْكُمْ كَمَا زَالَتْ عَمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاجْعَلُوا اجْتِهَادَكُمْ فِیهَا

 .دَارُ الْقَرَارِ وَ الْجَزَاء

 1آمده است. 174-017، ص8الكافي، جمتن این خطبه با سند و به طور كاملتر در 

                                                      
رَاعِهِ فَلَمَّا انْقََضتِ الْحَرْبُ أَتَى َأمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  اتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَوَجَدَهُ صَرِیعاً وَ وَجَدَ دَابَّتَهُ وَ وَجَدَ سَیْفَهُ فِي ذِحَتَّى قُتِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ

 لَیْهِ وَ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ السَّعِیدُ حَقّاً فَتَرَحَّمُوا عَلَى أَخِیكُمْ.ع بِدَابَّتِهِ وَ سِلَاحِهِ وَ صَلَّى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَ

هَمْدَانِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَِبي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْعَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُؤَدِّبُ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ .  1

یَخْطُرُ ادِ الْوَاسِعِ الْجَلِیلِ ثَنَاؤُهُ الصَّادِقَةِ أَسْمَاؤُهُ الْمُحِیطِ بِالْغُیُوبِ وَ مَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْخَافِضِ الرَّافِعِ الضَّارِّ النَّافِعِ الْجَوَ
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ده؛ و منادي نداي موت و بدانید اي مردم! كه شما مسافرانید؛ آن ساربان شما را بانگ زده؛ و ساربان بانگ خرابي دنیا سر دا

 «مبادا زندگي دنیا شما را مغرور سازد و مبادا آن بسیار فریبكار مغرورتان كند»داده؛ پس 

كُشد و هر كند و هر شب همسري را ميزن؛ هر روز با شوهري نكاح ميخدعه همانا این دنیا سرایي است فریبكار و

ه آنان را در هاویه كگیرنده در آن و اعتماد كننده بدان در میان امتهاي گذشته، پراكند؛ پس چه بسیار سبقتلحظه جماعتي را مي

 هاي گدازنده[ كشاند.شعله]آتش دوزخ[ انداخت و كامال هالك و یرانشان كرد و سرانجامشان را به سعیر ]

 ؟كجاست آنكه جمع كرد تا نگه دارد، و سر كیسه را محكم كرد تا ندهد، و بخل ورزید تا براي خودش بماند

 بله، كجاست آنكه لشكرها مجهز نمود و كاخ ها ساخت و بر اریكه ها تكیه زد؟

 وف جمع كرد؛كجاست آنكه خانه ها ساخت و بر كنگره كاخ ها خودنمایي كرد و آالف و ال

ند فراموش شد و بر روزها آنان را در خود گرفت و سالها آنان را بلعید، پس مردند و در قبرها پوسیدند، آنچه باقي گذاشت

نا حُكم از آن سپس به جانب خداوند كه موالي حقیقيِ آنان است بازگردانده شدند؛ هما»آنچه از پیش فرستادند ایستادند؛ 

 هاست.ابرسترینِ حساوست و او سریع

                                                      
مَاتَ وَ قَدَّرَ الْأَقْوَاتَ أَحَْكمَهَا بِعِلْمِهِ تَقْدِیراً وَ أَتْقَنَهَا بِحِكْمَتِهِ تَدْبِیراً إِنَّهُ كَانَ عَلَى الْقُلُوبِ الَّذِي جَعَلَ الْمَوْتَ بَیْنَ خَلْقِهِ عَدْلًا وَ أَنْعَمَ بِالْحَیَاةِ عَلَیْهِمْ فَضًْلا فَأَحْیَا وَ أَ

أَحْمَدُهُ بِخَالِصِ حَمْدِهِ الْمَخْزُونِ بِمَا  ءِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرىراً بَصِیراً هُوَ الدَّائِمُ بِلَا فَنَاءٍ وَ الْبَاقِي إِلَى غَیْرِ مُنْتَهًى یَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا فِي السَّمَاخَبِی

لُ عَلَیْهِ وَ أَسْتَهْدِیهِ وَ أَسْتَكْفِیهِ وَ أَسْتَقْضِیهِ بِخَیْرٍ وَ ونَ حَمْداً لَا یُحْصَى لَهُ عَدَدٌ وَ لَا یَتَقَدَّمُهُ أَمَدٌ  وَ لَا یَأْتِي بِمِثْلِهِ أَحَدٌ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَكَّحَمِدَهُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ النَّبِیُّ

وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ؛  وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ  بِالْهُدى هُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ  أَسْتَرْضِیهِ 

 صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

 وَ رَاحُوا خِفَافاً  لَمْ یَجِدُوا اسْتَقَلُّوا فَغَدَوْا وَ َراحُوا دَخَلُوا خِفَافاً  عَرَّسُوا فَأَنَاخُوا  ثُمَلَیْسَتْ لَكُمْ بِدَارٍ وَ لَا قَرَارٍ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِیهَا كَرَكْبٍ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْیَا

لَمْ یَبْقَ   وْمٍ جَفَّتْ أَقْلَامُهُمْمَا اسْتَعَدُّوا حَتَّى إِذَا أُخِذَ بِكَظَمِهِمْ وَ خَلَصُوا إِلَى دَارِ قَفَهِمْ فَجَدُّوا وَ رَكَنُوا إِلَى الدُّنْیَا عَنْ مُضِيٍّ نُزُوعاً  وَ لَا إِلَى مَا تَرَكُوا رُجُوعاً جُدَّ بِ

ا بِكُمْ تَسِیرُ سَیْراً مَا فِیهِ أَیْنٌ َأصْبَحْتُمْ حُلُولًا فِي دِیَارِهِمْ ظَاعِنِینَ عَلَى آثَارِهِمْ َو الْمَطَایَفَرَةِ بَعْثُهُمْ مِنْ أَكْثَرِهِمْ خَبَرٌ وَ لَا أَثَرٌ قَلَّ فِي الدُّنْیَا لَبْثُهُمْ وَ عُجِّلَ إِلَى الْآخِ

« غُرَّنَّكُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیاال تَ»مِثَالًا  فَ مِنْ حَالِهِمْ حَالًا وَ تَحْتَذُونَ مِنْ مَسْلَكِهِمْ  كُونَفَأَصْبَحْتُمْ تَحْ  وَ لَا تَفْتِیرٌ نَهَارُكُمْ بِأَنْفُسِكُمْ دَءُوبٌ وَ لَیْلُكُمْ بِأَرْوَاحِكُمْ ذَهُوبٌ 

 الْحِسَابِ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَارِ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ الْجَزَاءِ أَخْبَارِكُمْ مَطَایَاهُ إِلَى دَبِوَ تَْمضِي   الْمَوْتُ ِبكُمْ نُزُولٌ تَنْتَضِلُ فِیكُمْ مَنَایَاهُ   فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِیهَا سَفْرٌ حُلُولٌ 

لطَّاعَةِ بِزِمَامِهَا وَ قَدَعَهَا عَِن افَقَادَهَا إِلَى  قْوَى بِزِمَامٍ وَ أَلْجَمَهَا مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهَا بِلِجَامٍوَ كَابَرَ هَوَاهُ وَ كَذَّبَ مُنَاهُ امْرَأً زَمَّ نَفْسَهُ مِنَ التَّ   رَاقَبَ رَبَّهُ وَ تَنَكَّبَ ذَنْبَهُ

هِ مُتَحَافِظاً امْرَأً جَعَلَ الصَّبْرَ خِرَتِ دَائِمَ الْفِكْرِ طَوِیلَ السَّهَرِ عَزُوفاً  عَنِ الدُّنْیَا سَأَماً  كَدُوحاً آلِ  مُتَوَقِّعاً فِي كُلِّ أَوَانٍ حَتْفَهُ   الْمَعْصِیَةِ بِلِجَامِهَا  رَافِعاً إِلَى الْمَعَادِ طَرْفَهُ 

طَوَى مِهَادَهُ وَ هَجَرَ هُ ذِكْرُ الْمَعَادِ وَ نْیَا وَ النَّاسَ یَتَعَلَّمُ لِلتَّفَقُّهِ وَ السَّدَادِ وَ قَدْ وَقَّرَ قَلْبَمَطِیَّةَ نَجَاتِهِ وَ التَّقْوَى عُدَّةَ وَفَاتِهِ وَ دَوَاءَ أَجْوَائِهِ فَاعْتَبَرَ وَ قَاسَ وَ تَرَكَ الدُّ

شَدِیدَةٌ   یبٌ وَ لَقَلْبُهُ وَجِیبٌخَشُوعٌ فِي السِّرِّ لِرَبِّهِ لَدَمْعُهُ صَبِ  یْنَ الْوَجْهِ وَ الْكَفَّیْنِ مُنْتَصِباً عَلَى أَطْرَافِهِ دَاخِلًا فِي أَعْطَافِهِ خَاشِعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُرَاوِحُ بَ  وِسَادَهُ

یُظْهِرُ دُونَ مَا یَكْتُمُ وَ یَكْتَفِي   بَتُهُ وَ اشْتَدَّتْ مِنْهُ رَهْبَتُهُ رَاضِیاً بِالْكَفَافِ مِنْ أَمْرِهِ قَدْ عَظُمَتْ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ رَغْ  تَرْتَعِدُ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْصَالُهُ  سْبَالُهُ أَ

نَصَرَهُ اللَّهُ یَسْمَعُ إِذَا نَاجَاهُ وَ  قْسَمَ أَحَدُهُمْ عَلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ لَأَبَرَّهُ أَوْ دَعَا عَلَى أَحَدٍولَئِكَ وَدَائِعُ اللَّهِ فِي بِلَادِهِ الْمَدْفُوعُ بِهِمْ عَنْ عِبَادِهِ لَوْ أَبِأَقَلَّ مِمَّا یَعْلَمُ أُ

 وَ آخِرُ دَعْواهُمْ  ى مَا آتَاهُمْ ؤُهُمْ فِیهَا أَحْسَنُ الدُّعَاءِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ دَعَاهُمُ الْمَوْلَى عَلَالْعَاقِبَةَ لِلتَّقْوَى وَ الْجَنَّةَ لِأَهْلِهَا مَأْوًى دُعَایَسْتَجِیبُ لَهُ إِذَا دَعَاهُ جَعَلَ اللَّهُ 

 .أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ 
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حْوِيِّ الرَّازِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَبِي الْحَسَنِ النَّ 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ يُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ بَكَّارٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بْنُ عَلِيِّ الزُّفَرِ

 1...الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( فَقَالَ: 

غُرَّنَّكُمُ تَحَادِي، وَ نَادَاكم لِلْمَوْتِ مُنَادِي، فَال  خَرَابِ الدُّنْیَامْ سَیَّارَةٌ، قَدْ حَدَا بِكُمُ الْحَادِي، وَ حَدَا لِوَ اعْلَمُوا أَیُّهَا النَّاسُ أَنَّكُ

 الْحَیاةُ الدُّنْیا، وَ ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ.

شَمْلًا، فََكمْ مِنْ  قْتُلُ فِي كُلِّ لَیْلَةٍ أَهْلًا، وَ ُتفَرِّقُ فِي كُلِّ سَاعَةٍتَنْكِحُ فِي كُلِّ یَوْمٍ بَعْلًا، وَ أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْیَا دَارٌ غَرَّارَةٌ خَدَّاعَةٌ، تَ

 صْلَتْهُمْ سَعِیراً.أَ، وَ تَبَّرَتْهُمْ تَتْبِیراً، وَ وِیَةِ، وَ دَمَّرَتْهُمْ تَدْمِیراً مُنَافِسٍ فِیهَا، وَ رَاكِنٍ إِلَیْهَا مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ، قَدْ قَذَفَتْهُمْ فِي الْهَا

دَّسَاكِرَ ، وَ رَكِبَ الْمَنَابِرَ، أَیْنَ مَنْ أَیْنَ مَنْ جَمَعَ فَأَوْعَى، وَ شَدَّ فَأَوْكَى، وَ مَنَعَ فَأَكْدَى بَلَى أَیْنَ مَنْ عَسْكَرَ الْعَسَاكِرَ، وَ دَسْكَرَ ال

 فِي الْقُبُورِ رُفَاتاً، قَدْ نَسُوا مَا فَ الْقُصُورَ، وَ جَمْهَرَ الْأُلُوفَ قَدْ تَدَاوَلَتْهُمْ أَیَّامُهَا، ابْتَعَلَتْهُمْ أَعْوَامُهَا، فَصَارُوا أَمْوَاتاً، وَبَنَى الدُّورَ، وَ شَرَّ

  2...قِّ، أَال لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِینَ خَلَّفُوا، وَ وَقَفُوا عَلَى مَا أَسْلَفُوا، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَواْلهُمُ الْحَ 
3 

                                                      
، أَحْمَدُهُ عَلَى جُودِ  كَاشِفٌ كُلَّ عَظِیمَةٍ وَ أَزْلٍ  لَا یَحْوِیهِ مَكَانٌ، وَ لَا یَحُدُّهُ زَمَانٌ، عَلَا بِطَوْلِهِ، وَ دَنَا بِحَوْلِهِ، سَابِقٌ كُلَّ غَنِیمَةٍ وَ فَضْلٍ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي.  1

ا اللَّهُ، الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ فَبَنَاهَا، ، وَ الرِّضَا بِمَا قَضَاهُ، وَ أُؤْمِنُ بِهِ إِیمَاناً، وَ أَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ إِیقَاناً. وَ َأشْهَدُ أَْن لَا إِلَهَ إِلَّكَرَمِهِ، وَ سُبُوغِ نِعَمِهِ، وَ أَسْتَعِینُهُ عَلَى بُلُوغِ رِضَاهُ

. وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى رْساها، لَا یَئُودُهُ خَلْقٌ، وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ وَ سَطَحَ الْأَرْضَ فَطَحَاهَا، أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها، وَ الْجِبالَ أَ

لَّغَ الرِّسَالَةَ، وَ هَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ، وَ عَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى أَتَاهُ الْیَقِینُ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الْمَشْهُورِ، وَ الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ، وَ الدِّینِ الْمَأْثُورِ، إِبْلَاءً لِعُذْرِهِ، وَ إِنْهَاءً لِأَمْرِهِ، فَبَ

هَا نَجَاةُ كُلِّ هَارِبٍ، وَ دَرَكُ كُلِّ طَالِبٍ، وَ ظَفَرُ كُلِّ غَالِبٍ، وَ أَحُثُّكُمْ زٍّ، فِیآلِهِ وَ سَلَّمَ كَثِیراً. أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّ التَّقْوَى أَفْضَلُ كَنْزٍ، وَ أَحْرَزُ حِرْزٍ، وَ أَعَزُّ عِ

 عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهَا كَهْفُ الْعَابِدِینَ، وَ فَوْزُ الْفَائِزِینَ، وَ أَمَانُ الْمُتَّقِینَ.

اً، وَ یُقَاسِي تَعَباً، فِي حَشْرَجَةِ وَ عَسْكَرَتْ بِفَظَائِعِهَا، فَأَصْبَحَ الْمَرْءُ بَعْدَ صِحَّتِهِ مَرِیضاً، وَ بَعْدَ سَلَامَتِهِ نَقِیضاً، یُعَالِجُ كَرْبوَ كَأَنِّي بِهَا وَ قَدْ أَشْرَقَتْ بِطَلَائِعِهَا، .  2

 تَرَدَّدَ مِنْهُ تِ وَ الْبَنِینَ، وَ الْمَرْءُ قَدِ اشْتَمََل عَلَیْهِ شُغُلٌ شَاغٌِل، وَ هَوْلٌ هَائِلٌ، قَدِ اعْتُقِلَ مِنْهُ اللِّسَانُ، وَالسِّبَاقِ، وَ تَتَابُعِ الْفُوَاقِ، وَ تَرَدُّدِ الْأَنِینِ، وَ الْذُّهُولِ عَلَى الْبَنَا

فَلَوْ ال إِنْ كُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ تَرْجِعُونَها »لَّ بِهِ دَفْعاً، یَقُولُ اللَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( فِي كِتَابِهِ: الْبَنَانُ، فَأَصَابَ مَكْرُوهاً، وَ فَارَقَ الدُّنْیَا مَسْلُوباً، لَا یَمْلِكُونَ لَهُ نَفْعاً، وَ لَا لِمَا حَ

مَوَازِینُ، وَ تُنْشَرُ الدَّوَاوِینُ، بِإِحْصَاءِ كُلِّ صَغِیرَةٍ، وَ إِعَْلانِ كُلِّ كَبِیرَةٍ، ثُمَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَهْوَالُ الْقِیَامَةِ، وَ یَوْمُ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ، یَوْمَ تُنْصَبُ الْ« . إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ

 « .وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ ال یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً»یَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: 

خِرِینَ أَوْ تَقُولَ لَوْ ما فَرَّطْتُ فِي جَنِْب اللَّهِ وَ إِْن كُنْتُ لَمِنَ السَّا عَلى ا حَسْرَتىأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ ی» لنَّدَمِ، وَ مِنْ قَبْلِثُمَّ قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ، الْآنَ الْآنَ مِنْ قَبْلِ ا

قَْد جاءَتْكَ آیاتِي فَكَذَّبَْت  بَلى»، فَیَرُدُّ الْجَلِیلُ )جَلَّ ثَنَاؤُهُ(: «كُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَةً فَأَهَداِني لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّ أَنَّ اللَّهَ

 ةِ رَبِّهِ أَحَداً.حاً، وَ ال یُشْرِكْ بِعِبادَ، فَوَ اللَّهِ مَا سَأَلَ الرُّجُوعَ إِلَّا لِیَعْمَلَ صَالِ « بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكافِرِینَ 

ى الصَّحِیفَةُ، فَلَا رِزْقٌ یَنْزِلُ، ابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحاً، وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَجِفَّ الْقَلَمُ، وَ تُطْوَبَثُمَّ قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ، الْآنَ الْآنَ، مَا دَامَ الْوَثَاقُ مُطْلَقاً، وَ السِّرَاجُ مُنِیراً، وَ 

 وْ إِلَى نَارٍ، وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ.أَیَصْعَدُ، الْمِضْمَارُ الْیَوْمَ، وَ السِّبَاقُ غَداً، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ إِلَى جَنَّةٍ،  وَ لَا عَمَلٌ

 . این دو روایت هم از خطبه هاي حضرت است كه در آنها بدین آیه استشهاد فرموده است  3

ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَبَى وَ أَمْسَكَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَعْطَیْنَاكُمْ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا مُحَمَّدُ بْنُ 

لَى مُحَمَّدٍ ص وَ أَسَرَّهَا مُحَمَّدٌ  صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَلَایَةُ اللَّهِ أَسَرَّهَا إِلَى جَبْرَئِیلَ ع وَ أَسَرَّهَا جَبْرَئِیلُ إِكُلَّمَا  تُرِیدُونَ كَانَ شَرّاً لَكُمْ وَ أُخِذَ بِرَقَبَةِ
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 تدبر

 « ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ» (1

د بدانها تذكر خن گفت و مردم را به نعمت و روزي دادن خداوندر آیات قبل، ابتدا از رحمت ابتدایي خداوند بر مردم س

بار به سراغ عاقبت  داد، سپس پیامبرش را دلداري داد كه از تكذیب مردم دلسرد نشود؛ دوباره هشدار را متوجه مردم كرد و این

عده خدا، دو وو جدي گرفتن اندیشي و در برابر این عاقبتوعده خداوند حق است؛  نیقیمردم! به  ياانسانها رفت و فرمود 

نیا و آن را نهایت دفریبكار را برشمرد كه كارشان غافل كردن انسانهاست از این وعده: یكي خود زندگي دنیا، یعني دلبستن به 

 همت خود قرار دادن؛ و دیگري آنكه بسیار فریبكار است، یعني شیطان.

                                                      
وَن لِكَ مَنِ الَّذِي أَمْسَكَ حَرْفاً سَمِعَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِي لِلُْمسْلِمِ أَنْ یَكُإِلَى عَلِيٍّ ع وَ أَسَرَّهَا عَِليٌّ إِلَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تُذِیعُونَ ذَ

 لَا أَنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنْ أَوْلِیَائِهِ وَ یَنْتَقِمُ لِأَوْلِیَائِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ أَ مَا رَأَیْتَ مَا صَنَعَ وَ لَا تُذِیعُوا حَدِیثَنَا فَلَوْ  مَالِكاً لِنَفْسِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ 

للَّهُ عَنْهُمْ بِوَلَایَتِهِمْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع وَ أَنْتُمْ بِالْعِرَاقِ تَرَوْنَ أَعْمَاَل فَدَفَعَ ا  اللَّهُ بِآلِ بَرْمَكَ وَ مَا انْتَقَمَ اللَّهُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَدْ كَانَ بَنُو الْأَشْعَثِ عَلَى خَطَرٍ عَظِیمٍ 

 (225، ص2أُمْهِلَ لَهُ فَكَأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ وَصَلَ إِلَیْكُمْ. )الكافي، جیا وَ لَا تَغْتَرُّوا بِمَنْ قَدْ هَؤُلَاءِ الْفَرَاعِنَةِ وَ مَا أَمْهَلَ اللَّهُ لَهُمْ فَعَلَیْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیاةُ الدُّنْ

تْرَتُنا فَمَنْ أَرَادَنَا مَعَنَا عِ[ ع قَالَ: أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْحَوْضِ وَ بِي طَالِبٍ [ عَلِيِّ ]بْنِ أَ[ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَیْدُ بْنُ كَثِیرٍ مُعَنْعَناً عَنْ ]أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ]فُرَاتٌ

ءَنَا وَ مَنْ [ مِنْهُ أَوْلِیَاي ]یسقيسُوا فِي لِقَائِنَا عَلَى الْحَوْضِ فَإِنَّا نَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَنَا وَ نَسْقِ[ لَنَا شَفَاعَةٌ فَتَنَافَفَلْیَأْخُذْ بِقَوْلِنَا وَ لْیَعْمَلْ بِأَعْمَالِنَا فَإِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ ]البیت

یْهِ الزَّعْفَرَانُ ]وَ[ حَصْبَاهُ الدُّرُّ [ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ تَسْنِیمٍ وَ الْآخَرُ مِنْ مَعِینٍ عَلَى حَافَتَأَبْیَضَانِ ]یَنْصَبَّانِ  شَرِبَ مِنْهُ لَمْ یَظْمَأْ أَبَداً وَ حَوْضُنَا مُتْرَعٌ فِیهِ مَثْعَبَانِ 

یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ   وَ لَوْ كَانَ إِلَى الْعِبَادِ مَا اخْتَارُوا عَلَیْنَا أَحَداً وَ لَكِنَّهُ [ وَ الْیَاقُوتُ ]وَ هُوَ الْكَوْثَرُ[ وَ إِنَّ الْأُمُورَ إِلَى اللَّهِ وَ لَیْسَ إِلَى الْعِبَادِ ]اللُّؤْلُؤُ

[ وَ الْأَسْقَامِ وَ لْوَعْكِ ]الْعِلَلِ ]الْوَلَدِ الْوِلَادَةِ[ فَإِنَّ ذِكْرَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ شِفَاءٌ مِنَ ا[ النِّعَمِ وَ عَلَى طِیبِ الْمَوْلِدِ هَ عَلَى مَا اخْتَصَّكُمُ بِهِ مِنْ ]بَادِئِ فَاحْمَدُوا ]فَاحْمَدِ[ اللَّ

كَالْمُتَشَحِّطِ ]كَالْمَنْشُوطِ[ بِدَمِهِ  ا غَداً فِي حَظِیرَةِ الْقُدْسِ وَ الْمُنْشَطُ ]وَ الْمُنْتَظِرُ[ لِأَمْرِنَاالرَّبِّ وَ الْآخِذُ بِأَمْرِنَا وَ طَرِیقَتِنَا مَعَنَ وَسْوَاسِ الرَّیْبِ وَ إِنَّ حُبَّنَا ]جِهَتَنَا[ رِضَا

حِطَّةٍ وَ هُوَ بَابُ الْإِسْلَامِ  نَّارِ نَحْنُ الْبَابُ إِذَا بُعِثُوا فَضَاقَتْ بِهِمُ الْمَذَاهِبُ نَحْنُ بَابُلَّهُ عَلَى مَنْخِرَیْهِ فِي الفِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ سَمِعَ وَاعِیَتَنَا فَلَمْ یَنْصُرْنَا أَكَبَّهُ ال

فَ ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ  غَیْثَوَ بِنَا یُنَزِّلُ الْ  وَ بِنَا یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ ]بِنَا[ یُثْبِتُتِمُ[ مَنْ دَخَلَهُ نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ هَوَى بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَ بِنَا یَخْ ]السَّلَامِ السِّلْمِ

تَ مِمَّا یَرَى مِنَ الْجَوْرِ ]وَ الْفُجُورِ[  فَقَدْتُمُونِي لَرَأَیْتُمْ أُمُوراً یَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْكُمْ وَ لَوْلَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ فِي الْقِیَامِ بَیْنَ أَعْدَائِكُمْ وَ صَبْرِكُمْ عَلَى الْأَذَى لَقَرَّتْ أَعْیُنُ

وَ اْعلَمُوا َأنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَ التَّقِیَّةِ ] وَ ال تَفَرَّقُوا وَ عَلَیْكُوَ الِاسْتِخْفَافِ بِحَقِّ اللَّهِ وَ الْخَوْفِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً

لَكَ غَیْرَ طَرِیقِنَا غَرِقَ فَإِنَّ ]وَ بَعَ أَمْرَنَا لَحِقَ وَ مَنْ سَ[ مَنِ اسْتَبْدَلَ بِنَا هَلَكَ وَ مَنِ اتَّ فَإِنَفَلَا تَزُولُوا عَنِ الْحَقِّ وَ وَلَایَةِ[ أَهْلِ الْحَقِّ فَإِنَّهُ ] یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَلَوِّنَ

[ أَهْلَ اْلجَنَّةِ یَنْظُرُونَ  ]إِنَ[ اللَّهِ طَرِیقُنَا الْقَصْدُ وَ فِي أَمْرِنَا الرُّشْدُذَابِ ]غَضَبِ[ لِمُحِبِّینا أفواج ]أَفْوَاجاً[ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ إِنَّ لِمُبْغِضِینَا أفواج ]أَفْوَاجاً[ مِنْ عَإِنَ

لَا ]ت[ تَخَلَّفُوا عَانُ مَنْ أَسْلَمَنَا فَیُ لَا یَهْتَدِي مَنْ أَنْكَرَنَا وَ لَا یَنْجُو مَنْ أَعَانَ عَلَیْنَا وَ لَا [ مَنَازِلِ شِیعَتِنَا كَمَا یُرَى الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي السَّمَاءِ لَا یَضِلُّ مَنِ اتَّبَعَنَا وَ]إِلَى

ما فَرَّطْتُ  عَلى [ یا حَسْرَتىیَا عَلَیْنَا عَظُمَتْ حَسْرَتُهُ ]غَداً[ وَ كَذَلِكَ قَالَ ]اللَّهُ تَعَالَى[ مَنْ آثَرَ الدُّنْزَائِلٍ عَنْكُمْ وَ تَزُولُونَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ]فَإِنَ  عَنَّا لِطَمَعِ دُنْیَا وَ حُطَامٍ

[ دَعَوْنَاهُ إِلَى الْحَقِّ وَ نَّا ]َأنْأَفَضْلَنَا وَ نَاصَبَنَا الْعَدَاوَةَ بِلَا ذَنْبٍ إِلَّا   عَمَى مَنْ عَمِىَ[ سِرَاجُ الْمُؤْمِنِ مَعْرِفَةُ حَقِّنَا وَ أَشَدُّ الْاللَّهِ ]وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ فِي جَنْبِ 

[ اسْتَخْلَفَكُمُ اللَّهُ فِیهَا لِیَنْظُرَ رْضِ ]الَّذِینَ [ بِهَا كَنَّتْهُ وَ مَنْ سَبَقَ إِلَیْهَا فَازَ بِعِلْمِهِ أَنْتُمْ عُمَّارُ الْأَةِ فَآثَرَهَا عَلَیْنَا لَنَا رَایَةُ الْحَقِّ مَنِ اسْتَضَاءَ ]اسْتَظَلَدَعَاهُ غَیْرُنَا إِلَى الْفِتْنَ 

لسَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّْت اوَ رَحْمَةٍ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ  وهَا سابِقُوا إِلىفِیمَا یَرَى مِنْكُمْ وَ عَلَیْكُمْ بِالْمَحَجَّةِ الْعُظْمَى فَاسْلُكُكَیْفَ تَعْمَلُونَ فَرَاقِبُوا اللَّهَ 

مَا بَالُكُمْ قَدْ رَكَنْتُمْ إِلَى  وَ لَهُ قَرِینٌ لَهُ شَیْطاناً فَهُ [ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ قَیَّضَ اللَّهُمَّنْ ]مِمَّنْ عنا بِالتَّقْوَى وَ مَنْ تَرَكَ الْأَخْذَ عَ[ تَنَالُوهَا إِلَّوَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ ]لَمْ  لِلْمُتَّقِینَ 

تَنْظُرُونَ وَ أَنْتُمْ فِي كُلِّ یَوْمٍ   ى مَنْ بَغَى عَلَیْكُمْ لَا مِنْ رَبِّكُمْ تَسْتَحْیُونَ وَ لَا أَنْفُسَكُمْ عَادَتُكُمْ وَ قُوَّتُكُمْ عَلَالدُّنْیَا وَ رَضِیتُمْ بِالضَّیْمِ وَ فَرَّطْتُمْ فِیهَا فِیهِ عِزُّكُمْ وَ سَ

وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا  مْ یَبْلَى وَ أَنْتُمْ فِي غَفْلَةِ الدُّنْیَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ  دِینَكُ[ فَتْرَتُكُمْ مَا تَرَوْنَتُضَامُونَ وَ لَا تَنْتَبِهُونَ مِنْ رَقْدَتِكُمْ وَ لَا یَنْقَضِي ]تَنْقَضِي

 (367ي، ص. )تفسیر فرات الكوففَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ



40 

 

 «لْحَیاةُ الدُّنْیاإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُمُ ا( »2

 زندگي دنیا زماني ارزشمند است كه مزرعه آخرت شود؛ 

 شود.اگر این زندگي مایه فراموشي وعده خدا شود، فریبكاري است كه مانع سعادت انسان مي

  

 «وَ ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ  ...إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ( »3

 كند؛دهد و مغرور ميشیطان فریب ميدهد؛ و خداوند وعده حق مي

 جو باشد و دل در گروي رسیدن حق داده باشد؛گیرد كه حقوعده حق را كسي جدي مي

 كسي كه چنین نباشد، طبیعي است كه رو به شیطان آورد و فریب او را بخورد.

 

 «وَ ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ( »4

 اي كسي است كه بسیار فریبكار است. غَرور، صیغه مبالغه است و به معن

دارد؛ اما برخي هم احتمال اند، بویژه كه در آیه بعد انسانها را از او برحذر ميمقصود از غَرور را عموما شیطان دانسته

المیزان، قبل باشد. ) اند كه مقصود از آن خود دنیا باشد كه در جمله قبل بدان اشاره شد و این آیه تاكیدي بر مضمون جملهداده

 ( 18، ص17ج

 

 «فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ( »5

زند، بلكه شیطان فریبكار خورند، امّا گروهى زرق و برق دنیا آنان را گول نمىگروهى با زندگى مادّى و دنیوى فریب مى

 (476، ص9تفسیر نور، ج)نماید. منحرفشان مى

هستند كه  به تعبیر دیگر، در گروهي دنیاطلبي بقدري زیاد است كه همان كافي است براي منحرف شدنشان؛ اما گروهي

 خود شیطان باید وارد عرصه شود تا بتواند آنان را فریب دهد.

 نکته تخصصی اجتماعی )درباره منحرفان درون جامعه اسالمی(

 حرفین در جامعه اسالمي باشد:شاید این تعبیر براي اشاره به دو صنف من

اند؛ خواه از ابتدا اسالم آوردنشان غیر واقعي باشد، مانند دانند منحرفاند و خودشان هم ميكساني كه جذب دنیا شده

اب معاویه و اصحابش؛ یا ابتدا واقعا اسالم آورده باشند، اما بتدریج از اسالم منحرف، و دلداده دنیا شده باشند، مانند زبیر و اصح

كند كه هم و غم دانند و هم اندك تاملي در كار و بارشان معلوم ميجمل. وجه مشترك اینها آن است كه هم خودشان مي

 شان با حق و حقیقت از باب دنیاطلبي است.شان دنیاست؛ و دشمنياصلي

ن بر آنان سوار شده است. و كساني كه در ظاهر دغدغه دین دارند و ظاهرا دنبال مال و مقام نیستند اما در باطن شیطا

 )مانند خوارج(
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 «ورُ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُ( »6

 سه آیه گذشته به ترتیب بیان توحید و نبوت و معاد بود.

 صل وجود )خلقت( و بقاي شما )روزي( تنها از خداست؛هشداري دادن به اینكه ا 3در آیه

 از سنت فرستادن پیامبران سخن گفت و تكذیب آنان توسط مردمان؛ 4در آیه 

 و در این آیه از وعده نهایي خدا و هشدار به فریب دنیا را نخوردن و آماده آخرت شدن. 

 

 1/1/1397السَّعیرِ  أَصْحابِ مِنْ لِیَكُونُوا حِزْبَهُ یَدْعُوا إِنَّما عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ  عَدُوٌّ لَكُمْ  الشَّیْطانَ إِنَّ 6( آیه 35( سوره فاطر )706

 ترجمه

خواند كه از اصحاب حقّاً كه شیطان دشمن شما است؛ پس او را دشمن دارید؛ جز این نیست كه او حزبش را صرفاً فرامي

 آتش فروزان باشند.

 نکات ادبی

 «عَدُوّ »

گرفتن در  يشی[ در اصل داللت دارد بر تجاوز كردن )گذر كردن( از حد خود و پيعد» ای]« عدو»ماده قبال بیان شد كه 

« تجاوز». و تفاوتش با كندياست كه ظالمانه از حق خودش تجاوز م يكس «يعاد»كه سزاوار است بدانجا بسنده شود؛ و  یيجا

است كه  يتجاوز ،«يتعد»اما  شود؛ي)خروج از حق خود( گفته م نینقطه مع كه تجاوز، به صرفِ گذر كردن از ستا نیدر ا

 ةعدو)»اند ( دانسته42)أنفال/« عُدوَة»ماده را از كلمه  نیاصل ا يهم در آن لحاظ شده است. برخ گرانیورود نابجا به حقوق د

 .كنديو از آن گذر م روديبه سمت لبه حق خود م كند،يم يكه تعد يكس یيگو ،اند( دانستهنیسرزم كی هیلبه و حاش «يالواد

دشمن، جمع آن: اعداء( و هم در مورد امور «: عَدُوّ » ،يدشمن«: عداوت»)مانند  يو درون يماده هم در مورد امور قلب نیا

 .رودي( به كار مدنیتندتر از معمول راه رفتن، دو يبه معنا« عَدْو»)مانند  يو ماد يظاهر

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-31 302جلسه 

 «یَدْع وا»

 لیبا توجه و م يزیخواستن چ» ایو« با كالم يشدن به جانب كس لیمتما» يدر اصل به معنا «دعو»ماده قبال بیان شد كه 

تفاوت  نیدعا همان ندا دادن است با ا گر،ید ری. به تعبباشدمي« دعوت كردن و خواندن» يو معادل كلمات فارساست « به آن

 يهم به معنا« يدَعْوَ»( باشد. مصدر يآهسته )نجو ایبلند  يبا صدا توانديبلند است، اما دعا م يعموما با صدا« ندا دادن»كه 

دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ  رُ)وَ آخِ« دعا كردن» يو هم به معنا (5)فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا؛ اعراف/ روديبه كار م« ادعا كردن»

 .روديدرخواست كردن همراه با استغاثه به كار م يدر معنا اریدعا كردن بس نی(؛ همچن10؛ یونس/لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ 

  /jjha-http://yekaye.ir/al-22-12 317جلسه 

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-31/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-12/


42 

 «حِزْبَه »

 لتدال باشد، كارشان در شدتي و غلظت یك كه جماعتي و شدن جمع بر در اصل است «حزب» ماده قبال بیان شد كه

 .(231ص القرآن، ألفاظ مفردات) دارد

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-20 439جلسه

 «رسَعي»

 .باشدو به معناي شعله و لهیب و حرارت آتش مي« سعر»اشاره شد كه این كلمه از ماده  قبال

 nisa-http://yekaye.ir/an-004-010/ 197جلسه

 حدیث

 ؟ياختهموآاز شاگردانش فرمود: از من چه  يكیبه  يامام صادق ع روز( روایت شده است كه 1

 من! يموال ي: هشت مطلب، اگفت

 بازگو كن تا از آن مطلع شوم. می: برامودفر

 ]مطلب ششم آن این بود كه[

تعال را مهایشان هست دیدم، و سخن خداوند گفت: دشمني مردم با همدیگر در سراي دنیا و هیجاناتي را كه در سینه

ي با دیگران باز پس دشمني با شیطان مرا از دشمن« را دشمن دارید حقّاً كه شیطان دشمن شما است؛ پس او»شنیدم كه فرمود: 

 داشت.

 حضرت فرمود: احسنت، به خدا سوگند كه چنین است.

 304-303، ص1مجموعة ورام، ج؛ 188-187، ص1إرشاد القلوب )للدیلمي(، ج

ءٍ تَعَلَّمْتَ مِنِّي قَالَ لَهُ یَا مَوْلَايَ ثَمَانَ مَسَائِلَ قَالَ ع قُصَّهَا عَلَيَّ لِأَعْرِفَهَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ تَلَامِیذِهِ یَوْماً أَيَّ شَيْ 

 1...قَالَ الْأُولَي 

                                                      
وَحْدَتِي وَ هُوَ فِعْلُ الْخَیْرِ قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الثَّانِیَةُ  یْتُ كُلَّ مَحْبُوبٍ یُفَارِقُ مَحْبُوبَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَصَرَفْتُ هَمِّي إِلَى مَا لَا یُفَارِقُنِي بَلْ یُؤْنِسُنِي فِيرَأَ.  1

رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ فَاجْتَهَدْتُ ینَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ إِذَا ذَلِكَ لَا فَخْرَ فِیهِ وَ رَأَیْتُ الْفَخْرَ الْعَظِیمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ أَكْقَدْ رَأَیْتُ قَوْماً یَفْخَرُونَ بِالْحَسَبِ وَ آخَرِ

 لنَّفْسَ عَنِ الْهَوىلَ رَأَیْتُ النَّاسَ فِي لَهْوِهِمْ وَ طَرَبِهِمْ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى اأَنْ أَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ كَرِیماً قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الثَّالِثَةُ قَا

طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الرَّابِعَةُ قَالَ رَأَیْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً  فَاجْتَهَدْتُ ِفي صَرْفِ الْهَوَى عَنْ نَفْسِي حَتَّى اسْتَقْرَرْتُ عَلَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى

جْرٌ كَرِیمٌ فَأَحْبَبْتُ الْمُضَاعَفَةَ وَ لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِمَّا یَكُونُ ضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَیُكْرَمُ عِنْدَهُ اجْتَهَدَ فِي حِفْظِهِ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُ

 حَسَدَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَ الَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الْخَامِسَةُ قَالَ رَأَیْتُ عِنْدَهُ فَكُلَّمَا وَجَدْتُ شَیْئاً یُكْرَمُ عِنْدَهُ وَجَّهْتُ بِهِ إِلَیْهِ لِیَكُونَ لِي ذُخْراً إِلَى وَقْتِ حَاجَتِي قَ

جْمَعُونَ ضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّا یَسَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْ

 أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ  فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ خَیْرُ مَا یَجْمَعُونَ مَا حَسَدْتُ أَحَداً وَ لَا أَسِفْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي قَالَ
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وَ سَمِعْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَي إِنَّ مْ السَّادِسَةُ قَالَ رَأَیْتُ عَدَاوَةَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي دَارِ الدُّنْیَا وَ الْحَزَازَاتِ الَّتِي فِي صُدُورِهِ

 1...نْتَ وَ اللَّهِ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا فَاشْتَغَلْتُ بِعَدَاوَةِ الشَّیْطَانِ عَنْ عَدَاوَةِ غَیْرِهِ قَالَ أَحْسَ

 . /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-11گذشت  74مطلب چهارم این روایت قبال در جلسه 

 

، یكي از حاضران ( روایت شده است كه روزي امیرالمومنین ع در نماز جمعه خطبه بلیغي ایراد فرمودند و در پایان خطبه2

كنیم اما شود كه دعا مييمكه: ما را چه ( سوال كرد 60)غافر/« مرا بخوانید تا اجابتتان كنم»فرماید درباره این آیه خداوند كه مي

 شود؟اجابت نمي

 حضرت فرمود: چون دلهاي شما در هشت خصلت خیانت كرده است:

رفت شما شما اولش این است كه خدا را شناختید اما حق او را آن گونه كه بر شما واجب كرده بود ادا نكردید، پس مع

 نیاز نكرد.را بي

 نتان كجاست؟آوردید سپس با سنتش مخالفت كردید و شریعتش را میراندید، پس ثمره ایما دوم اینكه به پیامبرش ایمان

« اطاعت كردیم وشنیدیم »سوم اینكه كتاب او را كه بر شما نازل كرده بود خواندید اما بدان عمل نكردید؛ و گفتید كه 

 سپس مخالف آن رفتار كردید.

كردید، پس  هایتان پیشكش آنر حالي كه هر لحظه بدنتان را با معصیتترسید دچهارم اینكه گفتید كه از آتش جهنم مي

 ترستان چه شد؟

رغبتتان چه  وپنجم آنكه گفتید به بهشت مایلید در حالي كه هر لحظه كاري كردید كه شما را از آن دور كند، پس میل 

 شد؟

 ششم اینكه نعمت موالي خود را خوردید و بر آن شكر نكردید.

« و را دشمن داریدحقّاً كه شیطان دشمن شما است؛ پس ا»وند شما را به دشمني با شیطان امر كرد و فرمود هفتم اینكه خدا

 هیچ مخالفتي او را به سرپرستي خویش برگزیدید.( پس با زبان به او اظهار دشمني كردید ولي بي6)فاطر/

كنید كه يمد را پشت سرتان؛ كسي را مالمت هاي خوهشتم اینكه عیبهاي مردم را در مقابل دیدگانتان گذاشتید و عیب

 خودتان به مالمت از او سزاوارترید.

                                                      
 قَوْلَهُ تَعَالَى وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ. ما أُرِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ السَّابِعَةُ قَالَ رَأَیْتُ كَدْحَ النَّاسِ وَ اجْتِهَادَهُمْ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَ سَمِعْتُ .  1

دْقٌ فَسَكَنْتُ إِلَى وَعْدِهِ وَ رَضِیتُ بِقَوْلِهِ وَ اشْتَغَلْتُ بِمَا لَهُ عَلَيَّ أَنَّ وَعْدَهُ حَقٌّ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى صِ ما أُرِیدُ أَنْ یُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ فَعَلِمْتُ

وْماً عَلَى خَلْقٍ مِثْلِهِمْ وَ سَمِعْتُ َقوْلَهُ تَعَالَى وَ وَ قَوْماً عَلَى كَثْرَةِ أَمْوَالِهِْم وَ قَعَمَّا لِي عِنْدَهُ قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الثَّامِنَةُ قَالَ رَأَیْتُ قَوْماً یَتَّكِلُونَ عَلَى صِحَّةِ أَبْدَانِهِمْ 

ءٍ قَدْراً فَاتَّكَلْتُ عَلَى  شَيْ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

 انَ وَ سَائِرَ الْكُتُبِ تَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ.اللَّهِ وَ زَالَ اتِّكَالِي عَنْ غَیْرِهِ قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ إِنَّ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَ
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الهي در  اید؛ پس تقوايبا این وصف چه دعایي برایتان مستجاب شود در حالي كه درهایش و راههایش را مسدود كرده

كنید تا خداوند  یید و نهي از منكرپیش گیرید و كارهایتان را اصالح نمایید و باطنتان را خالص كنید و امر به معروف نما

 دعایتان را مستجاب فرماید.

 270أعالم الدین في صفات المؤمنین، ص

أَمِیرَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ صَدَقْتَ یَا  1...رُوِيَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ خَطَبَ فِي یَوْمِ جُمُعَةٍ خُطْبَةً بَلِیغَةً فَقَالَ فِي آخِرِهَا 

فَمَا بَالُنَا نَدْعُو فَلَا « هِ تَعَالَي ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْالْمُؤْمِنِینَ أَنْتَ الْقِبْلَةُ إِذَا مَا ضَلَلْنَا وَ النُّورُ إِذَا مَا أَظْلَمْنَا وَ لَكِنْ نَسْأَلُكَ عَنْ قَوْلِ اللَّ 

عْرِفَتُكُمْ خِصَالٍ أَوَّلُهَا أَنَّكُمْ عَرَْفتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ كَمَا أَْوجَبَ عَلَیْكُمْ َفمَا أَغْنَتْ عَنْكُْم مَنُجَابُ قَالَ لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ خَانَتْ بِثَمَانِ 

وَ الثَّالِثَةُ أَنَّكُمْ قَرَأْتُمْ كِتَابَهُ الْمُنْزَلَ عَلَیْكُمْ فَلَمْ  ثَمَرَةُ إِیمَانِكُمْشَیْئاً وَ الثَّانِیَةُ أَنَّكُمْ آمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ ثُمَّ خَالَفْتُمْ سُنَّتَهُ وَ أَمَتُّمْ شَرِیعَتَهُ فَأَیْنَ 

لِّ َوقْتٍ تُقَدِّمُونَ أَجْسَامَكُمْ إِلَیْهَا مِنَ النَّارِ وَ أَنُْتمْ فِي كُتَعْمَلُوا بِهِ وَ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَْعنَا ثُمَّ خَالَفْتُمْ وَ الرَّابِعَةُ أَنَّكُمْ قُْلتُمْ إِنَّكُمْ تَخَافُونَ 

لِّ وَقْتٍ تَفْعَلُونَ مَا یُبَاعِدُكُمْ مِنْهَا فَأَیْنَ رَغْبَتُكُمْ بِمَعَاصِیكُمْ فَأَیْنَ خَوْفُكُمْ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ تَرْغَبُونَ فِي الْجَنَّةِ وَ أَنْتُمْ فِي كُ

دَاوَةِ الشَّیْطَانِ وَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ سَّادِسَةُ أَنَّكُمْ أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلَي َو لَْم تَشْكُرُوا عَلَیْهَا وَ السَّابِعَةُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِعَفِیهَا وَ ال

الَیْتُمُوهُ بِلَا مُخَالَفَةٍ وَ الثَّامِنَةُ أَنَّكُمْ جَعَلْتُمْ عُیُوبَ النَّاسِ نُصْبَ أَعْیُنِكُمْ وَ عُیُوبَكُمْ وَ وَ]بقولٍ؟[ فَعَادَیْتُمُوهُ بِلَا قَوْلٍ « فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

أَبْوَابَهُ وَ طُرُقَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا  سَدَدْتُمْوَرَاءَ ظُهُورِكُمْ تَلُومُونَ مَنْ أَنْتُمْ أَحَقُّ باللَّوْمِ مِنْهُ فَأَيُّ دُعَاءٍ یُسْتَجَابُ لَكُمْ مَعَ هَذَا َو قَْد 

 . دُعَاءَكُمأَعْمَالَكُمْ وَ أَخْلِصُوا سَرَائِرَكُمْ وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَیَسْتَجِیبُ اللَّهُ لَكُمْ

 

اي خواندند كه اند خطبهعاص مردم را علیه ایشان شورانده( امیرالمومنین ع بعد از اینكه با خبر شد كه معاویه و عمرو3

 شد:چنین آغاز مي

كشي از فرازي است، و نخوت و سراي مردم! سخن مرا بشنوید و كالم مرا در گوش گیرید؛ همانا فخرفروشي از گردن

 دهد ...تكبر؛ و همانا شیطان دشمني حاضر است كه به شما وعده باطل مي

 224وقعة صفین، ص

بِرَ عَلِيٌّ بِخُطْبَةِ مُعَاوِیَةَ وَ عَمْرٍو وَ صْرٌ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي یَحْیَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ:: لَمَّا أُخْنَ

نْظُرُ إِلَي عَلِيٍّ مُتَوَكِّئاً عَلَي قَوْسِهِ وَ قَدْ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَهُ تَحْرِیضِهِمَا النَّاسَ عَلَیْهِ أَمَرَ النَّاسَ فَجُمِعُوا قَالَ: وَ كَأَنِّي أَ 

ا النَّاسُ اسْمَعُوا مَقَالَتِي وَ عُوا أَیُّهَ»اللَّهَ ثُمَّ قَالَ:  فَهُمْ یَلُونَهُ وَ كَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ یُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ مُتَوَافِرُونَ عَلَیْهِ فَحَمِدَ

 2... وَ إِنَّ النَّخْوَةَ مِنَ التَّكَبُّرِ وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ یَعِدُكُمُ الْبَاطِل كَلَامِي فَإِنَّ الْخُیَلَاءَ مِنَ التَّجَبُّرِ

 

                                                      
  وَ عَزِیزٌ ذَلَّ وَ فَقِیرٌ اعْتَلَّ ائِبَ عِظَامٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا عَالِمٌ زَلَّ وَ عَابِدٌ مَلَّ وَ مُؤْمِنٌ خَلَّ وَ مُؤْتَمَنٌ غَلَّ وَ غَنِيٌّ أَقَلَّأَیُّهَا النَّاسُ سَبْعُ مَصَ.  1

 است: نیآن چن ياز فرازها يك. یاز امام صادق ع گذشت يتیروا 2 ثیحد 703در جلسه .  2

لْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ انُ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ لْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْا حَدَّثَنَا

 لَةُ لِمَا ذَادٍ ع ...قال ... وَ إِنْ كَانَ الشَّیْطَانُ عَدُوًّا فَالْغَفْبْنِ مُحَمَّ الْأَحْمَرُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ 
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 حضرت موسي ع فرمود:( از امیرالمومنین ع روایت شده است كه: خداوند تبارك و تعالي به 4

 اي موسي! سفارش من در مورد چهار چیز را خوب حفظ كن!

 هاي دیگران مپرداز!اي كه گناه خودت مورد مغفرت قرار گیرد، به عیباول اینكه مادامي كه ندیده

 ات غمگین مشو!هاي من تمام شود، به خاطر ]دیر شدن[ روزيدوم اینكه مادامي كه ندیدهي اي كه گنج

 اي به احدي غیر از من امید مبند!نكه مادام كه نابودي مُلك و سلطنت مرا ندیدهسوم ای

 اي از مكر او ایمن مباش!و چهارم اینكه مادامي كه مرگ شیطان را به چشم ندیده

 217، ص1الخصال، ج

نِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ َفضَّالٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْ

 ینَ عاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِعَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِیَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَ 

تَ لَا تَرَي ذُنُوبَكَ تُغْفَرُ فَلَا تَشْتَغِلْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي لِمُوسَي ع یَا مُوسَي احْفَظْ وَصِیَّتِي لَكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ أَوَّلُهُنَّ مَا دُمْ 

نَفِدَتْ َفلَا تَغْتَمَّ بِسَبَبِ رِزْقِكَ وَ الثَّالِثَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَي زَوَالَ مُلْكِي َفلَا تَرْجُ أَحَداً بِعُیُوبِ غَیْرِكَ وَ الثَّانِیَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَي كُنُوزِي قَدْ 

 غَیْرِي وَ الرَّابِعَةُ مَا دُمْتَ لَا تَرَي الشَّیْطَانَ مَیِّتاً فَلَا تَأْمَنْ مَكْرَهُ.

 

 ( از امام صادق ع درباره استمناء سوال شد.5

دند: گناهي بزرگ است كه خداوند در كتابش از آن نهي كرده است و انجام دهنده آن مانند كسي است كه با خود فرمو

 غذا نخواهم شد.نكاح كرده، و اگر بدانم كسي این كار را كرده با او هم

 ضیح بده!سوال كننده گفت: یا ابن رسول اهلل! این را از مطلبي كه در كتاب خدا در این باره آمده برایم تو

« كسي كه درصدد وراي آن ]= ازدواج مشروع[ برآید پس آنان از تجاوزكاران خواهند بود»فرمود: این سخن خداوند كه 

 ( و این از اموري است كه وراي آن است.7)مومنون/

 وي پرسید: كدام بزرگتر است، زناكاري یا آن؟

ترند در حالي كه اهمیتگناهان از برخي دیگر كم گوید كه برخي ازفرمود: آن گناهي عظیم است، و گاه شخصي مي

اند، و همانا خداوند عصیان را از بندگانش دوست ندارد، و اند، چرا كه آنها معصیتگناهان همگي در پیشگاه خداوند بزرگ

ه شیطان دشمن حقّاً ك» (60)یس/ «شیطان را نپرستید»خداوند ما را از آن نهي فرموده چرا كه از عمل شیطان است، و فرمود 

« خواند كه از اصحاب آتش فروزان باشند.شما است؛ پس او را دشمن دارید؛ جز این نیست كه او حزبش را صرفاً فرامي

 (6)فاطر/

 364، ص28وسائل الشیعة، ج

خَضَةِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَي اللَّهُ عَنْهُ فِي أَحْمَدُ بُْن مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَي ِفي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْ

 رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْت بِمَا یَفْعَلُهُ مَا أَكَلْت مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَیِّنْ لِي یَا ابْنَ -كِتَابِهِ

وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَیُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِيَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِیمٌ « وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ فَمَنِ ابْتَغي»اللَّهِ قَوْلُ 
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هَا عَظِیمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِيَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الِْعصْیَانَ وَ قَدْ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ َأْهوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ كُلُّ

فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ » «ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ »نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَدْ قَالَ 

 «.لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیر

هاي نفوذ او در انسان به نقل از روایتي طوالني از امام صادق ع درباره دشمني شیطان و راه 1، حدیث 143در جلسه 

 nahl-http://yekaye.ir/an/ 1-016-99شود. گذشت كه مجددا تكرار نمي 80-79مصباح الشریعة، ص

                                                      
 . متن و ترجمه حدیث بدین بیان است: 1

شده و  لیاو متما يجانب نه خدا اعراض كرده، امر خدا را سبك شمرده، به ادیاو از  نكهیمگر ا ابدیيامكان ]نفوذ[ نم ياشیطان با وسوسه بر بنده

 اطالع خداوند از اسرارش را فراموش كرده باشد.

]عقل محض وسوسه ندارد،  شوديحاصل م زهیو غر عتیطب يگیو انتخاب معرفت عقل، و در همسا قلب با اشاره رونیوسوسه چیزى است كه از ب و

در مزاج  يد دارد ولاست كه عقل شناختگر وجو نیا انطیش يوسوسه برا ي( و رمز امكان القاوانی)مثل فرشته( و طبع محض هم وسوسه ندارد )مثل ح

قرار  زهیو غر عتیو در افق طب ندیگزيعقل را برم يهاشناخت نیاز ا يبرخ دیآيم طانیش دیفرمايعبارت م نیقرار گرفته است؛ و ظاهرا ا يانجسم

 گرفت يه در قلب جاك ي.[ اما هنگامسمیویتیهمان پوز يعنی ند؛یبب يزیو غر يرا در حد امور حس زیكه انسان همه چ كنديدرست م يهیو توج دهد؛يم

 و كفر خواهد بود. يو گمراه يسردرگم گرید

كه  يبدرست»موده: و فر اندهینما شانیرا بد سیابل يبندگانش را فراخوانده و دشمن شیكه خداوند عز و جل با دعوت پر از لطف خو يحال در

 (6)فاطر/ «دیدشمن شماست؛ پس او را دشمن بشمر طانیش

با  طانیش يقتطور و نیهم برد؛يدور كردن آن، به صاحبش پناه م يدر كنار سگ چوپان، كه برا دیباش يبیدر كنار او همانند شخص غر پس

 درش پناه ببر، كه او حق را ببرد، از او به پروردگارت و پروردگار ادتیبكشاند، و خدا را از  ينزد تو آمد تا تو را از راه حق به گمراه شیهاوسوسه

 كنند،ياند و تنها بر پروردگارشان توكل مآورده مانیكه ا يبر كسان يتسلط چیكه او ه يبدرست»كه فرمود:  دینما ياریكند و مظلوم را  ياوریبرابر باطل 

 (99)نحل/« ندارد

ا در خدمت خدا ربر خود  يو پافشار يمگر مراقبه دائم افتی ينخواه یيمختلف وسوسه او توانا ياهوهیمطلب و شناخت آمدنش و ش نیبر ا و

 طانیاو در دام ش دیترديپس ب گذارند،يم يهودگیكه اوقاتش را به ب يخدا؛ اما كس ادیآنكه حاضر و ناظر است را در نظر داشتن، و كثرت  بتیو ه دن،ید

 خواهد افتاد.

بر خدا[ او را ] دنشیكه در مورد خود مرتكب شد آنجا كه عملش و عبادتش و شناختش و جرأت ورز ياياغواء و تكبرورزاز آن  ریعبرت بگ و

 ي؛ ]وقت- باد او بر لعنت ابد ات –كه خداوند علم و معرفت به او داده بود، و او با عقلش! ]در مقابل خدا[ استدالل كرد  يو دچار عجب كرد؛ در حال فتیفر

 !گرانیاو نسبت به د يگر! و دعوتيرخواهیاز خ يچه انتظار دار گریكرد[ د نیاو با خود چن

خود،  ازیكامل بر ن اضطرار و با وقوف ياز رو نكهیاست، چنگ زن؛ كه آن، عبارت است از ا زیترین دستاوكه محكم ،يمحكم اله سمانیبه ر پس

تا در  دیگشايم تیبرا هايب از خوبتو را اغوا كند؛ چرا كه او نود و نه با دگانتیتن طاعاتت در مقابل دو مبادا او با آراس ؛يهرلحظه به خداوند پناه ببر

 مقابله كن. شیهايهوسران كیمخالفت با او و بستن راهش و مقابله با تحر قیباب بر تو غلبه كند؛ پس با او از طر نیصدم

 80-79الشریعة، ص مصباح

وَ اسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَ سَكَنَ إِلَى نَهْیِهِ وَ نَسِيَ اطِّلَاعَهُ َعلَى سِرِّهِ  الصَّادِقُ ع لَا یَتَمَكَّنُ الشَّیْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَ قَدْ أَعْرَضَ َعنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ

لَالَةٌ وَ كُفْرٌ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دَعَا عِبَادَهُ قَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ مُجَاوَرَةِ الطَّبْعِ وَ أَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَيٌّ وَ ضَالْ جِفَالْوَسْوَسَةُ مَا تَكُونُ مِنْ خَارِ

فَكُنْ مَعَهُ كَالْغَرِیبِ مَعَ كَلْبِ الرَّاعِي یَفْزَعُ إِلَى صَاحِبِهِ فِي صَرْفِهِ عَنْهُ « إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا» ىعَالَبِلُطْفِ دَعْوَتِهِ وَ عَرَّفَهُمْ عَدَاوَةَ إِبْلِیسَ فَقَالَ تَ

http://yekaye.ir/an-nahl-016-99/
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 تدبر

 ...«إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ  ؛وَ ال یَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ( »1

 در آیه قبل ما را نسبت به دو فریب هشدار داد: فریب زندگي دنیا و فریب شیطان؛

 دشمن شما است؛  طانیحقّاً شر روي شیطان متمركز كرد كه در این آیه توضیح را ب

شمني دیعني اگر شما را از فریب شیطان برحذر داشتم بدین جهت است كه او دشمن شماست ودر ارتباط با شما جز 

 (18، ص17هدفي ندارد؛ هدف او فقط این است كه شما جهنمي شوید )المیزان، ج

 

 «نُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعیرِ  فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَكُوإِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ( »2

 .دیدشمن شما است؛ پس او را دشمن دار طانیحقّاً كه ش

 بسنده نكرد؟« شیطان با شما دشمن است»چرا این جمله آخر را افزود و به همان جمله اول 

 او را جدي بگیریم.الف. این تاكیدي است بر این كه دشمني 

ا همه دوست من ب»ي است، یعني این ادعا كه «صلح كل»ترین ترفندهاي شیطان ترویج روحیه ترین و رایجب. یكي از مهم

اقعا با شما وخواهد این منطق را به چالش بكشد و بفرماید اگر كسي قرآن كریم مي« هستم و با هیچكس دشمني نخواهم كرد.

 شمني كنید؛ كه اگر چنین نكنید او شما را بدبخت خواهد كرد.دشمن است، باید با او د

 شناسینکته تخصصی انسان

اش شمنيدتواند رفتار نماید. یك راهش این است كه آشكارا خواهد در حق انسان دشمني كند، دو گونه ميكسي كه مي

موقعیت مناسب از  ي خود را مخفي كند تا دررا ابراز دارد؛ اما راه موثرتر این است كه ظاهر دوستانه به خود بگیرد و دشمن

 پشت خنجر زند.

یابیم كه كساني كه ظاهرا خطر این دسته دوم بمراتب از دسته اول بیشتر است؛ و اگر این واقعیت را درست بفهمیم درمي

 اند غافل كنند.آمدهخواهند ما را از دشمناني كه در لباس دوست درگویند و ميكنند دروغ ميي را ترویج مي«صلح كل»روحیه 

توان با مدارا شان ناشي از جهالتشان است و ميكنند، دشمنيبله، گاه برخي از كساني را كه در ظاهر با انسان دشمني مي

خورده هستند كه به و با برخورد نیكو جذب كرد، اما بحث بر سر این است كه برخي كسان هستند كه اصطالحا دشمن قسم

                                                      
ومَ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّكَ وَ بِرَبِّهِ فَإِنَّهُ یُؤَیِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَ یَنْصُرُ الْمَظْلُ كْرَكَذَلِكَ إِذَا أَتَاكَ الشَّیْطَانُ مُوَسْوِسا لِیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ الْحَقِّ وَ یُنْسِیَكَ ذِ

دِرَ عَلَى هَذَا وَ مَعْرِفَةِ إِتْیَانِهِ وَ مَذَاهِبِ وَسْوَسَتِهِ إِلَّا بِدََوامِ الْمُرَاقَبَةِ وَ تَقْ وَ لَنْ« رَبِّهِمْ یََتوَكَّلُونَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلى»بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

لَا مَحَالَةَ وَ اعْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْإِغْوَاءِ وَ الِاغْتِرَارِ وَ  طَانِفَهُوَ صَیْدُ الشَّیْالِاسْتِقَامَةِ عَلَى بِسَاطِ الْخِدْمَةِ وَ هَیْبَةِ الْمُطَّلِعِ وَ كَثْرَةِ الذِّكْرِ وَ أَمَّا الْمُهْمِلُ لِأَوْقَاتِهِ 

بِعَقْلِهِ اللَّعْنَةَ عَلَیْهِ إِلَى الْأَبَدِ فَمَا ظَنُّكَ بِنُصْحِهِ وَ  لُهُ لْمُهُ وَ مَعْرِفَتُهُ وَ اسْتِدْلَاالِاسْتِكْبَارِ حَیْثُ غَرَّهُ وَ أَعْجَبَهُ عَمَلُهُ وَ عِبَادَتُهُ وَ بَصِیرَتُهُ وَ جُرْأَتُهُ عَلَیْهِ قَدْ أَوْرَثَهُ عِ

لَا یَغُرَّنَّكَ تَزْیِینُهُ الطَّاعَاتِ عَلَیْكَ فَإِنَّهُ  وَ سٍصِحَّةِ الِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ نَفَدَعَوْتِهِ غَیْرَهُ فَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ الْأَوْثَقِ وَ هُوَ الِالْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ الِاضْطِرَارُ بِ

 وَ الصَّدِّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ الْمُضَادَّةِ بِاسْتِهْوَائِهیَفْتَحُ لَكَ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ بَاباً مِنَ الْخَیْرِ لِیَظْفَرَ بِكَ عِنْدَ تَمَامِ الْمِائَةِ فَقَابِلْهُ بِالْخِلَافِ 
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سازي براي ه آنان به هیچ عنوان حاضر نیستند دست از دشمني ما بردارند و لبخند امروزشان، صرفا زمینهدانیم كطور یقیني مي

 جلب اعتماد ماست.

 خالصه اینكه

 اعتماد نكنید. خواهد اگر فهمیدید كه كسي واقعا دشمن شماست، شما هم او را دشمن بگیرید و به اوقرآن كریم از ما مي

 ج. ...

 

 «لسَّعیرِ اإِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ  ...إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ( »3

 خواند هدفي ندارد جز اینكه ما را جهنمي كند.شیطان دشمن ماست، پس اگر ما را به چیزي مي

كوشند قعا لذت نیست؛ و كساني كه ميهاي گناهان، وافهمد كه تمام لذتاگر انسان این هشدار قرآن را جدي بگیرد مي

اند؛ اي نداشته باشند، لشكریان شیطاندغدغهلذت گناه را به نحوي در برابر دیدگان مردم جلوه دهند كه آنان از ارتكاب آن 

 هرچند خودشان ندانند!

 

 «رِإِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعی ...إِنَّ الشَّیْطانَ ( »4

 كنند؛شیطان تنها نیست. حزب دارد؛ یعني جماعتي همفكر او كه او را در كارهایش یاري و همراهي مي

 خواهد )انما(؛اما جالب این است كه او قصدش این است كه حزب خود را جهنمي كند؛ و فقط همین را براي حزبش مي

 یعني خیرخواه یاران و دوستان و طرفداران خودش هم نیست!

 خواهد بدبخت كند؟!هاي خودش را ميحزبيقالنه است كه با كسي دست دوستي بدهیم كه حتي همآیا عا

 

 

 2/1/1397كَبیرٌ  أَجْرٌ وَ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ شَدیدٌ عَذابٌ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ 7( آیه 35( سوره فاطر )707

 ترجمه

ها انجام دادند، برایشان مغفرت و كفر ورزیدند، برایشان عذابي شدید است؛ و آنان كه ایمان آوردند و شایستهآنان كه 

 پاداشي بزرگ است.

 نکات ادبی

را بهتر آن است كه به عنوان جمله مستأنفه در نظر بگیریم؛ یعني مطلب آیه قبل تمام شد و اكنون ...« الذین كفروا »عبارتِ 

الجدول في إعراب  ؛628، ص8البیان، جكند )مجمعرا در قبال جوابي كه به شیطان دادند به دو دسته تقسیم مياین آیه افراد 

 توان در نظر گرفت:( و البته سه احتمال دیگر هم براي اعراب آن مي253، ص22القرآن، ج
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از اصحاب  باشند كه خواندياماو حزبش را صرفاً فر ، و لذا مجرور باشد، )ترجمه:«اصحاب سعیر»صفت یا بدل براي 

 سعیري كه كفر ورزیدند ...(

از  باشند كه خوانديصرفاً فرام ، همانها كه كفر ورزیدند ... رااو حزبش ، و لذا منصوب باشد، )ترجمه:«حزبه»بدل از 

 سعیر(اصحاب 

از  تا اینان كه كفر ورزیدند خواندياو حزبش را صرفاً فرام )ترجمه: ، و لذا مرفوع باشد.«لیكونوا»بدل از ضمیر مستتر در 

 (15، ص9البحر المحیط، ج؛ 246، ص3، ج)نحاس( إعراب القرآنسعیر باشند.( )اصحاب 

 حدیث

 تر است؟گوید: از امام كاظم ع درباره كفر و شرك سوال كردم كه كدامیك قدیمي( موسي بن بكر واسطي مي1

 !ندارماز تو سابقه مجادله و بحث با مردم فرمودند: 

 گفتم: هشام بن حكم از من خواست كه این را از شما سوال كنم.

سرپیچي كرد »فرمود: كفر مقدم است؛ و آن لجاجت ورزیدن و زیر بار حق نرفتن است، همان كه در مورد ابلیس فرمود 

 (34)بقره/« و تكبر ورزید و از كافران بود

  34، ص1تفسیر العیاشي، ج

 ؟ع عَنِ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ أَیُّهُمَا أَقْدَمُ يبْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَ يعَنْ مُوسَ

 فَقَالَ مَا عَهْدِي بِكَ تُخَاصِمُ النَّاسَ

 قُلْتُ أَمَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ 

 «وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِین يأَب»دَمُ وَ هُوَ الْجُحُودُ قَالَ لِإِبْلِیسَ فَقَالَ لِي الْكُفْرُ أَقْ

 

 گوید: یكبار امام صادق ع فرمود:( هیثم تمیمي مي2

هیثم تمیمي! همانا گروهي به ظاهر ایمان آوردند و به باطن كفر ورزیدند، پس سودي برایشان نداشت؛ و بعد از آنان 

كه به باطن ایمان آوردند و به ظاهر كفر ورزیدند، و اینان نیز سودي برایشان نداشت؛ ایمان به ظاهر، جز با  گروهي آمدند

 ]ایمان به[ باطن نیست؛ و ]ایمان[ به باطن، جز با ]ایمان به[ ظاهر نیست.

 238مختصر البصائر، ص ؛537، ص1بصائر الدرجات، ج

عَنِ الْهَیْثَمِ التَّمِیمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع  [هُشَیْمِ بْنِ بَشِیر] عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامٍ يعِیسَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 

ءَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ فَآمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَ كَفَرُوا بِالظَّاهِرِ ءٌ وَ جَایَا هَیْثَمُ التَّمِیمِيُّ إِنَّ قَوْماً آمَنُوا بِالظَّاهِرِ وَ كَفَرُوا بِالْبَاطِنِ فَلَمْ یَنْفَعْهُمْ شَيْ 

 ا بِبَاطِنٍ إِلَّا بِظَاهِرٍ.[ وَ لَفَلَمْ یَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ شَیْئاً وَ لَا إِیمَانَ بِظَاهِرٍ ]إِلَّا بِبَاطِنٍ 

 

اي نوشتیم و سوال كردیم درباره آنچه مردم از پیامبر نامهگوید: خدمت امام صادق ع همراه با برخي از شیعیان ( زراره مي3

شود؛ و كسي كه به خداوند شرك نورزد، بهشت كسي كه به خداوند شرك بورزد، آتش بر او واجب مي»كنند كه ص روایت مي
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خن خداوند فرمودند: اما كسي كه به خدا شرك بورزد، مقصود همان شرك آشكار است و این همان س«. شودبر او واجب مي

( و اما اینكه كسي كه به خدا 72)مائده/« كسي كه به خدا شرك بورزد، خداوند بهشت را بر او حرام كند»فرماید است كه مي

 شرك نورزیده باشد بهشت بر او واجب باشد، این جاي تامل دارد؛ این براي كسي است كه معصیت خدا را نكرده باشد.

 335، ص1تفسیر العیاشي، ج

مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِیمَا یَرْوِي النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ أَنَّهُ  يرَارَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَ عَنْ زُ

مَنْ یُشْرِكْ »لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ أَمَّا مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَهَذَا الشِّرْكُ الْبَیِّنُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ  فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَ مَنْ لَمْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ وَجَبَتْ

الَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَاهُنَا النَّظَرُ هُوَ مَنْ لَمْ یَعْصِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ مَنْ لَمْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَ« مَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّ 

 1.اللَّه

 

 اند كه كفر و نفاق اشاره كردهایمان و هاي و شاخه هار ع در روایتي طوالني به ریشهحضرت امی( 4

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-47 3حدیث 536ایمان در جلسه  فراز مربوط به

 ahzab-http://yekaye.ir/al-33-12/  1، حدیث431نفاق در جلسه و فراز مربوط به 

 رویم:مي« كفر»اینك به سراغ فراز مربوط به  .گذشت

 امیرالمومنین ع فرمودند:

 :شده استبنا  انیچهار بن كفر بر

 فسق و غلوّ و شك و شبهه؛

 فسق خودش چهار شاخه دارد: جفا و كوري و غفلت و سركشي )عُتُوّ( .1

 زد؛كسي كه جفا پیشه كند، حق را حقیر شمرد و فقیهان را دشمن دارد و بر گناه عظیم اصرار ور 

  فتد و آفریدگارش دراو كسي كه كور باشد، ذكر را فراموش كند و از ظن و گمان پیروي نماید و با

ود را طلب شیطان بر او اصرار ورزد . مغفرت بدون توبه و بدون تضرع و بدون اینكه ]از گناه[ غافل ش

 نماید.

                                                      
 نیز دو روایت ناظر به همین موضوع آمده است: 464، ص2كافي، جال. در  1

الَ: للَّهِ ع قَالَ قَابِي أُمَیَّةَ یُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَ

 الْإِیمَانُ لَا یَضُرُّ مَعَهُ عَمَلٌ وَ كَذَلِكَ الْكُفْرُ لَا یَنْفَعُ مَعَهُ عَمَلٌ.

لَنَا أَنَّكَ قُْلتَ إِذَا   ع حَدِیثٌ رُوِيَحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُ

نْ نَكُونَ أُخِذْنَا لَّهِ مَا أَنْصَفُونَا أَوا الْخَمْرَ فَقَالَ لِي إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ وَ العَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا أَوْ شَرِبُ

 ثِیرِهِ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْكَ.بِالْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنْهُمْ إِنَّمَا قُلْتُ إِذَا َعرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ قَلِیلِ الْخَیْرِ وَ كَ

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-47/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12/


51 

 پندارد و كسي كه غفلت ورزد بر خویش جنایت كرده و به پشت خود برگشته و گمراهي خود را رشد مي

كرد بر و پرده از او برافتد و آنچه جسابش را نميو آرزوها او را مغرور سازد و وقتي كار به پایان رسد 

 او آشكار گردد، حسرت و ندامت دامن گیرش شود.

 ري و كسي كه از امر خدا سركشي كند دچار شك شود و كسي كه به دچار شك شود خداوند بر او برت

وردگار پرجوید و به سلطنتش وي را ذلیل سازد و به جاللتش وي را كوچك نماید همان گونه كه او به 

 كریمش مغرور شد و در كارش افراط نمود

 شقاق؛ وور شدن )التعمق بالراي( و نزاع در آن و انحراف غلوّ هم چهار شاخه دارد: در نظرات شخصي غوطه .2

 ور شود به حق برنگردد و جز غرق شدن در دریاهاي عمیق كسي كه ]در نظرات شخصي خود[ غطه

نیابد مگر اینكه به فتنه دیگري گرفتار شود و دینش شكاف بردارد و اي رهایي نصیبي نبرد و از هیچ فتنه

 در وضعیتي آشفته سقوط كند؛

 ها به حماقت و بازيو كسي كه در این گونه نظرات به نزاع و مجادله برخیزد، به خاطر ادامه یافتن لج

 مغزي معروف شود؛خشك

 واهد بود؛و كسي كه منحرف شود خوبي نزد او زشت؛ و بدي نیز او خوب خ 

  و كسي كه راه شقاق و جدایي در پیش گیرد، راهها بر او سخت شود و خروجش دشوار گردد اگر كه

 راه مومنین را پیروي نكند.

شك نیز چهار شاخه دارد: تردید و هوي ]= هوس[ و تردد ]= حیراني و سردرگمي[ و تسلیم شدن؛ و این همان  .3

( ؛ )و در 55)النجم/« مین نعمت پروردگارتان تردید داریدپس درباره كدا»سخن خداوند عز و جل است كه 

 روایتي دیگر آمده است: بر تردید و وحشت از حق و تردد ]= حیراني و سرگرداني[ و تسلیم جهالت شدن.(

 پس هركه از آنچه در پیش دارد وحشت كند به عقب برگردد؛ 

 گذشتگان بر او سبقت گیرند و  و كسي كه در امر دین تردید كند در وضعیتي متزلزل متردد شود و

 هاي شیطان لگد شود؛ها هم به او برسند و زیر سمبعدي

  و كسي كه تسلیم امور هالك كننده دنیا و آخرت شود بین آن دو هالك شود و كسي كه از این نجات

 اي كمتر از یقین نیافریده است.یابد به خاطر فضل و برتري ناشي از یقین است و خداوند آفریده

هه نیز چهار شاخه دارد: با زیورها به شگفتي درآمدن ]مسحور زیورها شدن[ ، و تسویل نفس ]اینكه نفس شب .4

انسان امور زشت را زیبا جلوه دهد[ ، و وضعیت كج و معوج را مبناي خود قرار دادن، و حق را لباس باطل 

 پوشاندن؛ و مطلب بدین قرار است كه:

  داردروشن[ بازميزینت و زیور، شخص را از بینه ]دلیل 

 كشاندو تسویل نفس، انسان را به شهوتراني مي 

 كشاند؛و وضعیت كج و معوج، تدریجا صاحب خود را به انحراف و فاصله گرفتني عظیم از مسیر مي 
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  هایي است برخي روي برخي دیگر؛و پوشاندن هم ظلمت 

 هایش.ها و شاخهاین بود كفر و بنیان

 952-950، ص2كتاب سلیم بن قیس الهاللي، ج ؛ 393-391، ص2الكافي، ج

 با سند و اندك عباراتي متفاوت آمده است. 2342-232، ص1الخصال، جو  1441-142، ص1الغارات، جاین حدیث در 

بِي عَیَّاشٍ عَنْ مَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَ الْیَمَانِيِّ عَنْ عُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَي عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ

 سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ص قَالَ: 

                                                      
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ النَّهْدِيُ  : أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِیلَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ قَالَ.  1

... و حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ  فَقَالَ ع ِسَأَلَهُ عَنِ الْإِیمَانقَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 

 ... : قَالَ عَلِيٌّ عهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَقَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ قَالَ: وَ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِیَّا بِهَذَا الْكَلَامِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَ رَوَاهُ عَنْ أَ

وِّ فَمَنْ جَفَا حَقَّرَ الْحَقَّ وَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُ عَلَى الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ فَالْفِسْقُ دَعَائِمَ أَرْبَعِ وَ الْكُفْرُ عَلَى

رُشْداً  لَى ظَهْرِهِ وَ حَسِبَ غَیَّهُ زَ رَبَّهُ وَ خَالَفَهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ الشَّیْطَانُ وَ مَنْ غَفَلَ جَثَا عَوَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّكْرَ وَ اتَّبَعَ الْبَاطِلَ وَ بَارَ فُقَهَاءَ وَ أَصَرَّ عَلَى الْحِنْثِمَقَتَ الْ

للَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ أَذَلَّهُ مَا لَمْ یَكُنْ یَحْتَسِبُ وَ مَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ ا  بَدَا لَهُ مِنَ اللَّهِ الْأَمْرُ وَ انْكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ وَ تْهُ الْحَسْرَةُ إِذَا انْقَضَىوَ غَرَّتْهُ الْأَمَانِيُّ وَ أَخَذَ

إِلَى الْحَقِّ  فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ یُنِبْ وَ الشِّقَاقِ   عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عََلى التَّعَمُّقِ وَ التَّنَازُعِ وَ الزَّیْغِطَ فِي جَنْبِهِ وَ اغْتَرَّ بِرَبِّهِ الْكَرِیمِ وَ الْغُلُوُّبِسُلْطَانِهِ وَ صَغَّرَهُ بِجَلَالِهِ كَمَا فَرَّ 

طَعَ سَهَْم الْفَشَلِ وَ َبلَِي قَوَ مَنْ نَازَعَ وَ خَاصَمَ  فِي أَمْرٍ مَرِیجٍ انْخَرَقَ دِینُهُ فَهُوَ یَهْوِي رْ عَنْهُ فِتْنَةٌ إِلَّا غَشِیَتْهُ أُخْرَى وَوَ لَمْ یَزْدَدْ إِلَّا غَرَقاً فِي الْغَمَرَاتِ وَ لَمْ تَحْسِ

عَلَیْهِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ  لَسَكِرَ سُكْرَ الضَّلَالِ وَ مَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ عَلَیْهِ طُرُقُهُ وَ أَعْضَ  هُ السَّیِّئَةُ وَأَثَرُهُ مِنْ طُولِ اللَّجَاجِ وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَ

لَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ یَتَمَارَى وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْ عََلى الْمِرْیَةِ وَ الْهَوْلِى أَرْبَعِ شُعَبٍ أَنْ یَنْزِعَ عَنْ رُتْبَتِهِ بِمَا لَمْ یَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الشَّكُّ عَلَ مَخْرَجُهُ وَ حَرِيٌ 

وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِتَهْلِكَةِ  طِینِرُونَ وَ وَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّیَاقَهُ الْأَوَّلُونَ وَ أَدْرَكَهُ الْآخَوَ مَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّیْبِ سَبَ عَقِبَیْهِ نَكَصَ عَلى هَالَهُ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ  وَ مَنْ الْمُمْتَرُونَ

وَ تَأَوُّلِ الْعِوَجِ وَ لَبْسِ الْحَقِّ  رَْبعِ شُعَبٍ َعلَى ِإعْجَابٍ بِالزِّینَةِ وَ تَسْوِیلِ النَّفْسِ أَالْیَقِینِ وَ الشُّبْهَةُ عَلَى  الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ هَلَكَ فِیهِمَا وَ مَنْ نَجَا مِنْ ذَلِكَ فَبِفَضْلِ

وَ ذَلِكَ  وْقَ بَعْضٍظُلُماتٌ بَعْضُها فَ الشَّهْوَةِ وَ أَنَّ الْعِوَجَ یَمِیلُ مَیْلًا عَظِیماً وَ أَنَّ اللَّبْسَ  ىالنَّفْسِ تُقْحِمُ إِلَ  عَنِ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ تَسْوِیلَ  بِالْبَاطِلِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّ الزِّینَةَ تَأْفِكُ

 الْكُفْرُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُه

نِ فَضَّالٍ جَمِیعًا  بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْحَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ.  2

 ... الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ععَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ 

وِّ فَمَنْ جَفَا حَقَّرَ الْحَقَّ وَ  عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عََلى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُ عَلَى الْفِسْقِ وَ الْعُتُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ وَ الْفِسْقُ دَعَائِمَ أَرْبَعِ وَ الْكُفْرُ عَلَى

ذَتْهُ الْحَسْرَةُ إِذَا انْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ الشَّیْطَانُ وَ مَنْ غَفَلَ غَرَّتْهُ الْأَمَانِيُّ وَ أَخَ نَسِيَ الذِّكْرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّمَقَتَ الْفُقَهَاءَ وَ أَصَرَّ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِیمِ وَ مَنْ عَمِيَ 

نْبِهِ وَ عَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْكَرِیمِ وَ هِ ثُمَّ أَذَلَّهُ بِسُلْطَانِهِ وَ صَغَّرَهُ بِجَلَالِهِ كَمَا فَرَّطَ فِي جَالَى اللَّهُ عَلَیْتَعَ وَ بَدَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ یَكُنْ یَحْتَسِبُ وَ مَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ 

تِ فَلَمْ تُحْتَبَسْ عَنْهُ فِتْنَةٌ إِلَّا غَشِیَتْهُ قَ لَمْ یُنِبْ إِلَى الْحَقِّ وَ لَمْ یَزْدَدْ إِلَّا غَرْقاً فِي الْغَمَرَاتَعَمَّ  الْعُتُوِّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّعَمُّقِ وَ التَّنَازُعِ وَ الزَّیْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ 

تْ عِنْدَهُ السَّیِّئَةُ وَ مَنْ وَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسُنَ ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ  فَشَلُ وَ مَنْ نَازَعَ وَ خَاصَمَ قَطَعَ بَیْنَهُمْ الْ فِي أَمْرٍ مَرِیجٍ  أُخْرَى وَ انْخَرَقَ دِینُهُ فَهُوَ یَهِیمُ 

وَ الشَّكُّ عَلَى أَرَْبِع  مُؤْمِنِینَ وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْ رَجُهُ وَ حَرِيٌّ أَنْ تَرْجِعَ مِنْ دِینِهِوَ ضَاقَ عَلَیْهِ مَخْ  وَ اعْتَرَضَ َعلَیْهِ أَمْرُهُ سَاءَتْ عَلَیْهِ الْحَسَنَةُ اعْوَرَّتْ عَلَیْهِ طُرُقُهُ 

 نَكَصَ عَلى فَمَنْ هَالَهُ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ  فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ یَتَمَارَى الْمُتَمَارُونَ یُصْبِحْ لَیْلُهُ شُعَبٍ عَلَى الْهَوْلِ وَ الرَّیْبِ وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْلَامِ فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَیْدَناً لَمْ

نَهُمَا وَ مَنْ نَجَا فَبِالْیَقِینِ كَ فِیمَا بَیْوَ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ هَلَ ابِكُ الشَّیَاطِینِوَ مَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّیْبِ سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَ أَدْرَكَهُ الْآخِرُونَ وَ قَطَعَتْهُ سَنَ عَقِبَیْهِ 

سْوِیلَ النَّفْسِ لُ عَلَى الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ تَوَ تَلَبُّسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّ الزِّینَةَ تُزِی الْفُرَجِ  وَ الشُّبْهَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْإِعَْجابِ بِالزِّینَةِ وَ تَسْوِیلِ النَّفْسِ وَ تَأَوُّلِ 

 فَذَلِكَ الْكُفْرُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُه فَوْقَ بَعْضٍ ظُلُماتٌ بَْعضُها یُمِیلُ مَیْلًا عَظِیماً وَ أَنَّ التَّلَبُّسَ  یُقْحِمُ عَلَى الشَّهْوَةِ وَ أَنَّ الْفُرَجَ
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 وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّكِّ وَ الشُّبْهَةِ  الْفِسْقِ دَعَائِمَ  أَرْبَعِ بُنِيَ الْكُفْرُ عَلَي

عَلَي الْحِنْثِ  وَ مَقَتَ الْفُقَهَاءَ وَ أَصَرَّ مَنْ جَفَا احْتَقَرَ الْحَقَ فَأَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَي الْجَفَاءِ وَ الْعَمَي وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُوِّ وَ الْفِسْقُ عَلَي 

سْتِكَانَةٍ وَ لَا غَفْلَةٍ وَ الَیْهِ الشَّیْطَانُ وَ طَلَبَ الْمَغْفِرَةَ بِلَا تَوْبَةٍ وَ لَا عَوَ أَلَحَّ  وَ مَنْ عَمِيَ نَسِيَ الذِّْكرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَ بَارَزَ خَالِقَهُ الْعَظِیمِ 

ا قُضِيَ الْأَمْرُ وَ ذَ هُ الْأَمَانِيُّ وَ أَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ وَ النَّدَامَةُ إِوَ حَسِبَ غَیَّهُ رُشْداً وَ غَرَّتْ وَ انْقَلَبَ عَلَي ظَهْرِهِ مَنْ غَفَلَ جَنَي عَلَي نَفْسِهِ 

سُلْطَانِهِ وَ صَغَّرَهُ فَأَذَلَّهُ بِ للَّهِ شَكَّ وَ مَنْ شَكَّ تَعَالَي اللَّهُ عَلَیْهِ انْكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ وَ بَدَا لَهُ مَا لَمْ یَكُنْ یَحْتَسِبُ وَ مَنْ عَتَا عَنْ أَمْرِ ا

  رِیمِ وَ فَرَّطَ فِي أَمْرِهِبِجَلَالِهِ كَمَا اغْتَرَّ بِرَبِّهِ الْكَ

 لَمْ یَزْدَدْ إِلَّا غَرَقاً وَلَْم یُنِبْ إِلَي الْحَقِّ  لزَّیْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقَوَ الْغُلُوُّ عَلَي أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَي التَّعَمُّقِ بِالرَّأْيِ وَ التَّنَازُعِ فِیهِ وَ ا

 خَاصَمَ شُهِرَ وََو مَنْ نَازَعَ ِفي الرَّأِْي  فِي أَمْرٍ مَرِیجٍ  هُ فَهُوَ یَهْوِيسِرْ عَنْهُ فِتْنَةٌ إِلَّا غَشِیَتْهُ أُخْرَي َو انْخَرَقَ دِینَُو لَْم تَنْحَ فِي الْغَمَرَاتِ

تَرَضَ عَلَیْهِ أَمْرُهُ اعْوَرَّتْ عَلَیْهِ طُرُقُهُ وَ اعْ یِّئَةُ وَ مَنْ شَاقَهُ السَّمِنْ طُوِل اللَّجَاجِ وَ مَنْ زَاغَ قَبُحَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ َحسُنَتْ عِنْدَ بِالْعَثَلِ 

 فَضَاقَ عَلَیْهِ مَخْرَجُهُ إِذَا لَمْ یَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُؤْمِنِینَ 

وَ ِفي  كَ تَتَماريوَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّ لَامِ وَ الشَّكُّ عَلَي أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَي الْمِرْیَةِ وَ الْهَوَي وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْ 

وَ مَنِ  یْهِ عَقِبَ نَكَصَ عَلي  لِلْجَهْلِ وَ أَهْلِهِ فَمَنْ هَالَهُ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ رِوَایَةٍ أُخْرَي عَلَي الْمِرْیَةِ وَ الْهَوْلِ مِنَ الْحَقِّ وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْلَامِ

وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ  دْرَكَهُ الْآخِرُونَ وَ وَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّیْطَانِ وَ سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَ امْتَرَي فِي الدِّینِ تَرَدَّدَ فِي الرَّیْبِ

 قِینِ وَ لَمْ یَخْلُقِ اللَّهُ خَلْقاً أَقَلَّ مِنَ الْیَقِینِ مَنْ نَجَا مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ فَضْلِ الْیَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ هَلَكَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ

زِّینَةَ تَصْدِفُ عَنِ بِأَنَّ الوَ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ ذَلِكَ  لِ الْعِوَجِ وَ الشُّبْهَةُ عَلَي أَرْبَعِ شُعَبٍ إِعْجَابٍ بِالزِّینَةِ وَ تَسْوِیلِ النَّفْسِ وَ تَأَوُّ

فَذَلِكَ  وْقَ بَعْضٍظُلُماتٌ بَعْضُها فَ صَاحِبِهِ مَیْلًا عَظِیماً وَ أَنَّ اللَّبْسَ بِالْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ تَسْوِیلَ النَّفْسِ یُقْحِمُ عَلَي الشَّهْوَةِ وَ أَنَّ الْعِوَجَ یَمِیلُ 

 .الْكُفْرُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ

از ابتدا به « كفر»نیز ظاهرا همین حدیث آمده؛ اما حقیقت این است كه در آنجا به جاي اینكه  31البالغه، حكمت در نهج

آمده به عنوان تقسیمات كفر آمده و بعدش هم تقسیمات « عتو»این تقسیمات تقسیم شود آنچه در احادیث فوق در تقسیم 

 1ه است.را آورده و به همین مقدار بسنده شد« شك»

 

روایتي طوالني  1، حدیث159همچنین درباره اقسام مختلف كفر )در واقع: معاني و استعماالت متعدد این واژه( در جلسه 

  /jathiyah-http://yekaye.ir/al-45-24هاي كفر است. ها و شاخهگذشت كه آن غیر از بحث بنیان

 تدبر

 « مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌالَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ( »1

                                                      
وَ مَنْ  عَمَاهُ عَنِ الْحَقِ  لتَّنَازُعِ وَ الزَّیْغِ وَ الشِّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ یُنِبْ إِلَى الْحَقِّ وَ مَنْ كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَوَ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى التَّعَمُّقِ وَ ا.  1

 مَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ عَلَیْهِ طُرُقُهُ وَ أَعَْضلَ عَلَیْهِ أَمْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَیْهِ مَخْرَجُهُ وَ الشَّكُّ عَلَى زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّیِّئَةُ وَ سَكِرَ سُكْرَ الضَّلَالَةِ وَ

عَقِبَیْهِ وَ مَنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّیْبِ   وَ مَنْ هَالَهُ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ نَكَصَ عَلىبِحْ لَیْلُهُأَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّمَارِي وَ الْهَوْلِ وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْلَامِ فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَیْدَناً لَمْ یُصْ

 وَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّیَاطِینِ وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْیَا وَ اآلْخِرَةِ هَلَكَ فِیهِمَا.

http://yekaye.ir/al-jathiyah-45-24/
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بعد از اینكه وعده خدا را حتمي خواند و درباره پیروي از شیطان هشدار داد، مردم را در قبال پاسخي كه به شیطان 

 یم كرد:دهند به دو دسته تقسمي

 است؛  دیشد يعذاب شانیبرا كه ،كنندو شیطان را پیروي مي ندورزميكفر اي كه به وعده خدا عده

 بزرگ است. ياداشمغفرت و پ شانیبراكه د، دهنميانجام  اعمال صالح از این رو، آورند ومي مانیابه وعده خدا و آنان كه 

 (18، ص17المیزان، ج ؛628، ص8ج ان،یالب)مجمع

 

 «الَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌ» (2

كفر ورزیدن بتنهایي براي جهنمي شدن كافي است اما ایمان حتما باید با عمل صالح همراه شود تا بهشت براي انسان 

 (3قطعي شود. )حدیث 

 شناسیانساننکته تخصصی 

ورزد، حقیقتا عمل صالحي ندارد، هرچند برخي از اعمال او بظاهر اعمال خوبي باشد، اما چون این عمل كسي كه كفر مي

 مند نیست.بدون پشتوانه از او سر زده است، صرفا ظاهرش خوب است و از باطن خوبي بهره

انسان مهم و در سعادت و شقاوت وي اثرگذار است، دهد كه آنچه در خصوص اعمال و رفتار این تعبیر بخوبي نشان مي

 معنایي است كه خود وي در آن رفتار اشراب نموده است، و صرف ظاهر رفتار، نقشي در سعادت انسان ندارد.

 تبصره

یعني این وعده عذاب براي كسي است كه از اي؛ البته توجه شود كه این بحث، درباره كفر حقیقي است، نه كفر شناسنامه

اطالعي به دین حق رو خبري و بيبودن حق باخبر شود اما در مقابل آن لجاجت ورزد؛ وگرنه كسي كه صرفا به خاطر بي حق

 است كه وضعیت دیگري دارد.« مستضعف فكري»نیاورده، اصطالحا 

 

 «مْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌالَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُ» (3

مطرح كرد، و صرفا به عذاب براي آنان و پاداش براي « كبیر»و براي مومنان نیكوكار اجر « شدید»چرا براي كافران عذاب 

 اینان بسنده نكرد؟

است؛ كسي كه الف. شاید بدین جهت كه رفتار انسان تنها و تنها متوجه خودش نیست و در كل عالم و دیگران تاثیرگذار 

برد و بالعكس آن در رود و هم با عمل خویش جامعه را به سوي شقاوت ميورزد هم خودش به سوي شقاوت ميكفر مي

 شود.اي است كه تنها بر عمل خود او مترتب ميمورد مومن نیكوكار؛ براي همین اثر عمل هریك بسیار بیش از اثر عادي

دارد و با این ظرفیت، اگر بد شود خیلي بد است )از حیوان بدتر( و اگر خوب اللهي ب. چون انسان ظرفیت عظیم خلیفة

 شود خیلي خوب است )از فرشته باالتر(

 ج. ...
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 «الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌ( »4

فرت سخن پاداششان سخن نگفت و ابتدا از مغ چرا براي مومناني كه اهل انجام كارهاي خوب هستند، صرفا از اجر و

 گفت؟

 (477، ص9جتفسیر نور، )شود. تا گناهان آمرزیده نشود، زمینه براي ورود به بهشت و دریافت پاداش فراهم نميالف. 

ر هایمان قصوكند و بقدري ما در كارخواهد اشاره كند كه خداوند در آخرت با همگان با فضل خود رفتار ميب. شاید مي

ي همان كه در و تقصیر داریم كه اگر فضل او نباشد همه زیانكار خواهیم بود و هیچكس ابداً پاك و طاهر نخواهد شد؛ یعن

هُ ما وَ رَحْمَتُ وَ لَوْ ال فَضُْل اللَّهِ عَلَیْكُمْ( »64)بقره/« فَلَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَُكنْتُمْ مِنَ الْخاسِرین»جاهاي دیگر فرمود: 

 (21)نور/« مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدا يزَك

 ج. ...

 

 «وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌ( »5

 در دو جاي دیگر قرآن كریم هم آمده است:« بزرگ است يمغفرت و پاداش شانیبرا» تعبیر

 (11)هود/ یرٌرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبإِالَّ الَّذینَ صَبَ .1

 (12)ملك/ إِنَّ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیر. 2

 توان به نكات متعددي دست یافت، از جمله:از كنار هم قرار دادن این سه آیه مي

صبر با هم تالزم  ایمان در كنار عمل صالح، همان اثري را دارد كه صبر در كنار عمل صالح دارد؛ در واقع، ایمان والف. 

 دارند.

ان و عمل صالح و نیز ب. اثر خشیت مخفیانه از خدا )كه تنها و تنها براي خدا باشد و از شائبه ریا به دور(، همان اثر ایم

 ستایك راه تقویت ایمان و صبر و عمل صالح، افزایش خشیت نسبت به خداوند  همان اثر صبر و عمل صالح است؛ پس

كند؛ آنگاه از مقایسه آن و آیه سوره فاطر نتیجه بنوعي داللت بر حصر مي« اولئك»ج. آیه سوره هود به خاطر افوزدن كلمه 

ان كه از امام صادق ع روایت شده كه صبر تواند ادعا كند كه ایمان دارد مگر اینكه صبر داشته باشد. همشود كه كسي نميمي

 1(87، ص2همانند سر براي ایمان است و ایمان بدون صبر همانند بدن بدون سر است. )كافي، ج

 دهد و هم كار عمل صالح را.د. خشیت از خدا بتنهایي هم كار ایمان را انجام مي

 ه. ...

 

 « مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْالَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ الَّذینَ( »6

                                                      
 رُ رَأْسُ الْإِیمَانِ.عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي یَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ.  1

إِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ لَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْالْعَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَِن 

 الْجَسَدِ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ.
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بیان كرد كه: براي آنها چنین و « دهیمما كافران را عذاب و مومنان را پاداش مي»توانست تعبیر كند كه در حالي كه مي

 چنان است.

 چرا؟

باطن و حقیقت كفر و ایمان آنهاست؛ یعني همان كه خواهد اشاره كند كه آن عذاب و این مغفرت و اجر الف. شاید مي

 هاي اخروي تجسم اعمال خود افراد است نه پاداشي قراردادي.پاداش

 ب. ...

 

 «الَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌ( »7

 بنوعي مرور بر اصول دین )توحید و نبوت و معاد( است. 5-3( بیان شد كه آیات 6دبر، ت705قبال )جلسه 

خواهد روحیه جدي گرفتن اصول دین مي توان گفت كه این آیه با تقویت عاقبت اندیشي و توجه دادن به فرجام كار، مي

 را در ما تقویت كند.

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «عَذابٌ شَدیدٌ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبیرٌالَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ ( »8

كند بر ابهامي كه به نوعي عظمت و نیز مراتب مختلف داشتن اینكه عذاب و نیز مغفرت و اجر را نكره آورد داللت مي

 (18، ص17رساند. )المیزان، جآنها را مي

 

 

 نَفْسُكَ  تَذْهَبْ فَال یَشاءُ مَنْ یَهْدي وَ یَشاءُ مَنْ یُضِلُّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسَناً فَرَآهُ عَمَلِهِ سُوءُ لَهُ زُیِّنَ  فَمَنْ أَ 8( آیه 35( سوره فاطر )708

 3/1/1397 یَصْنَعُونَ بِما عَلیمٌ اللَّهَ إِنَّ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ 

 ترجمه

؟! پس قطعاً خداوند هر كه را بخواهد در ، ...بیندآراسته شد و آن را نیكو ميآیا پس آن كس كه بديِ كردارش برایش 

تردید خداوند بدانچه ها بر آنان ]از كف[ نرود، بيكند؛ پس جانت به حسرتنهد و هر كه را بخواهد هدایت ميگمراهي وامي

  كنند داناست.مي

 نکات ادبی

 «ز یِّنَ»

تفاوت  نیا« جمال»و با  ؛جلوه دهند بایرا ز يگرید زیآن چ لهیاست كه به وس يزیچ هر يبه معنا «نتیز»قبال بیان شد كه 

 بایتا ز كننديم مهیضم ءياست كه به ش يایيبایز نتیاست؛ اما ز ءيخود ش نشیموجود در متن آفر یيبایز« جمال»را دارد كه 
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به شخص مورد نظر  يزیكه با افزودن چ ندیگويم يبلكه به امور ست؛یاز خود شخص ن نت،یز ؛ به تعبیر دیگر،به نظر برسد

قامت را جمال  ایصورت  يعیطب یيبایاما مثال ز ند،یگويم «نتزی» را …گردنبند و گوشواره و  ش،یآرا ن،یبنابرا ؛شوديانجام م

 .ندیگويم

  //hood-11-15http://yekaye.ir 50جلسه 

  /006anam-http://yekaye.ir/al-043 150در جلسه  4و  3و تدبرهاي 

 «حَسَراتٍ»

اً در مورد كسي ( كه ابتداء61، ص2معجم المقاییس اللغة، جرود )به كار مي« آشكار كردن»در اصل به معناي « حسر»ماده 

مفردات رفته است )ساخته به كار ميهایي از بدن كه زیر لباس مخفي شده را نمایان ميو قسمتزده كه لباسش را كنار مي

از « كار شدنآش»است و « كنار زدن و عقب زدن»( و برخي بر این باورند كه اصل این ماده به معناي 235ألفاظ القرآن، ص

 (216، ص2كریم، جالتحقیق في كلمات القرآن اللوازم این معناست، نه اصل معناي آن. )

س خوردن بر است كه به معناي افسو«( حَسَرات»)جمعِ آن: « حسرت»در هر صورت از مشتقات بسیار پركاربرد این واژه 

اینكه اصل ماده  (، و متناسب با235مفردات ألفاظ القرآن، صباشد )چیزي است كه از دست رفته و غالبا همراه با پشیماني مي

 اش هم اختالف دارند.درباره وجه تسمیهآن چه معنایي داشته 

)تأسّف( به لحاظ معنایي بسیار به هم نزدیكند كه هریك از اینها به « أسف»و « حسرت»و « غمّ »در زبان عربي سه كلمه 

اي كه از دست غمي است كه به خاطر فایده« حسرت»رود؛ براي هرگونه ناراحتي به كار مي« غم»ترتیب، اعمّ از بعدي است: 

حسرتي است كه همراه با غیظ و غضب باشد؛ و بقدري همراهي با غیظ و « أسف»شود؛ و ته، مرتب در یاد انسان زنده ميرف

 (2621الفروق في اللغة، ص) رود.غضب در آن پررنگ شده كه گاه صرفا در معناي كسي كه عصباني است نیز به كار مي

هاي وانایيتشود؛ حاسر از این جهت كه گویا خودش قوا و ته ميگف« محسور»و هم « حاسر»به فرد عاجز و درمانده، هم 

؛ عُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً فَتَقْخود را پوشانده و كنار زده؛ و محسور از این جهت كه گویي مشكالت او را از موقعیتش كنار زده است )

 ( 29اسراء/

مفردات تواند در معناي حاسر باشد و هم محسور )( هم مي4؛ ملك/سِیرٌیَنْقَلِبْ إِلَیْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَ)« حسیر»و كلمه 

 (235ألفاظ القرآن، ص

رُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ ال ال یَسْتَكْبِ» باشد:مي« حسرت خوردن»تر براي رود تعبیري بلیغبه باب استفعال مي« حسر»و وقتي ماده 

 (235ن، صمفردات ألفاظ القرآ( )19؛ انبیاء/یَسْتَحْسِرُونَ 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 12و مشتقات آن جمعا « حسر»ماده 

                                                      
ء ثم كثر ذلك س كل غم حسرة. و األسف حسرة معها غضب أو غیظ و اآلسف الغضبان المتلهف على الشيأن الحسرة غم یتجدد لفوت فائدة فلی.  1

الى مجاز و حقیقته ایجاب حتى جاء في معنى الغضب وحده في قوله تعالى )فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ( أي أغضبونا، و استعمال الغضب في صفات اهلل تع

 ه.العقاب للمغضوب علی

http://yekaye.ir/15-11-hood/
http://yekaye.ir/al-anam006-043/
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 فَال تَذْهَبْ نَفْس كَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ

اند كه روي هم رفته یك جمله حالیه در این جمله، آن را متعلق به فعل محذوفي دانسته« حسرات»به لحاظ نقش كلمه 

: جانت ]از كف[ نرود در حالي كه فال تذهب نفسك تتحسر علیهم حسرات»چنین بوده: داده است؛ و تقدیر كالم تشكیل مي

ها اند )= به خاطر حسرتو البته برخي آن را مفعول الجله نیز دانسته 1(627، ص8مجمع البیان، ج)« خوريها ميبر آنان حسرت

 (152ص ،9البحر المحیط، ج، 600، ص3بر آنان، جانت ]از كف[ نرود(. )الكشاف، ج

 3اختالف قرائت

شر( و نیز اعمش و بسیار مشهور است؛ اما ابوجعفر )از قراء ع «فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ»قرائت این عبارت به همین صورت 

حمید و  ة، أبو حیوةشهب، شیباأل، يعیسقتادة، محیصن )از قراء اربعه عشر( و نیز در برخي قرائتهاي غیرمشهور مانند قرائت ابن

ین صورت، فعل ذهب قرائت شده است كه در ا «كَ بْ نَفْسَذْهِفَال تُ»هاي نافع )قاري مدینه( به صورت یكي از طریق و نیز در

 شود: جانت را مگذار كه ]از كف[ برود.مفعول آن مي« نفسك»به صورت متعدي و 

 (155، ص9البحر المحیط، ج؛ 6274، ص8مجمع البیان، ج)

 حدیث

 كند؟ي كه عمل را فاسد مي«عُجب»از امام كاظم ع سوال كردم از گوید علي بن سوید مي (1

 فرمودند: عُجب درجاتي دارد؛ 

                                                      
 حسرات مصدر فعل محذوف تقدیره فال تذهب نفسك تتحسر علیهم حسرات و جمیعا نصب على الحال و العامل فیه ما یتعلق به الالم من هلل.  1

و انتصب حَسَراتٍ على أنه مفعول من أجله، أي فال تهلك نفسك للحسرات، و علیهم متعلق بتذهب، كما تقول: هلك علیه حبا، و مات علیه .  2

صارت حسرات حزنا، أو هو بیان للمتحسر علیه، و ال یتعلق بحسرات ألنه مصدر، فال یتقدّم معموله. و قال الزمخشري: و یجوز أن یكون حاال، كأن كلها 

 لفرط التحسر، كما قال جریر:

 مشق الهواجر لحمهن مع السرى  حتى ذهبن كالكال و صدروا  

 إال كال كلها و صدورها، و منه قوله:یرید: رجعن كال كال و صدورا، أي لم یبق  

 فعلى إثرهم تساقط نفسي  حسرات و ذكرهم لي سقام  

 ى ذهبت كال كلها و صدورها.انتهى. و ما ذكر من أن كال كال و صدورا حاالن هو مذهب سیبویه. و قال المبرد: هو تمییز منقول من الفاعل، أي حت 

 گزارش شده است: 15، ص9البحر المحیط، جرائت كمتر مشهور هم در . غیر از موردي كه در متن آمد دو اختالف ق3

نصب سوء و عنه أیضا أسوأ على وزن أفعل  وقرأ الجمهور: أَ فَمَنْ زُیِّنَ مبینا للمفعول سوءُ رفع. و قرأ عبید بن عمیر: زَیَّنَ له سوءَ، مبنیا للفاعل، 

 منصوبا و أسوأ عمله: هو الشرك. 

داء، فحذف التمام كما حذف من یر فاء، قال صاحب اللوامح: لالستخبار بمعنى العامة للتقریر، و یجوز أن یكون بمعنى حرف النو قراءة طلحة: أمن بغ

 المشهور الجواب. انتهى. و یعني بالجواب: خبر المبتدأ، و بالتمام: ما یؤدي ألجله، أي تفكر و ارجع إلى اللّه.
 و الوجه فیهما ظاهر.« فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ»سك بالنصب و الباقون قرأ أبو جعفر فال تذهب بضم التاء نف.  4

أبو حیوة، و  و قرأ الجمهور: فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ، مبنیا للفاعل من ذهب، و نفسك فاعل. و قرأ أبو جعفر، و قتادة، و عیسى، و األشهب، و شیبة، و.  5

 .و رویت عن نافع ضمیر المخاطب، نفسك: نصب.حمید و األعمش، و ابن محیصن: تذهب من أذهب، مسند ال
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ر عُجب چابیند و به سبب آن دشود و آن را خوب مياز مراتب آن، این است كه براي بنده زشتيِ عملش زینت داده مي

 كند كه كار خوبي كرده است؛شود و حساب ميمي

گذارد در حالي آورد و بدین سبب بر خداوند عز و جل منت ميكه بنده به پروردگارش ایمان ميو از مراتب آن این است 

 كه خداوند است كه بر او منت دارد.

 313، ص2الكافي، ج

لَ: سَأَلْتُهُ عَنِ نِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالْحَلَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ 

 ؟!الْعُجْبِ الَّذِي یُفْسِدُ الْعَمَلَ

أَنْ یُؤْمِنَ الْعَبْدُ ا ناً فَیُعْجِبَهُ وَ یَحْسَبَ أَنَّهُ یُحْسِنُ صُنْعاً وَ مِنْهَالْعُجْبُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ یُزَیَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَیَرَاهُ حَسَع: فَقَالَ 

 .بِرَبِّهِ فَیَمُنَّ عَلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِیهِ الْمَنُّ

 

 هاي خود فرمودند:( امیرالمومنین ع در فرازي از یكي از خطبه2

شیاطین در  افتد وهاي هالكت ميشود و در واديهركه از خودش به غیر خود مشغول شود در ظلمات سرگردان مي

 1شود.هاي اعمالش برایش زینت داده ميرسانند و بديطغیانش او را یاري مي

 157البالغه، خطبه نهج

 .هُ سَیِّئَ أَعْمَالِهتْ لَاتِ وَ مَدَّتْ بِهِ شَیَاطِینُهُ فِي طُغْیَانِهِ وَ زَیَّنَفَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَیْرِ نَفْسِهِ تَحَیَّرَ فِي الظُّلُمَاتِ وَ ارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 مود؛ شوند، و آنان را امر و نهي فردانست كه به كجا رهسپار ميهمانا خداوند عز و جل خالیق را آفرید و مي

 پس هرچیزي را كه بدانان دستور داد برایشان راهي براي اخذ و عمل بدان قرار داد؛ 

 ان را از آن نهي كرد، برایشان راهي به ترك آن قرار داد؛ و هر چیزي كه آن

 كننده نیستند مگر به اذن خداوند.و آنان اخذكننده و ترك

 359التوحید )للصدوق(، ص

                                                      
 . كمي قبل و بعد این جمالت چنین است: 1

الْبَاقِینَ كَجَرْیِهِ بِالْمَاضِینَ لَا جْرِي بِلِیلًا عَلَى آلَائِهِ وَ عَظَمَتِهِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الدَّهْرَ یَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ وَ سَبَباً لِلْمَزِیدِ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَ

لِهِ فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ لزَّاجِرِ بِشَوْمُورُهُ مُتَظَاهِرَةٌ أَعْلَامُهُ فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَحْدُوكُمْ حَدْوَ ایَعُودُ مَا قَدْ وَلَّى مِنْهُ وَ لَا یَبْقَى سَرْمَداً مَا فِیهِ آخِرُ فَعَالِهِ كَأَوَّلِهِ مُتَشَابِهَةٌ أُ

 ...ارُ غَایَةُ الْمُفَرِّطِین قِینَ وَ النَّغْیَانِهِ وَ زَیَّنَتْ لَهُ سَیِّئَ أَعْمَالِهِ فَالْجَنَّةُ غَایَةُ السَّابِبِغَیْرِ نَفْسِهِ تَحَیَّرَ فِي الظُّلُمَاتِ وَ ارْتَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ وَ مَدَّتْ بِهِ شَیَاطِینُهُ فِي طُ
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 إِبْرَاهِیمَ بِْن عُمَرَ الْیَمَانِيِّ َعنْ أَبِي أَبِي رَحِمَُه اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بِْن یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بِْن عِیسَي َعنْ

ءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ نَهَاهُمْ فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَيْ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُمْ وَ 

 1.ءٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَي تَرْكِهِ وَ لَا یَكُونُوا آخِذِینَ وَ لَا تَارِكِینَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهلَي الْأَخْذِ بِهِ وَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ شَيْ السَّبِیلَ إِ

 

د در حالي كه كنار گذاشتن ( شخصي ]به نام ابن دودان[ به امیرالمومنین ع عرض كرد: در عجبم از این قوم كه شما را4

 بخش قرآن بودید.هم نسبت شما به پیامبر از آنان نزدیكتر بود و هم شما بودید كه نگهبان و قوام

حرمت خویشي  گویي! با این حال تو رامي غیراستوارسخن  كه فرمود: اي برادر بني اسد، تو را اضطراب و بیقراري است

 باش: و حق پرسش است، طلب علم كردي پس آگاه

ه حساب نیاوردن، ب برتر است و پیوند با رسول خدا )ص( استوارتر، بسَدار شدن، و ما را كه نَخود سرانه خالفت را عهده

خداست و  و داور ؛چسبیدند، و گروهي سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند بدانگروهي بخیالنه  كه بود دادنيحكایت ترجیح

 .بازگشتگاه روز جزاست

 را خواندند: []و این شعر 

                                                      
 فوق دانست: ثیحد نیهم يآنها را در راستا توانيوجود دارد كه م «شاءیمن  يهدیو  شاءیاهلل من  ضلی»ناظر به عبارت  گرید ثیدو حد.  1

...ثُمَّ قَالَ ع فَإِنْ قَالُوا مَا   الْأَهْوَازِ حِینَ سَأَلُوهُ عَنِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیضِ أَنْ قَالمِمَّا أَجَابَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي رِسَالَتِهِ إِلَى أَهْلِ وَ

 وْنِهِ تَعَالَى قَادِراً عَلَىا فَعَلَى مَجَازِ هَذِهِ الْآیَةِ یَقْتَضِي مَعْنَیَیْنِ أَحَدُهَمَا عَنْ كَمَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قُلْنَ لُّضِیُ الْحُجَّةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

نَّ الْهِدَایَةَ مِنْهُ التَّعْرِیفُ ابٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عِقَابٌ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ وَ الْمَعْنَى الْآخَرُ أَحَدِهِمَا لَمْ یَجِبْ لَهُمْ ثَوَیَشَاءُ وَ ضَلَالَةِ مَنْ یَشَاءُ وَ لَوْ أَجْبَرَهُمْ عَلَى أَ هِدَایَةِ مَنْ 

للَّاتِي أُمِرَ بِالْأَخْذِ بِهَا وَ مُشْتَبِهَةٍ فِي الْقُرْآنِ كَانَتِ الْآیَةُ حُجَّةً عَلَى حُكْمِ الْآیَاتِ ا آیَةٍ لُّوَ لَیْسَ كُ  عَلَى الْهُدى وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى كَقَوْلِهِ تَعَالَى

تَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَ هاتٌشابِكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْ تَقْلِیدِهَا وَ هِيَ قَوْلُهُ 

وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ لِمَا  الْأَلْبابِ  هُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوااللَّ تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِینَ هَداهُمُفَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَ  الْآیَةَ وَ قَالَ  الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ 

، 2للطبرسي(، ج)اإلحتجاج ) الْمَجِیدُ. مُ حَكِیمْ خَیْرٌ وَ أَبْقَى إِنَّهُ الْفَعَّالُ لِمَا یُرِیدُ الْیُحِبُّ وَ یَرْضَى وَ یُقَرِّبُ لَنَا وَ لَكُمُ الْكَرَامَةَ وَ الزُّلْفَى وَ هَدَانَا لِمَا هُوَ لَنَا وَ لَكُ

 (453ص

تاهم و عرفهم، ثم أرسل إلیهم الحلبي عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل ع قال إن اهلل احتج على العباد بالذي آ عن

إذا قمت فصله لیعلموا إذا أصابهم ذلك نها فقال: أنا أنمتك و أنا أیقظتك، فرسوال، ثم أنزل علیهم كتابا فأمر فیه و نهي، و أمر رسول اهلل ص بالصالة فنام ع

ذا نظرت في جمیع األمور كیف یصنعون و لیس كما یقولون إذا نام عنها هلك، و كذلك الصائم أنا أمرضتك و أنا أصحتك، فإذا شفیتك فاقضه، و كذلك إ

ا لم یصنعوا، و قال: فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ و ما شاءو واله فیه المشیة، قال: فال یقولون إنه ما شاءوا صنعلم تجد أحدا في ضیق، و لم تجد إال و هلل علیه الحجة و 

س یمنعون له فهو موضوع عنهم، و لكن النا ء أمر الناس فأخذوا به فهم موسعون له، و مایَشاءُ وَ َیهْدِي مَنْ یَشاءُ و ما أمر العباد إال یرون سعیهم، و كل شي

 قال: وضع عنهم ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ « نَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌوَ ال عَلَى الَّذِینَ ال یَجِدُو وَ ال عَلَى الْمَرْضى لضُّعَفاءِلَیْسَ عَلَى ا»ال خیر فیهم ثم تال هذه اآلیة: 

« ناً أَلَّا یَجِدُوا ما یُنْفِقُونَعَلَیْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَ مْأَحْمِلُكُ  لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ ال أَجِدُ ماوَ ال عَلَى الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْكَ»سَبِیلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ، 

ألنهم یطیقون،  لیهمقال وضع ع« ال یَعْلَمُونَ»إلى قوله: « یاءُغْنِإِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَ»قال: وضع عنهم إذ ال یجدون ما ینفقون، و قال 

« تَحْمِلَهُمْ وَ ال عَلَى الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْكَ لِ»السبیل علیهم ألنهم یطیقون  فجعل« لِفِإِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِیاءُ رَضُوا بِأَنْ یَكُونُوا مَعَ الْخَوا»

 (104، ص2اآلیة )تفسیر العیاشي، ج
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 «و از غارتي كه بانگ آن در گوشه و كنار برخاست گفتگو به میان آر. [این سخن بگذار»]

به خدا سوگند كه جاي  روزگار مرا به خنده آورد، از آن پس كه گریانم كرد، و كه بیا و داستان پسر ابو سفیان را به یاد آر

نور خدا  خواستند آن جماعتافزاید. زداید، و كجي و ناراستي ميينماید شگفتي را مشگفتي نیست كه كار از بس عجیب مي

آلود گلنان بود آجوشد ببندند، آبشخور با صفایي را كه میان من و اش ميرا در چراغ آن بكشند، و دهانه آبي را كه از چشمه

ر رنگ دیگري پذیرد: قّ است، و اگر كا. اگر محنت آزمایش از ما و ایشان برداشته شود، آنان را به راهي برم كه سراسر حكردند

 (8فاطر/)« كنند كامالً داناست.ها بر آنان جانت ]از كف[ برود كه قطعا خداوند بدانچه ميمبادا به خاطر حسرتپس »

المسترشد في إمامة علي بن أبي ؛ 2941، ص1اإلرشاد، ج(؛ 165)اقتباس از ترجمه شهیدي، ص 162البالغه، خطبه نهج

 3722-137، صعطالب 

 و قد سأله كیف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به فقال ع و من كالم له ع لبعض أصحابه

اعْلَمْ أَمَّا فَ مَامَةُ الصِّهْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَذِیَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ تُرْسِلُ فِي غَیْرِ سَدَدٍ وَ لَكَ بَعْدُ 

فُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ الرَّسُولِ ص نَوْطاً فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَیْهَا نُالِاسْتِبْدَادُ عَلَیْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ بِ

 [ الْقِیَامَةِ عْوَدُ إِلَیْهِ ]یَوْمُ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِینَ وَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَ الْمَ

 وَ لَكِنْ حَدِیثاً مَا حَدِیثُ الرَّوَاحِلِ  وَ دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِیحَ فِي حَجَرَاتِهِ 

عَجَبَ وَ یُكْثِرُ الْأَوَدَ یَا لَهُ خَطْباً یَسْتَفْرِغُ الْئِهِ وَ لَا غَرْوَ وَ اللَّهِ فَوَ هَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْیَانَ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَا 

عَنَّا وَ عَنْهُمْ مِحَنُ   جَدَحُوا بَیْنِي وَ بَیْنَهُمْ شِرْباً وَبِیئاً فَإِنْ تَرْتَفِعْوَحَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّهِ مِنْ مِصْبَاحِهِ وَ سَدَّ فَوَّارِهِ مِنْ یَنْبُوعِهِ 

 «.نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِما یَصْنَعُوفاَل تَذْهَبْ نَ»بَلْوَي أَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَي مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَي الْ

 

! پس قطعاً ند؟یبيم كویآراسته شد و آن را ن شیكردارش برا يِپس آن كس كه بد ایآ»( از امام معصوم ع در مورد آیه 5

ها بر آنان ]از كف[ پس جانت به حسرت كند؛يم تیو هر كه را بخواهد هدا نهديوام يخداوند هر كه را بخواهد در گمراه

 نازل شد. تَرزُرَیْق وَ حَبْروایت شده است كه این آیه در مورد « داناست. كننديخداوند بدانچه م دیتردينرود، ]كه[ ب

  207، ص2تفسیر القمي، ج

                                                      
 عَنْكُْم ا بَنِي هَاشِمٍ كَیْفَ عُدِلَ بِهَذَا الْأَمْرِأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَقَفَ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْعَجَبُ مِنْكُمْ یَ وَ قَدْ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ .  1

لَكَ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ  مَسَدٍتُرْسِلُ غَیْرَ ذِي ضَیِّقُ الْمَحْزَمِ  ِإنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ  فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا ابْنَ دُودَانَ بِالرَّسُولِ وَ فَهْماً لِلْكِتَابِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَْونَ نَسَباً نَوْطاً

وَ هَلُمَّ الْخَطْبَ فِي أَمْرِ   فَدَعْ عَنْكَ نَهْباً صِیحَ فِي حُجُرَاتِهِ مَسْأَلَةِ وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ كَانَتْ أَثَرَةً سَخَتْ بِهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ شَحَّتْ عَلَیْهَا نُفُوسُ آخَرِینَ وَ حَقُّ الْ

لِكَ مِنِّي فَإِنْ تَنْحَسِرْ وَ لَا غَرْوَ یَئِسَ الْقَوْمُ وَ اللَّهِ مِنْ خَفْضِي وَ هِینَتِي وَ حَاوَلُوا الِادِّهَانَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ هَیْهَاتَ ذَ  بَعْدَ إِبْكَائِهِ  ابْنِ أَبِي سُفْیَانَ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ

 .فَال تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ  فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ نِ الْأُخْرَىعَنَّا مِحَنُ الْبَلْوَى أَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُ

رَ عَنْكُمْ،! وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ فَرَطاً بِرَسُولِ نَ عَدَلُوا هَذَا الْأَمْ وَ قَوْلِهِ حِینَ سَأَلَهُ ابْنُ دُودَانَ ]ذوذان[: فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ: عَجِبْتُ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِی.  2

عْلَمْتَ. فَاعْلَمْ: أَنَّهَا كَانَتْ بَةِ قَدِ اسْتَ[ یَا ابْنَ دُودَانَ، إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ، وَ تَسْأَلُ عَنْ غَیْرِ ذِي مَسْئَلةٍ وَ لَكَ مَعَ هَذَا أَحْسَنُ الْإِجَااللَّهِ، وَ قَیِّماً لِلْكِتَابِ!؟ فَقَالَ: ]ع

الْأُخْرَى فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ  [ آخَرِینَ، فَإِنْ یَرْتَفِعْ عَنَّا مِحَنُ الْبَلْوَى نَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ، وَ إِنْ تَكُنْأَثَرَةً شَحَّتْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ ]وَ سََختْ عَنْهَا نُفُوسُ

 لَیْهِمْ حَسَراتٍ وَ فَال تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ عَ
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ارٍ یَرْفَعُهُ نْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ عَمَّعَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ  أَخْبَرَنَا

سَراتٍ إِنَّ  یَشاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ فَال تَذْهَْب نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَحَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ یُِضلُّ مَنْ أَ فَمَْن زُیِّنَ لَهُ سُوُء عَمَلِهِ فَرَآهُ»فِي قَْولِهِ: 

 قَالَ: نَزَلَتْ فِي زُرَیْقٍ َو حَبْتَرٍ.« اللَّهَ عَلِیمٌ بِما یَصْنَعُونَ

 

كه از نظر او  كنديمطرح م میمورد قرآن كر را در يو سواالت و اشكاالت رسديع م نیرالمومنیخدمت ام يقیزند (6

شمرد این یكي از مواردي كه بر 1دهند و فرازهایي از آن قبل گذشت.گویي قرآن است و حضرت یكایك را پاسخ ميتناقض

 :است

س تالش و كسي كه از كارهاي صالح چیزي انجام دهد در حالي كه مومن است پ»گوید بینم كه در جایي ميگفت: و مي

ان آورد و عمل صالحي ام براي كسي كه توبه كند و ایمو همانا من بسیار آمرزنده»گوید ( و نیز مي94)انبیاء/« شودنابود نمي او

شود، در حالي كه از آیه دوم فهمیم كه اعمال صالح تكفیر و نابود نمي( و از آیه اول مي82)طه/« انجام دهد سپس هدایت یابد

 صالح سودي ندارد مگر بعد از هدایت یافتن ...فهمیم كه ایمان و عمل مي

كه مومن است پس  و كسي كه از كارهاي صالح چیزي انجام دهد در حالي»امیرالمومنین ع فرمودند: ... و اما اینكه فرمود 

د و عمل صالحي ان آورام براي كسي كه توبه كند و ایمو همانا من بسیار آمرزنده»( و فرمود 94)انبیاء/« شودتالش او نابود نمي

دهد و این ي( در همه اینها منظورش این است كه جز با هدایت یافتن، ]عمل[ سودي نم82طه/«)انجام دهد سپس هدایت یابد

و اگر چنان  شد؛گونه نیست كه هر كس كه اسم ایمان بر او واقع شد شایسته نجات از آنچه كه مایه هالكت گمراهان بوده، با

اند قرار به توحید كردهیافتند و همین طور سایر كساني كه ار اعتراف به توحید و اقرار به خدا نجات ميبود باید یهودیان به خاط

ه خداوند این را در یافتند، در حالي ك، از كفر ]= از عذابي كه خداوند به كافران وعده داده[ نجات مي -از ابلیس به بعد  -

اند ایشان هست و آناناند كه امنیت برند و ایمانشان را به ظلم نیالودند، آنانكساني كه ایمان آورد»سخن خود تبیین فرمود كه 

 ( 41)مائده/« دكساني كه به دهانشان ایمان آوردند اما دلهایشان ایمان نیاور»( و فرمود: 82)انعام/« اندیافتهكه هدایت

                                                      
 :فرازهایي از این روایت در جلسات زیر گذشت.  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-yekaye.ir/alhttp-7-14/  2، تدبر234جلسه

 ؛ وqiyamah-http://yekaye.ir/al-75-23/ 2، حدیث381جلسه

 ؛anbiaa-http://yekaye.ir/al-21-107/  4، حدیث414جلسه

 ahzab-http://yekaye.ir/al-33-11/ 2، حدیث430جلسه

 muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-10/ 3، حدیث455جلسه

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-72 1، حدیث560جلسه 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-48 3، پاورقي629جلسه 

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/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-72/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-48/
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انجامد؛ و از آن جمله این است كه ایمان بر دو وجه است: و براي ایمان حاالت و منازلي است كه شرح آن به طول مي

ایمان به دل؛ و ایمان به زبان، همان گونه كه ایمان آوردن منافقان در زمان رسول اهلل، هنگامي كه مقهور شمشیر شدند و ترس 

 ه آنان با زبانشان ایمان آوردند ولي به دل ایمان نیاوردند؛ آنان را احاطه كرد، از این وجه بود؛ ك

 پس ایمان به دل، عبارت است از تسلیم شدن در برابر پروردگار، 

ل سجده بر آدم و كسي كه امور را به صاحب اختیارش تسلیم كند در برابر امر او تكبر نورزد آن گونه كه ابلیس در قبا

ه آن سجده طوالني پیامبرانشان تكبر ورزیدند پس توحید بدانها سودي نبخشد همان گونه ك تكبر ورزید؛ و اكثر امتها از طاعت

هاي جز زینت براي ابلیس سودي نبخشید، چرا كه او یك سجده انجام داد كه چهار هزار سال طول كشید و از آن هدفي نداشت

 تا روز قیامت مهلت بده[ . دنیا و اینكه بعدا به او مهلت دهند ]= اینكه وقتي عصیان كرد گفت مرا 

بدین جهت است كه نماز و صدقه جز در صورت هدایت یافتن به سبیل نجات و راههاي حق سودي ندارد و خداوند با 

تا براي مردم بر خدا حجتي نباشد بعد از ]فرستادن[ »اي را بر بندگانش بست تبیین آیات و فرستادن پیامبرانش باب هر گونه بهانه

( و زمینش هیچگاه خالي نشد از عالِمي كه خالیق بدو نیازمندند و از متعلمي كه در راه نجات قدم 165ساء/)ن« پیامبران

 هاي انبیاء تبیین فرمود و مَثَلي براي آیندگان قرار داد مانند:و خداوند این را در امتاند؛ دارد، كه آنان واقعا به شماره اندكبرمي

 ( 40)هود/« همراه او جز اندكي ایمان نیاوردند و»سخني كه درباره قوم نوح فرمود 

كنند و از قوم موسي امتي هستند كه به حق هدایت مي»و نیز درباره كساني كه با حضرت موسي ع ایمان آوردند فرمود 

 ( 159)اعراف/« و بدان متمایلند

چه كساني یاران و انصار من به » اسرائیل فرمودو نیز درباره حواریون حضرت عیسي، هنگامي كه ]عیسي ع[ به بقیه بني

( 52عمران/)آل« شدگانیمسوي خدا هستند؟ حواریون گفتند ما انصار خداییم به خدا ایمان آوردیم و شهادت بده كه ما از تسلیم

دگارشان اند[ و در قبال امر پروریعني آنان تسلیم فضیلتِ اهل فضل هستند ]= به برتري كساني كه خدا آنان را برتري داده معترف

 ورزند؛تكبر نمي

از خداوند اطاعت كنید »و خداوند براي علم اهلي قرار داده و بر بندگانش اطاعت آنان را واجب فرموده با این سخن كه 

 ( 59)نساء/« انداالمري كه در میان خودتانو از رسولش و از اولي

گرداندند آن كسان در میان آنان میان خودشان است برمياالمري كه در و اگر آن را به پیامبر و به اولي»و با این سخن كه 

 (83)نساء/« دانستندتوانند استنباط كنند ]حكم[ آن را ميكه مي

 ( 119)توبه/« تقواي الهي پیشه كنید و با راستگویان باشید»و با این سخن كه 

ها از راه دربهایشان وارد در خانه»( و 7عمران/)آل« جز خدا و راسخان در علم داندو تاویل آن را نمي»و با این سخن كه 

هایشان جانشینان اند و دربهاي آن علمي است كه پیامبران آن را به ودیعه گذاشتهها، خانه( و مقصود از خانه189)بقره/« شوید

 آنهایند،

ها و ]خدا[ و عهدها و شریعتپس هركس كه عملي از اعمال خیر انجام دهد و آن را بر مبنایي غیر از مبناي برگزیدگان 

اند جاري سازد، كارش مردود و غیرمقبول است؛ و اهل چنین كارهایي در جایگاه كفرند ها و راههاي دین كه آنان آوردهسنت
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و چیزي مانع آن نشد »اي كه فرمود هرچند كه در ظاهر وصف ایمان شامل حالشان شود؛ آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده

آمدند مگر با هایشان مورد قبول واقع شود جز اینكه آنان به خداوند و رسولش كفر ورزیدند و در نماز نميكردنقكه انفا

 (54)توبه/« كردند مگر با كراهتكسالت و انفاق نمي

ه ایمانش به خدا سودي ب -وقتي كه حق اولیاي او را كنار زده  -پس هركس از اهل ایمان كه به راه نجات هدایت نشود 

پس »( و همچنین خداوند سبحان فرمود 5)مائده/« شود و در آخرت در زمره زیانكاران استو عملش نابود مي»بخشد او نمي

 ( 85)غافر/« ایمانشان سودي بدیشان نرساند هنگامي كه عذاب ما را دیدند

ان طور كه خداوند عز و این مطلب در كتاب خداوند عز و جل فراوان است و مقصود از هدایت همان والیت است هم

« اند كه پیروزندو كسي كه والیت خدا و رسولش و كساني كه ایمان آوردند را بپذیرد، پس حزب اهلل همان كساني»و جل فرمود 

هاي یابند، اعم از حجتاند كه خالیق بدانها امان ميدر اینجا مقصود همان كساني« كساني كه ایمان آوردند»( و ]تعبیر[ 56)مائده/

ا و جانشینان ]پیامبران[ در هر عصري پس از عصر دیگر؛ و چنین نیست كه هركس از اهل قبله كه شهادتین را بر زبان خد

دادند كه خدایي جز اهلل نیست و اینكه حضرت محمد ص رسول جاري سازد جزء این مومنان باشد، چرا كه منافقان شهادت مي

كه با تكیه بر دین خدا و واجبات آن و براهین نبوت خویش بر آنان در  - اوست، در حالي كه عهد و پیمان رسول اهلل ص را

كردند ناخوشنودي خود از آن را و قصدشان در برهم زدن آنچه زیر پا گذاشتند، و مخفي مي -مورد جانشین خود عهد گرفت 

نه، »راي پیامبرش تبیین فرمود را كه او محكم كرده بود هنگامي كه امكانش برایشان مهیا شد، در خصوص آنچه كه خداوند ب

آورند مگر اینكه در آنچه مشاجره و اختالف نظر دارند تو را حَكَم و داور قرار دهند سپس به پروردگارت سوگند ایمان نمي

( و نیز در این 65)نساء/« اي از آن حكمي كه روا داشتي احساس نكنند و كامال تسلیم باشنددر درون خود حَرَج و ناراحتي

و ]حضرت[ محمد ص نیست مگر پیامبري كه پیش از او هم پیامبراني آمدند؛ اگر بمیرد یا كشته شود به گذشته »كه سخن 

( یعني 19)انشقاق/« قطعاً از حالى به حالى برخواهید نشست و»( و مانند این سخن كه 144)آل عمران/« گردید؟خویش بازمي

 از شما بودند در خیانت كردن به جانشینان بعد از پیامبران؛ حتما خواهید پیمود راه كساني از امتهایي كه پیش

انجامید و و این در كتاب خداوند عز و جل فراوان است، و بر پیامبر ص دشوار آمد آنچه كه عاقبت امر آنان بدان مي

ها بر آنان ]از تپس جانت به حسر»خداوند او را از هالكت آنان باخبر ساخته بود؛ پس خداوند عز و جل به او وحي فرمود 

 ( ...68)مائده/« پس بر این قوم كافر تاسف مخور»( و 8)فاطر/« كف[ نرود

  248-247و  245و  241، ص1اإلحتجاج )للطبرسي(، ج

لَدَخَلْتُ فِي دِینِكُمْ فَقَالَ  التَّنَاقُضِ وَفِ جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ ع وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَا

 لَهُ ع وَ مَا هُوَ؟ ...

وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ َو آمَنَ َو »وَ یَقُولُ « فَمَنْ َیعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَال كُفْرانَ لِسَعْیِهِ»... َو أَجِدُهُ یَقُولُ  قال

لَا تُكَفَّرُ وَ أَعْلَمُ ِفي الثَّانِیَةِ أَنَّ الْإِیمَانَ وَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ لَا  ةَأَعْلَمُ فِي الْآیَةِ الْأَوْلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَ« مَّ اهْتَدىعَمِلَ صالِحاً ثُ

 تَنْفَعُ إِلَّا بَعْدَ الِاهْتِدَاء...
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وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ »وَ قَوْلُهُ « فَمَْن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هَُو مُؤْمِنٌ فَال كُفْرانَ لِسَعْیِهِ»مَّا قَوْلُهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ... وَ أَ فَقَالَ

 مَنْ وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ الْإِیمَانِ كَانَ حَقِیقاً بِالنَّجَاةِ إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ وَ لَیْسَ كُلُّ يفَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا یُغْنِ «وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهَْتدى

ةِ مِنْ سَائِرُ الْمُقِرِّینَ بِالْوَحْدَانِیَّ جَاهَا بِاللَّهِ وَ نَمِمَّا هَلَكَ بِهِ الْغُوَاةُ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَنَجَتِ الْیَهُودُ مَعَ اعْتِرَافِهَا بِالتَّوْحِیدِ وَ إِقْرَارِ

وَ « الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ »إِبْلِیسَ فَمَنْ دُونَهُ فِي الْكُفْرِ َو قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ 

وَ لِلْإِیمَانِ حَاالتٌ وَ مَنَازِلُ یَطُولُ شَرْحُهَا وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِیمَانَ قَدْ یَكُونُ عَلَى « مْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَ ذِینَالَّ»بِقَوْلِهِ 

مَّا قَهَرَهُمْ بِالسَّیْفِ وَ شَمَلَهُمُ الْخَوْفُ فَإِنَّهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لَ نَافِقِینَوَجْهَیْنِ إِیمَانٍ بِالْقَلْبِ وَ إِیمَانٍ بِاللِّسَانِ كَمَا كَانَ إِیمَانُ الْمُ

كْبَرَ یَسْتَكْبِرْ عَنْ أَمْرِهِ كَمَا اسْتَ مْلْأُمُورَ لِمَالِكِهَا لَآمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ فَالْإِیمَانُ بِالْقَلْبِ هُوَ التَّسْلِیمُ لِلرَّبِّ وَ مَنْ سَلَّمَ ا

یدُ كَمَا لَمْ یَنْفَعْ إِبْلِیسَ ذَلِكَ السُّجُودُ الطَّوِیلُ فَإِنَّهُ إِبْلِیسُ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ وَ اسْتَكْبَرَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ عَنْ طَاعَةِ أَنْبِیَائِهِمْ فَلَمْ یَنْفَعْهُمُ التَّوْحِ

قَةُ إِلَّا مَعَ وَ لَمْ یُرِدْ بِهَا غَیْرَ زُخْرُفِ الدُّنْیَا وَ التَّمْكِینِ مِنَ النَّظِرَةِ فَلِذَلِكَ لَا تَنْفَعُ الصَّلَاةُ وَ الصَّدَوَاحِدَةً أَرْبَعَةَ آلَافِ عَامٍ  جْدَةًسَجَدَ سَ

لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ »وَ إِرْسَالِ رُسُلِهِ  عُذْرَ عِبَادِهِ بِتَبْیِینِ آیَاتِهِ  هُالِاهْتِدَاءِ إِلَى سَبِیلِ النَّجَاةِ وَ طُرُقِ الْحَقِّ وَ قَطَعَ اللَّ

نَ اللَّهُ ذَلِكَ هُمُ الْأَقَلُّونَ عَدَداً وَ قَدْ بَیَّ  وَ لَمْ یَخْلُ أَرْضُهُ مِنْ عَالِمٍ بِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْخَلِیقَةُ وَ مُتَعَلِّمٍ عَلَى سَبِیلِ النَّجَاةِ أُولَئِكَ« الرُّسُلِ

وَ مِنْ »وَ قَوْلِهِ فِیمَْن آمَنَ مِنْ أُمَّةِ مُوسَى « وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِیلٌ»فِي أُمَمِ الْأَنْبِیَاءِ وَ جَعَلَهُمْ مَثَلًا لِمَنْ تَأَخَّرَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي قَوْمِ نُوحٍ 

مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ »وَ قَوْلِهِ فِي حَوَارِيِّ عِیسَى حَیْثُ قَالَ لِسَائِرِ بَنِي إِسْرَائِیلَ «  یَعْدِلُونَأُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ  مُوسىقَوْمِ 

لِ الْفَضْلِ فَضْلَهُمْ وَ لَا یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ یَعْنِي بِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ لِأَهْ «نَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُو

أُولِي اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ  یعُواأَطِ»هُمْ بِقَوْلِهِ فَمَا أَجَابَهُ مِنْهُمْ إِلَّا الْحَوَارِیُّونَ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَ

اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ »وَ بِقَوْلِهِ « أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى»وَ بِقَوْلِهِ « الْأَمْرِ مِنْكُمْ 

وَ الْبُیُوتُ هَِي بُیُوتُ اْلعِلْمِ الَّذِي « وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ َأبْوابِها« »وِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِوَ ما یَعْلَمُ تَأْ»وَ بِقَوْلِهِ  «دِقِینَالصَّا

لَى غَیْرِ أَیْدِي أَهْلِ الِاصْطِفَاءِ وَ عُهُودِهِمْ وَ شَرَائِعِهِمْ اسْتُودِعَتْهُ الْأَنْبِیَاءُ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِیَاؤُهُمْ فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ مِنْ أَْعمَالِ الْخَیْرِ فَجَرَى عَ 

مَنَعَهُمْ  وَ ما»تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى  مْلْإِیمَانِ أَ لَوَ سُنَنِهِمْ وَ مَعَالِمِ دِینِهِمْ مَرْدُودٌ وَ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بِمَحَلِّ كُفْرٍ وَ إِنْ شَمِلَتْهُمْ صِفَةُ ا

فَمَنْ لَْم « وَ ال یُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهُونَ  مْ كُسالىأَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ ال یَأْتُونَ الصَّالةَ إِلَّا وَ هُ

« وَ حَِبطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مَِن الْخاسِرِینَ »جَاةِ لَمْ یُغْنِ عَنْهُ إِیمَانُهُ بِاللَّهِ مَعَ دَفْعِ حَقِّ أَوْلِیَائِهِ أَهْلِ الْإِیمَانِ إِلَى سَبِیلِ النَّ نْیَهْتَدِ مِ

 فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْهِدَایَةُ هِيَ الْوَلَایَةُ كَمَا وَ هَذَا كَثِیرٌ« لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ»وَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ 

آمَنُوا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هُمُ  ذِینَوَ الَّ« وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ»قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

یْضاً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالشَّهَادَتَیْنِ كَانَ مُؤْمِناً الْمُؤْتَمَنُونَ عَلَى الْخَلَائِقِ مِنَ الْحُجَجِ وَ الْأَوْصِیَاءِ فِي عَصْرٍ بَعْدَ عَصْرٍ وَ لَیْسَ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ أَ

هِدَ بِهِ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ عَزَائِمِهِ یَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ یَدْفَعُونَ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ بِمَا عَ انُواإِنَّ الْمُنَافِقِینَ كَ

النَّقْضِ لِمَا أَبْرَمَهُ مِنْهُ عِنْدَ إِمْكَانِ الْأَمْرِ لَهُمْ فِیمَا قَدْ بَیَّنَهُ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ بِقَوْلِهِ وَ  كَوَ بَرَاهِینِ نُبُوَّتِهِ إِلَى وَصِیِّهِ وَ یُضْمِرُونَ مِنَ الْكَرَاهَةِ لِذَلِ

وَ »وَ بِقَوْلِهِ « وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً  ضَیْتَقَفَال وَ رَبِّكَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا »

أَيْ « لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ»وَ مِثْلِ قَوْلِهِ «أَعْقابِكُمْ  ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَْت مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ َأ فَإِْن ماتَ َأوْ قُتَِل انْقَلَبْتُمْ عَلى

 وَ جَلَّ وَ قَدْ شَقَّ عَلَى النَّبِيِّ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ فِي الْغَدْرِ بِالْأَوْصِیَاءِ بَعْدَ الْأَنْبِیَاءِ وَ هَذَا كَثِیرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ مَنْ لَلَتَسْلُكُنَّ سَبِی
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فاَل »وَ « فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ»فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ  مْوَارِهِمَا یَئُولُ إِلَیْهِ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ وَ إِطْلَاعُ اللَّهِ إِیَّاهُ عَلَى بَ

 «.تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِین

 تدبر

 ...«مَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ـ + فَ + أَ( »1

كرد؛ یعني اگر كسي اعتراض دارد كه چرا براي كافران عذابي شدید  پس( مبتني بر آیه قبل« )= فـ»این آیه را با حرف 

است و براي مومنان نیكوكار مغفرت و پاداشي كریم، پس آیا انتظار دارید كه شخص بدكاري كه بديِ كارش را خوبي قلمداد 

 (19، ص17كند؟! )المیزان، جكند را مانند كسي قرار دهیم كه واقعا كار خوب ميمي

 

 «...مَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناًأَ فَ» (2

شود در این آیه، كافران را مصداق كساني دانست كه زشتيِ اعمالشان برایشان زینت داده شده است. از این تعلیل، معلوم مي

 كنند.اند كه عمل بد خود را خوب قلمداد ميكه كافران مهمترین مصداق كساني

كند كه بر اساس بینه )دلیل روشن( زندگي كریم، چنین كساني را نقطه مقابل كساني معرفي مي اي دیگر، قرآندر آیه

از  اياساس بینه( بر ي كه )كارهایشپس آیا كس: بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُم يأَ فَمَنْ كانَ عَل»كند مي

« اند؟كرده يخود پیرو يآراسته شده و از هواها شیبرااش عملزشتيِ كه  است همانند كسيخویش است  پروردگارجانب 

 (14)محمد/

 بینه بودنِ كافران مهمترین عاملي است كه موجب شده هر كار زشت خود را هم خوب قلمداد كنند.دهد بياین نشان مي

 گرایی(شناسی )نسبت کفر و نسبینکته تخصصی معرفت

 كند.گرایان این است كه هركسي عمل خود را خوب قلمداد ميدقت كنیم مهمترین دلیل نسبي اگر

كند كند اما در عین حال این واقعیت را به نحوي معرفي ميدر واقع، این آیات وجود این واقعیت اجتماعي را تایید مي

 گرایي!بياش اذعان به امكان تفكیك حق از باطل است، نه تسلیم شدن به نسكه ثمره

 اند: ها دو دستهدر واقع، انسان

ورزند. )قبال گیرند و لجاجت مياند؛ و كافران كه در مقابل حق موضع ميمومنان، كه دل در گروي حق و حقیقت داده

 (2اي، جلسه قبل، تدبر اشاره شد كه مقصود از كافر، كافر حقیقي است نه كافر شناسنامه

داند كه عمل صالح است كه واقعا نیكوست؛ و حتي آن مومناني كه اهل ا نباشد، ميمومن، چه اهل عمل صالح باشد ی

بینند و از این رو، در آیه قبل ابتدا از مغفرت خدا براي آنان اند همچنان خود را در معرض خطا )عمل ناپسند( ميعمل صالح

 (.4سخن به میان آمد و سپس از پاداشِ كارشان )توضیح در جلسه قبل، تدبر

 كند.اش دچار اختالل است و از این روست كه عمل بد خود را خوب قلمداد ميما كافر كسي است نظام محاسباتيا
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دهد، و اگر هم احیاناً پس اگر كسي در مسیر ایمان به حق و حقیقت قدم برداشت، خوب و بد را واقعا از هم تمییز مي

كند؛ اما كسي كه در مسیر كفر و عناد با حق این روست كه توبه ميداند كه كارش بد است و از گاهي مرتكب كار بد شود، مي

 شود. قدم برداشت، طبیعي است كه در تشخیص خوبي و بدي گمراه مي

گرایي توجیهي پیدا كند، طبیعي است؛ آنچه جاي تعجب دارد این است كه بدین ترتیب، اینكه در فضاي كافران، نسبي

 زنند!گرایي دم ميو از نسبي دانندچگونه كساني خود را مومن مي

 

 .شودبا توجه به کثرت تدبرها و نکات قابل استفاده از این آیه، بقیه تدبرهای این آیه در روز بعد ارائه می

 

 «...أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً( »3

 «،ندیبيم كویآراسته شد و آن را ن شیكردارش برا يِپس آن كس كه بد ایآ»آیه با این سوال شروع كرد كه 

كسي خدا « »شناسدكسي كه خوب وبد را درست مي» تواند با گزینه دوم )مثال:اما سوال را تمام نكرد، این سوال مي

ها )مثال: آیا الف، (، و انواعي از فعل628، ص8البیان، جمجمع« كسي كه عمل صالحش برایش زینت داده شده« »هدایتش كرده

 است، بهتر است یا ب، قابل مقایسه است با ب، ...؟( تمام شود؛  مانند ب

« در مسیر هدایت است»، « عاقبت به خیر خواهد شد»یا از ابتدا با همین گزینه و افعالي دیگر كامل شود )مثال: آیا آن كس 

 ، ...(.« رسدبه سعادت مي»، 

 هدف از این نحوه بیان آن است كه:

 ها را در متن قرار دهد تا هركس به فراخور حال خویش، بهره الزم را از آن بگیرد؛نهالف. ظرفیت تمامي این گزی

 ب. هشدار و تلنگري باشد به حال و روز آدمي؛

 گیري كند تا تاثیرش در وي بیشتر شود؛ج. نتیجه را نگفته تا مخاطب شخصاً به نتیجه بیندیشد و خودش نتیجه

 د. ...

 

 ...«وءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُ( »4

شود و از شان در نظرشان نیكو جلوه داده ميها این است كه اعمال زشتیكي از مهمترین مسیرهاي گمراه شدنِ انسان

 مانند.ور ميها همچنان غوطهاین رو در زشتي

 هابحثی قرآنی درباره چگونگی زینت داده شدن بدی

دهد، تاكید اصلي این است كه ره اینكه چه كسي زشتيِ اعمال اینان را براي آنان زینت ميدر آیات دیگر قرآن كریم دربا

 عامل این زینت دادن شیطان است:

 (38و عنكبوت/ 24و نمل/ 63و نحل/ 48)انفال/« زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُم»

 (43)انعام/« زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ ما كانُوا یَعْمَلُون»
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 چرا كه او در ابتداي آفرینش انسان سوگند خورده بود كه چنین كند:

 (39)حجر/« لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ»

 اما اشتباه است اگر گمان كنیم كه شیطان در این كارش از نظام الهي خارج شده است؛ 

قیقت خود خداوند است كه اعمال هر امتي اي از آیات قرآن اشاره فرمود كه در حو شاید به همین جهت است كه در آیه

 (.108)انعام/« مزَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ»را براي آنان زینت داده: 

ترین مرتبه خلقت( قرار داده است، نه زینت انسان )كه قرار در حقیقت خداوند اموري را زینت زمین )به عنوان پایین

 اي مرتبه خلقت است(، چنانكه فرمود:هاهلل شود و شایسته باالتریناست خلیفة

 (7)كهف/« االْأَرْضِ زینَةً لَه يإِنَّا جَعَلْنا ما عَلَ»

 (24)یونس/« تإِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّیَّنَ»

 ها زینت دهد:هاي در زمین را براي انسانو شیطان تصمیم گرفت كه این زینت

 (39)حجر/« الْأَرْضِلَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِي »

شوند، دچار كوري ورزند و آخرت )یعني حقایق بسیار برتر از افق زندگي دنیا( را منكر ميبدین ترتیب، كساني كه كفر مي

شود كه این زینت دروغین در جان و روان آنان مستقر شود و در نتیجه اعمالشان كه در افق و این كوري موجب مي شوندمي

 برایشان زینت یابد:شود دنیا تمام مي

 4؛ نمل/أَعْمالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَإِنَّ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ 

و شاید بتوان مكانیسم این مساله را این گونه توضیح داد كه این كفر آنان، آنان را شایسته همنشیني با شیاطین قرار داد و 

 دهند:دادن اعمالشان را انجام مي آنگاه آن شیاطین كار زینت

 21؛ فصلت/وَ قَیَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَیَّنُوا لَهُمْ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ

 و بدین سان است كه چنانكه در ابتدا اشاره شد محور زینت دادن اعمال بد آنان را شیطان معرفي كرد.

بینه كه زمینه تاثیرپذیري از شیطان را در آنان مهیا كرده، این است كه آنان بي توضیح داده شد كه امري هم 2و در تدبر 

 كنند.زندگي مي

 تبصره

« جمال»با  «نتیز» يدر زبان عرب( بیان شد كه /006anam-http://yekaye.ir/al-043 4و  3، تدبرهاي 150قبال )جلسه 

 مهیضم ءياست كه به ش يایيبایز نتیاست؛ اما ز ءيخود ش نشیموجود در متن آفر یيبایز« جمال»تفاوت را دارد كه  نیا

 يندارید تیتقو يبها دادن، حتما در راستا يقیحق يهایيبایو به ز يشناسیيبایحس ز تیبه نظر برسد. تقو بایتا ز كننديم

است  يامر تیاست. جذاب فاوتت تیو جذاب یيبایز نیرا دوست دارد(؛ اما ب است و جمال لیانسان است )چرا كه خداوند جم

القا كرد  باستیكه خودش ز يجذابتر از امر يرا حت بایامر ناز توانيكردن، م نتیو اتفاقا با ز شوديهم حاصل م نتیكه با ز

 یيبایز» صیعقل و توان تشخ تیتقو ازمندین يشناسیيبایز تی(. تقودید توانيزنانه م يهاشی)كه نمونه بارز آن را در آرا

 ؛ و این غیر از فریب زینت را خوردن است. است «يو ساختگ يتصنع یيبایز»از  «لیاص

http://yekaye.ir/al-anam006-043/
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 «أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً» (5

فكر و ذهن او را به خود كسي كه از خودش غافل شود، و به جاي اینكه دائما مراقب خود باشد، كارها و سخنان دیگران 

بیند و این گونه رهسپار وادي شود و بديِ خود را خوب ميهاي كارههایش برایش زینت داده ميكم زشتيمشغول دارد، كم

 (2شود. )حدیث هالكت مي

ر به خود مغرور و دچا –بیند كه آنها را خوب مي –رسد كه به خاطر این كارهاي بدش كار چنین انساني به جایي مي

 (1شود )حدیثبیني ميعُجب و خودبزرگ

 تاملی با خویش

آییم، یا هر كار بدي هم انجام دهیم، آن را توجیه بینیم و درصدد اصالح آنها برميهاي خود را واقعا بدي ميآیا ما بدي

 دهیم؟!همواره حق را به خودمان مي «من واقعا قصد بدي نداشتم»دست كم با این بهانه كه  –كنیم و همواره مي

كند، صرف اینكه به نظر خودمان كارمان خوب است كفایت ها( تهدیدمان ميچون چنین خطري )زینت داده شدن بدي

 كند، و باید شاخص معتبري داشته باشیم كه وضعیت خود را با آن بسنجیم.نمي

اي از جانب خداوند براي زندگي، كه آن شاخص رفتار ما باشد( و امامت )وجود هاي نبوت )وجود برنامهاز ضرورت یكي

 قرائتي معتبر از این برنامه، كه این قرائت، قرائت صحیح شریعت است( همین نكته است.

ایم و بترسیم دچار زینت شیطان شدهخواهیم نظر و راي شخصي خود را بر دین تحمیل كنیم، بدانیم كه هرجا دیدیم كه مي

دهیم، اما از نظر خداوند كه عاقبتمان به جایي برسد كه اهل تالش و كوشش باشیم و از نظر خودمان بهترین كارها را انجام مي

سَعْیُهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ  الَّذینَ ضَلَّ؛ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْماالً»و در آخرت زیانكارترین انسانها محسوب شویم: 

 (104-103كهف/) «یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً

در شرح این  687بحث شد و تقریبا تمامي احادیث و تدبرهاي جلسه  687و  686قبال درباره این دو آیه در جلسات 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-103توانید آنها را مطالعه فرمایید: تواند مفید باشد كه از طریق لینك زیر ميفراز از آیه مي

 

 «إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُـ + فَ+ أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ( »6

 دهد كه:اش متصل كرد، نشان ميبه جمله قبلي« ف»را با حرف « شاءُإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَ»اینكه جمله 

شود؛ نه اینكه یك مشیت اي كه خداوند براي او خواسته، ثمره همین است كه زشتي عمل او برایش زینت داده ميگمراهي

 مستقلي در كار باشد و نعوذباهلل خداوند باالجبار انسانها را گمراه كند!

 )ال جبر و ال تفویض( بحث تخصصی خداشناسی

كند و هر كه را خداوند هر كه را بخواهد گمراه مي»كنند كه برخي از طرفداران جبر از این آیات چنین برداشت مي 

 «!شان به اراده خداستكند؛ پس انسانها اختیار ندارند، و هدایت و گمراهيبخواهد هدایت مي

 كند.برداشت را رد ميپس( بوضوح این « )= فـ»در حالي كه آوردن حرف 

http://yekaye.ir/al-kahf-18-103/
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 نكته این است كه:

 ضابطه نیست؛ بلكه مشیت خداوند تابع علم و حكمت اوست؛ مشیت و اراده خداوند یك امر گزافي و بي

 و حكمت او همین نظامي است كه در عالم قرار داده است؛ 

شوند و كارهاي زشت او را برایش و یكي از این نظامات عالم این است كه اگر كسي كفر بورزد، شیاطین بر او مسلط مي

 (؛4دهند )توضیح در تدبرزیبا جلوه مي

 و كسي كه كار بد را خوب ببیند، گمراه شده است؛ 

 و این گمراهيِ او، طبق توضیحات فوق، بر اساس حكمتِ خداوند رخ داده است؛ 

ه حكیمانه هم تحت مشیت دهد تحت مشیت خداوند است، پس این واقعو از آنجا كه هر چیزي كه در عالم رخ مي

 (3خداوند رخ داده است. )حدیث

توانند بفهمند مشیت خداوند )كه همه امور عالم به اراده او رخ اند كه نميدر واقع، افراط و تفریط در این مساله مشترك

اینكه در مقابل هماهنگ است؛ نه  هایش این است كه به انسان اختیار بدهد(دهد( با حكمت خداوند )كه یكي از حكمتمي

 آن باشد:

سپارد )= طرفداران تفویض، كه گمان كند و مشیت خدا را به فراموشي ميیكي صرفا به حكمت خدا در عالم نگاه مي

 كنند چون انسان اختیار دارد، پس خداوند همه امور را به انسان واگذار كرده و كار انسان ربطي به مشیت خدا ندارد(؛ مي

سپارد )= طرفداران جبر، كه گمان كند و حكمت خدا را به فراموشي ميیت خدا در عالم نگاه ميو دیگري صرفا به مش

 ماند(.كنند اگر كاري تحت مشیت خدا رخ دهد، دیگر جایي براي اختیار انسان باقي نميمي

 

 «ال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ( »7

هنده شدت دلسوزي پیامبر ص است در حق مردمان، حتي آنان كه هدایت اي است به پیامبر ص و نشانداین جله دلداري

 فرماید: اي كه مياند؛ و از این جهت شبیه است به آیهنشده

 (2)شعراء/« لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ»

به  587اش در جلسه ( كه درباره6كهف/) «نُوا بِهذَا الْحَدیثِ أَسَفاًآثارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِ يفَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَل»و نیز آیه 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-6تفصیل بحث شد: 

 

 «ال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍـ + فَ( »8

 تو بر آنان حسرت نخور.« پس»

دهد كه این جمله مبتني بر مطالب قبل است. مبتني بر كدام جمله است و چه ربطي بین آن مقدمه و نشان مي« پس»این 

 هست؟ این نتیجه
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خواهد بفرماید تو در هدایت و ضاللت آنان ؛ و مي«إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ»الف. مبتني است بر 

إِنَّكَ ال تَهْدي مَنْ »اي است به همان مضموني كه در جاي دیگر فرمود ا انجام بده، و اشارهات راي، تو فقط وظیفهكارههیچ

كني؛ ولیكن خداوند است كه هر كه را : همانا تو كسي را كه دوست بداري هدایت نميأَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ

 (56)قصص/« كندبخواهد هدایت مي

پذیرد به خاطر خواهد بفرماید اینكه او هدایت تو را نمي؛ و مي«أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً » ب. مبتني است بر

پندارد، و این تقصیر تو نیست، پس تو خودت را در اینكه او هدایت مشكلي در خود اوست كه كارهاي بد خود را خوب مي

 نشد مقصر نبین و غصه آنان را مخور.

 ج ....

 

نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ  أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ فَال تَذْهَبْ( »9

 «اللَّهَ عَلیمٌ بِما یَصْنَعُونَ

 اوند چنین و چنان است، عموما ناظر است به متن آیه؛گوید خدآید كه مياي ميتعابیري كه در پایان هر آیه

 خواهد بفرماید:كنند داناست، ميفرماید خداوند بدانچه ميدر این آیه، اینكه مي

پندارد، این گونه نیست كه ضابطه و شاخصي در كار نباشد؛ بلكه خداوند از الف. اگر او زشتي عمل خود را خوب مي

 سازد.آگاه است و در زمان مناسب آن زشتي را بر او نمایان ميحقیقت و باطنِ زشتِ عملِ او 

كند بدین سبب است كه او از حقیقت نیات و اعمال انسانها باخبر ب. اگر خداوند هركه را بخواهد گمراه یا هدایت مي

دارد كه شخص داند كه چه كاري اقتضاي آن دارد كه شخص را در مسیر هدایت سوق دهد و چه كاري اقتضاي آن است و مي

 را در مسیر ضاللت برانَد.

خوري تا حدي كه كنند، دیگر تو چرا این اندازه به خاطر آنان حسرت و افسوس ميداند كه آنها چه ميج. وقتي خدا مي

 دهي؟!خوردنها داري از دست ميجانت را به خاطر این افسوس

 د. ...

 

 

 بحث شد. /http://yekaye.ir/fatir-035-09  1395شهریور  18سوره فاطر در  9درباره آیه  173در جلسه 

 پردازیم.توان آن بحث را تكمیل نمود و از این رو، مجددا در سیر آیات این سوره، بدان آیه نیز ميرسد مياما به نظر مي

 

http://yekaye.ir/fatir-035-09/
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 مَوْتِها بَعْدَ  الْأَرْضَ  بِهِ فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ يإِل فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ  رْسَلَأَ الَّذي اللَّهُ  وَ 9 آیه( 35) فاطر سوره( 173/709

 5/1/1396  النُّشُور كَذلِكَ

 ترجمه

انگیزند، پس آن را به جانب سرزمیني مرده راندیم تا با آن زمین را پس از و خداست كه بادها را فرستاد تا ابري را بر

 مرگش زندگي بخشیدیم؛ این گونه است رستاخیز.

 نکات ادبی

 «ت ثير  »

( كه بنوعي با زیر 395ص ،1ج اللغة، المقاییس معجمدر اصل به معناي برانگیختن و به هیجان درآوردن است )« ثور»ماده 

كند، رایج است زیر و رو مي آورد وباشد؛ چنانچه كاربرد آن در مورد بادي كه ابرها را به حركت درميو رو كردن همراه مي

 (38، ص2التحقیق في كلمات القرآن الكریم، ج) (48؛ روم/یُرْسِلُ الرِّیاحَ فَتُثیرُ سَحاباً )

بَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ تُثیرُ گویند چون عامل شخم زدن )زیر و رو كردن خاك( بوده است )مي« ثور»گاو را نیز به همین مناسبت 

رود ین مناسبت درباره هركس كه در زمین دخل و تصرف نماید و آن را زیر و رو كند نیز به كار مي( و به ا71ض؛ بقره/الْأَرْ

« انقالب»را به معناي « ثوره»( امروزه 181ص القرآن، ألفاظ مفردات( )9ا؛ روم/كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَثارُوا الْأَرْضَ وَ عَمَرُوه)

 برند.به كار مي

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 5اً این ماده جمع

 «. فـ + سُقنا + ه= » «فَس قْناه  »

باشد كه این ماده به معناي سوق دادن و راندن و به حركت مي« سوق»الغیر از ماده فعل ماضي در صیغه متكلم مع« سُقنا»

 ( 271، ص5التحقیق في كلمات القرآن الكریم، جدرآوردن از پشت سر است. )

( از همین ریشه 33؛ ص/فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ؛ «سُوق»( )جمعِ آن: 29قیامت/ ؛تَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِوَ الْپا )« ساقِ»

( و ظاهرا به ساقه درخت هم 117ص ،3ج اللغة، المقاییس معجماست چون عامل راه رفتن و به حركت درآمدن انسان است )

 (.436ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود )( گفته مي29؛ فتح/سُوقِهِ عَلى  فَاسْتَوىت ساقه )جمع آن سوق: َبه همین مناسب

( كه به 44؛ نمل/كَشَفَتْ عَنْ ساقَیْهابه معناي برهنه كردنِ ساق پا )دامن برگرفتن از ساق( است )« كشف عن ساق»تعبیر 

براي اشاره به قرار گرفتن در موقعیت « نگ ساق پایش را برهنه كردكشف الحرب عن ساقها: ج»نحو استعاري و برگرفته از 

 (.436ص القرآن، ألفاظ مفردات( )42/قلم؛ یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ رود )سخت و شدید به كار مي

اطر كاالها به گویند چون انسان به خ( مي7ق؛ فرقان/فِي الْأَسْوا یَمْشي ؛«اسواق»)جمعِ آن: « سُوق»بازار را به همین جهت 

 (. 436ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود. )سمت آن سوق داده مي

( 228ص ،13ج العروس، تاجاند )(، را برخي مصدر میمي )سوق دادن( دانسته30؛ قیامت/رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ إِلى)« مَساق»

 ( 436مفردات ألفاظ القرآن، صدهند. )بدانجا سوق ميو برخي آن را اسم مفعول ویا اسم مكان به معناي محلي كه انسان را 
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راند و از پشت سر براي ( اسم فاعل است به معناي كسي كه مي21؛ ق/وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهیدٌ )« سائق»

 دهد )در عربي جدید، به راننده اتومبیل، سائق گویند(.جلو رفتن هل مي

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 17و مشتقات آن « سوق»ماده 

 النُّش ور

 و بسط» یگر،دو به تعبیر ( 430ص ،5ج اللغة، المقاییس معجم) «پراكندن و گشودن» كند برمي داللت اصل در «نشر» ماده

 (. 805ص القرآن، ألفاظ مفردات) «دادن گسترش

 زندگي دنیا به كار رفته،اگر چه در معدود مواردي در مورد وضعیت  ماده این كریم قرآن در

ض، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْ؛ 52/ا، احزابفَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُو) برود خود كار پي هركسي كه افراد شدن پراكنده معناي یا به

 (47؛ فرقان/جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراًو یا:  10جمعه/

وَ هُوَ الَّذي یُنَزِّلُ الْغَیَْث ؛ 16ه، كهف/حْمَتِ كَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَفَأْوُوا إِلَى الْویا به معناي نشر و گسترش رحمت الهي )

 (24ه، فرقان/مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ یَنْشُرُ رَحْمَتَ

 قیامت است؛ اش ناظر بهاغلب كاربردهاي قرآني در ولي 

و اموري از سنخ ( 21ن؛ انبیاء/مْ یُْنشِرُواتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُ أَمِآیه ویا:  همین مانند) قیامت برپایيِ خواه ناظر به اصل

كَ كَذلِ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً) زمین یا و( 20/؛ رومأَنْ خَلَقَكُمْ مِْن تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) انسان اولیه احیاي آن، مانند

  ،(11/؛ زخرفتُخْرَجُونَ

 ( 10/ت؛ كویروَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَ) عمل نامه دهد مانند نشریا اموري كه در قیامت رخ مي و

 كه البته كاربردهاي این واژه درباره قیامت با اشتقاقات مختلفي بوده است:

( و إفعال 20/روم ن؛رٌ تَنْتَشِرُو بَشَثُمَّ إِذا أَنْتُمْ) ابوابِ افتعال ( و هم در10ت؛ تكویر/نُشِرَهم ثالثي مجرد ): فعل صورت به

  ؛(22/عبس ؛ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ )

  ،(3/مرسالت) «النشر» و( 15/ملك) «النشور»: مصدر صورت به

  ،(3/مرسالت) «ناشرات»: فاعل اسم صورت به

 (52/مدثر) «مُنَشَّرة» و( 33/دخان) «مُنشَر» و( 13/إسراء) «منشور»: مفعول اسم صورت به

 اختالف قرائت

 الریاح/ الریح
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محیصن كثیر( و برخي قرائات اهل كوفه )كسائي و حمزه( و نیز نزد خلف )از قراء عشره( و ابندر قرائت اهل مكه )ابن

اند. )جمع( قرائت كرده« الرِّیاحَ»)به صورت مفرد( قرائت شده است؛ اما بقیه به صورت « الریح»و اعمش )از قراء اربعه عشر( 

 (813، ص2؛ البحر المحیط، ج2552ص،4، انوار التنزیل )بیضاوي(، ج4351ل المفصل في القرائات االربعة عشر، ص)الكام

 مَیْتٍ / مَیِّتٍ

در قرائت اهل مدینه )نافع( و اغلب اهل كوفه )حمزه و كسائي و روایت حفص از عاصم( و ابوجعفر و خلف )از قراء 

قرائت شده است، اما در بقیه قرائات )از جمله قرائت شعبه از عاصم( « مَیِّتٍ »صورت عشره( و اعمش )از قراء اربعه عشر( به 

 (2555ص،4(، جيضاوی)ب لیانوار التنز ؛4354ص ،القرائات االربعة عشر ي)الكامل المفصل ف« تٍ مَیْ»به صورت 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه:1

د، ]باد[ زمین را چنان نبو« ابر»كرد؛ و اگر نكرده بود، باد زمین را ]از سكنه[ خالي ميرا در دنیا مهار « باد»اگر خداوند 

قطره نازل كند، در دهد كه آب را غربال كند تا قطرهرویید؛ ولي خداوند به ابر دستور ميكرد كه هیچ گیاهي نميخراب مي

 حساب فرستاد.حالي كه آن ]= آب[ را بر قوم نوح بي

 316ص ،2ج المحاسن،

 :لَقَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ أَحْمَرِالْ  أَبَانٍ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  احمد بن محمد بن خالد

 السَّحَابَ  یَأْمُرُ  اللَّهَ لَكِنَّ وَ  شَیْئاً أَنْبَتَتْ فَمَا الْأَرْضُ  لَخَرِبَتِ السَّحَابُ  لَا لَوْ وَ الْأَرْضُ  لَأَخْوَتِ الدُّنْیَا عَلَي الرِّیحَ  حَبَسَ اللَّهَ  أَنَّ لَا لَوْ

 7[.]سَحَاب 6حِسَابٍ  بِغَیْرِ نُوحٍ قَوْمِ عَلَي أُرْسِلَ أَنَّهُ  وَ قَطْراً فَیُنْزِلُ الْمَاءَ فَیُغَرْبِلُ

                                                      
 بالجمع.« الریاح»و وافقهم ابن محیصن و االعمش و قرأ الباقون « الریح» و الخلف العاشر قرأ ابن كثیر و حمزة و الكسائي.  1

 ابن كثیر و حمزة و الكسائي الریح قرأ.  2

[ و في األعراف: یُرْسِلُ 5/هی(، و في الشریعة ]= جاث164ختلف القراء في إفراد الرّیح و جمعه في أحد عشر موضعا. هذا )وَ تَصْرِیفِ الرِّیاح؛ بقره/. ا 3

(، و في الفرقان: أَرْسَلَ الرِّیاحَ 45الرِّیاحُ )كهف/ وهُ(، و تَذْر22ُرِّیاحَ لَواقِحَ )حجر/( و أَرْسَلْنَا ال18/می(، و اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ )ابراه57الرِّیاحَ )اعراف/

یَشَأْ (، و في الشورى: إِنْ 35(، و في فاطر: أَرْسَلَ الرِّیاحَ )فاطر/48(، و في الروم: اللَّهُ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیاحَ )روم/63(، و مَنْ یُرْسِلُ الرِّیاحَ )نمل/25)فرقان/

(. فأفرد حمزة إال في الفرقان، و الكسائي إال في الحجر، و جمع نافع الجمیع و العربیان إال في إبراهیم و الشورى، و ابن كثیر في 33/يیُسْكِنِ الرِّیحَ )شور

 البقرة و الحجر و الكهف و الشریعة فقط.

 بالتخفیف. «مَیْتٍ »الیاء التحتیه و وافقهم االعمش؛ و قرأ الباقون  تشدیدب« تٍ مَیِّ»حفص خلف وحمزة و الكسائي و ابوجعفر و قرأ نافع و .  4

 .و قرأ نافع و حمزة و الكسائي و حفص بالتشدید.  5

األنوار  هاي مختلف هر دو آمده است. اما در بحارنوشته و در پاورقي توضیح داده كه در نسخه« سحاب»، «حساب». در كتاب محاسن به جاي  6

 نوشته شده است و لذا ما در متن همین را گذاشتیم.« حساب»( كه از محاسن نقل كرده فقط 378ص ،56)ج

 نیآن. ا يكیزیف تیابر است، نه صرف وضع يناظر به باطن ملكوت القاعدهيابر، كه عل قتیآمده است درباره حق يو كاف يدر تفسیر قم يتیروا.  7

 :آورميهر دو را م نجایبارات در آنها متفاوت آمده كه در اسندشان مشترك است اما ع تایاگر چه نها تیدو روا
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، آسمان چهل و جل بخواهد كه خلق را ]در قیامت[ برانگیزاند ( از امام صادق ع روایت شده است كه وقتي خداوند عز2

 روید.شوند و گوشت ميبارد، پس اعضاي جداگانه بدن در كنار هم جمع ميصبح بر زمین مي

 177ص 1للصدوق() ؛ األمالي253، ص2تفسیر القمي، ج

رَ السَّمَاءَ عَلَى هِ ع قَالَ إِذَا أَرَاَد اللَّهُ أَنْ یَبْعَثَ الْخَلْقَ أَمْطَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَِبي عُمَیٍْر عَنْ َجمِیلِ بِْن دَرَّاجٍ عَ

 .الْأَرْضِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالُ وَ نَبَتَتِ اللُّحُوم

 seen-http://yekaye.ir/ya/ 2-036-79توانید مراجعه كنید. نیز مي 2، حدیث170براي تفصیل بیشتر این واقعه، به جلسه

 تدبر

 «النُّشُور كَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ یَیْناحْفَأَ مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلي فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي اللَّهُ وَ( »1

                                                      
ونُ یَكُونُ قَالَ: یَكُ أَعْوَرِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ السَّحَابِ أَیْنَ[ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَبِي عَنِ الْعَرْزَمِيِّ ]الْعَزْرَمِيِ  حَدَّثَنِي

 ری هُوَ الْبَرْقُ فَیَرْتَفِعُ. )تفسیحاً فَأَثَارَهُ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَائِكَةً یَضْرِبُونَهُ بِالْمَخَارِیقِ وَإِلَیْهِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُرْسِلَ أَرْسَلَ رِ يعَلَى شَجَرٍ كَثِیفٍ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ یَأْوِ

 (276، ص2القمي، ج

 السَّحَابِ أَیْنَ یَكُونُ وَ سُئِلَ عَنِ  لْعَزْرَمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عبْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ ا مُحَمَّدُ

َو  ائِكَةً یَضْرِبُوهُ بِالْمَخَارِیقِ  وَ جَلَّ أَْن یُرْسِلَهُ أَرْسَلَ رِیحاً فَأَثَارَتْهُ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَالْبَحْرِ یَأْوِي إِلَیْهِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ شَاطِئِعََلى  قَالَ یَكُونُ عَلَى شَجَرٍ عَلَى كَثِیبٍ

 (219، ص8، جوَ الْمَلَكُ اسْمُهُ الرَّعْدُ. )الكافي« الْآیَةَ بَلَدٍ مَیِّتٍ سُقْناهُ إِلىفَ الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحاباً  رْسَلَاللَّهُ الَّذِي أَ»قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ  هُوَ الْبَرْقُ فَیَرْتَفِعُ ثُمَ 

  /hegr-ye.ir/alhttp://yeka-15-22مطالبي گذشت:   3و  2، احادیث 260همچنین درباره انواع بادها روایتي در جلسه 
وَ قَاَل شود. البته در تفسیر قمي این ادامه هم آمده است: به همین سند علي بن ابراهیم متصل مي  بْنُ زِیَادٍ الْهَمَدَانِيُّصدوق به واسطه أَحْمَدُ خیش.  1

وَ اللِّحْیَةِ   فَانْتَهَى بِهِ ِإلَى قَبْرٍ فَصَوَّتَ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ: قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَخَرَجَ مِنْهُ رَجُلٌ أَبْیَضُ الرَّأْسِأَتَى جَبْرَئِیلُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَخَذَ بِیَدِهِ وَ أَخْرَجَهُ إِلَى الْبَقِیعِ

بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ انْتَهَى بِهِ إِلَى قَبْرٍ آخَرَ فَقَالَ: قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَخَرَجَ مِنْهُ رَجُلٌ مُسْوَدُّ یَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَ هُوَ یَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ عُدْ 

قَالَ: یَا مُحَمَّدُ! هَكَذَا یُحْشَرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَالْمُؤْمِنُونَ یَقُولُونَ هَذَا اللَّهِ، فَالْوَجْهِ وَ هُوَ یَقُولُ: یَا حَسْرَتَاهْ یَا ثُبُورَاهْ ثُمَّ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ: عُدْ إِلَى مَا كُنْتَ فِیهِ بِإِذْنِ 

 الْقَوْلَ وَ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ مَا تَرَى.

  :است . این حدیث هم درباره همین آیه آمده 2

 أَمَّا وَ: قَالَ طَوِیلٍ حَدِیثٍ فِي السَّلَامُ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ، لنُّعْمَانِيِّا تَفْسِیرِ  مِنْ نَقْلًا الْمُتَشَابِهِ، وَ الْمُحْكَمِ رِسَالَةِ فِي الْمُرْتَضَى الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ

 وَ  ق: تَعَالَى اللَّهُ قَالَ كَانُوا، مَّثُ یَكُونُوا لَمْ بِأَنَّهُمْ فَأَقَرُّوا بِالْخَالِقِ، یُقِرُّوا لَمْ وَ وْتِبِالْمَ أَقَرُّوا الْمُلْحِدِینَ فَإِنَّ رُسُلِهِ، وَ  كِتَابِهِ وَ  دِینِهِ فِي الْمُلْحِدِینَ  عَلَى احْتِجَاجُهُ

 ال وَ هُدىً  ال وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ  هِ اللَّ فِي یُجادِلُ مَنْ  النَّاسِ مِنَ  وَ: قَوْلُهُ  مِثْلُهُ وَ مَرَّةٍ لَأَوَّ: هِقَوْلِ إِلَى مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ: جَلَّ وَ عَزَّ  كَقَوْلِهِ بَعِیدٌ وَ: قَوْلِهِ  إِلَى الْمَجِیدِ الْقُرْآنِ

 إِنْ النَّاسُ أَیُّهَا یا: إِنْشَائِهِمْ َأوَّلِ وَ خَلْقِهِمْ ابْتِدَاءِ صِفَةِ عَلَى یَدُلُّهُمْ مَا عَلَیْهِمْ اللَّهُ فَرَدَّ السَّعِیرِ عَذابِ إِلى یَهْدِیهِ وَ یُضِلُّهُ فَأَنَّهُ تَوَلَّاهُ مَنْ أَنَّهُ عَلَیْهِ كُتِبَ مُنِیرٍ، كِتابٍ

 وَ: لَهُمْ مُخْبِراً  قَالَ  ثُمَّ  نْفُسِهِمْأَ مِنْ  عَلَیْهِمْ الدَّلِیلَ الْمُلْحِدِینَ عَلَى فَأَقَامَ  شَیْئاً، عِلْمٍ دِ بَعْ مِنْ یَعْلَمَ  لِكَیْال: قَوْلِهِ إِلَى تُرابٍ  مِنْ  خَلَقْناكُمْ فَإِنَّا الْبَعْثِ مِنَ رَیْبٍ فِي كُنْتُمْ

 جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ أَقَامَهُ مِثَالٌ فَهَذَا النُّشُورُ كَذلِكَ: قَوْلِهِ إِلَى الرِّیاحَ أَرْسَلَ لَّذِيا اللَّهُ وَ :سُبْحَانَهُ قَالَ ثُمَّ الْقُبُورِ فِي مَنْ یَبْعَثُ اللَّهَ أَنَّ وَ: قَوْلِهِ إِلَى هامِدَةً الْأَرْضَ تَرَى

 (346ص ،1ج ،(الوسائل تكملة) ةاألئم أصول في المهمة الفصول) ...الْمَوْتِ بَعْدَ النُّشُورِ وَ الْبَعْثِ إِثْبَاتِ فِي الْحُجَّةَ [ بِهِ] لَهُمْ

http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-22/
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قام بیان توحید است توان استدالالتي دانست كه با بیان نعمتهاي الهي در مآید كه همگي را مياز این آیه به بعد آیاتي مي

به وضعیتي كه در  ن آیه با توجه(. در ای21، ص17كه ضمنا به برانگیخته شدن همگان به سوي خدا نیز اشاره دارد )المیزان، ج

بادها و برانگیختن  خواهد ما را متوجه امكان رستاخیز و برانگیختن مردگان كند: همان خدایي كه با فرستادنبینیم، ميدنیا مي

 تواند مردگان را زنده كند.كند، در قیامت هم ميابرها و بارش آنها، زمین مرده را زنده مي

خواهد و مي دقت شود، ظاهرا این آیه سخن بیشتري دارد« رستاخیز است گونه ك النشور: اینكذل»البته اگر به تعبیر 

 (2درباره چگونگي رستاخیز هم سخن بگوید. )حدیث

 

 «النُّشُور كَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ یَیْنافَأَحْ مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلي فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي اللَّهُ وَ( »2

 توان به معناي جدید دلیل بر احیاء در قیامت دانست: این آیه را بر اساس اطالعات علمي نوین هم مي

شوند و  شود هم بادها محدوددانیم یكي از علل وجود حیات در كره زمین، وجود اتمسفر است كه باعث ميامروزه مي

 با كنترل این باد و باران، امكان حیات در زمین پدید آمده است. ( و 1ها كنترل شوند )حدیثهم بارش

كرده است،  كسي كه در میان این همه كرات عالم، وضعیت را در این كره به نحوي قرار داده كه امكان حیات را مهیا

 تواند بار دیگر این مردگان را زنده كند.مي

ط به بارش باران و زنده شدن زمین بسنده نكرد، بلكه مساله را كند این است كه فق)چیزي كه این برداشت را تایید مي

 1 تفصیل داد و از بادها و نقش آنها در پیدایش و حركت ابرها هم سخن گفت(

 

 «بِهِ... یَیْنافَأَحْ مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلي فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي اللَّهُ وَ( »3

وزد و گوییم باد ميبیند. ما ميعین اینكه روابط علّي بین اشیاء را قبول دارد، همه امور را از خدا مينگاه توحیدي، در 

 برد و ... .دهد و باد ابرها را به این سو و آن سو ميابرها را تشكیل مي

 دهد كه همه چیز را در نسبت با خداوند ببینیم: اما قرآن به ما یاد مي

 ستد تا باد ابر را درست كند؛فرخداست كه باد را مي

 فرستد تا بر زمین مرده ببارد؛و باز خداست كه باد را مي

 كند.و باز خداست كه این زمین مرده را زنده مي

 را رنگ و بوي دیني ببخشد.« علم»تواند این نوع نگاه، یكي از عناصري است كه مي

                                                      
شناسي بر پیدایش حیات، به همراه درك شناسي در زمینه چگونگي تاثیرات وقایع زمینزمینشناسي و هاي زیستهاي بحث. شاید پیشرفت 1

 تر چگونگي احیاي مردگان در قیامت كمك كند.تر مطالبي كه درباره نفخ صور دوم آمده، بتواند به ما در فهم عمیقعمیق
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ببینیم )منزلت عقل « خلقت»را به عنوان « طبیعت»داند كه آیت اهلل جوادي آملي یكي از شروط دیني شدن علم را این مي

در هندسه معرفت دیني( و منظورشان همین نكته فوق است كه همه امور را در ارتباطشان با آفریدگارشان مورد توجه قرار 

 دهیم.

 

 «ورالنُّشُ كَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلي فَسُقْناهُ( »4

اند در واقع زنده شدن و روییدن اند و گفتهاغلب تعبیري مجازي دانسته« شودزمین مرده با بارش زنده مي»این مطلب را كه 

 (.21، ص17گیاهان را مجازاً به خود زمین نسبت داد )مثال: المیزان، ج

 اما آیا واقعا این مجازگویي است؟

 زمین معنا ندارد؟آیا واقعا زندگي و حیات براي خود 

اش در نظر بگیریم، ظاهرا مَجازگویي است؛ اما چه دلیلي داریم كه زندگي را در بله، زندگي را اگر به معناي فیزیولوژیكي

گوییم، تعابیر این معناي مضیق محدود سازیم؟ آیا وقتي از زندگي فرشتگان، حيّ بودن خداوند، حیات برزخي، و ... سخن مي

 مجازي است؟

داشته باشد؛ و بتوان گفت كه زمین هم  -نه مجازي –بسا معناي حقیقي ینها مجاز نیست، پس زندگي زمین نیز چهاگر ا

 گردد.شود تا در آن امكان زندگي براي گیاهان مهیا ميواقعا زنده مي

زار( و شوره سازد )مثال درشاید موید واضح آن این باشد كه صرف بارش باران در هر زمیني آن را مستعد حیات نمي

 هایي داشته باشد تا امكان حیات گیاهان در آن مهیا شود.خود زمین هم باید ظرفیت

 

 «اللَّهُ ... أَرْسَلَ الرِّیاحَ فَتُثِیرُ ... فَسُقْناهُ»( 5

  ها، تصادفى نیست، با اراده الهى است.وزش بادها، حركت ابرها و ریزش باران

 (480، ص9تفسیر نور، ج)نظم و تدبیر حاكم است.  هستى، برنامه وسراسر در در حقیقت، 

 

 مورد زیر در کانال گذاشته نشد

 «النُّشُور كَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلي فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي اللَّهُ وَ( »6

صیغه غایب آمد )أَرْسَلَ: فرستاد( سپس مضارع شد )تُثیرُ: برانگیزند( سپس با صیغه  جمله ابتدا به صورت ماضي ودر

 متكلم ادامه یافت )سُقْنا ... أَْحیَیْنا: برانیم ... زنده كنیم(.

 چرا؟

 حساب غایب را خود سبحان خداي "الرِّیاحَ  أَرْسَلَ الَّذِي اللَّهُ "جمله در آنكه از بعد: كه باشد این اشنكته نیست الف. بعید

 فَتُثِیرُ  ":فرمود سپس است، غایب خودش مثل هم غایب شخص عمل و داد، نسبت خدا به را بادها فرستادن عمل و كرد،

 عمل گویي كه شد مخاطبي مخاطب، برند. اكنونمي آسمان به را ابرها كه كرد حكایت بادها گذشته حال و روز از و "سَحاباً
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 كه فرستاده، را بادها تعالي خداي بیندمي گویا نتیجه در و برند،مي باال طرف به را ابرها دارند كه بیندمي یعني بیند،مي را بادها

 ناگزیر شد، حاضر و مشهود اینجا در خداوند چون و است، فاعل مشاهده همان گویا فعل، مشاهده چون كنند، كار طور این

 (21ص ،17ج )المیزان،« بگوید. سخن خودش اكنون بود، شده حساب غایب اینجا تا كه خدا و كند، تغییر هم سیاق كه دارد جا

ب. شاید آن جمالت قبلي فقط حیثیت مقدمه داشته است و آنچه در برانگیخته شدن موضوعیت دارد بارش رحمت الهي 

كه در  –دن سخن بگوید خواهد از بارش و زنده شاست؛ از این جهت، آن مقدمات را به صورت غایب آورد؛ اما اینجا كه مي

 ( تعبیر را از غایب به متكلم تغییر داد.1دهد؛ حدیثقیامت هم همین دو مطلب رخ مي

 ج. ...

 

 

 الَّذینَ  وَ  یَرْفَعُهُ الصَّالِحُ  الْعَمَلُ  وَ  الطَّیِّبُ الْكَلِمُ  یَصْعَدُ إِلَیْهِ جَمیعاً الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ  الْعِزَّةَ یُریدُ كانَ مَنْ 10( آیه 35( سوره فاطر )710

 6/1/1397یَبُورُ  هُوَ أُولئِكَ مَكْرُ وَ شَدیدٌ عَذابٌ لَهُمْ السَّیِّئاتِ یَمْكُرُونَ

 ترجمه

رود سخنان طیّب و عمل صالح آن را هر كس كه عزت خواهد، پس عزت یكسره از آنِ خداست؛ به سوي او باال مي

 شود.زند برایشان عذابي شدید است، و نیرنگ آنان است كه نابود ميباهاي بد ميبخشد؛ و كساني كه نیرنگرفعت مي

 نکات ادبی

 الْعِزَّة

حالتي در شخص است كه مانع از « عزت»باشد و به معناي شدت و قوت و قهر و غلبه مي« عزز»قبال بیان شد كه ماده 

شود؛ و به چیزي است و هیچگاه مغلوب نميیعني كسي كه همواره غالب « عزیز»شود كه مغلوب واقع شود؛ بنابراین آن مي

 شود، چون دسترسي ]= غلبه[ به آن سخت و دشوار است.هم كه نایاب است عزیز گفته مي

 hajj-http://yekaye.ir/al-022-74/ 122جلسه

 صْعَد یَ

به « صُعود»چنانكه  كند؛يداللت م« مشقت»و « باال رفتن» ياز دو معنا يقیدر اصل، بر تلف« صعد»ماده قبال بیان شد كه 

 .باشديم« رفتن به مكان مرتفع» يمعنا

گردنه  ي( به معنا17)سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً؛ مدثر/« صَعود»( و 17)وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ یَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً؛ جن/ «صَعَد»

 به كار رفته است. يهر كار شاقّ و پرزحمت يبرا جایو تدر اندازد،يت كه انسان را به مشقت فراوان مالعبور اسصعب

خداوند استعاره گرفته شده است:  يحركت به سو يبرا« صعد»است، ماده  يرو به باال و متعال يریاهلل س يال ریچون س و

 (10)فاطر/« إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ»

http://yekaye.ir/al-hajj-022-74/


79 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-8 589جلسه 

 الْکَلِم 

جراحت  يگریو د ؛شود دهیكه فهم يسخن يكیدر دو معنا به كار رفته است،  يدر زبان عرب« كلم»ماده قبال بیان شد كه 

از  يكی لهیكه به وس يریداللت دارد بر تاث« كلم»اند ماده دانند و گفتهمعنا برگر كیدو را به  نیا انددهیكوش يبرخ. و زخم زدن

است و  یينایاز ب يادراك ناش« كَلْم»است و  دنیاز شن يناش ریتاث« كالم»و  شود،يحواس در شخص ادراك كننده حاصل م

جراحت و زخم زدن از  يباورند كه معنا نیبر ا يرش آشكار شود. در مقابل، برخیاست كه تاث يجراحت زدن يبه معنا« كَلَّم»

و آشكار كردن آنچه در  «ریالضم يابراز ما ف»ماده همان  نیا يشده است، و اصل معنا يوارد زبان عرب يو آرام يعبر يهازبان

خداوند )كه  ينیكوو هم در مورد افعال ت يمناسبت است كه هم در مورد سخن گفتن عاد نیو به هم باشديباطن است، م

 .روديبه كار مو آشكار كردن است( يتجل يعنو

 …نحو و لغت و  يعلما نیلفظ مفرد و كدام لفظ مركب تام است ب يبه معنا كیكدام« كالم»و « كلمه» نكهیا درباره

ابراز كردن واحد )لفظ مفرد( اطالق  كیوحدت، بر « تاء»به خاطر « كلمه»است كه  نینظر ا نیبهتر دشای و است، اختالف

آن بر  قیجهت تطب نیكه استمرار داشته باشد و از ا شودياطالق م يخاطر حرف الف، بر ابراز كردن به« كالم»اما  شود؛يم

( 109است )مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي؛ كهف/« كلمات»هم « كلمه» جمعِ؛ و تر استكه ابتدا و انتها داشته باشد مناسب يجمالت و سخن

 (13و مائده/ 46الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه؛ نساء/)یُحَرِّفُونَ « كَلِم»و هم 

)یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسیحُ عیسَى ابْنُ « كلمه» ریهم تعب ينیگاه در مورد مخلوقات و امور ع همچنین بیان شد كه

ابراز  ياست كه اساساً كلمه به معنا نیاند كه وجه آن اگفته يباره برخ نی( به كار برده شده است؛ و در ا45عمران/مَرْیَمَ؛ آل

 شوديانجام م ينیتكو يو چون ابراز آنچه در باطن است گاه با وجود خارج ست؛نی شرط …و  همباطن است و در آن زبان و ف

جهت  نیاحتمال داده اند از ا يگفته شده و برخ« كلمه»ع مظهر صفات خداوند است، به آن  يسیو از باب نمونه، حضرت ع

شدن مردم با او  تیهدا نكهیبه خاطر ا ایكرد، و جادیآسا[ انحو معجزه به]« كن»ع را با كلمه  يسیباشد كه خداوند حضرت ع

خودش اعالم كرد كه خداوند به من  تیجهت كه از همان طفول نیاز ا ایشدن مردم با كلمات خداوند است، و  تیهمانند هدا

 ( 10خواند )طالق/« ذكر»ما را  امبریقرار داد، همان طور كه خود پ امبریجهت كه او را پ نیا از ای( و 30/میكتاب داده است )مر
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آید )و این تعبیر براي مذكر و مونث یكسان مياند كه اند و تذكر دادهدانسته« كلمه»را جمع « الْكَلِمُ»در این آیه نیز عموما 

 (629، ص8مجمع البیان، جباشد، مذكر و مونثش یكسان است(. )« ه»اساسا هر جمعي كه تفاوتش با مفردش تنها در یك حرف 

 الطَّيِّب  

 يبخش و مطلوبگوارا و لذت زیدر اصل داللت به هر چ« طیب»ماده و  است ثینقطه مقابل خب «بیِّطَ» قبال بیان شد كه

 : كنديبه تبع موارد مختلف، فرق م نیكه ا ؛نداشته باشد يو باطن يظاهر يآلودگ چگونهیدارد كه پاك و طاهر باشد و ه

 كه آماده كشت است،  ينیزم« أَرضٌ طَیِّبة»

http://yekaye.ir/al-kahf-18-8/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-109/
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 و دلنواز است؛  میمال مینس (22)یونس/ «رِیحٌ طَیِّبَةٌ»

 ش و پاك و حالل است؛ لذتبخ يخوراك« طعامٌ طَیِّب»

 است؛  فیهمسر پاكدامن و عف« امرأَةٌ طَیِّبة»

 نباشد؛  آندر  يجنبه ناپسند چیاست كه ه يسخن (24)ابراهیم/ «كلمةٌ طَیِّبة»

 ؛و بركت باشد ریو پرخ منیاست كه ا ينیسرزم( 15)سبأ/« بَلْدَة طَیِّبة» ( و58)اعراف/« الْبَلَدُ الطَّیِّبُ»

مطلوب بودن و  ب،یمورد توجه است؛ اما در ط ياز آلودگ ياست كه در طهارت، پاك نیدر ا« طاهر»و  «بیط»و تفاوت 

 مد نظر است. ءيخود ش تیصفا و جذاب
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 مَکْر   ،یَمْک ر ونَ 

( یعني با هر ترفندي شخص 345، ص5معجم المقاییس اللغة، جاست )« خدعه»و « حیله»معناي  در اصل به« مكر»ماده 

اي براي ضرررساندن ریزي( و به تعبیر دیگر، تدبیر و برنامه772مفردات ألفاظ القرآن، صخواهد منصرف كردن )را از آنچه مي

 (143، ص11الكریم، جالتحقیق في كلمات القرآن به دیگري بدون اینكه او متوجه شود )

 اند:بسیار به هم نزدیكند؛ و در تفاوت آنها گفته« حیله»و « كید»و « مكر»در زبان عربي چند كلمه 

اش هم این است كه است )شاهد لغوي« مكر»قویتر از « كید»تقریبا مانند همدیگرند با این تفاوت كه غالبا « كید»و « مكر»

حتما در جایي است كه « مكر»لي كه مكر نیازمند حرف اضافه است( و دیگر اینكه شود در حابدون حرف اضافه متعدي مي

؛ 254الفروق في اللغة، صممكن است خود او متوجه باشد. )« كید»خود كسي كه مورد مكر قرار گرفته متوجه نباشد، اما در 

 (143، ص11، جالتحقیق

رود اما حیله در زبان عربي اعم از آن است ر زدن به كار ميدر این است كه مكر فقط در مورد ضر« حیله»با « مكر»تفاوت 

را همواره « حیله»ما  ( در زبان فارسي،143، ص11، جالتحقیق؛ 254الفروق في اللغة، صرساني )كه براي ضرر زدن باشد یا نفع

 كنیم.اده مياستف« جویيچاره»در معناي مثبتش تعبیر « حیله»بریم و براي در همان معناي منفي به كار مي

( درباره 30؛ انفال/54عمران/؛ آل اللَّهُ خَیْرُ الْماكِرینَوَكند. )اسم فاعل از این ماده و به معناي كسي است كه مكر مي« ماكر»

مفردات ألفاظ اند كه اساساً مكر بر دو قسم است مكر خوب و مكر بد  )در مورد خداوند، برخي گفته« مكر»چرایي كاربرد 

اند كه این مكر خدا دانند و توضیح دادهاش مي(؛ اما شاید حق با كساني است كه مكر را در همان معناي منفي772القرآن، ص

 (577، ص2، جالمصباح المنیراز باب مقابله به مثل و برگرداندن مكر كافران به خودشان است. )

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 43و مشتقات آن جمعا « مكر»ماده 

 «یَمْک ر ونَ السَّيِّئاتِ»

 «السیئات»كه در این آیه آمده، « یَمْكُرُونَ السَّیِّئاتِ»فعل الزم است؛ از این رو درباره تعبیر « مكر«الزم به ذكر است كه فعل 

 دانند؛ یعني تقدیر كالم گویي چنینبوده، مي« یمكرون»را به لحاظ نحوي، صفت براي یك مصدر محذوف، كه مفعول مطلقِ 

http://yekaye.ir/an-nahl-016-97/
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قلمداد كنند، » یمكرون»(؛ و اگر بخواهند آن را مفعول براي 24ص،17)المیزان، ج« یمكرون المكرات السیئات»بوده است: 

 1(19، ص9البحر المحیط، جباشد. )و مانند آن مي« یكتسبون»به معناي « یمكرون»گویند در اینجا مي

 اختالف قرائت

اند اما در برخي قرائت كرده« هِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُإِلَیْ» در قرائات مشهور همگي به همین صورت

)یعني فعل مجهول از باب افعال( )یكي از قرائات منسوب به حضرت علي « صْعَدُ یُ» را به صورت« یَصْعَدُ» قرائات غیرمشهور

)یعني منصوب از باب اشتغال( « الصَّالِحَ الْعَمَلَ» را به صورت« الْعَمَلُ الصَّالِحُ»مسعود و سلمي و ابراهیم( و ع و قرائت ابن

 (192-18، ص9البحر المحیط، جعبلة( خوانده شده است. )أبي)قرائت عیسي و ابن

 حدیث

 ( از پیامبر ص روایت شده است:1

ین عزیز تِ دو سرا را مي خواهد پس از افرماید: فقط من عزیز هستم! پس هركس عزهمانا پروردگار شما هر روز مي

 اطاعت كند.

 628، ص8مجمع البیان، ج

 أَرَادَ عِزَّ الدَّارَیْنِ فَلْیُطِعِ الْعَزِیزَ. قَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ یَقُولُ كُلَّ یَوْمٍ أَنَا الْعَزِیزُ فَمَنْأنه عَنِ النَّبِيِّ ص أنس 

 

2 ) 

ي این سخن كه فرمودند: یعن« رود سخنان طیّببه سوي او باال مي»درباره آیه الف. از امام رضا ع روایت شده است كه 

خدایي جز اهلل نیست و حضرت محمد ص پیامبر خداست؛ و حضرت علي ع ولّي خدا و جانشینِ برحقِ حضرت محمد، 

طلب در مدانستن این « بخشدو عمل صالح آن را رفعت مي» اهلل هستند باشد و جانشینان او همگي خلیفةرسول خدا ص، مي

 دلش است كه بداند این سخن را همان گونه كه به زبان گفت، صحیح است.

 469، صتأویل اآلیات الظاهرة؛ 109، ص2مجموعة ورام، ج ؛328، صعالتفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري 

لَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، [ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ال]قَوْلُ : «یِّبُ عَدُ الْكَلِمُ الطَّإِلَیْهِ یَصْ »قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع ]فِي هَذِهِ الْآیَةِ[ 

[ صَحِیحٌ كَمَا قُلْتُهُ مَ بِأَنَّ هَذَا ]الْكَلَاعِلْمُهُ فِي قَلْبِهِ  «لصَّالِحُ یَرْفَعُهُوَ الْعَمَلُ ا»وَ خَلِیفَةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَقّاً، وَ خُلَفَاؤُهُ خُلَفَاءُ اللَّهِ، 

 بِلِسَانِي

                                                      
مضاف إلى المصدر، أي أضاف المكر إلى السیئات، أو ضمن یمكرون مكر الزم، و السیئات نعت لمصدر محذوف، أي المكرات السیئات، أو ال.  1

 معنى، یكتسبون، فنصب السیئات مفعوال به

ي، و إبراهیم: یُصعَدُ من و قرأ الجمهور: یَصْعَدُ، مبنیا للفاعل من صعد الْكَلِمُ الطَّیِّبُ: مرفوعا، فالكلم جمع كلمة... و قرأ علي، و ابن مسعود، و السلم.  2

 الكالم الطیب على البناء للمفعول. انتهى. و قرأ زید بن علي: یصعد من صعد الكالم: رقي، أصعد، 

العملَ الصالحَ، بنصبهما على االشتغال،  و... و قرأ الجمهور: و العملُ الصالحُ برفعهما . فالعمل مبتدأ، و یرفعه الخبر، ... و قرأ عیس، و ابن أبي عبلة: 

 اللّه، فالفاعل ضمیر الكلم أو ضمیر
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 يدر فراز 1از آن قبال گذشت. یيشده است كه فرازها تیمسعود روااكرم ص خطاب به ابن امبریاز پ يطوالن يثیحدب. 

  آمده است: ثیحد نیاز ا

شناسي، پس آن به تو در حالي كه حق او را نميباز كردي « ال اله اال اهلل»مسعود! هنگامي كه دهانت را به گفتن ابن

ه آنچه از دینشان گوید تا غضب خدا از بندگان را بردارد تا جایي كه وقتي بگردد؛ و ]شخص[ همواره ال اله اال اهلل ميبرمي

ند الاله اال اهلل كنكاسته شد دست نیافتند، بعد از اینكه دنیایشان سالم بود ]یعني او ظاهرا براي اینكه خداوند بر او غضب 

استه شود[ كگوید؛ در حالي كه همه همّ و غمّش این است كه دنیایش سالم بماند و اصال برایش مهم نیست كه از دینش مي

به سوي او باال »فرماید فرماید: دروغ گفتید؛ دروغ گفتید، شما در بیان این راستگو نبودید، كه همانا خداوند ميخداوند مي

 « ...بخشدب و عمل صالح آن را رفعت ميرود سخنان طیّمي

 456مكارم األخالق، ص

 ا اللَّهُ أَنْ یَرُدَّ غَضَبَ اللَّهِ وَ لَا یَزَالُ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّ إِنَّهُ مَرْدُودٌ عَلَیْكَ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِذَا تَكَلَّمْتَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ تَعْرِفْ حَقَّهَا فَ

یَقُولُ اللَّهُ  یقول اللَّه: كذبتم كذبتم لستم بها بصادقین فإنه یَاهُمْعَنِ الْعِبَادِ حَتَّى إِذَا لَمْ یَنَالُوا مَا یَنْقُصُ مِنْ دِینِهِمْ بَعْدَ إِذْ سَلِمَتْ دُنْ

 «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه»تَعَالَى 

 

 باشته شده است.ج. یكبار امیرالمومنین ع بر منبر كوفه فرمودند: از من هر سوالي دارید بپرسید كه در جان من علم ان

 الكواء سواالتي كرد؛ یكي از سواالتش این بود:ابن
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  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-13 2، حدیث188و جلسه 

 lail-http://yekaye.ir/al-92-19/   1، حدیث579جلسهو 

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-8/   2، حدیث589و جلسه

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-28/   2، حدیث609و جلسه 

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-46/  5، حدیث627و جلسه 

 kahf-aye.ir/alhttp://yek-18-105/  3، حدیث688و جلسه 

 گذشت. /kahf-http://yekaye.ir/al-18-110 694و جلسه 

http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/qiamat-75-5/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-13/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-8/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-8/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-110/
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و شود همان گونه كه ]با پاك كردن[، یك حرف سیاه از فرمود: كسي كه از روي اخالص ال اله اال اهلل بگوید گناهانش مح

 روي صفحه سفید محو شود؛ 

د تا حدي كه اگر دوم بار از روي اخالص ال اله اال اهلل بگوید درهاي آسمان و صفوف فرشتگان پیش روي او گشوده شو

 فرشتگان به یكدیگر بگویند در برابر عظمت خداوند خشوع كنید؛

ذوالجالل فرماید:  رسد و خداوندروي اخالص ال اله اال اهلل بگوید ]این سخنش[ تا انتهاي عرش مي و اگر براي بار سوم از

به »وت كردند به عزت و جاللم سوگند گوینده تو را به خاطر آنچه در تو هست مورد مغفرت قرار دهم؛ سپس این آیه را تال

م وي را یعني هنگامي كه عمل صالح، آن سخن و كال« خشدبرود سخنان طیّب و عمل صالح آن را رفعت ميسوي او باال مي

 باال ببرد.

 260، ص1اإلحتجاج )للطبرسي(، ج

 سَلُونِي فَإِنَّ بَیْنَ لنَّاسُاوفَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَطَبَنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَى مِنْبَرِ الْكُ

 ... جَوَانِحِي عِلْماً جَمّاً فَقَامَ إِلَیْهِ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَقَال

 قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا ثَوَابُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟

كَمَا یُطْمَسُ الْحَرْفُ الْأَسْوَدُ مِنَ الرَّقِّ الْأَبْیَضِ فَإِنْ قَالَ ثَانِیَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً طُمِسَتْ ذُنُوبُهُ 

هِ فَإِذَا قَالَ ثَالِثَةً لَا إِلَهَ إِلَّا وا لِعَظَمَةِ اللَّمُخْلِصاً خُرِقَتْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَ صُفُوفُ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى یَقُولَ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ اخْشَعُ

لَا هَذِهِ الْآیَةَ إِلَیْهِ [ دُونَ الْعَرْشِ فَیَقُولُ الْجَلِیلُ اسْكُنِي فََو عِزَّتِي َو جَلَالِي لَأَغْفِرَنَّ لِقَائِلِكِ بِمَا كَانَ فِیهِ ثُمَّ تَاللَّهُ مُخْلِصاً تنته ]لَمْ تُنَهْنَهْ 

 مُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ یَعْنِي إِذَا كَانَ عَمَلُهُ صَالِحاً ارْتَفَعَ قَوْلُهُ وَ كَلَامُهیَصْعَدُ الْكَلِ

 

 هاي امیرالمومنین ع آمده است:د. در فرازي از یكي از خطبه

صلي اهلل علیه و آله و  دهیم كه خدایي جز اهلل نیست، واحد است و شریكي ندارد؛ و اینكه حضرت محمدو شهادت مي

سلم بنده و رسول اوست؛ دو شهادتي كه سخن را باال برند و عمل را رفعت بخشند، هیچ ترازویي كه این دو در آن گذاشته 

 وزن نخواهد بود و هیچ ترازویي كه این دو را از آن بردارند وزنش زیاد نخواهد بود.شود كم

 114، خطبهنهج البالغة 

هُ وَ رَسُولُهُ شَهَادَتَیْنِ تُصْعِدَانِ نْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ عَبْدُوَ نَشْهَدُ أَ ...

 .[ عَنْهمِیزَانٌ تُرْفَعَانِ ]مِنْهُ الْقَوْلَ وَ تَرْفَعَانِ الْعَمَلَ لَا یَخِفُّ مِیزَانٌ تُوضَعَانِ فِیهِ وَ لَا یَثْقُلُ 

 

3)  

رود سخنان طیّب به سوي او باال مي»فرماید الف. عمار اسدي از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه مي

 روایت كرده است كه حضرت فرمودند: مقصود والیت ما اهل بیت ع است.« بخشدو عمل صالح آن را رفعت مي
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دست به سینه خود اشاره كرده، فرمودند: كسي كه والیت ما را نداشته باشد؛ خداوند عملي از او را باال سپس حضرت با 

 نبَرَد.

 3، ص4، جع مناقب آل أبي طالب؛ 430، ص1الكافي، ج

نْدِيِّ عَنْ عَمَّارٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ِفي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَ

لَّنَا لَمْ وَلَایَتُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ َو أَهْوَى بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِِه فَمَْن َلمْ یَتَوَ« قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَُل الصَّاِلحُ یَرْفَعُهُ

 یَرْفَعِ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا.

 

شدند انصار را جمع ب. از امام كاظم ع از پدرشان روایت شده است كه هنگامي كه رسول اهلل به زمان وفاتشان نزدیك مي

ها رشها سفارش به پیروي از ثقلین است و در فرازي از آن سفاهایي به آنها فرمودند كه محور این سفارشكردند و سفارش

 آمده است:

پس اي جماعت انصار، ]حرمت[ مرا در اهل بیتم حفظ كنید؛ چرا كه خداوند لطیف خبیر به من خبر داد كه این دو ]= 

 شوند تا اینكه در حوض بر من وارد شوند. كتاب اهلل و اهل بیتم[ از هم جدا نمي

ماند؛ پس اگر هریك از شما سقفي را ا نميهمانا اسالم سقفي است كه ستوني دارد؛ و هیچ سقفي بدون ستون پابرج

 برافراشته داشته باشد كه ستوني زیرش نباشد حتما آن سقف بر سرش خراب خواهد شد و او را در آتش جهنم خواهد انداخت.

رود سخنان طیّب و به سوي او باال مي»اي مردم؛ آن ستون، كه ستون اسالم است همان است كه خداوند متعال فرمود 

 امر و درآویختن به ریسمان اوست.؛ پس عمل صالح همان اطاعت از امام وليّ«بخشدلح آن را رفعت ميعمل صا

 اي مردم! آیا فهمیدید؟!

هاي هاي علم و چشمهخدا را خدا را در مورد اهل بیت من در نظر داشته باشید كه آنان ضراغهاي در تاریكي و معدن

آنهاست وصي و امین و وارث من، كه او نسبت به من همانند هارون نسبت به موسي اند؛ از جوشان حكمت و قرارگاه فرشتگان

 ع است.

 آیا مطلب را درست ابالغ كردم ]= آیا منظورم را فهمیدید؟[ ...

 145طرف من األنباء و المناقب، ص

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَْت رَسُولَ اللَّهِ ص الْوَفَاةُ مِنْ كِتَابِ الْوَصِیَّةِ لِلشَّیْخِ عِیسَى بْنِ اْلمُسْتَفَادِ الضَّرِیرِ عَنْ مُوسَى 

 ... دَعَا الْأَنْصَارَ وَ قَالَ یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَدْ حَانَ الْفِرَاقُ وَ قَدْ دُعِیتُ وَ أَنَا مُجِیبُ الدَّاعِي

إِسْلَامَ تِي فَإِنَّ اللَّطِیفَ الْخَبِیرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ أَلَا وَ إِنَّ الْاحْفَظُونِي مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ فِي أَهْلِ بَیْف

لَا دِعَامَةَ تَحْتَهُ فَأَوْشَكَ أَنْ یَخِرَّ عَلَیْهِ سَقْفُهُ سَقْفٌ تَحْتَهُ دِعَامَةٌ لَا یَقُومُ السَّقْفُ إِلَّا بِهَا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَى بِذَلِكَ السَّقْفِ مَمْدُوداً 

لُ فَالْعَمَ «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»فَیَهْوِيَ فِي النَّارِ أَیُّهَا النَّاسُ الدِّعَامَةُ دِعَامَةُ الْإِسْلَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى 

ي أَهْلِ بَیْتِي مَصَابِیحِ الظُّلَمِ وَ مَعَادِنِ الْعِلْمِ وَ یَنَابِیعِ الصَّالِحُ طَاعَةُ الْإِمَامِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَ التَّمَسُّكُ بِحَبْلِهِ أَیُّهَا النَّاسُ أَ فَهِمْتُمْ اللَّهَ اللَّهَ فِ

 ...أَلَا هَلْ بَلَّغْت یِّي وَ أَمِینِي وَ وَارِثِي وَ ُهوَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىالْحِكَمِ وَ مُسْتَقَرِّ الْمَلَائِكَةِ مِنْهُمْ وَصِ
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« بخشدو عمل صالح آن را رفعت مي»اللباب در بحث از این سخن خداوند متعال كه الدین راوندي در كتاب لبج. قطب

لهم صل علي محمد و آل محمد است؛ پس هركه حاجتي دارد ابتدا بر روایتي آورده است كه همانا عمل صالح همان گفتن ال

اي از او دو محمد و آل محمد صلوات بفرستد و آنگاه حاجتش را بخواهد؛ چرا كه خداوند بزرگوارتر از آن است كه بنده

 حاجت بخواهد و یكي را برآورده سازد و دیگري را ندهد.

 227-226، ص5مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج

رُوِيَ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ هُوَ قَوْلُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى « وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ»الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  

وَ آلِهِ وَ لْیَسْأَلْ حَاجَتَهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ ]الْعَبْدُ[ عَنْهُ  یُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَمَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ فَلْ

 حَاجَتَیْنِ وَ یَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَ یَمْنَعَ الْأُخْرَى.

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

و « اال اهلل، محمد رسول اهلل، علي وليُّ اهلل و خلیفةُ رسول اهلل ال اله»گوید همان سخن مومني است كه مي« كلم طیب»

هیچ تردیدي، از جانب رب اعتقاد قلبي است به اینكه این مطلب حق و از جانب خداوند است، بي« و عمل صالح»فرمود 

 العالمین.

 و همچنین از امام باقر ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند: 

كند؛ پس هنگامي كه فرزند آدم سخني گفت و صداقي از عمل دارد كه آن را تصدیق یا تكذیب ميهمانا هر سخني م

یابد؛ و هنگامي كه سخني گفت و عملش سخنش را با عملش تصدیق كرد، سخنش با عملش به جانب خداوند رفعت مي

 كند.گردد و با آن به جهنم سقوط ميبرخالف سخنش بود، سخنش بدان عمل خبیثش برمي

 208، ص2تفسیر القمي، ج

 :عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ

 «وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ»وَ قَالَ: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِیفَةُ رَسُولِ اللَّهِ»قَوْلُ الْمُؤْمِنِ  «الْكَلِمُ الطَّیِّبُ»

 .الِاعْتِقَادُ بِالْقَلْبِ إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا شَكَّ فِیهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 :فِي رِوَایَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صو 

ا قَالَ َو هُ أَوْ یُكَذِّبُهُ فَإِذَا قَالَ ابْنُ آدَمَ وَ صَدَّقَ قَوْلَهُ بِعَمَلِهِ رَفَعَ قَوْلَهُ بِعَمَلِهِ إِلَى اللَّهِ وَ إِذَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ مِصْدَاقاً مِنْ عَمَلٍ یُصَدِّقُ

 خَالَفَ قَوْلُهُ عَمَلَهُ رُدَّ قَوْلُهُ عَلَى عَمَلِهِ الْخَبِیثِ وَ هُوِيَ بِهِ فِي النَّارِ.

 

 شده است: از امام صادق ع روایت (5

اي را كه براي خویش رضایت ندهد كه ابلیس همتایي براي او در دینش باشد ]= او را شریك خداوند رحمت كند بنده

 خدا گرداند و گاهي به دستور او عمل كند[؛
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 و در كتاب خداوند، نجات از هالكت، و بصیرتي در قبال هر كوري، و دلیلي براي هدایت، و شفایي است براي آنچه در 

و آنان كه چون »هاست، در هر آنچه كه خداوند شما را در مورد استغفار همراه با توبه امر فرموده است؛ كه خداوند فرمود سینه

و چه كسى جز خدا  ؛خواهندآورند و براى گناهانشان آمرزش مىكار زشتى كنند، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد مى

و هر كه »( و نیز فرمود 135عمران/آل) «كنند.، پافشارى نمىداننداند، با آنكه مىمرتكب شدهنچه آمرزد؟ و بر آگناهان را مى

پس این  (110)نساء/« سپس از خدا آمرزش طلبد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت ؛كار بدى كند یا به خود ستم نماید

اه با آن توبه كردن و كنده شدن از آنچه را خداوند حرام فرموده است آنچه خداوند در مورد استغفار بدان دستور داده، و همر

و این آیه داللت « بخشدرود سخنان طیّب و عمل صالح آن را رفعت ميبه سوي او باال مي»فرماید شرط كرده است كه او مي

 برد.دارد كه استغفار را جز عمل صالح و توبه، چیزي باال نمي

 198، ص1تفسیر العیاشي، ج

  أَبِي عَمْرٍو الزُّبَیْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَنْ

اةٌ مِنَ الرَّدَى وَ بَصِیرَةٌ مِنَ الْعَمَى وَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً لَمْ یَرْضَ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ یَكُونَ إِبْلِیسُ نَظِیراً لَهُ فِي دِینِهِ وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ نَجَ

وَ الَّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا »هُدَى وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِیمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ مَعَ التَّوْبَةِ قَالَ اللَّهُ دَلِیلٌ إِلَى الْ

وَ مَنْ یَعْمَلْ »وَ قَالَ  «ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ وبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلىأَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنُ

رَطَ مَعَهُ بِالتَّوْبَةِ وَ الِْإقْلَاعِ عَمَّا فَهَذَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ اشْتَ «سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِیماً

لُ وَ هَذِهِ الْآیَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لَا یَرْفَعُهُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الْعَمَ «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ »حَرَّمَ اللَّهُ فَإِنَّهُ یَقُولُ 

 الصَّالِحُ وَ التَّوْبَةُ.

 

6)  

الف. زید بن علي ]فرزند امام سجاد ع[ از پدرشان امام سجاد ع سواالتي درباره معراج پیامبر ص پرسید و بحث به اینجا 

 كشید كه تكلیف ابتدایي نماز زیاد بود و حضرت موسي ع به پیامبر ص فرمود كه مردم تو طاقت ندارند و نزد خدا برگرد و از

 گوید:او بخواه كه از مقدار تكلیف كم كند. زید مي

گنجد و مكانمند شود ]= در مكان نمياز پدرم پرسیدم: پدرجان! مگر نه این است كه خداوند متعال با مكان توصیف نمي

 نیست[؟

 فرمود: بله، خداوند برتر از مكان است.

 ؟«نزد پروردگارت برگرد»كه گفت گفتم: پس مقصود از سخن حضرت موسي ع به رسول اهلل ص چه بود 

« روم و او مرا هدایت كندمن بزودي به سوي پروردگارم مي»فرمود: معنایش همان سخن حضرت ابراهیم است كه گفت 

( و 84)طه/« و پروردگارا به جانب تو شتافتم تا راضي باشي»( و همان سخن حضرت موسي ع است كه فرمود 99)صافات/

( یعني قصد كنید به سوي خانه خدا 50)ذاریات/« پس به سوي خدا فرار كنید»است كه فرمود  همان سخن خداوند عز و جل

پس هركس به جانب آنها  هاي خدا هستند؛]= حج بجا آورید[ و هركه حج بجا آورد خدا را قصد كرده است؛ و مساجد خانه
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كه در نمازش است در پیشگاه خداوند جل جالله بشتابد به سوي خداوند شتافته و او را قصد كرده است؛ و نمازگزار مادامي 

هایي است كه هایش بقعهاند؛ و همانا خدا را در آسمانایستاده؛ و اهل موقف عرفات در پیشگاه خداوند عز و جل ایستاده

اي كه اي از آنها عروج كند پس به سوي او عروج كرده است؛ آیا سخن خداوند عز و جل را نشنیدههركس به سوي بقعه

بلكه خداوند او را »فرماید ( و در داستان حضرت عیسي ع مي4)معارج/« كنندئكه و روح به سوي او عروج ميمال»فرماید مي

رود سخنان طیّب و عمل صالح آن به سوي او باال مي»فرماید ( و خداوند عز و جل مي158)نساء/« به سوي خویش رفعت داد

 (10)فاطر/« بخشدرا رفعت مي

، 1ج علل الشرائع، ؛177التوحید )للصدوق(، ص ؛200-199، ص1من ال یحضره الفقیه، ج؛ 459لصدوق(، صاألمالي) ل

 133ص

دٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الَ َحدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِيُّ قَ

نْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِیمِيِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَ 

 1...سَأَلْتُ أَبِي سَیِّدَ الْعَابِدِینَ ع 

وسَى لِرَسُولِ لَى تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ مُلَهُ یَا أَبَتِ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَا یُوصَفُ بِمَكَانٍ فَقَالَ بَ فَقُلْتُ

یْكَ رَبِّ وَ عَجِلْتُ إِلَ »وَ مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى ع  «رَبِّي سَیَهْدِینِ  إِلىإِنِّي ذاهِبٌ»اللَّهِ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَقَالَ مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ ع 

اللَّهِ فَقَدْ قَصَدَ  جَّ بَیْتَتِ اللَّهِ یَا بُنَيَّ إِنَّ الْكَعْبَةَ بَیْتُ اللَّهِ فَمَنْ حَیَعْنِي حُجُّوا إِلَى بَیْ «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ»وَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ  «لِتَرْضى

اقِفٌ بَیْنَ یَدَيِ  قَصَدَ إِلَیْهِ وَ الْمُصَلِّي مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ فَهُوَ وَوَإِلَى اللَّهِ وَ الْمَسَاجِدُ بُیُوتُ اللَّهِ فَمَنْ سَعَى إِلَیْهَا فَقَدْ سَعَى إِلَى اللَّهِ 

عُرِجَ بِهِ  اتِهِ فَمَنْجَلَّ وَ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِقَاعاً فِي سَمَاوَ تٍ هُمْ وُقُوفٌ بَیْنَ یَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ أَهْلُ مَوْقِفِ عَرَفَا

لَّ فِي قِصَّةِ عِیسَى ع وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَ «ةُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِتَعْرُجُ الْمَالئِكَ» إِلَى بُقْعَةٍ مِنْهَا فَقَدْ عُرِجَ بِهِ إِلَیْهِ أَ لَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ

 .«بُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُإِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّ»وَ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ  «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ »

 

 فرمودند: هاي خودب. حضرت امیر ع در فرازي از یكي از خطبه

د و پاسخ . آنان را بخوانْگاه برپاستتكیهبرجاست، و بىستونها پا هاى آفرینش او خلقت آسمانهاست، كه بىاز نشانه

درنگ و كندى و یا تأخیر، و اگر نه اقرار آسمانها بود به پروردگار، و در بندگى او گردن گفتند، گردن نهاده و فرمانپذیر، بى

                                                      
ى السَّمَاءِ وَ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَمْسِینَ صَلَاةً كَیْفَ لَمْ یَسْأَلْهُ إِلَسَأَلْتُ أَبِي سَیِّدَ الْعَابِدِینَ ع فَقُلْتُ َلهُ یَا أَبَتِ أَخْبِرْنِي عَنْ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا عُرِجَ بِهِ .  1

بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَقْتَرِحُ عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ یَا  تَكَ لَا تُطِیقُ ذَلِكَالتَّخْفِیفَ عَنْ أُمَّتِهِ حَتَّى قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّ

لَى رَبِّهِ یَسْأَلُهُ التَّخْفِیفَ أَخِیهِ مُوسَى ع فَرَجَعَ إِءٍ یَأْمُرُهُ بِهِ فَلَمَّا سَأَلَهُ مُوسَى ع ذَلِكَ وَ صَارَ شَفِیعاً لِأُمَّتِهِ إِلَیْهِ لَمْ یَجُزْ لَهُ رَدُّ شَفَاعَةِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یُرَاجِعُهُ فِي شَيْ 

 لَمْ یَسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ قَدْ سَأَلَهُ مُوسَى أَنْ یَرْجِعَ إِلَى أَنْ رَدَّهَا إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ فَلِمَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها أَ لَا  -ینَ صَلَاةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّى رَبِّهِ وَ یَسْأَلَهُ التَّخْفِیفَ فَقَالَ یَا بُنَيَّ أَرَادَ ع أَنْ یُحَصِّلَ لِأُمَّتِهِ التَّخْفِیفَ مَعَ أَجْرِ خَمْسِإِلَ

سٌ بِخَمْسِینَ ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ إِلَى الْأَرْضِ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّهَا خَمْ تَرَى أَنَّهُ ص لَمَّا هَبَطَ

 . قاللِلْعَبِید
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 و عمل صالحِ  سخنان طیبكرد و نه آرمیدنگاه فرشتگان، و نه جاى باال رفتن شان مىگاه عرش خویشنهاده و خوار، نه جای

 .آفریدگان

 (190؛ )اقتباس از ترجمه شهیدي، ص182، خطبهنهج البالغة 

كِّئَاتٍ وَ لَا دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَیْرَ مُتَلَدٍ فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَ

مَصْعَداً لِلْكَلِمِ تِهِ وَ لَا وَ لَا مَسْكَناً لِمَلَائِكَ یَةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِهِ مُبْطِئَاتٍ وَ لَوْ لَا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّوَاعِ

 الطَّیِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ.

 تدبر

عُهُ وَ الَّذینَ یَمْكُرُونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ مَنْ كانَ یُریدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمیعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَ( »1

 «ذابٌ شَدیدٌ وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ یَبُورُعَ

 ؛«از آنِ خداوند است كسرهیهر كس كه عزت خواهد، پس عزت »

 ؛«بخشديو عمل صالح آن را رفعت م بیّسخنان ط رودياو باال م يبه سو»خوب؛ این مطلب چه ارتباطي دارد با اینكه 

 بازنديبد م يهارنگیكه ن يكسان» رود چه ارتباطي دارد با اینكهيو آنگاه این كه سخنان پاك و عمل صالح این گونه باال م

 «.شوديآنان است كه نابود م رنگیاست، و ن دیشد يعذاب شانیبرا

 برد:طلبان عالم را زیر سوال ميدهد و منطق قدرتالف. این آیه راه صحیح و نادرست كسب عزت را آموزش مي

آالیش همراه با عمل صالحي است كه آن ش، برخورداري از سخنان پاك و بيعزت تنها نزد خداست؛ راه به دست آوردن

هاي به عزت و قدرت برسند خواهند با این روشگري نیست؛ و كساني كه ميسخنان را تایید كند؛ راهش مكر و خدعه و حیله

 خورد.نهایتا سرشان به سنگ مي

 ب. ...

 

 «عِزَّةُ جَمیعاًمَنْ كانَ یُریدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْ ( »2

: و عزت تنها از آن وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقینَ ال یَعْلَمُون»فرماید با توجه به اینكه در آیه دیگري مي

در آیه كنوني فرمود عزت تماماً  شود اینكه( معلوم مي8)منافقون/« دانندخداوند است و پیامبرش و مومنان، لیكن منافقان نمي

از آن خداوند است، به این معنا نیست كه امكان ندارد در جاي دیگري عزت یافت شود؛ بلكه به این معناست كه هركس واقعا 

 (23، ص17خواهد تنها از او طلب كند. )المیزان، جعزت دارد تنها و تنها به عنایت خداوند است و هركس مي

 ثمره اجتماعی

 ماند!كردند، نزاعي در عالم باقي نميطلبان عالم این حقیقت را درك ميدرتاگر ق

 شدند!هاي غربي حقیر نميكردند، این اندازه در برابر قدرتاگر مسئوالن كشورهاي اسالمي هم این حقیقت را درك مي

 این مطلبي است كه خداوند در جاي دیگر چنین هشدار داده است:
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ةَ لِلَّهِ الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْكافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّ؛ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلیما بَشِّرِ الْمُنافِقینَ»

گیرند. آیا دوستان ]خود[ مىان، مؤمن كافران را به جاي مومنانكه  اً: منافقان را به عذابي دردناك بشارت بده! همانانيجَمِیع

 (139)نساء/« ت.جویند؟ ]این خیالى خام است،[ چرا كه عزّت، همه از آنِ خداسرا نزد آنان مى عزت

 خبر از واقعیت!های بیبینیتاملی در واقع

ا كشورهاي به بیني این است كه براي اینكه وضع كشور بهبود پیدا كند باید باند اقتضاي واقعبسیاري از افراد مدعي

اي نداریم جز اینكه از برخي از اصول و اصطالح پیشرفته غربي ارتباط برقرار كنیم؛ و براي اینكه این ارتباط میسر شود، چاره

 مان صرف نظر كنیم.شعارهاي دیني

دانند لمان ميشنیدن این سخنان از یك غیرمسلمان دور از انتظار نیست؛ اما سوال مهمي كه در برابر كساني كه خود را مس

 كنند این است كه:و این چنین سخناني را مطرح مي

 آیا خداوند از واقعیت باخبر است یا خیر؟

 آیا این جمله قرآن كریم كه عزت تنها نزد خداوند است، سخني درباره واقعیت عالَم و آدم است، یا خیر؟

 آیا در مسلماني شما شك كنیم یا در اعتبار سخن خدا ؟!

 

 «انَ یُریدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمیعاً إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُمَنْ ك( »3

 (480، ص9آید )تفسیر نور، جعزت واقعي تنها در سایه ایمان و عمل صالح به دست مي

 

 «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ( »4

 ، چیست؟رودياو باال م يبه سوكه « بیّط كلمات»مقصود از 

 (629، ص8البیان، جالف. اذكار نیكویي همانند ال اله اال اهلل و سبحان اهلل و ... )مجمع

 (5شود )حدیثرود و پذیرفته ميب. استغفار است كه همراه با توبه عملي باال مي

شود كه بودن، معلوم مي« طیب»و با توجه به توصیف آن به  ج. مراد از كلمات آن چیزي است كه معناي تامي را برساند؛

بودن شده؛ پس مراد از آن اعتقادات صحیحي « طیب»مقصود صِرفِ الفاظ نیست؛ بلكه به خاطر آن معنایي كه دارد متصف به 

د كه قدر متیقن آن شواش را بر عمل بدانها بگذارد موجب سعادت انسان مياست كه اذعان بدانها و اینكه انسان بناي زندگي

أَ لَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها »كلمه توحید است و این مطلب مشابه است با این آیه كه فرمود: 

 (23، ص17المیزان، ج( )25/إبراهیم)« ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها

 د. مراد نه صرفا اعتقادات اصلي، بلكه تمامي باورها و نیز تمامي معانيِ مندرج در رفتارها انساني است.

 شناسیبحث تخصصی انسان

 قبالدر انسان  براي تمایزایجاد جایگاهي ممولفه بسیار مهمي در « كالم»و « زبان»تاكید شد كه  به بعد بارها 221جلسه از 

 دارد، به طوري كه شروع برتري انسان با تعلیم اسماء است:سایر موجودات 
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 (  http://yekaye.ir/baqare-2-31/ ( 3، بویژه تدبر221)جلسه 

 اش در گروي كلماتي است:شود قبول توبهو وقتي آدم از بهشت رانده مي

 (  /baqarah-http://yekaye.ir/al-2-37 2تدبر 227)جلسه 

 و كالم و ارتباط كالمي مهمترین عامل تفاوت جوامع بشري از سایر اجتماعات حیواني است:

 1( /balad-r/alhttp://yekaye.i-90-9 3و  2تدبرهاي  338)جلسه 

تنها در ساحت در واقع، ممیزه خاص زندگي انسان این است كه زندگي او بشدت با معاني گره خورده است تا جایي كه نه

ها وجود نشاي است كه در آن كزند معانيها و رفتارهایش، آنچه حرف اول را ميكنش زبان و گفتگو، بلكه در ساحت تمامي

وجب تمایزي ماست كه كنش انسان را با رفتار سایر موجودات طبیعي متمایز نموده و « معاني»برخورداري از دارد و همین 

 بنیادین بین علوم طبیعي و علوم انساني گردیده است.

هاي توحیدي خالصه با این اوصاف، شاید بتوان گفت كه اگر در دیدگاه الف، كلم طیب را صرفا در افق برخي از گزاره

و منظور از كالم  و در گزینه ب دامنه آن را به كل اعتقادات اصلي انسان كشاند، باید این دامنه را همچنان بسط داد كردمي

 شده در تمامي سخنان و اعمال انسانها دانست.طیب را، نه صرفا اعتقادات اصلي، بلكه تمامي معانيِ اشراب

 ه. ...

 

 «وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ » (5

 (481، ص9تفسیر نور، ج)گذارند. ى تنگاتنگ است و در یكدیگر اثر مىمیان عقیده با عمل رابطه

 

 «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ » (6

رسد يمهاي متعددي ارائه شده، كه به نظر آن دیدگاهو هم در توضیح « یرفعه»در تشخیص مرجع ضمیرها در عبارت 

 تواند مد نظر بوده باشد:مي« امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»اغلب آنها بر اساس قاعده 

 برد؛ يمباشد؛ یعني عمل صالح، كلم طیب را باال « الكلم الطیب»، عمل صالح؛ و مفعول آن، «یرفعه»الف. فاعلِ 

 تواند داشته باشد:وضیح ميو این چند گونه ت

                                                      
 ارتند از. برخي از جلساتي كه بدین بحث پرداخته شد عب 1

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-11 2تدبر  231جلسه 

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-24 2، تدبر329جلسه 

 /alaq-http://yekaye.ir/al-96-1 1تدبر  350جلسه 

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-3 2تدبر  352جلسه 

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-1 3تدبر 467جلسه 

  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-8 2تدبر 453جلسه 

http://yekaye.ir/baqare-2-31/
http://yekaye.ir/baqare-2-31/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
http://yekaye.ir/al-balad-90-9/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-11/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-24/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-1/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-3/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-1/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-8/
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شود اعتقادات و باورهاي پاكي است كه آنچه ابتدائاً ره به سوي ملكوت دارد و در پیشگاه خداوند قبول مي 1الف.

شود؛ و شرط واقعي بودن این اعتقادات، آن است كه با عمل صالح تایید شوند، یعني عمل مطابق با كلماتي متناسب ادا مي

كند كه در پیشگاه برد؛ یعني كاري ميبزند؛ و از این رو، عمل صالح است كه آن اعتقادات را باال ميبا آنها از شخص سر 

شود؛ ( به تعبیر دیگر، گفته شخص با عملي كه شخص انجام داده محك زده مي24، ص17المیزان، جخدا مقبول افتد. )

 (19، ص9از البحر المحیط، جگردد )حسن، به نقل شود وگرنه مردود مياز هماهنگ بود مقبول مي

قادات، رفعت كند؛ و این راسخ و استوار كردنِ اعت. عمل صالح، اعتقادات صحیح را در وجود آدمي تثبیت مي2الف.

 (24، ص17المیزان، جبخشیدن به آنها در وجود آدمي است. )اقتباس از 

 (480، ص9ج .)تفسیر نور،بخشدو درجه مى رود، ولى عمل صالح به آن رفعتكالم نیكو به سوى خدا باال مى. 3الف.

كند؛ و از این جهت، مضمون این آیه شبیه یابي به اعتقادات بهتر و باالتر را مهیا مي. عمل صالح، زمینه دست4الف.

 گوید، مانند:آیاتي است كه از تاثیر تقوا در كسب معرفت و بصیرت بیشتر در تشخیص مسائل سخن مي

 (29 )انفال/یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً  إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ

 (282)بقره/  وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللَّه

 (2)طالق/ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا

 . ...5الف.

 برد؛ح را باال ميبرگردد؛ یعني كلم طیب، عمل صال« العمل الصالح»؛ و ضمیر مفعول، به «الكلم الطیب»، «یرفعه»ب. فاعلِ 

 تواند داشته باشد:و این هم چند گونه توضیح مي

عباس، به نقل از . شرط رفعت یافتن و قبولي اعمال، آن است كه بر اساس اعتقاد صحیح انجام شده باشد )ابن1ب.

ه مضمون ( و از این جهت شبی19، ص9حوشب، به نقل از البحر المحیط، ج؛ ابوصالح و ابن629، ص8البیان، جمجمع

 شود كه مومن بودن را شرط قبولي عمل صالح قرار داده است، مانند:آیات متعددي مي

 (124؛ )نساء/وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ ال یُظْلَمُونَ نَقیراً وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى

 (97)نحل/ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا یَعْمَلُونَ  مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىمَنْ عَمِلَ صالِحاً 

 (19)اسراء/ لَها سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْیُهُمْ مَشْكُوراً وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى

 (112)طه/ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَال یَخافُ ظُلْماً وَ ال هَضْماً

 (94)انبیاء/ فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَال كُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ 

 (40)غافر/ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فیها بِغَیْرِ حِساب رٍ أَوْ أُنْثىوَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَ ...

 (480، ص9. )تفسیر نور، جكشدرود و هم كارهاى خوب را باال مىسخن نیكو هم خودش باال مى. 2ب.

 . ...3ب.

برگردد؛ و جمله ربطي به جمله قبل نداشته باشد: یعني خداوند « الصالح العمل»؛ و ضمیر مفعول، به «اهلل»، «یرفعه»ج. فاعلِ 

 (629، ص8البیان، جبه نقل از مجمع دهد. )قتاده،برد و مورد قبول قرار مياش باال ميدهندهاست كه عمل صالح را براي انجام
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[ خود را باال یعني عمل صالح، ]عاملِ، عمل صالح؛ و ضمیر مفعول نیز به همان برگردد با حذف مضاف؛ «یرفعه»د. فاعلِ 

 (19، ص9به نقل از البحر المحیط، ج عباس،بخشد )ابنبرد و به او شرافت ميمي

؛ و «اهلل»، «یرفعه»خبر مستأنفه باشد، آنگاه فاعلِ « رْفَعُهُیَ»باشد؛ و عبارت « الْكَلِمُ الطَّیِّبُ»عطف به « الْعَمَلُ الصَّالِحُ »ه. اساساً 

رود سخنان طیّب و به سوي او باال مي»شود باشد؛ آنگاه ترجمه عبارت چنین مي« كلم طیب و عمل صالح صعود»، مفعولِ آن

خواهد بفرماید كه صعود و باال رفتن آنها به و در واقع، مي« بخشدعمل صالح؛ و خداوند است كه این صعود را رفعت مي

 1(19، ص9لبحر المحیط، جعنایت خداوند است نه اینكه ناشي از خودشان باشد )ا

 و. ...

 

 «مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ یَبُورُ ...كُرُونَ السَّیِّئاتِ إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ وَ الَّذینَ یَمْ» (7

زّت را از طریق عو راه دیگران كه  ؛جویند، راه رشد و تكامل استح مىراه مؤمنان كه عزّت را از طریق ایمان و عمل صال

 (481، ص9)تفسیر نور، ج خواهند محو و هالكت استفریب و نیرنگ مى

 

 «وَ الَّذینَ یَمْكُرُونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ یَبُورُ( »8

 .شوديان است كه نابود مآن رنگیاست، و ن دیشد يعذاب شانیبرا بازنديبد م يهارنگیكه ن يكسان

 شناسینکته تخصصی انسان

گیرد( رچشمه ميسهاي التذاذي )فعالیتي كه مستقیما ازمیل و غریزه هاي موجودات زنده را به دو دسته فعالیتاگر فعالیت

یل و غریزه باشد اش مشود، خواه محرك نهایيریزيِ ذهني حاصل ميهایي كه از تدبیر و برنامههاي تدبیري )فعالیتو فعالیت

كه درآمده باشد ها، تدبیري است، هرچند این تدبیر به نحو عادت و ملهاي ارادي انسانیا فطرت( تقسیم كنیم؛ تمامي فعالیت

 و بسرعت انجام شود.

 ها را سه دسته كرد:توان این فعالیتكنند، ميهاي تدبیري تعقیب ميگذاري و بر اساس هدفي كه فعالیتبه لحاظ ارزش

 بر اساس هدفي الهي و متعالي )مانند كمك به درماندگان(؛ 

 بر اساس هدفي شیطاني )مانند چپاول بیچارگان(؛ 

 استراحت  اي كه بخودي خود بار ارزشي متعالي یا شیطاني ندارد )مانند خوردن وبر اساس هدفي عادي و سلیقه

 كردن(

و اساساً  سان، رسیدن منفعت و كمالي براي خویش است؛ها، دغدغه اصلي اننكته مهم این است كه در همه این فعالیت

 كنند.ها تا كاري را در راستاي كمال و نفع خویش نبینند بدان اقدام نميانسان

                                                      
ال شتراكهما و یجوز عندي أن یكون العمل معطوفا على الكلم الطیب، أي یصعدان إلى اللّه، و یرفعه استئناف إخبار، أي یرفعهما اللّه، و وحد الضمیر .  1

 م اإلشارة، فیكون لفظه مفردا، و المراد به التثنیة، فكأنه قیل: لیس صعودهما من ذاتهما، بل ذلك برفع اللّه إیاهمافي الصعود، و الضمیر قد یجري مجرى اس
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شود، واقعا این آیه در مقام بیان حقیقت و باطن این نكته است كه آیا وقتي فعالیتي تدبیري با هدفي شیطاني انجام مي

 اند یا خیر؟رسكمال و نفعي به شخص مي

ها را گسترش دهد تا آنان فقط جلوي پاي خود را نبینند و نتایج نهایي اعمال كوشد افق نگاه انسانو براي این مقصود مي

 گیري كنند.خود را در نظر آوردند تا بهتر بتوانند تصمیم

گیرد، به خیال ر پیش ميكسي كه براي قدرت و شهرت و مقام )دنبال عزت رفتن( مكر سئِّي )فعالیت تدبیريِ بد( د

یابد؛ اما حقیقتش این است كه اوال پایان این مكر، عذابي شدید است؛ و ثانیا اش به منعفتي دست ميخودش با این مكر و حیله

بیند در همین عالم نیز به خواسته حقیقيِ بین داشته باشد مياین مكر همینجا نیز امري نیست و نابود است و اگر چشم باطن

رسیده است؛ و آن قدرت و شهرت و مقامي كه با این روش به دست آورده، اصال در حدي نیست كه روح او را ارضا خود ن

 كند.

 

 «مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ یَبُورُ ...وَ الَّذینَ یَمْكُرُونَ السَّیِّئاتِ ( »9

 (481، ص9)تفسیر نور، ج رسدهیچ كس با نیرنگ و گناه به عزّت نمى

 

 «الَّذینَ یَمْكُرُونَ السَّیِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ یَبُورُوَ ( »10

 يعذاب شانیبرا بازنديبد م يهارنگیكه ن يكسان با توجه به باور ما به آخرت و حسابرسيِ نهایي، چرایيِ این مطلب كه

 «.استاست كه نابود  ، چیزيآنان رنگین» براي ما واضح است؛ اما چرا فرموداست،  دیشد

خواهد بفرماید هر بسا آیه ميفعل مضارع است و داللت بر استمرار دارد نه تمام شدن كار. یعني چه« یبور»الف. تعبیر 

 پاید و تداوم نخواهد داشت.مكر بدي همواره رو به زوال دارد، چرا كه هیچ باطلي نمي

گردد؛ و لذا آن مكر نهایتا نتیجه دلخواه وي به صاحب خودش برمياي نهایتا ب. از این جهت كه در نظام الهي، هر بدي

 در پي نخواهد داشت؛ و از این جهت شبیه مضمون آیاتي است، مانند:

 (43)فاطر/ وَ ال یَحیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِالَّ بِأَهْلِهِ اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّیِّئِ

 (123م )انعام/بِأَنْفُسِهِ وَ ما یَمْكُرُونَ إِالَّ 

 (51نمل/فَانْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعینَ )

اندیشند، در چارچوب كنند و هر برنامه و حتي مكري كه ميها در درون دستگاه الهي زندگي و رفتار ميج. همه انسان

توانیم بازي كنیم و خداوند نظام عالم را طوري چیده است كه هر هیچگاه خارج از پازل الهي نمينظام الهي است؛ در واقع، ما 

گیرد. )چنانكه بارزترین مصداقش خود ابلیس است كه مكر ما عمال در این دستگاه پیچیده الهي، جزیي از برنامه خدا قرار مي

شود كه خداوند هاي او همگي مصداقي از ابتالئاتي ميكند و فعالیتدر مقابل خداوند ایستاد اما او نیز در پازل الهي حركت مي

 براي جدا كردن خوبان و بدان عالم در پیش گرفته است.(
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ا گذاشتن كند كسب قدرت و شهرت و ... است كه راه این را زیرپبدین ترتیب، آنچه آن فرد مكار بداندیش تعقیب مي

ست و نابود است. و از اش همواره نیتواند نظام الهي را زیر پا بگذارد و این خواستهنظام الهي دانسته است؛ اما او هیچگاه نمي

 این جهت، این مضمون شبیه آیاتي است مانند:

 (42اً )رعد/وَ قَدْ مَكَرَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمیع

 (54عمران/)آل ن؛وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماكِری

 (21یونس/قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا یَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ )

 (46ابراهیم/نْهُ الْجِبالُ )وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِ

 (50نمل/ وَ هُمْ ال یَشْعُرُونَ )وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً

 د. ...

 

 بِعِلْمِهِ  إاِلَّ تَضَعُ ال وَ يأُنْث مِنْ تَحْمِلُ ما وَ أَزْواجاً جَعَلَكُمْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَ 11( آیه 35( سوره فاطر )711

 8/1/1397 یَسیرٌ اللَّهِ يعَلَ ذلِكَ إِنَّ كِتابٍ في إِالَّ عُمُرِهِ مِنْ یُنْقَصُ  ال وَ مُعَمَّرٍ مِنْ یُعَمَّرُ  ما وَ

 ترجمه

اي نه باردار شود و نه وضع هایي قرارتان داد، و هیچ مادینهاي، سپس زوجو خداوند شما را آفرید از خاكي، سپس از نطفه

]ثبت شده[؛  از عمرش كاسته نگردد مگر در كتابي اي عمر دراز داده نشود وحمل كند مگر به علم او؛ و به هیچ سالخورده

 بدرستي كه آن بر خداوند آسان است.

 اختالف قرائت

)فعل مجهول( قرائت شده؛ اما در قرائت یعقوب )از قراء عشر( و حسن )از قراء  «وَ ال یُنْقَصُ »در اغلب قرائات به صورت 

رین و سالم، و نیز در روایت عبدالوارث و هارون از ابوعمر )قرائت سیاربعه عشر( نیز برخي قرائات غیرمشهور مانند قرائت ابن

 (202، ص9البحر المحیط، ج؛ 6301، ص8مجمع البیان، ج)فعل معلوم( قرائت شده است. ) «نْقَصُوَ ال یَ »اهل بصره( به صورت 

 حدیث

1) 

 الف. از امام صادق ع روایت شده است:

 كند.آباد و عمرها را زیاد ميها را صله رحم و حُسنِ همسایگي سرزمین

                                                      
على البناء للمفعول به. الحجة: من « وَ ال یُنْقَصُ»بفتح الیاء و هو قراءة الحسن و ابن سیرین و الباقون « و ال یَنقص»قرأ روح و زید عن یعقوب .  1

 «وَ ما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ»و هي أوفق لما تقدمه من قوله « وَ ال یُنْقَصُ»ینقص فالتقدیر و ال ینقص اهلل من عمره و القراءة المشهورة قرأ 

نیا للفاعل. و قرأ و قرأ الجمهور: و ال ینقص، مبنیا للمفعول. و قرأ یعقوب، و سالم، و عبد الوارث، و هارون، كالهما عن أبي عمرو: و ال ینقص، مب.  2

 الحسن: مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ.
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 و از امام رضا ع روایت شده است:

نچه كند و خداوند آآورد و از عمرش سه سال مانده بود و خداوند آن را سي سال ميگاه شخصي صله رحم بجا مي

 دهد.بخواهد انجام مي

 150و  152، ص2الكافي، ج

بْدِ الْحَمِیدِ عَذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بِْن بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ 

 :عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

 انِ فِي الْأَعْمَارِ.صِلَةُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَ

الَ أَبُو قَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ بْعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى

 :الْحَسَنِ الرِّضَا ع

 1قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ ما یَشاءُ. یَكُونُ الرَّجُلُ یَصِلُ رَحِمَهُ فََیكُونُ 

 

                                                      
عمر است.  شیناظر به افزا يآمده كه همگ« صله رحم»در فصل  زین ریز ثیفوق، احاد ثیاز دو حد ریغ 157-150، ص2در الكافي، ج.  1

 در باب مذكور است( ثیحد يهاها، شماره)شماره

الَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ وَ تُنْمِي الْأَمْوَ صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ عْفَرٍ عكَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَوَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَ  -4

 . تُیَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ 

 لَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ یْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَانْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَ -12

 جَلِ.زْقِ وَ تُنْسِئُ فِي الْأَالنَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِي الرِّ بُتُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسَمِّحُ الْكَفَّ وَ تُطَیِّ 

وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ وَ  صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى فَرٍ ععَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْ -13

 یَصِلْ رَحِمَهُ.وَ تُحَبِّبُ فِي أَهْلِ بَیْتِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لْ  هِ ي عُمُرِهِ وَ تُوَسِّعُ فِي رِزْقِتُنْسِئُ لَهُ فِ

لزِّیَادَةُ فِي الرِّزْقِ  سَرَّهُ النَّسَاءُ فِي الْأَجَلِ وَ امَنْ   ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -16

 فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ.

لَّا صِلَةَ الرَّحِمِ حَتَّى إِنَّ الْعُمُرِ إِ مَا نَعْلَمُ شَیْئاً یَزِیدُ فِي الَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عقَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ  -17

سَنَةً فَیَكُونُ  لَاثاً وَ ثَلَاثِینَینَ سَنَةً فَیَجْعَلُهَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَكُونُ أَجَلُهُ ثَفَیَكُونُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَیَزِیدُ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ ثَلَاثِ ینَیَكُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِ الرَّجُلَ 

 أَجَلَهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِینَ. لُقَاطِعاً لِلرَّحِمِ فَیَنْقُصُهُ اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَجْعَ

 لَهُ.مِثْ ي الْحَسَنِ الرِّضَا عالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِ -

رَةً وَ لَا یَكُونُونَ بَرَرَةً إِنَّ الْقَوْمَ لَیَكُونُونَ فَجَ  اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صعَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ -21

 رَرَةً.وَ تَطُولُ أَعْمَارُهُمْ فَكَیْفَ إِذَا كَانُوا أَبْرَاراً بَ الُهُمْأَمْوَفَیَصِلُونَ أَرْحَامَهُمْ فَتَنْمِي 

وْمَ الْقِیَامَةِ وَ هَِي یَسَابَ صِلَةُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِ الَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ععَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَ -32

 وَ صَدَقَةُ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. وءِمَنْسَأَةٌ فِي الْعُمُرِ وَ تَقِي مَصَارِعَ السُّ

تُنْمِي الْأَمْوَالَ وَ تُیَسِّرُ   ع قَالَ: إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ تُزَكِّي الْأَعْمَالَ وَي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِ -33

 فِي الرِّزْقِ. دُ الْحِسَابَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تَزِی
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برم از گناهاني كه نیست و نابود به خداوند پناه مي»اش فرمود ب. روایت شده است كه یكبار امیرالمومنین ع در خطبه

 «بخشد!شدن را شتاب مي

 بلند شد و گفت: یا امیرالمومنین! آیا گناهاني هست كه نیست و نابودي را شتاب بخشد؟! ابن الكوا

شوند و اي با هم جمع ميفرمود: بله، واي بر تو! مثال قطع رحم )= ارتباط خویشاوندي را قطع كردن(. همانا گاه خانواده

دهد؛ و شان ميهستند اما بدان سبب خداوند روزيكنند در حالي كه خودشان افراد فاجر و گناهكاري در حق هم برادري مي

كنند و خداوند محرومشان شان را با هم قطع ميشوند و رابطهاند، اما از هم جدا مياي با اینكه افرادش از پرهیزكارانگاه خانواده

 كند.مي

 348-347، ص2الكافي، ج

ي خُطْبَتِهِ أَعُوذُ فِبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَاللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ 

تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ فَقَالَ   ذُنُوبٌ مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ وَ تَكُونُوَّاءِ الْیَشْكُرِيُّ فَقَالَ یَا أَبِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ فَقَامَ إِلَیْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْكَ

طَعُ بَعْضُهُمْ فَرَّقُونَ وَ َیقْمْ فَجَرَةٌ فَیَرْزُقُهُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ أَهْلَ الْبَیْتِ لَیَتَنَعَمْ وَیْلَكَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ إِنَّ أَهْلَ الْبَیْتِ لَیَجْتَمِعُونَ وَ یَتَوَاسَوْنَ وَ هُ

 بَعْضاً فَیَحْرِمُهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ أَتْقِیَاءُ.

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 كسي كه زبانش راستگو باشد عملش پاك خواهد بود؛ و

 كسي كه نیتش خوب باشد خداوند بر رزقش بیافزاید؛ و

 اش نیكي كند خداوند در عمرش بیافزاید.كسي كه به خانواده

 88، ص1ال، جالخص

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ عَنْ بَكِْر  حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِي

 بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 ؛مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَا عَمَلُهُ 

 ؛هُ فِي رِزْقِهِوَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّ 

 وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِهِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ.

 

 گوید: امام صادق ع به من فرمود:( عبدالملك خثعمي مي3

عبدالملك! زیارت حسین بن علي ع را ترك مكن و یارانت را هم بدین كار دستور بده تا خداوند عمرت را امتداد بخشد 

و خداوند تو را خوشبخت و سعادتمند زنده بدارد و جز خوشبخت و سعادتمند نمیري و تو را در زمره  و در رزقت بیافزاید

 خوشبختان و سعادتمندان ثبت فرماید.

 152كامل الزیارات، ص
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أَبِي نَصْرٍ  عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نِ مُحَمَّدِ بْنِبْبْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ  حَدَّثَنِي أَبِي ره وَ جَمَاعَةُ مَشَایِخِي ره عَنْ سَعْدِ

 :هِ ع قَالَ: قَالَ لِيعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

حَابَكَ بِذَلِكَ یَمُدُّ اللَّهُ فِي عُمُرِكَ وَ یَزِیدُ اللَّهُ فِي رِزْقِكَ وَ یُحْیِیكَ یَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَا تَدَعْ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ مُرْ أَصْ 

 1اللَّهُ سَعِیداً وَ لَا تَمُوتُ إِلَّا سَعِیداً ]شَهِیداً[ وَ یَكْتُبُكَ سَعِیداً.

 

4) 

 رمود:الف. از امام رضا ع از پدرانشان از امیرالمومنین ع روایت شده است كه پیامبر ص ف

ه كار شر و بعلي جان! از كرامت مومن نزد خداوند این است كه وقتي براي مرگ او معین نكرده، تا زماني كه بخواهد 

 باطل ویا ستمي اقدام كند؛ كه به محض اینكه چنین تصمیمي گرفت خداوند او را قبض روح فرماید.

 وده شود.اجتناب كنید تا بر امتداد عمرتان افز فرمود: از امور شر و باطل و ستمو فرمودند كه امام صادق ع مي

 55صحیفة اإلمام الرضا علیه السالم، ص؛ 36، ص2عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج

دِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدَارِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَ بِمَرْوَرُودَ فِي حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ الْفَقِیهُ الْمَرْوَزِيُ

نَةِ سِتِّینَ وَ مِائَتَیِْن سَبِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي فِي  نِ سُلَیْمَانَ الطَّائِيُ النَّیْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْ

 نِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِینَ وَ مِائَةٍ قَالَ حَدَّثَ

                                                      
 ع در عمر انسان است: نیامام حس ارتیاثر ز حیتوض يدر راستا يهمگ زین ثیاحاد نیا.  1

مِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ نِ یَحْیَى الْعَطَّارِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيِّ جَبْرَحِمَهُ اللَّهُ وَ جَمَاعَةُ مَشَایِخِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ حَدَّثَنِي أَبِي  -1

فَإِنَّ إِتْیَانَهُ یَزِیدُ فِي  ع أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ نْ أَبِي أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْبْنِ بَزِیعٍ عَ یلَبْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِ

هذیب األحكام، ت؛ در 151نٍ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ. )كامل الزیارات، صى كُلِّ مُؤْمِمُفْتَرَضٌ عَلَ انَهُالْعُمُرِ وَ یَدْفَعُ مَدَافِعَ السَّوْءِ وَ إِتْیَ الرِّزْقِ وَ یَمُدُّ فِي

 اندك متفاوت( يبا سند 42، ص6ج

مَنْ أَتَى عَلَیْهِ  یَقُولُ  فِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْنَاهُیدِ عَنْ سَیْحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِيُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِ  -2

لِكَ لِأَنَّكُمْ تَتْرُكُونَ زِیَارَةَ ذَنَةً لَكُنْتُ صَادِقاً وَ حَدَكُمْ لَیَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بِثَلَاِثینَ سَ[ اللَّهُ مِنْ عُمُرِهِ حَوْلًا وَ لَوْ قُلْتُ إِنَّ أَ]نَقَصَ قَصَحَوْلٌ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع أَنْ

تَنَافَسُوا فِي زِیَارَتِهِ وَ لَا تَدَعُوا ا تَرَكْتُمْ زِیَارَتَهُ نَقَصَ اللَّهُ مِنْ أَعْمَارِكُمْ وَ أَرْزَاقِكُمْ فَوَ یَزِیدُ فِي أَرْزَاقِكُمْ وَ إِذَ مْالْحُسَیْنِ ع فَلَا تَدَعُوا زِیَارَتَهُ یَمُدُّ اللَّهُ فِي أَعْمَارِكُ

 43، ص6؛ در تهذیب األحكام، ج151عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ. )كامل الزیارات، ص فَاطِمَةَ وَ دَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُسَیْنَ شَاهِدٌ لَكُمْ فِي ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ وَ عِنْ

 اندك متفاوت( يبا سند

حٍ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنْ مَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَ -3

 (151نْ عُمُرِهِ سَنَةٌ. )كامل الزیارات، صقَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَقَدْ حُرِمَ خَیْراً كَثِیراً وَ نُقِصَ مِ رْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَزُ

 بْنِ مُوسَى ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ  بْنِ زَكَرِیَّا عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِأَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ -4

 (43، ص6كام، جالْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع لَا تُعَدُّ مِنْ آجَالِهِمْ. )تهذیب األح رِيإِنَّ أَیَّامَ زَائِ قَالَ الصَّادِقُ ع
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  مُحَمَّدٍ الْخُورِيُّرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَارُونَ بْنِوَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَكْرٍ الْخُورِيُّ بِنَیْسَابُو

 عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ الشَّیْبَانِيُّقَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْفَقِیهُ الْخُورِيُّ بِنَیْسَابُورَ قَالَ

 مُوسَى ع 

وَیْهِ الْقَزْوِینِيُّ عَنْ عَدْلُ بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَنُ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيُّ الرَّازِيُّ الْوَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْ

 :دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ

لِيُّ بْنُ دَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَ حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ

امَةِ الْمُؤْمِنِ سُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِيُّ مِنْ كَرَقَالَ قَالَ رَ  بِي طَالِبٍ عأَالْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ 

 بَائِقَةٍ قَبَضَهُ إِلَیْهِ بِعَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ یَجْعَلْ لِأَجَلِهِ وَقْتاً حَتَّى یَهُمَّ بِبَائِقَةٍ فَإِذَا هَمَّ 

 ارِ.لَكُمْ فِي الْأَعْمَ قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع تَجَنَّبُوا الْبَوَائِقَ یُمَدَّ

 

 ب. از امام باقر ع روایت شده كه پیامبر اكرم ص فرمودند:

 زناكاري پنج خصلت در پي دارد:

تش جهنم كند؛ و شخص را در آكاهد؛ خداوند رحمان را غضبناك ميگذارد، از عمر ميبرد؛ فقر به ارث ميآبرو را مي

 م از آن آتش.بریسازد، كه به خداوند پناه ميجاودانه مي

 542، ص5الكافي، ج

 يُّ صهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

ثُ الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ یُخَلِّدُ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ فِي الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ یُورِ

 1النَّارِ.

 

و مردم « گرددزمین به نور پروردگارش روشن مي»( از امام صادق ع روایت شده است: هنگامي كه قائم ما قیام كند 5

ختر هم كه حتي یك د –یابد تا جایي كه گاه هزار فرزند پسر خود عمري طوالني ميشوند و شخص در سرزمین نیاز ميبي

 شود. برایش زاده مي –در آنها نیست 

                                                      
 نیز در همین راستاست: 271، ص8الكافي، ج. این روایت در  1

عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِمَنْ  سْحَاقَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي َعبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَإِةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِي عِدَّ

تِهِ فَطَالَتْ أَیَّامُهُمْ وَ لَیَالِیهِمْ لنَّاسِ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَاحِبَ الْفَلَكِ أَنْ یُبْطِئَ بِإِدَارَیَالٍ وَ أَیَّامٍ وَ سِنِینَ وَ شُهُورٍ فَإِنْ عَدَلُوا فِي اجَعَلَ لَهُ سُلْطَاناً أَجَلًا وَ مُدَّةً مِنْ لَ 

امُهُمْ وَ سِنِینُهُمْ وَ شُهُورُهُْم الَى صَاحِبَ الْفَلَكِ فَأَسْرَعَ بِإِدَارَتِهِ فَقَصُرَتْ لَیَالِیهِمْ وَ أَیَّلُوا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَوَ سِنِینُهُمْ وَ شُهُورُهُمْ َو إِْن جَارُوا ِفي النَّاسِ وَ لَمْ یَعْدِ

 وَ قَدْ وَفَى لَهُمْ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَدَدِ اللَّیَالِي وَ الشُّهُورِ.
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شوند و خوانده ميابسا این تعبیر اشاره به آن است كه افرادي از نسل وي كه از طریق پسر، و پسر پسر، و ... به نام ]چه

ر زمان حیاتش به هزار فرزندان خود وي، فرزندان پسران وي، فرزندان پسران پسران وي و ... دیابند؛ یعني تا هزار نفر ادامه مي

 رسد[نفر مي

 468ص ،الغیبة )للطوسي(

عَنْ  صَالِحٍ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نُعَیْمٍ  أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُبْشِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

 :عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ غَزَالٍ مُحَمَّدِ بْنِ 

حَتَّى یُولَدَ لَهُ أَلْفُ ذَكَرٍ لَا یُولَدُ فِیهِمْ أُنْثَى  مُلْكِهِ فِي وَ یُعَمَّرُ الرَّجُلُ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ اسْتَغْنَى النَّاسُ  إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ 

...1 

 تدبر

رُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ وَ ال تََضعُ إِالَّ بِعِلْمِهِ وَ ما یُعَمَّ يحْمِلُ مِنْ أُنْثوَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَ ما تَ( »1

 «اللَّهِ یَسیرٌ  يكِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَ ال یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِالَّ في

رسد( یي نميارتباط این آیه با آیات قبل )كه هشداري بود درباره اینكه عزت تنها نزد خداست و مكر بدكاران به جا

 چیست؟

و  بّر نشویدبه منشأ آفرینش خود توجّه كنید تا هم به قدرت خداوند پى ببرید و هم گرفتار غفلت و غرور و تكلف. ا

 (482، ص9تفسیر نور، جدریابید كه عزت را تنها باید از خدا طلب كرد. )

 ؛دینفراز خاك و سپس از نطفه بیارا ها ها با این همه پیچیدگيانسانخداوند ما  ب. اینكه

 اشد؛بهایمان این اندازه به هم وابسته باشد و حساب همه را داشته دهد كه زندگي قرار یيهازوجینكه ما را ا

 اینكه هر زني باردار شود یا وضع حمل كند همه را دقیقا بداند؛

 ؛شود همه از پیش نزد خداوند معلوم و مكتوب باشداز عمرش كاسته داشته باشد ویا عمر دراز  اینكه هركس

 آسان است.بسیار بر خداوند  ه اینهاهم

ست ما براي رسیدن اماند و سزاوار خدایي كه این امور بر او آسان است، آیا در تدبیر ما و رساندن ما به عزت، ناتوان مي

 نهد در پیش گیریم؟!به مقصود خود، راهي غیر از آنچه او پیش پاي ما مي

 ج. ...

 

 «تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍوَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ( »2

 از نطفه را؟ نشیاز خاك را مطرح كرد و سپس آفر نشی، ابتدا آفرما نشیچرا در آفر

                                                      
الْجُمُعَةَ  یُرِیدُ جُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَغْلَةٍ سَفْوَاءَكُوفَةِ مَسْجِدٌ لَهُ أَلْفُ بَابٍ وَ تَتَّصِلُ بُیُوتُ الْكُوفَةِ بِنَهَرِ كَرْبَلَاءِ وَ بِالْحِیرَةِ حَتَّى یَخْرُجَ الرَّوَ یُبْنَى فِي ظَهْرِ الْ.  1

 فَلَا یُدْرِكُهَا.
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ر انساني اي است كه خلقت هواسطهشود؛ و دومي مبدأ بياي است كه خلقت همگان به آن ختم مياولي مبدا اولیه. الف

نظیر دارد، مانند  ها در آیات دیگر نیزاره به مبدئیت خاك براي همه انسانگردد؛ و این نحوه اشاش برميبه طور خاص، به نطفه

در جمله اول، مَجاز عقلي  ( و در این صورت، نسبت آفرینش به همگان14/الرحمن)« خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ »

 (25، ص17شود. )المیزان، جمحسوب مي

 دیپد يافهتو هم اگر با نط نكهیو ا، انسان )حضرت آدم( نیبه خلقت نخست استه اشار ب. منظور از آفرینش از خاك،

وَ بَدَأَ خَلْقَ »فرماید و از این جهت مضمونش شبیه این آیه است كه مي (727، ص6. )مجمع البیان، جيدر ادامه او هست يآمد

« خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ»در عبارت « كُم»ا مراد از ( و در اینج8ه/سجد)«  مَهِینٍالْإِنْسانِ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ ماءٍ

 (25، ص17ج زان،یالم)بقیه انسانهاست و هیچ مَجازي هم در كار نیست. « مِنْ نُطْفَةٍ ...خَلَقَكُمْ »حضرت آدم؛ و در عبارت 

ومي اشاره دضمن آفرینش حضرت آدم از خاك، و در خواهد اشاره كند به آفرینش اجمالي همگان در در تعبیر اول مي .ج

ست به آیه ااي زاده شده؛ و از این جهت شاید بتوان گفت مضمونش شبیه كند به مقام تفصیل آفرینش كه هركسي از نطفهمي

تك انسانهاي مد در اینجا هم در هر دو فراز تك ( و11/أعراف)« وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ»

 (25، ص17ج زان،یالم) نظرند و هیچ مجازي هم در كار نیست؛ فقط اولي مقام اجمال است و دومي مقام تفصیل.

برگرفته از عناصر برگرفته شدن از  يبوده، به نحو لینطفه دخ لیكه در تشك ياشاره كند كه تمام مواد خواهديم دیشا د.

 1(727، ص6. )مجمع البیان، جدندیجهت انسان را ابتدا از خاك و سپس از نطفه آفر نیست، و بدخاك ا

 ه. ...

 

 «ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً( »3

 مقصود از این تعبیر چیست؟

، 8البیان، جعالف. زوج به معناي مذكر و مونث بودن انسانهاست؛ یعني انسان را هم در دو صنف مرد و زن آفرید. )مجم

 (26، ص17ج زان،یالم؛ 621ص

 زان،یالم)اد. دهاست؛ یعني براي شما همسراني آفرید و شما را همسران همدیگر قرار ب. زوج به معناي همسرگزیني انسان

 (26، ص17ج

ها و صنفهاي نرود؛ ممكن است در اینجا هم اشاره به گروه گروه شدن انساج. زوج گاه به معناي گروه و صنف به كار مي

ز این جهت او  (25، ص17ج زان،یالم ؛621ص، 8البیان، جگوناگوني است كه خداوند در میان انسانها قرار داده است )مجمع

 (13)حجرات/ «بائِلوَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى»مضمونش شبیه است به آیه: 

                                                      
اشاره « خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُالً» هیدر بحث از آ /kahf-http://yekaye.ir/al-18-37 618قبال در جلسه  دو  بدو قول .  1

 شد.
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ایش انسان، نه صرفا له بعد از تعبیر نطفه، اشاره باشد به واقعیت كشف شده امروز، كه پیدد. شاید آمدن این تعبیر بالفاص

، 7ر عاملي، جناشي از نطفه؛ بلكه ناشي از یك لقاح دوگانه اسپرم )نطفه( و اوول است. )اقتباس از ترجمه قرآن در تفسی

 (229ص

 ه. ...

 

 «للَّهِ َیسیرٌا يإِنَّ ذلِكَ عَلَ كِتابٍ  ال یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِالَّ فيوَوَ ما یُعَمَّرُ مِنْ ُمعَمَّرٍ  وَ ال َتضَعُ إِالَّ بِعِلْمِهِ يوَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْث( »4

عمرش كاسته  عمر دراز داده نشود و از ياسالخورده چیكند مگر به علم او؛ و به هنشود و وضع حمل نباردار  زني چیه

 است. ثبت شده يمگر در كتابنگردد 

یعني تمام جزئیات عالم، و حتي تغییراتي كه قرار است در مقدرات پیش آید، در علم ازلي معلوم است؛ و به همین جهت 

fater-http://yekaye.ir/al- 3حدیث 701؛ و نیز جلسه208، ص2تفسیر القمي، جاند. ) این آیه را از شواهد بحث بداء دانسته

1-35/) 

 تاملی دوباره در مفهوم بداء

البته اگر بحثي  واینكه تمام وقایع عالم در علم ازلي معلوم است، مطلبي است كه به لحاظ خداشناسي جاي تردیدي ندارد؛ 

 *هست تنها در نسبت اختیار انسان با آن است كه قبال در این باره بحث شد.

مكان دارد كه ارغم علم ازلي خداوند، آیا یكي از مسائلي كه در این زمینه بسیار دشوار است این است كه آیا علياما 

نگاه این اشكال برخي از مقدرات انسانها تغییر كند یا خیر؟ مشكل این است كه اگر قرار باشد مقدرات هیچ تغییري نكند، آ

آن در علم ازلي  كند؛ و اگر هم قرار باشد تغییر كند، پس تكلیفهمیتي پیدا ميآید كه دعا و تالش كردن اساساً چه اپیش مي

 شود؟خداوند چه مي

 این معضل را پاسخ گفته است. 1«بداء»اند كه قرآن كریم با طرح مساله اینجاست كه ائمه شیعه نشان داده

 (/fater-http://yekaye.ir/al-35-1 4و تدبر 3، حدیث701)جلسه 

ر اساس علم خداست( عالم )كه ب نی( بر اساس قواناءاهللیاول يها )حتانسان يعنیقبال اشاره شد كه « بداء»درباره مراد از 

در  لحظهو او هر  عالم دست خدا را نبسته است، نیپس قوان دهد؛يرخ م يگریبه گونه د تیرا دارند، اما واقع يتیانتظار واقع

 عوض شود. شد،يم ينیبشیپ ياست، و ممكن است مقدرات ما، كه تاكنون به نحو خاص يكار

 ( /rahman-http://yekaye.ir/ar-055-29 5، تدبر62)جلسه 

 گذشت.تاملي اجمالي درباره آن « هاي ممكنجهان»و با استمداد از مفهوم 

                                                      
 چنین گذشت:« بدو»در بحث از ماده  /baqare-http://yekaye.ir/al-2-033 223. توضیح این كلمه در جلسه  1

  ده است.آشكار ش يدیجد يرا رایماده است ز نیو از هم «بدویبدا »مصدر از فعل  ،يقبل ينظر و رأ رییتغ يبه معنا« بداء»كلمه 

 برند:كار ميد امور تغییرپذیر به اشاره شد كه در بحث از بداء، به لحاظ لغوي، مشیت را بر امور تغییرناپذیر و اراده را در مور 323همچنین در جلسه 

18-22-hajj-http://yekaye.ir/al/  

http://yekaye.ir/al-fater-35-1/
http://yekaye.ir/al-fater-35-1/
http://yekaye.ir/al-fater-35-1/
http://yekaye.ir/al-fater-35-1/
http://yekaye.ir/ar-rahman-055-29/
http://yekaye.ir/al-baqare-2-033/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-18/
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 ( /fater-http://yekaye.ir/al-35-1 5، تدبر 701)جلسه 

معرفي « كتاب ثبت شده در»را هم امري « كاسته شدن از عمر»اي كه در این آیه بسیار جالب توجه است این است كه نكته

اي كه زیادي ودهد كه هم اصل مقدار عمر ثبت شده و هم هر مقدار كم ن ميكرده است؛ كه این مفهوم به داللت التزامي نشا

 تامل كنید( 1در آن رخ دهد! )یكبار دیگر در حدیث

اي است كه از امر انگارانهالكتاب، بسیار فراتر از درك سادهدهد كه حقیقت علم الهي و تجلي آن در اماین نشان مي

كنند در حالي وع دارد؛ افراد غالبا امر فرازماني را به عنوان امري ثابت و ایستا قلمداد ميفرازماني در ذهن بسیاري از افراد شی

شود و اتفاقا ایستا بودن در عرصه موجودات زمانمند كه مفهوم ایستایي هم مفهومي است كه در فضاي زمانمندي درك مي

 نوعي نقص است.

دي است و نه ایستایي؛ آن افق، افق برتري است كه هم امور ایستا اقتضاي علم ازلي خداوند و كتاب مكنون او، نه زمانمن

)علم پیشین در افق زماني( و هم امور پویا )خود زمان و تحوالتي كه در خود دارد( در او مندرج است؛ و اینها براي خدا آسان 

 رسد.از ذهن به نظر مياست؛ و براي مایي كه فكرمان در محدوده دنیا و امور زمانمند گرفتار شده، دشوار و دور 

اي كه در دسترس همه ما هست )مانند واقعیت قوانین ریاضي( كه در حالي كه نه متصف شاید توجه به واقعیات فرازماني

دهند، زمینه مناسبي باشد براي هاي ایستا و پویا را در افق خود شرح ميشوند و نه پویایي، اما تمامي وضعیتبه ایستایي مي

 رایي.فهم حقایق ماو

 شاء اهلل خداوند توان درك حقایق فراتر از افق ماده را به همه دوستداران حقیقت عنایت فرماید.ان
 نوشت:پي *

 درباره مساله جبر و اختیار، و بویژه نسبت اختیار با علم خداوند قبال در 

  /aaraf-e.ir/alhttp://yekay-7-30 4، تدبر 250جلسه 

 توضیح داده شد. /lail-http://yekaye.ir/al-92-7 4تدبر  567و جلسه 

اند. فرازهایي از این امام صادق ع سخناني دارند كه امام هادي ع آن را شرح دادههمچنین درباره مساله جبر و تفویض 

  dukhan-http://yekaye.ir/ad-044-39/ 4، حدیث813روایت در جلسه 

  nisa-http://yekaye.ir/an-004-100/ 1، حدیث184و جلسه 

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-10 3، حدیث315و جلسه 

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-36 3، حدیث526و جلسه 

 گذشت. /kahf-aye.ir/alhttp://yek-18-49 2، حدیث630و جلسه 

 

 «ال یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ»( 5

 (482، ص9تفسیر نور، ج)شود. انسان عمر معیّنى دارد ولى به دالیلى گاهى از آن كاسته مى

 :برخي از امور كه در كاستن عمر موثر است عبارتند از 

http://yekaye.ir/al-fater-35-1/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-30/
http://yekaye.ir/al-lail-92-7/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-39/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-100/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-36/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-49/
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o عاق والدین.(، بویژه 7.ب و حكایت مذكور در تدبر1قطع پیوند خویشاوندي )حدیث 

o (4ظلم و ستم كردن و دنبال شر و باطل بودن )حدیث 

o ( و ...5عفتي )حدیثاي از گناهان، مانند بيانجام پاره 

 :و برخي از امور كه در افزودن عمر موثرند عبارتند از 

o (1صله رحم و حُسن همجواري )حدیث 

o (2حُسن خلق و نیكوكاري در حق خانواده و اهل و عیال )حدیث 

o  (3امام حسین ع )حدیثزیارت 

 

 «كِتابٍ وَ ما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِالَّ في( »6

 (482، ص9تفسیر نور، ج)هاى عمر انسان حساب و كتاب دارد. تمام لحظه

 

 «كِتابٍ وَ ما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِالَّ في( »7

 یتحکا

 علي بن جعفر )برادر امام كاظم ع( روایت كرده كه:

شود[ براي عمره ماه رجب به مكه رفته ام ]كه برادرزاده امام كاظم ع هم ميمن به همراه محمد بن اسماعیل، برادرزاده

 ر بزنیم.خواهم به بغداد بروم، اگر موافقي قبل از رفتن سري به عمویمان موسي بن جعفبودیم و وي به من گفت من مي

اي كه ایشان در منطقه حوبه در آن سكني گزیده بود رفتیم و در زدم و بعد از مغرب بود كه با هم براه افتادیم و به خانه

پرسیدند كیستي، گفتم علي هستم. وارد خانه شدیم و ایشان را در آغوش گرفتم و سرشان را بوسیدم و گفتم: براي امري 

شود كه خطا دانید كه خداوند توفیق دهد و اگر هم غیر از این است كه ما بسیار ميواب ميایم كه اگر آن را صخدمت رسیده

 كنیم.

 فرمود: آن چیست؟

 تان آمده كه با شما خداحافظي كند و به بغداد برود.گفتم: این برادرزاده

لو آمد و سر ایشان را بوسید فرمود: بگو داخل شود. او را صدا كردم و وارد شد در حالي كه سر به زیر انداخته بود و ج

 و گفت: فدایت شوم: مرا سفارشي كن!

 كنم كه در مورد ریختن خون من از خدا بترسي!فرمود: تو را سفارش مي

گفت: هركس كه بدي براي تو بخواهد خداوند چنین و چنانش كند و شروع كرد به نفرین كردن كسي كه قصد سوئي 

 نسبت به ایشان داشته باشد. سپس دوباره سر ایشان را بوسید و گفت: عموجان سفارشي به من بفرما ! 

 كنم كه در مورد ریختن خون من از خدا بترسي!فرمود: تو را سفارش مي
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فت: عموجان سر ایشان را بوسید و گ ره گفت: هركس كه بدي براي تو بخواهد خداوند چنین و چنانش كند! و بازهمدوبا

 سفارشي به من بفرما !

 كنم كه در مورد ریختن خون من از خدا بترسي!فرمود: تو را سفارش مي

ن هم سپس خم شد و برگشت و م براي بار سوم گفت: هركس كه بدي براي تو بخواهد خداوند چنین و چنانش كند! و

 همراهش به راه افتادم كه امام ع به من فرمود: تو صبر كن!

اشت برداشتند داي كه صد دینار من ایستادم و ایشان داخل منزلشان رفتند و سپس مرا صدا كردند و وارد شدم و یك كیسه

شتم و دوباره است. آن را گرفتم و در ردایم گذاات بگو این براي كمك خرجي سفرش و به من دادند و گفتند: به برادرزاده

م: فدایت شوم! اگر صدتاي دیگر داد و فرمود این را هم به او بده و سپس صدتاي دیگر داد و فرمود این را هم به او بده. گفت

 دهید؟اي دارید كه ابراز فرمودید، پس چرا او را علیه خودتان یاري ميدرباره او چنان نگراني

یسه ككند. سپس یك من در حق او صله رحم انجام دهم و او آن را قطع كند خداوند عمرش را قطع مي فرمود: اگر

 اي آوردند كه سه هزار درهم در آن بود و فرمودند: این را هم به او بده.پارچه

دادم و  پس بیرون رفتم و صدتاي اول را به او دادم خیلي خوشحال شد و عمویش را دعا كرد. سپس دومي و سومي را

ما او راهش شود. سپس سه هزار درهم را دادم؛ اگردد و ]از مكه[ خارج نميبسیار خوشحال شد تا حدي كه گمان كردم برمي

كردم و گفت: گمان نمي را در پیش گرفت و رفت تا اینكه ]در بغداد[ بر هارون الرشید وارد شد و به او به عنوان خلیفه سالم داد

دادند. لیفه سالم ميخر كار باشد تا زماني كه عمویم موسي بن جعفر را دیدم كه دیگران به او به عنوان كه در زمین دو خلیفه د

ید و نه به آنها دست پس هارون برایش صدهزار درهم فرستاد؛ اما خداوند او را به تیر غیب مبتال كرد و نه درهمي از آنها را د

 زد.

 3131ستدركاتها، صمسائل علي بن جعفر و م ؛485، ص1الكافي، ج

                                                      
وَ قَدِ اعْتَمَرْنَا عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ  اعِیلَ : جَاءَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ.  1

جْتُ مَعَهُ نَحْوَ نِ یَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تَذْهَبَ مَعِي إِلَیْهِ فَخَرَنَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ یَا عَمِّ إِنِّي أُرِیدُ بَغْدَادَ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ ُأوَدِّعَ عَمِّي أَبَا الْحَسَ

ءَ الْوُضُوءِ  فَقَالَ هُوَ ذَا أَخْرُجُ وَ كَانَ َبطِيبِالْحَوْبَةِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِقَلِیلٍ فَضَرَبْتُ الْبَابَ فَأَجَابَنِي أَخِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ عَلِيٌّ الَّتِي أَخِي وَ هُوَ فِي دَارِهِ

لْتُ رَْأسَهُ وَ قُلُْت قَدْ قَدْ عَقَدَهُ ِفي عُنُقِهِ حَتَّى قَعَدَ تَحْتَ عَتَبَةِ الْبَابِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فَانْكَبَبْتُ عَلَیْهِ فَقَبَّ قَالَ وَ أَعْجَلُ فَخَرَجَ َو عَلَیْهِ إِزَارٌ مُمَشَّقٌ فَقُلْتُ الْعَجَلَ

رِیدُ أَنْ یُوَدِّعَكَ وَ یَخْرُجَ إِلَى بَغْدَادَ فَقَالَ اللَّهُ وَفَّقَ لَهُ وَ إِنْ یَكُنْ غَیْرَ ذَلِكَ فَمَا أَكْثَرَ مَا نُخْطِئُ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ هَذَا ابْنُ أَخِیكَ یُجِئْتُكَ فِي أَمْرٍ إِنْ تَرَهُ صَوَاباً فَ

رَادَكَ بِسُوءٍ فَعَلَ اللَّهُ  رَأْسَهُ وَ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِیكَ أَْن تَتَّقِيَ اللَّهَ ِفي دَمِي فَقَالَ مُجِیباً لَهُ مَنْ أَلِيَ ادْعُهُ فَدَعَوْتُهُ وَ كَانَ مُتَنَحِّیاً فَدَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَ

مَّ  أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِیكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي دَمِي فَقَالَ مَنْ أَرَادَكَ بِسُوءٍ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَ فَعَلَ ثُبِهِ وَ جَعَلَ یَدْعُو عَلَى مَنْ یُرِیدُهُ بِسُوءٍ ثُمَّ عَادَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ فَقَالَ یَا عَمِّ

رَادَهُ بِسُوءٍ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهُ وَ مَضَیْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِي أَخِي یَا عَلِيُّ مَكَانَكَ أَ عَادَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ یَا عَمِّ أَوْصِنِي فَقَالَ أُوصِیكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي دَمِي فَدَعَا عَلَى مَنْ

یكَ یَسْتَعِینُ بِهَا عَلَى سَفَرِهِ قَالَ عَلِيٌّ فَأَخَذْتُهَا انِیهَا وَ قَالَ قُلْ لِابْنِ َأخِفَقُمْتُ مَكَانِي فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ دَعَانِي فَدَخَلْتُ إِلَیْهِ فَتَنَاوَلَ صُرَّةً فِیهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْطَ

نْتَ تَخَافُ مِنْهُ مِثْلَ خْرَى وَ قَالَ أَعْطِهِ أَیْضاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا كُفَأَدْرَجْتُهَا فِي حَاشِیَةِ رِدَائِي ثُمَّ نَاوَلَنِي مِائَةً أُخْرَى وَ قَالَ أَعْطِهِ أَیْضاً ثُمَّ نَاوَلَنِي صُرَّةً أُ

وَ قَالَ أَعْطِهِ هَِذهِ أَیْضاً قَالَ   مِخَدَّةَ أَدَمٍ فِیهَا ثَلَاثَُة آلَافِ دِرْهَمٍ وَضَحٍالَّذِي ذَكَرْتَ فَلِمَ تُعِینُهُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِذَا وَصَلْتُهُ وَ قَطَعَنِي قَطَعَ اللَّهُ أَجَلَهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ

انِیَةَ وَ الثَّالِثَةَ فَفَرِحَ بِهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَرْجِعُ وَ لَا یَخْرُجُ ثُمَّ أَْعطَیْتُهُ الثَّلَاثَةَ رَجْتُ إِلَیْهِ فَأَعْطَیْتُهُ الْمِائَةَ الْأُولَى فَفَرِحَ بِهَا فَرَحاً شَدِیداً وَ دَعَا لِعَمِّهِ ثُمَّ أَعْطَیْتُهُ الثَّفَخَ
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 طَرِیًّا لَحْماً تَأْكُلُونَ كُلٍّ مِنْ وَ أُجاجٌ  مِلْحٌ هذا وَ شَرابُهُ  سائِغٌ فُراتٌ عَذْبٌ هذا الْبَحْرانِ یَسْتَوِي ما وَ 12( آیه 35( سوره فاطر )712

 9/1/1397تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا مَواخِرَ فیهِ الْفُلْكَ يتَرَ وَ تَلْبَسُونَها حِلْیَةً تَسْتَخْرِجُونَ وَ

 ترجمه

ز هر یك گوشتي خوشگوار، ]كه[ گواراست آشامیدنش؛ و آن، شور و تلخ؛ و ا و این دو دریا یكسان نیستند؛ این، شیرین و

ل او بجویید و بیني؛ تا از فضنده ميها را در آن شكافپوشیدشان؛ و كشتيآورید كه ميخورید و زیورآالتي بیرون ميتازه مي

 شاید شكرگزار باشید.

 نکات ادبی

 عَذْبٌ

از اهل لغت، از  يبرخ ،يتكثر معان نیا باو  به كار رفته است يمتعدد اریبس يدر معان« عذب»اصل ماده قبال بیان شد كه 

 ياصل ياند دو معناكرده يسع يبرخ؛ با این حال، انداظهار عجز كرده ابندیب يمعان نیا يتمام يبرا ياصل واحد كی نكهیا

 ادن، هرچندكتك زدن و شكنجه د ایعذاب دادن،  يبه معنا يگریو گوارا، و د بیط يمعنا يكیواژه مطرح كنند،  نیا يبرا

به  بیعذتصورت كه  نیبرگردد بد «یياراعَذب: گو»به  ياند كه اصل عذاب دادن هم به نحواحتمال را هم داده نیا برخي

كه  يزیآن چ»واژه عبارت است از  نیا ياصل ياند معناهم گفته يبرخ و؛ باشد «شتیمع یيكردن عَذب و گوارا لیزا» يمعنا

كلمه در مورد  نیهم ا« عذاب»كامال معلوم است، و در مورد « گوارا»معنا در مورد  نیكه ا« حال باشد يمالئم طبع و مقتضا

 .است دهیحال افراد گرد يمقتضا يكه به نحو رودير مبه كا يندیو امور ناخوشا قوبتهاع

 حالت است: آن تنها در دو يماده، كاربرد قرآن نیمشتقات مختلف ا انیاز م در هر صورت،

هذا »ست: ابار به كار رفته  2حالت تنها  نیو گواراست، و در ا بیط يمجرد )عذب( كه به معنا يدر حالت ثالث يكی

عذاب  يمعنا بار( است كه همواره به همان 371) لیآن در باب تفع تیوضع يگریدو  (12؛ فاطر/53)فرقان/« عَذْبٌ فُراتٌ

 .باشديكردن م

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-33 499جلسه 

                                                      
ي الْأَرْضِ خَلِیفَتَیْنِ حَتَّى رَأَیْتُ عَمِّي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ یُسَلَّمُ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ بِالْخِلَافَةِ وَ قَالَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ فِآلَافِ 

 فَمَا نَظَرَ مِنْهَا إِلَى دِرْهَمٍ وَ لَا مَسَّهُ.  بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَمَاهُ اللَّهُ بِالذُّبَحَةِعَلَیْهِ بِالْخِلَافَةِ فَأَرْسَلَ هَارُونُ إِلَیْهِ

http://yekaye.ir/al-qalam-68-33/
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 ف راتٌ 

یج است و صرفا در عربي را« فرات»این ماده فقط كلمه است؛ برخي بر این باورند كه از « گوارا»به معناي « فرت»ماده 

را هم « ماء فَرْت»یر و یا تعب« الْفُرُوتَة»( اما برخي مصدر 498، ص4معجم المقاییس اللغة، جرود )درباره آب گوارا به كار مي

 (115، ص8اند. )كتاب العین، جبرشمرده

هذا عَذْبٌ »است  «عذب»به كار رفته كه دوبار آن همراه با كلمه در قرآن كریم این ماده و این كلمه كلمه تنها سه بار 

در « عذب»با « راتف»اند تفاوت باشد؛ و به همین جهت برخي گفتهمي« گوارا»كه به همین معناي  (12؛ فاطر/53)فرقان/« فُراتٌ

« ملح»كلمه « عذب»بل ر این آیه در مقاعالوه بر گوارا بودن، بر لطافتِ آب هم داللت دارد؛ چنانكه د« فرات»این است كه كلمه 

التحقیق شدت دارد. ) را آورده كه داللت بر حدّت و« اجاج»كلمه « فرات»را آورده كه داللت بر ناگوار بودن دارد، و در مقابل 

به مصرف  شود و( مورد دیگر استعمال این كلمه درباره آبي است كه از كوهها سرازیر مي42، ص9كلمات القرآن الكریم، ج في

 (27مرسالت/) «وَ جَعَلْنا فیها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أَسْقَیْناكُمْ ماءً فُراتاً»رسد: شرب مي

 سائِغٌ 

اري شدن كند و كاربرد رایجش در مورد سهولت جدر اصل داللت بر سهولت چیزي و استمرار داشتن آن مي« سوغ»ماده 

اند اصل این ماده در ( برخي هم گفته435مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 116، ص3معجم المقاییس اللغة، جچیزي در حلق است )

ت هضم اي كه بسادگي در گلو فرو رود و راحمورد هر چیزي است كه موافق میل و طبع باشد و چون نوشیدني و خوردني

 (267، ص5م، جآن الكریفي كلمات القر التحقیقگویند. )« سائغ»شود با طبیعت و میل انسان هماهنگ است بدانها آب و طعام 

كبار به صورت ی( و 12و فاطر/ 66بار آمده است كه دوبار آن به صورت اسم فاعل )سائغ؛ نحل/ 3این ماده در قرآن كریم 

 باشد.( مي17هُ؛ ابراهیم/وَ ال یَكادُ یُسیغُ فعل )

 اختالف قرائت

شده نیز قرائت شده است كه دومي خفیف« سیغ» و« سَیِّغ»این كلمه در قرائات شاذه )مثال قرائت عیسي ثقفي( به صورت 

 (212، ص9البحر المحیط، ج؛ 6301، ص8مجمع البیان، ج)«. مِیت»و « مَیِّت»اولي است مانند 

 سائِغٌ شَراب ه  

 توان اعراب كرد:این عبارت را به لحاظ نحوي دست كم دو گونه مي

لِ آن باشد. فاع« شرابه»است و فرات است و سائغ است( و باشد )این ]دربا[ عذب « هذا»الف. سائغ، خبر دیگري براي 

 (259، ص22الجدول في إعراب القرآن، ج)

                                                      
ن و في الشواذ قراءة عیسى الثقفي سیغ شرابه. الحجة: و من قرأ سیغ شرابه فإنه على التخفیف من سیغ بالتشدید على فیعل و أصله سیوغ مثل هی.  1

 میت هین و میت و

و قرأ الجمهور: سائغ، اسم فاعل من ساغ. و قرأ عیسى: سیغ على وزن فیعل، كمیت و جاء كذلك عن أبي عمرو و عاصم. و قرأ عیسى أیضا: سیغ .  2

 مخففا من المشدد، كمیت مخفف میت.
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براحتي  است: آشامیدنش« گوارا بودن»باشد )توصیف « عذب»ب. كل این عبارت یك جمله مستقل و در مقام صفت براي 

 (79، ص3إعراب القرآن الكریم، جست. )مبتداي موخر ا« شرابه»رود(؛ آنگاه سائغ، خبر مقدم و از گلو پایین مي

 1مِلْحٌ

اب العین، شود نقطه مقابل آب گواراست )كتمعروف است و وقتي در مورد آب به كار برده مي« نمك»در معناي « مِلح»

 (774مفردات ألفاظ القرآن، ص( و به معناي آبي است كه طعم نامطبوعي دارد. )243، ص3ج

« وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ»یك جاي دیگر در قرآن كریم به كار رفته است و دوباره به همین صورت  این ماده غیر از اینجا تنها در

 (53)فرقان/

 أ جاجٌ

« أجج»اده ماشاره شد كه یك احتمال درباره این دو كلمه آن است كه از « و ماجوج اجوجی» قبال در بحث از دو كلمه

ر مورد شدت د ژهی( كه بو36، ص1شدت و حدت داللت دارد )التحقیق، ج در اصل بر« أجج» مادهباشند؛ و همانجا بیان شد كه 

 .(8، ص1)معجم المقاییس اللغة، ج روديبه كار م يو داغ يدر شور

ه كار رفته است ب میسه بار در قرآن كرو « أجاج»كلمه فقط ماده  نیاز ارا در نظر نگیریم، « یاجوج و ماجوج»اگر كلمه 

 ( 70أُجاجاً، واقعه/ لْناهُ؛ لَوْ نَشاءُ جَع12َو فاطر/ 53)مِلْحٌ أُجاج، فرقان/

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-94 676جلسه 

 مَواخِرَ 

به معناي  «سفینة ماخرة»( و 303، ص5للغة، جمعجم المقاییس ادر اصل به معناي شكافتن و گشودن است )« مخر»ماده 

 (762لقرآن، صامفردات ألفاظ ) شد.مي با« ماخرة»جمعِ « مواخر»رود و شكافد و در دریا پیش مياي است كه آبها را ميكشتي

 (12فاطر/؛14بار در قرآن كریم به كار رفته است. )نحل/ 2و تنها « مواخر»از این ماده تنها همین كلمه 

 تَغ والِتَبْ

م تعلیل مضمر )كه بعد از ال« أن»كه به خاطر حرف  است« بغي»باب افتعال از ماده صیغه جمع مخاطب در « تبتغون»

 (79، ص3إعراب القرآن الكریم، جانتهایي آن افتاده است. )« ن»آید( منصوب شده و به خاطر نصب، حرف مي

دیگري به معناي  و« درصدد برآمدن»و « طلب كردن»رود: یكي در معناي در دو معنا به كار مي «بغي» ماده ن شد كهاقبال بی

 رود ظاهرا تنها در معناي اولش رایج است.لي وقتي به باب افتعال ميفساد و تجاوز از حد؛ و

                                                      
 : اختالف قرائت.  1

وز أن یكون مقصورا من مالح، و هي لغة شاذة، و یج أبو الفضل الرازي:و قرأ الجمهور: ملح، و أبو نهیك و طلحة: بفتح المیم و كسر الالم، و قال 

 (21، ص9البحر المحیط، ج) فحذف األلف تخفیفا. و قد یقال: ماء ملح في الشذوذ، و في المستعمل: مملوح
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طلب خروج از حالت »به معناي  اند كه اصل این مادهتوان این دو معنا را به یك معنا برگرداند، برخي گفتهدر اینكه آیا مي

است كه اگر این خروج از حالت عدل به احسان باشد خوب و ممدوح است و اگر خروج از حق به باطل « معمولي و میانه

دارد و تنها در صورتي « طلب شدید»اند كه اصل این ماده تنها داللت بر و برخي گفته ؛باشد، مذموم و به معناي تجاوز است

 كند.جاوز از حد مياي در كالم باشد، داللت بر تعدي و تبدان ضمیمه شود و یا قرینه« علي»كه حرف 

 kahf-http://yekaye.ir/al-018-108/، 196جلسه

 حدیث

خوشگوار، ]كه[ گواراست  و و این دو دریا یكسان نیستند؛ این، شیرین»( از امام باقر روایت شده كه درباره آیه 1

فرماید مي« بینيها را در آن شكافنده ميو كشتي»فرماید یعني تلخ؛ و اینكه مي« اجاج»فرمودند « آشامیدنش؛ و آن، شور و اُجاج

 ها با یك باد واحد در حال آمدن و رفتن هستند.كه كشتي

 208، ص2تفسیر القمي، ج

 «وَ ما یَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ»فِي رِوَایَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَِبي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ: 

 بِرَةٌ بِرِیحٍ وَاحِدَةٍ.یَقُولُ الْفُلْكُ مُقْبِلَةٌ وَ مُدْ «وَ تَرَى الْفُلْكَ فِیهِ مَواخِرَ»فَالْأُجَاجُ الْمُرُّ قَوْلُهُ 

 

 كرد. شد و عفونت مي( روایت است كه تیري به پیشاني ربیع بن زیاد حارثي اصابت كرد و هر سال زخمش باز مي2

 حضرت علي ع به عیادتش آمد و فرمود: ابوعبدالرحمن! چطوري؟

م بهبود نیابد حاضرم چشمم را اي است كه اگر این حالم جز به قیمت از دست دادن چشمگفت: حال و وضعم به گونه

 بدهم.

 ارزد؟حضرت فرمود: چشمت چقدر برایت مي

 گفت: اگر دنیا از آنِ من باشد حاضرم در ازایش بدهم.

حضرت فرمود: پس ناگریز خداوند هم به همین اندازه به تو ]ثواب[ عطا خواهد كرد. همانا خداوند متعال به اندازه درد 

 دهد.ه چندین برابر هم اضافه ميدهد و البتو مصیبت پاداش مي

 دهید شكایت برادرم عاصم را بكنم؟ربیع گفت: یا امیرالمومنین! اجازه مي

 فرمود: مگر چه شده؟

 اش را غمگین و فرزندانش را محزون ساخته است.گفت: عبایي به سر كشیده و لباس متعارف را ترك گفته و خانواده

 حضرت فرمود: عاصم را نزد من بخوانید. 

 وقتي كه آمد حضرت چهره درهم كشید و فرمود:

واي برتو عاصم! آیا به نظرت آمده كه خداوند لذاتي را بر تو مباح فرموده و در عین حال دوست ندارد كه تو از آنها توشه 

( 19)الرحمن/ «دو دریا درهم آمیختند»فرماید اي كه ميتري! آیا نشنیدهبرگیري؟ ]در این صورت[ تو از آنها نزد خداوند پست

خورید و زیورآالتي و از هر یك گوشتي تازه مي»( و نیز فرمود 22)الرحمن/« از آن دو لولو و مرجان بیرون آورد»سپس فرمود 
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هاي خدا در عمل ]= استفاده عملي از نعمتها[ برایم اما به خدا سوگند قبول نعمت«. پوشیدشانآورید كه ميبیرون مي

را هم  يذكر زبان نی، و حال آنكه همم[او را ذكر كن يبه زبان نعمتهابول آنها در گفتار ]= اینكه تر است از قداشتنيدوست

بگو چه كسي زینت خدا را كه براي »( و فرمود 11)ضحي/« و اما درباره نعمت پروردگارت سخن بگو»: سفارش فرموده

( و خداوند در این زمینه مومنان را همان گونه 32)اعراف/« هاي پاك و طیب را حرام كرده استبندگانش بیرون آورده و روزي

( و فرمود: 172)بقره/« تان كردم بخوریدآوردید از طیباتي كه روزي اي كساني كه ایمان»خطاب قرار داده كه پیامبران را؛ فرمود 

برایت چه »( و پیامبر ص به یكي از زنانش فرمود 51)مومنون/« اي انجام دهیداي پیامبران از طیبات بخورید و كار شایسته»

 «بینم؟!پیش آمده كه تو را ژولیده و بدون سرمه و خضاب مي

 اي؟پس خودت چرا به لباس خشن و خوراك ناگوار بسنده كرده عاصم گفت: یا امیرالمومنین!

فرمود: چون خداوند بر پیشوایان عدل واجب فرموده كه بر خودشان در حد رفع نیاز بسنده كنند ]در مورد بیش از آن بر 

 خود سخت بگیرند[ تا فقیر، فقرش وي را به قلق و اضطراب نكشاند.

 صم عبا كنار گذاشت و لباس متعارف پوشید.پس حضرت علي ع بلند نشد تا اینكه عا

 36-35، ص11شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج

و اعلم أن الذي رویته عن الشیوخ و رأیته بخط عبد اهلل بن أحمد بن الخشاب رحمه اهلل أن الربیع بن زیاد الحارثي أصابته 

 ؟ا فقال كیف تجدك أبا عبد الرحمننشابة في جبینه فكانت تنتقض علیه في كل عام فأتاه علي ع عائد

 !قال أجدني یا أمیر المؤمنین لو كان ال یذهب ما بي إال بذهاب بصري لتمنیت ذهابه

 ؟قال و ما قیمة بصرك عندك

 .قال لو كانت لي الدنیا لفدیته بها

 .عیف كثیرقال ال جرم لیعطینك اهلل على قدر ذلك إن اهلل تعالى یعطي على قدر األلم و المصیبة و عنده تض

 !یا أمیر المؤمنین أ ال أشكو إلیك عاصم بن زیاد أخي قال الربیع

 ؟قال ما له

 !قال لبس العباء و ترك المالء و غم أهله و حزن ولده

 :فلما أتاه عبس في وجهه و قال ؛ادعوا لي عاصما :فقال علي

هون على اهلل من ذلك أ و ما سمعته یقول ویحك یا عاصم أ ترى اهلل أباح لك اللذات و هو یكره ما أخذت منها ألنت أ

« وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها»و قال « یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ»ثم یقول « مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ »

مَنْ »و قوله « وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ »فعال أحب إلیه من ابتذالها بالمقال و قد سمعتم اهلل یقول أما و اهلل إن ابتذال نعم اهلل بال

ذِینَ آمَنُوا یا أَیُّهَا الَّ»إن اهلل خاطب المؤمنین بما خاطب به المرسلین فقال ِ «حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْق

و قال رسول اهلل ص لبعض نسائه ما لي « یا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً »و قال « كُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ

 أراك شعثاء مرهاء سلتاء.

 ؟قال عاصم فلم اقتصرت یا أمیر المؤمنین على لبس الخشن و أكل الجشب
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 .قال إن اهلل تعالى افترض على أئمة العدل أن یقدروا ألنفسهم بالقوام كیال یتبیغ بالفقیر فقره

 فما قام علي ع حتى نزع عاصم العباء و لبس مالءة.

 

 اي خوانده، فرمودند:( حضرت علي ع در ابتداي حكومت خطبه3

شوید خداوند فرعون و هامان و قارون را هالك كرد. به كسي كه جانم به دست اوست سوگند، بشدت درهم آمیخته مي

و بشدت غربال خواهید شد و بشدت مبتال خواهید شد و تازیانه قضا و قدر بر شما تازیانه خواهد زد ]یا: در دیگ غدا بشدت 

برگردد و به وضعیتتان در آن روزي برگردید كه پیامبرتان در میان شما مبعوث  تانشوید[ تا باالي شما به پایینبه هم زده مي

 گردید؛ و من از این موقف و به این امر آگاهتان كردم؛ نه از باب مهرباني بر شما مخفي نمودم و نه چیزي را فروگذار نمودم، 

 هالك شد هركه ادعا كرد و زمین خورد هر كه دروغ بست؛

 هاي پیامبر آمده است ...ست و راه صحیح آن چیزي است كه در كتاب خدا و آموزهچپ و راست گمراهي ا

بدانید كه همانا علمي كه حضرت آدم با آن به زمین هبوط كرد و جمیع آنچه پیامبران به وسیله آن برتري داده شدند در 

نجات یافتید، این مَثَلِ آن كشتي روید؟ اي جماعت اصحاب كشتي كه عترت پیامبرتان است، پس چرا سرگردانید و كجا مي

 اي نجات یافتند؛ پس این چنین است هر كس از شما كه نجات یافت؛ است در میان شما، همان گونه در آن كشتي ]نوح[ عده

 واي بر كساني كه از آنان روگردان شوند؛ 

 اند؛ همانا آنان براي شما همانند كهفِ اصحاب كهف

خوشگوار، ]كه[  این، شیرین و»و بدان صورتي كه خداوند در قرآن آنان را نامید بخوانید: آنان را به بهترین نامهشایشان 

اند ]باب حطه: «باب حطه»پس از آن بپرهیزید؛ همانا آنان « و آن، شور و تلخ است»پس از آن بنوشید؛ « گواراست آشامیدنش

[ پس از آن وارد 141و اعراف/ 58شدند؛ بقره/وازه وارد ميشان باید از آن دراسرائیل كه براي قبولي توبهاي براي بنيدروازه

 شوید؛

اند؛ از علم خدا ما علم بدانید كه نیكان از عترت من و پاكان از خویشانم، در خردسالي و بزرگسالي عالمترین مردم

ایت شوید؛ و اگر به ما هاي ما هدآموختیم؛ و از قول راستگو ما سخن شنیدیم؛ پس اگر رد پاي ما را پیگیري كنید با بصیرت

 سازد؛پشت كنید خداوند شما را به دست ما یا به آنچه بخواهد هالك مي

شود؛ و خداوند به رسد و كسي كه از آن سرپیچد نابود ميپرچم حق با ماست؛ كسي كه دنبال آن راه افتد ]به مقصد[ مي

گیرد و به وسیله ما زنجیر ذلت از گردنهایتان م هر مومني را ميسازد؛ و به واسطه ما انتقاوسیله ما زمانه پر از سختي را روشن مي

 كند نه به شما.شود؛ و خداوند ]كار را[ به ما ختم ميباز مي

 406-404، صعالمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب 

 وَ قَالَ ع فِي مَقَامٍ آخَرَ، لَمَّا وَلِيَ الْأَمْرَ:

بَلَةً، وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَةَ نَ وَ قَارُونَ، وَ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لَتُخَلْخَلُنَّ خَلْخَلَةً وَ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً، وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْأَهْلَكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَ هَامَا

ثَ فِیكُمْ نَبِیُّكُمْ )ص( َو لََقدْ تَبَیَّنْتُ بِهَذَا الْمَوْقِِف وَ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَ مَا یَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ، وَ لَقَدْ عُدْتُمْ كَهَیْئَتِكُمْ یَوَْم بُعِ الْقِدْرِ حَتَّى
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كِتَابِ اللَّهِ ، الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةُ الطَّرِیقِ، وَ الْمَنْهَجُ مَا فِي كَتَمْتُ رَحْمَةً َو لَا سَقَطْتُ وَسْمَةً، هَلَكَ مَنِ ادَّعَى، وَ خابَ مَنِ افْتَرى

 وَ آثَارِ النُّبُوَّةِ ...

بِیِّكُمْ، فَأَیْنَ یُتَاهُ بِكُمْ وَ أَیْنَ تَذْهَبُونَ؟ یَا أَلَا إِنَّ عِلْمَ الَّذِي هَبَطَ بِهِ آدَمُ وَ جَمِیعَ مَا فُضِّلَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ فى عِتْرَةِ نَ

نْ یَنْجُو، وَیْلٌ لِمَْن أَصْحَابِ السَّفِینَةِ، هَذَا مَثَلُهَا فِیكُمْ كَمَا نَجَا فِي هَاتِیكَ مَنْ، فَكَذَلِكَ مَْن یَنْجُو فِي هَذِهِ مِنْكُمْ مَمَعْشَرَ مَنْ نَجَا مِنْ 

، وَ مِمَّا سُمُّوا بِهِ فِي الْقُرْآنِ، هذا عَذْبٌ ُفراتٌ سائِغٌ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ، إِنَّهُمْ لَكُمْ كَالْكَهْفِ لِأَصْحَابِ الْكَهْفِ سَمُّوهُمْ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِمْ

رَتِي وَ أَطَایِبِ أَرُومَتِي، أَعْلَمُ النَّاسِ صِغَاراً شَرابُهُ فَاشْرَبُوا وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ فَاحْذَرُوا، إِنَّهُمْ بَابُ حِطَّةٍ فَادْخُلُوا؛ أَلَا إِنَّ الْأَبْرَارَ مِنْ عِتْ

بِبَصَائِرِنَا، وَ إِنْ تُدْبِرُوا عَنَّا یُهْلِكْكُمُ اللَّهُ  عْلَمُهُمْ كِبَاراً، مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمْنَا، وَ مِنْ قَوْلِ صَادِقٍ سَمِعْنَا، فَإِنْ تَتَّبِعُوا آثَارَنَا تَهْتَدُواوَ أَ

ةَ كُلِّ عَهَا لَحِقَ، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحِقَ، وَ بِنَا یُنِیرُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْكَلِفَ، وَ بِنَا یُدْرِكُ اللَّهُ تِرَبِأَیْدِینَا، أَوْ بِمَا شَاءَ، مَعَنَا رَایَةُ الْحَقِّ، مَنْ تَبِ

 1.مُؤْمِنٍ، وَ بِنَا یَفُكُّ اللَّهُ رِبْقَةَ الذُّلِّ عَنْ أَعْنَاقِكُمْ، وَ بِنَا یَخْتِمُ اللَّهُ لَا بِكُم

میرالمومنین با سندهاي متعدد و با اندك تفاوتي در عبارات، در منابع مختلفي روایت شده است؛ از جمله با این خطبه ا

 67.2، ص8، جيالكافسند متصل به امام صادق ع در 

                                                      
 گوید كه شاید تاویلي باشد براي این دو بحر:نیز از دو چشمه سخن مي 184، ص1الكافي، ج. این حدیث در 1

مِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ قَالَ بْالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

فُ أَنْصَارَنَا بِسِیمَاهُمْ وَ رِجالٌ یَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیماهُمْ فَقَالَ نَحْنُ عَلَى الْأَعْرَافِ نَعْرِ یرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَى الْأَعْرافِجَاءَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى أَمِ

لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَنَا وَ فَعْرَافُ یُعَرِّفُنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ ا بِسَبِیلِ مَعْرِفَتِنَا وَ نَحْنُ الْأَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ الَّذِي لَا یُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّ

اطَهُ وَ سَبِیلَهُ وَ الْوَجْهَ الَّذِي یُؤْتَى لَى لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَ صِرَاللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَا عَرَفْنَاهُ وَ لَا یَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَ أَنْكَرْنَاهُ إِنَّ

 إِلَى عُیُونٍ كَدِرَةٍ یُفْرَغُ فَلَا سَوَاءٌ مَنِ اعْتَصَمَ النَّاسُ بِهِ وَ لَا سَوَاءٌ حَیْثُ ذَهَبَ النَّاسُ  لَناكِبُونَمِنْهُ فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَایَتِنَا أَوْ فَضَّلَ عَلَیْنَا غَیْرَنَا فَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّراطِ

 نْقِطَاعَ.ادَ لَهَا وَ لَا ابَعْضُهَا فِي بَعْضٍ وَ ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَیْنَا إِلَى عُیُونٍ صَافِیَةٍ تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهَا لَا نَفَ 

أَنَّ َأمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّا بُویِعَ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ  دِ اللَّهِ ععَِليُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْ.  2

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ ُمحَمَّداً عَبْدُهُ وَ  حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فَاسْتَعْلَى وَ دَنَا فَتَعَالَى وَ ارْتَفَعَ فَوْقَ كُلِّ مَنْظَرٍ وَ أَشْهَدُ َأنْ لَا إِلَهَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ الْ

لَائِكَتُهُ عَلَیْهِ وَ عَلَى آلِهِ أَمَّا بَعْدُ أَیُّهَا النَّاسُ هِ عَلَى الْعَالَمِینَ مُصَدِّقاً لِلرُّسُلِ الْأَوَّلِینَ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفاً رَحِیماً فَصَلَّى اللَّهُ وَ مَرَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ حُجَّةُ اللَّ

[ فِي لِسُهَا جَرِیباً ]مِنَ الْأَرْضِوَّلَ مَنْ بَغَى عَلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ عَنَاقُ بِنْتُ آدَمَ وَ أَوَّلَ قَتِیلٍ قَتَلَهُ اللَّهُ عَنَاقُ وَ كَانَ مَجْفَإِنَّ الْبَغْيَ یَقُودُ أَصْحَابَهُ إِلَى النَّارِ وَ إِنَّ أَ 

ا وَ قَدْ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَْیهَا أَسَدًا كَالْفِیلِ وَ ذِئْباً كَالْبَعِیرِ وَ نَسْراً مِثْلَ الْبَغْلِ فَقَتَلُوهَ نِجَرِیبٍ وَ كَانَ لَهَا عِشْرُونَ إِصْبَعاً فِي كُلِّ إِصْبَعٍ ظُفُرَانِ مِثْلُ الْمِنْجَلَیْ

وْنَ وَ قَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ أَلَا وَ إِنَّ بَلِیَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَیْئَتِهَا یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ قَتَلَ اللَّهُ الْجَبَابِرَةَ عَلَى أَفْضَلِ أَحْوَالِهِمْ وَ آمَنِ مَا كَانُوا وَ أَمَاتَ هَامَانَ وَ أَهْلَكَ فِرْعَ

دَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَ لَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصَّرُوا وَ حَتَّى یَعُو سَوْطَةَ الْقِدْرِ ص وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَ 

حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلَُها وَ خُلِعَتْ  یَوْمِ أَلَا وَ إِنَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ وَ لَا كَذَبْتُ كِذْبَةً وَ لَقَدْ نُبِّئْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ وَ هَذَا الْ لَیُقَصِّرَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا سَبَقُوا وَ اللَّهِ مَا كَتَمْتُ وَشْمَةً

 فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُهَا وَ وَجَدُوا رِیحَهَا وَ طِیبَهَا وَ قِیلَ أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ وَلُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَى مَطَایَا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ أُعْطُوا 

بِنَبِيٍّ یُبْعَثُ أَلَا وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص  إِلَّا هُ نَوْبَةٌأَلَا وَ قَدْ سَبَقَنِي إِلَى هَذَا الْأَمْرِ مَنْ لَمْ أُشْرِكْهُ فِیهِ وَ مَنْ لَمْ أَهَبْهُ لَهُ وَ مَنْ لَیْسَتْ لَهُ مِنْ آمِنِینَ  ادْخُلُوها بِسَالمٍ لَهُمْ

ءٌ  لَعَلَّ وَ لَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْوَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لُِكلٍّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِیماً فَعَلَ  هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ شَفا جُرُفٍ عَلى أَشْرَفَ مِنْهُ

ي الرَّأْيِ وَ لَوْ تَكُونُوا عَلَى فَتْرَةٍ مِلْتُمْ عَنِّي مَیْلَةً كُنْتُمْ فِیهَا عِنْدِي غَیْرَ مَحْمُودِ  فَأَقْبَلَ وَ لَئِنْ رُدَّ عَلَیْكُمْ أَمْرُكُمْ أَنَّكُمْ سُعَدَاءُ وَ مَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهْدُ وَ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ
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 تدبر

لْیَةً حِلُونَ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ  كُلٍّ تَأْكُوَ ما یَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ مِنْ( »1

 «ونَالْفُلْكَ فیهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ يتَلْبَسُونَها وَ تَرَ

 مقصود از این آیه چیست؟

ه متفاوت، ریاي این اندازهاي الهي كه رهنمون ما به توحید شود: خداي واحد همان است كه از دو دالف. بیان نعمت

 ( 274، ص7ج  ؛ و632، ص8البیان، جكند. )مجمعها ميثمرات یكساني را نصیب انسان

ب. تمثیلي است از مومن و كافر، از این جهت كه كاركرد اصلي آب، گوارایي و رفع عطش است، اما كاركردها و ثمرات 

شان شبیه همدیگر باشند؛ اند هرچند در ثمرات جانبيشان متفاوتيجانبي متعدد دیگري هم دارد؛ این دو دریا در كاركرد اصل

شود متفاوتند، هرچند در برخي ابعاد و ثمرات جنبي، مانند اي كه بر وجودشان مترتب ميمومن و كافر هم در ثمره اصلي

در مومني نباشد؛ اما شجاعت و سخاوت شبیه هم باشند، و حتي ممكن است برخي از این خصلتهاي جنبي در كافري باشد اما 

كند، آن پاكي و طراوت وجودي یا تلخي و نامطبوعي وجودي اوست. )كنز آنچه ارزش به خودي خود یك انسان را معین مي

 (28، ص17؛ المیزان، ج5531، ص10الدقائق، ج

مكن است مها ج. تمثیلي است از دو راه هدایت و شقاوت و در واقع رهبران الهي و دنیایي؛ كه اگرچه در برخي نمود

 (3شبیه هم باشند، اما ثمره اصلي یكي آب گواراست و دیگري تلخي و تلخكامي. )حدیث

ى شرایط مههلكن اگر انسان، صیّاد، غوّاص و ناخداى خوبى باشد، در  زندگى افراد گاهى شیرین است و گاهى تلخ.د. 

 (483، ص9تفسیر نور، ج. )تواند موفّق باشدمتضادّ مى

خواهیم و شكرگزار ها گره خورده است، تا همه چیز را از او بهاي متنوع الهي است كه زندگي ما با این نعمته. بیان نعمت

غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ لِتَبْتَ»فرماید: ها را در مسیر درستش استفاده كنیم. )با توجه به پایان آیه كه مياو باشیم و این نعمت

 «(تَشْكُرُونَ

هاي خداوند، كه و. در آیات قبل این بحث را مطرح كرد كه عزت را تنها باید از خدا خواست؛ در اینجا برخي از نعمت

تان اندازه نیاز شما به فضل و عنایت او در تمامي زندگيكند كه چهشمرد و به ما گوشزد ميصرفاً ناشي از تفضل اوست را برمي

                                                      
 كَانَ خَیْراً لَهُ شُغِلَ عَنِ الْجَنَّةِ وَ النَّارُ أَمَامَهُ  سَبَقَ فِیهِ الرَّجُلَانِ وَ قَامَ الثَّالِثُ كَالْغُرَابِ هَمُّهُ بَطْنُهُ وَیْلَهُ لَوْ قُصَّ جَنَاحَاهُ وَ قُطِعَ رَأْسُهُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ أَشَاءُ لَقُلْتُ

وَ سَاعٍ مُجْتَهِدٌ وَ طَالِبٌ َیرْجُو وَ مُقَصِّرٌ فِي النَّارِ الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ  ثَلَاثَةٌ وَ اثْنَانِ خَمْسَةٌ لَیْسَ لَهُمْ سَادِسٌ مَلَكٌ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ وَ نَبِيٌّ أَخَذَ اللَّهُ بِضَبْعَیْهِ 

إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عِنْدَ  مَنِ افْتَرى الْكِتَابُ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ هَلَكَ مَنِ ادَّعَى وَ خابَ  جَادَّةُ عَلَیْهَا یَأْتِيالطَّرِیقُ الْوُسْطَى هِيَ الْ

 . وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِكُمْ  فَاسْتَتِرُوا فِي بُیُوتِكُمْ الْإِمَامِ فِیهِمَا هَوَادَةٌ

ه خالط أحدهما و المعنى: كما أنّهما و إن اشتركا في بعض الفوائد، ال یتساویان من حیث أنّهما ال یتساویان فیما هو المقصود بالذّات من الماء. فإنّ.  1

یما هو الخاصّیّة فسده و غیّره عن كمال فطرته. ال یتساوى المؤمن و الكافر و إن اتّفق اشتراكهما في بعض الصّفات، كالشّجاعة و السّخاوة، الختالفهما فما أ

 العظمى و هي بقاء أحدهما على الفطرة األصلیّة دون اآلخر. أو تفضیل لألجاج على الكافر بما یشارك العذب من المنافع.
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را جز از خدا طلب نكنید كه  -تاناز جمله عزتمندي –او باشید و همه چیزتان  زیاد است؛ پس در جستجوي فضل و رحمت

 چنین كاري شكر واقعي نعمتهایي است كه او به شما داده است.

 ز. ...

 

 «وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا( »2

 (484، ص9تفسیر نور، ج)در تغذیه باید به سراغ گوشت تازه رفت. 

 

 « رِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهاتَسْتَخْ»( 3

 (484، ص9تفسیر نور، ج)انسان به زیبایى گرایش فطرى دارد و بهره بردن از زینت مورد قبول اسالم است. 

 

 « لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ »( 4

 (484، ص9تفسیر نور، ج) هاى الهى فضل اوست. ما از او طلبى نداریم.نعمت

 

 « فَضْلِهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ »( 5

 (484، ص9تفسیر نور، ج) آید.رزق و فضل الهى در سایه تالش و كوشش خود انسان بدست مى

 

 

 « تَشْكُرُونَالْفُلْكَ فیهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ يوَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَ( »6

 (484، ص9تفسیر نور، ج) ى شكوفا شدن روح شكرگزارى است.توجّه به نعمت، زمینه

 

 «الْفُلْكَ فیهِ مَواخِرَ  يمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَ( »7

 تذكر دهد كه: خواهدقرآن كریم با توجه دادن به این سه مورد مي

 ت؛دریا، بستر خوراك، پوشاك و مركب انسان اسالف. 

تنها براي خوراك او، بلكه حتي براي زیورآالت ب. با اینكه زندگي انسان اساساً در خشكي است اما خداوند در دریا، نه

 او و رفت و آمد او مالحظاتي داشته است.

 ج. ...
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 برای تامل بیشتر

لْیَةً حِ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ مِنْوَ ما یَسْتَوِي ( »8

 «ونَالْفُلْكَ فیهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ يتَلْبَسُونَها وَ تَرَ

اند؛ ر همین آیات آمدهدقرآن وجود دارند كه هر یك در فرازي با این آیه مشتركند و اتفاقا این فرازها تنها دو آیه دیگر در 

 در یكي بر این تفاوت تاكید شده و در دیگري بر آن شباهت:

 (53فرقان/رْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً )هُما بَوَ هُوَ الَّذي مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَ جَعَلَ بَیْنَ. 1

تَبْتَغُوا مِنْ نْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فیهِ وَ لِوَ هُوَ الَّذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِ. 2

 (14/نحلفَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

 

 

 يمُسَمًّ لِأَجَلٍ  یَجْري كُلٌّ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ اللَّیْلِ فِي النَّهارَ یُولِجُ وَ النَّهارِ فِي اللَّیْلَ یُولِجُ 13( آیه 35( سوره فاطر )713

 10/1/1397قِطْمیرٍ  مِنْ یَمْلِكُونَ  ما دُونِهِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ وَ الْمُلْكُ لَهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ ذلِكُمُ

 ترجمه

ر جریان دي آوَرَد و روز را در دل شب؛ و خورشید و ماه را مسخر فرمود، هریك تا مدت معینشب را در دل روز درمي

ست هسته پو« ]= يقطمیر»انید خواست؛ آن است خداوند، پروردگار شما، سلطنت از آنِ اوست؛ و كساني كه غیر از او مي

 الك نیستند.را هم م[ یيخرما

 نکات ادبی

 ی ولِج 

« ولوج»اند ( برخي گفته143، ص6معجم المقاییس اللغة، ج) در اصل داللت بر داخل شدن در چیزي دارد« ولج»ماده 

(. برخي هم 882مفردات ألفاظ القرآن، ص) (42؛ اعراف/حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیاطِ داخل شدن در عرصه مضیق است )

 اندرا در این دانسته« دخول»و « ورود»ورود در دایره چیزي است كه با اتصال به آن همراه باشد؛ و تفاوتش با « ولوج»اند كه گفته

ورود در دایره «( خروج»)در مقابل « دخول»است( صِرف نزول در دایره چیزي است؛ و « صدور»)كه در مقابل « ورود»كه 

التحقیق في ورود به چیزي است به نحو كامال متصل به آن. )« ولوج»كند و دربرگیرد؛ اما  چیزي است كه آن چیز وي را احاطه

 (1971، ص13كلمات القرآن الكریم، ج

                                                      
ء و یقابله الصدور. و الدخول ء متّصال به. و سبق في ورد: أنّ الورود نزول الى محیط شيأنّ األصل الواحد في المادّة: هو الورود في محیط شي.  1

هو مرتبة بعد الورود  ء و هذا المعنى فیما بین الورود و الدخول، وورود الى محیط یحویه و یحیطه و یقابله الخروج. و الْوُلُوجُ هو الورود مالصقا بالشي

 بتحقّق اللصوق.
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(. برخي 182، ص6به دوست بسیار صمیمي كه حتي دخل و خرجشان مشترك باشد گویند )كتاب العین، ج« وَلِیجَة»

كند در حالي كه از خانواده و نزدیكان وي نباشد؛ و وقتي مي ي اعتماد مياند كه هر چیزي است كه انسان به وتوضیح داده

(. 883مفردات ألفاظ القرآن، ص) در این قوم است؛ یعني بدانها ملحق شده در حالي كه از آنها نیست « ولیجه»گویند فالني 

وَ لَمْ »و اینكه در قرآن كریم فرموده  گردداش آن چیزي است كه به ولوج و اتصال و ارتباط قلبي متصف ميدرباره وجه تسمیه

اي كه كامال در دل شخص رسوخ و نفوذ ( اشاره است به دوستي16)توبه/« یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ال رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً 

 (198، ص13كلمات القرآن الكریم، ج)التحقیق في  كرده است

 ر در قرآن كریم به كار رفته است.با 14جمعا « ولج»ماده 

 « أَجَل»

 ينامع نیكه از ا كنديداللت م يمختلف يبر معنا يگفته شده كه به نحو اشتراك لفظ« أجل»درباره ماده قبال بیان شد كه 

 رودمي كار به «…مِن أجْلِ »صورت »است كه به « أجْل» يكیبار( به كار رفته است.  56)جمعا  میدر قرآن كر شیتنها دوتا

« أَجَل» يگری( و د32به كار رفته )مائده/ كباریتنها  میكه در قرآن كر باشد؛مي «… براي از ،…به خاطر » يب به معنایترك نیوا

به كار  «يبدهكار انیزمان پا»و « زمان مرگ»در مورد  ژهیواست كه ب «يزیچ يشده برا نیمدت مع»و « وقت تیغا» يبه معنا

 .روديم

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-34 254جلسه 

 «یم سَمًّ»

 يو بلند« علو» يبه معنا« سمو» .انددانسته« سمو»آن را  ياصل شهیرقبال بیان شد كه و  ؛است «إسم» اسم مفعول براي كلمه

« سماء»است  نیچنانكه آسمان را هم چون فوق زم شوديگفته م« سماء»باشد  گرید يكه بر فراز جا یيجا به هر است و

كه  يزیچ )= ياسم است كه مسمّ لهیبه وس يعنیدارد  ياند چون داللت بر معنگرفته شهیر نیرا هم از هم« اسم»و  ندیگويم

 .شوديم شناختهو  دیآيافراد باال م ادی( در كندياسم بر او داللت م

  /http://yekaye.ir/baqare-2-31 221جلسه 

( گویي آن زمان 227، ص1مجمع البحرین، جبه معناي زماني است كه دقیقا وقت آن معلوم است )« مسمي»در اینجا زمان 

 مشخصا نام برده شده است.

 قِطْميرٍ 

یم، یك پوسته نازكي روي هسته خرما كشیده شده است كه در زبان عربي آوروقتي هسته خرما را از درون خرما بیرون مي

اند ( و برخي احتمال این را كه به خود هسته خرما هم گفته شود مطرح كرده259، ص5گویند )كتاب العین، ج« قطمیر»به آن 

المثل شده براي ان عربي، ضرب( و هر چه باشد این كلمه در زب119، ص5معجم المقاییس اللغة، ج؛ 632، ص8البیان، ج)مجمع

 (678مفردات ألفاظ القرآن، صاشاره به مقدار بسیار كم و ناچیز. )

 اند و تنها همین یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.دانسته« قطمر»این كلمه را از ماده 

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-34/
http://yekaye.ir/baqare-2-31/
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 اختالف قرائت

در برخي روایات از كسائي ]یكي از قراء سبعه اند، اما را به همین صورت )مخاطب( قرائت كرده« تَدْعُونَ»عموما كلمه 

اهل كوفه( و روایتي از ابوعمرو )قاري بصره( و طریقي از حفص )راوي عاصم، یكي از قراء اهل كوفه( و روایتي از یعقوب 

ده است. )غایب( قرائت ش« دْعُونَ یَ»)از قراء عشره( و نیز در برخي قرائات غیرمشهور )مانند قرائت عیسي و سالم( به صورت 

 (222، ص9البحر المحیط، ج؛ 6301، ص8مجمع البیان، ج)

 حدیث

كند و از عهده بحث العوجاء بحث مي( مفضل بن عمر از شاگردان امام صادق ع است كه یكبار با زندیقي به نام ابن ابي1

گذارند و با استفاده از ید ميرسد و امام صادق ع در چند جلسه براي او درس توحآید و خدمت امام صادق ع ميبا او برنمي

و  امروز فراز  3گشایند. فرازهایي از این روایت قبال گذشتمخلوقات مختلف خداوند راههایي به خداشناسي براي وي مي

)توحید مفضل، ترجمه عالمه مجلسي، ترجمه عالمه مجلسى  مربوط به ثمرات خورشید و ماه و شب و روز را بر اساس

 ود.ش( تقدیم مي163-159ص

داخل  قرن قبل است، مواردي را براي توضیح ترجمه در 4با توجه به اینكه ترجمه مرحوم مجلسي مربوط به حدود 

در متن حدیث  اي از مرحوم مجلسي است كهایم توضیحات اضافهایم، همچنین مواردي كه داخل پرانتز گذاشتهكروشه قرار داده

 وجود ندارد:

 [دی]طلوع خورش

شد ر دنیا باطل مىبود جمیع اموضّل! در طلوع و غروب آفتاب براى قیام لیل و نهار، اگر طلوع آفتاب نمىنما اى مف تفكّر

ایشان بدون لذّت  توانستند مردم سعى نمایند و تصرف كنند در امور معاش خود، و دنیا همیشه بر ایشان تار بود، و عیشو نمى

 ارد؛تر است و احتیاج به بیان ندلوع خورشید، از آفتاب روشنو مصالح ط نبود،و روح و روشنائى و نورر، گوارا 

 [دی]غروب خورش

                                                      
 بالیاء و الباقون بالتاء.« و الذین یدعون»و قرأ قتیبة عن الكسائي .  1

ء، اللؤلؤي . و قرأ الجمهور: تدعون، بتاء الخطاب، و عیسى، و سالم، و یعقوب: بیاء الغیبة. و قال صاحب الكامل أبو القاسم بن جبارة: یدعون بالیا.  2

 .و ابن یونس عن الكسائي، و أبو عمارة عن حفص و سالم، و النهاوندي عن قتیبة، و ابن الجالء عن نصیر، و ابن حبیبعن أبي عمرو 

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-4 2، حدیث43. درباره نطق و كتابت در جلسه  3

  //shura-ash-42-32http://yekaye.ir 1دیث، ح46درباره درخت خرما در جلسه 

كه البته در آنجا خودم ترجمه كرده بودم و در اینجا ترجمه مرحوم  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-08 1، حدیث179درباره ماه در جلسه 

 مجلسي قرار داده شده است.

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-9  9پاورقي 338درباره آالت صوت و كالم در جلسه

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-70 10پاورقي  651بندي نهایي روایت در جلسه و جمع

http://yekaye.ir/al-alaq-96-4/
http://yekaye.ir/32-42-ash-shura/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-08/
http://yekaye.ir/al-balad-90-9/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-70/
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تأمل كن در منافع غروب آفتاب، كه اگر آن نبود مردم را قرار و سكون میسّر نبود با شدّت احتیاجى كه دارند به نوم  بلكه

ایشان قوّت یابد، و قوّت هاضمه بر انگیخته [ بر آید، و حواس ي]= خواب[ و استراحت تا آن كه ابدان ایشان از كالل ]= خستگ

داشت تا آن كه پیوسته بود، حرص مردم را بر آن مىبه سوى اعضاء و اگر همیشه روز مى اشود براى هضم طعام و رسانیدن غذ

دارند كار كنند و بدنهاى خود را بكاهند به درستى كه بسیارى از مردم آن مقدار حرص بر جمع و كسب و ذخیره كردن اموال 

افكندند. و كردند كه خود را از كار مىكار مى چندانگرفتند و شد ایشان را، هر آینه قرار نمىكه اگر تاریكى شب مانع نمى

 شدند.شد كه حیوانات و نباتات ضایع مىاى تفتیده مىآمد، زمین از حرارت آفتاب به مرتبهایضاً اگر شب در نمى

نند چراغى د چنین مقدّر كرده كه آفتاب گاهى طلوع كند و گاهى غروب كند به ماقادر خبیر به حكمت و تقدیر خو پس

رند و استراحت كه گاهى براى اهل خانه برافروزند كه حوائج خود را به آن تمشیت دهند و گاهى برگیرند كه ایشان قرار گی

 ال بنى آدم آفریده.نمایند، پس نور و ظلمت كه ضد یك دیگرند هر دو را براى نظام عالم و انتظام احو

 []فصول چهارگانه سال

ایضاً تفكّر نما در بلند و پست شدن آفتاب، براى آن كه در هر سال چهار فصل مختلف پدید آید و تدبیر در مصلحت  و

هاى میوه در آنها متولد گردد گردد كه مادّهحكیم قدیر ظاهر گردد، پس در زمستان حرارت در باطن درخت و نبات پنهان مى

 آن ابر و باران در هوا متولد شود و ابدان حیوانات محكم شود و قوّت یابد. ز[ پدید آید كه ايو در هوا كثافتى ]= تراكم

ها برویند و حیوانات ها و شكوفهها و گلدر بهار موادّى كه در زمستان اشجار و نباتات متولّد شده به حركت آیند، و گیاه و

 حركت آیند.براى فرزند به هم رسانیدن به 

شوند و رطوبات فاضله و اخالط فاسده ابدان حیوانات به تحلیل ها پخته مىدر تابستان به سبب شدت حرارت هوا میوه و

 روند و رطوبت روى زمین كم شود كه اعمال و عمارات و غیره به آسمانى میسّر گردد.

ها دراز شود كه اعمالى كه در شب باید ود و شبها صحیح شها مرتفع گردد و بدندر پائیز هوا صاف گردد و بیمارى و

 انجامد.به عمل آید میسّر گردد، و اگر مصالح این فصول را استقصا نمائیم سخن به طول مى

 گانه[دوازده يها]ماه

گانه )یعنى حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد تفكّر كن در گردیدن آفتاب به حركت خاصه خود در بروج دوازده اكنون

شود و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت( و تدبیر صانع قدیر در آن، به درستى كه به این دور تمام مى سنبله و میزانو 

ها ها و میوهو تابستان و پائیز و زمستان، و در این مقدار از حركت آفتاب غلّه هارآید فصول چهارگانه، یعنى بسال، و به عمل مى

بینى كه سال شمسى مقدارش حركت آفتاب گیرند. نمىو باز در سال دیگر نشو و نما از سر مىشود رسد و كارشان تمام مىمى

ها را از زمانى كه حق تعالى عالم را كنند[ زمان بهاست از اول حمل تا اول حمل؛ و به این سال و امثال آن پیمایند ]= محاس

ها و اجارات و هاى قرضد مردم عمرهاى خود را و وقتكننها حساب مىآفریده تا هر عصر و زمانى كه خواهد. و به این

 گردد.شود و به این حساب مضبوط مىمعامالت و سایر امور خود را و به یك دوره آفتاب، یك سال تمام مى

 نسبت به هم[ دیو خورش نی]حركت زم
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كن در چگونگى تابیدن آفتاب كه به چه نحو تدبیر كرده است حكیم وهّاب، به درستى كه اگر در یك موضع آسمان  نظر

ها و دیوارها و سقفها مانع گردیدند و كوهور نمىنمود هر آینه بسیارى از جهات از نور آن بهرهایستاده بود و تجاوز از آن نمى

یضش عام و نفعش تمام باشد چنان مقدّر ساخته كه در اول روز از مشرق بر آید و ف تخواسگردید تابش آن را و چون مىمى

بر آنچه مقابل آن است از جهت مغرب بتابد و پیوسته حركت كند و بگردد به جاهاى مختلف االوضاع از نور خود بهره رساند 

ماند كه بهره خود را موضعى از مواضع نمى یچتا به مغرب منتهى گردد و به جانب مشرق كه در اول روز نتابیده بتابد، پس ه

از نور خورشید نیابد؛ )زهى منعمى كه در خوان احسانش گرده خورشید را به ذرات بر جمیع ساكنان معموره امكان از جماد 

بهره نگذاشته.پس فرمود كه( اگر آفتاب یك سال یا كمتر تخلف و نبات و انسان و حیوان قسمت كرده و هیچ یك را بى

[ مردم اینمود، پس ]آبود، بلكه ایشان را در آن حال ثبات و بقا محال مىتابید حال ایشان ابتر مىو بر اهل جهان نمى رزیدوىم

اند بینند كه این قسم امور جلیله كه نزد ایشان در تحصیل آنها چاره و حیله نیست چگونه بر مجارى خویش جارى گردیدهنمى

 اند.ى آدم از اوقات خود تخلّف نورزیدهو جهت صالح عالم و بقاى نوع بن

 []تابش ماه

ها به كن به ماه كه در آن دالیلى است نمایان بر وجود خداوند عالمیان، كه عامّه ناس ]= مردم[ در معرفت ماه استدالل

ست زیرا كه سال شناسند اما با سال شمسى كه مبنى بر حركت آفتاب است موافق نیفرمایند، و سال قمرى را به آن مىكار مى

هاى ها و سالشود و به این سبب ماهنشو و نماى ثمار و اشجار در آن مدت تمام نمى وگیرد قمرى جمیع چهار فصل را فرا نمى

هاى قمرى )مانند ماه مبارك رمضان( گاه در زمستان گاه در ورزند و ماهى از ماهها شمسى تخلّف مىها و سالقمرى از ماه

 .باشدتابستان مى

كن در روشنى و تابش ماه در ظلمت شب سیاه، و منفعت آن؛ زیرا كه به آن، بر ]رغم[ مصلحتى كه گفتیم كه در  تفكّر

استراحت حیوانات و سردى هوا براى صالح ایشان و نباتات، باز مصلحت در آن نبود كه همیشه  تاریكى شب هست از براى

عمل از اعمال در آن متمشّى نگردد ]= امكان انجام شدن نداشته  هیچو در نهایت ظلمت باشد كه هیچ روشنى در آن نباشد 

شوند كه در شب كار كنند براى تنگى وقت بر ایشان به جهت اتمام اعمال در باشد[، زیرا كه بسیار است كه مردم محتاج مى

مانند شخم كردن  آورند،مىل روز، یا براى شدّت گرمى هوا در روز؛ پس شب، از جهت نور ماه، بسیارى از اعمال را به عم

زمین و خشت مالیدن در شب و چوب بریدن و اشباه این اعمال، پس )مدبّر لیل و نهار و خالق ظلمت و انوار( نور ماه را 

یاورى گردانیده است براى مردم در معاش ایشان در هنگامى كه محتاج به آن گردند و انسى گردانید براى مسافران كه در 

  ؛ندها حركت كنشب

 ]تنوع حاالت ماه[

ها در تمام شب باشد و در بعضى مطلقا نباشد؛ و نورش را كمتر از نور و باز چنان مقرر گردانیده كه در بعضى از شب

شد، و مردم مانند روز در معاش خود به حركت خواهند بود منفعت شب برطرف مىآفتاب گردانیده كه اگر مانند آفتاب مى

 گردید. هالك ایشان مى موجبشد و ایشان حرام مىبود و سكون و راحت بر 
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، و در حینى (و گاه در عقده خسوف و وبال)در تغییر احوال ماه كه گاه بدر است و گاه هالل، و گاه در بوته محاق  و

هر زاید و در زمانى ناقص، تنبیهى است بندگان را بر قدرت خداوندى كه خالق و مقدر وى است و بر وفق مصالح عباد به 

 گرداند.خواهد او را مىنحو كه مى

 177-175، ص55بحار األنوار، ج ؛132-128توحید المفضل، ص

 ... قَالَالْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ  قَالَ َحدَّثَنِي  رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ 

ا لَبَطَلَ أَمْرُ الْعَالَمِ كُلِّهِ فَلَمْ فَكِّرْ یَا مُفَضَّلُ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا لِإِقَامَةِ دَوْلَتَيِ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ فَلَوْ لَا طُلُوعُهَ قَالَ الصَّادِقُ ع

 أُمُورِهِمْ وَ الدُّنْیَا مُظْلِمَةٌ عَلَیْهِمْ وَ لَمْ یَكُونُوا یَتَهَنَّئُونَ بِالْعَیْشِ مَعَ فَقْدِهِمْ لَذَّةَ النُّورِ یَكُنِ النَّاسُ یَسْعَوْنَ فِي مَعَایِشِهِمْ وَ یَتَصَرَّفُونَ فِي 

بَلْ تَأَمَّلِ الْمَنْفَعَةَ فِي غُُروبِهَا فَلَوْ لَا  حِهِوَ رَوْحَهُ وَ الْإِرُْب فِي طُلُوعِهَا ظَاهِرٌ مُسْتَغْنٍ بِظُهُورِهِ عَنِ الْإِطْنَابِ فِي ذِكْرِهِ َو الزِّیَادَةِ فِي َشرْ

دَانِهِمْ وَ جُمُومِ حَوَاسِّهِمْ وَ انْبِعَاثِ الْقُوَّةِ غُرُوبُهَا لَمْ یَكُنْ لِلنَّاسِ هُدُوءٌ وَ لَا قَرَارٌ مَعَ عِظَمِ حَاجَتِهِمْ إِلَى الْهُدُوءِ وَ الرَّاحَةِ لِسُكُونِ أَبْ

 مُطَاوَلَتِهِ عَلَى مَا یَعْظُمُ نِكَایَتُهُ ضْمِ الطَّعَامِ وَ تَنْفِیذِ الْغِذَاءِ إِلَى الْأَعْضَاءِ ثُمَّ كَانَ الْحِرْصُ سَیَحْمِلُهُمْ مِنْ مُدَاوَمَةِ الْعَمَلِ وَالْهَاضِمَةِ لِهَ

ظُلْمَتِهِ عَلَیْهِمْ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ هُدُوءٌ وَ لَا قَرَارٌ حِرْصاً عَلَى الْكَسِْب وَ الْجَمْعِ وَ فِي أَبْدَانِهِمْ فَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ لَا جُثُومُ هَذَا اللَّیْلِ لِ

ا اللَّهُ بِحِكْمَتِهِ وَ تَدْبِیرِهِ بِدَوَامِ الشَّمْسِ بِضِیَائِهَا  وَ تُحْمِي كُلَّ مَا عَلَیْهَا مِنْ حَیَوَانٍ وَ نَبَاتٍ فَقَدَّرَهَ  الِادِّخَارِ ثُمَّ كَانَتِ الْأَرْضُ تَسْتَحْمِي

یَغِیبُ عَنْهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ لِیَهْدَءُوا وَ یَقِرُّوا فَصَارَ تَطْلُعُ وَقْتاً وَ تَغْرُبُ وَقْتاً بِمَنْزِلَةِ سِرَاجٍ یُرْفَعُ لِأَهْلِ الْبَیْتِ تَارَةً لِیَقْضُوا حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ 

ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَ انْحِطَاطِهَا  تَضَادِّهِمَا مُنْقَادَیْنِ مُتَظَاهِرَیْنِ عَلَى مَا فِیهِ صَلَاحُ الْعَالَمِ وَ قِوَامُهُ ثُمَّ فَكِّرْ بَعْدَ هَذَا فِي النُّورُ وَ الظُّلْمَةُ مَعَ

یرِ وَ الْمَصْلَحَةِ فَفِي الشِّتَاءِ تَعُودُ الْحَرَارَةُ فِي الشَّجَرِ وَ النَّبَاتِ فَیَتَوَلَّدُ لِإِقَامَةِ هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ السَّنَةِ وَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّدْبِ

رَّبِیعِ تَتَحَرَّكُ وَ تَظْهَرُ الْمَوَادُّ یَوَانِ وَ تَقْوَى وَ فِي الفِیهِمَا مَوَادُّ الثِّمَارِ وَ یَسْتَكْثِفُ الْهَوَاءُ فَیَنْشَأُ مِنْهُ السَّحَابُ وَ الْمَطَرُ وَ تَشْتَدُّ أَبْدَانُ الْحَ

صَّیْفِ یَحْتَدِمُ الْهَوَاءُ فَتَنْضَجُ الثِّمَارُ وَ تَتَحَلَّلُ فُضُولُ الْمُتَوَلِّدَةُ فِي الشِّتَاءِ فَیَطْلُعُ النَّبَاتُ وَ تَنَوَّرُ الْأَشْجَارُ وَ یَهِیجُ الْحَیَوَانُ لِلسِّفَادِ وَ فِي ال

مْرَاضُ وَ تَصِحُّ الْأَبْدَانُ وَ یَمْتَدُّ اللَّیْلُ وَ  وَ یَجِفُّ وَجْهُ الْأَرْضِ فَتَهَیَّأُ لِلْبِنَاءِ وَ الْأَعْمَالِ وَ فِي اْلخَرِیفِ یَصْفُو الْهَوَاءُ وَ یَرْتَفِعُ الْأَالْأَبْدَانِ

إِلَى مَصَالِحَ أُخْرَى لَوْ تَقَصَّیْتُ لِذِكْرِهَا لَطَالَ فِیهَا الْكَلَامُ فَكِّرِ الْآنَ فِي تَنَقُّلِ  یُمْكِنُ فِیهِ بَعْضُ الْأَعْمَالِ لِطُولِهِ وَ یَطِیبُ الْهَوَاءُ فِیهِ

لْأَزْمِنَةُ الْأَرْبَعَةُ مِنَ السَّنَةِ الشِّتَاءُ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ االشَّمْسِ فِي الْبُرُوجِ الِاثْنَيْ عَشَرَ لِإِقَامَةِ دَوْرِ السَّنَةِ وَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّدْبِیرِ فَهُوَ الدَّوْرُ 

 تُدْرِكُ الْغَلَّاتُ وَ الثِّمَارُ وَ تَنْتَهِي إِلَى وَ الرَّبِیعُ وَ الصَّیْفُ وَ الْخَرِیفُ وَ یَسْتَوْفِیهَا عَلَى التَّمَامِ وَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ دَوَرَانِ الشَّمْسِ

حَمَلِ فَبِالسَّنَةِ وَ أَخَوَاتِهَا یُكَالُ ودُ فَیَسْتَأْنِفُ النُّشُوءُ وَ النُّمُوُّ أَ لَا تَرَى أَنَّ السَّنَةَ مِقْدَارُ مَسِیرِ الشَّمْسِ مِنَ الْحَمَلِ إِلَى الْغَایَاتِهَا ثُمَّ تَعُ

مِنْ غَابِرِ الْأَیَّامِ وَ بِهَا یَحْسُبُ النَّاسُ الْأَعْمَارَ وَ الْأَوْقَاتَ الْمُوَقَّتَةَ لِلدُّیُونِ  الزَّمَانُ مِنْ لَدُنْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَالَمَ إِلَى كُلِّ وَقْتٍ وَ عَْصرٍ

 الصِّحَّةِ  سَابُ الزَّمَانِ عَلَىوَ الْإِجَارَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ وَ بِمَسِیرِ الشَّمْسِ تَكْمُلُ السَّنَةُ وَ یَقُومُ حِ

مَاءِ فَتَقِفُ لَا تَعْدُوهُ لَمَا وَصَلَ شُعَاعُهَا انْظُرْ إِلَى شُرُوقِهَا عَلَى الْعَالَمِ كَیْفَ دُبِّرَ أَنْ یَكُونَ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَبْزُغُ فِي مَوْضِعٍ مِنَ السَّ

 وَ الْجُدْرَانَ كَانَتْ تَحْجُبُهَا عَنْهَا فَجُعِلَتْ تَطْلُعُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَتَشْرُقُ عَلَى وَ مَنْفَعَتُهَا إِلَى كَثِیرٍ مِنَ الْجِهَاتِ لِأَنَّ الْجِبَالَ

فَتَشْرُقَ عَلَى مَا اسْتَتَرَ عَنْهَا فِي أَوَّلِ ْغرِبِ مَا قَابَلَهَا مِنْ وَجْهِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَا تَزَالُ تَدُوُر وَ تَغْشَى جِهَةً َبعْدَ جِهَةٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إَِلى الْمَ

مِقْدَارَ عَامٍ أَوْ بَعْضَ عَامٍ  قُدِّرَتْ لَهُ وَ لَوْ تَخَلَّفَتْ النَّهَارِ فَلَا یَبْقَى مَوْضِعٌ مِنَ الْمَوَاضِعِ إِلَّا أَخَذَ بِقِسْطِهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ مِنْهَا وَ الْإِرْبِ الَّتِي 
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جَلِیلَةُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُمْ فِیهَا نَ یَكُونُ حَالُهُمْ بَلْ كَیْفَ كَانَ یَكُونُ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ بَقَاءٌ أَ فَلَا یَرَى النَّاسُ كَیْفَ هَذِهِ الْأُمُورُ الْكَیْفَ كَا

 وَاقِیتِهَا لِصَلَاحِ الْعَالَمِ وَ مَا فِیهِ بَقَاؤُهُ حِیلَةٌ فَصَارَ تَجْرِي عَلَى مَجَارِیهَا لَا تَعْتَلُّ وَ لَا تَتَخَلَّفُ عَنْ مَ 

هُ لَا یَسْتَوْفِي الْأَزْمِنَةَ  الشُّهُورِ وَ لَا یَقُومُ عَلَیْهِ حِسَابُ السَّنَةِ لِأَنَّ دَوْرَاسْتَدِلَّ بِالْقَمَرِ فَفِیهِ دَلَالَةٌ جَلِیلَةٌ  تَسْتَعْمِلُهَا الْعَامَّةُ فِي مَعْرِفَةِ

هْرُ مِنْ شُهُورِ وهُ تَتَخَلَّفُ عَنْ شُهُورِ الشَّمْسِ وَ سِنِیهَا وَ صَارَ الشَّرْبَعَةَ وَ نُشُوءَ الثِّمَارِ وَ تَصَرُّمَهَا وَ لِذَلِكَ صَارَتْ شُهُورُ الْقَمَرِ وَ سِنُالْأَ

 الْقَمَرِ یَنْتَقِلُ فَیَكُونُ مَرَّةً بِالشِّتَاءِ وَ مَرَّةً بِالصَّیْفِ 

لَى النَّبَاتِ لَمْ یَكُنْ عَةِ إِلَى الظُّلْمَةِ لِهَدْءِ الْحَیَوَانِ وَ بَرْدِ الْهَوَاءِ رْ فِي إِنَارَتِهِ فِي ظُلْمَةِ اللَّیْلِ وَ الْإِرْبِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَعَ الْحَاجَفَكِّ

عَمَلِ بِاللَّیْلِ لِضِیقِ ءٌ مِنَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى الْيْ فَلَا یُمْكِنُ فِیهِ شَصَلَاحٌ فِي أَنْ یَكُونَ اللَّیْلُ ظُلْمَةً دَاجِیَةً لَا ضِیَاءَ فِیهَا 

ضِ وَ ضَرْبِ اللَّبَنِ الًا شَتَّى كَحَرْثِ الْأَرْ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ أَعْمَ  هِ فَیَعْمَلُ الْوَقْتِ عَلَیْهِمْ فِي تَقَصِّي الْأَعْمَالِ بِالنَّهَارِ أَوْ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَ إِفْرَاطِ

ینَ وَ جُعِلَ عَایِشِهِمْ إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ َو أُنْساً لِلسَّائِرِوَ قَطْعِ الْخَشَبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَجُعِلَ ضَوْءُ الْقَمَرِ مَعُونَةً لِلنَّاسِ عَلَى مَ

مْ بِالنَّهَارِ وَ هَا لِكَیْلَا تَنْبَسِطَ النَّاسُ فِي الْعَمَلِ انْبِسَاطَهُ دُونَ بَعْضٍ وَ نُقِصَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ وَ ضِیَائِ طُلُوعُهُ فِي بَعْضِ اللَّیْلِ

 یَمْتَنِعُوا مِنَ الْهَدْءِ وَ الْقَرَارِ فَیُهْلِكَهُمْ ذَلِكَ 

هَذَا وَ مُحَاقِهِ وَ زِیَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ كُسُوفِهِ مِنَ التَّنْبِیهِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ خَالِقِهِ الْمُصَرِّفِ لَهُ   هِ وَ فِي تَصَرُّفِ الْقَمَرِ خَاصَّةً فِي مُهَلِّ

 1التَّصْرِیفَ لِصَلَاحِ الْعَالَمِ مَا یُعْتَبَرُ فِیهِ الْمُعْتَبِرُونَ.

                                                      
 اند:ناظر به آفرینش ماه و خورشید و شب و روز این دو روایت نیز قابل توجه 1

 كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ،  جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدّاً مَحْدُوداً، وَ أَمَداً مَمْدُوداً یُولِجُبِقُدْرَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ بِقُوَّتِهِ وَ مَیَّزَ بَیْنَهُمَا 

لنَّصَبِ، وَ جَعَلَهُ لِبَاساً لِیَلْبَسُوا اهُمُ اللَّیْلَ لِیَسْكُنُوا فِیهِ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَ نََهضَاتِ خََلقَ لَوَ یُولِجُ صَاحِبَهُ فِیهِ بِتَقْدِیرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِیمَا یَغْذُوهُمْ بِهِ، وَ یُنْشِئُهُمْ عَلَیْهِ فَ

یَتَسَبَّبُوا إِلَى رِزْقِهِ، وَ یَسْرَحُوا فِي  مُبْصِراً لِیَبْتَغُوا فِیهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَ لِةً وَ خَلََق لَهُمُ النَّهارَمِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ، فَیَكُونَ ذَلِكَ لَهُمْ جَمَاماً وَ قُوَّةً، وَ لِیَنَالُوا بِهِ لَذَّةً وَ شَهْوَ

ي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ، وَ مَنَازِلِ فِهُمْ، وَ یَنْظُرُ كَیْفَ هُمْ لِكَ یُصْلِحُ شَأْنَهُمْ، وَ یَبْلُو أَخْبَارَأَرْضِهِ، طَلَباً لِمَا فِیهِ نَیْلُ الْعَاجِلِ مِنْ دُنْیَاهُمْ، وَ دَرَكُ الْآجِلِ فِي أُخْرَاهُمْ بِكُلِّ ذَ

 (6، دعاءاحِ وَ الْمَسَاءِ:بَوَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الصَّ)؛  وا بِالْحُسْنَى.فُرُوضِهِ، وَ مَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ، لِیَجْزِيَ الَّذِینَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا، وَ یَجْزِيَ الَّذِینَ أَحْسَنُ

مِعَةً مَ ع قَالَ یَا مَعْشَرَ الْحَوَارِیِّینَ الصَّلَاةَ جَاِإنَّ عِیسَى ابْنَ مَرْیَ أخرج ابن مردویه عن عبد اهلل بن مغفل قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و ]آله و[ سلم

مَ عَلَى رَأْسِ جُرْثُومَةٍ رَّتِ الْأَلْوَانُ فَسَارَ بِهِمْ عِیسَى ع إِلَى فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقَاضَمَّرَتِ الْبُطُونُ وَ غَارَتِ الْعُیُونُ وَ اصْفَفَخَرَجَ الْحَوَارِیُّونَ فِي هَیْئَةِ الْعِبَادَةِ قَدْ تَ

  ي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ الَّذِي أَنْزَلَهُالَ یَا مَعْشَرَ الْحَوَارِیِّینَ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لَأَجِدُ فِمَتِهِ فَقَ آیَاتِ اللَّهِ وَ حِكْ  فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ أَنْشَأَ یَتْلُو عَلَیْهِمْ مِنْ

مَضَى عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ  قَ اللَّیْلَ لِثَلَاثِ خِصَالٍ وَ خَلَقَ النَّهَارَ لِسَبْعِ خِصَالٍ فَمَنْلَاللَّهُ فِي الْإِنْجِیلِ أَشْیَاءَ مَعْلُومَةً فَاعْمَلُوا بِهَا قَالُوا یَا رُوحَ اللَّهِ وَ مَا هِيَ قَالَ خَ

هَارِكَ وَ تَسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ الَّذِي عُرُوقُ الْفَاتِرَةُ الَّتِي أَتْعَبْتَهَا فِي نَللَّیْلَ لِتَسْكُنَ فِیهِ الْاوَ هُوَ فِي غَیْرِ هَذِهِ الْخِصَالِ خَاصَمَهُ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَخَصَمَاهُ خَلَقَ 

لَ وَ خَلَقَ النَّهَارَ لِتُؤَدِّيَ فِیهِ ذَا مَا خَلَقَ لَهُ اللَّیْإِلَى رَبَِّك فَهَ  لُثٌ تَقُومُ وَ ثُلُثٌ تَضَرَّعُكَسَبْتَهُ بِالنَّهَارِ  ثُمَّ لَا تَعُودُ فِیهِ وَ تَقْنُتَ فِیهِ قُنُوتَ الصَّابِرِینَ فَثُلُثٌ تَنَامُ وَ ثُ

 وَلِیّاً لِلَّهِ كَیْمَا یَتَغَمَّدَكُمُ یهِفِي الْأَرْضِ تَبْتَغِي الْمَعِیشَةَ مَعِیشَةَ یَوْمِكَ وَ أَنْ تَعُودُوا فِ وَ تَبِرَّ وَالِدَیْكَ وَ أَنْ تَْضرِبَ  الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ الَّتِي عَنْهَا تُسْأَلُ وَ بِهَا تُخَاطَبُ

أَنْ تُجَاهِدُوا فِي سَبِیِل وَامُ الدِّینِ وَ رُوا بِمَعْرُوفٍ وَ َأنْ تَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ فَهُوَ ذِرْوَةُ الْإِیمَانِ وَ قِاللَّهِ بِرَحْمَتِهِ وَ أَنْ تُشَیِّعُوا فِیهِ جَنَازَةً كَیْمَا تَنْقَلِبُوا مَغْفُوراً لَكُمْ وَ أَنْ تَأْمُ

یكٍ  الْقِیَامَةِ فَخَصَمَاهُ عِنْدَ مَلِارُ وَ هُوَ فِي غَیْرِ هَذِهِ الْخِصَالِ خَاصَمَهُ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ یَوْمَاللَّهِ تُزَاحِمُوا إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ فِي قُبَّتِهِ وَ مَنْ مَضَى عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَ

 (357، ص5الدر المنثور، ج. )مُقْتَدِرٍ
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كُمْ لَهُ الُْملْكُ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ ي الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْري لِأَجَلٍ مُسَمًّیُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَیُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهارِ وَ ( »1

 «وَ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمیرٍ

 یین فرموده بپیمایند.به اهدافشان مسیري غیر از مسیري كه خدا تع ها كه مبادا براي رسیدندر آیات قبل هشدار داد به انسان

كاره بودن ما هایي كه هم كامال تحت ید قدرت خدا بودن و هیچرود از عرصهدر این آیه نیز سراغ بیان مورد دیگري مي

ار داده لشعاع خود قرادر آن معلوم است؛ و هم هر روز پیش چشم ماست و تحوالت عظیمي است كه تمام زندگي ما را تحت

نچه غیر خدا كه دهد كه آیا هر آاست: یعني شب و روز و تسخیر خورشید و ماه در راستاي تدبیر عالم؛ و بالفاصله هشدار مي

 ترین چیزها هست؟!ارزشروید، آیا مالك حقیقيِ كوچكترین و كمسراغش مي

 

كُمْ لَهُ الُْملْكُ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ ي الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْري لِأَجَلٍ مُسَمًّفِي اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ( »2

 «وَ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمیرٍ

 است: ایم برایمان عادي شدهبوده هاي پیرامون ماست كه چون بسیار شاهد آنترین پدیدهتحول روز و شب از عظیم

شود تا حدي كه جا كامال تاریك ميرود و ظرف چند دقیقه همهجا روشن است اما یكدفعه روز در دل شب فرو ميهمه

 ست.كند اما عمده فضا و محیط همچنان تاریك اروشن كردن هزاران پروژكتور تنها اندكي از پیرامون ما روشن مي

ه چشم كرود و ظرف چند دقیقه، از وضعیتي جا تاریك است اما یكدفعه شب در دل روز فرو ميدر پایان شب هم، همه

ل براي دیدن شود و چراغهایي كه تا چند دقیقه قبشویم كه همه چیز براحتي دیده ميدیدي به وضعیتي منتقل ميچشم را نمي

 ماند.ن محل نزدیك و دور از چراغ نميشود كه تفاوتي در روشنایي بیاثر مينمود، چنان بيبسیار ضروري مي

اینها همه ناشي از آن است كه خداوند خورشید را در نسبت با زمین چنان مسخر فرموده كه این تحوالت عظیم با نظمي 

 دهد.آور رخ ميحیرت

دقیق، در نسبت در عین حال، براي آن كه آن ظلمات زندگي ما را كامال مختل نكند ماه را قرار داده، كه آن هم در نظمي 

 (1با زمین و خورشید در حركت است )حدیث

 گرفته است. این است خدایي كه ربوبیت ما را برعهده

بندیم كه حقیقتا مالك هیچ چیزي نیستند گذاریم و براي انجام كارهایمان به اموري دل ميآنگاه عاقالنه است كه او را وامي

 اند؟!و خودشان كامال در ید قدرت الهي

 

 «یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّیْلِ( »3

 چیست؟« و روز را در شب كندداخل ميرا در روز  شب»مقصود از اینكه 

كند داخل مي و روز را در شب افزاید؛كند و بر مقدار شب ميكند یعني از مقدار روز كم ميداخل ميرا در روز  شبالف. 

كند ]اغلب هاست كه در ایام مختلف سال تفاوت ميفوق؛ و این اشاره به بلند و كوتاه شدن روز و شب یعني برعكس حالت
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(، تا خود مرحوم طبرسي 728ص،2البیان، جعباس و حسن و مجاهد و ... )به نقل از مجمعمفسران، از قدیم مانند ابن

 اند.[( این دیدگاه را داشته29، ص17( تا معاصرین )مانند: المیزان، ج631، ص8البیان، ج)مجمع

؛ و ماوردي، به 728ص،2البیان، جب. اینكه هر یك از شب و روز در جاي دیگري وارد شود )جبائي، به نقل از مجمع

خواهد بگوید تغییر وضعیت روز به شب و بالعكس، یك امر دفعي نیست، بلكه ( در واقع مي88، ص3نقل از البحر المحیط، ج

كم روز وارد شب كند از آن طرف هم كمكم بر روشنایي روز غلبه مياش كمشود و تاریكيرد روز ميكم شب واگویي كم

 كند.كم درون تاریكي شب نفوذ مياش كمشود و روشنایيمي

 (88، ص3نقل از البحر المحیط، ج عطیه، بهج. منظور صِرف پشت سر هم آمدن روز و شب است )ابن

 د. ...

 نکته:

( ؛ و با فعل مخاطب 6؛ حدید/29؛ لقمان/61همین صورت )فعل غایب: یولج( در سه جاي دیگر قرآن )حج/این تعبیر به 

 ( آمده است.27عمران/( در یك مورد )آلتُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّیْلِ)

 

 «يمُسَمًّسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْري لِأَجَلٍ ( »4

پذیر است؛ چرا كه خورشید و ماه اجل و مهلتي نظام دنیا تحت تسخیر الهي است و زمان حیات در زمین، محدود و پایان

 دارند كه به سوي آن رهسپارند.

 نکته:

 ؛33)ابراهیم/ آمده است«( لكم»آیه دیگر قرآن كریم )به همین صورت، یا به اضافه  6در « سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ»تعبیر 

 ( آمده است؛5؛ زمر/29؛ لقمان/2؛ رعد/61؛ عنكبوت/12نحل/

 در سه مورد آخر نیز تكرار شده است. «يكُلٌّ یَجْري لِأَجَلٍ مُسَمًّ»و این تعبیر همراه با تعبیر 

 

 « مِنْ قِطْمیرٍذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یَمْلِكُونَ( »5

 تقابلي كه در این آیه بین مُلك خداوند و مِلكِ غیر او برقرار شده، قابل توجه است:

 از طرفي با تقدیم خبر بر مبتدا، و نیز معرفه آوردن مبتدا، مُلك و سلطنت را تنها و تنها از آنِ خداوند معرفي نمود؛

و  -كه حداقلي از اثر سیركنندگي را دارد  -« یك خرما»، نگفت و از طرف دیگر، در مورد اینكه آنان مالك چیزي نیستند

حتي به »بلكه فرمود  -كه حداقل بتوان آن را كاشت و بعدا محصولي از آن به دست آورد  -« یك هسته خرما»حتي نگفت 

 «!اندازه یك پوست روي هسته خرما

 

 «اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَیُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِي ( »6
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طبیعت مسخّر خداست. نظام  چرا كهكوتاه و بلند شدن شب و روز و یا انتقال تدریجى هر یك به دیگرى تصادفى نیست. 

 (484، ص9تفسیر نور، ج)

 

 «ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ يلشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ یَجْري لِأَجَلٍ مُسَمًّیُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّیْلِ وَ سَخَّرَ ا( »7

 (485، ص9تفسیر نور، ج)از توجّه به آفرینش منظّم و هدفدار و زمان بندى شده، توحید خود را تقویت كنید. 

 

 

 ال وَ بِشِرْكِكُمْ یَكْفُرُونَ الْقِیامَةِ  یَوْمَ وَ لَكُمْ اسْتَجابُوا مَا سَمِعُوا لَوْ  وَ دُعاءَكُمْ یَسْمَعُوا ال تَدْعُوهُمْ إِنْ 14( آیه 35( سوره فاطر )714

 11/1/1397خَبیرٍ  مِثْلُ یُنَبِّئُكَ

 ترجمه

دادند، و روز قیامت به شنیدند پاسخي به شما نميشنوند، و  اگر هم ]فرضاً[ مياگر آنان را بخوانید خواندنِ شما را نمي

 چیزدان، تو را باخبر نكند.همه ا كافر ]و ناسپاس[ شوند، و ]هیچكس[ همچون آگاهيْورزي شمشرك

 نکات ادبی

 د عاءَك مْ  ،تَدْع وه مْ 

 لیبا توجه و م يزیخواستن چ» ایو« با كالم يشدن به جانب كس لیمتما» يدر اصل به معنا« دعو»ماده  قبال بیان شد كه

ندا »تفاوت كه  نیدعا همان ندا دادن است با ا گر،ید ریاست. به تعب« دعوت كردن و خواندن» يو معادل كلمات فارس« به آن

 ( باشد. يآهسته )نجو ایبلند  يبا صدا توانديبلند است، اما دعا م يعموما با صدا« دادن

دعا » ي( و هم به معنا5/اف بَأْسُنا؛ اعر)َفما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ روديبه كار م« ادعا كردن» يهم به معنا ،«دَعْوَى»مصدر 

 .(10؛ یونس/رَبِّ الْعالَمِینَ )وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ« كردن

 .رودت كردن همراه با استغاثه به كار درخواس يدر معناشود كه مي اریدعا كردن بس نیهمچن

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-12 317جلسه 

 ی نَبِّئ كَ 

كه مخاطب از آن خبر  روديبه كار م یيتفاوت كه اوال نبأ در جا نیاند با ادانسته« خبر» يرا عموما به معنا« نبأ»ماده 

 يخبر« نبأ» ایان؛ و ثریخ ایكه مخاطب خودش از مطلب آگاه است  كندينم يفرق« خبر»كه در كلمه  ياست، در حال اطالعيب

 .شوديحاصل م يظن قو ای نیقیدارد و هم غالبا بر اثر آن  يادیز تیو اهم دهیاست كه هم فا

 يانسان ایو لیچنانكه به س باشد،يم «گریبه مكان د يآمدن از مكان» ياند كه اصل آن به معناداده حیآن توض شهیدرباره ر

را هم « خبر»و  د؛یآيم گریبه مكان د يچون از مكان ندیگويم« نَبْأة»هم « صوت»و به  ند؛یگويم« نابئ»آمده  يگرید يكه از جا

http://yekaye.ir/al-hajj-22-12/
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اند كه دانسته نیرا ا اشهیاند، وجه تسمماده دانسته نیرا از ا« نبوت»و  «امبری: پيّنب»هم كه  ياند و كسانجهت نبأ گفته نیاز هم

 .آوردياز جانب خدا خبر م

  /baqare-http://yekaye.ir/al-2-033 223جلسه 

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-13 188و نیز جلسه 

 خَبيرٍ

و  «علم» يدر معنا يكی روديبه كار م يباورند كه در اصل در دو معن نیبر ا يبرخ« خبر»ماده  دربارهقبال بیان شد كه 

را نرم و آماده  نیچون زم ندیگو «ریخب»هم  زنديرا شخم م نیكه زم يچنانكه به كشاورز ،«يو سست ينرم» يدر معنا يگرید

باشد و به  قیاست كه با اطالع و احاطه دق ياند علممعنا برگردانده و گفته كیدو معنا را به  نیااما اغلب  .كنديم اهیگ شیرو

اش كامال احاطه دارد پنهان مزرعه يایاند كه به زواگفته ریجهت خب نیزننده را هم از اببرد و كشاورز شخم يكنه معلومات پ

 .دهديقرار م نظررا تحت  زیو هنگام كار همه چ

« قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَیْهِ خُبْراً» هیدر آ چنانكهخبردار شدن است  يماده و به معنا نیمصدر ا« خِبْرَةً»و « خُبْر» بیترت نیبد

 .اندبه حساب آورده قیعلم و معرفت دق ي( آن را به معنا91)كهف/

است كه بتوانم علم  نیا ي( به معنا7سَآتیكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ؛ نمل/»اند: به علم دانسته دنیاطالع  و رس لهیوس يرا به معنا «خَبَر»

 كنم.  دایپ نهیزم نیدر ا يو اطالع

است كه علم به باطن  يكس يماده است و كاربرد آن در مورد خداوند به معنا نیصفت مشبهه از ا ایاسم فاعل و  «ریخب»

« خبر دهنده مُخبِر:» يدر مورد خدا به معنا «ریخب» دیاند كه شااحتمال را هم مطرح كرده نیا يامور دارد و البته برخ قیو حقا

 باشد.

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-34 524جلسه 

 حدیث

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

كنم، و لباس ذلت در فرماید: قطعا كه امید هر مومني را كه به غیر من دل ببندد، به یاس تبدیل ميخداوند عز و جل مي

 كنم. پوشم، و او را از وصال خود منصرف، و از قرب خویش دور ميو ميمیان مردم بر تن ا

 كیست كه براي برآورده شدن حوایجش به من امید بسته باشد و بدون اینكه حاجت روا شود او را برگردانده باشم؟

 رغم جرایم عظیمش به من امید داشته باشد و من امیدش را قطع نموده باشم؟ كیست كه علي

بندد، در حالي كه منم كه زنده و اهل كرامت هستم؛ و باب من براي كسي كه مرا ها به غیر من امید ميدر سختي آیا انسان

 بخواند گشوده است؟!

 واي بر كساني كه از رحمتم ناامیدند!

 كند و مراقب ]توجه[ من ]به او[ نیست!و چه اندازه شقاوتمند است كسي كه مرا عصیان مي

http://yekaye.ir/al-baqare-2-033/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-13/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-34/
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 93علیه السالم، ص صحیفة اإلمام الرضا 

أُقَطِّعَنَّ أَمَلَ كُلِّ مُؤْمِنٍ أَمَّلَ دُونِي وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبِي الْحُسَیْنُ ع رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَ

عْتُ بِهِ سِ وَ لَأُنَحِّیَنَّهُ مِنْ وَصْلِي وَ لَأُبَعِّدَنَّهُ مِنْ قُرْبِي مَنْ ذَا الَّذِي أَمَّلَنِي لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ فَقَطَبِالْإِیَاسِ وَ لَأُلْبِسَنَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ بَیْنَ النَّا

دَائِدِ وَ أَنَا الْحَيُّ الْكَرِیمُ وَ بَابِي مَفْتُوحٌ دُونَهَا أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي رَجَانِي بِعَظِیمِ جُرْمِهِ فَقَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّي أَ یَأْمُلُ أَحَدٌ غَیْرِي فِي الشَّ

 1.لِمَنْ دَعَانِي یَا بُؤْساً لِلْقَانِطِینَ مِنْ رَحْمَتِي وَ یَا شِقْوَةً لِمَنْ َعصَانِي وَ لَمْ یُرَاقِبْنِي

 

 هاي خود فرمودند:( امیرالمومنین ع در فرازي از یكي از خطبه2

 ات بكاه! پس اي شنونده! از مستي به درآي! و از غفلتت بیدار شو! و از عجله

و نیست و بناچار او بیندیش در آنچه از جانب خداوند تبارك و تعالي آمده است درباره آنچه جایگزیني ندارد و گریزي از 

 رسي!بدان مي

گاهت بیفت كه عبور خود ات را بر زمین بگذار و تكبر را رها كن و ذهنت را حاضر نما و به یاد قبر و منزلسپس گونه

 تو بدان خواهد افتاد و عاقبتت آنجاست؛ 

 نند؛ كو همان گونه كه باشي با تو همان گونه خواهند بود؛ و هرچه بكاري درو كني؛ و هر چه كني با تو همان 

 یست مگر به اینكه به یكي از این دو تكیه كني: اي نو چاره

 یا طاعت خدا كه بدانچه از آن شنیدي استوار باشي؛ 

 و یا حجت خدا كه بدانچه دانستي استوار باشي؛ 

 «خبیر، تو را باخبر نكند. و ]هیچكس[ همچون آگاهيْ»پس هشدار هشدار؛ و جدي باشید جدي، كه ، 

 1532طبه البالغه، خ؛ نهج156تحف العقول، ص

 روي عن أمیر المؤمنین ع

وَ تَفَكَّرْ فِیمَا َجاءَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِیمَا لَا   فَأَفِقْ أَیُّهَا الْمُسْتَمْتِعُ مِنْ سُكِْركَ وَ انْتَبِهْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ قَصِّْر مِنْ عَجَلَتِكَ

كَ وَ إِلَیْهِ  مِنْهُ ثُمَّ ضَعْ فَخْرَكَ وَ دَعْ كِبْرَكَ وَ أَحْضِرْ ذِهْنَكَ وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ وَ مَنْزِلَكَ فَإِنَّ عَلَیْهِ مَمَرَّ خُلْفَ فِیهِ وَ لَا مَحِیصَ عَنْهُ وَ لَا بُدَّ

لَیْهِ تَقْدَمُ عَلَیْهِ غَداً لَا مَحَالَةَ فَلْیَنْفَعْكَ النَّظَرُ َو كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ وَ كَمَا تَصْنَعُ یُصْنَعُ بِكَ وَ مَا قَدَّمْتَ إِ  مَصِیرَكَ وَ كَمَا تَدِینُ تُدَانُ 

                                                      
گذشت و نیز روایتي در جلسه  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-15 2، حدیث320.قریب به این مضمون حكایتي مشتمل بر روایتي در جلسه  1

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-3 1حدیث 422

 فِیمَا جَاءَكَ عََلى فَأَفِقْ أَیُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اسْتَیْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ أَنْعِمِ الْفِكْرَ البالغه اندكي متفاوت است: عبارات نهج 2

لِنَفْسِهِ وَ ضَعْ فَخْرَكَ وَ احْطُطْ كِبْرَكَ وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ  مِّيِّ ص مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا مَحِیصَ عَنْهُ وَ خَالِفْ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَیْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِيَلِسَانِ النَّبِيِّ الْأُ

حَذَرَ أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ وَ الْجِدَّ الْجِدَّ زْرَعُ تَحْصُدُ وَ مَا قَدَّمْتَ الْیَوْمَ تَقْدَمُ عَلَیْهِ غَداً فَامْهَدْ لِقَدَمِكَ وَ قَدِّمْ لِیَوْمِكَ فَالْحَذَرَ الْ فَإِنَّ عَلَیْهِ مَمَرَّكَ وَ كَمَا تَدِینُ تُدَانُ وَ كَمَا تَ

 . ...أَیُّهَا الْغَافِلُ وَ ال یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیر

http://yekaye.ir/al-hajj-22-15/
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هِ تَقُومُ لَهَا بِمَا سَمِعْتَ مَا سَمِعْتَ وَ وُعِدْتَ فَقَدِ اكْتَنَفَكَ بِذَِلكَ خَصْلَتَانِ وَ لَا بُدَّ أَنْ تَقُومَ بِأَحَدِهِمَا إِمَّا طَاعَةُ اللَّ  فِیمَا وُعِظْتَ بِهِ وَ عِ

 1...ال یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیر وَ إِمَّا حُجَّةُ اللَّهِ تَقُومُ لَهَا بِمَا عَلِمْتَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ وَ الْجِدَّ الْجِدَّ فَإِنَّهُ 

 تدبر

 «لُ خَبیرٍكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ ال یُنَبِّئُكَ مِثْمَ الْقِیامَةِ یَإِنْ تَدْعُوهُمْ ال یَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ یَوْ( »1

یي را هم مالك خوانید پوست هسته خرماو كساني كه غیر از او مي»این آیه شرح جمله آخر آیه قبل است. در آنجا فرمود 

بشنوند،  م فرضاًهو  اگر  شنوند،ينم اصال خواندنِ شما را دیاگر آنان را بخواندهد كه در دنیا و اكنون توضیح مي« نیستند.

 كنند!رفتید را انكار ميهم اصل اینكه شما سراغ آنها مي امتیق در شان نیست؛برآوردن حاجت شما در توان

 نکته تفسيری

ا ها ویا كساني كه فرشتگان یا حضرت عیسي ع رپرستورزیدن، شرك آشكار است یعني اقدام بتمصداق اصلي شرك

هم مفسران  عها از شنیدن و پاسخ گفتن كه واضح است؛ در مورد فرشتگان یا حضرت عیسي تواني بتگرفتند. نابه الوهیت مي

شنوند یا ي ميتوانند انجام دهند و اگر چیزاند كه از این جهت است كه آنان هیچ كاري را به اختیار خود نميتوضیح داده

 (30، ص17؛ المیزان، ج631، ص8البیان، جدهند تنها به اذن خداوند است )مجمعپاسخي مي

 شود. يمپرستي و ... هم پرستي، مقامپرستي، شهوتاما این سخنان در مورد شرك خفي هم صادق است؛ یعني شامل پول

 

 «لُ خَبیرٍكُمْ وَ ال یُنَبِّئُكَ مِثْمَ الْقِیامَةِ یَكْفُرُونَ بِشِرْكِإِنْ تَدْعُوهُمْ ال یَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ یَوْ( »2

به غیر او اعتماد  فهمیم كه همه امور عالم تنها و تنها به دست اوست؛ و براي هر كاري، اگراگر خدا را درست بشناسیم مي

 دهند.كنیم، نه در این دنیا كاري از دستشان ساخته است؛ و نه در قیامت به این اعتماد ما جواب مي

اند كار ما را راه بیندازند، باز ایم نتوانستهایم كه این اموري كه بدانها اعتماد كردهبا اینكه بارها و بارها دیده با این حال، و

 رویم.به سراغ آنها مي

 آیا این نشانه آن نیست كه خدا را واقعا و آن گونه كه باید و شاید، باور نداریم؟!

 

 «كُمْیَوْمَ الْقِیامَةِ یَكْفُرُونَ بِشِرْكِ ( »3

 چیست؟« شما كافر شوند يورزبه شرك امتیروز ق» مقصود از اینكه

                                                      
 گذشت: //mulk-al-67-14http://yekaye.ir 24آمده است كه قبال نیز در جلسه 122، ص1الكافي، جروایتي در « خبیر»درباره معناي .  1

وْ لَا هُمَا مَا عُلِمَ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ تِبَارِ بِالْأَشْیَاءِ فَعِنْدَ التَّجْرِبَةِ وَ الِاعْتِبَارِ عِلْمَانِ وَ لَلِلِاعْءٌ وَ لَا یَفُوتُهُ لَیْسَ لِلتَّجْرِبَةِ وَ لَا أَمَّا الْخَبِیرُ فَالَّذِي لَا یَعْزُبُ عَنْهُ شَيْ 

 لْمُتَعَلِّمُ فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَ اخْتَلَفَ الْمَعْنَىجَهْلٍ ا كَانَ جَاهِلًا وَ اللَّهُ لَمْ یَزَلْ خَبِیراً بِمَا یَخْلُقُ وَ الْخَبِیرُ مِنَ النَّاسِ الْمُسْتَخْبِرُ عَنْ

كردن و عبرت گرفتن از  خبیر بودن خدا از راه تجربه رود،ينم رونی)آگاه( كسى است كه چیزى بر او پوشیده نیست و از دسترسش ب« خبیر»و اما 

 لیدل نیدب زیباشد؛ و ن علم نداشته دیآيكه هنوز تجربه نكرده الزم م يو هنگام شوديكه تجربه كرده عالم م يصورت وقت نیچیزها نیست؛ چرا كه در ا

 آگاه بوده است. ندیآفريكه خدا از ازل به آنچه م يباشد ]در ذات خود[ جاهل است؛ در حال نیكه هركس چن
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دادند: الف. ممكن است كفر به معناي انكار باشد؛ آنگاه مقصود تبري جستن است از اقدامي كه اینان در دنیا انجام مي

 جویند؛ دادند؛ و آنها در آنجا از این اقدام آنان تبري مياینان در دنیا آن معبودهاي دروغین را شریك خدا قرار مي

 ( 166ه/بقر)« تَّبَعُواإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ ا»ید فرمااي است كه ميو از این جهت شبیه آیه

افِلُونَ یَْومِ الْقِیامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غ یبُ لَهُ إِلىوَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّْن یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ ال یَسْتَجِ»فرماید ویا این آیه كه مي

 ( 30، ص17یزان، ج( )الم6/أحقاف)« النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِینَ وَ إِذا حُشِرَ 

اي آنان را در ردیف خدا اند: برخي فرشتگان و اولیاي خدا بودند كه عده)با توجه به اینكه آن معبودها بر دو قسم بوده

رسد این دو آیه هم به آمد؛ به نظر ميري در همین دنیا هم از دستشان برنميها و جماداتي بودند كه كاقرار دادند، و برخي بت

 دهد(ترتیب واكنش این دو گروه را نشان مي

ب. ممكن است كفر به معناي ناسپاسي باشد؛ آنگاه مقصود این است كه اینان در دنیا با پرستش آنان انتظار كمك از آنان 

شوند. آیاتي كه از دهند و عمال با ناسپاسيِ آن معبودها مواجه ميبراي اینان انجام نمي را داشتند، اما در آنجا آنان هیچ كاري

تواند موید گوید، ميبودنِ خداوند سخن مي (17؛ تغابن/23؛ شوري/34)فاطر/« شكور»( یا 147نساء/؛158)مانند بقره/« شاكر»

 این برداشت باشد.

 ج. ...

 

 «وَ ال یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبیرٍ( »4

 گویند )توضیح در نكات ادبي(به خبرهاي مهم مي« نبأ»

 فرماید:آیه مي

 (486ص،9. )تفسیر نور، جبگیرید كه كامال آگاهند خبرهاى مهم را از اهل خبره

ما  بُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصی»این را مقایسه كنید با این آیه كه 

ى آورد، نیك وارسى كنید، مبادا به نادانى گروهى را مهم اید، اگر فاسقى برایتان خبراى كسانى كه ایمان آورده: فَعَلْتُمْ نادِمین

 (6)حجرات/« اید پشیمان شوید.آسیب برسانید و بعد، از آنچه كرده

 تاملی با خویش

هاي اجتماعي در بستر فضاي خوانند؛ اما حقیقت این است كه بویژه با پیدایش شبكهعصر انفجار اطالعات مي دوران ما را

مجازي، مرز راست و دروغ در خبرها بسیار مبهم شده است؛ و افراد بیش از آنكه به صحت و منبع خبر اهتمام داشته باشند 

اي كه پشتوانههاي بيشده است؛ یعني شهرت« سلبریتي»اي به نام پدیدهتابع جذابیت خبر هستند؛ جذابیتي كه منجر به پیدایش 

 كنند( پیدا شده است.)كساني كه خبرهاي یك شخص را تعقیب مي« فالوور»صرفا بر اثر تعداد 

 كنیم؟ما چكار مي

 شویم؟خِرَدي همراه ميآیا با این امواج بي

 تنها از منابع موثق دریافت خواهیم كرد؟ گیریم و خبرهاي مهم راهاي خدا را جدي ميیا توصیه
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 12/1/1397   الْحَمیدُ  الْغَنِيُّ  هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ يإِلَ الْفُقَراءُ أَنْتُمُ  النَّاسُ أَیُّهَا یا 15( آیه 35( سوره فاطر )715

 ترجمه

 ستوده است.نیاز و نیازمندان[ به خدا؛ و آن خداوند است كه بي= اي مردم! شمایید فقیران ]

 نکات ادبی

 الْف قَراء 

)ستون فقرات؛ « فقار»و  ،دانسته دیآ دیپد يزیكه در چ يو شكاف يگشودگ يرا به معنا« فقر»ماده  قبال بیان شد كه اصل

 ،«ریقف»به  ،و محتاج ازمندیشخص ن هیاند وجه تسماند، و اغلب اهل لغت گفتهكرده يباب معرف نیمفردِ آن: فقارة( را هم از هم

گونه فقر را به ستون  نیكه ا يشكسته است. كسان اجاتیو احت ازهایستوان فقراتش )پشتش( در برابر ن یياست كه گو نیا

را درهم  يكه ستوان فقرات آدم يتیوضع يرا هم به معنا (25؛ قیامت/تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ)« فاقرة» گردانند؛يفقرات برم

 اند.تهدانس (كمرشكن)بشكند 

شود؛ درست نقطه  اجیاست كه موجب احت يضعف يكه اصل ماده فقر به معنا است باور نیبر ا مرحوم مصطفوي البته

آنچه موجب فقر » يمعنا گرفته شده و به معنا نیهم از هم« فاقره»و  ؛سازديرا مرتفع م اجیاست كه احت يكه قوت «يغن»مقابل 

 يعنیوارد شده است ) يانیاست كه از زبان سر يا)ستوان فقرات( كلمه« فقارة» بر این باور است كه است و «شوديم ازینو 

 كرده باشد. دایپ« فقر» يهم با معنا ينسبت تواندياست م فیآن ضع يبه فقر ندارد( هرچند كه چون استخوانها ياصل آن ربط

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-25 383جلسه 

 أَنْت م  الْف قَراء  

كه این حصر عموماً حصر خبر در « انما انتم فقراء»شود داللت بر حصر دارد. انتم الفقراء یعني بر خبر وارد مي« الـ»وقتي 

 مبتداست )فقیر فقط شمایید(.

 الْغَنِیُّ

، و دوم در «شدن ازینيب»و  «تیكفا» يدر معنا يكیعنا به كار رفته است: اصل در دو م در «يغن»ماده قبال بیان شد كه 

شده است و اصلش  يوارد عرب يدوم از زبان عبر يمعنا نیاند كه اتذكر داده يكه برخ ،«صوت»از  يخصوص حالت خاص

 اول بوده است. يماده استفاده شده در همان معنا نیكه از ا يمورد 73تمام  میو در قرآن كر استبوده « عناه»

كه تنها در مورد مال و « جدة»برخالف  ست؛یدر مورد مال و ثروت است؛ اما منحصر در آن ن ریتعب نیا عیشا استفاده

 .روديثروت به كار م

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-7 354جلسه 
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 الْحَميد  

كر( با هم جمع شده ش« )= سپاس»مدح( و « )= ستایش»در فارسي معادل ندارد؛ و در آن معناي « دحم»قبال بیان شد كه 

تواند در امور غیراختیاري هم باشد )مثال مدح العمل در برابر مشاهده زیبایي و عظمت است كه ميعكس (است. مدح )ستایش

  ؛فقط در مواردي است كه اقدامي اختیاري رخ داده باشد« حمد»در حالي كه  ؛قامت رعنا(

منحصر به این نیست؛ زیرا شكر فقط بر افعال است؛ « حمد»)سپاس( در جایي است كه نعمت در كار باشد؛ اما « شكر»

ر اساس حكمت؛ در واقع، شكر بر اساس نعمت است و حمد ب ؛اما حمد هم در مورد افعال و هم در مورد صفات است

« حمد»پس است.  يو ناسپاس« كفران»نقطه مقابل شكر،  ي)سرزنش و مذمت كردن( است؛ ول« ذم»نقطه مقابل حمد،  ن،یهمچن

 است« مدح»و اخص از  ،«شكر»اعم از 
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است كه اگرچه غالبا آن را در معناي مفعولي )محمود، « حمد»صفت مشبهه از ماده « حمید»همچنین توضیح داده شد كه 

ه، حتمال این را كه گاه در معناي اسم فاعل )حامد: ستایندولي برخي ا ؛اندستوده شده، كسي كه مورد حمد قرار گرفته( دانسته

 .اندحمد كننده( منتفي ندانسته

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-24 329جلسه 

 وَ اللَّه  ه وَ الْغَنِیُّ الْحَميد  

كند، گویي در زبان فارسي، به جاي آید تاكیدي در جمله ایجاد ميميضمیر فصل است )كه وقتي بین مبتدا و خبر « هو»

بر سر « الـ»باشند كه چون مي« اهلل»هر دو خبر براي « حمید»و « غني»و «( این الف است كه ب است»بگوییم «الف ب است»

 .كنند: تنها خداست كه غني است و تنها خداست كه حمید استآنها وارد شده، داللت بر حصر مي

 هم گرفت؛ آنگاه یعني: تنها خداست كه غنيِ حمید است.« غني»را صفت براي « حمید»توان البته مي

 حدیث

 گوید: خدمت امام صادق ع عرض كردم: برترین اعمال بعد از معرفت چیست؟(زرعه مي1

دقه و انفاق در راه فرمود: بعد از معرفت چیزي معادل نماز نیست؛ و بعد از معرفت و نماز، چیزي معادل زكات ]= ص

 خدا[ نیست؛ و بعد از اینها چیزي معادل روزه نیست؛ و بعد از اینها چیزي معادل حج نیست؛

 و ابتداي همه اینحا معرفت ماست، و انتهایش هم معرفت ماست؛

و دینار و بعد از اینها چیزي همانند نیكي كردن در حق برادران ]ایماني[ و برادري كردن در حق آنان با بخشش درهم 

اند[ و خداوند اند ]= دو سنگ معدني هستند كه تغییر شكل دادهنیست؛ كه این دو ]درهم و دینار، پول نقد[ دو سنگِ مسخ شده

 كند؛امتحان مي –البته بعد از آن چیزهایي كه برایت برشمردم  –با آنها خالیق را 

http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
http://yekaye.ir/al-isra-017-019/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-24/
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؛ و یك نماز نیازي، و دور كردن فقر را شتاب بخشدبيچیزي را ندیدم كه به اندازه مداومت در حج خانه خدا، ثروت و 

وند از یك واجب ]مقبول[ ، نزد خداوند معادل هزار حج و هزار عمره مبرور و مقبول است؛ در حالي كه یك حج، نزد خدا

ه حضرت محمد سي ككخانه پر از طال، بلكه از كل دنیا پر از طال و نقره، كه در راه خدا انفاق شود، بهتر است؛ و سوگند به 

نزد خداوند  دهنده و انذاردهنده فرستاد، برآوردن حاجت یك نفر مسلمان و گرهي از كار او گشودن،ص را به عنوان بشارت

 بهتر است. سپس دستش را باز كرد و فرمود:  –تا ده بار این را شمرد  –از حج و طواف و حج و طواف 

قطعا از شما  ملول و كسل نشوید چرا كه خداوند عز و جل و پیامبرش صتقواي الهي در پیش گیرید و از انجام كار خیر 

ف خود راهي براي ( و خداوند عز و جل فقط خواسته است با لط15)فاطر/« و شمایید نیازمندان به خدا»نیازند و كارهایتان بي

 وارد كردن شما به بهشت در اختیارتان قرار دهد.

 1461-145، ص1)للدیلمي(، ج بإرشاد القلو؛ 469األمالي )للطوسي(، ص

عَنْ  الٍ،دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّعَنْ مُحَمَّ وَ عَنْهُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ،

 عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ، قَالَ:

نِ مُحَمَّدِ بْنِ بْبْنِ یَحْیَى، عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ  عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ُمحَمَّدِ وَ

  عِیسَى، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ،

ٍء بَعْدَ اْلمَعْرِفَةِ الَ: مَا مِنْ شَيْعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ )عَلَیْهِ السَّلَامُ(، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: َأيُّ الْأَعْمَالِ هُوَ أَفْضَُل بَعْدَ الَْمعْرِفَةِ قَنْ زُرْعَةَ، عَ

ءٌ یَعْدِلُ ءٌ یَعْدِلُ الصَّوْمَ، وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْلزَّكَاةَ، وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ یَعْدِلُ ایَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَ لَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ الصَّلَاةِ شَيْ

الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ، فَإِنَّهُمَا  ءَ بَعْدَ ذَلِكَ كَبِرِّ الْإِخْوَانِ وَ الْمُوَاسَاةِ بِبَذْلِالْحَجَّ، وَ فَاتِحُةُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا، وَ خَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا، وَ لَا شَيْ

نًى وَ لَا أَنْفَى لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حِجِّ هَذَا حَجَرَانِ مَمْسُوخَانِ، بِهِمَا امْتَحَنَ اللَّهُ خَلْقَهُ بَعْدَ الَّذِي عَدَّدْتُ لَكَ، وَ مَا رَأَیْتُ شَیْئاً أَسْرَعَ غِ

تٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً، لَا بَلْ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حِجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ، وَ الْحِجَّةُ عِنْدَهُ خَیْرٌ مِنْ بَیْالْبَیْتِ، وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ 

َو الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ ءِ الدُّنْیَا ذَهَباً وَ ِفضَّةً تُنْفِقُهُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ )عَزَّ وَ جَلَّ(، خَیْرٌ مِنْ مِلْ

تَمَلُّوا  ثُمَّ خَلَا یَدَهُ، وَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَ لَا -حَتَّى عَقَدَ عَشْراً  -مُسْلِمٍ وَ تَنْفِیسُ كُرْبَتِهِ، أَفْضَلُ مِنْ حِجَّةٍ وَ طَوَافٍ َو حِجَّةٍ وَ طَوَافٍ 

                                                      
 . نقل ارشاد القلوب تفاوتهاي مختصري با نقل امالي دارد: 1

ٌء لَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ الصَّلَاِة شَيْ ءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ یَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَفَةِ قَالَ مَا مِنْ شَيْ نِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَْفضَلُ بَعْدَ الْمَعْرِوَ بِالْإِسْنَادِ مَرْفُوعاً عَ

[ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ فَإِنَّهُمَا بِبَذْلِ]ءَ بَعْدَ ذَلِكَ كَبِرِّ الْإِخْوَانِ وَ الْمُوَاسَاةِ یبذل رِفَتُنَا وَ لَا شَيْالْحَجَّ وَ فَاتِحَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَ خَاتِمَتُهُ مَعْیَعْدِلُ الزَّكَاةَ وَ لَا بَعْدَ الزَّكَاةِ یَعْدِلُ 

یْتِ وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ تَعْدِلُ  أَسْرَعَ غِنَاءً وَ لَا أَنْفَى لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حَجِّ هَذَا الْبَلَّذِي عَدَّدْتُ لَكَ وَ مَا رَأَیْتُ شَیْئاًحَجَرَانِ مَمْسُوخَانِ بِهِمَا امْتَحَنَ اللَّهُ خَلْقَهُ بَعْدَ ا

 فِضَّةً یُنْفَقُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَءِ الدُّنْیَا ذَهَباً  مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً لَا بَلْ خَیْرٌ مِنْ مِلْ لَّهِ خَیْرٌعِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ الْحَجَّةُ عِنْدَ ال

 َعشَرَةً ثُمَّ رَفَعَ یَدَهُ وَ قَالَ لُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَجَّةٍ وَ طَوَافٍ وَ عُمْرَةٍ حَتَّى عَدَّبَتِهِ أَفْضَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ تَنْفِیسُ كُرْ

 إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِلُطْفِهِ وَمْ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ غَنِیَّانِ عَنْكُمْ وَ عَنْ أَعْمَالِكُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَمَلُّوا مِنَ الْخَیْرِ وَ لَا تَكْسَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولَهُ 

 سَبَباً یُدْخِلُكُمُ الْجَنَّةَ بِهِ.
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انِ عَنْكُمْ وَ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْخَیْرِ، وَ لَا تَكْسَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ )عَزَّ وَ جَلَّ( وَ رَسُولَهُ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( لَغَنِیَّ

 )عَزَّ وَ جَلَّ( بِلُطْفِهِ سَبَباً یُدْخِلُكُمْ بِهِ الْجَنَّةَ.أَرَادَ اللَّهُ  )عَزَّ وَ جَلَّ(، وَ إِنَّمَا

 تبصره

رتر شمرد، ظاهرا در اینكه ابتدا حج را از انفاق مبالغ هنگفت، برتر شمرد، و سپس رفع نیاز یك مومن را از چندین حج ب

و دستگیري  خواهد تفكیك كند بین دو حالت: یكي خود انفاق كردن و غلبه بر نفس براي دل كندن از مال؛ و دیگري كمكمي

  از مومن و تقویت پیوند ایماني با مومنان.

رد؛ سپس با كنیم، از این رو، ابتدا با شاخص قرار دادن آن، اهمیت حج را گوشزد كاغلب ما اهمیت انفاق را درك مي

 اد. شتابند را نشان دها به یاري همدیگر ميشاخص كردن ان دو، اهمیت پیوند ایماني بین مومنان كه در گرفتاري

هاي را در نظر بگیریم، خرج كردن در راه حج، برتر از سایر خرج كردن خواهد بفرماید اگر صِرف انفاقبه تعبیر دیگر، مي

در راه خداست؛ اما اگر مساله را از زاویه حل مشكل یك مومني كه االن پیش روي ما قرار دارد در نظر بگیریم، این اقدام ]چه 

 با انفاق باشد یا با هر كار دیگري[ از حج و ... برتر است.

 

 چنین است:« متعالبه هنگام طلب حاجت از خداى »السالم صحیفه سجادیه سجاد علیه سیزدهم امامدعاى ( 2

بار خدایا، اى آنكه درگاه تو آخرین مقصد حاجات است و تنها در نزد توست كه به خواستها توان رسید. اى خداوندى 

ردانى. اى خداوندى كه همگان به تو كه در برابر نعمتهایت بهایى نستانى. اى خداوندى كه زالل عطایت را به منت تیره نگ

نیازى نیست. اى خداوندى كه همگان را به تو رغبت است و كس را رخ تافتن از تو میسر نیاز شوند و كس را از تو بىبى

اى نیست. اى خداوندى كه هر چه خواهندگان از تو خواهند، خزاین نعمتت فنا نپذیرد. اى خداوندى كه حكمتت را هیچ وسیله

ى دگرگون نسازد. اى خداوندى كه حاجت حاجتمندان از تو منقطع نشود. اى خداوندى كه دعاى دعاكنندگان تو را به و سبب

 رنج نیفكند.

نیازى گزینى. آفریدگانت را به فقر و نیازمندى اى و تو سزاوارى كه از آنان بىنیازى از آفریدگانت خود را ستودهبه بى

 و نیازمند باشند.  ریبه تو فق اى و آنان را سزاست كهوصف كرده

هر كه بخواهد نیازمندى خویش را به خواهش از درگاه تو رفع كند و گرد بینوایى از چهره خود بیفشاند، حاجت  پس

 خود از جایى خواسته كه بایدش خواست و به دریافت مقصود از راهى رفته است كه بایدش رفت.

تو سبب روا شدن حاجت خود قرار دهد،  يا یكى از بندگانت را به جاهر كس كه حاجت به یكى از بندگان تو برد ی و

 جز حرمان نصیبى حاصل نكند و سزاوار است كه تو احسان از او بازگیرى.

خدایا، مرا به تو حاجتى است كه كوشش من از دست یافتن به آن قاصر آمده و راههاى چاره به روى من بسته شده.  بار

حاجت نیازمند توست و براى دست یافتن  ردن آن نیاز، از كسى خواهم كه او خود به روا شدننفس من مرا واداشت كه برآو

بود از خطاهاى خطاكاران و لغزشى از لغزشهاى گنهكاران. سپس به  خطایىنیاز نیست؛ و این خود به خواستهایش از تو بى

از لغزشم، برگشتم و به راه  یيتو در رها ياریبه هشدار تو از خواب غفلت بیدار شدم و به توفیق تو از لغزش، برخاستم و 
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 يزیبه ناچ يزیو چسان ناچ رد؟آمدن و گفتم: منزه است پروردگار من، چگونه نیازمندى دست نیاز به سوى نیازمند دیگر ب

افتم كه هر روى كند؟ پس، اى خداوند من، با رغبتى تمام آهنگ تو كردم و با اعتماد به تو روى امید به درگاهت آوردم و دری

تر خواهم در برابر گشادگى باب تر از تو خواهم باز هم در برابر توانگریت ناچیز است و بخشش را هر چه فزونچه فراوان

 افتد و دست عطاى تو فراتر از هر دست دیگر است.عطایت باز هم حقیر است و كرم تو از سؤال هیچ سائلى به تنگنا نمى

با عدل  نكهیدرود بفرست و با من از كرم خود آن كن كه فضل تو را در خور است، و نه ا خدایا، بر محمد و خاندانش بار

كه استحقاق من است. من نه نخستین كسى هستم كه سزاوار منع و طرد بود و اكنون به تو رغبت یافت و تو به  يخود آن كن

تو بود و دست طلب به سوى تو دراز كرد  كه مستوجب حرمان از درگاه ستمعطاى خود او را نواختى؛ و نه نخستین كسى ه

 و تو نومیدش نساختى.

هاى من رحمت خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و دعاى مرا اجابت كن و به ندایم پاسخ گوى و به زاري بار

راست، یا هر نیاز دیگر، آور و آوازم را بشنو. و مرا از خود نومید مكن، رشته پیوندم را با خود مگسل، و در این نیاز كه اكنون م

ام برسم، پیش از آنكه این مكان را كه مطلبم برآید و حاجتم روا شود و به خواسته اىبه درگاه دیگرم مران. خودت یاریم نم

 ترك گویم، بدان سان كه سختیها را بر من آسان سازى و در هر كار آنچه را خیر من در آن نهفته است مقدر دارى.

 ؛يتیاش را نهاباشد و نه اندازه يكه آن را نه تا ابد انقطاع ندهیاو درود بفرست، درودى پیوسته و فزا بر محمد و خاندان و

 اى.و این صلوات را یاور من ساز و وسیله برآمدن حاجتم گردان، كه تو فراخ نعمت و بخشنده

 و چنان است  نیپروردگار من، حاجت من چن اى

 حاجت خود یاد كن سپس سر به سجده بگذار و در سجده بگوى[  نجای]در ا

 تو مرا مانوس ]تو[ ساخت و احسان تو مرا به سوى تو راه نمود،  فضل

 دهم كه مرا نومید باز نگردانى.سوگند مى -كه درود تو بر آنها باد  -تو را به تو و به محمد و آل محمد  پس

 دعاي سیزدهم، صالحات()با اندكي ا ترجمه آیتى صحیفه سجادیه ،

 عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى:العابدین[ ]زینوَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ ( 13)

وَ یَا مَنْ لَا یُكَدِّرُ عَطَایَاهُ بِاالمْتِنَانِ وَ  لْأَثْمَانِ اللَّهُمَّ یَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ وَ یَا مَْن عِنْدَهُ نَیْلُ الطَّلِبَاتِ وَ یَا مَنْ لَا یَبِیعُ نِعَمَهُ بِا

 نِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ وَ یَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُیَا مَنْ یُسْتَغْنَى بِهِ وَ لَا یُسْتَغْنَى عَنْهُ وَ یَا مَنْ یُرْغَبُ إِلَیْهِ وَ لَا یُرْغَبُ عَنْهُ وَ یَا مَنْ لَا تُفْ

 الْوَسَائِلُ وَ یَا مَنْ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِینَ وَ یَا مَنْ لَا یُعَنِّیهِ دُعَاءُ الدَّاعِینَ. 

إِلَیْكَ. فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ وَ نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَ هُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ  تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ 

 هِهَا. عِنْدِكَ، وَ رَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَانِّهَا، وَ أَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْ

نُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ، وَ اسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ  وَ مَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ

 الْإِحْسَانِ.

ائِجَهُ إِلَیْكَ، فْعَهَا إِلَى مَنْ یَرْفَعُ حَوَاللَّهُمَّ وَ لِي إِلَیْكَ حَاجَةٌ قَدْ َقصَّرَ عَنْهَا جُهْدِي، وَ تَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِیَلِي، وَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَ

نَ. ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْكِیرِكَ لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَ وَ لَا یَسْتَغْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ، وَ هِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِینَ، وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِی
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نَكَصْتُ بِتَسْدِیدِكَ عَنْ عَثْرَتِي. وَ قُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّي كَیْفَ یَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً وَ أَنَّى نَهَضْتُ بِتَوْفِیقِكَ مِنْ زَلَّتِي، وَ رَجَعْتُ وَ 

كَثِیرَ مَا أَسْأَلُكَ یَسِیرٌ فِي  فَقَصَدْتُكَ، یَا إِلَهِي، بِالرَّغْبَةِ، وَ أَوْفَدْتُ عَلَیْكَ رَجَائِي بِالثِّقَةِ بِكَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ ؟یَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ

  یَدَكَ بِالْعَطَایَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ یَدٍ.وُجْدِكَ، وَ أَنَّ خَطِیرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِیرٌ فِي وُسْعِكَ، وَ أَنَّ كَرَمَكَ لَا یَضِیقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، وَ أَنَّ

  احْمِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفَضُّلِ، وَ لَا تَحْمِلْنِي بِعَدْلِكَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍاللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ

 تَوْجِبُ الْحِرْمَانَ. یَسْ رَغِبَ إِلَیْكَ فَأَعْطَیْتَهُ وَ هُوَ یَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ، وَ لَا بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَیْهِ وَ هُوَ

وَ لِصَوْتِي سَامِعاً. وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كُنْ لِدُعَائِي مُجِیباً، وَ مِنْ نِدَائِي قَرِیباً، وَ لِتَضَرُّعِي رَاحِماً، 

وَ تَوَلَّنِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ نَیْلِ سُؤْلِي  فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَ غَیْرِهَا إِلَى سِوَاكَ  عَنْكَ، وَ لَا تَبُتَّ سَبَبِي مِنْكَ، وَ لَا تُوَجِّهْنِي

دٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً دَائِمَةً نَامِیَةً وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ قَبْلَ زَوَالِي عَْن مَوْقِفِي هَذَا بِتَیْسِیرِكَ لِيَ الْعَسِیرَ وَ حُسْنِ تَْقدِیرِكَ لِي فِي جَمِیعِ الْأُمُورِ

  وَاسِعٌ كَرِیمٌ. وَ مِنْ حَاجَتِي یَا رَبِّ كَذَا وَ كَذَا لَا انْقِطَاعَ لِأَبَدِهَا وَ لَا مُنْتَهَى لِأَمَدِهَا، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ عَوْناً لِي وَ سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِي، إِنَّكَ 

  تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ[ ]وَ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ ثُمَّ

 نِي خَائِباً.فَضْلُكَ آنَسَنِي، وَ إِحْسَانُكَ دَلَّنِي، فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِمْ، أَن لَا تَرُدَّ

 13دعاء  ،الصحیفة السجادیة

 

3 ) 

 فرمود:نین ع بعد از نماز ظهر ميالف. از امام صادق ع روایت شده است كه امیرالموم

جویم به حضرت محمد ص كه بنده و پیامبرت جویم به جود و كرمت؛ و به تو تقرب ميبه تو تقرب مي خدایا ! من

 ات؛ و به خودت.شدهجویم به فرشتگان مقرب و پیامبران فرستادهاست؛ و به تو تقرب مي

نیاز هستي من به تو فقیر و نیازمندم؛ لغزشم را نادیده است به تو؛ تو بينیازي و مرا سراسر احتیاج خدایا ! تو از من بي

هایي كه از من سراغ داري عذاب مكن؛ بلكه گرفتي و گناهانم را پوشاندي، پس امروز حاجتم را روا دارد و مرا به خاطر زشتي

 عفو و جودت مرا در برگیرد!

 فرمود:افتاد و ميسپس به سجده مي

ي كه سزاواري انسان در برابرت تقوا پیشه كند[ و اي اهل مغفرت؛ اي نیكوكتر و اي مهربان! تو از پدر اي اهل تقوي ]كس

و مادرم و از جمیع خالیق نسبت به من مهربانتري؛ پس به من رو آور با روا داشتن حاجتم و اجابت كردن دعایم، در حالي كه 

 اي!تهبر ندایم رحم كرده و انواع بالیا را از من مرتفع ساخ

 545، ص2الكافي، ج

 اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ

  :غَ مِنَ الزَّوَالِقَالَ: كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص یَقُولُ إِذَا فَرَ

قَرَّبُ إِلَیْكَ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِینَ وَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَیْكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْكَ ِبمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَتَ

عَلَيَّ ذُنُوبِي غَنِيُّ عَنِّي وَ بِيَ الْفَاقَةُ إِلَیْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَ أَنَا الْفَقِیرُ إِلَیْكَ أَقَلْتَنِي عَثْرَتِي وَ سَتَرْتَ أَنْبِیَائِكَ الْمُرْسَلِینَ وَ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْ
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ي قَالَ ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً وَ یَقُولُ یَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ فَاقْضِ لِيَ الْیَوْمَ حَاجَتِي وَ لَا ُتعَذِّبْنِي بِقَبِیحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي بَلْ عَفْوُكَ وَ جُودُكَ یَسَعُنِ

ي بِقَضَاءِ حَاجَتِي مُجَاباً دُعَائِي مَرْحُوماً صَوْتِي یَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ یَا بَرُّ یَا رَحِیمُ أَنْتَ أَبَرُّ بِي مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ مِنْ جَمِیعِ الْخَلَائِقِ اقْبَلْنِ

 كَشَفْتَ أَنْوَاعَ الْبَلَایَا عَنِّي.قَدْ 

 

 ب. همچنین در فرازي از دعاهاي بعد از نماز صبح آمده است:

 بهترین تحیت و سالم را ابالغ فرما؛ بر محمد و خاندانش  خدایا!

 كنم در حالي كه سپاسگزار پروردگارم هستم!صبح مي

 گیرم!و سرپرستي نمي خوانم و غیر از او وليّدر كنار او نميورزم و خدایي را كنم در حالي كه به خدا شرك نميصبح مي

 كنم در حالي كه در گروي عملم هستم! صبح مي

 «!نیاز و ستوده استآن خداوند است كه بي»كنم در حالي كه فقیري فقیرتر از من نیست و صبح مي

كنم و به ]عنایت[ م، و به ]عنایت[ خدا زندگي ميرسانكنم و به ]عنایت[ خدا روزم را به پایان ميبه ]عنایت[ خدا صبح مي

 میرم و برانگیخته شدن به سوي خداست.خدا مي

 419، ص1القدیمة(، ج -إقبال األعمال )ط ؛ 205، ص1مصباح المتهجد، ج

 فإذا صلیت الفجر عقبت بما تقدم ذكره عقیب الفرائض ثم تقول ما یختص هذا الموضع

اً وَ لَا أَدْعُو مَعَ اللَّهِ مَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ تَحِیَّةً وَ أَفْضَلَ السَّلَامِ أَصْبَحْتُ لِرَبِّي حَامِداً أَصْبَحْتُ لَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْئاللَّهُمَّ بَلِّغْ مُحَ... 

قِیرَ أَفْقَرُ مِنِّي وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ بِاللَّهِ أُصْبِحُ وَ بِاللَّهِ أُمْسِي إِلَهاً وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِیّاً أَصْبَحْتُ مُرْتَهَناً بِعَمَلِي وَ أَصْبَحْتُ لَا فَ

 وَ بِاللَّهِ نَحْیَا وَ بِاللَّهِ نَمُوتُ وَ إِلَى اللَّهِ النُّشُور

 

 

 تدبر

 «اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمیدُ يیا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَ( »1

یعني شما تنها و تنها فقیر و نیازمند به درگاه خدایید داللت بر حصر دارد. شوديبر خبر وارد م« الـ» يوقتچنانكه اشاره شد 

 نیازي ستودني.ن هم بي؛ آاست ازینيب كسي است كه مطلقاًآن خداوند و جز فقر و نیاز به درگاه خدا هیچ ندارید. در مقابل، 

 نکته تخصصی خداشناسی

كند كه خداوند یكي از براهین رایج در فلسفه اسالمي در اثبات خداوند برهان وجوب و امكان است. این برهان اثبات مي

ر الوجود و در همه چیزش سراسنیاز از همگان است و همه موجودات دیگر، ممكنتنها موجود مستقل و خودبسنده عالم و بي

 گرفته از همین آیه شریفه باشد.رسد این برهان فالسفه، الهامنیازمند خداوند است. به نظر مي
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 توضیح برهان وجوب و امکان

« توانست موجود نباشدمي». هر موجودي را در نظر بگیریم به حصر عقلي از دو حالت خارج نیست: یا 1مقدمه

 الوجود()واجب« حتما موجود است[. توانست موجود نباشد ]=نمي»الوجود( و یا )ممكن

تواند وجود مي تواند وجود داشته باشد، یك صندلي هممثال در این اتاق، یك اتومبیل مي« : الوجودممكن»)توضیح معناي 

 الوجودند هرچند كه االن صندلي موجود است، ولي اتومبیل موجود نیست.(داشته باشد؛ پس هر دوي اینها ممكن

 ي در عالم موجود است.«الوجودممكن»دانیم كه مي. 2مقدمه 

م، اما هست« موجود»هستم؛ زیرا اگرچه االن « الوجودممكن»یابد: من )هر كسي این را دست كم، در مورد خودش مي

 موجود نبودم.(« من»همانند اینكه در هزار سال قبل « امكان دارد كه موجود نباشم»

 حال است.: تَرَجُّح بدون مُرَجِّح م3مقدمه

گري برتري )اگر دو چیز كامال مساوي باشند، محال است بدون اینكه چیزي به یكي از دو طرف اضافه شود، یكي بر دی

 یابد.(

 ي باید موجود باشد.«الوجودواجب»ي موجود باشد، حتما «الوجودممكن»نتیجه: اگر 

تواند يمتواند باشد و راي او یكسان است: مياي است كه وجود و عدم بالوجود یعني حقیقتش به گونه)توضیح: ممكن

ده و كفه وجود دهد كه امر دیگري بوده كه كفه وي را از تساوي وجود و عدم درآورنباشد؛ و اگر االن موجود است، نشان مي

ان مساوي مشها كفه وجود و عدالوجودالوجود باشد زیرا همه ممكنتواند یك ممكنرا برتري داده است. آن امر نهایتا نمي

 الوجود.است؛ بلكه باید موجودي باشد كه در ذات خود وجودش بر عدمش چربیده باشد و آن نیست مگر واجب

الوجودند( سراسر نیازند؛ و این خداوندِ پس همه موجودات مخلوق )كه عدم در موردشان ممكن است؛ و از این رو ممكن

 1نیاز واقعي است.الوجود است كه بيواجب

                                                      
 به بیان زیر: /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-38نیز توضیح داده شد:  4تدبر  356. درباره این برهان در جلسه  1

 :ستیمنطقاً از دو حال خارج ن د،یكه فرض كن يزیهر چ الف.

 «ممكن است موجود باشد» ای

 «.موجود باشد ستیممكن ن» ای

 است(« الوجودممتنع»)اصطالحا  میندار يپس با او كار ست؛یموجود باشد، پس حتما ن ستیكه ممكن ن يزیچ

 :ستیمنطقاً از دو حال خارج ن« ممكن است موجود باشد»كه  يزیچ .ب

 است(،« الوجودممكن»)اصطالحا « موجود نباشد ایممكن است موجود باشد » يعنیممكن هم هست كه موجود نباشد،  ن،یعالوه بر ا ای

اصطالحاً « )حتما موجود است»س ؛ پ«كه موجود نباشد ستیممكن است كه موجود باشد و ممكن ن» يعنی« موجود نباشد ستیممكن ن» ای

 است(.« الوجودواجب»

 موجود است. ي«الوجودممكن» .ج

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-38/


136 

 

 «یدُاللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَم يیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَیا أَ( »2

 ز خدا نیست؛جبر خبر داللت بر حصر خبر در مبتدا دارد؛ یعني فقیر جز شما نیست و غني هم « الـ»اشاره شد كه آمدن 

 ها بشماریم؟یعني چه كه فقیر را منحصر در انساناما این چه معنایي دارد؟ یعني حتي اگر غني را فقط خدا بدانیم، 

اي تنها در نیازيالف. اینجا در مقام تقابل است و ناظر به امور دیگر نیست؛ یعني هر فقري تنها در شماست و هر بي

شَأْ إِنْ یَ)نیازي نیست. بویژه با توجه به آیه بعد خداست؛ یعني در شما چیزي جز فقر نیست؛ و در خداوند چیزي جز بي

ویید؛ وجود شما سراسر فقر اخواهد بگوید شما مخلوق و تحت تدبیر خدا، و سراسر محتاج دٍ( ميیُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِی

حت تدبیر سان مقصودش از شما، هر مخلوقي است كه آفریده و تنیازي و غني. بدینو نیاز است و وجود خداوند سراسر بي

 (34-33، ص17اند. )المیزان، جهایي كه بالفعل مخاطب آیه شدهخداست؛ نه صرفا انسان

ا از دیگران نفي كند. خواهد صرفا شدت فقر و نیاز آنان را برساند، نه اینكه فقیر بودن راند با این تعبیر ميب. برخي گفته

 (.34، ص17)به نقل از المیزان، ج

(. 34، ص17لمیزان، ج)به نقل از ا دادن[ موجود باشعور بر غیر آنج. منظور انسانها و غیر آنهایند از باب تغلیب ]= غلبه 

ونَ ءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُوَ إِنْ مِنْ شَيْها درك و تسبیح دارند )یعني با توجه به اینكه در منطق قرآن كریم همه آفریده

ا ابتدا خطاب قرار رخطابي به كل موجودات عالم باشد؛ كه برترین آنان  بسا این خطاب قرار دادن،( چه44؛ اسراء/تَسْبیحَهُمْ 

 داده، بعد مطلب را ناظر به تمامي آنها بیان فرموده باشد.

 (487، ص9. )تفسیر نور، جكند باید مهار شودى موجودات فقیرند، لكن چون انسان ادّعا و سركشى مىهمهد. 

 ه. 

 

 «یدُاللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَم يالْفُقَراءُ إِلَ یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ( »3

 بودن خدا هم تاكید كرد؟ ستودهبودن، بر  ازینيب چرا عالوه بر

                                                      
 دانميم«! خودم»(. دست كم، باشندي)م باشديم« الوجودممكن»كه  میدانيكه وجود دارد )دارند( و م میشناسيرا م يموجودات( ای: موجود )لیدل

هستم و  پسرض ندارد، ف ي(؛ و چون حالت چهارمستمیالوجود نام )پس واجببوده كه من نبوده يمان( و الاقل زستمیالوجود نكه االن هستم )پس ممتنع

 هستم.« الوجودممكن»

 : جهينت

 شیخود، نه وجود برا يخودبه« الوجودممكن» رایباشد؛ ز دهیباشد كه او را آفر يالوجودواجب دیموجود است، حتما با ي«الوجودممكن» اگر

را  شكفه وجود نیاو ا رِی، غ«هست»است؛ پس اگر  ياو مساو يدو كفه وجود و عدم برا يعنینباشد؛  توانديباشد، و م توانديضرورت دارد و نه عدم؛ م

دو كفه وجود  نیثل االوجود باشد؛ چون او هم مكه خودش صرفا ممكن شوديكرده، نم ترنیكفه وجودش را سنگ نیكه ا يكرده است. آن موجود ترنیسنگ

 است. كسانیو عدمش 

 )به عرصه وجود آورده( است. دهیهست كه او را آفر يالوجوددر عالم هست )كه هست(؛ پس حتما واجب يالوجوداگر ممكن پس
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دهد سي[ را انجام نميكند؛ و كاري ]= رفع نیاز از كنیازي است كه نیاز همه را برآورده ميالف. همه نیازمند اویند و او بي

 (632، ص8، جمجمع البیانایسته مدح و ستایش است. )مگر به نحوي كه ش

تواند برآورده كند؛ و چه بدهد ]= نیازي را رفع كند[ نیازي است كه نیاز همه را فقط او ميب. همه نیازمند اویند و او بي

 1(34، ص17یا ندهد، در هر صورت كارش ستودني و بهترین كار ممكن است. )المیزان، ج

نیاز، با این حال شما را رها نكرد و با نعمتهایش نیازهاي شما را رفع نمود و از بودید و او تماما بي ج. شما اساساً فقیر

خداوند غناى خود را تر، به زبان ساده 2(023، ص26، ج)فخر رازي( مفاتیح الغیب) این رو او سزاوار ستایش و سپاس است.

 (487، ص9)تفسیر نور، ج مورد ستایش است. برد و لذادر راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به كار مى

د، غنى حمید ها هستند امّا خداونها و سرقتها، رقابتها، حسادتمعمولًا اغنیا، محبوب نیستند و در تیررس جسارت د.

 (487، ص9)تفسیر نور، جاست. 

و ستایش واقع  كند مورد حمدمياي كه با غناي خود نیاز نیازمندان را مرتفع اي مورد ستایش نیست؛ بلكه غنيه. هر غني

ورد شود و هم اینكه غني بودنش به نحوي است كه مشود؛ پس در مقابل فقر موجودات، هم غني بودن خدا مطرح ميمي

 (606، ص3گیرد. )الكشاف، جستایش قرار مي

ه غذا ندارد، سنگ نیاز بنیاز است و گاه از شدت كمال. مثال یك نیاز بودن بر دو قسم است: گاه از شدت ضعف، بيو. بي

نیازي خدا از این قسم خواهد نشان دهد كه بيمي« حمید»اش از ضعف وجودي اوست. شاید با آوردن تعبیر نیازياما این بي

 نیست؛ بلكه از فرط كمال و ستوده بودن چنین است.

 ز. ...

 

 «وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمیدُ ( »4

غنيّ واقعى و  و درا قبول داریم، امّا تمام اسباب و علل نیز در تأثیرگذارى به او محتاجن ها و وسایل و عللنقش واسطه

 (487، ص9)تفسیر نور، ج .مطلق و كامل، تنها اوست

 

 «یدُاللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَم يیا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَ( »5

 (487، ص9)تفسیر نور، ج نیاز نیست.هیچكس از خدا بي

                                                      
لجزاء و الشكر و كل بدل تذییل اآلیة بصفة الحمید لإلشارة إلى أنه غني محمود األفعال إن أعطى و إن منع ألنه إذا أعطى لم یعطه لبدل لغناه عن ا.  1

 .ءمفروض و إن منع لم یتوجه إلیه الئمة إذ ال حق ألحد علیه و ال یملك منه شي

ه إِلَى اللَّهِ إشارة لوجوب حصر العبادة في عبادت المسألة الثالثة: في قوله: الْحَمِیدُ لما زاد في الخبر األول و هو قوله: أَنْتُمُ الْفُقَراءُ زیادة و هو قوله:.  2

حمیدا واجب الشكر،  زاد في وصفه بالغني زیادة و هو كونه حمیدا إشارة إلى كونكم فقراء و في مقابلته اللّه غني و فقركم إلیه في مقابلة نعمه علیكم لكونه

جات بل قضى في الدنیا حوائجكم، و فلستم أنتم فقراء و اللّه مثلكم في الفقر بل هو غني على اإلطالق و لستم أنتم لما افتقرتم إلیه ترككم غیر مقضي الحا

 .إن آمنتم یقضي في اآلخرة حوائجكم فهو حمید
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 ثمره در تحلیل اجتماعی

صیت اورا كنند، گناهكاران معكند تنها و تنها تحت مشیت خداست. اگر ظالمان ظلم هم ميهركس در عالم هر كاري مي

 كند باز در انجام همین كارهایشان هم محتاج اویند.كنند و هر كسي علیه او طغیان ميمي

سته به انسان اراده اند؛ بلكه خداوند خواكافران، به معناي آن نیست كه آنان بر خداوند غلبه كردهپس ظلم ظالمان و عناد 

 دهد و اراده دادنش یعني آنان بتوانند خالف دستورات او هم عمل كنند.

در همه  شویم؛ زیرا همه آنها هممداران دلسرد نمياندیشان و باطلاگر این را درست درك كنیم هیچگاه از غلبه باطل

نیاز ستوده نظامش را به دست دارد جاي كارهایشان محتاج اویند و او نظام عالم را به دست دارد و در جهاني كه خداوند بي

 هیچ نگراني و ناامیدي نیست.

  

 

 13/1/1397    جَدیدٍ بِخَلْقٍ یَأْتِ وَ یُذْهِبْكُمْ یَشَأْ إِنْ 16( آیه 35( سوره فاطر )716

 ترجمه

 آوَرَد.بَرَد و خَلقِ جدیدي ميد شما را مياگر بخواه

 نکات ادبی

 «خَلْقٍ»

)=  روديبه كار م يمفعول ياز موارد در معنا ياری( كه در بسنشیاست )= آفر يمصدر« خَلق»قبال بیان شد كه كلمه 

 نش،یهر دو معنا )آفر (مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلیمٌقُلْ یُحْییهَا الَّذي أَنْشَأَها أَوَّلَ ) حاضر نیز همانند هیشده( و در آ دهیمخلوق، آفر

 اراده شده باشد.  تواندي( مدگانیآفر

و خصلت  يخو ينا)به مع« خُلق»اندازه( داشته است ، چنانكه  نیی)تع «ریتقد»ماده داللت بر  نیاهل لغت معتقدند اصل ا

و مقدر شده  نیاست كه در صاحب آن مع یيهايژگیو انگریكه ب انددهینام« خلق»جهت  نی( را هم از ايشخص اتیو اخالق

كه هم در  باشديم« [ خاصمحاسبه]و  تیفیك كیكردن بر اساس  جادیا» يبه نحو خاص به معنا« خلق»و البته كلمه  ؛است

 .روديبه كار م گرید زیاز چ يزیچ جادیو هم ا سابقهيب جادیمورد ا

اشاره به همان  كه( 17)عنكبوت/ باشديم« سخن دروغ» يغالبا به معنا شوديبه كار برده م« سخن»درباره  يماده وقت نیا

 .كرده است جادیدر خود ا تیاست كه شخص بدون مراجعه به واقع يبودن دارد چون كالم دروغ، مطلب «يساختگ» يمعنا

  /seen-http://yekaye.ir/ya-036-79 170جلسه 

 «جَدیدٍ»

 از الفاظي است كه در معاني بسیار متعددي به كار رفته است، مانند:« جدد»ماده 

 ( 3ا؛ جن/جَدُّ رَبِّن وَ أَنَّهُ تَعالىبزرگي و عظمت ) 

http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
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 )پدربزرگ و مادربزرگ )جَدّ و جَدّة 

 )ّحظ و بهره ویا بخت و شانس )جَد 

 مودن( )جَدَدَ(قطع كردن )و نیز پی 

 )زني كه شیرش خشك شود )جَدود 

  ،هم در همین معناست؛ « جَادَّة»( كه 27اطر/ف « بِیضٌوَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ» :جمع جُدَّةراهي آشكار و نمایان )جُدَد 

 بازي( جِدّ )جدي بودن در مقابل شوخي و مسخره 

  أَ إِنَّا هم به معناي خلقت مجدد و دوباره همان افراد: )« خَلْقٍ جَدِیدٍ »تازه و نو و دوباره )جدید و ُمجَدّد( چنانكه تعبیر

( و هم به 15ق/ ،لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدیدٍ هُمْ في؛ 7، سبأ/خَلْقٍ جَدیدٍ إِنَّكُمْ لَفي؛ 10و سجده/ 5د، رعد/خَلْقٍ جَدی لَفي

 (16و فاطر/ 19، ابراهیم/تِ بِخَلْقٍ جَدیدٍیُذْهِبْكُمْ وَ یَأْ) معناي مخلوقاتي جدید كه جایگزین شما شوند:

 و ...

 بر این اساس، در بین اهل لغت درباره اصل و ریشه این ماده اختالف نظر است:

اند كه همه را به این سه معنا برگردانند: یكي عظمت؛ دیگري برخي آن را در اصل در سه معناي مختلف دانسته و كوشیده

هم ابتدا در مورد « جدید»اند كه مفهوم ( و توضیح داده407، ص1معجم المقاییس اللغة، ج، )كردن« قطع»حظ و بهره، و سومي 

اش آن را كه االن قطع كرده است؛ و به این مناسبت رفته كه به معناي لباس بوده از این جهت كه دوزندهلباس جدید به كار مي

شد، به كار رفته است و نیز جاده و جُدَد را هم از این جهت كه اي كه هنوز ایامي بر او نگذشته بادر مورد هر چیزي كه تازه

اند ( برخي هم گفته188مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 409، ص1معجم المقاییس اللغة، جاند )شود جاده نامیدهپیموده و قطع مي

 (630، ص8البیان، جد )مجمعمي گوین« جدید»بدان « عمل از آن قطع شده»از این جهت كه كار آن بتازگي به پایان رسیده و 

برگردانند؛ « مقام حاصل از جالل و عظمت و قدرت»اند همه این معاني را به معناي آمیزي خواستهاما برخي به نحو تكلف

گردانند؛ )رفع شك و تردید و یقیني بودن( به نوعي جالل و عظمت برمي« مقطوع»را از طریق ارجاع آن به كلمه « قطع»چنانكه 

آورد برگردانده؛ و یا را به اینكه براي انسان جاللت و قدرت مي« حظ و بهره»كنند؛ را هم همین گونه توجیه مي «جدیت»و 

را نه به معناي هر چیز نو، بلكه به معناي امري كه عالوه بر نو بودن یك عظمت و خصوصیت ممتازي نسبت به گذشته « جدید»

 (61-60، ص2القرآن الكریم، ج التحقیق في كلماتدانند )پیدا كرده باشد، مي

 بار و تنها در قالب همین سه كلمه ]جَدّ، جُدَد و جدید[ به كار رفته است. 10در قرآن كریم « جدد»ماده 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

روند، خداوند همانا براي صاحب این امر ]= قیام جهاني[ اصحابش محفوظ و معین است؛ به طوري كه اگر همه انسانها ب

و اگر اینان بدان كافر شوند پس قومي را بدان »اند كه خداوند عز و جل فرمود: اصحابش را برایش خواهد آورد و آنان هماناني

پس بزودي خداوند »اند كه خداوند در موردشان فرمود: ( و آنان همان كساني89)انعام/« گماریم كه هرگز بدان كافر نباشند.مي
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« اند و بر كافران عزیز و غالبرد كه دوستشان دارد و آنان هم او را دوست دارند؛ نزد مومنان رام و خاضعآوقومي را مي

 (.54)مائده/

 316الغیبة للنعماني، ص

 مُحَمَّدُ بْنُ وََحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ  أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

 :لَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُسَعِیدٍ قَاال حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِيِّ قَا

فَإِنْ »زَّ وَ جَلَّ ى اللَّهُ لَهُ بِأَصْحَابِهِ وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَ لَوْ ذَهَبَ النَّاسُ جَمِیعاً أَتَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ مَحْفُوظَةٌ لَهُ أَصْحَابُهُ

مْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُ فَسَوْفَ یَأْتِي»قَالَ اللَّهُ فِیهِمْ  وَ ُهمُ الَّذِینَ« یَكْفُرْ بِها هؤُالءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِكافِرِینَ

 « عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِین

 

 ( از امام صادق ع در ضمن گفتگویي با سلیمان بن هارون عجلي روایت شده است:2

ه قرارش داده خداوند در آن جایگابه خدا سوگند اگر همه اهل زمین جمع شوند تا این امر ]والیت[ را از جایگاهي كه 

اوند براي این برگردانند نخواهند توانست؛ و اگر جمیع خلق اهلل همگي كافر شوند تا جایي كه حتي احدي ]مومن[ نماند خد

 اند.آورد كه اهل و سزاوار آنامر كساني را مي

 3261، ص1تفسیر العیاشي، ج؛ 177و  174، ص1بصائر الدرجات، ج

  سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ

... عَبْدِ اللَّهِ ع  قَالَ: قُلْتُ لِأَبِييِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ الِْعجْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَو 

وا وَ لَوْ أَنَّ [ اللَّهُ مَا اسْتَطَاعُ مْرَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وضحه ]وَضَعَهُ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ یُحَوِّلُوا هَذَا الْأَع: ...  قال

 مْرِ بِأَهْلٍ یَكُونُونَ هُمْ أَهْلَهُ.یعاً كَفَرُوا حَتَّى لَا یَبْقَى أَحَدٌ جَاءَ اللَّهُ لِهَذَا الْأَخَلْقَ اللَّهِ كُلَّهُمْ جَمِ

 تدبر

 «إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ ( »1

بسته باشد و حاال  دست او خداوند به ما هیچ نیازي ندارد. اگر ما را آفریده و به ما مهلت داده است معنایش این نیست كه

 .ورداي ما بیاي را به جدیو خَلقِ جد برداز بین ب ما رابرایش كاري ندارد كه اگر بخواهد مجبور باشد ما را تحمل كند. 

 ثمره اخالقی

 آورد.گاه مشاهده غلبه ظلم و كژي و انحراف انسانها و فقدان خوبي و زیبایي و ... انسان را به ستوه مي

                                                      
شده است. اما با توجه « قال اهلل»آن افتاده كه گویي « و اهلل»از ابتداي « و»هم همین حدیث را آورده، اما كلمه  369، ص1تفسیر العیاشي، ج. در  1

 آید تصحیف رخ داده باشد:است به نظر مي« واهلل»با همین سند همانند متن آورده و در بصائر هم در هر دو موردش همین  326به اینكه در ص

وضعه الذي وضعه اهلل فیه ما هارون قال قال اهلل: لو أن أهل السماء و األرض اجتمعوا على أن یحولوا هذا األمر من م عن ابن سنان عن سلیمان بن

 وا مَنْ یَرْتَدَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ» یقول: لجاء لهذا األمر بأهل یكونون هم أهله، ثم قال: أ ما تسمع اهلل -استطاعوا، و لو أن الناس كفروا جمیعا حتى ال یبقى أحد

 .ثم قال: أما إن أهل هذه اآلیة هم أهل تلك اآلیة« یْسُوا بِها بِكافِرِینَفَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَ -فَإِنْ یَكْفُرْ بِها هؤاُلءِ»اآلیة. و قال في آیة أخرى « مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ
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رویم عاقبت انسان چه خواهد وجي از نگراني را در اندیشمندان جهان رقم زده كه با این وضعي كه ما پیش مياین مساله م

هاي شد. همین امر موجب پیدایش برخي از فالسفه بدبین شده است كه جهان را سراسر تیره و تار و انسان را عامل همه بدبختي

 كنند.جهان و نهایتا عامل نابودي زمین معرفي مي

 پندارند.شناسند و جهان را به خود واگذار شده ميهمه اینها ریشه در این دارد كه خدا را نمي

داند كه همه عالم تحت تدبیر اوست و كافران و ظالمان و گناهكاران و حتي شیاطین شناسد ميانسان مومن، كه خدا را مي

ن بدكاران را در دمي نابود كند و عالم را فقط از فرشتگان و كنند. براي او كاري ندارد كه همه ایهم در پازل الهي بازي مي

 نیكان پر كند؛ اما چنین نكرده است.

 گذرد براي آن است كه آن برنامه محقق شود.اي براي عالم دارد كه همه آنچه در زمین و زمان مياو برنامه

اي وظایفي ك خدا براي او تعیین فرموده اي از كار و تالش در راستكسي كه این را باور كند، در عین حال كه لحظه

 داند:اي از وضعیت عالم نداشته و نخواهد داشت؛ چرا كه ميكند، اما نگرانيفروگذار نمي

 اگر نازي كند از هم فرو ریزند قالبها

  

 «إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ»

دان تاریخ سپردن آنها و جایگزین كردن آنها بین بردن قدرقدرتها و به زباله یابیم كه ازاگر اندكي به تاریخ نگاه كنیم درمي

 با خالیقي دیگر، كاري است كه بارها سابقه داشته است.

 به قول بیدل شیرازي

 كجا شد حشمت دارا ،كجا شد ملك اسكندر   خسرویو كجا شد تاج ك دیكجا شد تخت جمش

 ... ایدن نیتا بوده ا يهم ي،تیگ نینبوده با كس ا  ن دورا نیتا گشته ا يهم ي،چرخ بر كام نگشته

 نایكه سنگ و ساغر م ،چنانت بشكند از هم  رستم  یيكاوس و در قوت تو یيشوكت گر تو به

 ... كه تنشان خاك معبرها كریپمه بسا خوبانِ  موران  يكه سرشان خانه ،شاهان مهر افسر بسا

 ما هم همین طور،

 اگر هر قدرت و ثروت و شوكت و شهرتي به هم بزنیم، باز هم: 

 .آوَرَديم يدیو خَلقِ جد بَرَدياگر بخواهد ما را م

 تاملی با خویش

 اگر چنین است، پس كاري كنیم كه بمانیم؛ كه ماندن در جمع آوري مال و مقام نیست؛ 

 بلكه ماندن در رسیدن به وجه اهلل است؛ 

« كَ ذُو الْجاَللِ وَ الْإِكْرامِوَجْهُ رَبِّ وَ یَبْقى ؛لُّ مَنْ عَلَیْها فانٍكُ» وند و تنها وجه او باقي است.شچرا كه همه فاني مي

 (26-25)الرحمن/

 به قول شهید آویني:
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 «اند.آن است كه زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده قتیاند، اما حقو شهدا رفته میااست كه ما مانده نیپندار ما ا»
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 « یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ إِنْ یَشَأْ ؛ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمیدُ( »3

 رسد دو جمله این آیه، هریك مبتني بر دو وصف خداوند است كه در آیه قبل بدانها اشاره شد:به نظر مي

 خداوند غني و حمید است:

 برد.نیاز است؛ پس به شما نیازي ندارد و اگر بخواهد شما را ميبي

آورد، نه بدین سبب كه بدانان نیازي دارد؛ را ببرد به جاي شما خلق جدیدي مي حمید است و كارهایش ستودني؛ اگر شما

 بهره نماند.بلكه چون او حمید است و اقتضاي آن این است كه جهان از فیض او بي

 و این گونه مبتني شدن این دو جمله بر آن دو صفت را در آیه دیگري یكجا بیان فرموده است:

و پروردگار تو : كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّیَّةِ قَوْمٍ آخَرینَ  و الرَّحْمَةِ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما یَشاءُوَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُ»

ز كند هم چنان كه شما را امى بخواهد جانشین آنچهبرد، و پس از شما، اگر بخواهد شما را مى ؛رحمتداراي و است نیاز بى

 (35، ص17( )المیزان، ج133/أنعام)« گروهى دیگر پدید آورده است. ذریه

 

 «إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ ( »4

 دست خداوند در آفرینش باز است و قدرت او بن بست ندارد. چرا كه قدرت الهى را جدّى بگیریم. 

 (488، ص9تفسیر نور، ج) رود.تر مىآراماگر انسان زیر پاى خود را سست و خطرناك بداند، 

 

 برای تامل بیشتر

 «إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیدٍ ( »5

شود )نه بر غني این مضمون در سه آیه دیگر نیز آمده است؛ و البته هر بار با اندكي تفاوت؛ یكبار بر قدرت خدا تاكید مي

داند كه نسبت به گذشتگانمان جدید بودیم؛ و بار دیگر مساله جدید را حكایت خود ما ميو حمید بودنش( بار دیگر آن خلق 

 فرماید:را از زاویه حق بودن آفرینش عالم مطرح مي

 (133)نساء/ ذلِكَ قَدیراً إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ أَیُّهَا النَّاسُ وَ یَأْتِ بِآخَرینَ وَ كانَ اللَّهُ عَلى

 (133)انعام/ مٍ آخَرینَ يُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما یَشاءُ كَما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّیَّةِ قَوْوَ رَبُّكَ الْغَنِ

 (19. )ابراهیم/خَلْقٍ جَدیدأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَ یَأْتِ بِ
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 14/1/1397                بِعَزیزٍ  اللَّهِ يعَلَ ذلِكَ ما وَ 17( آیه 35( سوره فاطر )717

 ترجمه

 و آن بر خداوند دشوار نیست.

 نکات ادبی

 بِعَزیزٍ

ست كه مانع از حالتي در شخص ا« عزت»باشد و به معناي شدت و قوت و قهر و غلبه مي« عزز»قبال بیان شد كه ماده 

شود؛ و به چیزي یعني كسي كه همواره غالب است و هیچگاه مغلوب نمي« عزیز»شود كه مغلوب واقع شود؛ بنابراین آن مي

  .شود، چون دسترسي ]= غلبه[ به آن سخت و دشوار استهم كه نایاب است عزیز گفته مي

و آزار  تیتوان غلبه و اذ يكه كس شوديجهت گفته م نیاز ا زیاست كه عز نیكننده( در ا)غلبه« قاهر»با  «زیعز»تفاوت 

( را يدر فارس «زمیعز»)همان  «يزیعز» ریو تعب كند،يغلبه م گرانیكه او بر د شوديجهت گفته م نیاو را ندارد، اما قاهر از ا

 از او بر انسان سخت و دشوار است یيجدا هك روديبه كار م يدر مورد محبوب

 hajj-http://yekaye.ir/al-022-74/ 122جلسه

مورد توجه قرار گرفته است؛ آن بر خدا عزیز نیست؛ « دشوار بودن دسترسي بر آن»از همین زاویه « عزیز»در این آیه، كلمه 

 خداوند مغلوب شود.یعني انجامش سخت و دشوار نیست و این گونه نیست كه در انجام این كار 

 حدیث

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

كند مگر خداوند؛ و هیچ چیزي را در ربوبیت عُظمي و الوهیت كبري چنین است كه هیچ چیزي را از چیزي ایجاد نمي

ود به عدم منتقل كند مگر خداوند؛ و هیچ چیزي را از وجاز جوهریتش ]= ذاتش[ به جوهر ]= ذات[ دیگري منتقل نمي

 سازد مگر خداوند.نمي

 68التوحید )للصدوق(، ص: 

حْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحَْمدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَ

 :مَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَالْعَمِّيِّ عَنْ مُحَ

نْ جَوْهَرِیَّتِهِ إِلَى جَوْهَرٍ آخَرَ إِلَّا ءَ مِءٍ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا یَنْقُلُ الشَّيْ ءَ لَا مِنْ شَيْفِي الرُّبُوبِیَّةِ الْعُظْمَى وَ الْإِلَهِیَّةِ الْكُبْرَى لَا یُكَوِّنُ الشَّيْ

 ءَ مِنَ الْوُجُودِ إِلَى الْعَدَمِ إِلَّا اللَّهاللَّهُ وَ لَا یَنْقُلُ الشَّيْ

 تدبر

 «اللَّهِ بِعَزیزٍ  يوَ ما ذلِكَ عَلَ» (1

 براي او ندارد. ايآوَرَد و این كار هیچ دشواريبَرَد و خَلقِ جدیدي ميخداوند اگر بخواهد شما را مي

http://yekaye.ir/al-hajj-022-74/
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 شناسینکته تخصصی خود

 كنیم این است كه ماییم كه به خداوند نیازمندیم، نه او به ما.یكي از آن حقایقي كه از آن غفلت مي

هایي براي ترك بهایي براي انجام آن وظایف ویا عقاپس، اگر مهلتي به ما داده، و یا وظایفي برعهده ما گذاشته و ثواب

دستور او انجام  فرموده، اینها صرفا براي رشد و سعادت خودمان است و این گونه نیست كه اگر ما اینها را خالفآنها مقدر 

 دهیم، دست او در برابر ما بسته باشد و بر دامن كبریاییش گردي بنشیند.

شگاه خداوند مقصر را در پیبیند، بلكه همواره خود اگر كسي این را باور كند، دیگر هیچگاه خود را از خداوند طلبكار نمي

 عاي كمیل( همین باشد.هاي امیرالمومنین ع در دهاي انبیاء و اولیاء در پیشگاه الهي )مثال نالهشمرد. شاید یكي از رموز ضجهمي

 تبصره 

هده ي كه او برعدر ضرورتِ وظایف« خدا نیازي به كارهاي ما ندارد»عجیب اینجاست كه برخي با استناد به همین جمله كه 

 افكنند!ما گذاشته تردید مي

 

 «اللَّهِ بِعَزیزٍ  يوَ ما ذلِكَ عَلَ»(2

 (488، ص9)تفسیر نور، ج .ستیبر خداوند دشوار نقدرت خدا را جدي بگیریم، چرا كه هیچ كاري 

 تاملی فلسفی: تفکیک محال واقعی و توهم محال

این جهت  بدین جهت كه قدرتش را ندارد؛ بلكه به زند، نهبرخي چیزها منطقا محال است؛ چنین كاري از خدا سر نمي

 كه رخ دادن آن كار اصال معناي معقولي ندارد. )مثال اینكه براي خودش شریك بیافریند(.

شمرد ن را بعید ميآاما بسیاري از امور هستند كه واقعا محال نیستند اما به خاطر غفلت از برخي از حقایق، ذهن ما چنان 

ع آنها بعید هم دایيِ خدا توجه شود، وقوشمرد؛ در حالي كه اگر به خكند و در عرف آنها را محال ميميكه وقوعش را باور ن

 نیست، چه رسد به محال.

 تاملی در ثواب برخی اعمال

ا انتظار ندارند، رهاي عظیمي ذكر شده است؛ و برخي افراد صرفا به خاطر اینكه چنان ثوابي گاه براي برخي از كارها ثواب

ه كسي كه دارد كنند. در حالي كه اگر به جاي عملي كه شخص را مستحق ثواب كرده، بدیده تردید در این روایات نگاه مي با

بر خدا  هایي اصال جاي تعجب ندارد و این گونه بذل و بخشش كردنیابیم كه چنان بخششدهد توجه كنیم، درميپاداش مي

 دشوار نیست.

هاي فراوان براي برخي اعمال، به همین آیه برخي از روایات نبوي، بعد از ذكر ثواب شاید بر همین اساس بوده كه در

 1(62ص، و عقاب األعمال ثواب األعمالكنند.)مثال استشهاد مي

                                                      
فضائل األشهر الثالثة،  و 25-23األمالي، صدوق عالوه بر كتاب فوق، آن را در . این روایت درباره ثواب روزه ماه شعبان است كه مرحوم ص 1

 نیز آورده است:  49-45ص
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 «اللَّهِ بِعَزیزٍ  يوَ ما ذلِكَ عَلَ» (3

 دهد.ایمان، موقعیت انسان در پیشگاه خداوند را بسیار تغییر مي

ند، بر خدا دشوار ایمان و ناسپاس را نیست و نابود كند و انسانهاي دیگري را جایگزین آنان كهاي بياینكه خداوند انسان

 نیست؛ 

اي به او رسانده، مشمول رحمت خود نسازد و در جهنم وارد كند، بر او اما اینكه بنده مومني را كه در دنیا هم سختي

( و ظاهرا بر اساس همین لطف گسترده خداوند نسبت به مومنان بوده، كه 19411حدیث ،565ص الفصاحة، دشوار است! )نهج

                                                      
السَّائِِب  خْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ الْوَاسِطِيِّ قَالَ أَ هِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَامِرٍحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِی

ظِّمُهُ وَ لْعَرْشِ تُعَادَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ قَالَ شَهْرٌ شَرِیفٌ وَ هُوَ شَهْرِي وَ حَمَلَةُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَذَاكَرَ أَصْحَابُهُ عِنْ

مُؤْمِنِینَ لِرَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ جِنَانُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ یَتَشَعَّبُ فِیهِ أَرْزَاقُ الْتَعْرِفُ حَقَّهُ وَ هُوَ شَهْرٌ زَادَ اللَّهُ فِیهِ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ لِرَمَضَانَ وَ تُزَیَّنُ فِیهِ الْ

عَرْشِهِ إِلَى صُوَّامِهِ وَ قُوَّامِهِ  ولَةٌ وَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ یُبَاهِي فِیهِ بِعِبَادِهِ یَنْظُرُ مِنْتُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ سَبْعِینَ وَ السَّیِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَ الذَّنْبُ مَغْفُورٌ وَ الْحَسَنَةُ مَقْبُ فِیهِ

امِهِ وَ قِیَامِهِ نَتَهَجَّدُ لِلْجَلِیلِ سُولَ اللَّهِ صِفْ لَنَا شَیْئاً مِنْ فَضْلِهِ لِنَزْدَادَ رَغْبَةً فِي صِیَ رَهِ فَقَامَ عَلِيُّ ْبنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ َو أُمِّي یَا فَیُبَاهِي بِهِمْ حَمَلَةَ عَرْشِ

نْهُ السَّیِّئَةَ الْمُوبِقَةَ وَ مَنْ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَعْبَانَ حَطَّ عَ -عَادِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍكَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ حَسَنَةً الْحَسَنَةُ تُفَقَالَ ص مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ  -فِیهِ

نْ صَامَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ مِنْ مَوَ  - مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَسَّعَ عَلَیْهِ الرِّزْقَدُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ دَرَجَةً فِي الْجِنَانِ مِنْ

مَ مِنْ إِْبلِیسَ وَ جُنُودِهِ َو نَ الْبَلَاءِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عُصِنَ لَوْناً مِ شَعْبَانَ حُبِّبَ إِلَى الْعِبَادِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِی

فَ عَلَیْهِ مُنْكَرٌ وَ نَكِیرٌ عَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عَطَسْقَى مِنْ حِیَاضِ الْقُدْسِ وَ مَنْ صَامَ تِسْهَمْزِهِ وَ غَمْزِهِ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّى یُ

ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى قَبْرِهِ  اً عِینَ ذِرَاعاً فِي سَبْعِینَ ذراع ]ذِرَاعاً[ وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ یَوْموَ مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ قَبْرَهُ سَبْ -عِنْدَ مَا یَسْأَلَانِهِ

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ عَشََر  كُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ إِلَى النَّفْخِ فِي الصُّورِ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ مَنَارَةً مِنْ نُورٍ وَ مَنْ صَامَ اثْنَيْ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ زَارَهُ فِي قَبْرِهِ

 فِي الْبُحُورِ أَنْ یَسْتَغْفِرُوا اً مِنْ شَعْبَانَ أُلْهِمَتْ بِهِ الدَّوَابُّ وَ السِّبَاعُ حَتَّى الْحِیتَانُوَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْم -نْ شَعْبَانَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ مَلَائِكَةُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍیَوْماً مِ

هُ سَبْعِینَ بَحْراً مِنَ النِّیرَانِ كَ بِالنَّارِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَطْفَأَ عَنْ مِنْ شَعْبَانَ نَادَاهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَ عِزَّتِي لَا أَحْرَقْتُخَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً  لَهُ وَ مَنْ صَامَ 

لْجِنَانِ كُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ ا مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ وَ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ كُلُّهَا كُلِّهَا وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ غُلِّقَتْ

جَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ  مَنْ صَامَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ زُوِّجَ سَبْعِینَ أَلْفَ زَوْوَ -اقُوتٍتِسْعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُعْطِيَ سَبْعُونَ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ یَ 

بْعِینَ أَلْفَ حُلَّةٍ مِنْ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ كُسِيَ سَ تِهَا وَ مَنْ صَامَ اثْنَیْنِ وَوَ مَنْ صَامَ أَحَداً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَ مَسَحَتْهُ بِأَجْنِحَ

 مَنْ صَامَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ وَ ورٍ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ فَیَرْكَبُهَا طَیَّاراً إِلَى الْجَنَّةِوَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ مِنْ نُ  -سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ

سِتَّةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً  وَ مَنْ صَامَ -ینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُعْطِيَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِیَوْماً مِنْ شَعْبَانَ شُفِّعَ فِي سَبْعِینَ أَلْفاً مِنْ أَهْلِ التَّوْحِیدِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِ

یَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ عْبَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِشَنْ شَعْبَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ مِ

بْرَئِیلُ ع مِنْ قُدَّامِ الْعَرْشِ جَلَّ الْأَكْبَرَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ نَادَاهُ جَ  تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ نَالَ رِضْوَانَ اللَّهِ عَزَّ وَتَهَلَّلَ وَجْهُهُ وَ مَنْ صَامَ 

مَاءِ وَ َقطْرِ الْأَمْطَارِ وَ الْجَلِیلُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَوْ كَانَ ذُنُوبُكَ عَدَدَ نُجُومِ السَّ كَ مَا مَضَى وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَیَا هَذَا اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ عَمَلًا جَدِیداً قَدْ غُفِرَ لَ

 ذَا لِشَهْرِ شَعْبَانَ.بَعْدَ صِیَامِكَ شَهْرَ شَعْبَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَ« ى اللَّهِ بِعَزِیزٍذلِكَ عَلَوَ ما »وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الثَّرَى وَ أَیَّامِ الدُّنْیَا لَغَفَرْتُهَا لَكَ 

 !برد جهنم به را او آنگاه بگیرد را مسلمان بنده دختر دو كه ستدشوار ا خدا بر: النّار یدخله ثمّ مسلم عبد كریمتي یأخذ أن اللَّه على عزیز.  1
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اند، از خداوند درخواست اي هم مرتكب شدهگاه اهل بیت ع براي برخي از افرادي كه شیعه و مومن بوده اما گناهانان كبیره

 (.732، ص1؛ دعائم االسالم، ج2861اند )رجال كشي، صرحمت كرده

 ست كه كاري كنیم كه سزاوار جهنم شویم و در وضعیتي قرار بگیریم كه بر خدا دشوار آید؟!آیا انصاف ا

 كند:و همین عنایت عظیم خداست كه ما را به لقایش امیدوار مي

 ستي اساق تیفزاشراب جان كز   ستي اكو باق نیعشق آن زنده گز

 ایاز عشق او كار و ك افتندی  ایكه جمله انب نیآن بگز عشق

 ستیكارها دشوار ن مانیكر با  ستیمگو ما را بدان شه بار ن تو

9sh/1https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar/  

                                                      
 أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ الرَّسَّانُ، فُضَیْلٌ أَخْبَرَنِي قَالَ إِسْمَاعِیلَ، بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْبَصْرِيُّ، مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا قَالَ  الصَّبَّاحِ، بْنُ نَصْرُ حَدَّثَنِي.  1

 أَمَا اللَّهُ رَحِمَهُ قَالَ فِدَاكَ، جُعِلْتُ نَعَمْ قُلْتُ زَیْدٌ عَمِّي قُتِلَ  فُضَیْلُ یَا لِي فَقَالَ بَیْتٍ جَوْفَ بَیْتاً فَأُدْخِلْتُ عَلَیْهِ، اللَّهِ رَحْمَةُ عَلِيٍّ بْنُ زَیْدُ  قُتِلَ مَا بَعْدَ( ع) اللَّهِ عَبْدِ

 أَمْهِلْ، قَالَ! ِشعْراً أُنْشُِدكَ لَا أَ سَیِّدِي یَا قُلْتُ یَضَعُهَا، كَیْفَ لَعَرَفَ مَلَكَ لَوْ إِنَّهُ أَمَا لَوَفَى، ظَفِرَ لَوْ إِنَّهُ أَمَا صَدُوقاً، كَانَ وَ َعالِماً كَانَ وَ عَارِفاً كَانَ وَ مُؤْمِناً كَانَ إِنَّهُ

 :فَأَنْشَدْتُهُ! أَنْشِدْ قَالَ ثُمَّ فَفُتِحَتْ، بِأَبْوَابٍ وَ فَسُدِلَتْ بِسُتُورٍ  أَمَرَ ثُمَّ

 بَلْقَعٌ  أَعْلَامُهُ طَامِسَةٌ   مَرْبَعٌ بِاللَّوَى عَمْرٍو لِأُمِّ

 تَدْمَعُ  عِرْفَانِهِ مِنْ الْعَیْنُ وَ   رَسْمِهِ فِي الْعِیسَ  وَقَفْتُ لَمَّا

 مُوجَعٌ شَجً الْقَلْبُ وَ فَبِتُّ   بِهِ أَهْوَى كُنْتُ قَدْ مَنْ ذَكَرْتُ

 مَدْفَعٌ لَهَا لَیْسَ بِخَطِّهِ   أَحْمَدَا أَتَوْا قَوْمٍ مِنْ عَجِبْتُ

 الْمَفْزَعُ وَ الْغَایَةُ مَنِ إِلَى    أَخْبَرْتَنَا شِئْتَ لَوْ  لَهُ قَالُوا

 یَطْمَعُ  مَنْ الْمُلْكِ فِي مِنْهُمْ وَ    فَارَقْتَنَا وَ تَوَلَّیْتَ إِذَا

 تَصْنَعُوا أَنْ فِیهِ عَسَیْتُمْ ذَا مَا   مَفْزَعاً  أَخْبَرْتُكُمْ لَوْ فَقَالَ

 أَوْدَعُ لَهُ فَالتَّرْكُ هَارُونَ   فَارَقُوا إِذْ الْعِجْلِ أَهْلِ صَنِیعُ

 أَرْبَعٌ  هَالِكٌ فَمِنْهَا خَمْسٌ   رَایَاتُهُمْ الْبَعْثِ یَوْمَ فَالنَّاسُ

 لْمُفْظَعُ ا الْأُمَّةِ سَامِرِيُّ وَ    فِرْعَوْنُهَا وَ الْعِجْلُ قَائِدُهَا

 أَوْكَعُ لُكَعٌ عَبْدٌ أَخْدَعُ     مَارِقٌ دِینِهِ مِنْ مِخْدَعٌ وَ

 تَطْلُعُ إِذَا الشَّمْسُ كَأَنَّهُ    وَجْهُهُ قَائِدُهَا رَایَةٌ وَ

 رَحِمَهُ  فَقَالَ ! النَّبِیذَ یَشْرَبُ رَأَیْتُهُ إِنِّي قُلْتُ اللَّهُ، رَحِمَهُ  فَقَالَ  الْحِمْیَرِيُّ، مُحَمَّدٍ بْنُ السَّیِّدُ قُلْتُ الشِّعْرَ  هَذَا قَالَ مَنْ فَقَالَ السِّتْرِ، وَرَاءِ مِنْ نَحِیباً فَسَمِعْتُ قَالَ 

 .يٍّعَلِ لِمُحِبِّ یَغْفِرَ أَنْ اللَّهِ عَلَى[ عَزِیزٌ] ذَلِك مَا وَ اللَّهُ حِمَهُرَ قَالَ  نَعَمْ، قُلْتُ الْخَمْرَ تَعْنِي قَالَ الرُّسْتَاقِ، نَبِیذَ یَشْرَبُ رَأَیْتُهُ إِنِّي قُلْتُ اللَّهُ،

 أَ  وَیْحَكَ اللَّهُ رَحِمَهُ رٍجَعْفَ  أَبُو فَقَالَ بِهِ أَغْرَاهُ كَأَنَّهُ وَ قَوْلًا فِیهِ حَضَرَهُ مَنْ بَعْضُ فَقَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ الشَّاعِرُ هُرَیْرَةَ أَبُو عِنْدَهُ ذُكِرَ أَنَّهُ ع جَعْفَرٍ أَبِي .عَنْ 2

  .عَلِيٍّ شِیعَةِ مِنْ لِرَجُلٍ یَغْفِرَ أَنْ اللَّهِ عَلَى عَزِیزٌ

 نیز بدین صورت آمده است: 471ص ،3ج السالم، علیهم األطهار األئمة فضائل في األخبار شرحاین روایت در 

: فقال !الخمر یشرب كان إنه: قلتف: قال علیه اللّه رحمة[ العجلي] الشاعر هریرة أبا ذكر أنه السالم، علیه علي بن محمد جعفر أبي عن االیادي، میمون

 هذا؟! مثل علي شیعة من لرجل یغفر أن اللّه على عزیز أ میمون یا! ویحك

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh9/
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 إِنَّما يقُرْب ذا كانَ لَوْ وَ  ءٌشَيْ مِنْهُ یُحْمَلْ ال حِمْلِها يإِل مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ وَ  يأُخْر وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ 18( آیه 35( سوره فاطر )718

 15/1/1397 الْمَصیرُ اللَّهِ  يإِلَ وَ  لِنَفْسِهِ يیَتَزَكَّ فَإِنَّما يتَزَكَّ مَنْ وَ  الصَّالةَ أَقامُوا وَ بِالْغَیْبِ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ الَّذینَ تُنْذِرُ

 ترجمه

رداشته نشود ولو باربَري بار دیگري را بر دوش نكشد؛ و اگر گرانباري به برداشتن آن دعوت كند چیزي از او آن بو هیچ 

ند؛ و كسي كه دهي كه از پروردگارشان در نهان خشیت دارند و نماز برپاداشتخویشاوند باشد؛ تنها تو كساني را هشدار مي

 زگشت به سوي خداست.كند؛ و باتزكیه كند تنها براي خودش تزكیه مي

 نکات ادبی

  وِزْرَ،  وازِرَةٌ،  تَزِر 

 يگریو د«( پناهگاه» ای) «برنديكه بدان پناه م يكوه» يكی: كنديبر دو معنا داللت م دست كم« وزر»ماده قبال بیان شد كه 

 است: ختالفاز آن گرفته شده ا يگریبوده و د يدو معنا اصل نیاز ا كیكدام  نكهیدر ا ؛ و«يزیدر چ ينیسنگ»

 يبه معنا« وِزر»و كلمه  ؛«اندبردهيدر كوه كه بدان پناه م يپناهگاه» ياست در معنا« وَزَر»اصل آن، كلمه  ندیگويم يبرخ

 از باب شباهت آن با كوه ساخته شده؛ «ينیسنگ»

 ای)ثقل( و «ينیسنگ»مطلقِ  يو به معنا«( أوزار»)جمع آن: « وِزر»ماده همان  نیباورند كه اصل ا نیدر مقابل، اغلب بر ا و

به گناه،  ایو  شده،يحمل م نیزم ياند كه بر روگفته« وَزَر« »كوه» هجهت ب نیبوده؛ و از ا« حمل شود يزیكه بر چ ياينیسنگ»

؛ وَ هُمْ یَحْمِلُونَ 164، انعام/رى)وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ كشدياست كه انسان آن را بر دوش م ينیچون بار سنگ ندیگويم« وِزر»

)حَتَّى « وِزر»كنند  يا خود حمل مبكه در جنگ  ينیبه سالح سنگ نی(. همچن31/نعامظُهُورِهِمْ أَال ساءَ ما یَزِرُونَ، ا أَوْزارَهُمْ عَلى

 ندیگو «ریوز» كشديوش ممشورت دادن و كمك كردن در اداره امور را بر دكه بار  ي( و به كس4تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها؛ محمد/

 (20؛ طه/)وَزِیراً مِنْ أَهْلِي

 ارتباط دارد« پناهگاه»و « كوه» يبا معنا يمورد كه به نحو كیاز  ریبه كار رفته، كه غ میبار در قرآن كر 27ماده جمعا  نیا

( به تیمانند گناه و بار مسئول ،يمعنو ایمانند سالح؛  ،ي)اعم از بار ماد نیسنگ بار يموارد در همان معنا هی، در بق(11)قیامت/

 كار رفته است.

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-11 370جلسه 

 واو آن حذف شده است(؛بوده كه  «زِرُتَوْ»فعل مضارع صیغه مفرد مونث غایب است )اصل آن « تَزِرُ»

اند كه در واقع، صفت بوده است براي كلمه باشد. علت مونث بودنش را هم این گفتهاسم فاعل از همین ماده مي« وازِرَةٌ»و

 ،3ج ،)نحاس( القرآن إعراب) نَفسٍ أُخْرى وِزْرَ وازِرَةٌنَفسٌ  تَزِرُ ال وَ كه مونث مجازي است و اصلش این بوده كه « نفس»

 (250ص

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-11/
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  م ثْقَلَةٌ

 (382ص ،1ج اللغة، المقاییس باشد. )معجم)سبكي( مي« خِفَّت»و نقطه مقابل « سنگیني»در اصل بر معناي « ثقل»ماده 

 رفته و سپس در مورد معاني )مانند گناه ویا بدهكاري( به كار رفته است )أَمْاین ماده ابتدا در مورد اجسام به كار مي

 (174ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات40/طور مُثْقَلُونَ، مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ

 قَوْالً عَلَیْكَ سَنُلْقي در مورد امور غیرمادي در قرآن بارها انجام شده است: )و إِنَّا« ثقیل: سنگین»چنانكه استعمال كلمه 

 (27ثَقیالً، انسان/ یَوْماً وَراءَهُمْ  یَذَرُونَ وَ الْعاجِلَةَ یُحِبُّونَ هؤُالءِ ؛ إِن5َّثَقیالً، مزمل/

 ،5ج العین، كتاب)( 18؛ فاطر/حِمْلِها إِلى مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ وَبه كسي گویند كه باري بیش از حد توانش بر دوش دارد )« مُثْقَل»

 (137ص

: آن القول ثَقُلَ»رود و تعبیر ميبه كار « : گوشش سنگین استثِقَلٌ أذنه في»وقتي كسي در شنوایي اش مشكل باشد تعبیر 

آید قبولش بر وي سنگین  است؛ و ظاهرا به شود خوشش نميبراي جایي است شخص از آنچه اظهار مي« سخن سنگین آمد

 القرآن، ألفاظ ( )مفردات187/؛ أعرافالْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي همین مناسبت هم در وصف روز قیامت آمده است )ثَقُلَتْ

 (174ص

( هم به معناي گنج 2)زلزلة/ «أَثْقالَها الْأَرْضُ أَخْرَجَتِ  وَ»شود و در آیه هاي نهفته در زمین گفته ميبه گنج« األرض أثقال»

 ألفاظ ؛ مفردات382ص ،1ج اللغة، المقاییس آیند )معجمها كه از قبر بیرون ميهاي انسانتنواند باشد و هم كنایه از بدنمي

 (174ص القرآن،

( و به همین مناسبت بار گناهان كه بر دوش 7/نحل) «بَلَدٍ  إِلى أَثْقالَكُمْ تَحْمِلُ وَ» گفته مي شود« أثقال»بارهاي سنگین هم به 

 (13/عنكبوت)«أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقالًا وَ أَثْقالَهُمْ لَیَحْمِلُنَّ  وَ» كند نیز به كار رفته اشتگناهكاران سنگیني مي

به معناي آن « مثقال»كند )مانند مفتاح: كلید(، از این جهت رود داللت بر اسم آلت ميمي« مِفعال»به وزن وقتي این ماده 

 یَعْمَلْ فَمَنْ  شود و به عنوان یكي از واحدهاي سنجش وزن بوده است.گیري ميچیزي است كه با آن سنگینيِ چیزي اندازه

 (21ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق) (8-7؛ زلزله/یَرَهُ شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ لْیَعْمَ مَنْ وَ ؛یَرَهُ خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقالَ

 المقاییس ( )معجم31؛ الرحمن/الثَّقاَلنِ أَیُّهَ لَكُمْ سَنَفْرُغُشود )گفته مي« ثَقَالن»به دو گروه جن و انس به خاطر كثرتشان 

 (382ص ،1ج اللغة،

 رود:سبكي )خفت( دو گونه به كار ميدو تعبیر سنگیني )ثقل( و 

اي و نسبي، كه در این معنا ممكن است الف را در مقایسه با ب سنگین گاه به صورت متضایف، یعني به صورت مقایسه

 بشمریم اما در مقایسه با ج سبك باشد؛

گ و چوب( در برابر اشیایي كه رود كه به خاطر سنگیني به پایین متمایللند )مانند سناما گاه در مورد اجسامي به كار مي

( بر اساس همین معناي 38/)توبة «الْأَرْضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمْ»شان رو به باال متمایلند )مانند آتش و دود( و ظاهرا تعبیر به خاطر سبكي

 (175ص القرآن، ألفاظ دوم باشد )مفردات
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مد نظر  ءيخود ش ينیسنگ يوقتاست و در تفاوت اینها قبال توضیح داده شد كه « وقر»، ماده «ثقل»از كلمات نزدیك به 

 523. )جلسه شوديم لیتحم ایحمل  يزیاست كه بر چ ياينیسنگ« وقر»كه  يدر حال شودياستفاده م« ثقل»باشد از كلمه 

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

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 28و مشتقات آن جمعا « تقل»ماده 

 « حَمْل»

 يانكته هم مانوس است. تنها يدر زبان فارس اي است كهكلمه «يزیجابجا كردن چ» يبه معنا «حمل» قبال بیان شد كه ماده

 یي( در جا2)ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها؛ حج/« حَمْل». گذارنديتفاوت م« ِحمْل»و « حَمْل» نیب ياست كه در زبان عرب نیافزود ا دیكه با

 ایدرون دستها  يزیباشد )مانند حمل چ يدر درون و ایحامل و احاطهكه قرار است جابجا شود، تحت  ياياست كه آن ش

را  ءياست كه آن ش یي( در جا18ءٌ؛ فاطر/حِمْلِها ال یُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ  )وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى« حِمْل»توسط حامله( اما  نیحمل جن

 واناتیح يكه رو يو ظاهر باشد، چنانكه به بار كاركه محموله آش يسر جابجا كند به طور يرو ایانسان بر پشت خود و

 .شوديفته مگ« حِمل» زین گذارنديم

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-2 307جلسه 

مصدري )حمل كردن( هم به كار رفته است )لسان العرب، »، به معناي «شودآن چیزي كه حمل مي»عالوه بر معناي « حَمل»

 ، رفته است.«شودآن چیزي كه حمل مي»معناي در حدي كه جستجو شد، فقط به « حِمل»( اما 175، ص11ج

 ت نْذِر  

 «ریتبش»: هشدار دادن( چنانكه ياست كه با ترساندن توأم باشد )در فارس يانیابالغ و ب يبه معنا« انذار» قبال بیان شد كه

است كه شخص  يطلبست، چون ممعنا نیهم از هم« نَذْر»و گفته شده كه  ؛بخش باشداست كه مشتمل بر امر مسرت يهم خبر

 كه با آن مخالفت كند. ترسديم

است كه موضع ترس،  ي(، گفته شده كه انذار، نه هرگونه ترساندن، بلكه ترساندنفی)تخو« ترساندن»با « انذار»تفاوت  در

از جانب انذاردهنده است و  يرخواهیاحسان و خ ياز نوع يو ناش كنديمخاطب آشكار م يترسناك بودن را برا یيو چرا

 است.  شتریاحسان ب نیا شد،با ترمیاست عظ دنیكه سزاوار ترس يه آن امرهرچ

  /shuara-http://yekaye.ir/ash-026-194 113جلسه 

  یَتَزَكَّی ، تَزَكَّی

بركت باشد. و  ایو طهارت يكه توأم با نوع يادتیبر نمو و ز كنديداللت م در اصل «يزك» ای« زكو» قبال بیان شد كه ماده

( 9، شمس/18: فاطر/ينفس از آلودگ ریممدوح )تطه يهم در معنا میرمعروف است كه در قرآن ك «هیتزك»كلمه  شه،یر نیاز ا

 ( به كار رفته است. 32، نجم/49: نساء/دنیمنزه د هايو خود را از آلودگ یيمذموم )خودستا يو هم در معنا

جهت  نیو بد شوديگفته م آورد،يم رونیفقرا ب يبه آنچه از حق اهلل كه انسان ]از اموال خود[ برا« زكات»اصطالح، در 

 ( 103نفس دارد )توبه/ هیتزك دیام ایبركت و دیاقدام ام نیبا ا رایشده ز دهینام

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-33/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-2/
http://yekaye.ir/ash-shuara-026-194/
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اظر به پاك ن هی( است، تزكيدیپل ناظر به حصول طهارت )در مقابل ریاند: تطهگفته بیو تهذ هیو تزك ریدر تفاوت تطه

 .شودياست كه حاصل م يناظر به جهت صالح و خلوص بیو تهذ ،كردن و خارج كردن آنچه پاك كردنش الزم است

  /maidah-http://yekaye.ir/al-005-055 84جلسه 

 الْمَصير  

( 325، ص3است. )معجم المقاییس اللغة، ج« شدن» يعنابه م رورتیداللت بر مآل و مرجع دارد و ص «ریص»ماده اصل 

 ( دانسته اند.53؛ شوري/ورُالْأُمُ تَصیرُ اللَّهِ إِلَى أَالرا به معناي از حالي به حال دیگر منتقل شدن ) «ریصیصار »فعل چنانكه 

 ( 499ص القرآن، ألفاظ مفردات)

محل )اسم مكان  معناي به هم و( 368)اساس البالغه، ص( شدن: صیرورت و صَیر)=  مصدر معناي به هم را «مصیر»

 (477، ص7العرب، ج رود. )لسان( به كار مي67، ص3)النهایة، ج«[ شدن»رجوع و منزلگاه ]= محل و مقصدِ 

« مصیر»ورت صبقیه موارد آن به بار به كار رفته است كه یكبار آن به صورت فعل و  29این ماده در قرآن كریم جمعا 

 بوده است.

رخ داده باشد )التحقیق في كلمات القرآن  ياشتقاق «رورةیص»و « صورة» نیاند كه ب دهاحتمال را هم مطرح كر نیا برخي

 1توضیح داده شد. /:aaraf-yekaye.ir/al//http-7-11 231قبال در جلسه « صور»كه درباره ماده ( 299، ص6الكریم، ج

 حدیث

 ( از پیامبر اكرم ص روایت شده كه فرمودند:1

گوید: رود و ميرا مشاهده كنند، پدر سراغ پسرش مي هنگامي كه خالیق قیامت و دقت در حسابرسي و عذاب دردناك

ذا و طعامت دادم و را بزرگ كردم و از دسترنج خود غ پسرم! آیا من در دنیا خودم را وقت تو نكردم؟ آیا چنین نبود كه من تو

ه ازدواج تو درآوردم لباس بر تو پوشاندم و حكمتها و آداب و به تو آموختم و آیات قرآن را به تو درس دادم و دختر خوبي را ب

بر خویش برتري  م تو رادادم و بعد از مرگم هم در مورد اموالو در مدتي كه زنده بود برخي از مخارج تو و همسرت را هم مي

 دادم؟

 خواهي؟گوید: بله، پدرجان. اینها كه گفتي درست است. حاال چه مياو مي

هایت یك اند كفه خوبيچربد و فرشتگان گفتههایم ميهایم بر خوبياو مي گوید: پسرم! ترازوي عملم سبك مانده و بدي

ین روزي كه خطرش ات را به من ببخشي تا در اخواهم فقط یك حسنهيحَسَنه دیگر نیاز دارد تا به حد الزم برسد و من از تو م

 عظیم است ترازویم را بدان سنگین كنم.

توانم چیزي از حسناتم ترسي ترسانم و نميگوید: نه پدرجان، به خدا سوگند كه من هم از همین چیزي كه تو ميپسر مي

 را به تو ببخشم.

                                                      
توضیح مختصري درباره این كلمه داده شده بود، كه چون خیلي ناقص بود  /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-15 6تدبر ،78 . قبال در جلسه 1

 این جلسه كامل شد.

http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-11/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-15/


151 

 رود.براي او در سراي دنیا متحمل شده بود، از نزد او مي و آن پدر گریان و پشیمان از زحماتي كه

 و نبود؟گوید: فرزندم! آیا شكم من مدتها جایگاه تبیند و به او ميو همینچنین مادري فرزندش را در آن روز مي

 گوید: بله، مادر!مي

 هایم ننوشیدي؟گوید: آیا مدتها از سینهمي

 گوید: بله، مادر!مي

 خواهي فقط بار یكي از آنها را برعهده بگیري!بار مرا خیلي سنگین كرده است. از تو ميگوید: گناهانم مي

 گوید: مادرجان دست از سرم بردار كه من امروز خودم گرفتارم.فرزند مي

 گردد.و او هم گریان از نزد او برمي

 از و ندارد، وجود خویشاوندى نسبت میانشان روز آن[ دیگر] »فرماید و این تاویل این سخن خداوند متعال است كه مي

 (101مومنون/) «.پرسندنمى یكدیگر[ حال]

گوید: من چگونه همسري برایت بودم؟ وي او را مدح و ثنا رود و ميو فرمود: و در آن روز شخصي سراغ همسرش مي

ز آنچه كه از دقت حسابرسي خواهم تا اگوید: اگر من چنین همسري برایت بودم از تو فقط یك حَسَنه ميگوید. سپس ميمي

 بیني رهایي یابم.و سبكي ترازوي اعمال و عبور از صراط مي

توانم برایت انجام دهم و من هم همانند تو كه مي ترسي از گوید: به خدا سوگند كه من چنین كاري را نميهمسرش مي

 ترسم؛ آنچه در پیش است مي

 و او هم با دلي غمگین و حیران برمي گردد.

و اگر گرانباري به برداشتن آن دعوت كند چیزي از »فرماید مطلب در تاویل این سخن خداوند متعال است كه مي و این

بار شده است از خانواده و ( یعني همانا شخصي كه از بار گناهان گران18)فاطر/« او آن برداشته نشود ولو خویشاوند باشد

و از گناهان او را برعهده بگیرند ولي آنان باري برندارند بلكه حال روز كند كه چیزي از بار او خویشاوندانش درخواست مي

كند از برادرش؛ روزي كه شخص فرار مي»است همان گونه كه خداوند متعال مي فرماید « خودم، خودم»شان در روز قیامت همه

 (37-34)عبس/« ردداو مادر و پدرش؛ و همسر و فرزندش؛ براي هركس كاري است كه او را به خود مشغول مي

 دقت شود( 2)توجه: براي جلوگیري از سوءبرداشت در فهم این حدیث، به تدبر

 57ص ،1ج ،(للدیلمي) القلوب إرشاد

 بِوَلَدِهِ  یَتَعَلَّقُ  یَوْمَئِذٍ الْأَبَ فَإِنَّ الْعَذَابِ أَلِیمَ وَ الْحِسَابِ دِقَّةَ وَ الْقِیَامَةَ عَایَنُوا إِذَا الْخَلَائِقَ أَنَّ ص النَّبِيِّ عَنِ الصَّحِیحِ الْخَبَرِ فَفِي

 أُدَرِّسُكَ وَ الْآدَابَ وَ الْحِكَمَ أُعَلِّمُكَ وَ أُكْسِیكَ وَ كَدِّي مِنْ أُطْعِمُكَ وَ أُغَذِّیكَ وَ أُرَبِّكَ لَمْ أَ الدُّنْیَا دَارِ فِي لَكَ كُنْتُ بُنَيَّ أَيْ فَیَقُولُ

 وَفَاتِي بَعْدَ بِمَالِي نَفْسِي عَلَى آثَرْتُكَ وَ حَیَاتِي فِي زَوْجَتِكَ عَلَى وَ عَلَیْكَ أَنْفَقْتُ وَ قَوْمِي مِنْ كَرِیمَةً أُزَوِّجُكَ وَ الْكِتَابِ آیَاتِ

 الْمَلَائِكَةُ  قَالَتِ وَ حَسَنَاتِي عَلَى سَیِّئَاتِي رَجََحتْ وَ خَفَّتْ قَدْ مِیزَانِي إِنَّ بُنَيَّ یَا فَیَقُولُ حَاجَتُكَ فَمَا أَِبي یَا قُلْتَ فِیمَا صَدَقْتَ فَیَقُولُ

 هَذَا فِي مِیزَانِي بِهَا أُثَقِّلُ وَاحِدَةً حَسَنَةً لِي تَهَبَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّي وَ بِهَا[ تَرْجِحَ] ترجع حَتَّى وَاحِدَةٍ حَسَنَةٍ إِلَى حَسَنَاتِكَ كِفَّةُ یَحْتَاجُ

 فَیَذْهَبُ قَالَ شَیْئاً حَسَنَاتِي مِنْ أُعْطِیكَ أُطِیقُ  لَا وَ أَنْتَ خِفْتَهُ مِمَّا َأَخافُ إِنِّي أَبَتِ یَا اللَّهِ وَ  لَا الْوَلَدُ فَیَقُولُ قَالَ خَطَرُهُ الْعَظِیمِ الْیَوْمِ
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 یَكُنْ  لَمْ أَ بُنَيَّ یَا فَتَقُولُ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِي وَلَدَهَا تَلْقَى الْأُمُّ قِیلَ كَذَلِكَ وَ الدُّنْیَا دَارِ فِي إِلَیْهِ أَسْدَى كَانَ مَا عَلَى نَادِماً بَاكِیاً الْأَبُ عَنْهُ

 تَحْمِلَ أَنْ فَأُرِیدُ أَثْقَلَتْنِي ذُنُوبِي إِنَّ لَهُ فَتَقُولُ أُمَّاهْ یَا بَلَى فَیَقُولُ سِقَاءً لَكَ ثَدْیَيَّ یَكُنْ لَمْ أَ فَتَقُولُ أُمَّاهْ یَا بَلَى فَیَقُولُ وِعَاءً لَكَ بَطْنِي

 یَوْمَئِذٍ  بَیْنَهُمْ أَنْسابَ فَال» تَعَالَى قَوْلِهِ تَأْوِیلُ ذَلِكَ  وَ بَاكِیَةً  عَنْهُ فَتَرْجِعُ بِنَفْسِي مَشْغُولٌ فَإِنِّي أُمَّاهْ یَا عَنِّي إِلَیْكَ فَیَقُولُ وَاحِداً  ذَنْباً عَنِّي

 كُنْتَ الزَّوْجُ نِعْمَ تَقُولُ وَ خَیْراً عَلَیْهِ فَتُثْنِي الدُّنْیَا فِي لَكِ كُنْتُ زَوْجٍ أَيَّ فُلَانَةُ یَا فَیَقُولُ بِزَوْجَتِهِ الزَّوْجُ یَتَعَلَّقُ وَ قَالَ «تَساءَلُونَ یَ ال وَ

 لَهُ فَتَقُولُ الصِّرَاطِ  عَلَى الْجَوَازِ وَ الْمِیزَانِ خِفَّةِ وَ الْحِسَابِ دِقَّةِ مِنْ تَرَیْنَ مِمَّا بِهَا أَنْجُو لَعَلِّي وَاحِدَةً حَسَنَةً مِنْكِ أَطْلُبُ لَهَا فَیَقُولُ لِي

 تَعَالَى قَوْلِهِ تَأْوِیلِ فِي وَرَدَ ذَلِكَ وَ حَیْرَانَ حَزِینٍ بِقَلْبٍ عَنْهَا فَیَذْهَبُ  أَنْتَ تَخَافُهُ مَا مِثْلَ لَأَخَافُ إِنِّي وَ ذَلِكَ أُطِیقُ لَا إِنِّي اللَّهِ وَ لَا

 أَنْ  قَرَابَتَهَا وَ أَهْلَهَا تَسْأَلُ بِالذُّنُوبِ الُْمثْقَلَةَ النَّفْسَ أَنَّ یَعْنِي «قُرْبى ذا كانَ لَوْ  وَ ءٌشَيْ  مِنْهُ یُحْمَلْ ال حِمْلِها إِلى مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ وَ»

 الْمَرْءُ  یَفِرُّ یَوْمَ » تَعَالَى قَالَ كَمَا نَفْسِي نَفْسِي الْقِیَامَةِ یَوْمَ حَالُهُمْ یَكُونُ بَلْ  یَحْمِلُونَهُ لَا فَإِنَّهُمْ ذُنُوبِهَا وَ حَمْلِهَا مِنْ شَیْئاً عَنْهَا یَحْمِلُوا

 .«یُغْنِیهِ شَأْنٌ یَوْمَئِذٍ مِنْهُمْ امْرِئٍ لِكُلِّ. بَنِیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِیهِ مِنْ

 

ق ع روایت شده گوید: به امام رضا ع عرض كردم: یا ابن رسول اهلل! حدیثي از امام صاد( عبدالسالم بن صالح هروي مي2

پدرانشان به قتل  است كه وقتي قائم )عجل اهلل تعالي فرجه الشریف( قیام كند نوادگان قاتالن امام حسین ع را به خاطر كار

 ساند. آیا درست است؟رمي

 بله، همین طور است.فرمودند:

؛ 7؛ زمر/18؛ فاطر/15؛ اسراء/164)انعام/« و هیچ باربَري بار دیگري را بر دوش نكشد»گفتم: پس اینكه خداوند مي فرماید 

 ( معنایش چیست؟38نجم/

ه كار ن قاتالن حسین ع بفرمودند: خداوند در جمیع سخنانش صادق است؛ لیكن مطلب از این قرار است كه نوادگا

جام داده باشد؛ پدرانشان راضي هستند و بدان افتخار مي كنند؛ و كسي كه به چیزي راضي باشد همانند كسي است كه آن را ان

ست؛ و ااین شخصِ راضي، نزد خداوند، شریك قاتل و اگر مردي در مشرق كشته شود و مردي در مغرب بدان راضي باشد، 

 رساند.ان جهت كه آنان به كار پدرانشان راضي هستند به قتل ميقائم ع اینها را بد

 273، ص1عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج

بْدِ السَّلَامِ بْنِ  عَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَ

رَجَ الْقَائِمُ قُولُ فِي حَدِیثٍ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَصَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَ

 ؟بَائِهِمْع قَتَلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع بِفِعَالِ آ

 فَقَالَ ع هُوَ كَذَلِكَ 

 ؟مَا مَعْنَاهُ« وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»فَقُلْتُ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

يَ شَیْئاً كَانَ وَ مَنْ رَضِ؛ یَفْتَخِرُونَ بِهَا ضَوْنَ بِأَفْعَالِ آبَائِهِمْ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي جَمِیعِ أَقْوَالِهِ وَ لَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع یَرْ

 ؛تِلِرِبِ لَكَانَ الرَّاضِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِیكَ الْقَاكَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِي الْمَغْ
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 1.ع إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْوَ إِنَّمَا یَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ 

 تدبر

 خْشَوْنَ یَ  الَّذینَ تُنْذِرُ إِنَّما قُرْبي ذا كانَ لَوْ وَ ءٌشَيْ نْهُمِ یُحْمَلْ ال حِمْلِها إِلي مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ  وَ أُخْري وِْزرَ وازِرَةٌ تَزِرُ  ال وَ( »1

 «الْمَصیرُ اللَّهِ لَيإِ وَ لِنَفْسِهِ یَتَزَكَّي فَإِنَّما تَزَكَّي مَنْ وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ بِالْغَیْبِ رَبَّهُمْ

 این آیه چه ارتباطي با آیات قبل دارد؟

الكت و هشود. یعني در آیات قبل كافران را به الف. گویي پاسخ به سوال مفروضي است كه در پي آیه قبل مطرح مي

نان چه شود كه این تكذیب كنندگان بار عملشان را بر دوش كشیدند، وضع و حال مومسوال مي نابودي تهدید كرد؛ حال

ند. شود؟ و این آیه پاسخ مي دهد كه هیچكس قرار نیست بار كس دیگري را بر دوش كشد هرچند خویشاوند هم باشمي

 گوید.ساوي خوبان وبدان سخن مي( موید این معنا هم آیات بعدي است كه همگي درباره عدم ت36، ص17المیزان، ج)

 ب. ...

 

 «قُرْبي ذا كانَ لَوْ وَ ءٌشَيْ نْهُمِ یُحْمَلْ ال حِمْلِها إِلي مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ وَ ُأخْري وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ( »2

ویشان خنزدیكترین چرا در قیامت هیچكس حاضر نیست بار كس دیگري را برعهده بگیرد و به او كمك كند، هرچند از 

 و دوستانش باشد؟

 آیا قیامت محل خودپسندي است؟!

                                                      
 لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَیْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. ءٍ یَبْدَأُ الْقَائِمُ ع مِنْكُمْ إِذَا قَامَ قَالَ یَبْدَأُ بِبَنِي شَیْبَةَ فَیُقَاطِعُ أَیْدِیَهُمْقَالَ فَقُلْتُ لَهُ بِأَيِّ شَيْ .  1

 این روایت هم در همین راستا قابل توجه است:

بَلَغَ آخِرَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ  ي قِصَّتَهُمْ فَلَمَّاهُمُ اللَّهُ قِرَدَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَ یَحْكِوَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع كَانَ یَذْكُرُ حَالَ مَنْ مَسَخَ

عَالَى وَ إِنْ لَْم  اللَّهَ تَكُونُ حَالُ مَنْ قَتَلَ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هَتَكَ حَرِیمَهُ إِنَّتَعَالَى مَسَخَ أُولَئِكَ الْقَوْمَ لِاصْطِیَادِهِمُ السَّمَكَ فَكَیْفَ تَرَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَ

ذَا الْحَدِیثَ فَقَالَ لَنَا بَعْضُ سْخِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ هَیَمْسَخْهُمْ فِي الدُّنْیَا فَإِنَّ الْمُعَدَّ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ عَذَابِ الْمَ

یَّادِي السَّمَكِ؟ قَالَ لسَّبْتِ أَ فَمَا كَانَ اللَّهُ غَضِبَ عَلَى قَاتِلِیهِ كَمَا غَضِبَ عَلَى صَافَإِنْ كَانَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ بَاطِلًا فَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَیْدِ السَّمَكِ فِي  النُّصَّابِ

نُوحٍ وَ فِرْعَوْنَ وَ لَمْ یُهْلِكْ  ي مَنْ كَفَرَ بِإِغْوَائِهِ فَأَهْلَكَ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ كَقَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِبْلِیسُ مَعَاصِیهِ أَعْظَمَ مِنْ مَعَاصِعَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع قُلْ لِهَؤُلَاءِ النُّصَّابِ

مَاتِ أَ مَا كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَ مَلِ الْمُوبِقَاتِ وَ أَمْهَلَ إِبْلِیسَ مَعَ إِیثَارِهِ لِكَشْفِ الْمُحَرَّعَرُوا عَنْ إِبْلِیسَ فِي إِبْلِیسَ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْهَلَاكِ فَمَا بَالُهُ أَهْلَكَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَصُ

یقَیْنِ مَا یَعْلَمُ أَنَّهُ َأوْلَى سَّبْتِ وَ هَؤُلَاءِ الْقَاتِلُونَ لِلْحُسَیْنِ یَفْعَلُ فِي الْفَرِفِي ال جَلَّ حَكِیماً تَدْبِیرُهُ حِكْمَةً فِیمَنْ أَهْلَكَ وَ فِیمَنِ اسْتَبْقَى؟ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الصَّائِدُونَ

ي مَجْلِسِهِ یَا ابْنَ رَسُولِ فِذَا الْحَدِیثِ قَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ ا حَدَّثَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بِهَبِالصَّوَابِ وَ الْحِكْمَةِ ال یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ عِبَادُهُ یُسْئَلُونَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع فَلَمَّ

ع إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلُغَةِ  فَقَالَ زَیْنُ الْعَابِدِینَ  «؟وَ ال تَزِر  وازِرَةٌ ِوزْرَ أ خْرى»هُوَ یَقُولُ  اللَّهِ كَیْفَ یُعَاقِبُ اللَّهُ وَ یُوَبِّخُ هَؤُلَاءِ الْأَخْلَافَ عَلَى قَبَائِحَ أَتَاهَا أَسْلَافُهُمْ وَ

لْتُمْ كَذَا َو یَقُولُ الْعَرَبِيُّ نَحْنُ عَوْمُهُ عَلَى بَلٍَد وَ قَتَلُوا مَنْ فِیهِ أَغَرْتُمْ عَلَى َبلَدِ كَذَا وَ فَالرَّجُلُ التَّمِیمِيُّ قَدْ أَغَارَ قَ الْعَرَبِ فَهُوَ یُخَاطِبُ فِیهِ أَهْلَ اللِّسَانِ بِلُغَتِهِمْ یَقُولُ

َو  -هُمْ فََعلُوا كَذَاتِخَارِ إِنَّ قَوْمَْم بَاشَرُوا ذَلِكَ وَ لَكِنْ یُرِیدُ هَؤُلَاءِ بِالْعَذْلِ وَ أُولَئِكَ بِاالفْفَعَلْنَا بِبَنِي فُلَانٍ وَ نَحْنُ سَبَیْنَا آلَ فُلَانٍ وَ نَحْنُ خَرَّبْنَا بَلَدَ كَذَا لَا یُرِیدُ أَنَّهُ

خْلَافُ بِهَا الْقُرْآنُ وَ الْآنَ هَؤُلَاءِ الْأَ لِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَوْجُودِینَ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ اللُّغَةُ الَّتِي نَزَلَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآیَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَوْبِیخٌ لِأَسْلَافِهِمْ وَ تَوْبِیخُ الْعَذْ

 (313، ص2اإلحتجاج )للطبرسي(، ج) ذْ رَضِیتُمْ قَبِیحَ فِعْلِهِمْ.إِأَیْضاً رَاضُونَ بِمَا فَعَلَ أَسْلَافُهُمْ مُصَوِّبُونَ لَهُمْ فَجَازَ أَنْ یُقَالَ أَنْتُمْ فَعَلْتُمْ أَيْ 
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اند هم كمكي شوند كه حتي به كساني كه در حقشان خوبي كردهآیا واقعا انسان ها در قیامت این اندازه خودخواه مي

 (1كنند؟ )حدیثنمي

 در پاسخ این سوال، دو نكته را باید مورد توجه قرار داد:

 ینكه هركس به فكر خویش است، چیست؛ یكي اینكه معناي ا

 اند بي اعتنا خواهیم بود؟هایي كه دیگران در حق ما كردهدوم اینكه آیا واقعا به خوبي

 اما توضیح مطلب:

 دهد.الف. هرکس چنان دلمشغول و نگران عاقبت خویش است که اهمیتی به دیگران نمی

 شناسینکته تخصصی انسان

مان را در «خود» كنند كه فرق نیكي و ظلم به دیگران در این است كه در اوليافراد گمان ميدر نگاه ابتدایي بسیاري از 

 كنیم.خواهیم و دیگران را فداي خود ميگیریم و در دومي همه چیز را براي خود مينظر نمي

ار نیك و كار بد در این دهیم تنها و تنها براي خودمان است؛ و تفاوت كدر حالي كه در نگاه عمیق، ما هر كاري انجام مي

را « خود»ایم و در دومي، خود حقیقيِ خویش را فراموش كرده، و است كه در اولي به خود اصیل و حقیقيِ خویش توجه كرده

اي كه در حق دیگران انجام مي دهیم و از آن قصد ریا و منت و ایم. ما هر نیكيموجودي در افق دنیا و مادیات قلمداد نموده

را از این وضعیت مادي و دنیوي ارتقا بخشیم و به « خود»كوشیم به هدفي متعالي دست یابیم، یعني ، در واقع مي... نداریم

 حقیقتِ ملكوتي خود برسیم.

اش از همه چیز و همه كس محبوبتر است؛ و تمام كارهاي خوبي كه انسان در دنیا حقیقي« خودِ »پس براي هر انساني 

كند؛ و دیگر در آن عرصه كمك به دیگران، ست. در روز قیامت، این خود حقیقي ظهور ميا« خودش»دهد براي انجام مي

كند كه این كمك یك ارتقاء و معنویت و پیشرفتي در حقیقت براي او به همراه معنایي ندارد. انسان زماني به دیگران كمك مي

صرفا با نتایج اعمالمان سر و كار داریم و از این  داشته باشد. و اینها همگي اموري است كه جایش در دنیاست؛ در قیامت ما

رو، این گونه نیست كه اگر در آنجا به كسي كمك كنیم، به همان معنایي كه در دنیا كمك كرده ایم این كمك ارتقا و معنویت 

 اي در ما ایجاد كند.افزوده

 «لِنَفْسِهِ یَتَزَكَّي فَإِنَّما تَزَكَّي مَنْ وَ»شود: این مطلبي است كه در ادامه آیه هم بر آن تاكید مي

شود و دیگر نوبت به اینکه از خود دهد در محاسبات خداوند حساب میب. هر آنچه کسی در حق دیگری انجام می

 ماند.شخص بگیرد نمی

 شناسینکته تخصصی آخرت

ایم كه حقیقتا كار خوب است و در شتهكارهاي خیر ما از دو حال خارج نیست. یا در انجام آنها رضایت خدا را مد نظر دا

آخرت همه كارهاي خوبي كه هركسي در حق دیگري انجام داده باشد، در نامه عمل خودش ثبت شده و در سرنوشت او موثر 

خواهد بود. اما گاه هدف ما از انجام آن كار، غیر خدا بوده است: خواه براي ریا و كسب شهرت و ..، و یا صرفا تحت تاثیر 
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اند، اما روز قیامت هیچ ارزشي نخواهند داشت. ات و جوّ زدگي و ... . این گونه امور، اگرچه در ظاهر كارهاي خوباحساس

كند، از این اند هم اعتنایي نمياینكه در آیات و روایات، بر اینكه هیچكس حتي به نزدیكترین كسانش كه در حق او نیكي كرده

خدا انجام داده باشد، خداوند اجر او را در نامه عملش ثبت فرموده و دیگر طلبي  جهت است كه اگر او واقعا كارش را براي

از این شخص ندارد؛ اگر هم كه آن كار براي خدا نبوده، واقعا كار خوبي نبوده است كه وي بخواهد بابت آن طلبكار شود. آن 

اش هم همان شهرت و ... در دنیا بوده رهشخص به خاطر شهرت و تشفّي خاطر و جوزدگي و... آن كار را انجام داده و به

 است؛ و دیگر طلبي از این شخص ندارد. 

  

 «ُأخْري وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ( »3

زند، بگوئیم اى به دیگرى نمىتوان به استناد این آیه كه در قیامت بار هر كس به دوش خود اوست و ضربهسؤال: آیا مى

 ته باشیم زیرا بار گناهشان به دوش خودشان است و به ما كارى ندارد؟پس ما كارى به گناهكاران نداش

یكي از پاسخ: این آیه، توجیه سكوت در برابر منكرات نیست زیرا خود سكوت، گناهى است بر گردن افراد ساكت. 

ولى اگر گوش ندادند آید[ ]كه اگر آن را انجام ندهیم، گناهي بر دوشمان ميما امر به معروف و نهى از منكر است  هايوظیفه

 ( 488، ص7تفسیر نور، ج) گناهشان به دوش ما نیست.

 

 «...حِمْلِها يوَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِل يوَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ ُأخْر»( 4

 (489، ص7تفسیر نور، جاس از )اقتب. كندكه بر دوش انسان سنگیني مي است يگناه، بار

 شناسینکته تخصصی انسان

اي دارد. اما بسته به اینكه چه اندازه این وزن و سنگیني به حقیقت دهد وزن و سنگینيهر عملي كه انسان انجام مي

 شود:وجودي انسان مرتبط شود، متفاوت مي

كند؛ آمیزد و انسان را وزین و سنگین و باوقار ميمياي است كه با حقیقت انسان دربرخي از چیزها )اعمال خوب( به گونه

سنجند، ترازوي عملش بدین لحاظ باید سنگین باشد و بیچاره كسي است كه ترازوي و در قیامت هم كه حقیقت انسان را مي

 ؛ (9-6قارعه/) «فَأُمُّهُ هاوِیَةٌ ؛ خَفَّتْ مَوازینُهُوَ أَمَّا مَنْ ؛ عیشَةٍ راضِیَةٍ فَهُوَ في ؛فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ»عملش سبك باشد: 

اي است كه به انسان چسبیده و متصل شده، اما از حقیقت انسان بیگانه است؛ اما برخي چیزها )اعمال بد، گناهان( به گونه

آورد؛ این سان را از پاي درميدهد، بلكه انتنها به او وقار و طمأنینه نميكند و نهاز این رو، صرفاً بر دوش انسان سنگیني مي

 سازد.كند؛ اما سنگین و باوقار نميبار مياعمال، انسان را گران

 ثمره اخالقی

آید؛ و هرچه از حقیقت اصیل انسان هرچه حقیقت خود را جال دهد، انجام كارهاي بد و گناهان بر او سخت و سنگین مي

 آید.دشوار مي خود فاصله بگیرد، انجام تكالیف الهي بر او سنگین و

 داریم.مان چه اندازه در مسیر صحیح گام برمياین شاخصي است براي اینكه بفهمیم در زندگي
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 «قُرْبي ذا كانَ لَوْ وَ ءٌشَيْ نْهُمِ یُحْمَلْ ال حِمْلِها إِلي مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ وَ ُأخْري وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ( »5

ساني كه دیگران ك»فرمایند كه شود با آیات و روایاتي كه مي، چگونه جمع مي«را برعهده نگیرد هیچكس بار دیگري»اینكه 

 ؟«كشندكنند بار گناهان آنها را هم به دوش ميرا گمراه مي

 پاسخ

به دوش  نان بار ما راو گمان نكنیم كه آ گناه خود را به گردن نیاكان، دوستان و محیط نیاندازیمخواهد بفرماید این آیه مي

 ( 489، ص7تفسیر نور، ج)حساب و كتاب هر كس در قیامت، جداگانه است.  خواهند كشید؛ چرا كه

كشند، اما این بار اضافه، غیر از بار گناه خود اي به خاطر گمراه كردنشان بر دوش ميكنندگان بار اضافهالبته گمراه

 1(523ص ،4ج الصافي، شدگان است. )تفسیرگمراه

 کنندگان(: مضاعف بودن گناه گمراه1شناسی )تخصصی انساننکته 

رر و كند در آن واحد دو عمل انجام داده است. یكي عمل خودش، كه به خودي خود ضشخصي كه دیگري را گمراه مي

عذاب  عذابي براي خود ایجاد نموده؛ و دوم، تاثیري كه در شخص دیگر گذاشته، كه این تاثیرگذاري خودش یك ضرر و

ا اراده خود این تاثیر كاهد، زیرا كه وي نیز بشده نميكند؛ و این تاثیرگذاري البته از گناه شخص گمراهگري براي او ایجاد ميدی

ود وعده مي خكنندگان حتي به مخاطبان را پذیرفته است؛ چنانكه در دو آیه پشت سرهم بر این مساله تاكید شده كه گمراه

گویند چون مي فرماید: آنها اوال دروغگناه شما را ما بر دوش خواهیم كشید و خداوند مي دهند كه شما گناه بكنید و بار

 قالَ  وَ»ید : كنندگان بار مضاعفي بر دوش خواهند كشتواند بار گناه دیگري را بردارد؛ در عین حال این گمراههیچكس نمي

 أَثْقالَهُمْ  مِلُنَّلَیَحْ وَ ؛لَكاذِبُونَ إِنَّهُمْ ءٍشَيْ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ لینَبِحامِ  هُمْ ما وَ خَطایاكُمْ نَحْمِلْلْ وَ سَبیلَنا اتَّبِعُوا آمَنُوا لِلَّذینَ كَفَرُوا الَّذینَ

 (13-12كبوت/)عن« یَفْتَرُونَ  كانُوا عَمَّا الْقِیامَةِ یَوْمَ لَیُسْئَلُنَّ وَ أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقاالً وَ

 كه این دو آیه در 

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-12 409جلسه 

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-13 410و جلسه 

 مورد بحث قرار گرفت.

                                                      
 فانّهم المضلّین الضّالّین ففي أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقالًا وَ أَثْقالَهُمْ لَیَحْمِلُنَّ وَ قوله امّا و رىاخ نفس اثم آثمة نفس تحمل ال و أُخْرى ِوزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ.  1

 غیرهم أوزار من ءشي فیها لیس أوزارهم ذلك كلّ و ضاللهم أثقال مع اضاللهم أثقال یحملون

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-12/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-13/
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هركس باب گمراهي اي را به »مورد توجه قرار گرفته كه فرمودند: همچنین این مضمون در كالم امام صادق ع بخوبي 

كسي بیاموزد، همانند وزر و بال آن كسي كه بدان عمل كرده را بر دوش مي كشد بدون اینكه از وزر و وبال خود آنان كم شود. 

 1(35ص ،1ج )الكافي،

 «جبر محیط»(: درباره اراده و 2نکته تخصصی انسان شناسی )

 اده نیست.به معناي مجبور بودن و نفي ار« تاثیرپذیري از دیگران»در انسان، این است كه « اراده»حث از ظرایف ب

كنند؛ در اي براي معذور دانستن وي قلمداد ميشخص را بهانه« اراده»دیگران بر « تاثیر»، «جبر محیط»گاه برخي با عنوان 

 2(98-97ماند. )نساء/اي باقي نميرخي موارد خاص كه واقعا ارادهكند؛ مگر بحالي كه خداوند صریحا این سخن را تخطئه مي

و شناختي كه از  اي است كه در اثر علم و آگاهيدر واقع، مهمترین عامل موثر در اراده هر انساني، احساس مثبت یا منفي

بت خاصي را احساسات منفي یا مثاي كند. در اینكه هر جامعهآورد، نسبت به امور مختلف پیدا ميپیرامون خود به دست مي

حساسات اكنند تردیدي نیست، اما نكته مهم این است كه عقل انسان در تشخیص خود صرفا تابع این به اشخاص منتقل مي

هاي رشتواند حقیقت را وراي این احساسات به دست آورد. در واقع، محیط پیرامون انسان، شناخت ها و نگنیست و مي

(، اما 8)فاطر/ دهند تا آنها را خوب ببیندكنند و گاه كارهاي بد را برایش زینت ميرا به وي القا ميخاصي نسبت به امور 

خي از اموري كه تواند بفهمد كه برمند فرموده، كه هركس در حد توان خویش، ميخداوند همگان را از نعمتي به نام عقل بهره

 سازد.مواخذه انسانها را مهیا مي به وي القا شده، نارواست؛ و همین فهم است كه مبناي

باشد یعني قوه درك او چنان ضعیف باشد كه نتواند حق و باطل را از « استضعاف فكري»بله، اگر شخص اصطالحا دچار 

گیرد، اما مهم این است كه هر مقدار را كه فهمید، باید بر اساس آن عمل هم تشخیص دهد، در اینجا مورد مواخذه قرار نمي

انسانهایند شود كه زیانكارترینبندد و مصداق كساني ميكم راه فهم حقیقت را خودش بر خود ميگر چنین نكند، كمكند، كه ا

شوند كه اصال دهند؛ و به همین جهت چنان شایسته جهنم ميكنند كه بهترین كار را انجام مياما خودشان چنین حساب مي

بحث شد:  688-686)درباره این آیات قبال در جلسات ( 105-103رسد. )كهف/كارشان به حسابرسي هم نمي

103-18-kahf-http://yekaye.ir/al/   18-104و-kahf-http://yekaye.ir/al/  18-105و-kahf-http://yekaye.ir/al/ ) 

 

 «الصَّالةَ أَقامُوا بِالْغَیْبِ وَ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ الَّذینَ تُنْذِرُ إِنَّما( »6

« برپاداشتند زنما و دارند خشیت نهان در پروردگارشان از كه دهيمي هشدار را كساني تو تنها» مقصود از این تعبیر كه

 كنند، دیگر چه نیازي به انذار است؟از خدا خشیت دارند و نماز اقامه ميچیست؟ اگر آنها 

                                                      
 عَلَّمَ  مَنْ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْحَذَّاءِ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ رَزِینٍ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْبَرْقِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ.  1

 مِنْ  أُولَئِكَ یُنْقَصُ لَا وَ بِهِ عَمِلَ مَنْ  أَوْزَارِ مِثْلُ  عَلَیْهِ كَانَ ضَلَالٍ  بَابَ  عَلَّمَ مَنْ وَ شَیْئاً أُجُورِهِمْ مِنْ أُولَئِكَ یُنْقَصُ لَا وَ بِهِ عَمِلَ مَنْ  أَجْرِ مِثْلُ  فَلَهُ  هُدًى بَابَ

 .شَیْئاً أَوْزَارِهِمْ
 فَأُولئِكَ  فیها فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ لَمْ أَ قالُوا الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفینَ كُنَّا قالُوا كُنْتُمْ فیمَ قالُوا أَنْفُسِهِمْ ظالِمي الْمَالئِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذینَ إِنَّ.  2

 .سَبیالً یَهْتَدُونَ ال وَ حیلَةً یَسْتَطیعُونَ ال الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ إِالَّ ؛مَصیراً ساءَتْ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ

http://yekaye.ir/al-kahf-18-103/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-104/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
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 دارند. خشیت اننه در پروردگارشان از الف. مقصود این است كه انذار و هشدارهاي پیامبر ص تنها در كساني اثر دارد كه

دهي، آن را انذار مي ها چنین افراديیعني با توجه به اینكه پیامبر براي كل جهانیان مبعوث شده بود منظور از اینكه تو تن

( به تعبیر دیگر، 633، ص8ج مجمع البیان،پذیرند. )است كه انذار تو تنها براي چنین افرادي فایده دارد و اینها از انذار تو اثر مي

 (489، ص7تفسیر نور، ج)دهد. خشیت و نماز به انسان قابلیّت پذیرش مى

دهد كه انذار تو واقعا در چه كساني اثر گذاشته است، یعني این انذار فقط زماني مي ب. حكایت اثرگذاشتن انذار را شرح

 1(36، ص17واقعا اثر گذاشته كه افراد خشیت پیدا كنند و نماز برپا دارند. )اقتباس از المیزان، ج

 ج. ...

 

 «إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ»( 7

 چیست؟ «شَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِیَخْ»مقصود از 

 (633، ص8جمجمع البیان، الف. یعني از پروردگارشان خشیت دارند در حالیكه وضعیت قیامت برایشان در نهان است. )

 شان خشیت دارند.اند آن را باور دارند؛ و از این رو، با این حال، از پروردگاربه تعبیر دیگر، با اینكه قیامت را ندیده

( به 633، ص8مجمع البیان، جبیند باز از خداوند خشیت دارند )در خفا و جایي كه جز خدا هیچكس هم آنان را نمي ب.

 تعبیر دیگر، خشیت آنان از پروردگارشان امري كامال واقعي است و براي تظاهر در برابر مردم نیست.

ترسند. به تعبیر دیگر، اند از پروردگارشان ميایمان آوردهج. به واسطه اخباري كه از غیب بدانها رسیده و باور پیدا كرده و 

مضمون  مساله پذیرش انذار الهي ناشي خشیت خداست و این خشیت هم ناشي از ایمان آنان به غیب است، و از این جهت

ذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الَّ ؛هُدىً لِلْمُتَّقین»دهد كه: یافته ارائه ميآن شبیه است به توصیفي كه خداوند از متقینِ هدایت

 (3-2)بقره/...«  الصَّالةَ

 د. ...

 

 «الصَّالةَ أَقامُوا ... الَّذینَ تُنْذِرُ إِنَّما( »8

 گیرند كه اهل برپا داشتن نماز باشند.تنها كساني واقعا هشدارهاي پیامبر ص را جدي مي

 امت را واقعا جدي نگرفته است.گیرد، معلوم است كه قیكسي كه نمازش را جدي نمي

                                                      
توان این معناي دوم را هم از توان همان معناي بند الف را به ایشان هم نسبت داد، اما مياي است كه مي. البته عبارات عالمه طباطبایي به گونه 1

 كالم ایشان برداشت نمود: 

ون ال ینتفعون باإلنذار و ال تتحقق معهم حقیقة اإلنذار ألنهم مطبوع ؤالء المكذبأي ه« إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ»و قوله: 

جملة یؤمنون باهلل و یعبدونه أي على قلوبهم إنما تنذر و ینفع إنذارك الذین یخشون ربهم بالغیب و یقیمون الصالة التي هي أفضل العبادات و أهمها و بال

إِنِّي »الحاصل فاآلیة كقوله:  إثر إنذارك ال أنهم یخشون ربهم و یصلون ثم ینذرون بعد ذلك حتى یلزم تحصیل الذین یخشون ربهم بالغیب و یقیمون الصالة

 .(36/یوسف)« أَرانِي أَْعصِرُ خَمْراً
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 «ِلنَفْسِهِ  یَتَزَكَّي فَإِنَّما تَزَكَّي مَنْ وَ( »9

 رسد.اش به خودش ميكسي كه در راه تزكیه و پاك كردن جان خویش قدم بردارد، ثمره

شما را است و از آنچه « غني حمید»این جمله همچنان تاكیدي است بر مطلبي كه در آیات قبل اشاره كرد كه خداوند 

 1(36، ص17)المیزان، ج اي هست براي خودشماست.برد؛ بلكه اگر ثمرهبدان فراخوانده، خودش نفعي نمي

 

 «لِنَفْسِهِ یَتَزَكَّي فَإِنَّما زَكَّيتَ مَنْ وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ بِالْغَیْبِ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ  الَّذینَ تُنْذِرُ إِنَّما( »10

 تنها كند تزكیه هك سپس فرمود كسي برپاداشتند؛ نماز و دارند خشیت نهان در پروردگارشان كرد كه ازابتدا از كساني یاد 

 كند.مي تزكیه خودش براي

خواند همان تزكیه و پاك شدن است؛ و حقیقت تزكیه هم پوشیدن اي كه پیامبر بدان ميدهد كه هدف نهایياین نشان مي

 2(36، ص17المیزان، ج) لباس خشیت از خدا و اقامه نماز است.

 (489، ص7تفسیر نور، ج)آید. تزكیه از طریق تقوا و نماز به دست مىو از سوي دیگر، 

 

 «الْمَصیرُ اللَّهِ إِلَي( »11

 (489، ص7تفسیر نور، ج)هستى، هدفمند و داراى حركت تكاملى است. 

 

  «إِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ»( 12

 مانه اوشدنِ، عاقبتِ( )=  «مصیرِ» شد، هرچیزي آخرش و كندمي طي خود وجود در را سیري و هر موجودي، انسان

 همگان خداست.« مصیرِ »؛ و است

 تاملی در حقیقت جهنم برای جهنمیان

 سوال

آیه  11لي در وو شدنِ نهایي همگان را خداوند معرفي نموده است، « مصیر»آیه دیگر(  11چگونه است كه در این آیه )و 

شان «مصیر»ره آیا اینان كه را به كار برده است. باالخ« بئس المصیر»معرفي كرده و تعبیر « نار»یا « جهنم»اي را ه عدهمأوي و جایگا

 شان خدا نیست؟«مصیر»جهنم است، 

 پاسخ

                                                      
 ا یتزكى لنفع نفسه.و فیه تقریر و تأكید لما تقدم من كونه تعالى غنیا حمیدا فهو تعالى ال ینتفع بما یدعو إلیه من التزكي بل الذي تزكى فإنم.  1

بدل الخشیة و إقامة الصالة من التزكي لإلشارة إلى أن المطلوب بالدعوة و اإلنذار هو التزكي و تزكیة « وَ مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما یَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ»و قوله: .  2

 النفس تلبسها بالخشیة من اهلل على الغیب و إقامة الصالة.
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قصد و غایت و نهایت حركت هر موجودي خداوند است و در عالَم مقصد و مقصودي جز او وجود ندارد؛ البته این م

 تواند باشد: انسانها دو گونه ميمقصود براي 

اند كه نيرسند، اینان كسادهند و با خوشي و خرمي به این مقصد و مقصود ميگاهي خودشان این را هدف خود قرار مي

 برند و از این رو، جایگاهشان بهشت است.رسند و از این رسیدن اوج لذت را ميبه خدا مي

خواهند سیر كنند؛ اما آنان نیز مقصدي جز خدا نخواهند داشت، اما وقتي ياما برخي به خیال خود برخالف این هدف م

بینند و چنان كور، و از حقیقت رسند، پوچ بودن تمامي آمال و آرزوهایي كه هدف خود قرار داده بودند را ميبه آن مقصد مي

 سیري نهایت جهنم، وضعیت این. اند كه رسیدن به خدا براي آنان جز عذاب و ناخشنودي و درد و شكنجه نیستدور شده

 1.است گاهيبازگشت بد البته كه اند؛گرفته پیش در خویش، وجود در آنها خود كه است

 

 «الْمَصیرُ اللَّهِ إِلَي وَ لِنَفْسِهِ یَتَزَكَّي فَإِنَّما تَزَكَّي مَنْ وَ» (13

 به مطالب قبل دارد؟مقصد نهایي تحوالت وجودي همگان تنها خداست. چه ربطي « صیرورت»اینكه 

رسد، اما این پاك شدن، امري نیست كه به اش به خودش ميخواهد بفرماید در حالي كه هركس تزكیه كند ثمرهالف. مي

دهد؛ و این كساني كه هدر برود؛ بلكه همگان به سوي خداوند رهسپارند و او پاداش و جزاي هركس را به فراخور عملش مي

 2(36، ص17المیزان، ج) گیرند.ها را مياند بهترین پاداشپاك شده

ا منشأ عزت را بندي چند آیه قبل باشد. از آنجا كه وعده خدا را مطرح كرد تا آنجا كه تنهتواند جمعب. این عبارت مي

كه ختم مه شما، بلتنها ختم كار هخواهد نشان دهد كه نهخدا دانست، و آنجا كه همه را فقیر و محتاج خداوند معرفي نمود؛ مي

 اید تنظیم كرد.همه امور به خداست و او هم سررشته امور را به دست دارد و هم پایان امور را؛ پس زندگي را جز با او نب

 ج. ...

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «الصَّالةَ  أَقامُوا وَ بِالْغَیْبِ رَبَّهُمْ یَخْشَوْنَ  الَّذینَ تُنْذِرُ إِنَّما( »14

 پروردگار را با فعل مضارع آورد ولي اقامه نماز را با فعل ماضي؟چرا خشیت داشتن از 

خاصي انجام  الف. خواسته به تفاوت اینها اشاره كند از این جهت كه خشیت در هر وقتي الزم است اما نماز در اوقات

ست؛ اما برپایي بر آن نی ( به تعبیر دیگر،  خشیت از خداوند یك امر مستمر است كه پایاني633، ص8مجمع البیان، جشود. )مي

 هر نماز یك پایان )وقت مخصوص( دارد.

 ب. ...

                                                      
 مراجعه كنید /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-15 6دبرت ،78 جلسه. همچنین به  1

للداللة على أن تزكیة من تزكى ال تذهب سدى، فإن كال من الفریقین صائرون إلى ربهم ال محالة و « وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ»و قد ختم اآلیة بقوله: .  2

 .یحاسبهم و یجازیهم فیجازي هؤالء المتزكین أحسن الجزاءهو 
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 17/1/1397         الْبَصیرُ وَ يالْأَعْم یَسْتَوِي ما وَ 19( آیه 35( سوره فاطر )719

 ترجمه

 و نه یكسانند كور و بینا؛

 نکات ادبی

 یالْأَعْم

و به « عَمَاء» رود، چنانكه به ابر بسیار انبوهكردن به كار ميدر اصل در مورد پوشاندن و از معرض دید مخفي « عمي»ماده 

« فقدان بینایي»( معناي بسیار رایج و پركاربرد این كلمه 135، ص4معجم مقاییس اللغة، جشود. )گفته مي« عَمَاءة»اي از آن تكه

یي است، اعم از عدم بینایي چشم )بَصَر( اند اصل این ماده درباره عدم بینااست، و بقدري این معنا شیوع دارد كه برخي گفته

 (588مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 280، ص8كلمات القرآن الكریم، ج يالتحقیق فویا عدم بینایي دل )بصیرة( )

به صورت  ( ؛ و جمعِ مكسر آن2/عبس ؛أَنْ جاءَهُ الْأَعْميبه معناي كور و نابینا، و مفرد است ) «أَعْمي»و « عَمي» دو كلمه

باشد؛ و جمع سالم مي (73؛ فرقان/لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْها صُمًّا وَ عُمْیاناً) «عُمْیَان»و ( 18؛ بقره/مْيٌ فَهُمْ ال یَرْجِعُونَصُمٌّ بُكْمٌ عُ) «عُمْي»

 (588مفردات ألفاظ القرآن، ص) (64أعراف/؛إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِینَ)« عمین»و « عمون»آن به صورت 

؛ 17، فصلت/يالْهُد يعَلَ ي فَاسْتَحَبُّوا الْعَمرود )ْهم به كار مي«( كوري و نابینایي»به عنوان مصدر )به معناي « عَمي»لمه البته ك

 (.44فصلت/، فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمًي

)چشم باطن، چشم « بصیرة»براي فقدان رود و هم )چشم ظاهر( به كار مي« بَصَر»هم براي فقدان « عمي»چنانكه اشاره شد 

و  «يأَعْمَ»و « مْيعَ»نیز بیابند )به صورت « عمي»را در مورد ماده « بصیرة»و « بصر»اند شبیه تفاوت بین دل(؛ و برخي خواسته

ي لفظ آن بتوان نیست كه صرفاً از رو« بصیرة»و « بصر»رود و مانند رسد این ماده در هر دو مورد به كار مي...( اما به نظر مي

ابتدا در « عمي»( فعل 46حج/) «فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»معنا را تفكیك كرد؛ مثال در آیه 

 «وَ َأضَلُّ سَبِیلًا الْآخِرَةِ أَعْميفَهُوَ فِي  وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي»مورد چشم و سپس در مورد دل به كار رفته؛ و یا در آیه 

مفردات ابتدا در مورد كورباطني، و سپس درباره كوري ظاهري به كار رفته است. )« أعمي»توان دید كه كلمه ( مي72إسراء/)

 (588ألفاظ القرآن، ص

فَعَمِیَتْ عَلَیْهِمُ ، او نابیناست )به معناي آن است كه امر بر شخص مشتبه شد چنانكه گویي در قبال آن امر« عَمِيَ علیه»تعبیر 

( و برخي این را به 589مفردات ألفاظ القرآن، ص) .(28ود/ه ،وَ آتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمَِّیتْ َعلَیْكُمْ؛ 66ص/ ،الْأَنْباءُ یَوْمَئِذٍ

 (134، ص4لغة، جمعجم مقاییس الاند )امر بر شخص برگردانده« پوشیده و ملتبس شدن»همان معناي اصلي 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 33و مشتقات آن جمعا « عمي»ماده 



162 

 الْبَصير  

)مفردات  «یينایبقوه » ای( و117ص ،7، جنی)كتاب الع« چشم» ياند به معناگفته يبرخ قبال بیان شد كه« بصر» درباره ماده

 ي( و برخ254ص ،1، جاست )معجم المقاییس اللغة «يزیبه چ علم» ياند به معناگفته ي( است و برخ127، صألفاظ القرآن

[ چشم و خواه ياست كه با نظر كردن )خواه نظر كردن ]ظاهر يعلم» يكه: به معنا نداسخنان جمع كرده نیا نیگونه ب نیهم ا

امال آشكار ك دن،یكه مثل د ي(، علم280، ص1، ج)التحقیق في كلمات القرآن الكریم «شودي[ قلب( حاصل مينظر كردن ]باطن

 (. 75، صاست )الفروق في اللغة

است؛ لذا  ندیخود د ياست؛ اما بصر، اسم برا دنیابزار د چشم،»اند چشم( گفته)=  «نیع»با « بصر»در تفاوت  نیهمچن

 (75، صاو كور است. )الفروق في اللغة« بصر» نكهی( است، نه ااءیاو كور )عم «نیع»: ندگویمي ناستیناب يبه كس

ورت صبه  ي( و مخصوصا وقت253، ص1، ج( )كتاب الماءنندهیب يعنیفاعل است ) يو به معنا ل،یبر وزن فع «ریبص»

 (.253ص ،1، ج؛ كتاب الماء127، ص)مفردات شوديم شتریب يلیداللتش بر نظر كردن با قلب خ دیآيم «رةیبص»

ال تُدْرِكُهُ )آمده است:  می( و هردو در قرآن كر127ص ،)مفردات« بصائر» ،«رتیبص»است؛ و جمع « أبصار»، «بَصَر» جمع

 (104( و )قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُم؛ انعام/103الْأَبْصارُ؛ انعام/

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 148و مشتقات آن جمعا « بصر»ماده 

  /http://yekaye.ir/yusuf-012-108 91جلسه 

 حدیث

 :فرمودند طوالني حدیثي ضمن در العابدینزین امام (1

 دو و ابدی بصیرت دنیایش و دین كار به نسبت آن با كه چشم دو: است داده قرار چشم چهار اشبنده براي خدا همانا

 بر داده رارق قلبش در كه را چشمي دو بخواهد، را ايبنده خیر خدا اگر پس. برسد آخرتش امر در بصیرت به آن با كه چشم

 آنچه با را قلبش خواهد را این غیر او براي اگر و شود؛ بینا است نهان او بر آخرتش امر در آنچه به نسبت آن با تا كندمي باز او

 كند.مي رها است آن در

 240ص ،1ج الخصال،

 عَنْ الْمِنْقَرِيِّ  دَاوُدَ  بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ الْأَصْبَهَانِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ سِمِالْقَا عَنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 :فِیهِ ولُیَقُ یلٍطَوِ حَدِیثٍ فِي قَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُیَیْنَةَ بْنِ سُفْیَانَ

 الْعَیْنَیْنِ  لَهُ فَتَحَ  خَیْراً بِعَبْدٍ اللَّهُ أَرَادَ فَإِذَا آخِرَتِهِ أَمْرَ بِهِمَا یُبْصِرُ  عَیْنَانِ وَ دُنْیَاهُ وَ دِینِهِ أَمْرَ بِهِمَا یُبْصِرُ عَیْنَانِ أَعْیُنٍ أَرْبَعَ لِلْعَبْدِ إِنَّ أَلَا

 1.فِیهِ بِمَا الْقَلْبَ تَرَكَ ذَلِكَ غَیْرَ ِبهِ أَرَادَ إِذَا وَ آخِرَتِهِ أَمْرِ فِي الْغَیْبَ بِهِمَا فَأَبْصَرَ قَلْبِهِ فِي اللَّتَیْنِ

                                                      
 . این حدیث هم در همین راستا قابل توجه است: 1

 عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي بْنِ  مْرِوعَ عَنْ الْقَاسِمِ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ بْنِ  للَّهِا عَبْدِ عَنْ شَمُّونٍ بْنِ  الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبِي
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2) 

 از رسول اهلل ص روایت شده است: الف.

 كورترین )یا: بدترین( كوري، كوريِ دل است.

 4881ص ،(للصدوق) ؛ األمالي18ص ،8ج الكافي،

 كَلَاماً  تُ سَمِعْ: قَالَ الصَّبَّاحِ أَبِي عَنْ عُثْمَانَ  بْنِ  أَبَانِ نْعَ عُدَیْسٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  الْكِنْدِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ زِیَادٍ  بْنُ حُمَیْدُ

 قَالَ  قَالَ أَعْرِفُهُ ص اللَّهِ رَسُولِ قَوْلُ هَذَا فَقَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ أَبِي عَلَي فَعَرَضْتُهُ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ وَ ع عَلِيٍّ عَنْ وَ ص النَّبِيِّ عَنِ یُرْوَي

 ... الْقَلْبِ يعَمَ ]شَرَّ[ الْعَمَي أَعْمَي وَ ... ص اللَّهِ رَسُولُ

 

 ب. از امیرالمومنین ع روایت شده است:

 هنگامي كه چشم از شهوت پر شود، دل از ]دیدنِ[ عاقبت كور شود.

 305ص ،الكلم درر و الحكم غرر تصنیف

 الْعَاقِبَةِ. عَنِ الْقَلْبُ عَمِيَ الشَّهْوَةَ الْعَیْنُ أَبْصَرَتِ إِذَا

 

 ج. از امیرالمومنین ع روایت شده است:

 هنگامي كه شكم پر شود ]ولو[ از مباح، دل كور شود از ]تشخیصِ راهِ[ صالح.

 360ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف

 الصَّلَاح. عَنِ الْقَلْبُ عَمِيَ الْمُبَاحِ مِنَ الْبَطْنُ مُلِئَ إِذَا

 

 ت:اي از امیرالمومنین ع گذشت. جمالت قبلي آن خطبه بدین بیان اسفرازي از خطبه 2، حدیث714( در جلسه 3

                                                      
 إِلَیْهِمْ  اللَّهِ صُنْعَ  أَحْسَنَ  وَ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ عَرْشِ مِنْ  أَقْرَبَهُمْ مَا شِیعَتُنَا حَبَّذَا نَابَعْدَ شِیعَتُنَا وَ نَحْنُ  وَ ص مُحَمَّدٌ  آدَمَ وُلْدِ جَوْهَرُ وَ جَوْهَراً  ءٍشَيْ  لِكُلِّ إِنَّ وَ أَلَا

 لَهُ وَ إِلَّا قَائِماً صَلَاتِهِ  فِي الْقُرْآنَ ویَتْلُ شِیعَتِنَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ مَا اللَّهِ وَ قُبُلًا الْمَلَائِكَةُ لَیْهِمُعَ لَسَلَّمَتْ زَهْوٌ یَدْخُلَهُمْ أَوْ ذَلِكَ النَّاسُ یَتَعَاظَمَ أَنْ لَا لَوْ اللَّهِ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ

 لِلصَّامِتِ إِنَّ وَ اتٍحَسَنَ عَشْرُ حَرْفٍ بِكُلِّ لَهُ وَ إِلَّا صَلَاةٍ غَیْرِ فِي لَا وَ سَنَةًحَ خَمْسُونَ حَرْفٍ بِكُلِّ لَهُ وَ إِلَّا جَالِساً صَلَوَاتِهِ فِي قَرَأَ لَا وَ حَسَنَةٍ مِائَةُ حَرْفٍ بِكُلِّ

  سَبِیلِهِ. فِي الصَّافِّینَ أَجْرُ لَكُمْ صَلَاتِكُمْ فِي اللَّهِ وَ أَنْتُمْ وَ الْمُجَاهِدِینَ  أَجْرُ كُمْلَ  نِیَامٌ فُرُشِكُمْ عَلَى اللَّهِ وَ أَنْتُمْ خَالَفَهُ مِمَّنْ الْقُرْآنَ قَرَأَ مَنْ لَأَجْرُ شِیعَتِنَا مِنْ

 الرَّأْسِ فِي عَیْنَانِ  الْأَعْیُنِ  الْأَرْبَعَةِ  أَصْحَابُ شِیعَتُنَا إِنَّمَا« مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ  عَلى اناًإِخْو غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ فِي ما نَزَعْنا وَ» جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ  لَّذِینَ ا اللَّهِ وَ أَنْتُمْ

؛ كه این فراز آخرش در 216-215ص ،8ج الكافي،) .َأبْصارَهُمْ أَعْمى وَ بْصَارَكُمْأَ فَتَحَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ  أَنَّ إِلَّا كَذَلِكَ كُلُّهُمْ الْخَلَائِقُ وَ أَلَا الْقَلْبِ فِي عَیْنَانِ وَ

 هم آمده است.( 244ص ،2ج العیاشي، تفسیر
 «: شر العمي»آمده و در امالي با سند ذیل به صورت « اعمي العمي». در كافي به صورت  1

ا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ ثَنَ ابَوَیْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّحَدَّثَنَا الشَّیْخُ الْفَقِیهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَ

عَمَى  هُوَ: ... وَ شَرَّ الْادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ مَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّ

 عَمَى الْقَلْبِ ... َ فَقَالَ لِيَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص



164 

اما بعد، پس همانا مكر و خدعه جایش در جهنم است؛ پس از خداوند بترسید و از صولت و خشمش برحذر باشید؛ 

 طرد  بندگانش براي[ سریعاهشدارها را تمام كرد و باب بهانه ها را بست، ]باز هم   نكهیبندگانش بعد از ا يهمانا خداوند برا

[ شوند كشانده نابودي به تدریجا اینكه تا دادن نعمت]=  «دانند نمي كه جایي آن از استدراج سنت» به شدن مبتال و شدن

را  *به عهد يبكشاند تا وفا راههیاست كه تالش و كوشش بنده را به ب نی[ به اراجو ]سنت استد ؛پسنددنمي را( 182/اعراف)

مهم  ياز آنچه از خبرها يو غفلت دیدر گمان و ام نی( و همواره چن104كند )كهف/ يم يفراموش كند و گمان كند كه كار خوب

از  يكه بر مهلت يبكوشد در حال شیها بنهد و با تمام تالش در هالكت خوگره شی]= آخرت[ است بسر ببرد و بر نفس خو

و همراه با  كنديهمراه با غافالن سقوط م ]كه در این مهلت بر گردن اوست؛ اما[ يعهد ا وجود، ب1جانب خداوند است

 كویزدگان را نرفاه يهايبكاریو فر دینما يو در مورد طاعت خداوند با مومنان مجادله م كنديگناهكاران صبحش را آغاز م

 شمرد؛يم

كنند كنند و گمان ميفرازي مياند كه دلهایشان براي شبهه باز و گشوده است و با دروغ و افترا بر دیگران گردناینان كساني

غییر دادند تكه این كارشان براي خداست؛ و این بدان جهت است كه آنان بر اساس هوا و هوس عمل كردند و كالم حكما را 

[ بدون ]اینكه ف كردند و با آن درصدد ریاكاري و جلب شهرت برآمدند ]و قدم برداشتندو با جهل و كوري آن سخنان را تحری

]سر رسید[ و  هایي آشكار ]حركت كنند[ تا سرآمدشانهایي در مسیر و ]دیدن[ منارهدر[ راههاي هدفمند و ]بر اساس[ عالمت

 شوند ]درآمدند[؛ به آبشخوري كه در آن وارد مي

حالي كه پشت  هاي غفلت بیرون آورد، درهایشان پرده برداشت و آنان را از سراپردهمره معصیتتا وقتي كه خداوند از ث

هایي پروراندند و خواستهكرده بودند، جلو آمدند؛ و در حالي كه رو كرده بودند، عقب رفتند؛ و از آن آرزوهایي كه در سر مي

رار از آنچه فد، و آن وبال گردنشان شد؛ پس شروع كردند به اي نبردنكه دنبالش بودند و مهلتي كه گذرانده بودند، بهره

 درصددش بودند؛ 

 پس. یستن سودي آن از غیر كه خوانمفرامي ايالهي تقواي بهدهم و شما را و من شما را از اینچنین لغزشي بیم مي

 و] ایدبیراست مي گوید، [ ببرد سودي كارش هر از خواهدمي دلش كه] كرده مخفي خود ضمیر در آنچه درباره اگر هركس

 ؛ببرد خود براي سودي[ تا كند پیشه تقوا

                                                      
 در متن افتاده باشد و مراد از عبارات بدین صورت بوده باشد:« اال». احتمال دارد یك حرف  1

سنت استدراج از آن »مودن به نباب بهانه ها را بست، ]جز[ به طرد كردن و مبتال  بندگانش بعد از آنكه هشدارها را تمام كرد و يهمانا خداوند برا

كه تالش و كوشش بنده  جهت است نیو بد دهد؛ينم تی( رضا182كشانده شوند[ )اعراف/ يبه نابود جایتدر نكهینعمت دادن تا ا« ]= دانند يكه نم یيجا

از آنچه از  يو غفلت دیو ام در گمان نی( و همواره چن104كند )كهف/ يم يند و گمان كند كه كار خوببه عهد را فراموش ك يتا وفا كشانديم راههیرا به ب

از جانب  يهلتمكه بر  يلدر حا كوشديم شینهد و با تمام تالش در هالكت خو يها مگره شیو بر نفس خو برديمهم ]= آخرت[ است بسر م يخبرها

 خداوند است،
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 واضح اههاير و بَرَد نفعي است عبرت مایه آنچه از و بنگرد و بیندیشد و بشنودكه همانا شخص بابصیرت كسي است كه 

 یاري خویشتن سادف در را سركشان و بگیرد فاصله كوري راه از و كند اجتناب پرتگاهها در خوردن زمین از آن در و بپیماید را

 ... باهلل اال قوة ال و راستي؛ مطلب دادن تغییر ویا سخني در تحریف یا و حقي مطلب مورد در كردن گیج با نكند
 پي نوشت *

مگان گرفته شده است كه قبل از ورود در دنیا از ه« الست بربكم»ظاهرا عهد و میثاق « وفاي به عهد»مقصود از فراموشي 

 است.

 1531؛ خطبه 155-154ص العقول، تحف

 إِعْذَارِهِ  بَعْدَ لِعِبَادِهِ یَرْضَي لَا اللَّهَ إِنَّ  حَذَرٍ عَلَي صَوْلَتِهِ مِنْ  وَ وَجَلٍ عَلَي اللَّهِ مِنَ َفكُونُوا النَّارِ فِي الْخَدِیعَةَ وَ  الْمَكْرَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا

 صُنْعاً  أَْحسَنَ قَدْ أَنَّهُ یَظُنَّ وَ بِالْعَهْدِ اْلوَفَاءَ یَنْسَي حَتَّي الْعَبْدِ سَعْيُ یَضِلُّ لِهَذَا وَ «یَعْلَمُونَ ال حَیْثُ مِنْ» اسْتِدْرَاجاً وَ اسْتِطْرَاداً إِنْذَارِهِ وَ

 عَلَي اللَّهِ مِنَ مُهْلَةٍ فِي هُوَ وَ جَهْدٍ بِكُلِّ یُهْلِكُهُا وَ الْعُقَدَ نَفْسِهِ عَلَي یَعْقِدُ النَّبَإِ مِنَ جَاءَهُ عَمَّا غَفْلَةٍ وَ رََجاءٍ وَ ظَنٍّ فِي كَذَلِكَ یَزَالُ لَا وَ

 شَرَحَتْ  قَوْمٌ لَاءِفَهَؤُ  الْمُتْرَفِینَ تَمْوِیهَ یَسْتَحْسِنُ وَ الْمُؤْمِنِینَ  اللَّهِ طَاعَةِ  فِي یُجَادِلُ وَ الْمُذْنِبِینَ  مَعَ  یَغْدُو وَ الْغَافِلِینَ مَعَ یَهْوِي عَهْدٍ

 حَرَّفُوهُ  وَ الْحُكَمَاءِ كَلَامَ غَیَّرُوا وَ بِالْهَوَي عَمِلُوا لِأَنَّهُمْ ذَلِكَ وَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ أَنَّهَا حَسِبُوا وَ   بِالْفِرْیَةِ غَیْرِهِمْ عَلَي تَطَاوَلُوا وَ بِالشُّبْهَةِ قُلُوبُهُمْ

  وَارِدُوهُ هُمْ مَنْهَلٍ إِلَي وَ أَمَدِهِمْ إِلَي مَعْلُومٍ مَنَارٍ لَا وَ جَارِیَةٍ أَعْلَامٍ لَا وَ قَاصِدَةٍ  سُبُلٍ  بِلَا  الرِّیَاءَ وَ السُّمْعَةَ بِهِ طَلَبُوا وَ عَمًي وَ  بِجَهْلٍ

 مُقْبِلًا اسْتَدْبَرُوا وَ مُدْبِراً اسْتَقْبَلُوا غَفْلَتِهِمْ جَلَابِیبِ  مِنْ اسْتَخْرَجَهُمْ وَ مَعْصِیَتِهِمْ[ ]جَزَاءِ سِیَاسَتِهِمْ  ثَوَابِ عَنْ لَهُمْ اللَّهُ كَشَفَ إِذَا حَتَّي

 مِمَّا یَهْرُبُونَ فَصَارُوا وَبَالًا عَلَیْهِمْ ذَلِكَ َصارَ وَ وَطَرِهِمْ  مِنْ قَضَوْا مَا لَا وَ طَلِبَتِهِمْ مِنْ نَالُوا بِمَا لَا وَ أُمْنِیَّتِهِمْ مِنْ أَدْرَكُوا بِمَا یَنْتَفِعُوا فَلَمْ

 مَا عَلَي صَادِقاً كَانَ إِنْ بِنَفْسِهِ فَلْیَنْتَفِعْ غَیْرُهُ یَنْفَعُ لَا الَّذِي اللَّهِ بِتَقْوَي آمُرُُكمْ ]الْمَنْزِلَةَ[ وَ الْمَزَلَّةَ هَذِهِ ُأحَذِّرُكُمْ إِنِّي وَ  یَطْلُبُونَ  كَانُوا

 الْمَهْوَي فِي الصَّرْعَةَ فِیهِ یَتَجَنَّبُ  وَاضِحاً جَدَداً سَلَكَ وَ بِالْعِبَرِ انْتَفَعَ وَ أَبْصَرَ وَ نَظَرَ وَ تَفَكَّرَ وَ سَمِعَ مَنْ  الْبَصِیرُ فَإِنَّمَا  ضَمِیرُهُ یَجُنُّ

 بِاللَّهِ إِلَّا ُقوَّةَ ال وَ صِدْقٍ فِي تَغْیِیرٍ أَوْ نُطْقٍ فِي تَحْرِیفٍ أَوْ حَقٍّ  فِي بِتَعَسُّفٍ الْغُوَاةَ نَفْسِهِ فَسَادِ عَلَي یُعِینُ لَا وَ  الْعَمَي طَرِیقَ یَتَنَكَّبُ وَ

...2 

                                                      
 این عبارات از آن را آورده است:البالغه فقط . در نهج 1

 قَائِدٍ  إِمَامٍ  لَا وَ قَاصِدٍ  سَبِیلٍ ابِلَ الْمُذْنِبِینَ مَعَ یَغْدُو وَ الْغَافِلِینَ مَعَ یَهْوِي اللَّهِ مِنَ مُهْلَةٍ فِي هُوَ : وَالضال صفة

 مِنْ  أَدْرَكُوا بِمَا نْتَفِعُوایَ فَلَمْ مُقْبِلًا اسْتَدْبَرُوا وَ مُدْبِراً اسْتَقْبَلُوا فْلَتِهِمُغَ  جَلَابِیبِ مِنْ اسْتَخْرَجَهُمْ وَ مَعْصِیَتِهِمْ جَزَاءِ عَنْ لَهُمْ كَشَفَ إِذَا : حَتَّىالغافلین صفات

 جَدَداً سَلَكَ ثُمَّ  بِالْعِبَرِ انْتَفَعَ وَ فَأَبْصَرَ نَظَرَ وَ فَتَفَكَّرَ سَمِعَ  مَنْ الْبَصِیرُ فَإِنَّمَا بِنَفْسِهِ امْرُؤٌ تَفِعِفَلْیَنْ الْمَنْزِلَةَ هَذِهِ نَفْسِي وَ أُحَذِّرُكُمْ إِنِّي وَطَرِهِمْ مِنْ قَضَوْا بِمَا لَا وَ طَلِبَتِهِمْ

 صِدْق مِنْ فٍتَخَوُّ أَوْ نُطْقٍ فِي تَحْرِیفٍ أَوْ حَقٍّ فِي بِتَعَسُّفٍ الْغُوَاةَ هِنَفْسِ عَلَى یُعِینُ  لَا وَ الْمَغَاوِي فِي الضَّلَالَ وَ الْمَهَاوِي فِي الصَّرْعَةَ فِیهِ یَتَجَنَّبُ وَاضِحاً
 وَ  غَایَتُكُمْ إِلَیْهِ سَبَقَتْ أَوْ أَلْسِنَتُكُمْ لَفَظَتْ وَ أَیْدِیكُمْ كَسَبَتْ فِیمَا عَلَیْكُمْ تَبِعَتُهُ فَإِنَّمَا تُكَلَّفُوا لَمْ مَا تَكَلَّفُوا لَا وَ لَكُمْ رُِويَ لِمَا سَلِّمُوا وَ لَكُمْ قِیلَ مَا قُولُوا.  2

 الِاسْتِكَانَةَ  وَ الْخَوْفَ اسْتَشْعِرُوا وَ  الْخُضُوعَ اسْتَعْمِلُوا وَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ مِنَ بِالْمَعْرُوفِ بَیْنَكُمْ فِیمَا اعْمَلُوا وَ السُّهُولَةَ اقْصِدُوا وَ  لِلْفِتْنَةِ وُضِعَتْ فَإِنَّهَا الشُّبْهَةَ احْذَرُوا

 ما نَفْسٌ لْتَنْظُرْ وَ -اهِلِیَّةِالْجَ فِعْلِ مِنْ فَإِنَّهُمَا الْأَحْقَادَ وَ التَّحَاسُدَ وَ إِیَّاكُمْ وَ اللَّهِ وَصِیَّةُ فَإِنَّهَا الْغَیْظِ كَظْمِ وَ  التَّبَاذُلِ  وَ التَّنَاصُفِ وَ بِالتَّوَاضُعِ بَیْنَكُمْ فِیمَا اعْمَلُوا وَ لِلَّهِ

 أَكْثَرَ  نِكَایَتُهُ كَثُرَتْ  وَ حِیلَتُهُ عَظُمَتْ وَ جَهْدُهُ اشْتَدَّ إِنِ وَ لِلْعَبْدِ یَجْعَلْ  لَمْ اللَّهَ أَنَّ یَقِیناً عِلْماً  اعْلَمُوا النَّاسُ أَیُّهَا  تَعْمَلُونَ بِما خَبِیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ لِغَدٍ قَدَّمَتْ

 لَنْ  وَ  بِحِذْقِهِ  نَقِیراً امْرُؤٌ یَزْدَادَ لَنْ  إِنَّهُ النَّاسُ أَیُّهَا الْحَكِیمِ الذِّكْرِ فِي لَهُ كُتِبَ مَا بَیْنَ وَ حِیلَتِهِ قِلَّةِ وَ ضَعْفِهِ عَلَى الْمَرْءِ بَیْنَ یَحُلْ لَمْ  وَ الْحَكِیمِ الذِّكْرِ  فِي لَهُ قَدَّرَ مِمَّا
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 تدبر

 «الْبَصیرُ وَ الْأَعْمي یَسْتَوِي ما وَ( »1

 بینا با هم یكسان نیستند. و كور

راه، در ظاهر همدیگر است و حتي گاه افراد گم یافتگان و گمراهان شبیهدر دنیا بسیاري از اوقات وضعیت ظاهري هدایت

 زندگي بهتر و خوشایندتري دارند.

 ها یكسان نیستند.ها و گمراهیافتهاما حقیقت این است كه واقعا هدایت

 

 «الْبَصیرُ وَ الْأَعْمي یَسْتَوِي ما وَ( »2

 این آیه ناظر به كدام مطلب قبل است؟

باشد، یعني در آنجا فرمود هر مي «و بازگشت به سوي خداست :الْمَصیرُ اللَّهِ إِلَي وَ»آیه قبل  الف. عطف به آخرین جمله

ه تزكیه كگردند شخص بصیري فرماید وقتي همه نزد خداوند برميكس تزكیه كند براي خویش تزكیه كرده است؛ و اكنون مي

 (36، ص17كرده با شخص كوري كه تزكیه نكرده است یكسان نیستند. )المیزان، ج

( و در واقع 36، ص17میزان، ج...: دو دریا یكسان نیستند ...( باشد )ال الْبَحْرانِ یَسْتَوِي ما وَ) 12تواند عطف به آیه ب. مي

 خواهد بفهماند آن دو دریاي شیرین و شور همچنین استعاره است براي اهل بصیرت و كوردالن.مي

انسانها  كه توضیح مي دهد تفاوت«  دیگري را بر دوش نكشد هیچكس بار»ج. شرحي است بر این مطلب در آیه قبل كه 

ش را بر دوش اي كه در دنیا داشته عمل كرده و هركس باري متناسب با خویرا در قیامت، كه هركس بر اساس بینایي و كوري

 دارد.

 د. ...

 

 «الْبَصیرُ وَ الْأَعْمي یَسْتَوِي ما وَ( »3

زه بینا چه اندا و زندگي براي شخص كور اضح است كه زندگي براي شخصدر مورد چشم ظاهري، براي ما بسیار و

 د.هاي متنوع تري را مي تواند انجام دهبرد و هم چقدر فعالیتمتفاوت است و شخص بینا هم چقدر بیشتر لذت مي

دتر و عمیقتر اگر توجه كنیم كه حقیقت اصلي ما دل و روح ماست تا جسم و بدن ما، و اثرات جان و روان ما بسیار شدی

یتهاي متنوع تر و امكان فعالیابیم كه چقدر برخورداري از بصیرت دل زندگي را شیریناست تا اثرات جسممان؛ آنگاه درمي

 سازد.تري را براي انسان مهیا مي

                                                      
 بِالْإِحْسَانِ  مُسْتَدْرَجٌ نَفْسِهِ فِي عَلَیْهِ مُنْعَمٍ رُبَّ مَضَرَّةٍ فِي شُغُلًا النَّاسِ أَكْثَرُ لَهُ  التَّارِكُ وَ  مَنْفَعَةٍ فِي رَاحَةً  النَّاسِ أَعْظَمُ بِهِ الْعَامِلُ بِهَذَا فَالْعَالِمُ بِحُمْقِهِ  نَقِیراً یَنْتَقِصَ

 آمد( 714)از اینجا به بعد در جلسه  لَه مَصْنُوعٌ  النَّاسِ عِنْدَ مُبْتَلًى رُبَّ وَ لَیْهِإِ
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اي هاي ظاهريبا همه سختي –اگر این مطلب واضح شود وقوع كرامات عجیب از اولیاي خدا و نیز ادعاي لذت عظیمي كه 

 برند براي ما غیرمنتظره نخواهد بود.شان مياز زندگي –كه غالبا اولیاي خدا را احاطه كرده 

 تاملی با خویش

مان پیش ياز دست دادن چشم و بینایي جسماني براي هریك از ما بقدري دلخراش است كه اگر اندك مشكلي براي بینای

 كنیم تا چشممان سالمت یابد.بسا تمام دارایي خود را خرج آید حاضریم عمده و چه

 آیا مراقب چشم باطنمان هم هستیم؟

 كنیم؟آیا اصول حفظ سالمتي را در مورد چشم باطنمان رعایت مي

 را مرور كنید. 3و  2یكبار دیگر احادیث 

 

 «الْبَصیرُ وَ الْأَعْمي یَسْتَوِي ما وَ( »4

 حکایت

 در تاویل این آیات روایت شده است: -كه سالها در تفسیر شاگردي امیرالمومنین ع را كرده  –عباس از ابن

 طالب عیعني علي بن ابي« و بینا»یعني ابوجهل « و نه یكسانند كور»فرماید خداوند مي

علي ع كه  یعني دل« و نه نور» یعني ابوجهل كه دلش بر اثر شرك سراسر ظلمت است؛« هاونه ظلمت»سپس مي فرماید 

 مملو از نور است؛

 یعني جایگاه ابوجهل در جهنم؛« و نه حرارت»یعني جایگاه حضرت علي ع در بهشت « ونه سایه» سپس فرمود 

یعني علي ع و حمزه و جعفر و حسن ع و حسین ع و « و نه یكسانند زندگان» سپس همه را یكجا جمع كرد و فرمود

 كفار مكه. یعني« و نه مردگان»فاطمه س و خدیجه س، 

 154ص ،2ج التنزیل، شواهد

 أَبُو حَدَّثَنَا عُمَرَ، أَبُو عَلِيٍّ بْنُ  الْمَلِكِ عَبْدُ  حَدَّثَنَا اللَّهِ عُبَیْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْحُسَیْنِ، بْنُ عَقِیلُ أَخْبَرَنَا

  عَبَّاسٍ  ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِي عَنْ الزُّهْرِيِّ شِهَابٍ ابْنِ عَنِ مَالِكٍ، عَنْ  بُكَیْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ یَحْیَي حَدَّثَنِي الْكَشِّيُّ مُسْلِمٍ

 «الظُّلُماتُ لَا وَ »: قَالَ ثُمَّ طَالِبٍ، أَبِي بْنُ لِيُّعَ : قَالَ «الْبَصِیرُ وَ» هِشَامٍ  بْنُ جَهْلِ  أَبُو: قَالَ الْأَعْمي یَسْتَوِي ما وَ: تَعَالَي اللَّهِ قَوْلِ فِي

 مُسْتَقَرَّ  بِذَلِكَ یَعْنِي «الظِّلُّ لَا وَ»: قَالَ ثُمَّ النُّورِ، مِنَ الْمَمْلُوءَ عَلِيٍّ قَلْبَ یَعْنِي «النُّورُ لَا وَ» بِالشِّرْكِ  قَلْبُهُ الْمُظْلِمَ جَهْلٍ[ أَبَا] أبو یَعْنِي

 وَ  حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ «الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما وَ» :فَقَالَ جَمَعَهُمْ ثُمَّ جَهَنَّمَ،[ فِي] جَهْلٍ أَبِي مُسْتَقَرَّ[ بِهِ ] یَعْنِي «الْحَرُورُ  لَا وَ» الْجَنَّةِ[ فِي] عَلِيٍّ

 .مَكَّةَ كُفَّارُ «الْأَمْواتُ لَا وَ» خَدِیجَةُ وَ فَاطِمَةُ وَ حُسَیْنٌ وَ حَسَنٌ وَ جَعْفَرٌ
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 18/1/1397               النُّورُ الَ  وَ الظُّلُماتُ الَ وَ 20( آیه 35( سوره فاطر )720

 ترجمه

 ها و نه نور؛و نه ظلمت

 نکات ادبی

 الظُّل مات

 يزیقرار دادن چ يگریو د ؛یيدر مقابل نور و روشنا يكیظلمت و تار يكی: كنديبر دو معنا داللت م در اصل« ظلم»ماده 

؛ مفردات ألفاظ القرآن، 468، ص3دوم است )معجم المقاییس اللغة، ج يمعنا نیخود، كه ظلم و ستم از ا ياصل گاهیجا ریدر غ

است  یيكه اصل در عالم بر نور و روشنا هیتوج نیبا ا گردد،يدوم برم يمعنا نیاول هم به ا يمعتقدند معنا يخ(. بر537ص

 (.174، ص7خود است )التحقیق في كلمات القرآن الكریم، ج گاهیاصل در جا نینبودن ا ،يكیو ظلمت و تار

معناي دوم آن )قرار ندادن چیزي در جاي خود( بقدري عام است كه حتي در مورد زمیني كه در محصول مناسب نمي 

 (33)كهف/« مْ مِنْهُ شَیْئاًكِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَها وَ لَمْ تَظْلِ»دهد هم به كار رفته است: 

شود را خداوند براي اشاره به جهل و شرك و فسق به كار برده است؛ همان گونه كه مي« ظلمات»كه جمع آن « لْمَةظُ»

رود به جاي هم به كار مي« كوري»و « در ظلمات بودن»استفاده كرده است. و گاه تعبیر « نور»براي مقابالت اینها از تعبیر 

( و یا در 19رعد/) «يكَمَنْ هُوَ أَعْم»فرماید ( و در جاي دیگر مي122أنعام/)«كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ»فرماید جایي ميچنانكه در 

( 18بقرة/) «مْيٌ صُمٌّ بُكْمٌ عُ»فرماید ( و در جاي دیگر مي39أنعام/)«وَ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ»فرماید جایي مي

 (537مفردات ألفاظ القرآن، ص)

)مفردات ألفاظ القرآن، است « در ظلمت واقع شدن»( به معناي 20؛ بقره/إِذا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قامُوا)« أَظْلَمَ» همچنین تعبیر

به معناي كسي است كه « ممُظلِ»و با اینكه به باب افعال رفته اما ظاهرا فعل الزم است و شاهدش اینكه اسم فاعل آن  (537ص

كَأَنَّما أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّیْلِ ؛ 37س/؛ یفَإِذا هُْم مُظْلِمُونَ  وَ آیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهاردر ظلمت واقع شده است )

 (52نجم/ ؛يهُْم أَظْلَمَ وَ أَطْغریم به كار رفته است )به عنوان صفت تفضیلي هم در قرآن ك« أظلم»البته تعبیر  (27، یونس/مُظْلِماً 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 15...« : چه كسي ظالمتر است از كسي كه  مِمَّنمَنْ أَظْلَمُ»چنانكه فقط تعبیر 

رود، و چون تجاوز از حق عام است هر كسي كه واضح است كه در معناي ظلم و تجاوز از حق به كار مي« ظالم»كلمه 

 (537مفردات ألفاظ القرآن، ص)شود مرتكب هر گناه كوچك یا بزرگي شده باشد، شامل مي

كه غالبا آن را در معناي  (72، احزاب/نَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُوالً إِ ؛34، ابراهیم/إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) صیغه مبالغه است« ظلوم»

 اما شاید بتوان آن را در معناي شدت ظلمت هم به كار برد. (375و  373، ص12)مثال لسان العرب، ج اندظلم و ستم گرفته

 ریدر اشعار عرب، تعبباورند كه  گردد یا ظلمت هم اختالف نظر است؛ برخي بر اینبه ظلم برمي« ظَلّام»درباره اینكه تعبیر 

مناسب قرار ندهند(  ينحر شتر، چاقو را در جا يخود انجام نشده )برا يدر جا يكه كار یيبه طور خاص در جا« ظلّام»

؛ هر ( به كار رفته است376، ص12زمانش برسد انجام شود )لسان العرب، ج نكهیقبل از ا ای( و450، ص17العروس، ج)تاج
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. و البته در تمامي (468، ص3معجم مقاییس اللغة، ج) «ظلمت»اسم است براي مصدر « ظالم»ن باورند كه چند برخي بر ای

 درباره نفي ظلم از خداوند ي( همگ29، ق/46، فصلت/10، حج/51، انفال/182عمران/)آل میدر قرآن كراستعماالت این كلمه 

 است.به كار رفته  ( لِلْعَبیدبِظَالَّمٍربك/ ما أنا،  در مورد بندگان )ان اهلل لیس/ ما

 1باشد.بار آن در معاني ناظر به ظلمت و تاریكي مي 26بار در قرآن كریم به كار رفته است كه  315در مجموع « ظلم»ماده 

 لنُّور ا

ماده شتقات این مكند، و البته برخي با توجه به برخي از داللت مي« روشنایي»در اصل بر « نور»اند كه ماده همگان متفق

 ( 369، ص5معجم مقاییس اللغة، جبر این باورند كه در این ماده نوعي اضطراب و كم ثباتي هم نهفته است )

بخشي و اشراق مورد توجه است؛ اما در از حیث روشنایي« ضوء»اند كه كلمه گفته« ضوء: روشنایي»و « نور»در تفاوت 

« ضوء و ضیاء»اند اما برخي هم گفته 2(309، ص12القرآن الكریم، جالتحقیق في كلمات خود نورانیت و روشن بودن. )« نور»

ضیاء النهار: روشنایيِ »كند و شاهدش هم این است كه تعبیر شود و هوا را روشن ميآن اجزاي نور است كه در هوا وارد مي

الفروق باشد )« نور خورشید»ه مقصودشان برند مگر اینكرا به كار نمي« نور النهار: نور روز»برند، اما تعبیر را به كار مي« روز

سازد، اعم از دیدنهاي مادي اي است كه چشم را بر دیدن توانا ميضوء و روشنایي« نور»اند برخي هم گفته 3(308في اللغة، ص

به نظر  كنندهها با این مقدار از توضیحات، چندان قانع(. اما هیچیك از این تفاوت827مفردات ألفاظ القرآن، صیا معنوي )

شود كه یكي درباره خورشید و دیگري اي از آیات قرآن، ظاهرا نوعي دوگانگي بین این مشاهده ميرسد، چرا كه اگر در آیهنمي

ن رسد كه ای( اما در دو آیه دیگر، به نظر مي5)یونس/« هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمََر نُورا»درباره ماه به كار رفته است: 

یَكادُ زَیْتُها »( و 17)بقره/« الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ»اند: دو به جاي همدیگر هم به كار رفته

 (.35)نور/« نُورٍ يءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلیُضي

فته است ركلمه در معناي حسي محدود نشده، و در امور معنوي هم به كار  بخشي نور، اینبا توجه به خصلت روشنایي

 (.827القرآن، ص مفردات ألفاظو تعابیري مانند نور ایمان و نور عقل و نور قرآن و ... در ادبیات دیني بسیار رایج است. )

و  184عمران/، آلمُنیر تابكد )باشمي« بخشروشني»و « نور دهنده»اسم فاعل در باب افعال است و به معناي « مُنیر»

 (46، احزاب/نِهِ وَ سِراجاً مُنیراً وَ داعِیاً إِلَي اللَّهِ بِإِذْ ؛ 61، فرقان/سِراجاً وَ قَمَراً مُنیراً؛ 20و لقمان/ 8و حج/ 25فاطر/

                                                      
اینجا توضیحي درباره این ماده گذشت كه چون ناقص بود در « ظالم»به مناسبت كلمه  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-10 315جلسه . در  1

 كامل شد.

و في النور الى أّن األصل الواحد في المادّة: هو الضیاء، و قد سبق في الضوء: أنّ النظر في الضوء الى جهة اإلشراق، أى األشعّة المنتشرة من النور. .  2

 نفس النور من حیث هو؛ و هو أعمّ من أن یكون مادّیّا أو روحانیّا، و متقوّما في نفسه أو بغیره.(

س فالنور ن الضیاء ما یتخلل الهواء من أجزاء النور فیبیض بذلك، و الشاهد أنهم یقولون ضیاء النهار و ال یقولون نور النهار اال أن یعنوا الشمأ.  3

 الجملة التي یتشعب منها، و الضوء مصدر ضاء یضوء ضوءا یقال ضاء و أضاء أي ضاء هو و أضاء غیره.

http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
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ارت با هم متالزمند اند كه اساساً روشنایي و حر)آتش( است. برخي گفته« نار»كلمه بسیار پركاربرد دیگر از این ماده كلمه 

و وقتي حرارت مورد تاكید « نور»آیند، وقتي روشنایي مورد تاكید باشد از كلمه و هر دو از تموج شدید در ذرات پدید مي

 1(309، ص12التحقیق في كلمات القرآن الكریم، جشود )استفاده مي« نار»باشد از كلمه 

بار  145و « نور»لمه بار آن، ك 43، و «منیر»بار آن، كلمه  6ه است كه بار در قرآن كریم به كار رفت 194جمعا « نور»ماده 

 باشد.مي« نار»آن، كلمه 

 حدیث

 ( عقبة بن عمر روایت كرده است كه یك روز امام صادق ع به ما فرمود:1

از شب  زند در حالي كه ظلمت دلش تاریكتریابي كه در مقام سخنوري كمترین خطایي از او سر نميگاه شخصي را مي

ي كه دلش همچون تواند آنچه را كه در دل دارد بخوبي به زبان بیان كند در حالیابي كه نميظلماني است؛ و گاه شخصي را مي

 كند.روشنایي چراغ نورافشاني مي

 422، ص2الكافي، ج

الَ لَنَا ذَاتَ نِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَيِّ بْمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِ

 :یَوْمٍ

عَبِّرُ عَمَّا فِي مِ وَ تَجِدُ الرَّجُلَ لَا یَسْتَطِیعُ یُ تَجِدُ الرَّجُلَ لَا یُخْطِئُ بِلَامٍ وَ لَا وَاوٍ خَطِیباً مِصْقَعاً وَ لَقَلْبُهُ أَشَدُّ ظُلْمَةً مِنَ اللَّیْلِ الْمُظْلِ

 2قَلْبِهِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبُهُ یَزْهَرُ كَمَا یَزْهَرُ الْمِصْبَاحُ.

 

 ( از فضیل رنگرز روایت شده است كه امام صادق ع ]خطاب به شیعیان حقیقي خود[ فرمودند:2

نگرند همان ن به شما ميهاي زمیبه خدا سوگند شما نور در ظلمتهاي زمین هستید؛ به خدا سوگند آسمانیان در ظلمت

ي، كه چگونه به گویند: فالني! واقعا عجب از فالننگرید؛ و همانا به همدیگر ميگونه كه شما به ستارگان درخشان آسمان مي

 این امر ]والیت اهل بیت ع[ رسید!

                                                      
ء و داخله. فإذا كان النظر الى جهة الضوء یقال إنّه ، فانّهما یتحصّالن من التموّج و االهتزاز الشدید في ذرّات الشيإنّ الضوء و الحرارة متالزمان.  1

 التأللؤ. نور و یطلق علیه النور. و إذا لوحظ النظر الى جهة الحرارة یطلق علیه النار، و یناسبها وجود األلف الدالّ على التشعشع و االرتفاع و

 ین آدرس این دو حدیث هم قابل توجه است:. در هم 2

وبَ أَرْبَعَةٌ قَْلبٌ فِیهِ مِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْقُلُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْ

قِ وَ أَمَّا الْأَزْهَرُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ رُ قَالَ فِیهِ كَهَیْئَةِ السِّرَاجِ فَأَمَّا الْمَطْبُوعُ فَقَلْبُ الْمُنَافِوَ إِیمَاٌن وَ َقلْبٌ مَنْكُوسٌ وَ قَْلبٌ مَطْبُوعٌ وَ قَلْبٌ أَزْهَرُ أَجْرَدُ فَقُلْتُ مَا الْأَزْهَنِفَاقٌ 

« صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  یًّا عَلىأَمَّنْ یَمْشِي سَوِ وَجْهِهِ أَهْدى أَ فَمَنْ یَمْشِي مُكِبًّا عَلى - الْآیَةَابْتَلَاهُ صَبَرَ وَ أَمَّا الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُشْرِكِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ أَعْطَاهُ شَكَرَ وَ إِنِ إِنْ

 هُمْ أَجَلُهُ عَلَى نِفَاقِهِ هَلَكَ وَ إِنْ أَْدرَكَهُ عَلَى إِیمَانِهِ نَجَا.وْمٌ كَانُوا بِالطَّائِفِ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدَفَأَمَّا الْقَلْبُ الَّذِي فِیهِ إِیمَانٌ وَ نِفَاقٌ فَهُمْ قَ

ي شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِوَ قَالَ: الْقُلُوبُ ثَلَاثَةٌ قَلْبٌ مَنْكُوسٌ لَا یَعِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ 

وَ لَا یُطْفَأُ نُورُهُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ  ابِیحُ تَزْهَرُمَا كَانَتْ مِنْهُ غَلَبَ عَلَیْهِ وَ قَلْبٌ مَفْتُوحٌ فِیهِ مَصَهُوَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَ قَلْبٌ فِیهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَالْخَیْرُ وَ الشَّرُّ فِیهِ یَعْتَلِجَانِ فَأَیُّهُ

 وَ هُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.
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 والك شد؛ كنم كه چگونه هفرمود: به خدا سوگند كسي كه هالك شد تعجب نميو این همان سخن پدرم است كه مي

 افت!لیكن در عجبم از كسي كه نجات یافت، كه ]با این همه اغواي شیطان و زمینه براي گمراهي[ ، چگونه نجات ی

 275، ص8الكافي، ج

فُضَیْلٍ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ نْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ عَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّار

مْ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ كَمَا تَنْظُرُونَ أَنْتُمْ إِلَي اللَّهِ ع یَقُولُ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ نُورٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَیَنْظُرُونَ إِلَیْكُ

وْلُ أَبِي ع وَ اللَّهِ مَا أَعْجَبُ فِي السَّمَاءِ وَ ِإنَّ بَعْضَهُمْ لَیَقُولُ لِبَعْضٍ یَا فُلَانُ عَجَباً لِفُلَانٍ كَیْفَ أَصَابَ هَذَا الْأَمْرَ وَ هُوَ قَ الْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ

 1مِمَّنْ هَلَكَ كَیْفَ هَلَكَ وَ لَكِْن أَعْجَبُ مِمَّنْ نَجَا كَیْفَ نَجَا.

 

فرماید: پس ایمان آورید گوید از امام باقر ع درباره این سخن خداوند عز و جل سوال كردم كه ميي مي( ابوخالد كابل3

 (.8)تغابن/« به خداوند و پیامبرش و نوري كه نازل كردیم

نور  –ا سوگند به خد –امامان از آل محمد ص هستند تا روز قیامت؛ و آنان  -به خدا سوگند  -فرمود: اباخالد! آن نور 

ه خدا سوگند نور باند؛ و اي ابوخالد، نور خداوند در آسمانها و زمین –به خدا سوگند  –دا هستند كه نازل فرمود؛ و آنان خ

ومنان را نوراني مدلهاي  –به خدا سوگند  -بخش در روز؛ و آنان امام در دلهاي مومنان تابناكتر است از نور خورشید روشنایي

 شود.برد و دلهاي آنان ظلماني و تاریك مياز هر كه بخواهد در حجاب مي كنند و خداوند نور آنان رامي

د دلش را پاك اي نیست كه ما را دوست بدارد و به والیت ما تن دهد مگر اینكه خداوناي ابوخالد، به خدا سوگند بنده

د، كه اگر سِلمِ ما بود و صفا با ما[ باشاي را پاك نگرداند مگر اینكه تسلیم ما و سِلمِ ما ]در صلح گرداند؛ و خداوند دل بنده

 خداوند او را از محاسبه شدید سالم بدارد و از فزع عظیم روز قیامت ایمن گرداند.

 194، ص1الكافي، ج

 أَبِي وَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَيالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ قَالَ حَدَّ

 أَیُّوبَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: 

 ؟« وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنافَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ -سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ اللَّهِ نُورُ اللَّهِ  اللَّهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص إِلَي یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ هُمْ وَ اللَّهِ نُورُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ وَ هُمْفَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ النُّورُ وَ 

ینَ أَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِیئَةِ بِالنَّهَارِ وَ هُمْ وَ اللَّهِ یُنَوِّرُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهِ یَا أَبَا خَالِدٍ لَنُورُ الْإِمَامِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ

                                                      
 163، ص1المحاسن، جدر روایات متعددي آمده است، مثال در « نور در ظلمات زمین هستید». این مضمون كه شما  1

 قَالَ: أَنْتُمْ وَ اللَّهِ نُورٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْض ع فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ 

 ست:آمده ا 578، ص4الكافي، جدهد مثال در و از آن مهمتر روایاتي است كه ائمه ع را به عنوان نور در زمین خطاب قرار مي

يَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: تَقُولُ بِبَغْدَادَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَلِعَالْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ  مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ

 [ ع.يبِي جَعْفَرٍ ]الثان... وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا َعلَى أَ أَرْضحُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نُورَ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْ

 نیز آمده است. (477نعه، صو امام كاظم ع )المق (604، ص2من ال یحضره الفقیه، ج )امام رضا ع  بقیه ائمه ع مثال ارتیز درو این گونه عبارات 
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انَا حَتَّي یُطَهِّرَ اللَّهُ ا خَالِدٍ لَا یُحِبُّنَا عَبْدٌ وَ یَتَوَلَّقُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَحْجُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نُورَهُمْ عَمَّنْ یَشَاءُ فَتُظْلِمُ قُلُوبُهُمْ وَ اللَّهِ یَا أَبَ

لَّمَهُ اللَّهُ مِنْ شَدِیدِ الْحِسَابِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ قَلْبَهُ وَ لَا یُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّي یُسَلِّمَ لَنَا وَ یَكُونَ سِلْماً لَنَا فَإِذَا كَانَ سِلْماً لَنَا سَ

 الْقِیَامَةِ الْأَكْبَرِ.

 

 روایت شده است كه پیامبر اكرم ص فرمودند: (4

د. پرسید: هنگامي كه خداوند حضرت ابراهیم خلیل ع را آفرید، پرده از چشمانش برداشت و او در كنار عرش نوري دی

 خدایا: این نور كیست؟

 خطاب آمد: این نور محمد، برگزیده من است.

 بینم؟!گفت: خدایا من در كنارش نور دیگري مي

 براهیم! این علي ع یاور دین من است.فرمود: ا

 بینم!گفت: خدایا كنارش نور سومي مي

 رهاند.گذارد، و دوستداران خود را از آتش ميفرمود: ابراهیم! این فاطمه است كه پا جاي پاي پدر و شوهرش مي

 بینم.گفت: خدایا دو نور دیگر در پي این سه نور مي

 گذارند.هستند كه پا جاي پاي پدر و مادر و جدشان مي فرمود: ابراهیم! اینان، حسن و حسین ع

 اند.بینم كه گرد آن پنج نور حلقه زدهگفت: خدایا نُه نور مي

 اند.فرمود: ابراهیم، اینان امامان بعد از ایشان

 شناسند؟!پرسید: آنان را به چه ]اسمي[ مي

د، و موسي بن جعفر، و علي بن موسي، و محمد فرمود: اولینشان علي بن حسین، سپس محمد بن علي، و جعفر بن محم

 السالم هستند.بن علي، و علي بن محمد، و حسن بن علي، و محمد بن الحسن القائم المنتظر المهدي، علیهم

 داند.بینم كه جز تو شمارشان را نميگفت: خدایا پیرامونشان نورهاي فراواني مي

 اند.نفرمود: ابراهیم: آنان شیعیان و دوستداران ایشا

 شوند؟پرسید: خدایا شیعیان و دوستدارانشان به چه چیزي شناخته مي

]در نماز[ را با صداي آشكارا بیان « بسم اهلل الرحمن الرحیم»و  *فرمود: ابراهیم! به پنجاه و یك ركعت نماز خواندنشان

 ست راست كردن.كردن و قنوت را قبل از ركوع بجا آوردن، و ]اهل[ سجده شكر ]بودن[، و انگشتر به د

 ابراهیم گفت: پروردگارا ! مرا از شیعیان و محبان آنان قرار بده!

و همانا از شیعیان او ابراهیم ع بود، هنگامي »خداوند فرمود: تو را از آنان قرار دادم و در موردش این آیه را نازل فرمود: 

 (84-83)صافات/« كه با دلي سالم به نزد پروردگارش آمد.

  نوشت:پي*

 شود.ركعت مي 51ركعت است كه جمعا  34هاي روزانه ركعت و مجموع نافله 17مجموع نمازهاي واجب 
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 187-186الروضة في فضائل أمیر المؤمنین )البن شاذان القمي(، ص

 هِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ي اللَّهُ عَلَیْ إِلَي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ -یَرْفَعُهُ  -بِالْإِسْنَادِ 

 فَقَالَ: إِلَهِي مَنْ هَذَا النُّورُ؟  بِ الْعَرْشِ نُوراً.لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلَ، كَشَفَ لَهُ عَنْ بَصَرِهِ، فَنَظَرَ إِلَي جَنْ

 فَقَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ صَفْوَتِي.

 ي إِنِّي أَرَي بِجَانِبِهِ نُوراً آخَرَ؟فَقَالَ: إِلَهِي وَ سَیِّدِ

 فَقَالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ هَذَا عَلِيٌّ نَاصِرُ دِینِي.

 فَقَالَ: إِلَهِي وَ سَیِّدِي وَ مَوْلَايَ إِنِّي أَرَي بِجَانِبِهِ نُوراً آخَرَ ثَالِثاً؟

 عَنِ النَّارِ. ا، فَطَمَتْ مُحِبِّیهَافَقَالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ، هَذِهِ فَاطِمَةُ تَلِي أَبَاهَا وَ بَعْلَهَ

 فَقَالَ: إِلَهِي وَ سَیِّدِي إِنِّي أَرَي نُورَیْنِ یَلِیَانِ الثَّلَاثَةَ الْأَنْوَارِ؟

  أُمَّهُمَا وَ جَدَّهُمَا.قَالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ، هَذَانِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ، نُورَاهُمَا یَلِیَانِ أَبَاهُمَا وَ

 لْأَنْوَارِ؟إِلَهِي وَ سَیِّدِي إِنِّي أَرَي تِسْعَةَ أَنْوَارٍ، فَقَدْ أَحْدَقُوا بِالْخَمْسَةِ ا قَالَ:

 قَالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ، هَذِهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِهِمْ، 

 قَالَ: یَا رَبِّ، بِمَنْ یَعْرِفُونَ؟

دُ بْنُ عَلِيٍّ، مَّدٍ، وَ مُوسَي بْنُ جَعْفَرٍ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَي، وَ مُحَمَّمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَقَالَ: أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ، وَ 

 السَّلَامُ.تَظَرُ الْمَهْدِيُّ عَلَیْهِمُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَائِمُ الْمُنْ

 لَّا أَنْتَ، إِقَالَ: إِلَهِي وَ سَیِّدِي وَ أَرَي عِنْدَهُمْ أَنْوَاراً حَوْلَهُمْ لَا یُحْصِي عِدَّتَهُمْ 

 قَالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ، هَؤُلَاءِ شِیعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ

 ؟قَالَ إِلَهِي وَ سَیِّدِي وَ بِمَا یُعْرَفُ شِیعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ

الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَ سَجْدَةِ قَالَ: یَا إِبْرَاهِیمُ، بِصَلَاتِهِمُ الْإِحْدَي وَ الْخَمْسِینَ، وَ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ*، وَ 

ِتهِمْ وَ مُحِبِّیهِمْ، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ مِنْهُمْ، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ: وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ الشُّكْرِ، وَ التَّخَتُّمِ بِالْیَمِینِ قَالَ ِإبْرَاهِیمُ: رَبِّ اجْعَلْنِي مِنْ شِیعَ

 1«.لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ

                                                      
 اند:. درباره نور اهل بیت ع این روایات هم قابل توجه 1

بَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ

سُولُ اللَّهِ ص حَبِیبِي خَلَ عَلَیْهِ مَلَكٌ لَهُ أَرْبَعٌَة وَ ِعشْرُونَ وَجْهاً فَقَالَ لَهُ رَدَوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ إِذْ مُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ 

 مَنْ مِنْ مَنْ قَالَ فَاطِمَةَ مِنْ بَعَثَنِيَ اللَّهُ عَزَّ َو جَلَّ أَْن أُزَوِّجَ النُّورَ مِنَ النُّورِ قَالَ یلَ أَنَا مَحْمُودٌ وَجَبْرَئِیلُ لَمْ أَرَكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَقَالَ الْمَلَكُ لَسْتُ بِجَبْرَئِ

الَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْلُقَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْذُ كَمْ كُتِبَ هَذَا بَیْنَ كَتِفَیْكَ فَقَصِیُّهُ فَعَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا وَلَّى الْمَلَكُ إِذاً بَیْنَ كَتِفَیْهِ مَكْتُوبٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَ

 (104عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ بِاثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ. )معاني األخبار، ص

نِ عَفَّانَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْمَّادِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ عُمَیْرٍ اللَّیْثِيِّ عَنْ عُثْمَانَ یْنِيُّ السَّرَوِيُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَحَدَّثَنِي شِیرَوَیْهِ الدَّیْلَمِيُّ وَ أَبُو الْفَضْلِ الْحُسَ

 (82، ص3، جاقب آل أبي طالب عإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ مَلَائِكَةً مِنْ نُورِ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع. )من
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 ( از امام صادق ع از پدرانشان از امیرالمومنین ع روایت شده است كه فرمودند:5

اش نور است و علمش نور است و كالمش نور است اش نور است و خروجيور است: وروديمومن در پنج نور غوطه

 اندازش روز قیامت به سوي نور است.و چشم

 277، ص1الخصال، ج

نِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ حَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

 مَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَ

 ةِ إِلَي النُّورِ.لْمُهُ نُورٌ وَ كَلَامُهُ نُورٌ وَ مَنْظَرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَورِ مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ وَ عِالْمُؤْمِنُ یَتَقَلَّبُ فِي خَمْسَةٍ مِنَ النُّ

 تدبر

 «وَ الَ الظُّلُماتُ وَ الَ النُّورُ ( »1

 ها و روشنایي یكسان نیستند.تاریكي

ادي، ظلمت و مان مشهود است؛ اما مهمتر از تاریكي و روشنایي مدر مورد تاریكي و روشنایي حسي این امر كامال برای

بسا وضع دالن را یكسان ببینیم و حتي در زندگي ظاهري چهدالن و روشننور معنوي است؛ و اگرچه بسیاري از تاریك

دالن قابل بر تاریك دالندالن به حساب آوریم، اما در پیشگاه حقیقت واقعا مزیت روشندالن را مطلوبتر از وضع روشنتاریك

 انكار نیست.

 

 «وَ الَ الظُّلُماتُ وَ الَ النُّورُ ( »2

 را واحد آورد؟« نور»را جمع بست، اما « ظلمت»چرا 

)فخر  یبالغ مفاتیح؛ 491ص ،9ج نور، تفسیر. )است زیاد ي و شركانحراف يهاراه يول؛ نیست بیش يیك حقّ راه الف.

 (233ص ،26ج ،رازي(

است،  شود، مربوط به فضاي ظلمتدهد و موجب تكثر ميخودپسندي كه افراد را در مقابل هم قرار ميو « منیت»ب. 

 بینند.كساني كه در نورند و نوراني، دوئیت و كثرتي بین خود نمي

 انديكیمستان خدا گر چه هزارند 

 ستگانهست و سههوا جمله دوگانه مستان

332https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh/  

                                                      
 انُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِیبِيدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ سَلْمَوَ بِالْأَسَانِیدِ یَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْ

سُهُ قَبْلَ أَنْ یُخْلَقَ آدَمُ بِأَلْفَيْ عَامٍ، يِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى، یُسَبِّحُ اللَّهَ ذَلِكَ النُّورُ وَ یُقَدِّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ عَلِيٌّ نُوراً بَیْنَ یَدَ 

 وَ الْخِلَافَة )الروضة في فضائل ي صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَفِيَّ النُّبُوَّةُ وَ فِي عَِليٍّ الْإِمَامَةُفِاللَّهُ آدَمَ رَكَّبَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، فَلَمْ یَزَلْ یَنْقُلُهُ، حَتَّى انْتَهَى  فَلَمَّا خَلَقَ

 (82أمیر المؤمنین )البن شاذان القمي(، ص

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh332/
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 ج. ...

 

 «وَ الَ الظُّلُماتُ وَ الَ النُّورُ ( »3

 ود كه تكرار نكند؟نبرا بر سر كلمه دوم هم تكرار كرد و مانند آیه قبل « ال»چرا در این آیه )و نیز آیات بعد( حرف نفي 

؛ المیزان، 608، ص3؛ الكشاف، ج633، ص8مجمع البیان، جآید. )زائده است كه براي تاكید نفي مي« ال»الف. این اصطالحا 

 (36، ص17ج

مجمع مستقال داللت دارد بر عدم تساوي كلمه بعد از آن، با مقابلش )« ال»ء نافیه است؛ و هر یك از این دو «ال»ب. این 

اند و خواهد بفرماید: نه ظلمتها با نور مساوي( )یعني مي26ص ،9ج المحیط، عطیه، به نقل از البحر؛ و ابن633، ص8، جالبیان

 نه نور با ظلمتها مساوي است(.

ج. در این آیه و آیه بعد )سایه و آفتاب( تقابل بین دو وصف است؛ و بین این دو وصف، ضدیت واقعي برقرار است؛ 

لمت است و سایه ضد آفتاب، و این دو در یكجا جمع نمي شوند؛ اما در مورد كور و بینا، تقابل بین دو شخص یعني نور ضد ظ

مندي از این وصف در مقابل هم قرار است، نه دو وصف؛ و آن دو شخص، به خودي خود ضد هم نیستند، بلكه به خاطر بهره

باشد و در زمان بعد، كور باشد؛ پس چون منافات بین نور و اند و اتفاقا یك شخص واحد ممكن است یك زمان بینا گرفته

( بر این مطلب تاكید شده 19در این دو آیه )و عدم آن در آیه « ال»تر است، با تكرار كلمه ظلمت، و نیز بین سایه و آفتاب، تام

 (233ص ،26ج ،)فخر رازي( الغیب مفاتیحاست. )

بسا بتوان یك معناي دیگري را هم در نظر گرفت و آن بگیریم، چه«  یستويال»را در هر مورد جایگزین كلمه « ال»د. اگر 

ها نیز با هم با توجه به جمع بودن آن، به معناي عدم تساوي خود ظلمات باشد؛ یعني خود ظلمت« ال الظلمات»اینكه در مورد 

 یكسانند و نه نور با ظلمات یكسان است. نه خود ظلمات با هم»بسا این معنا هم مورد نظر باشد كه مساوي نیستند؛ آنگاه چه

 ه. ...

 

 

 19/1/1397               الْحَرُورُ  الَ  وَ الظِّلُّ الَ وَ 21( آیه 35( سوره فاطر )721

 ترجمه

 و نه سایه ]سایبان[ ، و نه داغي آفتاب ]باد سوزان[؛

 نکات ادبی

 الظِّلُّ 

 (461ص ،3ج اللغة، المقاییس معجم) توسط چیز دیگر داللت دارددر اصل بر سایه افكندن و پوشاندن چیزي « ظلل»ماده 

 (535ص القرآن، ألفاظ است. )مفردات«« الضُحّ»و نقطه مقابل روشنایي 
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اي كه از ظهر تا مغرب فقط به سایه« فيء»شود كه استفاده مي« فيء»و « ظِلّ »از دو كلمه « سایه»در زبان عربي براي كلمه 

شود و حتي درباره خود شب به اي كه  در كل روز تشكیل ميدرباره سایه عام تر است و« ظِل»ود ولي شآید گفته ميپدید مي

اند كه ]در كاربرد حقیقي این (. برخي این عام بودن را این طور توضیح داده461ص ،3ج اللغة، المقاییس رود )معجمكار مي

و « اللّیل: سایه شب ظِلُّ»برند، چنانكه تعابیري مانند را به كار مي« لظ»واژه[ اساساً به هر جایي كه نور خورشید نرسد، تعبیر 

 القرآن، ألفاظ تنها در جایي است كه نور خورشید از آنجا برچیده شود )مفردات« فيء»رایج است، اما « الجنّة: سایه بهشت ظِلُّ»

به معناي رجوع است و سایه از « فيء»( و به همین جهت است كه فقط به سایه ظهر تا مغرب گفته مي شود، چون 535ص

 (304ص اللغة، في الفروقظهر به بعد، سایه اي است كه نور خورشید در حال برگشتن و برچیده شدن است )

 رود )مفرداتهم با بار معنایي مثبت )مثال سایه بهشتي( و هم با بار معنایي منفي )مثال سایه عذاب( به كار مي« ظِلّ»كلمه 

استفاده «( فيء»)و نه « ظِلّ»( و ظاهراً براي كاربردهاي استعاري غالبا از كلمه 2؛ توضیح بیشتر در تدبر536ص القرآن، ألفاظ

« أظَلّك فالنٌ»گویند شود چنانكه براي تعابیري مانند زیر سایه كسي بودن )كه به معناي تحت حمایت او بودن است( ميمي

 ؛ أُكُلُها41/و عُیونٍ، مرسالت ظِاللٍ فِي الْمُتَّقِینَ بیر سایه در بهشت را )مثال: إِنَّ( و برخي تعا461ص ،3ج اللغة، المقاییس )معجم

( غالبا به همین معناي تحت عزت و حمایت ویژه 56/یس ،مُتَّكِؤُنَ الْأَرائِكِ يعَلَ ظِاللٍ فِي َأزْواجُهُمْ وَ هُمْ ؛35/رعد ظِلُّها، وَ دائِمٌ

( و البته در تمامي این آیات منافاتي ندارد كه معناي سایه ظاهري 535ص القرآن، ألفاظ )مفردات اندخداوند قرار گرفتن دانسته

 هم در كار بوده باشد.

 تواند به معناي فعل تام باشد ویا فعل ناقص:رود مياین ماده وقتي به صورت فعل به كار مي

 (،57/بقرة ،الْغَمامَ  عَلَیْكُمُ ظَلَّلْنا وَ) است« سایه افكندن»در صورتي كه فعل تام باشد  به همان معناي 

 مِنْ رود )ظلَّ یفعل( به معناي انجام دادن كار در روز است )لَظَلُّوااما به صورت فعل ناقص )فعل كمكي( كه به كار مي

 ت. )معجم(، چرا كه سایه داشتن امور، وضعیتي است كه مختص روز است و شب خودش سایه اس51/روم ؛یَكْفُرُونَ  بَعْدِهِ

 عَلَیْهِ  ظَلْتَ ؛65/واقعةتَفَكَّهُونَ، هایش همراه است )فَظَلْتُمْ«لـ»( و در این حالت گاه با حذف یكي از 461ص ،3ج اللغة، المقاییس

 (536ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات97/طه عاكِفاً؛

اند كه عالوه بر این، به و  برخي گفته( 461ص ،3ج اللغة، المقاییس چیزي است كه به شكل سایبان باشد )معجم «ظُلَّة»

 كَأَنَّهُ  فَوْقَهُمْ الْجَبَلَ نَتَقْنَا إِذْ وَرود )گویند كه البته غالبا براي وضعیت وخیم و ناگواري به كار مي« ظُلَّة»ابري كه هم سایه افكند 

 (536ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات32/، لقمانكَالظُّلَلِ  وْجٌمَ غَشِیَهُمْ إِذا ؛ و189َ/شعراء الظُّلَّةِ، یَوْمِ  ؛ عَذاب171ُ، اعراف/ظُلَّةٌ

، ظاِللُهُ باشد )یَتَفَیَّؤُا« ظِلّ»تواند جمع هم مي« ظالل»است؛ اما « غُرَف»كه جمع آن « غُرْفَة»است، همانند  «ظُلَّة»، جمع «ظُلَل»

 (210/بقرة الْغَمامِ، مِنَ ظُلَلٍ فِي اللَّهُ یَأْتِیَهُمُ )أَنْ است« حِفَار»كه جمع آن  «حُفْرَة»، همانند «ظُلَّة»( و هم جمعِ 48/نحل

( صفت مشبهه است و به معناي چیزي است كه در اتصافش به صفت سایه افكندن 57؛ نساء/ظَلیالً ظِالًّ نُدْخِلُهُمَْ « )ظلیل»

اي است كه اند كه سایهین توضیح داده( و برخي چن168ص ،7ج الكریم، القرآن كلمات في ثبات و دوام داشته باشد )التحقیق

( و 461ص ،3ج اللغة، المقاییس ( و دائمي باشد )معجم536ص القرآن، ألفاظ سایه افكندنش پر و پیمان )فائض( )مفردات
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-30؛ مرسالت/اللَّهَبِ مِنَ یُغْني ال وَ ظَلیلٍ ال، شُعَبٍ ثاَلثِ ذي ظِلٍّ يإِل انْطَلِقُوابتواند شخص را از گرماي آزاردهنده حفظ نماید )

 (536ص القرآن، ألفاظ مفردات) (31

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 33و مشتقات آن جمعا « ظلل»ماده 

 الْحَر ور  

ند: یكي حرارت و اند اینها را به دو معناي نهایي برگرداندر معاني متعددي به كار رفته است. برخي كوشیده« حرر»ماده 

 معجم مقاییس) مقابل برودت و سرما؛ و دوم حُر و آزاد و بري از عیب و نقص بودن در برابر بردگي و بنده بودن.گرما در 

 (7-6، ص2اللغة، ج

انند با این توضیح اما برخي بر این باورند كه معناي اصلي این ماده همان حرارت است، و معناي آزادي را هم به آن برگرد

« ثَبَت»عناي متحركي همراه است، چنانكه بَرَدَ به مان گونه كه برودت و سرما با ثبات و بيكه حرارت حاصل حركت است )ه

ص شود و این در جایي است كه شخاست( و حُر به معناي كسي است كه متصف به حرارت و حركت و عمل و فعالیت مي

 (224، ص2التحقیق في كلمات القرآن الكریم، جاختیاردار خویش و آزاد باشد. )

 هرچه باشد در قرآن كریم هر دو معنا به كار رفته است:

جَعَلَ ؛ 81، توبه/ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّاوَ قالُوا ال تَنْفِرُوا ِفي الْحَرِّ قُلْ )به معناي داغ( )« حَرّ»در معناي حرارت، عالوه بر كلمه 

باد داغ »كه غالبا آن را به معناي  (21؛ فاطر/رُورُوَ الَ الظِّلُّ وَ الَ الْحَرفته )به كار « حرور»كلمه  (81، نحل/لَكُمْ سَرابیلَ تَقیكُمُ الْحَرَّ 

ب یا روز بوزد شاند كه به هر باد سوزاني كه در ( و بسیاري تصریح كرده224مفردات ألفاظ القرآن، صاند )دانسته« و سوزان

خورشید در  كه بادهاي سوزاني است كه در روز و وقتي «سموم»( در مقابل 7، ص2معجم مقاییس اللغة، جگویند )مي« حرور»

 خواهد آمد( 3وزد )توضیح بیشتر این دو كلمه در تدبرآسمان است، مي

یست یعني ناند كه بر دو قسم است: یكي به معناي كسي كه تحت مالكیت دیگري در معناي آزادي نیز برخي توضیح داده

شود گفته مي« تحریر»آزاد كردن یك انسان  ( و به178؛ بقره/الْحُرُّ بِالْحُرِّ قِصاصُ فِي الْقَتْليكُتِبَ عَلَیْكُمُ الْ)آزاد( است )« حُرّ»

ها آزاد است و بنده شتيز( و دیگري در جایي كه كسي از قید و بند گناهان و 3و مجادله/ 89و مائده/ 92؛ نساء/تَحْریرُ رَقَبَةٍ)

آزاد شده( قرار )« مُحَرَّر»كند كه فرزندش را آنجا كه مادر حضرت مریم نذر ميشهوات و هواپرستي و ... نیست و ظاهرا در 

وري دنیوي كنار بدارد و رگونه بهرهه، به این معناست كه او را از (35عمران/؛ آلمُحَرَّراً بَطْني رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فيدهد )

 (224ن، صمفردات ألفاظ القرآوقف عبادت و بندگي خداوند كند )

؛ لِباسُهُمْ فیها حَریرٌاي بسیار لطیف و نازك( در قرآن كریم به كار رفته است ))به معناي پارچه« حریر»از این ماده كلمه 

( برخي با توجه 45فقه اللغة، صگویند ) 1«حریر»اي كه از ابریشم درست شده باشد اند هر پارچهكه گفته (33و فاطر/ 23حج/

اند كه وجه گفته (12؛ انسان/وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَریراًه عنوان لباس بهشتیان مطرح شده )و نیز: به اینكه این كلمه ب

                                                      
شود اما ظاهرا این معنا ربطي گفته مي« حریرة»و « حریر»اند كه به مرد و زني كه دچار غیظ شده و برافروخته باشد اغلب اهل لغت گفته . البته 1

 به پارچه حریر ندارد.
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اي است به حركت و فعالیت مطلوب و تحوالتي كه انسان بدانها مایل است؛ اش بدین جهت است كه در این ماده اشارهتسمیه

در دو معناي « حرر»ن كلمه از زبان دیگري وارد زبان عربي شده باشد و ربطي به ماده بسا احتمال قویتر این است كه ایاما چه

 (225، ص2كلمات القرآن الكریم، ج يالتحقیق ففوق نداشته باشد. )

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 13جمعا « حرر»ماده 

 حدیث

شان عرض كردم كه یا رسول اهلل! مطلبي به ما بفرما كه گوید: با رسول اهلل ص در سفري بودیم؛ به ای( معاذ بن جبل مي1

 اي ببریم.از بهره

فرمود: اگر زندگاني خوشبختان و مرگ شهدا و نجات در روز حشر و سایه در روز سوزان و هدایت در روز گمراهي 

كننده كفه ترازو شیطان و سنگینكننده بال[ در برابر خواهید، قرآن بیاموزید كه همانا آن كالم خداوند رحمان و حرز ]= دفعمي

 ]در قیامت[ است.

 41ص ،(للشعیري)األخبار جامع؛ 21ص ،1ج ،)ابوالفتوح رازي( تفسیرالقرآن في الجنان روح و الجنان روض

 ص: فَقَالَ نَفْعٌ فِیهِ لَنَا بِمَا حَدِّثْنَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ سَفَرٍ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ كُنَّا: قَالَ جَبَلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ وَ

 فَادْرُسُوا الضَّلَالَةِ یَوْمَ يالْهُدَ وَ الْحَرُورِ یَوْمَ الظِّلَّ وَ]الْحَسْرَةِ[  الْحَشْرِ یَوْمَ النَّجَاةَ وَ الشُّهَدَاءِ مَوْتَ وَ السُّعَدَاءِ عَیْشَ أَرَدْتُمْ إِنْ

 .الْمِیزَان فِي رُجْحَانٌ وَ الشَّیْطَانِ مِنَ حِرْزٌ وَ الرَّحْمَنِ كَلَامُ فَإِنَّهُ الْقُرْآنَ

 

 اي توحیدي از امیرالمومنین ع روایت شده كه با اندك تفاوتي از امام رضا ع همان مضامین روایت شده است.( خطبه2

 اند:این دو به ترتیب بدین بیان

 ي ندارد؛شود كه او ضدالف. ... و به ضدیتي كه بین امور انداخت، معلوم مي

 شود كه قریني ندارد.و به اینكه اشیاء را مقارن هم قرار داد معلوم مي

 ضدیت انداخت بین نور با ظلمت، و وضوح با ابهام، و خشكي با تَري، و داغي با سردي؛ 

 .. یشاننزدیكیها جداگرداننده و ، یشانهايدوري سازندهنزدیك و ،هایشان استي بین ناسازگاريگردآورندهدرهم

 186خطبه  البالغة، نهج

 وَ  بِالْبُهْمَةِ الْوُضُوحَ وَ بِالظُّلْمَةِ النُّورَ ضَادَّ  لَهُ قَرِینَ لَا أَنْ عُرِفَ الْأَشْیَاءِ بَیْنَ بِمُقَارَنَتِهِ وَ لَهُ ضِدَّ لَا أَنْ عُرِفَ الْأُمُورِ بَیْنَ بِمُضَادَّتِهِ وَ

 مُتَدَانِیَاتِهَا بَیْنَ مُفَرِّقٌ مُتَبَاعِدَاتِهَا بَیْنَ مُقَرِّبٌ مُتَبَایِنَاتِهَا بَیْنَ مُقَارِنٌ مُتَعَادِیَاتِهَا بَیْنَ مُؤَلِّفٌ[ بِالصَّرْدِ] الصَّرَدِبِ الْحَرُورَ وَ بِالْبَلَلِ الْجُمُودَ

 

 شود كه شبیهي ندارد؛ ب. به شباهت برقرار كردنش بین اشیاء معلوم مي

 ندارد؛ ضدي او كه شودمي معلوم انداخت، امور بین كه ضدیتي و به

 .ندارد قریني كه شودمي معلوم داد قرار هم مقارن را اشیاء اینكه به و

  سایبان با باد سوزان ]یا: سایه با آفتاب داغ[ و ظلمت، با نور بین انداخت ضدیت
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 ... ،یشانهايدورجداگرداننده  و ،استنزدیكیهایشان ي گردآورندهدرهم

 70ص المؤمنین، صفات في الدین أعالم

 مُوسَي بْنِ عَلِيِّ عِنْدَ قَائِماً كُنْتُ: قَالَ الطَّبَرِيُّ زَیْدٍ بْنُ مُحَمَّدُ عَنْهُ التوحید رَوَاهُ  في ع الرضا موسي بن علي اإلمام كالم من و

 ... فَقَال تَعَالَي اللَّهِ تَوْحِیدِ فِي یَتَكَلَّمُ هُوَ وَ  غَیْرِهِمْ وَ هَاشِمٍ بَنِي مِنْ جَمَاعَةٌ حَوْلَهُ وَ بِخُرَاسَانَ ع الرِّضَا

 لَهُ قَرِینَ لَا أَنْ عُرِفَ الْأُمُورِ بَیْنَ بِمُقَارَنَتِهِ وَ لَهُ ضِدَّ لَا أَنْ عُلِمَ الْأَضْدَادِ بَیْنَ بِمُضَادَّتِهِ وَ لَهُ شِبْهَ لَا أَنْ عُلِمَ الْأَشْیَاءِ بَیْنَ بِمُشَابَهَتِهِ

 مُتَبَایِنَاتِهَا ... بَیْنَ مُفَرِّقٌ مُتَدَانِیَاتِهَا بَیْنَ مُؤَلِّفٌ بِالْحَرُورِ الظِّلَّ وَ بِالظُّلْمَةِ النُّورَ ضَادَّ

 تدبر

 «الْحَرُورُ الَ وَ الظِّلُّ الَ وَ( »1

حرارت آفتاب، و هم هر  ظل هم به معناي سایه است و هم سایبان، و حرور، هم به معناي باد سوزان است، هم شدت

تواند مد نظر چیز بسیار پرحرارتي. اما اینكه اینها كنایه از چیست، دیدگاههاي متفاوتي بیان شده است، كه البته همگي آنها مي

 باشد.

 مقصود از ظل و حرور، به ترتیب، عبارت است از:

 (249، ص5قل از الدر المنثور، ج؛ سدي، به ن634ص ،8ج البیان،مجمع از نقل بهالف. بهشت و جهنم )كلبي، 

اند، یعني خداوند خواسته اند در این موارد، خود این امور، از این جهت كه با هم ضدیت دارند مورد توجهب. برخي گفته

كه دعوت به آن،  -مثالهایي از امور متضاد بیاورد تا توجه دهد كه همان طور كه این امور مساوي نیستند عبودیت خداوند 

 (634، ص8البیان، جنیز با ضد آن )مانند شرك ورزیدن و ..( برابر نیست. )به نقل از مجمع -لي این آیات استهدف اص

 (634، ص8البیان، جج. سایه شب و تندبادهاي داغ روز )به نقل از مجمع

 (208، ص2د. مردم و چارپایان )تفسیر قمي، ج

بیر دیگر، تمثیلي است از حق و باطل؛ و ثواب و عقابي كه بر ( و یا به تع236، ص4ه. ثواب و عقاب )تفسیر الصافي، ج

 (25ص ،9ج المحیط، البحرشود )پیروي از آنها مترتب مي

 (491ص ،9ج نور، تفسیرو. مومن و كافر )

 ز. ...

 

 برای تامل بیشتر

 «الْحَرُورُ الَ وَ الظِّلُّ الَ وَ( »2

 است؛در قرآن كریم تنها همین یكبار آمده « حرور»كلمه 

، ظَلیالً  ظِالًّ نُدْخِلُهُمْبه همین صورت اسمي هم با بار معنایي مثبت و مثال در وصف بهشتیان آمده است )« ظل»اما كلمه 

 مِنْ ظِلٍّ و هم با بار معنایي منفي و مثال در وصف جهنمیان )وَ (32ا، رعد/ظِلُّه وَ دائِمٌ أُكُلُها ؛30مَمْدُودٍ، الواقعه/ ظِلٍّ ؛ و57َنساء/

( و 16، زمر/ظُلَلٌ تَحْتِهِمْ مِنْ وَ النَّارِ مِنَ ظُلَلٌ  فَوْقِهِمْ مِنْ لَهُمْ؛ 30شُعَبٍ، مرسالت/ ثاَلثِ ذي ظِلٍّ إِلي ؛ انْطَلِقُوا43یَحْمُومٍ، الواقعه/
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؛ ساكِناً  لَجَعَلَهُ شاءَ لَوْ وَ الظِّلَّ مَدَّ كَیْفَ رَبِّكَ  يإِل تَرَ لَمْ أَهاي متعارف )مثال: هم كامال با بار معنایي خنثي و اشاره به سایه

 (.45فرقان/

ار معنایي منفي به بدر اینجا با « ظل»توان معلوم كرد كه از این رو، صرفا با توجه به كاربردهاي قرآني این دو كلمه نمي

را با بار معنایي منفي  «حرور»مثبت، و را با بار معنایي « ظل»دیده شد، عموم مفسران  1كار رفته یا مثبت؛ اما چنانكه در تدبر 

 اند.قلمداد كرده

 آما آیا احتمال ندارد كه وضعیت بالعكس باشد؟

داراي بار منفي  توجه: در تمامي موارد قبل، ابتدا كلمه داراي بار معنایي منفي آمده )اعمي، ظلمات( آمده و سپس كلمه

 ر معنایي منفي )اموات(.ر معنایي مثبت آمده )احیاء( و سپس كلمه داراي با)بصیر، نور(؛ اما در مورد بعدي، ابتدا كلمه داراي با

داغ و سوزان به كار  به معناي باد« حرور»شاید با توجه به اینكه اینكه توازن فوق در آیات رعایت شود و نیز اینكه غالبا 

ه قاعده امكان منتفي نیست و با توجه ب تر باشد، هرچند احتمال آن معنا نیز كامالرفته، همین برداشت اغلب مفسران موجه

مورد نظر بوده  –در دو مقام مختلف و براي افاده دو منظور متفاوت  –استفاده از یك لفظ در چند معنا بعید نیست هر دو 

 باشد.

 

 «الْحَرُورُ الَ وَ الظِّلُّ الَ وَ( »3

 تواند بر داغي آفتاب هم اطالق شود )المیزان،مياگر چه به لحاظ لغوي به معناي حرارت شدید است و « حرور»اصل كلمه 

، كه از نظر فراء «سموم»رود، آن هم در مقابل به كار مي« بادهاي سوزان»، اما در زبان عربي غالبا براي اشاره به 1(637ص ،17ج

وزد یا در روز )به براي اشاره به بادهاي داغي است كه خواه در شب ب« حرور»بادهاي سوزان در روز است، « سموم»و نحاس 

؛ 432، ص8اند )مثال: التبیان، ج(؛ و اغلب مفسران نیز همین نظر را پدیرفته339ص ،14ج القرآن )قرطبي(، ألحكام نقل از الجامع

 (25ص ،9ج المحیط، البحر؛ 608، ص3؛ الكشاف، ج267، ص4؛ انوار التنزیل )بیضاوي(، ج632، ص8البیان، جمجمع

ین سوال در برابر اباشد، آنگاه « باد سوزان»به معناي « حرور»ي آفتاب كامال واضح است؛ اما اگر تقابل بین سایه با داغ

وزد، مهم نیست كه در تقابلي هست )چرا كه وقتي باد داغ مي« باد داغ»آید كه واقعا آیا بین سایه )یا سایبان( و آنان پیش مي

 سایه باشیم یا خیر(؟!

اند، یعني گفته« سموم»و « حرور»فش و رؤبة بن عجاج برعكس این مطلب را در مورد الف. معدودي از قدما مانند اخ

« سموم»حرور: بادهاي سوزان در روز است و با تاكید بر این خورشید در آسمان باشد ]یعني مثال هوا ابري نباشد[ ولي »اند گفته

ري هم با اینكه به طور كلي همان نظر فراء را قبول و طب 2(339ص ،14ج القرآن، ألحكام بادهاي سوزان در شب است. )الجامع

                                                      
 .نهارا و لیال یهب الحرور و نهارا یهب السموم: قیل و السموم هو: قیل و قیل ما على الشمس حر شدة الحرور.  1
 خاصة، بالنهار تكون الحرور: العجاج ابن رؤبة قال و. بالعكس قیل و باللیل، یكون السموم و النهار، شمس مع إال یكون ال الحرور و: األخفش قال.  2

 من فعول الحرور الن أصح، هذا و: النحاس. فیهما یكون الحرور و بالنهار، إال یكون ال السموم: الفراء قال و. المهدوي حكاه خاصة، باللیل یكون السموم و

 أكل رب النار قالت»: قال سلم[ و آله] و علیه اهلل صلى اهلل رسول عن هریرة أبي عن مسلم صحیح وفي: قلت. المؤذي الحر أي التكثیر، معنى وفیة الحر،
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گیرد باد سوزان در روز است كه این است كه در مقابل سایه قرار مي« حرور»دارد، اما بر این باور است كه در این آیه، منظور از 

 1(85، ص22تفسیر القرآن، ج يجامع البیان ف)

شد، كامال محتمل حتي اگر باد سوزان در روز با« حرور»است، باالخره رسد باز هم اشكال تا حدودي باقي البته به نظر مي

 است كه انسان موقع وزش این باد در سایه باشد و باز از حرارت آن اذیت شود.

ي اشاره به خود ب. شاید ناتمام بودن این تقابل، نه محل سوال، بلكه محل تاكید و مورد عنایت باشد؛ یعني این نه برا

 ا خود بهشت و جهنم، و ...، بلكه براي اشاره به حال و روز مومن و كافر است در دنیا:مومن و كافر، ی

 آزارد؛ مومن در سایه رحمت الهي هست، در عین حال، آزار بادهاي سوزان شیاطین در دنیا او را هم مي

 اي باشد.اما كافر فقط در معرض این بادهاي سوزان است بدون اینكه حتي در سایه

 ج. ...

 

 

 الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ الْأَمْواتُ الَ  وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما وَ 22 آیه( 35) فاطر( سوره 722

20/1/1397 

 ترجمه

ده كساني كه در قبرهایند، شنواند، و]لي[ تو شنواننو زندگان و مردگان برابر نیستند؛ البته خداوند كسي را كه بخواهد مي

 2!نیستي

 نکات ادبی

 الْأَحْياء  

در اصل، دست كم بر دو معنا داللت دارد: یكي حیات و زندگاني،  (317، ص3، جالعین كتاب، «حیو»بسا )و چه« حیي»ماده 

( البته برخي 122ص، 2معجم مقاییس اللغة، جو نقطه مقابل مرگ؛ و دیگري حیا و شرم، و نقطه مقابل وقاحت و بیشرمي )

                                                      
 أو حر من وجدتم ما و جهنم نفس فمن زمهریر أو برد من وجدتم فما الصیف في نفس و الشتاء في نفس بنفسین لها فأذن أتنفس لي فأذن بعضا بعضي

 «زمهریرها فمن البرد من تجدون ما شدة و سمومها فمن الحر من تجدون فما»: هریرة أبي عن سعید عن الزهري حدیث من روي و «جهنم نفس فمن حرور

 فتأمله النهار، و باللیل یكون الحرور و السموم وأن األقوال، تلك یجمع هذا و
السموم، و هي الریاح الحارة. و ذكر أبو عبیدة معمر بن المثنى، عن روایة بن العجاج، أنه كان یقول: الحرور باللیل، و السموم و الحرور بمنزلة .  1

وم ال یكون لنهار، و السمبالنهار. و أما أبو عبیدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع و النهار مع الشمس. و أما الفراء فإنه كان یقول: الحرور یكون باللیل و ا

أشبه مع الشمس،  دة:باللیل إنما یكون بالنهار. و القول في ذلك عندى، أن الحرور یكون باللیل و النهار، غیر أنه في هذا الموضع بأن یكون كما قال أبو عبی

 ألن الظل إنما یكون في یوم شمس، فذلك یدل على أنه أرید بالحرور: الذي یوجد في حال وجود الظل

اما با توجه به ارتباطش با آیات قبل و  /http://yekaye.ir/fatir-035-22بحث شده است.  11/3/1395در تاریخ  73قبال در جلسه  22آیه .  2

 .گیردرسید مجددا مورد بحث قرار ميبعد و نكات دیگري كه به ذهن مي

http://yekaye.ir/fatir-035-22/
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اند كه چون بازگشت حیا و شرم به حفظ خویشتن است از ضعف و نقص و معناي اصلي را همان معناي اول دانسته و مدعي

گردد. دوري از عیب و زشتي، در واقع مشتمل است بر طلب سالمت و حیات و از این جهت حیا هم به همان معناي حیات برمي

را هم تحقق هر چیزي كه قوام و بقاي شيء « حیات»( و معناي جامع مفهوم 395، ص2كریم، جالتحقیق في كلمات القرآن ال)

 1(196ص ،11اند )همان، جدر گروي آن است )اعم از اجزاي ظاهري و باطني و نظم آنها و شرایط الزمه( دانسته

كانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ رود )ء( به كار ميدر زبان عرب غالبا در باب استفعال )استحیا« حیا»این ماده براي داللت بر معناي 

إِنَّ اللَّهَ ال ( و در قرآن كریم ظاهرا در این معنا تنها در همین آیه و آیه )53؛ احزاب/مِنَ الْحَق َو اللَّهُ ال یَسْتَحْیي مِنْكُم فَیَسْتَحْیي

( به كار رفته است؛ هرچند در 25؛ قصص/اسْتِحْیاء يعَلَ حْداهُما تَمْشيفَجاءَتْهُ إِو آیه ) (26...، بقره/ أَنْ یَضْرِبَ مَثَالً یَسْتَحْیي

؛ یُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَكُمْهم به كار رفته است )« طلب زنده ماندن»این ماده در باب استفعال به معناي قرآن كریم 

شان درست در این آیه ظاهرا بدین جهت است كه گویي زندگي« بطل»اند كه معناي ( كه توضیح داده6و ابراهیم/ 49بقره/

 2(395، ص2التحقیق في كلمات القرآن الكریم، ج) خواستند كه این زنان زنده بمانند.كشتند ميدیگران بود و آنها كه پسران را مي

 البته و( 122ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم) باشند؛مي «حیي» ماده )= زندگي( براي مصدر هر دو «حَیَوان»و  «حیاة»

 «حیوان» برخي( 238ص ،3ج اللغه، في المحیط. )برندمي كار به نیز «است برخوردار حیات از كه چیزي» مورد در را «حیوان»

 باب از را «الْحَیَوانُ لَهِيَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ» آیه در آن معناي برخي و( 269القرآن، ص ألفاظ مفردات) انددانسته «حیات مقر» را

 المنیر، المصباح) اندكرده معرفي( كندمي كثیر حیات بر داللت كه) مبالغه باب از ویا نیست، مرگي بعدش كه است حیاتي اینكه

  3(161ص ،2ج

 (21اثیه/ج؛ سَواءً مَحْیاهُمْ وَ مَماتُهُمْهم در قرآن كریم به كار رفته است )« محیا»مصدر میمي آن به صورت 

كه (328، ص2، جزانی؛ الم24ص ،3،، جاست )الجدول في إعراب القرآن« فَعل»صفت مشبهه بر وزن زنده( « )= حيّ»

 (154ه/؛ بقرسَبیلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فياست )« أحیاء»جمع آن 

و از آن اسم  (،256؛ بقره/وَ یُمیت الَّذي یُحْیياست )مثال:  زیاد بسیار قرآن در( إحیاء) إفعال باب در ماده این استعمال

 كریم قرآن در مجرد ثالثي فعل صورت به كلمه این كه مواردي ( اما39و فصلت/ 50روم/؛يلَمُحْيِ الْمَوْتفاعل هم ساخته شده )

 «بَیِّنَة عَنْ حَيَّ  مَنْ یَحْیي»( 25)اعراف/« وَ مِنْها تُخْرَجُونَمُوتُونَ قالَ فیها تَحْیَوْنَ وَ فیها تَ »: از است عبارت است رفته كار به

 یَمُوتُ  ال( »24/جاثیه) «نَحْیي وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِيَ ما( »37/مومنون) «نَحْیي وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِيَ إِنْ( »42/انفال)

اشاره شد كه درباره كاربرد آن در   /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-25 245و در جلسه  (13/اعلي ؛74/طه) «یَحْیي ال وَ فیها

                                                      
 .الالزمة الشرائط و فیها النظم و الباطنیّة و الظاهریّة األجزاء من ء،الشي قوام به ما جمیع تحقّق هو: الحیاة لمفهوم الجامع المعنى و.  1
وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَكُمْ.  -و أمّا االستحیاء بمعنى االستبقاء: فحقیقته طلب الحیاة و إرادة أن یكون فرد آخر حیّا في مقابل من یرید الموت و الهالك.  2

.. یُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَكُمْ. و أمّا التعبیر بصیغة االستفعال: إشارة 127 /7 -قد ذكر في مقابل الذبح و القتل:. سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْیِي نِساءَهُمْو 

 ا و إدامة الحیاة.إلى أنّ الحیاة لیست تحت قدرتهم و طلبهم، و إنّما یریدون طلبها و إبقاءه

 توضیح داده شد.  /ankabut-http://yekaye.ir/al-029-64 161جلسه در « حیوان». این مطلب درباره  3

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-25/
http://yekaye.ir/al-ankabut-029-64/
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 زندگي» یا كنیم ترجمه «شویدمي زنده» آن را به است بهتر است كه اختالف مترجمان بین( «تَحْیَوْنَ » وضعیت ثالثي )مثال

 .باشد مناسبتر «شویدمي زنده» به آن ترجمه كه شد تقویت را احتمال این و ،«كنیدمي

 دانسته «حیات» آن را از عموما بیان شد كه /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-44 533هم در جلسه  «تحیة» درباره كلمه

 باشي؛ زنده شاءاهللان :گوییممي فارسي در] است( دهد قرار زندگي تو براي خدا) «اللّه حَیَّاكَ» گفتن همان «تحیة» اندگفته و

 آن و( 270ص القرآن، ألفاظ مفردات) است درآمده دعا صورت به كه بوده خبري عبارت این اصل و[ كند زیاد را عمرت خدا

 مسلمانان به وقتي. رودمي كار به هم «علیك سالم» معناي به «اللّه حَیَّاكَ» اندگفته برخي كه حدي تا است؛ گفتن تهنیت نوع یك

 «تحیّة» كلمه. خداست آنِ از[ سلطنت و حكومت] مُلك و بقا و سالم كه كنید توجه یعني «هلل التحیات» بگویید كه شودمي گفته

 و در (183ص ،1ج األثر، و الحدیث غریب في النهایة. )است شده ادغام هم در یآء حرف دو كه بوده( تحیِیَة) «تفعله» وزن بر

 .است آمده( 86/نساء فَحَیُّوا، … حُیِّیتُمْ ؛8/مجادله یُحَیِّكَ، لَمْ بِما حَیَّوْكَ) بار 4 فعل صورت به و بار 6 «تحیّة» كلمه كریم، قرآن

اند به اعتبار آن است كه گویي حیاتش بسیار گفته (20طه/، يفَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَیَّةٌ تَسْع)« حیّة»درباره وجه تسمیه مار به 

كامل است از شدت تحرك و حواسي كه دارد و تیز عمر طوالني و قدرت زیادش با اینكه به خاطر خزنده بودنش انتظار حیات 

تظار حركت و را به كار برد كه حضرت موسي ع ان» حیة»رود و در این استعمال قرآني هم زماني كلمه چنداني از او نمي

 1(395، ص2التحقیق في كلمات القرآن الكریم، جاي از آن نداشت. )زندگاني

ي و عربي به اي عبري است كه جزء مواردي است كه در زبان عبراسرائیل و كلمهاسم یكي از پیامبران بني« یحیي» كلمه

 (395، ص2كلمات القرآن الكریم، ج ي)التحقیق فلحلظ لفظ و معنا یكسان است. 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 182و مشتقاتش ظاهرا « حیي»ماده 

  الْأَمْوات 

( و 283ص ،5ج اللغة، المقاییس را در اصل به معناي از بین رفتن قوت و توانایي چیزي دانسته اند )معجم« موت»ماده 

 إِذاً )« ماتم»( و 196ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیقاست )« حیات»درست نقطه مقابل « مَوت»به لحاظ معنایي 

مي باشد. « موت»ه همین معناي ب( هم مصدر دیگري براي این ماده است كه 75؛ اسراء/الْمَماتِ ضِعْفَ وَ الْحَیاةِ ضِعْفَ لَأَذَقْناكَ

 (108ص ،12ج )همان،

 الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما وَ)« أموات»( كه جمع آن 19؛ روم/الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيَّ یُخْرِجُگویند )« مَیِّت»به كسي كه مرده باشد 

گویند و در « مائت»اما كسي كه در حال مرگ است را  ( است.73؛ بقره/يالْمَوْت اللَّهُ یُحْيِ كَذلِكَ)« موتي»( و 22؛ فاطر/الْأَمْواتُ 

گاه به صورت مخفف هم به « مَیِّت»اند این به لحاظ آینده است. و كلمه ( هم گفته30)زمر/« مَیِّتُونَ إِنَّهُمْ وَ مَیِّتٌ إِنَّكَ»مورد آیه 

                                                      
قوّتها و قدرتها، مع عدم انتظار الحیاة منها في الظاهر، و أمّا الحیّة: فباعتبار كونها ذات حیاة كاملة لشدّة تحرّكها و تحسّسها و طول بقائها و زیادة .  1

. في مقام ال یتوقّع و ال ینتظر منها كونها 10 /20 -ممتدّ ال ید لها و ال رجل و ال جارحة، أو كخشبة یابسة. فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَیَّةٌ تَسْعىفانّها بصورة حبل

 ذات حیاة متحرّكة ساعیة.

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-44/
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 القرآن، ألفاظ مفردات)( 11و زخرف/ 11/زخرف ،مَیْتاً  بَلْدَةً؛ 122، انعام/فَأَحْیَیْناهُ مَیْتاً كانَ مَنْ وَ أَشود )بیان مي« مَیْت»صورت 

 (782ص

 گویند )مفردات«( انحَیَو»)در مقابل « مَوَتان»یا « موات»یزرع باشد و حیات در آن جریان نداشته باشد را كه لمو زمیني 

 (.9/فاطر)«مَیِّتٍ بَلَدٍ يإِل ناهُفَسُقْ» :را براي سرزمین نیز به كار برده است« مَیِّت»(؛ و البته قرآن كریم تعبیر 782ص القرآن، ألفاظ

( به جانداري گویند كه روحش بدون ذبح از 145/عامأن مَیْتَةً، یَكُونَ أَنْ إِلَّا ؛3/مائدة الْمَیْتَةُ، عَلَیْكُمُ )حُرِّمَتْ )مردار(« مَیْتَة»

شد گوشتش قابل یعني به مردارِ حیوانات حالل گوشتي كه اگر ذبح مي (782ص القرآن، ألفاظ مفردات)شده باشد  بدنش جدا

 الْأَرْضُ لَهُمُ آیَةٌ  وَ( و البته در قرآن كریم براي زمین هم به كار رفته است )283ص ،5ج اللغة، یسالمقای بود )معجمخوردن مي

 (33؛ یس/أَحْیَیْناها الْمَیْتَةُ

 معجم) ة(جاهلیَّ مِیتةً رود )مَاتبه كار مي داللت بر حالت خاص مي كند؛ و براي مردني خاص، خوب یا بد« مِیتة»

 (283ص ،5ج اللغة، المقاییس

دفعه »ظاهرا داللت بر  (56/دخان الْأُولي، لْمَوْتَةَا إِالَّ الْمَوْتَ فیهَا یَذُوقُونَ ال ؛35/دخان ،الْأُولي مَوْتَتُنَا إِالَّ هِيَ إِنْ)« مَوته»

 (.606ص البالغة، أساس)یكبار( دارد )« واحده

 (44؛ نجم/أَحْیا وَ أَماتَ هُوَ أَنَّهُ وَاست )« راندنمی»وقتي این ماده به باب افعال برود متعدي مي شود و به معناي 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 165و مشتقات آن جمعا « موت»ماده 

 1اختالف قرائت

 حدیث

 فرمود:« نهي از منكر»بندي انسانها از این جهت انجام امیرالمومنین ع در دسته (1

برخي  كننده همه خصلتهاي نیكوست؛ وكند، پس چنین كسي كاملانكار ميبرخي منكر را با دست و زبان و دل خویش 

و برخي فقط در  با زبان و دل انكار مي كنند؛ كه او دو خصلت از خصلتهاي نیكو را درخود جمع كرده و یكي را ضایع نموده؛

ن سه خصلت است؛ و خصلت برتر از ایكند، كه او ضایع كننده دجوید و انكار با دست و زبان را رها ميدل از منكر بیزاري مي

 اي است در بین زندگان.و برخي هم هستند كه نه با قلب و نه با زبان و نه با دست، مخالفتي با منكر ندارند؛ چنین كسي مرده

 6106؛ حدیث 361ص ،(للیثي) المواعظ و الحكم عیون

 فَذَلِكَ بِیَدِهِ التَّارِكُ وَ هِقَلْبِ  وَ بِلِسَانِهِ الْمُنْكِرُ  مِنْهُمُ وَ الْخَیْرِ، لِخِصَالِ الْمُسْتَكْمِلُ فَذَلِكَ لْبِهِقَ وَ لِسَانِهِ وَ بِیَدِهِ لِلْمُنْكَرِ الْمُنْكِرُ فَمِنْهُمُ

 الْخَصْلَتَیْنِ  أَشْرَفَ عٌمُضَیِّ  فَذَلِكَ یَدِهِ وَ بِلِسَانِهِ التَّارِكُ وَ بِقَلْبِهِ رُالْمُنْكِ مِنْهُمُ وَ  خَصْلَةً، مُضَیِّعٌ وَ الْخَیْرِ خِصَالِ مِنْ بِخَصْلَتَیْنِ الْمُتَمَسِّكُ

 .الْأَحْیَاءِ بَیْنَ مَیِّتٍ فَذَلِكَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ بِقَلْبِهِ الْمُنْكَرِ لِإِنْكَارِ تَارِكُ مِنْهُمْ وَ بِوَاحِدَةٍ، مُتَمَسِّكٌ  وَ الثَّلَاثِ مِنَ

 

 رمودند:( امیرالمومنین ف2

                                                      
 (26ص ،9ج المحیط، البحر) بالیاء: الجمهور و التأنیث بتاء األحیاء، تستوي ما و: لكسائيا عن زادان قرأ و.  1
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 اي در میان زندگان.اي در میان مردگان است؛ و جاهل، مردهعالم، زنده

 1658و  1657، احادیث 65ص ،(للیثي) المواعظ و الحكم عیون

 .الْأَحْیَاءِ بَیْنَ مَیِّتٌ الْمَوْتَي؛ و الْجَاهِلُ بَیْنَ حَيٌّ الْعَالِمُ

 

 دشمن اتمام حجت كردند و اثري نكرد، فرمودند: ( امام حسین ع در روز عاشورا بعد از اینكه با لشكر3

 توانم به مردگان سخن خود را برسانم[این مردم مردگانند؛ و من شنواننده كساني كه در قبرهایند نیستم ]نمي

 55ص ،3ج الحسنة، باألعمال اإلقبال

 .الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ لست و أموات القوم

 تدبر

 «الْأَمْواتُ  الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما وَ( »1

 مقصود از زندگان و مردگان در این آیه مي تواند همین زنده و مرده متعارف باشد، و مي تواند كنایه باشد از: 

 (37، ص17؛ المیزان، ج249، ص5؛ سدي، به نقل از الدر المنثور، ج634ص ،8ج البیان،مجمعالف. مومنان و كافران )

اند، یعني خداوند خواسته این موارد، خود این امور، از این جهت كه با هم ضدیت دارند مورد توجه اند درب. برخي گفته

كه دعوت به آن،  -مثالهایي از امور متضاد بیاورد تا توجه دهد كه همان طور كه این امور مساوي نیستند عبودیت خداوند 

 (634، ص8البیان، ج..( برابر نیست. )به نقل از مجمع نیز با ضد آن )مانند شرك ورزیدن و -هدف اصلي این آیات است

بگیرند یا  ( یعني كساني است كه فهم حق و حقیقت را جدي634، ص8البیان، جج. عالمان و جاهالن )به نقل از مجمع

 ( 2نگیرند. )حدیث

 (3و  1بگیرند یا نگیرند. )احادیث  د. كساني كه التزام به حق و حقیقت  را جدي

 ه. ...

 

 «الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما( »2

 را تكرار نمود؟« ما یستوي»در ابتداي آیه بسنده نكرد و دوباره كلمه « ال»چرا مانند آیات قبل، صرفا به آوردن 

غایب  الف. چون مطلب طوالني شد و فاصله پیدا كرد، این تعبیر را مجدد آورد تا بر آن تاكید كند و معنا از ذهن شنونده

كه با توجه به « رَسُولِهِ  عِنْدَ وَ اللَّهِ عِنْدَ عَهْدٌ  لِلْمُشْرِكِینَ یَكُونُ كَیْفَ»نشود و این نظایر دیگري هم در قرآن كریم دارد مانند 

 (37، ص17( )المیزان، ج8-7)توبه/ «عَلَیْكُمْ یَظْهَرُوا إِنْ وَ»فرماید طوالني شدن آیه در آیه بعد دوباره مي

( و در این آیه تمثیل مومن و كافر 37، ص17ن آیات تمثیلي بود براي مومن و كافر و پیامدهاي عملشان )المیزان، جب. ای

را از بینا و نابینا یك پله باالتر برد و آن دو را زنده و مرده نامید، )چرا كه نابینا دست كم ادراكي دارد كه برخي مشكالتش را 

رد كه سودي به او رساند و از این جهت مانند مرده است( و براي اینكه معلوم شود كه این حل كند، اما كافر هیچ ادراكي ندا
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را كه در ابتداي كور و بینا مطرح شد دوباره آورد تا مخاطب این « ما یستوي»است همان تعبیر « كور و نابینا»باالتر بردن تمثیل 

 (232ص ،26ج الغیب )فخر رازي(، را با آن مقابل قرار دهد. )مفاتیح

 برای تامل بیشتر

مشكلي كه در این توضیح باقي است این است كه اگر هدف مقابل هم قرار دادن این دو آیه بود، پس چرا در این آیه 

نیاورد؟ و چرا در آنجا ابتدا كور را آورد و سپس بینا را؛ اما اینجا ابتدا زنده را آورد و  19آورد اما در آیه « ال»براي قسمت دوم 

 رده را؛ و چرا آنجا مفرد آورد و اینجا جمع؟سپس م

را بر « ال» 19به كار نبرد، و مطلب را به صورت جمع آورد، و نیز برخالف آیه « مرده»و « زنده»ج. با توجه به اینكه تعبیر 

 خواهد بیان كند: زندگان خودشان هم با هم مساوي نیستند، و همچنین مردگان.دومي هم اضافه كرد، شاید مي

 ...د. 

 

 «الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما وَ( »3

اگرچه در ظاهر این آیه در مقام بیان عدم تساوي زندگان و مردگان است، اما با توجه به ادامه آیه مي توان گفت در این 

 هاست(:بسا مقصود آیه تامل در تمامي این نسبتشود )كه چهمردگان و زندگان چند نسبت معرفي ميآیه درباره 

 الف. نسبت زندگان و مردگان در قبال همدیگر: مرده با زنده برابر نیست: زنده بودن خیلي بهتر است.

تواند هركه را بین آنها نیست: خدا ميشان با خدا: مرده با زنده برابر است و براي خدا در اثرگذاري فرقي ب. نسبت همه

 خواهد بشنوایاند.كه مي

 توانید اثرگذار باشید.ها مياي(: مرده با زنده برابر نیست: فقط در زندهكنندهشان با پیامبر )یا هر دعوتج. نسبت همه

مردگان هم با هم مساوي هاي بین خود مردگان: زندگان با هم مساوي نیستند و هاي بین خود زندگان و نسبتد. نسبت

 هایي هست و هم در میان مردگان.نیستند؛ بلكه هم در میان زندگان تفاوت

 

 

 «یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ - الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما( »4

 (3! )تدبراندمساوي هم با و ندارند تفاوتي هیچ خداوند قدرت قبال در اما اگر چه مرده با زنده مساوي نیست، 

 نکته تخصصی خداشناسی

 مان بین دو حوزه جدا كنیم: هايدر تحلیل

 خودي خودوضعیت شيء به -الف

 وضعیتش در نسبت با خدا، -ب

 شود:كه گاه اقتضائات اینها متفاوت مي

 تواند به مرده هم چیزي بشنواند.شنود، اما اگر خدا بخواهد ميمرده بخودي خود نمي
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 تخصصی فلسفینکته 

 در فلسفه بر این باورند كه اگر چیزي ذاتيِ چیزي باشد از آن غیرقابل انفكاك است؛ 

زند؛ و ظواهر كند كه گویي این قاعده قیدي بر دست خدا ميدر عین حال، در فضاي معارف دیني، انسان احساس مي

اش گرماست، بر حضرت چنانكه آتش، كه ذاتيامور را هم عوض كند؛ «ِ ذاتي»تواند برخي آیات این است كه خداوند مي

شود و كوه كه قوامش به استواري است، بخشي است خاموش ميابراهیم سرد شد، یا در قیامت خورشید، كه ذاتي اش روشنایي

 شود.شده ميهمچون پنبه حالجي

 در قبال این مصادیق، دو مواجهه مي توان داشت:

ها مناقشه كنیم، یعني بگوییم در تمام این موارد، معلوم ر بمانیم، و در این مثالیكي اینكه به ضابطه فلسفي مذكور وفادا

كند اما عمال بحث ذاتي را شود كه مثال گرما واقعا ذاتيِ آتش نبود، یا ... . این راه حل، اگرچه ظاهرا مشكل را حل ميمي

 توان ذاتيِ چیزي دانست.كند؛ یعني دیگر هیچ چیز را نميخاصیت ميبي

 راه دیگر این است كه توجه كنیم كه ضابطه فلسفي فوق، ناظر به حوزه ویا وجهه خاصي از واقعیات است، نه كل واقعیت:

 گیریم؛ بحث ذاتي در این فضا راه دارد.اهلل در قبال هم، در نظر ميیكبار ما مساله را در افق خود واقعیاتِ ماسوي

الربط گیریم كه همه آنها عینبال خداوند كه مبدأ حقیقيِ همه امور در نظر مياهلل را در قاما یكبار همه واقعیات ما سوي

رسد در یك نگاه عمیق، حتي ذاتیات اشیاء، و بلكه هویت آنها هم به جعل الهي، )نه چیزي داراي ربط( به او هستند؛ به نظر مي

 ذاتيِ آنها شده باشند.

 تبصره

بدانیم، )و اموري همچون ماهیات و طبایع، عدم، « وجود»را اوسع از « واقعیت»این سخنان مبتني بر این مبناست كه 

كند(؛ به دقت فلسفي بر آنان صدق نمي« موجود»االمر بدانیم، هرچند كه تعبیر استلزامات، نِسَب، و ... را هم واقعي و داراي نفس

ما جعل اهلل »كه در این فضا، تعبیر معروف تعالي مبدئیت نسبت به كل این واقعیاتِ اوسع از وجود نیز دارد؛ كه ذات باري

بل جعل اهلل »تنها در بستر وجود و موجود صادق است؛ ولي در آن بستر كالن تر، باید گفت كه « المِشمِشة مشمشةً بل اوجدها

 «.مشمشةًالمشمشة 

 

 «الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ( »5

اگرچه مرده با زنده براي خدا فرقي ندارد، اما انسان در مقام انجام وظیفه )حتي اگر پیامبر باشد و به عنوان نماینده و 

 تواند بكند.فرستاده خدا انجام وظیفه كند( باید روي وضعیت عادي آنها حساب كند، نه روي اینكه خدا هركاري مي

 ثمره اخالقی

تواند، پس وظیفه ما را هم كنیم و انتظار داریم كه خدا چون ميا توانایي خدا خلط ميها ما وظیفه خود را ببرخي وقت

 نُطْعِمُ  أَ آمَنُوا لِلَّذینَ كَفَرُوا الَّذینَ قالَ اللَّهُ رَزَقَكُمُ مِمَّا أَنْفِقُوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَانجام دهد؛ مثال براي توجیه كمك نكردن به نیازمندان )

 (.47؛ یس/أَطْعَمَه اللَّهُ یَشاءُ لَوْ مَنْ
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 (56قصص/ ؛یَشاءُ مَنْ یَهْدي اللَّهَ لِكنَّ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدي ال إِنَّكَكند و ما هم باید كار خود را بكنیم )خدا كار خودش را مي

 

 «الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ»( 6

انسان، اگر بتواند كار خوبي را انجام دهد، باید تا حد توانش انجام دهد )پیامبر پیام را به زندگان برساند(. اما گویي در 

 خدا چنین نیست! )زیرا مي دانیم كه او مي تواند همه را شنوا سازد، اما چنین نكرده است.( 

 چرا؟

 نکته تخصصی خداشناسی

كند كه از جمله آن مالحظات ن كل عالم است و در كارهایش مالحظات كل عالم را ميخدا كل عالم را آفریده و كارگردا

( اما ما به عنوان یك بازیگر خاص عمل 3؛ عنكبوت/ 7انگیزي براي رو آمدن باطن افراد است )هود/ضرورت ابتالئات و فتنه

 كنیم. مي

 وظایف بهترین بازیگر غیر از وظایف بهترین كارگردان است.

 

 «الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما ... أَمْواتُالْ( »7

 شود، چیست؟ مي« شنیدن»كه مانع « در قبر بودن»و « مرده»مقصود از 

تواند مصداقي اي( به صورت استفهام انكاري آمده كه هریك از اینها صریحا ميدر آیات دیگر، این مطلب )شنوا كردن عده

 انسان باشد:« در قبر بودن»از 

 (، 42؛ یونس/یَعْقِلُون ال كانُوا لَوْ وَ الصُّمَّ تُسْمِعُ فَأَنْتَ أَ إِلَیْكَ یَسْتَمِعُونَ مَنْ مِنْهُمْ وَ)« عدم تعقل»الف. 

 الدُّعاءَ  الصُّمَّ  تُسْمِعُ ال وَ  يالْمَوْت تُسِْمعُ ال إِنَّكَ)« ایمان نیاوردن و تسلیم حقیقت نبودن»و « پشت كردن به دعوت حق»ب. 

 (، 53-52؛ روم/81-80نمل/ ؛مُسْلِمُون فَهُمْ  بِآیاتِنا یُؤْمِنُ مَنْ إِالَّ تُسْمِعُ إِنْ ضاَللَتِهِمْ عَنْ الْعُمْيِ بِهادِي أَنْتَ ما وَ؛ مُدْبِرینَ  وَلَّوْا إِذا

 (40زخرف/ ؛مُبین ضَاللٍ في كانَ مَنْ وَ الْعُمْيَ تَهْدِي أَوْ الصُّمَّ تُسْمِعُ فَأَنْتَ أَ)« ور بودندر گمراهي غوطه»ج. 

بسا مصداق غیرصریح این تاثیر بوده آمده، كه آنها نیز چههایي كه واقعا بيو در برخي آیات دیگر هم تعابیري از شنیدن

 در قبر بودن باشد:

؛ یَلْعَبُونَ هُمْ وَ اسْتَمَعُوهُ إاِلَّ مُحْدَثٍ رَبِّهِمْ  مِنْ ذِكْرٍ مِنْ یَأْتیهِمْ ما)« دعوت به سوي خدا و آخرت را به بازي گرفتن»د. 

 (2انبیاء/

 (212و  210لَمَعْزُولُونَ؛ شعراء/ السَّمْعِ عَنِ الشَّیَاطِینُ؛ ... إِنَّهُمْ بِهِ تَنَزَّلَتْ مَا )وَ« در عداد شیاطین قرار گرفتن»ه. 

 (23؛ جاثیه/قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ يعَل خَتَمَ وَ عِلْمٍ يعَل اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ فَرَأَیْتَ أَ)« هواپرستي»و. 

 اللَّهُ  طَبَعَ الَّذینَ أُولئِكَ ؛179اعراف/ ،الْغافِلُونَ  هُمُ أُولئِكَ أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ أُولئِكَ بِها یَسْمَعُونَ ال آذانٌ  لَهُمْ وَ)« غفلت»ز. 

 (108، نحل/الْغافِلُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ أَبْصارِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ يعَل
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 ءٍشَيْ مِنْ أَفْئِدَتُهُمْ ال وَ أَبْصارُهُمْ ال وَ سَمْعُهُمْ عَنْهُمْ يأَغْن فَما)« هاي الهي و به مسخره گرفتن آنهاانكار آیات و نشانه»ح. 

 (26؛ احقاف/یَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ كانُوا ما بِهِمْ حاقَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَجْحَدُونَ كانُوا إِذْ

 (23م؛ انفال/لَأَسْمَعَهُ خَیْراً فیهِمْ  اللَّهُ عَلِمَ لَوْ وَ)« ها به طوري كه امید خیري به او  نباشدور شدن در بديغوطه»ط. 

؛ أَلیمٍ بِعَذابٍ  فَبَشِّرْهُ  یَسْمَعْها لَمْ كَأَنْ مُسْتَكْبِراً  یُصِرُّ  مَّ ثُ عَلَیْهِ يتُتْل اللَّهِ  آیاتِ یَسْمَعُ )« استكبار ورزیدن در برابر آیات الهي»ي. 

 (8جاثیه/

 تاملی با خویش

 یكبار دیگر این فهرست را مرور كنیم:

 ، «بودن ورغوطه گمراهي در» ، «نبودن حقیقت تسلیم و نیاوردن ایمان» و «حق دعوت به كردن پشت»،  «تعقل عدم»

 و آیات انكار» ، «غفلت» ، «هواپرستي»،  «گرفتن قرار شیاطین عداد در» ، «گرفتن بازي به را آخرت و به سوي خدا دعوت»

 ورزیدن استكبار»،  «نباشد  او به خیري امید كه طوري به هابدي در شدن ورغوطه» ، «آنها گرفتن مسخره به و الهي هاينشانه

 .«الهي آیات برابر در

باشد بدانیم كه حقیقت و جان و روح ما مرده و در قبر است، اگرچه ظاهرا روي زمین  اگر هریك از این اوصاف در ما

 كنیم!زندگي مي

 

 «الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما ... الْأَمْواتُ( »8

 یكي كرد؟ « ناشنوا بودن نسبت به سخن حق»را با « مرده و در قبر بودن»چرا 

 چون انسان، برتر از حیوان است؛ پس حیات حقیقيِ او، همان حیات فیزیولوژیكي كه حیوان دارد، نیست. 

حیات حقیقي او در همان چیزي است كه مایه برتري او شده: كه در افق فطرت خدایي و بر اساس تعالیم خدا حركت 

 كند، نه در افق ماده و غریزه. 

 اي از حیات انساني ندارد؛ پس مرده است. بود، بهره پس اگر كسي نسبت به پیام حق ناشنوا

 و 

 (24)انفال/ «یُحْییكُمْ لِما دَعاكُمْ إِذا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجیبُوا»كند: جواب مثبت به دعوت پیامبر دادن است كه انسان را زنده مي

 

 «الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما ... الْأَمْواتُ( »9

اند؛ و قبول یكي با انكار دیگري تالزم دارد: همان طور كه كسي كه نسبت به قبول حق واكنشي باطل نقطه مقابل هم حق و

دهد مرده است، كسي هم كه نسبت به انكار باطل هیچ واكنشي )حتي در سویداي دل خود( ندارد، مرده است نشان نمي

 (1)حدیث

 

 «بُورالْقُ فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما( »10
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 (492ص ،9ج نور، بود )تفسیر خواهد اثربي نیز پیامبر تبلیغ وگرنه است؛ مردم آمادگي پذیري، تأثیر شرط تبلیغ، در

 

*** 

اي كه شبهه اي داشته باشیم به حدیثي درباره سخن گفتن پیامبر ص با مردگان و پاسخي كهدر پایان مناسب است اشاره

 اخیر پیش آید:ممكن است در فهم آخرین فراز آیه 

 حدیث

طاب به آنها[ هاي قریش را در آن ریختند[ ایستادند و ]خروایت شده است كه پیامبر اكرم ص بر سر چاه بدر ]كه كُشته

نا آنان االن آنچه هما»( سپس فرمود: 44)اعراف/« پس آیا یافتید آنچه را كه پروردگارتان به شما وعهده داده بود»فرمودند: 

 «وندشنگویم را ميمي

 601ص ،1ج ،(شهرآشوب ابن) طالب أبي آل ؛ مناقب77، ص5الصحیح )بخاري(، ج

 بَدْرٍ قَلِیبِ عَلَى سَلَّمَ [ و آله]وَ عَلَیْهِ اهللُ  صَلَّى النَّبِيُّ وَقَفَ: قَالَ عُمَرَ، ابْنِ عَنِ  أَبِیهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنِي

 2«أَقُولُ  مَا یَسْمَعُونَ اآلنَ إِنَّهُمُ»: قَالَ ثُمَّ «حَقًّا رَبُّكُمْ وَعَدَ مَا وَجَدْتُمْ هَلْ»: فَقَالَ

 تدبر

 «الْقُبُور فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما» (11

 آیا حدیث فوق كه در كتب شیعه و سني روایت شده، با این آیه ناسازگار است؟

 حیات برزخي شد؟توان منكر آیا از این جمله مي

مذكور را  هاي مجازي گفتگو، شخصي منكر حیات بعد از مرگ شده بود و با استناد به این آیه، حدیثدر یكي از سالن

 شود تا در قیامت دوباره زنده شود.كرد كه انسان بعد از مرگ كامال نابود ميشمرد و گمان ميدروغ مي

این آیه و  است كه چون، عالوه بر پاسخ به اشكال فوق، در فهم عمیق اي دادهظریفي پاسخ وي را در قالب نمایشنامه

 شود.كند، آن پاسخ در ادامه تقدیم مينظایر آن به ما كمك مي

                                                      
 شهر آشوب اندكي متفاوت است:. عبارات ابن 1

 وَ النَّاسُ آوَانِي وَ  يأَخْرَجْتُمُونِ وَ  النَّاسُ صَدَّقَنِي وَ كَذَّبْتُمُونِي لِنَبِیِّكُمْ  مْ كُنْتُ الرَّجُلِ عَشِیرَةُ بِئْسَ فَقَالَ بَدْرٍ قَلِیبِ عَلَى ع النَّبِيُّ وَقَفَ إِسْحَاقَ بْنُ  مُحَمَّدُ

 .أَقُولُ مَا یَسْمَعُونَ إِنَّهُمْ قَالَ ثُمَّ حَقّاً رَبِّي وَعَدَنِي مَا تُوَجَدْ فَقَدْ حَقّاً رَبُّكُمْ وَعَدَكُمْ مَا وَجَدْتُمْ هَلْ قَالَ ثُمَّ النَّاسُ نَصَرَنِي وَ قَاتَلْتُمُونِي
 . این مطلب را بخاري در همان صفحه با تفصیل بیشتري و با سندي دیگر چنین آورده است: 2

 إِنَّ »: سَلَّمَ]آله و[ وَ لَیْهِعَ  اهللُ صَلَّى النَّبِيِّ إِلَى عَرَفَ عُمَرَ ابْنَ أَنَّ عَائِشَةَ، عِنْدَ ذُكِرَ: قَالَ أَبِیهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُسَامَةَ، أَبُو حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلَ، بْنُ عُبَیْدُ حَدَّثَنِي

 ،«اآلنَ عَلَیْهِ لَیَبْكُونَ أَهْلَهُ وَإِنَّ ،وَذَنْبِهِ بِخَطِیئَتِهِ  لَیُعَذَّبُ إِنَّهُ»: سَلَّمَ]آله و[  وَ عَلَیْهِ هللُا صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ إِنَّمَا وَهَلَ؟: فَقَالَتْ «أَهْلِهِ بِبُكَاءِ قَبْرِهِ  فِي یُعَذَّبُ المَیِّتَ

 «أَقُولُ مَا لَیَسْمَعُونَ إِنَّهُمْ»: قَالَ مَا لَهُمْ فَقَالَ المُشْرِكِینَ، مِنَ بَدْرٍ قَتْلَى وَفِیهِ لِیبِالقَ َعلَى قَامَ َسلَّمَ]آله و[ وَ َعلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ: قَوْلِهِ مِثْلُ وَذَاكَ: قَالَتْ

 یَقُولُ ( 22/اطرف) «القُبُورِ فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ وَمَا( »80/نمل) «المَوْتَى تُسْمِعُ الَ إِنَّكَ» قَرَأَتْ ثُمَّ ،«حَقٌّ لَهُمْ أَقُولُ كُنْتُ مَا أَنَّ لَیَعْلَمُونَ اآلنَ إِنَّهُمُ»: قَالَ إِنَّمَا

 .النَّارِ مِنَ مَقَاعِدَهُمْ تَبَوَّءُوا حِینَ
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 توانید مطالعه كنید:اصل مطلب را در لینك زیر مي

http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?p=2355060#post2355060  

 !یتیم یک با مناظره پرده اول:

 .بردم لذت خیلي و كردم صحبت او با و دیدم خواب در را پدرم دیشب: یتیم

 شنید؟ را تو سخن خواب در است، مرده كه پدرت گویيمي یعني! عزیزم: دخیل

 !داد من به هم مناسبي و دلنشین خیلي جواب اتفاقا و شنید، حتما بلي،: -

 !شدي كافر تو عزیزم متاسفانه: -

 !شدم؟ كافر چرا: -

 !شدي معتقد قرآن، خالف بر را مطلبي چون: -

 گوید؟مي چه قرآن مگر: -

ما  و: گویدمي همچنین و بشنواني، چیزي مرده به توانينمي تو! ما پیامبر یعني ،إِنَّكَ ال تُْسمِعُ الْمَوْتى: گویدمي قرآن: -

 تو پدر مگر! عزیزم! بشنواني چیزي اندآرمیده قبر در كه كساني به توانينمي تو! ما پیامبر اي یعني ،أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور

 !زدي حرف قرآن خالف بر تو داد؟ را تو پاسخ او و شنواندي چیزي او به گویيمي چرا پس است؟ نخوابیده قبر در

 در مرد، بیمارستان تخت روي وقتي پدرم! ندارم مشكلي كه شنودنمي را من صداي آرمیده قبر در كه پدرم اینكه با من: -

( داده آموزش ما به دبستان در معلم كه) من پدر گوش صماخ پرده اصال شنوید،نمي را من صداي دیگر گوشش هم وقت آن

 و سلولها و بینایي عصب! كند او گوش حلزوني قسمت و دروني و میاني گوش به منتقل را صوت تا خوردنمي تكان دیگر

 كردم مخالفت قرآن با و شدم كافر چگونه من! بشنود چیزي من پدر نبود ممكن بودند، مرده هم من پدر مغز عصبي نرونهاي

 با اكنون شنیدنمي و بود من دهان نزدیك گوشش قبال اگر! خاك خروار یك زیر رفته بیمارستان تخت از پدرم اآلن دانممي كه

 !بشنود؟ چگونه سنگ و خاك اینهمه

 دیدي، پدر خواب كه گفتي تو اما بشنواني، چیزي مرده به توانينمي تو: گویدمي آیه كني؟مي كار چه را قرآن آیه ولي: -

 !است؟ داده مناسب جواب و شنیده را تو سخن خواب، در و بوده، خودش هستي معتقد و

 

 !آمد پیش برایم مهم سؤال یك اآلن ولي باشد، این قرآن مقصود كنمنمي گمان: -

 سؤالي؟ چه: -

 سؤالم! هست واضحي مطلب خیلي این و بشنواني، چیزي هستند قبرها در كه كساني به توانينمي تو گویدمي آیه آخر: -

 آیا مثال! بگوید؟ آنها به وحي عنوان به دوباره فهمندمي بزرگ و بچه هر كه چیزهایي تا فرستاده پیامبر خدا آیا كه است این

 بوده نیازي چه آخر! چهار شودمي دو و دو جمع یا! بخورید آب شدید تشنه وقتي كه كند وحي او به كه فرستدمي پیامبر خدا

 !بشنواني؟ چیزي هامرده به توانينمي تو كه كند وحي پیامبر به كه

http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?p=2355060#post2355060
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 سخن او و گرفتم تماس پدرم خود با خواب در من كه نگویي هرگز دیدي پدر خواب تو وقتي كه همین براي خوب،: -

 !داد جواب و شنید را من

 مرده دیدم، خواب در را پدرم كه وقتي من و بشنواني، چیزي توانينمي خوابیده قبر در كه مرده به گویدمي قرآن آخر: -

 ندارم، مشكلي كه قرآن حرف با من كردیم،مي برقرار ارتباط هم با كامال و شنید،مي را من صداي داشت، گوش بود، زنده نبود،

 صحبت نرفته، خاك زیر قبر در و نمرده كه پدرم روح با توانممي اما بشنوانم، چیزي توانمنمي است قبر در كه كسي به من

 خوابیدند قبر در كه كساني به تواننمي كه دانندمي همه كه را واضح مطلب این قرآن چرا! نگرفتم را سؤالم جواب من كنم،

 !بوده؟ آسماني وحي این به نیازي چه! است؟ كرده نازل پیامبرش بر آسماني وحي عنوان به را شنوانید چیزي

 .كنیم سؤال او از تا قرآني مفاهیم رشته استاد نزد برویم هم با بیا: -

 استعاره تعلیم و مفاهیم استاد پرده دوم:

 .بفرمایید جواب كنیممي خواهش آمده، پیش برایمان سؤالي استاد، جناب: یتیم

 سؤالي؟ چه: استاد

 به دانند،مي بزرگ و كوچك از همه كه واضح بسیار چیزي قرآن، آسماني وحي در خداوند چرا كه است این سؤال: -

 !است؟ بوده وحي این به نیازي چه آخر! است؟ كرده وحي پیامبرش

 كجا؟ مثال: -

 !«ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور و» آیه و «إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى» آیه مثال: -

 !استاد لبخند: -

 !خندید؟مي چرا! استاد جناب: -

 همه كه واضح مطلب یك از متعال خداوند! نیست گویيمي كه واضح مطلب این خداوند مقصود اینجا در! عزیزم آخر: -

 فهمیدمي تابان، خورشید مثل كنید، نگاه را آیات این بعد و قبل اگر كند، بیان را واضح غیر مطلب یك تا گیردمي كمك دانندمي

 !قبر در مرده نه هستند، كافر اشخاص مرده، از قرآن منظور كه

 .بفرمایید را بعدش و قبل است ممكن: -

 دوم آیه در و بشنواني، توانيمي دارند ایمان ما آیات به كه را كساني فقط و فقط تو: فرمایدمي ادامه در اول آیه در مثال: -

 بشنواني، چیزي آرمیدند قبر در كه كساني به توانينمي اگر! دارد؟ ارتباطي چه! دهنده بیم مگر نیستي تو: گویدمي ادامه در فورا

 !داد؟ بیم توانمي مرده به آیا! باشي؟ دهنده بیم خواهيمي چگونه پس

 است؟ درست است، مرده قلبْ انسانِ مرده، از قرآن مقصود! شد واضح برایم ممنون، خیلي: -

 تشبیه شنود،نمي قلبش گوش و است مرده قلبش كه كافر یعني كردند، اصطالح استعاره نام به علماء را این عزیزم، بلي: -

 .شنودنمي جسدش گوش كه مرده به است شده

 نیازي دیگر پس است، كافر شخص مرده، از قرآن مقصود اگر است، مطرح برایم مهم سؤال یك باز! گرامي استاد اما: -

 اما ،إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى ندارم، مشكلي اول آیه! بشنواني چیزي توانينمي هستند قبر در كه كساني به تو: كند تصریح كه نبود
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 هنوز و است زنده او نیست، قبر در كافر شخص كه دانیممي همه و ،فِي الْقُبُورما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ  و: كندمي تصریح دوم آیه

 تصریح قرآن چرا! استاد جناب! نیست هستند قبر در كه كساني جزء هرگز اما است، مرده قلبش كه چند هر است، نرفته قبر در

 بشنواني؟ چیزي توانينمي هستند قبر در كه كساني به كه كندمي

 !!(اندازدمي زیر به سر استاد)

 .بپرسیم را سؤال این و او پیش برویم هم با بیایید شناسم،مي بالغت علم در استادي من است، خوبي سؤال: -

 مرّشحه استعاره تعلیم و بالغت استاد پرده سوم:

 .بفرمایید جواب تا آمدیم شما نزد كه شده مطرح سؤالي: مفاهیم استاد

 سؤالي؟ چه: بالغت استاد

 كافر شخص بلكه نیست، مرده آن، از مقصود و است، استعاره قرآن، آیات بعض در( مردگان) موتي كلمه كه دانیممي: -

 كافر بشنواني؟ چیزي آرمیدند قبر در كه را كساني توانينمي تو: كندمي تصریح چرا كه است خاص آیه یك در سؤال اما است،

 !است؟ آرمیده قبر در او كه گفت توانمي چگونه كند،مي زندگي مردم بین در و نیارمیده، قبر در

 گذارند،مي ترشیحیة یا مرشحة استعاره را استعاره نوع این اسم بالغت علماي شدید، رهنمون ادبي، زیباي بسیار نكته به: -

 یك این است، مرده جسدش كه است مرده شبیه است مرده قلبش كه كافر: بگوید مثال كند، مستقیم تشبیه سخن، صاحب وقتي

 كند، ذكر را بهمشبه فقط و دارد، نگه صحنه پشت را تشبیه و نكند، ذكر را مشبه اصال و بردارد، را تشبیه اگر اما است، تشبیه

 نكرده، است مشبه كه كافر از ذكري اصال ببینید بشنواني، چیري او به توانينمي كه نرو مرده سراغ: گویدمي است، استعاره اینجا

 .است كافر همان مرده كلمه از مقصودش اما برده، را مرده اسم فقط و

 !نیارمیده قبر در كافر حال هر به چون! نگرفتیم را سؤالمان جواب ما ولي: -

 اما گذارند،مي تصریحیة استعاره را نامش و بود، استعاره دادم، توضیح كه چیزي این مانده، اصلي مطلب كنید، صبر: -

 بسیار را استعاره صحنه پشت تشبیه سخن، صاحب كه وقتي یعني تخییلیه، استعاره مثل دارد، هم دیگري لطیف انواع استعاره

 در مثال كند،مي ذكر او براي را بهمشبه جوارح و اعضا بلكه و اوصاف كه حالي در اوردمي صحنه به را مشبه آنگاه كند، قوي

: گویدمي فقط و برد،نمي درنده از اسمي اما كند،مي تشبیه كند،مي حمله شخص به كه درنده یك به را مرگ صحنه، پشت

 تشبیه ولي دارد، چنگال كه است درنده حیوان و ندارد، چنگال مرگ، كه دانیممي همه! برد فرو تو در را چنگالش مرگ كه آنگاه

 فرا شخص مرگ وقتي و دهد، قرار چنگال هم مرگ براي تا دهدمي اجازه سخن صاحب به درنده، به مرگ صحنه پشت

 !رودمي فرو شخص بدن در كه است مرگ چنگال این رسد،مي

 ظرافت با و گرفته، صورت صحنه پشت تشبیه یعني است، مرشحة استعاره «ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور و» شریفة آیه اما

 اما! خودش خاص اوصاف با است بهمشبه تنها و تنها ماندمي صحنه در آنچه و شود،مي حذف صحنه از( تماما) مشبه خاصي،

 .بهمشبه نه است، مشبه گوینده، مقصود تمام كه دارد وجود كالم در آشكار قرینه

 فوراً هم قبور در مردگان تعبیر از بعد و است، واضح كریم قرآن مقصود كنید، نگاه اگر را 26 تا 18 آیه از آیه، این در

 «صارفه قرینه» را این و ندارد، معنایي قبور، در هايمرده به دادن بیم است واضح كه! هستي دهنده بیم تنها و تنها تو: گویدمي
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 بود، چنگال كه درنده عضو بود، شده درنده به تشبیه چون اما نداشت، چنگال مرگ، كه قبلي مثال آن مثل اینجا در و گویند،مي

 تشبیه مرده به كافر چون هم آیه این در دارد، چنگال كه است ايدرنده همان مرگ گویا پس بود، شده داده قرار هم او براي

 اي: یعني است، شده اثبات هم كافر براي خاص، زیبایي با صفت همین است، قبور در آرمیدن مردگان، واصاف از و شده،

 است، خوابیده قبر در مرده همان گویا كه كافري به توانينمي یعني! بشنواني چیزي قبر در مرده این به توانينمي تو! ما پیامبر

 .بشنواني چیزي

 شده، تشبیه قبر در خوابیده مرده جسد به كافر، چون ندارد، كریم قرآن مقصود با منافاتي اصال من خواب! فهمیدم: یتیم

 تا نداشت من حرف به زبطي قران، آیات این اصال یعني دارد، عالم آن مناسب زندگاني ارواح عالم در كه من پدر روح به نه

 !بشوم كافر آنها، با مخالفت به من

 

 

 21/1/1397سوره فاطر                   22تا  19( نگاهي مجموعي به آیات 722/1

 اللَّهَ  إِنَّ الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ َیسْتَوِي ما وَ الْحَرُورُ؛ الَ وَ الظِّلُّ الَ وَ  النُّورُ؛ الَ وَ الظُّلُماتُ الَ وَ الْبَصیرُ؛ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِي ما وَ»

 «الْقُبُورِ فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ

 ترجمه

 مردگان و زندگان و ؛[سوزان باد] آفتاب داغي نه و ،[ سایبان] سایه نه و نور؛ نه و هاظلمت نه و بینا؛ و كور یكسانند نه و

 سخنت توانينمي]=  نیستي قبرهایند، در كه كساني شنواننده تو[ لي]و شنواند،مي بخواهد كه را كسي خداوند البته نیستند؛ برابر

 [برساني آنان دلِ گوشِ به را

 مقدمه

 فهمد كه مثال كور با بینا یكسان نیست؛ یا ... .هایي به عمل آمد كه هركس ميدر چهار آیه گذشته، مقایسه

 ها را در كتاب خود مطرح كند؟اینكه خداوند چه چیزي موجب شده 

 شد؟ ارائه متنوع تعداد این كه دارند هم با تفاوتي چه

 رسد مناسب است در یك نگاه كلي این چند مقایسه را با هم نیز مورد تامل قرار دهیم.به نظر مي

 تدبر

 «الْأَمْواتُ  الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما الْحَرُورُ؛ وَ الَ وَ الظِّلُّ الَ النُّورُ؛ وَ الَ وَ الظُّلُماتُ الَ الْبَصیرُ؛ وَ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِي ما وَ( »1

در آیات گذشته چندین مقایسه مطرح شد كه عموما این را براي مقایسه بین مومني كه در مسیر خداست و كافري كه به 

 ن تعداد مثالهاي متنوعي ارائه شد؟بیراهه رفته دانستند. این مثالها چه تفاوتي با هم دارند كه ای

( اول )كور و بینا( مثالي براي 37، ص17الف. این تمثیالتي براي مومن و كافر و پیامدهاي عمل آن دو است )المیزان، ج

خود مومن و كافر بود از جهت نحوه قرار گرفتنشان در مسیر؛ دومي )ظلمات و نور( خود مسیر آنهاست و موقعیتشان در قبال 
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و عاقبتي كه بر كارشان مترتب  برند و بهرهكه دارند، سومي )سایه و داغي آفتاب( وضعیتي كه این دو در آن بسر ميهدفي 

 شود، و چهارمي )زندگان و مردگان( حقیقت باطني و نهایيِ آنها در دنیا و آخرت است.مي

اي ندارد بیننایي هرچقدر هم قوي باشد فایدهب. اولي مثالي براي مومن و كافر است كه مومن بیناست و كافر نابینا، سپس 

اي در كار نباشد از این رو ایمان و كفر را در قالب نور و ظلمت یاد كرد كه مومن هم بیناست و هم در نور است اگر روشنایي

و كافر و كافر هم كور است و هم در ظلمت؛ سپس بازگشت و مرجع نهایي آنها را ذكر كرد كه مومن در سایه و راحتي است 

در سختي و حرارت؛ سپس تمثیل مومن و كافر را از بینا و نابینا یك پله باالتر برد و آن دو را زنده و مرده نامید، چرا كه نابینا 

دست كم ادراكي دارد كه برخي مشكالتش را حل كند، اما كافر هیچ ادراكي ندارد كه سودي به او رساند و از این جهت مانند 

 (232ص ،26ج الغیب )فخر رازي(، مرده است. )مفاتیح

 ج. ...

 

 «الْأَمْواتُ  الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما الْحَرُورُ؛ وَ الَ وَ الظِّلُّ الَ النُّورُ؛ وَ الَ وَ الظُّلُماتُ الَ الْبَصیرُ؛ وَ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِي ما وَ( »2

 ها را یكسان نیاورد،ها همه نفيچرا در این مقایسه

 تكرار شد؛« ال»هاي بعدي كلمه تكرار نشد، اما در تمام مقایسه« ال»از طرفي بین اعمي و بصیر كلمه  یعني

ي تاكید «ال»در ابتدا و انتها آمد اما در آیات میانه نیامد؛ و این دو نیز یكسان نبود، در یكي « ما یستوي»و از طرف دیگر، 

 تكرار شد و در دیگري خیر؟

 بلكه نیستند، هم ضد خود خودي به شخص، دو آن و وصف؛ دو نه است، شخص دو بین تقابل نا،بی و كور مورد در الف.

 در و باشد بینا زمان یك است ممكن واحد شخص یك اتفاقا و اندگرفته قرار هم مقابل در وصف این از منديبهره خاطر به

اما در آیات بعد، تقابل تاریكي و نور، و تقابل سایه و حرارت آفتاب، تقابل بین دو وصف است؛ و بین  باشد؛ كور بعد، زمان

این دو وصف، ضدیت ذاتي برقرار است؛ یعني نور ضد ظلمت است و سایه ضد آفتاب، و این دو در یكجا جمع نمي شوند؛ 

در این دو آیه تكرار شد. در مورد زنده و « ال»ر است، كلمه تپس چون منافات بین نور و ظلمت، و نیز بین سایه و آفتاب، تام

مرده هم اگرچه تقابل دو شخص است، اما منافات بین این دو بسیار شدیدتر از منافات كور و بیناست، چرا كه كور و بینا در 

ي تاكید اضافه شد. «ال»ها هم ادراك برخي امور شبیه همدیگرند اما زنده و مرده اصال شباهتي ندارند، از این رو، در مورد این

 (232ص ،26ج ،)فخر رازي( الغیب مفاتیح)

بسا در ابتداي آیه اول و آیه آخر، چه« ما یستوي»در موارد ظلمات و نور و ظل و حرور، و آوردن « ال»ب. با اضافه كردن 

را « ظلمات و نور» 21از  20تفكیك آیه خواسته است كه مقایسه را در این چهار مورد یكجا مطرح كند. در واقع، االن به دلیل 

 گیریم؛كنیم؛ و در این چهار آیه، چهار مقایسه را در نظر ميرا با هم مقایسه مي« ظل و حرور»با هم، و 

اش چهار عنصر با هم مقایسه اما اگر شماره آیه را حذف كنیم، چه بسا بتوان گفت كه سه مقایسه داریم كه در دومي

مساوي نیستند؛ و ظلمات و نور و سایه و باد سوزان با هم مساوي نیستند؛ و زندگان و مردگان با هم مساوي  اند: كور و بیناشده

 نیستند ؛
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بسا چهار مقایسه باشد، اما با چینشي متفاوت: كور و بینا مساوي نیستند؛ و ظلمات و نور و سایه و باد سوزان با بلكه چه

 نیستند؛ و مردگان با هم مساوي نیستند؛ هم مساوي نیستند؛ و زندگان با هم مساوي

هاي مختلفي در واقع، شاید بتوان گفت رمز اصليِ این تفنن در عبارت، این است كه امكان زایش معاني متعدد و مقایسه

 آورد، فقط معناي مقایسه دو به دو اینها به ذهن خطور مي كرد.را ایجاد كرده است كه اگر همه را شبیه هم مي

 ج. ...

 

 إِنَّ الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما الْحَرُورُ؛ وَ الَ  وَ الظِّلُّ الَ النُّورُ؛ وَ الَ وَ الظُّلُماتُ الَ الَْبصیرُ؛ وَ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِي ما وَ» (3

 «الْقُبُورِ فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ  ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ

 ل، مفهومي كه بار منفي دارد را مقدم كرد و در دو تاي دوم، مفهومي كه بار معنایي مثبت دارد؟چرا در دوتاي او

اي بینا شدند و راهشان نور الف. كفار قبل از پیامبر كور بودند و راهشان ظلمات، وقتي پیامبر ص بر آنان مبعوث شد عده

خواهد بفرماید كساني كه قبل از بعثت بر كفر بودند برابر نیستند با كساني كه بعد از بعثت ایمان شد، پس در دو فراز اول مي

مرجع و غایت نهایي آنان سخن بگوید و چون رحمت خدا بر غضبش تقدم دارد، مفهوم خواهد از آوردند؛ در ادامه مي

اي است كه هیچ تر با رحمت )سایه( را مقدم آورد، و چون كافر بعد از بعثت پیامبر بسیار گمراهتر است و مانند مردهمتناسب

گیرد، زندگان را بر مردگان مقدم ورد توجه قرار ميادراكي ندارد، و از سوي دیگر، كفرورزي آنان بعد از ایمان آوردن مومنان م

 (233-232ص ،26ج الغیب، نمود. )مفاتیح

 ب. ...

 

 «الْأَمْواتُ  الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما الْحَرُورُ؛ وَ الَ وَ الظِّلُّ الَ النُّورُ؛ وَ الَ وَ الظُّلُماتُ الَ الْبَصیرُ؛ وَ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِي ما وَ( »4

چرا همه را مفرد یا جمع نیاورد، بلكه حتي این گونه نبود كه هر تقابلي را كامال مفرد یا جمع بیاورد، بلكه تقابل اعمي و 

بصیر، و نیز تقابل ظل و حرور، تقابل دو مفرد بود؛ تقابل ظلمات و نور، تقابل جمع و مفرد؛ و تقابل احیاء و اموات، تقابل دو 

 جمع؟

نیز ظل و حرور را با لفظ مفرد آورد چون در اینجا در مقام مقایسه دو جنس است )یعني مثال جنس الف. اعمي و بصیر و 

بسا شخص خاصي كه كور است به خاطر بهره هوشي و یا آشنا بودن كور با جنس بینا( و نه در مقایسه فرد با فرد، چرا كه چه

، باشد؛ اما اینكه به عنوان جنس مطلب، بینایي باالتر از با منطقه و ... در مجموع آگاهتر از شخص خاص دیگري كه بیناست

 كوري است جاي تردید نیست. 

تنها جنس زنده و مرده متفاوت است، بلكه هر فرد زنده هم به لحاظ ادراكي برتر از اما در تفاوت زندگان و مردگان، نه

 هر فرد مرده است؛ 

ها اگر با هم جمع شوند اوان است و همه ظلمتها و باطلدر مورد نور و ظلمت هم چون حق واحد است اما باطل فر

 (233ص ،26ج الغیب، مفاتیحهیچگاه با نور مساوي نخواهند شد. )
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 ب. ...

 

 21/1/1397  نَذیرٌ إاِلَّ أَنْتَ  إِنْ 23( آیه 35( سوره فاطر )723

 ترجمه

 اي نیستي.تو جز انذاردهنده

 نکات ادبی

 نَذیرٌ

 به «انذار»(، به تعبیر دیگر، 414ص ،5ج اللغة، المقاییس ترساندن ویا ترسیدن داللت دارد )معجمدر اصل بر « نذر»ماده 

 امر بر مشتمل كه است خبري هم «تبشیر» چنانكه( دادن هشدار: فارسي در) باشد توأم ترساندن با كه است بیاني و ابالغ معناي

 (798القرآن، ص ألفاظ مفردات) باشد بخشمسرت

اند اند؛ برخي گفته)تخویف( دانسته« ترساندن»( را اخص از 6بقره/ ؛تُنْذِرْهُمْ ال یُؤْمِنُونَ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ)« انذار»عموما البته 

اند كه (؛ وبرخي توضیح داده75ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات في شود )التحقیقترساندني است از طریق سخن انجام مي

 خیرخواهي و احسان نوعي از ناشي و كندمي آشكار مخاطب براي را بودن ترسناك چرایي و ترس، موضع كه است ترساندني

اللغة،  في الفروق. )است بیشتر احسان این باشد، ترعظیم است ترسیدن سزاوار كه امري آن هرچه و است انذاردهنده جانب از

 (237ص

 اما رودنمي كار به خود به نسبت «انذار»كه  تفاوت نهفته است با ایننوعي معناي توصیه كردن « انذار»در ماده  همچنین

 شود،مي انجام قبیح كار از داشتن برحذر براي «انذار» اینكه دیگر و( نفسي اوصیتُ) رودمي كار به خود به نسبت «وصیت» كلمه

 (237اللغة، ص في الفروق) .خوب كار به تشویق هم و باشد بد كار از داشتن برحذر براي هم دتوانمي «توصیه» اما

 «نذر» ماده از مشبهه صفت «نذیر»؛ و است «إنذار» مصدر از فاعل اسم( 45نازعات/ ؛نْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَخْشاهاإِنَّما أَ) «الْمُنْذِر»

استفاده  «نُذُر» از تعبیر دو هر براي جمع بستن و باشدمي «مُنذِر» معناي همان به و رفته كار به فاعل اسم معناي در كه است

 (798ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛414ص ،5ج اللغة، المقاییس معجم)( 56نجم/ ؛هذا نَذِیرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى) دوشمي

 ،مُحَرَّراً بَطْني نَذَرْتُ لَكَ ما في إِنِّي ؛ 7ِّ، انسان/یُوفُونَ بِالنَّذْر؛ 270/بقرة ،نَذْرٍ مِنْ نَذَرْتُمْ أَوْ نَفَقَةٍ مِنْ أَنْفَقْتُمْ ما) «نَذْر»

خوديِ خود غیرواجبي را كه شخص به دلیل خاصي بر خود ( به معناي كارِ به26، مریم/إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْما؛ 35عمران/آل

برخي بر این باورند  (.29حج/ ؛ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْباشد )وَمي« نذور»و جمع آن  (797ص القرآن، ألفاظ مفرداتسازد )واجب مي

 ،5اللغة، ج المقاییس معجم) كند مخالفت آن با كه ترسدمي شخص كه است مطلبي چون است، ماده همین هم از« نَذر» كه

نبوده و این كلمه « ذ»دانند كه البته در آن زبانها اي برگرفته از زبانهاي سریاني و عبري مي؛ اما برخي اصل آن را كلمه(415ص

شود، هرچند معنایش شباهتي با ماده عربي این كلمه دارد؛ از این جهت كه نذر یك التزام كالمي است و تلفظ مي« ز»یا « د»با 
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 القرآن كلمات في باشد چرا كه در التزام نوعي ضیق و محدودیت و تحذیر وجود دارد. )التحقیقاز این جهت شبیه انذار مي

 (.75ص ،12ج الكریم،

موردي كه در باال اشاره  6بار در قرآن كریم به كار رفته است كه تنها همین  130جمعا « نَذر»احتساب كلمه با « نذر»ماده 

 1باشد؛ و بقیه همگي در معناي هشدار دادن است.مي« نَذر»شد در معناي 

 حدیث

: اي محمد! شان گفتنداي از یهودیان خدمت پیامبر ص رسیدند و به ای( از امام حسن مجتبي ع روایت شده است كه عده1

 شود؟شد به تو نیز وحي ميكني كه رسول خدا هستي و همان طور كه به حضرت موسي ع وحي ميتو هستي كه گمان مي

تم پیامبران اي درنگ كردند و فرمودند: بله، من سید فرزندان آدم هستم و این فخرفروشي نیست؛ من خاپیامبر ص لحظه

 لعالمین هستم.و امام تقواپیشگان و رسول رب ا

 گفتند: ]رسول[ به جانب عرب یا عجم یا ما؟

انب همگي بگو اي مردم! همانا من رسول خدا هستم به ج»پس خداوند عز و جل این آیه را نازل فرمود كه اي محمد! 

 (.158)اعراف/« شما

 رسد كه:كند به پرسیدن سواالتي تا بدینجا مياي كه داناترینشان بود شروع ميسپس یهودي

 به چه دلیل تو را محمد و احمد و ابوالقاسم و بشیر و نذیر و داعي نامیده اند؟

 پیامبر ص فرمود: اما محمد، چون ستوده شده در زمین هستم،

 و اما محمود، چون ستوده شده در آسمان هستم؛

و آخرین كه  ا از اولینكند، هركس راما ابوالقاسم، چون خداوند در روز قیامت قسمت و سهمِ آتش جهنم را كه معین مي

ورده باشد آكند هركس كه به من ایمان دهد؛ و قسمت و سهمِ بهشت را كه معین ميبه من كفر ورزیده باشد در آتش جاي مي

 و به پیامبریم اقرار كرده باشد در بهشت خواهد بود؛

 كنم؛كننده(، چون من مردم را به دین پروردگارم دعوت مياما داعي )= دعوت

 نذیر )هشداردهنده( چون من هركه به من كفر ورزد را به آتش هشدار مي دهم؛و اما 

 دهم ...دهنده( چون من هر كه مرا اطاعت كند به بهشت بشارت ميو اما بشیر )بشارت 

 3652ص ،2ج القمي، تفسیر ؛189ص ،(للصدوق) األمالي

 عَلِيٍّ  بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ َرحِمَهُ الْقُمِّيُّ بَابَوَیْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ  عَبْدِ َعنْ الْبَرْقِيِّ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ الْبَرْقِيِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَمِّهِ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ

                                                      
درباره این ماده  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-51 206جلسه و  /shuara-http://yekaye.ir/ash-026-194 113جلسه . قبال در  1

 یحاتي داده شد كه چون جامع نبود، اینجا به طور جامع ارائه شد.توض

 فِي فَإِنِّي مُحَمَّدٌ  أَمَّا: قَالَ  نَذِیراً وَ بَشِیراً وَ أَحْمَدَ  وَ مُحَمَّداً سُمِّیتَ لِمَ  ص اللَّهِ  رَسُولَ الْیَهُودِ بَعْضُ سَأَلَ  وَ قَالَ. متن حدیث در تفسیر قمي چنین است:  2

 .بِالنَّار اللَّهَ عَصَى مَنْ فَأُنْذِرُ النَّذِیرُ أَمَّا وَ بِالْجَنَّةِ اللَّهَ أَطَاعَ مَنْ فَأُبَشِّرُ الْبَشِیرُ أَمَّا وَ مِنْهُ، أَحْمَدُ السَّمَاءِ فِي فَإِنِّي أَحْمَدُ أَمَّا وَ مَحْمُودٌ الْأَرْضِ

http://yekaye.ir/ash-shuara-026-194/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-51/
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 الْیَهُودِ  مِنَ نَفَرٌ جَاءَ: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ

 عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى إِلَى أُوحِيَ  كَمَا إِلَیْكَ یُوحَى الَّذِي أَنَّكَ وَ اللَّهِ َرسُولُ أَنَّكَ تَزْعُمُ الَّذِي أَنْتَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالُوا ص اللَّهِ رَسُولِ لَىإِ

 إِلَى قَالُوا الْعَالَمِینَ  رَبِّ  رَسُولُ وَ الْمُتَّقِینَ إِمَامُ وَ النَّبِیِّینَ  خَاتَمُ أَنَا وَ فَخْرَ لَا وَ  آدَمَ وُلْدِ سَیِّدُ أَنَا نَعَمْ  قَالَ ثُمَّ سَاعَةً ص النَّبِيُّ فَسَكَتَ ع

 «جَمِیعاً إِلَیْكُمْ اللَّهِ رَسُولُ إِنِّي النَّاسُ أَیُّهَا یا» مُحَمَّدُ یَا «قُلْ» الْآیَةَ هَذِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ إِلَیْنَا أَمْ الْعَجَمِ إِلَى أَمْ الْعَرَبِ إِلَى مَنْ

 ... مُحَمَّدُ یَا أَعْلَمَهُمْ كَانَ الَّذِي الْیَهُودِيُّ قَالَ

 مَحْمُودٌ فَإِنِّي مُحَمَّدٌ  أَمَّا ص النَّبِيُّ فَقَالَ دَاعِیاً وَ نَذِیراً  وَ بَشِیراً  وَ الْقَاسِمِ أَبَا وَ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّداً  سُمِّیتَ ءٍشَيْ لِأَيِ  الْیَهُودِيُّ فَقَالَ

 مِنَ  بِي َكفَرَ فَمَنْ النَّارِ قِسْمَةَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَقْسِمُ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْقَاسِمِ أَبُو أَمَّا وَ السَّمَاءِ فِي َمحْمُودٌ فَإِنِّي أَحْمَدُ أَمَّا وَ الْأَرْضِ فِي

 دِینِ  إِلَى النَّاسَ أَدْعُو فَإِنِّي الدَّاعِي أَمَّا وَ الْجَنَّةِ فَفِي بِنُبُوَّتِي أَقَرَّ وَ بِي آمَنَ فَمَنْ الْجَنَّةِ قِسْمَةَ یَقْسِمُ وَ النَّارِ فَفِي الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِینَ

 1...أَطَاعَنِي مَنْ بِالْجَنَّةِ أُبَشِّرُ فَإِنِّي الْبَشِیرُ أَمَّا وَ عَصَانِي مَنْ بِالنَّارِ أُنْذِرُ فَإِنِّي النَّذِیرُ أَمَّا وَ رَبِّي

 

ي را به شهادت وبكر كه والي منصوب امیرالمومنین ع در مصر بود غلبه كرد و ( بعد از اینكه عمروعاص بر محمد بن ابي2

 ن آغاز مي شد:اي خطاب به مردم مصر نوشت كه چنیرساند و مصر را فتح كرد، امیرالمومنین ع نامه

 :بخواند مرا نامه این كه مسلمانان و مومنان از هركس به مومنان امیر خدا، بنده از

 علیكم سالم

 . نیست او جز خدایي كه گویم حمد را خدایي همانا

                                                      
 دعوت به موظف صرفا كار ابتداي در ص پیامبر چگونه اینكه درباره كندمي نقل ع امیرالمومنین از حدیثي176-175ص ،19ج األنوار، بحار . در 1

 :شد نیز...  و جهاد به موظف بعدا و بود

 وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ نْهُمِ وَ الْمَنْسُوخِ وَ النَّاسِخِ ذِكْرِ فِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ  قَالَ ع الصَّادِقِ عَنِ الْقُرْآنِ كِتَابِ فِي الْمَذْكُورِ بِسَنَدِهِ النُّعْمَانِيِّ تَفْسِیرِ فِي أَقُولُ

 وَ  بِإِذْنِهِ  اللَّهِ إِلَى داعِیاً وَ ذِیراً نَ وَ مُبَشِّراً  وَ شاهِداً أَرْسَلْناكَ إِنَّا النَّبِيُّ أَیُّهَا یا عَلَیْهِ  أَنْزَلَ وَ فَقَطْ  بِالدَّعْوَةِ یَدْعُوَ أَنْ أَمْرِهِ بَدْءِ فِي أَمَرَهُ ص مُحَمَّداً بَعَثَ لَمَّا تَعَالَى

 بِالدَّعْوَةِ اللَّهُ فَبَعَثَهُ وَكِیلًا بِاللَّهِ كَفى وَ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلْ وَ أَذاهُمْ دَعْ وَ الْمُنافِقِینَ وَ نَالْكافِرِی تُطِعِ ال وَ كَبِیراً فَضْلًا اللَّهِ مِنَ لَُهمْ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ بَشِّرِ وَ مُنِیراً سِراجاً

 إِنَّ  وَ ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ یُقاتَلُونَ لَّذِینَلِ أُذِنَ سُبْحَانَهُ فَقَالَ الْقِتَالَ عَلَیْهِ فَرَضَ وَ بِالْهِجْرَةِ تَعَالَى اللَّهُ أَمَرَهُ تَبْیِیتٍ  مِنْ بِهِ هَمُّوا بِمَا أَرَادُوهُ فَلَمَّا یُؤْذِیَهُمْ لَا أَنْ أَمَرَهُ وَ فَقَطْ

 فَلَمَّا الزَّكاةَ آتُوا وَ الصَّالةَ یمُواأَقِ وَ أَیْدِیَكُمْ كُفُّوا لَهُمْ  قِیلَ  الَّذِینَ إِلَى تَرَ  لَمْ أَ عَالَىتَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ خَافُوا وَ جَزِعُوا بِالْحَرْبِ النَّاسَ أَمَرَ فَلَمَّا لَقَدِیرٌ  نَصْرِهِمْ عَلى اللَّهَ

 سُبْحَانَهُ  قَوْلِهِ  إِلَى قَرِیبٍ أَجَلٍ إِلى أَخَّرْتَنا ال لَوْ  الْقِتالَ عَلَیْنَا كَتَبْتَ لِمَ رَبَّنا قالُوا وَ خَشْیَةً أَشَدَّ أَوْ اللَّهِ  كَخَشْیَةِ النَّاسَ یَخْشَوْنَ مِنْهُمْ فَرِیقٌ إِذا الْقِتالُ  عَلَیْهِمُ كُتِبَ

 وَ  نَبِیِّهِ عَلَى أَنْزَلَ  مُسْلِمِینَ الْ حَرَجَ  تَعَالَى اللَّهُ عَرَفَ وَ بَدْرٍ  یَوْمُ كَانَ فَلَمَّا الْكَفِّ یَةَآ الْقِتَالِ آیَةُ فَنَسَخَتْ  مُشَیَّدَةٍ بُرُوجٍ فِي كُنْتُمْ لَوْ وَ الْمَوْتُ یُدْرِكْكُمُ واتَكُونُ أَیْنَما

 وَ  مَعَكُمْ اللَّهُ وَ الْأَعْلَوْنَ نْتُمُأَ وَ السَّلْمِ إِلَى تَدْعُوا وَ  تَهِنُوا فَال تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ سْلِمُونَالْمُ كَثُرَ وَ الْإِسْلَامُ قَوِيَ فَلَمَّا اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلْ  وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا إِنْ

 خُذُوهُمْ  وَ وَجَدْتُمُوهُمْ حَیْثُ نَالْمُشْرِكِی فَاقْتُلُوا السُّورَةِ آخِرِ فِي سُبْحَانَهُ اللَّهُ أَنْزَلَ مَّثُ یَجْنَحُوا أَنْ  فِیهَا لَهُمْ أُذِنَ الَّتِي الْآیَةَ الْآیَةُ هَذِهِ فَنَسَخَتْ  أَعْمالَكُمْ یَتِرَكُمْ لَنْ

 مِنْكُمْ یَكُنْ إِنْ فَقَالَ  نَالْمُشْرِكِی مِنَ عَشَرَةً یُقَاتِلَ أَنْ  الْوَاحِدِ الرَّجُلِ عَلَى جَعَلَفَ الْأُمَّةِ  عَلَى لْقِتَالَ ا فَرَضَ تَعَالَى اللَّهَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى احْصُرُوهُمْ وَ

 مِائَتَیْنِ  یَغْلِبُوا صابِرَةٌ ائَةٌمِ مِنْكُمْ یَكُنْ فَإِنْ ضَعْفاً فِیكُمْ أَنَّ  عَلِمَ وَ عَنْكُمْ اللَّهُ فَخَفَّ الْآنَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ نَسَخَهَا ثُمَّ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى مِائَتَیْنِ یَغْلِبُوا صابِرُونَ عِشْرُونَ

 إِنْ وَ الزَّحْفِ مِنَ فَارّاً كُنْیَ  لَمْ لِرَجُلٍ رَجُلَیْنِ مِنْ أَكْثَرَ الْمُشْرِكِینَ عِدَّةُ كَانَتْ إِنْ بِالْحَرْ فِي الْمُؤْمِنِینَ مِنَ  فَرَّ مَنْ فَصَارَ قَبْلَهَا مَا الْآیَةِ بِهَذِهِ فَنَسَخَ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى

 ص اللَّهِ رَسُولُ هَادَنَهُمْ نَحِی الْیَهُودَ یَعْنِي حُسْناً  لِلنَّاسِ قُولُوا وَ سُبْحَانَهُ  قَوْلُهُ خَنُسِ وَ ع قَوْلِهِ إِلَى الْحَدِیثَ سَاقَ وَ الزَّحْفِ مِنَ فَارّاً كَانَ لِرَجُلٍ رَجُلَیْنِ الْعِدَّةُ كَانَتِ

 الْهُدْنَةَ تِلْكَ الْآیَةُ هِهَذِ فَنَسَخَتْ صاغِرُونَ هُمْ  وَ تَعَالَى قَوْلِهِ إِلَى الْآخِرِ بِالْیَوْمِ ال وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذِینَ قاتِلُوا تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ تَبُوكَ غَزَاةِ مِنْ رَجَعَ فَلَمَّا
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 این بر شاهدي و خویش وحي امین و جهانیان بر اي انذاردهنده عنوان به را ص محمد حضرت خداوند همانا بعد، اما

 منزلگاهتان. خزیده سراى بدترین در و بودید، برگزیده را دین بدترین بر عرب، جماعت اي شما و فرمود مبعوث امت

 و بودید پراكنده ها سرزمین در. آزار گلو خوراكتان ناگوار، و تیره آبتان. زهردار مارهاى گرزه همنشینتان ناهموار، سنگستانهاى

 جا همه بتهاتان. فراوان میانتان در خوريحرام و گریزان، و بریده خویشاوند از زان،ری را یكدیگر خون نوشاننده؛ را پلید آبي

 ...خطا به آلوده سر تا پاى پا، بر

 (26)با اقتباس از ترجمه شهیدي، ص 26البالغه، خطبه؛ نهج303، ص1ج الغارات،

 الْأَعْوَرُ الْحَارِثُ وَ الْعُرَنِيُ  حَبَّةُ وَ عَدِيٍّ بْنُ حُجْرُ وَ حَمِقِالْ بْنُ عَمْرُو دَخَلَ: قَالَ جُنْدَبٍ أَبِیهِ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ

 عُمَرَ وَ بَْكرٍ أَبِي فِي وْلُكَقَ مَا لَنَا بَیِّنْ: لَهُ فَقَالُوا حَزِینٌ مَغْمُومٌ هُوَ وَ مِصْرُ افْتُتِحَتْ مَا بَعْدَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلَى سَبَإٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ

 عَمَّا فِیهِ أُخْبِرُكُمْ اباًكِتَ إِلَیْكُمْ مُخْرِجٌ أَنَا قُتِلَتْ؟ قَدْ بِهَا یعَتِيشِ وَ افْتُتِحَتْ قَدِ مِصْرُ هَذِهِ وَ لِهَذَا فَرَغْتُمْ هَلْ وَ»: ع عَلِيٌّ لَهُمْ فَقَالَ

 : الْكِتَابِ ةُنُسْخَ  هَذِهِ وَ أَعْوَاناً الْحَقِّ عَلَى كُونُوا وَ یعَتِيشِ عَلَى فَاقْرَءُوهُ ضَیَّعْتُمْ مَا حَقِّي مِنْ تَحْفَظُوا أَنْ أَسْأَلُكُمْ وَ سَأَلْتُمْ

 الَّذِي اللَّهَ إِلَیْكُمُ أَحْمَدُ يفَإِنِّ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ لْمُؤْمِنِینَا مِنَ هَذَا كِتَابِي قَرَأَ مَنْ إِلَى الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلِيٍّ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ

 الْعَرَبِ مَعْشَرَ أَنْتُمْ وَ أُمَّةِالْ هَذِهِ عَلَى شَهِیداً وَ التَّنْزِیلِ عَلَى أَمِیناً وَ ینَلِلْعَالَمِ نَذِیراً ص مُحَمَّداً بَعَثَ اللَّهَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا هُو إِلَّا إِلَهَ لَا

 وَ الْخَبِیثَ لْمَاءَا تَشْرَبُونَ الْبِلَادِ فِي مَبْثُوثٍ شَوْكٍ وَ صُمٍ حَیَّاتٍ وَ خَشِنٍ حِجَارَةٍ عَلَى مُنِیخُونَ  دَارٍ شَرِّ  فِي وَ دِینٍ شَرِّ عَلَى یَوْمَئِذٍ

 سُبُلُكُمْ بِالْبَاطِلِ نَكُمْبَیْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُونَ وَ أَرْحَامَكُمْ تَقْطَعُونَ وَ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُونَ وَ دِمَاءَكُمْ تَسْفِكُونَ وَ الْجَشِیبَ الطَّعَامَ تَأْكُلُونَ

 مَعْصُوبَة... بِكُمْ الْآثَامُ وَ مَنْصُوبَةٌ  فِیكُمْ الْأَصْنَامُ وَ خَائِفَةٌ

 تدبر

 «نَذیرٌ  إِالَّ أَنْتَ إِنْ( »1

خواهد پیام خدا را به گوش مردم برساند، صرفا هشداردهنده است؛ اینكه مردم به هشدارهاي كه مي پیامبر و بلكه هر كسي

 (37، ص17اي هدایت شوند یا گمراه، برعهده او نیست. )المیزان، جاو گوش دهند یا خیر، و عده

 ثمره در تحلیل اجتماعی

داده یا خیر، نباید بر اساس ایمان آوردن یا نیاوردن اش را درست انجام قضاوت درباره اینكه آیا یك مبلغ دین وظیفه

توان درباره كسي كه وظیفه هدایت آنان را مخاطبان وي باشد. در واقع، صرفا از اینكه مردمي هدایت شوند یا نشوند، نمي

 روند.يدهند، اما مردم مخاطب وي، زیر بار حق نمبرعهده گرفته قضاوت كرد. گاه او وظیفه خود را درست انجام مي

 

 «نَذیرٌ  إِالَّ أَنْتَ إِنْ( »2

 سوال

شود كه پیامبر وظیفه حكومت كردن و داللت بر حصر دارد، نتیجه نمي« نیستي بیش ايانذاردهنده تو»آیا از این تعبیر كه 

 و مداخله در سیاست ندارد؟



201 

 پاسخ

توان خارج ت؛ و از هر حصري نميهر حصري متناسب با فضاهاي خود و براي بیرون كردن برخي از انتظارات نارواس

خوان آموزان درسمن فقط از دانش»گوید شدن هر مطلب متفاوتي را نتیجه گرفت. مثال وقتي یك معلم سر كالس خود مي

 آید؟!توان نتیجه گرفت كه از پدر و مادر و همسرش خوشش نميآیا مي« آیدخوشم مي

، «كند این است كه بالفاصله در آیه بعد عالوه بر نذیررا خارج نميبهترین شاهد بر اینكه این حصر، همه موارد دیگر 

 هم دانست؛ یعني این گونه نیست كه او فقط و فقط نذیر باشد و نه داراي هیچ مسئولیت دیگري!« بشیر»پیامبر را 

 نتفي سازد.اما تاكید آیه بر اینكه پیامبر فقط نذیر است، درصدد است انتظار چه اموري را در مورد پیامبر ص م

 سیاق آیات قبل و بعد، این است كه مسئولیت ایمان آوردن یا نیاوردن مردم را از ایشان سلب كند.

 تاكید شده، نیز موید این برداشت است.« تو فقط انذاردهنده اي»مروري بر آیات مشابه )كه در آنها هم بر اینكه 

 شود:ارات از ایشان منتفي ميدر آیات مشابه با حصر پیامبر در انذارگر بودن، این انتظ

 ( وَ قالُوا لَْو ال أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا خودش هر وقت و هرگونه دلش خواست آیه و معجره بیاورد

 (50؛ عنكبوت/الْآیاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذیرٌ مُبین

 قُلْ ال أَمْلِكُ ند و هیچ مریضي و مشكلي متوجه وي نشود )بتواند براي خودش هرگونه مال و ثروتي جمع ك

 السُّوءُ إِنْ أَنَا إِالَّ نَذیرٌ نَفْعاً وَ ال ضَرًّا إاِلَّ ما شاءَ اللَّهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ الَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّنِيَ  لِنَفْسي

 (188اعراف/؛ وَ بَشیرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

 فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما اي در مقابل دیدگان مردم همراهش باشد )حتما گنجهایي در اختیار داشته باشد و فرشته

ٍء كُلِّ شَيْ هُ عَلىاللَّ وَ إِلَیْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذیرٌ یُوحى

 (12؛ هود/وَكیلٌ

 وَ  لَكَ  نُؤْمِنُ أَ آورند حتما آدمهاي خوب و بدون هرگونه مشكلي باشند )قالُوااینكه كساني كه به وي ایمان مي 

الْمُؤْمِنینَ؛  بِطارِدِ أَنَا ما تَشْعُرُونَ؛ وَ لَوْ رَبِّي عَلى إِالَّ حِسابُهُمْ ؛ إِنْ یَعْمَلُونَ كانُوا بِما عِلْمي ما وَ الْأَرْذَلُونَ؛ قالَ اتَّبَعَكَ

 (115-111مُبینٌ؛ شعراء/ نَذیرٌ إِالَّ أَنَا إِنْ

 ( یُفْعَلُ  ما أَدْري ما وَ الرُّسُلِ مِنَ بِدْعاً كُنْتُ ما قُلْاینكه او درباره آینده خودش و دیگران همه چیز را معلوم كند 

 (9؛ احقاف/مُبین نَذیرٌ إِالَّ أَنَا ما وَ إِلَيَّ یُوحى ما إِالَّ بِعُأَتَّ إِنْ بِكُمْ ال وَ بي

 ( قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما ؛ صادِقین كُنْتُمْ إِنْ الْوَعْدُ هذَا مَتى یَقُولُونَ وَاینكه موعد قیامت را دقیقا معلوم كند

 (26ملك/ ؛أَنَا نَذیرٌ مُبینٌ
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و « شاهد»، « داعي»، « مبشر»و « بشیر»با اینكه در آیات مختلف وظایف متعددي برعهده پیامبر ص گذاشته شده و او 

ن آیه او را تنها و و ... معرفي شده است، در ای (64؛ نساء/اللَّهِ بِإِذْنِ لِیُطاعَ  إاِلَّ  رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ)« االطاعةواجب»، « شهید»

 كند.)هشدار دهنده( معرفي مي« نذیر»تنها 

 دهد عمال:شاید بتوان نتیجه گرفت كه این عنوان به نحوي جامع همه عناوین فوق است، یعني كسي كه هشدار مي

 شود(؛دهد )چرا كه كسي كه هشدار وي را رعایت كند خوشبخت ميبشارت هم مي

 كند؛به سوي دین حق دعوت هم مي

 دهد؛شاهد بر اعمال مردم هم هست كه آنها را هشدار مي

 چنان جدي هشدار مي دهد كه انتظار دارد از او اطاعت كنند؛

 و ...

 

 «نَذیرٌ  إِالَّ أَنْتَ إِنْ( »4

شود این آیه فقط بر انذاردهنده بودن هم هست و در آیه بعد بدین مطلب تصریح مي« دهندهبشارت»چرا با اینكه پیامبر 

 پیامبر ص تاكید كرد؟

( در واقع، این فقط ناظر به تسلي دادن پیامبر 37، ص17الف. سیاق آیات، اقتضاي انذار و هشدار دادن دارد )المیزان، ج

و فضاي بحث تاكید بر این است كه در قبال گمراه شدن مخاطب، وي  (234، ص26ص است )مفاتیح الغیب )فخر رازي(، ج

 (1رخود را مسئول نبیند. )تدب

 ب. اثر انذار در هدایت بسیار بیش از ا ثر بشارت است.

 حکایت

 فرمودند:آیت اهلل جوادي آملي یكبار در درس تفسیر قریب به این مضمون مي

روند. روند، از شوق بهشت، بهشت نميآورند و به بهشت ميآن مقدار كه مردم از ترس جهنم بندگي خدا را بجا مي

خوانند! )هر دو خوانند بیشتر است از كساني كه نماز شب ميتعداد كساني كه نماز صبح مي شاهدش هم این است كه چقدر

خیزند؛ اما در مورد باید از خواب خوش برخیزند، براي نماز شب این همه وعده پاداش داده شده، تنها افراد اندكي برمي

 خیزند!(نخواندن نماز صبح )ترك واجب( هشدار به جهنم داده شده، بسیاري برمي

 (3گیرد. )تدبراي عام است كه عمال بشارت و سایر مسئولیتهاي پیامبر ص را هم دربرميج. معناي انذار به گونه

 د. ...
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 22/1/1397 نَذیرٌ فیها خَال إاِلَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ وَ نَذیراً وَ بَشیراً  بِالْحَقِّ أَرْسَلْناكَ إِنَّا 24( آیه 35( سوره فاطر )724

 ترجمه

 اي گذشت.دهنده و انذاردهنده فرستادیم؛ و هیچ امتي نیست جز اینكه در آن انذاردهندهحق بشارتهمانا ما تو را به

 نکات ادبی

 بَشيرا  

 «بشرة» ماده این از كه انددانسته «جمال و حُسن با همراه چیزي ظهور» معناي به اصل در را «بشر» كه ماده شد بیان قبال

 وقتي و است، بوده «سیماخوش» معناي به اصل در هم «بشیر» و است؛ معروف( است نمایان كه) انسان پوست ظاهر معناي به

 ،1ج اللغة، المقاییس معجم. )دارد( دادن بیم مقابل در) دادن خوش خبر بر داللت رود،مي كار به «انذار» مقابل در «بشارت»

 (251ص

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-45 534جلسه 

 هم را( دادن مژده)=  «بشارت» و است ظاهري پوست همین ماده، این اصل برخي، نظر از كه شد داده توضیح همچنین

 (125ص القرآن، ألفاظ مفردات. )شودمي شخص( صورت پوست) چهره در انبساط موجب كه اندگفته بشارت جهت این از
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 نَذیرا 

 در جلسه قبل توضیح داده شد.

 نَذیرا   وَ بَشيرا  بِالْحَقِّ أَرْسَلْناكَ

بسا بتوان این دو )كه چه« ك»حال هستند براي  هر دو« نذیرا»و « بشیرا»به است و مفعولٌ « ك»فاعل و « نا»در این جمله 

 را حال براي فاعل هم دانست(؛

تواند مد تواند داشته باشد كه با توجه به امكان استعمال یك لفظ در چند معنا همگي ميهاي مختلفي مينقش« بالحق»اما 

 نظر بوده باشد:

 (608، ص3حالي كه به حق هستي فرستادیم )الكشاف، جمُحِقّاً، تو را در أَرْسَلْناكَ باشد؛ یعني  مفعولبراي  حال

 (608، ص3مُحِقّین، ما در حالي كه به حق هستیم تو را فرستادیم )الكشاف، جأَرْسَلْناكَ  براي فاعل باشد؛ یعني حال

است  فرستادن ما فرستادني بحق بوده ق،بالح مصحوبا إرساال أَرْسَلْناكَ صله براي مصدر محذوف )ارسال( باشد، یعني

 (608، ص3)الكشاف، ج

و در مقام مفعول دوم باشد، یعني ارسلناك بالدین الصحیح: تو را با دین صحیح فرستادیم « ارسلنا»متعلق به خود فعل 

 (633، ص8البیان، ج)مجمع

وعده حق و انذار دهنده دهنده به ق، بشارتالح بالوعید نذیرا و الحق بالوعد بشیرا باشد، یعني« نَذِیراً  وَ بَشِیراً»صله براي 

 (608، ص3به وعید حق )الكشاف، ج

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-45/
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 « أ مَّة »

است( و  شهیر نیهم از« مادر» يبه كار رفته )اُمّ به معنا« مرجع»و « اصل» يبه معان در اصل« امم» قبال بیان شد كه ماده

م به كار رفته ه «نید»و « جماعت» يجهت است كه در معنا نیو ظاهرا به هم باشد؛يم« قصد كرد» يبه معنا« أمَّ»فعل  نیهمچن

 اشد. بآنها را در كنار هم جمع كرده  يواحد نیكه قصد و هدف واحد و د ندیگويم يجماعت هب« امت»است؛ در واقع، 

و  هیآ نیفته )مانند همباشند به كار ر ياله يریگكه همه با جهت يهم در مورد جماعت میدر قرآن كر« أُمَّةً واحِدَةً» ریتعب

 تیوضع ( و هم در مورد33شده باشند )زخرف/ گردانیكه همگان از خدا رو ي( و هم در مورد جماعت93و نحل/ 48/ائدهم

 (.19/ونسی؛ 213آنها بروز كند )بقره/ انیاختالفات م نكهیقبل از ا یيبشر ابتدا
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 ت:در قرآن كریم در وجوه و معاني متعددي به كار رفته اس« أمت»علي بن ابراهیم قمي توضیح داده است كه 

 ( یعني بر مذهب و دیني واحد.213)بقره/« كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً»مذهب: 

 (23)قصص/« وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ »جماعتي از مردم: 

 (120)نحل/« حَنِیفاً إِنَّ إِبْراهِیمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ»نفر از مردم، كه خداوند او را یك امت نامید: یك 

 (24)فاطر/« وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خاَل فِیها نَذِیرٌ »هاي مختلف همه جانداران جنس

 (30)رعد/« لَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَ»خاص امت حضرت محمد: 

 (8)هود/ «أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ  إِلى»نیز  ( یعني بعد از وقتي؛ و45)یوسف/« وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ »وقت: 

وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً ثُمَّ ال یُؤْذَنُ » ( و نیز28)جاثیه/« كِتابِهَا إِلى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى وَ تَرى»كل خالیق: 

 1(323، ص1تفسیر القمي، ج) .( و مانند آن فراوان است84)نحل/« لِلَّذِینَ كَفَرُوا وَ ال هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ

 خاَل

در زبان « خلوت»و « خالي بودن»ین ماده، تعابیر در اصل داللت دارد بر عاري بودن چیزي از چیزي، و از ا« خلو»ماده 

 (205، ص2معجم مقاییس اللغة، جفارسي هم رایج است. )

هم در مورد « خُلُوّ»شود كه هیچ پوششي از حیث ساختمان و ... نداشته باشد، و بدین ترتیب به مكاني گفته مي« خاَلء»

زمان »به معناي « خال الزمان»رود، تعبیر د زمانِ گذشته به كار ميرود و هم در مورد مكان، اما چون در مورزمان به كار مي

وَ ما مُحَمَّدٌ براي این كلمه در قرآن كریم زیاد به كار رفته است: )« گذشتن و سپري شدن»باشد و این معناي مي« گذشت و رفت

                                                      
أَيْ عََلى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ وَ مِنْهُ الْجَمَاعَةُ « كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحَِدةً»هُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ الْأُمَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى وُجُوهٍ كَثِیرَةٍ فَمِنْهُ الْمَذْهَبُ وَ هُوَ قَوْلُ.  1

وَ مِنْهُ « إِنَّ إِبْراهِیمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِیفاً»أَيْ جَمَاعَةً وَ مِنْهُ الْوَاحِدُ قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ أُمَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ « وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ» وَ هُوَ قَوْلُهُ مِنَ النَّاسِ

وَ هِيَ « كَذلِكَ َأرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها ُأمَمٌ»وَ مِنْهُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ص وَ هُوَ قَوْلُهُ « وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال فِیها نَذِیرٌ» وَ قَوْلُهُأَجْنَاسُ جَمِیعِ الْحَیَوَانِ وَ هُ

یَعْنِي الْوَقْتَ وَ مِنْهُ یَعْنِي بِهِ الْخَلْقَ « أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ إِلى»أَيْ بَعْدَ وَقْتٍ وَ قَوْلُهُ « ي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍوَ قالَ الَّذِ»أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ص وَ مِنْهُ الْوَقْتُ وَ هُوَ قَوْلُهُ 

وَ مِثْلُهُ « وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً ثُمَّ ال یُؤْذَنُ لِلَّذِینَ كَفَرُوا وَ ال هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ»قَوْلُهُ  وَ« كِتابِهَا إِلى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى وَ تَرى»كُلَّهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ 

 كَثِیرٌ.
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قَدْ خَلَتْ  ؛141بقرة/ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ؛6رعد/ ،تْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُالتُ قَدْ خَلَ  ؛144آل عمران/ ،خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَیْكُمُ  ؛214بقرة/،مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؛24فاطر/، ا خَال فِیها نَذِیرٌ إِلَّ ؛137آل عمران/ ،مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

 ( 297مفردات ألفاظ القرآن، ص( )119آل عمران/ ،نامِلَ مِنَ الْغَیْظِالْأَ

كُلُوا وَ اشْرَبُوا رود )يو بدین معنا گاه به صورت اسم فاعل در وصف زمانها )االیام خالیه و القرون الخالیه و ...( به كار م

 (204، ص2معجم مقاییس اللغة، جمعناي روزهاي سپري شده است )و به  (24؛ حاقة/هَنیئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَیَّامِ الْخالِیَةِ

 خَال بَعْضُهُمْ إِلى ؛14بقرة/ ،شَیاطِینِهِمْ  وَ إِذا خَلَوْا إِلىبه معناي آن است كه در خلوت به هم رسیدند )« خال الي فالن»تعبیر 

 (298مفردات ألفاظ القرآن، ص( )76، بقره/بَعْض

ردم؛ و به همین مناسبت یعني او را در خلوت رها ك« خَلَّیْتُ فالنا»شود مثال گفته ميو  رودتفعیل مياین ماده وقتي به باب 

 (298صمفردات ألفاظ القرآن، ) (5/هتوب) «فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ»شود؛ مثال گفته مي« تخلیه»به هر رها كردني 

كه براي كندن گیاهان به « خلي»است و این ماده با ماده « لوخ»اند كه این معناي بیان شده ناظر به ماده برخي تذكر داده

التحقیق فى یعني همچنان در مكانش باقي ماند( است متفاوت است. )« خأل فیه)»كه به معناي استقرار « خأل»رود و ماده كار مي

 1(137، ص3كلمات القرآن الكریم، ج

را « خلو»از « خأل»و « خلي»هاي رفته است و اگر تمایز ماده بار در قرآن كریم به كار 28و مشتقاتش جمعا « خلو»ماده 

 بپذیریم، ظاهرا این دو ماده در قرآن كریم به كار نرفته است.

 حدیث

 ( از امام جواد ع روایت شده كه فرمود:1

سوگند آن حجتي  داوند)سوره قدر( با مخالفانتان بحث كنید تا پیروز شوید، كه به خ« انا انزلناه»اي جماعت شیعه! با سوره 

 *است بر خالیق بعد از رسول خدا ص و همانا آن ملكه دین شماست و غایت علم ما

« اردهندگان بودیمحم، قسم به كتاب مبین، همانا ما آن را در شبي مبارك نازل كردیم، همانا ما انذ»اي جماعت شیعه! با 

 *مر پس از رسول اهلل ص است.( با مخالفانتان بحث كنید كه همانا این خاص والیان ا3-1)دخان/

 «اي گذشت.دهو هیچ امتي نیست جز اینكه در آن انذاردهن»فرماید اي جماعت شیعیان: همانا خداوند تبارك و تعالي مي

 اش حضرت محمد ص است!گفته شد: یا اباجعفر! انذاردهنده

 د؟قاط زمین زنده و حاضر بوفرمود: درست گفتي؛ اما آیا او كه انذاردهنده بود از زمان بعثتش در تمام ن

 سوال كننده گفت: خیر.

تاده بود فرمود: آیا كسي را او كه بفرستد، انذاردهنده او نیست همان گونه كه خود حضرت محمد ص را كه خدا فرس

 انذاردهنده از جانب خدا بود؟

                                                      
مهموزة فانّ الخلى یائیّا بمعنى الجزّ، و منه و لیعلم أّن المعنى المذكورة للماّدة المعتلّة بالواو، و قد خلطوا بین هذه المادّة و بین المعتلّة بالیاء، و ال.  1

 ه أى لم یبرح مكانه.المخالة بمعنى ما یجعل فیه الخلى اى النبات و العشب المجزوز و یعلق على عنق الدابّة. و الخأل مهموزا بمعنى االستقرار فیقال خأل فی
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 گفت: بله.

 انذاردهنده اي را برانگیخته بود.پس به همین ترتیب، حضرت محمد ص از دنیا نرفت مگر اینكه  فرمود:

گردانیده است!  گفت: اگر بگویم نه، باید اذعان كنم كه رسول اهلل حق كساني كه در صلب مردان از امتش بودند را ضایع

 سپس گفت: آیا قرآن كفایتشان نمي كرد؟

 فرمود: بله، به شرطي كه مفسري برایش بیابند!

 گفت: آیا پیامبر تفسیرش نكرد؟

 طالب است.كل[ آن را براي یك نفر تفسیر كرد و براي امت شءن آن یك نفر را بازگو نمود و او علي بن ابيفرمود: ]

 توانند بكنند!كننده گفت: یا اباجعفر! این ]نكته كه فرمودید[ مطلب خاصي است كه عامه مردم تحملش نميسوال

ار است دینش در آن ظاهر شود ]یا: دینش بر همه غلبه كند[ فرمود: خداوند ابا دارد از اینكه تا پیش از آنكه زماني كه قر

شان به دین اسالم را[ مخفي مي كردند جز در سرّ و خفا پرستیده شود، همان گونه كه رسول اهلل ص همراه با خدیجه ]دینداري

 تا اینكه دستور به آشكار كردن آمد.

 گفت: آیا صاحب این دین را سزد كه مخفي كند؟

طالب روزي كه همراه با رسول اهلل ص اسالم آورد تا زماني كه ]پیامبر ص[ امرش را اظهار فرمود ي بن ابيفرمود: آیا عل

 مخفي نكرد؟

 گفت: بله.

 فرمود: امر ما نیز چنین است تا موعدش برسد.
 نوشت:پي*

رع است و هر سال در مضا« تنزلُ المالئكه»حجت آوردن با سوره قدر به این است كه سوال شود با توجه به اینكه فعل 

 شوند؟!شوند، وقتي پیامبر ص از دنیا رفت، بر چه كسي نازل ميشب قدر فرشتگان نازل مي

 250، ص1الكافي، ج

دَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَ

 ...بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ 

تَفْلُجُوا فَوَ اللَّهِ إِنَّهَا لَحُجَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ  «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ »جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ خَاصِمُوا بِسُورَةِ  وَ عَنْ أَبِي

 عِلْمِنَابَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّهَا لَسَیِّدَةُ دِینِكُمْ وَ إِنَّهَا لَغَایَةُ 

فَإِنَّهَا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ خَاصَّةً بَعْدَ  «حم وَ الْكِتابِ الْمُبِینِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَیْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِینَ»یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ خَاصِمُوا بِ 

 رَسُولِ اللَّهِ ص

 « وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خاَل فِیها نَذِیرٌ »رَكَ وَ تَعَالَى یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ یَقُولُ اللَّهُ تَبَا

 !قِیلَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ نَذِیرُهَا مُحَمَّدٌ ص

 ؟قَالَ صَدَقْتَ فَهَلْ كَانَ نَذِیرٌ وَ هُوَ حَيٌّ مِنَ الْبِعْثَةِ فِي أَقْطَارِ اْلأَرْضِ
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 .فَقَالَ السَّائِلُ لَا

 ؟فِي بِعْثَتِهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَذِیرٌ ص رَأَیْتَ بَعِیثَهُ أَ لَیْسَ نَذِیرَهُ كَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

 .فَقَالَ بَلَى

 قَالَ فَكَذَلِكَ لَمْ یَمُتْ مُحَمَّدٌ إِلَّا وَ لَهُ بَعِیثٌ نَذِیرٌ 

 ؟قَالَ وَ مَا یَكْفِیهِمُ الْقُرْآنُ؛ مَّتِهِاللَّهِ ص مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ مِنْ أُقَالَ فَإِنْ قُلْتُ لَا فَقَدْ ضَیَّعَ رَسُولُ 

 !قَالَ بَلَى إِنْ وَجَدُوا لَهُ مُفَسِّراً

 ؟قَالَ وَ مَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

 .هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع كَ الرَّجُلِ وَقَالَ بَلَى قَدْ فَسَّرَهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ فَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذَلِ

 !قَالَ السَّائِلُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ كَانَ هَذَا أَمْرٌ خَاصٌّ لَا یَحْتَمِلُهُ الْعَامَّةُ 

ةَ مُسْتَتِراً حَتَّى أُمِرَ كَمَا أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَعَ خَدِیجَ هَرُ فِیهِ دِینُهُ قَالَ أَبَى اللَّهُ أَنْ یُعْبَدَ إِلَّا سِرّاً حَتَّى یَأْتِيَ إِبَّانُ أَجَلِهِ الَّذِي یَظْ 

 .بِالْإِعْلَانِ

 ؟قَالَ السَّائِلُ یَنْبَغِي لِصَاحِبِ هَذَا الدِّینِ أَنْ یَكْتُمَ

 ؟ى ظَهَرَ أَمْرُهُتَّقَالَ أَ وَ مَا كَتَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع یَوْمَ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص حَ

 .قَالَ بَلَى

 قَالَ فَكَذَلِكَ أَمْرُنَا حَتَّى یَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.

 

 گوید:در فرازي مي 1.گذشت قبال آن از فرازهایي كه پرسندمي ایشان از سواالتي و رسدمي ع صادق امام خدمت زندیقي( 2

                                                      
 :فرازهاي دیگري از این پرسش و پاسخ در جلسات زیر گذشت.  1

 /naml-an-27-67http://yekaye.ir/ 1، حدیث42چلسه

 araf-http://yekaye.ir/al-007-008/ 5نوشت، پي86جلسه

 dukhan-http://yekaye.ir/ad-044-38/ 2، حدیث137جلسه

 seen-http://yekaye.ir/ya-036-79/ 2، حدیث170جلسه

 furqan-kaye.ir/alhttp://ye-025-48/ 3، حدیث203جلسه

 qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-40/ 2، حدیث398جلسه

 qalam-http://yekaye.ir/al-68-15/ 2نوشت، پي481جلسه 

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-19/ 4، حدیث600جلسه

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-48/ 3، حدیث629جلسه

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-49 3، حدیث630جلسه 

http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-38/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-48/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-40/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-15/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-48/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-49/
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د برایشان پیامبري مبعوث فرمود؟ چون من در آنها مكتوبات به من خبر بدهید از مجوسیان ]زرتشتیان[ كه آیا خداون

اي دارند كه بدان ام؛ آنان به ثواب و عقاب اقرار دارند و احكام شرعيهایي شفابخش دیدههایي رسا و مَثَلحكیمانه و موعظه

 كنند.عمل مي

تابي از نزد خداوند داوند پیامبري را با كو خ« اي گذشت.هیچ امتي نیست جز اینكه در آن انذاردهنده»امام صادق ع فرمود: 

 به سویشان مبعوث فرمود، اما او را انكار كردند و با كتابش مخالفت ورزیدند. ...

 346، ص2اإلحتجاج )للطبرسي(، ج

 ... وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ كَثِیرَة

یَةً یُقِرُّونَ بِالثَّوَابِ َو هُمْ كُتُباً مُحْكَمَةً وَ مَوَاعِظَ بَلِیغَةً وَ أَمْثَالًا شَافِقَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَجُوسِ أَ َفبَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً فَإِنِّي أَجِدُ لَ

هِ فَأَنْكَرُوهُ وَ جَحَدُوا وَ قَدْ بُعِثَ إِلَیْهِمْ نَبِيٌّ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّ «یرٌ نْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال ِفیها نَذِمِ»الْعِقَابِ وَ لَهُمْ شَرَائِعُ یَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ ع مَا 

 ... كِتَابَه

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

هایي وضع نمود و برایشان منارههمانا خداوند تبارك و تعالي بندگان را از راههاي هدایت باخبر نمود و در آن راهها 

 و آورد ایمان و كند توبه كه را كسى امآمرزنده بسیار من كه حقّا و»بدانان خبر داد كه چگونه آن راه را بپیمایند و فرمود 

اي ( پس هركه تقو27مائده/)« .پذیردمى تقواپیشگان از فقط خدا»: ( و فرمود 82)طه/« دیاب هدایت سپس كند، شایسته هاىعمل

الهي را در آنچه به او امر كرده در پیش گیرد در حالي به مالقات خدا نائل شود كه بدانچه حضرت محمد ص آورده است 

 مومن باشد، 

اما هیهات هیهات كه قومي از دست رفتند و مردند پیش از آنكه هدایت یابند و گمان كردند كه ایمان آورده اند در حالي 

 ك ورزیدند. كه از حیثي كه نمي دانند شر

 همانا كسي كه از در وارد خانه شود هدایت یافته است و كسي كه راه دیگري در پیش گیرد راه هالكت را پیموده است. 

خداوند طاعت وليّ امر خود را به طاعت رسولش گره شد و طاعت رسولش را به طاعت خویش؛ پس هركه طاعت آنان 

رده است و نه رسولش را، و این همان اقرار است بدانچه از نزد خداوند عز و كه ولي امرند را ترك كند نه خدا را اطاعت ك

 كه داده رخصت خدا»هایي باشید كه ( و به دنبال خانه31)اعراف/« نزد هر مسجدي زینتتان را برگیرید»جل نازل شده است كه 

 آنها فروشى و خرید و تجارت هیچ كه مردانى»و او به شما خبر داد كه آنان ( 36)نور/« شود یاد آنها در نامش و دنیاب رفعت

« شود دگرگون آن در هادیده و هادل كه ترسندمى روزى از كند،نمى مشغول زكات پرداختن و نماز كردن برپا و خدا یاد از را

 (37)نور/

 در خود امر این به تصدیق در را آنان سپس گرداند؛ خلق بین ممتاز و خالص خویش، امر براي را پیامبراني خداوند همانا

 (24)فاطر/« اي گذشت.هیچ امتي نیست جز اینكه در آن انذاردهنده »و فرمود  گرداند ممتاز و خالص ، فرموده كه انذاراتي
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ل سرگردان شد كسي كه جاهل ماند و هدایت یافت كسي كه بصیرت یافت و تعقل كرد، كه همانا خداوند عز و ج

بد كسي ( و چگونه هدایت یا46)حج/« .است كور هاستسینه در كه دلهایى لیكن نیست كور چشمها حقیقت، در»فرماید مي

 كند.كه بصیرت ندارد و چگونه بصیرت داشته باشد كسي كه تدبر نمي

هاي هدایت را تعقیب از رسول خدا ص و اهل بیتش پیروي كنید و بدانچه از نزد خداوند نازل شده اقرار نمایید و نشانه

و نبوت بقیه پیامبران  آنان عالمتهاي امانت و تقوایند و بدانید كه اگر كسي حضرت عیسي بن مریم ع را انكار كند كنید كه همانا

 را اقرار نماید واقعا ایمان نیاورده است؛

به را كامل كنید و  ها و ردپاها باشید تا دینتانها بیابید و از پشت حجابها در پي نشانهراه را با جستجو كردن از مناره

 خداوند كه پروردگارتان است ایمان آورید.

 48-47، ص2ج و 182-181، ص1الكافي، ج

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ 

 1...ي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبِ

 وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ » یهَا الْمَنَارَ وَ أَخْبَرَهُمْ كَیْفَ یَْسلُكُونَ فَقَالَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخْبَرَ اْلعِبَادَ بِطُرُقِ الْهُدَى وَ شَرَعَ لَهُمْ فِ

 بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ فِیمَا أَمَرَهُ لَقِيَ اللَّهَ مُؤْمِناً «نَإِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِی» وَ قَالَ  «تَدىوَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْ وَ آمَنَ

وتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  أَشْرَكُوا مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّهُ مَنْ أَتَى الْبُیُوَهَیْهَاتَ هَیْهَاتَ فَاتَ قَوْمٌ وَ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ یَهْتَدُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ آمَنُوا 

 طَاعَةَ نْ تَرَكَرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وَ طَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فَمَاهْتَدَى وَ مَنْ أَخَذَ فِي غَیْرِهَا سَلَكَ طَرِیقَ الرَّدَى وَصَلَ اللَّهُ طَاعَةَ وَلِيِّ أَمْ

وَ الْتَمِسُوا الْبُیُوتَ  «عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  خُذُوا زِینَتَكُمْ» نْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَعِوُلَاةِ الْأَمْرِ لَمْ یُطِعِ اللَّهَ وَ لَا رَسُولَهُ وَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ 

قامِ الصَّالةِ َو إِیتاءِ إِ رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ » مْفَإِنَّهُ أَخْبَرَكُْم أَنَّهُ «فِیهَا اسْمُهُ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ َو یُذْكَرَ» الَّتِي

 لِكَ فِي ُنذُرِهِ فَقَالَسُلَ لِأَمْرِهِ ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِینَ بِذَخْلَصَ الرُّإِنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَ «الزَّكاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ

 وَ لكِْن لْأَبْصارُافَإِنَّها ال تَعْمَى » قَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُعَتَاهَ مَنْ جَهِلَ وَ اهْتَدَى مَنْ أَبْصَرَ وَ  «وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال فِیها نَذِیرٌ»

بَیْتِهِ َو أَقِرُّوا بِمَا  صِرُ مَْن لَمْ یَتَدَبَّرْ اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَهْلَوَ كَیْفَ یَهْتَدِي مَنْ لَمْ یُبِْصرْ وَ كَیْفَ یُبْ «تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

مَ ع وَ أَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ لتُّقَى وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِیسَى ابْنَ مَرْیَافَإِنَّهُمْ عَلَامَاتُ الْأَمَانَةِ وَ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اتَّبِعُوا آثَارَ الْهُدَى 

 مِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ.آثَارَ تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِینِكُمْ وَ تُؤْرَاءِ الْحُجُبِ الْمِنَ الرُّسُلِ لَمْ یُؤْمِنْ اقْتَصُّوا الطَّرِیقَ بِالْتِمَاسِ الْمَنَارِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ وَ

 تدبر

 «ذیرٌنَ فیها خَال إاِلَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ وَ نَذیراً وَ بَشیراً بِالْحَقِّ أَرْسَلْناكَ إِنَّا( »1

  فرستادیم؛ انذاردهنده و دهندهبشارت حقفرماید كه ما به حق تو را بهخداوند در مورد پیامبر ص مي

 .گذشت ايانذاردهنده آن در اینكه جز نیست امتي هیچ چرا كه

                                                      
وا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً لَا یَصُْلحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ إِنَّكُمْ لَا تَكُونُونَ صَالِحِینَ حَتَّى تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُوا حَتَّى تُصَدِّقُوا وَ لَا تَُصدِّقُوا حَتَّى تُسَلِّمُ.  1

رُوطِ وَ الْعُهُودِ فَمَنْ وَفَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَرْطِهِ َو اسْتَعْمَلَ مَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ َتعَالَى لَا یَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الْوَفَاءَ بِالشُّ وَ تَاهُوا تَیْهاً بَعِیداً

 سْتَكْمَلَ مَا وَعَدَهُوَصَفَ فِي عَهْدِهِ نَالَ مَا عِنْدَهُ وَ ا
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براي انذار  (3و  1شود كه پیامبر و دین او )احادیث اگر این مطلب را به خاتم پیامبران بودن پیامبر ص گره بزنیم نتیجه مي

 تمامي امتها تا قیامت كافي است.

 تاملی با خویش

 ا باور داریم؟آیا این مطلب را م

  یا غلبه ظاهري دنیاي غرب از سویي،

 مان در شناخت و ارائه معارف اسالم از سوي دیگر،كاريو كم

 كنیم كه ...!كاري كرده كه گمان مي

 

 «نَذیراً  وَ بَشیراً بِالْحَقِّ أَرْسَلْناكَ إِنَّا( »2

  فرستادیم؛ انذاردهنده و دهندهبشارت حقبه را تو ما همانا

 توان نتیجه گرفت:در این جمله، چنانكه در نكات ادبي گذشت از این تعبیر مي« بالحق»توجه به ظرفیت نحوي با 

 هم خدا بحق بود پیامبرش را فرستاد؛

 هم پیامبرش بحق بود كه خدا او را فرستاد؛

 هم خود این فرستادن امر حقي بود؛ و

 هم بشارت و انذاري كه آورد بشارت و انذار به حق بود.

 آور، هم محتواي پیام، و هم خود ارسال پیام حق است؛یعني هم فرستنده، هم پیام

 یعني اساسا سر و كار مخاطبان دین فقط با حقي است كه از جانب حقي توسط حقي به شیوه حقي آمده است.

 ي تسلیم نباشد!چقدر جان و روح انسان باید آلوده به باطل و دور از حق و حقیقت دور باشد كه در برابر چنین حق

 

 «نَذیرٌ فیها خَال إِالَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ( »3

 سوال

اي و اگر فرضاً مي خواستیم، حتما در هر قریه كُلِّ قَرْیَةٍ نَذیرا وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا في»فرماید اي دیگر ميخداوند در آیه

 اي انذاردهنده اي داشته باشد.ن نیست كه حتما هر قریهاین تعبیر ظهورش در این است كه چنی« فرستادیمانذاردهنده اي مي

 ؟«گذشت ايانذاردهنده آن در اینكه جز نیست امتي هیچ»فرماید شود با این آیه كه مياین مطلب چگونه جمع مي

 پاسخ 

آنها را در كنار هم  يواحد نیكه قصد و هدف واحد و د ندیگويم را يجماعتالف. در نكات ترجمه گذشت كه امت 

اي باشد؛ و مقیاس را این آیه ضابطه فرستادن انذاردهنده را همین دانسته كه یك وحدت رویه اي در جامعه جمع كرده باشد.
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اي داشته باشند، یك شهر و منطقه جغرافیایي قرار نداده است. پس اگر صدها شهر و بلكه چند كشور یك وحدت رویه

 است. انذاردهنده برایشان كافي

 ب. ...

 

 «نَذیرٌ فیها خَال إِالَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ وَ( »4

 .گذشت ايانذاردهنده آن در اینكه جز نیست امتي هیچ

 اما این بدان معنا نیست كه:

 (37، ص17)المیزان، ج«( فیها»بلكه فرمود « منها»حتما آن انذاردهنده از خودشان برخاسته باشد )نفرمود 

جل، انسان، یا رفرد، »و نفرمود « أمت»( )فرمود 38، ص17اي مستقیما برسد )المیزان، جنذاردهندهحتما به هر فردي هم ا

سي هست كه ك(، حتما 3البته هر فردي از این جهت كه در امتي هست و همانند آن امت بر شیوه و آییني است )تدبر...«( 

لزوما  شود هرچند معنایش این نیست كهتمام مي نسبت بدان شیوه و آیین هشدار داده باشد؛ یعني منطقا حجت بر همه

 تك افراد برود.اي سراغ تكانذاردهنده

 شناختیثمره دین

ین كند، داش شروع به تحقیق در بسا بتوان نتیجه گرفت كه خداوند خبر داده كه هركس در هر جامعهاز مطلب فوق چه

 ه شخص بتواند مسیر درست را بیابد.حتما در مسیر تحقیقش انذار و هشدارهایي وجود خواهد داشت ك

حقیقي بودن هاي رایج در جهان، بر تها و آیینشاید بدین جهت است كه در اسالم و بویژه در شیعه، برخالف اغلب دین

سازد، از اینكه اش حتما نمایان ميداند كه خداوند راه حق را براي جویندهشود. كسي كه حق است و مياصول دین اصرار مي

 كند.تنها پروا ندارد، بلكه استقبال هم ميتحقیق قرار بگیرد نهمورد 

 

 «ذیرٌنَ فیها خَال إاِلَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ وَ نَذیراً وَ بَشیراً بِالْحَقِّ أَرْسَلْناكَ إِنَّا( »5

تاكید كرد كه هر  دهنده و هم به عنوان انذاردهنده فرستاد، اما فقط بر اینچرا با اینكه پیامبر را هم به عنوان بشارت

 اي انذاردهنده دارد؟جامعه

كند كه هر دو را در نظر بگیرد الف. چون این دو را در عبارت اول با هم آورد، آوردن یكي براي مخاطب كفایت مي

 2(28، ص9؛ البحر المحیط، ج6081، ص3)الكشاف، ج

 ،9ج نور، )تفسیر. است بوده تربیش انبیا هشدار دم،مر غفلت دلیل به امّا است، انذار و بشارت انبیا ىوظیفه كه این ب. با

 (492ص

                                                      
 ذكرها، على ذكرها دلّ محالة، ال بالبشارة مشفوعة النذارة كانت لما قلت ذكرهما؟ بعد اآلیة آخر في البشیر عن النذیر بذكر اكتفى كیف: قلت فإن.  1

 ا.ذكرهم على اآلیة اشتملت قد سیما ال
 ه.علی للداللة حذف و مراد، أنه على ذلك فدل نَذِیراً، وَ بَشِیراً: قوله في بها مشفوعة ألنها بشیر، عن نذیر بذكر اكتفى و.  2
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 (3شود. )جلسه قبل، تدبرج. مفهوم انذار به نحوي است كه شامل بشارت، و بلكه شامل سایر مسئولیتهاي پیامبر هم مي

 د. ...

 

  «نَذِیرٌ فِیها خَال إِلَّا أُمَّةٍ مِنْ إِنْ»( 6

 آن هست؛ اگر هیچ امتي نیست مگر اینكه نذیري در

 (492ص ،9ج نور، )تفسیر. است نبوده خالى الهى حجّت از زمین هرگز شود كهپس معلوم مي

 

 

 الْمُنیرِ  بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ  وَ بِالْبَیِّناتِ  رُسُلُهُمْ  جاءَتْهُمْ قَبْلِهِمْ  مِنْ الَّذینَ كَذَّبَ  فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ  إِنْ وَ 25( آیه 35( سوره فاطر )725

23/1/1397 

 ترجمه

اند؛ ]در حالي كه[ پیامبرانشان براي آنها و اگر تو را تكذیب كنند، قطعا كساني كه پیش از آنان بودند ]نیز[ تكذیب كرده

 ي روشنگر آوردند.دالیل آشكار و كتابها و نوشته

 نکات ادبی

 لْبَيِّناتِا

 است؛ اضداد از اصطالحا كه است كلماتي از( است رایجاین كلمه  هم فارسي زبان در كه) «بین» قبال بیان شد كه ماده

 معني به «بیان» و ؛(رسیدن هم به و اتصال) «وصل» معناي به هم و رودمي كار به( جدایي و فاصله) «فصل» معناي به هم یعني

 برخي كلمه، ریشه به توجه با و است الضمیرمافي آشكاركننده كه گویندمي بیان جهت این از كالم به و است كردن آشكار

 جدا با باید انسان آن در كه گویندمي بیان جهت این از كالم به و است اجمال و ابهام از بعد كردن آشكار معناي به بیان اندگفته

 به و ریشه همین از هم[ دلیل]=  «بیِّنه» و. كند آشكار را خود مبهم مراد آنها بین كردن برقرار اتصال سپس و كلمات كردن

 .باشد داشته آشكار كامال داللت كه است چیزي معناي

  /shuara-http://yekaye.ir/ash-026-195 114جلسه 

 الزُّب رِ 

دن چیزي اندن: یكي محكم كردر معاني متعددي به كار رفته است. برخي همه این معاني را به دو معنا برگردانده« زبر»ماده 

 ( 44ص ،3ج اللغة، المقاییس و دیگري قرائت و كتابت و اموري از این سنخ. )معجم

به « الحدید زُبْرة»چین محكم كردن را داریم كه در همین تعبیر به معناي چاه با سنگ« البِئر زَبَرْتُ»در معناي اول تعبیر 

( و این كلمه 44ص ،3ج اللغة، المقاییس ( )معجم96/كهف الْحَدِیدِ؛ زُبَرَ شود )آتُونِيمي« زُبُر»معناي قطعه آهن است و جمع آن 

http://yekaye.ir/ash-shuara-026-195/
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 «فَرِحُونَ لَدَیْهِمْ  ِبما حِزْبٍ كُلُّ زُبُراً بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَتَقَطَّعُوا»رود؛ چنانكه اي به كار ميتكه شدهبه طور مجاز براي امر تكه

 (377ص القرآن، ألفاظ زب شدند )مفردات( به معناي آن است در آن امر چند ح53/)مؤمنون

(. البته اهل لغت 45ص ،3ج اللغة، المقاییس معجمبه معناي نوشتن و یا گاه خواندن است )« زبر»گفته شد كه یك معناي 

شدت شود، بلكه به نوشته یا نوشتني كه با غلظت و اي به كار برده نميبراي هر نوشتن یا نوشته« زبر»اند كه ماده تذكر داده

است( هر نوشته و كتابي از كتب آسماني است كه وقوف « زُبُر»)جمعِ آن هم « زبور»گویند، و گفته شده كه همراه باشد زبور مي

آن كتابي است كه فقط مشتمل بر احكام عقلي « زبور»اند (، و نیز گفته196/شعراء ؛الْأَوَّلِینَ زُبُرِ لَفِي إِنَّهُ وَبر آن دشوار باشد )

شود، بویژه هم شامل احكام عقلي و هم شامل احكام شرعي مي« كتاب»مواعظ و ...( و نه احكام شرعي باشد در حالي كه  )مثال

 الذِّكْرِ، بَعْدِ مِنْ  الزَّبُورِ فِي كَتَبْنا لَقَدْ وَ ؛163/زَبُوراً، نساء داوُدَ آتَیْنا كه این كلمه براي خاص كتاب حضرت داوود به كار رفته )وَ

( اما شاید تعبیر 377ص القرآن، ألفاظ ( و معروف است كه كتاب وي شامل بر احكام شرعي نبوده است. )مفردات105/اءأنبی

 ( شاهدي علیه این مدعا باشد.43/قمر) «الزُّبُرِ فِي بَراءَةٌ لَكُمْ أَمْ»

نبشته( و شده )سنگانجام ميكتابتي بوده كه روي سنگ « زبور»اند كه برخي هم تفاوت زبور و كتاب را در این دانسته

 الفروقتدریجا در مورد عموم كتابها و كتابتها به كار رفته، اما در مجموع معناي غلظت و سختي را در خود حفظ كرده است )

است، چرا كه « كتاب»تر از در كتابت و كتاب بودن ثابت« زبور»اند ( و برخي هم به همین مناسبت گفته286ص اللغة، في

 (634، ص8البیان، جشده است. )مجمعبوده كه بر روي سنگ حك مياي نوشته

كند بر تثبیت بدین ترتیب، برخي این دو معنا را هم به یك معنا برگردانده و بر این باورند كه اصل این ماده داللت مي

 كلمات في ر و نظر )التحقیقخطوطي با استحكام، و این خط اعم از آن است كه با كتابت باشد یا با امر طبیعي خارجي یا با فك

 (305ص ،4ج الكریم، القرآن

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 8این ماده و مشتقاتش جمعا 

 الْم نيرِ

 و «دهنده نور» معناي به و است افعال باب در« نور»از ماده  فاعل اسم «مُنیر»همین سوره توضیح داده شد كه  20در آیه 

 .باشدمي «بخشروشني»

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-20 720جلسه 

 حدیث

[ نیز] بودند تو از پیش كه پیامبراني قطعا ند،كرد تكذیب را تو اگرپس »( از امام باقر روایت شده است: اینكه مي فرماید 1

حالل و حرام «  و الكتاب المنیر»كه همان كتابهاي انبیا در نبوت است « الزُبُر و»است  كه آیات« آوردند البینات ند؛اشده تكذیب

 است.

 128، ص1تفسیر القمي، ج
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وَ »آیَاتُ هِيَ الْ «بِالْبَیِّناتِ  وادْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُفَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَ»وَ فِي رِوَایَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ 

  لْحَرَامَ.االْحَلَالَ وَ  «وَ الْكِتابِ الْمُنِیرِ»وَ هِيَ كُتُبُ الْأَنْبِیَاءِ بِالنُّبُوَّةِ  «الزُّبُرِ

 

 :فرمودند كه كرده روایت ع صادق امام از غیاث بن حفص( 2

 تابيبي این كند،مي تابيبي و جزع كه هم كسي و كند؛مي صبر اندكي ورزد،مي شكیبایي و صبر كه كسي همانا! حفص اي

 [.دنیاست بودن موقت به اشاره ظاهرا] است اندك جزعش و

 كرد عوثمب را ص محمد حضرت[ وقتي] جل و عز خداوند كه چرا كارهایت تمام در شكیبایي به باد تو بر: فرمود سپس

 كنندگانِ تكذیب و. گزین دوري زیبنده ايشیوه به آنان از و باش شكیبا گویندمي آنچه بر و»: فرمود و داد مدارا و صبر دستور او به

 ؛(11-10/مزمل)« !واگذار من به را[ ثروت و] نعمت صاحب

 دلیك دوستى گویى است، دشمنى او و تو میان كه كسى گاه آن كن، دفع است بهتر خود آنچه به[ را بدى»]: فرمود نیز و

[ انسانیت كمال از] بزرگى سهم كه كسى جز را آن و یابند،نمى اندبوده شكیبا كه كسانى جز را[ خصلت] این و و گرددمى

 (.35-34/فصلت)« .یافت نخواهد دارد،

 كه دادند، قرار هجوم مورد را او و داشتند روا حقش در عظیمي هايآزار كه جایي تا ورزید شكیبایي ص اهلل رسول پس

 با پس شود؛مى تنگ گویندمى آنچه از تو سینه كه دانیممى قطعاً و»: فرمود نازل جل و عز خداوند و آمد، تنگ به اشسینه

 (.98-97/حجر)« .باش كنندگان سجده از و گوى؛ تسبیح پروردگارت، ستایشِ

 یقین، به»: ودفرم نازل دلیل همین به جل و عز خداوند و شد اندوهگین و دادند قرار هدف و كردند تكذیب را او هم باز

 انكار را خدا اتآی ستمكاران بلكه كنند،نمى تكذیب را تو آنان واقع در. كندمى غمگین سخت را تو گویندمى آنچه كه دانیممى

 آنان به ما یارى ات كردند شكیبایى دیدند آزار و شدند تكذیب آنچه بر ولى شدند، تكذیب پیامبرانى نیز تو از پیش و. كنندمى

 ؛(33-32/انعام) «رسید

 ص اهلل رسول و نمودند تكذیب را او و كردند یاد بدي به هم را تعالي و تبارك خداوند حد هم گذر كردند وآنان از این 

 خداوند پس دارم؛ن صبر كنند یاد چنین را خدا اینكه بر اما ورزیدم شكیبایي آبرویم و امخانواده و خودم مورد در من: فرمود

 خستگى و رنج چهی و آفریدیم روز شش در است دو آن میان در كه را آنچه و زمین و هاآسمان یقین به و»: كرد نازل جل و عز

 پس پیامبر در جمیع احوالش صبر كردند ... . (.39-38/ق) «باش شكیبا گویندمي آنچه بر پس نرسید؛ ما به

 1971، ص1تفسیر القمي، ج؛  88، ص2الكافي، ج

 دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِیعاً عَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِيِّ

 :عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

                                                      
)تنها تفاوت این بود كه در  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-10گذشت:  455متن كامل این حدیث به نقل تفسیر قمي قبال در جلسه  1

 تر است.آمده بود كه ظاهرا نسخه كافي درست« تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ ذَكَرُوا وَ فَقَعَدُوا»به صورت « تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَدَّوْا فَذَكَرَ اللَّهَ فَتَ» آنجا عبارت

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-10/


215 

 َو جَلَّ بَعَثَ عَلَیْكَ بِالصَّبْرِ فِي َجمِیعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ زِعَ جَزِعَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَیَا حَفْصُ إِنَّ مَْن صَبَرَ صَبَرَ قَلِیلًا وَ إِنَّ مَنْ جَ

وَ قَالَ  «أُولِي النَّعْمَةِ كَذِّبِینَوَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا وَ ذَرْنِي وَ الْمُ  ما یَقُولُونَ وَ اصْبِرْ عَلى» مُحَمَّداً ص فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ فَقَالَ

ا الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما وَ ما یُلَقَّاها إِلَّ  بَیْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ]السَّیِّئَةَ[ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ وَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ » تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ » عَلَیْهِ  رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّفَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ وَ «و حَظٍّ عَظِیمٍ یُلَقَّاها إِلَّا ذُ

قَدْ » هُ عَزَّ وَ جَلَثُمَّ كَذَّبُوهُ وَ رَمَوْهُ فَحَزِنَ لِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّ «نَ السَّاجِدِینَ وَ كُنْ مِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  بِما یَقُولُونَ أَنَّكَ یَضِیقُ صَدْرُكَ 

فَصَبَرُوا  مِنْ قَبْلِكَ بَتْ رُسُلٌ وَ لَقَدْ كُذِّ یَجْحَدُونَ  مِینَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ لكِنَّ الظَّالِ فَإِنَّهُمْ ال یُكَذِّبُونَكَ  نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُكَ الَّذِي یَقُولُونَ

هُ فَقَالَ َقدْ صَبَرْتُ تََبارَكَ وَ تَعَالَى وَ كَذَّبُو  فَتَعَدَّوْا فَذَكَرَ اللَّهَ فَأَلْزَمَ النَّبِيُّ ص نَفْسَهُ الصَّبْرَ «ما كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا عَلى

یْنَهُما فِي وَ الْأَرْضَ وَ ما بَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ » وَ جَلَّ ضِي وَ لَا صَبْرَ لِي عَلَى ذِكْرِ إِلَهِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّفِي نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ عِرْ

 ...  أَحْوَالِهي جَمِیعِفِفَصَبَرَ النَّبِيُّ ص  «ما یَقُولُونَ  فَاصْبِرْ عَلى وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ  سِتَّةِ أَیَّامٍ 

 

 ( عبدالواحد بن مختار از امام باقر ع كرده است كه ایشان فرمودند:3

رساند اش بگویند ضرري به او نمياي عبدالواحد! اگر كسي صاحب راي و اندیشه صحیح باشد هر چه مردم درباره

 ا مرگش سر رسد.تكوهي خدا را عبادت كند  رسد حتي اگر ]تنها[ در بااليهرچند بگویند كه او دیوانه است؛ و به او ضرر نمي

 245، ص2ج ،الكافي

تَارِ الْأَنْصَارِيِّ  عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ

 عْفَرٍ عقَالَ قَالَ أَبُو جَ

 مَا یَضُرُّهُ وَ لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ یَا عَبْدَ الْوَاحِدِ مَا یَضُرُّ رَجُلًا إِذَا كَانَ عَلَى ذَا الرَّأْيِ مَا قَالَ النَّاسُ لَهُ وَ لَوْ قَالُوا مَجْنُونٌ وَ

 1یَعْبُدُ اللَّهَ حَتَّى یَجِیئَهُ الْمَوْتُ.

                                                      
 :است توجه قابل است طبیعي مومن براي این و ترسدنمي تكذیب از مومن اینكه درباره هم روایت چند . این 1

: قَالَ عَلْقَمَةَ عَنْ  الِحٍصَ  عَنْ  إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  شُعَیْبٍ بْنِ  نُوحِ  عَنْ سُلَیْمَانَ نِ بْ حَمْدَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا

 صُدُورُنَا بِذَلِكَ ضَاقَتْ قَدْ وَ الْأُمُورِ عَظَائِمِ إِلَى یَنْسُبُونَنَا النَّاسَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولِ بْنَا یَا ع لِلصَّادِقِ فَقُلْتُ عَلْقَمَةُ قَالَ...  لَهُ قُلْتُ قَدْ وَ ع مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ قَالَ

 إِلَى ع یُوسُفَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ 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 فَقَالَ

 التَّابُوتِ أَمَامَ زَوْجَهَا قَدَّمَ أَنَّهُ وَ یَهَافَهَوِ أُورِیَاءَ امْرَأَةِ إِلَى نَظَرَ حَتَّى الطَّیْرَ  تَبِعَ أَنَّهُ إِلَى اوُدَ دَ یَنْسُبُوا لَمْ  أَ بِذُنُوبِهِ ابْتُلِيَ أَنَّهُ إِلَى ع أَیُّوبَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ بِالزِّنَا هَمَّ أَنَّهُ

 سَحَرَةٌ  أَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْبِیَاءِ یعَجَمِ یَنْسُبُوا لَمْ أَ «وَجِیهاً اللَّهِ عِنْدَ كانَ وَ قالُوا مِمَّا اللَّهُ هُبَرَّأَ» حَتَّى آذَوْهُ وَ عِنِّینٌ أَنَّهُ إِلَى مُوسَى یَنْسُبُوا لَمْ أَ بِهَا تَزَوَّجَ ثُمَّ قُتِلَ حَتَّى

 «مَجْنُونٌ شَاعِرٌ أَنَّهُ» ىإِلَ ص[ مُحَمَّداً] محمد نَبِیَّنَا یَنْسُبُوا لَمْ أَ یُوسُفُ اسْمُهُ نَجَّارٍ رَجُلٍ مِنْ بِعِیسَى حَمَلَتْ أَنَّهَا إِلَى ع عِمْرَانَ بِنْتَ مَرْیَمَ یَنْسُبُوا لَمْ أَ الدُّنْیَا طَلَبَةُ

 أَظْهَرَهُ  حَتَّى حَمْرَاءَ قَطِیفَةً  الْمَغْنَمِ مِنَ  لِنَفْسِهِ  أَخَذَ أَنَّهُ إِلَى بَدْرٍ یَوْمَ  یَنْسُبُوهُ  لَمْ أَ لِنَفْسِهِ  هَااسْتَخْلَصَ حَتَّى بِهَا یَزَلْ فَلَمْ  حَارِثَةَ بْنِ زَیْدِ امْرَأَةَ هَوِيَ  أَنَّهُ  إِلَى یَنْسُبُوهُ لَمْ أَ

 إِلَى یَنْسُبُوهُ لَمْ  أَ «الْقِیامَةِ مَیَوْ غَلَّ بِما یَأْتِ یَغْلُلْ مَنْ وَ یَغُلَّ أَنْ لِنَبِيٍّ كانَ ما وَ» ابِهِكِتَ فِي بِذَلِكَ أَنْزَلَ وَ الْخِیَانَةِ مِنَ ص نَبِیَّهُ بَرَّأَ وَ الْقَطِیفَةِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 إِلَى یَنْسُبُوهُ لَمْ أَ «یُوحى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ. الْهَوى عَنِ یَنْطِقُ ما وَ» سُبْحَانَهُ فَقَالَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ كَذَّبَهُمُ حَتَّى ع عَلِيٍّ عَمِّهِ ابْنِ فِي «الْهَوَى عَنِ یَنْطِقُ» ص أَنَّهُ

 وَ  «نَصْرُنا أَتاهُمْ حَتَّى أُوذُوا وَ كُذِّبُوا ما عَلى فَصَبَرُوا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ لَقَدْ  وَ» عَلَیْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ حَتَّى عَلَیْهِمْ اللَّهِ مِنَ رَسُولٌ إِنَّهُ قَوْلِهِ فِي الْكَذِبِ

 (103ص ،(للصدوق) األمالي) یْلَتِهلَ طُولَ فِرَاشَهُ فَارَقَ مَا اللَّهِ وَ فَقِیلَ السَّمَاءِ إِلَى الْبَارِحَةَ  بِيَ عُرِجَ یَوْماً قَالَ  لَقَدْ
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تواند همین سوره درباره تكذیب نسبت به پیامبران احادیث و تدبرهایي گذشت كه اغلب آنها در اینجا نیز مي 4در آیه 

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-4 704كنیم: جلسه مطرح شود و از طرح مجدد آنها خودداري مي

 تدبر

 «الْمُنیرِ بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ وَ یِّناتِبِالْبَ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ كَذَّبَ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »1

 را با دالیل –كه سخن خداوند است  –ترین سخن ترین انسانها بودند، برترین و راستپیامبران، كه راستگوترین و برحق

 آوردند؛ و بسیاري ایشان را تكذیب كردند! روشنگر هایي( و كتاب)بینات آشكار

ند، تعجب اي زیر بار آن نرفتند و بلكه آن را دروغ شمردها گفتیم و عدهترین روشترین سخنان را با حقپس اگر حق

 نكنیم و از تالش براي تبلیغ حق و حقیقت مایوس نشویم.

 گَردِ پیامبران و پیام آنان نمي رسیم!نه خود ما و نه سخن ما كه در حق بودن به 

 

 «الْمُنیرِ بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ وَ یِّناتِبِالْبَ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ كَذَّبَ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ( »2

بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ َو  وا قَبْلِكَ جاؤُكُذِّبَ رُسُلٌ مِنْفَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ »این آیه بسیار شبیه است به آیه دیگري كه مي فرماید 

 (184عمران/)آل« الْكِتابِ الْمُنیر

كه مورد  كنندگان تاكید شد و در دیگري بر وضعیت پیامبرانتفاوت این دو آیه آن است كه در یكي بر رفتار تكذیب

 تكذیب واقع شدند.

رغم اند كه عليم كساني هستند كه سخن حق را تكذیب كنند؛ و هم كساني بودهیعني بدانیم در طول تاریخ، همواره ه

 اینكه سخن حقشان تكذیب شد از پاي ننشستند.

رابر تكذیب بكنندگان حق ناامید شویم، و نه گمان كنیم كه ما تنها كساني هستیم كه قرار است در نه از كثرت تكذیب

 سخن حق استقامت ورزیم.

 

 «قَبْلِهِمْ  مِنْ الَّذینَ كَذَّبَ فَقَدْ ذِّبُوكَیُكَ إِنْ وَ( »3

 (214ص ،2ج نور، )تفسیر .بردمى باال انسان در را مقاومت و صبر ىروحیه گذشتگان، تاریخ با آشنایى

 (493ص ،9ج نور، )تفسیر .است انسان تسلّى ىمایه دیگران، مشكالت با آشنایى

 

 «مُنیرِالْ بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ ... الَّذینَ كَذَّبَ» (4

                                                      
 مَقَالَتُهُ  تُصَدَّقَ لَا أَنْ ىعَلَ الْمُؤْمِنِ  مِیثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي نْ عَ فَرْقَدٍ بْنِ  دَاوُدَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 (249ص ،2ج الكافي،) مُلْجَمٌ مِنٍمُؤْ كُلَّ لِأَنَّ بِفَضِیحَتِهَا إِلَّا نَفْسَهُ  یَشْفِي مُؤْمِنٍ مِنْ مَا وَ عَدُوِّهِ مِنْ یَنْتَصِفَ لَا وَ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مِهْرَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ انَمَرْوَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (250ص ،2ج الكافي،) لِعَدُوِّه غَرَضاً الدُّنْیَا فِي وَلِیَّهُ جَعَلَ
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 (493ص ،9ج نور، است. )تفسیر بوده آنان دعوت محتواى از آگاهى و علم با و لجاجت و عمد روى از انبیا تكذیب

 

 «الْمُنیرِ بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ» (5

 (214ص ،2ج نور، )تفسیر. است بوده اعتقادى و فكرى فرهنگى، حركت یك تاریخ، طول در انبیا حركت

 این را در کانال نگذاشتم

 «الْمُنیرِ بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ( »6

 كتاب را آورد؟« زبور»اند چرا بعد از دانسته« كتاب»را به معناي « زبور»با اینكه 

لي كتاب وهایي مشتمل بر ذكر خداوند است كه متضمن احكام شرعي نیست ها و نوشتهالف. شاید زبور اشاره به صحیفه

 انجیل )المیزان، واي است كه مشتمل بر شریعتهاي الهي است مانند كتاب نوح و ابراهیم تورات منیر كتابهاي آسماني نازل شده

 (38ص ،17ج

ست كه شده؛ شاید علت تكرار این ااي است كه روي سنگ حك ميدبي اشاره شد كه زبور در اصل نوشتهب. در نكات ا

 (634، ص8البیان، جاست. )مجمع« كتاب»تر از در كتابت و كتاب بودن ثابت« زبور»

عناي معجزات مبه هاي با شدت و غلظت باشد و نه كتاب، در واقع این سه به ترتیب نهي« زبر»ج. احتمال دارد منظور از 

 (460ص ،3ج المحیط، آشكار و امور ترساننده و كتابهاي نوراني بوده باشد.  )البحر

 د. ...

 

 

 24/1/1397 نَكیرِ  كانَ  فَكَیْفَ كَفَرُوا الَّذینَ أَخَذْتُ ثُمَّ 26( آیه 35( سوره فاطر )726

 ترجمه

 گیريِ من چگونه بود؟!سختسپس كساني را كه كفر ورزیده بودند ]به قهر[ گرفتم، پس 

 نکات ادبی

 نَکيرِ

و دلش  شناسدياست كه انسان م يتیوضع« عرف»است. « عرف»ماده درست نقطه مقابل ماده  نیاست كه ا 1«نكر»از ماده 

)معجم المقاییس  كند بلكه به بدي و انكار آن حكم مي كندآن است كه عقل بدان اعتراف نمي« نكر»؛ و ردیگيبا آن آرام م

 ( 265، ص12التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج؛ 476، ص5اللغة، ج

                                                      
و در برخي جلسات گذشته هم بدان اشاره شد.  /ankabut-http://yekaye.ir/al-029-45بیان شده بود  210. درباره این ماده بحثي در جلسه  1

 داختیم.اما چون ناقص بود این بار به طور كاملتر بدان پر

http://yekaye.ir/al-ankabut-029-45/
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( 70؛ هود/أَیْدِیَهُمْ ال تَصِلُ إِلَیْهِ نَكِرَهُم فَلَمَّا رَأىبه معناي آن است كه نشناخت و چیزي را ناشناخته قلمداد كرد )« نَكِرَ»

 (265، ص12التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج)

( و آن 824فردات ألفاظ القرآن، صم)( را امر دشواري كه ناشناخته است معرفي كرده ءٍ نُكُرشَيْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ إِلى)« نُكُر»

 (266، ص12، جالتحقیقباشد )اند: چیزي كه بشدت ناشناخته و مورد انكار ميصفت مشبهه معرفي كرده را

كم در مورد جهل بوده، و كم يو نوع روديبار آن نم رین آن را تصور نكرده و زاست كه دل انسا يزیدر اصل چ« انكار»

بوده كه قلب انسان بدان اذعان  نیانكار ا نیبه كار رفته، چون سبب ا ردیگ يكه با زبان مورد انكار و مخالفت قرار م يزیهر چ

اما با زبان انكار  دانديكه انسان در باطن م يزیهرچند گاه در مورد چ؛ (36؛ رعد/وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ یُنْكِرُ بَعْضَه) است كردهينم

؛ 823)مفردات ألفاظ القرآن، ص (83؛ نحل/یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُون) رود.يهم به كار م كنديم

« مُنكَر»و اسم مفعول آن  (58یوسف/ ، هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؛ 22َ؛ نحل/وبُهُمْ مُنْكِرَةٌقُلُ)« مُنكِر»و اسم فاعل آن   (266، ص12، جالتحقیق

 باشد( مي62؛ نحل/نَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَقالَ إِ)

در حسن و قبحش  ایو كنديو قباحت آن حكم م ياست عقل سالم به زشت يهر كارعالوه بر این، به معناي « منكَر»

 (823به قبح آن حكم كرده باشد )مفردات ألفاظ القرآن، ص عتیرمتوقف مانده اما ش

 (745، ص6)مجمع البیان، ج .(74؛ كهف/لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُكْراً) است« مُنكَر»صفت، و به معناي نیز « نُكْر»

( 19)لقمان/« الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرإِنَّ أَنْكَرَ »این ماده به صورت افعل تفضیل )أنكر( هم در قرآن كریم به كار رفته است 

رسد اما نزد عقل و عقالء صدایي مُنكَر است و خواهد بگوید با اینكه صداي االغ بسیار بلند است وسریع به گوش ميكه مي

 (268، ص12، جالتحقیق)شناسد. كسي آن را به حسن و خوبي نمي

 ( همان طور كه41نمل/؛ نَكِّرُوا لَها عَرْشَهاي درآوریم كه شناخته نشود )به معناي آن است كه چیزي را به صورت« تَنْكِیر»

 (823مفردات ألفاظ القرآن، صبه معناي انجام كاري است براي شناساندن چیزي. )« تعریف»

و بیاید نوعي معناي ممانعت كردن دارد و به معناي آن است كه كاري در مورد ا« علي»وقتي با حرف « تنكیر»و « انكار»

 (823مفردات ألفاظ القرآن، ص) انجام دادم كه مانع او شود و او را از انجام كاري بازدارد.

( كه یعني 18ملك/و  35و فاطر/ 45و سبأ/ 44)حج/ «فَكَیْفَ كانَ نَكِیرِ »تواند به صورت مصدر به كار رود هم مي« نكیر»

در همان معناي « انكار»اند كه این و دیگران توضیح داده (267ص ،12، جالتحقیقمن درباره او چگونه بوده است )« انكار»ببینید 

گیري من در قبال كافران چگونه بوده ( یعني ببین كه ممانعت و سخت824مفردات ألفاظ القرآن، صباشد )مي« انكار علي»

 است؟!

یعني آن روز هیچ « ئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِیرما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ یَوْمَ»تواند به معناي صفت )شبیه منكِر( به كار رود و هم مي

تواند به معناي مصدري باشد، یعني در آن روز منكِري كه مانع عذاب من شود نخواهید داشت؛ و البته در همین آیه هم مي

 (267، ص12، جالتحقیقراهي براي انكار آن نخواهید داشت. )

 است.بار در قرآن كریم به كار رفته  37« نكر»ماده 
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 نکته نحوی

 ویعني انكار  بوده است،« نكیري»متكلم وحده است؛ در اصل « ي»در این آیه، جایگزین حرف « نكیرِ »كسره پایاني كلمه 

 «.من»گیريِ ممانعت و سخت

 حدیث

 ( از امام حسن عسكري ع روایت شده است:1

 نگرفت مگر اینكه عزیز شد.هیچ عزتمندي حق را ترك نكرد مگر اینكه ذلیل شد و هیچ ذلیلي حق را 

 489تحف العقول، ص

 .یلٌ إِلَّا عَزَّعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَا تَرَكَ الْحَقَّ عَزِیزٌ إِلَّا ذَلَّ وَ لَا أَخَذَ بِهِ ذَلِ

 

 ( از رسول اكرم ص روایت شده است: 2

 گذارد؛ چ راه گریزي برایش نميگیرد هیهمانا خداوند به ظالم مهلت مي دهد؛ اما به محض اینكه او را مي

 بودند ستمگر كه حالى در را شهرها وقتى پروردگارت، گرفتن[ قهر به] بود گونه این و»سپس این آیه را تالوت كردند: 

 (102/هود) «.است سخت و دردناك او گرفتن[ قهر به] آرى. گرفتمى[ قهر به]

 292، ص5البیان، جمجمع ؛ 1997، ص4؛ صحیح مسلم، ج74، ص6صحیح بخاري، ج

سُولُ اللَّهِ رَ، قَالَ: قَالَ  أَبِي مُوسَىبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ، حَدَّثَنَا بُرَیْدُ بْنُ أَ

 سَلَّمَ:]آله و[  صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَ

  ؛فْلِتْهُلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُإِنَّ اللَّهَ لَیُمْ

 1«وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالَِمةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ »قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: 

 تدبر

 «نَكیرِ كانَ فَكَیْفَ كَفَرُوا الَّذینَ أَخَذْتُ ثُمَّ( »1

 دهد كه پیامبرانش را تكذیب كنند؛دهد و حتي به آنان اجازه ميمهلت ميخداوند به كافران 

 اما این بدان معني نیست كه كاري به كار آنان نخواهد داشت:

 چوب خدا صدا نداره؛

                                                      
 و برخي دیگر از مجامع روایي اهل سنت بدین صورت آمده است: 578، ص11حبان، ج. این حدیث در صحیح ابن 1

سَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ نْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَِبي مُوبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَیْدٌ، عَأَخْبَرَنَا أَبُو یَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَعِیدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَ

«  أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌنَّوَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إَِذا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِ» مَّ تَلَاثُ "إِنَّ اللَّهَ یُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یَنْفَلِتْ"سَلَّمَ قَالَ: ]آله و[  عَلَیْهِ وَ

 (102)هود/

 بدین صورت آمده است: 135، ص1كنز الفوائد، جشبیه این مضمون هم در 

 ا أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخْذَةً رَابِیَةً.وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یُمْهِلُ الظَّالِمَ حَتَّى یَقُولَ أَهْمَلَنِي ثُمَّ إِذَ
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 وقتي بخوره دوا نداره!

 

 «أََخذْتُ ثُمَّ...  رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ»( 2

 (493ص ،9ج نور، )تفسیر. است حجت اتمام از بعد خداوند، قهر

 

 «نَكیرِ كانَ فَكَیْفَ كَفَرُوا الَّذینَ أَخَْذتُ یُكَذِّبُوكَ ... ثُمَّ إِنْ وَ( »3

 (493ص ،9ج نور، )تفسیر. است حقّ پیروان تسلّى ىمایه كفّار، كیفر در خداوند قدرت و قهر بیان

 

 «نَكیرِ كانَ فَكَیْفَ كَفَرُوا الَّذینَ أَخَذْتُ ثُمَّ( »4

سپس كافران  جاي اینكه بفرماید سپس كافران را مجازات مي كنم و ببینید كه مجازات من چه سخت است؛ فرمود:چرا به 

 گیرم؛ ...؟را مي

ار برده كه بر ( و شاید این كنایه را بدین جهت به ك38، ص17الف. این تعبیر كنایه از مجازات كردن است )المیزان، ج

 خداوند هستند اشاره كند. اینك هم در ید قدرتاینكه كافران هم

نها را رها نمي گذارد خواهد اشاره كند كه تاكنون بدانها اختیار داده و آنها را رها گذاشته بود؛ اكنون دیگر آب. شاید مي

 گیردشان.و مي

 ج. ...

 

 «نَكیرِ كانَ فََكیْفَ كَفَرُوا الَّذینَ أَخَذْتُ ثُمَّ (5

 است: الزم قدرت، مانور

 (493ص ،9ج نور، )تفسیر است؟! انگیزهراس كافران،چقدر سخت و عذاب

 

  «نَكِیرِ كانَ فَكَیْفَ»( 6

 (493ص ،9ج نور، )تفسیر. بگیرید عبرت كفرپیشه جوامع سرنوشت از

 

 در کانال نگذاشتم

 ...«كَفَرُوا  الَّذینَ أَخَذْتُ ... ثُمَّأَرْسَلْناكَ  إِنَّا» (7

 متكلم وحده )گرفتم( تغییر كرد؟چرا سیاق بحث، به ضمیر 
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ماند تا خواهد نشان دهد كه خداوند چنان عهده دار عذاب آنان مي شود كه هیچكس بین آنان و خدا نميالف. شاید مي

 1(42، ص17)المیزان، ج بخواهد آنان را شفاعت یا یاري كند.

 ب. ...

 

 وَ  بیضٌ جُدَدٌ  الْجِبالِ مِنَ وَ  أَلْوانُها مُخْتَلِفاً ثَمَراتٍ بِهِ  فَأَخْرَجْنا ماءً  السَّماءِ مِنَ  زَلَأَنْ اللَّهَ أَنَّ  تَرَ لَمْ أَ 27( آیه 35( سوره فاطر )727

 25/1/1397 سُودٌ غَرابیبُ  وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفٌ حُمْرٌ

 ترجمه

هایي از كوهها، راه آوردیم؛ و اي كه خداوند از آسمان، آبي فرو فرستاد پس با آن ثمراتي به رنگهاي مختلف بیرونآیا ندیده

 سفید و سرخ به رنگهاي مختلف، و ]راههاي[ سیاهي به نهایت سیاه.

 نکات ادبی

 ثَمَراتٍ

 .آید دست به و شود زاده دیگري چیز از كه است چیزي هر معناي به اصل در «ثمر» قبال بیان شد كه ماده

 و( 25/بقره رِزْقاً؛ ثَمَرَةٍ نْ مِ مِنْها رُزِقُوا) «ثمرة»  آن واحد كه انددانسته «درخت بار میوه،» معناي به را «ثَمَر» كلمه برخي

 آید دست به چیزي از كه نفعي هر دمور در تدریجا و است «ثِمار» و ،(22/بقره رِزْقاً؛ الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ  فَأَخْرَجَ) «ثمرات» آن جمع

 . رودمي كار به هم( … و ایمان ثمره علم، ثمره) معنوي امور در حتي چنانكه است، شده اطالق

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-34 615جلسه 

 أَلْوان ها م خْتَلِفا  ثَمَراتٍ

كنایه از مطلقِ  هایي كه رنگهایشان مختلف است، اما مفسران احتمال داده اند كه این تعبیرمعني ظاهري این عبارت میوه

هاي رنگارنگ از ما پذیرایي فالني با طعامها و میوه»شود تنوع میوه ها از حیث طعم و رنگ و بو ... باشد، چنانكه وقتي گفته مي

 (42، ص17معنایش تنوع غذا و میوه است نه صرفا تنوع رنگهاي آنها. )المیزان، ج« كرد

 جدد

كه  است، رفته كار به متعددي بسیار معاني در كه است الفاظي از «جدد» ادههمین سوره بیان شد كه م 16در بحث از آیه 

 لغت اهل بین در و اشاره شد( 27/فاطر «بِیضٌ جُدَدٌ الْجِبالِ مِنَ وَ»: جُدَّة جمع جُدَد،) است« نمایان و آشكار راهي»یكي از آنها 

 :است نظر اختالف ماده این ریشه و اصل درباره

 دیگري عظمت؛ یكي: برگردانند معنا سه این به را همه كه اندكوشیده و دانسته مختلف معناي سه در اصل در را آن برخي

 اند.نامیده جاده شودمي قطع و پیموده كه جهت این از هم را جُدَد و جاده و كردن، «قطع» سومي و بهره، و حظ

                                                      
 .العذاب من فینجوا ینصرهم أو لهم یشفع حتى أحد بینهم و بینه یتخلل ال اهلل إلى أمرهم أن فیه الوجه لعلف.  1

http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
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 غَرابيب  

ز رنگ كالغ برگرفته كه ظاهرا ا« سیاه»ساخته شده به معناي « غِرْبیب»به معناي كالغ است؛ و از این كلمه، كلمه « غُراب»

یاه، به جهت س( به تعبیر دیگر، به رنگ شدیدا 605ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 422ص ،4ج اللغة، المقاییس شده است. )معجم

 شود.مي« غرابیب»( كه جمع آن، 635، ص8البیان، جشود )مجمعگفته مي« غربیب»شباهتش با رنگ كالغ، 

تنها « غرابیب»مه اي دیگر بحث خواهد شد؛ اما كلشاء اهلل در آیهاز آن ان« غُراب»و چگونگي اشتقاق « غرب»درباره ماده 

 ت.همین یك بار در قرآن كریم به كار رفته اس

 «س ودٌ غَرابيب »

 )به معناي سیاه( است.« أسود»هم جمع « سود»است؛ «( سیاه»)به معناي « غربیب»جمع « غرابیب»

؛ از این جهت ترجمه (29ص ،9ج المحیط، البحر)این تركیب براي تاكید بر مفهوم سیاهي و یكدست سیاه بودن است 

بود كه غربیب كه براي تاكید بر أسود بودن است بعد از آن بیاید و  اقتضاي طبیعي كالم این«. سیاهي به نهایت سیاه»شد به 

كند؛ و البته به لحاظ نحوي برخي تر ميگفته شود ولي این جابجا كردن و مقدم را موخر آوردن كالم را بلیغ« سود غرابیب»

 (302ص ،9ج المحیط، ؛ البحر6351ص ،8ج البیان، را بدل یا عطف بیان براي غرابیب هم در نظر گرفته اند )مجمع« سود»

آنگاه  ( كه609، ص3)الكشاف، ج« بیض»دانست ویا عطف به « جدد»توان عطف به را مي« غرابیب سود»همچنین عبارت 

 توضیح داده بخواهد شد. 2كند كه در تدبر دو معناي متفاوت را القا مي

 3اختالف قرائت

 حدیث

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:1 

                                                      
 سود و تقدیره التأخیر و التقدیم على هذا و الفراء قال فیها خطط ال واحد لون على سود غرابیب الجبال من و أي «سُودٌ غَرابِیبُ وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفٌ».  1

 إال تكون ال الغرابیب إذ تأكیدا یكون أن األجود و به غرابیب یبین بیان عطف سود یكون أن ینبغي أقول و حالك أسود و غربیب أسود یقال ألنه غرابیب

 التأخیر و التقدیم على یحمل أن من أولى هذا و زیدا زیدا رأیت كقولك فیكون سودا
 یتأخر، أن حقه كان و األبلغ، الوصف قدم: عطیة ابن فقال. تابعا یكون أن اللون ذلك في الغایة الواضح حق من و غربیب، أسود و حلكوك، أسود.  2

: كقولك المؤكد، یتبع أن التوكید حق من و لالسود، تأكید الغربیب: الزمخشري قال و. هذا على كثیرا یأتي الفصیح العرب كالم لكن المعنى، في هو كذلك و

 إنما و الطیر العائذات المؤمن و:النابغة كقول أضمر، لما تفسیرا بعده الذي فیكون قبله، المؤكد یظهر أن وجهه و ذلك أشبه ما و یقق، أبیض و فاقع، أصفر

 من و. المؤكد حذف یجیز من مذهب على إال یصح ال هذا و. انتهى. جمیعا اإلضمار و اإلظهار طریق من الواحد المعنى على یدل حیث التوكید، لزیادة یفعل

 كون یحسنه و أحسن، هذا و غرابیب، من بدل سود: قیل و. غرابیب سود أي التأخیر، و التقدیم على هو: قیل و. مالك ابن اختیار هو و ذلك، منع من النحاة

 طامحة العین: )الشاعر قال و بالسواد، یخضب الذي یعني ،«الغریب الشیخ یبغض اللّه أن»: الحدیث في جاء ما منه و تأكیدا، یستعمل أن فیه یلزم لم غرابیب

 (غربیب و مالحيّ منها البعض/  غالیة اللّه خلق تعاجیب من و: )آخر قال و( غربیب الوجه و الئحة الرجل و/    سابحة الید و
 / مُخْتَلِفةً  ؛  جُدَد / جُدُد / جَدَد مُخْتَلِفاً.  3

http://yekaye.ir/al-fater-35-16/
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شود؛ ثابت مي شود و با عقلهاست كه معرفت او تثبیت مي گردد و با فكر است كه حجتع خداوند بر او استدالل مياز صُن

 هاي روشن مشهور است.به ]كثرت[ دالیل معروف، و به بینه

 41ص ،(للشعیري)األخبار جامع؛ 20ص ،1ج المتعظین، بصیرة و الواعظین روضة

 ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 2.بِالْبَیِّنَات مَشْهُورٌ بِالدَّلَاالتِ مَعْرُوفٌ حُجَّتُهُ تُثْبَتُ بِالْفِكْرِ وَ مَعْرِفَتُهُ تُثْبَتُ بِالْعُقُولِ وَ عَلَیْهِ یُسْتَدَلُّ اللَّهِ بِصُنْعِ 

  

 ( از امام صادق ع در روایت معروف توحید مفضل آمده است:2

زي بدان نیست هاي انباشته شده از گِل و سنگ بنگر، همان كه غافالن آن را اموري اضافي كه نیااي مفضل! به این كوه

ماند براي كساني كه هایش ميبارد و در درهپندارند؛ و ببین چه اندازه منافع فراواني دارند. از جمله اینكه برف بر آنها ميمي

گیرند؛ و در يافتد كه از آنها رودهاي بزرگ سرچشمه مهایي به راه ميشود و چشمهكم آب ميبدان نیاز دارند و این برف كم

هایي هست كه حیوانات روید كه شبیه آن در صحرا نمي روید؛ و در آن غارها و پناهگاهاین كوهها انواعي از گیاهان و دواها مي

مورد استفاده قرار  هایي در برابر دشمنانور[ به عنوان دژ و قلعهالعباز درندگان به آنجا پناه مي برند؛ و آنها ]كوههاي صع

ات هست؛ و هایي از جواهرشود؛ و در آنها معدنگیرد؛ و از آنها سنگهایي براي ساختمان و آسیاب و غیره تراشیده ميمي

 كاربردهاي دیگري كه جز آن كه در علم خویش از پیش اینها را مقدر فرموده از آن خبر ندارد.

 148ص 57و ج 127ص ،3ج األنوار، بحار ؛151ص المفضل، توحید

 :ع الصَّادِقُ قَالَقال عُمَر  بْنُ الْمُفَضَّلُ حَدَّثَنِي قَالَ سِنَانٍ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَى

                                                      
 تلحق أن فیه یجوز التكسیر جمع و لوانها،أ اختلفت حد على ألوانها، مختلفة: علي بن زید قرأ و. ألوانها اختلف حد على أَلْوانُها، مُخْتَلِفاً: الجمهور قرأ

 . تلحق ال أن و التاء،

 قال. الجمهور كقراءة: لزهريا قرأ و. قطعته: ءالشي جددت: قولك من قطع: بحر ابن قال. جدة جمع الدال، فتح و الجیم بضم جُدَدٌ،: الجمهور قرأ و

 كما جدائد، و جدد و جدیدة معج[: جُدُد] الدال و الجیم بضم أیضا، عنه و. یلیها ما لون الجبال في الطریق من تخالف ما هي و جدة، جمع: اللوامح صاحب

 المعنى، في حاتم أبو یجزه لم و ال،الد و الجیم بفتح[: جَدَد] أیضا عنه و أربع جدائد أم السراة جون: ذؤیب أبو قال. سفائن و سفن و سفینة: االسم في یقال

 جدد یقال: عبیدة أبو قال و. بعض من بعضها المنفصل الواضحة الخطوط و الطرائق موضع وضعه المبین، الواضح الطریق هو: غیره قال و .أثرا صححه ال و

 المحیط، )البحر .انتهى. واناألل واضحة جدیدة آثار: بمعنى جدید جمع جدد: اللوامح صاحب قال و. اآلیة هذه في الجدید لمعنى مدخل ال و جدید، جمع في

 (29ص ،9ج
 بِالدَّلَاالتِ مَعْرُوفٌ حُجَّتُهُ تَثْبُتُ بِالتَّفَكُّرِ وَ مَعْرِفَتُهُ تُعْتَقَدُ بِالْعُقُولِ وَ عَلَیْهِ یُسْتَدَلُّ اللَّهِ  بِصُنْعِ ع قَالَ ع الْمُؤْمِنِین أَمِیر عندر جامع االخبار چنین آمده است:  1

 .بِالْبَیِّنَاتِ مَشْهُودٌ
 . این مضمون از امام رضا ع نیز روایت شده است: 2

 زِیَادٍ  أَبِي بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ الْقُلْزُمِيِّ  زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْكَاتِبُ عَمْرٍو بْنُ  حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ  بْنِ الْحَسَنِ  بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الْمَأْمُونِ  عِنْدَ لْكَلَامِا بِهَذَا یَتَكَلَّمُ ع الرِّضَا الْحَسَنِ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ  ع طَالِبٍ بِيأَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ  عُمَرَ  بْنِ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنِي قَالَ  بِجُدَّةَ  الصَّلَاةِ صَاحِبِ الْجُدِّيِّ

 (35ص ،(للصدوق) التوحید... ) حُجَّتُه تَثْبُتُ رَةِبِالْفِطْ وَ مَعْرِفَتُهُ  یُعْتَقَدُ بِالْعُقُولِ وَ عَلَیْهِ یُسْتَدَلُّ  اللَّهِ بِصُنْعِ...  التَّوْحِیدِ فِي



224 

 فِیهَا الْمَنَافِعُ وَ إِلَیْهَا حَاجَةَ لَا فَضْلًا الْغَافِلُونَ  یَحْسَبُهَا الَّتِي الْحِجَارَةِ وَ الطِّینِ مِنَ الْمَرْكُومَةِ الْجِبَالِ هَذِهِ إِلَى مُفَضَّلُ یَا ... انْظُرْ

 الَّتِي الْغَزِیرَةُ الْعُیُونُ  مِنْهُ فَتَجْرِي مِنْهُ ذَابَ مَا یَذُوبُ وَ  إِلَیْهِ اجُیَحْتَ لِمَنْ قِلَالِهَا فِي فَتَبْقَى الثُّلُوجُ عَلَیْهَا تَسْقُطَ أَنْ ذَلِكَ فَمِنْ كَثِیرَةٌ

 [ فِیهَاتَكُونُ] ونَیَكُ وَ السَّهْلِ فِي مِثْلُهَا یَنْبُتُ  لَا الَّتِي الْعَقَاقِیرِ وَ النَّبَاتِ مِنَ ضُرُوبٌ فِیهَا [تَنْبُتُیَنْبُتُ ] وَ الْعِظَامُ الْأَنْهَارُ مِنْهَا تَجْتَمِعُ

 مِنْهَا یُنْحَتَ وَ الْأَعْدَاءِ مِنَ لِلتَّحَرُّزِ الْمَنِیعَةُ الْقِلَاعُ وَ حُصُونُالْ مِنْهَا یُتَّخَذَ وَ الْعَادِیَةِ السِّبَاعِ مِنَ لِلْوُحُوشِ [مَقَائِلُمَعَاقِلُ ] وَ كُهُوفٌ

 ... .عِلْمِه سَابِقِ يفِ لَهَا الْمُقَدِّرُ إِلَّا یَعْرِفُهَا لَا أُخَرُ خِلَالٌ فِیهَا وَ الْجَوَاهِرِ مِنَ لِضَرْبٍ مَعَادِنُ فِیهَا یُوجَدَ وَ الْأَرْحَاءِ وَ لِلْبِنَاءِ الْحِجَارَةُ

 

 كند؟!عباس روایت شده است: شخصي خدمت پیامبر اكرم ص رسید و گفت: آیا پروردگارت رنگرزي مي( از ابن3

 فرمود: بله، رنگي كه هیچگاه رنگ و رویش نرود! سرخ و زرد و سفید!

 342، ص11مسند البزار، ج

 نِ بْ عَطاء عَن الْعَطَّارُ، اللَّهِ عَبد بْنُ زِیَادُ  دَّثناحَ: قَال صالح، بْنِ أَبَان بْنِ عُمَر بْنُ اللَّهِ عَبد حَدَّثنا: قَال سَهْل، بن الفضل حَدَّثنا

 : قَالَ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِي عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ جُبَیر، بْنِ سَعِید عَن السَّائِبِ،

 ؟رَبُّكَ أَیَصْبِغُ : قَالَ سَلَّمآله و وَ عَلَیه اللَّهُ صَلَّى النَّبِيّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ

 .وَأَبْیَضُ وَأَصْفَرُ أَحْمَرُ یَنْفَضُّ ال صَبْغًا نَعَمْ: قَالَ

 تدبر

 «أَلْوانُها فاًمُخْتَلِ  ثَمَراتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ( »1

 1(.493، ص7)تفسیر نور، ج آفریندهاى رنگارنگ مىرنگ، میوهرنگ و زمین یكخداوند از آب بى

                                                      
 :كه بیان بدین انددانسته توحید بر برهاني را فراز این طباطبایي . عالمه 1

 اینكه است؛ احدو معلول واحد علت یك اقتضاي بود بارش آن از ناشي صرفا رویش این اگر و است گیاهان رویش عامل مهمترین باران باریدن

 .دارد اینها وراي تدبیري از خبر شودمي حاصل تنوعي چنین واحد آبي از

 واحد امري به امور مهه ریشه اینكه با كه است این پاسخش هست، اینها در كه است موادي اختالف خاطر به اختالف این بگوید كسي هم اگر ضمنا

 أَنَّ تَرَ لَمْ أَ»: تعالى ولهق: 42-41ص ،17ج المیزان،. )آمد بیرون واحد آن دل از چگونه تنوع این كه شودمي تكرار فوق مطلب همین دوباره و گردد برمي

 أقوى هو و باألمطار السماء من الماء ینزل سبحانه اهلل أن هو و یدالتوح على أخرى حجة. إلخ «أَلْوانُها مُخْتَلِفاً ثَمَراتٍ بِهِ  فَأَخْرَجْنا ماءً  السَّماءِ مِنَ  أَنْزَلَ  اللَّهَ

 وقوع على یدل األلوان ففاختال واحد لون ذا جمیعها لكان واحد هو و العامل هذا طباع مقتضى عن خروجها كان لو و الثمرات، لخروج المعینة العوامل

 بأن مدفوع التألیف، خصوصیة و قدرا و نوعا فیها الموجودة العناصر اختالف منها و فیها المؤثرة العوامل باختالف منوط اختالفها بأن القول و. اإللهي التدبیر

 آخر عامل على یدل منها لمكونةا العناصر فاختالف فیها اختالف ال التي المشتركة المادة إلى منتهیة هي و العناصر نفس اختالف إلى حینئذ منقول الكالم

 (مختلفة غایات إلى یسوقها و أمرها یدبر المادة وراء

 سپس اتم، را آن ابتدا امروزه ولي دانستندمي «اولي هیوالي» یا «المواد مادة» را جسماني امور همه ریشه كه بودند قدما این كه شود اشكال شاید

 همه اگر یعني. است مطرح سوال این باز بدانیم، ریشه را اینها از هركدام رسدمي نظر به اما... .  و انددانسته كوارك سپس و نوترون، و پروتون و الكترون

 پاسخ چنین است ممكن البته كه آید؟درمي یكسان اجزاي همین دل از متعارض خواص همه این چگونه برگردد، پروتون و نوترون و الكترون به مثال امور
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قرار باران( پیوستگي نظام عالم به نحوي است كه اموري بسیار متنوع در معرض یك واقعیت )همتدبیر و یكپارچگي و به

 كند.ا ميگیرند و هریك شكوفایي خاص خود را پیدمي

 

 «مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابیبُ سُودٌ»( 2

 (493، ص7تفسیر نور، ج)ها تصادفى نیست. هاى رنگارنگ در كوهخطوط و رگه

 

 «سُودٌ غَرابیبُ وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفٌ حُمْرٌ وَ بیضٌ جُدَدٌ الْجِبالِ مِنَ( »3

 «:بیض»باشد یا عطف به « جدد»تواند عطف به ، مي«غرابیب سود»تعبیر 

نظور از كل باشد، یعني برشمردن رنگ سیاه پررنگ در كنار رنگ سفید و سرخ؛ آنگاه م« بیض و حمر»الف. اگر عطف به 

 این عبارت، عبارت است از:

، 17زان، جپدید آمده است )المی كوهها هایي كه به صورت طبیعي با رنگهاي مختلف سفید و سرخ و سیاه درراه 1الف.

 (42ص

  (42، ص17اند )المیزان، جها كه همچون خطوطي رنگارنگ روي زمین تصویر شده. خود كوه2الف.

ها پدید كوه شناسي، رنگهاي متفاوتي را در متنهاي مختلف زمینهایي كه در اثر رسوبات در دورهها و الیه. رگه3الف.

 اند. آورده

 ... .4الف.

 نظور از آن:م؛ آنگاه «غرابیب سود»در برابر كوههاي « جدد بیض و حمر»باشد یعني كوههاي ...« جدد »ب. اگر عطف به 

، 8البیان، جهاي رنگارنگي نیست بلكه به طور یكدست سیاه هستند )مجمع. كوههایي است كه در آنها راهها و رگه1ب.

 (635ص

 1. ... 2ب.

 

 ...« بِهِ رَجْنافَأَخْ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ َترَ لَمْ ... أَ ینَالَّذ أَخَذْتُ ثُمَّ( »4

                                                      
 توحید بر تامي برهان تقریر از برهان، این رسدمي نظر به رو این از شود؛مي خاصیت در تفاوت این موجب اینها متفاوت چینش و اینها تنوع خود كه دهند

 تري باشدشاید آنچه در متن آمد تقریر مناسب و نیست؛
 وصف با اول دوتاي كه است بوده «سود غرابیب جدد» و «حمر جدد» و «بیض جدد» مقصوددهد كه . ابوحیان مطلب را این گونه توضیح مي 1

 هستند، سرخ یا و سفید هايرگه یا هاراه آنها در كه كوههایي كه است آن عبارت این از منظور آنگاه وصف؛ این بدون دومي و شده بیان «الوانه مختلفا»

 لما أنه الظاهر و: 29ص ،9ج المحیط، البحر) ندارد رنگ اختالف و طیف سیاه رنگ اما شوندمي شامل را رنگها از طیفي سرخ یا و سفید رنگهاي خود

 لون هذا بل ألوان، له یكن لم السواد، غایة في المبالغ هو و السواد، شدید جعله حیث من ألنه ألوانه، مختلف فیه یذكر لم السواد، الشدید هو و الغرابیب، ذكر

 جدد و حمر، جدد و بیض، جدد: المعنى بل واحدة، بجدة مجموعین لیسا حُمْرٌ وَ بِیضٌ: قوله أن الظاهر و. مختلفة فإنها الحمر، و البیض بخالف واحد،

 رسید در متن نیاوردم.( اما چون این معنا خیلي دور از ذهن به نظر مي.غرابیب
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الغیر در آیه قبل از موضع متكلم وحده )گرفتم( سخن گفت، سپس موضع غایب )خداوند نازل كرد( و سپس متكلم مع

 اي را مد نظر دارد؟)بیرون آوردیم(. از این دو تغییر موضع چه نكته

 خدا( -تغییر اول: )منالف. 

ر آنان شود؛ و تواند شفیع یا یاوگیرد و هیچكس نميخواست تاكید كند كه خود خداوند آنان را مي. در آیه قبل مي1الف.

 برد.م خدا را مياي از آفرینش خدا اشاره كند از این رو ناخواهد به جلوهاقتضاي كالم، متكلم وحده بود؛ اما در اینجا مي

 . ...2الف.

 ما( –ب. تغییر دوم: )خدا 

، 17به خاطر آفرینش بدیعي كه خبردهنده از قدرت و حكمت است. )المیزان، ج . به خاطر كمال اعتنا به فعل است1ب.

 1(42ص

است ]شبیه تعبیري كه شاهان « متكلم معظم لنفسه»تغییر لحن داد و این اصطالحا « ما»به تعبیر « اهلل: خدا». از تعبیر 2ب.

الشان بودن گوینده دارد چون نعمت بیرون آوردن این گیاهان گویند: ما چنین و چنان كردیم[ و داللت بر فخیم و عظیممي 

-28ص ،9ج المحیط، البحرتر است از نعمت نزول باران؛ لذا این را با ضمیر متكلم بیان كرد و آن را با ضمیر غایب. )عظیم

29)2 

 . ...3ب.

 

 «الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَي ماإِنَّ...  ثَمَراتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ( »5

 . بیندمي خدا از را امور همه دارد، قبول را اشیاء بین علّي روابط اینكه عین در توحیدي، نگاه

 ها را بیرون آورد و ...؛آسمان فروفرستاد و میوهبیني این باشد كه خداوند آب را از اگر آنچه مي

 آنگاه عالِمي خواهي شد كه از خدا خشیت دارد؛

 اما اگر آنچه دیدي صرفا بارش باران بود و روییدن ثمرات؛ معلوم نیست كه این علم خشیت بیاورد.

 دیني بوي و رنگ را «علم» واندتمي كه است عناصري از یكي نگاه، نوع همین سوره اشاره شد كه این 9در بحث از آیه 

 .ببخشد

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-9 3، تدبر709جلسه 

 

                                                      
 الحكمة و القدرة كمال عن المنبئ البدیع الصنع من فیه لما بالفعل االعتناء لكمال ذلك إن: قیل. التكلم إلى الغیبة من التفات.  1

 من أتم اإلخراج نعمة ألن و. المتكلم للمعظم مسند هو إذ الفخامة، من ذلك في لما فَأَخْرَجْنا،: قوله في المتكلم ضمیر إلى الغیبة ضمیر من خرج و.  2

 .الغائب بضمیر دونه ما و المتكلم، بضمیر ذاته إلى األتم فأسند اإلخراج، لفائدة اإلنزال نعمة

http://yekaye.ir/al-fater-35-9/
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 اللَّهَ  إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يیَخْشَ إِنَّما كَذلِكَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ 28( آیه 35( سوره فاطر )728

 26/1/1397 غَفُورٌ عَزیزٌ 

 ترجمه

مان از خداوند و از مردمان و جنبندگان و چارپایان به رنگهاي مختلف، همچنین، جز این نیست كه از بندگانش تنها عال

 ناپذیري خطاپوش است.خشیت دارند؛ همانا خداوند شكست

 نکات ادبی

  الدَّوَابِّ

( و معادل 263ص ،2ج اللغة، المقاییس كند )معجمدر اصل بر حركت و راه رفتن بسیار آرام داللت مي« دبب»ماده 

 (172ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات في در فارسي است )التحقیق« جنبیدن»

اما در واقع، براي هر  (306ص القرآن، ألفاظ مفرداتبیشتر معروف است )« حشرات»و « اسب»براي « دابّة»استعمال كلمه 

 (263ص ،2ج اللغة، المقاییس رود )معجمرود این كلمه به كار مياي كه روي زمین راه ميجنبده

 ،2ج المنیر، المصباحاست )« دَوابّ»رود و جمع آن اي است كه هم براي مذكر و هم براي مونث به كار ميكلمه« دابّة»

 (188ص

، ماءٍ  ِمنْ دَابَّةٍ كُلَّ خَلَقَ اللَّهُ وَرود )آید به معناي مطلق جانوران و جنبدگان روي زمین به كار مياین كلمه وقتي مطلق مي 

 اللغة، المقاییس ( اما از آنجا كه در معناي آن حركت روي زمین نهفته است )معجم164، بقره/دَابَّةٍ كُلِّ مِنْ فِیها بَثَّ وَ؛ 45نور/

 (.38؛ انعام/بِجَناحَیْهِ  یَطِیرُ طائِرٍ ال وَ الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ ما رود )وَبه كار مي« پرندگان»(، گاهي در مقابل 263ص ،2ج

 وَ الشَّمْسُرود اما كلمه گاهي در مقابل انسان )همچنین اگرچه این كلمه در مورد مطلق جانداران روي زمین به كار مي

 وَ  النَّاسِ مِنَ ( و گاهي در مقابل انسان و چارپایان )و18َ؛ حج/النَّاسِ مِنَ كَثِیرٌ وَ الدَّوَابُّ وَ الشَّجَرُ وَ الْجِبالُ وَ جُومُالنُّ وَ الْقَمَرُ

 رود.( به كار مي28؛ فاطر/أَلْوانُهُ  مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 18و جمعا « دوابّ »و « دابّة»در قرآن كریم به صورت « دبب»ماده 

  الْأَنْعامِ

 «بودن مراد وفق بر» و( العیش طیب) معیشت بودن خوشایند و( ترفّه) رفاه از برخورداري بر داللت اصل در «نعم» ماده

 است كه قبال به تفصیل بیان شد. شده ساخته فراواني مشتقات ماده این از دارد و امور

 كه اندگفته و بوده؛ بزرگي نعمت عرب براي آن از برخورداري كه جهت این از اند،دانسته را شتر «نَعَم»یكي از معاني 

 وَ  حَمُولَةً الْأَنْعامِ  مِنَ وَ» برندمي كار به( گوسفند و گاو و شتر مشخصا) اهلي چهارپایان درباره است، «أنعام» كه را آن جمع

. باشد داشته وجود شتر میانشان در حتما كه رودمي كار به اهلي چارپایان براي این زماني اندكرده تاكید و( 142/أنعام) «فَرْشاً

 باشند، كرده استفاده «شتر» براي ابتدا را كلمه این اصل احتماال اگرچه كه رسدمي نظر به اما ؛( 815ص القرآن، ألفاظ مفردات)

 «النَّعَمِ مِنَ قَتَلَ ما مِثْلُ» آیه اغلب، چنانكه باشند برده كار به اهلي چارپایان مطلق براي را( نَعَم) آن مفرد حتي تدریجا اما
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 ،5ج اللغة، المقاییس معجم. )انددانسته بهائم همه حال شامل را كلمه این هم دیگران و اند؛ندانسته شتر مختص را( 95/مائده)

 (446ص
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  یَخْشَی

( و البته با توجه به اینكه 184ص ،2ج اللغة، المقاییس معجمكند )در اصل داللت بر نوعي خوف و ترس مي 1«خشي»ماده 

 شود.( به هر گونه ترسي گفته نمي77؛ طه/تَخْشى ال وَ دَرَكاً تَخافُ المطرح شده )« خوف»در برخي آیات در كنار 

هت است كه ، و شاید بدین جباشد نظر مورد امر به نسبت تعظیم نوعي با همراهاند كه را خوفي دانسته« خشیت»برخي 

 (283ص القرآن، ألفاظ )مفردات (28؛ فاطر/الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَي إِنَّمادر آیه قرآن آن را خاص علماء دانسته است )

 تَخْشَوْنَ ( »80)كهف/« كُفْراً وَ یاناًطُغْ یُرْهِقَهُما أَنْ فَخَشِینا»اما دیگران با توجه به برخي از كاربردهاي قرآني این واژه مانند 

با این  (100)اسراء/« الْإِنْفاق خَشْیَةَ»( و 31ء/)اسرا« إِمْالقٍ  خَشْیَةَ( »25)نساء/« منكم الْعَنَتَ خَشِيَ لِمَنْ ذلِكَ( »24)توبه/« كَسادَها

به لحاظ معنایي  و« مراقبت و محافظت كردني است كه همراه با خوف باشد»اند كه معناي این ماده تحلیل مخالفت كرده، و گفته

-64ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق( )21؛ حشر/اللَّه خَشْیَةِ مِنْ مُتَصَدِّعاً خاشِعاًنیز نزدیك است )« خشع»به ماده 

65) 

قرار داده كه البته همراه با ترس باشد، « مراقبت»اگرچه مرحوم مصطفوي با توجه به نكات فوق، محور معناي خشیت را 

ییم رسد تعبیر بهتر این است كه بگو( و به نظر مي2382است )الفروق في اللغة، ص« اتقاء»رسد كه این معنا، معناي اما به نظر مي

و « خشیت»خوف است، و البته خوفي است كه شخص را به مراقبت وادارد. در واقع در هر دو كلمه « خشیت»محور معناي 

 دو معناي خوف و مراقبت وجود دارد اما در خشیت محور اصلي خوف است و در اتقاء محور اصلي مراقبت است.« اتقاء»

د است و یا كه تمامي كاربردهاي آن یا به صورت فعل ثالثي مجر بار در قرآن كریم به كار رفته است 48« خشي»ماده 

 مصدر آن )خشیت(.

 عَزیزٌ

مانع از  حالتي در شخص است كه« عزت» باشد ودت و قوت و قهر و غلبه ميبه معناي ش« عزز»قبال بیان شد كه ماده 

شود؛ و به چیزي و هیچگاه مغلوب نمي یعني كسي كه همواره غالب است« عزیز»شود كه مغلوب واقع شود؛ بنابراین آن مي

 .شود، چون دسترسي ]= غلبه[ به آن سخت و دشوار استهم كه نایاب است عزیز گفته مي

اذیت و آزار  وشود كه كسي توان غلبه كننده( در این است كه عزیز از این جهت گفته مي)غلبه« قاهر»با « عزیز»تفاوت 

در فارسي( را « یزمعز»)همان « عزیزي»كند، و تعبیر شود كه او بر دیگران غلبه ميته مياو را ندارد، اما قاهر از این جهت گف

 رود كه جدایي از او بر انسان سخت و دشوار استدر مورد محبوبي به كار مي

                                                      
 توضیح مختصري درباره این ماده ارائه شده بود كه چون ناقص بود اینجا تكمیل شد. /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-39 18جلسه . قبال در  1
 .الخشیة في ذلك لیس و یخاف مما االحتراس معنى االتقاء في أن.  2

http://yekaye.ir/al-qalam-68-34/
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 .شودنمي كرارت اینجا در كه گذشت نكاتي نیز( 9/شعراء) 28 جلسه و( 217/شعراء) 8 جلسه در خداوند بودن عزیز درباره

 غَف ورٌ 

« عفو»با « مغفرت»است؛ و در تفاوت « محو كردن اثر شيء»ویا « پوشاندن»در اصل در معناي « غفر»قبال بیان شد كه ماده 

ن و طلب عفو كرد»هاي عادي هم شود، و لذا در مورد انسانمنصرف مي گفته شده كه در عفو، شخص از مذمت و عذاب كردن

اي ساقط كردن برد و در واقع، نحوهپوشاند و آبروي او را نميشود؛ اما در مغفرت، گناه شخص را ميبه كار برده مي« عفو

د خداوند به فقط در مور« فاراستغ»و « مغفرت»عذاب است كه نوعي پاداش دادن را در دل خود دارد، و لذا كلماتي همچون 

 .رودكار مي

   nisa-http://yekaye.ir/an-004-183/099جلسه 

 1اختالف قرائت

 حدیث

1 ) 

نند و كه ميرسد. وي آن را بر امام عرضالف. مكتوبي از امام سجاد ع درباره زهد ورزیدن به دست ابوحمزه ثمالي مي

 فرمایند. در فرازي از آن آمده است:ایشان آن را تایید مي

 پس هشدار هشدار پیش از ندامت و حسرت و وارد شدن بر خداوند و ایستادن در پیشگاه او!

مي دنیا را به خدا سوگند هیچ گروهي كارشان را از معصیت خدا آغاز نكردند مگر اینكه به عذابش ختم شد؛ و هیچ قو

 ترجیح ندادند مگر اینكه بازگشتگاه و مآلشان بد شد.بر آخرت 

و ترسید و ناپذیر؛ پس هر كه خدا را شناخت از اچیزي نیستند جز دو دوست همراه و جدایي« عمل»و « علم به خدا»و 

و براي او  ناختنداند كه خدا را شاین ترس او را به عمل به طاعت خدا وادار نمود؛ و همانا صاحبان علم و پیروانشان كساني

« شیت دارندخجز این نیست كه از بندگانش تنها عالمان از خداوند »عمل كردند و بدو رغبت نمودند و خداوند مي فرماید 

 (28)فاطر/

ا غنیمت شمارید پس چیزي از این دنیا را با معصیت خدا طلب نكنید و در این دنیا به طاعت خدا مشغول باشید و ایامش ر

 ید كه فردا مایه نجات شما از عذاب خداوند شود ...و براي چیزي تالش كن

                                                      
 (610ص ،3ج ؛ الكشاف،29ص ،9ج المحیط، البحر). ألوانها: السمیفع ابن قرأ.  1

 حذف و لهما، أوّ ذاك فحرك نین،الساك التقاء من فرار منهما واحد كل ألنّ «الضألین ال و» قرأ من قراءة التخفیف هذا نظیر و مخففا «الدواب و» قرئ

 (610ص ،3ج آخرهما )الكشاف، هذا

 التقاء من فرارا الضَّالِّینَ، لَا وَ  بعضهم مزه كما. الساكنین التقاء فیه إذ التضعیف، كراهیة بتخفیفها،: الزهري و الباء مشدد الدَّوَابِّ، وَ: الجمهور قرأ و

 (30ص ،9ج المحیط، البحر) .الساكنین أول حرك و المضعفین آخر هنا فحذف الساكنین،

http://yekaye.ir/al-hajj-022-74/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-099/
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 16-15ص ،8ج الكافي،

 بْنِ مَالِكِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ جَمِیعاً أَبِیهِ نْعَ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ وَ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 قَالَ  ع طَالِبٍ يأَبِ بْنِ عَلِيِّ مِنْ بَلَغَنِي مَا إِلَّا ع الْحُسَیْنِ بْنِ يِّعَلِ مِنْ أَزْهَدَ كَانَ النَّاسِ مِنَ بِأَحَدٍ سَمِعْتُ مَا: قَالَ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ عَطِیَّةَ

 كَلَامُ  فِیهَا ةًصَحِیفَ قَرَأْتُ وَ حَمْزَةَ أَبُو قَالَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ أَبْكَى وَعَظَ وَ الزُّهْدِ فِي تَكَلَّمَ إِذَا ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ الْإِمَامُ كَانَ حَمْزَةَ أَبُو

 مَا كَانَ وَ هُصَحَّحَ وَ فَعَرَفَهُ عَلَیْهِ فِیهَا مَا فَعَرَضْتُ ص الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِيَّ َأتَیْتُ  ثُمَّ فِیهَا مَا كَتَبْتُ  وَ  ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ كَلَامِ مِنْ زُهْدٍ

 ... الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ فِیهَا: بِسْمِ

 اإِلَّ اللَّهِ مَعْصِیَةِ عَنْ قَطُّ قَوْمٌ  صَدَرَ مَا تَاللَّهِ وَ یَدَیْهِ بَیْنَ لْوُقُوفِا وَ اللَّهِ  عَلَى الْقُدُومِ وَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ  قَبْلِ مِنْ الْحَذَرَ فَالْحَذَرَ

  مَصِیرُهُمْ سَاءَ وَ مُنْقَلَبُهُمْ سَاءَ إِلَّا الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْیَا قَطُّ قَوْمٌ آثَرَ مَا وَ عَذَابِهِ إِلَى

 وَ  الْعِلْمِ أَرْبَابَ إِنَّ وَ اللَّهِ بِطَاعَةِ الْعَمَلِ عَلَى الْخَوْفُ حَثَّهُ وَ افَهُخَ اللَّهَ عَرَفَ فَمَنْ مُؤْتَلِفَانِ  إِلْفَانِ إِلَّا الْعَمَلُ وَ بِاللَّهِ الْعِلْمُ مَا وَ

 «الْعُلَماءُ عِبادِهِ  مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما» هُاللَّ قَالَ قَدْ وَ إِلَیْهِ رَغِبُوا وَ لَهُ فَعَمِلُوا اللَّهَ عَرَفُوا الَّذِینَ أَتْبَاعَهُمُ

 نَجَاتُكُمْ  فِیهِ  لِمَا اسْعَوْا وَ أَیَّامَهَا اغْتَنِمُوا وَ اللَّهِ بِطَاعَةِ الدُّنْیَا هَذِهِ فِي اشْتَغِلُوا وَ اللَّهِ بِمَعْصِیَةِ الدُّنْیَا هَذِهِ فِي مِمَّا شَیْئاً تَلْتَمِسُوا فَلَا

 1... اللَّهِ عَذَابِ مِنْ غَداً

 

 صحیفه سجادیه نیز از ایشان روایت شده است: 52ب. و در فرازي از دعاي 

سبت به تو، نترین خالیقت نسبت به تو، عالمترین ایشان است به تو؛ و خاضعترین آنان چه منزهي! همانا خاشع خدایا،

 پرستد ....يدهي و او غیر تو را معاملترین آنان است به طاعات تو؛ و خوارترین آنان نزد تو كسي است كه تو روزیش مي

 52دعاي السجادیة، الصحیفة

 یَعْبُدُ  هُوَ وَ تَرْزُقُهُ أَنْتَ مَنْ عَلَیْكَ أَهْوَنُهُمْ وَ بِطَاعَتِكَ، أَعْمَلُهُمْ لَكَ أَخْضَعُهُمْ وَ بِكَ، أَعْلَمُهُمْ لَكَ خَلْقِكَ أَخْشَى! سُبْحَانَكَ 

 2غَیْرَكَ ...

                                                      
 الْوَارِدَةَ  الْأُمُورَ  تُقَدِّمُوا لَا وَكُلِّهَا  الْأُمُورِ یَدَيِ بَیْنَ  طَاعَتَهُ  اللَّهُ  أَوْجَبَ مَنْ طَاعَةَ وَ اللَّهِ  أَمْرَ  فَقَدِّمُوا لِلنَّجَاةِ  أَرْجَى وَ الْعُذْرِ مِنَ  أَدْنَى وَ  لِلتَّبِعَةِ أَقَلُّ ذَلِكَ فَإِنَّ.  1

 سَیِّدٌ عَلَیْكُمْ وَ عَلَیْنَا یَحْكُمُ مَعَكُمْ نَحْنُ وَ اللَّهِ عَبِیدُ أَنَّكُمْ اعْلَمُوا وَ مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي طَاعَةِ وَ طَاعَتِهِ وَ اللَّهِ یَدَيِ بَیْنَ الدُّنْیَا زَهْرَةِ مِنْ الطَّوَاغِیتِ طَاعَةِ مِنْ عَلَیْكُمْ

 لَا اللَّهَ أَنَّ اعْلَُموا وَ بِإِذْنِهِ إِلَّا نَفْسٌ تَكَلَّمُ  ال یَوْمَئِذٍ الْعَالَمِینَ رَبِّ عَلَى الْعَرْضِ وَ الُْمسَاءَلَةِ وَ الْوُقُوفِ قَبْلَ الْجَوَابَ فَأَعِدُّوا مُسَائِلُكُمْ  وَ مُوقِفُكُمْ هُوَ وَ غَداً حَاكِمٌ

 وَ  اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ فَاتَّقُوا الرُّسُلِ بَعْدَ الْأَوْصِیَاءِ وَ بِالرُّسُلِ خَلْقِهِ عَلَى الْحُجَّةُ لَهُ مَعْذُورٍ غَیْرَ یَعْذِرُ لَا وَ مُسْتَحِقٍّ عُذْرَ یَرُدُّ لَا وَ صَادِقاً یُكَذِّبُ لَا وَ كَاذِباً یَوْمَئِذٍ یُصَدِّقُ

 وَ اللَّهَ اسْتَغْفِرُوا وَ اللَّهِ  حُقُوقِ مِنْ ضَیَّعَ وَ اللَّهِ جَنْبِ فِي بِالْأَمْسِ فَرَّطَ فِیمَا نَدِمَ قَدْ نَادِماً لَعَلَّ فِیهَا تَوَلَّوْنَهُ مَنْ طَاعَةِ وَ اللَّهِ طَاعَةِ  وَ أَنْفُسِكُمْ إِصْلَاحِ فِي اسْتَقْبِلُوا

 مِنْ  تَبَاعَدُوا وَ  فِتْنَتَهُمْ احْذَرُوا الْفَاسِقِینَ مُجَاوَرَةَ وَ الظَّالِمِینَ مَعُونَةَ وَ الْعَاصِینَ صُحْبَةَ وَ إِیَّاكُمْ وَ تَفْعَلُونَ ما یَعْلَمُ وَ السَّیِّئَةِ عَنِ یَعْفُو وَ التَّوْبَةَ یَقْبَلُ فَإِنَّهُ  إِلَیْهِ تُوبُوا

 غَلَبَتْ وَ أَْروَاُحهَا عَنْهَا غَابَتْ قَدْ أَبْدَاناً تَأْكُلُ تَلَْتهِبُ نَارٍ فِي كَانَ اللَّهِ وَلِيِّ أَمْرِ دُونَ بِأَمْرِهِ اسْتَبَدَّ وَ اللَّهِ دِینِ بِغَیْرِ دَانَ  وَ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ خَالَفَ مَنْ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ سَاحَتِهِمْ

 أَنَّكُمْ  اعَْلمُوا وَ هَدَاكُمْ مَا عََلى اللَّهَ احْمَدُوا وَ الَْأبْصارِ ُأولِي یا اعْتَبِرُوا وَ النَّارِ حَرِّ مَضَضَ لَوَجَدُوا أَحْیَاءً كَانُوا لَوْ وَ النَّارِ حَرَّ یَجِدُونَ لَا مَوْتَى فَهُمْ شِقْوَتُهَا عَلَیْهَا

 .حِینَالصَّالِ بِآدَابِ تَأَدَّبُوا وَ بِالْعِظَةِ فَانْتَفِعُوا تُحْشَرُونَ إِلَیْهِ ثُمَ رَسُولُهُ  وَ عَمَلَكُمْ اللَّهُ سَیَرَى وَ قُدْرَتِهِ  غَیْرِ إِلَى اللَّهِ قُدْرَةِ مِنْ تَخْرُجُونَ لَا
 نیز ناظر به این آیه قابل توجه است: 22ص الشریعة، . این روایت در مصباح 2
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لمان از خداوند اجز این نیست كه از بندگانش تنها ع»فرماید ( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه مي2

 روایت شده است كه فرمودند:« خشیت دارند

 الم نیست.اند كه عملشان سخنشان را تصدیق نماید؛ و كسي كه عملش سخنش را تایید نكند عمنظور از عالمان، كساني

 636ص ،8ج البیان، مجمع؛ 36ص ،1ج الكافي،

 ع اللَّهِ دِعَبْ أَبِي عَنْ النَّصْرِيِّ الْمُغِیرَةِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى ْبنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 قَالَ «الْعُلَماءُ  عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي

 1.بِعَالِمٍ فَلَیْسَ قَوْلَهُ فِعْلُهُ یُصَدِّقْ لَمْ مَنْ وَ قَوْلَهُ فِعْلُهُ صَدَّقَ مَنْ بِالْعُلَمَاءِ یَعْنِي

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است 3

تنها عالمان  جز این نیست كه از بندگانش»از زمره عبادتها، شدت خوف از خداوند عز و جل است كه خداوند مي فرماید 

و كسي »رموده است ف( و 44)مائده/« پس، از مردم نترسید و از من بترسید»ید فرما( و نیز مي28)فاطر/« از خداوند خشیت دارند

 (2)طالق/« دهدكه تقوا پیشه كند خداوند برایش راه خروجي قرار مي

 ه ندارد.و باز امام صادق ع فرمود: محبت و عالقه به مشهور شدن و روي زبانها افتادن، در دل انسان خداترس را

 69ص ،2ج الكافي،

 مِنَ إِنَّ ع هِ اللَّ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ رَفَعَهُ حَمْزَةَ بْنِ صَالِحِ  نْعَ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ ةٌعِدَّ

 «اخْشَوْنِ  وَ النَّاسَ اتَخْشَوُ  فَال» ثَنَاؤُهُ جَلَّ قَالَ وَ «الْعُلَماءُ  عِبادِهِ مِنْ هَاللَّ یَخْشَى إِنَّما» اللَّهُ یَقُولُ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الْخَوْفِ شِدَّةَ الْعِبَادَةِ

  «مَخْرَجاً لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ وَ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ قَالَ وَ

 .الرَّاهِبِ الْخَائِفِ لْبِقَ فِي یَكُونَانِ لَا الذِّكْرِ وَ الشَّرَفِ حُبَّ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ وَ قَالَ

                                                      
 عَنِ  دِیَنهُ وَ الْهَوَى عَنِ عِلْمَهُ رَعَى مَنْ الْمُتَنَبِّهِینَ؛ ثُمَّ دِیوَانِ فِي دَخَلَ فَقَدْ هْلِالْجَ عَنِ عَقْلَهُ وَ الشَّهْوَةِ عَنِ نَفْسَهُ وَ الْغَفْلَةِ عَنِ قَلْبَهُ رَعَى مَنْ ع الصَّادِقُ قَالَ

 نَفْسُ  یَكُونَ أَنْ فَیَجِبُ  الْأَنْفُسِ  عِلْمُ هُوَ  مُسْلِمَةٍ؛ وَ  وَ مُسْلِمٍ  كُلِّ عَلَى فَرِیضَةٌ لْمِالْعِ طَلَبُ ص اللَّهِ رَسُولُ  الصَّالِحِینَ. قَالَ  جُمْلَةِ مِنْ  فَهُوَ الْحَرَامِ عَنِ  مَالَهُ وَ الْبِدْعَةِ

 الْمَعَاصِي عَنِ كُونَالسُّ تُطَالِعَ  وَ بِالتَّوْفِیقِ الطَّاعَاتِ فِي الْحَرَكَاتِ تُطَالِعَ وَ ،فَعَدْلٌ  رُدَّ إِنْ وَ فَفَضْلٌ قُبِلَ إِنْ مَعْنًى، عَلَى عُذْرٍ أَوْ شُكْرٍ فِي حَالٍ  كُلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِ

 وَ الْمَوْتِ ذِكْرِ بِدَوَامِ الْأَمَلِ رِقَصْ مَعَ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى الْإِنَابَةُ مِفْتَاحُهَا وَ الْخُضُوعِ وَ شُوعِالْخُ  وَ إِلَیْهِ الِاضْطِرَارِ وَ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى بِاالفْتِقَارِ كُلِّهِ ذَلِكَ قِوَامُ وَ بِالْعِصْمَةِ

 یُرَدَّ  أَنْ ذَلِكَ أَصْلُ  وَ التَّوْفِیقُ الطَّاعَاتِ فِي الْإِخْلَاصِ سَبَبُ وَ النَّفْسِ  سَلَامَةَ وَ الْعَدُوِّ مِنَ نَجَاةً وَ الْحَبْسِ مِنَ  رَاحَةً  كَذَلِ فِي لِأَنَّ الْجَبَّارِ یَدَيِ بَیْنَ  الْوُقُوفِ عِیَانِ

 الْفُضُولِ  تَرْكُ وَ الْقَنَاعَةُ لْوَةِالْخَ سَبَبُ وَ الْفِكْرِ بِمُدَاوَمَةِ الْخَلْوَةِ مُلَازَمَةُ كُلِّهِ كَذَلِ بَابُ وَ - طَاعَةً فَاجْعَلْهَا سَاعَةٌ الدُّنْیَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ - وَاحِدٍ یَوْمٍ إِلَى الْعُمُرُ

 طَاعَتِهِ  بِخَالِصِ التَّمَسُّكُ وَ الَىتَعَ  لِلَّهِ التَّعْظِیمُ الْخَشْیَةِ دَلِیلُ وَ الْخَشْیَةُ التَّقْوَى بَابُ وَ التَّقْوَى الزُّهْدِ  تَمَامُ  وَ الزُّهْدُ الْفَرَاغِ عِمَادُ وَ الْفَرَاغُ الْفِكْرِ سَبَبُ  وَ الْمَعَاشِ مِنَ

 الْعُلَماء عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الْعِلْمُ دَلِیلُهَا وَ مَحَارِمِهِ عَنْ الْوُقُوفِ مَعَ الْحَذَرُ وَ الْخَوْفُ وَ أَوَامِرِهِ فِي
 . در همان منبع این حدیث هم قابل توجه است: 1

 وَ  الْعِلْمَ اطْلُبُوا یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ وَهْبٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ نْعَ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .بِحَقِّكُمْ اطِلُكُمْبَ فَیَذْهَبَ جَبَّارِینَ عُلَمَاءَ تَكُونُوا لَا وَ الْعِلْمَ مِنْهُ طَلَبْتُمْ نْ لِمَ تَوَاضَعُوا وَ الْعِلْمَ تُعَلِّمُونَهُ لِمَنْ تَوَاضَعُوا وَ الْوَقَارِ وَ بِالْحِلْمِ مَعَهُ تَزَیَّنُوا



232 

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 خشیت میراث علم، و میزانِ آن است؛

 و علم شعاع و پرتوي معرفت و قلبِ ایمان است؛

جز »فرماید مي و كسي كه از خشیت محروم باشد عالم نیست هرچند در متشابهات علم موشكافي كند كه خداوند متعال

 (28)فاطر/« این نیست كه از بندگانش تنها عالمان از خداوند خشیت دارند

 20ص الشریعة، مصباح

 ع الصَّادِقُ قَالَ

 الشَّعْرَ  شَقَّ إِنْ وَ عَالِماً ونُیَكُ لَا الْخَشْیَةَ حُرِمَ مَنْ وَ الْإِیمَانِ قَلْبُ وَ الْمَعْرِفَةِ شُعَاعُ الْعِلْمُ وَ مِیزَانُهُ  وَ الْعِلْمِ مِیرَاثُ الْخَشْیَةُ

 1الْعُلَماءُ. عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما تَعَالَى اللَّهُ قَالَ الْعِلْمِ بِمُتَشَابِهَاتِ

4) 

 هاي خود فرمودند:امیرالمومنین ع در فرازي از یكي از خطبه الف.

. را یمانا با اعمال صالح واعمال صالح را توان شناخت  ایمان با .است نورانى چراغش و روشن مسیرش كه است راهى

با قیامت،  و اصل شود؛ح آخرت ،دنیا با و ؛یابد پایان دنیا ،مرگ با شود؛ وترسیده  مرگ از ،علم به شود؛ وآباد  علم ،ایمان به

 بهشت نزدیك گردد و جهنم بر گمراهان خودي نمایاند.

 502، ص2؛ الكافي، ج156البالغة، خطبه نهج

                                                      
 ادامه همین حدیث چند حدیث دیگر هم آمده كه در راستاي همین مضمون است:. در  1

 وَ  الْأَلْفَاظِ بِزَوَائِدِ الْكَلَامِ نِتَزْیِی فِي التَّكَلُّفُ وَ حَقِیقَتِهِ إِلَى یَصِلُوا لَمْ فِیمَا الْخَوْضُ وَ الْمَدْحِ حُبُّ وَ الْعَصَبِیَّةُ وَ الرِّیَاءُ وَ الْبُخْلُ وَ الطَّمَعُ ثَمَانِیَةٌ الْعُلَمَاءِ آفَةُ وَ

 عَلِمُوا. بِمَا الْعَمَلِ تَرْكُ وَ الِافْتِخَارُ وَ اللَّهِ مِنَ  الْحَیَاءِ قِلَّةُ

 بِعَمَلِهِ. مَجْهُولٌ بِعِلْمِهِ مَعْرُوفٌ هُوَ مَنْ النَّاسِ أَشْقَى ع عِیسَى قَالَ

 إِلَى النَّصِیحَةِ مِنَ  وَ الْكِبْرِ  إِلَى التَّوَاضُعِ مِنَ وَ الرِّیَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ مِنَ وَ الشَّكِّ إِلَى الْیَقِینِ مِنَ یَدْعُوكُمْ مُدَّعٍ دَاعٍ كُلِّ  عِنْدَ تَجْلِسُوا لَا ص النَّبِيُّ قَالَ وَ

 وَ  الزُّهْدِ  إِلَى الرَّغْبَةِ  مِنَ وَ ینِ الْیَقِ إِلَى الشَّكِّ مِنَ وَ الْإِخْلَاصِ إِلَى الرِّیَاءِ مِنَ وَ الْكِبْرِ نَمِ  التَّوَاضُعِ إِلَى یَدْعُوكُمْ  عَالِمٍ إِلَى تَقَرَّبُوا وَ  الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ مِنَ وَ الْعَدَاوَةِ

 الْخَوَاطِرِ  عِلَلَ وَ قِیمِ السَّ  مِنَ  الصَّحِیحَ عَرَفَ وَ الْكَلَامِ عُیُوبِ عَلَى أَشْرَفَ وَ بِصِدْقِهِ الْآفَاتِ هَذِهِ  جَاوَزَ مَنْ إِلَّا الْخَلْقِ لِمَوْعِظَةِ یَصْلُحُ لَا وَ النَّصِیحَةِ إِلَى الْعَدَاوَةِ مِنَ

 الْهَوَى. وَ النَّفْسِ فِتَنَ وَ

 .عَمَلُه الْآخِرَةِ فِي مْ یُرَغِّبُكُ وَ مَنْطِقُهُ عِلْمِكُمْ فِي یَزِیدُ وَ رُؤْیَتُهُ اللَّهَ  كُمُرُیُذَكِّ مَنْ ع قَالَ نُجَالِسُ مَنْ مَعَ اللَّهِ رُوحَ یَا ع مَرْیَمَ ابْنَ عِیسَى سَأَلُوا الْخَبَرِ فِي
 تر است. همین فراز روایت در منابع دیگر مانند كافي بسیار طوالني 2

 بْنِ الْحَسَنِ عَنِ  جَمِیعاً خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ وَ عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 نَحْنُ وَ الْقَصْرِ فِي قَالَ أَوْ دَارِهِ فِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ خَطَبَنَا: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ مُخْتَلِفَةٍ بِأَسَانِیدَ وَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ السَّرَّاجِ یَعْقُوبَ عَنْ مَحْبُوبٍ

 وَ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ صِفَةِ عَنْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ سَأَلَ  الْكَوَّاءِ ابْنَ أَنَّ غَیْرُهُ رَوَى وَ النَّاسِ عَلَى قُرِئَ وَ كِتَابٍ فِي فَكُتِبَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ أَمَرَ  ثُمَّ مُجْتَمِعُونَ

 لِمَنْ سِلْماً وَ تَوَلَّاهُ لِمَنْ عِزّاً جَعَلَهُ وَ  حَارَبَهُ  لِمَنْ أَرْكَانَهُ أَعَزَّ وَ وَرَدَهُ لِمَنْ شَرَائِعَهُ سَهَّلَ وَ الْإِسْلَامَ شَرَعَ -تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا فَقَالَ النِّفَاقِ وَ الْكُفْرِ



233 

 الْعِلْمُ  یُعْمَرُ نِبِالْإِیمَا وَ الْإِیمَانِ عَلَى یُسْتَدَلُّ بِالصَّالِحَاتِ وَ اتِالصَّالِحَ عَلَى یُسْتَدَلُّ  فَبِالْإِیمَانِ السِّرَاجِ أَنْوَرُ الْمِنْهَاجِ أَبْلَجُ سَبِیلٌ

 .لِلْغَاوِین الْجَحِیمُ تُبَرَّزُ وَ الْجَنَّةُ تُزْلَفُ بِالْقِیَامَةِ وَ آخِرَةُالْ تُحْرَزُ بِالدُّنْیَا وَ الدُّنْیَا تُخْتَمُ بِالْمَوْتِ وَ الْمَوْتُ یُرْهَبُ بِالْعِلْمِ وَ

 

از جمله  ب. روایت شده كه كمیل در شبي خلوت امیرالمومنین ع را در نخلستان یافت و ایشان سخناني به وي فرمود

 اینكه:

ین وسیله است وست داشتن عالم[ راه و روشي است كه باید بدان ملتزم بود؛ بدشناخت علم ]یا: همنشیني با علم؛ یا: د

 آورد.كه انسان در زندگیش طاعت، و بعد از مرگش نام نیك به دست مي

 2901ص ،1ج النعمة، تمام و الدین ؛ كمال147البالغه، حكمتنهج

                                                      
 اسْتَضَاءَ لِمَنِ نُوراً وَ بِهِ  تَكَلَّمَ لِمَنْ بُرْهَاناً وَ بِهِ اسْتَمْسَكَ لِمَنِ حَبْلًا وَ بِهِ اعْتَصَمَ لِمَنِ عُرْوَةً وَ انْتَحَلَهُ لِمَنِ عُذْراً وَ تَجَلَّلَهُ لِمَنْ زِینَةً وَ بِهِ ائْتَمَّ لِمَنِ  هُدًى وَ دَخَلَهُ

 لِبَاساً وَ جَرَّبَ لِمَنْ حِلْماً وَ قَضَى لِمَنْ  حُكْماً وَ رَوَى لِمَنْ حَدِیثاً وَ وَعَاهُ لِمَنْ عِلْماً وَ  بِهِ حَاجَّ لِمَنْ فَلْجاً وَ بِهِ خَاصَمَ لِمَنْ شَاهِداً وَ بِهِ اسْتَغَاثَ لِمَنِ عَوْناً وَ بِهِ

 اقْتَرَبَ لِمَنِ زُلْفَى وَ أَصْلَحَ لِمَنْ  تُؤَدَةً وَ صَدَّقَ لِمَنْ نَجَاةً وَ اتَّعَظَ لِمَنِ عِبْرَةً وَ تَوَسَّمَ لِمَنْ آیَةً وَ عَزَمَ لِمَنْ بَصِیرَةً وَ عَقَلَ لِمَنْ یَقِیناً وَ تَفَطَّنَ لِمَنْ فَهْماً وَ تَدَبَّرَ لِمَنْ

 أَمَنَةً وَ آمَنَ لِمَنْ كَهْفاً  وَ رَشَدَ لِمَنْ ظَهِیراً وَ اتَّقَى لِمَنِ لِبَاساً  وَ صَبَرَ لِمَنْ جُنَّةً وَ سَارَعَ لِمَنْ خَیْراً وَ -أَحْسَنَ لِمَنْ سُبْقَةً وَ فَوَّضَ لِمَنْ   رَخَاءً وَ تَوَكَّلَ لِمَنْ ثِقَةً وَ

 الْمِصْبَاحِ ذَاكِي الْمَنَارِ مُشْرِقُ  الْمِنْهَاجِ أَبْلَجُ فَهُوَ الْحُسْنَى صِفَتُهُ  وَ  الْمَجْدُ مَأْثُرَتُهُ وَ الْهُدَى سَبِیلُهُ الْحَقُّ فَذَلِكَ قَنِعَ لِمَنْ غِنًى وَ صَدَقَ لِمَنْ   رَجَاءً وَ أَسْلَمَ لِمَنْ

 الدُّنْیَا وَ  مَصَابِیحُهُ الْفِقْهُ  وَ مَنَارُهُ الصَّالِحَاتُ وَ  مِنْهَاجُهُ فَالْإِیمَانُ الْفُرْسَانِ كَرِیمُ الْعُدَّةِ كَامِلُ ةِالنَّقِمَ أَلِیمُ السَّبْقَةِ سَرِیعُ  الْحَلْبَةِ جَامِعُ الْمِضْمَارِ یَسِیرُ الْغَایَةِ رَفِیعُ

 بِالصَّالِحَاتِ وَ الصَّالِحَاتِ عَلَى یُسْتَدَلُّ فَبِالْإِیمَانِ  فُرْسَانُهُ  الْمُحْسِنُونَ وَ عُدَّتُهُ التَّقْوَى وَ نَقِمَتُهُ النَّارُ وَ سُبْقَتُهُ الْجَنَّةُ وَ حَلْبَتُهُ الْقِیَامَةُ وَ غَایَتُهُ الْمَوْتُ وَ مِضْمَارُهُ

 وَ  الْمُتَّقِینَ  مَوْعِظَةُ النَّارُ وَ النَّارِ أَهْلِ حَسْرَةُ الْجَنَّةُ وَ الْجَنَّةُ تُزْلَفُ بِالْقِیَامَةِ وَ  الْقِیَامَةَ  تَجُوزُ بِالدُّنْیَا وَ الدُّنْیَا تُخْتَمُ  بِالْمَوْتِ وَ الْمَوْتُ یُرْهَبُ بِالْفِقْهِ  وَ الْفِقْهُ یُعْمَرُ

 . الْإِیمَانِ سِنْخُ التَّقْوَى

ذكر این حدیث با هاي مختلف به صورت معرفة/صحبة/ محبة و العلم/العالم آمده است. چندین مورد از . در عبارت اول این حدیث در نقل 1

 شود:سندهاي مختلف تقدیم مي

 شیخ صدوق در كمال الدین كه آدرسش در متن گذشت این روایت را با چند سند آورده است: 

 الْكُوفِيِّ  عَلِيٍّ بْنِ مَّدِمُحَ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ الْقَاسِمِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالُوا مْعَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَاجِیلَوَیْهِ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ وَ الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

  النَّخَعِيِ زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ دِیجٍخَ بْنِ فُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ  بْنِ عُمَرَ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ  مُزَاحِمٍ بْنِ  نَصْرِ عَنْ الْمُقْرِي الْقُرَشِيِّ

 أَحْمَدَ  عَنْ  الْحِمْیَرِيِّ  جَعْفَرٍ  بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  وَ اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  سَعْدِ وَ الصَّفَّارِ الْحَسَنِ  نِبْ  مُحَمَّدِ عَنْ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  الْوَلِیدِ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  الْحَسَنِ  بْنُ  مُحَمَّدُ  احَدَّثَنَ و

 جُنْدَبٍ  بْنِ حْمَنِ الرَّ  عَبْدِ  عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ حُمَیْدٍ  بْنِ  عَاصِمِ نْعَ نَجْرَانَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ عَنْ  جَمِیعاً هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ

  النَّخَعِيِ  زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ الْفَزَارِيِّ

 حَدَّثَنَا قَالَ  النَّیْسَابُورِيُّ  سُلَیْمَانَ  بْنِ دَاوُدَ بْنُ مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ  رَشِيُّالْقُ  الْوَهَّابِ عَبْدِ  بْنِ نَصْرِ  بْنِ الْوَهَّابِ  عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ حَدَّثَنَا و

 بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ زَةَ حَمْ أَبِي عَنْ  الْحَنَّاطُ حُمَیْدٍ بْنُ عَاصِمُ حَدَّثَنَا قَالَ  لتَّیْمِيُا صُرَدَ  بْنُ  ضِرَارُ نُعَیْمٍ  أَبُو دَّثَنَاحَ قَالَ بِالرَّيِّ الْقَاضِي الْأَنْصَارِيُّ  إِسْحَاقَ بْنُ  مُوسَى

  النَّخَعِيِ زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ الْفَزَارِيِّ جُنْدَبٍ

 أَبِي عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ اصِمِعَ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ ْبنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْهَمَدَانِيُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا و

 يِالنَّخَعِ زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ الْفَزَارِيِّ جُنْدَبٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ
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 الْأُحْدُوثَةِ  جَمِیلَ وَ حَیَاتِهِ فِي الطَّاعَةَ الْإِنْسَانُ یَكْسِبُ بِهِ بِهِ یُدَانُ نٌدِیالْعَالِمِ[  مَحَبَّةُ / الْعِلْمِ]صُحْبَةُ  الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ زِیَادٍ بْنَ كُمَیْلَ یَا

 .وَفَاتِهِ بَعْدَ

 

ر ت آمده است. د( در كتاب تفسیر نعماني روایتي طوالني از امیرالمومنین ع درباره ایمان و كفر و فلسفه احكام شریع5

 فرمایند:فرازي از این روایت مي

اند را واجب فرمود همان گونه كه اطاعت از رسول اهلل ص بخش دینسپس خداوند بر امت اطاعت از والیان امر كه قوام

( سپس جایگاه والیان 59)نساء/« االمر از خودتان را اطاعت كنیدو خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولي»را واجب كرد؛ و فرمود 

 یقین به گرداندندبازمى مرشاناولي اال و رسول اهلل به را آن اگر و»امر در میان اهل علم را با تاویل كتابش بیان كرد و فرمود 

( و تمامي مردم از شناخت تاویل كتابش عاجز ماندند جز آنان؛ 83)نساء/« بدان علم داشتند اند،استنباط اهل كه آنان از كسانى

و تاویل آن را نداند »چرا كه آنان راسخان در علم اند و مورد وثوق در تاویل آنچه نازل شده است كه خداوند متعال مي فرماید 

بلكه آن آیاتي روشنگر است در سینه »خداوند سبحان فرمود (؛ و باز 7تا آخر آیه )آل عمران/« جز خداوند و راسخان در علم

                                                      
 الْهَرَوِيُّ  الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِيَ الْقُمِّيُّ الصَّلْتِ بْنِ عَلِيِّ نِبْ  أَحْمَدَ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ سَعِیدٍ أَبُو الشَّیْخُ حَدَّثَنَا وَ

 الْفَزَارِيُّ  مُوسَى بْنُ سْمَاعِیلُإِ حَدَّثَنَا قَالَ  الرَّازِيُّ الْحَنْظَلِيُّ إِدْرِیسَ بْنُ مُحَمَّدُ  حَاتِمٍ  أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  السَّعْدِيُّ سَعِیدٍ  بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ مُحَمَّدُ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

  النَّخَعِيِّ زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ  عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ

 :قَالَ  زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ خَدِیجٍ بْنِ  لِفُضَیْلِ اللَّفْظُ وَ

 ... قَالَ ثُمَّ تَنَفَّسَ أَصْحَرَ لَمَّافَ الْكُوفَةِ ظَهْرِ إِلَى فَأَخْرَجَنِي بِیَدِي ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَخَذَ

 وَفَاتِه بَعْدَ الْأُحْدُوثَةِ مِیلَجَ وَ حَیَاتِهِ  فِي الطَّاعَةَ بِهِ الْإِنْسَانُ یَكْسِبُ بِهِ یُدَانُ دِینٌ الْعِلْمِ مَحَبَّةُ كُمَیْلُ یَا

 توان عبارات مختلف این متن را با این سندها هم مالحظه كرد:این، ميغیر از 

 سُفْیَانَ  عَنْ  أَبِیهِ عَنْ  وَكِیعٍ بْنِ  سُفْیَانَ عَنْ الْكُدَیْمِيُّ یُونُسَ  بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْخَوَّاصُ إِسْحَاقَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  الشَّاهِ بْنِ  عَلِيِّ بْنُ  مُحَمَّدُ الْحَسَنِ  أَبُو حَدَّثَنَا

 رَأْسَهُ  رَفَعَ ثُمَّ سْتُجَلَ وَ جَلَسَ وَ الْجَبَّانِ إِلَى أَخْرَجَنِي وَ بِیَدِي فَأَخَذَ ع الِبٍطَ أَبِي بْنُ عَلِيُّ إِلَيَّ خَرَجَ: قَالَ زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ

 (186ص ،1ج الخصال،وَفَاتِهِ ) بَعْدَ الْأُحْدُوثَةِ جَمِیلَ وَ حَیَاتِهِ فِي الطَّاعَةَ تُكْسِبُهُ بِهِ یُدَانُ دِینٌ الْعَالِمِ مَحَبَّةُ  كُمَیْلُ یَا ... فَقَالَ إِلَيَّ

 مُزَاحِمٍ  بْنِ نَصْرِ عَنْ یْرَفِيِّالصَّ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ  الْقَاسِمِ أَبِي بْنُ حَمَّدُمُ  حَدَّثَنَا قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنِي

 الْعِشَاءَ صَلَّیْنَا قَدْ وَ الْكُوفَةِ  مَسْجِدِ فِي ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مُؤْمِنِینَ الْ مِیرِأَ مَعَ كُنْتُ قَالَ  النَّخَعِيِّ زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ خَدِیجٍ بْنِ  فُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ  بْنِ عَمْرِو عَنْ

 یُدَانَ خَیْرٌ الْعَالِمِ  مَحَبَّةُ مَیْلُكُ قَالَ ... یَا ثُمَّ تَنَفَّسَ أَصْحَرَ فَلَمَّا بِكَلِمَةٍ یُكَلِّمُنِي لَا الْكُوفَةِ ظَهْرِ إِلَى خَرَجَ حَتَّى فَمَشَى الْمَسْجِدِ مِنَ خَرَجْنَا حَتَّى بِیَدِي فَأَخَذَ الْآخِرَةَ

 (248ص ،(للمفید) األمالي) مَوْتِه بَعْدَ الْأُحْدُوثَةِ جَمِیلَ وَ حَیَاتِهِ  فِي الطَّاعَةَ تَكْسِبُهُ بِهِ  اللَّهُ

 مَاجِیلَوَیْهِ، الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَبِي، حَدَّثَنَا: قَالَ بَابَوَیْهِ، بْنِ مُوسَى بْنِ یْنِالْحُسَ  بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنِي: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا

 عَلَیْهِ) الْمُؤْمِنِینَ یرِأَمِ مَعَ كُنْتُ: قَالَ النَّخَعِيِّ، زِیَادٍ بْنِ كُمَیْلِ عَنْ خَدِیجٍ، نِبْ فُضَیْلِ عَنْ دٍ،سَعْ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُزَاحِمٍ، بْنِ َنصْرِ عَنْ الصَّیْرَفِيِّ، عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 فَلَمَّا بِكَلِمَةٍ، مُنِيیُكَلِّ لَا وَ الْكُوفَةِ ظَهْرِ إِلَى خَرَجَ حَتَّى فَمَشَى الْمَسْجِدِ، مِنَ  خَرَجْنَا حَتَّى بِیَدِي فَأَخَذَ الْآخِرَةَ، الْعِشَاءَ صَلَّیْنَا قَدْ وَ الْكُوفَةِ مَسْجِدِ فِي( السَّلَامُ

 (20ص ،(لطوسيل) األمالي) .وَفَاتِهِ بَعْدَ الْأُحْدُوثَةِ جَمِیلَ  وَ حَیَاتِهِ، فِي لطَّاعَةَا تُكْسِبُهُ بِهِ، اللَّهُ یُدَانُ دِینٌ الْعَالِمِ صُحْبَةُ كُمَیْلُ، ... یَا :قَالَ ثُمَّ  تَنَفَّسَ، أَصْحَرَ

 الْأُحْدُوثَةِ  جَمِیلُ وَ حَیَاتِهِمْ يفِ رِفْعَةٌ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ ذَخِیرَةٌ وَ لِلسَّیِّئَاتِ مَمْحَاةٌ حَسَنَاتِلِلْ مَكْسَبَةٌ طَاعَتَهُ  وَ بِهِ  اللَّهُ یُدَانُ دِینٌ اتِّبَاعَهُ وَ الْعِلْمِ صُحْبَةَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ

 (200ص العقول، تحفمَوْتِهِمْ ) بَعْدَ عَنْهُمْ
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جز این نیست »( و طلب علم برتر از عبادت است كه خداوند عز و جل مي فرماید 49)عنكبوت/« آنان كه بدانان علم داده شد

صدق: »ار اسم ( و به خاطر علم است كه نزد خداوند سزاو28)فاطر/« كه از بندگانش تنها عالمان از خداوند خشیت دارند

نامید و اطاعتشان را بر جمیع بندگان واجب فرمود با این سخن خود « صادقان: راستگویان»شدند و خداوند آنان را « راستگویي

( پس آنان را اولیاي خود قرار داد و 119)توبه/« اي كساني كه ایمان آوردید، تقواي الهي در پیش گیرید و با صادقان باشید»كه 

و كسي كه والیت خدا و رسولش و آن كساني كه ایمان آوردند را »الیت خود و حزبشان را حزب خود و فرمود والیتشان را و

همانا وليّ شما تنها خداوند است و رسولش و كساني »( و فرمود 56)مائده/« بپذیرد پس همانا حزب اهلل است كه پیروزمندانند

 (55)مائده/« اند.و زكات مي دهند در حالي كه در ركوعكه ایمان آوردند همان كساني كه نماز بپا مي دارند 

 56ص ،90جو  80ص ،66ج األنوار، بحار

 :قَالَ ع نِینَالْمُؤْمِ أَمِیرِ عَنْ الْقُرْآنِ كِتَابِ فِي الْآتِي بِالْإِسْنَادِ النُّعْمَانِيِّ، تَفْسِیرُ

 الرَّسُولَ  طِیعُواأَ وَ اللَّهَ أَطِیعُوا» فَقَالَ  ص اللَّهِ رَسُولِ طَاعَةَ لَیْهِمْعَ فَرَضَ كَمَا بِدِینِهِ الْقُوَّامِ أَمْرِهِ وُلَاةِ طَاعَةَ الْأُمَّةِ عَلَى فَرَضَ ... ثُمَّ

 الْأَمْرِ أُولِي إِلى وَ الرَّسُولِ ِإلَى رَدُّوهُ لَوْ وَ» لَجَ وَ عَزَّ فَقَالَ كِتَابِهِ وِیلِبِتَأْ الْعِلْمِ أَهْلِ  مِنْ أَمْرِهِ وُلَاةِ َمحَلَّ بَیَّنَ ثُمَّ «مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي وَ

 الْعِلْمِ  فِي سِخُونَالرَّا هُمُ لِأَنَّهُمْ غَیْرَهُمْ كِتَابِهِ تَأْوِیلِ مَعْرِفَةِ نْعَ النَّاسِ مِنَ  أَحَدٍ  كُلُّ عَجَزَ وَ «مِنْهُمْ  یَسْتَنْبِطُونَهُ  الَّذِینَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ

 هُوَ  بَلْ» سُبْحَانَهُ  قَالَ وَ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى «الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ لَّاإِ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ التَّنْزِیلِ تَأْوِیلِ عَلَى الْمَأْمُونُونَ

 «الْعُلَماءُ  عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ  یَخْشَى إِنَّما» جَلَ وَ  عَزَّ  اللَّهُ قَالَ ادَةِالْعِبَ مِنَ أَفْضَلُ الْعِلْمِ طَلَبُ وَ «الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ فِي بَیِّناتٌ آیاتٌ

 اتَّقُوا آمَنُوا ذِینَالَّ أَیُّهَا یا» بِقَوْلِهِ  عِبَادِالْ جَمِیعِ عَلَى طَاعَتَهُمْ فَرَضَ وَ صَادِقِینَ بِهِ سَمَّاهُمْ وَ الصِّدْقِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ اسْتَحَقُّوا بِالْعِلْمِ وَ

 آمَنُوا الَّذِینَ وَ  سُولَهُرَ  وَ اللَّهَ یَتَوَلَّ مَنْ وَ» فَقَالَ  حِزْبَهُ حِزْبَهُمْ وَ تَهُ وَلَایَ وَلَایَتَهُمْ جَعَلَ وَ  أَوْلِیَاءَهُ فَجَعَلَهُمْ «الصَّادِقِینَ  مَعَ كُونُوا وَ اللَّهَ

« راكِعُونَ  هُمْ وَ الزَّكاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ آمَنُوا لَّذِینَا وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إِنَّما» قَالَ وَ «الْغالِبُونَ  هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ

... 

 تدبر

 «غَفُورٌ  عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَي إِنَّما كَذلِكَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ( »1

را نیز رنگارنگ و  چارپایان و جنبندگان و مردمان ها را رنگارنگ و متفاوت آفریده، بلكهتنها گیاهان و كوهخداوند نه

ز با چنین تنوع عظیمي بشدت به هم مرتبطند و از این رو تدبیر واحدي بر همگي متفاوت آفریده است؛ و بر همه اینها نی

 حكمفرماست.

دهد كه آفرینش موجودات در جهان عبث نیست اي واحد براي نظام عالم دارد و نشان ميچنین تدبیري حكایت از برنامه

 و حكیمانه است.

مراقبت؛ پس كسي كه به این عظمت و حكمت نهفته در آن ترسي است همراه با « خشیت»و در نكات ادبي اشاره شد كه 

شود و هم از غفلت شود: یعني هم مبهوت این عظمت ميتوجه كند و بدان عالم شود، طبیعتا در برابر خداوند دچار خشیت مي

ا برعهده او گیرد كه وي را به مراقبت از خویش و دقت در وظایفي كه خدآید و ترس و هراسي وجود وي را فراميبیرون مي

 كشاند.نهاده مي
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از طرفي  ناپذیر است و هم بسیار آمرزنده؛ یعني كسي كه عالم شد و به مقام خشیت رسید،و البته خداوند هم شكست

رود؛ خواهد پیش ميداند كه در كار و برنامه خدا شكست راهي ندارد و حتما نظام عالم آن گونه كه او طراحي نموده و او ميمي

اش را نه بر اساس داند كه با خدایي بسیار آمرزنده مواجه است، یعني اگر بنا را بر این گذاشت كه زندگيدیگر، ميو از طرف 

ري كند و در اي كه خداوند بر دوش او گذاشته سپهاي حزبي و جناحي، بلكه بر اساس انجام وظیفههواهاي نفساني و دلخواه

 بخشد. صور و تقصیرهاي او را بر او مياین راه تالش خود را مبذول داشت، خداوند ق

 

 «رٌ غَفُو عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ يیَخْشَ إِنَّما كَذلِكَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ( »2

 ربطي به جمالت قبل دارد؟ناپذیر است و هم بسیار آمرزنده، چه اینكه خداوند هم شكست

شود ناپذیر است و به هیچ وجه مغلوب نميالف. بیان علت خشیت عالمان است؛ یعني از این جهت كه او عزیز و شكست

 1(43، ص17گذرد به او مشتاقند )المیزان، جعارفان از او خشیت دارند و چون غفور است و از خطاها و گناهان درمي

آورد كه اقتضاي خشیت این است. )اقتباس از خوف و دیگري رجا را در مخاطب پدید ميب. این تعبیري است كه یكي 

 2(236، ص26مفاتیح الغیب )فخر رازي(، ج

الم قرار داده كه ج. مي تواند ناظر به فراز نخست آیه، بلكه این آیه و آیه قبل باشد؛ یعني اوست كه چنان تدبیري در ع

شان به هم مرتبط و چارپایاني چنین متفاوت با هم زندگي كنند و در عین حال زندگي گیاهان و كوهها و مردمان و جنبدگان

ال افراد شده و حتواند بر این تدبیرش بر او غلبه نماید؛ و در عین حال، غفران و ستر الهي است كه شامل باشد، و كسي نمي

 داده است. ستند و خداوند هنوز به آنها مهلتگردد كارهایي انجام دهند كه به خیال خود در برابر خداوند بایموجب مي

اش را بر د و زندگياي كه به كار خدا عالم شوتواند ناظر به كل عبارات قبل در این آیه و آیه قبل باشد؛ یعني بندهد. مي

ا توجه به م بهاساس خشیت از خدا )مراقبت توام با نگراني در قبال انجام وظایفي كه خدا بر دوش او نهاده( سامان دهد، 

ه خداوند چنین تدبیر عظیمي كه خداوند قرار داده، از به ثمر رسیدن كارهایش در دنیا خاطر جمع خواهد بود )زیرا ك

ینكه خداوند با اناپذیر است و امكان ندارد كسي واقعا در راهي كه خدا فرموده قدم بردارد و به مقصد نرسد( و هم از شكست

و سر زد، است )یعني اگر واقعا در مسیر بود اما در طي مسیر قصور و تقصیرهایي هم از خاطر ااو چه خواهد كرد آسوده

 پوشاند و جبران مي كند.(غفاریت خداوند همه آنها را مي

 ه. ...

 

 «وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ »( 3

 (494، ص7نور، ج ری)تفس وجودات است.در امور جسمى و مادّى، انسان در ردیف دیگر م

                                                      
لآلثام و یفید معنى التعلیل فلعزته تعالى و كونه قاهرا غیر مقهور و غالبا غیر مغلوب من كل جهة یخشاه العارفون، و لكونه غفورا كثیر المغفرة .  1

 الخطیئات یؤمنون به و یتقربون إلیه و یشتاقون إلى لقائه.

 یوجب الرجاء البالغ: إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ ذكر ما یوجب الخوف و الرجاء، فكونه عزیزا ذا انتقام یوجب الخوف التام، و كونه غفورا لما دون ذلك .  2
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 «الْعُلَماءُ عِبادِهِ  مِنْ اللَّهَ یَخْشَي إِنَّما( »4

 دارند! خشیت خداوند از عالمان تنها بندگانش از كه نیست این جز

 پس،

 شود كه عبادتشاگر كسي در عبادت خدا به جاي اینكه بر خشیتش افزوده شود، دچار عجب و غرور و ... شد معلوم مي

 بر اساس جهل بوده است؛

اي در عرصه دانش خود ارائه داد، اما انسان خداترسي اگر كسي ظاهرا در مسیر علم پیش رفت و تحلیلهاي موشكافانه

شود به جاي اینكه نوري فراروي او باشد، صرفا ( و در قیامت كه باطن امور آشكار مي3نبود، علمش حقیقتا علم نیست )حدیث

 ود؛وبال گردنش خواهد ب

 شود از علم حقیقي بهره برده است هرچند در ظاهر بیسواد هم باشد؛اگر كسي واقعا اهل خشیت از خدا بود، معلوم مي

 اگر ...

 

 «الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَي إِنَّما كَذلِكَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ( »5

 ناظر به كدام مطلب است؟« كذلك: این چنین است»عبارت 

الف. ناظر به كل عبارات قبل، و تاكید و تقریري بر اختالفي است كه خداوند در ثمرات و كوهها و مردمان و جنبدگان و 

 (43، ص17ج زان،ی)المچارپایان قرار داده است. 

ارات آیه قبل است؛ یعني اختالف رنگهاي مردمان و ب. ناظر به شباهت برقرار كردن بین عبارات قبل در این آیه با عب

 (635، ص8البیان، ججنبدگان و چارپایان همان گونه است كه در ثمرات و كوهها نیز رنگهاي گوناگون بود. )مجمع

باشد؛ یعني تنها بندگان عالم خدا هستند كه با این چنین عبرت گرفتن «( یخشي»بسا ناظر به عبارت بعد )متعلق به ج. چه

 (43، ص17ج زان،یالمرسند. )به نقل از از این آیات الهي به خشیت از خدا مي

 د. ...

 

 «غَفُورٌ عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ( »6

 .غفور و بسیار آمرزنده و خطاپوش همواره غالب و پیروز است؛ و همناپذیر و شكست خداوند هم عزیز و

 جویي و سنگدلي نیست.كند از سر كینهبخشد از سر ضعف و ناچاري نیست؛ و اگر هم عقوبت مياگر گناهان را مي

 

 برای تامل بیشتر

 «غَفُورٌ  عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَي إِنَّما كَكَذلِ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ( »7

 چرا ثمرات و جبال را در آیه قبل آورد و ناس و دواب و انعام را در این آیه؛ و همه را در یك آیه نیاورد؟
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 س از انعام؟فت سپس از دواب و سپچرا در آنجا ثمرات را مقدم كرد و سپس جبال را؛ و در اینجا ابتدا از ناس سخن گ

 1؟«الوانه»آورد اما در این آیه « الوانها»چرا در آیه قبل در هر دو مورد 

 كننده نیست:اند؛ اما چندان قانعهاي فوق دادهاي از مفسران به پرسشبرخي از پاسخهایي كه پاره

ورد. بسا از این جهت در دو آیه مستقل آو چه شوندالف. مخلوقات زمیني به دو دسته جانوران و غیرجانوران تقسیم مي

در میان غیرجانوران، گیاهان و جمادات را داریم كه اولي اشرف از دومي است و از این جهت آن را در آیه قبل مقدم آورد. در 

 2(623، ص26(، جي)فخر راز بیالغ حیمفاتمورد جانوران هم اشرفِ آنها انسان است، از این رو، آن را اول آورد. )

نده است شامل به معناى جنب «دواب»شود. به معناى شتر است ولى به گاو و گوسفند نیز گفته مى« نعم»جمع « أنعام»ب. 

 (.494، ص7نور، ج ری)تفس دلیل اهمیّت و نیاز شدید انسان به این سه حیوان نامشان جدا آمده استه شود ولى بآنها مى

 ج. ...

 

 

 لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ عاَلنِیَةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ كِتابَ یَتْلُونَ الَّذینَ نَّإِ 29( آیه 35( سوره فاطر )729

 27/1/1397 تَبُورَ

 ترجمه

شكارا انفاق و آ شان دادیم نهانكنند و نماز بپا داشتند و از آنچه روزيدر حقیقت، كساني كه كتاب خدا را تالوت مي

 گردد.كردند، به تجارتي امید دارند كه هرگز تباه نمي

 نکات ادبی

 یَتْل ونَ

داللت دارد، و به همین « پشت سر هم آمدن»و « تبعیت كردن»در اصل بر  -است « تالوة»كه مصدر آن  -« تلو»ماده 

 المقاییس معجمشود )ي بعد از آیه دیگر خوانده ميمناسبت برخي گفته اند وجه تسمیه قرائت قرآن به تالوت این است كه آیه ا

                                                      
 رایز ستین يمناسب هیتوج نیرو مذكر سزاوارتر است؛ اما ا نیانسان آمده و از ا هیآ نیچون در ا دیگويم ریمطلب اخ نیدرباره ا يفخر راز.  1

 عبارت وي در پاورقي بعد.. «الوانهم» دیجمع بسته شود و بگو دیاست با« ناس» يوقت

بات لذي نحن فیه و هو عالم المركوَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ استدالال آخر على قدرته و إرادته، و كأن اللّه تعالى قسم دالئل الخلق في العالم ا.  2

ذكر المعدن بقوله: وَ مِنَ الْجِبالِ قسمین: حیوان و غیر حیوان، و غیر الحیوان إما نبات و إما معدن، و النبات أشرف، و أشار إلیه بقوله: فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ ثم 

افعها في حیاتها و األنعام منفعتها في األكل منها، أو ألن الدابة ثم ذكر الحیوان و بدأ باألشرف منها و هو اإلنسان فقال: وَ مِنَ النَّاسِ ثم ذكر الدواب، ألن من

في اختالفها دالئل. و أما  في العرف تطلق على الفرس و هو بعد اإلنسان أشرف من غیره، و قوله: مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ القول فیه كما أنها في أنفسها دالئل، كذلك

 ان من جملة المذكورین، و كون التذكیر أعلى و أولى.قوله مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فذكر لكون اإلنس
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شود اند كه قرائت بر خواندن یك كلمه هم اطالق مي( بویژه كه تفاوت تالوت و قرائت را در این دانسته351ص ،1ج اللغة،

 (54ص اللغة، في الفروقاما در تالوت باید دو كلمه و بیشتر باشد كه پشت سر هم خواندن صدق كند )

ز چیز دیگر بیاید آن است كه چیزي بعد ا« تلو»خي در این وجه تسمیه مناقشه كرده و گفته اند معناي اصلي ماده البته بر

ص آیات هم به معناي آن است كه شخ« تالوت»بدین ترتیب كه او را جلوي خود قرار دهد و خودش پشت سر او بیاید، و 

توضیح با  ( و این394ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في لتحقیقاقرآن را پیش روي خود قرار دهد و از آنها پیروي كند )

( و موارد فراواني 13؛ هود/مِنْهُ  شاهِدٌ لُوهُیَتْ وَ رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ عَلى كانَ فََمنْ أَبسیاري از كاربردهاي این ماده نیز سازگارتر است )

 عَلَیْكَ  نَتْلُوا»ت، مثال آمده اس« علي»)بویژه در مواردي كه با حرف هم كه این ماده صرفا به معناي قرائت كردن به كار رفته است 

و از قرائت آنچه آمده تبعیت م( ظاهرا از این جهت بوده كه شخص تالوت كننده مو به 3قصص/« قبِالْحَ فِرْعَوْنَ وَ مُوسى نَبَإِ مِنْ

 كند.مي

ني كه چیزي و پشت سر هم آمد كه عبارت است از پیروي اندبر همین اساس، برخي معناي این ماده را چنین توضیح داده

 إِذا الْقَمَرِ وَ »باشد كه از جنس آنها نیست بین آن دو فاصله نیندازد، كه این معنا به حسب مورد گاه به معناي اقتدا كردن مي

 قُلْ »، مانند و آیات است ( و تالوت در مورد كتب آسماني گاه به معناي قرائت و پشت سر هم خواندن كلمات2/)شمس« تَالها

در مقام علم و عمل از آن پیروي كردن،  و( و گاه به معناي آن را پیشواي خود قرار دادن 16/)یونس «عَلَیْكُمْ  تَلَوْتُهُ ما اللَّهُ شاءَ لَوْ

 (168ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات121/)بقرة«تِالوَتِهِ حَقَّ یَتْلُونَهُ »مانند 

 فَالتَّالِیاتِبار در قرآن كریم به كار رفته است كه غیر از یك مورد كه به صورت اسم فاعل آمده ) 63 1دست كم« تلو»ماده 

 ( تمامي موارد استعمال آن به صورت فعل ثالثي مجرد و یا مصدر )تالوت( بوده است.3؛ صافات/ذِكْراً

 یَرْج ونَ

 رسیدن انتظار و آرزو و امید معناي در یكي: رفته است ركا به متفاوت معناي دو در اصل در «رجو» قبال بیان شد كه ماده

: أَرْجائِها عَلى الْمَلَكُ وَ) چیزي ي«حاشیه و طرف و كنار» معناي در دیگري و ؛(معناست همین در آیه این در كه) خوش خبر

 امر انتظار خوف،) است «خوف» كلمه مقابل در كلمه این اینكه با و ؛(17/الحاقة مستقرند؛ آسمان اطراف و نواحي در فرشتگان

 رودمي كار به هم نگراني و خوف مورد در «رجا» كلمه گاهي كه باورند این بر لغت اهل اغلب اما( است داشتن را ناخوشایند

 .دانندمي باب این از را (13/)نوح «وَقاراً لِلَّهِ تَرْجُونَ ال لَكُمْ ما» آیه و

 معناي به «رجو» از متمایز غالبا را( 53/احزاب ؛مِنْهُن تَشاءُ مَنْ تُرْجِي: مثال) «انداختن تاخیر» معناي به  «رجأ» ماده البته

 كشیدن انتظار كه چرا برگردند، هم به كبیر اشتقاق در كلمه دو این كه دهندمي احتمال برخي چند هر اند؛دانسته داشتن انتظار

 را آن ايعده كه قرآني كلمات برخي مورد در اساس، همین بر و است؛ همراه انتظار، مورد واقعه وقوع در تاخیر نوعي با هم

                                                      
سوره  20شود. مثال یكي از قرائات رایج آیه بدین جهت به كار برده شد كه بر اساس قرائات دیگر گاه این عدد كم یا زیاد مي« دست كم». تعبیر  1

قرائت شود، تا حدي كه راغب اصفهاني در  (أَسْلَفَ ما نَفْسٍ كُلُّ لُواتْتَ هُنالِكَ)ت ( به صورأَسْلَفَ ما نَفْسٍ كُلُّ تَبْلُوا هُنالِكَیونس این است كه به جاي )

)چنین قرائتي « قُري»وقتي مي خواهد بیاورد، با تعبیر « بلو»( و در ذیل ماده 167آورد )صبه صورت عادي مي« تلو»مفردات، این آیه را در ذیل ماده 

 (145آورد. )صهم وجود دارد!( مي
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 «أَخاهُ وَ أَرْجِهْ» آیات در چنانكه است، شده مطرح هم باشد تاخیر معناي به «رجأ» ماده از اینكه احتمال اند،دانسته «رجو» ماده از

 عَلى الْمَلَكُ» و[ شده خوانده هم «مرجئون» دیگر، قرائتي در كه( ]106/توبه) «مُرْجَوْنَ آخَرُونَ وَ » ،( 36/شعراء ؛11/اعراف)

 .است شده مطرح قول دو هر «أَرْجائِها

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-5 402جلسه 

 حدیث

 يدر فراز 1از آن قبال گذشت. یيشده است كه فرازها تیمسعود روااكرم ص خطاب به ابن امبریاز پ يطوالن يثیحد (1

 آمده است: ثیحد نیاز ا

روي آورد  تردید كسي كه دنیا را رها كند و به تجارت آخرتابن مسعود! به كسي كه مرا حقاً پیامبر مبعوث كرد بي

فروشى آنها  چ تجارت و خرید ومردانى كه هی»فرماید كند كه خداوند متعال ميخداوند در وراي تجارت او برایش تجارت مي

ها در آن پریشان ها و دیدهدل ترسند كهكند، آنها از روزى مىرا از یاد خدا و برپا كردن نماز و پرداختن زكات مشغول نمى

 (.37)نور/« است.

 توانم تجارت آخرت انجام دهم؟مسعود گفت: پدرم و مادرم به فدایت اي رسول اهلل! چگونه ميابن

 اكبر؛ كه این تجارتي انت از ذكر خدا آرام نگیرد و اینكه بگویي سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهللفرمود: زب

ا به طور كامل تا خداوند اجرشان ر گردديدارند كه هرگز تباه نم دیام يبه تجارت»فرماید سودآور است و خداوند متعال مي

 (30-29ر/)فاط«« بدهد و از فضلش بر آنها بیفزاید

تجارت  مسعود! هر چیزي را كه به چشمت دیدي و دلت به سوي آن پر كشید آن را براي خداوند قرار بده كه آنابن

 ... (96)نحل/« پذیرد و آنچه نزد خداست باقي استآنچه نزد شماست زوال مي»فرماید آخرت است چرا كه خداوند مي

                                                      
 http://yekaye.ir/nuh-071-21/ 1، حدیث68عبارت اول حدیث فوق در جلسه.  1

 hadeed-http://yekaye.ir/al-057-14/ 2، حدیث77و فرازهاي دیگري از این حدیث در جلسه

 qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-02/ 1، حدیث136و جلسه

 jathiyah-http://yekaye.ir/al-045-23/ 1، حدیث158و جلسه 

 isra-http://yekaye.ir/al-017-018/ 2، حدیث162و جلسه

 http://yekaye.ir/qiamat-75-5/ 1، حدیث176و جلسه 

 qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-13/ 2، حدیث188و جلسه 

 lail-http://yekaye.ir/al-92-19/ 1حدیث، 579و جلسه

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-8/ 2، حدیث589و جلسه

 kahf-kaye.ir/alhttp://ye-18-28/ 2، حدیث609و جلسه 

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-46/ 5، حدیث627و جلسه 

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-105/  3، حدیث688و جلسه 

 گذشت. /kahf-http://yekaye.ir/al-18-110 5، حدیث694و جلسه 

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-5/
http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/qiamat-75-5/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-13/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-8/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-110/
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 455مكارم األخالق، ص

شَدِیدَةٌ وَ  یَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ  مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَاعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جَاعَةِ الشَّدِیدَةِ فَقَالَ ا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى نَحْنُ عَلَى هَذِهِ الْمَ فَقُلْنَا یَلَمْ یَكُنْ رِْزقُنَا مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا الْمَاءَ َو اللَّبَنَ وَ وَرَقَ الشَّجَرِ

 ... رَسُولُ اللَّهِ ص

ةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَتَّجِرُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ مَنْ یَدَعُ الدُّنْیَا وَ یُقْبِلُ عَلَى تِجَارَةِ الْآخِرَ 1...

 بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِیتاءِ الزَّكاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال»[ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ]تِجَارَتِهِ 

نَّ لِسَانَكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي یَا رَسُولَ اللَّهِ كَیْفَ لِي بِتِجَارَةِ الْآخِرَةِ فَقَالَ ص لَا تُرِیحَ «وَ الْأَبْصارُ 

 یَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ لِیُوَفِّیَهُمْ»مُرْبِحَةُ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَذِهِ التِّجَارَةُ الْ

عَلْهُ لِلَّهِ فَذَلِكَ تِجَارَةُ الْآخِرَةِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ كُلُّ مَا أَبْصَرْتَهُ بِعَیْنِكَ وَ اسْتَخْلَاهُ قَلْبُكَ فَاجْ

 2...ما عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باق

 

 مام صادق ع روایت شده است:( از ا2

كه مستحب  هر آنچه كه خداوند عز و جل بر تو واجب كرده است، آَشكار كردنش برتر از مخفي كردنش است؛ و هر آنچه

اش بگذارد و است،مخفي كردنش بهتر از آشكار كردنش است؛ و اگر شخصي زكات مالش را ]كه بر او واجب است[ بر گرده

 یكو و زیباست.آشكارا تقسیم كند كاري ن

 501، ص3الكافي، ج

                                                      
 . فراز قبلي این حدیث هم تا حدودي به همین مضمون مرتبط است: 1

وعَدُونَ وَ قَالَ وَ إِنْ تُاللَّهِ رِزْقُها وَ قَالَ وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما  رْضِ إِلَّا عَلَىیَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تَهْتَمَّ لِلرِّزْقِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَ

 ءٍ قَدِیرٌكُلِّ شَيْ یَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَال كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلى

 اختصار به همان موارد متن بسنده شد: تیرعا يمحسوب شوند كه برا هیآ نیبه اناظر  تواننديم يهم به لحاظ مضمون ریز ثیاحاد.  2

قَرَاءِ فِي أَمْوَالِ لِلْفُ نَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعََة بْنِ مِهْرَا مُحَمَّدُ

الْأَغْنِیَاءِ حُقُوقاً غَیْرَ الزَّكَاةِ  هَا سُمُّوا مُسْلِمِینَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ بِ وَ هِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ  بِأَدَائِهَاالْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا 

لَیْهِ أَنْ یَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ ءٌ یَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ یَجِبُ عَكَاةِ وَ هُوَ شَيْ الْمَعْلُومُ مِنْ غَیْرِ الزَّ الْحَقُّفَ« فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

أَقْرَضُوا  - وَ جَلَّ أَیْضاًي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ شَاءَ ِفي كُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّفِشَاءَ  نْیُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَ إِطَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَ

ضُ یُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ یُعِیرُهُ وَ وَ الْمَاعُونَ أَیْضاً وَ هُوَ الْقَرْ «عاَلنِیَةًمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ یُنْفِقُوا مِ -لَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاًوَ هَذَا غَیْرُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ ال« اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً 

وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ  «بِهِ أَنْ یُوصَلَ هُوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّرِ الزَّكَاةِ قَالْمَعْرُوفُ یَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَیْ 

غَیْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا  ىةِ عَلَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِیهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَمَا أَ هُ عَلَىعَلَیْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَیْهِ وَ أَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِي مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَ

 (498، ص3فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَیْهِ.)الكافي، ج

 اللَّهُ هَذِهِ الْفُضُولَ مِنَ یلَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا َأعْطَاكُمُهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَمِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَِبي عَْبدِ اللَّ عَلِيُّ

 (32، ص4جاللَّهُ وَ لَمْ یُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا. )الكافي،  هَاالْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَیْثُ وَجَّهَ
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عن دِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَْحمَدَ بِْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْ

  أَبي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ كُكُلُّ مَا فَرَضَ اللَّ

 یَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِیَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِیلًا.

 

 ( از امام صادق ع دعایي براي ابتداي صبح و شب روایت شده است. در فراز پایاني این دعا آمده است:3

رات داشتن بر سپس مي گویي: خدایا همانا شب و روز دو مخلوق از مخلوقات تویند؛ پس مرا در آنها مبتال مگردان به ج

كور، و ، روزیم فرما عملي مقبول، و سعي و تالشي مشاي؛ و در آن دوانجام معصیتت و مرتكب شدن آنچه حرام فرموده

 تجارتي كه هرگز نابود نشود.

 337، ص1من ال یحضره الفقیه، ج

 ...سَیْتَرَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْ

مِكَ وَ ارْزُقْنِي یَنِّي فِیهِمَا بِجُرْأَةٍ عَلَى مَعَاصِیكَ وَ لَا رُكُوبٍ لِمَحَارِالنَّهَارَ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِكَ فَلَا تَبْتَلِثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّیْلَ وَ 

 .فِیهِمَا عَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَ سَعْیاً مَشْكُوراً وَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ

 

عبدالعزیز بودم كه وارد مدینه شد و به منادي دستور داد كه ندا دهد كه  گوید: من همنشین عمر بن( هشام بن معاذ مي4

 اي دارد بیاید. هر كس بر او ظلمي شده و دادخواهي

مزاحم، دربان وي، آمد و گفت محمد بن علي جلوي دروازه  آمد؛ و –یعني امام باقر ع  –در این میان محمد بن علي 

 است. 

 او گفت: مزاحم! بگویید وارد شود.

حضرت داخل شد در حالي كه عمر بن عبدالعزیز اشكهایش را از چشمانش پاك مي كرد. حضرت فرمود: عمر! چه چیزي 

 تو را به گریه انداخته است؟

 هشام گفت: گفتم: یا ابن رسول اهلل! فالن و بهمان مطلب او را به گریه انداخته!

بخشید بیرون آمدند و گروهي ، از آن گروهي بدانچه سودشان ميامام باقر ع فرمود: عمر! همانا دنیا بازاري از بازارهاست

هم از آن با آنچه به ضررشان بود؛ و چه بسیار كساني كه در شبیه وضعیتي كه ما در آن هستیم بودیم و این بدانها ضرر زد تا 

براي آنچه در آخرت دوست  اینكه مرگ به سراغشان آمد و از بیخ و بن بركنده شدند در حالي كه مورد مالمت بودند كه چرا

داشتند سپري آماده نكردند؛ آنچه را جمع كرده بودند كسي كه دارند تجهیزاتي برنداشتند و در برابر آنچه ناخوش مي

پذیرفت؛ پس به خدا سوگند كه ما سزاوارتریم كه سپاسگزارشان نبود تقسیم كرد؛ و به نزد كسي رفتند كه عذرشان را نمي

شان را خواهیم خورد، تا بدانها عمل كنیم؛ و بنگریم به اعمالي كه بعدا از آنها ترسان خواهیم كه بعدا غبطه بنگریم بدان اعمالي

 بود، تا از انجام آنها خودداري كنیم.
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 پس تقواي الهي در پیش گیر و در دلت دو چیز قرار بده! 

یش همراهت باشد، پس آن را پیشاپ شوينگاه كن آن چیزي را كه دوست داري هنگامي كه بر پروردگارت وارد مي

 بفرست؛ 

براي  شوي همراهت باشد، پس جایگزینيهنگامي كه بر پروردگارت وارد مي و بنگر آن چیزي را كه ناخوش داري كه

ه از تو بگذرد كآن تدارك ببین؛ و مبادا سراغ كاالیي بروي كه كار كساني را كه پیش از تو بودند كساد كرد و امید داري 

 یرت نشود[]دامنگ

 105، ص1الخصال، ج

رِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِیرٍ الطَّبَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِ

 مِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: عَنْ شَرِیكٍ عَنْ هِشَا  يِ صَالِحٍ الْكِنَانِيُّ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْحِمَّانِ

ظْلِمَةٌ أَوْ ظُلَامَةٌ  فَلْیَأْتِ الْبَابَ فَأَتَى كُنْتُ جَلِیساً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ حَیْثُ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَأَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ مَ 

هُ یَا مُزَاحِمُ قَالَ فَدَخَلَ وَ عُمَرُ عْنِي الْبَاقِرَ ع فَدَخَلَ إِلَیْهِ مَوْلَاهُ مُزَاحِمٌ فَقَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بِالْبَابِ فَقَالَ لَهُ أَدْخِلْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ یَ 

ا عُمَرُ فَقَالَ هِشَامٌ أَبْكَاهُ كَذَا وَ كَذَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ یَمْسَحُ عَیْنَیْهِ مِنَ الدُّمُوعِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا أَبْكَاكَ یَ

قَوْمٍ قَدْ ضَرَّهُمْ بِمِثْلِ  مِنْهَا خَرَجَ قَوْمٌ بِمَا یَنْفَعُهُمْ وَ مِنْهَا خَرَجُوا بِمَا یَضُرُّهُمْ وَ كَمْ مِنْ الْأَسْوَاقِ  مِنَ عَلِيٍّ یَا عُمَرُ إِنَّمَا الدُّنْیَا سُوقٌ 

وا لِمَا أَحَبُّوا مِنَ الْآخِرَةِ عُدَّةً وَ لَا مِمَّا كَرِهُوا الَّذِي أَصْبَحْنَا فِیهِ حَتَّى أَتَاهُمُ الْمَوْتُ فَاسْتَوْعَبُوا فَخَرَجُوا مِنَ الدُّنْیَا مَلُومِینَ لِمَا لَمْ یَأْخُذُ

أَنْ نَنْظُرَ إِلَى تِلْكَ الْأَعْمَالِ الَّتِي كُنَّا نَغْبِطُهُمْ   مَحْقُوقُونَ  لَا یَحْمَدُهُمْ وَ صَارُوا إِلَى مَنْ لَا یَعْذِرُهُمْ فَنَحْنُ وَ اللَّهِ جُنَّةً قَسَمَ مَا جَمَعُوا مَنْ 

لَیْهِمْ مِنْهَا فَنَكُفَّ عَنْهَا فَاتَّقِ اللَّهَ وَ اجْعَلْ فِي قَلْبِكَ اثْنَتَیْنِ تَنْظُرِ الَّذِي بِهَا فَنُوَافِقَهُمْ فِیهَا وَ نَنْظُرَ إِلَى تِلْكَ الْأَعْمَالِ الَّتِي كُنَّا نَتَخَوَّفُ عَ

عَلَى رَبِّكَ فَابْتَغِ فِیِه  ونَ مَعَكَ إِذَا قَدِمْتَتُحِبُّ أَنْ یَكُونَ مَعَكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى رَبِّكَ فَقَدِّمْهُ بَیْنَ یَدَیْكَ وَ تَنْظُرِ الَّذِي تَكْرَهُهُ أَْن یَكُ

 1.الْبَدَلَ وَ لَا تَذْهَبَنَّ إِلَى سِلْعَةٍ قَدْ بَارَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكَ تَرْجُو أَنْ تَجُوزَ عَنْك

                                                      
 گذشته دانست: هیناظر به دو آ توانيرا م نیفراز از خطبه متق نیا.  1

 األمالي) للصدوق(، ن؛یخطبه متق 193البالغه، خطبه لْفَضْلِ وَ الرَّحْمَة )نهجحَذِراً وَ یُصْبِحُ فَرِحاً حَذِراً لِمَا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ فَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ ا یَبِیتُ

 (572ص

 از امام صادق ع را: ثیحد نیا زین و

وَ دِیَنهُ عَنِ  هُ عَنِ الْهَوَىهْلِ فَقَدْ دَخَلَ فِي دِیوَانِ الْمُتَنَبِّهِینَ؛ ثُمَّ مَنْ رَعَى عِلْمَالصَّادِقُ ع مَنْ رَعَى قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَ عَقْلَهُ عَنِ الْجَ قَالَ

فُسِ فَیَجِبُ أَنْ یَكُوَن وَ هُوَ عِلُْم الْأَنْ -عِلْمِ فَرِیضَةٌ عََلى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طََلبُ الْ -مِنْ جُمْلَةِ الصَّالِحِینَ  وَالْبِدْعَةِ وَ مَالَهُ عَنِ الْحَرَامِ فَهُ

لِعَ السُّكُونَ عَنِ الْمَعَاصِي عَدْلٌ، وَ تُطَالِعَ الْحَرَكَاتِ فِي الطَّاعَاتِ بِالتَّوْفِیقِ وَ تُطَافَفَفَضْلٌ وَ إِنْ رُدَّ  لِّ حَالٍ فِي شُكْرٍ أَوْ عُذْرٍ عَلَى مَعْنًى، إِنْ قُبِلَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ عَلَى كُ

صْرِ الْأَمَلِ بِدَوَامِ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ وَ مِفْتَاحُهَا الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعَ قَ لْخُضُوعِخُشُوعِ وَ الَّهِ تَعَالَى وَ الِاضْطِرَارِ إِلَیْهِ وَ الْذَلِكَ كُلِّهِ بِاالفْتِقَارِ إِلَى ال بِالْعِصْمَةِ وَ قِوَامُ

 وَ أَصْلُ ذَلِكَ أَنْ یُرَدَّ الْإِخْلَاصِ فِي الطَّاعَاتِ التَّوْفِیقُ بَبُوِّ وَ سَلَامَةَ النَّفْسِ وَ سَسِ وَ نَجَاةً مِنَ الْعَدُعِیَانِ الْوُقُوفِ بَیْنَ یَدَيِ الْجَبَّارِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ رَاحَةً مِنَ الْحَبْ

لْوَةِ الْقَنَاعَةُ وَ تَرْكُ الْفُضُولِ الْخَ هِ مُلَازَمَةُ الْخَلْوَةِ بِمُدَاوَمَةِ الْفِكْرِ وَ سَبَبُلِكَ كُلِّوَ بَابُ ذَ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدُّنْیَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً  -الْعُمُرُ إِلَى یَوْمٍ وَاحِدٍ 

بِخَالِصِ طَاعَتِهِ  كُعَالَى وَ التَّمَسُّیلُ الْخَشْیَةِ التَّعْظِیمُ لِلَّهِ تَوَ بَابُ التَّقْوَى الْخَشْیَةُ وَ دَلِ مِنَ الْمَعَاشِ وَ سَبَبُ الْفِكْرِ الْفَرَاغُ وَ عِمَادُ الْفَرَاغِ الزُّهْدُ وَ تَمَامُ الزُّهْدِ التَّقْوَى

 (22یعة، صماء )مصباح الشرهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَفِي أَوَامِرِهِ وَ الْخَوْفُ وَ الْحَذَرُ مَعَ الْوُقُوفِ عَنْ مَحَارِمِهِ وَ دَلِیلُهَا الْعِلْمُ قَالَ اللَّ
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 تدبر

 «تَبُورَ لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ  عَالنِیَةً وَ سِرًّا اهُمْرَزَقْن مِمَّا أَنْفَقُوا وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ  كِتابَ یَتْلُونَ الَّذینَ إِنَّ( »1

 زندگي یك معامله و تجارت است.

 كند كه اهل تالوت كتاب اهلل و اهل نماز و انفاق باشد؛كسي در این تجارت هیچ ضرر نمي

 چرا این سه؟

ا و دیگري ش با خدالف. تمام زندگي انسان در دو ساحت است: اندیشه و عمل؛ و عمل او هم دو حیثیت دارد: یكي نسبت

 نسبتش با انسانها دیگر؛ و این سه ناظر به این سه ساحت است:

 یعني در عرصه اندیشه، سامانه فكري خویش را از خدا و كتاب او بگیرد؛

 و در مقام عمل، از سویي زندگي خود را بر محور ارتباط با خدا قرار دهد؛

 باشد.و از سوي دیگر در ارتباطاتش با مردم، دست و دل باز 

 ب. ...

  

 «تَبُورَ لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ  عَالنِیَةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ  كِتابَ یَتْلُونَ الَّذینَ إِنَّ( »2

 چرا تالوت كتاب اهلل را با فعل مضارع آورد ولي اقامه نماز و انفاق را با فعل ماضي؟

 صورت به انفاق و نماز ولى است، تالوت به عالقه و عمل تداوم نشانه كه آمده مضارع صورت به كتاب تالوتالف. 

 قطعى انفاقش و نماز بپذیرد، را مكتب عاشقانه كه كسىخواهد بفرماید مي .است آن انجام بودن قطعى نشانه كه آمده ماضى

 (497ص ،9ج نور، تفسیر). است

 خاتمه یافتن كار دارد و فعل مضارع داللت بر استمرار؛ب. فعل ماضي داللت بر 

شود؛ اما تالوت كتاب خدا، یك ارتباط مستمر با اقامه نماز و انفاق، دو عمل است كه هركدام كه انجام شود، تمام مي

ولي نیست كه ساحت اندیشه است كه دائما بر غناي جان انسان مي افزاید، بویژه اگر توجه كنیم كه قرآن كریم یك كتاب معم

عجایبش تمام « غَرَائِبُه تَنْقَضِي لَا وَ عَجَائِبُهُ تَفْنَى لَا»با یك یا چند بار خواندن، تمام محتویاتش به چنگ آید، بلكه كتابي است كه 

 (.18)نهج البالغه، خطبه« هایش منقضي نگرددنشود و شگفتي

 ج. ...

 

 «تَبُورَ لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ عَالنِیَةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ( »3

 ،9ج نور، )تفسیر .نیست زیان درصد یك حتّى خدا، با معامله شود؛ چرا كه درمى تمام شما مال انفاق، با نكنید گمان

 (498ص

 نکته اقتصادی

 هاي شخصي مي گردد.مدار علم اقتصاد بر به رسمیت شناختن مالكیت خصوصي و افزایش دارایي
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 آوري كردن و مال خود را افزودن.اما در منطق انسان خداباور، سود بردن در انفاق كردن و بخشیدن است نه در جمع

اي نخواهیم برد؛ اما هر مالي كه در راه ماند و خودمان از آن بهرههر مالي كه در اینجا جمع كنیم، نهایتا براي وارث مي

 (1ند.)حدیثماخدا بدهیم جاودانه نزد خدا برایمان مي

 

 «تَبُورَ  لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ ... الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَي( »4

 (497ص ،9ج نور، تفسیرمردان خدا میان خوف و رجا هستند )

 

 «رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا( »5

 . است الهى داده انسان، هاىدارایى

 . ورزیمنمى بخل انفاق، در است، خداوند از ما هاىدارایى كه باشیم داشته توجّه اگر

 (498ص ،9ج نور، اند كل آنچه خدا به ما داده را ببخشیم، بلكه تنها مقداري از آن را )تفسیربه عالوه كه از ما نخواسته

 

 «عَالنِیَةً  وَ  سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا( »6

 . آشكارا هم باشد سرى هم انفاق،

 است؛ شده برده علنى انفاق از قبل مخفیانه اما انفاق

 توجه شود( 2؛ همچنین به حدیث 498ص ،9ج نور، )تفسیر دارد. برترى مخفیانه انفاق شاید بتوان نتیجه گرفت

 

 «یَرْجُونَ...  أَنْفَقُوا...  أَقامُوا...  یَتْلُونَ»( 7

 ،9ج نور، )تفسیر. است بیش پندارى اقدام، بدون امید وگرنه باشد همراه انفاق و عمل و فكر با باید رستگارى، به امید

 (498ص

 

 «یَرْجُونَ»( 8

 را خود هم باز محرومان، به كمك و نماز اقامه و قرآن تالوت با و( بود قبل آیه در كه) الهى خشیت و علم داشتن با

 (498ص ،9ج نور، )تفسیر. باشید امیدوار تنها ندانید، مستحقّ

 

 

 عاَلنِیَةً  وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ كِتابَ یَتْلُونَ الَّذینَ ... إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ إنَّما یَخْشَي( »9

 «تَبُورَ لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ
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 به كردند و نفاقا آشكارا و نهان دادیم شانروزي آنچه از و داشتند بپا نماز و كنندمي تالوت را خدا كتاب كه كساني این

 .گردد، همان علمایي هستند كه تنها آنان از خدا خشیت دارندنمي تباه هرگز كه دارند امید تجارتي

 شناسینکته تخصصی انسان

ي این عباس روایت شده كه مصداق اصلتردیدي نیست كه این آیه در وصف برخي از اولیاي خداست، تا حدي كه از ابن

 1(152ص ،2ج التنزیل، شواهد)دانسته است. آیات را امیرالمومنین ع مي

 قرار داده است.« تجارت»و « خشیت»با این حال اگر دقت شود مدار ارتباط آنها با خدا را 

حرار كند: عبادت ادهد كه روایت معروفي كه از حضرت امیر ع نقل شده كه عبادت را بر سه دسته تقسیم مياین نشان مي

صرفا در مقام نشان دادن برتر بودن عبادت احرار بر دو دسته دیگر است، نه نفي  2(237البالغه، حكمت و تجار و عبید )نهج

عبادت عبید و تجار. در واقع، وصول به همین عبادت عبید )عبادت از ترس و خشیت( و تجار )عبادت به امید تجارت( خودش 

ز این مقام باالتر هم وجود دارد كه شاید بیان آن به زبان ساده باشد، اما درك حقیقتِ آن در مقامي بسیار عظیم است؛ و البته ا

افق ذهن امثال ما نمي گنجد؛ چگونه كسي كه هنوز خشیت واقعي از خدا را تجربه نكرده و به تجارة لن تبور دل نبسته، سوداي 

 تواند در سر بپروراند؟!عبادت احرار را مي

براي نپیمودن  دت تنها و تنها باید عبادت احرار باشد و كمتر از آن بي ارزش است، القاي شیطان استاین توهم كه عبا

 راه درست توسط اكثر انسانها، و ناشي از دوري از فرهنگ و معارف اصیل قرآني است.

 

                                                      
 اند:. اصل روایت در تفسیر مقاتل است كه دیگران از او نقل كرده 1

 نَائِلُ حَدَّثَنَا هِلَالٍ بْنُ مَّدُمُحَ حَدَّثَنَا رَقُالْأَزْ مُوسَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْبَصْرِيُّ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا الْجَرْجَرَائِيُّ بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا الشِّیرَازِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 . یُرَاقِبُهُ وَ اللَّهَ خْشَىیَ كَانَ عَلِیّاً یَعْنِي: قَالَ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى ماإِنَّ: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ  ابْنِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ سُلَیْمَانَ، بْنِ  مُقَاتِلِ عَنْ نَجِیحٍ، بْنُ

 این روایت با طول و تفصیل بیشتر نیز روایت شده است:

 یُجَاهِدُ  وَ بِفَرَائِضِهِ  عْمَلُ یَ وَ یُرَاقِبُهُ  وَ اللَّهَ یَخْشَى عَلِيٌّ كَانَ  قَالَ الْعُلَماءُ بادِهِ عِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما قَوْلِهِ  فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ  سُلَیْمَانَ بْنُ مُقَاتِلُ 

 (28ص ،2ج ع، طالب أبي آل مناقب. )سَبِیلِهِ فِي

 بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ مَانَسُلَیْ بْنِ مُقَاتِلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ بْرَاهِیمَإِ عَنْ أَسَدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 وَ بِفَرَائِضِهِ یَعْمَلُ وَ اقِبُهُیُرَ وَ اللَّهَ یَخْشَى وَ بِاللَّهِ عَالِماً كَانَ ع عَلِیّاً بِهِ یَعْنِي لَقَا الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ مُزَاحِمٍ

 (470ص ة،الظاهر اآلیات تأویل. )ص رَسُولِهِ مَرْضَاةَ وَ بِرِضَائِهِ أَمْرِهِ جَمِیعَ یَتْبَعُ وَ سَبِیلِهِ  فِي یُجَاهِدُ

 عِبَادَةُ  فَتِلْكَ شُكْراً اللَّهَ عَبَدُوا قَوْماً إِنَّ وَ  الْعَبِیدِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ رَهْبَةً اللَّهَ عَبَدُوا قَوْماً إِنَّ وَ التُّجَّارِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ رَغْبَةً اللَّهَ  عَبَدُوا قَوْماً  إِنَّ ع قَالَ  وَ.  2

 .الْأَحْرَار

  از امام صادق ع نیز روایت شده است: 84ص ،2ج این روایت در الكافي،

 خَوْفاً  جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ عَبَدُوا قَوْمٌ ثَلَاثَةٌ الْعُبَّادَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ هَارُونَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 أَفْضَلُ هِيَ وَ الْأَحْرَارِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ لَهُ حُبّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ عَبَدُوا قَوْمٌ وَ الْأُجَرَاءِ دَةُعِبَا فَتِلْكَ الثَّوَابِ طَلَبَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ  عَبَدُوا قَوْمٌ وَ الْعَبِیدِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ

 .الْعِبَادَةِ
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 28/1/1397   شَكُورٌ غَفُورٌ إِنَّهُ فَضْلِهِ مِنْ یَزیدَهُمْ  وَ  أُجُورَهُمْ لِیُوَفِّیَهُمْ   30( آیه 35( سوره فاطر )730

 ترجمه

بسیار قدرشناس  وهایشان را تماماً به ایشان بدهد و از فضل خود، ایشان را بیفزاید؛ كه همانا او بس خطاپوش تا پاداش

 است.

 نکات ادبی

 فَضْلِهِ 

اعطاي بیش از  ل خدا به معنايكند و و فضمي «زیادتر از حالت میانه و معمول»داللت بر « فضل»قبال بیان شد كه ماده 

 باشد. رود، ميحدي كه به طور معمول نیاز است و انتظار مي

 http://yekaye.ir/yunus-010-058/  89جلسه

البیان، اند. )مجمعفي كردهرا عطایي اضافه بر آنچه كه گیرنده آن استحقاقش را داشته است، معر« فضل» نیز مفسران اغلب

 ین مدعاست.ادر این آیه موید خوبي بر « اجر»( و تقابلش با 330، ص16؛ المیزان، ج488، ص8؛ البحر المحیط، ج569، ص8ج

 غَف ورٌ 

« عفو»با « مغفرت»است؛ و در تفاوت « محو كردن اثر شيء»ویا « پوشاندن»در اصل در معناي « غفر»قبال بیان شد كه ماده 

عفو كردن و طلب »هاي عادي هم شود، و لذا در مورد انسانشده كه در عفو، شخص از مذمت و عذاب كردن منصرف مي گفته

اي ساقط برد و در واقع، نحوهپوشاند و آبروي او را نميگناه شخص را مي خداوند شود؛ اما در مغفرت،به كار برده مي« عفو

فقط در مورد خداوند « استغفار»و « مغفرت»كردن عذاب است كه نوعي پاداش دادن را در دل خود دارد، و لذا كلماتي همچون 

 .رودبه كار مي

   nisa-tp://yekaye.ir/anht-004-183/099جلسه 

 شَک ورٌ

 شناختي بلكه محض، ذهني شناخت نه منظور، كه اندكرده معرفي «احسان شناخت» معناي به را «شُكر» قبال بیان شد كه

 اهل از بسیاري لذا باشد؛ ترمناسب شناخت نوع این براي «قدرشناسي» تعبیر شاید كه كند عمل آن با متناسب انسان كه است

 شكر: اندگفته حمد و شكر تفاوت در و ؛انددانسته داده، انجام ما حق در اينیكي كه شخصي ثناي و مدح به را «شكر» لغت،

 افعال بر فقط شكر زیرا رود؛مي كار به هم آن غیر در حمد اما شود، تشكر آن از و شده داده نعمتي حتما كه است جایي در

 حكمت؛ اساس بر حمد و است نعمت اساس بر شكر واقع، در .است صفات مورد در هم و افعال مورد در هم حمد اما است؛

 است واضح. است ناسپاسي و «كفران» شكر، مقابل نقطه ولي است؛( كردن مذمت و سرزنش) «ذم» حمد، مقابل نقطه همچنین،

 .دهدمي آنها به بندگان كارهاي مقابل در خداوند كه است پاداشي معناي به شود،مي داده نسبت خداوند به شكر وقتي كه

http://yekaye.ir/yunus-010-058/
http://yekaye.ir/yunus-010-058/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-099/
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 حدیث

1 ) 

« و از فضل خود بر ایشان بیفزاید»فرماید الف. از پیامبر اكرم ص روایت شده است كه در مورد این سخن خداوند كه مي

این عبارت است از اجازه یافتن براي شفاعت كسي كه سزاوار جهنم است، از میان كساني كه در دنیا در حق  ( فرمود:30)فاطر/

 او نیكي كرده بودند.

  636ص ،8ج البیان، مجمع

 معروفا إلیه صنع ممن النار له وجبت لمن الشفاعة هو «فَضْلِهِ  مِنْ یَزِیدَهُمْ وَ» قوله في قال أنه ص النبي عن مسعود ابن روى

 الدنیا. في

 

 ب. از امام صادق ع روایت شده است:

شناخته و دستور داده شده كه او را به سوي آتش گذرد كه در دنیا او را ميهمانا مومني از شما روز قیامت بر شخصي مي

هستم كه در دنیا در حق گوید: فالني به فریادم برس، من كسي بَرَد. در این هنگام آن شخص مياي دارد او را ميببرند و فرشته

 تو نیكي كردم و آن موقع كه فالن درخواست را داشتي برایت انجام دادم؛ آیا امروز نمي خواهي آن كار مرا جبران كني؟

 گوید: او را رها كن!این مومن به فرشته مامور او مي

را عمل كن، و او هم وي را رها دهد كه سخن این مومن شنود و به آن فرشته دستور ميو خداوند سخن این مومن را مي

 كند.مي

 172ص األعمال، ثواب

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ مُیَسِّرٍ  عَنْ وَلَّادٍ أَبِي عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ ره أَبِي

 :قَالَ ع

 یَا فَیَقُولُ قَالَ بِهِ یَنْطَلِقُ الْمَلَكُ وَ النَّارِ إِلَى بِهِ أُمِرَ قَدْ وَ الدُّنْیَا ِفي بِهِ الْمَعْرِفَةُ لَهُ الرَّجُلُ بِهِ لَیَمُرُّ الْقِیَامَةِ یَوْمَ مِنْكُمْ الْمُؤْمِنَ إِنَّ

 الْمُؤْمِنُ فَیَقُولُ مُكَافَاةٌ الْیَوْمَ عِنْدِكَ مِنْ فَهَلْ مِنِّي تَطْلُبُهَا الْحَاجَةِ فِي أُسْعِفُكَ وَ الدُّنْیَا فِي الْمَعْرُوفَ إِلَیْكَ أَصْنَعُ كُنْتُ فَقَدْ أَغِثْنِي فُلَانُ

 .سَبِیلَهُ فَیُخَلِّيَ الْمُؤْمِنِ قَوْلَ یُجِیزَ أَنْ فَیَأْمُرُ الْمَلَكَ الْمُؤْمِنِ قَوْلَ اللَّهُ[ فَیَسْمَعُ ] فلیسمع قَالَ سَبِیلَهُ خَلِّ بِهِ الْمُوَكَّلِ لِلْمَلَكِ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:2

 اند به باطن دنیا نگریستند هنگامي كه مردم به ظاهر دنیا نگاه مي كردند؛ همانا اولیاي خدا كساني

 و به عاقبت آن مشغول شدند هنگامي كه مردم به امور زودگذرش مشغول بودند؛ 

 ترسیدند كه آنان را بمیراند؛ نچه را كه ميپس در دنیا میراندند آ

 كند؛ دانستند رهایشان ميو رها كردند آنچه را كه مي

http://yekaye.ir/al-isra-017-019/
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 خواهي دیگران از دنیا را اندك شمردند؛ و زیاده

 قلمداد كردند؛« از دست رفته»و آنچه آنان از دنیا بدان دست یافته بودند را اموري 

هاي دنیا[ دشمن دانستند و با آنچه مردم ر كرده بودند ]كنایه از خوشگذرانيآنچه مردم با آن رابطه مسالمت آمیز برقرا

 آمیز برقرار نمودند؛ بدان دشمني كردند رابطه مسالمت

 كتاب ]= قرآن[ را شناختند و بدان شناخته شدند؛ و كتاب خدا بدانان برپا شد و آنان نیز بدان برپا شدند؛

 بستند، دیدند؛ و نه جاي ترسي فراتر از آنچه از آن مي ترسیدند. نه جاي امیدي فراتر از آنچه بدان امید

 441 حكمت البالغه،نهج

 :عامیرالمومنین  قَالَ وَ

 فَأَمَاتُوا بِعَاجِلِهَا النَّاسُ اشْتَغَلَ إِذَا بِآجِلِهَا اشْتَغَلُوا وَ  ظَاهِرِهَا إِلَى النَّاسُ نَظَرَ إِذَا الدُّنْیَا بَاطِنِ إِلَى نَظَرُوا الَّذِینَ هُمُ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ إِنَّ

 فَوْتاً[ فَوَاتاً] لَهَا دَرَكَهُمْ[ دَرْكَهُمْ ] وَ اسْتِقْلَالًا مِنْهَا غَیْرِهِمْ اسْتِكْثَارَ رَأَوُا وَ سَیَتْرُكُهُمْ أَنَّهُ عَلِمُوا مَا مِنْهَا تَرَكُوا وَ یُمِیتَهُمْ أَنْ خَشُوا مَا مِنْهَا

 اللَّهِ كِتَابُ] قَامَ بِهِمْ وَ عَلِمُوا[ عُلِمُوا] بِهِ وَ  الْكِتَابُ عُلِمَ بِهِمْ النَّاسُ عَادَى مَا سَلْمُ[ لِمَنْ  سَلْمٌ] وَ النَّاسُ سَالَمَ مَا أَعْدَاءُ [ لِمَا أَعْدَاءٌ]

 .یَخَافُونَ مَا فَوْقَ مَخُوفاً لَا وَ  یَرْجُونَ مَا فَوْقَ مَرْجُوّاً یَرَوْنَ لَا قَامُوا بِهِ وَ الْكِتَابُ[ تَعَالَى

 

 ( روایت شده است كه شخصي خدمت رسول اهلل ص عرض كرد: چرا من مرگ را دوست نمي دارم؟3

 فرمود: آیا مال و ثروت داري؟

 گفت: بله!

 فرمود: آن را از پیش ]براي آخرتت[ بفرست!

 توانم.گفت: نمي

اگر آن را از پیش فرستاد دوست دارد كه بدان ملحق شود و اگر آن را عقب فرمود: همانا دل انسان با مال و ثروتش است؛ 

 انداخت دوست دارد با آن عقب بماند.

 636ص ،8ج البیان، مجمع

 :قال اللیثي عمیر بن عبید بن اهلل عبد عن

 ؟الْمَوْتَ أُحِبُّ لَا لِي مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فقال ص اهلل رسول إلى رجل قام

 ؟مَالٌ لَكَ أ قَالَ

 .نَعَمْ قَالَ

 !فَقَدِّمهُ قَالَ

 .أستطیع ال قال

 . مَعَهُ یَتَأخَّرَ أَنْ أَحَبَّ أخَّرَهُ إِنْ وَ به یَلْحَقَ أَنْ أَحَبَّ قَدَّمَهُ إِنْ مَالِهِ مَعَ الرَّجُلِ قَلْبَ فَإِنَّ قال



250 

 تدبر

 «فَضْلِهِ مِنْ یَزیدَهُمْ وَ أُجُورَهُمْ لِیُوَفِّیَهُمْ ؛تَبُورَ لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ( »1

 (499ص ،9ج نور، )تفسیر. زندنمى اخالص به ضررى الهى، اجر دریافت براى عمل

اش اش یا خودِ معنويماديكند، خواه خودِ دهد منفعت و سودي براي خود را طلب ميچرا كه انسان هر كاري كه انجام مي

  (. /fater-http://yekaye.ir/al-35-18  2، تدبر718)توضیح در جلسه 

اي ..(؛ و به ازكنیم )عمر، عمل، دارایي، استعداد، و .دهیم و خرج ميدر واقع تمام زندگي ما معامله است: چیزي را مي

 كنیم.ایم، چیزي دریافت ميآنچه خرج كرده

اي هم از فضل خود به به ازاي كارمان را تماماً دریافت مي كنیم؛ و هم او افزودهوقتي با خدا معامله كنیم، هم اجرت و ما 

 دهد.ما مي

 این است معامله و تجارتي كه هیچ تباهي و ضرري در او نیست.

 

 «شَكُورٌ غَفُورٌ إِنَّهُ فَضْلِهِ مِنْ یَزیدَهُمْ وَ أُجُورَهُمْ لِیُوَفِّیَهُمْ( »2

 .قدرشناسهم  است و خطاپوش خداوند هم

 كند؛ پس هركس با خدا معامله كند، اجرتش را به تمام و كمال دریافت مي

 و قدرشناس( نیست؛  و او صرفا غافر و شاكر )خطاپوش

 بلكه غفور و شكور است؛ یعني بسیار خطاپوش است و بسیار قدرشناس؛

 افزاید.دهد؛ بلكه از فضل خویش نیز بر انسان ميپس صرفاً اجرت نمي

 

 «فَضْلِهِ  مِنْ یَزیدَهُمْ» (3

 دهد چیست؟اي كه خداوند از فضل خود بدانها ميمقصود از این اضافه

 ها و مصداق آیاتي باشد مانند:بسا مراد، چندبرابر شدن پاداشالف. چه

 (160)أنعام/« تآن اس اي بیاورد برایش ده برابركسي كه حسنه :أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ». 1الف.

 لِمَنْ  یُضاعِفُ اللَّهُ وَ حَبَّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنابِلَ سَبْعَ أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِیلِ فِي أَمْوالَهُمْ یُنْفِقُونَ الَّذِینَ مَثَلُ». 2الف.

 اىخوشه هر در برویاند، خوشه هفت كه است اىدانه لثَمَ كنندمى انفاق خدا راه در را اموالشان كه كسانى [انفاقات] لِثَمَ :یَشاءُ

 1(44، ص17( )المیزان، ج261)بقره/« كندمى برابر چند ]آن را[ بخواهد كه هر براى خداوند و باشد دانه یكصد

 . ...3الف.

برایشان آنچه  :مَزِیدٌ دَیْنالَ وَ فِیها یَشاؤُنَ ما لَهُمْ»بسا مراد، اموري باشد كه از سنخ ثواب نیست، و مثال مصداق آیه ب. چه

 ( باشد؛ آنگاه این امر اضافه چیست؟35)ق/« اي هم برایشان هستبخواهند در آنجا مهیاست و نزد ما اضافه

                                                      
 .این دیدگاه را به حدیث مستند كرده هرچند حدیثش را نیاورده است «حسناتهم بتضعیف: الحدیث في»با عبارت  32ص ،9ج المحیط، . در البحر 1
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شود و با این ( در واقع، با عمل خودشان بهشت براي خودشان مهیا مي1دهند. )حدیث. به آنها اجازه شفاعت مي1ب.

  یابند.كردن دیگران در بهشت را مي اضافه اجازه وارد

( یعني عملشان عاقبت 636، ص8البیان، جشود )ضحاك، به نقل از مجمع. در قبرهایشان برایشان گشایش ایجاد مي2ب.

 زند، و این اضافه، تسهیالتي است براي ادامه بقایشان تا قیامت.شان در قیامت را رقم مينهایي

توان رسید و جز با فضل و عنایت فنا و بقاي بعد از فناء( است كه با عمل بدانها نمي. مراتب باالي بهشت )مراتب 3ب.

 پذیر نیست.خداوند دسترسي

نباید « عمل من»و « من»رسد كه دیگر اي ميگویند كه به مرتبهرود اما عرفا ميتوضیح: انسان با عمل صالح خود باال مي

برد صرفا فضل صرفا تا اینجا بوده و از اینجا به بعد، آنچه انسان را پیش مي« ال مناعم»به هیچ عنوان مطرح باشد؛ و طبیعتا اثر 

 یابد كه همان عمل وي هم فضل خدا در حق او بوده است.الهي است؛ هرچند در نظر عمیق، آنجا درمي

 . ...4ب.

 تبصره

 بوده باشد.« فضل خدا»دیق مختلف مواردي كه بیان شد هیچ منافاتي با هم ندارند و بعید نیست كه همگي اینها مصا

 

 «فَضْلِهِ  مِنْ یَزیدَهُمْ( »4

 چرا؟«. را بیفزاید یزیدهم: ایشان»بلكه فرمود « افزایدشان ميیزید لهم: براي»نفرمود كه از فضل خویش 

 اء مي دهد.افزاید و حقیقت انسان را ارتقافزاید؛ بلكه بر خود انسان ميالف. فضل خدا صرفا بر دارایيِ انسان نمي

 ب. ...

 

 «شَكُورٌ غَفُورٌ إِنَّهُ فَضْلِهِ مِنْ یَزیدَهُمْ وَ أُجُورَهُمْ لِیُوَفِّیَهُمْ( »5

باشد كافي است كه اجرت افراد را تماماً بدهد و از فضل خود بر آن بیفزاید؛ چرا بر غفور و « شكور»اینكه خداوند 

 آورد؟خطاپوش بودنش هم تاكید كرد، و حتي این را مقدم 

عرضه شود، حقیقتا پر از  –مخصوصا وقتي در پیشگاه الهي كه بر ظرایف امور كامال آگاه است  –الف. كارهاي همه ما 

 گیرد.عیب و نقص است، تا حدي كه اگر قرار باشد صرفا ما به ازاي كار ما را به ما بدهند، هیچ چیزي دست ما را نمي

 حَقَائِقُهُ  كَانَتْ مَنْ وَ مَسَاوِيَ مَسَاوِیهِ یَكُونُ لَا فَكَیْفَ مَسَاوِيَ مَحَاسِنُهُ كَانَتْ مَنْ هِيإِلَ»به قول امام حسین ع در دعاي عرفه: 

هایش بدي نباشد؛ و كسي هایش بدي است، چگونه بدي: خدایا كسي كه خوبيدَعَاوِي دَعَاوِیهِ تَكُونُ لَا فَكَیْفَ دَعَاوِيَ[ حَقَّانِیَّتُهُ ]

 (348، ص1)اقبال االعمال، ج« ادعایي بیش نیست، چگونه ادعاهایش بیش از ادعا باشد؟!كه حقایقش 

؛ الْخاسِرین مِنَ لَكُنْتُمْ رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْكُمْ اللَّهِ فَضْلُ ال فَلَوْبه تعبیر دیگر، اگر فضل خدا به میدان نیاید همه زیانكار خواهند بود )

 (64بقره/

 «24؛ نور/أَبَداً أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ زَكى ما رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْكُمْ اللَّهِ فَضْلُ ال لَوْ وَ»هد شد و هیچكس پاك و تزكیه نخوا
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 «83؛ نساء/قَلیال إِالَّ الشَّیْطانَ الَتَّبَعْتُمُ رَحْمَتُهُ وَ عَلَیْكُمْ اللَّهِ فَضْلُ ال لَوْ وَ»شدیم و جز اندكي همگان پیرو شیطان مي

اید دل ببندید، به فضل و رحمت خدا دلخوش باشید اند بیش از آنكه به آنچه جمع كردهاست كه به ما گفتهو بدین جهت 

 «58؛ یونس/یَجْمَعُون مِمَّا خَیْرٌ هُوَ فَلْیَفْرَحُوا فَبِذلِكَ بِرَحْمَتِهِ وَ اللَّهِ بِفَضْلِ قُلْ»

ماً دادن؛ و غفور بودن ناظر است به افزودن ناشي از فضل ب. شاید بتوان گفت كه شكور بودن ناظر است به پاداش را تما

 استفاده شده است.« لف و نشر مُشَوّش»خدا؛ و در واقع در اینجا از صناعت 

 ج. ...

 

 

 بَصیرٌ  لَخَبیرٌ بِعِبادِهِ اللَّهَ إِنَّ  یَدَیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً الْحَقُّ  هُوَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ 31( آیه 35( سوره فاطر )731

1/2/1397 

 ترجمه

پیش روي اوست؛ قطعا  را كه آنچه است كتاب وحي كردیم خود حق است، و در حالي كه تصدیق كننده آنچه به تو ازو 

 خداوند به بندگانش بسیار آگاه و بصیر است.

 نکات ادبی

 «الْحَقُّ  ه وَ الْکِتابِ مِنَ إِلَيْكَ أَوْحَيْنا الَّذی»

 (274، ص22ضمیر فصل )الجدول في اعراب القرآن، ج« هو»خبر است و « الحق»مبتداست، و ...« الذي »در این جمله 

كند؛ و ضمیر فصل هم براي تاكید است؛ در واقع در این آید؛ وفتي معرفه بیاید داللت بر حصر ميميخبر عموما نكره 

 (خواهد آمد 1فرماید فقط آنچه از كتاب بر تو وحي شده است، حق است. )توضیح بیشتر در تدبرعبارت با تاكید شدید مي

 م صَدِّقا  

اگر در مورد  رود،يم لیبه باب تفع يكامال آشناست؛ و وقت ياژهوا یيراستگو يبه معنا« صدق»ماده قبال بیان شد كه 

به كار  ياوست؛ و اگر در مورد مطلب یيراستگو دیینسبت صدق دادن به او و تا يبه معنا ،شخص به كار رود )صَدَّقْتُ فالنا(

در مورد  «قیتصد»و  ؛باشد يعمل ای يزبان تواندياذعان م نیبه راست و درست بودن آن مطلب است، كه ا انعذا يرود، به معنا

 .روديانجام شده، به كار م يايو بررس قیكه در آن تحق يزیهر چ

؛ ٌ مُصَدِّقُ 105؛ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا، صافات، 37هم بدون حرف اضافه )صَدَّقَ الْمُرْسَلین، صافات/« صدّق»فعل  میقرآن كر در

 تِصَدَّقَتْ بِكَلِما»؛ 6/لیل ،«يصَدَّقَ بِالْحُسْن» ای ه،یآ نی)مانند هم« بـ»هم با حرف اضافه ( به كار رفته، 92الَّذي بَیْنَ یَدَیْه، انعام/

و هم با حرف  (31؛ فاطر/مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ)« لـ»( و هم با حرف اضافه 39عمران/؛ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّه، آل12/میتحر« رَبِّها

 (.20قَ عَلَیْهِمْ إِبْلیسُ ظَنَّه، سبأ/)صَدَّ «يعل»اضافه 

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-26 297جلسه 
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 خَبيرٍ

و « علم» يدر معنا يكی روديبه كار م يباورند كه در اصل در دو معن نیبر ا يبرخ« خبر»شد كه درباره ماده  انیقبال ب

را نرم و آماده  نیچون زم ندیگو «ریخب»هم  زنديرا شخم م نیكه زم يچنانكه به كشاورز ،«يو سست ينرم» يدر معنا يگرید

باشد و به  قیاست كه با اطالع و احاطه دق ياند علممعنا برگردانده و گفته كیرا به  ادو معن نی. اما اغلب اكنديم اهیگ شیرو

اش كامال احاطه دارد پنهان مزرعه يایاند كه به زواگفته ریجهت خب نیزننده را هم از اببرد و كشاورز شخم يكنه معلومات پ

 .دهديرا تحت نظر قرار م زیو هنگام كار همه چ

« قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَیْهِ خُبْراً» هیخبردار شدن است چنانكه در آ يماده و به معنا نیمصدر ا« خِبْرَةً»و « خُبْر» بیترت نیبد

 اند.به حساب آورده قیعلم و معرفت دق ي( آن را به معنا91)كهف/

است كه بتوانم علم  نیا ي( به معنا7سَآتیكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ؛ نمل/»اند: به علم دانسته دنیو رس اطالع لهیوس يرا به معنا «خَبَر»

 كنم. دایپ نهیزم نیدر ا يو اطالع

است كه علم به باطن  يكس يماده است و كاربرد آن در مورد خداوند به معنا نیصفت مشبهه از ا ایاسم فاعل و  «ریخب»

« خبر دهنده مُخبِر:» يدر مورد خدا به معنا «ریخب» دیاند كه شااحتمال را هم مطرح كرده نیا يامور دارد و البته برخ قیو حقا

 باشد.

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-34 524 جلسه

 صيرٌ بَ

علم » ياند به معناگفته يو برخ ؛است «یينایقوه ب» ایو« چشم» ياند به معناگفتهبرخي شد كه  انیقبال ب« بصر»درباره ماده 

است كه با نظر كردن )خواه نظر  يعلم» ياند كه: به معنادهسخنان جمع كر نیا نیگونه ب نیهم ا يو برخ ؛است «يزیبه چ

 .كامال آشكار است دن،یكه مثل د ي، علم«شودي[ قلب( حاصل مي[ چشم و خواه نظر كردن ]باطنيكردن ]ظاهر

است؛ لذا  دنیخود د ياست؛ اما بصر، اسم برا دنیچشم، ابزار د»اند چشم( گفته)=  «نیع»با « بصر»در تفاوت  نیهمچن

 او كور است. « بصر» نكهی( است، نه ااءیاو كور )عم «نیع»: ندیگويم ناستیناب يبه كس

داللتش بر  دیآيم «رةیبص»به صورت  يو مخصوصا وقت است( نندهیب يعنیفاعل است ) يو به معنا ل،یبر وزن فع «ریبص»

 .شوديم شتریب يلینظر كردن با قلب خ

( 103آمده است: )ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ؛ انعام/ میو هردو در قرآن كر ؛«بصائر» ،«رتیبص»است؛ و جمع « أبصار»، «بَصَر» جمع

 (104و )قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُم؛ انعام/

  /http://yekaye.ir/yusuf-012-108 91 جلسه
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 حدیث

ا هستیم مطالبي گوید یكبار بر امیرالمومنین ع وارد شدم و گفتم: یا امیرالمومنین! ما وقتي خدمت شمحارث اعور مي (1

شنویم كه رویم چیزهاي مختلف و پرابهامي ميسازد و هنگامي كه از نزد شما بیرون ميشنویم كه دینمان را محكم ميمي

 دانیم تكلیفمان چیست؟نمي

 اند[اند؟ ]= چنین امور پرابهامي براي شما ایجاد كردهیا واقعا چنین كردهفرمود: آ

 گفتم: بله.

اي رخ خواهد داد. جبرئیل نزد من آمد و گفت: محمد! بزودي در امت تو فتنه»فرمود: از رسول اهلل ص شنیدم كه فرمود: 

ه پس از شما كه پیش از شما بوده و اخباري ك پرسیدم: راه خروج از آن چیست؟ گفت: كتاب خدا؛ در آن است توضیح مطالبي

 احبص هرگذرد؛ و آن جداكننده است، شوخي نیست؛ خواهد بود، و حكم ]=قضاوت نهایي[ در خصوص آنچه در بین شما مي

یت را در غیر شكند؛ و هر كه هدادرهم مي را او خداوند كند عمل نقرآ غیر به و رساند حكومت به را او خداوند كه قدرتي

ها وسهیم است؛ هوا و صراط مستق ؛ذكر حكیمانه است ؛آن بجوید خداوند گمراهش سازد؛ و آن ریسمان محكم الهي است

مي نپذیرد و عالمان ها او را مشتبه نسازد؛ و كثرت مخالفتها آن را مندرس نسازد؛ عجایبش تمااو را به انحراف نكشاند و زبان

همانا ما »ه گفتند كاش كنند هنگامي ست كه جنیان وقتي آن را شنیدند نتوانستند مخفياز آن سیر ]= دلزده[ نشوند. این همان ا

ه بدان ( كسي كه بدان سخن گوید تصدیق شود و كسي ك2-1)جن/« كندایم، كه به راه رشد هدایت ميقرآني عجیبي شنیده

وذناپذیري است ( و آن كتاب نف101عمران/ل)آ« كسي بدان پناه برد به صراط مستقیم هدایت شود»عمل كند پاداش داده شود و 

 (42)فصلت/« اي است از جانب ]خداوند[ حكیمِ ستودهكه باطل از پس و پیش بر او وارد نشود، نازل شده

  3ص ،1ج العیاشي، تفسیر

یَا أَمِیَر : تُیرِ الْمُؤْمِنِینَ َعلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقُلْأَمِ يلَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَ يعَنْ یُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَ

 !نَدْرِي مَا هِيَ جْنَا مِنْ عِنْدِكَ سَمِعْنَا أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَةً مَغْمُوسَةً لَاالْمُؤْمِنِینَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ سَمِعْنَا الَّذِي نَسُدُّ بِهِ دِینَنَا وَ إِذَا خَرَ

 ؟الَ أَ وَ قَدْ فَعَلُوهَاقَ

 .قُلْتُ نَعَمْ

مَا اْلمَخْرَجُ مِنْهَا فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَتَانِي جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ سَیَكُونُ فِي أُمَّتِكَ فِتْنَةٌ قُلْتُ فَ

هُ مِنْ جَبَّارٍ فَعَمِلَ بِغَیْرِهِ قَصَمَهُ اللَّهُ یَوَلِ رٍ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَیْنَكُمْ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ مَنْبَفِیهِ بَیَانُ مَا قَبْلَكُمْ مِنْ خَ

 وَ لَا یةُهُ الْأَهْوغُ اطُ الْمُسْتَقِیمُ لَا تُزیِالذِّكْرُ الْحَكِیمُ وَ هُوَ الصِّرَفِي غَیْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِینُ وَ هُوَ  يوَ مَنِ الْتَمَسَ الْهُدَ

إِنَّا » سَمِعَهُ أَنْ قَالُوا الرَّدِّ وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَ لَا یَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ هُوَ الَّذِي لَمْ تُكِنَّهُ الْجِنُّ إِذَ]كثرة[ تُلَبِّسُهُ الْأَلْسِنَةُ وَ لَا یَخْلُقُ عَنِ 

هُوَ الْكِتَابُ  «صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  يمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ هُدِيَ إِل»مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَ  «الرُّشْدِ  يسَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً یَهْدِي إِلَ

 1«.یْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَ»الْعَزِیزُ الَّذِي 

                                                      
 . این حدیث هم درباره ماندگاري قرآن كریم قابل توجه است: 1
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 حضرت زهرا س در فرازي از خطبه معروف فدكیه فرمودند:( 2

تاب خدا كاي است كه براي شما گذاشته است: همان و باقیمانده میان شماست كه به شما پیشكش شده، عهد خداوند در

ه؛ برهاني است كه ظواهرش تجلي نمود ؛اي است كه اسرارش منكشف گردیدهآیه و نشانه ؛هایش آشكار استكه بصیرت

رساند. جات مينشود و دلدادگانش را به جهانیان بادوام است؛ پیروانش را به رضوان ]الهي[ رهنمون ميشنیدنش براي ]لذت[ 

مالتش كه جو محرماتي كه حرام فرموده و فضیلتهایش كه تدوین شده و  ياله روشن يدلیلها شرح و بیاني است از آن، در

شكار آكننده است و اموري كه از باب لطف و بخشش رخصت داده و واجباتي كه قطعي نموده و دالیلي كه كامال كفایت

 است....

 248، ص1علل الشرائع، ج

ي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ لِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِاللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْنِ الُْمتَوَكِّلِ رَضِيَ  يحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَ

 ةُ ع فِي خُطْبَتِهَالِيٍّ قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَعَعَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ 

هَانٌ مُتَجَلِّیَةٌ ظَوَاهِرُهُ مُدِیمٌ لَّهِ بَیِّنَةٌ بَصَائِرُهُ وَ آيٌ مُنْكَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ وَ بُرْلِلَّهِ فِیكُمْ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَیْكُمْ وَ بَقِیَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَیْكُمْ كِتَابُ ال

لْمُحَرَّمَةِ وَ فَضَائِلِهِ اشْیَاعَهُ فِیهِ تِبْیَانُ حُجَجِ اللَّهِ الْمُنِیرَةِ وَ مَحَارِمِهِ أَالنَّجَاةِ  يالرِّضْوَانِ أَتْبَاعَهُ وَ مُؤَدٍّ إِلَ يدٌ إِلَلِلْبَرِیَّةِ اسْتِمَاعُهُ وَ قَائِ

 ...  بَیِّنَاتِهِ الْجَلِیَّةوَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَ جُمَلِهِ الْكَافِیَةِ وَ رُخَصِهِ الْمَوْهُوبَةِ وَ شَرَائِعِهِ الْمَكْتُوبَ

 

 از امام باقر ع روایت شده است كه فرمودند: (3

 در ازاي تورات به من دادند؛را  طوالهاي سوره

 ها( را به ازاي انجیل، و مئین )صدتایي

 ها( را به جاي زبور؛يتایو مثاني )دو

 .مرا بر آنان برتري دادند« مفضل»و با دادن هفتاد و هفت سوره 

  25ص ،1ج العیاشي، تفسیر

 مَكَانَ طِیتُ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ وَ أُعْطِیتُ الْمِئِینَعَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْ 

 .تِّینَ سُورَةًسِفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ سَبْعٍ وَ الْإِنْجِیلِ وَ أُعْطِیتُ الْمَثَانِيَ مَكَانَ الزَّبُورِ وَ 

 :توضیح

البته برخي یونس  است؛ و توبه و اعراف انعام، مائده، نساء، عمران،آل بقره،هاي طوالني، كه مقصود سور طوال، یعني سوره

 اند. را به جاي توبه دانسته

                                                      
 الْحَسَنِ  أَبَا تُسَأَلْ: قَالَ  النَّحْوِيُّ، السِّكِّیتِ بْنُ یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا: قَالَ عَبَرْتَائِيُّ،الْ يیَحْیَ  بْنُ رَجَاءُ الْحُسَیْنِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُفَضَّلِ، أَبِي عَنْ جَمَاعَةٌ، أَخْبَرَنَا

 لِنَاسٍ  لَا وَ زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍلِ  یَجْعَلْهُ لَمْ( يتَعَالَ) اللَّهَ إِنَّ: قَالَ غَضَاضَةً إِلَّا الدَّرْسِ وَ النَّشْرِ يعَلَ یَزْدَادُ لَا الْقُرْآنِ بَالَ مَا(: السَّلَامُ عَلَیْهِمُ) الرِّضَا بْنِ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيَّ

 (580ص ،(للطوسي) األمالي) .الْقِیَامَةِ یَوْمِ يإِلَ غَضٌّ قَوْمٍ كُلِّ عِنْدَ وَ جَدِیدٌ، زَمَانٍ كُلِ فِي فَهُوَ نَاسٍ، دُونَ
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 ترتیب چون و گیرند،مي قرار مئین از پس كه گویندمي هایيسوره به مثاني»: گویدمي درباره مثاني اختالف است: سیوطي

 دارد؛ تعلق مثاني به دوم مرتبه و مئین به مرتبه نخستین طوالسبع از پس است مثاني سپس و مئین گاهآن طوال، سبع بر هاسوره

: گویدمي طبرسي .«باشد آیه یكصد از كمتر آیاتشان تعداد كه هستند هایيسوره مثاني،»: گویدمي فراء .«اندگفته مثاني آن به لذا

 یكصد زیر هاآن آیات عدد كه هایيسوره اندگفته برخي. «دارند قرار طوالسبع از پس كه است هایيسوره از عبارت مثاني،»

 .شوندمي تالوت مرتبه یك از بیش كوتاهند و تكرار قابل هااین چون. شوندمي نامیده مثاني اند،سوره بیست به نزدیك و باشد

http://wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php/%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%B1_%D9%85%D8%

C%8DB9%86%D7%A8%AB%D  
مومنون  ، كهف، مریم، طه، انبیاء وتاست و غالبا آنها را از اسراء 100یي است كه آیات آن حدود هاسور مئین سوره

 .انددانسته

شوند محل رسند اما اینكه از كدام سوره شروع ميهاي كوچك قرآن است كه با ناس به پایان ميهاي مفضل سورهسوره

 محمد؛ جاثیه؛ صافات؛است )بقیه نظرات شروع را از « ق»شروع از  اختالف است و دوازده نظر وجود دارد كه معروفترین آنها

 دانند(مي ضحي و اعلي دهر؛ تبارك؛ صف؛ الرحمن؛ حجرات؛ فتح؛

doc.org/wiki/index.php/%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%B1_%D9%85%D9%http://wiki.islamic

9%84D9%91%D5%B8%D81%  
 توضیحي از عالمه طباطبایي درباره این حدیث در لینك زیر

40915http://www.askquran.ir/showthread.php?t=  
 

 دروغ كه است حكایتگري و نكند، گمراه كه است يراهنمای و ندهد، فریب كه است يپندگوی قرآن این كه بدانید و (4

 .نگوید

 و -يكور از كاهش و ،يرستگار در يافزون: كاست يو از یا شد افزون ،برخاست چون كهاین جز ننشست قرآن با يكس

 . نباشد نیازيب قرآنيب و ؛نباشد نیاز است قرآن با كه را يكس بدانید و ،-يبیمار دل

 آن و استدرده بزرگتریندرمان  قرآن كه نمایید، يیار طلب آن از سختیها در و بخواهید، قرآن از را خود يبهبود پس

 . است يهاگمر و نرفت بیراهه و نفاق و كفردرد 

]= قرآن  ،مخلوقات با آن درخواست كنید، نه اینكه از آرید يرو بدو آن، يدوست به و ،درخواست كنید با آن خدااز  پس

  را وسیله تقرب به خدا قرار دهید نه وسیله تقرب به خالیق[

اي نتوانست به خدا تقرب جوید به ]= هیچكس با هیچ وسیله نكردند خدا به يقرآن رو مانند يوسیلت با بندگان همانا كه

 توان تقرب جست[ مي اي كه با قرآن،اندازه

 هر. اي است كه مورد تصدیق واقع شودكنندهسعایت و ،شود پذیرفته اي است كه شفاعتشكنندهشفاعت قرآن كه بدانید و

  .گیرند او زیان به گواهیش كند، سعایت كه را آن و ،شفاعت شود ،شفاعت كند قرآن رستاخیز روز را كه

عاقبت عملش گرفتار است مگر كسي كه ي خویش و كشاورزي در كِشته هر: كه برآرد بانگ يمناد رستاخیز روز همانا

 بر گیرید دلیل را در كشتزار قرآن مشغول كِشت و كار بوده باشد؛ پس از كشاورزان كشتزار قرآن و از پیروانش باشید و قرآن

http://wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php/%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%B1_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php/%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%B1_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php/%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%91%D9%84
http://wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php/%D8%B3%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%91%D9%84
http://www.askquran.ir/showthread.php?t=40915
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 گارساز قرآن با ]كه را آراء خود و شمارید، خود ينصیحتگو را آن و پروردگارتان ]یا: بدان نزد پروردگارتان احتجاج كنید[،

 .انگارید خیانتكار را خویش در مورد آن ينفسان هواهاي و دارید، متّهم نیست[

 (183-182)اقتباس از ترجمه شهیدي، ص 176البالغه، خطبه نهج

 الْقُرْآنَ  هَذَا جَالَسَ مَا وَ  یَكْذِبُ لَا الَّذِي اْلمُحَدِّثُ وَ یُضِلُّ لَا الَّذِي الْهَادِي وَ یَغُشُّ لَا الَّذِي النَّاصِحُ هُوَ  الْقُرْآنَ هَذَا أَنَّ اعْلَمُوا وَ

 لِأَحَدٍ  لَا وَ فَاَقةٍ مِنْ الْقُرْآنِ بَعْدَ أَحَدٍ يعَلَ لَیْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ يعَمً مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ يهُدً فِي زِیَادَةٍ نُقْصَانٍ أَوْ بِزِیَادَةٍ عَنْهُ قَامَ إِلَّا أَحَدٌ

 وَ الْغَيُّ وَ النِّفَاقُ وَ الْكُفْرُ هُوَ وَ الدَّاءِ أَكْبَرِ مِنْ شِفَاءً فِیهِ فَإِنَّ لَأْوَائِكُمْ يعَلَ  بِهِ اسْتَعِینُوا وَ أَدْوَائِكُمْ مِنْ فَاسْتَشْفُوهُ  يغِنً مِنْ الْقُرْآنِ قَبْلَ

 وَ مُشَفَّعٌ شَافِعٌ  أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ بِمِثْلِهِ يتَعَالَ اللَّهِ يإِلَ الْعِبَادُ تَوَجَّهَ مَا إِنَّهُ خَلْقَهُ بِهِ تَسْأَلُوا لَا وَ بِحُبِّهِ إِلَیْهِ تَوَجَّهُوا وَ بِهِ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الضَّلَالُ

 الْقِیَامَةِ  یَوْمَ مُنَادٍ یُنَادِي فَإِنَّهُ عَلَیْهِ صُدِّقَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْقُرْآنُ بِهِ مَحَلَ مَنْ وَ  فِیهِ شُفِّعَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْقُرْآنُ لَهُ  شَفَعَ مَنْ أَنَّهُ وَ مُصَدَّقٌ قَائِلٌ

 اسْتَنْصِحُوهُ  وَ رَبِّكُمْ يعَلَ اسْتَدِلُّوهُ وَ أَتْبَاعِهِ وَ حَرَثَتِهِ مِنْ فَكُونُوا الْقُرْآنِ حَرَثَةِ غَیْرَ عَمَلِهِ عَاقِبَةِ وَ حَرثِهِ فِي يمُبْتَلً حَارِثٍ كُلَّ إِنَّ أَلَا

 .أَهْوَاءَكُمْ فِیهِ اسْتَغِشُّوا وَ آرَاءَكُمْ عَلَیْهِ اتَّهِمُوا وَ أَنْفُسِكُمْ يعَلَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:5

است؛ در آن حكایت شما و حكایت  بر شما نازل فرمود، و او راستگویي خیرخواههمانا خداوند عزیز جبار كتابش را 

كساني كه قبل از شما بودند و حكایت كساني كه بعد از شما بودند و خبرهاي آسمان و زمین هست، و اگر بیاید نزدتان كسي 

 كند حتما تعجب خواهید كرد.كه شما را از آن خبرها باخبر مي

 599ص ،2ج الكافي،

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ مِهْرَانَ  بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٌّ

 الْأَرْضِ  وَ السَّمَاءِ خَبَرُ وَ بَعْدَكُمْ مَنْ خَبَرُ  وَ قَبْلَكُمْ مَنْ خَبَرُ وَ خَبَرُكُمْ فِیهِ الْبَارُّ الصَّادِقُ هُوَ وَ كِتَابَهُ عَلَیْكُمْ أَنْزَلَ الْجَبَّارَ الْعَزِیزَ إِنَّ

 .لَتَعَجَّبْتُمْ ذَلِكَ عَنْ یُخْبِرُكُمْ مَنْ أَتَاكُمْ لَوْ وَ

 تدبر

 «الْحَقُّ هُوَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ»( 1

داللت بر وقتي خبر، معرفه باشد  ؛ وخبر است« الحق»مبتداست، و ...« الذي »در نكات ادبي بیان شد كه در این جمله 

فرماید فقط آنچه آید؛ در واقع در این عبارت با تاكید شدید ميهم ضمیر فصل است كه براي تاكید مي« هو»كند؛ و حصر مي

 از كتاب بر تو وحي شده است، حق است.

 ؛ بلكه حق تنها و تنها همین است! و حقاست حق كرده است، سراسرش وحي خداوند در قرآن كریم آنچه تنهایعني نه

 توان یافت!را در غیر قرآن نمي

 شود؟مراد از این تعبیر چیست؟ آیا واقعا در هیچ كتاب و گفتار دیگري مطلب حقي یافت نمي

 این عبارت، براي تاكید است، نه براي حصر؛ آنگاه:الف. 
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وبه عبارت دیگر، ( 44، ص17خواهد بفرماید این كتاب حقي است كه هیچ باطلي در او راه ندارد )المیزان، ج. مي1الف.

 (500ص ،9ج نور، )تفسیر. ندارد وجود منطق يب و گزافه خرافه، باطل، سخن قرآن، در

 . یعني این چنان حق است كه گویي در قبال او حق دیگري در كار نیست.2الف.

نان (؛ یعني شاید سخ1عیب و نقص است )حدیثمنظور از حق، به تناسب كاركرد اصلي قرآن، هدایت كامل و بيب. 

 خطا انسان را به نهایت درجه سعادت هدایت كند فقط قرآن است.درستي در جاي دیگر یافت شود؛ اما كتابي كه بي

 (500ص ،9ج نور، است. )تفسیر قرآن ،يكتاب و كالم هر حقّانیّت خواهد بگوید كه میزانمي ج.

 شناسینکته تخصصی قرآن

 ال وَ رَطْبٍ  ال وَاست: هیچ تر و خشكي نیست مگر اینكه در آن آمده )قرآن به نص خود قرآن شامل همه حقایق عالم 

و بر همه كتب دیگر  (89؛ نحل/ءٍشَيْ لِكُلِّ تِبْیاناً الْكِتابَ عَلَیْكَ نَزَّلْنا( و بیانگر همه چیز است )59؛ انعام/مُبینٍ كِتابٍ في إِالَّ یابِسٍ

؛ عَلَیْه مُهَیْمِناً وَ الْكِتابِ مِنَ یَدَیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً بِالْحَقِّ الْكِتابَ إِلَیْكَ نْزَلْناأَ وَكه پیش روي او باشد هیمنه و اشراف دارد )

(. چون این كتاب، نازل شده از لوح محفوظ و مخزن علم الهي، و در حقیقت، تدوینِ تمام نظام تكوین است، پس هر 48مائده/

یافت شود، در این كتاب است و در حقیقت، این كتاب سند حقانیت مطالب هر كتاب حقیقت دیگري كه در هر كتاب دیگري 

پس حق تنها و تنها در این كتاب است و «. كننده هر چیزي كه پیش روي اوستیَدَیْهِ: تصدیق بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً»دیگري است: 

ین كتاب برقرار كرده، از حقیقت برخوردار شده االمر با حقیقت و باطنِ اهر مطلب حق دیگري به خاطر نسبتي كه در نفس

 است.

 تبصره

تواند تطبیق آن اگر یك كتابي مشتمل بر قوانین فیزیك كوانتوم باشد معنایش این نیست كه هر كسي با سواد ابتدایي مي

ین قرار باشد، قوانین بر نظام فیزیكيِ جهان را بفهمد. وقتي در یك كتابي كه توسط یك انسان عادي تدوین شده مطلب بد

واضح است كه در قرآني كه تدوینگر آن خود خداوند متعال است، این مطلب با شدت بسیار بیشتري برقرار باشد؛ در نتیجه، 

همه حقایق را از  تواندميبا یك سواد عادي عربي بدین معنا نیست كه هركسي هم  ،اینكه قرآن مشتمل بر همه حقایق است

و اگر آنها  )پیامبر ص و اهل بیت ایشان ع( كساني هستند كه همه قرآن را فهمیدندالم همواره در ع. بله، آن استخراج كند

 (5فهمیم كه واقعا پاسخ هر سوالي در قرآن هست )حدیثمطالب را از همین قرآن براي ما بیان كنند ما هم مي

 د. ...

 

 «یَدَیْهِ  بَیْنَ لِما صَدِّقاًمُ الْحَقُّ هُوَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ»( 2

 چیست؟« اوست روي پیش كه را آنچه است كننده یَدَیْهِ: تصدیق بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً»مقصود از 

هایي كه در كتب قبلي درباره قرآن چون موافق است با آن بشارتالف. هماهنگ و همراستا با كتب آسماني گذشته است 

 (638، ص8البیان، ج)مجمع .آمده بود

 ، بندج(1كننده اش قرآن كریم است. )توضیح در تدبرب. هر حقیقتي در هر جا یافت شود، موید و تصدیق
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 ج. ...

 

 «یَدَیْهِ  بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً الْحَقُّ هُوَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ( »3

 (500ص ،9ج نور، )تفسیر. یكدیگرند مؤیّد ،يآسمان كتب

 ثمره در فلسفه دین )مغالطه پلورالیسم(

هاي خدا براي بشر همگي موید همدیگرند؛ پس هرجا در میان كتب آسماني اي كه امروزه در دست ماست، اختالف پیام

اولیه بوده و شود، كه این تعارضات، یا بر اساس فهم سطحي و دیدیم، شبیه تعارضاتي است كه در بین خود روایات دیده مي

 باشد.شود كه واقعا تعارضي در كار نبوده است؛ و یا ناشي از تحریف و جعل احادیث و ... ميبا دقت معلوم مي

گرایي را نتیجه گرفت، از توان صحت همه آنها و پلورالیسم و كثرتهمان گونه كه از تعارض بین احادیث منطقا نمي

توان به پلورالیسم رسید؛ بویژه كه وقوع تحریف در كتب آسماني گذشته طقا نميهاي آسماني امروز هم منتعارض بین شریعت

 مطلبي است كه اصل آن را حتي بسیاري از پیروان آن كتابها نیز قبول دارند

 

 «بَصیرٌ لَخَبیرٌ بادِهِبِعِ اللَّهَ إِنَّ یَدَیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً الْحَقُّ هُوَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ» (4

 چه ارتباطي به جمالت قبل دارد؟« است بصیر و آگاه بسیار بندگانش به خداوندقطعا » اینكه

 (500ص ،9ج نور، )تفسیر. آگاه است يوح دریافت يبرا پیامبر لیاقت بهداوند خالف. 

قرآن را وحي كند، ناشي از این است كه خداوند به احوال همه  –اي پیامبر  –در میان انسانها، به تو یعني اینكه خداوند 

 داند كه در میان تمام بندگان تو هستي كه توان دریافت و ابالغ این حقیقت عظیم را داري.بندگانش آگاه است و مي

 ( 500ص ،9ج نور، است )تفسیر آگاه يوح به بشر نیاز به هم خداوندب. 

اند، دانست آنان چه اندازه مشتاق درك همه حقایقاحوال و نیاز بندگانش آگاه بود و ميخداوند چون به به عبارت دیگر، 

همه حقایق را در این كتابش به تو وحي كرد تا همه این كتاب، عیار و تصدیق كننده همه حقایق باشد. )توضیح بیشتر در 

 ، بند ج(1تدبر

 ...ج. 

 

 «... الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ»( 5

 «كردیم وحي تو به كتاب از»

 پس اصل و حقیقتِ قرآن، امري مكتوب است، نه لفظ!

 شناسینکته تخصصی قرآن

برداشت بسیاري از افراد این است كه اصل و حقیقت قرآن الفاظي بوده كه به پیامبر ص القاء شده و آنگاه وي اینها را بر 

 ده است.مردم خوانده و در مصاحف ثبت و نوشته ش
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كه  (78-77مَكْنُونٍ؛ واقعه/ كِتابٍ في؛ كَریم لَقُرْآنٌ إِنَّهُ)اما ظاهر بسیاري از آیات این است كه اصل اولیه قرآن كتابي بوده 

و نفرمود « اقرأ: بخوان»این الفاظ هم از روي آن خوانده شده است، بویژه كه اولین آیاتي هم كه بر پیامبر ص نازل شده فرمود 

 دانیم كه خواندن در جایي است كه متني در كار باشد.مي و ؛«گوقل: ب»

 تبصره

كاغذ مادي و مركبي كه روي كاغذ نوشته شود نیست؛ بلكه حقیقت كتابت مد نظر  ،«كتاب»واضح است كه مقصود از 

الكترونیكي، و یا هاي است، كه این حقیقت در هر جا یافت شود كتاب است، هرچند نه كاغذي باشد و نه مركبي؛ مانند كتاب

 نامه عمل انسان، و ... .

 

 

 سابِقٌ مِنْهُمْ  وَ  مُقْتَصِدٌ  مِنْهُمْ وَ  لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ  فَمِنْهُمْ  عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ  أَوْرَثْنَا ثُمَّ  32( آیه 35( سوره فاطر )732

 2/2/1397 الْكَبیرُ الْفَضْلُ هُوَ ذلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ

 ترجمه

و از آنان  ،از آنان ظالم به خویش بودپس،  ؛از بندگانمان گلچین كردیمآنان كه دادیم به  میراثكتاب را به  اینسپس 

 .بزرگ است تفضلآن است كه همان  ؛به اذن خدا [هاخوبي]پیشتاز در خیرات  به همهگیرنده و از آنان پیشيبود، رو میانه

 نکات ادبی

 اصْطَفَيْنا

 «صفوه» و ؛است «كدر» نقیض و كندمي آلودگي و شائبه گونه هر از خلوص بر داللت در اصل «صفو» ماده قبال بیان شد كه

 قبال است چیزي آن «خالص» كه است این در «خالص» با «صافي» تفاوت و است چیز آن «خالصِ» معناي به هرچیزي، از

 . شودمي گفته است، نبوده همراه ايآلودگي هیچ با كه هم چیزي به «صافي» اما شده، پاك اكنون و داشته آلودگي

 و صاف را آنها كه است آن به گاه «را بندگانش خدا اصطفاء»  و است چیزي «صفوه» آوردن دست به معناي به اصطفاء»

 هايشائبه از خود حكم و اختیار با را آنها كه است آن به گاه و بیافریند؛ است، غیرشان در كه ايآلودگي و شائبه هر از خالص

 .است اول حالت همان نیازمند نحوي به هم این هرچند كه كند صاف موجود

 اختیار چیزي آن پاكي و خلوص كه است جایي در «اصطفاء» است این در( برگزیدن) «اختیار» و «اصطفاء» تفاوت و

 دیگر هايگزینه از( خیر) از بهتر گزینه آن كننده، انتخاب شخص نظر از اینكه صرف «اختیار» اما است؛ اهتمام مورد شودمي

 كلمه هايظرافت «برگزید» معناي مترجمان، تمامترجمه  رغمعلي رسدمي نظر به مالحظات این به توجه با .است كافي باشد،

 .شد هاستفاد ترجمه در «كندمي گلچین» عبارت از این رو و دهدمي قرار غفلت مورد را «یَصْطَفي»

  /hajj-http://yekaye.ir/al-022-75 123جلسه 

http://yekaye.ir/al-hajj-022-75/
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 «عِبادِنا مِنْ»

 به سه معنا ممكن است به كار رفته باشد:« من»حرف 

( آنگاه مراد این است: آنان كه 59)نمل/« ياصْطَف الَّذِینَ عِبادِهِ يعَل ساَلمٌ وَ»تبیین؛ كه از این جهت شبیه است به آیه  «مِن»

 گلچین كردیم كه بندگانمان ]حقیقي[ ما هستند.

 آناني را كه از میان بندگانمان سراغشان رفتیم و آنان را گلچین كردیم؛ ابتداء:« مِن»

 (45، ص17)المیزان، ج برخي از بندگانمان كه گلچین كردیم. تبعیض:« مِن»

بار « بندگان ما»یعني تعبیر  (46، ص17اضافه تشریفیه است )المیزان، ج« عبادنا»به « نا»همچنین در حالت اول، اضافه 

« حقیقي»كند )لذا داخل كروشه تعبیر كند و آنها را خاص و ممتاز از سایر بندگان ميمثبتي براي این بندگان ایجاد مي معنایي

 اضافه شد( اما در دو حالت دوم، اضافه عادي )ملكیت یا ...( است.

 حدیث 

روایت شده است كه یكبار در مجلس مامون در مرو، حضرت امام رضا ع بود و جماعتي از علماي عراق و خراسان  (1

سپس این كتاب را به میراث دادیم به آنان كه گلچین كردیم از »نیز بودند. مامون گفت: از معناي این آیه به من خبر دهید كه: 

 خداوند عز و جل از این آیه همه امت است.(. آن علما گفتند منظور 32)فاطر/« بندگانمان

 فرمایید؟مامون به امام رضا ع رو كرد و گفت: یا اباالحسن! شما چه مي

 گویم كه منظور خداوند عترت پاك است.من مانند آنان نمي گویم، بلكه مي امام فرمود:

 داني؟مامون گفت: چگونه این را فقط مخصوص عترت، و نه بقیه امت، مي

فرماید ون اگر منظور، امت بود آنگاه جمیع امت در بهشت بودند، زیرا خداوند تبارك و تعالي ]در ادامه[ ميفرمود: چ

گیرنده به همه خیرات به اذن خدا؛ آن است كه همان رو بود، و از آنان پیشيپس، از آنان ظالم به خویش بود، و از آنان میانه»

شوند در كه در آن وارد مي هاي عدن ]پابرجا[بهشت»ت جمع كرد و فرمود سپس همگي اینان را در بهش« تفضل بزرگ است.

 پس این بتنها براي عترت پاك است نه غیر ایشان.« یابندحالي كه در آنجا با دستبندهایي از طال زینت مي

 مامون گفت: آن عترت پاك كیستند؟

 بیت اهل شما از خواهديم خداوند كه نیست این جز»فرمود: همانا كه خداوند در كتابش آنان را توصیف كرد و فرمود 

 و همانها كه پیامبر اكرم ص فرمود: (33)احزاب/« گرداند پاكیزه يپاك ابعاد همه به را شما و بزداید را يپلید گونه هر

دو از هم گذارم: كتاب خداوند و عترتم همان اهل بیتم؛ و همانا این همانا من در میان شما دو ثِقل گرانبها جانشین مي»

كنید؛ اي مي شوند تا اینكه بر حوض بر من وارد شوند و بنگرید كه چگونه حق جانشیني مرا در مورد آنان رعایتجدا نمي

 ترند.مردم: نخواهدي كه به آنان چیزي بیاموزید چرا كه آنان از شما عالم

 د یا غیر آل هستند؟آن علما گفتند: یا اباالحسن! بفرما ببینیم كه آیا این عترت همان آل هستن

 امام رضا ع فرمود: همان آل هستند.
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حابش خبر مستفیضي و نیز از طریق اص« امت من آلِ من هستند»علما گفتند: پس ما خبر معتبر از پیامبر ص داریم كه فرمود 

همان امت  صمد آل مح»]خبري كه بسیار نقل شده باشد اما به حد تواتر نرسد[ روایت شده كه نتوان آن را انكار كرد كه 

 «اویند

 امام رضا ع فرمود: بفرمایید ببینم، آیا دقه بر آل محمد ص حرام است یا خیر؟

 گفتند: بله.

 فرمود: پس صدقه بر تمام امت حرام است!

 گفتند: خیر.

ینكه شما روید؟ آیا از آن ذكر ]+ قرآن[ رویگردان شده اید یا افرمود: پس، معلوم شد كه آل غیر از امت است؛ به كجا مي

 1كار هستید؟قومي اسراف

 شود و نه بر غیر آنها.هاي هدایت یافته گفته ميشدهآیا ندانستید كه وراثت و طهارت بر آن گلچین

 گویید؟گفتند: یا اباالحسن! این را از كجا مي

 دو، آن فرزندان میان در و فرستادیم را ابراهیم و نوح حقیقت، در و»از این سخن خداوند عز و جل كه فرمود:  فرمود:

( پس وراثت و طهارت 26حدید/) «.بودند بدكار آنان از برخي و ،اندیافتگانهدایت آنها از برخي :دادیم قرار را كتاب و نبوّت

 2 از آن هدایت یافتگان بود نه از براي فاسقان.

                                                      
 از را قرآن[ باید] منحرفید يقوم شما اینكه[ صِرفِ] به آیا : ومُسْرِفینَ  قَوْماً كُنْتُمْ أَنْ صَفْحاً الذِّكْرَ عَنْكُمُ فََنضْرِبُ أَ»اي است به آیه . ظاهرا اشاره 1

 نوشته شده است.« ام»به صورت « أن»ممكن است در نوشتن تصحیف رخ داده و ( و 5)زخرف/« بازداریم شما

. البته ظاهرا این روایت ناظر به یك معنا از آیه است. اما معناي دیگر هم در فضاي دیگر درست است چنانكه در احادیث دیگري كه در این  2

 آمده است: 413ص ،2ج ،(للدیلمي) الصواب يإل القلوب إرشادشود. ویا در آید موارد دیگري نیز مشاهده ميجلسه و جلسات بعد مي

 ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ يِّعَلِ بْنُ الْحُسَیْنُ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ عَلِيٌّ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ ع الْبَاقِرِ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٌ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ ع جَعْفَرٍ بْنِ يمُوسَ الْإِمَامِ يإِلَ یَرْفَعُهُ

 وَ  الْإِنْجِیلَ وَ التَّوْرَاةَ رَأَقَ قَدْ الشَّامِ أَهْلِ مِنْ الْیَهُودِ أَحْبَارِ مِنْ حِبْرٌ عَلَیْنَا دَخَلَ إِذْ فَضْلَهُ یَتَذَاكَرُونَ وَفَاتِهِ بَعْدَ مَسْجِدِهِ فِي جُلُوسٌ اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ بَیْنَمَا: قَالَ

 قَدْ  وَ إِلَّا فَضِیلَةً لِمُرْسَلٍ لَا وَ ةً دَرَجَ لِنَبِيٍّ  تَرَكْتُمْ  مَا مُحَمَّدٍ أُمَّةَ یَا قَالَ  ثُمَّ  هُنَیْئَةً بِثَلَ وَ جَلَسَ وَ عَلَیْنَا فَسَلَّمَ دَلَائِلَهُمْ عَرَفَ وَ  الْأَنْبِیَاءِ وَ إِبْرَاهِیمَ صُحُفَ  وَ الزَّبُورَ

 ص مُحَمَّدٍ  أُمَّةُ  فَتَقَدَّمُ ... أَحْبَبْت مَا الْیَهُودِ أَخَا یَا سَلْ ع طَالِبٍ  أَبِي بْنُ عَلِيُّ لْمُؤْمِنِینَ ا أَمِیرُ  لَهُ  فَقَالَ سَأَلْتُكُمْ  أَنَا إِنْ جَوَابٌ عِنْدَكُمْ فَهَلْ كُمْ نَبِیِّ لِمُحَمَّدٍ نَحَلْتُمُوهَا

 دَوِيٌّ  لَهُمْ السَّمَاءِ فِجَوْ فِي مُنَادِیهِمْ  حَالٍ كُلِّ يعَلَ یُكَبِّرُونَهُ  مَنْزِلَةٍ كُلِّ يعَلَ يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ اللَّهَ یَحْمَدُونَ الْحَامِدُونَ هُمُ مُحَمَّدٍ  أُمَّةُ مَكْتُوبٌ  هُوَ  وَ الْأُمَمِ  قَبْلَ

 جَعَلَ وَ بِبَیْضَتِهِمْ یُسَاخُ لَا وَ غَیْرِهِمْ مِنْ عَدُوٌّ عََلیْهِمْ یَسْلُكُ لَا وَ ضَلَالَةٍ يعَلَ[ مَعُهُمْیَجْ] تجمعهم لَا وَ بِجُوعٍ یُهْلِكُهُمْ لَا يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ مِنْهَا وَ النَّحْلِ كَدَوِيِّ

 عَلَیْهِ  سُبْحَانَهُ اللَّهُ رَدَّ  وَ سَیِّئَاتٍ  عَشْرَ عَنْهُ  مَحَا وَ حَسَنَاتٍ  عَشَرَةَ وَاحِدَةً صَلَاةً  هِمْنَبِیِّ يعَلَ مِنْهُمْ يصَلَّ لِمَنْ  جَعَلَ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ مِنْهَا وَ  شَهَادَةً الطَّاعُونَ لَهُمُ

 یَدْخُلُ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ وَ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ نْهُمَْفمِ أُمَماً ثَلَاثَةً أَزْوَاجاً جَعَلَهُمْ أَنَّهُ مِنْهَا وَ  ص الْمُكَرَّمِ النَّبِيِّ يعَلَ صَلَاتِهِ مِثْلَ

 .يتَعَالَ اللَّهُ شَاءَ نْإِ لَهُ مَغْفُورٌ لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ وَ یَسِیراً حِساباً یُحاسَبُ الْمُقْتَصِدُ وَ حِسابٍ بِغَیْرِ الْجَنَّةَ

 آمده است: 281ص ،1ج الجرائح، و و یا در الخرائج

 أُرِیدُ  إِنِّي فَقَالَ أَِبي يأَتَ َعمِّي إِنَّ عَمِّي اللَّهُ رَحِمَ تَفْعَلْ لَا فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبي عِنْدَ فَتَنَقَّصْتُهُ عَلِيٍّ بْنَ زَیْدَ ذَكَرْتُ قَالَ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ رُوِيَ مَا

 يعَلَ فَاطِمَةَ وُلْدِ  مِنْ أَحَدٌ یَخْرُجُ  لَا أَنَّهُ  زَیْدُ یَا عَلِمْتَ مَا أَ الْكُوفَةِ بِظَهْرِ الْمَصْلُوبَ الْمَقْتُولَ تَكُونَ أَنْ أَخَافُ فَإِنِّي زَیْدُ  یَا تَفْعَلْ لَا فَقَالَ الطَّاغِیَةِ  هَذَا يعَلَ الْخُرُوجَ

 الْكِتابَ أَْورَثْنَا ثُمَّ نَزَلَتْ  فِیهِمْ وَ النَّارِ يعَلَ ذُرِّیَّتَهَا اللَّهُ  فَحَرَّمَ فَرْجَهَا أَحْصَنَتْ فَاطِمَةَ إِنَّ حَسَنُ یَا لِي قَالَ ثُمَّ قُتِلَ إِلَّا السُّفْیَانِيِّ خُرُوجِ قَبْلَ السَّلَاطِینِ مِنَ أَحَدٍ
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 524-522ص ،(للصدوق) األمالي

 الْحُسَیْنِ  بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّيُّ بَابَوَیْهِ بْنِ يوسَمُ بْنِ الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَنِ  أَبِیهِ عَنْ مْیَرِيُّالْحِ جَعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَاال عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ مَسْرُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ وَ الْمُؤَدِّبُ شَاذَوَیْهِ بْنِ

 : قَالَ الصَّلْتِ بْنِ الرَّیَّانِ

 أَخْبِرُونِي ونُالْمَأْمُ فَقَالَ خُرَاسَانَ وَ الْعِرَاقِ أَهْلِ عُلَمَاءِ نْمِ جَمَاعَةٌ مَجْلِسِهِ فِي اجْتَمَعَ قَدِ وَ  بِمَرْوَ الْمَأْمُونِ مَجْلِسَ ع الرِّضَا حَضَرَ

 الْمَأْمُونُ  فَقَالَ كُلَّهَا ةَالْأُمَّ بِذَلِكَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ الْعُلَمَاءُ قَالَتِفَ «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» الْآیَةِ هَذِهِ يمَعْنَ عَنْ

 ؟الْحَسَنِ أَبَا یَا تَقُولُ مَا

  لطَّاهِرَةَا الْعِتْرَةَ اللَّهُ أَرَادَ أَقُولُ لَكِنِّي وَ قَالُوا كَمَا أَقُولُ لَا ع الرِّضَا فَقَالَ

  الْأُمَّةِ دُونِ مِنْ الْعِتْرَةَ يعَنَ كَیْفَ وَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ

 وَ  مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ» يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ اللَّهِ لِقَوْلِ الْجَنَّةِ  فِي بِأَجْمَعِهَا لَكَانَتْ الْأُمَّةَ أَرَادَ لَوْ إِنَّهُ ع الرِّضَا لَهُ فَقَالَ

 مِنْ  فِیها لَّوْنَیُحَ  یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ» فَقَالَ الْجَنَّةِ فِي لَّهُمْكُ جَمَعَهُمُ ثُمَّ «الْكَبِیرُ الْفَضْلُ هُوَ ذلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ

  لِغَیْرِهِمْ لَا الطَّاهِرَةِ لِلْعِتْرَةِ الْوِرَاثَةُ فَصَارَتِ «ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ

 ؟الطَّاهِرَةُ الْعِتْرَةُ مَنِ الْمَأْمُونُ فَقَالَ

 «تَطْهِیراً  یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ  أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ رِیدُیُ إِنَّما» عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ كِتَابِهِ فِي اللَّهُ وَصَفَهُمُ الَّذِینَ ع الرِّضَا فَقَالَ

 الْحَوْضَ  عَلَيَّ یَرِدَا يحَتَّ یَفْتَرِقَا لَنْ إِنَّهُمَا وَ بَیْتِي أَهْلَ عِتْرَتِي وَ اللَّهِ كِتَابَ الثَّقَلَیْنِ فِیكُمُ مُخَلِّفٌ إِنِّي» ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ الَّذِینَ هُمُ وَ

  «مِنْكُمْ مُأَعْلَ فَإِنَّهُمْ تُعَلِّمُوهُمْ لَا النَّاسُ أَیُّهَا فِیهِمَا تَخْلُفُونِّي كَیْفَ انْظُرُوا وَ

  الْآلِ رُغَیْ أَوْ الْآلُ هُمُ أَ الْعِتْرَةِ عَنِ الْحَسَنِ أَبَا یَا أَخْبِرْنَا الْعُلَمَاءُ قَالَتِ

  الْآلُ هُمُ ع الرِّضَا فَقَالَ

 لَا[ الَّذِي] نالذی الْمُسْتَفَاضِ بِالْخَبَرِ یَقُولُونَ أَصْحَابُهُ هَؤُلَاءِ وَ آلِي أُمَّتِي قَالَ أَنَّهُ عَنْهُ یُؤْثَرُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَهَذَا الْعُلَمَاءُ فَقَالَتِ

  أُمَّتُهُ مُحَمَّدٍ آلُ دَفْعُهُ یُمْكِنُ

 الْآلِ  يعَلَ الصَّدَقَةُ تَحْرُمُ هَلْ أَخْبِرُونِي ع الْحَسَنِ أَبُو فَقَالَ

  نَعَمْ قَالُوا

  الْأُمَّةِ يعَلَ فَتَحْرُمُ قَالَ

 عَلِمْتُمْ  مَا أَ فُونَمُسْرِ قَوْمٌ أَنْتُمْ أَمْ صَفْحاً الذِّكْرِ عَنِ رَبْتُمْضَ أَ مْبِكُ یُذْهَبُ أَیْنَ وَیْحَكُمْ الْأُمَّةِ وَ الْآلِ بَیْنَ مَا فَرْقُ هَذَا قَالَ لَا قَالُوا

  سَائِرِهِمْ دُونَ الْمُهْتَدِینَ  الْمُصْطَفَیْنَ يعَلَ[ رِالظَّاهِ فِي الطَّهَارَةُ وَ رِوَایَةً الْوِرَاثَةُ] الطَّهَارَةُ وَ الْوِرَاثَةُ وَقَعَتِ أَنَّهُ

 ؟الْحَسَنِ أَبَا یَا أَیْنَ مِنْ وَ قَالُوا

                                                      
 السَّابِقُ  وَ الْإِمَامِ بِحَقِّ الْعَارِفُ الْمُقْتَصِدُ وَ الْإِمَامَ یَعْرِفُ لَا الَّذِي لِنَفْسِهِ  فَالظَّالِمُ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ  لِنَفْسِهِ ظالِمٌ  فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ  اصْطَفَیْنا الَّذِینَ

 .بِفَضْلِهِ  فَضْلٍ ذِي لِكُلِّ یُقِرَّ يحَتَّ الدُّنْیَا مِنَ أَحَدُنَا یَخْرُجُ  لَا بَیْتٍ أَهْلُ إِنَّا حَسَنُ  یَا قَالَ ثُمَّ  الْإِمَامُ هُوَ  بِالْخَیْرَاتِ
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 مِنْهُمْ  كَثِیرٌ  وَ مُهْتَدٍ فَمِنْهُمْ الْكِتابَ وَ النُّبُوَّةَ ذُرِّیَّتِهِمَا فِي جَعَلْنا وَ إِبْراهِیمَ  وَ أَرْسَلْنا نُوحاً  لَقَدْ وَ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِ قَوْلِ مِنْ قَالَ

 1.الْفَاسِقِین دُونَ لِلْمُهْتَدِینَ الْكِتَابِ وَ النُّبُوَّةِ وِرَاثَةُ فَصَارَتْ فاسِقُونَ

2)  

میراث دادیم به  سپس این كتاب را به»فرماید روایت شده كه شخصي از امام باقر ع سوال كرد درباره این آیه كه ميالف. 

هاست یشتاز در خوبيپآنان رو است، و از آنان كه گلچین كردیم از بندگانمان؛ پس، از آنان ظالم به خویش است، و از آنان میانه

 (32)فاطر/« به اذن خدا

ست كه امام را شناسد؛ و ظالم به خویش كسي ارو كسي است كه امام را ميها، امام است؛ میانهخوبي در پیشتاز فرمودند:

 شناسد.نمي

 گلچین كه نانآ به دادیم میراث به را كتاب این سپس» فرمایدمي كه آیه این درباره كرد سوالب. شخصي از امام رضا ع 

 ( 32/فاطر) «بندگانمان از كردیم

شناسد؛ م را ميرو كسي است كه اماها، امام است؛ میانهخوبي در پیشتازمنظور فرزندان حضرت فاطمه س هستند؛  فرمودند:

 شناسد.و ظالم به خویش كسي است كه امام را نمي

 گلچین كه نانآ به دادیم میراث به را كتاب این سپس» فرمایدمي كه آیه این درباره كرد سوالشخصي از امام صادق ع ج. 

 ( 32)فاطر/« بندگانمان از كردیم

 گویید؟: شما چه ميندفرمود

 حضرت فاطمه س( است. فرزندانگوییم درباره فاطمیون )مي گفت:

دعاي امامت اد ]براي خودش : این گونه كه پنداشتید، نیست؛ كسي كه شمشیر بردارد و مردم را به خالف بخوانندفرمود

 یا مهدویت كند[ داخل در این نیست.

 *كیست؟« ظالم به خویش»گفتم: پس 

                                                      
 :كرد اشاره هم موارد این به توانمي آمد متن در آنچه بر عالوه است، فراوان داده تطبیق ع اطهار ائمه بر را آیه این كه . روایاتي 1

 أهله و مریة، ال و فیه شك ال ألهله «نِینَلِلْمُؤْمِ رَحْمَةٌ  وَ شِفاءٌ هُوَ ما»: لقوله القرآن علم في شفاء إنما قال ع اهلل عبد أبي عن صدقة بن مسعدة عن

 (315 و 264ص ،2ج العیاشي، تفسیر) «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» اهلل قال الذین يالهد أئمة

 الْأَرْضِ  أَهْلُ: لَیْهِمْعَ النَّصِّ  وَ  السَّلَامُ عَلَیْهِمُ الْأَئِمَّةِ  شَأْنِ فِي حَدِیثٍ  فِي آلِهِ  وَ عَلَیْهِ  اللَّهُ  يصَلَّ اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ: قَالَ جَعْفَرٍ  بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ  سُلَیْمٍ، عَنْ وَ

 الْكِتابَ  أَوْرَثْنَا ثُمَّ : اللَّهُ قَالَ  الَّذِینَ  هُمُ  وَ إِلَیْهِمْ یَحْتَاجُونَ الْأُمَّةُ وَ دِینِهِمْ  أَمْرِ  مِنْ ءٍشَيْ فِي الْأُمَّةِ  مِنَ  أَحَدٍ يإِلَ یَحْتَاجُونَ لَا شِیعَتِهِمْ غَیْرَ وَ غَیْرَهُمْ تِیهٍ  فِي كُلُّهُمْ

 (515ص ،1ج ،(الوسائل تكملة) األئمة أصول في المهمة الفصول. )عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ

 الدُّنْیَا فِي[ أَخَاهُ] أخوه كَانَ نَّهُلِأَ غَیْرِهِ  مِنْ اللَّهِ  بِرَسُولِ يأَوْلَ كَانَ عَلِیّاً لِأَنَّ طَالِبٍ بِيأَ بْنِ عَلِيِّ وَلَایَةَ الْآیَةِ  بِهَذِهِ اللَّهُ أَثْبَتَ ع الْإِمَامِ عَنِ یَزِیدَ  بْنِ جَابِرِ تَفْسِیرِ

 عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ  لْكِتابَا أَوْرَثْنَا ثُمَّ يتَعَالَ اللَّهُ قَالَ بَعْدِهِ  مِنْ كِتَابَهُ وَرِثَ وَ رَكَتَ  مَا جَمِیعَ وَ الشَّهْبَاءَ بَغْلَتَهُ وَ مَتَاعَهُ وَ سِلَاحَهُ  وَ مِیرَاثَهُ حَازَ  لِأَنَّهُ الْآخِرَةِ وَ

 (168ص ،2ج طالب، أبي آل مناقب. )ص اللَّهِ ولِرَسُ يعَلَ نَزَلَ  كُلُّهُ الْقُرْآنُ هُوَ وَ

 خَاصَّةً  لَنَا هِيَ ع أَبِیهِ نْعَ وَ عَنْهُ رِوَایَةٍ فِي وَ خَاصَّةً ذُرِّیَّاتِنَا حَقِّ وَ حَقِّنَا فِي نَزَلَتْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ يتَعَالَ قَوْلِهِ فِي ع الصَّادِقُ

 (130ص ،4ج طالب، أبي آل مناقب. )أُولَئِكَ نَحْنُ: قَالَ ع عَلِيٍّ بْنُ  زَیْدُ مُحَمَّدٍ آلُ هُمْ ع الْبَاقِرِ  عَنِ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ يعَنَ إِیَّانَا وَ
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 در پیشتاز شناسد؛ ورو كسي است كه امام را ميشناسد؛ و میانهاش نشسته و حق امام را نميفرمود: كسي كه در خانه

 ها، خود امام است.خوبي
 نوشت:پي*

نیستند، « لم لنفسهظا»اند، و اینكه امام فرمود اینها مصداق چنین افرادي« ظالم بنفسه»كرد كه كننده گمان ميظاهرا سوال

كه ادعاي امامت  روند، اما كسينهایتا به بهشت مي« ظالم لنفسه»منظورش این بود كه ظاهر آیه بعدي این است كه این افراد 

 (6س باشد، جزء اینان نیست. )توضیح بیشتر در تدبرذریه حضرت زهرا كند، هرچند از 

 215-214ص ،1ج الكافي،

 : الَقَ سَالِمٍ عَنْ الْمُؤْمِنِ عَبْدِ عَنْ يعِیسَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يمُعَلَّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُالف. 

 وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ  ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ

 1.الْإِمَامَ یَعْرِفُ لَا الَّذِي لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ وَ لِلْإِمَامِ الْعَارِفُ تَصِدُالْمُقْ وَ الْإِمَامُ  بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ قَالَ« اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ

 : قَالَ مَرَعُ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يمُعَلَّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ ب. الْحُسَیْنُ

 وَ ع فَاطِمَةَ لْدُوُ فَقَالَ قَالَ الْآیَةَ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ تابَالْكِ أَوْرَثْنَا ثُمَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ  ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ

 .الْإِمَامَ یَعْرِفُ لَا الَّذِي سِهِلِنَفْ الظَّالِمُ وَ بِالْإِمَامِ الْعَارِفُ الْمُقْتَصِدُ وَ الْإِمَامُ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ  لِدٍخَا بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ الْكَرِیمِ عَبْدِ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ يمُعَلًّ عَنْ الْحُسَیْنُج. 

 الْفَاطِمِیِّینَ فِي إِنَّهَا نَقُولُ قُلْتُ أَنْتُمْ تَقُولُونَ  ءٍشَيْ  أَيَّ فَقَالَ «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَْثنَا ثُمَّ» يتَعَالَ قَوْلِهِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 الْجَالِسُ قَالَ لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ ءٍشَيْ فَأَيُّ فَقُلْتُ خِلَافٍ يإِلَ النَّاسَ دَعَا وَ بِسَیْفِهِ  أَشَارَ مَنْ هَذَا فِي یَدْخُلُ لَیْسَ تَذْهَبُ حَیْثُ لَیْسَ قَالَ

 2.الْإِمَامُ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ وَ الْإِمَامِ بِحَقِّ الْعَارِفُ الْمُقْتَصِدُ وَ  الْإِمَامِ حَقَّ یَعْرِفُ لَا بَیْتِهِ فِي

 

 است: درباره این حدیث آمده( در كتب اهل سنت 3

 مودند:الف. از حضرت علي ع روایت شده كه: از رسول اهلل ص درباره تفسیر این آیه پرسیدم. فر

یعني « ظالم به خویش»آیند: آنان عبارتند از تو و ذریه تو؛ هنگامي كه روز قیامت شود: از قبرهایشان سه گونه بیرون مي

« هاتاز در خوبيپیش»هایش یكسان است؛ و ها و بديیعني كساني از ذریه تو كه نیكي« رومیانه»كسي كه بدون توبه مرده است؛ 

 چربد.مي هایشانهایشان بر بديكه خوبيكساني از ذریه تو هستند 

                                                      
 اإلمام حق یعرف ال من منا لنفسه الظالم قال أنه( ع) الصادق عن العزیز عبد بن میسر عن أصحابنا يدارد؛ مثال: رو« منا». در برخي روایت تعبیر  1

 (639ص ،8ج البیان، لهم )مجمع مغفور كلهم هؤالء و اإلمام هو بالخیرات السابق و اإلمام بحق العارف منا المقتصد و
 :است آمده گمراهي بخواند(حدیث، ولي عامتر )یعني صرف اینكه به  این شبیه نیز 375ص ،2ج ،(للطبرسي) اإلحتجاج . در 2

 خَاصَّةٌ  إِنَّهَا أَقُولُ إِنِّي قُلْتُ تَقُولُ؟ ءٍشَيْ أَيَّ قَالَ «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا لَّذِینَا الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ الْآیَةِ  هَذِهِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ

 الظَّالِمُ قَالَ فِیهَا؟ خُلُیَدْ مَنْ قُلْتُ الْآیَةِ فِي بِدَاخِلٍ فَلَیْسَ غَیْرِهِمْ وَ فَاطِمَةَ لْدِوُ مِنْ الضَّلَالِ يإِلَ نَفْسِهِ يإِلَ النَّاسَ دَعَا وَ سَیْفَهُ سَلَّ مَنْ أَمَّا ع فَقَالَ فَاطِمَةَ لِوُلْدِ

 .الْإِمَامُ هُوَ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ وَ الْإِمَامِ حَقَّ  الْعَارِفُ هُوَ الْبَیْتِ أَهْلَ مِنَّا الْمُقْتَصِدُ وَ يهُدً  لَا وَ ضَلَالٍ يإِلَ النَّاسَ یَدْعُو لَا الَّذِي لِنَفْسِهِ
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ایم تا و گفتند: ما خدمت رسیده ام سجادع بودم كه دو نفر از مردم عراق آمدندمگوید: خدمت امي ابوحمزه ثماليب. 

 برایمان توضیحي درباره برخي آیات قرآن بدهید.

 فرمودند: كدام آیه؟

 «نمانبندگا از كردیم گلچین كه آنان به دادیم میراث به را كتاب این سپس»گفتند: این سخن خداوند متعال كه 

 گویید؟مي ها! شما در این باره چهفرمود: اي عراقي

 گوییم این درباره امت محمد ص نازل شده است.گفتند: مي

 اند؟!فرمودند: پس همه امت محمد ص در بهشت

 شده است؟یكي از جمع حاضر گفت: یا ابن رسول اهلل! پس در مورد چه كسي نازل 

 سه بار فرمودند: به خدا سوگند درباره ما اهل بیت نازل شده است.

 باشد؟« ظالم به خویش»من گفتم: پس بفرمایید چه كسي در میان شماست كه 

 هایش برابر باشد؛ كه او هم ]نهایتا[ در بهشت خواهد بود.فرمودند: كسي كه خوبیها و بدي

 ؟«رومیانه»گفتم: و 

 كند تا كه مرگش در رسد.در خانه خویش خدا را عبادت ميفرمودند: كسي كه 

 ؟«هاپیشتاز در خوبي»گفتم: 

 خواند.فرمودند: كسي كه شمشیر كشیده ]= علیه ظلم قیام كرده[ و مردم را به راه پروردگارش مي

ه است كه درباره این امیه قیام كرد و به شهادت رسید[ روایت شدج. از زید بن علي ]= برادر امام باقر ع كه علیه بني

آن كس « ظالم در حق خویش»( گفت: 32)فاطر/...«  به دادیم میراث به را كتاب این سپس»فرماید سخن خداوند متعال كه مي

آن است كه شمشیر كشیده و مردم را به راه « پیشتاز»پیشه است؛ و شخص عبادت« میانه رو»از ماست كه با مردم درآمیخته، 

 ند.خواخپروردگارش مي

 158-156ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد

 أَبُو حَدَّثَنَا الدُّنْیَا أَبِي بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا بِبَغْدَادَ زَبُورَا بْنِ عُبَیْدِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا عَقِیلٌ، أَخْبَرَنَاالف. 

 : فَقَالَ الْآیَةِ هَذِهِ تَفْسِیرِ عَنْ ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلْتُ: قَالَ عَلِيٍّ عَنْ خَیْرٍ عَبْدِ عَنْ السُّدِّيِّ عَنِ سُفْیَانُ حَدَّثَنَا دُكَیْنٍ، بْنُ[ الْفَضْلُ ] نُعَیْمٍ

 مِنْهُمْ  وَ تَوْبَةٍ، بِغَیْرِ  الْمَیِّتَ یَعْنِي لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ: أَصْنَافٍ ثَلَاثَةِ يعَلَ قُبُورِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الْقِیَامَةِ  یَوْمُ كَانَ إِذَا وُلْدُكَ، وَ ذُرِّیَّتُكَ هُمْ

 .ذُرِّیَّتِكَ  مِنْ سَیِّئَاتِهِ يعَلَ حَسَنَاتُهُ زَادَتْ مَنْ بِالْخَیْراتِ  سابِقٌ مِنْهُمْ وَ ذُرِّیَّتِكَ، مِنْ سَیِّئَاتُهُ وَ حَسَنَاتُهُ اسْتَوَتْ مُقْتَصِدٌ

:[ قَالَ] الْجَصَّاصُ الْحَسَنِ بْنِ ِإبْرَاهِیمَ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنِي: قَالَ السَّبِیعِيِّ صَالِحٍ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بَكْرٍ أَبِي عَنْ حَدَّثُونَاب. 

 : قَالَ الْحُسَیْنِ، بْنِ عَلِيِّ عَنْ الثُّمَالِيِّ  حَمْزَةَ أَبِي عَنْ يالْأَعْشَ حَفْصٍ أَبُو الِدٍخَ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا الْحَكَمِ بْنُ الْحُسَیْنُ أَخْبَرَنَا

 وَ : فَقَالَ. الْقُرْآنِ مِنَ  آیَاتٍ عَنْ تُخْبِرَنَا[ كَيْ] جِئْنَاكَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا: فَقَاال الْعِرَاقِ أَهْلِ مِنْ رَجُلَانِ جَاءَهُ إِذْ عِنْدَهُ لَجَالِسٌ إِنِّي

 أُمَّةِ  فِي نَزَلَتْ إِنَّهَا: یَقُولُونَ: قَاال یَقُولُونَ أَیْشٍ  وَ الْعِرَاقِ أَهْلَ یَا: فَقَالَ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ: يتَعَالَ اللَّهِ قَوْلُ: قَاال هِيَ مَا

: فَقَالَ نَزَلَتْ فِیمَنْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا: الَْقوْمِ بَیْنِ مِنْ  فَقُلْتُ: قَالَ!! الْجَنَّةِ فِي إِذاً كُلُّهُمْ مُحَمَّدٍ أُمَّةُ: الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ: فَقَالَ ص مُحَمَّدٍ
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 الْجَنَّةِ  فِي هُوَ وَ سَیِّئَاتُهُ وَ حَسَنَاتُهُ اسْتَوَتْ الَّذِي: قَالَ لِنَفْسِهِ  الظَّالِمُ فِیكُمُ مَنْ أَخْبِرْنَا :قُلْتُ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ الْبَیْتِ أَهْلَ فِینَا اللَّهِ  وَ نَزَلَتْ

 1.رَبِّهِ سَبِیلِ يإِلَ دَعَا وَ هُسَیْفَ شَهَرَ مَنْ: قَالَ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ: فَقُلْتُ الْیَقِینُ، یَأْتِیَهُ يحَتَّ بَیْتِهِ فِي لِلَّهِ الْعَابِدُ: قَالَ الْمُقْتَصِدُ وَ: فَقُلْتُ

 فِي عَلِيٍ بْنِ زَیْدِ عَنْ خَالِدٍ، أَبِي عَنْ مُسَاوِرٍ، بْنِ يیَحْیَ عَنْ [الْعُرَنِيُ] الْحُسَیْنِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحَكَمِ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا ج.

  :قَالَ[ وَ آخِرِهَا يإِلَ الْآیَةَ سَاقَ وَ] الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ: يتَعَالَ قَوْلِهِ

 2.رَبِّهِ سَبِیلِ يإِلَ یَدْعُو سَیْفَهُ الشَّاهِرُ السَّابِقُ وَ الْعَابِدُ الْمُقْتَصِدُ وَ بِالنَّاسِ مِنَّا الْمُخْتَلِطُ لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ

  

سپس این كتاب را به میراث دادیم به »فرماید متعال كه مياز امام باقر ع روایت شده است در مورد این سخن خداوند  (4

و آن كسي است كه « پس، از آنان ظالم به خویش بود»فرمود: آنان آل محمد ص هستند. « آنان كه گلچین كردیم از بندگانمان

                                                      
 اي دارد:. شبیه این روایت در كتب شیعه آمده كه اوال امام را امام باقر ع دانسته، نه امام سجاد ع و ثانیا در پایانش افزوده 1

 یَعْقُوبَ عَنْ يیَحْیَ بْنُ هِ اللَّ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيُّ  یُوسُفَ بْنُ يمُوسَ عَوَانَةَ أَبُو احَدَّثَنَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ الْبَجَلِيُّ يیَحْیَ  بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو دَّثَنَاحَ

 رَسُولِ  ابْنَ یَا لَهُ  قَاالفَ الْبَصْرَةِ أَهْلِ مِنْ رَجُلَانِ أَتَاهُ إِذْ ع جَعْفَرٍ  أَبِي مَعَ امِالْحَرَ الْمَسْجِدِ فِي جَالِساً  كُنْتُ : قَالَ  الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ  حَفْصٍ أَبِي عَنْ يیَحْیَ بْنِ

 ظالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ فَیْنااصْطَ الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَْثنَا ثُمَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ نَاأَخْبِرْ قَاال جِئْتُمَا عَمَّا اسْأَلَا لَهُمَا فَقَالَ مَسْأَلَةٍ عَنْ نَسْأَلَكَ أَنْ نُرِیدُ إِنَّا اللَّهِ

 أُمِّي وَ أَنْتَ بِأَبِي فَقُلْتُ حَمْزَةَ وأَبُ قَالَ الْبَیْتِ أَهْلَ فِینَا نَزَلَتْ قَالَ الْآیَتَیْنِ آخِرِ يإِلَ یرُالْكَبِ الْفَضْلُ هُوَ ذلِكَ اللَّهِ  بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ  وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ

 الْیَقِینُ یَأْتِیَهُ يحَتَّ الْحَالَیْنِ فِي بَّهُرَ لِلَّهِ الْعَابِدُ قَالَ مِنْكُمْ  الْمُقْتَصِدُ مَنِ فَقُلْتُ لِنَفْسِهِ الِمٌظَ فَهُوَ الْبَیْتِ أَهْلَ مِنَّا سَیِّئَاتُهُ وَ حَسَنَاتُهُ اسْتَوَتْ مَنِ قَالَ لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ فَمَنِ

 لَمْ  وَ خَصِیماً لِلْخَائِنِینَ لَا وَ عَضُداً لِلْمُضِلِّینَ یَكُنْ لَمْ  وَ الْمُنْكَرِ عَنْ ينَهَ وَ الْمَعْرُوفِبِ أَمَرَ وَ رَبِّهِ سَبِیلِ يإِلَ اللَّهِ وَ دَعَا مَنْ  قَالَ بِالْخَیْرَاتِ مِنْكُمْ السَّابِقُ فَمَنِ فَقُلْتُ

 (105ص خبار،األ معاني) .أَعْوَاناً یَجِدْ  لَمْ وَ دِینِهِ وَ نَفْسِهِ يعَلَ خَافَ مَنْ إِلَّا الْفَاسِقِینَ  بِحُكْمِ یَرْضَ

 بِأَبِي فَمَرَرْتُ اًحَاجّ خَرَجْتُ: قَالَ[ السَّبِیعِيِ  إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ] النَّهْدِيِّ مَانَعُثْ بْنِ غَالِبِ عَنْ مُعَنْعَناً[ الْحَكَمِ  بْنُ  الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ] فُرَاتٌ[ حَدَّثَنَا قَالَ]

 أَنَّهَا یَزْعُمُونَ قُلْتُ الْكُوفَةِ أَهْلَ یَعْنِي إِسْحَاقَ أَبَا یَا قَوْمُكَ فِیهَا یَقُولُ مَا عَلِيٍّ بْنُ  دُمُحَمَّ لِي فَقَالَ قَالَ آخِرِهِ يإِلَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ  الْآیَةِ هَذِهِ عَنْ  فَسَأَلْتُهُ ع جَعْفَرٍ 

 خَاصَّةً لَنَا اللَّهِ وَ هَذِهِ  حَاقَإِسْ أَبَا یَا قَالَ فِیهَا أَنْتَ تَقُولُ  الَّذِي فَمَا فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ قَالَ الْجَنَّةِ  فِي كَانُوا إِذَا یَحْزُنُهُمْ فَمَا عَلِيِّ بْنُ  مُحَمَّدُ لِي فَقَالَ  قَالَ  فِیهِمْ  نَزَلَتْ

 النَّاسِ فِي مَا فِیهِ الَّذِي نَفْسِهِلِ الظَّالِمُ وَ الْبَیْتِ َأهْلَ مِنَّا الشَّهِیدُ وَ[ الرِّضْوَانُ وَ لَامُالسَّ عَلَیِْهمُ] الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ  طَالِبٍ أَبِي بْنُ فَعَلَيُّ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ[ قَوْلُهُ ] أَمَّا

 یَفُكُّ بِنَا وَ دُیُونَكُمْ اللَّهُ یَقْضِي بِنَا وَ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ یَغْفِرُ بِنَا وَ عَثْرَتَكُمْ اللَّهُ یُقِیلُ بِنَا سْحَاقَإِ  أَبَا یَا قَالَ ثُمَّ لَیْلَهُ قَائِمٌ وَ نَهَارَهُ فَصَائِمٌ  الْمُقْتَصِدُ أَمَّا وَ لَهُ مَغْفُورٌ هُوَ وَ

 بَنِي حِطَّةِ كَبَابِ حِطَّتِكُمْ بَابُ نَحْنُ وَ نُوحٍ كَسَفِینَةِ نَتُكُمْسَفِی نَحْنُ وَ الْكَهْفِ كَأَصْحَابِ مْ كَهْفُكُ نَحْنُ وَ بِكُمْ لَا یَفْتَحُ[ بِنَا] وَ یَخْتِمُ بِنَا وَ أَعْنَاقِكُمْ مِنْ الذُّلِّ وَثَاقَ اللَّهُ

 (348ص الكوفي، فرات تفسیر. )إِسْرَائِیلَ
 نیز آمده است 347ص الكوفي، فرات . شبیه این روایت در كتب شیعه در تفسیر 2

 عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا ینَالَّذِ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ الْآیَةِ هَذِهِ عَنْ[ ع] عَلِيٍّ بْنَ یْدَزَ سَأَلْتُ : قَالَ الْجَارُودِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً  الْكُوفِيُّ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ

 بِالْخَیْراتِ  سابِقٌ مِنْهُمْ وَ لِسُالْجَا الْمُتَعَبِّدُ  الْمُقْتَصِدُ وَ النَّاسِ فِي مَا فِیهِ  لِنَفْسِهِ الِمُالظَّ قَالَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ فَمِنْهُمْ

 .سَیْفَهُ الشَّاهِرُ

 :آمده است 471ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات همچنین نزدیك به این مضامین، این روایت است كه در تأویل

: قَالَ كُلَیْبٍ بْنِ  وْرَةَسَ عَنْ  سَلَّامٍ أَبِي عَنْ الْمُؤْمِنِ زَكَرِیَّا عَنْ  حَمْزَةَ أَبِي بْنِ  دِمُحَمَّ عَنْ سَمَاعَةَ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ زِیَادٍ بْنُ حُمَیْدُ  حَدَّثَنَا أَیْضاً الَقَ وَ

 قَالَ  الْمُقْتَصِدُ فَمَنِ قُلْتُ امَالْإِمَ یَعْرِفُ لَا الَّذِي لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ قَالَ  الْآیَةَ عِبادِنا نْمِ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ جَلَ وَ عَزَّ  قَوْلِهِ يمَعْنَ مَا ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ

 .لَهُمْ یَغْفِرُ  بِنَا وَ تِهِمْحِطَّ بَابُ نَحْنُ وَ دُیُونُهُمْ لَهُمْ يتُقْضَ وَ ذُنُوبَهُمْ تُكَفِّرُ قَالَ لِشِیعَتِكُمْ فَمَا قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ فَمَنِ قُلْتُ الْإِمَامَ یَعْرِفُ الَّذِي
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طالب و آن علي بن ابي« خدا هاست به اذنو از آنان پیشتاز در خوبي»اند؛ و آن صالحان« رو بودو از آنان میانه»شود؛ هالك مي

)ادامه حدیث در بحث از آیه  یعني قرآن. ...« آن است كه همان تفضل بزرگ است»فرماید ع است، و خداوند عز و جل مي

 بعد خواهد آمد(

 472ص الظاهرة، اآلیات تأویل

 عَنْ الْجَارُودِ أَبِي عَنْ عَیَّاشٍ بْنِ كَثِیرِ عَنْ الْمُحَمَّدِيِّ اللَّهِ عَبْدِ ْبنِ جَعْفَرِ عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَیْضاً قَالَ وَ

 هُوَ وَ لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ هُمْفَمِنْ اللَّهِ  صَفْوَةُ مُحَمَّدٍ آلُ فَهُمْ قَالَ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ُثمَّ يتَعَالَ قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي

 هُوَ ذلِكَ جَلَ  وَ عَزَّ اللَّهُ  یَقُولُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ فَهُوَ اللَّهِ  بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ  وَ الصَّالِحُونَ  هُمُ وَ  مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ الْهَالِكُ 

 1... الْقُرْآنُ یَعْنِي الْكَبِیرُ الْفَضْلُ

است از جانب بسیاري از ائمه و صحابه روایت شده « هاپیشتاز در خوبي»و این مطلب كه حضرت علي ع مصداق بارز 

 2است.

 

فرماید يگوید از امام حسن عسكري ع درباره این آیه سوال كردم كه خداوند عز و جل مداود بن قاسم جعفري مي (5

رو د، و از آنان میانهسپس این كتاب را به میراث دادیم به آنان كه گلچین كردیم از بندگانمان؛ پس، از آنان ظالم به خویش بو»

 «ها[ به اذن خدارات ]پیشتاز در خوبيگیرنده به همه خیبود، و از آنان پیشي 

 د.كسي است كه به ]امامت[ امام اقرار نمي كن« ظالم به خویش»شان از خاندان محمد ص هستند. فرمود: همگي

اده است، د كردم درباره عظمتي كه خداوند به خاندان حضرت محمدمي پس دیدگانم از اشك پر شد و داشتم با خود فكر

ر دلت درباره دسالم؛ كه امام ع نگاهي به من انداخت و فرمود: مطلب خیلي عظیمتر از آن چیزي است كه كه بر محمد و آلش 

ردمي عظمت شأن آل محمد ص گذشت؛ پس حمد خدا را به جاي آور كه به ریسمان آنان درآویختي و روز قیامت كه هر م

ه در راه خوبي كوي؛ پس اي ابوهاشم، بشارت باد بر تو، ششوند، تو هم به سوي آنان فراخوانده ميبه امامشان فراخوانده مي

 هستي!

 419ص ،2ج األئمة، معرفة في الغمة كشف

 عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْجَعْفَرِيِّ  الْقَاسِمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ

 قَالَ  بِالْإِمَامِ یُقِرُّ لَا الَّذِي لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ مُحَمَّدِ آلِ مِنْ كُلُّهُمْ قَالَ« اللَّهِ  بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ

                                                      
 وَاحِدَةٍ لُؤْلُؤَةٍ مِنْ  قَصْرٍ  كُلِّ جَنَّاتِ قُصُورَ یَدْخُلُونَ مُحَمَّدٍ  آلَ  یَعْنِي یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ جَلَ  وَ عَزَّ اللَّهُ  یَقُولُ. ادامه حدیث در توضیح آیه بعدي است:  1

 عَشَرَ اثْنَا طُولُهُ الْمِصْرَاعُ مِصْرَاعَانِ لَهَا قُبَّةٍ كُلُّ الزَّبَرْجَدِ مِنَ الْقِبَابُ لَهُ لَهُمْ سَعَةً إِلَّا الْقَصْرُ ذَلِكَ كَانَ مَا فِیهَا الْإِسْلَامِ أَهْلُ اجْتَمَعَ لَوِ وَصْلٌ لَا وَ صَدْعٌ فِیهَا لَیْسَ

 وَ  قَالَ شَكُورٌ لَغَفُورٌ  رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ حَرِیرٌ فِیها لِباسُهُمْ وَ لُؤْلُؤاً وَ ذَهَبٍ مِنْ  أَساوِرَ مِنْ  فِیها یُحَلَّوْنَ جَلَ  وَ عَزَّ  اللَّهُ یَقُولُ مِیلًا

 .الشِدَّةِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الدُّنْیَا فِي أَصَابَهُمْ مَا الْحُزْنُ

 مُحَمَّدٍ وَ  عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ مَالِكٍ أَبِي عَنْ السُّدِّيُّ وَ آبَائِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ آمده است: مُحَمَّدُ 122ص ،2ج طالب، أبي آل . مثال در مناقب 2

 .طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ لَهُوَ اللَّهِ وَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ  مِنْهُمْ وَ يتَعَالَ قَوْلِهِ فِي ع الْبَاقِرِ
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 الْأَمْرُ  فَقَالَ مُحَمَّدٍ أَبُو إِلَيَّ فَنَظَرَ السَّلَامُ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ يعَلَ مُحَمَّدٍ آلَ  اللَّهُ يأَعْطَ مَا عِظَمِ فِي نَفْسِي فِي أُفَكِّرُ جَعَلْتُ وَ عَیْنِي فَدَمَعَتْ

 كُلُّ دُعِيَ إِذَا بِهِمْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ يتُدْعَ بِحَبْلِهِمْ مُتَمَسِّكاً جُعِلْتَ فَقَدْ اللَّهَ فَاحْمَدِ مُحَمَّدٍ آلِ شَأْنِ عَظِیمِ مِنْ  نَفْسُكَ حَدَّثَتْكَ مِمَّا أَعْظَمُ

 .خَیْرٍ يعَلَ فَإِنَّكَ هَاشِمٍ أَبَا یَا فَأَبْشِرْ بِإِمَامِهِمْ أُنَاسٍ

 

ص از ر اكرم ابراهیم قمي از پدرش روایت كرده كه خدمت امام كاظم ع عرض كردم: فدایت شوم: بفرمایید آیا پیامب (6

 همه پیامبران ارث برد؟

محمد ص  فرمود: از حضرت آدم تا وقتي كه به خودش ختم شد. خداوند هیچ پیامبري را برنیانگیخت مگر اینكه حضرت

 از او اعلم بود.

 كرد!گفتم: همانا عیسي بن مریم به اذن خدا مرده زنده مي

 فرمود: درست است.

 فهمید! آیا رسول اهلل ص توانایي این امور را داشته است؟ميگفتم: و سلیمان بن داود سخن پرندگان را 

بینم، شود كه هدهد را نميمرا چه مي»فرمود: همانا سلیمان بن داود وقتي كه هدهد را نیافت و در مورد او شك كرد گفت 

كنم مگر اینكه دلیل كامال مي حتما او را بشدت عذاب خواهم كرد یا او را ذبح»و بر او عصباني شد و گفت « یا از غایبان است

ود كه به او چیزي بكرد؛ و او پرنده اي شدن این بود كه هدهد بود كه او را به آب راهنمایي ميو علت عصباني« آشكاري بیاورد

 ولي این گونه نبود شیاطین سركش مطیع او بودندداده بودند كه به سلیمان نداده بودند؛ در حالي كه باد و مورچه و جن و انس 

 بود يقرآن اگر و»فرماید داد؛ ولي خداوند تبارك و تعالي در كتابش ميكه آب را زیر آسمان ببیند و آن پرنده به وي نشان مي

 آن از یكسره امر بلكه شد؛يم گفته سخن بدان مردگان با یا گردیديم شكافته بدان زمین یا شديم داده سیر بدان هاكوه كه

ها بدان گردد و سرزمینایم؛ پس در آن است آنچه بدان كوهها شكافته ميقرآن را به ارث برده( و ما این 31)رعد/« تخداس

یاتي است كه از شناسیم و همانا در كتاب خداوند آشوند و ما آب زیر آسمان را هم ميشود و مردگان بدان زنده ميپیموده مي

د هر آنچه را كه الوه آنچه كه در آن اذن خدا هست؛ پس خداونآن امري اراده نشده است تا اینكه خداوند بدان اذن دهد به ع

 نیست، زمین و آسمان در يپنهان هیچ و»فرماید مي الكتاب قرار داد كه همانا خداوند در كتابشبراي گذشتگان نوشت، در ام

لچین كردیم گه آنان كه سپس این كتاب را به میراث دادیم ب»( سپس فرمود 75)نمل/« است[ درج] روشن يكتاب در اینكه مگر

یان و توضیح هر ( پس ما آن كساني هستیم كه خداوند ما را گلچین كرد و این چیزي را كه در آن تب32)فاطر/« از بندگانمان

 چیزي است به ما به میراث داد.

 2261ص ،1ج ؛ الكافي،115و ص 48-47ص ،1ج الدرجات، بصائر

                                                      
 . عبارات كافي تفاوتهاي بسیار اندكي دارد: 1

 قُلْتُ: قَالَ ع الْأَوَّلِ الْحَسَنِ أَِبي عَنْ أَبِیهِ َعنْ ِإبْرَاهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَحْمَدَ أَخِیهِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ غَیْرِهِ أَوْ زَاهِرٍ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يیَحْیَ بْنُ مُحَمَّدُ

 قَالَ مِنْهُ أَعْلَمُ ص مُحَمَّدٌ  وَ إِلَّا نَبِیّاً اللَّهُ  بَعَثَ مَا قَالَ نَفْسِهِ  يإِلَ يانْتَهَ يحَتَّ آدَمَ لَدُنْ مِنْ قُلْتُ  نَعَمْ قَالَ  كُلَّهُمْ النَّبِیِّینَ  وَرِثَ ص النَّبِيِّ  عَنِ أَخْبِرْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ

 قَالَ  الْمَنَازِلِ هَذِهِ يعَلَ یَقْدِرُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ الطَّیْرِ مَنْطِقَ یَفْهَمُ كَانَ دَاوُدَ بْنَ سُلَیْمَانَ وَ صَدَقْتَ قَالَ اللَّهِ بِإِذْنِ يالْمَوْتَ یُحْیِي كَانَ مَرْیَمَ ابْنَ يعِیسَ ِإنَّ قُلْتُ
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 :قَالَ ع الْأَوَّلِ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ بِیهِأَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَحْمَدَ أَخِیهِ عَنْ حَمَّادٍ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ 

 .كُلِّهِمْ النَّبِیِّینَ مِنَ وَرِثَ ص النَّبِيِّ عَنِ أَخْبِرْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ قُلْتُ

 .نَعَمْ لِي قَالَ

 .نَفْسِهِ يإِلَ انْتَهَتْ أَنِ يإِلَ آدَمَ لَدُنْ مِنْ قُلْتُ

 .مِنْهُ أَعْلَمَ ص مُحَمَّدٌ كَانَ  وَ إِلَّا نَبِیّاً اللَّهُ بَعَثَ مَا قَالَ

 !اللَّهِ بِإِذْنِ يالْمَوْتَ یُحْیِي كَانَ مَرْیَمَ ابْنَ يعِیسَ إِنَّ قُلْتُ قَالَ

 .صَدَقْتَ قَالَ

 ؟الْمَنَازِلِ هَذِهِ يعَلَ یَقْدِرُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ هَلْ الطَّیْرِ مَنْطِقَ یَفْهَمُ كَانَ دَاوُدَ بْنَ سُلَیْمَانَ وَ قُلْتُ

 وَ  «ئِبِینَالْغا مِنَ كانَ أَمْ الْهُدْهُدَ يأَرَ ال لِيَ ما» فَقَالَ مْرِهِأَ فِي شَكَّ وَ فَقَدَهُ حِینَ لِلْهُدْهُدِ قَالَ دَاوُدَ  بْنَ سُلَیْمَانَ إِنَّ فَقَالَ قَالَ

 وَ فَهَذَا الْمَاءِ يعَلَ لُّهُیَدُ كَانَ لِأَنَّهُ عَلَیْهِ غَضِبَ إِنَّمَا وَ «مُبِینٍ بِسُلْطانٍ يلَیَأْتِیَنِّ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ شَدِیداً عَذاباً لَأُعَذِّبَنَّهُ» فَقَالَ  عَلَیْهِ غَضِبَ

 لَهُ  یَكُنْ  لَمْ وَ  طَائِعِینَ لَهُ الْمَرَدَةُ الشَّیَاطِینُ وَ  الْإِنْسُ وَ لْجِنُّا وَ  النَّمْلُ  وَ الرِّیحُ كَانَتِ قَدْ وَ سُلَیْمَانُ یُعْطَ لَمْ  مَا أُعْطِيَ فَقَدْ طَیْرٌ هُوَ

 بِهِ  قُطِّعَتْ أَوْ  بالُالْجِ بِهِ سُیِّرَتْ قُرْآناً أَنَّ لَوْ  وَ» كِتَابِهِ  فِي یَقُولُ يلَتَعَا وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ  یَعْرِفُهُ الطَّیْرُ فَكَانَ الْهَوَاءِ تَحْتَ الْمَاءَ یَعْرِفُ

 يالْمَوْتَ بِهِ یُحْیَا وَ بِهِ نُ الْمَدَائِ یُقَطَّعُ وَ الْجِبَالُ بِهِ  یُقَطَّعُ مَا فَفِیهِ قُرْآنَ الْ هَذَا وَرِثْنَا قَدْ وَ «جَمِیعاً الْأَمْرُ لِلَّهِ بَلْ يالْمَوْت بِهِ كُلِّمَ أَوْ الْأَرْضُ

 لِلْمَاضِینَ  كَتَبَهُ  فَمَا اللَّهِ إِذْنُ فِیهِ  مَا مَعَ بِهِ اللَّهُ  یَأْذَنَ أَنْ يإِلَ أَمْرٌ هَابِ  یُرَادُ مَا لَآیَاتٍ اللَّهِ كِتَابِ فِي إِنَّ وَ الْهَوَاءِ تَحْتَ الْمَاءَ نَعْرِفُ نَحْنُ وَ

 الْكِتابَ  أَوْرَثْنَا ثُمَّ» قَالَ  ثُمَّ «مُبِینٍ  كِتابٍ فِي إِلَّا الْأَرْضِ وَ لسَّماءِا فِي غائِبَةٍ مِنْ ما» كِتَابِهِ  فِي یَقُولُ اللَّهَ إِنَّ الْكِتَابِ أُمِّ  فِي اللَّهُ جَعَلَهُ

 .ءٍشَيْ  كُلِّ تِبْیَانُ فِیهِ ذِيالَّ اهَذَ فَوَرَّثَنَا اللَّهُ اصْطَفَانَا الَّذِینَ فَنَحْنُ «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ

 1(145ص الكوفي، فرات و شبیه این مضمون از امام باقر ع هم روایت شده است )تفسیر

 

                                                      
 عَذاباً لَأُعَذِّبَنَّهُ فَقَالَ عَلَیْهِ فَغَضِبَ فَقَدَهُ حِینَ الْغائِبِینَ  مِنَ كانَ أَمْ الْهُدْهُدَ يأَرَ ال لِيَ ما فَقالَ -أَمْرِهِ فِي شَكَّ وَ فَقَدَهُ حِینَ لِلْهُدُْهدِ قَالَ دَاوُدَ بْنَ سُلَیْمَانَ إِنَّ فَقَالَ

 وَ النَّمْلُ وَ الرِّیحُ كَانَتِ قَدْ وَ سُلَیْمَانُ یُعْطَ لَمْ  مَا أُعْطِيَ  قَدْ طَائِرٌ هُوَ وَ فَهَذَا الْمَاءِ يعَلَ یَدُلُّهُ كَانَ لِأَنَّهُ غَضِبَ إِنَّمَا وَ مُبِینٍ  بِسُلْطانٍ لَیَأْتِیَنِّي أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ  أَوْ شَدِیداً

 الْجِبالُ  بِهِ سُیِّرَتْ قُرْآناً أَنَّ لَوْ  وَ -كِتَابِهِ فِي یَقُولُ اللَّهَ إِنَّ وَ یَعْرِفُهُ  الطَّیْرُ كَانَ وَ الْهَوَاءِ تَحْتَ الْمَاءَ یَعْرِفُ  یَكُنْ  لَمْ  وَ طَائِعِینَ لَهُ الْمَرَدَةُ وَ الشَّیَاطِینُ وَ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ

 تَحْتَ الْمَاءَ نَعِْرفُ نَحْنُ وَ يالْمَوْتَ بِهِ تُحْیَا وَ الْبُلْدَانُ بِهِ تُقَطَّعُ وَ -الْجِبَالُ بِهِ تُسَیَّرُ مَا فِیهِ الَّذِي الْقُرْآنَ هَذَا نَحْنُ وَرِثْنَا قَدْ  وَ يالْمَوْت بِهِ ُكلِّمَ أَوْ الْأَرْضُ بِهِ قُطِّعَتْ  أَوْ

 مِنْ  ما وَ -یَقُولُ اللَّهَ  إِنَّ الْكِتَابِ أُمِّ فِي لَنَا اللَّهُ  جَعَلَهُ الْمَاضُونَ كَتَبَهُ  مِمَّا اللَّهُ  یَأْذَنُ قَدْ مَا مَعَ  بِهِ  اللَّهُ یَأْذَنَ أَنْ إِلَّا أَمْرٌ بِهَا یُرَادُ مَا آلَیَاتٍ اللَّهِ كِتَابِ فِي إِنَّ وَ الْهَوَاءِ

 فِیهِ  الَّذِي هَذَا أَوْرَثَنَا وَ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ اصْطَفَانَا الَّذِینَ فَنَحْنُ  عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ  أَوْرَثْنَا ثُمَّ قَالَ  ثُمَّ مُبِینٍ  كِتابٍ فِي إِلَّا الْأَرْضِ وَ السَّماءِ فِي غائِبَةٍ 

 .ءٍشَيْ كُلِّ یَانُتِبْ
 فَإِنَّهُ ص النَّبِيَّ  خَلَا مَا بَعْضَهُ  الْعِلْمِ مِنَ  أَعْطَاهُ إِلَّا نَبِیّاً  اللَّهُ  بَعَثَ مَا: قَالَ ع[ أَبِیهِ عَنْ] جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً  عَتَّابٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ  فُرَاتٌ.  1

 عِنْدَهُ  أَنَّ یُخْبِرْ لَمْ وَ الْكِتابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ الَّذِي قالَ وَ ءٍشَيْ  كُلِّ مِنْ الْأَلْواحِ فِي[ يمُوسَ يلِمُوسَ] لَهُ كَتَبْنا وَ قَالَ وَ ءٍشَيْ لِكُلِّ  تِبْیاناً فَقَالَ كُلَّهُ الْعِلْمِ مِنَ أَعْطَاهُ

 ص النَّبِيُّ قَالَ وَ الْمُصْطَفَوْنَ نَحْنُ وَ الْكُلُّ فَهَذَا عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَْورَثْنَا ثُمَّ ص لِمُحَمَّدٍ قَالَ وَ الْجَمِیعِ يعَلَ اللَّهِ مِنَ یَقَعُ لَا الْمَنُّ وَ[ الْكِتَابِ عِلْمَ]

 الْمَنَایَا وَ  الْبَلَایَا عِلْمُنَا الْعِلْمُ[ فبهذا] فَهَذَا غَیْرِنَا الْأَنْبِیَاءِ ذُرِّیَّةِ لَا وَ  الْأَنْبِیَاءِ وَ  الْأَوْصِیَاءِ مِنَ أَحَدٍ  عِنْدَ یَكُنْ  لَمْ الَّذِي الْعِلْمِ مِنَ  عِنْدَنَا الَّتِي الزِّیَادَةُ فَهِيَ عِلْماً زِدْنِي رَبِّ

 .الْخِطابِ فَصْلَ وَ
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فرمود: اما آنكه پیشتاز است، بدون حسابرسي وارد كند شنیدم كه رسول اهلل ص درباره این آیه ميابوالدرداء روایت مي( 7

( و اما ظالم در حق خویش پس مدتي در 8)انشقاق/« شودحسابرسي آساني انجام مي« »رومیانه»شود؛ و اما در مورد بهشت مي

حمد خدایي را كه ناراحتي را از ما »گویند اند كه ميشود و اینان از كسانيت ميگردد سپس وارد بهشمي آن جایگاه محبوس

 (34)فاطر/« دور كرد

 638ص ،8ج البیان، مجمع

 :اآلیة في یقول ص اهلل رسول سمعت قال الدرداء أبي عن

 یدخل ثم لمقاما في فیحبس لنفسه الظالم أما و یسیرا حسابا فیحاسب المقتصد أما و حساب بغیر الجنة فیدخل السابق أما

 «الْحَزَنَ  عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ » قالوا الذین فهم الجنة

 

ي است، صرفا كند. چون متن روایت بسیار طوالنمي شده است كه به فهم این آیه كمك امام صادق ع روایت روایتي از( 8

 شود:فرازهایي از آن در ادامه تقدیم مي

به یوشع بن نون وصیت كرد؛ و یوشع به فرزندان هارون، نه به فرزند خودش و نه به فرزند موسي؛  حضرت موسي ع

یوشع را به مسیح بشضارت داد؛  شود؛ و موسي عهمانا اختیار از آنِ خداست، هركس را از هركس بخواهد همان انتخاب مي

آید به نام احمد، از ود: همانا بعد از من پیامبري ميپس هنگامي كه خداوند عز و جل مسیح را برانگیخت، مسیح بدانان فرم

او در  ؛ و این ]سنت[ بعد ازكندآید و عذر من و غذر شما را تمام ميسالله اسماعیل ع، او به تصدیق من و تصدیق شما مي

آنان از اسم اكبر پاسداري و همانا خداوند آنان را مستحفظین نامید زیرا  پاسداران( ادامه یافت« )= مستحفظین»میان حواریون در 

و »فرماید كردند و آن همان كتابي است كه بواسطه آن علم هر آنچه همراه با پیامبران بود دانسته شود كه خداوند متعال مي

 و كتاب همان اسم اكبر است ... (25)حدید/« همانا رسوالني فرستادیم ... و همراه آنان كتاب و میزان نازل كردیم

لي كه پیامبر بتدریج در جامعه سپري كرد و اقداماتي كه در معرفي امیرالمومنین ع به عنوان جانشین ]سپس حضرت مراح

 رسند كه[شمرند تا بدینجا ميخویش انجام داد را برمي

( و حق او، وصیتي بود كه برایش قرار داده شده بود و 26)اسراء/« القربي ]خویشاوندان[ را بدهو حق ذي» سپس فرمود 

خواهم مگر مودت و دوستي با بگو از شما پاداشي نمي»هاي علم نبوت؛ پس فرمود م اكبر بود و میراث علم و نشانهنیز اس

 ( 23)شوري/« خویشانم

الوداع و غدیر شمرند تا به داستان حجة]در ادامه برخي دیگر از آیاتي كه در مورد حضرت علي ع نازل شده بود را برمي

 دهند تا بدینجا كه[ح ميرسند و وقایع را شرخم مي

فرماید[ اي محمد! تو نبوتت را انجام دادي و روزگارت را به پایان رساندي، سپس جبرئیل نزدش آمد و گفت: ]خداوند مي

هاي نبوت را نزد علي ع بگذار كه من زمین را رها نكردم مگر اینكه در آن عالمي بود كه پس اسم اكبر و میراث علم و نشانه

شناسند؛ و حجتي است ر كساني كه در فاصله شود و به وسیله او والیت من را مي]نحوه[ اطاعت از من شناخته مي به وسیله او

 آیند؛ آمدن این پیامبر تا پیامبر بعدي به دنیا مي
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ز یت كرد كه اهاي نبوت را وصیت كرد و نیز به او هزار كلمه و هزار باب وصپس به او اسم اكبر و میراث علم و نشانه

 شود.هر كلمه و از هر بابي هزار كلمه و هزار باب گشوده مي

 296-293ص ،1ج الكافي،

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِیعاً الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ يیَحْیَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ يعِیسَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ غَیْرُهُ وَ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 يإِلَ ع يمُوسَ يأَوْصَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الدَّیْلَمِ أَبِي بْنِ الْحَمِیدِ عَبْدِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ وَ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سِنَانٍ

 یَخْتَارُ  الْخِیَرَةُ لَهُ يتَعَالَ اللَّهَ إِنَّ يمُوسَ وَلَدِ يإِلَ لَا وَ  وَلَدِهِ يإِلَ یُوصِ لَمْ وَ هَارُونَ وَلَدِ يإِلَ نُونٍ بْنُ یُوشَعُ يأَوْصَ وَ نُونٍ بْنِ یُوشَعَ

 مِنْ یَأْتِي سَوْفَ إِنَّهُ لَهُمْ الْمَسِیحُ قَالَ ع الْمَسِیحَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَ أَنْ فَلَمَّا ع بِالْمَسِیحِ یُوشَعُ وَ يمُوسَ بَشَّرَ وَ یَشَاءُ مِمَّنْ یَشَاءُ مَنْ

 فِي اْلحَوَارِیِّینَ ِفي بَعْدِهِ مِنْ جَرَتْ  وَ عُذْرِكُمْ وَ  عُذْرِي وَ تَصْدِیقِكُمْ وَ بِتَصْدِیقِي ءُیَجِي ع إِسْمَاعِیلَ وُْلدِ مِنْ أَحْمَدُ اسْمُهُ نَبِيٌّ بَعْدِي

 الَّذِي ءٍشَيْ كُلِّ عِلْمُ بِهِ یُعْلَمُ الَّذِي اْلكِتَابُ هُوَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ اسْتُحْفِظُوا لِأَنَّهُمُ فَظِینَالْمُسْتَحْ يتَعَالَ اللَّهُ سَمَّاهُمُ إِنَّمَا وَ الْمُسْتَحْفَظِینَ

 1... الْأَكْبَرُ الِاسْمُ الْكِتَابُ «الْمِیزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ...  رُسُلًا أَرْسَلْنا لَقَدْ وَ» يتَعَالَ اللَّهُ یَقُولُ ص الْأَنْبِیَاءِ مَعَ كَانَ

 عِلْمِ آثَارَ وَ الْعِلْمِ مِیرَاثَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ  وَ لَهُ جُعِلَتْ الَّتِي الْوَصِیَّةَ حَقُّهُ كَانَ وَ ع عَلِيٌّ فَكَانَ «حَقَّهُ يالْقُرْب ذَا آتِ وَ» قَالَ ثُمَّ

 2... «يالْقُرْب فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ» النُّبُوَّةِ فَقَالَ

                                                      
 هذا إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَخْبَرَ ع إِبْرَاهِیمَ وَ  شُعَیْبٍ وَ صَالِحٍ كِتَابُ فِیهَا وَ نُوحٍ كِتَابُ  فِیهَا الْفُرْقَانُ وَ الْإِنْجِیلُ وَ التَّوْرَاةُ الْكِتَابَ يیُدْعَ مِمَّا عُرِفَ إِنَّمَا وَ.  1

 بَعْدَ عَالِمٍ فِي الْوَصِیَّةُ تَزَلِ فَلَمْ الْأَكْبَرُ الِاسْمُ يمُوسَ صُحُفُ وَ الْأَكْبَرُ الِاسْمُ إِبْرَاهِیمَ صُحُفُ إِنَّمَا إِبْرَاهِیمَ صُحُفُ فَأَیْنَ يمُوس وَ إِبْراهِیمَ صُحُفِ يالْأُول الصُّحُفِ لَفِي

 جَاهَدَ  وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ يإِلَ دَعَا وَ إِسْرَائِیلَ بَنُو كَذَّبَهُ وَ الْمُسْتَحْفِظِینَ مِنَ  الْعَقِبُ لَهُ أَسْلَمَ ص مُحَمَّداً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَ فَلَمَّا ص مُحَمَّدٍ يإِلَ دَفَعُوهَا يحَتَّ عَالِمٍ

 نُبُوَّاتِ  فَضْلَ یَعْرِفُونَ  لَا وَ نَبِيٌّ إِلَیْهِمْ یُبْعَثْ لَمْ  وَ كِتَابٌ فِیهِمْ  یَكُنْ لَمْ  جُفَاةٌ قَوْمٌ  الْعَرَبَ إِنَّ رَبِّ فَقَالَ وَصِیِّكَ فَضْلَ أَعْلِنْ أَنْ عَلَیْهِ ذِكْرُهُ  جَلَّ اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ  سَبِیلِهِ فِي

 وَصِیِّهِ فَضْلِ مِنْ فَذَكَرَ یَعْلَمُونَ فَسَوْفَ َسالمٌ قُلْ وَ عَلَیْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ َفقَالَ بَیْتِي أَهْلِ  بِفَضْلِ أَخْبَرْتُهُمْ أَنَا إِنْ  ِبي یُؤْمِنُونَ لَا وَ شَرَفَهُمْ لَا وَ ع الْأَنْبِیَاءِ

 یُكَذِّبُونَكَ  ال فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ  بِما صَدْرُكَ یَضِیقُ أَنَّكَ نَعْلَمُ  لَقَدْ وَ مُحَمَّدُ یَا ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ فَقَالَ یَقُولُونَ مَا وَ ذَلِكَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَعَلِمَ قُلُوبِهِمْ فِي النِّفَاقُ فَوَقَعَ ذِكْراً

 شَیْئاً  لَهُمْ یُخْرِجُ الُ یَزَ لَا وَ بَعْضٍ يعَلَ بِبَعْضِهِمْ یَسْتَعِینُ وَ  یَتَأَلَّفُهُمْ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ لَهُمْ حُجَّةٍ بِغَیْرِ  یَجْحَدُونَ لَكِنَّهُمْ وَ یَجْحَدُونَ  اللَّهِ  بِآیاتِ  الظَّالِمِینَ  لكِنَّ  وَ

 یَقُولُ  فَارْغَبْ رَبِّكَ يإِل وَ فَانْصَبْ فَرَغْتَ فَإِذا ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ  فَقَالَ  نَفْسُهُ إِلَیْهِ  نُعِیَتْ وَ بِمَوْتِهِ أُعْلِمَ حِینَ  عَلَیْهِمْ فَاحْتَجَّ السُّورَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ يحَتَّ وَصِیِّهِ  فَضْلِ فِي

 قَالَ ثُمَّ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ  عَادَاهُ مَنْ عَادِ  وَ وَاالهُ مَنْ  وَالِ اللَّهُمَّ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ  كُنْتُ  مَنْ ص فَقَالَ  عَلَانِیَةً فَضْلَهُ فَأَعْلِمْهُمْ وَصِیَّكَ أَعْلِنْ وَ عَلَمَكَ فَانْصَبْ فَرَغْتَ إِذَا

 عَمُودُ  عَلِيٌّ قَالَ  وَ الْمُؤْمِنِینَ  سَیِّدُ عَلِيٌّ ص قَالَ وَ یُجَبِّنُونَهُ  وَ أَصْحَابَهُ یُجَبِّنُ رَجَعَ بِمَنْ یُعَرِّضُ  بِفَرَّارٍ لَیْسَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ  یُحِبُّهُ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ  یُحِبُّ رَجُلًا لَأَبْعَثَنَّ

 تَضِلُّوا لَنْ بِهَِما أَخَذْتُمْ إِنْ أَمْرَیْنِ فِیكُمْ تَارِكٌ إِنِّي قَالَ وَ مَالَ أَیْنَمَا عَلِيٍّ مَعَ الْحَقُّ قَالَ وَ بَعْدِي الْحَقِّ يعَلَ بِالسَّیْفِ النَّاسَ یَضْرِبُ الَّذِي هُوَ هَذَا قَالَ وَ الدِّینِ

 جَلَّ  اللَّهِ كِتَابُ الثَّقَلَانِ وَ الثَّقَلَیْنِ فِي فَعَلْتُمْ عَمَّا فَأَسْأَلُكُمْ الْحَوْضَ عَلَيَّ سَتَرِدُونَ إِنَّكُمْ بَلَّغْتُ قَدْ  وَ وااسْمَعُ النَّاسُ أَیُّهَا عِتْرَتِي بَیْتِي أَهْلَ وَ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهِ كِتَابَ

 أَهْلِ  فَضْلَ یُلْقِي یَزَلْ فَلَمْ النَّاسُ یَقْرَأُهُ الَّذِي بِالْكِتَابِ وَ ص النَّبِيِّ بِقَوْلِ الْحُجَّةُ فَوَقَعَتِ مِنْكُمْ َأعْلَمُ فَإِنَّهُمْ تُعَلِّمُوهُمْ لَا وَ فَتَهْلِكُوا تَسْبِقُوهُمْ َفلَا بَیْتِي أَهْلُ وَ ذِكْرُهُ

 خُمُسَهُ  لِلَّهِ فََأنَّ ءٍشَيْ  مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ ذِكْرُهُ عَزَّ قَالَ وَ تَطْهِیراً یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ  عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما بِالْقُرْآنِ لَهُمْ یُبَیِّنُ وَ بِالْكَلَامِ بَیْتِهِ

 يالْقُرْب لِذِي وَ لِلرَّسُولِ وَ

 ذِكْرُهُ جَلَّ قَالَ  وَ قَتَلْتُمُوهُمْ  ذَنْبٍ بِأَيِّ يالْقُرْبَ  مَوَدَّةِ  فَضْلَهَا عَلَیْكُمْ  أَنْزَلْتُ الَّتِي الْمَوَدَّةِ  عَنِ  أَسْأَلُكُمْ  یَقُولُ قُتِلَتْ ذَنْبٍ بِأَيِّ  سُئِلَتْ الْمَوْؤُدَةُ إِذَا وَ قَالَ  ثُمَّ .  2

 جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ يسَمَّ وَ الْجُهَّالِ  بِسُؤَالِ  یُؤْمَرُوا لَمْ وَ بِسُؤَالِهِمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَ ع حَمَّدٍمُ  آلُ  أَهْلُهُ وَ الذِّكْرُ هُوَ الْكِتَابُ قَالَ تَعْلَمُونَ ال كُنْتُمْ  إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا

 تُسْئَلُونَ سَوْفَ وَ لِقَوْمِكَ وَ لَكَ لَذِكْرٌ إِنَّهُ وَ جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ یَتَفَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ وَ إِلَیْهِمْ نُزِّلَ  ما لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّكْرَ إِلَیْكَ أَنْزَلْنا وَ يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ فَقَالَ ذِكْراً الْقُرْآنَ

 الَّذِینَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ الْأَمْرِ أُولِي يإِل وَ الرَّسُولِ  يإِلَ وَ اللَّهِ يإِلَ رَدُّوهُ لَوْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ مِنْكُمْ  الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا جَلَّ وَ  عَزَّ قَالَ وَ
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 عِلْمِ  آثَارَ وَ مِالْعِلْ مِیرَاثَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ فَاجْعَلِ أَیَّامَكَ لْتَاسْتَكْمَ وَ نُبُوَّتَكَ قَضَیْتَ قَدْ إِنَّكَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ أَتَاهُ ثُمَّ

 قَبْضِ بَیْنَ یُولَدُ نْلِمَ حُجَّةً یَكُونُ وَ وَلَایَتِي بِهِ تُعْرَفُ وَ طَاعَتِي بِهِ رَفُتُعْ عَالِمٌ فِیهَا لِيَ وَ إِلَّا الْأَرْضَ أَتُْركِ لَمْ فَإِنِّي ع عَلِيٍّ عِنْدَ النُّبُوَّةِ

 بَابٍ  أَلْفِ وَ  كَلِمَةٍ أَلْفِبِ إِلَیْهِ يأَوْصَ وَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ آثَارِ وَ الْعِلْمِ یرَاثِمِ وَ الْأَكْبَرِ بِاالسْمِ إِلَیْهِ يفَأَوْصَ َقالَ الْآخَرِ النَّبِيِّ  خُرُوجِ يإِلَ النَّبِيِّ

 .بَابٍ  أَلْفَ وَ كَلِمَةٍ أَلْفَ بَابٍ كُلُّ وَ كَلِمَةٍ كُلُّ یَفْتَحُ

آمده است. ضمنا  3981ص الكوفي، فرات تفسیرع با سندي متفاوت در  مضموني بسیار شببیه به این حدیث از امام باقر

این مضمون كه پیامبر ص پیش از شهادتشان براي حضرت علي ع هزار باب علم گشودند كه از هر بابي هزار باب دیگر گشوده 

 2تر كرد.اش ادعاي تواتوان دربارهشود با اسناد متفاوت در كتب شیعه و سني آمده است تا حدي كه ميمي

                                                      
 ع جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ نَزَلَ الْوَدَاعِ حَجَّةِ مِنْ ص اللَّهِ رَُسولُ رَجَعَ فَلَمَّا إِلَیْهِمْ بِالرَّدِّ وَ بِطَاعَتِهِمْ أَمَرَ الَّذِینَ مِنْهُمُ الْأَمْرِ ُأولِي يإِلَ النَّاسِ أَمْرَ الْأَمْرَ فَرَدَّ مِنْهُمْ  یَسْتَنْبِطُونَهُ

 النَّاسَ  يفَنَادَ الْكافِرِینَ  الْقَوْمَ  یَهْدِي ال اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ  یَعْصِمُكَ اللَّهُ  وَ  رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ  إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا فَقَالَ 

 اللَّهُمَّ  مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ فَقَالَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ فَقَالُوا أَنْفُسِكُمْ مِنْ بِكُمْ يأَوْلَ وَ وَلِیُّكُمْ مَنْ النَّاسُ أَیُّهَا یَا ص قَالَ ثُمَّ شَوْكُهُنَّ فَقُمَّ بِسَمُرَاتٍ أَمَرَ وَ فَاجْتَمَعُوا

 یَرْفَعَ أَنْ إِلَّا یُرِیدُ  مَا وَ قَطُّ مُحَمَّدٍ يعَلَ هَذَا ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا قَالُوا وَ الْقَوْمِ قُلُوبِ فِي النِّفَاقِ حَسَكَةُ فَوَقَعَتْ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ وَاالهُ مَنْ وَالِ

 صَدِیقَنَا اللَّهُ فَرَّحَ  فَقَدْ ظَهْرَانَیْنَا بَیْنَ بِنُزُولِكَ وَ بِكَ شَرَّفَنَا وَ إِلَیْنَا أَحْسَنَ قَدْ ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا الْأَنْصَارُ أَتَتْهُ الْمَدِینَةَ قَدِمَ فَلَمَّا عَمِّهِ ابْنِ بِضَبْعِ

 یَرُدَّ  فَلَمْ تُعْطِیهِمْ مَا وَجَدْتَ مَكَّةَ  وَفْدُ عَلَیْكَ قَدِمَ إِذَا يحَتَّ أَمْوَالِنَا ثُلُثَ تَأْخُذَ أَنْ فَنُحِبُّ الْعَدُوُّ بِكَ فَیَشْمَتُ تُعْطِیهِمْ مَا تَجِدُ فَلَا وُفُودٌ یَأْتِیكَ قَدْ وَ عَدُوَّنَا كَبَتَ وَ

 الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ أَمْوَالَهُمْ یَقْبَلْ لَمْ وَ يالْقُرْب فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ قَالَ وَ ع جَبْرَئِیلُ فَنَزَلَ رَبِّهِ مِنْ یَأْتِیهِ مَا یَنْتَظِرُ كَانَ وَ شَیْئاً عَلَیْهِمْ ص اللَّهِ رَسُولُ

 عَلَیْهِ  أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ الْیَوْمَ  وَ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ أَمْسِ یَقُولُ بَیْتِهِ أَهْلَ عَلَیْنَا یَحْمِلَ وَ عَمِّهِ ابْنِ بِضَبْعِ یَرْفَعَ أَنْ إِلَّا یُرِیدُ مَا وَ مُحَمَّدٍ يعَلَ هَذَا اللَّهُ أَنْزَلَ مَا

 فَیْئَنَا وَ أَمْوَالَنَا یُعْطِیَهُمْ أَنْ یُرِیدُ فَقَالُوا الْخُمُسِ آیَةُ عَلَیْهِ نَزَلَ  ثُمَّ يالْقُرْب فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً

 أَبِي عَنْ  كَثِیرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ عَمِّهِ عَنْ حَسَّانَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْحَنَّاطُ بُزُرْجَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ یُوسُفَ  بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ[ فُرَاتٌ ].  1

 أَسْلَبَتْكَ  وَ[ نُبُوَّتَكَ] نَوْبَتَكَ قَضَیْتَ قَدْ إِنَّكَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ أَتَاهُ[ ع] جَبْرَئِیلَ إِنَّ ثُمَّ «يالْقُرْب فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ[ »يتَعَالَ] قَوْلِهِ[ فِي] ع جَعْفَرٍ

 یَكُونُ وَ وَلَایَتِي بِهِ یُعْرَفُ وَ طَاعَتِي بِهِ یُعْرَفُ عَالِمٌ فِیهَا وَ إِلَّا الْأَرْضَ أَتْرُكُ لَا ِإنِّي وَ عَِليٍّ عِنْدَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ آثَارَ وَ الْعِلْمِ مِیرَاثَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ فَاجْعَلِ أَیَّامُكَ

 لِكُلِّ  یُفْتَحُ بَابٍ بِأَلْفِ إِلَیْهِ يَأوْصَ وَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ آَثارُ وَ الْعِلْمِ مِیرَاثُ[ هُوَ] وَ[ الْأَكْبَرِ] بِاالسْمِ إِلَیْهِ يفَأَوْصَ الْآخَرِ النَّبِيِّ خُرُوجِ يإِلَ النَّبِيَّ یَتَرَبَّصُ فِیمَا وُلِدَ لِمَنْ حُجَّةً

 لَا وَ شَیْئاً الشَّیْطَانُ فِیهِ یَزِیدَ لَا كَيْ اللَّهِ كِتَابَ[ یؤلف] تُؤَلِّفَ يحَتَّ أَیَّامٍ ثَلَاثَةَ[ تَخْرُجْ  لَا عَلِيُّ یَا قَالَ  وَ] الْإِثْنَیْنِ یَوْمَ مَرِضَ وَ كَلِمَةٍ أَلْفُ كَلِمَةٍ كُلِّ وَ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ

 .شَیْئاً مِنْهُ یَنْقُصْ لَمْ وَ شَیْئاً  الشَّیْطَانُ فِیهِ  یَزِدْ فَلَمْ [ الْقُرْآنَ جَمَعَ] يحَتَّ ظَهْرِهِ يعَلَ رِدَاَءهُ عَِليٌّ یَضَعْ فَلَمْ ع سُلَیْمَانَ وَصِيِّ سُنَّةِ ضِدِّ فِي كَفَإِنَّ شَیْئاً  مِنْهُ یَنْقُصَ
 شود:سرّ خاصي كه به امیرالمومنین ع داده شد تعبیر شده اشاره ميدر اینجا فقط به برخي از مواردي كه این اقدام به عنوان وصیت و  2

 قیس بن سلیم كتاب) بَاب أَلْفَ بَابٍ كُلُّ یُفَتِّحُ  الْعِلْمِ مِنَ بَابٍ أَلْفِ  حَمِفْتَا مَرَضِهِ فِي إِلَيَّ أَسَرَّ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ: ع عَلِيٌّ قال...  قَالَ سُلَیْمٍ عَنْ أَبَانٌ

 (658ص ،2ج الهاللي،

 كُلُّ یَفْتَحُ الْعِلْمِ مِنَ بَابٍ أَلْفِ مِفْتَاحَ فَعَلَّمَنِي مَرَضِهِ فِي إِلَيَّ أَسَرَّ ص للَّهِا رَسُولَ إِنَّ یَقُولُ ع عَلِيٍّ مِنْ سَمِعْتُ یَقُولُ عَبَّاسٍ ابْنَ سَمِعْتُ  سُلَیْمٌ قَالَ أَبَانٌ قَالَ

 (801ص ،2ج الهاللي، قیس بن سلیم كتاببَاب ) أَلْفَ بَابٍ

 بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ وَ مُزَاحِمٍ  بْنُ نَصْرُ وَ عَاصِمٍ بْنُ حَفْصُ حَدَّثَنِي قَالَ  الْأَنْبَارِيُّ إِسْمَاعِیلَ بْنُ  الْقَاسِمُ حَدَّثَنِي قَالَ الزُّهْرِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 ثُمَّ...  یَقُولُ ص اللَّهِ سُولَرَ سَمِعْتُ إِنِّي ع أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ: ... قَالَ قَیْسٍ بْنِ یْمِسُلَ عَنْ عَیَّاشٍ[ أَبِي] بْنُ أَبَانُ حَدَّثَنِي قَالَ السُّدِّيِّ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْمُغِیرَةِ

 (68ص ،الكوفي فرات تفسیر) بَاب أَلْفَ بَابٍ كُلُّ[ لِي] یَفْتَحُ بَابٍ[ بِأَلْفِ] أَلْفَ[ لِي] إِلَيَّ فَأَسَرَّ عَلَیْهِ[ عَلَیْهِمْ فَأَلَبْتُ لْبَبْتُفَأَ] فَأَكْبَبْتُ عَلِیّاً لِي ادْعُوا قَالَ

 الْعَمْرِيِّ  الْحُسَیْنِ بْنِ َعلِيِّ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ الْهَْیثَمِ عَنِ حَسَّانَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُرَّةَ بْنِ  سُلْطَانِ عَنْ الْأَصْفَهَانِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ يالْمُعَلَّ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

 نَفَرٍ سَبْعَةِ فِي حُرَیْثٍ بْنُ عَمْرُو تَخَلَّفَ وَ الْأَحَدِ یَوْمَ فَسِرْنَا الْكُوفَةِ مِنَ الْمَدَائِنِ يإِلَ بِالْمَسِیرِ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَمَرَنَا: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْإِسْكَافِ سَعْدٍ عَنْ
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ایر فرزندان یزي شما بر سچروایت شده كه شخصي خدمت امام باقر ع عرض كرد: پدر و مادرم فدایتان. به واسطه چه  (9

 پدرتان برتري داده شدید؟

 فرمودند: به چهار چیز.

 پرسید: آنها چیستند؟

 اهل شما از خواهديم خداوند كه نیست این جز»فرمودند: طهارتي از جانب خداوند داریم؛ و این همان است كه فرمود 

 (33)احزاب/« گرداند پاكیزه طهارت ابعاد همه به را شما و بزداید را يپلید گونه هر بیت

 و والدتي از جانب پیامبر ص داریم؛

ه گلچین كردیم سپس این كتاب را به میراث دادیم به آنان ك»و وراثتي از كتاب خدا داریم؛ و این همان است كه فرمود 

 (32)فاطر/« بندگانماناز 

كند مگر ظالم و انفال هم صرفاً از آن ماست؛ هیچكس آن را ادعا نكند مگر دروغگو باشد؛ و هیچكس ما را از آن منع ن

از او باشد مگر  باشد؛ و رسول اهلل ص فرمود: هیچ شخصي سرپرستي امتي را عهده دار نشود در حالي كه در میان آنان داناتر

 اند برگردند.ئما رو به انحطاط گذارد تا اینكه بدانچه رها كردهاینكه كار آنان دا

 600ص السالم، علیه طالب أبي بن علي إمامة في المسترشد

: قَالَ بِیكُمْ؟أَ بَنِي مِنْ كُمْغَیْرِ يعَلَ فُضِّلْتُمْ بِمَ أَنْتُمْ، أُمِّي وَ بِأَبِي: فَقَالَ (ع) جَعْفَرٍ أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ:: قَالَ مِهْرَانَ بْنُ صَفْوَانُ حَدَّثَنَا

 یُطَهِّرَكُمْ  وَ بَیْتِالْ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ  یُرِیدُ إِنَّما[: يلَتَعَا] قَوْلُهُ  ذَلِكَ وَ الطَّهَارَةُ، اللَّهِ  مِنَ لَنَا: قَالَ هِيَ؟ مَا وَ: قَالَ بِأَرْبَعٍ،

 لَنَا وَ ،«عِبادِنا مِنْ نااصْطَفَیْ الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»: قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ ،الْوِرَاثَةُ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ لَنَا وَ الْوِلَادَةُ، اللَّهِ رَسُولِ مِنْ لَنَا وَ تَطْهِیراً

 هُوَ مَنْ فِیهِمْ وَ ارَجُلً أَمْرَهَا أُمَّةٌ وَلَّتْ مَا(: ص) اللَّهِ رَسُولُ: قَالَ قَدْ وَ ظَالِمٌ، إِلَّا یَمْنَعُنَاهَا لَا وَ كَذَّابٌ إِلَّا فِیهَا یَدَّعِي لَا خَاصَّةً الْأَنْفَالُ

 .واتَرَكُ مَا يإِلَ یَرْجِعُوا يحَتَّ سَفَالًا یَذْهَبُ أَمْرُهَا یَزَلْ لَمْ إِلَّا مِنْهُ أَعْلَمُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 10

اند؛ و این بدان جهت است كه پیامبران درهم و دینار به ارث نگذاشتند؛ بلكه آنان احادیثي از وارثان پیامبرانهمانا عالمان 

وافري از آن گرفته است؛ پس بنگرید كه این علمتان را  س هركس از آن چیزي گرفت، بهرهاحادیثشان را به ارث گذاشتند؛ پ

                                                      
 فَأَخَذَهُ فَصَادُوهُ ضَبٌّ عَلَیْهِمْ خَرَجَ إِذْ یَتَغَذَّوْنَ هُمْ فَبَیْنَا یُجَمِّعَ أَنْ قَبْلَ ع عَلِیّاً لَحِقْنَا الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ كَانَ فَإِذَا نَتَنَزَّهُ قَالُوا الْخَوَرْنَقَ يتُسَمَّ بِالْحِیرَةِ مَكَانٍ يإِلَ فَخَرَجُوا

 الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ وَ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْمَدَائِنَ فَقَدِمُوا الْأَرِْبعَاءِ لَیْلَةَ ارْتَحَلُوا وَ ثَامِنُهُمْ عَمْرٌو وَ السَّبْعَةُ  فَبَایَعَهُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ هَذَا بَایِعُوهُ فَقَالَ كَفّاً فَبَسَطَ حُرَیْثٍ بْنُ عَمْرُو

 ص اللَّهِ َرسُولَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا یَا فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ إِلَیْهِمْ نَظَرَ دَخَلُوا فَلَمَّا الْمَسْجِدِ بَابَ نَزَلُوا يحَتَّ جَمِیعاً كَانُوا وَ بَعْضاً بَعْضُُهمْ یُفَارِقْ لَمْ وَ یَخْطُبُ الْمِنْبَرِ يعَلَ

 (306ص ،1ج الدرجات، بصائر) مِفْتَاح بَابٍ لِكُلِّ بَابٍ أَلْفُ حَدِیثٍ  كُلِّ فِي حَدِیثٍ أَلْفَ إِلَيَّ أَسَرَّ

 اللَّهِ  رَسُولُ يأَوْصَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الدَّیْلَمِ أَبِي بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ وَ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَجَّالُ  حَدَّثَنَا

 (304ص ،1ج الدرجات، بصائر) .بَابٍ أَلْفَ بَابٍ كُلُّ فَتَحَ بَابٍ بِأَلْفِ ع طَالِبٍ أَِبي بْنِ عَلِيِّ يإِلَ ص
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اي وجود دارند كه تحریف اهل غلوّ پیشهبیت همواره در هر نسلي افراد عدالت گیرید؛ كه همانا در میان ما اهلاز چه كسي مي

 زنند. سازند و كنار ميپیشگان و تاویل نارواي جاهالن را برمال ميباطل و جعلیات

 41ص اإلختصاص، ؛32ص ،1ج الكافي، ؛10ص ،1ج الدرجات، بصائر

 :قَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ  أَبِي عَنْ الْبَخْتَرِيِّ أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ نْدِيِّسِ وَ الْبَخْتَرِيِّ أَبِي عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي

 مِنْهَا شَیْئاً أَخَذَ فَمَنْ  هِمْأَحَادِیثِ مِنْ أَحَادِیثَ وَرَّثُوا إِنَّمَا وَ دِینَاراً لَا وَ  هَماًدِرْ یُوَرِّثُوا لَمْ الْأَنْبِیَاءَ أَنَّ ذَلِكَ وَ الْأَنْبِیَاءِ وَرَثَةُ الْعُلَمَاءَ إِنَّ

 وَ  الْغَالِینَ تَحْرِیفَ  عَنْهُ عُدُولًا یَنْفُونَ خَلَفٍ كُلِّ فِي الْبَیْتِ هْلَأَ فِینَا فَإِنَّ تَأْخُذُونَهُ عَمَّنْ هَذَا عِلْمَكُمْ فَانْظُرُوا وَافِراً حَظّاً أَخَذَ فَقَدْ

 .الْجَاهِلِینَ تَأْوِیلَ وَ الْمُبْطِلِینَ انْتِحَالَ

 

 تدبر

 «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» (1

 اند؟میان بندگانش گلچین كرده، چه كساني مقصود از كساني كه خداوند از

چرا كه  (دیثاحا)هستند السالم امامان معصوم علیهم زهرا س هستندكه از فرزندان حضرت  اكرم صپیامبر  ذریهالف. 

( و 638، ص8البیان، ج)مجمعاند كه عارف به تمام حقایق و دقایق قرآن هستند و علم كامل به قرآن تنها نزد آنان است. آنان

ن بیاموزید تاكیدات فراوان م قرآن را از آنااند و علپیامبر هم در احادیث متعدد بهویژه در حدیث ثقلین، بر اینكه آنان مالزم قرآن

 يعَلَ ِعمْرانَ آلَ وَ  إِبْراهِیمَ آلَ وَ نُوحاً وَ آدَمَ ياصْطَف اللَّهَ إِنَّ»است كه در آیه « آل ابراهیم»؛ و این آیه مصداقي از داشته است

 (45، ص17جالمیزان، ) ( بر این گلچین كردن آنها تاكید كرده بود3عمران/ )آل «الْعالَمِینَ

( 638، ص8البیان، جب. علماي امت هستند از این جهت كه در حدیث آمده كه علما وارثان انبیاء هستند )به نقل از مجمع

اد )حدیث ثقلین( داي كه هیچ جهلي در علمشان راه ندارد و پیامبر ص آنان را در عرض قرآن قرار و از آنجا كه عالمان حقیقي

 شود.يدانند، پس بازگشت این نظر هم به نظر قبلي مهیچگونه خطایي ميحقیقت قرآن را بيو تنها آنهایند كه تمام 

البیان، ه نقل از مجمعاند كه خداوند آنان را به رسالت و دریافت كتابهاي آسماني خویش برگزید. )جبائي، بپیامبران الهيج. 

اي است كه گویي، ونهین آیه، بویژه در مقایسه با آیه قبل به گتوان اشكال كرد كه ظاهر ا( )البته بر این دیدگاه مي638، ص8ج

وحي »شود را با تعبیر آیه در مقام مقایسه پیامبران و جانشینان آنهاست؛ یعني در آیه قبل آنچه از كتاب به پیامبران داده مي

داده بودیم به صورت  كه ما به پیامبران هایي راظهور در این دارد كه همان كتاب «به میراث دادیم»اشاره كرد، پس این « كردیم

 اي دیگر رساندیم(ارث به عده

 عِمْرانَ  آلَ وَ إِبْراهیمَ  آلَ وَ حاًنُو وَ آدَمَ ياصْطَف اللَّهَ إِنَّ»اند كه خداوند آنان را چنین معرفي فرمود: شدگانيد. همان گلچین

 ( آنگاه:33عمران/)آل« الْعالَمین يعَلَ

                                                      
 آمده است: 60ص ،(للصدوق) األمالي ؛34ص ،1ج الكافي، ؛3ص ،1ج الدرجات، . همچنین در بصائر 1

 إِنَّ ... اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ الَقَ ع أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْقَدَّاحِ مَیْمُونٍ بْنِ للَّهِا عَبْدِ عَنْ يعِیسَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ السَّعِیدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 الْعِلْمَ وَرَّثُوا اإِنَّمَ دِرْهَماً لَا وَ دِینَاراً یُوَرِّثُوا لَمْ الْأَنْبِیَاءَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءِ لَوَرَثَةُ الْعُلَمَاءَ
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اسرائیل است )ابومسلم، منظور بنيبرِ پیامبران، اند نه میراثاینكه حضرت آدم و حضرت نوح، پیامبر بوده با توجه به. 1د.

 (638، ص8البیان، جبه نقل از مجمع

ضرت عیسي و هم در مورد ح ،هم در مورد حضرت موسي ع )موسي بن عمران( ،«عمرانآل»تعبیر  به اینكه توجهبا . 2د.

رت نام حضو هم در مورد حضرت علي ع و خاندان ابوطالب ) ،(12م هم عمران بوده، تحریم/)چون نام پدر حضرت مری

اشاره به حضرت  اسرائیل،، عالوه بر پیامبران و اوصیاي بنيعمرانآل كامال محتمل است كه ،به كار رفته ،(ابوطالب ع عمران بوده

و هم اند، كه از نوادگان حضرت اسحاقحضرت موسي ع و حضرت عیسي ع هم  یژه كهوب ؛نیز باشد ایشانعلي ع و اوالد 

اهیم ع نیز مصداق آل ابر هر دو اند،كه از نوادگان حضرت اسماعیل حضرت علي ع و امامان پس از ایشانپیامبر اكرم ص و 

 )همان بند الف( .هستند

عباس، به نقل هاي آسماني قرار داده است. )ابنكتاببرِ تمامي . امت اسالم هستند از این جهت كه خداوند آنان را میراثه

، آنگاه مقصود – 1كه ظاهر آیه چنین است –را الف و الم عهد بدانیم « الكتاب»در « الـ»اگر  اما (638، ص8البیان، جاز مجمع

به ارث بردن قرآن ، یعني قرآن كریم، آنگاه موضوع آیه (44، ص17)المیزان، ج همان كتابي است كه در آیه قبل اشاره شده

 هاي آسماني گذشته.است، نه كتاب

 . ...و

 

 «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ( »2

 را به كار برد؟« ارث دادیم»چرا تعبیر 

 الَّتِي الْجَنَّةُ لْكَتِ وَ»الف. به معناي این است كه حكم به آنها رسید و بدانها ختم شد، شبیه آن كه در جاي دیگر فرمود 

 (638، ص8البیان، ج( )مجمع72)زخرف/« ا: و آن بهشتي است كه آن را به شما به ارث دادیمأُورِثْتُمُوه

به معناي انتقال  هاي قبلي به این امت دادیم؛ چرا كه ارث بردنهاي قبلي را از امتب. منظور این است كه ایمان به كتاب

 (638، ص8البیان، جر است. )به نقل از مجمعچیزي از قومي به قوم دیگ

ه عنایت ویژه ج. اینكه چه كساني علم و معارف قرآن را به دست آورند، یك امر دلبخواهي نیست؛ بلكه ناشي از یك نحو

 رسد.اي است كه از پیامبران به آنان، به عنوان وارث مستقیم پیامبران ميخداست؛ گویي این ارثیه

 د. ...

 

 «اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ  وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ  فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» (3

                                                      
است، نه نص؛ چرا كه « ظهور»حد اند به دلیل آیه قبل، اما انصاف این است كه این داللت در در این معنا دانسته« نص». عالمه طباطبایي این را  1

رغم اینكه نه قرآن، بلكه لوح محفوظ باشد كه مصدر همه كتب آسماني است، و از این جهت علي« كتاب»توان داد كه در آیه قبل هم احتمال ضعیفي مي

ته شد، چرا كه بنا به آیات متعدد، قرآن مهیمن بر الف و الم را الف و الم عهد دانستیم، اما منظور تمامي كتب آسماني شود. البته این احتمال ضعیف دانس

 كتب قبلي است و نازله تمام لوح محفوظ است؛ و از این جهت حتي اگر لوح محفوظ مراد باشد باز هم همان قرآن خواهد شد.
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 ها.بيخوو پیشتازان در  ها،رومیانه ،خویش به انظالماي انجام شده است به سه گروه: بنديدر این آیه یك دسته

 چیست(؟« منهم»ت دیگر، مرجع ضمیر )یا به عبار مقسم این تقسیم چیست

اند، چرا كه وماند، یك گروه را گلچین كردیم، كه همان قسم ساست؛ یعني از میان بندگانمان كه سه قسم« عبادنا»الف. 

ه نقل از ب ،يحسن، قتادة، سیدمرتض عباس، اند جزء برگزیدگان باشند )ابنبویژه معني ندارد كه آنان كه ظالم به خویش

 ه سوم همان ائمه اهل بیت ع هستند.( و بر اساس بسیاري از روایات، گرو638، ص8البیان، جمجمع

اي را ست كه ما عده؛ آنگاه مراد این اشوندبه این سه دسته تقسیم مي هایعني گلچین شده ،است« اصْطَفَیْنا الَّذینَ»ب. 

 آنگاه:م؛ اما اینان سه دسته شدند؛ امتیاز دادیم و برگزیدی

رزخ و ببدین جهت كه مدتي در  «به خویش ظالم»كه در مورد ، (638، ص8البیان، ج)مجمع یابند. همگي نجات مي1ب.

 (.7)حدیثشود تا پاك شود و وارد بهشت گردد مواقف قیامت معطل مي

ممكن  شوند بدین جهت كههم بهشتي مي روهااند؛ میانهدر مورد پیشتازان در خیرات، تردیدي نیست كه بهشتي .2ب.

( 102؛ توبه/سَیِّئاً آخَرَ وَ صالِحاً عَمَالً خَلَطُوا بِذُنُوبِهِمْ اعْتَرَفُوا آخَرُونَ وَاست كساني باشند كه اعمال خوب وبدشان برابر است )

اما آنان كه ظالم به  1( و ...106؛ توبه/اللَّهِ لِأَمْرِ مُرْجَوْنَ آخَرُونَ وَو ... آنان را دربرگیرد تا بهشتي شوند ) ویا باید تفضل الهي

، به معناي یك امتیاز و ، مقصود از برگزیده شدنو در این صورت(؛ 638، ص8البیان، جهستند )مجمع اند، جهنميخویش

معنایش این نیست كه حتما آنان از این درست ولي براي رشد آنان مهیا شده است؛ تاز ممموقعیتي مثال نعمت دنیوي است كه 

آمده « به شما نعمت دادیم و شما بر جهانیان برتري بخشیدیم»اسرائیل تعبیر استفاده كردند؛ همان طور كه در جایي در مورد بني

 (78قرار گرفتند. )مائده/ها مورد لعن ( در عین حال در جاهاي دیگر همین122و  47است )بقره/

 

 «نااصْطَفَیْ الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ بَصِیرٌ  لَخَبِیرٌ بِعِبادِهِ اللَّهَ إِنَّ»( 4

 ،9ج نور، ر)تفسی .باشد داشته عمیق يآگاه بندگانش حال به كه دارد را يدین يهامسئولیّت ياعطا و انتخاب حقّ يكس

 (501ص

 

 «بِالْخَیْراتِ  سابِقٌ ... عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»( 5

یعني « یراتالخ»است؛ « همه»وارد شود، اصطالحا الف و الم استغراق است و حاوي معناي « جمع»بر كلمه « الـ»وقتي 

 توان نتیجه گرفت:مي ها. با توجه به این نكته،همه خوبي

 (501ص ،9ج نور، )تفسیر. يبعض انجام نه است خیر يكارها يهمه در سبقت قرآن، ثمیرا دریافت شرط

 

 «اللَّهِ  نِبِإِذْ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ  وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ»( 6

 چیست؟ ترتیببه « هاخوبي در پیشتاز و رومیانه ، خویش به ظالم»مقصود از این سه گروه 

                                                      
 (98/نساء) اندفكري مستضعف ویا.  1
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؛ 2و 1حدیث)شناسد، و خود امام. شناسد، كسي كه حق امام ع را ميكه حق امام ع را ]به رسمیت[ نمياز ما كسي الف. 

 (638، ص8البیان، جمجمع و نیز

باقر ع،  مالسالم )اماكه هم عمل صالح دارد و هم عمل بد؛ فرد متعبد و كوشا در دین؛ ائمه اطهار علیهم از ما كسيب. 

 1(639، ص8البیان، جمجمع نقل از

 توضیحی درباره دو دیدگاه الف و ب

اند؛ و درباره دانسته و تاكید كرده نهایتا همگي اینها بهشتي« كه اینچنین باشند« ما»كساني از »در روایات فوق، مقسم را 

یعني هركسي كه در زمره فرزندان پیامبر ص به اند، ظاهر برخي از روایات، اوالد حضرت زهرا س است؛ چه كساني« ما»اینكه 

 الحسن اإلمام يإل المنسوب التفسیر)یا صریحا  است، «شیعیان»حساب آید، یعني جمیع سادات؛ و و ظاهر برخي از روایات 

 تةالس األصول)آید. از این جهت كه هركس از اهل بیت پیروي كند در زمره آنان درمي ویا 2(110ص السالم، علیه العسكري

 3(164ص عشر،

، ویا با شفاعت ، با این فرض است كه در برزخ ویا در مواقف قیامت)ظالم لنفسه( در هر صورت، بهشتي شدن دسته اول

گردند؛ البته بویژه در مورد دیدگاه الف، با توجه به اینكه یقین داریم شوند و نهایتا شایسته ورود در بهشت ميبتدریچ پاك مي

كه گناهان برخي از فرزندان و نوادگان ائمه اطهار ع بسیار عظیم بوده، چرا كه گاه در مقابل اهل بیت ع ادعاي امامت و مهدویت 

ز نوادگان امام حسن ع در زمان امام صادق ع، ویا جعفر كذاب، برادر امام حسن عسكري ع( و یا در به كردند )مانند برخي ا

، 711اند )مانند محمد بن اسماعیل، برادرزاده امام كاظم ع، كه حكایتش در جلسه شهادت رساندن ائمه ع نقش جدي داشته

                                                      
 أما و المجتهد المتعبد فهو المقتصد أما و سیئا آخر و صالحا عمال عمل فمن منا لنفسه الظالم أما و قال( ع) جعفر أبي عن المنذر بن زیاد وعن.  1

 شهیدا ص محمد آل من قتل من و( ع) الحسین و الحسن و فعلي بالخیرات السابق
 أَیْنَ: الْقِیَامَةِ یَوْمَ مُنَادٍ  یُنَادِي. غَیْرُهُ یَعْرِفُهُ لَا مَا الثَّوَابِ وَ الْفَضَائِلِ  مِنَ  بِذَلِكَ لَكَ أَوْجَبَ قَدْ  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ إِنَّ الْحَسَنِ أَبَا یَا: ص اللَّهِ  رَسُولُ فَقَالَ... .  2

 بِشَفَاعَتِهِ یَنْجُو مِنْهُمْ رَجُلٍ فَأَقَلُّ الْجَنَّةَ، فَأَدْخِلُوهُمُ الْقِیَامَةِ عَرَصَاتِ مِنْ شِئْتُمْ مَنْ بِأَیْدِي خُذُوا: لَهُمْ فَیُقَالُ الصَّالِحِینَ، مِنَ قَوْمٌ فَیَقُومُ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مَحْبُوُّ

 وَ  عَزَّ اللَّهِ يعَلَ تَمَنَّوْا: لَهُمْ الُ فَیُقَ مُقْتَصِدُونَ قَوْمٌ فَیَقُومُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مُحِبِّي مِنْ  الْبَقِیَّةُ  أَیْنَ: مُنَادٍ یُنَادِي ثُمَّ. رَجُلٍ أَلْفِ أَلْفُ  الْعَرَصَاتِ[ تِلْكَ] أَهْلِ مِنْ

 قَوْمٌ  فَیَقُومُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مُحِبِّي مِنْ الْبَقِیَّةُ أَیْنَ: مُنَادٍ  یُنَادِي ثُمَّ. ضِعْفٍ أَلْفِ مِائَةُ لَهُ یَضْعُفُ ثُمَّ ،يتَمَنَّ مَا[ مِنْهُمْ] وَاحِدٍ بِكُلِّ فَیَفْعَلُ فَیَتَمَنَّوْنَ. شِئْتُمْ مَا جَلَّ

 فِدَاءً  هَؤُلَاءِ مِنْ أَلْفٍ كُلَّ نَجْعَلُ لَا أَ: فَیُقَالُ كَثِیرٌ، َعظِیمٌ عَدَدٌ وَ غَفِیرٌ، جَمٌّ ِبهِمْ يفَیُؤْتَ ع طَاِلبٍ َأبِي بْنِ لِعَلِيِّ الْمُبْغِضُونَ أَیْنَ: فَیُقَالُ. عَلَیْهَا مُعْتَدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ظَالِمُونَ

 الْأَكْرَمُ، الْأَفْضَلُ هَذَا: ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ. فِدَاَءهُمْ أَعْدَاءَكَ یَجْعَلُ وَ مُحِبِّیكَ، جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَیُنَجِّي. الْجَنَّةَ لِیَدْخُلُوا ع طَالِبٍ  أَبِي بْنِ عَلِيِّ مُحِبِّي مِنْ لِوَاحِدٍ

 .ص مُحَمَّدٍ أُمَّةِ  مِنْ اللَّهِ خَلْقِ خِیَارُ هُمْ رَسُولِهِ،[ مُبْغِضُ ] وَ اللَّهِ مُبْغِضُ مُبْغِضُهُ وَ رَسُولِهِ[ مُحِبُ ] وَ اللَّهِ مُحِبُّ مُحِبُّهُ

: قَالَ بِهِمَا یَطَّوَّفَ أَنْ عَلَیْكُمْ حَرَجَ لَا: یَقُولُ اللَّهِ شَعائِرِ مِنْ الْمَرْوَةَ وَ الصَّفا إِنَّ: یَقُولُ سَمِعْتُهُ: قَالَ السَّلَامُ، عَلَیْهِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ،.  3

 عَامَّةٌ؟ أَمْ هِيَ خَاصَّةٌ: قُلْتُ: قَالَ. الْآیَةَ هَذِهِ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ وَ: قَالَ بِهِمَا، نَطُوفُ فَلَا الْإِسْلَامُ جَاءَ فَإِذَا الْجَاهِلِیَّةِ فِي بِهِمَا نَطُوفُ كُنَّا: قَالُوا الْجَاهِلِیَّةَ إِنَّ: فَقَالَ

 یُطِعِ  مَنْ وَ: یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ بِمَنْزِلَتِهِمْ، كَانَ النَّاسِ  مِنَ  فِیهِ  دَخَلَ  فَمَنْ «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» :جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ بِمَنْزِلَةِ هِيَ:قَالَ

  «رَفِیقاً أُولئِكَ حَسُنَ وَ الصَّالِحِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقِینَ  وَ النَّبِیِّینَ  مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ فَأُولئِكَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ

 مِنْ الْمَرْوَةَ وَ الصَّفا إِنَّ» ع اهلل عبد أبي عن حمید بن عاصم عن: شده شروع صورت بدین این روایت آمده، اما هم 70ص ،1ج العیاشي، تفسیر در

 ...( عامة أو خاصة هي: فقلت اآلیة، هذه فنزلت بِهِما یَطَّوَّفَ أَنْ عَلَیْهِ  حرج ال یقول «اللَّهِ  شَعائِرِ
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جهت در برخي روایات، چنین افرادي را از مصداق این آیه و بدین  رسدگذشت( چنین معنایي بسیار بعید به نظر مي 7تدبر

 1..ب(2خارج دانسته اند )حدیث

روایت  15ائمه اطهار ع هستند در روایات بسیار زیادي آمده است. )فقط « هاپیشتاز در خوبي»ضمنا این مطلب كه مصداق 

 2(47-44ص ،1ج الدرجات، با سندهاي مختلف در بصائر

چرخد؛ و كسي كه به دور كند، كسي كه به دور قلب خویش ميچرخد و طواف ميخویش مي كسي كه به دور نفسج. 

 3(104ص األخبار، چرخد )امام صادق ع، معانيمي پروردگار خویش

ش است. كسي كه ظاهرش بهتر از باطنش است؛ كسي كه ظاهر و باطنش برابر است؛ و كسي كه باطنش بهتر از ظاهرد. 

 (638، ص8البیان، جمجمع )به نقل از

گرفته؛ و  ت در حد متوسطي قرارظلم كرده، كسي كه با انجام واجبا. كسي كه با انجام گناهان صغیره در حق خویش ه

یا به تعبیر  (638، ص8البیان، جها به درجات عالي رسیده است )جعفر بن حرب، به نقل از مجمعكسي كه با پیشتازي در خوبي

اند، لكن برخي از اند، پس همگي دست كم مسلمان و اهل قرآنبر قرآن معرفي شدهاند و میراثا برگزیدهدیگر، چون همه اینه

ها كه بدین سبب، و ظالم به خویش است، و برخي در میانه راه و برخي پیشتاز در خوبي آنان به هر حال گناهاني مرتكب شده

 (46، ص17شود. )المیزان، جامام دیگران مي

شمال؛ اصحاب  یعني: اصحاب (،10-7)واقعه/...«  ثَالثَةً أَزْواجاً كُنْتُمْ وَ»قسمي كه در سوره واقعه مطرح شد كه  . همان سهو

 (638، ص8البیان، جمجمع یمین؛ السابقون. )به نقل از

 (638، ص8البیان، جمجمع عباس، به نقل ازاند و دو گروه بعدي از بقیه مردم )ابن. گروه اول، منافقانز

 4. ...ح

                                                      
 وي كه شودگفته مي سعید بن خالد ، نظیر آنچه در موردبدانیم از اوالد حضرت زهرا س خارج تخصصابا توضیحات خاصي،  را اینها اینكه مگر.  1

.ب نیز ظاهرا چنین 2؛ و مفاد حدیث گردد نمي او شامل شودمي بیان امیهبني مورد در كه لعني و بود ع امیرالمومنین راستین شیعیان از و بود امیهبني از

 داللتي دارد.

 أَبِي عَنْ كُلَیْبٍ بْنِ سَوْرَةَ عَنْ  مُیَسِّرٍ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ يیَحْیَ عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا. مثال:  2

 .ع فَاطِمَةَ وَ عَلِيٍّ وُلْدِ فِي فَهِيَ الْإِمَامُ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ قَالَ الْآیَةَ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ الْآیَةِ هَذِهِ فِي: قَالَ أَنَّهُ ع جَعْفَرٍ

 بْنِ  جَعْفَرِ الصَّادِقِ يإِلَ مُتَّصِلٍ بِإِسْنَادٍ بِفَرْغَانَةَ الْفَقِیهُ  الْعَلَوِيُّ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُقْرِي الْبُخَارِيُّ نَصْرٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا.  3

 فَقَالَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبادِنا نْمِ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ

 .جَلَّ وَ عَزَّ رَبِّهِ حَوْمَ  یَحُومُ  السَّابِقُ وَ قَلْبِهِ  حَوْمَ یَحُومُ الْمُقْتَصِدُ وَ نَفْسِهِ حَوْمَ یَحُومُ الظَّالِمُ
 . برخي اقوال هم هست كه چون هیچ دلیل و توجیهي ندارد ذكر نشد، مانند: 4

 من أثره اتبع فمن المقتصد أما و بالجنة ص اهلل رسول له شهد و ص اهلل رسول عهد يعل يمض فمن السابق أما الجنة في كلهم قالت أنها عائشة عن و

 ؛مثلكم و فمثلي الظالم أما و بهم لحق يحت أصحابه

 ؛نحن الظالم و الهجرة بعد أسلم الذي المقتصد و الهجرة قبل أسلم الذي السابق قالت أنها أیضا عنها روي و

 ه؛ ل مغفور ظالمنا و ناج مقتصدنا و سابق سابقنا قال أنه الخطاب بن عمر عن روي و
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 «لِنَفْسِهِ ظالِمٌ  فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»( 7

همه اینها به  وممكن است كساني باشند كه واقعا معارف كتب آسماني را درك كرده باشند، با این حال به خود ظلم كنند 

 آتَیْناهُ  الَّذي نَبَأَ یْهِمْعَلَ اتْلُ وَ» گردد. شبیه بلعم باعورا كه در موردش فرمود:جاي اینكه عامل سعادتشان شود وبال گردانشان 

 از او اما دادیم، او به را خود آیات كه را يكس سرگذشت بخوان آنها بر و: الْغاوینَ مِنَ فَكانَ  الشَّیْطانُ فَأَتْبَعَهُ  مِنْها فَانْسَلَخَ آیاتِنا

 (175اعراف/) «گردید گمراهان از عاقبت او و كرد دنبال را او شیطان پس گشت، يته آنها

 

 «اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ  وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ  فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»( 8

نیز چند معنا ممكن  توان چند احتمال داد؛ كه در هر احتمالقید براي چه عبارتي باشد، مي« بإذن اهلل»اینكه در این آیه، 

 نظر بوده باشد( بسا همه اینها مستقالً مدشود كه بر اساس قاعده امكان استفاده از یك لفظ در معنا چهاست )و یادآوري مي

 آنگاه:اشند. به مقامي رسیدند كه پیشتاز در خیرات ، یعني اینان به اذن خداوند بود كه ب«سابق بالخیرات»الف. قید 

 در قتسب توفیق يول است، انسان خود يسو از خواهد توجه دهد كه ظلم،است و مي« ظالم لنفسه»در مقابل  .1الف.

 سَیِّئَةٍ  مِنْ أَصابَكَ ما وَ لَّهِال فَمِنَ حَسَنَةٍ مِنْ أَصابَكَ  ما»( یعني مضموني شبیه 501ص ،9ج نور، )تفسیر. خداست اذن به ها،يخوب

 (79)نساء/« رسد از خودت استرسد از خداست و آنچه از بدي به تو مي: آنچه از خوبي به تو مينَفْسِك فَمِنْ

است )مخلِص، « كنندگانمُخلِصین: خالص»كه فراتر از مقام « شدگانمُخلَصین: خالص»اشاره باشد به مقام  بسا. چه2الف.

مل عمل و تالش خودش منسوب است؛ اما مخلَص، مقامي است كه دیگر وراي مقام پاداش مبتني بر هنوز اخالصش به ع

 .كاره است(است، یعني دیگر خدا او را خالص كرده است و گویي دیگر در برابر مشیت خداوند، هیچ

ور به همه امست و كند: خوب یا بد، از مشیت خداوند خارج نیهركسي هر كاري ميب. قید براي هر سه گروه؛ یعني 

 ةٌ سَیِّئَ  ُتصِبْهُمْ إِنْ  وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هِهذِ یَقُولُوا حَسَنَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ»خورد؛ و از این جهت شبیه باشد به مضمون آیه اذن خدا رقم مي

اي به آنان برسد گویند این از نزد خداست؛ و اگر بديمي اي به آنها برسد: اگر خوبياللَّه عِنْدِ مِنْ كُلٌّ  قُلْ عِنْدِكَ مِنْ هذِهِ یَقُولُوا

 (78)نساء/« گویند این از نزد توست؛ بگو همگي از نزد خداستمي

 آنگاه: و خداوند، گلچین كردن بر است تاكیدي صورت، این در كه؛ «اصطفینا» براي قیدج. 

به اذن و مشیت  را امام دیگران قرار دادیم، تنها را به نحو خاص برگزیدیم و آنان« هاپیشتازان در خوبي». اینكه 1ج.

 (46، ص17خداوند بوده است. )المیزان، ج

 در دیگري سهیچك و بوده خداوند مشیت از ناشي صرفاً برِ كتاب بودن،كل این بندگان براي میراث انتخاب اینكه. 2ج.

 .است نداشته نقشي آن

 . ...3ج. 

                                                      
 (638ص ،8ج البیان،مجمع) المنافقون هم الظالمون و التابعون هم المقتصدون و الصحابة هم السابقونو قال الحسن 
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ین اقدام كه كتاب ا اینكه و خداوند، ارث دادن كتاب از جانب بر است تاكیدي ،نیز صورت این در كه؛ «اورثنا» برايد. قید 

انجام دهیم(  صایت)یعني مثال اینكه نبوت و ارسال كتاب جدید را ختم كنیم و ادامه كار را با و آسماني را به ارث برسانیم

 .است بوده خداوند خاص مشیت از ناشي

 ه. ...

 

 هُوَ  ذلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ  سابِقٌ مِنْهُمْ  وَ مُقْتَصِدٌ  مِنْهُمْ  وَ  لِنَفْسِهِ ظالِمٌ  فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»( 9

 «الْكَبیرُ الْفَضْلُ

 د.كند و آدم خوبي شومند شود، حتماً به آن عمل این گونه نیست كه هركس از معارف دین به طور صحیح بهره

 دهد كه:هاي انسان را چنان گسترش ميمعارف دین ظرفیت

 ها پیشي بگیرند؛ توانند با تكیه بر آن از همگان در خوبيبرخي مي

ت بینابین دارند رغم برخورداري از اینها همانند دیگراني كه از این معارف برخوردار نیستند حالاما برخي همچنان، علي

 شوند و نه خیلي بد(؛دم عادي، نه خیلي خوب مي)مثل اغلب مر

 سوءاستفاده كنند و به جاي حسن استفاده از این معارف، از آنهاو برخي هم با وجود این معارف، در حق خویش ظلم مي

 شود.كنند و به جاي اینكه این معارف عامل ارتقاي آنان شود، وبال گردنشان ميمي

شوند، مورد تفضل ها ميگیرند، و هم پیشتاز در خوبيكه هم معارف دین را فرامي و نكته مهم این است كه آن كساني

 :اندخاص الهي قرار گرفته

 به قول سعدي:

 1خویش سعي از نه دان حق توفیق به   پیش خیر كوشیدنت به آید چو

1sh/8di/boostan/babhttps://ganjoor.net/saa/  

 

 «الْكَبیرُ الْفَضْلُ هُوَ ذلِكَ( »10

 آید. برخي چیزها تنها و تنها ناشي از فضل و عنایت خداست.همه چیز صرفا با تالش ما به دست نمي

 

 در کانال نگذاشتم را چون حالت تخصصی پیدا کرده بود موارد زیر

 «عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»( 11

 چیست؟ «كتاب»مقصود از 

                                                      
 گوید:. همو مي 1

 عامي هم و عارف هم تقدیرند، يدرمانده  طالح  هم و صالح هم توفیقند، یبیچاره

56sh/2https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal/  

https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab8/sh1/
https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh56/
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 الف. قرآن )نظر اغلب مفسران(

 (638ص ،8ج البیان، مجمعب. تورات )ابومسلم، به نقل از 

اي كه به پیامبري وحي ( یعني هر كتاب آسماني638ص ،8ج البیان، مجمعج. مطلق كتابهاي آسماني )جبائي، به نقل از 

 وضعیتي پیش آمد كه وارثان این كتاب سه دسته شدند.كردیم، بعدش چنین 

 نکته تفسیری

 اند؛ برخي مفسران بعد از ذكر این اقوال، قول اول را ترجیح داده

« من الكتاب« الیك»اوحینا »اگر ناچار از پذیرش یك قول و رد اقوال دیگر باشیم، حق با ایشان است؛ و به ویژه تعبیر 

رسد كه نیازي به چنین ي كه با توجه به قاعده امكان اسفاده از یك لفظ در چند معنا، به نظر ميموید این ترجیح است؛ در حال

 ؛ المیزان، (638ص ،8ج البیان، مجمعتواند مد نظر بوده باشد. )ترجیحي نیست و همه این معاني مستقال مي

 

 ...«فَمِنْهُمْ  عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»( 12

اي پس، از آنان عده»تفریع آورد و فرمود « ف»اي از برگزیدگان سخن گفت، چرا بعد از اینكه از دادن كتاب به عده

 ...«اند اي چناناند و عدهچنین

عني بشمریم؛ ی« عبادنا»به حساب آوریم و مقسم را « عبادنا»اي از الف. این موید آن است كه برگزیدگان را تنها عده

خواهد بفرماید علت اینكه ما برخي از بندگانمان را برگزیدیم و به آنان كتاب را به ارث دادیم این بود كه بندگان ما سه مي

 (46، ص17اند و تنها یك قسم لیاقت به ارث بردن كتاب را دارد. )المیزان، جقسم

باشند، نیز « برگزیدگان»برگزیدگان باشند و مقسم هم « عبادنا»تبیینیه باشد و همه « من»تواند با همان معناي اینكه ب. مي

جمع شود بدین بیان كه ارث دادن كتاب، امري بود كه نسبت به كل این عباد انجام شود؛ اما تنها برخي از اینان از ارث داده 

اسرائیل، و سپس ط بنيشده درست استفاده كردند و حق آن را ادا كردند؛ همان گونه كه در آیات دیگر از ارث بردن كتاب توس

 مِنْ  الْكِتابَ أُورِثُوا الَّذِینَ إِنَّ وَ»( 54)غافر/ «الْكِتابَ  إِسْرائِیلَ بَنِي أَوْرَثْنا وَ»اي از آنان در این میراث سخن گفته است: ظلم پاره

 (46، ص17( )المیزان، ج14)شوري/« مُرِیبٍ مِنْهُ شَكٍّ لَفِي بَعْدِهِمْ

 ج. ...

 

 «بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ»( 13

 چرا ترتیب این سه را از بدتر به خوبتر قرار داد؟

شمرند و نظایر آن در قرآن باز هم تر به وضعیت برتر برمياین یك رویه است كه گاه وضعیت را از وضعیت پستالف. 

( 2)تغابن/ «مُؤْمِنٌ مِنْكُمْ وَ كافِرٌ فَمِنْكُمْ»یا و (2)ملك/« الْحَیاةَ وَ الْمَوْتَ خَلَقَ»یا  (13)فاطر/« النَّهارِ فِي اللَّیْلَ یُولِجُ»آمده است، مانند 

 (639ص ،8ج البیان، مجمع)به نقل از 



283 

و غرور نشود  د تا دچار عجبب. ظالم را مقدم ذكر كرد تا از رحمت خدا مایوس نباشد و فرد پیشتاز را در آخر ذكر كر

 (639ص ،8ج البیان، مجمع)به نقل از 

ج. این ترتیب مقامات مردم است، چون احوال مردم سه گونه است: یكي حالت معصیت و غفلت است كه در این حالت 

نفس ادامه داد  اش صحیح بود و به مجاهدت بارو است؛ و سپس اگر توبهكند كه در این حالت میانهظالم است؛ سپس توبه مي

 (639ص ،8ج البیان، مجمعگیرد. )به نقل از و به قرب خدا رسید در زمره پیشتازان قرار مي

اند كه كنند، بیشترند؛ سپس كسانيد. با توجه به كثرت و غلبه افراد است: فاسقان و كساني كه در حق خویش ظلم مي

 (613، ص3هایند )الكشاف، جرو هستند و كمترین تعداد مردم پیشتازان در خوبيمیانه

 ه. ...

 

 ذلِكَ  اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِْنهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ اْلكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»( 14

 «الْكَبیرُ الْفَضْلُ هُوَ

 چیست؟« ذلك: آن»مقصود از  .است بزرگ تفضل همان كه است فرمود آن

البیان، ( وبلكه هم گلچین كردن و هم به ارث دادن كتاب )مجمع46، ص17الف. به ارث دادن كتاب است. )المیزان، ج

 (639، ث7ج

 بودن است. « هاپیشتاز در خوبي»ب. رسیدن به مقام 

 ج. ...

 

 

 4/2/1397 حَریرٌ فیها لِباسُهُمْ وَ لُؤْلُؤاً وَ ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ مِنْ فیها یُحَلَّوْنَ یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ 33( آیه 35( سوره فاطر )733

 ترجمه

یابند، ميزیور از طال و با مروارید  بازوبندهایيدر آنجا با  در حالي كه ،شوندمي داخلكه در آن  [جاودانعدن ] يهایبهشت

 است. پرنیانو لباسشان در آنجا 

 نکات ادبی

 «عَدْنٍ »

 این از را «مَعْدِن» و است ثبات و( گرفتن آرام و قرار جایي در) «اقامت» معناي به اصل در «عدن» مادهقبال بیان شد كه 

 .است قیمتي هايسنگ و جواهر استقرار محل كه گویند معدن جهت

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-31 612جلسه 

http://yekaye.ir/al-kahf-18-31/
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  «...یَدْخ ل ونَها  عَدْنٍ جَنَّات »

ست )یعني: در آیه قبل ا« فضل بزرگ»گرفت كه تفسیر  محذوف مبتداي توان خبر برايبه لحاظ نحوي، این عبارت را مي

باشد )یعني آن فضل « یرُ الْكَبِ لْفَضْلُا»تواند بدل براي آن فضلي بزرگ است، و آن عبارت است از بهشتهاي جاوداني كه ...( و مي

 (639و  637ص ،8ج البیان، مجمعبزرگ است، بهشتهایي جاودان است كه ...( )

 «أَساوِرَ»

 یا «سِوار» جمعِ خود، این كه است، «أسوره» یا «إسوار» جمع كلمه، این یعني است؛ الجمعجمع كلمه اینقبال بیان شد كه 

http://yekaye.ir/al- شد، داده توضیح آن درباره 76جلسه در و) دارد وجود عربي زبان در «سور» ماده اگرچه و است؛ «سُوار»

13-057-hadeed/ )انددانسته[( النگو زینتي، دستبند]=  «دستوار» فارسيِ كلمه از برگرفته) «معرب» را «سوار» كلمه اما ؛. 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-31 612جلسه 

 حَریرٌ

 به را اینها اندكوشیده برخي. است رفته كار به متعددي معاني در «حرر» همین سوره اشاره شد كه ماده 21در بحث از آیه 

 در بودن نقص و عیب از بري و آزاد و حُر دوم و سرما؛ و برودت مقابل در گرما و حرارت یكي: برگردانند نهایي معناي دو

 است كسي عنايم به حُر و است، حرارت همان ماده این اصلي معناي كه باورند این بر و برخي هم. بودن بنده و بردگي برابر

  .باشد آزاد و خویش اختیاردار شخص كه است جایي در این و شودمي فعالیت و عمل و حركت و حرارت به متصف كه

 حَریرٌ؛ فیها اسُهُمْلِب) است رفته كار به كریم قرآن در( نازك و لطیف بسیار ايپارچه معناي به) «حریر» كلمه ماده این از

 اینكه به توجه اب برخيو  ،گویند «حریر» باشد شده درستو پرنیان  ابریشم از كه ايپارچه هر اندگفته كه( 33/فاطر و 23/حج

 اشتسمیه وجه كه اندگفته( 12/انانس حَریراً؛ وَ جَنَّةً صَبَرُوا بِما َجزاهُمْ وَ: نیز و) شده مطرح بهشتیان لباس عنوان به كلمه این

 ؛است مایل بدانها انسان كه تحوالتي و مطلوب فعالیت و حركت به است اياشاره ماده این در كه است جهت بدین

 دو در «حرر» هماد به ربطي و باشد شده عربي زبان وارد دیگري زبان از كلمه این كه است این قویتر احتمال بساچه اما

 .باشد نداشته فوق معناي

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-21 721جلسه 

 1اختالف قرائت

 

                                                      
 قرائت دیگر هم بود:. در این آیه چند اختالف  1

 ، كه چون اغلب اختالفات در قرائات غيرمشهور بود نياوردیم:الف. جنات  / جناتَ / جنت

 قال. الْفَضْلُ من بدل نَّاتُجَ: عطیة ابن و الزمخشري، قال و. المصطفین أولئك بمقدار إخبارا ذلك یكون و بالرفع، جمعا الجمهور قرأة جَنَّاتُ،

 الثواب نیل في السبب كان لما: قلت لك؟بذ إلیه المشار بالخیرات السبق هو الذي الْكَبِیرُ الْفَضْلُ من بدال عَدْنٍ جَنَّاتُ جعلت یففك: قلت فإن: الزمخشري

 . يانته.عدن جنات عنه فأبدلت الثواب، هو كأنه المسبب منزلة نزل

http://yekaye.ir/al-hadeed-057-13/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-13/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-13/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-31/
http://yekaye.ir/al-fater-35-21/
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اند اما در شوند( قرائت كردهرا به صورت فعل ثالثي مجرد معلوم )یَدْخُلُونَها: در آن داخل مي« یدخلونها»عموما عبارت 

كنند( قرائت شده است كه شبیه در آن داخلشان مي« قرائت اهل بصره )ابوعمرو( به صورت فعل ثالثي مزید مجهول )یُدْخَلُونَها

 (332ص ،9ج المحیط، البحر؛ 6371ص ،8ج البیان، مجمع)شود. مي «یُحَلَّوْنَ»عبارت 

 3حدیث

 اتيتوضیح فصیلت به ص اهلل رسول و شودمي سوال بهشتیان و بهشت درباره اهلل رسول از یكبار ع باقر امام روایت به( 1

 :است آمده روایت این از فرازي در. دهندمي

                                                      
 . یدخلونها عدن جنات یدخلون أي االشتغال، يعل منصوبا جناتَ،. عاصم عن هارون، و الجحدري قراءة مبتدأ أنه يعل یدل و

 (33ص ،9ج المحیط، البحر) .األفراد يعل جَنَّةُ: الزهري و حبیش، و رزین، قرأ و

 ب. ی َحلَّوْنَ / َیحْلَوْنَ؛ كه چون این دومی غيرمشهور بود در متن نياوردیم

 .للمفعول مبنیا الالم، شد و الحاء فتح و الیاء بضم یُحَلَّوْنَ: الجمهور قرأ و

 (34ص ،9ج المحیط، البحر) .الالم تخفیف و الحاء سكون و الیاء بفتح: ءيقر و

 ، كه چون ظاهرا در معنا اثری نداشت در متن نياوردیم:«ل ؤْل ؤا »در تلفظ ج. 

( 23/حج) هاهنا قرأ فإنه یعقوب إال الموضعین في بالجر الباقون و مثله فاطر سورة في و بالنصب[ الحج سورة في] «لُؤْلُؤاً وَ» عاصم و المدینة أهل قرأ

 (123ص ،7ج البیان، مجمع) القرآن جمیع في منه ياألول الهمزة شجاع و بكر أبو و جعفر أبو ترك و بالجر فاطر في و بالنصب

 الفتح أبو حمله و بالنصب اطرف في و هنا لُؤْلُؤاً  وَ یعقوب و سالم و عمر بن يعیس و جعفر أبو و األعرج و الجحدري و الحسن و نافع و عاصم قرأ و

 موضع يعل یعطف قیل و أَساوِرَ موضع يلع لُؤْلُؤاً وَ یعطف أن جاز زائدة أَساوِرَ مِنْ في مِنْ جعل من و لُؤْلُؤاً یؤتون و الزمخشري قدره و فعل إضمار يعل

 . أَساوِرَ مِنْ حلیا یُحَلَّوْنَ و یقدر ألنه أَساوِرَ مِنْ

 من یكون السوار ألن ذَهَبٍ يعل أو أَساوِرَ يعل عطفا بالخفض لؤلؤٍ و مكة أهل و. األعمش و وثاب ابن و طلحة و أیضا الحسن و السبعة باقي قرأ و

 .بعض يإل بعضه یجمع لؤلؤ، و ذهب

  ألف، فیها لیس: األصمعي قال و. اإلمام في الواو بعد ثابتة األلف: الجحدري قال

 [. لولؤ]= ياألول إبدال و األخیر همز بكر أبي عن يیحی يرو و

 [. لؤلو] ذلك ضد عنه منصور بن يالمعل يرو و

 . كسرة قبلها الضمة و اءی الواو قلب من أدل في عمل ما فیها عمل ضمة، قبلها واوا الثانیة صارت واوا الهمزتین قلب «لولیا و»: الفیاض قرأ و

 .للثانیة ياألول اتبع یاءین قلبهما ثم واوین الهمزتین أبدل «لیلیا و» عباس ابن قرأ و

 (34ص ،9ج المحیط، البحر)المهموز  علیه عطف ما يعل عطفا مجرورا «لولٍ  و» طلحة قرأ و 
 اختالفهم ذكرنا قد و دخلوا فقد أدخلوا إذا ألنهم الیاء بفتح الباقون و «یُحَلَّوْنَ» قوله لیشاكل فاعله یسم لم ما يعل الیاء بضم یُدخَلونها عمرو أبو قرأ.  1

  الحج سورة في «لُؤْلُؤاً» في
 .للفاعل مبنیا الجمهور و كثیر ابن عن رویت و للمفعول، مبنیا یُدخَلونها: عمرو أبو قرأ و.  2

 جلسه قبل توضیحاتي درباره بقیه آیه آمده است كه چون هضم آن براي برخي سنگین است در متن نیاوردم: 4. در ادامه حدیث  3

 اجْتَمَعَ لَوِ وَصْلٌ لَا وَ صَدْعٌ فِیهَا لَیْسَ وَاحِدَةٍ لُؤْلُؤَةٍ مِنْ  قَصْرٍ كُلِّ جَنَّاتِ قُصُورَ یَدْخُلُونَ مُحَمَّدٍ آلَ یَعْنِي «یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ» جَلَ  وَ عَزَّ اللَّهُ یَقُولُ

 فِیها یُحَلَّوْنَ» جَلَ  وَ عَزَّ  اللَّهُ یَقُولُ مِیلًا عَشَرَ اثْنَا طُولُهُ  الْمِصْرَاعُ مِصْرَاعَانِ  لَهَا قُبَّةٍ كُلُّ الزَّبَرْجَدِ مِنَ  الْقِبَابُ لَهُ لَهُمْ سَعَةً إِلَّا الْقَصْرُ  ذَلِكَ كَانَ مَا فِیهَا الْإِسْلَامِ أَهْلُ
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 نهند،يم كرامت و پادشاهي تاج سرش بر و شودمي وارد شده مهیا برایش بهشت در كه هایيمنزل به مومن كه هنگامي

 از واعيان و دارد قرار تاجش در ردیف به سرخ هايیاقوت و كنندمي تنش بر مروارید و نقره و طال به مزین هایيلباس

 است این و كندمي تن بر شده مزین سرخ یاقوت و مروارید و سیمین و زرین هايبافت از انواعي با كه مختلف هايحریر

 (23/حج) «است حریر از آنجا در هایشانلباس و شوند آراسته طال از دستبندهایي با آن در»  كه جل و عز خداوند سخن

 247، ص2تفسیر القمي، ج؛ 97ص ،8ج الكافي،

 عَنْ ئِلَسُ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ دَنِيِّالْمَ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ  أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 … «َوفْداً الرَّحْمنِ يإِلَ الْمُتَّقِینَ نَحْشُرُ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ

 وَ  الْیَاُقوتِ وَ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ حُلَلَ أُلْبِسَ الْكَرَامَةِ وَ الْمُلْكِ تَاجُ رَأْسِهِ يعَلَ وُضِعَ وَ الْجَنَّةِ فِي مَنَازِلِهِ يإِلَ الْمُؤْمِنُ أُدْخِلَ إِذَا

 الْفِضَّةِ وَ  بِالذَّهَبِ مَنْسُوجَةً مُخْتَلِفَةٍ ضُرُوبٍ وَ مُخْتَلِفَةٍ بِأَلْوَانٍ حَرِیرٍ حُلَّةَ سَبْعِینَ أُلْبِسَ وَ قَالَ التَّاجِ تَحْتَ الْإِكْلِیلِ فِي الْمَنْظُومِ الدُّرِّ

 ...1«حَرِیرٌ فِیها لِباسُهُمْ وَ لُؤْلُؤاً وَ ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ مِنْ فِیها یُحَلَّوْنَ» جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ فَذَلِكَ الْأَحْمَرِ الْیَاقُوتِ وَ اللُّؤْلُؤِ وَ

 

گویند ال چه ميهستند درباره این سخن خداوند متع گوید: امام باقر ع به من فرمود: كساني كه پیرامون شمارازي مي (2

لم به خویش بود، و سپس این كتاب را به میراث دادیم به آنان كه گلچین كردیم از بندگانمان؛ پس، از آنان ظا »فرماید كه مي

تهاي جاوداني كه است. بهشها بود به اذن خدا؛ آن است كه همان تفضل بزرگ رو بود، و از آنان پیشتاز در خوبياز آنان میانه

 ؟«شونددر آن داخل مي

 گویند این درباره اهل قبله ]كل مسلمانان[ نازل شده است.مي گفتم:

 شان؟فرمودند: همه

 شان!گفتم: همه

 آید كه همه آنان مورد مغفرت قرار گرفته باشند؟!فرمودند: پس الزم مي

 ه است؟گفتم: یا ابن رسول اهلل! پس در مورد چه كسي نازل شد

 فرمودند: درباره ما.

 گفتم: پس شیعیانتان چطور؟

شان را گناهانفرمود: براي هر كس از آنان كه تقواپیشه كند و اصالح كند بهشت است؛ به واسطه ماست كه خداوند 

اسرائیل نيبآنان هستیم همانند باب حطه « باب حِطّه»شود؛ و ما هایشان ادا ميبخشد و به واسطه ماست كه بدهكارهايمي

بدان  161اف آیه و سوره اعر 58شدند و در سوره بقره آیه كنان از آن وارد ميشان باید سجدهاي كه براي قبولي توبه)دروازه

 اشاره شده است(

                                                      
 الْخَوْفِ  مِنَ الدُّنْیَا فِي أَصَابَهُمْ مَا الْحُزْنُ وَ: قَالَ «شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ حَرِیرٌ فِیها لِباسُهُمْ وَ لُؤْلُؤاً وَ ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ مِنْ

 .الشِدَّةِ وَ
  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-31گذشت:  2حدیث 612 جلسه. متن كاملتري از این حدیث در  1

http://yekaye.ir/al-kahf-18-31/
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 472ص ،3ج السالم، علیهم األطهار األئمة فضائل في األخبار شرح

 اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ»: اآلیة هذه في قبلكم من یقول ما: السالم علیه علي بن محمد جعفر أبو قال: قال الرازي،

: قال «یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ الْكَبِیرُ الْفَضْلُ هُوَ ذلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ

 اللّه رسول ابن یا: قلت. كلّهم لهم غفر قد یكونوا أن فینبغي: قال. كلّهم: قلت كلّهم؟: قال. القبلة أهل في نزلت: یقولون: قلت

 نحن و دیونهم، یقضي بنا و ذنوبهم اللّه یغفر بنا الجنة، منهم أصلح و ياتق لمن: قال لشیعتكم؟ فما: قلت. فینا: قال نزلت؟ فیمن

 .اسرائیل بني كحطة حطتهم باب

 

 به را كتاب این سپس»فرماید گوید: از امام باقر ع درباره این سخن خداوند سوال كردم كه ميمي ( جابر بن یزید جعفي3

 پیشتاز آنان از و بود، رومیانه آنان از و بود، خویش به ظالم آنان از پس، بندگانمان؛ از كردیم گلچین كه آنان به دادیم میراث

 (؟32)فاطر/« خدا اذن به هاخوبي در

شناسد؛ و پیشتاز در رو كسي است كه حق امام را ميشناسد؛ و میانهفرمود: ظالم از ما كسي است كه حق امام را نمي

 رو.یعني پیشتاز و میانه« شوندباغهاي جاوداني كه بدان داخل مي»ها به اذن خدا، همان امام است؛ خوبي

 105ص األخبار، معاني

 قَالَ  الْجَوْهَرِيُّ زَكَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا قَالَ السُّكَّرِيُّ  الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ  بْنُ  الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ دَّثَنَاحَ

 قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع الْبَاقِرِ  عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجُعْفِيِّ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَُمارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 «اللَّهِ  بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ

 یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ الْإِمَامُ هُوَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْرَاتِ السَّابِقُ وَ الْإِمَامِ ِبحَقِّ الْعَارِفُ الْمُقْتَصِدُ وَ الْإِمَامِ َحقَّ یَعْرِفُ لَا مَنْ مِنَّا الظَّالِمُ فَقَالَ

 .الْمُقْتَصِدَ وَ السَّابِقَ یَعْنِي

 

فرماید گوید: به حج رفته بودم كه امام باقر ع را مالقات كردم. از او درباره این آیه پرسیدم كه مي( ابواسحاق سبیعي مي4

 (؟32)فاطر/« سپس این كتاب را به میراث دادیم به آنان كه گلچین كردیم از بندگانمان»

 گویند؟در این باره چه مي –یعني اهل كوفه  –فرمود: قوم تو 

 گویند این در وصف آنان است.گفتم: مي

 ترسند؟فرمود: پس اگر از اهل بهشت هستند، دیگر از چه چیزي مي

 فرمایید؟گفتم: فدایتان شوم؛ شما چه مي

« رومیانه»و علي ع است و حسن و حسین و هر امامي از ما؛ « هاپیشتاز در خوبي»فرمود: ابواسحاق! این خاص ماست؛ اما 

در او همان چیزي است كه در مردم « ظالم به خویش»گیرد و شبها براي عبادت بیدار است؛ و آن است كه روزها روزه مي

 گیرد. مي هست و البته مورد مغفرت قرار
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داوند گناهانتان خرهاند و به واسطه ماست كه اي ابواسحاق! ؛ به واسطه ماست كه خداوند گردنتان را ]از یوغ گناهان[ مي

شتيِ شماییم یابد و ما كهف شماییم همانند كهف اصحاب كهف؛ و ما كشود و به ما پایان ميآمرزد؛ و به ما آغاز ميرا مي

كنان شان باید سجدهوبهاي كه براي قبولي تاسرائیل )دروازهشما هستیم همانند باب حطه بني« باب حِطّه»همانند كشتيِ نوح؛ و ما 

 بدان اشاره شده است( 161و سوره اعراف آیه  58شدند و در سوره بقره آیه ارد مياز آن و

 471ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل

 إِسْحَاقَ نْعَ سَعِیدٍ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دٍمُحَمَّ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَدٍأَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 : قَالَ السَّبِیعِيِّ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ الْهَمْدَانِيِّ غَالِبٍ عَنْ الْفَرَّاءِ یَزِیدَ بْنِ

 فِیهَا یَقُولُ مَا فَقَالَ «عِبادِنا مِنْ  اصْطَفَیْنا الَّذِینَ الْكِتابَ وْرَثْنَاأَ ثُمَّ» الْآَیةِ هَذِهِ عَنْ فَسَأَلْتُهُ ع عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدَ فَلَقِیتُ حَاجّاً خَرَجْتُ

 أَنْتَ تَقُولُ َفمَا قُلْتُ الْجَنَّةِ أَهْلِ مِنْ كَانُوا إِذَا یُخَوِّفُهُمْ فَمَا الَقَ لَهُمْ إِنَّهَا یَقُولُونَ قُلْتُ قَالَ الْكُوفَةِ أَهْلَ یَعْنِي إِسْحَاقَ أَبَا یَا قَوْمُكَ

 فَصَائِمٌ  لْمُقْتَصِدُا وَ ع مِنَّا الْإِمَامُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ فَعَلِيٌّ تِبِالْخَیْرَا السَّابِقُونَ  أَمَّا إِسْحَاقَ أَبَا یَا خَاصَّةً لَنَا هِيَ قَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ

 مِنْ  الذُّلِّ وَثَاقَ اللَّهُ حِلُّیُ وَ رِقَابَكُمْ اللَّهُ یَفُكُّ بِنَا إِسْحَاقَ أَبَا یَا لَهُ فُورٌمَغْ هُوَ  وَ النَّاسِ فِي مَا فَفِیهِ لِنَفْسِهِ الظَّالِمُ وَ بِاللَّیْلِ قَائِمٌ وَ بِالنَّهَارِ

 وَ نُوحٍ ینَةِكَسَفِ سَفِینَتُكُمْ نَحْنُ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابِ  كَكَهْفِ كَهْفُكُمْ نَحْنُ وَ یَخْتِمُ بِنَا وَ یَفْتَحُ بِنَا وَ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ یَغْفِرُ بِنَا وَ أَعْنَاقِكُمْ

 .إِسْرَائِیلَ بَنِي حِطَّةِ  كَبَابِ حِطَّتِكُمْ بَابُ نَحْنُ

 تدبر

 «یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ»( 1

گوید. در بهشت سخن مياي در آیه قبل از برگزیدگاني سخن گفت و سپس سه دسته را نام برد. اكنون از ورود عده

 مقصود از اینان كه در بهشت وارد شدند كدامند؟

 (613، ص3ها؛ تا بقیه را در مقام خوف نگهدارد. )الكشاف، جالف. فقط پیشتازان در خوبي

 (3)حدیث .روهاها و میانهپیشتازان در خوبي فقطب. 

 ، به نقل از البحرظر بسیاري از صحابه و تابعین، و ن، و بسیاري از احادیث جلسه قبل4و  2)احادیث .ج. هر سه گروه

 (341ص ،9ج المحیط،

 توضیح

هاي فوق ( گذشت، هر یك از گزینه6متناسب با معاني مختلفي كه براي هریك از سه گروه فوق در جلسه قبل )تدبر

رو به معناي كساني اگر میانهمثال ها كه تردیدي نیست. اما . در بهشتي بودن پیشتازان در خوبيتواند مورد نظر بودده باشدمي

 مد نظرباشد كه عمل خوب و بدشان مساوي است، آنگاه ممكن است وعده قطعي بهشت بدانها داده نشده باشد و گزینه الف 

تواند مد نظر باشد )یعني فقط یا اگر مقصود از این سه گروه، سه گروه مذكور در سوره واقعه باشد، آنگاه گزینه ب مي باشد.

                                                      
 و عفان، بن عثمان و الخطاب، بن عمر و مسعود، بن اللّه عبد قول هو و الثالثة، األصناف يعل عائدا یدخلونها في المرفوع الضمیر أن الظاهر و.  1

 .األحبار كعب و السبیعي، إسحاق أبي و الصادق، جعفر و الحنیفة، بن محمد و عائشة، و سعید، أبي و عامر، بن عقبة و الدرداء، أبي
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اند، نه اصحاب شمال(. بر اساس روایاتي هم كه ظالم به خویش را گناهكاراني كه فقط مرتكب قون و اصحاب یمین بهشتيساب

اند، گزینه ج )كه هر سه بهشتي باشند( معرفي كرده...  گیرند واند كه مورد شفاعت قرار ميیا كسانياند وگناهان صغیره شده

 تواند مد نظر قرار گیرد.مي

 

 «… ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ مِنْ فیها یُحَلَّوْنَ …»( 2

 جمعِ  خود، نای كه است، «أسوره» جمع كلمه، این یعني است؛ الجمعجمع «أَساوِرَ »: شد بیان «ترجمه نكات» در چنانكه

 درباره همگي و است «أَساوِر» صورت به آن مورد چهار كه رفته كار به بار 5 جمعا كریم قرآن در است. «سُوار» یا «سِوار»

 أَسْوِرَةٌ  عَلَیْهِ أُلْقِيَ ال وْفَلَ. )دنیا در منديبهره در كافران انتظار درباره هم آن و است «أسوره» صورت به آن یكبار تنها و بهشت؛

 (53/زخرف ندارد؟ طال از هایيدستبند است پیامبر گویدمي كه شخصي این چرا: ذَهَب مِنْ

 ثروت خواهندمي دنیامداران وقتي كه كندمي كوچك را هاانسان دید افق بقدري دنیاپرستي كه گرفت نتیجه بتوان شاید

 داده بهشتیان از یك هر به بهشت در این ازاي به آنچه اما كنند؛مي مطرح را «ذهب من أسورة» تعبیر كنند مطرح را فراوان

 است؛ «أسورة» جمع و «أساور» شودمي

 امور، گونه این البته و

 ؛(35/ق مَزیدٌ؛ یْنالَدَ وَ فیها یَشاؤُنَ ما لَهُمْ) مهیاست برایشان آن از بیش و بخواهد دلشان هرچه كه است آن از غیر

 ؛(17/سجده أَعْیُنٍ؛ قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ  أُخْفِيَ ما نَفْسٌ تَعْلَمُ فَال) كندنمي خطور كسي مخیله به كه است هایيپاداش از غیر

 1(.72/توبه أَكْبَر؛ اللَّهِ مِنَ رِضْوانٌ وَ) است باالتر چیزي هر از كه خداست رضایت از منديبهره از غیر

 

 «حَریرٌ فیها لِباسُهُمْ»( 3

 در بهشت هم انسان لباس دارد.

 شناسیبحث تخصصی انسان

 اگر توجه كنیم كه بهشت عرصه خلوص است و از هیچ رنج و مزاحمتي خبري نیست،

تعرض دیگران  براي انسان، یك امر زاید كه صرفا براي حفظ او از گرما و سرما ویا جلوگیري ازشود كه لباس معلوم مي

 و ... باشد، نیست.

ت توضیحاتي ارائه قبال درباره اینكه لباس انسان از بهشت شروع شد و از این رو چه اندازه در انسان بودن انسان مهم اس

 شد در:

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-26 246جلسه 

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-27 247جلسه 

                                                      
  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-31نیز گذشت  2، تدبر612. این نكته در جلسه  1

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-26/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-31/
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ر بر افزاییم اینكه افق لباس براي انسان نه تنها در مبدا، بلكه در معاد و ختم انسان نیز در كار است، تاكیدي دیگمي اكنون

 آن مدعاست.

 

 «حَریرٌ فیها لِباسُهُمْ( »4

ترین و زیباترین جنس لباس كه انسان پوشد جنسش از حریر است؛ یعني ابریشم خالص، لطیفدر بهشت آنچه انسان مي

رسد ترین امور است، چه گیرد جذابخواهد بفرماید: در بهشت، حتي آنچه ظاهر انسان را دربرميشناسد؛ شاید ميدر دنیا مي

 به آنچه دل وي را دربرمي گیرد.

 

 «حَریرٌ  فیها لِباسُهُمْ ... ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ مِنْ فیها یُحَلَّوْنَ»( 5

 است: يدائم يكامیاب موقت، محرومیّت پاداش

 (502ص ،9ج نور، )تفسیر. شونديم مندبهره آن از بهشت، در شد، حرام مردان بر دنیا روز چند در ابریشم، و طال اگر

 

 

 5/2/1397  شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ 34( آیه 35( سوره فاطر )734

 ترجمه

 .است قدرشناس بسیار و خطاپوش بسكه پروردگارمان  بدرستي بزدود از ما غم را و گفتند حمد خدایي را كه

 نکات ادبی

 الْحَمْد 

شكر( با هم جمع شده « )= سپاس»مدح( و « )= ستایش»در فارسي معادل ندارد؛ و در آن معناي « حمد»قبال بیان شد كه 

تواند در امور غیراختیاري هم باشد )مثال مدح العمل در برابر مشاهده زیبایي و عظمت است كه مياست. مدح )ستایش( عكس

 ي است كه اقدامي اختیاري رخ داده باشد؛فقط در موارد« حمد»قامت رعنا(؛ در حالي كه 

منحصر به این نیست؛ زیرا شكر فقط بر افعال است؛ « حمد»)سپاس( در جایي است كه نعمت در كار باشد؛ اما « شكر»

اما حمد هم در مورد افعال و هم در مورد صفات است؛ در واقع، شكر بر اساس نعمت است و حمد بر اساس حكمت؛ 

« حمد»و ناسپاسي است. پس « كفران»)سرزنش و مذمت كردن( است؛ ولي نقطه مقابل شكر، « ذم»حمد،  همچنین، نقطه مقابل

 است« مدح»، و اخص از «شكر»اعم از 

 alketab-http://yekaye.ir/fateha-1-2/ 36جلسه 

 isra-http://yekaye.ir/al-017-019/ 163و جلسه 

http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
http://yekaye.ir/al-isra-017-019/
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 الْحَزَنَ 

( گفته زْنالحَاند، چنانكه به زمین خشن و ناهموار )را در اصل به معناي خشونت و شدت در چیزي دانسته« حزن»ماده 

مالیم بودني نا و به معناي خشونترود ( و این كلمه وقتي در مورد نفس به كار مي54ص ،2ج اللغة، المقاییس شود )معجممي

 التحقیق ؛231ص القرآن، ألفاظ است )مفردات« سرور»و « فرح»شود و نقطه مقابل است كه در اثر غم و غصه در نفس ایجاد مي

 (209ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات في

 يإِلَ حُزْني وَ بَثِّي أَشْكُوا ؛84یوسف/ ن،الْحُزْ مِنَ عَیْناهُ ابْیَضَّتْ وَ ) «حُزْن»این كلمه به صورت مصدر دو گونه آمده است 

 ،الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ ؛8، قصص/حَزَناً  وَ عَدُوًّا لَهُمْ لِیَكُونَ ؛92، توبه/حَزَناً الدَّمْعِ  مِنَ تَفیضُ  أَعْیُنُهُمْ) «حَزَن» و( 86ه، یوسف/اللَّ

 اند:اند؛ یعني گفتهاده برگردانده( كه این تفاوت را به دو وزن ثالثي مجرد این م34فاطر/

( و 88، حجر/عَلَیْهِمْ زَنْ تَحْ ال وَ؛ 40، توبه/مَعَنا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ الباشد، آنگاه فعل الزم است )« یَحْزَنُ  حَزِنَ»اگر در وزن 

 شود؛مي« حَزَن» مصدر آن

ر، الْأَكْبَ الْفَزَعُ یَحْزُنُهُمُ ال؛ 33، انعام/لَیَحْزُنُكَ إِنَّهُ نَعْلَمُ قَدْآنگاه فعل متعدي است ) باشد،« یَحْزُنُ» «حَزَنَ»اما اگر در وزن 

 (1021ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق؛ 112ص ،13ج العرب، لسان) خواهد بود« حُزْن» مصدر آن (103انبیاء/

 اند كه این كلمهالعالء نقل كرده و از ابوعمرو بناند را دو لهجه در زبان عربي دانسته «حَزَن» و «حُزْن»اما برخي تفاوت 

 ابْیَضَّتْ  وَ»مانند  ؛آیدآید؛ و وقتي در جایگاه مكسور یا مرفوع بیاید، با ضمه ميدر جایگاه منصوب قرار بگیرد، با فتحه ميوقتي 

به خاطر هم  «اللَّهِ  يإِلَ حُزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُوا إِنَّما»و علت مضموم بودنش در  ؛«حَزَناً الدَّمْعِ مِنَ فِیضُتَ أَعْیُنُهُمْ  وَ»و « الْحُزْنِ  مِنَ عَیْناهُ

 2(161-160ص ،3ج العین، كتابكسره نون بوده، گویي این عبارت مجرور شده است. )

 را نشداد رخ احتمال انسان و نداده رخ هنوز كه است چیزي به مربوط اند كه خوفهم گفته ترس و خوف مقایسهدر 

 (196، ص18، جالمیزان. )است كرده غمگین را انسان و است داده رخ كه است چیزي به مربوط غم و حزن ليو دهد؛مي

 بار در قرآن كریم آمده است. 42« حزن»ماده 

 توضيح داده شد. 30در آیه درباره غفور و شکور 

30-35-fater-http://yekaye.ir/al/  

                                                      
 بهیئته یدلّ مصدر بالتحریك الحزن إنّ ثمّ) كندمي استمرار و حركت بر داللت هیات این آیدمي «حَزَن» صورت به كلمه وقتي كه اندافزوده ایشان.  1

 اما است، ست در باشد كالم هیات داللت به استناد صرفا اگر سخن این.( المستمرّ الحزن أي «الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ»: االستمرار و الحركة يعل

 او حزن استمرار كه آمده یعقوب حضرت داستان براي «حُزن» كلمه این قرآني كاربرد در كه چرا نیست قبول قابل ظاهرا باشد معنایي تفاوت بحث اگر

 .است واضح
 و[ مَحْزُون فأنا یَحْزُنُنِي] األمر حَزَنَنِي: یقال و[ شدید حُزْن و شدید، حَزَن أصابه: یقال خففوا، ضحوا إذا و فتحوا، ثقلوا إذا] لغتان الحَزَن، و . الحُزْن 2

 ضموه، مكسورا مرفوعا جاء إذا و فتحوه، منصوبا الحَزَن جاء إذا: عمرو أبي عن روي و. حازِن: یقال ال و أیضا، لغتان ،[مُحْزِن هو و مُحْزَن، فأنا] أَحْزَنَنِي

 ضموا. «اللَّهِ يإِلَ حُزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُوا إِنَّما: جل و عز قوله و. «حَزَناً الدَّمْعِ مِنَ تَفِیضُ أَعْیُنُهُمْ وَ: اسمه عز قال و الْحُزْنِ  مِنَ عَیْناهُ ابْیَضَّتْ وَ: جل و عز اهلل قال

 .الفعل استعمال في مجرور كأنه النون، لكسرة هنا الحاء

http://yekaye.ir/al-fater-35-30/
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 1اختالف قرائت

 حدیث

دا دعا گوید وارد مسجد مدینه شدم و دو ركعت نماز در كنار ستون مسجد خواندم و به پیشگاه خجهم بن حر مي (1

ي برایم بگوید ام رحم كن و همنشین صالحي به نزدم بفرست كه حدیثكه: خدایا براي تنهایي من مونس باشد و بر غریبي مكرد

فت: من از تو گكه خداوند بدان مرا سود بخشد. پس ابوالدرداء آمد و كنارم نشست و به او گفتم كه چه دعایي كرده بودم. 

حدیثي از پیامبر  ي كه قرار بود نزد تو بیاید قرار داد؛ حال كه چنین است برایتترم كه خداوند مرا آن همنشین صالحخوشحال

سول اهلل ر كنم كه شخصا از ایشان شنیده ام و تا كنون به كس دیگري نگفتم و نخواهم گفت. شنیدم كهاكرم ص روایت مي

 به ظالم آنان از پس، بندگانمان؛ از كردیم گلچین كه آنان به دادیم میراث به را كتاب این سپس»د فرموص این آیه را تالوت 

 هایيبهشت ؛ستا بزرگ تفضل همان كه است آن خدا؛ اذن به هاخوبي در پیشتاز آنان از و بود، رومیانه آنان از و بود، خویش

 سپس فرمود: و «جاودان

« شودحسابرسي آساني انجام مي»رو شوند؛ براي میانهشود بدون حساب به بهشت وارد ميآن پیشتاز وارد بهشت مي

شود تا اینكه حزن و اندوه ( گرفتار مي4)معارج/« در روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال است»(؛ و ظالم به خویش، 8)انشقاق/

ي را كه از حمد خدای»گرداند؛ پس رسول اهلل ص فرمود و را وارد بهشت ميكند و ادر درونش وارد شود سپس بر او رحم مي

 درشناسق بسیار و خطاپوش بسبدرستي كه پروردگارمان »كه در طول محشر در درونشان وارد شده بود « ما بزدود غم را

 فرمود: قدرشناس بود نسبت به عمل اندك؛ و خطاپوشِ آنها بود نسبت به گناهان بزرگ.« است

 638ص ،8ج البیان، مجمع ؛350-349تفسیر فرات الكوفي، ص

 رٍّ قَالَ:حُفُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ]أَحْمَدَ[ مُعَنْعَناً عَنْ جَهْمِ بْنِ  

قُلْتُ اللَّهُمَّ آنِسْ وَحْدَتِي وَ ارْحَمْ غُرْبَتِي وَ ائْتِنِي بِجَلِیسٍ سَارِیَةٍ ثُمَّ دَعَوْتُ اللَّهَ وَ  يدَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ فَصَلَّیْتُ رَكْعَتَیْنِ عَلَ

شَدُّ فَرَحاً جَلَسَ إِلَيَّ فَأَخْبَرْتُهُ بِدُعَائِي فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَ ي[ حَتَّصَالِحٍ یُحَدِّثُنِي بِحَدِیثٍ یَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ]رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

[ رَسُولِ اللَّهِ ص بِحَدِیثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ ]عَنْ بِدُعَائِكَ مِنْكَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِيَ ذَلِكَ الْجَلِیسَ الصَّالِحَ الَّذِي سَافَرَ إِلَیْكَ أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكَ 

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا »مِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ أَحَداً قَبْلَكَ وَ لَا أُحَدِّثُ بَعْدَكَ سَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص  «عَدْنٍكَبِیرُ جَنَّاتُ فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هَُو الْفَضْلُ الْ 

 «مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ فِي یَوْمٍ »السَّابِقُ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ الْمُقْتَصِدُ یُحاسَبُ حِساباً یَسِیراً وَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ یُحْبَسُ 

الَّذِي أَدْخََل  «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ » یَرْحَمُهُ فَیُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص [ جَوْفِهِ ثُمَّیَدْخُلَ الْحُزْنُ ]فِي يحَتَّ

 2قَالَ شَكَرَ لَهُمُ الْعَمَلَ الْقَلِیلَ وَ عَفَا ]غَفَرَ[ لَهُمُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ. «إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ»أَجْوَافَهُمْ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ 

                                                      
 (34ص ،9ج المحیط، البحر. )حبیش بن جناح ذكره الزاي، سكون و الحاء بضم ءيقر و بفتحتین: الْحَزَنَ: الجمهور قرأ.  1
 كه وضعیتي مقداد، براي حسن و لهم طوبي آیه شرح در ص اهلل رسول آمده 215-212ص الكوفي، فرات تفسیر در كه طوالني روایتي . در 2

 : فرمایندمي اواخرش در و دهندمي توضیح تفصیل به را آوردمي فراهم بهشتیان براي خداوند
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 عباس از رسول اهلل ص روایت كرده است:ابناند كه امام صادق ع از پدرشان روایت كرده (2

بور كند؛ عدختر محمد ص هنگامي كه روز قیامت شود منادي ندا دهد: اي خالیق! چشمانتان فرو خوابانید تا فاطمه س 

ه پیش از ك ل او آینداببهشت[ دوازده هزار حوري به استق پس او اول كسي است كه خلعت پوشد و از فردوس ]= اعلي مرتبه

و بر  ؛ن از لؤلؤ استهایي كه بالهایشان از یاقوت و زمامشابر مَركَب ،ل احدي نرفته و نخواهند رفتاباین و پس از آن به استق

كابش از زبرجد رو  ،اي با فرشي از سُندُس )دیبا؛ ابریشم ضخیم( مفروش شدهكه هر كجاوه ،اي است از دُرّي كجاوههر مَركَب

دهند؛ شارت ميب [ایشان ورود به]=  رسند و بهشتیان همدیگر را بدانگذرند تا انتهاي آن به فردوس مياست؛ پس از صراط مي

زار ه دهاي رشته شده؛ كه در آن قصرهاي سفید هفتاایي زرد از مرواریدو در عمق فردوس قصرهاي سفیدي است و قصره

رت فاطمه پس او ]= حض ع و آل او؛ خانه براي محمد ص و آل اوست و در آن قصرهاي زرد هفتاد هزار خانه براي ابراهیم

شود كه نه قبل از او فرستاده مياي به نزد نشینند و فرشتهها[ به دورش مينشنید و آنها ]= حورياي از نور ميص[ بر كرسي

فرماید: از من بخواه تا رساند و ميگوید: همانا پروردگارت به تو سالم مياو نزد احدي فرستاده شده بود و نه بعد از او، و مي

 خواهي[ به تو بدهم!]هر چه مي

                                                      
 نَقَصَ  وَ  رْفَیْنِالْحَ  وَ الْحَرْفَ بَعْضٍ يعَلَ بَعْضُهُمْ زَادَ حُمْدُونٍ بْنُ عَلِيُّ وَ بٍمُصْعَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ  الْحُسَیْنُ وَ الْقَاسِمِ  بْنُ الْحُسَیْنُ[ حَدَّثَنِي] حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 أَبِي عَنْ السَّرَّاجُ یُوسُفَ نْعَ الْهَمْدَانِيُّ بَكَّارٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ] مِهْرَانَ بْنُ يیسَعِ حَدَّثَنَا قَالُوا[ يتَعَالَ] اللَّهُ شَاءَ إِنْ وَاحِدٌ يالْمَعْنَ وَ الْحَرْفَیْنِ  وَ الْحَرْفَ بَعْضُهُمْ

 قَامَ  مَآبٍ  حُسْنُ وَ لَهُمْ يطُوب[ ص] اللَّهِ رَسُولِ يعَلَ نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ ع طَالِبٍ  أَبِي بْنِ عَلِيِّ مُؤْمِنِینَ الْ أَمِیرِ  عَنْ[ ع آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ  عَنْ  الْعَمَّارِيِّ هُبَیْرَةَ

 ... قَالَ يطُوبَ مَا وَ هِاللَّ رَسُولَ یَا فَقَالَ ص[ النَّبِيِ] اللَّهِ رَسُولِ يإِلَ  الْكِنْدِيُّ الْأَسْوَدِ  بْنُ[ مقداد] الْمِقْدَادُ

 رَبَّنَا نَعَمْ  قالُوا حَقًّا رَبُّكُمْ وَعَدَ ما وَجَدْتُمْ فَهَلْ  لَهُمْ قِیلَ قَرَارَهُمْ اسْتَقَرُّوا إِذَا[ يحَتَّ ] حق رَبِّهِمْ بِكَرَامَةِ یُهَنُّونَهُمْ الَْملَائِكَةَ وَجَدُوا مَنَازِلَهُمْ دَخَلُوا[ فَإِذَا] فَلَمَّا

[ تَنْغِیصٌ فِیهِ لَیْسَ ] جْذُوذٍمَ غَیْرَ [ عَطَاءً] هَنِیئاً فَهَنِیئاً الْمَلَائِكَةُ صَافَحَتْكُمُ  وَ دَارِي[ أحللتم] حَلَلْتُمْ نَبِیِّي بَیْتِ أَهْلَ بِحُبِّكُمْ  وَ عَنْكُمْ  بِرِضَايَ قَالَ  عَنَّا فَارْضَ رَضِینَا

 [ لُغُوبٌ فِیها نایَمَسُّ ال وَ نَصَبٌ فِیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا يالَّذِ ] شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالُوا فَعِنْدَهَا

 قَوْمٌ  ِفیهِ لِأَنَّ الْحَدِیثِ اهَذَ عُهْدَةِ مِنْ إِلَیْكُمْ أَبْرَأُ  أَنَا لَهُمْ فَقُلْتُ مَانِیَةِالثَّ هَؤُلَاءِ[ مِنْ] عَنْ الْحَدِیثَ أَصْحَابَ بِهِ َفحَدَّثْتُ[ مِهْرَانَ بْنُ يعِیسَ] يمُوسَ أَبُو قَالَ

 الْحُسَیْنِ  بْنِ الْحَسَنِ وَ یمَإِبْرَاهِ بْنِ مُخَوَّلِ  مِنْ فِیهِ كِتَابٌ مَعَهُ وَ[ أَتَانِي آتِیاً] آت انيأت َكأَنَّ بَعْدُ أَوْ لَیْلَتِي[ فِي] من فَرَأَیْتُ صَادِقِینَ یَكُونُوا[ لَمْ] أن لَعَلَّهُمْ وَ مَجْهُولُونَ

 أَنْجَزَ فَقَدْ يطُوبَ  شَجَرَةِ حْتِتَ  مِنْ إِلَیْكَ كَتَبْنَا أَسَامِیَهُمْ أَحْفَظْ لَمْ بَعْدَهُ عِدَّةً وَ اسِمِالْقَ بْنَ عَلِيَّ أَلْقَ لَمْ وَ الْكِنْدِيِّ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِيِّ  وَ فُرَاتٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يیَحْیَ وَ

 الْجَنَّة لَهُ  أَشْرَقَتْ إِلَّا كِتَاباً مِنْهَا تَقْرَأَ لَنْ فَإِنَّكَ الْكُتُبِ[ بِهَذَا] بِهَذِهِ فَاسْتَمْسِكْ وَعَدَنَا مَا رَبُّنَا لَنَا

 مرگ لحظه از مومن یك گمر از پس مواقف كه اندكرده روایت اهلل رسول از ع صادق امام كه است روایتي بیشتر، بسیار تفصیل با روایت این شبیه

 :فرمایندمي پایانش در و دهندمي شرح 356-345ص اإلختصاص، در را شوندمي احضار اهلل لقاء براي نعمتها هنمه دریافت از بعد بهشت در كه موقفي تا

 قَالَ  قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عَنْ أَصْحَابِنَا بَْعضِ عَنْ الْأَزْدِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَوْفِ عَنْ جَنَاحٍ  بْنُ سَعِیدُ حَدَّثَنِي قَالَ يعِیسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 ... الْمُؤْمِنِ رُوحِ قَبْضَ يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا ص اللَّهِ رَسُولُ

 أَكُونَ  أَنْ لُومِینِيتَ حَبِیبَتِي فَیَقُولُ قَالَ هَكَذَا أَنْتَ مَا وَ عِنْدِي مِنْ خَرَجْتَ قَدْلَ حَبِیبِي فَقَالَتْ سُوءٍ غَیْرِ مِنْ فَأَنْكَرَتْهُ وَجْهِهِ يإِلَ نَظَرَتْ مِنْهَا دَنَا فَلَمَّا قَالَ

 وَ عِنْدِكِ مِنْ خَرَجْتُ قَدْلَ حَبِیبَتِي فَیَقُولُ نَظْرَةً إِلَیْهَا فَیَنْظُرُ عَنْهَا یُعْرِضُ ثُمَّ وَجْهِهِ نُورِ مِنْ وَجْهِي فَأَشْرَقَ يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ رَبِّي وَجْهِ نُورِ يإِلَ نَظَرْتُ قَدْ وَ هَكَذَا

 سَبْعِینَ  رَبِّي وَجْهِ  رِنُو يإِلَ النَّاظِرِ وَجْهِ مِنْ وَجْهِي فَأَشْرَقَ رَبِّي وَجْهِ نُورِ يلَإِ النَّاظِرِ وَجْهِ يإِلَ نَظَرْتُ قَدْ وَ هَكَذَا َأكُونَ أَنْ تَلَومُنِي حَبِیبِي فَیَقُولُ هَكَذَا كُنْتِ مَا

 ... شَكُورٌ لَغَفُورٌ نارَبَّ إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ بِأَصْوَاتِهِمْ فَیُنَادُونَ إِلَیْهِمْ یَضْحَكُ يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ الرَّبُّ وَ الْخَیْمَةِ بَابِ مِنْ فَتُعَانِقُهُ ضِعْفاً
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ام داشت؛ نيت و بهشتش را ارزاگوید: خداوند بر من نعمتش را تمام كرد و با كرامتش مرا تهنیت گفميس فاطمه حضرت 

س از من در پناه پام را و هركس كه بعد از من در حق آنان مودتي به خرج داد و آنان را خواهم فرزندانم را و ذریهاز او مي

 ( و چشمم را روشن كرد.34)فاطر/« حمد خدایي را كه از ما غم را بزدود »فرماید گرفت؛ آنگاه مي

اش این آیه را كرد، در ادامهعباس چنین بود كه هرگاه این حدیث را روایت ميفرمود: ابنمي امام صادق ع فرمود: پدرم

كنیم و ن ملحق ميشان را بدیشاشان در ایمان آنان را پیروي كردند، ذریهو كساني كه ایمان آوردند و ذریه»فرمود: تالوت مي

 (21)طور/« اندكي از عمل آنان نمي كاهیم

 443الكوفي، صتفسیر فرات 

سٍ رَضَِي اللَّهُ [ عَِن ابْنِ عَبَّاناً ]عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ مُعَنْعَ

 عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: 

وَ  ينْ تُكْسَتَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص فَتَكُونُ أَوَّلَ مَ ي حَتَّمُنَادٍ یَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ينَادَ  إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ

نِحَتُهَا وَ أَزِمَّتُهَا نَجَائِبَ مِنْ یَاقُوتٍ أَجْ يداً بَعْدَهَا عَلَ بْلَهَا وَ لَا أَحَیَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْفِرْدَوْسِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ حَوْرَاءَ لَمْ یَسْتَقْبِلْنَ أَحَداً قَ

 يا الصِّرَاطَ حَتَّ وَ رِكَابُهَا زَبَرْجَدٌ فَیَجُزْنَ ]فَیَجُوزُونَ فَتَجُوزُ[ بِهَكُلِّ رِحَالَةٍ مِنْهَا نُمْرُقَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ ياللُّؤْلُؤُ عَلَیْهَا رَحَائِلُ مِنْ دُرٍّ عَلَ 

لُؤِ ]لُؤْلُؤَةٍ[ مِنْ بُطْنَانِ الْفِرْدَوْسِ قُصُورٌ بِیضٌ وَ قُصُورٌ صُفْرٌ مِنَ اللُّؤْ الْفِرْدَوْسِ فَیَتَبَاشَرُ بِهَا أَهْلُ الْجِنَانِ وَ فِي ي[ بِهَا إِلَیَنْتَهِینَ ]یَنْتَهُونَ 

 دَارٍ مَسَاكِنُ دٍ وَ آلِهِ ص وَ إِنَّ فِي الْقُصُورِ الصُّفْرِ لَسَبْعِینَ أَلْفَ أَلْفَ دَارٍ مَنَازِلُ مُحَمَّ[ وَاحِدٍ إِنَّ فِي الْقُصُورِ الْبِیضِ لَسَبْعِینَغَرْزٍ ]عِرْقٍ 

بْلَهَا وَ لَا یُبْعَُث قَأَحٍَد  يثْ إِلَ[ حَوْلَهَا وَ یُبْعَُث إِلَیْهَا مَلَكٌ لَمْ یُبْعَكُرْسِيٍّ مِنْ نُورٍ َو یَجْلِسْنَ ]یَجْلِسُونَ  يإِبْرَاهِیمَ وَ آلِهِ ع فَتَجْلِسُ عَلَ

[ كَرَامَتَهُ ]َو هَیَّأَ لِي [ أُعْطِكَ فَتَقُولُ قَْد َأتَمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَهُ وَ هَنَّأَنِيأَحٍَد بَعْدَهَا فَیَقُولُ إِنَّ رَبَّكَ یُقْرِؤُكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ سَلِینِي ]سَلِي يإِلَ

ولَ مِنْ مَكَانِهِ أَنْ الْمَلَكِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَزُ ينْ بَعْدِي فَیُوحِي اللَّهُ إِلَأَسْأَلُهُ وُلْدِي وَ ذُرِّیَّتِي وَ مَنْ وَدَّهُمْ بَعْدِي وَ حَِفظَهُمْ مِأَبَاحَنِي جَنَّتَهُ 

 وَ أَقَرَّ بِعَیْنِي  «الْحَزَنَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا» ظَهُمْ فِیهَا فَتَقُولُ  حَفِسُرَّهَا وَ بَشِّرْهَا أَنِّي قَدْ شَفَّعْتُهَا فِي وُلْدِهَا وَ مَنْ وَدَّهُمْ بَعْدَهَا وَ

نُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ وَ الَّذِینَ آمَ»تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ  قَالَ جَعْفَرٌ كَانَ أَبِي یَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِیثَ

 1]الْآیَةَ[. «[بِإِیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ ]وَ ما أَلَتْناهُمْ 

                                                      
شبیه چنین ترسیمي از ورود حضرت زهرا در محشر و تشكر ایشان از خداوند را شیخ صدوق در روایتي دیگر آورده است كه این روایت در  1

 اند:از وي نقل كرده 475-472ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات ه از خود شیخ صدوق در دست ماست یافت نشد؛ اما آن را در تأویلكتبي ك

 عَبْدِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَنْ الشَّعْرَانِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْحَسَنِ  أَبِي عَنْ  الْوَهَّابِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ  حَدَّثَنَا قال اهلل رحمه بابویه بن محمد جعفر أبو الشیخ

 سَلْمَانَ  رَأَیْتُ: قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ ذَرٍّ أَبِي عَنْ ظَبْیَانَ ابْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ سُلَیْمَانَ عَنْ الْجَرَّاحِ بْنِ وَكِیعِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَاجِبِ  عَنْ الْمَنْبِجِيِّ سِنَانٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ الْبَاقِي

 الْأَعَاجِمُ  تَصْنَعُ مَا بِي تَصْنَعْ لَا سَلْمَانُ یَا لَهُ  قَالَ ثُمَّ ذَلِكَ عَنْ  ص النَّبِيُّ فَزَجَرَهُ یُقَبِّلُهَا ص اللَّهِ  رَسُولِ قَدَمِ يعَلَ سَلْمَانُ انْكَبَّ إِذْ ص النَّبِيِّ  يإِلَ یُقْبِلَانِ بِلَالًا وَ

 قَالَ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ فَاطِمَةَ بِفَضْلِ أَخْبَرْتَنِي إِلَّا بِاللَّهِ سَأَلْتُكَ مَوْلَايَ یَا سَلْمَانُ لَهُ فَقَالَ الْعَبِیدُ یَقْعُدُ كَمَا أَقْعُدُ وَ الْعَبِیدُ یَأْكُلُ مِمَّا آكُلُ اللَّهِ عَبِیدِ مِنْ عَبْدٌ أَنَا بِمُلُوكِهَا

 اللَّهِ  نُورِ مِنْ عَیْنَاهَا وَ اللَّهِ خَشْیَةِ  مِنْ رَأْسُهَا نَاقَةٍ يعَلَ الْقِیَامَةِ  عَرْصَةِ فِي تَجُوزُ الَّتِي الْجَارِیَةُ إِنَّهَا بِیَدِهِ نَفْسِي الَّذِي وَ قَالَ ثُمَّ مُسْتَبْشِراً ضَاحِكاً ص النَّبِيُّ فَأَقْبَلَ

 قَدَّسَتْ  رَغَتْ إِنْ وَ  سَبَّحَتْ مَشَتْ إِنْ اللَّهِ مَجْدِ مِنْ قَوَائِمُهَا وَ اللَّهِ  قُدْسِ  مِنْ ذَنَبُهَا وَ اللَّهِ رِضْوَانِ مِنْ  سَنَامُهَا وَ اللَّهِ  بَهَاءِ مِنْ عُنُقُهَا وَ  اللَّهِ جَلَالِ مِنْ  خِطَامُهَا وَ

 وَ  الْأَشْهَبِ الْعَنْبَرِ مِنَ  أَوْسَطُهَا وَ أَذْفَرَ مِسْكٍ  مِنْ  فَأَوَّلُهَا أَصْنَافٍ  ثَلَاثَةُ مُثِّلَتْ وَ صُنِعَتْ وَ فَخُلِقَتْ جُمِعَتْ عَزِیزَةٌ ورِیَّةٌحُ  إِنْسِیَّةٌ جَارِیَةٌ فِیهِ نُورٍ  مِنْ  هَوْدَجٌ عَلَیْهَا

 الْقَمَرَ  وَ الشَّمْسَ لَغَشِيَ الدُّنْیَا دَارِ يإِلَ خِنْصِرِهَا ظُفُرَ أَخْرَجَتْ لَوْ وَ لَعَذُبَتْ مَالِحَةٍ  أَبْحُرٍ سَبْعَةِ فِي تَفْلَةً  تَفَلَتْ لَوْ الْحَیَوَانِ بِمَاءِ عُجِنَتْ الْأَحْمَرِ  الزَّعْفَرَانِ مِنَ آخِرُهَا
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 از امیرالمومنین ع روایت شده است: (3

سند: این مرد پردهند و ميمي كنند و به ما سالمبر ما عبور مي يمن و شیعیانم بر منبرهایي از نور خواهیم بود كه فرشتگان

پرسند: اینان كیستند؟ طالب است پسر عموي پیامبر ص. ميشود این علي بن ابيكیست و اینان كیستند؟ بدانها پاسخ داده مي

شود او نزد عرش پرسند: خود آن پیامبر عرب و پسر عموي این كجاست؟ گفته ميشود: اینان شیعیان اویند. ميبدانها گفته مي

ورد تو نیازي د، نه در میدهد: اي علي! تو و شیعیانت به بهشت درآیمي ز آسمان از جانب رب العزة ندااي ااست. پس منادي

از پوشند ميو  ،گردندمي شوند و از میوه هاي آنجا متنعمپس وارد بهشت ميبه حسابرسي هست و نه در مورد شیعیانت؛ 

ه پروردگارمان كحمد خدایي را كه از ما غم را بزدود؛ بدرستي »گویند مي و یبا و چیزهایي كه هیچ چشمي ندیده،پرنیان و د

اد؛ پس طالب بر ما منت نهاش علي بن ابيهمان كه با پیامبرش محمد ص و با ولي« .است قدرشناس بسیار و خطاپوش بس

« هل عملست پاداش اكه چه نیكو»حمد خدایي راست كه با این دو از فضل خود بر ما منت نهاد و ما را وارد بهشت كرد 

 (74)زمر/

مان به شما نظر ( كه همانا خداوند رح24)حاقه/« بخورید و بیاشامید گوارایتان باد»دهد: مي اي از آسمان نداپس منادي

 اي در پیش دارید و نه حسابي و نه عذابي.كرده است؛ پس نه سختي

 3491تفسیر فرات الكوفي، ص

 عَنْعَناً عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:نُ بْنُ سَعِیدٍ مُفُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَیْ

[ فَیَقُولُونَ مَنْ هَذَا الرَّجُُل وَ مَْن هَؤُلَاِء فَیُقَالُ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَیَمُرُّ عَلَیْنَا الْمَلَائِكَةُ فَیُسَلِّمُ عَلَیْنَا ]قَالَ  يأَنَا وَ شِیعَتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَ

فَیَقُولُونَ أَیْنَ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ وَ ابْنُ عَمِّهِ  [ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالٍِب ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ فَیُقَالُ مَنْ هَؤُلَاِء قَالَ فَیُقَالُ لَهُمْ هَؤُلَاءِ شِیعَتُهُ َقالَلَهُمْ ]هَذَا

مَاءِ عِنْدَ رَبِّ الْعِزَّةِ یَا عَلِيُّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ أَنْتَ وَ شِیعَتُكَ لَا حِسَابَ عَلَیْكَ وَ لَا عَلَیْهِمْ فَیَقُولُونَ هُوَ عِنْدَ الْعَرْشِ قَالَ فَیُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا » نٌ فَیَقُولُونَتَرَ عَیْ فَیَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ یَتَنَعَّمُونَ فِیهَا مِنْ فَوَاكِهِهَا وَ یَلْبَسُونَ السُّنْدُسَ وَ الْإِسْتَبْرَقَ وَ مَا لَمْ

 الَّذِي مَنَّ عَلَیْنَا الَّذِي مَنَّ عَلَیْنَا بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ بِوَصِیِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَالْحَمْدُ ]وَ الْحَمْدُ[ لِلَّهِ  «الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

                                                      
 قِبَلِ مِنْ النِّدَاءُ فَإِذَا الْقِیَامَةِ عَرْصَةِ فِي فَیَجُوزُونَ یَحْفَظُهَا وَ یَكْلَؤُهَا اللَّهُ وَ وَرَاءَهَا الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ أَمَامَهَا عَلِيٌّ وَ شِمَالِهَا عَنْ مِیكَائِیلُ وَ یَمِینِهَا عَنْ جَبْرَئِیلُ

 وَ  الصِّرَاطَ فَتَجُوزُ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ أُمِّ إِمَامِكُمْ عَلِيٍّ زَوْجَةُ مْنَبِیِّكُ  مُحَمَّدٍ بِنْتُ َفاطِمَةُ هَذِهِ رُءُوسَكُمْ نَكِّسُوا وَ أَبْصَارَكُمْ غُضُّوا الْخَلَائِقِ مَعَاشِرَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهِ

 إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ قَرَأَتْ الْكَرَامَةِ مِنَ لَهَا اللَّهُ أَعَدَّ مَا يإِلَ نَظَرَتْ وَ الْجَنَّةِ يإِلَ دََخلَتْ فَإِذَا بَیْضَاوَتَانِ رَیْطَتَانِ عَلَیْهَا

 وَ أُعْطِكِ سَلِینِي فَاطِمَةُ  یَا إِلَیْهَا جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ فَیُوحِي قَالَ لُغُوبٌ  فِیها یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فِیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ  الْمُقامَةِ  دارَ أَحَلَّنا الَّذِي شَكُورٌ  لَغَفُورٌ  رَبَّنا

 فَاعِارْتِ وَ جَلَالِي وَ عِزَّتِي وَ فَاطِمَةُ یَا إِلَیْهَا اللَّهُ فَیُوحِي بِالنَّارِ  عِتْرَتِي مُحِبَّ وَ مُحِبِّي تُعَذِّبَ لَا أَنْ أَسْأَلُكَ يالْمُنَ فَوْقَ وَ يالْمُنَ أَنْتَ إِلَهِي فَتَقُولُ أُرْضِكِ عَلَيَّ تَمَنِّي

 بِالنَّار. عِتْرَتِكَ مُحِبِّي وَ مُحِبِّیكَ أُعَذِّبَ لَا أَنْ عَامٍ بِأَلْفَيْ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ أَخْلُقَ أَنْ قَبْلِ  مِنْ  نَفْسِي يعَلَ آلَیْتُ لَقَدْ  مَكَانِي
 شاءاهلل.خواهد آند، ان  741. در همین مضمون حدیثي در جلسه بعد و جدیثي هم در جلسه  1
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قَدْ نَظَرَ إِلَیْكُمُ الرَّحْمَُن بِنَظْرَةٍ فَلَا  «كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِیئاً»فَیُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ  «فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِینَ»هِمَا مِنْ فَضْلِهِ وَ أَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ بِ

 1بُؤْسَ عَلَیْكُمْ وَ لَا حِسَابَ وَ لَا عَذَابَ.

 تدبر

 «رٌشَكُو لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ»( 1

 (34ص ،9ج المحیط، البحر چیست دیدگاههاي گوناگوني بیان شده است )به نقل از: «حزن»درباره اینكه مقصود از این 

 كند. )ابوالدرداء(مي الف. احواالت روز قیامت كه انسان را بسیار مضطرب و ناراحت

 مور )قاسم بن محمد(نگراني از اینكه مبادا اعمالمان مورد قبول درگاه خدا قرار نگیرد. )قتاده( و نگراني از عاقبت ا ب.

 هاي انتقال از دنیا تا بهشت )مقاتل(ج. نگراني

 د. ترس از شیطان )كلبي(

 زید(ها آخرت و طوالني شدن درنگ در صراط. )ابنخواهيه. مظلمه

 و. ...

م از آن سه دسته متناسب با اینكه وعده ورود در بهشت در آیه قبل، مربوط به كدااما شاید در یك نگاه كالن بتوان گفت 

 شود:فع حزن در این آیه مختلف ميشد، معناي رمي

هشت راهي دیگر در بهاي دنیاست كه اگر آن آیه صرفا شامل پیشتازان در خوبي باشد منظور از این حزن، غم و اندوه

 (2ندارد )حدیث

اي دارد به برطرف رههاي دنیا، اشابسا آیه، عالوه بر پایان یافتن غمچه اند؛شود كه ظالم بر خویشنیز بشامل كساني و اگر 

دارد اسبت بیشتري با این معنا من« غفور»كه تعبیر  (1شدن غمهایي كه در برزخ و مواقف قیامت دامنگیر آنان شده بود. )حدیث

)كه « شكور»تعبیر  براي اشاره به ظالمان بر خویش؛ و« غفور»اند كه تعبیر ( هرچند كه برخي احتمال داده47، ص17)المیزان، ج

 (34ص ،9ج المحیط، هاست. )البحرمبالغه در تشكر است( براي اشاره به پیشتازان در خوبي

                                                      
 موقف حضرت اند، آورده عبارات در تفاوتي اندك با 176ص األمالي، در صدوق شیخ و 312ص ،8ج الكافي، در كلیني مرحوم كه روایتي . در 1

 :شدند آیه این مشمول و یافتند نجات كه كساني به كندمي اشاره پایان در و دهدمي شرح را آورندمي را جهنم كه قیامت

 نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ ع عْفَرٍجَ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ َأبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا

 تُقَادُ  بِجَهَنَّمَ أُتِيَ الْآخِرِینَ  وَ الْأَوَّلِینَ جَمَعَ إِذَا غَیْرُهُ إِلَهَ لَا اللَّهَ أَنَّ الْأَمِینُ وحُالرُّ أَخْبَرَنِي فَقَالَ  ص اللَّهِ رَسُولُ  ذَلِكَ عَنْ سُئِلَ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ ءَجِي وَ -الْآیَةُ هَذِهِ

 لَأَهْلَكَتِ الْحِسَابِ يإِلَ أَخَّرَهُمْ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ لَا فَلَوْ الزَّفْرَةَ  لَتَزْفِرُ إِنَّهَا وَ زَفِیرٌ  وَ تَغِیظُ وَهْدَةٌ لَهَا الشِّدَادِ الْغِلَاظِ  مِنَ مَلَكٍ أَلْفِ  مِائَةُ زِمَامٍ بِكُلِّ أَخَذَ  زِمَامٍ بِأَلْفِ

 نَبِيَّ  یَا أَنْتَ وَ نَفْسِي نَفْسِي رَبِّ ينَادَ إِلَّا نَبِیّاً لَا وَ مَلَكاً عِبَادِهِ مِنْ  عَبْداً جَلَّ وَ عَزَّ هُاللَّ خَلَقَ فَمَا الْفَاجِرِ وَ مِنْهُمْ الْبَرِّ بِالْخَلَائِقِ یُحِیطُ عُنُقٌ مِنْهَا یَخْرُجُ ثُمَّ الْجَمْعَ

 يالْأُخْرَ  أَمَّا وَ الصَّلَاةُ فَعَلَیْهَا ثَّانِیَةُال أَمَّا وَ الرَّحِمُ  وَ الْأَمَانَةُ فَعَلَیْهَا وَاحِدَةٌ أَمَّا قَنَاطِرَ  ثَلَاثُ عَلَیْهِ السَّیْفِ  حَدِّ مِنْ أَدَقُّ صِرَاطٌ عَلَیْهَا یُوضَعُ ثُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي تُنَادِي اللَّهِ

 الْعَالَمِینَ  َربِّ يإِلَ يالْمُنْتَهَ كَانَ مِنْهَا انَجَوْ فَإِنْ الصَّلَاةُ حَبَسَتْهُمُ مِنْهَا نَجَوْا فَإِنْ الْأَمَانَةُ وَ رَّحِمُ ال فَتَحْبِسُهُمُ عَلَیْهِ الْمَمَرَّ فَیُكَلَّفُونَ غَیْرُهُ إِلَهَ لَا الْعَالَمِینَ رَبِّ عَدْلُ فَعَلَیْهَا

 اغْفِرْ  حَلِیمُ یَا یُنَادُونَ وْلَهُمْحَ الْمَلَائِكَةُ وَ تَْستَمْسِكُ قَدَمٌ وَ تَزِلُّ قَدَمٌ  وَ فَمُتَعَلِّقٌ الصِّرَاطِ يعَلَ النَّاسُ  وَ لَبِالْمِرْصادِ رَبَّكَ إِنَّ  يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ قَوْلُهُ هُوَ وَ  عَزَّ وَ جَلَّ

 إِیَاسٍ  بَعْدَ مِنْكِ نَجَّانِي الَّذِي هِلِلَّ الْحَمْدُ فَقَالَ  إِلَیْهَا نَظَرَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ  بِرَحْمَةِ  اجٍنَ نَجَا فَإِذَا كَالْفَرَاشِ فِیهَا یَتَهَافَتُونَ النَّاسُ وَ سَلِّمْ سَلِّمْ وَ بِفَضْلِكَ عُدْ  وَ اصْفَحْ وَ

 .شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ فَضْلِهِ وَ بِمَنِّهِ
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 «الْحَزَنَ اعَنَّ أَذْهَبَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ»( 2

اندوهي  ودهد كه گویندگان این سخن دچار حزن نشان مي« حزن و اندوه را از ما برد»سپاس گفتن خداوند بر اینكه 

 اند كه موعدش بسر آمد.بوده

 خَوْفٌ  ال هِاللَّ أَوْلِیاءَ إِنَّ أَالبر اولیاء اهلل نه خوفي هست و نه حزني: »فرماید شود با آیاتي كه مياین مطلب چگونه جمع مي

شد و ها ميشتازان در خوبياي بود كه قطعا شامل حال پیآیات قبل به گونه)بویژه كه  (62)یونس/« یَحْزَنُون هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ 

 ؟یر(توان پذیرفت یا خمي بحث بر سر این بود كه آیا ورود دو قسم دیگر را هم

م همراه هكند خوف و حزن عمیقي است كه در آخرت مي اهلل نفي مقصود از آن آیه كه خوف و حزن را از اولیاءالف. 

ارد. مثال دهاي متعارف زندگي دنیوي است كه در سطح عادي زندگي همه وجود ماند؛ اما در این آیه هرگونه حزنانسان مي

 بندد.رخت برمي من انسانها همگي از داپیامبر اكرم ص با مرگ فرزندشان ابراهیم، دچار حزن فراواني شدند؛ و این گونه حزن

 ب. ...

 

 «الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ»( 3

 گویند كه غم و اندوه را از ما برد.بهشتیان در بهشت خدا را سپاس مي

 پس، دنیا دار غم و غصه است.

 شناسینکته تخصصی انسان

 اند؛ و نه ظرفیت دنیا را. اگر توجهسازند؛ نه انسان را درست شناختهكساني كه درصددند بهشت را در زمین برقرار . 1

برآیند، براي رسیدن به و بنا كردن بهشت در زمین كردند كه دنیا سراي غم است، بیش از اینكه در فكر بهشت كردن دنیا مي

 .یتي كه در آخرت غمي نداشته باشندموقع

از آن رها كردن وظایف دنیوي و روي آوردن به رهبانیت را نتیجه گرفتند؛ اي درست نفهمیدند و . همین نكته مهم را عده2

 .و این هم ناشي از نفهمیدن ظرفیت دنیا و كار انسان در دنیاست

در واقع، رهبانیت )كه مسیحیان بدان مبتال شدند( و به دنیا چسبیدن )كه یهودیان بدان مبتال شدند( هر دو ناشي از این 

 چگونه باید از غم و غصه دنیا رها شد.است كه نفهمیدند 

انسان را خداوند در دنیا آفرید تا بتواند با عمل خویش جاي خود در آخرت را رقم بزند و هر غم و اندوهي را در آخرت 

از خود بزداید؛ و این مسیر در دل زندگي دنیا و جامعه است؛ انسان باید در متن جامعه زندگي كند و وظایف اجتماعي خویش 

ا بتمامه انجام دهد تا به بهشت آسماني برسد؛ اما انتظار نداشته باشد بهشتي كه در آسمان است، در همین زمین به چنگش ر

 آید.
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 6/2/1397 لُغُوبٌ  فیها یَمَسُّنا ال وَ  نَصَبٌ فیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا الَّذي 35( آیه 35سوره فاطر )( 735

 ترجمه

آنجا رسد و نه زحمتي اي به ما ميكه ما را از فضل خویش در سراي ماندگار جاي داد، كه نه در آنجا سختيهمان كسي 

 .دهدبه ما دست مي

 نکات ادبی

 أَحَلَّنا

)در « حالل»اند؛ و ( دانسته27)باز كردن گره؛ طه/« باز كردن»و « گشودن» يبه معنا را در اصل« حلل»ماده قبال بیان شد كه 

 گره آن را گشوده و در آن اجازه تصرف داده یيحالل است، گو يزیچ ياند كه وقتجهت حالل گفته نیرا از ا«( حرام»مقابل 

مسافر در  يجهت كه وقت نیاز ا ندیگو«( محل»)و مكان آن را « حلول»را هم « كردن متاقا یيفرود آمدن و در جا»شده است. 

به كار رفته است. به زن و شوهر هم  يگرفتن يكم در مورد هر نزول و جاو كم كند؛يرا باز م شیبارها دیآيفرود م یيجا

 يحالل شده است؛ و برخ يگریبر د كیجهت كه هر  نیاز ا ندیگوي( م23؛ نساء/«حالئل»)جمع آن:  «لیحل»و  «لهیحل»

هم « محله»اند. محل قرار گرفته كیجهت كه در  نیاز ا ندیگو لهیو حل لیحل ينیعالوه بر زن و شوهر، به هر همنش اند:گفته

 اند.گرفته يدر آنجا جا يگروه كیاست كه  يمكان

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-2 331جلسه 

هم « حالل كرد»اند، اما بعید نیست كه معناي )جایگاهي قرار داد( دانسته« محل داد»را عموما به معناي  «أحلّ»در این آیه 

 مد نظر بوده باشد؛ یعني شكر خدایي را كه چنان جایگاهي را براي ما حالل كرد و ما را متنعم فرمود.

 الْم قامَةِ 

 يگری[ و دلهی]قوم و قب« از مردم يجماعت» يبه معنا يكیته است: به كار رف ياصل يدر دو معنا «قوم»قبال بیان شد كه ماده 

برخاستن  يعنینقطه مقابل نسشتن )قعود(،  يماده را در معنا نیاصل ا يبرخ البته .میبرخاستن )انتصاب( و عزم و تصم يبه معنا

 شده است. يوارد عرب يانیاول آن از زبان سر ياند كه معناداده حیالعمل(، دانسته و توض ةیاقدام كردن )فعل يو به كار

؛ إِنَّ 13)ال مَقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، أحزاب/ «گاهیجا»معادل كلمه  ستد،یاياست كه شخص در آن جا م يمكان يبه معنا «مَقام»

 نندینشي؛ و از آن جهت كه در آن م«مقام» ستندیاياز آن جهت كه در آن م «گاهیجا»(، كه به 51، دخان/الْمُتَّقِینَ فِي مَقامٍ أَمِینٍ

 .شودي( گفته م55مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلیكٍ مُقْتَدِر؛ قمر/ )في« مَقعد»

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-1 366جلسه 

اسم مكان است )مكان اقامت، « مَقام»باور است كه  نیبر ا ،يطبراشاره شد كه « مقام»همچنین در مورد خصوص كلمه 

هر  ندمعتقد يجوهرمرحوم طبرسي و نیز ( اما 86، ص21مصدر است )اقامت، ماندن( )جامع البیان، ج« مُقام»ماندن( اما  يجا

قام »كه اگر از باب  اچر (637، ص8البیان، ج)مجمع روديبه كار م «امیموضع ق» يو هم به معنا« اقامت» يدو كلمه هم به معنا

 نی]و اسم مكان آنها در هم شوديم« مُقام»باشد، مصدرش « أقام یُقیم»خواهد بود و اگر از باب « مَقام»باشد، مصدرش « یقوم

http://yekaye.ir/al-balad-90-2/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-1/
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بوضوح در هر « مُقام» می( و ظاهرا در قرآن كر2017، ص5دو صورت خواهد بود.[ )الصحاح، ج  نیبه هم قایدو وزن هم، دق

(؛ اما 35)فاطر/« دارَ الْمُقامَة» يمصدر ي( و در معنا66)فرقان/« ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً »اسم مكان:  يكار رفته: در معنادو معنا به 

كُنُوزٍ ( »46)الرحمن/« خافَ مَقامَ رَبِّهِ »(، 125)بقره/« مَقامِ إِبْراهیم»دارد:  يشتریاسم مكان وضوح ب يدر معنا« مَقام» يكاربردها

وَ ما مِنَّا إِالَّ لَهُ مَقامٌ »(، 51)دخان/« مَقامٍ أَمینٍ إِنَّ الْمُتَّقینَ في»(، 26)دخان/« وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَریمٍ»(، 58)شعراء/« كَریمٍ قامٍوَ مَ

« تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ »(، 73/می)مر «اًقامأَيُّ الْفَریقَیْنِ خَیْرٌ مَ»( ، 79)اسراء/« یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً»(، 164)صافات/« مَعْلُومٌ 

 (14/می)ابراه« لِمَنْ خافَ مَقامي»(، 71/ونسی)« كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَقامي»(، 107)مائده/« فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما»( ، 39)نمل/

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-13 432جلسه 

 یَمَسُّنا

اند: تفاوتشان به . در تفاوت مس و لمس، گفتهباشديكردن م« لمس» يبه معنانزدیك كردن « مس» ریتعبقبال بیان شد كه 

تعبیر به  .روديدست هم به كار م ریكردن در مورد غ« مس» ریاما تعب شوديحتما با دست انجام م« لمس كردن»است كه  نیا

 .روديم ارهم به ك يرمادیغ يدر معناها« مس» دیگر،

  /http://yekaye.ir/hud-001-113 90جلسه 

 نَصَبٌ 

بوده كه به عنوان  يگسن« النَّصْب»و  ؛«يزینگه داشتن چ میبر پا داشتن و مستق»بر  كنديداللت م« نصب»ماده قبال بیان شد 

آمده )وَ ما  میرآن كردر ق ریاخ ياست كه دوتا« أَنْصَاب»و « نُصُب»و « نَصَائِب»كه جمع آن  انددهیپرستيداشته و ممي بت برپا

جهت  نیاز ا باشديم يزحمت و خستگ ورنج  يبه معنا« نَصَب»( و 90، مائدة/الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ  وَ ؛ 3، مائده/النُّصُبِ  يذُبِحَ عَلَ

است )عامِلَةٌ  آمده میكلمه اسم فاعلش هم در قرآن كر نیكه رمقش تمام شود؛ از ا ستدیصاف با ياانسان به اندازه یيكه گو

شخص  يبرا آن سهم یيجهت كه گو نیاست، ظاهرا از ا يزیشخص از چ بهرههم به عنوان حظ و  «بینص(. »3ناصِبَةٌ؛ غاشیة/

 .شده استمورد نظر برپا داشته 

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-48 287جلسه 

 (637ص ،8ج البیان،مجمع)« حُزن»و « حَزَن»شود، شبیه هم تلفظ مي« بصْنُ»به صورت  «نَصَب»افزاییم كه كلمه اكنون مي

 ل غ وبٌ 

 قرآن،ال ألفاظ مفردات؛ 256: ص ،5ج اللغة، المقاییس معجمباشد )ميبه معناي ضعف و خستگي و رنج « لغب»ماده 

 القرآن ماتكل في التحقیقرود )آید به كار ميفرسا پیش مي( و غالبا در مورد ضعفي كه در قبال كارهاي سخت و طاقت742ص

 (205ص ،10ج الكریم،

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-13/
http://yekaye.ir/hud-001-113/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-48/
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آید و به لحاظ )خستگي و ضعف( پیش مي« لغب» به معناي آن چیزي است كه به واسطه آن« لغوب»از فراء نقل شده كه 

تواند صفت براي كلمه محذوف باشد، یعني نحوي در این آیه ممكن است صفتي باشد كه قائم مقام مصدر شده است؛ و مي

 1(35ص ،9ج المحیط، البحر)« أمر لغوب»

كه براي كاري ایستاده متحمل  به معناي رنج و مشقتي است كه كسي« نصب»اند كه گفته« لغوب»و « نصب»در تفاوت 

است؛ ولي  خود سختي و تكلف« نصب»خستگيِ حاصل از آن رنج و مشقت را گویند؛ به تعبیر دیگر، « لغوب»شود، اما مي

 2(614ص ،3ج حالي است. )الكشاف،نتیجه و حاصل آن كه نوعي خستگي و بي« لغوب»

 (38ق/ ؛لُغُوبٍ  مِنْ مَسَّنا ما وَتنها دوبار در قرآن كریم آمده است )مورد دیگر: « لغب»ماده 

 اختالف قرائت

هم قرائت شده است؛ و از صاحب لوامح نقل شده « لَغوب»در برخي از قرائتهاي كمتر مشهور به صورت « لُغوب»كلمه 

 3(35ص ،9ج المحیط، البحرنه صفت )مصدر باشد؛ « قبول»كه ]در این صورت[ ممكن است همانند 

 حدیث

 فرمود: گوید: از رسول اهلل ص شنیدم كه به حضرت علي ع ميابوسعید خدري مي( 1

و نه غم و  اي در هنگام مرگ است، و نه وحشت در قبر،علي جان! بشارت، بشارت! كه همانا براي شیعیان تو، نه سختي

 اندوهي در روز حشر؛ 

را كه از ما  حمد خدایي»گویند مي تكانند ومي آیند و خاك از سر و صورتبینم كه از قبرها بیرون ميمي گویي آنان را

 سراي در خویش فضل از را ما كه كسي همان .است قدرشناس بسیار و خطاپوش بسغم را بزدود بدرستي كه پروردگارمان 

 (35-34)فاطر/« .دهدمي دست ما به آنجا متيزح نه و رسدمي ما به ايسختي آنجا در نه كه داد، جاي ماندگار

 349-348تفسیر فرات الكوفي، ص

هِ ص یَقُولُ خُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّالدِّهْقَانُ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْ يفُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَ

 :لِعَلِيٍّ

وْمَ النُّشُورِ دَ الْمَوْتِ وَ لَا وَحْشَةٌ فِي الْقُبُورِ ]وَ لَا حُزْنٌ یَ [ كَرْبٌ ]حَسْرَةٌ[ عِنْشِیعَتِكَ ]لِشِیعَتِكَ  يعَلِيُّ أَبْشِرْ وَ بَشِّرْ فَلَیْسَ عَلَ یَا 

ذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَ [ رُءُوسِهِمْ وَ لِحَاهُمْ یَقُولُونَنْالْقُبُورِ[ یَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ ]مِ وَ لَكَأَنِّي بِهِمْ یَخْرُجُونَ مِنْ َجدَثِ

 «.یها نَصَبٌ وَ ال یَمَسُّنا فِیها لُغُوبٌ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ال یَمَسُّنا فِ

 

                                                      
: اللوامح صاحب قال و. مائت موت: كقولهم لغوب، كأنه المحذوف، للمصدر صفة یكون أن جاز و السحور، و كالفطور به، یلغب ما هو: الفراء قال.  1

 لغوب، أمر أي لمضمر، صفة جعلته شئت إن و كالقبول، مصدرا یكون أن یجوز
 الفتور من یلحقه فما اللغوب أما و. له المزاول لألمر المنتصب تصیب التي المشقة و التعب النصب: قلت اللغوب؟ و النصب بین الفرق ما: قلت فإن.  2

 .الفترة و الكالل من منه یحدث ما و نتیجته: اللغوب و. الكلفة و المشقة نفس: فالنصب النصب، بسبب

 )نظر صاحب لوامح را در دو پاورقي قبلتر مالحظه كنید( .بفتحها: السلمي و طالب أبي بن علي و الالم، بضم لغوب،: الجمهور قرأ و.  3



301 

 شود:نمازي در روز غدیر ذكر شده كه بعد از آن دعایي آمده كه در فرازي از آن دعا گفته مي( از امام صادق ع 2

ار بده تا ما را توفي خدایا ! زندگي ما را بهترین زندگي و مرگ ما را بهترین مرگ و بازگشتگاه ما را بهترین بازگشتگاه قر

در سَراي  و منزل گزیدن گرفتن در بهشت خویش به رحمتتكني در حالي كه از ما راضي باشي و براي ما واجب گرداني جاي 

 «ست دهد.اي به ما رسد و نه زحمتي آنجا به ما دسراي ماندگار از فضل خویش، كه نه در آنجا سختي»تو و بازگشت به 

 751ص ،2ج المتهجد، مصباح ؛95ص ،(للمفید) المزار كتاب ؛147ص ،3ج األحكام، تهذیب

 بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَاسِطِيُّ حَسَّانَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ  الْهَمْدَانِيُّ يمُوسَ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحُسَیْنِيُّ الْحَسَنِ  بْنُ الْحُسَیْنُ

 هَاتَیْنِ دُبُرِ فِي دُعَائِكَ مِنْ لْیَكُنْ وَ قَالَ ثُمَّ  ... یَعْدِلُ خُمٍّ غَدِیرِ یَوْمِ صِیَامُ یَقُولُ ع الصَّادِقَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْعَبْدِيُّ الْحُسَیْنِ

 ... تَقُول أَنْ الرَّكْعَتَیْنِ

 لَنَا أَوْجَبْتَ قَدْ  رَاضٍ عَنَّا أَنْتَ وَ  وَفَّانَاتَ يحَتَّ الْمُنْقَلَبِ خَیْرَ مُنْقَلَبَنَا وَ الْمَمَاتِ خَیْرَ مَمَاتَنَا وَ الْمَحْیَا خَیْرَ مَحْیَانَا اجْعَلْ وَ اللَّهُمَّ

 « ...لُغُوب فِیها یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فِیها یَمَسُّنا ال فَضْلِكَ مِنْ الْمُقَامَةِ دَارِ» يإِلَ الْإِنَابَةَ وَ دَارِكَ فِي يالْمَْثوَ وَ بِرَحْمَتِكَ جَنَّتِكَ حُلُولَ

 

 هاي خود فرمودند:فرازي از یكي از خطبه( امیرالمومنین ع در 3

پس به اعمال خویش همت گمارید تا همسایگان خداوند شوید در سراي او؛ همسایگاني كه پیامبران با آنان رفیق شوند 

هایشان برتر از آن باشد كه اندك صدایي از آتش را بشنوند؛ و بدنهایشان مصون از آن و فرشتگان آنان را زیارت كنند و گوش

 اشد كه با سختي ویا زحمتي مواجه شوند...ب

 183ه، خطبه هج البالغن

 نَارٍ  حَسِیسَ تَسْمَعَ أَنْ أَسْمَاعَهُمْ أَْكرَمَ وَ مَلَائِكَتَهُ أَزَارَهُمْ وَ رُسُلَهُ بِهِمْ  رَافَقَ دَارِهِ فِي اللَّهِ جِیرَانِ مَعَ تَكُونُوا بِأَعْمَالِكُمْ فَبَادِرُوا

 .نَصَبا وَ لُغُوباً يتَلْقَ  أَنْ أَجْسَادَهُمْ صَانَ وَ أَبَداً

 

 ( از ابوذر روایت شده است:4

روند. هنگامي كه سلمان به پیامبر رسید خود را روي پاي ایشان انداخت سلمان و بالل را دیدم كه به سوي پیامبر ص مي

ها با شاهانشان رفتار من آنچنان كه عجم و شروع به بوسیدن آن كرد. پیامبر بشدت وي را برحذر داشت و فرمود: سلمان! با

اي از بندگان خدا هستم؛ از آنچه بندگان مي خورند مي خورم؛ و آن گونه كه بندگان مي نشینند مي كنند رفتار نكن! من بندهمي

 نشینم.

 دهم كه از فضایل فاطمه س در روز قیامت برایم بفرمایي!سلمان گفت: سَرورم! تو را به خدا سوگند مي

اي است كه ضرت خندان و خوشحال بدو روي كرد و فرمود: به كسي كه جانم به دست اوست سوگند، همانا او بندهح

زمامش از جالل از نور خداست؛ و  خشیت خداست؛ و چشمانششود كه سرِ آن مَركب، از در روز قیامت بر مَركَبي سوار مي

پاهایش از مش از قدس خداست؛ و ز رضوان خداست؛ و دُخداست؛ و گردنش از بهاء ]نور عظمت[ خداست؛ و كوهانش ا

گوید؛ بر او هودجي از كند تقدیس ميگوید؛ و هنگامي كه صدا ميرود تسبیح ميمجد و شكوه خداست؛ هنگامي كه راه مي
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؛ سه گونه پس آفریده شده و ساخته شده و تمثل یافته است اي نایاب، جمع شدهنور است، كه در آن زني است از انس، حوري

اش از عنبر سیاه و سفید، و پایانش از زغفران سرخ؛ كه به آب حیات آمیخته شده؛ اگر ست؛ میانهبوابتدایش از مُشكِ خوش

آب دهاني بر هفت دریاي شور بیفكند همگي شیرین شوند؛ و اگر ناخن انگشت كوچكش در سراي دنیا بیرون آید، ]نورش[ 

سمت راستش روان است و میكائیل سمت چپش؛ علي پیش رویش است و حسن و حسین  ماه و خورشید را بپوشاند؛ جبرئیل

آید كنند كه ندایي از جانب خداوند عز و جل ميع پشت سرش؛ و خداوند حافظ و نگهبانش؛ پس در عرصه قیامت عبور مي

پیامبرتان، همسر علي ع امامتان؛  كه اي خالیق! چشمانتان را فرواندازید و سرها به زیر افكنید؛ این فاطمه است دختر محمدص

دو پارچه سفید بر تن دارد؛ چون وارد بهشت شود و بدانچه خداوند مادر حسن و حسین ع؛ پس، از صراط مي گذرد در حالي 

 از كرامت برایش مهیا فرموده نظر افكند، قرائت كند: 

 قدرشناس بسیار و خطاپوش بسه پروردگارمان حمد خدایي را كه از ما غم را بزدود بدرستي ك» بسم اهلل الرحمن الرحیم؛

رسد و نه زحمتي آنجا اي به ما ميهمان كسي كه ما را از فضل خویش در سراي ماندگار جاي داد، كه نه در آنجا سختي .است

 « دهد.به ما دست مي

 ات كنم.تا راضيخواهي[ بدهم؛ و آرزو كن خداوند عز و جل به وي وحي كند: فاطمه! بخواه تا به تو ]هر چه مي

خواهم دوستداران من و دوستداران عترتم را به آتش گوید: خدایا ! تو آرزوي من و فوق هر آرزویي هستي؛ از تو ميمي

عذاب نكني. پس خداوند به او وحي كند: فاطمه! به عزت و جالل و جایگاه رفیعم سوگند؛ دو هزار سال پیش از آنكه آسمان 

 گذاشته بودم كه دوستدار تو و دوستدار عترت تو را به آتش عذاب نكنم.و زمین را بیافرینم قرار 

 475-472ص الظاهرة، اآلیات تأویل

 مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ الْوَهَّابِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ  حَدَّثَنَا قال اهلل رحمه بابویه بن محمد جعفر أبو الشیخ

 سُلَیْمَانَ  عَنْ الْجَرَّاحِ بْنِ وَكِیعِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَاجِبِ عَنْ الْمَنْبِجِيِّ سِنَانٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ الْبَاقِي عَبْدِ  مُحَمَّدٍ أَبِي عَنْ الشَّعْرَانِيِّ

 اللَّهِ  رَسُولِ قَدَمِ  يعَلَ سَلْمَانُ انْكَبَّ إِذْ ص النَّبِيِّ يإِلَ یُقْبِلَانِ بِلَالًا وَ سَلْمَانَ رَأَیْتُ: قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ ذَرٍّ أَبِي عَنْ ظَبْیَانَ ابْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ

 مِمَّا آكُلُ اللَّهِ عَبِیدِ مِنْ عَبْدٌ أَنَا بِمُلُوكِهَا الْأَعَاجِمُ تَصْنَعُ  مَا بِي تَصْنَعْ لَا سَلْمَانُ  یَا لَهُ قَالَ ثُمَّ ذَلِكَ عَنْ ص النَّبِيُّ فَزَجَرَهُ یُقَبِّلُهَا ص

 النَّبِيُّ فَأَقْبَلَ قَالَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ فَاطِمَةَ بِفَضْلِ أَخْبَرْتَنِي إِلَّا بِاللَّهِ سَأَلْتُكَ  مَوْلَايَ یَا سَلْمَانُ لَهُ فَقَالَ الْعَبِیدُ یَقْعُدُ  كَمَا أَقْعُدُ  وَ الْعَبِیدُ یَأْكُلُ

 عَیْنَاهَا وَ اللَّهِ خَشْیَةِ مِنْ رَأْسُهَا نَاقَةٍ يعَلَ الْقِیَامَةِ  عَرْصَةِ  فِي تَجُوزُ  الَّتِي الْجَارِیَةُ إِنَّهَا بِیَدِهِ نَفْسِي الَّذِي وَ قَالَ ثُمَّ مُسْتَبْشِراً ضَاحِكاً ص

 اللَّهِ  مَجْدِ ِمنْ قَوَائِمُهَا وَ اللَّهِ قُدْسِ مِنْ ذَنَبُهَا وَ اللَّهِ رِضْوَانِ مِنْ سَنَامُهَا وَ  اللَّهِ بَهَاءِ مِنْ عُنُقُهَا وَ اللَّهِ جَلَالِ مِنْ خِطَامُهَا وَ اللَّهِ نُورِ مِنْ

 ثَلَاثَةُ مُثِّلَتْ وَ صُنِعَتْ وَ فَخُلِقَتْ جُمِعَتْ عَزِیزَةٌ  حُورِیَّةٌ إِنْسِیَّةٌ جَارِیَةٌ فِیهِ نُورٍ مِنْ هَوْدَجٌ عَلَیْهَا قَدَّسَتْ رَغَتْ إِنْ وَ سَبَّحَتْ مَشَتْ إِنْ

 فِي تَفْلَةً تَفََلتْ لَوْ الْحَیَوَانِ بِمَاءِ عُجِنَتْ الْأَحَْمرِ الزَّعْفَرَانِ مِنَ آخِرُهَا وَ الْأَشْهَبِ  الْعَنْبَرِ مِنَ أَوْسَطُهَا وَ أَذْفَرَ مِسْكٍ مِنْ فَأَوَّلُهَا أَصْنَافٍ

 عَنْ مِیكَائِیلُ وَ یَمِینِهَا عَنْ جَبْرَئِیلُ الْقَمَرَ وَ  الشَّمْسَ لَغَشِيَ الدُّنْیَا دَارِ يإِلَ  خِنْصِرِهَا ظُفُرَ  أَخْرَجَتْ لَوْ وَ لَعَذُبَتْ مَالِحَةٍ أَبْحُرٍ سَبْعَةِ

 جَلَّ  اللَّهِ قِبَلِ مِنْ النِّدَاءُ فَإِذَا الْقِیَامَةِ عَرْصَةِ فِي فَیَجُوزُونَ یَحْفَظُهَا وَ یَكْلَؤُهَا اللَّهُ وَ وَرَاءَهَا الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ أَمَامَهَا عَلِيٌّ وَ شِمَالِهَا

 الْحُسَیْنِ  وَ الْحَسَنِ  مِّأُ  إِمَامِكُمْ عَلِيٍّ زَوْجَةُ نَبِیِّكُمْ مُحَمَّدٍ بِنْتُ فَاطِمَةُ هَذِهِ رُءُوسَكُمْ نَكِّسُوا وَ أَبْصَارَكُمْ غُضُّوا الْخَلَائِقِ مَعَاشِرَ جَلَالُهُ

 الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ قَرَأَتْ  الْكَرَامَةِ مِنَ لَهَا اللَّهُ  أَعَدَّ مَا يإِلَ نَظَرَتْ وَ الْجَنَّةِ يإِلَ دَخَلَتْ فَإِذَا بَیْضَاوَتَانِ رَیْطَتَانِ عَلَیْهَا وَ الصِّرَاطَ فَتَجُوزُ
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 یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فِیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ  دارَ أَحَلَّنا الَّذِي شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِیمِ

 يالْمُنَ فَوْقَ وَ  يالْمُنَ أَنْتَ إِلَهِي فَتَقُولُ أُرِْضكِ عَلَيَّ تَمَنِّي وَ أُعْطِكِ سَلِینِي فَاطِمَةُ یَا إِلَیْهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَیُوحِي قَالَ لُغُوبٌ  فِیها

 نَفْسِي يعَلَ آلَیْتُ لَقَدْ مَكَانِي ارْتِفَاعِ وَ جَلَالِي وَ عِزَّتِي وَ فَاطِمَةُ  یَا إِلَیْهَا اللَّهُ  فَیُوحِي بِالنَّارِ عِتْرَتِي مُحِبَّ وَ مُحِبِّي تُعَذِّبَ  لَا أَنْ  أَسْأَلُكَ

 1.بِالنَّار عِتْرَتِكَ مُحِبِّي وَ مُحِبِّیكَ أُعَذِّبَ لَا أَنْ عَامٍ بِأَلْفَيْ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ أَخْلُقَ أَنْ قَبْلِ مِنْ

 تدبر

 «لُغُوبٌ  یهاف یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا الَّذي( »1

 ؛(504ص ،9ج نور، تفسیر) بینند، نه از عمل خویشبهشتیان همه آنچه در بهشت برایشان مهیا شده را از فضل خداوند مي

  (48ص ،17ج المیزان،گذشت ) 32كه در آیه « الفضل الكبیر»و این فضل، ظاهرا اشاره است به همان 

اي از زوال نياوال آنجا سراي اقامت همیشگي است و دیگر نگرا هاي خداوند در حق آنان این است كهو از باالترین فضل

 نیست. اي همراهو نابودي نیست؛ و ثانیا آن نعمتها با اندك زحمت و ناخوشایندي

 

 «لُغُوبٌ  فیها یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فیها یَمَسُّنا ال»( 2

. كندينم« مسّ »آنها را سختي و زحمتي بلكه فرمود: در آنجا  كشند،يرنج نمافتند و به سختي نميدر آنجا آنها  نفرمود

 الكریم، رآنالق كلمات في التحقیقاست ) رار كردنبرقترین حد تماس یعني كمترین و سطحي لمس كردن، ، به معنايمسّ كردن

 يوقت م،یرقرآن ك گرید يدر جا با آنها ندارد. يو تماس دیآياصال سراغشان نمو زحمت در آنجا رنج  يعنی؛ (206ص ،10ج

 ي( و از مالقات با خستگ62: لَقَدْ لَقینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَبا )كهف/دیفرمايخسته شدن را برساند م« نصب»با كلمه  خواهديم

 است. در حد تماس هم انكار شده يتنها در حد مالقات، بلكه حتنه« نصب»ط با ابارت هیآ نی. اما در ادیگويسخن م

 یشناسانسان یتخصص نکته

 يزندگ يعیو طب يو از عوارض عاد ،يرا دو امر درون نهایاست كه ا ختهیآم يما چنان با رنج و خستگ يویدن يزندگ

و قبول  هايتدارند درباره ضرورت كنار آمدن با رنج و سخ يمفصل يهابحث يشناساز مكاتب روان ياریو بس م؛یكنيقلمداد م

 داشت. يايو خستگ رنجيب يتوان زندگينم یيو گو ؛يزندگ نفكیآنها به عنوان جزء ال

ن، رنج و انسا نهایي يقیحق ياما در زندگ است؛یدن يمربوط به زندگ يتیوضع نیكه چن دیبگو خواهديم هیآ نیا دیشا

 .كنديار نمبا انسان برقر ياندك تماس يامر حت نیاست خارج از انسان، كه در بهشت، ا يندارد؛ و رنج، امر یيزحمت جا

                                                      
 كند در متن نیاوردم:بسط خاص طلب مي . در ذیل این آیه، این حدیث هم مطرح شده كه چون شرح و 1

 مَنْ  وَ مُضَرَ وَ رَبِیعَةَ لِمِثْ فِي شَفَاعَتَهُ قَبِلَ وَ  الْقَبْرِ ضَغْطَةِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ للَّهُا أَعَاذَهُ مُؤْمِناً كَانَ وَ الزَّوَالِ بَعْدَ الْخَمِیسِ یَوْمَ مَاتَ مَنْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ

 أَبَداً النَّارِ فِي يالنَّصَارَ بَیْنَ وَ نَهُبَیْ اللَّهُ یَجْمَعِ لَمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْأَحَدِ یَوْمَ مَاتَ مَنْ وَ داًأَبَ النَّارِ فِي الْیَهُودِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ اللَّهُ یَجْمَعِ لَمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ السَّبْتِ یَوْمَ مَاتَ

 مَعَنَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حَشَرَهُ مُؤْمِنِینَالْ مِنَ الثَّلَاثَاءِ یَوْمَ مَاتَ مَنْ وَ أَبَداً النَّارِ فِي أُمَیَّةَ بَنِي نْمِ أَعْدَائِنَا بَیْنَ وَ بَیْنَهُ اللَّهُ یَجْمَعِ لَمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْإِثْنَیْنِ یَوْمَ مَاتَ مَنْ وَ

 فِیهَا یَمَسُّهُ لَا فَضْلِهِ مِنْ مُقامَةِ الْ دارَ أَحَلَّهُ  وَ بِمُجَاوَرَتِهِ أَسْعَدَهُ وَ الْقِیَامَةِ  یَوْمَ لْحَشْرِ ا عَذَابِ مِنْ  اللَّهُ  وَقَاهُ الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ  مَاتَ مَنْ  وَ يالْأَعْلَ الرَّفِیقِ  فِي

 (165ص ،(للشعیري)األخبار جامع) .لُغُوبٌ فِیهَا یَمَسُّهُ لَا وَ نَصَبٌ
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 1در سر پروراند. یيسودا نیچن دینبا م،یهست ایو مادام كه در دن دهد؛ي( رخ مهایفقط در بهشت )ف يتیوضع نیچن البته

 

 «لُغُوبٌ  فیها یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فیها یَمَسُّنا ال»( 3

 )زحمت و رنج(؟« لغوب»)سختي و مشقت( تاكید كرد و هم بر « نصب»بر  چرا هم

آید؛ و دومي ناظر است به خستگي و هایي كه به طور طبیعي در زندگي هركس پیش مياست به سختي اولي ناظرالف. 

؛ المیزان، 6402، ص8البیان، جشود. )مجمعزحمتي كه انسان براي گذران زندگي و طلب معاش و سایر نیازمندیها بدان مبتال مي

 (483، ص17ج

( شاید كسي 614ص ،3ج نتیجه آن سختي است )الكشاف، ،اي است خستگي« لغوب»خود سختي است و « نصب»ب. 

خواهد بر تفاوت تمام و اشكال كند كه وقتي علت و سبب نبود، معلولش هم نخواهد بود. اما قرآن كریم به این نحوه بیان مي

الي كه بعد هاي دنیا خبري هست؛ و نه حتي از حس و حكمال بهشت با سراي دنیا اشاره كند؛ یعني نه خود سختي و مشقت

 4(35ص ،9ج المحیط، شود. )اقتباس از البحرها دامنگیر انسان مياز سختي

 .... ج

 

 «لُغُوبٌ  یهاف یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا الَّذي»( 4

 (504ص ،9ج نور، تفسیر) .غم نه و دارد وجود يخستگ نه بهشت در يول است آوريخستگ دنیا، در حدّ از بیش عمر طول

 

 

                                                      
  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-48گذشت. « بِمُخْرَجینَ مِنْها هُمْ ما وَ نَصَبٌ فیها الیَمَسُّهُمْ»به مناسبت آیه  287جلسه  2. این مطلب قبال در تدبر1
 .غیره و المعاش طلب في متعبة و إعیاء فیها یصیبنا ال و أي «لُغُوبٌ فِیها یَمَسُّنا ال وَ» مشقة و عناء الجنة في یصیبنا ال «نَصَبٌ فِیها یَمَسُّنا ال».  2
 من الخلود دار في حالین جعلنا الذي: يالمعن و .غیره و المعاش طلب في التعب و العي: الالم بضم اللغوب و المشقة، و التعب بفتحتین النصب . و 3

 نشاء ما فیها لنا إن أي نرید ما طلب في كالل ال و عي فیها یمسنا ال و تعب و مشقة الجنة هي و الدار هذه في یمسنا ال علیه منا استحقاق غیر من فضله

 ال و أكلت ما یحسن ال و أكلت، ال و شبعت ما: تقول أنت و مسببه؟ يانتف و السبب نفي إذا حكمه فما مسببه، يانتف السبب يانتف إذا: قلت فإن.  4

 يتعال أنه: فالجواب مشقة؟ ال و إعیاء فیها یمسنا ال التركیب لكان األسلوب هذا يعل جاء فلو ینعكس، ال و الشبع، انتفاء األكل انتفاء من یلزم ألنه شبعت،

 و كالبیوت اإلعیاء فیه یمس موضع و الصحاري، و كالبراري المتاعب و المشاق فیه یمس موضع: قسمین يعل أماكنها فإن الدنیا، لدار الجنة مخالفة بین

 و نصب موضع يإل منها نخرج ال و أي: لُغُوبٌ فِیها یَمَسُّنا ال وَ الدنیا لدار المتاعب مظان لیست ألنها نَصَبٌ، فِیها یَمَسُّنا ال: فقال الصغار، فیها التي المنازل

 .اإلعیاء فیها فیمسنا إلیها نرجع

http://yekaye.ir/al-hegr-15-48/
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 نَجْزي كَذلِكَ عَذابِها مِنْ عَنْهُمْ یُخَفَّفُ ال وَ فَیَمُوتُوا عَلَیْهِمْ يیُقْض ال جَهَنَّمَ نارُ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ وَ 36( آیه 35( سوره فاطر )736

 7/2/1397 كَفُورٍ كُلَّ

 ترجمه

آن بر آنها تخفیف  شود تا بمیرند و نه از عذابورزیدند آنان را آتش جهنم است؛ نه بر آنان حكم ميو كساني آنان كه كفر 

 دهیم.شود؛ اینچنین هر ]شخص[ بسیار ناسپاسي را جزا ميداده مي

 نکات ادبی

 یی قْض

رساندن امور.  انیو پا تیو به نها ،كردن كار كسرهیداللت دارد بر محكم و متقن كردن و  «يقض»ماده قبال بیان شد كه 

حكام را شده كه ا دهینام نام نیجهت بد نیبد «يقاض»و صادر شده است و  افتهی تیاست كه قطع يحكم يبه معنا «قضاء»

ر معلوم شده كا تینكته مطلب تمام شده و نها نیا« قضاء»است كه در كلمه  نیدر ا« حكم»و « قضاء»و تفاوت  سازديم يجار

 . شوديتوجه م تشیو قطع يكاربه جهت محكم« حكم»اما در  ست،مد نظر ا

با عمل، توسط خدا  ایاند كه ممكن است با كالم كرده انیب« دادن امور صلهیجدا كردن و ف»ماده را  نیا ياصل يمعنا يبرخ

سَبْعَ  فَقَضاهُنَ»است و  ياعالم حكم قطع يبه معنا (23)إسراء/ «اهُ یرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِ وَ قَضي»توسط بشر، انجام شود؛ مثال  ای

گونه به  نیآن[ است؛ كه ا نشیاز آن ]= تمام شدن كار آفر افتنیو فراغت  جادی( اشاره به ا12)فصلت/ «نِیوْمَی يفِ ماواتٍسَ

 ( 200)بقرة/« مَناسِكَكُمْ  تُمْیفَإِذا قَضَ »رساندن در مورد بشر هم به كار رفته است:  انیپا

 مالِكُ  ایوَ نادَوْا » كنديم كسرهیجهت كه كار انسان را  نیدر مورد مرگ هم به كار رفته است از ا هیماده گاه به نحو كنا نیا

 يبوده كه انسان به طور قطع يكه سخن گفتنديم «هیقض»ها در منطق «گزاره»جهت به  نی(؛ و از ا77)زخرف/« رَبُّكَ  نایعَلَ قْضِیلِ

 .دارد ستا كردهيم انیب

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-36 526جلسه 

 از امیرالمومنین ع ده معنا و كاربرد این ماده در قرآن كریم بیان خواهد شد. 1ان شاءاهلل در حدیث

 ف وركَ

چون دانه  شوديگفته م« كافر»به كشاورز  كند؛يكردن م يداللت بر پوشاندن و مخف در اصل« كفر»ماده  قبال بیان شد كه

است كه چنان  ياقدام يهم به معنا «ریتكف»و  پوشانديهم كفاره است چون گناه را م« كفاره»و  كنديم يرا در دل خاك مخف

خوب است( ]البته  يه در مورد نابود شدن كارهاانجام نداده )در مقابل حبط ك يانسان گناه یيكه گو پوشانديگناه را م يرو

 .[معناست نیبد« إكفار» ریتعب يكه در زبان عرب مییگويم «ریتكف»را  يگریحكم كردن به كفر شخص د ،يدر زبان فارس

 «ياسناسپ» يو به معنا «شكر»و هم در نقطه مقابل  ،«پوشانديحق را م» رایز روديبه كار م مانیكفر، هم در نقظه مقابل ا

نعمت،  يداده كه در مورد ناسپاس حیتوض يراغب اصفهان ر،یمطلب اخ نیخصوص ا در .پوشاندينعمت را م رایز روديبه كار م

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-36/
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« كافر»)كه فاعل آن، « كُفر» ری( غالبا تعبينیدي)ب عتیو در مورد انكار خدا و نبوت و شر رود،يبه كار م« كفران» ریغالبا تعب

 .رودياست( به كار م

ماده را  نیمشتقات ا ،ينیدي)كفران نعمت( و ب يناسپاس يدو معنا نیبا توجه به ا میاگر بخواه شانیا حاتیاساس توض بر

 :مییبگو دیبا میكن يدسته بند

 ترغیبل« كَفّار»است و« كَفور» كند،يكفران نعمت م ادیكه ز يو كس رود،ينعمت به كار م يناسپاس يغالبا برا« كفران». الف

 .شودياستفاده م« كَفَرَة» ریاز تعب كنديكه كفران نعمت م يجمع بستن كس ياست، و غالبا برا« كَفور»از 

« كُفّار»است كه جمع آن « كافر»است  عتیشر اینبوت  ایكه منكر خدا  يو كس رود،يبه كار م ينیديب يغالبا برا« كُفر». ب

 (716-714است. )مفردات ألفاظ القرآن، ص

 روديبه كار م« كافر» ریو كشاورز هم تعب« زارع» يپراستعمال است وگرنه چنانكه اشاره شد برا يمعان نهایشود كه اتوجه  و

به همان  توانديباشد و م )كشاورزان(« زُرّاع» يبه معنا توانديم د،یسوره حد 20 هیاست در آ« كافر»كه جمع « كُفّار»و لذا 

 مخالفان اسالم باشد. يمعنا

 روديبه كار م عتیمنكر خدا و نبوت و شر يفقط به معنا« كافر»غالبا كلمه  ينیذكر است كه اگرچه در فرهنگ د به الزم

اهلل،  تیوال يكه به جا يچنانكه كسان روديبه كار م ریتعب نیهم ا يو امامت اله تیدر مورد منكر وال يقرآن اتیاما در ادب

منافق هم )كه ظاهرا مسلمان است و خدا و  يو حت( 256شده )بقره/ يمعرف« كفر» نباشند كارشا رفتهیطاغوت را پذ تیوال

 (. 3-1؛ منافقون/138-137را قبول دارد( كافر خوانده شده است )نساء/ عتینبوت و شر

  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-50 205جلسه 

 مداده بود كه كفر در قرآن به پنج معنا به كار رفته: كفر حجود )انكار( ]كه دو قس حیگذشت كه توض يثیحد قبال نیهمچن

[، ترك آنچه خدا دستور داده، كفر برائت و كفر ستادنیا قتیكامال آگاهانه در برابر حق ایظن و گمان، و ي: انكار از روشديم

 نعمت 

 /jathiyah-http://yekaye.ir/al-45-24 1ثی، حد159جلسه

 «نَجْزِی»

 دهد انجام را آن كار و گیرد قرار دیگري چیز جاي در چیزي كه است آن معناي به اصل در «جزي» ماده قبال بیان شد كه

 رایج( بدي با بدي و خوبي با خوبي) كردن جبران و كردن كفایت معناي در و( 48/بقره شَیْئا؛ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ  تَجْزِي ال یَوْماً)

 مانند) امكاناتي عوض در كه چرا ،(29/توبه( )گیرندمي كتاب اهل از كه مالیاتي)=  «جزیة» كلمه است ماده همین از و شده؛

 .شوندمي مندبهره آن از اسالمي جامعه در كه است( … و امنیت

 هم و خوب كار مقابل در هم جزا اما رود؛مي كار به نعمت برابر در همواره شكر كه است این در «شكر» با «جزا» تفاوت

 رود.مي كار به بد كار مقابل در

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-7 404جلسه 

http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-45-24/
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307 

 1اختالف قرائت

 در اغلب قرائات به همین صورت مفعل معلوم به همراه مفعول رایج است؛ « كُلَّ نَجْزي»قرائت عبارت 

اما در قرائت اهل بصره )ابوعمرو( و روایت ابوحاتم از نافع )قاري اهل مدینه( و نیز قرائت خلف )از قراء عشره( به 

 ،9ج المحیط، البحر؛ 6412ص ،8ج ان،البی )فعل مجهول به همراه نایب فاعل( قرائت شده است. )مجمع« كُلُّ  یُجزَي»صورت 

 (363ص

 حدیث

در قرآن كریم  كه به صورت متشابه ]با معاني گوناگون(« قضاء»( روایت شده است كه از امیرالمومنین ع درباره كلمه 1

 آمده سوال شد؛ فرمودند:

 این كلمه بر ده وجه با معاني مختلف به كار رفته است كه عبارتند از:

طعي اعالم كردن(، شدن از كار(، قضاء عهد )عهدي را به اتمام رساندن(، قضاء اعالم )مطلب را به طور ق قضاء فراغ )فارغ

ردن(، قضاء قضاء فعل )كاري را انجام دادن(، قضاء ایجاب )امري را واجب كردن(، قضاء كتاب )امري را مكتوب و معین ك

وت )مرگ را نازل بین افراد(، قضاء خلق )آفریدن(، قضاء نزول ماتمام )امري را به پایان رساندن(، قضاء حكم )قضاوت كردن 

 كردن(؛

  :ه كردیم كه تو متوج ياز جنّ را به سو يكه گروه يهنگام»اما تفسیر قضاء فراغ شدن از چیزي، آن است كه فرمود

 يوه سب فارغ شددادند پس چون در نزد آن حاضر شدند، گفتند: ساكت گوش فرا دهید و چون يقرآن را گوش م

ه از مناسك خویش و هنگامي ك» فرماید( ؛ و نیز اینكه مي29)احقاف/ كه انذاركننده بودند. يقوم خود بازگشتند در حال

 (200)بقره/« فارغ شدید پس خدا را ذكر كنید

 )را نپرستید پروردگارت چنین عهد كرد كه جز او»، آن است كه فرمود:  اما قضاء عهد )عهدي را به اتمام رساندن »

كه  يهنگام ينبود [مقدس يواد] يو تو در طرف غرب»و شبیه آن است آنچه در سوره قصص آمده كه ( 23)اسراء/

 (44)قصص/« عهد بستیم يما امر رسالت را به موس

                                                      
 دو مورد دیگر اختالف قرائت در این آیه گزارش شده است: 35ص ،9ج المحیط، . در البحر 1

 عیسي، قرأ و...  مسببه، فانتفي یهم،عل القضاء انتفي فالمعني النصب معنیي أحد علي هو و النفي، جواب في منصوبا النون بحذف فَیَمُوتُوا،: الجمهور قرأ

 .یقضي ال علي معطوفة تكون أن وجهها بالنون، فیموتون،: الحسن و

 مستحقب. رغی أشرب فالیوم: كقوله بالمتصل، المنفصل شبه الفاء بإسكان یخفف ال و: عمرو أبي عن الوارث عبد قرأ: عطیة ابن قال
 يعل فإنه بالنون «نَجْزِي» قرأ من...  بالنصب كلَ بالنون «نَجْزِي» الباقون و فاعله یسم لم ما يعل «كفور كلُ یُجزَي» وحده خلف و عمر أبو قرأ.  2

 «عَنْهُمْ یُخَفَّفُ ال» و «عَلَیِْهمْ يیُقْض ال» قبله ما أن فحجته به للمفعول الفعل بناء يعل قرأ من و نفسه عن يتعال اهلل من اإلخبار وجه
 .بالرفع كل للمفعول، مبنیا بالیاء: نافع عن حاتم أبو و عمرو، أبو و كل نصب و للفاعل، مبنیا كُلَّ، نَجْزِي: الجمهور قرأ و.  3
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 كردیم كه ریشه  اعالمرا به او و ما این امر »فرمود:  اما قضاء اعالم )مطلب را به طور قطعي اعالم كردن(، آن است كه

اسرائیل در كتاب  يو ما به بن»( و نیز اینكه فرمود 66)حجر/« خواهد بودشوند، بریده يكه وارد صبح م يهنگام اینان

 (4)اسراء/« تردید دو بار در زمین فساد خواهید كرد.يكردیم كه شما ب ياعالن حتم

 )عني انجام بده ی( 72)طه/« ايكنندهپس قضا كن آنچه قضا »فرمود:  ، آن است كه اما قضاء فعل )كاري را انجام دادن

ا كه انجام شدني رتا خداوند انجام دهد آنچه »و نیز آنكه خداوند در سوره انفال فرمود « ايآنچه را كه انجام دهنده

 اوان است؛( یعني آنچه را كه در علم سابقش بود را انجام دهد؛ و مانند این در قرآن فر42)انفال/« بوده است

 ه قضا رانده كو شیطان هنگامي »فرمود:  ، همانند آن است كه در مورد عذاب )عذاب را واجب كردن( اما قضاء ایجاب

ر موردش دقضایش رانده شد آنچه كه »( و شبیه آن است مطلبي كه در سوره یوسف آمده كه 22)ابراهیم/« شد، گفت

 جب التحقق، حتمي[ شد.كردید واجب ]وا( یعني امري كه در مورد آن سوال مي41)یوسف/« سوال كردید

 )و این امري »در داستان حضرت مریم فرمود:  ، آن است كه اما قضاء كتاب و حتم )امري را مكتوب و معین كردن

 شده بود؛( یعني معلوم و معین21)مریم/« حتمي بود

 )كه موسي آن  پس هنگامي»فرمود:  ، آن است كه خداوند در سوره قصص اما قضاء اتمام )امري را به پایان رساندن

( یعني آن شرطي را كه با وي شرط شده بود را به اتمام رساند؛ و نیز شبیه سخن 29)قصص/« مدت را به پایان رساند

( یعني هنگامي 28)قصص/« هر یك از این دو موعد را به قضا كنم، تحمیلي بر من نخواهد بود»حضرت موسي ع كه 

 كه به اتمام رسانم.

 بین آنها به حق قضاوت شد و گفته شد كه »فرمود:  ، آن است كه ت كردن بین افراد(اما قضاء حكم )حكم و قضاو

و خداست »( یعني بینشان حُكم ]= قضاوت[ شد؛ و نیز اینكه فرمود 75)زمر/« حمد خداي را كه پروردگار جهانهاست

همانا خداوند است كه  صادر نتوانند كرد، يخوانند هیچ حكميخدا م يكه به جا يكند و كسانيم به حق قضاوتكه 

« كند و او بهترین جداكنندگان استو خداوند به حق قضاوت مي»( و نیز اینكه فرمود 20)غافر/« شنوا و بیناست.

كثیر است؛ وگرنه مربوط به قرائات غیر عاصم و ابن« یقضي»( ]توجه شود كه قرائت این آیه به صورت 57)انعام/

است[ و نیز این « كندیَقُصُّ: حكایت مي»ساس قرائت وي تنظیم شده، به صورت هاي كنوني غالبا بر اعاصم )كه قرآن

 «و بین آنان به عدل و داد قضاوتشد»كه در سوره یونس فرمود 

 )(12)فصلت/« پس هفت آسمان را در دو روز آفرید»فرمود:  ، آن است كه اما قضاء خلق )آفریدن 

 و ندا دادند اي مالك! »ند سخن جهنمیان است در سوره زخرف: ، همان اما قضاء نزول موت )مرگ را نازل كردن(؛

( یعني گفتند كه مرگ بر آنان نازل شود تا 77)زخرف/« كنندگانیدپروردگارت كار ما را یكسره كند؛ گفت: شما درنگ

« شودميشود تا بمیرند و نه از عذاب بر آنها تخفیف داده نه بر آنان حتم مي»راحت شوند؛ و مانند آن است اینكه 

 [موریانه] زمینپس چون مرگ را بر او حتم كردیم جز جنبنده »( در قصه حضرت سلیمان آمده است كه 36)فاطر/

( كه منظور خداوند این است كه هنگامي كه مرگ 14)سبأ/« از مرگش آگاه نساختخورد آنها را ياو را م يكه عصا

 «را بر او نازل كردیم
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 20-18، ص90بحار األنوار، ج

عن أمیر المؤمنین صلوات اهلل علیه في أصناف آیات القرآن و أنواعها و تفسیر بعض آیاتها بروایة النعماني و هي رسالة  ورد

 ...مفردة مدونة

فَمِنْهُ قَضَاءُ فَرَاغٍ وَ قَضَاءُ عَهْدٍ وَ مِنْهُ ي سَأَلُوهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنِ الْمُتَشَابِهِ فِي الْقَضَاءِ فَقَالَ هُوَ عَشَرَةُ أَوْجَهٍ مُخْتَلِفَةُ الْمَعْنَ

 مِنْهُ قَضَاءُ حُكْمٍ وَ فَصْلٍ وَ مِنْهُ َقضَاءُ خَلْقٍ قَضَاءُ إِعْلَامٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ فِعْلٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ إِیجَابٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ كِتَابٍ وَ مِنْهُ قَضَاءُ إِتْمَامٍ وَ

 ؛زُولِ الْمَوْتِوَ مِنْهُ قَضَاءُ نُ

وَ إِذْ صَرَْفنا إِلَیْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا »ءِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَي أَمَّا تَفْسِیرُ قَضَاءِ الْفَرَاغِ مِنَ الشَّيْ

 ؛«فَإِذا قَضَیْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ »فَلَمَّا قُضِيَ أَيْ فَلَمَّا فَرَغَ وَ كَقَوْلِهِ  مَعْنَي« قَوْمِهِمْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلي

نْتَ بِجانِبِ اْلغَرْبِيِّ وَ ما كُ»أَيْ عَهد وَ مِثْلُهُ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ « رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ قَضي»أَمَّا قَضَاءُ الْعَهْدِ فَقَوْلُهُ تَعَالَي 

 ؛أَيْ عَهِدْنَا إِلَیْهِ« مُوسَي الْأَمْرَ  إِذْ قَضَیْنا إِلي

بَنِي  ضَیْنا إِليوَ قَ»وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ « مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُالءِ »أَمَّا قَضَاءُ الْإِعْلَامِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَي 

 ؛أَيْ أَعْلَمْنَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ مَا هُمْ عَامِلُونَ« إِسْرائِیلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ

لِیَقْضِيَ اللَّهُ »أَيِ افْعَلْ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ وَ مِنْهُ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ « فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ»أَمَّا قَضَاءُ الْفِعْلِ فَقَوْلُهُ تَعَالَي فِي سُورَةِ طه 

 ؛أَيْ یَفْعَلُ مَا كَانَ فِي عِلْمِهِ السَّابِقِ وَ مِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِیرٌ« أَمْراً كانَ مَفْعُولًا

أَيْ لَمَّا وَجَبَ الْعَذَابُ وَ مِثْلُهُ « وَ قالَ الشَّیْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ»ذَابِ كَقَوْلِهِ تَعَالَي فِي سُورَةِ إِبْرَاهِیمَ ع أَمَّا قَضَاءُ الْإِیجَابِ لِلْعَ

 ؛هُ تَسَاءَلَانِمَعْنَاهُ أَيْ وَجَبَ الْأَمْرُ الَّذِي عَنْ« قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِیهِ تَسْتَفْتِیانِ»فِي سُورَةِ یُوسُفَ ع 

 ؛أَيْ مَعْلُوماً « وَ كانَ أَمْراً مَقْضِیًّا»أَمَّا قَضَاءُ الْكِتَابِ وَ الْحَتْمِ فَقَوْلُهُ تَعَالَي فِي قِصَّةِ مَرْیَمَ 

لَمَّا أَتَمَّ شَرْطَهُ الَّذِي شَارَطَهُ عَلَیْهِ وَ كَقَوْلِ أَيْ فَ« مُوسَي الْأَجَلَ فَلَمَّا َقضي»وَ أَمَّا قَضَاءُ الْإِتْمَامِ فَقَوْلُهُ تَعَالَي فِي سُورَةِ الْقَصَصِ 

 ؛مَعْنَاهُ إِذَا أَتْمَمْتُ« أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فاَل عُدْوانَ عَلَيَّ»مُوسَي ع 

وَ اللَّهُ »أَيْ حُكِمَ بَیْنَهُمْ وَ قَوْلُهُ تَعَالَي « لَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَقُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِیَل الْحَمْدُ لِ»وَ أَمَّا قَضَاءُ الْحُكْمِ فَقَوْلُهُ تَعَالَي 

وَ هُوَ  وَ اللَّهُ یَقْضِي بِالْحَقِّ»وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ « ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُیَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال یَقْضُونَ بِشَيْ

 ؛«بِالْقِسْطِ  وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ»وَ قَوْلُهُ تَعَالَي فِي سُورَةِ یُونُسَ « خَیْرُ الْفَاصِلِینَ 

 ؛أَيْ خَلَقَهُنَّ « ي یَوْمَیْنِفَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِ»وَ أَمَّا قَضَاءُ الْخَلْقِ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ 

یَنْزِلَ أَيْ لِ« وَ نادَوْا یا مالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ »وْتِ فَكَقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ فِي سُورَةِ الزُّخُْرفِ وَ أَمَّا قَضَاءُ إِنْزَالِ الْمَ

 لَا یَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الْمَوْتُ فَیَسْتَرِیحُوا وَ مِثْلُهُ فِي قِصَّةِ أَيْ« عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ ال یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها يال یُقْض»عَلَیْنَا الْمَوْتَ وَ مِثْلُهُ 

 .لَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْهِ الْمَوْت يیَعْنِي تَعَالَ« مَوِْتهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ  يفَلَمَّا قَضَیْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَل»سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ 

 

 ( عمرو بن ثابت روایت كرده است كه امام باقر ع فرمودند:2

 دهند همانند عوعوي سگان و گرگان؛ اي سر ميچشند زوزههمانا جهنمیان از دردناكي عذابي كه مي
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میرند و نه از عذابشان بدانها تخفیف شود تا بنه كارشان یكسره مي»كني درباره كساني كه اي عمرو! پس چه گمان مي

 ( 36)فاطر/« شودداده مي

اند گرسنه؛ از فرط گریه چشمانشان ناتوان، كر و الل و كور، صورتهایشان سیاه، طردشدگانند در آنجا و در آنجا تشنگاني

 اند و بر آنان رحم نشود؛ و در عذابشان تخفیف ندهند؛پشیمان، مورد غضب واقع شده

شكنند و با هاي آتشین درهم ميخورند و با قالبنوشند و از زقوم ميشوند و از آب جوشان ميور ميدر آتش شعله

 شوند؛گرزها كوبیده مي

شوند، و با شیاطین در بند كنند در حالي كه آنان در آتش به روافتاده، كشیده ميفرشتگان غِالظ و شِداد بر آنان رحم نمي

 شوند؛ غل و زنجیر ميشوند، و با زنجیرهاي گران مي

 اگر دعا كنند برایشان مستجاب نشود و اگر حاجتب بخواهد حاجتشان برآورده نشود؛ 

 این است حال كسي كه وارد جهنم شود.

 557األمالي) للصدوق(، ص

بِي َحمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ 

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: 

[ الْعَذَابِ مَا ظَنُّكَ یَا عَمْرُو بِقَوْمٍ لَا یُقْضَي مِإِنَّ أَهْلَ النَّارِ یَتَعَاوَوْنَ فِیهَا كَمَا یَتَعَاوَي الْكِلَابُ وَ الذِّئَابُ مِمَّا یَلْقَوْنَ مِنْ أَلَمِ ]أَلِی

عُمْيٍ مُسْوَدَّةٍ وُجُوهُهُمْ خَاسِئِینَ فِیهَا نَادِمِینَ عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا عِطَاشٍ فِیهَا جِیَاعٍ كَلِیلَةٍ أَبْصَارُهُمْ صُمٍّ بُكْمٍ 

بُونَ وَ مِنَ الزَّقُّومِ یَأْكُلُونَ وَ عَلَیْهِمْ فَلَا یُرْحَمُونَ وَ مِنَ الْعَذَابِ فَال یُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَ فِي النَّارِ یُسْجَرُونَ وَ مِنَ الْحَمِیمِ یَشْرَمَغْضُوبٍ 

وُجُوهِهِمْ وَ  [ فِي النَّارِ یُسْحَبُونَ عَلي الشِّدَادُ لَا یَرْحَمُونَ وَ هُمْ ]فَهُمْبِكَلَائِبِ النَّارِ یُحْطَمُونَ وَ بِالْمَقَامِعِ یُضْرَبُونَ وَ الْمَلَائِكَةُ الْغِلَاظُ

ذِهِ حَالُ مَنْ سَأَلُوا حَاجَةً لَمْ تُقْضَ لَهُمْ هَمَعَ الشَّیَاطِینِ یُقَرَّنُونَ وَ فِي الْأَنْكَالِ وَ الْأَغْلَالِ یُصَفَّدُونَ إِنْ دَعَوْا لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُمْ وَ إِنْ 

 دَخَلَ النَّارَ.

 

دارد ( از امام صادق ع درباره زیارت امیرالمومنین ع روایتي نقل شده است كه در فرازي از آن شخص دست به دعا برمي3

 گوید:و مي

 ان بچشان؛خدایا ! قاتالن پیامبرانت و قاتالن جانشینان پیامبرانانت را با همه لعنتهایت لعنت كن؛ و گرماي آتش را به آن

اي كه افراد را به جاي خدا به خود ها و الت و عزي و جِبت و هر مدعيها و فرعونها و طاغوتخدایا لعنت كن جِبت

 سازي راخواند؛ و هر دروغگوي حدیثمي

 دوستدارانشان را لعنتي فراوان؛ خدایا آنان را لعنت كن و شیعیانشان و پیروانشان و اولیایشان و یاورانشان و

 ایا قاتالن امیرالمومنین ع را لعنت كن )سه بار(خد

 خدایا قتالن امام حسن ع و امام حسین ع را لعنت كن )سه بار(

 خدایا قاتالن ائمه ع را لعنت كن )سه بار(
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 خاطر آنكه با والیان حدایا آنان را عذاب كن به عذابي كه احدي از جهانیان را آن گونه عذاب نكني؛ و بر عذابشان بیفزا به

 امر تو درگیر شدند؛ و برایشان عذابي مهیا فرما كه براي احدي از مخلوقاتت روا نداري!

ام حسن ع و امام حسین خدایا لعنت كن بر قاتالن یاران پیامبرت را، و قاتالن یاران امیرالمومنین ع را، و قاتالن یاران ام

ترین مرتبه جهنم كه قتل رسیدند، عذابي دوچندان در پایینع را، و قاتالن همه كساني را كه در مسیر والیت آل محمد ص به 

اند د سر به زیر افكندهاند؛ در پیشگاه خداونشدهدر مورد عذابشان بر آنها تخفیف داده نشود در حالي كه در آنجا گرفتار و رانده

ر میان بندگان دنت و پیروان آنها بینند به خاطر كشتن عترت پیامبران و رسوالاي كه به چشم خود ميو با پشیماني و خواري

 صالح تو؛

 اي در آسمانت و در زمینت.ترین نهانشان و در آشكارترین آشكاريخدایا آنان را لعنت كن در نهاني

بن  دیس)فرحة الغري  ؛590-589، ص2من ال یحضره الفقیه، ج ؛143-142، ص(332عقده، مع )ابنفضائل أمیر المؤمنین 

 234المزار الكبیر )ابن المشهدي(، ص ؛97، ص(يترجمه عالمه مجلس ،طاووس

حدّثني یونس بن  ل:قال: حدّثنا ذبیان بن حكیم، قا ابن عقدة، قال: أخبرنا أحمد بن الحسین بن عبد الملك األودي البزاز

 ...علي هنك، و قل: اغتسل و امشيإذا أردت زیارة قبر أمیر المؤمنین علیه السّالم فتوضّأ و  ظبیان، عن أبي عبد اللّه، قال:

 نَاتِكَ وَ أَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ أَنْبِیَائِكَ وَ قَتَلَةَ أَوْصِیَاءِ أَنْبِیَائِكَ بِجَمِیعِ لَعَ

 [مُلْحِدٍدث/ ]مح الْجِبْتَ وَ كُلَّ نِدٍّ یُدْعَي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ كُلَّ وَاللَّهُمَّ الْعَنِ الْجَوَابِیتَ وَ الطَّوَاغِیتَ وَ الْفَرَاعِنَةَ وَ اللَّاتَ وَ الْعُزَّي 

اللَّهُمَّ الْعَنْ  -ؤْمِنِینَ ثَلَاثاًیرِ الْمُاللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ أَمِ -هُمْ وَ مُحِبِّیهِمْ لَعْناً كَثِیراًمُفْتَرٍ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ أَوْلِیَاءَهُمْ وَ أَعْوَانَ 

 َو ضَاعِفْ عَلَیْهِمْ عَذَابَكَ لَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً لَا تُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَال -اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْأَئِمَّةِ ثَلَاثاً -قَتَلَةَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ثَلَاثاً

 لْقِكَ قُّوا وُلَاةَ أَمْرِكَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ عَذَاباً لَمْ تُحِلَّهُ بِأَحَدٍ مِنْ خَشَا ]بما[ كَمَا

تَلَةِ مَنْ صَارِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ عَلَي قَاللَّهُمَّ وَ أَدْخِلْ عَلَي قَتَلَةِ أَنْصَارِ رَسُولِكَ وَ قَتَلَةِ أَنْصَارِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَي قَتَلَةِ أَنْ

عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَ هُمْ فِیهَا مُبْلِسُونَ مَلْعُونُونَ  عَذَاباً مُضَاعَفاً فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ الْجَحِیمِ لَا یُخَفَّفُ  1قُتِلَ فِي وَلَایَةِ آلِ مُحَمَّدٍ أَجْمَعِینَ

لَّهُمَّ مَةَ وَ الْخِزْيَ الطَّوِیلَ لِقَتْلِهِمْ عِتْرَةَ أَنْبِیَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ الناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَدْ عَایَنُوا النَّدَا

 2.الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرِّ السِّرِّ وَ ظَاهِرِ الْعَلَانِیَةِ فِي سَمَائِكَ وَ أَرْضِك

                                                      
 . در المزار، این فراز اخیر به این صورت آمده است: 1

هِمَا، وَ مَنْ نَصَبَ لِآلِ مُحَمَّدٍ نَ وَ قَتَلَةِ أَنْصَارِهِ وَ قَتَلَةِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ أَنْصَارِقَتَلَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِی يقَتَلَةِ رَسُولِكَ وَ َأوْلَادِ رَسُولِكَ وَ عَلَ ياللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَ 

 وَ شِیعَتِهِمْ حَرْباً مِنَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ،

 مشابه این عبارات هست: اي كه از امام هادي ع روایت شده، فرازيدر یكي از زیارات جامعه 2

وْا عَلَیْهِ وَ غَصَبُوهُ خَِلافَتَهُ وَ وهُ وَ َظلَمُوا وَصِیَّهُ وَ حَلُّوا عَقْدَهُ وَ نَكَُثوا بَیْعَتَهُ وَ اعْتَدَوَ أَنَّ الَّذِینَ كَذَّبُوهُ وَ خَالَفُوا عَلَیْهِ وَ جَحَدُوا حَقَّهُ وَ أَنْكَرُوا فَضْلَهُ َو اتَّهَمُ

خَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَ لَا یُ -ا غَیْرَهُمْ ذَائِقُو الْعَذَابِ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَا أَمْرَهُ وَ أَسَّسُوا الْجَوْرَ وَ الْعُدْوَانَ عَلَي أَهْلِ النَّبِيِّ ص وَ قَتَلُوهُمْ وَ تَوَلَّوْنَبَذُو

البلد األمین ) مْ فِي النَّارخِزْيَ الطَّوِیلَ مَعَ الْأَذَلِّینَ الْأَشْرَارِ قَدْ كُبُّوا عَلَي وُجُوهِهِ[ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ یُعَایِنُونَ النَّدَامَةَ وَ الْمتبعون ]مُتْعَبُونَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ مَلْعُونُونَ 

 (298و الدرع الحصین، ص
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 تدبر

 «فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزي كُلَّ كَفُورٍ عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ ال یُخَفَّ هُمْ نارُ جَهَنَّمَ ال یُقْضيوَ الَّذینَ كَفَرُوا لَ( »1

معني نجا بيعذاب جهنم بقدري شدید است كه جهنمیان آرزوي مرگ دارند؛ اما مرگي در كار نخواهد بود؛ چون مرگ در آ

 است.

 شناسینکته تخصصی انسان

 اش است. باالترین و ارزشمندترین مطلب براي هركس، حیات و ادامه بقا و زندگي

« خودش»؛ یعني «راحت شود»خواهد خسته شده؛ و مي« این زندگي»كند از در یك نگاه عمیق، حتي كسي كه خودكشي مي

د ادامه بقایش بدون این زندگي و خواهتر است؛ و در ناخودآگاه خویش، ميراحت« این زندگي»گیرد كه بدون را در نظر مي

 با راحتي باشد!

ها عیان گردیده، اما ببینید كه چه اندازه در آنجا تحت با اینكه آنجا بسیاري از حقایق بر همگان مكشوف شده و ناخودآگاه

 كنند!فشارند كه باز تقاضاي نیست و نابود شدن مي

 

 «عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ ال یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزي كُلَّ كَفُورٍ  یُقْضي وَ الَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ال( »2

 كند: نه مردن و نیست و نابود شدني در كار است، و نه كم شدن عذاب؛عذاب جهنم انسان را كامال مستأصل و درمانده مي

 اند؛ت كه در دنیا كردهآنان است؛ یعني ما به ازاي كارهایي اس« جزاي»این 

 تواند در دنیا كارهایي بكند كه جزاي آن، این اندازه شدید باشد!یعني انسان مي

 

 «كَذلِكَ نَجْزي كُلَّ كَفُورٍ ...وَ الَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ( »3

 (505ص ،9ج نور، كفر، نوعي كفران نعمت است )تفسیر

 .انداند كه بسیار ناسپاسكسانيهمان  دندیآنان كه كفر ورز

 نکته تفسیری

 دهیم.كننده را چنین كیفر ميفرماید افراد بسیار كفرانگوید و در پایانش ميدر آیه ابتدا از كیفر كفرپیشگان سخن مي

یمان؛ و در دو معناي مختلف به كار رود )یكي در مقابل ا« كفر»دهد كه حتي اگر به لحاظ معنایي، كلمه این آیه نشان مي

 شود؛ دیگري در مقابل شكرگزاري(، اما در منطق قرآن كریم، به لحاظ مصداقي این دو معنا بر هم منطبق مي

 یعني هر كافري بسیار ناسپاس است و هر بسیار ناسپاسي كافر است.

 

 «یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِهاعَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ ال  وَ الَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ال یُقْضي( »4

 در شد؛ خواهد بسته او روي به نیز نجات درهاي تمام بست، خود روي به را سعادت درهاي تمام و شد كافر كه كسي

 (504ص ،9ج نور، )تفسیر. تخفیف نه و است مرگ نه جا آن
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 «كَذلِكَ نَجْزي كُلَّ كَفُورٍ( »5

 (505ص ،9ج نور، )تفسیر. است مهم خصلت نیست، مهم در مجازات، فرد

 

 

 فیهِ  یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ  وَ  أَ  نَعْمَلُ  كُنَّا الَّذي غَیْرَ  صالِحاً  نَعْمَلْ  أَخْرِجْنا رَبَّنا فیها یَصْطَرِخُونَ  هُمْ  وَ 37( آیه 35( سوره فاطر )737

 8/2/1397 نَصیرٍ مِنْ لِلظَّالِمینَ فَما فَذُوقُوا النَّذیرُ  جاءَكُمُ  وَ تَذَكَّرَ مَنْ

 ترجمه

كردیم؛ آیا شما را يغیر از آنچه م و آنان در آنجا فریاد بركشند پروردگارا ما را بیرون آور ]كه[ عمل صالحي انجام دهیم

مان هیچ ه ظالشد؛ و به سوي شما انذاردهنده ]نیز[ آمد؛ پس بچشید، كعمري ندادیم كه در آن متذكر شود كسي كه متذكر مي

 یاوري ندارند.

 نکات ادبی

 یَصْطَرِخ ونَ 

اند كه صدایي ( و برخي تاكید كرده348ص ،3ج اللغة، المقاییس كند )معجمدر اصل به صداي بلند داللت مي« صرخ»ماده 

گرفتن ي ( و تفاوتش با یار641ص ،8ج البیان، ؛ مجمع185ص ،4ج العین، كتابشود )است كه براي درخواست كمك بلند مي

 الكریم، نالقرآ كلمات في )التحقیق )معونة و غواث( در همین است كه درخواست كمك با فریاد و صداي بلند همراه است.

 (223ص ،6ج

( و 185ص ،4ج العین، كتاباست )« فریادرس»( به معناي 22؛ ابراهیم/بِمُصْرِخِيَّ أَنْتُمْ ما وَ بِمُصْرِخِكُمْ أَنَا ما)« مُصرِخ»

رود كه در شدتها و ه كار مي( هم به همان معناست، و در خصوص كسي ب43م؛ یس/لَهُ صَریخَ فَال نُغْرِقْهُمْ نَشَأْ إِنْ وَ)« صریخ»

 (185ص ،4ج العین، كتاب) روندتنگناها نزد او به فریادرسي مي

 اد زدن درخواست كمك كردن است.معناي با فری( به 18هُ؛ قصص/یَسْتَصْرِخُ بِالْأَمْسِ اسْتَنْصَرَهُ الَّذِي فَإِذَا)« استَصرَخ»

؛ فیها طَرِخُونَیَصْ هُمْ وَشود )تلفظ مي« اصطراخ»به صورت « اصتراخ»رود، به جاي و وقتي این ماده به باب افتعال مي

تعال ق و اسقرار گرفته كه هر دو حالت اطبا« ر»و « ص»بین دو حرف « ت»اند كه چون حرف و در توجیه آن گفته (37فاطر/

 (641ص ،8ج البیان، شود. )مجمعمي« ط»دارد، قلب به 

 مورد در قرآن كریم به كار رفته است. 5این ماده همین 
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 1اختالف قرائت

 حدیث

 ( از امام كاظم ع از پدرانشان از امیرالمومنین ع روایت شده كه پیامبر ص به من فرمودند:1

رگ؛ ماي نیست مگر دیدن ا ببیند كه چشمش روشن شود فاصلهعلي! بین كسي كه تو را دوست دارد و اینكه چیزي ر

 (37)فاطر/« كردیمغیر از آنچه مي پروردگارا ما را بیرون آور ]كه[ عمل صالحي انجام دهیم»سپس این آیه را تالوت فرمود 

« عمل صالحي دهیمانجام  پروردگارا ما را بیرون آور ]كه[»گویند یعني اینكه دشمنانش هنگامي كه داخل جهنم شوند مي

آیا شما شما را »شود در دشمني با او؛ پس در جواب آنها گفته مي« دیدمغیر از آنچه انجام مي»در خصوص والیت علي ع 

مبر ص است؛ كه همان پیا« شد؛ و به سوي شما انذاردهنده ]نیز[ آمدعمري ندادیم كه در آن متذكر شود كسي كه متذكر مي

رابر آتش مانع بكه یاریشان كند و از آن نجاتشان دهد و در « هیچ یاوري ندارند»حق آل محمد ص در « پس بچشید كه ظالمان»

 آنها شود..

 474ص الظاهرة، اآلیات ؛ تأویل328-327ص مستدركاتها، و جعفر بن علي مسائل

 أَخِیهِ  عَنْ  جَعْفَرٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ارُالْعَطَّ  سَهْلٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 : قَالَ مَعِینَأَجْ عَلَیْهِمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ دِّهِجَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَي

 نَعْمَلْ  أَخْرِجْنا رَبَّنا» اتَلَ ثُمَّ الْمَوْتَ یُعَایِنَ أَنْ إِلَّا عَیْنُهُ بِهِ قَرُّتَ مَا یَرَي أَنْ  بَیْنَ  وَ یُحِبُّكَ مَنْ بَیْنَ مَا عَلِيُّ ص: یَا اللَّهِ  رَسُولُ لِي قَالَ

 «نَعْمَلُ كُنَّا الَّذِي غَیْرَ صالِحاً

 لَهُمْ فَیُقَالُ وَتُهُعَدَا فِي نَعْمَلُ كُنَّا الَّذِي غَیْرَ ع عَلِيٍّ وَلَایَةِ فِي اًصَالِح نَعْمَلْ أَخْرِجْنَا رَبَّنَا قَالُوا النَّارَ دَخَلُوا إِذَا أَعْدَاءَهُ  أَنَّ یَعْنِي

 «نَصِیرٍ مِنْ» مُحَمَّدٍ  لِآلِ «لِلظَّالِمِینَ فَما فَذُوقُوا» ص النَّبِيُّ هُوَ وَ «رُ النَّذِی جاءَكُمُ وَ تَذَكَّرَ مَنْ فِیهِ  یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ» الْجَوَابِ فِي

 .عَنْهُ  یَحْجُبُهُمْ لَا وَ مِنْهُ یُنْجِیهِمْ لَا وَ یَنْصُرُهُمْ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:2

رغم آرزوهاي طوالني؛ در مورد دنیا همچون از كساني مباش كه به آخرت امید دارند بدون عمل؛ و امید به توبه دارند علي

دهند؛ اگر از آن بدانان داده شود سیر گویند ولي در آن همانند كساني كه بدان رغبت دارند كار انجام ميزاهدان سخن مي

وند؛ از شكرِ ]= اداي حقِ[ آنچه به وي داده شده ناتوان است؛ و در عین حال، در آنچه ششوند و اگر داده نشود قانع نمينمي

كند كه خودش انجام پذیرد؛ و مردم را به اموري امر ميكند اما خودش نهي نميجوید؛ مردم را نهي ميمانده، بیشتر از آن را مي

دهد؛ و از بدكاران بیزار است در حالي خودش از آنان است؛ دهد؛ صالحان را دوست دارد اما كارهاي آنان را انجام نمي نمي

گوید چقدر كار كند؛ مياش بدیها را رها نميهایش، در عین حال در زندگيشمرد به خاطر كثرت بديمرگ را ناخوشایند مي

                                                      
 المحیط، البحر. )الدرج في بها ملفوظا الوصل همزة اجتالب و باإلدغام اذكر، من فیه یذكر ما: األعمش قرأ و. رَتَذَكَّ مَنْ فِیهِ  یَتَذَكَّرُ  ما: الجمهور قرأ . و 1

 (36ص ،9ج

 (37ص ،9ج المحیط، البحر) جمعا النذر: ءقري و. أمته نذیر نبي كل األنبیاء، هم و جنس، النذیر و
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الي كه در پروراند در حكنم كه خسته شوم، چرا دست روي دست نگذارم و آرزو كنم؟! پس آرزوي مغفرت را در سر مي

( در مورد آنچه 37)فاطر/« شدشود در آن، كسي كه متذكر ميمتذكر مي»ور است؛ عمري سپري كرده است كه معصیت غوطه

كند خریدم برایم بهتر بود؛ در حالي كه همچنان عمر ضایع ميكردم و زحمتش را به جان ميگوید اگر كاري ميسپري شده مي

شود و یافت، مغرور ميشود و همین كه سالمت اي كه داشته پشیمان ميكاريخاطر كم خیال است؛ اگر مریض شود بهو بي

شود؛ در جایي كه گمان گردد ناامید ميافتد و وقتي كه مبتال مياندازد؛ وقتي در عافیت است، به عُجب ميكار را به تاخیر مي

كند! در روزي بر آنچه برایش معین شده قانع غلبه نمي كند، و در جایي كه یقین دارد بر نفسشبرد نَفسش بر او غلبه ميمي

 كند ...كند؛ و به عملي كه برایش واجب شده عمل نمينیست و بدانچه برایش ضمانت شده اطمینان نمي

 158-157ص العقول، تحف

 (المقصرین وصفه و ع وعظتهم) ع المؤمنین أمیر عن

 إِنْ  الرَّاغِبِینَ عَمَلَ فِیهَا یَعْمَلُ وَ الزَّاهِدِینَ قَوْلَ  الدُّنْیَا فِي یَقُولُ الْأَمَلِ بِطُولِ  التَّوْبَةَ یَرْجُو وَ عَمَلٍ بِغَیْرِ الْآخِرَةَ یَرْجُو مِمَّنْ تَكُنْ لَا

 مَا النَّاسَ یَأْمُرُ وَ یَنْتَهِي لَا وَ النَّاسَ یَنْهَي بَقِيَ  فِیمَا الزِّیَادَةَ یَبْتَغِي وَ أُوتِيَ مَا شُكْرِ عَنْ  یَعْجِزُ یَقْنَعْ  لَمْ مُنِعَ  إِنْ وَ یَشْبَعْ لَمْ  مِنْهَا أُعْطِيَ

 حَیَاتِهِ  فِي یَدَعُهَا لَا وَ سَیِّئَاتِهِ لِكَثْرَةِ الَْموْتَ یَكْرَهُ  وَ مِنْهُمْ هُوَ وَ الْمُسِیئِینَ یُبْغِضُ وَ بِأَعْمَالِهِمْ یَعْمَلُ لَا وَ الصَّالِحِینَ یُحِبُّ یَأْتِي لَا

 فِیمَا یَقُولُ تَذَكَّرَ مَنْ فِیهِ یَتَذَكَّرُ ما عُمِّرَ َقدْ وَ اْلمَعْصِیَةِ فِي یَدْأَبُ وَ الْمَْغفِرَةَ یَتَمَنَّي فَهُوَ فَأَتَمَنَّي َأجْلِسُ لَا أَ فَأَتَعَنَّي أَعْمَلُ كَمْ یَقُولُ

 أَمِنَ  صَحَّ ِإنْ وَ الْعَمَلِ فِي التَّفْرِیطِ عَلَي نَدِمَ  سَقِمَ إِنْ لَاهِیاً مُكْتَرِثٍ غَیْرَ یُضَیِّعُهُ وَ  لِي خَیْراً لَكَانَ نَصِبْتُ وَ  عَمِلْتُ كُنْتُ لَوْ ذَهَبَ

 الرِّزْقِ  مِنَ یَقْنَعُ لَا یَسْتَیْقِنُ  مَا عَلَي یَغْلِبُهَا لَا وَ یَظُنُّ مَا عَلَي نَفْسُهُ تَغْلِبُهُ ابْتُلِيَ إِذَا یَقْنَطُ وَ عُوفِيَ مَا نَفْسُهُ تُعْجِبُهُ الْعَمَلَ یُؤَخِّرُ مُغْتَرّاً

 1... عَلَیْهِ فُرِضَ بِمَا الْعَمَلِ مِنَ یَعْمَلُ لَا وَ لَهُ ضُمِنَ قَدْ بِمَا مِنْهُ یَثِقُ لَا وَ لَهُ قُسِمَ بِمَا

 

                                                      
 النَّاسِ مِنَ  یَتَكَلَّفُ وَ یَشْكُرُ لَا وَ الزِّیَادَةَ یَبْتَغِي وَ مُوَفَّرٌ النِّعْمَةِ  وَ الذَّنْبِ مِنَ فَهُوَ وَهَنَ وَ قَنِطَ افْتَقَرَ إِنِ وَ فُتِنَ  وَ بَطِرَ ياسْتَغْنَ إِنِ شَكٍّ فِي نَفْسِهِ مِنْ فَهُوَ.  1

 ثُمَّ  رَهْبَتُهُ تَمْنَعُهُ لَا وَ رَغْبَتُهُ  تُغْنِیهِ لَا ذَلِكَ  یَكُونُ كَیْفَ یَدْرِي لَا هُوَ  وَ التَّوْبَةِ يعَلَ بِاتِّكَالٍ وَاقَعَهَا شَهْوَةٌ لَهُ  عَرَضَتْ إِنْ أَكْثَرُ هُوَ  مَا نَفْسِهِ مِنْ  یَصْنَعُ وَ یَعْنِیهِ  لَا مَا

 الدُّنْیَا مِنَ  یُبَادِرُ عَمِلَهُ قَدْ  جُرْمٍ عِقَابَ  یَأْمَنُ وَ یَعْمَلْهُ لَمْ  مَا عَمَلِ نَفْعَ یَرْجُو مُقِلٌّ الْعَمَلِ مِنَ وَ مُدِلٌ  بِالْقَوْلِ فَهُوَ الْعَمَلِ فِي یُقَصِّرُ وَ  یَسْأَلُ حِینَ  الْمَسْأَلَةِ فِي یُبَالِغُ

 یَحْتَقِرُ  مَا طَاعَتِهِ مِنْ یَسْتَكْثِرُ  وَ  نَفْسِهِ مِنْ  مِنْهُ  أَكْثَرَ یَسْتَقِلُّ  مَا غَیْرِهِ  مَعْصِیَةِ مِنْ یَسْتَكْثِرُ  الْفَوْتَ  یَخَافُ لَا وَ  الْمَوْتَ يیَخْشَ هُوَ وَ يیَبْقَ مَا جَاهِلًا یَدَعُ وَ يیَفْنَ مَا يإِلَ

 إِذَا الْخِیَانَةَ وَ أُرْضِيَ وَ عُوفِيَ مَا الْأَمَانَةَ یُؤَدِّي مَدَاهِنٌ لِنَفْسِهِ  وَ طَاعِنٌ النَّاسِ يعَلَ فَهُوَ عَمَلِهِ مِنْ  يبِأَدْنَ لِنَفْسِهِ یَرْجُو وَ ذَنْبِهِ مِنْ  يبِأَدْنَ غَیْرِهِ يعَلَ یَخَافُ غَیْرِهِ مِنْ

 لَمْ وَ الصُّبْحُ هِمَّتُهُ  وَ یُصْبِحُ صَائِماً یُصْبِحُ لَا وَ قَائِماً یَبِیتُ لَا النَّوْمَ یُعَجِّلُ  وَ الصَّوْمَ ُیؤَخِّرُ عُوقِبَ قَدْ أَنَّهُ ظَنُّ ابْتُلِيَ إِنِ وَ تَابَ قَدْ أَنَّهُ ظَنَّ عُوفِيَ إِذَا ابْتُلِيَ وَ سَخِطَ

 أَحَبُّ  الْأَغْنِیَاءِ مَعَ النَّوْمُ لِرَبِّهِ نَفْسَهُ یُنْصِبُ لَا وَ لِنَفْسِهِ النَّاسَ یُنْصِبُ فَوْقَهُ هُوَ مِمَّنْ یَتَعَوَّذُ لَا وَ دُونَهُ هُوَ مِمَّنْ بِاللَّهِ یَتَعَوَّذُ مُفْطِرٌ هُوَ وَ الْعَشَاءُ هِمَّتُهُ  وَ یُمْسِي وَ یَسْهَرْ

 وَ  یَسْتَوْفِيَ وَ يیُعْصَ لَا وَ یُطَاعَ أَنْ یُحِبُّ  فَهُوَ لِغَیْرِهِ عَلَیْهَا یَعْزِفُ لَا وَ غَیْرِهِ  يعَلَ لِنَفْسِهِ یَعْزِفُ الْكَثِیرِ فِي یَعْصِي وَ الْیَسِیرِ  مِنَ یَغْضَبُ الضُّعَفَاءِ مَعَ الرُّكُوعِ مِنَ إِلَیْهِ

 یَشْكُرُهُ لَا وَ نِعَمِهِ يعَلَ رَبَّهُ یَحْمَدُ لَا وَ عُرِفَ مَا یُنْكِرُ وَ أُنْكِرَ مَا یَعْرِفُ خَلْقِهِ فِي رَبَّهُ يیَخْشَ  لَا وَ رَبِّهِ غَیْرِ فِي الْخَلْقَ يیَخْشَ وَ نَفْسَهُ یُغْوِي وَ غَیْرَهُ یُرْشِدُ یُوفِيَ لَا

 عَمَلَهُ  یَدْرِي لَا لَهُ لَا وَ عَلَیْهِ أَبَداً فَهُوَ عَادَ وَ قَسَا عُوفِيَ  إِنْ وَ تَابَ وَ أَخْلَصَ مَرِضَ إِنْ لَبْسٍ  فِي دَهْرَهُ فَهُوَ مُنْكَرٍ عَنْ يیَنْهَ لَا وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُ لَا وَ مَزِیدٍ يعَلَ

 .شِئْتَ إِذَا انْصَرِفْ عِ وَ احْفَظْ حَذَرٍ يعَلَ مِنْكَ اجْعَلْنَا اللَّهُمَّ يمَتَ  يإِلَ وَ يمَتَ يحَتَّ إِلَیْهِ یُؤَدِّیهِ  مَا يإِلَ

 آمده است. 150البالغه، حكمت فرازي از این روایت در نهج
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سالگي  در امورش در گشایش است تا چهل سالگي؛ پس چون به چهلاز امام صادق ع روایت شده است: همانا بنده  (3

س در كار او پام؛ پس، از این ام بخشیدهكند همانا عمري كه الزم بود به بندهرسید خداوند به دو فرشته موكل او وحي مي

 هاي كوچك و بزرگ، و كم و زیادش را حفظ و ثبت كنید؛علظت و شدت به خرج دهید و عمل

سي كه متذكر كآیا شما را عمري ندادیم كه در آن متذكر شود »صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه و از امام 

 سوال شد، فرمودند: این توبیخ شخصي است كه به هیجده سالگي رسیده است! (37)فاطر/« شدمي

 37ص ،(للصدوق) األمالي

 اللَّهِ  رِضْوَانُ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَِحمَهُ الْقُمِّيُّ بَابَوَیْهِ بْنِ وسَيمُ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ  التَّمَّارِ سَیْفٍ  عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِ عَنْ عِیسَي بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ

 ع: مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الصَّادِقُ قَالَ قَالَ بَصِیرٍ أَبِي

 َعمَّرْتُ قَدْ أَنِّي مَلَكَیْهِ ِإلَي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَي سَنَةً أَرْبَعِینَ بَلَغَ فَإِذَا سَنَةً أَرْبَعِینَ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ مَا أَمْرِهِ مِنْ فُسْحَةٍ لَفِي الْعَبْدَ إِنَّ

 1.كَبِیرَهُ وَ صَغِیرَهُ وَ كَثِیرَهُ وَ عَمَلِهِ قَلِیلَ عَلَیْهِ اكْتُبَا وَ تَحَفَّظَا وَ شَدِّدَا وَ فَغَلِّظَا عُمُراً عَبْدِي

 .سَنَةً رَةَعَشْ ثَمَانِيَ لِابْنِ تَوْبِیخٌ فَقَالَ تَذَكَّرَ مَنْ فِیهِ رُیَتَذَكَّ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع الصَّادِقُ سُئِلَ وَ

 نیز آمده است. 641ص ،8ج البیان، فراز آخر این روایت در مجمع

 

 :( هم از امیرالمومنین ع و هم از پیامبر اكرم ص روایت شده است4

 دارد، تا شصت سالگي است.عمري كه خداوند انسان را در آن معذور مي

 641ص ،8ج البیان، ؛ مجمع326البالغه، حكمتنهج

 سنة. ستون آدم ابن إلي فیه اهلل أعذر الذي العمر قال( ع) المؤمنین أمیر عن

 إلیه. أعذر فقد سنة ستین اهلل عمره من قال أنه مرفوعا أیضا ص النبي عن روي

 تدبر

 جاءَكُمُ وَ تَذَكَّرَ  مَنْ فیهِ یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرُْكمْ لَمْ وَ  أَ لُنَعْمَ كُنَّا الَّذي غَیْرَ صالِحاً نَعْمَلْ أَخْرِجْنا رَبَّنا فیها یَصْطَرِخُونَ هُمْ  وَ( »1

 «نَصیرٍ مِنْ لِلظَّالِمینَ فَما فَذُوقُوا النَّذیرُ

ان آرزوي شود. وقتي چنین است، جهنمیمیرند و نه از عذابشان كم ميفرمود كه نه ميدر آیه قبل در مورد جهنمیان 

 صالحي دادیم عملم ميتا به جاي گناهاني كه انجا آور بیرون را ما پروردگارا بركشند فریاد آنجا كنند و دربازگشت به دنیا مي

 دهیم؛ انجام

                                                      
 آمده است:  40ص ،1ج ،(للدیلمي) الصواب إلي القلوب . همچنین در إرشاد 1

 البن معاتبة أنها «رَتَذَكَّ مَنْ فِیهِ  یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ  وَ أَ» تعالي قوله في جاء و .یَتَجَاوَزُهَا مَنْ قَلَّ وَ السَّبْعِینَ إِلَي السِّتِّینَ بَیْنَ أُمَّتِي أَعْمَارُ ص النَّبِيُّ قَالَ

 .الستین جاوزت «اعِتِیًّ الْكِبَرِ مِنَ بَلَغْتُ قَدْ وَ» قوله في و الشیب «النَّذِیرُ جاءَكُمُ وَ » عشر ثمانیة البن قیل و األربعین
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لت كافي داشتند و هم خداوند انذاردهندگاني را به سوي آنان گسیل شود زیرا در دنیا هم مهاما این تقاضایشان هر رد مي

شد. آنها در حق خود ظلم كردند و وقتي خدا داشته بود كه هركس بخواهد عبرت گیرد و متذكر شود، در همان دنیا متذكر مي

 آنان را به حال خود رها كند هیچكس توان یاري آنها را نخواهد داشت.

 

 ...« رَبَّنا فیها خُونَیَصْطَرِ هُمْ وَ( »2

 دهد:بیان كرد نشان مي« یصطرخون: فریاد جانكاه سر دادن»اینكه درخواست آنان را با تعبیر 

 هاي آنان را، كه فریادشان را درآورده است؛الف. شدت عذاب

 زنند؛ب. شدت درماندگي ایشان را، كه از ته دل فریاد ني

 خواهند در آن هیاهو كسي صدایشان را بشنود؛ نان را؛ كه ميج. شدت هیاهوي جهنم و آشفتگي وضع و حال آ

 د. ...

 

 ...« أَخْرِجْنا رَبَّنا فیها یَصْطَرِخُونَ هُمْ وَ( »3

 پیشگان است؛ همانها كه ربوبیت خدا در عالم را منكر بودند؛این آیات در وصف كافران و كفران

یابد و چنین فریادشان كند و نه عذابشان تخفیفي ميكارشان را تمام ميبا این حال، همین مضطرترین جهنمیان )كه نه مرگ 

 كنند؛خطاب مي« ربنا»برند و خدا را با لفظ بلند شده( به ربوبیت خداوند پي مي

 ربوبیت خداوند حقیقتي است كه به هیچ وجه قابل انكار نیست؛

 رد، جایي كه دیگر این اذعان سودي برایش ندارد.اگر كسي در دنیا بدان اذعان نكند، در جهنم بدان اذعان خواهد ك

 

 ...« نَعْمَلُ كُنَّا الَّذي غَیْرَ صالِحاً نَعْمَلْ أَخْرِجْنا رَبَّنا فیها یَصْطَرِخُونَ هُمْ وَ( »4

 باشد جدي گرفتن عمل صالح است؛ آنچه راه نجات انسانها مي

پیشه تنها آرزویشان این است كه برگردند كافران كفران وقتي حقیقت نقش عمل صالح در سعادت انسان برمال شود، این

 و عمل صالحي انجام دهند.

 شناسینکته تخصصی انسان

 عمل مطلوب انسان، عملي نیست كه فعال دلخواه اوست؛ بلكه عملي است كه واقعا عمل صالح باشد.

 انجام آن پشیمان خواهیم شد؛هاي فعلي ما، اگر عمل صالح نباشند، موقعي فراخواهد رسید كه بشدت از مطلوب

 ایم.دهد كه در تشخیص خوب بودن آن در اشتباه بودهو پشیماني از یك عمل نشان مي

تواند هرآنچه هاي جدي نیاز ما به دین و شریعت الهي است، چرا كه عقل ما بتنهایي نميهمین مطلب، یكي از عرصه

 اش هم عظیم است و هم غیرقابل جبران.اگر نباشد پشیمانينهایتا مطلوب ما خواهد بود را تشخیص دهد؛ تشخیصي كه 

 



318 

 «نَعْمَلُ كُنَّا الَّذي غَیْرَ صالِحاً نَعْمَلْ( »5

كنند كه يدادند؛ و نیز همین كه تقاضا ماند معلوم است كه عمل صالح انجام نمياین جهنمیان، همین كه جهنمي شده

 اعمالي كه انجام داده بودند، صالح نبوده است. دهد كهنشان مي« برگردیم عمل صالحي انجام دهیم»

 ؟«غیر از آنچه انجام داده بودیم»گویند پس چرا دوباره مي

 (615ص ،3ج الف. نشان دهنده شدت حسرت آنان است در خصوص اعمال ناشایستي كه انجام داده بودند. )الكشاف،

 أَنَّهُمْ  بُونَیَحْسَ )هُمْ« كنندكنند كار خوبي ميمي حساب»ب. قرآن كریم در جاي دیگر آنان را چنین توصیف كرده، كه 

ست به بدي كارهایي كه ااعترافي « عمل صالحي غیر از آنچه انجام داده بودیم»(. آوردن این تعبیر 104صُنْعاً؛ كهف/ یُحْسِنُونَ

 (615ص ،3ج پنداشتند. )الكشاف،دادند و آن را خوب ميانجام مي

 ج. ...

 

 «تَذَكَّرَ مَنْ فیهِ یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ( »6

 شود داده شده، براي عبرت گرفتنش كافي بود.عمري كه به هر انساني كه جهنمي مي

(، بلكه 362، ص9؛ البحر المحیط، ج6411، ص8تنها بین مفسران )مجمع البیان، جدرباره اینكه این عمر چه اندازه است، نه

 شود:ف مشاهده ميدر خود روایات هم اختال

 60ا ت( 3( و هیجده سال و چهل سال بیان شده )حدیث36ص ،9ج المحیط، البحراز سن بلوغ )حسن بري، به نقل از 

راي مراتب رسد همه این اقوال درست باشند؛ چرا كه اتمام حجت و بسته شدن راه عذر، امري دا(. به نظر مي4سال )حدیث

 است:

خیص دهد، رسد به حدي از توان درك رسیده كه بتواند وظیفه خود را در عالم تشمي از طرفي كه كسي كه به سن بلوغ

از خامي درآمده  شود؛ در عین حال، در چهل سالگي، انسانو براي همین است كه از این زمان به بعد مكلف به تكالیف الهي مي

 د.رد و هیچ عذري براي توبه ندارو راه عذر بر او بسته شده؛ و در شصت سالگي دیگر در سرازیري مرگ قرار دا

 

 «تَذَكَّرَ مَنْ فیهِ یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ( »7

 شود براي عبرت گرفتنشان كافي است.عمري كه به انسانها داده مي

                                                      
 إحدى هو سنة و ستون آدم ابن إلى فیه اهلل أعذر الذي العمر قال( ع) المؤمنین أمیر المروي عن هو و سنة ستون هو فقیل المقدار هذا في اختلف . و 1

 مسروق و عباس ابن عن سنة أربعون هو قیل إلیه و أعذر فقد سنة ستین اهلل عمره من قال أنه مرفوعا أیضا ص النبي عن و روي عباس ابن عن الروایتین

 ع(.) الصادق عن ذلك روي و قتادة و وهب عن سنة عشرة ثماني البن توبیخ قیل هو و

: العزیز عبد بن عمر قال و .سنة عشرة ثمان: قتادة قال و. سنة عشرة سبع: قیل و التذكر، حال أول أنه یرید البلوغ، :الحسن قال المدة، هذه . و 2

 عباس ابن عن ذلك روي و ستون،: علي قال و. خمسون: قیل و أربعون: عباس ابن قال و. عشرون
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 شبهه

ص حق و باطل تشخیشان كه بتوانند میرند و بسیاري از افراد هستند كه بلوغ فكريها در زیر سن بلوغ ميبسیاري از بچه

 اي این آیه نیست؟میرند. آیا اینها مثال نقضي برها ميدهند در سني باالتر از سن بلوغ رسمي است و در این فاصله نیز خیلي

 پاسخ

 مانده است؛اند كه عذابشان قطعي شده و هیچ راهي برایشان باقي نالف. مقام بحث آیه، مقام پاسخگویي به جهنمیاني

روند ا بهشت ميشوند و نهایتهاي برزخي پاك مياز طرفي بسیاري از افراد در مواقف حساب و یا با عذاب دانیم كهاما مي

 اند.صاً از بحث خارجو نیز بسیاري از افراد، مانند كودكان و مستضعفان فكري، اصال جهنمي بدین معنا نخواهند بود. اینان تخص

 اي كه حجت بر او تمام شود مواخذه خواهد شد.ه اندازهب. اتمام حجت یك امر داراي مراتب است، هركس ب

 ج. ...

 

 «النَّذیرُ  جاءَكُمُ وَ تَذَكَّرَ مَنْ فیهِ یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ( »8

 كه آمده و حجت را تمام كرده چیست؟« ايانذاردهنده»مقصود از این 

( بلكه 641ص ،8ج البیان، زید، جبائي، و ... به نقل از مجمعز ابن؛ و نی209ص ،2ج القمي، تفسیرالف. پیامبر اكرم ص )

 (37ص ،9ج المحیط، عموم انبیاء )البحر

 (641ص ،8ج البیان، ب. قرآن كریم )زید بن علي، به نقل از مجمع

 ،9ج المحیط، البحر؛ 642ص ،8ج البیان، عباس، عكرمه، سفیان بن عیینه، و ... به نقل از مجمعج. پیري و موي سفید )ابن

 (37ص

 (641ص ،8ج البیان، د. مرگ نزدیكان و خویشاوندان )به نقل از مجمع

 دهد عبرت بگیرد.تواند از وقایعي كه رخ مي( كه مي642ص ،8ج البیان، ه. كمال عقل، )به نقل از مجمع

 و. ...

 

 «نَصیرٍ  مِنْ لِلظَّالِمینَ فَما ... رِخُونَیَصْطَ هُمْ ؛ وَكَذلِكَ نَجْزي كُلَّ كَفُورٍ ...وَ الَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ( »9

اند، یك گروهند: هاند، اما در جهنم، كساني كه مرتكب اینها شدو ناسپاسي، و ظلم، با اینكه سه معناي مختلف كفر، كفران

ا ظلم و ستم و تعدي یاوردن، با كفران و ناسپاسي و قدرناشناسي، بیعني در شبكه مفاهیم قرآن، تالزمي هست بین كفر و ایمان ن

 از حق خویش.

 

 «نَصیرٍ مِنْ لِلظَّالِمینَ فَما( »10
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 1یابد.كاره است، كسي كه ظلم كند و بخواهد از حق خارج شود، یاوري نميدر نظامي كه خداوندِ حق همه

 

 

 9/2/1397 الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ  غَیْبِ  عالِمُ  اللَّهَ  إِنَّ 38( آیه 35( سوره فاطر )738

 ترجمه

 ها داناست.همانا خداوند عالم به غیبِ آسمانها و زمین است؛ قطعا او به درون سینه

 2اختالف قرائت

 حدیث

این سفر شهید  ون ایشان را در( فتح بن یزید جرجاني امام رضا ع را در مسیر خروج از خراسان به سمت بغداد ]كه مام1

 پرسد این است كه:پرسد. آخرین سوالي كه ميكندو سواالتي از ایشان ميكرد[ مالقات مي

 داند كه چیزي كه موجود نبوده، اگر موجود شود، چگونه خواهد بود؟گفتم: آیا خداوند ازلي مي

مین و آسمان اگر در ز»«فرماید اي كه خداوند ميهاي. آیا نشنیدفرمودند: واي بر تو كه به مسائل دشواري مشغول شده

( 91)مومنون/« جستندمي حتما برخي بر برخي برتري»( و فرمود 22)انبیاء/« شدبود حتما دچار فساد ميخدایي غیر از اهلل مي

(. پس او 37)فاطر/« ادیمداي انجام دهیم غیر از آنچه انجام ميما را بیرون آور كه كار شایسته»و از قول جهنمیان حكایت كرد 

 داند كه اگر رخ دهند چگونه خواهند بود.چیزهایي را كه رخ نداده مي

نزد ایشان  پس بلند شدم و دست و پاي ایشان را بوسیدم و ایشان سرش را جلو آورد و سر و صورتشان را بوسیدم و از

 بودم كه قابل وصف نبود. اي كه برده بودم چنان خوشحالخارج شدم در جالي كه به خاطر حظ و بهره

 65ص ،(للصدوق) التوحید

 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا لَقَا الْكُوفِيُّ اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا الَقَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدٍ  بْنِ بْرَاهِیمَإِ الْقَاسِمِ أَبِي عَنْ الْفُقَیْمِيُّ عَمْرٍو بْنُ الْعَبَّاسُ ثَنِيحَدَّ قَالَ بُرْدَةَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَرْمَكِيُّ إِسْمَاعِیلَ

 سَائِرٌ  هُوَ وَ خُرَاسَانَ إِلَي مَكَّةَ مِنْ مُنْصَرَفِي عِنْدَ الطَّرِیقِ عَلَي ع[ الرضا الحسن أبا] لَقِیتُهُ: قَالَ الْجُرْجَانِيِّ یَزِیدَ بْنِ الْفَتْحِ عَنِ الْعَلَوِيِّ

 ...الْعِرَاقِ إِلَي

 یَكُونُ كَانَ كَیْفَ كَانَ لَوْ أَنْ یَكُنْ لَمْ الَّذِي ءَالشَّيْ  الْقَدِیمُ یَعْلَمُ قُلْتُ أَبُوكَ لِلَّهِ هَاتِ قَالَ مَسْأَلَةٌ بَقِیَتْ قَدْ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ

 قَالَ  وَ بَعْضٍ عَلي بَعْضُهُمْ لَعَال وَ قَوْلَهُ وَ  لَفَسَدَتا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِما كانَ لَوْ یَقُولُ اللَّهَ سَمِعْتَ مَا أَ لَصَعْبَةٌ مَسَائِلَكَ إِنَّ وَیْحَكَ قَالَ

 یَكُنْ  لَمْ الَِّذي ءَالشَّيْ عَلِمَ فَقَدْ عَنْهُ  نُهُوا لِما لَعادُوا رُدُّوا لَوْ وَ قَالَ وَ نَعْمَلُ كُنَّا الَّذِي غَیْرَ صالِحاً نَعْمَلْ َأخْرِجْنا النَّارِ أَهْلِ قَوْلَ یَحْكِي

                                                      
و  كند؛ينم دیمضمون را مق اق،یكه س لیدل نیخواه به ا؛ ظالمان در جهنم آمده است، اما عام است تیجمله اگرچه ظاهرا در وصف موقع نیا.  1

 .همان رخ داده است ایرخ دهد، در باطن دن امتیكنار رفته، و هرچه در ق شیظاهر يهاكه پرده استیباطن دن امتیكه ق لیدل نیخواه به ا

 (37ص ،9ج المحیط، البحر) اإلضافة على: الجمهور و نصبا غیب منونا، عالمٌ: حبیش بن جناح قرأ.  2
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 مَا الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ  مِنَ بِي وَ خَرَجْتُ وَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ  فَأَدْنَي رِجْلَهُ وَ یَدَهُ لِأُقَبِّلَ فَقُمْتُ یَكُونُ  كَانَ كَیْفَ كَانَ  لَوْ أَنْ

 .الْحَظِّ وَ الْخَیْرِ مِنَ تَبَیَّنْتُ لِمَا وَصْفِهِ عَنْ أَعْجِزُ

 

ل از اینكه كان، قبگوید: از امام صادق ع در مورد خداوند تبارك و تعالي سوال كردم كه آیا به م( عبداهلل بن مسكان مي2

 آن را بیافریند علم دارد؟ یا اینكه علم او همراه با آفرینش او و پس از آفریدنش است؟

همانند علمي كه پس  فرمودند: خداوند برتر از این است؛ بلكه او همواره به مكان عالم است قبل از اینكه آن را ایجاد كند

بل از اینكه بیافریند جهت شبیه علم او به مكان است ]= همه چیز را ق از ایجاد آن بدان دارد؛ و علم او به تمام اشیاء از این

 داند و آفرینش آنها چیزي بر علم او اضافه نكند[.مي

 137ص ،(للصدوق) التوحید

 بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ رُمَنْصُو نَصْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  الْمُغِیرَةِ بْنِ الْفَضْلِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَهَّابِ عَبْدِ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ یَحْیَى نُبْ صَفْوَانُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ  حَدَّثَنَا الْأَصْفَهَانِيُّ إِبْرَاهِیمَ

 خَلَقَهُ؟ مَا بَعْدَ وَ خَلَقَهُ مَا عِنْدَ عَلِمَهُ أَمْ  الْمَكَانَ یَخْلُقَ  أَنْ قَبْلَ الْمَكَانَ یَعْلَمُ كَانَ أَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عَنِ  ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَأَلْتُ

 1.بِالْمَكَانِ كَعِلْمِهِ الْأَشْیَاءِ بِجَمِیعِ عِلْمُهُ كَذَلِكَ وَ كَوَّنَهُ مَا بَعْدَ بِهِ هِكَعِلْمِ  تَكْوِینِهِ قَبْلَ بِالْمَكَانِ عَالِماً یَزَلْ لَمْ بَلْ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ:

 

 هایشان در توضیح علم خداوند فرمودند:( امیرالمومنین ع در یكي از خطبه3

 به و فراوان، آب با ریاهایىد به را ماهیان شدو  آمد و نهانها، در را بندگان نافرمانى و ،بیابانها در را درندگان فریاد داندمى

 .وزان سخت بادهاى اثر بر را آب كوفتن هم

 (232)اقتباس از ترجمه شهیدي، ص 198البالغه، خطبه نهج

                                                      
 قابل توجه است:. این احادیث هم درباره علم خداوند  1

 مَا رَأَیْتَ أَ لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حَازِمٍ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 (135ص ،(للصدوق) التوحید. )الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ یَخْلُقَ أَنْ لَقَبْ بَلَى فَقَالَ قَالَ اللَّهِ عِلْمِ فِي كَانَ لَیْسَ أَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى كَائِنٌ هُوَ مَا وَ كَانَ

 هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ عِمْرَانَ بْنِ یَحْیَى بْنِ دَأَحْمَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ إِدْرِیسَ  بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

 فِي كَانَ بَلْ لَا قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِلْمِ فِي یَكُنْ لَمْ ءٌشَيْ  الْیَوْمَ یَكُونُ هَلْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَعْنِي سَأَلْتُهُ: قَالَ حَازِمٍ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیعاً

 (135ص ،(للصدوق) التوحید. )الْأَْرضَ وَ السَّمَاوَاتِ یُنْشِئَ أَنْ قَبْلَ عِلْمِهِ

 قَالَ  الْأَصْفَهَانِيُّ إِبْرَاهِیمَ نِبْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مَنْصُورُ نَصْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُغِیرَةِ نِبْ  الْفَضْلِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَهَّابِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا

 كَانَ كَیْفَ كَانَ لَوْ أَنْ یَكُنْ لَمْ الَّذِي ءَالشَّيْ اللَّهُ یَعْلَمُ أَ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع الرِّضَا مُوسَى نِبْ عَلِيِّ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ بَشَّارٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 -النَّارِ لِأَهْلِ قَالَ وَ  تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ ام نَسْتَنْسِخُ كُنَّا إِنَّا -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الْأَشْیَاءِ كَوْنِ لَقَبْ بِالْأَشْیَاءِ الْعَالِمُ هُوَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ یَكُونُ مَا إِلَّا یَعْلَمُ لَا أَوْ  یَكُونُ

 فِیها یُفْسِدُ  مَنْ فِیها تَجْعَلُ أَ -الُواقَ لَمَّا لِلْمَلَائِكَةِ قَالَ  وَ عَنْهُ نُهُوا لِمَا لَعَادُوا رَدَّهُمْ لَوْ هُأَنَّ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ عَلِمَ فَقَدْ  لَكاذِبُونَ  إِنَّهُمْ وَ عَنْهُ نُهُوا لِما لَعادُوا رُدُّوا لَوْ وَ

 فَتَبَارَكَ  یَخْلُقَهَا أَنْ قَبْلَ اًقَدِیم لِلْأَشْیَاءِ سَابِقاً عِلْمُهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَزَلِ فَلَمْ  تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّي قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِكُ  وَ

 (136ص ،(للصدوق) التوحید. )بَصِیراً سَمِیعاً عَلِیماً رَبُّنَا یَزَلْ مْلَ  كَذَلِكَ شَاءَ كَمَا لَهَا سَابِقٌ بِهَا عِلْمُهُ وَ  الْأَشْیَاءَ خَلَقَ كَبِیراً عُلُوّاً تَعَالَى رَبُّنَا
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 بِالرِّیَاحِ الْمَاءِ تَلَاطُمَ  وَ الْغَامِرَاتِ  الْبِحَارِ فِي النِّینَانِ اخْتِلَافِ وَ الْخَلَوَاتِ فِي الْعِبَادِ مَعَاصِيَ وَ الْفَلَوَاتِ فِي الْوُحُوشِ عَجِیجَ یَعْلَمُ

 الْعَاصِفَات

 توجه

 تواند در مورد این آیه مد نظر قرار گیرد.نیز مي /kahf-http://yekaye.ir/al-18-26 607اغلب احادیث جلسه 

 تدبر

 «الْأَرْضِ وَ ماواتِالسَّ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ( »1

 شوند.بینیم، خالصه نميدر این ظاهر مشهودي كه ما از آنها مي زمین و آسمانها

 آنها غیبي دارند كه خداوند بر غیب آنها نیز احاطه كامل دارد.

 

 «الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ( »2

 .داناست هاسینه درون به او قطعا است؛ زمین و آسمانها غیبِ به عالم خداوند همانا

 چه ارتباطي هست بین این دو جمله؟

خواهد بفرماید كه خداوند هم به عالم بیرون از انسان كامال علم و احاطه دارد و هم به عالم درون انسان؛ و این الف. مي

« الْحَق أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ في وَ الْآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ»كه در آیه  دو، اشاره به همان دوگانه آفاق و انفس است

 ( بدان اشاره شده است.53)فصلت/

كنید ماند و نه آنچه شما در سینه خود مخفي ميب. نه آنچه در آسمانها و زمین بر شما مخفي است از او مخفي مي

 (642ص ،8البیان، ج)مجمع

كنید هم بر هایتان مخفي ميج. وقتي هیچ امر نهاني در آسمانها و زمین بر خداوند مخفي نیست، پس آنچه شما در سینه

 (579ص ،10ج الدقائق، كنز تفسیرماند. در واقع جمله اول دلیلي است براي پذیرش جمله دوم. )او مخفي نمي

خواهد اشاره كند اینكه خداوند بهشتیان را هنمیان سخن گفت؛ شاید ميدر آیات قبل از بهشت و جهنم و بهشتیان و جد. 

ترین عرصه داند و هم نهانيدر بهشت و جهنمیان را در جهنم جاي داد ناشي از این است كه هم غیب آسمانها و زمین را مي

ب دارد؛ و این قرار گرفتن بهشتیان داند كه وجود چه كسي با چه جایگاهي در عالم تناسوجود آدمیان را؛ و از این روست كه مي

 در بهشت و جهنمیان در جهنم عین عدل است.

اي كه در درون انسانهاست؛ چنانكه در ه. غیب آسمانها و زمین، روي دیگر سكه وجود انسان و حقایق عظیم و مخفي

 أَنْفُسِهِمْ  في یَتَفَكَّرُوا لَمْ وَ أَ»است:  اي دیگر، تفكر در خویشتن را راهي به سوي فهم حقانیت آفرینش آسمانها و زمین دانستهآیه

اندیشند؟ خداوند آسمانها و زمین و آنچه : آیا پس در نفس خویش نميبِالْحَق إاِلَّ بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ اللَّهُ خَلَقَ ما

 (8)روم/« بین این دو است را جز به حق نیافرید

 فرماید:است كه مي ع امیرالمومنین به منسوب موید این برداشت، شعر

 الْأَكْبَرُ  الْعَالَمُ انْطَوَى فِیكَ وَ   صَغِیرٌ جِرْمٌ أَنَّكَ تَحْسَبُ وَ

http://yekaye.ir/al-kahf-18-26/
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 (175ص السالم، علیه المؤمنین أمیر دیوان) الْمُضْمَر یَظْهَرُ بِأَحْرُفِهِ   الَّذِي الْمُبِینُ الْكِتَابُ أَنْتَ وَ

 همان تو و است؛ شده پیچیدهدرهم بزرگتر عالم تو در كه حالي در هستي؟ كوچك جسمي تو كه پنداريمي آیا: ترجمه

 .گرددمي آشكار مخفي امور آن حرفهاي با كه هستي ي«مبین كتاب»

 و. ...

 

 «الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ ... نَعْمَلُ كُنَّا الَّذي غَیْرَ صالِحاً  نَعْمَلْ أَخْرِجْنا رَبَّنا( »3

داند كه اگر تخفیفي بدانها داند؛ و ميمانند بدین جهت است كه خداوند نهان دلهاي آنان را مياگر كافران در جهنم مي

 (37، ص9كنند. )البحر المحیط، جداده شود و به دنیا برگردند دوباره همان كارهاي قبل را تكرار مي

 به تعبیر دیگر،

 نجات دوزخ از را ما كه زنندمى ناله آخرت در و اندنداده انجام صالحى عمل و داده دست از را دنیا هاىفرصت كه كسانى

 (507ص ،9ج نور، ندارند. )تفسیر صداقت خود سخن در دهیم، انجام صالح عمل تا بده

 

 «الصُّدُورِ  بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ( »4

داناست؛ و بر اساس باطن و درون شما با شما برخورد و شما را مورد حسابرسي قرار  هاسینه درون به خداوند همانا

 تُبْدُوا إِنْ»دهد، خواه ظاهر شما با این باطن هماهنگ باشد یا نباشد؛ و از این جهت این مضمون شبیه است به آیاتي مانند مي

گر آنچه در خویشتن دارید آشكار كنید یا مخفي بدارید خداوند شما را بدان مورد ا :اللَّهُ بِهِ یُحاسِبْكُمْ تُخْفُوهُ أَوْ أَنْفُسِكُمْ فِي ما

 (498ص ،17ج ( )المیزان،284)بقرة/« دهدحسابرسي قرار مي

 

 «الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ( »5

به معناي مصدر هم هست « صدور»دانیم كه كلمه اند. اما ميدانسته« هاسینه»ناي و به مع« صدر»را در اینجا جمع « صدور»

 )صادر شدن(.

 آیا احتمال ندارد كه این معنا هم در این آیه مد نظر باشد؟ 

)یعني خداوند به غیب آسمانها و زمین آگاه است، چرا كه او به ذات صادر شدن و خود ایجاد كردن آگاه است؛ یعني 

 داند.(و ایجاد آسمانها و زمین در كف قدرت و علم اوست، پس او غیب آنها را ميچون صدور 

 

 برای تامل بیشتر

 «الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ( »6

 ؟«علیم»ات صدور را با تعبیر گفت و آگاهي او از ذ« عالم»چرا آگاهي خدا از غیب آسمانها و زمین را با تعبیر 
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 «الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ( »7

اي را چه نكته« ذات»؟ در واقع، كلمه «علیم بالقلوب»و یا حتي « علیم بالصدور»گفت نه « بذات الصدور»چرا تعبیر علیم 

 مد نظر دارد؟

 

 رَبِّهِمْ عِنْدَ كُفْرُهُمْ  الْكافِرینَ یَزیدُ  ال وَ  كُفْرُهُ فَعَلَیْهِ كَفَرَ فَمَنْ الْأَرْضِ  فِي خَالئِفَ  جَعَلَكُمْ  الَّذي هُوَ 39( آیه 35( سوره فاطر )739

 17/2/1397 خَساراً إاِلَّ  كُفْرُهُمْ  الْكافِرینَ یَزیدُ ال وَ مَقْتاً إِالَّ

 ترجمه

شما را جانشین در زمین گردانید؛ پس هر كه كفر ورزد كفرش علیه اوست؛ و كفرپیشگان را كفرشان او كسي است كه 

 و كفرپیشگان را كفرشان جز خسارت نیفزاید. نزد پروردگارشان جز مبغوضیت ]غضب و نفرت[ نیفزاید؛

 نکات ادبی

 خَالئِفَ 

 كه كسي معناي به «خَلَف» و( 11/رعد ؛255/بقره)( «لوج: قدام» مقابلِ نقطه) «پشت» معناي به «خَلْف» قبال بیان شد كه

 (293ص القرآن، ألفاظ مفردات. )باشدمي( گذشتگان: سَلَف مقابل نقطه) آیدمي پي در

 به بعدي لفظ با طبیعتا( سوء خلَفِ صدق، خلَفِ) بیاید بدي و خوبي به اضافه صورت به «خَلَف» وقتي اندگفته برخي

 مناسبي جانشین كه كسي براي رود، كار به مطلق صورت به باشد قرار وقتي اما شده؛ اشاره جانشین بدي ویا خوبي معناي

 ،2ج اللغة، المقاییس معجم) برند؛مي كار به را «خَلْف» تعبیر است، نامطلوبي جایگزین كه كسي براي و ؛«خَلَف» تعبیر است،

 .( 59/مریم ؛169/اعراف خَلْفٌ؛ بَعْدِهِمْ  مِنْ فَخَلَفَ) است رفته كار به كریم قرآن جاي دو در دوم تعبیر این كه( 210ص

 اللغة، المقاییس معجم) گردد.مي او جانشین و آیدمي اولي از بعد دومي كه اندگفته خالفت جهت این از را «خالفت» 

 (210ص ،2ج

 خانه از دیگر امور و كار براي غالبا مردان زیرا( 93و  87/ف؛ توبهالْخَوالِ مَعَ یَكُونُوا بِأَنْ رَضُوا) گویند «خوالف» زنان به

 (210ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم)گردند. مي آنها جانشین زنان و شوندمي غایب

 متصف كه است كسي معناي به صرفا( خوالف: جمع) خالفة و( اخالف: جمع) «خَلَف» كلمه دو كه اندداده توضیح برخي

 خُلَفاءَ  جَعَلَكُمْ إِذْمعناست ) همین به هم( خلفاء: جمع) «خلیف» جهت این از و شودمي آمدن پي در و بودن جانشین صفت به

 به وقتي اما. (62ض، نمل/الْأَرْ خُلَفاءَ جْعَلُكُمْیَ وَ السُّوءَ یَكْشِفُ وَ دَعاهُ إِذا الْمُضْطَرَّ یُجیبُ أَمَّنْ ؛69ح، اعراف/نُو قَوْمِ بَعْدِ مِنْ

 «ة» حرف (،26ض، ص/الْأَرْ فِي خَلیفَةً جَعَلْناكَ إِنَّا داوُدُ یا؛ 30، بقره/خَلیفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّيآید )درمي «خلیفة» صورت

 و است شده تثبیت او حق در كامال جانشیني و خالفت كه است كسي منظور و( عالمه در «ة» شبیه) كندمي مبالغه بر داللت

 فِي خاَلئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ؛ 165، انعام/الْأَرْضِ خاَلئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ وَ ) باشدمي «خالئف» بلكه خلفاء، نه آن، جمعِ

 (111-110ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق) .(39ض، فاطر/الْأَرْ
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است كه در زبان فارسي هم رواج پیدا كرده است؛ و  «مخالفت» و «اختالف»تعابیري مانند « خلف»از كاربردهاي ماده 

 شود،مي نزاع موجب غالبا مردم بین اختالف كه آنجا از و گیرد پیش در را دیگري راه از غیر راهي هركس كه معناست بدین

  (294ص القرآن، ألفاظ مفردات)رود. مي كار به «اختالف» تعبیر هم دعوایي و منازعه هر براي استعاري نحو به

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 127و مشتقات آن جمعا « خلف»ماده 

 الْکافِرینَ ؛ ك فْر ه  ؛ كَفَرَ

 دانه چون شودمي گفته «كافر» كشاورز به كند؛مي كردن مخفي و پوشاندن بر داللت در اصل «كفر» قبال بیان شد كه ماده

 چنان كه است اقدامي معناي به هم «تكفیر» و پوشاندمي را گناه چون است كفاره هم «كفاره» و كندمي مخفي خاك دل در را

 ( است خوب كارهاي شدن نابود مورد در كه حبط مقابل در) نداده انجام گناهي انسان گویي كه پوشاندمي را گناه روي

 «ناسپاسي» معناي به و «شكر» مقابل نقطه در هم و «پوشاندمي را حق» زیرا رودمي كار به ایمان مقابل نقطه در هم كفر،

 رود،مي كار به «كفران» تعبیر غالبا نعمت، ناسپاسي مورد در اصفهاني، راغب پوشاند؛ و از نظرمي را نعمت زیرا رودمي كار به

 رود.مي كار به( است «كافر» آن، فاعل كه) «كُفر» تعبیر غالبا( دینيبي) شریعت و نبوت و خدا انكار مورد در و

 رودمي كار به شریعت و نبوت و خدا منكر معناي به فقط «كافر» كلمه غالبا دیني فرهنگ در اگرچه كه است ذكر به الزم

 اهلل، والیت جاي به كه كساني چنانكه رودمي كار به تعبیر این هم الهي امامت و والیت منكر مورد در قرآني ادبیات در اما

 و خدا و است مسلمان ظاهرا كه) هم منافق حتي و( 256/بقره) شده معرفي «كفر» كارشان باشند پذیرفته را طاغوت والیت

 (.3-1/منافقون ؛138-137/نساء) است شده خوانده كافر( دارد قبول را شریعت و نبوت

 furqan-http://yekaye.ir/al-025-50/ 205جلسه 

همچنین قبال حدیثي گذشت كه توضیح داده بود كه كفر در قرآن به پنج معنا به كار رفته: كفر حجود )انكار( ]كه دو قسم 

ایستادن[، ترك آنچه خدا دستور داده، كفر برائت و كفر  شد: انكار از روي ظن و گمان، ویا كامال آگاهانه در برابر حقیقتمي

 .نعمت

 jathiyah-http://yekaye.ir/al-45-24/ 1، حدیث159جلسه

  مَقْتا 

 (؛341ص ،5ج ة،اللغ المقاییس معجمكند بر قُبح و زشتي )اند كه داللت ميبرخي گفته« مقت»درباره اصل ماده 

 (139ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیقاند كه داللت دارد بر بُغض و نفرت شدید )برخي گفته

اند كه داللت دارد بر بُغض و نفرت شدید از كسي كه مرتكب كار زشت و برخي هم هر دو مولفه را دخیل دانسته و گفته

 (772ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود )و قبیحي مي

 إاِلَّ  النِّساءِ مِنَ آباؤُكُمْ نَكَحَ ما تَنْكِحُوا ال كرد )وَبوده كه كسي با زنِ پدرش ازدواج مي« نكاح مقت»از كاربردهاي این كلمه 

 كه خداوند منفوریت این را در ردیف فحشاء قرار داد. (22سَبیالً؛ نساء/ ساءَ وَ مَقْتاً وَ  فاحِشَةً كانَ إِنَّهُ سَلَفَ قَدْ ما

http://yekaye.ir/al-baqare-2-030/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-45-24/


326 

 یُنادَوْنَ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ» (39فاطر/) «مَقْتاً  إِالَّ رَبِّهِمْ عِنْدَ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ ال» كاربردهاي قرآني دیگر این ماده عبارتند از:

 (3و صف/ 35)غافر/« اللَّهِ  عِنْدَ مَقْتاً  كَبُرَ» (10غافر/) «فَتَكْفُرُونَ الْإِیمانِ إِلَي تُدْعَوْنَ إِذْ أَنْفُسَكُمْ مَقْتِكُمْ مِنْ أَكْبَرُ اللَّهِ لَمَقْتُ

 مورد در قرآن كریم به كار رفته است. 6این ماده همین 

 خَسارا  

 شود؛ وارد انسان سرمایه بر كه نقصي بلكه نقصي، هر نه و كند؛مي «نقص» بر داللت در اصل «خسر» مادهقبال بیان شد كه 

 این مشتقات از استفاده مورد 65 از كریم قرآن در و ؛آدمي خود جان و وجودي سرمایه ویا( التجاره مال) مادي سرمایه خواه

 أَقیمُوا وَ ؛181/شعرا الْمُخْسِرینَ؛، مِنَ تَكُونُوا ال وَ الْكَیْلَ أَوْفُوا) است رفته كار به مادي ضرر معناي در موردش سه تنها ماده،

 (. 3/مطففین یُخْسِرُون، وَزَنُوهُمْ أَوْ كالُوهُمْ إِذا وَ ؛9/الرحمن الْمیزان، تُخْسِرُوا ال وَ بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ

 متفاوت است، «نفع» مقابل در كه «ضرر» با جهت این از و است( ربح) «سود» مقابل نقطه در و «زیان» آن، فارسي معادل

 . باشدمي

 سرمایه از محدودي مقدار وقتي: رودمي كار به تعبیر دو سرمایه دادن دست از براي عربي زبان در كه اندداده توضیح برخي

 در خسران بعدا هرچند) گویندمي «خسران» باشد كرده ضرر را سرمایه كل وقتي و گویندمي «وضیعة» باشد داده دست از را

 و جان چنان آنها كه معناست بدین هم «نفسهمأ خسروا» تعبیر اساس این بر و ؛(است رفته كار به هم سرمایه از مقداري مورد

كه اصل خسران و ظاهرا به همین جهت ست  اندشده هالك گویي كه اندداده هدر را خود خود وجودي سرمایه تمام و هستي

 .اندرا هالكت هم دانسته

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-22-2/ 243جلسه 

 حدیث

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:1

)گمراه( از راه خداوند عز « ضال»)مورد غضب واقع شده( و « مغضوب علیه»هركس كه به خداوند كفر بورزد اوست كه 

 و جل است. )اشاره دارد به آیه آخر سوره حمد(

 50: ص السالم، علیه العسكري الحسن اإلمام إلي المنسوب التفسیر

 : ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ: ع مَامُالْإِ قَالَ

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ ضَالٌّ وَ عَلَیْهِ، مَغْضُوبٌ فَهُوَ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ كُلُّ

 

زند و همراه با كفر ]واقعي[ عمل سودي ( از امام صادق ع روایت شده است: همراه با ایمان ]واقعي[ عمل ضرري نمي2

 و خدا به اینكه جز نشد آنان يانفاقها شدنِ پذیرفته مانع چیز هیچ و»بیني كه ]خداوند[ فرموده است: خشد. آیا نميبنمي

 (125)توبه/« و مُردند در حالي كه كافر بودند.( »54)توبه/« ورزیدند كفر پیامبرش

 464ص ،2ج الكافي،

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-22-2/
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 :یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا تُسَمِعْ قَالَ ثَابِتٍ  بْنِ یُوسُفَ أُمَیَّةَ أَبِي عَنْ بُكَیْرٍ ابْنِ عَنِ یُونُسَ عَنْ عَنْهُ

 وَ  بِاللَّهِ كَفَرُوا أَنَّهُمْ إِلَّا نَفَقاتُهُمْ مِنْهُمْ تُقْبَلَ أَنْ مَنَعَهُمْ ما وَ» قَالَ َأنَّهُ يتَرَ لَا أَ عَمَلٌ الْكُفْرِ مَعَ َینْفَعُ لَا وَ عَمَلٌ الْإِیمَانِ مَعَ یَضُرُّ لَا

 1.«كَافِرُونَ هُمْ وَ مَاتُوا وَ» «بِرَسُولِهِ 

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است: 3

سپس بعد از  اي به او برسد و كفر پیشه كند،كسي كه مومن باشد و عمل خوبي در ]دوره[ ایمانش انجام دهد، سپس فتنه

كه بعد از كفرش با توجه به این -شود و آن كفر كفرش توبه كند، همه آن عملش كه در ]دوره[ ایمانش انجام داده محاسبه مي

 كند.آن عملش را باطل نمي –توبه كرده 

 461ص ،2ج لكافي،ا

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِینٍرَ بْنِ الْعَلَاءِ  عَنِ غَیْرِهِ وَ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 فِي عَمِلَهُ  كَانَ ءٍشَيْ بِكُلِّ حُوسِبَ وَ لَهُ كُتِبَ كُفْرِهِ بَعْدَ تَابَ ثُمَّ فَكَفَرَ فِتْنَةٌ أَصَابَتْهُ ثُمَّ إِیمَانِهِ فِي خَیْراً فَعَمِلَ مُؤْمِناً كَانَ مَنْ

 .كُفْرِهِ بَعْدَ تَابَ إِذَا الْكُفْرُ یُبْطِلُهُ لَا وَ إِیمَانِهِ

 

 ت!داساست و معصیتش كفر به خ ( از امام صادق ع روایت شده است كه: رسول خدا ص فرمود: اطاعت علي ع ذلت4

 باشد و معصیتش كفر به خدا؟! شود كه اطاعت علي ع ذلتگفته شد: یا رسول اهلل!! چگونه مي

شوید؛ و اگر مي كشاند، پس اگر اطاعتش كنید ]در برابر حق[ ذلیل ]و مطیع[فرمود: همانا علي ع شما را بر انجام حق مي

 اید.عصیانش كنید به خداوند عز و جل كفر ورزیده

 388ص ،2ج الكافي،

 سَمَاعَةَ  وَ انٍسِنَ ابْنِ وَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَبَلَةَ  بْنِ  للَّهِا عَبْدِ عَنْ الْمُبَارَكِ  بْنِ یَحْیَي عَنْ زِیَادٍ بْنِ  سَهْلِ  عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ

 بِاللَّهِ! كُفْرٌ مَعْصِیَتُهُ وَ ذُلٌّ ع عَلِيٍّ طَاعَةُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 اللَّهِ؟بِ كُفْراً مَعْصِیَتُهُ وَ ذُلًّا ع عَلِيٍّ طَاعَةُ یَكُونُ كَیْفَ وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قِیلَ

 .جَلَّ وَ عَزَّ بِاللَّهِ كَفَرْتُمْ یْتُمُوهُعَصَ إِنْ وَ ذَلَلْتُمْ أَطَعْتُمُوهُ فَإِنْ الْحَقِّ عَلَي یَحْمِلُكُمْ ع عَلِیّاً إِنَّ قَالَ

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:5

 كافر، دنیا بهشتش است، و زندگي زودگذر نهایت همتش، و مرگ مایه شقاوتش، و آتش جهنم غایت و پایانش!

                                                      
 در همانجا این روایت هم آمده است:.  1

: قَالَ قَالَ ع لَّهِال عَبْدِ أَبِي عَنْ سَعْدَةَ أَبِي بْنِ ثَابِتِ بْنِ  یُوسُفَ أُمَیَّةَ  بِيأَ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ فَضَّالٍ  ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 .عَمَلٌ مَعَهُ  یَنْفَعُ لَا الْكُفْرُ كَذَلِكَ وَ عَمَلٌ مَعَهُ رُّیَضُ لَا الْإِیمَانُ
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 92ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف

 غَایَتُهُ. النَّارُ وَ شَقَاوَتُهُ الْمَوْتُ وَ هِمَّتُهُ الْعَاجِلَةُ وَ جَنَّتُهُ الدُّنْیَا الْكَافِرُ

 تدبر

 «الْأَرْضِ فِي خاَلئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ( »1

 چیست؟« گردانید زمین در هایيخلیفه را شماها كه است كسي او»مقصود از این تعبیر كه 

آورد و شما را وارث  زیستند قرار داد، به اینكه شما را بعد از آنان پدیدميالف. شما را جانشینان كساني كه در قرون قبل 

كه مردم دائما جایگزین  خواهد بیان كند( به تعبیر دیگر، مي642ص ،8ج البیان، آنچه از آنِ آنان بود قرار داد. )به نقل از مجمع

( تا 52ص ،17اختیار گذشتگان بود. )المیزان، ج شوند كه تحت سلطه وشوند و افراد جدید مسلط بر اموري ميهمدیگر مي

 (37، ص9بدین وسیله آنان از وضعیت گذشتگان خود عبرت گرفته، مسیر كفر را در پیش نگیرند. )البحر المحیط، ج

 یان،الب جمعبه نقل از م شما را همنشینان كفار، در هر امتي بعد از امت، و در هر قرني بعد از قرن قبل، قرار داد )قتاده، ب.

 (642ص ،8ج

ه عبارات اینجا كاللهي باشد كه در ابتداي آفرینش انسان بدان تصریح كرده است، بویژه بسا مراد همان مقام خلیفةج. چه

ود: همانا گامي كه پروردگارت به فرشتگان فرم: و هنوَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلیفَة»بسیار شبیه آنجاست: 

 (30)بقره/« دهماي قرار ميمن در زمین خلیفه

 شناسینکته تخصصی انسان

كند تردیدي نیست؛ اما اینكه این اي براي انسان نسبت به سایر موجودات ایجاد مياللهي یك برتريدر اینكه مقام خلیفة

است. بویژه اگر آن بار امانتي را كه انسان را از  برتري لزوما به معناي این نیست كه ولو هر كاري بكند، ازبقیه موجودات بهتر

شود كه موجودي مكلف و خاص انسان بدانیم كه منجر به این مي« اختیار»(، 72سایر موجودات متمایز ساخت )احزاب/

( چرا كه اقتضاي برخورداري از اختیار این /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-72.الف 1، تدبر 560پذیر شود )جلسهمسئولیت

؛ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة؛ 44و فرقان/ 179، اعراف/كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّاست كه موجود مختار بتواند از بقیه بدتر شود )

گوید كه این امانت را هیچ موجودي جز انسان تحمل مي( و شاهد این مدعا هم آن است كه آنجا كه از این سخن 74بقره/

)توضیح بیشتر  (72؛ احزاب/وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُوالكند )نداشت، بالفاصله به جاي اینكه مدح كند، مذمت مي

 (/ahzab-tp://yekaye.ir/alht-33-72 7و  4، تدبرهاي 560جلسه در

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-72/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-72/
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 -اند )كه اگر خلیفةاهلل شد حتما نهایتا از بقیه بهتر خواهد بود( رسد كه چون اغلب مفسران چنان ذهنیتي داشتهبه نظر مي

فاً به معناي اند و خلیفه در این آیه را صراین دو را ناظر به همدیگر ندانسته -با اینكه عبارات این دو آیه بسیار شبیه همدیگرند 

 1اند.جانشین گروههاي قبل معرفي كرده

 د. ...

 

 ...« كُفْرُهُ فَعَلَیْهِ كَفَرَ فَمَنْ الْأَرْضِ فِي خاَلئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ( »2

 این آیه چه ارتباطي به آیات قبل دارد؟

گذشتگان به  زمین را هم به شما از( به همان صورت 32الف. همان طور كه كتاب آسماني را به شما به ارث دادیم )آیه

 (643، ص8البیان، جگویید و از وضعیت گذشتگانتان عبرت گیرید. )مجمعارث دادیم تا این نعمت را سپاس مي

ما از كفرورزي و ها كردیم اما شفرماید كه ما شما را جایگزین قبليب. آیات قبل ناظر به عذاب كافران بود؛ و اكنون مي

 (37، ص9ن عبرت نگرفتید و باز به كفر روي آوردید. )البحر المحیط، جعاقبت سوء گذشتگا

مین است، پس تواند مستقیما به آیه قبل مرتبط باشد؛ یعني خداوند چون از سویي عالم به غیب آسمانها و زج. آیه مي

ي دیگر از درون دیگر و از سودانست این تنها در توان انسان است؛ و از سوي اللهي در زمین بخشید و ميشما را مقام خلیفة

ورزد. )توضیح هاي شما كامال باخبر است، و بخشیدن این مقام به انسان اصال به آن معنا نیست كه كسي از شما كفر نسینه

 ، بند ج(1بیشتر در تدبر

 د. ...

 

 «كُفْرُهُ فَعَلَیْهِ كَفَرَ فَمَنْ( »3

 (507، ص7تفسیر نور، ج)زند. اي به خدا نميضربه بود وكسي كه كفر بورزد این تنها و تنها علیه خودش خواهد 

 شناسینکته تخصصی انسان

اوند است. كسي یابد، به عنایت و افاضه خدخداوند ربوبیت انسان را برعهده دارد؛ پس هر كمالي كه انسان بدان دست مي

دهد؛ و از این يكه خداوند معین كرده قرار مآورد خود را در مسیري شناسد و بدان ایمان ميكه این ربوبیت را به رسمیت مي

كار او پیش  رو اگر احیانا عمل خالفي هم از او سر بزند، چون در مجموع در مسیر حق است، این خالف، حداكثر درنگي در

 زند.آورد؛ اما ضربه كاري به او نميمي

                                                      
مراد از خلیفه »فرمایند: . از معدود كساني كه به امكان اینكه در این آیه، خلیفه به معناي خلیفه خدا باشد اشاره كرده، آقاي قرائتي است كه مي 1

هاى پیش از خلقت آدم، جانشینى انسان از ها، جانشینى فرزندان آدم از انسانها از ملّتملّتبودن انسان در این آیه، یكى از سه امر است: جانشینى 

 كنند.اي نمي( اما خود ایشان هم در پیامهاي آیه، از این نكته هیچ استفاده506، ص7تفسیر نور، ج)« خداوند
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تغییر نداده است، بلكه  -كند خدا عمل ميكه او تحت ربوبیت  –اما كسي كه به ربوبیت خداوند كفر بورزد، واقعیت را 

آورد؛ و بیند و بدانها در زندگي روي نميبهره ميفقط دچار توهم شده، و به خاطر این توهم، خود را از امدادهاي غیبي بي

 كند.عمال خود را از مزایاي ایمان آوردن براي طي مسیر رشد و كمال محروم مي

 بحثی درباره علم دینی

نماید. دانشمندي كه انسان را تحت ربوبیت خداوند نبیند، عمال قسمت ساحت علوم انساني هم رخ مي این نكته در

عظیمي از واقعیت را سانسور كرده و در حقیقت فقط خودش را از برخي از اطالعات صحیح و مهم كه بدون آنها هیچ تحلیلي 

 رسد محروم كرده است.به ثمر نمي

 

 «كُفْرُهُ هِفَعَلَیْ كَفَرَ فَمَنْ( »4

 (507، ص7تفسیر نور، ج)كفّار، كفر خود را به گردن نیاكان یا جامعه نیاندازند. 

 

 «كُفْرُهُ  فَعَلَیْهِ كَفَرَ + فَـ + مَنْ الْأَرْضِ فِي خاَلئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ( »5

 به هم مربوط كرد؛ چرا؟« ف»این دو جمله را با حرف 

هستید و دیگران جانشین شما خواهند  يشما نیز رفتنیعني باید عامل شكر باشد نه كفر. انسان در زمین  يجانشینالف. 

 (507، ص7تفسیر نور، ج) در این چند روز دنیا كفر نورزید.پس شد، 

اید را ببینید: پس هركس كفر ورزید كفرش به خواهد توجه دهد كه گذشتگانتان كه شما جانشین آنها شدهبسا ميب. چه

 تمام شد.ضرر خودش 

خواهد بفرماید اینكه خداوند شما را خلیفه در زمین قرار داده است، بدین معنا نیست كه شما حتما موجودات ج. شاید مي

 خوبي خواهید بود و كفر نخواهید ورزید.

ورزید خواهد بفرماید اینكه خداوند شما را خلیفه در زمین قرار داده است، بدین معنا نیست كه اگر كفر بد. شاید مي

 كفرش علیه او تمام نشود.

 ه. ...

 

 «خَساراً إِالَّ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ  ال وَ مَقْتاً إِالَّ رَبِّهِمْ عِنْدَ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ ال وَ( »6

ال یزید: »تعبیر )مبغوض و رانده شدن از درگاه الهي( و خسران است، بلكه از « مقت»چرا نفرمود كه ثمره كفرِ كافران 

 استفاده كرد؟« افزایدنمي

الف. چون فطرت انسان همواره در معرض استكمال . ازدیاد است؛ پس اگر تسلیم حق باشد این كمال و قرب او را 

 (52، ص17افزاید و اگر كفر بورزد، مبغوضیت و خسارت در پیشگاه خدا را. )المیزان، جمي

 (507، ص7تفسیر نور، ج)یابد. لحظه گسترش مي خطرات و آثار كفر محدود نیست و هرب. 
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 ج. ...

 

 «خَساراً إِالَّ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ  ال وَ مَقْتاً إِالَّ رَبِّهِمْ عِنْدَ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ ال وَ»( 7

 عطف نكرد و كل جمله را مجددا تكرار فرمود؟« مقتاً»را مستقیما به « خسارا»چرا 

استفاده كرد؛ « عند ربهم»)مبغوض و رانده شدن از درگاه الهي( كافر، از تعبیر « مقتِ »اكنون كه تكرار كرده، چرا براي و 

 خیر؟« خسارت»اما براي 

الف. چون خسارت از پیامدهاي تبدیل ایمان به كفر، و شقاوتمند شدن است و امري ناشي از عمل خودشان است؛ اما 

شود. به عبارت دیگر، محبوب و مبغوض شدن، دو امر خارجي است ز ناحیه خدا متوجه آنان ميمبغوض شدن امري است كه ا

در آن موضوعیت دارد ]مثال شخصي محبوب خداست و مبغوض شیطان[ اما خسارت مطلبي است كه فقط « نزد چه كسي»كه 

 (52، ص17به خود شخص مربوط است. )المیزان، ج

آنها دو پیامد مستقل دارد كه هردو موضوعیت دارند و در هشدار دادن به كافران هر خواهد توجه دهد كه این كفر ب. مي

كند كه مبغوض خدا شدن اصال اهمیتي آیند. مثال اگر كسي حتي چنان از خدا بیگانه است كه گمان ميدو مستقال به كار مي

 خواهد زد.ندارد، دست كم بداند كه این كفر، عالوه بر این، به خودي خود به او خسارت 

 ج. ..

 

 «خَساراً إِالَّ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ ال وَ( »8

 (507، ص7تفسیر نور، ج)كفر به خودي خود، عامل خسارت است، گرچه كافر عمل فاسدي انجام ندهد. 

 

 «مَقْتاً  إِالَّ رَبِّهِمْ عِنْدَ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ ال ... الْأَرْضِ فِي خاَلئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ( »9

دهد كه هر كاري انجام دهیم باز ما را دوست خواهد صرف اینكه خداوند ما انسانها را خلیفه در زمین قرار داده نتیجه نمي

 داشت. بلكه اگر كسي كفر بورزد، خداوند او را را بشدت مبغوض و مطرود درگاه خویش خواهد كرد.

 

 «خَساراً إِالَّ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ ال ...وَ الْأَرْضِ فِي الِئفَخَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ( »10

دهد كه هر كاري انجام دهیم ضرر و زیان نخواهیم صرف اینكه خداوند ما انسانها را خلیفه در زمین قرار داده نتیجه نمي

 وده نخواهد شد.اللهي جز بر زیانش افزكرد. بلكه اگر كسي كفر بورزد، با همین زندگي خلیفة
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 فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا ذا ما أَرُوني اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ شُرَكاءَكُمُ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ 40( آیه 35( سوره فاطر )740

 18/2/1397 غُرُوراً إِالَّ بَعْضاً بَعْضُهُمْ الظَّالِمُونَ یَعِدُ  إِنْ بَلْ مِنْهُ بَیِّنَةٍ يعَل فَهُمْ كِتاباً آتَیْناهُمْ أَمْ السَّماواتِ

 ترجمه

در  ای! واند؟دهیفررا آ نیاز زم يزیكه چه چ دینشانم ده د؛یامالحظه كرده دیخوانيخدا م يكه را به جا كانتانیشر ایبگو آ

[ بلكه ست؛ین نی]نه، چن !كنند؟يم هیاز آن تك يكه آنان بر حجت میاداده يبه آنان كتاب ایاند؟! وداشته ي]كار[ آسمانها شراكت

 .دهندينم ياوعده بیرجز ف گریظالمان به همد

 1نکات ادبی

 شِرْكٌ؛  ش رَكاءَك م 

به معناي آن « شركت»در اصل به معناي مقارن هم قرار گرفتن، و نقطه مقابل تك و منفرد بودن است، و « شرك»ماده 

و برخي توضیح داده  2(265ص ،3ج اللغة، المقاییس دو نفر )یا بیشتر( باشد و خاصِ یك نفر نباشد )معجماست كه چیزي بین 

                                                      
« أَرُوني»است؛ و نیز زمخشري گفته كه « اخبروني: به من خبر دهید»كالم به معناي  برخي بر این باورند كه این تعبیر در ابتداي« أَ رَأَیْتُمْ». درباره  1

 به منزله بدل براي آن است و ابوحیان در هر دو مطلب بحث دارد:

االستفهام یستدعي ذلك. یقول القائل: خبروني، ألن أأرأیتم: المراد منه  قُلْ أَ رَأَیْتُمْ شُرَكاءَكُمُ، قال الحوفي: ألف االستفهام ذلك للتقریر، و في التحریر:»

یة: أرأیتم ینزل عند سیبویه منزلة و قال ابن عط أ رأیت ماذا فعل زید؟ فیقول السامع: باع و اشترى، و لو ال تضمنه معنى أخبروني لكان الجواب نعم أو ال.

ا استحقوا به اإللهیة و الشركة، م: أخبروني عن هؤالء الشركاء و عن أخبروني. و قال الزمخشري: أروني بدل من أرأیتم ألن معنى أرأیتم أخبروني، كأنه قال

 ... شركة في خلق السموات أروني أي جزء من أجزاء األرض استبدوا بخلقه دون اللّه، أم لهم مع اللّه

على البدل، و أیضا فإبدال الجملة من الجملة  خول األداةأما قوله: أَرُونِي بدل من أَ رَأَیْتُمْ فال یصح، ألنه إذا أبدل مما دخل علیه االستفهام فال بد من د

روني. و قد تكلمنا في األنعام على ألم یعهد في لسانهم، ثم البدل على نیة تكرار العامل، و ال یتأتى ذلك هنا، ألنه ال عامل في أرأیتم فیتخیل دخوله على 

ى استفهام. تقول العرب: أ رأیت ، و هي تطلب مفعولین: أحدهما منصوب، و اآلخر مشتمل علأرأیتم كالما شافیا. و الذي أذهب إلیه أن أرأیتم بمعنى أخبرني

دید. و یحتمل أن یكون ذلك أیضا من باب زیدا ما صنع؟ فاألول هنا هو شُرَكاءَكُمُ، و الثاني ما ذا خَلَقُوا، و أروني جملة اعتراضیة فیها تأكید للكالم و تس

هنا، و یكون قد أعمل الثاني على خلقوا، أرأیتم و أروني، ألن أروني قد تعلق على مفعولها في قولهم: أما ترى، أي ترى ها اإلعمال، ألنه توارد على ماذا

ه تي تدعونها كما هي و على ما هي علیالمختار عند البصریین. و قیل: یحتمل أن یكون أرأیتم استفهاما حقیقیا، و أروني أمر تعجیز للتبیین، أي أعملتم هذه ال

كما  ء هي، أ هي في األرض؟ي شيمن العجز، أو تتوهمون فیها قدرة؟ فإن كنتم تعلمونها عاجزة، فكیف تعبدونها؟ أو توهمتم لها قدرة، فأروني قدرتها في أ

كما قال بعضهم: إن السماء  وات؟قال بعضهم: إن اللّه إله في السماء، و هؤالء آلهة في األرض. قالوا: و فیها من الكواكب و األصنام صورها، أم في السم

: إن المالئكة ما خلقوا شیئا، و خلقت باستعانة المالئكة، فالمالئكة شركاء في خلقها، و هذه األصنام صورها، أم قدرتها في الشفاعة لكم؟ كما قال بعضهم

 (37، ص9، جالبحر المحیط)« انتهى.لكنهم مقربون عند اللّه، فنعبدهم لتشفع لنا، فهل معهم من اللّه كتاب فیه إذنه لهم بالشفاعة؟ 

 اآلخر و انفراد، خِلَافِ  و مقارنَة على یدلُّ أحدهما أصالنِ، الكاف و الراء و الشینگیرد: فارس براي این ماده دو اصل در نظر مي. توجه شود كه ابن 2

. بهذا مشبَّه النَّعْل شِرَاك و. أیضاً شِرَاكُه هو و الطّریق، لَقَم: فالشرَك اآلخر األصل أمّا و»آورد ؛ و براي اصل دوم این مثالها را مياستقامة و امتدادٍ على یدلُّ

گرداند و اما مرحوم مصطفوي، بر اساس تعریفي كه در ادامه متن آمده، این دومي را هم به همان اولي برمي« .المتداده بذلك سمِّى الصّائدِ، شَرَكُ منه و
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 اند هر گونه مقارنتي بین دو یا چند نفر در چیزي یا در كاري به نحوي كه هر یك سهمي و تاثیري در آن داشته باشد. )التحقیق

به « مشاركت»و « شركت»اند د آن را بر مفهوم مالكیت قرار داده و گفتهو برخي تاكی 1(48ص ،6ج الكریم، القرآن كلمات في

 ؛الْمُلْكِ فِي شَرِیكٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ وَمعناي مخلوط بودن دو مِلك و دارایي است، یعني چیزي از آنِ دو نفر یا بیشتر باشد )

 (451ص القرآن، ألفاظ مفردات( )111/إسراء

( ، إفعال 67د، اسراء/أَوْالالْ  وَ الْأَمْوالِ فِي شارِكْهُمْهاي مفاعله )مشاركت، شریك كسي شدن: این ماده در قرآن كریم در باب

 ( و221كٍ، بقره/مُشْرِ مِنْ خَیْرٌ نٌمُؤْمِ لَعَبْدٌ؛ 173ل، اعراف/قَبْ مِنْ آباؤُنا أَشْرَكَ إِنَّما)دیگري را شریك كردن و شرك ورزیدن: 

 است. ( به كار رفته39و زخرف/ 33، صافات/مُشْتَرِكُونَ الْعَذابِ فِي افتعال )اشتراك، و با هم شریك شدن: ٍ

كت است؛ و این دو كلمه هم در مورد كسي كه در عرض انسان است و با هم در چیزي مشار« شركاء« »شریك»جمع 

با كس دیگري در خصوص  و( و هم در مورد كسي كه در طول انسان است 12ث؛ نساء/الثُّلُ فِي شُرَكاءُ فَهُمْرود )دارند به كار مي

( بدین 29، زمر/مُتَشاكِسُونَ شُرَكاءُ فیهِ رَجُالً مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ؛ 136نا، انعام/لِشُرَكائِ هذا وَ بِزَعْمِهِمْ لِلَّهِ  هذاانسان مشاركت دارد )

؛ كاءَكُمْشُرَ ادْعُوااست )« شریك در مضاف الیه»آید، گاه به معناي ميترتیب وقتي این كلمه به صورت مضاف به ضمیر 

 (47؛ فصلت/شُرَكائي أَیْنَ یُنادیهِمْاست )« شریك با مضاف الیه»( و گاهي به معناي 195اعراف/

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 168و مشتقات آن « شرك»ماده 

 تَدْع ونَ 

 معادل و «نآ به میل و توجه با چیزي خواستن» ویا «كالم با كسي جانب به شدن متمایل» معناي به اصل در «دعو» ماده

 ه شد. همین سوره توضیح داد 14در آیه « دعو». درباره این كلمه و ماده است «خواندن و كردن دعوت» فارسي كلمات

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-14 714جلسه 

 بَيِّنَةٍ 

 «بیان» و ؛(سیدنر هم به و اتصال) «وصل» معناي به هم و رودمي كار به( جدایي و فاصله) «فصل» معناي به هم «بین» ماده

 .باشد داشته ارآشك كامال داللت كه است چیزي معناي به و ریشه همین از هم[ دلیل]=  «بیِّنه» و است كردن آشكار معني به

 همین سوره توضیح داده شد. 25در آیه « بین»و ماده « بَیِّنَة»درباره كلمه 

 /fater-http://yekaye.ir/al-35-25 725جلسه 

                                                      
 فانّ النعل شراك على و العمل، هذا في الصائد مشاركته و الصید في تأثیره باعتبار الشَّرَكِ على و النصیب، و السهم على تطلق المناسبة بهذه و»گوید مي

 «.المقصود الى الهدایة و السیر في تأثیر فیها الطریق استقامة فانّ الطریق شِرَاكِ على و. اللبس هذا في سهم له و كالنعل التنعّل في تأثیره

 ك معنا نشدیم.یظاهرا مصداقي از این معناي دوم در قرآن كریم نیامده است، وارد این نزاع كه آیا واقعا دو معناست یا  از آنجا كه

 .تأثیر أو فیه نصیب منهم واحد لكلّ یكون بحیث أمر أو عمل في أفراد أو فردین تقارن هو: المادّة هذه في الواحد األصل أنّ.  1

http://yekaye.ir/al-fater-35-14/
http://yekaye.ir/al-fater-35-25/
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 غ ر ورا  

 غفلت زا اخص را آن جهت بدین و شود حاصل غفلتي چیزي، تاثیر با كه رودمي كار به جایي در اصل در «غرر» ماده

 بسیار هم( بفری و نیرنگ) «خدعه» معناي كه به است؛ شدن واقع غفلت در و «خوردن فریب» معناي به «غُرور» و انددانسته

 مشتبه اطبمخ بر مطلبي انداختن ایهام به با كه است جایي در اصل در غرور كه اندگفته دو این تفاوت در و است نزدیك

« غرر»مه و ماده درباره این كل .دهند فریب را مخاطب واقعیت از بخشي كردن مخفي با كه است جایي در غالبا خدعه اما شود،

 همین سوره توضیح داده شد. 5در آیه 

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-5 705جلسه 

 اختالف قرائت

 عَلي »ورت صنه )نافع( و شام )ابن عامر( و اغلب قراء كوفه )كسائي، و روایت شعبه از عاصم( به در قرائت اهل مدی

 اند؛ قرائت كرده )به صورت جمع(« اتٍبَیِّن

كثیر( و بصره )ابوعمرو( و برخي دیگر از قرائات كوفه )حمزه، و روایت حفص و ابان از اما در قرائت اهل مكه )ابن

 عَلي»وثاب )از قرائتهاي غیرمشهور( به صورت خلف )از قراء عشره( و اعمش )از قراء اربعة عشر( و ابنعاصم( و نیز قرائت 

 (392، ص9البحر المحیط، ج ؛6421-641، ص8مجمع البیان، جاند. )قرائت كرده)به صورت مفرد( « بَیِّنَةٍ

 حدیث

 نید!كآمد و گفت: یا رسول اهلل! مرا سفارشي ( از امام صادق ع روایت شده است: شخصي خدمت پیامبر اكرم ص 1

لت با دفرمود: به خداوند شرك نورز؛ حتي اگر با آتش سوزانده شوي؛ و حتي اگر شكنجه و عذاب شدي باز همچنان 

 ایمان مطمئن باشد ...

 158ص ،2ج الكافي،

 یَقُولُ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا عْتُسَمِ قَالَ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْبَجَلِيِّ نَافِعٍ بْنِ خَالِدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنُ

 أَوْصِنِي! اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ص النَّبِيَّ أَتَي رَجُلًا إِنَّ

 3... بِالْإِیمَانِ مُطْمَئِنٌّ َقلْبُكَ وَ إِلَّا عُذِّبْتَ وَ بِالنَّارِ حُرِّقْتَ إِنْ  وَ شَیْئاً بِاللَّهِ تُشْرِكْ ال فَقَالَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 كند.همانا خداوند با مردم بدانچه بدانها داده و شناسانده احتجاج مي

                                                      
اإلفراد أنه  يعل« بَیِّنَةٍ»بالجمع ... و الوجه في قراءة « بینات»بالتوحید و الباقون « بَیِّنَةٍ يَعل»مرو و حمزة و حفص و خلف و قرأ ابن كثیر و أبو ع.  1

جاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ و من قرأ بالجمع فإن لكل نبي بینة  دْ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي و قَ يیجعل ما في الكتاب أو ما یأتي به النبي ص بینة كما قال َأ رَأَیْتُمْ ِإنْ كُْنتُ عَل

 أن في الكتاب ضروبا من البینة فجمع لذلك يفإذا جمعوا جمعت البینة بجمعهم عل

 باقي السبعة: بالجمع. بَیِّنَةٍ، باإلفراد؛ و و قرأ ابن وثاب، و األعمش، و حمزة، و أبو عمرو، و ابن كثیر، و حفص، و أبان عن عاصم: عَلى.  2

 .الْإِیمَانِ مِنَ ذَلِكَ فَإِنَّ فَافْعَلْ مَالِكَ وَ أَهْلِكَ مِنْ تَخْرُجَ أَنْ أَمَرَاكَ إِنْ وَ مَیِّتَیْنِ أَوْ كَانَا حَیَّیْنِ  بَرَّهُمَا وَ فَأَطِعْهُمَا وَالِدَیْكَ وَ.  3

http://yekaye.ir/al-fater-35-5/
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 163، ص1الكافي، ج

اجٍ عَنِ نْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَبْمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَي وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَي عَنِ الْحُسَیْنِ 

 ابْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ. ياللَّهَ احْتَجَّ عَلَ إِنَ

 تدبر

 ناهُمْ آتَیْ أَمْ السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ واخَلَقُ ذا ما أَرُوني اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ شُرَكاءَكُمُ رَأَیْتُمْ أَ  قُلْ( »1

 «مِنْهُ بَیِّنَةٍ عَلي فَهُمْ كِتاباً

 پرستیدند. دهد براي نفي ربوبیت خدایاني كه آنان مياین آیه برهاني را به پیامبر ص آموزش مي

 مفاد برهان چنین است:

داشتند، چرا كه آفرینش و تدبیر الزم و دارند باید در آفرینش آن هم نقشي مياگر آن خدایان واقعا در تدبیر عالم نقشي 

اند كه آنان در آفرینش نقشي دارند باید دلیلي بیاورند، و این دلیل یا با مراجعه به متن عالم )مراجعه به اند؛ و اگر مدعيملزوم

خبر داده باشد؛ در حالي كه هیچیك از اینها نیست.  شود یا اینكه خود خداوند از مشاركت آنهاآسمانها و زمین( حاصل مي

 (541-53ص ،17ج المیزان،)

 

 «السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ واخَلَقُ ذا ما أَرُوني اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ شُرَكاءَكُمُ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ( »2

رود ري ميآید و به همین جهت به سراغ كس دیگكار از دست خدا بتنهایي برنمي كند كههركس در هر كاري كه گمان مي

ده، آیا چیزي را در اي با خود تامل كند كه آیا آن كسي را كه در انجام كار در عرض خدا قرار داكه كارش را انجام دهد، لحظه

 زمین یا آسمان هست كه او، و نه خداوند، آن را آفریده باشد؟

 یشتاملی با خو

یز دیگري باید كنیم كه براي انجام برخي كارها حتما كس یا چوقتي خالق همه چیز تنها و تنها خداست، چرا ما گمان مي

 باشد تا آن كار انجام شود؟!

 

 ...« قُلْ أَ رَأَیْتُمْ( »3

                                                      
 ءشي لهم لكان اهلل دون من آلهة أربابا كانوا لو أنهم الحجة تقریر و یعبدونهم كانوا الذین آلهتهم ربوبیة نفي على الحجة ص النبي تلقین اآلیة في و.  1

 من أو العالم من إما الدلیل و دلیل علیه لدل خالقین كانوا لو و اآلخر عن أحدهما ینفك ال التدبیر و الخلق ألن یدبرونه لما خالقین فكانوا العالم تدبیر من

. «السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا ذا ما أَرُونِي»: قوله هو و الشركة بنحو لو و لهم مخلوقا كونه على یدل منه ءشي فال العالم أما سبحانه اهلل قبل

 على كتاب ینزل لم و آلهة، یتخذوهم و یعبدوهم أن للناس یجوز و بربوبیتهم یعترف سبحانه عنده من نازال سماویا كتابا لكان كان فلو تعالى قبله من أما و

 «مِنْهُ بَیِّنَةٍ عَلى فَهُمْ كِتاباً آتَیْناهُمْ أَمْ»: قوله هو و بذلك معترفون هم و الصفة هذه
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كند  بیدار را هاوجدان سؤال، ابود؛ و در این ماموریت، باید ب مخالفان با گفتگو به مأمور آله و علیه اللَّه صلي اكرم پیامبر

 (508ص ،9ج نور، )تفسیر

 

 «مِنْهُ بَیِّنَةٍ عَلي فَهُمْ كِتاباً آتَیْناهُمْ ... َأمْ شُرَكاءَكُمُ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ( »4

 (509ص ،9ج نور، تفسیر) .است منطق و دلیل دین اسالم

 اشته باشد.دانجام دهد باید بیّنه ]دلیلي آشكار و روشن[ خواهد و انسان براي هر باوري كه دارد و هر كاري كه مي

 شناسینکته تخصصی معرفت

 تردیدي نیست كه تقلید بدون پشتوانه هیچ اعتباري ندارد و انسان براي هر باور و هر كارش باید بیّنه و دلیل داشته باشد. 

هاي مكتوب است؛ یعني هاي ما انسانها بینهترین بینهاما اشتباه است كه بیّنه را منحصر در تجربه مستقیم بدانیم؛ بلكه مهم

هاي دانش، ترین حوزهاگر نیك بیندیشیم، عمده علم و دانشي كه هریك از ما، بلكه هر یك از دانشمندان برجسته در تجربي

ول مستقیم تجربه در اختیار دارد، محصول مطالعه و خواندن است. به تعبیر دیگر، عمده شناخت ما از عالم، بیش از آنكه محص

و استدالل خودمان باشد، محصول مطالعه ماست؛ و هرجا به متخصصي در زمینه خاصي مراجعه كنیم كه نظرش بر اساس 

 شناختي موجه است.تخصش بوده باشد، این رجوع ما، رجوعي به لحاظ معرفت

خدا مراجعه كند و بر اساس آن به  بدین ترتیب، اگر خدا خداست و از همه حقایق عالم باخبر است، اگر كسي به سخنان

 شناختي موجه است.درستيِ یك باور یا شایسته بودن یك اقدام اذعان كند، قطعا این مراجعه او به لحاظ معرفت

 

 «مِنْهُ بَیِّنَةٍ عَلي فَهُمْ كِتاباً آتَیْناهُمْ أَمْ السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا ذا ما أَرُوني» رَأَیْتُمْ أَ»( 5

براي هر مطلبي دو گونه دلیل مي توان آورد: بر اساس عقل و تجربه و استنباط از متن آفرینش؛ یا بر اساس وحي و 

استنباط از كتاب آسماني. در حقیقت، عقل و نقل، در كنار هم هستند، نه در مقابل هم؛ و هم دلیل عقلي و هم دلیل نقلي، دلیل 

 ن مي باشد.مورد قبول دی

 «(علم دینی»نکته معرفت شناسی )درباره 

آن است كه علمي است كه صرفا متكي بر منابع نقلي باشد؛ در حالي كه اگر « علم دیني»از برداشت هاي نادرست درباره 

تجربي و ضابطه علم دیني بودن، هر علمي باشد كه مورد قبول دین است و از منابع مورد قبول دین استفاده كند، هم مسائل 

عقلي، و هم مطالب كتب آسماني، مورد قبول دین است؛ و علمي كه از آنها به دست آید علم دیني خواهد بود. )جوادي آملي، 

 (62-50منزلت عقل در هندسه معرفت دیني، ص

 

 «خَلَقُوا ذا ما أَرُونِي»( 6

 كتاب و آفرینش مورد در بلكه (23)بقره/« بِسُورَةٍ  فَأْتُوا»: فرمایدمي كه نیست تشریع كتاب در تنها طلبي،مبارزه و تحدّي

 . هست نیز تكوین
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 «غُرُوراً إِالَّ بَعْضاً بَعْضُهُمْ الظَّالِمُونَ یَعِدُ إِنْ بَلْ( »7

 (509ص ،9ج نور، )تفسیر. است فریبنده آنان شعارهاي و فریب ظالمان، يوعده

اي براي اقداماتش ندارد؛ و اگر هماهنگ نیست؛ پس هیچ دلیل و بیّنهبه تعبیر دیگر، كسي كه اهل ظلم باشد، با نظام عالم 

 شان جز فریب و دروغ نیست.دهند، وعده و توجیهاي ميكنند و به هم وعدهظالمان همدیگر را توجیه مي

 

 «رُوراًغُ إِالَّ بَعْضاً بَعْضُهُمْ الظَّالِمُونَ یَعِدُ إِنْ َبلْ ... شُرَكاءَكُمُ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ( »8

 دهند.كند كه همدیگر را فریب ميي یاد مي«ظالمان»شروع این آیه درباره مشركان است؛ و پایان آیه از آنها با تعبیر 

 (؛13؛ لقمان/عَظیم لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّورزد، ظالم است )یعني، كسي كه شرك مي

 و زندگي مبتني بر فریب و دروغ در پیش گرفته است.

 گر،به عبارت دی

 (509ص ،9ج نور، )تفسیر. است استوار فریبكارانه هايوعده و تبلیغات بر شرك

 

 «غُرُوراً إِالَّ ... یَعِدُ إِنْ بَلْ مِنْهُ بَیِّنَةٍ عَلي فَهُمْ( »9

 . است فریب نباشد، بیّنه و منطق جا هر

 

 «غُرُوراً  إِالَّ بَعْضاً بَعْضُهُمْ الظَّالِمُونَ یَعِدُ إِنْ( »10

 و كشانندمي انحراف به را باالتر افراد چاپلوسي و تملق با عادي و ضعیف افراد گاهي. باشد تواندمي كس هر از فریب

. كنندمي وادار خود چراي و چون بي اطاعت به را مردم دروغین شعارهاي و هاوعده و تطمیع و تهدید با قوي افراد گاهي

 (509ص ،9ج نور، )تفسیر

 کانال نیاوردماینها را در 

 «السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا ذا ما أَرُوني( »11

« آیا در آسمانها مشاركتي دارند»به كار برد و در مورد آسمانها تعبیر « آیا از زمین چیزي آفریدند»چرا در مورد زمین تعبیر 

 و هر دو را یكسان نفرمود؟

 (54ص ،17ج المیزان،)خواهد بفهماند كه آفرینش الزمه شریك خدا بودن است. این دو تعبیر ميالف. با جایگزین كردن 

تان است تر است براي كافران تا آسمانها. آنگاه در مورد زمین، كه در دسترسب. شاید بدین جهت كه زمین در دسترس

رد كه نشاندهنده مشاركت، و نه لزوما آفرینش، باشد یك نمونه آفرینش از این معبودها بیاورید؛ اما در مورد آسمانها یك مو

 بیاورید هم كافي است.

 ج. ..
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 «مِنْهُ  بَیِّنَةٍ عَلي فَهُمْ كِتاباً آتَیْناهُمْ أَمْ السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ( »12

أم لهم »داد و نفرمود نقبل ادامه و با همان سبك جمله « آیا ما به آنها كتابي دادیم»چرا در مورد بینه نداشتن آنها، فرمود 

 «كتاب: آیا كتابي دارند؟

ایم كه ینه نازل نكردهتنها آنان كتابي ندارند، بلكه اصال ما كتابي در این زمالف. این تعبیر تاكیدش شدیدتر است؛ یعني نه

 (54ص ،17ج المیزان،)دست اینان باشد یا دست دیگران. 

 1ب. ...

 

 

 كانَ  إِنَّهُ  بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ 41( آیه 35( سوره فاطر )741

 19/2/1397 غَفُوراً حَلیماً

 ترجمه

د از او، آن دو را شدند، هیچكس بعرند؛ و اگر زایل ميهمانا خداوند آسمانها و زمین را نگهداشته است از اینكه زوال پذی

 داشت؛ البته او همواره بردبار و بس خطاپوش است.نگه نمي

 نکات ادبی

 مْسَکَه مای مْسِك  ؛ أَ

 همین سوره بیان شد كه: 2در آیه 

 ال وَ) «یزيچ به درآویختن» را آن اصلي معناي برخي و اند؛دانسته «كردن حبس» معناي به اصل در برخي را «مسك» ماده

 همراه كه ي«دنكر حبس» یعني را، معنا دو این از تلفیقي هم برخي ؛ و«آن كردن حفظ» ویا( 10/ممتحنه الْكَوافِر؛ بِعِصَمِ تُمْسِكُوا

 است.( إرسال) گذاشتن رها مقابل نقطه كه باشد، «كردن حفظ» با

 اقدام اویهز یعني است، خاص توجه مورد آن فاعل كه دارد نگهداشتني بر داللت رود،مي إفعال باب به وقتي ماده این

 (229/بقره ؛بِإِحْسانٍ  یحٌتَسْرِ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْساكٌ مَرَّتانِ )الطَّالقُ است توجه مورد بیشتر نگهداشتن براي شخص كردن

 است؛ توجه مورد( شودمي داشته نگه و حفظ آنچه) مفعول زاویه از شدن داشته نگه عمدتاً رود،مي تفعیل باب به وقتي اما

 كتاب ضوابط به مقید را خودشان كه ستا كساني معناي به( 170/اعراف) «الصَّالةَ أَقامُوا وَ بِالْكِتابِ یُمَسِّكُونَ الَّذِینَ وَ» چنانكه

 كنند.مي آسماني

                                                      
 .باشد خدا جانب از كه است دلیل بودنش نوشته صِرف به اينوشته شود؛نمي محسوب دلیل اينوشته هر و كتابي هر. شاید بدین جهت كه  1
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 وَ بِالطَّاغُوتِ رْیَكْفُ فَمَنْ» باشدمي برآمدن چیزي به كردن تمسك و حفظ درصدد معناي به رودمي استفعال باب به وقتي و

 ؛مْسِكُونَمُسْتَ بِهِ فَهُمْ قَبْلِهِ مِنْ كِتاباً آتَیْناهُمْ أَمْ) شودمي «مستمسِك» آن فاعل اسم كه «الْوُثْقي بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ بِاللَّهِ یُؤْمِنْ

 (.21/زخرف

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-2 702جلسه 

 زالَتا ؛ تَز وال

( و عالوه بر 38ص ،3ج اللغة، المقاییس كند )معجمدر اصل بر برداشته شدن چیزي از جایگاهش داللت مي« زول»ماده 

( به صورت 46، ابراهیم/الْجِبالُ  مِنْهُ لَِتزُولَ ؛ 41ْ، فاطر/زالَتا لَئِنْ وَ َتزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُْمسِكُكاربرد آن به صورت فعل )

 (44؛ ابراهیم/زَوالٍ مِنْ لَكُمْ مامصدر )زوال( هم در قرآن به كار رفته است )

 یَزالُ  ال)« ال یزال»( و 15؛ انبیاء/امِدینَخ حَصیداً  جَعَلْناهُمْ يحَتَّ دَعْواهُمْ  تِلْكَ  زالَتْ فَما)« ما زال»درباره اینكه كلماتي مانند 

هستند یا اسم فعل، « فعل»ه اینكه واقعا كند و از این رو دربارناقصه عمل مي« كان»كه مانند  -( 110ةً؛ توبه/ریبَ  بَنَوْا الَّذي بُنْیانُهُمُ

 الف است.تفاوت دارد یا خیر، بین اهل لغت اخت« زول»آیا با ماده  -اختالف نظر است 

 ( سه حالت قائل است: 466أزدي )م 

 كند و مصدر ندارد؛ناقصه عمل مي« كان»آید و مانند كه غالبا با حرف نفي مي« زال یزال»

 است؛ و« زوال»باشد )مانند آیه حاضر(، و مصدر آن كه فعل تام و الزم است و به معناي رفتن و انتقال مي« زال یزول»

است؛ و باب مفاعله « زَیْل»باشد، و مصدر آن )تمییز( مي« جدا كردن»متعدي است و به معناي كه فعل تام و « زال یزیل»

 1(597ص ،2ج الماء، كتابباشد. ))مفارقت( مي« جدایي»)زاول یزاول مزاولة( هم از همین حالت مشتق شده و به معناي 

ت كه اولي از ماده در كار اس« زَیْالً زال، یزال»و « زال یزول زواالً»( معتقد است كه تنها دو صورت 711ابن منظور )م 

و  313ص، 11گردد )لسان العرب، جهم به صورت اول برمي« زال یزال»است، و فعل ناقص « زیل»و دومي از ماده « زول»

317 ) 

                                                      
 عملَ  عملت دعاء أو نهىٍ أو نفى تقدَّمت إذا یَزال ماضى: زالَ و. حاوله و زاوله إذا مُزاولةً، ءَ،الشَّى فالنٌ زاوَل: یقال المحاولة، و المعالجة: المُزاوَلة.  1

 اللَّهَ  إِنَّ: )تعالى قال. االنتقال و الذَّهاب معناها و مُتَعَدٍّ، غیرُ تامٌّ ففعل تامٌّ ففِعْل یَزول ماضى "زالَ "أمّا و. لها مصدرَ ال و. ضاحكا زید زالَ ما نحو كان،

 عن ضأنه زیدٌ زال: یقال التّمییز، معناها و مُتَعَدٍّ، تامٌّ  فعل یَزیلُ، ماضى "زال "و. الزَّوال مصدرها و اآلیة،( زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ

 من مأخوذ هو و الفَخِذَین، بین ما تباعُد: الزَّیَل و. فارَقة إذا: مُزایلةً ءَ،الشَّى فالن زایلَ یقال المفارَقة،: المُزایلة و. الزَّیْل مصدرها و. منها میَّزها: أى فالن، مَعز

 .مُفارق المتباعِد ألنّ ذلك،

http://yekaye.ir/al-fater-35-2/
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و  داند كه صورت اول را شكل مي دهد)به معناي برداشتن از جاي خود( مي« زول»( ماده اصلي را 395ابن فارس )م 

تبدیل شده است و صورت دوم را رقم زده است ولي تفاوتي در معنا پدید « ي»آن به « و»آنگاه این ماده دچار اعالل شده و 

 ؛1(41ص ،3ج اللغة، المقاییس معجمنیامده )

كه  مرحوم مصطفوي نیز در عین حال كه به اشتقاق كبیر بین این دو باور دارد، معتقد است كه تفاوت آنها در این است

برداشتني است كه بنوعي بر « زیل»داللت دارد، اما ماده « بلند كردن از جایي»برداشتني است كه بنوعي بر معناي « زول»ماده 

داللت دارد، و از آنجا كه نقطه مقابل جدایي )افتراق(، همواره با هم بودن )تالزم و تداوم( است، « جدا كردن از چیزي»معناي 

( به 373و  3662ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیقكند )ر ثبات و استمرار و همیشگي بودن ميداللت ب« ما زال»تعبیر 

شود، داللت بر معناي كند، وقتي حرف نفي بر آن وارد ميبنوعي داللت بر معنایي منفي مي« زال»تعبیر دیگر، از آنجا كه معناي 

 (388ص ن،القرآ ألفاظ مفرداتكند. )اثبات و ثبوت و دوام مي

رود صرفا به معناي تكثیر و شود و از این رو، وقتي به باب تفعیل ميبرخي معتقدند كه این ماده الزم است و متعدي نمي

جدا »و یا  «زایل كردن»(، ولي برخي آن را متعدي دانسته و به معناي 388ص القرآن، ألفاظ مفرداتشدت زایل شدن است )

 شُرَكاؤُكُمْ وَ أَنْتُمْ مَكانَكُمْ كُواأَشْرَ لِلَّذِینَ نَقُولُ»و آیه  (373ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات في قالتحقی)اند قلمداد نموده« كردن

 ( هم با این تحلیل سازگارتر است.28)یونس/« بَیْنَهُمْ فَزَیَّلْنا

 كَفَرُوا الَّذینَ لَعَذَّبْنَا یَّلُواتَزَ لَوْرود )ميمعناي تفرقه و جدایي نهفته است؛ وقتي به باب تفعل « زیل»با توجه به اینكه در ماده 

 مفردات؛ 41ص ،3ج للغة،ا المقاییس معجمباشد )مثال: و جدا شدن مي« تفرُق»( همه اتفاق نظر دارند كه به معناي 25؛ فتح/مِنْهُمْ

اند: زَیَّلتُهُ ردهكدن جدایي[ قلمداد ( و برخي با توجه به همین معنا، آن را مطاوعه ]=پذیرش و قبول كر388ص القرآن، ألفاظ

  (373ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق) فَتَزَیَّلَ.

گردد؛ برمي« زول»اده هم به م« ما زال»سر و كار داریم و فعل ناقص « زیل»و « زول»با توجه به اینكه ظاهرا ما با دو ماده 

 باید گفت:ها در قرآن كریم در مورد كاربردهاي این ماده

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 10و مشتقات آن « زیل»بار؛ و ماده  4و مشتقات آن « زول»ماده 

 بَعْدِهِ  مِنْ أَحَدٍ مِنْ

اند؛ آنگاه مرجع ضمیر در را من ابتدا دانسته« من»رود؛ اما دومین ، من زائده است كه براي تاكید به كار مي«مِن»اولین 

داشت، چه كسي ...( )یعني بعد از اینكه خدا آن را نگه مي« من بعد امساكه»برگرداند، یعني « امساك»ان به تورا مي« بعده»

                                                      
 أى بینه، زَیَّلْتُ یقال. التباین: فالتَّزایل. اللَّفظ كلماتُ هنالك ذُكرتْ و ذِكره، مضى قد و واو، من مبدلةٌ  فیه الیاء لكنّ أصلًا، لیس الالم و الیاء و الزاء.  1

. احتشَمَه إذا فالنٍ، عن فالنٌ تزایلَ صحیحاً كان إن الشیبانىّ عن ذُكر و. كالفَحَج الفَخِذین، بین ما تباعُد الزَّیَل إن یقال و. بَیْنَهُمْ  فَزَیَّلْنا: تعالى اللَّه قال فرّقْت،

 .صحّ إن القیاسُ ذاك هو و

 سبیل على نقطة عن حركة الذهاب و. البقاء مقابل في انعدام الهالك انّ كما معیّنة، نقطة عن ءشي ارتفاع هو المادّة هذه في الواحد، األصل أنّ: زول.  2

 األدبار
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« من بعد اهلل»برگرداند یعني « اهلل»توان آن را به برگرداند )یعني من بعد الزوال(، و مي« زوال»یا به  1(617، ص3)كشاف، ج

و « حال»در صورت اول « من بعده»كه عبارت  2(56، ص17نگهدارد( )المیزان، جتواند آنها را )یعني بعد از خدا چه كسي مي

 3(166ص ،8ج بیانه، و القرآن إعرابشود )محسوب مي« صفت»در صورت دوم 

 حَليما 

ر است كه این بر چه چیزي داللت دارد بین اهل لغت اختالف است. ابن فارس بر این باو« حلم»درباره اینكه اصل ماده 

حالت سوراخ و فاسد  (2( بردباري و نقطه مقابل عجله؛ )1ربط به هم داللت دارد: )اقل بر سه معناي كامال متباین و بيماده حد

شواهدي  ( دیدن چیزي در خواب؛ و این ماده را از بهترین3دهد؛ و )شدن پوست كه توسط موریانه و سایر حشرات رخ مي

 (93ص ،2ج اللغة، المقاییس برگرداند. )معجم اش را بهمتوان همه معانياند كه نميدانسته

اند آمیزي كوشیدهدر مقابل، برخي معناي اصلي این ماده را خویشتنداري و كنترل هیجانات معرفي كرده و به نحو تكلف

كن و آرام شود به خاطر این است كه كامال ساهمه معاني مذكور را به این معنا برگردانند، با این توضیح كه پوستي كه فاسد مي

 في در برابر حشرات موذي بوده، و خواب هم موقعیتي است كه اقتضاي آرامش و رهایي از هیجانات روز دارد! )التحقیق

 4(274ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات

باشد، كه با يم «أَحْلَام»خویشتنداري و كنترل هیجانات است و جمع آن  به معناي« حِلْم»در هر صورت، بحثي نیست كه 

اند؛ اما دانسته« عقل»را به معناي « لْمحِ»( برخي 32؛ طور/بِهذا أَحاْلمُهُمْ تَأْمُرُهُمْ أَمْ توجه به برخي از كاربردهاي این واژه، )مثال: 

ي كاربرد ( یعني اگر هم گاهي بر عقل اطالق شود نوع253ص القرآن، ألفاظ حق این است كه از نتایج عقل است )مفردات

 باشد )از باب تسمیه شيء باسم مسببه(مجازي مي

ز (، ظاهرا ا59، نور/الْحُلُمَ  مِنْكُمُ الْأَطْفالُ بَلَغَ إِذا ؛ و58َ، نور/مِنْكُمْ الْحُلُمَ یَبْلُغُوا لَمْ الَّذینَشود )گفته مي« حُلُم»به زمان بلوغ، 

 ل كند )مفرداتم و بردباري شود و بتواند خویشتن را كنتررسد سزاوار است كه اهل حِلاین باب كه شخص وقتي به این سن مي

 (274ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق؛ 253ص القرآن، ألفاظ

                                                      
 .إمساكه بعد من: بعده من. لالبتداء الثانیة و النفي، لتأكید مزیدة األولى من و.  1

 الزوال إلى راجع: قیل و تعالى، إلیه راجع «بَعْدِهِ مِنْ» ضمیر و لالبتداء، الثانیة و للتأكید زائدة األولى «مِنْ» أن تبین قد و.  2

 .غیره أحد من أي سواه المعنى یكون الثاني على و إمساكه بعد من المعنى یكون األول فعلى ألحد، صفة أو حال بعده من و.  3
 الطمأنینة و السكون حالة حصول و اإلحساسات، عن و الغضب هیجان عن الطبع و النفس انضباط بمعنى الحلم هو: المادّة هذه في الواحد األصل . أنّ 4

 .الغضب و النزق و الطیش و العجلة مقابل في الطبع، یالئم ال ما مقابل في الصبر و

 عن المنسلخة الحالة أي الحِلْمُ، لیهع فیطلق له، هیجان ال و طیش ال النائم فانّ: النوم حالة في حاصلة السكون و الطمأنینة و االنضباط هذا كان لمّا و

 .الحلم هوممف حقیقة هذا و نفسها، یالئم ال ما الحالة هذه في له یتراءى ثمّ الیقظة، حالة في الّتي اإلحساسات و الهیجان و الطیش

 .الطفولیّة زمان هیجان و االضطراب و الطیش عن تتخلّص و النفس تنضبط فیها حالة حصول عن عبارة هو و: البلوغ بمعنى الحُلُمُ أمّا و

 .التثقّب له فیتحصّل تفسده، دوابّ مقابل في لألدیم التسلیم و السكون حالة حصول المعنى هذا یناسب و
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م؛ أَحْال أَضْغاثُباشد )مي «أَحْلَام»بیند )رویا(، كه جمع آن نیز به معناي آن چیزي است انسان در خواب مي« حُلْم»

 (5؛ انبیاء/44یوسف/

 لَحَلِیمٌ  بْراهِیمَإِ صفت مشبهه است به معناي كسي كه بسیار بردبار است و صفتي است كه هم در مورد انسان )إِنَّ« حلیم»

 فته است، به همراه اوصافي دیگر )غَفُورٌر( و هم در مورد خداوند به كار 101/، صافاتحَلِیمٍ بِغُالمٍ فَبَشَّرْناهُ ؛75/، هودمُنِیبٌ أَوَّاهٌ

 (حَلِیمٌ شَكُورٌ...  ،حَلِیمٌ عَلِیمٌ...  ،حَلِیمٌ غَنِيٌّ. .. حَلِیمٌ،

مهلت دادن حكیمانه در عذاب « حلم»اند كه بسیار نزدیك است و برخي در تفاوت این دو گفته« صبر»به « حلم»معناي 

ورزي نوعي عجلهاست كه « سفاهت»كردن و مواخذه كردن كسي است كه مستحق عقوبت است و از این رو، نقطه مقابل آن 

تابي كردن؛ و از این روست كه در بازداشتن خویش است از افتادن در نامالیمات یا اظهار بي« صبر»؛ اما 1غیرحكیمانه است

( كه اگر این توضیح را قبول كنیم، 195-194خیر )الفروق في اللغة، « صابر»رود اما تعبیر به كار مي« حلیم»مورد خداوند تعبیر 

را الزمه آن، و نه جزء آن، « خویشتنداري»دانستند؛ و مفهوم را نقطه مقابل عجله مي« حلم»است كه اصل ماده  حق با كساني

 شمردند.برمي

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 21و مشتقات آن « حلم»ماده 

 غَف ورا  

« عفو»با « مغفرت»است؛ و در تفاوت « ءمحو كردن اثر شي»ویا « پوشاندن»در اصل در معناي « غفر»بیان شد كه ماده قبال 

ن و طلب عفو كرد»هاي عادي هم شود، و لذا در مورد انسانگفته شده كه در عفو، شخص از مذمت و عذاب كردن منصرف مي

اي ساقط كردن برد و در واقع، نحوهپوشاند و آبروي او را نميشود؛ اما در مغفرت، گناه شخص را ميبه كار برده مي« عفو

د خداوند به فقط در مور« استغفار»و « مغفرت»اب است كه نوعي پاداش دادن را در دل خود دارد، و لذا كلماتي همچون عذ

 .رودكار مي

 nisa-http://yekaye.ir/an-004-099/ 183جلسه 

                                                      
 ( بیان شد كه:/baqarah-http://yekaye.ir/al-02-013) 105. در جلسه  1

 /3اللغة المقاییس معجم) كندمي داللت( بودن مبتذل و سخیف) «سخافت» و( سبكسري) «خِفّت» بر كه باشدمي «سفه» ماده از مشبهه صفت «سفیه»

 این. شودنمي گفته «هسفی» بزند، سر او از ايسفیهانه رفتار یكبار كه كسي به: كندمي شخص در صفت این ثبات بر داللت است مشبهه صفت چون و( 79

 در هم و[ است رایج معنا نهمی به سفیه نیز فقهي ادبیات در كه] شده مطرح دنیایي معامالت و امور به نسبت خرديكم مورد در هم كریم، قرآن در تعبیر

 معناي در گاه ،«خفت» معناي همین مناسبتِ به و ؛(414/القرآن ألفاظ مفردات[ )است آیه همین اشنمونه كه] اخروي و دیني امور در خرديكم مورد

 كتاب) اندكرده عرفيم( دوراندیشي از ناشي بردباري) «حلم» مقابل نقطه را آن بسیاري(. 498 /13العرب لسان) رودمي كار به هم «ناداني و جهل»

 دو این هم جهل و عقل ودجن حدیث در و( 147 /5الكریم القرآن كلمات في التحقیق ؛ 416 /3اللغة في المحیط ؛79 /3اللغة المقاییس معجم ؛9 /4العین

 .است «بینيكوته» آن براي مناسب فارسي معادل صورت این در كه( 21 /1الكافي) شده دانسته هم مقابل در( سفه و حلم)

http://yekaye.ir/an-nisa-004-099/
http://yekaye.ir/al-baqarah-02-013/
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 1اختالف قرائت

 حدیث

خواهد بخوابد بگوید روایت شده است كه پدرم ]امام كاظم ع[ فرمود: كسي نیست كه وقتي كه مي( الف. از امام رضا ع 1

خداوند  غَفُوراً: همانا حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ  الْأَرْضَ وَ  السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ»

داشت؛ ا نگه نميشدند، هیچكس بعد از او، آن دو رانها و زمین را نگهداشته است از اینكه زوال پذیرند؛ و اگر زایل ميآسم

 ( و خانه بر سرش خراب شود.41)فاطر/« البته او همواره بردبار و بس خطاپوش است

 471ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من ؛152ص األعمال، ثواب

 أَبِي نْعَ  الشَّامِيِّ هِلَالٍ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عِیسَي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ  الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي

 : قَالَ ع أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا الْحَسَنِ

 إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ أَرْضَالْ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ» یَنَامَ أَنْ أَرَادَ إِذَا قَطُّ أَحَدٌ یَقُلْ لَمْ

 .الْبَیْتُ عَلَیْهِ فَیَسْقُطَ «غَفُوراً  حَلِیماً كانَ

 

 ب. از امام صادق ع روایت شده است:

 هركس به زلزله مبتال شد بگوید:

كه  غَفُورا: اي كسي حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ  زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ ماواتِالسَّ یُمْسِكُ مَنْ یَا

داشت؛ ا نگه نميشدند، هیچكس بعد از او، آن دو رآسمانها و زمین را نگهداشته است از اینكه زوال پذیرند؛ و اگر زایل مي

 او همواره بردبار و بس خطاپوش است.البته 

 294ص ،3ج األحكام، تهذیب

 اْلحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ عَنْ  خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْكُوفِيِّ  َحمَّادٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ

 أَنْ  الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ» مَنْ یَا فَلْیَقْرَأْ زَلْزَلَةٌ أَصَابَتْهُ مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ یَقْطِینٍ ابْنِ عَنِ  حَمْزَةَ يأَبِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ

 2«.غَفُورا حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال

                                                      
 (39، ص9زالتا )البحر المحیط، ج لو و: عبلة أبي ابن قرأ قد و.  1

 ثبت شده است.(« زالنا»رت )احتمال دارد این نسخه خطا باشد و همان زالتا بوده كه در این نسخه به صو (617ص ،3ج الكشاف،)ا زالن لو و: قرئ و
 یَا لَهُ قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِيِّ عَنِ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ جَمِیعاً أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَنَسُ وَ عَمْرٍو بْنُ حَمَّادُ . رَوَى 2

 إِنْ  زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال َأنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ الْهَدْمِ مِنَ لِأُمَّتِي أَمَانٌ عَلِيُّ یَا...  وَصِیَّتِي حَفِظْتَ مَا بِخَیْرٍ تَزَالُ فَلَا فَاحْفَظْهَا بِوَصِیَّةٍ ُأوصِیكَ عَلِيُّ

 (371ص ،4ج الفقیه، یحضره ال من... ) غَفُورا حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ  مِنْ أَحَدٍ  مِنْ أَمْسَكَهُما

 ُیمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ یَقْرَأُ ص نِینَالْمُؤْمِ أَمِیرُ كَانَ: قَالَ رَفَعَهُ بِإِسْنَادِهِ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ النَّهْدِيِّ الْهَیْثَمِ عَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 الْأَرْضِ  َعلَى تَقَعَ أَنْ  ماءَالسَّ یُمْسِكُ وَ یَقُولُ وَ الزَّلْزَلَةِ عِنْدَ یَقُولُهَا غَفُوراً حَلِیماً كانَ ِإنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ  الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ

 (555ص ،2ج الشرائع، علل. )رَحِیمٌ  لَرَؤُفٌ بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ بِإِذْنِهِ إِلَّا
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 ( از امام رضا ع روایت شده است:2

تقوي؛ و ماییم  هاي او در بندگانش؛ و امانتدارانش بر سرّ او؛ و ماییم كلمههاي خدا بر خالیق هستیم؛ و خلیفهما حجت

ایل شوند؛ و به دارد از اینكه زهاي او در میان مخلوقات؛ به ماست كه خداوند آسمانها و زمین را نگه ميشاهدان الهي و مناره

ار باشد یا مخفي؛ كند و رحمتش را مي گستراند؛ و زمین هیچگاه از قائمي از ما خالي نیست، خواه آشكماست كه باران نازل مي

 برد.برد همان گونه كه دریا ساكنانش را در خود فروميو اگر روزي بدون حجت بماند اهلش را در خود فرو مي

 202ص ،1ج النعمة، تمام و الدین كمال

  ع رِّضَاال قَالَ قَالَ مَحْمُودٍ أَبِي بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْمَالِكِيُّ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 وَ  اللَّهِ  شُهَدَاءُ نَحْنُ  وَ الْوُثْقَي الْعُرْوَةُ وَ التَّقْوَي كَلِمَةُ نَحْنُ وَ سِرِّهِ عَلَي أُمَنَاؤُهُ وَ عِبَادِهِ  فِي خُلَفَاؤُهُ وَ  خَلْقِهِ فِي اللَّهِ  حُجَجُ نَحْنُ

 مِنَّا قَائِمٍ مِنْ ضُالْأَرْ تَخْلُو لَا وَ الرَّحْمَةَ یَنْشُرُ وَ الْغَیْثَ یُنَزِّلُ بِنَا وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ اللَّهُ یُمْسِكُ بِنَا بَرِیَّتِهِ فِي أَعْلَامُهُ

 .بِأَهْلِهِ بَحْرُالْ یَمُوجُ كَمَا بِأَهْلِهَا حُجَّةٍ لَمَاجَتْ بِغَیْرِ یَوْماً خَلَتْ لَوْ وَ خَافٍ أَوْ ظَاهِرٍ

 1كند.حدیث با سندها و عبارات مختلف آورده است كه همگي همین مضمون را تایید مي 23شیخ صدوق در این باب 

 

                                                      
 مَا الزَّلْزَلَةِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الدَّیْلَمِيِّ  سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ قَإِْسحَا بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 وَ  كَذَا عُرُوقَ حَرِّكْ نْأَ الْمَلَكِ ذَلِكَ إِلَى أَوْحَى أَرْضاً  یُزَلْزِلَ َأنْ أََرادَ فَإِذَا لَكاًمَ الَْأرْضِ بِعُرُوقِ وَكَّلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ  قَالَ سَبَبُهَا مَا وَ قُلْتُ آیَةٌ قَالَ هِيَ

 خَرَرْتَ  فَرَغْتَ فَإِذَا سُوفِالْكُ صَلَاةَ صَلِّ قَالَ أَصْنَعُ فَمَا ذَلِكَ كَانَ فَإِذَا قُلْتُ قَالَ هَابِأَهْلِ رَّكُفَتَتَحَ  اللَّهُ  أَمَرَ الَّتِي الْأَرْضِ تِلْكَ عُرُوقَ الْمَلَكُ ذَلِكَ فَیُحَرِّكُ قَالَ كَذَا

 السُّوءَ  عَنَّا مْسِكْأَ غَفُوراً حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ مَنْ یَا سُجُودِكَ فِي تَقُولُ  وَ سَاجِداً

  (543ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من ؛556ص ،2ج الشرائع، علل. )قَدِیرٌ ءٍشَيْ ُكلِّ عَلى إِنَّكَ

 :آوریممي اینجا در هم را دیگرش نمونه . دو 1

 ثَابِتٍ  بْنِ عَمْرِو عَنْ  رِيِّالْعُصْفُ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ أَحْمَدَ  بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عْفَرٍجَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 فِي حُجَّةً جَعَلَنَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ هَاللَّ إِنَّ عَذَابِهِ بِأَشَدِّ اللَّهُ  لَعَذَّبَهُمُ وَ بِأَهْلِهَا لَسَاخَتْ امِنَّ إِمَامٍ  بِلَا یَوْماً  الْأَرْضُ بَقِیَتِ لَوْ یَقُولُ سَمِعْتُهُ  قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  أَبِیهِ عَنْ

 یُنْظِرَهُمْ  لَا وَ یُمْهِلَهُمْ لَا ثُمَّ یُهْلِكَهُمْ أَنْ اللَّهُ  أَرَادَ فَإِذَا أَظْهُرِهِمْ بَیْنَ  دُمْنَا مَا رْضُالْأَ بِهِمُ تَسِیخَ أَنْ مِنْ  أَمَانٍ  فِي یَزَالُوا لَمْ الْأَرْضِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي أَمَاناً وَ أَرْضِهِ

 (204ص ،1ج النعمة، مامت و الدین كمال. )أَحَبَّ وَ شَاءَ مَا اللَّهُ یَفْعَلُ ثُمَّ إِلَیْهِ رَفَعَنَا وَ بَیْنِهِمْ مِنْ بِنَا ذَهَبَ

 بْنُ الْفَضْلُ حَدَّثَنَا قَالَ حَبِیبٍ نِ بْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ بَكْرُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْقَطَّانُ زَكَرِیَّا بْنِ یَىیَحْ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الشَّیْبَانِيُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 نَحْنُ : قَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ لِيِّعَ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ  قِالصَّادِ عَنِ الْأَعْمَشِ مِهْرَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  الْعَبْدِيُّ  صَقْرٍ 

 لِأَهْلِ أَمَانٌ النُّجُومَ أَنَّ اكَمَ الْأَرْضِ لِأَهْلِ أَمَانٌ نَحْنُ وَ الْمُؤْمِنِینَ مَوَالِي وَ مُحَجَّلِینَالْ الْغُرِّ قَادَةُ وَ الْمُؤْمِنِینَ سَادَةُ وَ الْعَالَمِینَ عَلَى اللَّهِ حُجَجُ وَ الْمُسْلِمِینَ أَئِمَّةُ

 تَخْرُجُ  وَ الرَّحْمَةُ تُنْشَرُ وَ الْغَیْثَ یُنَزِّلُ بِنَا وَ ِبأَهْلِهَا تَمِیدَ أَنْ الْأَرْضَ یُمْسِكُ بِنَا وَ بِإِذِْنهِ إِلَّا الْأَرْضِ َعلَى تَقَعَ أَنْ ءَالسَّما اللَّهُ  یُمْسِكُ بِنَا الَّذِینَ نَحْنُ وَ السَّمَاءِ

 لَا وَ مَسْتُورٍ غَائِبٍ وْأَ مَشْهُورٍ ظَاهِرٍ فِیهَا لِلَّهِ حُجَّةٍ مِنْ آدَمَ اللَّهُ خَلَقَ مُنْذُ رْضُالْأَ تَخْلُ لَمْ  وَ قَالَ ثُمَّ بِأَهْلِهَا لَسَاخَتْ مِنَّا الْأَرْضِ فِي مَا لَا لَوْ وَ الْأَرْضِ بَرَكَاتُ

 كَمَا قَالَ الْمَسْتُورِ غَائِبِالْ بِالْحُجَّةِ النَّاسُ یَنْتَفِعُ فَكَْیفَ ع لِلصَّادِقِ فَقُلْتُ سُلَیْمَانُ قَالَ اللَّهُ یُعْبَدِ لَمْ ذَلِكَ لَا لَوْ وَ فِیهَا لِلَّهِ حُجَّةٍ  مِنْ السَّاعَةُ تَقُومَ أَنْ إِلَى تَخْلُو

 (207ص ،1ج النعمة، تمام و الدین كمال. )السَّحَابُ سَتَرَهَا إِذَا بِالشَّمْسِ یَنْتَفِعُونَ
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كند یا عرش ( روایت شده است كه جاثلیق به امیرالمومنین ع گفت: بفرمایید بدانم كه آیا خداوند عرض را حمل مي3

 خدا را؟

وست و این دفرمود: خداوند عز و جل حامل عرش و آسمانها و زمین و آنچه در این دو و آن چیزهایي است كه بین این 

شدند، گر زایل مياآسمانها و زمین را نگهداشته است از اینكه زوال پذیرند؛ و همانا خداوند  »سخن خداوند عز و جل است كه 

 «داشت؛ البته او همواره بردبار و بس خطاپوش است.هیچكس بعد از او، آن دو را نگه نمي

 ( چگونه17)حاقه/« و عرش پروردگارت را باالي سر خود در آن روز هشت تن حمل مي كنند»فرماید گفت: پس اینكه مي

 كند؟!است در حالي كه شما فرمودید خداوند است كه عرش و آسمانها و زمین را حمل مي

بز، كه سبزي سهمانا عرش را خداوند متعال از نورهاي چهارگانه آفرید: نور سرخ كه سرخي را سرخ كرد؛ و نور  فرمود:

كه خداوند بر  او سفید شد؛ و آن علمي استاز او سبز شد؛ و نور زرد، كه زردي از او زد گشت؛ و نور سفید، كه سفیدي از 

ظمت و دوش آن حامالن گذاشت و آن نوري است از عظمتش؛ پس به عظمت و نورش دلهاي مومنان را بینا فرمود؛ و به ع

مین زورزند؛ و به عظمت و نورش است كه هركس از مخلوقات كه در آسمانها و نورش است كه جاهالن با او دشمني مي

ند تبارك است و خداو« حمل شده»اي به سوي او مي جویند؛ پس هر چیزي مختلف و دینهاي متشابه، وسیله است با كارهاي

ر چیزي است و نور و تعالي آن دو را نگهداشته است از اینكه زایل شوند، و از ]هر[ چیزي بدان دو احاطه دارد؛ و او حیات ه

 چه تعالي عظیمي؛ ... تر است از آنچه مي گویندهر چیزي است، منزه و متعالي

 308ص ،2ج ،(للدیلمي) القلوب إرشاد ؛129ص ،1ج الكافي،

 : قَالَ رَفَعَهُ الْبَرْقِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 یَحْمِلُهُ؟ الْعَرْشُ أَمِ الْعَرْشَ حْمِلُیَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ أَخْبِرْنِي فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ الْجَاثَلِیقُ  سَأَلَ

 جَلَّ  وَ عَزَّ هِاللَّ قَوْلُ ذَلِكَ وَ بَیْنَهُمَا مَا وَ فِیهِمَا مَا وَ لْأَرْضِا وَ السَّمَاوَاتِ وَ  الْعَرْشِ حَامِلُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ

 «غَفُوراً حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ»

 وَ مَاوَاتِالسَّ وَ الْعَرْشَ یَحْمِلُ إِنَّهُ قُلْتَ  وَ ذَلِكَ قَالَ كَیْفَفَ ثَمانِیَةٌ یَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ رَبِّكَ عَرْشَ یَحْمِلُ وَ قَوْلِهِ  عَنْ فَأَخْبِرْنِي قَالَ

 الْأَرْضَ؟

 اخْضَرَّتِ مِنْهُ  أَخْضَرَ  نُورٍ وَ الْحُمْرَةُ احْمَرَّتِ مِنْهُ  أَحْمَرَ نُورٍ أَرْبَعَةٍ أَنْوَارٍ  مِنْ تَعَالَي اللَّهُ خَلَقَهُ الْعَرْشَ إِنَّ  ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ

 مِنْ  نُورٌ ذَلِكَ وَ الْحَمَلَةَ  اللَّهُ حَمَّلَهُ  الَّذِي الْعِلْمُ هُوَ وَ الْبَیَاضُ  ابْیَضَّ مِنْهُ  أَبْیَضَ  نُورٍ وَ الصُّفْرَةُ اصْفَرَّتِ مِنْهُ أَصْفَرَ  نُورٍ وَ الْخُضْرَةُ

 الْأَرْضِ  وَ السَّمَاوَاتِ ِفي مَنْ ابْتَغَي نُورِهِ وَ بِعَظَمَتِهِ وَ الْجَاهِلُونَ  عَادَاهُ نُورِهِ وَ عَظَمَتِهِبِ وَ الْمُؤْمِنِینَ ُقلُوبُ أَبْصَرَ نُورِهِ وَ فَبِعَظَمَتِهِ عَظَمَتِهِ

 یَسْتَطِیعُ  لَا قُدْرَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ بِنُورِهِ اللَّهُ یَحْمِلُهُ  مَحْمُولٍ فَكُلُّ الْمُشْتَبِهَةِ الْأَدْیَانِ وَ الْمُخْتَلِفَةِ بِالْأَعْمَالِ الْوَسِیلَةَ  إِلَیْهِ خَلَائِقِهِ جَمِیعِ مِنْ

 الْمُحِیطُ  وَ تَزُولَا أَنْ لَهُمَا الْمُمْسِكُ تَعَالَي وَ  تَبَارَكَ اللَّهُ وَ مَحْمُولٌ ءٍشَيْ فَكُلُّ نُشُوراً لَا وَ لَا حَیَاةً وَ مَوْتاً  لَا وَ نَفْعاً لَا وَ ضَرّاً لِنَفْسِهِ

 1« ...كَبِیرا عُلُوّاً یَقُولُونَ عَمَّا تَعَالَي وَ سُبْحَانَهُ  ءٍشَيْ كُلِّ نُورُ وَ ءٍشَيْ كُلِّ  حَیَاةُ هُوَ وَ ءٍشَيْ  مِنْ بِهِمَا

                                                      
 نیز قابل توجه است: 351-350ص الكوفي، فرات . این حدیث در تفسیر 1
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 تدبر

 «تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »1

 )تفسیر. كنديم حفظ را آنها لحظه هر كه اوست و است خداوند ياراده به آنها مدار و حركت و زمین، و هاآسمان جایگاه

 (510ص ،9ج نور،

 

 «تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »2

 (510ص ،9ج نور، )تفسیر .تصادفي امري نه خداست، سوي از هستي، بر حاكم نظم

 

 «بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ هُماأَمْسَكَ إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »3

قاي آنها نیز تنها در آیه قبل از اینكه آفرینش آسمانها و زمین تنها به دست خداست، سخن گفت؛ و در این آیه از اینكه ب

 بوبیت است:به دست خداست. در واقع، این آیه بنوعي مكمل آیه قبل در توحید ر

 (55، ص17همان كسي كه خالق و ایجاد كننده است، بقاي شيء هم در گروي خود اوست. )المیزان، ج

 نکته تخصصی فلسفی

یجاد كند؛ ایعني اگر الف، ب را « علت موجِده، علت مُبقیه نیز هست»یكي از براهین مهم در خداشناسي این است كه 

ي یك چیز، ایجاد تفاوت مهمي دارد: سازنده« ساختن»با « ایجاد كردن»بیر دیگر، همان الف، علت و عامل بقاي ب است. به تع

قي است: بنّا شده همچنان بارود، اما شيء ساختهمیرد و از بین ميشود كه سازنده ميكننده آن نیست، براي همین بسیار مي

، تمام «ایجاد»ر ه یك موادي مد نظر است، اما دتنها شكل دادن ب« ساختن»میرد اما بنا و ساختمان همچنان باقي است. در مي

 در گروي ایجادكننده خویش است.« موجود پدید آمده»حقیقتِ 

                                                      
 لَقَدْ سَلْمَانُ یَا اللَّهِ وَ قَالَفَ لِعَلِيٍّ سَلْمَانُ َفذَكَرَ عَلِيٍّ فِي ذَكَرَهُ كَلَامٍ فِي ص النَّبِيِّ عَنِ  عَنْهُ  اللَّهُ رَضِيَ سَلْمَانَ عَنْ مُعَنْعَناً أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 السَّمَاوَاتِ رَأَیْتُ لَقَدْ تَّيحَ  فَضْلِكَ مِنْ یَذْكُرُونَ مِمَّا قَطُّ مِثْلُهُ  عَلِيُّ یَا یُسْمَعْ لَمْ مَنِ الرَّحْ عِنْدِ مِنْ  صَوْتاً  سَمِعْتُ لَقَدْ  اللَّهِ وَ عَلِيُّ یَا قَالَ ثُمَّ بِهِ  خْبِرُكَأُ بِمَا حَدَّثَنِي

 الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ ذِكْرُهُ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ الْمَوْرِ مِنَ السَّمَاوَاتُ بِهِ[ یَجْرِي] تَجْرِي مَا مَخَافَةِ مِنْ إِلَيَّ لَیَتَطَلَّبُونَ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ حَتَّي بِأَهْلِهَا تَمُورُ

 الرَّحْمَنِ  عِنْدِ مِنْ صَوْتاً الْمَلَائِكَةَ سَمِعْتُ حَتَّي لِأَمْرِكَ تَعْظِیماً یَوْمَئِذٍ إِلَّا الَتْزَ فَمَا غَفُوراً حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ

 أَكْرَمُ  فَمَنْ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ يالَّذِ لِلَّهِ الْحَمْدُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَتِ بِكَرَامَتِي اصْطَفَیْتُهُ وَ بِطَاعَتِي أَكْرَمْتُهُ وَ مَحَبَّتِي عَلَیْهِ أَلْقَیْتُ عَبِیدِي مِنْ عَبْداً إِنَّ عِبَادِي[ یَا] اسْكُنُوا

[ أنجزني] لِي أَنْجَزَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ مُحَمَّدٌ  یَقُولُ  بِفَضْلِكَ السَّمَاءِ أَهْلَ یُبَاهُونَ نَمُتَبَشِّرُو لَمُشَرَّفُونَ[ ع] بَیْتِهِ أَهْلِ جَمِیعَ وَ[ ص] مُحَمَّداً  إِنَّ اللَّهِ  وَ مِنْكَ  اللَّهِ عَلَي

 یَقُولُ  نُورٍ  مِنْ مِنْبَرٍ  عَلَي ةِالْوَسِیلَ لَفِي مُحَمَّداً إِنَّ وَ رَأَیْتَ الَّذِي بِهَذَا بَشَّرَنِي لَّاإِ قَطُّ رَبِّي قُدَّامَ قُمْتُ مَا اللَّهِ وَ  اللَّهِ خَلْقِ  مِنْ خَالِصَتِي وَ صَفِیِّي وَ أَخِي فِي وَعْدَهُ

 جُمُعَةٍ كُلِّ فِي الدُّخُولِ  فِي عَلَیْكُمْ لَهُمْ لَیُؤْذَنُ شِیعَتَكَ إِنَّ عَلِيُّ یَا اللَّهِ وَ لُغُوبٌ  یهافِ یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فِیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا الَّذِي لِلَّهِ  الْحَمْدُ

 خَلْقِهِ  مِنْ  أَحَدٍ دَرَجَةُ فَوْقَهَا سَلَیْ غُرْفَةٍ فِي عِلِّیِّینَ أَعْلَي لَفِي إِنَّكُمْ وَ السَّمَاءِ فِي النَّجْمِ لَيإِ الدُّنْیَا أَهْلُ یَنْظُرُ كَمَا الْجُمُعَةِ  یَوْمَ مَنَازِلِهِمْ مِنْ إِلَیْكُمْ لَیَنْظُرُونَ إِنَّهُمْ وَ

 كُنْتُ  مَا ثَابِتَةً الْأَرْضُ زَالُتَ  لَا اللَّهِ وَ إِلَیْهِ تَسْكُنُ الَّذِي الْأَرْضِ[ زِرُّ لَأَنَا] ألبارز هِاللَّ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ ثُمَّ غَیْرُكُمْ أَحَدٌ[ یَلْقَاهَا] بَلَغَهَا مَا[ و اهلل خلق] اللَّهِ وَ

 فِي النَّظَرَ وَ إِیَّاكُمْ النَّاسُ أَیُّهَا اللَّهَ هَاللَّ أَبَداً إِلَیْهَا یَرُدُّهُمْ لَا[ مورة] مَوْراً بِأَهْلِهَا لَمَارَتْ مُونِيفَقَدْتُ لَوْ اللَّهِ وَ إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَنِيَ حَاجَةٌ خَلْقِهِ فِي لِلَّهِ یَكُنْ لَمْ فَإِذَا عَلَیْهَا

 [.الْعالَمِینَ  رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ] الْمُؤْمِنِینَ عَلَي السَّلَامُ وَ اللَّهِ أَمْرِ
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استفاده « سازخداي ساعت»از اشتباهات مهمي كه در تاریخ فلسفه غرب رخ داده، این است كه براي برهان نظم از تمثیل 

دهد. د ادامه ميساخته و كوك كرده و جهان با نظمي معین به كار خوكنند؛ گویي جهان مانند ساعتي است كه خداوند آن را مي

ساز ساعت ساز تنها و تنها علت پیدایش ساعت است و بقاي ساعت دیگر ربطي بهاشكال اصلي این تمثیل این است كه ساعت

 ندارد.

خواهد  4ر تدبر ذهن است كه دنباشد، تمثیلِ« سازنده»كه فقط « ایجادكننده»ها براي درك مفهوم شاید از بهترین تمثیل

 آمد.

 

 «بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ هُماأَمْسَكَ إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »4

اگذارند همگي واي آسمانها و زمین را به حال خود برپایي آسمانها و زمین به اراده و مشیت خداوند است. اگر او لحظه

 نیست و نابود خواهند شد:

 بیدل شیرازيبه قول 

 محض التفاتي زنده دارد آفرینش رابه 

 اگر نازي كند از هم فرو ریزند قالبها

 تمثیل

 باشد: ها براي درك نسبت خداوند با موجودات، نسبت ما با تصورات ذهني ساختگيِ خودمانشاید از بهترین مَثَل

 آدمي را در ذهن خود بسازید و او را در باغي قرار دهید.

به محض اینكه  اما« هستند»آدم و باغ در ذهن خود توجه دارید، آنها در ساحت ذهن شما اگر دقت كنید مادام كه به آن 

 ماند.شوند و اثري از آنها باقي نميتوجه خود را از آنها بردارید در پنه ذهن شما نیست و نابود مي

 تبصره

بریم. این يما در ذهن او بسر مبادا این تمثیل رهزن شود و كسي گمان كند كه نعوذباهلل خداوند داراي ذهن است و م

ها ها و تشبیهتمثیل ؛ و البته همانند تمام«شدت وابستگيِ تمام مخلوقات به خداوند»صرفا تمثیلي بود براي نزدیك شدن به درك 

ه ذهن مخاطب )دور كنند« )نزدیك كننده ذهن مخاطب به مقصود درست( است و از صدها جهت مُبَعِّد« مُقَرِّب»از یك جهت 

 مقصود اصلي( از

 

 «غَفُوراً  حَلیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ هُماأَمْسَكَ إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »5

 است؟ چه ارتباطي است بین اینكه خداوند آسمانها و زمین را نگه داشته با اینكه او بردبار و غفور

https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4
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كند و چون مغفرت دارد پس جهات عدمي اشیاء را مي پوشاند؛ پس الف. چون بردبار است پس در كاري عجله نمي

 1(56ص ،17ج آسمانها و زمین را تا زماني كه معین كرده باقي نگه مي دارد )المیزان،

شدت قبح شرك آن بود كه آسمانها ب. خداوند بسیار حلیم و غفور است كه هنوز آسمانها و زمین را نگهداشته، وگرنه 

( 90)مریم/« هَدًّا الْجِبالُ تَخِرُّ وَ الْأَرْضُ تَنْشَقُّ وَ مِنْهُ یَتَفَطَّرْنَ السَّماواتُ تَكادُ»و زمین از هم بپاشد، چنانكه در جاي دیگر فرمود 

 همانآید كه: سه این دو آیه برميبه تعبیر دیگر، از مقای 2(246، ص26؛ مفاتیح الغیب )فخر رازي(، ج617، ص3)الكشاف، ج

 حلم و يهست نظام از خداوند حفاظت و ينگاهدار میان، است رابطه يهست نظام يفروپاش و ما اعمال و عقاید میان كه گونه

 (509، ص9. )تفسیر نور، جاست رابطه نیز او

ومار آسمانها و علیرغم اصرار آنها بر شرك ورزیدن، آنان را ]با درهم پیچیدن ط كه است غفور و حلیم بسیار خداوندج. 

، 26دهد. )مفاتیح الغیب، جدهد و اگر توبه كنند آنان را مورد مغفرت قرار ميكند و مهلت توبه به آنها ميزمین( هالك نمي

 (246ص

ینجا مورد نظر این با درون انسانها مطرح شد، در درباره نسبت غیب آسمانها و زم 38د. شاید همان مضامیني كه در آیه 

ون و هم بر عالم خواهد با قرین هم آوردن این دو عبارت، تاكید كند بر احاطه خداوند هم بر عالم بیراست؛ مانند اینكه مي

انسانهاست.  اي است كه در دروندرون؛ ویا اینكه غیب آسمانها و زمین، روي دیگر سكه وجود انسان و حقایق عظیم و مخفي

 (2، تدبر738)جلسه

 ه. ...

 

 «... حَلیماً كانَ إِنَّهُ...  تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ»( 6

 ،9ج نور، )تفسیر .عجز نه است حلم خاطر به دهدمي مهلتي كفّار به اگر داشته، نگاه را هستي قدرت با كه خداوندي

 (510ص

 

 ...«تَزُوال  أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »7

                                                      
 و السماوات یمسك أن االسمین مقتضى و األشیاء، في العدم جهات یستر لمغفرة و أمر إلى یعجل ال لحلمه فهو «غَفُوراً حَلِیماً كانَ إِنَّهُ»: قوله و.  1

 .مسمى أجل إلى تزوال أن األرض

 مِنْهُ یَتَفَطَّرْنَ السَّماواتُ تَكادُ قال كما الشرك كلمة لعظم هدّا، تهدّا بأن جدیرتین كانتا و یمسكهما، حیث بالعقوبة، معاجل غَفُوراً، غیر حَلِیماً كانَ . إِنَّهُ 2

 معاجل غیر غفورا حلیما كان إنه: السلیم، العقل إرشاد في قال ولعقل السلیم آورده است: الْأَرْض. عالمه طباطبایي همین مضمون را از كتاب ارشاد ا تَنْشَقُّ وَ

 انتهى «الْأَرْضُ تَنْشَقُّ وَ مِنْهُ یَتَفَطَّرْنَ السَّماواتُ تَكادُ »: تعالى قال حسبما هدا تهدا بأن جدیرتین كانتا و أمسكهما حیث جنایاتهم تستوجبها التي بالعقوبة

 (56ص ،17ج المیزان،)
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 حکایت

ه بود؛ به مدینه هشام بن حكم روایت كرده كه در مصر زندیقي ]= كافري[ بود كه درباره ]علم[ امام صادق ع مطالبي شنید

مراه امام صادق ع بودیم هه مكه آمد و ما آمد تا با ایشان مناظره كند اما ایشان را نیافت و به او گفتند كه به مكه رفته است. ب

 كه به ما رسید و ما با امام صادق ع در طواف بودیم.

به خود جلب كند[  اش را به شانه امام صادق ع زد ]كه توجه ایشان رااو اسمش عبدالملك بود و كنیه اش ابوعبداهلل؛ شانه

 امام صادق ع به او فرمود:

 اسمت چیست؟

 مَلِك[. گفت: عبدالملك ]= بنده

 ات چیست؟فرمود: كنیه

 گفت: ابوعبداهلل ]= پدر عبداهلل[.

فرمود: آن مَلِكي ]= سلطاني[ كه تو عبد او هستي، كیست؟! آیا از ملوك آسمان است یا از ملوك زمین؟! و بگو ببینم پسر 

 خواهي كه مغلوب خواهي شد!تو، عبدِ خداي زمین است یا عبدِ خداي آسمان؟! بگو آنچه مي

گوید: به آن زندیق گفتم ]= طعنه زدم[: آیا جواب ایشان را نمي دهي؟ اما ]حضرت[ از سخن من خوشش نیامد ام ميهش

 و ]به او[ فرمود: وقتي طوافم تمام شد سراغ ما بیا !

و وقتي طواف امام ع تمام شد آن زندیق آمد و در مقابل امام صادق ع نشست و ما هم نزد ایشان گرد آمدیم. حضرت به ا

 فرمود:

 آیا مي داني كه این زمین زیر ]درون[ و باالیي دارد؟

 گفت: بله.

 اي؟!فرمود: آیا به زیر آن وارد شده

 گفت: نه!

 داني كه زیرش چیست؟فرمود: چه مي 

 كنم خبري نباشد.دانم غیر از اینكه گمان ميگفت: نمي

 اي؟فرمودند: آیا از آسمان باال رفتهفرمود: گمان عجز است در مقامي كه توان یقین نباشد. سپس 

 گفت: نه!

 داني در آنجا چه خبر است؟فرمود: آیا مي

 گفت: نه!

اي و اي و نه به آسمان صعود كردهاي و نه به غرب؛ نه در زمین پایین رفتهفرمود: عجب دارم از تو كه نه به شرق رسیده

كني؟! آیا عاقل چیزي ا این حال، در مورد آنچه در اینهاست انكار پیشه مياي تا آن سوي آنها را بشناسي، و باز اینها عبور نكرده

 كند؟!داند انكار ميرا كه نمي
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 زندیق گفت: تاكنون كسي با من چنین بحث نكرده بود!

 امام صادق ع فرمود: پس تو در شك هستي؛ شاید او باشد و شاید نباشد؟!

 شاید چنین باشد.گفت:

خوب  داند حجت ندارد، شخص جاهل حجتي ندارد! اي برادر مصري!داند بر كسي كه ميميفرمود: اي مرد! كسي كه ن

گردد و مشتبه نمي بیني كه در جریانند و امرشان به همسخنم را بفهم! ما هرگز در خدا شك نداریم! آیا خورشید و ماه را نمي

گشتند و اگر ناچار نبودند توانستند كه بروند برنميه ميبناچار در مسیر خود قرار دارند و مكاني جز مكان خویش ندارند؛ اگر ك

ه آنها كشود. اي برادر مصري! به خدا سوگند كه ناچارند از این حركت؛ و كسي شود و روز شب نميپس چرا شب روز نمي

 زندیق گفت: راست گفتي! را ناچار كرده، از آنان حكمفرماتر و برتر است

كه این كنید این است كه آن ]روید و گمان مير مصري! مطلبي كه شما سراغش ميسپس امام صادق ع فرمود: اي براد

گرداند چرا گرداند؛ و اگر برميبرد، پس چرا آنها را برنميگرداند[ دهر ]روزگار[ است؛ اما اگر دهر آنها را راه ميامور را مي

دهد[ اي نمي واحدي در پیش گرفته كه غیر از آن رخضابطه است، چرا روال برد ]یعني اگر كامال تصادفي و بيآنها را نمي

وي طبقات افتد؟ چرا زمین ربرادر مصري! چرا آسمان برافراشته است و زمین گسترده شده است؟ چرا آسمان بر زمین نمي

 افتند.آویزند و كساني كه بر آنان هستند فرو نمينميآید و درهمآسمان فرود نمي

ست امام صادق نها را نگهداشته و اوست كه پروردگار و سرور آنان است؛ و آن زندیق به دزندیق گفت: خداوند است كه آ

 ع ایمان آورد.

 731-72ص ،1ج الكافي،

                                                      
الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ.  1

 بْنُ الْحَكَمِ: مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِي هِشَامُ

صَادِفْهُ بِهَا وَ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ َخارِجٌ بِمَكَّةَ فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ نَحْنُ مَعَ أَبِي كَانَ بِمِصْرَ زِنْدِیقٌ تَبْلُغُهُ عَنْ أَبِي عَبِْد اللَّهِ ع أَشْیَاءُ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِینَةِ لِیُنَاظِرَهُ فَلَمْ یُ

فَضَرَبَ َكتِفَهُ كَتِفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع   اللَّهِفَصَادَفَنَا وَ نَحْنُ مَعَ أَبِي عَبِْد اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ وَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ وَ كُنْیَتُهُ أَبُو عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ

كُ الَّذِي أَنْتَ عَبْدُهُ أَ مِنْ مُلُوكِ الْأَرْضِ أَمْ مِنْ لْمَلِكِ قَالَ فَمَا كُنْیَتُكَ قَالَ كُنْیَتِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَنْ هَذَا الْمَلِمَا اسْمُكَ فَقَالَ اسْمِي عَبْدُ ا

 لِلزِّنْدِیقِ أَ مَا تَرُدُّ عَلَیْهِ قَالَ فَقَبَّحَ قَوْلِي قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فَقُلْتُ اءِ أَمْ عَبْدُ إِلَهِ الْأَرْضِ قُلْ مَا شِئْتَ تُخْصَمْ مُلُوكِ السَّمَاءِ وَ أَخْبِرْنِي عَنِ ابْنِكَ عَبْدُ إِلَهِ السَّمَ

بْدِ اللَّهِ ع دِ اللَّهِ أََتاهُ الزِّنْدِیقُ فَقَعَدَ بَیْنَ یَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ نَحْنُ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو عَفَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ فَأْتِنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو عَبْ

ءٌ فَقَالَ أَبُو لَ فَمَا یُدْرِیكَ مَا تَحْتَهَا قَالَ لَا أَدْرِي إِلَّا أَنِّي أَظُنُّ َأنْ لَیْسَ تَحْتَهَا شَيْلِلزِّنْدِیقِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ لِلْأَرْضِ تَحْتاً وَ فَوْقاً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَخَلْتَ تَحْتَهَا قَالَ لَا قَا

دْرِي مَا فِیهَا قَالَ لَا قَالَ عَجَباً لَكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَشْرِقَ وَ لَمْ تَبْلُِغ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ َأ فَصَعِدْتَ السَّمَاءَ قَالَ لَا قَالَ أَ فَتَ عَبْدِ اللَّهِ ع فَالظَّنُّ عَجْزٌ لِمَا لَا تَسْتَیْقِنُ

الْعَاقِلُ مَا لَا یَعْرِفُ قَالَ الزِّنْدِیقُ مَا كَلَّمَنِي   جَاحِدٌ بِمَا فِیهِنَّ وَ هَلْ یَجْحَدُالْمَغْرِبَ وَ لَمْ تَنْزِلِ الْأَرْضَ وَ لَمْ تَصْعَدِ السَّمَاءَ وَ لَمْ تَجُزْ هُنَاكَ فَتَعْرِفَ مَا خَلْفَهُنَّ وَ أَنْتَ

هِ ع أَیُّهَا الرَّجُلُ لَیْسَ لِمَنْ وَ فَقَالَ الزِّنْدِیقُ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّبِهَذَا أَحَدٌ غَیْرُكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنْتَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَكٍّ فَلَعَلَّهُ هُوَ وَ لَعَلَّهُ لَیْسَ هُ

جَانِ فَلَا وَ الْقَمَرَ وَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ یَلِ كُّ ِفي اللَّهِ أَبَدًا أَ مَا تَرَى الشَّمْسَلَا یَعْلَمُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ وَ لَا حُجَّةَ لِلْجَاهِلِ یَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ تَفَهَّمْ عَنِّي فَإِنَّا لَا نَشُ

ذْهَبَا فَلِمَ یَرْجِعَانِ وَ إِنْ َكانَا غَیْرَ مُضْطَرَّیْنِ فَلِمَ لَا یَصِیرُ اللَّیْلُ نَهَاراً وَ النَّهَارُ یَشْتَبِهَانِ وَ یَرْجِعَانِ قَدِ اضْطُرَّا لَیْسَ لَهُمَا مَكَانٌ إِلَّا مَكَانُهُمَا فَإِنْ كَانَا یَقْدِرَانِ عَلَى أَنْ یَ

فَقَالَ الزِّنْدِیقُ صَدَقْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَخَا أَهْلِ ِمصْرَ إِنَّ الَّذِي لًا اضْطُرَّا وَ اللَّهِ یَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ إِلَى دَوَامِهِمَا وَ الَّذِي اضْطَرَّهُمَا أَحْكَمُ مِنْهُمَا وَ أَكْبَرُ لَیْ
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 این دو را در کانال نگذاشتم

 ...«حَلیماً  كانَ ... إِنَّهُ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »8

 . ریزدمي فرو خالفكاران سر بر آسماني كرات نباشد، الهي حلم اگر

 فروپاشي از دنیا رد اگر این بر بنا شود،مي ریخته درهم و دگرگون زمین و ستارگان و ماه و خورشید قیامت، برپایي )هنگام

 (510ص ،9ج نور، )تفسیر .(اوست حلم خاطر به شودمي جلوگیري آنها

 

 «غَفُوراً  حَلیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ هُماأَمْسَكَ إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ  یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ( »9

 توصیه شده است؛ اما ... 1در روایات خواندن این آیه براي در امان ماندن از زلزله، و مانند آن

 حکایت

 مَا لَهُ فَقَالَ  ص النَّبِيِّ بِمِیرَاثِ یُطَالِبُهُ  ع عَلِيٍّ إِلَي الْعَبَّاسُ جَاءَ: قَالَ الْأَنْصَارِيِّ جَابِرٍ إِلَي رَفَعَاهُ رُومَانَ ابْنُ وَ كَیْسَانَ  بْنُ صَالِحُ

 لَكَ  لَیْسَ بِمَا تُطَالِبَ أَنْ بِكَ أَرْبَي أَنَا وَ السَّحَابُ  عِمَامَتُهُ وَ دِرْعُهُ وَ الْفَقَارِ ذُو سَیْفُهُ وَ دُلْدُلُ بَغْلَتُهُ إِلَّا یُورَثُ ءٌشَيْ  اللَّهِ لِرَسُولِ كَانَ

 أَمَرَ ثُمَّ الْمَْسجِدَ دَخَلَ  حَتَّي النَّاسُ مَعَهُ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَنَهَضَ كُلِّهِمْ النَّاسِ دُونَ وَارِثُهُ وَ عَمِّهِ أََحقُّ أَنَا وَ  ذَلِكَ مِنْ بُدَّ لَا فَقَالَ

 مِیرَاثَ فَإِنَّ لَكَ فَجَمِیعُهُ مِنْهَا ءٍبِشَيْ النُّهُوضَ أَطَقْتَ إِنْ عَمِّ یَا لِلْعَبَّاسِ فَقَالَ فَأُحْضِرَ الْبَغْلَةِ وَ السَّیْفِ وَ الْعِمَامَةِ وَ الدِّرْعِ بِإِحْضَارِ

 أَلْقَي وَ بِیَدِهِ الدِّرْعَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَأَلْبَسَهُ نَعَمْ قَالَ فِیهِ لَكَ حَقَّ فَلَا النُّهُوضَ تُطِقِ لَمْ فَإِنْ هِمْلِأَوْلَادِ وَ الْعَالَمِ دُونَ لِأَوْصِیَائِهِمْ الْأَنْبِیَاءِ

 مِنْ  آیَةٌ فَإِنَّهَا بِالْعِمَامَةِ انْهَضْ لَهُ قَالَ وَ مِنْهُ فَأَخَذَ النُّهُوضَ یُطِقِ فَلَمْ عَمِّ یَا الْعِمَامَةِ وَ بِالسَّیْفِ انْهَضْ قَالَ ثُمَّ السَّیْفَ وَ الْعِمَامَةَ إِلَیْهِ

 النُّهُوضَ  أََطقْتَ فَإِنْ  لِوُلْدِي وَ خَاصَّةً لِي بِالْبَابِ الْبَغْلَةُ هَذِهِ وَ عَمِّ یَا لَهُ قَالَ ثُمَّ مُتَحَیِّراً بَقِيَ وَ ذَلِكَ عَلَي یَقْدِرْ فَلَمْ النُّهُوضَ فَأَرَادَ نَبِیِّنَا

 وَضَعْتَ  إِذَا الْبَغْلَةِ فِي نَفْسَكَ تَخْدَعْ فَلَا فِیهِ كُنْتَ فِیمَا عَلِيٌّ خَدَعَكَ اللَّهِ رَسُولِ عَمَّ یَا لَهُ فَقَالَ عَدَوِيٌّ مَعَهُ وَ فَخَرَجَ فَارْكَبْهَا رُكُوبَهَا

 مَعَ  مُقْبِلًا إِلَیْهِ  الْبَغْلَةُ نَظَرَتِ فَلَمَّا قَالَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ  اللَّهَ إِنَّ اقْرَأْ وَ سَمِّ وَ اللَّهَ  فَاذْكُرِ الرِّكَابِ فِي رِجْلَكَ

 ثُمَّ  عَلَیْهَا یُقْدَرْ فَلَمْ بِإِمْسَاكِهَا أَمَرَ وَ النَّاسُ اجْتَمَعَ وَ عَلَیْهِ مَغْشِیّاً الْعَبَّاسُ فَوَقَعَ قَطُّ مِنْهَا سَمِعْنَاهُ مَا صِیَاحاً صَاحَتْ وَ نَفَرَتْ الْعَبَّاسِ

 فَاسْتَدْعَي رَاكِباً  عَلَیْهَا فَاسْتَوَي عَلَیْهَا َوثَبَ وَ  الرِّكَابِ فِي رِجْلَهُ فَوَضَعَ ذَلِیلَةً  خَاضِعَةً فَجَاءَتْ سَمِعْنَاهُ مَا بِاسْمٍ الْبَغْلَةَ دَعَا ع عَلِیّاً إِنَّ

 یَقُولُ هُوَ وَ  مَنْزِلِهِ إِلَي عَلَیْهَا سَارَ وَ رَكِبَهَا وَ السَّیْفَ وَ الْعِمَامَةَ وَ الدِّرْعَ عَلِيٌّ لَبِسَ ثُمَّ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُمَا الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ یَرْكَبَا أَنْ

                                                      
 بِهِمُ الْقَوْمُ مُضْطَرُّونَ یَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ لِمَ السَّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ وَ نُّونَ أَنَّهُ الدَّهْرُ إِنْ كَانَ الدَّهْرُ یَذْهَبُ بِهِمْ لِمَ لَا یَرُدُّهُمْ وَ إِنْ كَانَ یَرُدُّهُمْ لِمَ لَا یَذْهَبُتَذْهَبُونَ إِلَیْهِ وَ تَظُ

وَ لَا یَتَمَاسَكُ مَنْ عَلَیْهَا قَالَ الزِّنْدِیقُ أَمْسَكَهُمَا اللَّهُ رَبُّهُمَا وَ  مَاءُ عَلَى الْأَرْضِ لِمَ لَا تَنْحَدِرُ الْأَرْضُ فَوْقَ طِبَاقِهَا وَ لَا یَتَمَاسَكَانِ الْأَرْضُ مَوْضُوعَةٌ لِمَ لَا یَسْقُطُ السَّ

 ع سَیِّدُهُمَا قَالَ فَآمَنَ الزِّنْدِیقُ عَلَى یَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

 آمده است: 232ص ،4ج ع، طالب أبي آل مناقب و نیز در 672ص ،(للطوسي) ؛ چنانكه در األماليسردرد از رهایي براي . مثال 1

 بْنِ  الْحَسَنِ بْنُ لِيُّعَ أَخْبَرَنَا :قَالَ الْقُرَشِيُّ، الزُّبَیْرِ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو اأَخْبَرَنَ: قَالَ  الْحَاشِرِ، بِابْنِ الْمَعْرُوفُ عُبْدُونٍ بْنُ أَحْمَدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 ابْنٌ  فَصُدِعَ: قَالَ  ،(السَّلَامُ عَلَیْهِ) اللَّهِ بْدِعَ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ وَهْبٍ، بْنِ مُعَاوِیَةَ نْعَ الْغُمْشَانِيُّ، رِزْقٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ عَامِرٍ، بْنُ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا: قَالَ فَضَّالٍ،

 یُمْسِكُ  اللَّهَ إِنَّ»: قَالَ  ثُمَّ رَأْسِهِ، عَلَى فَمَسَحَ: قَالَ مِنِّي، أَدْنِهِ: فَقَالَ ،(السَّلَامَ عَلَیْهِ) اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى ذَلِكَ فَشَكَا: قَالَ جَالِسٌ، عِنْدَهُ هُوَ وَ مَرْوَ أَهْلِ مِنْ لِرَجُلٍ

 «غَفُوراً  حَلِیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ  أَحَدٍ مِنْ  أَمْسَكَهُما إِنْ زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ
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 ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل مناقب) .فُلَانُ یَا أَنْتَ فُرُتَكْ أَمْ هُمَا وَ أَنَا أَشْكُرُ أَ لِیَبْلُوَنِي رَبِّي فَضْلِ مِنْ هذا

 (325ص

 

 

 رٌینَذ جاءَهُمْ فَلَمَّا الْأُمَمِ يإِحْدَ مِنْ يأَهْد كُونُنَّیلَ رٌینَذ جاءَهُمْ لَئِنْ مانِهِمْیأَ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ 42( آیه 35( سوره فاطر )742

 20/2/1397 نُفُوراً  إاِلَّ زادَهُمْ  ما

 ترجمه

تر از هر یافتهشك هدایتاي نزدشان آید بي، كه مسلّماً اگر انذاردهندهسوگندها نیترسخت خوردند، سوگندو به خداوند 

 فزود جز نفرتي؛اي نزدشان آمد، آنان را نیاشند؛ اما چون انذاردهندهبها یك از امّت

 نکات ادبی

 جَهْدَ 

 به «جُهد» و ،«مشقت» معناي به «جَهد» شده گفته و ؛انددانسته «طاقت و مشقت» معناي به را «جهد» مادهقبال بیان شد كه 

 انجام براي خود وسع و توان نهایت بستن كار به معناي به ماده این در واقع، و ؛است( توان و تاب) «وسع» و «طاقت» معناي

 .است كار

 براي خود تالش و توان تمام بستن كار به معناي به «مُجاهده» و «جِهاد» و ؛است «صلب و سخت زمین» معناي به «جَهاد»

 .باشدمي دشمن كردن دفع

  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-52 207جلسه 

 ن ف ورا 

 ،5ج اللغة، المقاییس معجم تباعدٍ؛ و تجافٍ) «شدن دور و كندن جا از» معناي به اصل در «نفر» شد كه مادهقبال بیان 

 در و( 817ص القرآن، ألفاظ مفردات ء؛الشي إلي و ءِالشي عن االنْزِعَاجُ) چیزي سوي به ویا چیزي از شدن رانده و( 459ص

 القرآن كلمات في التحقیق انزعاج؛ و كراهة مع حركة و سیر) باشد همراه فشار و كراهت با كه است حركتي و سیر كالم، یك

 .(195ص ،12ج الكریم،

 جاءَهُمْ فَلَمَّا) است ناراحتي روي از گرفتن فاصله و[ است رایج هم فارسي زبان در كه] «نفرت» معناي به «نُفُور» و «نِفار»

 (42/فاطر نُفُوراً؛ إِلَّا زادَهُمْ ما نَذیرٌ

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-34 615جلسه 

http://yekaye.ir/al-furqan-025-52/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
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 حدیث

 مسلّماً  كه سوگندها، نیترسخت خوردند، سوگند خداوند به و»( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند سوال شد كه 1

 جز را آنان آمد نزدشان ايانذاردهنده چون اما باشند؛ هاامّت از یك هر از تریافتههدایت شكبي آید نزدشان ايانذاردهنده اگر

 (43-42)فاطر/« ؛ استكباري در زمین، و مكري زشتنیفزود نفرت

امر سوال كرد كه  فرمودند: حضرت علي ع بیمار شد و پیامبر ص همراه با مردم به عیادتش آمدند. ابوبكر سه بار به اشاره

 ي ع بسته بودي؛ اگر امري رخ داد، به سراغ چه كسي برویم؟با ما عهدي در مورد عل»

ا در حق او حضرت ص فرمود: او نخواهد مُرد تا اینكه شما دو نفر او را از خشم و غضب مملو كنید و نهایت خیانت ر

 اعمال دارید!

 11، ص3الصراط المستقیم إلي مستحقي التقدیم، ج

  «سَّیئِ وَ مَكْرَ ال»إلي قوله  «أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیمانِهِمْوَ »سئل الصادق ع عن قوله تعالي 

مرض علي ع فأعاده النبي ص في أناس فسأله أبو بكر ثالثا بأمر عمر كنت قد عهدت إلینا في علي فإن حدث أمر  ع: قال

 1فإلي من فقال ع إنه لن یموت حتي تملئانه غضبا و توسعانه غدرا.

 

 ع روایت شده است: ( از امام صادق 2

ن عمل خورندگان در روز قیامت، كسي است كه در باب عدل خوب سخن گفته، اما به غیر آهمانا از شدیدترین حسرت

 نموده است.

 299ص ،2ج الكافي،

 : قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ یسٍخُنَ بْنِ لَّيمُعَ عَنْ الْبَزَّازِ یوسُفَ عَنْ عُمَیرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِي

 2.بِغَیرِهِ عَمِلَ ثُمَّ عَدْلًا وَصَفَ مَنْ الْقِیامَةِ یوْمَ  حَسْرَةً النَّاسِ أَشَدِّ مِنْ إِنَّ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 3

                                                      
 آمده است: 293ص ،2ج العیاشي، در تفسیر 1

 «نُفُوراً إِلَّا زادَهُمْ ما»ف الذكر هو و القرآن في لیاع ذكرنا لقد و یعني «لِیَذَّكَّرُوا الْقُرْآنِ هذَا فِي صَرَّفْنا لَقَدْ  وَ» ع جعفر أبي عن حمزة أبي بن علي عن
 در ادامه آن، این دو حدیث هم آمده است: 2

 الْقِیَامَةِ  یَوْمَ عَذَاباً  لنَّاسِا أَشَدِّ مِنْ إِنَّ: قَالَ أَنَّهُ  ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ الْأَعْشَى قُتَیْبَةَ عَنْ  سِنَانٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 .بِغَیْرِهِ عَمِلَ وَ عَدْلًا وَصَفَ مَنْ

 مَنْ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ سْرَةًحَ  النَّاسِ أَعْظَمِ مِنْ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ یَعْفُورٍ أَبِي ابْنِ  عَنِ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .غَیْرِهِ إِلَى خَالَفَهُ ثُمَّ عَدْلًا وَصَفَ
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امبري از خشكي شد؛ پس خداوند به پیاسرائیل چنان در عبادت خدا كوشید كه مانند چوب همانا عالمي از علماي بني

نان عبادت كني كه پیامبرانش كه در زمان او بود وحي كرد: به او بگو به عزت و جاللم و به جالل و جبروتم سوگند اگر مرا چ

 ور دادم واردشود ذوب شوي، از تو نخواهم پذیرفت، مگر اینكه از آن دري كه به تو دستاي كه در دیگ ذوب ميهمانند دنبه

 شوي.

 97ص ،1ج المحاسن،

 : قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عَنْ غَالِبٍ بْنِ إِسْحَاقَ  عَنْ یحْیي بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ

 وَ عِزَّتِي وَ لَهُ قُلْ زَمَانِهِ فِي أَنْبِیائِهِ  مِنْ نَبِي إِلَي اللَّهُ فَأَوْحَي الْخِلَالِ مِثْلَ صَارَ حَتَّي اللَّهَ عَبَدَ إِسْرَائِیلَ بَنِي أَحْبَارِ مِنْ حَبْراً إِنَّ

 1.أَمَرْتُك الَّذِي الْبَابِ مِنَ تَأْتِینِي حَتَّي مِنْكَ  قَبِلْتُ مَا الْقِدْرِ فِي الْأَلْیةُ تَذُوبُ  كَمَا تَذُوبَ حَتَّي عَبَدْتَنِي أَنَّكَ لَوْ جَبَرُوتِي وَ جَلَالِي

 رتدب

 «نُفُوراً  إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا الْأُمَمِ إِحْدَي مِنْ أَهْدي لَیكُونُنَّ نَذیرٌ جاءَهُمْ لَئِنْ أَیمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ( »1

 (سعدينیست ) دانيسخن به برآید كار عمل به

شود كه چقدر رسد، معلوم ميبسیاري از افراد تا وقتي موقعیت كار مهیا نشده، بسیار پرمدعا هستند، اما وقتي پا عمل مي

 اند. به قول حافظ:در ادعایشان برخطا بوده

 باشد غشبي صافي همه نه صوفي نقد

 باشد آتش مستوجب كه خرقه بسا اي

 میان به آید تجربه محك گر بود ... خوش

 روي شود هر كه در او غش باشدسیه تا

159https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 

 «نُفُوراً إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا ... أَیمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ( »2

 توان اعتماد كرد.اند كه حتي به شدیدترین سوگندهایشان نميبرخي چنان

 

 «نُفُوراً  إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا الْأُمَمِ إِحْدَي مِنْ أَهْدي لَیكُونُنَّ نَذیرٌ جاءَهُمْ لَئِنْ أَیمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ( »3

                                                      
 . ناظر به این آیه این روایت هم آمده است: 1

 لَنَا اجْعَلْ قَالُوا بِهِ آتِیَكُمْ أَنْ تُحِبُّونَ ءٍشَيْ أَيَّ  ع فَقَالَ نُصَدِّقَكَ حَتَّى آیَةٍبِ فَأْتِ ثَمُودَ وَ عَادٍ وَ عِیسَى وَ مُوسَى عَنْ تُخْبِرُنَا مُحَمَّدُ  یَا قُرَیْشٌ قَالَتْ الْكَلْبِيُّ

 أَ  تَقُولُونَ مَا بَعْضَ عَلْتُفَ فَإِنْ ع فَقَالَ قَبِیلًا الْمَالئِكَةِ وَ بِاللَّهِ ائْتِنَا أَوْ لَكَ دُونَیَشْهَ الْمَلَائِكَةَ  أَرِنَا وَ عَنْكَ نَسْأَلَهُمْ حَتَّى مَوْتَانَا بَعْضَ لَنَا ابْعَثْ وَ ذَهَباً  الصَّفَا

 یُصَدِّقُوا لَمْ إِنْ لَكِنْ وَ  اًذَهَب الصَّفَا أَصْبَحَ شِئْتَ إِنْ فَقَالَ ع جَبْرَئِیلُ  فَجَاءَ ذَهَباً صَّفَاال یَجْعَلَ  أَنْ یَدْعُو ع فَقَامَ أَجْمَعِینَ لَنَتْبَعَنَّكَ فَعَلْتَ لَوْ اللَّهِ وَ قَالُوا تُصَدِّقُونَنِي

 السالم علیهم طالب بيأ آل نَذِیر. )مناقب جاءَهُمْ لَئِنْ أَیْمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ فَنَزَلَ تَائِبُهُمْ یَتُوبَ بَلْ  ع فَقَالَ تَائِبُهُمْ یَتُوبَ حَتَّى تَرَكْتُهُمْ شِئْتَ إِنْ وَ عَذَّبْتُهُمْ

 (55ص ،1ج ،(شهرآشوب البن)

http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh7/
http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh7/
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh159/
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شان از دین و دینداري و پیامبر و امام چنان كنند، اما برداشت و تلقيبرخي خود را دوستدار دین و پیامبر و امام معرفي مي

ه تنها دعوت آنان را اجابت نمي كنند، بلكشوند، نهآلود و دور از واقعیت است كه وقتي در متن واقعیت با اینها مواجه ميوهم

 جز نفرت و بیزاري چیزي در آنان افزوده نمي شود.

 نکته تخصصی اجتماعی

 شود این است كه با ورود دین در ساحت حكومت و وقوع برخيیكي از نقدهایي كه علیه حكومت دیني مطرح مي

 گردند.شوند و از آن دور ميها و نواقص در این حكومت، مردم از دین بیزار مينارسایي

كنند این مشكل مربوط به دوره غیبت است كه چون در راس حكومت شخص معصوم قرار نگرفته است، برخي گمان مي

 شود.چنین مي

دهد كه حتي در حكومتي كه معصوم در حالي كه نگاهي به تاریخ حكومت پیامبر ص و امیرالمومنین ع بخوبي نشان مي

هایي در برخي از كارگزاران حكومت( رخ خواهد داد ستفادهها و سوءالیاقتيدر راس آن باشد مشكالت و نواقصي )و حتي بي

اي صفتاني كه به فضاسازي رسانهشوند، بلكه تحت تاثیر معاویهاي از شخص معصوم ناراحت ميتنها عدهتا حدي كه نه

 شوند!مشغولند، بسیاري از مردم علیه شخص معصوم وارد جنگ مي

جا بالفاصله گل و بلبل شود و هیچكس معترض فعال دین در جامعه، همهدر واقع، اگر كسي انتظار دارد كه با حضور 

 پراكند، كه از دین حقیقي بسیار فاصله دارد و حكومت پیامبر ص و علي ع هم این گونه نبود.نشود، توهمي را مي

 

 «نُفُوراً إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا( »4

ها هشدار دهد و آنان را به خدا ه مردم را نسبت به دل بستن در دنیا و انجام بديهدف پیامبر و انذاردهنده آن است ك

 بخواند.

شان از خدا و ها، صرفا به نفرت و بیزارياما عده اي هستند كه در مقابل انذار انذاردهندگان الهي، به جاي بیزاري از بدي

 شود. دین حق افزوده مي

اند كه انتظارشان از دین و پیامبر خدا این بوده كه كاري با نان دل بسته دنیا بودهاند كه چتوان حدس زد اینان كسانيمي

 شان نداشته باشد.دنیاپرستي

  

 «نُفُوراً إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا» (5

شود، بهترین و ميالقاعده، پیامبري كه از طرف خداوند براي انذار مردم مبعوث با توجه به علم و حكمت خداوند، علي

 تواناترین شخص است در ابالغ رسالت الهي،

شوند، بلكه بر نفرتشان از حق و تنها جذب حقیقت نميبا این حال، در جامعه كساني هستند كه در اثر انذارهاي او، نه

 گردد.حقیقت افزوده مي
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ر ابالغ حق شده نا نیست كه شخصي كه ماموپس، ایمان نیاوردن، بلكه دور شدن انسانها از حق و حقیقت، لزوما به این مع

 در كارش قصور یا تقصیر دارد!

حق وجود  اي براي پذیرشهاي تبلیغ هم در جایي تاثیرگذار خواهد بود كه زمینهدر حقیقت، استفاده از بهترین روش

ریم( توسط برترین وت )= قرآن كترین دعاي این زمینه را در خود نابود كرده باشند، حتي در برابر عاليداشته باشد؛ اگر عده

 چیزي بر آنان افزوده نمي شود: مُبَلّغِ عالَم )= پیامبر اكرم ص( جز نفرت و بیزاري

 كسي كند چون بد آهن از نیك شمشیر

 كس حكیم اي نشود تربیت به ناكس

 نیست خالف طبعش لطافت در كه باران

 خس بوم شوره در و روید الله باغ در

4sh/1https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab/  

 

 «نُفُوراً  إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا الْأُمَمِ إِحْدَي مِنْ أَهْدي لَیكُونُنَّ نَذیرٌ جاءَهُمْ لَئِنْ أَیمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ( »6

شك اي نزدشان آید بي، كه مسلّماً اگر انذاردهندهسوگندها نیترسخت خوردند، سوگندقریش در مكه به خداوند 

 الدراي نزدشان آمد آنان را جز نفرت نیفزود )ابوهالل، به نقل از اشند؛ اما چون انذاردهندهبها تر از هر یك از امّتیافتههدایت

 ؛1(256ص ،5ج ،المنثور

امبر اكرم ص آمد بدو گفتند كه اگر پیامبر بیاید، ما بر شما پیروز خواهیم شد؛ اما چون پییهودیان در مدینه به مشركان مي

 (؛89ه؛ بقره/بِ كَفَرُوا رَفُواعَ ما جاءَهُمْ فَلَمَّا كَفَرُوا نَیالَّذ يعَلَ سْتَفْتِحُونَی قَبْلُ مِنْ كانُوا وَكفر ورزیدند )

لمومنین ع هاي خلیفه سوم را دیدند بر او شوریدند و پس از قتل وي، دور خانه امیرامردم جهان اسالم وقتي تبعیض

آنجا سر به شورش  وازدحام كردند كه حتما تو باید حكومت را عهده دار شوي و ما یاریت مي كنیم؛ اما بعد از مدتي از اینجا 

تند یك چهارم كردند كه در اغلب این جنگها جمعیت كساني كه به یاري او برخاس برداشتند و سه جنگ عظیم را بر او تحمیل

 شدند؛كساني كه با وي جنگیدند نمي

ن را سرنگون كنند، اش كنند و یزیدیاها نوشتند و هزاران نفر بیعت كردند كه اگر امام حسین ع بیاید یاريمردم كوفه نامه

 یزید پیوستند و به جنگ با امام حسین ع آمدند.چون امام حسین ع آمد اكثر آنان به سپاه 

 تاملی با خویش

یش از هركس دیگري بترین انسانها خواهیم بود و یافتهكنیم كه منتظر امام زمان ع هستیم و اگر بیاید هدایتما هم ادعا مي

 او را یاري خواهیم كرد! آیا وقتي نوبت به عمل برسد، مانند اینان نخواهیم شد؟!

                                                      
 أشد ال و لنبیها أسمع ال و لخالقها أطوع األمم من أمة كانت ما نبیا منا بعث اهلل ان تقول كانت قریشا ان بلغه أنه هالل أبى عن حاتم أبى ابن . أخرج 1

 لَیَكُونُنَّ  نَذِیرٌ جاءَهُمْ  لَئِنْ أَیْمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ منهم أهدى لكنا الكتاب علینا أنزل أنا لو و الْأَوَّلِینَ مِنَ ذِكْراً عِنْدَنا أَنَّ لَوْ اهلل فانزل منا بكتابها تمسكا

 یخرج. نبیا نجد انا فیقولون األنصار على به تستفتح الیهود كانت و الْأُمَمِ إِحْدَى مِنْ أَهْدى

https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh4/
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 ر کانال نگذاشتماین را د

 «نُفُوراً  إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا الْأُمَمِ إِحْدَي مِنْ أَهْدي لَیكُونُنَّ نَذیرٌ جاءَهُمْ لَئِنْ أَیمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ( »7

ها( را به تر از یكي از امتیافتهللفظي: هدایتا)ترجمه تحت« الْأُمَمِ إِحْدَي مِنْ أَهْدي»اغلب مترجمان و مفسران تعبیر 

طلب را با تعبیر اند. اما چرا در آیه به همین صورت نیامد و مترجمه كرده« تر از هریك از امتهاي دیگرهدایت یافته«صورت 

 تري )مثال: اهدي من كل امم، یا ...( بیان نكرد؟ساده

خواهد بفرماید اري است كه پیامبري نزدشان آمده است؛ و با این تعبیر ميامتهایي كانند یهود و نص« االمم»الف. مقصود از 

گویند و اي رفته بود اما براي اینها نیامده بود و اینان ادعایشان این بود كه اگر بیاید به او لبیك ميكه بر آن امتها انذاردهنده

 1(57ص ،17ج تبعیت نكردند. )المیزان، شوند از امتهاي قبلي كه از پیامبرانشانتر ميیافتهبدین جهت هدایت

تر از هریك از آن امتهاي پیشین كه پیامبرشان یافتههدایت»ب. مقتضاي مقام همان تعبیر عموم است و معنا همان است كه 

 2(57ص ،17ج را تكذیب كردند. )به نقل از المیزان،

؛ و این تعبیر «احدي االمم»شود: اش گفته ميامتي كه دربارهترند از یافتهج. منظور از این تعبیر آن است كه اینان هدایت

تر خواهیم شد. یافتهشبیه تعابیري است نظیر اینكه فالني یگانه روزگارش است؛ یعني از امتي كه یگانه امتها بود هم هدایت

 )ترجمه مشكیني( «هاستامّت هیگان كه امّتي آن از تریافته هدایت»شود: اش چنین ميو ترجمه 3(41ص ،9ج ط،یالمح البحر)

 أَهْدي»ویا به معناي « تر خواهیم بود از برخي امتهایافته: هدایتالْأُمَمِ  بعض مِنْ أَهْدي»به معناي « الْأُمَمِ إِحْدَي مِنْ أَهْدي»د. 

 (613، ص3و غیره. )كشاف، ج و نصاري تر خواهیم بود از یكي از این امتهاي یهودیافتهاست؛ یعني هدایت« الْأُمَمِ واحِدَةٍ مِنَ مِنْ

 4ه. ...

 

 

                                                      
 مِنْ أَهْدى لَیَكُونُنَّ»: قال إنما و النصارى و كالیهود نذیر جاءهم التي األمم إحدى أي «الْأُمَمِ إِحْدَى مِنْ أَهْدى لَیَكُونُنَّ  نَذِیرٌ جاءَهُمْ لَئِنْ»: قوله و.  1

 بتصدیق ثم المنذرة األمم تلك كإحدى نذیر ذات أمة كانوا نذیر جاءهم لو ثم نذیر جاءهم ما أمة كانوا أنهم المعنى ألن منهم أهدى: یقل لم و «الْأُمَمِ إِحْدَى

 .فافهمه «الْأُمَمِ إِحْدَى مِنْ أَهْدى»: قوله هو و ماثلوها التي من أهدى یصیرون النذیر
 أهدى لیكونن المعنى و للعهد، «الْأُمَمِ» في الالم و اإلثبات سیاق في نكرة كان إن و عام «الْأُمَمِ  إِحْدَى»: قوله و العموم، المقام مقتضى إن: قیل و.  2

 .غیرهم و النصارى و الیهود من رسلهم كذبوا التي األمم تلك من واحدة كل من
 هو: قالوا كما غیرها، على لها تفضیال األمم إحدى فیها یقال التي األمة من أو األمم، من مهتدیة واحدة من أي األمم، إحدى من نذیر جاءنا لئن.  3

 له، نظیر ال بحیث العقل و الدهاء في التفضیل یریدون األحد، أحد هو و األحدین، أحد
 ترینیافته هدایت از یكى»توضیحي، این عبارت را به صورت ، بدون هیچ 45، ص9. آقاي سید علي اكبر قرشي در تفسیر احسن الحدیث، ج 4

است و بعید است در زبان عربي قلب بدین صورت به كار رفته است، مگر « احدي من اهدي االمم»ترجمه كرده است؛ این ترجمه ظاهرا ترجمه « امتها

 «.احدي من اهدي االمم»است از استعاره « اهدي من احدي االمم»اینكه بگوییم منظور ایشان این بوده كه تعبیر 
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 سُنَّتَ  إاِلَّ نْظُرُونَی فَهَلْ بِأَهْلِهِ إِالَّ ئُیالسَّ  الْمَكْرُ قُیحی ال وَ ئِیالسَّ مَكْرَ  وَ الْأَرْضِ يفِ اسْتِكْباراً 43( آیه 35( سوره فاطر )743

 21/2/1397 الًیتَحْو اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ لَنْ وَ الًیتَبْد اللَّهِ لِسُنَّتِ  تَجِدَ فَلَنْ نَیالْأَوَّل

 ترجمه

ا انتظار دارند؟ استكبارورزیدني در زمین و نیرنگي بد؛ و نیرنگ بد جز بر اهلش وارد نشود؛ پس آیا جز سنت پیشینیان ر

 اي نخواهي یافت.پس هرگز براي سنت خدا تبدیلي نخواهي یافت و هرگز براي سنت خدا دگرگوني

 ادبینکات 

  اسْتِکْبارا 

 متضایف كلمه دو این و باشد؛مي( كوچكي) «صغر» مقابل نقطه و «بزرگي» معناي بهدر اصل  «كبر» مادهقبال بیان شد كه 

 مطرح یگرد امور با نسبت در همواره كه هستند مفهومي دو و شوند،مي سنجیده همدیگر با نسبت در همواره یعني هستند،

 كار به ردیگ چیزي با آن مقایسه از نظر صرف و خود خودي به شيء خود درباره كه «حقارت» و «عظمت» برخالف گردند،مي

 .كنیممي استفاده «بزرگ» كلمه از دو هر براي فارسي زبان در هرچند روندمي

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-13 223جلسه 

اند؛ و استكبار به معناي به لحاظ معنایي بسیار به هم نزدیك« استكبار»و « تكبر»و « كبر»افزاییم كه سه كلمه اكنون مي 

رآید( و مذموم بتواند در معناي ممدوح )اینكه انسان در طلب بزرگي است كه مي« بزرگي را به خود بستن»و « بزرگي طلبیدن»

ي دوم به كار رفته است. بزرگ بنمایاند( به كار رود و در قرآن همواره در این معنا )اینكه انسان بدون اینكه بزرگ باشد، خود را

 (697مفردات ألفاظ القرآن، ص)

ند معنا همگي چدرباره جایگاه نحوي این كلمه چند دیدگاه مطرح شده، كه با توجه به قاعده امكان استعمال یك لفظ در 

 تواند درست باشد: مي

 ورزیدند.ستكبار مياذاردهنده بر آنان نیفزود جز نفرت، براي اینكه )بدین سبب كه[ آنان در زمین مفعول له: یعني آمدن ان

نذاردهنده بر األرض؛ یعني آمدن ا في استكبارا مصدر و مفعول مطلق براي فعل محذوف: یعني چنین بوده است: استكبروا

 بارورزیدني.آنان نیفزود جز نفرت، و آنان استكبار ورزیدند در زمین چه استك

ه مستكبر در كبوده است. آمدن انذاردهنده بر آنان نیفزود جز نفرت، در حالي « األرض في مستكبرین»حال، یعني مراد 

 زمین بودند.

 ؛ یعني آمدن انذاردهنده بر آنان نیفزود جز نفرت، جز استكبارورزیدن در زمین.«نفور»براي  1بدل

                                                      
 «نُفُوراً»: لقوله ألجله مفعول «الْأَرْضِ فِي اسْتِكْباراً»: قوله را آورده كه ظاهرا همان بدل منظور باشد: و« عطف». عالمه طباطبایي در اینجا تعبیر  1

 و «ن ف ورا » على معطوف: قيل و مثله، ألجله مفعول و «اسْتِكْباراً» ىعل معطوف «السَّیِّئِ  مَكْرَ وَ»: قوله و األرض في لالستكبار تباعدوا و عنه نفروا أي

 (58-57، ص17إلخ )المیزان، ج «السَّیِّئُ الْمَكْرُ یَحِیقُ ال وَ»: ثانیا قوله بدلیل الصفة إلى الموصوف إضافة من فیه اإلضافة

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-13/
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 1(644، ص8ان، جیمجمع الب)

 2ق  يحی

اوتش با ( و تف125ص ،2ج اللغة، سییالمقا معجمباشد )مي« نازل شدن چیزي بر چیزي»در اصل به معناي « حیق» ماده

 يف الفروقرود. )اند كه اخص از آن است و صرفا در خصوص نزول یك امر ناخوشایند به كار ميرا در این دانسته« نزل»ماده 

 (301ص اللغة،

( و 266ص القرآن، ألفاظ مفرداتاست كه قلب در آن رخ داده )« حقق»اده همان ماده برخي بر این باورند كه اصل این م

 مطابقت و ،داشتن استقرار و ثبات ،شيء كردن محكم را كلمه این اصل. است «باطل» مقابل نقطهقبال اشاره شد كه « حق»درباره 

 (/hajj-http://yekaye.ir/al-22-6 311. )جلسه انددانسته مستقر و ثابت امر یك با داشتن موافقت و

ه صورت است كه فعل ماضي آن نیز ب« حوق»همچنین ماده دیگري كه به لحاظ معنایي به این خیلي نزدیك است ماده 

 (121ص ،2ج غة،الل سییالمقا معجماند )نزدیك دانسته« احاطه كردن»باشد و آن را به معناي مي« حاق»

به همراه « نزول»عناي ماند در این ماده )و استعماالت قرآني آن( اند و گفتهبرخي به اشتقاق اكبر بین این دو ماده قائل شده

شود و نازل مي لحاظ شده است چنانكه در آیات مختلف كه در مورد عذاب به كار رفته، عذاب هم بر آن افراد« احاطه»معناي 

؛ 26و احقاف/ 33و جاثیه/ 83ر/و غاف 34و نحل/ 48و زمر/ 8؛ هود//سْتَهْزِؤُنَ ی بِهِ كانُوا ما بِهِمْ حاقَكند )احاطه ميهم آنها را 

 (332ص ،2ج م،یالكر القرآن كلمات يف قیالتحق( )45؛ غافر/الْعَذابِ  سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ حاقَ

و مشتقاتش « حقق»بار؛ و ماده  10و مشتقات آن « حیق»ت كه ماده را بپذیریم باید گف« حقق»و « حیق»اگر تمایز دو ماده 

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 287

 الْمَکْر  ؛ مَکْرَ

 خواهدمي چهآن از را شخص ترفندي هر با یعني است؛ «خدعه» و «حیله» معناي به اصل در «مكر» قبال بیان شد كه ماده

 .شود متوجه او اینكه بدون دیگري به ضرررساندن براي ايریزيبرنامه و تدبیر دیگر، تعبیر به و كردن؛ منصرف

 :اندگفته آنها تفاوت در و نزدیكند؛ هم به بسیار «حیله» و «كید» و «مكر» كلمه چند عربي زبان در

 كه است این هم اشلغوي شاهد) است «مكر» از قویتر «كید» غالبا كه تفاوت این با همدیگرند مانند تقریبا «كید» و «مكر»

 كه ستا جایي در حتما «مكر» اینكه دیگر و( است اضافه حرف نیازمند مكر كه حالي در شودمي متعدي اضافه حرف بدون

 .باشد متوجه او خود است ممكن «كید» در اما نباشد، متوجه گرفته قرار مكر مورد كه كسي خود

                                                      
أن یكون مصدرا على تقدیر استكبروا استكبارا في األرض و أن یكون حاال أیضا معطوف علیه و یجوز « مَكْرَ السَّیِّئِ»استكبارا مفعول له أیضا و  . 1

 ء النذیر إال استكبارا في األرضأي مستكبرین في األرض و أن یكون بدال من نفورا أي ما زادهم مجي

 اختالف قرائت.  2

 (42ص ،9ج المحیط، البحر) بالنصب: ءَالسي المكرَ الیاء بضم أي بالضم، یُحیق: ءقرى و

http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
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 است آن از اعم عربي زبان در حیله اما رودمي كار به زدن ضرر مورد در فقط مكر كه است این در «حیله» با «مكر» تفاوت

 رساني.نفع یا باشد زدن ضرر براي كه

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-10 710جلسه 

 السَّيئ

 بر «سوء» تعبیر اندگفته و باشدمي زشت و قبیح با مترادف و «بد» فارسي كلمه معادل «سوء» ماده قبال توضیح داده شد كه

 مقابلش نقطه كه شودمي یاد «يسُّوأ» تعبیر با قبیحي و زشت امر هر از و شودمي اطالق شود انسان ناراحتي مایه كه چیزي هر

 .گویندمي «حسنه» را ايپسندیده و خوب كار هر مقابل، در و «سیّئه» را ناپسندي و زشت كار هر و است «حُسني»

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-20/ ( 240جلسه

شناسیم به را مي هایي كه ریشه و منشأشرا غالبا در مورد بدي« سوء»هم گفته شد كه تعبیر « ضرر»و درباره تفاوت آن با 

 اش را نداند.ه به انسان برسد، ولو ریشهاي كرا در مورد هر بدي« ضرر»برند؛ اما كار مي

 muminoon-http://yekaye.ir/al-023-075/ 213جلسه 

 اختالف قرائت

اعمش در عموم قرائتها به صورت مجرور قرائت شده است؛ فقط در قرائت حمزه )از قراء سبعه كوفه( و « ئِیالسَّ»كلمه 

 ،9ج ط،یالمح البحر؛ 6431، ص8البیان، ج( قرائت شده است. )مجمعئْیالسَّ)از قراء اربعه عشر كوفي( به صورت مجزوم )

 (422-41ص

                                                      
 بالجر الباقون و الهمزة بسكون «السیئ مكر و» وحده حمزة قرأ.  1
 قرائت شده است:« مكراً سَیِّئاً»مسعود به صورت و البته در قرائت ابن 2

  الهمزة؛ بكسر «ءالسي مكر و»: الجمهور قرأ و

 و. إبالن لنا: كقوله متصل،ال مجرى للمنفصل إجراء و الحركات لتوالي إسكانا إما و الوقف، مجرى للوصل إجراء فإما بإسكانها،: حمزة و األعمش و

 ألن شعر، ال و كالم في یجوز ال هذا أن یزید بن محمد زعم و. منه اإلعراب حذف ألنه لحنا صار إنما و: جعفر أبو قال. لحن القراءة هذه أن الزجاج زعم

 على الدلیل و عنه، أدّى نم على یقف كان إنما: قال و بهذا، یقرأ األعمش یكون أن النحویین بعض أعظم قد و المعاني، بین للفرق دخلت اإلعراب حركات

 قراءة: أیضا الزجاج قال و. كسرتین بین ضمة ألنها األوّل في منها أثقل الثاني في الحركة و أعربه، الكالم تمام یكن لم لما الثاني أن و الكالم، تمام أنه هذا

 االحتجاج و االستشهاد، نم الحجة في علي أبو أكثر و. لالضطرار الشعر في یجوز إنما و یجوز، ال لحن بیاءین الحذاق عند موقوفا ءالسي مكر و حمزة

 ابن قال و. لحن الیق أن یسغ لم التأویل، من القراءة هذه في ذكرناه ما ساغ فإذا: قال الوقف، بنیة الوصل و االضطرار، و الحركات توالي أجل من لإلسكان

 وقفة وقف أو سكونا، فظن ختلسا لعله: الزمخشري قال و. لحن یقال أن یجوز ال و جوازه، من بد فال به ءقرى أنه التواتر أو باالستفاضة ثبت ما: القشیري

 كما السي، من المخفف ءالسي قلوبم هو و مكسورة، بعدها یاء و السین بعد ساكنة بهمزة ء،السي مكر و: كثیر ابن عن روي و. یَحِیقُ ال وَ  ابتدأ ثم خفیفة،

 (بلین غلظ من یجزون ال و/  بسيّ حسن من یجزون ال و: )الشاعر قال

 نكرة على نكرة عطف سیئا، مكرا و: مسعود ابن قرأ و 

http://yekaye.ir/al-fater-35-10/
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 نْظ ر ونَی

 توسعه نیز دیگر معاني در استعاري نحو به سپس و چیزي در نگریستن و كردن تأمل بر دارد داللت در اصل «نظر» ماده

 (. 444ص ،5ج اللغة، سییالمقا معجم) دادن مهلت معناي در جمله از است، شده داده

 است چیزي دیدن و ادراك منظور به بصیرت ویا( بصر تقلیب) چشم برگرداندن معناي به «نظر» كه اندداده توضیح برخي

 خواص نزد در و ،(مچش با دیدن) رصَبَ مورد در عموما عامه نزد در كلمه این و رود؛مي كار به كردن تامل معناي به گاه لذا و

 ( 812ص القرآن، ألفاظ مفردات) رودمي كار به «بصیرت» مورد در غالبا

 گرداندن و یدگاند با اقبال چشم، با نظر: شودمي حاصل فكر با ویا دیده جانب از اقبالي با كه است ادراكي نظر واقع، در

 كردن نظر و هگرفت قرار تامل مورد كه است امري جانب به ذهن اقبال فكر، با نظر و است؛ نظر مورد شيء سوي به چشم حدقه

 كه چیز دو ویيگ است «مانند و مثل» معناي به هم «نظیر» و است سیاست حُسن با ایشان جانب به اقبال رعیت، كار در سلطان

 تأمل، كه ستا این در تأمل با «نظر» تفاوت و است؛ شده نظر یكسان كارشان در ویا كنندمي نظر هم كار در همدیگرند نظیر

-65ص اللغة، يف الفروق) است زمان نیازمند غالبا و برسد شده، نظر آن در كه چیزي آن معرفت به رودمي امید كه است نظري

66 ) 

 مهلت او به كه شخصي كار در خواهندمي گویي كه است این از ناشي «انظار» كلمه در دادن مهلت معناي اوصاف این با

 1.فرما تاملي من وضعیت در یعني «يأَنْظِرْن» و كنند تاملي دهندمي

 با وقتي رساند؛مي را «دادن مهلت» و «انتظار» معناي شود، متعدي اضافه حرف بدون وقتي «نظر» طباطبایي، عالمه نظر از

 تامل» معناي به بیاید «في» اضافه حرف با وقتي و است، «چیزي جانب به انداختن نگاه» معناي به بیاید «الي» اضافه حرف

 كه هست مواردي و صددرصد؛ نه است موارد اغلب معناي به سخن این ظاهرا البته( 156، ص19، جزانیالم. )است «كردن

 2(101/ونسی ؛الْأَرْض وَ السَّماواتِ يفِ ماذا انْظُرُوا) باشد «كردن تامل» یا «كردن نگاه» معناي به اضافه، حرف بدون «نظر»

 به را «ببینم» كلمه گاهي نیز فارسي زبان در و است رایجي بسیار كاربرد «منتظر» معناي در «ناظر» كلمه كاربردهمچنین 

 معناي در مشخصا «ناظرة» تعبیر همین كریم قرآن در چنانكه رود؛مي كار به «مانممي منتظر»و « چشم به راه هستم» معناي

 ةٍ یبِهَدِ هِمْیإِلَ مُرْسِلَةٌ  يإِنِّ وَ»: كرد ترجمه( مانممي منتظر معناي همین به) «ببینم» به را آن توانمي و است رفته كار به «بودن منتظر»

 چه با را فرستادگان كه[ بمانم منتظر] ببینم تا فرستم مي آنها براي ايهدیه من و: [ گفت سبأ ملكه] ؛الْمُرْسَلُون رْجِعُی بِمَ فَناظِرَةٌ

الدین اند، هرچند نجمو در آیه حاضر عموم مفسران و مترجمان همین معنا را برداشت كرده 3(35/نمل)« .گرداندبرمي چیزي

(، و برخي معاصرین )گرمارودي و 825، ص2ا، تفسیر نسفي، جر انینیشیپ نهاد مگر ندیپانمى)« پاییدن»( تعبیر 6نسفي )قرن

 ؛سرانجام از دندید نانیشیپ آنچه خور در مگر دارندينم چشم) «چشم داشتن»( تعبیر 6به تَبَعِ رشیدالدین میبدي )قرن (مجتبوي

                                                      
  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-14گذشت.  234. تا اینجا قبال در جلسه  1
  /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-13گذشت:  76. این فراز در جلسه  2

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-23گذشت:  381. این فراز در جلسه  3
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 گذشتگان در كه روشىه ب شونديم متوجّه ایآ پس)« توجه كردن»، و مرحوم مصطفوي تعبیر (184، ص8االسرار، جتفسیر كشف

 اند.( را برگزیده93، ص15ت؛ تفسیر روشن، جاس بوده

 بار در قرآن كریم به كار رفته است.  129و مشتقات آن « نظر»ماده 

 س نَّت

 هم را معین سیره یك و است منضبط امر یك یافتن جریان و شدن روان معناي به اصل در «سنن» قبال بیان شد كه ماده

 گویند.مي «سنت» جامعه در یافتنش جریان جهت همین به

 آید؛درمي روال یك صورت به خودش براي انسان خود فعل كه است جایي آن عادت اندگفته «عادت» با «سنت» تفاوت در

 روال یك سنت اما دارد، شخصي جنبه «عادت» بگوییم باشد بهتر شاید. شود عمل سابقي مثالِ  بر كه است جایي در سنت اما

 .است عمومي

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-55 636جلسه 

 حدیث

اي براي من ( شخصي خدمت رسول اهلل ص رفت و عرض كرد: مرا به چیزي سفارش بفرمایید كه خداوند در آن فایده1

 قرار دهد. حضرت فرمودند:

افزاید؛ و زیاد دعا ميزیاد مرگ را یاد كن تا از دنیا]دوستي[ بركنده شوي؛ و بر تو باد به شكر كردن كه همانا نعمت را 

شود؛ و بپرهیز از تجاوز كه همانا خداوند مقرر فرموده است كه هركس داني چه موقعي دعایت مستجاب ميكن چرا كه نمي

اي مردم! همانا تجاوزگري شما علیه خودتان تمام »( و فرمود 60)حج/« مورد تجاوز قرار گیرد خداوند حتما او را یاري كند»

« و نیرنگ بد جز بر اهلش وارد نشود»( و بپرهیز از مكر و نیرنگ، كه همانا خداوند مقرر فرموده است كه 23)یونس/« شودمي

 (43)فاطر/

 35تحف العقول، ص

 ءٍ ینْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْصِنِي بِشَي

یكَ بِالشُّكْرِ فَإِنَّهُ یزِیدُ فِي النِّعْمَةِ وَ أَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَي أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ یسَلِّكَ عَنِ الدُّنْیا وَ عَلَ :فَقَالَ ص

وَ إِیاكَ  «أَنْفُسِكُمْ غْیكُمْ عَليأَیهَا النَّاسُ إِنَّما بَ » وَ قَالَ  «بُغِي عَلَیهِ لَینْصُرَنَّهُ اللَّهُ » یسْتَجَابُ لَكَ وَ إِیاكَ وَ الْبَغْي فَإِنَّ اللَّهَ قَضَي أَنَّهُ مَنْ 

 .«ال یحِیقُ الْمَكْرُ السَّیئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » وَ الْمَكْرَ فَإِنَّ اللَّهَ قَضَي أَنْ

 

 ( از رسول اكرم ص روایت شده است:2

 پنج چیز در كتاب خدا آمده است كه در هر كسي باشد علیه خودش خواهد بود!

 گفتند: آنها چیست؟

 شكني و نیرنگ ]= مكر[ و تجاوز ]= بغي[ و فریبكاري ]= خدعه[ و ستم كردن ]= ظلم[؛ند: پیمانفرمود

http://yekaye.ir/al-kahf-18-55/
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« شكني كرده استپس هر كس پیمان شكني كند علیه خودش پیمان»شكني، خداوند عز و جل فرمود اما در مورد پیمان

 (10)فتح/

 (43)فاطر/« اهلش وارد نشودو نیرنگ بد جز بر » اما در مورد نیرنگ، خداوند متعال فرمود: و

 (23)یونس/« شوداي مردم! همانا تجاوزگري شما علیه خودتان تمام مي» خداوند متعال فرمود: اما در مورد تجاوز، و

ر حقیقت[ جز خدا و كساني را كه ایمان آوردند فریب مي دهند و ]د»خداوند متعال فرمود:  اما در مورد فریبكاري، و

 (9كنند. )بقره/هند در حالي كه احساس نميدخودشان را فریب نمي

« كردندلم ميو به ما ظلم نكردند ولكن به خودشان بود كه دائما ظ»خداوند متعال فرمود:  اما در مورد ستم كردن، و

 (160و اعراف/ 57)بقره/

 48معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص

وَ الْخِدَاعُ  ي؟ یا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّكْثُ وَ الْمَكْرُ وَ الْبَغْينَّ فِیهِ كُنَّ عَلَیهِ قِیلَ وَ مَا هِ: خَمْسَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَي مَنْ كُقَالَ ص

 ؛وَ الظُّلْمُ

  «نَفْسِهِ  فَإِنَّما ینْكُثُ عَلي فَمَنْ نَكَثَ» فَأَمَّا النَّكْثُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

  «هِ وَ ال یحِیقُ الْمَكْرُ السَّیئُ إِلَّا بِأَهْلِ» الَ اللَّهُ تَعَالَيوَ أَمَّا الْمَكْرُ فَقَ

  «أَنْفُسِكُمْ یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْیكُمْ عَلي» وَ أَمَّا الْبَغْي فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَي

  «إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما یشْعُرُونَ  خْدَعُونَ یذِینَ آمَنُوا وَ ما یخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّ» وَ أَمَّا الْخِدَاعُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَي

 1«.وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ یظْلِمُونَ » وَ أَمَّا الظُّلْمُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَي

 

 ( از پیامبر اكرم ص روایت شده است:3

ز جانب خداوند او براي آنان « نیرنگ بد جز به اهل خویش برنمي گردد»كه  «نیرنگ بد زدن»دهم درباره شما را هشدار مي

 اي در كار خواهد بود. ]یعني خداوند پیگیر كار آنان خواهد بود تا كامال ضررش به خودشان برسد[مطالبه

 58، ص17؛ المیزان، ج256ص ،5ج المنثور، الدر

 قال و سلم آله و علیه اهلل صلى النبي أن حدثه رجل عن كوفيال زكریا أبى عن سفیان طریق من حاتم أبى ابن أخرج و

 طالب. اهلل من لهم و بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّیئُ الْمَكْرُ یحِیقُ ال فانه السیئ المكر و إیاكم

                                                      
  . شبیه این روایت در سه موردش از از امیرالمومنین ع  و نیز از امام صادق ع و روایت شده است: 1

« أَنْفُسِكُمْ  يغْیُكُمْ عَلیا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَ ي اللَّهُ تَعَالَ كْثُ وَ الْمَكْرُ قَالَ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْبَغْيُ وَ النَّ  يوَ قَالَ أمیر المؤمنین ع ثَلَاثُ خِصَالٍ مَرْجِعُهَا عَلَ

 (101خصائص األئمة علیهم السالم، ص) سَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهوَ ال یَحِیقُ الْمَكْرُ ال يوَ قَالَ تَعَالَ« نَفْسِهِ يعَل فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما یَنْكُثُ يوَ قَالَ تَعَالَ

فَانْظُرْ  لَّا بِأَهْلِهِ وَ ال یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِ بَغْيُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ كُنَّ عَلَیْهِ الْمَكْرُ وَ النَّكْثُ وَ الْ : عن اإلمام الصادق أبي عبد اهلل و روي

أَْنفُسِكُمْ مَتاعَ  يغْیُكُمْ عَلبَیا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّما  وَ قَالَ نَفْسِهِ يكَثَ فَإِنَّما یَنْكُثُ عَلنَوَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ فَمَنْ  أَجْمَعِینَ وْمَهُمْكَیْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَ

 (318تحف العقول، ص) الْحَیاةِ الدُّنْیا
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 ( از امام حسن عسگري در ضمن حدیثي طوالني آمده است:4

]معروف به رئیس منافقان[ شدت گرفت، « عبداهلل[ ابن اُبَيّ»]هنگامي كه مدینه تحت امر رسول اهلل ص قرار گرفت، حسد 

هاي تیزه هاي نشستن در منزلش حفر كند و روي آن فرشي پهن كند و در ته آن پیكانپس اندیشید كه گودالي در یكي از محل

دیكانش مانند حضرت و تیرهاي مسموم قرار دهد و اطراف فرش را به دیوار محكم كند تا وقتي رسول اهلل ص و برخي از نز

اش موضعي قرار داد و علي ع بر او وارد شوند و رسول اهلل پایش را روي آن فرش بگذارد درون آن گودال بیفتد و در خانه

مرداني شمشیر به دست را در آنجا پنهان كرد تا وقتي حضرت محمد ص در آن گودال افتاد آنان بیرون آیند و بر حضرت علي 

امبر ص حمله كنند و آنان را به قتل رسانند؛ و همچنین اندیشید كه اگر موفق به نشاندن ایشان بر آن فرش ع و بقیه همراهان پی

 نشد، با غذایي مسموم از ایشان پذیرایي كند تا او و اصحابش همگي بمیرند.

ا تو را نشاند دهد كه كه هرجپس جبرئیل نزد حضرت آمد و به ایشان خبر داد و به او گفت: خداوند به تو دستور مي

همانجا بنشیني و از آن غذایي كه نزد تو آورد بخوري كه خداوند تو را با آیات و معجزات خود بر او غالب گرداند و اكثر 

 كساني كه در این زمینه علیه تو توطئه نمودند به هالكت رساند.

در گوال نیفتادند؛ ابن اُبَيّ تعجب  پس رسول اهلل وارد شد و بر آن فرش نشست و در چپ و راست و پیرامونش نشستند و

 كرد و نگاه كرد و دید كه گویي زیر آن فرش زمین محكمي شده است.

سپس براي رسول اهلل ص و علي ع و همراهانشان غذاي مسموم آورد و هنگامي كه رسول اهلل ص خواست شروع به غذا 

زِ سودمندي مصون گردان ]رقعه یا حرز، دعایي است خوردن كند دستش را روي غذا گذاشت و فرمود: این غذا را با یك حِر

 شود[كه براي مصون ماندن از بالیا نوشته مي

 وَ ] ءٌشَيْ  اسْمِهِ مَعَ یَضُرُّ لَا الَّذِي اللَّهِ بِسْمِ الْمُعَافِي، اللَّهِ  بِسْمِ الْكَافِي، اللَّهِ بِسْمِ  الشَّافِي، اللَّهِ بِسْمِ»پس حضرت علي ع فرمود: 

كننده، به نام خداوند : به نام خداوند شفابخش، به نام خداوند كفایتالْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ وَ السَّمَاءِ، فِي لَا وَ الْأَرْضِ فِي[ اءٌدَ لَا

 .«تواند ضرر برساند، و او شنواي داناستبخش، به نام خدایي كه با نام او هیچ چیزي در زمین و در آسمان نميعافیت

 .شدند سیر تا خوردند آن از بودند همراهشان كه كساني و ع علي حضرت و ص اهلل رسول و

 و بود شده اشتباه اینكه خیال به خوردند را یارانش و پیامبر غذاي باقیمانده و آمدند اُبَيّ بن عبداهلل نزدیكان و یاران بعداً

 آن به  ابي بن عبداهلل دختر و. نرسید ناخوشایندي امر هیچ یارانش و  ص پیامبر به دیدند كه چرا بود، نشده ریخته آن در سم

 را اینها خودش او و آمد، بودند گذاشته را تیرها و پیكانها آن گودال آن درون و بودند كرده درست گودال را زیرش كه محلي

 را گودال آن خداوند و نشست فرش آن روي اطمینان با پس است، محكمي زمین فرش زیر دید و كرد نگاه بود، كرده طراحي

 .برخاست شیون فریاد و شد هالك و افتاد آن در او و درآورد بود شده حفر كه صورتي همان به

 ترفندي چه ما كه شد خواهد خبردار ص محمد كه افتاده گودال این در او كه بگویید مبادا: گفت و رسید ابي بن عبداهلل

 كرده دعوت را ص اهلل رسول كه بود دخترش این عروسي خاطر به و رفت؛ دنیا از عروس كه گریستندمي پس. بودیم اندیشیده

 .بودند خورده ص اهلل رسول غذاي مازاد از كساني مردند نیز و بودند،
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 پرخوري اثر بر آنان و افتاد بلندي از دخترم: گفت. كرد سوال وي نزدیكان و دختر مرگ علت از ص اهلل رسول بعدا و

 !مُردند درددل

 [.دارد خبر كه نیاورد خودش روي به] كرد تغافل و مردند؛ چرا كه است داناتر خداوند: فرمود ص اهلل رسول

 192-190ص السالم، علیه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 وَ  دَارِهِ، مَجَالِسِ مِنْ مَجْلِسٍ حَفِیرَةً فِي لَهُ  یَحْفِرَ أَنْ عَلَیْهِ فَدَبَّرَ لَهُ،  «أُبَيٍّ  ابْنِ» حَسَدُ اشْتَدَّ بِالْمَدِینَةِ ظَهَرَ لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ

 الْفِرَاشِ  وَ الْبِسَاطِ جَوَانِبِ  أَحَدَ شَدَّ وَ مَسْمُومَةً، سَكَاكِینَ  نَصَبَ وَ رِمَاحٍ أَسِنَّةَ الْحَفِیرَةِ أَسْفَلِ فِي یَنْصِبَ وَ بِسَاطاً، فَوْقَهَا یَبْسُطَ

 كَانَ  وَ الْحَفِیرَةِ، فِي وَقَعَ الْبِسَاطِ عَلَى رِجْلَهُ ص اللَّهِ رَسُولُ وَضَعَ فَإِذَا ع، عَلِيٍّ مَعَ خَوَاصُّهُ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ لِیَدْخُلَ الْحَائِطِ ىإِلَ

 فَیَقْتُلُونَهُمْ  الْحَفِیرَةِ فِي ص مُحَمَّدٍ وُقُوعِ عِنْدَ مَعَهُ مَنْ  وَ ع عَلِيٍّ عَلَى یَخْرُجُونَ  مَشْهُورَةٍ بِسُیُوفٍ ِرَجالًا خَبَأَ وَ  دَارِهِ، ِفي نَصَبَ قَدْ

 .جَمِیعاً مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ هُوَ لِیَمُوتَ الْمَسْمُومِ  طَعَامِهِمُ  مِنْ یُطْعِمُوهُ أَنْ الْبِسَاطِ ذَلِكَ عَلَى لِلْقُعُودِ یَنْشَطْ لَمْ  إِنْ  أَنَّهُ دَبَّرَ وَ بِهَا

 عَلَیْكَ مُظْهِرٌ فَإِنَّهُ یُطْعِمُكَ، مِمَّا تَأْكُلَ وَ یُقْعِدُكَ حَیْثُ تَقْعُدَ أَنْ یَأْمُرُكَ  اللَّهَ إِنَّ: لَهُ قَالَ وَ بِذَلِكَ، أَخْبَرَهُ وَ ع جَبْرَئِیلُ فَجَاءَهُ

 .فِیكَ ذَلِكَ عَلَى تَوَاطَأَ  مَنْ أَكْثَرَ مُهْلِكٌ وَ آیَاتِهِ،

 وَ أُبَيٍّ ابْنُ فَتَعَجَّبَ الْحَفِیرَةِ، فِي یَقَعْ لَمْ وَ حَوَالَیْهِ، وَ شِمَالِهِ وَ یَمِینِهِ عَنْ قَعَدُوا وَ الْبِسَاطِ، عَلَى  قَعَدَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَدَخَلَ

 .مُلْتَئِمَةً أَرْضاً الْبِسَاطِ تَحْتَ مَا صَارَ قَدْ فَإِذَا نَظَرَ،

  ارْقِ  عَلِيُّ یَا: قَالَ الطَّعَامِ فِي یَدِهِ وَضْعَ ص اللَّهِ رَسُولُ أَرَادَ فَلَمَّا الْمَسْمُومِ، بِالطَّعَامِ صَحْبَهُمَا وَ ع عَلِیّاً وَ ص اللَّهِ  رَسُولَ أَتَى وَ

 .النَّافِعَةِ بِالرُّقْیَةِ الطَّعَامَ هَذَا

 فِي[ دَاءٌ لَا وَ ] ءٌشَيْ  اسْمِهِ مَعَ یَضُرُّ لَا الَّذِي اللَّهِ بِسْمِ الْمُعَافِي، اللَّهِ بِسْمِ الْكَافِي، اللَّهِ بِسْمِ الشَّافِي، اللَّهِ بِسْمِ»: ع عَلِيٌّ فَقَالَ

 .«الْعَلِیمُ  السَّمِیعُ هُوَ وَ السَّمَاءِ، فِي لَا وَ الْأَرْضِ

 .شَبِعُوا حَتَّى مَعَهُمَا مَنْ وَ ع عَلِيٌّ  وَ ص اللَّهِ رَسُولُ أَكَلَ ثُمَّ

 فِیهِ  یَجْعَلْ لَمْ وَ غَلِطَ قَدْ  أَنَّهُ  مِنْهُمْ  ظَنّاً صَحْبِهِ، وَ ص اللَّهِ رَسُولِ فَضَلَاتِ فَأَكَلُوا خَوَاصُّهُ، وَ أُبَيٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ أَصْحَابُ جَاءَ ثُمَّ

 .مَكْرُوهٌ یُصِبْهُمْ لَمْ صَحْبَهُ وَ مُحَمَّداً رَأَوْا لَمَّا  سَمّاً

 نَظَرَتْ  وَ ذَلِكَ، دَبَّرَتْ كَانَتْ هِيَ وَ نُصِبَ، مَا فِیهِ الْمَنْصُوبِ تَحْتَهُ، الْمَحْفُورِ الْمَجْلِسِ ذَلِكَ إِلَى أُبَيٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بِنْتُ جَاءَتْ وَ

 .الصَّیْحَةُ فَوَقََعتِ هَلَكَتْ وَ فِیهَا فَسَقَطَتْ فِیهَا بِمَا الْحَفِیرَةَ اللَّهُ فَأَعَادَ وَاثِقَةً، اطِالْبِسَ  عَلَى فَجَلَسَتْ مُلْتَئِمَةٌ، أَرْضٌ الْبِسَاطِ تَحْتَ مَا فَإِذَا

 مَاتَتِ:[ قَالُوا وَ] فَبَكَوْا. عَلَیْهِ دَبَّرْنَاهُ كُنَّا مَا مُحَمَّدٌ فَیَعْلَمَ الْحَفِیرَةِ، فِي سَقَطَتْ إِنَّهَا تَقُولُوا أَنْ[ وَ] إِیَّاكُمْ: أُبَيٍّ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ فَقَالَ

 .ص اللَّهِ رَسُولِ فَضْلَةَ أَكَلُوا الَّذِینَ الْقَوْمُ مَاتَ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ دَعَوْا كَانُوا عُرْسِهَا بِعِلَّةِ وَ الْعَرُوسُ

 .تُخَمَةً الْقَوْمُ لَحِقَ وَ السَّطْحِ، مِنَ سَقَطَتْ: أُبَيٍّ ابْنُ فَقَالَ الْقَوْمِ وَ الِابْنَةِ مَوْتِ سَبَبِ عَنْ اللَّهِ رَسُولُ فَسَأَلَهُ

 .عَنْهُمْ تَغَافَلَ وَ. مَاتُوا ذَا بِمَا َأعْلَمُ[  اللَّهُ : ]ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ
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ث قبل براي پیامبر ص رخ داد، امام حسن عسگري روایت شده كه امام سجاد ع فرمودند: شبیه حكایتي كه در حدی ( از5

كه در نفاق، تالي تلو عبداهلل بن اُبَيّ بود؛ همان گونه كه حضرت علي ع تالي نلو  ،براي حضرت علي ع با جدّ بن قیس رخ داد

 رسول اهلل ص بود در كمال و جمال و جالل. و حكایت چنین است كه:

م به در بردند و به ضرر عبداهلل بن ابي تمام شد، جدّ بن اي كه حضرت محمد ص و همراهانش جان سالبعد از این واقعه

قیس با عبداهلل بن ابي خلوت كرد و ]عبداهلل بن ابي[ به او گفت: محمد ص در سحر و جادوگري تبحر دارد، ولي علي ع چنین 

پشت دیوار بگمار  اي رانیست؛ پس تو هم در باغي كه داري برو و پاي دیوار باغ را سست كن و علي ع را دعوت كن و عده

 كه آن را بر علي ع و همراهانش فرود آرند تا زیر دیوار بمیرند.

پس علي ع آمد و زیر دیوار نشست و با دست چپش آن دیوار بزرگ را نگه داشت و غذا در پیش روي آنان گذاشتند و 

ذا فارغ شدند و در این مدت با دست حضرت علي ع فرمود: به نام خدا بخورید! و همراه با آنان شروع به خوردن كرد تا از غ

 چپش دیوار را نگه داشته بود و با دست راست مشغول خوردن بود و همراهانش از كار او در تعجب بودند!

ترسید كه علي ع و همراهانش به قتل رسیده باشند و حضرت محمد ص به در این میان جد بن قیس فرار كرد و مي

بن ابي مخفي شد تا اینكه بدانان خبر رسید كه علي ع دیوار را به دست چپش نگه داشته و خونخواهي او بیاید و نزد عبداهلل 

 خورده و یارانش هم زیر همان دیوار نشسته بودند و به كسي آسیبي نرسید.با دست راست مي

ص است و ها كه این نیرنگ از جانب او بود گفت: علي ع هم در محدوده سحر محمد ها و پدر حیله گريپس پدر بدي

 براي غلبه بر او هم راهي نداریم.

پس چون آن جماعت از خوردن فارغ شدند حضرت علي ع به تعمیر دیوار پرداخت و آن را محكم و استوار كرد و همراه 

با آن جماعت بیرون آمدند و چون رسول اهلل ص او را دید فرمود: اي اباالحسن! امروز شبیه برادرم خضر شدي آن هنگام كه 

 یوار را محكم و استوار كرد؛ و آن كار برایش میسر نشد مگر به دعاي ما اهل بیت ع در حق او.آن د

 194-193ص السالم، علیه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 كَمَا النِّفَاقِ، فِي أُبَيٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ َتالِيَ كَانَ وَ  قَیْسٍ بْنِ جَدِّ مَعَ ع طَالِبٍ  أَبِي بْنِ لِعَلِيِّ نَظِیرُهَا كَانَ وَ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 .الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ وَ الْكَمَالِ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ تَالِي عَلِیّاً  أَنَ

: لَهُ فَقَالَ أُبَيٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَلَى قَلَبَهَا وَ صَحْبَهُ وَ مُحَمَّداً مِنْهَا اللَّهُ سَلَّمَ الَّتِي  الْقِصَّةِ هَذِهِ بَعْدَ أُبَيٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ مَعَ جَدٌّ تَفَرَّدَ وَ

 بُسْتَانِكَ، حَائِطِ أَصْلِ  تَنْبِیشِ  فِي تَتَقَدَّمَ أَنْ بَعْدَ دَعْوَةً لِعَلِيٍّ جَدُّ یَا أَنْتَ فَاتَّخِذْ كَمِثْلِهِ، ع عَلِيٌّ لَیْسَ وَ بِالسِّحْرِ، مَاهِرٌ ص مُحَمَّداً إِنَّ

 .تَحْتَهُ لِیَمُوتُوا[ مَعَهُ  مَنْ وَ] ع عَلِيٍّ عَلَى یَدْفَعُونَهُ وَ الْحَائِطِ، عَلَى بِهَا یَعْتَمِدُونَ بِخَشَبٍ الْحَائِطِ خَلْفَ رِجَالٌ یَقِفُ ثُمَّ

 مَعَهُمْ  یَأْكُلُ جَعَلَ وَ. اللَّهِ بِسْمِ كُلُوا: ع عَلِيٌّ فَقَالَ أَیْدِیهِمْ بَیْنَ الطَّعَامُ كَانَ وَ  دَفَعَهُ  وَ رَاهُبِیُسْ فَتَلَقَّاهُ  الْحَائِطِ تَحْتَ ع عَلِيٌّ فَجَلَسَ

 غِلْظَةً  ذِرَاعَیْنِ فِي سَمْكَةً، ذِرَاعاً[ عَشَرَ] خَْمسَةَ فِي طُولُهُ ذِرَاعاً ثَلَاثُونَ الْحَائِطُ وَ بِشِمَالِهِ الْحَائِطَ یُْمسِكُ هُوَ وَ فَرَغُوا، وَ  أَكَلُوا حَتَّى

 الْحَائِطَ  َهذَا حَبْسِكَ فِي تَتْعَبُ  فَإِنَّكَ تَْأكُلُ[  أَنْتَ] وَ هَذَا فَتُحَامِي أَ اللَّهِ رَسُولِ أَخَا یَا: یَقُولُونَ یَأْكُلُونَ هُمْ وَ ع عَلِيٍّ أَصْحَابُ فَجَعَلَ

 .عَنَّا

 .بِیَمِینِي اللُّقْمَةِ هَذِهِ ثِقْلِ مِنْ أَجِدُهُ مِمَّا أَقَلَّ إِلَّا بِیَسَارِي الْمَسِّ مِنَ لَهُ أَجِدُ لَسْتُ إِنِّي: ع عَلِيٌّ فَقَالَ
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 أُبَيٍّ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عِنْدَ اخْتَبَأَ وَ مِنْهُ، لِیَنْتَقِمَ یَطْلُبُهُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ صَحْبُهُ، وَ مَاتَ قَدْ عَلِيٌّ یَكُونَ أَنْ خَشِيَ وَ قَیْسٍ، بْنُ جَدُّ هَرَبَ وَ

 .یَمُوتُوا لَمْ الْحَائِطِ تَحْتَ أَصْحَابُهُ وَ بِیَمِینِهِ، یَأْكُلُ هُوَ وَ بِیَسَارِهِ الْحَائِطَ أَمْسَكَ قَدْ عَلِیّاً أَنَّ فَبَلَغَهُمْ

 .عَلَیْهِ لَنَا سَبِیلَ فَلَا مُحَمَّدٍ بِسِحْرِ مَهَرَ قَدْ عَلِیّاً إِنَّ: ذَلِكَ فِي التَّدْبِیرِ أَصْلَ كَانَا اللَّذَانِ الدَّوَاهِي أَبُو وَ الشُّرُورِ أَبُو فَقَالَ

 رَآهُ  فَلَمَّا  الْقَوْمُ  وَ هُوَ خَرَجَ وَ شَعْبَهُ،  لَأَمَ  وَ صَدْعَهُ، رَأَبَ وَ سَوَّاهُ، وَ فَأَقَامَهُ  بِیَسَارِهِ  الْحَائِطِ عَلَى ع عَلِيٌّ مَالَ الْقَوْمُ فَرَغَ فَلَمَّا

 .الْبَیْتِ أَهْلَ بِنَا بِدُعَائِهِ إِلَّا لَهُ ذَلِكَ اللَّهُ سَهَّلَ مَا وَ الْجِدَارَ، أَقَامَ لَمَّا الْخَضِرَ أَخِيَ الْیَوْمَ ضَاهَیْتَ الْحَسَنِ أَبَا یَا[: لَهُ] قَالَ. ص اللَّهِ رَسُولُ

 

 اند كه رسول اكرم ص حضرت علي ع را به یمن فرستاد و به او سفارش كرد:امام رضا ع از پدرانشان روایت كرده( 6

 كنم كه همراهش اجابت است؛علي جان! تو را به دعا كردن سفارش مي

 كنم كه همراهش زیادت است؛و به شكر كردن سفارش مي

 ن برآشوبي؛دارم از اینكه عهدي را بشكني یا بر آو برحذرت مي

 (؛43)فاطر/« نیرنگ بد جز بر اهلش وارد نشود» و تو را از مكر و نیرنگ برحذر مي دارم چرا كه

 (60)حج/« مورد تجاوز قرار گیرد خداوند حتما او را یاري كند»دارم، چرا كه هركس و تو را از تجاوزگري برحذر مي

 597األمالي )للطوسي(، ص

الْفَضْلُ بْنُ الْمُفَضَّلِ  بِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ سُلَیمَانَ بْنِ غَالِبٍ الْأَزْدِي بِأَرْتَاحَ، قَالَ: حَدَّثَنِيأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَ

الَ: حَدَّثَنَا الرِّضَا عَلِي بْنُ مُوسَي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بْنِ قَیسِ بْنِ رُمَّانَةَ الْأَشْعَرِي سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَینِ وَ فِیهَا مَاتَ، قَ

 فَقَالَ آلِهِ( بَعَثَ عَلِیاً )عَلَیهِ السَّلَامُ( إِلَي الْیمَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ آبَائِهِ )عَلَیهِمُ السَّلَامُ(: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )صَلَّي اللَّهُ عَلَیهِ وَ

 لَهُ وَ هُوَ یوصِیهِ: 

تَخْفِرَ عَهْداً، أَوْ تَغَیرَ عَلَیهِ، وَ أَنْهَاكَ عَنِ  یا عَلِي، أُوصِیكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ مَعَهُ الْإِجَابَةَ، وَ بِالشُّكْرِ فَإِنَّ مَعَهُ الْمَزِیدَ، وَ أَنْهَاكَ مِنْ أَنْ

 السَّیئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وَ أَنْهَاكَ عَنِ الْبَغْي فَإِنَّهُ مَنْ بُغِي عَلَیهِ لَینْصُرَنَّهُ اللَّهُ. الْمَكْرِ فَإِنَّهُ ال یحِیقُ الْمَكْرُ

 

 ( از یكي از دو امام )باقر ع و صادق ع( روایت شده است:7

ونه كه بر امتهاي همانا خداوند اختالف را بر مخلوقاتش مقدر كرد و این امري بود كه در علم خداوند گذشته بود همان گ

یابد، پس بر ما هم جریان یافت همان گونه كه بر پیشین گذشته بود؛ و این سنتهایي است كه داستان آن بر مردم جریان مي

كساني كه پیش از ما بودند جریان داشت و سخن خداوند حق است كه خداوند تبارك و تعالي به حضرت محمد ص فرمود: 

« اي نخواهي یافتیامبران ما كه پیش از تو فرستادیم، و هرگز براي سنت خداوند دگرگونياین[ سنت كساني ]است[ از پ»]

 يو هرگز برا افتی ينخواه يلیسنت خدا تبد يرا انتظار دارند؟ پس هرگز برا انینیشیجز سنت پ ایپس آ» ( و فرمود77)اسراء/

انتظار دارند جز شبیه روزگاران كساني را كه پیش از آنها پس آیا »( و فرمود 43)فاطر/« افتی ينخواه يايسنت خدا دگرگون

 (30)روم/« تبدیلي در آفرینش خداوند نیست»( و فرمود 102)یونس/« بودند؛ بگو منتظر باشید كه من هم همراه با شما در انتظارم

نان آیات و انذارها را نشان و خداوند بر حضرت موسي ع ]امري را[ مقدر فرموده بود در حالي كه او همراه قومش بود و به آ
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ز براى ما یدارند تو ن ايآلههگفتند: اى موسى، همان گونه كه آنها »پرستیدند عبور كردند، داده بود، سپس بر قومي كه بت مي

( پس موسي ع هارون را به جانشیني خود 138)اعراف/« كنیدا گروهى هستید كه نادانى مىقرار ده! گفت: حقّا كه شم الهي

« اي را، پیكري كه صداي گوساله داشت، و گفتند این اله شما و اله موسي استگوساله»كرد، اما آنان برافراشتند  منصوب

ش یآزمابه فتنه افتادید ]ن یله ایست كه شما به وسین نی: اى قوم من، جز ا »و هارون را رها كردند و ]هارون[ گفت  (88)طه/

همواره  ما گفتند: ،ید و فرمان مرا اطاعت نماییدروى كنیحمان است، پس از من پر وند[خدا]، و همانا پروردگار شما [دیشد

ها زد و بیاریتان بیان فرمود ( پس براي شما مَثَل90)طه/«  م بود تا آنكه موسى به سوى ما بازگردد.یخواه [گوساله] اینمالزم 

 كه با آنان چه كرد.

هركس »از دنیا نرفت مگر اینكه مردم را از امر علي ع آگاه گرداند و فرمود امام ع در ادامه فرمود: همانا پیامبر خدا ص هم 

همانا او نسبت به من همانند هارون است نسبت به موسي ع، جز اینكه »و فرمود « من موالي او هستم، علي ع موالي اوست

مراه او در مسجدش بود و در هر حالي هاي دشوار عَلَمدار رسول اهلل بود؛ و هو او در تمام عرصه« پیامبري بعد از من نیست

شد و اولین كسي بود كه به او ایمان آورد؛ پس هنگامي كه رسول اهلل ص از دنیا رفت، آن اختالفي كه مقدر شده بر او وارد مي

بود واقع شد و عمر وارد صحنه شد و با ابوبكر بیعت كرد در حالي كه هنوز رسول اهلل ص دفن نشده بود. پس چون حضرت 

البال لي ع این را دید و دید كه مردم با ابوبكر بیعت كردند، ترسید كه مردم به فتنه بیفتند پس خود را براي كتاب خدا فارغع

نمود و شروع كرد كه آن را در مصحفي گرد آورد؛ پس ابوبكر به او پیغام داد كه نزد ما بیا و بیعت كن! اما حضرت علي ع 

شوم تا اینكه از آن را جمع كنم؛ پس بار دیگر به سراغش فرستاد، و باز او فرمود خارج نميفرمود: از خانه خارج نشوم تا قر

ها: مردي را[ كه قنفذ نام داشت فرستاد؛ پس آوري قرآن فارغ شوم؛ پس بار سوم، عمر پسرعمویش را ]در برخي نسخهجمع

و قنفذ او را زد و برگشت  او و علي ع قرار گرفت حضرت فاطمه دختر رسول اهلل كه صلوات خدا بر ایشان باد بلند شد و بین

در حالي كه علي ع همراه او نبود؛ پس ]عمر[ ترسید كه علي ع مردم را ]علیه حكومت ابوبكر[ گرد آورد پس دستور داد هیزم 

ن ع و اش قرار دادند، سپس عمر آتش آورد و خواست خانه علي ع را بر روي او و بر فاطمه س و حسآوردند و دور خانه

 حسین ع آتش زند و چون حضرت علي ع این را دید بیرون آمد و در كمال ناخرسندي و باالجبار بیعت كرد.

 308-307، ص2تفسیر العیاشي، ج

عِلْمِهِ كَمَا قَضَى عََلى الْأُمَمِ  يهُ فِعَلَى خَلْقِهِ وَ كَانَ أَمْراً قَدْ قَضَا الِاخْتِلَافَ قَضَى اللَّهَ  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: إِنَ

نَ مِنْ قَبْلِنَا وَ قَوْلُ اللَّهِ حَقٌّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ ینَا كَمَا جَرَتْ عَلَى الَّذِیعَلَى النَّاسِ فَجَرَتْ عَلَ يجْرِیالسُّنَنُ وَ الْأَمْثَالُ  يمِنْ قَبْلِكُمْ وَ هِ 

فَهَلْ ینْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ فَلَنْ تَجِدَ »و قال: « ةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِیلًاسُنَّ» وَ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ ص

إِلَّا مِثْلَ أَیامِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ فَهَلْ ینْتَظِرُونَ »و قال « لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا

عَلَى قَوْمٍ اتِ وَ النُّذُرَ ثُمَّ مَرُّوا یهِمُ الْآیرِیوَ قَدْ قَضَى اللَّهُ عَلَى مُوسَى ع وَ هُوَ مَعَ قَوْمِهِ  «ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ »و قال: « مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ 

عِجْلًا جَسَداً »فَاسْتَخْلَفَ مُوسَى هَارُونَ فَنَصَبُوا   «ا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ یقالُوا »عْبُدُونَ أَصْنَاماً ی

 يعُوا أَمْرِیَو أَطِ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ َو إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمُن فَاتَّبِعُونِی» ونَ فَقَالَوَ تَرَكُوا هَارُ «لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ َو ِإلهُ مُوسى

 .ینَ لَكُمْ كَیفَ صَنَعَ بِهِمْفَضَرَبَ لَكُمْ أَمْثَالَهُمْ وَ بَ  «نا مُوسىیرْجِعَ إِلَینَ حَتَّى یهِ عاكِفِ یقالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَ
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بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ  يمَوْلَاهُ وَ قَالَ إِنَّهُ مِنِّ يع فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِ  يقْبَضْ حَتَّى أَعْلَمَ النَّاسَ أَمْرَ عَلِ یاللَّهِ ص لَمْ  يقَالَ إِنَّ نَبِوَ 

دْخُلُهُ عَلَى كُلِّ یالْمَسْجِدِ  يالْمَوَاطِنِ كُلِّهَا وَ كَانَ مَعَهُ فِ ياللَّهِ ص فِةِ رَسُولِ یوَ كَانَ صَاحِبَ رَا يبَعْدِ  يرَ أَنَّهُ لَا نَبِیمِنْ مُوسَى غَ

بَكْرٍ وَ لَمْ  عَ أَبَایمِنَ الِاخْتِلَافِ وَ عَمَدَ عُمَرُ فَبَا يكَانَ لِمَا قَدْ قُضِ ياللَّهِ ص كَانَ الَّذِ يمَاناً بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ نَبِیحَالٍ وَ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ إِ

فْتَتِنَ النَّاسُ فَفَرَغَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ یأَنْ  يعُوا أَبَا بَكْرٍ خَشِیع وَ رَأَى النَّاسَ قَدْ بَا يدْفَنْ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعْدُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِی

هِ مَرًَّة أُخْرَى فَقَالَ یع لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ فَأَرْسَلَ إِلَ يعْ فَقَالَ عَلِیعَالَ فَبَاهِ أَنْ تَیمُصْحَفٍ فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَ يجْمَعُهُ فِیأَخَذَ 

هَا تَحُولُ یلِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَقَالُ لَهُ قُنْفُذٌ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوی [رَجُلًا]ابن عم له هِ الثَّالِثَةَ عُمَرُ یلَا أَخْرُجُ حَتَّى أَفْرُغَ فَأَرْسَلَ إِلَ

تِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ یبَ يالنَّاسَ فَأَمَرَ بِحَطَبٍ فَجَعَلَ حَوَالَ يجْمَعَ عَلِیأَنْ  يفَخَشِ يسَ مَعَهُ عَلِیع فَضَرَبَهَا فَانْطَلَقَ قُنْفُذٌ وَ لَ ينَ عَلِینَهُ وَ بَیبَ

عَ یذَلِكَ خَرَجَ فَبَا ليٌّهِمْ فَلَمَّا رَأَى عینِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیتَهُ وَ عَلَى فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیبَ يقَ عَلَى عَلِحْرِیعُمَرُ بِنَارٍ فَأَرَادَ أَنْ 

 .رَ طَائِعیكَارِهاً غَ

 تدبر

 «اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِنُفُوراً؛  إِالَّ زادَهُمْ ما» (1

 (؛ یعني:57، ص17؛ المیزان، ج644ص ،8ج ان،یالب مجمعتواند مفعول له عبارت قبل باشد )مي...« استكباراً »عبارت 

شوند، اما بالعكس شد، یك دلیل كساني كه مدعي بودند اگر از جانب خداوند كسي بیاید حتما اینها از دیگران بهتر مي

حیه استكباري داشته باشد، هرچقدر هم مدعي بیني بودند. در واقع كسي كه رومهمش این است كه اهل سركشي و خودبزرگ

 گیرد.تنها پیروي نخواهد كرد بلكه در راس مخالفان قرار ميپیروي حقیقت باشد همین كه حقیقت بر او عرضه شود نه

طلبي در زمین داشته باشد، شاید بدین جهت است كه خداوند در جاي دیگر فرمود كه اساسا كسي كه روحیه برتري

« نیالْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّق يدُونَ عُلُوًّا فِیرینَ ال یتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذ»خرت نخواهد داشت: اي در آبهره

 (83)قصص/

 

 «وَ مَكْرَ السَّیئِ اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِنُفُوراً؛  إِالَّ زادَهُمْ ما» (2

 ،8ج ان،یالب مجمع)تواند مفعول له عبارت قبل باشد است، و از این جهت مي...« استكباراً »عطف به « مَكْرَ السَّیئِ»عبارت 

 (؛ یعني:57، ص17؛ المیزان، ج644ص

 دلیل یك شد، بالعكس اما شوند،مي بهتر دیگران از اینها حتما بیاید كسي خداوند جانب از اگر بودند مدعي كه كساني

 مدعي هم هرچقدر باشد، داشتهو فریبكاري  بازينیرنگ روحیه كه كسي واقع در. بودند نیرنگ زدن اهل كه است این مهمش

 .گیردمي قرار مخالفان راس در بلكه كرد نخواهد پیروي تنهانه شود عرضه او بر حقیقت كه همین باشد حقیقت پیروي

 

 «مَكْرَ السَّیئِوَ  اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِنُفُوراً؛  إِالَّ زادَهُمْ ما» (3

 (؛ یعني:57، ص17؛ المیزان، ج644ص ،8ج ان،یالب مجمعباشد )« نفوراً »تواند بدل از ]یا عطف به[ مي...« استكباراً »عبارت 
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شان در زمین نیز گیرد، بلكه سركشيشان از حقیقت فزوني ميتنها نفرتشوند، نهافراد پرمدعا وقتي با حقیقت روبرو مي

 گیرند.بازي بیشتري در پیش مينیرنگ شود وبیشتر مي

 نکته تخصصی اجتماعی

امیه تا پیش از ظهور اسالم، تنها در محدوده مكه نفوذ داشتند؛ اما با آمدن اسالم و ورود منافقانه در آن، حكومت آنان بني

بیشتري در زمین پیدا كردند و شد؛ یعني هم استكبار محدوده عظیمي )از حوالي اسپانیاي كنوني تا آن سوي ایران( را شامل مي

 شان شدت بسیار بیشتري گرفت.بازيهم نیرنگ

شود، حقیقتي است شان افزوده ميشوند كه چنین بر استكبار و نیرنگاینكه با آمدن دعوت اصیل دیني، منافقاني پیدا مي

امیه نعوذباهلل كار كه با حكومت بنيكه خود قرآن كریم بدان توجه داده است؛ و این گونه نیست كه برخي جاهالن گمان كنند 

 از دست خدا خارج شد!

 های جامعه دینیتاملی درباره پیچیدگی

 شود، نه در جامعه كفر.. منافق در جامعه دیني پیدا مي1مقدمه

 (145؛ نساء/النَّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ يفِ نَیالْمُنافِق إِنَّ. منافقان از كفار بدترند )2مقدمه

 بدترند.شوند كه از كافران ]جامعه قبل از آمدن دین( اي مستقر شود، كساني پیدا ميه: دین وقتي در جامعهنتیج

شود كه خداوند پیامبران را نفرستد و جامعه دیني تشكیل ندهند. بلكه این هشداري است اما واضح است كه این دلیل نمي

گیرد؛ و شما مومنان حواستان اي استكبار و مكرشان فزوني ميالهي، عدهكه خود خداوند تذكر داده كه با آمدن انذاردهندگان 

 اي بیندیشید؛تان چارهبه این مطلب باشد و براي آن در جامعه

 این چاره، هر چه باشد، این نیست كه دین در جامعه مستقر نشود!

 

 «السَّیئِوَ مَكْرَ  اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِنُفُوراً؛  إِالَّ زادَهُمْ ما» (4

 . حیله یا است استكبار یا انبیا، راه از نفرت و فرار ىسرچشمه

 و باشد؛ منافقان سوى از حیله و كفّار سوى از استكبار شاید

 .باشد مستكبر خود گرىحیله بستر استكبار شاید

 (513ص ،9ج نور، )تفسیر

 

 «اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّیئِ( »5

هاي زشت در پیش گرفتن رو بیني خود نایل آید به نیرنگ زدن و حیلههد به هدف استكباري و خودبزرگكسي كه بخوا

 آورد.مي



371 

 ثمره سیاسی

با مستكبران عالم  جدي بگیریم، در معاهدات -مي نشاند « نیرنگبازي»را در كنار « استكبار»كه  -اگر این نكته قرآني را 

 بیشتر دقت خواهیم كرد.

 

 «یحیقُ الْمَكْرُ السَّیئُ إِالَّ بِأَهْلِهِ ال ( »6

 زند.زند در حقیقت به خودش نیرنگ ميكسي كه نیرنگ مي

 شبهه

شود، خورده است كه متضرر ميزند و آن شخص نیرنگبینیم كه شخصي به كس دیگري نیرنگ ميشود كه ميبسیار مي

 گردد؟!زننده برمينیرنگ زننده؛ پس چگونه فرموده است كه نیرنگش فقط به خودنه نیرنگ

 پاسخ

شود، نه آنچه فعال در دنیاست؛ و اثر این نیرنگ، در چون حقیقت اصیل انسان، آن چیزي است كه در آخرت نمایان مي

اش بر روي مخاطب اثري محدود و زودگذر است. )المیزان، شود، و اثر دنیويزننده تثبیت ميدرجه اول در وجود خود نیرنگ

ست كه نهایتا چگونه خواهد شد؛ و موید این برداشت ادامه آیه است كه به ( در واقع، معیار وقوع یك چیز این ا58، ص17ج

 ،26جكند؛ یعني ببینید كه عاقبت آنان كه نیرنگ بد زدند هالكت بود. )مفاتیح الغیب، عبرت گرفتن از گذشتگان دعوت مي

 1(247ص

 شناسینکته تخصصی انسان

 و ملكوتي.. انسان هم بُعد دنیوي دارد و هم بُعد اخروي 1مقدمه

 ند.ز. فریب دادن همواره براي منافع دنیوي است؛ كسي براي رسیدن به ثواب آخرت، به كسي نیرنگ نمي 2مقدمه

دهد، در واقع منافع دنیوي خود را ترجیح داده است، یعني خود را در افق دنیا محدود نتیجه: كسي كه دیگري را فریب مي

اش ترجیح داده، و حقیقت ابدي خود را فداي منافع زودگذر دنیا كرده حقیقيِ دیده و اصطالحاً خود مادي خویش را بر خود

                                                      
 ل مطرح كرده كه واقعا بسیار نامحتمل است. كل عبارات وي بدین قرار است:. فخر رازي دو وجه دیگر نیز در پاسخ این اشكا 1

 : أحدها وجوه من عنه لجوابا فنقول ذلك، عدم على تدل اآلیة و بالمكر الخصم یغلب و المكر یفیده و یمكر الماكر أن نرى ما كثیرا: قائل قال فإن

 قتلوا حیث بهم، إال یحق لم و راجاإلخ و القتل على العزم من سلم و آله و علیه اللّه صلى النبي مع مكروه الذي المكر هو اآلیة في المذكور المكر أن

  غیره و بدر یوم

 ال»: قال أنه سلم و آله و علیه هاللّ صلى النبي عن أخبر و المكر عن نهى السالم علیه النبي فإن األصح هو و عام ءالسي المكر نقول أن هو: ثانیها و

  نقضا یرد فال أهال كونی[ ال] به الممكور الرجل فذلك هذا على و «بأهله إال ءالسي المكر یحیق ال و یقول اللّه فإن ماكرا تعینوا ال و تمكروا

 الكافر راحة مثل ذلك و الهالك هو كرالما و الفائز هو الحقیقة ففي الظاهر في عاجال المكر فیه نفذ و غیره به مكر من و بعواقبها، األمور أن: ثالثها و

 األمور و للتقوى فالعاقبة رواج الحال في لمكرهم كان إذا یعني الْأَوَّلِینَ سُنَّتَ إِلَّا یَنْظُرُونَ فَهَلْ: تعالى قوله المعنى هذا یبین و الدنیا، في المسلم مشقة و

 األولون. هلك كما فیهلكون بخواتیمها،
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تر و فراتر از افق دنیا بوده، را به دست خود به هدر بیند كه حقیقتش كه بسیار ملكوتيرود و ميها كنار مياست؛ لذا وقتي پرده

شود ه در دنیا ضرر دیده، در آخرت از او طلبكار ميیابد كه تنها و تنها به خودش ضرر زده است؛ و چون مظلومي كداده و مي

 شود، آن مظلوم حقیقتا ضرري نكرده است.و تمام ضررش در آنجا جبران مي

 

 «بِأَهْلِهِ  إِالَّ ئُیالسَّ الْمَكْرُ قُیحی ال»( 7

 چاه مكن بهر كسي؛ اول خودت دوم كسي.

است كه در  رفته از همین عبارت است و ناظر به حكایتيالمثل در زبان فارسي برگبسیاري بر این باورند كه این ضرب

 گذشت. البته ظاهرا شبیه این مضمون در تورات هم آمده باشد: 4حدیث 

 حکایت

كسي كه براي »عباس كفت: در تورات آمده است اي كه ظاهرا مسلمان شد( به ابنگویند كعب االحبار )عالم یهودي

 .«برادرش چاهي بكند خودش در آن مي افتد

 (43)فاطر/« و نیرنگ بد جز بر اهلش وارد نشود»عباس گفت: ما این را در كتاب خدا یافته بودیم آنجا كه فرمود ابن

 (42، ص9)البحر المحیط، ج

 

 «اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّیئِ وَ ال یحیقُ الْمَكْرُ السَّیئُ إِالَّ بِأَهْلِهِ ( »7

 در تاریخ اسالم، یكي از وقایعي كه رخ داد و امیرالمومنین ع آن را مصداق این آیه شمرد، واقعه جنگ جمل است. 

 حکایت

اي به اهل مصر نوشتند و مطالب مختلفي را برایشان توضیح دادند و در فرازي راجع به خروج طلحه امیرالمومنین ع نامه

 ند:و زبیر و عایشه از مكه براي جنگ جمل نوشت

و آن دو ]= طلحه و زبیر[ را عبداهلل بن عامر به سوي بصره هدایت كرد و به آنها وعده داد كه در آنجا اموال و مردان 

راندند در حالي كه آن زن فراواني براي كمك به آنها آماده است؛ در این حال بودند كه آن دو، آن زن ]= عایشه[ را به پیش مي

آن دو وي را سپري براي خود قرار دادند كه با او به جنگ رفتند و به گناه عظیمتري نیز اقدام  راند؛ پسآن دو را به پیش مي

[ را 6خواند، احزاب/كردند: مادرشان، یعني همسر رسول اهلل ص ]اشاره به آیه قرآن كه زنان پیامبر ص را مادران مومنان مي

فرماید كه زنان پیامبر از پشت پرده با مردان سخن اي كه ميره به آیهاي كه خداوند بر او پوشانده بود ]اشابیرون آوردند و پرده

بگویند[ از او كنار زدند، در حالي كه همسران خود را در امان نگهداشته بودند؛ در حق خدا و رسولش انصاف را رعایت 

ه ماندنش را داده بود بیرون آوردند[؛ نكردند ]= اینكه زنان خود را در خانه نگه داشتند و زن پیامبر ص را كه خدا دستور در خان

 خداوند كه بازي؛شكني و نیرنگو مرتكب سه خصلتي شدند كه بازگشتش در كتاب خدا به سه امر است: تجاوزگري و پیمان

 كند شكني پیمان كس هر پس» فرمود و( 23/یونس) «شودمي تمام خودتان علیه شما تجاوزگري همانا! مردم اي»: فرمود متعال

 (43/فاطر) «نشود وارد اهلش بر جز بد نیرنگ و»: فرمود و( 10/فتح) «است كرده شكنيپیمان خودش علیه
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 چهار به نم زدند؛ نیرنگ من به و كردند شكنيپیمان من با بیعت در و نمودند تجاوزگري من حق در سوگند خدا به پس

 دیگران از بیش كه كسي] مردم میان در مردم فرمانبردارترین به: است نشده مبتال آنها مثل كساني به هیچكس كه شدم مبتال نفر

 ترینپیشهلجدا به و عوام؛ بن زبیر مردم، ترینشجاع به و ابوبكر؛ دختر عایشه[ دادندمي گوش رغبت با را دستورش مردم

 و شتافت؛ آنان یاري به طال از هایيپیمانه با من علیه كه تمیمي، مُنیة بن یعلي مردم، پولدارترین به و عبیداهلل، بن طلحه مردم،

 پس داد؛ خواهم ارقر مسلمانان[ عموميِ اموال] فيءِ جزء را فرزندانش و خودش مال یابد سامان كار این اگر كه سوگند خدا به

 المالبیت دارانخزانه و شیعیانم و داشتند نظر اتفاق من بیعت و اطاعت بر آنجا مردم كه حالي در شدند روان بصره جانب به

 كافر را كرد ناطاعتشا كه كسي فراخواندند؛ بیعتم شكستن به و برابرم در عصیان به را مردم پس بودند؛ آنجا در مسلمانان

 ... . كُشتند كرد مخالفت آنان با كه كسي و نمودند

 ؛ 2102ص ،2ج ،يالقم ریتفس ؛4191المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب علیه السالم، ص

                                                      
 اللَّهِ بِسْمِ : كَتَبَ وَ كِتَاباً، إِلَیْكُمْ مُخْرِجٌ إِنِّي وَ: قَالَ ثُمَّ مِصْرُ، افْتُتِحَتْ مَا بَعْدَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ خَطَبَ: قَالَ هَانِي بْنِ شُرَیْحِ عَنْ الشَّعْبِيُّ رَوَي . وَ 1

 ... الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ بِيكِتَا قَرَأَ مَنْ إِلَي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلِيٍّ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ

 خَطِیئَةٍ  إِلَي وَ بِهَا یُقَاتِلَانِ ةًدَرِیئَ  فَاتَّخَذَاهَا تَقُودُهُمَا، هِيَ إِذَا یَقُودَانِهَا هُمَا بَیْنَافَ الرِّجَالَ، وَ الْأَمْوَالَ لَهُمَا ضَمِنَ  وَ الْبَصْرَةِ، إِلَي عَامِرٍ  بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ قَادَهُمَا وَ

 ثَلَاثَ  فَأَصَابُوا رَسُولَهُ  لَا وَ اللَّهَ أَنْصَفَا مَا حَلَائِلَهُمَا صَانَا وَ عَلَیْهَا، اسْمُهُ جَلَّ للَّهُا سَتَرَهُ حِجَاباً عَنْهَا كَشَفَا وَ( ص) اللَّهِ رَسُولِ زَوْجَةَ أُمَّهُمَا أَخْرَجَا أَتَیَا مِمَّا أَعْظَمَ

 بَغْیُكُمْ  إِنَّما النَّاسُ یُّهَاأَ یا»: تَعَالَي اللَّهُ قَالَ الْمَكْرَ، وَ النَّكْثَ وَ الْبَغْيَ جَلَّ، وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابِ فِي[ النَّاسِ عَلَي مَرْجَعُهَا] النَّاسِ مِنَ فَعَلَهَا مَنْ عَلَي حَقِّهَا مِنْ خِصَالٍ

 . «بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّیِّئُ الْمَكْرُ یَحِیقُ ال وَ»: تَعَالَي قَالَ وَ «نَفْسِهِ عَلي یَنْكُثُ فَإِنَّما نَكَثَ فَمَنْ»: تَعَالَي قَالَ وَ «أَنْفُسِكُمْ عَلي

 بِأَشْجَعِ وَ بَكْرٍ  أَبِي نْتِبِ عَائِشَةَ النَّاسِ، فِي النَّاسِ بِأَطْوَعِ مُنِیتُ ،بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ يَ مُنِ مَا بِأَرْبَعَةٍ  مُنِیتُ إِنِّي بِي، غَدَرَا وَ  بَیْعَتِي، نَكَثَا وَ عَلَيَّ بَغَیَا اللَّهِ وَ فَقَدْ

 هَذَا اسْتَقَامَ  لَئِنِ  اللَّهِ وَ نَانِیرِ،الدَّ بِأَصْوَاعِ عَلَيَّ أَعَانَ ، التَّمِیمِيِ  مُنْیَةَ  بْنِ  یَعْلَي مَالًا اسِالنَّ  بِأَكْثَرِ  وَ اللَّهِ، عُبَیْدِ بْنِ  طَلْحَةَ  النَّاسِ بِأَخْصَمِ وَ  الْعَوَّامِ، بْنِ  الزُّبَیْرِ  النَّاسِ

 إِلَي النَّاسَ فَدَعَوُا لِمِینَ،الْمُسْ مَالِ  بَیْتِ خُزَّانُ وَ شِیعَتِي بِهَا وَ بَیْعَتِي، وَ طَاعَتِي عَلَي ونَمُجْتَمِعُ  أَهْلُهَا وَ الْبَصْرَةَ فَأَتَیَا لِلْمُسْلِمِینَ، فَیْئاً وُلْده وَ مَالَهُ لَأَجْعَلَنَّ الْأَمْرُ

 ... قَتَلُوهُ، عَصَاهُمْ مَنْ وَ أَكْفَرُوهُ أَطَاعَهُمْ فَمَنْ بَیْعَتِي نَقْضِ إِلَي وَ مَعْصِیَتِي،
 :فَقَالَ  الزُّبَیْرِ  وَ طَلْحَةَ خَطَإِ عِظَمَ وَ الْبَصْرَةِ إِلَي عَائِشَةَ رُوجَخُ فِیهِ یَذْكُرُ  شِیعَتِهِ إِلَي كَتَبَهُ الَّذِي كِتَابِهِ فِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ . قَالَ 2

 لِلَّهِ  لَا أَنْصَفَا مَا یُوتِهِمَا،بُ فِي حَلَائِلَهُمَا صَانَا وَ عَلَیْهَا اللَّهُ سَتَرَهُ حِجَاباً عَنْهَا َكشَفَا وَ بَیْتِهَا مِنْ ص اللَّهِ رَسُولِ زَوْجَةَ أَخْرَجَا أَتَیَا مِمَّا أَعْظَمُ خَطِیئَةٍ أَيُّ وَ» 

 فَمَنْ : قَالَ وَ أَنْفُسِكُمْ عَلي كُمْبَغْیُ إِنَّما النَّاسُ أَیُّهَا یا: اللَّهُ قَالَ النَّكْثُ، وَ الْمَكْرُ  وَ الْبَغْيُ اللَّهِ  كِتَابِ فِي النَّاسِ عَلَي مَرْجَعُهَا خِصَالٍ ثَلَاثُ أَنْفُسِهِمَا، مِنْ  لِرَسُولِهِ لَا وَ

 .بِي مَكَرَا وَ بَیْعَتِي نَكَثَا وَ عَلَیْنَا غَیَابَ قَدْ وَ بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّیِّئُ الْمَكْرُ یَحِیقُ ال وَ: قَالَ  وَ نَفْسِهِ عَلي یَنْكُثُ فَإِنَّما نَكَثَ
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 2002ص ،(ضیللف) نیالد بأصول تعلقی مایف األخبار نوادر؛ 2541-253ص المهجة، لثمرة المحجة كشف

 

 «تِ اللَّهِ تَحْویالًنَّنَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدیالً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُال یحیقُ الْمَكْرُ السَّیئُ إاِلَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ ینْظُرُونَ إِالَّ سُنَّتَ الْأَوَّلی( »8

ر او نیز خواهد بازان قبلي آورد بر سبازي را در پیش گرفت، بداند كه هرآنچه خداوند بر سر نیرنگاگر كسي مسیر نیرنگ

 ن راه ندارد.هاي خداوند است كه هیچ تغییر و تبدیلي در آها در دنیا از آن دسته سنتچرا كه این گونه جزا دادن آورد؛

 

 «لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْویالً ینْظُرُونَ إِالَّ سُنَّتَ الْأَوَّلینَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدیالً وَهَلْ (  »9

 . دارد جریان هاملّت و اقوام تمام در كه است كرده مقرّر را ثابتى هاىسنّت و هاقانون جامعه در خداوند

 را تاریخ دیگر ىهگوش قانونِ  توانمى تاریخ از اىگوشه به نگاه است و با ثابت قانون و نظام داراى به بیان دیگر، تاریخ

 .آورد دست به

 (513ص ،9ج نور، )تفسیر

 شناسینکته تخصصی جامعه

ن است گویند و مرادشان ایسخن مي« شناسيمرگ جامعه»امروزه وبویژه با گسترش مكتب مطالعات فرهنگي، برخي از 

 شمول بود، بسر آمده است.هاي جهانشناسي پوزیتیویستي كه درصدد ارائه تبیینجامعهكه دوره 

دانست عمال با شناسي پوزیتیویستي، از این جهت كه تنها راه شناسایي را مطالعه حسي و تجربي ميدر اینكه جامعه

یست؛ اما زیر ني زیر سوال رفته، بحثي مشكالت متعددي مواجه شده، و بویژه از جانب مكاتب تفسیري )هرمنوتیكي( و انتقاد

 سوال رفتن آن بدان معنا نیست كه لزوما همه مدعیات آنان هم نادرست بوده است.

                                                      
 فَأَيُّ دُونَهَا یُقَاتِلَانِ فِئَةً  فَاتَّخَذَاهَا( كَذَا) تَقُودُهُمَا هِيَ إِذْ یَقُودَانِهَا هُمَا فَبَیْنَا الرِّجَالَ، وَ الْأَمْوَالَ لَهُمَا ضَمِنَ وَ الْبَصْرَةِ، إِلَي عَامِرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ  . قَادَهُمَا 1

 أَنْصَفَا لَا وَ بُیُوتِهَِما، فِي حَلَائِلَهُمَا صَانَا وَ عَلَیْهَا اللَّهُ سَتَرَهُ حِجَاباً عَنْهَا فَكَشَفَا بَیْتِهَا مِنْ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّي اللَّهِ رَسُولِ زَوْجَةَ  أَخْرَجَا أَتَیَا، مِمَّا أَعْظَمُ خَطِیئَةٍ

 [ .النَّكْثُ  وَ الْمَكْرُ وَ الْبَغْيُ: -اللَّهِ كِتَابِ فِي] -النَّاسِ عَلَي مَرْجِعُهَا خِصَالٍ[ «مَ» بِثَلَاثِ] ثَلَاثُ أَنْفُسِهِمَا مِنْ رَسُولَهُ لَا وَ اللَّهَ

 عَلَيَّ بَغَیَا فَقَدْ بِأَهْلِهِ  إِلَّا السَّیِّئُ الْمَكْرُ یَحِیقُ ال وَ: قَالَ وَ نَفْسِهِ عَلي یَنْكُثُ إِنَّمافَ نَكَثَ فَمَنْ: قَالَ وَ أَنْفُسِكُمْ عَلي بَغْیُكُمْ إِنَّما النَّاسُ أَیُّهَا یا: تَعَالَي اللَّهُ قَالَ

 النَّاسِ  بِأَخْصَمِ وَ ،الزُّبَیْرِ النَّاسِ[ «ل خ» بِأَنْجَعِ وَ] بِأَشْجَعِ  وَ بَكْرٍ أَِبي نْتِبِ عَایِشَةَ النَّاسِ فِي النَّاسِ بِأَطْوَعِ فَمُنِیتُ[ «خ» بِي مَكَرَا وَ] مَكَرَانِي وَ بَیْعَتِي نَكَثَا وَ

 لِلْمُسْلِمِین فَیْئاً مَالَهُ لَأَجْعَلَنَّ أَمْرِي اسْتَقَامَ لَئِنِ هِاللَّ وَ الدَّنَانِیرِ، بِأَصْوُعِ مُنْیَةَ بْنُ یَعْلَي عَلَيَّ أَعَانَهُمْ وَ اللَّهِ، عُبَیْدِ بْنِ طَلْحَةَ

 فأيّ  دونها، یقاتالن فئة فاتخذاها(  تقودهما هي إذ) یقودانها  هم فبینما الرّجال و األموال لها ضمّن و البصرة، إلى عامر بن اللّه عبید  قادها و.  2

 ال و بیوتهما، فى حالئلهما وصانا علیها، اللّه ستره حجابا عنها كشفا و بیتها، من آله و علیه اللّه صلى اللّه رسول زوجة إخراجهما أتیا؟ ممّا أعظم خطیئة

 یَنْكُثُ  فَإِنَّما نَكَثَ فَمَنْ»: قال و  «أَنْفُسِكُمْ عَلى بَغْیُكُمْ إِنَّما النَّاسُ أَیُّهَا یا»: تعالى اللّه قال. النّاس على مرجعها خصال ثالث أنفسهما من رسوله و اللّه أنصفا

 و بكر، أبي بنت عائشة النّاس في النّاس بأطوع  فمننت بي مكرا و بیعتي، نكثا و عليّ، بغیا فقد  «بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّیِّئُ الْمَكْرُ یَحِیقُ ال»: قال و  «نَفْسِهِ عَلى

 البصرة أتوا ثمّ. للمسلمین فیئا ماله ألجعلنّ أمري استقام لئن اللّه و الدّنانیر، بأصوع منیّة بن یعلى عليّ أعانهم و. طلحة النّاس بأخصم و الزّبیر، النّاس بأشجع

 أطاعهم فمن ، بیعتي نقض إلى و معصیتى إلى النّاس فدعوا المسلمین، مال و اللّه مال بیت  خزائن شیعتي بها و. طاعتي و بیعتي على مجتمعون أهلها و

 قتلوه، عصاهم من و أكفروه،
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اي اند كه مقدمات آن در هر جامعهشمول الهي بر تمامي جوامع حاكمهاي جهاناز منظر قرآني تردیدي نیست كه یك سنت

ها در جوامع پیشین گیري از وقوع این سنت. با توجه به اینكه قرآن بحث عبرتحاصل شود، حتما نتیجه آن نیز رخ خواهد داد

ها نقش دارد؛ و این گونه نیست كه این شود كه بررسي تجربي و میداني نیز در تشخیص این سنترا مطرح كرده، نتیجه مي

 ها تنها و تنها باید در متون دیني بیان شود تا قابل استناد باشد.سنت

 

 « تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدیالً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْویالًلَنْ( »10

 چیست؟ -كه امري ناممكن شمرده شده  –سنتهاي الهي « تحویل»و « تبدیل»مقصود از 

ومي كه آن به آن است كه عذاب از ق« تحویل»ت آن است كه به جاي عذاب، عافیت و نعمت بیاید؛ و سن لیتبدالف. 

 (58، ص17اند، به جانب غیر آنان برگردد. )المیزان، جستحق آن عذاب شدهم

كه سنتي  ب. تبدیل آن است كه سنتي بتمامه عوض شود و چیز دیگري جاي آن را بگیرد؛ اما تحویل به معناي آن است

 از برخي ابعاد تغییر كند و دگرگون شود

 ج. ...

 

 « وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْویالًلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدیالً( »11

كه در خود آیات قرآن هم « نسخ»هاي خداوند تبدیل و دگرگون شوند، چگونه با مساله شود كه سنتاینكه هرگز نمي

 شود؟مورد تاكید قرار گرفته جمع مي

اي نشده به محدود بودن آن اشاره الف. نسخ به معناي آن است كه حكمي كه مدتش محدود بوده، برداشته شود؛ اما چون

كنند كه این حكم عوض شده است؛ در حالي كه در نگاه دقیق، نسخ، عوض شدن مصداق یك واقعه است، بسیاري گمان مي

اي قبال مصداق سنت الف بود، با تغییر زمان، مصداق سنت ب شده است؛ نه اینكه خود سنت عوض شده باشد؛ و یعني واقعه

 هاي الهي است.نسخ هم یكي از سنتبدین بیان، خود 

 ب. ...

 

 

 ما وَ قُوَّةً  مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ قَبْلِهِمْ مِنْ نَیالَّذ عاقِبَةُ كانَ فَیكَ نْظُرُوایفَ الْأَرْضِ يفِ رُوایسی لَمْ وَ أَ 44( آیه 35( سوره فاطر )744

 23/2/1397 راًیقَد ماًیعَل كانَ إِنَّهُ الْأَرْضِ يفِ ال وَ السَّماواتِ يفِ ءٍيشَ مِنْ عْجِزَهُ یُلِ  اللَّهُ كانَ

 ترجمه

مگر در زمین سیر ]و سفر[ نكردند تا ببینند چگونه بود عاقبت كساني كه پیش از آنان بودند، و از آنان نیرومندتر بودند؛ 

 همانا او همواره دانا و توانا بوده است. كه چیزي، نه در آسمانها و نه در زمین، او را به عجز آوَرَد؛ نبوده نیچن وندخدا هرگزو 
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 حدیث

گوید: خدمت امام جواد ع بودم كه شخصي از ایشان سواالتي درباره خداوند پرسید و حضرت ( ابوهاشم جعفري مي1

 توضیحاتي دادند تا رسیدند به اینكه:

پس با این سخن عجز را از او نفي  آوَرَد،و اینكه گفتي خداوند تواناست، خبر دادي كه هیچ چیزي او را به عجز درنمي

كردي و عجز را غیر او قرار دادي؛ و همچنین اینكه گفتي عالِم است، پس با این سخن جهل را از او نفي كردي و جهل را غیر 

ها را هم نابود سازد و او كسي است كه ها و تلفظاز او قرار دادي؛ پس چون خداوند همه اشیاء را فاني سازد، همین شكل

 واره و پیوسته عالم بوده است...هم

 117ص ،1ج ؛ الكافي،193ص ،(للصدوق) التوحید

 ُمحَمَّدُ  حَدَّثَنِي قَالَ الْكُوفِيُّ اللَّهِ َعبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 أَسْمَاءٌ  لَهُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ الرَّبِّ عَنِ أَخْبِرْنِي فَقَالَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ع الثَّانِي جَعْفَرٍ  أَبِي عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ الْجَعْفَرِيِّ هَاشِمٍ أَبِي عَنْ بِشْرٍ بْنُ

 .. ع جَعْفَرٍ بُوأَ فَقَالَ هُوَ هِيَ صِفَاتُهُ وَ  فَأَسْمَاؤُهُ كِتَابِهِ فِي صِفَاتٌ وَ

 نَفَیْتَ إِنَّمَا عَالِمٌ قَوْلُكَ  كَذَلِكَ وَ سِوَاهُ الْعَجْزَ جَعَلْتَ وَ الْعَجْزَ بِالْكَِلمَةِ فَنَفَیْتَ ءٌشَيْ  یُعْجِزُهُ لَا أَنَّهُ خَبَّرْتَ قَدِیرٌ اللَّهَ إِنَّ فَقَوْلُكَ

 .عَالِما یَزَلْ لَمْ مَنْ یَزَالُ لَا وَ یَنْقَطِعُ لَا وَ الْهِجَاءَ وَ الصُّوَرَ أَفْنَى الْأَشْیَاءَ اللَّهُ أَفْنَى فَإِذَا سِوَاهُ الْجَهْلَ جَعَلْتَ وَ الْجَهْلَ بِالْكَلِمَةِ

 

( از امام حسن مجتبي ع روایت شده است كه همراه با پدرم نزد عمر بن خطاب بودیم و كعب االحبار هم آنجا بود و 2

بر تورات و كتب انبیا مسلط بود. عمر به او گفت: كعب! بعد از موسي بن عمران، داناترین فرد بني اسرائیل او مردي بود كه 

 كه بود؟

اسرائیل بعد از موسي ع، یوشع بن نون بود، كه وصي موسي پس از او بود؛ و همین طور قبل و گفت: داناترین فرد بني

 داشت.اي داشت كه كار امت را برپا ميود وصيبعد از حضرت موسي ع هر پیامبري كه آمد بعد از خ

 عمر گفت: پس وصي پیامبر ما چه كسي بود در حالي كه عالم ما ابوبكر بود؟

گفت، كعب گفت: صبر كن عمر! در این زمینه سكوت امام حسن ع فرمود: حضرت علي ع آنجا ساكت بود و چیزي نمي

مسلمانان به خاطر صالحیتش او را مقدم داشتند؛ ولي وصي نبود؛ وقتي كني بهتر است! ابوبكر شخي بود كه صالحیتي داشت و 

اي هم اي از بني اسرائیل قبول كردند و طائفهكه حضرت موسي ع هم از دنیا رفت، یوشع بن نون را وصي خود قرار داد؛ طائفه

اسرائیل ایمان آوردند و اي از بنيپس طائفه»فضل و برتري وي را انكار نمودند؛ و این همان است كه خداوند در قرآن فرمود 

( و 14)صف/« گشتند پیروز تا بخشیدیم یارى دشمنانشان بر بودند آورده ایمان كه را كسانى ما پس اي كفر ورزیدند،طائفه

اي داشت كه قومش به وي حسادت ورزیدند همین طور پیامبران گذشته و امتهاي پیشین؛ هیچ پیامبري نبود مگر اینكه وصي

 ري او را انكار كردند.و برت

 داني؟عمر گفت: واي بر تو اي كعب! درباره وصي پیامبر چه مي
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كعب گفت: این مطلب معروفي است در جمیع كتابهاي پیامبران و كتابهاي نازل شده از آسمان، كه علي ع برادر پیامبر 

كند و او همسري مبارك دارد و كنند مبارزه ميكند و در برابر كساني كه با او مقابله ميعربي است و او را در كارش یاري مي

گیرد رسانند؛ و وصي این پیامبر هم مورد حسادت قرار مياز او دو پسر خواهد داشت كه آن دو را امت وي پس از او به قتل مي

ندانش را بعد همان گونه كه امتهاي قبلي نسبت به اوصیاي پیامبرانشان حسادت ورزیدند و او را از حقش بازمي دارند و فرز

 رسانند؛ دقیقا همان طور كه امتهاي پیشین چنین كردند ... از او به قتل مي

 184-183ص الكوفي، فرات تفسیر

 : قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُعَنْعَناً كَثِیرٍ بْنُ عُبَیْدُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 ع اْلأَنْبِیَاءِ كُُتبَ وَ التَّوْرَاةَ  قَرَأَ قَدْ رَجُلًا كَانَ وَ[ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ] الْأَحْبَارِ كَعْبُ عِنْدَهُ وَ الْخَطَّابِ ْبنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي[ مَعَ ] شَهِدْتُ

 ؟ [ع عِمْرَانَ بْنِ] مُوسَى بَعْدَ إِسْرَائِیلَ بَنِي أَعْلَمَ كَانَ مَنْ كَعْبُ یَا عُمَرُ لَهُ فَقَالَ

 كُلُّ  كَذَلِكَ وَ بَعْدِهِ[ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ] مُوسَى وَصِيَّ كَانَ وَ نُونٍ بْنَ یُوشَعَ[ عِمْرَانَ  بْنِ مُوسَى بَعْدَ إِسْرَائِیلَ بَنِي أَعْلَمُ كَانَ] قَالَ

 بَعْدِهِ. مِنْ أُمَّتِهِ فِي یَقُومُ وَصِيٌّ لَهُ كَانَ بَعْدِهِ مِنْ وَ[ عِمْرَانَ بْنِ] مُوسَى قَبْلِ مِنْ خَلَا نَبِيٍّ

 بَكْرٍ. أَبُو عَالِمُنَا وَ نَبِیِّنَا وَصِيُّ فَمَنْ عُمَرُ لَهُ فَقَالَ

 بِالصَّلَاحِ [ حَظِیًّا] حَظِيَ رَجُلًا بَكْرٍ أَبُو كَانَ أَفْضَلُ هَذَا عَنْ السُّكُوتَ فَإِنَّ[ عُمَرُ یَا] مَهْلًا كَعْبٌ فَقَالَ یَتَكَلَّمُ، لَا سَاكِتٌ عَلِيٌّ وَ قَالَ

 بَنِي مِنْ طَائِفَةٌ فَقَبِلَهُ  نُونٍ  بْنِ  یُوشَعَ إِلَى أَوْصَى تُوُفِّيَ لَمَّا[ ص عِمْرَانَ بْنَ] مُوسَى فَإِنَّ بِوَصِيٍّ یَكُنْ لَمْ وَ  لِصَلَاحِهِ الْمُسْلِمُونَ فَقَدَّمَهُ

 الَّذِینَ  فَأَیَّدْنَا طائِفَةٌ كَفَرَتْ وَ إِسْرائِیلَ بَنِي مِنْ طائِفَةٌ فَآمَنَتْ» الْقُرْآنِ فِي[ ذُكِرَتْ ] اللَّهُ ذَكَرَ الَّتِي فَهِيَ طَائِفَةٌ فَضْلَهُ أَنْكَرَتْ وَ إِسْرَائِیلَ

 قَوْمُهُ یَحْسُدُهُ وَصِيٌّ لَهُ كَانَ قَدْ  وَ  إِلَّا نَبِيٌّ یَكُنْ لَمْ الْخَالِیَةُ مُالْأُمَ وَ[ السَّالِفَةُ] الْأَنْبِیَاءُ كَذَلِكَ وَ «ظاهِرِینَ فَأَصْبَحُوا عَدُوِّهِمْ عَلى آمَنُوا

 السَّمَاءِ مِنَ الْمُنَزَّلَةِ الْكُتُبِ وَ الْأَنْبِیَاءِ كُتُبِ جَمِیعِ فِي مَعْرُوفٌ كَعْبٌ قَالَ نَبِیِّنَا وَصِيَّ تَرَى فَمَنْ كَعْبُ یَا وَیْحَكَ فَقَالَ فَضْلَهُ یَدْفَعُونَ وَ

 مِنْ  أُمَّتُهُ یَقْتُلُهُمَا ابْنَانِ مِنْهَا لَهُ وَ مُبَارَكَةٌ زَوْجَةٌ  لَهُ نَاوَأَهُ مَا عَلَى[ ه] یُبَارِزُ وَ[ یُؤَازِرُهُ ] أَمْرِهِ عَلَى یُعِینُهُ[ ص] الْعَرَبِيِّ النَّبِيِّ أَخُو عَلِيٌّ

 الْمَاضِیَةِ... الْأُمَمِ كَحَذْوِ بَعْدِهِ مِنْ وُلْدَهُ یَقْتُلُونَ وَ حَقِّهِ عَنْ فَیَدْفَعُونَهُ أَنْبِیَائِهَا أَوْصِیَاءَ الْأُمَمُ حَسَدَتِ كَمَا وَصِیُّهُ یُحْسَدُ وَ بَعْدِهِ

 

«. نكردند[ سفر و] سیر زمین در مگر»فرماید ( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز وجل سوال شد كه مي3

 فرمودند: معنایش این است كه آیا در قرآن ننگریستند؟

 396ص ،2ج الخصال،

 .الْقُرْآنِ فِي یَنْظُرُوا لَمْ وَ أَ مَعْنَاهُ قَالَ« الْأَرْضِ  فِي یَسِیرُوا لَمْ وَ أَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع الصَّادِقُ سُئِلَ

 تدبر

 ءٍشَي مِنْ لِیعْجِزَهُ اللَّهُ كانَ ما وَ قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ  قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَیفَ فَینْظُرُوا الْأَرْضِ فِي یسیرُوا لَمْ  وَ  أَ( »1

 «قَدیراً  عَلیماً كانَ إِنَّهُ الْأَرْضِ فِي ال وَ السَّماواتِ فِي

خواهد كه انسانها در دهد؛ و مياي كرد به سنتي كه در پیشینان رایج بود؛ و اینك این سنت را بسط ميدر آیه قبل اشاره

با اینكه گاه بسیار قدرتمندتر از  -زدند ورزیدند و نیرنگ ميزمین سیر و سفر كنند و ببینند عاقبت گذشتگاني كه استكبار مي
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تواند خدا را به عجر چه شد؛ و بدانند كه هركس هرقدر هم قدرتمند باشد نمي –اند بودهبازان كنوني مستكبران و نیرنگ

 درآورد.

 

 ...« عاقِبَةُ كانَ كَیفَ فَینْظُرُوا الْأَرْضِ فِي یسیرُوا لَمْ وَ أَ( »2

 (513ص ،9ج نور، )تفسیر .باشد دار جهت باید سفر و سیر

 د قرآن است.گیري از گذشتگان باشد، یك اقدام مورد تاییهمراه با عبرتبه تعبیر دیگر، سیر و سیاحت در زمین، اگر 

 تذکری در خصوص مساله سفر از منظر قرآن کریم

 اند:و سفر توصیه شده بار انسانها به طور مستقیم ویا غیر مستقیم )مثال با صورت استفهام انكاري( به سیر 14در قرآن كریم 

 ؛1(18توانستند در امنیت سفر كنید )سبأ/م سبأ است كه ميیك مورد، اشاره به منت خداست به قو

 ؛2(20كند )عنكبوت/یك مورد، براي دیدن این است كه خداوند چگونه آفرینش را شروع كرده و سپس آخرت را ایجاد مي

 .3(46تان و دلتان براي درك حقایق باز شود )حج/یك مورد، ناظر به این است كه گوش

گذشتگاني  وكنندگان، مشركان گیري از عاقبت سوء افراد )مجرمان، تكذیباین سیر و سفر، عبرتمورد دیگر، هدف  11و 

؛ 42و  9وم/؛ ر39؛ نمل/36؛ نحل/109؛ یوسف/11؛ انعام/137عمران/كه قویتر بودند ولي نابود شدند( معرفي شده است )آل

 (؛10؛ محمد/82و  21؛ غافر/44فاطر/

ن، با آنچه امروزه یابیم كه هیچ نسبتي بین این سفرهاي مورد توصیه قرآنیم به وضوح درمياگر اندكي در این موارد تامل ك

ریزه غاش تفریح و خوشگذراني و حداكثر اشباع به نام صنعت توریسم رایج است وجود ندارد. صنعت توریسم هدف اصلي

ل براي برت گرفتن و باز شدن گوش و دروند، هدف عكنجكاوي ویا ماجراجویي است، و حتي اگر به مناطق تاریخي هم مي

 درك حقیقت و پي بردن به آفرینش، به نحوي كه انسان را متذكر ضرورت آخرت كند، نیست.

قرآن كریم  صنعت توریسم به توصیه شود كه افرادي براي ترویجاین تذكر از این روست كه متاسفانه بسیار مشاهده مي

 كنند.به سیر و سفر، استناد مي

نیم كه جز بر غفلت كا ما حق داریم صرفا و صرفا به بهانه باال بردن درآمد جامعه، نوعي از سیر و سفر را ترویج اینكه آی

ه كسي كه اندك كافزاید، شاید محل بحث باشد؛ اما اینكه این كار را به نام دین انجام دهیم قطعا دروغي است انسانها نمي

 كند!غ بودنش تردید نمياي در آیات قرآن داشته باشد در درومطالعه

 

 «الْأَرْضِ فِي ال وَ السَّماواتِ فِي ءٍشَي مِنْ لِیعْجِزَهُ اللَّهُ كانَ ما وَ قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ( »3

                                                      
 .آمِنینَ أَیَّاماً  وَ لَیالِيَ فیها سیرُوا السَّیْرَ فیهَا قَدَّرْنا وَ ظاهِرَةً قُرىً فیها بارَكْنا الَّتي الْقُرَى بَیْنَ  وَ بَیْنَهُمْ جَعَلْنا وَ.  1
 .قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ الْآخِرَةَ النَّشْأَةَ یُنْشِئُ اللَّهُ ثُمَّ الْخَلْقَ بَدَأَ كَیْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سیرُوا قُلْ.  2

 .الصُّدُورِ فِي الَّتي الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ تَعْمَى ال فَإِنَّها بِها یَسْمَعُونَ آذانٌ أَوْ بِها یَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فِي یَسیرُوا فَلَمْ أَ.  3
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اند خدا را به عجز درآورند؛ هاند و نتوانستتر بودهها قوياند كه از امروزيبازاني بودهدر طول تاریخ، مستكبران و نیرنگ

 م بگوید:ها هم نخواهند توانست. كسي كه این را فهمید به خود جرات داد كه براحتي به مستكبرترین نظام عالَامروز

 به آمریكا بگویید از دست ما عصباني باش و از این عصبانیت بمیر!

 تاملی درباره دنیای مدرن

ي این آبانهبینيِ انسان مدرن و تالش پروپاگاندامه انضمام روحیه خودبزرگپیشرفت تكنولوژي در یكي دو قرن اخیر ب

ه انسان مدرن كهاي دیگر، موجب شده است كه در ذهن بسیاري از انسانها این باور شكل بگیرد انسان براي تحقیر همه انسان

 ترین انساني است كه تاریخ بشر به خود دیده است؛ در حالي كه:قوي

ها مانند آن در سرزمین»هاي عظیم گذشته )كه قرآن كریم درباره برخي از آنها تعبیر اري از امپراطوريهم مطالعه بسی

 ؛ 1(18برد؛ فجر/را به كار مي« آفریده نشده است

ت آنها كامال كشف و هم برخي از آثار باقیمانده از تمدنهاي قبل )مانند عجایب هفتگانه جهان، كه هنوز یا تكنولوژي ساخ

نها را آهاي امروزي توان ساخت بر است كه عمال هیچیك از قدرتهاي امروزي چنان هزینهو یا بر اساس تكنولوژينشده 

 ندارند( 

 دهد كه این ادعا توهمي بیش نیست.نشان مي

 تاملی درباره برخی از مدعیان مسلمانی

وهم را كشور خودمان، چنان این ت آنچه جاي تاسف دارد این است كه بسیاري از سران كشورهاي اسالمي، و حتي در

 پندارند بدون تكیه به این مستكبران عالم هیچ كاري پیش نخواهد رفت!اند كه ميباور كرده

 جز درآورند؟توانند خدا را به عدهد: آیا اینان هر قدر توانمند باشند ميخداوند این توهم را با یك جمله پاسخ مي

را واقعا باور  و غم اینان اعتماد و تكیه كردن به این مستكبران است؟ آیا خدا پس چرا به جاي توكل بر خدا، تمام هم

 ندارند؟!

 

 «قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَیفَ فَینْظُرُوا( »4

 (513ص ،9ج نور، . )تفسیرببینید را آنان عاقبت نكنید، توجّه مستكبران كاذب هاىها و جلوهنمایيقدرت به

 

 «قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَیفَ فَینْظُرُوا( »5

 (514ص ،9ج نور، )تفسیر. اندشده قمع و قلع شما از ترقوى افراد كه نشوید مغرور خود قدرت به

 

                                                      
 .الْبِالد فِي مِثْلُها یُخْلَقْ لَمْ الَّتي.  1
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 ءٍشَي مِنْ لِیعْجِزَهُ اللَّهُ كانَ ما وَ قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ  قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَیفَ فَینْظُرُوا الْأَرْضِ فِي یسیرُوا لَمْ  وَ  أَ( »6

 «قَدیراً  عَلیماً كانَ إِنَّهُ الْأَرْضِ فِي ال وَ السَّماواتِ فِي

 برهاني بر مفاد آن فراز و آن آیه دانست.توان اي را مياوصاف خداوند در پایان هر فراز ویا آیه

 خواهد مورد تاكید قرار دهد؟اي را ميدر این آیه، قرآن كریم با تاكید بر علیم و قدیر بودن خداوند چه نكته

 (514ص ،9ج نور، )تفسیر. دارد را آنان با برخورد توان هم و شناسدمى را مستكبران هم الف. خداوند

تواند او را به عجز درآورد )چون براي به عجز درآوردن و قدرت مطلق دارد، هیچكس نمي ب. خداوند چون علم مطلق

 داند؛ و یا باید قدرتي داشته باشیم كه او ندارد(كسي یا باید چیزي بدانیم كه او نمي

اند كه خداوند رج شدهبازي كنند، نه از دایره علم او خادهند تا استكبار بورزند و نیرنگج. اگر خداوند مهلتي به افراد مي

اند كه خداوند نتواند جلوي آنان را بگیرد؛ او در حالي كه علیم از این كار آنان بي خبر باشد؛ و نه از دایره قدرت او خارج شده

 كوبد!ميو قدیر است چنین امكاني به آنها داده، و شاهدش هم این است كه ببینید نهایتا چگونه آنها را درهم

 د. ...

 

 

 يمُسَمًّ أَجَلٍ يإِل ؤَخِّرُهُمْی لكِنْ وَ دَابَّةٍ مِنْ ظَهْرِها يعَل تَرَكَ ما كَسَبُوا بِما النَّاسَ اللَّهُ ؤاخِذُ ی لَوْ وَ 45( آیه 35سوره فاطر )( 745

 24/2/1397 راًیبَص بِعِبادِهِ كانَ اللَّهَ فَإِنَّ أَجَلُهُمْ جاءَ فَإِذا

 ترجمه

گذاشت؛ و لیكن اي باقي نميكرد، بر روي آن هیچ جنبندهاند مواخذه ميبدانچه كسب كردهو به فرض خداوند مردم را 

 دهد؛ پس چون اجلشان فرا رسید البته خداوند به ]اوضاع و احوال[ بندگانش بینا بوده است.تا مدت معیني مهلتشان مي

 نکات ادبی

 ظَهْرِها

 مِنْها ظَهَرَ ما] «داشتن قرار باطن در» مقابل در «شدن آشكار» بر اصل در اندگفته برخي« ظهر»قبال بیان شد كه درباره ماده 

 «قوت» معناي دو ماده این در كه باورند این بر كه باشد كساني با حق رسدمي نظر به اما كند؛مي داللت[ 151/أنعام بَطَنَ؛ ما وَ

 انسان پشت قسمت معناي به «ظَهر» كلمه از ماده این اصل ظاهرا كه بویژه است، شده لحاظ (شدن آشكار و ظهور)=  «بروز» و

 أَنْقَضَ  الَّذي] است كرده جمع خود در را بودن آشكار و قوت معناي دو كه شده گرفته( شكم: «بطن» مقابل در) حیوان و

 ترواضح حیوان «پشتِ: ظَهر» مورد در نكته دو و این [146/انعام ظُهُورُهُما، حَمَلَتْ ما: مثال ظهور،: آن جمع و ؛3/انشراح ظَهْرَكَ،

 است. مخفي و گیردمي قرار زیر در غالبا كه شان«شكم: بطن» مقابل در است، آَشكار هم و دارد سنگین بار تحمل هم كه است

 ظهر جهت این از كه «ظُهر» مثل دارد، غلبه بیشتر شدن آشكار معناي گاه واژه، این مختلف استعماالت در صورت هر در

 گاه ؛ و(18/روم رسید،مي ظهر وقت به كه هنگامي: تُظْهِرُونَ حینَ) است روز وقت ترینروشن و آَشكارترین كه شودمي نامیده
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 معنا، دو این از یك هر در مستقال كلمه یك گاه ؛ و(4/تحریم ،22/سبأ) پشتیبان معناي به «ظهیر» مانند دارد، غلبه «قوت» معناي

 كسي معناي به هم و شده، استفاده( 120/أنعام ؛باطِنَهُ وَ الْإِثْمِ ظاهِرَ ذَرُوا وَ) «آشكار» معناي در هم «ظاهر» كلمه مثال: رفته كار به

 .(14/صف شدند؛ پیروز: ظاهِرِینَ فَأَصْبَحُوا. )است شده پیروز و «كرده غلبه» قوت با كه

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-26 444جلسه 

 دَابَّةٍ 

آید؛ گاهي همین سوره توضیح داده شد كه گاه به معناي مطلق جنبدگان و جانوران مي 28در آیه « دابّة»در مورد كلمه 

 حیوانات؛ و گاهي در مقابل انسان؛ و یا در مقابل انسان و چارپایان.

  /fater-http://yekaye.ir/al-35-28 728جلسه 

 م سَمًّی أَجَلٍ

 معناي به «أجل مسمي»همین سوره گذشت و نهایتا بیان شد كه تركیب  12در آیه « مسمي»و « أجل»توضیح دو كلمه 

 .است شده برده نام مشخصا زمان آن گویي ؛است معلوم آن وقت دقیقا كه است زماني

 ( /fater-http://yekaye.ir/al-35-13 712)جلسه 

 حدیث

 اند كه رسول خدا ص فرمودند:( از امام صادق ع از پدرانشان روایت كرده1

ذشت با حقیقت بیان شده در كتاب كه مورد تصدیق پیامبران قرار گرفته است، علم پیشي گرفت و قلم نگاشت و در قضا گ

و قَدَر تمام شد در تضمین سعادت نسبت به كسي كه ایمان آورد و تقواپیشه كند، و شقاوت براي كسي كه تكذیب كند و به 

 والیت از جانب خداوند بر مومنان و برائتي از جانب او نسبت به مشركان، كفر ورزد.

خواهي آنچه را كه براي خویشتن ست كه تو ميسپس رسول اهلل فرمودند: خداوند مي فرماید: اي فرزند آدم! به مشیت من ا

كني آنچه را كه براي خودت اراده مي كني؛ و به فزوني نعمت من بر توست كه خواهي؛ و به اراده من است كه تو اراده ميمي

هایت ه نیكيكني؛ و من نسبت باي؛ و به قوت و حفظ و عافیتي از جانب من است كه واجباتم را ادا ميبر معصیت من توانا گشته

از تو سزاوارترم تا تو نسبت بدانها؛ و تو به گناهت سزاوارتري از من نسبت بدانها؛ خوبي از جانب من به سوي تو روان است 

ها[  به سبب آنچه در اختیارت قرار دادم؛ و بدي از جانب تو به سوي من روان است به خاطر جرمهایي كه در عوض ]آن نیكي

ات به من از رحمتم راواني اختیارات و تسلطي كه به تو دادم از اطاعتم سرپیچیدي؛ و به خاطر بدگمانيانجام دادي؛ به خاطر ف

مایوس شدي! پس من به سبب اینكه بیان كردم سزاوار حمد و ستایش هستم و بر تو حجت دارم؛ مرا بر تو راهي است به 

سان؛ سپس تو را بدون هشدار دادن به حال خودت رها خاطر عصیان؛ و تو را بر عهده من پاداش نیكویي است به خاطر اح

و به فرض خداوند »و این همان سخن خداوند است كه  -نكردم و هنگامي كه به خود مغرور شدي هم بالفاصله تو را نگرفتم  

زي فوق طاقتت نه چی –( 45)فاطر/« گذاشتاي باقي نميكرد، بر روي آن هیچ جنبندهاند مواخذه ميمردم را بدانچه كسب كرده

بر تو تحمیل كردم و نه امانتي بر دوشت گذاشتم غیر از آنچه خودت بدان بر خویش اقرار كردي؛ و از خودم نسبت به تو آن 

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-26/
http://yekaye.ir/al-fater-35-28/
http://yekaye.ir/al-fater-35-13/
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دهد؛ و لیكن تا مدت معیني مهلتشان مي»پسندي؛ سپس خداوند عز و جل فرمود چیزي را پسندیدم كه تو نسبت به من آن را مي

 (45)فاطر/« البته خداوند به ]اوضاع و احوال[ بندگانش بینا بوده است. پس چون اجلشان فرا رسید

 211-210، ص2تفسیر القمي، ج

لْقَضَاءُ ضَى اسَبَقَ الْعِلْمُ وَ جَفَّ الْقَلَمُ وَ مَ الَ رَسُولُ اللَّهِ صحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَ

لَایَةِ مِنَ اللَّهِ نْ آمَنَ وَ اتَّقَى وَ بِالشَّقَاءِ لِمَنْ كَذَّبَ وَ كَفَرَ بِالْوَوَ تَمَّ الْقَدَرُ بِتَحْقِیقِ الْكِتَابِ وَ تَصْدِیقِ الرُّسُلِ بِالسَّعَادَةِ مِنَ اللَّهِ لِمَ

نَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ لِقُولُ: یَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِیَّتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ یَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ لِلْمُشْرِكِینَ، ثُ

تِي أَدَّیْتَ  بِقُوَّتِي وَ عِصْمَتِي َو عَافِیَ قَوِیتَ عَلَى مَعْصِیَتِي وَمَا تُرِیدُ  وَ بِفَضْلِ نِعْمَتِي عَلَیْكَ بِإِرَادَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تُرِیدُ لِنَفْسِكَ

نِّي إِلَیْكَ بِمَا جَنَیْتَ خَیْرُ مِنِّي إِلَیْكَ وَاصِلٌ بِمَا أَوْلَیْتُكَ وَ الشَّرُّ مِإِلَيَّ فَرَائِضِي وَ أَنَا أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِذَنْبِكَ مِنِّي، الْ 

عَلَیْكَ  كَ بِي قَنَطْتَ مِنْ رَحْمَتِي فَلِيَ الْحَمْدُ وَ الْحُجَّةُ[ لَكَ انْطَوَیْتَ عَنْ طَاعَتِي وَ بِسُوءِ ظَنِّیرٍ مِنْ تَسْلِیطِي ]تَسَلُّطِيجَزَاءٌ وَ بِكَثِ

عِْندَ غِرَّتِكَ َو  سَانِ ثُمَّ لَمْ أَدَعْ َتحْذِیرَكَ بِي ثُمَّ لَمْ آخُذْكَالْإِحْبِالْبَیَانِ، وَ لَِي السَّبِیلُ عَلَیْكَ بِالْعِصْیَانِ وَ لَكَ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ عِنْدِي بِ

لَّا مَا الْأَمَانَةِ إِ لَمْ أُكَلِّفْكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ وَ لَمْ أَحْمِلْكَ مِنَ« بَّةٍ ظَهْرِها مِنْ دَا وَ لَوْ یُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى»هُوَ قَوْلُهُ: 

أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا  وَ لكِنْ یُؤَخِّرُهُمْ إِلى» قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: قَرَرْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ وَ رَضِیتُ لِنَفْسِي مِنْكَ مَا رَضِیتَ بِهِ لِنَفْسِكَ مِنِّي ثُمَّ

 «.جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِیرا

 

 یكي از دعاهاي نقل شده از امیرالمومنین ع آمده است: ( در فرازي از2

كسي  وحمد و ستایش خدایي راست كه ... و او عادلي است كه ستم نكند و به فضل خویش از گناهان بزرگ درگذرد 

خود  كند؛ و فقر و نیاز بهرا هم كه عذاب كند به عدلش عذاب كرده؛ بیم از دست رفتن فرصت را ندارد پس بردباري پیشه مي

چه كسب و به فرض خداوند مردم را بدان»ورزد؛ و خودش در آیه محكمي از آیات كتابش فرمود داند، پس ترحم ميرا مي

 «.گذاشتاي باقي نميكرد، بر روي آن هیچ جنبندهاند مواخذه ميكرده

 112مهج الدعوات و منهج العبادات، ص

 طالب صو من ذلك دعاء لموالنا أمیر المؤمنین علي بن أبي 

لُمَ وَ عَلِمَ وَ الْمُعَذِّبُ مَنْ عَذَّبَ بِعَدْلِهِ لَمْ یَخَفِ الْفَوْتَ فَحَ  الْعَدْلُ الَّذِي لَا یَجُورُ وَ الصَّافِحُ عَنِ الْكَبَائِرِ بِفَضْلِهِ ... الْحَمْدُ لِلَّه

 «ظَهْرِها مِنْ دَابَّة ما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلىیُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِوَ لَوْ »الْفَقْرَ إِلَیْهِ فَرَحِمَ وَ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ 

 

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است:3

 هشدار! هشدار! به خدا سوگند چنان پوشاند كه گویي آمرزیده است!

 30نهج البالغه، حكمت

 1ى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَر.وَ قَالَ ع الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّ

                                                      
 را نیر به نحوي به مضمون این آیه متربط دانست: –كه نظایر فراواني دارند  –شاید بتوان این دو روایت   1
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( احادیث متعددي درباره مهلت دادن خداوند گذشت 45)قلم/ لَهُمْ إِنَّ كَیْدي مَتینٌ وَ أُمْليدر بحث از آیه  510در جلسه 

  /qalam-r/alhttp://yekaye.i-68-45تواند به اینجا نیز مرتبط دانسته شود. كه همگي مي

 تدبر

نْ ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِ ياسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلاللَّهُ النَّ ؤاخِذُیَو لَوْ ...  قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَیفَ فَینْظُرُوا( »1

 «يأَجَلٍ مُسَمًّ يإِل ؤَخِّرُهُمْی

 (515ص ،9ج نور، )تفسیر. گیرند هست كه آن هر شهر در گیرند، مست كه شود حكم گر

 در واقع،

دا عذابش اینكه خداوند بسیاري از گذشتگان را عذاب كرده بدین معنا نیست كه تا كسي مرتكب گناه و خالفي شود خ

ها هم كه دهد و اینماند! بلكه خدا به همگان مهلت مياي در زمین نميكند؛ چرا كه اگر قرار بود چنین شود اصال جنبندهمي

 اي بود كه به آنها داده شد.هاي طوالنيعذاب شدند بعد از مهلت

 

 «يَأجَلٍ مُسَمًّ يإِل ؤَخِّرُهُمْیكِنْ ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَ ل ياللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَل ؤاخِذُیوَ لَوْ ( »2

انها تا مدتي معلوم دهد؛ اما بناي خدا در دنیا به این است كه به انسميبا اینكه خداوند عادل است و حق هركسي را به او 

 مهلت دهد.

 اعتقادی-ثمره اخالقی

لم و ستم در ظآید این است كه اگر خدا عادل است چرا این همه یكي از شبهاتي كه گاه در میان برخي از افراد پیش مي

 . كند و ...دنیا هست و چرا خداوند ظالمان را نابود نمي

 این آیه پاسخ به همه این اشكاالت است: خداوند روالش این است كه به بدكاران مهلت بدهد.

شود، نه دنیا؛ و ه ميدر واقع، بناي نظام دنیا بر امتحان و ابتال و فتنه است؛ آن آخرت است كه حق هركس بتمامه به او داد

 اشتباه بزرگي است كه از دنیا، انتظار آخرت را داشته باشیم.

 

 «يأَجَلٍ ُمسَمًّ يإِل ؤَخِّرُهُمْیلكِنْ ( »3

                                                      
ثَرُ. ا یَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْجَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ نَكْبَةٍ تُصِیبُ الْعَبْدَ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِي

 (269، ص2)الكافي، ج

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّلَامُ(، بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ

، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْحُسَیْنِ، خِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِیهِلَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَقَا

ا یَعْفُو اللَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( عَنْهُ تَلَجَ عِرْقٌ وَ لَا عَثَرَتْ قَدَمٌ إِلَّا بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ، وَ مَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: مَا اخْعَنْ عَلِيٍّ )عَلَیْهِمُ السَّلَامُ(

 (570أَكْثَرُ. )األمالي )للطوسي(، ص

http://yekaye.ir/al-qalam-68-45/
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 یعني مهلتي كه كامال معین است و گویي اسمي هم بر آن گذاشته شده؛ « أجل مسمي»

 دهد كه:نشان مي« الي اجلٍ مسمي»بلكه فرمود « اینكه نفرمود الي اجلٍ: تا یك مدتي

نه نامعین؛  نامحدود است و زمانش هم نزد خداوند معین است،دهد، محدود است، نه الف. مهلتي خداوند به بدكاران مي

نظام الهي كامال  یعني ممكن است این مهلت بقدري طوالني شود كه بدكاران دیگر خود را ایمن قلمداد كنند؛ اما این مهلت در

 معلوم و معین است و وقتي كه سر آید هیچ چیزي آنان را نجات نخواهد داد.

 ب. ...

 

فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ  يأَجَلٍ مُسَمًّ يإِل ؤَخِّرُهُمْیظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ  ياللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَل ؤاخِذُیوَ لَوْ ( »4

 «راًیاللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَص

ختم كرد؟ این عبارت چه ارتباطي « بوده است نایالبته خداوند به ]اوضاع و احوال[ بندگانش ب»چرا این آیه را به عبارت 

 با مفاد پیش از خود دارد؟

الف. ناظر به جمله پیش از خود )فاذا جاء اجلهم( است؛ یعني در پایان این آیه اقتضاي كالم این بود كه بفرماید وقتي 

بب )علت( به جاي مسبب )معلول( رساند؛ اما این تعبیر كه آورد، از باب گذاشتن سمهلت سرآمد آنان را به جزاي عملشان مي

داند چگونه خواهد بفرماید وقتي مهلتشان سررسید او به وضع آنان كامال آگاه است و مي( یعني مي59، ص17است )المیزان، ج

 باید آنان را جزا دهد.

و به آنان مهلتي  كندكند كه علت اینكه خداوند بالفاصله مردم را مواخذه نميب. ناظر به فراز اول آیه است و بیان مي

 اي توبه خواهند كرد و یا ... .داند كه در اثر این مهلت عدهدهد این است كه به احوال بندگانش كامال بیناست؛ و مثال ميمي

اي مهلت داده، ناشي اي را هالك كرده و به عدهج. ناظر به مطلبي است كه از آیه قبل شروع شده؛ یعني اینكه خداوند عده

 داند با هركسي چگونه باید رفتار كند.ه خداوند به احوال همه بندگانش آگاه است و ميز این است ك

 د. ...

 

 «ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ ياللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَل ؤاخِذُیوَ لَوْ ( »5

اینكه بحث درباره اعمال بد انسانها )ناس(  به كار برد و نه تعبیري مانند انسان و بشر؟ )یعني با توجه به« دابّة»چرا تعبیر 

 است چرا تنها از هالكت  ناس سخن نگفت؟(

 (.59، ص17تواند در اینجا اشاره به انواع انسانها باشد از مرد و زن و بزرگ و كوجك و ... )المیزان، جالف. دابه مي

همه این موجودات روي زمین را براي انسان تواند به معناي عموم حیوانات هم باشد از این جهت كه خداوند ب. دابه مي

( و وقتي انسانها همگي هالك شوند ماندن آنها روي 59، ص17( )المیزان، ج29جَمِیعاً؛ بقره/ الْأَرْضِ فِي ما لَكُمْ آفرید )خَلَقَ

 (280، ص12زمین دیگر ضرورتي ندارد. )المیزان، ج
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ا با هم راه به نحوي است كه وقتي عذاب بیاید تر و خشك ج. به معناي عموم حیوانات است از این جهت كه شومي گن

اي كه صرفا به كساني كه : و بپرهیزید از فتنهخَاصَّةً مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ تُصِیبَنَّ ال فِتْنَةً اتَّقُوا وَ»سوزاند همانند مضمون آیه مي

 (؛ 25)انفال/« كندظلم پیشه كردند اصابت نمي

اند همانند بالیا كار نبودهتوان پاسخ داد كه براي كساني كه معصیتمي« آنها كه مقصر نیستند، چرا؟» و اگر اشكال شود كه

 1(569، ص6البیان، جكند )مجمعشود كه خداوند براي آنان جبران ميباشد كه بر اولیاي خدا وارد ميهایي ميو سختي

 د. ...

 

 

 1439شعبان  28   25/2/1397بندي سوره فاطر          جمع( 746

 بر آیات و ترجمه داشته باشیم:ابتدا مروري 

 الرَّحیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 اللَّهَ  إِنَّ اءُیَش ما الْخَلْقِ فِي یَزیدُ رُباعَ وَ ثُالثَ  وَ  مَثْنى أَجْنِحَةٍ ُأولي رُسُالً الْمَالئِكَةِ جاعِلِ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ لِلَّهِ الْحَمْدُ

 ؛قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى

 ؛الْحَكیمُ  الْعَزیزُ هُوَ وَ بَعْدِهِ مِنْ هُلَ مُرْسِلَ فاَل یُمْسِكْ ما وَ لَها مُمْسِكَ فَال رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما

 ؛تُؤْفَكُونَ ىفَأَنَّ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ زُقُكُمْیَرْ اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَلْ عَلَیْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا

 ؛الْأُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ إِلَى وَ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ

 ؛الْغَرُورُ  بِاللَّهِ غُرَّنَّكُمْیَ ال وَ الدُّنْیا الْحَیاةُ تَغُرَّنَّكُمُ فَال حَقٌّ  اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا یا

 ؛السَّعیرِ أَصْحابِ نْمِ لِیَكُونُوا حِزْبَهُ یَدْعُوا إِنَّما عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّیْطانَ إِنَّ

 ؛كَبیرٌ أَجْرٌ وَ فِرَةٌمَغْ لَهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ شَدیدٌ  عَذابٌ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ

 اللَّهَ  إِنَّ  حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ نَفْسُكَ تَذْهَبْ فَال یَشاءُ مَنْ هْديیَ وَ یَشاءُ مَنْ یُضِلُّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسَناً فَرَآهُ عَمَلِهِ سُوءُ لَهُ زُیِّنَ فَمَنْ أَ

 ؛یَصْنَعُونَ بِما عَلیمٌ

 ؛النُّشُورُ كَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ نافَأَحْیَیْ مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ احَالرِّی أَرْسَلَ الَّذي اللَّهُ وَ

                                                      
 شود و مي فرماید:داند چون اصرار دارد كه كسي به خاطر عمل دیگري عذاب نمين معنا را درست نمي. مرحوم عالمه طباطبایي ای 1

 العاصي یتعدى ال المعصیة شؤم بأن مدفوع «خَاصَّةً مْمِنْكُ ظَلَمُوا الَّذِینَ تُصِیبَنَّ ال فِتْنَةً اتَّقُوا وَ»: تعالى قال قد و المعاصي لشؤم ذلك: بعضهم قول و

 (25/فالأن)« خَاصَّةً مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ تُصِیبَنَّ ال تْنَةًفِ اتَّقُوا وَ»: قوله أعني اآلیة أما و ،(18/فاطر)« أُخْرى وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ  ال وَ»: تعالى قال قد و غیره إلى

 .فراجع لغیرهم و لهم عمومها ال خاصة منهم ظلموا بالذین الفتنة اختصاص تفسیرها من تقدم ما على فمدلولها

اي كه این كنندهندان قانعچسوره انفال هم مطلب  25تواند پاسخ این اشكال را بدهد؛ و ذیل آیه در حالي كه مثالي كه مرحوم طبرسي زده بخوبي مي

صحت یك معنا براي یك آیه منطقا  نا، اثباتمعنا را انكار كند یافت نشد؛ بویژه اگر امكان استعمال یك لفظ در چند معنا را قبول كنیم؛ كه بر اساس این مب

 تواند دلیل بر رد معاني دیگر شود. نمي
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 عَذابٌ  لَهُمْ السَّیِّئاتِ یَمْكُرُونَ الَّذینَ وَ یَرْفَعُهُ الصَّالِحُ الْعَمَلُ وَ الطَّیِّبُ الْكَلِمُ یَصْعَدُ  إِلَیْهِ جَمیعاً الْعِزَّةُ  فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ یُریدُ  كانَ مَنْ

 ؛یَبُورُ هُوَ أُولئِكَ مَكْرُ وَ شَدیدٌ

 ال وَ مُعَمَّرٍ  مِنْ یُعَمَّرُ ما وَ بِعِلْمِهِ إِالَّ تَضَعُ ال وَ أُنْثى مِنْ تَحْمِلُ ما وَ أَزْواجاً جَعَلَكُمْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكُمْ اللَّهُ وَ

 ؛یَسیرٌ اللَّهِ عَلَى ذلِكَ إِنَّ كِتابٍ في إِالَّ عُمُرِهِ مِنْ یُنْقَصُ

 حِلْیَةً تَسْتَخْرِجُونَ وَ طَرِیًّا لَحْماً تَأْكُلُونَ كُلٍّ مِنْ وَ أُجاجٌ مِلْحٌ هذا وَ شَرابُهُ سائِغٌ فُراتٌ عَذْبٌ هذا الْبَحْرانِ یَسْتَوِي ما وَ

 ؛ونَتَشْكُرُ لَعَلَّكُمْ  وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا مَواخِرَ فیهِ الْفُلْكَ تَرَى وَ تَلْبَسُونَها

 وَ  الْمُلْكُ لَهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ ذلِكُمُ مُسَمًّى لِأَجَلٍ یَجْري كُلٌّ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ سَخَّرَ وَ اللَّیْلِ فِي النَّهارَ یُولِجُ وَ النَّهارِ فِي اللَّیْلَ یُولِجُ

 ؛قِطْمیرٍ مِنْ یَمْلِكُونَ ما دُونِهِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ

 ؛خَبیرٍ مِثْلُ یُنَبِّئُكَ ال وَ بِشِرْكِكُمْ یَكْفُرُونَ الْقِیامَةِ یَوْمَ وَ لَكُمْ اسْتَجابُوا مَا سَمِعُوا لَوْ وَ دُعاءَكُمْ یَسْمَعُوا ال تَدْعُوهُمْ إِنْ

 ؛الْحَمیدُ الْغَنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى الْفُقَراءُ أَنْتُمُ النَّاسُ یُّهَاأَ یا

 ؛جَدیدٍ بِخَلْقٍ  یَأْتِ وَ یُذْهِبْكُمْ یَشَأْ إِنْ

 ؛بِعَزیزٍ  اللَّهِ عَلَى ذلِكَ ما وَ

 رَبَّهُمْ  یَخْشَوْنَ الَّذینَ تُنْذِرُ إِنَّما قُرْبى ذا كانَ لَوْ وَ ءٌشَيْ  مِنْهُ یُحْمَلْ ال حِمْلِها إِلى مُثْقَلَةٌ تَدْعُ إِنْ وَ أُخْرى وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ

 ؛الْمَصیرُ اللَّهِ إِلَى وَ لِنَفْسِهِ یَتَزَكَّى فَإِنَّما تَزَكَّى مَنْ وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ بِالْغَیْبِ

 ؛الْبَصیرُ وَ الْأَعْمى یَسْتَوِي ما وَ

 ؛النُّورُ  الَ وَ الظُّلُماتُ الَ وَ

 ؛الْحَرُورُ الَ وَ الظِّلُّ الَ وَ

 ؛الْقُبُورِ فِي مَنْ بِمُسْمِعٍ أَنْتَ ما وَ یَشاءُ مَنْ یُسْمِعُ اللَّهَ إِنَّ الْأَمْواتُ الَ وَ الْأَحْیاءُ یَسْتَوِي ما وَ

 ؛نَذیرٌ إِالَّ أَنْتَ إِنْ

 ؛نَذیرٌ فیها خَال إِالَّ أُمَّةٍ مِنْ إِنْ وَ نَذیراً وَ بَشیراً بِالْحَقِّ أَرْسَلْناكَ إِنَّا

 ؛الْمُنیرِ بِالْكِتابِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ كَذَّبَ فَقَدْ یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ

 ؛نَكیرِ كانَ فَكَیْفَ كَفَرُوا الَّذینَ أَخَذْتُ ثُمَّ

 وَ أَلْوانُها مُخْتَلِفٌ حُمْرٌ  وَ بیضٌ ُجدَدٌ الْجِبالِ مِنَ وَ أَلْوانُها ُمخْتَلِفاً ثَمَراتٍ بِهِ فَأَخْرَجْنا ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ  تَرَ لَمْ أَ

 ؛سُودٌ غَرابیبُ

 ؛غَفُورٌ عَزیزٌ اللَّهَ إِنَّ الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما كَذلِكَ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ الْأَنْعامِ وَ الدَّوَابِّ وَ النَّاسِ مِنَ وَ

 ؛تَبُورَ لَنْ تِجارَةً یَرْجُونَ عَالنِیَةً وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَ الصَّالةَ أَقامُوا وَ اللَّهِ كِتابَ یَتْلُونَ الَّذینَ إِنَّ

 ؛شَكُورٌ غَفُورٌ إِنَّهُ فَضْلِهِ مِنْ یَزیدَهُمْ وَ أُجُورَهُمْ یَهُمْلِیُوَفِّ

 ؛بَصیرٌ  لَخَبیرٌ بِعِبادِهِ اللَّهَ إِنَّ یَدَیْهِ بَیْنَ لِما مُصَدِّقاً الْحَقُّ هُوَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ
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 هُوَ ذلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیْراتِ سابِقٌ مِنْهُمْ وَ مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبادِنا مِنْ اصْطَفَیْنا الَّذینَ الْكِتابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ

 ؛الْكَبیرُ الْفَضْلُ

 ؛حَریرٌ فیها لِباسُهُمْ وَ لُؤْلُؤاً وَ ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ مِنْ فیها یُحَلَّوْنَ  یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ

 ؛شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ قالُوا وَ

 ؛لُغُوبٌ  فیها یَمَسُّنا ال وَ نَصَبٌ فیها یَمَسُّنا ال فَضْلِهِ مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا الَّذي

 ؛كَفُورٍ كُلَّ نَجْزي كَذلِكَ عَذابِها مِنْ عَنْهُمْ یُخَفَّفُ ال وَ فَیَمُوتُوا عَلَیْهِمْ یُقْضى ال جَهَنَّمَ نارُ لَهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ وَ

 النَّذیرُ جاءَكُمُ وَ تَذَكَّرَ مَنْ فیهِ یَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ نَعْمَلُ كُنَّا الَّذي غَیْرَ صالِحاً نَعْمَلْ أَخْرِجْنا رَبَّنا فیها یَصْطَرِخُونَ هُمْ وَ

 ؛نَصیرٍ مِنْ لِلظَّالِمینَ فَما فَذُوقُوا

 ؛الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبِ عالِمُ اللَّهَ إِنَّ

 الْكافِرینَ یَزیدُ ال وَ مَقْتاً إِالَّ رَبِّهِمْ عِنْدَ كُفْرُهُمْ الْكافِرینَ یَزیدُ ال وَ كُفْرُهُ فَعَلَیْهِ كَفَرَ فَمَنْ الْأَرْضِ فِي خاَلئِفَ جَعَلَكُمْ الَّذي هُوَ

 ؛خَساراً إِالَّ كُفْرُهُمْ

 كِتاباً  آتَیْناهُمْ أَمْ السَّماواتِ فِي شِرْكٌ لَهُمْ أَمْ الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا ذا ما أَرُوني اللَّهِ دُونِ مِنْ َتدْعُونَ الَّذینَ شُرَكاءَكُمُ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ

 ؛غُرُوراً إِالَّ بَعْضاً بَعْضُهُمْ الظَّالِمُونَ یَعِدُ إِنْ بَلْ مِنْهُ بَیِّنَةٍ عَلى فَهُمْ

 ؛غَفُوراً حَلیماً كانَ إِنَّهُ بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَمْسَكَهُما إِنْ  زالَتا لَئِنْ وَ تَزُوال أَنْ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ یُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ

 ؛نُفُوراً  إِالَّ زادَهُمْ ما نَذیرٌ جاءَهُمْ فَلَمَّا الْأُمَمِ إِحْدَى مِنْ أَهْدى لَیَكُونُنَّ نَذیرٌ جاءَهُمْ لَئِنْ أَیْمانِهِمْ جَهْدَ بِاللَّهِ أَقْسَمُوا وَ

 تَبْدیالً  اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ فَلَنْ  الْأَوَّلینَ سُنَّتَ إِالَّ یَنْظُرُونَ فَهَلْ بِأَهْلِهِ إِالَّ السَّیِّئُ  الَْمكْرُ یَحیقُ ال وَ السَّیِّئِ مَكْرَ  وَ الْأَرْضِ فِي اسْتِكْباراً

 ؛تَحْویالً اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ لَنْ وَ

 فِي ءٍشَيْ مِنْ لِیُعْجِزَهُ اللَّهُ كانَ ما وَ قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا وَ قَبْلِهِمْ مِنْ  الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَیْفَ فَیَنْظُرُوا الْأَرْضِ فِي یَسیرُوا لَمْ وَ أَ

 ؛قَدیراً عَلیماً كانَ إِنَّهُ  الْأَرْضِ فِي ال وَ السَّماواتِ

 اللَّهَ  فَِإنَّ أَجَلُهُمْ جاءَ فَإِذا مُسَمًّى َأَجلٍ إِلى یُؤَخِّرُهُمْ لكِنْ وَ دَابَّةٍ مِنْ  ظَهْرِها عَلى تَرَكَ ما كَسَبُوا بِما النَّاسَ اللَّهُ یُؤاخِذُ لَوْ وَ

 .بَصیراً بِعِبادِهِ كانَ

 ترجمه

  مهربان؛ همواره گستررحمت خداوند نام به

ها و زمین است، فرشتگان را رسوالني قرار داده داراي پدیدآرنده آسمان كه است خداوندي آنِ از ستایش و سپاس هرگونه

 افزاید؛ همانا خداوند بر هر كاري تواناست.هایي دو به دو و سه به سه و چهار به چهار، در خلقت هر چه بخواهد ميبال

اي اش فرستندهرد، آن را در پياي برایش نیست؛ و آنچه بازداآن چه از رحمت را كه خداوند بر مردم گشاید، بازدارنده

 ناپذیر و حكیم است.نیست؛ و اوست كه شكست

غیر از خداوند، از آسمان و زمین شما را روزي دهد؟! هیچ  اي مردم! به یاد آرید نعمت خدا را بر خویش؛ آیا آفریدگاري

 شوید؟! خدایي جز او نیست، پس چگونه ]به كجا[ رویگردان مي
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 شود.كنند قطعاً پیش از تو ]هم[ پیامبراني تكذیب شدند؛ و همه امور تنها به خداوند بازگردانیده ميو اگر تو را تكذیب مي

اي مردم! به یقین وعده خداوند حق است؛ پس زنهار كه زندگاني دنیا شما را مغرور نسازد، و زنهار كه ]نسبت[ به خدا 

 مغرورتان نكند آن بسیار فریبكار.

خواند كه از اصحاب است؛ پس او را دشمن دارید؛ جز این نیست كه او حزبش را صرفاً فرامي حقّاً كه شیطان دشمن شما

 آتش فروزان باشند.

ها انجام دادند، برایشان مغفرت و آنان كه كفر ورزیدند، برایشان عذابي شدید است؛ و آنان كه ایمان آوردند و شایسته

 پاداشي بزرگ است.

؟! پس قطعاً خداوند هر كه را بخواهد در ، ...بیندرایش آراسته شد و آن را نیكو ميآیا پس آن كس كه بديِ كردارش ب

تردید خداوند بدانچه ها بر آنان ]از كف[ نرود، بيكند؛ پس جانت به حسرتنهد و هر كه را بخواهد هدایت ميگمراهي وامي

  كنند داناست.مي

پس آن را به جانب سرزمیني مرده راندیم تا با آن زمین را پس از  انگیزند،است كه بادها را فرستاد تا ابري را برو خد

 مرگش زندگي بخشیدیم؛ این گونه است رستاخیز.

رود سخنان طیّب و عمل صالح آن را هر كس كه عزت خواهد، پس عزت یكسره از آنِ خداست؛ به سوي او باال مي

 شود.ذابي شدید است، و نیرنگ آنان است كه نابود ميبازند برایشان عهاي بد ميبخشد؛ و كساني كه نیرنگرفعت مي

اي نه باردار شود و نه وضع هایي قرارتان داد، و هیچ مادینهاي، سپس زوجو خداوند شما را آفرید از خاكي، سپس از نطفه

بي ]ثبت شده[؛ اي عمر دراز داده نشود و از عمرش كاسته نگردد مگر در كتاحمل كند مگر به علم او؛ و به هیچ سالخورده

 بدرستي كه آن بر خداوند آسان است.

خوشگوار، ]كه[ گواراست آشامیدنش؛ و آن، شور و تلخ؛ و از هر یك گوشتي  و این دو دریا یكسان نیستند؛ این، شیرین و

او بجویید و  بیني؛ تا از فضلها را در آن شكافنده ميپوشیدشان؛ و كشتيآورید كه ميخورید و زیورآالتي بیرون ميتازه مي

 شاید شكرگزار باشید.

ي در جریان آوَرَد و روز را در دل شب؛ و خورشید و ماه را مسخر فرمود، هریك تا مدت معینشب را در دل روز درمي

پوست هسته « ]= يقطمیر»انید خواست؛ آن است خداوند، پروردگار شما، سلطنت از آنِ اوست؛ و كساني كه غیر از او مي

 مالك نیستند. را همیي[ خرما

دادند، و روز قیامت به شنیدند پاسخي به شما نميشنوند، و  اگر هم ]فرضاً[ مياگر آنان را بخوانید خواندنِ شما را نمي

 چیزدان، تو را باخبر نكند.همه شما كافر ]و ناسپاس[ شوند، و ]هیچكس[ همچون آگاهيْ ورزيِشرك

 نیاز و ستوده است.خدا؛ و آن خداوند است كه بينیازمندان[ به = اي مردم! شمایید فقیران ]

 آوَرَد؛ميبَرَد و خَلقِ جدیدي اگر بخواهد شما را مي

 و آن بر خداوند دشوار نیست.
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و هیچ باربَري بار دیگري را بر دوش نكشد؛ و اگر گرانباري به برداشتن آن دعوت كند چیزي از او آن برداشته نشود ولو 

دهي كه از پروردگارشان در نهان خشیت دارند و نماز برپاداشتند؛ و كسي كه كساني را هشدار ميخویشاوند باشد؛ تنها تو 

 كند؛ و بازگشت به سوي خداست.تزكیه كند تنها براي خودش تزكیه مي

 و نه یكسانند كور و بینا؛

 ها و نه نور؛و نه ظلمت

 و نه سایه ]سایبان[ ، و نه داغي آفتاب ]باد سوزان[؛

شنواند، و]لي[ تو شنواننده كساني كه در قبرهایند، ؛ البته خداوند كسي را كه بخواهد مينند زندگان و نه مردگانو نه یكسا

 !نیستي

 اي نیستي؛تو جز انذاردهنده

 اي گذشت.دهنده و انذاردهنده فرستادیم؛ و هیچ امتي نیست جز اینكه در آن انذاردهندهحق بشارتهمانا ما تو را به

اند؛ ]در حالي كه[ پیامبرانشان براي آنها را تكذیب كنند، قطعا كساني كه پیش از آنان بودند ]نیز[ تكذیب كردهو اگر تو 

 ي روشنگر آوردند.دالیل آشكار و كتابها و نوشته

 گیريِ من چگونه بود؟!سپس كساني را كه كفر ورزیده بودند ]به قهر[ گرفتم، پس سخت

هایي ان، آبي فرو فرستاد پس با آن ثمراتي به رنگهاي مختلف بیرون آوردیم؛ و از كوهها، راهاي كه خداوند از آسمآیا ندیده

 سفید و سرخ به رنگهاي مختلف، و ]راههاي[ سیاهي به نهایت سیاه.

و از مردمان و جنبندگان و چارپایان به رنگهاي مختلف، همچنین، جز این نیست كه از بندگانش تنها عالمان از خداوند 

 ناپذیري خطاپوش است.ت دارند؛ همانا خداوند شكستخشی

شان دادیم نهان و آشكارا انفاق كنند و نماز بپا داشتند و از آنچه روزيدر حقیقت، كساني كه كتاب خدا را تالوت مي

 گردد.كردند، به تجارتي امید دارند كه هرگز تباه نمي

ود، ایشان را بیفزاید؛ كه همانا او بس خطاپوش و بسیار قدرشناس هایشان را تماماً به ایشان بدهد و از فضل ختا پاداش

 است.

تر از هر یافتهشك هدایتاي نزدشان آید بي، كه مسلّماً اگر انذاردهندهسوگندها نیترسخت خوردند، سوگندو به خداوند 

 اي نزدشان آمد، آنان را نیفزود جز نفرتي؛اشند؛ اما چون انذاردهندهبها یك از امّت

استكبارورزیدني در زمین و نیرنگي بد؛ و نیرنگ بد جز بر اهلش وارد نشود؛ پس آیا جز سنت پیشینیان را انتظار دارند؟ 

 اي نخواهي یافت.پس هرگز براي سنت خدا تبدیلي نخواهي یافت و هرگز براي سنت خدا دگرگوني

كه پیش از آنان بودند، و از آنان نیرومندتر بودند؛ مگر در زمین سیر ]و سفر[ نكردند تا ببینند چگونه بود عاقبت كساني 

 كه چیزي، نه در آسمانها و نه در زمین، او را به عجز آوَرَد؛ همانا او همواره دانا و توانا بوده است. نبوده نیچن وندخدا هرگزو 

گذاشت؛ و لیكن قي نمياي باكرد، بر روي آن هیچ جنبندهاند مواخذه ميو به فرض خداوند مردم را بدانچه كسب كرده

 دهد؛ پس چون اجلشان فرا رسید البته خداوند به ]اوضاع و احوال[ بندگانش بینا بوده است.تا مدت معیني مهلتشان مي
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 حدیث

کنیم و سپس حدیثی دیگر خواهیم آورد ابتدا یکبار دیگر آنها را مرور میدر ابتدای این سوره گذشت که دو حدیث 

 کلیت سوره مفید باشد: بسا در فهمکه چه

 :است شده روایت ص اكرم پیامبر از( 1

 از كه خواندمي خود سوي به را او بهشت درهاي از در سه قیامت روز بخواند را[ فاطر سوره]=  مالئكه سوره كه كسي

 !شو وارد خواهي مي كه دري هر

  533ص ،4ج القرآن، تفسیر في البرهان ؛624ص ،8ج البیان،مجمع

 األبواب أي من أدخل أن الجنة من أبواب ثالثة القیامة یوم دعته المالئكة سورة قرأ من قال ص النبي عن كعب بن أبي

 .شئت

 

 :است شده روایت ع صادق امام از( 2

 الحمدهلل تعبیر با دو هر كه جهت این از فاطر، و سبأ سوره دو از كنایه] فاطر حمد و سبأ حمدِ یعني همدیگر، با حمد دو

 دو آن كه كسي و است؛ خداوند امان و حفظ در بردمي بسر شب آن در كه مادام بخواند شبي در كسي اگر را[ اندشده شروع

 دلش بر كه شودمي داده او به چیزي آخرت خیر و دنیا خیر از و نرسد، او به ناخوشایندي امر روز آن در بخواند روزش در را

 .باشد نرسیده بدان آرزوهایش افق و نكرده خطور

 373ص المؤمنین، صفات في الدین أعالم ؛110ص األعمال، ثواب

 عَنْ  حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أُذَیْنَةَ أَبِي ابْنِ عَنِ عَائِذٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ[ الْبَطَائِنِيِّ ابْنِ] الْحَسَنُ حَدَّثَنِي قَالَ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

 قَرَأَهُمَا فَمَنْ كِلَاءَتِهِ  وَ اللَّهِ حِفْظِ فِي لَیْلَتِهِ فِي یَزَلْ لَمْ لَیْلَةٍ فِي قَرَأَهُمَا مَنْ فَاطِرٍ  حَمْدِ وَ سَبَإٍ حَمْدِ جَمِیعاً[ لِلْحَمْدَیْنِ ] الحمدین

 .مُنَاهُ یَبْلُغْ لَمْ وَ قَلْبِهِ عَلَى یَخْطُرْ لَمْ مَا الْآخِرَةِ خَیْرِ وَ الدُّنْیَا خَیْرِ مِنْ أُعْطِيَ وَ مَكْرُوهٌ نَهَارِهِ فِي یُصِبْهُ لَمْ نَهَارِهِ فِي

 

 امام باقر ع بود در حالي كه جماعتي از اصحابش هم نزد او بودند. ایشان فرمود:گوید: خدمت ( ضریس مي3

كنند كه اطاعت از ما همانند اطاعت از دانند و بیان مياند و ما را امام خود ميدر شگفتم از كساني كه والیت ما را پذیرفته

كنند، از دلهایشان علیه خود مخاصمه ميشكنند و به خاطر ضعف رسول اهلل ص واجب است، سپس حجت خود را درهم مي

گیرند كه خداوند برهاني بر حق معرفت ما و تسلیم نسبت به امر ما به وي داده است! آیا كاهند و بر كسي خرده ميحق ما مي

ا و رسد كه خداوند تبارك و تعالي طاعت اولیاي خود را بر بندگانش واجب گرداند آنگاه اخبار آسمانهبه نظرتان چنین مي

 شود كه قوام دینشان بدان است از آنان دریغ ورزد؟!زمین را از آنها مخفي كند و بنیانهاي علم را در مورد آنچه بر آنها وارد مي

 124ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر261ص ،1ج الكافي،
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 قَالَ  الْكُنَاسِيِّ ضُرَیْسٍ عَنْ رِئَابٍ ابْنِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ[ بْنُ مُحَمَّدُ ]وَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 عَلَیْهِمْ  مُفْتَرَضَةٌ طَاعَتَنَا أَنَّ یَصِفُونَ وَ أَئِمَّةً یَجْعَلُونَا وَ  یَتَوَلَّوْنَا قَوْمٍ مِنْ عَجِبْتُ  أَصْحَابِهِ مِنْ أُنَاسٌ  عِنْدَهُ وَ یَقُولُ  ع جَعْفَرٍ  أَبَا سَمِعْتُ

 اللَّهُ  أَعْطَاهُ مَنْ  عَلَى ذَلِكَ یَعِیبُونَ وَ حَقَّنَا فَیَنْقُصُونَا قُلُوبِهِمْ بِضَعْفِ أَنْفُسَهُمْ یَخْصِمُونَ وَ  حُجَّتَهُمْ یَكْسِرُونَ ثُمَّ ص اللَّهِ رَسُولِ  كَطَاعَةِ

 السَّمَاوَاتِ  أَخْبَارَ عَنْهُمْ یُخْفِي ثُمَّ عِبَادِهِ عَلَى أَوْلِیَائِهِ طَاعَةَ افْتَرَضَ َتعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ  تَرَوْنَ أَ لِأَمْرِنَا التَّسْلِیمَ وَ  مَعْرِفَتِنَا حَقِّ بُرْهَانَ

 ؟!دِینِهِم قِوَامُ فِیهِ مِمَّا عَلَیْهِمْ یَرِدُ فِیمَا الْعِلْمِ مَوَادَّ عَنْهُمْ یَقْطَعُ الْأَرْضِ وَ وَ

 تدبر

اي كه خداوند از ابتداي آفرینش با سپاس خداوند براي آفرینش آسمانها و زمین و فرستادن فرشتگان و روزياین سوره ( 1

شود؛ و با یادآوريِ اینكه اگر خدا آسمانها و زمین را نگه ندارد كسي نیست كه آنها را دهد، شروع ميدر اختیار انسان قرار مي

دهد ني كه در برابر خداوند و نعمتهایش كفر پیشه كردند چه شد و هشدار ميدهد كه ببینید عاقبت كسانگه دارد تذكري مي

 كه همگان اجل و مهلت معیني دارند و مهلت دادن به مجرمان بدین معنا نیست كه نظام عالم از دست خدا خارج شده است.

ها ها شروع كرد و از كفرورزيدر واقع، در این سوره، از آغاز آفرینش و ارسال فرشتگان و پیامبران براي هدایت انسان

سخن گفت و به پایان مهلت انسانها در این دنیا رسید؛ و وضعیت انسانها را در این آغاز و پایان و نسبت آنها با زمین و آسمان 

 را مورد توجه قرار داد؛ و ختم كالم را این قرار داد كه خداوند به بندگانش بصیر است.

 

ها به معناي عام شود تا نشان داده شود كه چگونه انسانري بین آدم و عالَم برقرار ميدر این سوره گویي مرتب تناظ( 2

 خلیفه در زمین شدند و دو گانه خوب و بد چگونه رقم خورد.

 دین ترتیب مرتب شاهدیم كه خداوند:ب

رغم این م و اینكه علياز طرفي از آفرینش نظام آسمانها و زمین و نزول باران و زنده كردن آنها و تنوع موجود در عالَ

 گوید؛ تنوع، ثمرات واحدي هم در كار است سخن مي

و از طرف دیگر درباره خلقت انسان و نزول وحي به او و زنده كردن او و تنوع انسانهاي خوب و بد، و موضعگیریهاي 

 دهد.آنان در برابر وحي و مهلتي كه به آنها داده شده داد سخن مي

 توان در هر فراز این نكته را مشاهده كرد:قت كنیم كه ميیكبار این فرازها را د

كند بالفاصله سراغ نعمت خدا بر انسان و وحي و : از آفرینش آسمانها و زمین و ارسال فرشتگان شروع مي8-1آیات 

كند كه تقسیم ميرود و با هشداري به حقانیت وعده خدا و خطر شیطان، مردم را به دو گروه مومن و كافر تكذیب پیامبران مي

 بیند.كافر عمل زشتش را زیبا مي

كند و باز با تاكیدي بر اینكه عزت : از فرستادن باد و ابر و زنده شدن زمین كه آیتي بر معاد است شذوع مي11-9آیات 

ینكه آفرینش كند و به ابازان اشاره ميیكسره از آن خداست به باال رفتن كلمه طیب و عمل صالح و هالك بودن نیرنگ نیرنگ

 كند.م دارد ختم ميشما از ابتدا تا انتها به دست خدایي است كه از ابتدا تا انتهاي  زندگي شما عل



392 

كند و به تدبیر روز و هر دو كاركردهاي مشابهي هم دارند شروع ميباز از دو دریاي شیرین و شور كه  18-12در آیات

ه همه عالم به دست خداست و شریكاني كه مشركان براي خدا قرار دهد ككند و تذكر ميشب و خورشید و ماه اشاره مي

اند؛ و شما نیز سراسر محتاج خدا هستید كه اگر نازي كند در هم فرو ریزند قالبها؛ و هیچكس هم بار دیگري كارهدهند هیچمي

 گیرند.ن پند ميفرماید فقط آنان كه اهل خشیت و نمازند از این سخناتواند بردارد؛ و در پایان ميرا نمي

زنده و مرده( و درون عالم طبیعت )نور و ظلمت،  –: ابتدا به برخي از تقابلها درون عالم آدمها )كور و بینا 26-19آیات 

اي و انتظار نداشته باش كه بتواني همه را شنوا دهد كه تو تنها انذاردهندهكند و دوباره هشدار ميسایه و حرارت( اشاره مي

 گیرد.وحي هم امري پرسابقه بوده و خداوند كافران را با شدت مي سازي؛ و تكذیب

این بار پس از اشاره به اینكه در طبیعت خداوند یك آب فرستاد و یك منشا قرار داد اما مخلوقات  37-27در آیات 

گوید: ورد كردند سخن مياینكه ما وحي واحدي فروفرستادیم اما انسانها متنوع برخ رود ومتنوعي پدید آورد، سراغ انسانها مي

 پس از اند و امید آخرت دارند كه به فضل خدا خواهند رسید؛ واهل تالوت قرآن و نماز و انفاق كند كهكساني یاد مياز  ابتدا

چند دسته خواهند بود؛ و نهایتا از بهشتي كه براي خوبان ذخیره این كتاب وارثان  كند كهي به حقانیت وحي، اشاره ميتذكر

حال و روز خوبان در آنجا؛ و آتشي كه براي كافران مهیا شده و وضعیت دشوار آنان كه آرزوي برگشت به دنیا دارند،  شده و

  گوید.سخن مي

خدا هم عالم غیب آسمانها و زمین است و گیرد: این تناظر عالَم و آدم با تاكیدات بیشتري مورد توجه قرار مي 38در آیه 

 ها؛هم عالم به نهایت دل انسان

دهد كه شود بالفاصله هشدار ميدنیا )خلیفه شدن در زمین( اشاره مياین  ابتدا نسبت انسان و 44-39در آیات و نهایتا 

تواند با شرك و كفرورزي همراه شود، یعني با باوري پوچ به معبودهایي كه هیچ نقشي در عالم ندارند، نه در مي وقعیتاین م

دهند كه اگر نوبت به ما اند كه تا وقتي انذاردهنده الهي نزدشان نیامده داد این سر ميایجادش و نه در بقایش؛ و همینان كساني

كند و به همان شان بروز ميبازيین كه نوبت بدانها رسید خوي استكباري و نیرنگما هبرسد ما از همه بهتر خواهیم بود، ام

 شوند.عاقبت سوء گذشتگانشان مبتال مي

كه در آیات قبل مكرر  –دهد كه اگر اینان بدان عاقبت گرفتار شدند با حلیم و غفور بودن خداوند و در پایان تذكر مي 

هاي متداول اند كه به نهیات بدي رسیده بودند وگرنه اگر در حد بديدارد؛ زیرا اینان كسانيمنافاتي ن –مورد تاكید قرار گرفت 

 در مردم بخواهند مواخذه كنند؛ باید كه هر آنكه هست گیرند! ولي بناي خدا در این دنیا بر مهلت دادن است.

 

توان گرفت این باشد كه ما رقرار شده، مي( شاید از نتایج مهمي كه از این تناظري كه در این سوره بین عالم و آدم ب3

 انسانهایي به خود وانهاده نیستیم؛ در نتیجه:

الف. خداوند ما را در این زمین خلیفه خود قرار داد؛ اما این خالفت یك ظرفیت بود، نه یك وضعیت نهایي؛ ظرفیتي كه 

 جاي عالم، یعني جهنم را براي خود رقم زدند.تر شدند و بدترین اي از آن سوء استفاده كردند و از هر موجودي پستعده
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؛ كسي (38)آیه ب. همان طور كه خداوند آگاهي خود از غیب آسمانها را در كنار آگاهي خود از درون دل انسانها قرار داد

را در این عالم دار شود باید از این دو وادي در عرض هم آگاه باشد تا بتواند انسان هم كه قرار است هدایت انسانها را عهده

 (3)حدیثبه جایگاه درست رهنمون شود. 

 ج. ...

 

( اینكه خدا عالم را از وحدتي شروع كند معنایش این نیست كه از دل همان وحدت كثراتي در عرض هم و حتي مقابل 4

د؛ وحي واحدي گردها ميروید و عرصه زمین عرصه تنوعفرستد و گیاهان رنگارنگ ميهم پدید نیاورد! وقتي آب واحدي مي

آید كه برخي را به اوج بهشت و برخي را به حضیض جهنم ها پدید ميفرستد؛ اما از دل آن تنوعي از موضعگیريهم مي

 كشاند.مي

 

( در این سوره، مكرر در میان سه مساله اصلي اصول دین )یگانگي خداوند، رسالت پیامبران؛ و آخرت و عرصه نهایي 5

گانه دین، و شود تا حدي كه برخي از بزرگان غرض اصلي این سوره را بیان اصول سهرگشت ميرفت و ب سرنوشت انسانها(

 (5ص ،17ج اند )المیزان،استدالل بر آنها قلمداد كرده

شود اما شاید بتوان در اینكه هدف استدالل بر این در عین اینكه رفت و برگشت مكرر بین این سه بوضوح مشاهده مي

اند كه جایگاه بر این سه باشند، در مقام این مستقیم آیات در مقام استداللاین ز اینكه ارسد بیش د! به نظر ميسه بوده، تردید كر

كه البته اگر آن نسبت درست درك شود، در دل  نشان دهند؛ كندبا جهاني كه در آن زندگي مي را او انسان در عالم و نسبت

شود: اگر انسان در عالم پیرامون خود؛ و بلكه در خود نیك بیندیشد بوضوح شخص باور به توحید و نبوت و معاد تقویت مي

فهمد كه انسان موجود به خود وانهاده نیست؛ شوند توهمي بیش نیست؛ ميمي یابد كه وجود شریكاني كه براي خدا ادعا مي

فهمد كه اگرچه كند؛ و ميها را زنده ميكند با نزول وحي از آسمان دلو همان خدایي كه با نزول آب از آسمان زمین را زنده مي

آلود كردن بسا از همین باران براي گلاي چهقرار بوده با نزول وحي، دلها زنده شود؛ اما اختیار انسان از او سلب نشده، و عده

 خرند.كنند و هالكت ابدي را براي خویش ميو پژمردن استفاده مي
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*** 

 

و از ابتداي اردیبهشت  ،تلگرام ایتا و سروش و هايرساندر پیامقبال مطالب فوق به صورت روزانه  به ذكر است كه الزم

 .شدميبه آدرس زیر قرار داده رسان ایتا صرفا در پیام 1397

https://eitaa.com/yekaye  
 

و در آنجا عالوه بر  شوديداده م قرار /http://yekaye.irبه آدرس  يتیهر روز در سا انیدر پا فوق يمحتواها يتمام و

 قرار گرفته است. يمورد بررس ياتیتاكنون چه آ قایكه دق دیمطلع شو دیتوانيامكان جستجو، م

 توانید بیابید.همچنین مجموعه نهایي شده بقیه این فایلها را در لینك زیر مي

www.souzanchi.ir/site-yekaaye / 

 

كه فرصت  يكسان يراحت يشده است كه برا ياندازراه ایتارسان در پیام «دهیگز -در روز هیآ كی»با عنوان  يكانال نیهمچن

 . به آدرسشوديكانال قرار داده م نیاز مطالب ا يادهیندارند، گز ياچندان عالقه يتخصص يهادارند و به بحث يكمتر

https://eitaa.com/yekAaye  
 

 ه از محتواهاي فوق در راستاي ترویج معارف قرآن و اهل بیت ع، حتي بدون ذكر منبع، بالمانع است.هرگونه استفاد

 

آن را به  د،یافتی دیجامعه مف ينیفرهنگ د يو ارتقا يمعارف قرآن جیرا در ترو و سایت كانال نیكه مباحث ا يصورت در

 .دیكن يمعرف زیدوستان خود ن

 العالمینو آخر دعوانا ان الحمدهلل رب 

 حسین سوزنچی
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