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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

ق و مزمل قبال كه بر پيامبر اكرم ص نازل شده است. با توجه به اینكه دو سوره علهایی است سوره قلم جزء اولين سوره

 بررسی شده است، شاید مناسب باشد كه اكنون سراغ سوره قلم برویم.

 اند.هم ناميده« ن»این سوره را همچنين سوره 

 كانُوا لَوْ... سِمُهُسَنَ) 33-16كه آیات  عباس و قتاده این بودهاند اما نظر ابنحسن، عكرمه و عطاء كل سوره را مكی دانسته

 ( مدنی می باشد.یَعْلَمُونَ

 (496ص ،10ج البيان، مجمعآیه است. ) 52تعداد آیات آن بر اساس تمامی نقلها 

 فضیلت این سوره

 شود؛ ومیده از پيامبر اكرم ص روایت شده كه به كسی كه این سوره را بخواند، ثواب كسانی كه اخالق نيكو دارند دا

اینكه در زندگيش  از امام صادق ع روایت شده كه كسی كه این سوره را در نماز واجب یا مستحبی بنخواند خداوند او را از

 شاءاهلل.دهد اندارد و از فشار قبر او را پناه میدچار فقر شود ایمن می

 (496ص ،10ج البيان، مجمعأخالقهم ) حسن الذین ثواب أعطاه القلم و ن سورة قرأ من و ص النبی قال قال كعب بن أبی

 لصَّائِغِ ا مَيْمُونٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مِهْرَانَ بْنِ لَإِسْمَاعِي عَنْ حَسَّانَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ َأحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ ره أَبِی

 مَاتَ  إِذَا اللَّهُ أَعَاذَهُ وَ أَبَداً فَقْرٌ یُصِيبَهُ أَنْ مِنْ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ آمَنَهُ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِیضَةٍ فِی الْقَلَمِ وَ ن سُورَةَ قَرَأَ مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ

 (496ص ،10ج البيان، مجمع؛ 119ص األعمال، عقاب و األعمال )ثواب .الْقَبْرِ ضَمَّةِ مِنْ

 

 14/4/1396ی سْطُرُون      ما و  الْق ل مِ و   ؛ نالرَّحیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ    1 هیآ (68قلم )سوره ( 467

 ترجمه

 نویسند؛به نام خداوند رحمت گستر و همواره مهربان؛ نون، سوگند به قلم و آنچه 

 شأن نزول

شد و آیات ابتدایی سوره علق را بر  عباس روایت شده است بعد از آنكه جبرئيل در غار حرا بر پيامبر ص نازلاز ابن

ایشان تالوت كرد و ایشان به منزل برگشت و حضرت خدیجه به ایشان ایمان آورد؛ سه روز بعد از اسالم آوردن حضرت 

خدیجه، یكبار پيامبر ص ]همراه با خدیجه[ به نماز ایستاده بود. حضرت علی ع بر آنان وارد شد و از پيامبر ص سوال كرد: 

ص فرمود: این دین خداست. پس اميرالمومنين ع ایمان آورد و پيامبر ص را دهيد؟ پيامبر اري است كه انجام میاین چه ك

آوردند و خبر در مكه پيچيد كه پيامبر مجنون شده است خواندند و ركوع و سجده بجا میتصدیق كرد و آن دو ]علناً[ نماز می
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)تا پنج « مجنون نيستی -به نعمت پروردگارت  -كه تو  نویسند؛ آنچه و قلم به سوگند نون،»و آنگاه این آیات نازل شد كه 

 آیه( و این آیات دومين مطلبی بود كه بر ایشان نازل شد.

 2303-229ص ،18ج األنوار، ؛ بحار142ص ،2ج طالب، أبی آل مناقب ؛2161ص منضود، للنفوس السعود سعد

                                                      
 منه فیذعر إلیه يیوح أن قبل الصوت یسمع یزال ال اهلل رسول كان قال عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن مروان بن محمد حدثنا قال.  1

 صنعت قد و حراء نحو الناس مع فذهب خرج قد یوم ذات اهلل رسول فبینا قال خیرا إال بك یصنع لن فإنه أبشر خدیجة له فتقول خدیجة يإل ذلك فیشكو

 غبار أنه خدیجة فظنت وجهه متغیرا ص اهلل رسول أتاها إذ تجده فلم أخواله عند و أعمامه بیت في فطلبته تجده فلم طلبه في فأرسلت طعاما خدیجة له

 بذلك اهلل و قد أسمعه إني أخبرتك الذي أریتك قال اهلل عبد ابن یا لك ما فقالت كسوف هو فإذا یذهب فلم وجهه عن الغبار تمسح فجعلت وجهه يعل

 قرأت ما اهلل و قلت اقرأه لي فقال خط قطعة أخرج ثم األمة هذه رسول أنت و جبرئیل فإني ص محمد یا أبشر فقال آت أتاني إذ حراء يعل قائم أنا الیوم

 مِنْ الْإِنْسان  خ ل ق   خ ل ق  الَّذِي ر بِّك  بِاسْمِ اقْر أْ فقال أقرؤه شیئا أدري ال و قط قرأت ما اهلل و قلت اقرأ قال عني أقلع ثم غنة فغنني قال ألمي إني و قط كتابا

 ثوبان علیه درنوك يعل فأجلسني األرض قرار يإل الجبل عن بي فنزل انزل قال یومئذ هذا يإل يانته يحت ی عْل مْ ل مْ ما الْإِنْسان  ع لَّم  قوله يإل بلغ يحت ع ل قٍ

 ص محمد یا الصالة هكذا قال ثم ركعتین معه صلیت و يفصل قام ثم فتوضأت توضأ لي قال و منها فتوضأ عین فخرجت األرض برجله ضرب ثم أخضران

 لك ما رآها حین لها فقال ربیعة بن شیبة غالم هو و الراهب عداس يإل انطلقت ثم خیرا إال بك یصنع ال ربك أن أخبرك لم أ خدیجة له فقالت انطلق ثم

 تذكرینه لجبرئیل و لك ما الراهب عداس فقال بجبرائیل سمعت فیما سمعت هل عداس یا باهلل أنشدك قالت االسم بهذا يتسم كانت و قریش نساء سیدة یا

 طلب نوفل بن ورقة كان قد و لحا عمها ابن هو و أسد من نوفل بن ورقة يإل انطلقت ثم اهلل لرسول إنه نعم فقال اهلل رسول أخبرها ما له فذكرت البلد بهذا

 فقال النبي أمر من كان الذي له فذكرت ذاك ما و لها فقال جبرئیل خبر عن فسألته اهلل رسول یبعث أن قبل النصرانیة في دخل و قومه دین خالف و الدین

 هل و ورقة له فقال فأتاه فأرسلته إلیه فوجهت إلي ص محمدا أرسلي اهلل خلق خیر يعل نزل لقد األرض يعل استقرتا جبرئیل رجال كانت لئن اهلل و لها

 و اهلل رسول یدعو أن قبل فمات لنصرتك عذرا اهلل ألقاني ال بعثت لئن اهلل و ورقة فقال أحدا تدعو أن أمرك قال ال اهلل رسول فقال ءبشي جبرئیل أخبرك

 يا هذا ما فقال أيام بثالثة خديجة إسالم بعد ذلك و ع طالب أبي بن علي عليه طلع إذ يصلي قائما ص اهلل رسول فبينما اهلل رسول أمر فشا و یدركه لم

 عليه فكتم علي اكتم و انظر اهلل رسول له فقال فيه أنظر أنا و أبي دين مخالف دين هذا إن فقال فيه لك فهل جل و عز اهلل دين هذا ص فقال ص محمد

 نزل مما الثانية هي و آيات خمس يإل يَسْطُُرونَ ما وَ الْقَلَم   وَ ن فنزل جن قد ص محمدا أن بمكة الخبر فشا و صدقه و به فآمن أتاه ثم يومه
 ك یْفِیَّة  فِیهِ ی ذْكُرُ خ ب رٍ  فِي ع بَّاسٍ ابْنِ  ع نِ مُج اهِدٍ  ع نْ ن جِیحٍ أ بِي ابْنِ ع نِ  عُی یْن ة  بْنِ سُفْی ان  ع نْ  الْحُم یْدِي   ب كْرٍ أ بُو ح دَّث ن ا ق ال  سُفْی ان  بْنِ ی عْقُوب   ت فْسِیرِ.  2

 و  بِهِ ف آم ن  اللَّهِ  دِینُ ه ذ ا ق ال  مُح مَّدُ ی ا ه ذ ا م ا ل هُ ف ق ال  ع ط الِبٍ أ بِي بْنُ ع لِي  ع ل یْهِ ط ل ع  إِذْ خ دِیج ة  م ع  یُص لِّي ق ائِمٌ ص اللَّهِ ر سُولُ ب یْن ا: ق ال  ثُمَّ ص النَّبِيِّ بِعْث ةِ

 بِم جْنُون ر بِّك  بِنِعْم ةِ أ نْت  ما ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن ف ن ز ل   جُنَّ ق دْ مُح مَّداً أ نَّ فِیهِمْ الْخ ب رُ ف ف ش ا م كَّة  أ هْلُ ف أ بْص ر هُم ا ی سْجُد انِ و  ی رْك ع انِ و  یُص لِّی انِ ك ان ا ثُمَّ ص دَّق هُ
 قُد وسٌ ق ال   هُو  م ا ج بْر ئِیل  نْع  أ خْبِرْنِي ق ال تْ و  و ر ق ة  أ ت تْ خ دِیج ة  أ نَّ أُخْر ي رِو ای ةٍ فِي و  ... بإسناده رواه فیما المنتقي في الكازروني قال . أقول 3

 إِل یْه ا اللَّهُ أ نْز ل  ل ق دْ  الْأ رْضِ ه ذِهِ إِل ي ه ب ط  ج بْر ئِیلُ ك ان  ف إِنْ ق ال  أ ت اهُ أ نَّهُ أ خْب ر نِي اللَّهِ ع بْدِ بْن  مُح مَّد  إِنَّ ق ال تْ اللَّه  فِیه ا ی عْبُدُون  ل ا ب لْد ةٍ فِي ج بْر ئِیلُ ذُكِر  م ا قُد وسٌ

 فِي ن بِیّاً ی بْع ثُ اللَّه  أ نَّ الْإِنْجِیلِ و  التَّوْر اةِ مِن  ق ر أْت  فِیم ا ت جِدُ ه لْ ف أ خْبِرْنِي ق ال تْ الْو حْيِ و  بِالرِّس ال ةِ ع عِیس ي و  مُوس ي أ ت ي الَّذِي الْأ كْب رُ النَّامُوسُ هُو  ع ظِیماً خ یْراً

 ف ه لْ ق ال تْ خ دِیج ةُ ی ا ن عْتِكِ مِثْلُ ن عْتُهُ ل ه ا ف ق ال  آخ ر  ك ل اماً  ذ ك ر تْ و  ح س باً  أ كْث رُهُمْ قُر یْشٍ مِنْ امْر أ ةٌ ت كْفُلُهُ اللَّهُ ف یُغْنِیهِ  ف قِیراً و   اللَّهُ ف یُؤْوِیهِ  ی تِیماً ی كُونُ الزَّم انِ ه ذ ا

 الْأ شْج ارُ  ل هُ ت شْه دُ و  الْحِج ار ةُ ع ل یْهِ تُس لِّمُ و  ع م رْی م  ابْن  عِیس ي ك لَّم تْ ك م ا الْم وْت ي تُك لِّمُهُ و  م رْی م  ابْنُ عِیس ي م ش ي ك م ا الْم اءِ ع ل ي ی مْشِي إِنَّهُ ن ع مْ ق ال  غ یْر ه ا ت جِدُ

 ع ج بْر ئِیل  ع نْ أ خْبِرْنِي ع دَّاسُ ی ا ف ق ال تْ الْكِب رِ مِن  ع یْن یْهِ ع ل ي ح اجِب اهُ و ق ع  ق دْ ش یْخاً ك ان   و  الرَّاهِب  ع دَّاساً أ ت تْ و  ع نْهُ نْص ر ف تْا ثُمَّ ب حِیر ي ق وْلِ بِن حْوِ أ خْب ر ه ا و 

 تُخْبِر نِي ح تَّي أُخْبِرُكِ ل ا اللَّهِ و  ل ا ق ال  ع نْهُ أ خْبِرْنِي ق ال تْ یُعْب دُ ل ا و  فِیه ا اللَّهُ یُذْك رُ ل ا ب لْد ةٍ فِي ج بْر ئِیلُ ذُكِر  م ا ق ال  و  س اجِداً خ رَّ و  قُد وسٌ قُد وسٌ ف ق ال  هُو  م ا

 الْأ كْب رُ  النَّامُوسُ ذ لِكِ ع دَّاسٌ  ق ال  أ ت اهُ أ نَّهُ اللَّهِ  ع بْدِ بْنُ  مُح مَّدُ  بِهِ  أ خْب ر نِي ق ال تْ  ن ع مْ ق ال   بِالْكِتْم انِ مِیث اقُهُ و   اللَّهِ ع هْدُ ع ل یْك  لِي ق ال تْ  ج بْر ئِیل   اسْم   ع ر فْتِ أ یْن   مِنْ

 الشَّیْط ان   إِنَّ خ دِیج ةُ ی ا ل كِنْ و  ع ظِیمٌ  خ یْرٌ إِل یْه ا ن ز ل  ل ق دْ الْأ رْضِ ه ذِهِ ع ل ي ج بْر ئِیلُ ن ز ل  ك ان  ل ئِنْ اللَّهِ  و  الرِّس ال ةِ و  بِالْو حْيِ ع عِیس ي و  مُوس ي ی أْتِي ك ان  الَّذِي
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كنند كه من یك سال كه پيامبر به ( اشاره می192البالغه، خطبهقاصعه )نهج البته الزم به ذكر است اميرالمومنين در خطبه

رفت همراهش بودم و هنگام نزول وحی ناله شيطان را شنيدم و از پيامبر سوال كردم و پيامبر به من فرمود تو آنچه غار حرا می

ش این است كه ایشان همان هنگام نزول اوليه شنوي، جز اینكه پيامبر نيستی؛ كه ظاهربينی و میشنوم، میبينم و میمن می

وحی همراه پيامبر بوده است، مگر اینكه آن گفتگوي پيامبر و حضرت علی ع را مربوط به بار دیگري از نزول وحی بدانيم، یا 

 1عباس درباره اینكه حضرت علی ع چند روز بعد ایمان آورده اشتباه كرده باشد.اینكه ابن

 حديث

اسم « نون: »فرمود« نویسندنون، و قلم و آنچه می»ع سوال شد درباره این سخن خداوند عز و جل كه ( از امام كاظم 1

 آنها. رسول اهلل ص است؛ و قلم اسم اميرالمومنين است، كه صلوات خداوند بر آن دو و بر ذریه

 685: ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 :قَالَ ع مُوسَى الْحَسَنِ أَبِی عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ حَمَّدِمُ إِلَى یَرْفَعُهُ بِإِسْنَادِهِ رِجَالِهِ عَنْ الدَّیْلَمِیِّ سَنِالْحَ أَبِی بْنُ الْحَسَنُ

 عَلَيْهِمَا اللَّهِ  صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَمِيرِ اسْمٌ الْقَلَمُ وَ اللَّهِ لِرَسُولِ اسْمٌ فَالنُّونُ یَسْطُرُونَ ما وَ الْقَلَمِ وَ ن جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 2.ذُرِّیَتِهِمَا عَلَى وَ

 

سوال « طُرُونَیَسْ ما وَ الْقَلَمِ وَ ن»شود و از تفسير برخی از آیات، از جمله ( شخصی خدمت امام صادق ع مشرف می2

 فرمایند: ...كند. حضرت میمی

تر؛ خداوند متعال به او فرمود: مُركّب اي در بهشت است، از برف سفيدتر، و از عسل شيریننام رودخانه« نون»و اما 

امام ع در اینجا فرمود: منظور از  -]دوات[ باش! پس مركب شد. آنگاه خداوند درختی را برگرفت و به دست خود كاشت 

سپس  –پندارند، نيست كنند[ میانی كه خدا را به امور مادي تشبيه میقدرت است، و مطلب آن گونه كه مشبّهه ]كس« دست»

                                                      
 انْط ل ق تْ  ثُمَّ ی ضُرَّهُ ف ل نْ  اللَّهِ أ مْرِ  مِنْ ك ان  إِنْ و  ع نْهُ س ی ذْه بُ ف إِنَّهُ م جْنُوناً ك ان  ف إِنْ ص احِبِكِ إِل ي بِهِ  ف انْط لِقِي ه ذ ا كِت ابِي ف خُذِي أُمُوراً  ف أ ر اهُ لِلْع بْدِ ع ر ض  رُبَّم ا

 ل ك   إِنَّ و  بِم جْنُونٍ ر بِّك  بِنِعْم ةِ أ نْت  ما ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن الْآی اتِ ه ذِهِ یُقْرِئُهُ  ق اعِدٌ ع ج بْر ئِیل  م ع  ص اللَّهِ  بِر سُولِ هِي  إِذ ا م نْزِل ه ا د خ ل تْ ف ل مَّا م ع ه ا بِالْكِت ابِ

 ص ر آهُ ثُمَّ ف ر حاً اهْت زَّتْ قِر اء ت هُ خ دِیج ةُ  س مِع تْ ف ل مَّا الْم جْنُونُ أ وِ الضَّال  أ يِ الْم فْتُونُ بِأ یِّكُمُ  یُبْصِرُون  و  ف س تُبْصِرُ ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لي إِنَّك  و  م مْنُونٍ غ یْر   ل أ جْراً

 ب شَّر  الَّذِي النَّبِي  اللَّهِ و  أ نْت  قُد وسٌ قُد وسٌ ی قُولُ س اجِداً  خ رَّ إِل یْهِ ع دَّاسٌ ن ظ ر  ف ل مَّا ك تِف یْهِ ب یْن  ی لُوحُ الن بُوَّةِ خ ات مُ ف إِذ ا ف ك ش ف  ظ هْرِك  ع نْ لِي اكْشِفْ ف ق ال  دَّاسٌع 

 ه لْ بِالسَّیْفِ ی د یْك   ب یْن  ل أ ضْرِب نَّ  بِالد ع اءِ  تُؤْم ر   ح تَّي عِشْتُ إِنْ مُح مَّدُ ی ا اللَّهِ  ف و   ك بِیرٌ ن ب أٌ و  ع ظِیمٌ أ مْرٌ ل هُ  ل ی ظْه ر نَّ خ دِیج ةُ ی ا اللَّهِ و  أ م ا ع عِیس ي و  مُوس ي بِك 

 .م ل ائِك تُهُ و  ی نْصُرُك  اللَّهُ و  ق وْمُك  یُخْرِجُك  ثُمَّ تُك ذَّبُ ثُمَّ تُؤْم رُ ثُمَّ س تُؤْم رُ ق ال   ل ا ق ال  ب عْدُ ءٍبِش يْ أُمِرْت 
 أ ر ي ث الِثُهُم ا أ ن ا و  خ دِیج ة  و  ص اللَّهِ ر سُولِ غ یْر  الْإِسْل امِ ی وْم ئِذٍ فِي و احِدٌ ب یْتٌ ی جْم عْ ل مْ و  غ یْرِي ی ر اهُ ل ا و  ف أ ر اهُ بِحِر اء  س ن ةٍ كُلِّ فِي یُج اوِرُ ك ان  ل ق دْ  . و  1

 مِنْ أ یِس  ق دْ یْط انُالشَّ ه ذ ا ف ق ال  الرَّنَّةُ ه ذِهِ م ا اللَّهِ ر سُول  ی ا ف قُلْتُ ص ع ل یْهِ الْو حْيُ ن ز ل  حِین  الشَّیْط انِ ر نَّة  س مِعْتُ ل ق دْ و  الن بُوَّةِ رِیح  أ شُم  و  الرِّس ال ةِ و  الْو حْيِ نُور 

 خ یْر ل ع ل ي إِنَّك  و  ل و زِیرٌ  ل كِنَّك   و  بِن بِيٍّ ل سْت  أ نَّك  إِلَّا أ ر ي م ا ت ر ي و  أ سْم عُ م ا ت سْم عُ إِنَّك  عِب اد تِهِ
 بْنِ مُح مَّدِ ع نْ بُك یْرٍ  ابْنِ ع نِ  ف ضَّالٍ  بْنِ ع لِيِّ بْنِ الْح س نِ ع نِ يعِیس  بْنِ  مُح مَّدِ  بْنِ  أ حْم د  ع نْ  اللَّهِ ع بْدِ بْنُ  س عْدُ  ح دَّث ن ا ق ال   ع نْهُ  اللَّهُ  ر ضِي   أ بِي ح دَّث ن ا.  2

 ع بْدُ و  أ حْم دُ و   ع مُح مَّدٌ ف  الْقُرْآنِ فِي الَّتِي ف أ مَّا الْقُرْآنِ فِي ل یْس تْ خ مْس ةٌ و  الْقُرْآنِ فِي مِنْه ا خ مْس ةٌ أ سْم اءٍ ع ش ر ة  ع اللَّهِ لِر سُولِ إِنَّ: ق ال  ع ج عْف رٍ أ بِي ع نْ مُسْلِمٍ

 (426ص ،2ج الخصال،. )الْح اشِرُ و  يالْمُقْفِّ و   الْك افِي و  الْخ اتِمُ  و  ف الْف اتِحُ الْقُرْآن  فِي ل یْس تْ الَّتِي أ مَّا و  ن و  یس و  اللَّهِ
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به آن ]درخت[ فرمود: قلم باش! و به او فرمود: بنویس! گفت: پروردگارا چه بنویسم؟! فرمود: بنویس آنچه را تا روز قيامت 

 ( سخن نگو!38جر/)ح« تا روز آن وقت معلوم»باشد. پس چنين كرد، آنگاه بر او مهر زد و فرمود: واقع می

 3801-379ص ،2ج القمی، ؛ تفسير402ص ،2ج الشرائع، علل

 قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا قَالَ زِیَادٍ بْنُ  َجمِيلُ حَدَّثَنَا قَالَ إَِلیَّ  كََتبَ فِيمَا اللَّهُ رَحِمَهُ قُونِیٍّ بْنِ  حَبَشِیِّ بْنُ عَلِیُّ أَخْبَرَنَا

 قَوْلِ عَنْ أَخْبِرْنِی فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَلَى دَخَلَ رَجُلًا أَنَّ  الرَّازِيِّ الْعَلَاءِ أَبِی بْنِ یَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ... قَالَ وَ إِلَيْهِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَالْتَفَتَ... 2یَسْطُرُونَ ما وَ الْقَلَمِ وَ ن تَعَالَى اللَّهِ

 شَجَرَةً أَخَذَ ثُمَّ مِدَاداً فَكَانَ مِدَاداً كُنْ لَهُ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ الْعَسَلِ مِنَ أَحْلَى وَ الثَّلْجِ  مِنَ بَيَاضاً أَشَدَّ الْجَنَّةِ  فِی نَهَراً فَكَانَ نُونٌ أَمَّا وَ

 مَا وَ رَبِّ یَا لَهُ فَقَالَ اكْتُبْ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَلَماً كُونِی لَهَا قَالَ ثُمَّ الْمُشَبِّهَةُ إِلَيْهِ تَذْهَبُ بِحَيْثُ لَيْسَ وَ الْقُوَّةُ الْيَدُ وَ قَالَ ثُمَّ بِيَدِهِ فَغَرَسَهَا

 3.الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلَى تَنْطِقَنَّ لَا قَالَ وَ عَلَيْهِ خَتَمَ ثُمَّ ذَلِكَ فَفَعَلَ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إَِلى كَائِنٌ هُوَ مَا اكْتُبْ قَالَ أَكْتُبُ

 

وال سگوید خدمت امام صادق ع مشرف شدم و از ایشان تفسير حروف مقطعه قرآن را ( سفيان ]بن سعيد[ ثوري می3

 كردم. حضرت یكی یكی آنها را توضيح دادند تا اینكه فرمودند:

وات[ گشت؛ دخداوند به او دستور داد كه منجمد شود پس چنين شد و مُركّب ]= ، آن نهري است در بهشت كه «ن»و اما 

آن دوات،  وسپس خداوند به قلم فرمود: بنویس؛ پس قلم آنچه بود و آنچه تا قيامت خواهد بود را در لوح محفوظ نوشت؛ 

 دواتی از نور بود؛ و آن قلم، قلمی از نور، و آن لوح، لوحی از نور.

                                                      
 ش ج ر ةٍ  مِنْ الْق ل م  خ ل ق  اللَّه  إِنَّ: ق ال  الْق ل مِ، و  ن ع نْ س أ لْتُهُ  ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ الْق صِیرِ[ الرَّحِیمِ  ع بْدِ] الرَّحْم نِ ع بْدِ ع نْ عُم یْرٍ أ بِي ابْنِ ع نِ أ بِي ح دَّث نِي.  1

 ر بِّ ی ا أ ْكتُبُ م ا و  ق ال  اكْتُبْ لِلْق ل مِ ق ال  ثُمَّ الشَّهْدِ مِن  يأ حْل  و  الثَّلْجِ مِن  ب ی اضاً أ ش دَّ ك ان  و  النَّه رُ ف ج م د  مِد اداً كُنَّ الْج نَّةِ فِي لِن ه رٍ  ق ال  ثُمَّ الْخُلْدُ ل ه ا یُق الُ الْج نَّةِ فِي

 يع ل  خ ت م  ثُمَّ الْع رْشِ رُكْنِ فِي ف ج ع ل هُ ط و اهُ ثُم  الْی اقُوتِ مِن  يأ صْف  و  الْفِضَّةِ مِن  ب ی اضاً أ ش دَّ ر قٍّ فِي الْق ل مُ ف ك ت ب  الْقِی ام ةِ، ی وْمِ يإِل  ك ائِنٌ هُو   م ا و  ك ان  م ا اكْتُبْ ق ال 

 انْس خْ  لِص احِبِهِ ی قُولُ  أ ح دُكُمْ و  الْك ل امِ، يم عْن  ت عْرِفُون  ل ا ف ك یْف  ع ر باً ل سْتُمْ  و  أ  كُل ه ا، الن س خُ مِنْهُ الَّذِي الْم كْنُونُ الْكِت ابُ ف هُو  أ ب داً، ی نْطِقُ  ل ا و  ب عْدُ  ی نْطِقْ ف ل مْ الْق ل مِ ف مِ

 ت عْم لُون كُنْتُمْ ما ن سْت نْسِخُ كُنَّا إِنَّا: هُ ق وْلُ هُو  و  الْأ صْلِ مِن  أُخِذ  كِت ابٍ مِنْ یُنْس خُ إِنَّم ا ل یْس  و  أ  الْكِت اب  ذ لِك 
 أ نْ  الْخ لْقِ يع ل  ف رِیض ةً ص ار  ك یْف  الْب یْتِ ه ذ ا ع نْ أ خْبِرْنِي و  الْم عْلُومِ الْو قْتِ ی وْمِ يإِل الْمُنْظ رِین  مِن  ف إِنَّك  لِإِبْلِیس  ج لَّ و  ع زَّ اللَّهِ ق وْلِ ع نْ أ خْبِرْنِي و .  2

 ض جَّتِ خ لِیف ةً الْأ رْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْم ل ائِك ةِ ق ال  ل مَّا ج لَّ و  ع زَّ اللَّه  إِنَّ ق بْل ك  ق ط  أ ح دٌ م سْأ ل تِك  ع نْ س أ ل نِي م ا ق ال  و  إِل یْهِ ع اللَّهِ  ع بْدِ أ بُو ف الْت ف ت  ق ال  ی أْتُوهُ

 ف ظ نَّتِ ت عْل مُون  ال ما أ ْعل مُ إِنِّي ع ل یْهِمْ ف ر دَّ بِط اع تِك  خ لْقِك  فِي ی عْم لُ مِمَّنْ مِنَّا ف اجْع لْهُ خ لِیف ةً الْأ رْضِ فِي ج اعِلًا بُدَّ ل ا كُنْت  إِنْ ر بِّ ی ا ق الُوا و  ذ لِك  مِنْ الْم ل ائِك ةُ

 كُلَّ  ی دْخُلُهُ الزَّب رْج دُ أ س اطِینُهُ  و  ح مْر اءُ ی اقُوت ةٌ  س قْفُهُ م رْم رٍ مِنْ  بِب یْتٍ  ل هُمْ يت ع ال  اللَّهُ  ف أ م ر  بِهِ ی طُوفُون  بِالْع رْشِ ف ل اذُوا ع ل یْهِمْ يت ع ال   اللَّهِ  مِن  س خ طٌ ذ لِك  أ نَّ الْم ل ائِك ةُ

 النَّفْخ ةِ  ب یْن  م ا إِبْلِیسُ ف ی مُوتُ واحِد ةٌ ن فْخ ةٌ الص ورِ فِي یُنْف خُ ی وْمٌ الْم عْلُومِ الْو قْتِ ی وْمُ و  ق ال  الْم عْلُومِ الْو قْتِ ی وْمِ يإِل ذ لِك  ب عْد  ی دْخُلُون هُ ل ا م ل كٍ أ لْف  س بْعُون  ی وْمٍ

 الثَّانِی ةِ  و  يالْأُول 
 الْق ل م   اللَّهُ  ف أ م ر   ق ال   اللَّب نِ  مِن   ب ی اضاً  أ ش د  الْج نَّةِ  فِي ن ه رٌ ن ق ال   ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ  و  ن يت ع ال  ق وْلِهِ  فِي ع أ بِیهِ ع نْ الصَّادِقِ ع نِ م رْو ان  بْنِ  مُح مَّدِ  ع نْ .  3

 ؛30ص ،1ج العیاشي، تفسیر. )ی كُونُ ل ا ش اء  م ا و   ك ان  ش اء   م ا و  مِنْهُ  ن ق ص  ش اء   م ا و  فِیهِ  ز اد   مِنْهُ ش اء   م ا م وْضُوعٌ ی د یْهِ ب یْن  ف هُو  ی كُونُ  م ا و   ك ائِنٌ هُو   بِم ا يف ج ر 

 پاسخ اما شده مطرح آن در عیاشي تفسیر در مذكور حدیث سواالت همان دقیقا كه آمده 187ص ،4ج الكافي، در حدیثي ؛499ص ،10ج البیان، مجمع

 (است نیامده آن در...  والقلم ن به مربوط سوال به ع امام
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 ليم ده!اللَّه! برایم مطلب لوح و قلم و دوات را بيشتر بيان فرما و از علمت مرا تع رسولِ ابْنَ گفتم: یَا

 دادم:فرمود: ابن سعيد! اگر نبود كه تو اهل ]فهم[ جواب هستی، جوابت را نمی

كه او  –لوح  رساند[ و قلم هم بهكند ]= میادا می -اي است اي است كه ]مطلب را[ به قلم، كه او هم فرشتهنون فرشته

پيامبران و فرستادگان  كند و لوح به اسرافيل و اسرافيل به ميكائيل و ميكائيل به جبرئيل و جبرئيل بهادا می –اي است هم فرشته

 ]مطلب را[ ادا می كند.

 شوي[ ایت گمراهسپس فرمود: سفيان! بلند شو، كه دیگر بر تو ایمن نيستم. ]ظاهرا یعنی: نگرانم كه نفهمی و به جاي هد

 23ص األخبار، معانی

 بْنُ  مُعَاذُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَرَّاقِ الْبَغْدَادِيِّ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ یَدَيْ عَلَى إَِلیَّ كَتَبَ فِيمَا الزَّنْجَانِیُّ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 عَلِیِّ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ لِجَعْفَرِ قُلْتُ: قَالَ الثَّوْرِيِّ السَّعِيدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ  جُوَیْرِیَةُ حَدَّثَنَا قَالَ أَسْمَاءَ  بْنُ اللَّهِ  دُ عَبْ حَدَّثَنَا قَالَ  الْعَنْبَرِيُّ الْمُثَنَّى

 وَ  طه وَ كهيعص وَ المر وَ الر وَ المص وَ الم جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ مَعْنَى مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

 1... ع قَالَ ن وَ ق وَ عسق حم وَ حم وَ ص وَ یس وَ طسم وَ طس

 اللَّوْحِ  ِفی الْقَلَمُ فَسَطَرَ اكْتُبْ لِلْقَلَمِ َجلَّ وَ عَزَّ قَالَ ثُمَّ مِدَاداً فَصَارَ فَجَمُدَ اْجمُدْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الْجَنَّةِ فِی نَهَرٌ فَهُوَ ن أَمَّا وَ

 فَقُلْتُ  سُفْيَانُ قَالَ وَ نُورٍ مِنْ لَوْحٌ اللَّوْحُ وَ نُورٍ  مِنْ قَلَمٌ الْقَلَمُ وَ نُورٍ مِنْ مِدَادٌ فَالْمِدَادُ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى كَائِنٌ هُوَ مَا وَ كَانَ مَا الْمَحْفُوظِ

 أَهْلٌ  أَنَّكَ لَا لَوْ  سَعِيدٍ ابْنَ یَا فَقَالَ اللَّهُ  عَلَّمَكَ مِمَّا عَلِّمْنِی وَ بَيَانٍ فَضْلَ الْمِدَادِ وَ الْقَلَمِ وَ اللَّوْحِ أَمْرَ لِی بَيِّنْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ

 وَ  إِسْرَافِيلَ إِلَى یُؤَدِّي اللَّوْحُ وَ مَلَكٌ  هُوَ وَ اللَّوْحِ إِلَى یُؤَدِّي الْقَلَمُ  وَ مَلَكٌ هُوَ وَ الْقَلَمِ  إِلَى یُؤَدِّي مَلَكٌ فَنُونٌ أَجَبْتُكَ مَا لِلْجَوَابِ 

 سُفْيَانُ  یَا قُمْ لِی قَالَ ثُمَّ قَالَ ص الرُّسُلِ وَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى یُؤَدِّي جَبْرَئِيلُ وَ جَبْرَئِيلَ إِلَى یُؤَدِّي مِيكَائِيلُ وَ  مِيكَائِيلَ إِلَى یُؤَدِّي إِسْرَافِيلُ

 2.عَلَيْكَ آمَنُ فَلَا

                                                      
 ف م عْن اهُ  الر و   الصَّادِقُ الْمُقْت دِرُ  اللَّهُ أ ن ا ف م عْن اهُ المص و  الْم جِیدُ  اللَّهُ أ ن ا ف م عْن اهُ عِمْر ان  آلِ  أ وَّلِ فِي الم أ مَّا و   الْم لِكُ اللَّهُ أ ن ا ف م عْن اهُ الْب ق ر ةِ أ وَّلِ فِي الم أ مَّا.  1

 مِنْ  ف اسْمٌ طه أ مَّا و  الْو عْدِ الصَّادِقُ الْع الِمُ الْو لِي  الْه ادِي الْك افِي أ ن ا ف م عْن اهُ كهیعص و [ الرزاق: یا] الرَّازِقُ الْمُمِیتُ الْمُحْیِي اللَّهُ أ ن ا ف م عْن اهُ المر و  الرَّءُوفُ اللَّهُ أ ن ا

 أ ن ا ف م عْن اهُ طسم أ مَّا و  السَّمِیعُ الطَّالِبُ أ ن ا ف م عْن اهُ طس أ مَّا و  بِهِ لِت سْع د   ب لْ يلِت شْق الْقُرْآن  ع ل یْك  أ نْز لْنا ما إِل یْهِ الْه ادِي الْح قِّ ط الِب  ی ا م عْن اهُ  و  ص النَّبِيِّ أ سْم اءِ

 مُسْت قِیمٍ صِراطٍ يع ل. الْمُرْس لِین  ل مِن  إِنَّك  الْح كِیمِ الْقُرْآنِ و  لِلْو حْيِ السَّامِعُ أ ی ه ا ی ا م عْن اهُ و  ص النَّبِيِّ أ سْم اءِ مِنْ ف اسْمٌ یس أ مَّا و  الْمُعِیدُ الْمُبْدِئُ السَّمِیعُ الطَّالِبُ

 ف ی نْفُضُ مِنْه ا ی خْرُجُ ثُمَّ فِیه ا ف ی غْت مِسُ د خْل ةً ی وْمٍ كُلَّ ع ج بْر ئِیلُ ی دْخُلُه ا و  بِهِ عُرِج  ل مَّا ص النَّبِي  مِنْه ا ت و ضَّأ  الَّتِي هِي  و  الْع رْشِ ت حْتِ مِنْ ت نْبُعُ ف ع یْنٌ ص أ مَّا و 

 ف م عْن اهُ حم أ مَّا و  الْقِی ام ةِ ی وْمِ يإِل  یُح مِّدُهُ و  یُك بِّرُهُ و  یُق دِّسُهُ و  اللَّه  یُس بِّحُ م ل كاً مِنْه ا يت ع ال  و  ت ب ار ك  اللَّهُ خ ل ق  إِلَّا أ جْنِح تِهِ مِنْ ت قْطُرُ ق طْر ةٍ مِنْ ف ل یْس  أ جْنِح ت هُ

 بِهِ  و  مِنْهُ السَّم اءِ خُضْر ةُ و  بِالْأ رْضِ  الْمُحِیطُ الْج ب لُ ف هُو  ق أ مَّا و  ي الْق وِ الْق ادِرُ السَّمِیعُ الْع الِمُ  الْمُثِیبُ[ الحكیم: یا] الْح لِیمُ ف م عْن اهُ عسق حم أ مَّا و  الْم جِیدُ الْح مِیدُ

 بِأ هْلِه ا ت مِید  أ نْ الْأ رْض  اللَّهُ یُمْسِكُ

 . این روایات هم مضامیني نزدیك به روایت فوق دارند: 2

 ح دَّث ن ا ق ال  الْعِجْلِي  رْی م م  أ بِي بْنِ عِیس ي بْنُ أ حْم دُ ج عْف رٍ أ بُو أ خْب ر ن ا ق ال  س یْنِي الْحُ مُح مَّدٍ بْنُ الرَّحْم نِ ع بْدُ ح دَّث ن ا ق ال  الْق طَّانُ الْح س نِ بْنُ أ حْم دُ ( ح دَّث ن ا1)

 ف ق ال   الْق ل مِ و   اللَّوْحِ ع نِ ع دٍمُح مَّ بْن  ج عْف ر  س أ لْتُ: ق ال  الْك رْخِيِّ إِبْر اهِیم  ع نْ لْمِنْق رِي ا ح اتِمٍ بْنُ ع لِي  ح دَّث ن ا ق ال  الْع رْز مِي  زِی ادٍ  بْنِ اللَّهِ ع بْدِ بْنِ أ حْم د  بْنُ مُح مَّدُ

 (30ص األخبار، )معاني .م ل ك انِ هُم ا
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 می فرمایند: ؛«ن»رسند به حرف كنند تا می( در روایتی اميرالمومنين ع از رسول خدا ص تفسير حروف ابجد را نقل می4

نور در لوح محفوظ هست  ازاست، كه قلم، قلمی از نور است، و كتابی « یَسْطُرُونَ ما وَ الْقَلَمِ وَ ن»و اما نون، پس همان 

 ( و شاهد بودن خداوند كافی است.21)مطففين/« دهندمقربان بر آن شهادت می»كه 

 237ص ،(للصدوق) التوحيد ؛318ص ،(للصدوق) األمالی

                                                      
 خ یْب ر   ی هُودِ إِل ي اللَّهِ ولِ ر سُ  الْأُمِّيِّ اللَّهِ ع بْدِ بْنِ  مُح مَّدِ  مِنْ  الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ  خ یْب ر   ی هُودِ ل يإِ ف ك ت ب  ...  ص مُح مَّدٌ بُعِث  ل مَّا أ نَّهُ ع بَّاسٍ ابْنِ ( ع نِ 2)

 و ص ل  ف ل مَّا خ یْب ر  ی هُودِ إِل ي كِت اب الْ  و جَّه  ثُمَّ الْع ظِیمِ الْع لِيِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّة  ل ا و  ح وْل  ال  و  لِلْمُتَّقِین   الْعاقِب ةُ و  عِبادِهِ مِنْ ی شاءُ م نْ یُورِثُها لِلَّهِ الْأ رْض  إِنَّ ف : ب عْدُ أ مَّا

 ...ت ش اء ع مَّا ف س لْ ص النَّبِي   ف ق ال ...  ص النَّبِيِّ إِل ي بِه ا ج اء  مَّ ثُ...  س ل امٍ بْنُ  اللَّهِ ع بْدُ ل هُ  یُق الُ ل هُمْ ر ئِیساً  بِهِ أ ت وْا و  ح م لُوهُ إِل یْهِمْ الْكِت ابُ

 خ ل ق   غ یْرُهُ إِل ه   ل ا و  م اؤُهُأ سْ ت ق دَّس تْ و  بِح مْدِهِ و  ت ع ال ي و  سُبْح ان هُ اللَّه  إِنَّ ن ع مْ  ق ال  خُلِق  ءٍش يْ أ يِّ  مِنْ و  خُلِق  ك یْف  آد م  ع نْ  ف أ خْبِرْنِي مُح مَّدُ  ی ا ص د قْت   ق ال 

 مِن   ة  الْآی  و  الْآی ةِ مِن  الْح رْف  و  الْح رْفِ مِن  الن ور  و  الن ورِ مِن  الظ لْم ة  و  الظ لْم ةِ مِن  حْر الْب  و  الْب حْرِ مِن  الْم وْج   و  الْم وْجِ مِن  الزَّب د  و  الزَّب دِ مِن   الطِّین   و  الطِّینِ  مِن  آد م 

 ع بْدٍ  لِكُلِّ ق ال  ئِك ةِالْم ل ا مِن   لِلْع بْدِ  ك مْ  ف أ خْبِرْنِي مُح مَّدُ ی ا ص د قْت   ق ال  ء ش يْ  ل ا مِنْ  كُنْ و  كُنْ  مِنْ الْی اقُوت ة  و  الْی اقُوت ةِ مِن [ الس و رة ] الصورة و [ الس و رةِ] الصورة

 ق ل ُمهُم ا م ا و [ ل ك یْنِالْم ] الملكان م قْع دُ ف أ یْن  ق ال  السَّیِّئ اتِ ی كْتُبُ شِم الِهِ ع نْ يالَّذِ و  الْح س ن اتِ ی كْتُبُ ی مِینِهِ ع نْ الَّذِي شِم الِهِ ع نْ م ل كٌ و  ی مِینِهِ ع نْ م ل كٌ م ل ك انِ

 اقْر أْ » سُبْح ان هُ ق ال  و  م م اتِهِ ل يإِ أ عْم ال هُ ی كْتُبُون  فُؤ ادُهُ ل وْحُهُم ا و  رِیقُهُ مِد ادُهُم ا و  لْقُهُح  د و اتُهُم ا و  لِس انُهُ ق ل مُُهم ا و  ك تِف اهُ م قْع دُهُم ا ق ال  ل وْحُهُم ا م ا و  د واتُهُم ا م ا و 

 م ا و  ق ال  مِالْق ل  و  ن ق ال  ذ لِك  ب عْد  اللَّهُ  خ ل ق  م ا ف أ خْبِرْنِي ال ق   المحفوظ اللوح و القلم صفة مُح مَّدُ ی ا ص د قْت  ق ال  «ح سِیباً ع ل یْك  الْی وْم  بِن فْسِك  ك في كِتاب ك 

 م ا و  طُولُهُ م ا و  رْنِيف أ خْبِ  ق ال  مُح مَّدُ ی ا ص د قْت  ال  ق  «ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن» ق وْلُهُ ذ لِك  و  س اطِعٌ نُورٌ الْق ل مُ و  الْم حْفُوظُ اللَّوْحُ الن ونُ ق ال  «الْق ل مِ و  ن» ت فْسِیرُ

 اللَّوْحِ  فِي ی جْرِي ن انِهِأ سْ ب یْنِ  مِنْ الْمِد ادُ ی خْرُجُ  سِنّاً ث م انُون  ل هُ  س ن ةً  ث م انِین  م سِیر ةُ ع رْضُهُ و  س ن ةٍ مِائ ةِ خ مْسُ الْق ل مِ طُولُ ق ال   م جْر اهُ أ یْن  و  مِد ادُهُ م ا و  ع رْضُهُ

 ی ا ص د قْت  ق ال   الرَّحْم ةُ  ان تُهُبِط  الل ؤْلُؤُ أ جْو افُهُ خ ضْر اء  زُمُر د ةٍ مِنْ ق ال  هُو  مِمَّا وظِالْم حْفُ اللَّوْحِ ع نِ  ف أ خْبِرْنِي مُح مَّدُ ی ا ص د قْت  ق ال   سُلْط انِهِ  و  اللَّهِ  بِأ مْرِ الْم حْفُوظِ 

 ك ان   م ا و  ق ال  ح بَّاتٍ خ مْس ةُ ق ال   ی رْف عُ و  یُمْضِي ل حْظ ةً سِت ون  و  ث ل اثُمِائ ةٍ  ق ال  ل یْل ةٍ و  ی وْمٍ كُلِّ فِي الْم حْفُوظِ اللَّوْحِ فِي الْع ال مِین   لِر بِّ ل حْظ ةً ك مْ ف أ خْبِرْنِي ق ال  مُح مَّدُ

 ف ن س ل  الْح بَّة  تِلْك   ف ز ر ع  قِطْع ةٍ ةِمِائ   سِتَّ  فُرِك تْ و  الْج نَّةِ  مِن   آد م   م ع  أُنْزِل تْ ق ال  بِه ا نِع صُ م ا آد م  مِنْ ب قِی تْ الَّتِي الْح بَّةُ  ق ال   الْكِب ارِ الْب یْضِ بِم نْزِل ةِ  ك ان  ق ال  ح بَّةٍ  صِف ةُ 

 (49-48ص اإلختصاص،) الْقِط اع بِزْرُ و  الْح بَّةِ تِلْك  نْمِ كُل ه ا الْحُبُوبُ و  الْبُر 

... ع الْحُس یْنِ بْنِ ع ِليِّ أ بِي يإِل  ر جُلٌ ج اء  ق ال  ع ج عْف رٍ أ بِي ع نْ الط ف یْلِ بِيأ  ع نْ الْی م انِيِّ عُم ر  بْنِ إِبْر اهِیم  ع نْ يعِیس  بْنِ ح مَّادِ ع نْ أ بِي ح دَّث نِي ف إِنَّهُ( 3)

 (24ص ،2ج القمي، سیرتف) الن ور و  الْق ل م  و  الْه و اء  -أ شْی اء  ث ل اث ة  إِلَّا ق بْل هُ خْلُقْی   ل مْ أ رْب اعاً، خ ل ق هُ اللَّه  ف إِنَّ. اللَّهُ خ ل ق هُ مِمَّ الْع رْشِ مِن   ع نْهُ س أ ل  م ا أ مَّا و 

 أول ان یقول سلم و آله و علیه اهلل صلي اهلل رسول سمعت الصامت بن عبادة عن مردویه ابن و صححه و الترمذي و احمد و شیبة أبي ابن أخرج (4)

 (249ص ،6ج المنثور، الدرألبد ) إلي كائن هو بما فجري اكتب له فقال القلم اهلل خلق ما

 من قلم و نور من لوح قال ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن سلم و آله و علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال أبیه عن قرة بن معاویة عن جریر ابن أخرج (5)

 (249ص ،6ج المنثور، الدرالقیامة ) یوم إلي كائن هو بما یجري نور

 المحفوظ اللوح النون سلم و آله و علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال عباس ابن عن الضحاك عن جویبر طریق من قزوین تاریخ في الرافعي أخرج (6)

 (249ص ،6ج المنثور، الدرساطع ) نور من القلم و

 هي و النون خلق ثم لقلما اهلل خلق شي أول ان یقول سلم و آله و علیه اهلل صلي اهلل رسول سمعت قال هریرة أبي عن الترمذي الحكیم أخرج (7)

 ذلك و القیامة یوم إلي كائن هو ما و یكون ما فكتب رزق أو أثر أو عمل من القیامة یوم إلي كائن هو ما و كان ما قال أكتب ما و قال اكتب له قال ثم الدواة

 ألنقصنك و أحببت فیمن ألكملنك عزتي و قالف العقل اهلل خلق ثم القیامة یوم إلي ینطق ال و ینطق فلم القلم في علي ختم ثم ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن قوله

 (249ص ،6ج المنثور، الدرأبغضت ) فیمن
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 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْوَلِيدِ  بْنِ َأحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ زَیْدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ وَ الْخَطَّابِ أَبِی بْنِ الْحُسَيْنِ

 فَقَالَ  أَبْجَدْ تَفْسِيرُ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ عَفَّانَ بْنُ عُثْمَانُ سَأَلَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ  نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ سَالِمٍ

 أَمَّا قَالَ أَبْجَدْ تَفْسِيرُ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقِيلَ تَفْسِيرَهُ جَهِلَ لِعَالِمٍ وَیْلٌ كُلَّهَا الْأَعَاجِيبَ فِيهِ فَإِنَّ أَبْجَدْ تَفْسِيرَ  تَعَلَّمُوا ص اللَّهِ رَسُولُ

 1... الْأَلِفُ

 بِاللَّهِ  كَفى وَ «الْمُقَرَّبُونَ یَشْهَدُهُ» مَحْفُوظٍ لَوْحٍ فِی نُورٍ مِنْ كِتَابٌ وَ نُورٍ مِنْ قَلَمٌ فَالْقَلَمُ «یَسْطُرُونَ  ما وَ الْقَلَمِ وَ ن»فَـ النُّونُ أَمَّا وَ

 2... شَهِيداً

 تدبر

 «یَسْطُرُونَ  ما وَ الْقَلَمِ وَ ن( »1

سوره  هاي مكی )كه دومين یا سومينیكی از حروف مقطعه است و این حروف مقطعه از اولين سوره« ن»دانيم كه می

این حروف  عمران حضور دارد.هاي بقره، آلاي نظير سورههاي مدنیشود و تا سورهنازل شده بر پيامبر ص است( مشاهده می

صراط علی »ي كه در عبارت ه، ن، م، ل، ك، ق، ع، ط، ص، س، ر، ح، أ،شوند )حرف زبان عربی را شامل می 28حرف از  14

رحوم مطرح است. درباره اینكه به طور كلی مقصود از این حروف مقطعه چيست اقوالی م( اندهمگی جمع شده« حق نمسكه

 (113-112، ص1البيان، جرا دیدگاه برشمرده است: )مجمع 11طبرسی 

ین اشاره . حروف مقطعه، از اسراري است كه خداوند علم آن را به خود اختصاص داده است )در روایات ما هم به ا1

 شده(

 اسلم(اي است كه این حرف در ابتدایش آمده است. )حسن و زید بن . هریك اسم سوره2

رد باید روایات عباس( كه درباره چگونگی آن هم اقوال متعددي است كه در ذیل هر مو. داللت بر اسماء اهلل دارد )ابن3

ت داللت دارد. بسا هركدام از اینها بر چندین معناي متفاوخاص آن را دید كه گاه براي یك مورد چندین روایت آمده كه چه

 [205ص ،1ج لتنویر،ا و التحریراند؛ م خدا، اسامی پيامبر اكرم ص، اسم فرشتگان و ... دانسته]و نيز برخی اینها را اعم از اس

                                                      
 الْه اوِی ةِ  ه اءُ ف الْه اءُ ه وَّزْ أ مَّا و  اللَّهِ ف دِینُ الدَّالُ أ مَّا و  ج م الُهُ و  اللَّهِ ج ل الُ و  اللَّهِ ف ج نَّةُ الْجِیمُ أ مَّا و  اللَّهِ ف ب هْج ةُ الْب اءُ أ مَّا و  أ سْم ائِهِ مِنْ ح رْفٌ اللَّهِ ف آل اءُ.  1

 حُطُوطُ  ف الْح اءُ حُطِّي أ مَّا و  ج ه نَّم  ز و ای ا ی عْنِي الزَّاوِی ةِ فِي مِمَّا بِاللَّهِ  ف ن عُوذُ  النَّارِ فِي ف ز اوِی ةٌ الزَّاءُ أ مَّا و   النَّارِ لِأ هْلِ  ف و یْلٌ الْو اوُ أ مَّا و  النَّارِ  فِي يه و  لِم نْ  ف و یْلٌ

 ع زَّ  اللَّهُ غ ر س ه ا ش ج ر ةٌ  هِي   و  م آبٍ  حُسْنُ  و   ل هُمْ يطُوب ف   الطَّاءُ أ مَّا و   الْف جْرِ م طْل عِ يإِل  الْم ل ائِك ةِ م ع  ج بْر ئِیلُ بِهِ ن ز ل   م ا و  الْق دْرِ ل یْل ةِ  فِي الْمُسْت غْفِرِین  ع نِ  الْخ ط ای ا

 و   سُبْحان هُ -خ لْقِهِ ف وْق  اللَّهِ  ف ی دُ الْی اءُ أ مَّا و  أ فْو اهِهِمْ يع ل  مُت د لِّی ةً الْحُل لِ و  بِالْحُلِيِّ ت نْبُتُ الْج نَّةِ سُورِ و ر اءِ مِنْ  يل تُر   أ غْص ان ه ا إِنَّ و  رُوحِهِ مِنْ فِیه ا ن ف خ  و  ج لَّ و 

 التَّحِیَّةِ و  الزِّی ار ةِ فِي ب یْن هُمْ الْج نَّةِ أ هْلِ ف إِلْم امُ اللَّامُ أ مَّا و  مُلْت ح داً دُونِهِ مِنْ ت جِد  ل نْ و  -اللَّهِ  لِك لِماتِ ت بْدِیل  ال اللَّهِ ك ل امُ ف الْك افُ ك ل م نْ أ مَّا و  یُشْرِكُون  ع مَّا يت عال

 يی فْن  ل ا الَّذِي اللَّهِ د و امُ و  ی زُولُ ل ا الَّذِي اللَّهِ مُلْكُف  الْمِیمُ أ مَّا و  ب یْن هُمْ فِیم ا النَّارِ أ هْلِ ت ل اوُمُ و  السَّل امِ و 

 أ مَّا و  لْعِبادِلِ ظُلْماً یُرِیدُ  ل ا اللَّه   إِنَّ تُد انُ ت دِینُ ك م ا و   ج ز اءِبِالْ  الْج ز اء  ی عْنِي بِف صٍّ ف صٌّ و   بِص اعٍ ص اعٌ ف الصَّادُ س عْف صْ أ مَّا و ]سپس عبارات متن، سپس[ 

 .یُظْل مُون  ال هُمْ و  بِالْح قِّ ب یْن هُمْ قُضِي  ف  الْقِی ام ةِ ی وْمِ يإِل  ن ش ر هُمْ و  ف ح ش ر هُمْ ق ر ش هُمْ ی عْنِي ق ر ش تْ

2  . 
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 «الر»عظم برسد. مثال اتواند به اسم اند و اگر كسی به تركيب آنها راه یابد می. اینها اسماءاهلل هستند كه از هم جدا شده4

 بن جبير( شوند و ... )سعيدمی« الرحمن»با همدیگر  «ن» و «حم» و

 . اسمهاي قرآن می باشند )قتاده(5

ا همان حروف عباس و عكرمه( برخی گفته است: اینه. انواعی از امورند كه خداوند بدانها سوگند یاد كرده است )ابن6

ن حروف فرماید: سوگند به ایالفبا هستند كه به خاطر اهميتشان در تمام زبانها خداوند بدانها سوگند یاد كرده است؛ گویی می

 كه قرآن كالم من است.)اخفش(

ت و مهلت یك . اینها شروع اسمهاي خداوندند و در آنها هيچ حرفی نيست مگر اینكه درباره نعمت یا بالیی است و مد7

 كند )ابوالعاليه، در احادیث ما هم مویداتی دارد(قومی را بيان می

ت اسالم در جهان برقرار است داللت می كند )مقاتل، . اینها بر اساس محاسبات جمل )حساب ابجد( بر مدتی كه ام8

 1علی بن فضال مجاشعی، و برخی روایات(

است )قطرب،  شناسيد بيان شدهاید با همين حروفی كه میخواهد بفرماید این قرآنی كه از آوردن شبيهش عاجز شده. می9

 ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی(

و منظورمان كل  «ا ب پ ت»یا « ابجد»گویيم نياز شده، چنانكه میبرخی از بقيه بی. منظور حروف الفباست كه با بيان 10

 حروف الفباست.

خن گفتنی سها آمد و آنها چنين شدند، اینها در ابتداي سوره. كافران با سرو صدا مانع شنيدن سخن پيامبر ص می11

 بگوید. خواهدكردند تا ببينند پيامبر ص چه مینشنيده بودند لذا سكوت می

 اند: اما اقوال دیگري هم هست كه دیگران اشاره كرده

هر الهی دارد و قداللت بر قرآن یا « ق»دارد؛ « نصر»داللت بر « ن». هر یك اشاره به غرض اصلی آن سوره دارد؛ مثال 12

 (8-7، ص18... )الميزان، ج

 (8-7، ص18. براي هشدار باش به مخاطب است. )الميزان، ج13

 (33، ص3داند. )الميزان، جي هستند كه تاویلش را جز خدا نمی«متشابهات»مصداق . اینها 14

و ... « الم»از  شود مثال سوره بقرهاند كه ]براي كسی كه علمش را داشته باشد[ كل قرآن از آنها استخراج می. حروفی15

 (33ص ،3؛ الميزان، ج117، ص3ي، جاند )ابوفاخته، به نقل تفسير طبرقرآن« محكمات»و « ام الكتاب»و اینها همان 

                                                      
 و مائة سبع فبلغت المكرر بإسقاط السور أوائل في التي الحروف هذه حسبنا مقاتل قال سلیمان بن مقاتل عن األمة هذه بقاء مدة بها المراد أن.  1

 و خمسا و آالف ثالثة فبلغت مقاتل ذكرها التي الحروف هذه حسبت و النحوي المجاشعي فضال بن علي قال األمة هذه مدة بقیة هي و سنة أربعین و أربعا

 «الم» سمعوا لما الیهود أن يیرو و كذلك فوجدتها أیضا أنا حسبتها قد أقول و فیها بما أعلم اهلل و تسعون و ثالث و ستمائة فبقي المكررات فحذفت ستین

 التفسیر أهل أقوال هذه األمر علیهم اتسع كهیعص و المص و المر الر نزلت فلما سنة سبعین و يإحد تبلغ إنما قصیرة ص محمد ملك مدة قالوا
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 1( دو مورد دیگر را هم اضافه كرده است:213-205: ص ،1ج التنویر، و التحریرعاشور )و ابن

                                                      
سه مورد را با هم تلفیق  2توان با هم تلفیق كرد چنانكه در بند را مي رسد برخيقول جمع كرده است كه به نظر مي 21. البته وي اقوال را در  1

 كردیم.. متن وي بدین شرح است:

 أر لم الحروف هذه من دالمرا خفاء لشدة و قوال عشرین و واحد إلي یؤول متشاكله توحید و متداخله حذف بعد العلماء أقوال من یستخلص الذي و

 :أنواع ثالثة إلي بتنویعها انتشارها نضبط أننا علي األقوال استقصاء من بدا

: أقوال ثمانیة النوع هذا حتت یندرج و المعرفة أهل مفاتیح غلقها یفتح أسرارا فكانت جمل، أو كلم من اقتضبت رموز أنها إلي یرجع األول النوع ة

 علیه اللّه صلّي رسوله منها المقصود ليع اللّه إطالع یثبتون لعلهم و ضعیفة روایات في األربعة الخلفاء إلي هذا نسب و به تعالي اللّه استأثر علم أنها األول

 جبیر بن سعید رواه المقطعة لحروفا لهذه مماثلة بحروف المفتتحة تعالي للّه صفات و أسماء من مقتضبة حروف أنها الثاني و. سفیان و الشعبي قاله و سلّم و

 و مجید، أو ملك إلي المیم و طیف،ل إلي الالم و أزلي، أو أول أو أحد إلي إشارة األلف مثال فألم أنس بن الربیع أو القرظي بن محمد قاله و عباس، ابن عن

 .به لهم أني و توقیف إلي بیانها في یحتاج هذا علي و ذلك، نحو

 محمد، من المیم و جبریل، من الالم و لّه،ال من األلف مثال، فألم المالئكة و سلّم و علیه اللّه صلّي الرسول أسماء و تعالي اللّه ألسماء رموز أنها الثالث

 .مواضعه في ذلك علي سننبه لعلنا و منها، فاتحة كل في توقیف من بد ال و الضحاك، قاله

 السور أوائل في المقطعة لحروفا هاته أن «الفتوحات» كتابه من منه 27 الفصل في المائة و التسعین و الثامن الباب في الدین محي الشیخ جزم الرابع

 بعدها ما كان إن صدقت فیقولون ،بها النطق بعد التالي یقوله ما إلي األسماء تلك أصحاب فتصغي لمالئكتها كالنداء كانت تلیت إذا أنها و للمالئكة أسماء

 .دعوي هو و غیره یقله لم هذا و له، فیستغفرون بحق أخبر و حقا نطق حقا مؤمن هذا یقولون و خبر،

 في« 1» التونسي ملوكة بنبا المعروف صالح بن محمد الشیخ قاله خاصة أوصافه و سلّم و علیه اللّه صلّي ءالنبي ألسماء كلها رموز أنها الخامس

 جملة عن به مكني لففاأل الخاصة، أوصافه و الكریمة أسمائه من طائفة عن به مكني السور فواتح في الهجاء حروف من حرف كل إن قال له «رسالة»

 فكلها منذر، و مبشر مثل حوهن و محمد عن به مكني المیم و الوجود، لب مثل صفاته عن به مكنيّ الالم و القاسم، أبي و كأحمد باأللف المفتتحة أسمائه

 معاویة محمد اإلسالم خشی تلمیذه «الرسالة» هذه علي علق و أحد، إلي القول هذا یعز لم و. یس في الحرف ذلك ظهور بدلیل نداء مقدر بحرف منادّي

 التزام القول هذا یردّ  و( 514 ددع بتونس الزیتونة جامع بخزنة موجودة أصلها و هي و) الفؤاد لمباحثه ینثلج مما لیست و التعداد، من فیها أكثر «تعلیقة»

 :قال من قول علي مبني یس في ظهروه من قاله ما و النداء حرف حذف

 مدلوال األسماء علي الدالة الحروف من ذلك بعد یس عد نفسه الشیخ ألن الهجاء حروف من حرف فیه الیاء ألن ضعیف هو و سید یا بمعني یس إن

 [.1:مریم] كهیعص من الیاء لنحو

 بقصة أخذا العالیة أبو قاله« 1» الجمّل بحساب األمة هذه دوام لمدة رموز أنها السادس القول

 و ألم عن اللّه رسول افسألو األشرف بن كعب و أخطب بن حیي و أخطب بن یاسر أبو جاء»: قال وثاب بن اللّه عبد بن جابر عن إسحاق ابن رواها

 ندري فال األمر علینا اشتبه الوافق المر و ص لهم قال و سلّم و علیه اللّه صلّي اللّه رسول فضحك سنة سبعون و إحدي السنین من األمة هذه أجل هذا قالوا

 «بالكثیر؟ أم نأخذ لقلیل أبا

 األمة، هذه مدة ألعداد وزارم العتبارها تقریر السور أوائل في المتقطعة الحروف هذه من أخري حروف بعدة إیاهم اللّه رسول جواب في لیس و. ه ا

 أما و. له مذهب ال المانع و نعالم إلي مرجعها و الجدل في بالنقض المسماة الطریقة نحو علي لزعمهم مفیدا یكون أن بإبطال فهموه ما إبطال أراد إنما و

 .جهلهم من تعجب فهو سلّم و علیه اللّه صلّي ضحكه

 عن الضحي أبو رواه. أفصل و أعلم اللّه أنا( المص) و أري، اللّه أنا( المر) و أعلم، اللّه أنا( ألم: )فنحو كلمة إلي رمز حرف كل رموز أنها السابع القول

 قد العرب بأن نظروه و. خرهاآ أو الكلمة وسط بحرف بمقابلته مرة و الكلمة، أول بحرف الحرف بمقابلة مرة أخذ ألنه له ضابط ال أنه یوهنه و عباس، ابن

 :زهیر قول ذلك من نثرا، و نظما الحروف تلك من تتألف كلمات من بدال المقطعة بالحروف تتكلم
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 تا  أن إال الشر أرید ال و   فا شرّ إن و خیرات بالخیر 

 (:قرطبي) اآلخر قال و. جملة كل من بحرف فأتي تشا، أن إال أراد و فشر شر إن و أراد

 فا أال كلهم جمیعا قالوا    تا أال ألجموا أال ناداهم 

 :حاتم بن عدي یخاطب عثمان عامل المغیرة بن الولید قال و. فاركبوا أال بالثاني و تركبون، أال األول بالحرف أراد 

 «1» اإلیجاف نسیت قد تحسبنّي ال   قاف قالت لنا قفي لها قلت 

 و. وقفت قالت أراد 

 «كلمة بشطر مسلم قتل علي أعان من»: الحدیث في

 :شقیق قال

 و. اقتل مكان اق یقول أن هو

 «شا بالسیف كفي»: أیضا الحدیث في

 :مولد هو و القمي عیسي بن لعلي قصیدة من «المبرد كامل» في و. شاهدا أي ،

 األسل برؤوس المنا تریك ت   الخافقا و العجاجة لیس و 

 :لبید قال «الجوهري صحاح» من «تلع» في و. المنایا تریك أي 

 فالسوبان بالحبس فتقادمت    فأبان بمتالع المنا درس 

 (:82 ص «خصائص»)  الفحل علقمة قال و. المنازل درس أراد 

 ملثوم الكتان بسبا مفدم   شرف علي ظبي إبریقهم كأن 

 :الراجز قال و. الكتان بسبائب أراد 

 األشل عبد في القتل استمر و   بركها بقباء ألقت حین 

 :فؤاد أبي قول و. األشهل عبد أي 

 الحبا سنابكها تذكي فكأنما   لجنوبها حائر حندل یدرین 

 :األخطل قال و. الحباحب أراد 

 األجد الجسرة إال الهم بصاحب   یبلغها ما بأرض مناها أمست 

 :مكانس ابن كقول التوریة مع كثیر هذا من للمتأخرین« 1»( المجلس -«المجالس طراز»)  وقع و. منازلها أراد

 للخطر مطلعا مستوفزا   لیلة زارني بدرا أنس لم 

 مر و سهال و أهال له قلت   ما بمقدار إال یقم فلم 

 علي السور فواتح فحرو حمل تصحیح بذلك أرید لست و الغریب االستعمال هذا مواقع في توسعة شواهده من أكثرت قد و مرحبا كلمة بعض أراد 

 .المرور من مرّ بجعل التوریة مع إلیه یشیر ما معها لیس و علیه القرآن تخریج یحسن ال ألنه ذلك

 الحروف جملة أن حاصله و مان،اإلی شعب إلي إیماء الثاني الباب في «الفتوحات» في جعلها و القلب، تزكیة من أحوال إلي إشارات أنها الثامن القول

 ثمانیة الحروف عدد فیكون فبالكش ذلك له حصل البضع حقیقة هي هنا الثمانیة و حرفا سبعون و ثمانیة الحروف تكرار علي القرآن سور أوائل في الواقعة

 یعلم حتي اإلیمان أسرار ألحد لیكم ال و اإلیمان، شعب هي الحروف فهذه «شعبة سبعون و بضع اإلیمان»: سلّم و علیه اللّه صلّي ءالنبي قد قال و سبعین و

 أنهم ال لو و معاند، و ؤمنم من بالتسلیم لها السامعین تلقي ثبوت مع معروفة غیر معان في واردة أنها زاعم یزعم كیف و. سورها في الحروف هذه حقائق

 .المعاندون تورك و السائلون لسأل القرائن علیه دلت معروفا معني منها فهموا
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 بل سلّم و علیه اللّه صلّي ءالنبي ليع ذلك أنكر من أول لكانوا بینهم متداوال مدلوال لها یعرفون كانوا العرب أن ال لو: العربي بن بكر أبو القاضي قال

 الرَّحْمنُ  م ا و   قالواف هذا من أوضح عن سألوا قد و قلت زلة علي حرصهم و عثرة إلي تشوفهم مع ذلك ینكروا فلم غیرهما و ص و فصلت حم علیهم تال

 الكتاب مقام یناسب ال ذلك و یحالتمل و األلغاز مخرج أخرج مما و العرب، كالم نوادر من فهو غیره و زهیر بیت من به استشهدوا ما أما و ،[60: الفرقان]

 .المجید

 .عةأرب األقوال من فیه و أفعاال أو أسماء الهیئات بتلك وضعت الحروف هاته أن إلي الراجعة األقوال یجمع الثاني النوع

 لسیبویه نسب و أسلم بن زید قاله ا،فیه وقعت التي للسور أسماء الفخر أنها اختاره و المتكلمین و العلماء من لجماعة أولها في األقوال عداد في التاسع

 فتكون السور أوائل يف الحروف هاته وقوع یعضده و لألكثر «الكشاف» صاحب نسبه و للخلیل أو ینصرف ال ما أبواب من السور أسماء باب «كتابه» في

 كما الحروف بأسماء العرب تسم بما القفال نظره و ج الرزمة و ب الكراسة نقول كما بها سمیت و السور، تلك علي بالعالمة أسماء جعلت قد الحروف هاته

 أوفي بن شریح قال و ذحج،م من قبیلة حاء و أقوال، و قاف، الجبل و نون، الحوت و غین، السحاب و عین، الذهب سموا و حارثة، والد الطائي الم سموا

 :العبسي أو العنسي

 التقدم قبل حامیم تال فهلّا شاجر الرمح و حامیم یذكرني 

 یكون أن الشأن إن ما بعدا القول هذا یبعد و[. 23: الشوري] بيالْقُرْ فِي الْم و دَّة  إِلَّا أ جْراً ع ل یْهِ أ سْئ لُكُمْ ال قُلْ: فیها التي[ 2 ،1: الشوري] عسق حم یرید 

 و الر و الم مثل سور عدة يف الحروف هذه اتحاد یرده أنه علي المسلمین، بإجماع السور مع مقروءة الحروف هذه وجدنا قد و المسمي في داخل غیر االسم

 .أوائلها في األخري السور أسماء توضع لم أنه و. حم

 أسماء كانت لو یناسبها ال ما عضهاب بعد وقع قد أنه یبطله و قتادة و السدي و الكلبي قاله علیها اصطلح للقرآن أسماء إنها جماعة قال و العاشر القول

 [.2 ،1: العنكبوت] النَّاسُ ح سِب  أ  الم و ،[2 ،1: الروم] الر ومُ غُلِب تِ الم نحو للقرآن،

 المفردة الحروف عن كتس و عسق حم یا كهیعص یا یقول كان أنه علي عن رووا اللّه أسماء من اسم هي منها مركبة حروف كل أن عشر الحادي القول

 ذلِك   الم مثل اللّه اسم عن نحوه أو خبرا یكون ألن بعده ما بین و بعضها بین االرتباط عدم یبطله و األقوال من تحته تندرج أن یناسبها ما إلي بها فیرجع

 [.2 ،1: األعراف] إِل یْك  أُنْزِل  كِتابٌ المص و[ 2 ،1: البقرة] الْكِتابُ

 تقرأ ال أنها كالمه یبطل و لیكم،ع نزل أي الْكِتابُ ذلِك  الم فالمراد نزل بمعني ألمّ فعل كتاب المص حروف فإن أفعال هي: الماوردي قال عشر الثاني

 .هعن باإلعراض حریا لكان القول هذا غرابة ال لو و الر و المص و كهیعص نحو جمیعها في یتأتي ال هذا علي أن األفعال بصیغ

 :األقوال من فیه و لذلك داعیة ألغراض بأسمائها مقصودة هجاء حروف الحروف هاته أن إلي الراجعة األقوال فیه تندرج الثالث النوع

 و التخاطب أصول و تعالي اللّه ماءأس منها تألفت مسمیاتها ألن بها تنویها بالقلم أقسم كما بها تعالي اللّه أقسم الحروف هاته أن: عشر الثالث القول

 بعدها ورد قد بأنها و البصریین دعن الجاللة اسم مع إال یحذف ال إذ القسم حرف لذكر بها مقسما كانت لو بأنها القول هذا هن و قد و األخفش، قاله العلوم

 مقسم علي قسمین بین الجمع استكرهوا دق و: الكشاف صاحب قال ،[1: الزخرف] الْمُبِینِ  الْكِتابِ و  حم و[ 1: القلم] الْق ل مِ و  ن: نحو قسم المواضع بعض في

 و العطف، واو أي لألسماء ءاألسما تضم التي هي لثانیةا الواو أن[ 2 ،1: اللیل] ت ج لَّي إِذا النَّهارِ و  ی غْشي إِذا اللَّیْلِ و : تعالي قوله في الخلیل قال حتي واحد

 جمعوا قد أنهم علي العطف واو حالفوات لهاته التالیة الواو بجعل تنفع قسمین جمع كراهیة أن و فیه مختلف الجاللة باسم الحذف اختصاص أن هذا عن الجواب

 :النابغة قال قسمین، بین

 الخامل ال و النكس ال حارث ال الفتي لنعم اللّه و اللّه و 

 علیهم المتلو الكتاب هذا أن في لنظرهم إیقاظا و للمشركین تبكیتا التهجیة في التعدید نمط علي مسرودة التهجي مساق سیقت أنها: عشر الرابع القول 

 الحروف بتهجي ذلك في بالشروع ألنفسهم یستأنس و المعارضة بمحاولة یغریهم كأنه كالمهم حروف عین من مؤلف كالم هو مثله بسورة باإلتیان تحدوا قد و

 المعارضة عن عجزهم یكون حتي بالكتّاب تعلمهم أول في الصبیان كتهجي فیلقنها اللغة، تقاطیع یعرف لم من معاملة بمعاملتهم بهم تعریضا النطق معالجة و

 بالقبول الخالفة و القوة من القول هذا و «الكشاف» في قال الفراء، و قطرب و المبرد القول هذا إلي ذهب قد و فیه، لهم معذرة ال عجزا المحاولة هذه بعد
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: البقرة] مِثْلِهِ  مِنْ  بِسُور ةٍ  ف أْتُوا: یقول تعالي اللّه ألن باإلعجاز مقصودة سورة كل أن السور فواتح في لوقوعها المناسبة تظهر و نختاره الذي هو و قلت و بمنزلة،

 معروف التهجي أن و أمره لظهور عنه یسألوا لم فلذلك المقصد هذا في ظاهر التهجي أن القول هذا یؤید و لمحاولته بالتمهید اإلعجاز به ما افتتاح فناسب[ 23

 ألن المتعلم معاملة عوملوا أنهم السامعون عرف للتعلیم صالح غیر مقام في التعلیم في المعهودة الكیفیة تلك علي الهجاء حروف ذكرت فإذا للتعلیم عندهم

 كهیعص في إال كتابیته أو تنزیله و القرآن بذكر المواقع غالب في الحروف هاته تعقیب الوجه هذا یعضد و بلیغ، بكالم اإلتیان عن العجز في كحاله حالهم

 بعضها تكریر و بعض، دون بالتهجي الحروف تلك بعض تخصیص وجه و[ 2 ،1: الروم] الر ومُ غُلِب تِ  الم و[ 2 ،1: العنكبوت] النَّاسُ ح سِب  أ  الم و[ 1: مریم]

 آل و مدنیة كلها جعلوها من قول علي البقرة عدا المكیة السور أوائل في الحروف هذه مواقع معظم أن یؤیده و الكالم، فصاحة لمراعاة لعله و نعلمه ال ألمر

 مختومة أسماؤها التي الحروف أیضا یؤیده و أولي، قصد بمكة النازل القرآن في التحدي قصد أن و مكة من الهجرة عهد بقرب نزلتا ألنهما ذلك لعل و عمران،

 سیأتي كما للخفة طلبا الكتّاب في للصبیان بها یتهجي التي الطریقة علي مقصودة السور فواتح قرئت الحاء و الطاء و الراء و الهاء و الیاء مثل ممدودة بألف

 .الم تفسیر من المبحث هذا آخر في قریبا

 ثم المقطعة، الحروف یانالصب یتعلم كما علموها قد كانوا مؤلفة ذلك بعد علیهم وردت إذا حتي المقطعة للحروف تعلیم أنها: عشر الخامس القول

 من كنانة و قریش بعض و ءطي بعض و الحیرة كأهل المدن بعض إال الكتابة یحسن من فیهم یكن لم إذ یعني یحیي، بن العزیز عبد قاله مركبة یتعلمونها

 العربیة البالد إلي نزحوا ألنهم كتابة أهل األمر ءبادي فكانوا المختلفة، العصور في متنوعة تقلبات الكتابة و القراءة في العرب أحوال تقلبت لقد و مكة، أهل

 و التسعة المعجم حروف وضع و تابةالك العرب علم من أول إرم بن ضخم أن التاریخ أثبت قد و الكتابة و القراءة مهد العراق و األلسن، تبلبل بعد العراق من

 فبقیت العلوم، مبادئ تلقي عن الهمح شغلهم و الكتابة، و القراءة الزمان بطول البادیة القبائل تناست( البادیة سكنوا أي) بادوا لما العرب إن ثم العشرین،

 الكتابة، و القراءة یعرفون بنجد ءطي نتفكا نزلوها التي المواطن إلي الكتابة نقلوا العرم سیل بعد تفرقوا لما ثم الحجاز، و الیمن كحواضر الحواضر في الكتابة

 الوضع من یریدون ءطي من بوالن يبن من نفر ثالثة الكتابة وضعوا الذین إن نجد و الحجاز أهل یقول لذلك و نجد ببالد القحطانیین من الوحیدة الفرقة هم و

 كتب في المتلمس قصة و الحیرة، و األنبار أهل عن تعلموه الخط أن تزعم بالحجاز فالعرب الكتابة یعلمون الحیرة أهل كان و بنجد، للعدنانیین علموها أنهم

 إذ الكتابة تناسوا قد لقحطانیین،ا نازحة من أنهم مع الخزرج و األوس كان لقد و. الحیرة أغیلمة من غالم الصحیفة له قرأ الذي كان إذ بذلك تذكرنا األدب

 یحسن من بدر یوم لمشركینا أسري في كان و بالمدینة الكتابة یحسن األنصار من أحد یكن لم أنه السیر في ورد فقد حروب، و فروسیة و زرع أهل كانوا

 اللّه عبد بنت الشفاء انتك و جماعة، في ثابت بن زید فتعلم الكتابة المدینة أهل غلمان من عشرة یعلم بأن یفتدي األسري من له مال ال من فكان ذلك

 فقد جوارهم في مدین أهل من ةالكتاب تعلموا الحجاز أهل أن یقتضي ما العرب أساطیر في یوجد و. المؤمنین أم لحفصة علمتها هي و الكتابة تحسن القرشیة

 أبناءه فجعل قرشت، و ص،سعف و كلمن، و حطي، و هوز، و أبجد، :هم و أبناء ستة له كان ملكا كان و مدین أهل من جندل بن المحض أن هي و قصة ذكروا

 و شعیب زمن في كان كلمنا نأ و بمدین، الباقین الثالثة جعل و نجد، و بالطائف حطیا و هوزا جعل و بمكة أبجد فجعل حولها ما و مدین بالد علي ملوكا

 مصنوعة القصة أن تضيیق فهذا ضغط و ثخذ بها ألحقوا ثم الملوك هؤالء أسماء الهجاء حروف فكانت قالوا« 1» الظلة یوم عذاب أخذهم الذین من هو

 إنها حقا و الحجاز، هلأ فألحقها مدین أهل معجم في تكن لم ضغظ و ثخذ حروف أن تقتضي و عقولهم تناسب سهلة بطریقة المعجم حروف األطفال لتلقین

 كما نصفها الموجود بل السور فواتح في الحروف جمیع وجود عدم یبعده القول هذا أن إال اللغات كل في الموجودة ال و االستعمال الكثیرة غیر الحروف من

 .«الكشاف» كالم من بیانه سیأتي

 أبو و األخفش و ثعلب قاله سامعال ذهن إلیقاظ یافتي قولك في التنبیه به المقصود النداء مثل السامع تنبیه منها قصد حروف أنها: عشر السادس القول

 أو الغفلة محل یكون من اطبخ إذا الحكیم إن: العنكبوت سورة تفسیر في الفخر قال ال، بل و ال القصائد أشهر إنشاد في یقول كما عطیة ابن قال عبیدة،

 حروف و النداء مثل كالما مقدمال ذلك یكون فقد المقصود في یشرع ثم المقدم ذلك بسبب إلیه المخاطب لیلفت شیئا المقصود الكالم علي یقدّم البال مشغول

 إذ متعینة التنبیه قصد علي لتهادال لتكون التهجي حروف من حروفا للتنبیه الحكیم فاختار السامع علیه لیقبل یصفق كمن صوتا المقدم یكون قد و االستفتاح،

 .مهم غرض علي للتنبیه فتمحضت مفهوم لها لیس
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 عربی(باشند )ابن. حروفی هستند كه هریك دال بر مطلبی در تزكيه قلب می16

اش داراي سمانیآپيامبري خواهد آمد كه كتاب هاي پيامبران آنها آمده بود كه . عالمتی براي اهل كتاب است )در دعده17

 حروف مقطعه است ]و هيچيك از كتب آسمانی قبلی چنين چيزي نداشته است[

 

 «یَسْطُرُونَ  ما وَ الْقَلَمِ وَ ن»( 2

 1دبرتیكی از حروف مقطعه است درباره اینكه به طور كلی مقصود از این حروف مقطعه چيست در « ن»دانيم كه می

 در این سوره هم دیدگاههاي زیر مطرح شده است:« ن»ح شد. عالوه بر آنها، در خصوص اقوالی مطر

نانكه در قرآن به كار رفته است چ« ماهی»در عربی به معناي « نون»است؛ ]مویدش هم آن است كه كلمه « ماهی». منظور 1

 ([87خوانده است )انبيا/« ذا النون»كریم، حضرت یونس را كه در شكم ماهی افتاد 

باشند؛ و برخی آن را تعبيري اند كه از عجایب آفرینش میهایی كه در دریا هستند دانستهبرخی این را همين ماهی

عباس، مجاهد، اند )ابنهاي خدا، كه آفرینش آن حتی بر آفرینش زمين مقدم بوده، قلمداد كردهاي از یكی از اولين آفریدهاستعاره

  1(.499ص ،10ج البيان، مقاتل، سدي، مجمع

                                                      
 و معجزة بها النطق فیكون الكتبة ةمهر بها ینطق كما القراءة نطق بأصول قد یقرأ لم الذي األمي ءالنبي أن هو و بالفعل إعجاز أنها: عشر السابع القول

 .بالحروف النطق علیه یعسر ال األمي ألن البطالن بیّن هذا

 لیقبلوا الحروف هذه لهم فأوردت[ 26: فصلت] فِیهِ الْغ وْا و  الْقُرْآنِ لِهذ ا ت سْم عُوا ال: فقالوا القرآن سماع عن یعرضون كانوا الكفار أن: عشر الثامن القول

 .عشر السادس القول من قریب هو و قطرب قاله قصد، بال یتلوها ما إلیهم فیقع منها المراد فهم طلب علي

 .مقطعة بحروف یفتتح القرآن أن أنبیائهم قبل من بها وعدوا الكتاب ألهل عالمة أنها: عشر التاسع القول

 من الكالم تألیف ألن هم و ذاه و الكالم، كحروف حروف من مؤلف أنه فأراهم القرآن بقدم سیقولون قوما أن اللّه علم: التبریزي قال: العشرون القول

 .أصواتها لقلة المقطعة الحروف داللة من حدوثه علي داللة أشد الكلمات أصوات

 .يالثان أو األول القول إلي یرجع هو و نفسه علي به اللّه أثني ثناء أنها عباس ابن عن روي: العشرون و الحادي القول

 بصورة الخط في رسمها أن و لمأ یقرأوا أن دون میم. الم. ألف مثل الهجاء حروف بأسماء إیاها المسلمین كافة قراءة أن شك ال و األقوال، جماع هذا

 درجات في متفاوت النوعین ینكذ تحت یندرج ما أن علي الجملة، في الثالث و الثاني النوعین علي االقتصار یعین و األول النوع أقوال جمیع یزیف الحروف

 كلمات أو أسماء من مقتضبة كانت ول الحروف هذه أن یبطلها عشر، السادس و عشر، الخامس و عشر، الثاني و الثامن، و السابع، و الثاني، األقوال فإن القبول،

 األقوال تلك من األرجح أن خلص ا،واهی تحتمها المندرجة األقوال من كان ما أسقطنا و النوعان هذان تعین فإذا. بأسمائها ال بمسمیاتها ینطق أن الحق لكان

 لتشریف بها أقسم أقساما كونها وأ فیها، هي الواقعة للسور أسماء كونها أو المعارضة، عن لعجزهم تسجیال و المعاندین لتبكیت الحروف تلك كون هي و: ثالثة

 أولها هو الثالثة األقوال هذه أرجح و األمیة حالة من إلخراجهم الكتابة فوائد إلي األمیین العرب تنبیه و الكتابة قدر
تنها اما زمخشري نه« األرضون علیه الذي الحوت هو»عباس و بقیه به همین عبارت بسنده كرده است كه . مرحوم طبرسي در نقل دیدگاه ابن 1

 (:250-249ص ،6ج المنثور، سخنان مكرري از این افراد در این معنا آورده است )الدر

 و العظمة في الشیخ أبو و حاتم أبى ابن و مردویه ابن و المنذر ابن و جریر ابن و حمید بن عبد و منصور بن سعید و الفریابي و الرزاق عبد أخرج

 اكتب له فقال القلم اهلل خلق شي أول ان قال عباس ابن عن المختارة في الضیاء و تاریخه في الخطیب و الصفات و األسماء في البیهقي و صححه و الحاكم

 فارتفع الْماءِ ع ل ى ع رْشُهُ كان  و  القلم ارتفع و الكتاب طوى ثم الساعة تقوم أن إلى كائن هو ما الیوم ذلك من فجرى القدر اكتب قال أكتب ما و رب یا فقال
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 الجبال فان بالجبال فأثبتت األرض فمادت النون فاضطرب النون ظهر على األرض و علیه األرض فبسطت النور خلق ثم السموات منه ففتقت الماء بخار

 ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن عباس ابن قرأ ثم القیامة یوم إلى األرض على لتفخر

 خلق ثم القیامة یوم إلى كائن هو ماب فجرى اجره فقال القلم اهلل خلق قال ی سْطُرُون  ما و   الْق ل مِ و  ن قوله في عباس ابن عن حمید بن عبد أخرج و

 ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن قال ثم األرض علیها فكبس النون هو و الحوت

 الْحُوتِ ت حْت  و  ن الْأ ر ضِی ظ هْرِه ا ع ل ى الَّتِي السَّم ك ةُ ن[ ت ع ال ى] ق وْلِهِ فِي هُع نْ اللَّهُ ر ضِي  ع بَّاسٍ ابْنِ ع نِ مُع نْع ناً م الِكٍ بْنُ السَّل امِ ع بْدُ ح دَّث نِي ق ال  فُر اتٌ

 یُكْت بُ  الَّذِي هُو  الْق ل مِ و   ی هْمُوثُ الثَّوْرِ  اسْمُ  و  لیواقن السَّم ك ةِ  اسْمُ و [ ت ع ال ى] اللَّهُ  إِلَّا الثَّر ى ت حْت   ی عْل مُ  م ا و  الثَّر ى الصَّخْر ةِ ت حْت  و  الصَّخْر ةُ الثَّوْرِ  ت حْت   و   الثَّوْرُ

 مِن   ع ل یْك  اللَّهُ أ نْع م  بِم ا ت أ نْ م ا ی قُولُ  بِم جْنُونٍ ر بِّك  بِنِعْم ةِ أ نْت  ما آد م  ب نِي أ عْم ال  الْم ل ائِك ةُ ی كْتُبُ ی قُولُ ی سْطُرُون  ما و  الْع ال مِین  ر بِّ عِنْد   الَّذِي الْح كِیمُ  الذِّكْرُ بِهِ

 ( 495ص الكوفي، فرات تفسیر. )بِم جْنُونٍ مُح مَّدُ ی ا الْقُرْآنِ و  الن بُوَّةِ

 الْم اءِ  ف وْق  ف ارْت ف ع  دُخ اناً  اءِالْم  مِن  أ خْر ج  السَّم اء  ی خْلُق  أ نْ أ ر اد  ف ل مَّا ع ل یْهِ  شُهُع رْ ف ك ان  الْم اءُ ج لَّ  و  ع زَّ  اللَّهُ خ ل ق  م ا أ وَّل  أ نَّ غ یْرِهِ  و  ع بَّاسٍ ابْنِ ع نِ رُوِي 

 الَّذِي هُو  الْحُوتُ و  وتٍحُ ع ل ى الْأ رْض  خ ل ق  و  الْإِثْن یْنِ و  الْأ ح دِ فِي ی وْم یْنِ فِي ر ضِین أ  س بْع  ف ج ع ل ه ا ف ت ق ه ا ثُمَّ و احِد ةً أ رْضاً ف ج ع ل هُ الْم اء  أ یْب س  ثُمَّ السَّم اء  ف سُمِّي 

 الصَّخْر ةُ  هِي  و   یحِالرِّ ع ل ى الصَّخْر ةُ و  ص خْر ةٍ ع ل ى الْم ل كُ و  م ل كٍ ظ هْرِ ع ل ى ف االصَّ و  الصَّف ا ع ل ى الْم اءُ و  الْحُوتُ و  ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن كِت ابِهِ فِي اللَّهُ ذ ك ر هُ

 خ ل ق   و  فِیه ا الْجِب ال  ق خ ل  و  بِكُمْ ت مِید  أ نْ ت ع ال ى ق ال  ك م ا ف ق رَّتْ الْجِب ال  ل یْه اع  اللَّهُ ف أ رْس ى الْأ رْضُ ف ت ز لْز ل تِ الْحُوتُ ف اضْط ر ب  ص خْر ةٍ فِي ف ت كُنْ رْآنِالْقُ فِي الَّتِي

 ثُمَّ ق وْلِهِ  إِل ى ی وْم یْنِ  فِي ض الْأ رْ خ ل ق  بِالَّذِي ل ت كْفُرُون  إِنَّكُمْ أ  ت ع ال ى ق ال  ك م ا رْبِع اءِالْأ  ی وْمِ  و  الثَّل اث اءِ ی وْمِ  فِي ی وْم یْنِ فِي ل ه ا ی نْب غِي م ا و  ش ج ر ه ا و  أ هْلِه ا أ قْو ات 

 ی وْمِ و  الْخ مِیسِ ی وْمِ يفِ ی وْم یْنِ فِي س بْعاً ج ع ل ه ا و  ف ت ق ه ا ثُمَّ و احِد ةً س م اءً اف ج ع ل ه  ت ن فَّس  حِین   الْم اءِ ن فْسِ مِنْ الد خ انُ ذ لِك  ف ك ان  دُخانٌ هِي  و  السَّماءِ إِل ى اسْت وى

 الْم ل ائِك ةِ  مِن  خ لْق ه ا س م اءٍ كُلِّ فِي ج ع ل  و  أ يْ أ مْر ها س ماءٍ كُلِّ فِي أ وْحى و  ت ع ال ى ال ق  ثُمَّ الْأ رْضِ و  السَّم او اتِ خ لْقُ فِیهِ جُمِع  لِأ نَّهُ بِالْجُمُع ةِ سُمِّي  إِنَّم ا و  الْجُمُع ةِ

 (313ص ،54ج األنوار، بحار. )الْب ر دِ  جِب الِ  و « 1» الْبِح ارِ و 

 بُخ اراً  مِنْهُ أ خْر ج  ثُمَّ رِباًمُضْط  م اءً ف ص ار  ذ وَّب هُ ثُمَّ أ خْض ر  ج وْه راً خ ل ق  الْأ رْضِ و  اءِالسَّم  خ لْق  أ ر اد  ل مَّا ت ع ال ى اللَّه  أ نَّ الْخ ب رِ  فِي و ر د  لِلْك یْدُرِيِّ، النَّهْجِ ش رْحُ

 أ رْض  مِنْهُ ف خ ل ق  ب داًز  الْم اءِ ذ لِك  مِنْ ج ع ل  ثُمَّ س بْعاً ف ج ع ل ه ا السَّم اء  تِلْك  ق ف ت  ثُمَّ دُخانٌ هِي  و  السَّماءِ إِل ى اسْت وى ثُمَّ ق ال  ك م ا السَّم اء  مِنْهُ« 1» ف خ ل ق  ك الد خ انِ

 س م اءٍ كُلِّ ب یْن  ج ع ل  و  ین أ ر ضِ س بْع  الْأ رْضِ تِلْك  مِنْ ش قَّ ثُمَّ الْأ رْضِ ج مِیعِ أ صْلُ نَّه الِأ  الْقُر ى أُمَّ م كَّةُ تُس مَّى لِذ لِك  و  الْك عْب ةِ ت حْتِ مِنْ كُلَّه ا الْأ رْض  ب س ط  ثُمَّ م كَّة 

 ع ل ى الْأ رْض  ن ق ل  ىح تَّ الْع رْشِ ت حْتِ مِنْ  م ل كاً ب ع ث  ثُمَّ  الْأ رْضِ ه ذِهِ و   سَّم اءِال ه ذِهِ ب یْن  ك ذ لِك  و  أ رْضٍ و  أ رْضٍ كُلِّ  ب یْن  ك ذ لِك  و  ع امٍ خ مْسِمِائ ةِ  م سِیر ة  س م اءٍ و 

 و  ق رْنٍ أ لْف  أ رْب عُون  ل ه ا ان ك  الْج نَّةِ  مِن  ب ق ر ةً الْم ل كِ ذ لِك  ق د مِ لِق ر ارِ  ب ع ث  ثُمَّ غْرِبِالْم  إِل ى الْأُخْر ى و  الْم شْرِقِ إِل ى إِحْد اهُم ا ف ب ل غ تْ الْی د یْنِ م دَّ و  عُنُقِهِ و  م نْكِبِهِ 

 إِنَّ  و  الْی اقُوتِ و  السَّن امِ ىع ل  الْم ل كِ ذ لِك  ق د م ا ف اسْت ق رَّ  أُذُنِه ا و  الْب ق ر ةِ تِلْك  مِ س ن ا ب یْن  یُوض ع  ح تَّى الْأ عْل ى الْفِرْد وْسِ مِن   ی اقُوتاً ب ع ث  و  ی دٍ  و  رِجْلٍ أ لْف  أ رْب عُون 

 الْب حْرُ  ج ز ر  أ نْف اس ه ا ق ب ض تْ إِذ ا و  الْب حْرُ  م دَّ الْب ق ر ةُ ت ن فَّس تِ ف إِذ ا الْأ رْضِ بِإِز اءِ نُوفِه اأُ م ن اخِر  إِنَّ و   الْع رْشِ ت حْتِ إِل ى الْأ رْضِ أ قْط ارِ  مِنْ ل مُرْت فِع ةٌ  الْب ق ر ةِ تِلْك  قُرُون 

 ع ل ى م رَّاتٍ س بْع  صَّخْر ةِال تِلْك  س ع ةِ  مِقْد ارُ ف ی زِیدُ ص خْر ةٍ فِي ف ت كُنْ  ق وْلِهِ  فِي م ان لُقْ ع نْ اللَّهُ ح ك ى الَّتِي هِي  و  ص خْر ةً الْب ق ر ةِ تِلْك  ق و ائِمِ لِق ر ارِ ل ق خ  ثُمَّ ذ لِك  مِنْ

 ذ لِك  ظ هْرِ ع ل ى ةِالصَّخْر  تِلْك  بِو ضْعِ ت ع ال ى أ م ر  و  الْحُوتُ الن ونُ و  الْق ل مِ و  ن ف ق ال  اللَّهُ أ قْس م  الَّذِي هُو  و  حُوتاً خ ل ق  ثُمَّ أ ر ضِین  س بْعِ و  س م او اتٍ س بْعِ مِقْد ارِ

 (29ص ،54ج األنوار، بحار. )بِقُدْر تِهِ الرِّیح  اللَّهُ ی حْف ظُ و  الرِّیحِ ع ل ى الْم اء  أ مْس ك  و  الْم اءِ فِي الْحُوت  ذ لِك  ج ع ل  و  الْحُوتِ

 ثُمَّ  ج مِیعاً رْضِالْأ  فِي ما ل كُمْ  خ ل ق  الَّذِي هُو   ت ع ال ى ق وْلِهِ فِي م سْعُودٍ بْنِا ع نِ مُرَّة  أ بِي و  ع بَّاسٍ ابْنِ ع نِ م الِكٍ أ بِي ع نْ و  الصَّالِحِ أ بِي ع نْ الس دِّي  ر و اهُ

 دُخ اناً  الْم اءِ مِن  خْر ج أ  الْخ لْق  ی خْلُق  أ نْ أ ر اد  ف ل مَّا الْم اءِ ق بْل  خ ل ق  م ا غ یْر  ش یْئاً ی خْلُقْ ل مْ و  الْماءِ ع ل ى ع رْشُهُ كان  ج لَّ و  ع زَّ اللَّه  إِنَّ ق ال  السَّماءِ إِل ى اسْت وى

 الْأ رْض   ف خ ل ق  الْإِثْن یْنِ ی وْم  و  الْأُحُدِ ی وْم  ی وْم یْنِ فِي أ ر ضِین  س بْع  ف ج ع ل  ف ت ق ه ا ثُمَّ د ةًو احِ أ رْضاً ف ج ع ل هُ الْم اء  أ یْب س  ثُمَّ س م اءً ف س مَّاهُ ع ل یْهِ س م اف  الْم اءِ ف وْق  ف ارْت ف ع 

 و  ص خْر ةٍ ع ل ى م ل كُالْ و  م ل كٍ ظ هْرِ ع ل ى الصَّف اةُ و  ص ف اةٍ ظ هْرِ ع ل ى الْم اءُ و  الْم اءِ فِي الْحُوتُ و  الْق ل مِ و  ن الْقُرْآنِ فِي اللَّهُ ذ ك ر هُ الَّذِي الن ونُ الْحُوتُ و  حُوتٍ ع ل ى

 الْجِب ال   ع ل یْه ا ىف أ رْس  الْأ رْضُ ت ز لْز ل تِ  و  اضْط ر ب تْ و   الْحُوتُ ف ت ح رَّك  أ رْضِالْ فِي ل ا و   السَّم اءِ فِي ل یْس تْ لُقْم انُ ذ ك ر ه ا الَّتِي الصَّخْر ةُ  هِي   و  الرِّیحِ فِي الصَّخْر ةُ

 (315ص ،54ج نوار،األ بحار. )ر واسِي  فِیها ج ع ل  و  ت ع ال ى ق وْلُهُ ف ذ لِك  الْأ رْضِ ع ل ى ت فْخ رُ الْجِب الُ و  ف ق رَّتْ

 بلكه از همین افراد احادیثي كه به پیامبر ص نسبت داده شده نیز آورده است:
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 بل(تدبر ق 4(. )توضيح در دیدگاه شماره499ص ،10ج البيان، عباس، مجمعاست )ابن« الرحمن». یكی از حروف 2

( 499ص ،10ج البيان، شود[ است. )حسن، قتاده، ضحاك، مجمع]مُركّب، جوهري كه براي نوشتن استفاده می« دوات. »3

 [3و  2توان یافت، مانند حدیثنيز در تایيد این دیدگاه میدوات است و احادیثی « نون»]یكی از معانی كلمه 

 (499ص ،10ج البيان، . لوحی از نور است )منسوب به پيامبر ص، مجمع4

 (499ص ،10ج البيان، ؛ و مجمع2. نام نهري در بهشت است. )حدیث5

 (3اي از فرشتگان الهی است. )حدیث. نام فرشته6

 (1است. )حدیث هاي پيامبر اكرم ص. نامی از نام7

ها كه ممكن است در نظر اول با هم ناسازگار به نظر برسد با همدیگر قابل الزم به ذكر است كه بسياري از این دیدگاه

اش بر اند و آیت اهلل حسن زاده آملی در تعليقهاز معانی فوق با هم یكی شده 6تا  3معانی  3جمع است چنانكه در حدیث

دهند كه دیدگاههاي دیگر را هم با این ( توضيحی عرفانی می23ص ،2)مقدمه الفالح، مفتاح ةترجم فی النجاح كتاب منهاج

 1كنند.دیدگاهها جمع می

                                                      
 و  ع زَّ ب ن ار  بِهِ خ طَّ الَّذِي الْق ل مُ و  الْأ ر ضِین  ق ر ارُ ع ل یْه ا الَّتِي السَّم ك ةُ الن ونُ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  قال الْق ل مِ و  ن قوله في عباس ابن عن مردویه ابن أخرج

 (249ص ،6ج المنثور، الدر) الْك اتِبُون الْكِر امُ ق ال  ی سْطُرُون  ما و  ض ر ر هُ و  ن فْع هُ و  ش رَّهُ و  خ یْر هُ الْق د ر  ج لَّ

 ءٍش يْ كُلَّ ق ال   أ كْتُبُ م ا ق ال   و  الْحُوتُ و  الْق ل مُ اللَّهُ  خ ل ق  م ا أ وَّل  إِنَّ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  ق ال  ع بَّاسٍ ابْنِ ع نِ  مردویه ابن و الطبراني و جریر ابن أخرج و

 (249ص ،6ج المنثور، الدر) لمالق القلم و الْحُوتُ ف الن ونُ ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن ق ر أ  ثُمَّ الْقِی ام ةِ ی وْمِ إِل ي ك ائِنٍ
. آیدمى پدید مركب سیاهى ماده آن از كه است شده حوت ن و است شده وجودى نورى كلمات جمیع كتابت منشأ كه است دوات صدر ما اول . ن 1

 .ووو ارضین همه حامل و همه حیات آب حوت ن و

 نور نهاد قدم كه رجاه در وجود پس است شده نوشته نور مداد این از وجودى كلمات و حروف همه و است نور كه مدادى كرد تفسیر مداد به را ن

 .است سیاه مركّب آن بهترین كه است مركّب كتبى حروف مداد. است

 عین رایت او آیت هر بود   عین آیت كتبى قرآن بود 

 است حروف دیگر الف بمانند   است الوف عینى عالم در الف 

 الهى نور عینیش حروف   سیاهى باشد كتبیش حروف 

 كه نخستین صادر ونن و است نون حضرت آن اسماى از یكى و است نخستین صادر عروج حسب به سلّم و آله و علیه اللَّه صلّى محمّدیّه حقیقت 

 كه نیست پوشیده و. مُبِینٍ إِمامٍ فِي أ حْص یْناهُ ءٍش يْ كُلَّ و  اندمنتقش او بر وجودى نورى كلمات كه مرشوشى نور و منشور رقّ آن یعنى است ارض حامل

 .الْماءِ ع ل ى ع رْشُهُ كان  و  است آب به حوت حیات

 :گوید «جذوات» اول در میر مرحوم

 عینان العینین من عین كلّ في   رقم یحفظهما لم عینان عینان 

 نونان النّونین من نون كلّ في   قلم یكتبهما لم نونان نونان 

 رجوع «نكته یك و هزار» 663 نكته به امر این در. است مرتبه پنج حضرات، و قلب و قیامت انواع و نكاحات اقسام و ذكر و حمد چون را نون 

 97 -93 ص) مطلوبست نیز آنست سومین و سى اقول قال كه «التّوحید قواعد» شرح در «القواعد تمهید» 33 بند و( 1 ط 1 ج 456 -454 ص) شود
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 «یَسْطُرُونَ  ما وَ الْقَلَمِ وَ ن»( 3

 این قلمی كه بدان سوگند خورده شده چيست؟

الم ماوراء در ایق عالم را متناسب با عاي از فرشتگان خداوند است كه همه حقالف. اشاره به حقيقتی ماورایی و فرشته

 (3و  2لوح محفوظ تثب و ضبط كرده است. )حدیث

پيامبر ص  ( خواه از این جهت كه اوست كه حقایق شریعت اسالم را از1ب. اشاره به حقيقت اميرالمومنين است )حدیث

طر برخورداري اه از این جهت كه به خابتمامه دریافت كرد و در عالم نشر داد )همانند قلم، كه كارش نشر مطالب است( خو

 معرفی اسالم در عالم گردید؛ یا ...« قلم»اش العادهاز فصاحت و بالغت فوق

 كرد.هاي عادي ماست كه اگر آنها نبودند فرهنگ و تمدن بشري چنين گسترشی پيدا نمیج. اشاره به همين قلم

 شناسينكته تخصصي انسان

 3تدبر ،221جلسه برتري و تمایز انسان از سایر موجودات اشاره شد. )مثالقبال بارها به جایگاه زبان در 

/31-2-http://yekaye.ir/baqareاند )مانند دریدا( افزایيم كه آن طور كه برخی از فيلسوفان مغرب زمين نشان داده( اكنون می

كتابتی همراهش باشد وجود ندارد )حتی وي معتقد است كه كتابت بنوعی بر سخن گفتن تقدم  اساساً هيچ زبانی بدون اینكه

 دارد(

 د. ...

 

 «یَسْطُرُونَ  ما وَ الْقَلَمِ وَ ن»( 4

ات نازل شده بر كرد و آیات كنونی را دومين دسته آیدعوت می« خواندن»اولين آیاتی كه بر پيامبر ص نازل شد او را به 

 ( و در این آیات بر قلم و نوشتن تاكيد شده است.اند )توضيح در شان نزولدانستهپيامبر 

 پاسخ به شبهه

پندارند قرآن مكاشفات شخصی پيامبر ص بوده كه توسط خود ایشان و تحت تاثير فرهنگ زمانه وي به قالب برخی می

اند )كه چون را شاهدي بر توهم خویش دانسته لفظ درآمده است، و كثرت سخن از صراط و سبيل و باغ و رود در قرآن كریم

شان تجارت و راهزنی بوده، این مفاهيم برایشان مهم است( و كرده و كار اصلیاینان در مناطق بی آب و علف زندگی می

دن و آمد به جاي آن تعابير از ادبيات نوشتن و چاپ كرمحور میاند اگر پيامبر ص امروزه و در یك جامعه متمدن دانشگفته

برد. وجود این آیات، آن هم در زمره اولين آیات نازل شده بر پيامبر ص، خط بطالنی است بر توهم مذكور؛ پيامبري ... بهره می

                                                      
 و. مطلوبست قلم و لوح و ن نیز در و عرش پنجگانه اقسام در عربى الدین محیى عارف شیخ «المستوفز عقلة» رساله .است عرش پنج نیز عرش و( 1 ط

 بفرماید رجوع آن هشتم و پنجاه فصّ شرح ،«فارابى فصوص» بر ما شرح به باشدمى بیشتر تفصیل و تفسیر طالب قلم و لوح و حوت و نون در كسى اگر

http://yekaye.ir/baqare-2-31/
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آورد در فضاي خواندن و شمارند، اولين مطالبی كه میاي كه باسوادهاي آن انگشتكه تاكنون نخوانده و ننوشته، در جامعه

 نوشتن و قلم و سطر است.

 کملهت

آب و علف بودن زندگی آنها نيست؛ بلكه ما هم وقتی بخواهيم یك علت كثرت تعابير مربوط به باغ و رود و ... نيز بی 

كنيم. آیا اینكه چنين انداز بسيار زیبا را تصویر كنيم تصاویري همچون آبشار نياگارا درون جنگلهاي انبوه را مطرح میچشم

كنيم؛ یا فطرت هر انسانی از آب و علف زندگی میشی از این است كه در سرزمين بیتصاویري براي ما هم جذاب است نا

 برد؟سرسبزي و صدا و منظره آب روان لذت می

 

 این را در کانال نگذاشتم

  «یَسْطُرُونَ ما وَ»( 5

 مقصود از این تعبير چيست؟

شود؛ )در آنچه با قلم نوشته می و سوگند به قلم ي موصوله بدانيم آنگاه تقدیر كالم این بوده است:«ما»را « ما»الف. اگر

تواند مراد سوگند كه در این صورت می این صورت به آنچه نوشته شده )امر مكتوب و مسطور( سوگند خورده شده است(

 البيان،مجمع)كنند. شود ویا اعمال آدميان كه ثبت و ضبط مینویسند اعم از آنچه كه بدانها وحی میآنچه كه فرشتگان میباشد به 

هاي انسانها كه باعث شده انسان موجودي متفاوت از سایر حيوانات شود ( یا سوگند باشد به مطلق نوشتنه500، ص10ج

 هاي قرآن كریم، یا ...، بند ج( یا سوگندي باشد به نوشته3)تدبر

و كتابت آن )در این صورت به خود  ي مصدریه بدانيم آنگاه تقدیر كالم این بوده است: سوگند به قلم«ما»را « ما»ب. اگر 

 (500، ص10ج البيان،مجمع)نوشتن سوگند خورده شده است( 

 

 

 15/4/1396                              بِم جْنُونٍ ر بِّك   بِنِعْم ةِ أ نْت  ما    2 هی( آ68قلم )سوره ( 468

 ترجمه

 مجنون نيستی. –به لطف پروردگارت –كه تو 

 شأن نزول

زده و دیوانه كرده است؛ پس این آیه گفتند كه شيطانی او را جنجریح روایت شده است كه در مورد پيامبر ص میاز ابن

 زده، دیوانه[ نيستی.مجنون ]= جن –به لطف پروردگارت –نازل شد كه: تو 

 250ص ،6ج المنثور، الدر
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 أَنْتَ  ما فنزلت شيطان به لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ آله و سلم و عليه اهلل صلى للنبی یقولون كانوا قال جریج ابن عن المنذر ابن أخرج

 بِمَجْنُون رَبِّكَ بِنِعْمَةِ

 حديث

 ( عبدالواحد بن مختار انصاري از امام باقر ع روایت كرده كه ایشان فرمودند:1

رساند حتی اگر بگویند اش بگویند ضرري به او نمیعبدالواحد! اگر مردي صاحب نظر و رأي باشد، هرچه مردم درباره

 رسد حتی اگر ]تنها[ بر قله كوهی مشغول عبادت خدا باشد تا مرگش فرا رسد. كه او دیوانه است؛ و ضرري به او نمی

 245ص ،2ج الكافی،

 الْأَنْصَارِيِّ  الْمُخْتَارِ بْنِ الْوَاحِدِ عَبْدِ عَنْ یَسَارٍ بْنِ فُضَيْلِ عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ع: جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ

 جَبَلٍ رَأْسِ عَلَى كَانَ  لَوْ وَ  یَضُرُّهُ مَا وَ مَجْنُونٌ قَالُوا لَوْ وَ  لَهُ النَّاسُ قَالَ مَا الرَّأْيِ ذَا عَلَى كَانَ  إِذَا رَجُلًا یَضُرُّ مَا الْوَاحِدِ  عَبْدَ یَا

 .الْمَوْتُ یَجِيئَهُ حَتَّى اللَّهَ یَعْبُدُ

 

اند كه مبتال به صرع است. ( روایت شده كه پيامبر اكرم ص در حال عبور از جایی بود دید مردم دور شخصی جمع شده2

 اند؟كرد: اینان براي چه جمع شده سوال

 اي كه به صرع مبتال شده است. گفتند به خاطر دیوانه

 خواهيد شما را از كسی كه واقعا دیوانه است آگاه كنم؟فرمود: این دیوانه نيست. آیا می

 گفتند: بله یا رسول اهلل!

 پهلوى و نگرد،مى خود راست و چپ به چشم گوشه با و داردبرمى گام تكبّر و ناز بافرمود: دیوانه واقعی كسی است كه 

. چنين كسی است كه دیوانه است؛ اما این كه جلوي شماست، صرفا فردي مبتال ]به بردمى سو آن و سو این به شانه با را

 بيماري[ است.

 238ص األخبار، معانی

 قَالَ بِالْبَصْرَةِ الْجَلُودِيُّ الْبَصْرِيُّ یَحْيَى بْنُ الْعَزِیزِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الطَّالَقَانِیُّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 أَبِی عَنْ الْجُعْفِیِّ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ يهِأَبِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ زَكَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 یَقُولُ: الْأَنْصَارِيَّ اللَّهِ عَبْدِ بْنَ جَابِرَ سَمِعْتُ قَالَ ع الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ

 َمجْنُونٍ  عَلَى لَهُ فَقِيلَ  هَؤُلَاءِ  اجْتَمَعَ مَا عَلَى ص فَقَالَ إِلَيْهِ یَنْظُرُونَ النَّاسُ عَلَيْهِ اجْتَمَعَ قَدِ وَ مَصْرُوعٍ بِرَجُلٍ ص اللَّهِ رَسُولُ مَرَّ

 الْمَجْنُونِ  حَقَّ الْمَجْنُونَ إِنَّ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا بَلَى قَالُوا اْلمَجْنُونِ حَقَّ بِالْمَجْنُونِ أُخْبِرُكُمْ لَا أَ بِمَجْنُونٍ هَذَا مَا فَقَالَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ یُصْرَعُ

 .الْمُبْتَلَى هَذَا وَ الْمَجْنُونُ فَذَاكَ بِمَنْكِبَيْهِ  جَنْبَيْهِ الْمُحَرِّكُ عِطْفَيْهِ فِی النَّاظِرُ مِشْيَتِهِ فِی الْمُتَبَخْتِرُ

 تدبر

 «بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما( »1
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 (499، ص10البيان، جقبل آمد. )مجمعاین آیه جواب قسمی است كه در آیه 

 خداوند قسم خورد به قلم، كه اي پيامبر، تو الحمدهلل مجنون نيستی.

خواند )شان نزول جلسه قبل( او را دیوانه خواندند پيامبر اكرم ص هنوز دعوتش را عمومی نكرده بود و فقط نماز می

 (.51)قلم/

 ثمره اخالقی

 ردارد، حتی اگر بهترین انسانها باشد در معرض بدترین توهين ها قرار خواهد گرفت.خواهد در راه خدا گام بكسی كه می

 (1دهيم، از حرف مردم نترسيم. )حدیثایم یا كار درستی انجام میپس اگر به مطلب درستی رسيده

 

 «بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما( »2

 در این آیه چيست؟« به نعمت پروردگارت»مقصود از 

 باء سببيه است؛ یعنی به سبب نعمت خدا؛ كه این چند معنی دارد:« بـ»الف. 

 (499ص ،10ج البيان،مجمع) . این نعمت خداست كه موجب شده كه دیوانگی در تو راه نيابد.1الف.

نعمت  خواهد بفرماید كسی كه ما بر اوچون نعمت خدا شامل حال توست پس تو دیوانه نيستی؛ به تعبير دیگر، می 2الف.

 (499، ص10البيان، ج؛ مجمع368، ص19ایم، امكان ندارد كه دیوانگی در او راه یابد. )الميزان، جنبوت و حكمت و ... بخشيده

 ... 3الف.

باء مصاحبت است؛ یعنی همراه با این نعمت خدا كه شامل حال تو شده، تو دیوانه نيستی؛ كه این هم چند گونه « بـ»ب. 

 تواند معنی شود:می

 (499ص ،10ج البيان،مجمع ؛368ص ،19ج الميزان،) . شبيه اینكه بگویيم الحمد هلل كه تو دیوانه نيستی.1ب.

. تو دیوانه نيستی، و نعمت از آن خداست؛ یعنی این عبارت تقریر و تایيدي است بر دیوانه نبودن تو؛ شبيه جایی كه 2ب.

 (499ص ،10ج البيان،مجمعشوند: سبحانك اللهم و بحمدك. )گفته می

 . ...3ب.

 ج. ...

 «بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما( »3

 به كسی كه باالترین مرتبه عقل در ميان بشر را دارد، دیوانه گفتند!

 شناسینکته تخصصی جامعه

ن را باور كنند. اي باشد كه عامه مردم آكنند تهمت به گونهزنند، سعی میزمانی كه براي تخریب یك نفر تهمتی به او می

اند و چرا به پيامبر ص تهمت دیوانگی زدند؟ ظاهرا بدین جهت كه وقتی افرادي بسيار از حد عادي باالتر باشند، نامتعارف

 اند قرار داد.هایی كه مذمومتوان او را در زمره نامتعارفكسی كه نامتعارف شد براحتی می

 تر از خود بدانند.كنند او را پستعادي تحملش را ندارد؛ پس سعی میدر واقع، وقتی مطلب از حدي فراتر رود، ذهنهاي 
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 «بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما( »4

 دهد كه تو دیوانه نيستی!خدا به پيامبرش دلداري می

 پس 

 كند.نمی دهد اما آنها را از یاد نبرده، و به حال خود رهاها قرار میاگرچه خداوند اولياءاهلل را در سختی

 

 «بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما( »5

 دهد كه تو دیوانه نيستی!خدا به پيامبرش دلداري می

 دیوانگی چيست كه حتی ممكن است پيامبر ص را در معرض این تهمت قرار دهند؟!

 شناسینکته تخصصی جامعه

 «ه است؟واقعا چه كسی دیوان»شناسی این است كه از بحثهاي جالب جامعه

 اما معيار عقل درست و حسابی چيست؟« كسی كه عقل درست و حسابی ندارد»گویيم غالبا در مواجهه اول می

شناسی، مردم به كسی اگر خوب بنگریم، اگرچه عقل سالم به لحاظ فلسفی معناي خاص خود را دارد؛ اما به لحاظ جامعه

 تارهاي وي را درك نكنند.گویند كه شبيه آنها رفتار نكند و منطق رفدیوانه می

 تاملی با خویش

ارزد كه براي اینكه ما را دیوانه نشمرند همرنگ جماعت رنجيم. اما آیا میهمه ما از اینكه ما را دیوانه بدانند بشدت می

 شویم؟! شاید توجه به همين نكته بوده كه در اشعار عرفا، دیوانگی مدح شده است:

 مطلب ما ز دیوانگان طاعتِ وراي

 دانست گنه عاقلی ما مذهب شيخِ كه

47https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

پندارند در پيش خواهد و اگر عقل بتواند به منطق آنان پی ببرد، او نيز این مسيري كه اذهان عادي آن را دیوانگی می

 گرفت:

 آتش زند عاقل زاهد صد خرمن در

 نهادیم دیوانه دل بر ما كه داغ این

371https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 است خوش چون زلفش بند در دل كه داند اگر عقل

 ما زنجير پی از گردند دیوانه عاقالن

10https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 كند:و آنگاه چنين انسانی دیگر بر اساس منطق مادي و عادي زندگی نمی

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh47/
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh371/
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh10/
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 كند؟ چه را جان شناخت ترا كه كس آن

 كند؟ چه را خانمان و عيال و فرزند

 بخشی جهانش دو هر كنی دیوانه

 كند؟! چه را جهان دو هر تو یدیوانه

491https://ganjoor.net/moulavi/shams/robaeesh/sh/  

 

 «بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما( »6

 (173، ص10جعصمت و مصونيت پيامبر ص در سایه لطف الهی است. )تفسير نور، 

 

 

 16/4/1396                              م مْنُونٍ غ یْر   ل أ جْراً ل ك   إِنَّ و     3 هی( آ68قلم )سوره ( 469

 ترجمه

 منت[.پایان ]بیو یقيناً برایت اجري است بی

 نكات ترجمه

 «مَمْنُون»

بر او منت  وكردن، و در حق كسی نيكی كردن  گفته اند كه در اصل بر دو معنا داللت دارد: قطع « منن»درباره ماده 

تواند به معناي می« غير ممنون»تواند صحيح باشد. ( و در این آیه هر دو معنی می267ص ،5ج اللغة، المقایيس عجمگذاشتن )م

 «.منتپاداش بی»پایان( باشد و یا به معناي پاداش قطع نشدنی )= بی

 1اختالف قرائت

 حديث

 روایت شده است:( از امام باقر ع 1

فرماید: فرستد و میجبرئيل در روز جمعه در عرفات بر پيامبر ص نازل شد و گفت: محمد! همانا خداوند به تو سالم می

 ت اميرالمومنين ع.( با والی3)مائده/« امروز دین شما را برایتان كامل كردم، و تمام نمودم نعمتم را بر شما»به امتت بگو 

 نی طوالنی بيان فرمودند تا اینجا كه:و ]امام باقر ع[ سخنا

                                                      
 و پاورقي ذیل آن مراجعه كنید. 1. به حدیث 1

https://ganjoor.net/moulavi/shams/robaeesh/sh491/
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؛ گویی  -ود منظورشان پيامبر ص ب-زند بينيد كه چشمانش در حدقه دور میپس برخی از منافقان به همدیگر گفتند: نمی

ي حاضر است انجام كه ]نعوذ باهلل[ دیوانه است و به خاطر پسر عمویش به فتنه افتاده ]= فریفته او شده و به خاطرش هر كار

 كرد!ار را میاو را چه شده كه دست وي را باال برد؟! اگر توانش را داشت كه او را مثل قيصر و كسري كند این ك  دهد[؛

خواهد قرآن بخواند؛ پس ساكت شدند؛ در این لحظه پيامبر خدا ص فرمود: بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ مردم دانستند كه می

كه  -« دیوانه نيستی -به لطف پروردگارت  –نویسند؛ تو ؛ سوگند به قلم و آنچه مینون»پس ایشان این آیات را قرائت فرمود: 

به خاطر اینكه آنچه در مورد حضرت علی ع « پایانبی است اجري برایت یقيناً و» -منظورش آن چيزي بود كه منافقان گفتند 

بينند؛ كه كدام از بينی و میاري؛ پس بزودي میو همانا تو از خلق و خویی عظيم برخورد»شد را ابالغ كردي؛ باید ابالغ می

 1و چنين نازل شد.« ایدشما به فتنه افتاده

 497ص الكوفی، فرات تفسير

 ولُ:یَقُ ع عَلِیٍّ بْنَ مُحَمَّدَ سَمِعْتُ قَالَ أَبِيهِ عَنْ اوُسٍطَ عَنْ[ مُعَنْعَناً] الْجُعْفِیُّ مَخْلَدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 الْيَوْمَ لِأُمَّتِكَ قُلْ [ لَكَ] یَقُولُ وَ السَّلَامَ یُقْرِئُكَ اللَّهَ إِنَّ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ الْجُمُعَةِ یَوْمَ بِعَرَفَاتٍ ص النَّبِیِّ  عَلَى[ ع] جَبْرَئِيلُ نَزَلَ

 تَرَوْنَ  مَا لِبَعْضٍ الْمُنَافِقِينَ بَعْضُ  فَقَالَ طُولٌ فِيهِ كَلَاماً فَذَكَرَ ع لِبٍطَا أَبِی بْنِ عَلِیِّ بِوَلَایَةِ  تِینِعْمَ عَلَيْكُمْ أَتْمَمْتُ وَ دِینَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ

 فَقَالَ لَفَعَلَ قَيْصَرَ وَ ىكِسْرَ مِثْلَ یَجْعَلَهُ َأنْ قَدَرَ لَوْ بِضَبْعِهِ رَفَعَ بَالُهُ امَ عَمِّهِ بِابْنِ افْتَتَنَ قَدِ وَ مَجْنُونٌ كَأَنَّهُ النَّبِیَّ یَعْنُونَ تَدُورَانِ عَيْنَيْهِ

 ما یَسْطُرُونَ ما وَ الْقَلَمِ وَ  ن فَقَرَأَ فَأَنْصَتُوا عَلَيْهِ نَزَلَ قَدْ  قُرْآنَالْ أَنَّ النَّاسَ[ فعلم] یُعْلِمُ الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ[ بَارَكَ  وَ] ص النَّبِیُّ

 خُلُقٍ  لَعَلى نَّكَإِ وَ عَلِیٍّ فِی بَلَّغْتَ مَا بِتَبْلِيغِكَ مَمْنُونٍ غَيْرَ راًلَأَجْ لَكَ ِإنَّ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنَ قَالَ مَنْ یَعْنِی بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ

 .الْحَدِیثَ ذَكَرَ وَ نَزَلَتْ هَكَذَا وَ قَالَ الْمَفْتُونُ بِأَیِّكُمُ یُبْصِرُونَ وَ فَسَتُبْصِرُ. عَظِيمٍ

 

ص فرمودند: براي  ( حرب بن شریح از امام باقر ع روایت كرده كه ایشان از اميرالمومنين ع روایت كردند كه پيامبر خدا2

 امتم چنان شفاعت كنم كه خدا ندایم دهد: محمد! راضی شدي؟ و من بگویم: پروردگارا! راضی شدم.

ین است كه: اترین آیه قرآن كریم گویيد اميدواركنندهخطاب به حرب[ فرمود: اي اهل عراق! شما می سپس ]امام باقر ع

م كه در حق خویش افراط كردید؛ از رحمت خداوند اي بندگان اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسِهِمْ عَلى أَسْرَفُوا الَّذِینَ عِبادِيَ یا»

 (؟53)زمر/« تواند[ همه گناهان را ببخشد[نااميد نباشيد ]كه خداوند ]می

 گویيم.گفتم: بله ما چنين می

ند به آینده خداو و در»فرماید: گویيم اميدواركننده ترین آیه در كتاب خداوند این است كه میفرمود: اما ما اهل بيت می

 ( و این همان شفاعت است.5)ضحی/« فرماید كه راضی شويتو چنان اعطا می

                                                      
مقام تفسیر آیه است؛ اما ممكن است این از باب اختالف قرائات بوده باشد. مویدش این روایت اي ترجمه شد كه گویي امام در . متن به گونه 11

 :ق ال  أ بِیهِ ع نْ الْخُز اعِيِّ، مُح مَّدٍ بْنِ  ج عْف رِ ع نْ  الْخ یْرِ أ بِي ع نْ  أ حْم د ، بْنِ ج عْف رِ  ع نْ ت فْسِیرِهِ  فِي النَّضْرِ : أ بُو358ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد است در

 .الْم فْتُونُ  بِأ یِّكُمُ[ ق وْلِهِ] إِل ى[ ب ل غ  أ نْ إِل ى س اق ه ا و ] ب لَّغْت  م ا ع لِيٍّ فِي ت بْلِیغِك  فِي م مْنُونٍ  غ یْر  ل أ جْراً ل ك  إِنَّ و  ن ز ل   ی قُولُ  اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س مِعْتُ
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 5711ص الكوفی، فرات ؛ تفسير447-446ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 الْمَوْصِلِیُّ  سَدٍأَ بْنِ عِمْرَانَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا ئُالْمُقْرِ حُبَيْشٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَيْنُ[ حَدَّثَنَا] الثَّقَفِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِی

: قَالَ  عَلِیٍّ بْنُ مَّدُمُحَ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا الْبَزَّازُ شُرَیْحٍ بْنُ حَرْبُ نَاحَدَّثَ عَاصِمٍ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا الْمُرَادِيُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا:[ قَالَ]

 : قَالَ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ أَبِيهِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ، بْنُ مُحَمَّدُ عَمِّی حَدَّثَنِی

  .رَضِيتُ رَبِّ: أَقُولُفَ! مُحَمَّدُ یَا رَضِيتَ -رَبِّی یُنَادِيَ حَتَّى لِأُمَّتِی أَشْفَعُ :ص اللَّهِ رَسُولُ: قَالَ

 رَحْمَةِ  مِنْ واتَقْنَطُ ال أَنْفُسِهِمْ عَلى أَسْرَفُوا الَّذِینَ عِبادِيَ یا» نِالْقُرْآ فِی آیَةٍ أَرْجَى إِنَّ: تَقُولُونَ الْعِرَاقِ أَهْلِ مَعْشَرَ إِنَّكُمْ: قَالَ ثُمَّ

 «اللَّهِ 

 . ذَلِكَ لَنَقُولُ إِنَّا: قُلْتُ 

 .َفاعَةُالشَّ هِیَ وَ «فَتَرْضى رَبُّكَ یُعْطِيكَ لَسَوْفَ وَ»[: تَعَالَى قَوْلُهُ] اللَّهِ كِتَابِ فِی آیَةٍ أَرْجَى إِنَّ نَقُولُ الْبَيْتِ، أَهْلَ لَكِنَّا وَ: قَالَ

 

ور به او واگذار گوید: امام صادق ع خطاب به من فرمود: همانا رسول اهلل ص كسی بود كه ام( اسماعيل بن عبدالعزیز می3

= به دیگران ] هنِ  منّت پس ،ما بخشش است این»نتش را عطا كرد و فرمود شده بود؛ خداوند تبارك و تعالی به سليمان سلط

رد و ( و به پيامبرش حضرت محمد ص هم ]امور واجب و حرام را[ واگذار ك39)ص/« حساب و كتاببى نگهدار یا ببخش[

 (7/)حشر« دارد خودداري كنيددهد بگيرید و آنچه شما را از آن بازمیآنچه رسول به شما می»فرمود: 

يرخوردن یك نفر گفت: بله، به رسول خدا ص ]احكام مربوط به[ زراعت ]= زكات[ و شير دادن ]= احكام مربوط به ش

 و ارث[ واگذار شد.

به وي اختيار بناگاه امام صادق ع از شدت عصبانيت برافروخته شد و فرمود: در هر چيزي، به خدا سوگند در هر چيزي ]

 داده شد[.

 380ص ،1ج الدرجات، بصائر

 لِی قَالَ: قَالَ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضُ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدٍ: بْنُ جَعْفَرُ

 بِغَيْرِ  مْسِكْأَ أَوْ فَامْنُنْ عَطاؤُنا هذا» فَقَالَ مُلْكَهُ  سُلَيْمَانَ لَىإِ فَوَّضَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ إِلَيْهِ یُفَوَّضُ كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ

  «فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاكُمْ ما وَ هُفَخُذُو الرَّسُولُ آتاكُمُ ما» فَقَالَ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ إِلَى فَوَّضَ اللَّهَ إِنَّ وَ« حِسابٍ

 !الضَّرْعِ وَ الزَّرْعِ فِی إِلَيْهِ مُفَوَّضاً ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ إِنَّمَا رَجُلٌ فَقَالَ

 2.ءٍشَیْ كُلِّ فِی اللَّهِ وَ ءٍشَیْ كُلِّ فِی فَقَالَ مُغْضَباً عُنُقَهُ عَنْهُ ع جَعْفَرٌ فَلَوَى

                                                      
 م ا ق ال  أ رْج ى اللَّهِ كِت ابِ فِي آی ةٍ أ ي  ع ع لِيٍّ بْنِ لِمُح مَّدِ قُلْتُ: ق ال  الْب صْرِيِّ شُر یْحٍ بْنِ ح رْبِ ع نْ مُع نْع ناً عُب یْدٍ بْنِ الْق اسِمِ بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث نِي ق ال  فُر اتٌ.  1

 ف أ یْشٍ  قُلْتُ ق ال  ذ لِك  ن قُولُ ل ا[ بیت] الْب یْتِ أ هْل  ل كِنَّا ق ال  اللَّهِ ر حْم ةِ مِنْ ت قْن طُوا ال أ نْفُسِهِمْ  ع لى أ سْر فُوا الَّذِین  ي عِبادِ یا ی قُولُون  قُلْتُ ق ال  ق وْمُك  فِیه ا ی قُولُ

 .الشَّف اع ة  اللَّهِ و  الشَّف اع ة  اللَّهِ و  الشَّف اع ة  ف ت رْضى ر ب ك  یُعْطِیك  ل س وْف  و  ن قُولُ ق ال  فِیه ا ت قُولُون [ ءٍش يْ ف أ يَّ]
 آمده نیز قابل توجه است: 266ص ،1ج الكافي،و  385ص ،1ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات . این حدیث كه در بصائر 2
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 تدبر

 «مَمْنُونٍوَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ ( »1

 چيست؟« اجر غيرممنون»مقصود از 

كه پایان  ( و این همان نعمتهاي بهشتی است369، ص19شود )الميزان، جالف. اجر و پاداشی است كه هيچگاه تمام نمی

 (500، ص10مجمع البيان، جپذیرد. )نمی

( و چون 500، ص10مجمع البيان، جاس، عبشود )ابنب. به هر پيامبري اجر تمام كسانی كه به او ایمان آورد هم داده می

 پایان خواهد بود.دین پيامبر ص ما تا قيامت ادامه دارد اجر او بی

 (500، ص10مجمع البيان، ج گذارند )ابومسلم،ج. اجري است كه هيچ منتی بر او نمی

( ]كه 2ایشان )حدیث شود و هيچ حدي ندارد مگر رضایت خودد. اجازه شفاعتی است كه در قيامت به ایشان داده می

 ([28، فجر/راضِيَةً مَرْضِيَّةً ) البته رضایت و خواست ایشان كامال مطابق با رضایت و خواست خداوند است

یشان در همه اسوره حشر،  7ه. حق تشریعی است كه خداوند به ایشان تفویض كرده، كه بنابر تفسير امام باقر ع از آیه

 (3امور حق تشریع دارند )حدیث

بحر المحيط، آید )غير مقدر( )الري حساب نشده )غيرمحسوب( )مجاهد( و ظاهرا مقصود این است كه در اندازه نمیو. اج

و( یا تاي )= فوق حساب و كتابِ تواند مقصود این باشد كه تو روي آن حساب خاصی باز نكرده( ]البته می236، ص10ج

 كشيم[ب نمیهایی كه به خاطرش دیگر از تو حساب و كتااینكه پاداش

 1ز. ...

 

 «وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ( »2

 نهایت شد.توان در همين عمر محدود عملی با تاثيري نامتناهی انجام داد و مستحق پاداش بیمی

                                                      
 ع نْ  ر جُلٌ ف س أ ل هُ ع هِاللَّ ع بْدِ أ بِي عِنْد  كُنْتُ: ق ال  أ شْی م  بْنِ مُوس ى ع نْ ب كْرٍ يأ بِ بْنِ ب كَّارِ ع نْ یُونُس  ع نْ عِمْر ان   أ بِي بْنِ ی حْی ى ع نْ ه اشِمٍ بْنُ إِبْر اهِیمُ ح دَّث ن ا

 یُشْر حُ  ق لْبِي ك اد  ىح تَّ اللَّهُ  ش اء  م ا ذ لِك  مِنْ  ف د خ ل نِي أ خْب ر هُ م ا بِخِل افِ خْب ر هُف أ  الْآی ةِ تِلْك  ع نْ ف س أ ل هُ  ر جُلٌ ع ل یْهِ د خ ل  ثُمَّ بِه ا ف أ خْب ر هُ  اللَّهِ كِت ابِ  مِنْ  آی ةٍ

 الْآی ةِ  تِلْك  ع نْ  س أ ل هُ ف  آخ رُ  ع ل یْهِ د خ ل   و  كُلَّهُ الْخ ط اء  ه ذ ا یُخْطِي ه ذ ا إِل ى جِئْتُ و  شِبْهِه ا و  بِالْو اوِ یُخْطِي ل ا بِالشَّامِ ق ت اد ة  أ ب ا ت ر كْتُ  ن فْسِي فِي ف قُلْتُ بِالسَّك اكِینِ

 سُل یْم ان   إِل ى ف وَّض   اللَّه  إِنَّ أ شْی م  ن ابْ ی ا ف ق ال  إِل يَّ الْت ف ت  ثُمَّ ق ال  ت ع م دٌ ع نْهُ لِك ذ  أ نَّ ع لِمْتُ و  ن فْسِي ف س ك ن تْ ص احِب يَّ أ خْب ر  و  أ خْب ر نِي م ا بِخِل افِ ف أ خْب ر هُ بِع یْنِه ا

 ر سُولِ إِل ى وَّض  ف  ف م ا ف انْت هُوا ع نْهُ ن هاكُمْ ما و  ف خُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما ف ق ال  ص ن بِیِّهِ إِل ى ف وَّض  و  حِسابٍ بِغ یْرِ أ مْسِكْ أ وْ ف امْنُنْ ع طاؤُنا هذا ف ق ال  ع د اوُد  بْنِ

 .إِل یْن ا ف وَّض هُ ف ق دْ ص اللَّهِ

گذاریم زیرا متن در جایي نمي« منت»است و در نقطه مقابل زمخشري گفته كه مقصود دقیقا همان است كه « بدون عمل». ضحاك گفته مقصود  1

اي كه ابوحیان اشاره كرده این سخن وي دسیسه( اما همان طور 585، ص4است كه تفضل ابتدایي باشد اما اجر در برابر عمل شخص است )الكشاف، ج

اند كه با توجه به نسبت خدا با ( و عالمه طباطبایي نیز بخوبي توضیح داده237، ص10براي توجیه نظر معتزله )دسیسة االعتزال( است )البحر المحیط، ج

 (369، ص19جي ما هم بر ما منت دارد. )المیزان، هامخلوقات هر عملي كه انسان انجام دهد نیز با تفضل الهي است و خدا در همه پاداش
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 نحوه استنباط از آیه

ست ی از جانب خداگویند؛ و گاهی بخشش ابتدایمی« اجر»هاي الهی گاهی بر اساس عمل شخص است كه به آن بخشش

 گویند.« فضل»كه به آن 

. اگر در جایی دارد، هرچه عملی بيشتر و پرثمرتر باشد، اجر و پاداش بيشتري دارد« عمل»همواره تناسبی با « اجر»پس 

 داشی شده است؛به ميان آمده، پس عملی كه انجام داده، تاثيري نامتناهی داشته كه مستحق چنين پا« پایاناجر بی»سخن از 

 شوند:یپایان )جاودان( مگذارد كه به خاطر آن سزاوار عذاب بیچنانكه در نقطه مقابل ظلمشان چنان در عالم اثرمی

سپس )در روز قيامت( به كسانى كه ستم ؛ كْسِبُونتَثُمَّ قيلَ لِلَّذینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إاِلَّ بِما كُنْتُمْ »

 (52)یونس/« شوید؟كردید كيفر داده مىشود: بچشيد عذاب جاودان را! آیا جز در مقابل آنچه كسب مىگفته مى اندكرده

 شناسيثمره انسان

اش تواند این ظرفيت را شكوفا كند، البته چون این دنيا محدود است، ثمرهنهایت دارد و در همين دنيا میانسان ظرفيت بی

 رسد.می« عذاب خلد»یا « اجر غيرممنون»د كرد و به را در جهان دیگر برداشت خواه

 

 «وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ( »3

 پایان و نامحدود شده است؟چرا پيامبر اكرم ص سزاوار اجري بی

اسالم  ، بند ب( و دین1كند )تدبرآورند را هم دریافت میالف. چون هر پيامبري اجر تمام كسانی كه به دین او ایمان می

 آخرین شریعت است كه تا قيامت ادامه دارد؛ پس ثمره كار پيامبر اسالم ص )و لذا: پاداش او( انقطاعی نخواهد داشت.

ب. ایشان با ابالغ و تثبيت والیت، تداوم هدایت پس از مرگ خود تا قيامت را تضمين نمود، لذا اجرش هم هيچگاه قطع 

 (1شود )اقتباس از حدیثنمی

پذیر اللهی است و شعاع وجودي او محدودیتپيامبر خاتم برترین مخلوق خداوند و مظهر اصلی مقام خليفةج. چون 

 شدنی نيست.نيست؛ لذا ثمرات او هم قطع

 د. ...

 «وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ؛ ونٍما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُ ( »4

 (173، ص10دارد. )تفسير نور، جها استوار نگه مین را در برابر تهمتتوجه به لطف و پاداش الهی، انسا

 

 

 17/4/1396                                 ع ظیمٍ  خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك  و     4 هی( آ68قلم )سوره ( 470

 ترجمه

 و براستی كه تو بر ]ملكات و[ سجایاي اخالقی بزرگی ]استوار[ هستی.
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 نكات ترجمه

 «خُلُق»

  /seen-http://yekaye.ir/ya-036-79توضيحاتی گذشت  170)آفرینش( قبال در جلسه « خلق»درباره ماده 

باشد و مقصود می« ده شدهآنچه آفری»به معناي « خُلُق»دارد؛ پس « ما یُفعَل»داللت بر « فُعُل»افزایيم كه وزن اكنون تنها می

رود یماي است كه شخص بر آن سرشته شده و غالبا در مورد سجایاي باطنی به كار آن طبيعت و سجيه و ملكات نفسانی

شخص ستقر در م( و گاه ]به داللت التزامی[ به معناي شيوه و روال و عادت 117، ص3التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج)

 (156، ص5البحرین، جعاست )مجم« اخالق»( و جمعِ آن 137)شعراء/« إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ»باشد: ]یا اشخاص[ می

ریم به كار رفته است تنها همين دوبار در قرآن ك« خُلُق»بار در قرآن كریم به كار رفته، اما كلمه  261« خلق»اگرچه ماده 

 (.137و شعراء/ 4)قلم/

 1شأن نزول

 حديث

اي بعد از رحلت پيامبر ص بر اصحاب پيامبر ص وارد شد و اعتراض كرد كه چرا شما همه فضيلتها را به پيامبر یهودي( 1

 1، حدیث170داد. فرازهایی از این روایت در جلسه ی طوالنیدهيد و اميرالمومنين ع به او پاسخخودتان نسبت می

 /79-036-seen-http://yekaye.ir/ya33-7/   4حدیث 426و جلسه-ahzab-http://yekaye.ir/al  2، حدیث428و جلسه 

9-33-ahzab-http://yekaye.ir/al/  دهم كه خدایی آن یهودي ایمان آورد و گفت: شهادت می ایان این گفتگوپگذشت. در

اي اي به هيچ نبیدهم كه خداوند درجهدهم كه ]حضرت[ محمد ص رسول خداست و شهادت میجز اهلل نيست و شهادت می

                                                      
 له فقال عنقه في فجرت خلفه من أعرابي جذبه إذ یمشي هو فبینما قویة حاشیة ذا نجرانیا بردا لبس قد ص كان قد أنه اآلیة هذه نزول سبب . قیل 1

. خلقه من أحد بها یمدح لم مدحة بهذه اهلل فمدحه ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك  و  تعالى قوله فنزل بعطائه له أمر و مبتسما إلیه فالتفت محمد یا عطائي أعطني

 (133ص ،1ج ،(للدیلمي) الصواب إلى القلوب إرشاد)

 الْح اشِی ةُ  ف أ ثَّر تِ  لْح اشِی ةِا غ لِیظُ ن جْر انِيٌّ بُرْدٌ ع ل یْهِ  ك ان  و   ش دِیداً ج ذْباً  ف ج ذ ب هُ  أ عْر ابِيٌّ ف أ دْر ك هُ أ صْح ابِهِ ب عْضُ م ع هُ  و  ی مْشِي ك ان   ص اللَّهِ ر سُول  أ نَّ رُوِي  ف ق دْ

 و   أ ذ اهُ قُر یْشٌ أ كْث ر تْ  ل مَّا و  بِإِعْط ائِهِ  أ م ر   و  ف ض حِك  ص اللَّهِ ر سُولُ إِل یْهِ  لْت ف ت  ف ا عِنْد ك  الَّذِي اللَّهِ  م الِ  مِنْ  لِي ه بْ  مُح مَّدُ ی ا ق ال  ثُمَّ ج ذْبِهِ  شِدَّةِ مِنْ  ص عُنُقِهِ  فِي

 (99ص ،1ج ورام، مجموعة) ع ظِیم خُلُقٍ ل ع لى نَّك إِ و  ت ع ال ى اللَّهُ ق ال  ف لِذ لِك  ی عْل مُون  ل ا ف إِنَّهُمْ لِق وْمِي اغْفِرْ اللَّهُمَّ ق ال  ض رْب هُ

 :شد مطرح فوق روایت دو در كه اخالقي بر است شاهدي اما نیست نزول شان بیان مقام در حدیث این

 ب حْرُ  ی ا ع اللَّهِ ع بْدِ وأ بُ لِي ق ال  ق ال  السَّقَّاءِ ب حْرٍ ع نْ اللَّهِ ع بْدِ  بْنِ ح رِیزِ  نْع  عِیس ى بْنِ ح مَّادِ  ع نْ  أ بِیهِ ع نْ  اللَّهِ ع بْدِ أ بِي بْنِ أ حْم د  ع نْ أ صْح ابِن ا مِنْ عِدَّةٌ

 ج اء تْ إِذْ لْم سْجِدِا فِي ج الِسٌ  ی وْمٍ ذ ات  ص اللَّهِ ر سُولُ ب یْن ا ق ال  ب ل ى قُلْتُ ن ةِالْم دِی أ هْلِ مِنْ  أ ح دٍ ی د يْ فِي هُو  م ا بِح دِیثٍ أُخْبِرُك  ل ا أ  ق ال   ثُمَّ  یُسْرٌ الْخُلُقِ حُسْنُ 

 النَّبِي   ل ه ا ف ق ام  م رَّاتٍ ث ل اث  ذ لِك  ف ع ل تْ ح تَّى ش یْئاً ص النَّبِي  ل ه ا ی قُلْ ل مْ و  ش یْئاً  قُلْت  ف ل مْ ص النَّبِي  ل ه ا ف ق ام  ث وْبِهِ بِط ر فِ ف أ خ ذ تْ ق ائِمٌ هُو   و  نْص ارِالْأ  لِب عْضِ ج ارِی ةٌ

 ش یْئاً  ل هُ ت قُولِین  ل ا م رَّاتٍ ث ل اث  ص اللَّهِ ر سُول  ح ب سْتِ« 3» ف ع ل  و  بِكِ اللَّهُ ع ل ف  النَّاسُ ل ه ا ف ق ال  ر ج ع تْ ثُمَّ ث وْبِهِ مِنْ« 2» هُدْب ةً ف أ خ ذ تْ خ لْف هُ هِي  و  الرَّابِع ةِ فِي

 ف اسْت حْی یْتُ  ف ق ام  ر آنِي ذ ه اأ خْ أ ر دْتُ ف ل مَّا بِه ا لِی سْت شْفِي  ث وْبِهِ  مِنْ هُدْب ةً آلِخُذ  لِيأ هْ ف أ رْس ل نِي م رِیضاً ل ن ا إِنَّ ق ال تْ إِل یْهِ ح اج تُكِ ك ان تْ م ا ش یْئاً ل كِ  ی قُولُ هُو   ل ا و 

 (102ص ،2ج الكافي،. )ف أ خ ذْتُه ا أ خْذِه ا فِي أ سْت أْمِر هُ أ نْ أ كْر هُ و  ی ر انِي هُو  و  آخُذ ه ا أ نْ مِنْهُ

http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-7/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-7/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-9/
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حمد نسبت به انبياء و فضيلتی به هيچ پيامبري نداد مگر اینكه همه آنها را براي حضرت محمد ص جمع كرد و براي حضرت م

 چندین برابر آن درجات را افزود.

( 7عمران/لم )آلعدهم كه تو از راسخان در عباس خطاب به اميرالمومنين ع گفت: اي ابا الحسن! من شهادت میدر اینجا ابن

 هستی.

ل با همه جعز و  اميرالمومنين ع فرمود: عجب از تو! آیا انتظار داشتی آنچه گفتم را نگویم در حق كسی كه خداوند

 «.همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی»عظمتش او را عظيم شمرد و فرمود: 

 226-210ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 قَدْ  كَانَ مْأَحْبَارِهِ وَ الشَّامِ ودِیَهُ مِنْ یَهُودِیّاً إِنَّ: الَقَ ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِيهِ َعنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ رُوِيَ

 بْنُ عَلِیُّ فِيهِمْ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ فِيهِ مَجْلِسٍ إِلَى جَاءَ مْدَلَائِلَهُ عَرَفَ وَ ع الْأَنْبِيَاءِ صُحُفَ وَ الزَّبُورَ  وَ الْإِنْجِيلَ وَ  التَّوْرَاةَ قَرَأَ

 أَنْحَلْتُمُوهَا إِلَّا ضِيلَةًفَ لِمُرْسَلٍ لَا وَ دَرَجَةً لِنَبِیٍّ  تَرَكْتُمْ مَا مُحَمَّدٍ ةَأُمَّ  یَا فََقالَ الْجُهَنِیُ  سَعِيدٍ أَبُو وَ  مَسْعُودٍ ابْنُ  وَ عَبَّاسٍ ابْنُ وَ طَالِبٍ أَبِی

 فَضِيلَةً  مُْرسَلًا لَا وَ دَرَجَةً نَبِيّاً اللَّهُ أَعْطَى َما نَعَمْ ع طَالِبٍ  أَبِی بْنُ یُّعَلِ فَقَالَ عَنْهُ الْقَوْمُ فَكَاعَ عَنْهُ؟ أَسْأَلُكُمْ عَمَّا تُجِيبُونِّی فَهَلْ نَبِيَّكُمْ

 لَكَ  سَأَذْكُرُ نَعَمْ لَهُ الَقَمُجِيبِی؟  أَنْتَ فَهَلْ الْيَهُودِيُّ لَهُ فَقَالَ فَةًمُضَاعَ أَضْعَافاً الْأَنْبِيَاءِ عَلَى مُحَمَّداً زَادَ وَ  ص لِمُحَمَّدٍ  جَمَعَهَا قَدْ وَ إِلَّا

 ... ص فَضَائِلِهِ فِی الشَّاكِّينَ لِشَكِّ إِزَالَةٌ فِيهِ ونُیَكُ وَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْنَ بِهِ اللَّهُ یُقِرُّ مَا ص اللَّهِ رَسُولِ فَضَائِلِ مِنْ الْيَوْمَ

 إِلَّا فَضِيلَةً مُرْسَلًا لَا وَ دَرَجَةً نَبِيّاً اللَّهُ أَعْطَى مَا أَنَّهُ أَشْهَدُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ  وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ فَإِنِّی الْيَهُودِيُّ لَهُ قَالَ

 دَرَجَاتٍ. ذَلِكَ أَضْعَافَ  الْأَنْبِيَاءِ عَلَى مُحَمَّداً زَادَ وَ ص لِمُحَمَّدٍ جَمَعَهَا قَدْ وَ

 الْعِلْمِ. فِی الرَّاسِخِينَ مِنَ أَنَّكَ الْحَسَنِ أَبَا یَا أَشْهَدُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ لِعَلِیِّ عَبَّاسٍ ابْنُ فَقَالَ

 «.عَظِيم خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ» فَقَالَ عَظَمَتِهِ فِی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ اسْتَعْظَمَهُ مَنِ نَفْسِ فِی قُلْتُ مَا أَقُولُ لَا لِی مَا وَ وَیْحَكَ فَقَالَ

 

 گوید: بر امام صادق ع وارد شدم و ایشان فرمود:( ابواسحاق نحوي می2

همانا تو بر خُلُقِ »را با محبت خویش ادب كرد آنگاه فرمود:  –صلی اهلل عليه و آله و سلم  –همانا خداوند پيامبرش 

گوید قبول كنيد و شما را از هرچه باز آنچه رسول می»ود: آنگاه ]امور شریعت را [ به او واگذار كرد و فرم« عظيمی هستی

 ( 7)حشر/« دارد اطاعت كنيدمی

و همانا پيامبر خدا صلی اهلل عليه و آله ]این مقام را[ به حضرت علی ع واگذار كرد و او را در این مقام تثبيت نمود ]یا: 

 او را امام قرار داد[ 

 پس شما تسليم شدید و مردم انكار كردند؛

پس به خدا سوگند قطعا كه ما دوستتان داریم ]یا: قطعا كه براي شما كافی است[ كه وقتی ما چيزي گفتيم شما همان را 

 بگویيد و وقتی ما ساكت شدیم ساكت شوید؛ و ما بين شما و خدایيم ]= مسئوليت شما در پيشگاه خدا برعهده ماست[؛ 

 ت با امر خویش ]یا: در مخالفت با امر ما[ خيري قرار نداده است.و به خدا سوگند كه خداوند براي هيچكس در مخالف

 172ص عشر، الستة األصول
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 عَلَى -آلِهِ وَ يْهِعَلَ اللَّهُ صَلَّى -نَبِيَّهُ أَدَّبَ  اللَّهَ إِنَّ :فَقَالَ امُالسَّلَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ  النَّحْوِيِّ، إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ

 الرَّسُولَ  طِعِیُ  مَنْ وَ»« فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاكُمْ  ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ  آتاكُمُ  ما وَ »: فَقَالَ إِلَيْهِ فَوَّضَ« عَظِيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ»: فَقَالَ مَحَبَّتِهِ،

 اللَّهِ  فَوَ النَّاسُ، جَحَدَ وَ ]ائْتَمَنَهُ[ فَسَلَّمْتُمْ أَثْبَتَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ لِیٍّعَ إِلَى فَوَّضَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ نَبِیَّ إِنَّ وَ« اللَّهَ  أَطاعَ فَقَدْ

 خَيْرٍ  مِنْ لِأَحَدٍ  لَّهُال جَعَلَ مَا اللَّهِ وَ اللَّهِ، بَيْنَ  وَ بَيْنَكُمْ فِيمَا نَحْنُ وَ صََمتْنَا، إِذَا تَصْمُتُوا أَنْ وَ قُلْنَا، إِذَا تَقُولُوا ]لَحَسْبُكُمْ[ أَنْ لَنُحِبُّكُمْ

 [أمرنا] أَمْرِه خِلَافِ فِی

 این حدیث با سندهاي مختلف در منابع زیر آمده است:

  ؛259ص ،1ج العياشی، تفسير

 ؛ 35ص ،)صدوق( الشيعة فضائل

 ؛ 330ص ،)مفيد( اإلختصاص

 ؛ 162ص ،1ج المحاسن،

 ؛ 265ص ،1ج الكافی،

 385، ص1بصائرالدرجات، ج

 

 ( از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه3

 پروردگارم مرا ادب كرد و چه نيكو ادب فرمود. 

 500ص ،10ج البيان، مجمع

 .تَأْدِیبِی فَأَحْسَنَ رَبِّی أَدَّبَنِی ص قَالَ وَ

 

 و از اميرالمومنين ع روایت شده است:

ز نادانان رویگردان عفو را ]در پيش[ بگير و به عُرف ]معروف[ دستور بده و ا»با این سخن كه خداوند پيامبرش را ادب كرد 

و آنچه از  (4)قلم/« همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی»( پس چون معلوم شد كه او ادب شده است فرمود: 199)اعراف/« شو

دارد اطاعت ول كنيد و شما را از هرچه باز میگوید قبآنچه رسول می»رسولش دوست داشت در او مستحكم گردید فرمود: 

 (7)حشر/« كنيد

 270ص ،20ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح

 طالب أبی بن علی المؤمنين أمير إلى المنسوبة الحكممن 

 إِنَّكَ وَ» له قال تأدب قد أنه علم فلما «لِينَ الْجاهِ عَنِ أَعْرِضْ وَ بِالْعُرْفِ  أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ» بقوله ص نبيه أدب سبحانه اهلل إن

 فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاكُمْ ام وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما وَ قال أحب ما رسوله من له استحكم فلما« عَظِيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى
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 ،9ج األحكام، و امام صادق ع )تهذیب 1(506ص اللهاميم، األئمة مناقب فی النظيم این مضمون از امام حسن ع )الدر

هایی كه خداوند به ( نيز روایت شده و در برخی از آنها نمونه2664ص ،1ج ؛ الكافی،3793ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر3972ص

 اند برشمرده شده است.پيامبر ص اجازه داده و ایشان احكامی را وضع كرده

                                                      
 حلي، الدین رضي) الیومیة المخاوف لدفع القویة و نیز در: العدد ؛506ص ،(7قرن شامي، حاتم بن یوسف) اللهامیم األئمة مناقب في النظیم . الدر 1

 الَّذِي و ع ى ف ل مَّا «الْجاهِلِین  ع نِ  أ عْرِضْ و  بِالْعُرْفِ أْمُرْ  و  الْع فْو   خُذِ» ف ق ال  الْأ د بِ أ حْس ن  ص ن بِیَّهُ  أ دَّب  ج لَّ و   ع زَّ اللَّه  إِنَّ ص الْح س نُ  م وْل ان ا : ق ال  52ص ،(7قرن

 ع مَّنْ ت عْفُو  و  ح ر م ك   م نْ تُعْطِي  و  ق ط ع ك  م نْ ت صِل  أ نْ ق ال  الْع فْوُ م ا و  ع لِج بْر ئِیل  ف ق ال   «ف انْت هُوا ع نْهُ ن هاكُمْ ما و  ف خُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما» ت ع ال ى ق ال  أ م ر هُ

 .ع ظِیم خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك  إِل یْهِ اللَّهُ أ وْح ى ذ لِك  ف ع ل  ف ل مَّا ظ ل م ك 

 أ بِي ع نْ الْو لِیدِ بْنِ الْق اسِمِ ع نِ رِبْعِيٍّ ع نْ و   ع مْرٍو بْنِ اللَّهِ ع بْدِ ع نْ أ وْ اللَّهِ ع بْدِ بْنِ رِبْعِيِّ  ع نْ أ بِیهِ ع نْ ی حْی ى بْنِ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدِ ع نْ الْح س نِ بْنُ ع لِي  .  2

 إِنَّك   و  -ع ل یْهِ اللَّهُ أ نْز ل  ذ لِك  ك ان  ف ل مَّا ق ال  الْجاهِلِین  ع نِ أ عْرِضْ و  بِالْعُرْفِ أْمُرْ و  الْع فْو  خُذِ -ف ق ال  ت أْدِیب هُ ف أ حْس ن  ص مُح مَّداً أ دَّب   اللَّه  إِنَّ : ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ

 بِع یْنِه ا الْخ مْر  اللَّهُ ف ح رَّم  الْعِقابِ ش دِیدُ اللَّه  إِنَّ اللَّه  اتَّقُوا و  ف انْت هُوا ع نْهُ ن هاكُمْ ما و  ف خُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما ف ق ال  دِین هُ إِل یْهِ ف وَّض  ذ لِك  ك ان   ف ل مَّا ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى

 اللَّهِ  و  ن ك ا و  ل هُ ذ لِك  اللَّهُ ف أ ج از  س هْماً ص اللَّهِ ر سُولُ ل هُ ف ج ع ل  الْج دَّ ی ذْكُرِ ف ل مْ الْف ر ائِض  اللَّهُ ف ر ض  و  ذ لِك  ل هُ اللَّهُ ف أ ج از  مُسْكِرٍ كُلَّ ص اللَّهِ ر سُولُ ح رَّم  و 

 .ل هُ ذ لِك  اللَّهُ ف یُج وِّزُ اللَّهِ ع ل ى الْج نَّة   یُعْطِي
 انْت ه ى ف ل مَّا أ د بِهِ ع ل ى ن بِیَّهُ أ دَّب  اللَّه  إِنَّ: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ ع مَّارٍ بْنِ إِسْح اق  ع نْ سِن انٍ ابْنِ ع نِ الل ؤْلُؤِيِّ الْحُس یْنِ بْنِ الْح س نِ ع نِ الْح جَّالُ . ح دَّث ن ا 3

 لِلْج دِّ  ی قْسِمْ  ل مْ و  الْقُرْآنِ فِي ف ر ض  اللَّه  إِنَّ و  ف انْت هُوا ع نْهُ ن هاكُمْ ما و   ف خُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما ف ق ال   دِین هُ إِل یْهِ ف ف وَّض  ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك  ل هُ ق ال   أ ر اد  م ا إِل ى بِهِ

 هذا اللَّهِ  ق وْلُ ذ لِك   و  ذ لِك  ل هُ اللَّهُ ف أ ج از   مُسْكِرٍ كُلَّ ص اللَّهِ  ر سُولُ ح رَّم  و  بِع یْنِه ا الْخ مْر  ح رَّم  اللَّه  إِنَّ و  ل هُ  اللَّهُ ف أ ج از  الس دُس  أ طْع م هُ ص اللَّهِ  ر سُول  إِنَّ و  ش یْئاً

 .حِسابٍ بِغ یْرِ أ مْسِكْ أ وْ ف امْنُنْ ع طاؤُنا

 و   ل هُ ق ال  أ ر اد  م ا ع ل ى ام هُأ ق  إِذ ا ح تَّى ن بِیَّهُ أ دَّب  اللَّه  إِنَّ: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ بِيأ  ع نْ ع مَّارٍ بْنِ إِسْح اق  ع نْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ عِیس ى بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا

 آتاكُمُ  ما ف ق ال  دِین هُ هِ إِل یْ ف وَّض  ز كَّاهُ  ف ل مَّا ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك  ف ق ال  هُ اللَّ ز كَّاهُ ص اللَّهِ  ر سُولُ  ل هُ  ذ لِك  ف ع ل   ف ل مَّا« 1» الْجاهِلِین   ع نِ أ عْرِضْ و  بِالْعُرْفِ أْمُرْ

 ص اللَّهِ ر ُسول  ِإنَّ و  ل اة الصَّ أ نْز ل  اللَّه  إِنَّ  و  كُلَّهُ ذ لِك  اللَّهُ ف أ ج از  مُسْكِرٍ كُلَّ ص اللَّهِ ر سُولُ ح رَّم  و  الْخ مْر  اللَّهُ ف ح رَّم  ف انْت هُوا ع نْهُ ن هاكُمْ ما و  وهُف خُذُ الرَّسُولُ

 ل ه ذ لِك  اللَّهُ ف أ ج از  أ وْق اتِه ا و قَّت 
 إِنَّ  الْم اصِرِ ق یْسٍ أ صْح ابِ  لِب عْضِ ی قُولُ  ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س مِعْتُ  ق ال  ی س ارٍ بْنِ فُض یْلِ ع نْ  أُذ یْن ة  بْنِ عُم ر   ع نْ عُم یْرٍ أ بِي ابْنِ  ع نِ أ بِیهِ  ع نْ إِبْر اهِیم   بْنُ . ع لِي  4

 ما -ج لَّ و  ع زَّ  ف ق ال   عِب اد هُ  لِی سُوس  الْأُمَّةِ  و  الدِّینِ أ مْر   إِل یْهِ ف وَّض  ثُمَّ ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك  -ق ال  الْأ د ب  ل هُ أ كْم ل  ف ل مَّا أ د ب هُ ف أ حْس ن  ن بِیَّهُ أ دَّب  ج لَّ و  ع زَّ اللَّه 

 الْخ لْق  بِهِ ی سُوسُ مِمَّا ءٍش يْ فِي یُخْطِئُ ل ا و  ی زِل  ل ا الْقُدُسِ بِرُوحِ مُؤ یَّداً مُو فَّقاً مُس دَّداً ك ان  ص اللَّهِ ر سُول  إِنَّ و  ف انْت هُوا ع نْهُ ن هاكُمْ ما و  ف خُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ

 ف ص ار تْ ر كْع ةً الْم غْرِبِ إِل ى و  ر كْع ت یْنِ الرَّكْع ت یْنِ  إِل ى ص اللَّهِ ر سُولُ ف أ ض اف  ر ك ع اتٍ ع شْر  ر كْع ت یْنِ یْنِر كْع ت  الصَّل اة  ف ر ض  ج لَّ و  ع زَّ اللَّه  إِنَّ ثُمَّ اللَّهِ بِآد ابِ ف ت أ دَّب 

 الْف رِیض ةُ  ف ص ار تِ كُلَّهُ ذ لِك  ل هُ ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ ف أ ج از  الْح ض رِ و  السَّف رِ  فِي ق ائِم ةً  ف ت ر ك ه ا الْم غْرِبِ فِي الرَّكْع ة  أ فْر د   و  س ف رٍ فِي إِلَّا ت رْكُهُنَّ ی جُوزُ ل ا -الْف رِیض ةِ ع دِیل 

 ر كْع ةً  خ مْسُون  و   إِحْد ى النَّافِل ةُ  و   الْف رِیض ةُ و  ذ لِك  ل هُ ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ ف أ ج از   الْف رِیض ةِ  مِثْل يِ ر كْع ةً  ث ل اثِین   و  أ رْب عاً النَّو افِل  ص اللَّهِ  ر سُولُ س نَّ ثُمَّ ر كْع ةً ع شْر ة  س بْع 

 ش هْرٍ كُلِّ فِي أ یَّامٍ  ث ل اث ة  و   ش عْب ان  ص وْم  ص اللَّهِ ر سُولُ س نَّ و  ر م ض ان  ش هْرِ ص وْم  السَّن ةِ فِي اللَّهُ ف ر ض  و  الْو تْرِ م ك ان  بِر كْع ةٍ تُع د  ج الِساً الْع ت م ةِ ب عْد  ر كْع ت انِ مِنْه ا

 ع اف   و  كُلَّهُ ذ لِك  ل هُ اللَّهُ  ف أ ج از   ش ر ابٍ كُلِّ مِنْ الْمُسْكِر  ص اللَّهِ  ر سُولُ  ح رَّم   و   بِع یْنِه ا الْخ مْر   ج لَّ  و  ع زَّ  اللَّهُ  ح رَّم  و  ذ لِك   ل هُ ج لَّ  و  ع زَّ  اللَّهُ  ف أ ج از  الْف رِیض ةِ مِثْل يِ

 م ا ك وُجُوبِ  الْعِب ادِ ع ل ى و اجِباً  بِرُخ صِهِ  الْأ خْذُ  ف ص ار  فِیه ا ر خَّص  ثُمَّ  ك ر اه ةٍ  و  إِع اف ةٍ ن هْي  ع نْه ا ن ه ى إِنَّم ا ح ر امٍ  ن هْي  ع نْه ا ی نْه  ل مْ  و   ك رِه ه ا و   أ شْی اء  ص اللَّهِ ر سُولُ

 ن هْي  ع نْهُ  ن ه اهُمْ الْأ شْرِب ةِ  مِن  الْمُسْكِرِ  ف ك ثِیرُ  ل ازِمٍ ف رْضٍ أ مْر   بِهِ  أ م ر   فِیم ا ل ا و   ح ر امٍ ن هْي  ع نْهُ ن ه اهُمْ فِیم ا ص اللَّهِ  ر سُولُ  ل هُمْ یُر خِّصْ ل مْ  و   ع ز ائِمِهِ و  بِن هْیِهِ ی أْخُذُون 

 ل مْ  و اجِباً إِلْز اماً ذ لِك  أ لْز م هُمْ ب لْ ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ ف ر ض   م ا إِل ى ض مَّهُم ا اللَّت یْنِ الرَّكْع ت یْنِ ت قْصِیر  لِأ ح دٍ ص اللَّهِ ر سُولُ یُر خِّصْ ل مْ و  لِأ ح دٍ فِیهِ یُر خِّصْ ل مْ ح ر امٍ
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 وند مرا برانگيخت تا مكارم اخالق را به اتمام برسانم.( از پيامبر ص روایت شده است كه همانا خدا4

 5001ص ،10ج البيان، مجمع

 .الْأَخْلَاقِ مَكَارِمَ لِأُتَمِّمَ بُعِثْتُ إِنَّمَا ص فَقَالَ

 

 و از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است:

و  خلقیان مردم؛ پس بر نيكهمانا از چيزهایی كه اسالم زینت بخشيد و حرمت نهاد، اخالق نيكوست در مي

اش ه دربارهسازد هنگامی كه به نيكیِ آنچبرخوردي و سكوت، مراقبت بورزید  كه اینها شما را در دید مردم زیبا میخوش

داوند عز و جل توانند در مورد آنچه در آن نقص دارید با شما مدارا خواهند كرد؛ و خنگرند و آنجا كه میگویيد میسخن می

 س شماست.( و این خلق و خویی است كه در دستر4)قلم/« همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی»حضرت محمد ص فرمود  درباره

 241ص األخبار، غرر فی األنوار مشكاة

 حُسْنِ وَ الْأَخْلَاقِ مَحَاسِنِ عَلَى فَتَوَاظَبُوا النَّاسِ بَيْنَ فِيمَا الْحَسَنَةُ الْأَخْلَاقُ الْإِسْلَامَ یُزَیِّنُ مِمَّا إِنَّ: قَالَ ع الصَّادِقِ أَوِ الْبَاقِرِ عَنِ

 فِيهِ  بِنَقْصِكُمْ یَسْتَطِيعُونَ مَا عَلَى أَلْفَوْكُمْ وَ بِهِ تَنْطِقُونَ مَا مَحَاسِنِ إِلَى نَظَرُوا إِذَا النَّاسِ عِنْدَ یُزَیِّنُكُمْ مِمَّا ذَلِكَ  فَإِنَّ السَّمْتِ وَ الْهَدْىِ

 2.أَیْدِیكُمْ  فِی الَّذِي الْخُلُقُ هُوَ وَ عَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ ص لِمُحَمَّدٍ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ

                                                      
 ن هْیُهُ و  ج لَّ و  ع زَّ اللَّهِ أ مْر  ص اللَّهِ ر سُولِ أ مْرُ ف و اف ق  ص اللَّهِ ر سُولُ یُر خِّصْهُ ل مْ م ا ش یْئاً یُر خِّص  أ نْ لِأ ح دٍ ل یْس  و  لِلْمُس افِرِ اإِلَّ ذ لِك  مِنْ ءٍش يْ فِي لِأ ح دٍ یُر خِّصْ

 .ت ع ال ى و  ت ب ار ك  لِلَّهِ  ك التَّسْلِیمِ ل هُ  التَّسْلِیمُ  الْعِب ادِ ع ل ى و ج ب  و  ج لَّ و  ع زَّ اللَّهِ ن هْي 

 انْت ه ى ف ل مَّا ص ن بِیَّهُ دَّب أ  ت ع ال ى و  ت ب ار ك  اللَّه  إِنَّ: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ ع مَّارٍ بْنِ إِسْح اق  ع نْ سِن انٍ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ مُح مَّدٍ  بْنِ أ حْم د  ع نْ ی حْی ى بْنُ مُح مَّدُ

 الْف ر ائِض  ف ر ض  ج لَّ و  ع زَّ اللَّه  إِنَّ و  ف انْت هُوا ع نْهُ ن هاكُمْ ما و  ف خُذُوهُ الرَّسُولُ اكُمُآت ما و  ف ق ال   دِین هُ إِل یْهِ ف ف وَّض « 2» ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك  ل هُ ق ال  أ ر اد  م ا إِل ى بِهِ

 بِغ یْرِ  أ مْسِكْ أ وْ نْ ف امْنُ ع طاؤُنا هذا -ج لَّ و  ع زَّ اللَّهِ  ق وْلُ ذ لِك  و  ذ لِك  ل هُ رُهُذِكْ ج لَّ اللَّهُ  ف أ ج از  الس دُس  أ طْع م هُ ص اللَّهِ ر سُول  إِنَّ و  ش یْئاً  لِلْج دِّ ی قْسِمْ ل مْ و 

 .حِسابٍ
 8ص ،(طبرسي) األخالق مكارم. و نیز:  1
 :كنید توجه روایات این به كندمي تاكید اخالقيخوش بر یا و گرفته اخالقي خوش معناي به را آیه این یا كه احادیثي از هایينمونه عنوان . به 2

 ع لِي  ح دَّث ن ا: ق ال  ه مَّامٍ، نُبْ مُح مَّدُ  ح دَّث ن ا: ق ال  التَّلَّعُكْب رِي ، مُوس ى بْنِ ه ارُون  مَّدٍمُح   أ بِي ع نْ الْغ ض ائِرِي ، اللَّهِ عُب یْدِ بْنُ الْحُس یْنُ اللَّهِ  ع بْدِ أ بُو الشَّیْخُ خ بَّر ن ا

 خ ل ق هُمْ  وُجُوهاً( ج لَّ و  ع زَّ) لِلَّهِ إِنَّ: ق ال  ،(السَّل امُ ع ل یْهِ) اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ ق ت اد ة ، أ بِي ع نْ الْب رْقِي خ الِدٍ بْنُ مُح مَّدُ اللَّهِ ع بْدِ أ بُو ح دَّث ن ا: ق ال  الْه مْد انِي ، الْحُس یْنِ بْنُ

 ،(السَّل امُ ع ل یْهِ) ن بِیِّهُ بِهِ( ت ع ال ى) اللَّهُ خ اط ب  فِیم ا ك ان  و  الْأ خْل اقِ، م ك ارِم  یُحِب ( لَّج  و  ع زَّ ) اللَّهُ و  م جْداً، الْح مْد  ی ر وْن  إِخْو انِهِمْ، ح و ائِجِ لِق ض اءِ أ رْضِهِ و  خ لْقِهِ مِنْ

 (302ص ،(للطوسي) األمالي. )الْخُلُقِ حُسْنُ و  السَّخ اءُ،: ق ال  «ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك » مُح مَّدُ  ی ا: ل هُ ق ال  أ نْ

 ع ع لِيٍّ بْنِ الْح س نِ إِل ى ف عُهُی رْ بِإِسْن ادِهِ النَّهْدِيِّ م سْرُوقٍ أ بِي بْنِ الْه یْث مِ ع نِ للَّهِا ع ْبدِ بْنُ س عْدُ ح دَّث ن ا ق اال ع نْهُم ا اللَّهُ ر ضِي  الْح س نِ بْنُ مُح مَّدُ و   أ بِي ح دَّث نِي

 ل هُ م نْ مِنْهُمْ و  النَّاسِ ش رِّ مِنْ ذ لِك  و  ل هُ خ ل اق  ل ا و  خُلُق  ل ا م نْ مِنْهُمْ و  ل هُ خُلُق  ل ا و  خ ل اقٌ ل هُ م نْ مِنْهُمْ و  ل هُ خ ل اق  ل ا و  خُلُقٌ  ل هُ م نْ ف مِنْهُمْ أ رْب ع ةٌ النَّاسُ: ق ال 

 (236ص ،1ج الخصال،) النَّاسِ خ یْرُ ف ذ لِك  خ ل اقٌ و  خُلُقٌ

 أ كْن افاً  الْمُو طَّئُون  ل اقاًأ خْ أ حْس نُكُمْ أ ف اضِلُكُمْ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  ق ال  ع اللَّهِ دِع بْ أ بِي ع نْ خ ثْع مِيِّالْ ح بِیبٍ ع نْ عُم یْرٍ أ ِبي ابْنِ ع نِ أ بِیهِ ع نْ إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي 

 (102ص ،2ج الكافي،. )رِح الُهُم تُو طَّأُ و  یُؤْل فُون  و  ی أْل فُون  الَّذِین 
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ق عظيم[ همان اسالم فرمودند: مقصود ]از این خل« همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی»( از امام باقر ع درباره این آیه كه 5

 ت كه این خلق عظيم، همان دین عظيم است.است؛ و نيز روایت شده اس

 382ص ،2ج القمی، ؛ تفسير188ص األخبار، معانی

 جَعْفَرٍ أَبِی نْعَ الْجَارُودِ أَبِی عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 .الْإِسْلَامُ هُوَ قَالَ« عَظِيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع

 .الْعَظِيمُ الدِّینُ هُوَ الْعَظِيمَ الْخُلُقَ أَنَّ رُوِيَ وَ

 و در شواهد 1است« ایمان»از اميرالمومنين ع روایت شده كه منظور از این خلق عظيم،  36ص ،(للشعيري)األخبار در جامع

]یعنی این خلق و خو، همان خلق و خوي قرآنی  2از امام باقر ع روایت شده كه منظور از آن، قرآن است. 359ص ،2ج التنزیل،

 است[

 

 شود: آیا پيامبر ص اهل شوخی و مزاح بود؟( از امام صادق ع سوال می6

در آنها خشكی  و مزاح؛ خداوند پيامبرانش را برانگيخت ودر شوخی « خُلُقِ عظيم»فرمود: خداوند او را توصيف كرد به 

هایش با آنها بود اش بر این امت، شوخی و مزاحو شدت بود و حضرت محمد را با مهربانی و رحمت برانگيخت و از مهربانی

 كه مبادا بزرگی وي چنان در چشم آنها نمود كند كه جرات نگاه كردن به وي را نداشته باشند؛

اند كه روایت كرده د: پدرم امام باقر، از پدرشان امام سجاد، از پدرشان امام حسين ع، از پدرشان امام علی عسپس فرمودن

آورد رور میدید با شوخی و مزاح وي را به سرسول اهلل ص روالش این بود كه وقتی یكی از اصحابش را گرفته و غمگين می

 شود.اش با روي عبوس مواجه میه با برادران ]دینی[ فرمود كه خداوند نفرت دارد از كسی كو بارها می

 83-82ص الریبة )شهيد ثانی(، كشف

                                                      
 فِي ن فْسِهِ مِنْ إِنْص افاً ش د كُمْأ  و  بِق ر اب تِهِ أ ب ر كُمْ و  حِلْماً أ عْظ مُكُمْ و  أ خْل اقاً س نُكُمْ أ حْ ف ق ال  اللَّهِ ر سُول  ی ا ب ل ى ق الُوا أ خْل اقاً بِي بِأ شْب هِكُمْ أُخْبِرُكُمْ ل ا أ  ص ق ال  و 

 (48ص العقول، تحف. )الرِّض ا و  الْغ ض بِ
 و   ج لَّ و  ع زَّ ق وْلُهُ و  الْجُودِ و  الْع دْلِ و  الْی قِینِ و  الصَّبْرِ د ع ائِم  أ رْب ع ةِ ع ل ى الْإِیم انُ ق ال  الْإِیم انِ ع نِ ف س أ ل هُ ع ع لِيٍّ إِل ى ر جُلٌ ق ام  الرَّحْم نِ ع بْدِ ابْنُ ق ال .  1

 .الْإِیم انُ ق ال  ع ظِیمٍ خُلُقٍ ل ع لى إِنَّك 

 الْف ضْلِ بْنُ  مُح مَّدُ ح دَّث ن ا تُرْكِيٍّ، بْنِ مُح مَّدِ بْنُ ع مْرُو ح دَّث نِي: ق ال  الْب صْرِي ، أ حْم د  أ بُو ح دَّث ن ا الْج رْج ر ائِي  ب كْرٍ أ بُو أ خْب ر ن ا الشِّیر ازِي  اللَّهِ ع بْدِ أ بُو أ خْب ر ن ا.  2

 مِنْ  ن الُوا ل هُ، إِعْظ ام هُ و  ع لِیّاً ص النَّبِيِّ ت قْدِیم  قُر یْشٌ ر أ تْ ل مَّا: ق ال  مُز احِمٍ  بْنِ الضَّحَّاكِ ع نِ ص الِحٍ بْنِ دُلْهُمِ ع نْ شِمْرٍ، بْنِ ع مْرِو ع نْ شُع یْبٍ، بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا

 ل ع لى إِنَّك  و  بِم جْنُونٍ، ر بِّك  بِنِعْم ةِ  مُح مَّدُ ی ا أ نْت  ما بِهِ، اللَّهُ أ قْس م  ق س مٌ[ ه ذ ا] ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن ت ع ال ى للَّهُ ا ف أ نْز ل . ص مُح مَّدٌ بِهِ افْت ت ن  ق دِ: ق الُوا و  ع لِيٍّ

 ع لِيَّ [ ی عْنِي] بِالْمُهْت دِین   أ عْل مُ هُو  و  ق الُوا م ا ق الُوا الَّذِین   النَّف رُ  هُمُ  و  س بِیلِهِ  ع نْ ض لَّ  بِم نْ[ أ عْل مُ هُو  ر بَّك  إِنَّ: ]ق وْلِهِ إِل ى[ الْك ل ام  س اق  و ] الْقُرْآن  ی عْنِي ع ظِیمٍ خُلُقٍ

  ط الِبٍ أ بِي بْن 

 مِثْل ه[ ع] الْب اقِرِ[ الْإِم امِ] ع نِ ط اوُسٌ[ ر و اهُ] و 
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 خِ الشَّيْ عَنِ الْجَزِّینِیِّ الْمُؤَذِّنِ بْنِ مُحَمَّدِ الدِّینِ شَمْسِ شَيْخِهِ عَنْ إِجَازَةً الْمَيْسِیُّ الْعَالِی عَبْدِ بْنُ عَلِیُّ الدِّینِ نُورُ الشَّيْخُ أَخْبَرَنَا

 الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ الدِّینِ عَمِيدِ لسَّيِّدِا عَنِ الْمَذْكُورِ وَالِدِهِ عَنْ مَكِّیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّهِيدِ بن عَلِیٍّ الدِّینِ ضِيَاءِ

 یُوسُفَ  نِ الدِّی سَدِیدِ  السَّعِيدِ جَدِّهِ عَنْ الْمَذْكُورِ وَالِدِهِ عَنْ الْمُطَهَّرِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ الْحَسَنِ  الدِّینِ جَمَالِ  بن الدِّینِ فَخْرِ الشَّيْخِ  وَ

 الْحِلِّیِّ، سَعِيدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ الدِّینِ نَجْمِ الْمُحَقِّقِ الشَّيْخِ  عَنِ الْمُطَهَّرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

 قَالَ  هِعَلَيْ  بِقِرَاءَتِی تَمِيمٍ بْنِ رَافِعِ بْنُ یُوسُفُ لْمَحَاسِنِا أَبُو الْإِسْلَامِ شَيْخُ  الْقَاضِی أَخْبَرَنَا قَالَ الدِّینِ مُحْيِی السَّيِّدِ عَن جَمِيعا

 أَخْبَرَنَا قَالَ الشَّحَّامُ مُحَمَّدٍ بْنِ  طَاهِرِ بْنُ زَاهِرُ الْقَاسِمِ أَبُو الدِّینِ قَةُثِ الْحَافِظُ الشَّيْخُ أَخْبَرَنَا قَالَ السُّهْرَوَرْدِيِّ الدِّینِ فَخْرِ الْقَاضِی أَخْبَرَنَا

 الْعَزِیزِ  عَبْدُ أَخْبَرَنَا قَالَ السُّلَمِی الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ  بُوأَ الشَّيْخُ أَخْبَرَنَا قَالَ الصَّفَّارُ  الْعَزِیزِ  عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ سَعِيدٍ أَبُو الشَّيْخُ

 بْنُ  الْحَسَنُ ثَنَاحَدَّ قَالَ مِهْرَانَ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا قَالَ بَرِیَّةٌ بْنِ ونَهَارُ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِبَغْدَادَ الْحِرَابِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ

 : قَالَ زَیْدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحُسَيْنِ

 مُدَاعَبَةٌ؟ النَّبِیِّ فِی كَانَتْ هَلْ فِدَاكَ جُعِلْتُ مُحَمَّدٍ بْنِ لِجَعْفَرِ قُلْتُ

 وَ الرَّحْمَةِ وَ الرَّأْفَةِبِ مُحَمَّداً بَعَثَ وَ كَزَازَةٌ فِيهِمْ فَكَانَتْ أَنْبِيَاءَهُ بَعَثَ اللَّهَ إِنَّ وَ الْمُدَاعَبَةِ فِی «عَظِيمٍ خُلُقٍ»بِـ اللَّهِ وَصَفَهُ لَقَدْ فَقَالَ

 :إِلَيْهِ یَنْظُرَ لَا حَتَّى عْظِيمُالتَّ بِأَحَدٍ مِنْهُمَ یَبْلُغَ لِكَيْلَا لَهُمْ مُدَاعَبَتُهُ لِأُمَّتِهِ رَأْفَتِهِ مِنْ كَانَ

 أَصْحَابِهِ  مِنْ الرَّجُلَ لَيَسُرُّ اللَّهِ َرسُولُ كَانَ قَالَ ع عَلِیٍّ بِيهِأَ عَنْ ع الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ ع عَلِیٍّ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٌ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ ثُمَّ

 .إِخْوَانِهِ جْهِوَ فِی الْمُعَبِّسَ یُبْغِضُ اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ كَانَ وَ بِالْمُدَاعَبَةِ مَغْمُوماً رَآهُ إِذَا

 تدبر

 «عَظيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ( »1

وناگونی بيان چيست؟ و چرا پيامبر را به این وصف متصف كردند؟ دیدگاههاي گ« خلق عظيم»درباره اینكه منظور از این 

 كند:شده است كه شاید بتوان گفت هریك به وجهی از این مساله اشاره می

زد خداوند دینی دین عظيمی است كه خداوند به پيامبر اكرم را مامور ابالغ آن كرد و ن« خلق عظيم»الف. مقصود از این 

 (5؛ و نيز حدیث500ص ،10ج البيان، مجمععباس و مجاهد، ابن)ست برتر از آن ني

هاست یت( و صبر و تحمل عظيم ایشان در برابر آزار و اذ4برخوردي با مردمان )حدیثاخالقی و خوشب. مقصود، خوش

د كه ایشان شنازل  اند این آیه پس از آن( تا حدي كه برخی گفته369، ص19؛ الميزان، ج500ص ،10ج البيان، مجمع)جبائی، 

یَعْلَمُونَ:  لَا فَإِنَّهُمْ لِقَوْمِی اغْفِرْ بارها و بارها مورد آزار و اذیت قریش واقع شد اما به جاي اینكه آنها را نفرین كند، فرمود اللَّهُمَّ

 (99، ص1)مجموعه ورام، ج« خدایا قوم مرا ببخش كه آنها نمی دانند

 البحراخالق وي، همان قرآن بود. )« اندعلی ع( چنانكه در وصف ایشان گفتهج. منظور همان ادب قرآن است )حضرت 

 1(237ص ،10ج المحيط،

                                                      
 .القرآن كان خلقه إن: عائشة قالت و القرآن أدب هو: علي قال.  1
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 اي از حق جدا نشد.كرد اما در باطنش لحظهدانسته شد چون در ظاهر با خلق معاشرت می« خلق عظيم»د. ایشان داراي 

 (500ص ،10ج البيان، مجمع)

]آنچه  عُرف به و بگير پيش در را عفو: الْجاهِلِينَ عَنِ أَعْرِضْ وَ  بِالْعُرْفِ أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ»ه. چون او این دستور خداوند 

؛ 500ص ،10ج البيان، مجمعرا كامال عمل كرد ) (199/اعراف) «شو رویگردان نادانان از و بده دستورمعروف و شایسته است[ 

 (3و نيز حدیث

 (4؛ و نيز حدیث500ص ،10ج البيان، مجمعبود و او آنها را به نهایت خود رساند. )و. چون تمام مكارم اخالق در او جمع 

 (2؛ و نيز حدیث500ص ،10ج البيان، مجمعدار تادیب و اخالق وي شد )ز. چون خداوند عهده

 ح. ...

 

 «عَظيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ( »2

 بر تو كه براستی فرماید: ومنت( خواهی داشت و اینجا میو بی پایاندر آیه قبل فرمود كه یقينا تو اجري غيرممنون )بی

 .هستی استوار بزرگی اخالقی سجایاي و ملكات

 پایان به خاطر این اخالق بسيار متعالی اوست.شاید بتوان نتيجه گرفت كه آن اجر بی

 

 «عَظيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ( »3

 ( 21پيامبر اكرم ص اسوه هر كسی است كه بخواهد راه خدا را در پيش گيرد. )احزاب/

توانيم خود را مدعی پيروي او بدانيم اما خوش اخالق نباشيم. اگر او داراي حسن خلقی چنان عظيم بوده است، نمی

 (4)حدیث

 

 «عَظيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ( »4

 (173، ص10او بر آنها تسلط دارد )تفسير نور، ج كماالت پيامبر با او عجين است و

 دليل:

 «لك ... : تو ... داري»استفاده كرد و نفرمود: « إنك لعلی ... : تو بر ... هستی»از تعبير 

 

 «عَظيمٍ  خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ( »5

 از پيامبرش چنين یاد كند؟ -كه كالم جاودان است –شود كه خداوند در قرآن چرا الزم می

هاي برخوردار از اخالق متعالی در برابر تهمتها و تحقيرها بر همگان الزم است، تا حدي كه خود الف. دفاع از انسان

فرماید خداوند هم به این كار اقدام كرده است: در دو آیه پيشتر فرمود كه اي پيامبر، تو الحمدهلل مجنون نيستی؛ و در این آیه می

 (173، ص10باس از تفسير نور، جتو بر خلق عظيمی هستی. )اقت»
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 !ب. هجوم دشمنان اسالم و منافقان به پيامبر اكرم ص بقدري شدید است كه خود خدا باید از او دفاع كند

 نكته تاريخي

شدند اميه، كسانی به عنوان خليفه رسول خدا ص معرفی میبعد از جریان غصب خالفت و بویژه با روي كار آمدن بنی

اميه انجام داد تا بتواند وجود چنين كسانی يات عادي هم برخوردار نبودند. یكی از كارهایی كه دستگاه بنیكه از حداقل اخالق

، به جعل و ترویج 1را به عنوان خليفه پيامبر در جامعه قابل قبول سازد، این بود كه در كنار ساختن فضایل براي این خلفا

نهادند، اما برخی از آن موارد چنان دام كردند؛ كه اگرچه نام گناه بر آن نمیاحادیثی در بيان اشتباهات و خطاهاي پيامبر ص اق

اي جدي با این گونه احادیث جعلی شمرد. اگرچه ائمه شيعه مبارزهاي بوضوح آن را گناه میظلم آشكاري بود كه هر شنونده

اعتقادي گردید، اما پشتوانه حكومتی جاعالن انجام دادند و عمال در تفكر شيعه باور به عصمت پيامبر ص یكی از مسائل اصيل 

حدیث از سویی و مهجوریت امامان شيعه از سویی دیگر موجب شد كه متاسفانه آن گونه احادیث جعلی در فضاي اهل سنت 

رواج یابد تا حدي كه همين گونه احادیث جعلی در كتب معتبر اهل سنت بود كه دستمایه منحرفانی همچون سلمان رشدي 

 سرایی عليه آن پيامبر اخالق گردید.ستانبراي دا

وز اسم شيعه را آورد این است كه برخی از كسانی كه هنبا این حال، آنچه امروزه دل هر محقق آزاداندیشی را به درد می

راي گكري نسبیفاند و ادعاي روشنفكري هم دارند به خاطر اینكه باور به عصمت پيامبر ص را با نظام از روي خود برنداشته

ه، عصمت پيامبر ص بينند، با استناد به این گونه احادیث جعلی، و قرار دادن آنها كنار برخی احادیث متشابخود ناسازگار می

كه البته گاه  -ر!( مدار )علماي ابرابرند و ایشان را در حد عالمانی اخالق]و به تَبَع آن، عصمت امامان ع[ را زیر سوال می

ناسازگار  كنند تا حجيت كالم ایشان را در آنجا كه با آراي شخصی آنهامعرفی می -اندشدهب میاشتباهات مهمی هم مرتك

 است زیر سوال ببرند.

 خداوند همه ما را از شر شياطين جن و انس حفظ فرماید.

 ج. ...

 

                                                      
 بن معاویة المؤمنین أمیر فضائل افزارهاي جامع اهل سنت( با كتابي مواجه شدم به نام افزار الشامله )از نرم. چند روز پیش به طور اتفاقي در نرم 1

امیه هم این اندازه گونه روایات جعلي حتي بعد از انقراض بنيالسقطي( جالب اینجاست كه این  أحمد بن محمد بن اهلل عبید القاسم )نوشته أبو سفیان أبي

باشد. واقعا برخي از این احادیث خنده دار بود. اولین حدیثش به پیامبر اكرم ص نسبت داده مي 406رواج داشته است چرا كه مولف این كتاب متوفى

اني بر تن دارد كه رویش شهادت به خلفاي چهارگانه دارد )یعني معاویه كه خیزد به جاي كفن جامه هاي چنین و چناست  كه معاویه وقتي از قبر برمي

 السندس من رداء وعلیه قبره من عنه، اهلل رضي معاویة یخرجدهد.( در تمام مدت حكومت امیرالمومنین ع با وي جنگید شهادت به خالفت ایشان مي

 طالب أبي بن علي عفان، بن عثمان الخطاب، بن عمر یق،الصد بكر أبو اهلل، رسول محمد اهلل إال إله ال: مكتوب علیه والیاقوت، بالدر مرصع واإلستبرق،

نشین كشتي گرفت و او را به زمین زد و مدعي است كه حدیث سومش این است كه معاویه در حضور پیامبر ص با یك عرب بادیه .علیهم اهلل رضوان

گوید حضرت علي ع در جنگ صفین گفته است كه اگر من این حدیث را شنیده بودم به جنگ شود و بعد ميپیامبر ص فرمود معاویه هیچگاه مغلوب نمي

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.آمدم! معاویه نمي
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 18/4/1396                  الْم فْتُونُ بِأ یِّكُمُ ؛یُبْصِرُون   و  ف س تُبْصِرُ   6-5 اتی( آ68قلم )سوره ( 471-472

 ترجمه

 آري بزودي خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنه ]= مبتال، دیوانه[ اید؟!

 نكات ترجمه

 «یُبْصِرُونَ» و «تُبْصِرُ ـ + سَـ + فَ»

[ باطنیِ] كردنِ نظر خواه و چشم[ ظاهريِ] كردنِ نظر خواه- كردن نظردیدن و  با كه است علمیبه معناي « بصر»ماده 

  /http://yekaye.ir/yusuf-012-108بحث شد.  91. درباره این ماده قبال در جلسهشودمی حاصل - قلب

 «الْمَفْتُونُ »

 247جلسهشود و در مورد آن در به معناي آن چيزي است كه موجب اختالل و اضطراب می« فتن»ماده 

 /27-7-aaraf-http://yekaye.ir/alاسم مفعول از این ماده است و به معناي كسی است كه به « الْمَفْتُونُ» .توضيحاتی گذشت

مبتال بودن »ود از توان گفت مقصشود كه به پيامبر ص تهمت جنون زده بودند، پس میمعلوم می 3از آیهفتنه مبتال شده است؛ 

 (370، ص19؛ الميزان، ج500، ص10البيان، جهمين مجنون و دیوانه بودن است. )مجمع« به فتنه

در اینجا « مفتون»گاهی براي مصدر هم به كار می رود و بر همين اساس این احتمال منتفی نيست كه « مفعول»البته وزن 

فتنه دامن گير كدام »(؛ آنگاه معنی آیه این می شود 370، ص19لميزان، ج؛ ا500، ص10البيان، جباشد )مجمع« فتنه»به معناي 

 «شما شده است؟

 شأن نزول

از ضحاك بن مزاحم نقل شده است كه وقتی قریش دیدند كه پيامبر ص علی ع را بر دیگران مقدم كرد و او را بزرگ 

او به فتنه افتاد ]= فریفته شد[. پس خداوند نازل داشت، درصدد انتقام از حضرت علی ع برآمدند و گفتند: محمد ص به وسيله 

 كرد:

 لطف به» اي محمد!« تو»این سوگندي است كه خداوند بدان سوگند یاد كرد « نویسندنون، سوگند به قلم و آنچه می»

آري بزودي »قرآن یعنی « هستی خُلُقِ عظيمی بر تو كه براستی و ؛پایانبی است اجري برایت یقيناً و؛ نيستی مجنون ،پروردگارت

و آنها « اید؟! همانا پروردگارت آگاهتر است به كسی كه از راهش گمراه شدخواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنه

 طالب.یعنی علی بن ابی« یافتگانو او آگاهتر است به هدایت»اند كه گفتند آنچه گفتند؛ همان كسانی

 686ص الظاهرة، اآلیات ؛ تأویل501ص ،10ج يان،الب مجمع؛ 359ص ،2ج التنزیل، شواهد

 ُترْكِیٍّ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنِی: قَالَ الْبَصْرِيُّ، أَحْمَدَ أَبُو َحدَّثَنَا الْجَرْجَرَائِیُّ بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا الشِّيرَازِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 رَأَتْ لَمَّا: قَالَ مُزَاحِمٍ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ صَالِحٍ بْنِ دُلْهُمِ عَنْ شِمْرٍ، بْنِ عَمْرِو عَنْ شُعَيْبٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا الْفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 یَسْطُرُونَ  ما وَ  الْقَلَمِ وَ ن تَعَالَى اللَّهُ فََأنْزَلَ. ص مُحَمَّدٌ بِهِ افْتَتَنَ  قَدِ: قَالُوا وَ عَلِیٍّ مِنْ نَالُوا لَهُ، إِعْظَامَهُ وَ عَلِيّاً ص النَّبِیِّ تَقْدِیمَ قُرَیْشٌ

http://yekaye.ir/yusuf-012-108/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
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: قَوْلِهِ إِلَى[ الْكَلَامَ  سَاقَ وَ] الْقُرْآنَ یَعْنِی عَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ بِمَجْنُونٍ، رَبِّكَ بِنِعْمَةِ مُحَمَّدُ یَا أَنْتَ ما بِهِ، اللَّهُ َأقْسَمَ قَسَمٌ[ هَذَا]

 طَاِلب. أَبِی بْنَ عَلِیَّ[ یَعْنِی] بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ هُوَ وَ قَالُوا مَا قَالُوا الَّذِینَ النَّفَرُ هُمُ وَ سَبِيلِهِ عَنْ ضَلَّ  بِمَنْ[ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ]

 مسعود، ابوایوب انصاري و كعب بن عجره )شواهدع، ابناین شأن نزول با عباراتی متفاوت از امام باقر ع، امام صادق 

 1( نيز روایت شده است.99ص ،3ج طالب، أبی آل ؛ مناقب496-495ص الكوفی، فرات تفسير؛ 359-356ص ،2ج التنزیل،

  حديث

 ( از امام باقر ع روایت شده است كه فرمودند:1

 خواهی بزودي»]فرماید كنی كه میتو این آیه را قرائت میام كه[ روزي عمر حضرت علی ع را دید و به او گفت: ]شنيده

 دهی؟!( و با كنایه من و رفيقم را مد نظر قرار می6)قلم/« !اید؟فتنه در شما كدامِ كه [دید خواهند و دید

 بستيد يدام یاآ پس»اميه نازل شده است؟ ]این آیه است كه:[ اي كه در مورد بنیحضرت فرمود: آیا به تو خبر دهم از آیه

 زمين روى در [رسيدید حكومت و والیت به : اگریا] گرداندید روى [اسالم از] اگر كه [است متوقع این جز شما از ]یا: آیا

 (22)محمد/« نمایيد؟ قطع را خود هاىخویشاوندى و كنيد فساد

تيم و ا بنیاميه از تو بيشتر مراقب پيوند خویشاوندي هستند؛ اما تو در دل جز دشمنی بگویی! بنیاو گفت: دروغ می

 پرورانی. اميه نمیعدي و بنیبنی

 6873ص الظاهرة، اآلیات تأویل؛ 3082ص ،2ج القمی، ؛ تفسير239ص ،8؛ و ج103ص ،8ج الكافی،

                                                      
 : انددانسته( مواله علي مواله كنت من) ص پیامبر سخن از بعد دقیقا را آیه این نزول روایات برخي در . البته 1

 م وْل اهُ  كُنْتُ م نْ  ف ق ال  ص اللَّهِ  ر سُولُ  أ ق ام هُ[ ع] ع لِيٍّ و ل ای ةُ  ن ز ل تْ ل مَّا: ق ال  ع هِاللَّ  ع بْدِ  أ بِي ع نْ مُع نْع ناً [ فُر اتٌ ح دَّث ن ا ق ال  ] الْح س نِي  الْق اسِمِ أ بُو ح دَّث ن ا ق ال 

 ل ع لى إِنَّك  و  م مْنُونٍ غ یْر  ل أ جْراً ل ك  إِنَّ و . بِم جْنُونٍ ر بِّك  بِنِعْم ةِ أ نْت  ما ی سْطُرُون  ما و   الْق ل مِ و  ن] ت ع ال ى اللَّهُ ف أ نْز ل  الْغُل امِ بِه ذ ا فُتِن  ل ق دْ ر جُلٌ ف ق ال  م وْل اهُ ف ع لِيٌّ

 (495ص الكوفي، فرات تفسیر. )الْم فْتُونُ بِأ یِّكُمُ یُبْصِرُون  و  ف س تُبْصِرُ[. ع ظِیمٍ خُلُقٍ

 ع ط الِبٍ أ بِي بْنِ يِّع لِ بِی دِ ص النَّبِي  أ خ ذ  ل مَّا: ق ال  ع نْهُ اللَّهُ ر ضِي  نْص ارِيَّالْأ  أ ی وب  أ ب ا إِنَّ حُب ابٍ أ بِي ع نْ مُع نْع ناً س عِیدٍ  بْنُ الْحُس یْنُ ح دَّث نِي ق ال  فُر اتٌ

 ؛496ص الكوفي، فرات تفسیر. )نُالْم فْتُو بِأ یِّكُمُ یُبْصِرُون  و  ف س تُبْصِرُ الْآی ةُ ف ن ز ل تِ ع مِّهِ بِابْنِ فُتِن  إِنَّم ا النَّاسِ مِن  ن اسٌ ق ال  م وْل اهُ ف ع لِيٌّ م وْل اهُ كُنْتُ م نْ ق ال  و  ف ر ف ع ه ا

 (686ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل
 ع نْ  اللَّهِ  ع بْدِ أ بِي بْنِ الرَّحْم نِ ع بْدِ ع نْ عُثْم ان  بْنِ أ ب انِ ع نْ الْخ زَّازِ ع لِيٍّ بْنِ الْح س نِ ع نِ خ الِدٍ بْنِ مُح مَّدِ بْنُ اللَّهِ ع بْدُ ح دَّث ن ا ق ال  ج عْف رٍ بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا.  2

 أُخْبِرُك  ف ل ا أ : ق ال  بِص احِبِي و  بِي ت ع رَّضُ «الْم فْتُونُ بِأ یِّكُمُ» الْآی ة   ه ذِهِ ت قْر أُ الَّذِي أ نْت : ف ق ال  ع ع لِیّاً ل قِي  عُم ر  إِنَّ ی قُولُ ع ج عْف رٍ أ ب ا س مِعْتُ ق ال  الْم كِّيِّ الْع بَّاسِ أ بِي

 و  أُم یَّة  لِب نِي الْع د او ة  أ ثْب تَّ ل كِنَّك  و  -مِنْك  لِلرَّحِمِ أ وْص لُ أُم یَّة  ب نُو عُم رُ ف ق ال  «أ رْحام كُمْ تُق طِّعُوا و » -ق وْلِهِ إِل ى ت و لَّیْتُمْ إِنْ ع س یْتُمْ ف ه لْ أُم یَّة  ب نِي فِي ن ز ل تْ بِآی ةٍ

 ت یْم ب نِي و  ع دِيٍّ ب نِي
 ح لَّافٍ  كُلَّ تُطِعْ ال و  ج لَّ و  ع زَّ ق وْلِهِ فِي أ جْم عِین  ع ل یْهِمْ اللَّهِ ص ل و اتُ ع نْهُمْ مُخْت ارٍ بْنِ حُس یْنِ ع نْ عِیس ى بْنِ ح مَّادِ ع نْ جُمْهُورٍ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ رُوِي .  3

 الْأ حْم سِيِّ  ع نِ الْب رْقِي  مُح مَّدٌ ر و ى و  الزِّن اءِ؛ و ل دُ الزَّنِیمُ و  الْكُفْرِ الْع ظِیمُ الْك افِرُ الْعُتُل  ق ال  ز نِیمٍ ذلِك  ب عْد  عُتُلٍّ أ ثِیمٍ مُعْت دٍ لِلْخ یْرِ م نَّاعٍ بِن مِیمٍ م شَّاءٍ ه مَّازٍ الثَّانِي م هِینٍ

 ك ذ ا و  ك ذ ا ت قُولُ الَّذِي أ نْت  ل هُ ال ف ق  الثَّانِي ف ل قِی هُ «الْم فْتُونُ  بِأ یِّكُمُ یُبْصِرُون  و  ف س تُبْصِرُ» ی قُولُ ص الْمُؤْمِنِین  أ مِیرُ ك ان  و  فِیهِ ز اد  أ نَّهُ إِلَّا مِثْل هُ ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ

 و  الْأ رْضِ فِي تُفْسِدُوا أ نْ ت و لَّیْتُمْ إِنْ ع س یْتُمْ ف ه لْ فِیهِمْ نُزِّل  أُم یَّة  ب نِي فِي نُزِّل   بِم ا أُخْبِرُك  ل ا أ  إِل یْهِ  ی عْت ذِرْ  ل مْ  و  ع الْمُؤْمِنِین   أ مِیرُ  ل هُ  ف ق ال   بِص احِب يَّ و  بِي ت عْرِضُ

 .لِلرَّحِمِ أ وْص لُ و  مِنْك  خ یْرٌ هُمْ  ل هُ ق ال   و  ف ك ذَّب هُ  ق ال  «أ رْحام كُمْ تُق طِّعُوا
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 الْعَبَّاسِ  یأَبِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ بَانٍأَ نْعَ الْوَشَّاء عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ الْأَشْعَرِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 یَقُولُ: ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْمَكِّیِّ

 بِصَاحِبِی؟! وَ بِی تُعَرِّضُ وَ« الْمَفْتُونُ مُبِأَیِّكُ» الْآیَةَ هَذِهِ تَقْرَأُ الَّذِي أَنْتَ لَهُ  فَقَالَ ص عَلِيّاً لَقِیَ عُمَرَ إِنَّ

 .«حامَكُمْ رْأَ تُقَطِّعُوا وَ الْأَرْضِ فِی تُفْسِدُوا أَنْ تَوَلَّيْتُمْ إِنْ عَسَيْتُمْ فَهَلْ» أُمَيَّةَ بَنِی فِی نَزَلَتْ بِآیَةٍ أُخْبِرُكَ فَلَا أَ لَهُ فَقَالَ قَالَ

 أُمَيَّةَ! بَنِی وَ عَدِيٍّ بَنِی وَ تَيْمٍ لِبَنِی وَةًعَدَا إِلَّا أَبَيْتَ لَكِنَّكَ وَ مِنْكَ لِلرَّحِمِ أَوْصَلُ أُمَيَّةَ بَنُو كَذَبْتَ فَقَالَ

 وَ »اميه را آیه توجه: این حدیث از امام صادق ع هم روایت شده است با این تفاوت كه در آن روایت، آیه مربوط به بنی

 1(380ص ،2ج القمی، تفسير) كنند.( معرفی می60)اسراء/ «الْقُرْآنِ  فِی الْمَلْعُونَةَ الشَّجَرَةَ

 

پندارد مرا دوست گوید كسی كه میمودند: اي علی! دروغ می( از امام باقر ع روایت شده است كه پيامبر اكرم ص فر2

به فتنه افتاده است.  دارد در حالی كه بغض تو را ]در دل[ دارد. یك نفر از منافقان گفت: باور كنيد كه رسول خدا با این جوان

 (6-5)قلم/« !اید؟فتنه در شما كدامِ كه دید؛ خواهند و دید خواهی بزودي آري»پس خداوند نازل فرمود: 

 1512ص ،1ج ؛ المحاسن،358ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 سَعْدُ  حَدَّثَنَا الْعَلَوِيُّ  الْقَاسِمِ بْنُ حَمْزَةُ حَدَّثَنَا الْقُمِّیُّ التَّاجِرُ مَّدٍمُحَ بْنُ  عَلِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا:[ قَالَ] الْفَارِسِیُّ الْحَسَنِ  أَبُو حَدَّثَنِی

 : رٍجَعْفَ أَبُو[ قَالَ: ]قَالَ جَابِرٍ عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِی: قَالَ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَبْدِ بْنُ

  بْغِضُكَ،یُ وَ یُحِبُّنِی أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ عَلِیُّ یَا كَذَبَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 الْغُلَامِ، بِهَذَا اللَّهِ رَسُولُ فُتِنَ لَقَدْ: الْمُنَافِقِينَ مِنَ رَجُلٌ فَقَالَ

 «.الْمَفْتُونُ  بِأَیِّكُمُ یُبْصِرُونَ وَ فَسَتُبْصِرُ» اللَّهُ  فَأَنْزَلَ

 

براي  –د شاي كه به درگذشت پيامبر اكرم ص منتهی در همان بيماري -( عبداهلل بن مسعود گفته است: یك روز صبح 3

اي روي سرشان نشسته دیدن پيامبر ص به مسجد شتافتم و مردم در مسجد جمع بودند ]و چنان ساكت بودند كه[ گویی پرنده

ابرو به هم اشاره  وامبر ص سالم كرد. برخی از كسانی كه آنجا بودند با چشم طالب ع وارد شد و به پياست. بناگاه علی بن ابی

 پرسيد كه برترین شما كيست؟كردند. پيامبر ص نگاهی به آنها كرد و سپس فرمود: آیا از من نمی

 گفتند: بله اي رسول خدا.

                                                      
: ق ال  «الْم فْتُونُ بِأ یِّكُمُ یُبْصِرُون  و  ف س تُبْصِرُ» ص احِبِي فِي و  فِيَّ الْآی ة  ه ذِهِ ت ت أ وَّلُ أ نَّك   ب ل غ نِي ع لِي  ی ا ف ق ال  ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیر  فُل انٌ ل قِي  ع الصَّادِقُ ق ال  و .  1

 .لِلرَّحِم أ وْص لُ و  مِنْك  خ یْرٌ أُم یَّة  ب نُو! ع لِي  ی ا ك ذ بْت : ق ال  «الْقُرْآنِ فِي الْم لْعُون ة  الشَّج ر ة  و » أُم یَّة  ب نِي فِي ن ز ل  م ا! فُل انٍ أ ب ا ی ا أُخْبِرُك  ف ل ا أ  ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیرُ
 ق لْبِ  إِل ى وُدِّي خ ل ص  م ا و  ق لْبِهِ إِل ى وُدِّي خ ل ص  ق دْ و  إِلَّا مُؤْمِنٍ مِنْ م ا ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  ع ج عْف رٍ أ بُو ق ال  ق ال  ج ابِرٍ  ع نْ ح دَّث هُ ع مَّنْ أ بِیهِ ع نْ ع نْهُ.  2

 ف أ نْز ل   الْغُل امِ بِه ذ ا ص اللَّهِ ر سُولُ فُتِن  ل ق دْ الْمُن افِقِین   مِن   ر جُل انِ ف ق ال   ق ال  یُبْغِضُك  و  یُحِب نِي أ نَّهُ ز ع م   م نْ ع لِي  ی ا ك ذ ب  ق لْبِهِ إِل ى ع لِيٍّ وُد  خ ل ص   ق دْ و   إِلَّا أ ح دٍ

 الْآی ة آخِرِ إِل ى فِیهِم ا ن ز ل تْ ق ال  م هِینٍ ح لَّافٍ كُلَّ تُطِعْ ال و  ف یُدْهِنُون  تُدْهِنُ ل وْ و د وا -الْم فْتُونُ بِأ یِّكُمُ یُبْصِرُون  و  ف س تُبْصِرُ ت ع ال ى و  ت ب ار ك  اللَّهُ
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تان است؛ بردباریش تر از همهپر و پيمانتان اسالم آورد و ایمانش طالب است، قبل از همهفرمود: برترین شما علی بن ابی

 ها و جهادها.آورترین شماست در غزوهاز همه شما بيشتر و در راه خدا غضبناك شدنش از همه شما شدیدتر است؛ و جنگ

 ها او را بر ما برتري دادي؟!از كسانی كه آنجا حاضر بود گفت: یا رسول اهلل! تو كه در همه خوبی

ادم و اسرارم را دبله! چنين اوست؛ او بنده خدا و برادر رسول اهلل ص است، علمم را به او تعليم پيامبر خدا ص فرمود: 

 نزد او به دیعه نهادم و اوست امين من بر امتم.

 بيند.یاز كسانی كه آنجا حاضر بود گفت: علی ع چنان پيامبر را مفتون خود كرده است كه هيچ ایرادي در او نم

 (6-5)قلم/« اید؟!آري بزودي خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما مفتون شده»نازل فرمود:  پس خداوند این آیه را

 357-356ص ،2ج التنزیل، ؛ شواهد497ص الكوفی، فرات تفسير

 عَنْ[ ]لْجَدَلِیِ ا اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْمُنْذِرِ بْنُ زِیَادُ خْبَرَنَاأَ قَالَ رَجُلٍ عَنْ عَبَّادٌ حَدَّثَنَا قَالَ] ُحمْدُونٍ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ

 فِيهِ  ضَقُبِ الَّذِي مَرَضِهِ فِی ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى غَدَوْتُ عُودٍمَسْ  ابْنُ قَالَ عُجْرَةَ بْنِ كَعْبِ عَنْ[ وَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ

 فَتَغَامَزَ  ص بِیِّالنَّ عَلَى سَلَّمَ حَتَّى[ ع] طَالِبٍ أَبِی بْنُ  عَلِیُّ قْبَلَأَ إِذْ  الطَّيْرَ رُءُوسِهِمُ  عَلَى كَأَنَّ  كَانُوا مَا أَحْفَلَ النَّاسُ وَ الْمَسْجِدَ  فَدَخَلْتُ

 .[ص] النَّبِیُّ إِلَيْهِمُ فَنَظَرَ عِنْدَهُ كَانَ مَنْ بَعْضُ بِهِ

 أَفْضَلِكُمْ؟ عَنْ تَسْأَلُونَ لَا ص أَ فَقَالَ

 اللَّهِ. رَسُولَ یَا بَلَى قَالُوا

 وَ  غَضَباً لِلَّهِ كُمْأَشَدُّ وَ حِلْماً أَرْجَحُكُمْ وَ عِلْماً أَكْثَرُكُمْ وَ اناًإِیمَ أَوْفَرُكُمْ وَ إِسْلَاماً َأقْدَمُكُمْ[ ع] طَاِلبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ أَفْضَلُكُمْ قَالَ

 الْجِهَادِ. وَ الْغَزْوِ فِی نِكَایَةً أَشَدُّكُمْ

 كُلِّهِ! رِبِالْخَيْ فَضَلَنَا قَدْ عَلِيّاً إِنَّ وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا حَضَرَ مَنْ بَعْضُ لَهُ فَقَالَ

 تِی.أُمَّ عَلَى أَمِينِی هُوَ وَ سِرِّي اسْتَوْدَعْتُهُ وَ لْمِیعِ  هُعَلَّمْتُ فَقَدْ اللَّهِ رَسُولِ أَخُو وَ اللَّهِ هُوَ عَبْدُ أَجَلْ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ

 اً.شَيْئ بِهِ یَرَى لَا حَتَّى اللَّهِ رَسُولَ عَلِیٌّ أَفْتَنَ لَقَدْ حَضَرَ مَنْ بَعْضُ فَقَالَ

 1.«الْمَفْتُونُ  بِأَیِّكُمُ یُبْصِرُونَ وَ فَسَتُبْصِرُ» الْآیَةَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ

 تدبر

 «یُبْصِرُونَ وَ فَسَتُبْصِرُ»( 1

 دید. خواهند و دید خواهی بزودي

 یعنی:

                                                      
 این 356ص ،2ج در دوم و فرات تفسیر همین از ظاهرا را فوق روایت یكي آورده، مضمون این با روایت دو التفضیل لقواعد التنزیل شواهد در.  1

: ق اال م سْعُودٍ، بْنِ اللَّهِ  ع بْدِ و  عُجْر ة  بْنِ ك عْبِ ع نْ ل یْل ى أ بِي بْنِ الرَّحْم نِ  ع بْدِ بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ  شُج اعٍ، بْنُ مُح مَّدُ  ح دَّث ن ا:[ ق ال ] الْع تِیقِ، التَّفْسِیرِ فِي ق ر أْتُ: را روایت

 عِلْمِي ع لَّمْتُهُ غ ض باً، اللَّهِ فِي أ ش د كُمْ و  حِلْماً أ رْج حُكُمْ و  -عِلْماً أ كْث رُكُمْ و  إِیم اناً أ ْوف رُكُمْ و  إِسْل اماً أ قْد مُكُمْ ع لِيٌّ[ أ فْض لُكُمْ: ]ف ق ال  ع لِيٍّ ع نْ سُئِل  ق دْ و  النَّبِي : ق ال 

 اللَّهُ ف أ نْز ل !!! ش یْئاً  بِهِ  ی ر ى م ا ح تَّى اللَّهِ ر سُول  ع ل يٌّ ف ت ن   ل ق دْ : قُر یْشٍ ب عْضُ: ف ق ال  . أُمَّتِي فِي أ مِینِي و  أ هْلِي فِي خ لِیف تِي ف هُو  بِش أْنِي و كَّلْتُهُ و  -سِرِّي اسْت وْد عْتُهُ و 

 .الْم فْتُونُ بِأ یِّكُمُ یُبْصِرُون  و  ف س تُبْصِرُ ت ع ال ى
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 (174، ص10آینده حقایق را روشن می كند. )تفسير نور، ج

 

 «الْمَفْتُونُ بِأَیِّكُمُ یُبْصِرُونَ؛ وَ فَسَتُبْصِرُ( »2

ره خودشان را و افراد هموا «است؟ دیوانه كسی چه واقعا» كه است این شناسیجامعه جالب بحثهاي قبال اشاره شد كه از

 (5، تدبر467دهند. )جلسهمعيار سالمت عقل قرار می

اما این گونه نيست كه هيچ معيار واقعی در كار نباشد. بله امروز آنها پيامبر ص ]و پيروان راستين او[ را دیوانه و مفتون و 

ها همگی خواهند دید كه چه كسی واقعا از سالمت عقل خوانند، اما زمانی خواهد رسيد كه هم آنها و هم اینخورده میفریب

 بهره و فریفته شده بود؛ بی

 گوید.بينند معيار قضاوت است، نه آنچه امروز هر كس بر اساس دلخواه خود میآنچه آن زمان همه بوضوح می

 

 «الْمَفْتُونُ بِأَیِّكُمُ( »3 

 است.« مفتون»د دید چه كسی خواندند و خطاب آمد كه خواهي« مجنون»آنها پيامبر ص را 

 ، ظرافت جالبی دارد:«مجنون»در ازاي « مفتون»به كار بردن تعبير 

است و یك جن، عقل وي را مختل نموده است. « زدهجن»كردند كه گفتند كه گمان میمی« مجنون»دیوانه را از این جهت 

مفتون »روید ير شيطان شده و زیر بار حق نمیانگيزي هم كار شيطان است و شيطان هم یك جن است؛ پس شما كه اسفتنه

 تر است!براي شما شایسته« مجنون»هستيد و كلمه « یك جن

 

 «الْمَفْتُونُ بِأَیِّكُمُ یُبْصِرُونَ؛ وَ فَسَتُبْصِرُ( »4

 !اید؟فتنه در شما كدامِ كه دید؛ خواهند و دید خواهی بزودي آري

اند مقصود در آخرت اند در دنيا و با پيشرفت اسالم است، و برخی گفتهگفتهچه موقعی است؟ برخی « بزودي»مقصود از 

تواند مد نظر بوده باشد؛ چرا كه از طرفی خداوند دین وي را در عالم فراگير خواهد كرد و برتري پيامبر و است و هر دو می

دیگر در آخرت هم آنها وبال امرشان را  ماند؛ و از سويكند و از دشمنان وي اثري نمیتعاليم وي را بر همگان معلوم می

 (370، ص19گردند. )الميزان، جمبتال می« فتنه عذاب»چشند و به می

 

 «الْمَفْتُونُ بِأَیِّكُمُ( »5

( اما در اینجا 194خواند؛ با اینكه خداوند در جاي دیگر اجازه مقابله به مثل را داده )بقره/« مجنون»كافر پيامبر خدا را 

]كه یك اختالل كامال فردي است[ به مساله « جنون»دهد كه موضوع بحث را از كند؛ بلكه به پيامبرش یاد میل نمیمقابله به مث

 بكشاند؛ و نيز به جاي حكم قطعی، سوالی را درباره آینده مطرح سازد.]كه یك وضعيت پيچيده اجتماعی است[ « فتنه»

 چرا؟
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رامون ا یك تهمت است؛ براي تحقير او و دور كردن مردم از پيالف. شاید یك وجه آن این است كه سخن كافر صرف

 ضع طرفين تامل كنند.پيامبر ص. اما این اسلوب پيامبر ص نباید باشد. مواجهه او باید عقل افراد را برانگيزاند كه درباره مو

رفا با صنها باشد و زنند، قرار نيست پيامبر ص همانند آاگر اهل باطل براي تقویت موضع خود به هر روشی دست می

 تحقير و توهين مخالفانش براي خود یار جمع كند، بلكه قرار است مردم با اندیشه به وي روي آورند.

 ب. ...

 

 19/4/1396 بِالْمُهْت دین  أ عْل مُ هُو  و  س بیلِهِ ع نْ ض لَّ  بِم نْ أ عْل مُ هُو   ر بَّك  إِنَّ    7 هی( آ68قلم )سوره ( 473

 ترجمه

 یافتگان.ید پروردگارت آگاهتر است به آن كه از راهش گمراه شد؛ و هم او آگاهتر است به هدایتتردبی

 شان نزول

 آنچه در شان نزول آیه قبل آمد به این آیه نيز مربوط است.

 حديث

« بميریدا یدر راه خدا،  و اگر كشته شوید»گوید: از امام باقر ع درباره این آیه كه: ( جابر ]بن یزید جعفی[ می1

 چيست؟« سبيل اهلل: راه خدا»دانی ( سوال كردم، فرمود: آیا می157عمران/)آل

 گفتم: نه به خدا سوگند مگر اینكه از شما بشنوم.

 فرمود: سبيل اهلل، حضرت علی ع و ذریه اویند؛ و ]قتل فی[ سبيل اهلل این است:

ر راه خدا دت و كسی كه در ]مسير[ والیت او بميرد كسی كه در ]مسير[ والیت او كشته شود در راه خدا كشته شده اس

 مرده است.

 1121ص البصائر، ؛ مختصر167ص األخبار، معانی

 عَنْ  الْمُنَخَّلِ نِعَ مَرْوَانَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يْنِالْحُسَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ جَابِرٍ

                                                      
 البته متن و سند روایت در مختصر البصائر اندكي متفاوت است:  1

 و  » ج لَّ و  ع زَّ  للَّهِ ا ق وْلِ  ع نْ  سُئِل : ق ال  ع ج عْف رٍ أ بِي ع نْ  ی زِید ، بْنِ  ج ابِرِ ع نْ  ،ح دَّث هُ  ع مَّنْ الْمُغِیر ةِ، بْنِ  اللَّهِ ع بْدِ ع نْ الْخ طَّابِ، أ بِي بْنِ الْحُس یْنِ بْنُ  مُح مَّدُ

 قُتِل  ف م نْ ذُرِّیَّتِهِ، و  ع ع لِيٍّ س بِیلِ فِي الْق تْلُ»: ف ق ال  مِنْك ، س مِعْتُ إِذ ا إِلَّا اللَّهِ و  ل ا: تُقُلْ ؟«اللَّهِ  س بِیلُ م ا ت دْرِي أ  ج ابِرُ ی ا»: ف ق ال  «مُت مْ أ وْ اللَّهِ س بِیلِ فِي قُتِلْتُمْ ل ئِنْ

 «یُقْت ل   ح تَّى نْش رُیُ م ات  م نْ و  ی مُوت ، ح تَّى یُنْش رُ قُتِل  م نْ إِنَّهُ م یْت ةٌ، و  ل ةٌق تْ  ل هُ و  إِلَّا الْآی ةِ بِه ذِهِ یُؤْمِنُ أ ح دٍ مِنْ ل یْس   و  اللَّهِ، س بِیلِ  فِي قُتِل  و ل ای تِهِ فِي
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 وَ لَا قُلْتُ  قَالَ اللَّهِ سَبِيلُ مَا تَدْرِي أَ  فَقَالَ قَالَ« مُتُّمْ  أَوْ اللَّهِ سَبِيلِ فِی قُتِلْتُمْ لَئِنْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی الْآیَةِ هَذِهِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 وَلَایَتِهِ  فِی مَاتَ مَنْ وَ اللَّهِ  سَبِيلِ فِی قُتِلَ وَلَایَتِهِ  فِی قُتِلَ مَنْ اللَّهِ سَبِيلُ وَ  ذُرِّیَّتُهُ وَ ع عَلِیٌّ هُوَ اللَّهِ  سَبِيلُ قَالَ  مِنْكَ أَسْمَعَهُ أَنْ إِلَّا اللَّهِ

 1.اللَّهِ سَبِيلِ فِی مَاتَ

 

 ( از امام صادق ع درباره صراط سوال شد.2

 فرمودند: آن همان راه به سوي معرفت خداوند عز و جل است؛ 

 و آن دوتاست: صراطی در دنيا و صراطی در آخرت.

ه هدایت باما صراطی كه در دنياست همان امامی است كه اطاعت از او واجب است؛ پس هركه در دنيا او را شناخت و 

ط در آخرت و كسی كه در دنيا او را نشناخت، قدمش بر صراگذرد؛ او اقتدا كرد؛ بر صراطی كه پل جهنم در آخرت است می

 كند.لغزد و به جهنم سقوط میمی

 32ص األخبار، معانی

 أَبِی بْنِ  يسَىعِ بْنُ  أَْحمَدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الْحُسَيْنِیُّ دٍمُحَمَّ بْنُ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 عُمَرَ بْنِ اْلمُفَضَّلِ نِعَ الْمِنْقَرِيُّ حَاتِمٍ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ لْعَرْزَمِیُّا زِیَادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعِجْلِیُّ مَرْیَمَ

 فَقَالَ: الصِّرَاطِ. عَنِ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ

 فَهُوَ  الدُّنْيَا فِی الَّذِي الصِّرَاطُ أَمَّا وَ الْآخِرَةِ فِی صِرَاطٌ وَ يَاالدُّنْ فِی صِرَاطٌ صِرَاطَانِ هُمَا وَ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعْرِفَةِ إِلَى الطَّرِیقُ هُوَ

 فِی یَعْرِفْهُ لَمْ مَنْ وَ الْآخِرَةِ فِی جَهَنَّمَ جِسْرُ هُوَ الَّذِي الصِّرَاطِ ىعَلَ مَرَّ بِهُدَاهُ اقْتَدَى وَ  الدُّنْيَا فِی عَرَفَهُ مَنْ الطَّاعَةِ الْمُفْتَرَضُ الْإِمَامُ

 .جَهَنَّمَ نَارِ فِی فَتَرَدَّى الْآخِرَةِ فِی الصِّرَاطِ عَنِ قَدَمُهُ زَلَّتْ الدُّنْيَا

 

 كه:( از امام صادق ع روایت شده است 3

 آن سبيل اهلل )راه خدا( اي هستيم كه خداوند به پيرویش دستور داده است؛  -به خدا سوگند  -ما 

 همان صراط مستقيم هستيم؛  –به خدا سوگند  -ما 

كه خواست،  همان كسانی هستيم كه خداوند بندگانش را به اطاعت از آنها دستور داد، پس هر –به خدا سوگند  –و ما 

 یابند.نمی –وگند به خدا س –ینجا بگيرد؛ و هر كه خواست از آنجا بگيرد، ]كه در هر صورت[ هيچ گریزي از ما ]دینش را[ از ا

                                                      
آمده، قابل  370ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات . درباره اینكه سبیل اهلل شخص امیرالمومنین ع است این دو روایت هم كه در تأویل 1

 توجه است:

: ق ال   أ نَّهُ ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ ح رِیزٍ بْنِ  ح مَّادِ ع نْ خ الِدٍ  بْنِ مُح مَّدِ  ع نْ ارِيِّ یَّالسَّ بْنِ  مُح مَّدِ بْنِ  أ حْم د  ع نْ  الْق اسِمِ بْنُ أ حْم دُ ح دَّث ن ا الْع بَّاسِ بْنُ  مُح مَّدُ ق ال 

 .ع ط الِبٍ أ بِي بْن  ع لِيَّ ی عْنِي س بِیلًا الرَّسُولِ  م ع  اتَّخ ذْتُ ل یْت نِي یا ج لَّ و  ع زَّ ق وْلُهُ

 ق وْلِهِ  فِي ع ج عْف رٍ  أ بِي نْ ع  الث م الِيِّ ح مْز ة  أ بِي ع نْ  فُض یْلٍ بْنِ مُح مَّدِ  ع نْ ع لِيٍّ نِبْ  مُح مَّدِ ع نْ خ الِدٍ بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ الْم ذْكُورِ بِالْإِسْن ادِ  أ یْضاً ر و اهُ م ا یُؤ یِّدُهُ و 

 .ع ط الِبٍ أ بِي بْن  ع لِيَّ ی عْنِي س بِیلًا الرَّسُولِ م ع  اتَّخ ذْتُ ل یْت نِي یا ج لَّ و  ع زَّ
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 67ص ،2ج القمی، تفسير

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ قَالَ رِئَابٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِی حَدَّثَنِی

 فَمَنْ بِطَاعَتِهِمْ الْعِبَادَ  اللَّهُ أَمَرَ الَّذِینَ  اللَّهِ وَ نَحْنُ وَ الْمُسْتَقِيمُ صِّرَاطُال اللَّهِ وَ نَحْنُ  وَ بِاتِّبَاعِهِ اللَّهُ  أَمَرَ الَّذِي اللَّهِ  سَبِيلُ اللَّهِ  وَ نَحْنُ

 .مَحِيصاً عَنَّا اللَّهِ وَ یَجِدُونَ لَا هُنَاكَ مِنْ فَلْيَأْخُذْ شَاءَ مَنْ وَ هُنَا، فَلْيَأْخُذْ شَاءَ

 تدبر

 «بِالْمُهْتَدینَ أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ( »1

اي پيامبر را دیوانه خواندند؛ و خداوند از پيامبرش دفاع كرد و او داراي سجایاي اخالقی بلندي در آیات قبل دیدیم عده

 كند كه واقعا چه كسی به فتنه افتاده و چه كسی عاقل است.پایان دارد؛ و تذكر داد كه آینده معلوم میبی معرفی كرد كه اجري

 كند.داریم كه هر یك دیگري را متهم می« گمراه»و « یافتههدایت»در واقع دو گروه 

 داند.است، را بهتر می« یافتههدایت»فرماید: خداوند هر دو طرف ماجرا و اینكه كدام در گمراهی است و كدام اكنون می

 ثمره اخالقی

خدا بر وضعيت هدایت و گمراهی انسانها عالمتر است؛ پس اگر واقعا در مسير خدا هستيم، همه عالم هم ما را گمراه 

سودي بدانند اهميتی ندارد؛ و اگر هم واقعا در مسير گمراهی هستيم، همگان از ما تعریف و تمجيد كنند و ما را برحق بشمرند، 

 به حال ما نخواهد نداشت.

 

 «بِالْمُهْتَدینَ أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ» (2

یافته ماند كه چه كسی واقعا گمراه یا هدایتشود كه انسان واقعا درمیگاه حق و باطل در جامعه چنان در هم آميخته می

 است.

 ست.اما جاي نگرانی ني

 ماند.اگر مطلب بر ما مشتبه شود، بر خدا مشتبه نخواهد شد؛ و در نظام عالم حق نهایتا پشت پرده نمی

 شناسیثمره دین

مواجه  -كنندكه همه همدیگر را تخطئه می –دارد گاه چنان با اقوال گوناگون كسی كه در مسير تحقيق در دین قدم برمی

 كند.شود كه در همه چيز شك میمی

 دهد:آیه یك راهكار جدي پيش روي چنين فرد قرار می این

كنند، اما در هر صورت تردیدي نيست كه براي خدا كامال معلوم اند و همه همدیگر را تخطئه میاگرچه مدعيان فراوان 

 است كه چه كسی واقعا بر حق است.

 جاَهدُوا الَّذینَ وَ) را به او نشان خواهند داد. پس اگر كسی واقعا بر خدا توكل كند و براي خدا گام بردارد، حتما راه صحيح

 (،69ا؛ عنكبوت/سُبُلَن لَنَهْدِیَنَّهُمْ فينا
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 به تعبير دیگر،

اگر از صميم دل، و بدون هر گونه حب و بغض، و خالی از هر گونه غل و غش، در مسير كشف حق و حقيقت گام 

 اد.برداریم، حتما حضرت حق راه صحيح را به ما نشان خواهد د

 

 «بِالْمُهْتَدینَ أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ( »3

 ...«. است آگاهتر پروردگارت»بلكه فرمود ....« پروردگارت آگاه است به »نفرمود 

 چرا؟

ر خود خدا باشد. بلكه دیگرانی یافتگان فقط كادهد كه این گونه نيست كه تشخيص گمراهان از هدایتالف. این نشان می

 هم هستند كه به این دو آگاهند.

 نکته تخصصی فلسفه دین: نقد پلورالیسم دینی

گرایان و نيز معتقدان به پلوراليسم دینی )= به رسميت شناختن تكثر ادیان( این است كه یكی از مهمترین دالیل نسبی

گذشت قرنها نزاعشان تمامی نيافته، پس تشخيص حق از باطل امكان  پيروان هر دینی ادعاي حقانيت دین خود را دارند و با

 ندارد.

نزاع »و « پيروان هر دینی ادعاي حقانيت دین خود را دارند»اي كه در اینجا رخ داده این است كه از این جمله كه مغالطه

شود كه بلكه حداكثر نتيجه می« .تشخيص حق از باطل امكان ندارد»شود كه منطقا نتيجه نمی« بين اینها طوالنی شده است

 «بين بود.توان به همه ادعاها خوشتشخيص حق از باطل دشوار است و نمی»

 در واقع،

مثال مسيحيت كنونی معتقد به تثليث  -الف. همين كه در ميان ادیان مختلف، ادعاهاي متناقض با یكدیگر وجود دارد 

« یافتههدایت»توانند شود كه همه نمیمعلوم می -( 73شمرد )مائده/ا كفر میاست؛ ولی اسالم تثليث را بشدت محكوم كرده، آن ر

 باشند؛ و

 دهد؛ ویافته تشخيص میب. خداوند گمراه را از هدایت

 اي از این علم داشته باشند.تواند این تشخيصش را به نحوي در اختيار انسانها قرار دهد و انسانها نيز بهرهج. خداوند می

 پس

 بسا دشوار باشد اما محال نيست.یافته از گمراه چهحال كه تشخيص هدایتدر عين  

 تبصره

اند. بلكه ممكن است برخی انكار پلوراليسم دینی، به معناي آن نيست كه همه پيروان همه ادیان دیگر حتما جهنمی

ي با دین حق ندارند و اگر این دین باشند )یعنی به دالیل مختلف از دین حق بازمانده باشند اما عناد« جاهل قاصر»اصطالحا 

به آنها عرضه شود احتماال آن را بپذیرند.( اقتضاي  –هاي امثال داعش و ... نه به صورت تحریف شده و در قرائت –واقعا 

 بسياري از آیات و روایات این است كه خداوند با چنين افرادي به اقتضاي فضل و رحمت و مغفرتش برخورد خواهد كرد. 



44 

 «.حق بودنبر»متفاوت است با « مشمول مغفرت قرار گرفتن»یاد داشته باشيم  اما به

بلكه  یافته بودن، یك وضعيت تثبيت شده و هميشگی نيست،خواهد اشاره كند كه این گمراه ویا هدایتب. شاید می

انی خاص آگاهيد، رایط یا در زمیافته بودن برخی افراد در برخی شپذیر است؛ گاهی شما به گمراهی و هدایتتغييرپذیر و تحول

هی قبلی شما االن اما یادتان باشد كه خدا آگاهتر است؛ مثال ممكن است كه آنها وضعيتشان عوض شده باشد یا ... و دیگر آگا

 درست نباشد.

 ج. ...

 

 «بِالْمُهْتَدینَ أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبيلِهِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ( »4

 چرا؟...«.  به است آگاهتر پروردگارت»بلكه فرمود ...« خدا آگاهتر است به »فرمود ن

اي یافته بودن عدهاي و هدایتخواهد نشان دهد كه این گونه نيست كه فقط خدا بر گمراه را ازبودن عدهالف. شاید می

، 3ر آگاه سازد )تدبرتواند تو را هم از این اممیاست و لذا « پروردگار تو»دیگر آگاه باشد، بلكه كسی این تشخيص را داده كه 

 بند الف( و چنين هم كرده است.

صميم تیافتگان آگاهتر است همان پروردگار توست كه خواهد بفرماید آن كسی كه بر گمراهان و هدایتب. شاید می

 گرفته تو را براي هدایت واقعی در ميان مردم بفرستد.

 ج. ..

 

 

 20/4/1396                                        الْمُك ذِّبین   تُطِعِ ف ال    8 هی( آ68قلم )سوره ( 474

 ترجمه

 كنندگان را اطاعت مكن!پس، تكذیب

 حديث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

                         هركس شخصی را در معصيتی اطاعت كند، او را پرستيده است.

 551ص ،2ج القمی، تفسير؛ 398ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ ع هِاللَّ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ يهِأَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ وَ حَمَّادٍ أَبِی بْنِ صَالِحِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ

 .عَبَدَهُ فَقَدْ  مَعْصِيَةٍ فِی رَجُلًا أَطَاعَ مَنْ

                                                      
 بْنِ  ع لِيِّ بْنُ الْح س نُ ح دَّث ن ا: ق ال  مُوس ى ْبنُ[ اللَّهِ  ع بْدُ] اللَّهِ عُب یْدُ ح دَّث ن ا: ق ال  أ حْم د  بْنُ ج عْف رُ ح دَّث ن ا. متن و سند در تفسیر قمي اندكي متفاوت است:  1

 .ع ب د ه ف ق دْ الْخ الِقِ م عْصِی ةِ فِي م خْلُوقاً أ ط اع  م نْ ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ ب صِیرٍ يأ بِ ع نْ أ بِیهِ ع نْ ح مْز ة  أ بِي
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 پاسخی حضرت. كرد متهم جریانات از ايپاره در را ایشان و نوشت ع اميرالمومنين به اينامه نمایی،مظلوم براي معاویه( 2

 آمده پاسخ این از يدیگر فراز درگذشت.  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-18 1، حدیث437فرازي از آن در جلسه كه دادند

 :است

از نداشت از اینكه با باميه[ داشتيم ما را هاشم[ همواره بر شما ]بنیاي كه ما ]بنی... عزتی كه ما از قدیم داشتيم و برتري

ه شما الیقش نبودید شما درآميزیم؛ پس به شما دختر دادیم و از شما دختر گرفتيم همانند افرادي كه كفو همدیگرند؛ در حالی ك

 ا را چه به اینكه چنان باشيد:و شم

 ]اشاره به ابوجهل[؛« كنندهتكذیب»از ما پيامبر ص بود و از شما 

كه با سوگند  ها ]اشاره به اسد بن عبدالعزي یا ابوسفياناز ما شير خدا ]حضرت حمزه[ بود و از شما شير سوگند دادن

 كرد[؛دادن افراد را براي جنگ جمع می

 رسول ملهج به است هاي آتش ]اشارهشت ]= امام حسن ع و امام حسين ع[ بود و از شما بچهاز ما دو سرور جوانان به

 كودكان براى ىكس چه. «محمّد یا للصّبية من»: گفت عقبه داد را معيطابى بن عقبة كشتن فرمان بدر جنگ از پس كه( ص) خدا

 [.«النّار»: فرمود خدا رسول ماند؟ خواهد

ن ابولهب ]خواهر ابوسفيان كه ز« كش ]جهنم[هيزم»عوالم ]= حضرت زهرا س[ و از شماست از ماست برترین زنان همه 

 د.[شسوره مسد مذمت  4در آیه« الحطبحمالة»ریخت و با تعبير بود و براي آزار پيامبر ص خار در مسير ایشان می

 و فراوان است این چيزهایی كه به نفع ما و عليه شماست؛ 

 ... دیده كسى هر جاهليت در را ما شرافت و شنيده [نهمگا] گوش را ما اسالم

 28البالغه، نامهنهج

 جوابا معاویة إلى ع له كتاب من و

 أَنَّى وَ هُنَاكَ لَسْتُمْ وَ  الْأَكْفَاءِ فِعْلَ أَنْكَحْنَا وَ فَنَكَحْنَا بِأَنْفُسِنَا كُمْخَلَطْنَا أَنْ  قَوْمِكَ عَلَى طَوْلِنَا عَادِيُّ لَا وَ عِزِّنَا قَدِیمُ  یَمْنَعْنَا لَمْ.... 

 صِبْيَةُ  مِنْكُمْ وَ جَنَّةِ الْ  أَهْلِ شَبَابِ سَيِّدَا مِنَّا وَ  الْأَحْلَافِ أَسَدُ مِنْكُمْ وَ اللَّهِ أَسَدُ مِنَّا وَ الْمُكَذِّبُ مِنْكُمُ وَ النَّبِیُّ مِنَّا وَ[ كَذَلِكَ ] ذَلِكَ یَكُونُ

 ... تُدْفَع لَا يَّتُنَاجَاهِلِ وَ سُمِعَ قَدْ[ مَا] فَإِسْلَامُنَا عَلَيْكُمْ وَ لَنَا مَّامِ كَثِيرٍ فِی «الْحَطَبِ حَمَّالَةُ» مِنْكُمْ وَ الْعَالَمِينَ نِسَاءِ خَيْرُ مِنَّا وَ النَّارِ

 

 ( از امام كاظم ع روایت شده است:3

ننده كهركس یك آیه از كتاب خدا را تكذیب كند و دروغ بشمرد، اسالم را پشت سرش انداخته و در حقيقت تكذیب 

 همه قرآن و پيامبران و فرستادگان الهی است. 

 235ص ،8ج الكافی،

 غَزْوَانَ  بْنِ دِسَعِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ َسلَمَةَ أَبِی بْنِ سَالِمِ بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ 

  ع ]االول[: أَبوالْحَسَنِ قال قَالَ الْمُغِيرَةِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِی قَالَ

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-18/
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 1.الْمُرْسَلِين وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْقُرْآنِ بِجَمِيعِ الْمُكَذِّبُ هُوَ وَ ظَهْرِهِ وَرَاءَ الْإِسْلَامَ نَبَذَ فَقَدْ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ بِآیَةٍ كَذَّبَ مَنْ

 تدبر

 «الْمُكَذِّبينَ تُطِعِ فَال( »1

دانند تكذیب شان این است كه هرچه نمیخواهد تكذیب كند حتما باید با دليل باشد. برخی سبكاگر كسی مطلبی را می

 ي پيروي نكنيم.كنند. مواظب باشيم كه از چنين افرادمی

 شناسینکته تخصصی معرفت

نيازمند دليل است  انسان در جایی كه به مطلبی علم ندارد، نه باید قبول كند؛ و نه باید رد كند، زیرا هم قبول یك مطلب

 و هم رد آن. 

اند نكرده از امام صادق ع روایت شده است كه خداوند بندگان خویش را با دو آیه محدود كرد: تا به چيزي علم پيدا

آیا از آنها ميثاق كتاب را نگرفتيم كه جز آنچه حق است »اند رد و نفی نكنند و فرموده است: تصدیق نكنند و تا به علم نرسيده

( 39)یونس،« بلكه انكار و تكذیب كردند چيزي را كه به علم آن احاطه نداشتند»( و فرموده 169به خدا نسبت ندهند )اعراف/

  2(43، ص1)كافی، ج

، شناختی است كه اقتضاي تفكر صحيح است. )مطهريو این سخن، نه یك امر تعبدي صرف، بلكه یك توصيه معرفت

 (70-68انسان و ایمان، ص

 

 «الْمُكَذِّبينَ تُطِعِ فَال( »2

                                                      
 3، حدیث456جلسه  كه درخواسته بودند كه هر روز بعد از نمازهایشان آن را مرور كنند از ایشان اي به شیعیان نوشته و امام صادق ع نامه.  1

11-73-muzzammil-http://yekaye.ir/al/  .آوریم:اش را ميتواند مرتبط باشد. در اینجا فقط ترجمهاین آیه هم مي و بهگذشت 

امر از آل محمد ص؛  او و طاعت والیانو بدانید كه هیچ یك از مخلوقات خداوند به رضایت خداوند دست نیابد مگر با طاعت او و طاعت رسول 

 و اندكنندگانكذیبت همان انكاركنندگان كه بدانید و نكند؛ انكار را آنها از بزرگي و كوچك فضیلت و معصیت آنها معصیت خداست؛ و اینكه هیچ

 و اندآتش مرتبه ترینپایین رد منافقان همانا»: كه – است حق او فرموده و – فرموده چنین منافقان درباره جل و عز خداوند و اندمنافقان كنندگانتكذیب

 (145/نساء)«  .یابينمي برایشان یاوري هیچ

 
 خ صَّ اللَّه  إِنَّ ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ اللَّهِ ع بْدِ بْنِ إِسْح اق  ی عْقُوب  أ بِي ع نْ الرَّحْم نِ ع بْدِ بْنِ یُونُس  ع نْ عُم یْرٍ أ بِي ابْنِ ع نِ أ بِیهِ ع نْ إِبْر اهِیم  بْنُ . ع لِي  2

 ق ال   و  الْح قَّ إِلَّا اللَّهِ ع ل ى ی قُولُوا ال أ نْ الْكِتابِ مِیثاقُ ع ل یْهِمْ یُؤْخ ذْ ل مْ أ  ج لَّ و  ع زَّ ق ال  و  ی عْل مُوا ل مْ م ا ی رُد وا ل ا و  ی عْل مُوا ح تَّى ی قُولُوا ل ا أ نْ كِت ابِهِ مِنْ بِآی ت یْنِ عِب اد هُ

 .ت أْوِیلُهُ ی أْتِهِمْ ل مَّا و  بِعِلْمِهِ یُحِیطُوا ل مْ بِما ك ذَّبُوا ب لْ

 :است آمده نیز متن و سند در تفاوتي اندك با 537ص ،1ج الدرجات، بصائر در روایت این

 ت ع ال ى و   ت ب ار ك  اللَّه  إِنَّ: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ ِبي ع نْ اللَّهِ ع بْدِ بْنِ إِسْح اق  بْنِ ب ی عْقُو أ بِي ع نْ یُونُس  ع نْ ی زِید  بْنِ عُم ر  بْنِ مُح مَّدِ ع نْ النَّهْدِي  الْه یْث مُ ح دَّث ن ا

 اللَّهِ  ع ل ى ی قُولُوا ال أ نْ الْكِتابِ قُمِیثا ع ل یْهِمْ یُؤْخ ذْ ل مْ أ  ی قُولُ ت ع ال ى و  ت ب ار ك  اللَّه  إِنَّ مُوای عْل  ل مْ م ا ی رُد وا ل ا و  ی عْل مُوا ح تَّى ی قُولُوا أ لَّا كِت ابِهِ مِنْ بِآی ت یْنِ عِب اد هُ ح ص ر 

 ت أْوِیلُه ی أْتِهِمْ ل مَّا و  بِعِلْمِهِ یُحِیطُوا ل مْ بِما ك ذَّبُوا ب لْ ق ال   و  الْح قَّ إِلَّا

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
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 عتاطا كنندگان راشود كه احتمال انجام آن كار وجود دارد. اگر فرمود كه تكذیبنهی كردن همواره در جایی مطرح می

 دهد كه احتمال اطاعت از آنان در كار است.نشان می !مكن

 شناسیشناسی و جامعهنکته تخصصی انسان

 كنند!اي از انسانها با تكذیب كردن سخنان و دروغ شمردن آنها محبوبيت كسب میعده

دروغ، ژست كنند، و بهمیاي از این فطرت ما سوءاستفاده اش در این است كه همه ما از دروغ بيزاریم؛ و عدهشاید ریشه

 شمرند! اي دروغ میگيرند! و هر سخن حقی را به بهانهمخالفت با دروغ، به خود می

ه با آن مخالفند كاست؛ یعنی به جاي اینكه دليل كافی نشان دهند كه سخنی « استبعاد»از مهمترین ترفندهاي چنين افرادي 

ز مهمترین دليل انشان دهند؛ چنانكه « دور از ذهن»و « بعيد»د آن سخن را كوشندروغ است، با انواع ترفندهاي تبليغاتی، می

ليل انكار پيامبران یا ( ویا مهمترین د3ق/ ؛بَعيدٌ  رَجْعٌ  ذلِكَ) مخالفان آخرت و زندگی پس از مرگ، بعيد شمردن آن بوده است.

گر قرار است وحی ا( و یا این را كه 91اند )انعام/شمردهمیاین بوده كه اساسا نزول وحی از جانب خدا بر یك انسان را بعيد 

 (32-31كردند. )زخرف/نازل شود به آن شخص مذكور نازل شود دور از ذهن معرفی می

 و امروز نيز در مواجهه با اصل اسالم و تعاليم و احكام آن، هنوز این رویه بسيار شایع است.

خواهد سخنی را تكذیب كند یب چنين كسانی را نخورید. اگر كسی میدهد: مواظب باشيد فراین آیه تذكري مهم می

دانيم و صرف اینكه به (. ما رمز و راز بسياري از چيزها را نمی1حتما باید دالیل كافی براي دروغ بودن آن داشته باشد )تدبر

 ذهن ما بعيد به نظر برسد، دليل دروغ بودن آن نيست.

 

 «الْمُكَذِّبينَ تُطِعِ فَال( »3

 دقت كنيد:« فـ»به حرف 

 !مكن را اطاعت كنندگان، تكذیب«پس»

 دهد كه این جمله، نتيجه مطلب )یا مطالب( قبلی است.این نشان می

 ي كدام است؟ و چرا؟اما نتيجه

هستند، پس، « گمراه»و « مفتون»ضَلَّ( است؛ یعنی اگر آنها خودشان  بِمَن أَعْلَمُ الْمَفْتُونُ؛ ... الف. نتيجه دو آیه قبل )بِأَیيِّكُمُ

 (370، ص19كنندگان اطاعت مكن. )اقتباس از الميزان، جتكذیبشان اساس و مبنایی ندارد؛ پس، از این تكذیب

تنها معناي حسن خلق، سازش با افراد فاسد نيست، بلكه الزمه ( است: یعنی نهعَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلىَ  إِنَّكَ) 4ب. نتيجه آیه

 (177، ص10فع كردن و پرهيز از منحرفان است. )اقتباس از تفسير نور، جاخالق نيكو، د

داند چه كسی گمراه بِالْمُهْتَدینَ( است؛ یعنی وقتی خدا خودش بهتر می أَعْلَمُ هُوَ وَ ... ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ ج. نتيجه آیه قبل )هُوَ

سازد، دیگر چشمتان به دهان این و آن نباشد؛ بلكه بر  تواند شما را باخبرشده است، و چون خداست، میو چه كسی هدایت

 (2اساس جستجوي حق و حقيقت درباره هر كس قضاوت كنيد. )جلسه قبل، تدبر

 د. ...
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 تواند مد نظر بوده باشد()یادآوري: بر اساس قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، همه موارد فوق می

 

 «الْمُكَذِّبينَ تُطِعِ فَال( »4

 چيست؟« كنندگاناطاعت نكردن از تكذیب»مقصود از 

در گروي آن است كه صغري یا كبراي مطلب را از شخص مورد نظر اخد كنيم « اطاعت كردن»الف. قبال بيان شد كه 

داریم سخنی  ها(ي چنين كسانی را قبول نكن. )چون زمانی حق( پس یعنی صغري و كبراها )= مفاد تكذیب4، تدبر420)جلسه

 (1را كاذب بشمریم كه استدالل موجهی براي كذب بودن آن داشته باشيم؛ تدبر

ب. وقتی به جاي اسم شخص یا گروهی، در حكمی به صفت آنها اشاره شود، آن صفت در آن حكم نقش اساسی دارد. 

اطاعت نكن. « كسانی كه این صفت را دارند»گویند از اطاعت نكن، یكبار می« مردم فالن كشور»یا از « زید»گویند از )یكبار می

 اند از آنها اطاعت نكنيم.(شود به خاطر آن صفت بوده كه گفتهدر حالت دوم، معلوم می

 تواند باشد:پس، یعنی از كسانی نباش كه اهل تكذیب كردن هستند؛ كه این توصيه به چند معنا می

 (1زنند. )تدبرنظرات دیگران می . جزء كسانی نباش كه بدون دليل كافی دست به تكذیب1ب.

ات، سبك و سياق اهل تكذیب نباشد. )از كسانی نباش كه از راه تكذیب . سبك و سياق و برنامه اصلی زندگی2ب.

 (2كنند( )تدبردیگران شهرت و ... كسب می

 ج. ...

 

 

 21/4/1396                                  ف یُدْهِنُون  تُدْهِنُ ل وْ و د وا    9 هی( آ68قلم )سوره ( 475

 ترجمه

 انگاري كنند.انگاري كنی تا ]آنها هم[ سهلميل داشتند كاش سهل

 نكات ترجمه

 «وَدُّوا»

به كار رود به معناي « وُدّ »اند وقتی مصدر ي چيزي را داشتن. برخی گفته«آرزو»و « محبت»داللت دارد بر « ودد»ماده 

( اما دیگران 75ص ،6ج اللغة، المقایيس ه كار رود به معناي آرزو )تمنی( است. )معجمب« وَدَادة»محبت است و وقتی مصدر 

، «آرزو»رود، از این جهت است كه اند كه علت اینكه این ماده با مشتقات مختلف خود در هر دو معنا به كار میتوضيح داده

تشخيص دهيم كه آروز كردن بيشتر مد نظر بوده  ؛ و متناسب با قرائن باید«دوست دارد»طلب كردن آن چيزي است كه انسان 

 قُلْ» ( ،96/)مریم« وُدًّا الرَّحْمنُ لَهُمُ سَيَجْعَلُ» (،21/)روم« رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ »یا دوست داشتن؛ چنانكه مثال در آیاتی 

 أَهْلِ  مِنْ طائِفَةٌ وَدَّتْ »( معناي محبت مد نظر است؛ اما در آیاتی نظير 23/)شورى« الْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً  عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال
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 ( ،118/عمران )آل« عَنِتُّمْ  ما وَدُّوا» (،2/)حجر« مُسْلِمِينَ  كانُوا لَوْ كَفَرُوا الَّذِینَ یَوَدُّ رُبَما» (،69/عمران )آل« یُضِلُّونَكُمْ  لَوْ الْكِتابِ

 «كَفَرُوا كَما تَكْفُرُونَ لَوْ وَدُّوا» ،(7/أنفال) «لَكُمْ  تَكُونُ الشَّوْكَةِ ذاتِ غَيْرَ أَنَّ تَوَدُّونَ» ،(109/بقرة)« الْكِتابِ  أَهْلِ مِنْ كَثِيرٌ وَدَّ»

 القرآن، ألفاظ غلبه دارد. )مفردات معناي آرزو كردن (11/معارج) «بِبَنِيهِ  یَوْمِئِذٍ عَذابِ مِنْ یَفْتَدِي لَوْ الْمُجْرِمُ یَوَدُّ» ،(89/نساء)

« ود»اشد و هم به اقتضاي حكمت باشد، اما در جایی است كه هم ميلی در كار ب« حبّ»اند ( و برخی هم گفته861-860ص

ي در كار باشد و لذاست كه هم براي محبتهاي صحيح و هم براي آرزوهاي ناروا به كار «ميل»فقط شرطش این است كه 

 (115فی اللغة، ص رود. )الفروقمی

 رَحِيمٌ  رَبِّی إِنَّ» ،(14/بروج) «الْوَدُودُ الْغَفُورُ هُوَ وَ»به عنوان یكی از اسماء و صفات خداوند متعال به كار رفته است « ودود»

 وَ  یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ ییَأْتِ فَسَوْفَ»تواند ناظر به محبت خداوند نسبت به بندگانش باشد )شبيه معناي كه می (90/هود] «وَدُودٌ

 ان آنهاست. )مفرداتاند مودت خداوند نسبت به بندگانش به معناي مراعات كردن حال و توو برخی گفته( 54/مائدة« یُحِبُّونَهُ 

 (860ص القرآن، ألفاظ

« عبد وُدّ »ه كلمه كهاي معروف قریش بوده اسم یكی از بت« دُّوُ»( و 23ها قوم نوح بوده است )نوح/اسم یكی از بت« وَدُّ»

 ،8ج لعين،ا كتاب، كه در جنگ خندق به دست اميرالمومنين به هالكت رسيد( مربوط به آن است )«عمرو بن عبد ودّ »)مثال 

اند؛ یا به خاطر اي بوده كه به آن داشتهاند ممكن است به خاطر مودت و عالقهها گفتهاین بت ( و درباره وجه تسميه100ص

 (861ص القرآن، ألفاظ اند )مفرداتكردهو خداوند مودتی فرض می اینكه بين آن بت

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 29 1این ماده و مشتقاتش

 

 « یُدْهِنُونَ » «تُدْهِنُ»

بسيار « روغن»اي ( به معن20)مومنون/« الدُهن»در اصل داللت دارد بر نرمی و سهولت؛ و از این ماده، كلمه « دهن»ماده 

رانی هم كه در (؛ و البته به با284ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فى التحقيق ؛308ص ،2ج اللغة، مقایيس معجممشهور است )

( را برخی به معناي 37/؛ الرحمنكَالدِّهانِ  وَرْدَةً )فَكانَتْ« دِهان»گویند. می« دهن»حدي ببارد كه زمين را خيس ]و لغزنده[ كند 

اند دانسته« دُهن» ( و برخی آن را جمع308ص ،2ج اللغة، مقایيس معجم؛ 320ص القرآن، ألفاظ مفرداتروغن )نشينِ )= دُردِ( ته

 (160، ص13؛ لسان العرب، ج202، ص2)المصباح المنير، ج

( از براي 320ص القرآن، ألفاظ مفرداتبه معناي مواجهه نرم و آرام است )« داهَنَ، مداهنه»یا « أدهَنَ، إدهان»فعل 

(. ظاهرا تعبير 308ص ،2ج اللغة، مقایيس معجمدهند )مالی كرده و تسكين میازشكاري ریاكارانه، گویی طرف مقابل را روغنس

« مُدهِنون»ست؛ و ادر زبان فارسی « مالی كردنماست»اي اي كه دارد معادل تعبير كنایهبه لحاظ بار معنایی استعاره« مداهنه»

مالی كردن فيصله بندي و ماستخواهند امور را با سرهماست، به معناي كسانی كه می« ادهان»ماده ( هم اسم فاعل از 81)واقعه/

 دهند.

                                                      
 و «محبت معناي به وُدّ و مودّة» ، «ودود» كلمات و[ یوادّون] مزید ثالثي صیغه یك و[ ی و د  و دَّ،] مجرد ثالثي فعل مختلف هايصیغه صورت به.  1

 «و د »
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 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 5این ماده با همين مشتقات فوق، جمعا 

 1قرائت اختالف

 حديث

و در آنجا  به خطبه لؤلؤة معروف استاي خواندند كه ( روایت شده كه اميرالمومنين ع در صفين بودند، ]حضرت خطبه1

دودان برخاست و برخی از فضائل خود و اهل بيت ع را از زبان پيامبر ص بيان فرمود. در پایان خطبه[ شخصی از قبيله بنی

 ه پيامبر ص و فهمگفت: چرا قوم شما شما را از این امر كنار زدند در حالی كه شما هم به لحاظ نَسَب و هم به لحاظ تمسك ب

 كتاب و سنت برترین آنها بودید؟

ه خيلی (، هرچند ك1ات )دودانی، تو حق داري كه سوال كنی بویژه به حرمت خویشاونديحضرت فرمود: اي برادر بنی

 سریع وارد شدي و عنان سخن را زود چرخاندي.

خود  ر سخاوتمندي ازاي دیگاي در آن حرص وزیدند و عدهاي[ بود كه عدهمطلب این است كه آن حكومتی ]یا قضيه

 نشان دادند؛ و خداوند چه خوب حَكَم ]= قاضی[ اي است.

 (2) "برخاست كنار و گوشه در آن بانگ كهرا  غارتى رها كن حكایت آن و"

 !آورددر خنده به مراهایش پس از آن گریه ،روزگاربپرداز كه دیگر  سفيان ابو پسر به حكایت و بيا

 سوال اوو عجب نيست مگر همنشين من و "

 "آیا ما اهل آنيم كه از ما چنين سوال كنند

هاي ه كه سختیانگاري بكشانند. پس آنگابد قومی بودند كه مرا پایين آوردند و درصدد برآمدند كه دین خدا را به سهل

این قوم فاسق  رپس ب»اي دیگر باشد، نشانم هر چند به گونهاین امتحانات از ما مرتفع گردد آنها را بر حق محض و خالص می

 (26)مائده/« اندوهگين مباش

 بس است دیگر اي برادر دودانی.

 295ص ،1ج ،)للمفيد( اإلرشاد 2؛619ص ،(للصدوق) األمالی

 مُحَمَّدٍ  بْنُ  ثُبَيْتُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَبْشَمِیُّ رَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الْعَسْكَرِيُّ سَعْدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا

 أَمِيرُ  بَيْنَمَا: قَالَ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ الْعِلْمِ أَهْلِ مِنْ جَمَاعَةٌ حَدَّثَنَا قَالَ الْمِصْرِيُّ الْأَحْوَصِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

                                                      
..( به آمده اما نقل شده كه در برخي مصاحف دیگر )امثال مصحف ابن مسعود و أُب يّ و .« یدهنون».  اگرچه در تمام مصاحف عثماني به صورت  1

 آمده است:« یدهنوا»صورت 

 لیت؛ معنى لتضمنه دواو جواب أنه أحدهما: جهان و لنصبه و فیدهنوا، المصاحف بعض في إنه: هارون قال و. النون إثبات على المصاحف جمهور و

 بمعنى مصدریة لو جعل من ولق على إال الوجه هذا ءیجي ال و التوهم، على عطفا فیكون فیدهنوا، تدهن أن ودوا أي بأن، نطق أنه توهم على أنه الثاني و

 و أدهانكم، ودوا أي أن، ىبمعن مصدریة البصریین رأي على هنا لودر مورد جمله اخیر، وي قبال توضیح داده بود كه:  (238ص ،10ج المحیط، )البحر .أن

 .علیه بعده ما لداللة حذف و أدهانكم، ودوا أي محذوف، ود معمول أن الجمهور مذهب

 هم این را روایت كرده است. 146ص ،1ج الشرائع، علل. وي با همین سند در  2
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 الْأَعْلَوْنَ  َأنْتُمُ وَ الْأَمْرِ هَذَا عَنْ دَفَعُوكُمْ قَوْمِكُمْ بَالُ مَا فَقَالَ دُودَانَ بَنِی ِمنْ رَجُلٌ  إِلَيْهِ قَامَ إِذْ بِصِفِّينَ مَوِْقفٍ أَصْعَبِ  ِفی ع نَالْمُؤْمِنِي

 وَ  الصِّهْرِ ذِمَامُ وَ[ الْمُسَاءَلَةِ] الْمَسْأَلَةِ حَقُّ لَكَ وَ دُودَانَ بَنِی أَخَا یَا سَأَلْتَ فَقَالَ السُّنَّةِ وَ بِالْكِتَابِ فَهْماً وَ بِالرَّسُولِ نَوْطاً أَشَدُّ وَ نَسَباً

 اللَّهُ  الْحَكَمُ نِعْمَ وَ آخَرِینَ عَنْهَا نُفُوسُ سَخَتْ وَ قَوْمٍ نُفُوسُ عَلَيْهَا شَحَّتْ إِمْرَةٌ إِنَّهَا مَسَدٍ ذِي عَنْ تُرْسِلُ الْوَضِينِ لَقَلِقُ إِنَّكَ

 حَجَرَاتِهِ فِی صِيحَ نَهْباً عَنْكَ فَدَعْ

 بكائه بَعْدَ الدَّهْرُ أَضْحَكَنِی فَلَقَدْ سُفْيَانَ أَبِی ابْنِ فِی الْخَطْبَ هَلُمَّ وَ 

 كَذَلِكَ سَأَلَتْ أَهْلٌ لَنَا هَلْ أَلَا   سُؤَالُهَا  وَ جَارَتِی إِلَّا غَرْوَ لَا

 تَكُنِ  إِنْ وَ مَحْضِهِ عَلَى الْحَقِّ مِنَ أَحْمِلْهُمْ الْبَلْوَى مِحَنُ نَّاعَ تُرْفَعْ فَإِنْ اللَّهِ دِینِ فِی الْإِدْهَانَ حَاوَلُوا وَ  خَفَضَنِی مَنْ الْقَوْمُ بِئْسَ 

 .انَ دُودَ بَنِی أَخَا یَا عَنِّی إِلَيْكَ الْفاسِقِينَ الْقَوْمِ عَلَى تَأْسَ فَال الْأُخْرَى

 ،29ج النوار،بحارا) هستند آنهادودان هم از اسد بوده كه بنیبنی قبيله از ص پيامبر همسر جحش، بنت زینب ظاهرا( 1)

 (486ص

ل: ولكن الرّواح حدیث ما حدیثا لكن و»: است این آن دوّم مصراع و است القيس إمرؤ شعري از از نخست ( مصراع2)

 جدیله بنى از فطری نام به مردى بر القيس إمرؤ كه است چنين داستان و ،«شترهاي ماده[ استها ]= االن حكایت، حكایت ناقه

إبل ]=  و دندبر غارت او بر جدیله بنى. رفت سدوس پسر خالد سوى به او نزد از پس،. داشت گرامى را او مقدم وى آمد، در

ر پی آنها بروم و ات را به من بده كه دگفت ناقه وي. برد شكایت سابق خود مهماندار به القيس امرؤ. ربودند را وى شتر نر[

: گفت. نيست تو هپنا در او: گفتند اید؟برده غارت بود من پناه در كه كسى بر چرا: گفت رسيد بدانها چون را پس بگيرم. شتر

 (488، ص29النوار، ج)بحارا .گرفتند او از هم را ناقه پس آرى،: گفت اوست؟ این ناقه: گفتند غارتگران. اوست این ناقه و چرا؟

این واقعه با سندهاي گوناگون از زبان برخی از كسانی كه پاي منبر اميرالمومنين ع حضور داشتند )مانند علقمة بن قيس( 

 هم آمده است. 1622البالغه، خطبهو با عباراتی متفاوت در نهج 2191-218ص األثر، مثال: كفایة نيز روایت شده است.

                                                      
 ح دَّث نِي ق ال  إِبْر اهِیم  بْنِ مُوس ى بْنُ إِسْم اعِیلُ ح دَّث ن ا ق ال   الْح ك مِ  بِأ بِي الْم عْرُوفُ الْكُوفِي   الْح س نِ بْنُ  مُح مَّدُ ح دَّث ن ا ق ال  م نْد ة  بْنِ الْحُس یْنِ بْنُ  ع لِي  ح دَّث نِي.  1

 خُطْب ت هُ  الْكُوف ةِ مِنْب رِ  ع ل ى ع الْمُؤْمِنِین   أ مِیرُ  خ ط ب ن ا: ق ال  ق یْسٍ  بْنِ  ع لْق م ة  ع نْ  النَّخ عِيِّ  إِبْر اهِیم   ع نْ  جُب یْرٍ بْنِ  ح كِیمِ  ع نْ ش رِیكٌ ح دَّث نِي ق ال  ح بِیبٍ بْنُ سُل یْم انُ

 و  بِالْكِت ابِ ف ْهماً و  بِالنَّبِيِّ ن وْطاً ن س باً الْأ ْعل وْن  أ نْتُمُ و  الْأ مْرِ ه ذ ا ع نْ د ف عُوكُمْ ثُمَّ ص اللَّهِ ر سُولِ مِنْ ذ لِك  و عُوا ق وْمٍ ب ال  ف م ا الْمُؤْمِنِین  أ مِیر  ی ا الرَّجُلُ ق ال ... الل ؤْلُؤ ة 

 فِي الْج ائِر ةِ بِالْأ عْو انِ الْب ائِر ةِ الْأ عْم الِ  و  الْك اذِب ةِ بِالظ نُونِ الْعُیُونِ ن و اظِرِ نُورِ و  الْبُطُونِ بُطُونِ مِنْ  الْحُرُمِ  الْأ شْهُرِ سُتُورِ ه تْك  و  الْح ر مِ أ وْت ادِ ق لْع  أ ر اد  ع ف ق ال   الس نَّةِ

 مِشْك اةِ  و  الز ج اج ةِ[ ع یْنِ] غیر و  الْج مْعُ  ی عْرِفُه ا مِشْك اةٍ و  التَّقِیَّةِ اللَّهِ آنِی ةِ ك سْر  و  الزَّكِیَّةِ الس تُورِ ه تْك  ف ر امُوا الْخ رِب ةِ بِالْقُلُوبِ الْمُهْلِك ةِ انِبِالْبُهْت  الْمُظْلِم ةِ الْبُلْد انِ

 ح او لُوا و  خ ف ض نِي م نْ الْق وْمُ بِئْس  مُت ع الٍ ك بِیرٍ ر بٍّ مِنْ و  النَّارِ  ط مْط امُ ل هُمْ ف الْو یْلُ الْقُرْآنِ[ بُطُونِ ] بطور ح م ل ةِ الْق هَّارِ الْو احِدِ خِی ر ةِ و  الرَّش ادِ س بِیلِ و  الْمِصْب احِ

 .الْفاسِقِین  الْق وْمِ ع ل ى ت أْس   ف ال الْأُخْر ى ی كُنِ إِنْ و  م حْضِهِ ع ل ى الْح قِّ مِن  ح م لْن اهُمْ الْب لْو ى مِح نُ ع نَّا تُرْف عْ ف إِنْ اللَّهِ دِینِ فِي الْإِدْه ان 

 الصِّهْرِ ذِم ام ةُ ب عْدُ ل ك   و  س د دٍ  غ یْرِ فِي تُرْسِلُ الْو ضِینِ ل ق لِقُ  إِنَّك  أ س دٍ ب نِي أ خ ا ی ا ع فقال به أحق أنتم و المقام هذا عن قومكم دفعكم كیف سأله قد . و 2

 نُفُوسُ  اع ل یْه  ش حَّتْ أ ث ر ةً ك ان تْ ف إِنَّه ا ن وْطاً ص بِالرَّسُولِ الْأ ش د ون  و  ن س باً الْأ عْل وْن  ن حْنُ و  الْم ق امِ بِه ذ ا ع ل یْن ا الِاسْتِبْد ادُ أ مَّا ف اعْل مْ اسْت عْل مْت  ق دِ و  الْم سْأ ل ةِ  ح ق  و 

 الْقِی ام ةِ [ ی وْمُ ] إِل یْهِ الْم عْو دُ و  اللَّهُ الْح ك مُ و  آخ رِین  نُفُوسُ ع نْه ا س خ تْ و  ق وْمٍ

 الرَّو احِلِ  ح دِیثُ م ا ح دِیثاً ل كِنْ و     ح ج ر اتِهِ فِي صِیح  ن هْباً ع نْك  د عْ و 
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 اميرالمومنين ع روایت شده است:( از 2

ها پيروي معطانگار نباشد و از دارد مگر كسی كه در حق مدارا نكند و سازشكار و سهلامر خداوند سبحان را برپا نمی

 نكند.

 110البالغه، حكمتنهج

 .الْمَطَامِعَ بِعُتَّیَ لَا وَ یُضَارِعُ لَا وَ یُصَانِعُ لَا مَنْ  إِلَّا سُبْحَانَهُ اللَّهِ أَمْرَ یُقِيمُ لَا

 

 اي بعد از توصيه به جدي گرفتن مهلت عمر فرمودند:( حضرت امير ع در خطبه3

ا غفلت بر شما گذشت پس بقيه ایامتان را دریابيد و در آن صبر پيشه سازید؛ كه آن اندك است در برابر ایام فراوانی كه ب 

انگاري كشاند؛ و سستی و سهلهاي ظلمت مین ندهيد كه شما را به بيراههتان ميدااي بدهكار نبود؛ و به نفسو گوشتان به موعظه

 كشاند ... انگاري شما را به معصيت مینورزید كه این سهل

 85البالغه، خطبهنهج

 الْمَوْعِظَةِ  عَنِ  التَّشَاغُلُ وَ الْغَفْلَةُ فِيهَا مِنْكُمْ تَكُونُ الَّتِی الْأَیَّامِ كَثِيرِ فِی قَلِيلٌ فَإِنَّهَا أَنْفُسَكُمْ لَهَا اصْبِرُوا وَ أَیَّامِكُمْ بَقِيَّةَ  فَاسْتَدْرِكُوا... 

 1 ...الْمَعْصِيَةِ عَلَى الْإِدْهَانُ بِكُمُ فَيَهْجُمَ تُدَاهِنُوا لَا وَ الظَّلَمَةِ مَذَاهِبَ الرُّخَصُ بِكُمُ فَتَذْهَبَ لِأَنْفُسِكُمْ تُرَخِّصُوا لَا وَ

 

 تدبر

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا( »1

                                                      
 اللَّهِ ُنورِ إِطْف اء  الْق وْمُ ح او ل  الْأ و د  یُكْثِرُ و  الْع ج ب  ی سْت فْرِغُ خ طْباً ل هُ ف ی ا اللَّهِ و  و غ رْ ل ا و  إِبْك ائِهِ ب عْد  الدَّهْرُ أ ضْح ك نِي ف ل ق دْ سُفْی ان  أ ِبي ابْنِ فِي الْخ طْب  ه لُمَّ و 

 الْأُخْر ى ت كُنِ إِنْ و  م حْضِهِ ىع ل  الْح قِّ مِن  أ حْمِلْهُمْ الْب لْو ى مِح نُ ع نْهُمْ و  ع نَّا ت رْت فِعْ ف إِنْ و بِیئاً شِرْباً ب یْن هُمْ و  ب یْنِي ج د حُوا و  ی نْبُوعِهِ  مِنْ ف وَّارِهِ س دَّ و  مِصْب احِهِ مِنْ

 ی صْن عُون بِما ع لِیمٌ اللَّه  إِنَّ ح س راتٍ ع ل یْهِمْ ن فْسُك  ت ذْه بْ ف ال

 احادیث هم به این آیه مرتبط است كه براي رعایت اختصار در متن نیاوردم. این  1

 ق ال   اللَّهُ  ر حِم هُ الْمُت و كِّلِ نِبْ مُوس ى بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا ق ال  اللَّهُ  ر حِم هُ  الْقُمِّي  ب و یْهِب ا بْنِ  مُوس ى بْنِ الْحُس یْنِ  بْنِ ع لِيِّ بْنُ مُح مَّدُ ج عْف رٍ  أ بُو الْف قِیهُ الشَّیْخُ ح دَّث ن ا

 الصَّادِقِ  اللَّهِ ع ْبدِ أ بِي نْع  ب صِیرٍ أ بِي ع نْ ح مْز ة  أ بِي بْنِ ع لِيِّ ع نْ أ سْب اطٍ بْنِ ع لِيِّ نْع  الْخ طَّابِ أ بِي بْنِ الْحُس یْنِ بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ الْحِمْی رِي  ج عْف رٍ بْنُ اللَّهِ  ع بْدُ ح دَّث ن ا

 ی نْت ظِرُ  و  عُقُوب تِي لِی ت و قَّعْ نِبِالْإِدْه ا ع مِل  و  بِالْعِصْی انِ ت م رَّد  لِم نْ قُلْ عِیس ى ی ا: ... ع م رْی م  بْن  عِیس ى بِهِ ت ع ال ى و  ت ب ار ك  اللَّهُ و ع ظ  فِیم ا ك ان : ق ال  ع مُح مَّدٍ بْنِ ج عْف رِ

 (518ص ،(للصدوق) األمالي) الْه الِكِین م ع  س یُصْط ل مُ اهُإِیَّ إِهْل اكِي

 ل كُمْ  ن ه ج هُ الَّذِي فِي امْضُوا و  اللَّهِ مِن  اللَّهِ إِل ى فِر وا و  اللَّهِ عِب اد  اللَّه  ف اتَّقُوا انٍِإیه  ل ا و  إِدْه انٍ مِنْ الْغ يَّ خ اب ط  و  الْح قَّ خ ال ف   م نْ قِت الِ مِنْ ع ل يَّ م ا ل ع مْرِي و 

 (24خطبه البالغه،نهج) ع اجِال تُمْن حُوهُ ل مْ إِنْ آجِلًا لِف لْجِكُمْ ض امِنٌ ف ع لِيٌّ بِكُمْ ع ص ب هُ بِم ا قُومُوا و 

 رُؤْی تُهُمْ  ی حْمِل نَّك  ل ا و  و انِهِأ عْ و  الشَّیْط انِ أ وْلِی اءِ مِنْ ذ لِك  ف إِنَّ اللَّهِ  ط اع ةِ ع نْ  هُأُلْف تُ ت شْغ لُك  و  ت ع ال ى اللَّهِ ذِكْر  و صْلُهُ یُنْسِیك  ع مَّنْ اقْط عْ و ...  ع الصَّادِقُ ق ال 

 (43ص الشریعة، مصباح) ت ع ال ى بِاللَّهِ  ن عُوذُ ع ظِیماً  خُسْر اناً ذ لِك  فِي ف إِنَّ الْخ لْقِ عِنْد  الْمُد اه ن ةِ إِل ى
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دهند )حتی پيامبر گيرند و شعار مبارزه با خرافات سرمیایستند، اگرچه قيافه حق به جانب میآنهایی كه در مقابل دین می

د تو از كننشان است؛ آنها آرزو میشان منافعخوانند( و ...، اما مشكل اصلیص را دروغگو و باورهاي دینی را خرافه می

هایت كوتاه بيایی و بگذاري آنها به دنيایشان برسند، در این صورت آنها با كمال ميل حاضرند در مقابل دین تو كوتاه آرمان

 بيایند.

پيشگان ندارد؛ و لذا آنها است كه هيچ چالشی براي كافران و ستم« اسالم آمریكایی»چنين دینی به تعبير امام خمينی همان 

 كنند!آن مخالف نيستند، بلكه به ترویجش كمك هم می تنها بانيز نه

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=80  
 

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا( »2

يامبر را ستوده پبا مخالفان دین بشدت مذمت شده است. در حالی كه آیات دیگر، نرمخویی  در این آیه مدارا و كنار آمدن

 اكيد شده است.( ت44( و بر برخورد نرم حتی با فرعون )طه/159عمران/؛ آللَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما)

كند لح میصحسن ع با منحرفی همچون معاویه  شود. اماماین مساله گاه در تفاوت برخوردهاي معصومين نيز مشاهده می

 دهد.اي در برابر منحرفان زمان مدارا ندارد و جانش را در این راه میولی امام حسين ع ذره

 باالخره برخورد نرم و مدارا با دیگران )و از جمله با دشمن( خوب است یا بد؟

 شناسیبحث تخصصی دین

 باید بررسی كرد: یكی در سطح استراتژي كالن است و دیگري در سطح تاكتيك.آید این مساله را در دو سطح به نظر می

الف. در سطح استراتژي كالن، معيار این است كه آیا این نرمش در راستاي اهداف دین و ضوابط اخالقی است یا براي 

 جلب منافع؛

-به نام حسن خلق  -خصلتی اخالقی  یعنی یكبار در مقام ابالغ پيام خدا به گوش جان مخاطب، یا در مقام شكوفا كردن

 طه ناظر به این مقام است(؛ 44عمران و آل 159هستيم؛ در این گونه موارد قطعا نرمش ستودنی است )و آیات 

 اما یكبار این نرمش به معناي صرف نظر كردن از اهداف و آرمانهاي اصلی است؛ كه مذموم است.

تر است. یعنی پس از آنكه قبول مجموع براي حفظ و گسترش دین مناسبب. در سطح تاكتيكی باید دید كدام رفتار در 

داریم، بررسی كنيم كه اكنون حفظ و گسترش اسالم در كردیم كه به هيچ عنوان از اهداف و آرمان هاي اصلی دست برنمی

ه امكان برخورد قاطع و اي است كه در آیندگروي برخورد قاطع و محكم است )مانند قيام امام حسين ع( ویا وضعيت به گونه

محكم به نحو موثرتري مهيا خواهد شد )مانند صلح حدیبيه( ویا تنگناي اجتماعی بقدري شدید است كه برخورد قاطع به ضرر 

اي از مسلمانان است )سكوت اميرالمومنين ع، صلح امام شود و مثال بقاي اسالم تنها در گروي حفظ جان عدهاسالم تمام می

 تُقاةً( مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِالَّعمران )آل 28( و بِالْإیمان مُطْمَئِنٌّ قَلْبُهُ وَ ُأكْرِهَ مَنْ إِالَّسوره نحل ) 106كه در آیات « هتقي»حسن ع ویا 

به »توان به طور موقت، روال مدارا را در پيش گرفت و مورد توجه قرار گرفته، از این جنس است( كه در این گونه شرایط می

 برخی از باید و نبایدها چشم پوشيد.« اجراي»از « موقتطور 

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=80
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شاید ضابطه مهم در تفاوت بين مداراي تاكتيكی و مداراي استراتژیك این است كه مداراي تاكتيكی حتما یك مداراي 

و نه  –موقت است؛ و هشدارهاي شدید در این آیه و آیات دیگر این است كه مبادا چنين مدارایی، به عنوان ضابطه اصلی 

 در روابط با مخالفان دین خدا قرار گيرد. –ضابطه موقت 

 

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا( »3

یافتنی نبودن این خواسته داللت ، هر دو به نحو ضمنی بر دست«لو: اي كاش»به اضافه حرف « ودوا: آرزو دارند»تعبير 

 دارند.

ندازه باید از روحيه سازشكاري با دشمن فاصله داشته باشند كه دشمن دهد كه رهبران جامعه اسالمی چه ااین نشان می

 (2هيچگونه طمعی در این امر نكند. )حدیث

 

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا( »4

 دشمنان خدا آرزو دارند كه مومنان راه سازشكاري در پيش گيرند.

 چرا؟

و از دین  (3افتد )حدیثدر پيش گيرد، براحتی به معصيت میانگاري اش مسير سهلالف. چون كسی كه در مسائل دینی

 فاصله خواهد گرفت.

ب. چون براي آنها منافعشان مهم است نه اعتقاداتشان؛ و اگر راه سازشكاري باز، و منافع آنها تامين شود هر اعتقادي را 

 گيرند(كنند )آنها هم راه سازشكاري در پيش میقبول می

 ج. ...

 

  «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا( »5

اي كه درصدد بودند احكام اسالم، نه این آیات از اولين آیات نازل شده بر پيامبر ص است. در آخر عمر ایشان هم عده

 (1آن طور كه واقعا هست، بلكه به نحوي سازشكارانه اجرا شود، جانشين برحق ایشان را كنار زدند )حدیث

 ه دینیشناسی جامعتاملی در جامعه

تعاليم دین بودند؛ اواخر « ردنمالی كماست»جالب است كه از ابتداي دعوت پيامبر دشمنان بيرونی درصدد سازشكاري و 

حيات پيامبر ص دشمنان داخلی )منافقان( درصدد این كار برآمدند؛ و ظاهراً علت موفقيت آنها در كنار زدن حضرت علی ع 

 دین چندان مهم نبود!« مالی شدنماست»اغلب مردم هم این  از جانشينی پيامبر ص این بود كه براي

 ثمره اجتماعی

مهمترین گام براي كنار زدن دین واقعی از عرصه زندگی مسلمانان، این است كه حساسيت آنها نسبت به اجراي تعاليم 

 دین كمرنگ، و روحيه سازشكارانه در آنها تقویت شود.



55 

 را در کانال نگذاشتمموارد این 

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ دُّواوَ( »6

 درباره اینكه مراد از تعبير چيست، این دیدگاه ها مطرح شده است:

( و 501، ص10البيان، جعباس، مجمعالف. تو در دینت نرمش نشان دهی تا آنها هم در دینشان نرمش نشان دهند. )ابن

 (371، ص19بدین ترتيب هر دو دینتان تسامح بورزید )الميزان، ج

 (501، ص10البيان، جعباس، مجمعب. تو كفر بورزي تا آنها هم كفر بورزند )ضحاك، عطاء و ابن

 (501، ص10البيان، جها متمایل شوي تا آنها هم با تو متمایل شوند. )مجمعج. تو به پرستش بت

، 10البيان، جبرایند )حسن، مجمعد. تو در دینت راه سازشكاري با آنها را در پيش گيري تا آنها هم از در سازشكاري 

 (501ص

)نقل شده در الميزان،  ه. تو از تعرض به خدایان آنها دست برداري تا آنها هم از تعرض به تو و خدایت دست بردارند.

 (371، ص19ج

 (238، ص10و. از این امرت دست برداري تا آنها هم با تو همراه شوند )قتاده، البحر المحيط، ج

، 10بورزي و با آنها ریا كنی تا آنها هم نفاق بورزند و در برابر تو ریا كنند )زید بن اسلم، البحر المحيط، جز. تو نفاق 

 (238ص

 (238، ص10البحر المحيط، ج ح. دروغ بگویی تا آنها هم دروغ بگویند )ربيع بن انس،

 (238، ص10المحيط، ج و. ضعف و سستی نشان دهی تا آنها هم ضعف و سستی نشان دهند. )ابوجعفر، البحر

 (238، ص10ح. در برابر آنها نرم شوي تا آنها هم نرم شوند. )فراء، البحر المحيط، ج

 (238، ص10ط. گرایشی به آنها نشان دهی تا آنها هم گرایشی به تو نشان دهند. )ابان بن ثعلب، البحر المحيط، ج

 ي. ...

 

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا( »7

 (177، ص10كنند كه شما را به سازش بكشانند. )تفسير نور، جهاي دشمن غافل نشوید. دشمنان تالش میاز نقشه

 

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا( »8

 (177، ص10)تفسير نور، ج به دشمن امتياز ندهيد حتی اگر آنان با دادن امتياز چراغ سبز سازش را روشن كردند.

 

 «فَيُدْهِنُونَ تُدْهِنُ لَوْ وَدُّوا؛ مُكَذِّبينَالْ تُطِعِ فَال ( »9

)تفسير  سازش با دشمن به منزله اطاعت كردن از اوست. مقصود از اطاعت نكردن از دشمن همان سازش نكردن با اوست.

 (177، ص10نور، ج
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 22/4/1396                            م هینٍ  ح الَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال و     10 هی( آ68قلم )سوره ( 476

 ترجمه

 اي،و اطاعت مكن از هيچ بسيارسوگندخوارِ فرومایه

 نكات ترجمه

 «فالّحَ»

شده و بتدریج در مورد ي بوده كه براي التزام به عهد انجام می«سوگند»است كه اصل این ماده به معناي « حلف»از ماده 

صيغه مبالغه است و به معناي كسی است كه « فالّحَ» 1(522ص القرآن، ألفاظ مفرداتهر سوگند خوردنی به كار رفته است. )

 (269ص ،2ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق) بند به سوگندش نيست.خورد ولی پايزیاد سوگند می

بار  13ست و جمعا ابوده غير از مورد فوق، تمامی كاربردهاي این ماده در قرآن كریم، فعل ثالثی مجرد )حَلَفَ، یَحلِفُ( 

 در قرآن كریم به كار رفته است.

 «مَهين»

 ماده ( و2توضيحات بيشتر خواهد آمد 545در جلسه « هون»)درباره ماده  باشد، می«هون»، و نه «مهن»ماده  این كلمه از

فت مشبهه یا صيغه مبالغه تواند ص]بر وزن فعيل، كه می «مَهين» .است و حقير شمرده شدن «حقارت»به معناي  در اصل «مهن»

 .(283ص ،5ج اللغة، مقایيس معجم) .به معناي كسی كه حقارتش كامال آشكار استباشد[ 

 ،1ج اللغة، فقه فى اإلفصاح) استدر مورد خدمتكار و برده « مهين»و « ماهن»كلمه  از آنجا كه یكی از كاربردهاي متداول

 فاوتت درو  (247ص اللغة، فى الفروق) دانسته «شده داشته نگه ضعيف: مستضعف» معناي به را «مهين» برخی ،(320ص

 حقارتی «هنم» اما است، شیء خود در اشریشه و گردد برمی شیء خوده ب كه است حقارتی «هون» كه اندگفته «مهن» و «هون»

 القرآن تكلما فى التحقيق. )باشد اختيار بدون خودش و بگيرد قرار دیگري اختيار تحت چيزي كه است این از ناشی است

 ( 211ص ،11ج الكریم،

                                                      
شود كه نزاع را قطع اند از این جهت به سوگند حلف گفته ميدانسته و گفته« سیف حلیف: شمشیر تیز و برنده»البته برخي اصل این ماده را از .  1

ي فاصله اند كه از معناي اصلرا از موارد شاذ این ماده دانسته« سیف حلیف»( در مقابل برخي تعبیر 47دهد )الفروق في اللغة، صكند و فیصله ميمي

شود كه انسان را مالزم و ملتزم به اند از این جهت به سوگند خوردن حلف گفته ميو گفته معرفي كرده« مالزم بودن»گرفته؛ و اصل معناي این ماده را 

 (98ص ،2ج اللغة، المقاییس معجمسازد. )مطلبي كه بر آن سوگند خورده، مي

 و آسان، و سهل معناي به كه است «هون» ماده از« م هین»"نوشتم، به اشتباه نوشته بودم را مي كه این مطالب 22/4/1396. توجه: در تاریخ  2

كه در تاریخ  "... است( مهین عذاب) خواركننده وضعیت معناي به ویا حقیر، و خوار شخص «مهین» و «خوار» معناي به «هُون». است بودن ذلیل و حقیر

با « هون»( متوجه اشنباه فوق شدم و هم متن اینجا اصالح شدو هم توضیحات ماده 56)احزاب/« مُهیناً ع ذاباً»هنگام بحث از تعبیر  29/6/1396

 منتقل گردید. 545اصالحاتي به جلسه
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؛ 20و مرسالت/ 8سجده/ مَهينٍ، ماءٍ بار در قرآن كریم به كار رفته است )مِنْ 4و آن هم « مهين»كلمه  تنهااز این ماده اخير 

 1.(10قلم/مَهينٍ،  حَالَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال ؛ و52َنازعات/ مَهينٌ، هُوَ الَّذي هذَا مِنْ خَيْرٌ أَنَا أَمْ

 2شأن نزول

 حديث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه پيامبر خدا ص فرمودند:1

تواند با سوگند كسی خدا را أجلّ از آن بداند كه به او سوگند بخورد ]به خاطر حرمت نهادن به خدا، از حق خود، كه می

 داده به او اعطاء فرماید. خوردن، آن را به دست آورد، صرف نظر كند[ خداوند بهتر از آنچه از دست

 434ص ،7ج الكافی،

 ص: اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّكُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 .مِنْهُ هَبَذَ مِمَّا خَيْراً اللَّهُ أَعْطَاهُ بِهِ یَحْلِفَ أَنْ اللَّهَ أَجَلَّ مَنْ

 

ها ! ما را ارشاد ( از امام صادق ع روایت شده است كه حواریون بر حضرت عيسی گرد آمدند و گفتند: اي معلم خوبی2

گویم به شما می كن ! فرمود: همانا حضرت موساي پيامبر ص به شما دستور داده بود كه به خداوند سوگند دروغ نخورید؛ و من

 نخورید راست باشد یا دروغ.كه اصال به خدا سوگند 

 434ص ،7ج الكافی،

                                                      
 خود پستي و حقارت معناي بیشتر اتفاقا( 10/قلم) «م هینٍ ح الَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال و » آیه در ظاهرا زیرا باشد درست ضابطه این رسدنمي نظر به اما.  1

 خود از و گرفته قرار نفس هواي تحت كه است این از ناشي او حقارت كه است كرده توجیه چنین را این مصطفوي مرحوم هرچند است؛ نظر مد شخص

 .بود خواهد معنابي برگردد شخص خود به كه حقارتي دیگر دهیم، توسعه اندازه این را گرفتن قرار دیگري اختیار تحت» معناي اگر اما ندارد؛ ايبرنامه

 یعني قیل و دینه عن لیرجع المال ص النبي على عرض قال المغیرة بن الولید یعني قیلآیه گفته است :  این نزول شان البیان موردمجمع . در 2

در دو مورد آخر با وي  251ص ،6ج المأثور، تفسیر في المنثور د؛ و در الدرمجاه عن یغوث عبد بن األسود یعني قیل و عطاء عن شریق ابن األخنس

 بكر أبى بن الرحمن عبد فقال عمر و بكر أبى سنة لیزید الناس بایع لما الحكم بن مروان قال قال النهدي عثمان أبى عن مردویه ابن أخرج :اتفاق نظر دارد

 لم انها فقالت عائشة ذلك فسمعت قال ل كُما أُفٍّ لِوالِد یْهِ قال  الَّذِي و  فیه أنزلت الذي هذا مروان فقال هرقل سنة لكنها و عمر و بكر أبى بسنة لیست انها

 قال اآلیة ح لَّافٍ كُلَّ تُطِعْ  ال و  عباس ابن عن مردویه ابن أخرج ؛ وبِن مِیمٍ م شَّاءٍ ه مَّازٍ م هِینٍ ح لَّافٍ كُلَّ تُطِعْ ال و  أبیك في نزلت لكن و الرحمن عبد في تنزل

 شري. بن األخنس له یقال ثقیف من رجل هو قال اآلیة ح لَّافٍ كُلَّ تُطِعْ ال و  الشعبي عامر عن حمید بن عبد أخرج یغوث؛ و عبد بن األسود یعنى

 :نزول شان نه باشد تطبیق باب از شاید كه شده ذكر دیگري مطلب شیعي برخي منابع در اما

 م هِینٍ، ح لَّافٍ كُلَّ عْتُطِ ال و  ج لَّ و  ع زَّ ق وْلِهِ فِي أ جْم عِین  ع ل یْهِمْ اللَّهِ اتُص ل و  ع نْهُمْ مُخْت ارٍ بْنِ حُس یْنِ ع نْ عِیس ى بْنِ ح مَّادِ ع نْ جُمْهُورٍ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ رُوِي 

 (687ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل. )الثَّانِي

 ب واأ ح  أ يْ ف یُدْهِنُون  تُدْهِنُ ل وْ و د وا ع ع لِيٍّ  يفِ ق ال  الْمُك ذِّبِین  تُطِعِ ف ال: ق وْلُهُ و : است شده داده توضیح چنین 380ص ،2ج القمي، تفسیر در مطلب این

در نقل  458، ص5ع هْدا. در تفسیر برهان، ج ی نْكُثُ ل ا أ نَّهُ ص اللَّهِ  لِر سُولِ  ف ح ل  فُل انٌ الْح لَّافُ ق ال   م هِینٍ ح لَّافٍ كُلَّ  تُطِعْ ال و  م ع ك  ف ی غُش ون  ع لِيٍّ فِي ت غُشَّ أ نْ

 نوشته شده است.« الثاني»، « فالنٌ»این مطلب از تفسیر قمي، به جاي 
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 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ نَانٍسِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 كَاذِبِينَ بِاللَّهِ تَحْلِفُوا لَا أَنْ  أَمَرَكُمْ اللَّهِ نَبِیَّ مُوسَى إِنَّ  لَهُمْ فَقَالَ أَرْشِدْنَا رِالْخَيْ مُعَلِّمَ یَا لَهُ  فَقَالُوا ع عِيسَى إِلَى الْحَوَارِیُّونَ اجْتَمَعَ

 1.صَادِقِينَ لَا وَ كَاذِبِينَ بِاللَّهِ  تَحْلِفُوا لَا أَنْ آمُرُكُمْ أَنَا وَ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

 اميدي به خيرش نداشته باش!كسی كه خود را خوار دانست، 

 5657؛ حدیث263ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 .خَيْرَه تَرْجُ فَلَا نَفْسُهُ عَلَيْهِ هَانَتْ مَنْ

 و از امام هادي ع روایت شده است:

 كسی كه خود را خوار دانست، از شرش ایمن مباش!

 483ص العقول، تحف

 ع محمد بن علی الحسن أبی الصابر الراشد اإلمام عن روي و

 شَرَّهُ  تَأْمَنْ فَلَا نَفْسُهُ  عَلَيْهِ هَانَتْ مَنْ ع قَالَ وَ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:4

 ؛  ه[پوشاند ورزىطمع با را جان]یا:  گردانده خود شعار را طمع كه یش نمایانده، كسیخوعيب 

 گشوده؛  كس هر بر خویش سختى راز كه به ذلت رضایت داده، آن و

 بر خویش امارت داده است. را زبانش كه ، كسیكرده خوار را خود و

 2البالغه، حكمتنهج

 2.لِسَانَهُ عَلَيْهَا أَمَّرَ مَنْ نَفْسُهُ عَلَيْهِ هَانَتْ وَ ضُرِّهِ عَنْ كَشَفَ مَنْ بِالذُّلِّ رَضِیَ وَ الطَّمَعَ اسْتَشْعَرَ مَنِ بِنَفْسِهِ أَزْرَى ع قَالَ وَ

                                                      
غ كه بسیار فراوان است . چون موضوع آیه مذمت كثرت سوگند بود، این احادیث را آوردم كه درباره مذمت سوگند بود وگرنه مذمت سوگند درو 1

 الْك اذِب ة   الْی مِین  إِنَّ و  بِالْمُح ار ب ةِ اللَّه  ب ار ز  ف ق دْ ك اذِبٌ أ نَّهُ ی عْل مُ هُو  و  ی مِینٍ ع ل ى ح ل ف  م نْ: ق ال  ص النَّبِيِّ ع نِشود: كه تیمنا و تبركا به حدیثي در اینجا اشاره مي

 (402ص المؤمنین، صفات في الدین أعالم. )ك اذِباً بِهِ ی حْلِفُ م نْ اللَّهِ ع ظ م ة   ی عْرِفُ ل ا إِنَّهُ و  الْع قِبِ فِي الْف قْر   تُورِثُ و  أ هْلِه ا مِنْ ب ل اقِع  الدِّی ار  ت ذ رُ

 ع باقر امام از حدیثي 199ص ،5ج عشر، اإلثني األئمة معاجز مدینة و 139ص السالم، علیه المؤمنین أمیر أسرار في الیقین أنوار مشارق . در 2

 بودن مهین حالف» به اشاره بدون حدیث این. است مهین حالف چون خوردمي امامت به دروغ سوگند كه است انسان فقط اینكه درباره است شده روایت

...(  و ؛242ص الكبرى، الهدایة ؛223ص اإلمامة، دالئل ؛342ص ،1ج الدرجات، بصائر ؛471ص ،1ج الكافي، مثال) روایي مجامع از بسیاري در «انسان

 الكبري هدایة متن در اما كرده نقل «الكبري الهدایة از دومي البته) دارد آیه این به اياشاره كه آوریممي ترتیب به را فوق كتاب دو نقل فقط اما است؛ آمده

 : (است آمده آیه این بدون حدیث این( 242ص)
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 تدبر

 «مَهينٍ حَالَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ( »1

. )اقتباس از تفسير قرار گيرند –كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند  –هاي حكومتی افراد پرادعا و فرومایه نباید در پست

 (177، ص10نور، ج

 

 «مَهينٍ حَالَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ( »2

 تباري ندارد و نباید از سخن آنان پيروي كرد.خورند سوگندشان اعكسانی كه زیاد سوگند می

 شناسی جامعه دینیتاملی در جامعه

هدي كه خواهيم خدا را به عنوان شاهدي بر مدعاي خود ویا شاهدي بر عدهد كه میسوگند خوردن غالبا جایی رخ می

ید قداست آن است؛ یعنی مخاطب باایم، بياوریم. درواقع سوگند، یك عمل اجتماعی و بشدت ناظر به مخاطب با دیگران بسته

 ید.شود باور داشته باشد تا آن سوگند را ضمانتی براي آن مدعا قلمداد نماچيزي را كه به او سوگند خورده می

كن كوشد تا آنجا كه ممداند؛ چنين كسی میكسی كه خدا را جدي باور دارد، حرمت و جاللت خدا را هم جدي می

ر و چه بسا حاضر است از حقش صرف نظر كند اما خدا را در معرض سوگند خود قرا –( 2است، سوگند نخورد )حدیث

 (. 1ندهد )حدیث

 پس 

 خورد؛كسی كه زیاد سوگند می

 اوال حرمت و جاللت خدا چندان در چشمش بزرگ نيست؛ و

رهاي دینی از باوتوان گفت ثانيا درصدد است از باورهاي دینی مخاطب براي جلب اعتماد او به خود مایه گذارد و می

 كند.مخاطب سوءاستفاده می

                                                      
 فِي ظ نَّ ط ائِرٌ ه ذ ا ال ف ق  ه ذ ا م ا فِد اك  جُعِلْتُ ف قُلْتُ ف ط ار ا ع ل یْهِم ا ف ر دَّ د ل اه  ثُمَّ و ر ش ان انِ ع ل یْهِ و ق ع  إِذْ ع ج عْف رٍ أ بِي عِنْد  كُنْتُ: ق ال  مُسْلِمٍ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ

 ص د ق   إِلَّا بِالْو ل ای ةِ ی حْلِفُ  أ ح دٍ  نْمِ م ا و  ف ص دَّق ه ا ت خُنْهُ ل مْ  أ نَّه ا بِالْو ل ای ةِ  ل هُ ف ح ل ف تْ تْف ج اء  ع ع لِيٍّ بْنِ  مُح مَّدِ بِم وْل اي   إِلَّا أ رْض ى ل ا ل ه ا ف ق ال  ل هُ ف ح ل ف تْ  سُوءاً ز وْج تِهِ

 م هِین ح لَّافٌ ف إِنَّهُ الْإِنْس انُ إِلَّا

  علیه وقع إذ یوم، اتذ عنده كنت: قال -السالم علیه -جعفر أبي عن الثقفي، مسلم بن محمد عن باسناده: هدایته في الحضیني حمدان بن الحسین

 -السالم علیه -جعفر ابو علیه فرد ،االنثى على الذكر هدل الحائط على طارا فلمّا بمثله، -السالم علیه -جعفر أبو(  علیهما) فردّ هدیلهما، هدال و ورشانان

 لنا أسمع الروح فیه ما و طائر أو مةبهی من اللّه خلقه ءشي كل مسلم ابن یا: قال الطائر؟ هذا قال ما! فداك جعلت: له فقلت نهضا، ثم الناس، تعرفه ال هدیال

 بمحمد: فقال ترضى؟ بمن: له فقالت. یقبل فلم له فحلفت سوء، ظنّ   منها ظنّ كان قد و زوجته من لي شكا و أتاني الورشان هذا إنّ آدم، بني من أطوع و

 أنه أعلمته و زوجته تهمة عن نهیتهف فصدقتها خانته، ما أنها بالوالیة لي فحلفت ذكر، عما  فسألتها بقصتهما فأخبراني إليّ  فأقبال رضیت،  فقالت عليّ، بن

 .كاذبا بحقّنا حلف إذا رفتنامع حقّ  یعرفنا ال مهین حلّاف فانّه آدم، بني إلّا أبر(  إلّا) بوالیتنا یحلف طائر ال و بهیمة من لیس فانه لها، ظالم
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مورد  13هاي منافق برشمرده است. )از را از ویژگی« بسيار سوگند خوردن»شاید بدین جهت است كه در قرآن بارها این 

سوره مائده، همه موارد دیگر مشخصا درباره منافقان است.  89در قرآن كریم، غير از آیه فوق و آیه« حلف»استعمال ماده 

 (16، 14؛ مجادله/107، 96، 96، 74، 62، 56، 42؛ توبه/62)نساء/

 

 «مَهينٍ حَالَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ( »3

 خورد و فرومایه است نباید پيروي كرد.از كسی كه زیاد سوگند می

آمدي همگی دي در آیات بعدي صفات دیگر این انسانی را كه نباید از او پيروي كرد آورده است. مطالبی كه در آیات بع

ل، مقدم بر چينی، مانع خير بودن، تجاوزگري، گناهكاري و ... . با این حاجویی، سخنبوضوح از رذایل اخالقی است: عيب

 را آورد و فرومایگی را.« بسيار سوگند خوردن»همه آنها صفت 

 اما چرا چنين صفاتی را مقدم بر همه ذكر كرد؟

بر اغلب مردم آشكار نيست و این زمينه بيشتري براي فریب « سوگند خوردن زیاد»الف. شاید بدین جهت كه رذیله بودن 

 مردم را دارد.

یعنی ممكن است برخی رذایل اخالقی «. بد بودن»است تا « اطاعت كردن»ب. شاید چون مساله در درجه اول ناظر به 

كه طبق توضيح فوق، بسيار زمينه منحرف  باشند كه بخودي خود بسيار بدتر باشند؛ اما در مقام اطاعت كردن، این رذیله است

 كردن دیگران را دارد.

 ج. ...

 

 «مَهينٍ حَالَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ( »2

هایی كه در شخصی كه قرار است مورد پيروي واقع شود نباید وجود داشته باشد، خصلت یكی از مهمترین خصلت

 )مهين( است.« فرومایگی»

 چرا؟

اش اميد بست توان به خوبیاي ممكن است انجام دهد و نمیبيند، هر بديخود را خوار میالف. كسی كه فرومایه است و 

 (3)حدیث

بين خواهد كرد. ب. كسی كه حقير و فرومایه است، افق دیدش كوچك است، و پيروي از وي ما را محدود و كوته

 (4)حدیث

 ج. ...

 شناسینکته تخصصی انسان

و به انسان شرافت و منزلتی بخشيد كه او را مسجود همه مالئكه قرار داد؛ یعنی اگر خداوند از روح خود در انسان دميد 

در مسيري كه خداوند تعيين كرده درست قدم بردارد همه عالَم در اختيار اوست. اگر كسی این روح الهی خود را باور كند، به 
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اي م را در امور مبتذل خرج نكند، به هر پَستیبيند، پس می كوشد این حقيقت عظيبرد و خود را بزرگ میارزش خود پی می

دهد. چنين كسی در مواجهه با دیگران هم دنبال ارتقاي روح خود است و دل نمی بندد و عمر خود را در هر جایی هدر نمی

ر گرفته است آید؛ لذا اگر ما را به كاري بخواند، خيري حقيقی را در نظلذا هيچگاه درصدد سوءاستفاده دنيوي از دیگران برنمی

 و می توان از او پيروي نمود.

بيند، براي تر از حيوان میاما كسی كه این بزرگی خود را باور ندارد و خود را در افق زندگی مادي و صرفا اندكی پيشرفته

ایمن  توانریزد و براي رسيدن به منافع مادي خویش حاضر است هر كاري بكند؛ پس نه از شر او میهمين زندگی برنامه می

 بود و نه به خير او می توان اميد بست.

 

 

 23/4/1396                                       بِن میمٍ  م شَّاءٍ ه مَّازٍ    11 هی( آ68قلم )سوره ( 477

 ترجمه

 چينی،جویی، روانه در پی سخنعيب

 نكات ترجمه

 «هَمَّاز»

اند ( هر دو صيغه مبالغه1)همزه/« هُمَزَة»و « همّاز»داللت دارد و دو كلمه در اصل بر فشار دادن )عصاره گرفتن( « همز»ماده 

آید؛ گویی با این كارش دیگري را از پشت سر و به طور ها برمیجویی و غيبت انسانبه معناي كسی كه بشدت در مقام عيب

 (846ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 66ص ،6ج اللغة، المقایيس ؛ معجم17ص ،4ج العين، كتابدهد. )پنهانی تحت فشار قرار می

اي و غيرصریح دارد كه كه غير از در زبان عربی چند كلمه وجود دارد كه همگی داللت بر انتقال معنا به صورت اشاره

 بقيه موارد زیر با بار معنایی منفی همراه است:« رمز»

 اشاره با چشم و ابرو به عيب افراد است؛ « غمز»

 جویانه و البته حضوري است ولو با كالم باشد؛ اي عيبنيز همانند غمز اشاره« لمز»

است داللت بر « جهر: آشكار»كه از حروف « ل»همانند لمز است اما در پشت سر و غياب شخص است؛ ]حرف « همز»

« لمز»جویی ودن؛ لذا عيباست داللت بر رخوت و پنهانی ب« هَمس: خفا و سستی»كه از حروف « ه»كند ولی حرف شدت می

 [282ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق است.« همز»شدیدتر از 

 اشاره كردن به مطلبی است كه با نوعی استهزاء و مسخره كردن توام باشد؛ و« طنز»

 القرآن كلمات فی شود )التحقيقهم به مطلق اشاره كردن و مطلبی را به صورت غيرصریح ابراز نمودن، گفته می« رمز»

 ( 267ص ،7ج الكریم،
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افتد، را به معناي كسی كه با غيبت كردن به جان مردم می« هُمَزه»و « هماز»توان فهميد كه چرا برخی با این توضيح می

 (501ص،10ج البيان، مجمععباس، به نقل از اند )ابندانسته

افكنند اي است كه شياطن در دلها میاست به معناي وسوسه« هَمْزِه»( كه جمع 97؛ مومنون/الشَّياطِين هَمَزاتِ)« همزات»

اند، گرفته« همز»را معناي اصلیِ ماده « جوییتنقيص ]= ناقص نمایاندن[ و عيب»( و برخی كه معناي 706ص البالغة، أساس)

آفرینی و به نقص كشاندن انجام يبشياطين را هم به معناي اقداماتی از شياطين دانسته اند كه به قصد ضرررسانی و ع« همزات»

 (283ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقشود. )می

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 3تنها « همز»ماده 

  «مَشَّاء»

( 117ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقباشد. )به معناي رفتن از طریق قدم برداشتن ]=راه رفتن[ می« مشی»ماده 

( و 769ص القرآن، ألفاظ مفرداتاند كه این ماده داللت دارد بر انتقال ارادي از مكانی به مكان دیگر ]= راه رفتن[ )برخی گفته

 عَلى یَمْشی مَنْ فَمِنْهُمْرود )به معناي عامی است كه در حيوانات هم به كار می« ارادي»اند كه این مفهوم دیگران توضيح داده

، به راه رفتنی كه از روي عادت ویا در «مشی»( وگرنه 45؛ نور/أَرْبَعٍ عَلى یَمْشی مَنْ مِنْهُمْ وَ رِجْلَيْنِ عَلى یَمْشی مَنْ مِنْهُمْ وَ بَطْنِهِ

 (118ص ،11ج ،...التحقيقگوید(. )شود )كه عرف به آنها حركات غيرارادي میخواب و ... باشد نيز گفته می

 این ماده است.صيغه مبالغه از « مشاء»

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 23و مشتقاتش جمعا « مشی»ماده 

 «نَمیم»

اند كه این ماده داراي دو اصل و ریشه معنایی است: یكی به معناي اظهار و ابراز داشتن برخی گفته« نمم»درباره ماده 

هاي سفيدي نوعی لكه« نمّة»( چنانكه 359ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمچيزي است و دیگري به معناي رنگی از رنگهاست )

گویند )فرهنگ می« مُنَمْنَم»هاي مينياتوري در سياهی )یا درخشندگی سفيدي در سياهی( و بالعكس است و امروزه به نقاشی

اند و نسته)حركت خفيف و نامحسوس( دا« همس»ابجدي؛ و فرهنگ معاصر عربی فارسی(. و برخی هم اصل آن را به معناي 

را این دانسته اند كه دست نویسنده بسيار آرام و خفيف حركت « نمنمه»هاي ظریف[ به علت تسميه خطوط متقارب ]ونقاشی

 (825ص القرآن، ألفاظ مفرداتكرده است. )

متنفر كند تا آنها را از هم چينی و بدگویی میبه شخصی گویند كه بين این و آن سخن« نمام»یا « نميم»در هر صورت 

اش (. حال، وجه تسميه626ص ،2ج المنير، المصباحكوشد فتنه و آشوبی ایجاد نماید )( و می498ص ،10ج البيان، مجمعسازد )

 التحقيق) ( كه سزاوار بود مخفی بماند359ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمدارد )یا از این جهت كه مطلبی را ابراز و اظهار می

كند ویا واقعيت ( ویا از این جهت كه با اقدامات مخفيانه خود دائما رنگ عوض می256ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فی

 كند.را رنگ به رنگ می

 از این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.
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افراد به همدیگر این سو و آن  چينی و بدبين كردنبه معناي كسی است كه براي سخن« بِنَميمٍ مَشَّاءٍ»بدین ترتيب تركيب 

 رود.سو می

 حديث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

كسی كه مطلبی را عليه مومنی نقل كند كه بخواهد او را بد و زشت جلوه دهد و اعتبارش را از بين ببرد تا وي را از چشم 

 دهد.قرار میمردم بيندازد خداوند او را از والیت خود بيرون كرده تحت والیت شيطان 

 103ص ،1ج المحاسن،؛ 486ص ،(للصدوق) األمالی

 عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْكُوفِیِّ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع الصَّادِقِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 َولَایَةِ  إِلَى وَلَایَتِهِ مِنْ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَخْرَجَهُ النَّاسِ أَعْيُنِ مِنْ لِيَْسقُطَ مُرُوَّتِهِ هَدْمَ وَ شَيْنَهُ بِهَا یُرِیدُ رِوَایَةً مُؤْمِنٍ عَلَى رَوَى مَنْ

 .الشَّيْطَانِ

 

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

اید و هنوز ایمان در قلبتان خالص نگردیده! مسلمانان ]دیگر[ را مذمت نكنيد و درصدد اي كسانی كه به زبان اسالم آورده

گيري خواهد كرد و هاي او پیهایشان برنيایيد؛ چرا كه هر كس در پی عيب و ایرادهاي آنها برآید خداوند عيبیافتن عيب

 اش باشد.شود هرچند درون خانههایش را كه خداوند متعال پيگيري كند رسوا میيبهركه ع

 354ص ،2ج الكافی،

 رَسُولُ  قَالَ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ النُّعْمَانِ  بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 ص: اللَّهِ

 تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ  تَتَبَّعَ مَنْ  فَإِنَّهُ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعُوا لَا وَ الْمُسْلِمِينَ تَذُمُّوا لَا قَلْبِهِ إِلَى الْإِیمَانُ یَخْلُصِ لَمْ وَ بِلِسَانِهِ أَسْلَمَ مَنْ مَعْشَرَ یَا

 .بَيْتِهِ فِی لَوْ وَ یَفْضَحْهُ عَوْرَتَهُ تَعَالَى اللَّهُ تَتَبَّعَ مَنْ وَ عَوْرَتَهُ اللَّهُ

 

 دهد.هایی را به شما نسبت می( از امام صادق ع روایت شده است كه كسی خدمت امام سجاد ع گفت: فالنی چنين بدي3

مودي؛ و نه حق مرا ادا امام سجاد ع به او فرمودند: تو نه حق همنشينی با او را ادا كردي، كه مطلب او را به ما منتقل ن

 كردي چرا كه از برادرم خبري را گفتی كه بدان علم نداشتم. 

گاه ماست و خداوند بين ما شویم و قيامت وعدههمانا مرگ همه ما را در برخواهد گرفت و روز بعث همه ما محشور می

 حكم خواهد كرد؛ در حالی كه غيبت، خورشت سگان جهنم است؛ 

دهد كه آن قدري كه در خودش هست دنبال آن مردم را زیاد ببيند، همين زیاد دیدن شهادت میو بدان كسی كه عيوب 

 هاست.عيب
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 315ص ،2ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 لَهُ  فَقَالَ بْتَدِعٌمُ ضَالٌّ أَنَّكَ إِلَى یَنْسُبُكَ فُلَاناً إِنَّ ع الْحُسَيْنِ بْنِ لِعَلِیِّ رَجُلٌ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 ع: الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ

 اْلمَوْتَ إِنَّ أَعْلَمُهُ لَسْتُ مَا أَخِی َعنْ أَبْلَغْتَنِی حَيْثُ  حَقِّی أَدَّیْتَ لَا وَ حَدِیثَهُ إِلَيْنَا نَقَلْتَ حَيْثُ  الرَّجُلِ  مُجَالَسَةِ حَقَّ  رَعَيْتَ مَا

 النَّاسِ  عُيُوبَ أَكْثَرَ مَنْ أَنَّ اعْلَمْ وَ النَّارِ كِلَابِ إِدَامُ فَإِنَّهَا الْغِيبَةَ وَ إِیَّاكَ بَيْنَنَا یَحْكُمُ اللَّهُ وَ مَوْعِدُنَا الْقِيَامَةَ وَ -مَحْشَرُنَا الْبَعْثَ وَ یَعُمُّنَا

 1.فِيهِ مَا بِقَدْرِ یَطْلُبُهَا اإِنَّمَ أَنَّهُ الْإِكْثَارُ عَلَيْهِ شَهِدَ

 

و امام درگرفت.  ( نزد منصور دوانيقی، از امام صادق ع سعایت و بدگویی كردند. ایشان را احضار كرد. گفتگویی بين وي4

 در فرازي از این گفتگو، امام به او فرمودند:

رام كرده و حكه خداوند بهشت را بر او  درباره خویشاوندانت و اهل بيتت كه باید حقشان را رعایت كنی، سخن كسی را

و شریك ابليس  چين، شاهد زور ]= كسی كه شهادتش اعتبار ندارد[ استآتش را جایگاه او قرار داده، قبول مكن! چرا كه سخن

د شما مهمی را نز اید اگر فاسقی خبراي كسانی كه ایمان آورده»در اختالف انداختن بين مردم؛ و خداوند متعال فرموده است: 

 ( ...6)حجرات/« آورد بررسی كنيد كه مبادا از روي نادانی به گروهی آسيب برسانيد و بعدا از آنچه كرده اید پشيمان شوید

                                                      
این مطلب در مورد شخص دیگري هم مطرح شده است. )البته سابقه اینكه فضیلتهاي اهل  112ص ،7ج الحدید، أبي البن البالغة نهج . در شرح 1

 اند عمل نماید:(كردهیست كه كس دیگري به آنچه اهل بیت ع عمل ميبیت ع را به دیگران منسوب كنند، در قرون اولیه زیاد بوده؛ و البته بعید هم ن

 نقلت حین الرجل مجالسة حق رعیت ما هذا یا عمرو فقال الضال یقول و بسوء یذكرك الیوم منذ یزل لم األسواري علیا إن عبید بن لعمرو رجل قال

 .بیننا یحكم هللا و تجمعنا القیامة و یحشرنا البعث و یعمنا الموت أن اعلم أكرهه ما أخي عن أبلغتني حین حقي وفیتني ال و حدیثه إلینا

 جویان چه برخوردي داشته باشیم روایات متعددي آمده است از جمله:درباره اینكه در برابر عیب

 إِخْو انِي مِنْ الرَّجُلُ اك فِد  جُعِلْتُ ل هُ قُلْتُ: ق ال  ع الْأ وَّلِ الْح س نِ أ بِي ع نْ فُض یْلِالْ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ ج ب ل ة  بْنِ اللَّهِ ع بْدِ ع نْ الْمُب ار كِ بْنِ ی حْی ى ع نْ زِی ادٍ بْنُ س هْلُ

 ش هِد  ف إِنْ أ خِیك  ع نْ ب ص ر ك  و  س مْع ك  ك ذِّبْ مُح مَّدُ ی ا لِي ف ق ال  ثِق اتٌ ق وْمٌ نْهُع  أ خْب ر نِي ق دْ و  ذ لِك  ف یُنْكِرُ ذ لِك  ع نْ ف أ سْأ لُهُ أ كْر هُهُ الَّذِي ءُالشَّيْ ع نْهُ ی بْلُغُنِي

 الَّذِین  إِنَّ  -كِت ابِهِ  فِي اللَّهُ ال ق  الَّذِین  مِن  ف ت كُون  -مُرُوء ت هُ بِهِ ت هْدِمُ و   بِهِ  ت شِینُهُ  ش یْئاً  ع ل یْهِ تُذِیع نَّ ل ا ك ذِّبْهُمْ و  ف ص دِّقْهُ ق وْلًا ل ك  ق ال  و   ق س ام ةً خ مْسُون  عِنْد ك 

 (147ص ،8ج الكافي،) أ لِیم ع ذابٌ ل هُمْ آم نُوا الَّذِین  فِي الْفاحِش ةُ ت شِیع  أ نْ یُحِب ون  

 الش كْرُ  ی كُون  و  م عْصِی ةِالْ و  الذ نُوبِ أ هْل  ی رْح مُوا أ نْ السَّل ام ةِ فِي إِل یْهِمْ م صْنُوعِالْ و  الْعِصْم ةِ لِأ هْلِ  ی نْب غِي ف إِنَّم ا النَّاسِ غِیب ةِ ع نْ النَّهْيِ فِي ع ل هُ ك ل امٍ مِنْ و 

 ع اب هُ  الَّذِي الذَّنْبِ  مِن   أ عْظ مُ  هُو  ام  ذُنُوبِهِ مِنْ ع ل یْهِ اللَّهِ س تْرِ م وْضِع  ذ ك ر   م ا أ   بِب لْو اهُ هُع یَّر  و   أ خ اهُ ع اب   الَّذِي بِالْع ائِبِ ف ك یْف   ع نْهُمْ  ل هُمْ الْح اجِز  و  ع ل یْهِمْ الْغ الِب   هُو 

 و  الْك بِیرِ  فِي ع ص اهُ  ی كُنْ ل مْ ئِنْل  اللَّهِ  ایْمُ  و  مِنْهُ أ عْظ مُ هُو  مِمَّا سِو اهُ فِیم ا اللَّه  ع ص ى ق دْف  بِع یْنِهِ  الذَّنْب  ذ لِك  ر كِب  ی كُنْ ل مْ ف إِنْ مِثْل هُ  ر كِب  ق دْ بِذ نْبٍ ی ذُم هُ  ك یْف   و  بِهِ

 مُع ذَّبٌ  ف ل ع لَّك  م عْصِی ةٍ  یر ص غِ فْسِك ن  ع ل ى ت أْم نْ ل ا و  ل هُ م غْفُورٌ ف ل ع لَّهُ بِذ نْبِهِ ح دٍأ  ع یْبِ فِي ت عْج لْ ل ا اللَّهِ  ع بْد  ی ا أ كْب رُ النَّاسِ ع یْبِ ع ل ى ل جُرْأ تُهُ الصَّغِیرِ فِي ع ص اهُ

 (140خطبه البالغة، نهج) بِه غ یْرُهُ ابْتُلِي  مِمَّا مُع اف اتِهِ ع ل ى ل هُ ش اغِلًا كْرُالش  لْی كُنِ  و  ن فْسِهِ ع یْبِ مِنْ ی عْل مُ لِم ا غ یْرِهِ ع یْب  مِنْكُمْ ع لِم  م نْ  ف لْی كْفُفْ ع ل یْهِ

 بحار، ؛194ص يِّ،الْك ر اجُكِ ك نْزُ) ع نْه ت و ار یْت  إِذ ا فِیك  ی قُول  أ نْ تُحِب  م ا مِثْل  إِلَّا ع نْك  ت و ار ى إِذ ا الْمُؤْمِنِ أ خِیك  فِي ت قُول نَّ ل ا ع ع لِيٍّ بْنُ الْحُس یْنُ ق ال 

 (263ص ،72ج

 الد نْی ا فِي اللَّهُ ن ص ر هُ أ ع ان هُ  و  ف ن ص ر هُ  الْمُؤْمِنُ أ خُوهُ  عِنْد هُ اغْتِیب   م نِ : ق ال   ع ج عْف رٍ أ بِي ع نْ  الْو رْدِ أ بِي ع نْ م حْبُوبٍ  بْنِ الْح س نِ ع نِ ع لِيٍّ بْنِ  مُح مَّدِ  ع نْ  ع نْهُ

 (103ص ،1ج الْآخِر ة )المحاسن، و  الد نْی ا فِي اللَّهُ ض هُخ ف  ع وْنِهِ و  نُصْر تِهِ ع ل ى ی قْدِرُ  هُو  و  ع نْهُ ی دْف عْ ل مْ و  ی نْصُرْهُ ل مْ م نْ و  الْآخِر ةِ و 
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 613ص ،(للصدوق) األمالی

 الْبَرْقِیِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ جَدِّهِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ لْبَرْقِیُّا اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 صَاحِبِ عِالرَّبِي عَنِ الشَّعِيرِيِّ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَبَّارِالْ عَبْدِ عَنْ[ النَّمَاوِنْجِیُ[ ]الناونجی] النما اللَّهِ عَبْدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِی قَالَ

 فَقَالَ الْحَاجِبُ إِلَيْهِ خَرَجَ بَابَهُ  وَافَى فَلَمَّا عَنْهُ  بَلَغَهُ ءٍلِشَیْ  یَسْتَقْدِمُهُ  ع مُحَمَّدٍ  بْنِ جَعْفَرِ  الصَّادِقِ إِلَى الْمَنْصُورُ بَعَثَ: قَالَ الْمَنْصُورِ

 شَاءَ  إِنْ عَلَيْهِ نِیتُعِينُ وَاقِيَةٌ جُنَّةٌ اللَّهِ مِنَ عَلَیَّ ع الصَّادِقُ قَالَفَ شَدِیداً عَلَيْكَ دَهُحَرَ رَأَیْتُ فَإِنِّی الْجَبَّارِ هَذَا سَطْوَةِ مِنْ بِاللَّهِ أُعِيذُكَ

 ... اللَّهُ

 فَإِنَّ النَّارَ مَأْوَاهُ جَعَلَ وَ الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ مَنْ  قَوْلَ بَيْتِكَ  أَهْلِ مِنْ الرِّعَایَةِ أَهْلِ  وَ  رَحِمِكَ ِذي ِفی تَقْبَلْ لَا ع الصَّادِقُ فَقَالَ

 أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبَإٍ  فاسِقٌ جاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا« تَعَالَى اللَّهُ قَالَ فَقَدْ النَّاسِ بَيْنَ الْإِغْرَاءِ فِی إِبْلِيسَ شَرِیكُ وَ زُورٍ شَاهِدُ النَّمَّامَ

 1 « ...نادِمِينَ فَعَلْتُمْ ما عَلى فَتُصْبِحُوا بِجَهالَةٍ قَوْماً تُصِيبُوا

 

                                                      
جویان آمده است كه به علت ضیق مجال در متن نیاوردم و در اینجا به برخي اشاره چینان و عیب. روایات متعددي درباره شدت عذاب سخن 1

 شود:مي

 النَّاس   ی غْت ابُون  الَّذِین  ه ؤُل اءِ ف ق ال  ه ؤُل اءِ م نْ ج بْر ئِیلُ ی ا ف قُلْتُ أ ظْف ارِهِمْبِ ُوجُوه هُمْ ی خْمِشُون  ق وْمٍ ع ل ى. بِي أُسْرِي  ل یْل ة  م ر رْتُ ص لَّهِال ر سُولُ ق ال  أ ن سٌ ق ال 

 (115ص ،1ج ورام، مجموعة) أ عْر اضِهِم فِي ی ق عُون  و 

 و  اللَّهِ، ر سُول  ی ا: قِیل . ث لَّثُالْمُ الْقِی ام ةِ  ی وْم  النَّاسِ  ش رَّ إِنَّ»:  ق ال  آلِهِ  و  ع ل یْهِ هُاللَّ ص لَّى اللَّهِ  ر سُول  أ نَّ: أ بِیهِ ع نْ ج عْف رٌ، ح دَّث نِي و : ق ال  زِی ادٍ بْنِ م سْع د ة  ع نْ

 (29ص اإلسناد، قرب) «إِم ام هُ و  اهُ،أ خ  و  ن فْس هُ، ف یُهْلِكُ ف ی قْتُلُهُ، إِم امِهِ إِل ى بِأ خِیهِ  ی سْع ى الرَّجُلُ: ق ال  الْمُث لَّثُ؟ م ا

 الْح س نِيِّ  اللَّهِ  ع بْدِ بْنِ لْع ظِیمِ ا ع بْدِ  ع نْ الْآد مِيِّ زِی ادٍ بْنِ س هْلِ ع نْ الْكُوفِي  اللَّهِ ع بْدِ بِيأ  بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا ق ال   ع نْهُ اللَّهُ ر ضِي  الْو رَّاقُ اللَّهِ ع بْدِ بْنُ ع لِي  ح دَّث ن ا

 الْحُس یْنِ  أ بِیهِ ع نْ الْحُس یْنِ نِبْ ع لِيِّ أ بِیهِ ع نْ ع لِيٍّ بْنِ مُح مَّدِ أ بِیهِ ع نْ مُح مَّدٍ بْنِ رِج عْف   أ بِیهِ ع نْ ج عْف رٍ بْنِ مُوس ى أ بِیهِ ع نْ الرِّض ا أ بِیهِ ع نْ الرِّض ا ع لِيٍّ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ

 ی ا أُمِّي و  أ ِبي ك فِد ا ف قُلْتُ ش دِیداً بُك اءً ی بْكِي ف و ج دْتُهُ ص اللَّهِ ر سُولِ ع ل ى ف اطِم ةُ و  أ ن ا د خ لْتُ: ق ال  ع ط الِبٍ أ بِي بْنِ ع لِيِّ الْمُؤْمِنِین  أ مِیرِ أ بِیهِ ع نْ ع لِيٍّ بْنِ

 ع ذ ابِهِنَّ شِدَّةِ مِنْ  أ یْتُر  لِم ا ف ب ك یْتُ ش أْن هُنَّ ف أ نْك رْتُ ش دِیدٍ ع ذ ابٍ فِي أُمَّتِي مِنْ  ءًنِس ا ر أ یْتُ السَّم اءِ  إِل ى بِي أُسْرِي   ل یْل ة  ع لِي  ی ا ف ق ال   أ بْك اك  الَّذِي م ا اللَّهِ ر سُول 

 ك ان  م ا أ خْبِرْنِي ع یْنِي قُرَّةُ و  ح بِیبِي ع ف اطِم ةُ ف ق ال تْ... الْع ذ ابِ مِن  ل وْنٍ أ لْفِ أ لْفُ یْه اع ل  و  الْحِم ارِ ب د نُ ب د نُه ا و  الْخِنْزِیرِ ر أْسُ ر ْأسُه ا امْر أ ةً ر أ یْتُ و...امْر أ ة ر أ یْتُ و 

 عیون. )ك ذَّاب ة ن مَّام ةً  ك ان تْ إِنَّه اف  الْحِم ارِ  ب د ن  ب د نُه ا و  الْخِنْزِیرِ  ر أْس  ر أْسُه ا ك ان  الَّتِي مَّاأ   و ... بُن یَّتِي  ی ا ف ق ال   الْع ذ اب  ه ذ ا ع ل یْهِنَّ اللَّهُ  ع و ض  ح تَّى سِیر تُهُنَّ و  ع م لُهُنَّ

 (11ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار

 ق ال  النَّخ عِي  عِمْر ان  بْنُ مُوس ى ح دَّث نِي ق ال  الْأ س دِي  الْكُوفِي  الْحُس یْنِ أ بُو ف رٍج عْ بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا ق ال  ع ل یْهِ اللَّهِ رِْضو انُ مُوس ى بْنِ أ حْم د  بْنُ ع لِي  ح دَّث ن ا

 م ا ع ل ى النَّارِ أ هْل  ون یُؤْذُ أ رْب ع ةٌ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال   ق ال   ع لِيٍّ ع نْ آب ائِهِ ع نْ مُح مَّدٍ  بْنِ ج عْف رِ الصَّادِقِ ع نِ غِی اثٍ بْنُ  ح فْصُ ح دَّث نِي ق ال   ی زِید  بْنُ  الْحُس یْنُ ح دَّث ن ا

 ف ر جُلٌ  الْأ ذ ى مِن  بِن ا م ا ل ىع  آذ وْن ا ق دْ الْأ رْب ع ةِ ه ؤُل اءِ ب الُ م ا لِب عْضٍ ب عْضُهُمْ  النَّارِ لُأ هْ ی قُولُ  الث بُورِ و  بِالْو یْلِ یُن ادُون  الْج حِیمِ و  الْح مِیمِ مِن  یُسْق وْن  الْأ ذ ى مِن  بِهِمْ

 مِن   بِن ا م ا ع ل ى آذ ان ا دْق  الْأ بْع دِ  ب الُ  م ا التَّابُوتِ لِص احِبِ ف قِیل  ل حْم هُ ی أْكُلُ جُلٌر  و   د ماً و  ق یْحاً  فُوهُ ی سِیلُ  ر جُلٌ  و  أ مْع اء هُ ی جُر  ر جُلٌ و  ج مْرٍ  مِنْ  ت ابُوتٍ  فِي مُع لَّقٌ

 مِن   بِن ا م ا ع ل ى آذ ان ا ق دْ لْأ بْع دِا ب الُ م ا أ مْع اء هُ ی جُر  لِلَّذِي یُق الُ ثُمَّ و ف اءً ل ا و  أ د اءً هِن فْسِ فِي ل ه ا ی جِدْ ل مْ النَّاسِ أ مْو الُ عُنُقِهِ فِي و  م ات  ق دْ الْأ بْع د  إِنَّ ف ی قُولُ الْأ ذ ى

 إِنَّ  ف ی قُولُ الْأ ذ ى مِن  بِن ا ام  ع ل ى آذ ان ا ق دْ الْأ بْع دِ ب الُ م ا د ماً و  ق یْحاً فُوهُ ی سِیلُ لَّذِيلِ یُق الُ ثُمَّ ج س دِهِ مِنْ الْب وْلُ أ ص اب  أ یْن  یُب الِي ل ا ك ان  الْأ بْع د  إِنَّ ف ی قُولُ الْأ ذ ى

 ك ان  الْأ بْع د  إِنَّ ف ی قُولُ ذ ىالْأ  مِن  بِن ا م ا ع ل ى آذ ان ا ق دْ الْأ بْع دِ ب الُ م ا ل حْم هُ ی أْكُلُ لِلَّذِي الُیُق  ثُمَّ بِه ا یُح اكِي و  ف یُسْنِدُه ا خ بِیث ةٍ ك لِم ةٍ كُلِّ إِل ى ف ی نْظُرُ یُح اكِي ك ان  الْأ بْع د 

 (581ص ،(للصدوق) األمالي) .بِالنَّمِیم ةِ ی مْشِي و  بِالْغِیب ةِ النَّاسِ لُحُوم  ی أْكُلُ
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 تان؟!ز بدترینا( از اميرالمومنين ع روایت شده است كه پيامبر اكرم ص به اصحابشان فرمودند: آیا به شما خبر بدهم 5

 گفتند: بله! اي رسول خدا !

 تراشند.خبر عيب میاندازند و براي افراد بیتفرقه می چينی؛ بين دوستانفرمودند: آنان كه روانند در پی سخن

 183: ص ،1ج الخصال،

 أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ قَالَ الْخَالِدِيُّ خَالِدٍ بْنُ أَحْمَدُ یَزِیدَ أَبُو احَدَّثَنَ قَالَ حَامِدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الشَّاهِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 عَلِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَّادِحَ عَنْ الْقَطَّانُ  حَاتِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ أَبِيهِ عَنْ التَّمِيمِیُّ صَالِحٍ بْنِ

 :قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ

 الْبَاغُونَ الْأَحِبَّةِ بَيْنَ الْمُفَرِّقُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمَشَّاءُونَ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا بَلَى قَالُوا بِشِرَارِكُمْ أُخْبِرُكُمْ لَا أَ لِأَصْحَابِهِ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 1.الْعَيْبَ لِلْبُرَآءِ

 تدبر

 «ميمٍبِنَ مَشَّاءٍ ؛ هَمَّازٍمَهينٍ حَالَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ»( 1

وع، روابط نامشر اموري همچون دروغگویی، دزدي، هایماناگر از ما در مورد رذایل اجتماعی سوال كنند، شاید اولين گزینه

مُعتَد؛ « )= تجاوزگري»ر هایی كه خداوند نسبت به آنها هشدار داده و آن را حتی بتعدي و تجاوز، و ... باشد؛ اما از اولين گزینه

 است كه لزوما به معناي دروغگویی هم نيست.« چينیسخن»و « جوییعيب»ه است، آیه بعد( مقدم شمرد

 چرا؟

 كند.چينی با سلب اعتماد عمومی بقاي جامعه را دچار اختالل میجویی و سخنالف. عيب

                                                      
 . این روایات هم همین مضمون را آورده است: 1

 یُؤْب هُ  ل ا نُو م ةٍ ع بْدٍ لِّلِكُ طُوب ى ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیرُ ق ال  ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي نْع  الْأ صْب ه انِيِّ الْح س نِ أ بِي ع نْ یُونُس  ع نْ عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ ع نْ إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي 

 الْم ذ ایِیعِ  بِالْبُذُرِ ل یْسُوا ر حْم ةٍ كُلِّ  ب ابُ ل هُمْ یُفْت حُ و  مُظْلِم ةٍ فِتْن ةٍ ُكل  ع نْهُمْ ی نْج لِي هُد ىالْ م ص ابِیحُ  أُول ئِك  بِرِضْو انٍ مِنْهُ اللَّهُ ی عْرِفُهُ النَّاسُ ی عْرِفُهُ ل ا و  النَّاس  ی عْرِفُ ل هُ

 شِر ارُكُمُ  و  اللَّهُ ذُكِر  إِل یْهِمْ نُظِر  اإِذ  الَّذِین  خِی ار كُمُ ف إِنَّ م ذ ایِیع  عُجُلًا ت كُونُوا ل ا و  أ هْلِهِ مِنْ ت كُونُوا الْخ یْر  اعْم لُوا و  بِهِ تُعْر فُوا الْخ یْر  قُولُوا ق ال  و  الْمُر اءِین  الْجُف اةِ ل ا و 

 . الْم ع ایِب  لِلْبُر آءِ الْمُبْت غُون  الْأ حِبَّةِ ب یْن  الْمُف رِّقُون  بِالنَّمِیم ةِ الْم شَّاءُون 

 بِشِر ارِكُمْ أُن بِّئُكُمْ ال  أ  ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ سِن انٍ نِبْ اللَّهِ ع بْدِ ع نْ م حْبُوبٍ بْنِ الْح س نِ ع نِ مُح مَّدٍ بْنِ م د أ حْ ع نْ أ صْح ابِن ا مِنْ عِدَّةٌ

 (369ص ،2ج الكافي،) الْم ع ایِب لِلْبُر آءِ اغُون الْب  الْأ حِبَّةِ ب یْن  الْمُف رِّقُون  بِالنَّمِیم ةِ الْم شَّاءُون  ق ال  -اللَّهِ ر سُول   ی ا ب ل ى ق الُوا

 ع نْ  الصَّادِقِ ع نِ یْدٍ ز  بْنِ الْحُس یْنِ ع نِ الْحُس یْنِ بْنِ ع لِيِّ بْنِ عُم ر  بْنِ ع لِيِّ بْنِ الْح س نِ بْنِ ع لِيِّ ع نْ الْع ل وِيِّ مُح مَّدٍ بْنِ ج عْف رِ ع نْ الْمُف ضَّلِ أ بِي ع نْ ج م اع ةٌ

 ر سُول  س مِعْتُ و  ق ال  ی أْل فُ ل ا و  یُؤْل فُ ل ا فِیم نْ خ یْر  ل ا و  لِلْمُؤْمِنِین  م أْل ف ةً ك ان  م نْ ین الْمُؤْمِنِ خ یْرُ و  ل ئِیمٌ خ بٌّ الْف اجِرُ و  ك رِیمٌ غِرٌّ الْمُؤْمِنُ ص النَّبِي  ق ال  ق ال  ع آب ائِهِ

 ی وْم  إِل یْهِمْ اللَّهُ ی نْظُرُ ال أُول ئِك  ب الْع یْ لِلْبِر اءِ الْب اغُون  الْأ حِبَّةِ  ب یْن  الْمُف رِّقُون  و  مِیم ةِبِالنَّ الْم شَّاءُون  قُلُوبُهُمْ تُبْغِضُهُ و  الْمُؤْمِنِین  یُبْغِضُ م نْ النَّاسِ شِر ارُ ی قُولُ ص اللَّهِ

 (462ص ،(للطوسي) األمالي) قُلُوبِهِم یْن ب  أ لَّف  و  -بِالْمُؤْمِنِین  و  بِن صْرِهِ أ یَّد ك  الَّذِي هُو  ص ت ل ا ثُمَّ یُز كِّیهِمْ ال و  الْقِیام ةِ
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 شناسينكته تخصصي جامعه

دگی اجتماعی در واقع، امكان زندانند؛ و می« انسجام اجتماعی»شناسان مهمترین عامل حفظ و بقاي یك جامعه را جامعه

یراد نيستيم؛ و هركس انسانها در گروي اعتماد انسانها به یكدیگر است. از سوي دیگر، ما انسانهاي غيرمعصوم، خالی از عيب و ا

ریزد رومیماد متقابل فجویان قرار گيرد، این اعتیابد. اگر قرار باشد عرصه در اختيار عيبجویی برآید حتما عيبی میدر مقام عيب

 دهد.تواند به حيات خود ادامه میاي كه همه به هم بدبين باشند نمیو جامعه

 ب. ...

 

 «بِنَميمٍ مَشَّاءٍ ... هَمَّازٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ»( 2

 چين، به معناي آن است كه:جو و سخناطاعت و پيروي نكردن از عيب

 اوال به سخن آنها اعتنا نكنيم؛ و

 گونه نباشيم.ثانيا خودمان این 

 تاملي با خويشتن

پراكنی سازي و دروغحتی اگر در مقام شایعه -« دانستن حق شماست»هاي مجازي با شعار هاي جمعی و شبكهامروزه رسانه

 چينی هستند.جویی و سخندائما در مقام عيب  -نباشند و واقعا راست بگویند

 این دستور الهی نيست؟آیا اعتناي ما به آنها و پيگيري اخبارشان تخلفی از 

 داریم؟سازي دیگران، در این مسير گام برنمیو آیا خودمان به بهانه آگاه

 آیا روزي خواهد رسيد كه این دستور خدا را جدي بگيریم و ادامه این رفتار غلط خود را توجيه نكنيم؟

 تبصره

كه آن جستجو و افشاي عيوب مخفی نهی از منكر است؛ در حالی »چينی، جویی و سخنیكی از توجيهات براي عيب

 باشد. مربوط به گناهان علنی و براي صيانت جامعه از عادي شدن گناهان می« نهی از منكر»انسانهاست، ولی 

 

 «بِنَميمٍ مَشَّاءٍ ؛ هَمَّازٍمَهينٍ حَالَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ»( 3

نباید پيروي كرد. در این آیه ویژگی دیگر چنين كسی  خورد و فرومایه استدر آیه قبل فرمود از كسی كه زیاد سوگند می

 چينی است. بين این دو چه ارتباطی هست؟جو و در پی سخنكند كه: او فردي عيبرا معرفی می

جویی الف. كسی كه ایمان و اعتماد به نفس ندارد، به خاطر همين ضعف نفسانی خویش ]=فرومایگی[، دائما درصدد عيب

 خورد تا سخنش را قبول كنند. )التحقيق[ و مرتب سوگند می3هاي خودش كمتر دیده شود؛ حدیث]تا عيبآید از دیگران برمی

 (283ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات فی

 ب. ...
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 «بِنَميمٍ مَشَّاءٍ ... هَمَّازٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ»( 4

زاست و او درصدد انجام یك اقدام آسيبدهد كه آید، نشان میوقتی سخن از اطاعت نكردن از یك شخص به ميان می

 جویی كرد در مقابلش چه كنيم؟باید با او مقابله كرد. اگر كسی نزد ما از دیگري عيب

 شهيد ثانی )با توجه به آیات و روایات( شش اقدام را توصيه كرده است:

ه اگر كخداوند دستور داده چين، فاسق است و شهادت وي پذیرفتنی نيست و . سخن او را تصدیق نكنيم؛ زیرا سخن1

 (6فاسق سخنی آورد، تحقيق كنيد )حجرات/

 . از باب نهی از منكر، او را از این كار بازداریم.2

سی كه خدا از او ك. ]اگر بر كار خود اصرار ورزید و از این كار دست برنداشت[ از او بيزاري بجویيم؛ چرا كه باید از 3

و هم ]نزد چينی كند، از تكسی كه به نزد تو سخن»مام حسن ع روایت شده است كه بيزار است، دوري كرد؛ بویژه كه از ا

 «عَلَيْكَ  نَمَّ إِلَيْكَ نَمَّ نْمَ چينی كند.دیگران[ سخن

ها را گناه دانسته است. . به مجرد سخن او، نسبت به سایر مومنان گمان بد نبریم كه خداوند برخی از گمان بد بردن4

 1(12جرات/ح؛ إِثْم الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ راًكَثي اجْتَنِبُوا)

ا از تجسس . سخن وي ما را به تجسس درباره احوال شخصی كه او از وي سخن گفته وادار نسازد چرا كه خداوند ما ر5

 (12؛ حجرات/تَجَسَّسُوا النهی كرده است )

« نی چنين گفتفال»تكرار نكنيم؛ و گمان نكنيم كه با گفتن . كار او ]عيب جویی او از شخص مورد نظر را[ را خودمان 6

سازد وگرنه[ همچنان شود؛ زیرا این تعبير ]فقط صدق و كذب آن ادعا را متوجه وي میبار مسئوليتن از دوش ما برداشته می

 (45ص الریبة، چينی است. )كشفجویی و سخنمصداق عيب

 

 «بِنَميمٍ مَشَّاءٍ هَمَّازٍ»( 5

 حکایت

 ی نزد اميرالمومنين ع آمد و سعایت و بدگویی شخص دیگري را كرد.شخص

شمریم؛ و اگر كنيم: اگر راست گفته بودي تو را خوار و پست میحضرت فرمود: فالنی! ما در مورد آنچه گفتی سوال می

 خواهی از این سخنت كامال صرف نظر كنيم.كنيم و اگر میدروغ گفته باشی تو را مجازات می

 2(45ص الریبة، اميرالمومنين! از من صرف نظر كنيد. )كشف گفت: یا

                                                      
 نقل وي از سخن این آنكه برابر در و نموده اهانت تو به بیشتر خودش باشد، درست كرده بازگو تو نزد چینسخن كه ايبدي آن اگر: اندگفته و.  1

 هُو  ل ك ان  إِل یْك  النَّمَّامُ  ن ق ل هُ  م ا ص حَّ ل وْ ب عْضُهُمْ ق ال  و   .نداشت روا را اهانت این تو با مواجهه هنگام در او زیرا بورزي؛ بردباري كه است سزاوار بیشتر شده

 .بِش تْمِك  یُق ابِلُك  ل مْ لِأ نَّهُ بِحِلْمِك  أ وْل ى ع نْهُ الْم نْقُولُ و  ع ل یْك  بِالشَّتْمِ الْمُجْرِي
 إِنْ  و  ع اق بْن اك  ك اذِباً كُنْت  إِنْ و  م قَّتْن اك  ص ادِقاً كُنْت  ف إِنْ قُلْت  ع مَّا ن سْأ لُ ن حْنُ ه ذ ا ی ا ف ق ال  بِر جُلٍ إِل یْهِ ی سْع ى أ ت اهُ ر جُلًا أ نَّ: ع ع لِيٍّ ع نْ رُوِي   ق دْ و .  2

 .الْمُؤْمِنِین   أ مِیر  ی ا أ قِلْنِي ق ال  أ ق لْن اك  نُقِیل ك  أ نْ شِئْت 
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 نکته

داوند خظاهرا به خاطر همين آیه است كه « شمریماگر راست گفته بودي تو را خوار و پست می»اینكه حضرت فرمود 

 (11-10/)قلم« چينیسخن پی در روانه جویی،عيب اي،فرومایه بسيارسوگندخوارِ هيچ از مكن اطاعت و»فرموده است: 

 

 «بِنَميمٍ مَشَّاءٍ هَمَّازٍ»( 6

 حكايت

 شخصی به دیدار حكيمی رفت و و مطلبی كه دیگري درباره او گفته بود برایش نقل كرد. حكيم گفت:

 دیدار را طوالنی كردي و در حق من سه جفا نمودي:

 چركين ساختی؛مرا از برادرم دل

 مشغول ساختی؛ -دغدغه بودكه بی –فكر و ذهنم را 

 (47ص الریبة، كشف؛ 122ص ،1ج ورام، درباره خودت هم بدگمانم كردي. )مجموعة

 

 «بِنَميمٍ مَشَّاءٍ هَمَّازٍ»( 7

 چینیچند حکایت درباره سخن

 . شخصی به فيلسوفی گفت: فالنی فالن عيب را در مورد تو گفت.1

 ه نشد.ش با چنين سخنی با من مواجوي پاسخ داد: تو با این تعبير بد با من برخورد كردي كه او به خاطر حيای

 . كسی نزد اسكندر از شخصی بدگویی كرد.2

تو بگوید نيز قبول  اسكندر گفت: آیا دوست داري كه آنچه تو درباره او گفتی را بپذیرم در ازاي اینكه آنچه را او درباره

 كنم؟!

 گفت: نه.

 گفت: پس از شر خودداري كن تا شر سراغت نياید.

 اي كه از وي شده بود احضار و مواخذه كرد. ، احنف را به خاطر بدگویی. مصعب بن زبير3

 وي آن مطلب را انكار نمود.

 مصعب گفت: یك شخص ثقه ]= امين و مورد اعتماد[ این خبر را داده است.

                                                      
 بْنُ  عُم رُ ذ لِك  فِي ت بِع هُ  دْق  و  شبیه این مطلب از عمر بن عبدالعزیز هم نقل شده است كه ظاهرا او از حضرت علي ع در این زمینه پیروي كرده است:

 جاء كُمْ إِنْ الْآی ةِ ه ذِهِ لِأ هْ مِنْ ف أ نْت  ك اذِباً كُنْت  ف إِنْ أ مْرِك  فِي ن ظ رْن ا شِئْت  إِنْ م رُعُ ف ق ال  ش یْئاً ر جُلٍ ع نْ عِنْد هُ ف ذ ك ر  ر جُلٌ إِل یْهِ  د خ ل  أ نَّهُ رُوِي   ف ق دْ الْع زِیزِ ع بْدِ

 الریبة، كشف) .أ ب داً إِل یْهِ ودُأ عُ ل ا الْمُؤْمِنِین  أ مِیر  ی ا الْع فْو  ف ق ال  ع نْك  ع ف وْن ا شِئْت  إِنْ و  بِن مِیمٍ م شَّاءٍ ه مَّازٍ الْآی ةِ ه ذِهِ أ هْلِ مِنْ ف أ نْت  ص ادِقاً نْت كُ إِنْ و  بِن ب إٍ فاسِقٌ

 (122ص ،1ج ورام، مجموعة؛ 46ص
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 1(112ص ،7ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرحكند. )چينی نمیاو گفت: امير! كسی كه ثقه باشد سخن

 

 «بِنَميمٍ مَشَّاءٍ ... هَمَّازٍ كُلَّ تُطِعْ ال وَ»( 8

)اقتباس از  قرار گيرند. –كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند  –هاي حكومتی نباید در پست چينسخن و جوعيبافراد 

 ( ؛ و مسئوالن هم نباید به چنين اشخاصی اعتماد كنند.177، ص10تفسير نور، ج

 حکایت

چينی[ یك نفر بن سهل در ضمن گزارشی كه براي او فرستاده بود، نامه سعایت ]بدگویی و سخن یكی از كارگزاران فضل

 را هم فرستاد. فضل در پاسخ نوشت:

بدتر از خود سعایت است؛ زیرا سعایت كردن، راه نشان دادن است و قبول آن، مجاز و روا دانستن « سعایت»قبول كردن 

گر كند؛ پس این سعایتشمرد و بدان اقدام میدهد همچون كسی نيست كه آن را مجاز میآن؛ و كسی كه راه به بدي را نشان می

اش لئيم و فرومایه بودن خود را گوییاش دروغگو نباشد، در راستگريرا از درگاهت بران؛ چرا كه حتی اگر در این سعایت

 ،7ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرحاست. ) نشان داده؛ چرا كه حرمت ]افراد را[ نگه نداشته و عيب مخفی را نپوشانده

 2(112ص

 

 

 24/4/1396                                  أ ثیمٍ  مُعْت دٍ لِلْخ یْرِ م نَّاعٍ    12 هی( آ68قلم )سوره ( 478

 ترجمه

 كاري[ تقصيركار،اي، گزافبشدت بازدارنده از خوبی ]= بخيل[ ، تجاوزگري ]= از حد درگذرنده

 نكات ترجمه

 «مَنَّاع»

لوگيري كردن از انجام ؛ و منع به معناي بازداشتن و جاست «منع» ماده از مبالغه صيغه( 21)معارج/ «مَنُوع» همانند «منّاع»

 كاري است.

                                                      
 .عنك یكف الشر عن فكف قال ال قال فیك قال ما منه أقبل أن على فیه قلت ما منك أقبل أن تحب أ له فقال اإلسكندر إلى برجل واش . وشي 1

 .لحیائه به یلقني لم بما لقحتك لقیتني قال بكذا فالن عابك لفیلسوف رجل قال

 .مین ال الثقة إن األمیر أیها كال فقال الثقة بذلك أخبرني فقال فأنكره عنه بلغه ءشي عن األحنف الزبیر بن مصعب عاب
 القبول و داللة السعایة ألن السعایة من شر السعایة قبول الفضل فوقع إلیه كتبه كتاب طي في ساع رقعة علیه سهل بن الفضل عمال بعض عرض.  2

 صدقه في لكان كاذبا سعایته في یكن لم لو فإنه بابك عن أقصه و عملك عن الساعي هذا فاطرد به عمل و أجازه كمن قبیح على دل من لیس و إجازة

 .السالم و العورة یستر لم و الحرمة یرع لم إذ لئیما
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  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-21درباره این ماده توضيح داده شد.  292قبال در جلسه

 «لِلْخَیْرِ مَنَّاعٍ»

شود؛ اما با توجه به طبق توضيح فوق، مناع للخير به معناي كسی است كه بشدت ]یا بسيار[ مانع از انجام كار خوب می

( برخی  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-19رود )به معناي مال و اموال نيز به كار می« خير»اینكه قبال توضيح داده شد كه 

، 10البيان، جاند )مجمعدارد( دانسته)كسی كه خير و اموال خود را از دیگران بازمی« بخيل»را به معناي « مناع للخير»تعبير 

 است هر دو جداگانه در آیه مد نظر بوده باشد.( و با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، ممكن 501ص

 «مُعْتَدٍ»

 بر دارد داللت صلا در« عدو» ماده بوده.« مُعتَدِو»است و در اصل [ عدي» یا] «عدو» مادهاسم مفعول ]در باب افتعال[ از 

اللت بر مبالغه د« اعتداء»؛ و شود بسنده بدانجا است سزاوار كه جایی در گرفتن پيشی و خود حد از( كردن گذر) كردن تجاوز

 (69، ص29دارد زیرا باب افتعال داللت بر شدت دارد )التحریر و التنویر، ج« عدوان: تجاوز»در 

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-31توضيح داده شد.  302درباره این ماده قبال در جلسه

 «أَثیم»

 تاخير به و زیدنور تعلل بر( كه این ماده در اصل 4ص ،2ج المنير، المصباحباشد )می« أثم»صيغه مبالغه از ماده « اثيم»

نجام كار از روي اتقصير: كوتاهی در »شود اما ترجمه می« گناه»داللت دارد و هرچند در فارسی غالبا به « تقصير»و  انداختن

 .معادل دقيقتري براي آن است« عمد

  / aaraf-http://yekaye.ir/al-7-33درباره این ماده توضيح داده شد.  253قبال در جلسه 

 حديث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

 .كسی كه حقی كه متعلق به خداوند عز و جل است بازدارد، دوبرابر آن را در باطل خرج خواهد كرد

 506، ص3الكافی، ج

 نْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ 

 1مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِی بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ.

  

 طالب چنين یافتم:است كه در كتاب علی بن ابی( از امام باقر ع روایت شده 2

 هنگامی كه بعد از من ربا آشكار ]= رایج[ شود، مرگ ناگهانی آشكار ]= رایج[ گردد؛ 

                                                      
 . این حدیث هم به این مضمون نزدیك است: 1

ه ماً فِي ح قِّهِ إِلَّا أ نْف ق  ع بْدِ اللَّهِ ع ی قُولُ م ا مِنْ ع بْدٍ ی مْن عُ دِرْق ال  س مِعْتُ أ ب ا  ع لِي  بْنُ إِبْر اهِیم  ع نْ أ بِیهِ ع نْ ح مَّادِ بْنِ عِیس ى ع نْ ح رِیزٍ ع نْ عُب یْدِ بْنِ زُر ار ة 

 (504، ص3 بِهِ ح یَّةً مِنْ ن ارٍ ی وْم  الْقِی ام ةِ. )الكافي، جاثْن یْنِ فِي غ یْرِ ح قِّهِ و  م ا ر جُلٌ ی مْن عُ ح قّاً مِنْ م الِهِ إِلَّا ط وَّق هُ اللَّهُ ع زَّ و  ج لَّ 

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-21گذشت:  292احادیث مشابه دیگري هم در جلسه 

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-21/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-19/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-31/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-21/
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 كند؛ فروشی كنند[ ، خداوند آنها را با قحطی و كمبود مواخذه میكاري كنند ]= كمو هنگامی كه در ترازوها دست

ش، اعم از ]= از دادن زكات و وظایف مالی خودداري كنند[ زمين هم مانع بركات و هنگامی كه مانع دادن زكات شوند

 شود؛ زراعت و ميوه و معادن، می

 و هنگامی كه در قضاوت كردن ستم كنند، بر گناه ]اثم، تقصير[ و تجاوزگري دست یاري دهند؛ 

 هایشان دعا كنند اما مستجاب نشود.گاه خوبهایشان را بر آنان مسلط كند، آنشكنی كنند، خداوند بدو هنگامی كه پيمان

 210األمالی )للطوسی(، ص

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ

فَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ ْبنِ الْحُسَيْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ، قَالَ: سَمِْعتُ أَبَا جَعْمُحَمَّدِ بْنِ 

 يْهِ السَّلَامُ(:)عَلَيْهِمُ السَّلَامُ( یَقُولُ: وَجَدْتُ فِی كِتَابِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالٍِب )عَلَ

 وَ النَّقْصِ، وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا مِنْ بَعْدِي ظَهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَ إِذَا طُفِّفَتِ الْمَكَایِيلُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

، وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ عَادِنِ كُلِّهَا، وَ إِذَا جَارُوا فِی الْحُكْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِالْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَ

 اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ، ثُمَّ یَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 دهد: ...شود و آن عالمت بر آن شهادت میه پسرش گفت: فرزندم! هر چيزي عالمتی دارد كه بدان شناخته میلقمان ب

 كند.گوید و با خالف آنچه گفته عمل میكند و دروغ میعالماتی است: خيانت می]گناهكار[  « تقصيركار»و براي 

 121، ص1الخصال، ج

دَّثَنِی حَمَّاُد قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَحَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ 

 عْرَفُ بِهَا وَ یُشْهَدُ عَلَيْهَا ءٍ عَلَامَةٌ یُبْنُ عِيسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لِكُلِّ شَیْ

 . ...لِلْآثِمِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ یَخُونُ وَ یَكْذِبُ وَ یُخَالِفُ مَا یَقُول ... و

 

 431كه متن كامل آن حدیث در جلسه اندنفاق اشاره كرده يهاو شاخه يهاشهیبه ر یطوالن یتیع در روا ريحضرت ام( 4

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

 گذراندناز حد »را نفس  يهواهاي و یكی از شعبهنفس[،  يهوا]=  «يهو»را « نفاق»هاي ایشان پس از آنكه یكی از ریشه

 معرفی نمودند و در توضيحش فرمودند:)عدوان( 

 كند؛یو نفس خود را از شهوات حفظ نم ماند،یو قلبش سالم نم ستند،ين منیو آنكه از حد خارج شد، از شرورش ا 

 394، ص2الكافی، ج

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12/
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أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَيَّاشٍ عَنْ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ 

فَالْهَوَى  ؛النِّفَاقُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْهَوَى وَ الْهُوَیْنَا وَ الْحَفِيظَةِ وَ الطَّمَعِ مِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: بُنِیسُلَيْ

 ؛طُّغْيَانعَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ ال

 .وَ مَنِ اعْتَدَى لَمْ یُؤْمَنْ بَوَائِقُهُ وَ لَمْ یَسْلَمْ قَلْبُهُ وَ لَمْ یَمْلِكْ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ

 تدبر

 «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثيمٍ ( »1

 كند:شود همه جهات بدي را در خود جمع میگاه انسان كه بد می

 رسد )مناع للخير(شود و خيرش به دیگران نمیهاي میهم مانع انجام خوبی

 رسد )معتد(كند و بدیش به دیگران میهم به حد خود قانع نيست و از حد خود تجاوز می

 دهد و در كار خود كوتاهی و تقصير دارد )اثيم(هم وظایف خود را درست انجام نمی

 

 «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ... وَ ال تُطِعْ كُلَّ ( »2

 انع خير است نباید پيروي كرد.از كسی كه م

 شوند؟اما چرا برخی انسانها مانع خير می

 گرایانه و دنيامدار است.الف. به خاطر اینكه مبناي محاسباتشان مادي

 شناسینکته تخصصی انسان

انسان داراي دو بعد جسمی و روحی )مادي و معنوي( است كه به ترتيب مربوط به عالم ماده و عالم معنا )ماوراي ماده( 

است. عالم ماده، عالم محدودیت است؛ یعنی در امور مادي، اگر كسی چيزي را به دیگري بدهد، خودش آن را از دست 

اش شود. نمونه سادهن چيزي به دیگران همان چيز براي انسان بيشتر تثبيت میدهد؛ اما در عالم معنا چنين نيست؛ بلكه با دادمی

آموزي( براي خود شخص بيشتر تثبيت با دادن به دیگران )= علم –برخالف ثروت  –مقایسه ثروت و علم است؛ كه علم 

 گردد. می

پندارد؛ لذا اگر كار خيري می« دست دادناز »را « هر دادنی»كسی كه افق نگاهش در زندگی، افق مادي و دنيامدار است، 

 هم از او سر بزند، صرفا بر اساس آن است كه سودي دنيوي )مال بيشتر یا شهرت و ...( به او برگردد؛

طلبانه( و انفاق و كمك به دیگران نيست، بلكه تنها خودش اهل كار واقعا خير )غيرمنفعتالزمه این نگرش آن است كه نه

 خواهد كار خيري انجام دهد، اقدام آنها را غيرعاقالنه بشمارد و آنها را از این كار بازدارد.میوقتی كس دیگري هم 

 خواهند رسوا شوند.ب. به خاطر حسادت است: حقارتی كه در خود دارند و نمی
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يند. چنين كسی براي اینكه حقارتش انسانی كه خودش اهل خوبی كردن نيست چشم آن را ندارد كه خوبی را در دیگران بب

ها از كار خير بازدارد تا آنها هم مثل او شوند. قرآن كریم بارها هشدار داده كوشد دیگران را هم با انواع توجيهبرمال نشود می

 (109خواهد شما هم مثل آنها شوید. )مثال بقره/اند دلشان میاست كه دیگرانی كه پست و حقير و منحرف

طلبی نيست؛ بلكه گاه به خاطر ها، به خاطر منفعتبه یاد داشته باشيم كه همواره بازداشتن دیگران از خوبی مهم است كه

 حسادت و اموري از این سنخ است.

 ج. ...

 

 «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ... وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ( »3

 ؛هستند پيروي نكنيم« مناع للخير»خواهد كه از كسانی كه قرآن جدا از ما می

 یعنی:

 نظر كنيم؛ و( از كار خير صرف1نظري آنها )توضيح در تدبرنه به خاطر نگاه دنيامدار و تنگ

 نه اینكه خودمان دیگران را از كار خير بازداریم.

 های کاربردینمونه

 باشند؛ اما « مناع للخير»خواهند بسياري از افراد هستند كه عامدانه نمی

 اش مانع خير شدن است. مثال:كنند كه ثمرهگاه ناخواسته اظهارنظرهایی می 

 گویند: بينند كسی در حال كمك به دیگران است میوقتی می -

 خودت بيشتر نياز داري؛  -

 توانی مشكل همه را حل كنی؛ دیگرانی هم هستند و تو نمی -

 حل مشكل اینها وظيفه حكومت است، وظيفه تو نيست؛  -

 و ... . -

 ه به خاطر خدا برعهده گرفته یا كار خيري كه انجام داده، مورد قدرشناسی واقع یا وقتی كسی در برابر مسئوليتی ك

 كشانند، با تعابيري همچون:كنند به نحوي كه شخص را به پشيمانی مینشده، وي را مذمت می

 نگفتم اینها ارزش كمك كردن ندارند! -

 حاال این همه وقت گذاشتی، دیدي چطور جبران كردند! -

 و ... -

  كنند كه:در حال انجام تكليفی از تكاليف الهی است، دائما سختی و مشكالت آن را به وي گوشزد مییا وقتی كسی 

 اي، چه اصرار داري كه روزه بگيري!تو هنوز بچه -

 توي این گرما چطوري حاضري چادر بپوشی! -
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 شوي؟ بخواب بعداً قضایش را بخوان.واقعا چه حالی داري كه براي نماز صبح بلند می -

 در معامالتت مراعات مردم را كردي و گران نفروختی، دیدي دیگران چقدر جلو افتادند؟ این همه -

 شود!امشب را بگذار توي این مجلس خوش باشيم؛ یك شب كه هزار شب نمی -

 و ... -

 ... یا 

 تاملی با خویش

 كنيم؟ آیا ما چنين اظهارنظرهایی نمی

محسوب « ناع للخيرم»، روز قيامت ما را از اینكه «مناع للخير شویمخواستيم عمدا نمی»و در این صورت آیا این بهانه كه 

 شویم نجات خواهد داد؟

 

 «مُعْتَدٍ... وَ ال تُطِعْ كُلَّ ( »4

 كند نباید تبعيت كرد.از كسی كه به حق خود قانع نيست و از حد خود تجاوز می

 :یعنی

 و م؛يكن ي را كه انجام داده، تایيد«تجاوز از حد» نه

 به او اقتدا كرده، از حد خود تجاوز كنيم!خودمان  هنكیا نه

 شناسینکته تخصصی انسان

 شود.می« معروف»، « منكر»كنند و گاه رذایل در جامعه اسم عوض می

كنند كنند و حق دیگران را پایمال میهایش این است كه افرادي به حد خود قانع نيستند و از حد خود تجاوز میاز نمونه

خورند كه شنوند افسوس میآنها را می«زرنگی»اي وقتی حكایات بارتر اینكه عدهگذارند؛ و تاسفمی« زرنگی»و اسم آن را 

كردند معاویه از حضرت اي گمان میچرا مانند آنها زرنگ نيستند؛ و این خاص زمان ما نيست: زمان اميرالمومنين ع هم عده

، و اگر شما 1(11، ص1معاویه است شيطنت است نه عقل )كافی، ج تر است؛ در حالی كه فرمودند آنچه درعلی ع زرنگ

 2(24، ص8دانيد بدانيد كه اگر تقوي نبود من زرنگترین فرد عرب بودم )كافی، جزرنگی را این می

رعایت نكردن  توان دید: ازهاي مختلفی میاین گونه پایمال كردن حق دیگران را كه اسم زرنگی به خود گرفته، در عرصه

د كردن براي هاي خاصی وانموت در هر جایی، تا توقف نابجاي اتومبيل كه مزاحم دیگران است، تا خود را داراي ویژگینوب

 المال، و ... .هاي شخصی در بيتدریافت حقوق و مزایاي آن ویژگی، تا تصرف

                                                      
اللَّهِ ع ق ال : قُلْتُ ل هُ م ا الْع قْلُ ق ال  م ا عُبِد  بِهِ الرَّحْم نُ و  اكْتُسِب  بِهِ أ حْم دُ بْنُ إِدْرِیس  ع نْ مُح مَّدِ بْنِ ع بْدِ الْج بَّارِ ع نْ ب عْضِ أ صْح ابِن ا ر ف ع هُ إِل ى أ بِي ع بْدِ .  1

 الْع قْلِ و  ل یْس تْ بِالْع قْلِ.الْجِن انُ ق ال  قُلْتُ ف الَّذِي ك ان  فِي مُع اوِی ة  ف ق ال  تِلْك  النَّكْر اءُ تِلْك  الشَّیْط ن ةُ و  هِي  ش بِیه ةٌ بِ

  ه یْه ات  ل وْ ل ا الت ق ى ل كُنْتُ أ دْه ى الْع ر ب. ِ 2



76 

پندارند كه اگر فتد. گاه افراد میااي است كه در این كارها مییكی از مصادیق بارز اطاعت كردن از چنين افرادي، مسابقه

حق « هازرنگ»شود؛ لذا براي نگرانی از اینكه حق خودشان پایمال نشود، همراه با سایر نباشند، حقشان پایمال می« زرنگ»

 كنند.دیگران را پایمال می

 مثال کاربردی

گير بسياري از اند، نيست؛ بلكه دامنيدههاي غيرمشروع به مال و منالی رسها تنها خاص كسانی كه از راهاین گونه زرنگی

 ما مردم عادي هم هست. 

زند و جلوي شود و از همه جلو میاند. اتومبيلی وارد خط مقابل میاي سوار بر اتومبيل در یك ردیف ایستادهمثالً عده

د حقشان پایمال شده، همان كننبينی كه بسياري از افراد، به خاطر اینكه احساس میشود. بناگاه میصف وارد خط اصلی می

 كنند.كار وي را تبعيت می

 از این گونه موارد در زندگی پيرامونی ما كم نيست.

شود؛ و اگر اینجا از حد خود تجاوز كردیم، ها در نظام عالم گم نمیداند كه این زرنگیكسی كه آخرت را باور دارد می

 كنند.جایی هست كه حق هركس را ادا می

 اگر حقمان هم پایمال شد، دليل موجهی نيست كه ما حق دیگران را پایمال كنيم.یادمان باشد: 

 

 «أَثيمٍ... وَ ال تُطِعْ كُلَّ ( »5

 تقصيركاري، یعنی كسی كه در انجام كار خود كوتاهی كرده و مرتكب گناه شده، نباید اطاعت كرد. از هيچ

 :یعنی

 تقصير و گناه وي همراهی كنيم؛ با نه

 اهل تقصير و گناه شویم!خودمان به او اقتدا كرده،  نكهیا نه

 تاملي در جامعه خويش

هایی كه با همدیگر داریم، گاه «رودربایستی»یكی از مشكالت اجتماعی ما این است كه به خاطر تعارفات و اصطالحاً 

كنيم؛ بلكه نهی از منكر اقدام نمیتنها به شود نهبينيم كه در انجام وظایفش كوتاهی كرده و مرتكب گناه میوقتی كسی را می

 كنيم توجيهی براي او دست و پا كنيم كه چندان از عمل خود شرمنده نباشد!سعی می

 آیا این نوعی اطاعت از گناهكار در انجام گناهش نيست؟

 

 «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثيمٍ... وَ ال تُطِعْ كُلَّ ( »6

 شود، تجاوزگر است، و تقصيركار.نكه از كسی اطاعت كنيم كه مانع خوبی میدارد از ایخداوند ما را برحذر می

كند، چگونه ممكن است ترین رذایل اخالقی است كه هركسی فطرتاً بدي آنها را درك میاین سه صفت همگی از واضح

 چنين اطاعت كند؟كسی از فردي این
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بعيت از دیگران بينيم اغلب رفتارهاي ما در تكنيم؛ و اگر خوب بنگریم میتحت تاثير دیگران زندگی میما انسانها بشدت 

رهنگهاي فكند تا آداب و رسومی كه زندگی بزرگساالن در ها را از هم متفاوت میشكل گرفته است. )از عاداتی كه كودك

 كند(.مختلف را از هم جدا می

دي به هر دليلی تري در دیدگان ما داشته باشد، اثرگذاري او در ما بيشتر است. گاه افراهرچه شخصی جایگاه و منزلت بر

افراد بشدت زمينه این  كنند: مثال به خاطر مال و ثروت، یا مقامی كه دارند یا ... . در مورد این گونهدر نظر ما بزرگ جلوه می

عه به نظرات منطق را در اعتناي جدي جامهاي بینوع تبعيتوجود دارد كه ما از هر كار وي تبعيت كنيم. نمونه بارز این 

 توان دید!هاي فرهنگی و سياسی و ... میستارگان سينما، بازیگران فوتبال و ... در زمينه

قعيت است كه هركس ایم كه این یك وااند؛ اما فراموش كردهاینها الگوي جوانان شده« متاسفانه»كنيم كه ما غالبا بيان می

 گردد.اي بزرگ جلوه كند، خود به خود الگوي آنان میاي قرار گيرد و یا در نظر عدهدليلی محبوب عده به هر

حث كرد؛ اما بگذاري وجود دارد؛ كه در جاي خود باید از آنها براي عالج این واقعه، یك راهكارهاي اجتماعی و سياست

 موزش دهيم.آمدیریت گرایشات خویش در مواجهه با این افراد را تك افراد جامعه هم نحوه عالوه بر آن، الزم است به تك

 این آیات هشداري است به هر مسلمانی كه:

ها ین شاخصمواظب باش! اگر كسی به هر دليلی در نظرت بزرگ جلوه كرد، مبادا چشم و گوش بسته از او پيروي كنی! ا

هرچقدر  ود راضی نيست، كسی كه اهل گناه و تقصير است،شود؛ كسی كه به حد خها میرا داشته باش. كسی كه مانع خوبی

 اینها كسانی نيستند كه ارزش پيروي كردن داشته باشند. هاي مهمی باشند، باز همهم از نظر شما آدم

 

 «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثيمٍ...  كُلَّ تُطِعْ ال وَ( »7

از  دیبا گراندی كه – یحكومت يهادر پست دینبا هستند ركاريتقص ، و گناهكار و، تجاوزگریازدارنده از خوبكسانی كه ب

 1(177، ص10نور، ج ري. )اقتباس از تفسرندگي قرار –آنان اطاعت كنند 

 

 

 25/4/1396                                     ز نیمٍ  ذلِك  ب عْد  عُتُلٍّ    13 هی( آ68قلم )سوره ( 479

 ترجمه

 ریشه است؛خو[ كه عالوه بر آن، بیدرشتسنگدلی ]= گستاخی 

                                                      
 (12/نی)مطفف« و  ما یُك ذِّبُ بِهِ إِالَّ كُل  مُعْت دٍ أ ثیم( »25)ق/« م نَّاعٍ لِلْخ یْرِ مُعْت دٍ مُریب»شباهت دارند:  هیآ نیبا ا اریكه بس گرید هیدو آ.  1
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 نكات ترجمه

 1«عُتُلّ»

لمقایيس امعجم در اصل بر شدت و غلظت و خشونتی داللت دارد كه خالی از هرگونه نرمش و عطوفت باشد )« عتل»ماده 

( را به معناي 47)دخان/« يمِ الْجَحِسَواءِ  فَاعْتِلُوهُ إِلى» ( چنانكه28، ص8التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج ؛223، ص4اللغة، ج

  (546مفردات ألفاظ القرآن، صاند )با شدت و خشونت در جهنم انداختن دانسته

تعنّف الرجل الغليظ المو خشن ) القلب زورگوي خشكداللت بر شدت مبالغه دارد و به معناي شخص غليظ «عُتُلّ »

دارد و با هی[ بازمیرا به معناي فرد پرخوري كه دیگران را ]ار نعمات ال«عُتُلّ »( برخی 28، ص8، جالتحقيقباشد. )می (الجافی

 (546مفردات ألفاظ القرآن، ص) اند.كشد دانستهخشونت همه چيز را به سوي خود می

 از این ماده همين دو بار در قرآن كریم به كار رفته است.

 «زَنیمٍ»

معجم باشد )می اصالت و استقراري ندارد و وابسته و معلق به دیگريدر اصل به معناي چيزي است كه از خود « زنم»ماده 

« زنيم»ریشه اصل و نسب و بی( لذا به شخص حرامزاده و هرگونه فرد بی353، ص4، جالتحقيق ؛29، ص3المقایيس اللغة، ج

، 3القرآن )فراء(، جنیدهند. )معاگویند؛ بویژه در مورد كسی كه اصل و نسبش معلوم نيست و او را به گروهی نسبت می

 (316، ص2، جالنهایة؛ 173ص

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

 «بَعْدَ ذلِكَ»

اند؛ تبی معرفی كردهاند؛ و آن را به معناي بعدیت ردانسته« زنيم»ظرف است كه اغلب آن را متعلق و وابسته به  «بعد»كلمه 

إعراب القرآن و )اصل و نسب هم هست. ر رتبه بعد از همه اینها كه گفتيم، او حرامزاده و بییعنی به لحاظ زشتی و پليدي، د

إعراب باشد. )ین( می)عالوه بر این، با وجود ا« مع ذلك»اند كه این تعبير در اینجا به معناي ( و برخی گفته17، ص10بيانه، ج

 (7، ص5، ج)نحاس( القرآن

 حديث

 سوال شد. « عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ»آیه  ( از امام صادق ع درباره1

اخانه ابراز مباالت و گستكسی است كه كفرش را بی« نِيمٍزَ»اش عظيم است؛ یعنی كسی كه كفرورزي« عُتُلّ »فرمودند: 

 دارد.می

 اند.)حرامزاده( دانسته« ولدالزنا»را « زنيم»و در روایت دیگري از اهل بيت ع، 

                                                      
)مرفوع(  «عُتُلٌّ»)مجرور( قرائت شده اما در قرائت حسن بصري به صورت  «عُتُلٍّ». اختالف قرائت: در همه قرائتهاي موجود به همین صورت  1

 (238، ص10حر المحیط في التفسیر، جالب) قرائت شده است.
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 یَحْيَى دِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِأَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

 ع: قَالَ «بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ  عُتُلٍّ» عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 (149معانی األخبار، ص. )الْعُتُلُّ الْعَظِيمُ الْكُفْرِ وَ الزَّنِيمُ الْمُسْتَهْتِرُ بِكُفْرِه

وَ » جَلَّ وَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْهُمْ

 :قَالَ «تَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍرِ مُعْهَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْ»الثَّانِی  «ال تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ

 (687اهرة فی فضائل العترة الطاهرة، صتأویل اآلیات الظ) الْعُتُلُّ الْكَافِرُ الْعَظِيمُ الْكُفْرِ وَ الزَّنِيمُ وَلَدُ الزِّنَاءِ.

 

مزاج[ و ]خشك« جعظري»شود، و نه یگنده[ وارد بهشت م]شكم« جواظ»( از رسول اهلل ص روایت شده است كه: نه 2

 «.عتلّ زنيم»نه 

 شخصی پرسيد: جواظ و جعظري و عتل زنيم چيست؟

كشد، و پوست اي كه زبانه میشعله»طلبد دارد؛ او را میكند و از دیگران بازمیكسی است كه جمع می« جواظ»فرمودند: 

 (16-15)معارج/« كندرا ]از بدن[ برمی

ل بودى دنگشدى، و اگر تندخو و سآنان نرم  ررحمت الهى، بپس به »است كه خداوند فرمود: جعظري، تندخوي سنگدل 

 (159عمران/)آل« شدندقطعاً از پيرامون تو پراكنده مى

آورد و به مردم ظلم گشاد پرخوري است كه دائما براي خود نوشيدنی و خوردنی فراهم میبداخالقِ شكم« عتلّ زنيم»اما 

 كند.می
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 2383، ص10، جلبحر المحيطا؛ 5022، ص10، جمجمع البيان؛ 2521، ص6، جمنثورلدر الا

د الرحمن و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردویه و ابن عساكر عن شهر بن حوشب قال حدثنی عب

 .يمال العتل الزنال یدخل الجنة جواظ و ال جعظري و : سلم قال آله و أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و بن غنم

 ؟فقال له رجل من المسلمين ما الجواظ و الجعظري و العتل الزنيم

و أما الجعظري فالفظ  شَّوىأما الجواظ فالذي جمع و منع تدعوه لظى نَزَّاعَةً لِل :سلمآله و فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

 بِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ و أما العتل الزنيم فشدید الخلق رحيبالغليظ قال اهلل فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْ

 .واجد للطعام و الشراب ظلوم للناس الجوف مصحح شروب

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

 كسی است كه اصل و نسبی ندارد.« زنيم»

 502، ص10، جمجمع البيان

                                                      
 . این روایات هم در همین كتاب در این زمینه روایت شده است: 1

سلم یقول أ  آله و لیه وعمسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن مردویه عن حارثة بن وهب سمعت رسول اهلل صلى اهلل و أخرج البخاري و 

 ال أخبركم باهل الجنة كل ضعیف متضعف لو أقسم على اهلل ألبره ا ال أخبركم باهل النار كل عتل جواظ جعظري متكبر

لسماء من عبد أصح اهلل جسمه سلم تبكى ا آله و نذر عن زید بن أسلم قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه وو أخرج عبد الرزاق و ابن جریر و ابن الم

 و أرحب جوفه و أعطاه من الدنیا فكان الناس ظلوما فذلك العتل الزنیم

عتل الزنیم قال هو الفاحش سلم عن الو  آلهو أخرج ابن أبى حاتم عن القاسم مولى معاویة و موسى بن عقبة قاال سئل رسول اهلل صلى اهلل علیه و 

 اللئیم

د  ذلِك  ز نِیمٍ قال العتل كل رحیب سلم في قوله ب عْآله و و أخرج أبو الشیخ و ابن مردویه و الدیلمي عن ابى الدرداء عن رسول اهلل صلى اهلل علیه و 

 الجوف وثیق الخلق أكول شروب جموع للمال منوع له

سلم یقول آله و سول اهلل صلى اهلل علیه و ن مردویه عن عبد اهلل بن عمر و انه تال م نَّاعٍ لِلْخ یْرِ إلى ز نِیمٍ فقال سمعت رو أخرج الحاكم و صححه و اب

 أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر مناع و اهل الجنة الضعفاء المغلوبون

 . البته سند و عبارات وي اندكي متفاوت است: 2

مناع قلت فما الجعظري  رسول اهلل ص ال یدخل الجنة جواظ و ال جعظري و ال عتل زنیم قلت فما الجواظ قال كل جماععن شداد ابن أوس قال قال 

 ء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم زنیمقال الفظ الغلیظ قلت فما العتل الزنیم قال كل رحیب الجوف سي

 وي همچنین دو روایت دیگر نزدیك به این مضمون روایت كرده است:

 م للناس الرحیب الجوف؛ي أنه سأل النبي ص عن العتل الزنیم فقال هو الشدید الخلق الشحیح األكول الشروب الواجد للطعام و الشراب الظلورو

 .رفوعأي هو عتل مع كونه مناعا للخیر معتدیا أثیما و هو الفاحش السیئ الخلق روي ذلك في خبر م« عُتُلٍّ ب عْد  ذلِك »

 ارت وي هم اندكي متفاوت است:. البته سند و عب 3

ف، الوتیر الخلق، األكول الشروب، سلّم. و ما العتل الزنیم؟ قال:الرحیب الجو آله و في حدیث شداد بن أوس قلت: یعني لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و

 الغشوم الظلوم.
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 1عن علیّ عليه السالم الزّنيم هو الذي ال اصل له

 تدبر

 ..«عُتُلٍّ وَ ال تُطِعْ كُلَّ ... ( »1

اقتباس از تفسير )قرار گيرند.  –كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند  –هاي حكومتی افراد سنگدل و تندخو نباید در پست

 (177، ص10نور، ج

 

 ..«عُتُلٍّ وَ ال تُطِعْ كُلَّ ... ( »2

 از شخص تندخو و خشن نباید اطاعت كرد.

 یعنی،

 طاعت كنيم؛دهد انه سزاوار است كه از او بترسيم و آنچه را بر اساس خشن و تندخو بودنش دستور می

 ورزي در پيش گيریم.و نه به او اقتدا كنيم و شيوه تندخویی و خشونت

 اما چرا از فرد تندخو و خشن و سنگدل نباید اطاعت كرد؟

يطره سشاید یكی از مهمترین دالیلش آن است كه چنين فردي تصميماتش بر اساس عقل نيست؛ بلكه قوه غضب بر او 

 كند.نمیدارد و لذا تصميم درستی اتخاذ 

 شناختیتذکر انسان

د. در واقع اگرچه خشن و تندخو بودن یك رذیله اخالقی است، اما این بدان معنی نيست كه هرگونه خشونتی محكوم باش

شود و می در انسانها هم قوه غضب وجود دارد و هم عقل. اگر غضب بر وجود انسان حاكم شود آنگاه انسان تندخو و خشن

اردي نياز به ما اگر عقل بر وجود انسان حاكم باشد و غضب تحت مدیریت عقل قرار گيرد، قطعا در مواین یك رذیله است. ا

كند. می ترین موردش جایی است كه دشمن به خانه و كاشانه و دین و ناموس و ... انسان حملهاعمال خشونت هست. ساده

اع امري كامال تنها رذیله نيست، بلكه به عنوان دفنه براي همگان واضح است كه خشونت به خرج دادن در برابر چنين دشمنی

 ستودنی است. اما فقط همين مثال نيست.

فتار راساساً قوه غضب )دافعه( براي ادامه حيات انسان ضروري است و مهم این است كه تحت مدیریت عقل و شرع 

 كند.

 

                                                      
 آخرالزمان را با این وصف )عتل زنیم( توصیف فرموده است:كنندگان . روایتي از امیرالمومنین ع درباره آخرالزمان آمده كه یكي از خروج 1

ةُ فِي السَّم اءِ ا و  ت ظْه ر  الْحُمْر الْمُؤْمِنِین  ع ل ا ت قُومُ الْقِی ام ةُ ح تَّى تُفْق أ  ع یْنُ الد نْی  ع نِ الْحُص یْنِ بْنِ ع بْدِ الرَّحْم نِ ع نْ أ بِیهِ ع نْ ج دِّهِ ع مْرِو بْنِ س عْدٍ ق ال  ق ال  أ مِیرُ

ةٌ ال خ الق  ل هُمْ ع ل ى ی دْعُون  لِو ل دِي و  هُمْ بِر اءٍ مِنْ و ل دِي تِلْك  عِص اب ةٌ ر دِیئ  و  تِلْك  دُمُوعُ ح م ل ةِ الْع رْشِ ع ل ى أ هْلِ الْأ رْضِ ح تَّى ی ظْه ر  فِیهِمْ عِص اب ةٌ ال خ الق  ل هُمْ

 ل هُ مُه جَّنٌ ز نِیمٌ عُتُلٌّ ت د او ل تْهُ  ةِ ی قْدُمُهُمْ ر جُلٌ أ سْو دُ اللَّوْنِ و  الْق لْبِ ر ث  الدِّینِ ل ا خ ل اق لِلْج ب ابِر ةِ مُف تِّن ةٌ و  لِلْمُلُوكِ مُبِیر ةٌ ت ظْه رُ فِي س و ادِ الْكُوف  الْأ شْر ارِ مُس لَّط ةٌ و 

 (148ش رِّ ن سْلٍ ل ا س ق اه ا اللَّهُ الْم ط ر... )الغیبة للنعماني، صأ یْدِي الْع و اهِرِ مِن  الْأُمَّه اتِ مِنْ 
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 ..« زَنيمٍ وَ ال تُطِعْ كُلَّ ... ( »3

گيرند. )اقتباس  قرار –كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند  –هاي حكومتی اصل و نسب نباید در پستافراد حرامزاده و بی

 (177، ص10از تفسير نور، ج

 شبهه

 رد؟اي در قبال او وجود داگيرانهولدالزنا كه خودش مرتكب جرمی نشده است. چرا در اسالم چنين قوانين سخت

 پاسخ

اند، و نيازمند شهادت دادن چهار شاهد عادل است كه عمل زناكاري را به چشم خود مشاهده كرده« زنا»ثبات در اسالم ا

شوند و باید تازیانه بخورند. خود شخص هم باید در حتی اگر سه شاهد عادل چنين شهادتی دهند، همگی از عدالت ساقط می

شود و ادعایش در مورد شخصی كه اقراري فقط خودش مجازات میچهار مجلس جداگانه عليه خود اقرار كند، تازه با چنين 

 آید.با او رابطه داشته پذیرفتنی نيست؛ و همين طور در مورد فرزندي كه از آن شخص به دنيا می

هایی كه اسالم در مورد عمل شنيع زناكاري در پيش گيريرغم سختدهد كه علیوجود چنين حكمی در اسالم نشان می

رسد احكام محدودكننده توان كسی را متهم به زناكاري ویا حرامزادگی كرد. بدین ترتيب، به نظر میبراحتی نمیگرفته، اما 

شان این است كه قبح این كار را در جامعه ها، بيش از آنكه در مقام محدود كردن این عده خاص برآیند، كاركرد اصلیحرامزاده

 كنند.حفظ می

 یكبار دیگر دقت كنيد: 

صورتی امكان دارد كه حرامزادگی یك نفر لو برود؟ یا چهار شاهد عادل اصل عمل را دیده باشند، كه عمال جز  در چه

آبرو اي كه فحشاء كامال علنی باشد چنين چيزي بسيار بعيد است! و یا هم زن و هم مرد چنان اینجا و آنجا خود را بیدر جامعه

 كار خود اقرار كرده باشند!كرده باشند كه حداقل در چهار مجلس علنی بر 

خورند و آن یعنی اگر كسی واقعا حرامزاده بود و حتی سه شاهد عادل از این واقعه خبردار بود و گفت، هرسه تازیانه می

 شخص متهم نخواهد شد!

حداقل به این اش اثبات شده باشد؛ اي كه حرامزادگیبله، در اسالم نباید حرامزاده در مصدر امور قرار گيرد؛ اما حرامزاده

 دليل كه وجود چنين كسی در مصدر امور، براي از بين بردن قبح چنين عملی كافی است.

 

 «عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ ( »4

 را به كار برد؟« بعد ذلك»بودن تعبير « زنيم»ها را به طور عادي پشت سر هم ذكر كرد، اما در مورد چرا همه وصف

ریشه همه آنهاست. یعنی كسی كه آن رذایل را دارد، حتما حرامزاده هم هست. )به نقل  خواهد بگوید اینالف. شاید می

 (41از كشف الریبه، ص

( است؛ یعنی این مطلب هم، بعد از آن مطالب كه 17)بلد/« كاَنَ مِنَ الَّذِینَ ءَامَنُوا ثُمَّ»در آیه « ثم»شبيه « بعد ذلك»ب. این 

 (434و  239، ص1المحيط، ج قبال گفته شد، قابل ذكر است. )البحر
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ن مطالب را كند؛ یعنی بعد از اینكه آمی در مقام بيان كسی است كه دارد وضعيت وي را وصف« بعد ذلك»ج. بعدیت در 

 (239، ص1عطيه، به نقل البحر المحيط، جگویم. )ابنگفتم حاال این را هم می

ی بعد از اینكه در رتبه بعد از آنهاست )نكات ترجمه(، یعن خواهد اشاره كند كه این مطلب )حرامزاده بودن(د. شاید می

اش آن دهيم؛ بلكه مشكل اصلیهمه آن رذایل را دارد، بدانيد كه حرامزاده هم هست. یعنی از ابتدا این را مد نظر قرار نمی

 خصلتهاي مذموم است؛ اما عالوه بر اینها بدانيد كه او حرامزاده هم هست.

، 29برد )التحریر و التنویر، ج، یعنی دارد بد بودن او را یك مرتبه باالتر می1دارد« تراخی رتبی»طالحا اص« بعد بودن»ه. این 

 كردید بدتر است.( یعنی عالوه بر همه اینها كه گفتيم، بدانيد كه او حرامزاده هم هست و از آن هم كه فكر می70ص

، بفرماید این كه گفتم از چنان كسی پيروي نكن خواهدخواهد اشاره كند به شخصی خاص. یعنی میو. شاید می

ذایل، رخواستم صرفا یك حرف كلی بزنم؛ بلكه منظورم از این صفات شخص خاصی بوده است، همان كه عالوه بر این نمی

 حرامزاده هم هست.

 ز. ...

 

 «عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ ( »5

ات ترجمه(. است كه خشكی و خشونت و سنگدلی داشته باشد )نكبيان شد كه به معناي كسی « عُتُلّ»درباره معناي لغت 

 ها مطرح شده است:اما اینكه مراد از آن در این آیه چيست، این دیدگاه

مجمع  ( یعنی بر كفرش خيلی مصر دارد )قوي فی كفره( )قتاده،1اش شدید و عظيم است. )حدیث. كسی كه كفرورزي1

 (501، ص10البيان، ج

 (2بدالخالق و تندخو )حدیث. بسيار 2

بی، به نقل ؛ كل173، ص3القرآن، ج( )فراء، معانیالشدید الخصومة بالباطلورزد ). كسی كه بشدت بر باطل اصرار می3

 (502، ص10، جمجمع البيان

و  (502، ص10، جمجمع البيانداشته است )خليل، به نقل هاي الهی را[ از دیگران بازمی. شخص پرخوري كه ]نعمت4

 (2)حدیث

، 10، جلبيانامجمع كشانده است )به نقل كرده و آنها را به زندان یا شكنجه می. كسی كه با مردم به خشونت رفتار می5

 (502ص

 (252، ص6الدر المنثور، ج. فاجرِ پست و فرومایه و بدخلق )قتاده، به نقل 6

 (252، ص6الدر المنثور، جبه نقل العاليه، امامه و حسن و ابیآبروي پست و فرومایه )ابی. بی7

                                                      
بوده باشد:  نیكه جمله چن میریبگ ریدر تقد« هو» م،یبدان «میزن» يظرف برا ایرا حال و « بعد ذلك» نكهیا يبه جا . این بر آن اساس است كه 1

 .«میهو بعد ذلك زن»
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، 6الدر المنثور، جنوشد )پرخور و شكمو( )شهر بن حوشب، به نقل خورد و می. كسی كه با اینكه سالم است بسيار می8

 (252ص

 (252، ص6الدر المنثور، جعباس، به نقل . شخص بسيار بد دهان و هتاك )ابن9

 

 این مورد را در کانال نگذاشتم

 « بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ عُتُلٍّ( »6

اصل و ریشه باشد )نكات ترجمه( و در كالمی از بيان شد كه در لغت به معناي كسی است كه بی «زَنِيمٍ»درباره كلمه 

اند؛ دانسته« ولدالزنا»و « حرامزاده»(. اغلب مفسران آن را صریحا به معناي 3اميرالمومنين ع نير به همين معنا اشاره شده )حدیث

 اند:حال برخی توضيحات دیگري درباره مراد از این كلمه دادهدر عين 

. شخصی كه او را با تكلف به قومی نسبت دهند در حالی كه واقعا اصل و نسبش از آنان نيست، بویژه در جایی كه چند 1

 (502، ص10، جمجمع البياننفر درباره اینكه این بچه حرامزاده، از آن كداميك از آنهاست اختالف داشته باشند. )

شود ]براي عالمت گذاشتن شناخته می« زنمه». كسی كه به فرومایگی معروف و شناخته شده است، مانند گوسفندي كه با 2

 (502، ص10، جمجمع البيانگيرد[ )عكرمه، دهند و به حالت آویزان قرار میاي از گوش او را شكاف میتكه

افتاد مانند زنمه گوشفند تا از او یاد شود ذهن به یاد بدي او می . كسی است كه نماد بدي و شر است به طوري كه3

 (502، ص10، جمجمع البيان)شعبی، 

 (502، ص10، جمجمع البيان. شخص پست و فرومایه ]= مستهجن[ اي كه به بدي معروف است )سعيد بن جبير، 4

 (252، ص6الدر المنثور، جست )مجاهد، زایدي در دستش دارد و عالمت او« زنمه»اي كه گویی . شخص خشن بدقيافه5

 (252، ص6الدر المنثور، ج. شخص فاجر و فاسق )شهر بن حوشب، 6

شود همان طور كه گوسفندي كه زنمه دارد از گوسفندي كه چنين نيست . كافري كه براحتی از مومن بازشناخته می7

 (252، ص6الدر المنثور، جشود )عكرمه، بازشناخته می

 اش شناخته شده است.به خاطر ولدالزنا بودنش مشهور است همانند گوسفندي كه به خاطر زنمه. كسی كه 8

 (252، ص6الدر المنثور، جعباس، كند )ابناي كه پست و فرومایه است و خود را به این و آن منسوب می. حرامزاده9

 (252، ص6ج الدر المنثور،عباس، . آدم شكاك و متزلزلی كه به بدي معروف است )ابن10

 (252، ص6الدر المنثور، جعباس، . شخص ظلوم ]= بسيار ظالم[ )ابن11

 

 26/4/1396                                  ب نین  و  مالٍ ذا كان  أ نْ    14 هی( آ68قلم )سوره ( 480

 ترجمه

 ]بدین جهت[ كه مال و فرزندانی دارد؛
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 نكات ترجمه

 ...« أَنْ كانَ»

بوده « ن كانأل»یا « بأن كان»اند )منصوب به نزع خافض( كه در اصل نحوي این عبارت را در موضع نصب دانستهبه لحاظ 

 شد(تواند درست بادهد و همه میاست و آنگاه حداقل سه گونه اعراب براي آن ممكن است )كه سه معناي متفاوت می

مال  ي[ دارانكهی]= از ترس ا نكهیز او اطاعت مكن به خاطر اا یعنی، «ال تطع»عبارت را متعلق دانست به  نیا توانیم. 1

 ( 503، ص10البيان، جزجاج و فراء، به نقل مجمعو فرزندان است. )

كند. بيند آیات ما را تكذیب میتواند متعلق باشد به آیه بعد، یعنی: او به خاطر اینكه خود را داراي مال و فرزندان می. می2

 (239، ص10ر المحيط، جبحال؛ 588، ص4الكشاف، ج)

بيند. فرزندان می وهاي قبل، یعنی او چنين و چنان است به سبب اینكه خود را داراي مال تواند متعلق باشد به ویژگی. می3

 (17، ص10إعراب القرآن و بيانه، ج)

 اختالف قرائات 

كسائی، از كوفه و نيز قرائت  -قراء سبعه در ابتداي این آیه، كه قرائت حفص از عاصم است توسط اغلب « أن كان»قرائت 

محيصن، عشره( و بسياري از قرائات شاذه )ابنو نيز قرائت خلف )از قراء -كثير( و مدینه )نافع( و بصره )ابوعمرو( اهل مكه )ابن

 1یزیدي، مطوعی( نيز به همين صورت قرائت شده است.

و نيز ابوجعفر و یعقوب )از  -از قرائات سبعه -به از عاصم )كوفه( (، حمزه )كوفه(، و شعشام)اهل  عامرابناما در قرائت 

)ادغام « آن كان»به صورت كه در اغلب اینها  «أ أن كان»قراء عشره( و حسن )از شواذ( همزه استفهام در ابتدایش آمده است 

                                                      
 نیدر ا انیو ابوح يزمخشرقرائت شده است. « إن كان»از نافع( به صورت  ؟[يدیزیزبیري ]شاذه از قراء سبعه ) اتیاز روا يكیدر  نیهمچن.  1

 اند:داده حیتوض نیچن نهیزم

ر لغناه فكأنه اشترط في و روى الزبیري عن نافع: إن كان، بالكسر و الشرط للمخاطب، أى: ال تطع كل حالف شارطا یساره، ألنه إذا أطاع الكاف

 (588، ص4)الكشاف، جر الطاعة الغنى، و نحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي إلیه في قوله تعالى ل ع لَّهُ ی ت ذ كَّ

تلى شرط، فهو مما اجتمع فیه أقول: إن كان شرط، و إذا ت و]...[ انتهي.  و قرأ نافع في روایة الیزیدي عنه: إن كان بكسر الهمزة. قال الزمخشري

 سا من الشروط المترتبة الوقوع، فالمتأخر لفظا هو المتقدم، و المتقدم لفظا هو شرط في الثاني، كقوله: شرطان، و لی

 نفسي من هاء تاء فقوال لها لها  فإن عثرت بعدها إن والت  

ولت علیه الدنیا و أبطرته )البحر است ألن الحامل على ترك تدبر آیات اللّه كونه ذا مال و بنین، فهو مشغول القلب، فذلك غافل عن النظر و الفكر، قد 

 (240، ص10المحیط في التفسیر، ج
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القرائات االربعة  یالكامل المفصل ف؛ 2342، ص5، جأنوار التنزیل؛ 4971، ص10مجمع البيان، ج) .دو همزه( قرائت شده است

 (5643عشر، ص

شود برخی معتقدند در این صورت هم همه معانی قبلی همچنان ممكن است و فقط به صورت استفهامی مطرح می

توان از آیه میرا دیگر ن 1معناي شماره (؛ اما برخی بر این باورند كه اگر به این صورت باشد، آنگاه588، ص4الكشاف، ج)

تواند بر آن مقدم شود، و نمی«[ التطع»رتبه با استفهام است ]یعنی نهیِ ت كرد زیرا به لحاظ نحوي، چون مطلبی كه همبرداش

یا به جاي اینكه یعنی آ« كند؟آیا به سبب اینكه مال و فرزندان دارد، آیات ما را تكذیب می»لذا معناي اصلی همان است كه 

 (502، ص10)مجمع البيان، جكند؟ كذیب میشكر این نعمت را به جا آورد آن را ت

 حديث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

طر آنها محاسبه شود و در حالی كه برهنه و عاري از آنها شده به خاكند، كسی كه از آنها جدا میبا مال و فرزند چه می

 ت؛شوید و این دنيا تنها پلی اسج میشود؟! عریان و برهنه در دنيا وارد شدید و عریان و برهنه از آن خارمی

 پس، از آن عبور كنيد و مراقبش باشيد!

 19، ص1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج 

 :قَالَ َ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

یَ قَنْطَرَةٌ فَاعْبُرُوا نْيَا وَ عُرَاةً تُخْرَجُونَ مِنْهَا وَ إِنَّمَا هِلْتُمُ الدُّمَا یَصْنَعُ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ مَنْ یَخْرُجُ مِنْهَا وَ یُحَاسَبُ عَلَيْهَا عُرَاةً دَخَ

 عَلَيْهَا وَ انْتَظِرُوهَا.

 

.ir/alhttp://yekaye-گذشت:  328( پيامبر اكرم ص وصایایی به ابوذر فرمودند كه داستان آن و فرازي از آن در جلسه 2

23-22-hajj/  

                                                      
ن كان بهمزتین و قرأ او قرأ أبو بكر عن عاصم و حمزة أ قرأ أبوجعفر و ابن عامر و یعقوب و سهل آن كان بهمزة واحدة ممدودة على االستفهام .  1

ثبت كرده در حالي كه « أ إن»شود در نسخه مجمع قرائت حمزه و ابوبكر عن عاصم را به صورت . )توجه بفتح الهمزة من غیر استفهام« أ نْ كان »الباقون 

 درست است.(« أ أن»دهد كه به صورت توضیحات خود مرحوم طبرسي و نیز نقل دیگران از این قرائت نشان مي

كذب، « أ ألن كان ذا مال»عامر جعل الهمزة الثانیة بین بین أي  على االستفهام، غیر أن ابن« أن كان»و قرأ ابن عامر و حمزة و یعقوب و أبو بكر .  2

 أو أ تطیعه ألن كان ذا مال

محیصن، و الیزیدي و المطوعي، و قرأ الباقون بهمزة واحدة مفتوحة، و وافقهم ابن« أن كان». قرأ نافع و ابن كثیر و ابوعمرو و حفص و الكسائي  3

عامر بخلف عنه، و سهلها بدون الهمزة شعبة و حمزة و روح، و سهل الهمزة الثانیه مع االدخال ابوجعفر و ابن بهمزتین مفتوحین علي االستفهام، و حقق

 عامر في وجهه الثانيادخال رویس و ابن

دانسته، بیضاوي  «آن»وب را اختالف شده، مرحوم طبرسي قرائت ابن عامر و یعق« أ أن»خواندند و كدام مي« آن»بینید درباره اینكه كدام چنانكه مي

و وجه دوم  عقوبیز ا سیرو تیدر روا يبوده ول« أ أن كان»صورت  نیبه هم عقوبیروح از  تیروادانسته و در الكامل المفصل « أ أن»عامر را ابن

 .همزه دوم رخ داده است اما بدون ادغام در همزه اول لیتسهعامر ابن

http://yekaye.ir/al-hajj-22-23/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-23/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-23/
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 در فراز دیگري از آن آمده است:

نعمتهاي حاللش  كند؛ و همانا خداوند عز و جل از اهل دنيا در موردابوذر! همانا دنيا جسم و روح را به خود مشغول می

 كند پس چگونه خواهد بود حال كسی كه از حرامش برخوردار شده است!سوال می

و به كسی  درخواست كردم كه روزيِ كسی كه مرا دوست دارد در حد كفایتش قرار دهد؛ابوذر! من از خداوند عز و جل 

 خواهد[ مال و فرزند بدهد!دارد ]آنچه میكه مرا دشمن می

 464مكارم األخالق، ص؛  532األمالی )للطوسی(، ص

كَيْفَ بِمَا نُعِّمُوا فِی فَ َجلَّ( یَسْأَلُ أَهْلَ الدُّنْيَا عَمَّا نُعِّمُوا فِی حَلَالِهَا، وَاللَّهَ )عَزَّ یَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ لِلْقَلْبِ وَ الْبَدَنِ، فَإِنَّ 

 الْبَنِينَ. بْغَضَنِی الْمَالَ وَنْ أَحَبَّنِی الْكَفَافَ، وَ یُعْطِیَ مَنْ أَمَحَرَامِهَا! یَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ )عَزَّ وَ جَلَّ( أَنْ یَجْعَلَ رِزْقَ 

 

 كند:دو روایت دیگر هم در این مضمون آمده كه به فهم بهتر حدیث فوق كمك می

از امام صادق ع روایت شده است كه پيامبر خدا ص فرمود: خدایا محمد و آل محمد را روزي بده! و به كسی كه محمد 

بده! و كسی كه محمد و آل محمد را دشمن دارد ]هرچه دلش  و آل محمد را دوست دارد در حد حفظ آبرو و كفایتش

 خواهد[ مال و فرزند بده!می

از امام سجاد ع روایت شده است كه: پيامبر ص به چوپانی گذشت كه شترانی داشت. كسی را فرستاد كه از او بخواهد 

نوشيدن   ستان آنهاست شيري است كه برايكه ایشان را سيراب كند ]= از شير شتران به ایشان بدهد[ او گفت: آنچه كه در پ

مان است. پيامبر ص فرمود: خدایا مال و فرزندانش را زیاد مان است و آن شيري هم كه در ظروف است براي وعده شامصبح

 كن!

سپس رفتند و به چوپان دیگري رسيدند و كسی را سراغ او فرستاد. وي آنچه در پستانهاي شتران بود دوشيد و به همراه 

نچه در ظرف داشت ظرف رسول اهلل را كامال پر كرد و گوسفندي هم خدمت ایشان فرستاد و گفت: این آن چيزي است كه آ

 كنم. رسول اهلل ص فرمود: خدایا به اندازه كفافش روزي بده!نزد ما بود و اگر بيش از این بخواهيد باز هم برایتان تهيه می

حق كسی كه درخواستت را رد كرد دعایی كردي كه همه ما آن را دوست داریم؛ برخی از اصحاب گفتند: یا رسول اهلل! در 

 و در حق كسی كه درخواستت را با تمام وجود پاسخ گفت دعایی كردي كه همه ما از آن كراهت داریم!

خود  رسول اهلل ص فرمود: همانا چيزي كه كم باشد و كفایت كند بهتر است از آن چيزي كه زیاد باشد و انسان را به

 سرگرم سازد؛ خدایا محمد و آل محمد ص را در حد كفاف روزي ده!

 141-140، ص2الكافی، ج 

 وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ  -

 .آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ

يمَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ إِلَى عَلِیِّ بْنِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِ -

وَ أَمَّا مَا فِی آنِيَتِنَا  حُ الْحَیِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَاعِی إِبِلٍ فَبَعَثَ یَسْتَسْقِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا فِی ضُرُوعِهَا فَصَبُو
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وعِهَا اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَ وُلْدَهُ ثُمَّ مَرَّ بِرَاعِی غَنَمٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ یَسْتَسْقِيهِ فَحَلَبَ لَهُ مَا فِی ضُرُ -لُ اللَّهِ صفَغَبُوقُهُمْ فَقَالَ رَسُو

نْدَنَا وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَزِیدَكَ زِدْنَاكَ قَاَل رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِشَاةٍ وَ قَالَ هَذَا مَا عِ -وَ أَكْفَأَ  مَا فِی إِنَائِهِ فِی إِنَاءِ 

تُنَا نُحِبُّهُ وَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ الْكَفَافَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ لِلَّذِي رَدَّكَ بِدُعَاءٍ عَامَّ -فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

اللَّهُمَّ   بِدُعَاءٍ كُلُّنَا نَكْرَهُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى  كَ بِحَاجَتِكَدَعَوْتَ لِلَّذِي أَسْعَفَ

 ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْكَفَافَ.

 

 اي؟خته( یكبار امام صادق ع به یكی از شاگردانشان فرمودند: از من چه آمو3

 گفت: هشت مطلب.

 فرمود: آنها را برایم بازگو كن!

كه اینها جاي  كنند و دیگران به مال و فرزند؛ در حالیشان افتخار میگفت: ... دوم آنكه دیدم گروهی به اصل و نَسَب

ترین و مهمانا كری»فخرفروشی ندارد؛ و دیدم آنچه جاي افتخار دارد سخن خداوند تبارك و تعالی است كه فرمود: 

 اشم.ب(؛ پس كوشيدم كه نزد خداوند كریم و بزرگوار 13)حجرات/« تان استتان نزد خداوند باتقواترینبزرگوارترین

 فرمودند: احسنت بر تو!

 304-303، ص1مجموعة ورام، ج؛ 187، ص: 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج

  ؟یءٍ تَعَلَّمْتَ مِنِّعْضِ تَلَامِذَتِهِ أَيَّ شَیْ أَنَّهُ قَالَ لِبَ وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع

 .قَالَ لَهُ یَا مَوْلَايَ ثَمَانَ مَسَائِلَ

 قَالَ لَهُ ع قُصَّهَا عَلَیَّ لِأَعْرِفَهَا 

وَ الْوَلَدِ وَ إِذَا ذَلِكَ لَا فَخْرَ وَ رَأَیْتُ الْفَخْرَ الْعَظِيمَ فِی َقوْلِهِ  الثَّانِيَةُ قَالَ رَأَیْتُ قَوْماً یَفْخَرُونَ بِالْحَسَبِ وَ آخَرِینَ بِالْمَالِ 1...قَالَ 

 2...نْدَهُ كَرِیماً قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ فَاجْتَهَدْتُ أَنْ أَكُونَ عِ «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» تَعَالَى

                                                      
 خ یْرِ ف ق ال  أ حْس نْت  و  اللَّهِقُ عِنْد  الْم وْتِ ح بِیب هُ ف ص ر فْتُ هِمَّتِي إِل ى م ا ل ا یُف ارِقُنِي ب لْ یُؤْنِسُنِي فِي و حْد تِي و  هُو  فِعْلُ الْالْأُول ى ر أ یْتُ كُلَّ م حْبُوبٍ یُف ارِ.  1

ف اجْت ه دْتُ فِي  ف إِنَّ الْج نَّة  هِي  الْم أْوى و  أ مَّا م نْ خاف  م قام  ر بِّهِ و  ن ه ى النَّفْس  ع نِ الْه وى الثَّالِث ةُ ق ال  ر أ یْتُ ل هْو  النَّاسِ و  ط ر ب هُمْ و  س مِعْتُ ق وْل هُ ت ع ال ى.  2

كُلَّ م نْ و ج د  ش یْئاً یُكْر مُ عِنْد هُ اجْت ه د  فِي حِفْظِهِ و  س مِعُْت   ر أ یْتُص رْفِ الْه و ى ع نْ ن فْسِي ح تَّى اسْت ق رَّتْ ع ل ى ط اع ةِ اللَّهِ ت ع ال ى ق ال  أ حْس نْت  و  اللَّهِ الرَّابِع ةُ ق ال 

ونُ عِنْد هُ ف كُلَّم ا و ج دْتُ ش یْئاً یُكْر مُ الْمُض اع ف ة  و  ل مْ أ ر  أ حْف ظ  مِمَّا ی كُ ف أ حْب بْتُ  م نْ ذ ا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّه  ق رْضاً ح س ناً ف یُضاعِف هُ ل هُ و  ل هُ أ جْرٌ ك رِیمٌ  ق وْل هُ سُبْح ان هُ 

وْل هُ ق ال  ر أ یْتُ ح س د  النَّاسِ ب عْضِهِمْ لِلْب عْضِ فِي الرِّزْقِ و  س مِعْتُ ق  عِنْدِي و جَّهْتُ بِهِ إِل یْهِ لِی كُون  لِي ذُخْراً إِل ى و قْتِ ح اج تِي إِل یْهِ ق ال  أ حْس نْت  و  اللَّهِ الْخ امِس ةُ 

ف م ا ح س دْتُ  عْضُهُمْ ب عْضاً سُخْرِیًّا و  ر حْم تُ ر بِّك  خ یْرٌ مِمَّا ی جْم عُون ن حْنُ ق س مْنا ب یْن هُمْ م عِیش ت هُمْ فِي الْح یاةِ الد نْیا و  ر ف عْنا ب عْض هُمْ ف وْق  ب عْضٍ د ر جاتٍ لِی تَّخِذ  ب  ت ع ال ى

الَّتِي فِي صُدُورِهِمْ و  س مِعْتُ ق وْل  اللَّهِ   ق ال  أ حْس نْت  و  اللَّهِ السَّادِس ةُ ق ال  ر أ یْتُ ع د او ة  ب عْضِهِمْ لِب عْضٍ فِي د ارِ الد نْی ا و  الْح ز از اتِ   ع ل ى م ا ف ات نِي أ ح داً و  ل ا أ سِفْتُ

النَّاسِ و  اجْتِه اد هُمْ فِي ط ل بِ   تُ ك دْح  ع دُوًّا ف اشْت غ لْتُ بِع د او ةِ الشَّیْط انِ ع نْ ع د او ةِ غ یْرِهِ ق ال  أ حْس نْت  و  اللَّهِ السَّابِع ةُ ق ال  ر أ یْإِنَّ الشَّیْطان  ل كُمْ ع دُوٌّ ف اتَّخِذُوهُ  ت ع ال ى

ف ع لِمْتُ أ نَّ   الْم تِینُا لِی عْبُدُونِ ما أُرِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ و  ما أُرِیدُ أ نْ یُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّه  هُو  الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِو  ما خ ل قْتُ الْجِنَّ و  الْإِنْس  إِلَّ الرِّزْقِ و  س مِعْتُ ق وْل هُ ت ع ال ى

 ع ل يَّ ع مَّا لِي عِنْد هُ ق ال  أ حْس نْت  و  اللَّهِ الثَّامِن ةُ ق ال  ر أ یْتُ ق وْماً ی تَّكِلُون  ع ل ى صِحَّةِ و عْد هُ و  ق وْل هُ صِدْقٌ ف س ك نْتُ إِل ى و عْدِهِ و  ر ضِیتُ بِق وْلِهِ و  اشْت غ لْتُ بِم ا ل هُ 

اللَّه  ی جْع لْ ل هُ م خْر جاً و  ی رْزُقْهُ مِنْ ح یْثُ ال ی حْت سِبُ و  م نْ ی ت و كَّلْ  و  م نْ ی تَّقِ أ بْد انِهِمْ و  ق وْماً ع ل ى ك ثْر ةِ أ مْو الِهِمْ و  ق وْماً ع ل ى خ لْقٍ مِثْلِهِمْ و  س مِعْتُ ق وْل هُ ت ع ال ى
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 1:ندیفرمایخطبه قاصعه م در فرازي ازع  نيرالمومنيام( 4

از خاك  از آنچه به گردنكشان پيش از شما از عذاب خدا و دشواریها و حوادث و كيفرهاى او رسيد عبرت گيرید، و

نده كبر است به خدا پناه یشان بر آن افتاده پند پذیرید، و از امورى كه زایاى كه صورتشان بر آن نهاده شده و زمينى كه پهلوتيره

 برید.جویيد، چنانكه از آفات ناگهانى روزگار به او پناه مى

كه از خاصّان اویند  داد هر آینه رخصت آن را به پيامبران و اوليائشاگر خدا اجازه كبر ورزیدن را به فردى از بندگانش مى

هاى خود گونه آنانپس پسندید،  برایشانكبرورزى را بر آنان روا نداشت، و فروتنى را  خداوند سبحان، ولى فرمودعنایت مى

در حالی كه دند، بر زمين گذاشتند، و صورتهاى خویش را بر خاك سایيدند، و در برابر اهل ایمان تواضع كر [عبادت رايب]را 

 شدند.داشته محسوب میمردمانی ضعيف نگه

هاي با دشواريرمود، و آزمایششان ف ترسناك اموريامتحان كرد، و به رنج و سختى مبتال نمود، با  با تنگناهانها را خداوند آ

 خالصشان كرد.روزگار 

دستی و تنگدستی گشادهموارد آزمایش و امتحان در به خاطر جهل نسبت به  -پس مبادا برخورداري از مال و فرزند را 

آیا از این كه آنان را »فرماید: نودي ]خداوند از آنها[ قلمداد كنيد؛ كه خداوند سبحان و متعال می]عالمت[ خشنودي یا ناخش –

  «.فهمندورزیم؟ نه، اینان نمىایشان شتاب مى به در نيكیكه كنند مى چنين حسابكنيم به ثروت و فرزندان مدد مى

 (56-55)مومنون/

  192البالغه، خطبهنهج

 القاصعةو من خطبة له ع تسمى 

مَُثلَاتِهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَثَاوِي خُدُودِهِمْ َو  فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأِْس اللَّهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ

فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ فِی الْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ  رِ كَمَا تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرمَصَارِعِ جُنُوبِهِمْ وَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْ

فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفَّرُوا فِی لَهُمُ التَّوَاُضعَ لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَ رَضِیَ 

هُ بِالْمَخْمَصَةِ وَ ابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ وَ امْتَحَنَهُمْ التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ كَانُوا قَوْماً مُسْتَضْعَفِينَ قَدِ اخْتَبَرَهُمُ اللَّ 

وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الِاخْتِبَارِ فِی مَوْضِعِ  هِ فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَا[ بِالْمَكَارِاوِفِ وَ مَخَضَهُمْ ]مَحَّصَهُمْ بِالْمَخَ

                                                      
ر  و  الْفُرْق ان  و  س ائِر  الْكُتُبِ ت رْجِعُ إِل ى ه ذِهِ الثَّم انِ لزَّبُوف اتَّك لْتُ ع ل ى اللَّهِ و  ز ال  اتِّك الِي ع ل ى غ یْرِهِ ف ق ال  ل هُ و  اللَّهِ إِنَّ التَّوْر اة  و  الْإِنْجِیل  و  ا ع ل ى اللَّهِ ف هُو  ح سْبُهُ 

 الْم س ائِل
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أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَيْراتِ بَلْ ال »الْغِنَى وَ الْإِقْتِدَارِ ]الْإِقْتَارِ[ فَقَْد قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى 

 1.«یَشْعُرُونَ 

 تدبر

 «أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ ( »1

 تواند به نقمت تبدیل شود:مال و فرزند یك نعمت است؛ اما همين می

رد، شخص به جاي اینكه شخص را به شكرگزاري در برابر این نعمت واداممكن است  دارد یمال و فرزنداناینكه شخص 

..( مبتال .اي كه در آیات قبل گذشت )مانع خير شدن، تجاوزگري، تقصيركاري، و را به خود مغرور كند و به صفات رذیله

: آیا دیدي كسی كه به محاجه نْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَرَبِّهِ أَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِی»سازد؛ و این آیه از این جهت شبيه آیه 

 (379، ص19زان، ج( است. )المي258)بقره/« و بحث با حضرت ابراهيم روي آورده بود، همان كه خداوند به او سلطنتی داده بود

خواهد، بلكه به یزه كه دلمان مظاهرا به این جهت است كه در احادیث، اصرار شده كه از خداوند بخواهيم كه، نه آن اندا

 (2اي كه ظرفيتش را داریم، به ما عطا فرماید. )حدیثاندازه

 

 «أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ...  وَ ال تُطِعْ كُل( »2

 (503، ص10البيان، جنباید از كسی صرفاً به خاطر اینكه مال و فرزند و امكانات دارد، اطاعت كرد. )مجمع

ها، برخورداري توده شوند، به طوري كه یكی از علل مقبوليت و تاثير درز انسانها مرعوب ظواهر افراد میدر واقع، بسياري ا

 شيم.خواهد كه چنين مرعوب ظواهر نبااز امكانات مالی و كثرت اطرافيان و هواداران است. اما خداوند از ما می

 

 «أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ...  مَهينٍ( »3

س از تفسير نور، گري و فسادانگيزي است. )اقتباساز فتنهنی در كنار برخورداري از امكانات بيرونی، زمينهفرومایگی درو

 (177، ص10ج

 

 «أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ ...  وَدُّوا لَوْ تُدْهِن( »4

 (177، ص10تواند دليل سازش باشد. )تفسير نور، جبرخورداري كفار از مال و امكانات، نمی

 

 «أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ »( 5

                                                      
هِ الْمُؤْمِنِین  ع ل ا ت جْع ل نَّ أ كْث ر  شُغُلِك  بِأ هْلِك  و  وُْلدِك  ف إِنْ ی كُنْ أ هْلُك  و  وُلْدُك  أ وْلِی اء  اللَّق ال  أ مِیرُ . درباره این آیه این حدیث هم قابل توجه است:  1

 (429، ص2)روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج. ف إِنَّ اللَّه  ل ا یُض یِّعُ أ وْلِی اء هُ و  إِنْ ی كُونُوا أ عْد اء  اللَّهِ ف م ا ه م ك  و  شُغُلُك  بِأ ْعد اءِ اللَّهِ
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در مقابل، عدم  وبرخورداري از مال و فرزند و امكانات دنيوي، دليل برتري افراد و ارج و قرب آنها نزد خداوند نيست؛ 

 (4و  3اعتنایی خداوند نيست. )احادیثمندي از این امكانات نيز دليل بیبهره

 

 

 27/4/1396           الْأ وَّلین   أ ساطیرُ قال  آیاتُنا ع ل یْهِ تُتْلى إِذا    15 هی( آ68قلم )سوره ( 481

 ترجمه

 هاي پيشينيان ]است[.هنگامی كه آیات ما بر او تالوت شود گوید: اسطوره

 1نكات ترجمه

 «أَساطیر»

قرار  فیدر كیدر متن، كلمات در  چون؛ و كلمات و مانند آن است ایانسان  ایاز درخت  یصف یبه معن «سطر» مادهاز 

، و «طالبمنوشتن سطر به سطر »به معناي « سطّر»و  ستا« اسطوره» جمع «رياساط»به آنها سطر گفته شده است.  رنديگيم

معجم  ؛409مفردات ألفاظ القرآن، صاست )« مطلبی كه سطر به سطر نوشته شده»( به معناي 58؛ اسراء/2)طور/« مسطور»

 (.72، ص3المقایيس اللغة، ج

 «لْأَوَّلینَأَساطیرُ ا»

 به چه معناست در ميان مفسران سه دیدگاه رواج دارد: «أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»اینكه 

  اند( است.)آنچه گذشتگان نوشته «ه المتقدمونرَطَسَ ما»الف. به معناي 

 است. انينيشيو اساس پ هیپایو سخنان ب ثیهات و احادو ترّ ليبه معناي اباطب. 

 مجعول و ساختگی است.هاي ج. به معناي نوشته

است؛ اما برخی « هاي پيشينيانافسانه»به معناي « اساطير االولين»در واقع، در بسياري از تفاسير تلقی مفسران این بوده كه 

به « اسطوره»فهوم ها و كتب آسمانی پيشينيان است؛ و منوشته« اساطير االولين»از محققان معاصر بر این باورند و مقصود از 

ز جمله اینكه اساساً اند امعنایی است كه بعدها پيدا شده است و شواهدي بر این مدعا آورده« هاي غيرواقعیداستان»معناي 

)یا: االولون( در « وليناال»وقتی این تهمت به قرآن زده شده كه قرآن هنوز داستانهاي خود را بيان نكرده بود؛ ویا اینكه تعبير 

 ظر به پيامبران پيشين است.قرآن كریم در بسياري از موارد نا

نوشته  «بررسی مفهوم اساطير االولين در قرآن»به مقاله  ديمراجعه كنتوانيد براي مطالعه بيشتر درباره این اصطالح، می

 (94، بهار30پژوهشی پژوهشهاي دینی، ش-محمدرضا حاجی اسماعيلی، )مجله علمی
fa.pdf-374-1-http://pdmag.info/article  

                                                      
 (240، ص10قرائت كرده است. )البحر المحیط، ج« أ إذا». اختالف قرائت: حسن ابتداي آیه را به صورت  1

http://pdmag.info/article-1-374-fa.pdf
http://pdmag.info/article-1-374-fa.pdf
http://pdmag.info/article-1-374-fa.pdf
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در  ییهاافتيرهمحمدرضا حسنی جليليان، )فصلنامه  نوشته« تحول مفهوم اساطير االولين در تفاسير»و از آن مهمتر، مقاله 

 ( 94، پایيز95، شثیعلوم قرآن و حد

19337ran/article/view/https://jquran.um.ac.ir/index.php/qu  

 توجه

معناي قبول قطعی  بندي نهایی نرسيده است و ارجاع به این مقاالت بهالزم به ذكر است كه حقير هنوز در این باره به جمع

 نظر مولفان مذكور نيست.

 حديث

 هاي معاویه نوشتند:( اميرالمومنين ع در پاسخ یكی از نامه1

؛ آن را پشت ندهخوا« اساطير االولين»ت، كه همان دوستان شيطان رجيم هستند، حق را اما بعد، مدتهاست كه تو و دوستان

كند امل میكدر حالی كه خداوند نورش را »اید، ؛ و در خاموش كردن نور خداوند به دست و دهان خویش كوشيدهسر انداخته

و علم به  رغم خواست تو، كامل خواهد كرد؛(؛ و به جانم سوگند قطعا نور را، علی8)صف/« هرچند كافران را ناخوش آید

 خواري تو را جاري خواهد ساخت؛ و قطعا تو به عملت جزا داده خواهی شد؛

ده و عملت پس در این دنيایی كه از تو جدا خواهد شد آن قدر كه دلت می خواهد فساد كن، كه گویی زمان تو بسر آم

چنين نيست  و»ري، در حالی كه خداوند هيچ ظلمی به تو نكرده است هاي آتش رهسپاهدر رفته است و آنگاه به جانب زبانه

 (46)فصلت/« كه پروردگارت ظلمی به بندگانش روا دارد

 135، ص16شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج

حَقَّ أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ وَ نَبَذْتُمُوُه وَرَاءَ فَكَتَبَ ِإلَيْهِ عَلِیٌّ ع أَمَّا بَعْدُ َفطَالَ مَا دَعَوْتَ أَنْتَ وَ أَوْلِيَاؤُكَ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْ

وَ لَعَمْرِي لَيُتِمَّنَّ النُّورَ عَلَى كُرْهَِك « وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ»وَاهِكُمْ ظُهُورِكُمْ وَ جَهَدْتُمْ فِی إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ بِأَیْدِیكُمْ وَ أَفْ

 بِأَجَلِكَ قَدِ انْقَضَى وَ عَمَلِكَ قَدْ  فَكَأَنَّكَوَ لَيُنْفِذَنَّ الْعِلْمَ بِصَغَارِكَ وَ لَتُجَازَیَنَّ بِعَمَلِكَ فَعِثْ فِی دُنْيَاكَ الْمُنْقَطِعَةِ عَنْكَ مَا طَابَ لَكَ

 1«.وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد»هَوَى ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى لَظَى لَمْ یَظْلِمْكَ اللَّهُ شَيْئاً 

 

د پردازند از جمله در مور( در روایتی كه از امام صادق ع نقل شده است ایشان به تطبيق برخی آیات بر برخی وقایع می2

فرمایند: مقصود دروغ می« ]است[. انينيشيپ يها: اسطورهدیما بر او تالوت شود گو اتیكه آ یهنگام»فرماید: كه می این آیه

ضرت فاطمه حشناسيم و نه تو از فرزندان گوید نه تو را میشمردن قائم آل محمد ص ]= امام زمان عج[ است  كه به او می

 كان ]در تكذیب پيامبر ص[ به ایشان گفتند.س هستی؛ شبيه همان سخنانی كه مشر

                                                      
 . این روایت هم قابل توجه است: 1

 أ یْن  ق الُوا إِنَّ الْأ شْی اء  أ ز لِیَّةٌ؟  یر ة ...ق ال  ف مِنْو  مِنْ سُؤ الِ الزِّنْدِیقِ الَّذِي س أ ل  أ ب ا ع بْدِ اللَّهِ ع ع نْ م س ائِل  ك ثِ 

وا لِأ نْفُسِهِمْ دِیناً بِآر ائِهِمْ و  عُأ نْبِی اء  و  م ا أ نْب ئُوا ع نْهُ و  س مَّوْا كُتُب هُمْ أ س اطِیر  و  و ض ق ال  ه ذِهِ م ق ال ةُ ق وْمٍ ج ح دُوا مُد بِّر  الْأ شْی اءِ ف ك ذَّبُوا الر سُل  و  م ق ال ت هُمْ و  الْ

 (338، ص2اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج) اسْتِحْس انِهِم

https://jquran.um.ac.ir/index.php/quran/article/download/19337/10067
https://jquran.um.ac.ir/index.php/quran/article/download/19337/10067
https://jquran.um.ac.ir/index.php/quran/article/view/19337
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 61، ص51بحار األنوار، ج؛ 748اهرة، صتأویل اآلیات الظ

ِفی قَوْلِهِ . و .. عَبَّادٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل ]عن[ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

ع إِذْ یَقُولُ لَهُ لَسْنَا نَعْرِفُكَ وَ لَسْتَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ كَمَا  ص[ آلِ مُحَمَّدٍ]عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ یَعْنِی تَكْذِیبَهُ بِقَائِمِ  إِذا تُتْلى

 1قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِمُحَمَّدٍ ص.

 تدبر

 «عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ  لىإِذا تُتْ( »1

رفته از مطالب اعتبار و صرفاً برگآنكه در آن بيندیشيند آن را امري تكراري و بیبرخی با هر حقيقتی مواجه شوند، بی

 كنند.گذشتگان قلمداد می

 

 «عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ  إِذا تُتْلى( »2

بينند، بلكه به خدا[ نمی اي براي رسيدنعالمت و نشانه« ]= آیه»تنها آیه را شود؛ اما آنها نهمی« تالوت»ما بر آنان هاي «آیه»

 كنند.هاي گذشتگان قلمداد میآن را صرفا اسطوره

 یعنی، حتی اگر:

 است، « آیه»( آن چيزي كه واقعا 1)

 ،«وتتال»توان انتقال داد یعنی ( به بهترین وجهی كه می2)

 كند؛به آنها انتقال داده شود، باز در آنها اثري نمی

 پس،

خاطب چنان دلش مرسان برخوردار از باالترین توانایی براي انتقال پيام؛ اما گاهی، هم پيام در حد اعالست، و هم پيام

 گذارد.هاي فهم خود را نابود كرده، كه این پيام اثري در او نمیتاریك است و قابليت

 

 «عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ إِذا تُتْلى ؛نْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ أَ( »3

ات خدا را اینكه شخصی مال و فرزند و امكانات داشته باشد، گاه ممكن است انسان را چنان مغرور سازد كه وقتی آی

 (239، ص10فسير، ج؛ البحر المحيط فی الت588، ص4)الكشاف، جبشنود به انكار آنها روي آورد. 

 

                                                      
 ( هم آیه را بر برخي از افراد تطبیق داده است:411، ص2ج) تفسیر القمي. این حدیث در  1

 فُل انٌ و  ما أ دْراك  ما و ق وْلِهِ ك لَّا إِنَّ كِتاب  الفُجَّارِ ل فِي سِجِّینٍ ق ال  هُو  فُل انٌ  يِّ ع نْ ج عْف رِ بْنِ مُح مَّدٍ ع فِيح دَّث ن ا مُح مَّدُ بْنُ م عْرُوفٍ ع نِ السِّنْدِيِّ ع نِ الْك لْبِ

لِین  و  هُم ا زُر یْقٌ و  ح بْت رٌ ك ان ا ع ل یْهِ آیاتُنا قال  أ ساطِیرُ الْأ وَّ كُل  مُعْت دٍ أ ثِیمٍ إِذا تُتْلى لَّاإِل ى ق وْلِهِ الَّذِین  یُك ذِّبُون  بِی وْمِ الدِّینِ زُر یْقٌ و  ح بْت رٌ و  ما یُك ذِّبُ بِهِ إِ -سِجِّینٌ

  یُك ذِّب انِ ر سُول  اللَّهِ ص

 قال  أ ساطِیرُ الْأ وَّلِین  أ يْ أ ك اذِیبُ الْأ وَّلِین ( ل انٍع ل یْهِ آیاتُنا ق ال : ك ن ى ع نْ فُ آمده است: ق وْلُهُ: إِذا تُتْلى 381، ص2در تفسیر القمي، ج نی)همچن
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 «عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ إِذا تُتْلى ؛أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ ( »4

 (177، ص10درد هستند. )تفسير نور، جخط اول مخالفان انبياء مرفهان بی

 

 «لينَ عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّ إِذا تُتْلى...  مَنَّاعٍ لِّلْخَير( »5

ا حتما اي با یك مطلب، و حتی اسطوره خواندن آن، لزوما دليل بر آن نيست كه آن مطلب حق نيست و یمخالفت عده

 كند.اي از روي غرض و مرض با حقيقت مخالفت مینقطه ضعفی دارد؛ چرا كه گاه عده

 نكنيم.اگر خواستيم به حقانيت مطلبی پی ببریم، صرفاً بر اساس حرف این و آن قضاوت 

 

 «عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ  إِذا تُتْلى...  مَنَّاعٍ لِّلْخَير( »6

هاي پيشينيان )توضيح در هاي آسمانی گذشتگان باشد، یا به معناي افسانههاي كتاباساطير اولين، چه به معناي نوشته

 اند.ي فوق را مطرح كردهنكات ترجمه( شباهتی ظاهري با برخی آیات قرآن دارد كه ادعا

 شناسینکته معرفت

ی از ها، آن حق را از مقوله یككند بر اساس برخی شباهتخواهد با یك سخن حقی مخالفت كند، سعی میكسی كه می

 اموري كه قبولش نداریم، وانمود سازد؛ و برچسبِ آن را بر این بزند.

ان را هاي تحميلی دیگربنديها و مقولهزنیب این برچسبهروقت خواستيم مطلبی را جستجو كنيم، مواظب باشيم فری

 كنند؟اي ادعایش میاي است كه عدهنخوریم و بررسی كنيم كه آیا واقعا این مطلب از آن مقوله

قَدْ اند )آماده كرده اي هستند كه براي هر حقی، باطلی؛ و براي هر راستی، كجییادمان باشد كه به قول اميرالمومنين ع عده

ير توضيحات آنان، از بررسی حقيقت غافل شویم (. مبادا تحت تاث194البالغه، خطبه؛ نهجأَعَدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا وَ لِكُلِّ َقائِمٍ مَائِال

 قلمداد كنيم. و آن حق و راستی را باطل و كجی

 

 

 )قم. نجف. كربال( 28/4/1396                                الْخُرْطُومِ ع ل ى س ن سِمُهُ    16 هی( آ68قلم )سوره ( 482

 ترجمه

 اش داغ نهيم.بزودي بر بينی
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 1نكات ترجمه

 2شأن نزول

 حديث

نهند، ه بر بينی می( همان داغی است ك210)بقره/« و كار تمام شد»( از امام باقر ع روایت شده است: و اما اینكه فرمود 1

 روزي كه بر كافر داغ نهند.

 103، ص1ير العياشی، جتفس

 .فهو الوسم على الخرطوم یوم یوسم الكافر (210)بقره/ «قُضِیَ الْأَمْرُ»و قال أبو جعفر ع و أما 

 

 مده است:( از امام صادق ع روایتی طوالنی در فضائل اميرالمومنين ع وارد شده است، در فرازي از این روایت آ2

وق اكبر ]فرق بهشت و جهنم هستم؛ و من فارماید: من قسيم ]= تقسيم كننده[داد كه بفرو اميرالمومنين ع بسيار رخ می

 گزارنده برتر[ هستم و منم صاحب عصا و داغ.

 196، ص1ج ،الكافی

ضَّلِ بْنِ دِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً َعنْ مُحَمَّأَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْ

فَارُوقُ الْأَكْبَرُ وَ أَنَا  أَنَا قَسِيمُ اللَّهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ أَنَا الْكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص كَثِيراً مَا یَقُولُ ...عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 .يسَمصَاحِبُ الْعَصَا وَ الْمِ

كه اميرالمومنين ع رجعت  آمده است: این درباره رجعت است، هنگامی« سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ  »و در تفسير قمی ذیل آیه 

 نهند.ان داغ مینهد همان گونه كه بر بينی و دهان چارپایفرماید و دشمنانش رجعت كنند، آنها را با داغی كه دارد داغ می

 381ص، 2تفسير القمی، ج

الْبَهَائِمُ عَلَى  كَمَا تُوسَمُ -جَعَ أَعْدَاؤُهُ فَيَسِمُهُمْ بِمِيسَمٍ مَعَهُرَسَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ قَالَ فِی الرَّجْعَةِ إِذَا رَجَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ 

 .الْخُرْطُومِ وَ الْأَنْفِ وَ الشَّفَتَيْن

 تدبر

 «رْطُومِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُ( »1

 مقصود از داغ نهادن بر بينی چيست و چرا چنين تعبيري آمده است؟

                                                      
یة وعید الوسم و السمة وضع العالمة، و الخرطوم األنف، و قیل: إن في إطالق الخرطوم على أنفه و إنما یطلق في الفیل و الخنزیر تهكما، و في اآل.  1

و الظاهر أن الوسم على األنف أرید به نهایة إذالله بذلة ظاهرة یعرفه بها كل من رآه فإن األنف مما  على عداوته الشدیدة هلل و رسوله و ما نزله على رسوله.

 (372، ص19یظهر فیه العزة و الذلة كما یقال: شمخ فالن بأنفه و حمي فالن أنفه و أرغمت أنفه و جدع أنفه. )المیزان في تفسیر القرآن، ج

 (234، ص5على االنف قیل و قد أصاب انف الولید جراحة یوم بدر فبقى اثره )أنوار التنزیل و أسرار التأویل، جس ن سِمُهُ ع ل ى الْخُرْطُومِ .  2
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را بدین جهت « بينی»الف. یعنی در قيامت چنان نشانی بر او بگذاریم كه هركس او را ببيند بفهمد او جهنمی است؛ و 

كامال مشخص و غيرقابل شود و بينی هم وسط صورت است و این عالمت مطرح نموده كه هر انسانی به صورتش شناخته می

 (503، ص10البيان، جپوشاندن است. )مجمع

خواهد بفرماید ب. چون دشمنی این شخصی كه آیات از او بحث كرده در قبال پيامبر ص شدیدتر از سایرین بوده، آیه می

البيان، جمعبه نقل منما شود )زجاج، گذاریم كه حتی در ميان جهنميان هم انگشتكه در روز قيامت هم یك نشانی بر او می

 (503، ص10ج

اند[ وارد شد اي است كه در جنگ بدر بر بينی او ]= وليد بن عقبه، كه برخی این آیات را درباره او دانستهج. منظور ضربه

 ( 503، ص10البيان، جعباس، مجمعنما شد. )ابنو اثرش در صورتش ماند و انگشت

البيان، دهيم كه تا ابد این عالمت در او بماند. )قتاده، به نقل مجمعر او قرار میاي دد. منظور این است كه عالمت آبروریزي

 (503، ص10ج

اش است كه در معرض دید هر كسی است و ظاهرا این مربوط ه. منظور از عالمت بر بينی، نهایت ذلت در ظاهر و قيافه

 (379، ص19به روز قيامت است. )الميزان، ج

نهادند تا مشخص شوند و چه بسا ناظر به زمان رجعت باشد چنانكه در كه بر حيوانات میو. منظور شبيه داغی است 

نهند و آنان را اي از دشمنان خدا داغ میاند و در رجعت ایشان بر پارهناميده« صاحب داغ»احادیث فراوانی حضرت علی ع را 

 (2كنند. )حدیثنزد همه رسوا می

 ز. ...

 توجه

اند. این آیه را درباره عذابی دنيوي، برخی مربوط به رجعت و برخی هم مربوط به قيامت دانسته چنانكه مالحظه شد برخی

 تواند همه مد نظر باشد.با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در معنا هيچيك از این معانی نافی دیگري نيست و می

  

 «سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ( »2

 (178، ص10دهد كه اثرش در ظاهر و چهره شخص هم باقی بماند. )اقتباس از تفسير نور، جر میخداوند گاه چنان كيف

 

 «سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ( »3

 (178، ص10كيفر تحقير كننده، تحقير شدن است. )تفسير نور، ج

 

 «سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ( »4

 حرفی است براي داللت به آینده نزدیك؛« سـ»

 پس،



97 

 شود؛ اما وي رها نخواهد شد و بزودي كيفر كارش را خواهد دید.گاه مجازات شخص بالفاصله داده نمی

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ( »5

 هست؟او آیات ما را اساطير گذشتگان خواند؛ ما هم بر بينی او داغ خواهيم نهاد. چه ارتباطی بين این جزا و آن عمل 

خواهد كاري كند كه آیات ما درست مورد توجه واقع نشوند و آبروي آیات ما را ببرد )جلسه زنی میالف. او با برچسب

 زنيم كه آبروي خودش برود.( ما هم بر او برچسبی می6قبل، تدبر

 ب. ...

 

 

 )كربال( 29/4/1396 مُصْبِحین  ل ی صْرِمُنَّها أ قْس مُوا إِذْ ةِالْج نَّ أ صْحاب  ب ل وْنا ك ما ب ل وْناهُمْ إِنَّا  17 هی( آ68قلم )سوره  (483

 ترجمه

بدرستی كه ما آنها را مبتال ساختيم همان گونه كه صاحبان آن باغ را مبتال ساختيم؛ آن گاه كه سوگند خوردند كه ]تا[ 

 چينيم.صبحدم ]محصوالت[ آن را حتماً می

 تسلیت شهادت امام صادق ع

كننده معارف حقيقی اسالم را به ملكوتی سيدالشهداء، شهادت امام جعفر صادق ع، نشر دهنده و تثبيت از جوار بارگاه

 كنم.همه شيعيان و دوستداران آن امام مظلوم تسليت عرض می

 تو قد خم كرد يخوش آن قلم كه به شاگرد

 ي ...كه جوهره عشق خالقش بود ییتو

 مذهب از درخشش توست یهنوز روشن 

 يآفتاب پس از صبح صادقش بود كه

 نكات ترجمه

 در نقش مفعول(« جنت»لـ )الم تاكيد( + یصرمُ + نّ )نون مشدد براي تاكيد( + ها )ضمير، براي اشاره به « = لَيَصْرِمُنَّها»

 «یصرم»

با قطع شدن اي كه جدایی»( یا 344، ص3معجم المقایيس اللغة، ج)بریدن( است )« قطع»در اصل به معناي « صرم»ماده 

 رود. هاي درختان هم به كار می( چنانكه براي چيدن ميوه235، ص6التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج)« حاصل شود

 اسم فاعل از این ماده است به معناي كسی كه این قطع كردن را انجام می دهد. (22)صارِمينَ، قلم/« صارم»
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است « شجار الصَّرِیمَةألا»اند منظور ( دو نظر گفته شده است. برخی گفته20قلم/؛ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ ) «صریم»در مورد 

این است كه  است و تحليل دیگر« چيده شده»هایش یعنی صبح كه شد آنها دیدند درختان باغ، همانند درختانی است كه ميوه

ألفاظ القرآن،  مفرداتتار، سياه شده است. ) است یعنی آنها دیدند درختان سوخته شده و همانند شبی« شب»به معناي « صریم»

اند( چنين توضيح داده ( و درباره معناي دوم )كه بسياري از اهل لغت و مفسران، این معنا را در مورد این آیه برگزیده484ص

د و كنار كنشود چون هریك از اینها دیگري را قطع میگفته می« شب»و هم به « صبح»اسمی است كه هم به «  صریم»شده كه 

 (345، ص3)معجم المقایيس اللغة، ج زند.می

 ، صریم( در قرآن كریم آمده است.لَيَصْرِمُنَّها، صارِمينَاز این ماده همين سه كلمه )

 شأن نزول

اي است كه به مردم مكه رسيد و دليلش هم این بود كه پيامبر ص آنها را نفرین كرد اند كه این آیات در مورد قحطیگفته

اي همچون قحطی دوران حضرت یوسف نازل فرما. و خداوند سخت بگير و بر آنان قحطی« مُضَر»ود: خدایا بر ]قبيله[ و فرم

 1(373، ص19مقایسه كرده است. )الميزان، ج« صاحبان این باغ»آن ابتالء را با ابتالي 

 حکایت آن باغ و صاحبانش

ي یمن كه «صنعا» در فاصله دوازده ميلی از« صروان»روستایی به نام سعيد بن جبير گفته است كه این باغ، باغی بوده در 

داد؛ وقتی كه از دنيا رفت داشت و بقيه را صدقه میاش برمیاز آن پيرمردي بوده كه همواره به اندازه كفایت خود و خانواده

يازمندان ندهند و ند دیگر چيزي به نفرزندانش گفتند ما عيالواریم و سزاوار نيست كار پدرمان را ادامه دهيم و تصميم گرفت

 عاقبتشان آن شد كه در قرآن كریم آمده است.

 5052، ص10مجمع البيان، ج

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

اش محروم يزشود و بدین سبب از رواي مرتكب گناه میكنند كه گاه بندهعباس گفتند: برخی از این امت گمان میبه ابن

 گردد.می

این همان  عباس گفت: به خدایی كه معبودي جز او نيست این مطلب در كتاب خدا از خورشيد تابان روشنتر است؛ وابن

 مطلبی است كه خداوند در سوره قلم بيان فرموده است:

                                                      
ى و أما على ما رووا أن اآلیات نزلت في القحط و السنة الذي أصاب أهل مكة و قریشا إثر دعاء النبي ص علیهم بقوله: اللهم اشدد وطأتك عل.  1

كسني یوسف، فالمراد بالبالء إصابتهم بالقحط و تناظر قصتهم قصة أصحاب الجنة غیر أن في انطباق ما في آخر قصتهم من قوله:  مضر و اجعلها علیهم سنین

 إلخ، على قصة أهل مكة خفاء« ب عْضٍ ف أ قْب ل  ب عْضُهُمْ ع لى»

ا و بین صنعاء اثنا عشر میال كانت لشیخ و كان یمسك منها قدر قال سعید بن جبیر و هذه الجنة حدیقة كانت بالیمن في قریة یقال لها صروان بینه.  2

رمان المساكین فصارت كفایته و كفایة أهله و یتصدق بالباقي فلما مات قال بنوه نحن أحق بها لكثرة عیالنا و ال یسعنا أن نفعل كما فعل أبونا و عزموا على ح

 عاقبتهم إلى ما قص اهلل تعالى في كتاب
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قی، حقش را حبه هر صاحب  آورد مگر اینكه ابتداپيرمردي بود كه باغی داشت و و هيچگاه ميوه آن باغ را به منزل نمی

شان چنان ثمر داد وارث آن باغ شدند و در آن سال باغ -نفر بودند 5كه  –كرد. هنگامی كه وي از دنيا رفت، فرزندانش ادا می

كه نظيرش  –اوان را هاي و روزي فركه هيچگاه آن اندازه ثمر نداده بود. جوانان بعد از نماز عصر به باغشان رفتند و آن ميوه

 مشاهده كردند.  –در زمان حيات پدرشان ندیده بودند  را

ز فرط پيري عقلش اپدرمان پيرمردي بود كه  وقتی این مقدار فراوان را دیدند سر به طغيان برداشتند و به همدیگر گفتند:

نياز شویم و اموالمان بیپيمان شویم كه امثال از این ثمرات به هيچ فقيري ندهيم تا ثروتمند و زایل شده بود، بيایيد با هم هم

 اضافه شود و بعدا دوباره در سالهاي بعد همان روال او را انجام دهيم. 

و یاد كرده است: چهار نفرشان بر این مطلب توافق كردند اما پنجمی زیر بار نرفت و این همان است كه خداوند از زبان ا

 (28)قلم/« مریدششان گفت: آیا نگفتم كه چرا خدا را منزه نمیترینو ميانه

و شوریدند و او را شدیدا ااو گفت تقوا پيشه كنيد و بر شيوه پدرتان بمانيد تا سالم بمانيد و همواره برخوردار باشيد؛ اما بر 

ان برگشتند و كتك زدند تا جایی كه وي گمان كرد می خواهند او را بكشند، پس باالجبار با آنها همراه شد. پس به منزلش

اطر آن گناهشان خهم نگفتند؛ پس خداوند به « ان شاء اهلل»هایش را بچينند و د كه هنگامی كه صبح شد، ميوهسوگند یاد كردن

تا آنجا كه « اختيمسما آنها را مبتال »اي كه در شرف آن قرار داشتند فاصله انداخت و در كتابش خبر داد كه بين آنها و روزي

 سوخته بود.« صریم»پس آن باغ صبحدم همچون »فرماید: می

 یعنی چه؟« صریم»شخصی پرسيد 

 عباس گفت: شبی ظلمانی كه هيچ نور و چراغی در كار نباشد.ابن

 خواهيم آورد[ -كه بدانها مرتبط باشد –شاء اهلل ادامه حكایت را در ذیل آیات بعد ]ان

 382-381، ص2تفسير القمی، ج

 عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ

بَّاسٍ: فَوَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَهَذَا أَنْوَرُ فِی كِتَاِب ابْنُ عَقِيلَ لَهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ یُذْنِبُ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِّزْقَ، فَقَالَ 

نْزِلِهِ كَانَ لَا یَدْخُلُ بَيْتَهُ ثَمَرَةٌ مِنْهَا وَ لَا إِلَى مَاللَّهِ مِنَ الشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِی سُورَةِ ن وَ الْقَلَمِ إِنَّهُ كَانَ شَيْخٌ كَانَتْ لَهُ جَنَّةٌ وَ 

َفحَمَلَتْ جَنَّتُهُمْ فِی تِلْكَ السَّنَةِ الَّتِی هَلَكَ  حَتَّى یُعْطِیَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَمَّا قُبِضَ الشَّيْخُ وَ وَرِثَهُ بَنُوهُ وَ كَانَ لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْبَنِينَ

وا فَرَاحُوا الْفِتْيَةُ إِلَى جَنَّتِهِمْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَأَشْرَفُوا عَلَى ثَمَرَةٍ وَ رِزْقٍ فَاضِلٍ لَمْ یُعَایِنُفِيهَا أَبُوهُمْ حَمْلًا لَمْ یَكُنْ حَمَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ 

كَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ خَرِفَ  امِثْلَهُ فِی حَيَاةِ أَبِيهِمْ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى الْفَضْلِ طَغَوْا وَ بَغَوْا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّ أَبَانَ

 هَذَا شَيْئاً حَتَّى نَسْتَغْنِیَ وَ تَكْثُرَ أَمْوَالُنَا ثُمَّ نَسْتَأْنِفَ فَهَلُمُّوا نَتَعَاهَدْ وَ نَتَعَاقَدْ فِيمَا بَيْنَنَا أَنْ لَا نُعْطِیَ أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِی عَامِنَا 

قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ »هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الصَّنْعَةَ فِيمَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ السِّنِينَ الْمُقْبِلَةِ، فَرَضِیَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَ سَخِطَ الْخَامِسُ وَ 

 1..«.أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ

                                                      
هُمْ ع قْلًا و  أ وْس طُ الْق وْمِ خ یْرُ الْق وْمِ، و  الدَّلِیلُ ع ل یْهِ فِي جُلُ: ی ا ابْن  ع بَّاسٍ ك ان  أ وْس ط هُمْ فِي السِّنِّ ف ق ال : ل ا ب لْ ك ان  أ صْغ ر  الْق وْمِ سِنّاً و  ك ان  أ كْب ر ف ق ال  الرَّ.  1

 «و  ك ذلِك  ج ع لْناكُمْ أُمَّةً و س طاً»الْأُم مِ و  خ یْرُ الْأُم مِ ق ال  اللَّهُ:  الْقُرْآنِ أ نَّكُمْ ی ا أُمَّة  مُح مَّدٍ أ صْغ رُ
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مَّا أَیْقَنَ الْأَخُ أَنَّهُمْ بِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرْباً مُبَرِّحاً فَلَ  تَغْنَمُوا، فَبَطَشُواوَمْ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيكُمْ تَسْلَمُوا فَقَالَ لَهُمْ أَوْسَطُهُ

إِذَا أَصْبَحُوا وَ لَمْ  وا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ حَلَفُوا بِاللَّهِ أَنْ یَصْرِمُوهُفَرَاحُ یُرِیدُونَ قَتْلَهُ دَخَلَ مَعَهُمْ فِی مَشُورَتِهِمْ كَارِهاً لِأَمْرِهِمْ غَيْرَ طَائِعٍ

عَنْهُمْ فِی الْكِتَابِ  خْبَرَيَْن ذَلِكَ الرِّزْقِ الَّذِي كَاُنوا أَشْرَفُوا عَلَيْهِ فَأَیَقُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ وَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَ

لْمُْظلِمُ ثُمَّ قَالَ: لَا اللَّيْلُ ا الَ الرَّجُلُ: یَا ابَْن عَبَّاسٍ مَا الصَّرِیمُ قَالَ:فَقَالَ: إِنَّا بَلَوْناهُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ قَالَ كَالْمُحْتَرِقِ، فَقَ

 .ضَوْءَ لَهُ وَ لَا نُورَ

 حديث

ه صاحبان آن باغ را همان گونه ك ميكه ما آنها را مبتال ساخت یبدرست" دیفرما یكه م هیآ نی( از امام باقر ع در مورد ا1

 شده است: تیروا "ميمبتال ساخت

 من،یدر منطقه  ايبود در دن یمبتال شدند همان طور كه صاحبان آن باغ مبتال شدند؛ و آن باغ یاهل مكه به گرسنگ همانا

 از صنعا. یليم 9گفتند در فاصله  یكه به آن رضوان م

 382، ص2القمی، ج تفسير

بِالْجُوعِ كَمَا  إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ ابْتُلُوا« ما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِإِنَّا بَلَوْناهُمْ كَ»فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ  وَ

 نْعَاءصَلْيَمَنِ یُقَالُ لَهَا الرِّضْوَانُ عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ اكَانَتْ فِی  أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَ هِیَ الْجَنَّةُ الَّتِی كَانَتْ فِی الدُّنْيَا وَ ابْتُلِیَ

 

 شده است: تیص روا امبري( از پ2

 هاستيكه نابود كننده خوب ديكن شهيبرابر گناهان تقوا پ در

 كند یداشته را فراموش م یكه بدان آگاه یشود و آن علم یم یا بنده مرتكب گناهو همان 

 گردد؛شود و از نماز شب محروم میو همانا بنده مرتكب گناهی می

ا تالوت ر هیآ نیگردد و سپس ا یآماده شده محروم م شیكه برا يا يشود و از روز یم یو همانا بنده مرتكب گناه 

 كردند:

 (17)قلم/ "... ميهمان گونه كه صاحبان آن باغ را مبتال ساخت ميكه ما آنها را مبتال ساخت یبدرست"

 211الداعی و نجاح الساعی، ص عدة

نِبُ الذَّنْبَ فَيَنْسَى بِهِ الْعِلْمَ الَّذِي كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَال اتَّقُوا الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا مَمْحَقَةٌ لِلْخَيْرَاتِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْ رَوَى

ذِِه قِيَامِ اللَّيْلِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِّزْقَ وَ قَدْ كَانَ هَيِّناً لَهُ ثُمَّ تَلَا هَ قَدْ عَلِمَهُ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ

 1.إِلَى آخِرِ الْآیَات« إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ »

                                                      
 آمده است: تیسه روا نیهم ا 116-115، ص1در المحاسن، ج.  1

یِّئِ أ سْر عُ فِي ص احِبِهِ جُل  ل یُذْنِبُ الذَّنْب  ف یُحْر مُ ص ل اة  اللَّیْلِ و  إِنَّ ع م ل  السَّمُح مَّدِ بْنِ ع لِيٍّ ع نِ ابْنِ ف ضَّالٍ ع نْ ر جُلٍ ع نْ أ بِي ع بْدِ اللَّهِ ع ق ال : إِنَّ الرَّ ع نْ

 مِن  السِّكِّینِ فِي اللَّحْمِ 
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 تدبر

 «صْحابَ الْجَنَّةِ إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَ( »1

 (180، ص10هاي الهی است )تفسير نور، جآزمایش و ابتالء یكی از سنت

 و این ابتالئات الهی در بسياري از موارد مشابه است؛

 تا از آنچه براي گذشتگان رخ داده عبرت بگيریم.

 

 «بِحينَصْرِمُنَّها مُصْإِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَ( »2

 اند؟كند[ چه كسانی]كسانی كه وضعيت آنها را به داستان صاحبان باغ تشبيه می« هُم»مقصود از 

در قيامت[ خواهد بفرماید عذاب آنها ]كنندگان پيامبر ص كه در آیات قبل از آنها بحث شد؛ و ظاهرا میالف. تكذیب

 (373، ص19غ به خسران مبتال شدند. )الميزان، جحتمی و قطعی است همان طور كه اهل این با

 1(373، ص19ج زان،ي)الم گير اهل مكه شد.اي است كه با نفرین پيامبر ص دامنب. منظور قحطی

 ج. ...

 

 «إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ »... (3

 كند!م كار بد، سوگند یاد میدهد كه براي انجاگاه نفس انسان بقدري كار بد را براي وي خوب جلوه می

القاعده علی گوید وفادار است؛ و)توجه شود: سوگند یعنی شاهد گرفتن خداوند براي اینكه حتما انسان به سخنی كه می

 ها بيزار است(داند خداوند از بديخورد خدا را قبول دارد و میكسی كه سوگند می

 

 «بِحينَإِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْ ( »...4

                                                      
صْبِحِین  و  ال ی سْت ثْنُون  ف طاف  إِذْ أ قْس مُوا ل ی صْرِمُنَّها مُ»نْهُ الرِّزْقُ و  ت ل ا ه ذِهِ الْآی ة  ع ل یُذْنِبُ الذَّنْب  ف یُدْر أُ  الْفُض یْلِ ع نْ أ بِي ج عْف رٍ ع ق ال : إِنَّ الرَّجُل  فِي رِو ای ةِ  و 

 «نائِمُون  ع ل یْها طائِفٌ مِنْ ر بِّك  و  هُمْ

 ی نْوِي الذَّنْب  ف یُحْر مُ رِزْق هي رِو ای ةِ ب كْرِ بْنِ مُح مَّدٍ الْأ زْدِيِّ ع نْ أ بِي ع بْدِ اللَّهِ ع ق ال : إِنَّ الْمُؤْمِن  ل فِ و 

 معناست: نیدر هم تیروا نیا 271، ص2در الكافي، ج زین و

نِبُ الذَّنْب  ف یُدْر أُ ع نْهُ ثْم ان  ع نِ الْفُض یْلِ ع نْ أ بِي ج عْف رٍ ع ق ال : إِنَّ الرَّجُل  ل یُذْع لِيِّ بْنِ الْح ك مِ ع نْ أ ب انِ بْنِ عُ بْنُ ی حْی ى ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ مُح مَّدٍ ع نْ مُح مَّدُ

 «یْها طائِفٌ مِنْ ر بِّك  و  هُمْ نائِمُوناف  ع ل ل ی صْرِمُنَّها مُصْبِحِین  و  ال ی سْت ثْنُون  ف ط أ قْس مُواإِذْ »الرِّزْقُ و  ت ل ا ه ذِهِ الْآی ة  

آمده  241، ص10البحر المحیط في التفسیر، جشود. مثال در اند كه دو قول فوق به یك قول تبدیل مياي بیان كرده. البته برخي مطلب را به گونه 1

ى بما حل بهم من االبتالء بالقحط و الجوع بدعوة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و لما ذكر المتصف بتلك األوصاف الذمیمة، و هم كفار قریش، أخبر تعالاست: 

الحدیث، كما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم. كانت بأرض «اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها علیهم سنین كسني یوسف» و سلّم:و آله 

لّه منها، فمات فصارت إلى ولده، فمنعوا الناس خیرها و بخلوا بحق اللّه تعالى، فأهلكها اللّه تعالى الیمن بالقرب منهم قریبا من صنعاء لرجل كان یؤدي حق ال

 .من حیث لم یمكنهم دفع ما حل بهم
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 (180، ص10هر سوگندي ارزش ندارد. )تفسير نور، ج

 

 

 )كربال، نجف، مشهد( 30/4/1396                                         ی سْت ثْنُون   ال و     18 هی( آ68قلم )سوره ( 484

 ترجمه

 شاء اهلل نگفتند[و ]هيچ[ استثنا نكنند ]ان

 نكات ترجمه

 «سْتَثْنُونَیَ»

ست كلمه اثنان ادر اصل داللت دارد بر تكرار یك چيز یا تكرار و پشت سر هم آمدن دو چيز؛ و از این ماده « ثنی»ماده 

 معروف است.« دو»به معناي 

ه و یكبار به تفصيل؛ آوریم: یكبار فی الجملاستثنا كردن از همين نكته است كه گویی در استثنا مطلب مورد نظر را دوبار می

سم خودش متمایز زید یكبار در مردم اجمال اشاره شده و یكبار مستقيما با ا« مردم آمدند غير از زید»ویيم گمثال وقتی می

 (392، ص1گردیده است. )معجم مقایيس اللغة، ج

اگر « )= اء اهللشان »از آنجا كه استثنا كردن به معناي آن است كه از یك حكم كلی، مواردي را خارج كنيم، گفتن تعبير 

ام هر كاري، این گویند كه توصيه شده در مورد هر كاري انجام دهيم؛ یعنی در انجمی« استثناء»واهد( را به طور خاص خدا بخ

دهيم ي را میمد نظر قرار دهيم و وقتی وعده انجام كار« ممكن است مشيت خدا برخالف این تعلق گرفته باشد»مطلب را كه 

كند: وقتی ناء را القا می(؛ و در واقع، این جمله شرطيه، معناي استث180فاظ القرآن، صمفردات ألاین حالت را از آن استثنا كنيم )

 (590، ص4روم مگر اینكه خدا بخواهد. )الكشاف، جروم اگر خدا بخواهد؛ یعنی بيرون نمیگویم: من بيرون میمی

و مفاهيم ناظر به « دو»یگر به همان معناي بار در قرآن كریم به كار رفته كه غير از مورد فوق، همه موارد د 29« ثنی»ماده 

 آن مرتبط است.

 حديث

او عازم  و( روایت شده است كه یكبار امام صادق ع به منزل زید ]بن علی بن حسين ع، عموي امام صادق ع[ رفتند 1

ده شود نوشته دا عمره بود. به وي مكتوبی را دادند كه عموي ایشان مخارج اهل و عيال خود و اینكه براي هركس چقدر باید

 شاءاهلل[ ننوشته بود. بود كه در آن این طور بود كه براي فالنی و فالنی و فالنی این قدر؛ و در آن استثناء ]= ان

 ام برسد؟!كند كه این به سرانجحضرت فرمود: كسی كه این مطالب را نوشته و ان شاء اهلل نياورده، چگونه گمان می

 شاءاهلل اضافه كردند.ي هر اسمی انسپس قلم و دوات خواستند و جلو
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 4481، ص7الكافی، ج؛ 57النوادر)لألشعري(، ص

الْعِيَالِ  فِيهِ أَرْزَاقُ  یُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ لِعَمِّهِرَوَى لِی مُرَازِمٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِلَى مَنْزِلِ زَیْدٍ وَ هُوَ

كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یُتِمُّ   فَقَالَ لَهُ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِيهِوَ مَا یَخْرُجُ لَهُمْ فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ

 .كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ فِی

 

( 115)طه/« زمی نيافتيمو قطعا پيش از این با آدم عهدي بستيم اما فراموش كرد و در او ع»( از امام باقر درباره آیه 2

! به این رمود: آدمفاند: همانا خداوند عز و جل هنگامی كه به آدم فرمود كه وارد بهشت شو؛ به او روایت شده كه فرموده

 دید كه او چنين خواهد كرد. درخت نزدیك مشو! و می

ز آن نهی آدم به پروردگارش عرض كرد: چگونه ]ممكن است كه[ من نزدیك آن شوم در حالی كه من و همسرم را ا

 اي؟!فرموده

 خداوند به آن دو فرمود به آن نزدیك نشوید؛ یعنی از آن نخورید.

، ]مشيت خدا خوریم؛ و در سخنشانشویم و نه از آن میارا ! نه بدان نزدیك میآدم و همسرش گفتند: چشم، پروردگ

 شاءاهلل نگفتند[.را[ استثنا نكردند ]= ان

و هرگز »رمود: پس خداوند آنها را به خودشان و حافظه خودشان واگذار كرد؛ و خداوند در كتاب خود به پيامبرش ف

ه آن را انجام ندهم، ( ك23)كهف/« مگر اینكه ]بعدش بگویی: مگر[ خدا بخواهدمگو كه من فردا انجام دهنده این كار هستم؛ 

 امش دهم.كه اگر در مشيت خداوند چنين رقم خورده باشد كه آن را انجام ندهم توان آن را نخواهم داشت كه انج

گارت را وقتی كه روردو یاد كن پ»اش[ فرمود: امام ع در ادامه فرمود: بدین جهت است كه خداوند عز و جل ]در ادامه

 (یعنی مشيت خدا را در انجام كارت استثنا كن.24)كهف/« فراموش كردي

 448، ص7الكافی، ج

 سَلَّامِ بْنِ عَنْ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِجَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

 الَ قَالَ فَقَ« آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً  وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى»الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

 قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ آلِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَ   وَقَدْ نَهَيْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْكُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ

وَ »تَابِ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص فِی الْكِلَمْ یَسْتَثْنِيَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا قَالَ وَ 

أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيئَةُ اللَّهِ فِی أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ « ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُال تَقُولَنَّ لِشَیْ

 2أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِی فِعْلِكَ. «رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ  وَ اذْكُرْ»فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

                                                      
 ... م حْبُوبٍ ع نْ بِیهِ ج مِیعاً ع نِ ابْنِ مُح مَّدُ بْنُ ی حْی ى ع نْ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدٍ و  ع لِي  بْنُ إِبْر اهِیم  ع نْ أ جعفر احول چنین است: . سند كلیني تا ابي 1

دِ اللَّهِ ع ی قُولُ كُنْ لِم ا ل ا ت رْجُو أ رْج ى مِنْك  لِم ا ت رْجُو.) مُح مَّدُ بْنُ ی حْی ى ع نْ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدٍ ع نْ ع لِيِّ بْنِ الْح ك مِ ع نْ أ بِي ج مِیل ة  ق ال  س مِعْتُ أ ب ا ع بْ.  2

 (83، ص5الكافي، ج
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 تدبر

 «وَ ال یَسْتَثْنُونَ ( »1

 در این آیه چيست؟« استثنا نكردند»مقصود از 

ت و اگر آنهاا الف. در انجام كار خود مشيت خدا را استثنا نكردند )ان شاء اهلل نگفتند(؛ گویی همه امور دست آنهاس

 (607، ص30؛ التفسير الكبير، ج507، ص10البيان، جتوانند. )مجمعد كاري را انجام دهند حتما میبخواهن

ی تاكيد كردند كه ب. در اینكه از محصول باغشان به نيازمندان ندهند، هيچ گروهی از نيازمندان را استثنا نكردند. )یعن

 (607ص ،30استثنا به هيچكس كمك نخواهيم كرد( )التفسير الكبير، جبی

 ج. ...

 

 «وَ ال یَسْتَثْنُونَ ( »2

ه باشد كه همه عالم و باور داشت دیبگو« ان شاء اهلل»حتما  شدینديب ندهیآ يبرا يريتدب خواهدیسزاوار است كه انسان اگر م

 خواهد بود. ریپذامكان ياوست و تنها و تنها اگر او اراده كند، انجام هر كار تيوابسته به مش

 

 نگذاشتمدر کانال 

 «وَ ال یَسْتَثْنُونَ ( »3

 مضارع آورد. با اینكه داستان مربوط به یك واقعه گذشته است و فعلهاي آیات قبل را هم ماضی آورد، چرا این فعل را

ت بر استمرار خواهد نشان دهد كه این كار را به عنوان یك روال مستمر در پيش گرفتند )فعل مضارع داللالف. شاید می

 دارد(

 ..ب. .

 

 

 )مشهد( 31/4/1396     ف طاف  ع ل یْها طائِفٌ مِنْ ر بِّك  و  هُمْ نائِمُون      19 هی( آ68قلم )سوره ( 485

 ترجمه

 واب بودند.اي ]=بالیی جامع[ از جانب پروردگارت بر آن ]باغ[ به گردش درآمد، در حالی كه آنان خپس، طواف كننده

 نكات ترجمه

 1«طائِف» «طافَ »

                                                      
مي دهد و در « طائف«( كه همان معناي 224، ص10البحر المحیط في التفسیر، جقرائت كرده )« طیف». اختالف قرائت: نخعي آن را به صورت  1

 به عنوان یك قرائت شایع وجود دارد.« طیف»نیز قرائت  (201)اعراف/ «طانیطائف من الش»مورد آیه 



105 

( 14؛ عنكبوت/133/)اعراف« طوفان»كند بر دَوَران چيز به دور چيز دیگر و به آن پيچيدن، و در اصل داللت می« طوف»ماده 

( البته 432، ص3ج معجم المقایيس اللغة،پوشاند )چرخد و آنها را با آب میهم از همين ماده است به معناي آنچه دور اشيا می

مورد طوفان نوح  شود و به خاطر كاربرد این واژه دراي كه انسان را احاطه كند گفته میبه هر حادثه« طوفان»اند برخی گفته

 (531ظ القرآن، صمفردات ألفابوده كه به طور خاص، در مورد آب عظيمی كه به عنوان بال انسان را دربرگيرد رایج شده است. )

أَنْ طَهِّرا »: كنند كسانی كه دور خانه خدا طواف میگردد و نه تنها به به معنی كسی است كه دور چيز دیگري می 1«طائف»

( 201)اعراف/« طائف من الشيطان»گردند تا او را وسوسه كنند (، بلكه به جنيانی كه دور قلب انسان می125بقرة/)« بَيْتِیَ لِلطَّائِفِينَ 

گردد به نگهبان خانه كه غالبا دور خانه می( یا 19)قلم/« فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ»گيرد یا بالیی كه دورادور نعمتی را فرامی

 (531مفردات ألفاظ القرآن، صشود )نيز گفته می

 (380، ص2است )المصباح المنير، ج« طائف»( هم صيغه مبالغه 58)نور/« طوّاف»

ایيس اللغة، معجم المق)اند شود از این جهت كه دور یك نفر یا یك چيز گرد آمدهبه جماعتی از مردم گفته می« طائفه»

ر جماعتی گفته هاند، اما تدریجا به اند در اصل افرادي بودند كه دائما در سفر در حال گردش بوده( و برخی گفته432، ص3ج

وا فَأَصْلِحُوا لْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُاوَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ »كم حتی بر دو نفر و بر یك نفر هم اطالق گردیده است؛ چنانكه آیات شده، و كم

( را در جایی كه بين دو نفر نزاع شود 122)توبه/« ی الدّینفِلِيَتَفَقَّهوا  فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» ( یا9)حجرات/« بَيْنَهُما

 (273الفروق فی اللغة، صاند. )یا حتی یك نفر براي تفقه در دین اقدام كند جاري دانسته

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 41ماده و مشتقات آن این 

 حديث

 اي كه در ابتداي خالفت خود خواندند فرمودند:( اميرالمومنين در فرازي از اولين خطبه1

گر به خاطر مهاي گواراي زندگی باشند و آن نعمت از آنها گرفته شود ...به خدا سوگند هيچ قومی نبودند كه در نعمت

ها گامی كه نقمت( و اگر مردم هن182عمران/)آل« كننده به بندگانش نيستظلم»ه مرتكب شدند؛ چرا كه قطعا خداوند گناهانی ك

رع می كردند، گردید، با صدق نيت و شيدایی دل به پيشگاه پروردگارشان تضشد و نعمتها از ایشان سلب میبر آنها نازل می

 گردید...گشت و هر فسادي برایشان اصالح میمیقطعا هر آنچه از آنان رميده بود بدانها بر

 178ه، خطبهنهج البالغ

امٍ لِلْعَبِيدِ وَ لَوْ ا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِظَلَّوَ ایْمُ اللَّهِ مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِی غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّ

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَ  هِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّالنَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّأَنَّ 

 أَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ.

 

                                                      
( و عالمه طباطبایي هم همین نظر را پسندیده )المیزان، 175، ص3عذابي كه شبانه نازل شود دانسته )معاني القران، ج  ي. فراء طائف را به معنا 1

 (242، ص10البحر المحیط، جبراي نقض نظر وي كافي است )«طائف من الشیطان»( اما ابوحیان بر فراء خرده گرفته و گفته است آیه 373، ص19ج
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

ار پایانی دارد همچون فریبد؛ اما بناچسازد و با زیورآالتش میمند میهایی بهرههمانا این دنيا هرچند ]ساكنانش را[ از شادي

 گراید؛ ریزد و در انتهاي مدتش به خشكی میاش فرو میپایان بهاري كه باالخره سرسبزي

شناسد، الزم است كه بپرهيزد د یا زیانش است میو بر كسی كه خيرخواه خویش است و حقيقتِ آن چيزي را كه به سو

از نگریستن در آن همچون نگریستن كسی كه از پروردگار جل و عال غافل گردیده است، و نيز خود را برحذر بدارد از سرانجام 

يشتر به وي دلبسته بد آن؛ چرا كه این دنيا با مردمانی خدعه كرد و از آنها جدا شد كه بسيار آنها را شاد كرده بود و بسيار ب

هایشان شبانه در حالی كه خواب بودند یا در روز هنگامی كه به بازي مشغول بودند به سراغشان آمد؛ پس ]بنگر بودند، مرگ

كه[ چگونه از آن خارج شدند و بعدش به چه رسيدند، عاقبتشان درد بود و ميراثشان پشيمانی، تلخی را جرعه جرعه در 

 از جام فراق خود نوشانيد؛ گلویشان ریخت و آنها را

پس واي بر كسی كه بدان رضایت دهد و چشمش را با آن روشن كند؛ آیا به خاك افتادن پدرانش  و گذشتگان خود، از 

 دوست و دشمن، را ندیده است؟! ...

 177مهج الدعوات و منهج العبادات، ص

 بْنُ دُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الصَّيْرَفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْ

ارَ بِالْمَدِینَةِ سَهِرَ لَيْلَةً فَدَعَانِی فَقَالَ یَا رَبِيعُ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِی یَاسِرٌ مَوْلَى الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ یَقُولُ لَمَّا حَجَّ الْمَنْصُورُ وَ صَ

تَّى تَأْتِیَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ انْطَلِقْ فِی وَقْتِكَ هَذَا عَلَى أَخْفَضِ جَنَاحٍ وَ أَلْيَنِ مَسِيرٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ وَحْدَكَ فَافْعَلْ حَ

  ع مَّ قَالَثُ...  مُحَمَّد

نْ یَكُونَ كَآخِرِ الرَّبِيعِ الَّذِي یَرُوقُ بِخُضْرَتِهِ یَا رَبِيعُ إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا وَ إِنْ أَمْتَعَتْ بِبَهْجَتِهَا وَ غَرَّتْ بِزِبْرِجِهَا فَإِنَّ آخِرَهَا لَا بُدَّ وَ أَ

ا وَ صَحَ لِنَفْسِهِ وَ عَرَفَ حَقَّ مَا عَلَيْهِ وَ لَهُ أَنْ لَا یَنْظُرَ إِلَيْهَا نَظَرَ مَنْ غَفَلَ عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَ عَلَثُمَّ یَهِيجُ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ وَ عَلَى مَنْ نَ

رَ مَا كَانُوا اغْتِبَاطاً بِهَا طَرَقَتْهُمْ آجَالُهُمْ بَياتاً وَ هُْم حَذِرَ سُوءَ مُنْقَلَبِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا قَدْ خَدَعَتْ قَوْماً فَارَقُوهَا َأسَرَّ مَا كَانُوا إِلَيْهَا وَ أَكْثَ

اقِ َو وَ أَوْرَثَتْهُمُ النَّدَمَ وَ جَرَّعَتْهُمْ مُرَّ الْمَذَنائِمُونَ أَوْ ضُحًى وَ هُمْ یَلْعَبُونَ فَكَيْفَ ُأخْرِجُوا عَنْهَا وَ ِإلَى مَا صَارُوا بَعْدَهَا أَعْقَبَتْهُمُ الْأَلَمَ 

 ... وَ مَنْ سَلَفَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهغَصَّصَتْهُمْ بِكَأْسِ الْفِرَاقِ فَيَا وَیْحَ مَنْ رَضِیَ عَنْهَا أَوْ أَقَرَّ عَيْناً بِهَا أَ مَا رَأَى مَصْرَعَ آبَائِهِ 

 تدبر

 «فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ( »1

گيرد، همان نعمت ت كامال براي انسان مهيا شده است، اما چون شخص مسير گناه و كفران نعمت را در پيش میگاه نعم

 شود، در حالی كه شخص در خواب غفلت فرو رفته و متوجه از دست دادن نعمت نيست.آماده، نيست و نابود می

 

 «فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ( »2

 چيست؟« طائف من ربك»مقصود از 

 (505، ص10، جمجمع البيانعباس، به نقل الف. آتشی است كه آن باغ را سوزاند )ابن
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؛ 505، ص10، جنمجمع البيااي و عذابی از جانب پروردگار كه آن نعمتها را درهم كوبيد. )قتاده، به نقل كوبندهب. درهم

 (242، ص10البحر المحيط، ج

 (242، ص10البحر المحيط، ججریر، بود )ابن اي كه از وادي جهنم سركشيدهج. شعله

 1د. ...

 

 «فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ( »3

 ( 180، ص10شود )تفسير نور، جقهر الهی مخصوص آخرت نيست، بلكه گاه در دنيا و بسيار سریع واقع می

 براي حالتی است كه بالفاصله رخ دهد[« فـ»]تعبير 

 

 «فٌ مِنْ رَبِّكَفَطافَ عَلَيْها طائِ ( »4

 و ... به كار نبرد؟« اهلل»دانست و تعبيري مانند « ربك»چرا این بالي آسمانی را از جانب 

 (180، ص10الف. تنبيه و كيفر از شؤون ربوبيت است و جنبه تربيتی دارد. )تفسير نور، ج

 یعنی كسی كه پيامبر ص مطرح كرد. خواهد ارتباط برقرار كند با تهدیدي كه در آیه قبل براي مشركان زمانب. شاید می

 كند، همان پروردگار تو است كه قبال هم آن صاحبان باغ را عذاب كرد.االن دشمنان تو را تهدید می

سانی به شخص رخواهد به جنبه ربوبيتی خداوند اشاره كند اما نه از زاویه بند الف، بلكه از زاویه یاري ج. شاید می

يتی كه نسبت به تو كنند نگران نباش؛ زیرا اقتضاي ربوباي تكذیبت میر ما تو را فرستادیم و عدهپيامبرص، یعنی اي پيامبر اگ

ه قبال هم صاحبان بكوبيم همان گونه كداریم این است كه موانع را از پيش روي تو برداریم و اگر الزم شد دشمنانت را درهم 

 آن باغ را مستأصل و درمانده ساختيم.

 د. ...

 

 «وَ هُمْ نائِمُونَ...  یَسْتَثْنُونَ وَ ال( »5

امور به  شود كه بر همه چيز تسلط ندارد، پس نباید بدون واگذاريرود، معلوم میكسی كه خواب دارد و به خواب می

 خدا )ان شاءاهلل گفتن( هيچ تصميمی بگيرد.

 به تعبير دیگر،

شبانگاه باغشان  ها قرار گذاشتند اما خداوندچيدن ميوهتواند بر خداوند سبقت بگيرد؛ آنها صبح زود را براي هيچكس نمی

 (180، ص10نور، ج ري)تفسرا سوزاند. 

                                                      
طائف مبهم. فقیل: هو جبریل علیه )گفته شده( مطرح شده كه چون هیچ سندیتي نداشت در متن نیاوردم: « قیل»به عنوان . دیدگاهي هم صرفا  1

ء و الشجر و السالم، اقتلعها و طاف بها حول البیت، ثم وضعها حیث مدینة الطائف الیوم، و لذلك سمیت بالطائف، و لیس في أرض الحجاز بلدة فیها الما

 242، ص10البحر المحیط، ج .األعناب غیرها
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 این را در کانال نگذاشتم

 «فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ( »6

تعبير « اف كردطاف: طو»و عمل آن را با فعل « طائف: طواف كننده»چرا این عذابی كه بر آنها فرستاده شد را با تعبير 

 فرمود؟

فر از جانب خواهد نشان دهد كه به هم زدن تصميمات قطعی افراد براي خدا كاري ندارد. كافی است یك نالف. شاید می

 شود.خدا در جایی بگردد، وضع آنجا كامال زیر و رو می

 ب. ...

 

 

 )مشهد(  1/5/1396                                   ف أ صْب ح تْ ك الصَّریمِ    20 هی( آ68قلم )سوره ( 486

 ترجمه

 ؛دگردیهمچون شب تاریك پس ]آن باغ[ 

 نكات ترجمه

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

 توضيح داده شد. 483در این باره در جلسه 

 حديث

 ميرالمومنين ع روایت شده است كه:ا( از 1

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

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

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

 337التوحيد )للصدوق(، ص

عَلِیِّ بْنِ َفضَّالٍ  نِبْعِيدٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ سَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 

 :نِينَ عافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِعَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِيَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّ 

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

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

                                                      
ح دَّث ن ا أ بُو الْح س نِ مُح مَّدُ بْنُ عُم ر  بْنِ ع لِيِّ بْنِ ع بْدِ اللَّهِ الْب صْرِي  ق ال  ح دَّث ن ا  . در روایتي این واقعه عذاب شبانه در روز چهارشنبه دانسته شده است: 1

 ق ال  ح دَّث ن ا ع لِي  بْنُ مُوس ى الرِّض ا ع ق ال  بْنِ أ حْم د  بْنِ ج ب ل ة  الْو اعِظُ ق ال  ح دَّث ن ا أ بُو الْق اسِمِ ع بْدُ اللَّهِ بْنُ أ حْم د  بْنِ ع امِرٍ الطَّائِي  أ بُو ع بْدِ اللَّهِ مُح مَّدُ بْنُ ع بْدِ اللَّهِ 
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 تدبر

 «یمِ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِ»( 1

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

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

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

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

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

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

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

 (506، ص10ج

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

 (242، ص10البحر المحيط،  عباس، به نقل)ابنروید شود كه گياهی در آن نمیمنطقه ریگزاري در یمن گفته می

ه دیگر چيزي ك –شان همچون خاكستر سياه است، یعنی باغ« خاكستر سياه»به معناي « صریم»قبيله خزیمه،  در اصطالحه. 

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

 و. ...

 

 «أَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ ... فَ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين» (2

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

 درآورد و نگذاشت به خود آنها هم برسد:

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

                                                      
ي الْحُس یْنُ بْنُ ع ِليٍّ مُح مَّدٍ ق ال  ح دَّث ن ا أ بِي مُح مَّدُ بْنُ ع لِيٍّ ق ال  ح دَّث ن ا أ بِي ع ِلي  بْنُ الْحُس یْنِ ق ال  ح دَّث ن ا أ بِ ح دَّث ن ا أ بِي مُوس ى بْنُ ج عْف رٍ ق ال  ح دَّث ن ا أ بِي ج عْف رُ بْنُ

...ثُمَّ ق ام  إِل یْهِ ر جُلٌ آخ رُ ف ق ال  ی ا أ مِیر  الْمُؤْمِنِین  أ خْبِرْنِي ع نْ ی وْمِ  أ هْلِ الشَّامِ ف ق ال ع ق ال : ك ان  ع لِي  بْنُ أ بِي ط الِبٍ ع بِالْكُوف ةِ فِي الْج امِعِ إِذْ ق ام  إِل یْهِ ر جُلٌ مِنْ

فِیهِ ق ت ل  ق ابِیلُ ه ابِیل  أ خ اهُ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أُلْقِي  إِبْر اهِیمُ مِن  النَّارِ و  ی وْم   مُح اقُ و الْأ رْبِع اءِ و  ت ط ی رِن ا مِنْهُ و  ثِقْلِهِ و  أ ي  أ رْبِع اء  هُو  ق ال  آخِرُ أ رْبِع اء  فِي الشَّهْرِ و  هُو  الْ

عالِی ها سافِل ها و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أ رْس ل  اللَّهُ ت ع ال ى الرِّیح  ع ل ى ق وِْم اءِ ج ع ل  اللَّهُ الْأ رْبِع اءِ و ض عُوهُ فِي الْم نْج نِیقِ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ غ رَّق  اللَّهُ ت ع ال ى فِرْع وْن  و  ی وْم  الْأ رْبِع 

مُوس ى لِی قْتُل هُ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ خ رَّ ع ل یْهِمُ السَّقْفُ  و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ س لَّط  اللَّهُ ع ل ى نُمْرُود  الْب قَّة  و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ ط ل ب  فِرْع وْنُ  يَوْمَ الْأَرْب عَاء  أَصْبَحَْت كَالصَّر يم ع ادٍ و  

ان  بْنِ د اوُد  بِإِصْط خْر  مِنْ كُور ةِ ف ارِس  قْدِسِ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أُحْرِق  م سْجِدُ سُل یْم مِنْ ف وْقِهِمْ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أ م ر  فِرْع وْنُ بِذ بْحِ الْغِلْم انِ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ خُرِّب  ب یْتُ الْم 

تُلِي  أ ی وبُ بِذ ه ابِ م الِهِ و  و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ خ س ف  اللَّهُ بِق ارُون  و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ ابْ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ قُتِل  ی حْی ى بْنُ ز ك رِیَّا و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أ ظ لَّ ق وْم  فِرْع وْن  أ وَّلُ الْع ذ ابِ

أ رْبِع اءِ عُقِر تِ هُمْ و  ق وْم هُمْ أ جْم عِین  و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أ خ ذ تْهُمُ الصَّیْح ةُ و  ی وْم  الْوُلْدِهِ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أُدْخِل  یُوسُفُ السِّجْن  و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ ق ال  اللَّهُ ت ع ال ى أ نَّا د مَّرْنا

)علل الشرائع،  م الِیقُ التَّابُوتسِجِّیلٍ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ شُجَّ و جْهُ النَّبِيِّ ص و  كُسِر تْ ر ب اعِی تُهُ و  ی وْم  الْأ رْبِع اءِ أ خ ذ تِ الْع  النَّاق ةُ و  ی وْم  الْأ رْبِع اء  م ط ر  ع ل یْهِمْ حِج ار ةٌ مِنْ 

 (597ص ،2ج
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 (180، ص10آنها فقرا را محروم كردند، پس خودشان محروم شدند. )تفسير نور، ج

 

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

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

 (180، ص10ج

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

 دوست شيخود را پ ريتدب نیافكن ا

 اوست ريهم از تدب رتيتدب گرچه

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

 

 «فََأصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ ...  لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين»( 4

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

 (180، ص10. )تفسير نور، جدیگري كردند و نتيجه چيز دیگري شدبراي تاكيد[ حساب 

 

 «فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ »( 5

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

 

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

 (181، ص10)تفسير نور، ج شود.ميابی نمیحرض و بخل، سبب زیادت سرمایه و كا

 

 

 )مشهد( 2/5/1396                                      ف ت ناد وْا مُصْبِحین     21 هی( آ68قلم )سوره ( 487

 ترجمه

 پس صبحدم یكدیگر را صدا زدند،

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24/
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 1نكات ترجمه

 شأن نزول

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

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

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

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

 تخافت چيست؟ عباس:شخصی پرسيد: ابن

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

[ توانا ع ]بينوایانو صبحگاهان در حالى كه خود را بر من مواظب باشيد كه امروز نيازمندي بر شما وارد نشود؛»پس گفتند: 

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

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

پس  ن نكرد.نان را از آن روزي محروم كرد به سبب گناهی كه از آنان سر زده بود و هيچ ظلمی بداناپس خداوند آ

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

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

پس « .ردگارمان مشتاقيمبهتر از آن را به ما عوض دهد، زیرا ما به پرو ناميد است كه پروردگارماایم؛ انگر بودهبر ما كه ما طغي

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

 382، ص2تفسير القمی، ج

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

 ؟قَالَ الرَّجُلُ وَ مَا التَّخَافُتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ

وَ  «حَرْدٍ قادِِرینَ لَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلىدْخُال یَ»فَقَاُلوا  .قَالَ: یَتَسَارُّونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لِكَیْ لَا یَسْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ

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

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

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

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

 حديث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

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

 (506، ص: 10، جالبیان
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 خدا. تيدر معص ياست از همكار كتریهشدار كه ذلت در طاعت خدا، به عزت نزد

 217صتحف العقول، 

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

 تدبر

 «فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ ( »1

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

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

 

 «فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ »( 2

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

 ؟(را صدا زدند گریكدیصبحدم 

د خوردند كه صبحدم ]محصوالت[ آن گاه كه سوگن: مُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَإِذْ أَقْسَ) 17و متفرع بر آیه الف. این آیه عطف

 (.78، ص29التحریر و التنویر، جباشد )( میمينيچی مآن را حتماً

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

شروع به  د و هنوزبه محض اینكه به دستور خداوند باغ نابود شد، آنها اقدامشان را شروع كردند؛ یعنی همين كه تصميم گرفتن

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

 اخالقی_ثمره حقوقی

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

شمول عذاب م دیو گاه همين كه افراد نيتشان قطعی گرد ،دهد كه این تلقی درست نيستتعبير نشان میاین ظاهرا وي گردد. 

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

 

 

 )مشهد(  3/5/1396          ح رْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمین  أ نِ اغْدُوا ع لى    22 هی( آ68قلم )سوره ( 488

 ترجمه

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

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

 (460التَّع اوُنِ ع ل ى نُصْر ةِ الْب اطِلِ جِن ای ةٌ و  خِی ان ة )تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص ط ل بُ
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 نكات ترجمه

 «صارِمينَ»

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

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

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

  (242ص

 حديث

 فرمودند:امام صادق ع  گوید:ابوبصير می( 1

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

ت را به ف دسوقتی كه دو ك –و فرمودند: هر گاه كه درو كردي، یك حَفنه، یك حفنه ]حفنه: مقداري كه در دو دست 

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

 و نيز هنگام چيدن و نيز هنگام بذرافشانی چنين كن؛

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

 377، ص2علل الشرائع، ج

بْنِ عِيسَى عَنِ  اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ نِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْ

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

 .لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ

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

 لْبَذْرِ كَمَا تُعْطِی فِی الْحَصَادِ.تُعْطِی فِی ا

 

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

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

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

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

 است. رداشته شدهبورزد؛ گویی آنچه كه بدان اقدام كرده بر او واجب بوده، و آنچه در آن سستی به خرج داده، از عهده وي می

 103خطبهنهج البالغة 

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

مَا عَمِلَ لَهُ وَاجٌِب  لِ سَائِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ كَأَنَّجَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِي

 1.عَلَيْهِ وَ كَأَنَّ مَا وَنَى فِيهِ سَاقِطٌ عَنْه

 تدبر

 «صارِمينَحَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  أَنِ اغْدُوا عَلى( »1

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

 .محروم كردن نيازمندان را دارید

 شوند!گاهی افراد براي محروم كردن دیگران اهل سحرخيزي می

 

 «مينَحَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِ أَنِ اغْدُوا عَلى( »2

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

 را افزودند؟ «هستيد

 الف. تاكيد كنند بر عهد و پيمان خود افراد.

 اجتماعی_نکته اخالقی

 شوند!رعایت اخالق و وفاي به عهد می گاه برخی افراد در مقام انجام كار بد  و التزام به بدي، اهل

 

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

                                                      
 . چند روایت دیگر در همین مضمون: 1

: ل ا ت صْرِمْ بِاللَّیْلِ و  ل ا ك ان  ع نْ أ بِي ب صِیرٍ ع نْ أ بِي ع بْدِ اللَّهِ ع ق ال اللَّهِ بْنِ مُسْ عِدَّةٌ مِنْ أ صْح ابِن ا ع نْ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدٍ ع نِ الْح س نِ بْنِ ع لِيٍّ الْو شَّاءِ ع نْ ع بْدِ

ي انِعُ الَّذِي ی قْن عُ بِم ا أ عْط یْت هُ و  الْمُعْت ر  الَّذِ و  الْمُعْت ر  ق ال  الْق  ك  الْق انِعُ و  الْمُعْت ر  ف قُلْتُ م ا الْق انِعُت حْصُدْ بِاللَّیْلِ و  ل ا تُض حِّ بِاللَّیْلِ و  ل ا ت بْذُرْ بِاللَّیْلِ ف إِنَّك  إِْن ت فْع لْ ل مْ ی أْتِ

الْق بْض ةِ إِذ ا ح ص دْت هُ و  إِذ ا  ی عْنِي الْق بْض ة  ب عْد آتُوا ح قَّهُ ی وْم  ح صادِهِ عِنْد  الْح ص ادِ  -ىی مُر  بِك  ف ی سْأ لُك  و  إِنْ ح ص دْت  بِاللَّیْلِ ل مْ ی أْتِك  الس ؤَّالُ و  هُو  ق وْلُ اللَّهِ ت ع ال 

 (565، ص3)الكافي، ج. ذُرْ بِاللَّیْلِ لِأ نَّك  تُعْطِي مِن  الْب ذْرِ ك م ا تُعْطِي مِن  الْح ص ادِخ ر ج  ف الْح فْن ة  ب عْد  الْح فْن ةِ و  ك ذ لِك  عِنْد  الصِّر امِ و  ك ذ لِك  عِنْد  الْب ذْرِ و  ل ا ت بْ 

د اد  النَّخْلِ و  الْج د ادُ ف ع هُ ق ال : ن ه ى ر سُولُ اللَّهِ ص ع نْ الْج د ادِ بِاللَّیْلِ ی عْنِي ج ر مُح مَّدُ بْنُ ه ارُون  الزَّنْج انِي  ع نْ ع لِيِّ بْنِ ع بْدِ الْع زِیزِ ع نِ الْق اسِمِ بْنِ س لَّامٍ 

 )معاني األخبار( ن ه ى ع نْهُ بِاللَّیْلِ لِأ نَّ الْم س اكِین  ل ا ی حْضُرُون ه الصَّر امُ و  إِنَّم ا

رِ اللَّیْلِ ف ق ال  ل هُ ل ا ت فْع لْ أ  مِنْ آخِأ نَّهُ ق ال  لِق هْر م انِهِ و  و ج د هُ ق دْ ج دَّ ن خْلًا ل هُ  عع نْ مُح مَّدٍ الْح ل بِيِّ ع نْ أ بِي ع بْدِ اللَّهِ ع ع نْ أ بِي ج عْف رٍ ع نْ ع لِيِّ بْنِ الْحُس یْنِ 

 )تفسیر العیاشي( ث  تُعْطِیهِ م نْ ی سْأ لُ ف ذ لِك  ح ق هُ ی وْم  ح ص ادِهل مْ ت عْل مْ أ نَّ ر سُول  اللَّهِ ص ن ه ى ع نِ الْج د ادِ و  الْح ص ادِ بِاللَّیْلِ و  ك ان  ی قُولُ الضِّغْ
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 اجتماعی _نکته اخالقی

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

ه دلخواه و خواسته كه گویی انجام آن عمل صرفاً خواسته خود آن افراد بوده است! انسان كاري را ك كننداي وانمود میبه گونه

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

 ج. ...

 

 «كُمْحَرْثِ أَنِ اغْدُوا عَلى»( 3

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

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

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

 1 (374، ص19؛ الميزان، ج590، ص4شاف، ج)الك دیدند اشاره كند.مشرف بر اوضاع می

 ...ب. 

 

 

 )مشهد(  4/5/1396                             ف انْط ل قُوا و  هُمْ ی ت خاف تُون     23 هی( آ68قلم )سوره ( 489

 ترجمه

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

 نكات ترجمه

 «تَخافَتُونَ یَ»

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

( و آن حالتی است كه انسان براي پوشيده داشتن منظور خود از دیگران صدایش را بقدري پایين بياورد 289ألفاظ القرآن، ص

                                                      
، زمخشري سخني دارد كه در تفاسیر بسیاري از متاخرین )همانند الصافي )فیض( «الي»آمد نه با « علي»با « اغدوا»نكه . درباره چرایي ای 1

 كنزالدقائق، و المیزان( همان نقل شده است:

ه، كما تقول: غدا علیهم العدوّ. و علیكان غدوّا  ؟ قلت: لما كان الغدوّ إلیه لیصرموه و یقطعوه:فإن قلت: هال قیل: اغدوا إلى حرثكم، و ما معنى ع لى

 (590، ص4الكشاف، جن )یغدى علیه بالجفنة و یراح، أى: فأقبلوا على حرثكم باكری یجوز أن یضمن الغدوّ معنى اإلقبال، كقولهم:

آید و نمي« علي»با  «غدو»البته ابوحیان آن را نقد كرده است؛ اما نقد وي ناظر به این است كه گویي نظر اصلي زمخشري این است كه اساسا 

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

ظي أنه معدى ذي في حفاستسلف الزمخشري أن غدا یتعدى بإلى، و یحتاج ذلك إلى نقل بحیث یكثر ذلك فیصیر أصال فیه و یتأول ما خالفه، و ال

 (242، ص10البحر المحیط، ج)   بعلى، كقول الشاعر:         بكرت علیه غدوة فرأیته             قعودا علیه بالصریم عوادله
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است كه جایی است كه مطلب « جهر»( و نقطه مقابل 90، ص3التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، جكه به زحمت شنيده شود )

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

 متداول است[« اخفات»و « جهر»دو كلمه 

حاسبه قيامت مته است. )مورد سوم درباره گفتگوي مجرمين قبل از شروع بار در قرآن كریم به كار رف 3این ماده تنها 

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

 حديث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

 اش او را زمين زده است.گري كه حيلهبسيار حليهچه

 291تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص

 قال ع:

 1.هُ حِيلَتُهُرُبِّ مُحْتَالٍ صَرَعَتْ

 تدبر

 «فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ ( »1

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

 .گفتندیكه آهسته با هم سخن م

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

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

 دانند.است و هنوز نمی

 

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

 م نْ م ك ر  ح اق  بِهِ م كْرُهُ؛

 ؛سُبْح ان هُ م كْر هُ فِي عُنُقِهم نْ م ك ر  بِالنَّاسِ ر دَّ اللَّهُ 

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

لْأ زْدِي  ق ال  ح دَّث نِي أ ب انٌ ادُ بْنُ زِی ادٍ نُ أ بِي الص هْب انِ ق ال  ح دَّث ن ا أ بُو أ حْم د  مُح مَّح دَّث ن ا الْحُس یْنُ بْنُ أ حْم د  ر حِم هُ اللَّهُ ق ال  ح دَّث ن ا أ بِي ق ال  ح دَّث ن ا مُح مَّدُ بْ

ب ار ك  و  ت ع ال ى ق دْ  اللَّهُ ت  و  أُمِّي ی ا ابْن  ر سُولِ اللَّهِ ع لِّمْنِي م وْعِظ ةً ف ق ال  ع إِنْ ك ان الْأ حْم رُ ع نِ الصَّادِقِ ج عْف رِ بْنِ مُح مَّدٍ ع أ نَّهُ ج اء  إِل یْهِ ر جُلٌ ف ق ال  ل هُ بِأ بِي أ نْت 

اللَّهِ ف الْك س لُ لِم ا ذ ا و  إِنْ   ك ان  الْحِس ابُ ح قّاً ف الْج مْعُ لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان  الثَّو ابُ مِن  ت ك فَّل  بِالرِّزْقِ ف اهْتِم امُك  لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان  الرِّزْقُ م قْسُوماً ف الْحِرْصُ لِم ا ذ ا و  إِنْ

ح قّاً ف الْف ر حُ لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان   هِ ع زَّ و  ج لَّ النَّار  ف الْم عْصِی ةُ لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان  الْم وْتُالْخ ل فُ مِن  اللَّهِ ع زَّ و  ج لَّ ح قّاً ف الْبُخْلُ لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان تِ الْعُقُوب ةُ مِن  اللَّ ك ان 

ٍء م ا ذ ا و  إِنْ ك ان  كُل  ش يْ لِفْل ةُ لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان  الْم م ر  ع ل ى الصِّر اطِ ح قّاً ف الْعُجْبُ و  ج لَّ ح قّاً ف الْم كْرُ لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان  الشَّیْط انُ ع دُوًّا ف الْغ  الْع رْضُ ع ل ى اللَّهِ ع زَّ

 (8األمالي) للصدوق(، ص) م ا ذ ا.الد نْی ا ف انِی ةً ف الط م أْنِین ةُ إِل یْه ا لِبِق ض اءٍ و  ق د رٍ ف الْحُزْنُ لِم ا ذ ا و  إِنْ ك ان تِ 
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 «یَتَخافَتُونَ فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ »( 2

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

 هم اشاره كرد؟

 الف. نشان دهد نگرانی آنها را از اقدامشان.

 .گيرد، دائما سعی در مخفی كاري داردب. تاكيد كند كه كسی كه تصميم ناصوابی می

 ج. ...

 

 «فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ »( 3

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

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

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

 به راه افتادند. –انجام دهند 

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

 كاري بودند.فیكردند، از سوي دیگر، در حال مخخاطرجمعی میرهایی و 

 ج. ...

 

 )مشهد(  5/5/1396                أ نْ ال ی دْخُل نَّه ا الْی وْم  ع ل یْكُمْ مِسْكینٌ    24 هی( آ68قلم )سوره ( 490

 ترجمه

 داخل شود.نيازمندي  آنجا امروز بر شما مباداكه 

 1اختالف قرائات

 حديث

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

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

 شد.رد كند رستگار نمی

 15، ص4الكافی، ج

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

 (243، ص10سیر، جالبحر المحیط في التففیدخلوا. ) أي ال تمكنوهم من الدخولیسارون القول و النهي عن الدخول. نهى عن التمكین منه، 
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بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

 :رَسُولُ اللَّهِ ص

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

 

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

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

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

 شدند.نياز میبی

 542، ص1الكافی، ج

 ...حِ ع قَالَ:عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِ

 حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمََساكِينَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ َو أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ  

 .وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ فَقَالَ لَوْ عُدِلَ فِی النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا

 

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

 1، حدیث202و جلسه http://yekaye.ir/sad-38-28/  2، حدیث175درباره این نامه و فرازهایی از آن در جلسه

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

 :دیگري از این نامه آمده است

مسكينان، كه هركس آنها را تحقير كند و بر آنها تكبر ورزد، از دین خدا لغزیده و خداوند تحقيرگر  محبتو بر شما باد به 

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

مردم او را دشمن خواهند اندازد تا جایی را بر او میبُغض و حقارت بدانيد كه هركس یكی از مسلمانان را تحقير كند خداوند 

 داشت و دشمنی خداوند با او شدیدتر است.

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

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

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

 گمراهان قرار دارد، مرده است.

 8، ص8الكافی، ج

ی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ صٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَيْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ َأبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْ

ع أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ  مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

 ظَرُوا فِيهَا؛يهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا یَضَعُونَهَا فِی مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَأَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِ

http://yekaye.ir/sad-38-28/
http://yekaye.ir/sad-38-28/
http://yekaye.ir/ale-imran-003-31/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11/
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 …بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْد 

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

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

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

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

 1.مَاتَ وَ هُوَ مِنَ الْغَاوِین

 

 ( از امام حسين ع روایت شده است: 4

ه نقمت كها ملول نشوید هاي خداوند است بر شما؛ پس، از این نعمتهاي مردم به نزد شما از نعمته حاجتبدانيد ك

 خواهد شد.

 30، ص2، جكشف الغمة؛ 81نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص

 عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ:اإلمام الحسين بن علیّ عليهما الساّلم  خَطَبَ 

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

 توجه

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

25-70/  

 تدبر

 «أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ( »1

م باشد چيزي از زال و ترسند از اینكه مسكين و نيازمندي سراغشان بيایدمیاند كه چنان به دنيا دل بستهبسياري از انسانها 

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

ست كه از سهم (؛ اگر خدا روزي آنها را در دست ما قرار داده، بدانيم كه این قدر كریم ه4دیگران قرار داده است )حدیث

 روزي ما كم نكند.

 

 «مَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌأَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْ»( 2

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

ص فْو ان  بْنِ ی حْی ى ع نْ ع بْدِ الرَّحْم نِ بْنِ الْح جَّاجِ ق ال : ب ع ث   لِيٍّ الْأ شْع رِي  ع نْ مُح مَّدِ بْنِ ع بْدِ الْج بَّارِ و  مُح مَّدُ بْنُ إِسْم اعِیل  ع نِ الْف ضْلِ بْنِ ش اذ ان  ع نْأ بُو ع  است:

 ...الْمُؤْمِنِین  ع و  هِي  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ إِل يَّ أ بُو الْح س نِ مُوس ى ع بِو صِیَّةِ أ مِیرِ

 (52، ص7الكافي، ج. )اللَّه  اللَّه  فِي الْفُق ر اءِ و  الْم س اكِینِ ف ش ارِكُوهُمْ فِي م ع ایِشِكُم

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-25/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-25/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-25/
http://yekaye.ir/al-balad-90-15/
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سوزاند. )تفسير  هرچه قصد سوء بيشتر باشد خطر بيشتر است: گفتند احدي از مسكينان وارد باغ نشود خدا هم تمام باغ را

 (183، ص10نور، ج

 

 «أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ»( 3

 .مند سازدتی یك نيازمند را هم بهرهحرص و بخل گاهی بقدري شدید است كه شخص حاضر نيست ح

 توضیح نحوی

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

 

 

 قم(-)مشهد  6/5/1396                           ح رْدٍ قادِرین  و  غ د وْا ع لى    25 هی( آ68قلم )سوره ( 491

 ترجمه

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

 ای و نحوینكات ترجمه

 «غَدَوْا»

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

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

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

شود خورده می به معناي غذایی است كه در صبح «غداء»باشد. و یا اقدامی را در صبح انجام دادن می« صبح كردن»به معناي 

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

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

 «حَرْدٍ»

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

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

                                                      
الحرد المنع من قولهم حاردت السنة إذا منعت  وگوید: فارس است وگرنه مرحوم طبرسي چنین ميالبته تعبیر سه معنا به صورت فوق، عبارت ابن 1

 قطرها و حاردت الناقة إذا منعت لبنها قال الكمیت:

 بعقبة قدر المستعیرین معقب  و حاردت المكد الجالد و لم یكن

 و یروى النكد و هي النوق الغزیرات األلبان  

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

( 227مفردات ألفاظ القرآن، صاین ماده لحاظ شده و در واقع به معناي منع كردنی است كه همراه با شدت و غلظت باشد )

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

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

 (190، ص2التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، جشدند با شدت و حدت آنها را كنار بزنند. )

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

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

 «قادِرینَ حَرْدٍ عَلى غَدَوْا»

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

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

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

 حديث

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

 شناختی؟

و اهتمامم  ن منها؛ هنگامی كه به امري اهتمام ورزیدم، بيهاي قطعی، و مانع شدن از اهتمامزدن تصميمفرمود: به برهم 

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

 است.

 ؛ 30، ص1روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج

 :الَ أَبُو جَعْفَرٍ عقَ

 ؟فْتَ رَبَّكَقَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا ذَا عَرَ

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

 1.الْمُدَبِّرَ غَيْرِي

 

                                                      
 الجنة المغلة یحرد حرد  أقبل سیل جاء من عند اهلل

 أي یقصد و حرد یحرد حردا  

 و قیل الحرد الغضب و الحنق قال األشهب بن رمیلة:

 تساقوا على حرد دماء األساود  أسود شرى القت أسود خفیة 

 آمده است: 250نهج البالغه، حكمت. در  1

 .الْعُقُودِ و  ن قْضِ الْهِم مِ و  ق ال  ع ع ر فْتُ اللَّه  سُبْح ان هُ بِف سْخِ الْع ز ائِمِ و  ح لِّ 
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 گوید: امام صادق ع به حسين صحاف فرمود:( ابان بن تغلب می2

پس هر كه بر  اي آشكار نكرد مگر اینكه مؤونه مردم را هم بر او آشكار كرد؛هایش را بر هيچ بندهوند نعمتحسين! خدا

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

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

 37، ص4الكافی، ج 

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

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

 1هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ.نِعَمِهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَصْبِرْ لَهُمْ وَ لَمْ یَقُمْ بِشَأْنِهِمْ أَزَالَ اللَّ

 تدبر

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى( »1

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

ا خود گمان و ب صبح كردند با قصد اینكه نيازمندان را از رسيدن به محصوالت منع كنند، یعنی «قصد منع فقرا». الف

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

 (374، ص19ج

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

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

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

 ( 387، ص13داشته باشند )كنزالدقائق، جمند كردن فقرا توانایی داشتند به جایی اینكه بر بهره

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

 داللت بر حصر مورد توجه قرار داده است(

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

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

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

 (506، ص10البيان، جمجمع )سفيان، به نقل « و غضب نسبت به فقرا غيطبا ». و

                                                      
 نْ د اوُد  بْنِ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ مُح مَّدٍ الْج عْف رِيِّ ع نْ إِبْر اهِیم  بْنِ مُح مَّدٍع لِي  بْنُ إِبْر اهِیم  ع نْ ع ِليِّ بْنِ مُح مَّدٍ الْق اس انِيِّ ع نْ أ بِي أ ی وب  الْم د نِيِّ م وْل ى ب نِي ه اشِمٍ ع .  1

اسِ ع ل یْهِ ف م نْ ل مْ ی قُمْ لِلنَّاسِ بِح و ائِجِهِمْ ف ق دْ ع ر ض  النِّعْم ة  لِلزَّو الِ ق ال  ف قُلْتُ ق ال  ق ال  أ بُو ع بْدِ اللَّهِ ع م ا مِنْ ع بْدٍ ت ظ اه ر تْ ع ل یْهِ مِن  اللَّهِ نِعْم ةٌ إِلَّا اشْت دَّتْ م ئُون ةُ النَّ

 (37، ص4مُؤْمِنُون . )الكافي، جو  م نْ ی قْدِرُ أ نْ ی قُوم  لِه ذ ا الْخ لْقِ بِح و ائِجِهِمْ ف ق ال  إِنَّم ا النَّاسُ فِي ه ذ ا الْم وْضِعِ و  اللَّهِ الْجُعِلْتُ فِد اك  

سِ ع ل یْهِ ف إِنْ هُو  ق ام  هِ ع ق ال : م نْ ع ظُم تْ ع ل یْهِ النِّعْم ةُ اشْت دَّتْ م ئُون ةُ النَّادِ اللَّع لِي  بْنُ إِبْر اهِیم  ع نْ ه ارُون  بْنِ مُسْلِمٍ ع نْ م سْع د ة  بْنِ ص د ق ة  ع نْ أ بِي ع بْ

 (37، ص4عْم ة  لِز و الِه ا. )الكافي، جبِم ئُون تِهِمْ اجْت ل ب  زِی اد ة  النِّعْم ةِ ع ل یْهِ مِن  اللَّهِ و  إِنْ ل مْ ی فْع لْ ف ق دْ ع ر ض  النِّ
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تنها بر  -دبا توجه به اینكه باغشان سوخته بو –یعنی صبح كردند در حالی كه  «با غيظ و غضب نسبت به همدیگر». ز

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

 (387، ص13كردند. )كنزالدقائق، ج: همدیگر را مالمت میفرمایدهمين سوره كه می 30آیه

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

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

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

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

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

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

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

 1. ...ي

 

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 2

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

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

 براي استفاده خودشان هم باقی نماند.

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

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

 

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 3

 .ار استاما همواره تدبيري فوق او در كبيند، توانا می كند و خود را بر انجام كاريو تدبير میانسان محاسبه 

 شناسی و خداشناسینکته انسان

بيند، اما وانا میر اساس محاسبات خود، خود را كامال بر انجام كاري تكند و بشود كه انسان محاسبه و تدبير میبسيار می

 خدا امورات عالم را به نحو دیگري تدبير كرده است

                                                      
و بدون  یيتنها يعنی« انفراد يعل» يعنی« حرد يعل»اند گفته يبرخ نكهیبر آنها وجود ندارد مانند ا يلیدل چیهم مطرح شده كه ه يگریاقوال د.  1

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

و  م نْ قُدِر  ع ل یْهِ رِزْقُهُ(  هیآ هیباشد )شب« تنگ گرفتن» يبه معنا« قدر»از  «نیقادر» نكهیا ای دند؛یديكه خود را توانا م يباغشان( رفتند در حال ایروستا )

 (243، ص10بحر المحیط، جتنگ گرفته بودند. )به نقل ال نانیكه بر مسك يدر حال يعنی



124 

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

 (1ماست ره برد. )حدیث

  3، و تدبر1، حدیث486يد به جلسههمچنين مراجعه كن

 

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 4

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

 گردد. و ناتوانی وي برمال می

 

 «حَرْدٍ قادِرینَ وَ غَدَوْا عَلى»( 5

خود  انهظاهربين تحليلیبا فقط ظواهر امور را دیده و انسان ها این است كه هاي ناروا و زمين خوردنز علل تصميمیكی ا

 دیده است.را بر انجام كاري توانا 

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

 وي باشد.

 

 

 7/5/1396                         ف ل مَّا ر أ وْها قالُوا إِنَّا ل ض ال ون     26 هی( آ68قلم )سوره ( 492

 ترجمه

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

 حديث

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

« كه آنان خواب بودند یاز جانب پروردگارت بر آن ]باغ[ به گردش درآمد، در حال ياپس، طواف كننده»اینكه فرمود: 

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

 382، ص2تفسير القمی، ج

قَوْلُهُ إِنَّا لَضَالُّونَ  -وْلُهُ: فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ وَ هُوَ الْعَذَابُ... قَ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَِبی جَعْفَرٍ ع وَ فِی رِوَایَةِ

 .قَالَ: أَخْطَئُوا الطَّرِیقَ

 

هاي ورزیدن یكی از زیرشاخهاند، غفلتداده هاي آن را توضيح( از اميرالمومنين ع در روایتی طوالنی كه كفر و شاخه2

 كفر به حساب آمده و درباره آن آمده است:
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ریبش داده و و كسی كه غفلت بورزد بر خویش جنایت كرده و به پشت خود برگشته و بيراهه را راه پنداشته و آرزوها ف

ا كه حساب ررود و برایش آشكار شود آنچه  ها كنارهنگامی كه كار تمام شود و پرده ،گيرش گشته استحسرت و ندامت دامن

 كرد.نمی

 392، ص2الكافی، ج

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

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

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

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:3

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

 145األمالی )للطوسی(، ص

حَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لْجِعَابِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ اأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ 

بَجَلِیِّ وَ مُحَمَّدِ نْ بِشْرِ بْنِ سَالِمٍ الْلَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ الْفَضْلِ، عَحُمْدُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ بْنِ سُهَيْلٍ، قَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ

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

 مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ أَخْطَأَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.

 برتد

 «فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ( »1

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

 (506ص ،10، جمجمع البيان و نيز: ،1اند. )حدیثالف. باغ خود را نشناختند و گمان كردند مسير را اشتباه آمده

( و در واقع، 506، ص10، جمجمع البيان؛ 374، ص19ایم )الميزان، جگفتند ما با این كارمان از مسير حق گمراه شدهب. 

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

 (243ص

 ج. ...

                                                      
 بٍ ع ل ى الْج ف اءِ و  الْع م ى و  الْغ فْل ةِ و  الْعُتُوِّ ...بُنِي  الْكُفْرُ ع ل ى أ رْب عِ د ع ائِم  الْفِسْقِ و  الْغُلُوِّ و  الشَّكِّ و  الش بْه ةِ و  الْفِسْقُ ع ل ى أ رْب عِ شُع .  1

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

هْزِی ار  ع نْ بِیهِ ع لِيِّ بْنِ م ج مِیعاً ع نِ الْح س نِ بْنِ ع لِيِّ بْنِ م هْزِی ار  ع نْ أ  نُ الْح س نِ أ بُو ع بْدِ الرَّحْم نِ مُح مَّدُ بْنُ أ حْم د  بْنِ الْحُس یْنِ الْع سْك رِي  و  مُح مَّدُ بْ ح دَّث نِي

 ادِقُ ع:...بْنِ م رْو ان  ع نْ أ بِي ح مْز ة  الث م الِيِّ ق ال  ق ال  الصَّ مَّدِمُح مَّدِ بْنِ أ بِي عُم یْرٍ ع نْ مُح 

ذ اب  الْأ لِیم  و  الْع نْهُمْ ل عْناً [ ب أْس ك  و  ض اعِفْ ع ل یْهِمُ الْع  ن ارِك  و  ذقهم ]أ ذِقْهُمْلِهِمْ ح رَّ الْع نْ ق ت ل ة  الْحُس یْنِ بْنِ ع لِيٍّ و  ق ت ل ة  أ نْص ارِ الْحُس یْنِ بْنِ ع لِيٍّ و  أ صْ اللَّهُمَّ

 (234باً نُكْراً )كامل الزیارات، صثُ ال ی شْعُرُون  و  ع ذِّبْهُمْ ع ذان قِم ت ك  و  ائْتِهِْم مِنْ ح یْثُ ل ا ی حْت سِبُون  و  خُذْهُمْ مِنْ ح یْ هِمْو بِیلًا اللَّهُمَّ أُحْلُلْ بِ
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 «وْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَفَلَمَّا رَأَ( »2

پندارد. يراهه میبكند كه واقعيت را هم كه ببيند، خود را در گاه آرزوها و آرزواندیشی چنان انسان را به خود مشغول می

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

 

 «ونَفَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّ»( 3

شود. )بر ( و اینكه انسان متوجه اشتباهش ب183، ص10از فواید حوادث تلخ، بازگشت به خویشتن است )تفسير نور، ج

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

 

 

 8/5/1396                                ب لْ ن حْنُ م حْرُومُون     27 هی( آ68قلم )سوره ( 493

 ترجمه

 محروم شدگانيم.بلكه ما 

 نكات ترجمه

 «مَحْرُومُونَ »

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

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

  (229ص القرآن، ألفاظ

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

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

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

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

 (204ص

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

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

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

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

 این كلمه در قرآن كریم به كار نرفته است. (45ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم ؛222ص ،3ج العین، كتاب. )شد نزدیك بدان نباید و
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( كه تنها جمع آن، یعنی 222، ص3باشد )كتاب العين، جروا نمیاحترامی به آن )حرمت( چيزي است كه بی« حرمة»

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

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

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

 الْحَرامِ  الْمَسْجِدِبيري مانند اظاهرا به همين جهت تع ( و45ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمها دارند )اي كه آن منطقهاحترام ویژه

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

هم « مُحرِم»رسد كه جمعِ ( ولی به نظر می204، ص2، جاند )التحقيق( دانسته5توبه/؛ الْحُرُمُ  الْأَشْهُرُ) «حرام»را جمع  «حُرُم»

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

(، 221، ص3مكه و مدینه است )كتاب العين، ج« حَرَم»شود و تكاليف خاصی دارد(، یا از جهت نسبت دادن وي به وارد حَرَم می

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

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

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

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

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

 (204، ص2، ج)التحقيق

رود )حَرَّمَ، مُحَرَّم( هم اصل تكليف )حرام بودن( و هم اهميت موضوع )حرمت داشتن( به باب تفعيل می «حرم» وقتی ماده

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

« محرّم»و ظاهرا ماه  (205، ص2، ج؛ و ...( )التحقيق139؛ انعام/أَزْواجِنا عَلى وَ مُحَرَّمٌ ؛ 26، مائده/فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ؛ 37ابراهيم/

 (222، ص3اند كه اولين ماه قمري است كه كشتار را در آن حرام می دانستند )كتاب العين، جرا هم از این جهت چنينن ناميده

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

 حديث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

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

 ه است. ]یا: به زوال آن نعمت، خاطرش مشغول خواهد شد[ورزد، خود را در خطر از دست دادن آن نعمت قرار داد

 244البالغه، حكمتنهج

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

 

 رسول خدا ص فرمودند:( از امام صادق ع  روایت شده است كه 2
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الی چگونه محروم نباشد در حست؛ و امذمت  شایستهرغم محروم ماندنش، زند، محروم است؛ و علیكسی كه حرص می

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

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

 117ص الشریعة، مصباح

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

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

 

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

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

 كنيد؛دري ماو مخفی نيست پرده

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

 اید؛هشد

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

 ميرد فرشتگان گویند كه چه از پيش فرستاد؛ و مردم گویند كه چه بر جا نهاد؛ اي میهنگامی كه بنده

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

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

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

 110ص ،(للصدوق) األمالی

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

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

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

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

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

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

                                                      
 :كه است شده روایت هم ع امیرالمومنین . از 1

 (.140ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف) الْم حْرُومُ الشَّقِي  ف هُو  الد نْی ا ع ل ى اعْت م د  م نِ

 (396ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف) م حْرُومٌ الْح رِیصُ م قْسُومٌ الرِّزْقُ
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 الصِّرَاطِ  عَلَى طَيَّبَ وَ مِهَادَهُ بِهَا الْجَنَّةِ فِی أَحْسَنَ وَ مَوَازِینَهُ الْخَيْرَاتِ وَ بِالصَّدَقَاتِ ثَقَّلَ مَنْ الْمَغْبُوطَ وَ  مَالِهِ خَيْرَ حُرِمَ مَنْ الْمَحْرُومَ

 1.مَسْلَكَهُ بِهَا

 تدبر

 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ( »1

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

 تواند داشته باشد:متعددي می

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

 (506، ص10، جالبيان

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

 (374، ص19ایم )الميزان، جمحروم گشته

 ج. ...

 

 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ»( 2

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

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

 اجتماعي_ثمره اخالقي

هاي اصلی زء برنامه، انفاق و دستگيري از نيازمندان را جمان همواره برقرار باشدو روزي خواهيم اموالمان كم نشوداگر می

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

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

 

 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ»( 3

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

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

                                                      
 كند:آمده است كه محروم حقیقي را معرفي مي 393ص ،(للصدوق) . روایتي هم در  األمالي 1

 بْنُ  ع لِي  ح دَّث ن ا ق ال  اء ةًقِر  الْق اسِمِ بْنُ الْح س نُ ح دَّث ن ا ق ال  الْه مْد انِي  مُح مَّدٍ نُبْ أ حْم دُ  ح دَّث ن ا ق ال  ع ل یْهِ اللَّهِ رِضْو انُ إِسْح اق   بْنِ إِبْر اهِیم  بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا

 ع الْحُس یْنِ بْنِ ع لِيِّ ع نْ ج دِّهِ ع نْ أ بِیهِ ع نْ ج عْف رٍ بْنِ مُوس ى ع نْ الْمُر ادِي  ب كْرٍ بْنُ اللَّهِ دُع بْ  ح دَّث ن ا ق ال  خ الِدٍ نُبْ مُح مَّدُ اللَّهِ ع بْدِ أ بُو ح دَّث ن ا ق ال  الْمُع لَّى بْنِ إِبْر اهِیم 

 ق ال  ثُمَّ ع ل یْهِ ف س لَّم  ذ ا هُو  قِیل ف  ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیرُ أ یْن   ف ق ال  السَّف رِ ش حْب ةُ ع ل یْهِ ش یْخٌ هُأ ت ا إِذْ لِلْح رْبِ یُع بِّیهِمْ أ صْح ابِهِ م ع  ج الِسٌ ی وْمٍ ذ ات  ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیرُ ب یْن ا ق ال 

 ی ا ن ع مْ ق ال  اللَّهُ ع لَّم ك  مَّامِ ف ع لِّمْنِي س تُغْت الُ أ ظُن ك  إِنِّي و  أُحْصِي ل ا م ا الْف ضْلِ مِن  فِیك  س مِعْتُ ق دْ ك بِیرٌ ش یْخٌ أ ن ا و  الشَّامِ ن احِی ةِ مِنْ أ ت یْتُك  إِنِّي الْمُؤْمِنِین  أ مِیر  ی ا

 ... ف م حْرُوم ی وْم یْهِ ش رَّ هُغ دُ ك ان  م نْ و  فِر اقِه ا د عِنْ ح سْر تُهُ اشْت دَّتْ هِمَّت هُ الد نْی ا ك ان تِ م نْ و  م غْبُونٌ ف هُو  ی وْم اهُ اعْت د ل  م نِ ش یْخُ
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 «مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْقادِرینَ ...  ... یَتَخافَتُونَ هُمْ وَ ... نُونَیَسْتَثْ ال وَ»( 4

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

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

 

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

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

 ثمره اخالقی

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

 

 

 9/5/1396        قال  أ وْس طُهُمْ أ  ل مْ أ قُلْ ل كُمْ ل وْ ال تُس بِّحُون     28 هی( آ68قلم )ره سو( 494

 ترجمه

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

 نكات ترجمه

 «أَوْسَط»

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

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

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

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

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

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

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

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

یعنی كسی كه مساوات و عدل و انصاف را بيش  (278ص ،4ج البحرین، مجمع؛ 10ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم)اند دانسته
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 إِلَى )أقْصَدُهُمْ« شان به سوي حقترینمتمایل»برخی آن را به معناي  ؛ و(869ص القرآن، ألفاظ كند )مفرداتبقيه رعایت میاز 

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

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

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

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

 «تُسَبِّحُونَ»

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

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

 حديث

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

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

 382ص ،2ج القمی، تفسير

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

 

 از اميرالمومنين ع روایت شده است: (2

 ترین آنهاست.بهترین امور، ميانه

 240ص ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون

 2.أَوْسَطُهَا الْأُمُورِ خَيْرُ

 

 از اميرالمومنين ع روایت شده است: (3

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

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

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

                                                      
 بینابیني و متوسطي حالت باغ صاحبان بقیه به نسبت دارایي و ملك لحاظ به شخص این بفرماید خواهدمي صرفا كه باورند این بر هم برخي البته.  1

 (101ص ،13ج ،... التحقیق) است داشته
 كاظم ع روایت شده است: . این مطلب با سند متصل و در ضمن یك حكایت از امام 2

 م ك ان كُمْ  م ع هُ لِم نْ  ف ق ال   لًاب غْ ر اكِباً مُقْبِلًا ع ج عْف رٍ بْنِ مُوس ى الْح س نِ  بِأ بِي ف ب صُر  اع ةٌج م  م ع هُ  و  ع لِيٍّ بْنُ  الصَّم دِ ع بْدُ  خ ر ج : ق ال  ر ف ع هُ  غ یْرُهُ  أ وْ إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي 

 ع نْ  ت ط أْط أ تْ ع الْح س نِ بُوأ  ل هُ ف ق ال  النِّز الِ عِنْد  ت صْلُحُ ل ا و  الثَّأْر  ع ل یْه ا تُدْرِكُ  ال  الَّتِي الدَّابَّةُ ه ذِهِ م ا ل هُ ق ال  مِنْهُ د ن ا ف ل مَّا ج عْف رٍ  بْنِ مُوس ى مِنْ أُضْحِك كُمْ ح تَّى

 (541ص ،6ج الكافي،. )ج و اباً أ ح ار  ف م ا الصَّم دِ ع بْدُ ف أُفْحِم  أ وْس طُه ا الْأُمُورِ خ یْرُ و   الْع یْرِ قُمُوء  ت ج او ز تْ و  الْخ یْلِ سُمُوِّ

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-7/


132 

 2672البالغه، حكمت؛ نهج3971ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 ع قَالَ وَ

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

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

 

 از رسول خدا ص روایت شده است: (4

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

 683ص ،(للصدوق) ؛ التوحيد52ص السالم، عليه الرضا اإلمام صحيفة

 عن رِيُّالْقُشَيْ نَهَوَازِ بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ بْنُ  اللَّهِ عُبَيْدُ الْفَتْحِ بُیأَ عن الطَّبْرِسِیُّ الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلُ عَلِیٍّ أَبُو أَخْبَرَنَا]=  قَالَ بِإِسْنَادِهِ

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

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

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

 قَالَ[ قَال ع بٍطَالِ  أَبِی بْنُ  عَلِیُّ أَبِی حَدَّثَنِی قَال عَلِیٍّ بْنُ حُسَيْنُالْ أَبِی حَدَّثَِنی قَالَ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ أَِبی حَدَّثَنِی قَالَ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ

 :ص اللَّهِ رَسُولُ

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

 

                                                      
 . در این آدرس، این حدیث هم در ادامه حدیث فوق آمده كه به لحاظ مضمون بسیار بدان نزدیك است: 1

 و  ل ك  ق س م  بِم ا دِیدٍج  غ دٍ كُلِّ فِي س ی أْتِیك  سُبْح ان هُ اللَّه  ف إِنَّ عُمُرِك  مِنْ  ةُالسَّن  ت كُنِ  ف إِنْ فِیهِ ل ك  قُدِّر  م ا ی وْمٍ كُلَّ ك ف اك  س ن تِك  ه مَّ ی وْمِك  ع ل ى ت حْمِلْ ل ا

 ل ك   ل یْس  بِم ا ه م ك  ف م ا عُمُر ك  ت كُنْ ل مْ إِنْ
[ ی كُنْ ] ی كُ إِنْ ف إِنَّهُ أ ت اك  ق دْ الَّذِي ی وْمِك  ع ل ى ی أْتِك  ل مْ الَّذِي ی وْمِك  ه مَّ ت حْمِلْ ل ا آد م  ابْن  ی ا ع ق ال  و ز اول آمده است: . در نهج البالغه فقط این فرا 2

 بِرِزْقِك فِیهِ اللَّهُ ی أْتِ عُمُرِك  مِنْ
 . سند و متن حدیث در توحید صدوق بدین صورت است: 3

 مُوس ى بْنِ  ع لِيِّ ع نْ الْف رَّاءِ یْم ان ُسل  بْنِ د اوُد  ع نْ الْق زْوِینِي  م هْر و یْهِ بْنُ ع لِي  ح دَّث ن ا ال ق  بِب لْخٍ الْع دْلُ الرَّازِي  الْأُشْن انِي  مُح مَّدٍ بْنُ الْحُس یْنُ اللَّهِ ع بْدِ أ بُو ح دَّث ن ا

 بِالصَّد ق ة الرِّزْق  اسْت نْزِلُوا و  الدِّینِ نِصْفُ التَّوْحِیدُ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  ق ال  ع ع لِيٍّ ع نْ آب ائِهِ  ع نْ أ بِیهِ ع نْ الرِّض ا
 . عبارت اخیر آن )روزي را با صدقه نازل كنید در احادیث متعددي آمده است، از باب نمونه: 4

 (118ص إلسناد،ا )قرب «بِالصَّد ق ةِ الرِّزْق  اسْت نْزِلُوا»  :آلِهِ و  ع ل یْهِ اللَّهُ ص لَّى اللَّهِ ر سُولُ ق ال  : ق ال  أ بِیهِ ع نْ ج عْف رٍ، ع نْ عُلْو ان ، بْنِ الْحُس یْنِ ع نِ ع نْهُ، و 

 بِالصَّد ق ةِ م رْض اكُمْ د اوُوا ع اللَّهِ ع بْدِ أ بُو ق ال  ق ال  سِن انٍ بْنِ اللَّهِ ع بْدِ ع نْ ق اسِمِالْ بْنِ  للَّهِ ا ع بْدِ ع نْ  خ الِدٍ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ مُح مَّدٍ بْنِ أ حْم د   ع نْ مُح مَّدٍ بْنُ ع لِي 

 هِي   و  الْمُؤْمِنِ ع ل ى صَّد ق ةِال مِن  الشَّیْط انِ ع ل ى أ ثْق ل  ءٌش يْ ل یْس   و  ش یْط انٍ س بْعِمِائ ةِ  حِيِّلُ  ب یْنِ  مِنْ تُف ك  ف إِنَّه ا بِالصَّد ق ةِ الرِّزْق  اسْت نْزِلُوا و  بِالد ع اءِ الْب ل اء  ادْف عُوا و 

 (3ص ،4ج الكافي،. )الْع بْدِ ی دِ فِي ت ق ع  أ نْ ق بْل   ت ع ال ى و  ت ب ار ك  الرَّبِّ ی دِ فِي ت ق عُ

 (10ص ،4ج الكافي،. )بِالصَّد ق ةِ الرِّزْق  وااسْت نْزِلُ : ق ال   ع الْح س نِ أ بِي ع نْ ب كْرٍ بْنِ مُوس ى ع نْ ح سَّان  بْنُ ع لِي  ح دَّث نِي و  ق ال 
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 است: روایت شده( از رسول خدا ص 5

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

 ]انسانها[ اي است كه؛ و نجات از هر بديخواهند]انسانها[ میاي است كه ه شدن هر خوبیو همانا طاعت خداوند، برآورد

 د؛كنناز آن پرهيز می

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

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

 را خوش نياید؛

 و هر آنچه آمدنی است، نزدیك است؛

 شود....شود؛ و آنچه نخواهد، نمیآنچه خدا بخواهد، می

 14الزهد، ص

 ى عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ:  یُرْوَالْقَاسِمُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ كَلَاماً

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

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

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

 تدبر

 «أَوْسَطُهُمْ قالَ( »1

 چيست؟« اوسطهم»مقصود از 

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

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

)تفسير قمی،  (143)بقره/« و این گونه شما را امتی وسط قرار دادیم»ص! شما كوچكترین و برترین امتهایيد كه خداوند فرمود: 

 1 (382، ص2ج

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

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

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

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

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

                                                      
 فِي ع ل یْهِ الدَّلِیلُ و  الْق وْمِ، خ یْرُ الْق وْمِ أ وْس طُ و  ع قْلًا أ كْب ر هُمْ ك ان  و  سِنّاً الْق وْمِ أ صْغ ر  ك ان  ب لْ ل ا: ف ق ال  السِّنِّ فِي أ وْس ط هُمْ ك ان  ع بَّاسٍ ابْن  ی ا: الرَّجُلُ ف ق ال .  1

 «و س طاً أُمَّةً ج ع لْناكُمْ ك ذلِك  و »: اللَّهُ ق ال   الْأُم مِ خ یْرُ و  الْأُم مِ أ صْغ رُ مُح مَّدٍ أُمَّة  ی ا أ نَّكُمْ الْقُرْآنِ



134 

 باغ صاحبان بقيه به نسبت دارایی و ملك لحاظ بهز. چون بحث بر سر ملك و دارایی باغ بوده، منظور كسی است كه 

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

 ح. ...

 

 «تُسَبِّحُونَ ال لَوْ»( 2

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

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

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

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

 (506، ص10البيان، جنقل مجمع خواهيد از امر او اطاعت كنيد؟ )بهشمرید و نمیب. یعنی آیا خدا را بزرگ نمی

گيرید كه شكرش را بجا آورید به اینكه حق فقرا را از اموالتان ادا كنيد )به نقل هاي خدا را در نظر نمیآیا نعمتج. یعنی 

 (506، ص10البيان، جمجمع

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

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

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

( ظاهرا یعنی آنها را دعوت كرده بود كه از این كارشان دست بردارند و استغفار 1ست )حدیثه. به معناي استغفار كردن ا

 كنند تا عذاب خدا شامل حالشان نشود..

 و. ...

 

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

قصد داشتند فقرا را از مازاد محصوالت باغ محروم  : یكی اینكهمرتكب دو اشتباه شدندبا توجه به آیات قبل، صاحبان باغ 

 شاءاهلل نگفتند.هاست و انكنند؛ و دیگر اینكه توجه نكردند كه مشيت خداوند فوق همه اراده

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

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

 مذكور هست؟

 ان شاءاهلل گفتن؟خداوند، و  تسبيحارتباط  الف.

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

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

 . ...2الف.
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 تسبيح خداوند، و محروم نكردن فقرا؟ارتباط ب. 

رسيدن به مال  ه خاطردارد؛ لذا بداند، تردیدي در رزاقيت خداوند ن. كسی كه خدا را منزه از هر عيب و نقصی می1ب.

 (3كند. )حدیثفقرا را محروم نمی ،بيشتر

صدقه دادن و  داند، لذا. كسی كه خدا را منزه از هر عيب و نقصی بداند، روزي خود و همگان را به دست خدا می2ب.

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

 (4)حدیث

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

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

 .... 4ب.

 

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

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

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

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

 ایم!محدود به امور مادي دانسته

 ثمره اخالقی

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

 زند.داند كه از مازاد درآمدش به محرومان كمك كند، پس حتما براي كسب درآمد هم دست به هر كاري نمیموظف میرا 

 تاملی با خویش

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

 بكوشيم از این غفلت به درآیيم.« سبحان اهلل»ایم: و با مداومت بر ذكر در بيراهه قرار گرفتهالشعاع قرار داده، بدانيم كه تحت

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

 ازي:كند و او روزي ما را ضمانت كرده است، و به قول سعدي شيرمحدود نمی

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

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

 اینها بعدا افزوده شد:

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

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

 

http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh62/
http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh62/
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 «تُسَبِّحُونَ  ال لَوْ لَُكمْ أَقُلْ لَمْ أَ أَوْسَطُهُمْ قالَ( »6

ر به شنيدن امروز حاض ها ساتفاده كنيد. كسانی كه دیروز حاضر به شنيدن حرف حق نبودندهاي تبليغ، از فرصتدر شيوه

 (183، ص10شدند. )تفسير نور، ج

 

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

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

 

 

 10/5/1396                  قالُوا سُبْحان  ر بِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمین      29 هی( آ68قلم )سوره ( 495

 ترجمه

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

 حديث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

ی كه بين كند؛ اما ظلممواخذه میشود مگر اینكه خداوند او را بدان سبب در جان و مالش هيچ كسی ظلمی مرتكب نمی

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

 332ص ،2ج الكافی،

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

 1.لَهُ اللَّهُ غَفَرَ تَابَ فَإِذَا اللَّهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ الَّذِي الظُّلْمُ أَمَّا وَ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ فِی بِهَا اللَّهُ أَخَذَهُ إِلَّا بِمَظْلِمَةٍ یَظْلِمُ أَحَدٍ مِنْ مَا

 

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

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

 332ص ،2ج الكافی،

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

 2.الْقِيَامَةِ یَوْمِ ظُلُمَاتُ فَإِنَّهُ الظُّلْمَ اتَّقُوا

                                                      
 أُخِذ   م ظْلِم ةً  ظ ل م  م نْ : ق ال  ع اللَّهِ  ع بْدِ أ بِي ع نْ  س الِمٍ بْنِ هِش امِ ع نْ  عُم یْرٍ أ بِي ابْنِ ع نِ أ بِیهِ  ع نْ إِبْر اهِیم   بْنُ ع لِي . این روایت هم در همانجا آمده است:  1

 .وُلْدِهِ فِي أ وْ م الِهِ فِي أ وْ ن فْسِهِ فِي بِه ا
 قابل توجه است: 118 ص ،1ج هم این دو روایت در كافي،« سبحان اهلل». درباره معناي  2

 لِلَّهِ. ف ةٌ أ ن  ف ق ال  اللَّهِ سُبْح ان  ع نْ ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س أ لْتُ: ق ال  الْح ك مِ بْنِ  هِش امِ ع نْ  یُونُس  ع نْ عُب یْدٍ بْنِ عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ ع نْ إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي 
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 است كه رسول اهلل ص فرمودند: ( از امام صادق ع روایت شده3

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

 260ص ،1ج المحاسن،

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

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

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

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

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

 تدبر

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا( »1

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

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

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

 این تسبيح و آن ظلم چيست؟مقصود از 

 این كه؛ بلمنزه است كه ظلمی در حق آنها كرده باشد، آوردهاین وضعيتی كه برایشان پيش در خصوص خداوند  الف.

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

 (507ص

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

را از اینكه  ظاهري را در عرض خدا و شریك خدا در انجام امور دانستند! اما با این وضعيت متوجه خطاي خود شدند و خدا

 ( 375، ص19زان، جینكه چنين باوري داشته بودند ظالم و مقصر دانستند. )الميشریكی داشته باشد منزه شمردند و خود را در ا

 ج. ...

 

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

دیدند وانا میتبر این كار وارثان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و چنان خود را 

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

                                                      
 ع اللَّهِ ع بْدِ  أ ب ا لْتُس أ   -:ق ال  الْج و الِیقِيِّ هِش امٍ ع نْ طِرْب الٍ م وْل ى سُل یْم ان  ع نْ أ سْب اطٍ بْنِ ع لِيِّ ع نْ  الْح س نِيِّ اللَّهِ ع بْدِ بْنِ الْع ظِیمِ ع بْدِ ع نْ مِهْر ان  بْنُ أ حْم دُ

 .ت نْزِیهُهُ ق ال  بِهِ  یُعْن ى م ا اللَّهِ سُبْحان  ج لَّ و  ع زَّ  اللَّهِ ق وْلِ ع نْ
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 ترین آنان قبالً به آنها هشدار داده بود كه چنين نكنيد، بلكه خدا را منزه بدانيد.باانصاف

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

 ثمره اخالقی

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

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

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

 

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا ... قالُوا»( 3

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

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

  شود.و سزاوار عذاب می

از آن جهت بد  ،دبعمل نيست؛ بلكه اساساً عمل  يچ عنوان كمتر از بديِبه ه -اگر نيتی قطعی باشد  - نيت در واقع، بديِ

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

 (3)حدیث

 تکمله تفسیری

فراد نيتشان قطعی اهمين كه ه گرفته شد كه گاه نتيج« فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ»در عبارت « فـ»از حرف  2، تدبر487در جلسه

دهد كه ان میو نياز نيست كه حتما اقدام كرده باشند تا عذاب شامل آنها گردد. مطلب فوق نش شوندگردید مشمول عذاب می

 آن برداشت صحيح بوده است.

 

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا»( 4

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

 1جهت توجه شود عبرتی عظيم دارد.

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

 ر آمدند.كند كه از بخشش مازاد اموالشان، دریغ كردند و به عذاب الهی گرفتارح میشود، خداوند حكایت كسانی را مط

                                                      
عباس و قتاده )كه در مقدمه سوره اشاره شد( را بپذیریم كه آیات . البته این برداشت مبتني بر این است كه كل سوره را مكي بدانیم اما اگر نظر ابن 1

 دانستند این برداشت باید با اصالحاتي ارائه شود.را مدني مي 33تا  16
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را كه شریعت واجب  چنين برداشتی نبود كه اینان زكاتی –كه آن موقع كافران بودند  –طبيعتاً براي مخاطب آن روز قرآن 

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

 یابد.وجوب آن را می –نشده 

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

 حكم فطرت براي این وجوب كافی است!

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

 خویش باتاملی 

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

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

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

 نازل شود تا به وظيفه فطري خود اذعان كنيم؟! یا حتما باید عذابآ

 

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا»( 5

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

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

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

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

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

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

رآمدهایش به دیگران كمك نكند، خود را ظالم كاره ببيند، حتی اگر از مازاد داعمال شرعی است. اگر كسی واقعا خدا را همه

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

حتی در این حد كه از مازاد اموالش به نيازمندان كمك  –در عمق جان ما وارد شود، از ظالم بودن « سبحان ربنا»اگر 

 هم خودداري خواهيم كرد. -كندن

 

 «ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا»( 6

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

 درصدد شناسایی ریشه این ظلم در وجود خود برخواهد آمد.

 

 «رَبِّنا سُبْحانَ قالُوا؛ تُسَبِّحُونَ ال لَوْ »( 7
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 (183، ص10اید امروز جبران كنيد. )تفسير نور، جآنچه دیروز انجام نداده

 

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

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

 

 

 11/5/1396                ب عْضٍ ی ت الو مُون  ف أ قْب ل  ب عْضُهُمْ ع لى    30 هی( آ68م )قلسوره ( 496

 ترجمه

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

 نكات ترجمه

 «یَتَالوَمُونَ »

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

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

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

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

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

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

 (343، ص8جمالمت است )كتاب العين، 

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

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

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

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

 (30؛ قلم/یَتَالوَمُونَ

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

 حديث

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است كه:1

 گردد؛ همانا این اعمال شماست كه به شما برمی

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



141 

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

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

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

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

 :كَلَامِهِ بَعْضِ

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

 

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

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

 83ص العقول، تحف

 ع الحسن ابنه إلى كتابهو من 

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

 تدبر

 «بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى( »1

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

 همدیگر كردند.

 شناسیتخصصی انساننکته 

 خواهد هيچ نقصی متوجه وي باشد.گرا دارد، نمیانسان چون روحيه كمال

 پندارند؛آن را توجيه كرده، خود را غيرمقصر می ،و اگر ببينند دنبينهاي خود را نمیغالبا بدي اغلب افراد،به همين جهت، 

 . گشایندیو باب مالمت دیگران را م دنبيناما همان بدي را در دیگران می

 ثمره اخالقی

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

 هيچگاه كسی را مالمت نكنيم.

 

 «بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى( »2

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

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

 (184، ص10)تفسير نور، ج اندازند.می
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 «بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى»( 3

بينند، روزي كارشان به مالمت همدیگر شوند و خود را بر این كار توانا میهمدست میكسانی كه در انجام كار ناشایسته 

 خواهد كشيد.

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

 

 12/5/1396                        طاغین  كُنَّا إِنَّا و یْل نا یا قالُوا    31 هی( آ68قلم )سوره ( 497

 ترجمه

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

 نكات ترجمه

 «طاغينَ »

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

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

 حديث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

 كند.هنگامی كه شكم پر شود طغيان می

 270، ص6الكافی، ج

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

 إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَی.

 

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

 .ahzab-lhttp://yekaye.ir/a-33-12/گذشت 

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

 طغيان آمده است:

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

 394، ص2الكافی، ج

http://yekaye.ir/az-zumar-039-17/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12/
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عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَيَّاشٍ عَنْ  ی أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

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

 ن ...الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الطُّغْيَا

 .بِلَا حُجَّةٍ وَ مَنْ طَغَی ضَلَّ عَلَی عَمْدٍ

 تدبر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مطلب اخير را « اي واي بر ما»اي در عمق وجود آنها النه كرده و باید هرچه سریعتر آن را عالج كنند. لذا با تعبير طغيانگري

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

 ج. ... 

 

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

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

 داده است.

 

 «غينَقالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طا؛ بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ هُمْ عَلیفَأَقْبَلَ بَعْضُ( »3
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 این گونه نيست كه مالمت و سرزنش كردن همواره نامطلوب باشد؛ 

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

 

 «قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ( »4

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

 «روال ما این بوده كه طغيانگر باشيم

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

 عذاب خدا شامل حال آنها شده است.

 ب. ...

 

 

 13/5/1396     راغِبُون  ر بِّنا يإِل إِنَّا مِنْها خ یْراً یُبْدِل نا أ نْ ر ب نا يع س   32 هی( آ68قلم )سوره ( 498

 ترجمه

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

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

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

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

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

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

 1اختالف قرائت

 نكات ترجمه

 «راغِبُونَ»

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

( اما دیگران یكی از این دو معنا را اصل دانسته 415، ص2معجم المقایيس اللغة، ج) «وسعت و گسترده بودن»دیگري در معناي 

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

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

(؛ و ظاهرا در معنا 565القرائات االربعة عشر، ص يآمده است )الكامل المفصل ف« یُبْدِل نا»قرائات به صورت  هیاند اما در بقرا مشدد )یُب دِّل نا( قرائت كرده

 (507و  505، ص10ج ان،یالب. )مجمعكندينم جادیا يتفاوت

https://t.me/shere_aeini/5211
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مفردات ألفاظ القرآن، در اراده است كه به معناي ميل شدید )و حتی حرص زدن نسبت به چيزي( به كار رفته است )گسترش 

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

شدیدتر از « شوق»شدیدتر از ميل، و « رغبت»نها به شدت و ضعف است كه كنند و تفاوت آنها تهر سه بر یك معنا داللت می

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

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

 یم همواره در همين معنا ميل و خواسته شدید به كار رفته است كه:در قرآن كر« رغب»در هر صورت ماده 

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

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

 معناي ميل شدید داشتن به سوي چيزي است؛ 

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

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

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

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

 باشد.معناي اعراض كردن )ميل شدید در جهت مخالفت( می

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

 «رَبِّنا راغِبُونَ یإِل»

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

 آمده داللت بر حصر یا الاقل، تاكيد شدید دارد.

 حديث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

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

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

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

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

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

 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

                                                      
 إِنَّه ا أ م ا غ یْرِكُمْ  إِل ى ع نْكُمْ ت نْت قِل  أ نْ احْذ رُوا و  اللَّهِ نِع مِ  جِو ار  أ حْسِنُوا ع ق ال  و  . شیخ صدوق بعد از روایت فوق، این روایت را هم نقل كرده است:  1

 .ف أ قْب ل  ءٌش يْ أ دْب ر   م ا ق لَّ ی قُولُ ع ع لِيٌّ ك ان  و  إِل یْهِ ت رْجِعُ ف ك اد تْ ق ط   أ ح دٍ ع نْ ت نْت قِل  ل نْ
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الَتْ ونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَاسْتَدِیمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لَا تُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ فَقَلَّ مَْن زَ مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اشْتَدَّتْ مَئُ

 1عَنْهُ النِّعْمَةُ فَكَادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

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

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

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

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

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

 221ص ،3ج الكافی،

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

 زُحْزِحَ فَمَنْ الْقِيامَةِ یَوْمَ أُجُورَكُمْ تُوَفَّوْنَ إِنَّما وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ یَقُولُ شَخْصاً یَرَوْا لَمْ وَ صَوْتاً سَمِعُوا ص النَّبِیُّ مَاتَ لَمَّا

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

 2.الثَّوَاب حُرِمَ مَنْ الْمَحْرُومُ إِنَّمَا وَ فَارْجُوا

                                                      
 هم این روایت از رسول اهلل ص آمده است: 306األمالي )للطوسي(، ص. در  1

 إِحْد ى ع شْر ة  و  أ رْب عِمِائ ةٍ، دِ الر ص اف ةِ ج انِب  الشَّرْقِيِّ بِب غْد اد ، فِي ذِي الْق عْد ةِ س ن ة إِمْل اءً، فِي م سْجِ ح دَّث ن ا أ بُو الْف تْحِ مُح مَّدُ بْنُ أ حْم د  بْنِ أ بِي الْف و ارِسِ الْح افِظُ 

ح مَّدُ بْنُ م عْد ان  الْع بْدِي ، ع نْ ث وْرِ ث ن ا مُح مَّدُ بْنُ الْو زِیرِ الْو اسِطِي ، ق ال : ح دَّث ن ا مُال : ح دَّق ال : ح دَّث ن ا أ حْم دُ بْنُ ج عْف رِ بْنِ س لْمٍ، ق ال : ح دَّث ن ا الْح س نُ بْنُ عُت یْرٍ الْو شَّاءُ، ق 

ظُم تْ م ئُون ةُ النَّاسِ ع ل یْهِ، ظُم تْ نِعْم ةُ اللَّهِ ع ل ى ع بْدٍ إِلَّا ع هُ ع ل یْهِ و  آلِهِ(: م ا ع بْنِ ی زِید ، ع نْ خ الِدِ بْنِ م عْد ان ، ع نْ مُع اذِ بْنِ ج ب لٍ، ق ال : ق ال  ر سُولُ اللَّهِ )ص لَّى اللَّ

 ف م نْ ل مْ ی حْت مِلْ تِلْك  الْم ئُون ة  ف ق دْ ع رَّض  تِلْك  النِّعْم ة  لِلزَّو الِ.

 . در ادامه آن این دو روایت هم با مضموني نزدیك به آن آمده است: 2

 ر سُولُ اللَّهِ ص ج اء تِ ام ة  ز یْدٍ الشَّحَّامِ ع نْ أ بِي ع بْدِ اللَّهِ ع ق ال : ل مَّا قُبِض ى ع نْ س ل م ة  بْنِ الْخ طَّابِ ع نْ ع لِيِّ بْنِ س یْفٍ ع نْ أ بِیهِ ع نْ أ بِي أُس مُح مَّدُ بْنُ ی حْی 

إِنَّما تُو فَّوْن  أُجُور كُمْ ی وْم   لْب یْتِ و  ر حْم ةُ اللَّهِ و  ب ر ك اتُهُ كُل  ن فْسٍ ذائِق ةُ الْم وْتِ و اهُ ف ق ال  السَّل امُ ع ل یْكُمْ أ هْل  التَّعْزِی ةُ أ ت اهُمْ آتٍ ی سْم عُون  حِسَّهُ و  ل ا ی ر وْن  ش خْص 

ل فٌ مِنْ كُلِّ ه الِكٍ و  د ر كٌ م تاعُ الْغُرُورِ فِي اللَّهِ ع زَّ و  ج لَّ ع ز اءٌ مِنْ كُلِّ مُصِیب ةٍ و  خ  لد نْیا إِلَّاالْج نَّة  ف ق دْ فاز  و  م ا الْح یاةُ ا الْقِیام ةِ ف م نْ زُحْزِح  ع نِ النَّارِ و  أُدْخِل 

 مُ ع ل یْكُمْ.لِم ا ف ات  ف بِاللَّهِ ف ثِقُوا و  إِیَّاهُ ف ارْجُوا ف إِنَّ الْم حْرُوم  م نْ حُرِم  الثَّو اب  و  السَّل ا

رٍ ع ق ال : ل مَّا قُبِض  س یْنِ بْنِ عُلْو ان  ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ الْو لِیدِ ع نْ أ بِي ج عْف ح مَّدُ بْنُ ی حْی ى ع نْ س ل م ة  بْنِ الْخ طَّابِ ع نْ مُح مَّدِ بْنِ عِیس ى الْأ رْم نِيِّ ع نِ الْحُ مُ

جُور كُمْ ی وْم  الْقِیام ةِ ف م نْ أُمْ ی ا آل  مُح مَّدٍ كُل  ن فْسٍ ذائِق ةُ الْم وْتِ و  إِنَّما تُو فَّوْن  ب یْتِ ف س لَّم  ع ل یْهِمْ ثُمَّ ق ال  السَّل امُ ع ل یْكُر سُولُ اللَّهِ ص أ ت اهُمْ آتٍ ف و ق ف  بِب ابِ الْ

یب ةٍ و  د ر كٌ لِم ا ف ات  ف بِاللَّهِ ي اللَّهِ ع زَّ و  ج لَّ خ ل فٌ مِنْ كُلِّ ه الِكٍ و  ع ز اءٌ مِنْ كُلِّ مُصِفِیا إِلَّا م تاعُ الْغُرُورِ زُحْزِح  ع نِ النَّارِ و  أُدْخِل  الْج نَّة  ف ق دْ فاز  و  م ا الْح یاةُ الد نْ

و  ل مْ ی ر وْا أ ح داً ف ق ال  ب عْضُ م نْ  نْ حُرِم  الثَّو اب  و  السَّل امُ ع ل یْكُمْ و  ر حْم ةُ اللَّهِ و  ب ر ك اتُهُم  ف ثِقُوا و  ع ل یْهِ ف ت و كَّلُوا و  بِن صْرِهِ ل كُمْ عِنْد  الْمُصِیب ةِ ف ارْض وْا ف إِنَّم ا الْمُص ابُ 

 لْخ ضِرُ ع ج اء كُمْ یُع زِّیكُمْ بِن بِیِّكُمْ ص.ب عْضُهُمْ ه ذ ا ا فِي الْب یْتِ ه ذ ا م ل كٌ مِن  السَّم اءِ ب ع ث هُ اللَّهُ ع زَّ و  ج لَّ إِل یْكُمْ لِیُع زِّی كُمْ و  ق ال 
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 تدبر

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 چرا؟

( یعنی مقصود همان است كه 507، ص10البيان، جاست )مجمع« یُوَلّينا: در اختيار ما قرار دهد»، «یبدلنا»الف. منظور از 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كنند.هایشان سقوط و رشد میدلبستگی

                                                      
 داديبار م يو بقدر شد،يگفته م« : زندهوانی ح »آنان فرمود كه به آن  بیبهتر نص يشده كه آنان توبه كردند و خداوند باغ تیاز ابن مسعود روا.  1

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

 «ءٍ مِنْ سِدْرٍ ق لیلٍو  ب دَّلْناهُمْ بِج نَّت یْهِمْ ج نَّت یْنِ ذ وات يْ أُكُلٍ خ مْطٍ و  أ ثْلٍ و  ش يْ»رسد این عبارت درباره قوم سبأ هم موید همین معنا باشد مي. به نظر  2

 در بجنتیهم بتوان در چنین داللت و شباهتي مناقشه كرد.« بـ»هرچند شاید به خاطر حرف  (16)سبأ/
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مه را رها كند! بلكه او ههاي خود بيفزاید و با مرگ ر داراییخداوند انسان را به دنيا نياورده است تا انسان در دنيا صرفاً ب

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

 ارتقا را طی نماید.

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

 1(:17-15اعتنایی به برخی دیگر )فجر/بی

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

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

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

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

 پس، 

 دهد تغيير و تبدیلی در وجود خود ماست؛ ها رخ میتمام آنچه در قبال این نعمت

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

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

 و ؛–افزاید می

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

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

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

 (143؛ سجده/522گردند )یونس/خود، گرفتار عذابی جاودان می

 ج. ...

 

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

 چه بوده است؟« تاقيم: همانا ما به سوي پروردگارمان راغب و مشرَبِّنا راغِبُونَ إِنَّا إِلی»مقصود آنان از بيان جمله 

                                                      
 ؛ كلّا.و  أ مَّا إِذا م ا ابْت الهُ ف ق د ر  ع ل یْهِ رِزْق هُ ف ی قُولُ ر بِّي أ هان نِ؛ ف أ مَّا الْإِنْسانُ إِذا م ا ابْت الهُ ر ب هُ ف أ كْر م هُ و  ن عَّم هُ ف ی قُولُ ر بِّي أ كْر م نِ.  1

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

 . چنین نیست.كند و روزى را بر او تنگ گیرد، گوید: پروردگارم مرا خوار كرد

 .بُون ثُمَّ قیل  لِلَّذین  ظ ل مُوا ذُوقُوا ع ذاب  الْخُلْدِ ه لْ تُجْز وْن  إِالَّ بِما كُنْتُمْ ت كْسِ .  2

 .ذُوقُوا ع ذاب  الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ ت عْم لُون  . 3
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اميد داریم كه خداوند به جاي آن باغ، باغ بهتري را براي ما جایگزین »الف. اگر منظورشان از جمله قبل، این بوده كه 

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

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

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

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

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

 ج. ...

 

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

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

 (2برد. )همچنين: حدیثمی

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ  راً مِنْها إِنَّا إِلیرَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْ عَسی( »5

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

 (184، ص10نور، ج

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ  رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی عَسی( »6

خورده نبينند. خدا براي تامين و جبران باز است، پس گناهكاران مأیوس نباشند و خود را براي هميشه شكستدست 

 (184، ص10)تفسير نور، ج

 

 «رَبِّنا راغِبُونَ إِنَّا إِلی( »7

 هيچوقت براي بازگشت به خدا دیر نيست.

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

 (184، ص10آوردند. )تفسير نور، ج

 

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

 امورات عالم دست خداوندي است كه بر همه كاري تواناست.

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

 شده باشد، باز هم جبران و دریافت بهتر از آنچه قبال داشته را از خدا انتظار خواهد داشت.
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 14/5/1396   ی عْل مُون  كانُوا ل وْ أ كْب رُ الْآخِر ةِ ل ع ذابُ و   الْع ذابُ ك ذلِك     33 هی( آ68قلم )سوره ( 499

 ترجمه

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

 نكات ترجمه

 الْعَذابُ 

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

 : آبی است كه گوارا و طيب باشد؛عَذُبَ الماءُ

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

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

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

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

 شود.است( به انتهاي شالق گفته می عَذَبآن، جمع )كه  عَذَبة

معجم اند )با این تكثر معانی، برخی از اهل لغت، از اینكه یك اصل واحدي براي تمامی این معانی بيابند اظهار عجز كرده

 (؛259، ص4المقایيس اللغة، ج

اند دو معناي اصلی براي این واژه مطرح كنند، یكی معناي طيب و گوارا، و دیگري به معناي عذاب ردهبرخی سعی ك

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

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

 (554مفردات ألفاظ القرآن، صباشد )« معيشت

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

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

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

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

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

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

رود كه شخص سزاوار تنبيه باشد، اما عذاب لزوما اند كه عقوبت در جایی به كار میگفته« عقوبت»با « عذاب»ر تفاوت و د
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گناه هم این تعبير به كار تنها در مورد كسانی كه مستحق عقوبتند، بلكه در مورد آزار و اذیت اشخاص بیچنين نيست و نه

 (234الفروق فی اللغة، صرود. )می

بار به كار رفته است، كه از ميان مشتقات مختلف این ماده، كاربرد قرآنی آن تنها در  373ن كریم این ماده جمعاً در قرآ

 دوحالت است: 

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

 (12؛ فاطر/53)فرقان/« عَذْبٌ فُراتٌ

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

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

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

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

 «کَذلِكَ الْعَذابُ»

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

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

 به این است كه اساساً عذاب، این گونه است.

 ...«ة خِرَوَ لَعَذَابُ اآل»

حالی كه عذاب آخرت ...( و هم واو استينافيه  توان واو حاليه گرفت )این چنين است عذاب، دررا هم می« و»حرف 

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

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

 حديث

 فرمود:می ( از امام صادق ع روایت شده است كه پدرم1

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

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

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

 206، ص2تفسير العياشی، ج

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

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

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

 

 هاي خود فرمودند:از خطبه ( اميرالمومنين ع در فرازي از یكی2
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خود را در  ننيست، پس بر خویشتن رحمت آرید، شما توا یو بدانيد! كه این پوست نازك را بر آتش سوزان شكيبای

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

ميان دو طبقه از آتش سوزان، همخوابه  پس چگونه خواهد بود وقتی كه قرار گيردرا بسوزاند؟  پاریگ تفته كه  و یاسرازیر شود 

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

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

كه  یاز آتش تافته، گرد گردنت افتد، و غلهای يآن گاه كه طوقها يادر تو راه یافته، چگونه يپير سالخورده كه پير يا

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

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

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

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

النَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِی مَصَائِبِ الدُّنْيَا فَرَأَیْتُمْ جَزَعَ  یالْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا

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

كَبِيرُ هَا الْيَفَنُ الْالنَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِهِ وَ إِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ أَیُّ یعَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَ 

فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ  أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِد یامِعُ حَتَّالَّذِي قَدْ لَهَزَهُ الْقَتِيرُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحَمَتْ أَطْوَاقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاقِ وَ نَشِبَتِ الْجَوَ

 ...لَ السُّقْمِ وَ فِی الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ فَاسْعَوْا فِی فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَاالْعِبَادِ وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ فِی الصِّحَّةِ قَبْ

 

 تدبر

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

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

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

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

 غ رخ داد. صاحبان با

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

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

دهد و خدا حساس استغنا به او دست میگردد و اگيرد و بدان مغرور میالف. اینكه انسان با اموالش مورد امتحان قرار می

كند؛ پندارد و جرات بر معصيت میكند و اسباب و علل ظاهري را مستقل و در عرض خداوند صاحب اثر میرا فراموش می

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

دهد كه چگونه این غرور ناشی از مال، عذاب را به همراه دانش باعث غرور او شد سخن به ميان آورد، و اكنون نشان میو فرزن

 (609، ص30آورد. )تفسير كبير فخر رازي، جمی
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ن ب. اینكه صاحبان باغ تصميم گرفتند كه خود از محصوالت باغ استفاده كنند و نيازمندان را محروم سازند؛ و خداوند ای

را به خودشان برگرداند و خودشان را محروم ساخت؛ همان طور هم قریش هنگامی كه براي جنگ بدر بيرون آمدند سوگند 

خوردند كه پيامبر ص و اصحابش را به قتل رسانند و شكست دهند، اما خدا اوضاع را عليه آنان برگرداند و خودشان به قتل 

( و در واقع، عذابهاي خدا این گونه 244، ص10؛ البحر المحيط، ج609ص، 30رسيدند و شكست خوردند. )تفسير كبير، ج

 گرداند.است كه ترفند افراد را به خودشان برمی

كند، چنانكه اینكه آنان تنها از منافع، بلكه از اصل سرمایه هم محروم میهاي دنيوي چنين است كه شخص را نهج. عذاب

 اي به فقرا كمك نكنند، اما اصل درختان باغ خود را هم از دست دادند.هخواستند از منافع و عایدات باغ خود ذرمی

 د. ...

 

 «كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ( »2

 عذاب آخرت را از این عذاب بزرگتر شمرد. این بزرگتر بودن از چه وجهی مورد نظر است؟

 (376، ص19ما عذاب آخرت هيچ مرگ و انتهایی ندارد. )الميزان، جشود االف. انسان با مرگ از عذابهاي دنيا راحت می

( چرا 550، ص4ب. در این عذاب، سوزاندن اموال بود و سوزاندن آخرت بسيار عظيمتر است )تفسير شریف الهيجی، ج

خرت، با آمدن عذاب، كه در آنجا سوزاندن ظاهر و باطن انسان هم هست، نه فقط اموال او. به تعبير دیگر، هم در دنيا و هم در آ

اي كه در سوزد، مال و اموال است؛ در حالی كه سرمایهاي كه در دنيا میرود؛ اما سرمایهسود و سرمایه هر دو از دست می

 سوزد، همه سرمایه وجودي انسان است.آخرت می

نيست، عذابهایش هم هایش كامال خالص ج. عذاب آخرت كامال خالص است، در حالی كه در دنيا، همان طور كه نعمت

 (291، ص11كامال خالص نيست؛ و لذا عذاب آخرت بسيار شدیدتر و بزرگتر است. )احسن الحدیث، ج

(؛ غافلگيري آخرت بسيار شدیدتر است؛ 244، ص10د. این عذاب به طور ناگهانی آنها را غافلگير كرد )البحر المحيط، ج

 شود.زیرا باطن تمامی اعمال ما آنجا حاضر می

ین فقط یك گونه عذاب بود در حالی كه در آخرت انواع گوناگونی از عذاب در كار است. )كشف االسرار و عدة ه. ا

 (195، ص10االبرار، ج

 و. 

 

 «ونَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُن ... إِنَّا كُنَّا طَاغِي؛ ...إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ؛ ...وَ لَا یَسْتَثْنُونَ( »3

 (184، ص10شود. )تفسير نور، جایمان به كيفر و عذاب آخرت، مانع بخل و ظلم و طغيان می

 

 «لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ ( »4

 «.لو كانوا یعلمون»، بلكه فرمود «لو یعلمون»بعد از اینكه تاكيد كرد كه عذاب آخرت بزرگتر است، نفرمود 



154 

 چرا؟

خواهد تذكر ا میشود داللت بر استمرار و رویه بودن آن فعل دارد. ظاهرهمراه می« فعل مضارع»با « كان»ی فعل الف. وقت

ی به عنوان (؛ بلكه اگر این آگاه3شود )تدبردهد صرف آگاهی از بزرگتر بودن عذاب آخرت، مانع بخل و ظلم و طغيان نمی

 گذارد.قرار گرفت، اثرش را مییك روال در زندگی درآمد و دائما مورد توجه آدمی 

 ب. ...

 

 

 عید سعید فطر    5/4/1396           إِنَّ لِلْمُتَّقین  عِنْد  ر بِّهِمْ ج نَّاتِ النَّعیم    34آیه (68)قلم سوره ( 458

 ترجمه

 هاي نعيم ]= پرنعمت[ است.پيشگان نزد پروردگارشان بهشتبه یقين براي تقوي

 تبریك عید سعید فطر

 كنم.سعيد فطر، عيد بندگی و عبودیت را به همه بندگان خوب خدا تبریك عرض میعيد 

، و اميد بستن به ماه رمضان ماه روزه بود، ماهی براي تقوا و عبودیت؛ و امروز روز عيد است و زمان به ثمر نشستن تقوا

ن اختصاص هاي خدا به متقيبه وعده بسا بهتر باشد امروز را به یكی از آیات ناظررحمت و بخشش خدا. به نظر رسيد چه

 كنندگان بود، ادامه دهيم.دهيم و از فردا بحث قبل را، كه درباره عذاب الهی براي تكذیب

اي از آن را همراه با ترجمه ساده (هیسجاد فهيصح 45 يدعا)وداع امام سجاد ع با ماه رمضان  ياز دعا يفرازدر سال قبل 

هنگام شعري در (؛ اما شب /alketab-http://yekaye.ir/fateha-1-6تهيه كرده بودم كه همان را امسال در كانال گذاشتم )

تواند تاحدودي به منزله ترجمه بياتی به آن افزودم كه اكنون میوداع این ماه یافتم و متناسب با متن دعا، آن را تغيير دادم و ا

 گذارمفقراتی از آن دعا قلمداد شود و به جاي متن سال قبل این را در اینجا می

 !یار انس محفل اي خداحافظ   !پروردگار ماه اي خداحافظ

 هاي وصالخداحافظ اي لحظه  خداحافظ اي عيد پرشور و حال

 تو اي برترین در زمان و زمين  همنشين خداحافظ اي بهترین

 ي نيكیِ خلق و خوفزاینده   آرزومحفل خداحافظ اي 

 1فراقت اليم و غيابت فجيع  خداحافظ اي همدم بس رفيع

 ش بُوَد رفتن تو مدامچه موحِ  خرام  خداحافظ اي مونس خوش

 من ريتو صبح تطه يسحرها   القلبِ من تُرقّ يا حافظاخد

 گاهات تكيهخداحافظ اي شانه  خداحافظ اي ماه ! اي ماه ِ ماه 

                                                      
 عیفج نبودتو  میفراقت ال / عیاست و فقدت فج میفراقت ال.  1

http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-6/
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 ولی نزد نامحرمان بس طویل   خداحافظ اي مومنان را دليل 

 !خداحافظ اي برتر از هر چقدر  هاي قدرخداحافظ اي ماه شب

 در ایام، بس برتر از كاف و الم  خداحافظ اي از همه جا سالم 

 هاي زشتی و ثُلمهشویندهتو    هااي بركت سفره خداحافظ

 نه اندر وداعت شوم نااميد   هایت ماللی رسيدنه از روزه

 1دارخداحافظ اي ماه شب زنده   خداحافظ و الوداع اي نگار

 

 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَ مَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوِْتهِ.

 اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَ یَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ. لسَّلَامُ عَلَيْكَ یَا شَهْرَا

 امِ وَ السَّاعَاتِ.السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَ یَا خَيْرَ شَهْرٍ فِی الْأَیَّ

 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِيهِ الْآمَالُ، وَ نُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ.

  مَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ.وَسَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِینٍ جَلَّ َقدْرُهُ مَوْجُوداً، وَ أَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً، ال

                                                      
 . اصل شعري كه پیدا كردم این بود. دو متن از آن پیدا كردم كه با هم تلفیق كردم: 1

 ات تكیه گاهخداحافظ اي شانه    خداحافظ اي ماه ! اي ماه ِ ماه

 خداحافظ اي ماه شب زنده دار   خداحافظ و الوداع اي نگار

 خداحافظ اي ربّناي غروب   خداحافظ اي آرزوهاي خوب

 خداحافظ اي جمع ِ افالك و خاك   خداحافظ اي رزق و روزي ِ پاك

 خداحافظ اي ماه چشمان ِ تر   خداحافظ اي لحظه هاي سحر

 دیدار هاخدا حافظ اي ماه ِ    خداحافظ اي بغض افطارها

 خداحافظ اي ماه ِ عشق و سرور   خداحافظ اي ختم یاسین و نور

 يكم و كاست يب يا خداحافظ   يماه رو راست يخداحافظ ا

 عنكبوت يسوره  يخداحافظ ا   ماه اشك و سكوت  يخداحافظ ا

 اي اشتیاق ِ نماز خداحافظ   اي قدر زلفت دراز خداحافظ

 اي ماه ِ ارض و سماء خداحافظ   اي لحظه هاي دعا خداحافظ

 ماه آرامش مرتضي يا تو   اي ماه ِ صبر و رضا خداحافظ

 اي خوابهایت ثواب خداحافظ )اي نور اي آفتاب(  آفتاب گرمي يا خداحافظ

 تا بهشت يكش يمرا م يپا تو   سرنوشت نیبهتر يا خداحافظ

 من ریتو صبح تطه يسحرها   من ریماه تقد يا حافظاخد

 اي ماه ِ خوب خدا خداحافظ   سفره هااي بركت  خداحافظ

 ! پروردگار ماه اي خداحافظ    !یار وصف محفل اي خداحافظ

 وصال هاي لحظه اي خداحافظ  ! حال شورو سرر به س اي خداحافظ
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 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيفٍ آنَسَ مُقْبِلًا فَسَرَّ، وَ أَوْحَشَ مُنْقَضِياً فَمَضَّ

 يهِ الْقُلُوبُ، وَ قَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ.السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِ

 سَانِ الشَّيْطَانِ، وَ صَاحِبٍ سَهَّلَ سُبُلَ الْإِحْ یالسَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَ

  بِكَ!حُرْمَتَكَ یالسَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتَقَاءَ اللَّهِ فِيكَ، وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَ

 السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْحَاكَ لِلذُّنُوبِ، وَ أَسْتَرَكَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ!

 ؤْمِنِينَ!الْمُجْرِمِينَ، وَ أَهْيَبَكَ فِی صُدُورِ الْمُ یالسَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَ

 وَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا تُنَافِسُهُ الْأَیَّام

 السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِیهِ الْمُصَاحَبَةِ، وَ لَا ذَمِيمِ الْمُلَابَسَةِ 

 يئَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ، وَ غَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِ

 عَلَيْكَ غَيْرَ مُوَدَّعٍ بَرَماً وَ لَا مَتْرُوكٍ صِيَامُهُ سَأَماً.السَّلَامُ 

 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ، وَ مَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوِْتهِ.

 نَايْالسَّلَامُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِكَ عَنَّا، وَ كَمْ مِنْ خَيْرٍ أُفِيضَ بِكَ عَلَ

 لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَ

 لَيْكَ.السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ، وَ أَشَدَّ شَوْقَنَا غَداً إِ

 …لِبْنَاهُمَاضٍ مِنْ بَرَكَاتِكَ سُ یلَفَضْلِكَ الَّذِي حُرِمْنَاهُ، وَ عَ  یالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَ

 نكات ترجمه

 «النَّعيم»

بر وفق »ش( و است كه اصل آن داللت بر برخورداري از رفاه )ترفّه( و خوشایند بودن معيشت )طيب العي« نعم»از ماده 

 شده است:( از این ماده مشتقات فراوانی ساخته 446، ص5معجم المقایيس اللغة، جامور دارد. )« مراد بودن

وَ نَعْمَةٍ كانُوا ( »11)مزمل/« أُولِی النَّعْمَةِ»)با فتحه ن( مصدر است به معناي متنعم بودن، در ناز و نعمت به سر بردن: « نَعْمَة»

داللت بر وضعيت « نَعمت»اند كه را در این دانسته«( نِعمة»(؛ برخی ویژگی اصلی آن )و تفاوتش با 27)دخان/« فِيها فاكِهِينَ 

طلوب در حال دارد )آنچه نتيجه حصول نعمتهاي مختلف در وضعيت فعلی است؛ و داللت بر مبالغه و فراوانی دارد( اما م

دارد و منظور نوع خاصی از نعمت است كه در مصادیق مختلف نعمت « نوع»داللت بر « فِعلة»)با كسره ن( بر وزن « تنِعم»

« اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ َبيْنَ قُلُوبِكُمْو »( ؛ 18)نحل/« اللَّهِ ال تُحْصُوها مَةَوَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْ»تواند به كار رود: می

 1(817، ص12الكریم، ج)التحقيق فی كلمات القرآن ( 49)قلم/« لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ » (103عمران/آل

                                                      
باشد. قول دیگر یكي نظر رسید قول فوق تناسب بیشتري با آیات داشته . البته در تفاوت اینها اقوال دیگري هم گفته شده است كه به نظر مي 1

بودن )مرّة( دارد )مانند ض ربت( اما  كبارهیداللت بر « ف عله»اند كه وزن دانسته نیرا در ا«( نِعمت»)و تفاوتش با  «ن عمت» ياصل يژگیو راغب است كه

است كه انسان در آن حالت واقع شده  يو آن حالت ،«كویحالت ن» ي( و به معناةدارد )مانند: جِلس« حالت»داللت بر « فِعلة»)با كسره ن( بر وزن « نِعمة»
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راد كثير به ت است و در مورد افمع كثركه اصطالحا ج« نِعَم»شود: یكی به صورت دو گونه جمع بسته می« نِعمت»كلمه 

مورد كمتر جمع قلت است و غالبا در « عُمأنْ»و دیگري به صورت  (20)لقمان/« وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً » رود:كار می

 (179، ص12ج)التحقيق فی كلمات القرآن الكریم،  (112)نحل/« فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ »رود تا به كار میاز ده

ات القرآن الكریم، التحقيق فی كلماند كه داللت بر ثبات و هميشگی بودن نعمت دارد )را برخی صفت مشبهه دانسته« عِيمنَ»

مفردات ( )34)قلم/« عِيمِ جَنَّاتُ النَّ»اند معرفی كرده« نعمت فراوان»صيغه مبالغه دانسته و به معناي و برخی آن را (179، ص12ج

 (815ألفاظ القرآن، ص

 (15فجر/) «فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ »به معناي دیگري را در نعمت قرار دادن است « نَعَّمَ، تنعيم»

 (7فاتحة/) «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ »رود ست و تنها در مورد نيكی رساندن به انسانها به كار مینيكی رساندن به دیگران ا« إِنْعَامأنعَمَ، »

وَ لَئِْن أَذَقْناهُ »كند یكه داللت بر نعمت گسترده م« ضَرَّاء» اسم مفرد است )نه جمع، یا صفت یا مصدر( در مقابل« نَعْمَاء»

 (179، ص12)التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، ج (10هود/)« نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ 

كتاب العين، ) (8غاشية/) «ةٌ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناعِمَ»به كسی گویند كه مورد إنعام قرار گرفتنش واضح و آشكار شده باشد « ناعم»

 (161، ص2ج

اند وده؛ و گفتهبعرب نعمت بزرگی را برخی به معناي شتر معرفی دانسته، از این جهت كه برخورداري از آن براي « نَعَم»

حَمُولَةً وَ  وَ مِنَ الْأَنْعامِ»برند است، درباره چهارپایان اهلی )مشخصا شتر و گاو و گوسفند( به كار می« أنعام»كه جمع آن را كه 

شتر وجود داشته باشد.  انرود كه حتما در ميانشاند زمانی این براي چارپایان اهلی به كار می( و تاكيد كرده142أنعام/) «فَرْشاً

شند، استفاده كرده با «شتر»رسد كه اگرچه احتماال اصل این كلمه را ابتدا براي ( ؛ اما به نظر می815مفردات ألفاظ القرآن، ص)

«  النَّعَمِلُ ما قَتَلَ مِنَمِثْ»اما تدریجا حتی مفرد آن )نَعَم( را براي مطلق چارپایان اهلی به كار برده باشند چنانكه اغلب، آیه 

، 5مقایيس اللغة، جمعجم الاند. )اند؛ و دیگران هم این كلمه را شامل حال همه بهائم دانسته( را مختص شتر ندانسته95)مائده/

 (446ص

خواهد بيان كند كه نعمتی باشد و گویی میمی« بِئْسَ»رود و در مقابل كردن به كار می« مدح»اي است كه براي هكلم« نِعْمَ »

( 815مفردات ألفاظ القرآن، ص) (74زمر/ «فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ »، (44ص/)« نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ »ل حال شخص شده است. شام

ت درآمده و با این بوده است كه به حاطر سهولت در تلفظ به این صور«( نَعِمَ »اند كه در اصل، فعل )بر وزن برخی توضيح داده

 ( 181، ص12التحقيق فی كلمات القرآن الكریم، جي انشایی به خود گرفته است )به معناي: چه خوب است...( )تغيير معنا

گري براي تلفظ در آن كه به خاطر این تقارن دو ميم، مجددا تخفيف دی ؛«ما»است به اضافه « نِعْمَ »همين تعبير « نِعِمَّا»

 (271)بقره/« عِمَّا هِیَإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِ»صورت گرفته است 

 كه در فارسی از معادل«( ال»رود )نقطه مقابل اي است كه براي جواب مثبت دادن به یك سوال به كار میهم كلمه« نَعَمْ »

مثبت همواره براي تایيد مضمون سوال است، اگر سوال « نَعَم»این تفاوت را دارد كه « بَلی»با « نَعَم»كنيم. البته استفاده می« آري»

                                                      
عبارت است از آنچه خداوند بر گوید مي« نِعمت»را مصدر دانسته، درباره « ن عمت»فارس هم پس از اینكه ابن (814است: )مفردات ألفاظ القرآن، ص

 (446، ص5اش اعطا فرموده است )معجم المقاییس اللغة، جبنده
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كلمه با (؛ اما وقتی سوال به صورت منفی باشد، 44أعراف/) «ا قالُوا: نَعَمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّ »باشد كه واضح است 

( در حالی كه 172أعراف/)« : آیا من پروردگار شما نبودم؟ بله، بوديأَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلی»شود: آن مطلب منفی رد می «یبَل»

شد: آري، تو دادند: نعم، معنایش این میشود )یعنی اگر در این آیه پاسخ میهمچنان مضمون منفی تایيد می« نَعَم»با كلمه 

 (146مفردات ألفاظ القرآن، ص) پروردگار ما نبودي!(

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 144و مشتقات آن جمعاً « نعم»ماده 

 «جَنَّاتِ النَّعيم ...قينَ إِنَّ لِلْمُتَّ»

دن، اگر داللت كه در مقام خبر است، بر آن مقدم شده؛ و این مقدم ش« للمتقين»اسم إنّ است و « جنات»در این عبارت، 

د: براي متقين بر حصر نداشته باشد )= فقط براي متقين، نزد پروردگار جنات نعيم هست(، حداقل داللت بر تاكيد شدید دار

 د پروردگارشان جنات نعيم است.است كه نز

 حديث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

به هر كس  ،تمسلّما زمين از آن خداس»فرماید[ ایم كه: ]این آیه كه میاي از[ حضرت علی ع یافتهما در كتاب ]نوشته

هيم برد؛ و مين را به ارث خوامن هستم و اهل بيت من كه ز« است پيشگانتقويدهد و سرانجام از آن یبخواهد به ميراث م

 ؛ و زمين تمامش براي ما خواهد بود...«پيشگانتقوي»مایيم آن 

 279، ص5الكافی، ج

 :الَقَع الِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْكَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَ

ا وَ َأهْلُ بَيْتَِی الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ َو وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ اْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَ

 1...نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا

 

ند: این آیه درباره ؛ فرمود«پيشگانمَثَلِ بهشتی كه وعده داده شده است به تقوي»صادق ع سوال شد درباره آیه ( از امام 2

 اند اهل بهشت و مغفرت.پيشگان؛ و آناناند تقويحضرت علی ع و اوالد و شيعيان اوست؛ آنان

 417تفسير فرات الكوفی، ص

حْمَسِیُّ قَالَ كُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ ْبنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيَم الْقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ 

  قَالَ:نِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَعَحَدَّثَنِی أَبُو یَحْيَی الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ عَنْ طُعْمَةَ الْجُعْفِیِّ 

                                                      
نْه ا ف إِنْ ت ر ك ه ا أ وْ أ خْر ب ه ا ف أ خ ذ ه ا ر جُلٌ مِن  الْمُسْلِمِین  أ رْضاً مِن  الْمُسْلِمِین  ف لْی عْمُرْه ا و  لْیُؤ دِّ خ ر اج ه ا إِل ى الْإِم امِ مِنْ أ هْلِ ب یْتِي و  ل هُ م ا أ ك ل  مِ ف م نْ أ حْی ا.  1

ر  الْق ائِمُ ع مِنْ أ هْلِ ب یْتِي بِالسَّیْفِ ف ی حْوِی ه ا ق  بِه ا مِن  الَّذِي ت ر ك ه ا ف لْیُؤ دِّ خ ر اج ه ا إِل ى الْإِم امِ مِنْ أ هْلِ ب یْتِي و  ل هُ م ا أ ك ل  ح تَّى ی ظْه مِنْ ب عْدِهِ ف ع م ر ه ا و  أ حْی اه ا ف هُو  أ ح 

 ض  فِي أ یْدِیهِمْ. ص و  م ن ع ه ا إِلَّا م ا ك ان  فِي أ یْدِي شِیع تِن ا ف إِنَّهُ یُق اطِعُهُمْ ع ل ى م ا فِي أ یْدِیهِمْ و  ی تْرُكُ الْأ رْو  ی مْن ع ه ا و  یُخْرِج هُمْ مِنْه ا ك م ا ح و اه ا ر سُولُ اللَّهِ
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قَالَ هِیَ ِفی عَلِیٍّ وَ أَوْلَادِهِ وَ شِيعَتِهِمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ»سُئِلَ سَيِّدِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ 

 1وَ هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.

 

 ه امام باقر ع به من فرمود:گوید ك( جابر می3

 اهل بيت را دوست دارد؟آیا كسی كه ادعاي شيعه بودن دارد كافی است كه بگوید كه ما  جابر!

 به خدا سوگند شيعه ما نيست مگر كسی كه تقواي الهی در پيش گيرد و او را اطاعت كند؛ 

يكی با والدین و نیاد خدا بودن و روزه و نماز و  داري و زیاد بهشوند مگر به تواضع و خشوع و امانتو آنها شناخته نمی

ر مورد مردم جز داشتن زبانشان درسيدگی به همسایگانِ نيازمند و مسكين و بدهكار و یتيم و راستگویی و تالوت قرآن و نگه

 شان آنها را امين خود بدانند.بخوبی، و اینكه طائفه

 شناسم!ا با این اوصاف نمی! امروزه من هيچكس ریَا ابْنَ رسولِ اللَّهگفتم: 

وست دارم هاي مختلف تو را حيران نكند كه گمان كنی كه كافی است كسی بگوید علی ع را دفرمود: جابر! راه و روش

رسول اهلل ص  چرا كه -گفت رسول اهلل ص را دوست دارم ام و با این حال اهل عمل نباشد! و اگر میو والیت او را پذیرفته

اي او رهذنمود، آن محبتش كرد و به سنت او عمل نمیو در عين حال از سيره او پيروي نمی –ی ع است برتر از حضرت عل

 بخشيد. پس تقواي الهی پيشه كنيد و به طاعت او عمل نمایيد.را سود نمی

از آتش نداریم؛  اينامهیابد؛ و ما با خود برائتجابر! به خدا سوگند كسی جز با اطاعت خداوند تبارك و تعالی تقرب نمی

 و هيچكس بر خدا هيچ حجتی ندارد: 

ند كسی كه مطيع خداوند باشد اوست كه والیت ما را پذیرفته و ولیّ و دوست ماست؛ و كسی كه نسبت به خداو

 كار باشد، او دشمن ماست؛ معصيت

 داري.و به والیت ما نتوان رسيد جز با عمل و خویشتن

 74، ص2الكافی، ج

                                                      
 اند در روایات فراواني آمده است از جمله:. این مضمون كه حضرت علي ع و پیروانش مصداق متقین 1

 أ بِي ط الِبٍ ع د خ ْلتُ ع ل ى [ ع لِي  بْنُ[ ق ال : ق ال  ]أ مِیرُ الْمُؤْمِنِین  أ بِیهِ ع نْ آب ائِهِ ]ع نِي ج عْف رُ بْنُ أ حْم د  الْأ زْدِي  مُع نْع ناً ع نْ ج عْف رِ بْنِ مُح مَّدٍ ع نْفُر اتٌ ق ال  ح دَّث 

[ اضون ]ر اضِین  ك  ع نْك  راض ]ر اضِیاً[ و  أ صْب ح  كُل  مُؤْمِنٍ و  مُؤْمِن ةٍ ع نْك  رع لِي  ع نْك  ر اضٍ و  أ صْب ح  ]و [ اللَّهُ ر ب ر سُولِ اللَّهِ ص ف ق ال  ك یْف  أ صْب حْت  و  اللَّهُ ی ا 

[ ف ادْعُ اللَّه  م ا یُرِیدُ ق ال  ]قُلْتُ ي  الْمُت و فَّاةُ ق بْل  ن فْسِك  ق ال  أ ب ى اللَّهُ فِي عِلْمِهِ إِلَّافْسِإِل ى أ نْ ت قُوم  السَّاع ةُ ق ال  قُلْتُ ی ا ر سُول  اللَّهِ ق دْ نُعِی تْ إِل یْك  ن فْسُك  ف ی ا ل یْت  ن 

 أ بِي ط الِبٍ أ مِیرُ الْمُؤْمِنِین  ینِي ل ك  ل ا یُر د  ق ال  ف د ع ا ع لِي  ]بْنُى أُؤ مِّن  ف إِنَّ ت أْمِ[ ب عْد  و ف اتِك  ق ال  ی ا ع لِي  ادْعُ لِن فْسِك  بِم ا تُحِب  ح تَّلِي بِد ع و اتٍ تُصِیبُنِي ]یُصِیبُنِي

م و دَّتِهِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِین   عُ ف د ع ا بِت ثْبِیتِف ق ال  ر سُولُ اللَّهِ ص آمِین  ف ق ال  ی ا ع لِي  ادْ [ اللَّهُمَّ ث بِّتْ م و دَّتِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِین  و  الْمُؤْمِن اتِ إِل ى ی وْمِ الْقِی ام ةِ ]ق ال ع

وا و  ع مِلُوا الصَّالِحاتِ آم نُ  [ ص آمِین  ف ه ب ط  ج بْر ئِیلُ ع ف ق ال  إِنَّ الَّذِین لُ اللَّهِ ]النَّبِيُ و  الْمُؤْمِن اتِ إِل ى ی وْمِ الْقِی ام ةِ[ ح تَّى د ع ا ث ل اث  م رَّاتٍ كُلَّم ا د ع ا د عْو ةً ق ال  ر سُو

)تفسیر  [ و  ِشیع تُهُ.[ ع لِي  ]بْنُ أ بِي ط الِبٍ بِهِ ق وْماً لُدًّا ف ق ال  النَّبِي  ص الْمُتَّقُون  ]الْمُتَّقِین  س ی جْع لُ ل هُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ف إِنَّما ی سَّرْناهُ بِلِسانِك  لِتُب شِّر  بِهِ الْمُتَّقِین  و  تُنْذِر  

 (252فرات الكوفي، ص
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ضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّأَبُو عَلِیٍّ 

 :جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ

وَ أَطَاعَهُ وَ مَا كَانُوا  الْبَيْتِ فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَی اللَّهَ يُّعَ أَنْ یَقُولَ بِحُبِّنَا أَهْلَقَالَ لِی یَا جَابِرُ أَ یَكْتَفِی مَنِ انْتَحَلَ التَّشَ

تَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَاِء لَاةِ َو الِْبرِّ بِالْوَالِدَیْنِ وَ الاللَّهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّ یُعْرَفُونَ یَا جَابِرُ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التَّخَشُّعِ وَ الْأَمَانَةِ وَ كَثْرَةِ ذِْكرِ

اءَ عَشَائِرِهِمْ وا أُمَنَرْآنِ وَ كَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَ كَانُوَ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْغَارِمِينَ وَ الْأَیْتَامِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ تِلَاوَةِ الْقُ

 .فِی الْأَشْيَاءِ

 !فَةِقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا نَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَداً بِهَذِهِ الصِّ

 لَا یَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَّالًا فَلَوْ قَالَ إِنِّی أُحِبُّ فَقَالَ یَا جَابِرُ لَا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ یَقُولَ أُحِبُّ عَلِيّاً وَ أَتَوَلَّاهُ ثُمَّ

ا عِنْدَ اهُ شَيْئاً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْمَلُوا لِمَفَرَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرٌ مِنْ عَلِیٍّ ع ثُمَّ لَا یَتَّبِعُ سِيرَتَهُ وَ لَا یَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ مَا نَفَعَهُ حُبُّهُ إِیَّ -رَسُولَ اللَّهِ 

يْهِ أَتْقَاهُمْ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ مَا یُتَقَرَّبُ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْرَمُهُمْ عَلَ 

النَّارِ وَ لَا عَلَی اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِیٌّ وَ مَنْ كَانَ  لَّا بِالطَّاعَةِ وَ مَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ إِلَی اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِ

 رَعِ.لِلَّهِ عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَ مَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَ

 

 اند: ما نزد امام صادق ع بودیم كه فرمود: سلمه و حسين بن ثویر گفته(  یونس و مفضل و ابی4

هاي زمين و كليدهایش نزد ماست و اگر بخواهم با یكی از پاهایم اشاره كنم كه آنچه از طال داري بيرون بریز، گنجينه

روي زمين كشيد و زمين شكاف برداشت و سپس با دست اشاره  چنين خواهد كرد. سپس با یكی از پاهایش اشاره كرد و خطی

كرد و تكه طالیی به اندازه یك وجب بيرون افتاد. آن را برداشت و فرمود: خوب و هوشيار نگاه كنيد كه شك نكنيد؛ سپس 

 درخشيدند.هاي فراوانی روي زمين افتاده بود كه روي همدیگر ریخته شده و میفرمود به زمين بنگرید؛ و بناگاه تكه

 برخی از ما گفتند: فدایتان شویم. اینها به شما داده شده است در حالی كه شيعيان شما نيازمندند؟!

هاي نعيم ]= سراسر فرمود: همانا خداوند بين ما و شيعيانمان در دنيا و آخرت جمع خواهد كرد و آنها را وارد بهشت

 زوان[.مان را وارد حجيم ]= آتش فركند، و دشمننعمت[ می

 474، ص1الكافی، ج؛ 374، ص1، جبصائر الدرجات

عَْن یُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَِّل بْنِ عُمََر َو أَبِی [ الْخَيْبَرِي]ِحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُْن مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَِن الْحِمْيَرِيِّ 

 :الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالُواسَلَمَةَ السَّرَّاجِ وَ 

ِرجْلَیَّ أَخْرِجِی مَا فِيكِ مِنَ الذَّهَبِ  يكُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَ مَفَاتِيحُهَا وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ َأقُولَ بِإِحْدَ

بْرٍ فَتَنَاوَلَهَا ِرجْلَيْهِ فَخَطَّهَا فِی الْأَرْضِ خَطّاً فَانْفَجَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَأَخْرَجَ سَبِيكَةَ ذَهَبٍ قَدْرَ شِ يإِحْدَلَأَخْرَجَتْ قَالَ فَقَالَ بِ

بَعْضٍ یَتَلَأْلَأُ فَقَالَ لَهُ  یئِكُ فِی الْأَرْضِ كَثِيرَةٌ بَعْضُهَا عَلَفَقَالَ انْظُرُوا فِيهَا حِسّاً حَسَناً لَا تَشُكُّوا ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فِی الْأَرْضِ فَإِذَا سَبَا

تِ النَّعِيمِ يعَتِنَا الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ یُدْخِلُهُمْ جَنَّابَعْضُنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ أُعْطِيتُمْ كُلَّ هَذَا وَ شِيعَتُكُمْ مُحْتَاجُونَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَجْمَعُ لَنَا وَ لِشِ

 وَ یُدْخِلُ عَدُوَّنَا الْجَحِيمَ.
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 تدبر

 «إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيم( »1

 منظور از جنات نعيم چيست؟

به « نعيم»در واقع، این اضافه شدن   (213، ص5)تفسير الصافی، جهایی كه در آن جز تنعم خالص نيست. الف. بهشت

( برخالف 381، ص19ها فقط نعمت است و خبري از نقمت نيست. )الميزان، جدهد كه در این بهشتیها نشان مبهشت

 (509، ص10البيان، جهاي دنيوي كه باالخره زحمت و مشقتی در آنها هست )مجمعباغ

تفسير )هاست ست و این معكوس كردنش براي نشان دادن كثرت و مبالغه در این نعمت«هاهاي بهشتنعمت»ب. مقصود 

 (140، ص4الصافی، ج

در قرآن كریم به صورت مطلق بياید مقصود نعمت والیتِ ]پيامبر ص و اهل بيت ع[ است، از آن جهت « نعيم»ج. هرگاه 

ها، كه این استفاده صحيح است كه موجب ها و نيز راه استفاده صحيح از نعمتكه مسيري است براي دریافت تمامی نعمت

هاي نعيم، (؛ پس بهشت354، ص20؛ و ج381، ص19اي انسان نعمت شود، نه نقمت. )الميزان، جواقعا بر شود نعمتمی

 (4آید )حدیثهایی است كه در اثر پيروي از والیت پيامبر ص و اهل بيت ع به دست میبهشت

؛ ابِقُونَ السَّابِقُونَوَ السَّ»سوره واقعه:  12-10است به داللت آیات « مقربين»هاي بهشت است كه از آنِ د. باالترین مرتبه

 «مفِی جَنَّاتِ النَّعِي ؛أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

 ه. ...

 

 «إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيم( »2

بياید؛ اما در این آیه در آخر كالم آمده « إن»است و جایگاه عادیش این است كه بالفاصله بعد از « اسم إن« »جنات نعيم»

كند. بسته به اینكه تاكيد را بر كدام فراز بگذاریم معانی متعددي از آیه قابل است؛ كه همين تاكيدي را بر كلمات قبلی ایجاد می

 تواند مد نظر بوده باشد:استنباط است كه همگی می

 است كه خداوند جنات نعيمی را نزد خود مهيا فرموده است.« براي متقين»الف. 

 برایشان جنات نعيمی معيا فرموده است.« نزد خود»است این است كه پروردگارشان ب. آنچه خاص متقين 

 است« هاي نعيمبهشت»ها، آن هم ج. بهشتی كه براي متقين نزد پروردگارشان مهيا شده، نه یك بهشت، بلكه بهشت

 د. ...

 

 «إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيم» (3

 كه: اگر توجه كنيم

 رسيد )همين آیه(؛ و« جنات نعيم»توان به : با تقوا است كه می1مقدمه
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-11؛ واقعه/الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِيمجایگاهی است كه براي مقربان در نظر گرفته شده است )« جنات نعيم. »2مقدمه

 (؛ و 12

( 183بقره/ ؛لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ...كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ وزه )با همين اعمال ساده شریعت مانند ر« متقی شدن»و « تقوي. »3مقدمه

 یوَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَ ...حُبِّهِ  یالْمالَ عَل یوَ آتَ ...مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ و ایمان و نماز و كمك به نيازمندان و وفاي به عهد و صبر )

 آید؛( به دست می177ن؛ بقره/أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُو ...وَ الصَّابِرینَ  ...الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ 

 نتيجه:

شود؛ و نيازي نيست یابيم كه راه رسيدن به باالترین مقامات قرب، با عمل به همين تعاليم ساده شریعت حاصل میدرمی

 باطن آنها كسی جز خدا خبر ندارد. هاي عجيب و غریب برآمدن و پيروي از برخی مدعيانی كه ازبه درصدد راه

 1حکایت

رفت، و از ایشان می -كه دستی در سير و سلوك داشت  -معروف بود كه هركس نزد مرحوم آیت اهلل خوشوقت 

 فرمود: انجام واجب و ترك محرمات. همين!خواست، ایشان میدستورالعمل می

داشته « تقوي»ن نيست؛ سخن خداست. خداوند فرموده است یكبار از ایشان در این باره سوال شد. فرمودند: این حرف م

 باشيد تا به همه چيز برسيد. تقوي هم یعنی عمل به دستورات خدا؛ دستورات خدا هم یعنی انجام واجب و ترك حرام.

 2حکایت

كردند یمهمترین توصيه مرحوم آیت اهلل بهجت به اغلب كسانی كه براي گرفتن دستور سير و سلوك به ایشان مراجعه م

یعنی نيازي نيست دنبال ذكر و ورد و « دانيد را خدا به شما خواهد آموخت.دانيد عمل كنيد، آنچه نمیبه آنچه می»این بود كه: 

 دانيد عمل كنيد؛ خود راه بگویدت كه چون باید رفت.كارهاي عجيب و غریب باشيد؛ همان را كه خدا گفته و شما می

 

 

 15/5/1396                   ك الْمُجْرِمین   الْمُسْلِمین  ف ن جْع لُ أ    35 هی( آ68قلم )سوره ( 500

 ترجمه

 شدگان در برابر حقيقت[ را همانند مجرمان قرار دهيم؟!آیا پس ]انتظار دارید[ مسلمانان ]= تسليم

 شأن نزول

در مقابل بالیی كه بر صاحبان باغ نازل شد و خداوند آن را به عنوان مایه عبرت كفار معرفی كرد، از حال متقين خبر داد 

 هاي پرنعمت دارند. كه نزد پروردگارشان بهشت

( نازل شد، كفار قریش گفتند: اگر إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيمِدر این زمينه روایت شده است كه وقتی این آیه )

اي وجود داشته باشد، حظ و بهره ما از آن، از شما بيشتر خواهد بود؛ و نيز نقل شده كه گفتند: همان طور چنان باغهاي بهشتی



163 

هد داد. كه خداوند در دنيا ما را بر شما برتري داد در آخرت هم بر شما برتري خواهد داد و الاقل به اندازه شما به ما هم خوا

 «آیا پس ]انتظار دارید[ مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهيم؟»پس این آیه نازل شد كه: 

 2451، ص10البحر المحيط فی التفسير، ج

 حديث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

 نم؛است و جههمانا آنچه هست حق است و باطل، ایمان است و كفر، علم است و جهل، سعادت است و شقاوت، بهشت 

اش سينه خداوند براي هيچ مردي دو دل در»و هرگز حق و باطل در دل كسی جمع نشود كه خداوند متعال فرموده است 

 (؛4)احزاب/« نگذاشته است

اعت از هركسی و همانا مردم هالك شدند آن هنگام كه بين امامان هدایت و پيشوایان كفر تفاوتی نگذاشتند و گفتند اط

ه خداوند سبحان كپيامبر ص تكيه زند واجب است، نيكوكار باشد یا بدكار، و از این راه وارد شدند؛ در حالی  كه بر جایگاه

شود؟! چگونه می دهيم؟ شما را چهآیا پس مسلمانان ]= تسليم شدگان در برابر حق[ را همانند مجرمان قرار می»فرموده است: 

 (36-35)قلم/« كنيد؟!حكم می

 58ص ،90ج و  82ص ،66ج األنوار، بحار

 :قَالَ ع نِينَالْمُؤْمِ أَمِيرِ عَنْ الْقُرْآنِ كِتَابِ فِی الْآتِی بِالْإِسْنَادِ النُّعْمَانِیِّ، تَفْسِيرُ

 قَلْبِ  فِی اطِلُالْبَ وَ الْحَقُّ یَجْتَمِعَ لَنْ نَارٌ وَ جَنَّةٌ وَ شِقْوَةٌ سَعَادَةٌ وَ وَ  جَهْلٌ وَ عِلْمٌ وَ كُفْرٌ وَ ِإیمَانٌ وَ بَاطِلٌ وَ حَقٌّ هُوَ إِنَّمَا ... وَ

 الْكُفْرِ أَئِمَّةِ نَبَيْ وَ الْهُدَي أَئِمَّةِ  بَيْنَ سَاوَوْا حِينَ النَّاسُ هَلَكَ مَاإِنَّ وَ« جَوْفِهِ فِی قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ  ما» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ امْرِئٍ

 الْمُسْلِمِينَ  نَجْعَلُ فَ أَ» سُبْحَانَهُ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ قِبَلِ مِنْ فَأْتُوا فَاجِراً أَوْ كَانَ بَرّاً ص النَّبِیِّ مَقَامَ قَامَ مَنْ لِكُلِّ مَفْرُوضَةٌ الطَّاعَةَ إِنَّ قَالُوا وَ

 «...تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما كَالْمُجْرِمِينَ

 

 فرمایند:عاي كميل می( اميرالمومنين ع در فرازي از د2

اي به عذاب كردن منكرانت؛ و ات[ من یقين دارم كه اگر نبود كه حكم كرده]خدایا با توجه به فضل و رحمت گسترده

كردي، و براي هيچكس قرارگاه اي جاودانه ]در آتش[ ماندن دشمنانت را، حتما آتش ]جهنم[ را سرد و سالمت میمقدر فرموده

اي كه آن را از كافریان پر سوگند خورده -هایت تو مقدس استاي خدایی كه نام -گذاشتی؛ وليكن و جایگاهی در آن نمی

اي كه ثناي تو عظيم  –(، و دشمنانت را در آن جاودانه باقی گذاري؛ و تو 119)هود/« اعم از جنيان و انسانها، همگی»كنی، 

                                                      
 النَّعیمِ ج نَّاتِ ر بِّهِمْ عِنْد   لِلْمُتَّقین  إِنَّ: فقال المتقون، هم و أضدادهم بحال أخبر الجنة، أصحاب ببالء بالءهم شبه و قریش كفار بال أنه تعالى ذكر لما.  1

 اللّه فضلنا قالوا: مقاتل قال و. ك الْمُجْرِمِین  الْمُسْلِمِین  ف ن جْع لُ أ : فنزلت الحظ، أكثر فیها فلنا جنة ثم كان إن: قریش قالت اآلیة هذه نزلت لما أنه روي و... 

 على توقیف فیه استفهام هو العاصي، و المطیع یتساوى ال أي: ف ن جْع لُ أ : تعالى فأجاب فالمشاركة، إال و اآلخرة، في علیكم یفضلنا فهو الدنیا، في علیكم

 توبیخ و قالوا ما خطأ
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آیا پس ]انتظار دارید[ كسی را كه مومن است همانند »فرمودي: فرمودي، در همان ابتدا در حالی كه كریمانه انعام می -است 

 (18)سجده/« كسی باشد كه فاسق است؟ قطعا یكسان نيستند

 336ص ،3ج الحسنة، باألعمال اإلقبال؛ 848ص ،2ج المتهجد، مصباح

 .شَعْبَانَ مِنْ النِّصْفِ لَيْلَةِ فِی الدُّعَاءِ بِهَذَا ویَدْعُ سَاجِداً ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يرَأَ النَّخَعِیَّ زِیَادٍ بْنَ كُمَيْلَ أَنَّ رُوِيَ

 سَلَاماً  وَ بَرْداً كُلَّهَا النَّارَ لَجَعَلْتَ مُعَانِدِیكَ ِإخْلَادِ مِنْ بِهِ قَضَيْتَ وَ جَاحِدِیكَ تَعْذِیبِ مِنْ بِهِ حََكمْتَ مَا لَا لَوْ َأقْطَعُ فَبِالْيَقِينِ... 

 أَنْ  وَ «أَجْمَعِينَ النَّاسِ  وَ  الْجِنَّةِ مِنَ» الْكَافِرِینَ مِنَ تَمْلَأَهَا أَنْ أَقْسَمْتَ أَسْمَاؤُكَ تَقَدَّسَتْ لَكِنَّكَ مُقَاماً  لَا وَ مَقَرّاً فِيهَا لِأَحَدٍ كَانَ مَا وَ

 «یَسْتَوُونَ ال فاسِقاً كانَ كَمَنْ مُؤْمِناً كانَ فَمَنْ أَ» مُتَكَرِّماً بِالْإِنْعَامِ تَطَوَّلْتَ وَ مُبْتَدِئاً قُلْتَ ثَنَاؤُكَ جَلَّ أَنْتَ وَ الْمُعَانِدِینَ فِيهَا تُخَلِّدَ

 تدبر

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »1

كنند چون لطف و رحمت خداوند گسترده است پس جهنمی در كار نيست و خداوند همه را بهشت اي گمان میعده

 نگرند. بُعدي مید. مشكل اینها در آن است كه مساله را تنها تكبرمی

منطق نيست، بلكه اگر رحمتی هم دارد بله، رحمت خدا گسترده است؛ اما خداوند رحمتش بر اساس احساسات بی

با كسانی  اند همسانهماهنگ با عدل و حكمت و سایر صفات اوست، و اینكه كسانی را كه در برابر حق و حقيقت تسليم بوده

پرستان، و هم تشویقی است براي مجرمان )كه اعتنایی است در حق حقایستادند، هم ظلم و بیقرار دهد كه در برابر حق می

رتبه خوبان خواهند بود!(؛ پس چنين برداشتی هم با عدالت و لطف او در حق خوبان ناسازگار است و رغم هر جرمی، همعلی

 ان.هم با حكمت او در حق گنهكار

 نکته تخصصی خداشناسی و فلسفه دین

رود(، تمسك به همين گسترده امروزه یكی از ادله پلوراليسم دینی )بدین معنا كه هركسی با هر دینی باشد به بهشت می

بعدي به انسان و بودن رحمت خداست. در حالی كه نقطه ضعف این تحليل آن است كه، طبق توضيح فوق، نگاهی تك

 سرنوشت او دارد.

خواهد بفرماید كه اگرچه اقتضاي رحمت تو خاموشی آتش جهنم شاید به همين جهت است كه در دعاي كميل، وقتی می

دهد قرار می« تقدست اسمائك»است، اما آتش جهنم حتما گنهكاران را در بر خواهد گرفت؛ مقدمه كالمش را عبارت 

و ... « حكيم»و « عادل»هستی، اما « رحمن»این است كه اگرچه كنی، (؛ یعنی علت اینكه جهنم را سرد و سالمت نمی2)حدیث

 توان به بهانه یك اسم، بقيه اسمائت را نادیده گرفت.نيز هستی، و همه اسماء تو مقدس است و در تحليل امور عالم، نمی

 

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »2

 ترین جرم و جرمی نابخشودنی است.كفر ورزیدن و تسليم حق و حقيقت نشدن، بزرگ
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 نکته تخصصی تفسیری

هایی است كه در مقابل آن به كار رفته هاي پی بردن به معنا و لوازم معنایی یك واژه، توجه به واژهیكی از مهمترین راه

روش در فهم قرآن  اي، یافتن مقابالت آن كلمه بسيار رهگشاست. ایناي از هر كلمهاست و براي پی بردن به مراد هر گوینده

شود اگر اسالم بر كسی عرضه كریم هم كاربرد دارد، پس، از تقابلی كه در این آیه بين مسلمان و مجرم برقرار كرده، معلوم می

كه ناظر  -آلود آیه و نيز سياق آیات شد و او مسلمان نشد، قطعا مجرم است، آن هم جرمی نابخشودنی، و چرا كه لحن عتاب

كه داللت بر ثبوت فعل در فاعل دارد، همگی بر ثبوت این جرم و « اسم فاعل»و استفاده از  –افراد است  به وضعيت اخروي

 عدم نادیده گرفتن آن داللت دارند.

 دردلی با دوستداران قرآن

روز داند بقدري با فرهنگ و معارف قرآن كریم بيگانه است كه چند اي كه خود را اهل تحقيق میبينم روحانیوقتی می

 به را عمري كه ساله 72 طلبه یك عنوانبه من ... بگذاریم كنار را مومن و كافر به ها انسان بندي تقسيم باید»پيش گفته است 

 مسالم به را هاانسان جدید بنديتقسيم و بگذاریم كنار را بنديتقسيم این باید كه گویممی بودم مشغول عرصه این در پژوهش

 او دست كند وگوگفت خواهدمی و نيست دستبه ساتور و است دوستصلح كه هركس كه معنیبدین .كنيم مطرح محارب و

سال از خدا عمر گرفته و خود را هم طلبه  72پرسم آیا واقعا این شخص كه از خود می« .ببوسيم را او روي و بفشاریم را

« كفر»هایش را در برابركلمه خانوادهو هم« ایمان»لمه آیه ك 126خواند یكبار هم قرآن نخوانده است؟ قرآنی كه حداقل در می

 بندي را در ذهن هر مسلمانی تثبيت كرده است.هایش قرار داده و این تقسيمو همخانواده

داند؛ آنگاه این پيرمردي براي مجرم دانستن كافی می -البته اگر از روي عناد و لجاجت باشد –آیه حاضر، مسلمان نشدن را 

دهد تقسيم انسانها به مومن و كافر را حذف كنيم صرفا چون عده اي به نام داعش از آن شمرد پيشنهاد میكه خود را طلبه می

 اند(ها در طول تاریخ از آن سوءاستفاده كردهمعاویهاند. )پس اصل قرآن را هم كنار بگذاریم چون سوءاستفاده كرده

 را در آیات بعدي زیر سوال نبرده است: « كنددرس خواندن كسی كه این چنين حكم می»و « طلبگی»آیا قرآن 

 إِنَّ الْقِيامَةِ یَوْمِ یإِل بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْتَخَيَّرُونَ؛  لَما فيهِ لَكُمْ تَدْرُسُونَ؛ إِنَّ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ تَحْكُمُونَ؛ أَمْ كَيْفَ لَكُمْ ما»

شما  براي گيرید؛ كهدر آن درس می كه است كتابی شما براي آیا! كنيد؟می حكم چگونه شده؟ چه را : شماتَحْكُمُونَ لَما لَكُمْ

 حكم خواست دلتان چه هر كه ایدگرفته رسا یسوگندهای[ ما از] قيامت روز تا شما اینكه یابرگزینيد؟ چه هر در آن است

 (38-36)قلم/« كنيد؟

 خداوند عاقبت همه ما را ختم به خير كند.

 تذکر

 (.1گيرند مرور كنيم )حدیثچه خوب است یكبار دیگر حدیث اميرمومنان ع را در مورد كسانی كه این مرزها را جدي نمی

 

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »3
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اي از كفار ادعا كردند اگر آخرتی باشد اند عدهانكه در شان نزول این آیه گفته شده و اغلب مفسران هم اشاره كردهچن

 عطا خواهد كرد و این آیه در رد آنهاست. –یا الاقل به اندازه آنان  –خداوند در آنجا هم به ما بيش از مسلمانان 

در حالی كه فرموده « آیا انتظار دارید مجرمان را مانند مسلمانان قرار دهيم» فرمود:القاعده باید میاما اگر چنين است علی

 چرا؟« دهيم؟آیا مسلمانان را همانند مجرمان قرار می»

« دهيم؟آیا مجرمان را مانند مسلمانان قرار می»گفت: الف. رد سخنان كافران، اگر صرفاً از باب عدالت خدا باشد، باید می

اي است كه خداوند براي مسلمانان قرار داده ینجا مطلب، نه فقط از باب عدالت، بلكه از باب كرامت ویژهرسد ااما به نظر می

ام كه انتظار دارید دانيد كه من چه كرامتی براي مسلمانان قرار دادهخواهد بفرماید: آیا شما مجرمان نمیاست. یعنی خداوند می

 (382، ص19الميزان، جمسلمانان را همانند شما مجرمان قرار دهم؟ )

 ب. ...

 

 «كَالْمُجْرِمينَ الْمُسْلِمينَ فَنَجْعَلُ أَ( »4

پسندد. )تفسير نور، كند، و[ میكيفر و پاداش بر اساس عدالت است و عدالت را هر وجدان و فطرت سالمی ]درك می

 (185، ص10ج

 

 سپاس خدا در پانصدمین موقف

آغاز گردید و امروز كه  1396فروردین  3روز ميالد مبارك حضرت زهرا در كار تدبر روزانه در آیات قرآن كریم از 

یكشنبه و منسوب است به اميرمومنان و حضرت زهرا س؛ به پانصدمين آیه رسيدیم و خدا را شاكریم كه توفيق خود را شامل 

اشيم و به جز چند صباحی در ایام ب آیه از آیات قرآن كریم اندك تامل و تدبري داشته 500حال ما فرمود كه در این مدت در 

 اربعين ساالر شهيدان، این كار بدون انقطاع ادامه یابد.

روز اولی كه این كار آغاز شد، هدف یك چيز بود و بس: اینكه در عمر خود اندك تالشی در فهم قرآن كرده باشيم تا در 

 :اهلل عليه و آله عرض كنيم كهروز قيامت، محضر پيامبر مكرم اسالم صلی

اي از توانيم قدردان زحمات شما باشيم، اما در حد وسع خود كوشيدیم تا الاقل در هر آیهاگرچه ما به هيچ عنوان نمی»

آیات كتابی كه از جانب خداوند برایمان آوردید، اندكی درنگ و تامل نمایيم؛ و به این بهانه چشم طمع بدوزیم به درجات 

ایم، اي را ادا نكردهبهشت به اندازه آیات قرآن است. البته اذعان داریم كه حق هيچ آیهرفيع بهشت؛ كه خود فرمودید درجات 

 «ایم.اي نمودهاي براي هر آیهاما اندك سعی

اي كه انتظار نداشته باشيم كه مسلمانان را همچون مجرمان قرار خدایا تو متقين را وعده جنات نعيم دادي و از ما خواسته

دن خود اعتراف داریم؛ به حق این قرآن عظيم خودت از ما دستگيري فرما و ما را جزء مسلمانان واقعی دهی؟ ما به مجرم بو

 مان گردان.قرار بده و جنات نعيم را روزي –كه تسليم حقيقت قرآن هستند  –

 اید آن را به دیگران هم معرفی كنيد.اگر این كانال را براي انس روزانه با قرآن مفيد یافته
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 16/5/1396                            ما ل كُمْ ك یْف  ت حْكُمُون     36 هی( آ68قلم )وره س( 501

 ترجمه

 كنيد؟!شود؟! چگونه حكم میشما را چه می

 حديث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

 همانا خداوند را بهشتی است كه جز سه كس در آن وارد نشود: 

 رد خودش به حق حكم كند.یكی از آنها كسی است كه در مو

 148ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ نْعَ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ

 .الْحَقِّبِ نَفْسِهِ ِفی حَكَمَ مَنْ أَحَدُهُمْ ثَلَاثَةٌ؛ إِلَّا یَدْخُلُهَا لَا جَنَّةً لِلَّهِ إِنَّ

 

 گوید: امام صادق ع به من فرمود:( عبدالرحمن بن حجاج می2

 دارم، كه به خاطر این دو خصلت است كه هر كه هالك شدنی است هالك شود:تو را از دو خصلت برحذر می

تاب و اس نظر شخصی و بدون مستند صحيح به كات به مردم فتوا دهی ]حكم دین را بر اساینكه بر اساس نظر شخصی

 سنت بيان كنی[

دانی اقعا نمیودانی دینداري بورزي ]= یعنی اموري را به عنوان حكم دین ملتزم شوي كه و اینكه بر اساس چيزي كه نمی

 اند یا خير[آیا خدا و رسولش گفته

 42ص ،1ج الكافی، 

 أَبُو لِی قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ رَّحْمَنِال عَبْدِ بْنِ یُونُسَ  عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عِيسَی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 ع: اللَّهِ عَبْدِ

 1.تَعْلَمُ لَا بِمَا تَدِینَ أَوْ بِرَأْیِكَ النَّاسَ تُفْتِیَ أَنْ إِیَّاكَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ  فَفِيهِمَا خَصْلَتَيْنِ وَ إِیَّاكَ

 

 آن فرمودند: اي ایراد كردند و در فرازي از( اميرالمومنين ع یكبار درباره چرایی اینكه دنبال حكومت رفتند خطبه3

فقط در حد امور  ]= كسانی كه نهان، آنان از شانهاعقل عيان، هاشانتن !ناهماهنگ و پریشان يدلها با رنگارنگ، مردم يا

 كنند[حسی و ظاهري تحليل می

 .غرّان شير بانگ از بزغالگان چون رميدیمرانم در حالی كه از آن شما را به سوي حق می

                                                      
  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-28گذشت )بویژه دو روایت اول(  248شبیه این مضمون است روایتي كه در جلسه .  1

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-28/
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 .نمایم راست یافته راه حق در كه را یكج و بزدایم، عدالت چهره از را یتاریك شما يیار به كه هيهات

 )ترجمه با اقتباس از ترجمه شهيدي( 131البالغه، خطبهنهج

 الحكم طلبه سبب یبين فيه و ع له كالم من

 نُفُورَ  عَنْهُ تَنْفِرُونَ أَنْتُمْ وَ الْحَقِّ عَلَی أَظْأَرُكُمْ  عُقُولُهُمْ عَنْهُمْ الْغَائِبَةُ وَ أَبْدَانُهُمْ الشَّاهِدَةُ الْمُتَشَتِّتَةُ الْقُلُوبُ وَ الْمُخْتَلِفَةُ النُّفُوسُ أَیَّتُهَا

 1... الْحَق اعْوِجَاجَ أُقِيمَ أَوْ الْعَدْلِ  سَرَارَ بِكُمْ أَطْلَعَ أَنْ هَيْهَاتَ الْأَسَدِ وَعْوَعَةِ مِنْ الْمِعْزَي

 تدبر

 «تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »1

تفاوتی بين  جرم عظيمی، خداوند هيچرغم چنين شمرند و انتظار دارند علیاي كفرورزیدن را چندان اقدام مهمی نمیعده

 اند نگذارد!اند و آنان كه مرتكب چنين جرمی شدهآنان كه مسلمان و تسليم حقيقت

 كنند؟!می اند كه چنين حكمكنند، دچار چه اختاللی شدهپرسد: واقعا كسانی كه چنين حكمی میخداوند در این آیه می

 شناسیشناسی و معرفتنکته تخصصی انسان

اختاللی در  هایش، صرفاً یك مشكل ذهنی نيست، بلكه ریشه درري از اوقات، اشتباهات انسان در تحليلها و قضاوتبسيا

معرض  گردد؛ اما كسی كه خود را دروجود شخص دارد. كسی كه وجودش را خالص سازد، واقعيت بدرستی در او منعكس می

كند كه تعجب ر میدد؛ آنگاه گاه در مورد مسائل مختلف چنان اظهار نظگراي قرار دهد، آیينه وجودش كدر میهر گناه و ناپاكی

 انگيزاند.هر عاقلی را برمی

 اجتماعی_ثمره اخالقی

نده كرد. بسياري توان به پاسخ منطقی بسدر مقام اصالح اشتباهات خود و دیگران و پاسخگویی به شبهات، تنها و تنها نمی

برانگيز تعجب واي رقم زده، كه تحليلهاي وي اساساً نامعقول وجود شخص را به گونهاز اوقات، این مشكالت اخالقی است كه 

 شود.می

خالقی( تاكيد كرده بيهوده نيست كه اسالم در مقام هدایت انسانها این اندازه بر تقوي )حفظ خود از گناهان و انحرافات ا

 است. 

 

 «تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »2

                                                      
 . شاید بتوان این روایات را هم به این آیه مرتبط دانست: 1

 ر بِیع ة   ف س أ ل  أ عْر ابِيٌّ ف ج اء  الرَّأْيِ  ر بِیع ةِ  ح لْق ةِ فِي ق اعِداً ع اللَّهِ  ع بْدِ  أ بُو ك ان : ال ق  الْح جَّاجِ بْنِ  الرَّحْم نِ ع بْدِ ع نْ  عُم یْرٍ أ بِي ابْنِ  ع نِ أ بِیهِ  ع نْ إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي 

 ل هُ  ف ق ال  ذ لِك  بِمِثْلِ ف أ ج اب هُ ل ة الْم سْأ  ع ل یْهِ ف أ ع اد  ش یْئاً ع ل یْهِ ی رُدَّ ل مْ و  ر بِیع ةُ نْهُع  ف س ك ت  عُنُقِك  فِي هُو  أ  ر ابِي الْأ عْ ل هُ ق ال  س ك ت  ف ل مَّا ف أ ج اب هُ م سْأ ل ةٍ ع نْ الرَّأْيِ

 (409ص ،7ج الكافي،. )ض امِنٌ مُفْتٍ كُل  و  ی قُلْ ل مْ  أ وْ ال ق  عُنُقِهِ فِي هُو  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بُو ل هُ  ف ق ال   ر بِیع ةُ ف س ك ت  عُنُقِك  فِي هُو  أ  الْأ عْر ابِي 

 اللَّهِ  حُكْم  أ خْط أ  ف م نْ  ةِالْج اهِلِیَّ حُكْمُ  و  اللَّهِ حُكْمُ  حُكْم انِ الْحُكْمُ : ق ال  ع اللَّهِ  ع بْدِ أ بِي ع نْ  ر ف ع هُ  أ بِیهِ  ع نْ خ الِدٍ  بْنِ مُح مَّدِ بْنِ  أ حْم د   ع نْ أ صْح ابِن ا مِنْ عِدَّةٌ

 (407ص ،7ج الكافي،. )الْج اهِلِیَّةِ بِحُكْمِ  ح ك م 
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ویش ارجاع توان آورد. صرفا باید مخاطب را به عقل خان چنان واضح است كه هيچ استداللی نمیگاه اشتباه بودن سخن

 كنيد؟!داد و گفت: شما را چه شده؟ چگونه حكم می

 

 «تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »3

 به رسميت شناختن عقل، به معناي به رسميت شناختن هر سخنی كه هر شخصی بر زبان راند، نيست!

شناسد )چون عقل خود یه، با مخاطب قرار دادن عقل، در آنِ واحد، هم حكم عقل در وجود انسان را به رسميت میاین آ

ظهارنظرهاي ادهد كه برخی از كند( و هم نشان میشخص را مخاطب قرار داده و او را به خاطر این حكمی كه كرده، مذمت می

ال ناصواب كم و نظري است كه اصال ارزش اعتنا كردن ندارد و كامحُ –حتی اگر خود را خيلی عاقل بشمرند  -اشخاص،   

 است.

 شناسینکته تخصصی دین

اي راه تفریط پيموده، كند با یك افراط و تفریطی مواجهيم: عدهدر زمينه اینكه عقل چه اندازه در ساحت دین نقش ایفا می

در ورودي دین برساند؛ پس از آن انسان باید عقل خود را كنار  خورد كه انسان را بهكنند كه عقل صرفا به درد این میگمان می

بگذارد و هر مطلبی را حتی اگر صددرصد خالف عقل باشد، بپذیرد؛ كه اگرچه در ميان اهل سنت، اهل حدیث و وهابيون 

دن عقل و وحی، ورزي و همراه بواند، اما كثرت احادیث اهل بيت ع درباره اهميت جایگاه عقل در دینچنين موضعی داشته

هایی از دین كه كامال اند برداشتنگذاشته است كه چنين دیدگاهی در ميان شيعه غلبه جدي پيدا كند؛ و ائمه اطهار ع نشان داده

 1هاي صحيحی نبوده است.خالف عقل است، اساسا برداشت

صرفا باید  قل است و دین صرفا وپندارند هر چه كه به ذهن افراد رسيد حكم عاي افراط كرده، میدر طرف مقابل، عده

اي پيمود؛ و در دورهدینی باشد ]نظریه قبض و بسط تئوریك شریعت، عمال چنين مسيري را میهاي برونتابع نظرات و دیدگاه

پس عاليم دینی تنها تویا كسانی كه معتقدند « دین حداقلی»اي از معتزله هم چنين باوري داشتند؛ و امروزه طرفداران نظریه عده

اع افراد به عقل خود، كشد و با ارجاز قبول اكثریت اجازه اجرا دارند، بر این موضع هستند[. این آیه خط بطالنی بر این نظر می

ب دین همواره باید سازد كه برخی از اظهارنظرها واقعا ریشه در عقل ندارد؛ و لذا این گونه نيست كه مطالافراد را متوجه می

یت هيچ اعتباري نزد د تا اعتبار پيدا كند: مشركان قریش در صدر اسالم در اكثریت بودند، اما این اكثربه تصویب انسانها برس

 خدا براي آنها نياورد و از مدت آنان جلوگيري نكرد. 

 

 

                                                      
رغم مخالفت آنها با استفده اصولیون دهد كه علي. شاید برخي اخباریون را داراي چنین موضعي بشمرند اما مروري بر آراي آنان بخوبي نشان مي 1

هایي مانند معطله یا مشبهه )كه معتقد به ممنوع بودن حتي نزد اخباریون چه جایگاه مهمي دارد و مثال هیچگاه در شیعه، دیدگاهاز عقل، با این حال، عقل 

 اند( طرفدار نداشته است.بحث درباره خداشناسي یا تشبیه خداوند به انسان بوده
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 17/5/1396                       ت دْرُسُون   فیهِ كِتابٌ ل كُمْ أ مْ   37 هی( آ68قلم )سوره ( 502

 ترجمه

 اید؟!هایی ]آسمانی[ هست كه ]چنين حكمی را[ در آن درس آموخته]مگر[ شما را كتابیا 

 نكات ترجمه

 «تَدْرُسُونَ »

( و بر همين 228ص ،7ج العين، كتاباند )دانسته« مانداثري كه از چيزي باقی می»را در اصل به معناي « درس»ماده 

ناي آن است كه اثر آن كتاب یا علم در شخص باقی بماند و از آنجا كه این كار به مع« العلم دَرَسْتُ» یا« الكتابُ  دَرَسَ»اساس، 

اند، چنانكه در تعبير كرده« درس»خواندن به  شود، از این مداومت درآموزي حاصل میبا مداومت در خواندن كتاب و علم

 ما وَ( »79/عمران)آل «تَدْرُسُونَ  كُنْتُمْ بِما وَ الْكِتابَ لِّمُونَتُعَ كُنْتُمْ بِما» (169/)أعراف «فِيهِ  ما دَرَسُوا وَ»قرآن كریم آمده است: 

 1(311ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات105/)أنعام« دَرَسْتَ لِيَقُولُوا وَ( »44/)سبأ «یَدْرُسُونَها كُتُبٍ مِنْ آتَيْناهُمْ

كم به كهنه شدن و از بين رفتن آثار چيزي كمالبته از آنجا كه این ماده به معناي مندرس شدن )استعمال زیادي كه به 

( این كلمه 169/)أعراف «فِيهِ ما دَرَسُوا وَ»اند كه در آیاتی نظير بيانجامد( هم به كار رفته است، برخی این احتمال را مطرح كرده

به كار انداختن و »اده را ( و برخی اساساً معناي این م311ص القرآن، ألفاظ باشد )مفردات« ترك عمل به كتاب خدا»به معناي 

اند، بدین معنا كه در عمل و اقدام مداومت االستنتاج( دانسته و االستفادة بقصد االستعمال و العمل )جریان« زیاد استفاده كردن

را هم در خود داشته باشد. « مندرس كردن»تواند معناي شود تا حدي كه آثار شیء كامال بر آن شیء مترتب گردد؛ كه این می

 2(199ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق)

ير از علم و معرفت است، چرا كه غ( 156؛ انعام/لَغافِلِينَ  دِراسَتِهِمْ عَنْ  كُنَّا إِنْ  )وَ« دراسة»و « درس»الزم به ذكر است كه 

ر آن موارد از كلمه داینكه چرا و  -در آن تكرار مطلب و ادامه دادن و ممارست نهفته است و اگر به كاربردهاي قرآنی این واژه 

ند كه در این كخواسته مخاطب را متوجه رسد قرآن كریم در این موارد میدقت شود، به نظر می -علم و معرفت استفاده نشده 

 (200ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فی موارد، این جهت ظاهري )به جاي حصول علم و یقين( غلبه داشته است. )التحقيق

                                                      
 «مخفي راه» به چنانكه كندمي معرفي( عفاء) ماندن پوشیده و( خفض) نزول به رو و( خفاء) مخفي وضعیت معناي به را ماده این اصل فارسابن.  1

 و القُرآن  د ر سْتُ الباب من و»: گویدمي رسدمي قرآن و علم مورد در درس تعبیر به وقتي اما شود،مي گفته «دریس» مندرس لباس به یا و «الدرس»

 معلوم بود ماده اصل آنچه با معنا این ارتباط كه( 268ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم)« .یت تبَّعُه للطریق كالسَّالك قرأ، كان ما یتبَّع الدّارِس  أ نّ ذلك و. غیر ه

 !نشد
 و المورد باختالف یختلف االستعمال و العمل و االستنتاج، و االستفادة بقصد االستعمال و العمل جریان هو: المادّة هذه في الواحد األصل . أنّ 2

 و ضبطا یوجب القرآن و العلم مورد في و. عتیقا و خلقا كونهما یوجب هما مورد في و اللباس و الكتاب الى بالنسبة العمل تكریر و فاالستعمال. المادّة

 مرض ظهور یوجب الناقة في و. طمثا و ضعفا یوجب النساء مورد في و. اآلثار بقاء و الصورة اختالل و اإلغماء یوجب الدار و المنزل مورد في و. حفظا

 و االستدامة و المزاولة مطلق غیر المعنى هذا و. علیه یترتّب ما و اثره یتحصّل حتّى عمل في مزاولة المادّة فحقیقة .الدرس یوجب الحنطة في و. علیه یغلب

 .غیرها و الممارسة
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( را هم از همين 85؛ انبياء/56)نام یكی از انبياي قبل از حضرت نوح؛ مریم/« سإِدْری»ياري از اهل لغت كلمه اگرچه بس

، 4البحرین، ج؛ مجمع79، ص6اند )لسان العرب، جدانسته« آموزي ويكثرت دراست و علم»اش را ماده دانسته و وجه تسميه

 التحقيق) اند كه اصل این كلمه عبري یا یونانی باشدخی احتمال جدي دادهاند، اما بر( دانسته283، ص8العروس، ج؛ تاج270ص

 (57ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فی

كریم به كار  بار در قرآن 6جمعاً  –بار در قرآن آمده  2كه « ادریس»بدون احتساب كلمه  –و مشتقات آن « درس»ماده 

 رفته است.

 حديث

 امام صادق ع به من فرمود: ( مفضل بن یزید روایت كرده است كه1

 دارم كه مایه هالك مردان روزگار است:تو را از دو خصلت برحذر می

 اینكه خدا را با امر باطلی بخواهی بپرستی و دینداریت را بر امر باطلی مستند كنی؛

ی چنين و چنان و اینكه در جایی كه علم نداري، به مردم فتوا دهی ]بدون علم، ادعا كنی كه حكم دین در مورد مطلب

 است[

 42ص ،1ج الكافی،

 یَزِیدَ  بْنِ  مُفَضَّلِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ عِيسَی بْنِ مُحَمَّدِ ابْنَیْ اللَّهِ عَبْدِ وَ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ قَالَ

 .تَعْلَمُ لَا بِمَا النَّاسَ تُفْتِیَ وَ بِالْبَاطِلِ اللَّهَ تَدِینَ أَنْ أَنْهَاكَ الرِّجَالِ هَلَاكُ فِيهِمَا خَصْلَتَيْنِ نْعَ أَنْهَاكَ

 

 حق خداوند بر بندگان چيست؟گوید: از امام باقر ع سوال كردم:( زراره می2

 دانند بایستند و توقف كنند.نمیدانند بگویند و آنجایی كه فرمود: اینكه آن چيزي را كه می

 43ص ،1ج الكافی،

 َأعْيَنَ  بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ وَاحِدٍ غَيْرِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّی عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 :قَالَ

 الْعِبَادِ؟ عَلَی اللَّهِ  حَقُّ مَا ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ

 .یَعْلَمُونَ لَا مَا عِنْدَ یَقِفُوا وَ  یَعْلَمُونَ مَا یَقُولُوا ع: أَنْ قَالَ

 

 اسرائيل[ فرمود:( روایت شده است كه حضرت عيسی ع ]خطاب به علماي بنی3

دهيد دهيد كه روزه بگيرند و نماز بخوانند و صدقه دهند، و خودتان بدانچه دستور میاي علماي سوء! به مردم دستور می

كنيد! در مقام سخن و آرزو دهيد كه بدان علم ندارید؟! چه بد است آنچه بدان حكم میكنيد؟! و چيزي را درس میعمل نمی

اي برایتان ندارد كه پوست بدنتان را تمييز كنيد در حالی كه دلهایتان آلوده مایيد. فایدهنكنيد اما به هواي نفس عمل میتوبه می
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ماند؛ رود و نخاله در آن باقی میگویم: همانند اَلك ]= غربال[ نباشيد كه ذرات پاك و لطيف از او بيرون میاست؛ و حقيقتا می

 ماند.هایتان باقی میآید و غل و غش در سينهشما هم حكمت از دهانتان بيرون می

 176ص ،1ج ورام، مجموعة

 لَا مَا تَدْرُسُونَ وَ تَأْمُرُونَ مَا تَفْعَلُونَ لَا وَ یَتَصَدَّقُونَ وَ یُصَلُّونَ وَ یَصُومُونَ  النَّاسَ تَأْمُرُونَ السَّوْءِ عُلَمَاءَ یَا قَالَ  ع یعِيسَ أَنَّ

 بِحَقٍّ  وَ دَنِسَةٌ قُلُوبُكُمْ وَ جُلُودَكُمْ  تُنَقُّوا أَنْ عَنْكُمْ یُغْنِی مَا وَ بِالْهَوَي تَعْمَلُونَ وَ الْأَمَانِیِّ وَ بِالْقَوْلِ  تَتُوبُونَ تَحْكُمُونَ مَا سَوْءَ فَيَا تَعْلَمُونَ

 الْغِلُّ  یَبْقَی وَ أَفْوَاهِكُمْ مِنْ  الْحِكْمَةَ تُخْرِجُونَ أَنْتُمْ  كَذَلِكَ الَةُالنُّخَ  فِيهِ یَبْقَی وَ الطَّيِّبُ الدَّقِيقُ مِنْهُ یَخْرُجُ  كَالْمُنْخُلِ تَكُونُوا لَا لَكُمْ أَقُولُ

 1.صُدُورِكُم فِی

 تدبر

 «تَدْرُسُونَ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ أَمْ( »1

ين زاویه كند، اگر سخنش مبتنی بر یك حكم واضح عقلی نباشد )چنانكه در آیه قبل، از همكسی كه سخنی را مطرح می

 كفار را به چالش كشيد( باید مطلبش را مستند به یك وحی آسمانی كند.

 شناسینکته تخصصی معرفت

دعایی را باید گرایانه در دوره مدرن موجب شد كه در اوایل قرن بيستم این نگاه رواج یابد كه تنها مغلبه رویكرد حس

خی علوم هاي فلسفه علم، و تحوالت در برفت بحثپذیرفت كه بتوان با حس و مشاهده اثبات كرد )= پوزیتيویسم(. پيشر

اصر غيرحسی در طبيعی، بویژه فيزیك، موجب گردید كه تا اواخر قرن بيستم، سستیِ این دیدگاه كامال آشكار شود و وجود عن

ت ر شناخمعرفت به عنوان یك امر غيرقابل انكار قلمداد گردد. با این حال، اگرچه نقص دانش بشر، و محدودیت عقل د

بار دارد كه عقل خودِ هاي واقع كامال مورد قبول قرار گرفته، اما هنوز این فضا غلبه دارد كه تنها معرفتی اعتبسياري از حوزه

 افراد مستقيما بدان دست یابد.

عيت وان برترین واقریشه این تلقی، آن است كه هرگونه واقعيتی فراتر از انسان انكار شده است. اما كسی كه خدا را به عن

تجربه در شناخت  وداند كه اگرچه عقل می –كه البته خود این باور را هم با همين عقل خود به دست آورده  –هستی باور دارد 

این خدا  هاي واقعيت بر او مخفی نيست؛ واي از حوزهاند، اما خدایی هست كه هيچ حوزههاي واقع ناتوانبرخی از حوزه

در اختيار یگري داز طریق هاي ضروري مورد نياز او را و با او سخن گفته و بسياري از دانش انسان را به حال خود رها نكرده

 او قرار داده است.

                                                      
 :دارد فوق روایت به نزدیك مضموني نیز 209-208ص ،(للمفید) األمالي در روایتي  از . فرازهایي 1

 و اصِلِ ع نْ م هْزِی ار  بْنِ ع لِيِّ ع نْ م عْرُوف بْنِ الْع بَّاسِ ع نِ الصَّفَّارِ الْح س نِ بْنِ ح مَّدِمُ  ع نْ الْقُمِّيِّ الْو لِیدِ بْنِ الْح س نِ بْنِ مُح مَّدِ أ بِیهِ ع نْ مُح مَّدٍ بْنُ أ حْم دُ ح دَّث نِي

 الْم اءُ ی سِیلُ ك مْ إِل ى... عْج بُوالِتُ أُع لِّمُكُمْ ل ا و  لِت عْم لُوا أُع لِّمُكُمْ إِنَّم ا...  أ صْح ابِهِلِ ی قُولُ ع الْم سِیحُ ك ان  ی قُولُ ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س مِْعتُ ق ال  سِن انٍ ابْنِ ع نِ سُل یْم ان  بْنِ

 ... كِر امٌ  أ حْر ارٌ ل ا و  أ تْقِی اءُ ع بِیدٌ ف ل ا ءِالسَّوْ ع بِیدُ قُلُوبُكُمْ ع ل یْه ا ی لِینُ  ل ا كْم ة الْحِ ت دْرُسُون  ك مْ إِل ى ی لِینُ  ل ا الْج ب لِ ع ل ى
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فهمد كه معرفت معتبر دو راه دارد: یا عقل خودش مستقيم بدان دست یابد؛ كسی كه عقلش چنين مطلبی را درك كند، می

مام( و به طریقی متفاوت )وحی و كتاب آسمانی( آن را در اختيار وي و یا خداوند از طریق یك عده افراد خاص )پيامبر و ا

 قرار دهد. این دو راه در دوره اسالمی به راههاي عقلی و سمعی، یا عقل و نقل معروف شده است.

و عقلی( و  بدین ترتيب، براي یك عاقل موحد، همواره دو راه براي كشف واقع وجود دارد: علم مستقيم )تحليل تجربی

 –مطرح كرده  كه ادعایی را –یقينی غيرمستقيم )شنيدن از معصوم(؛ لذا خداوند هم در بسياري از مواضع، از مخاطبش  راه

 خواهد یا دليل علمی بر آن مطلب بياورد، یا از یك وحی و كتاب آسمانی شاهدي بر مدعاي خود ارائه كند.می

 یگري نيز مشاهده كرد؛ مثال:توان در آیات داي را غير از آیه فوق،  میچنين مطالبه

 من نزد دانش از يابازمانده یا ،این از پيش]آسمانی[  یكتاب: صادِقين كُنْتُمْ إِنْ  عِلْمٍ مِنْ أَثارَةٍ َأوْ هذا قَبْلِ  مِنْ بِكِتابٍ ائْتُونی»

 (4)احقاف/ «گویيدمی راست اگر د،آوری

 هيچ بدون خداوند، درباره كه هست كس مردم از و :مُنير كِتابٍ ال وَ يهُد ال وَ عِلْمٍ  بِغَيْرِ اللَّهِ فِی یُجادِلُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»

 (20؛ لقمان/8)حج/« كندیم ستيز و محاجّه ،یآسمان روشن كتاب هيچ و هدایت هيچ و یعلم دليل

 داشته یدلهای تا اند،نكرده گردش زمين در آیا :بِه یَسْمَعُونَ آذانٌ أَوْ بِها یَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فِی یَسيرُوا فَلَمْ أَ»

 (46)حج/« ؟بشنوند آن با كه یگوشهای یا بيندیشند آن با كه باشند

 یا شنوندیم آنان بيشتر يپنداریم آیاسَبيالً:  أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَالْأَنْعامِ إِالَّ هُمْ إِنْ یَعْقِلُونَ أَوْ یَسْمَعُونَ أَكْثَرَهُمْ أَنَّ تَحْسَبُ أَمْ»

 (44فرقان/) «دترنگمراه بلكه نيستند چارپایان همانند جز آنها( نه) اندیشند؟یم

 در هرگز اندیشيدیمیم یا شنيدیمیم( یراست به) ما اگر: گویند والسَّعيرِ:  أَصْحابِ فی كُنَّا ما نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ كُنَّا لَوْ قالُوا وَ»

 (10ملك/) «نبودیم آتش اهل زمره

 

 «تَدْرُسُونَ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ أَمْ( »2

 كند، حتما باید مدعاي خود را مستند به وحی آسمانی بكند.اگر كسی مدعایی مربوط به عالم غيب و آخرت مطرح می

 های مدرنشناختی درباره معنویتتاملی جامعه

يست. مدرنيته در ابتداي خود بسيار كوشيد نگاه مادیگرایانه و انكار انسان یك بعد غيبی و ملكوتی دارد كه كنارگذاشتنی ن

 كرد.ماوراء را به اسم نگاه علمی در جامعه مستقر سازد؛ اما معنویت دائما خود را بر انسان تحميل می

 هاي كاذب است.هاي دنيامدار و عرفانشده، ارائه معنویت هاي اخير در پيش گرفتهراه دیگري كه در دهه

خواهد اگر كم عقل این است اگر عالم ماورایی را هم باور داریم، این باورمان مستند باشد؛ و قرآن كریم هم از ما میح

دهيم، حتما بررسی كنيم كه آیا واقعا در یك وحی آسمانی چنين ادعایی مطرح شده مطلبی را به عالم غيب و معنا نسبت می

 اند؟!اي فریب ما مطرح ساختهاست یا سخنی است كه شيادان ظاهرالصالح بر
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 18/5/1396                          ت خ یَّرُون   ل ما فیهِ ل كُمْ إِنَّ   38 هی( آ68قلم )سوره ( 503

 ترجمه

 هر آنچه اختيار كنيد! در آن، است[ جازمُ] كه واقعا براي شما

 حديث

گوید در مرو خدمت امام رضا ع بودم و درباره اختالف مردم در مساله امامت بحثی مطرح شد ( عبدالعزیز بن مسلم می1

 ایشان فرمودند: 

اند. همانا خداوند عز و جل پيامبرش را قبض روح نكرد مگر اند و در نظراتشان فریب خوردهعبدالعزیز! این مردم نادان

مود و قرآنی فرستاد كه در آن بيان هر چيزي بود؛ و در آن حالل و حرام و حدود و احكام و حميع اینكه دین را برایش كامل ن

ما در این كتاب چيزي را فروگذار »آنچه كه مردم براي كمالشان بدان نياز دارند نازل فرمود؛ كه خداوند عز و جل فرمود: 

امروز دینتان را برایتان كامل نمودم و نعمت را »بود نازل كرد: الوداع كه در سال پایانی عمرش ( و در حجه38)انعام/« نكردیم

 ( و امر امامت، جزئی از همين تمام شدن دین است؛ 3)مائده/« تمام كردم و اسالم را به عنوان دین برایتان پسندیدم

آشكار ساخت و آنها  او از دنيا نرفت مگر اینكه براي امتش مسيرهاي اصلی دینشان را تبيين فرمود و راهشان را برایشان

روي در راه حق ترك فرمود و حضرت علی ع را عَلَم و امام قرار داد و چيزي از آنچه امت بدان نياز دارد برایشان را بر ميانه

نگذاشت مگر اینكه بيان فرمود. پس هر كه گمان كند كه خداوند عز و جل دینش را كامل نكرده، كتاب اهلل را رد كرده است و 

 اب اهلل را رد كند به او كافر است.كسی كه كت

 شناسند تا اختيارشان در مورد آن جاري شود؟آیا اینها قدر امامت و جایگاهش در امت را می

تر، و حقيقتش عميقتر از آن است نيافتنیتر، و شأنش بزرگتر، و مكانش برتر و دستاش بلندمرتبههمانا امامت قدر و اندازه

 برسند و با نظرات شخضی آن را دریابند یا امام را به اختيار خود انتخاب كنند ... كه مردم با عقول خود بدان

اي درباره مقام امامت حضرت ابراهيم ع و اینكه چگونه این مقام در فرزندان ایشان ]سپس ایشان بحث قرآنی طوالنی

 دهند[فرمایند و ادامه میجاري شد تا به پيامبر ص و اميرالمومنين ع رسيد، ارائه می

پس این مقام تنها از آنِ فرزندان حضرت علی ع است تا روز قيامت؛ چرا كه بعد از حضرت محمد ص هيچ پيامبري 

 خواهند ]امام[ انتخاب كنند؟! نخواهد بود؛ پس این نادانان از كجا می

 همانا امامت منزلت پيامبران و ميراث اوصياء است؛ 

 اهلل ص و مقام اميرالمومنين ع و ميراث حسن و حسين ع است؛ همانا امامت خالفت خداوند و خالفت رسول

 بخشی مسلمين و صالح دنيا و مایه عزت مومنين است ...همانا امامت زمام دین و مایه نظم

 رسند كه:[ دهند تا بدینجا می]ایشان در ادامه به توصيف عظمت مقام امت ادامه می
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یش هيچ بَدَل و [ به او نزدیك نشود و هيچ عالِمی همسان او نباشد و براامام یگانه زمانه خویش است؛ هيچكس ]در رتبه

ا ]با رنج و زحمت[ ها به او اختصاص یافته است بدون اینكه او دنبال آن رفته باشد یا آنها رمِثل و نظيري نيست؛ همه برتري

 كسب كرده باشد؛ بلكه این اختصاصی است از جانب خداوند بخشنده و عطاكننده؛ 

 كيست كه به معرفت امام برسد و بتواند او را انتخاب كند؟!پس 

گان حقير ها خسته و خوار شد و بزرها سرگردان گشت و مغزها حيران گردید و چشمهيهات هيهات! عقلها گم شد و فهم

ن شعرا الكن گردید اشدند و حكيمان حيران گشتند و بردباران كم آوردند و خطيبان به لكنت افتادند و زیركان نادان شدند و زب

قصير اعتراف و به عجز و ت و  ادیبان عاجر گشتند و بليغان درمانده شدند از وصف شانی از شؤون و فضيلتی از فضائل او؛

د یا كسی را یافت توان او را به تمامه توصيف كرد یا به كنه شناخت او رسيد یا چيزي از امر او را فهميكردند؛ و چگونه می

 نياز سازد؟!نشيند و همچون او دیگران را بیكه در مقام او ب

 كنندگان دور است؛اي از دسترس افراد و توصيف توصيفنه! چگونه و كجا چنين توان كرد در حالی كه او همچون ستاره

 شود؟توان انتخاب كرد و عقلها كجا به او رسند و كجا همچو اویی یافت میپس چگونه چنين چيزي را می

اند و اباطيل ه چنين چيزي جز در آل محمد ص ص یافت نشود؟ به خدا سوگند كه خود را تكذیب كردهپندارید كآیا می

 نند! كهاي عظيم دشواري را قصد كردند كه هر آن پاهایشان بر آن بلغزد و سقوط اند؛ پس باال رفتن از صخرهبافته

فتند، پس جز یافتن و منصوب كردن امام را هدف گرشان، كنندهبار و ناقص و نظرات گمراهبا این عقلهاي سرگردان و كم

 (30)توبه/« خداوند آنها را بكُشد؛ چه اندازه دروغگویند»دوري بر ایشان نيفزود 

نگامی كه امر دشواري را هدف گرفتند و دروغ بافتند و گمراهی دور و درازي در پيش گرفتند و در حيرت افتادند ه

نها را از حقيقت آگاه اعمالشان را برایشان زینت داد و راه را بر آنان بست در حالی كه آآگاهانه امام را ترك كردند و شيطان 

ردند در حالی كه ككرده بودند. از آنچه خداوند اختيار كرده و رسول او و اهل بيتش اختيار كرده، به سمت اختيار خود حركت 

د، اجازه[ هيچ اختياري كند. آنها ]در مقابل دستور خداونتيار میآفریند و اخدهد: و پروردگار تو است كه میقرآن آنها را ندا می

را نسزد كه  هيچ مرد و زن مومنی»( و فرمود: 67)قصص/« ورزند.ندارند؛ خداوند منزه و برتر است از آنچه به او شرك می

 چه را شما : »( و فرمود36/)احزاب« وقتی خدا و رسولش امري را معين فرمودند در مقابل امر آنها چيز دیگري اختيار كند.

 !اید؟تهآموخ درس آن در[ را حكمی چنين] كه هست[ آسمانی] هاییكتاب را شما[ مگر] یا !كنيد؟می حكم چگونه! شود؟می

تا روز قيامت حق  یا شما را عهد و سوگندي بر عهده ماست كه !كنيد اختيار آنچه هر آن، در است[ مُجاز] شما براي واقعا كه

ارند؛ پس دار چنين چيزي است؟ یا اینكه شریكانی ددارید هر چه بخواهيد حكم كنيد؟! از آنها بپرس كه كدامشان عهده

 (41-36)قلم/« اند.شریكانشان را بياورند اگر كه از راستگویان بوده

 مچنان ادامه دارد كه براي رعایت اختصار به همين مقدار بسنده شد.[]حدیث امام با استناد به آیات ه
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 للنعمانی، الغيبة؛ 680-674ص ،(للصدوق) األمالی؛ 2161ص ،1ج ع، الرضا أخبار ؛ عيون203-199ص ،1ج الكافی،

 223-217ص

 : قَالَ مُسْلِمٍ نِبْ الْعَزِیزِ  عَبْدِ عَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَلَاءِ بْنُ الْقَاسِمُ مُحَمَّدٍ أَبُو

 فِيهَا النَّاسِ  اخْتِلَافِ كَثْرَةَ ذَكَرُوا وَ الْإِمَامَةِ  فَأَدَارُوا أَمْرَ مَقْدَمِنَا بَدْءِ فِی الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجَامِعِ فِی فَاجْتَمَعْنَا بِمَرْوَ ع الرِّضَا مَعَ كُنَّا

 وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ آرَائِهِمْ عَنْ خُدِعُوا وَ الْقَوْمُ جَهِلَ الْعَزِیزِ عَبْدَ یَا قَالَ ثُمَّ ع فَتَبَسَّمَ فِيهِ النَّاسِ خَوْضَ فَأَعْلَمْتُهُ ع سَيِّدِي عَلَی فَدَخَلْتُ

 الْأَحْكَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحَلَالَ فِيهِ بَيَّنَ ءٍشَیْ كُلِّ تِبْيَانُ فِيهِ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ وَ الدِّینَ لَهُ أَكْمَلَ حَتَّی ص نَبِيَّهُ یَقْبِضْ لَمْ جَلَّ

 آخِرُ  هِیَ وَ الْوَدَاعِ حَجَّةِ فِی أَنْزَلَ ( و38َ)انعام/  «ءٍشَیْ مِنْ الْكِتابِ فِی فَرَّطْنا ما» جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ كَمَلًا النَّاسُ إِلَيْهِ یَحْتَاجُ مَا جَمِيعَ وَ

 الدِّینِ تَمَامِ مِنْ الْإِمَامَةِ أَمْرُ وَ (3)مائده/ «دِیناً  الْإِسْالمَ لَكُمُ  رَضِيتُ  وَ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ َأتْمَمْتُ  وَ دِینَكُمْ  لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ» ص عُمُرِهِ

 إِمَاماً  وَ عَلَماً ع عَلِيّاً لَهُمْ أَقَامَ وَ الْحَقِّ سَبِيلِ قَصْدِ عَلَی تَرَكَهُمْ  وَ سَبِيلَهُمْ لَهُمْ  أَوْضَحَ وَ دِینِهِمْ مَعَالِمَ لِأُمَّتِهِ بَيَّنَ حَتَّی ص یَمْضِ لَمْ وَ

 فَهُوَ  اللَّهِ كِتَابَ رَدَّ مَنْ وَ اللَّهِ كِتَابَ رَدَّ فَقَدْ دِینَهُ یُكْمِلْ لَمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ زَعَمَ فَمَنْ بَيَّنَهُ إِلَّا الْأُمَّةُ إِلَيْهِ یَحْتَاجُ شَيْئاً لَهُمْ تَرَكَ مَا وَ

 أَمْنَعُ  وَ  مَكَاناً أَعْلَی وَ شَأْناً أَعْظَمُ  وَ قَدْراً أَجَلُّ الْإِمَامَةَ  إِنَّ اخْتِيَارُهُمْ فِيهَا فَيَجُوزَ الْأُمَّةِ  مِنَ مَحَلَّهَا وَ الْإِمَامَةِ قَدْرَ یَعْرِفُونَ هَلْ بِهِ كَافِرٌ

 2بِاخْتِيَارِهِمْ ... إِمَاماً یُقِيمُوا أَوْ بِآرَائِهِمْ یَنَالُوهَا أَوْ بِعُقُولِهِمْ النَّاسُ یَبْلُغَهَا أَنْ مِنْ غَوْراً أَبْعَدُ وَ جَانِباً

 الْأَنْبِيَاءِ  مَنْزِلَةُ  هِیَ الْإِمَامَةَ إِنَّ  الْجُهَّالُ هَؤُلَاءِ یَخْتَارُ أَیْنَ فَمِنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ بِیَّنَ لَا إِذْ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَی خَاصَّةً ع عَلِیٍّ وُلْدِ فِی فَهِیَ

 زِمَامُ  الْإِمَامَةَ إِنَّ ع الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ مِيرَاثُ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ مَقَامُ وَ ص الرَّسُولِ خِلَافَةُ وَ اللَّهِ خِلَافَةُ الْإِمَامَةَ إِنَّ الْأَوْصِيَاءِ إِرْثُ وَ

 3الْمُؤْمِنِينَ ... عِزُّ وَ الدُّنْيَا صَلَاحُ وَ الْمُسْلِمِينَ نِظَامُ وَ الدِّینِ

                                                      
 ق ال  ع نْهُ اللَّهُ ر ضِي  الطَّال ق انِي  إِسْح اق  بْنِ إِبْر اهِیم  بْنُ مُح مَّدُ الْع بَّاسِ أ بُو ح دَّث ن ا.سندش در این كتاب چنین است و عباراتش تفاوتهاي مختصري دارد  1

 بْنُ  الْق اسِمُ ح دَّث نِي ق ال  الرَّقَّامِ الْق اسِمِ بْنِ الْح س نِ ع نِ إِبْر اهِیم  بْنِ  مُوس ى بْنُ عِمْر انُ ح امِدٍ أ بُو ح دَّث نِي ق ال  الْه ارُونِي  ع لِيٍّ بْنِ مُح مَّدِ بْنُ الْق اسِمُ أ حْم د  أ بُو ح دَّث ن ا

 :ق ال  مُسْلِمٍ  بْنِ الْع زِیزِ ع بْدِ  أ خِیهِ ع نْ مُسْلِمٍ
 لِلنَّاسِ  جاعِلُك  إِنِّي» ف ق ال    ذِكْر هُ  بِه ا أ ش اد  و  بِه ا ش رَّف هُ ف ضِیل ةً و  ث الِث ةً م رْت ب ةً الْخُلَّةِ و  الن بُوَّةِ ب عْد   ع الْخ لِیل  إِبْر اهِیم  بِه ا ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ  خ صَّ الْإِم ام ة   إِنَّ.  2

 ی وْمِ  إِل ي ظ الِمٍ كُلِّ إِم ام ة  الْآی ةُ ه ذِهِ ف أ بْط ل تْ (124/بقره) «الظَّالِمِین  ع هْدِي ی نالُ ال» ت ع ال ي و  ت ب ار ك  اللَّهُ ق ال  «ذُرِّیَّتِي مِنْ و » بِه ا سُرُوراً ع الْخ لِیلُ ف ق ال   «إِماماً

 صالِحِین ؛ ج ع لْنا كُلًّا و  نافِل ةً ی عْقُوب  و  إِسْحاق  ل هُ و ه بْنا و » ف ق ال   الطَّه ار ةِ و  الصَّفْو ةِ أ هْلِ ذُرِّیَّتِهِ  فِي ج ع ل ه ا بِأ نْ ت ع ال ي اللَّهُ أ كْر م هُ ثُمَّ الصَّفْو ةِ فِي ص ار تْ و  الْقِی ام ةِ

 ب عْضٌ  ی رِثُه ا ذُرِّیَّتِهِ فِي ت ز لْ  ف ل مْ ( 73-72/انبیاء) «عابِدِین  ل نا كانُوا و   الزَّكاةِ إِیتاء  و  الصَّالةِ إِقام  و  الْخ یْراتِ فِعْل   إِل یْهِمْ أ وْح یْنا و  بِأ مْرِنا ی هْدُون  أ ئِمَّةً  هُمْج ع لْنا و 

 «الْمُؤْمِنِین  و لِي  اللَّهُ و  آم نُوا الَّذِین  و  النَّبِي  هذ ا و  اتَّب عُوهُ ل لَّذِین  بِإِبْراهِیم  النَّاسِ أ وْل ي إِنَّ» ت ع ال ي و  ج لَّ ف ق ال  ص النَّبِيَّ ت ع ال ي اللَّهُ و رَّث ه ا ح تَّي ف ق رْناً ق رْناً ب عْضٍ ع نْ

 الْإِیم ان   و  الْعِلْم  اللَّهُ آت اهُمُ الَّذِین  الْأ صْفِی اءِ ذُرِّیَّتِهِ فِي ف ص ار تْ اللَّهُ ف ر ض  م ا ر سْمِ ع ل ي ت ع ال ي اللَّهِ بِأ مْرِ ع ع لِیّاً ص ف ق لَّد ه ا خ اصَّةً  ل هُ ف ك ان تْ  (68/عمرانآل)

 (56/روم) «الْب عْثِ ی وْمِ إِلي اللَّهِ  كِتابِ فِي ل بِثْتُمْ  ل ق دْ الْإِیمان  و  الْعِلْم   أُوتُوا الَّذِین  قال  و » ت ع ال ي بِق وْلِهِ

 و   الْحُدُودِ إِمْض اءُ و  الصَّد ق اتِ و  ءِالْف يْ ت وْفِیرُ و  الْجِه ادِ و  الْح جِّ و  الصِّی امِ و  الزَّك اةِ و  الصَّل اةِ ت م امُ بِالْإِم امِ السَّامِي ف رْعُهُ و  النَّامِي الْإِسْل امِ أُس  الْإِم ام ة  . إِنَّ 3

 الْم وْعِظ ةِ و  بِالْحِكْم ةِ » ر بِّهِ  س بِیلِ إِل ي ی دْعُو و  اللَّهِ دِینِ ع نْ ی ذُب  و  اللَّهِ حُدُود  یُقِیمُ و  اللَّهِ  ح ر ام  یُح رِّمُ و  اللَّهِ ح ل ال  یُحِل  الْإِم امُ الْأ طْر افِ و  الث غُورِ م نْعُ و  الْأ حْك امِ

 و   الْمُنِیرُ الْب دْرُ الْإِم امُ الْأ بْص ارُ  و  الْأ یْدِي ت ن الُه ا ل ا بِح یْثُ الْأُفُقِ فِي هِي  و   لِلْع ال مِ بِنُورِه ا الْمُج لِّل ةِ الطَّالِع ةِ ك الشَّمْسِ الْإِم امُ الْب الِغ ةِ الْحُجَّةِ و ( 125/نحل) «الْح س ن ةِ

 و   الْهُد ي ع ل ي الدَّال  و  الظَّم إِ ع ل ي الْع ذْبُ الْم اءُ الْإِم امُ الْبِح ارِ لُج جِ و  الْقِف ارِ و  الْبُلْد انِ أ جْو ازِ و   الد ج ي غ ی اهِبِ فِي الْه ادِي النَّجْمُ و  السَّاطِعُ الن ورُ و  الزَّاهِرُ السِّر اجُ

 الشَّمْسُ و   الْه اطِلُ الْغ یْثُ و  الْم اطِرُ السَّح ابُ الْإِم امُ ف ه الِكٌ ف ار ق هُ م نْ الْم ه الِكِ فِي الدَّلِیلُ و  بِهِ اصْط ل ي لِم نِ الْح ار    الْی ف اعِ  ع ل ي النَّارُ  الْإِم امُ  الرَّد ي مِن   الْمُنْجِي

 الصَّغِیرِ  بِالْو ل دِ الْب رَّةُ الْأُم   و  الشَّقِیقُ الْأ خُ و  الشَّفِیقُ الْو الِدُ و  الرَّفِیقُ الْأ نِیسُ الْإِم امُ الرَّوْض ةُ و  الْغ دِیرُ و  الْغ زِیر ةُ الْع یْنُ و  الْب سِیط ةُ الْأ رْضُ و  الظَّلِیل ةُ السَّم اءُ و  الْمُضِیئ ةُ
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 غَيْرِ مِنْ  كُلِّهِ بِالْفَضْلِ مَخْصُوصٌ نَظِيرٌ لَا وَ مِثْلٌ لَهُ لَا وَ بَدَلٌ مِنْهُ یُوجَدُ  لَا وَ عَالِمٌ یُعَادِلُهُ لَا وَ أَحَدٌ یُدَانِيهِ لَا دَهْرِهِ وَاحِدُ الْإِمَامُ

 هَيْهَاتَ  هَيْهَاتَ اخْتِيَارُهُ یُمْكِنُهُ أَوْ الْإِمَامِ مَعْرِفَةَ یَبْلُغُ الَّذِي ذَا الْوَهَّابِ فَمَنْ الْمُفْضِلِ مِنَ اخْتِصَاصٌ بَلِ  اكْتِسَابٍ لَا وَ لَهُ مِنْهُ  طَلَبٍ

 وَ  الْحُلَمَاءُ تَقَاصَرَتِ وَ الْحُكَمَاءُ تَحَيَّرَتِ وَ الْعُظَمَاءُ تَصَاغَرَتِ وَ   الْعُيُونُ  خَسَأَتِ وَ الْأَلْبَابُ حَارَتِ وَ الْحُلُومُ تَاهَتِ وَ الْعُقُولُ ضَلَّتِ

 فَضَائِلِهِ  مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ شَأْنِهِ مِنْ شَأْنٍ وَصْفِ عَنْ الْبُلَغَاءُ عَيِيَتِ وَ الْأُدَبَاءُ عَجَزَتِ وَ الشُّعَرَاءُ كَلَّتِ وَ الْأَلِبَّاءُ جَهِلَتِ وَ الْخُطَبَاءُ حَصِرَتِ

 لَا غِنَاهُ یُغْنِی وَ مَقَامَهُ یَقُومُ مَنْ یُوجَدُ أَوْ أَمْرِهِ  مِنْ ءٌشَیْ  یُفْهَمُ أَوْ ِبكُنْهِهِ یُنْعَتُ أَوْ بِكُلِّهِ یُوصَفُ كَيْفَ وَ  التَّقْصِيرِ وَ بِالْعَجْزِ أَقَرَّتْ وَ

 یُوجَدُ أَیْنَ وَ هَذَا عَنْ الْعُقُولُ أَیْنَ وَ هَذَا مِنْ  الِاخْتِيَارُ فَأَیْنَ الْوَاصِفِينَ وَصْفِ  وَ الْمُتَنَاوِلِينَ یَدِ مِنْ النَّجْمُ بِحَيْثُ هُوَ وَ أَنَّی وَ كَيْفَ

 صَعْباً مُرْتَقًی فَارْتَقَوْا  الْأَبَاطِيلَ مَنَّتْهُمُ وَ أَنْفُسُهُمْ  اللَّهِ وَ كَذَبَتْهُمْ ص مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ آلِ غَيْرِ فِی یُوجَدُ ذَلِكَ أَنَّ تَظُنُّونَ أَ هَذَا مِثْلُ

 قاتَلَهُمُ » بُعْداً إِلَّا مِنْهُ یَزْدَادُوا فَلَمْ مُضِلَّةٍ آرَاءٍ وَ نَاقِصَةٍ ائِرَةٍبَ حَائِرَةٍ بِعُقُولٍ الْإِمَامِ  إِقَامَةَ رَامُوا أَقْدَامُهُمْ الْحَضِيضِ إِلَی عَنْهُ تَزِلُّ دَحْضاً

 وَ بَصِيرَةٍ عَنْ الْإِمَامَ تَرَكُوا إِذْ الْحَيْرَةِ فِی وَقَعُوا وَ بَعِيداً ضاَللًا ضَلُّوا وَ إِفْكاً  قَالُوا وَ صَعْباً رَامُوا لَقَدْ ( و30َ)توبه/« یُؤْفَكُونَ  أَنَّی اللَّهُ

 إِلَی بَيْتِهِ أَهْلِ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ اخْتِيَارِ وَ اللَّهِ اخْتِيَارِ عَنِ رَغِبُوا مُسْتَبْصِرِینَ كانُوا وَ السَّبِيلِ  عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمالَهُمْ الشَّيْطانُ  لَهُمُ زَیَّنَ

 وَ  (67)قصص/ «یُشْرِكُونَ  عَمَّا تَعالی وَ اللَّهِ  سُبْحانَ الْخِيَرَةُ لَهُمُ كانَ ما یَخْتارُ وَ یَشاءُ ما یَخْلُقُ  رَبُّكَ وَ » یُنَادِیهِمْ الْقُرْآنُ وَ اخْتِيَارِهِمْ

 قَالَ وَ  اْلآیَةَ (36)احزاب/« أَمْرِهِمْ مِنْ رَةُالْخِيَ لَهُمُ یَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ  اللَّهُ قَضَی إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ ِلمُؤْمِنٍ كانَ ما وَ» جَلَ وَ عَزَّ قَالَ

 َلما لَكُمْ إِنَّ الْقِيامَةِ یَوْمِ إِلی بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ  أَمْ تَخَيَّرُونَ لَما فِيهِ َلكُمْ  إِنَّ تَدْرُسُونَ فِيهِ كِتابٌ لَُكمْ أَمْ تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما»

 1(41-36)قلم/« صادِقِينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ زَعِيمٌ بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ تَحْكُمُونَ

                                                      
 مِن   الْمُط هَّرُ الْإِم امُ  اللَّهِ حُر مِ ع نْ الذَّاب  و  اللَّهِ إِل ي الدَّاعِي و  بِل ادِهِ فِي خ لِیف تُهُ  و  عِب ادِهِ ع ل ي حُجَّتُهُ و  خ لْقِهِ  فِي اللَّهِ  أ مِینُ الْإِم امُ  النَّآدِ الدَّاهِی ةِ  فِي الْعِب ادِ م فْز عُ و 

 الْك افِرِین   ب و ارُ و  الْمُن افِقِین  غ یْظُ و  الْمُسْلِمِین  عِز  و  الدِّینِ نِظ امُ بِالْحِلْمِ لْم وْسُومُا بِالْعِلْمِ الْم خْصُوصُ الْعُیُوبِ ع نِ الْمُب رَّأُ و  الذ نُوبِ
 س مِعْنا قالُوا» أ مْ ( 87/توبه) «ی فْق هُون   ال ف هُمْ  قُلُوبِهِمْ ع لي اللَّهُ ط ب ع  أ مْ( »24/محمد) «أ قْفالُها قُلُوبٍ ع لي أ مْ الْقُرْآن  ی ت د بَّرُون  ف ال أ » ج لَّ و  ع زَّ ق ال  و .  1

( 23-21/انفال) «مُعْرِضُون  هُمْ و  ل ت و لَّوْا أ سْم ع هُمْ ل وْ و  ل أ سْم ع هُمْ  خ یْراً فِیهِمْ اللَّهُ ع لِم  ل وْ و  ی عْقِلُون  ال الَّذِین  الْبُكْمُ  الص مُ اللَّهِ عِْند  الدَّو ابِ ش رَّ إِنَّ ی سْم عُون   ال هُمْ و 

 ی جْه لُ ل ا ع الِمٌ الْإِم امُ و  الْإِم امِ بِاخْتِی ارِ ل هُمْ ف ك یْف ( 4/جمعه) «الْع ظِیمِ  الْف ضْلِ ذُو اللَّهُ و  ی شاءُ م نْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ  ف ضْلُ هُو » ب لْ( 93/بقره) «ع ص یْنا و  س مِعْنا قالُوا» أ مْ

 ل ا و  ن س بٍ فِي فِیهِ م غْم ز   ل ا الْب تُولِ الْمُط هَّر ةِ ن سْلِ و  ص الرَّسُولِ  بِد عْو ةِ م خْصُوصٌ الْعِب اد ةِ و  الْعِلْمِ و  الزَّه اد ةِ و  الن سُكِ و  الطَّه ار ةِ و  الْقُدْسِ م عْدِنُ  ی نْكُلُ  ل ا ر اعٍ و 

 ن امِي م ن افٍ ع بْدِ مِنْ  الْف رْعُ و  الْأ شْر افِ ش ر فُ ج لَّ و  ع زَّ  اللَّهِ مِن  الرِّض ا و  ص الرَّسُولِ مِن   الْعِتْر ةِ  و  ه اشِمٍ مِنْ  الذِّرْو ةِ و  قُر یْشٍ مِنْ  الْب یْتِ فِي ح س بٍ ذُو یُد انِیهِ

 یُو فِّقُهُمُ ص الْأ ئِمَّة   و  الْأ نْبِی اء  إِنَّ اللَّهِ لِدِینِ  ح افِظٌ اللَّهِ  لِعِب ادِ ن اصِحٌ ج لَّ و  ع زَّ اللَّهِ  بِأ مْرِ ق ائِمٌ  الطَّاع ةِ م فْرُوضُ بِالسِّی اس ةِ ع الِمٌ بِالْإِم ام ةِ مُضْط لِعٌ الْحِلْمِ ك امِلُ الْعِلْمِ

 ال أ مَّنْ یُتَّب ع  أ نْ أ ح ق  الْح قِ إِل ي ی هْدِي ف م نْ أ » ت ع ال ي ق وْلِهِ فِي الزَّم انِ أ هْلِ عِلْمِ ف وْق  عِلْمُهُمْ ف ی كُونُ غ یْر هُمْ یُؤْتِیهِ ل ا م ا حِك مِهِ و  عِلْمِهِ م خْزُونِ مِنْ یُؤْتِیهِمْ و  اللَّهُ

 ط الُوت   فِي ق وْلِهِ  و (269/بقره) «ك ثِیراً خ یْراً ُأوتِي  ف ق دْ الْحِكْم ة  یُؤْت  م نْ و » ت ع ال ي و  ت ب ار ك   ق وْلِهِ و ( 35/یونس) «ت حْكُمُون  ك یْف  ل كُمْ ف ما یُهْدي أ نْ  إِلَّا ی هِدِّي

 و  الْكِتاب  ع ل یْك  أ نْز ل » ص لِن بِیِّهِ ق ال  و ( 247/بقره) «ع لِیمٌ واسِعٌ  اللَّهُ و  ی شاءُ م نْ مُْلك هُ یُؤْتِي اللَّهُ و  الْجِسْمِ و  الْعِلْمِ فِي ب سْط ةً زاد هُ  و  ع ل یْكُمْ اصْط فاهُ اللَّه  إِنَّ»

 النَّاس  ی حْسُدُون  أ مْ» ص ذُرِّیَّتِهِ و  عِتْر تِهِ و  ن بِیِّهِ ب یْتِ أ هْلِ مِنْ الْأ ئِمَّةِ فِي ق ال  و ( 113/نساء) «ع ظِیماً ع ل یْك  اللَّهِ ف ضْلُ كان  و  ت عْل مُ ت كُنْ ل مْ ما ع لَّم ك  و  الْحِكْم ة 

 «س عِیراً  بِج ه نَّم  ك في و  ع نْهُ  ص دَّ  م نْ  مِنْهُمْ  و  بِهِ  آم ن  م نْ ف مِنْهُمْ ع ظِیماً  مُلْكاً  آت یْناهُمْ  و   الْحِكْم ة  و  الْكِتاب   إِبْراهِیم  آل   آت یْنا ف ق دْ  ف ضْلِهِ مِنْ  اللَّهُ  آتاهُمُ  ما ع لي

 و  بِج و ابٍ ب عْد هُ ی عْي  ف ل مْ إِلْه اماً الْعِلْم  أ لْه م هُ و  الْحِكْم ةِ ی ن ابِیع  ق لْب هُ أ وْد ع  و  لِذ لِك  ص دْر هُ ش ر ح  عِب ادِهِ لِأُمُورِ  ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ اخْت ار هُ إِذ ا الْع بْد  إِنَّ و ( 54-53/نساء)

 خ لْقِهِ ع ل ي ش اهِد هُ و  عِب ادِهِ ع ل ي حُجَّت هُ لِی كُون  بِذ لِك  اللَّهُ ی خُص هُ الْعِث ارِ و  الزَّل لِ و  الْخ ط ای ا مِن  أ مِن  ق دْ مُس دَّدٌ مُو فَّقٌ مُؤ یَّدٌ م عْصُومٌ ف هُو  الصَّو ابِ ع نِ فِیهِ یُح یَّرُ ل ا

 ت ع دَّوْا ف یُق دِّمُون هُ الصِّف ةِ  بِه ذِهِ مُخْت ارُهُمْ ی كُونُ أ وْ ف ی خْت ارُون هُ ه ذ ا مِثْلِ ع ل ي ی قْدِرُون  ف ه لْ( 4/جمعه) «الْع ظِیمِ  الْف ضْلِ ذُو للَّهُا و  ی شاءُ م نْ یُؤْتِیهِ اللَّهِ ف ضْلُ ذلِك » و 

 و  اللَّهُ ف ذ مَّهُمُ أ هْو اء هُمْ اتَّب عُوا و  ف ن ب ذُوهُ الشِّف اءُ و  الْهُد ي اللَّهِ كِت ابِ فِي و  (101/بقره) «ی عْل مُون  ال ك أ نَّهُمْ ظُهُورِهِمْ و راء  اللَّهِ كِتاب » ن ب ذُوا و  الْح قَّ اللَّهِ ب یْتِ و 
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 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

از قرآن بيرون اي را ؛ چرا كه گاه شخص آیه«داندخدا بهتر می»دانيد بگویيد دانيد بگویيد؛ و در مورد آنچه نمیآنچه می

دهد این اندازه اي بيشتر از فاصله آسمان و زمين. ]یعنی برداشتی كه به آیه نسبت میكند در فاصلهكشد و در آن سقوط میمی

 ربط است.[بی

 42ص ،1ج الكافی،

 أَبِی عَنْ جَاءٍرَ أَبِی بْنِ زِیَادِ عَنْ الْأَحْمَرِ أَبَانٍ عَنْ الْوَشَّاءِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ

 .الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ نَبَيْ مَا أَبْعَدَ فِيهَا یَخِرُّ الْقُرْآنِ مِنَ الْآیَةَ نْتَزِعُلَيَ الرَّجُلَ إِنَّ أَعْلَمُ اللَّهُ فَقُولُوا تَعْلَمُوا لَمْ مَا وَ فَقُولُوا عَلِمْتُمْ مَا

 تدبر

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »1

 (:509ص ،10ج ن،البيا مجمعاند )درباره مقصود از این آیه با توجه به نسبت آن با آیات قبل و بعد دست كم دو وجه گفته

 در كه هست آسمانی هاییكتاب را شما یایعنی: آدر آیه قبل است؛ « ایدتدرسون: درس گرفته»الف. این آیه، توضيحِ مفادِ 

 !«كنيد اختيار آنچه هر است[ مُجاز] شما براي واقعاكه »اید آموخته درس آن

 دتان هرتوانيد در نزد خومی شما»كنيد: ب. این جمله مستقلی است و منظور از آن این است كه اگر چنين حكمی می

 اید.واقعيت این گونه نيست و این روش درستی نيست كه در پيش گرفته؛ اما «كنيد خواهيد اختيارمی آنچه

 نکته تخصصی نحوی برای تفسیر آیه

لی سر و كار آید كه با جمله مستقدر جایی می« إن»تر قابل استنباط است )زیرا اگرچه به لحاظ نحوي، معنی دوم راحت

درس »جا چون مفاد باید استفاده شود و این« أن»ه قبل باشد از داشته باشيم؛ و وقتی قرار است كه جمله مورد نظر ادامه جمل

ی است كه به لحاظ سياق باشد( اما معناي اول، معنای...« بِأنّ »اید كه ...[، باید به صورت مورد نظر است ]= درس گرفته« گرفتن

تاكيد بر « الم»این است كه چون كند، و البته به لحاظ نحوي آن هم درست است و توجيه نحوي آن بيشتر به ذهن خطور می

 ،10ج لبيان،ا مجمع) به صورت مكسور )نه مفتوح( آمده است.« ان»افتاده و « ب»روي خبر آمده )لـ + ما تخيرون( لذا حرف 

 (509ص

 

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ»( 2

                                                      
 أ ض لَّ  و  ل هُمْ  ف ت عْساً » ق ال   و ( 50/قصص) «الظَّالِمِین   الْق وْم   ی هْدِي ال اللَّه  إِنَّ اللَّهِ  مِن   هُدي بِغ یْرِ ه واهُ اتَّب ع   مِمَّنِ أ ض لُ  م نْ  و » ت ع ال ي و  ج لَّ ف ق ال  أ تْع س هُمْ و  م قَّت هُمْ

 و  مُح مَّدٍ النَّبِيِّ ع ل ي اللَّهُ ص لَّي و ( 35/غافر) «ج بَّارٍ مُت ك بِّرٍ ق لْبِ كُلِّ ع لي اللَّهُ  ی طْب عُ ك ذلِك   آم نُوا الَّذِین  عِنْد  و  اللَّهِ عِنْد  م قْتاً ك بُر » ق ال   و ( 8/محمد) «أ عْمال هُمْ

 .ك ثِیراً ت سْلِیماً س لَّم  و  آلِهِ
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 ن آیه قابل فرض است:را چه بدانيم، معانی متعددي براي ای« فيه»بسته به اینكه مرجع ضمير در 

ر كنيد؟! است؛ یعنی: واقعا براي شما در عالم آخرت، آن چيزي است كه خودتان اختيا« در عالم آخرت»الف. منظور 

 (383، ص19)الميزان، ج

است؛ یعنی: واقعا براي شما در آن كتاب آسمانی، ]مجاز شمرده شده[ است كه خودتان ]هر چه « در آن كتاب»ب. منظور 

 (509ص ،10ج البيان، مجمع)اختيار كنيد؟!  خواستيد[

 ج. ...

 

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »3

فرماید كه واقعا پندارند اگر قيامتی باشد باز خدا بهره آنها را كمتر از مومنان قرار نخواهد داد میخدا به این كفار كه می

 !كنيد اختيار آنچه هر شماست كه برايبيان شده  كنيد كه در كتابهاي آسمانی قبلیگمان می

 شناسینکته تخصصی انسان

پندارد دین و كتاب آسمانی بيند تا جایی كه میبرد كه خود را محور همه چيز میآرزواندیشی انسان را تا بدانجا پيش می 

 گوید كه دلخواه و دلپسند خود وي باشد، ولو آن چيز برخالف عقل و عدل باشد!هم تنها و تنها چيزي را می

مطلبی به دین خدا تنها سخنی بگویيم كه به صحت آن یقين داریم، نه  پس باید بسيار مراقب بود كه در مقام فهم و استناد

 (2اینكه هرچه خوشمان آمد، به دین بچسبانيم. )حدیث

 

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »4

 ها نيست. گسيخته انسانهاي آسمانی ]و احكام خدا[ تابع تمایالت لجامكتاب

 (1دیث( )همچنين ح185، ص10)تفسير نور، ج

 تاملی در نحوه تبلیغ دین

 پندارند در دین خدا، همه چيز آن طور است كه خودشان دلشان بخواهد.كند كسانی را كه میقرآن كریم مواخذه می

كنند براي جذب افراد به دین، باید فقط نكاتی كه خوشایند آنهاست گفت و از گفتن همه حقایق برخی انسانها گمان می

القاعده گرچه در مقام تبليغ دین باید متناسب با ظرفيت مخاطبان سخن گفت و در مقام جذب افراد، علیدین خودداري كرد. ا

باید از مطالبی آغاز كرد كه جذابيت داشته باشد، اما بسيار باید مراقب باشيم كه مبادا به بهانه جذب، دین را صرفا تابع تمایالت 

ا به طور كامل سازگار است؛ اما این گونه نيست كه تابع صددرصد تمایالت افراد سازیم. دین با تمایالت فطري انسان قطع

 اي و ... هم باشد؛ بلكه آمده است تا این تمایالت انسان را مدیریت كند.هاي سليقهغریزي و دلخواه

مطلب هم كه همان طور كه در مقام تبليغ دین، رماندن افراد و تحميل مطالبی كه ظرفيت درك آن را ندارند خطاست؛ این 

گسيخته آنها نداشته باشد دین را به صورتی جلوه دهيم كه افراد انتظار داشته باشند دین هيچ مقاومتی در برابر تمایالت لجام

 نيز نارواست.
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كه افراد  هاي ساختگی و وارداتی به جاي شریعت اسالم این باشدشاید یكی از علل روي آوردن برخی افراد به عرفان

هاي كاذب، افراد را در د فقط و فقط دلخواه نفسانی خود را معيار قبول هر چيزي قرار دهند؛ و این معنویتانعادت كرده

نيست به بهانه  گذارند؛ در حالی كه دینی كه دغدغه رشد و سعادت انسان را دارد هيچگاه حاضرهایشان كامال آزاد میدلخواه

 آزادي، از ارائه مسير صحيح زندگی خودداري كند.

 

 «تَخَيَّرُونَ لَما فيهِ لَكُمْ إِنَّ( »5

 شود كه آن سخن درست باشد.صرف اینكه یك سخن جذاب و مورد پسند ماست، دليل نمی

 

 

 19/5/1396  ت حْكُمُون  ل ما ل كُمْ إِنَّ الْقِیام ةِ ی وْمِ يإِل بالِغ ةٌ ع ل یْنا أ یْمانٌ ل كُمْ أ مْ   39 هی( آ68قلم )سوره ( 504

 ترجمه

براي شما روا  دیا ]مگر[ عهد و پيمانی ]= سوگندي[ برعهده ما دارید، مورد تاكيد تا روز قيامت، كه هر آنچه حكم كني

 باشد؟!

 ای و نحوینكات ترجمه

 «أَیْمانٌ»

 اصل برخی ( بيان شد كه/aaraf-http://yekaye.ir/al-7-17 237قبال )جلسه  .است «یمن» ماده از و «یمين» جمع «اَیمان»

 هنگام چون) «خوردن قسم» در معناي مناسبت به بعدا كه انددانسته «راست دست» معناي به «یمين» واژه از را كلمه این معناي

 برخی اما( 894ص القرآن، ألفاظ مفردات. )است رفته كار به( گذاشتندمی هم دست در را راست دست غالبا شدن قسمهم

 گرفته سریانی و عبري هايزبان از اصل در اما دارد، واژه عربی معناي با تناسبی اگرچه سوگند، معناي به «یمين» كه معتقدند

 (270ص ،14ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق. )است شده

صاحب »بار آمده و به معناي  14ه م( كأَیْمانُهُ مَلَكَتْك؛ یَمينُ مَلَكَتْ)" «أیمان»یا « یمين»مِلك "در قرآن كریم، اگر از تعبير 

ته به معناي )به صورت مفرد( به كار رف« یمين»است صرف نظر شود، تمامی مواردي كه كلمه « اختيارِ )اربابِ( كسی بودن

رد، كه ته )جز یك مو)به صورت جمع( به كار رف« أیمان»است و تمامی مواردي كه كلمه «( سمت راست»)یا « دست راست»

 باشد. )مانند همين آیه حاضر(می« سوگندها»( به معناي 17؛ اعراف/أَیْمانِهِمْ عَنْ ... لَآتِيَنَّهُمْاست: « هاسمت راست»به معناي 

 1«بالِغَةٌ»

                                                      
 :«لَكُمْ إ نَّ » و «بال غَةٌ»در  اختالف قرائت.  1

 علینا؛ في المستكن الضمیر من الحال على بالنصب: علي بن زید و الحسن و الصفة، على بالرفع بالِغ ةٌ: الجمهور قرأ

 االستفهام. على قبلها كالتي ،«عليّ لكم إن أ»: األعرج قرأ و ت حْكُمُون ... ل ما ل كُمْ إِنَّ

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-17/
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( توضيح داده شد كه برخی آن را به /anbiaa-http://yekaye.ir/al-21-106 413قبال )در جلسه « بلغ»در مورد ماده 

اسم فاعل آن است و « بالغة»و «. به نهایی ترین حد شیء رسيدن»دانند و برخی آن را به معناي می« رسيدن»و « وصول»معناي 

 قرار گرفته است. « أیمان»علت مونث آمدن آن این است كه صفت براي 

 «الْقِیامَةِ یَوْمِ بالِغَةٌ إِلیأَیْمانٌ ... »

ي آیه مواجه ، بخوبی ثمره خود در این آیه نشان می دهد و ما را با دو گونه تحليل نحو«بلغ»اختالف فوق در معناي 

باشد یا متعلق به  «أَیْمانٌ»لق به متع« الْقِيامَةِ یَوْمِ  إِلی»است؛ اما اینكه « أیمان»در اینجا صفت براي « بالغة»سازد: گفته شد كه می

 ، احتمالی قابل طرح است:«بلغ»، متناسب با هر یك معانی «بالِغَةٌ»

آنها »شود كه و معناي آیه این می است؛« بالِغَةٌ »متعلق به « الْقِيامَةِ  یَوْمِ إِلی»بدانيم، آنگاه « رسيدن»را به معناي « بلغ»اگر 

؛ 509، ص10البيان، ج)مجمع« رسد.دارد و زمان اعتبار آن تا روز قيامت میاند كه تا روز قيامت ادامه سوگندهایی از ما گرفته

 (383، ص19الميزان، ج

)سوگندي در « وگند موكدس»به معناي « بالغة أَیْمانٌ »بدانيم؛ آنگاه « به نهایی ترین حد شیء رسيدن»را به معناي « بلغ»اگر 

شود باشد و معناي آیه این میمی «أَیْمانٌ»متعلق به « الْقِيامَةِ  یَوْمِ لیإِ»باشد؛ و نهایت امر خود، كه بشدت مورد تاكيد است( می

البيان، ؛ مجمع894ص القرآن، ألفاظ مفردات)«. اند، سوگندهایی تا روز قيامتآنها سوگندهاي مورد تاكيدي از ما گرفته»كه: 

 (383، ص19؛ الميزان، ج509، ص10ج

 حديث

 است:( از امام صادق ع روایت شده 1

 ه است.حكم بر دو گونه است: حكم خدا و حكم جاهليت؛ و آنكه در حكم خدا به خطا رود، به حكم جاهليت حكم كرد

 407ص ،7ج الكافی،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَفَعَهُ أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .الْجَاهِلِيَّةِ بِحُكْمِ كَمَحَ اللَّهِ حُكْمَ أَخْطَأَ فَمَنْ الْجَاهِلِيَّةِ حُكْمُ وَ اللَّهِ حُكْمُ حُكْمَانِ مُالْحُكْ

 

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

 از تكذیب خداوند برحذر باشيد!

 دهد؟گفته شد: یا رسول اهلل! و چگونه چنين چيزي رخ می

 ام؛؛ و خدا می گوید: دروغ گفتی؛ من نگفته...«خدا گفته است »گوید فرمود: گاه یكی از شما می

 گوید: دروغ گفتی، من گفته بودم.؛ و خدا می...«خدا نگفته است »گوید یا اینكه می

 390ص األخبار، معانی

                                                      
 (246ص ،10ج التفسیر، في المحیط )البحر

http://yekaye.ir/al-anbiaa-21-106/
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 عَنْ الدِّهْقَانِ  اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ الْكُوفِیِّ مُحَمَّدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ زِیَادٍ  بْنِ سَهْلِ  عَنْ  يَىیَحْ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 قَالَ: ع إِبْرَاهِيمَ أَبِی عَنْ الْحَمِيدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دُرُسْتَ

 اللَّهِ! تَكْذِیبَ اتَّقُوا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 ذَاكَ؟! كَيْفَ وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قِيلَ

 .قُلْتُهُ قَدْ كَذَبْتَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ یَقُلِ لَمْ یَقُولُ أَوْ أَقُلْهُ لَمْ كَذَبْتَ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ قَالَ أَحَدُكُمْ یَقُولُ قَالَ

 

 ( از امام باقر ع و نيز از صادق ع روایت شده است:3

كه ]حتی[ در مورد دو درهم بر اساس چيزي غير از آنچه خداوند  -از كسانی كه تازیانه یا عصا به دست دارند  -كس  هر

 نازل فرموده، حكم كند، او بدانچه خداوند عز و جل بر حضرت محمد ص نازل كرده، كافر است!

 407ص ،7ج الكافی،

 ع؛ وَ  جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ الْحَنَّاطِ حَكَمٍ عَنْ الْأَزْرَقِ صَبَّاحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 قَاال: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَعْفُورٍ أَبِی ابْنِ عَنِ حَكَمٍ

 .ص مُحَمَّدٍ  عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا كَافِرٌ فَهُوَ عَصًا أَوْ سَوْطٌ لَهُ مِمَّنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بِغَيْرِ دِرَْهمَيْنِ فِی حَكَمَ مَنْ

 توضیح

، به ترتيب اشاره است به حاكم ]یا قاضی[ و عالِمی كه مورد «كسانی كه تازیانه یا عصا به دست دارند»ظاهرا مقصود از 

 توجه است.

 تدبر

 «الْقِيامَةِ  یَوْمِ إِلی بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْ( »1

گذارد باید دليلی بياورند كه تا روز قيامت این دليل اند كه خداوند در قيامت بين آنان و مومنان تفاوتی نمیاگر كفار مدعی

 به كارشان بياید؛ نه اینكه فقط االن براي خودشان مایه دلخوشی باشد!

  

 ...« عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ ؛ ... أَمْتَدْرُسُونَ فيهِ كِتابٌ لَكُمْ أَمْ ؛تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما( »2

 اند؛ از جمله:هاي گوناگونی از این سه به عمل آوردهبنديتا اینجا از كفار سه گونه استدالل طلب شد؛ مفسران دسته

باشد، وگرنه باید دليلی از جانب خدا داشته باشد، كه  كند یا باید بر اساس حكم عقلالف. هر مطلبی كه انسان ادعا می

این دليل یا مطلبی در یك كتاب آسمانی است یا اینكه خودشان مستقيما با خدا سخن گفته و از او شاهدي آورده باشند! 

 (382، ص19)الميزان، ج

 (185، ص10د و پيمان. )تفسير نور، جب. استدالل و استناد یا باید به به عقل باشد، یا به كتاب آسمانی، یا بر اساس تعه

توان استدالل آورد: یك به واضحات عقلی )كه هيچكس در آن اختالف ج. در مقام بحث كردن با دیگران سه گونه می

 ایم.ندارد( برگردانيم، یا به سخنی كه خداوند گفته است، یا به آنچه بين ما قبال توافق شده و طرفين آن را پذیرفته
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 د. ...

 

 «تَحْكُمُونَ لَما لَكُمْ إِنَّ الْقِيامَةِ یَوْمِ إِلی بالِغَةٌ عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْ( »3

 خواهد حكم كند.خداوند با هيچ انسانی پيمان نبسته كه او حق داشته باشد هر گونه كه دلش می

 به تعبير دیگر، 

 (186، ص10كنيد. )تفسير نور، جخداوند هيچ تعهدي نداده كه حقيقت همان چيزي است كه شما حكم می

 

 20/5/1396                                              ز عیم بِذلِك  أ ی هُمْ  س لْهُمْ   40 هی( آ68قلم )سوره ( 505

 ترجمه

 از آنان بپرس: كدامشان ضامن این ]ادعا[ است؟

 حديث

 برد چيست؟كمترین چيزي كه بنده را از ایمان بيرون میگوید: به امام صادق ع عرض كردم كه ( ابوالربيع شامی می1

 ورزد.فهمد كه مخالف حق است اما بر آن اصرار میفرمود: نظري را می

 212ص ،1ج المحاسن،

 : قَالَ الشَّامِیِّ الرَّبِيعِ أَبِی عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ حَرِیزِ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْهُ

 الْإِیمَانِ؟ مِنَ الْعَبْدُ یَخْرُجُ مَا أَدْنَى مَا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ

 عَلَيْهِ. فَيُقِيمُ لِلْحَقِّ مُخَالِفاً یَرَاهُ الرَّأْيُ فَقَالَ

 

اساس نظر شخصی خودش ( از امام صادق ع درباره دو نفري سوال شد كه در مطلبی اختالف داشتند، یكی از آنها بر 2

؛ و اتفاقا مطلبش هم موافق با حق درآمد؛ و دیگري دست نگه داشت «دهم كه مطلب چنين و چنان استمن شهادت می»گفت: 

 كنم[.دانم و در این مورد به سخن عالمان اعتماد میو گفت: حرف، حرف علماست. ]= من نمی

 است. : پارساتر(امام ع فرمود: این ]نفر دوم[ برتر )یا اینكه فرمود

 212ص ،1ج المحاسن،

 أَنَّهُ: یُسَمِّهِ َلمْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عَنْهُ

 الْقَوْلُ فَقَالَ الْآخَرُ كَفَّ وَ الْحَقَّ فَوَافَقَ بِرَأْیِهِ  كَذَا وَ كَذَا هَذَا أَنَّ  أَشْهَدُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ ءٍشَیْ فِی تَدَارَءَا رَجُلَانِ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ 

 الْعُلَمَاءِ؟ قَوْلُ

 أَوْرَعُهُمَا. قَالَ أَوْ الرَّجُلَيْنِ؛ أَفْضَلُ هَذَا فَقَالَ
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درست به  بر امام صادق ع عرضه كردم ]تا مطمئن شوم هاي امام باقر ع راگوید: برخی از خطبه( حمزه بن طيار می3

 دست من رسيده است[ تا به جایی رسيدم كه امام ع فرمود: كافی است و دیگر ساكت باش. سپس فرمود:

ز آن، و بر دانيد و به شما رسيده است سزاوار نيست كاري انجام دهيد جز دست نگهداشتن اشما را در ميان آنچه نمی

ا از شما بزدایند و در آن و آن را به امامان هدایت برگرداندن، تا آنها شما را بر راه ميانه سوار كنند و كوري ر جاي خود ماندن،

 (.43)نحل/« دانيدمیپس، از اهل ذكر بپرسيد اگر طوري هستيد كه ن»فرماید: مطلب حق را به شما بشناسانند كه خداوند متعال می

 2161ص ،1ج ؛ المحاسن،50ص ،1ج الكافی،

 أَنَّهُ: الطَّيَّارِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدٌ

 :ع اللَّهِ دِعَبْ أَبُو قَالَ ثُمَّ اسْكُتْ وَ كُفَّ لَهُ قَالَ امِنْهَ  مَوْضِعاً بَلَغَ إِذَا حَتَّى أَبِيهِ خُطَبِ بَعْضَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَلَى عَرَضَ

 وَ  الْقَصْدِ عَلَى هِفِي یَحْمِلُوكُمْ حَتَّى الْهُدَى أَئِمَّةِ إِلَى الرَّدُّ وَ بُّتُالتَّثَ وَ عَنْهُ الْكَفُّ إِلَّا تَعْلَمُونَ لَا مِمَّا بِكُمْ یَنْزِلُ فِيمَا یَسَعُكُمْ لَا

 .«تَعْلَمُون ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ وافَسْئَلُ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ الْحَقَّ فِيهِ یُعَرِّفُوكُمْ وَ الْعَمَى فِيهِ عَنْكُمْ یَجْلُوا

 تدبر

 «زَعيم بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ( »1

 خداوند ی،عظيم جرم چنين رغمعلی دارند انتظار و شمرندنمی مهمی اقدام چندان راو مسلمان نشدن  كفرورزیدن ايعده

 !نگذارد اندشده جرمی چنين مرتكب كه آنان و اندحقيقت تسليم و مسلمان كه آنان بين تفاوتی هيچ

شان مبتنی بر یك خداوند بعد از اینكه تذكر داد كه اینها نه از جانب عقل دليلی دارند نه از جانب وحی، و نه این سخن

را برعهده  حرف است و مسئوليت این حرف فرماید از آنها بپرس كه كدامشان ضامن اینتوافق پيشينی است، به پيامبرش می

 خواهند به او تكيه كنند.گيرد؛ كه اینها روز قيامت میمی

 

 «زَعيم بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ( »2

ست، باید از او كند، و بر این ادعایش دليل واضح عقلی یا دليل معتبر نقلی اقامه نكرده ااگر كسی ادعایی را مطرح می

 كند.این مدعایش را ضمانت میپرسيد كه چه كسی 

 –آخرت  بویژه مطالب مربوط به دین و معنویت و –شناسی را در مواجهه با مطالب اگر افراد همين نكته ساده روش

 هاي ساختگی تعطيل خواهد شد.هاي دروغين و عرفانپرستی و معنویتجدي بگيرند، بازار خرافه

                                                      
 . مرحوم كلیني از مرحوم برقي نقل كرده است اما سخن مرحوم برقي در محاسن دو روایت است: 1

 الْمُسْلِمِین  أ ئِمَّةِ  إِل ى الرَّد  و  فِیهِ  ب تُالتَّث  و  ع نْهُ الْك ف   إِلَّا ت عْم لُون  ل ا مِمَّا بِكُمْ ی نْزِلُ  یم افِ ی س عُكُمْ  ل ا إِنَّهُ : ق ال  ع اللَّهِ  ع بْدِ أ بِي إِل ى ر ف ع هُ  ح دَّث هُ  ع مَّنْ  أ بِیهِ  ع نْ ع نْهُ

 ت عْل مُون  ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أ هْل  لُواف سْئ  ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ  ق ال  الْق صْدِ ع ل ى فِیهِ ی حْمِلُوكُمْ و  الْح قَّ فِیهِ یُع رِّفُوكُمْ ح تَّى

 ع بْدِ  أ بُو ق ال   كُفَّ ل هُ  ال ق   مِنْه ا م وْضِعاً  ب ل غ  إِذ ا ح تَّى أ بِیهِ خُط بِ  ب عْض  ع اللَّهِ  بْدِع  أ بِي ع ل ى ع ر ض  أ نَّهُ الطَّیَّارِ بْنِ  ح مْز ة  ع نْ  بُك یْرٍ ابْنِ ع نِ  ف ضَّالٍ ابْنِ  ع نِ ع نْهُ

 .الْق صْد ع ل ى فِیهِ ی حْمِلُوكُمْ ىح تَّ الْهُد ى أ ئِمَّةِ إِل ى هُر د  و  فِیهِ التَّث ب تُ و  ع نْهُ الْك ف  اإِلَّ ت عْل مُون  ل ا مِمَّا بِكُمْ ی نْزِلُ فِیم ا ی نْف عُكُمْ ل ا أ نَّهُ ع ل یْهِ ف أ مْل ى اكْتُبْ ع اللَّهِ
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 تذکری در زمینه سیر و سلوک

آنها را در مسير  وگردند تا دست آنها را بگيرد دنبال حكيم و مرادي می»ميان جوانان پدید آمده است كه امروزه موجی در 

ر ميان جوانان و همين امر بازار شيادان را رونق بخشيده است؛ و در كمال تعجب گاه چنين امري د« سير و سلوك پيش ببرد.

دن شمار مریدان و از این فضا براي افزو ظاهرالصالح هم بيكار ننشستهشود و افراد مند هم مشاهده میبسيار متدین و دغدغه

 كنند.خود حداكثر استفاده را می

چون و داده، و ما در مورد هيچكس مجاز نيستيم كه تبعيت بی« حجت درون»یادمان باشد: خداوند عقل را به ما به عنوان 

كنيم، چون قبال با همين عقل خود، عصمت و مصونيت آنان از می اگر از پيامبر و اهل بيت ع تبعيت مطلق چرا انجام دهيم.

ایم و براي این تبعيت نزد خداوند و عقل خود حجت داریم. حتی در خصوص فقها و علماي دین هم اجازه خطا را اثبات كرده

عيت كنيم )و براي همين توانيم تبتبعيت چشم و گوش بسته نداریم و تنها در حدي كه امام معصوم به ما اجازه داده است می

 در یانیهود شدید مذمت از بعد -است كه در روایت معروفی كه از امام صادق ع درباره ضرورت تقليد از علما رسيده، ایشان 

تبعيت كنند برحذر داشته و صرف « ايعالم شيعه هر»شيعيان را از اینكه، از  - رهبان و احبار از چشم و گوش بسته پيروي

را كافی ندانسته و شروط متعددي را ضميمه كرده و در پایان حدیث فرموده كه این اوصاف تنها در برخی از « عالِم بودن»

 1(458ص ،2ج اإلحتجاج،، جَمِيعَهُم لَا الشِّيعَةِ فُقَهَاءِ بَعْضَ إِلَّا یَكُونُ لَا ذَلِكَ وَشود، نه در همه: فقهاي شيعه یافت می

اب همان رجوع فته از تعاليم شریعت است، كه این از بكنند یا برگرسير و سلوك مطرح میدستوراتی كه افراد در زمينه 

قل معتبر سندیتی ناند؛ یا مطالبی است كه نه در عقل واضح و نه در به فقيهانی است كه امامان رجوع بدانها را مُجاز شمرده

 «است؟[ ادعا] این ضامن كدامشان :بپرس آنان از»نماید كه ندارد. در این گونه موارد این آیه رخ می

اهرالصالحی كه كنند. اما آیا این آدم ظدر مورد معصومين خيال ما راحت است كه در مقام هدایت ما هيچگاه اشتباه نمی

يامت بتواند گيریم، در حدي هست كه اگر مطلبش اشتباه درآمد، روز قهرچه بگوید را به عنوان دستور سير و سلوك جدي می

 فيل ما در پيشگاه خدا باشد؟!زعيم و ك

 حکایتی از مرحوم آیت اهلل بهجت

 مطرح شد فرمودند:  كرد كه بارها وقتی مساله تبعيت از استاد ]سير و سلوك[ نزد ایشانیكی از اساتيد ما از ایشان نقل می

                                                      
 :فرمایندمي رهبان و احبار از پیروي در یهود طوالني مذمت از بعد . ایشان 1

 بِم ا إِلَّا الْكِت اب   رِفُون ی عْ ل ا الْی هُودِ مِن  الْق وْمُ ه ؤُل اءِ  ك ان  ف إِذ ا ع لِلصَّادِقِ جُلٌ ر  ق ال  ع ق ال  ثُمَّ ... ِ ع الْع سْك رِيِّ مُح مَّدٍ أ بِي ع نْ  ذِكْرُهُ م ض ى الَّذِي بِالْإِسْن ادِ و 

 و   ع و امِّن ا ب ْین  ع ف ق ال  عُل م اء هُمْ ون یُق لِّدُ ك ع و امِّن ا إِلَّا الْی هُودِ ع و ام   ه لْ و  عُل م ائِهِمْ مِنْ ولِالْق بُ و  بِت قْلِیدِهِمْ ذ مَّهُمْ ف ك یْف  غ یْرِهِ إِل ى ل هُمْ س بِیل  ل ا عُل م ائِهِمْ مِنْ ی سْم عُون هُ

 لِف س ق ةِ  بِالتَّقْلِیدِ اللَّهُ ذ مَّهُمُ ذِین الَّ الْی هُودِ مِثْلُ ف هُمْ الْفُق ه اءِ ه ؤُل اءِ مِثْل  ع و امِّن ا مِنْ د ق لَّ ... ف م نْ جِه ة مِنْ ت سْوِی ةٌ و  جِه ةٍ مِنْ ف ْرقٌ ُعل م ائِهِمْ و  الْی هُودِ ع و امِّ و  عُل م ائِن ا

 ل ا الشِّیع ةِ فُق ه اءِ ب عْض  إِلَّا كُونُی  ل ا ذ لِك  و  یُق لِّدُوهُ أ نْ ف لِلْع و امِّ م وْل اهُ لِأ مْرِ مُطِیعاً اهُه و  ع ل ى مُخ الِفاً لِدِینِهِ ح افِظاً لِن فْسِهِ ص ائِناً الْفُق ه اءِ مِن  ك ان  م نْ ف أ مَّا فُق ه ائِهِمْ

 ... ج مِیع هُم
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اید براي هر نشسته و[ بجد در كمين مسير خدا مسيري نيست كه انسان بتواند با احتمال و گمان پيش برود. ]شيطان به»

 «داریم یقين داشته باشيم؛ كه احتياط در این مسير از هر كاري سزاوارتر است.گامی كه برمی

 

نظرِ  ( و به3و احتياط هم این است كه از طرفی حتی اگر در مورد فهم كالم معصوم شك كردیم توقف كنيم )حدیث

 –عصوم چون و چرا جز از م(؛ و از طرف دیگر تبعيت بی2حدیثشخصیِ خود عمل نكنيم و به سراغ علماي واقعی برویم )

 نداشته باشيم. –یا كسانی كه معصوم اجازه داده، و صرفاً در همان حدي كه معصوم اجازه داده 

 

 «زَعيم بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ( »3

طالب، به پيامبر و در مورد بقيه م تا آیه قبل مستقيما كفار و مدعيان باطل را خطاب قرار داده بود. چرا خطاب عوض شد

 ص دستور داد كه از آنها بپرس؟

 ( 384، ص19خواهد نشان دهد كه آنها استحقاق مخاطب خدا شدن را دیگر ندارند. )الميزان، جالف. می

خته، آنان عيان سا منطق بودن آنها را در مقابل دیگرانخواهد پيامبر ص را به طرح سوال از آنها وادارد تا بیب. شاید می

 را رسوا كند.

 اي ندارد.هاي براي ادعاي خودش نه دليل عقلی بياورد و نه دليل نقلی، دیگر صحبت مستقيم با او فایدج. اگر مدعی

 د. ...

 

 

 21/5/1396                صادِقین  كانُوا إِنْ بِشُر كائِهِمْ ف لْی أْتُوا شُر كاءُ ل هُمْ أ مْ   41 هی( آ68قلم )سوره ( 506

 ترجمه

 اند!شان را بيارند، اگر راستگو بودهیا شریكانی دارند؟! پس شریكان

 1اختالف قرائت

 حديث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

اي خداوندي را كه واحد است و شریك ندارد بپرستند و نماز به پا دارند و زكات بدهند و حج خانه خدا بجا اگر عده

رند و ماه رمضان روزه بگيرند، سپس در مورد كاري كه خداوند انجام داده یا كاري كه پيامبر ص انجام داده بگویند: چرا آو

                                                      
 (246ص ،10ج التفسیر، في المحیط بشركهم )البحر فلیأتوا: عبلة أبي ابن و اللّه عبد و بِشُر كائِهِمْ ف لْی أْتُوا شُر كاءُ ل هُمْ أ مْ: الجمهور . قرأ 1

 القرآن، معاني. )شركاء فیه و ،شرك األمر هذا فى: تقول واحد، معنى فى الشركاء و الشّرك، و. «بشركهم فلیأتوا شرك لهم أم»: اللّه عبد قراءة فى و

 (177ص ،3ج
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برخالف این كار را انجام نداد یا در دلشان نسبت به این مطلب كدورتی داشته باشند، به همين سبب ]یا: به همين اندازه[ 

 وت فرمود:مشرك خواهند بود؛ سپس این آیه را تال

هند سپس در دآورند مگر اینكه تو را در آنچه موردش اختالف نظر دارند حَكَم قرار به پروردگارت سوگند ایمان نمی»

 (65)نساء/« خود حَرَجی نسبت بدانچه حكم كردي نيابند و كامال تسليم باشند

 دهند[.كه در برابر خدا و رسول ارائه میسپس امام صادق ع ادامه دادند: پس بر شما باد به تسليم بودن ]حق و حقيقتی 

 398ص ،2ج الكافی،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الْكَاهِلِیِّ یَحْيَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 ءٍلِشَیْ قَالُوا ثُمَّ رَمَضَانَ شَهْرَ صَامُوا وَ الْبَيْتَ حَجُّوا وَ الزَّكَاةَ آتَوُا وَ الصَّلَاةَ أَقَامُوا وَ لَهُ شَرِیكَ َلا وَحْدَهُ اللَّهَ عَبَدُوا قَوْماً أَنَّ لَوْ

 فَال» الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ مُشْرِكِينَ بِذَلِكَ لََكانُوا قُلُوبِهِمْ فِی ذَلِكَ وَجَدُوا أَوْ صَنَعَ الَّذِي خِلَافَ صَنَعَ أَلَّا ص النَّبِیُّ صَنَعَهُ أَوْ اللَّهُ صَنَعَهُ

 «تَسْلِيماً  یُسَلِّمُوا وَ قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجاً أَنْفُسِهِمْ فِی یَجِدُوا ال ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيما یُحَكِّمُوكَ حَتَّى یُؤْمِنُونَ ال رَبِّكَ وَ

 .بِالتَّسْلِيمِ فَعَلَيْكُمْ  ع: اللَّهِ بْدِعَ أَبُو قَالَ ثُمَّ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 هر كس از شخصی در معصيت اطاعت كند، او را پرستيده است.

 398ص ،2ج الكافی،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ وَ حَمَّادٍ أَبِی بْنِ صَالِحِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ

 .عَبَدَهُ فَقَدْ  مَعْصِيَةٍ فِی رَجُلًا أَطَاعَ مَنْ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

 كسی كه گوش] ِجان[ به سخنگویی بسپارد، او را پرستيده است: 

 جل ادا كند، خدا را پرستيده؛  پس اگر آن سخنگو مطلبی را از جانب خداوند عز و

 و اگر آن سخنگو مطلبی را از جانب شيطان ادا كند، شيطان را پرستيده است.

 434ص ،6ج الكافی،

 أَبِی عَنْ یَقْطِينٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ اْلحَسَنِ عَنِ الْأَرْمَنِیِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ

 الشَّيْطَانِ  عَنِ یُؤَدِّي النَّاطِقُ كَانَ إِنْ وَ اللَّهَ عَبَدَ فَقَدْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ یُؤَدِّي النَّاطِقُ كَانَ فَإِنْ  عَبَدَهُ فَقَدْ نَاطِقٍ إِلَى أَصْغَى مَنْ

 .الشَّيْطَانَ عَبَدَ فَقَدْ
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لماي دین[ و یهودیان،[ احبار ]= ع»]فرماید: گوید از امام صادق ع درباره این آیه سوال كردم كه می( ابوبصير می4

 (31)توبه/« پروردگار[ اتخاذ كردند.« ]= رب»راهبانشان را به جاي خدا به عنوان 

كردند؛ ان نمیكردند آنها اجابتشد، كه اگر چنين میآنها را به پرستش خویش نخواندن –به خدا سوگند  –فرمودند: اما 

 تيدند.وليكن حرامی را حالل كردند و حاللی را حرام كردند، و از این جهت از جایی كه متوجه نشدند آنها را پرس

 53ص ،1ج الكافی،

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ حْيَىیَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 :قَالَ

 « اللَّهِ  دُونِ مِنْ أَرْباباً رُهْبانَهُمْ وَ أَحْبارَهُمْ اتَّخَذُوا» لَهُ قُلْتُ

 حَلَالًا يْهِمْعَلَ حَرَّمُوا وَ حَرَاماً لَهُمْ أَحَلُّوا لَكِنْ وَ أَجَابُوهُمْ مَا دَعَوْهُمْ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ عِبَادَةِ إِلَى دَعَوْهُمْ  مَا اللَّهِ وَ أَمَا فَقَالَ ع:

 .یَشْعُرُونَ لَا حَيْثُ مِنْ فَعَبَدُوهُمْ

 تدبر

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »1

 !نگذارد تفاوتی هيچ اندحقيقت تسليم و مسلمان كه اند با آنانكه كفرورزیده اینان بين خداوند دارند انتظار ايعده

ا یك توافق هایی را كه براي پذیرش یك ادعا معقول بود مطرح كرد )دليل عقلی یا نقلی یخداوند در آیات قبل گزینه

 هاست.و نشان داد كه ادعاي اینان فاقد همه آن گزینه قبلی(

 كشد.كند و آن را به چالش میی را كه احتماال در ذهن برخی از آنان بوده، مطرح میدر اینجا گزینه نامعقول

اند؛ كه این شریكان بيایند و اند، اعتماد كردهاند؛ پس شاید به آن شریكان دروغينی كه براي خدا قرار دادهآنان مشرك بوده

 رتبه مسلمانان حقيقی قرار دهند؟!در روز قيامت اینان را هم

يا كاري از دست گویند این شریكانشان را بياورند كه آیا اصال در همين دند به پيامبرش می فرماید: اگر راست میخداون

 (384، ص19آید، تا اینكه آنان بخواهند در قيامت روي شفاعت اینها حساب كنند؟! )اقتباس از الميزان، جآنها برمی

 نکته تفسیری

 اند، از جمله:ن آیه، نظرات دیگري را مطرح كردهبرخی مفسران در مورد مراد و منظور ای

 الف. آنان همفكران خود )كسانی كه در این باور با آنها شریكند( را بياورند؛

 ب. آنان شاهدانی كه بر صحت باور آنها شهادت دهند بياورند؛
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اي در مقام احتجاج تن چنين جملهدانند، در مورد اولی، از این جهت كه گفها را مردود میاما عالمه طباطبایی این برداشت

شود اي براي این معنا وجود ندارد، حداكثر، همان مفادي می؛ و در مورد دومی، عالوه بر اینكه شاهد لفظی1اي نداردهيچ فایده

 كه در آیه قبل فرموده بود و صرفا یك مطلب تكراري خواهد بود.

 

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »2

ي هارتبه او كسی هست؛ و نه در انجام كارخداوند كه حق و حقيقت محض است، واحد است و شریكی ندارد؛ نه هم

عرض او بخواهد عالَم همكاري دارد. همه عاَلم تنها و تنها در طول او و تحت مشيت اوست؛ و هر چيزي كه در كنار او و هم

 ز باطل نيست.مطرح شود ج

 (،3پس هر كس، به هر سخن غير حقی دل بدهد )حدیث

 (،2رغم دستور خدا( انجام دهد )حدیثاي )= گناهی را علییا كار ناشایسته

 (،4د )حدیثیا چيزي را بدون استناد به خدا و صرفاً بر اساس سليقه و دلخواه خود یا دیگران مجاز یا ممنوع بشمر

 (،1ناخرسند باشد )حدیث –كه حق و حقيقت محض است  –حكم خدا و رسولش یا حتی در ته دلش نسبت به 

 مشرك است و به خداوند شرك ورزیده است؛ هرچند در ظاهر خود را مسلمان و موحد بشمرد!

خداوند قرار  و اینها را شریك پس، اي كسانی كه به سخن غير خدایی، رفتار غير خدایی، ویا قانون غيرخدایی دل بسته

واقعا  –حقيقت محض  ویعنی در مقابل حق  –ید! آنچه را كه شریك خدا قرار داده، بياورید و ببينيد آیا در مقابل خداوند اداده

 ماند؟!جایی و حقانيتی براي آنها می

 

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »3

مور دیگري هم داشتند، اما در عرض او و مستقل از او، اعتقاد به تاثيرگذاري امشركان كسانی بودند كه خدا را قبول 

 داشتند.

 دهد:این آیه ما را به یك حكم واضح عقلی ارجاع می

را نشان دهد، « ور مستقلطتاثيرگذار بودن او به »اگر كسی براي امري از امور عالم، تاثيري مستقل را باور دارد، باید بتواند 

 گوید! اگر راست می

 تاملی با خویش

اعتباري مانند پول و  آیا ما ناخودآگاه براي بسياري از امور پيرامون خود )از اشياي عينی مانند آب و آتش و ...؛ تا امور

 ایم؟!اي باز نكردهریاست و ...( تاثير مستقل باور نداریم و روي آنها حساب ویژه

                                                      
اند كه: بگویید سایر مردماني كه در چنین باوري با شما شریكند بیایند تا معلوم اند چنین توضیح داده. البته كساني كه این احتمال را مطرح كرده 1

ل آن شود كه هیچكس چنین سخن باطلي را قبول ندارد، همان گونه كه هیچ كتاب آسماني و نه عهدي از جانب خدا بر این داللت داشت و نه كسي متكف

 (246ص ،10ج التفسیر، في المحیط البحر)شد. مي
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 فریادمان برسند؟آیا انتظار داریم كه در قيامت اینها به 

 

 «صادِقينَ كانُوا إِنْ بِشُرَكائِهِمْ فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ( »4

دليل عقلی یا )هایی را كه براي پذیرش یك ادعا معقول بود با خود آنها مستقيما مطرح كرد خداوند در آیات قبل گزینه

 هاست.ه آن گزینهو نشان داد كه ادعاي اینان فاقد هم نقلی یا یك توافق قبلی(

 دعایشان مطرح كند.ااما در این ادعایشان دیگر آنها را مخاطب قرار نداد، بلكه از پيامبرش خواست این چالش را در برابر 

 چرا دیگر آنها را مخاطب قرار نداد؟

 توان این موارد را هم برشمرد:بيان شد، می 3عالوه بر مواردي كه در جلسه قبل، تدبر

ما این روش هاي معقول براي پذیرش یك باور بود، و چالش آنها این بود كه فاقد آن بودند. اقبلی روشهاي الف. روش

ي نامعقول است كه براي خدا شریكی قائل شوند و بر اساس اعتماد به آن شریك بخواهند باورهاي خود را سامان دهند به قدر

 (1وضيح بيشتر در تدبركه ارزش اینكه مستقيما با آنان سخن گفته شود ندارند. )ت

ی است كه اگر شخص ( است و تنها گناه13؛ لقمان/عَظيم لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّب. شرك در منطق قرآن كریم ظلمی عظيم )

 أَنْ  یَغْفِرُ ال هَاللَّ  إِنَّتوبه نكند هيچ اميدي به بخشش آن نخواهد داشت و مشمول مغفرت عمومی خداوند قرار نخواهد گرفت )

شود چنان توهينی ظيمی مرتكب می. كسی كه چنين ظلم و گناه ع(116و  48؛ نساء/یَشاءُ لِمَنْ ذلِكَ دُونَ  ما یَغْفِرُ وَ بِهِ كَیُشْرَ

 در حق خداوند روا داشته كه اصال لياقت ندارد كه خداوند با او سخن بگوید. 

 ج. ...

 

 22/5/1396   ی سْت طیعُون  ف ال الس جُودِ يإِل  یُدْع وْن  و  ساقٍ ع نْ یُكْش فُ ی وْم    42 هی( آ68قلم )سوره ( 507

 ترجمه

اع بشدت دشوار روزي كه ساق پا برهنه گردد ]= پرده از روي كار برداشته شود/ آستين باال، و دامن به كمر زنند/ اوض

 اش را نيابند.شوند، ولی در خود تواناییگردد[ و به سجده خوانده 

 نكات ترجمه

 1«یُكْشَفُ »

                                                      
 اختالف قرائت:.  1

 الحال تشتدّ  یوم: أى للحال، وأ للساعة الفعل و [ جمیعا،فكشَتُ] المفعول [ وفكش تَ] للفاعل البناء على بالتاء تكشف و. بالنون نكشف یوم: قرئ و

 أكشف. منه و. الكشف في لدخ إذا: أكشف من الشین، كسر و المضمومة بالتاء فكش تُ :قرئ و. المجاز على ساقها عن الحرب كشفت: تقول كما الساعة، أو

 (595ص ،4ج الكشاف،العلیا. ) شفته انقلبت إذا مكشف، فهو الرجل
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 تا بود كرده مخفی را آن كه است دیگري چيز روي از چيزي برداشتن معناي به «كشف» مادهاشاره شد كه  213در جلسه 

 (/muminoon-http://yekaye.ir/al-023-075) شود آشكار

 «ساق»

پا هم از همين ریشه « ساقِ »به معناي راندن و به حركت درآوردن است. « سوق»توضيح داده شد كه ماده  173جلسهدر 

 (.http://yekaye.ir/fatir-035-09/) باشداست چون عامل راه رفتن و به حركت درآمدن انسان می

 «ساقِ  عَنْ یُكْشَفُ»

جنگ  :ساق یعل الحرب قامت»یا « ساقها: جنگ آستين خود را باال زد عن حربال كشفت»برخی این تعبير را برگرفته از 

 (712و  436ص القرآن، ألفاظ اند، كه كنایه از اوج گرفتن شدت و سختی است؛ )مفرداتدانسته« بر پا ایستاد

 حيوان حمر در را دستش كسی و ميردیم مادرشو نيز گفته شده كه در اصل اشاره به وضعيتی است كه بچه شتر در شكم 

 رفته بكار یسخت و بارمصيبت كار هر باره در و بدین مناسبت آوردیم بيرون را آن مرده ،جنين يپاساق  كشيدن با و كندیم

 ( 712و  436ص القرآن، ألفاظ )مفردات است.

زند ]در فارسی میگيرد آستين لباس را باال اند اصلش این بوده كه وقتی كسی در سختی و شدت قرار میبرخی گفته

 (168، ص10؛ لسان العرب، ج509، ص10البيان، جزند[ )مجمعگویيم: دامن همت به كمر میمی

در لغت به معناي امر شدید باشد ]و ساق پا را بدین جهت كه استخوانی بسيار « ساق»این احتمال هم مطرح شده كه اصال 

گویند اي است همان گونه كه به كسی كه بخيل است میتعبير كنایهكامال « كشف ساق»محكم دارد ساق گفته باشند( و تعبير 

، 10در حالی كه نه دستی در كار است و نه غل و زنجيري. )لسان العرب، ج« یده مغلوله: دستهایش در غل و زنجير است»

 1(594، ص4؛ الكشاف، ج168ص

 حديث

 شوند، خوانده جدهس به و[ شود برداشته كار روي از پرده]=  گردد برهنه پا ساق كه روزي»( از امام رضا ع در تفسير آیه 1

 روایت شده است:« نيابند را اشتوانایی خود در ولی

محكم و  افتند ولی اصالب ]= ستون فقرات[ منافقانشود؛ پس مومنان به سجده میحجابی از نور است كه برداشته می

 كنند.شود و بر سجده كردن توانایی پيدا نمیسخت می

 411ص ،2ج اإلحتجاج، ؛1542ص ،(للصدوق) التوحيد ؛121ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار نعيو

                                                      
 ابن عن دینار ابن عمرو عن سفیان نىحدث: قال الفراء حدثنا: قال«[ 4» محمد حدثنا] الیاء رفع على مجتمعون ساقٍ. القراء ع نْ یُكْش فُ ی وْم : قوله و

 (177ص ،3ج القرآن، معانيلشدته. ) الساعة و القیامة: یرید «ساق عن تكشف یوم»: قرأ أنه عباس

 
 آورد؛ باال را لباس پاچه زد، كمر به دامن: ساق یْه ع نْ ك ش ف تْ) آن حقیقي معناي در یكبارش. است رفته كار به كریم قرآن در دوبار تركیب این.  1

 .ايكنایه معناي در حاضر آیه در هم یكبار و( 44/نمل
 . شروع سند در توحید چنین است:  2

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-075/
http://yekaye.ir/fatir-035-09/
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 الْأَسَدِيُّ  الْكُوفِیُّ رٍجَعْفَ بْنُ مُحَمَّدُ  الْحُسَيْنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ الْمُكَتِّبُ هِشَامٍ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ  الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا

  سَعِيدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ صَالِحٍ بْنِ بَكْرِ عَنْ حَسَنِالْ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَرْمَكِیُّ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 قَالَ ع: «السُّجُودِ إِلَی عَوْنَیُدْ  وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِی عَنْ

 .السُّجُودَ یَسْتَطِيعُونَ فَال ينَالْمُنَافِقِ أَصْلَابُ تَدْمُجُ وَ سُجَّداً الْمُؤْمِنُونَ فَيَقَعُ یُكْشَفُ نُورٍ مِنْ حِجَابٌ

 

تر وند بلندمرتبه( فرمودند: خدا42)قلم/« گردد برهنه پا ساق كه روزي»( از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل 2

 اي به ساق پاي خود كرده و لباس را از آن برگرفتند. است؛ و اشاره

هر حجتی[ بسته  ( فرمودند دهانشان ]از42)قلم/« نيابند را اشتوانایی خود در ولی شوند، خوانده سجده به و»و درباره 

ده، ذلت هاشان خاضع گردیچشم»آید ها به لب میگردد و جانها خيره میمگيرد و چششود و هيبت و ترس آنان را فرامیمی

 (43)قلم/« شدند در حالی كه سالم بودندآنان را فراگرفته؛ در حالی كه قبال به سجده فراخوانده می

 510ص ،10ج البيان، مجمع؛ 154ص ،(للصدوق) التوحيد

الْحَلَبِیِّ  لِیٍّعَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِيلَةَ أَبِی عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مٍهَاشِ بْنِ  إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ نُبْ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 عَنْهَا؛ فَكَشَفَ سَاقِهِ إِلَی أَشَارَ ثُمَّ الْجَبَّارُ؛ رَكَقَالَ: تَبَا «ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 الْحَناجِرَ  لُوبُالْقُ بَلَغَتِ وَ الْأَبْصَارُ شَخَصَتِ وَ الْهَيْبَةُ لَتْهُمُدَخَ وَ الْقَوْمُ ع: أُفْحِمَ قَالَ «یَسْتَطِيعُونَ  فاَل السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ» قَالَ

 .«لِمُونَسا هُمْ وَ السُّجُودِ یإِلَ یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ذِلَّةٌ  تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً»

 توضیح

باس را از لاي به ساق پاي خود كرده و تر است؛ و اشارهحضرت فرمودند: خداوند بلندمرتبه»شيخ صدوق درباره اینكه 

 ود.شي اینچنينی توصيف «ساق پا»تر از آن است كه به داشتن توضيح داده: یعنی خداوند بلندمرتبه« آن برگرفتند

 

 ساق كه روزي»فرماید: گوید: از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل سوال كردم كه می( عبيد بن زراره می3

 ( 42)قلم/« گردد برهنه پا

ردگار پروحضرت و لباس را از ساق پاي خود برگرفتند و دست دیگر را روي سرشان گذاشتند و فرمودند: منزه است 

 بلندمرتبه من.

 155ص ،(للصدوق) التوحيد

 عِيسَی بْنِ مَّدِمُحَ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ ثَنَاحَدَّ قَالَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ  بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَارَةَزُ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

 «ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

                                                      
 ... إِسْم اعِیل  نُبْ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا ق ال   الْكُوفِي  اللَّهِ ع بْدِ أ بِي بْنُ مُح مَّدُ اح دَّث ن  ق ال  اللَّهُ ر حِم هُ الدَّقَّاقُ عِمْر ان  بْنِ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  بْنُ ع لِي  ح دَّث ن ا
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 .الْأَعْلَی بِّیَرَ سُبْحَانَ فَقَالَ ع: رَأْسِهِ عَلَی الْأُخْرَي یَدُهُ وَ سَاقِهِ عَنْ إِزَارَهُ كَشَفَ قَالَ

 توضيح

 ته باشد.شيخ صدوق درباره این فرمایش امام توضيح داده است: منظور حضرت، تنزیه خداوند است از اینكه ساق داش

 

 را اشناییتوا خود در ولی شوند، خوانده سجده به و»فرماید ( از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل كه می4

 ( فرمودند: اصالبِ ]= ستون فقراتِ[ آنان همچون شاخ گاو ]محكم و غيرقابل انعطاف[ شود؛42)قلم/« نيابند

در »رمودند: یعنی ف( 43)قلم/« شدند در حالی كه سالم بودندو قبال اینان به سجده دعوت می»فرماید:[ و ]درباره اینكه می

 «اش را داشتند.حالی كه توانایی

 346ص ،(للصدوق) التوحيد

 بن محمّد بن أحمد نع اللّه، عبد بن سعد حدّثنا: قاال عنهما، اللّه رضی الوليد بن أحمد بن الحسن بن محمّد و أبی حدّثنا

  زرارة، عن دراج، بن جميل عن األزديّ، حدید بن علیّ عن عيسی،

 كصياصی أصالبهم صارت: قال «یَسْتَطِيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ»: جلّ و عزّ اللّه قول فی السّالم عليه اللّه عبد أبی عن

 1.مستطيعون هم و: قال «سالِمُونَ هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ» قرونها، یعنی البقر،

 

هيچيك از سایر  ( روایت شده كه از رسول اهلل ص سوال شد درباره اینكه چرا اذان براي نماز قرار داده شده اما براي5

 عبادات اذان و فراخوانی قرار داده نشده است؟ 

 فرمودند: چون نماز شبيه احواالت روز قيامت است:

 ميرند؛ واذان شبيه نفخه اول است كه با آن خالئق می

« دهددیك ندا میو بشنو روزي را كه منادي از مكانی نز»فرماید يه نفخه دوم است آن گونه كه خداوند متعال میاقامه شب

 (؛ و41)ق/

ر محضر[ پروردگار روزي كه مردم براي ]= د»فرماید قيام براي نماز همانند قيام خالئق است آن گونه كه خداوند متعال می

 (؛ و6)مطففين/« ایستندعالَميان می

                                                      
 حدیثي آورده است كه كامال با مضمون فوق موافق است: 343ص ،4ج الجامع، جوامع . مرحوم طبرسي در تفسیر 1

 تنشني ال واحدة فقارة: أي واحدا طبقا أصالبهم یبقى: الحدیث فى و

ین توضیح برگرفته از اتوضیحي داده كه با توجه به حدیث فوق احتمال زیاد دارد كه  383ص ،2ج القمي، همچنین علي بن ابراهیم قمي در تفسیر

 كالم معصوم ع باشد:

 یُكْش فُ ق ال  جُودِالس   إِل ى یُدْع وْن  و  -ح قَّهُمْ مُح مَّدٍ آل  غ ص بُوا م ا و  -ی تْخ فِ الَّتِي الْأُمُورِ ع نِ یُكْش فُ ی وْم : ق ال  لس جُودِا إِل ى یُدْع وْن  و  ساقٍ ع نْ یُكْش فُ ی وْم 

: ق وْلُهُ  هُو  و  -أ مْرِهِ  فِي دَّنْی اال فِي اللَّه  یُطِیعُوا ل مْ لِأ نَّهُمْ -عُقُوب ةٌ هِي  و  ی سْجُدُوا أ نْ ون ی سْت طِیعُ ف ال قُرُون هُ ی عْنِي الْب ق رِ  ص ی اصِي مِثْل  أ عْن اقُهُمْ ف ت صِیرُ  ع الْمُؤْمِنِین   لِأ مِیرِ 

 ت طِیعُونی سْ هُمْ و  الد نْی ا فِي و ل ای تِهِ إِل ى ق ال  سالِمُون  هُمْ  و  الس جُودِ إِل ى یُدْع وْن  كانُوا ق دْ و 
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 االحرام شبيه باال بردن دست براي گرفتن نامه عمل در روز قيامت است؛ وبلند كردن دست در تكبيرة

نامه عملت »فرماید قرائت در نماز شبيه قرائت نامه عمل در پيشگاه پروردگار عالَميان است آن گونه كه خداوند متعال می

 (؛ و14اء/)اسر« را بخوان كه خودت براي حسابرسی از خودت كافی هستی

ها در پيشگاه آن و چهره»فرماید می ذِكْرُهُ ركوع شبيه خضوع خالئق براي پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند عَزَّ

 (؛ و111)طه/« زنده پابرجا، فروافتاد ]خوار و خاضع شد[

رده كنار رود و به روزي كه پ»اید فرمذِكْرُهُ می سجده شبيه سجده براي پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند جَلَّ

 (؛ و42)قلم/« سجده فراخوانده شوند

گروهی در بهشتند و »فرماید ذِكْرُهُ می تشهد شبيه نشستن در پيشگاه پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند جَلَّ

 (7)شوري/« ور.گروهی در آتش شعله

 79ص ،(للشعيري)األخبار جامع

 دُعَاءٌ؟ لَا وَ أَذَانٌ الْعِبَادَاتِ لِسَائِرِ یُجْعَلْ لَمْ وَ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ جُعِلَ أَنَّهُ فِی الْحِكْمَةُ مَا ص اللَّهِ رَسُول سُئِلَ

 كَمَا الثَّانِيَةِ بِالنَّفْخَةِ شَبِيهٌ الْإِقَامَةَ وَ الْخَلَائِقِ بِمَوْتِ الْأَوْلَی بِالنَّفْخَةِ شَبِيهٌ الْأَذَانَ لِأَنَّ الْقِيَامَةِ یَوْمِ بِأَحْوَالِ شَبِيهٌ الصَّلَاةَ لِأَنَّ قَالَ ص:

 یَقُومُ  یَوْمَ» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ كَمَا الْخَلَائِقِ بِقِيَامِ  شَبِيهٌ الصَّلَاةِ إِلَی الْقِيَامَ وَ «قَرِیبٍ مَكانٍ مِنْ الْمُنادِ یُنادِ یَوْمَ  اسْتَمِعْ وَ» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ

 بِقِرَاءَةِ  شَبِيهٌ الصَّلَاةِ فِی الْقِرَاءَةَ وَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ الْكِتَابِ لِأَخْذِ الْيَدِ بِرَفْعِ شَبِيهٌ الْأُولَی التَّكْبِيرَةِ عِنْدَ اْلأَیْدِي رَفْعَ وَ «الْعالَمِينَ لِرَبِّ النَّاسُ

 الْخَلَائِقِ  لِخُضُوعِ شَبِيهٌ الرُّكُوعَ وَ «حَسِيباً عَلَيْكَ الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفی كِتابَكَ اقْرَأْ» تَعَالَی اللَّهُ قَالَ اكَمَ الْعَالَمِينَ  رَبِّ یَدَيْ بَيْنَ الْكُتُبِ

 یَوْمَ » ذِكْرُهُ جَلَّ قَالَ كَمَا الْعَالَمِينَ لِرَبِّ السُّجُودَ  یُشْبِهُ السُّجُودَ وَ «الْقَيُّومِ لِلْحَیِّ الْوُجُوهُ عَنَتِ وَ» ذِكْرُهُ عَزَّ قَالَ كَمَا الْعَالَمِينَ لِرَبِّ

 وَ الْجَنَّةِ ِفی فَرِیقٌ» ذِكْرُهُ جَلَّ  قَالَ كَمَا الْعَالَمِينَ رَبِّ یَدَيْ بَيْنَ بِالْجُلُوسِ شَبِيهٌ التَّشَهُّدَ وَ «السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ

 .«السَّعِيرِ فِی فَرِیقٌ

 تدبر

 «ساقٍ  عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ( »1

 مقصود از این تعبير چيست؟

 (509، ص10البيان، جگردد )مجمعها آشكار میها و شدتالف. روزي كه ترس

جبير به  بن سعيد و قتادة و مجاهد و الحسن و عباس شود. )ابنب. روزي كه از امر شدید وحشتناكی پرده برداشته می

 (509، ص10البيان، جمجمعنقل 

 سختی و شدت گرفتن اوج از رود و كنایهج. این تعبير برگرفته از تعبيري است كه در مورد برپا شدن جنگ به كار می

 (509، ص10البيان، جعباس، به نقل مجمعاست. )ابن

 با و كندمی حيوان رحم رد را دستش كسی و ميردمی مادرش شكم در شتر بچه كه است وضعيتی به این تعبير اشاره د.

قتيبی، . )است رفته بكار سختی و بارمصيبت كار هر باره در مناسبت بدین و آوردمی بيرون را آن مرده جنين، پاي ساق كشيدن

 (509، ص10البيان، جبه نقل مجمع
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 كمر هب همت دامن: گویيممی فارسی در] زندمی باال را لباس آستين شودمی شدت و آماده مواجهه با سختی كسی ه.

: مغلوله یده» گویندمی است بخيل كه كسی به كه گونه ، همان(384، ص19؛ الميزان، ج509ص ،10ج البيان،مجمع[ )زندمی

 (594ص ،4ج الكشاف،. )زنجيري و غل نه و است كار در دستی نه كه حالی در «است زنجير و غل در دستهایش

 (1حقایقی بر همگان آشكار می گردد. )حدیثشود و و. حجابی از نور كنار زده می

 ز. ...

 تذکر تفسیری

اي دوري از اهل بيت در فهم قرآن كریم و غلبه ظاهرگرایی در ميان برخی از مسلمانان اهل سنت موجب گردید كه عده

درباره اینكه نعوذ باهلل از اهل حدیث براي خدا دست وپا قائل شوند و در كتابهاي معتبرشان در تفسير این آیه احادیثی بياورند 

( و 18482، ص3؛ سنن دارمی، ج1591، ص6كند! )مثال صحيح بخاري، جخداوند از روي ساق پاي خودش كشف حجاب می

 (331ص ،5ج ،)شوكانی( القدیر فتح حتی تا به امروز نيز بر این تفاسير اصرار بورزند )مثال:

ین آیه سوال گردیده هنگامی كه افراد از ائمه اطهار ع درباره اهاي باطل بوده است كه موجب رواج این گونه برداشت

ا از روي پایش كنار ركنند، اولين تذكر آنان این باشد كه خداوند منزه از آن است كه این آیه بخواهد بگوید كه خداوند لباسی 

 (3و حدیث 2داده است. )حدیث

نت با برشمردن ی بقدري بوده است كه برخی از مفسران اهل سچنينی در اشعار عربآميز اینخوشبختانه رواج تعابير كنایه

 المحيط، البحر؛ 594ص ،4ج الكشاف،)اند كه نه پایی در كار است و نه باال زدن شلواري اشعار متعدد در ذیل این آیه تذكر داده

 (247ص ،10ج

 

 «السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ( »2

م ذكر شده ها[ و دعوت به سجده، كه این دو در كنار هها ]یا شدت گرفتن سختیاست بين كنار رفتن پرده چه ارتباطی

 است؟

                                                      
: ق ال  ع نْهُ، اللَّهُ  ر ضِي  س عِیدٍ أ بِي ع نْ  ی س ارٍ، بْنِ ع ط اءِ ع نْ أ سْل م ، بْنِ ز یْدِ ع نْ هِال لٍ، أ بِي بْنِ س عِیدِ ع نْ ی زِید ، بْنِ خ الِدِ ع نْ  اللَّیْثُ، ح دَّث ن ا آد مُ، ح دَّث ن ا.  1

 ف ی ذْه بُ و سُمْع ةً، رِی اءً الد نْی ا فِي ی سْجُدُ  ك ان  م نْ كُل   ف ی بْق ى و مُؤْمِن ةٍ، مُؤْمِنٍ كُل  ل هُ ف ی سْجُدُ س اقِهِ، ع نْ ر ب ن ا ی كْشِفُ»: ی قُولُ و س لَّم  ع ل یْهِ اهللُ ص لَّى النَّبِيَّ س مِعْتُ

 «و احِدًا ط ب قًا ظ هْرُهُ ف ی عُودُ لِی سْجُد ،

 س مِعْتُ: ی قُولُ هُر یْر ة ، أ ب ا س مِعْتُ: ق ال  ی س ارٍ، بْنُ س عِیدُ أ خْب ر نِي: ق ال  إِسْح اق ، ابْنُ أ خْب ر نِي: ق ال  بُك یْرٍ، بْنِ یُونُس  ع نْ  الْب زَّازُ، ی زِید  نُبْ مُح مَّدُ أ خْب ر ن ا.  2

 ی عْبُدُون ، ك انُوا بِم ا ق وْمٍ كُل  ف ی لْح قُ ی عْبُدُون ، ك انُوا بِم ا ق وْمٍ كُل  لِی لْح قْ: مُن ادٍ ن اد ى و احِدٍ، ص عِیدٍ فِي الْعِب اد  اللَّهُ ج م ع  إِذ ا ": ی قُولُ و س لَّم  ع ل یْهِ اهللُ ص لَّى اللَّهِ ر سُول 

 ف ی كْشِفُ ع ر فْن اهُ، إِل یْن ا، ت ع رَّف   إِذ ا: ف ی قُولُون  ت عْرِفُون هُ؟ ه لْ : ف ی قُولُ إِل ه ن ا، ن نْت ظِرُ: ف ی قُولُون  هُن ا؟ ه ا و أ نْتُمْ ذ ه بُوا النَّاسِ ب الُ  م ا: ف ی قُولُ ف ی أْتِیهِمْ ح الِهِمْ، ع ل ى النَّاسُ  و ی بْق ى

 أ نْ ی سْت طِیعُ ف ل ا مُن افِقٍ  كُل   ی بْق ى[ 42: القلم{ ]ی سْت طِیعُون  ف ل ا الس جُودِ  إِل ى و یُدْع وْن  س اقٍ ع نْ  یُكْش فُ ی وْم  } ت ع ال ى اللَّهِ ق وْلُ  ف ذ لِك   سُجُودًا، ف ی ق عُون  س اقِهِ ع نْ ل هُمْ

 " الْج نَّةِ إِل ى ی قُودُهُمْ ثُمَّ ی سْجُد ،
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ها كنار زده شود و شود. آنجا كه قرار است پردهالف. سعادت اخروي با خضوع و سجده در پيشگاه خداوند حاصل می

 (385، ص19دن است )اقتباس از الميزان، جسعادتمندان معلوم گردند، باید دید كه چه كسی اهل سجده كر

ی هول و ب. شدت و هول و هراس آن روز اقتضایش این است كه آنها به سجده بيفتند همان گونه كه در دنيا هم وقت

 (510، ص10البيان، جافتد. )مجمعكند انسان ناخودآگاه به سجده میهراسی بر انسان غلبه می

 وَ»رمود: اي كه سجده واجب دارد فسيدن به مقام قرب الهی است چنانكه در آیهج. باطن و حقيقت سجده كردن همان ر

دلها آشكار سازد،  ها كنار رود، و محبوب حقيقی خود را بر( وقتی حجاب19علق/) «: سجده كن و نزدیك آياقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ

 شوند.كه به سجده میخواهند به او نزدیك شوند؛ و این خواستن، انعكاسِ همان دعوتی است همه می

 د. ...

 

 «یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ( »3

توانند؛ و طبق روایات، خواهد سجده كنند، اما نمیشوند، و با اینكه دلشان میاي در روز قيامت به سجده فراخوانده میعده

 (4كند. )حدیثاز آنان سلب می گردد كه امكان هرگونه خم شدن راگویی ستوان فقراتشان چنان خشك می

 شناسینکته تخصصی انسان

اینكه انسان اختيار داشته باشد كه هر كاري انجام دهد، مربوط به این دنياست كه جایگاه امتحان و آزمایش است. ما با 

بخواهيم بتوانيم  زنيم و آنجا دیگر این گونه نيست كه هر كاريمان را رقم میهاي خود در این دنيا، وضعيت اخرويانتخاب

 انجام دهيم، حتی اگر این خواستن، ميل به سجده كردن در پيشگاه خداوند باشد.

زنند كه دار آخرت براي آنها هاي خود در دنيا وجود خود را به نحوي رقم میها با انتخابتر، انسانالبته به تعبير دقيق

دهد كه این جهنميان هستند كه هيچ چيزي مطابق ميلشان نيست میسراي اختيار باشد یا اجبار. آیات فراوان قرآن كریم نشان 

شود؛ یعنی اختيارشان همچنان كنند؛ اما بهشتيان هر چه دلشان بخواهد برایشان مهيا میها را بر آنان تحميل میو انواع عذاب

هاي دروغين باطل بودنِ لذت اي براي آنان ممنوع نيست؛ وبرقرار است اما موقعيت آنجا به نحوي است كه هيچ لذت حقيقی

ماند كه كسی بخواهد ميلی بدان پيدا كند؛ لذا بهشتيان هم چنان آشكار شده، كه كسی ميلی بدانها ندارد؛ لذا هيچ گناهی نمی

 اي گناه براي آنها به همراه بياورد.كنند بدون اینكه این اختيارشان ذرهاختيار تام پيدا می

زنيم كه بعد از مرگ همچنان امكان اختيار هاي خود، نهایتا این سرنوشت را براي خود رقم میدر واقع، ما با اختيار كردن

 كردن بر اساس دلخواه خود را داشته باشيم، یا دیگر این امكان را از ما سلب كنند و همواره با اجبار و اكراه با ما برخورد كنند.

 

 «یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ( »4

 خود در اياما عده می خوانند، سجده گردد؛ و ما را به دشوار بشدت اوضاع شود و برداشته كار روي از پرده كه روزي

 .یابندنمی را اشتوانایی
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 تاملی با خویش

 كنيم!اش را داریم، لذت سجده در پيشگاه پروردگار عالميان را تجربه تا زمانی كه توانایی

 

 

 23/5/1396 سالِمُون   هُمْ و  الس جُودِ  يإِل  یُدْع وْن  كانُوا ق دْ و  ذِلَّةٌ ت رْه قُهُمْ أ بْصارُهُمْ خاشِع ةً   43 هی( آ68قلم )سوره ( 508

 ترجمه

سجده دعوت به  دیدگانشان خاضع ]= با خواري و ذلت، به زمين دوخته شده[، ذلت آنان را دربر گيرد؛ و اینان بودند كه

 شدند و سالم بودند.می

 ای و نحوینكات ترجمه

 «رْهَقُهُمْتَ»

 را دیگر زچي روي چيزي اینكه معناي در یكی: رودمی كار به معنا دو در اصل در «رهق» مادهه اند كگمان كردهبرخی 

 یَخافُ  فَال( »26/یونس) «ذِلَّةٌ  ال وَ قَتَرٌ وُجُوهَهُمْ یَرْهَقُ ال وَ » آیه دو نمونه، باب از و تاخير؛ و عجله معناي در دوم و بپوشاند،

 (451ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم. )اندداده تطبيق معنا دو این بر ترتيب به را( 13/جن) «رَهَقاً  ال وَ بَخْساً

 توضيحات مختلفی از این مطلب ارائه شده: هرچند انددانسته اول معناي همان را اصلی معناي اغلباما 

 وقت كه است باب این زا «انداختم تاخير به را نمازم» معناي به كه «الصاّلة أَرْهَقْتُ » تعبير مثال كه اندداده توضيح برخی

 ؛(367ص القرآن، ألفاظ مفردات) پوشاندمی را نماز این وقت و آیدمی بعدي

 كار به «وشایندناخ امري با پوشاندن» مورد در ماده این اصل معتقدند یعنی اندكرده تاكيد كلمه این منفی بار بر برخی

 را یگريد چيز كه است ناخوشایندي امور مصادیق از هم … و تاخير و عجله مانند مفاهيمی و( پوشاندن مطلق نه) رودمی

  (247ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق) پوشاندمی

 مجمع) بپوشاند را او و برسد دیگري چيز به چيزي كه رودمی كار به جایی در غالبا ماده این كه اندهم توضيح داده برخی

 1.(751ص ،6ج البيان،

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 10این ماده و مشتقاتش جمعا 

 

 !و حال حال وحال  حال و

هر یك به لحاظ نحوي « سالِمُونَ  هُمْ» و «السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ» و «ذِلَّةٌ  تَرْهَقُهُمْ» و« أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً»تمامی عبارات 

 ،3ج الكریم، القرآن إعرابدهند )باشند، حال و روز این افراد گناهكار را شرح می)قضيه حاليه( از عبارت قبل می« حال»

                                                      
 ألحقه أي أمرا أرهقه یقال و البلوغ حال یغشاه أن قارب إذا مراهق غالم أدركه و غشیه أي الفارس رهقه و یغشاه بما ءالشي إدراك اإلرهاق و.  1

 إیاه كلفه عسرا أرهقه و اإلنسان جهل الرهق: األزهري قال إیاه
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شوند، در حالی كه دیدگانشان خاضع است، در نين است: آنها دعوت به سجده می(؛ و در واقع، معناي این عبارات، چ372ص

  شدند، در حالی كه سالم بودند.گيرد؛ در حالی كه اینان بودند كه به سجده دعوت میحالی كه ذلت آنان را دربر می

ارت استينافی )یعنی جمله را عب «ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ»توان عبارت اند كه در ميان این عبارات میالبته چنانكه برخی تذكر داده

 (11ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعرابمستقل، و نه حال از ماقبل خود( دانست )

 

 حديث

« بودند سالم و شدندمی دعوت سجده به كه بودند اینان و»( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه 1

از آن نهی شده  توانایی آن را داشتند كه بدانچه امر شده بودند تمسك ورزند و آنچه را كه روایت شده است كه: یعنی آنان

 بودند ترك كنند؛ و بدین جهت مبتال شدند؛

شایشی در انجام اي از آنچه خدا بدان امر یا از آن نهی كرده، قبض و بسطی ]= تنگنا یا گسپس فرمودند: براي هيچ بنده

 ست.دهد مگر اینكه از جانب خداوند در آن مورد، ابتالء، و قضا و قدري نهفته انمییا ترك آن امر و نهی[ رخ 

 5102ص ،10ج البيان، ؛ مجمع3491ص ،(للصدوق) التوحيد ؛279ص ،1ج المحاسن،

 كانُوا قَدْ وَ»جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْحَلَبِیِّ عَلِیٍّ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 وا؛ابْتُلُ لِذَلِكَ وَ عَنْهُ نُهُوا لِمَا التَّرْكَ وَ بِهِ مِرُواأُ لِمَا الْأَخْذَ یَسْتَطِيعُونَ هُمْ وَ قَالَ ع: «سالِمُونَ هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ

 3قَضَاء. وَ ابْتِلَاءٌ فِيهِ اللَّهِ مِنَ وَ إِلَّا عَنْهُ نَهَی أَوْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مِمَّا بَسْطٌ لَا وَ قَبْضٌ الْعَبْدِ فِی لَيْسَ قَالَ ع: وَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

                                                      
 البته در نقل صدوق هم سند و هم عبارات اندكي متفاوت است:  1

 بْنِ أ ب انِ ع نْ أ ی وب  بْنِ ف ض ال ة  ع نْ س عِیدٍ بْنِ الْحُس یْنِ ع نِ أ ب انٍ بْنِ الْح س نِ  بْنُ یْنُالْحُس   ح دَّث ن ا ق ال  اللَّهُ ر حِم هُ الْو لِیدِ بْنِ أ حْم د  بْنِ الْح س نِ بْنُ مُح مَّدُ ح دَّث ن ا

 ی سْت طِیعُون   مُسْت طِیعُون  ال ق   «سالِمُون  هُمْ  و  الس جُودِ إِل ى یُدْع وْن  كانُوا ق دْ و » ج لَّ و  زَّع  اللَّهِ  ق وْلِ  ع نْ ع اللَّهِ  ع بْدِ أ ب ا س أ لْتُ: ق ال  الطَّیَّارِ مُح مَّدٍ بْنِ ح مْز ة  ع نْ عُثْم ان 

  ابْتُلُوا؛ بِذ لِك  و  ع نْهُ نُهُوا لِم ا التَّرْك  و  بِهِ أُمِرُوا بِم ا الْأ خْذ 

 ق ض اء و  ابْتِل اءٌ فِیهِ ج لَّ و  ع زَّ ت ع ال ى اللَّهِ مِن  و  إِلَّا ع نْهُ نُهُوا و  بِهِ أُمِرُوا مِمَّا ءٌش يْ  ل یْس : ع ق ال  ثُمَّ
 . در روایت مرحوم طبرسي، به نحوي این روایت و روایت دومي كه در جلسه قبل آمد جمع شده است: 2

 من رهقهم لما الحناجر القلوب بلغت و األبصار شخصت و الهیبة دخلتهم و القوم أفحم اآلیة هذه في قاال أنهما( ع) اهلل عبد أبي و جعفر أبي عن روي

 ؛ ابتلوا لذلك و عنه انهو لما الترك و به أمروا بما األخذ یستطیعون أي سالمون هم و السجود إلى یدعون كانوا قد و المذلة و الخزي و الندامة

 .كالسفافید المنافقین ظهور تصیر أنه الخبر فيو بعدش هم این روایت آمده است: 

 هم این روایت آمده است: 351ص ،(للصدوق) . در التوحید 3

 ع نْ اللَّهِ ع بْدِ بْنِ ع لِيِّ ع نْ عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  ع نْ اللَّهِ ع بْدِ بْنُ س عْدُ ن اح دَّث  ق اال اللَّهُ ر حِم هُم ا الْو لِیدِ بْنِ أ حْم د  بْنِ الْح س نِ بْنُ مُح مَّدُ و  أ بِي ح دَّث ن ا

 هُمْ و  الس جُودِ إِل ى دْع ْون یُ كانُوا ق دْ و » ج لَّ و  ع زَّ بِق وْلِهِ ی عْنِي م ا ع اللَّهِ ع بْدِ بِيلِأ  قُلْتُ: ق ال  خُن یْسٍ بْنِ الْمُع لَّى ع نِ الْح ذَّاءِ الْح س نِ أ بِي ع نْ عُم یْرٍ أ بِي بْنِ مُح مَّدِ

 .مُسْت طِیعُون  هُمْ  و  ق ال  «سالِمُون 
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رده باشد؛ بجا آو –ولو یك بار در عمرش  –به خداوند متعال سوگند، قطعاً زیان نكرده است كسی كه حقيقت سجده را 

اده: غافل دبخواهد خدا را فریب دهد، كه همانند كسی است كه خود را فریب  و رستگار نشود كسی كه در مثل چنين حالتی

 كنندگان از بشر در دنيا و آخرت مهيا نموده است؛ توجه به آنچه خداوند متعال براي سجدهو بی

 سجده بخوبی به خداوند تقرب جست؛ و هيچگاه از خداوند متعال دور نشود كسی كه در 

ير او تعلق ادبی ورزید و حرمتش را ضایع كرد به اینكه دلش در حال سجده به غو هرگز به او نزدیك نشود كسی كه بی

 پيدا كرده بود؛

 ده شده كهداند كه از خاكی آفریبيند، و میپس سجده كن، سجده كسی كه خود را در برابر خداوند متواضع و ذليل می

مده در حالی كه شمرد؛ و پدید آمقدار میاي تركيب یافته كه هركسی آن را خوار و بیكنند و از نطفهخالئق آن را لگدمال می

 قبال نبود؛

او نزدیك  و خداوند حقيقت سجده را راهی براي تقرب به سوي خویش با دل و سرّ و روح قرار داده است؛ پس هركه به

 شد، از غير او دور شود؛

ه به دیده آید بينی كه در ظاهر هم سجده حاصل نشود مگر به اینكه انسان از همه اشياء چشم بپوشد و هرآنچه كنمی آیا

 از او محجوب گردد؟ خداوند متعال امر باطن را نيز همين گونه اراده كرده است ... .

 92-91ص الشریعة، مصباح

 ع: الصَّادِقُ قَالَ

 الْحَالِ  ذَلِكَ مِثْلِ فِی بِرَبِّهِ خَلَا مَنْ أَفْلَحَ مَا وَ  وَاحِدَةً مَرَّةً عُمُرِهِ فِی كَانَ لَوْ وَ السُّجُودِ بِحَقِيقَةِ أَتَی مَنْ قَطُّ تَعَالَی اللَّهِ وَ خَسِرَ مَا

 مَنْ  أَبَداً تَعَالَی اللَّهِ عَنِ بَعُدَ لَا وَ الْآجِلِ رَاحَةِ  وَ الْعَاجِلِ الْبِشْرِ مِنَ لِلسَّاجِدِینَ تَعَالَی اللَّهُ أَعَدَّ عَمَّا لَاهِياً غَافِلًا نَفْسِهِ بِمُخَادِعِ شَبِيهاً

 سُجُودَ فَاسْجُدْ السُّجُودِ حَالِ  فِی بِسِوَاهُ قَلْبِهِ  بِتَعْلِيقِ حُرْمَتَهُ ضَيَّعَ وَ أَدَبَهُ أَسَاءَ مَنْ أَبَداً إِلَيْهِ قَرُبَ لَا وَ  السُّجُودِ فِی تَقَرُّبَهُ أَحْسَنَ

 اللَّهُ  جَعَلَ لََقدْ وَ یَكُنْ لَمْ وَ كُوِّنَ وَ أَحَدٍ كُلُّ یَسْتَقْذِرُهَا نُطْفَةٍ مِنْ رُكِّبَ أَنَّهُ وَ الْخَلْقُ یَطَؤُهُ تُرَابٍ مِنْ خُلِقَ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِيلٍ لِلَّهِ مُتَوَاضِعٍ

 حَالُ  یَسْتَوِي لَا أَنَّهُ الظَّاهِرِ فِی تَرَي لَا أَ  غَيْرِهِ عَنْ  بَعُدَ مِنْهُ قَرُبَ فَمَنْ الرُّوحِ وَ السِّرِّ وَ بِالْقَلْبِ يْهِإِلَ التَّقَرُّبِ  سَبَبَ السُّجُودِ مَعْنَی

 1الْبَاطِنِ ... أَمْرَ تَعَالَی اللَّهُ أَرَادَ كَذَلِكَ الْعُيُونُ تَرَاهُ مَا كُلِّ  عَنْ الْإِحْجَابِ وَ الْأَشْيَاءِ جَمِيعِ عَنْ بِالتَّوَارِي إِلَّا السُّجُودِ

 

 ( از امام رضا ع از پدرانشان از اميرالمومنين ع از رسول اهلل ص روایت شده است:3

كشاند؛ و كسی می كسی كه بخواهد دینداري كند ]= خدا را بپرستد[ بدون شنيدن، البته كه خداوند او را به فنا و نابودي

زیده است؛ و اي كه خداوند عز و جل براي خالئق باز كرده است، شرك ورند با شنيدن از غير دروازهكه بخواهد دینداري ك

 باشد.اي كه بر وحی خداوند تبارك و تعالی مورد اطمينان است، ]حضرت[ محمد ص میدروازه

 9ص ،2ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون

                                                      
 -ت ع ال ى اللَّهُ ق ال  ص ل اتِهِ فِي مِنْهُ ت ع ال ى اللَّهُ أ ر اد  م ا ح قِیق ةِ ع نْ ب عِیدٌ ءِالشَّيْ ذ لِك  مِنْ ق رِیبٌ ف هُو  ت ع ال ى اللَّهِ ُدون  ءٍبِش يْ ص ل اتِهِ فِي مُت ع لِّقاً ق لْبُهُ ك ان  ف م نْ.  1

 ج وْفِه فِي ق لْب یْنِ مِنْ لِر جُلٍ اللَّهُ ج ع ل  ما
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 ِإسْحَاقَ  بْنُ  مَدُأَحْ  حَدَّثَنَا قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ بِسَمَرْقَنْدَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْأَنْصَارِيُّ الشَّهِيدِ عَبْدِ بْنُ الصَّمَدِ عَبْدُ أَسَدٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 دَّثَنِیحَ یَقُولُ ع الرِّضَا مُوسَی بْنَ عَلِیَّ یعَمِّ سَمِعْتُ قَالَ اقَإِسْحَ بْنُ الْحَسَنُ عَمِّیَ أَخْبَرَنِی قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ الْمُوسَوِيُّ الْعَلَوِيُّ

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی

 وَ مُشْرِكٌ فَهُوَ لْقِهِلِخَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَتَحَهُ الَّذِي الْبَابِ غَيْرِ مِنْ اعٍبِسَمَ دَانَ مَنْ  وَ الْفَنَاءِ إِلَی الْبَتَّةَ اللَّهُ أَلْزَمَهُ سَمَاعٍ بِغَيْرِ دَانَ مَنْ

 .ص مُحَمَّدٌ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهِ  وَحْیِ عَلَی الْمَأْمُونُ الْبَابُ

 

 تدبر

 «سالِمُونَ  مْهُ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً( »1

كسی كه در دنيا و در حالی كه توان و اختيار داشت، اهل خشوع و سجده در پيشگاه خدا نباشد، در آخرت چنان ذلت و 

 1گيرد كه آثار این خشوع در چشمانش هم نمایان است؛ اما دیگر چه سود!خواري او را فرامی

 تاملی با خویش

و تا ابد خوار و  عمر جاودان آخرت سرافراز؛ یا در دنيا از خشوع سرباز زنيمیا در زندگی كوتاه دنيا خاشع باشيم و در 

 ذليل گردیم!

 

 «أَبْصارُهُمْ خاشِعَةً( »2

 سخن گفت؟« دیدگان»چرا در ميان این همه اعضاي بدن ویا به جاي اسم بردن از كل بدن، از خشوع 

 (187، ص10نور، ج الف. مجرم رویی براي سر بلند كردن و نگاه كردن ندارد. )تفسير

اهر در توان خواند. یك انسان را ممكن است مجبور كنند كه در ظب. در نگاه هركس همه احواالت وجودي او را می

ند. زمانی چشم توان این را خوابرابر كسی زانو بزند و خود را خاشع نشان دهد، اما اگر واقعا خاشع نباشد در چشمانش می

 جود، و ظاهر و باطن وي را فراگرفته باشد.شود كه خشوع سراسر وخاشع می

 ج. ...

 

 «ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ» (3

 پوشاند.و تمام وجود شخص را می (187ص ،10ج نور، تفسير)ذلت قيامت فراگير است 

 

 «السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ ذِلَّةٌ وَ تَرْهَقُهُمْ( »4

                                                      
 . آقاي قرائتي چنین نوشته است: كسي كه خشوع اختیاري را در برابر خداوند نپذیرد، در روز قیامت خشوع  و ذلت اجباري را خواهد پذیرفت. 1

 (187ص ،10ج نور، تفسیر)
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 سجده در برابر هركس، در حالت عادي، عالمت ذليل بودن است. 

 اما در پيشگاه خداوند مساله برعكس است:

 اند و در قيامت هم توان سجده ندارند!پوشاند كه اهل سجده بر خداوند نبودهكسانی را ذلت می

 1اند بر طارم اعلی نشينند:و كسانی كه اهل سجده

 به قول حافظ شيرازي

 آزادست عالم دو هر از تو عشق اسير  مستغنی است  خلد هشت از وت كوي گداي

35https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 به قول شاه نعمت اهلل ولی:

 گداست پادشاه كه كن بندگی  خداست  بندگی چه پادشاهی

 هواست باد از وي است غير هرچه   جو را خدا و بگذر هوا از

190https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh/  

 

 «سالِمُونَ  هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ( »5

 چيست؟« بودند سالم ر حالی كهد شدندمی دعوت سجده به»مقصود از این كه 

                                                      
 و به قول عطار نیشابوري:.  1

 زنیممي وفایي كوس ابد تا   جان سلطان درگه بر شب و روز

 زنیممي گدایي با دم الجرم  نیست مُلك را ما و پادشاهانیم

621attar/sh-https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal/  

 :به قول مولويو 

 آشنایي چه صفا به را گل تیره نه اگر و  قرارانبي درون به تقاضا این است تو ز

 ضیایي معدن تو نه خواهي چه ما ز فلكا  گردان گشته روز و شب خاكي گرد به فلكي

 كیمیایي و كان همه آخر جویي قراضه نه  بیزي خاك تو نفسي ریزي سرشك نفسي

 دعایي قبله تو نه پرستيمي خاك چه ز  بیزي خاك روز و شب جویان قراضه مثل

 گدایي كند گدا ز پادشاهي كه این عجب  بجوید عطا شهي ز گدایي اگر عجب چه

 پادشاهي مراست كه درافتد غلط گدا كه  چندان رفت نیاز به شه آن اینك عجبتر و

2838https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh/  

 :به قول شاه نعمت اهلل ولي

 است درویش گداي جهاني شاه كه بیا  است درویش هواي در دلم و جان كه بیا

261https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh/  

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35/
https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh190/
https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh621/
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2838/
https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh261/
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كنند؛ و آن موقع شد در برابر خداوند سجده كنند و تسليم باشند و سركشی نالف. وقتی در دنيا بودند از آنان خواسته می

 (385، ص19زدند. )الميزان، جتوانایی این كار را داشتند اما سرباز می

د بن جبير گفته خواندند. سعيد اما آنها تمرد كرده، نماز نمیشدنب. مقصود این است كه در دنيا به نماز فراخوانده می

 (510، ص10البيان، جگفتند. )مجمعشنيدند اما پاسخ نمیاینان كسانی بودند كه حی علی الفالح را می

، 10ج. مقصود همه طاعات است و از این جهت به سجده اشاره شده كه بزرگترین طاعت است. )البحر المحيط، ج

 (248ص

 ...د. 

 حکایت

یدند كه فلج ددر مشهد معروف است( را « خواجه ربيع»اند ربيع بن خثيم )از زهاد مشهور، كه مرقد وي تحت عنوان گفته

نشستی، ر خانه میدبردند. به او گفتند: ابایزید! كاش شده بود و دو نفر زیر بغل او را گرفته براي نماز جماعت به مسجد می

شنود باید را می« حی علی الفالح»كت نكردن در نماز جماعت معذوري. گفت: كسی كه صداي كه تو با این وضعيت از شر

 (510، ص10البيان، جخيز! )مجمعاجابت كند ولو سينه

 

 «سالِمُونَ هُمْ وَ ودِالسُّجُ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ؛ ...یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ( »6

 باطن امور گاه چه اندازه با هم متفاوت است:ظاهر و 

 كنند.اند، اعتنایی نمیشوند كه سجده كنند، چون ظاهربينانسانهایی در این دنيا دعوت می

خواهد سجده كنند، بينند و دلشان میبرند و سجده كردن مومنان را میدر آن دنيا وقتی به حقيقت و باطن سجده پی می

 توانند.اما نمی

شود، مومن و كافر، همه مشتاق ها كنار زده میچيست كه در آخرت كه پرده 1این حقيقت سجده )قرب خدا( براستی؛

 اند؟آن

 

 «سالِمُونَ هُمْ وَ ودِالسُّجُ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ وَ ؛ ...یَسْتَطيعُونَ فَال السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ( »7

، 10ر، جل سجده نبوده است، در قيامت توان سجده كردن ندارد. )تفسير نوقيامت تجسم دنياست. آن كه در دنيا اه

 (187ص

 

 «سالِمُونَ  هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَی یُدْعَوْنَ كانُوا قَدْ( »8

                                                      
 أ قْر بُ ی قُولُ ع الرِّض ا س مِعْتُ ق ال  الْو شَّاءِ ع لِيٍّ بْنِ  الْح س نِ ع نِ عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  ع نْ اللَّهِ ع بْدِ بْنُ س عْدُ ح دَّث ن ا ق ال  ع نْهُ اللَّهُ ر ضِي  أ بِي . ح دَّث ن ا 1

 (7ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار اقْت رِبْ. )عیون و  اسْجُدْ و  ت ع ال ى و  ت ب ار ك  ق وْلُهُ  ذ لِك  و  س اجِدٌ هُو  و  ج لَّ و  ع زَّ  اللَّهِ مِن  الْع بْدُ ی كُونُ م ا
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كسانی كه از فرصت سالمتی ]براي حركت در مسير قرب خدا[ استفاده نكنند، در انتظار روزي باشند كه دیگر چنين 

 (187، ص10)تفسير نور، ج فرصتی نخواهند داشت.

 

 

 24/5/1396   ی عْل مُون  ال ح یْثُ مِنْ س ن سْت دْرِجُهُمْ الْح دیثِ بِهذ ا یُك ذِّبُ م نْ و  ف ذ رْني   44 هی( آ68قلم )سوره ( 509

 ترجمه

ه سوي عذاب آنان را از جایی كه ندانند به تدریج ]ب كند به من واگذار؛ بزوديپس، كسی كه این كالم را تكذیب می

 ابدي[ كشانيم؛

 نكات ترجمه

 «فَذَرْنی»

( و به تعبير 75ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق)« توجهی و رها كردن چيزيبی»در اصل به معناي « وذر»ماده 

 (862ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشد. )می« اعتنایی به آندور انداختن چيزي از باب بی»دیگر، 

یك اصطالح رایج است به معناي این است كه كار فالنی را به من واگذار كن و دلت را به او مشغول « فُالناً  و ذَرْنِی»تعبير 

اْلمُكَذِّبينَ؛  وَ ( این اصطالح سه بار در قرآن كریم به كار رفته است )غير از مورد فوق: ذَرْنی588، ص7العروس، ج ندار. )تاج

تواند واو عطف یا واو در معناي مع؛ و لذا عبارت پس می« و»(؛ و به لحاظ نحوي، حرف 11مدثر/« وَحيدا خَلَقْتُ مَنْ وَ ذَرْنی»

؛ اعراب القران و بيانه، 508، ص10البيان، جتوان عطف به ضمير متكلم وحده دانست و هم مفعول معه. )مجمعاز آن را هم می

 (168، ص10ج

اند كه ه كه تمامی موارد استعمال آن، در صيغه مضارع ویا امر بوده است؛ و گفتهبار به كار رفت 46این ماده در قرآن كریم 

 (862ص القرآن، ألفاظ مفرداترود. )اساساً این ماده در صيغه ماضی به كار نمی

 «الْحَدیثِ»

 «نبوده قبال اینكه از بعد چيزي بودن» معناي به اصل در ماده این توضيح داده شد كه 168در جلسه  «حدث» مادهدرباره 

 مطلب از بعد مطلبی دائما گفتن سخن در كه چرا رود،می كار به هم گفتار و سخن و «كالم» معناي به و باشدمی( آمدن پدید)

  /nisa-http://yekaye.ir/an-4-87. آیدمی پدید دیگر

 «هم سَنَسْتَدْرِجُهُمْ: سـ + نستدرج +»

( داللت دارد ءیالشّ یف یالمُض و ءِیالشّ یمُضِ)« رهسپار شدن در چيزي»یا « رهسپار شدن چيزي»در اصل بر « درج»ماده 

 معجمكند. )هم داللت می« پوشاندن و مخفی كردن چيزي»اند در برخی از استعماالتش )مثال أدرجتُ الكتاب( بر و گفته

 (275ص ،2ج اللغة، المقایيس

http://yekaye.ir/an-nisa-4-87/
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نزلت برتر به كار مو جایگاه است از این جهت كه با صعود به دست آید، و غالبا براي اشاره به « منزلت»به معناي  «درجة»

است كه بيشتر « درجات»( و جمع آن 95نساء/« )ةدَرَجَ الْقاعِدینَ یعَلَ أَنْفُسِهِمْ وَ بِأَمْوالِهِمْ الْمُجاهِدینَ اللَّهُ فَضَّلَ»رود: می

(؛ 163عمران/ه، آلاللَّ عِنْدَ جاتٌدَرَ هُمْ؛ 253، بقره/دَرَجاتٍ  بَعْضَهُمْ رَفَعَماده در قرآن به این صورت است )مثال: استعماالت این 

گویند؛ و « الدَرج»را  به معناي پيچيدن نامه و طومار و یا لباس هم به كار رفته است، چنانكه چيزي كه پيچيده شده« درج»البته 

 (311ص قرآن،ال ألفاظ اش درهم پيچيده شد[ )مفرداترود ]= طومار زندگیبه طور استعاري به كار میاز این جهت براي مرگ 

 فی لتحقيقا) اند اصل این ماده داللت دارد بر حركت مخصوصی همراه با دقت و احتياط و به طور تدریجیو برخی گفته

 (191ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات

به كار رفته؛  «نعْلَمُویَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ»كریم تنها دوبار و به همين صورت كه در قرآن  -« استدراج»اما 

  به چه معناست؟ دو احتمال مطرح شده است: - 44؛ قلم/182اعراف/

را همانند طوماري  یعنی آنها «یَعْلَمُونَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ»ممكن است از همان معناي پيچيده شدن باشد و تعبير 

 درهم می پيچيم كه كنایه از غافلگير كردن آنهاست؛ 

نها به چيزي گيریم، كه در حقيقت نزدیك نمودن تدریجی آیا به معناي این است كه آنها را درجه درجه ]= تدریجا[ می

 (312ص القرآن، ظألفا شود[ )مفرداتها و نردبان ]كه تدریجی انجام میاست مانند باال و پایين آمدن از پله

اند، الكت دانستههرا به معناي « دروج»شود و در معناي مرگ و هالكت هم به كار برده می« درج»و با توجه به اینكه ماده 

 (185، ص1شهرآشوب، متشابه القرآن، جاند )ابنبرخی به سوي هالكت كشاندن دانسته

 رفته است. همين سه صورت )درجة، درجات، نستدرج( به كاربار آمده كه تنها در  20در قرآن كریم جمعا « درج»ماده 

 حديث

 سوال شد.« استدراج»( از امام صادق ع درباره 1

رگرم شود و سدهند تا اینكه بدانها شود پس به او مهلت، و مجددا نعمت میفرمودند: آن است كه بنده گناهی مرتكب می

 داند.اج قرار گرفته است از جایی كه نمیاز استغفار از گناهانش باز ماند؛ پس او مورد استدر

 452ص ،2ج الكافی،

 ابِهِأَصْحَ بَعْضِ عَنْ رِئَابٍ ابْنِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مِيعاًجَ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 الِاسْتِدْرَاجِ؟ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سُئِلَ: قَالَ

 لَا حَيْثُ مِنْ مُسْتَدْرَجٌ فَهُوَ الذُّنُوبِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ عَنِ فَتُلْهِيهِ النِّعَمُ عِنْدَهَا لَهُ تُجَدَّدُ وَ لَهُ فَيُمْلَی الذَّنْبَ یُذْنِبُ الْعَبْدُ هُوَ فَقَالَ

 1.یَعْلَمُ

                                                      
 باشندروایات هم در همین مضمون مي این .1

 اللَّهِ  ق وْلِ ع نْ  ع للَّهِ ا ع بْدِ  أ ب ا س أ لْتُ: ق ال  مِهْر ان  بْنِ  س م اع ة  ع نْ  م رْو ان  نِبْ ع مَّارِ ع نْ سِن انٍ  بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ  عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ  بْنِ أ حْم د  ع نْ  ی حْی ى بْنُ  مُح مَّدُ

 ،2ج الكافي،. )الذَّنْبِ ذ لِك  مِنْ الِاسْتِغْف ارِ ع نِ النِّعْم ةُ تِلْك  تُلْهِیهِ م ع هُ النِّعْم ةُ ل هُ دُف تُج دَّ الذَّنْب  یُذْنِبُ الْع بْدُ هُو  ق ال  «ی عْل مُون  ال ح یْثُ مِنْ س ن سْت دْرِجُهُمْ» ج لَّ و  ع زَّ

 (452ص
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 ها استدراج نيست؟ایم و چه موقع، این نعمتشده( چه موقع به استدراج گرفتار 2

 الف. از رسول اهلل ص روایت شده است:

دهد، بدانيد كه آن استدراجی دهد و او همچنان به گناهانش ادامه میهنگامی كه دیدید خداوند به بنده آنچه دوست دارد می

 «تدریج ]به سوي عذاب ابدي[ كشانيمآنان را از جایی كه ندانند به  »براي اوست كه خداوند متعال فرمود: 

 75ص ،1ج ،(للدیلمی) الصواب إلی القلوب إرشاد

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَ

 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» تَعَالَی هُاللَّ قَالَ لَهُ اسْتِدْرَاجٌ ذَلِكَ أَنَّ فَاعْلَمُوا مَعْصِيَتِهِ عَلَی مُقِيمٌ هُوَ وَ یُحِبُّ مَا الْعَبْدَ یُعْطِی اللَّهَ رَأَیْتُمُ إِذَا ... وَ

 1.«یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ

والی گوید خدمت امام صادق ع عرض كردم من از خداوند عز و جل درخواست كردم كه مال و امب. عمر بن یزید می

اي اي به من دهد، خانهخانهام كرد؛ از او خواستم ام كند، روزيام كرد؛ از او خواستم كه فرزندي روزيام كند، روزيروزي

 ترسم نكند مبتال به استدراج شده باشم.ام كرد؛ میروزي

 امام ع فرمود: اما جایی كه حمد و سپاس خدا باشد استدراج نيست.

 97ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ نْعَ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عُمَيْرٍ أَبِی بْنُا عَن أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 سَأَلْتُهُ  وَ  وَلَداً رَزَقَنِیفَ وَلَداً یَرْزُقَنِی أَنْ اللَّهَ سَأَلْتُ إِنِّی وَ فَرَزَقَنِی مَالًا یَرْزُقَنِی أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ سَأَلْتُ إِنِّی ع اللَّهِ عَبْدِ  لِأَبِی قُلْتُ

 اسْتِدْرَاجاً. ذَلِكَ یَكُونَ أَنْ خِفْتُ قَدْ وَ فَرَزَقَنِی دَاراً یَرْزُقَنِی أَنْ

 .فَلَا الْحَمْدِ مَعَ اللَّهِ وَ أَمَا فَقَالَ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

 بيند؛ ها هراسان میها و سختیاي مردم! باید كه خداوند شما را در هنگام نعمت ترسان ببيند، همان گونه كه در نقمت

 آن را استدراج ندید از امر ترسناكی خود را ایمن دانسته؛  و در اموالش گشایشی داده شود كه را نآ

 .هدر داده است  [ رارفتیم آن اميد كه را یپاداشو آنكه در اموالش بر او تنگ گرفتند و آن را امتحان ندید آرزویی ]= 

                                                      
 (510ص ،10ج البیان، مجمع) االستدراج فهو االستغفار فیدع نعمة له جدد ذنبا العبد أحدث إذا قال أنه( ع) اهلل عبد أبي عن روي

. المعاصى تجدید مع النعم لهم یجدد قال «مُون  ی عْل  ال ح یْثُ مِنْ  س ن سْت دْرِجُهُمْ» تعالى قوله عن( ع) الحسن ابا سئلت: قال العباسى اخو ابراهیم بن عمرو

 (124ص عشر، الستة األصول)
 آمده است: 150خطبه البالغه،. از امیرالمومنین ع در فرازي از نهج 1

 اللَّهِ  ع ل ى ی مُن وا ل مْ بِهِمْح رْ ل ق احِ  ع نْ  اشْت الُوا و  الْفِت نِ إِل ى ق وْمٌ اسْت ر اح  و  الْأ ج لُ اخْل وْل ق   إِذ ا ح تَّى الْغِی ر  ی سْت وْجِبُوا و  الْخِزْي  لِی سْت كْمِلُوا بِهِمْ الْأ م دُ  ط ال  و 

 .عِظِهِمْو ا بِأ مْرِ لِر بِّهِمْ د انُوا و  أ سْی افِهِمْ ع ل ى ب ص ائِر هُمْ  ح م لُوا الْب ل اءِ مُدَّةِ قِط اع انْ الْق ض اءِ و ارِدُ و اف ق  إِذ ا ح تَّى الْح قِّ فِي أ نْفُسِهِمْ ب ذْل  ی سْت عْظِمُوا ل مْ  و  بِالصَّبْرِ
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 358البالغه، حكمتنهج

 ع: قَالَ وَ

 اسْتِدْرَاجاً  ذَلِكَ رَیَ فَلَمْ یَدِهِ ذَاتِ فِی عَلَيْهِ وُسِّعَ مَنْ إِنَّهُ فَرِقِينِ ةِالنَّقِمَ مِنَ یَرَاكُمْ كَمَا وَجِلِينَ النِّعْمَةِ مِنَ اللَّهُ لِيَرَكُمُ النَّاسُ أَیُّهَا

 .مَأْمُولًا ضَيَّعَ قَدْفَ اخْتِبَاراً ذَلِكَ یَرَ فَلَمْ یَدِهِ ذَاتِ فِی عَلَيْهِ ضُيِّقَ مَنْ وَ مَخُوفاً أَمِنَ فَقَدْ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:4

 اما بعد! پس جایگاه مكر و خدعه در آتش است؛

 باشيد؛ حذر بر سطوتش و هيبت از و بيمناك، خدا از

انحراف و استدراج ]= دانند به از جایی كه نمی كه پسنددینم بندگان يبرا وعيدها و بيم و حجتها اتمام از پس خداوند

 یاد از را عهد به يوفا كه آنجا تا ،به بيراهه رود بنده سعی و تالش و بدین سبب ]= استدراج[ هالك تدریجی[ مبتال گردند؛

 خود كار به ؛برد بسرآن خبر مهم ]= قيامت[  از غفلت و گمان و آزرو در پيوسته ؛كندیم یخوب كاركه  پندارد لی خودشو ببرد

 غافالنهمراه با  برد؛وند وعده داده بسر میخدا ی كهمهلت در حالی كه در ،ت را درنورددهالكمسير  تمام جدیت با و د،زن هاگره

تحسين  را عياشان يظاهرساز و كند جدل خدا اطاعت سر بر مؤمنان با ،گذراندروزگار می گنهكاران باهمراه  و ،سرگرم است

 نماید؛می

 !پندارند حق به تقرّب مایه را آن و كنند، یبزرگ دیگران بر ناحق به است، دمساز شبهه با شاندلهای كه كسانيند اینها

از سر جهالت و  و سازند،می دگرگون را حكيمان كالم كنند،عمل می هوس این بدان سبب است كه آنان به هوا و

 چراغ نه ی،راه نشان نه ،هدفمندي راه نه دارند، ریا و قصد خودنمایی كار این از و نمایند،می  تحریفكورباطنی آن را 

 ی.راهنمائ

 از را آنها و برگيرد، پرده كارشان عواقب و نتيجه از خداوند چون و ؛رسند خود ینهائ آبشخور به و رسد فرا اجل تا

 نهابدا ]در دنيا[ كه یآرزوهائ ؛ نه ازكنند پشت آورده رو آنچه به و آرند رو كرده پشت چهآن به آرد، بدر غفلت يسرپوشها

 و گردد، وبالشان همه بلكه؛ برآوردندكام دل از آن  كه یحاجتهائ بدان نائل شدند و كه یهائخواستهنه از  ،سودي برند رسيدند

  .بگریزند دویدندیم بدنبالش آنچه از اینك

 خوانم كه غير او سودي ندهد و ...و به تقواپيشه كردن از خدایی می دهم،یم بيم لغزشگاه این از را شما من

 154ص العقول، تحف

 وعظه و ترهيبه و ترغيبه و ص حكمه من ع المؤمنين أمير عن روي و

 إِعْذَارِهِ  بَعْدَ لِعِبَادِهِ یَرْضَی لَا اللَّهَ إِنَّ  حَذَرٍ عَلَی صَوْلَتِهِ مِنْ  وَ وَجَلٍ عَلَی اللَّهِ مِنَ َفكُونُوا النَّارِ فِی الْخَدِیعَةَ وَ  الْمَكْرَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا

 صُنْعاً  أَحْسَنَ قَدْ أَنَّهُ یَظُنَّ وَ بِالْعَهْدِ اْلوَفَاءَ یَنْسَی حَتَّی الْعَبْدِ سَعْیُ یَضِلُّ لِهَذَا وَ یَعْلَمُونَ ال حَيْثُ  مِنْ اسْتِدْرَاجاً  وَ اسْتِطْرَاداً إِنْذَارِهِ وَ

 عَلَی اللَّهِ مِنَ مُهْلَةٍ فِی هُوَ وَ جَهْدٍ بِكُلِّ یُهْلِكُهُا وَ الْعُقَدَ نَفْسِهِ عَلَی یَعْقِدُ النَّبَإِ مِنَ جَاءَهُ عَمَّا غَفْلَةٍ وَ رََجاءٍ وَ ظَنٍّ فِی كَذَلِكَ یَزَالُ لَا وَ

 شَرَحَتْ  قَوْمٌ فَهَؤُلَاءِ  الْمُتْرَفِينَ تَمْوِیهَ یَسْتَحْسِنُ وَ الْمُؤْمِنِينَ  اللَّهِ طَاعَةِ  فِی یُجَادِلُ وَ الْمُذْنِبِينَ  مَعَ  یَغْدُو وَ الْغَافِلِينَ مَعَ یَهْوِي عَهْدٍ
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 حَرَّفُوهُ  وَ الْحُكَمَاءِ كَلَامَ غَيَّرُوا وَ بِالْهَوَي عَمِلُوا لِأَنَّهُمْ كَذَلِ وَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ أَنَّهَا حَسِبُوا وَ   بِالْفِرْیَةِ غَيْرِهِمْ عَلَی تَطَاوَلُوا وَ بِالشُّبْهَةِ قُلُوبُهُمْ

  وَارِدُوهُ هُمْ مَنْهَلٍ إِلَی وَ أَمَدِهِمْ إِلَی مَعْلُومٍ مَنَارٍ لَا وَ جَارِیَةٍ أَعْلَامٍ لَا وَ قَاصِدَةٍ  سُبُلٍ  بِلَا  الرِّیَاءَ وَ السُّمْعَةَ بِهِ طَلَبُوا وَ عَمًی وَ  بِجَهْلٍ

 بِمَا یَنْتَفِعُوا فَلَمْ مُقْبِلًا اسْتَدْبَرُوا وَ مُدْبِراً اسْتَقْبَلُوا غَفْلَتِهِمْ جَلَابِيبِ مِنْ اسْتَخْرَجَهُمْ  وَ  سِيَاسَتِهِمْ  ثَوَابِ عَنْ لَهُمْ اللَّهُ كَشَفَ إِذَا حَتَّی

  یَطْلُبُونَ  كَانُوا مِمَّا یَهْرُبُونَ فَصَارُوا وَبَالًا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ صَارَ وَ وَطَرِهِمْ مِنْ قَضَوْا مَا لَا وَ طَلِبَتِهِمْ مِنْ نَالُوا بِمَا لَا وَ أُمْنِيَّتِهِمْ مِنْ أَدْرَكُوا

 1 ...غَيْرُه یَنْفَعُ لَا الَّذِي اللَّه بِتَقْوَي آمُرُكُمْ وَ الْمَزَلَّةَ هَذِهِ أُحَذِّرُكُمْ إِنِّی وَ

 تدبر

 «الْحَدیثِ بِهذَا یُكَذِّبُ مَنْ وَ فَذَرْنی( »1

                                                      
 . این حدیث هم درباره سنت امهال و استدراج در آخرالزمان است: 1

 389-386ص ،8ج ،(اإلسالمیة - ط) الكافي

 و  ] ع الْمُؤْمِنِین   یرُ أ مِ خ ط ب  : ق ال  أ بِیهِ ع نْ ج دِّهِ  ع نْ أ بِیهِ ع نْ  الْحُس یْنِ بْنِ دِمُح مَّ ع نْ ج دِّهِ ع نْ أ بِیهِ  ع نْ مُح مَّدٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ   س عْدِ  ع نْ مُح مَّدٍ بْنُ أ حْم دُ

 ... ب عْدُ أ مَّا ق ال  ثُمَّ ع ل یْهِ ىأ ثْن   و  اللَّه  ف ح مِد [  ق ارٍ بِذِي خ ط ب  أ نَّهُ ذ ك ر  و  الْإِسْن ادِ ه ذ ا بِغ یْرِ غ یْرُهُ ر و اه ا

 ر سُولِهِ  و  ت ع ال ى اللَّهِ ىع ل  الْك ذِبِ  مِن   أ كْث ر  ل ا و   الْب اطِلِ مِن  أ ظْه ر  ل ا و   ح قِّالْ  مِن   أ خْف ى ءٌش يْ الزَّم انِ  ذ لِك  فِي ل یْس   ز م انٌ ب عْدِي مِنْ ع ل یْكُمْ س ی أْتِي إِنَّهُ ثُمَّ

 ل یْس   و   م و اضِعِهِ ع نْ حُرِّف   إِذ ا الْكِت ابِ  مِن  ث م ناً أ غْل ى ل ا و   ب یْعاً أ نْف ق  سِلْع ةٌ  ل ا و  تِل او تِهِ ح قَّ  تُلِي  إِذ ا الْكِت ابِ مِن   أ بْو ر   سِلْع ةٌ الزَّم انِ  ذ لِك  أ هْلِ عِنْد  ل یْس   و  ص

 الزَّم انِ ذ لِك  فِي الضَّل الِ عِنْد  الْهُد ى مِن   أ نْك ى عُقُوب ةٌ ل ا و  أ نْك ر  ف احِش ةٌ فِیه ا ل یْس  و  الْمُنْك رِ مِن  أ عْر ف  ل ا و  الْم عْرُوفِ مِن  أ نْك ر  هُو  ءٌش يْ الْبِل ادِ فِي ل ا و  الْعِب ادِ فِي

 كانُوا و   بِالْب خْسِ ب اعُوهُف  ت كْذِیباً و  ك ذِباً الْكِت ابِ بِت حْرِیفِ ع مِلُوا و  الْآب اءِ مِن  ذ لِك  ات و ار ُثو و  الْأ هْو اءُ بِهِمُ ت م ال تْ ح تَّى ح ف ظ تُهُ ت ن اس اهُ و  ح م ل تُهُ الْكِت اب  ن ب ذ  ف ق دْ

 و اهاً الصَّاحِب انِ ذ انِك  اف ح بَّذ  مُؤْوٍ ی أْوِیهِم ا ل ا و احِدٍ ط رِیقٍ فِي مُصْط حِب انِ احِب انِص  و  م نْفِیَّانِ ط رِید انِ الزَّم انِ ذ لِك  فِي الْكِت ابِ أ هْلُ و  ف الْكِت ابُ -الزَّاهِدِین   مِن  فِیهِ

 اجْت م ع ا إِنِ و  الْهُد ى و افِقُتُ ل ا الضَّل ال ة  لِأ نَّ ذ لِك  و  م ع هُمْ ل یْسُوا و  م ع هُمْ و  فِیهِمْ سُوال یْ و  النَّاسِ فِي الزَّم انِ ذ لِك  فِي الْكِت ابِ أ هْلُ و  ف الْكِت ابُ - ل هُ  ی عْم ل انِ لِم ا و  ل هُم ا

 ل یْس   و  الْكِت ابِ أ ئِمَّةُ ك أ نَّهُمْ تْلِالْق  و  الرِّش ا و  الْمُنْك رِ و  بِالْم كْرِ فِیهِمْ ی عْم لُ م نْ دِینِهِمْ ر أ مْ  و  أ مْر هُمْ و لَّوْا ق دْ  الْج م اع ةِ ع نِ افْت ر قُوا و  الْفُرْق ةِ ع ل ى الْق وْمُ اجْت م ع  ق دِ و 

 ح تَّى ج الِساً ی طْم ئِن  ف ل ا آنِالْقُرْ حِك مِ مِنْ ی سْم عُ لِم ا الدَّاخِلُ ی دْخُلُ  ز بْر هُ و  خ طَّهُ لَّاإِ الْكِت ابِ مِن  ی عْرِفُوا ل مْ و  اسْمُهُ إِلَّا الْح قِّ مِن  عِنْد هُمْ ی بْق  ل مْ إِم ام هُمْ الْكِت ابُ

 م لِكٍ  عُهُودِ ل ىإِ م لِكٍ عُهُودِ مِنْ و  م لِكٍ ط اع ةِ إِل ى م لِكٍ ط اع ةِ مِنْ  و  م لِكٍ و ل ای ةِ  إِل ى م لِكٍ و ل ای ةِ مِنْ و  م لِكٍ دِینِ إِل ى م لِكٍ دِینِ مِنْ ی نْت قِلُ الدِّینِ مِن  ی خْرُج 

 مِنْهُ ءٍش يْ ع نْ ی ضْرِبْ ل مْ  الْكِت ابُ  و  بِالْج وْرِ د انُوا و   الْم عْصِی ةِ فِي ت و ال دُوا ح تَّى ءِ الرَّج ا و  بِالْأ م لِ م تِینٌ  ك یْد هُ إِنَّ و  ی عْل مُون  ال ح یْثُ مِنْ ت ع ال ى اللَّهُ ف اسْت دْر ج هُمُ 

 الْهُد ى مِن  فِیه ا بُدِّل  ق دْ  هُد ىالْ مِن  خ رِب ةٌ الضَّل ال ةِ مِن   ع امِر ةٌ الزَّم انِ ذ لِك  فِي م س اجِدُهُمْ   اللَّهِ  لِغ یْرِ أ د انُوا و  ج لَّ و  ع زَّ  اللَّهِ دِینِ بِغ یْرِ د انُوا ق دْ ت ائِهِین  ضُلَّالًا ص فْحاً 

 و  إِل یْه ا م ش ى م نْ  إِلَّا الْع ظِیمِ بِاللَّهِ كُفْرٌ إِل یْه ا الْم شْيُ و  م س اجِدِهِمْ ف حُضُورُ  ت عُودُ یْهِمْإِل  و  الضَّل ال ةُ ج ر تِ  عِنْدِهِمْ مِنْ خ لِیق تِهِ و  اللَّهِ  خ لْقِ أ خ ائِبُ عُمَّارُه ا و  ف قُرَّاؤُه ا

 إِل ى ی دْعُون  ل ا و  حُدُودُهُ تُعُدِّی تْ و  اللَّهِ سُنَّةُ بُدِّل تْ ق دْ الضَّل ال ةِ مِن  ع امِر ةً ىالْهُد  مِن  خ رِب ةً النَّحْوِ ذ لِك  ع ل ى فِع الِهِمْ مِنْ م س اجِدُهُمْ ف ص ار تْ بِض ل الِهِمْ ع ارِفٌ هُو 

 م ا ق بْلُ مِنْ و  الْعِلْمِ ع نِ هْلِبِالْج  اسْت غْن وْا و  اْلجُحُودِ و  اءِبِاالفْتِر  اللَّه  أ ت وُا ق دْ یداًش هِ ذ ِلك  ع ل ى مِنْهُمْ الْق تِیل  ی دْعُون  بِذِمَّةٍ یُوفُون  ل ا و  ء الْف يْ ی قْسِمُون  ل ا و  الْهُد ى

 ع ل یْهِ  ع زِیزٌ أ نْفُسِكُمْ مِنْ  ر سُولًا مْ إِل یْكُ ج لَّ  و  ع زَّ اللَّهُ ب ع ث  ق دْ  و  السَّیِّئ ة  الْعُقُوب ة   ن ةِالْح س   فِي ج ع لُوا و  -فِرْی ةً اللَّهِ ع ل ى صِدْق هُمْ س مَّوْا و   مُثْل ةٍ  كُلَّ بِالصَّالِحِین   م ثَّلُوا

 ع ر بِیًّا قُرْآناً ح مِیدٍ  ح كِیمٍ  مِنْ ت نْزِیلٌ خ لْفِهِ  مِنْ ال و   ی د یْهِ  ب یْنِ مِنْ الْباطِلُ أْتِیهِی  ال ع زِیزاً كِت اباً ع ل یْهِ أ نْز ل  و  ص ر حِیمٌ ر ؤُفٌ بِالْمُؤْمِنِین    ع ل یْكُمْ ح رِیصٌ ع نِت مْ  ما

 ت غْطِی ةُ  و  أ م ِلهِمْ أ م دُ ق بْل كُمْ ك ان  م نْ أ هْل ك  ف إِنَّم ا الْأ ج لُ  ع ل یْكُمُ ی طُول نَّ ل ا و  لْأ م لُا یُلْهِی نَّكُمُ ف ل ا الْكافِرِین   ع ل ى الْق وْلُ  ی حِقَّ و   ح یًّا كان  م نْ لِیُنْذِر  -عِو جٍ ذِي غ یْر 

 النَّقِم ةُ  و  الْق ارِع ةُ م ع هُ ت حُل  و  لتَّوْب ةُا ع نْهُ تُرْف عُ و  الْم عْذِر ةُ ع نْهُ تُر د   الَّذِي  الْم وْعُودُ بِهِمُ ن ز ل  ح تَّى ع نْهُمْ الْآج الِ
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كند و به پيامبرش هاي اتمام حجت با این منكران حقيقت طی شد، خداوند باب تهدید را باز میبعد از اینكه انواع راه

خودت كنار بكش و دلمشغول  كنند با من تنها بگذار و كار آنها را به من واگذار و دیگرفرماید اینها كه قرآن را تكذیب میمی

 (510، ص10البيان، جآنها مباش كه خودم كارت را كفایت كنم. )مجمع

 ثمره اجتماعي

 سر است كه دیگر از دست مبلغ كاري ساخته نيست.در مقام تبليغ دین، گاهی مخاطب بقدري لجوج و خيره

مام تالشمان را تدهد. البته ما ابتدا باید نمی به تعبير دیگر، در مورد برخی اشخاص، هيچ تالشی براي هدایتشان نتيجه

ا واگذار كنيم؛ و این گونه نيست انجام دهيم، اما اگر تمام آنچه در توانمان بود انجام دادیم و او به راه نيامد، كار او را باید به خد

 كه در مورد هركسی موظف باشيم همواره و تا آخر عمر درصدد هدایتشان برآیيم.

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ دْرِجُهُمْسَنَسْتَ» (2

خواهد اي دارند و هرچه دلشان میكنندگان و دشمنان حق و حقيقت و برخی گناهكاران زندگی معمولیاینكه تكذیب

، اندنت استدراج شدهشود، بدین معنا نيست كه حتما مورد توجه و عنایت خدایند؛ خير؛ بسياري از مواقع، مبتال به سبرآورده می

 یعنی خداوند آنها را در نعمتها رها كرده تا طغيانشان به نهایت خود برسد و به طور كامل نابود شوند.

 یادمان باشد: 

ی در هر مسيري اقتضاي رحمانيت خداوند و اختيار دادن او به بشر در دنيا، آن است كه وسایل حركت را در اختيار هركس

 بندد!بخواهد به جهنم برود، خدا راه او را نمیخواهد بپيماید قرار دهد. اگر كسی كه می

 شبهه

 ر آنان ببندیم؟اگر خداوند راه جهنم رفتن بر مردمان را نبسته است، آیا ما حق داریم به اسم نهی از منكر، راه را ب

 پاسخ

ست؛ اما ما به خداپاسخ ساده این است كه ما خدا نيستيم؛ و كار خدا لزوما وظيفه ما نيست؛ برخی امور اقتضاي خداییِ 

 عنوان بنده وظيفه دیگري داریم.

اما پاسخ تفصيلی این است كه در این سوال، بين اقتضائات نظام تكوین )اراده تكوینی خدا، و آنچه خداوند در جهان 

خارج محقق فرموده( با اقتضائات نظام تشریع )دستور خدا، كه براي پيمودن مسير سعادت است( خلط شده است. نهی از 

 منكر، خواست، اراده، و دستور همان همان خدایی است كه در نظام تكوین راه جهنم رفتن را هم باز گذاشته است.

به تعبير دیگر، اقتضاي اینكه خدا به انسان اختيار بدهد، این است كه نظام تكوین را طوري قرار دهد كه انسانها بتوانند 

ادت برسد این است كه خداوند با اراده تشریعی خود نحوه پيمودن راه بهشت جهنم هم بروند؛ اما اقتضاي اینكه انسان به سع

 را به ما نشان دهد و ما را از ورود در جهنم برحذر دارد. 
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زندگی سعادتمندانه آن است كه انسان، بر اساس دستورات خدا )اراده تشریعی او( رفتار كند نه اینكه به بهانه اختياري كه 

 دستورات خدا را عمل نماید.خدا به او داده، خالف 

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ الْحَدیثِ بِهذَا یُكَذِّبُ مَنْ وَ فَذَرْنی( »3

الغير آورد چرا با اینكه چمله اول را به صورت متكلم وحده آورد )او را به من واگذار(، جمله دوم را به صورت متكلم مع

 كشانيم(؟می)آنان را به استدراج 

نوعی عظمت نهفته است و در این مساله )سنت استدراج و نعمت دادنی كه تدریجا « الغير: مامتكلم مع»الف. در تعبير 

 (396، ص19شخص را به هالكت بكشاند( مالئكه موكل هم در كارند. )الميزان، ج

 ب. ...

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ( »4

از جایی كه »پيماید، این گونه نيست كه خودش متوجه شود. بسياري از اوقات ه بدبختی و هالكت را میكسی كه را

 افتد.آن هم به صورت تدریجی به وادي هالكت می« داندنمی

 ثمره اخالقی

 شود.كسی كه سنت استدراج را جدي بگيرد، هيچگاه از مراقبه و محاسبه نفس غافل نمی

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ مْسَنَسْتَدْرِجُهُ( »5

 (188، ص10زود قضاوت نكنيد و هر رفاهی را نشانه سعادت ندانيد. )تفسير نور، ج

 

 «یَعْلَمُونَ  ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ( »6

 (188، ص10بزرگترین خطر آن است كه انسان از آن غافل باشد و به فكر چاره نباشد. )تفسير نور، ج

 

 

 25/5/1396                                                       م تینٌ  ك یْدي إِنَّ  ل هُمْ أُمْلي و    45 آیه( 68) قلم سوره( 510

 ترجمه

 دهم! بدستی كه ترفند]هاي[ متين ]محكم و استوار[ است.و مهلتشان می

 حديث

 .كردم ترك بود شما با خالیق دشمنترین از كه را قيام ابن من: كردم عرض ع رضا امام به گوید می حسن بن ( حسين1
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 !بود بدتر او براي[ او با مدارایت و او با تو بودن همراه]=  آن: فرمود حضرت

 !است عجيب شنيدم شما از كه سخنی این چقدر. شوم فدایتان: گفتم

 سرپيچی او و داد دستوري او به خدا و بود او قرب در و جل و عز خداوند جوار در كه است ابليس آن از عجيبتر فرمود

( دادن مهلت) امالء از شدیدتر چيزي با خداوند و داد؛ مهلت او به خداوند پس شد كافران از و شمرد بزرگ را خود و كرد

 .است نكرده عذاب امالء از شدیدتر چيزي به را آنها كه سوگند خدا به! حسين .است نكرده عذاب

 829-828ص ،2الكشی، ج رجال

: قَالَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ االدمی، زِیَادٍ بْنِ  سَهْل سعيد أبو حدثنی: قال حَمَّارٍ بْنُ خَلَفُ صالح أبو 

 كَ.لَ اللَّهِ خَلْقِ أَعْدَي مِنْ قِيَامَا ابْنَ تَرَكْتُ ع: إِنِّی الرِّضَا الْحَسَنِ لِأَبِی قُلْتُ

 لَهُ! رٌّشَ ذَلِكَ قَالَ

 فِدَاكَ! جُعِلْتُ مِنْكَ  أَسْمَعُ مَا أَعْجَبَ مَا قُلْتُ

 اللَّهُ  فَأَمْلَی الْكَافِرِینَ مِنَ كَانَ وَ تَعَزَّزَ وَ فَأَبَی فَأَمَرَهُ مِنْهُ الْقُرْبِ ِفی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ جِوَارِ فِی كَانَ إِبْلِيسُ ذَلِكَ مِنْ أَعْجَبُ قَالَ

  1.الْإِمْلَاءِ مِنَ أَشَدَّ ءٍبِشَیْ اللَّهُ عَذَّبَهُمُ مَا حُسَيْنُ یَا اللَّهِ وَ الْإِمْلَاءِ مِنَ أَشَدَّ ءٍبِشَیْ  اللَّهُ عَذَّبَ مَا اللَّهِ وَ لَهُ

 

 :است شده روایت ع صادق امام ( از2

 گردد یم دامنگيرش اي سختی آن پی در ، شود می مرتكب گناهی او وقتی بخواهد را اش بنده خير خداوند كه هنگامی

 افتد؛ می كردن استغفار  یاد به و

 فرستد یم نعمتی آن پی در شود می مرتكب گناهی بنده آن كه هنگامی بخواهد شر اش بنده براي خداوند كه هنگامی و

 تدریجا را آنان وديبز: فرماید می كه است جل و عز خداوند سخن همان این و دهد ادامه را گناه آن و برود یادش از استغفار تا

 .معصيت هنگام در نعمتها با یعنی دانند؛ نمی كه جایی از كشانيم هالكت به

 561ص ،2ج الشرائع، ؛ علل452ص ،2ج الكافی،

 عَبْدِ  أَبُو قَالَ قَالَ السِّمْطِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 ع: اللَّهِ

                                                      
 هم گذشت: 1حدیث 508نیز در همین راستا قابل توجه است. البته شبیه اینها در جلسه 354ص ،(للصدوق) . این سه روایت در التوحید 1

 هِش امِ ع نْ الْح ك مِ نِبْ ع لِيِّ ع نْ السِّنْدِيِّ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ الْأ شْع رِيِّ عِمْر ان  نِبْ ی حْی ى بْنِ أ حْم د  بْنِ مُح مَّدِ ع نْ إِدْرِیس  بْنُ أ حْم دُ ح دَّث ن ا ق ال  اللَّهُ ر حِم هُ أ بِي

 .الِابْتِل اءُ و  الْم ن  فِیهِ لِلَّهِ و  إِلَّا ب سْطٍ  ل ا و  ق بْضٍ مِنْ م ا: ق ال  ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ س الِمٍ بْنِ

 ع بْدِ أ بِي ع نْ الطَّیَّارِ دٍمُح مَّ بْنِ ح مْز ة  ع نْ الرَّحْم نِ ع بْدِ بْنِ یُونُس  ع نْ عُب یْدٍ نِبْ عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ ع نْ ه اشِمٍ بْنِ إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي  ح دَّث ن ا ق ال  اللَّهُ ر حِم هُ أ بِي

 .ابْتِل اءٌ و  ق ض اءٌ و  م شِیَّةٌ فِیهِ  لِلَّهِ و  إِلَّا ب سْطٍ ل ا و  ق بْضٍ مِنْ م ا: ق ال  ع اللَّهِ

 ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ یَّارِالطَّ مُح مَّدٍ بْنِ ح مْز ة  ع نْ أ ی وب  بْنِ ف ض ال ة  ع نْ أ بِیهِ ع نْ خ الِدٍ  بْنِ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  ع نْ اللَّهِ ع بْدِ بْنُ س عْدُ ح دَّث ن ا ق ال  اللَّهُ ر حِم هُ أ بِي

 .ق ض اءٌ و  ابْتِل اءٌ ج لَّ و  ع زَّ اللَّهِ مِن  فِیهِ و  إِلَّا ع نْهُ ن ه ى أ وْ بِهِ  اللَّهُ أ م ر  مِمَّا ب سْطٌ أ وْ ق بْضٌ فِیهِ ءٌش يْ  ل یْس : ق ال 
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 لِيُنْسِيَهُ  بِنِعْمَةٍ أَتْبَعَهُ باًذَنْ فَأَذْنَبَ شَرّاً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا وَ الِاسْتِغْفَارَ رُهُیُذَكِّ وَ بِنَقِمَةٍ أَتْبَعَهُ ذَنْباً فَأَذْنَبَ خَيْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ

 .الْمَعَاصِی عِنْدَ بِالنِّعَمِ «یَعْلَمُونَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ بِهَا یَتَمَادَي وَ الِاسْتِغْفَارَ

 

 :است شده روایت ع المومنين امير ( از3

 گردیده؛ مبتال( هالكت سوي به تدریجی سير) استدراج به شده او حق در كه احسانی با كه كسی بسيار چه

 شده؛ مغرور اند پوشانده را گناهش اینكه خاطر به كه اي بنده بسيار چه و

 است گردیده لغزش و فتنه دچار اند گفته نيك او از آنكه خاطر به كه اي بنده بسيار چه و 

 .است نكرده مبتال( دادن مهلت) امالء مثل[ مصيبتی]= چيزي با را هيچكس سبحان خداوند و

 260و  116البالغه، حكمت نهج

 1.الْإِمْلَاءِ بِمِثْلِ أَحَداً سُبْحَانَهُ اللَّهُ ابْتَلَی مَا وَ فِيهِ الْقَوْلِ بِحُسْنِ مَفْتُونٍ وَ عَلَيْهِ بِالسِّتْرِ مَغْرُورٍ وَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ مُسْتَدْرَجٍ مِنْ كَمْ

 

 است شده روایت ع صادق امام ( از4

 عروج مانآس به سپس و كرد درنگ زمين در طوالنی زمانی او و فرستاد زمين به را اي فرشته تعالی و تبارك خداوند

 دیدي؟ چه: شد گفته او به .نمود

 می را تو زيرو و بود نعمت در غرق دیدم را اي بنده كه بود این دیدم كه چيزي عجيبترین و دیدم فراوانی عجایب گفت

 .كردم تعجب تو درباره تو بردباري و تو به جسارتش از. كرد می ربوبيت ادعاي و خورد

 !كردي؟ تعجب او درباره بردباریم از پس،: فرمود جل عزو خداوند

 ! پروردگارا آري، گفت

                                                      
 .است شده روایت عبارت این شبیه نیز  ع صادق امام و  ع سجاد امام از.  1

. إِل یْهِ  حْس انِبِالْإِ مُسْت دْر جٍ  مِنْ ك مْ و   ع ل یْهِ السَّتْرِ بِحُسْنِ ورٍم غْرُ مِنْ  ك مْ  و  فِیهِ  الْق وْلِ  بِحُسْنِ  م فْتُونٍ مِنْ  : ك مْع الحسین بن علي العابدین روي عن االمام سید

 (281ص العقول، تحف)

 أ نْع م   ق دْ  بِم ا غْرُورٍ م  مِنْ ك مْ : ق ال  ع اللَّهِ  ع بْدِ أ بِي ع نْ  غِی اثٍ بْنِ  ح فْصِ ع نْ  ق رِيِّالْمِنْ د اوُد  بْنِ سُل یْم ان  ع نْ مُح مَّدٍ  بْنِ الْق اسِمِ  ع نِ  أ بِیهِ ع نْ  إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي 

 (452ص ،2ج الكافي،. )ل یْهِع  النَّاسِ بِث ن اءِ م فْتُونٍ مِنْ ك مْ و  ع ل یْهِ اللَّهِ بِس تْرِ مُسْت دْر جٍ مِنْ ك مْ و  ع ل یْهِ اللَّهُ

 تر چنین روایت شده است:به طور تفصیلي 82-81ص ،5ج امیرالمومنین ع هم در الكافي،و از خود 

 ی جْع لْ ل مْ ج لَّ و  ع زَّ اللَّه  أ نَّ ی قِیناً عِلْماً اعْل مُوا ی قُولُ م ا ك ثِیراً ع الْمُؤْمِنِین  مِیرُأ  ك ان  ق ال   ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ ر ف ع هُ أ بِیهِ ع نْ جُمْهُورٍ ابْنِ ع نِ مُح مَّدٍ بْنُ ع لِي 

 سُمِّي   م ا ی بْلُغ  أ نْ حِیل تِهِ ةِقِلَّ و  ض عْفِهِ فِي الْع بْدِ مِن  ی حُلْ  ل مْ و  الْح كِیمِ الذِّكْرِ  فِي هُل  سُمِّي  م ا ی سْبِق  أ نْ مُك اب د تُهُ ك ثُر تْ و  حِیل تُهُ ع ظُم تْ و  ج هْدُهُ اشْت دَّ إِنِ و  لِلْع بْدِ

 لِه ذ ا الْع الِمُ  و  م نْف ع تِهِ  فِي ر اح ةً  نَّاسِال أ عْظ مُ بِهِ الْع امِلُ لِه ذ ا ف الْع الِمُ لِحُمْقِهِ ن قِیراً امْرُؤٌ ت قِصِی نْ ل مْ و  بِحِذْقِهِ ن قِیراً  امْرُؤٌ ی زْد اد  ل نْ إِنَّهُ النَّاسُ أ ی ه ا الْح كِیمِ الذِّكْرِ فِي ل هُ

 ق صِّرْ و  س عْیِك  مِنْ اعِيالسَّ  أ ی ه ا ف أ فِقْ ل هُ م صْنُوعٌ النَّاسِ  فِي م غْرُورٍ رُبَّ و  إِل یْه نِبِالْإِحْس ا مُسْت دْر جٌ ع ل یْهِ مُنْع مٍ  رُبَّ و  م ض رَّتِهِ فِي شُغُلًا النَّاسِ أ عْظ مُ ل هُ التَّارِكُ

 ... ص ن بِیِّهِ لِس انِ ع ل ى ج لَّ  و  ع زَّ اللَّهِ ع نِ ج اء  فِیم ا ت ف كَّرْ و  غ فْل تِك   سِن ةِ مِنْ انْت بِهْ و  ع ج ل تِك  مِنْ
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 نخواسته يزيچ دنيا از و نرسيده او به آسيبی اندك مدت این در و ام داده مهلت كه است سال چهارصد را او من: فرمود

 .است نشده ناگوار او بر هایش آشاميدنی و خوردنی مدت این در و رسيده بدان مگر

 42-41ص ،1ج الخصال،

 عَنْ الْبَرْقِیِّ للَّهِا عَبْدِ أَبِی بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ عَمِّی حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَاجِيلَوَیْهِ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی نْعَ زِیَادٍ أَبِی بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ

 عَجَائِبَ  رَأَیْتُ قَالَفَ رَأَیْتَ مَا لَهُ فَقِيلَ السَّمَاءِ إِلَی عَرَجَ ثُمَّ وِیلًاطَ دَهْراً فِيهَا فَلَبِثَ الْأَرْضِ إِلَی مَلَكاً أَهْبَطَ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 حِلْمِكَ ِمنْ وَ كَعَلَيْ جُرْأَتِهِ مِنْ فَعَجِبْتُ الرُّبُوبِيَّةَ یَدَّعِی وَ زْقَكَرِ یَأْكُلُ نِعْمَتِكَ فِی مُتَقَلِّباً عَبْداً رَأَیْتُ أَنِّی رَأَیْتُ  مَا أَعْجَبُ وَ كَثِيرَةً

 الدُّنْيَا مِنَ یُرِیدُ  الَ وَ عِرْقٌ عَلَيْهِ یَضْرِبُ لَا سَنَةٍ أَرْبَعَمِائَةِ مْهَلْتُهُأَ قَدْ  قَالَ رَبِّ  یَا نَعَمْ قَالَ عَجِبْتَ حِلْمِی فَمِنْ  جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ فَقَالَ عَنْهُ

 .مَشْرَبٌ لَا وَ مَطْعَمٌ فِيهَا عَلَيْهِ یَتَغَيَّرُ لَا وَ نَالَهُ إِلَّا شَيْئاً

 

 :است شده روایت ع اميرالمؤمنين از( 5

 تو كه حالی رد دارد می گسيل تو سوي به پياپی را نعمتها - است منزه كه- پرودگارنت دیدي كه هنگامی! آدم فرزند اي

 .بترس و باش برحذر او[ مكر] از كنی، می معصيتش

 25حكمتالبالغه،  نهج

 1.فَاحْذَرْهُ تَعْصِيهِ أَنْتَ وَ نِعَمَهُ عَلَيْكَ یُتَابِعُ سُبْحَانَهُ رَبَّكَ رَأَیْتَ إِذَا آدَمَ ابْنَ یَا ع قَالَ

 تدبر

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ لَهُمْ أُمْلی وَ( »1

 دهد، اصال به معناي این نيست كه خدا از او راضی است!اینكه خدا به كسی مهلت می

 (188، ص10هاي الهی، تدبيري براي هالكت بدكاران است. )تفسير نور، ج مهلت

 

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ( »2

 مقصود از این تعبير چيست؟

( و علت 776، ص4البيان، جتواند از تحقق آن ممانعت كند. )مجمعاست و هيچ مانعی نمی« منيع»الف. یعنی عذاب من 

، 5آید. )البحر المحيط، جكنند بر آنها فرو مین است كه از جایی كه حسابش را نمیتعبير كرده ای« كيد»اینكه از عذاب به 

 نند فرار كنند.(؛ یعنی مقصود از این تعبير این است كه: این گونه نيست كه وقتی مهلت بدهم اینها از عذاب من بتوا234ص

                                                      
 آمده است: 30حكمت البالغه، . همچنین در نهج 1

 .غ ف ر ق دْ ك أ نَّهُ ح تَّى س ت ر  ل ق دْ ف و اللَّهِ الْح ذ ر  الْح ذ ر  ع ق ال  و 
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كر است از این جهت كه ظاهرش احسان و م« كيد»دهد شبيه می خواهد نشان دهد كاري كه خدا با آنها انجام می ب.

 (234، ص5است اما باطنش خذالن و بدبختی است. )البحر المحيط، ج

 (188، ص10شود اما تدبير الهی محكم است. )تفسير نور، جهاي بشري خنثی میج. توطئه

المومنين ع، خدا كسی است هاي آن پی نبریم؛ لذا به تعبير اميرد. تدبير خداوند بسيار پيچيده است، هرچند ما به ظرافت

 الْمَرْهُوبُ  النِّقَمِ مَعَ الْمَأْمُولُها هم نباید خوف از او را كنار گذاشت: )ها نباید اميد به او را از دست داد؛ و در نعمتكه در سختی

 (65البالغه، خطبه، نهجالنِّعَمِ مَعَ

 ه. ...

 

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ لَهُمْ أُمْلی وَ( »3

الغير )ما( آورد، دوباره این آیه و سنت امالء )= اینكه آخرین جمله آیه قبل )= بحث استدراج( را با تعبير متكلم معچرا با 

 مهلت دادن( را دوباره با متكلم وحده )من( تعبير كرد؟!

چنانكه فرمود  شودالف. امالء )= مهلت دادن( تاخير انداختن اجل است؛ و اجل در قرآن كریم به غير خدا نسبت داده نمی

ها( فرشتگانی هم مامور هستند. ( در حالی كه در استدراج )ادامه دادن افاضه نعمت2)أنعام/ «عِنْدَهُ مُسَمًّی أَجَلٌ  وَ أَجَلًا قَضی ثُمَّ»

 (396، ص19؛ و ج347ص ،8ج)الميزان، 

( در واقع، با این تعبير، 347، ص8ب. این تعبير داللتش بر محروم شدن آنها از رحمت الهی شدیدتر است )الميزان، ج

 (3و حدیث 1چه عذاب شدیدي است. )حدیث –برخالف تصور اغلب انسانها  –خواهد نشان دهد كه این سنت امالء می

 ج . ...

 

 «مَتينٌ كَيْدي إِنَّ لَهُمْ أُمْلی وَ( »4

كنند، اي در مقابل حق و حقيقت ایستاده و حق را تكذیب میبينيم كه عدهبينيم یا میما انسانها وقتی ظلم و گناهی می

ترسيم موقعيت از دست خواهد خداوند خيلی سریع آن را تالفی كند. این عجله كردن ما ریشه در این دارد كه میدلمان می

 (.4هایی )حدیثدهد؛ آن هم چه مهلتتواند فرار كند؛ و لذاست كه او مهلت میبرود. اما هيچكس و هيچ چيز از خدا نمی

 به تعبير زیباي امام سجاد ع:

 الظُّلْمِ  إِلَی یَحْتَاجُ إِنَّمَا وَ الْفَوْتَ، یَخَافُ مَنْ یَعْجَلُ إِنَّمَا وَ عَجَلَةٌ، نَقِمَتِكَ فِی لَا وَ ظُلْمٌ، حُكْمِكَ فِی لَيْسَ أَنَّهُ عَلِمْتُ قَدْ وَ  

و دانستم كه نه در حكم تو ظلمی هست و نه در به سختی افكندن )عذاب  .كَبِيراً عُلُوّاً ذَلِكَ عَنْ إِلَهِی یَا تَعَالَيْتَ قَدْ وَ الضَّعِيفُ،

ضعيف  است؛ و كسی به ظلم كردن نياز دارد كه« از دست رفتن»كند كه نگران اي است؛ همانا كسی عجله میدادن( تو عجله

 (48دعاء السجادیة، )الصحيفةاز اینها بسيار برتري  –خدایا  –است، و تو 
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 26/5/1396                           مُثْق لُون   م غْر مٍ  مِنْ ف هُمْ أ جْراً ت سْئ لُهُمْ أ مْ   46 هی( آ68قلم )سوره ( 511

 ترجمه

 تاوان ]آن[ گرانبارند؟!طلبی كه آنان زیر بار یا ]مگر[ از آنان مزدي می

 نكات ترجمه

 «مَغْرَمٍ»

عناي آن چيزي به م« غُرم( »419ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمكند بر همراهی و مالزمت؛ )در اصل داللت می« غرم»ماده 

 لقرآن،ا فاظأل گيرد بدون اینكه خودش ضرر یا خسازتی به دیگران زده باشد )مفرداتاست كه انسان اداي آن را برعهده می

اند كه ري دانسته( و ظاهرا بر همين اساس است كه برخی اصل این ماده را به معناي التزام و تعهد به اداي چيزي یا كا606ص

 القرآن كلمات فی التحقيقاند )كردهمعرفی« تاوان»آن كار به خودي خود بر او واجب و الزم نبوده؛ و آن را معادل كلمه فارسی 

 (213ص ،7ج الكریم،

 1(606ص القرآن، ألفاظ گویند كه دِین )بدهی(اي برعهده اوست )مفردات( به كسی می60؛ توبه/الْغارِمِين)« غارم»و « غریم»

در جایی است كه شخص بدون « غُرم»گویند، بلكه نمی« غرم»اي اند كه به هر بدهكاريگفته« دین»و « غُرم»و برخی در تفاوت 

اش اي برعهدهباشد )مثال قرض گرفته یا خسارتی به كسی زده باشد( مسئوليت پرداخت بدهیاینكه خودش اقدامی انجام داده 

گيرد آمده، مانند جایی كه شخصی ولی و سرپرست شخص دیگري است ویا به هر دليلی اداي دِینِ كس دیگري را برعهده می

 (214ص ،7ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق)

ع، آن عذاب و شري است ( و در واق65/غَراماً؛ فرقان كانَ عَذابَها رسد )إِنَّست كه به انسان میآن شدت و مصيبتی ا« غَرام»

 (126ص ،6ج البحرین، مجمع ؛418ص ،4ج العين، كتاب) كه دائما همراه انسان باشد

 (214ص ،7ج التحقيق،و تاوان است. )« غرامت»( مصدر ميمی و به معناي 46؛ قلم/40؛ طور/98)توبه/« مَغرَم»

؛ مَحْرُومُونَ  نَحْنُ بَلْ مُونَ لَمُغْرَ باشد )إِنَّااسم مفعول آن می« مُغرَم»دار( كردن است و یعنی كسی را بدهكار )غرامت« اغرام»

 (214ص ،7ج التحقيق،( )66واقعه//

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 6و مشتقات آن تنها همين « غرم»ماده 

 حديث

هم و دینار دانسته، اندازد؛ و سومين آنها را محبت درومنين روایت شده است كه سه چيز انسان را به فتنه می( از اميرالم1

 توضيح دادند:

ار دردِ دین است؛ كسی كه درهم و دینار ]پول و طال و نقره[ را دوست بدارد بنده دنياست؛ و عيسی بن مریم ع فرمود: دین

بدگمان شوید[  كشد او را متهم بشمرید ]= به اودیدید كه طبيبی درد را به سوي خود میو عالِم طبيب دین است؛ پس هرگاه 

 و بدانيد كه او خيرخواه دیگران نيست.

                                                      
 ند.البته غریم هم در معناي اسم فاعل است و هم در معناي اسم مفعول و لذا راغب اصفهاني توضیح داده به كسي هم كه طلبكار است هم غریم گوی 1
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 113ص ،1ج الخصال،

 عَبْدِ  أَبِی بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عْدَآبَادِيُّالسَّ  الْحُسَيْنِ بْنُ لِیُّعَ  حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ع: الْمُؤْمِنِينَ يرُأَمِ  قَالَ قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ طَرِیفٍ بْنِ عْدِسَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ زِیَادِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبَرْقِیُّ اللَّهِ

 عِيسَى قَالَ قَالَ وَ الدُّنْيَا عَبْدُ فَهُوَ الدِّرْهَمَ وَ الدِّینَارَ أَحَبَّ مَنْ 2ـ ...فَ الشَّيْطَانِ سَهْمُ هُمْ وَ الدِّرْهَمِ وَ الدِّینَارِ حُبُّ 1... ثَلَاثٌ الْفِتَنُ

 3.لِغَيْرِهِ نَاصِحٍ غَيْرُ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ فَاتَّهِمُوهُ نَفْسِهِ  إِلَى الدَّاءَ یَجُرُّ الطَّبِيبَ رَأَیْتُمُ فَإِذَا الدِّینِ طَبِيبُ الْعَالِمُ وَ الدِّینِ دَاءُ الدِّینَارُ ع مَرْیَمَ ابْنُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه: حضرت عيسی بن مریم ع به اصحابش فرمود:2

كنيد، در ري نمیرسد؛ اما براي آخرتتان كاتان بدون این كارها هم میكنيد، در حالی كه در دنيا روزيبراي دنيا كار می

 دهند؟! حالی كه در آخرت جز با عمل روزي نمی

 دهيد! گيرید و كار انجام نمیواي بر شما كه چه بد عالمانی هستيد! اجرت می

 بطلبد؛ و زود است كه از دنيا به ظلمت قبر منتقل شوید! زود است كه صاحبِ كار، كارش را

آنچه  چگونه خواهد بود حال و روز آن كس از اهل علم كه راهش به سوي آخرت است اما رویش به سوي دنياست؟! و

 كه بدان ميل دارد، چه اندازه به او ضرر خواهد زد، به جاي اینكه سودش دهد؟!

 208ص ،(للطوسی) األمالی

                                                      
 و  الشَّیْط انِ ف خ  هُو  و  الْخ مْرِ شُرْبُ و  الشَّیْط انِ س یْفُ هُو  و  النِّس اءِ حُب .  1
 الْج نَّة ع ل یْهِ ح رُم تْ الْأ شْرِب ة  أ ح بَّ م نْ و   بِع یْشِهِ ی نْت فِعْ ل مْ النِّس اء  أ ح بَّ م نْ.  2
 راهي را دین علم كه است كسي درباره همگي آن احادیث كه «بِهِ  الْمُب اهِي و  بِعِلْمِهِ الْمُسْت أْكِلِ ب ابُ » عنوان با هست بابي 46ص ،1ج الكافي، . در 3

 است و بویژه چهارمین حدیث آن مضموني بسیار نزدیك به مضمون حدیث فوق دارد: داده قرار دنیاطلبي براي

 ع یَّاشٍ  أ بِي بْنِ انِأ ب  ع نْ أُذ یْن ة  بْنِ عُم ر  ع نْ عِیس ى بْنِ ح مَّادِ ع نْ ج مِیعاً أ بِیهِ ع نْ إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي  و  عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ بْنِ أ حْم د  ع نْ ی حْی ى بْنُ مُح مَّدُ -1

 اللَّهُ  أ ح لَّ م ا ع ل ى نْی االد  مِن  اقْت ص ر  ف م نِ عِلْمٍ ط الِبُ و   دُنْی ا ط الِبُ ی شْب ع انِ ل ا م نْهُوم انِ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال  ی قُولُ ع الْمُؤْمِنِین  أ مِیر  س مِعْتُ ق ال  ق یْسٍ بْنِ سُل یْمِ ع نْ

 .ح ظ هُ ف هِي  االد نْی   بِهِ أ ر اد  م نْ و   ن ج ا بِعِلْمِهِ ع مِل  و  أ هْلِهِ مِنْ لْعِلْم ا أ خ ذ  م نْ و  یُر اجِع  أ وْ ی تُوب  أ نْ إِلَّا ه ل ك  حِلِّه ا غ یْرِ مِنْ ت ن او ل ه ا م نْ  و  م س لِ ل هُ

 أ ر اد  م نْ : ق ال   ع هِ اللَّ ع بْدِ  أ بِي ع نْ خ دِیج ة   أ بِي ع نْ  ع ائِذٍ بْنِ أ حْم د   ع نْ اءِالْو شَّ ع لِيٍّ بْنِ  الْح س نِ ع نِ مُح مَّدٍ  بْنِ مُع لَّى ع نْ  ع امِرٍ بْنِ  مُح مَّدِ بْنُ  الْحُس یْنُ  -2

 .الْآخِر ةِ و  الد نْی ا خ یْر  اللَّهُ أ عْط اهُ ةِالْآخِر  خ یْر   بِهِ أ ر اد  م نْ  و  ن صِیبٌ الْآخِر ةِ فِي ل هُ  ی كُنْ  ل مْ الد نْی ا لِم نْف ع ةِ الْح دِیث 

 الد نْی ا لِم نْف ع ةِ لْح دِیث ا أ ر اد  م نْ : ق ال  ع اللَّهِ  ع بْدِ أ بِي ع نْ  غِی اثٍ بْنِ  ح فْصِ  ع نْ  يِّالْمِنْق رِ  ع نِ الْأ صْب ه انِيِّ مُح مَّدٍ  بْنِ الْق اسِمِ ع نِ أ بِیهِ ع نْ  إِبْر اهِیم  بْنُ ع لِي  -3

 .ن صِیبٌ الْآخِر ةِ فِي ل هُ  ی كُنْ  ل مْ

 دِینِكُمْ  ع ل ى ف اتَّهِمُوهُ  ی اهُ لِدُنْ مُحِبّاً  الْع الِم   ر أ یْتُمُ إِذ ا: ق ال  ع اللَّهِ  ع بْدِ  أ بِي ع نْ غِی اثٍ بْنِ ح فْصِ ع نْ  الْمِنْق رِيِّ ع نِ  الْق اسِمِ ع نِ  أ بِیهِ ع نْ  إِبْر اهِیم   بْنُ ع لِي  -4

 قُطَّاعُ أُول ئِك  ف إِنَّ ح بَّتِيم  ط رِیقِ ع نْ ف ی صُدَّك  بِالد نْی ا م فْتُوناً ع الِماً ب یْن ك  و  نِيب یْ ت جْع لْ ل ا ع د اوُد  إِل ى اللَّهُ أ وْح ى ص ق ال  و  أ ح بَّ م ا ی حُوطُ ءٍلِش يْ مُحِبٍّ كُلَّ ف إِنَّ

 .قُلُوبِهِمْ ع نْ مُن اج اتِي ح ل او ة  أ نْزِع  أ نْ بِهِمْ ص انِعٌ أ ن ا م ا أ دْن ى إِنَّ الْمُرِیدِین  عِب ادِي  ط رِیقِ
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 عَنْ صَّفَّارِ،ال الْحَسَنِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْحَسَنِ، بْنِ دِمُحَمَّ بْنُ  أَحْمَدُ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِی: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ اأَخْبَرَنَ

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ غِيَاثٍ، بْنِ حَفْصِ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ، دَدَاوُ نِبْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ  الْقَاسَانِیِّ، مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ

 :هِلِأَصْحَابِ مَرْیَمَ  ابْنُ عِيسَى قَالَ: یَقُولُ( السَّلَامُ عَلَيْهِمَا) مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ

 الْأُجْرَةَ  السَّوْءِ، عُلَمَاءَ كُمْوَیْلَ بِعَمَلٍ، إِلَّا فِيهَا تُرْزَقُونَ لَا أَنْتُمْ وَ آخِرَةِلِلْ  تَعْمَلُونَ لَا وَ عَمَلٍ، بِغَيْرِ فِيهَا تُرْزَقُونَ أَنْتُمْ وَ لِلدُّنْيَا تَعْمَلُونَ

 مِنْ یَكُونُ يْفَكَ الْقَبْرِ، ظُلْمَةِ إِلَى الدُّنْيَا مِنَ یَخْرُجُوا أَنْ كُیُوشِ وَ عَمَلَهُ، یَطْلُبَ أَنْ الْعَمَلِ رَبُّ یُوشِكُ! تَصْنَعُونَ لَا الْعَمَلَ وَ تَأْخُذُونَ

 .یَنْفَعُهُ مِمَّا إِلَيْهِ أَشْهَى یَضُرُّهُ مَا وَ دُنْيَاهُ، عَلَى مُقْبِلٌ هُوَ وَ آخِرَتِهِ إِلَى مَصِيرُهُ مَنْ الْعِلْمِ أَهْلِ

 

رجات جهنم[ جاي مان را كه در هفت دَرَكِ جهنم ]د( روایتی از امام امام صادق ع نقل شده كه ایشان هفت گروه از عال3

 اند: فرازهایی این روایت بدین قرار است:خواهند گرفت برشمرده

كنند؛ یا اینكه علمشان را در از علما، برخی دوست دارند كه علمشان را انباشت كنند و از آن برندارند! ]= به علمشان نمی

 اند. ...ر دَرَكِ اول از جهنمدهند[ ؛ اینان داختيار دیگران قرار نمی

رت علمش را گذارد ]فقط در ازاي پول یا براي كسب قد... و از علما، برخی علمش را فقط نزد صاحبان مال و مقام می

 اند ...دهد[ اینها در دَرَكِ سوم از آتشدر اختيار دیگران قرار می

 353ص ،2ج الخصال،

 بْنِ  حَسَنِالْ عَنِ أَحْمَدَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنُ دُمُحَمَّ حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مَاجِيلَوَیْهِ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ رِجَالِهِمَا بَعْضِ عَنْ أَعْلَمُ فِيمَا أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ وَ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ  عَنْ الْخَشَّابِ مُوسَى

 یَضَعَ أَنْ یَرَى الْعُلَمَاءِ مَنْ مِنَ وَ 1... النَّارِ مِنَ الْأَوَّلِ الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ عَنْهُ یُؤْخَذَ لَا وَ عِلْمَهُ یَخْزُنَ أَنْ یُحِبُّ مَنْ الْعُلَمَاءِ مِنَ إِنَّ

 2النَّارِ ... مِنَ الثَّالِثِ الدَّرْكِ فِی فَذَاكَ وَضْعاً الْمَسَاكِينِ فِی لَهُ یَرَى لَا وَ الشَّرَفِ وَ الثَّرْوَةِ ذَوِي عِنْدَ الْعِلْمَ

 

 تدبر

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »1

 دهند.بمردم مزد او را كند و انتظار ندارد كه كند، براي خدا كار میكسی كه رسالت و پيام الهی را ارائه می

چون او براي  اند كه از عالمی كه دنبال پول و دنياست برحذر باشيد؛شاید به همين جهت است كه در احادیث تذكر داده

 (1ست. )حدیثتواند دینش را از كسی بگيرد كه دنبال منافع خودش اكند و دلسوز دیگران نيست ؛ و انسان نمیخودش كار می

                                                      
 النَّارِ  مِن  الثَّانِي الدَّرْكِ فِي ف ذ اك  ع نَّف  و ع ظ  إِذ ا و  أ نِف  وُعِظ  إِذ ا م نْ الْعُل م اءِ مِن  و .  1
 الرَّابِعِ الدَّرْكِ فِي ف ذ اك  غ ضِب  أ مْرِهِ مِنْ ءٍش يْ فِي قُصِّر  أ وْ ق وْلِهِ مِنْ ءٌش يْ ع ل یْهِ رُدَّ ف إِنْ السَّل اطِینِ و  الْج ب ابِر ةِ م ذْه ب  عِلْمِهِ فِي ی ذْه بُ م نْ الْعُل م اءِ مِن  و .  2

 لِلْفُتْی ا ن فْس هُ ی ض عُ م نْ  الْعُل م اءِ مِن  و  النَّارِ  مِن  الْخ امِسِ الدَّرْكِ فِي ف ذ اك  ح دِیث هُ  بِهِ یُكْثِر  و  بِهِ  لِیُغْزِر  النَّص ار ى و  الْی هُودِ  أ ح ادِیث  ی طْلُبُ م نْ  الْعُل م اءِ مِن  و  النَّارِ  مِن 

 ف ذ اك   ع قْلًا و  مُرُوء ةً عِلْم هُ ی تَّخِذُ  م نْ  الْعُل م اءِ مِن  و  النَّارِ  مِن   السَّادِسِ الدَّرْكِ فِي ف ذ اك  الْمُت ك لِّفِین   یُحِب  ل ا اللَّهُ  و  و احِداً ح رْفاً یُصِیبُ  ل ا ل ع لَّهُ و  س لُونِي ی قُولُ و 

 .النَّارِ  مِن   السَّابِعِ الدَّرْكِ فِي
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 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »2

 رفتن، باقی نماند.ناي براي زیر بار حق كند تا بهانهكند، از مردم اجرتی طلب نمیكسی كه رسالت و پيام الهی را ارائه می

 پس،

ی به دست مردم ، بهانه موجهاعتنایی كردنداگر كسی براي تبليغ دین از مردم اجرت طلب كرد و مردم به او و سخنانش بی

 داده و لذا حق ندارد به خاطر این برخورد مردم با او شاكی باشد.

 

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »3

خص ، و مانند آیات قبل، مستقيما از خودشان و یا به عنوان ش«طلبیمی مزدي آنان مگر از»چرا از پيامبر ص پرسيد كه 

 ؟«مزدي طلب شده -یا از آنها  -مگر از شما »ثالث سوال را مطرح نكرد  و مثال نفرمود 

رفتند بر پيامبر سخت الف. شاید از باب تسلی پيامبر ص است؛ بدین بيان كه آنان وقتی زیر بار دعوت پيامبر ص نمی

خواستی؛ اما مگر اراحتی بود كه از آنها مزد میخواهد به او بگوید تو خودت را ناراحت نكن؛ زمانی جاي نآمد و خدا میمی

 (219، ص28اي كه نپذیرفتن آنها تقصير تو باشد؟! )تفسير كبير )فخر رازي(، جتو از آنها مزد خواسته

كرد؛ كردند؛ اما پيامبر ص از آنان اجري طلب نمیب. آنها مشرك بودند و روساي آنان دائما از آنان اجر و مزد طلب می

كنند تر است: چرا شما از آن رؤسائی كه از شما اجرت طلب میيامبر ص این را به آنان مطرح كند برایشان كوبندهو اینكه پ

 (220، ص28كنيد. )تفسير كبير، جخواهم اعتنایی نمیكنيد اما به سخن من كه از شما مزدي هم نمیپيروي می

 ج. ...

 

 «أَجْراً  تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »4

 ؟«طلبیآیا چيزي یا مالی یا ... از آنها می»را به كار برد و مثال نفرمود « أجر»چرا تعبير 

رود كه به ازاي آن، كارِ )پاداشی در ازاي كار انجام شده( است و در جایی به كار می« كارمزد»به معناي « اجر»الف. كلمه 

هزینه دهد؛ لذا شاید اشاره است به اینكه  كامال مفيد و سودمند به حال مخاطب انجام شده باشد كه مخاطب حاضر باشد برایش

كردید؛ دانستيد همه اموال و بلكه جانتان را فداي او میاین كار پيامبر چنان براي آنها سودمند است كه اگر شما قدرش را می

 (220، ص28با این حال او اجري از شما مطالبه نكرده است. )تفسير كبير، ج

 ب. ... 

 

 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ( »5

 (190، ص10كنند. )تفسير نور، جمردم به طور طبيعی از عالم و مبلغ دین كه هدف مادي داشته باشد فرار می
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 «مُثْقَلُونَ  مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ( »6

 شبهه

خواهم مگر : بگو من از شما مزدي نمیالْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِالَّ جْراًأَ عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ»فرماید اي كه میآیا این آیه با آیه

 ( در تعارض نيست؟23)شوري/« اممودت و دوستی با خانواده

 پاسخ

با توجه به عبارت اخير آیه، « !گرانبارند؟ آن تاوان بار زیر كه آنان طلبیمی مزدي آنان از مگر»فرماید در آیه حاضر می

كه  –شود مقصود از اجر و مزد در این آیه، اجر و مزد دنيوي است؛ در حالی كه دوستی با نزدیكان پيامبر )ص( معلوم می

یك اجر و مزد دنيوي نيست بلكه براي آن است كه افراد مسير صحيح دین را ادامه دهند و در واقع،  –همان اهل بيت ع است 

 گشاید.ا را به سوي خدا میگردد و راه آنهنفع این اجر هم به خود آنان برمی

 :خود قرآن كریم در دو آیه دیگر بخوبی پاسخ این شبهه را داده است

: بگو آنچه از اجر از شما خواستم براي خودتان است، اجر من تنها اللَّهِ عَلَى إِالَّ َأجْرِيَ إِنْ َلكُمْ فَهُوَ أَجْرٍ  مِنْ سَأَلْتُكُمْ ما قُلْ»

 (47)سبأ/« برعهده خداست

: بگو من از شما بر این كار مزدي نخواستم مگر كسی كه سَبيال رَبِّهِ  إِلى یَتَّخِذَ أَنْ شاءَ مَنْ إِالَّ أَجْرٍ مِنْ عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ما قُلْ»

 (57)فرقان/« بخواهد راهی به سوي پروردگارش در پيش گيرد.

 

 

 1438القعده ذي 25    27/5/1396          ی كْتُبُون   ف هُمْ الْغ یْبُ عِنْد هُمُ أ مْ   47 هی( آ68قلم )سوره ( 512

 ترجمه

 نویسند؟!یا ]مگر[ غيب به دست آنهاست و آنها ]از روي آن[ می

 حديث

 :است آمده است، معروف اشباح خطبه به كه ايخطبه از فرازي در ع اميرالمومنين از( 1

آنان را  ،است غيب هاىپرده پس دردر فهم آنچه  كه اقرار به جهل اند( كسانی7عمران/بدانيد كه راسخان در علم )آل و

بر آن  بدانچه رسيدن از ناتوانى به آنان اعتراف این خدااست؛ پس  هكرد نيازاز اقدام به گشودن درهاي بسته امور غيبی بى

« ]= رسوخ» ندارند،را كه تكليفی براي بحث و بررسی آن  آنچهپرهيز از فرو رفتن در  و است، ستودهاحاطه علمی ندارند را 

 ...است [ ناميدهعلم در بودن راسخ

 91البالغه، خطبه نهج

 األشباح بخطبة تعرف ع له خطبة من و 
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 تَفْسِيرَهُ هِلُواجَ مَا بِجُمْلَةِ الْإِقْرَارُ الْغُيُوبِ دُونَ الْمَضْرُوبَةِ دِالسُّدَ  اقْتِحَامِ عَنِ أَغْنَاهُمْ الَّذِینَ هُمُ الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخِينَ أَنَّ اعْلَمْ وَ

 یُكَلِّفْهُمُ لَمْ يمَافِ التَّعَمُّقَ تَرْكَهُمُ سَمَّى وَ عِلْماً بِهِ یُحِيطُوا لَمْ امَ  تَنَاوُلِ عَنْ بِالْعَجْزِ اعْتِرَافَهُمْ تَعَالَى اللَّهُ فَمَدَحَ  الْمَحْجُوبِ الْغَيْبِ مِنَ

 .رُسُوخا كُنْهِهِ عَنْ بَحْثَالْ

 

ا امامان اهل بيت داند؟ ]محدوده علمِ شم( ضریس روایت كرده: نزد امام باقر ع بودیم؛ ابوبصير گفت: عالِمِ شما چه می2

 ع تا چه اندازه است؟[

ودش واگذار شود، به خداند؛ و اگر عالِمِ ما ]= هر یك از ما امامان اهل بيت ع[ امام ع فرمود: جز خداوند كسی غيب نمی

 شود.مانند برخی از شما خواهد بود! ليكن لحظه به لحظه به او القا می

ست كه طاعت االقدرتر و بزرگتر از آن سپس فرمود: نه، به خدا سوگند، عالِم هيچگاه جاهل نخواهد بود؛ خداوند جليل

 دارد؛اي را واجب كند سپس علم آسمان و زمينش را از او در پشت پرده ببنده

 سپس فرمود: علمِ آن هيچگاه از او محجوب و در پرده نيست.

 780ص ،2ج الجرائح، و الخرائج

 عَالِمُكُمْ؟ مُیَعْلَ مَا بَصِيرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عِنْدَ كُنْتُ قَالَ ضُرَیْسٍ عَنْ رُوِيَ

 ؛سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةً إِلَيْهِ یُحَدَّثُ لَكِنْ وَ بَعْضِكُمْ ثْلَمِ  لَكَانَ نَفْسِهِ إِلَى عَالِمُنَا لَوُكِ لَوْ  وَ اللَّهُ إِلَّا الْغَيْبَ یَعْلَمُ لَا قَالَ

 أَرْضِهِ؛ وَ سَمَائِهِ عِلْمَ عَنْهُ یَحْجُبُ ثُمَّ عَبْدٍ طَاعَةَ یَفْرِضَ نْأَ مِنْ أَعْظَمُ وَ أَجَلُّ اللَّهُ أَبَداً جَاهِلًا عَالِمٌ یَكُونُ لَا اللَّهِ وَ لَا قَالَ وَ

 .ذَلِك عِلْمُ عَنْهُ یُحْجَبُ لَا قَالَ ثُمَّ

 .8313ص ،2ج الجرائح، و و الخرائج3142ص البصائر، ، مختصر3251ص ،1ج الدرجات، همچنين نگاه كنيد به: بصائر

 تدبر

 «یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »1

                                                      
 ع الِمُكُمْ  ی عْل مُ بِم ا ب صِیرٍ أ بُو ل هُ  ف ق ال   ع ج عْف رٍ أ بِي عِنْد  ب صِیرٍ أ بِي م ع  كُنْتُ: ق ال  ضُر یْسٍ ع نْ مُسْك ان  ابْنِ  ع نِ الن عْم انِ بْنِ ع لِيِّ ع نْ  مُح مَّدٍ بْنُ أ حْم دُ ح دَّث ن ا.  1

 .س اع ةٍ ب عْد  س اع ةً إِل یْهِ ی حْدُثُ ل كِنْ و  ك ب عْضِكُمْ ك ان  ن فْسِهِ  إِل ى ع الِم ن ا اللَّهُ و ك ل  ل وْ و  الْغ یْب  ی عْل مُ ل ا ع الِم ن ا إِنَّ مُح مَّدٍ  أ ب ا ی ا ق ال  فِد اك  جُعِلْتُ
 أ بُو و   أ ن ا كُنْتُ: ق ال  ضُر یْسٍ، ع نْ مُسْك ان ، ابْنِ  ع نِ الن عْم انِ، بْنِ مُح مَّدِ ع نْ إِسْم اعِیل ، بْنِ ع لِيِّ ع نْ الن عْم انِ، بْنُ ع لِي  أ خْب ر ن ا: ق ال  الْح ك مِ بْنِ ع لِيِّ ع نْ و .  2

 السَّاع ةِ  فِي یُح دَّثُ  ل كِنْ و  ك ب عْضِكُمْ، ل ك ان  ن فْسِهِ إِل ى اللَّهُ و ك ل هُ ل وْ و  الْغ یْب ، ی عْل مُ ل ا ع الِم ن ا إِنَّ»: ق ال  ع الِمُكُمْ؟ ی عْل مُ بِم : ب صِیرٍ أ بُو ل هُ ف ق ال  ع، ج عْف رٍ أ بِي عِنْد  ب صِیرٍ

 «الْقِی ام ةِ ی وْمِ إِل ى ی كُونُ بِم ا ءِالشَّيْ ب عْد  ء الشَّيْ و  الْأ مْرِ، ب عْد  الْأ مْر  بِالنَّه ارِ، ی حْدُثُ بِم ا السَّاع ةِ فِي و  بِاللَّیْلِ ی حْدُثُ بِم ا
 ب صِیرٍ  أ بُو و  أ ن ا كُنْتُ ق ال  ضُر یْسٍ ع نْ مُسْك ان  ابْنِ ع نِ  الن عْم انِ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ إِسْم اعِیل  بْنِ ع لِيِّ ع نْ  الن عْم انِ بْنُ ع لِي  ح دَّث ن ا ق ال   الْح ك مِ  بْنِ ع لِيِّ ع نْ.  3

 ی حْدُثُ  بِم ا س اع ةٍ فِي یُح دَّثُ ل كِنْ و  ك ب عْضِكُمْ ل ك ان  ن فْسِهِ إِل ى اللَّهُ و ك ل هُ ل وْ و  الْغ یْب  ی عْل مُ ل ا ع الِم ن ا إِنَّ ق ال  ع الِمُكُمْ ی عْل مُ بِم ا ب صِیرٍ أ بُو ل هُ ف ق ال  ع ج عْف رٍ أ بِي عِنْد 

 الْقِی ام ة ی وْمِ إِل ى ی كُونُ بِم ا ءِالشَّيْ عْد ب  ءِالشَّيْ  و  الْأ مْرِ ب عْد  الْأ مْرِ النَّه ارِ فِي ی حْدُثُ بِم ا س اع ةٍ فِي و  اللَّیْلِ فِي
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= كسانی كه تسليم پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد، وضعيت آنان از مسلمانان )كنندگان كافران و تكذیب

دهد ش میاند( اگر بهتر نباشد، بدتر نيست. در واقع حكم كردند كه خداوند مسلمان و مجرم را یكسان پاداحقيقت شده

 (35)قلم/

ت و آنها می مگر غيب نزد آنهاس»آخرین چالش این است كه در آیات قبل این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد. 

 «نویسند

اند كه با توجه به چيست، هم مفسران و هم مترجمان معانی مختلفی برداشت كرده« نوشتن»و « غيب»درباره اینكه مراد از 

  بوده باشد.اینها مد نظر  –یا شاید همه  –قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، بعيد نيست اغلب 

 :غیبالف. 

ست، یعنی آیا آنها مسلط یابند؛ و سوال از اینكه آیا غيب نزد آنها. مرتبه غيب اشياء كه همه امور از آن مرتبه تنزل می1الف.

 (387ص ،19ج و اختياردارِ عالم غيب هستند؟ )الميزان، بر

عباس، به نقل ؛ ابن82ص ،5ج الصافی، ر. لوح محفوظ كه در آن مغيبات )امور غيبی( ثبت شده است. )تفسي2الف.

 (596، ص4؛ الكشاف، ج576، ص9؛ البحر المحيط، ج257، ص9البيان، جمجمع

( و از 512، ص10البيان، جكنند، كه فقط خودشان از این علم برخوردارند )مجمع. علم به صحت آنچه ادعا می3الف.

 دیگران غایب و پنهان است )ترجمه خسروي(

 هاي فوالدوند، مجتبوي، مكارم شيرازي، خواجوي، آیتی، كاویانپور، نوبري(غيب )ترجمه. علم 4الف.

 اي( و اسرار غيب و نهان )ترجمه قرائتی و رضایی(آگاهی از عالَم غيب )ترجمه الهی قمشه 5الف.

 ... 6الف.

 :ب. نوشتن

ردارِ عالم غيب و اختيا د آیا آنها مسلط برفرمای. كتابت به معناي جاري شدن قضا و قدر در عالم است؛ یعنی آیه می1ب.

 (387ص ،19ج كنند؟ )الميزان،هستند و جریان یافتن قضا و قدر امور به دست آنان است كه چنين حكم می

؛ ترجمه 82ص ،5ج الصافی، نوشتن مطلب از روي لوح محفوظ و استدالل كردن بدان در برابر پيامبر ص )تفسير 2ب.

 مشكينی(

 (1012ص ،3ج الجرائح، و ن بر اساس غيب )الخرائج. حكم كرد3ب.

 آن كه تاس «غيب علم» نزدشان مگر. نوشتن به منظور سند داشتن و اطمينان شخصی و نيز متقاعد كردن دیگران )4ب.

 دي، خسروي(ترجمه مجتبوي، مكارم شيرازي، انصاریان، حلبی، فيض االسالم، گرمارو! دهند؟مى دیگران به و نویسندمى را

 )ترجمه طاهري( كنندمى یادداشت را نهان خبرهاى و آگاهند غيب عالم از یا. یادداشت كردن خبرهاي نهان، یعنی آ5ب.

 1. ...6ب.

                                                      
 تكلیف معناي به نوشتنداند و به عنوان احتمال دوم مطرح كرده كه: . فخر رازي، احتمال اول را همان لوح محفوظ و رونویسي از روي آن مي 1

 . عبارت وي چنین است: كنندمي تكلیف خدا بر بخواهند آنچه آن اساس بر كه است حاضر آنان نزد چنان غیب امور آیا یعني خدا، بر كردن
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 «الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »2

 داند. علم غيب حقيقتا تنها از آن خداست و جز خداوند هيچكس غيب نمی

 سوال

توان پذیرفت كه آنان غيب ي كه از پيامبر اكرم ص و امامان ع رسيده، آیا میاآیا با توجه به این همه گزارشات غيبی

 دانستند؟نمی

 پاسخ

 توان داد:در برابر این سوال، چند گونه پاسخ در آیات و روایات می

 لم به غيبعشود، استقالل در این علم است، یعنی تنها خداست كه مستقال الف. این علم غيبی كه از غير خدا نفی می

مضمون در قرآن  دارد؛ و هيچكس علم به غيب ندارد، مگر اینكه خداوند، هر مقدار كه صالح بداند، به او بدهد؛ چنانكه این

 و است، َرسُولٍ: ]خداوند[ عالم به غيب مِن تَضىَارْ مَنِ أَحَدًا؛ إِلَّا غَيْبِهِ عَلىَ یُظْهِرُ فَلَا الْغَيْبِ كریم صریحاً بيان شده است: عالِمُ

 ( 27-26اي ]= پيامبر یا فرشته[ را كه بپسندد. )جن/مگر آن فرستاده كند،نمى آگاه خود غيب بر را كسى

د؛ اما ادب ب. هرچند خداوند خودش از علم غيب خود به برخی از بندگان برگزیده داده و عمال آنها چنين علمی دارن

ه خداوند لحظه به در این گونه موارد هم بگویيم این علمی است ك كند كه علم غيب را از غير خدا نفی كنيم، ودینی اقتضا می

 (2كند. )حدیثلحظه بر اولياي خود آشكار می

ج. آن علم غيبی كه از غير خدا نفی شده است علم به مطلق غيب است، كه چنين علمی خاص خداست و هيچكس چنين 

 1(1به كنه ذات او براي غير او ممكن نيست[ )حدیثاي از علم ندارد ]چرا كه خود خداوند هم غيب است و علم بهره

 د. ...

 

 دو مورد زیر را در کانال نگذاشتم

 «یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »3

= كسانی كه تسليم كنندگان پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد، وضعيت آنان از مسلمانان )كافران و تكذیب

(. آخرین چالش 3براند( اگر بهتر نباشد، بدتر نيست. در آیات قبل این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد )تدشدهحقيقت 

 «مگر غيب نزد آنهاست و آنها می نویسند»این است كه 

                                                      
 سبیل على استفهام هذا و ،علیه أصروا فلذلك الشرك، و الكفر من علیه هم ما ثواب منه یكتبون فهم المحفوظ اللوح عندهم أن: األول وجهان فیه و

 (616، ص30)التفسیر الكبیر، ج ادواأر و شاءوا بما علیه یحكمون أي اللّه على یكتبون إنهم حتى عقولهم في حضرت كأنها الغائبة األشیاء أن: الثاني اإلنكار

اگر این را ضمیمه كنیم به روایاتي كه مصداق  .برسد تواندنمي غیب به كه كندمي اعتراف است علم در راسخ كه كسي شود كهبیان مي 1. در حدیث  1

شود این غیبي كه اعتراف به ندانستنش دلیل بر رسوخ در علم دانسته شده، نه علم به امور غیبي شمرد، معلوم مياعالي راسخان در علم را اهل بیت ع مي

 عادي، بلكه اعال مراتب غیب است كه جز خداوند كسي را بدان راهي نیست.
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 ها آورد؟چرا این گزینه را در آخر همه گزینه

 (387ص ،19ج زان،ترین و بعيدترین احتمال ممكن است. )الميالف. چون این ضعيف

 ب. ...

 

 «یَكْتُبُونَ فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ أَمْ( »4

 رانند؟ اي بر غيب دارند كه چنين باور دارند و حكمی میخواهد بفرماید كه آیا آنها احاطهدر این آیه می

 رد؟كاستفاده « یكتبون»چرا به جاي اینكه از تعابيري مانند یحكمون، یا یعتقدون، استفاده كند، از تعبير 

براي خود  الف. یكتبون به معناي نوشتن شریعت و حكم آسمانی باشد، یعنی با علم غيبی كه دارند احكام آسمانی را

 (221ص ،28ج الكبير، التفسير) نویسند و دیگر نيازي به شریعت ندارند.می

یا علم غيبی نزد آنها بوده كه برخی آن را نوشته و ب. شاید نوشتن به معناي باقی گذاشتن براي بعد از خود است، یعنی آ

 1(512، ص10البيان، جكنند. )اقتباس از مجمعها باقی گذاشته و حاال اینها بر اساس آن حكم میبراي بعدي

 ج. ...

 

 سوره قلم 47تا  35بندي آیات جمع

= كسانی كه تسليم وضعيت آنان از مسلمانان )كنندگان پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد، كافران و تكذیب

 اند( اگر بهتر نباشد، بدتر نيست در این آیات، این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد.حقيقت شده

 اده است:دگيرد، چنين توضيح عالمه طباطبایی درباره اینكه این ابعاد مختلف، چگونه همه حاالت ممكن را در برمی

 يامت مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهند و فرقی بين آنها نگذارند:این ادعا كه در ق

 یا موهبت و رحمتی از جانب خداوند است، یا چنين نيست:

 الف. اگر موهبتی از جانب خداست، آنگاه:

 رد كرد. «تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ ما»یا دليل عقلی بر آن دارند، كه این را با تعبير  1الف.

 رد كرد. «... تَدْرُسُونَ فيهِ ابٌكِت لَكُمْ أَمْ». یا دليل نقلی ]استنادي به كتابی آسمانی[ بر آن دارند، كه این را با تعبير 2الف.

و خدا عهدي بسته شده  . یا اینكه دليل عقلی و نقلی ندارند، بلكه خداوند شفاهاً و مستقيما به آنها گفته و بين آنها3الف.

 رد كرد. «... عَلَيْنا أَیْمانٌ لَكُمْ أَمْ»با تعبير  است، كه این را

 اند یا خير.ب. اگر موهبتی از جانب خدا نيست، یا این سخن را جدي گفته

 اند، آنگاه:اگر جدي گفته 1ب.

                                                      
 ایشان چنین است:  . عبارت 1

 هیبرزو أن ینبغي و یتوارثونه و یكتبونه فهم غیرهم یعلمه ال به اختصموا یدعونه ما بصحة علم عندهم هل أي «ی كْتُبُون  ف هُمْ الْغ یْبُ عِنْد هُمُ أ مْ»
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، رتبه مسلمانان قرار دهنداي دارند كه روز قيامت خود را هم. این ادعایی مستند به خودشان است یعنی تواناییa.1ب.

 رد كرد. «زَعِيمٌ بِذلِكَ أَیُّهُمْ سَلْهُمْ»حتی اگر خدا نخواهد، كه این را با تعبير 

رتبه مسلمانان قرار دهند، كه این را اند، این توانایی را دارند كه آنها را هم. شریكانی كه آنها براي خدا فرض كردهb.1ب.

 رد كرد. «بِشُرَكائِهِمْ  فَلْيَأْتُوا شُرَكاءُ لَهُمْ أَمْ»با تعبير 

 أَمْ »اند، كه این را با تعبير اي را براي خود رقم زده. چون غيب و قضا و قدر به دست آنهاست و آنها چنين تساويc.1ب.

 رد كرد. «یَكْتُبُونَ  فَهُمْ الْغَيْبُ عِنْدَهُمُ

اند كه از پيروي تو فرار كنند چون تو مزدي براي رسالتت . یا ادعاي آنها اصال جدي نيست و صرفاً این را گفته2ب.

رد  «مُثْقَلُونَ مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْراً تَسْئَلُهُمْ أَمْ»اند، كه این را با تعبير اي و آنها توان برعهده گرفتن تاوان آن را نداشتهخواستهمی

 (382ص ،19ج )الميزان،كرد. 

 

 

 28/5/1396 م كْظُومٌ  هُو  و  يناد إِذْ الْحُوتِ ك صاحِبِ ت كُنْ  ال و  ر بِّك  لِحُكْمِ ف اصْبِرْ   48 هی( آ68قلم )سوره ( 513

 ترجمه

پس براي حكم پروردگارت صبر كن و همانند صاحب ماهی ]= یونس[ مباش هنگامی كه ندا در داد، در حالی كه غيظ 

 مورد خشم قرار گرفته[ بود. راه گلویش را بسته ]و

 ای و نحوینكات ترجمه

 «لِحُکْمِ فَاصْبِرْ»

تواند به باشد؛ یعنی براي ابالغ دستور خدا صبر و شكيبایی در پيش بگير؛ و میمی« براي»اش معناي عادي« لـ»حرف 

 (512، ص10البيان، جشكست دشمنانش صبر كن )مجمعباشد یعنی تا رسيدن حكم خدا در یاري اوليائش و « الی: تا»معناي 

 «صاحِب»

به هر مالزم « صاحب»است كه در اصل داللت دارد بر نزدیك هم قرار گرفتن و مقارن همدیگر شدن؛ و « صحب»از ماده 

. توضيح داده شد 229شان زیاد باشد و درباره این واژه در جلسهشود كه همراهیو همنشين و همراهی گفته می

039-002-baqarah-http://yekaye.ir/al 
 «الْحُوت»

كند است و اصل این ماده داللت بر اضطراب و به سرعت این طرف و آن طرف رفتن می« ماهی بزرگ»حوت به معناي 

 تَأْتيهِمْ  إِذْ)« حيتان»( و جمع آن 114ص ،2ج اللغة، يسالمقای معجمگویند. )« حوت»و ظاهرا از همين جهت است كه به ماهی 

 ( است.163؛ اعراف/حيتانُهُمْ 

 بار در قرآن كریم آمده است. 5این كلمه جمعا 

 «مَکْظُوم»

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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به معناي فروبردن  «كَظْم»اند و گفته را برخی در اصل به معناي خودداري كردن و جمع كردن چيزي دانسته« كظم»ماده 

كه غيظ خود را  ( كسی است134عمران/؛ آلالْغَيْظَ  الْكاظِمينَ)« كاظم»خودداري كردن از آشكار شدن آن است، گویی غيظ و 

ر باطن د(. یا به تعبير دیگر، ضبط و محبوس كردن چيزي 184ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمكند. )در درون خود جمع می

 (69ص ،10ج الكریم، القرآن كلمات فی قيقالتح) است به نحوي كه مانع آشكار شدن آن شوند.

هم حبس « الغَيْظ كَظْم»گویند و « ظُومُ كُ»به معناي محل خروج نفس است و به حبس كردن نفس « كَظم»اند برخی گفته

شود: او غمگين است و ( چنانكه گفته می712ص القرآن، ألفاظ كردن و ممانعت از آشكار شدن غيظ و غضب است )مفردات

؛ اساس 345، ص5گویند )كتاب العين، جمی« مكظوم»تواند نفس بكشد؛ و چنين كسی را چنان او را فرا گرفته كه نمیكظم 

 1(545البالغه، ص

مكروب: كسی كه در سختی »اي معنی، و به معنرا هم« مكظوم»و  (كَظِيم هُوَ وَ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ ظَلَّ)« كظيم»اغلب اهل لغت، 

( اما 520، ص12ج؛ لسان العرب، 534ص ،2ج المنير، المصباح ؛234، ص6اند )المحيط فی اللغة، جدانسته« ستو تنگنا افتاده ا

كسی است كه در  «مَكْظُوم»د؛ اما بركسی است كه غيظش را فرو می« كَظِيم»اند برخی تفاوت ظریفی بين آنها گذاشته و گفته

عناي حبس ( و برخی هم اساساً همان م154ص ،6ج البحرین، مجمع( )كربا المملؤ) غرقاب سختی و تنگنا قرار گرفته است

تصرف در امور  به معناي كسی است كه از« مكظوم»كردن و باز داشتن ]بدون كلمه غيظ[ را مد نظر قرار داده و معتقدند كه 

 (511، ص10البيان، جخویش بازداشته شده است. )مجمع

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 6ظيم و مكظوم( و جمعا این ماده تنها به همين سه صورت )كاظم، ك

 حديث

ه رسول اهلل برایم كهاي باقيمانده از اميرالمومنين ع یافتيم ( از امام باقر ع روایت شده است كه ما در برخی از نوشته1

ا ترجمه رازهاي اصلی آن چنين گفت كه جبرئيل به او گفته است: ]چون این روایت بسيار طوالنی است تنها برخی از فر

 ایم[كرده

نها بود و آنها هنگامی كه یونس بن متی را خداوند به سوي قومش فرستاد او سی ساله بود ... و سی و سه سال در ميان آ

هاي و نفر به اسمدرا به ایمان به خدا و تصدیق و پيروي از خویش دعوت كرد اما به او ایمان نياوردند و پيرویش نكردند جز 

ث شود با او رفيق وبيل و تنوخا؛ روبيل از خاندان علم و نبوت و حكمت بود و از مدتها پيش از آنكه یونس به پيامبري مبعور

خاطر علم و  ور در عبادت بود كه علم و حكمتی نداشت ... و روبيل بهبود؛ و تنوخا فردي مستضعف و عابد و زاهد و غوطه

 س داشت منزلت برتري در دیدگان یونس داشت.اي كه با یونحكمت و نيز سابقه دوستی

آورند خسته شد و دیگر كاسه صبرش لبریز شد، پس كنند و به او ایمان نمیهنگامی كه یونس دید كه مردم اجابتش نمی

به پروردگارش شكایت برد و از جمله اینكه گفت: پروردگارا! مرا به قومم مبعوث كردي در حالی كه سی سال داشتم؛ وسی و 

                                                      
رسد از باب تطبیق بر كه به نظر مي (346ص ،5ج العین، كتاب) الحوت یلتقمه الذي: الم كْظُومُ و: است نوشته فوق نكته بیان از پس خلیل البته.  1

 مصداق )حضرت ینس ع() است نه از باب معناي واژه.
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سال آنها را به ایمان به تو و تصدیق به رسالت خود دعوت كردم و از عذاب و نقمت تو هشدار دادم اما مرا تكذیب كردند  سه

و به من ایمان نياوردند و نبوتم را انكار نمودندو رسالتم را حقير شمردند و مرا تهدید كردند تا حدي كه ترسيدم مرا بكشند 

 آورند.ه آنان ایمان نمیپس عذابت را بر آنان نازل فرما ك

عف وجود همانا در ميان آنان زن باردار و نوزاد و پيرمرد و زن ضعيف و اشخاص مستض پس خداوند به او وحی كرد:

ونس! اینها دارد و من حاكم عدل هستم و رحمتم بر غضبم پيشی گرفته است، كودكان را به گناه بزرگساالن عذاب نكنم؛ ی

ا كنم و منتظر اند؛ دوست دارم كه به آنها مهلت دهم و با آنها مدارمين من و تحت سرپرستی منبندگان و مخلوقات من در ز

نی و با بردباري پيامبرانه شان بمانم؛ و تو را به قومت فرستادم كه تا بر آنها عطوف باشی و با مهربانیِ نبوت آنها را تحمل كتوبه

ها برآشفتی و براي داند؛ اما تو بر آنبخش باشی كه راه معالجه درد را میبر آنها شكيبایی ورزي و برایشان همچون طبيبی شفا

ات از من عذاب آنها را اي و به خاطر كمِی صبر و شكيباییمدارا با آنها دل ندادي و به روش پيامبران با آنها برخورد نكرده

كامال بر آنها تمام  با آنها مدارا كرد و عذر را ام نوح بر قومش خيلی صبورتر از تو بود و بيشترخواهی؟! در حالی كه بندهمی

 نمود و لذا هنگامی كه بر آنها غضب كرد من هم غضب كردم و هنگامی كه از من درخواست كرد اجاتش نمودم.

در مورد آنها ]مبتنی  ]یونس همچنان به درخواستش ادامه داد و نهایتا خداوند به او فرمود:[ ... و بدان اي یونس كه علم من

طنی ندارد. بر[ باطن و غيب است و تو هم به نهایت آن دسترسی نداري و علم تو در مورد آنها علم به ظاهري است كه با

نزد مرا بيشتر  یونس! من درخواستت را كه از من فرستادن عذاب را خواستی، اجابت كردم؛ اما یونس، این كار حظ و بهره تو

سراغشان خواهد  و بزودي عذاب در روز چهارشنبه نيمه شوال بعد از طلوع آفتاب به تر نخواهد بودكند و براي تو زیبندهنمی

 آمد؛ پس آنان را آگاه ساز.

 دانست عاقبتش چه خواهد شد.یونس خوشحال شد و این مطلب ناراحتش نكرد و نمی

 رد اما[]آنگاه یونس سراغ آن دو نفر كه به او ایمان آورده بودند رفت. تنوخا این كارش را تایيد ك

ز او بخواهی روبيل گفت: به نظر من بهتر است همچون پيامبري حكيم و رسولی كریم به پيشگاه پروردگارت برگردي؛ و ا

زند ار ضرري به او نمیككه عذاب را از آنها بردارد كه او از عذاب آنها بی نياز است و مدارار با بندگانش را دوست دارد و این 

اي روزي ایمان دهاهد كاست و شاید قوم تو بعد از آنچه تاكنون از كفر و انكار آنها دیده و شنيو از منزلت تو نزد او نخو

 بياورند، پس بر آنان شكيبایی بورز و در كارشان درنگ نما ...

ت و به آنان خبر اما یونس حاضر نشد سفارش او را بپذیرد و همراه با تنوخا از نزد او دور شد. یونس به نزد قومش برگش

خواهد كرد؛ اما  داد كه خداوند بر او وحی كرده كه عذاب را بر آنها در روز چهارشنبه نيمه شوال بعد از طلوع آفتاب نازل

از شهر بيرون  سخنش را رد كردند و او را تكذیب نمودند و با خشونت او از شهر بيرونش كردند؛ پس یونس به همراه تنوخيا

 رفتند ...

 132-129ص ،2ج العياشی، تفسير



226 

 ص اللَّهِ رَسُولُ حَدَّثَنِی قَالَ ع الُْمؤْمِنِينَ أَمِيرِ كُتُبِ بَعْضِ فِی وَجَدْنَا یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْحَذَّاءِ عُبَيْدَةَ أَبِی عَنْ

 1... سَنَةً ثَلَاثِينَ ابْنُ هُوَ وَ قَوْمِهِ  إِلَى اللَّهُ بَعَثَهُ ع مَتَّى بْنَ یُونُسَ  أَنَّ حَدَّثَهُ ع جَبْرَئِيلَ أَنَّ

 إِلَّا قَوْمِهِ مِنْ یَتَّبِعْهُ لَمْ وَ بِهِ یُؤْمِنْ فَلَمْ  سَنَةً ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثاً بَاعِهِاتِّ وَ  بِهِ التَّصْدِیقِ وَ بِاللَّهِ الْإِیمَانِ إِلَى یَدْعُوهُمْ فِيهِمْ أَقَامَ أَنَّهُ وَ

 لِيُونُسَ  لصُّحْبَةِا قَدِیمَ كَانَ وَ  الْحِكْمَةِ وَ النُّبُوَّةِ  وَ الْعِلْمِ  يْتِبَ أَهْلِ مِنْ رُوبِيلُ كَانَ وَ  تَنُوخَا الْآخَرِ اسْمُ وَ رُوبِيلُ أَحَدِهِمَا اسْمُ رَجُلَانِ

 كَانَ  وَ حُكْمٌ لَا وَ عِلْمٌ لَهُ  لَيْسَ وَ  الْعِبَادَةِ فِی مُنْهَمِكاً زَاهِداً عَابِداً عَفاًمُسْتَضْ رَجُلًا تَنُوخَا كَانَ وَ بِالنُّبُوَّةِ اللَّهُ یَبْعَثَهُ أَنْ قَبْلِ مِنْ مَتَّى بْنِ

 مِنْ  مَنْزِلَةٌ يلَ لِرُوبِ كَانَ وَ كَسْبِهِ مِنْ یَأْكُلُ وَ  رَأْسِهِ عَلَى تَطِبُیَحْ حَطَّاباً رَجُلًا تَنُوخَا كَانَ  وَ مِنْهَا یَتَقَوَّتُ وَ یَرْعَاهَا غَنَمٍ صَاحِبَ رُوبِيلُ

 عَرَفَ  وَ ضَجِرَ هِبِ  یُؤْمِنُونَ لَا وَ یُجِيبُونَهُ لَا قَوْمَهُ أَنَّ ع یُونُسُ رَأَى فَلَمَّا صُحْبَتِهِ قَدِیمِ وَ حِكْمَتِهِ وَ رُوبِيلَ لَعِلْمِ تَنُوخَا مَنْزِلَةِ غَيْرُ یُونُسَ

 فِيهِمْ  لَبِثْتُفَ سَنَةً ثَلَاثُونَ لِی وَ  قَوْمِی إِلَى بَعَثْتَنِی إِنَّكَ رَبِّ یَا قَالَ أَنْ شَكَا فِيمَا كَانَ وَ رَبِّهِ إِلَى ذَلِكَ فَشَكَا الصَّبْرِ قِلَّةَ نَفْسِهِ مِنْ

 جَحَدُوا وَ بِی نُوایُؤْمِ لَمْ وَ فَكَذَّبُونِی سَنَةً ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثاً مَتَكَنَقِ وَ َعذَابَكَ أُخَوِّفُهُمْ وَ بِرِسَاالتِی التَّصْدِیقِ وَ بِكَ  الْإِیمَانِ إِلَى أَدْعُوهُمْ

 إِلَى هُاللَّ أَوْحَىفَ قَالَ یُؤْمِنُونَ لَا قَوْمٌ فَِإنَّهُمْ عَذَابَكَ عَلَيْهِمْ لْفَأَنْزِ یَقْتُلُونِی أَنْ  خِفْتُ وَ تَوَاعَدُونِی قَدْ وَ  بِرِسَاالتِی اسْتَخَفُّوا وَ نُبُوَّتِی

  یُونُسَ

 رَحْمَتِی سَبَقَتْ الْعَدْلُ الْحَكَمُ أَنَا وَ الْمَهِينَ  الْمُسْتَضْعَفَ وَ الضَّعِيفَةَ الْمَرْأَةَ وَ الْكَبِيرَ الشَّيْخَ وَ الطِّفْلَ وَ الْجَنِينَ وَ الْحَمْلَ فِيهِمُ أَنَّ

 أَتَأَنَّاهُمْ أَنْ أُحِبُّ عَيْلَتِی فِی وَ بِلَادِي فِی بَرِیَّتِی وَ خَلْقِی وَ عِبَادِي یُونُسُ یَا هُمْ وَ قَوْمِكَ مِنْ الْكِبَارِ بِذُنُوبِ الصِّغَارَ أُعَذِّبُ لَا غَضَبِی

 النُّبُوَّةِ  بِرَأْفَةِ تَأَنَّاهُمْ وَ مِنْهُمْ الْمَاسَّةِ بِالرَّحِمِ عَلَيْهِمْ تَعْطَفَ عَلَيْهِمْ حيطاً لِتَكُونَ قَوْمِكَ إِلَى بَعَثْتُكَ إِنَّمَا وَ  تَوْبَتَهُمْ أَنْتَظِرُ وَ بِهِمْ أَرْفُقَ وَ

 بِالرِّفْقِ  قُلُوبَهُمْ تَسْتَعْمِلْ لَمْ وَ  بِهِمْ فَخَرَقْتَ الدَّاءِ بِمُدَاوَاةِ الْعَالِمِ الْمُدَاوِي الطَّبِيبِ كَهَيْئَةِ لَهُمْ تَكُونَ وَ الرِّسَالَةِ بِأَحْلَامِ مَعَهُمْ تَصْبِرَ وَ

 عَلَى مِنْكَ أَصْبَرَ كَانَ نُوحٌ عَبْدِي وَ مِنْكَ الصَّبْرِ قِلَّةَ عِنْدَ لَهُمْ الْعَذَابَ نَظَرِكَ  سُوءِ عَنْ سَأَلْتَنِی ثُمَّ الْمُرْسَلِينَ بِسِيَاسَةِ تَسُسْهُمْ لَمْ وَ

 یُونُسُ  دَعَانِی فَقَالَ حِينَ أَجَبْتُهُ وَ لِی غَضِبَ حِينَ لَهُ فَغَضِبْتُ الْعُذْرِ فِی أَبْلَغَ وَ عِنْدِي الصَّبْرِ فِی تَأَنِّياً أَشَدَّ وَ صُحْبَةً أَحْسَنَ وَ قَوْمِهِ

...2 

 مَا إِلَى أَجَبْتُكَ قَدْ یُونُسُ یَا لَهُ بَاطِنَ لَا ظَاهِرٌ فِيهِمْ مُكَعِلْ وَ مُنْتَهَاهُ مَا تَعْلَمُ لَا عِنْدِي الْغَيْبِ فِی بَاطِنٌ یُونُسُ یَا فِيهِمْ عِلْمِی

 یَوْمَ  الٍشَوَّ فِی عَذَابٌ  سَيَأْتِيهِمْ  وَ  لِشَأْنِكَ  أَجْمَلَ لَا وَ دِيعِنْ لِحَظِّكَ بِأَوْفَرَ یُونُسُ  یَا ذَلِكَ مَا وَ عَلَيْهِمْ الْعَذَابِ  إِنْزَالِ  مِنْ سَأَلْتَ

  عَاقِبَتُهُ مَا یَدْرِ لَمْ وَ یَسُؤْهُ لَمْ وَ یُونُسُ لِكَبِذَ فَسُرَّ قَالَ ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ الشَّمْسِ طُلُوعِ بَعْدَ الشَّهْرِ وَسَطَ الْأَرْبِعَاءِ

 3... الْعَابِدِ تَنُوخَا إِلَى یُونُسُ فَانْطَلَقَ

                                                      
  ت حْت ه ا یُفْس خُ أ نَّهُ و  أ عْل امِه ا و  الن بُوَّةِ أ وْق ارِ ح مْلِ ثِق لِ مِنْ حُمِّل  ع مَّا ع اجِزاً ل هُمْ الْمُد ار اةِ و  ق وْمِهِ  ع ل ى الصَّبْرِ ق لِیل  ك ان   و   الْحِدَّةُ ی عْت رِیهِ ر جُلًا ك ان  و .  1

 حِمْلِهِ  ت حْت  الْج ذ عُ یُفْس خُ ك م ا

 كُفْرِهِمْ  ب عْد  ش فِیقٍ بِن صِیح ةِ إِل یْهِمْ أ نْظُرُ ل ا و  أ ب داً بِر أْف ةٍ ع ل یْهِمْ أ ت ع طَّفُ ل ا عِزَّتِك  ف و   ع ص وْك  حِین  ع ل یْهِمْ د ع وْتُ إِنَّم ا و  فِیك  ع ل یْهِمْ غ ضِبْتُ إِنَّم ا ر بِّ  ی ا.  2

 ی لِدُون   و  بِل ادِي ی عْمُرُون  خ لْقِي مِنْ ی زِیدُون   أ وْ أ ْلفٍ مِائ ةُ إِنَّهُمْ یُونُسُ ی ا اللَّهُ ف ق ال  أ ب داً یُؤْمِنُون  ل ا ف إِنَّهُمْ  ع ذ اب ك   ع ل یْهِمْ ف أ نْزِلْ بِنُبُوَّتِي ج حْدِهِمْ و  إِیَّاي  ت كْذِیبِهِمْ و 

 و  الْح كِیمُ  الرَّب  أ ن ا و  الْمُرْس لُ أ نْت  و  ت قْدِیرِك  و  عِلْمِك  غ یْرُ ت دْبِیرِي و  ت قْدِیرِي و  فِیك  و  فِیهِمْ عِلْمِي مِنْ س ب ق  لِلَّذِي أ ت أ نَّاهُمْ أ نْ م ح بَّتِي و  عِب ادِي

 ت نُوخ ا ف ق ال  الْع ذ ابِ نُزُولِ مِنْ إِل يَّ اللَّهُ أ ْوح ى بِم ا أُعْلِم هُمْ ح تَّى انْط لِقْ ل هُ  ق ال  و  الْی وْمِ ذ لِك  فِي ق وْمِهِ ع ل ى الْع ذ ابِ نُزُولِ مِنْ  إِل یْهِ  اللَّهُ أ وْح ى بِم ا ف أ خْب ر هُ.  3

 ف أ خْب ر هُ ُروبِیل  إِل ى ف انْط ل ق ا الن بُوَّةِ ب یْتِ أ هْلِ مِنْ ح كِیمٌ ع الِمٌ ر جُلٌ ف إِنَّهُ ف نُش اوِرُهُ رُوبِیل  ن لْق ى ب لْ یُونُسُ ل هُ ف ق ال  اللَّهُ یُع ذِّب هُمُ ح تَّى م عْصِی تِهِمْ و   غ مْر تِهِمْ فِي ف د عْهُمْ
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 هُوَ وَ عَذَابِهِمْ  عَنْ غَنِیٌّ فَإِنَّهُ الْعَذَابَ عَنْهُمُ  یَصْرِفَ أَنْ سَلْهُ وَ یمٍكَرِ رَسُولٍ وَ حَكِيمٍ نَبِیٍّ رَجْعَةَ رَبِّكَ إِلَى ارْجِعْ رُوبِيلُ لَهُ فَقَالَ

 جُحُودِهِمْ  وَ  كُفْرِهِمْ مِنْ  رَأَیْتَ وَ سَمِعْتَ مَا بَعْدَ قَوْمَكَ لَعَلَّ وَ لَدَیْهِ ِلمَنْزَِلتِكَ أَسْوَأَ لَا وَ عِنْدَهُ لَكَ ِبأَضَرَّ ذَلِكَ مَا وَ بِعِبَادِهِ الرِّفْقَ یُحِبُّ

 1... تَأَنَّهُمْ وَ فَصَابِرْهُمْ یَوْماً یُؤْمِنُونَ

 اللَّهَ  أَنَّ فَأَخْبَرَهُمْ قَوْمِهِ إِلَى یُونُسُ رَجَعَ وَ بَعِيدٍ غَيْرَ عَنْهُمْ تَنَحَّيَا وَ الْقَرْیَةِ مِنَ تَنُوخَا مَعَهُ وَ فَانْطَلَقَ وَصِيَّتَهُ یَقْبَلَ أَنْ یُونُسُ فَأَبَى

 أَخْرَجُوهُ  وَ فَكَذَّبُوهُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ فَرَدُّوا الشَّمْسِ طُلُوعِ بَعْدَ الشَّهْرِ وَسَطِ فِی شَوَّالٍ فِی الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ َعلَيْكُمْ  الْعَذَابَ  یُنْزِلُ أَنَّهُ إِلَيْهِ أَوْحَى

 2... الْقَرْیَةِ مِنَ تَنُوخَا مَعَهُ وَ ع یُونُسُ فَخَرَجَ عَنِيفاً إِخْرَاجاً قَرْیَتِهِمْ مِنْ

                                                      
 أُعْلِم هُمْ ح تَّى بِن ا انْط لِقْ ت ر ى م ا ل هُ ف ق ال   الشَّمْسِ طُلُوعِ ب عْد   الشَّهْرِ و س طِ فِي الْأ رْبِع اءِ ی وْم   ش وَّالٍ فِي ق وْمِهِ ع ل ى الْع ذ ابِ نُزُولِ مِنْ إِل یْهِ اللَّهُ أ وْح ى بِم ا ع یُونُسُ

 ذ لِك 
 م ا و  م س اكِنِهِ  مِنْ إِیَّاهُ إِخْر اجِهِمْ و  إِیَّاهُ ت كْذِیبِهِمْ و  لِن بِیِّهِ ج حْدِهِمْ  و  بِاللَّهِ كُفْرِهِمْ ب عْد  أ م رْت هُ و  یُونُس  ع ل ى  أ ش رْت  م ا رُوبِیلُ ی ا و یْح ك  ت نُوخ ا ل هُ ف ق ال .  1

  أ نْز ل هُ ق وْمِك  ع ل ى الْع ذ اب  اللَّهُ أ نْز ل  إِذ ا یُونُسُ ی ا ر أ ْیت  أ  ف ق ال  یُونُس  ع ل ى أ قْب ل  ثُمَّ ل ك  عِلْم  ل ا ع ابِدٌ ر جُلٌ ف إِنَّك  اسْكُتْ لِت نُوخ ا رُوبِیلُ ف ق ال  ر جْمِهِ مِنْ بِهِ ه م وا

 أ نْ أ سْأ ل هُ و  فِیهِمْ اللَّه  ف أُر اجِع  ت ع ط فٍ ر حْم ةُ ل هُمْ د خ ل تْنِي م ا س أ لْتُهُ ك ذ لِك  و  ج مِیعاً یُهْلِكُهُمْ ب لْ یُونُسُ ل هُ ف ق ال  ب عْضٌ ی ْبق ى و  ب عْضاً یُهْلِكُ أ وْ ج مِیعاً ف یُهْلِكُهُمْ

 ی كْشِف   و  الرَّاحِمِین  أ رْح مُ  ف إِنَّهُ ف ی رْح م هُمْ ی سْت غْفِرُوا و  إِل یْهِ ی تُوبُوا أ نْ بِهِ ف أ ح س وا الْع ذ اب  ع ل یْهِمُ أ نْز ل   إِذ ا اللَّه  ل ع لَّ یُونُسُ ی ا ت دْرِي أ  رُوبِیلُ ل هُ ف ق ال  ع نْهُمْ ی صْرِف 

 ع ظِیماً قُلْت  ل ق دْ رُوبِیلُ ی ا و یْح ك  ت نُوخ ا ل هُ ال ف ق  ك ذَّاباً عِنْد هُمْ بِذ لِك  ف ت كُون  الْأ رْبِع اءِ ی وْم  الْع ذ اب  ع ل یْهِمُ یُنْزِلُ أ نَّهُ اللَّهِ ع نِ أ خْب رْت هُمْ م ا ب عْدِ مِنْ الْع ذ اب  ع نْهُمُ

 ل ق دْ  لِت نُوخ ا رُوبِیلُ  ف ق ال   ع م لُك  ح بِط   ف ق دْ  اللَّهِ  ر سُولِ ق وْلِ فِي و  فِیهِ  ت شُك  و  اللَّهِ  ق وْل  ف ت رُد  ع ل یْهِمْ ی نْزِلُ الْع ذ اب  أ نَّ إِل یْهِ  أ وْح ى اللَّه  أ نَّ الْمُرْس لُ النَّبِي  یُخْبِرُك 

 ك ان   إِذ ا ر أ یْت  أ  الْح ق  ق وْلُهُ  و  ع ل یْهِمْ الْع ذ ابِ إِنْز الِ مِنْ  فِیهِمْ ع ل یْك  أ نْز ل  م ا ع ل ى فِیهِمْ اللَّهِ مِن  الْأ مْرُ و  الْو حْيُ ن ز ل  إِذ ا ف ق ال  یُونُس  ع ل ى أ قْب ل  ثُمَّ ر أْیُك  ف شِل 

 أ لْفٍ  مِائ ةُ ی د یْك  ع ل ى ی هْلِكُ و  النَّاسِ ضُع ف اءِ ك ب عْضِ ت كُونُ و  رِس ال تُك  ت بْطُلُ و  الن بُوَّةِ مِن   اسْم ك  اللَّهُ ی مْحُو ل یْس  أ  ق رْی تُهُمْ خ رِب تْ و  كُل هُمْ ق وْمُك  ف ه ل ك  ذ لِك 

   النَّاسِ مِن 

 ر أْسِ فِي ص وْتِهِ بِأ عْل ى رُوبِیلُ ص ر خ  ش وَّالٌ ع ل ْیهِمْ د خ ل  إِذ ا ح تَّى ق رْی تِهِمْ فِي ق وْمِهِ م ع  ُروبِیلُ أ ق ام  و  الْع ذ اب  ی نْت ظِر انِ أ ق ام ا و  ب عِیدٍ غ یْر  ع نْهُمْ ت ن حَّی ا . و  2

 ی نْزِلُ الْع ذ اب  أ نَّ إِل یْهِ أ وْح ى اللَّه  أ نَّ ر بِّكُمْ ر سُولُ و   ن بِی كُمْ یُونُسُ أ خْب ر كُمْ ق دْ و  ع ل یْكُمْ د خ ل  ق دْ ش وَّالٌ ه ذ ا بِكُمْ ر حِیمٌ ع ل یْكُمْ ش فِیقٌ رُوبِیلُ أ ن ا الْق وْمِ إِل ى الْج ب لِ

 ت حْقِیقُ  قُلُوبِهِمْ فِي و ق ع  و   ك ل امُهُ ف أ فْز ع هُمْ ص انِعُون  أ نْتُمْ م ا ف انْظُرُوا رُسُل هُ و عْد هُ اللَّهُ یُخْلِف  ل نْ  و  الشَّمْسِ  طُلُوعِ ب عْد  الْأ رْبِع اءِ ی وْم  الشَّهْرِ و س طِ  فِي ش وَّالٍ فِي ع ل یْكُمْ

 ب ل غ ن ا ق دْ و  ل ن ا الرَّحْم ةِ و   ع ل یْن ا بِالرِّقَّةِ ن عْرِفُك  ن ز لْ ل مْ  ح كِیمٌ  ع الِمٌ ر جُلٌ ف إِنَّك  رُوبِیلُ ی ا  ع ل یْن ا بِهِ تُشِیرُ  أ نْت  ذ ا م ا ل هُ ق الُوا و   رُوبِیل  ن حْو  ف أ جْف لُوا الْع ذ ابِ نُزُولِ

 الْأ رْبِع اءِ ی وْم  الْف جْرُ ط ل ع  إِذ ا ت عْم دُوا و  ت نْظُرُوا أ نْ ع ل یْكُمْ  أُشِیرُ و  ل كُمْ أ ر ى ف إِنِّي رُوبِیلُ ل هُمْ ق ال ف  بِر أْیِك  ع ل یْن ا أ شِرْ و  بِأ مْرِك  ف مُرْن ا فِین ا یُونُس  ع ل ى بِهِ أ ش رْت  م ا

 ف إِذ ا الشَّمْسِ طُلُوعِ ق بْل  كُل هُ  ه ذ ا ی كُونُ و   الْج ب لِ س فْحِ فِي النِّس اء  ت قِفُوا و  الْأ وْدِی ةِ ط رِیقِ فِي الْج ب لِ أ سْف لِ فِي الْأُمَّه اتِ ع نِ  الْأ طْف ال   ت عْدِلُوا أ نْ الشَّهْرِ و س طِ فِي

 إِل ى رُءُوس كُمْ ارْف عُوا و  ل هُ الِاسْتِغْف ارِ و  إِل یْهِ التَّوْب ةِ و   اللَّهِ إِل ى التَّض ر عِ و  الْبُك اءِ و  بِالص ر اخِ الصَّغِیرُ  و  مِنْكُمْ  الْك بِیرُ   ف عِج وا الْم شْرِقِ مِن  أ قْب ل تْ ص فْر اء  رِیحاً ر أ یْتُمْ

 أ رْح م   ی ا ارْح مْن ا و  ت وْب ت ن ا ف اقْب لْ الْمُع ذَّبِین  الْخاسِرِین   مِن  ون نَّل ن كُ  ت رْح مْن ا و   ل ن ا ت غْفِرْ  ل ا إِنْ و  ذُنُوبِن ا مِنْ إِل یْك  تُبْن ا و  ن بِیَّك  ك ذَّبْن ا و  ظ ل مْن ا ر بَّن ا قُولُوا و  السَّم اءِ

 ر أْيُ ف أ جْم ع  ذ لِك  ق بْل  الْع ذ اب  ع نْكُمُ  اللَّهُ ی كْشِف  أ وْ بِالْحِج ابِ الشَّمْسُ ت ت و ار ى ح تَّى إِل یْهِ التَّوْب ةِ و  اللَّهِ إِل ى التَّض ر عِ و  الص ر اخِ و  الْبُك اءِ مِن   ت م ل وا ل ا ثُمَّ الرَّاحِمِین  

 الْع ذ اب   ی ر ى و  صُر اخ هُمْ ی سْم عُ ح یْثُ الْق رْی ةِ  مِن   رُوبِیلُ ت ن حَّى  الْع ذ اب  ت و قَّعُوا الَّذِي الْأ رْبِع اءِ ی وْمُ  ك ان  ف ل مَّا رُوبِیلُ ع ل یْهِمْ بِهِ أ ش ار   م ا ی فْع لُوا أ نْ ع ل ى ج مِیعاً  الْق وْمِ

 ه دِیرٌ  و  فِیفٌح   و  ص رِیرٌ ل ه ا مُسْرِع ةٌ مُظْلِم ةٌ ص فْر اءُ رِیحٌ أ قْب ل تْ الشَّمْسُ ب ز غ تِ ف ل مَّا بِهِ  رُوبِیلُ أ م ر هُمْ م ا یُونُس  ق وْمُ ف ع ل  الْأ رْبِع اءِ ی وْم  الْف جْرُ ط ل ع  ف ل مَّا ن ز ل  إِذ ا

 ت طْلُبُ  الْب ه ائِمِ  سِخ الُ ع جَّتْ و  أُمَّه اتِه ا ت طْلُبُ بِأ صْو اتِه ا الْأ طْف الُ ص ر خ تِ و  اسْت غْف رُوهُ و  إِل یْهِ ت ابُوا و  اللَّهِ إِل ى التَّض ر عِ و  الْبُك اءِ و  بِالص ر اخِ ج مِیعاً ع ج وا ر أ وْه ا ف ل مَّا

 فِي رُوبِیلُ و  ع ل یْهِمْ الْع ذ ابِ بِت غْلِیظِ ع ل یْهِمْ اللَّه  ی دْعُو انِ و  صُر اخ هُمْ و  ص یْح ت هُمْ ی سْم ع انِ ت نُوخ ا و  یُونُسُ  و  بِذ لِك  ی ز الُوا ف ل مْ  الرَّعْي  ت طْلُبُ الْأ نْع امُ  ع جَّتِ و  اللَّب ن 

 الرَّبِّ  غ ض بُ س ك ن  و  السَّم اءِ أ بْو ابُ فُتِح تْ و  الشَّْمسُ ز ال تِ أ نْ ف ل مَّا ع نْهُمْ الْع ذ ابِ بِك شْفِ اللَّه  ی دْعُو هُو  و  ن ز ل  م ا ی ر ى  و  ع جِیج هُمْ و  صُر اخ هُمْ ی سْم عُ م وْضِعِهِ

  ع ثْر ت هُمْ أ ق ال هُمْ و  ت وْب ت هُمْ بِل ق  و  دُع اء هُمْ ف اسْت ج اب  الرَّحْم نُ ر حِم هُمُ و  ت ع ال ى
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 یعنی مغموم و اندوهگين.

 383ص ،2ج القمی، تفسير

 1.مَغْمُوم أَيْ مَكْظُومٌ هُوَ وَ نادى إِذْ: قَوْلِهِ فِی ع رٍجَعْفَ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی

                                                      
 التَّوَّابُ  اللَّهُ أ ن ا و   ع ل یْهِمْ بْتُتُ و  ف ر حِمْتُهُمْ ِلي اسْت غْف رُوا و  إِل يَّ  ت ابُوا و  التَّض ر عِ و  ءِبِالْبُك ا إِل يَّ ع ج وا ق دْ ف إِنَّهُمْ یُونُس  ق وْمِ إِل ى اهْبِطْ أ نِ إِسْر افِیل  إِل ى أ وْح ى و 

 م نْ أ ح ق  اللَّهُ أ ن ا و  ل یْهِمْع  أ نْز لْتُهُ  ق دْ  و  ق وْمِهِ  ع ل ى الْع ذ ابِ  نُزُول   س أ ل نِي ر سُولِي و  یُونُسُ ع بْدِي ك ان  ق دْ و  الذ نُوبِ  مِن   التَّائِبِ  ع بْدِي   ت وْب ةِ  ق بُولِ  إِل ى أ سْر عُ الرَّحِیمُ 

 ع ذ ابِي مِنْ  بِهِمْ ن ز ل   ق دْ  م ا ع نْهُمْ ف اصْرِفْ  إِل یْهِمْ ف اهْبِطْ أُهْلِك هُمْ أ نْ الْع ذ اب  ع ل یْهِمُ أُنْزِل  أ نْ س أ ل نِي حِین  یُونُسُ  اشْت ر ط   ی كُنِ ل مْ  و   ع ل یْهِمْ أ نْز لْتُهُ ق دْ و  بِع هْدِهِ و ف ى

 م ل ائِك تِي أ م رْتُ ق دْ  إِنِّي ك لَّا هُاللَّ ف ق ال   أ صْرِفُهُ  أ نْزِلُ ف ك یْف   بِس اح تِهِمْ  ن ز ل  ق دْ  و  إِلَّا اهُأ ر  م ا و  یُهْلِك هُمْ أ نْ ك اد  و  أ كْت اف هُمْ ب ل غ  ق دْ  ع ذ اب ك  إِنَّ بِّر  ی ا إِسْر افِیلُ  ف ق ال 

 و  الْعُیُونِ م ف اوِضِ بِن احِی ةِ الْجِب الِ  إِل ى بِهِ  اصْرِفْ و  ع نْهُمْ  اصْرِفْهُ و  ع ل یْهِمْ إِسْر افِیلُ ای  ف اهْبِطْ ع زِیم تِي  و  فِیهِمْ أ مْرِي ی أْتِی هُمْ ح تَّى ع ل یْهِمْ یُنْزِلُوهُ ل ا و   ی صْرِفُوهُ أ نْ

 بِه ا  ف اسْت اق  أ جْنِح ت هُ ف ن ش ر  ع ل یْهِمْ إِسْر افِیلُ ف ه ب ط  ج امِداً ح دِیداً  مُل یَّن ةً ت صِیر  ح تَّى ال یِّنْه  و  بِهِ ف أ ذِلَّه ا الْجِب الِ ع ل ى الْمُسْت طِیل ةِ الْع ادِی ةِ الْجِب الِ فِي الس یُولِ م ج ارِي

 إِل ى ح دِیداً ف ص ار تْ ی وْم الْ الْمُوصِلِ بِن احِی ةِ الَّتِي الْجِب الُ هِي  و  ع ج عْف رٍ أ بُو ق ال  ه اإِل یْ ی صْرِف هُ أ نْ إِل یْهِ اللَّهُ أ وْح ى الَّتِي اْلجِب ال  تِلْك  بِه ا ض ر ب  ح تَّى الْع ذ اب  ذ لِك 

 اللَّه   ح مِدُوا و  أ مْو ال هُمْ و  أ وْل اد هُمْ  و  نِس اء هُمْ إِل یْهِمْ ض م وا و  الْجِب الِ  رُءُوسِ ع نْ  هِمْم ن ازِلِ إِل ى ه ب طُوا ع نْهُمْ  صُرِف  ق دْ الْع ذ اب  أ نَّ یُونُس   ق وْمُ  ر أ ى ف ل مَّا الْقِی ام ةِ ی وْمِ

 أ صْو اتُهُمْ خ فِی تْ ل مَّا یعاًج مِ أ هْل ك هُمْ و  بِهِمْ ن ز ل  ق دْ الْع ذ اب  أ نَّ ی شُكَّانِ ل ا یهِفِ  ك ان ا الَّذِي م وْضِعِهِم ا فِي الْخ مِیسِ ی وْم  ت نُوخ ا و  یُونُسُ أ صْب ح  و  ع نْهُمْ ص ر ف  م ا ع ل ى

 الر ع اةُ  و   الْحُم اةُ و  الْح طَّابُون  اسْت قْب ل تْهُمُ و  الْق وْمِ مِن   د ن وْا ف ل مَّا الْق وْمُ إِل یْهِ ار ص  م ا ِإل ى ی نْظُر انِ الشَّمْسِ طُلُوعِ م ع   الْخ مِیسِ ی وْم  الْق رْی ةِ ن احِی ة   ف أ قْب ل ا  عِنْد هُم ا

 م ا ب عْد   أ ب داً و جْهاً  لِي ن ی ر وْ ل ا و  لِي عِزَّة   ل ا و  لِق وْمِي و عْدِي  ك ذ بْتُ و  الْو حْيُ  نِي ك ذ ب  ت نُوخ ا ی ا لِت نُوخ ا یُونُسُ ق ال  مُطْم ئِنِّین  الْق رْی ةِ أ هْلِ إِل ى ن ظ رُوا و  بِأ غْن امِهِمْ

 ذ ا و  اللَّهُ  ق ال  ف لِذ لِك   ذَّابُك  ی ا ل هُ ف ی قُول   ق وْمِهِ مِنْ أ ح دٌ ی ر اهُ  أ نْ مِنْ فِر اراً  نْكِراً مُسْت  الْب حْرِ  ن احِی ة   لِر بِّهِ مُغ اضِباً و جْهِهِ ع ل ى ه ارِباً  یُونُسُ  ف انْط ل ق  الْو حْيُ ك ذ ب نِي 

 أ وْ  ر أْیِي یُتَّب ع  أ نْ أ ح قَّ و  أ صْو ب  ك ان  الرَّأْی یْنِ أ ي  ت نُوخ ا ی ا ل هُ ف ق ال   رُوبِیل  ف ل قِي  الْق رْی ةِ إِل ى ت نُوخ ا ر ج ع  و  الْآی ة   ع ل یْهِ  ن قْدِر  ل نْ أ نْ ف ظ نَّ  مُغاضِباً ذ ه ب  إِذْ الن ونِ

 ف ضْلِ  و  لِزُهْدِي مِنْك  لُأ فْض  أ نِّي أ ر ى أ ز لْ  ل مْ إِنِّي أ م ا ت نُوخ ا ل هُ ف ق ال    عُل م اءِالْ الْحُك م اءِ بِر أْيِ  أ ش رْت  كُنْت  ل ق دْ  و  أ صْو ب  ك ان  ر أْیُك  ب لْ  ت نُوخ ا ل هُ  ف ق ال  ر أْیُك 

 م ع  مُقِیم یْنِ ی ز اال ف ل مْ اف اصْط ح ب  عِلْمٍ بِل ا الْعِب اد ةِ و  الز هْدِ مِن    أ فْض لُ لتَّقْو ىا م ع  الْحِكْم ةِ مِن  ر ب ك  اللَّهُ  أ عْط اك  م ا و  عِلْمِك  لِف ضْلِ ف ضْلُك  اسْت ب ان  ح تَّى عِب اد تِي

 ع ج عْف رٍ  لِأ بِي قُلْتُ عُب یْد ة  أ بُو ق ال   حِینٍ  إِلى ف م تَّعْناهُمْ ف آم نُوا ق وْلِهِ  إِل ى كِت ابِهِ  فِي هِبِ اللَّهُ أ خْب ر  م ا قِصَّتِهِ مِنْ  ف ك ان  لِر بِّهِ مُغ اضِباً  و جْهِهِ ع ل ى یُونُسُ  م ض ى و  ق وْمِهِم ا

 رُجُوعِهِ فِي مِنْه ا س بْعاً و  ب حْرِالْ إِل ى ذ ه ابِهِ فِي مِنْه ا س بْعاً أ س ابِیع  أ رْب ع ة  ق ال  ص دَّقُوهُ و  بِهِ ف آم نُوا الرِّس ال ةِ و  بِالن بُوَّةِ إِل یْهِمْ ر ج ع  ح تَّى ق وْمِهِ ع نْ یُونُسُ غ اب  ك ان  ك مْ

 ی وْمِهِمْ  مِنْ ع نْهُمْ صُرِف  و  لٍش وَّا مِنْ النِّصْفِ فِي الْأ رْبِع اءِ ی وْم  أ ت اهُمْ الْع ذ اب  إِنَّ  د ةُعُب یْ ی ا ف ق ال  س اع اتٌ أ وْ أ یَّامٌ أ وْ شُهُورٌ الْأ س ابِیعُ ه ذِهِ م ا و  ل هُ ف قُلْتُ ق وْمِهِ إِل ى

 أ یَّامٍ س بْع ة  و  بِالْع ر اءِ رِالشَّج  ت حْت  أ یَّامٍ س بْع ة  و  الْحُوتِ ب طْنِ فِي أ یَّامٍ س بْع ة  و  الْب حْرِ إِل ى م سِیرِهِ فِي أ یَّامٍ س بْع ة  الْخ مِیسِ ی وْم  ف م ض ى مُغ اضِباً یُونُسُ ف انْط ل ق  ذ لِك 

 ف ن ف ع ها آم ن تْ ق رْی ةٌ  كان تْ  ال ف ل وْ اللَّهُ  ق ال  ف لِذ لِك  اتَّب عُوهُ  و  ص دَّقُوهُ و  بِهِ  ف آم نُوا مْأ ت اهُ ثُمَّ ی وْماً  عِشْرِین  و   ث م انٍ م سِیر ة  رُجُوعُهُ و  ذ ه ابُهُ ف ك ان  ق وْمِهِ إِل ى رُجُوعِهِ  فِي

 الْخِزْي ع ذاب  ع نْهُمْ ك ش فْنا آم نُوا ل مَّا یُونُس  ق وْم  إِلَّا إِیمانُها

 . ناظر به این آیه، این دو روایت هم قابل توجه است: 1

 سأل: قال السّالم، علیهما دمحمّ بن جعفر عن أبیه، عن صهیب، بن عبّاد بن صهیب حدّثنا: قال زكریّا، بن عليّ بن الحسن عن األئمة، بإسناد روینا

 بن یونس ذاك: فقال بعمله؟ یعمل نأ نبیّه جلّ و عزّ اللّه نهى الجنة، أهل من رجل عن أخبرني: فقال متعنّتا، السّالم علیهم الحسین بن عليّ بن محمّد رجل

 (319ص ،19ج األقوال، و خباراأل و اآلیات من واألحوال المعارف و العلوم عوالم) نادى إِذْ الْحُوتِ ك صاحِبِ ت كُنْ ال و : تعالى اللّه قال متّى،

 الْو اسِطِيِّ ش اذ ان  بْنِ  الْح س نِ ع نِ س ل م ة  أ بِي ع نْ  مُسْلِمٍ بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ ج مِیعاً  ی حْی ى بْنِ  مُح مَّدِ و  مُح مَّدٍ بْنِ الْحُس یْنِ ع نِ اللَّهُ ر حِم هُ  ی عْقُوب  بْنُ  مُح مَّدُ الشَّیْخُ

 ع ل ى أ وْلِی ائِهِ  مِیث اق   أ خ ذ   ق دْ اللَّه  إِنَّ بِخ طِّهِ  ف و قَّع  تُؤْذِینِي الْعُثْم انِیَّةِ  مِن  عِص اب ةٌ ك ان تْ و  ع ل يَّ ج هْل هُمْ و  و اسِطٍ أ هْلِ  ج ف اء  أ شْكُو ع الرِّض ا الْح س نِ  أ بِي إِل ى ك ت بْتُ : ق ال 
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يان قيام خواست عليه امویان و عباسالحسن كه می( روایت شده است كه هنگامی كه عبداهلل بن حسن )از سادات بنی3

ه او تسليت ببر سرش آمده اي به او نوشت تا در خصوص آنچه كند( و خاندانش مورد حمله قرار گرفتند، امام صادق ع نامه

 دهد و فرمود:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ 

 به خَلَفِ صالح و سالله پاك، از برادرزاده و پسرعمویش؛

تی و سختی و دردي اي كه به شما شد، تنها بودید، اما از حيث ناراحاما بعد؛ اگر تو و خاندانت، یعنی همراهانت در حمله

سيد؛ ليكن رجوع ید؛ چرا كه آن جزع و ناراحتی و داغ مصيبتی كه به شما رسيد به من هم ركه دل را به درد آورد تنها نبود

ی كه به پيامبرش كردم به آنچه خداوند جل جالله به متقين به خاطر صبرشان وعده داده و آنان را چه نيك تسليت داده هنگام

 (48)طور/« و براي حكم پروردگارت صبر كن كه تو در دیده مایی»فرمود 

 (48)قلم/« مباش[ یونس]=  ماهی صاحب همانند و كن صبر پروردگارت حكم براي پس»و هنگامی كه فرمود: 

 قرار بتعقو مورد كه گونه همان كردید، عقوبت اگر و»و هنگامی كه حضرت حمزه را مثله كردند به پيامبرش فرمود 

او صلی اهلل عليه و  و( 126)نحل/« تاس بهتر شكيبایان براى آن البته كنيد صبر اگر و رسانيد، عقوبت به[ را متجاوز] ایدگرفته

 آله و سلم صبر كرد و عقوبتشان نكرد؛ 

خواهيم ما به تو مینو خاندانت را به نماز دستور بده و بر آن صبر داشته باش كه ما از تو روزي »و نيز هنگامی كه فرمود 

 ( 132)طه/« دهيم و عاقبت از آن متقين استروزي می

. گردیممى باز او سوى به و هستيم، خدا آنِ از ما: گویندمى برسد، آنان به مصيبتى چون كه كسانى»هنگامی كه فرمود  و

 ( 157-156)بقره/« اندرهيافته كه هستند آنها و رسد،مى پروردگارشان جانب از رحمتى و درودها آنها بر كه هستند آنها

 « كنندحساب دریافت میهمانا صابران اجر خود را بی»و هنگامی كه فرمود 

 امور[ در تو اراده و] عزم از[ حاكى]رسد صبر كن كه این و بر آنچه به تو می»و هنگامی كه لقمان به فرزندش گفت 

 ( 17)لقمان/« است

 آن از زمين مسلّما نمایيد، صبر و بجویيد ىیار خداوند از»و هنگامی كه از قول موسی ع نقل كرد كه به قومش فرمود 

 ( 128)اعراف/« است پرهيزگاران آن از( نيك) سرانجام و دهدمى ميراث به بخواهد كس هر به خداست

« بر توصيه كردندصكسانی كه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند و به حق توصيه كردند و به »و هنگامی كه فرمود 

 ( 3)عصر/

« توصيه نمودند سپس از كسانی باشد كه ایمان آوردند و به صبر توصيه كردند و به رحمت و مهربانی»هنگامی كه فرمود و 

 (17)بلد/

                                                      
 اآلیات تأویل) الْمُرْس لُون  ص د ق  و  الرَّحْمنُ و ع د  ما هذا م رْق دِنا مِنْ ب ع ث نا م نْ و یْل نا یا ل ق الُوا الْخ لْقِ س یِّدُ  ق ام  ق دْ ف ل وْ ر بِّك  لِحُكْمِ  ف اصْبِرْ الْب اطِلِ د وْل ةِ  فِي الصَّبْرِ

 (481ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة
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 سست رسيد خدا راه در آنها به آنچه مقابل در پس جنگيدند، آنها همراه به فراوانى الهى مردان كه پيامبرانى از بسيار چه و»

 ( 146عمران/)آل« دارد دوست را صابران خداوند و ندادند نشان ليمتس و خضوع و نشدند ناتوان و

رماید و او فو صبر كن تا خداوند حكم »( و هنگامی كه فرمود 35)احزاب/« و مردان و زنان صابر»و هنگامی كه فرمود 

 ( و امثال اینها در قرآن فراوان است؛109)یونس/« بهترین حكم كنندگان است

رسد دلنگرانی اي به خاطر ضرر و مصيبتی كه به اوليایش میپسرعمو! خداوند جل جالله لحظهو بدان اي عمو و اي 

 تر نيست از همراه كردن ضرر و تالش و سختی با صبر؛ ...داشتنیندارد و هيچ چيز نزد او دوست

 85-82، ص3األعمال، ج إقبال

 عَلِیِّ بْنِ مَّدِمُحَ بْنِ جَعْفَرِ أَبِی عَنْ اللَّهِ  عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُفِيدِ عَنِ  الطُّوسِیِّ جَعْفَرٍ أَبِی جَدِّي

 عَنْ  الْخَطَّابِ یأَبِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّفَّارِ الْحَسَنِ نِبْ مُحَمَّدِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بَابَوَیْهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

 مُحَمَّدِ بْنِ مَدَأَحْ الْحُسَيْنِ أَبِی عَنْ الطُّوسِیِّ جَعْفَرٍ أَبِی جَدِّي إِلَى ابِإِسْنَادِنَ أَیْضاً رَوَیْنَاهَا وَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ

 حُسَيْنُ  حَدَّثَنَا لَقَا الْقَطِرَانِیُّ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ يدٍسَعِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِ أَبِی عَنْ الْأَهْوَازِيِّ مُوسَى بْنِ  سَعِيدِ بْنِ

 مَعاً  قَاال يْرَفِیِّالصَّ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ وَ الرَّازِيِّ الْمُطَهَّرِ  بْنِ جِيحِنَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَبِی بْنُ صَالِحُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْخَثْعَمِیُّ أَیُّوبَ بْنُ

  إِلَيْهِ صَارَ عَمَّا یُعَزِّیهِ بَيْتِهِ أَهْلُ وَ هُوَ حُِملَ حِينَ عَنْهُ اللَّهُ ضِیَرَ الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ إِلَى كَتَبَ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا إِنَّ

 أَهْلُ وَ أَنْتَ تَفَرَّدْتَ  كُنْتَ فَلَئِنْ بَعْدُ أَمَّا عَمِّهِ ابْنِ وَ أَخِيهِ  وُلْدِ مِنْ الطَّيِّبَةِ  الذُّرِّیَّةِ وَ الصَّالِحِ  الْخَلَفِ  إِلَى الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الْجَزَعِ  مِنَ ذَلِكَ مِنْ نَالَنِی فَلَقَدْ دُونِی الْقَلْبِ وَجَعِ أَلِيمِ وَ الْكَآبَةِ وَ الْغِبْطَةِ  وَ  بِالْحُزْنِ انْفَرَدْتَ مَا أَصَابَكُمْ بِمَا مَعَكَ حُمِلَ مِمَّنْ بَيْتِكَ

 لِنَبِيِّهِ یَقُولُ حِينَ الْعَزَاءِ حُسْنِ  وَ الصَّبْرِ مِنَ الْمُتَّقِينَ بِهِ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ أَمَرَ مَا إِلَى رَجَعْتُ  لَكِنْ وَ نَالَكَ مَا مِثْلُ الْمُصِيبَةِ حَرِّ  وَ الْقَلَقِ وَ

 حِينَ  ص لِنَبِيِّهِ یَقُولُ حِينَ وَ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ یَقُولُ حِينَ وَ بِأَعْيُنِنا فَإِنَّكَ رَبِّكَ لِحُكْمِ اصْبِرْ وَ ص

 أْمُرْ  وَ یَقُولُ حِينَ  وَ یُعَاقِبْ لَمْ  وَ ص صَبَرَ وَ  لِلصَّابِرِینَ خَيْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ لَئِنْ وَ  بِهِ عُوقِبْتُمْ ما بِمِثْلِ فَعاقِبُوا عاقَبْتُمْ إِنْ وَ بِحَمْزَةَ مُثِّلَ

 لِلَّهِ  إِنَّا قالُوا مُصِيبَةٌ أَصابَتْهُمْ إِذا الَّذِینَ یَقُولُ حِينَ وَ لِلتَّقْوى الْعاقِبَةُ وَ نَرْزُقُكَ  نَحْنُ رِزْقاً نَسْئَلُكَ ال عَلَيْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ

 بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ یُوَفَّى إِنَّما یَقُولُ حِينَ وَ الْمُهْتَدُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ رَحْمَةٌ وَ رَبِّهِمْ مِنْ صَلَواتٌ عَلَيْهِمْ أُولئِكَ راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ

 اسْتَعِينُوا لِقَوْمِهِ قَالَ وَ  مُوسَى عَنْ  یَقُولُ حِينَ وَ الْأُمُورِ  عَزْمِ مِنْ ذلِكَ إِنَّ أَصابَكَ ما عَلى اصْبِرْ وَ لِابْنِهِ لُقْمَانُ یَقُولُ حِينَ وَ حِسابٍ

 تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ یَقُولُ حِينَ وَ  لِلْمُتَّقِينَ الْعاقِبَةُ وَ عِبادِهِ مِنْ یَشاءُ مَنْ یُورِثُها لِلَّهِ ضَالْأَرْ  إِنَّ اصْبِرُوا وَ  بِاللَّهِ

 ءٍ بِشَیْ لَنَبُْلوَنَّكُمْ وَ یَقُولُ حِينَ وَ بِالْمَرْحَمَةِ تَواصَوْا وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ كانَ ثُمَّ یَقُولُ حِينَ وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ

 كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قاتَلَ  نَبِیٍّ مِنْ كَأَیِّنْ وَ یَقُولُ حِينَ  وَ الصَّابِرِینَ بَشِّرِ وَ الثَّمَراتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ

 وَ  الصَّابِراتِ وَ  الصَّابِرِینَ وَ یَقُولُ حِينَ وَ الصَّابِرِینَ یُحِبُّ اللَّهُ اسْتَكانُوا وَ مَا وَ ضَعُفُوا ما وَ اللَّهِ سَبِيلِ فِی أَصابَهُمْ لِما وَهَنُوا فَما
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 جَلَالُهُ  جَلَّ اللَّهَ  أَنَّ عَمِّ ابْنَ وَ عَمِّ أَيْ اعْلَمْ وَ كَثِيرٌ الْقُرْآنِ مِنَ ذَلِكَ  أَمْثَالُ وَ حاكِمِينَالْ خَيْرُ هُوَ وَ اللَّهُ  یَحْكُمَ حَتَّى اصْبِرْ وَ یَقُولُ حِينَ

 1الصَّبْرِ... مَعَ الْأَذَى وَ الْجَهْدِ وَ الضُّرِّ مِنَ إِلَيْهِ أَحَبُّ ءَشَیْ لَا وَ قَطُّ سَاعَةً  لِوَلِيِّهِ الدُّنْيَا بِضُرِّ یُبَالِ لَمْ

 تدبر

 «مَكْظُومٌ هُوَ وَ نادي إِذْ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »1

حكایت صاجبان  وكفار پيامبر ص خدا را تكذیب كردند و به دعوت او اعتنایی نكردند. خدا آنان را به عذابی تهدید كرد 

ا بتوانند خود را هایی كه محتمل بود براي اینكه آنهغافلگيرشان كرد برشمرد و همه استداللآن باغ را كه چگونه عذاب الهی 

 رتبه مسلمانان قرار دهند باطل فرمود.در آخرت هم

د كه صبر خواهد كه براي حكم پروردگار صبر كند و همانند حضرت یونس نباشبا همه این حرفها، باز از پيامبرش می

 براي قوم خود درخواست كرد. نكرد و از خداوند عذاب

 ثمره در تبلیغ دین

اما نااميد شدن  (1، تدبر509اي چنان لجوج اند كه هيچگاه ایمان نخواهند آورد، )جلسهدانيم قطعا عدهدر عين حال كه می

 ها نباید از تالش براي هدایت دیگران دست برداشت.خواهد و به این زودياز هدایت جامعه، خيلی دليل می

 

 «مَكْظُومٌ هُوَ وَ نادي إِذْ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ»( 2

(؛ از 1خواند و در این مدت تنها دو نفر به او ایمان آوردند )حدیثسال قومش را به سوي خدا می 33حضرت یونس 

 ایمان آوردن آنها خسته شد و از خداوند عذاب را براي قومش طلب كرد. 

                                                      
 أ عْد اُؤهُ  و  ی مْن عُون هُمْ و [ یحیفونهم] یُخِیفُون هُمْ و  أ وْلِی اء هُ ی قْتُلُون  أ عْد اؤُهُ ك ان  م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  ق ط  س اع ةً لِع دُوِّهِ الد نْی ا بِن عِیمِ یُب الِ ل مْ ت ع ال ى و  ت ب ار ك  أ نَّهُ و .  1

 ط الِبٍ  أ بِي بْنُ ع لِي  ج د ك  قُتِل   م ا ذ لِك  ل ا ل وْ  و  الْب غ ای ا مِن  ب غِيٍّ فِي عُدْو اناً و  ظُلْماً ی حْی ى احْت ج ب  و  ز ك رِیَّا قُتِل  م ا ذ لِك  ل ا ل وْ  و  ظ اهِرُون  ع الُون  مُطْم ئِن ون  آمِنُون 

 النَّاسُ ی كُون  أ نْ ال ل وْ و  كِت ابِهِ فِي ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ ق ال  م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  عُدْو اناً و  اضْطِه اداً ص ف اطِم ة  بْنُ الْحُس یْنُ ع م ك  و  ظُلْماً  ع زَّ و  ج لَّ اللَّهِ بِأ مْرِ ق ام  ل مَّا ص

 ب نِین   و  مالٍ مِنْ بِهِ نُمِد هُمْ أ نَّما ی حْس بُون  كِت ابِهِ فِي ق ال  ل م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  ی ظْه رُون  ع ل یْها م عارِج  و  فِضَّةٍ مِنْ سُقُفاً لِبُیُوتِهِمْ بِالرَّحْمنِ ی كْفُرُ لِم نْ ل ج ع لْنا واحِد ةً أُمَّةً

 ل ا ل وْ  و  أ ب داً ر أْسُهُ یُصْد عُ ل ا ح دِیدٍ  مِنْ عِص اب ةً  لِلْك افِرِ ل ج ع لْتُ  الْمُؤْمِنُ ی حْز ن  أ نْ ل ا ل وْ  الْح دِیثِ فِي ج اء  ل م ا ذ لِك   ل ا ل وْ  و  ی شْعُرُون  ال ب لْ الْخ یْراتِ  فِي ل هُمْ نُسارِعُ

 أ نَّ ل وْ الْح دِیثِ فِي ج اء  ل م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  م اءٍ مِنْ ش رْب ةً مِنْه ا ك افِراً س ق ى م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  ب عُوض ةٍ ج ن اح  اللَّهِ عِنْد  تُس اوِي ل ا الد نْی ا أ نَّ الْح دِیثِ فِي ج اء  ل م ا ذ لِك 

 ف ل ا ص بّاً  الْب ل اء  ع ل یْهِ ص بَّ  ع بْداً  أ ح بَّ أ وْ ق وْماً هُاللَّ أ ح بَّ  إِذ ا أ نَّهُ الْح دِیثِ فِي ج اء  ل م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  یُؤْذِیهِ  مُن افِقاً  أ وْ ك افِراً ل هُ اللَّهُ  ل انْب ع ث  ج ب لٍ  قُلَّةِ ع ل ى مُؤْمِناً 

 غ یْظٍ  جُرْع ةِ مِنْ  الد نْی ا فِي الْمُؤْمِنُ  ع بْدُهُ ی جْر ع هُم ا أ نْ ج لَّ و  ع زَّ  اللَّهِ إِل ى أ ح بَّ  جُرْع ت یْنِ مِنْ  م ا الْح دِیثِ فِي ج اء   ل م ا ذ لِك   ل ا ل وْ  و  غ مٍّ فِي و ق ع  إِلَّا غ مٍّ  مِنْ  ی خْرُجُ

 و  الْعُمُرِ بِطُولِ ظ ل م ُهمْ م نْ ع ل ى ی دْعُون  ص اللَّهِ ر سُولِ أ صْح ابُ ك ان  ل م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  احْتِس ابٍ و  ع ز اءٍ بِحُسْنِ ع ل یْه ا ص ب ر  مُصِیب ةٍ عِنْد  حُزْنٍ جُرْع ةِ و  ع ل یْه ا ك ظ م 

 ب نِي و  ع مِّ ابْن  و  ع مِّ ی ا ف ع ل یْكُمْ اسْتُشْهِد  الِاسْتِغْف ارِ و   ع ل یْهِ بِالتَّر ح مِ ر جُلًا خ صَّ إِذ ا ك ان  ص اللَّهِ ر سُول   أ نَّ ب ل غ ن ا م ا ذ لِك  ل ا ل وْ و  الْو ل دِ  و  الْم الِ ك ثْر ةِ و  الْب د نِ صِحَّةِ

 ع ل یْن ا اللَّهُ أ فْر غ  أ مْرِهِ عِنْد  الن زُولِ و  بِط اع تِهِ التَّم س كِ و  ق ض ائِهِ ع ل ى الصَّبْرِ و  الرِّض ا و  ع زَّ و  ج لَّ اللَّهِ إِل ى التَّفْوِیضِ و  التَّسْلِیمِ و   الرِّض ا و  بِالصَّبْرِ إِخْو تِي و  ع مُوم تِي

 مُح مَّدٍ  خ لْقِهِ مِنْ ص فْو تِهِ ع ل ى اللَّهُ ص لَّى و  ق رِیبٌ س مِیعٌ إِنَّهُ قُوَّتِهِ و  بِح وْلِهِ ه ل ك ةٍ كُلِّ مِنْ إِیَّان ا و  أ نْق ذ كُمْ و  السَّع اد ةِ و  بِالْأ جْرِ ل كُمْ و  ل ن ا خ ت م  و  الصَّبْر  ع ل یْكُمُ و 

 .ب یْتِهِ أ هْلِ و  النَّبِيِّ
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 فرماید: تو مانند یونس نباش!ر این آیه خداوند به پيامبر اكرم ص مید

 اجتماعی_ثمره اخالقی

نفر!  2ي تنها براي سال دعوت و كار فرهنگی؛ و اثرگذار 33ببينيد خداوند از پيامبرانش چه صبر و تحملی را انتظار دارد: 

 كند كه چرا خسته شدي!خسته شد؛ و خدا مواخذه اش می

سوي حق  ه ما پيامبر نيستيم، اما خوب است با خود بيندیشيم كه در حد خودمان براي دعوت دیگران بهدرست است ك

ظار داریم؟! آیا شویم؟! و چه بازدهی از كار خود انتو حقيقت چه اندازه صبر و تحمل داریم؟! و چه موقع خسته و نااميد می

 اندیشيم یا به حصول نتيجه؟بيشتر به انجام وظيفه می

 

 «الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »3

 را آورد؟« صاحب الحوت: همنشنی ماهی»تعبير « یونس»چرا به جاي 

ودت خالف. این آیه هشداري است به پيامبر ص ]و در واقع به هر مبلغ راستين دین[ كه همانند حضرت یونس از 

آورد شاید ا میر« همنشنی ماهی»، به وضعيتی كه او دچار شد اشاره كرده و تعبير «یونس»طاقتی نشان نده. اینكه به جاي كم

 اهم كرد!نشين ماهی خوصبري نشان دهی، تو را هم همخواهد به طور ضمنی اشاره كند كه اگر مانند یونس از خودت كممی

 ب. ...

 

 «رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »4

 ( هم به معناي استقامت به خرج دادن؛ 475ص القرآن، ألفاظ تواند باشد )مفرداتانتظار میدر اینجا هم به معناي « صبر»

 تواند به معناي دستور الهی ]حكم تشریعی[ باشد و هم به معناي قضا و قدر الهی )حكم تكوینی(هم می« حكم»

 )نكات ترجمه(« ن زمانتا آ»باشد هم به معناي  «براي، به خاطر، به منظور»تواند به معناي هم می« لـ»

ها موارد زیر باشد )البته با توجه به ترینبدین ترتيب معانی متعددي براي این عبارت قابل تصور است، كه شاید محتمل

 تر نيست(قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، حتی یقين به صحت احتمال قویتر، دليلی بر نادرستی احتماالت ضعيف

 ش تا موعد قضاي الهی )در یاري تو و سرنگونی دشمنت( فرا رسد.الف. منتظر با

ب. به خاطر دستوري كه پروردگارت به تو داده صبر و استقامت داشته باش. )به تعبيري: صبر و استقامتی ارزشمند است 

 (190، ص10جا؛ تفسير نور، جكه براي دستور خدا باشد نه از روي لجاجت و یكدندگی بی

 مسير[ انجام دستور پروردگارت صبر و استقامت داشته باش.ج. براي ]= در 

 د. منتظر باش تا دستور جدیدي از پروردگارت برسد.

 ه. همچنان استقامت داشته باش تا دستور جدیدي از پروردگارت برسد.

 و. ...
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 «الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ كْمِلِحُ ... فَاصْبِرْ لَهُمْ أُمْلی یَعْلَمُونَ وَ ال حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ» (5

دهد، كسی هم كه اگر خداوند سنت استدراج و امالء دارد و به كافران و معاندان و دشمنان حق و حقيقت مهلت می

دعوت كننده به دین خداست باید متناسب با آن، صبر و تحمل داشته باشد؛ نه اینكه با دیدن عنادورزي دشمنان حق، خسته 

 د.شو

 

 «الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ رَبِّكَ لِحُكْمِ فَاصْبِرْ( »6

بسا به یك پيامبر گفته گيرند و حتی چهاي كه دارند مورد مواخذه قرار میاند اما متناسب با مرتبهاگرچه پيامبران معصوم

 شود كه تو رفتار فالن پيامبر را در پيش نگير.می

 شناسینکته تخصصی دین

 مطلب ذومراتب است و غفلت از این حقيقت موجب شبهات فراوانی درباره پيامبران شده است. عصمت یك

كند، به این دليل است كه او اسوه و الگوي دیگران است و همه شود شخص معصوم گناه و اشتباه نمیاگر گفته می

سب با جایگاه وجودي خویش كاري انجام كارهایش هم براي دیگران قابل پيروي است. اما این مطلب منافاتی ندارد كه متنا

دهد كه براي آن جایگاه گناه محسوب شود، هرچند آن كار در عرف مردم گناه محسوب نشود؛ در واقع، این مطلب از باب 

باشد(؛ یعنی متناسب با جایگاه و منزلتی كه هاي مقربان میهاي نيكوكاران، بدياست )خوبی« حسنات االبرار سيئات المقربين»

كه در مقامات عادي جزء كارهاي نيك و قابل تحسين به شمار  –رسند كه برخی كارها آورند به مقامی میفراد به دست میا

 شود!از منظر صاحب آن مقام، گناه محسوب می -رودمی

ن نياورند نفر ایما 2سال مردم را به خدا بخواند و جز  33همين اقدام حضرت یونس را در نظر بگيرید! اگر هر یك از ما 

و آنگاه از خدا تقاضاي عذاب كند و عذاب نزدیك شود و او از شهر بيرون رود، و بعد از بيرون رفتن او از شهر، مردم توبه 

كنند، آیا وي گناهی مرتكب شده است؟ قطعا براي یك آدم عادي چنين تالشی از بزرگترین ثوابهاست؛ و ایمان آوردن بعدي 

كند و مردم با كند؛ اما كسی كه به مقام نبوت رسيده، همين كه چنين كاري میتوجه وي نمیآن مردم هم هيچ تقصيري را م

شود كه چرا بيشتر نماند! آن هم چنين مواخذه شدید و غليظی. و از پيامبر ما هم خواسته كنند، مواخذه میدیدن عذاب توبه می

 شود كه تو این چنين نباش.می

امبران و امامان نسبت داده شده، از همين باب است. مثال وقتی حضرت علی ع در دعاي سایر گناهانی هم كه ظاهرا به پي

 نالد، كه:كميل از شدت و كثرت گناهانش می

  الْعِصَمَ تَهْتِكُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

 النِّقَمَ تُنْزِلُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

  النِّعَمِ تُغَيِّرُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ فِرْاغْ  اللَّهُمَّ

 الدُّعَاءَ  تَحْبِسُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

  الْبَلَاءَ تُنْزِلُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ
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 أَخْطَأْتُهَا خَطِيئَةٍ كُلَّ وَ أَذْنَبْتُهُ ذَنْبٍ كُلَّ لِی اغْفِرْ اللَّهُمَّ

رها را براي خویش بيند كه بسياري از كااي مینه این است كه مثال دروغی گفته یا غيبتی كرده؛ بلكه او خود را در مرتبه

 داند، در حالی كه اگر امثال ما همان كار را انجام دهيم ثواب عظيمی خواهيم داشت.گناه می

 قَلْبِی عَلَى لَيُغَانُ )إِنَّهُ« كنمنشيند و روزي صدبار استغفار میمن غبار میبر دل »یا مثال از رسول اهلل روایت شده است كه 

دانيم كه اگر تمام عبادات و كارهاي نيك من ( در عين حال می58ص ،(للشعيري)األخبار جامع. مَرَّةٍ مِائَةَ الْيَوْمِ فِی أَسْتَغْفِرُ حَتَّى

واب بسيار بسيار ثماند، بلكه به تنها در نامه عمل من هيچ گناهی نمیشود نهو امثال من با نتيجه زندگی یك روز ایشان عوض 

 ام.عظيمی دست یافته

 تکمله

است كه هيچيك  یك شاهد ساده بر اینكه آن كارهایی كه پيامبران انجام دادند هيچيك گناه اصطالحی ما نبوده است، این

 اي در زندگی دنيا انداخت.نم نكرد، بلكه صرفاً آنها را به سختیسزاوار جه -حتی در همان لحظه  –از این كارها آنها را 

 

 

 29/5/1396         م ذْمُومٌ هُو  و  بِالْع راءِ ل نُبِذ  ر بِّهِ مِنْ نِعْم ةٌ ت دار ك هُ أ نْ ال ل وْ   49 هی( آ68قلم )سوره ( 514

 ترجمه

 شد.حفاظی افكنده میحالی كه سزاوار مالمت بود به كرانه بیاگر نه این بود كه نعمتی از پروردگارش بدو رسيد قطعا در 

 نكات ترجمه

 1«تَدارَکَ»

( 269ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمدر اصل به معناي رسيدن چيزي به چيز دیگر و ملحق شدن به آن است )« درك»ماده 

 تُدْرِكُهُ ال»يري نظير نظر باشد؛ چنانكه در تعاب رسيدنی است كه همراه با نوعی احاطه بر شیء مورد« درك»اند كه و برخی افزوده

 كلمات فی التحقيق) ( این معنا آشكار است78)نساء/« تالْمَوْ یُدْرِكْكُمُ تَكُونُوا یْنَما»َ( یا أ103)انعام/« الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ

 (202ص ،3ج الكریم، القرآن

 ه كار رفته است:و در قرآن كریم هم در دو وزن ب (202ص ،3ج التحقيق،)نرفته است  از این ماده فعل ثالثی مجرد به كار

 ( است؛ و 312ص القرآن، ألفاظ مفردات)« به نهایت چيزي رسيدن»افعال )أدرَكَ، مانند آیات فوق(، كه به معناي  وزن

                                                      
 ختالف قرائتا.  1

هرمز و حسن و اعمش بناقرائت شده؛ و از « تداركته»عباس به صورت مسعود و ابناند اما در قرائت ابنرا به همین صورت خوانده« تدارك»عموما 

 (249، ص10)كه اصلش تتداركه بوده( نیز روایت شده است. )البحر المحیط، ج« ادّاركه»

 و الحسن و هرمز ابن و التأنیث بتاء تداركته: عباس ابن و اللّه عبد قرأ و. الفصل لتحسین التأنیث عالمة تلحقه لم و ماضیا، ت دار ك هُ: الجمهور قرأ و

 ل؛ الدا بشد: األعمش
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 التحقيق،)( كه داللت بر مداومت و نيز پذیرش و اختيار كردن )مطاوعه( دارد؛ 49؛ قلم/رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُوزن تفاعل )

به كار رفته است « ادّارك»و در وزن تفاعل، در مواردي ابدال )تبدیل ت به د( و ادغام رخ داده و به صورت  (202ص ،3ج

رسد این صيغه داللت بر شدت ( كه به نظر می66/الْآخِرَةِ، نمل فِی عِلْمُهُمْ ادَّارَكَ بَلِ ؛38/جَمِيعاً، أعراف فِيها ادَّارَكُوا إِذَا )حَتَّى

 (202ص ،3ج التحقيق،)و تاكيد بيشتر دارد 

هایی كه به هم را براي مراتب نزولی )مثال طناب« دَرَك»باشد با این تفاوت كه )درجه، مرتبه( می« الدَرَج»شبيه « الدَّرَك»

برند؛ چنانكه از درجات بهشت و )درجه( را براي مراتب صعودي به كار می« دَرَج»آب چاه برسند( و زنند تا با آن به گره می

به قعر دریا نيز به گفته  «رْكدَ»( و 145ر؛ نساء/النَّا مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ فِی الْمُنافِقينَ إِنَّ»آورند: دركات جهنم سخن به ميان می

جایگاه اهل « دَرَك»اند كه را این دانسته« دَرَك»دركات جهنم به  ( و برخی وجه تسميه312ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود )می

 (269ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمشوند )جهنم است كه بدان واصل می

 ال وَ رَكاًدَ تَخافُ ال) گویند« دَرَك»شود نيز رسد و گریبانگيرش میهمچنين به تبعات منفی كار هر شخصی كه به او می

 (312ص القرآن، ألفاظ مفردات( )77؛ طه/تَخْشى

به معناي « ادراك»با توجه به اینكه علم پيدا كردن، نوعی رسيدن به چيزي است، در اصطالحات تخصصی تدریجاً كلمه 

با خصوصيات  به كار برده شده است، اما به عنوان یكی از راههاي علم )نه مطلق علم( و آن علمی است كه شیء را« علم»

خاص خودش شامل شود )یعنی یك نوع رسيدن و احاطه به شیء مورد نظر پيدا شود( لذا مثال در مورد علم به معدومات 

 (81ص اللغة، فی الفروقرود )تعبير ادراك به كار نمی

 ال»شاید تنها در آیه بار در قرآن كریم به كار رفته است و در این كاربردهاي قرآنی،  12و مشتقات آن جمعا « درك»ماده 

 ( بتوان ادراك را تاحدودي به معناي علم دانست.103)انعام/« الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ

 «نُبِذَ»

( و برخی توضيح داده اند 380ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمدر اصل به معناي پرتاب كردن و انداختن است )« نبذ»ماده 

نيازي باشد ( یا ناشی از احساس بی788ص القرآن، ألفاظ اعتنایی )مفرداتداختنی، بلكه انداختنی كه ناشی از كمكه نه هر ان

الْحُطَمَةِ،  فِی لَيُنْبَذَنَّ»(: چنانكه در آیاتی مانند 24ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق؛ 294)الفروق فی اللغة، ص

 ( این معنا وضوح دارد.40/الْيَمِّ، قصص فِی فَنَبَذْناهُمْ جُنُودَهُ وَ  ؛ فَأَخَذْناه187ُ/عمران آل ،ورِِهمْظُهُ وَراءَ ؛ فَنَبَذُوه4ُ/همزة

عزلت  ( را هم به معناي جدایی و22قَصِيًّا، مریم/ مَكاناً بِهِ فَانْتَبَذَتْ فَحَمَلَتْهُ ؛16، مریم/شَرْقِيًّا مَكاناً أَهْلِها مِنْ انْتَبَذَتْ)« انْتَبَذَ»

 قاموساندازد. )گزیند خود را ]از مردم به[ دور می( گویی كسی كه عزلت می788ص القرآن، ألفاظ اند )مفرداتدانسته گزیدن

 (10ص ،7ج قرآن،

« افتعال»بار استعمال شده و تنها به صورت فعل، و در همين دو صيغه ثالثی مجرد و وزن  12این ماده در قرآن كریم تنها 

 است. به كار رفته

 «الْعَراءِ»



236 

اند )مثال: نكرده بين اهل لغت اختالف است؛ اغلب اینها را جداگانه بحث« عري»و « عرو»درباره یكی بودن یا تفاوت ماده 

اش واو باشد یا الم( كند حرف علهاند این ماده )كه فرقی نمی( هرچند برخی از همين افراد گفته563ص القرآن، ألفاظ مفردات

ه معناي مفارقت پوشانی، و دیگري ببر دو معناي كامال متقابل داللت دارد: یكی به معناي ثبات و همراهی و همدر اصل خود 

 ( 295ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمو خالی بودن چيزي از چيز دیگر )

در « عرو»اند هگفت( و 104-103ص ،8ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقاما برخی از ابتدا بين این دو تفاوت گذاشته )

 اسْتَمْسَكَ  دِفَقَبه معناي ریسمان )« عُروة»باشد و اصل به معناي وصول نافذ )كه رسيدن و همراهی شدید را دربردارد( می

 اإِلَّ »توان رسيد و نيز تعبير ( نيز از همين باب است از این جهت كه با آن به مقصود می22، لقمان/256؛ بقره/الْوُثْقى بِالْعُرْوَةِ

 است؛ « عرو»از ماده  (54؛ هود/بِسُوء آلِهَتِنا بَعْضُ اعْتَراكَ

گویند و به زمينی كه از هر پوششی « عاري»به معناي فاقد پوشش )=برهنه( بودن است چنانكه به فرد برهنه « عري»ولی 

( 49و قلم/ 145)صافات/ 1«عَرَاءُال»)اعم از گياه یا ساختمان، كه شخص را در برابر نور و گرما و سرما حفظ كند( تهی باشد 

 (. 118طه/،تَعْرى ال وَ فيها تَجُوعَ أاَلَّ است )« عري یعري»( و فعل آن 715ص ،8ج البيان، مجمعشود )همچنين: گفته می

( در اعْتَراكَ( و )الْعُرْوَة و ىتَعْر اگر بين این دو ماده تمایز بگذاریم باید گفت از هر یك از این دو ماده، دو كلمه )العَرَاءُ و

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 3اي قرآن آمده؛ و جمعا از هر ماده

 «مَذْمُومٌ»

عول، و به ، اسم مف«مذموم»)سپاس و ستایش( است؛ « حمد»در اصل به معناي مالمت شدید؛ و نقطه مقابل « ذمم»ماده 

 یَرْقُبُوا الست )به معناي عهد و تعهد ا« ذمام»و « ذمّة»و  زاوار مذمت است.معناي كسی است كه مورد مذمت واقع شده، یا س

این جهت كه شخص در صورت  ( از8ا؛ توبه/ر تعهّدى نه و كنندمى مراعات را خویشاوندى نه شما درباره :ةًذِمَّ  ال وَ إِالًّ فيكُمْ

 فی تحقيقال؛ 331ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛346ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمباشد )بندي بدان شایسته مذمت میعدم پاي

 (331ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات

 به كار رفته است. « مذموم»و « ذمِة»بار، و تنها به صورت دو كلمه  5این ماده در قرآن كریم جمعا 

 حديث

 اي فرمودند:( اميرالمومنين ع در فرازي از خطبه1

 و بخشيده شما به كه عطاها پاس به او نتقواي الهی؛ و بسيار سپاس و ستایش گفتكنم به اي مردم! شما را سفارش می

شما را با رحمتی  و مود،ن مخصوص بدان را شما كه نعمتها چه. رسيده شما به وى از خيراتی كه و فرموده، تانارزانى كه نعمتها

                                                      
است ]اما در قرائات كسي این چنین قرائت نكرده است[؛  «ناحیه» مطلق معناي به )بدون همزه( «الع ر ا» كه است آن لغت اهل از برخي نظر البته.  1

هم از همین باب  (54/هود بِسُوء؛ آلِه تِنا ب عْضُ اعْت راك  إِلَّااند )اند و گفتهدانسته« ناحیه و سمت او را قصد كردن»را به معناي « اعتراه»و بر همین اساس 

 القرآن، ألفاظ مفردات) تعبیر تمثیلي است.« الْوُثْقى الْعُرْو ةِ»ه( آن آویزان شوند و تعبیر ناحی« )= عرا»هم ه معناي چیزي است كه از « عروة»است و 

 (563ص
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 را شما و ،گرفتن و مواخذه كردنش قرار دادید عرضو خود را در م پوشيد، شما بر و بود آشكار او بر تانزشتى تدارك فرمود؛

 .بخشيد مهلت

 188البالغه، خطبه نهج

 تَدَارَكَكُمْ وَ نِعْمَةٍبِ خَصَّكُمْ فَكَمْ لَدَیْكُمْ بَلَائِهِ وَ عَلَيْكُمْ نَعْمَائِهِ وَ إِلَيْكُمْ آلَائِهِ عَلَى حَمْدِهِ كَثْرَةِ وَ اللَّهِ بِتَقْوَى النَّاسُ أَیُّهَا أُوصِيكُمْ

 .فَأَمْهَلَكُم لِأَخْذِهِ تَعَرَّضْتُمْ وَ فَسَتَرَكُمْ لَهُ أَعْوَرْتُمْ بِرَحْمَةٍ

 

پيامبر  سلمه بود. نيمه شب وي متوجه شد كه( از امام صادق ع روایت شده است: یك شب رسول اهلل ص در خانه ام2

ده بود و دستانش اي از خانه یافت در حالی كه ایستاص در بستر نيست، براي یافتن وي از جایش بلند شد و ایشان را در گوشه

 گفت: گریست و میرا بلند كرده بود و می

 َحاسِداً  لَا وَ وّاًعَدُ بِی تُشْمِتْ لَا اللَّهُمَّ أَبَداً عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِی لَىإِ تَكِلْنِی لَا وَ اللَّهُمَّ أَبَداً أَعْطَيْتَنِی مَا صَالِحَ مِنِّی تَنْزِعْ لَا للَّهُمَّا»

 «اًأَبَد مِنْهُ اسْتَنْقَذْتَنِی سُوءٍ فِی تَرُدَّنِی لَا اللَّهُمَّ أَبَداً

ودم وامگذار! خاي كه به من عطا فرمودي را هرگز از من جدا مكن! خدایا چشم بر هم زدنی مرا به خدایا، امور شایسته»

 «دان!اي كه از آن نجاتم دادي برمگرخدایا مرا در معرض سرزنش دشمن و حسودان قرار مده! خدایا مرا به هيچ بدي

 كنی؟ریه میسلمه! چرا چنين گپيامبر ص متوجه گریه او شد و فرمود: امسلمه به جاي خود برگشت و چنان گریست كه ام

يد آنچه از دنباله خداوند بخش»گفت: یا رسول اهلل! چرا گریه نكنم در حالی كه تو كه چنان جایگاهی نزد خداوند داري كه 

دهد و به هيچ دشمن و حسود قرار ن خواهی كه تو را در معرض شماتت(، از او می2)فتح/« فرستیكار تو بود و آنچه بعدا می

شم بر هم زدنی تو چاي كه به تومن عطا فرموده را هرگز از تو نگيرد و اي كه از آن نجاتت داده برنگرداند و امور شایستهبدي

 را به خودت وامگذارد!

ی به خودش برهم زدن تواند مرا ایمن گرداند در حالی كه خداوند یونس بن متی را چشمسلمه! و چه چيزي میفرمود: ام

 واگذاشت و بر سر او آن آمد كه آمد.

 75ص ،2ج القمی، تفسير

 قَالَ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَيَّارٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَيْرٍ  أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِی حَدَّثَنِی

 فِی تَطْلُبُهُ فَقَامَتْ النِّسَاءَ یَدْخُلُ مَا ذَلِكَ مِنْ فَدَخَلَهَا الْفِرَاشِ مِنَ فَقَدَتْهُفَ لَيْلَتِهَا فِی سَلَمَةَ أُمِّ بَيْتِ فِی ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ

 أَعْطَيْتَنِی مَا صَالِحَ مِنِّی تَنْزِعْ لَا اللَّهُمَّ» یَقُولُ هُوَ وَ یَبْكِی یَدَیْهِ رَافِعٌ قَائِمٌ الْبَيْتِ مِنَ جَانِبٍ فِی هُوَ وَ إِلَْيهِ انْتَهَتْ حَتَّى الْبَيْتِ جَوَانِبِ

 مِنْهُ  اسْتَنْقَذْتَنِی سُوءٍ فِی تَرُدَّنِی لَا اللَّهُمَّ أَبَداً حَاسِداً لَا وَ عَدُوّاً بِی تُشْمِتْ لَا اللَّهُمَّ أَبَداً عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِی إِلَى تَكِلْنِی لَا وَ اللَّهُمَّ أَبَداً

 یَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی فَقَالَتْ سَلَمَةَ  أُمَّ یَا یُبْكِيكِ مَا لَهَا فَقَالَ لِبُكَائِهَا ص اللَّهِ  رَسُولُ انْصَرَفَ حَتَّى تَبْكِی سَلَمَةَ أُمُّ فَانْصَرَفَتْ قَالَ «أَبَداً

 یُشْمِتَ لَا أَنْ تَسْأَلُهُ تَأَخَّرَ مَا وَ ذَنْبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ مَا لَكَ اللَّهُ غَفَرَ قَدْ اللَّهِ مِنَ بِهِ أَنْتَ الَّذِي بِالْمَكَانِ أَْنتَ وَ  أَبْكِی لَا لِمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ
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 إِلَى یَكِلَكَ لَا أَنْ وَ أَبَداً أَعْطَاكَ مَا صَالِحَ عَنْكَ یَنْزِعَ لَا أَنْ وَ أَبَداً، مِنْهُ اسْتَنْقَذَكَ  سُوءٍ فِی یَرُدَّكَ لَا أَنْ وَ حَاسِداً لَا وَ أَبَداً عَدُوّاً بِكَ

 1.كَانَ مَا مِنْهُ فَكَانَ عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِهِ إِلَى مَتَّى بْنَ یُونُسَ اللَّهُ وَكَلَ إِنَّمَا وَ یُؤْمِنُنِی مَا وَ سَلَمَةَ أُمَّ یَا فَقَالَ أَبَداً عَيْنٍ طَرْفَةَ نَفْسِكَ

 تدبر

 «مَذْمُومٌ هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ بِّهِرَ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »1

باشی،  م بودهسال به دستور او مشغول دعوت مرد 33اگر نعمت خدا شامل حال انسان نشود، حتی اگر پيامبر خدا باشی و 

 باز ممكن است وضعيتی پيدا كنی كه سزاوار مذمت شوي.

 (2)حدیث «اي مرا به خودم وامگذار!خدایا لحظه»بوده كه بيهوده نيست كه از مهمترین دعاهاي حتی پيامبر ص این 

 

 «مَذْمُومٌ  هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ( »2

آب و علف بی صبري از جانب یك نفر ]اگر با عنایت خدا جبران نشود[ وي را سزاوار مالمت و آوارگی در بيابانگاه بی

 (190، ص10كند )اقتباس از تفسير نور، جمی

 

 «مَذْمُومٌ هُوَ وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »3

 «.افكنده شدن»باشد نه صرفِ می« افكنده شدن در حالی كه سزاوار مالمت است»، «لو...»جواب 

 شبهه و پاسخ

« نس در عراءافكنده شدن یو» از شبهاتی كه از قدیم مطرح بوده این است كه چرا در حالی كه در آیه دیگري صریحا از

، در (145؛ صافات/سَقيم هُوَ وَ بِالْعَراءِ فَنَبَذْناهُ]= سرزمينی كه گياه و پوششی در برابر گرما و سرما ندارد[ سخن به ميان آمده )

كه نعمتی  ستاكه تلویحا منظورش این « رسيداگر نعمتی از جانب خدا بدو نمی»این آیه این مطلب را مشروط كرد به اینكه 

 رسيد و براي همين چنين كاري با وي نشد؟ آیا این دو آیه با هم متعارض نيستند؟

اقع منظور واست، نه مطلقِ افكنده شدن. در « آميزافكنده شدن مالمت»پاسخش این است كه در آیه كنونی، بحث بر سر 

 این است كه:

شد؛ اما چون یم افكنده عراء به بود مالمت سزاوار كه حالی در قطعا رسيد بدو پروردگارش از نعمتی كه بود این نه اگر

؛ 1014ص ،3ج ح،الجرائ و نعمتی از خدا شامل حال او شد، پس به عراء افكنده شد بدون اینكه سزاوار مالمت باشد. )الخرائج

 (512، ص10البيان، جمجمع

                                                      
 . این روایت هم از خود امام صادق ع مضموني شبیه آن دارد: 1

 ر بِّ السَّم اءِ إِل ى ی د هُ ر افِعٌ هُو  و  ی قُولُ ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا س مِعْتُ ق ال  ی عْفُورٍ بِيأ  ابْنِ ع نِ سُح یْمٍ ع نْ سِن انٍ بْنِ مُح مَّدِ ع نْ مُح مَّدٍ  بْنِ أ حْم د  ع نْ ی حْی ى بْنُ مُح مَّدُ

 ی عْفُورٍ  أ بِي ابْن  ی ا ف ق ال   ع ل يَّ ل أ قْب  ثُمَّ لِحْی تِهِ  ج و انِبِ مِنْ الد مُوعُ ت ح دَّر  أ نْ مِنْ أ سْر ع بِ ك ان  ف م ا ق ال  أ كْث ر  ل ا و  ذ لِك  مِنْ  أ ق لَّ ل ا أ ب داً ع یْنٍ ط رْف ة  ن فْسِي إِل ى ت كِلْنِي ل ا

 تِلْك   ع ل ى الْم وْت  ل كِنَّ و  ل ا ق ال  اللَّهُ ل ح ك أ صْ كُْفراً بِهِ ف ب ل غ  قُلْتُ الذَّنْب  ذ لِك  ف أ حْد ث  ع یْنٍ ط رْف ةِ مِنْ أ ق لَّ ن فْسِهِ إِل ى ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ و ك ل هُ م تَّى بْن  یُونُس  إِنَّ

 (581ص ،2ج الكافي،. )ه ل اكٌ الْح الِ
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 «مَذْمُومٌ هُوَ وَ عَراءِبِالْ لَنُبِذَ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »4

ال او خداوند حضرت یونس را به خاطر اینكه قومش را رها كرد به شكم ماهی انداخت، اما چون نعمت خدا شامل ح

 گردید، به هيچ عنوان مذموم نيست. و این شاهدي است كه این اقدامش هيچ منافاتی با عصمت او ندارد.

 نحوه استنباط این نکته

 ود كه حضرت یونس شایسته مذمت نيست؟از كجا معلوم می ش

 «اگر نبود كه الف، آنگاه حتماً ب و ج»شرطيه مطلب را بيان كرد: « لو»اوال با 

 است كه انكار می شود.« و هو مذموم»محقق شده است، پس تنها « نبذ بالعراء»ثانيا در خصوص جزاي شرط، می دانيم كه 

 در واقع ساختار استدالل به این صورت است:

 ؛  𝑃را با « نعمت از جانب خدا به او رسيد :رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ»صورتی كه  در

 ؛  𝑄را با « آب و علف افكنده شدنبذ بالعراء: به بيانبان بی»

 𝑅را با « هو مذموم: او سزاوار مذمت است»

جمله دوشرطی را دارد و آنگاه ساختار دارد( مفاد « لـ : حتماً»مشخص كنيم آنگاه این جمله شرطی )چون حرف تاكيد 

 صوري آن به صورت زیر خواهد بود:

~𝑃 ↔ (𝑄&𝑅) 

 توان نتيجه گرفت:از جمله فوق جمله زیر را می

(𝑄&𝑅) → ~𝑃 

توان ابتدا با قاعده رفع ، می«نعمت از جانب خدا رسيده است»كند كه به نحو داللت می« لو ال»با توجه به اینكه تعبير 

 كردن نقيض در عطف، سير استداللی زیر را پيمود: تالی، و سپس ضرب
(𝑄&𝑅) → ~𝑃, 𝑃 ⊢  ~(𝑄&𝑅)  ⊢  ~𝑄 ∨ ∼ 𝑅  

 رخ داده است، پس:« نبذ بالعراء»دانيم كه از طرفی می

~𝑄 ∨ ∼ 𝑅, 𝑄 ⊢ ∼ 𝑅 

 .نيست مذموم او یعنی است؛ نادرست حتما «است مذموم او» جمله پس

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «نِعْمَةٌ  تَدارَكَهُ أَنْ ال لَوْ( »5

 به صورت مونث نيامده است؟« تدارك»مونث است، « نعمة»چرا با اینكه 

 (12، ص5توان براي آن از لفظ مذكر استفاده كرد )اعراب القرآن )نحاس(، جمونث مجازي است و می« نعمت»الف. چون 

هاي آن حذف شده «تاء»ده، كه یكی از بو« تتدارك»، نه صيغه ماضی، بلكه فعل مضارع منصوب، و در اصل «تدارك»ب. 

 در سوره قدر، كه در اصل تتنزل المالئكه بوده است.« تنزل المالئكه»( شبيه 54ص ،29ج القرآن، إعراب فی الجدولاست )
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كه در اصل تتداركه « )ادّاركه»عباس( ویا مسعود و ابن)ابن« تداركته»ج. البته قرائت دیگري از این آیه هست كه به صورت 

 آید.( كه در آن قرائات اصال این مشكل پيش نمی249، ص10بوده؛ اعمش( بوده است )البحر المحيط، ج

 د. ...

 

 

 30/5/1396                                الصَّالِحین  مِن  ف ج ع ل هُ ر ب هُ ف اجْت باهُ   50 هی( آ68قلم )سوره ( 515

 ترجمه

 یستگانش گردانيد.پس او را پروردگارش برگزید و از شا

 نكات ترجمه

 «+ ه اجتبی= فـ + فَاجْتَباهُ»

مع كردن آب جبه معناي « الحوض فی الماء جَبَيْتُ»باشد، چنانكه در اصل به معناي جمع كردن و تجمع می« جبی»ماده 

( است 13/سبأ؛ كَالْجَوابِ جِفانٍ وَجَوَاب ) آن، جمعگوند كه « جَابِيَة»در حوض است و به حوضی كه در آب جمع شده است 

( نيز از 57/ءٍ؛ قصصشَیْ كُلِّ ثَمَراتُ إِلَيْهِ یُجْبى»گویند؛ و تعبير « جِبَایَة»و به همين مناسبت به جمع كردن ماليات )خراج( هم 

 (186ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات503ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم) .باشدهمين باب می

 كلمات فی يقه، افزوده اند كه جمع كردنی است كه بر اساس انتخاب و استخراج باشد )التحقبرخی درباره اصل این ماد

ون به باب افتعال جمع كردنی است كه چ« اجْتِبَاءُ»( و اگر درمورد اصل ماده هم چنين نباشد قطعا 53ص ،2ج الكریم، القرآن

« اجْتِبَاء»اي را دهباشد )همان( و اینكه خداوند بنگزینش میكند؛ لذا به معناي جمع كردن با رفته داللت بر دقت و اختيار می

 د )مفرداتكند به معناي آن است كه به فيض و عنایت خویش نعمتهاي خاصی را )از جمله نعمت نبوت( را براي او جمع كن

 (186ص القرآن، ألفاظ

( یُجْبى، الْجَوابِ)آن كه در باال اشاره شد بار به كار رفته است كه غير از دو مورد  12در قرآن كریم جمعا « جبی»ماده 

 باشد.تمامی موارد آن، فعل ثالثی مزید در باب افتعال )اجتباء( می

 «الصَّالِحینَ»

باشد كه آن می «فساد»نقطه مقابل « صالح»است؛ و « صلح»اسم فاعل از ماده « صالح»توضيح داده شد كه  406در جلسه

 «صالح» و ؛كه آن وضعيت استقامت داشته باشد انددانستهتغيير حالت به وضعيتی  ویا ت،حكم از ناشی استقامت نحوه یكرا 

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-9 دهد.می تغيير وضعی چنين به را خود حال كه است كسی

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-9/
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 1شأن نزول

 حديث

گرداند، در امام صادق ع سوال كردم: به چه علتی خداوند عز و جل عذاب را از قوم یونس برگوید: از ( ابوبصير می1

 حالی كه بر آنها سایه افكنده بود و با امتهاي دیگر چنين نكرد؟

س را به این گرداند؛ و یونشان از آنها برمیفرمود: چون در علم خداوند عز و جل گذشته بود كه آن را به خاطر توبه

دان سبب بخواست كه براي او در شكم ماهی فراغتی براي عبادت حاصل آید تا لع نكرد زیرا خداوند عز و جل میمطلب مط

 مستوجب ثواب و كرامتش گردد.

 77ص ،1ج الشرائع، علل

 عَنْ  النَّخَعِیِّ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الْكُوفِیُّ  اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ دُمُحَمَّ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 : قَالَ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ النَّوْفَلِیِّ  یَزِیدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمِّهِ

 الْأُمَمِ؟ مِنَ يْرِهِمْبِغَ كَذَلِكَ یَفْعَلْ لَمْ وَ أَظَلَّهُمْ قَدْ وَ یُونُسَ وْمِقَ عَنْ الْعَذَابَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ صَرَفَ عِلَّةٍ لِأَيِّ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ

 یُفَرِّغَهُ أَنْ أَرَادَ جَلَّ وَ عَزَّ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ یُونُسَ إِخْبَارَ تَرَكَ إِنَّمَا وَ بَتِهِمْلِتَوْ عَنْهُمْ سَيَصْرِفُهُ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِلْمِ فِی كَانَ لِأَنَّهُ فَقَالَ

 .كَرَامَتَهُ وَ ثَوَابَهُ بِذَلِكَ فَيَسْتَوْجِبَ الْحُوتِ بَطْنِ فِی لِعِبَادَتِهِ

 

شد تا همراه  ( از امام صادق ع روایت شده است: یونس به خاطر گناهانی كه از قومش دید غضبناك از ميان آنها خارج2

ر بار به نام یونس هاي سراغ آنها آمد تا غرقشان كند، سه بار قرعه انداختند ]و اي در دریا سوار شد، ماهیهی بر كشتیبا گرو

ه او وحی كرد: بخواهد، پس مرا ]به دریا[ اندازید. چون ماهی یونس را گرفت خداوند متعال افتاد[ یونس گفت: تنها مرا می

ر دریاها گرداند دخوري. پس او را شكنی و نه از گوشت او می، پس نه استخوانی از او میمن او را رزق و روزي تو قرار ندادم

 ...( 87)انبياء/« امدر ظلمات ندا داد كه خدایی جز تو نيست، پاك و منزهی، همانا من از ظالمان بوده»و او 

ترم. ]ظاهرا من از یونس بن متی به فرمود: هيچكس را نسزد كه بگویدنهایتا امام صادق ع فرمود: همانا پيامبر ص می

 كرد.[ هشدار است به اینكه انسان خودستایی كند و گمان كند كه اگر در وضعيت او قرار داشت بهتر از او می

 253ص ،(للراوندي) السالم عليهم األنبياء قصص

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُرْوَمَةَ ابْنِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ

 لِيُغْرِقَهُمْ حُوتٍ لَهُمْ فَعَرَضَ الْيَمِّ فِی سَفِينَةٍ فِی قَوْمٍ مَعَ رَكِبَ حَتَّى مَعَاصِيهِمْ مِنْ رَأَى لَمَّا قَوْمِهِ مِنْ مُغَاضِباً ع یُونُسُ خَرَجَ

 رِزْقاً لَكَ أَجْعَلُهُ لَمْ إِنِّی إِلَيْهَا تَعَالَى اللَّهُ أَوْحَى ع یُونُسَ السَّمَكَةَ أَخَذَتْ فَلَمَّا فَاقْذِفُونِی أَرَادَ إِیَّايَ یُونُسُ فَقَالَ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ فَسَاهَمُوا

                                                      
 أنوار) المنهزمین على یدعو أن فأراد حل ما به حل حین بأحد قیل و ثقیف، على یدعو أن سلم و علیه اللّه صلّى اللّه رسول هم حین نزلت اآلیة.  1

 (238ص ،5ج )بیضاوي( التأویل أسرار و التنزیل
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 مِنَ  كُنْتُ إِنِّی سُبْحانَكَ أَنْتَ إِلَّا إِلهَ ال أَنْ  الظُّلُماتِ فِی فَنادى الْبِحَارُ بِهِ فَطَافَتْ لَحْماً قَالَ لَهُ تأكلی لَا وَ عَظْماً لَهُ  تكسري فَلَا

 1...« الظَّالِمِينَ

 2.ع مَتَّى بْنَ  یُونُسَ مِنْ خَيْرٌ أَنَا یَقُولُ أَنْ لِأَحَدٍ یَنْبَغِی مَا یَقُولُ ص النَّبِیَّ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ ثُمَّ

 تدبر

 «الصَّالِحينَ  مِنَ فَجَعَلَهُ رَبُّهُ فَاجْتَباهُ( »1

![ خسته، خواهد كه براي حكم پروردگارش صبر داشته باشد و مانند حضرت یونس، زود ]خداوند از پيامبر اكرم ص می

 و از هدایت قومش نااميد نگردد!

 اي در نبوت و عصمت وي پدید آمد.اما این سخن بدین معنا نيست كه حضرت یونس گناهكار بود و خدشه

ت بود كه خسته شدن رفت، نه به اندازه یك آدم عادي؛ به همين جهز او به اندازه یك پيامبر انتظار میمساله این است كه ا

ين حال او همچنان قابل قبول نبود! اما در ع -( 1، حدیث513نفر )جلسه 2سال تبليغ دین و فقط ایمان آوردن  33بعد از  -او 

 رگزید و از صالحان قرار داد.مشمول نعمت خاص الهی قرار داشت، چنانكه خدا او را ب

 

 ...« رَبُّهُ فَاجْتَباهُ( »2

 به كار برد؟« پس او را برگزید»یونس كه قبال به پيامبري برگزیده شده بود. چرا دوباره تعبير 

ت، به انتهاي پایان است؛ و این گونه نيست كه با رسيدن به مقام نبوخواهد اشاره كند كه مراتب قرب بیالف. شاید می

 اي از جانب خداوند است. ن مراتب رسيده باشيم؛ ورود به هر مرتبه باالتر نيازمند عنایت ویژهای

 ب. ...

 

 ...« رَبُّهُ ... فَاجْتَباهُ رَبِّهِ مِنْ نِعْمَةٌ تَدارَكَهُ( »3

آنگاه به آنها  وهایشان را برطرف نمایيم به جاي آنكه افراد را به خاطر یك لغزش طرد كنيم، آنها را تدارك كنيم؛ ضعف

 (191، ص10مسئوليت دهيم. )اقتباس از تفسير نور، ج

                                                      
 فِي ع النَّبِيِّ یُونُس  هُو  ق ال  الصَّوْتُ ه ذ ا م ا بِهِ الْمُو كَّلِ لِلْم ل كِ ف ق ال  ی سْم عُهُ ل مْ ص وْتاً ق ارُون  س مِع  ق ارُون  فِیهِ الَّذِي الْب حْرِ فِي السَّم ك ة  ص ار تْ ل مَّا ق ال  و .  1

 ج لَّتْ  اللَّهُ ف أ وْح ى ق ارُون  ف ب ك ى م ات  ق ال  مُوس ى ف ع ل  م ا ق ال  ق ارُون  ف ب ك ى م ات  ق ال  ه ارُون   ف ع ل  م ا یُونُسُ  ی ا ق ال  ن ع مْ ق ال  أُك لِّم هُ أ نْ لِي ف ت أْذ نُ ق ال  الْحُوتِ  ب طْنِ

 الْخ ب ر   ه ذ ا ِفي و  ق ر اب تِهِ ع ل ى لِرِقَّتِهِ الد نْی ا أ یَّامٍ ب قِیَّة  الْع ذ ابِ  ع نْهُ ارْف عْ آخ ر  خ ب رٍ فِي و  ق ر اب تِهِ ع ل ى لِرِقَّتِهِ ق ارُون  ع نْ ابِالْع ذ  خ فَّف  أ نْ بِهِ الْمُو كَّلُ الْم ل كِ إِل ى ع ظ م تُهُ

 ت أْوِیلِ إِل ى ی حْت اجُ ءٌش يْ
 است:. این حدیث هم درباره توبه انبیا جالب توجه  2

 اضْطِر ابِ  مِنِ الْأ نْبِی اءِ ف ت وْب ةُ ةٌت وْب  ل هُمْ  الْعِب ادِ مِن  فِرْق ةٍ كُل  و  ح الٍ كُلِّ ع ل ى التَّوْب ةِ مُد او م ةِ مِنْ لِلْع بْدِ بُدَّ ل ا و  عِن ای تِهِ  م د دُ و  اللَّهِ ح بْلُ  التَّوْب ةُ  ع الصَّادِقُ ق ال 

 مِنْهُمْ و احِدٍ لِكُلِّ  و  الذ نُوبِ مِن  امِّالْع  ت وْب ةُ و  ت ع ال ى اللَّهِ بِغ یْرِ الِاشْتِغ الِ مِن  الْخ اصِّ ت وْب ةُ و  التَّنْفِیسِ مِن  الْأ صْفِی اءِ ت وْب ةُ و  الْخ ط ر اتِ ت لْوِینِ مِنْ الْأ وْلِی اءِ ت وْب ةُ و  السِّرِّ

 (97ص الشریعة، مصباح... ) أ مْرِه مُنْت ه ى و  ت وْب تِهِ  أ صْلِ فِي عِلْمٌ و  م عْرِف ةٌ
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 ...« رَبُّهُ فَاجْتَباهُ ... نادي إِذْ( »4

 (190، ص10توبه و مناجات به درگاه خداوند راهی است به سوي برگزیده شدن توسط خداوند )اقتباس از تفسير نور، ج

 

 «الصَّالِحينَ  مِنَ + فَـ + جَعَلَهُ رَبُّهُ فَاجْتَباهُ( »5

 چرا؟«. و»استفاده كرد، نه از حرف « فـ : پس»از حرف « خدا او را برگزید»بعد از اینكه فرمود 

برگزیده »، نتيجه «ادندصالح قرار »دو اقدامِ در عرض هم نبود؛ بلكه «( در صالحان قرار دادنش»و « برگزیدن او)»الف. اینها 

ه خداست ، كه نه ثمره عمل خود شخص، بلكه حاصل عنایت ویژ«صالح»به مقامی از كند است؛ بدین وسيله اشاره می« شدن

 ورزند.(یكنندگان، كسانی كه خودشان اخالص مشدگان، كه برتر است از مقام مخلِصين: خالص)یعنی مقام مخلَصين: خالص

 ب. ...

 

 «الصَّالِحينَ مِنَ فَجَعَلَهُ( »... 6

 قرار داد، چيست؟مقصود از اینكه او را از صالحان 

كند و چون در شخص می« صالح»اسم فاعل است كه داللت بر ثبوت « صالح»الف. شاید اشاره است به مقام عصمت او. 

این صالح بودنش مقيد به چيزي نشده است )نفرموده كه مثال صالح االعمال، یا ...( نشان دهنده صالح مطلق در همه شئون 

 ( است.5)تدبر« مقام مخلَصين»ه همان مقام عصمت و اعتقادي و گرایشی و عملی است؛ ك

كند به كسانی كه داراي مقام صالح ذاتی هستند )كه همان اهل بيت ع خواهد با این بيان، او را ملحق میبسا میب. چه

( 130بقره/ ؛الصَّالِحينَ نَ لَمِ الْآخِرَةِ فِی إِنَّهُرساند )هستند( همان مقامی كه خداوند در آخرت حضرت ابراهيم ع را به آن مقام می

 (305-303، ص1)اقتباس از الميزان، ج

 ج. ...

 

 

 31/5/1396  ل م جْنُونٌ إِنَّهُ  ی قُولُون  و  الذِّكْر   س مِعُوا ل مَّا بِأ بْصارِهِمْ  ل یُزْلِقُون ك  ك ف رُوا الَّذین  ی كادُ  إِنْ و    51 آیه( 68) قلم سوره( 516

 ترجمه

كه آنان كه كفر ورزیدند چيزي نمانده با چشمانشان تو را بلغزانند و زمين زنند، هنگامی كه این ذكر و حقيقت این است 

 زده[ است!گویند كه او حتما دیوانه ]جن]= قرآن[ را شنيدند؛ و می

 شهادت امام جواد ع تسليت باد

 منورتان ... مرقد من دل با كرده چه  محضرتان  به من دور از دهم می سالم
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 همسرتان ... ز امان غربت؟ و خانه ميان  است حسن غربت جنس از غربتت جنس تو

 سرتان... ها نيزه روي حداقل ندید  شكر را خدا فاطمه، را تو دید خاك به

 حنجرتان نصيب آقا نشد خنجري كه  باقی است آن شكر جاي شد تو نصيب عطش

  /5362https://t.me/shere_aeiniشاعر: مهدي مقيمی 

 1اختالف قرائت

 نكات ترجمه

 یُزْلِقُون  + ك )ضمیر مخاطب، مفعول(( + 2: لـ )الم فارقه براي تاكيدلَيُزْلِقُونَكَ

معناي م( و تقریبا ه21ص ،3ج اللغة، المقایيس در اصل به معناي لغزش چيزي از جایگاهش است )معجم« زلق»ماده 

سقوط كردن  ( و تفاوتش با زلل این است كه زلق، لغزشی است كه حتما با383ص القرآن، ألفاظ مفرداتاست )« زلل: لغزش»

 ( 345ص ،4ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقهمراه باشد )

( و 21ص ،3ج للغة،ا المقایيس ]لغزنده است[ )معجمبه معناي زمينی است كه ثبات و قراري ندارد « مَزْلَق» و «مَزْلَقَة»

 (383ص القرآن، ظألفا مفردات؛ 146ص ،2ج القرآن، معانیروید )( زمينی است كه گياهی در آن نمی40)كهف/« زَلَقاً عِيداًصَ»

است كه از نگاه تند و تيزي كه از روي حسد  این« بِأَبْصارِهِمْ  لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذِینَ یَكادُ إِنْ»در این آیه مقصود از اینكه 

 ألفاظ مفردات؛ 21ص ،3ج اللغة، المقایيس افكنند نزدیك است تو را از مكانت به در آرند و به زمين بزنند )معجمبه تو می

( كه 512ص ،10ج البيان، است )مجمع« چشم زدن: أصابة العين»( و اغلب مفسران بر این باورند كه این همان 383ص القرآن،

 معروف است.« چشم زخم»در فارسی به 

 3بار آمده است. 2این ماده در قرآن كریم 

                                                      
 ليزلقونك.  1

( نافع) مدینه اهل ، نزد«ل ی زْلِقُون ك » مجرد ثالثي فعل صورت به اما اند؛ خوانده( افعال باب از مزید ثالثي فعل) «ل یُزْلِقُون ك » صورت همین به عموما

(. 566ص عشر، األربعة اتالقرائ في المفصل است. )الكامل شده قرائت( عشره قراء از) قیقاع بن یزید ابوجعفر نزد نیز ( و511ص ،10ج البیان، مجمع)

 المحیط، ؛ البحر179ص ،3ج القرآن، معاني). است شده قرائت نیز «لیزهقونك» صورت به عیسي و اعمش و عباسابن و مسعودابن قرائت در همچنین

 (250ص ،10ج

 الخلیل و علي أبو قال شترتها و عینه شترت و حزنته و حزن مثل أنا زلقته و زلقه من جعله الیاء بفتح قرأ توضیح داده است: منمرحوم طبرسي 

 و بالهمزة الفعل أزلقه أقر من و فیه ذلك جعلت أردت دهنته و كحلته قلت إذا أنك كما حزنا فیه جعلت و شترا فیه جعلت المعنى أن إلى ذلك في یذهب

 :الشاعر قول مثله و األعداء ینظر كما البغضاء نظر إلیك ینظرون «بِأ بْصارِهِمْ ل یُزْلِقُون ك » معنى

 .األقدام مواقع یزیل نظرا  مجلس في التقوا إذا یتقارضون
آید كه یك الم اشتباه نشود، الزم مينافیه « إن»، براي اینكه با ی كادُ( إِنْمشدده بیاید و بعد از آن فعلي بیاید )« إن»مخففه به جاي « ان». وقتي  2

 (12ص ،5ج ،)للنحاس( القرآن إعرابتاكید بیاید تا بین إن نافیه و إن ایجابي كه براي تاكید است، تفاوت گذاشته شود. )

قرائت « اآلخرین ثمّ أ زْل قْن ا و»به صورت ( را 64؛ شعراء/الْآخ رین ث مَّ أ زْل فْنا و  »عباس و عبداهلل بن حرث، آیه . البته در قرائت أبيّ بن كعب و ابن 3

 (161ص ،8ج التفسیر، في المحیط البحر) شود.بار مي 3كرده كه در این صورت تعداد كاربرد این واژه در قرآن كریم، الاقل 

https://t.me/shere_aeini/5362
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 «مجنون»

را هم به همين « جن»است؛ كه  شدن مخفی و «پوشش» معناي به اصل در «جن» توضيح داده شد كه ماده 256در جلسه 

دیوانگی مبتال شده است،  و «جنون»سی است كه به ك معناي به «مجنون»اند؛ و گفته« جن»جهت كه از ما انسانها پوشيده است، 

 گمان كه شده ناميده چنين جهت این از و یا است؛ شده مخفی شخص عقل گویی است كه جهت این اش یا ازو وجه تسميه

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-27اند. كرده پيدا تسلط او بر جنيان كه است كسی دیوانه كردند می

 شأن نزول

يدیم. آنجا به بردم. در راه به مسجد غدیرخم رسحسّان جمّال ]= شتربان[ می گوید: امام صادق را از مدینه به مكه می

ي او هركس من موال»سمت چپ مسجد نگاهی كرد و فرمود: اینجا محل ایستادن رسول اهلل ص است آن موقعی كه فرمود: 

مولی ابوحذیفه( سپس نگاه به سمت دیگري كرد و فرمود: آنجا خيمه ابوفالن و فالن و سالم )« ، پس علی ع موالي اوست.هستم

د كه دارد در حدقه و ابوعبيده جراح است كه هنگامی كه دیدند او دستانش را بلند كرد به همدیگر گفتند: به چشمانش نگاه كني

 است ]گویی جن به سراغ وي آمده[. پس جبرئيل با این آیه نازل شد: زدهچرخد! گویی اینها چشمان یك جنمی

 كه هنگامی نند،ز زمين و بلغزانند از را تو چشمانشان با بود نمانده چيزي ورزیدند كفر كه آنان كه است این حقيقت و»

 «يست.در حالی كه او جز ذكري براي جهانيان ن !است[ دیوانه] زدهجن حتما او كه گویندمی و شنيدند؛ را ذكر این

 گفتم.سپس امام صادق ع به من فرمود: حسّان! اگر نبود كه تو تنها یك شتربانی، این حدیث را برایت نمی

 ،3ج ،ع طالب أبی آل مناقب؛ 5671ص ،4ج ؛ الكافی،230ص ،1ج الفقيه، یحضره ال ؛ من264ص ،3ج األحكام، تهذیب

 6883ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات ؛ تأویل2412ص ،1ج ع، األطهار األئمة فضائل فی األخبار ؛ شرح37ص

 : قَالَ الْجَمَّالِ حَسَّانَ عَنْ بَشِيرٍ  بْنِ الصَّمَدِ دِعَبْ عَنْ الْحَجَّالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ

                                                      
 در كافي به جاي محمد بن احمد بن یحیي، محمد بن یحیي ثبت شده و نیز جمله پایاني امام صادق ع را ندارد. 1
 . عبارت در این منبع اندكي متفاوت است: 2

 عن ترى: فقال المسجد، الى نظر م،خ غدیر إلى انتهى فلما مكة، الى المدینة من( السّالم علیه محمد بن جعفر) اللّه عبد أبا حملت: قال الجمّال، حسّان

 و. مواله فعلي مواله كنت من: الق و السّالم، علیه علي بید أخذ حین آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قدمي موضع كان: قال. نعم: قلت ذاك؟ المسجد یسار

 قد عینیه إلى فنظروا الوحي، غشّاهت آله، و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قام فلما سمّاهم، -قریش من أربعة فسطاط كان هاهنا: فقال األیمن، الجانب الى نظر

 ذِكْرٌ  إِلَّا هُو  ما و  ل م جْنُونٌ إِنَّهُ ی قُولُون  و  الذِّكْر  س مِعُوا ل مَّا صارِهِمْبِأ بْ ل یُزْلِقُون ك  ك ف رُوا الَّذِین   ی كادُ إِنْ و »: فیهم تعالى اللّه فأنزل. جن إال هو ما: فقالوا. انقلبتا

 «لِلْعال مِین  
 دهد جمله اخیر امام از باب رعایت تقیه بوده است:مي. این منبع سندش متفاوت است و در پایان یك جمله اضافه دارد كه كامال نشان  3

 حُس یْنِ الْ ع نِ سِن انٍ نِبْ اللَّهِ ع بْدِ ع نْ الرَّحْم نِ ع بْدِ بْنِ یُونُس  ع نْ عِیس ى بْنِ ح مَّدِمُ  ع نْ الْم الِكِي  أ حْم د  بْنُ الْحُس یْنُ ح دَّث ن ا اللَّهُ ر حِم هُ الْع بَّاسِ بْنُ مُح مَّدُ ق ال 

 كُنْتُ  م نْ ق ال  و  ع لِيٍّ ی دِبِ أ خ ذ  حِین  ص اللَّهِ ر سُولِ ق د مِ م وْضِعُ ه ذ ا ق ال  و  إِل يَّ ن ظ ر  خُمٍّ غ دِیر  ب ل غ  ف ل مَّا م كَّة  إِل ى الْم دِین ةِ مِن  ع اللَّهِ ع بْدِ أ ب ا ح م لْتُ: ق ال  الْج مَّالِ

 ق دِ  ع یْن یْهِ إِل ى انْظُرُوا ق الُوا إِبْط یْهِ ب ی اضُ ب ان  ح تَّى ی د هُ ر ف ع  ق دْ و  إِل یْهِ ن ظ رُوا ف ل مَّا لِي س مَّاهُمْ قُر یْشٍ مِنْ ن ف رٍ أ رْب ع ةُ الْفُسْط اطِ ی مِینٍ ع نْ ك ان  و  م وْل اهُ ف ع لِيٌّ م وْل اهُ

 لِلْعال مِین   ذِكْرٌ إِلَّا هُو  ما و  ل م جْنُونٌ هُإِنَّ ی قُولُون  و  الذِّكْر   س مِعُوا ل مَّا بِأ بْصارِهِمْ ل یُزْلِقُون ك  رُواك ف  الَّذِین  ی كادُ إِنْ و  اقْر أْ ف ق ال  ج بْر ائِیلُ ف أ ت اهُ م جْنُونٍ ع یْن ا ك أ نَّهُم ا انْق ل ب ت ا

 .ع نِّي ر و یْت  اإِذ  تُص دَّقُ ل ا لِأ نَّك  بِه ذ ا ح دَّثْتُك  ل م ا ج مَّالٌ أ نَّك  ل ا وْ ل  ف ق ال  مِنْك  ه ذ ا أ سْم ع نِي الَّذِي لِلَّهِ الْح مْدُ ف قُلْتُ ع ط الِبٍ أ بِي بْنُ ع لِي  الذِّكْرُ و 

http://yekaye.ir/al-hegr-15-27/
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 قَدَمِ  مَوْضِعُ اكَذَ فَقَالَ الْمَسْجِدِ مَيْسَرَةِ فِی نَظَرَ الْغَدِیرِ مَسْجِدِ لَىإِ انْتَهَيْنَا فَلَمَّا قَالَ مَكَّةَ إِلَى الَْمدِینَةِ مِنَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا حَمَلْتُ

 مَوْضِعُ  هَذَا قَالَفَ الْآخَرِ الْجَانِبِ فِی نَظَرَ ثُمَّ  عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ االهُوَ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ مَوْلَاهُ  فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ قَالَ حَيْثُ ص اللَّهِ رَسُولِ

 عَيْنَيْهِ إِلَى نْظُرُواا بَعْضُهُمْ قَالَ یَدَهُ رَافِعاً رَأَوْهُ  أَنْ فَلَمَّا لْجَرَّاحِا بْنِ عُبَيْدَةَ أَبِی وَ حُذَیْفَةَ أَبِی مَوْلَى سَالِمٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَبِی فُسْطَاطِ

 إِنَّهُ  یَقُولُونَ وَ  لذِّكْرَا سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ  كَفَرُوا الَّذِینَ یَكادُ إِنْ وَ» الْآیَةِ بِهَذِهِ ع جَبْرَئِيلُ فَنَزَلَ مَجْنُونٍ عَيْنَا كَأَنَّهُمَا تَدُورَانِ

 «لِلْعالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ ما وَ لَمَجْنُونٌ

 1.الْحَدِیثِ بِهَذَا حَدَّثْتُكَ لَمَا جَمَّالِی أَنَّكَ لَا لَوْ حَسَّانُ یَا قَالَ ثُمَّ

 حديث

له وارد شده اي هم در این مساتوان انكار كرد كه خرافیامري خرافی است. اگرچه نمی« چشم زدن»كنند بسياري گمان می

 مرغ شكستن و ...( اما اصل این مطلب وجود دارد.است )مانند تخم

 شوددر اینجا سه دسته روایت تقدیم می

 اصل چشم زدن وجود دارد، و امري خرافی نيست. دهدروایاتی كه نشان می( 1

 ماندن از چشم زخم دیگران )كه همگی تاكيد دارند بر یاد خدا( براي در امان هایی استروایاتی كه شامل توصيه( 2

 انسان چكار كند كه مبادا خودش ناخواسته دیگري را چشم بزند! روایات متعددي براي اینكه( 3

 

1 ) 

 كند.میاي را ساقط الف. از پيامبر ص روایت شده است: چشم زدن حقيقت دارد و گاه چشم زدن، قله

 380ص ،5ج البيان، مجمع

 2الحالق. تستنزل العين و حق العين أن ص النبی عن

 

حِرزي تهيه  اند. آیا براي آنهاب. روایت شده كه اسماء بنت عميس به پيامبر ص عرض كرد: فرزندان جعفر را چشم زده

 كنم؟

                                                      
 شود:. با توجه به حدیث فوق، معناي این حدیث زیر هم قابل توجه مي 1

 أ بِي ع نْ ج ابِرٍ ع نْ يِّالْمُز نِ ص بَّاحٍ ع نْ الْح ذَّاءِ ص بَّاحٍ ع نْ  الْح جَّاجِ  بْنِ مِسْم عِ ع نْ الْی م انِيِّ مُح مَّدٍ بْنِ اللَّهِ ع بْدِ ع نْ سُل یْم ان  بْنِ د أ حْم  ع نْ ی حْی ى بْنُ مُح مَّدُ

 و  س یِّد هُمْ ی ا ف ق الُوا أ ت اهُ إِلَّا ب حْرٍ ل ا و  ب رٍّ فِي أ ح دٌ مِنْهُمْ ی بْق  ف ل مْ ص رْخ ةً ودِهِ جُنُ فِي إِبْلِیسُ ص ر خ  الْغ دِیرِ ی وْم  -ع ع لِيٍّ بِی دِ ص اللَّهِ  ر سُولُ  أ خ ذ  ل مَّا: ق ال  ع ج عْف رٍ 

 آلِد م   كُنْت  أ نْت   س یِّد هُمْ ی ا اف ق الُو أ ب داً اللَّهُ  یُعْص  ل مْ  ت مَّ إِنْ فِعْلًا النَّبِي  ه ذ ا ف ع ل  ل هُمْ  ف ق ال  ه ذِهِ ص رْخ تِك  مِنْ أ وْح ش  ص رْخ ةً  ل ك  س مِعْن ا ف م ا د ه اك  ذ ا م ا  م وْل اهُمْ 

 ص رْخ ةً  إِبْلِیسُ ص ر خ   ص اللَّهِ ر سُول  ی عْنُون  م جْنُونٌ ك أ نَّهُ ر أْسِهِ  فِي ت دُور انِ ع یْن یْهِ  ت ر ى م ا أ  لِص احِبِهِ  أ ح دُهُم ا ق ال  و  الْه و ى ع نِ  ی نْطِقُ  إِنَّهُ الْمُن افِقُون  ق ال  ف ل مَّا

 الكافي،) ... بِالرَّسُول ك ف رُوا و  هْد الْع  ن ق ضُوا ه ؤُل اءِ و  بِالرَّبِّ ی كْفُرْ ل مْ و   الْع هْد  ن ق ض  آد مُ ق ال  ن ع مْ ق الُوا ق بْلُ مِنْ آلِد م  كُنْتُ  أ نِّي ع لِمْتُمْ  م ا أ  ف ق ال  أ وْلِی اء هُ ف ج م ع  بِط ر بٍ

 (344ص ،8ج
 (386ص األخالق، مكارم. )ح قٌّ الْع یْنُ و  حُم ةٍ مِنْ إِلَّا رُقْی ة  ل ا ص ق ال  و .  2
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 ن است!فرمودند: بله! اگر چيزي بتواند بر قضا و قدر سبقت بگيرد، همين چشم زد

 157ص ،(للشعيري)األخبار ؛ جامع512ص ،10ج ؛ و380ص ،5ج البيان، مجمع

 لَهُمْ؟ فَأَسْتَرْقِی أَ لْعَيْنُا تُصِيبُهُمُ جَعْفَرٍ بَنِی إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا قَالَتْ عُمَيْسٍ بِنْتَ أَسْمَاءَ أَنَّ

 1الْعَيْنُ لَسَبَقَتِ الْقَدَرَ یَسْبِقُ ءٌشَیْ كَانَ فَلَوْ نَعَمْ قَالَ

 

 ج. از اميرالمومنين ع روایت شده است:

قيقت ندارد، ح)فال بد( « طيره»چشم زدن حقيقت دارد، حِرز حقيقت دارد، سحر حقيقت دارد؛ فال نيك حقيقت دارد؛ اما 

اري ست؛ سو)انتقال بدي از كسی به دیگري( حقيقت ندارد؛ و بوي خوش بهبوددهنده است، عسل بهبوددهنده ا« عدوي»

 بهبوددهنده است؛ و نگاه به سبزي بهبوددهنده است.

 400 البالغه، حكمت نهج

 وَ نُشْرَةٌ الطِّيبُ وَ بِحَقٍّ لَيْسَتْ الْعَدْوَى وَ بِحَقٍّ لَيْسَتْ الطِّيَرَةُ وَ حَقٌّ الْفَأْلُ وَ حَقٌّ السِّحْرُ وَ حَقٌّ الرُّقَى وَ حَقٌّ الْعَيْنُ ع قَالَ وَ

 .2نُشْرَة الْخُضْرَةِ إِلَى النَّظَرُ وَ نُشْرَةٌ الرُّكُوبُ وَ نُشْرَةٌ الْعَسَلُ

 

2) 

 الف. از امام صادق ع روایت شده است:

رون رود برانگيز بود، پس هنگامی كه خواست از منزل بيهنگامی كه كسی یكی از شما را چنان تهنيت گفت كه اعجاب

يزي به او ضرر نخواهد شود( بخواند كه به اذن خداوند متعال چشروع می« قُل أعوذُ»اس، كه با هاي فلق و نمُعَوِّذَتَيْن )سوره

 زد.

 386ص األخالق، مكارم

 الصادق ع قَالَ وَ

 .الَىتَعَ  اللَّهِ بِإِذْنِ ءٌشَیْ  یَضُرُّهُ لَا فَإِنَّهُ لْمُعَوِّذَتَيْنِا مَنْزِلِهِ مِنْ یَخْرُجُ حِينَ فَلْيَقْرَأْ تُعْجِبُهُ تَهْيِئَةً أَحَدُكُمْ تَهَيَّأَ إِذَا

 

                                                      
 از امام صادق ع روایت شده است: 414ص األخالق، . شبیه این فرمایش پیامبر ص در مكارم 1

 الْع یْنُ  س ب ق تْهُ الْق دْر  ی سْبِقُ ءٌش يْ ك ان  ل وْ: ق ال  ع الصَّادِقِ ع نِ
 :است شده روایت ص پیامبر . و نیز از 2

 !كندمي دیگ راهي را شتر و قبر، روانه را كسي گاه زدن، چشم همان

 386ص األخالق، مكارم ؛157ص ،(للشعیري)األخبار جامع

 .الْقِدْر  الْج م ل  تُدْخِلُ و  الْق بْر   الرَّجُل  ل تُدْخِلُ  الْع یْن  إِنَّ ص اللَّهِ ر سُولُ ق ال 
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ر داد و ب. از امام صادق ع روایت شده است كه اميرالمومنين ع فرمودند: پيامبر ص براي حسن و حسين حِرزي قرا

 فرمود: 

 حاسِدٍ  شَرِّ مِنْ وَ ةٍلَامَّ  عَيْنٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ وَ الْهَامَّةِ وَ السَّامَّةِ شَرِّ مِنْ عَامَّةً كُلِّهَا الْحُسْنَى أَسْمَائِهِ وَ التَّامَّاتِ  اللَّهِ بِكَلِمَاتِ أُعِيذُكُمَا»

و هامَّة )حيوانات  شان، از شر سامّة )مرگ(دهم به كلمات تام خداوند و اسماء حُسناي او، همگیحَسَدَ: شما را پناه می إِذا

 «زهردار( و از شر هر چشم بد و از شر هر حسود

 داد.ر میص به ما رو كرد و فرمود: حضرت ابراهيم این گونه اسماعيل و اسحاق را در پناه ]خدا[ قراسپس پيامبر 

 569ص ،2ج الكافی،

 ع: الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ أَبِی عَنْ الْقَدَّاحِ عَنِ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 مِنْ وَ الْهَامَّةِ وَ السَّامَّةِ شَرِّ مِنْ عَامَّةً كُلِّهَا الْحُسْنَى أَسْمَائِهِ وَ التَّامَّاتِ اللَّهِ بِكَلِمَاتِ أُعِيذُكُمَا فَقَالَ حُسَيْناً وَ حَسَناً ص النَّبِیُّ رَقَى

 1.ع إِسْحَاقَ  وَ إِسْمَاعِيلَ -إِبْرَاهِيمُ یُعَوِّذُ  كَانَ هَكَذَا فَقَالَ إِلَيْنَا ص النَّبِیُّ الْتَفَتَ ثُمَّ حَسَدَ إِذا حاسِدٍ شَرِّ مِنْ وَ لَامَّةٍ عَيْنٍ كُلِّ شَرِّ

3 ) 

 الف. از امام صادق ع روایت شده است:

در مورد  چشم زدن حق است، و در مورد آن، نه از خودت بر خودت ایمن باش و نه از خودت بر دیگران؛ پس هرگاه از

الْعَظِيمِ: هر چه خدا بخواهد، كه هيچ  عَلِیِّالْ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما»ان شدي ]كه مبادا چشم زده باشی[ سه بار بگو: آن نگر

 « بردنيرویی جز به ]خواست[ خداوند علیِّ عظيم كاري پيش نمی

 386ص األخالق، مكارم

 ذَلِكَ مِنْ شَيْئاً خِفْتَ فَإِذَا غَيْرِكَ عَلَى مِنْكَ لَا وَ نَفْسِكَ عَلَى مِنْكَ تَأْمَنُهَا لَيْسَ وَ  حَقٌّ الْعَيْنُ َقالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رُوِيَ

 2.ثَلَاثاً الْعَظِيمِ الْعَلِیِّ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما فَقُلْ

 

ر آن تكبير باش دید كه[ او را به اعجاب درآورد، چيزي از برادر ]ایمانیب. از امام صادق ع روایت شده است: هركس 

 زدن حقيقت دارد.گوید؛ چرا كه چشم

                                                      
 . دعاهاي دیگري نیز در این راستا آمده مانند: 1

 ذ ا الْك رِیمِ الْو جْهِ و  الْق دِیمِ م نِّالْ و  الْع ظِیمِ الس لْط انِ  ذ ا ی ا اللَّهُمَّ ص النَّبِيِّ ع نِ م رْوِیَّةً لِلْع یْنِ أ یْضاً الْعُوذ ة  ه ذِهِ السَّمْع انِي  مُظ فَّرٍ بْنِ مُح مَّدِ بْنُ الْك رِیمِ ع بْدُ ذ ك ر 

 (220ص للكفعمي، المصباح. )الْإِنْسِ  أ عْیُنِ و  الْجِنِّ أ نْفُسِ مِنْ الْحُس یْنِ و  الْح س نِ ع افِ الْمُسْت ج اب اتِ الدَّع و اتِ و  التَّامَّاتِ الْك لِم اتِ

 (380ص ،5ج البیان، مجمع. )ی شْفِی ك  هُاللَّ ح اسِدٍ ع یْنِ كُلِّ مِنْ أ رْقِیك  اللَّهِ بِسْمِ هي و الرقیة علمه و اهلل رسول رقى( ع) جبرائیل أن روي

 الْع یْن   إِنَّ مُع مَّرُ ی ا لِي ف ق ال   یْه اإِل  ف ن ظ ر  بِه ا ف أُعْجِب  اتَّخ ذْتُه ا ف ل مَّا غ الِی ةً ل هُ تَّخِذ أ  أ نْ ف أ م ر نِي ن ف ق اتِهِ ع ل ى بِخُر اس ان  ع الرِّض ا م ع  كُنْتُ: ق ال  خ لَّادٍ بْنِ مُع مَّرِ ع نْ

 (386ص األخالق، مكارم) .الْق ارُور ةِ غِل افِ فِي اجْع لْه ا و  الْكُرْسِيِّ آی ة  و  الْمُع وِّذ ت یْنِ و  أ ح دٌ اللَّهُ هُو  قُلْ و  الْح مْد  رُقْع ةٍ فِي ف اكْتُبْ ح قٌّ
 مطلب بدین صورت آمده است: 564ص ،4ج الجامع، جوامع . در تفسیر 2

 .ءٌش يْ  ی ضُرَّهُ ل مْ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّة  ال اللَّهُ اء ش ما اللَّهُ  اللَّهُ ف ق ال  یُعْجِبُهُ ش یْئاً  ر أ ى م نْ: قال -آله و علیه اللّه صلّى -النّبىّ أنّ: أنس عن



249 

 121ص السالم، عليهم األئمة طب

 اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْبَجَلِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْعَبْدِيُّ هَارُونَ بْنُ زِیَادُ حَدَّثَنَا: قَالَ مِهْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنُ مُحَمَّدُ

 1.حَقٌّ الْعَيْنَ فَإِنَّ عَلَيْهِ فَلْيُكَبِّرْ الْمُؤْمِنِ أَخِيهِ مِنْ ءٌشَیْ أَعْجَبَهُ مَنْ: قَالَ ع

 تدبر

 «لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ مِعُواسَ لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ إِنْ وَ( »1

شنوند، چنان با كند، میورزند، چنان عناد دارند كه وقتی سخنی كه آنان را متذكر به حق و حقيقت میكسانی كه كفر می

ن بزنند و زمينگرند كه نزدیك است با تندي نگاهشان او را از جایش بلغزانند و بغض و عداوت و انكار به پيامبر ص می

 (513ص ،10ج البيان، مجمعگویند او حتما دیوانه است. )می

 !خواهد صبر داشته باشد و مانند یونس آنها را رها نكندخداوند در برابر چنين مردمانی از پيامبر ص می

 

 «بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ إِنْ وَ( »2

 امبر چشم زخمی برسانند.نزدیك است كافران به پي

 زخمبحثی درباره چشم

دارد؛ و از حسن بصري نقل شده « چشم زخم»این آیه از آیاتی است كه از قدیم معروف بوده كه داللت بر وقوع مساله 

 . (5132ص ،10ج البيان،مجمعكه براي دفع چشم زخم، این آیه و آیه بعد را بخوانند )

 و بلخی و حسن و سدي و ضحاك و هقتاد و عباسابنعالوه بر این آیه، بسياري از صحابه و تابعين و مفسران مانند 

ه فرزندانش ( بر این باورند كه وقتی حضرت یعقوب ب40ص ،1ج ،(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن ... )متشابه و رمانی

 ترسيد.چشم زخم بر آنان می (، چون از67گفت از یك در وارد مصر نشوید )یوسف/

دهند كه این ظاهرا اند توضيح میعالمه طباطبایی پس از اشاره به اینكه عموم مفسران این آیه را درباره چشم زدن دانسته

شود و در روایات اي بر نفی آن وجود ندارد و بلكه شواهدي هم بر تایيد آن یافت مینوعی تاثير نفسانی است كه دليل عقلی

 (388، ص19[ و لذا دليلی براي انكارش نيست. )الميزان، ج1اوان اشاره شده ]حدیثهم فر

                                                      
 :است آمده این مضمون چنین 386ص األخالق، مكارم . در 1

 .ح قٌّ الْع یْن  ف إِنَّ ع ل یْهِ ف لْیُب ارِكْ ءٌش يْ  أ خِیهِ مِنْ أ عْج ب هُ  م نْ: ق ال  ع ع نْ الرضا و 

 آمده است: 121ص السالم، علیهم األئمة و اصل مساله یاد كردن خداست چنانكه در طب

 ع نِ  ل كُمْ نُبِش  ل وْ : ال ق  أ نَّهُ ع الصَّادِقِ اللَّهِ ع بْدِ  أ بِي ع نْ الْج مَّالِ  ص فْو ان  نْع  مُخْت ارٍ بْنِ  الْح س نِ ع نِ  عِیس ى بْنُ عُثْم انُ ح دَّث ن ا: ق ال  الْم كِّي  م یْمُونٍ بْنُ  مُح مَّدُ

 ل مْ اللَّه  ذ ك ر  إِذ ا ف إِنَّهُ ذ لِك  فِي ه اللَّ ف لْی ذْكُرِ ءٌش يْ أ خِیهِ  مِنْ أ عْج ب هُ ف م نْ  ح قٌّ الْع یْنُ ق ال  ص هِاللَّ ر سُول  إِنَّ أ ل ا ح قٌّ الْع یْن  لِأ نَّ بِالْع یْنِ م وْت اكُمْ أ كْث ر  أ نَّ ل ر أ یْتُمْ الْقُبُورِ

 .ی ضُرَّهُ
 ی قُولُون  و  الذِّكْر   س مِعُوا ل مَّا بِأ بْصارِهِمْ ل یُزْلِقُون ك  ك ف رُوا الَّذِین  ی كادُ  إِنْ و   الْآی ة  ه ذِهِ  الْإِنْس انُ ی قْر أ  أ نْ الْع یْنِ إِص اب ةِ د و اءُ الْح س نُ  ق ال   الزَّجَّاجِ  و   الْف رَّاءِ ع نِ .  2

 و بسیاري از كتب دیگر نیز از وي روایت شده است.157ص ،(للشعیري)األخبار جامعهمچنین در  .لِلْعال مِین  ذِكْرٌ إِلَّا هُو  ما و  ل م جْنُونٌ إِنَّهُ
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ها باور به وجود چنين هایی مثل هيپنوتيزم و اثبات نيروهاي مغناطيسی در برخی نگاهامروزه با پيدا شدن و رواج پدیده

، پرهيز از افتادن در خرافاتی است كه پيرامون اي كه باید مد نظر قرار دادچيزي دیگر با مشكل چندانی مواجه نيست؛ اما نكته

 این مساله پدید آمده است.

واج خرافات مهيا رينه براي ها با اموري مواجه شوند كه وجه ماورایی و غيبیِ آن غلبه داشته باشد، زمهمواره هرجا انسان

و با –اصل مساله  ود؛ و نه به خاطر پذیرششود و باید مراقب بود كه نه به خاطر خرافاتی كه رخ داده، اصل مساله انكار شمی

 اي ميدان دهيم.به هر خرافه -توجه به اینكه تحليل علمی هنوز در این عرصه ناتوان است 

همانند تمام حوادث  –دهد این است كه یك انسان خداباور، این حادثه را آنچه مروري بر روایات در اختيار ما قرار می

بيند؛ و همانند هر امر ناخوشایندي، مهمترین راه مواجهه با آن را توكل بر خداوند و هی نمیخارج از قدرت ال –عالم خلقت 

 (2داند. )حدیثیاري جستن از او می

 زخم در جامعهشناسی چشمآسیب

هاي چندي را در جامعه ما رقم زده است؛ از زخم از آنجا كه با خرافات گره خورده، آسيبرسد باور به چشمبه نظر می

 له:جم

 مرغ شكستن و ... .اي از اعمال خرافی مانند تخم( رواج پاره1

 ها باید مطالبه دليل كرد: آیا واقعا دليل علمی یا سخنی از معصومان بر این موارد رسيده است؟در این زمينه

قرار نگيرند، همواره  زخمها: متاسفانه بسياري از افراد از ترس اینكه مورد چشمها و بدبينینماییاي زشت( رواج پاره2

هایی كه برایشان ها و نعمتكنند، اما از بازگو كردن خوبیها و مشكالت زندگی خود را با آب و تاب فراوان بازگو میبدي

 كنند؛ و تدریجا این امر موجب رواج بدبينی و تزریق نگاه منفی در جامعه گردیده است. پيش آمده خودداري می

: تنها درباره نعمت فَحَدِّث رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»دهد اسالم است. قرآن كریم صریحا دستور میقطعا چنين رویكردي منطق 

هایی كه بر انسان وارد شده است، بسيار مورد مذمت (. در روایات هم بازگو كردن مصيبت11)ضحی/« پروردگارت سخن بگو

 اند.موثر دانسته هاقرار گرفته و همين بازگو كردن را در تثبيت آن مصيبت

 ( رواج بدبينی به انسانهاي دیگر از ترس اینكه مبادا آنها چشمشان شور باشد.3

: از إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثيراً اجْتَنِبُوا»در منطق قرآن كریم، بدگمانی یكی از گناهان، و گاه از گناهان كبيره است: 

(. در روایات یافت نشد كه راهی براي پيدا كردن 12)حجرات/« كه برخی از گمانها گناه استبسياري از گمانها پرهيز كنيد 

زخم زده مطرح كنند یا افراد را به چنين امري تشویق كنند. فضاي آیات و روایات تاكيد بر برادري ایمانی در كسی كه چشم

 جامعه است.

 باور مسلمانان( اولویت یافتن امور غير اساسی به جاي امور اساسی در 4

زخم آمده باشد همين یك آیه است؛ و در ذیل همين آیه هم تنها سخنی در قرآن كریم اگر تعبير مستقيمی درباره چشم 

زخم این آیه را بخوانيد. اما متاسفانه این آیه به یكی از شعارهاي از حسن بصري )و نه از معصومان( نقل شده كه براي دفع چشم

ها نقش بسته است؛ در حالی كه تعظيم شعائر )شعارهاي است و بر سر در یا روي دیوار بسياري از خانه مهم در جامعه بدل شده
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دهد تابلو و نماد خویش قرار دهيم. شهيد مطهري در اسالمی( به این است كه آیاتی كه اصول اندیشه اسالمی ما را نشان می

 یَكادُ  إِنْ وَ »اند[ بيند، ]این آیه را تابلو كردهنسان یك لوسی و ننري میها ادر برخی از خانه»كنند: اي چنين تعبير میسخنرانی

ایم. این شعار نيست. شعار زخم نزنند این را آنجا نصب كردهیعنی براي اینكه ما را چشم« بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ

« كنيد.دهيد و یك اصل از اصل اسالمی را اثبات میسالم را نشان میاسالمی یعنی آنچه كه به وسيله آن وابستگی خودتان به ا

 (190)پانزده گفتار، ص

 

 «لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ یَكادُ إِنْ وَ( »3

 (192، ص10كينه دشمن جدي است، باید به هوش بود؛ و لبه تيز حمله دشمن، رهبر جامعه اسالمی است. )تفسير نور، ج

 

 «لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ یَقُولُونَ وَ الذِّكْرَ سَمِعُوا لَمَّا بِأَبْصارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ كَفَرُوا الَّذینَ كادُیَ إِنْ وَ( »4

 است؟[ زدهجن] دیوانه حتما چشم بزنند؛ و اینكه گفتند او خواستند پيامبر ص راچه ارتباطی هست بين اینكه آنها می

 (76، ص7التفاسير، ج. )حجةاوست مددكار جن و گرفته الهام جن از گفتند او ،نيفتاد مؤثر شانزخمچشم چون الف.

شد، او را دیوانه ب. براي اینكه توجيه كنند مخالفت و كينه و حسد خود نسبت به وي را، كه موجب چشم زدن ایشان می 

 خواندند.

 ان حمله كردند.آمد، هم با چشم و هم با زبج. وقتی با گوش شنيدند و از دستشان كاري برنمی

 د. ...

 

 «لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ یَقُولُونَ( »5

 (2)قلم/« بِمَجْنُون رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ ما»ابتداي سوره از پيامبرش دفاع كرد و فرمود كه بحمداهلل تو مجنون نيستی: 

 فرماید: این كافران پيامبر را مجنون خواندند.در اینجا می

 (389، ص19سوره بر ابتداي سوره منطبق گردید )الميزان، جالف. بدین وسيله پایان 

 (192، ص10ب. نشان داد كه در برابر تهمت به اولياي خدا باید از آنها دفاع كرد. )تفسير نور، ج

ج. شاید از این شباهت شروع و خاتمه، بتوان محور سوره را شناسایی كرد: دفع تهمت مجنون بودن از پيامبر ص و نشان 

اند، واقعا خودشان )كه آیا كسانی كه این اندازه غيرمنطقی - 512بندي پایان جلسهتوضيح در جمع -منطقی شدید كفار دادن بی

 دیوانه نيستند؟!(

ها: بر اساس یك منطق و زاویه دید، پيامبر ص قطعا دیوانه نيست؛ و د. نشان دادن شدت تقابل دو منطق در تحليل انسان

 د دیگر، پيامبر حتما دیوانه است.بر اساس تحليل و زاویه دی

 ه. ...
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 تاملی با خویش

واقعا چه كسی »( بحثی شد كه  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-2 5تدبر 468در ذیل همان آیه ابتداي سوره )جلسه

 رفتارهاي منطق و نكند رفتار آنها شبيه كه گویندمی دیوانه كسی به مردم شناسی،جامعه لحاظ به و اشاره شد كه « دیوانه است

 .نكنند درك را وي

 اكنون لحظه اي با خویش درنگ كنيم: 

دانيم؟! آیا منطق او در زندگی را قبول داریم؛ یعنی مثال تحمل آن آیا نعوذ باهلل ما در عمق جان خود، پيامبر را دیوانه نمی

هایی از جانب كافران، و اینكه با این حال، مانند حضرت ورزيها و لجاجتتوزيها در راه خدا و دیدن چنين كينههمه سختی

خسته شود؟! اگر واقعا منطق او را قبول داریم، چه اندازه  -نفر 2سال تبليغ، و ایمان آوردن تنها  33بعد از  –یونس نباشد كه 

كنيم مان حاضریم بر اساس این منطق رفتار كنيم؟ در یك كالم، آیا زندگی خود را بر مدار خدا و دستوراتش تنظيم میدر زندگی

 یا بر اساس راحتی و دلخواه خویش؟!

 انه است؟واقعا، چه كسی دیو

 

 

 1/6/1396   1438الحجهذي 1                          لِلْعال مین  ذِكْرٌ  إاِلَّ هُو  ما و    52 هی( آ68قلم )سوره ( 517

 ترجمه

 و حال آن كه او نيست مگر ذكري براي جهانيان.

 نکات ترجمه

 «ذِکْرٌ»

شود كه موجب یادآوري و حضور چيزي در ذهن میذكر هم به معناي حضور چيزي در حافظه، و هم به معناي آن چيزي »

 درباره این ماده به تفصيل توضيح داده شد. 465رود و در جلسهبه كار می

19-73-muzzammil-http://yekaye.ir/al/  

 «الْعالَمینَ»

توضيح داده  222چه معنا و خاستگاهی دارد، در جلسه« عالَم»ماده، و نيز اینكه است و درباره این « علم»از ماده « عالَم»

 .شد

/032-baqare-http://yekaye.ir/2 
 توان ترجمه كرد.می« هاجهان»به  و هم« جهانيان»به هم را « العالَمين»اشاره شد كه  36همچنين در جلسه

/2-1-alketab-http://yekaye.ir/fateha 

http://yekaye.ir/al-qalam-68-2/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19/
http://yekaye.ir/2-baqare-032/
http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
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 حديث

همانا آن ذكري براي  تُسْئَلُونَ: فَسَوْ وَ لِقَوْمِكَ وَ لَكَ لَذِكْرٌ إِنَّهُ »( از امام صادق ع درباره سخن خداوند تبارك و تعالی: 1

 ( فرمودند:44)زخرف/« قرار خواهند گرفتتو و قومت است و بزودي مورد سوال 

 شویم.ذكر، قرآن است؛ و ما قوم او هستييم؛ و مایيم كه مورد سوال واقع می

 211ص ،1ج الكافی،

 وَ » تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ يْلِالْفُضَ عَنِ رِبْعِیٍّ  عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 قَالَ  «تُسْئَلُونَ  سَوْفَ وَ لِقَوْمِكَ وَ لَكَ لَذِكْرٌ إِنَّهُ

 .الْمَسْئُولُونَ نَحْنُ وَ قَوْمُهُ نَحْنُ وَ الْقُرْآنُ الذِّكْرُ 

 

« ایددانستهمیبپرسيد اگر كه نپس، از اهل ذكر »فرماید ( از امام باقر ع درباره سخن خداوند تبارك و تعالی كه می2

 ( فرمودند:43)نحل/

 شوند.اند كه مورد سوال واقع میهستند؛ و آنان« اهل ذكر»ذكر قرآن است، و خاندان رسول اهلل ص، 

 42ص ،1ج الدرجات، بصائر

 سْئَلُوافَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ  عَاصِمِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنُ السِّنْدِيُّ حَدَّثَنَا

 قَالَ تَعْلَمُونَ ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ

 1.الْمَسْئُوُلونَ هُمُ وَ الذِّكْرِ أَهْلُ ص اللَّهِ رَسُولِ آلُ وَ الْقُرْآنُ الذِّكْرُ

 

 پرسيد: چند اسم براي حضرت محمد ص در قرآن آمده است؟گوید: امام صادق ع از من ( كلبی می3

 گفتم: دو یا سه اسم.

( 144عمران/آل)« محمد نبود مگر رسولی كه قبل از او هم رسوالنی آمدند»فرمود: كلبی! ده اسم براي ایشان آمده است: 

.... 

هاي حضرت محمد هم اسمی از اسم« رذك»( و 11-10)طالق/...« را فرستاد، رسولی را كه « ذكر»و خداوند به سوي شما »

 هستيم؛ پس اي كلبی! هر چه برایت پيش آمده از ما بپرس.« اهل ذكر»ص است؛ و ما 

 و بپرسم!اام نداشتم كه از گوید: پس به خدا سوگند همه قرآن را فراموش كردم و چيزي از آن را در حافظهكلبی می

                                                      
 . این روایت هم قابل توجه است: 1

 و   ج ابِرٍ بْنِ اعِیل إِسْم  ع نْ سِن انٍ بْنِ  مُح مَّدِ ع نْ ج مِیعاً الْحُس یْنِ  بْنُ  ح مَّدُمُ و  ی حْی ى بْنُ مُح مَّدُ و  عِیس ى بْنِ مُح مَّدِ ع نْ س هْلٍ ع نْ غ یْرُهُ و  الْحُس یْنِ بْنُ  مُح مَّدُ

 و   الذِّكْرُ  هُو  الْكِت ابُ ق ال  مُون ت عْل  ال كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أ هْل  ف سْئ لُوا ذِكْرُهُ ج لَّ ق ال   و  ... ق ال ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ الدَّیْل مِ  أ بِي بْنِ الْح مِیدِ ع بْدِ ع نْ  ع مْرٍو بْنِ  الْك رِیمِ ع بْدِ

 لِتُب یِّن  الذِّكْر   إِل یْك   نْز لْناأ  و  -ت ع ال ى و  ت ب ار ك  ف ق ال  ذِكْراً  الْقُرْآن  ج لَّ و  ع زَّ اللَّهُ  س مَّى و  الْجُهَّالِ  بِسُؤ الِ  یُؤْم رُوا ل مْ  و   بِسُؤ الِهِمْ ج لَّ  و  ع زَّ  اللَّهُ  أ م ر  ع مُح مَّدٍ  آلُ أ هْلُهُ

 (295ص ،1ج الكافي،) ...تُسْئ لُون س وْف  و  لِق وْمِك  و  ك ل  ل ذِكْرٌ إِنَّهُ و  -ج لَّ و  ع زَّ  ق ال  و « 2» ی ت ف كَّرُون  ل ع لَّهُمْ و  إِل یْهِمْ نُزِّل  ما لِلنَّاسِ
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 512ص ،1ج الدرجات، بصائر

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْكَلْبِیِّ عَنِ[ فِسِیِ الطَّنَا] الطيافی حَمَّادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْمَشَ عَنْ هَاشِمٍ بْنُ يمُإِبْرَاهِ حَدَّثَنَا

 خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ ما وَ» أَسْمَاءَ عَشَرَةُ لَهُ كَلْبِیُّ یَا فَقَالَ ثَلَاثٌ أَوْ اسْمَانِ قُلْتُ قَالَ الْقُرْآنِ فِی اسْمٌ لِمُحَمَّدٍ كَمْ لِی قَالَ

  1« ...الرُّسُلُ  قَبْلِهِ مِنْ

 قَالَ  لَكَ  دَابَ عَمَّا كَلْبِیُّ یَا فَاسْأَلْ الذِّكْرِ أَهْلُ نَحْنُ وَ ص دٍمُحَمَّ أَسْمَاءِ مِنْ اسْمٌ فَالذِّكْرُ «رَسُولًا ذِكْراً إِلَيْكُمْ اللَّهُ أَنْزَلَ قَدْ» وَ

 .عَنْهُ أَسْأَلُهُ حَرْفاً مِنْهُ حَفِظْتُ فَمَا كُلَّهُ الْقُرْآنَ اللَّهِ وَ فَأُنْسِيتُ

 تدبر

 «لِلْعالَمينَ  ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ( »1

 مقصود از این آیه چيست؟

 دانست؛ آنگاه :« قرآن كریم»توان را می «هُوَ: او»الف. مرجع ضمير 

حصول القائات كردند منظورشان این بود كه قرآن مزده( معرفی میكافران پيامبر را مجنون )جن. در آیه قبل، كه 1الف.

، 19ميزان، جخواهد بفرماید: چنين نيست، بلكه قرآن مایه تذكري براي عالميان است )الشياطين جن است؛ و این تعبير می

 (250، ص10باشد. )البحر المحيط، جطان نمی(؛ و واضح است كه آنچه مایه تذكر است، از جنس القاي جن و شي389ص

نين چيزي و مایه شرافت است؛ یعنی این قرآن تا قيامت مایه شرافت جهانيان است و چ« شرف». ذكر به معناي 2الف.

 (513، ص10البيان، جدهد كه آورنده آن مجنون و دیوانه نيست. )مجمعنشان می

 . ...3الف.

 تواند شخص پيامبر ص باشد؛ آنگاه:بارت میدر این ع «هُوَ: او»مرجع ضمير ب. 

به راه سعادت  است؛ یعنی این پيامبر تنها مایه شرافتی براي جهانيان است چرا كه آنها را« شرف». ذكر به معناي 1ب.

 (513، ص10البيان، جگویيد. )مجمعكند و از ضاللت بازمی دارد؛ آنگاه چگونه به چنين كسی دیوانه میهدایت می

اندازد ]آنگاه .. میر به همان معناي یادآوري است؛ یعنی این پيامبر تنها شما را به یاد آخرت و ثواب و عقاب و .. ذك2ب.

 (513، ص10البيان، جزده و تحت تاثير القائات شيطان است؟! )مجمعآیا معتقدید چنين كسی جن

 . ...3ب.

 ج. ...

 

 «لِلْعالَمينَ ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما .... وَ الذِّكْرَ سَمِعُوا لَمَّا( »2

 استفاده كرد؟« ذكر»چرا هم در آیه قبل و هم در این آیه از تعبير 

                                                      
 الْقُرْآنِ  و   یس و  لِت شْقى الْقُرْآن  ع ل یْك  أ نْز لْنا ما طه و   لِب داً ع ل یْهِ ی كُونُون  كادُوا ی دْعُوهُ  اللَّهِ  ع بْدُ  قام  ل مَّا و   أ حْم دُ اسْمُهُ ب عْدِي مِنْ  ی أْتِي بِر سُولٍ  مُب شِّراً  و  .  11

 الْمُدَّثِّرُ  أ ی ه ا یا و  الْمُزَّمِّلُ أ ی ه ا یا و  بِم جْنُونٍ ر بِّك  بِنِعْم ةِ أ نْت  ما و  ی سْطُرُون  ما و  الْق ل مِ و  ن و  مُسْت قِیمٍ صِراطٍ ع لى الْمُرْس لِین  ل مِن  إِنَّك  الْح كِیمِ
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 كند یك چيز است و بس:الف. همه كاري كه پيامبر و قرآن براي ما جهانيان می

 ایم، از یادمان رفته است.یادآوريِ حقيقتی كه، چون از آن فاصله گرفته

 تذکر یا کسب اطالعات جدید؟

دهند مان توضيح مییابيم؛ یا وقتی برايكنيم خودمان میاید كه بسياري از مطالب تفسيري را وقتی تدبر میا دقت كردهآی

 یافتيم؟!كردیم آن را درمیبينيم كه واقعا آن مطلب در دل آن آیه نهفته بوده و اگر خودمان هم دقت میمی

دهند و با این تذكر حواسمان را جمع، و ویند؛ بلكه به ما تذكر مییعنی این گونه نيست كه لزوما مطلب جدیدي به ما بگ

یابيم؛ و چقدر تفاوت است بين دانستن یك مطلبی كه اصال درمی« خودمان»چشم و گوشمان را بازتر كرده، و آن حقيقت را 

 شویم.تذكر متوجه آن میاش هيچ نمی دانسته ایم )مثال اطالع از موجودي در كره مریخ(، و دانستن مطلبی كه با درباره

 شناسینکته تخصصی انسان

مند ساخته، كه این حقيقت، حتی برتر از فرشتگان مقرب الهی است، چرا خداوند ما انسانها را از حقيقتی به نام روح بهره

ه همه تواند منعكس كنندكه همه فرشتگان هم مامور به سجده بر او شدند. این حقيقت، همچون آیينه عظيمی است كه می

 شود.حقایق عالم باشد، اما غبار زندگی در دنيا چنان روي آن را گرفته، كه چيزي در آن دیده نمی

یابيم كه شاید آن مقدار كه نياز به تذكر و یادآوري و غبارروبی از این آیينه داریم، نيازمند اگر این را جدي بگيریم درمی

اند و پيامبري چون حضرت محمد ص و كتابی ر ما به ودیعه نهادهتالش براي كسب علم جدید نداریم. همه حقایق را د

 همچون قرآن باید بياید تا با تذكر دادن به ما، ما را متوجه آن حقایقی كند كه در درون خویش داشته بودیم.

 تاملی با خویش

ه انسانها گمان كنند غلبه فضاي علوم تجربی از سویی، و انفجار اطالعات در دوره مدرن از سویی دیگر، موجب شده ك

 شان بيفزایند.شان این است كه دائما بر اطالعاتكه مهمترین وظيفه معرفتی

بدان نيازمندیم، یادآوري و جدي گرفتن حقایق « دانستن مطالب جدید»رسد آنچه ما انسان ها بسيار بيشتر از اما به نظر می

 ده غفلت بر آنها سایه انداخته است.عظيمی است كه در عمق وجود خویش بدانها علم داریم، اما پر

شاید بدین جهت است كه پيامبر اسالم ص به عنوان آخرین و برترین پيامبر خدا، و قرآن به عنوان آخرین و برترین پيام 

 اند.معرفی كرده« تذكر دادن به جهانيان»آسمانی، وظيفه خود را تنها و تنها 

 

 «لِلْعالَمينَ  ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ( »3

 و نفرمود مثال ذكر للناس، یا ذكر للذین آمنوا، یا ... ؟« ذكر للعالمين»چرا فرمود 

است. و براي چنين انسانی راهكار « جهانی»دارد و « جهان»قرآن مایه تذكر است براي انسان، به عنوان موجودي كه 

 بيند.نی صرفا افق غریزه و تامين نيازهاي غریزي( میدهد؛ نه صرفا براي موجودي كه خود را در افق حيوان )یعزندگی می
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مند بودن و جهانی بودنِ خویش را انكار كند، )=كفر ورزیدن( قرآن برایش بيش از سخنان به تعبير دیگر، اگر انسانی جهان

 یك دیوانه جلوه نخواهد كرد!

 شناسینکته تخصصی انسان

هستند. این مطلب « جهانی»دارند و « جهان»اند كه ها موجوداتینها این است كه انساهاي خاص انسانیكی از ویژگی

 الاقل به دو معنا قابل توجه است:

 نهایت جهان را برای او مهیا نموده است:الف. برخورداری انسان از اختیار، امکان ایجاد بی

مه حكمفرما بود كه صرفا كردند، یعنی یك نظمِ علت و معلولیِ واحدي بر همی زندگی« جهان»همه موجودات در یك 

بينی توانست پيشتوانست احصاء كند، تمام وقایع عالم تا انتها را میاگر كسی این نظم، و تاثير و تاثرات بيرونی اشياء را می

ه را آن گونه ك« جهان»نماید. اما خداوند با آفرینش انسان و دادن اختيار به او، امكان این را براي انسان مهيا كرد كه هركس 

خواهد رقم بزند؛ و صرفا بر اساس تاثيرات عوامل بيرونی و عوامل ناخودآگاه درونی )مانند غریزه( رفتار نكند؛ و خودش می

آید، چون این امكان براي هر انسانی مهيا شد، به ازاي هر انسان، و بلكه به ازاي هر انسان در هر اقدامی، یك جهان پدید می

بود. پس ورود انسان به دنيا همان و پيدا شدن ا انتخاب نكرده بود،  جهان به صورتی دیگر میكه اگر آن انسان، آن اقدام ر

 همان. « هاجهان»

 4، تدبر36تر است و قبال در جلسه فهمساده« هاي اجتماعیجهان»)این مطلب در خصوص مفهوم 

2-1-alketab-http://yekaye.ir/fateha/ 29-6 2، تدبر403و جلسه-ankaboot-http://yekaye.ir/al/ )توضيحاتی گذشت 

 خویش پیرامون زمان و مکان در فقط نه کندمی زندگی «جهان» در انسانی ب. هر

ان رسيدن به معرفتی فراتر از محدوده مكانی و زمانی و حواس خویش، و نيز به دليل نسان به خاطر برخورداري از امكا

هایی از عالم را براي هر برخورداري از واقعيتی به نام زبان )كه كتابت و انتقال معرفت از طریق آن، و امكان علم به گستره

مستقيم اغلب آنها واقع نشود( كاري كرده است كه كند كه ممكن است هيچگاه در مسير تجربه فردي از افراد انسان مهيا می

تر از مكان و زمان خویش در نظر آورد و انسان، اساساً موجودي جهانمند شود، یعنی همواره خود را، در افقی بسيار گسترده

)مطهري،  خود او بزرگ یا كوچك است.معرفت انجام دهد؛ كه البته جهان هركس به فراخور هایش در افق جهانی گيريتصميم

 (13-8انسان و ایمان، ص

 

 «ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ( »4

 (192، ص10زدایی است. )تفسير نور، جقرآن كریم وسيله غفلت

 

 «لِلْعالَمينَ  ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ ما وَ( »5

، 10جقرآن كریم محدود به زمين و زمان خاصی است، كتابی است جهانی و جاودانی براي همه ملتها. )تفسير نور، 

 (192ص

http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-6/
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 بندي سوره قلمجمع

ها را از سایر موجودات نویسند شروع شد؛ یعنی مهمترین عنصري كه زندگی انسانبا سوگند به قلم و آنچه می 1این سوره

، 517پایان یافت كه تاكيدي است بر این تمایز اساسی انسان با سایر موجودات. )جلسه« عالمين: جهانيان»متمایز كرده و با كلمه 

كند: یكی، باطنِ زندگیِ دیگري را سراسر در عذاب ناپذیر دو نگاه به زندگی بحث می(؛ و در این ميان، از تقابل آشتی3دبرت

 جهنم ببيند؛ و آن دیگري هم وي را به جنون متهم كند.

 بلندي اخالقی ياسجای داراي او و كرد دفاع -در مقابل تهمت جنون  –پيامبرش  از خداوند ابتدایی این سوره آیات . در1

 .است عاقل كسی هچ و افتاده فتنه به كسی چه واقعا كه كندمی معلوم آینده كه داد تذكر و دارد؛ پایانبی اجري كه كرد معرفی

 خداوند است كه كند؛ ومی متهم« گمراهی»به  را داند و دیگريمی« یافتههدایت»خود را  یك هر دو گروه داریم كه واقع، در

خواهد روشی یبسا در این سوره مشناسد؛ و چهمی «یافتههدایت» كدام و است گمراهی در كدام اینكه را و ماجرا طرف دو هر

 .به ما ارائه دهد كه ما هم بتوانيم فراتر از ادعاهاي خود افراد، حق و باطل را بشناسيم

گيرند ق به جانب میایستند، اگرچه قيافه حمی. براي رسوا كردن گمراهان از اینجا شروع كرد كه آنهایی كه در مقابل دین 2

هایت كوتاه بيایی و كنند تو از آرمانشان است؛ آنها آرزو میشان منافعدهند، اما مشكل اصلیو شعار مبارزه با خرافات سرمی

 بگذاري آنها به دنيایشان برسند، در این صورت آنها با كمال ميل حاضرند در مقابل دین تو كوتاه بيایند.

اگر دقت  اند پرداخت، كه مبادا از چنين كسی پيروي كنی؛ و. سپس به بيان اوصاف این گمراهان كه رهزنان حقيقت3

 كند:كنيم همه اینها رذایلی است كه كه ریشه در خودمداري دارد و زندگی اجتماعی انسانها را دچار اختالل می

 ن(كند در حالی كه فرومایه است؛ )حالف مهينه میبا فراوان سوگند خوردن، خدا را براي جلب نظر مردم هزی

 برد؛ )هماز(هاي دیگران، آبروي افراد را میبا آشكار كردن بدي

 چينی بين افراد نزاع می اندازد؛ )مشاء بنميم(با سخن

خود  حد رسد )مناع للخير(، هم به حد خود قانع نيست و ازشود و خيرش به دیگران نمیهاي میهم مانع انجام خوبی

هی و تقصير دهد و در كار خود كوتارسد )معتد(، و هم وظایف خود را درست انجام نمیكند و بدیش به دیگران میتجاوز می

 دارد )اثيم(

اصل و نسب است؛ و لذاست كند )عُتلّ( چرا كه و خودش اساسا بیهاي عاطفی روابط انسانها را نابود میبا سنگدلی، زمينه

 ت و پيوندهاي مستحكم اجتماعی را ندارد. )بعد ذلك زنيم(كه چشمِ دیدنِ اصال

 و اینها به خاطر این است كه برخورداري از مال و فرزند او را مغرور كرده است؛

                                                      
 احتمال این آن آیات برخي مورد در اما دانند،مي ص پیامبر بر شده نازل هايسوره اولین جزء را قلم سوره اینكه با شد اشاره ابتدا در چنانكه.  1

 خود دستور به نیز سوره این در آیات آن دادن قرار كه دارند قبول اندكرده مطرح را احتمال این كه كساني اما باشد، شده نازل مدینه در كه شده مطرح

 .داد قرار بررسي مورد پیوستههمبه واحد یك عنوان به را سوره این كل توانمي لذا و است؛ بوده ص پیامبر
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 كند.شنود تكذیب میلذا آیات خدا را همين كه می

را گفت؛ « صاحبان باغ»حكایت  نهد:شان میدهد كه چگونه آنها را رسوا خواهد كرد و داغ بر بينی. در گام بعد وعده می4

 دیدندمی توانا كار این بر را خود چنان و نكنند كمك محرومان به گرفتند تصميم بيشتر سود به رسيدن براي باغی كه صاحبان

 و با اینكه یكی از خودشان آنان را از این كار برحذر (بخواهد خدا اگر: نگفتند) نكردند خدا خواست به مقيد را خود اقدام كه

 خود وقتی آنان. كرد محروم هم سرمایه اصل از تنها از منافع آن باغ، بلكهرا نه آنان خدا. داشته بود به هشدار او اعتنایی نكردند

پس به خود آمدند و به ظلم و طغيان خویش  .كردند اعتراف خویش بودن طغيانگر به و دادند سر واویال فریاد دیدند، محروم را

پذیر است؛ این كافران اما اینها عذاب دنياست كه رجوع و توبه در آن امكان .گشودند همدیگر مالمت به زبان اعتراف نمودند و

 براي عذاب آخرت چه خواهند كرد؟!

هاي سراسرنعمت را به متقين داد؛ اما آن كافران ظاهرا كفرورزیدن را چندان اقدام مهمی . در گام بعد وعده بهشت5

اند، رغم چنين جرم عظيمی، خداوند هيچ تفاوتی بين آنان و كسانی كه مسلمان و تسليم حقيقتعلیشمرند و انتظار دارند نمی

كنند؟! و در آیات اند كه چنين حكم میكنند، دچار چه اختاللی شدهپرسد: واقعا كسانی كه چنين حكمی مینگذارد! ابتدا می

هيچگونه توجيهی براي این باورشان ندارد و از عالمه طباطبایی  دهد آنانكشد و نشان میبعدي این منطق آنان را به چالش می

بندي آیات گيرد. )جمعتراشی را در برمیتوضيحی ارائه شد درباره اینكه این آیات، چگونه همه حاالت ممكنِ استدالل و دليل

35-47) 

كند و به پيامبرش ید را هم باز میهاي اتمام حجت با این منكران حقيقت، باب تهد. خداوند در كنار پيمودن تمام راه6

كنندگان را به من واگذار و دلمشغول آنها مباش كه خودم كارت را كفایت كنم. در عين حال، از او فرماید كار این تكذیبمی

خواهد كه براي حكم پروردگارش صبر داشته باشد و مانند حضرت یونس، زود ]![ خسته، و از هدایت قومش نااميد نگردد! می

اي در نبوت و عصمت وي پدید آمد. مساله این است ما این سخن بدین معنا نيست كه حضرت یونس گناهكار بود و خدشها

سال  33بعد از  -رفت، نه به اندازه یك آدم عادي؛ به همين جهت بود كه خسته شدن او كه از او به اندازه یك پيامبر انتظار می

 قابل قبول نبود! -نفر  2تبليغ دین و فقط ایمان آوردن 

شان قرآن را شنيدند و از دستشان هم كاري برنيامد، چنان با بغض و عداوت و كند وقتی كافران با گوشنهایتا اشاره می

نگرند كه نزدیك است با تندي نگاهشان او را از جایش بلغزانند و زمين بزنند؛ و وقتی كه هيچ دليلی در انكار به پيامبر ص می

 خوانند.پيامبر ندارند، اصل آن منطق را به چالش كشيده و وي را دیوانه میمقابل منطق قوي 

 كند یك چيز است و بس:اما همه كاري كه پيامبر و قرآن براي ما جهانيان می

 ایم، از یادمان رفته است.یادآوريِ حقيقتی كه، چون از آن فاصله گرفته
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*** 

 

 شداي به آدرس زیر قرار داده میمطالب فوق به صورت روزانه در كانال تلگرامی به ذكر است كه الزم

https://t.me/YekAaye  
و در آنجا عالوه بر امكان  شودیداده م قرار  ekAaye.iryبه آدرس  یتیهر روز در سا انیدر پا فوق يمحتواها یتمام و

 قرار گرفته است. یمورد بررس یاتیتاكنون چه آ قايكه دق دیمطلع شو ديتوانیجستجو، م

 

كه فرصت  یكسان یراحت يشده است كه برا ياندازاز ماهها قبل راه «دهیگز -در روز هیآ كی»با عنوان  یكانال نيهمچن

 . به آدرسشودیكانال قرار داده م نیاز مطالب ا يادهیندارند، گز ياچندان عالقه یتخصص يهادارند و به بحث يكمتر

https://t.me/YekAayah  
 

 بالمانع است.هرگونه استفاده از محتواهاي فوق در راستاي ترویج معارف قرآن و اهل بيت ع، حتی بدون ذكر منبع، 

آن را به  د،يافتی ديجامعه مف ینیفرهنگ د يو ارتقا یمعارف قرآن جیرا در تروو سایت كانال  نیكه مباحث ا یصورت در

 .ديكن یمعرف زيدوستان خود ن
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