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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فهرست مطالب

 1 ................................................................................................................................................................. مقدمه

 2 .............. 6/8/1396    عِوَجاً لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحيمِ؛ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِْسمِ  1هیآ( 18) کهف سوره( 582

 8 ......... 7/8/1396  حَسَناً أَجْراً لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحاتِ یَعْمَلُونَ الَّذینَ الْمُؤْمِنينَ یُبَشِّرَ وَ لَدُنْهُ مِنْ شَدیداً بَأْساً لِيُنْذِرَ قَيِّماً   2هیآ( 18) کهف سوره( 583

 14 .................................................................... 8/8/1396                                أَبَداً فيهِ ماکِثينَ  3هیآ( 18) کهف سوره( 584

 18 .................................................................... 9/8/1396           وَلَداً اللَّهُ اتَّخَذَ قالُوا الَّذینَ یُْنذِرَ وَ  4هیآ( 18) کهف سوره( 585

 21 ................... 10/8/1396  کَذِباً إِالَّ یَقُولُونَ إِنْ أَفْواهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ کَلِمَةً کَبُرَتْ لِآباِئهِمْ ال وَ عِلْمٍ مِنْ بِهِ َلهُمْ ما  5هیآ( 18) کهف سوره( 586

 25 .................................. 11/8/1396      أَسَفاً الْحَدیثِ ِبهذَا یُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ آثارِهِمْ عَلى نَفْسَكَ باخِعٌ فَلَعَلَّكَ  6هیآ( 18) کهف سوره( 587

 29 ..................................... 12/8/1396         عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَْبلَُوهُمْ لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّا  7هیآ( 18) کهف سوره( 588

 35 ................................................................... 13/8/1396       جُرُزاً صَعيداً عَلَْيها ما لَجاعِلُونَ إِنَّا وَ  8هیآ( 18) کهف سوره( 589

 40 ..................................... 14/8/1396        عَجَباً آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقيمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ  9هیآ( 18) کهف سوره( 590

 58 .................. 22/8/1396 رَشَداً أَمْرِنا مِنْ لَنا هَيِّئْ وَ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتِنا رَبَّنا فَقالُوا الْكَهْفِ یإِلَ الْفِتْيَةُ يأَوَ إِذْ 10هیآ( 18) کهف سوره( 591

 66 ................................... 23/8/1396                              عَدَداً سِنينَ الْكَهْفِ فِی آذانِهِمْ یعَلَ َفضَرَبْنا  11هیآ( 18) کهف سوره( 592

 68 .................................... 24/8/1396                    أَمَداً لَبِثُوا لِما یأَحْص الْحِزْبَيْنِ أَيُّ لِنَعْلَمَ بَعَثْناهُمْ ثُمَّ   12هیآ( 18) کهف سوره( 593

 75 ................................. 25/8/1396 يهُد زِدْناهُمْ وَ بَِربِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ نَحْنُ  13هیآ( 18) کهف سوره( 594

 84 ..   شَطَطاً إِذاً قُلْنا لَقَدْ إِلهاً دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ َربُّنا فَقالُوا قاُموا إِذْ ُقلُوِبهِمْ یعَل رَبَطْنا وَ  14هیآ( 18) کهف سوره( 595

 90 ......... کَذِباً اللَّهِ یعَلَ يافْتَر مِمَّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ َبيِّنٍ بِسُلْطانٍ عَلَيْهِمْ یَأْتُونَ ال لَوْ آلِهَةً دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا قَوُْمنَا هؤُالءِ  15هیآ( 18) کهف سوره( 596

 93اًمِرفَق أَمْرِکُمْ مِنْ لَكُمْ ُیهَيِّئْ وَ رَحْمَتِهِ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ یإِلَ فَأْوُوا اللَّهَ إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ ِإذِ وَ  16هیآ( 18) کهف سوره( 597

 مِنْهُ َفجْوَةٍ فی هُمْ وَ الشِّمالِ ذاتَ تَقْرِضُهُمْ غَرََبتْ  إِذا وَ الْيَمينِ ذاتَ  کَهْفِهِمْ َعنْ تََتزاوَرُ طَلَعَتْ إِذا الشَّمْسَ يتَرَ وَ   17هیآ( 18) کهف سوره( 598

 101 ...................................................... 29/8/1396   مُرْشِداً وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ َفلَنْ یُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَُهوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ اللَّهِ آیاتِ مِنْ ذلِكَ

 عَلَْيهِمْ  اطَّلَعْتَ لَوِ ِبالْوَصيدِ ذِراعَيْهِ باسِطٌ کَلْبُهُمْ وَ الشِّمالِ ذاتَ وَ الْيَمينِ ذاتَ نُقَلِّبُهُمْ وَ رُقُودٌ هُمْ وَ أَیْقاظاً تَحْسَبُهُمْ وَ  18هیآ( 18) کهف سوره( 599

 108 ....................................................................................................... 30/8/1396   ُرعْباً مِنْهُمْ لَمُلِْئتَ وَ فِراراً مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ

 لَبِْثتُمْ  بِما أَعْلَمُ  رَبُّكُمْ قالُوا یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ َیوْماً لَِبثْنا قالُوا لَبِثْتُمْ کَمْ مِْنهُمْ قائِلٌ قالَ بَيَْنهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَعَثْناهُمْ کَذلِكَ وَ   19هیآ( 18) کهف سوره( 600

 112 .............. 1/9/1396   أَحَداً بِكُمْ یُشْعِرَنَّ ال وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأِْتكُمْ طَعاماً یأَزْک أَیُّها فَلْيَنْظُرْ الْمَدینَةِ یإِلَ هذِهِ ِبوَرِقِكُمْ أَحَدَکُمْ فَابْعَثُوا

 118 .................. 2/9/1396      أَبَداً إِذاً تُفْلِحُوا لَنْ وَ مِلَّتِهِمْ فی یُعيدُوکُمْ أَوْ یَرُْجمُوکُمْ عَلَيْكُمْ یَظْهَرُوا إِنْ إِنَُّهمْ  20هیآ( 18) کهف سوره( 601

 عَلَْيهِمْ  ابُْنوا فَقالُوا أَمْرَهُمْ بَيَْنهُمْ یَتَناَزعُونَ إِذْ فيها رَیْبَ ال السَّاعَةَ أَنَّ وَ حَقٌّ اللَّهِ وَْعدَ أَنَّ لِيَعْلَمُوا عَلَيْهِمْ أَعْثَرْنا کَذلِكَ وَ  21هیآ( 18) کهف سوره( 602

 124 .............................................................. 3/9/1396      مَسِْجداً عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَُبوا الَّذینَ قالَ بِهِمْ أَعْلَمُ رَبُّهُمْ بُنْياناً

 قُلْ  کَْلبُهُمْ ثاِمنُهُمْ وَ  سَبْعَةٌ یَقُولُونَ وَ  ِبالْغَيْبِ رَجْماً کَلُْبهُمْ سادِسُهُمْ خَمْسَةٌ  یَقُوُلونَ وَ َکلْبُهُمْ رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ َسيَقُولُونَ  22هیآ( 18) کهف سوره( 603

 130 .................................. 4/9/1396      أَحَداً مِنْهُمْ فيهِمْ تَسْتَفْتِ ال وَ ظاهِراً مِراءً إِالَّ فيهِمْ تُمارِ فَال قَليلٌ إِالَّ یَعْلَمُهُمْ ما بِعِدَّتِهِمْ أَعْلَمُ رَبِّی

 137 ................................................................ 5/9/1396      غَداً ذلِكَ فاِعلٌ إِنِّی ءٍلِشَیْ  تَقُولَنَّ ال وَ  23هیآ( 18) کهف سوره( 604

 141 .......... 6/9/1396  رَشَداً هذا مِنْ لِأَقَْربَ رَبِّی یَهْدِیَنِ أَنْ عَسى قُلْ وَ نَسيتَ إِذا رَبَّكَ اذْکُرْ  وَ اللَّهُ یَشاءَ أَنْ إِالَّ 24هیآ( 18) کهف سوره( 605

 153 .................................................. 7/9/1396      تِسْعاً ازْدَادُوا وَ  ِسنينَ مِائَةٍ ثَالثَ کَهْفِهِمْ فی لَبِثُوا وَ  25هیآ( 18) کهف سوره( 606
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 حُكْمِهِ فی یُشْرِكُ ال وَ وَلِیٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ ما أَسْمِعْ وَ بِهِ أَبْصِرْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَيْبُ لَهُ لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ   26هیآ( 18) کهف سوره( 607

 158 ............................................................................................................................................. 8/9/1396     أَحَداً

 164 ................... 9/9/1396 مُلْتَحَداً دُونِهِ مِنْ تَجِدَ لَنْ وَ لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ ال َربِّكَ کِتابِ مِنْ إِلَيْكَ أُوحِیَ ما اْتلُ وَ 27هیآ( 18) کهف سوره( 608

 168 ..................................................................................................... 10/9/1396      کهف اصحاب تیحکا یبندجمع

 الدُّنْيا الْحَياةِ زینَةَ تُریدُ عَْنهُمْ عَيْناكَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ یُریدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ َربَّهُمْ  یَدْعُونَ الَّذینَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ  28هیآ( 18) کهف سوره( 609

 189 ..................................................................... 10/9/1396       فُرُطاً أَمْرُهُ کانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ ال وَ

 یَسْتَغيثُوا إِنْ وَ سُراِدقُها بِهِمْ أَحاطَ ناراً لِلظَّالِمينَ أَعْتَدْنا إِنَّا فَلْيَكْفُرْ شاءَ  مَنْ وَ فَلُْيؤِْمنْ شاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ  29هیآ( 18) کهف سوره( 610

 200 ..................................................................... 12/9/1396      مُرْتَفَقاً ساءَتْ وَ الشَّرابُ ِبئْسَ الْوُُجوهَ یَشْوِي کَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا

 212 ........................... 13/9/1396      عَمَالً أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضيعُ ال إِنَّا الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ   30هیآ( 18) کهف سوره( 611

 سُنْدُسٍ مِنْ خُضْراً ثِياباً َیلْبَُسونَ وَ ذَهَبٍ ِمنْ أَساوِرَ مِنْ فيها یُحَلَّوْنَ الْأَنْهارُ تَحْتِهِمُ مِنْ تَجْري عَدْنٍ جَنَّاتُ لَهُمْ أُولئِكَ  31هیآ( 18) کهف سوره( 612

 216 ....................................................................... 14/9/1396   مُرْتَفَقاً حَسَُنتْ وَ الثَّوابُ نِعْمَ الْأَراِئكِ عَلَى فيها ُمتَّكِئينَ إِسْتَبْرَقٍ وَ

 222 .......... زَرْعاً  َبيْنَهُما جَعَلْنا وَ بِنَخْلٍ حَفَفْناهُما وَ أَعْنابٍ مِنْ جَنَّتَيْنِ لِأََحدِهِما جَعَْلنا رَجُلَيْنِ مَثَالً لَهُمْ اضْرِبْ وَ  32هیآ( 18) کهف سوره( 613

 227 ............................ 16/9/1396        نََهراً خِاللَهُما فَجَّرْنا وَ شَيْئاً مِنْهُ تَظْلِمْ لَمْ وَ أُکُلَها آتَتْ الْجَنَّتَيْنِ ِکْلتَا  33هیآ( 18) کهف سوره( 614

 229 ............................ 17/9/1396   نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا یُحاوِرُهُ هُوَ وَ لِصاحِبِهِ فَقالَ ثَمَرٌ لَهُ کانَ وَ  34هیآ( 18) کهف سوره( 615

 236 ............................ 18/9/1396              أَبَداً هذِهِ تَبيدَ أَنْ أَظُنُّ ما قالَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ هُوَ وَ جَنَّتَهُ دَخَلَ وَ  35هیآ( 18) کهف سوره( 616

 241 ............................. 19/9/1396   ُمنْقَلَباً مِنْها خَيْراً لَأَجِدَنَّ رَبِّی إِلى رُدِدْتُ لَئِنْ وَ قائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ ما وَ  36هیآ( 18) کهف سوره( 617

 246 ...... 20/9/1396 رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ  أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ  37هیآ( 18) کهف سوره( 618

 251 ....... 20/9/1396 َرجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ ِبالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ  37هیآ( 18) کهف سوره( 618

 257 .............................................................. 21/9/1396     أََحداً بِرَبِّی أُشْرِكُ ال وَ رَبِّی اللَّهُ هُوَ لكِنَّا 38هیآ( 18) کهف سوره( 619

 265 .........22/9/1396 وَلَداً وَ ماالً مِنْكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنِ إِنْ بِاللَّهِ إِالَّ قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ  ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ ال َلوْ وَ 39هیآ( 18) کهف سوره( 620

 272 ...... 23/9/1396 زَلَقاً صَعيداً فَتُصْبِحَ السَّماءِ مِنَ ُحسْباناً عَلَْيها یُرْسِلَ وَ جَنَِّتكَ مِنْ خَيْراً یُؤْتِيَنِ أَنْ رَبِّی فََعسى 40هیآ( 18) کهف سوره( 621

 279 ............................................................... 24/9/1396  طَلَباً لَهُ تَسْتَطيعَ فَلَنْ غَوْراً ماؤُها یُصْبِحَ أَوْ 41هیآ( 18) کهف سوره( 622

 282أَحَداً بَِربِّی أُشِْركْ لَمْ لَيْتَنی یا یَقُولُ وَ  عُُروِشها َعلى خاوِیَةٌ هِیَ  وَ فيها أَنْفَقَ ما عَلى کَفَّيْهِ یُقَلِّبُ فَأَصَْبحَ بِثَمَِرهِ أُحيطَ وَ 42هیآ(18)کهف سوره(623

 287 .............................................. 26/9/1396  مُنْتَصِراً کانَ ما وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ َلمْ وَ 43هیآ( 18) کهف سوره( 624

 292 ...................................................... 27/9/1396  عُقْباً خَيْرٌ وَ ثَواباً خَيْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُناِلكَ 44هیآ( 18) کهف سوره( 625

 کانَ  وَ الرِّیاحُ تَذْرُوهُ  هَشيماً فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتََلطَ السَّماءِ مِنَ َأنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْيا الْحَياةِ مَثَلَ لَهُمْ اضْرِبْ وَ 45هیآ( 18) کهف سوره( 626

 299 ....................................................................................................................... 28/9/1396 مُقْتَدِراً ءٍشَیْ ُکلِّ عَلى اللَّهُ

 304 1/4/1439 29/9/1396 أَمَالً خَيْرٌ وَ َثواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباِقياتُ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ زینَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ 46هیآ( 18) کهف سوره( 627

 314 .......................... 30/9/1396 أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ بارِزَةً الْأَرْضَ تَرَى وَ الْجِبالَ نُسَيِّرُ َیوْمَ وَ 47هیآ( 18) کهف سوره( 628

 322 .. 1/10/1396  مَوْعِداً لَكُمْ نَجْعَلَ أَلَّنْ زَعَمْتُمْ بَلْ مَرَّةٍ أَوَّلَ َخلَقْناکُمْ کَما جِئْتُُمونا لَقَدْ صَفًّا رَبِّكَ َعلى ُعرِضُوا وَ 48هیآ( 18) کهف سوره( 629

 إِلّا کَبيرَةً ال وَ صَغيرَةً یُغادِرُ ال الْكِتابِ لِهذَا ما وَْیلَتَنا یا یَقُولُونَ وَ فيهِ مِمَّا مُشِْفقينَ الْمُجْرِمينَ فَتَرَى الْكِتابُ وُضِعَ وَ 49هیآ( 18) کهف سوره( 630

 329 ................................................................................... 2/10/1396 أَحَدا رَبُّكَ یَظْلِمُ ال وَ حاضِراً  عَمُِلوا ما وَجَدُوا وَ أَحْصاها

 مِنْ أَوْلِياءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ  الْجِنِّ مِنَ کانَ إِبْليسَ إِالَّ فَسََجدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا ِإذْ وَ 50هیآ( 18) کهف سوره( 631

 341 ..................................................................................................... 3/10/1396 بَدَالً لِلظَّالِمينَ بِئْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ هُمْ وَ دُونی
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 350 ........ 4/10/1396 عَضُداً الْمُضِلِّينَ مُتَِّخذَ ُکنْتُ ما وَ أَنْفُسِهِمْ خَلْقَ ال وَ الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ خَلْقَ َأشْهَدْتُهُمْ ما 51هیآ( 18) کهف سوره( 632

 362 ........... 5/10/1396 مَوْبِقاً بَيَْنهُمْ َجعَلْنا وَ َلهُمْ یَسْتَجيبُوا فَلَمْ فَدَعَوْهُمْ زَعَمُْتمْ الَّذینَ شُرَکائِیَ نادُوا یَقُولُ َیوْمَ وَ 52هیآ( 18)کهف سوره( 633

 366 ................................. 6/10/1396 مَصْرِفاً عَنْها یَجِدُوا لَمْ وَ مُواِقعُوها أَنَّهُمْ فَظَنُّوا النَّارَ الْمُجْرِمُونَ َرأَى وَ 53هیآ( 18) کهف سوره( 634

 375 ..................... 7/10/1396 جَدَالً ءٍشَیْ أَکْثَرَ الْإِْنسانُ کانَ وَ مَثَلٍ کُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هذَا فی صَرَّفْنا َلقَدْ وَ 54هیآ( 18) کهف سوره( 635

 383 قُباُلً الْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ أَوْ الْأَوَّلينَ سُنَّةُ تَأْتِيَهُمْ أَنْ إِالَّ رَبَّهُمْ یَسْتَغْفِرُوا وَ الْهُدى جاءَهُمُ إِذْ یُْؤمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ ما وَ 55هیآ( 18) کهف سوره( 636

 ما وَ آیاتی اتَّخَذُوا وَ  الْحَقَّ بِهِ  لِيُدْحِضُوا بِالْباِطلِ کَفَرُوا الَّذینَ یُجادِلُ وَ مُْنذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ إِالَّ الْمُرْسَلينَ  نُرْسِلُ  ما وَ 56هیآ( 18) کهف سوره( 637

 392 ....................................................................................................................................... 9/10/1396 هُزُواً أُنْذِرُوا

 فی وَ یَفْقَُهوهُ أَنْ أَکِنَّةً قُُلوبِهِمْ َعلى جَعَلْنا ِإنَّا یَداهُ قَدَّمَتْ ما نَسِیَ وَ عَنْها فَأَْعرَضَ رَبِّهِ بِآیاتِ ذُکِّرَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ 57هیآ( 18) کهف سوره( 638

 403 ................................................................................... 10/10/1396 أَبَداً إِذاً یَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ إِنْ وَ وَقْراً آذانِهِمْ

 410 ....................................................................................................................................... روزه چند توقف: توجه

 410  مَوْئِالً دُونِهِ مِنْ یَجِدُوا لَنْ مَوْعِدٌ لَهُمْ بَلْ الْعَذابَ لَهُمُ لَعَجَّلَ کَسَُبوا بِما یُؤاخِذُهُمْ لَوْ الرَّحْمَةِ ذُو الْغَفُورُ َربُّكَ وَ 58هیآ( 18) کهف سوره( 639

 415 ......................................... 12/10/1396 مَوْعِداً لِمَهْلِِكهِمْ جَعَلْنا وَ ظَلَمُوا لَمَّا أَهْلَكْناهُمْ الْقُرى ِتلْكَ وَ 59هیآ( 18) کهف سوره( 640

 420 ..................................................................................................................... 59هیآ تا کهف سوره اتیآ یبندجمع

 427 ............................14/10/1396  حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ مَجْمَعَ أَْبُلغَ یحَتَّ أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ یمُوس قالَ ِإذْ وَ 60هیآ( 18) کهف سوره( 641

 436 .................................. 15/10/1396   سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُما نَسِيا بَْينِهِما مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا 61هیآ( 18) کهف سوره( 642

 443 ..................................... 16/10/1396    نَصَباً هذا سَفَرِنا مِنْ لَقينا لَقَدْ غَداءَنا آتِنا لِفَتاهُ قالَ جاوَزا فَلَمَّا 62هیآ( 18) کهف سوره( 643

 الْبَحْرِ ِفی سَبيلَهُ اتَّخَذَ وَ أَذْکرهُ أَنْ الشَّيْطانُ إِالَّ أَنْسانيهُ ما وَ الْحُوتَ نَسيتُ فَإِنِّی الصَّخْرَةِ یإِلَ أَوَیْنا إِذْ رَأَیْتَ أَ قالَ 63هیآ( 18) کهف سوره( 644

 447 ............................................................................................................................................ 17/10/1396  عَجَباً

 452 ................................................. 18/10/1396        قَصَصاً آثارِهِما یعَل فَارْتَدَّا نَْبغِ کُنَّا ما ذلِكَ قالَ  64هیآ( 18) کهف سوره( 645

 455 ............................... 19/10/1396  عِلْماً لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ وَ عِنْدِنا ِمنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ عِبادِنا مِنْ عَبْداً َفَوجَدا 65هیآ( 18) کهف سوره( 646

 462 ....................................... 20/10/1396     رُشْداً عُلِّْمتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ یعَل أَتَّبِعُكَ هَلْ یمُوس لَهُ قالَ  66هیآ( 18) کهف سوره( 647

 470 .............................................................. 21/10/1396             صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ  67هیآ( 18) کهف سوره( 648

 480 ......................................................... 22/10/1396          خُبْراً  بِهِ تُحِطْ لَمْ ما یعَل تَصْبِرُ َکيْفَ وَ 68هیآ( 18) کهف سوره( 649

 485 ............................................ 23/10/1396      أَمْراً لَكَ أَعْصی ال وَ صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنی قالَ  69هیآ( 18) کهف سوره( 650

 490 ...................................24/10/1396  ذِکراً مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ یحَتَّ ءٍشَیْ عَنْ تَسْئَْلنی فَال اتَّبَعْتَنی فَإِنِ قالَ  70هیآ( 18) کهف سوره( 651

 502 ........... 25/10/1396 إِمْراً َشيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَْقتَها أَ قالَ خَرََقها السَّفينَةِ فِی رَکِبا إِذا یحَتَّ فَاْنطَلَقا 71هیآ( 18) کهف سوره( 652

 508 ....................................................... 26/10/1396         صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ  72هیآ( 18) کهف سوره( 653

 513 ..........................................27/10/1396     عُسْراً أَمْري مِنْ تُرْهِقْنی ال وَ نَسيتُ بِما تُؤاخِذْنی ال قالَ  73هیآ( 18) کهف سوره( 654

 519 ........... 28/10/1396 نُكْراً شَْيئاً جِئْتَ لَقَدْ نَفْسٍ بِغَيْرِ زَِکيَّةً نَفْساً قَتَلْتَ أَ قالَ فَقَتَلَهُ غُالماً لَقِيا إِذا یحَتَّ فَاْنطَلَقا 74هیآ( 18) کهف سوره( 655

 525 .................................... 29/10/1396                      صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ لَكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ 75 هیآ( 18) کهف سوره( 656

 529 ......................30/10/1396        عُذْراً لَدُنِّی مِنْ بَلَغْتَ قَدْ ُتصاحِبْنی فَال بَعْدَها ءٍشَیْ عَنْ سَأَلْتُكَ إِنْ قالَ  76هیآ( 18) کهف سوره( 657

 لَوْ  قالَ فَأَقامَهُ یَنْقَضَّ أَنْ یُریدُ جِداراً فيها فَوَجَدا یُضَيِّفُوهُما أَنْ فَأََبوْا أَهْلَها اسْتَطْعَما قَرْیَةٍ أَهْلَ أَتَيا إِذا یحَتَّ فَاْنطَلَقا 77هیآ( 18) کهف سوره( 658

 533 ....................................................................................................................... 1/11/1396 أَجْراً عَلَيْهِ الَتَّخَذْتَ شِئْتَ

 540 ................................. 2/11/1396  صَبْراً عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ ما بِتَْأویلِ سَأُنَبُِّئكَ َبيْنِكَ وَ بَيْنی فِراقُ هذا قالَ  78هیآ( 18) کهف سوره( 659
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 546 ... غَصْباً  سَفينَةٍ کُلَّ یَأْخُذُ مَلِكٌ َوراءَهُمْ کانَ وَ أَعيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ ِفی یَعْمَُلونَ لِمَساکينَ فَكانَتْ السَّفينَةُ أَمَّا 79هیآ( 18) کهف سوره( 660

 559 .................................... 4/11/1396  کُفْراً وَ طُغْياناً یُرْهِقَهُما أَنْ فَخَشينا مُؤْمِنَيْنِ أَبَواهُ فَكانَ الْغُالمُ َأمَّا وَ 80هیآ( 18) کهف سوره( 661

 565 .............................................. 5/11/1396      رُحْماً أَقْرَبَ وَ زَکاةً مِنْهُ َخيْراً رَبُّهُما یُبْدِلَهُما أَنْ فَأََردْنا 81هیآ( 18) کهف سوره( 662

 أَشُدَّهُما یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ فَأَرادَ صالِحاً أَبُوهُما کانَ وَ لَهُما کَنْزٌ تَحْتَهُ کانَ وَ الْمَدینَةِ فِی یَتيمَيْنِ لِغُالمَيْنِ فَكانَ الْجِدارُ أَمَّا وَ 82هیآ( 18) کهف سوره( 663

 570 .........................................6/11/1396 صَبْراً عَلَيْهِ تَسْطِعْ لَمْ ما تَأْویلُ ذلِكَ أَمْري عَنْ فَعَلْتُهُ ما وَ رَبِّكَ مِنْ رَحْمَةً کَنزَهُما یَسْتَخْرِجا وَ

 580 ............................................................................ 7/11/1396           ع خضر و ع یموس تیحکا به یکل ینگاه( 664

 588 .......................................... 9/11/1396     ذِکْراً مِنْهُ َعلَيْكُمْ سَأَْتلُوا قُلْ الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ    83هیآ( 18) کهف سوره( 665

 599 ......................................... 10/11/1396            َسبَباً ءٍیْشَ ُکلِّ مِنْ آتَيْناهُ وَ الْأَرْضِ فِی لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا   84هیآ( 18) کهف سوره( 666

 605 ........................................ 11/11/1396                                                          سَبَباً فََأتْبَعَ   85هیآ( 18) کهف سوره( 667

 وَ  تُعَذِّبَ أَنْ إِمَّا الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قُْلنا قَوْماً  ِعنْدَها َوجَدَ وَ حَمِئَةٍ  عَيْنٍ فی تَغْرُبُ وَجََدها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا یحَتَّ   86هیآ( 18) کهف سوره( 668

 610 ........................................................................................................................ 12/11/1396 حُسْناً فيهِمْ تَتَّخِذَ أَنْ إِمَّا

 616 ............................... 13/11/1396    نُكْراً عَذاباً فَيُعَذِّبُهُ رَبِّهِ یإِل یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ   87هیآ( 18) کهف سوره( 669

 620 ..................... 14/11/1396  یُسْراً أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَُقولُ وَ یالْحُسْن َجزاءً َفلَهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا وَ    88هیآ( 18) کهف سوره( 670

 626 ....................................... 15/11/1396                                                        سَبَباً أَتْبَعَ ُثمَّ   89هیآ( 18) کهف سوره( 671

 628 ............... 16/11/1396  سِتْراً دُونِها مِنْ لَهُمْ نَجْعَلْ لَمْ قَوْمٍ یعَل َتطْلُعُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَطْلِعَ بَلَغَ إِذا یَحتَّ   90هیآ( 18) کهف سوره( 672

 632 ........................................ 17/11/1396                               خُبْراً لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ َکذلِكَ   91هیآ( 18) کهف سوره( 673

 637 ......................................................................... 18/11/1396                      سَبَباً أَتْبَعَ ُثمَّ   92هیآ( 18) کهف سوره( 674

 639 .................... 19/11/1396       قَوْالً  یَفْقَهُونَ یَكاُدونَ ال َقوْماً دُونِهِما مِنْ وَجَدَ السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِذا یَحتَّ   93هیآ( 18) کهف سوره( 675

 644سَدًّا بَيَْنهُمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَلَ أَنْ یَعل خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ الْأَرْضِ فِی مُْفسِدُونَ مَأْجُوجَ وَ یَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قالُوا 94هیآ(18)کهف سوره(676

 652 ........................... 21/11/1396     رَدْماً بَيَْنهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَلْ بِقُوَّةٍ فَأَعينُونی َخيْرٌ رَبِّی فيهِ مَكَّنِّی ما قالَ  95هیآ( 18) کهف سوره( 677

 656 .    قِطْراً عَلَيْهِ أُفْرِغْ آتُونی قالَ ناراً َجعَلَهُ إِذا یحَتَّ انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَيْنِ بَْينَ يساو إِذا یحَتَّ الْحَدیدِ زُبَرَ آتُونی  96هیآ( 18) کهف سوره( 678

 663 ................................................ 23/11/1396          نَقْباً لَهُ اسْتَطاُعوا َما وَ یَظْهَرُوهُ أَنْ اسْطاعُوا فََما  97هیآ( 18) کهف سوره( 679

 667 ..................... 24/11/1396  حَقًّا رَبِّی َوعْدُ کانَ وَ دَکَّاءَ جَعَلَهُ رَبِّی وَْعدُ جاءَ فَإِذا رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ  98هیآ( 18) کهف سوره( 680

 672 .......................... 2/12/1396 جَمْعاً فَجَمَعْناهُمْ الصُّورِ فِی نُفِخَ وَ بَْعضٍ فی یَمُوجُ یَوَْمئِذٍ بَعْضَهُمْ َترَکْنا وَ 99هیآ( 18) کهف سوره( 681

 681 ............................................................. 3/12/1396      عَْرضاً لِلْكافِرینَ َیوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ  100هیآ( 18) کهف سوره( 682

 686 ............................... 4/12/1396  َسمْعاً یَسْتَطيعُونَ ال کانُوا وَ ِذکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُُنهُمْ کانَتْ الَّذینَ 101هیآ( 18) کهف سوره( 683

 692 ...................................................................................................... 5/12/1396     نیذوالقرن داستان یبندجمع( 684

 705 .......... 6/12/1396 نُزُالً لِلْكافِرینَ َجهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا أَوْلِياءَ دُونی مِنْ عِبادي یَتَّخِذُوا أَنْ کَفَرُوا الَّذینَ أََفحَسِبَ 102 هیآ(18) کهف سوره( 685

 713 ..................................................................... 7/12/1396    أَعْماالً بِالْأَخْسَرینَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ ُقلْ 103هیآ( 18) کهف سوره( 686

 720 ............................. 8/12/1396 صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ 104هیآ( 18) کهف سوره( 687

 731 ........... 9/12/1396 وَزْناً الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقيمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذینَ أُولئِكَ 105هیآ( 18)کهف سوره( 688

 737 ............................... 10/12/1396       هُزُواً رُسُلی وَ آیاتی اتََّخذُوا وَ کَفَرُوا بِما َجهَنَّمُ جَزاؤُهُمْ ذلِكَ 106هیآ( 18) کهف سوره( 689

 741 ................................................ 11/12/1396(      کفر و مانیا ن،ید اصول) کهف سوره 106 تا 100 اتیآ یبندجمع( 690

 743 ............... 12/12/1396        ُنزُال الْفِرْدَوْسِ َجنَّاتُ لَهُمْ کانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ          107هیآ( 18) کهف سوره( 691
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 750 ................................................ 13/12/1396               حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ          108هیآ( 18) کهف سوره( 692

 755 14/12/1396 مَدَداً بِمِْثلِهِ جِئْنا لَوْ وَ رَبِّی کَلِماتُ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ رَبِّی لِكَلِماتِ مِداداً الْبَحْرُ کانَ لَوْ ُقلْ 109هیآ( 18) کهف سوره( 693

 یُشْرِكْ ال وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَْرُجوا کانَ فَمَن  وَاحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ یُیوحَ مِثْلُكمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا ُقلْ  110هیآ( 18) کهف سوره( 694

 766 .............................................................................................................................. 15/12/1396    أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ

 781 ..................................................................................................................... 17/12/1396   یینها یبندجمع( 695
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 مقدمه

 ( تدبر در آیات سوره کهف را در پيش خواهيم گرفت.1439صفر  8برابر با  1396آبان  6به یاري خداوند از امروز )شنبه 

 البيان، مجمع) اند.آیات آن را نازل شده در مدینه دانسته اي معدودي ازعدههاي مكی است که البته سوره کهف از سوره

  (1342ص ،7ج المحيط، لبحرا؛ 691ص ،6ج

هایی است که به خط عثمان طه اکنون کوفی )که مبناي مصحفآیه، بنا بر روایت  111تعداد آیات آن بنا به روایت بصري 

 البيان، مجمع) باشد.آیه می 105آیه؛ و بنا به روایت حجازي )مكی و مدنی(  106آیه، بنا به روایت شامی  110رایج است( 

 اند.کردهلمداد مییك عبارت را برخی یك آیه و برخی دو آیه قکه این اختالف عمدتا ناشی از این بوده که  3( 690ص ،6ج

 (/muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-1-2ها توضيح داده شد: درباره چرایی اختالف در تعداد آیات سوره 446در جلسه)

که در اغلب این روایات به  در فضيلت این سوره احادیث متعددي از پيامبر اکرم ص روایت شده است و نكته جالبی

 مجمع) انداین سوره را راهی براي نجات از فتنه دجال دانسته]و جدي گرفتن تعاليمِ[ خورد، این است که خواندن چشم می

یابی به توفيق شهادت و جایگاه اي براي دستمداومت بر قرائت آن در شبهاي جمعه را زمينه  و 4(691-690ص ،6ج البيان،

                                                      
 .الفزاري حصن بن عیینة قصة في بالمدينة نزلت فإنها «رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ» آية إال عباس ابن قال مكیة.  1

 الَّذِينَ إِنَّ قوله من و جُرُزا   إلى أولها من إلّا: مقاتل قال و. فمدنیة اآلية نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ قوله إلّا قتادة و عباس ابن عن و. قوله في إال كلها مكیة هي.  2

 .فمدني اآليتین الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا
 اختالفها: .حجازي خمس و شامي ست و كوفي عشر و بصري آية عشرة إحدى و . مائة 3

 عراقي «سَبَبا  ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ» و ذرعا األخیر غیر «غَدا  ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّي» األخیر مدني «قَلِیلٌ إِلَّا» الشامي غیر «هُدى   زِدْناهُمْ» ف آية عشرة إحدى

 شامي.  عراقي «أَعْمال ا بِالْأَخْسَرِينَ» عراقي الثالث «سَبَبا  فَأَتْبَعَ» األخیر و الكوفي غیر «قَوْما  عِنْدَها» األخیر، و شامي غیر «أَبَدا  هذِهِ» األخیر، و شامي

 .است آورده حساب به مستقل آيه يك را( 13آيه) «هُدى زِدْناهُمْ وَ» شامي روايت در

 .رسدمي پايان به «قَلِیلٌ إِلَّا» عبارت در 22آيه اخیر مدني در

 الدجال فتنة من اهلل عصمه األيام الثمانیة تلك في الدجال خرج فإن فتنة كل من أيام ثمانیة معصوم فهو قرأها من قال ص النبي عن كعب بن . أبي 4

 يصلون مالئكة النور ذلك حشو الكعبة إلى يتألأل نور مضجعه في له كان مضجعه يأخذ حین اآلية «مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ » آخرها في التي اآلية قرأ من و

 .يستیقظ حتى علیه يصلون مالئكة النور ذلك حشو المعمور البیت إلى يتألأل نورا له كان فتالها مكة في كان فإن مضجعه من يقوم حتى علیه

 الجنة دخل كلها السورة قرأ من و الدجال فتنة تضره لم حفظا الكهف سورة من آيات عشر قرأ من قال ص النبي عن جندب بن سمرة

 أصحاب سورة قال بلى قالوا األرض و السماء بین ما عظمتها مألت نزلت حین ملك ألف سبعون شیعها سورة على أدلكم ال أ قال ص النبي و عن

 الدجال فتنة وقى و السماء يبلغ نورا أعطي و أيام ثالثة زيادة و األخرى الجمعة إلى له اهلل غفر الجمعة يوم قرأها من الكهف

 خواتیم حفظ من و يضره لم الدجال أدرك ثم الكهف سورة أول من آيات عشر حفظ من قال ص النبي عن الدرداء أبي عن بإسناده الواقدي و روى

 القیامة يوم نورا له كانت. الكهف سورة

 كل من أيام ستة إلى معصوم فهو الجمعة يوم الكهف قرأ من قال ص النبي عن جده عن أبیه عن الجزمي محمد بن سعید عن باإلسناد أيضا و روي

 منه عصم الدجال خرج فإن تكون فتنة

 شهیدا إال يمت لم جمعة لیلة كل في الكهف سورة قرأ من قال( ع) اهلل عبد أبي عن أبیه عن حمزة أبي بن علي بن الحسن عن بإسناده العیاشي و روى

 الشهداء مع القیامة يوم وقف و الشهداء مع اهلل بعثه و

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-1-2/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-1-2/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-1-2/
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و سه آیه اول این  1(321، ص2تفسير العياشی، ج؛ 108ص األعمال، عقاب و األعمال ثواباند )قيامت معرفی کردهشهدا در 

خواند و وقتی به زمين هبوط کرد با خود آورد و همواره بر آنها اي است که حضرت آدم ع در بهشت مینُه آیه سوره جزء

 2(244ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار کرد )عيونمداومت می

 

 

 6/8/1396    عِوَجا  لَهُ يَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ ؛الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ  1هي( آ18سوره كهف )( 582

 ترجمه

 به نام خداوندي که رحمتش فراگير و هميشگی است؛

 اش نازل فرمود و اعوجاجی در آن نگذاشت؛خداوندي است که این کتاب را بر بندههرگونه سپاس و ستایش از آنِ 

 نکات ترجمه

 «عِوَجاً »

 . اندرا به معناي ميل و کجی و انحراف از حالت صاف و مستقيم دانسته« عوج»ماده 

که در مورد اموري که کج بودنش براحتی با چشم قابل  اندچه تفاوتی دارند، برخی گفته« عِوَج»با « عَوَج»درباره اینكه 

؛ و در مورد اموري که کج بودنش نيازمند فكر و بصيرت است )مانند دین و «عَوَج»مشاهده است )مانند چوب و دیوار( تعبير 

                                                      
 قَالَ  مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ . حَدَّثَنِي 1

 الْقِیَامَةِ  يَوْمَ وَقَفَ  وَ الشُّهَدَاءِ مِنَ اللَّهُ يَبْعَثُهُ أَوْ شَهِیدا  إِلَّا يَمُتْ لَمْ جُمُعَةٍ لَیْلَةِ كُلَ الْكَهْفِ سُورَةَ قَرَأَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ  أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي

 .الشُّهَدَاءِ مَعَ

 هم درباره فضیلت سوره آمده است:در ثواب االعمال حديث ديگري 

الْمُؤْمِنِینَ ع يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِلَى حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ 

 اللَّهِ الْحَرَامِ كَانَ لَهُ نُورٌ إِلَى بَیْتِ الْمَقْدِسِ.السُّورَةِ إِلَّا كَانَ لَهُ نُورا  مِنْ مَضْجَعِهِ إِلَى بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَإِنَّ مَنْ كَانَ لَهُ نُورٌ فِي بَیْتِ آخِرِ 

 429، ص3الكافي، ج؛ 9، ص3تهذيب األحكام، جو همچنین اين حديث در 

عَةِ إِلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي كُلِّ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ كَانَتْ كَفَّارَة  لَهُ لِمَا بَیْنَ الْجُمُ  عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَنْهُ 

 الْجُمُعَةِ.

 َقالَ وَ رَوَى غَیْرُهُ أَيْضا  فِیمَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِكَ. اش آورده است: در كافي در ادامه

 قَالَ  الْوَاعِظُ جَبَلَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ  بِإِيلَاقَ الْبَصْرِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو . حَدَّثَنَا 2

 جَعْفَرُ  أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ  جَعْفَرٍ  بْنُ  مُوسَى أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ  ع الرِّضَا مُوسَى بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ  أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ  الطَّائِيُ  عَامِرٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا

 فِي بِالْكُوفَةِ ع طَالِبٍ َأبِي بْنُ عَِليُّ كَانَ: قَالَ ع عَلِيٍّ  بْنُ الْحُسَیْنُ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ  أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ عَلِيٍّ بْنُ  مُحَمَّدُ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ

 بِرْنِيأَخْ فَقَالَ بِأَبْصَارِهِمْ  النَّاسُ فَأَحْدَقَ تَعَنُّتا   تَسْأَلْ لَا وَ تَفَقُّها  سَلْ  فَقَالَ  أَشْیَاءَ عَنْ أَسْأَلُكَ إِنِّي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ  يَا فَقَالَ  الشَّامِ أَهْلِ مِنْ  رَجُلٌ  إِلَیْهِ  قَامَ إِذْ  الْجَامِعِ

 مِنْ  آيَاتٍ ثَلَاثُ الْقِیَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى مَعَهُ  هِيَ  وَ الْجَنَّةِ فِي يَقْرَؤُهَا ع آدَمُ كَانَ مِمَّا جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ  كِتَابِ مِنْ   آيَاتٍ  تِسْعُ مَعَهُ وَ السالم علیه آدم نزل : ...ع فقال... 

 ...« سَدًّا أَيْدِيهِمْ بَیْنِ مِنْ جَعَلْنا وَ» هِيَ  وَ يس مِنْ آيَاتٍ ثَلَاثُ وَ  الْقُرْآنَ قَرَأْتَ إِذا هِيَ وَ أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ مِنْ آيَاتٍ ثَلَاثُ وَ الْكَهْفِ أَوَّلِ
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فيها عِوَجاً وَ  ال تَرىاست ) را به کار برده« عِوَج»عبير اما قرآن کریم درباره زمين هم ت شود.به کار برده می« عِوَج»سخن( تعبير 

اند از این باب است که غيرمسطح بودن زمين )در بسياري از مناطقی که در نظر در توضيح آن گفته (؛ و اینها107؛ طه/ال أَمْتاً 

 ( 236، ص13؛ الميزان، ج593)مفردات ألفاظ القرآن، صرسد، نياز مند تفكر و بصيرت است اول مسطح به نظر می

رود؛ اما در مورد اشياي مسطح به کار میدر مورد کج و مایل بودن اشياي عمودي « عَوَج»بر این باورند که اساساً  برخی اما

معجم المقایيس اللغة، شود. )گفته می« عِوَج»اند( و گسترده و نيز در مورد امور )و نه اشياء()که دین و کالم و ... از این جمله

 (179، ص4ج

 بوده است.« عِوَج»در قرآن کریم به کار رفته است که همگی به صورت بار  9از این ماده 

 حدیث

 هاي خود فرمودند:( اميرالمومنين ع در فرازي از یكی از خطبه1

د دهنده، و تشنگى را فرو درمانى است سو استوار است و نور آشكار؛که همانا ریسمان  خداکتاب  بهو به شما باد ... 

چنگ در زننده را نگهدارنده، و در آویزنده را نجات بخشنده. نه کج شود، تا راستش گردانند، و نه به باطل گراید تا  ؛نشاننده

، و آن که راست گفت کسی که به آن سخن گفت آن را برگردانند. کهنه نگردد به روزگار، نه از خواندن و نه از شنيدن بسيار.

 ...بدان رفتار کرد پيش افتاد

 (156)اقتباس از ترجمه شهيدي، ص156، خطبهغةنهج البال

 قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

لِلْمَُتعَلِّقِ لَا نَّاقِعُ َو الْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ وَ النَّجَاةُ وَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ َو النُّورُ اْلمُبِينُ َو الشِّفَاءُ النَّافِعُ وَ الرِّيُّ ال

 دَقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ.یَعْوَجُّ فَيُقَامَ وَ لَا یَزِیغُ فَيُسْتَعْتَبَ وَ لَا یُخْلِقُهُ کَثْرَةُ الرَّدِّ وَ وُلُوجُ السَّمْعِ مَنْ قَالَ بِهِ صَ

 

 فرمایند:ازي از آن میاي در وصف حال پيامبر ص و امامان ع روایت شده است. در فر( از امام صادق ع خطبه2

قرآنی عربی بدون هيچ اعوجاج، »و خداوند این کتاب را به سوي شما نازل فرمود که در آن بيان و تبيان ]= توضيح[ است؛ 

و دینی که  ،نمایاند که تفصيلش داد دانشیآن را براي مردم تبيين فرمود و راهش را با  ؛(28)زمر/« باشد که تقوا پيشه کنند

و اموري که براي  ين نمود،و حدودي که حد آنها را براي مردم تعيين و تبي ،و فرایضی که واجبش فرمود ،واضحش ساخت

خواند؛ هایی است که به سوي هدایت میو آموزه ،است فرمود؛ در آن داللتی به راه نجات خالئق پرده از آنها برداشت و اعالن

و آنچه از بارهاي  فرمود،مامور شده بود آشكارا بيان را که بدان نچه ، و آپس رسول اهلل آنچه بدان فرستاده شده بود ابالغ کرد

و نسبت به امتش خيرخواهی  ،و در راه او مجاهدت نمود ،و براي پروردگارش صبر کرد ،نبوت بر دوشش گذاشته بودند ادا نمود

هایی که ها و انگيزهبا شيوه ،هدایتی داللت نمود و آنان را به راه ،و بر این ذکر تشویق فرمود ،و آنان را به نجات فراخواند ،کرد

تا بعد از او گمراه نشوند و بدانها  ،هایی که پرچمش را براي آنان برافراشته ساختو مناره ،اساسش را براي بندگان پی نهاد

 بسيار مهربان و رحيم بود.

 445، ص1ج ،الكافی
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 بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خُطْبَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

 ....لَهُ خَاصَّةً یَذْکُرُ فِيهَا حَالَ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ صِفَاتِهِمْ 

لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ قَدْ بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَ نَهَجَهُ بِعِلْمٍ قَدْ فَصَّلَهُ وَ  وَ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فِيهِ الْبَيَانُ وَ التِّبْيَانُ قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ  

وَ مَعَالِمُ  دُودٍ حَدَّهَا لِلنَّاسِ وَ بَيَّنَهَا وَ أُمُورٍ قَدْ کَشَفَهَا لِخَلْقِهِ وَ أَعْلَنَهَا فِيهَا دَلَالَةٌ إِلَى النَّجَاةِدِینٍ قَدْ أَوْضَحَهُ وَ فَرَائِضَ قَدْ أَوْجَبَهَا وَ حُ

أَثْقَالِ النُّبُوَّةِ وَ صَبَرَ لِرَبِّهِ وَ جَاهَدَ فِی سَبِيلِهِ وَ  تَدْعُو إِلَى هُدَاهُ فَبَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أُرْسِلَ بِهِ وَ صَدَعَ بِمَا أُمِرَ وَ أَدَّى مَا حُمِّلَ مِنْ

 لَهُمْ وَ دَوَاعٍ أَسَّسَ لِلْعِبَادِ أَسَاسَهَا وَ مَنَارٍ رَفَعَ نَصَحَ لِأُمَّتِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَ حَثَّهُمْ عَلَى الذِّکْرِ وَ دَلَّهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى بِمَنَاهِجَ

 أَعْلَامَهَا کَيْلَا یَضِلُّوا مِنْ بَعْدِهِ وَ کَانَ بِهِمْ رَءُوفاً رَحِيماً.

 

 ند:فرمود روایت شده است که رسول خدا ص( از امام صادق ع از پدرانشان از 3

[ ناح ]= بالقرار دارید، و شما بر ج [«آرامش قبل از طوفان» تي= موقع] ةدنَهُ سراياى مردمان! به درستى که شما در 

کنند، اید که شب و روز و آفتاب و ماه، هر نویى را کهنه مىبرد، و دیدهکند و شما را زود مىسفرید، و رفتن با شما شتاب مى

 .یطوالن ريمس نیبراى ا دیآورند. پس آماده شوشده را مىسازند، و هر وعدهو هر دورى را نزدیك مى

 هدنه چيست؟ سرايکه: یا رسول اللَّه! مقداد بن اسود برخاست و عرض کرد  پس

امور را بر شما مشتبه سازد، پس بر شما باد به  ،هاى شب تارها مانند پارهرساندن و تمام شدن. و چون فتنه ي: خانهفرمود

را ، هر که آن شوداش رد نمیاي است که بدگوییکنندهگري است که شفاعتش مقبول است؛ و سعایتشفاعت اوقرآن؛ زیرا که 

که آن را در پشت سر خود قرار دهد،  ردر پيش روى خود قرار دهد ]که آن را پيروى کند[، او را به سوى بهشت کشاند، و ه

 کند.ها داللت مىو آن راهنمایى است که بر بهترین راه ؛او را به سوى آتش دوزخ براند

]= حاصل شدن مقاصد و اهداف[ هست، آن است  لي[ و تحصحيآن کتابى است که در آن تفصيل و بيان ]= توض و

جداکننده حق و باطل ]= رافع هر گونه اختالف[ و شوخى و سرسرى نيست، ظاهرى دارد و باطنى، ظاهرش حكم و دستور 

قرآن است که  اتیدارد ]احتماال منظور آ اخترانىاست، و باطنش علم و دانش؛ ظاهرش خرّم و زیبا است و باطنش ژرف. 

[ و اخترانش هم دهندیراه را به انسان نشان م کند،یم دايانسان با کمك آنها راهش را پ كیکه در شب تار ییهارههمچون ستا

حكمت، و  ياههاى هدایت و منارهدر آن است چراغ ؛هایش کهنه نگردندهایش شماره نشوند و تازهاخترانى دارند؛ شگفتى

ن را بشناسد. پس سزاوار است که انسان دیده خود را به جوالن درآورد، صف آومعرفت است براى کسى که  يبه سو ییراهنما

گرفتار  یو رها سازد هر که در چنگال ،که نجات بخشد هر که در معرض هالك است ؛درك صفت آن برساند بهو نظر تأمّل را 

 .رودبه وسيله نور راه مى هاچونان که طالب نور در تاریكى ست،دل بينا بخشحياتاست که  این تفكرراستى است؛ پس به

 ها منتظر و سرگردان نگذارید[.در فتنه و خود را نيكو خالص کنيد =] خوب خالص شدن و کم درنگ کردنپس بر شما باد 

 599، ص2الكافی، ج

 نْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَ
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اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ یُبْلِيَانِ  أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِی دَارِ هُدْنَةٍ وَ أَنْتُمْ عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَ السَّيْرُ بِكُمْ سَرِیعٌ وَ قَدْ رَأَیْتُمُ

 بَانِ کُلَّ بَعِيدٍ وَ یَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ فَأَعِدُّوا الْجَهَازَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ.کُلَّ جَدِیدٍ وَ یُقَرِّ

 قَالَ فَقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دَارُ الْهُدْنَةِ؟

 وَ مَنْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌقَالَ دَارُ بَلَاغٍ وَ انْقِطَاعٍ فَإِذَا الْتَبَسَتْ 

لَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَ هُوَ کِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَ بَيَانٌ َو جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّار وَ هَُو الدَّلِيلُ یَدُلُّ عَ

يقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَهُ نُجُومٌ وَ عَلَى نُجُومِهِ تَحْصِيلٌ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَظَاهِرُهُ حُكْمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أَنِ

فَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ فَلْيَجْلُ جَالٍ ا تُحْصَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ فِيهِ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَ مَنَارُ الْحِكْمَةِ وَ دَلِيلٌ عَلَى الْمَعْرِنُجُومٌ لَ

بٍ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ کَمَا یَمْشِی الْمُسْتَنِيرُ فِی الظُّلُمَاتِ بَصَرَهُ وَ لْيُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ یَنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَ یَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَ

 بِالنُّورِ فَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَ قِلَّةِ التَّرَبُّصِ.

 

 فرمود: گوید: از امام صادق ع شنيدم که میعبداالعلی بن اعين می( 4

دهد تا روز قيامت؛ و من به کتاب خدا علم دارم و در آن است آغاز آفرینش و هر آنچه رخ میمن زاده رسول اهلل هستم 

دانم و در آن است خبر آسمان و خبر زمين و خبر بهشت و خبر جهنم و خبر آنچه بوده و خبر آنچه خواهد بود؛ اینها را می

 (89)نحل/« آن تبيان و توضيح هر چيزي است در»فرماید کنم؛ همانا خداوند میهمان طور که به کف دستم نگاه می

 61، ص1الكافی، ج

أَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْ

 :اللَّهِ ع یَقُولُ

يَامَةِ وَ فِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ وَلَدَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا أَعْلَمُ کِتَابَ اللَّهِ وَ فِيهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَى یَوْمِ الْقِ قَدْ

 ءٍ.هُوَ کَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ کَمَا أَنْظُرُ إِلَى کَفِّی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِيهِ تِبْيَانُ کُلِّ شَیْالْأَرْضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّةِ وَ خَبَرُ النَّارِ وَ خَبَرُ مَا کَانَ وَ خَبَرُ مَا 

 

 اند:از امام صادق ع  از اميرالمومنين ع روایت کرده( 5

 ود ...اي مردم! همانا خداوند تبارك و تعالی پيامبر ص را به جانب شما فرستاد و کتابش را به حق نازل فرم

آنچه  کندتصدیق می بود برایشان آورد که [کتابهاي آسمانی پيامبران پيشين]هاي نخستين اي از آنچه در صحيفهپس نسخه

پس آن را به سخن درآورید و هرگز برایتان سخن  ،از امور مشتبه حرام؛ آن قرآن استرا حالل  کندمیپيش رویش بود و جدا 

آید و حكم آنچه دهم؛ همانا در آن علم آنچه گذشته و علم آنچه تا روز قيامت میخبر می نخواهد گفت اما من به شما از آن

 سازم.آمده است؛ به طوري که اگر از من از آن بپرسيد شما را مطلع می بریدبين شماست و بيان آن وضعيتی که در آن به سر می

 61، ص1الكافی، ج

ع  بِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَا

 .... قِّأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ الرَّسُولَ ص وَ أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَ
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لْحَرَامِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ فَجَاءَهُمْ بِنُسْخَةِ مَا فِی الصُّحُفِ الْأُولَى وَ تَصْدِیقِ الَّذِي بَيْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِيلِ الْحَلَالِ مِنْ رَیْبِ ا

مَ مَا یَأْتِی إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حُكَْم مَا بَيْنَكُمْ وَ بَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ لَنْ یَنْطِقَ لَكُمْ أُخْبِرُکُْم عَنْهُ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا مَضَى وَ عِلْ

 1فَلَوْ سَأَلْتُمُونِی عَنْهُ لَعَلَّمْتُكُمْ.

 تدبر

 «عِوَجاً لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ( »1

فروفرستاده که هيچ انحراف و اعوجاجی براي هدایت ما ها را مخاطب قرار داده و براي ما کتابی اینكه خداوند ما انسان

این است که آن را بخوانيم و به کار  گزاریش در گرويسپاسالقاعده در آن نيست، جاي سپاس و تشكر فراوان دارد؛ علی

 ببندیم.

 تاملی با خویش

 ایم؟قعا سپاسگزار قرآن هستيم؟ یا آن را مهجور گذاشتهآیا ما وا

خوانيم می –هاي مجازي، و ... از جمله: خبرهاي راست و دروغ در شبكه –روز چه اندازه مطالب متفرقه در طول شبانه

 گذاریم؟شنویم؛ و چه اندازه براي خواندن و تدبر در قرآن وقت میو می

شویم و گویی ما منّتی بر او داریم دك وقتی براي این کار بگذاریم از خدا طلبكار میجالب اینجاست که هنگامی هم که ان

 ایم!که وقتمان را صرف قرآن کرده

ها، آن هم همراه با اخالص، عنایت فرماید؛ خداوند ان شاء اهلل توفيق هرچه بيشتر براي تدبر در کتابش و عمل به فهميده

 (21از دست شيطان سالم نخواهد ماند. )نور/که اگر فضل و رحمت او نباشد هيچكس 

 

 «عِوَجاً لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ»( 2

هاي اگر توجه کنيم که آنچه از صالح و استواري در جوامع بشري وجود دارد محصول دعوت انبياء الهی و ترویج آموزه

 (237، ص13ها از آن خداوند است. )الميزان، جیابيم که واقعا همه حمد و سپاسدرمی وحيانی بوده است،

 

 «الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ»( 3

                                                      
 /eanbyiae9%8http://yekaye.ir/%d-21-10گذشت  2در جلسه. در همین راستا دو حديث زير هم قابل توجه است كه حديث اولش  1

عَلَیْكُمْ كِتَابَهُ وَ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ فِیهِ خَبَرُكُمْ نَّ الْعَزِيزَ الْجَبَّارَ أَنْزَلَ عَلِيٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِ

 (267، ص1المحاسن، ج؛ 599، ص2الكافي، ج)  ذَلِكَ لَتَعَجَّبْتُمْ.وَ خَبَرُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ وَ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَوْ أَتَاكُمْ مَنْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ

ى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْیَ

ءٍ وَ خَلْقَكُمْ وَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ  أَبَدا  وَ أَنْزَلَ فِیهِ تِبْیَانَ كُلِّ شَيْهُ خَتَمَ بِنَبِیِّكُمُ النَّبِیِّینَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَبَدا  وَ خَتَمَ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُ

 (269، ص1الكافي، ج) فَصْلَ مَا بَیْنَكُمْ وَ خَبَرَ مَا بَعْدَكُمْ وَ أَمْرَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ مَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ.وَ الْأَرْضِ وَ نَبَأَ مَا قَبْلَكُمْ وَ 

http://yekaye.ir/%d9%8eanbyiae-21-10/
http://yekaye.ir/%d9%8eanbyiae-21-10/
http://yekaye.ir/%d9%8eanbyiae-21-10/
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 خَلَقَ الَّذي لِلَّهِ الْحَمْدُ( و آسمانها و زمين را آفریده )2؛ فاتحه/الْعالَمين رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُآن خدایی که رب العالمين است )

تواند همه حقایق خلقت را در همان خدایی است که کتاب را بر بنده نازل کرده است. پس او می (1؛ انعام/الْأَرْض وَ السَّماواتِ

 (5و  4کتاب خویش بگنجاند، هرچند چگونگی استنباط همه آن حقایق از این کتاب، کار هرکسی نباشد. )احادیث 

 

 «الْكِتابَ عَبْدِهِ لىعَ أَنْزَلَ»( 4

 (139ص ،7ج نور، )تفسيراست  معنوى کماالت دریافت ساززمينه خدا، بندگى

 

 «عِوَجاً  لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ( »5

 تواند:می« له»در « ه»ضمير  عمرج

 ندارد. باشد؛ یعنی در این کتاب هيچ اعوجاج و انحرافی وجود« الكتاب»الف. 

 باشد؛ یعنی در شخص پيامبر که بنده خداست و کتاب بر او نازل شده، هيچ اعوجاح و انحرافی وجود ندارد« عبده»ب. 

دهد. )البحر المحيط، کاست و بدون هيچ انحراف و اعوجاحی در اختيار مردم قرار میوکمو او تمام آنچه را از خداوند گرفته بی

 (136، ص7ج

 ، ظاهرا هر دو معنا در این آیه مستقالً مد نظر بوده است.(«مكان استفاده از یك لفظ در چند معناا»)بنا به قاعده 

 

 «عِوَجاً  لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ»( 6

در کارش  هست و نه پيامبري که آن را براي مردم آورده،در قرآنی که خداوند نازل کرده هيچ اعوجاج و انحرافی نه 

اما انسان فاسق که از استقامت به در آمده و خودش کج و معوج شده است، به تناسب خود، این قرآن  (؛5)تدبر اعوجاحی بوده

 کَثيراً  بِهِ یُضِلُّشود. )فهمد و شاید بدین جهت است که همين کتاب که براي هدایت است، مایه گمراهی فاسقان میرا معوج می

 (26؛ بقره/الْفاسِقين إِالَّ هِبِ یُضِلُّ ما وَ ...

 به قول مالي رومی

 شدند چَه درونِ قومی رَسَن زان  شدند گمره بسی قرآن از زانكه

 نبود سرباال سوداي تو را چون  عَنود اي جرمی نيست را رسن مر

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh200 / 

 

 «عِوَجاً  لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ»( 7

کند؛ یعنی نفی( داللت بر عموم می در سياق آورده )اصطالحاً: نكرة «نكره در جمله منفی»را به صورت  «عِوَجاً »اینكه 

ها ، در معنایش بليغ، در هدایتش صائب، در حجتحمستقيم و بدون اعوجاج است؛ در لفظش فصيقرآن کریم در همه جهات 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh200/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh200/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh200/
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راند مصون در حكمی که می و و براهينش زنده و پویا، در امر و نهيش خيرخواه، در حكایات و اخباري که نقل کرده صادق،

 (237ص ،13ج آن راه نيابد. )الميزان، از دخالت شياطين است؛ هيچ اختالفی در او نيست و باطل از پيش و پس در

 

 

 حَسَنا   أَجْرا  لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحاتِ يَعْمَلُونَ الَّذينَ الْمُؤْمِنینَ يُبَشِّرَ وَ لَدُنْهُ مِنْ شَديدا  بَأْسا  لِیُنْذِرَ قَیِّما   2( آيه18( سوره كهف )583

7/8/1396 

 ترجمه

 ،او نزداز  نسبت به سختی شدیدي دهدبيم  ، تااست بخشقوامدر حالی که  [فرمود نازل اشبنده بر را کتاب این خداوند]

 .برایشان پاداشی نيكوستحتما دهند که اعمال شایسته انجام میکه منانی را ؤمدهد مژده و 

 نکات ترجمه

 «قَيِّماً»

« قيام»است که قبال توضيح داده شد که اصل این ماده به معناي برخاستن و به کاري اقدام کردن است. « قوم»از ماده  »قَيِّم»

هم هر دو از قيام گرفته « قيّوم»و « قيّم. »«زنندتكيه میچيزي که امور دیگر بدان »براي است ویا اسم « عزم به کاري»به معناي 

ذلِكَ الدِّینُ »کسی که دیگري به او تكيه داده و پابرجا گردیده و قوام کارش به اوست؛ مانند صفت است، به معناي « قَيّم»شده؛ 

؛ باشد )اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومصيغه مبالغه در همين معنا می« قيّوم»و  ؛(3)بينة/« فِيها کُتُبٌ قَيِّمَةٌ»( یا 40)یوسف/« الْقَيِّمُ

 (qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-1/ 366سه)جل .214بقره/

 «.الْكِتابَ  عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ»نيست بلكه مربوط است به عبارتِ « عوجاً »وصف « قَيِّماً»اند چنانكه همه مفسران تذکر داده

 بود(؛« قيم»کتاب را نازل فرمود در حالی که این کتاب « )= الكتاب»اند براي دانسته« حال»اغلب مفسران آن را 

]و در واقع، حال باشد « له»در « ه»باشد براي ضمير « حال»و البته معدودي از مفسران )مانند بيضاوي( این احتمال را که 

 ،3ج التنزیل، أنواراند )تمل دانستهبود[ را نيز مح« قيم»اش اش نازل فرمود در حالی که بندهکتاب را بر بنده«: عبده»براي 

 (272ص

 «بَأْساً »

هاي ناشی از است، که غالبا در مورد سختی )بأس یا بؤس( به معناي شدت و سختی« بءس»قبال اشاره شد که ماده 

 (anam-http://yekaye.ir/al-006-149/042رود. )جلسهجنگ ویا فقر به کار می

 1اختالف قرائت

 

                                                      
 . چند مورد اختالف قرائتي كه در اين آيه گزارش شده است: 1

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-1/
http://yekaye.ir/al-anam-006-042/
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 حدیث

تا بيم »فرماید این سخن خداوند عز و جل سوال کردم که می]تاویل[ گوید: از امام باقر ع درباره ابوحمزه ثمالی می( 1

 «.از نزد او ]= سختی[ شدیديدهد نسبت به بأس 

پس این است جنگيد؛ و ز نزد رسول اهلل بود و با دشمنش میحضرت علی ع است و او ا ،آن بأس شدید فرمود:امام ع 

 «.تا بيم دهد نسبت به بأس ]= سختی[ شدیدي از نزد او»که ]تاویلِ[ این آیه 

 812ص ،2ج ع، طالب أبی آل مناقب؛ 3211ص ،2ج العياشی، تفسير ؛285تأویل اآلیات الظاهرة، ص

نِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَْيلِ عَنْ ذَکَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَُه اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُْن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَِن الْحُسَيْنِ بْ

 :فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع« بَأْساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ  لِيُنْذِرَ» أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 3.«لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ »الْبَأْسُ الشَّدِیدُ هُوَ عَلِیٌّ ع وَ هُوَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَاتَلَ عَدُوَّهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ 

 

خواندند روایت کرده است. هاي نماز جمعه را که اميرالمومنين در مسجد کوفه و مدینه میبه( امام سجاد ع یكی از خط2

 در فرازي از خطبه ایشان آمده است:

                                                      
في « عوجا»( سكت حفص بخلف عنه علي 136، ص7لمحیط، جالبحر ا)حفص يسكت على قوله عِوَجا  سكتة خفیفة ثم يقول قَیِّما .  (1

 (293ص عشر، االربعة القرائات في المفصل الكامل) الوصل سكتة لطیفة و قرأ الباقون في الوصل بالتنوين، و في الوقف بغیر تنوين.

و في بعض مصاحف ( 127ص ،15ج ،)طبري( البیان جامع؛ 4، ص7، ج)شیخ طوسي(التبیان )« و لكن جعله قیما»و في بعض القراءات  (2

 (136، ص7البحر المحیط، ج) و يحمل ذلك على تفسیر المعنى ال أنها قراءة «ما یِّقَ هُلَعَن جَوَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجا  لكِ»الصحابة 

 (272، ص3، ج)بیضاوي(أنوار التنزيل ؛ 702، ص2، جالكشاف)« قرئ قیماو » (3

 )مجمع النون سكون و الدال بضم الباقون قرأ و النون و الهاء كسر و الضم الدال بإشمام لدنِهِ من يحیى برواية]= شعبه از عاصم[  بكر أبو قرأ (4

بإسكان الدال و ضم الشفتین باالشمام و كسر النون « نِهِلَدْ»( قرأ شعبة 136، ص7البحر المحیط، ج 692ِص ،6ج القرآن، تفسیر في البیان

كثیر ]= شام[ فانه بضم الدال و اسكان النون و ضم الهاء مكسورة في االصل اال عند ابن« هُلَدُنْ»قرأ الباقون و الهاء و مدها في الوصل و 

 (293علي أصله ]لدُنهِ[ بوصلها واو. )الكامل المفصل في القرائات االربعة عشر، ص

 (136، ص7ط، جالبحر المحیلِیُنْذِر ) على عطفا بالنصب الجمهور و بالرفع يُبَشِّرَ وَ ءقرى و (5

 «تبشر»قال: فصلیت بعد ذلك خلف الحسن فقرأ  -إنما البشر بشر األديم« يُبَشِّرَ »عن الحسن بن صالح قال قال لي أبو جعفر ع: ال تقرأ  (6

 (321، ص2تفسیر العیاشي، ج)
 علیه اهلل رسول لدن من هو و عليٌّ «الشديد البأس»: قال «لَدُنْهُ مِنْ شَدِيدا  بَأْسا  لِیُنْذِرَ» ع جعفر أبي عن بصیر أبي عن رفعه رواه عمن البرقي عن.  1

 .«لَدُنْهُ مِنْ شَدِيدا  بَأْسا  لِیُنْذِرَ»: قوله فذلك عدوه، معه قاتل السالم، آله و
 .عَدُوَّهُ مَعَهُ يُقَاتِلُ ص اللَّهِ رَسُولِ لَدُنْ هُوَ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الشَّدِيدُ الْبَأْسُ لَدُنْهُ مِنْ شَدِيدا  بَأْسا  لِیُنْذِرَ قَوْلِهِ فِي ع الرِّضَا وَ الْبَاقِرُ .  2
 سطوته و بأسه شدة و المؤمنین أمیر مقامه إلیه المضاف أقیم و المضاف فحذف شديد بأس ذا أي شَدِيدا   بَأْسا  ص النَّبِيَّ يعني لِیُنْذِرَ قوله معنى و.  3

. حین كل و عصر كل في باقیة صالة الطیبین ذريتهما على و علیهما اهلل صلى نفسه من و بیته أهل من و عنده من أي لَدُنْهُ مِنْ قوله و خالف بغیر علیها متفق

 (285ص الظاهرة، اآليات تأويل)
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پس از ]غضب[ خدا برحذر باشيد آن گونه که خودش شما را از ]غضب[ خود برحذر داشته است که او نسبت به سختی 

دهيد براي ریا و اشيد خشيت کسی که عذري ندارد؛ و عملی که انجام میشدیدي هشدارتان داده؛ و خشيت الهی داشته ب

نباشد که هرکسی براي غير خدا کاري انجام دهد خداوند وي را به همان کسی که برایش آن کار را انجام داده  *سُمعه

؛ و از عذاب خدا هراسان شود؛ و کسی که خالصانه براي خدا کاري انجام دهد خداوند خودش متولی پاداش او میدگذارمیوا

و  انستو کارهایتان را د معلوم کردباشيد که البته او شما را بيهوده نيافریده و چيزي از امر شما را رها نكرده است؛ آثارتان را 

و  خوردههایتان را معين فرمود؛ پس مبادا به دنيا فریفته شوید که او فریبنده اهلش است؛ کسی که به او مغرور شود فریباجل

 دانستند. آخرت سراي زندگانی است اگر که می او همان ؛راه فنا و نابودي را در پيش گرفته است

 از خداوند جایگاه شهدا و همنشينی با انبيا و معيشت سعادتمندان را تقاضامندیم که ما از او و به اویيم.

 نيز آمده است( 57ص ،5ج الكافی، البالغه و درنهج 23)فرازهایی از این خطبه در خطبه 10وقعة صفين، ص

 1... بِالْكُوفَةِ وَ الْمَدِینَةِی طَالِبٍ فِی الْجُمُعَةِنَصْرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ خُطْبَةَ عَلِیِّ بْنِ أَبِ

یَاءٍ وَ لَا مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ حَذَّرَ بَأْساً شَدِیداً وَ اخْشَوُا اللَّهَ خَشْيَةً لَيْسَتْ بِتَعْذِیرٍ وَ اعْمَلُوا فِی غَيْرِ رِفَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَکُمْ 

تَوَلَّى اللَّهُ أَجْرَهُ َو أَشْفِقُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ سُمْعَةٍ فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَا عَمِلَ لَهُ َو مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ مُخْلِصاً 

ارَةٌ بِأَهْلِهَا آجَالَكُمْ فَلَا تَغُرُّوا بِالدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَرَّ یَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ أَمْرِکُمْ سُدًى قَدْ سَمَّى آثَارَکُمْ وَ عَلِمَ أَعْمَالَكُمْ وَ کَتَبَ 

سْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَ مَغْرُورٌ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا وَ إِلَى فَنَاءٍ مَا هِیَ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِیَ دَاُر الْحَيَوَانِ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ أَ

 .لَهُ وَ بِهِ فَإِنَّمَا نَحْنُ مَعِيشَةَ السُّعَدَاءِ

 نوشت: پی *

سُمعه: شبيه ریا است با این تفاوت که ریا، انجام کار است براي اینكه دیگران ببينند و تحسين کنند؛ ولی سمعه، انجام کار 

 براي اینكه دیگران بشنوند و تحسين کنند.

 

 از اميرالمومنين ع روایت شده است: (3

فرماید: بين نعمتهایم بر او و عملی که او انجام داده ایستد؛ پس به فرشتگانش می]روز قيامت[ بنده در پيشگاه خداوند می 

 مقایسه کنيد!

 کنند؛ پس نعمتها اعمال را کامال در خود غرق می

 آید نعمتها را بر او ببخشيد و بين اعمال خوب و بد خودش مقایسه کنيد!خطاب می

کند؛ و اگر سازد و او را به بهشت وارد میا با خوبی زایل میهایش مساوي شد خداوند بدي رها و بديپس اگر خوبی

اش کم آمد ولی از اهل تقوا بود و به خداوند فرماید؛ و اگر خوبیاش اضافی آمد خداوند به ازاي آن اضافی به او عطا میخوبی

                                                      
 َوحْدَهُ  اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ لَهُ هادِيَ فَال يُضْلِلْ مَنْ وَ لَهُ مُضِلَّ فَلَا اللَّهَ يَهْدِ مَنْ الضَّلَالَةِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ وَ َأسْتَهْدِيهِ وَ أَسْتَعِینُهُ وَ أَحْمَدُهُ لِلَّهِ الْحَمْدَ إِنَّ.  1

 أُوصِیكُمْ وَ عَلَیْهِ الَّذِي أَدَّى وَ لِأُمَّتِهِ نَصَحَ وَ رَبِّهِ رِسَالَةَ  فَبَلَغَ إِلَیْهِ أَحَبُّهُمْ وَ خَلْقِهِ أَكْرَمُ بِالنُّبُوَّةِ اخْتَصَّهُ وَ لِأَمْرِهِ انْتَجَبَهُ رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ  مُحَمَّدا  أَنَّ وَ لَهُ شَرِيكَ لَا

 خُلِقْتُمْ  الطَّاعَةِ وَ لِلْإِحْسَانِ وَ أُمِرْتُمْ اللَّهِ بِتَقْوَى وَ اللَّهِ  عِنْدَ الْأُمُورِ  عَوَاقِبِ فِي رُهُ خَیْ وَ اللَّهِ لِرِضْوَانِ أَقْرَبُهُ  وَ اللَّهِ عِبَادُ  بِهِ تَوَاصَى مَا خَیْرُ اللَّهِ تَقْوَى فَإِنَّ اللَّهِ  بِتَقْوَى
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دهد هد، مشمول مغفرت قرار میمتعال شرك نورزیده بود، او از اهل مغفرت خواهد بود و خداوند با رحمتش وي را، اگر بخوا

 و با عفوش بر او تفضل کند.

 43ص ،)دیلمی( المؤمنين صفات فی الدین أعالم

 عَمَلِهِ  بَيْنَ وَ عَلَيْهِ نِعَمِی بَيْنَ قِيسُوا لِمَلَائِكَتِهِ فَيَقُولُ اللَّهِ یَدَيِ َبيْنَ الْعَبْدُ یُوقَفُ: قَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ یَسَارٍ بْنِ عَطَاءِ عَنْ

 الْجَنَّةَ  أَْدخَلَهُ وَ بِالْخَيْرِ الشَّرَّ اللَّهُ أَذْهَبَ الْعَمَلَانِ اسْتَوَى فَإِنِ  مِنْهُ الشَّرِّ وَ الْخَيْرِ بَيْنَ  قِيسُوا وَ النِّعَمَ لَهُ َهبُوا فَيَقُولُ الْعَمَلَ النِّعَمُ فَتَسْتَغْرِقُ

 یَغْفِرُ الْمَغْفِرَةِ أَهْلِ مِنْ فَهُوَ تَعَالَى بِاللَّهِ یُشْرِكْ لَمْ وَ  التَّقْوَى أَهْلِ مِنْ هُوَ وَ فَضْلٌ عَلَيْهِ کَانَ إِنْ وَ بِفَضْلِهِ اللَّهُ أَعْطَاهُ فَضْلٌ لَهُ کَانَ إِنْ وَ

 .بِعَفْوِهِ عَلَيْهِ یَتَفَضَّلُ وَ شَاءَ إِنْ بِرَحْمَتِهِ لَهُ اللَّهُ

 تدبر

 «قَيِّماً؛ عِوَجاً  لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ»( 1

، که «الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ» نيست بلكه مربوط است به عبارتِ« عوجاً»وصف « قَيِّماً »اند چنانكه همه مفسران تذکر داده

 )توضيح در نكات ترجمه(« عبده« »حالِ »باشد یا « الكتاب« »حالِ »تواند بيان می

در این آیه چيست این دیدگاهها مطرح شده که با توجه به امكان استفاده از یك لفظ در چند « قيم»درباره اینكه مقصود از 

 معنا ممكن است همگی مد نظر بوده باشد:

این کتاب را مستقيم ی ( یعن5، ص7، ج)طوسی(التبيان عباس و ضحاك، به نقلِ )ابناست  «مستقيم»ه معناي ب« قيم»الف.

( 230، ص3تفسير الصافی، ج؛ 693ص ،6ج ،)طبرسی( البيان مجمعتدل قرار داد که هيچ افراط و تفریطی در آن نيست )و مع

 (127ص ،15ج البيان )طبري(، کند و شاهد بر همدیگر است )جامعو اجزایش همدیگر را تصدیق می

؛ 5، ص7التبيان، جد که آنها را تصدیق کند و ]تعاليم آنها را[ حفظ نماید. )بخش سایر کتب آسمانی قرار داب. قيم و قوام

 ،6ج البيان، و باطل را از آنان نفی کند و مواردي که باید نسخ شود نسخ نماید )فراء، به نقل مجمع (127ص ،15ج البيان، جامع

 (693ص

 ،6ج البيان، امور دین قرار داد )ابومسلم، به نقل مجمعقيم نسبت به امور دین؛ یعنی قرآن را پشتوانه و مرجع همه ج. 

 (693ص

 (693ص ،6ج البيان، مجمعد. امري دائمی که تا قيامت ثابت و پابرجا بماند و نسخ نشود. )

 عباس، جامع)چيزي که مایه شك و شبهه شود و افراد را به انحراف بكشاند( قرار نداد )ابن« ملتبس»آن را به صورت ه. 

 (127ص ،15ج البيان،

 (237، ص13؛ الميزان، ج272، ص3، ج)بيضاوي(أنوار التنزیل بخش مصالح بندگان ). برپا دارنده و قوامو

 باشد.منظور پيامبر است که با برانگيخته شدن به نبوت و نزول قرآن بر او، قيّم و پشتوانه این امت می. ز

 ح. ...

 

 «... قَيِّماً الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ( »2
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 (5)بينة/ «الْقَيِّمَةِ دِینُ ذلِكَ وَ»اي دیگر اصل دین اسالم را خوانده است و در آیه« قيم»در این آیه قرآن را 

 ضح است که بين این دو ارتباط است:و وا

بخش یك جامعه و قوامخواهد مصالح جامعه بشري را تامين کند یا این قيّم بودن ابتداءاً وصف دین اسالم است که می

 مطلوب گردد و چون قرآن مشتمل بر این دین است به تبع آن قيم خوانده شده؛ 

ویا در درجه اول وصف خود قرآن است که کتابی است محكم و پشتوانه همه امور، و چون دین اسالم متكی به قرآن 

 (237، ص13است او هم قيم شده است. )الميزان، ج

 

 «... بَأْساً لِيُنْذِرَ ؛ قَيِّماًعِوَجاً  لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ بْدِهِعَ عَلى أَنْزَلَ( »3

 ايآیه در و این از پس را است، چرا آن را « عِوَجاً لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ»قطعا مربوط به ماقبل از جمله « قَيِّماً»با توجه به اینكه 

 ؟«عِوَجاً  لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ قَيِّماً  الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ»نفرمود: بسادگی  و آورد دیگر

اعوجاج  کند؛ اما نكته در این است که، پس تقدم و تاخرشان تفاوتی نمیهستند« الكتاب»الف. هر دو عبارت حال براي 

باید چيزي ست؛ و دن یعنی پشتوانه امور دیگر ابو« قيم» هيچ خال و مشكلی وجود ندارد؛ و نداشتن یعنی در درون خودش

 البحرتواند پشتوانه کمال و پابرجایی امور دیگر قرار بگيرد. )ابوعبداهلل رازي، به نقل تا بنقص باشد خودش کامل و بی ابتدا

 1(237، ص13الميزان، ج ؛136ص ،7ج المحيط،

 ، بند ز(1)تدبر قرار بگيرد.« عبده»حال براي « قَيِّماً »خواهد این معنا را هم القا کند که ب. می 

 تخصصی تفسیری نکته

که این انذار و تبشير توسط  ؛...«بَأْساً  لِيُنْذِرَ»و قرین شده است با عبارت  ،در آیه بعدي آمده« قَيِّماً»کلمه  ،در وضعيت فعلی

معناي لطيف  و را هم وصف پيامبر ص بگيرد« قيما»رود که ذهن به این سو می شود؛ و به همين مناسبتص انجام میپيامبر 

آورد چنين می« الكتاب». در حالی که اگر در همان آیه قبل و بالفاصله بعد از دیگري غير از معناي رایج هم از آیه استنباط کند

 شد.فهمی از آیه بسيار بعيد می

 ج. ...

 

 «؛ قَيِّماًعِوَجاً  لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ الْكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَنْزَلَ( »4

 (139، ص7. )تفسير نور، جاست مصلح نداشتن اعوجاج دیگران، مصالح به قيام شرط

 

 «... الْمُؤْمِنينَ یُبَشِّرَ وَ  لَدُنْهُ مِنْ شَدیداً بَأْساً لِيُنْذِرَ قَيِّماً عِوَجاً؛ لَهُ یَجْعَلْ لَمْ وَ»( 5

                                                      
 لَمْ وَ» عبارت كه اكنون و آمدمي آن از بعد بايد است «الكتاب» براي حال چون «قیما» اندگفته مفسران از . اين پاسخ به مطلبي است كه بسیاري 1

 لَمْ وَ» عبارت هم در واقع مبناي پاسخ اين است كه (.693ص ،6ج البیان، مجمع) است داده رخ تاخیر و تقديم شده، فاصله دو اين بین «عِوَجا  لَهُ يَجْعَلْ

 بیايد. بودن «قیم» بر مقدم بايد «نداشتن اعوجاج» اتفاقا و طبق تحلیل فوق هستند؛ «الكتاب» براي حال دو هر «قَیِّما  » هم و «عِوَجا  لَهُ  يَجْعَلْ
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تواند از عهده انذار دیگر است، میچون قرآن هم فی نفسه کامل و مصون از هر اعوجاج است و هم قيّم و پشتوانه امور 

 (238، ص13و تبشير به نحو صحيح و جامع برآید. )الميزان، ج

 

 «حَسَناً أَجْراً لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحاتِ یَعْمَلُونَ الَّذینَ الْمُؤْمِنينَ یُبَشِّرَ وَ لَدُنْهُ مِنْ شَدیداً بَأْساً لِيُنْذِرَ»( 6

توان ینكه بشارت را به کسانی داد که هم اهل ایمانند و هم عمل صالح انجام می دهند میاز تقابل بين انذار و تبشير، و ا

اند نتيجه گرفت که انذار هم شامل کافرانی است که نه ایمان دارند و نه عمل صالح؛ و هم شامل کسانی است که ایمان آورده

 آورند.دهند اما ایمان نمیاعمال شایسته انجام می( و هم شامل کسانی که ظاهرا 238، ص13اند )الميزان، جولی اهل گناه

 شناسینکته تخصصی انسان

شود )عمل صالح دارند اما کافرند( اشاره نكرد. عالمه طباطبایی در بيان فوق به گروه سومی که انذار شامل حالشان می

 چرا؟

 رسد ریشه بحث به همان مطلبی برگردد که:به نظر می

انسان چند ساحت دارد: یكی ساحت کفر و ایمان و نفاق است و یكی ساحت کنش صالحانه  قبال بيان شد که. 1مقدمه 

 (؛ /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-73 1، تدبر561و فاسقانه )جلسه

اگرچه وضعيت آرمانی آن است که اگر در ساحت نخستين ایمان دارد، در ساحت دوم هم اهل عمل صالح باشد؛  .2مقدمه

اهل فسق و فجور باشد؛ اما واقعيت این است که انسان موجودي در ساحت دوم هم  ،و یا اگر در ساحت اول کافر یا منافق است

 محال است. کافران و منافقان صدور کار نيكو از د و نهبسيار پيچيده است و نه مومنان منحصر در معصومين هستن

ترین ساحت وجودي انسان ساحت اول است، اگر کسی کافر یا منافق باشد آنچه در ظاهر از وي به اما از آنجا که عميق

ن را خاصيت است؛ و به همين جهت است که قرآن اعمال خوب کافراشود حقيقتا امري پوچ و بیعنوان عمل صالح دیده می

« هباءاً منثوراً»( و وعده داده که در قيامت تمام اینها 39معرفی فرموده )نور/« کند آب استسرابی که تشنه گمان می»همچون 

 (23)فرقان/ خواهد شد.

 شناسیثمره جامعه

 د،شومشاهده می یك جامعه ی که دراگر مساله فوق درست فهميده شود معلوم می گردد که صرفاً بر اساس رفتارهای

هاي یك نفر توان درباره واقعا خوبتر یا بدتر بودن یك جامعه قضاوت کرد؛ همان گونه که صرفاً از روي تعداد دروغنمی

گوید؛ و هم اي خيلی کم دروغ میتوان درباره واقعا دروغگو بودن یا نبودن او قضاوت نمود )زیرا هم دروغگوي حرفهنمی

ي اینكه در موقعيت خاصی قرار گرفته )مثال موقعيت تقيه و نجات جان بيگناهان( ممكن است یك انسان باطناً راستگو برا

 مجبور باشد دروغ بگوید(

 تبصره

بلكه کافر حقيقی است؛ یعنی کسی که حقيقت دین بر او عرضه « ايکافر شناسنامه»هاي فوق، نه در بحث« کافر»منظور از 

 قت نشود.شده باشد اما او از روي لجاجت و عناد، تسليم حقي

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-73/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-73/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-73/
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 8/8/1396                                ماکِثينَ فيهِ أَبَداً  3( آيه18( سوره كهف )584

 ترجمه

 جاودانه.اند در آن کنندگاندرنگ

 نکات ترجمه

 خواهد آمد. 2است که در این باره توضيحاتی در تدبر« مكث»از ماده « ماکِثينَ »

 کریم آمده است. بار در قرآن 7این ماده و مشتقاتش جمعا 

 حدیث

کرد تا آنجا که را بيان می( مسعد[ بن صدقه می گوید: یكبار امام صادق ع حكایت بهشتيان و جهنميان از اهل ميثاق 1

 فرمودند: 

فرماید شقاوتمندان سوره هود که می 108تا  106اشاره به آیات ]سپس از جانب خداوند در مورد هر دو گروه استثنایی آمد 

؛ اما کسی که به از  [و سعادتمندان در بهشتند مادامی که آسمانها و زمين برقرار است مگر آنچه پروردگارت بخواهددر جهنم 

اند و مقصود این استثنا از جانب خداوند در مورد کسانی است که وارد جهنم و بهشت شده»گوید اي نبرده میعلم تفسير بهره

و چنين « مانند در حالی که کسی در آنها نيسترج خواهند شد و آن دو میآن است که هر دو گروه از بهشت و جهنم خا

 کسانی دروغ گفتند؛ 

شان و نيز فرزندان جن همراه آنها در زمين هستند و آسمان بر بلكه منظور از این استثناء آن است که فرزندان آدم همگی

شوند که همان ]از والیت خدا[ به والیت شيطان خارج میبرد تا جایی که آنان آنان سایه افكنده است، پس او مومنان را می

شوند که بهشت است[ پس این است منظور جهنم است ]و همين طور کافرانی که از والیت شيطان به والیت اهلل خارج می

یعنی در  (108و  107)هود/« مادامی که آسمانها و زمين برقرار است»فرماید خداوند در مورد اهل بهشت و اهل جهنم که می

 دنيا؛ 

و چگونه  ؛و خداوند تبارك و تعالی ابداً اهل بهشت را از بهشت خارج نكند و نه اهل جهنم را ابداً از جهنم خارج نكند

 ( و هيچ استثنایی نزده است؛3)کهف/« اند در آن جاودانهکنندگاندرنگ»چنان کاري کند در حالی که در کتابش فرموده است 

کسی که در والیت آل محمد ص وارد شود در بهشت وارد شده است؛ و کسی »و این چنين بود که امام باقر ع فرمود: 

و این است منظور خداوند از خروج از جهنم و بهشت و ورود « که در والیت دشمانا ایشان وارد شود در جهنم وارد شده است

 در آن.

 160-159، ص2تفسير العياشی، ج

 الْجَنَّةِ أَْهلِ صِفَاتِ فِی فَقَالَ النَّارِ أَهْلِ وَ الْجَنَّةِ أَهْلِ مِنْ الْمِيثَاقِ أَْهلِ قِصَصَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَصَّ: قَالَ صَدَقَةَ بْنِ دَةَمَسْعَ عَنْ

  –قَوْلِهِ  مِنْ بَلَغَ حَتَّى - صِفَتِهِمْ فِی]مر[  مَنْ ثُمَّ لِرُسُلِهِ شُهَدَاءَ اللَّهَ لَقِیَ مَنْ فَمِنْهُمْ
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 وَ  اْلجَنَّةَ دَخَلَ لِمَنْ هُوَ إِنَّمَا اللَّهِ مِنَ الِاسْتِثْنَاءَ هَذَا إِنَّ التَّفْسِيرِ بِعِلْمِ الْجَاهِلُ فَقَالَ جَمِيعاً اْلفَرِیقَيْنِ  فِی اللَّهِ مِنَ الِاسْتِثْنَاءُ جَاءَ ثُمَّ

 وُلْدَ  وَ کُلَّهُمْ آدَمَ  وُلْدَ أَنَّ بِاالسْتِثْنَاءِ عَنَى إِنَّمَا بَلْ کَذَبُوا وَ أَحَدٌ فِيهِمَا فَلَيْسَ فَيَبْقَيَانِ مِنْهُمَا یَخْرُجَانِ جَمِيعاً الْفَرِیقَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ وَ النَّارَ

 عَنَى الَّذِي فَذَلِكَ  النَّارُ هِیَ وَ الشَّيَاطِينِ وَلَاَیةِ إِلَى یُخْرِجَهُمْ حَتَّى الْمُؤْمِنِينَ یَنْقُلُ فَهُوَ یُظِلُّهُمْ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضِ عَلَى مَعَهُمْ الْجَانِّ

 مِنْهَا الْجَنَّةِ أَهْلَ بِمُخْرِجٍ لَيْسَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَ الدُّنْيَا فِی یَقُولُ «الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما» النَّارِ  أَهْلِ وَ الْجَنَّةِ أَهْلِ فِی اللَّهُ

 اسْتِثْنَاءٌ  فِيهَا لَيْسَ 1أَبَداً[ فِيها ]خالِدِینَ« ماکِثِينَ فِيهِ أَبَداً» کِتَابِهِ  فِی اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ ذَلِكَ یَكُونُ  کَيْفَ وَ أَبَداً مِنْهَا النَّارِ أَهْلِ کُلَّ  لَا وَ أَبَداً

 اللَّهُ  عَنَى الَِّذي هَذَا وَ النَّارَ دَخَلَ عَدُوِّهِمْ وَلَایَةِ فِی دَخَلَ مَنْ وَ الْجَنَّةَ دَخَلَ مُحَمَّدٍ آلِ وَلَایَةِ فِی خَلَدَ مَنْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ کَذَلِكَ وَ

 .الدُّخُولِ وَ النَّارِ وَ الْجَنَّةِ مِنَ الْخُرُوجِ فِی الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

همه فرشتگانی که خداوند عز و جل آفریده است و همه انبيایی که مبعوث فرموده و همه صدیقين و شهدا در مورد اگر 

ورزد[ شفاعت کنند که خداوند عز و جل وي را از آتش بيرون آورد خداوند ابداً اي ]کسی که با اهل بيت ع دشمنی میناصبی

 (.3)کهف/« اند در آن جاودانهکنندگاندرنگ»فرماید در کتابش می او را بيرون نخواهد آورد چرا که خداوند عز و جل

 208ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص

اللَّهِ بْنِ للَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ ا

وَ کُلَّ نَبِیٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ وَ کُلَّ صِدِّیقٍ وَ کُلَّ شَهِيدٍ  بَكْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ کُلَّ مَلَكٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

ماکِثِينَ فِيهِ »رِجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النَّارِ مَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَبَداً وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ شَفَعُوا فِی نَاصِبٍ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ یُخْ

 «أَبَدا

 

 ( از اميرالمومنين ع در وصف بهشت روایت شده است:3

هيچگاه قطع نگردد و کسی که در آن مقيم شده کوچ داده  هایی متفاوت؛ نعمتشباال و پایين است و منزلداراي درجاتی 

 نشود و کسی که در آن جاودانه است پير نشود و کسی که در آن سكونت کرده نااميد نگردد.

 85ه، خطبهنهج البالغ

 :مِنِينَ ع فِی صِفَةِ الْجَنَّةِقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْ

  لَا یَنْقَطِعُ نَعِيمُهَا وَ لَا یَضْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا یَهْرَمُ خَالِدُهَا وَ لَا یَيْأَسُ سَاکِنُهَا.دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ

 تدبر

 «أَبَداً  فيهِ ماکِثينَ( »1

                                                      
 فِیها خالِدِينَ»، « ماكِثِینَ فِیهِ أَبَدا »به جاي  374ص ،1ج ،(الوسائل تكملة) األئمة أصول في المهمة الفصول و در 348، ص8. در بحاراالنوار، ج 1

 بحر و الدقائق كنز و تفسیر 399ص ،2ج الثقلین، نور تفسیرو  135ص ،3ج القرآن، تفسیر في البرهان آمده است اما در متن تفسیر عیاشي و نیز در« أَبَدا 

 آمده است. «ماكِثِینَ فِیهِ أَبَدا »به همین صورت  246ص ،6ج الغرائب،
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شوند. اما اگر کسی در شوند و شایسته ورود در بهشت میدر برزخ و قيامت مواقفی هست که افراد گناهكار پاك می

 وارد بهشت و جهنم نهایی شد، دیگر از آنجا خارج نشود و تا ابد در آنجا بماند.آخرین مرحله 

 نکته تخصصی تفسیری

 ،6ج البيان، مجمعاند که آخرین عبارت آیه قبل است )مثال: بسياري از مفسران این آیه را فقط در مورد بهشتيان دانسته

عذاب شدید خدا بود و هم بشارت به بهشت؛ و بویژه همين  (؛ در حالی که در آیه قبل، هم سخن از انذار نسبت به694ص

کند؛ و دليلی هم نيست که که در یك آیه مستقل قرار داده شده، احتمال اینكه به کل مضامين آیه قبل مرتبط باشد را بيشتر می

بلكه گاه هنگام  (1اند )حدیثانستهتنها این آیه را ناظر به هر دو گروه دآیه را ناظر به هر دو گروه ندانيم چنانكه در احادیث نه

 (.2بحث خاص خلود جهنميان هم به این آیه استناد کرده اند )حدیث

 

 «أَبَداً  فيهِ ماکِثينَ( »2

( تا حدي 772ص القرآن، ألفاظ مفرداتبرند که با انتظار همراه باشد )ي به کار می«درنگ»را در لغت غالبا براي « مكث»

 اند.دانسته« انتظار»و برخی اساسا معناي آن را ( 345ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم)« و انتظار توقف»که برخی معناي آن را 

 (353ص ،5ج العين، کتاب)

 شود؟چگونه جمع می «انتظار داشتن»با  «درنگ و توقف ابدي»عادي بود، اما « اندتا ابد در آن مقيم»گفت اگر می

اند و درصدد هيچ تحول و : در آن جاودانهحِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها لِدینَخا»الف. در اواخر همين سوره فرموده است 

خواهد دليل آن را بيان کند و نشان دهد شاید در اینجا می«. 108تغييري از آن ]= نسبت به وضعيتی که دارند[ نيستند؛ کهف/

همراه  -تر و ... انتظار نعمتهاي جدید، انتظار معارف عميق –که حضور ابدي در بهشت، چون همواره با یك حالت انتظار 

 شوند. و دلزدگی اي نيست که انسانها دچار یكنواختی و در نتيجه ماللتبه گونه ،است

 ...ب. 

 

 «أَبَداً  فيهِ ماکِثينَ»( 3

الصَّالِحاتِ( بيان کرد  )یَعْمَلُونَانجام عمل صالح توسط آنان را با تعبير مضارع  قبل ىآیه در. دارد دائم پاداش دائم، عمل

 ،7ج نور، )تفسير (گوید؛ و در این آیه از درنگ هميشگی آنها در بهشت سخن میکه تعبير مضارع داللت بر تداوم عمل داشت

 (140ص
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 شناسینکته انسان

قبال حدیثی گذشت که علت خلود بهشتيان و توانيم عمل دائمی انجام دهيم. ما انسانها با اینكه عمرمان محدود است می

 1، حدیث553جهنميان این است که در نيتشان چنان بوده که اگر تا ابد در دنيا باشند همان کار را ادامه دهند )جلسه

65-33-ahzab-http://yekaye.ir/al/)1  

توانيم سعادت جاودان را در حد اعالیش به دست آوریم. کافی یابيم که چگونه مینيم درمیاگر به این نكته ساده توجه ک

 مان را درست کنيم.است که نيت

 تاملی با خویش

 فرمود:کنند که حضرت آیت اهلل بهجت زیاد مییكی از اساتيد ما نقل می

 «خوریممیروز قيامت که شد خواهيم دید که بيش از همه، چوب عدم باورهایمان را »

 کنيم.یعنی به ما گفتند؛ اما باور نكردیم و جدي نگرفتيم و بيش از همه بدین خاطر است که در آنجا احساس ضرر می

 

 «أَبَداً  فيهِ ماکِثينَ»( 4

 و] هاينعمت ویژگى از. است داده قرار قيامت در را آن خداوند و دارد، ماندگار و هميشگى زندگى به عالقه انسان

 (140ص ،7ج نور، )تفسير. نيست فنا و مرگ قيامت، در و آنهاست جاودانگى آخرت، در الهى[ هاىعذاب

 تاملی با خویش

 همه ما طالب زندگی هميشگی هستيم؛ از طرفی 

 آمدنی نيست.ميریم و زندگی هميشگی در دنيا به دستدانيم که باالخره در دنيا میاز طرف دیگر، همه ما می و

کنيم، و چه اندازه براي آن گذاریم و هزینه میبا این حال، واقعاً چه اندازه براي این آسایش این زندگی موقت وقت می

 زندگی جاودان؟ 

 چرا؟

 

 «أَبَداً  فيهِ ماکِثينَ»( 5

 حکایت

مانند ابد در بهشت نمیقطعا بهشتيان تا  نَظّام )متكلم معروف معتزلی( به هشام بن حَكَم )از شاگردان امام صادق ع( گفت:

 پس محال است که بقاي ابدي داشته باشند. ،چرا که در این صورت بقاي آنان همانند بقاي خدا خواهد شد

اما خداوند باقی  ؛داردبلكه[ به وسيله کسی که آنان را باقی نگه می ؛مانند ]نه مستقالًهشام گفت: همانا بهشتيان باقی می

 گویی نيست.مطلب آن گونه که تو می ،و از این رو ؛بقاي او باشد است بدون اینكه کسی پشتوانه

                                                      
  /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-039 2، حديث229. و نیز در جلسه  1

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-65/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-65/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-65/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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 گفت: محال است تا ابد باقی باشند.

 شوند؟گفت: پس چه می

 گيرد.ن را دربرمیخمودي و سستی آناگفت: 

 (.71شود )زخرف/گفت: خبر داري که آنان در بهشت هرچه دلشان بخواهد برایشان مهيا می

 گفت: بله.

 بخواهد و از پروردگارشان درخواست کنند بقاي ابدي را چه؟ گفت: اگر دلشان

 گفت: خداوند چنين چيزي را به آنها الهام نخواهد کرد!

درخت  می دانيم کهاي بر درختی بيفتد و دستش را دراز کند که آن را بگيرد گفت: اگر شخصی از بهشتيان نگاهش به ميوه

راي گرفتن آن دراز کند؛ دیگري که از آن بهتر است بيفتد و دست چپش را بسپس یكدفعه نگاهش به ميوه  ؛شودبرایش خم می

و در همان موقع آن خمودي که گقتی گریبانگيرش شود در حالی که دستش را به دو درخت گرفته و آن درختها همچنان 

 کشند؟!ه صليب میشود که به درختان به صليب کشيده شده است؛ آیا در بهشت کسی را ببزرگ شوند، او مانند کسی می

 گفت: این محال است.

تر است، که چنين باشد که خداوند انسانهایی را بيافریند و زندگی کنند گفت: اي نادان! آن چيزي که تو گفتی از این محال

 و آنان را وارد بهشت کند و سپس در آنجا بميراندشان ]و آفرینش آنان عبث گردد[ !

 1(552، ص2، جرجال الكشی)

 

 

 9/8/1396           وَ یُنْذِرَ الَّذینَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً  4( آيه18( سوره كهف )585

 ترجمه

 و بيم دهد کسانی را که گفتند خداوند فرزندي برگرفته است؛

                                                      
 أَنْ  مُحَالٌ وَ اللَّهِ كَبَقَاءِ بَقَاؤُهُمْ فَیَكُونَ الْأَبَدِ بَقَاءَ الْجَنَّةِ فِي يَبْقَوْنَ لَا الْجَنَّةِ أَهْلَ إِنَّ الْحَكَمِ بْنِ لِهِشَامِ النَّظَّامُ قَالَ: قَالَ بَكْرٍ أَبِي بْنِ يَحْیَى عَنْ قُتَیْبَةَ ابْنُ.  1

 يُدْرِكُهُمُ  قَالَ يَصِیرُونَ مَا قَالَ قَالَ  الْأَبَدَ يَبْقَوُا أَنْ مُحَالٌ فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ  لَیْسَ وَ مُبْقٍ بِلَا يَبْقَى اللَّهُ  وَ لَهُمْ بِمُبْقٍ يَبْقَوْنَ الْجَنَّةِ أَهْلَ إِنَّ هِشَامٌ فَقَالَ  كَذَلِكَ يَبْقَوْا

 مِنْ رَجُل ا َأنَّ فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ يُلْهِمُهُمْ لَا تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ  قَالَ الْأَبَدِ بَقَاءَ  رَبَّهُمْ سَأَلُوا أَوْ  اشْتَهَوْا فَإِنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْأَنْفُسُ شْتَهِيتَ مَا الْجَنَّةِ فِي أَنَّ فَبَلَغَكَ قَالَ الْخُمُودُ

 الْیُسْرَى يَدَهُ فَمَدَّ  مِنْهَا أَحْسَنَ أُخْرَى ثَمَرَةٍ إِلَى فَنَظَرَ لَفْتَة  مِنْهُ  حَانَتْ ثُمَّ  الثِّمَارُ وَ الشَّجَرَةُ إِلَیْهِ  فَتَدَلَّتْ  لِیَأْخُذَهَا يَدَهُ فَمَدَّ شَجَرَةٍ عَلَى ثَمَرَةٍ إِلَى نَظَرَ الْجَنَّةِ  أَهْلِ

 أَمْحَلُ بِهِ أَتَیْتَ فَالَّذِي قَالَ مُحَالٌ هَذَا قَالَ مَصْلُوبِینَ الْجَنَّةِ فِي أَنَّ فَبَلَغَكَ مَصْلُوبا  هُوَ بَقِيَ وَ الْأَشْجَارُ فَارْتَفَعَتِ بِشَجَرَتَیْنِ مُتَعَلِّقَانِ يَدَاهُ وَ الْخُمُودُ فَأَدْرَكَهُ لِیَأْخُذَهَا

 .جَاهِلُ ايَ فِیهَا تُمَوِّتُهُمْ الْجِنَانَ فَأُدْخِلُوا عَاشُوا وَ خُلِقُوا قَدْ قَوْمٌ يَكُونَ أَنْ مِنْهُ



19 

 حدیث

 ص پيامبر بر  روز اواسط یكبار: که کرد تعریف برایش ابوذر و رفت غفاري ابوذر دیدار به ربذه در دوئلی ( ابواالسود1

 مسجد بودن خلوت. بود ایشان کنار در که ع علی و ص، خدا رسول از غير نبود کسی مسجد در و شدم وارد مسجدشان در

 .دهد سود مرا که بفرمایيد من به سفارشی! فدایتان مادرم و پدرم! اهلل رسول یا: گفتم و شمردم غنيمت را

 را آن اگر که کنممی وصيتی را تو! هستی بيت، اهل ما، از تو ابوذر، اي! بخشد کرامت را تو خدا باشد؛: فرمودند حضرت

 .کند پر را تو کفه دو کردي نگهداري و حفظ را آن اگر و است؛ خوبی راههاي همه جامع کردي حفظ

 3، حدیث328که بخشی از آن در جلسه  -طوالنی  روایت این از فرازي در کردند؛ بيان مختلفی مطالب حضرت سپس]

 :[فرمودند - /hajj-http://yekaye.ir/al-22-23نقل شد 

آدم سراغش ابوذر! همانا خداوند متعال از زمانی که زمين را آفرید و درختان را در آن آفرید، هيچ درختی نبود که بنی

آدم آن سخن نامربوط بردند؛ پس همواره زمين و درختان چنين بودند تا اینكه بدکاران بنینكه از آن منفعتی میرفتند مگر ایمی

چون چنين گفتند زمين به خود « خداوند فرزندي برگرفته است»را گفتند؛ آن سخن که بسيار نامربوط بود این بود که گفتند 

 لرزید و ]بسياري از[ منفعت درختان از دست رفت.

 535ص ،(للطوسی) األمالی

 حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُفَضَّلِ، أَبِی عَنْ جَمَاعَةٌ، أَخْبَرَنَا: قَالَ ،(اللَّهُ رَحِمَهُ) الطُّوسِیُّ  عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  جَعْفَرٍ أَبُو الشَّيْخُ حَدَّثَنَا

 شَمُّونٍ، بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ مَاتَ، فِيهَا وَ مِائَةٍ ثَلَاثِ وَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ سَنَةَ الْكَاتِبُ اْلعَبَرْتَائِیُّ الْحُسَيْنِ بْنِ یَحْيَى بْنُ رَجَاءُ

 أَبُو حَدَّثَنِی: قَالَ الْهُنَائِیِّ، ذُبَیٍّ أَبِی بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ یَسَارٍ، بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْأَصَمُّ، الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِی: قَالَ

: قَالَ ذَرٍّ، أَبُو فَحَدَّثَنِی جُنَادَةَ بْنِ  جُنْدَبِ ذَرٍّ أَبِی عَلَى فَدَخَلْتُ الرَّبَذَةَ قَدِمْتُ: قَالَ الْأَسْوَدِ، أَبِی أَبِيهِ عَنْ الدُّؤَلِیُّ، الْأَسْوَدِ أَبِی بْنُ حَرْبِ

 رَسُولَ  إِلَّا النَّاسِ مِنَ أَحَداً الْمَسْجِدِ فِی أَرَ فَلَمْ مَسْجِدِهِ، فِی( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ عَلَى نَهَارِهِ صَدْرِ فِی یَوْمٍ ذَاتَ دَخَلْتُ

 وَ  أَنْتَ بِأَبِی اللَّهِ، رَسُولَ یَا :فَقُلْتُ الْمَسْجِدِ، خَلْوَةَ فَاغْتَنَمْتُ جَالِسٌ، جَانِبِهِ إِلَى( السَّلَامُ عَلَيْهِ) عَلِیٌّ وَ( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ

 فَإِنَّهَا حَفِظْتَهَا إِذَا بِوَصِيَّةٍ مُوصِيكَ إِنِّی وَ الْبَيْتِ، أَهْلَ مِنَّا إِنَّكَ ذَرٍّ، أَبَا یَا بِكَ أَکْرِمْ وَ نَعَمْ: فَقَالَ. بِهَا اللَّهُ یَنْفَعُنِی بِوَصِيَّةٍ أَوْصِنِی أُمِّی

 ....کِفْلَانِ بِهَا لَكَ کَانَ حَفِظْتَهَا إِنْ فَإِنَّكَ سُبُلِهِ، وَ الْخَيْرِ لِطُرُقِ جَامِعَةٌ

 أَصَابُوا إِلَّا آدَمَ بَنُو یَأْتِيهَا شَجَرَةٌ الْأَرْضِ فِی یَكُنْ لَمْ الشَّجَرِ، مِنَ فِيهَا مَا خَلَقَ وَ الْأَرْضَ خَلَقَ َلمَّا( ثَنَاؤُهُ جَلَّ) اللَّهَ إِنَّ ذَرٍّ، أَبَا ایَ

 قَالُوهَا فَلَمَّا وَلَداً، اللَّهُ اتَّخَذَ: قَوْلُهُمْ الْعَظِيمَةُ الْكَلِمَةُ وَ آدَمَ، بَنِی فَجَرَةُ تَكَلَّمَ حَتَّى کَذَلِكَ الشَّجَرُ وَ الْأَرْضُ تَزَلِ فَلَمْ مَنْفَعَةً، مِنْهَا

 1...الْأَشْجَارِ مَنْفَعَةُ ذَهَبَتْ وَ الْأَرْضُ اقْشَعَرَّتِ

                                                      
 :دارد فوق روايت به نزديك مضموني هم 573ص ،2ج الشرائع، علل در روايت . اين 1

: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عُیَیْنَةَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ  الْمِنْقَرِيِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ الْأَصْبَهَانِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 .الشَّجَرُ  شَاكَ «إِلها  اللَّهِ مَعَ اتَّخَذُوا فَلَمَّا ثَمَرِهَا نِصْفَ أَذْهَبَ «وَلَدا  اللَّهُ اتَّخَذَ النَّاسُ قَالَ فَلَمَّا تُؤْكَلُ ثَمَرَةٌ لَهَا وَ إِلَّا شَجَرَة  جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ يَخْلُقِ لَمْ

 همچنین اين روايت را هم شايد بتوان مرتبط با اين آيه دانست:

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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 تدبر

 «وَلَداً  اللَّهُ اتَّخَذَ قالُوا الَّذینَ یُنْذِرَ وَ»( 1

دانستند؛ بلكه این در میاینكه گفتند فرزند دارد، منحصر به کسانی نيست که فرشتگان یا سایر موجودات را فرزند خدا 

اي نزد خداوند دارند؛ مورد کسانی نيز صادق است که معتقد بودند که بدون اینكه کار خاصی انجام داده باشند، جایگاه ویژه

 أَبْناءُ حْنُنَ النَّصارى وَ الْيَهُودُ قالَتِ وَ»دانستند! کند که آنها خود را پسران خدا میچنانكه خداوند از قول یهود و نصاري نقل می

 دانيم که اعتقاد یهودیان و مسيحيان این نبوده که خودشان را واقعا فرزند خدا بدانند.( و می18)مائده/« أَحِبَّاؤُهُ وَ اللَّهِ

 باشند.دليل موجهی خود را عزیزکرده خدا بدانند، مخاطب این هشدار میپس کسانی هم که بی

 

 «وَلَداً  اللَّهُ خَذَاتَّ قالُوا الَّذینَ یُنْذِرَ وَ» (2

گفتند خداوند پس از انذار عمومی افراد در خصوص جدي گرفتن عذاب الهی، به طور خاص در مورد کسانی که می

 التنزیل أنوار؛ 139، ص13فرزند دارد هشدار داد. مفسران همگی تذکر دادند که این نشان دهنده اهتمام ویژه به آنها )الميزان، ج

 ( است. اما چه اهميت خاصی دارد؟272ص ،3ج ،)بيضاوي(

که نيازمند فرزندي است که کمكش  دانندمی یناشی از این است که خداوند را شبيه سایر موجودات« فرزند»الف. اعتقاد به 

و این نهایتِ خدانشناسی و کفر است، که کسی که خدا را چنين بداند  (273، ص3کند و جانشينش شود )انوار التنزیل، ج

 است که دستورات او در زندگی را چندان جدي نگيرد.طبيعی 

(، از مهمترین مسائلی 1دليل به جایگاه ویژه داشتن نزد خداوند )خود را فرزند خدا دانستن؛ توضيح در تدبرب. اعتقاد بی

 شود افراد هر کاري انجام دهند و مسير شقاوت را براحتی بپيمایند.است که موجب می

چندان مهم قلمداد  –مادامی که عمل بدي از آنها نبينيم  –شماریم و باورهاي افراد را را مهم می ج. ما غالبا کارهاي بد

دهد که کنيم؛ در حالی که همان کارهاي انسان هم ریشه در باورهاي او دارد و حقيقت انسان را آن باورهایش تشكيل مینمی

ر اهميت باور در انسان تاکيد کند که خود باور ناصواب است که ما را خواهد بکند. شاید با این بيان میدر کارها نمود پيدا می

 کند.جهنمی می

 د. ...

 

 

                                                      
 عَنْ  أَِبیهِ عَنْ الرِّضَا مُوسَى بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَزْوِينِيُّ مَهْرَوَيْهِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ بِبَلْخٍ الْعَدْلُ الرَّازِيُّ الْأُشْنَانِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا

 اللَّهُ  يَعْلَمُهُ لَا عَمَّا وَ اللَّهِ عِنْدَ لَیْسَ عَمَّا وَ لِلَّهِ لَیْسَ عَمَّا أَخْبِرْنِي فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِي ْبنَ عَلِيَّ سَأَلَ يَهُودِيّا  إِنَّ: قَالَ ع َطالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ آبَائِهِ

 قَوْلُكَ وَ شَرِيكٌ لِلَّهِ فَلَیْسَ لِلَّهِ لَیْسَ مَا قَوْلُكَ أَمَّا وَ وَلَدا  لَهُ  يَعْلَمُ لَا اللَّهُ وَ اللَّهِ  ابْنُ عُزَيْرا  إِنَّ الْیَهُودِ مَعْشَرَ يَا قَوْلُكُمْ فَذَلِكَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ  يَعْلَمُهُ لَا مَا أَمَّا ع فَقَالَ

 (377ص ،(للصدوق) التوحید. )اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدا  أَنَّ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ أَنَا الْیَهُودِيُّ فَقَالَ لِلْعِبَادِ ظُلْمٌ اللَّهِ عِنْدَ فَلَیْسَ اللَّهِ  عِنْدَ لَیْسَ مَا
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 10/8/1396  ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِالَّ کَذِباً  5( آيه18( سوره كهف )586

 ترجمه

آید؛ اي است که از دهانشان بيرون میکلمهچه[ گزاف است، ]صرفاً[  ]آن سخنبدان علمی دارند و نه پدرانشان؛  ناآننه 

 1گویند.جز دروغ نمی، زنند[ بزرگتر از دهانشان حرف می= ]

 اختالف قرائت و نکات ترجمه

حسن و در ميان قرائات شواذ )نيز و  (ستا از قراء سبعهکه مكه قاري راوي غير مشهور از ) کثيرابن ازقواس در روایت 

)با تنوین « کَلِمَةٌ »( به صورت أبی اسحاق و ثقفی و عمرو بن عبيد و روایت خلف از أعرجو ابن بن یعمر و ابن محيصنیحيی 

مجمع البيان، )شود مییا مبتداي موخر « کَبُرَتْ »فاعل « کَلِمَةً »شود که در این صورت معنا بسيار ساده می 2قرائت شده است رفع(

خواهد بود که بسياري از ...« اي که است آن کلمه ]= گزاف[ بزرگ»به صورت « کَبُرَتْ کَلِمَةً»و ترجمه عبارت ( 692، ص6ج

 اند.مترجمان ناخودآگاه این گونه ترجمه کرده

؛ دانندتر میاهل لغت این را بليغکه  )با تنوین نصب( قرائت شده است« کَلِمَةً»اما در عموم قرائات مشهور به همين صورت 

 تحليل ارائه شده است: چند« کَلِمَةً »آنگاه درباره جایگاه نحوي ست و دانمحذوف را فاعل آن  و در این حالت باید

آنگاه کلمه « کلمةً  کبرت الكلمةُ»یعنی چنين بوده است: « نعم رجالً زیدٌ»منصوب است چون تفسير مضمر است شبيه الف. 

  اي که ...[اي گزاف است، کلمهشود: چنين کلمه]ترجمه چنين می کند.شده است چون کلمه دوم بر آن داللت می اول حذف

 اي است که ...[ که کلمه نظراست از این  گزافاند شود: این سخنی که گفتهتمييز است ]ترجمه چنين می ب.

شود: این ؛ ]ترجمه چنين میبر بها کَلِمَةً أي من کَلِمَةًأکمنصوب به خاطر تعجب است و تقدیر کالم چنين بوده است:  ج.

  اي است که ...[کلمه، چقدر گزاف است! کلمه

                                                      
 ي[ ، جز دروغزنندي]= بزرگتر از دهانشان حرف م د؛يآيم رونیگزاف است كه از دهانشان ب يادارند و نه پدرانشان؛ كلمه ينه آنان بدان علم.  1

 .نديگويدروغ نم

عبید. و في الشواذ كبرت كلمة برفع كلمة قرأه يحیى بن يعمر و الحسن و ابن المحیصن و ابن أبي إسحاق و الثقفي و األعرج بخالف و عمرو بن .  2

 ( 692، ص6)مجمع البیان، ج

ء كبرت سكون الباء و هي في لغة تمیم. و قرأ الحسن و ابن يعمر و ابن محیصن و القواس عن ابن كثیر بالرفع و قرى... قرأ الجمهور: كَلِمَة  بالنصب  و

 (138، ص7ج ط،ی)البحر المح على الفاعلیة و النصب أبلغ في المعنى و أقوى.
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 (1382، ص7جالبحر المحيط، ؛ 6921، ص6مجمع البيان، ج)

 حدیث

آنچه خدا  اي نزد اميرالمومنين ع آمد و گفت: به من خبر بده از( از امام رضاع از پدرانشان روایت شده است که: یهودي1

 داند؟!شود و آنچه که خدا نمیندارد و آنچه نزد خدا یافت نمی

عزیر پسر »گویيد که می -اي جماعت یهود  -فرمودند: آنچه را خدا بدان علم ندارد، محتواي همين سخن شماست 

 خبر است! ( و خدا از اینكه فرزندي داشته باشد بی30)توبه/  «خداست

 زي ندارد؛ بدان که خدا شریك ندارد!و اینكه پرسيدي خدا چه چي

 شود.شود؛ بدان که ظلم به بندگان نزد خدا یافت نمیو اینكه پرسيدي چه چيزي نزد خدا یافت نمی

 دهم که خدایی جز اهلل نيست و شهادت می دهم که حضرت محمد ص رسول خداست.یهودي گفت: شهادت می

 377التوحيد )للصدوق(، ص

 الْقَزْوِینِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ  اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیُّ الرَّازِيُّ الْعَدْلُ بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مَهْرَوَیْهِحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ

 طَالِبٍ ع قَالَ:  مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی

                                                      
اختلف في نصب كلمة فقال السراج: انتصب على تفسیر المضمر على حد قولهم نعم رجال زيد و التقدير على هذا كبرت « بُرَتْ كَلِمَة كَ»و قوله .  1

ته ا لداللة صفالكلمة كلمة ثم حذف األول لداللة الثاني علیه و مثله كرم رجال زيد و لؤم صاحبا عمرو و يكون المخصوص بالتكبیر في هذه المسألة محذوف

اآلخر( أن  علیه و التقدير كلمة تخرج من أفواههم أي كلمة خارجة من أفواههم فیكون مرفوعا على وجهین )أحدهما( أن يكون مبتدأ و ما قبله الخبر )و

فقأت شحما و تصببت عرقا و ت يكون خبر مبتدإ محذوف و تقديره هي كلمة تخرج و قیل انتصب كلمة على التمییز المنقول عن الفاعل على حد قولك

 األصل كبرت كلمتهم الخارجة من أفواههم قال الشاعر:

 هدج الريال تكبهن شماال  و لقد علمت إذا الرياح تناوحت 

ا كلمة كما قالوا للقصیدة كلمة و على هذ« اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدا  »أي تكبهن الرياح شماال و من قرأ كبرت كلمةٌ فإنه جعل كلمة فاعل كبرت و جعل قولهم 

في موضع رفع بكونه صفة لكلمة و ال يجوز أن يكون وصفا لكلمة الظاهرة المنصوبة ألن الوصف يقرب النكرة من المعرفة « تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ»فیكون قوله 

لحال يقوم مقام الوصف و الثاني أن و التمییز ال يكون معرفة البتة و ال يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من كلمة المنصوبة لوجهین )أحدهما( أن ا

 الحال ال يكون من نكرة في غالب األمر

تَّخَذَ اللَّهُ وَلَدا ، و في و قرأ الجمهور: كَلِمَة  بالنصب و الظاهر انتصابها على التمییز، و فاعل كَبُرَتْ مضمر يعود على المقالة المفهومة من قوله قالُوا ا.  2

كلمة، و الجملة بعدها صفة لها تفید استعظام اجترائهم على النطق بها و إخراجها من أفواههم، فإن كثیرا مما يوسوس به  ذلك معنى التعجب أي ما أكبرها

 دة كلمة. الشیطان في القلوب و يحدث به النفس ال يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر، فكیف بمثل هذا المنكر و سمیت كَلِمَة  كما يسمون القصی

ال عطیة: و هذه المقالة هي قائمة في النفس معنى واحدا فیحسن أن تسمى كَلِمَة .و قال أيضا: و قرأ الجمهور بنصب الكلمة كما تقول نعم رجو قال ابن 

فرقة: نصبها على لت زيد، و فسر بالكلمة و وصفها بالخروج من أفواههم فقال بعضهم: نصبها على التفسیر على حد نصب قوله تعالى وَ ساءَتْ مُرْتَفَقا . و قا

مة، و التقدير كَبُرَتْ الحال أي كَبُرَتْ فريتهم و نحو هذا انتهى. فعلى قوله كما تقول نعم رجال زيد يكون المخصوص بالذم محذوفا ألنه جعل تَخْرُجُ صفة لكل

لَدا . و الضمیر في كَبُرَتْ لیس عائدا على ما قبله بل هو مضمر يفسره ما بعده، كَلِمَة  خارجة مِنْ أَفْواهِهِمْ تلك المقالة التي فاهوا بها و هي مقالتهم اتَّخَذَ اللَّهُ وَ

 واهِهِمْ. و هو التمییز على مذهب البصريین، و يجوز أن يكون المخصوص بالذم محذوفا و تخرج صفة له أي كَبُرَتْ كَلِمَة  كلمة تَخْرُجُ مِنْ أَفْ

 كَلِمَة  أي من كَلِمَة . و قال أبو عبیدة: نصب على التعجب أي أكبر بها
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 ؟هِ وَ عَمَّا لَا یَعْلَمُهُ اللَّهُإِنَّ یَهُودِیّاً سَأَلَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَمَّا لَيْسَ لِلَّهِ وَ عَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّ 

وَ اللَّهُ لَا یَعْلَمُ لَهُ وَلَداً وَ أَمَّا قَوْلُكَ مَا  «عُزَیْراً ابْنُ اللَّهِ »مْ یَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ إِنَّ فَقَالَ ع أَمَّا مَا لَا یَعْلَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَذَلِكَ قَوْلُكُ

 .نْدَ اللَّهِ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِلَيْسَ لِلَّهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ شَرِیكٌ وَ قَوْلُكَ مَا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ عِ

  مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. ودِيُّ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّفَقَالَ الْيَهُ

 

 گوید به امام صادق ع عرض کردم: حق خدا بر بندگانش چيست؟هشام بن سالم می (2

 اند.خدا را ادا کردهدانند اجتناب نمایند؛ که اگر چنين کردند حق فرمود: اینكه آنچه می دانند بگویند و از آنچه نمی

 50ص، 1، جالكافی

 :هِ ععَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّ 

 1مَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ.مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَكُفُّوا عَ

 

هایی فرمود. در فرازي از این در روایات اهل بيت ع روایت شده که خداوند یكبار خطاب به حضرت عيسی ع موعظه (3

 ها آمده است:موعظه

شود لت باشند و برنگردند؟! کلمه از دهانشان خارج میفاین قوم در غاي عيسی! چه اندازه چشم بدوزم و منتظر باشم و ... 

دهند و به بهانه نزدیك شدن به من اداي کند؛ خود را در معرض غضب من قرار میکه دلهایشان با آن همراهی نمیدر حالی 

 آورند...دوستی با مومنان را درمی

 134، ص8الكافی، ج

 وَ رَبُّ بِيهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ ع قَالَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِيسَى ع یَا عِيسَى أَنَا رَبُّكَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَ

 …آبَائِكَ 

كَلِمَةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا تَعِيهَا قُلُوبُهُمْ یَتَعَرَّضُونَ یَا عِيسَى کَمْ أُطِيلُ النَّظَرَ وَ أُحْسِنُ الطَّلَبَ وَ الْقَوْمُ فِی غَفْلَةٍ لَا یَرْجِعُونَ تَخْرُجُ الْ

 ...لِمَقْتِی وَ یَتَحَبَّبُونَ بِقُرْبِی إِلَى الْمُؤْمِنِين

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:4

کسی که دینش را از  ؛ و]= از دین خارج کنند[ سازندیم بگيرد، همان مردم او را زایل مکسی که دینش را از دهان مرد

 شوند اما او همچنان پابرجاست.کتاب قرآن و سنت بگيرد، کوهها زایل می

 22، ص1روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج

 :وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

                                                      
وَاحِدٍ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ َعلِيِّ بْنِ َأسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ اين حديث هم آمده است:  43، ص1الكافي، ج. در  1

 عْلَمُونَ.أَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَ 
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 .مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْمَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ 

 1وَ هَذَا الْخَبَرُ مَرْوِيٌّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.

 تدبر

 « مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ ما لَهُمْ بِهِ»( 1

به معناي واقعی، خواه به معناي تشریفاتی و امتياز گفتند خدا کس یا کسانی را به فرزندي گرفته است )خواه اي عده

که هيچ دليلی بر آن نداشتند و بدون علم و شناخت حرف زدند؛  ؛ یعنی سخنی نامعقول گفتندغيرواقعی براي برخی قرار دادن(

پدرانشان.  کردند، خداوند تاکيد کرد که نه خودشان علم داشتند و نهو چون سخن نادرست خود را به پدرانشان منسوب می

 (239، ص13)الميزان، ج

 ثمره اجتماعی

 شود که آن باور درست باشد.هاي جامعه ما باوري رواج داشته است، دليل نمیصرف اینكه پدران ما و در سنت

 

 «مَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِ»( 2

آید که بقدري گزاف است که اگر کسی که بدون تكيه بر علم و معرفت سخن بگوید، گاه سخنی از دهانش بيرون می

 ( 3کند. )حدیثخودش آن را بفهمد دل خودش هم با آن همراهی نمی

 

 «إِنْ یَقُولُونَ إِالَّ کَذِباً  ...ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ » (3

 کشاند، هر چند خودش نفهمد.انه معرفتی گفتن، انسان را به دام دروغ گفتن میپشتوسخن بی

 

 «ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِالَّ کَذِباً » (4

 نش سخن خواهد گفت؛کسی که بدون تكيه بر علم و معرفت سخن بگوید، بزرگتر از دها

 سخنش دروغ خواهد بود.شود و به دروغگویی کشيده میو کسی که بزرگتر از حد خویش سخن بگوید، 

                                                      
 صورت آمده است: نيبد 22مضمون در الغیبة للنعماني، ص نيا.  1

دَخَلَ فِیهِ بِالْكِتَابِ وَ  دٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ فِي هَذَا الدِّينِ بِالرِّجَالِ أَخْرَجَهُ مِنْهُ الرِّجَالُ كَمَا أَدْخَلُوهُ فِیهِ وَ مَنْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ كَمَا

  يَزُولَ. نْالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَ

 و اين دو روايت هم قابل توجه است:

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ وبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَعْقُ

 (14، ص1الْقِیَامَةِ. )بصائر الدرجات، جعَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَى يَوْمِ 

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَِهلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي

 (388، ص2مْ يَكْفُرُوا.  )الكافي، جلَ
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 11/8/1396      آثارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدیثِ أَسَفاً فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى  6( آيه18( سوره كهف )587

 ترجمه

 .سفتأایمان نياورند از  گفتارآنها اگر که به این  کار در پی خودت را هالك کنیخواهی می شاید کهپس  

 نکات ترجمه

 باخِع  

و به همين مناسبت که غير از نخاع است  هاي پشت آدمی ]= ستون فقرات[استخواناي است در نام رگ و ریشه« البِخاع»

 )معجماند دانسته« شتنی که از روي قهر و غلبه باشدکُ»را به معناي « بخع»ماده شود، که قطع کردن آن منجر به مرگ آدمی می

به معناي آن است که از شدت به وجد آمدن )به خاطر غم و غصه ویا غيظ « بخع نفسه»( و تعبير 207ص ،1ج اللغة، المقایيس

 (110ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 123، ص1و غضب( خودش را به کشتن داد )کتاب العين، ج

 (3شعراء/به کار رفته است )مورد دیگر: « نَفْسَكَ  باخِعٌ لَعَلَّكَ»این ماده در قرآن کریم تنها دوبار و با همين تعبير 

 آثارِِهم  

( 237ص ،8ج العين، کتابدر اصل به معناي آن باقی مانده و ردپایی است که از چيزي باقی بماند و دیده شود )« أثر»ماده 

 فی ؛ التحقيق62ص القرآن، ألفاظ مفرداتاي، آن چيزي است که داللت کننده بر آن شیء است )هر شی و به تعبير دیگر، اثر

 (32ص ،1ج الكریم، القرآن کلمات

( و به همين 50/؛ روماللَّهِ رَحْمَتِ  آثارِ إِلى به اموري که از چيزي باقی بماند آثار آن گویند )فَانْظُرْاست و « أثر»جمعِ « آثار»

، یُهْرَعُونَ  آثارِهِمْ عَلى )فَهُمْ گویند« بر آثار آنان بودن»اند، به پيروي از راه و مسيري که گذشتگان بر آن مسير بوده مناسبت

 (62ص القرآن، ألفاظ مفردات(. )84/، طهأَثَرِي عَلى أُوالءِ ؛ هُم70ْ/صافات

( آن علمی است که روایت یا نوشته شده و 4أحقاف/)« عِلْمٍ  أَثارَةٍ مِنْ» به معناي روایت کردن آن است و « العلم أَثَرْتُ»

 (62)مفردات ألفاظ القرآن، ص اثرش باقی مانده است.

 «برتري دادن»به معناي « إِیثَارُ » است که جهتبه کار رفته است و از این « فضل و برتري»اي براي به صورت استعاره« ثَرأ»

 .(16/أعلى ،الدُّنْيا الْحَياةَ تُؤْثِرُونَ  بَلْ؛ 91/یوسف، عَلَيْنا اللَّهُ آثَرَكَ لَقَدْ تَاللَّهِ ؛ 9/حشر ،أَنْفُسِهِمْ  عَلى یُؤْثِرُونَ وَشده است )استعمال 

 1(62)مفردات ألفاظ القرآن، ص

 .بار در قرآن کریم به کار رفته است 21و مشتقات آن جمعاً « اثر»ماده 

                                                      
ابرها عالمت باران است؛  نيا نديگوي)مثال م استءياست اما عالمت قبل از ش ءيبعد از ش« أثر»اند كه هم گفته« عالمت»با « أثر»در تفاوت .  1

 (62اثر باران است( )الفروق فى اللغة، ص نیشدن زم سیاما خ
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 ال حَدیثِ 

« بودن چيزي بعد از اینكه قبال نبوده»توضيح داده شد که این ماده در اصل به معناي  168در جلسه « حدث»درباره ماده 

رود، چرا که در سخن گفتن دائما مطلبی بعد از و سخن و گفتار به کار می« کالم»به معناي « حدیث»باشد و )پدید آمدن( می

 .آیدمطلب دیگر پدید می

87/-4-nisa-http://yekaye.ir/an  
 « أَسَفاً»

 (140ص ،7ج المحيط، البحر اند )مثال:دانسته...« باخع »را مفعول الجله یا حال براي « أَسَفاً »اغلب مفسران 

 به کشتن دهی. خوري شاید خودت راشود: براي تاسفی که به خاطر آنها میچنين می« مفعول الجله»

 شود: در حالی که غصه آنها را داري، نزدیك است خودت را به کشتن بدهی.چنين می« حال»

 1اختالف قرائت

 حدیث

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

در پی  :آثَارِهِمْ عَلَى»یعنی خودت را به کشتن بدهی « خواهی خودت را هالك کنینَفْسَكَ: شاید که می باخِعٌ فَلَعَلَّكَ»

 یعنی به خاطر حزن )غم و غصه(« أَسَفاً»و « کارهاي آنها

 31ص ،2ج القمی، تفسير

 «سَفاً أَ» أَمَّا وَ «آثَارِهِمْ عَلَى» نَفْسَكَ قَاتِلٌ یَقُولُ «نَفْسَكَ  باخِعٌ فَلَعَلَّكَ» قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ  الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 2.حُزْنا یَقُولُ

                                                      
 نَفْسِكَ باخِعُ/  نَفْسَكَ . باخِعٌ 1

 شروط استوفي إذا الفاعل اسم إن يعني األصل على: الزمخشري قال. بالنصب نَفْسَكَ بالتنوين باخِعٌ: الجمهور قرأ و. باإلضافة نَفْسِكَ باخِعُ ءقرى و

 بما العمل من أحسن اإلضافة أن إلى ذهبنا قد و سواء، اإلضافة و العمل: الكسائي قال و. كتابه في سیبويه ذلك إلى أشار قد و يعمل، أن فاألصل العلم

 (139ص ،7ج المحیط، البحر). النحو علم في وضعنا ما في قررناه

 يُؤْمِنُوا لَمْ أَنْ/  يُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ

 (273ص ،3ج التنزيل، أنوارماضیة ) حال حكاية جعل إذا إال باخِعٌ إعمال يجوز فال ألن على بالفتح «أن» قرئ و

 يُؤْمَنُوا لَمْ إِنْ/  يُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ

 أي اإلضافة، حالة يعني فللمضي فتح من و لإلستقبال، الفاعل اسم يعني هو: الزمخشري فقال كسر فمن فتحها و المیم بكسر يُؤْمنُوا لَمْ إِنْ: ءقرى و

 (139ص ،7ج المحیط، البحر) يُؤْمَنُوا لَمْ ألن
 ،(10قرن موسوي، حسیني) المجالس زينة و المجالس تسلیة و نیز در 342ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل . در مناقب 2

 از تفسیر عیاشي چنین حديثي هم درباره اين آيه نقل شده است: 358ص ،1ج

http://yekaye.ir/an-nisa-4-87/
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 اي در وصف پيامبر اکرم ص فرمودند:( اميرالمومنين ع در خطبه2

 هاىچراغ ]= مكه[، از بطحاء سرزمين از و بلندمرتبه، خاندانى از نور، پر چراغدانىاز  و ،شجره پيامبران از برگزید را او

 ؛حكمت هاىچشمه و ظلمت

 آن ،بود سوزان هایشنهادن داغ هایش حكيمانه ومرهم و ،رفتاین سو و آن سو میبيماران  دنبالاو به  که... طبيبی بود 

هاي نهاد؛ و با داروهاي خود به دنبال ]عالج[ عرصههاي گنگ میهاي ناشنوا و زبانوشگکور و  ىهادل بر حاجت هنگام به را

 رفت.هاي حيرت میغفلت و کویر

 108خطبه البالغه، نهج

 ص النَّبِیِّ ذِکْرِ یفِ مِنْهَا

 دَوَّارٌ  طَبِيبٌ.. . الْحِكْمَةِ یَنَابِيعِ وَ الظُّلْمَةِ مَصَابِيحِ وَ الْبَطْحَاءِ سُرَّةِ وَ الْعَلْيَاءِ ذُؤَابَةِ وَ الضِّيَاءِ  مِشْكَاةِ وَ الْأَنْبِيَاءِ شَجَرَةِ مِنْ اخْتَارَهُ

 بِدَوَائِهِ  مُتَتَبِّعٌ بُكْمٍ  أَلْسِنَةٍ وَ صُمٍّ آذَانٍ وَ  ُعمْیٍ قُلُوبٍ مِنْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ حَْيثُ ذَلِكَ یَضَعُ مَوَاسِمَهُ أَْحمَى وَ  مَرَاهِمَهُ أَحْكَمَ قَدْ بِطِبِّهِ

 .الْحَيْرَةِ مَوَاطِنَ وَ الْغَفْلَةِ مَوَاضِعَ

 

 ( از اميرالمومنين ع درباره پيامبر ص روایت شده است:3

تا حدي که عذري باقی نماند؛ و با هشداردادن براي امتش خيرخواهی کرد؛ و با مژدگانی  ابالغ کرداز جانب پروردگارش 

 دادن به بهشت دعوت نمود.

 109ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 مُبَشِّراً. الْجَنَّةِ إِلَى دَعَا وَ مُنْذِراً لِأُمَّتِهِ نَصَحَ وَ مُعْذِراً رَبِّهِ عَنْ بَلَّغَ النَّبِیِّ ذِکْرِ عِنْدَ ع قَالَ وَ

 تدبر

 «آثارِهِمْ عَلى نَفْسَكَ باخِعٌ فَلَعَلَّكَ»( 1

 جدا او از افرادش عزیزترین بيندمى که شده تشبيه شخصى به پيامبر گویا. رساندمى را پيامبر دلسوزى این تعبير نهایت

 (141ص ،7ج نور، )تفسير .کندمى نگاه آنان به سرشان پشت از حسرت با او و شوندمى

 

                                                      
 وَ فَفَعَلَ بَیْنَكَ وَ  بَیْنِي يُؤَاخِيَ  أَنْ سَأَلْتُهُ وَ فَفَعَلَ  بَیْنَكَ  وَ بَیْنِي يُوَالِيَ أَنْ اللَّهَ سَأَلْتُ إِنِّي عَلِيُّ يَا ص النَّبِيُّ  قَالَ  خَبَرٍ فِي ع الصَّادِقِ  إِلَى بِإِسْنَادِهِ  الْعَیَّاشِيُّ

 فَاقَتِهِ  عَلَى بِهِ يَسْتَغْنِي كَنْزا  أَوْ عَدُوِّهِ عَلَى يَعْضُدُهُ مَلَكا   سَأَلَ هَلَّا رَبَّهُ مُحَمَّدٌ سَأَلَ مِمَّا خَیْرٌ بَالٍ شَنٍّ فِي تَمْرٍ مِنْ لَصَاعٌ رَجُلٌ فَقَالَ  فَفَعَلَ وَصِیِّي يَجْعَلَكَ أَنْ سَأَلْتُهُ

 .عِلَّةٌ لِقَائِلِهِ  أَصَابَ رِوَايَةٍ فِي وَ الْآيَةَ نَفْسَكَ باخِعٌ فَلَعَلَّكَ تَعَالَى اللَّهُ فَأَنْزَلَ

آمده است و در تفاسیر  «إِلَیْكَ يُوحى ما بَعْضَ تارِكٌ فَلَعَلَّكَ»كه اينك به چاپ رسیده اين حديث با آيه  142ص ،2ج العیاشي، اما در متن تفسیر

 اند.( هم از عیاشي همین را نقل كرده100، ص36( و در بحاراالنوار )ج435، ص2( و صافي )ج85، ص3برهان )ج
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 «أَسَفاً  الْحَدیثِ بِهذَا یُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ آثارِهِمْ عَلى نَفْسَكَ باخِعٌ فَلَعَلَّكَ»( 2

 (141ص ،7ج نور، )تفسير .است افراد دلسوزترین پيامبر و است ارزش یك دیگران گمراهى بر تأسّف و دلسوزى

به قدري نسبت به همه انسانها دلسوز است و به قدري دغدغه هدایت انسانها را دارد و به قدري تمام  در واقع، ایشان

خواهی خودت را بكشی که این اندازه دهد که مگر میزندگی خود را وقف هدایت دیگران کرده، که خداوند به او هشدار می

 خوري؟غصه آنها را می

 شناسینکته تخصصی انسان

 .نشاید که نامش نهند آدمیغم است اشتن یكی از عالئم انسانيت است و کسی که از محنت دیگران بیدرد دیگران د

 با این حال، این درد دیگران داشتن هم اقسام و مراتبی دارد.

شدیدي که به آنها  جانی و مالیخيلی اوقات ما براي گرسنگی انسانها، مظلومانه کشته شدن آنها، و در یك کالم لطمات 

اي از دشمنان به منطقه آید و البته این چيز خوبی است، تا جایی که اميرالمومنين ع وقتی عدهشود دلمان به درد مید میوار

اگر کسی از این  ندفرمود و کسی به دفاع برنخاست، تحت حكومت ایشان یورش بردند و خلخال از پاي زن یهودي درآوردند

از شدت غم و  ص دو جا از اینكه پيامبر ، که درقرآن کریمنين چيزي رواست اما با اینكه چ، غم بميرد رواست. در عين حال

هدایت نشدن  اصلی را در هر دو جا مسالهشعراء(،  3ر در آیهخواهد بميرد، سخن گفته )مورد دیگغصه دیگران گویی می

 اول، درجه در او، غم این و. است ریدهآف خداوند که است انسانی برترین ص اکرم پيامبر ، نه مسائل مادي.معرفی کرده انسانها

 .دست این از اموري و آنها گرسنگی تا آنهاست هدایت غم

تر است، ایمان نياوردن در واقع، اینكه به جان و مال انسانها تعرض شود بسيار دردآور است؛ اما آنچه بمراتب دردناك

خطر  داند؛ همان طور کهاز هر آسيب دیگري بيشتر می ( خطر آن را2آنهاست؛ و این مرضی است که طبيب واقعی )حدیث

فهمد، نه شخصی که تا دردش نياید بيماري را یك پزشك حاذق می ،، که بسيار خطرناکتر استرا بيماري سرطانی بدون درد

 منكر است.

 تاملی با خویش

 آیا درد دیگران را داریم یا فقط در فكر خویشيم؟

گرسنگی و مظلوميت دنيوي و ... آنها را داریم و چه اندازه غم محروميت آنها  اندازه دردچه و اگر درد دیگران را داریم، 

 ]و خودمان[ از هدایت را؟

 سنجی خود تجدید نظر کنيم؟اگر غم جان و نان مردم برایمان بيش از غم باور و ایمان مردم است، آیا نباید در اولویت

 

 «أَسَفاً  الْحَدیثِ بِهذَا یُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ آثارِهِمْ عَلى نَفْسَكَ باخِعٌ( »3

اند؛ یعنی از شدت تاسف چيزي نمانده که خودت را به کشتن بدهی. مقصود از دانسته...« باخع »را غالبا مربوط به « أَسَفاً»

 یعنی:« علی آثارهم: بر آثار آنان»
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، 6البيان، جکنند. )مجمعجویی میدائما بهانهدهند و در مقابل دعوت تو الف. در قبال کارهاي بدي که آنها انجام می

 (694ص

توضيح آن است؛ یعنی براي همين ایمان نياوردن و رویگردان شدن آنها از قرآنی « الْحَدیثِ بِهذَا یُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ»ب. عبارت 

 (240، ص13؛ الميزان، ج694، ص6البيان، جاي. )مجمعکه تو برایشان آورده

 (694ص ،6ج البيان،مجمع)گشان ]و در امان ماندن آنها از عذاب[ ج. براي بعد از مر

 پيگير و مردم اعمال و عقاید اصالح فكر در باید رهبر»خواهد بفرماید ؛ یعنی مید. براي اینكه کارهاي آنان اصالح شود

 (141ص ،7ج نور، )تفسير« .باشد آن

 ه. ...

 

 «الْحَدیثِ بِهذَا یُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ»( 4

 الْحَدیثِ: را  بِهذَا»اغلب مفسران منظور از 

 الف. قرآن کریم 

در مورد قرآن به کار رفته « احسن الحدیث»( که کلمه 23)زمر/ «مُتَشابِهاً کِتاباً الْحَدِیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ» اند و آیهدانسته

ونه گفتار و حكایتی نيز به کار رفته است؛ و بر این در قرآن کریم در مورد هر گ« حدیث»است نيز موید این برداشت است. اما 

 اساس، ممكن است اشاره این آیه:

آورند به اینكه باور به فرزند گرفتن ب. به همين مطلبی باشد که در دو آیه قبل مورد مذمت قرار گرفت؛ یعنی ایمان نمی

اش در نظر بگيریم که خود را عزیزکرده خدا قلمداد براي خدا خيلی باور مهلكی است )بویژه اگر فرزند را به معناي تشریفاتی

 می کردند(

ج. به مفاد آیه قبل باشد؛ یعنی اینكه سخن از روي علم نباید زد و چنان سخنی کالم گزافی است که انسان را به وادي 

 کشاند. دروغ می

 د. ...

 

 

 12/8/1396         لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالًإِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زینَةً   7( آيه18( سوره كهف )588

 ترجمه

 ؛استبهتر  شکارآنان  قرار دادیم تا آنان را بيازمایيم که کداميك اززینتی برایش بر زمين است  را کهما آنچه  البته
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 حدیث

کرد و هر جمعه در مسجد رسول اهلل ص آنان را سعيد مسيب روایت کرده است که امام سجاد ع مردم را موعظه می (1

 فرمود:فرمود و از جمله میبه زهد در دنيا و توجه به کار آخرت تشویق می

مور دم دستیِ آن را براي ... پس اي بندگان خدا! تقواي الهی در پيش گيرید و بدانيد که خداوند عز و جل شكوفه دنيا و ا

اش؛ و همانا هاي زودگذرش و شادي ظاهريهيچيك از اوليایش دوست نداشت و آنها را نه بدان ترغيب فرمود و نه به شكوفه

 براي آخرت.« آنها را بيازماید که کدامشان کارش بهتر است»اي را آفرید تا در آن دنيا را آفرید و براي آن عده

 506ص ،(للصدوق) األمالی ؛ 75ص ،8ج الكافی،

 عَبْدِ  عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ جَمِيعاً أَبِيهِ  عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ وَ  عِيسَى بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی

 فِی یُرَغِّبُهُمْ وَ الدُّنْيَا ِفی یُزَهِّدُهُمْ وَ النَّاسَ یَعِظُ ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ َکانَ: قَالَ الْمُسَيَّبِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَسَدِيِّ غَالِبٍ بْنِ اللَّهِ

 ... اللَّهَ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَقُولُ کَانَ کُتِبَ وَ عَنْهُ حُفِظَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَسْجِدِ فِی جُمُعَةٍ کُلِّ فِی الْكَلَامِ بِهَذَا الْآخِرَةِ أَعْمَالِ

 عَاجِلِ  فِی وَ فِيهَا یُرَغِّبْهُمْ لَمْ  وَ أَوْلِيَائِهِ مِنْ لِأَحَدٍ  عَاجِلَهَا وَ الدُّنْيَا زَهْرَةَ یُحِبَّ لَمْ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ  اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ فَاتَّقُوا

 .آلِخِرَتِه «عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّهُمْ» فِيهَا «لِيَبْلُوَهُمْ» أَهْلَهَا خَلَقَ وَ الدُّنْيَا خَلَقَ إِنَّمَا وَ بَهْجَتِهَا ظَاهِرِ وَ زَهْرَتِهَا

 

 اي به معاویه نوشت:اميرالمومنين ع در نامه (2

کارش  یك کدام» دارد معلوم تا بيازمود آن در را اهل آن و ،داد قرار بعد از دنيا براى را دنيا سبحان خداوندهمانا  بعد، اما

ما را  تا ندگذاشت دنيا در را ما. دندامر کر آن در کوشش به را ما نه و ند،شاب فریدهآ دنيا براى را مانه چنين بود که . «استبهتر 

 مقرر دیگرىبر  حجت را ما از یكى و ،مبتال نمود من به را تو و مبتال کرد تو به مرا خدا همانا و ،بيازمایند و مبتال سازند نبدا

 آن در من زبان و دست بدانچه مرا و تاختى، دنيا پى در [سوره اسراء 33سوءاستفاده معاویه از آیه= ] قرآن تأویل باپس . فرمود

 من گردن به و ساختيد ]که حضرت علی ع عامل قتل عثمان است![ را دروغ آن شام مردم و تو. ساختى متهم نداشت جنایتى

 شيطان دست به را مهارت و بترس خدا از خود باره در پس. را هانشسته تانایستاده و انگيزاند بر را نادانتان شما داناى. انداختيد

 بنيادت که دترسف عذابی سهمگين تو بر زودى به خدا که بترس آن از و. است راه آن تو و ما راه که نه آخرت به روى و مده،

 من روزگار اگر - زنمنمى هم بر را آن که سوگندى -خورم مى سوگند خدا به تو براى من. گرداند نيست را نژادت و برکند را

 (87)اعراف/« است داوران بهترین او و کند داورى ما ميان خدا تا» مانممى تو راه سر بر همچنان آرد، فراهم را تو و

 (343، )اقتباس از ترجمه شهيدي، ص55البالغه، نامه نهج

 معاویة إلى ع له کتاب من و

 بِالسَّعْیِ لَا وَ خُلِقْنَا لِلدُّنْيَا لَسْنَا وَ عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِيَعْلَمَ أَهْلَهَا فِيهَا ابْتَلَى وَ بَعْدَهَا لِمَا الدُّنْيَا جَعَلَ قَدْ  سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ بَعْدُ  أَمَّا

[ طَلَبِ] عَلَى فَعَدَوْتَ الْآخَرِ عَلَى حُجَّةً أَحَدَنَا فَجَعَلَ بِی ابْتَلَاكَ وَ بِكَ اللَّهُ ابْتَلَانِیَ قَدِ وَ بِهَا لِنُبْتَلَى فِيهَا وُضِعْنَا إِنَّمَا وَ أُمِرْنَا فِيهَا

 عَالِمُكُمْ  أَلَّبَ وَ بِی الشَّامِ أَهْلُ وَ أَنْتَ عَصَيْتَهُ[ عَصَبْتَهُ] وَ لِسَانِی لَا وَ یَدِي تَجْنِ لَمْ بِمَا فَطَلَبْتَنِی[ طَلَبْتَنِی وَ] الْقُرْآنِ بِتَأْوِیلِ الدُّنْيَا

 وَ طَرِیقُكَ وَ طَرِیقُنَا فَهِیَ وَجْهَكَ اآلْخِرَةِ إِلَى اصْرِفْ وَ قِيَادَكَ الشَّيْطَانَ نَازِعِ وَ نَفْسِكَ فِی اللَّهَ فَاتَّقِ قَاعِدَکُمْ قَائِمُكُمْ وَ جَاهِلَكُمْ
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 إِیَّاكَ  وَ جَمَعَتْنِی لَئِنْ فَاجِرَةٍ غَيْرَ أَلِيَّهً  بِاللَّهِ لَكَ  أُولِی فَإِنِّی الدَّابِرَ تَقْطَعُ وَ الْأَصْلَ  تَمَسُّ قَارِعَةٍ بِعَاجِلِ مِنْهُ اللَّهُ یُصِيبَكَ أَنْ احْذَرْ

 1.الْحاکِمِينَ خَيْرُ هُوَ وَ بَيْنَنا اللَّهُ حْكُمَیَ حَتَّى بِبَاحَتِكَ  أَزَالُ لَا الْأَقْدَارِ جَوَامِعُ

 

گوید: شنيدم که رسول اهلل ص به علی ع فرمود: اي علی! خداوند تو را به زینتی مزین فرمود که بندگان عمار یاسر می (3

 :اندبه بهتر از آن مزین نشده

 دنيا را منفور تو قرار داد و تو را زاهد نسبت به آن گرداند؛

 نيازمندان را محبوب تو گرداند و تو راضی شدي که آنان پيرو تو باشند و آنان هم به امامت تو راضی شدند.و 

 گفت: می« البته ما آنچه را که بر زمين است زینتی برایش قرار دادیم»مسعود نقل شده که در مورد آیه و از ابن

 طالب ع است.]نامی[ اند؛ و زینت مردان علی بن ابی زینت زمين مردانِ 

  459-458ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْحُسَيْنُ[ حَدَّثَنَا] الْخَزَّازُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ  إِمْلَاءً الْأَصْبَهَانِیُّ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 عَنْ  مَرْیَمَ أَبِی عَنْ الْحَزَوَّرِ، بْنِ  عَلِیِّ عَنْ الرَّْحمَنِ، عَبْدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ، بْنُ حَمَّادُ[ حَدَّثَنَا] خَلِيفَةَ بْنُ الْقَاسِمُ[ حَدَّثَنَا]  رِيُ الْحِي

 : لِعَلِیٍّ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ  یَاسِرٍ بْنِ عَمَّارِ

 فَرَضِيتَ الْفُقَرَاءَ إِلَيْكَ حَبَّبَ وَ فِيهَا، زَهَّدَكَ وَ الدُّنْيَا، إِلَيْكَ بَغَّضَ مِنْهَا، بِأَحْسَنَ الْعِبَادَ یُزَیِّنِ لَمْ -بِزِینَةٍ زَیَّنَكَ اللَّهَ إِنَّ عَلِیُّ یَا

 .إِمَاماً  بِكَ رَضُوا وَ -أَتْبَاعاً  بِهِمْ

 أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ خُرَّزَادَ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْحُسَيْنِ، بْنُ عَقِيلُ أَخْبَرَنَا

 ما جَعَلْنا إِنَّا»: تَعَالَى قَوْلِهِ فِی مَسْعُودٍ بْنِ[ اللَّهِ  عَبْدِ] عَنْ عَطَاءٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الرَّمَادِيُّ مَنْصُورٍ بْنُ

 : قَالَ «لَها زِینَةً الْأَرْضِ عَلَى

 2.طَالِب أَبِی بْنُ عَلِیُّ الرِّجَالِ زِینَةُ وَ الرِّجَالُ الْأَرْضِ زِینَةُ

 

                                                      
 فرمايند:البالغه هم حضرت ع مينهج 144. در خطبه 1

 الْحَقِّ  سَبِیلِ  إِلَى الصِّدْقِ بِلِسَانِ فَدَعَاهُمْ إِلَیْهِمْ الْإِعْذَارِ بِتَرْكِ لَهُمْ الْحُجَّةُ تَجِبَ لِئَلَّا خَلْقِهِ عَلَى لَهُ حُجَّة  جَعَلَهُمْ وَ وَحْیِهِ مِنْ بِهِ خَصَّهُمْ بِمَا رُسُلَهُ اللَّهُ ثَبَعَ

 جَزَاء  الثَّوَابُ فَیَكُونَ عَمَل ا أَحْسَنُ أَيُّهُمْ لِیَبْلُوَهُمْ لَكِنْ وَ ضَمَائِرِهِمْ مَكْنُونِ وَ أَسْرَارِهِمْ مَصُونِ مِنْ أَخْفَوْهُ مَا جَهِلَ أَنَّهُ لَا َكشْفَة  الْخَلْقَ كَشَفَ قَدْ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ أَلَا

 يُسْتَعْطَى بِنَا أَخْرَجَهُمْ وَ أَدْخَلَنَا وَ حَرَمَهُمْ وَ أَعْطَانَا وَ وَضَعَهُمْ وَ اللَّهُ  رَفَعَنَا أَنْ عَلَیْنَا بَغْیا  وَ كَذِبا  دُونَنَا الْعِلْمِ فِي اسِخُونَالرَّ أَنَّهُمُ زَعَمُوا الَّذِينَ أَيْنَ بَوَاء  الْعِقَابُ وَ

 .غَیْرِهِمْ مِنْ الْوُلَاةُ تَصْلُحُ لَا وَ سِوَاهُمْ عَلَى تَصْلُحُ لَا هَاشِمٍ مِنْ الْبَطْنِ هَذَا فِي غُرِسُوا قُرَيْشٍ مِنْ الْأَئِمَّةَ إِنَّ الْعَمَى يُسْتَجْلَى وَ الْهُدَى
 مسعود با سند نزديكتر نقل شده است:اين مطلب ابن 107ص ،2ج طالب، أبي آل مناقب. در  2

 الْأَرْضِ  زِينَةُ قَالَ «عَمَل ا أَحْسَنُ أَيُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ لَها زِينَة  الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّا» قَوْلِهِ فِي مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ  قَتَادَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الرَّزَّاقِ عَبْدُ

 .طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الرِّجَالِ زِينَةُ وَ الرِّجَالُ
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 تدبر

 «لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّا»( 1

 است، نه زینت انسان؛ قرار داده زمين  خداوند زمين است،  يرو را آنچه

 ؛(3)حدیث آن است که به اینها دل نبندد ،زینت انسان

 (7؛ حجرات/مقُلُوبِكُ فی زَیَّنَهُ وَ اْلإیمانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ) ایمان است ،انساندلِ  زینتِاهميت و ارزش انسان، به دلش است؛ و 

 شناسینکته تخصصی انسان

کسی که خود را نشانته؛ و خود حقيقیِ خویش را گم کرده، زینت زمين )طال و جواهر و باغ و ...( را زینت خود قلمداد 

 فهمد.می« تنازع بقا»کند و زندگی انسان را در افق کند؛ و بر سر آن با دیگران نزاع میمی

 چه زیبا سروده است مالي رومی: 

 کن ... خویش و اجنبی يعشوه ترك  کن خویش را خود صيد شيري همچو

 مكن بيگانه کار کن خود کار    مكن خانه مردمان زمين در

 تو غمناکی اوست براي کز    تو خاکی تن بيگانه کيست

 فربهی نبينی را خود جوهر   دهیمی شيرین و چرب را تن تو تا

 شود پيدا او گند مردن روز   شود جا را تن مشك ميان گر

 ذوالجالل پاك نام بود چه مشك   بمال دل بر مزن تن بر را مشك

 نهدمی گلخن قعر در را روح   نهدمی تن بر مشك منافق آن

 او ... ایمانبی فكرِ از گندها   او جانِ در و حق نام ،زبان بر

 قرار گيرد خود کل سوي جزو   دار هوش پس دوزخی جزو تو چون

 پایدار ... جنت ز باشد تو عيش    نامدار اي جنتی جزو تو ور

 ايریشه و استخوان تو بقی ما    اياندیشه همان تو برادر اي

 گلخنی هيمة تو خاري بود ور   گلشنی تو اندیشة گل است گر

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9 / 

 

 «عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّا» (2

باور، این برد؛ اما در دیده انسان خداشناسِ آخرتهاي دنيا، در چشم دنيازدگان زینت و جذاب است و دلشان را میزینت

 ها، به خودي خود، نه خوب است و نه بد؛ بلكه مایه ابتال و آزمایش است:زینت

 کند و چه کس کار بد؛تنها براي اینكه معلوم شود که چه کس کار خوب مینه

 کند )أحسن عمال(بلكه معلوم شود که در ميان خوبان هم چه بهتر عمل می

 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
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 «عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ هالَ زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّا»( 3

 وَ  السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَآفرید )وقتی آسمانها و زمين را میداد؛ بلكه هاي روي زمين قرار میوقتی زیباییخداوند 

 اش انسان بود؛ ، دغدغه(7؛ هود/عَمَال أَحْسَنُ أَیُّكُمْ لِيَبْلُوَکُمْ الْماءِ عَلَى عَرْشُهُ کانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ فی الْأَرْضَ

 را براي انسان آفرید و زینت داد؛  جهان در واقع،

 ؛ «!توانند بكنندپس انسانها هر کاري می»نيست که  این سخن آن اما معناي

 بلكه در هر دو مورد فرمود:

 «است هدف این بود که آنها ]= شما[ را بيازماید که چه کسی از حيث عمل نيكوتر»

 شناسینکته تخصصی انسان

همه نظامات عالم براي این آفریده شده است که انسان بياید و آزمونی بدهد و به کمال نهایی برسد. البته معناي آزمون 

؛ بلكه هدف شناسایی و نيستند نانایاي هم رفوزه شوند؛ اما هدف برگزارکنندگان آزمون، هيچگاه دادن این است که عده

 گيرند.انی است که برترین نمره را میشناساندن آن

گویند: پيامبر خاتم ص و اهل بيت ایشان ع هدف و منظور خدا از خلقت عالَم و آدم بوده ظاهرا بدین معناست که می

 است.

 سخنی با اهل معرفت

« الجرائح و خرائجال»( و 290)صفار، م« بصائر الدرجات»هاي روي کره زمين، از بهترین کتاب»گفت: یكی از اساتيد ما می

 [هردو کتاب مملو از روایاتی در فضيلت و مقام حضرت محمد و آل محمد ص است.] «( است.573الدین راوندي، م)قطب

(1) 

پندارند که این روایات غلوآميز است )روایاتی که کنند، میمی محدودمندي از زینت زمين بهرهدر افرادي که افق انسان را 

آمده است(؛ در حالی که اهميت این دو کتاب از این روست  ،به طور پراکنده سندهاي معتبر در کتب دیگر، اماا با بسياري از آنه

. اهل بيت ع هایی راه داردتا چه افق« أحسن عمالً»فهمد و می بردپی می« انسان»ش زکه انسان با خواندن آنها به مقام و ار

 یافتنی است.دست« اهلل خليفةانسانِ»ن مقامات براي بودند و به چنين مقاماتی رسيدند و ای« انسان»

 نانعوذ باهلل آنکند که بين است که با دیدن مقامات معنوي اهل بيت ع گمان میکوتهبقدري اگر کسی در خداشناسی  ،آري

 و ،اري استج« سبحان اهلل»همواره ذکر ش دل ؛ اما کسی که بر زبانبر او حرام استهایی چنين کتاب خواندنخدا هستند، 

اهلل اکبر من أن یوصَف: »بلكه یعنی  ،«اهلل اکبر من کل شیء: خدا بزرگتر از هر چيزي است»یعنی فقط نه « اهلل اکبر»داند که می

اند اهل بيت ع در مقابل خداوند هيچپيامبر ص و د که فهممی ؛1(118، ص1)کافی، ج« خدا بزرگتر از آن است که وصف شود

 است! نهایتیبیچه فاصله  ،تا ذات اقدس خداوند -نماید نيافتنی میکه گاه در نظر ما دست – و بين این مقامات

                                                      
 فَقَالَ ءٍشَيْ أَيِّ مِنْ  أَكْبَرُ اللَّهُ  فَقَالَ أَكْبَرُ اللَّهُ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ زِيَادٍ  بْنِ سَهْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ . عَلِيُّ 1

 .يُوصَفَ أَنْ مِنْ أَكْبَرُ اللَّهُ قُلْ  قَالَ أَقُولُ كَیْفَ الرَّجُلُ فَقَالَ حَدَّدْتَهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ
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 تاریخی یتذکر

کنند و گمان می ؛باورهاي امثال شيخ صدوق و شيخ طوسی است، کنند مالك باور معتبر و صحيح شيعیبرخی گمان می

 با گذر زمان، باور علماي شيعه به غلو کشيده شده!

ن بزرگواران و نقش آنها در حفظ ميراث شيعه تردیدي نيست؛ اما فروکاستن معرفت معصومين اینكه در جاللت قدر آ با

کرد روایت کرده که ترغيب می و امام صادق ع است. همين شيخ صدوق ع از پيامبر اکرم ص ه هر دوظلم ب ،اینانع در حد 

 1.(350ص ،(للصدوق) األمالی). «قيقت آن را نفهميد و دیگران بفهمندبسا شما حچون چه ،سخن مرا به دیگران برسانيد»که 

تر هاي عميقفهماند بيندیشند و روایت کرده و دیگران ها علماي شيعه بر احادیثی که همين افرادطبيعی است که در طول قرن

براي حتی شاگردان اهل  ، گاهزمانهایی برسد که آن فهم جامعه شيعی به افق ،در گذر زمانکم براي همگان عادي شود و کم

 بيت ع قابل هضم نبوده است.

 معيار صحت یك باور شيعی، استناد معتبر آن به قول معصوم ع است، نه صرفاً باور فالن و بهمان عالم شيعه.

 نوشتپی

اي چنين باوري را حتی در مورد هيچ عالم شيعه استثناء معتبر است؛آن دو کتاب بیکه تمام روایات  منظور این نيست( 1)

 ترین کتاب شيعيان است، ندارد.عتبرکه م« کافی»

 

 «لِنَبْلُوَهُمْ لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما ... یُؤْمِنُوا لَمْ»( 4

 (142ص ،7ج نور، )تفسير. دنياست هاىجلوه به سرمستى نياوردن، ایمان ]یك[ دليل

 

  «بْلُوَهُمْلِنَ لَها زِینَةً»( 5

 و زهد و قناعت با کسى چه و فروشدمى را خود و شده فریفته کسى چه شود معلوم تا است آزمایش ىوسيله ها،زینت

 (143ص ،7ج نور، )تفسير .دهدمى قرار صالح عمل ىمقدّمه را آنها کریمانه، برخورد

 

 «عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ» (6

 (143ص ،7ج نور، )تفسير« عمال أکثر» نه ،«عَمَال أَحْسَنُ». آن کمّيت و مقدار نه است، مهم عمل کيفيّت

                                                      
 اللَّهُ ْلتُفَقُ أَكْبَرُ اللَّهُ ءٍ شَيْ أَيُّ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَُبو قَالَ قَالَ عُمَیْرٍ بْنِ جُمَیْعِ عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ مَرْوَكِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ وَ

 .يُوصَفَ  أَنْ مِنْ أَكْبَرُ اللَّهُ قَالَ هُوَ مَا وَ فَقُلْتُ مِنْهُ أَكْبَرَ فَیَكُونُ ءٌشَيْ ثَمَّ كَانَ وَ فَقَالَ ءٍشَيْ  كُلِّ مِنْ أَكْبَرُ

 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ السَّعْدَآبَادِيُّ  الْحُسَیْنِ  بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ  . حَدَّثَنَا 1

 الْوَدَاعِ الْحِجَّةِ  فِي النَّاسَ ص اللَّهِ رَسُولُ خَطَبَ: قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ  جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ يَعْفُورٍ أَبِي بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْبَزَنْطِيِّ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ

 فِقْهٍ  حَامِلِ رُبَّ وَ فَقِیهٍ  غَیْرِ  فِقْهٍ حَامِلِ فَرُبَّ يَسْمَعْهَا لَمْ مَنْ بَلَّغَهَا ثُمَّ  فَوَعَاهَا مَقَالَتِي سَمِعَ عَبْدا  اللَّهُ نَضَّرَ قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ  فَحَمِدَ الْخَیْفِ الْمَسْجِدِ فِي بِمِن ى

 مِنْهُ. أَفْقَهُ  هُوَ مَنْ إِلَى
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 این را در کانال نگذاشتم

 «عَماَلً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ»( 7

دهد که خداوند از انسانها انتظار عمل صالح دارد نشان می« کدامشان به لحاظ عمل نيكوتر است»فرماید اینكه خداوند می

 (695، ص6البيان، جمجمعپندارند. )که انسان را مجبور می گردد و این خالف نظر کسانی استال انسانها به خودشان برمیو اعم

 به تعبير دیگر،

 (143ص ،7ج نور، )تفسير .است انسان اختيار ىنشانه آزمایش،

 

 

 13/8/1396       جُرُزاًوَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعيداً   8( آيه18( سوره كهف )589

 ترجمه

 .خواهيم کردهموار ]= بيابانی خشك زار[ خاکی را روي آن است قطعاً ما آنچه همانا و 

 نکات ترجمه

 «صَعيداً»

رفتن به »به معناي « صُعود»کند؛ چنانكه داللت می« مشقت»و « باال رفتن»معناي تلفيقی از دو بر  ،در اصل« صعد»ماده 

 باشد. می «مكان مرتفع

( به معناي گردنه 17صَعُوداً؛ مدثر/ )سَأُرْهِقُهُ « صَعود»و  (17/جن صَعَداً؛ عَذاباً یَسْلُكْهُ رَبِّهِ ذِکْرِ عَنْ یُعْرِضْ مَنْ وَ) «صَعَد»

 معجم) .و تدریجا براي هر کار شاقّ و پرزحمتی به کار رفته است ،اندازدکه انسان را به مشقت فراوان میاست العبور صعب

 (484ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات287ص ،3ج اللغة، المقایيس

براي حرکت به سوي خداوند استعاره گرفته شده است: « صعد»و چون سير الی اهلل سيري رو به باال و متعالی است، ماده 

 (484ص القرآن، ألفاظ )مفردات (10/)فاطر« الطَّيِّبُ الْكَلِمُ یَصْعَدُ إِلَيْهِ»

 فَتُصْبِحَ » ( و آیه6؛ مائده/43/)نساء« طَيِّباً صَعِيداً فَتَيَمَّمُوا»در آیه  ،)که در قرآن کریم، غير از آیه فوق« عِيدصَ» معناي هدرباراما 

 ده است( بين اهل لغت اختالف است:( آم40کهف/) «زَلَقاً  صَعيداً

غباري بوده که  در اصل اند که آنمطرح کردهگرفته و این دیدگاه را هم  «: سطح زميناألرض وجه»آن را به معناي  رخیب

 (484ص القرآن، ألفاظ رفته است )مفرداتخواسته و باال میاز روي زمين برمی

البيان، رود )مجمعبه کار می «راهی که هيچ گياهی در آن نباشد»و یا « پشت زمين )ظهر االرض(»اند به معناي برخی گفته

 ( 694، ص6ج

سطح و روي »رود؛ هم درباره خود به کار می« خاکی که روي سطح زمين است»کلمه هم در مورد  اند که اینگفته ايعده

 (287، ص3معجم مقایيس اللغة، ج؛ 340، ص2المصباح المنير، ج)« راه و طریق»؛ و هم به معناي «زمين )وجه االرض(



36 

بر وزن فعيل آن چيزي است که متصف به صفت  «صعيد»ها را نادرست دانسته و بر این باورند برخی هم همه این تحليل

کند؛ و در که صعود در مورد آن صدق  طوريباشد به شود و آن عبارت است از جهت و سمتی که به سمت باال میصعود می

گویند چون « صعيد»مقابل زمينی است که فرورفته و رو به پایين باشد؛ و گاهی به زمين مسطحی که در مجاور یك وادي است 

اش این بوده که در تلقی عرب تميمی اراضی مرتفع از امري نسبی است؛ و وجه تسميه «رو به پایين بودن»و  «مرتفع بودن»

است( به کار   پسترا )که در اصل به معناي گودال و زمينِ« غائط»کلمه « مدفوع»خبائث مصون بوده است چنانكه براي 

 (289، ص6التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، ج) برند.می

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 9و مشتقات آن جمعا « صعد»ماده 

 «جُرُزاً»

زمينی « جُرُز»گویند و زمينِ می« سيفٌ جُرَاز»اند چنانكه به شمشير برنده را در اصل به معناي قطع کردن دانسته« جرز»ماده 

( به تعبير 441، ص1معجم مقایيس اللغة، جاند )قطع کرده است که فاقد هر گونه گياهی است گویی که هر گياهی را در آن

( و از همين 694، ص6البيان، جخورد  )مجمعروید گویی گياهانش را میدیگر، به معناي زمينی است که هيچ گياهی در آن نمی

)معجم مقایيس  گویند. «رُوزجَ»گذارد مرد یا زن نشيند هيچ چيزي در سفره باقی نمیباب به کسی که وقتی سر سفره غذا می

 (441، ص1اللغة، ج

اند که این ماده، نه در هر گونه قطع کردنی، بلكه قطع کردنی که در مقابل حالت طبيعی چيزي باشد به برخی تذکر داده

آب و علف رود؛ یعنی مثال اقتضاي طبيعی زمين گياه داشتن و رویيدن و سرسبزي بوده، و به این جهت به زمين بیکار می

 (85، ص2التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، جگویند. )« جُرُز»

 به کار رفته است. (27ز )سجده/الْجُرُ الْأَرْضِ إِلَى الْماءَ نَسُوقُ»تنها در آیه  ،غير از آیه فوق ،در قرآن کریماین ماده 

 حدیث

 ]زمينی است که[ هيچ گياهی در آن نيست.روایت شده است که مقصود « جُرُزاً صَعِيداً»از امام باقر ع درباره تعبير ( 1

 31ص ،2ج القمی، تفسير

 .فِيهَا نَبَاتَ لَا أَيْ «جُرُزاً صَعِيداً» تَعَالَى َقوْلِهِ فِی [عن أبی جعفر عليه السالم] الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 

 فرازي در 1.که فرازهایی از آن قبال گذشت است شده روایت مسعودابن به خطاب ص اکرم پيامبر از طوالنی حدیثی( 2

 :است آمده حدیث این از

اي شدیدتر از آن که اي دارد همچون مستیِ شراب؛ بلكه مستیابن مسعود! از مستیِ گناه برحذر باش؛ که همانا گناه مستی

البته ما آنچه را که بر زمين است زینتی »فرماید و می« کر و الل و کورند پس آنان برنمی گردند»فرماید: خداوند متعال می

                                                      
hadeed-http://yekaye.ir/al-057- 2، حديث77و جلسه /http://yekaye.ir/nuh-071-21 1، حديث68فرازهايي از اين حديث در جلسه.  1

و   /jathiyah-http://yekaye.ir/al-045-23 1، حديث158و جلسه  qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-02/  1، حديث136و جلسه /14

 .گذشت /lail-http://yekaye.ir/al-92-19 1، حديث579و جلسه /isra-http://yekaye.ir/al-017-018 2، حديث162جلسه

http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
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هموار  یآن است قطعاً خاک يهمانا ما آنچه را روبرایش قرار دادیم تا آنان را بيازمایيم که کداميك از آنان کارش بهتر است؛ و 

 «کرد. ميخشك زار[ خواه یاباني]= ب

 453ص األخالق، مكارم

 : دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

 عُمْیٌ بُكْمٌ  صُمٌّ» تَعَالَى اللَّهُ یَقُولُ مِنْهُ سُكْراً أَشَدُّ هِیَ بَلْ  الشَّرَابِ کَسُكْرِ سُكْراً لِلْخَطِيئَةِ  فَإِنَّ الْخَطِيئَةِ سُكْرَ احْذَرْ مَسْعُودٍ  ابْنَ یَا 

 .«جُرُزاً صَعِيداً عَلَيْها ما لَجاعِلُونَ إِنَّا وَ عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ لَها زِینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّا» یَقُولُ وَ «یَرْجِعُونَ ال فَهُمْ

 

 ه صحبت کردند و فرمودند:( کُلَيب روایت کرده است: نزد امام صادق ع بودیم که ایشان شروع ب3

  ؛آورد هنگامی که روز قيامت شود خداوند بندگان را در یك سطح هموار و یكسان گرد

به تعداد شود که با هر که در تو است هبوط کن؛ پس اهل آسمان دنيا و این گونه خواهد بود که به آسمان دنيا وحی می

به اندازه دو برابر همه  دوم کنند؛ سپس اهل آسمانن هستند هبوط میآن کسانی از جن و انس و فرشتگان که در زمي دو برابر

کنند؛ پس جن و انس در ميان هفت سراپرده یابد تا اینكه اهل هفت آسمان هبوط میکنند و همين طور ادامه میآنها هبوط می

د بگذری زمين و هاآسمان هاىکرانه از توانستيد اگراي جماعت جن و انس! »دهد گيرند سپس منادي ندا میاز فرشتگان قرار می

 اند.بينند که هفت حلقه از فرشتگان آنان را احاطه کردهنگرند و می( پس می33)الرحمن/...« 

 311ص ،9ج البيان، مجمع

فَقَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْعِبَادَ فِی  رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ ُکلَيْبٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنْشَأَ یُحَدِّثُنَا

الدُّنْيَا بِمِثْلَیْ مَنْ فِی الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَ صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ یُوحِی إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَنِ اهْبِطِی بِمَنْ فِيكِ فَيَهْبِطُ أَهْلُ السَّمَاءِ 

لِكَ حَتَّى یَهْبِطَ أَهْلُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فَيَصِيرُ الْجِنُّ وَ إِنْسِ وَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ یَهْبِطُ أَهْلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ بِمِثْلِ الْجَمِيعِ مَرَّتَيْنِ فَلَا یَزَالُونَ کَذَالْ

 ادِي مُنَادٍ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ الْآیَةَ فَيَنْظُرُونَ فَإِذَا قَدْ َأحَاطَ بِهِمْ سَبْعَ الْإِنْسُ فِی سَبْعِ سُرَادِقَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ یُنَ

 1أَطْوَاقٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

 

 تدبر

 «جُرُزاً صَعيداً عَلَيْها ما لَجاعِلُونَ إِنَّا وَ( »1

 این آیه حاوي تاکيدات فراوانی است: 

 )حرف مشبهه بالفعل(« إنّ» ▪

 )الم مزحلقه(« لـ» ▪

                                                      
 وايات را هم به نحوي بتوان ناظر به اين آيه دانست:شايد اين ر.  1

  (47ص ،7ج البیان، )مجمع إِنَّ اللَّهَ يَسُوقُهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا كَالرِّمَالِ.وَ قِیلَ ِإنَّ رَجُل ا مِنْ ثَقِیفٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ص كَیْفَ تَكُونُ الْجِبَالُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ عِظَمِهَا فَقَالَ 
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 استفاده از جمله اسميه ▪

 استفاده از اسم فاعل )جاعلون( به جاي فعل )جعلنا( ▪

فرمود « لجاعلوه»آمده بود؛ اکنون به جاي اینكه بفرماید « ما علی االرض»)قبال تعبير « ما عليها»تكرار عبارت  ▪

 «(لجاعلون ما عليها»

)خود کلمه صعيد داللت دارد بر زمين صاف و همواري که چيزي در آن نيست. « صعيد»ه ب« جُرُز»افزودن وصف  ▪

 کلمه جرز دوباره تاکيدي است بر خالی بودن و منقطع بودن از هر چيزي؛ توضيح بيشتر در نكات ترجمه(

 تاملی با خویش

 شود که باورش براي مخاطب سخت باشد.زمانی بر یك مطلب زیاد تاکيد می

 جدي تامل کنيم تا باور کنيم:به طور واقعيت است که باید در آن  پس این یك

 رسد که خداوندموقتی و گذراست؛ زمانی می -که مهمترین عامل تفاوت انسانها در زمين بوده  – هاي زمينتمام زینت

را همچون بيابانی هموار  دهد و زمينهمه آنها را به همگان نشان میهيچ و پوچ بودن  متعال حتما حتما حتما حتما حتما حتما

 .مانيم و عملمانتنها ما میجایش یكسان است و آب و علف خواهند یافت که همهو بی

 

 «جُرُزاً صَعيداً عَلَيْها ما لَجاعِلُونَ إِنَّا وَ»( 2

صعيد »در کنند که خداوند همه انسانها را خواهند از عرصه قيامت سخن بگویند تعبير میدر بسياري از احادیث وقتی می

 1، حدیث346جلسه )مثال اي هست به اعمالشان استو اگر فضل و برتري( 3)مثال حدیثکنند جمع می «واحد

2-16-90-balad-http://yekaye.ir/al/)اي گردد عدهکه موجب می –هاي زمين کند که همه زینت. در این آیه نيز تاکيد می

آب و علف )سطح صاف و همواري که کامال بی« صعيد جرز»به صورت  –آن را عامل برتري خود بر دیگران جلوه دهند 

 آید.است( در می

شود و تنها تفاوتی که بين هاي اعتباري کنار گذاشته میاي است که همه برتريشاید منظور این است که قيامت به گونه

 هاي واقعی بين آنهاست که ریشه در اعمال خودشان دارد.ماند تفاوتمی انسانها

 ها و عدل الهیای در باب تفاوت انساننکته

از شبهاتی که براي بسياري از افراد در باب عدل الهی هست این است که چرا خداوند انسانها را متفاوت آفریده است. 

کنند؛ در حالی که واضح تحقق عدالت را در همين زندگی دنيوي جستجو میهاي این شبهه این است که افق یكی از ریشه

 است که دنيا ظرفيت تحقق عدالت کامل را ندارد.

هایی را در زمين قرار داده است، که طبيعتا اینها موجب تفاوت انسانها این دو آیه پاسخی به این شبهه است: خداوند زینت

ی گردد صرفا براي آزمایش انسانهاست نه عامل واقعی برتري آنها؛ و عرصه قيامت که شود؛ اما آنچه به این زینت ها برممی

صرفا عامل امتحان بود تا این تنوع ظاهري انسانها، نيازهاي ها شود همگان خواهند دید که این زینتباطن همه امور آشكار می

http://yekaye.ir/al-balad-90-16-2/
http://yekaye.ir/al-balad-90-16-2/
http://yekaye.ir/al-balad-90-16-2/
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و تنها ند، اهبود« سطح هموار و یكسان»امر، همگی در  متقابل پدید آورد و امكان زندگی اجتماعی را مهيا کند؛ وگرنه در باطن

 ست که آنها را متفاوت کرده است.آنها خود عملچگونگی 

 

 «جُرُزاً صَعيداً  ... عَمَالً؛ أَحْسَنُ أَیُّهُمْ...  لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما»( 3

 . است ماندگار نيك کار ولى است، فانى طبيعت و هاگل زیبایى

 

 «جُرُزاً صَعيداً عَلَيْها ما لَجاعِلُونَ إِنَّا وَ( »4

 .شودمى یكسان خاك با همه که نشویم، مغرور دنيا ظاهرى هاىزیبایى به

 

 «جُرُزاً  صَعيداً عَلَيْها ما لَجاعِلُونَ إِنَّا ؛ وَعَمَالً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّا»( 5

 فرمایند:عالمه طباطبایی می

 است: زمين در بشر زندگى حقيقت درباره عجيبى توضيح آیه، دو این در

 خداوند اما جان انسان که حقيقتی ملكوتی است، به خودي خود، ميل به زمين و بقاي در آن ندارد، که است این آن و

او را به زمين آورده و  جهت همين به گردد، تامين حق عمل و اعتقاد راه از او جاودانه سعادت و کمال که کرده تقدیر چنين

اي بين انسان و آن پيدا شود و امكان امتحان و ابتالي براي اینكه او در اینجا امتحان شود، این زمين را زینت داده است تا عالقه

 و زینت آن نموده، محو مادیات انسانها و نبي از را عالقه آن بشر مهيا گردد. هنگامی که این دوره امتحان بسر آید خداوند

 آورد که دیگر کسی رغبتی بدان نخواهد داشت.درمی گياهبى و خشك خاکى صورت به زمين و گيرد،مى را زمين زیبایى

رند. آودر واقع، این دو آیه در ادامه آیات قبل، و نوعی تسال دادن پيامبر است که این اندازه غم آنها را نخور که ایمان نمی

این سنت ما بوده است که زمين را زینت دهيم تا امتحان شوند و نخواستيم که آنان را مجبور سازیم؛ و وقتی امتحان در کار 

فهمند که آن شوند که بعدا که حقيقت را نشانشان دادیم خودشان میاي مردود خواهند شد: دلبسته ظواهري میاست، عده

 (241-240، ص13ميزان، جها ارزش دلبستن نداشت. )الزیبایی

 

 سفر اربعین

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

حدود  اربعين هستم، زیارت به نيل اهلل شاءان و عراق عتبات سفر عازم( 14/8/1396 یكشنبه،) امروز شاءاهللان که آنجا از

و تمسك به روایات  در آیاتتدبر  کار بازگشت، از بعد شاءاهللان و شد خواهد متوقف «یك آیه در روز»کانال  یك هفته کار

 .یابدمی ادامه

ام نشسته بودم که من در حجره»گوید: اي که، زید بن ارقم میسوره کهف رسيده بود؛ همان آیه 10امروز نوبت به آیه 

کهف  آیا پنداشتی که اصحاب»خواند: بردند. چون به نزدیك من رسيد شنيدم که این آیه را میدیدم سر حسين ع را بر نيزه می
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اي فرزند رسول خدا  –به خدا سوگند مو بر تنم سيخ شد و گفتم: به خدا سوگند سر تو « و رقيم از آیات عجيب ما بودند؟!

 (118ص ،2ج )للمفيد(، )اإلرشاد« تر.تر است و عجيبعجيب -ص

 أَْصحابَ  أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ یَقْرَأُ سَمِعْتُهُ حَاذَانِی فَلَمَّا غُرْفَةٍ فِی أَنَا وَ رُمْحٍ عَلَی هُوَ  وَ عَلَیَّ بِهِ مُرَّ قَالَ أَنَّهُ أَرْقَمَ بْنِ  زَیْدِ عَنْ فَرُوِيَ

 .أَعْجَبُ وَ أَعْجَبُ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا اللَّهِ وَ رَأْسُكَ نَادَیْتُ وَ شَعْرِي اللَّهِ وَ فَقَفَّ« عَجَباً آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقِيمِ وَ الْكَهْفِ

به همين مناسبت، و از آنجا که تا دقایقی دیگر از ایران خارج خواهم شد، امروز فقط متن و ترجمه آیه را گذاشتم و 

شاءاهلل احادیث و تدبرهاي آن پس از بازگشت از این سفر معنوي انجام خواهد شد؛ و ان شاء اهلل در این زیارت اربعين، باز ان

 ها را مشاهده خواهند کرد. دل هم جهانيان عجایب دیگري از این امام

 .بود خواهم تمامی دوستداران اهل بيت ع الزیارهنایب شاءاهللان و طلبممی حالليت همگان از

 

 

 14/8/1396        أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقيمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً  9( آيه18( سوره كهف )590

 ترجمه

 تی که اصحاب کهف و رقيم از آیات عجيب ما بودند؟!آیا پنداش

 نکات ترجمه

 «أَص حاب»

 و شدن؛ همدیگر مقارن و گرفتن قرار هم نزدیك بر دارد داللت اصل در «صحب» مادهتوضيح داده شد که  229در جلسه

 شودمی اطالق مواردي در غالبا عرف در البته و شودمی گفته همراهی و همنشين و مالزم هر به( اصحاب: آن جمع) «صاحب»

 در «قرین» با «صاحب» تفاوت و ؛شودمی گفته آن صاحب هم چيز یك مالك به جهت همين از و باشد زیاد همراهی این که

 .ندارد وجود چيزي چنين لزوما قرین در اما دارد وجود متقابل رابطه و بستان بده یك مصاحبت، مفهوم در که است این

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

 «ال کَه ف»

شود. )کتاب استفاده می« غار»به غار وسيعی گویند که در کوه واقع شده باشد، ولی اگر کوچك باشد از همان لفظ « کهف»

( و به طور مجازي براي هر پناهگاه و 727ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛144ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم؛ 380، ص3العين، ج

یعنی ملجأ و پناهگاهی است که براي امور دشواري « فالنی کهفِ قومش است»رود؛ چنانكه وقتی گفته شود ملجأیی به کار می

و ظاهرا به همين مناسبت است ( 311ص ،9ج العرب، لسان؛ 553ص البالغة، أساسبرند )آید به او پناه میکه برایشان پيش می

- 47اند )مثال: صحيفه سجادیه، دعايخوانده شده« الْمُؤْمِنِين کَهْفُ»که در احادیث و ادعيه، پيامبر اکرم ص و ائمه اطهار ع 

 دعاي عرفه(

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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من همين بار در قرآن کریم به کار رفته است که تمامی آنها در همين سوره کهف و در ض 6از این ماده تنها همين کلمه 

 باشد.داستان اصحاب کهف می

  «الرَّقیم»

را به « رَقيم»و « خَطّ»را به معناي « رَقْم»در اصل بر خط و کتابت و اموري از این دست داللت دارد، چنانكه « رقم»ماده 

اصل به معناي  در« رَقْم»( برخی بر این باورند که 426ص ،2ج اللغة، المقایيس اند )معجمدانسته« کتاب و نوشته»معناي 

گذاري حروف و اي که به واسطه نقطه( یعنی نوشته20و  9)مطففين/« مَرْقُوم کِتابٌ»گذاري کلمات بوده است و تعبير نقطه

 العين، کتابکلماتش کامال معين و آشكار باشد ]توجه شود که در قدیم نگارش کلمات بدون نقطه بسيار رایج بوده است[ )

 (. 159ص ،5ج

، 6البيان، جاند )مجمعرا اغلب فعيل به معناي مفعول )مرقوم: نوشته( دانسته« رقيم»رت، به لحاظ صرفی، در هر صو

نام مكان خاصی بوده است که غالبا آن را در روم شرقی )حوالی اردن کنونی( « رقيم»( و همچنين 254ص ،2ج النهایة،؛ 696ص

هم دو احتمال مطرح شده است: یكی نسبت دادن آنهاست به این « لرَّقِيما أصحاب» اند؛ و بدین ترتيب، در مورد تعبيردانسته

اي که احوال آنها ]بر سنگی بر در غاري که اینان در آن بودند، یا در خزانه پادشان مكان؛ و دیگري نسبت دادن آنهاست به نوشته

 (246، ص13الميزان، ج؛ 697، ص6البيان، ج؛ مجمع362ص القرآن، ألفاظ مفردات) آن زمان[ ثبت شد

 به کار رفته است. « مرقوم»و « رقيم»بار، و تنها در قالب همين دو کلمه  3این ماده در قرآن کریم جمعا 

 «الرَّقیمِ وَ ال کَه فِ  أَص حابَ »

است که اگر عطف عادي باشد، ]اصحاب[ رقيم، غير از اصحاب « الكهف»عطف به « الرَّقيمِ»حرف عطف است و « و»

شوند؛ و اگر عطف بيان باشد، اینها یك گروه هستند که با دو هد بود و در نتيجه اصحاب کهف و رقيم دو گروه میکهف خوا

 مشخصه از آنها یاد شده است.

 «عَجَباً آیاتِنا مِن  کانُوا»

د هاي مختلفی متصور است که هذیك ظرافت معنایی خاصی را در برداربراي این عبارت به لحاظ تحليل نحوي حالت

 شود:که به اهم آنها اشاره می

 این کلمه، صفت است که« عجبا. »1

 ( ]ترجمه: آنان عجيب بودند[242، ص1توان آن را مستقيما خبر کان دانست )التبيان فی اعراب القرآن، جمی

أمراً؛ ویا ...( اي باشد مانند: آیةً؛ تواند کلمهباشد )آن محذوف، میمی« کان»و یا صفت براي محذوفی که آن محذوف خبر 

 ]ترجمه: آنان آیه و امر عجيبی بودند[ (142ص ،7ج المحيط، البحر)

( 242، ص1)التبيان فی اعراب القرآن، ج« من آیاتنا»را حال براي « عجبا»دانست و « من آیاتنا»توان خبر کان را و نيز می

 ]آنان از آیات ما بودند در حالی که امري عجيب بود[

 ین ترکيب جار و مجرور است که:ا« من آیاتنا. »2

 دانست که در این صورت، « کانوا»براي « خبر»توان آن را می
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 یا عجبا، خبر دوم آن باشد؛ ]آنان از آیات ما بودند و عجيب بودند[

( ]آنان از آیات ما بودند در 242، ص1و یا عجبا وابسته به آن باشد مانند تحليل قبل )التبيان فی اعراب القرآن، ج

 لی که امري عجيب بود[حا

 دانست، « عجباً »توان آن را متعلق به و یا اساساً می

( ]آنان امري عجيب بودند در حالی که 242، ص1)التبيان فی اعراب القرآن، ج« عجبا»خواه مستقيما حال باشد براي 

 از آیات ما بودند[

( ]آنان امري عجيب بودند در حالی 144ص ،15ج القرآن، إعراب فی الجدولویا متعلق به حال محذوفی براي عجبا )

 شوند[که در زمره اموري بودند که از آیات ما محسوب می

 شأن نزول

معيط درباره شأن نزول سوره کهف )و بویژه این آیات( روایت شده است که قریش سه نفر )نضر بن حارث و عقبة بن ابی

مسيحيان آنجا سواالتی را یاد بگيرند که وقتی از رسول اهلل ص پرسيدند و عاص بن وائل( را به نجران فرستادند تا از یهودیان و 

آنان به مكه برگشتند و آن سواالت را از  1ایشان در پاسخش ناتوان شود؛ که یكی از آن سواالت، درباره اصحاب کهف بود.

 پيامبر ص پرسيدند و بعد از مدتی فرشته وحی نازل شد و این آیات را آورد.

                                                      
 روايتي طوالني آمده است: 227-225ص ،1ج النعمة، تمام و الدين كمال بودند در كسي چه زمان در كهف . اينكه اصحاب 1

 بْنِ  عَلِيِّ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ  الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 ع جَبْرَئِیلَ إِنَّ  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ رَافِعٍ أَبِي أَبِیهِ عَنْ رَافِعٍ أَبِي بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَدَّثَهُ  عَمَّنْ الْقُرَشِيِّ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مَهْزِيَارَ

 لَمَّا قَالَ إِلَیْهِ الْحَاجَةِ مَوْضِعَ مِنْهُ أَخَذْنَا طَوِيلٌ حَدِيثٌ هُوَ  وَ الرُّسُلِ وَ الْأَنْبِیَاءِ مِنَ قَبْلِي بُعِثَ مَنْ خَبَرُ وَ قَبْلِي الْأَرْضِ مُلُوكِ الْمُلُوكِ خَبَرُ فِیهِ بِكِتَابٍ عَلَيَّ نَزَلَ

 ابْنَ  عِیسَى جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ بَعَثَ مُلْكِهِ مِنْ  خَمْسِینَ  وَ إِحْدَى سَنَةِ فَفِي سَنَة   سِتِّینَ  وَ سِتّا  وَ مِائَتَیْنِ  مَلَكَ قَدْ كَانَ وَ الْكَیِّسَ يُسَمَّى كَانَ  وَ أَشْجَانَ بْنُ أَشَجُّ مَلَكَ

 قُبِضَ ثُمَّ...  ذَلِكَ فَفَعَلَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى خَلِیفَتَهُ  الصَّفَا حَمُّونَ  بْنَ  شَمْعُونَ كِتَابِهِ  عِلْمَ وَ حِكْمَتَهُ وَ اللَّهِ  نُورَ  يَسْتَوْدِعَ  أَنْ إِلَیْهِ  أَوْحَى يَرْفَعَهُ  أَنْ أَرَادَ فَلَمَّا...  ع مَرْيَمَ 

 وَ  عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ فَلَمَّا ع زَكَرِيَّا بْنَ يَحْیَى الْیَهُودُ قَتَلَتِ مُلْكِهِ مِنْ سِنِینَ ثَمَانِيَ فِي وَ َأشْهُرٍ عَشَرَةَ وَ سَنَة  عَشْرَةَ أَرْبَعَ بَابَكَانَ بْنُ أَرْدَشِیرُ ذَلِكَ عِنْدَ مَلَكَ وَ شَمْعُونُ

 أَرْدَشِیرَ  بْنُ سَابُورُ  مَلَكَ عِنْدَهَا وَ ذَلِكَ  فَفَعَلَ  مَعَهُ بِالْقِیَامِ  عِیسَى أَصْحَابَ وَ  الْحَوَارِيِّینَ يَأْمُرَ وَ شَمْعُونَ وُلْدِ فِي الْوَصِیَّةَ يَجْعَلَ  أَنْ إِلَیْهِ  أَوْحَى يَقْبِضَهُ  أَنْ جَلَّ

 نَصَّرُ بُخْتَ مَلَكَ ذَلِكَ عِنْدَ وَ ع عِیسَى أَصْحَابِ مِنْ الْحَوَارِيُّونَ مَعَهُ وَ شَمْعُونَ بْنِ يَعْقُوبَ ذُرِّيَّةِ فِي حِكْمَتِهِ تَفْصِیلُ وَ نُورُهُ وَ اللَّهِ  عِلْمُ وَ اللَّهُ قَتَلَهُ حَتَّى سَنَة  ثَلَاثِینَ

 وَ  سَبْعٍ فِي وَ الْبُلْدَانِ فِي الْیَهُودُ تَفَرَّقَتِ وَ مَقْدِسِالْ بَیْتَ خَرَّبَ وَ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْیَى دَمِ عَلَى مُقَاتِلٍ أَلْفَ سَبْعِینَ  الْیَهُودِ مِنَ قَتَلَ وَ سَنَة   ثَمَانِینَ وَ سَبْعا   وَ سَنَةٍ مِائَةَ

 عَامٍ  مِائَةَ  ذَلِكَ عِنْدَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ ...  لَهُ  بَعَثَهُمْ  ثُمَّ أَهْلَهَا جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ أَمَاتَ الَّتِي الْقُرَى أَهْلِ إِلَى نَبِیّا  الْعُزَيْرَ جَلَّ عَزَّ  اللَّهُ بَعَثَ مُلْكِهِ مِنْ سَنَة  أَرْبَعِینَ

[ مَهْرَوَيْهِ ] مهرقیه بَعْدَهُ مََلكَ وَ نَصَّرَبُخْتَ يَدَيْ عَلَى أَحَدٌ مِنْهُمْ يُفْلِتْ لَمْ أَجْمَعِینَ اللَّهُ قَتَلَهُمُ ثُمَّ مُقَاتِلٍ أَلْفِ مِائَةَ كَانُوا وَ إِيَّاهُمْ وَ اللَّهُ بَعَثَهُ ثُمَّ سَنَةٍ مِائَةَ فِیهِمْ فَلَبِثَ

 فَأَلْقَى الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  شِیعَتَهُ  وَ أَصْحَابَهُ  وَ  ع دَانِیَالَ  فِیهِ  طَرَحَ وَ الْأَرْضِ فِي جُبّا  لَهُ  حَفَرَ وَ دَانِیَالَ  ذَلِكَ عِنْدَ  أَخَذَ  وَ يَوْما   عِشْرِينَ وَ سَنَة   عَشْرَةَ سِتَّ نَصَّرَبُخْتَ  بْنُ

 عَزَّ  وَ  جَلَّ اللَّهُ خَلَّصَهُمُ حَتَّى الْعَذَابِ مِنَ  لَوْنٍ بِكُلِّ عَذَّبَهُمْ وَ السِّبَاعُ  وَ الْأُسُدُ  فِیهِ وَ الْجُبَّ اسْتَوْدَعَهُمُ تُحْرِقُهُمْ لَا وَ  تَقْرَبُهُمْ لَیْسَتْ النَّارَ  أَنَّ رَأَى فَلَمَّا النِّیرَانَ عَلَیْهِمُ

 اللَّهِ  نُورَ يَسْتَوْدِعَ أَنْ أَمَرَهُ دَانِیَالَ يَقْبِضَ أَنْ اللَّهُ أَرَادَ فَلَمَّا الْوَقُودِ  ذاتِ النَّارِ الْأُخْدُودِ أَصْحابُ  قُتِلَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْعَزِيزِ كِتَابِهِ  فِي اللَّهُ ذَكَرَهُمُ الَّذِينَ هُمُ وَ مِنْهُ

 اللَّهِ  أَمْرَ  وَلِيَ وَ  سَنَة  عِشْرِينَ وَ سِتّا   بَهْرَامُ بَعْدَهُ مَلَكَ وَ أَيَّامٍ أَرْبَعَةَ وَ  أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ وَ سَنَة  سِتِّینَ وَ ثَلَاثا   هُرْمُزُ مَلَكَ ذَلِكَ عِنْدَ وَ فَفَعَلَ دَانِیَالَ بْنَ مكیخا حِكْمَتَهُ  وَ

 بَهْرَامُ  مَلَكَ ذَلِكَ  عِنْدَ وَ بِهِ  يَنْطِقُوا أَنْ لَا وَ الزَّمَانِ ذَلِكَ فِي الْإِيمَانَ يُظْهِرُوا أَنْ يَسْتَطِیعُونَ لَا أَنَّهُمْ غَیْرَ الصِّدِّيقُونَ شِیعَتُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ أَصْحَابُهُ وَ دَانِیَالَ بْنُ مكیخا

 يَقْبِضَهُ  أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ أَرَادَ فَلَمَّا الْمُؤْمِنُونَ أَصْحَابُهُ وَ  دَانِیَالَ بْنُ مكیخا يَوْمَئِذٍ  اللَّهِ أَمْرَ  وَلِيَ وَ الْفَتْرَةُ  فَكَانَتِ الرُّسُلُ عَتِانْقَطَ  زَمَانِهِ فِي وَ سِنِینَ سَبْعَ بَهْرَامَ بْنُ
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 يَوْمَئِذٍ  اللَّهِ أَوْلِیَاءُ وَ سَنَة  ثَمَانِینَ وَ أَْربَعَمِائَةٍ ص مُحَمَّدٍ بَیْنَ وَ عِیسَى بَیْنَ الْفَتْرَةُ كَانَتِ وَ مكیخا بْنَ أنشو ابْنَهُ حِكْمَتَهُ وَ اللَّهِ نُورَ يَسْتَوْدِعَ أَنْ مَنَامِهِ فِي إِلَیْهِ أَوْحَى

 هُوَ  وَ سَنَة  سَبْعِینَ وَ اثْنَتَیْنِ هُرْمُزَ بْنُ سَابُورُ مَلَكَ ذَلِكَ فَعِنْدَ جَلَّ وَ عَزَّ الْجَبَّارُ يَخْتَارُهُ مِمَّنْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ يَرِثُ مكیخا بْنِ أنشو ذُرِّيَّةُ الْأَرْضِ فِي

 أَصْحَابَ الْفِتْیَةَ اللَّهُ بَعَثَ زَمَانِهِ فِي وَ سَنَتَیْنِ َسابُورَ أَخُو أَرْدَشِیرُ ذَلِكَ بَعْدَ مَلَكَ وَ مكیخا بْنُ أنشو يَوْمَئِذٍ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَمْرَ وَلِيَ وَ لَبِسَهُ وَ التَّاجَ عَقَدَ مَنْ أَوَّلُ

 ... سَنَة   خَمْسِینَ أَرْدَشِیرَ بْنُ سَابُورُ مَلَكَ ذَلِكَ عِنْدَ وَ مكیخا بْنِ أنشو بْنُ دسیخا الْأَرْضِ فِي يَوْمَئِذٍ اللَّهِ أَمْرَ  وَلِيَ وَ الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ

الَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا يَعْنِي سُورَةَ الْكَهْفِ أَنَّ قُرَيْشا  بَعَثُوا ثَلَاثَةَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَ.  1

لَّمُوا مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى مَسَائِلَ يَسْأَلُونَهَا رَسُولَ اللَّهِ ص، رَانَ، النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ وَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ وَ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ لِیَتَعَنَفَرٍ إِلَى نَجْ

مَّ سَلُوهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِِن هُودِ فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَإِنْ أَجَابَكُمْ فِیهَا عَلَى مَا عِنْدَنَا فَهُوَ صَادِقٌ ثُفَخَرَجُوا إِلَى نَجْرَانَ إِلَى عُلَمَاءِ الْیَ

وا وَ كَمْ كَانَ عَنْ فِتْیَةٍ كَانُوا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ فَخَرَجُوا وَ غَابُوا وَ نَامُوا وَ كَمْ بَقُوا فِي نَوْمِهِمْ حَتَّى انْتَبَهُ ادَّعَى عِلْمَهَا فَهُوَ كَاذِبٌ قَالُوا: وَ مَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ قَالُوا: سَلُوهُ

يَتْبَعَ الْعَالِمَ وَ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ مَنْ هُوَ وَ كَیْفَ تَبِعَهُ وَ مَا كَانَ قِصَّتُهُ  ینَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ ءٍ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ غَیْرِهِمْ وَ مَا كَانَ قِصَّتُهُمْ وَ اسْأَلُوهُ عَنْ مُوسَى حِعَدَدُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ

كَیْفَ كَانَ قِصَّتُهُ ثُمَّ أَمْلَوْا عَلَیْهِمْ أَخْبَارَ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَسَائِلَ  هُوَ وَ مَعَهُ وَ اسْأَلُوهُ عَنْ طَائِفٍ طَافَ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَ مَطْلَعِهَا حَتَّى بَلَغَ سَدَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مَنْ

 الرَّابِعَةُ قَالَ: سَلُوهُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ فَإِنِ ا تُصَدِّقُوهُ قَالُوا: فَمَا الْمَسْأَلَةُوَ قَالُوا لَهُمْ إِنْ أَجَابَكُمْ بِمَا قَدْ أَمْلَیْنَا عَلَیْكُمْ فَهُوَ صَادِقٌ وَ إِنْ أَخْبَرَكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَ

 ادَّعَى عِلَْمهَا فَهُوَ كَاذِبٌ فَإِنَّ قِیَامَ السَّاعَةِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.

ا عَنْهَا ا طَالِبٍ إِنَّ ابَْن أَخِیكَ يَزْعُمُ أَنَّ خَبَرَ السَّمَاءِ يَأْتِیهِ وَ نَحْنُ نَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَإِنْ أَجَابَنَفَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ وَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالُوا: يَا أَبَ

لَكُمْ فَسَأَلُوهُ عَنِ الثَّلَاثِ مَسَائِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: غَدا  أُخْبِرُكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ عَلِمْنَا أَنَّهُ صَادِقٌ وَ إِنْ لَمْ يُجِبْنَا عَلِمَْنا أَنَّهُ كَاذِبٌ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَلُوهُ َعمَّا بَدَا 

رَيْشٌ وَ اسْتَهْزَءُوا وَ آذَوُا وَ حَزِنَ أَبُو طَالِبٍ، فَلَمَّا كَانَ ا بِهِ وَ فَرِحَتْ قُفَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ يَوْما  حَتَّى اغْتَمَّ النَّبِيُّ ص وَ شَكَّ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ كَانُوا آمَنُو

 اللَّهِ فَأَنْزَلَ أَمْ حَسِبْتَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ قَالَ: إِنَّا لَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ إِلَّا بِإِذْنِبَعْدَ أَرْبَعِینَ يَوْما  نَزَلَ عَلَیْهِ بِسُورَةِ الْكَهْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا جَبْرَئِیلُ لَقَدْ أَبْطَأْتَ فَ

 مْرِنا رَشَدا كَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة  وَ هَیِّئْ لَنا مِنْ أَأَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِیمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَبا  ثُمَّ قَصَّ قِصَّتَهُمْ فَقَالَ إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْ

 محمد بن إسحاق بإسناده عن سعید بن جبیر و عكرمة عن ابن عباس أن النضر بن الحرث بن كلدة و عقبة بن أبي معیط أنفذهما قريش إلى أحبار.  2

األنبیاء ما لیس عندنا فخرجا حتى الیهود بالمدينة و قالوا لهما سالهم عن محمد و صفا لهم صفته و خبراهم بقوله فإنهم أهل الكتاب األول و عندهم من علم 

بي مرسل و إن لم قدما المدينة فسأال أحبار الیهود عن النبي ص و قاال لهم ما قالت قريش فقال لهما أحبار الیهود اسألوه عن ثالث فإن أخبركم بهن فهو ن

إنه قد كان لهم حديث عجیب و سلوه عن رجل طواف قد بلغ يفعل فهو رجل متقول فرأوا فیه رأيكم سلوه عن فتیة ذهبوا في الدهر األول ما كان أمرهم ف

رفا إلى مكة مشارق األرض و مغاربها ما كان نبؤه و سلوه عن الروح ما هو و في رواية أخرى فإن أخبركم عن الثنتین و لم يخبركم بالروح فهو نبي فانص

لقصة فجاءوا إلى النبي ص فسألوه فقال أخبركم بما سألتم عنه غدا و لم يستثن فقاال يا معاشر قريش قد جئناكم بفصل ما بینكم و بین محمد و قصا علیهم ا

سول فانصرفوا عنه فمكث ص خمس عشرة لیلة ال يحدث اهلل إلیه في ذلك وحیا و ال يأتیه جبرائیل حتى أرجف أهل مكة و تكلموا في ذلك فشق على ر

اهلل سبحانه بسورة الكهف و فیها ما سألوه عنه عن أمر الفتیة و الرجل الطواف و أنزل علیه وَ اهلل ص ما يتكلم به أهل مكة علیه ثم جاءه جبرائیل )ع( عن 

له جبرائیل )ع( وَ ما يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اآلية قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول اهلل ص قال لجبرائیل حین جاءه لقد احتبست عني يا جبرائیل فقال 

 مْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَیْنَ أَيْدِينا اآلية.نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَ
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 حدیث

روایت شده است: آنان « آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقيم از آیات عجيب ما بودند؟!»( از امام صادق ع درباره آیه 1

ن را در صفحاتی از سرب شااي بودند که ]به غاري[ گریختند و پادشاه آن زمان دستور داد که نام آنها و پدران و عشيرهعده

 «اصحاب کهف ]= غار[ و رقيم ]= نوشته[»بنویسند، و همين است که فرمود 

 2541قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، ص؛ 321، ص2تفسير العياشی، ج

« يمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِ»عن محمد عن أحمد بن علی عن أبی عبد اهلل ع فی قوله 

أَصْحابَ »فهو قوله  هُمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ فِی صُحُفُ مِنْ رَصَاصٍأَسْمَاءِبتَبَ مََلكٍ ذَلِكَ الزَّمَانِ کَقال: هم قوم فروا و 

 .«الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 آیند:نفر از مردان می 27مهدي ع از پشت کوفه  به جانب حضرت

 (؛ 159)اعراف/« کردند و بدان متمایل بودندهمان کسانی که به حق هدایت می»نفر از قوم موسی، 15

 نفر از اصحاب کهف،  7و 

ن و  یوشع بن نون ]جانشين حضرت موسی ع[ و سلمان و ابودجانه انصاري و مقداد بن اسود و مالك اشتر؛ پس اینا

 یاوران و استاندارانی در پيش روي وي خواهند بود.

، 2روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج؛ 464ص طبرسی(،إعالم الوري بأعالم الهدي )؛ 386، ص2، ج)للمفيد( اإلرشاد

 266ص

 وَ رَوَي الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 وَ بِهِ یَعْدِلُونَ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ قَوْمِ مُوسَی الَّذِینَ کَانُوا یَهْدُونَ بِالْحَقِّیَخْرُجُ إِلَی الْقَائِمِ 

الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ مَالِكٌ الْأَشْتَرُ فَيَكُونُونَ بَيْنَ  وَ سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَ یُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو دُجَانَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَ

 یَدَیْهِ أَنْصَاراً وَ حُكَّاماً.

آمده و به جاي مقداد، مومن « پشت کعبه : ازمن ظهر الكعبة»تعبير « پشت کوفه»به جاي  32، ص2تفسير العياشی، جدر 

 2آل فرعون را ذکر کرده است؛

                                                      
ي قَوْلِهِ تَعَالَى أَمْ حَسِبْتَ وَ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِ. متن و سند اندكي متفاوت است:  1

  مِنْ رَصَاصٍ قَالَ هُمْ قَوْمٍ فَقَدُوا فَكَتَبَ مَلَكٍ ذَلِكَ الزَّمَانِ أَسْمَاءَهُمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِْم وَ َعشَائِرِهِمْ فِي صُحُفُ« الْكَهْفِ وَ الرَّقِیمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَبا أَنَّ أَصْحابَ 

استخرج من ظهر الكعبة سبعة و عشرين رجال خمسة عشر من قوم موسى  عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اهلل ع قال إذا قام قائم آل محمد.  2

انة األنصاري، و مالك الذين يقضون بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ، و سبعة من أصحاب الكهف، و يوشع وصي موسى و مؤمن آل فرعون، و سلمان الفارسي، و أبا دج

 األشتر
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 : ازمِنْ ظَهْرِ هَذَا الْبَيْتِ»که سند روایت به طور کامل آمده است، نيز تعبير  ،464، ص)طبري( اإلمامة دالئلهمچنين در 

و مالك اشتر  يابودجانه انصار يو به جا ،شده ینفر معرف 8نفر و اصحاب کهف  14 یقوم موسآمده، و افراد « پشت این خانه

 1و مومن آل فرعون آمده است. ينام جابر انصار

 ایت اصحاب کهفحک

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

خواند و همانا اصحاب کهف و رقيم در زمان پادشاه ستمگر و سرکشی بودند که مردم مملكتش را به پرستش بتها می

 کردند؛ رساند؛ و اینان گروهی از مومنان بودند که خداوند عز و جل را عبادت میکرد به قتل میکسی که اجابتش نمی

 داد کسی خارج شود مگر اینكه به بتها سجده کند؛ آن پادشاه جلوي دروازه شهر مامورانی گذاشته بود و اجازه نمی و

اینان به بهانه شكار خارج شدند و در راهشان به چوپانی برخوردند و او را به روش خویش دعوت کردند و ... و سگ 

هانه شكار، اما در اصل براي فرار از دین آن پادشاه، از شهر خارج شدند چوپان هم با آنها همراه شد؛ در هر صورت، آنها به ب

و چون عصر شد به آن غار وارد شدند و سگ هم همراهشان بود؛ پس خداوند متعال چرت را بر آنان مستولی کرد همان گونه 

ل مملكتش مردند و آن زمان سپري پس خوابيدند تا اینكه آن پادشاه و اه« پس بر گوش آنان در غار چند سالی زدیم»که فرمود 

 شد و زمان دیگري و قوم دیگري آمد؛ 

یك  ایم؟ به خورشيد نگاه کردند که باال آمده بود و گفتند:آنگاه اینان بيدار شدند و به همدیگر گفتند: چقدر اینجا خوابيده

ین پول را بردار و ناشناس وارد شهر بشو روز یا قسمتی از یك روز را خوابيده بودیم؛ سپس به یك نفر از خودشان گفتند که ا

گردانند. پس رسانند یا به دین خود برمیتا تو را نشناسند و برایمان غذایی تهيه کن، که اگر آنان ما را بشناسند ما را به قتل می

شناخت؛ آنان میوي به شهر آمد و شهر را برخالف آن وضعيتی دید که به یاد داشت و مردم را متفاوت از آن وضعيتی دید که 

اي؟ به آنها شناخت و نه با لهجه آنان آشنا بود. به او گفتند: تو کيستی و از کجا آمدهشناختند و او هم نه آنها را میاو را نمی

 خبر داد. پس پادشاه آن شهر با اصحابش به همراه وي آمدند تا به در غار رسيدند و ... 

بودند که مبادا دقيانوس ]پادشاه زمان خودشان[ از جاي آنان آگاه شده باشد، وقتی وي بر یارانش وارد شد آنان ترسيده 

اي براي مردم هستند. پس همگی اما او برایشان توضيح داد که آنها در این زمان طوالنی خوابيده بودند و آنان آیه و نشانه

اند. بودند برگرداند همان طور که تاکنون بوده گریستند و از خداوند متعال خواستند که آنان را به همان بسترهایی که خوابيده

و آن پادشاه دستور داد که سزاوار است در اینجا مسجدي بنا کنيم و آن را زیارتگاه قرار دهيم که همانا اینان گروهی از مومنان 

 بودند؛

                                                      
الَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ، حُسَیْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى )رَضِيَ اللَّهُ َعنْهُ(، قَوَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْ.  1

انِيُّ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّیْرَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغَزَالِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ الزَّعْفَرَقَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِ

ل ا مِنْ السَّلَامُ( مِنْ ظَهْرِ هَذَا الْبَیْتِ، بَعَثَ اللَّهُ مَعَهُ سَبْعَة  وَ عِشْرِينَ رَجُل ا، مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ )عَلَیْهِ  عُمَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ )عَلَیْهِ السَّلَامُ(:

الْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ، وَ أَصْحَابُ الْكَهْفِ ثَمَانِیَةٌ، وَ الْمِقْدَادُ وَ جَابِرٌ الْأَنْصَارِيُّ، أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِ قَوْمِ مُوسَى )عَلَیْهِ السَّلَامَ(، وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ )تَعَالَى(: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى

 وَ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ، وَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَصِيُّ مُوسَى )عَلَیْهِمَا السَّلَامُ(
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مت چپشان، و آن و آنان در هر سالی دو جابجایی داشتند: شش ماه به سمت راستشان خوابيده بودند و شش ماه به س

 سگ هم در درگاه غار چمباتمه زده بود.

 31، ص2تفسير القمی، ج

مَمْلَكَتِهِ إِلَی عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ  فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمَ کَانُوا فِی زَمَنِ مَلِكٍ جَبَّارٍ عَاتٍ وَ کَانَ یَدْعُو أَهْلَ

ینَةِ وُکَلَاءَ وَ لَمْ یَدَعْ أَحَداً یَخْرُجُ حَتَّی بْهُ قَتَلَهُ وَ کَانَ هَؤُلَاءِ قَوْماً مُؤْمِنِينَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَکَّلَ الْمَلِكُ بِبَابِ الْمَدِفَمَنْ لَمْ یُجِ

طَرِیقِهِمْ فَدَعُوهُ إِلَی َأمْرِهِمْ فَلَمْ یُجِبْهُمْ وَ کَانَ مَعَ الرَّاعِی کَلْبٌ  هُمْ مَرُّوا بِرَاعٍ فِییَسْجُدَ لِلْأَصْنَامِ فَخَرَجَ هَؤُلَاءِ بِحِيلَةِ الصَّيْدِ وَ ذَلِكَ أَنَّ

لْمَلِكِ، فَلَمَّا أَمْسَوْا دَخَلُوا فَخَرَجَ أَصْحَابُ الْكَهْفِ مِنَ الْمَدِینَةِ بِحِيلَةِ الصَّيْدِ هَرَباً مِنْ دِینِ ذَلِكَ ا ...فَأَجَابَهُمُ الْكَلْبُ وَ خَرَجَ مَعَهُمْ 

آذانِهِمْ فِی الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً، فَنَامُوا حَتَّی ذَلِكَ الْكَهْفَ وَ الْكَلْبَ مَعَهُمْ فَأَلْقَی اللَّهُ عَلَيْهِمُ النُّعَاسَ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَضَرَبْنا عَلَی 

مْ لِبَعْضٍ: کَمْ  أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ وَ ذَهَبَ ذَلِكَ الزَّمَانُ وَ جَاءَ زَمَانٌ آخَرُ وَ قَوْمٌ آخَرُونَ ثُمَّ انْتَبَهُوا فَقَالَ بَعْضُهُأَهْلَكَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمَلِكَ وَ

قَالُوا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ خُذْ هَذَا الْوَرَِق وَ ادْخُلِ الْمَدِینَةَ  نَمْنَا هَاهُنَا فَنَظَرُوا إِلَی الشَّمْسِ قَدِ ارْتَفَعَتْ فَقَالُوا: نَمْنَا َیوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ثُمَّ

نَةً بِخِلَافِ ونَا فِی دِینِهِمْ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَرَأَي مَدِیمُتَنَكِّراً لَا یَعْرِفُوكَ فَاشْتَرِ لَنَا طَعَاماً فَإِنَّهُمْ إِنْ عَلِمُوا بِنَا وَ عَرَفُونَا یَقْتُلُونَا أَوْ یَرُدُّ

مْ، فَقَالُوا لَهُ: مَنْ أَنْتَ وَ مِنْ أَیْنَ جِئَْت الَّذِي عَهِدَهَا وَ رَأَي قَوْماً بِخِلَافِ أُولَئِكَ لَمْ یَعْرِفْهُمْ وَ لَمْ یَعْرِفُوا لُغَتَهُ وَ لَمْ یَعْرِفْ لُغَتَهُ 

ابِهِ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمْ حَتَّی وَقَفُوا عَلَی بَابِ الْكَهْفِ وَ أَقْبَلُوا یَتَطَلَّعُونَ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَخْبَرَهُمْ فَخَرَجَ مَلِكُ تِلْكَ الْمَدِینَةِ مَعَ أَصْحَ

ةٌ وَ ثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ حَجَبَهُمُ اللَّهُ عَزَّ َو ْم سَبْعَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ وَ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: خَمْسَةٌ وَ سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: هُ

لَ إِلَيْهِمْ وَجَدَهُمْ خَائِفِينَ أَنْ یَكُونَ أَصْحَابُ جَلَّ بِحِجَابٍ مِنَ الرُّعْبِ فَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ یُقَدَّمُ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِمْ غَيْرُ صَاحِبِهِمْ فَإِنَّهُ لَمَّا دَخَ

اسِ فَبَكَوْا وَ سَأَلُوا اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یُعِيدَهُمْ  شَعَرُوا بِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ صَاحِبُهُمْ أَنَّهُمْ کَانُوا نَائِمِينَ هَذَا الزَّمَنَ الطَّوِیلَ وَ أَنَّهُمْ آیَةٌ لِلنَّدَقْيَانُوسَ

بَغِی أَنْ نَبْنِیَ هَاهُنَا مَسْجِداً وَ نَزُورَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُؤْمِنُونَ، فَلَهُمْ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَی مَضَاجِعِهِمْ نَائِمِينَ کَمَا کَانُوا ثُمَّ قَالَ الْمَلِكُ یَنْ

 قَدْ بَسَطَ ذِرَاعَيْهِ بِفِنَاءِ الْكَهْفِ. لْبُ مَعَهُمْنَقْلَتَانِ یَنَامُونَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ عَلَی جُنُوبِهِمُ الْيُمْنَی وَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ عَلَی جُنُوبِهِمُ الْيُسْرَي وَ الْكَ

-255قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، صتر از اميرالمومنين ع در داستان اصحاب کهف به نحو بسيار طوالنی

-358ص، 2لی الصواب )للدیلمی(، جإرشاد القلوب إ؛ 655-645ص طاوس()ابنالتحصين ألسرار ما زاد من کتاب اليقين، ؛ 262

 1روایت شده است. 365

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:4

سه نفر بودند که به گشت و گذار در زمين مشغول بودند. یكبار در غاري در قله کوهی مشغول عبادت خداوند بودند که 

این وحشتی که بدان گرفتار اي از باالي کوه سقوط کرد و در غار را کامال پوشاند. به هم گفتند: به خدا سوگند از ناگهان صخره

اید آمدید رهایی نخواهيد یافت مگر اینكه با خداوند رو راست باشيد؛ پس بيایيد آن عملی را که خالصاً براي خدا انجام داده

 پيش آورید.

                                                      
 خواهد آمد.( 26. اين روايت در پايان بحث از اين حكايت )بعد از آيه 1
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ج اش، و مال فراوانی خردانی که زمانی من شيفته زنی بودم به خاطر زیبایی و خوشگلییكی از آنها گفت: خدایا تو می

کردم تا به او دست یابم ولی هنگامی که امكان رابطه با او برایم مهيا شد آتش جهنم را به یاد آوردم و از او فاصله گرفتم. اگر 

 این کار من به خاطر ترس از تو بوده است این صخره را کنار بزن. پس صخره تكانی خورد تا حدي که نوري وارد غار شد.

اي را اجير کردم که سهم هریك نيم درهم بود و هنگامی که کارشان به پایان که من عدهدانی دیگري گفت: خدایا تو می

شان را دادم ولی یكی از آنان گفت که من به اندازه دو نفر کار کردم و جز یك درهم کامل قبول ندارم؛ و رسيد اجرت همگی

ن نيم درهم بذري تهيه کردم و در زمين کاشتم رفت و مالش ]= نيم درهمی که سهمش بود[ را نزد من باقی گذاشت؛ من از آ

و خداوند روزي فراوانی را از آن به بار نشاند و زمانی که صاحب آن نيم درهم آمد و پولش را خواست ده هزار درهم را به 

خره بقدري دانی که من این کار را تنها از ترس تو انجام دادم این صخره را کنار بزن. پس صعنوان حقش به او دادم؛ اگر می

 دیدند.تكان خورد که دیگر همدیگر را بخوبی می

دانی که یكبار پدر و مادرم خواب بودند و من براي آنها قدحی از شير آوردم و ترسيدم که آن آخري گفت: خدایا تو می

دا اذیت شوند؛ پس همان اي در آن بيفتد و نيز خوش نداشتم که آنان را از خوابشان بيدار کنم که مبارا بر زمين بگذارم و حشره

دانی که آن کار را به خاطر تو انجام دادم این صخره را کنار بزن. طور ایستادم تا بيدار شدند و آن را نوشيدند. خدایا اگر می

 پس صخره تكان دیگري خورد تا حدي که دیگر راه براي خروج آنها باز شد.

 یابد.جات میسپس رسول اهلل ص فرمود: کسی که با خدا روراست باشد ن

 253، ص1المحاسن، ج؛ 263قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، ص

ارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَ 

 ولَ اللَّهِ ص یَقُولُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ البرادي عَنْ ابْنِ أَبِی أَوْفَی قَالَ سَمِعْتُ رَسُبْنِ 

بَلٍ حِينَ َبدَتْ صَخْرَةٍ مِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ حَتَّی خَرَجَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ یسيحون فِی الْأَرْضِ فَبَيْنَمَا هُمْ یَعْبُدُونَ اللَّهِ فِی کَهْفِ فِی قُلَّةِ جَ

تَصَدَّقُوا عَنْ اللَّهِ فَهَلُمُّوا مَا عَمِلْتُمْ خَالِصاً لِلَّهِ الْتَقَيْتُ بَابُ الْكَهْفِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا عِبَادَ اللَّهِ وَ اللَّهِ لَا یُنْجِيكُمْ مِمَّا دهيتم فِيهِ إِلَّا أَنْ 

ضَخْماً حَتَّی إِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهَا وَ جَلَسْتُ  لَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّی طَلَبْتُ جَيِّدَةٌ لِحُسْنِهَا وَ جَمَالَهَا وَ أَعْطَيْتَ فِيهَا مَالًافَقَا

فَرَّقَا مِنْكَ فَارْفَعْ عَنَّا هَذِهِ الصَّخْرَةِ قَالَ فَانْصَدَعَتْ حَتَّی نَظَرُوا إِلَی الضَّوُْء  مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَِة ذَکَرْتَ النَّارِ فَقُمُْت عَنْهَا

مْ أُجُورِهِمْ فَقَالَ رَجُلٍ لَقَدْ مَّا فَرَغُوا أَعْطَيْتَهُثُمَّ قَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّی اسْتَأْجَرْتَ قَوْماً کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَلَ

فِ الدِّرْهَمِ فِی الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ اللَّهِ بِهِ عَمِلْتَ عَمِلَ رَجُلَيْنِ وَ اللَّهِ لَا آخُذُ إِلَّا دِرْهَماً ثُمَّ ذَهَبَ وَ تَرَكَ مَالِهِ عِنْدِي فبذرت بِذَلِكَ النِّصْ

خَافَةَ مِنْكَ رْهَمِ فأراده فَدَفَعَتْ ِإلَيْهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حَقِّهِ فَإِنْ کُنَْت تَعْلَمُ أَنِّی إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ مَ رِزْقاً وَ جَاَء صَاحِبُ النِّصْفِ الدِّ

للَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ أَبِی وَ أُمِّی کَانَا نَائِمَيْنِ فَارْفَعْ عَنَّا هَذِهِ الصَّخْرَةِ قَالَ فَانْفَجَرَتْ حَتَّی نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ ا

 أَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّی لَبَنِ فَخِفْتُ أَنْ أَضَعُهُ فَيَقَعُ فِيهِ هَامَّةٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أنبههما مِنْ نومهما فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَلَمْ فأتيتهما بِقَصْعَةٍ مِنْ 

 .تِ حَتَّی سَهْلِ اللَّهِ لَهُمْ الْمَخْرَجَشَرِبَا اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّی فَعَلْتَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ لِوَجْهِكَ فَارْفَعْ عَنَّا الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَاستيقظا فَ

 .ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَقَ اللَّهَ نَجَا
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 تدبر

 «عَجَباً  آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقيمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ( »1

در آیات قبل سخن از این بود که خداوند در زمين زینتی قرار داده تا مردم را امتحان کند و این زینت را بعد از مدتی 

اصحاب کهف است که همان ها شبيه وضعيت زایل خواهد ساخت. در واقع درنگ انسان در دنيا و مشغول شدنش به این زینت

شان در دینا روز قلمداد کردند انسانها در قيامت هم کل زندگیگونه که آنها چند صد سال گذر زمان را چون روزي یا یك نيم

 «یَوْمٍ  بَعْضَ أَوْ  یَوْماً لَبِثْنا قالُوا سِنِينَ عَدَدَ الْأَرْضِ فِی لَبِثْتُمْ کَمْ»)آورند را همچون روزي یا کمتر از یك روز به حساب می

 (245، ص13( )الميزان، ج35/أحقاف «نَهارٍ مِنْ ساعَةً إِلَّا یَلْبَثُوا لَمْ یُوعَدُونَ ما یَرَوْنَ یَوْمَ کَأَنَّهُمْ» ؛113مومنون/

و با توجه به این وضعيت، که حكایت زندگی روزمره بسياري از انسانهاست، واقعا اصحاب کهف، دیگر جاي تعجب 

 ندارد.

 

 «عَجَباً  آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقيمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ( »2

بين پيدا براي ما، اینكه عده اي به خواب روند و بعد از سيصد سال بيدار شوند آیه عجيبی است؛ اما اگر کسی چشم آیه

آساست که در ميان آنها، این قدري عجيب و معجزهبيند سراسر جهان تجلی آیات خداوند است و تمامی این آیات به کند می

 آیه جاي تعجب چندانی ندارد.

 به قول سهراب سپهري:

 بودیم بيدي زیر

 گفتم ، چيدم سرم باالي شاخه از برگی

 خواهيد؟می این از بهتر آیتی ، کنيد باز را چشم

 گفتندمی بهم که شنيدیممی

 !داند، سحرمی سحر

https://yaahagh.com/shaaer/sohrab-sepehri  
 

 «عَجَباً  آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقيمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ( »3

 آیه را قرائت کرد. این واقعه،ها این هاي متعددي آمده است که سر بریده امام حسين ع از فراز نيزهدر نقل

 1(188صطبري،  اإلمامة، دالئلهم توسط حارث بن وکيده که از ماموران همراه کاروان بوده روایت شده )

                                                      
 الْحُسَیْنِ  بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا: قَالَ مَالِكٍ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ  جَعْفَرُ أَخْبَرَنَا: قَالَ هَمَّامٍ، ابْنِ مُحَمَّدِ  عَلِيٍّ أَبِي عَنْ  أَبِیهِ، عَنْ هَارُونَ، بْنُ  مُحَمَّدُ  الْحُسَیْنِ  أَبُو أَخْبَرَنِي.  1

 وَكِیدَةَ، بْنِ الْحَارِثِ عَنِ طَیْرَانَ، أَبِي بْنِ سَعْدِ  عَنْ التَّمِیمِيِّ، مُحَمَّدٍ  بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ بِدِمَشْقَ، الْهَمْدَانِيُّ مَنْصُورٍ بْنُ الْقَاسِمُ  حَدَّثَنِي: قَالَ مِصْرَ، مِنْ عَلَیْنَا قَدِمَ الْهَاشِمِيُّ

 أَنَّا عَلِمْتَ مَا أَ وَكِیدَةَ، بْنَ يَا: لِي فَقَالَ اللَّهِ، عَبْدِ أَبِي نَغْمَةَ أَْسمَعُ أَنَا وَ نَفْسِي فِي أَشُكُّ فَجَعَلْتُ الْكَهْفِ، سُورَةَ يَقْرَأُ فَسَمِعْتُهُ نِ،الْحُسَیْ رَأْسَ حَمَلَ فِیمَنْ كُنْتُ: قَالَ

https://yaahagh.com/shaaer/sohrab-sepehri
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، و زید بن ارقم 1(123-121ص ،4ج عشر، اإلثنی األئمة معاجز مدینةو هم در کوفه توسط سهل بن حبيب شهرزوري )

 و 4734ص ،1ج ،(طبرسی) يالهد بأعالم يالور إعالم ؛613ص ،4ج طالب، أبی آل اقبمن؛ 1182ص ،2ج ،(للمفيد) اإلرشاد)

 ،(561ص اللهاميم، األئمة مناقب فی النظيم الدر و 67ص ،2ج األئمة، معرفة فی الغمة کشف

                                                      
 تَسْیِیرِهِمْ  مِنْ  اللَّهِ عِنْدَ أَعْظَمُ دَمِي سَفْكُهُمْ سَبِیلٌ، ذَاكَ إِلَى لَكَ  لَیْسَ وَكِیدَةَ، بْنَ يَا: فَنَادَى رَأْسَهُ، أَسْرِقُ: نَفْسِي فِي فَقُلْتُ: قَالَ نُرْزَقُ؟ رَبِّنَا عِنْدَ  أَحْیَاءٌ الْأَئِمَّةِ  مَعْشَرَ

 يُسْحَبُون السَّلَاسِلُ وَ أَعْنَاقِهِمْ فِي الْأَغْلَالُ إِذْ يَعْلَمُونَ، فَسَوْفَ فَذَرْهُمْ رَأْسِي،
 معطّلة، األسواق فوجدت الكوفة، فدخلت الحرام، اللّه بیت إلى الحجّ اريد السنة، تلك في أقبلت قد كنت: قال الشهرزوري حبیب بن سهل روى و.  1

 ما شیخ يا: له قلت و منهم، شیخ إلى فتقدّمت. جهرا يضحك من منهم و سرّا، يبكي من منهم حلقا، حلقا كثیرا، خلقا مجتمعون الناس و مغلقة، الدكاكین و

 و بحرقة بكى ثمّ  عید، مالنا سیّدي يا: قال و الناس، عن ناحیة بي عدل و بیدي، فأخذ للمسلمین؟ أعرفه لست عید لكم أ كتائب، مجتمعین أراكم بكم، نزل

 هو و زياد ابن عسكر: فقال العسكران؟ هذان لمن: فقلت. مقهور مهزوم اآلخر و منصور، أحدهما عسكرين، بسبب: قال اللّه، يرحمك أخبرني: فقلت. نحیب

 سمعت إذ كالمه استتم فما الحسین، رأس علینا يدخل أن احرقتاه و: قال ثمّ  مكسور، مهزوم هو و -السالم علیهما -عليّ بن الحسین عسكر و منصور، ظافر

 برأس إذا و عالیة، صیحة سمعت دخوله، انقضى فلمّا. الكوفة دخل و أقبل قد بالعسكر إذا و طرفي، فمددت أقبلت قد تخفق، الرايات و تضرب، البوقات

 و رأيته، لمّا العبرة فخنقتني. السماء بعنان يلحق حتى فیه، من ساطعا يخرج النور و شواربه، الحت قد و طويل، رمح على أقبل قد ،-السالم علیه -الحسین

 عن أبصاركم غضّوا الحسین سبايا اللّه و نحن الكوفة، أهل يا: تنادي هي و أدكن، خزّ برقع علیها و السالم، آبائها على و علیها كلثوم، أمّ بعده من أقبلت

 فاطمة و المرتضى، عليّ حريم و -آله و علیه اللّه صلّى -اللّه رسول نبیّكم حريم إلى تنظرون رسوله؟ و اللّه من تستحیون ما أ الناس، معاشر إلینا، النظر

 النهار، من ساعة خزيمة بني بباب فوقفوا: عنه -عنه اللّه رضي -حبیب بن سهل قال إلیهم، النظر من أبصارهم الناس فغضّوا: قال. -السالم علیهما -الزهراء

: سهل قال. عَجَبا   آياتِنا مِنْ كانُوا الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ: تعالى قوله إلى قراءته في بلغ أن إلى الكهف، سورة فتال طويلة، قناة على الرأس و

 .السورة ختم أن إلى غشوتي من أفق فلم عليّ، غشي ثمّ فظیع، أمر هذا إنّ: قلت و بكیت ثمّ األشیاء، أعجب قراءته إنّ اللّه و

 كانُوا الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ يَقْرَأُ سَمِعْتُهُ حَاذَانِي فَلَمَّا غُرْفَةٍ فِي أَنَا وَ رُمْحٍ عَلَى هُوَ وَ عَلَيَّ بِهِ مُرَّ قَالَ أَنَّهُ أَرْقَمَ بْنِ زَيْدِ عَنْ فَرُوِيَ.  2

 .   أَعْجَبُ وَ أَعْجَبُ اللَّهِ رَسُولِ  ابْنَ يَا اللَّهِ وَ رَأْسُكَ نَادَيْتُ وَ شَعْرِي اللَّهِ وَ فَقَفَّ «عَجَبا  آياتِنا مِنْ
 وَ  بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْیَةٌ إِنَّهُمْ قَوْلِهِ إِلَى الْكَهْفِ سُورَةَ قَرَأَ وَ الرَّأْسُ فَتَنَحْنَحَ الْكُوفَةِ فِي بِالصَّیَارِفِ الْحُسَیْنِ رَأْسُ صُلِبَ أَنَّهُ الشَّعْبِيِّ عَنِ مِخْنَفٍ أَبُو رَوَى.  3

 صَوْتُهُ أَيْضا  سُمِعَ  وَ يَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُوا الَّذِينَ سَیَعْلَمُ وَ  مِنْهُ سُمِعَ الشَّجَرَةِ عَلَى رَأْسَهُ  صَلَبُوا لَمَّا أَنَّهُمْ أَثَرٍ فِي وَ  ضَلَال ا إِلَّا ذَلِكَ يَزِدْهُمُ  فَلَمْ هُدى   زِدْناهُمْ

 .اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا أَعْجَبُ أَمْرُكَ أَرْقَمَ بْنُ زَيْدُ فَقَالَ عَجَبا  آياتِنا مِنْ كانُوا الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ يَقْرَأُ أَيْضا  سُمِعَ وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال يَقُولُ بِدِمَشْقَ
نْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ مُرَّ بِهِ عَلَيَّ وَ هُوَ عَلَى رُمْحٍ وَ أَنَا وَ لَمَّا أَصْبَحَ ابْنُ زِيَادٍ بَعَثَ بِرَأْسِ الْحُسَیْنِ ع فَدِيرَ بِهِ فِي سِكَكِ الْكُوفَةِ وَ قَبَائِلِهَا فَرُوِيَ عَ.  4

يْتُ رَأْسُكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَعْجَبُ قْرَأُ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِیمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَبا  فَوَقَفَ وَ اللَّهِ شَعْرِي وَ نَادَفِي غُرْفَةٍ فَلَمَّا حَاذَانِي سَمِعْتُهُ يَ 

 وَ أَعْجَبُ. 
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 مناقب فی النظيم الدر و 5772ص ،2ج الجرائح، و الخرائج؛ 3331ص المناقب، فی الثاقبو هم در شام از منهال بن عمرو )

 3(179ص ،2ج التقدیم، مستحقی یإل المستقيم الصراط و 565ص اللهاميم، األئمة

اي براي جهانيان داستان اصحاب کهف داستان جوانانی بود که ایمان آوردند و خداوند هدایتشان را افزود و آنان را آیه

 (.13گرداند )کهف/

ه در قبال داستان عاشورائيان، دیگر داستان اصحاب کهف جاي فهمد کو اگر کسی در داستان عاشورا نيك بيندیشد می

 تعجب ندارد.

 

 «عَجَباً  آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقيمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ( »4

( بدان پناه بردند 3درباره اینكه مراد از کهف، غاري در کوهی است که آن گروهی که داستانشان معروف است )حدیث

« اصحاب رقيم»ين مفسران اختالفی نيست )فقط در معاصران، شخصی با نام مستعار عبداهلل مستحسن، آن گروه معروف را ب

را ائمه اطهار ع قلمداد نموده است )در کتاب: اصحاب کهف در آینه والیت(، که البته دالیل وي « اصحاب کهف»دانسته و 

ادله، این احتمال را که ائمه ع ویا یاران امام زمان ع یكی از مصادیق تاویلی کننده نيست، هرچند آن براي چنين تطبيقی قانع

 کند.(این آیات باشند تقویت می

چيست اختالف نظر فراوانی از همان صدر اسالم بين مفسران وجود داشته است. این اقوال « رقيم»اما در اینكه مقصود از 

 قرار داد:بندي اوليه در دو گروه توان در یك تقسيمرا می

 نفري سه آن حكایت رقيم است معتقدمهمترینش دیدگاهی است که  که دانند؛می گروه دو را اینها که دیدگاههاییالف. 

 بسيار نيز سنت اهل کتب در حدیث این که ،4حدیث) یافتند رهایی غار از نيتشان صدق با و شدند محبوس غاري در که است

 (است شده روایت

رغم اختالف در تعيين مراد از کلمه رقيم، در این نكته اتفاق نظر دارند که اصحاب کهف و رقيم علیب. دیدگاه هایی که 

 اند:یك گروهند؛ آنگاه درباره اینكه مقصود از رقيم چيست، گفته

 عباس و ضحاك(اي است که این غار در آن بود. )ابن. نام وادي1

                                                      
 أَمْ: بلغ حتّى الكهف سورة يقرأ ذرب ذلق بلسان القرآن يقرأ قناة على علیه اللّه صلوات الحسین رأس رأيت اللّه و أنا: قال عمرو، بن المنهال . عن 1

 .العجب من اللّه رسول ابن يا أعجب اللّه و رأسك و: رجل فقال «عَجَبا  آياتِنا مِنْ كانُوا الرَّقِیمِ  وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ

 الْكَهْفِ  أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ اآلية هذه بلغ قد و الكهف سورة يقرأ برجل فمرّ قناة، على دمشق علیه اللّه صلوات الحسین رأس أدخل: قال عنه، و

 .الرقیم و الكهف أصحاب أمر من أعجب أمري: فقال الرأس، تعالى اللّه فأنطق «عَجَبا   آياتِنا مِنْ كانُوا الرَّقِیمِ وَ
 أَنَّ  حَسِبْتَ أَمْ» قَوْلَهُ بَلَغَ حَتَّى الْكَهْفَ يَقْرَأُ رَجُلٌ  يَدَيْهِ بَیْنَ وَ بِدِمَشْقَ أَنَا وَ حُمِلَ حِینَ ع الْحُسَیْنِ رَأْسَ رَأَيْتُ اللَّهِ وَ أَنَا قَالَ عَمْرٍو بْنِ الْمِنْهَالِ عَنِ.  2

 .حَمْلِي وَ قَتْلِي الْكَهْفِ أَصْحَابِ  مِنْ أَعْجَبُ فَقَالَ ذَلِقٍ ذَرِبٍ بِلِسَانٍ الرَّأْسَ اللَّهُ فَأَنْطَقَ «عَجَبا  آياتِنا مِنْ كانُوا الرَّقِیمِ  وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ
 ظَلَمُوا الَّذِينَ سَیَعْلَمُ  وَ» آيه يا و كهف، سوره آيات بقیه مانند است رسیده گوش به ايشان مقدس سر از هم ديگري آيات ديگر مواقف در البته و.  3

 معاجز مدينة( )39/كهف) «بِاللَّه إِلَّا قُوَّةَ ال» آيه نیز و( 42/ابراهیم) «الظَّالِمُون يَعْمَلُ عَمَّا غافِل ا اللَّهَ تَحْسَبَنَّ ال وَ» آيه و( 227/شعراء) «يَنْقَلِبُون مُنْقَلَبٍ أَيَّ

 (304ص ،45ج األنوار، بحار ؛137-121ص ،4ج عشر، اإلثني األئمة
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 بصري(. اسم کوهی است که این غار در آن بود. )حسن 2

 . شهري که اصحاب کهف از آنجا خارج شدند )سدي و کعب(3

 . لوحی از سنگ که نام آنها را بر آن نوشته و بر در غار نصب کرده بودند )سعيد بن جبير، بلخی و جبائی(4

 ید(ز. رقيم به معناي کتاب، و نام مكتوبی است که خداوند از آنچه در آن نوشته شده به ما خبري نداده است )ابن5

 (. 698ص ،6ج البيان، اینها اقوالی است که مرحوم طبرسی از صحابه و تابعين نقل کرده است )مجمع

بدانها  1 (358-356ص ،10ج القرآن، ألحكام الجامع)( در تفسيرش 7اما اقوال دیگري هم مطرح بوده است که قرطبی )قرن

 اشاره کرده مانند اینكه رقيم عبارت است از:

                                                      
 :الرقیمو اختلف الناس في . 1

 فقال ابن عباس: كل شي في القرآن أعلمه إال أربعة: غسلین و حنان و األواه و الرقیم. 

 منها.  ل مرة عن الرقیم فقال: زعم كعب أنها قرية خرجوائوس

 و قال مجاهد: الرقیم واد. 

 و قال السدى: الرقیم الصخرة التي كانت على الكهف. 

 لینا أمره، و لم يشرح لنا قصته. و قال ابن زيد: الرقیم كتاب غم اهلل ع

 و قالت فرقة: الرقیم كتاب في لوح من نحاس. 

ا، وبین و قال ابن عباس: في لوح من رصاص كتب فیه القوم الكفار الذي فر الفتیة منهم قصتهم و جعلوها تاريخا لهم، ذكروا وقت فقدهم، و كم كانو

 من كانوا. 

 و كذا قال القراء، قال: الرقیم لوح من رصاص كتب فیه أسماؤهم و أنسابهم و دينهم و ممن هربوا. 

 فال ابن عطیة: و يظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرخین للحوادث، و ذلك من نبل المملكة، و هو أمر مفید. 

منه األرقم لتخطیطه. و منه رقمه الوادي، أي مكان جرى الماء و انعطافه. و ما روى عن  . و"كِتابٌ مَرْقُومٌ "و هذه األقوال مأخوذة من الرقم، و منه)

 (ابن عباس لیس بمتناقض، الن القول األول إنما سمعه من كعب. و القول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقیم بعده.

لیكونن و روى عنه سعید بن جبیر قال: ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال: إن الفتیة فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك فقال: 

 لهم نبأ، و أحضر لوحا من رصاص فكتب فیه أسماءهم و جعله في خزانته، فذلك اللوح هو الرقیم. 

تبا شأن الفتیة و أسماءهم و أنسابهم في لوح من رصاص ثم جعاله في تابوت من نحاس و جعاله في البنیان، و قیل: إن مؤمنین كانا في بیت الملك فك

 فاهلل اعلم. 

 و عن ابن عباس أيضا: الرقیم كتاب مرقوم كان عندهم فیه الشرع الذي تمسكوا به من دين عیسى علیه السالم. 

 و قال النقاش عن قتادة: الرقیم دراهمهم. 

 س بن مالك و الشعبي: الرقیم كلبهم. و قال عكرمة: الرقیم الدواة. و قال أن

 و قیل: الرقیم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر. 

 (قلت: وفى هذا خیر معروف أخرجه الصحیحان، و إلیه نحا البخاري.)و قیل: الرقیم أصحاب الغار الذي انطبق علیهم، فذكر كل واحد منهم أصلح عمله. 

 ء. و قال قوم: أخبر اهلل عن أصحاب الكهف، و لم يخبر عن أصحاب الرقیم بشي

فتیة آخرون جرى لهم ما  و قال الضحاك: الرقیم بلدة بالروم فیها غار فیه أحد و عشرون نفسا كأنهم نیام على هیئة أصحاب الكهف، فعلى هذا هم

 جرى ألصحاب الكهف. و اهلل اعلم. 
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 روي غار گذاشتند ]و در غار را بستند[ )سدي( اي که. صخره6

. لوحی از سرب بوده که کافران اسم و احواالت اصحاب کهف را در آن نوشتند و در سر غار یا در خزانه مملكتی نگه 7

 عباس و فراء(داشتند )ابن

 عباس(ب بوده است. )ابنبند بودند در آن مكتواي بوده که شریعتی که از دین حضرت عيسی بدان پاي. کتاب و نوشته8

 هاي آنها بوده است )قتاده(. نام پول9

 . سگ آنها بوده است )انس بن مالك و شعبی(10

 . منظور دوات است )عكرمه(11

. آن لوح طالیی بوده که زیر دیواري بود که حضرت خضر آن را تجدید بنا کرد ]در واقع مربوط به داستان بعدي این 12

 حاب کهف(سوره است نه درباره اص

 . منظور خود افراد اصحاب کهف هستند.13

نفر به خواب رفته و از این جهت شبيه اصحاب کهف هستند اما حكایت  21. غاري است در سرزمين روم که در آنجا 14

 دیگري دارند )ضحاك(

 اي در پایين فلسطين است که غاري در آنجا وجود دارد )غزنوي(. اسم وادي15

 

 «عَجَباً  آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقيمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ( »5

 حکایت

در بسياري از کتب شيعه و سنی حكایتی درباره سخن گفتن اميرالمومنين ع با اصحاب کهف آمده است که اگرچه در 

 گذارد.ده است باقی نمیشرح و بسط آن اندکی اختالف است، اما کثرت روایات تردیدي در اینكه چنين سخن گفتنی رخ دا

عنه، معروف به  اهلل رضی طالبأبی بن المؤمنين علی أمير در اینجا واقعه را بر اساس یكی از کتب اهل سنت )مناقب

کنيم و در پایان اسامی برخی ( که با سند متصل از انس بن مالك نقل کرده، روایت می3001، ص483المغازلی، مالمناقب ابن

 ین واقعه را نقل کرده اند ذکر خواهيم کرد.دیگر از کتبی که ا

                                                      
 فلسطین فیه الكهف، مأخوذ من رقمه الوادي وهى موضع الماء، يقال: علیك بالرقمة ودع الصفة، ذكره الغزنوي. و قیل: الرقیم واد دون 

[ فیه موتى، يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف و علیهم مسجد و بناء يسمى الرقیم و قال ابن عطیة: و بالشام على ما سمعت به من ناس كثیر ]كهف

في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فیه موتى و معهم كلب رمة، و أكثرهم قد تجرد لحمه و بعضهم متماسك، وقد معهم كلب رمة. و باألندلس 

حالة، و علیهم مضت القرون السالفة و لم نجد من علم شأنهم أثارة. و يزعم ناس أنهم أصحاب الكهف، دخلت إلیهم ورائهم سنة أربع و خمسمائة وهم بهذه ال

منهم بناء رومي يسمى الرقیم، كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه، و هو في فالة من األرض خربة، و بأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار  مسجد، و قريب

 .مدينة قديمة رومیة يقال لها مدينة دقیوس، وجدنا في آثارها غرائب من قبور و نحوها

 أَبُو  أَخْبَرَنَا الْكَاتِبُ خَالِدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا وَاسِطا  عَلَیْنَا قَدِمَ الْبَغْدَادِيِّ الْبَیِّعِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ طَاهِرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا.  1

 حَدَّثَنَا قَالَ  الْجُرْجَانِي بن الرَّبِیعِ أَبِي[ بْنِ إِدْرِيسَ] يحیى بْنُ الْحَسَنُ  حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنُ عُمَرُ حَدَّثَنَي[ الْجَبَلِي] الختلي مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ أَحْمَدُ بَكْرٍ
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اي نزدیك بغداد کنونی[ هدیه گوید: به پيامبر اکرم ص بساطی ]= زیراندازي[ از بهندف ]= اسم منطقهانس بن مالك می

ي هادادند. به من فرمود: انس! آن را روي زمين پهن کن. من آن را پهن کردم. سپس فرمود: آن ده نفر را جمع کن ]در نقل

دیگر نام این ده نفر چنين است: خود انس، اميرالمومنين ع، ابوبكر، عمر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، زبير، طلحه، سعد و 

سعيد؛ و در برخی نقلها به جاي سعد و سعيد، سلمان و ابوذر است[ پس آنان را خواندم و هنگامی که وارد شدند بدانها دستور 

لی ع را صدا کرد و مدتی طوالنی با او نجواکنان سخن گفت و آنگاه علی ع برگشت و نشستن بر آن بساط را داد. سپس ع

 دوباره روي بساط نشست و فرمود: اي باد: ما را بر خود سوار کن. 

داد تا اینكه ]حضرت علی ع[ فرمود: اي باد ما را پس باد ما را برداشت و آن بساط ما را روي خود به آرامی تكان می

 سپس فرمود: آیا می دانيد که شما در کدامين مكانيد؟  همينجا بگذار.

 گفتيم: خير.

 فرمود: اینجا جایگاه اصحاب کهف و رقيم است. بلند شوید و بدانان سالم کنيد!

طالب ع بلند شد و گفت: سالم پس یكی یكی بلند شدیم و به آنان سالم گفتيم اما جوابمان را ندادند. سپس علی بن ابی

 ت صدیقان و شهداء! آنها گفتند: و عليك السالم و رحمة اهلل و برکاته.بر شما اي جماع

 شود که جواب تو را دادند اما جواب سالم ما را ندادند؟من گفتم: آنها را چه می

 علی ع به آنها فرمود: چه شد که جواب برادرانم را ندادید؟

 مگر با انبياء و اوصياء.گفتند: ما جماعت صدیقان و شهداء بعد از مرگ با کسی سخن نگویيم 

 سپس ]حضرت علی ع[ فرمود: اي باد ما را بر خود سوار کن!

داد تا دوباره فرمود: اي باد ما را بر زمين بگذار. پس بر زمين پس ما را بر خود سوار کرد و روي خود به آرامی تكان می

 اي در مدینه[ هستيم؛ منطقه« ]= حره»گذاشت و بناگاه دیدیم در 

ی ع فرمود: بشتابيم که نماز ]جماعت به امامت[ پيامبر را دریابيم؛ ما هم آمدیم و رسيدیم و پيامبر در آخر حضرت عل

 «.عَجَباً  آیاتِنا مِنْ کانُوا الرَّقِيمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ»خواند رکعتش داشت این آیه را می

 ؛ 151-14، ص]یا: سيد مرتضی[( 5)ابن عبدالوهاب، قرن عيون المعجزات

                                                      
 قَالَ  ثُمَّ  فَبَسَطْتُهُ ابْسُطْهُ  أَنَسُ يَا لِي فَقَالَ  بهندف مِنْ بِسَاطٌ  ص اللَّهِ  لِرَسُولِ دِيَأُهْ: قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبَانَ عَنْ  مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الصنعاني هَمَّامٍ بْنُ الرَّزَّاقِ عَبْدُ

 فَحَمَلَتْنَا احْمِلِینَا رِيحُ يَا قَالَ  ثُمَ  الْبِسَاطِ  عَلَى فَجَلَسَ عَلِيٌّ رَجَعَ ثُمَّ طَوِيل ا فَنَاجَاهُ ع عَلِیّا  دَعَا ثُمَّ  الْبِسَاطِ عَلَى بِالْجُلُوسِ أَمَرَهُمْ دَخَلُوا فَلَمَّا فَدَعَوْتُهُمْ الْعَشَرَةَ ادْعُ

 فَسَلِّمُوا قُومُوا الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابِ مَوْضِعُ هَذَا قَالَ لَا قُلْنَا أَنْتُمْ؟ مَكَانٍ أَيِّ فِي تَدْرُونَ قَالَ ثُمَّ ضَعِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ دَفّا  بِنَا يَدُفُّ الْبِسَاطُ فَإِذَا قَالَ الرِّيحُ

 فَقَالُوا قَالَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّيقِینَ مَعَاشِرَ عَلَیْك السَّلَامُ فَقَالَ ع طَالِبٍ أَِبي بْنُ عَلِيُّ فَقَامَ َعلَیْنَا يَرُدُّوا فَلَمْ عَلَیْهِمْ فَسَلَّمْنَا رَجاُل  رَجُال  فَقُمْنَا قَالَ إِخْوَانِكُمْ عَلَى

 رَ مَعَاشِ إِنَّا فَقَالُوا إِخْوَانِي عَلَى تَرُدُّوا لَمْ بَالُكُمْ  مَا عَلِيٌّ لَهُمْ فَقَالَ قَالَ عَلَیْنَا يَرُدُّوا لَمْ وَ عَلَیْكَ رَدُّوا بَالُهُمْ مَا فَقُلْتُ قَالَ بَرَكَاتُهُ  وَ اللَّهِ رَحْمَةُ  وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ

 فَقَالَ  قَالَ  بِالْحَرَّةِ نَحْنُ  فَإِذَا فَوَضَعَهم ضَعِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ دَفّا   بِنَا تَدُفُّ فَحَمَلَتْنَا احْمِلِینَا رِيحُ يَا قَالَ  وَصِیّا   أَوْ نَبِیّا  إِلَّا الْمَوْتِ بَعْدَ نُكَلِّمُ  لَا الشُّهَدَاءِ وَ  الصِّدِّيقِینَ

 .«عَجَبا  آياتِنا مِنْ كانُوا الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ حَسِبْتَ أَمْ» رَكْعَةٍ آخِرِ فِي يَقْرَأُ ص النَّبِيُّ إِذِ وَ أَتَیْنَا وَ فَطَوَيْنَا رَكْعَةٍ آخِرِ فِي ص النَّبِيَّ نُدْرِكُ ع عَلِيٌّ

 أَصْحَابِ  حَدِيثِ وَ الْبِسَاطِ وَ ع دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ ذِكْرُ ص مُحَمَّدٍ  السَّیِّدِ  بِحَضْرَةِ جَرَى: قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الصَّادِقِ إِلَى يَرْفَعُهُ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنِي.  1

 يَا ص فَصَاحَ اللَّهِ  رَسُولَ  يَا نَحْنُ عُثْمَانُ وَ عُمَرُ وَ  بَكْرٍ أَبُو فَقَالَ عَلَیْهِ يُسَلِّمَ وَ الْكَهْفِ بَابَ  يَنْظُرَ أَنْ مِنْكُمْ  أَحَبَّ مَنْ ص فَقَالَ مَوْتَى غَیْرُ أَوْ مَوْتَى أَنَّهُمْ وَ الْكَهْفِ
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 أَرْبَعِینَ فِي أَرْبَعُونَ طُولُهُ بِسَاطٌ مَعَهُ  وَ لَحْظَةٍ بَعْدَ وَافَى وَ فَذَهَبَ ع سُلَیْمَانَ، بِبِسَاطِ ائْتِنَا ص النَّبِيُّ لَهُ فَقَالَ  عَطِرَةٍ  بِثِیَابٍ دَخَلَ قَدْ بِشَابٍّ إِذَا وَ مَالِكٍ  بْنَ درجانَ

 ص قَامَ وَ ذَلِكَ  فَفَعَلَا ابْسُطَاهُ وَ الْمَسْجِدِ بَابِ إِلَى الْبِسَاطَ هَذَا أَخْرِجَا مَوْلَیَیْهِ ثَوْبَانَ وَ لِبِلَالٍ ص النَّبِيُّ فَقَالَ غَابَ وَ الْمَسْجِدِ صَحْنِ فِي فَأَلْقَى الْأَبْیَضِ الشَّعْرِ مِنَ

 فَفَعَلُوا وَسَطِهِ فِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لْیَقْعُدْ  وَ الْبِسَاطِ مِنَ طَرَفٍ عَلَى مِنْكُمْ  وَاحِدٍ كُلُّ لْیَقْعُدْ وَ قُومُوا سَلْمَانَ وَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ وَ عُثْمَانَ وَ عُمَرَ وَ بَكْرٍ  لِأَبِي قَالَ وَ

 سَلِّمْ وَ تَقَدَّمْ بَكْرٍ لِأَبِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ الْكَهْفِ أَصْحَابُ فِیهِ الَّذِي الْكَهْفِ بِبَابِ وَضَعَتْهُ حَتَّى فَرَفَعَتْهُ الْبِسَاطِ تَحْتَ دَخَلَتْ بِرِيحٍ فَإِذَا منشبةُ يَا نَادَى وَ

 بَكْرٍ  أَبُو فَتَقَدَّمَ أَرْضِهِ فِي اللَّهِ نُجَبَاءَ يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا الَّذِينَ الْفِتْیَةُ أَيُّهَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ قُلِ ع فَقَالَ أَقُولُ مَا عَلِيُّ يَا فَقَالَ قُرَيْشٍ شَیْخُ إِنَّكَ وَ عَلَیْهِمْ

 الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ فَقَالَ  أَجَابُونِي مَا الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ  يَا قَالَ وَ جَلَسَ وَ فَجَاءَ أَحَدٌ يُجِبْهُ  فَلَمْ مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ قَالَ بِمَا فَنَادَى مَسْدُودٌ هُوَ  وَ الْكَهْفِ إِلَى

 مِثْلَ  قُلْ وَ أَنْتَ قُمْ  لِعُثْمَانَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ فَقَالَ جَلَسَ وَ فَجَاءَ مَقَالَتَهُ أَحَدٌ  يُجِبْ فَلَمْ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ قَوْلِهِ  لَمِثْ قَالَ وَ فَقَامَ صَاحِبُكَ قَالَهُ  كَمَا قُلْ ثُمَّ  عُمَرُ يَا قُمْ ع

 يَقُولُ  بِقَائِلٍ إِذَا وَ الثَّلَاثَةِ مَقَالَةِ مِثْلَ فَقَالَ  تَقَدَّمَ  وَ فَقَامَ  عَلَیْهِمْ سَلِّمْ وَ أَنْتَ تَقَدَّمْ  لِسَلْمَانَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ فَقَالَ جَلَسَ  وَ فَجَاءَ أَحَدٌ يُكَلِّمْهُ  فَلَمْ قَالَ  وَ فَقَامَ  قَوْلِهِمَا

 أَمِیرُ  فَقَامَ جَلَسَ وَ فَجَاءَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الْأَنْبِیَاءِ عَلَى إِلَّا نَرُدَّ لَا أَنْ أُمِرْنَا لَكِنَّا وَ خَیْرٍ إِلَى وَ خَیْرٍ مِنْ أَنْتَ وَ بِالْإِيمَانِ قَلْبَكَ اللَّهُ امْتَحَنَ عَبْدٌ أَنْتَ الْكَهْفِ دَاخِلِ مِنْ

 الْمُسْلِمِینَ  سَیِّدَ وَ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ  جَمَاعَةٍ بِأَصْوَاتِ ذَاإِ وَ  أَنْتُمْ الْفِتْیَةُ  نِعْمَ بِعَهْدِهِ  الْوَافِینَ أَرْضِهِ  فِي اللَّهِ  نُجَبَاءَ يَا عَلَیْكُمْ  السَّلَامُ فَقَالَ  ع الْمُؤْمِنِینَ 

 نَحْنُ  إِنَّا الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا فَقَالُوا أَصْحَابِي تُجِیبُوا لَمْ  لِمَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ عَادَاكَ مَنْ  خَابَ وَ وَاالكَ مَنْ اللَّهِ وَ فَازَ الْمُحَجَّلِینَ الْغُرِّ قَائِدَ وَ الْمُتَّقِینَ إِمَامَ وَ

 أَمَرَ وَ سَكَتُوا ثُمَّ أَيْدِيهِمْ عَلَى اللَّهِ حَقُّ يَظْهَرَ حَتَّى بَعْدِكَ مِنْ الْأَوْصِیَاءِ عَلَى وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ نَبِيٍّ وَصِيَّ أَوْ الْأَنْبِیَاءَ إِلَّا نُجِیبُ لَا وَ الْكَلَامِ عَنِ مَحْجُوبُونَ أَحْیَاءٌ

 الْكَهْفِ إِلَى الْفِتْیَةُ أَوَى إِذْ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ جَرَى بِمَا ص اللَّهِ رَسُولَ أَخْبَرُوا وَ كَانُوا كَمَا عَلَیْهِ هُمْ وَ الْمَدِينَةِ إِلَى رَدَّتْهُ ثُمَّ الْبِسَاطَ فَحَمَلَتِ المنشبةَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ

 رَشَدا أَمْرِنا مِنْ لَنا هَیِّئْ وَ رَحْمَة  لَدُنْكَ مِنْ آتِنا رَبَّنا فَقالُوا

 اند.المغازلي را آورده. اين دو كتاب عین روايت ابن 1

 الوجهة من الكهف سورة تفسیر من واحدا حديثا منه نذكر القزويني أحمد بن إبراهیم إسحاق أبي تألیف واحد مجلد التفسیر كتاب من نذكره . فیما 2

 عن الرزاق عبد حدثنا قال بحمص نصر بن جعفر حدثني : قالالدينوري الجوال يعقوب أبي بن محمد عن بإسناده الرابع الكراس من الثانیة القائمة من األولة

 الرحمن عبد و الزبیر و عثمان و عمر و بكر أبو و ع علي فقعد بهبدت لها يقال قرية من بساط ص اهلل لرسول أهدي قال مالك بن أنس عن ثابت عن معمر

 يردوا فلم عمر و بكر أبو فسلم الكهف أصحاب أتوا حتى فحملتهم احملینا ريح يا علي فقال احملینا ريح يا قل علي يا ص النبي فقال سعد و عوف بن

 الموت بعد نرد ال إنا فقالوا علي لهم فقال علینا ردوا ما و علیك ردوا بالهم ما علي يا بكر أبو فقال السالم علیه فردوا فسلم ع علي قام ثم السالم علیهما

 احملینا ريح يا قال ثم توضأنا و فتوضأ األرض برجله فوكز فوضعتنا ضعینا ريح يا قال ثم فحملتنا احملینا ريح يا ع قال ثم نبي وصي أو نبي على إال

 علي يا قال الصالة النبي قضى فلما عَجَبا  آياتِنا مِنْ  كانُوا الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ َأنَّ حَسِبْتَ أَمْ -يقرأ هو و الغداة صالة في النبي و المدينة فوافینا فحملتنا

 .معنا كأنه القصة قص ثم أنس فقال اهلل رسول يا تخبرنا بل قالوا أخبركم أن تحبون أم مسیركم عن تخبروني أ

 ينقلونه فیما متهمین غیر هم و الجمهور رجال من ألنه هاهنا ذكرناه إنما و مذكورات طرق عدة من رويناه الحديث هذا طاوس بن موسى بن علي يقول

 .الكرامات من ع علي لموالنا
 يَا تَذْكُرُ مَا وَ أَ سَلْمَانُ فَقَالَ  عُمَرَ عِنْدَ عَلِیّا  تَنَقَّصُوا جَمَاعَة   أَنَّ أَنَسٍ وَ  جَابِرٍ عَنْ أَحْمَدَ  بْنُ  عَمْرِو أَبُو الْقَاضِي وَ الْبُسْتِيِّ الْقَاسِمِ  أَبِي وَ  بَابَوَيْهِ ابْنِ  كِتَابِ.  3

 فِي أَجْلَسَهُ  وَ  عَلِيٍّ بِیَدِ أَخَذَ وَ طَرَفٍ  عَلَى مِنَّا وَاحِدٍ كُلَّ  أَجْلَسَ وَ  شَمْلَهُ لَنَا بَسَطَ وَ ص اللَّهِ  رَسُولِ  عِنْدَ ذَرٍّ  أَبُو وَ  أَنَا وَ بَكْرٍ  أَبُو وَ فِیهِ  كُنْتَ  الَّذِي الْیَوْمَ  عُمَرُ

 أَمِیرُ  فَقَالَ  الشَّمْسَ يَعْنِي النُّورِ هَذَا عََلى سَلِّمْ عَلِيُّ يَا قَالَ ثُمَّ مِنَّا وَاحِدٍ كُلُّ هَكَذَا وَ الْمُسْلِمِینَ خِلَافَةِ وَ بِالْإِمَامَةِ عَلِيٍّ عَلَى سَلِّمْ وَ بَكْرٍ أَبَا يَا قُمْ قَالَ ثُمَّ وَسَطِهَا
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 صَفِیِّكَ  لَیْمَانَسُ لِأَخِي أَعْطَیْتَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ اللَّهِ  رَسُولُ فَقَالَ السَّلَامُ  عَلَیْكَ وَ قَالَتْ  وَ ارْتَعَدَتْ  وَ الْقُرْصَةُ فَأَجَابَتِ عَلَیْكِ السَّلَامُ الْمُشْرِقَةُ  الْآيَةُ  أَيَّتُهَا ع الْمُؤْمِنِینَ 

 احْمِلِینَا رِيحُ يَا عَلِيٌّ فَقَالَ  الْكَهْفِ  أَصْحَابِ عَلَى نُسَلِّمَ  أَنْ أَمَرَنَا وَ -الْكَهْفِ أَصْحَابِ إِلَى لِتَحْمِلَهُمْ تِلْكَ أَرْسِلْ اللَّهُمَّ شَهْرٌ رَوَاحُهَا وَ شَهْرٌ  غُدُوُّهَا رِيحا   وَ  مُلْكا 

 عَلَیْكُمْ السَّلَامُ فَقَالَ عَلِيٌّ فَقَامَ الْجَوَابَ يُرَدُّوا فَلَمْ سَلَّمَ وَ مِنَّا وَاحِدٍ كُلُّ فَقَامَ الْكَهْفِ عِنْدَ فَوَضَعَتْنا ضَعِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ اللَّهُ شَاءَ مَا فَسِرْنَا الْهَوَاءِ فِي نَحْنُ فَإِذَا

 إِلَّا نَرُدُّ لَا فِتْیَةٌ نَحْنُ فَقَالُوا الْقَوْمِ سَلَامَ تَرُدُّوا لَا لِمَ لَهُمْ فَقَالَ دَقْیَانُوسَ زَمَنِ مِنْ هَاهُنَا مَحْبُوسُونَ قَوْمٌ إِنَّا مُحَمَّدٍ وَصِيَّ يَا السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ فَسَمِعْنَا الْكَهْفِ أَهْلَ

 فِي نَحْنُ فَإِذَا احْمِلِینَا رِيحٌ يَا قَالَ ثُمَّ مَجَالِسَنَا فَأَخَذْنَا مَجَالِسَكُمْ خُذُوا قَالَ ثُمَّ  الْعَالَمِینَ رَبِّ رَسُولِ  خَلِیفَةُ  وَ النَّبِیِّینَ  خَاتَمِ وَصِيُّ أَنْتَ وَ نَبِيٍّ وَصِيِّ أَوْ نَبِيٍّ عَلَى

 قَالَ  ثُمَّ بَعْضَهَا أَوْ النَّبِيِّ مَعَ الصَّلَاةَ سَتُدْرِكُونَ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَنَا وَ فَتَوَضَّأَ مَاءٍ عَیْنُ فَنَبَعَتْ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ رَكَضَ ثُمَّ ضَعِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ اللَّهُ شَاءَ مَا فَسِرْنَا الْهَوَاءِ

 فَدَاهَنْتُ  الْكُوفَةِ مِنْبَرِ عَلَى هُوَ وَ عَِليٌّ فَاْسَتْشَهَدَنِي أَنَسٌ فَقَالَ رَكْعَة  الْغَدَاةِ مِنَ صَلَّى قَدْ وَ اللَّهِ رَسُولِ مَسْجِدِ فِي نَحْنُ فَإِذَا فَوَضَعَتْنَا ضَعِینَا قَالَ ثُمَّ احْمِلِینَا رِيحُ يَا

 وَ بَرِصْتُ حَتَّى بَرِحْتُ فَمَا عَیْنَیْكَ فِي عَم ى وَ جَوْفِكَ  فِي لَظَى وَ جِسْمِكَ فِي بِبَیَاضٍ اللَّهُ فَرَمَاكَ إِيَّاكَ اللَّهِ رَسُولِ  وَصِیَّةِ بَعْدَ مُدَاهَنَة  كَتَمْتَهَا كُنْتَ إِنْ فَقَالَ

 .غَیْرِهِ لَا وَ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي الصِّیَامَ يُطِیقُ لَا أَنَسٌ فَكَانَ عَمِیتُ
 صَاحِبَ  يَا فَقَالَ الْقَوْمِ مِنَ رَجُلٌ إِلَیْهِ فَقَامَ يُحَدِّثُ هُوَ وَ بِالْبَصْرَةِ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ مَجْلِسَ حَضَرْتُ: قَالَ أَنَّهُ جَعْدَةَ أَبِي بْنِ سَالِمِ إِلَى يَرْفَعُهُ بِالْإِسْنَادِ وَ.  1

 أََنسُ  أَطْرَقَ ذَلِكَ  فَعِنْدَ قَالَ مُؤْمِنا  بِهِ تَعَالَى اللَّهُ يَبْلُو لَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي فَإِنِّي بِكَ أَرَاهَا الَّتِي النَّمْشَةُ هَذِهِ مَا اللَّهِ رَسُولِ

 يَا قَالُوا وَ قَصَدُوهُ وَ حَوْلِهِ مِنْ النَّاسُ قَامَ ذَلِكَ فَعِْندَ فِيَّ نَفَذَتْ  ع طَالِبٍ َأبِي بْنِ عَلِيِّ الصَّالِحِ الْعَبْدِ دَعْوَةُ قَالَ ثُمَّ بِالدَّمْعِ تَذْرِفَانِ عَیْنَاهُ وَ الْأَرْضِ إِلَى مَالِكٍ بْنُ

 ع عَلِيٍّ لِدَعْوَةِ السَّبَبَ هُوَ كَانَ حَدِيثا  مِنِّي اسْمَعُوا وَ مَوَاضِعَكُمْ اجْلِسُوا فَقَالَ بِذَلِكَ تُخْبِرَنَا أَنْ بُدَّ لَا فَقَالُوا هَذَا مِنْ الْهُوا لَهُمْ  فَقَالَ السَّبَبُ كَانَ مَا حَدِّثْنَا أَنَسُ

 وَ عُثْمَانَ  وَ عُمَرَ وَ بَكْرٍ  أَبِي إِلَى اللَّهِ رَسُولُ فَأَرْسَلَنِي هِنْدِفُ  لَهَا يُقَالُ الْمَشْرِقِ قُرَى مِنْ كَذَا وَ كَذَا قَرْيَةِ  مِنْ شَعْرٍ  بِسَاطُ  إِلَیْهِ أُهْدِيَ قَدْ  كَانَ ص النَّبِيَّ أَنَّ اعْلَمُوا

 وَ  الْبِسَاطَ اْبسُطِ أَنَسُ يَا لِي فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِي ْبنُ َعلِيُّ عَمِّهِ ابْنُ وَ أَخُوهُ عِنْدَهُ وَ بِهِمْ فَأَتَیْتُهُ الزُّهْرِيِّ عَوْفٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَْبدِ وَ سَعِیدٍ وَ سَعْدٍ وَ الزُّبَیْرِ وَ طَلْحَةَ

 قَالَ  اللَّهِ بَرَكَةِ عَلَى سِیرُوا فَقَالَ الْهَوَاءِ فِي نَحْنُ فَإِذَا احْمِلِینَا رِيحُ يَا ع عَلِيٌّ الْإِمَامُ فَقَالَ قَالَ احْمِلِینَا رِيحُ يَا قُلْ عَلِيُّ يَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ بِمَا تُخْبِرَنِي حَتَّى اجْلِسْ

 الَّذِينَ الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ أَعْلَمُ وَلِیُّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَنْتُمْ َأيْنَ تَدْرُونَ أَ فَقَالَ فَوَضَعَتْنَا ضَعِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ تَعَالَى اللَّهُ شَاءَ مَا فَسِرْنَا

 فَلَمْ  الرَّقِیمِ  وَ  الْكَهْفِ أَهْلَ  يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ  قَاال وَ  عُمَرُ وَ  بَكْرٍ أَبُو قَامَ ذَلِكَ فَعِنْدَ عَلَیْهِمْ نُسَلِّمَ  حَتَّى اللَّهِ  رَسُولِ  أَصْحَابَ  يَا بِنَا قُومُوا عَجَبا   اللَّهِ آيَاتِ مِنْ  كَانُوا

 قُلْتُ وَ عَوْفٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ وَ أَنَا فَقُمْتُ أَنَسٌ قَالَ أَحَدٌ يُجِبْهُمَا فَلَمْ قَالَ  الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابَ يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ فَقَاال الزُّبَیْرُ  وَ طَلْحَةُ فَقَامَ قَالَ أَحَدٌ يُجِبْهُمَا

 عَلَیْكُمْ  السَّلَامُ قَالَ  وَ ع الْإِمَامُ قَامَ ذَلِكَ فَعِنْدَ قَالَ أَحَدٌ يُجِبْنَا مْفَلَ الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابَ يَا بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ  رَحْمَةُ وَ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ ع اللَّهِ رَسُولِ  خَادِمُ أَنَسٌ أَنَا

 لَا لِمَ الْكَهْفِ أَصْحَابَ يَا فَقَالَ بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ اللَّهِ رَسُولِ وَصِيَّ يَا السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ فَقَالُوا عَجَبا  اللَّهِ آيَاتِ مِنْ كَانُوا الَّذِينَ الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابِ يَا

 أَوْ نَبِيٍّ إِلَى إِلَّا السَّلَامَ نَرُدَّ أَنْ إِذْنٌ مَعَنَا لَیْسَ وَ هُد ى اللَّهُ زَادَهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْیَةٌ إِنَّنَا اللَّهِ رَسُولِ خَلِیفَةَ يَا بِأَجْمَعِهِمْ فَقَالُوا اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابِ عَلَى رَدَدْتُمْ

 اقْعُدُوا وَ مَوَاضِعَكُمْ فَخُذُوا قَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا نَعَمْ قَالُوا اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابَ يَا سَمِعْتُمْ أَ قَالَ ثُمَّ الْوَصِیِّینَ سَیِّدُ أَنْتَ  وَ النَّبِیِّینَ خَاتَمِ وَصِيُّ فَأَنْتَ  نَبِيٍّ وَصِيِّ

 رَوْضَةٍ  فِي نَحْنُ فَإِذَا ضَعِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ الشَّمْسُ غَرَبَتِ أَنْ إِلَى اللَّهُ شَاءَ مَا فَسِرْنَا فَحَمَلَتْنَا احْمِلِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ مَجَالِسِنَا فِي فَقَعَدْنَا قَالَ مَجَالِسِكُمْ فِي

 إِلَى جَاءَ وَ فَقَامَ بِهِ نَتَوَضَّأُ مَاءٌ عِنْدَنَا لَیْسَ وَ الصَّلَاةُ دَنَتِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا فَقُلْنَا مَاءٌ ِفیهَا لَیْسَ وَ الشِّیحُ وَ الْقَیْصُومُ نَبَاتُهَا أَنِیسٌ لَا وَ حَسِیسٌ بِهَا لَیْسَ رَانِكَالزَّعْفَ

 صَلَّیْنَا وَ بِهِ فَتَوَضَّأْنَا قَالَ الْجَنَّةِ مِنَ بِمَاءٍ ع جَبْرَئِیلُ لَجَاءَ طَلِبَتُكُمْ لَا لَوْ وَ طَلَبْتُمْ مَا وَ دُونَكُمْ  فَقَالَ عَذْبٍ مَاءٍ عَیْنُ فَنَبَعَتْ بِرِجْلِهِ فَرَفَسَهُ الْأَرْضِ تِلْكَ مِنْ  مَوْضِعٍ

 ثُمَّ الْهَوَاءِ فِي نَحْنُ  فَإِذَا احْمِلِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ بَعَْضهَا أَوْ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ الصَّلَاةَ سَتُدْرِكُونَ مَوَاضِعَكُمْ خُذُوا قَالَ ثُمَّ اللَّْیلُ انْتَصَفَ َأنِ إِلَى ع يُصَلِّي وَقَفَ وَ

 أَنَسُ  يَا لِي قَالَ  وَ إِلَیْنَا الْتَفَتَ  ثُمَّ  اللَّهِ رَسُولُ بِهَا سَبَقَنَا قَدْ  كَانَ مَا فَقَضَیْنَا وَاحِدَة   رَكْعَة  الْغَدَاةِ  اةَصَلَ صَلَّى قَدْ  وَ ص اللَّهِ  رَسُولِ بِمَسْجِدِ  نَحْنُ  فَإِذَا اللَّهُ شَاءَ مَا سِرْنَا

 مَعَنَا كَانَ كَأَنَّهُ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ مِنْ الْحَدِيثَ فَابْتَدَأَنَا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا أَحْلَى فِیكَ مِنْ بَلْ  قُلْتُ  أَنْتَ شَاهَدْتَهَا الَّتِي الْمُشَاهَدَةِ مِنَ وَقَعَ  بِمَا أُحَدِّثُكَ  أَنَا أَمْ تُحَدِّثُنِي

 النَّاسُ  وَ بَكْرٍ أَبِي عِنْدَ حَاضِرا   كُنْتُ وَ إِلَيَّ ع عَلِيٌّ أَتَى الْخِلَافَةَ بَكْرٍ أَبُو وُلِّيَ فَلَمَّا قَالَ اللَّهِ  رَسُولَ يَا نَعَمْ قُلْتُ بِهَا اسْتَشْهَدَكَ إِذَا بِهَا عَمِّي لِابْنِ تَشْهَدُ أَنَسُ يَا قَالَ

 وَصِیَّةِ  بَعْدَ مُدَاهَنَة  كَتَمْتَهُ كُنْتَ إِنْ أَنَسُ يَا لِي قَالَ فَعِنْدَهَا لِكِبَرِي نَسِیتُ قَدْ عَلِيُّ يَا لَهُ فَقُلْتُ الْجُبِّ يَوْمَ و الْبِسَاطِ بِفَضِیلَةِ لِي تَشْهَدُ لَسْتَ أَ أَنَسُ يَا فَقَالَ حَوْلَهُ



56 

 ؛ 103-101، صللعلوي(المناقب )

 ؛ 1751-317الثاقب فی المناقب، ص

 ؛ 2112، ص1الخرائج و الجرائح، ج

                                                      
 عَلَى أَقْدِرُ  لَا الْآنَ أَنَا وَ  عَمِیتُ وَ بَرِصْتُ  حَتَّى مَقَامِي مِنْ  قُمْتُ فَمَا عَیْنَیْكَ فِي عَم ى وَ جَوْفِكَ فِي لَظ ى وَ وَجْهِكَ فِي بِبَیَاضٍ اللَّهُ فَرَمَاكَ لَكَ ص اللَّهِ رَسُولِ

 .بِالْبَصْرَةِ مَاتَ حَتَّى ذَلِكَ عَلَى يَزَلْ لَمْ وَ جَوْفِي فِي يَبْقَى لَا الزَّادَ لِأَنَّ غَیْرِهِ لَا وَ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي الصِّیَامِ
 أبي بن عليّ ادع»: لي فقال بساط إلیه أهدي كان قد و ،(ص) النبيّ عند المسجد في جلوسا كنّا: قال أنس، عن قتادة، عن الزهريّ، عن . معمّر، 1

 ثمّ  فبسطته، البساط أبسط أن أمرني و ،(ص) اللّه نبيّ  أمرني كما فدعوتهم أصحابه، جمیع و عمر و بكر أبا أدعو أن أمرني ثمّ فدعوته، السالم، علیه «طالب

 جلس، من مع فجلست السالم، علیه المؤمنین أمیر مع  بالجلوس عثمان و عمر و بكر أبا أمر و البساط، على بالجلوس فأمره السالم علیه عليّ على أقبل

 نعم و حسبي هو و علیك خلیفتي اللّه و ، احملیني الصبا، ريح يا: قل الحسن، أبا يا»: قال و السالم علیه عليّ على( ص) أقبل المجالس بنا استقرّ فلمّا

 .«الوكیل

 أمره كما السالم علیه عليّ المؤمنین أمیر فنادى: أنس قال

 فأقبل األرض، في نحن فإذا «ضعیني الصبا، ريح يا»: نادى ثمّ الهواء، في صرنا حتّى هنیهة إلّا كان ما نبیّا، بالحقّ محمّدا بعث الذي فو ،(ص) النبيّ

 أنتم؟ أين تدرون أ الناس، معشر يا»: قال و علینا عليّ

 .ال: فقلنا «حللتم؟ قد بمن و

 فأوّل. «فلیقم القوم على يسلّم أن أحبّ فمن  عَجَبا  آياتِنا مِنْ كانُوا الذين الرقیم، و الكهف أصحاب عند أنتم»: السالم علیه عليّ المؤمنین أمیر فقال

 و يسلّمون و واحد، بعد واحدا يقومون يزالوا فلم جوابا، علیه يردّوا فلم علیهم، سلّم و عمر، قام ثمّ جوابا، علیه يردّوا فلم القوم، على فسلّم بكر، أبو قام من

 عَجَبا   آياتِنا مِنْ كانُوا الذين الرقیم، و الكهف  أصحاب فتیة الفتیة، أيّتها علیكم السالم»: فنادى السالم، علیه المؤمنین أمیر قام أن إلى جوابا، علیهم يردّوا لم

 (.ص) محمد األنام  سیّد عم ابن و اإلمام أيّها بركاته، و اللّه رحمة و السالم علیك و: فقالوا« 

 يردّوا فلم علیهم سلّمنا بالهم ما القوم سل -(ص) -محمّد عمّك ابن بحقّ الحسن، أبا يا: قالوا السالم، علیه المؤمنین ألمیر كالمهم القوم سمع فلمّا

 .الجواب علینا

 أو نبيّ على إلّا نسلّم ال أن أمرنا قد الحسن، أبا يا: فقالوا «؟(ص) اللّه رسول أصحاب على السالم تردّوا لم بالكم ما الفتیة، أيّتها»: السالم علیه فقال

  الغر قائد و اآلخرين، و األوّلین من العالمین نساء سیّدة فاطمة زوج و المهديین، األئمة أبو أنت و النبیّین، خیر عم ابن و الوصیین، خیر أنت و نبيّ، وصي

 .النعیم جنات إلى المحجلین

 :نادى ثمّ البساط، على بالجلوس أمرنا كالمهم القوم استتم فلمّا

 .األرض في نحن فإذا «ضعیني الصبا، ريح يا»: نادى ثمّ. الهواء في نحن فإذا «احملیني الصبا، ريح يا»

 (.ص) «النبيّ مع ، الفجر صالة تدركون فإنّكم للصالة، توضئوا الناس، معاشر يا»: فقال ماء، بعین نحن فإذا برجله، األرض فوكز: قال

 : قال ثمّ فجلسنا البساط على بالجلوس أمرنا ثمّ فتوضأنا، قال

 ركعة صلّى قد و ،(ص) اللّه رسول مسجد في األرض في نحن فإذا «ضعیني الصبا، ريح يا»: نادى ثمّ الهواء، في نحن فإذا «احملیني، الصبا، ريح يا»

: فقلت «أحدّثك؟ أم تحدّثني أ أنس، يا»: قال و علینا، الكريم بوجهه فأقبل ،(ص) النبيّ على سلّمنا و بعده، فات ما و الصالة، من بقي ما معه فصلّینا واحدة،

 .معنا كان كأنّه حتّى فحدّثني،. أحسن منك الحديث

 فَلَمْ  عُثْمَانُ وَ عُمَرُ وَ بَكْرٍ أَبُو عَلَیْهِمْ سَلَّمَ هُنَاكَ  نَزَلُوا فَلَمَّا فَفَعَلَ الْكَهْفِ أَصْحَابِ إِلَى فَتَحْمِلَهُمْ الرِّيحَ يَأْمُرَ أَنْ ص النَّبِيَّ سَأَلُوا الصَّحَابَةَ أَنَّ: مِنْهَا . وَ 2

 .أَيْضا  عَلَیْهِمْ يَرُدُّوا فَلَمْ فَسَلَّمُوا كُلُّهُمْ الْآخَرُونَ الْقَوْمُ قَامَ ثُمَّ عَلَیْهِمْ يَرُدُّوا
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 ؛ 1571، ص6، ج)ثعلبی( الكشف و البيان عن تفسير القرآن

 389، ص10، ج)قرطبی( الجامع ألحكام القرآن

 .است شده جمع حدودي تا 194-179ص ،1ج عشر، اإلثنی األئمة معاجز مدینة در حكایت این مختلف روایات

 

 

                                                      
 .الْحَسَنِ أَبَا يَا بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ فَقَالُوا «عَجَبا  آياتِنا مِنْ كانُوا الَّذِينَ الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابَ يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ فَقَالَ ع عَلِيٌّ فَقَامَ

 عَلِيٌّ قَالَ ثُمَّ  .الْأَنْبِیَاءِ خَاتَمِ وَصِيُّ أَنْتَ وَ نَبِيٍّ وَصِيَّ أَوْ نَبِیّا  إِلَّا نُكَلِّمُ لَا إِنَّا فَقَالُوا ع عَلِيٌّ فَسَأَلَهُمْ يُجِیبُوا لَمْ وَ عَلَیْهِمْ سَلَّمْنَا لَنَا مَا الْقَوْمَ سَلِ بَكْرٍ أَبُو فَقَالَ

 قَالَ  ثُمَّ فَتَوَضَّأَ مَاءٍ بِعَیْنِ نَحْنُ فَإِذَا بِرِجْلِهِ فَرَكَضَ قَامَ  ثُمَّ ضَعِینَا رِيحُ يَا ع عَلِيٌّ قَالَ اللَّْیلِ جَوْفِ فِي كَانَ  َأنْ َفلَمَّا الْهَوَاءِ ِفي نَحْنُ فَإِذَا قَالُوا .احْمِلِینَا رِيحُ يَا ع

 الْتَفَتَ  بِهِ سَبَقَنَا مَا قَضَیْنَا أَنْ فَلَمَّا .ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ رَكْعَةٍ آخِرَ فَأَدْرَكْنَا احْمِلِینَا رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ .ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ الصُّبْحِ صَلَاةِ بَعْضَ مُدْرِكُونَ فَإِنَّكُمْ فَتَوَضَّئُوا

 .أَنَسُ يَا لِعَلِيٍّ بِهَذَا اشْهَدْ قَالَ  ثُمَّ  مَعَنَا كَانَ كَأَنَّهُ فَحَدَّثَنَا .أَحْسَنُ فِیكَ نْمِ اللَّهِ رَسُولَ  يَا قُلْتُ تُحَدِّثُونَنَا أَوْ أُحَدِّثُكُمْ أَنَسُ يَا قَالَ  فَرَغْنَا فَلَمَّا بِالْإِتْمَامِ أَمَرَنَا وَ إِلَیْنَا

 أَعَْمى وَ اللَّهُ فَأَبْرَصَكَ ص اللَّهِ رَسُولِ وَصِیَّةِ بَعْدِ مِنْ مُدَاهَنَة  كَتَمْتَهَا كُنْتَ إِنْ فَقَالَ.الشَّهَادَةِ فِي فَدَاهَنْتُ الْمِنْبَرِ عَلَى هُوَ وَ ع َعلِيٌّ فَاسْتَشْهَدَنِي أَنَسٌ قَالَ

 يُطْعِمُ كَانَ وَ الظَّمَاءِ شِدَّةِ مِنْ غَیْرِهِ فِي لَا وَ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي الصَّوْمَ يَسْتَطِیعُ لَا أَنَسٌ كَانَ وَ .بَرِصْتُ وَ عَمِیتُ حَتَّى مَكَانِي ِمنْ أَبْرَحْ فَلَمْ جَوْفَكَ أَظْمَأَ وَ عَیْنَیْكَ

 عَلِي دَعْوَةِ مِنْ  هَذَا يَقُولُ هُوَ وَ الدُّنْیَا فَارَقَ حَتَّى مِسْكِینَیْنِ  يَوْمٍ كُلَّ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي
 خیار من أربعة إلیهم ابعث لكن و الدنیا، دار في تراهم لن إنّك»: فقال إيّاهم، يريه أن ربّه سأل سلّم و علیه اللّه صلّى محمدا اهلل نبي إنّ: يقال . و 1

 .«بك اإليمان إلى يدعوهم و رسالتك لیبلغوهم أصحابك

 على و بكر، أبا أطرافها من طرف على أجلس و لهم، كساء ابسط»: قال. «أبعثهم؟ كیف»(: السالم علیه) لجبرئیل سّلم و علیه اللّه صلّى اهلل رسول فقال

 .«تطیعك أن أمرها تعالى اهلل فإن( السالم علیهما) داود بن لسلیمان المسخّر الرخاء الريح ادع ثمّ أباذر، الرابع على و علیّا، الثالث على و عمر الثاني

 حین الكلب فقام حجرا، منه قلعوا الباب من دنوا فلما الكهف، باب إلى بهم انطلقت حتى الريح فحملتهم أمره، ما سلّم و علیه اللّه صلّى النبي ففعل

. بركاته و اهلل رحمة و علیكم السالم: قالوا و الكهف فدخلوا ادخلوا، أن برأسه أومأ و بذنبه بصبص و رأسه حرّك رآهم فلما علیهم، حمل و فهرّ الضوء أبصر

 .بركاته و اهلل رحمة و علیكم السالم: قالوا و بأجمعهم فقاموا أرواحهم، إلیهم اهلل فردّ

 و األرض، و السماوات دامت ما السالم اهلل رسول محمد على: فقالوا. السالم علیكم يقرأ سلّم و علیه اللّه صلّى اهلل عبد ابن محمد اهلل نبي إنّ: فقالوا

 مضاجعهم فأخذوا. السالم منّا محمدا أقرئوا: قالوا و اإلسالم، دين قبلوا و سلّم، و علیه اللّه صلّى بمحمد فآمنوا يتحدثون، بأجمعهم جلسوا ثمّ. بلّغتم بما علیكم

 .المهدي خروج عند الزمان آخر إلى رقدتهم إلى صاروا و

 .القیامة يوم إلى يقومون ال و رقدتهم إلى يرجعون ثمّ جلّ، و عزّ اهلل فیحییهم علیهم، يسلّم المهدي إنّ: يقال و

 ،«1[ »منهم] كان بما أخبره و[ سلّم و علیه اللّه صلّى النبي على( ]السالم علیه) جبرئیل هبط و الريح، حملتهم و مكانه، على منهم واحد كل جلس ثمّ

 علیهم دخلنا اهلل، رسول يا: فقالوا. «أجابوا؟ الذي ما و وجدتموهم؟ كیف»: سلّم و علیه اللّه صلّى اهلل رسول قال سّلم، و علیه اللّه صلّى النبي أتوا فلما

 أكرمهم ما على جلّ و عزّ اهلل حمدوا و حقا، اهلل رسول أنّك شهدوا و أنابوا و فأجابوا رسالتك بلّغناهم و السّالم، فردّوا بأجمعهم، فقاموا علیهم، فسلّمنا

 .السالم يقرئونك هم و إلیهم، رسولك توجیه و بخروجك

 و حامّتي، و بیتي أهل أحب و أحبّني لمن اغفر و أختاني، و أحبائي و أصهاري بین و بیني تفرّق ال اللهم»: سلّم و علیه اللّه صلّى اهلل رسول فقال

 «أصحابي أحبّ
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 22/8/1396 رَشَداً أَمْرِنا مِنْ لَنا هَيِّئْ وَ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتِنا رَبَّنا فَقالُوا الْكَهْفِ یإِلَ الْفِتْيَةُ يأَوَ إِذْ 10( آيه18( سوره كهف )591

 ترجمه

خود به ما رحمتی بده و براي ما از کارمان آن گاه که آن جوانمردان به آن کهف پناه جستند و گفتند: پروردگارا از جوار 

 شدنی مهيا فرما.هدایت

 نکات ترجمه

 «یوَأ»

به  «يمأو»اند و دانسته «منضم شدن يزيبه چ» ای «جمع شدن ییدر جا»را  «يأو»ماده توضيح داده شده که  540در جلسه 

فارس ابن البته. باشدیمعادل کلمات قرارگاه و پناهگاه م یو در فارس شوندیو مستقر م دیآیکه در آن گرد م شودیگفته م یمكان

اما مرحوم  ،هم دارد «دنیورز یشفقت و مهربان»هم به کار رفته و داللت بر  یدوم يماده در معنا نیباور است که ا نیبر ا

 است. کرده یمعرف« استقرار و سكونت و استراحت در آن تيبه ن ییقصد کردن جا»ماده را  نیا ياصل معنا ،يمصطفو

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-51 / 

 «لَدُن كَ»

( و در 739ص القرآن، ألفاظ مفرداتتر از آن است )باشد با این تفاوت که اخص و بليغنزدِ( می« )= عِندَ»به معناي « لَدُن»

رود که آن امر بالفعل نزد آن کس حاضر باشد؛ مثال وقتی در جایی به کار می« لدن»»اند مورد چرایی اخص بودنش هم گفته

یعنی همين االن این مال « مال لدنی»درست است؛ اما اگر گفته شود  با صرف اینكه من مالی داشته باشم« مالٌ  عندي»گفته شود 

رود در جایی به کار می« لدن»به تعبير دیگر،  (383، ص13؛ لسان العرب، ج295در دستم حاضر است. )الفروق فی اللغة، ص

 ،10ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقکه نزدیكی کامال متصل باشد تا حدي که بتواند قائم مقام شخص هم قرار گيرد )

 (183ص

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 18« لدن»کلمه 

 «رَشَداً»

( داللت دارد که به نحوي مشتمل بر معناي 398، ص2معجم مقایيس اللغة، ج)« استقامت در راه»در اصل بر « رشد»ماده 

 (.354مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 140، ص4ی کلمات القرآن الكریم، جالتحقيق فباشد )می« هدایت شدن به سوي خير و صالح»

إِْبراهيمَ وَ لَقَدْ آتَيْنا ؛ 66، کهف/عُلِّمْتَ ُرشْداًنِ مِمَّا تُعَلِّمَ )مثال: «رُْشد»مصدر این ماده در حالت ثالثی مجرد هم به صورت 

 ،لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ باشد )می« رَشَدَ یَرْشُدُ»( آمده که از فعل 38و  29غافر/ ؛سَبيلَ الرَّشادِ)« رَشَاد»و  (51، ابراهيم/رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ

( که آن را از فعل 21جن/ ،ال أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ ال رَشَداً ؛ 14جن/ ،رَشَداًفَأُولئِكَ تَحَرَّوْا )« رَشَد»(؛ و هم به صورت 186بقره/

 (؛ اما اینكه تفاوت این دو در چيست بين اهل لغت اختالف است:242، ص6کتاب العين، جاند )دانسته« رَشِدَ یَرْشَدُ »

aaraf-http://yekaye.ir/al-7-يح داده شد درباره این کلمه توض 236]که در جلسه « غیّ»را نقطه مقابل « رُشد»برخی 

 (242، ص6کتاب العين، جاند )دانسته« ضاللت»را نقطه مقابل « رَشَد»[ و /16

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-51/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-51/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-51/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-16/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-16/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-16/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-16/
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تنها در امور « درَشَ»درباره امور دنيوي و اخروي باشد اما « رُشد»است؛ « رُشد»اخص از « رَشَد»اند که برخی احتمال داده

 (355مفردات، صاخروي باشد )

داللت بر وضعيتی  «رَشَد»اما کند؛ مندي از مطلق معناي رشد میداللت بر وقوع و بهره« رُشد»برخی هم بر این باورند که 

 (141ص ،4ج هم داللت بر استمرار رشد دارد. )التحقيق،« رشاد»متحول که شخص در معرض رشد قرار گرفته است؛ و 

 1(620الفروق فی اللغة، صهمان صالح است )« رَشَد»استقامت در دین است؛ اما « رُشْد»برخی هم معتقدند که 

ابوعلی، به نقل ) روند.و نهایتا برخی هم بر این باورند که اینها دو لهجه در ميان عرب است و کامال به جاي هم به کار می

 2(745، ص6مجمع البيان، ج

)که هر دو معناي  (87هود/ ؛إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَليمُ الرَّشيدُ)« رَشِيد»و  (7؛ حجرات/أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ)« دراشِ»درباره دو کلمه 

( اما برخی 355مفردات، صشود )اند که بر هر دو مورد فوق اطالق میاسم فاعل دارد: کسی که رشد کرده است( برخی گفته

حدوث و عارض شدن رشد دارد، اما دومی داللت بر ثبوت و استمرار رشد در شخص بر این باورند که اولی داللت بر 

 (141ص ،4ج )التحقيق،

« ارشاد به چيزي»بسيار نزدیك است اما تفاوت ظریفی هم با هم دارند و آن این است که « هدایت»به « رشد»اگرچه معناي 

مكان و زمينه وصول به آن چيز را عمال مهيا نمودن است )الفروق ا« اهتداء»است؛ اما « راه به سوي آن را نشان دادن»به معناي 

 (203فی اللغة، ص

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 19و مشتقاتش جمعا « رشد»ماده 

 اختالف قرائت

، 7، جالبحر المحيطقرائت کرده است ) «داًرُشْ »است اما در ميان قرائات شاذه، ابورجاء به صورت « رَشَداً»قرائت مشهور 

 3(144ص

 حدیث

 ( در محضر امام صادق ع صحبت از اصحاب کهف شد. فرمودند: 1

 اگر قوم شما هم شما را به چيزي مجبور ساختند که قوم آنها، آنها را بدان محبور ساختند، شما هم کار آنها را انجام دهيد.

 گفته شد: قومشان آنها را به چه کاري مجبور ساختند؟

                                                      
 اند:هم قرائت كرده« رَشَد»است؛ هرچند اولي را در قرائتهاي غیر مشهور « رُشد»البته شاهد مثالي كه وي آورده است در قرائات رايج هر دو  1

فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ( و الرشد االستقامة في الدين و منه قوله تعالى )أَنْ قال أبو عمرو بن العالء الرشد الصالح قال اهلل تعالى )فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا  

 تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدا ( و قیل هما لغتان مثل العدم و العدم.

خشب و خشب فجمعوا فعال على فعل ثم قال أبو علي الرشد و الرشد لغتان و قد أجرى العرب كل واحد منهما مجرى اآلخر فقالوا أسد و أسد و .  2

 .ى أنهم أجروهما مجرى واحدفعال أيضا على فعل و ذلك قوله وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ و في آية أخرى فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فهذا يدلك عل

 فتحهما.و قرأ أبو رجاء: رشد بضم الراء و إسكان الشین. و قرأ الجمهور رَشَدا  ب.  3
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کردند به شرك به خداوند عظيم؛ پس آنان در ظاهر ابراز شرك کردند و ایمانشان را مخفی داشتند تا فرمودند: مجبورشان 

 اینكه فرجشان سر رسيد.

 همچنين امام صادق ع فرمودند: 

بستند و در آن عيدها تقيه هيچكس به پاي تقيه اصحاب کهف نرسيد: آنان زُنار ]= کمربندي که عالمت کافران بود[ می

 شدند؛ پس خداوند اجرشان را دو برابر داد.رکان[ حاضر می]مراسم مش

 323، ص2تفسير العياشی، ج ؛254-253اء )للراوندي(، صقصص األنبي

الْكَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ ع وَ ذَکَرَ يَی وَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ عَنْ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْ

 :أَصْحَابَ الْكَهْفِ فَقَالَ

لَهُمْ  فاظهروه[ العظيم] کَلَّفُوهُمُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ لَوْ کَلَّفَكُمْ قَوْمُكُمْ مَا کَلَّفَهُمْ قَوْمُهُمْ فَافْعَلُوا فِعْلَهُمْ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا کَلَّفَهُمْ قَوْمُهُمْ قَالَ

 .وَ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ حَتَّی جَاءَهُمُ الْفَرَجُ[ الشرك]

کَانُوا لَيَشُدُّونَ الزَّنَانِيرَ وَ  [وَ إِنْ]قَالَ مَا بَلَغَتْ تَقِيَّةُ أَحَدٍ مَا بَلَغَتْ تَقِيَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ  [ع عن درست عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِو ]

 .ادَ فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِیَشْهَدُونَ الْأَعْيَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 2

نمودند پس خداوند اجرشان را کردند و شرك ابراز میهمانا مَثَلِ ابوطالب، مَثَلِ اصحاب کهف است: ایمان را مخفی می

 دو برابر داد.

 6151األمالی) للصدوق(، ص؛ 448، ص1الكافی، ج

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

 2تَيْنِ.هُمْ مَرَّإِنَّ مَثَلَ أَبِی طَالِبٍ مَثَلُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْكَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَ

                                                      
 سند صدوق متفاوت است و عباراتش هم اندكي متفاوت: 1

انَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ

الْكَهْفِ حِینَ أَسَرُّوا الْإِيمَانَ وَ أَْظهَرُوا الشِّرْكَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَثَلَ أَبِي طَالِبٍ مَثَلُ أَصْحَابِ 

 نمَرَّتَیْ

 عباس نقل كرده است:ضمنا صدوق قبل از اين روايت، اين مطلب را هم از ابن

 بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ ْبِن مَتِّیلٍ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ 

 هُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ أَبِي طَالِبٍ هَلْ كَانَ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِينَارٍ الثُّمَالِيِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ

 مُسْلِما  فَقَالَ وَ كَیْفَ لَمْ يَكُنْ مُسْلِما  وَ هُوَ الْقَائِلُ 

 [ الْأَبَاطِللَدَيْنَا وَ لَا يُعْبَأُ بِقَوْلِ ]بِقِیلِ    وَ قَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ

 وا الْإِيمَانَ وَ أَظْهَرُوا الشِّرْكَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِإِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ حِینَ أَسَرُّ

 )و احاديثي كه در پاورقي همانجا آمده( نیز در همین مضمون است. 595جلسه  2. حديث  2
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 جوان/جوانمرد[ کيست؟« ]= فتی»گوید: امام صادق ع به من فرمود: سليمان! ( سليمان بن جعفر می3

 شود.گفته می« جوان»به « فتی»گفتم: فدایت شوم؛ نرد ما 

! کسی ناميد؟! سليمان« فتی»دانی اصحاب کهف همگی ميانسال بودند و خداوند به خاطر ایمانشان آنان را فرمود: آیا نمی

 است.« فتی»که به خداوند ایمان آورد و تقوي پيشه کند، او 

 323، ص2تفسير العياشی، ج

 ؟یقَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ ْبنُ مُحَمَّدٍ ع یَا سُلَيْمَانُ مَنِ الْفَتَ  [الْهُذَلِیِّ] النهدي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ

 .عِنْدَنَا الشَّابُّ یقَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْفَتَ

فَهُوَ  ییَا سُلَيْمَانُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اتَّقَ ؟!أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ کَانُوا کُلُّهُمْ کُهُولًا فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً بِإِیمَانِهِمْ :قَالَ لِی

 1.یالْفَتَ

 

حج بيرون آمده بودم و در راه امام باقر ع را دیدم و از این آیه از ایشان سوال  گوید: یكبار به قصد( ابواسحاق سبيعی می4

و از آنها ستمكار خویشند  یاز بندگانمان که آنها را برگزیدیم به ميراث دادیم، پس برخ یسپس ما این کتاب را به کسان»کردم 

 (32)فاطر/« همان فضل بزرگ است. این ؛اندمه خيراتگيرنده به هاز آنان به اذن خدا سبقت یو برخ ،روبرخی از آنها ميانه

 گویند؟در این باره چه می -منظورشان اهل کوفه بود -فرمود: ابواسحاق قوم تو 

 گویند این در مورد آنهاست.گفتم: می

 ترسند؟فرمود: پس اگر از اهل بهشت هستند از چه چيزي می

 فرمایيد؟گفتم: فدایت شوم. شما چه می

باشند؛ و طالب و حسن و حسين ع می، علی بن ابیگيرنده به همه خيراتسبقتسحاق! این خاص ماست: اما فرمود: ابوا

است که روز را روزه و شب را به قيام مشغول است؛ و اما کسی که ستمكار خویش است در او آن  روشهيدِ از ما، همان ميانه

 (1.)گيردچيزي است که در مردم هست و او مورد مغفرت قرار می

سازد؛ و با ماست که خداوند غل و زنجير ذلت را از ابواسحاق! با ماست که خداوند گردن شما را از آتش رها می

کند و با ماست که پایان آمرزد، و با ماست که خداوند آغاز میکند و با ماست که خداوند گناهانتان را میگردنهایتان باز می

 بخشد؛ می

هف اصحاب کهف؛ و ما کشتیِ شمایيم همانند کشتی نوح؛ و ما باب حطه شمایيم، همانند و ما کهف شمایيم همانند ک

 [151؛ اعراف/58شدند: بقره/کنان از آن وارد میاسرائيل براي بخشيده شدن باید سجدهاسرائيل ]= دري که بنیباب حطه بنی

                                                      
 594همچنین مراجعه شود به حديث جلسه 1



62 

 3482، صیفرات الكوفتفسير ؛ 4711تأویل اآلیات الظاهرة، ص؛ 108، صطاوس()ابنسعد السعود 

إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ الْفَرَّاءِ عَنْ غَالِبٍ الْهَمْدَانِیِّ  حدثناحَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ 

 ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَيْنا مِنْ »ةِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِيعِیِّ قَالَ: خَرَجْتُ حَاجّاً فَلَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنُ عَلِیٍّ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَ

 «[ كَبِيرُفَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْ]نا عِبادِ

 ؟مَا یَقُولُ فِيهَا قَوْمُكَ یَا أَبَا إِسْحَاقَ یَعْنِی أَهْلَ الْكُوفَةِع فَقَالَ 

 ا لَهُمْ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّهَ 

 ؟قَالَ فَمَا یُخَوِّفُهُمْ إِذَا کَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

 قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ جُعِلْتُ ِفدَاكَ 

 [الْإِمام]حُسَيْنُ وَ الشهيد بِالْخَيْرَاتِ فَعَلِیّ بن أبی طالب وَ الْحَسَنُ وَ الْ [السَّابِقُونَ] یَا أَبَا إِسْحَاقَ أَمَّا السَّابِقُ 3قَالَ هِیَ لَنَا خَاصَّةً 

فُورٌ لَهُ یَا أَبَا إِسْحَاقَ بِنَا یَفُكُّ اللَّهُ عيوبكم الْمُقْتَصِدُ فَصَائِمٌ بِالنَّهَارِ وَ قَائِمٌ بِاللَّيْلِ وَ أما الظَّالِمُ لِنَْفسِهِ فَفِيهِ مَا فِی النَّاسِ وَ هُوَ مَغْ [وَ]مِنَّا 

أَعْنَاقِكُمْ وَ بِنَا یَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَ بِنَا یَفْتَحُ اهلل وَ بِنَا یَخْتِمُ وَ نَحْنُ  [مِنْ]الذُّلِّ عن  [وَثَاقَ]اللَّهُ رباق  [یُحِلُّ]وَ بنا یحمل  [رِقَابَكُمْ]

 تِكُمْ کَبَابِ حِطَّةِ بَنِی إِسْرَائِيلَ.کَهْفُكُمْ کَكَهْفِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَ نَحْنُ سَفِينَتُكُمْ کَسَفِينَةِ نُوحٍ وَ نَحْنُ بَابُ حِطَّ

 نوشتپی

( ممكن است اشكال شود که این تعبير چه ربطی به ظلم به خود دارد و اگر واقعا ظلم باشد با عصمت آنان چگونه 1)

رفتن در رسد منظور از این ظلم به خویش، نه ظلم اصطالحی و گناه، بلكه همان است که با قرار گشود. به نظر میجمع می

در این آیه را به « ظالم لنفسه»دهند؛ چنانكه از زید بن علی روایتی نقل شده که ميان مردم، خود را در معرض ظلم قرار می

 ( 157، ص2شواهد التنزیل لقواعد التفضيل، جکند )تفسير می« الْمُخْتَلِطُ مِنَّا بِالنَّاس»

                                                      
متن سعد السعود را اصل قرار داديم و موارد داخل كروشه تفاوتهاي نسخه تاويل هايي هست. . سند كامال همانند است اما در متن اندك تفاوت 1

 االيات است.

 . سند و متن حديث در تفسیر فرات تفاوتهاي مختصري دارد: 2

[ قَالَ: خَرَجْتُ حَاجّا  فَمَرَرْتُ بِأَبِي هْدِيِّ ]عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِیعِيِ [ مُعَنْعَنا  عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ النَّ]قَالَ حَدَّثَنَا[ فُرَاتٌ ]قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَكَمِ 

إِسْحَاقَ يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا  إِلَى آخِرِهِ قَالَ فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا يَقُولُ فِیهَا قَوْمُكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ

حَاقَ هَذِهِ وَ اللَّهِ لَنَا خَاصَّة  تُ فِدَاكَ فَمَا الَّذِي تَقُولُ أَنْتَ فِیهَا قَالَ يَا أَبَا إِسْنَزَلَتْ فِیهِمْ قَالَ فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ فَمَا يَحْزُنُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْ

مَا فِي النَّاسِ [ وَ الشَّهِیدُ مِنَّا َأهْلَ الْبَیْتِ وَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ الَّذِي فِیهِ فَعَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ َو الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ]عَلَیِْهمُ السَّلَامُ وَ الرِّضْوَانُ [ سابِقٌ بِالْخَیْراتِأَمَّا ]قَوْلُهُ 

فُكُّ يُقِیلُ اللَّهُ عَثْرَتَكُمْ وَ بِنَا يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَ بِنَا يَقْضِي اللَّهُ دُيُونَكُمْ وَ بِنَا يَوَ هُوَ مَغْفُورٌ لَهُ وَ أَمَّا الْمُقْتَصِدُ فَصَائِمٌ نَهَارَهُ وَ قَائِمٌ لَیْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ِإسْحَاقَ بِنَا 

الْكَهْفِ وَ نَحْنُ سَفِینَتُكُمْ كَسَفِینَةِ نُوحٍ وَ نَحْنُ بَابُ حِطَّتِكُمْ كَبَابِ حِطَّةِ بَنِي  اللَّهُ وَثَاقَ الذُّلِّ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ وَ بِنَا يَخْتِمُ وَ ]بِنَا[ يَفْتَحُ لَا بِكُمْ وَ نَحْنُ كَهْفُكُمْ كَأَصْحَابِ

 إِسْرَائِیلَ.

شواهد التنزيل لقواعد اينكه اين آيه مصداقش خود اهل بیت ع هستند يكي از معاني آيه است و اين معنا عالوه بر اين در كالم امام سجاد ع ).  3

 ( و امام رضا ع )( نیز آمده است.156، ص2التفضیل، ج
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عيون أخبار و امام رضا ع )( 156، ص2، ج)شواهد التنزیلالزم به ذکر است تطبيق آیه بر امامان، از زبان امام سجاد ع 

( نيز وارد شده؛ و البته این یكی از معانی آیه است چنانكه در روایات معصومين، این آیه بر مصادیق 229، ص1، جعالرضا 

 تواند صحيح باشد. ل یك لفظ در چند معنا همگی آنها میدیگري نيز تطبيق شده که از باب استعما

 تدبر

 «رَشَداً  أَمْرِنا مِنْ لَنا هَيِّئْ وَ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتِنا رَبَّنا فَقالُوا الْكَهْفِ إِلَی الْفِتْيَةُ أَوَي إِذْ( »1

)و  26تا  13کند و سپس در آیات می در این آیه و دو آیه بعد ابتدا کل داستان اصحاب کهف را به صورت خالصه بيان

دهد، در آیه بعد کاري که با آنان شد؛ و پردازد. در این آیه خالصه منطق آنان را شرح می( به تفصيل داستان می31بسا تا چه

 در آیه بعد هدف از این کار.

 در این آیه بر دو نكته تاکيد شده است:

شان هم دو هايم مناجات و درخواستشان از پروردگارشان؛ که درخواستیكی پناه بردن این جوانمردان بدان کهف؛ و دو

دهند آنان را در مسير رشد و صالح و اي از جوار خود خداوند؛ و اینكه کاري که انجام میچيز بود: دریافت رحمت ویژه

 هدایت قرار دهد.

 تاملی در سبك زندگی دینی

توان تمام اند؛ میه عنوان یك الگو براي زندگی مومنانه معرفی شدهاگر چنانچه در آیات بعد خواهيم دید اصحاب کهف ب

 زندگی مومنانه را در سه گام خالصه کرد:

 (2. پناه بردن به یك پناهگاه مشخص )تدبر1

 (7. در طلب رحمت ویژه خداوند بودن )تدبر2

 (8. تمام کارهاي خود را در مسير رشد حقيقی قرار دادن. )تدبر3

 

 ...« فَقالُوا الْكَهْفِ إِلَی الْفِتْيَةُ أَوَي إِذْ( »2

نشان داد که بقيه اقدامات « فـ»بر آن مقطعی از کار اصحاب کهف که اهميت ویژه دارد تاکيد کرد؛ و با حرف « إذ»با حرف 

 آنها و منطق آنها هم به خاطر همين مقطع بود.

 ؛«پناه بردن آنان به آن کهف»این مقطع عبارت است از: 

 یعنی یك غار و پناهگاه کامال معلوم و مشخص.« الكهف»بلكه « کهفٍ »و نفرمود 

 خواهد با این تعابير نشان دهد که در جهانی که:شاید می

 إِنَّهُ بيند و زیر نظر دارد )اي قرار گرفته که بدون اینكه او را ببينيم ما را میشيطانی هست که خود و لشكریانش در زاویه

 بَيْنِ  مِنْ لَآتِيَنَّهُمْ ثُمَّآورد )و از جلو و عقب و چپ و راست بر ما هجوم می (27؛ اعراف/تَرَوْنَهُمْ ال حَيْثُ مِنْ قَبيلُهُ وَ هُوَ یَراکُمْ

 ؛(17؛ اعراف/شَمائِلِهِمْ عَنْ وَ أَیْمانِهِمْ عَنْ وَ خَلْفِهِمْ مِنْ وَ أَیْدیهِمْ

 و آمدن انسان در این جهان، نه براي خوشگذرانی، بلكه براي گذراندن امتحانات و ابتالئات جدي بوده، 
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اش نداشته باشد کامال مشخصی در زندگی« کهف»اولين وظيفه یك انسان مومن یافتن یك کهف مطمئن است و تا انسان 

 بگوید....« ربنا »واقعا تواند رسد و نمیکه در او پناه بگيرد، کارش به هيچ سامانی نمی

( و تاکيد شده است که 4اند )حدیثاین امت معرفی شده« کهف»شاید بدین جهت است که در احادیث، امامان معصوم 

 71نخواهد برد. )مرحوم مجلسی  -اشحتی از نماز و روزه –کسی که والیت آنها را نداشته باشد هيچ سودي از اعمالش 

 گرد آورده است( 201-166ص ،27ج ،األنوار بحارحدیث را در این مورد در 

 

 «الْكَهْفِ إِلَی الْفِتْيَةُ أَوَي إِذْ( »3

 چرا؟«. فتيةٌ: جوانانی»استفاده کرد؛ و نه حتی « الفتية: آن جوانان»، از تعبير «هُم: آنها»یا ضمير « اصحاب الكهف»به جاي 

خواهد (، بلكه روحيه جوانی و جوانمردي است؛ و شاید می3، نه سن جوانی )حدیث«(فتی»)جمعِ « فتية»الف. منظور از 

اي داشته باشد؛ و تعبير معرفه آورد تا تاکيد کند که تواند در مسير زندگی دین گام بردارد که چنين روحيهنشان دهد کسی می

 ی که به غاري پناه برد. گروهی خاص و معين مد نظر است نه هر کس

 به تعبير دیگر،

 (145ص ،7ج نور، تفسير) .است الزم هجرت و آسایش و رفاه از گذشت جوانمردي، دین، حفظ براي

 ب. ...

 

 ...« رَبَّنا فَقالُوا الْكَهْفِ إِلَی الْفِتْيَةُ أَوَي إِذْ( »4

 بود. چرا؟« ربنا»آن جوانان وقتی بدان غار پناه بردند، اولين سخنشان 

الف. شاید می خواهد نشان دهد همان غار هم براي آنها حجاب نشد که دیگر خود را پناهگاه امن بيابند و دیگر نيازي 

 به پناه بردن به خداوند احساس نكنند.

 خورد.ب. نشان دهد تمام زندگی مومن بر اساس نگرش توحيدي و درك حضور پروردگار خود در زندگی رقم می

 کاري با نام خداوند شروه نشود ابتر است.ج. چون هر 

 د. ...

 

 ...« آتِنا رَبَّنا ... فَقالُوا الْفِتْيَةُ أَوَي إِذْ( »5

 (145ص ،7ج نور، تفسيراست. ) مؤثّر حرکت و تالش با همراه دعا

 

 «رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتِنا رَبَّنا فَقالُوا الْكَهْفِ إِلَی الْفِتْيَةُ أَوَي إِذْ( »6

اشاره « نكات ترجمه»اولين درخواست اصحاب کهف، دریافت رحمتی ویژه، آن هم از جوار خاص خداوند است )در 

 رود که آن چيز در نزد صاحب آن کامال حاضر و گویی به وي متصل است(. در جایی به کار می« لدن»شد که 
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کند( در قرآن کریم تنها یكبار ص خدا طلب می)که آن را از جوار خا« من لدنك»تقاضاي دریافت رحمت، آن هم با تعبير 

دیگر، و آن هم از زبان اولوااللبابی )صاحبان خرد( که راسخون در علم هستند آمده است که آن هم ناظر به دریافت هدایت 

و از این رو کامال محتمل است که آنان هدایت  (8عمران/؛ آلرَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ لَنا هَبْ وَا هَدَیْتَن إِذْ بَعْدَ قُلُوبَنا تُزِغْ ال رَبَّنااست )

 (247، ص13اي را از خداوند طلب می کرده اند )الميزان، جویژه

خواهد چنان در مسير خدا گام بردارد که نه تنها در برابر تمام انحرافات زمانه خود بایستد )جلسه در واقع، کسی که می

تواند به چيزي ( نمی2دد و جزء یاران ایشان قرار گيرد )جلسه قبل، حدیث( بلكه حتی با ظهور امام زمان ع برگر3قبل، حدیث

 جز رحمت و هدایتی الهی، آن هم از جایگاهی خيلی متصل به خداوند، تكيه کند.

 

 «رَشَداً  اأَمْرِن مِنْ لَنا هَيِّئْ وَ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتِنا رَبَّنا فَقالُوا الْكَهْفِ إِلَی الْفِتْيَةُ أَوَي إِذْ( »7

در جریان « )= رَشَد»سازي کند که از کارشان، تنها و تنها دومين درخواست اصحاب کهف، این بود که خداوند چنان زمينه

 رشد و صالح و هدایت قرار گرفتن( حاصل آید.

 شود که در جریان باشد. به وضعيت رُشدي گفته می« رَشَد»اشاره شد « نكات ترجمه»چنانكه در 

کردند، خواهد نشان دهد که آنان خود را دائما در مسير می دیدند؛ از هر کارشان رشدي پویا و در جریان طلب میمیشاید 

 و همواره درصدد این بودند که هدایتشان به سوي مقصد و مقصود بيشتر و بيشتر شود.

 

 «رَشَداً  أَمْرِنا مِنْ لَنا هَيِّئْ( »8

شدنی رَشَداً: براي ما در جریان رشد قرار گرفتن و هدایت لَنا هَيِّئْ»آوردند، نه صرفا گفتند را به زبان « من أمرنا»چرا تعبير 

 را دقيقا مشخص کردند؟« أمرنا»و نه مصداق « مهيا فرما

خواهند خواهد نشان دهد که اوال ما براي اینكه در مسير رشد قرار بگيریم کاري انجام می دهيم؛ و ثانيا از خدا میالف. می

 ه هر کاري که ما انجام می دهيم )جداي از این یا آن کار( ما را در مسير رشد قرار دهد.ک

 خواهند نشان دهند که رشد و هدایت انسان هم نيازمند عنایت الهی است و هم تالش خود.ب. می

اراده الهی در این  این جمله در آن واحد هم به اختيار و نقش خودشان در هدایت اشاره دارد )امرنا( و هم به امداد و

 لَنا: براي ما مهيا فرما(. هدایت )هَيِّئْ

 ج. ...
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 23/8/1396                             عَدَداً  سِنينَ الْكَهْفِ فِی آذانِهِمْ یعَلَ فَضَرَبْنا  11( آيه18( سوره كهف )592

 ترجمه

 ساليانی چند. پس در آن کهف بر گوشهاي آنان زدیم

 حدیث

 م صادق ع در بيان داستان اصحاب کهف روایت شده است:( از اما1

آلودگی را بر آنان مستولی کرد ...پس چون عصر شد وارد آن غار شدند و آن سگ هم با آنان بود؛ پس خداوند خواب

و اهل  پس خوابيدند تا اینكه خداوند آن پادشاه« .چند ساليانی زدیم آنان گوشهاي بر کهف آن در پس»همان گونه که فرمود: 

 مملكتش را به هالکت رساند و آن زمان رفت و زمان دیگر و قوم دیگري آمدند و سپس آنان بيدار شدند...

 33ص ،2ج القمی، تفسير

  قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَِبی عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِی فَحَدَّثَنِی إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ قَالَ

 فِی آذانِهِمْ عَلَی فَضَرَبْنا تَعَالَی اللَّهُ قَالَ  کَمَا -النُّعَاسَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ فَأَلْقَی -مَعَهُمْ الْكَلْبَ وَ الْكَهْفَ ذَلِكَ دَخَلُوا أَمْسَوْا . فَلَمَّا..

 -آخَرُونَ قَوْمٌ  وَ آخَرُ زَمَانٌ جَاءَ وَ الزَّمَانُ ذَلِكَ ذَهَبَ وَ -مَمْلَكَتِهِ أَهْلَ وَ الْمَلِكَ ذَلِكَ اللَّهُ أَهْلَكَ حَتَّی فَنَامُوا عَدَداً، سِنِينَ الْكَهْفِ

 انْتَبَهُوا ... ثُمَّ

 

 ( از امام صادق ع در ضمن روایت مفصلی آمده است:2

سيصد و نه سال  و خداوند از آن کسانی که مردند بسياري را به دنيا برگرداند؛ از جمله آنها اصحاب کهف بود که خداوند

آنان را ميراند و سپس در زمان کسانی آنان را برانگيخت که منكر برانگيخته شدن بودند، تا حجت را بر آنان تمام کند و قدرتش 

 را به آنان نشان دهد و بدانند که برانگيختن حق است.

 344ص ،2ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَی عن

 قَوْمٍ زَمَانِ فِی بَعَثَهُمْ  ثُمَّ تِسْعَةً وَ عَامٍ ثَلَاثَمِائَةِ اللَّهُ أَمَاتَهُمُ الْكَهْفِ أَصْحَابُ مِنْهُمْ  کَثِيرٌ خَلْقٌ مَاتَ مِمَّا الدُّنْيَا إِلَی رَجَعَ قَدْ وَ ...

 ...حَق الْبَعْثَ أَنَّ لِيَعْلَمُوا وَ قُدْرَتَهُ لِيُرِیَهُمْ وَ حُجَّتَهُمْ لِيَقْطَعَ الْبَعْثَ أَنْكَرُوا

 تدبر

 «عَدَداً سِنينَ الْكَهْفِ فِی آذانِهِمْ عَلَی فَضَرَبْنا( »1

( 2اند )مثال حدیثدانسته« ميراندن»را « هاي آنان زدیم: بر گوشآذانِهِمْ یعَلَ فَضَرَبْنا»اگرچه معدودي از روایات، مقصود از 

( چنانكه در روایات فراوان دیگري هم براي 1اند )حدیثقلمداد کرده« به خواب فرو بردیمشان»اما اغلب، آن را به معناي 
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( و درباره 942ص ،1ج جرائح،ال و الخرائج؛ 611ص ،2ج به کار رفته است )مثال:  الكافی،« بر گوشش زدن»تعبير « خوابيدن»

 هاي مختلفی شده است؛ از جمله:چرایی چنين تعبيري براي خوابيدن تحليل

هاي آنان را با خوابی که مانع یعنی گوش 3(696ص ،6ج البيان، است )مجمع« مسلط کردن خواب بر آنان»الف. به معناي 

رود با شنيدن صداست که از خواب بيدار ه به خواب میوارد شدن صدا در گوش آنان شود، مسدود کردیم؛ چرا که فردي ک

خواهد بفرماید که آنان نمردند، بلكه در حالت امن و راحتی به خواب رفته بودند و شود؛ و خداوند سبحان با این تعبير میمی

 4(698اي که دقيقا همان معنا را برساند، ندارد. )همان، صاین از تعابير بسيار فصيح قرآنی است که ترجمه

شد؛ یعنی آنان را در در تقدیر است؛ یعنی بر گوش آنان حجابی زدیم که مانع شنيدن آنها می« حجاب»ب. در اینجا کلمه 

چنان خواب سنگينی فرو بردیم که صداها بيدارشان نكند، همان طور که کسی که خوابش سنگين است با هيچ سر و صدایی 

« روي همسرش بنا کرد :امرأته یعل یبن »شود که ست همان طور که مثال گفته میشود؛ و چنين حذف مفعولی رایج ابيدار می

 5(705ص ،2ج )الكشاف،«. اي بنا کردروي ]قبر[ همسرش، قبه»که یعنی 

دهند که با کف دست یا انگشتان آرام آرام روي ج. شاید برگرفته باشد از کاري که مادران در مورد کودکشان انجام می

اي کم او را به خواب ببرند؛ و در واقع، این تعبير کنایه است از خواباندن با آرامش و از روي مهربانیزنند تا کممیگوش او 

 6(248ص ،13ج الميزان،خواباند. )اش را میهمانند مادري که بچه شيرخواره

 د ...

 

                                                      
 قَالَ  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ  ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْحَذَّاءِ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ الرَّقِّيِّ دَاوُدَ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ  عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ .  1

 بِالنُّعَاسِ  فَأَضْرِبُهُ عِبَادَتِي فِي نَفْسَهُ  فَیُتْعِبُ اللَّیَالِيَ لِيَ  فَیَتَهَجَّدُ  وِسَادِهِ لَذِيذِ  رُقَادِهِ مِنْ  فَیَقُومُ عِبَادَتِي فِي يَجْتَهِدُ  لَمَنْ  الْمُؤْمِنِینَ  عِبَادِيَ  مِنْ  إِنَّ وَ...  جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ

 عَلَیْه إِبْقَاء  وَ لَهُ مِنِّي نَظَرا  اللَّیْلَتَیْنِ وَ اللَّیْلَةَ
 فَلَمْ  فَنَامَ أُذُنَیْهِ عَلَى ضُرِبَ الْخَنْدَقِ يَوْمُ كَانَ  فَلَمَّا...  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عن خَلِیفَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ رَوَى الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنَ مُحَمَّدَ أَنَّ.  2

 أَصْبَحَ  حَتَّى يَسْتَیْقِظْ
: قطرب قال به اهلل ابتاله إذا بالفالج اهلل ضربه يقال الفصاحة في البالغ الكالم من هو و النوم علیهم سلطنا آذانهم على ضربنا معنى و معروف . الضرب 3

 :ضريرا كان و يعفر بن األسود قال التصرف من منعه إذا فالن يد على األمیر ضرب العرب كقول هو

 باألسداد األرض علي ضربت  أنني  لك أبا ال الحوادث من و

 ينتبه إنما النائم ألن كثیرة سنین إلیها األصوات نفوذ على الغالب بالنوم آذانهم سددنا و دعاءهم فأجبنا تأويله و عدد ذات سنین أنمناهم معناه.  4

 يترجم أن يمكن ال التي القرآن لغات فصیح من هذا و نفس جمام و راحة و أمن في نیاما كانوا و يموتوا لم أنهم على بذلك سبحانه دل و الصوت بسماع

 اللفظ يوافق بمعنى

 به يصاح نومه في المستثقل ترى كما األصوات، فیها تنبههم ال ثقیلة إنامة أنمناهم: يعنى تسمع، أن من حجابا علیها ضربنا أى آذانِهِمْ عَلَى فَضَرَبْنا.  5

 .القبة علیها بنى: يريدون امرأته، على بنى: يقال كما الحجاب هو الذي المفعول فحذف يستنبه، ال و يسمع فال
 إنامة عند النساء تصنعه ما إلى إشارة يكون أن هو و: يذكروه لم إن و ثالث معنى هنا و؛ الزمخشري ذكره مما أبلغ المعنى من]= الطبرسي[  ذكره ما.  6

 معدودة سنین إنامتهم عن كناية فالجملة بذلك النوم فیأخذه علیه حاسته لتتجمع نعیما دقا علیها األنامل أو األكف بدق أذنه على الضرب من غالبا الصبي

 .الرضیع بطفلها المرضع األم تفعل كما حنان و بشفقة
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 ...« آذانِهِمْ عَلَی نا؛ فَضَرَبْرَشَداً أَمْرِنا مِنْ لَنا هَيِّئْ ... رَبَّنا فَقالُوا( »2

به جمله قبل وصل کرد؛ یعنی این را نتيجه جمله « فـ»هاي آنان زدیم( را با حرف این کاري که خدا با آنان کرد )بر گوش

 قبل دانست: 

 آنان تقاضا کردند که خدا در کارشان رشدي قرار دهد، پس خدا آنان را به خوابی عميق فرو برد.

دهد، گاه به قدري پيچيده است که خود شخص نه احتمالش و هدایت و صالح انسان انجام میتدبيري که خدا براي رشد 

 کند!دهد و نه حتی تا مدتی آن را باور میرا می

 دهد.برد کار او را سامان میسپارد و خدا از راهی که او گمانش را هم نمیکسی که خدا را واقعا باور کند، خود را به او می

 اوست تدبير از هم تدبيرت گرچه  دوست  پيش را خود تدبير این افكن

 کاشتَست اول که روید آن آخر  افراشتَست  حق که دارد آن کار،

 دوستدار اي دوستی اسير چون  بِكار  او براي از کاري، هرچه

 هيچ هيچَست حق، کار نه آن هرچه   مپيچ  او کار و دزد نفس گرد

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

 

 «فَضَرَبْنا ... الْكَهْفِ یإِلَ الْفِتْيَةُ يأَوَ»( 3

 (145، ص7)تفسير نور، ج. است یاله يامدادها دریافت يزمينه خدا، يبرا قيام و هجرت

 

 

 24/8/1396                    أَمَداً لَبِثُوا لِما یأَحْص الْحِزْبَيْنِ أَيُّ لِنَعْلَمَ بَعَثْناهُمْ ثُمَّ  12( آيه18وره كهف )( س593

 ترجمه

 مدتی را که درنگ کردند. سپس آنان را برانگختيم تا معلوم کنيم کدام از آن دو جماعت ]بهتر[ حساب کردند

 ای و نحوینکات ترجمه

 «بَعَث نا»

 تفاوت آن مورد با متناسب که است کردن روانه کاري یا چيزي جانب به و برانگيختن معناي به «بعث» ماده  بيان شدقبال 

 رفته است  کار به نبوت مقام به شخصی برگزیدن مردگان احياي مورد درو در قرآن کریم غالبا  کند،می

 (؛ aaraf-http://yekaye.ir/al-7-14/ 234جلسه )

 (249، ص13و در این آیه به قرینه آیه قبل، در مورد بيدار کردن از خواب به کار رفته است )الميزان، ج

 «ال حِز بَی نِ»

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14/
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. درباره اینكه در کارشان باشد، داللت دارد بر جمع شدن و جماعتی که یك غلظت و شدتی« حزب»ماده قبال بيان شد که 

 شاءاهلل در نكات تدبري توضيحاتی ارائه خواهد شد.در این آیه چيست ان« دو حزب»مقصود از 

 (/ahzab-http://yekaye.ir/al-33-20 439جلسه )

 «یأَح ص»

قدند که در اصل در سه معناي متفاوت به کار رفته است: یكی ممانعت کردن و بازداشتن برخی معت« حصی»در مورد ماده 

، دیگري شمردن و حساب چيزي را داشتن، و سومی به معناي «(ي»آید، نه می« و»)که البته در این حالت غالبا با حرف عله 

اند که دانسته و وجه تسميه آن را این معرفی کرده می باشد را از همين ماده سوم« عقل»که به معناي « حصاة»سنگریزه، و کلمه 

 (. 70ص ،2ج اللغة، المقایيس در آن قوت و شدت است )معجم

را « حصی»اند و معناي اصلی ماده دانسته«( حصی»)و متفاوت با ماده « حصو»برخی معناي اول را ظاهرا مربوط به ماده 

اند که آنان براي شمارش ه معناي سنگریزه با این معنا را در این دانستهب« حصا»معرفی کرده و ارتباط کلمه « شمارش به عدد»

 ألفاظ کنند( )مفرداتکردند )همان گونه که امروز افراد در ابتداي آموزش اعداد از انگشتان استفاده میاز سنگریزه استفاده می

 (240ص القرآن،

اند و معتقدند هر سه معناي فوق به این دانسته« لبیضبط و احاطع علمی کامل به مط»برخی هم معناي اصلی این ماده 

شود؛ شمارش دقيق در جایی است که است که مانع دسترسی غير به يء مورد نظر می« ضبط»هاي گردد: منع، از الزمهبرمی

باشد، و  رود که در یك محل جمع و ضبط شدههم در جایی به کار می« هاحصاة: سنگریزه»احاطه کامل به شیء باشد؛ تعبير 

 ناميده شده است. )التحقيق« حصی»یا « حصا»عقل هم از این جهت که ضبط کننده و حافظ صالح و خير براي انسان است، 

 (238ص ،2ج الكریم، القرآن کلمات فی

در این آیه دو احتمال مطرح شده است: یكی فعل ماضی در باب افعال باشد )احصا کرد(؛ و دیگري « أحصی»درباره 

 (697ص ،6ج البيان، مجمعتر است( )و در مقام خبر )= شمارنده« فضيلت أفعل»

بار به کار رفته است؛ که این استعمال همواره به صورت فعل باب افعال )أحصی  11در قرآن کریم جمعا « حصی»ماده 

 مد نظر باشد.« افعل تفضيل»اند به صورت یُحصی( بوده، غير از آیه حاضر که برخی احتمال داده

 «لَبِثُوا»

 .است کردن درنگ و مكث معناي به «لبث» مادهقبال بيان شد که 

 (/ahzab-http://yekaye.ir/al-33-14  433)جلسه 

 «أَمَداً»

 اللغة، المقایيس معجماست )و پایان زمان « غایت»کلمه واحدي است که هيچ مشتقی از آن وجود ندارد و به معناي  «أمد»

روند، با این تفاوت که ابد در جایی به به هم نزدیكند و هر دو در مورد زمان به کار می« أبد»(. این کلمه و کلمه 137ص ،1ج

رود که زمان حد نهایت نداشته باشد؛ اما أمد در جایی است که آن زمان حدي داشته باشد که غالبا به صورت نكره کار می

اش مشحص است؛ و د که داللت دارد که آن پایانش مجهول است، و وقتی به صورت مضاف بياید )أمدِ کذا( محدودهآیمی

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-20/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-20/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-20/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-14/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-14/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-14/
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گویند اما کلمه زمان عام است و در مورد ابتداي را فقط براي پایان زمان می« أمد»هم در این است که « زمان»با « أمد»تفاوت 

 1.(88، صنالقرآ ألفاظ مفردات)رود زمان هم به کار می

 ( است.16)حدید/« دالْأَمَ »بار در قرآن کریم به کار رفته است که سه بار آن به صورت نكره و یكبار به صورت  4این ماده 

 «أَمَداً لَبِثُوا لِما أَح صی»

 به چند صورت ممكن است:« أَمَداً لَبِثُوا لِما أَحْصی»تحليل نحوي عبارت 

 (364ص ،11ج القرآن )تفسير قرطبی(، ألحكام )مفعول( )نظر ابوعلی، به نقل از الجامع أَمَداً + )فعل ماضی( أَحْصی

 (364ص ،11ج )تمييز( )نظر فراء، به نقل از تفسير قرطبی، أَمَداً + )فعل ماضی( أَحْصی

 (364ص ،11ج )ظرف( )نظر زجاج، به نقل از تفسير قرطبی، أَمَداً + )فعل ماضی( أَحْصی

توان اند که میدانسته شده است؛ اما طبري نقل کرده است که برخی گفته« أحصی»متعلق به فعل « مَداًأَ»فوق،  در همه موارد

 2(713ص ،15ج القرآن، تفسير فی البيان جامعدانست. )« لبثوا»را متعلق به فعل « مَداً أَ»

را باز متعلق به « أمدا»توان را افعل تفضيل دانست که در این حالت نيز می«  أَحْصی »توان همچنين چنانكه اشاره شد می

 (544ص ،5ج بيانه، و القرآن إعرابآن دانست و شبيه سه حالت فوق بر همين اساس نيز مطرح شده است )

( و هم متعلق به 544ص ،5ج بيانه، و القرآن إعرابدانست )مثال « أَحْصی»را هم می توان متعلق به « لَبِثُوا لِما»همچنين 

 (146ص ،15ج القرآن، إعراب فی الجدول)« أَمَداً»حال محذوفِ 

توانيد مراجعه کنيد به: اي بين علماي نحو رقم زده است که براي تفصيل آن میهاي جديتحليل نحوي این عبارت بحث

 1484-146ص ،7ج المحيط، و البحر 6973ص ،6ج البيان، مجمع

                                                      
 توضیح مختصري از اين كلمه گذشت. /http://yekaye.ir/al-hadeed-057-16 79. در جلسه 1
 هو هذا و. لبثهم لقدر عددا أصوب الحزبین أي: قیل كأنه أَحْصى قوله من التفسیر على منصوبا يكون أن أحدهما: وجهان أَمَدا   قوله نصب في و.  2

 للبثهم أحصى الحزبین أي: قال كأنه علیه، لَبِثُوا قوله بوقوع منصوبا يكون أن: اآلخر و. جاء بذلك التفسیر أهل تفسیر ألن بالصواب، ذلك في الوجهین أولى

 غاي

 أحصى هؤالء أ لنعلم قال كأنه أحصى فیه العامل فیكون أمدا أحصى على( اآلخر و) التمییز( أحدهما) نوعین على منصوب أمدا و[ الزجاج] قال و.  3

 التمییز على انتصابه إن: علي أبو قال األمد في للبثهم أحصى الحزبین أي المعنى فیكون بلما متعلقا أحصى يكون و بلبثوا منصوبا يكون و هؤالء أم لألمد

 أفعل بمعنى أحصى يكون أن يجوز فال أعلم و أحسن نحو أفعل أو ماضیا فعال يكون أن على أحصى يحمل أن من يخلو ال ألنه ذلك و مستقیم غیر عندي

 أما و كذا من أفعل هو فیه يقال ال يفعل أفعل و نَسُوهُ وَ اللَّهُ أَحْصاهُ التنزيل في و يحصي أحصى يقال أنه( أحدهما) وجهین من للماضي مثال غیر و كذا من

 هو قولهم نحو في التمییز على ينتصب ما إن( اآلخر و) علیه يقاس ال و يحفظ أن حكمه الذي النادر الشاذ فمن الدرهم أعطاه ما و بالخیر أواله ما قولهم

 هو لیس األمد أن ترى ال أ كذلك اآلية في ما لیس و عز الذي هو العلم و كثر الذي هو المال أن ترى ال أ فاعال المعنى في يكون علما أعز و ماال أكثر

 به مفعول بأنه منتصبا هذا على األمد فیكون للبثهم أمدا أحصى الحزبین أي لنعلم المعنى كان ماضیا كان إذا و األسماء هذه حد عن خارج فهو أحصى الذي

 .أحصى فیه العامل و
 و الزجّاج اختار و. تمییز أَمَدا  و تفضیل أفعل يكون أن و به، مفعول أَمَدا  و مصدرية ما و ماضیا، فعال يكون أن البقاء أبو و الحوفي جوز أَحْصي . و 4

 من بناء كان للمبالغة كان إذا أَحْصي بأن هذا رجحوا و ماضیا، فعال تكون أن عطیة ابن و الزمخشري و الفارسي اختار و للتفضیل أفعل يكون أن التبريزي

http://yekaye.ir/al-hadeed-057-16/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-16/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-16/
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 اختالف قرائت

 المحيط، البحرقرائت کرده است. )« ليعلم»اند اما در قرائات شاذه، زهري به صورت قرائت کرده« لِنَعْلَمَ»عموما به صورت 

 1(146ص ،7ج

                                                      
 ابن خلط و فیجوز، الرباعي من كثر قد إنه: إسحاق أبو يقول و. يقاس ال شاذ الجرب من أعدي و للمعروف أواله ما و أعطاه ما أن عندهم و الثالثي، غیر

 أفعل كلها هذه و: قال. أضیع سواها لما فهو و. اللبن من أبیض ماؤه و القار من أسود هي و للخیر آتاه و للمال أعطاه ما الرباعي من بني فیما فأورد عطیة

 و سیبويه، كالم ظاهر هو و مطلقا منه يبني مذاهب ثالثة للتفضیل و للتعجب أفعل بناء في و. الرباعي من بناؤهما لیس أبیض و أسود و. انتهي الرباعي من

 أظلم و األمر كأشكل النقل لغیر أو يجوز، فال. للنقل الهمزة تكون أن بین التفصیل و الشذوذ علي حمل ورد ما و مطلقا منه يبني ال و ألفاظ منه جاءت قد

 .اللیل هذا أظلم ما و المسألة، هذه أشكل ما تقول أن فیجوز اللیل

 الْحِزْبَیْنِ أَيُّ يكون أن جاز للتفضیل اسم أَحْصي بأن قلنا إذا و النحو، كتب في مذكورة المذاهب هذه دالئل و. أصحابنا من عصفور ابن اختیار هذا و

 لَبِثُوا لِما أَحْصي هو الذي الفريق لیعلم التقدير و صلتها، صدر حذف مضافة أَيُّ كون هو و فیه، البناء جواز شرط لوجود سیبويه مذهب علي مبینا موصوال

 فال موصولة أَيُّ جعل تقدير علي بنفسه صلة الفعل لوقوع صلتها صدر يحذف لم ذاك إذ ألنه ذلك امتنع ماضیا فعال كان إذا و يحصوا، لم الذين من أَمَدا 

 .صلتها صدر حذف يكون أن هو و شرطها، تمام فات ألنه بناؤها يجوز

 نحو و بقیاس، لیس المجرد الثالثي غیر من بناءه أن ذلك و السديد، بالوجه لیس: قلت التفضیل؟ أفعل من جعله فیمن تقول فما: قلت فإن: قال و

 يعمل، ال فأفعل بأفعل ينصب أن إما يخلو ال أَمَدا  ألن و به، فكیف ممتنع القرآن غیر في الشاذ علي القیاس و شاذ، المذلق ابن من أفلس و الجرب، من أعدي

 :قوله في أضمر كما أَحْصي علیه يدل فعل بإضمار أنصبه أني زعمت فإن المعني، علیه يسد فال بلبثوا ينصب أن إما و

 تقديره إلي مضطرا رجعت ثم فعال أَحْصي يكون أن أبیت حیث قريب هو و المتناول أبعدت فقد القوانس يضرب علي القوانسا بالسیوف منا اضرب و

 أن و إسحاق أبي مذهب أنه و مطلقا أفعل من بنائه جواز سیبويه مذهب ظاهر أن ذكرنا قد و عليّ، أبي مذهب فهو الشذوذ دعواه أما. انتهي إضماره و

 هكذا و تمییز أَمَدا  و التمییز، في يعمل فإنه بصحیح لیس يعمل ال فافعل قوله أما و. للنقل لیست أَحْصي في الهمزة و. غیره قول و عصفور ابن اختیار التفصیل

 بلبثوا ينصب أن إما و: قوله أما و. به مفعوال به يعر لم و سیفا، للهام أقطع زيد و سیفا، الناس أقطع زيدا: تقول كما للتفضیل، أفعل أَحْصي أن زعم من أعربه

 . انتهي متجه غیر هذا و:عطیة ابن قال. بلبثوا أَمَدا  نصب إلي الطبري ذهب فقد سديدا يكون ال أي المعني علیه يسد فال

 علي منتصب أَمَدا  و الذي بمعني ما و الحقیقة، علي المدة أمد في غاية للمدة أن حیث من المدة عن عبارة يكون و الغاية هو األمد أن ذلك يتجه قد و

 و رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ  اللَّهُ  يَفْتَحِ ما آيَةٍ مِنْ نَنْسَخْ ما كقوله لَبِثُوا لِما لفظ في أنهم لما تفسیرا أمد من يصیر و مدة، أي أمد من لَبِثُوا لما تقديره و الحرف، إسقاط

 أفعل أن في الكوفیین مذهب يسلك أن ذلك لقائل ألنه الزعم هذا إلي يحتاج ال: فیقول آخره إلي زعمت فإن: قوله أما و. الفعل إلیه وصل الحرف سقط لما

 النحويین بعض ذهب لذلك و البصريین، قول القوانس بضرب تأويله إنما و به، المفعول نصب باضرب منصوب عندهم فالقوانس به، المفعول ينتصب التفضیل

 ألن صحیحا معناه يكون و نقیسه لكنا القوانسا بالسیوف منا اضرب و: مثل وجود كثر لو و به، المفعول نصب بأعلم منصوبة من «يَضِلُّ مَنْ  أَعْلَمُ قوله أن إلي

 غیرنا ضرب علي القوانسا بالسیوف ضربنا يزيد المعني أن تري أال التضمین، بذلك فیعمل المصدر معني مضمن التفضیل أفعل
 هو و لیعلم ءقري و الكشاف في و. األخفش حكاه الْحِزْبَیْنِ  أَيُّ لیعلم خالوية ابن كتاب في و بالیاء الزهري قرأ و بالنون، لِنَعْلَمَ : الجمهور قرأ . و 1

 من خرج التفات ذلك أن فیظهر لنعلم قراءة فأما. انتهي يعلم مفعول أنه كما الجملة مضمون يعلم فاعل و إلیه، يعلم بإسناد ال باإلبتداء ارتفاعه ألن عنه معلق

 لیعلم التقدير و علیه، المعني لداللة محذوف األول المفعول أن فیظهر لیعلم أما و سواء، بالنون لِنَعْلَمَ معني و معناها فیكون الغیبة، ضمیر إلي المتكلم ضمیر

 علي ذكر ما يجوز فال الكشاف في ما أما و. معلق لیعلم و الثالث، و الثاني يعلم مفعولي موضع في الخبر و االبتداء من الجملة و. الْحِزْبَیْنِ أَيُّ الناس اللّه

 ال الجمل من غیرها و الجملة تلك أن فكما الفاعل، مقام قائم هو و فاعله يسمي ال الذي المفعول موضع في تكون ذاك إذ الجملة ألن البصريین مذهب
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 حدیث

 از امام باقر ع روایت شده است: (1

کردند، زمين را مملو اي که اصحاب کهف در کهفشان درنگ کند همان اندازهسال حكومت می 309السالم همانا قائم عليه

کند[ گشاید ]فتح میسازد آن طور که پر از ظلم و جور شده بود و خداوند شرق و غرب زمين را براي او میاز عدل و قسط می

... 

 4561، ص)طبري( دالئل اإلمامة؛ 116، ص)للطبرسی( تاج المواليد؛ 474ص ،الغيبة )للطوسی(

ائِمَ یَمْلِكُ بْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَ  الْفَضْل  وَ عَنْ

 شَرْقَ  لَهُ اللَّهُ یَفْتَحُ وَ کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً  ثَلَاثَمِائَةٍ وَ تِسْعَ سِنِينَ کَمَا لَِبثَ أَهُْل الْكَهْفِ فِی کَهْفِهِمْ یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً

 2... غَرْبَهَا وَ الْأَرْضِ

 تدبر

 «لِما لَبِثُوا أَمَداً  یأَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْص( »1

 ها مطرح شده است:درباره اینكه مقصود از این دو حزب کيستند، این دیدگاه

همين سوره  19ایم اختالف نظر داشتند و آیه و در مورد اینكه چقدر اینجا بودهالف. خود اصحاب کهف دو گروه شدند 

، 13موید این معناست. )الميزان، ج...« : این چنين آنان را برانگيختيم تا از همدیگر بپرسند بَيْنَهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَعَثْناهُمْ کَذلِكَ)

توان را می 19تفصيل داستان باشد و لذا آیه 21تا  13ن و آیات خالصه داستا 12-9رسد آیات( بویژه که به نظر می249ص

 (146ص ،7ج المحيط، دانست )البحر 12دقيقا شرح همين آیه

 ب. این دو گروه در ميان قوم اصحاب کهف بودند؛ که در این زمينه هم چند نظر است:

هاي خود اینكه از زمانی که آنها از خانه . آنها دو حزب مومن و کافر در ميان قوم اصحاب کهف بودند، که در مورد1ب.

اند و خداوند آنها را برانگيخت تا خودشان دقيقا این مدت را خارج شدند تا کنون مدتش چه اندازه شده است اختالف داشته

 (698، ص6البيان، جمعلوم کنند. )مجمع

                                                      
 إن إلّا يجوز ال أنه: الثاني و .مطلقا اللفظیة الجملة إلي اإلسناد يجوز أنه: أحدهما :مذهبان للكوفیین و. عنه ناب ما مقام يقوم ال فكذلك الفاعل مقام تقوم

 .تعلیقه يصح مما كان
 . در دالئل االمامه هم سند متفاوت است و هم حديث، قبل و بعدي دارد: 1

نَ الْمَدَائِنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَشِیرٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حُمْرَا

بِثَ أَصْحَابُ الْكَهْفِ فِي َكهْفِهِمْ، يَمْلَأُ الَْأرْضَ عَدْل ا َو  وَ تِسْعَ سِنِینَ، كَمَا لَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ )عَلَیْهِ السَّلَامُ(، قَالَ: ...فَقَالَ: إِنَّ الْقَائِمَ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( لَیَمْلِكُ ثَلَاثَمِائَةٍ

اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(، يَسِیرُ بِسِیرَةِ سُلَیْمَانَ  يإِلَّا دَيْنُ مُحَمَّدٍ )صَلَّ يلَا يُرَ يقِسْطا  كَمَا مُلِئَتْ ظُلْما  وَ جَوْرا ، وَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَیْهِ شَرْقَ الْأَرْضِ وَ غَرْبَهَا، يُقْتَلُ النَّاسُ حَتَّ

 لَهُ الْأَرْضُ، فَیُوحِي اللَّهُ إِلَیْهِ، فَیَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّه يبْنِ دَاوُدَ )عَلَیْهِمَا السَّلَامُ(، يَدْعُو الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ فَیُجِیبَانِهِ، وَ تُطْوَ

 ى لَا يَبْقَى إِلَّا دِينُ مُحَمَّدٍ ص يَسِیرُ بِسِیرَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُد.وَ يَقْتُلُ النَّاسَ حَتَّ.  2
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روه هم مومنان بودند و هم کافران )مجاهد، . اینها دو گروه در آن قوم بودند که اختالف نظر داشتند؛ و در هر دو گ2ب.

 (146ص ،7ج المحيط، به نقل از البحر

 (146ص ،7ج المحيط، . هر دو گروه از مومنان آن قوم بودند )فراء، به نقل از البحر3ب.

 ست(اش معلوم ني. هر دو گروه از کافران بودند. )این دیدگاه در بسياري از تفاسير نقل قول شده، اما گوینده4ب.

دانستند، و دیگري مردم زمان برانگيخته شدنشان هستند اند که مدت درنگ خود را کوتاه میج. یكی خود اصحاب کهف

 (146ص ،7ج المحيط، البحرعطيه، به نقل از ابن)اي که بر آنها گذشته است اطالع داشتند. که از زمان واقعی

عباس، به نقل ن زمان حكومت آن شهر را برعهده داشتند. )ابناند و دیگري سالطينی که در آد. یكی خود اصحاب کهف

 (146ص ،7ج المحيط، از البحر

ه. آن دسته از یهود و مسيحيانی که این سواالت را به قریش آموختند تا از پيامبر ص بپرسند )توضيح در: شأن نزول 

کند. )سدي، به نقل از و آیه بدانها اشاره می( بين خودشان در مورد مدت باقی ماندن اصحاب کهف اختالف داشتند 590جلسه

 (146ص ،7ج المحيط، البحر

: آیا شما اللَّه أَمِ أَعْلَمُ أَنْتُمْ أَ»و. با توجه به اینكه خداوند در جایی بين علم خودش و ما مقایسه کرده و فرموده است 

تر است ا: بگو خدا عالملَبِثُو بِمَا أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ»وده است فرم 26و خود خداوند هم در پایان این داستان در آیه« داناترید یا خدا؟

اند از مدت آنان باخبرند. منظور از دو حزب، خود خداوند است در قبال مردمانی که ادعا کرده 1«بدانچه که درنگ کردند

 (.146ص ،7ج المحيط، بحر، به نقل از البحر)ابن

  

 «لِما لَبِثُوا أَمَداً ی أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ( »2

هم  19داند. در آیه در این آیه غایت برانگخيتن آنان را معلوم کردن این دانسته که چه کسی زمان درنگ آنان را دقيقتر می

 ت.داند که آن سوال هم درباره مدت زمان درنگ آنهاسغایت برانگيختن آنان را وقوع سوال بين آنها می

دانستن دقيقِ مدت زمان درنگ آنها چه اهميتی دارد که به عنوان غایتِ برانگيختن آنها مطرح شده است تا حدي که 

 کند؟اختالف در آن، دو عده را در حد دو حزب از هم جدا می

احتمال اول را یكی شود که اي براي این سوال نيافتم و صرفا چند احتمال مطرح میکنندهحقيقت این است که پاسخ قانع

 فرستد ارسال کند.از اساتيدم مطرح کردند؛ و ممنون خواهم شد اگر کسی احتمال دیگري به ذهنش می

خواهد به اشراف روح آنها بر ، بندالف( شاید می1الف. اگر دو حزب را دو گروه در خود اصحاب کهف بدانيم )تدبر

جهت شبيه است به اختالف نظري که بين مجرمان در روز قيامت در زمان در حالت خواب ]یا مرگ[ اشاره کند؛ و از این 

را « کسانی که بدانها علم و ایمان داده شده»آید و خداوند پاسخ خصوص مدت درنگشان ]در دنيا، یا در عالم برزخ[ پيش می

 وَ  الْعِلْمَ أُوتُواْ الَّذِینَ قَالَ یُؤْفَكُونَ؛ وَ کاَنُواْ کَذَالِكَ  سَاعَةٍ يرَغَ لَبِثُواْ مَا الْمُجْرِمُونَ یُقْسِمُ السَّاعَةُ تَقُومُ یَوْمَ کند: وَمهم قلمداد می

                                                      
 جوابشان( مجاهد) برخي و ندارد؛ آنان درنگ میزان از اطالعي هیچكس كه بودند معتقد( قتادهابن) مفسران از برخي اخیر آيه اين خاطر به.  1

 (146ص ،7ج المحیط، البحر. )شد مرتفع ترديدها و شك ، شدند برانگیخته اينان وقتي و بوده آنان برانگیختن از قبل به ناظر اين كه اندداده
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 بَعْضَ  وْأَ یَوْمًا لَبِثْنَا سِنِينَ؛ قَالُواْ عَدَدَ الْأَرْضِ فىِ لَبِثْتُمْ کَمْ قَالَ»( ویا 56-55الْبَعْث )روم/ یَوْمِ إِلىَ اللَّهِ کِتَابِ فىِ لَبِثْتُمْ لَقَدْ الْایمَانَ

 (113-112الْعَادِّینَ؛ مومنون/ فَسْئَلِ یَوْمٍ

پنداریم؛ در حالی که این زمان به ازاي این عالم است؛ و ب. ما زندگی و زمانی در دنيا داریم که این را زمان مطلق می

شود ان دنيوي برچيده میهاي دیگري براي انسان ممكن است پيش آید؛ چنانكه در قيامت بساط زممتناسب با عوالم دیگر، زمان

یابد. اگر توجه کنيم که برانگيختن اصحاب کهف شاهدي بر قيامت بوده است، و انسان از افقی باالتر بر این زمان احاطه می

خواهد داللت کند، و شاید در این افق است بسا این شاهد نه فقط بر اصل قيامت، بلكه بر نحوه احاطه زمانی قيامت هم میچه

، در واقع، سوال از این است که چه کسی نحوه «چه کسی زمان درنگ اینان را دقيقتر شمارش کرده»ین سوال که که طرح ا

 تواند بفهمد.احاطه قيامت بر دنيا را بهتر می

نه مطلق زمان، بلكه تاکيد بر پایان زمان است )نكات ترجمه( و سوال این است که کدام حزب، پایان این درنگ « أمد»ج. 

خواهد برتري اند و خداوند میاند که از پایان این واقعه خبر داشتهداند. گویی از همان ابتدا برخی بودهق ]یا دقيقتر[ میرا دقي

 آنان بر دیگران را نشان دهد.

 د. ...

 :1تبصره

و حزب( )و بلكه: د« حزب»شود، این است که بار معنایی کلمه یكی از نكاتی که موجب تضعيف تمامی این احتماالت می

کرد؛ در حالی که آمدن هيچ فرقی نمی« أیُّهُم: کدام از آنها»فرمود جدي گرفته نشده است؛ یعنی تمام توضيحات فوق اگر می

 کند.آن هم با الف و الم معرفه منظور خاصی را در آیه تعقيب می« حزب»کلمه 

 : 2تبصره

دانسته شده که مقصود از کهف، امامان، به ویژه امام زمان ع این تعابير موید آن « اصحاب کهف در آینه والیت»در کتاب 

و مقصود از درنگ در کهف، درنگی است که یاران خاص ایشان در دوره غيبت دارند. محال نيست که یكی از تاویالت باطنی 

اي که اینكه معانی این آیه همين باشد اما براي نسبت دادن این معنا به آیه باید شاهد و دليل موجهی داشته باشيم و صرف

 شود که لزوما این معنا مد نظر بوده باشد مادام که هيچ شاهد و دليلی اقامه نشود.کننده نيست، دليل نمیاند قانعدیگران گفته

 

 «لِما لَبِثُوا أَمَداً یثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْص( »3

 حکایت

آساي اميرالمومنين ع و برخی از اصحاب پيامبر ص با اصحاب کهف گذشت. در ر معجزهحكایتی از دیدا 590در جلسه 

منابع شيعه درباره آن دیدار همان مقدار آمده بود که گذشت. اما در منابع اهل سنت، قبل از اینكه آنان از اصحاب کهف جدا 

 شوند این مطالب هم نقل شده است:

 بن عبداهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم به شما سالم رساند.  بدانان گفته شد: همانا پيامبر خدا محمد
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]اصحاب کهف[ گفتند: بر محمد رسول خدا ص سالم، مادامی که آسمانها و زمين برقرار است؛ و نيز بر شما که این را 

 ابالغ کردید. 

تند و تا آخرالزمان که سپس همگی به حضرت محمد ص ایمان آوردند و دین اسالم را پذیرفتند و به بسترهاي خود رف

کند و خداوند دوباره آنان را زنده شود که حضرت مهدي ع بر آنان سالم میحضرت مهدي ع خروج کند آرميدند؛ و گفته می

 خواهد کرد ...

 3901، ص10، ج)قرطبی( الجامع ألحكام القرآن؛ 157، ص6، ج)ثعالبی( الكشف و البيان عن تفسير القرآن

 

 

 25/8/1396 يهُد زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ نَحْنُ  13( آيه18( سوره كهف )594

 ترجمه

اند جوانمردانی که به پروردگارشان ایمان آوردند و به آنان هدایتی کنيم؛ همانا آنانما واقعه آنان را به حق بر تو حكایت 

 افزودیم.

 نکات ترجمه

 «نَقُصُّ»

 موسی مادر وقتی چنانكه ،«چيزي پيگيري و تتبع» بر دارد داللت ماده این اصل که است «قصص» ماده قبال بيان شد که

 به «قُصِّيه» تعبير کند پيگيري را وي کار و کند تعقيب را وي که کند سفارش دخترش به خواهدمی و اندازدمی دریا به را وي

 اشتسميه وجه است ممكن نيز و آید،می هم پی در مطالبش چون گویند «قصص» را طوالنی اخبار و ؛(11/قصص. )بردمی کار

 .اندشده واقع هم پی در آنها که است اموري از خبر که باشد جهت این از

 (/aaraf-http://yekaye.ir/al-7-35 255)جلسه

 «نَبَأَهُم »

 در اساس همين بر که باشدمی «دیگر جاي به جایی از چيزي انتقال» معناي به اصل در «نبأ» مادهقبال توضيح داده شد که 

 زیاد فایده داراي باشد، مهم: باشد داشته شرط سه که خبري بلكه خبري، هر نه البته و است رفته کار به هم دادن «خبر» مورد

 نكته، این بر عالوه ،«خبر» و «نبأ» تفاوت در و. کند پيدا قوي گمان یا یقين آن، شنيدن راث بر انسان که باشد طوري به و باشد

                                                      
 األرض، و السماوات دامت ما السالم اهلل رسول محمد على: فقالوا. السالم علیكم يقرأ سلّم و علیه اللّه صلّى اهلل عبد ابن محمد اهلل نبي إنّ: فقالوا.  1

 منا اهلل رسول محمدا أقرئوا: قالوا و اإلسالم، دين قبلوا و سلّم، و آله و علیه اللّه صلّى بمحمد فآمنوا يتحدثون، بأجمعهم جلسوا ثمّ. بلّغتم بما علیكم و

 ثُمَّ  لَهُ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  فَیُحْیِیهِمُ عَلَیْهِمْ يُسَلِّمُ ع الْمَهْدِيَّ إِنَّ يُقَالَ  وَ ع الْمَهْدِيِّ خُرُوجِ عِنْدَ  الزَّمَانِ آخِرِ إِلَي رَقْدَتِهِمْ إِلَي صَارُوا و مَضَاجِعَهُمْ أَخَذُوا وَ السالم،

 .الْقِیَامَةِ يَوْمِ إِلَي يَقُومُونَ لَا وَ رَقْدَتِهِمْ إِلَي يَرْجِعُونَ

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-35/
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 علم انسان که است جایی در حتما نبأ اما برد، کار به دارد اطالع مطلب درباره مخاطب که جایی در توانمی را خبر که اندگفته

 .گویند «نبی» پيامبر به که است جهت همين به و است مهم بسيار خبر درباره حتما «نبأ» و ندارد،

 (/ahzab-http://yekaye.ir/al-33-40 188)جلسه 

 «فِت یَة »

 در اصل بر دو معناي مختلف داللت دارد: «[ فتو»]یا « فتی»ماده 

تُراوِدُ فَتاها ؛ 60انبياء/ ،هُمْ یُقالُ لَهُ إِبْراهيمُیَذْکُرُ یسَمِعْنا فَتً)« فتی»شاداب یكی معناي شادابی و طراوت است، که به جوان 

 (13)کهف/« فِتْيَة»جمع آن  باشد و( می36؛ یوسف/وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ ) «فَتَيان»گویند؛ که مثناي آن  (30، یوسف/عَنْ نَفْسِهِ

( است. 25؛ نساء/تَياتِكُمُ الْمُؤْمِنات)فَ« تَياتفَ»شود که جمع آن گفته می« فَتَاة»و به دختر جوان ( است؛ 62)یوسف/« فِتْيَان»و 

 (625مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 474، ص4معجم مقایيس اللغة، ج)

به « فَتْوَي»و « فُتْيا»( و در این معنا، کلمات 474، ص4معجم مقایيس اللغة، جاست )« تبيين حكم»و معناي دیگر این ماده 

(. در این معنا در قرآن کریم تنها به صورت فعل به کار 625مفردات ألفاظ القرآن، ص) معناي پاسخِ یك حكم مشكل است

ونَكَ قُلِ اللَّهُ یَسْتَفْتُرفته است: یا در باب استفعال )استفتاء: فتوا گرفتن، طلب فتوا کردن( ویا در باب إفعال )إفتاء: فتوا دادن( )

 (176؛ نساء/تِيكُمْیُفْ

« حكم تام حق»است که به « امر بالغ تام»اند اصل این ماده به معناي اند بين این دو معنا جمع کنند و گفتهبرخی خواسته

اند که چون برخی هم گفته (28، ص9التحقيق فی کلمات القرآن الكریم، جگویند. )« فتی»فتوي گویند و به جوان بالغ و تام هم 

دهد لذا وجه تسميه شود فتوا میفتوت حالت نو بودن و جوانی است، فقيه هم همواره درباره مساله جدیدي که از او استفتاء می

 1(54ص ،3ج البيان، فتوا هم همين جدید و نو بودنش است. )مجمع

َو ال ُتْكرِهُوا ( و کنيز )62؛ یوسف/رِحالِهِم تْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فیوَ قالَ لِفِگاه در مورد غالم )«( فَتَاة»)و نيز « فتی»کلمه 

(؛ هرچند که آن غالم و کنيز پيرمرد یا پيرزن 625مفردات ألفاظ القرآن، ص) رود( هم به کار می33؛ نور/الْبِغاء یفَتَياتِكُمْ عَلَ

. شوندگيرند و مانند افراد آزاد، مورد احترام قرار واقع نمیدر نظر میباشد؛ ظاهرا از این جهت که آنها را همانند فرد صغير 

 2(54ص ،3ج البيان، )مجمع

تري دارد بار معنایی مثبت» فتی»تفاوتی هست و « شاب: جوان»و « فتی»چنانكه از توضيحات فوق معلوم شد بين کلمه 

رود و در به کار می« جوانمردي»به معناي  3«فتوت»لمه باشد چنان که ک« کلمه: جوانمرد»که شاید معادل مناسبی براي آن 

 در ادامه خواهد آمد( 1بودن لزوما به سن نيست اشاره شده است )حدیث« فتی»احادیث هم بر اینكه 

                                                      
 .و الفتوة حالة الحداثة و منه الفتیا تقول أفتى الفقیه يفتي ألنه في مسألة حادثة.  1

 .الفتى الشاب و الفتاة الشابة و الفتاة األمة و إن كان عجوزا إال أنها كالصغیرة في أنها ال توقر توقیر الحرة.  2

 هي: ما «الفتوة» عن التعبیر في اختلفوا قد . و 3

 .غیرك على فضال لنفسك ترى أال الفتوة بعضهم فقال

 .اإلخوان عثرات عن الصفح الفتوة بعضهم قال و

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-40/
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 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 21و مشتقات آن جمعاً «[ فتو»]یا « فتی»از ماده 

 «تَف تَؤُا»

، همزه )ء( بياید )فتئ(، ماده دیگري درست «(و»یا « ي)»به جاي حرف عله « فتـ»تذکر این نكته الزم است که وقتی بعد از 

، هِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ تَاللَّ )باشد متفاوت است و به معناي همواره کاري را ادامه دادن )ما زال( می« فتی»شود که با ماده می

 (474، ص4معجم مقایيس، ج؛ 625، صمفردات( )85یوسف/

 تنها همين یكبار در قرآن کریم به کار رفته است.« فتأ»و از ماده 

 

 «هُدی زِد ناهُم »

 (548ص ،5ج بيانه، و القرآن إعرابتوان مفعول دوم و یا تمييز دانست )را می« هديً»مفعول اول، و « هُم»

 

 حدیث

 نزد شما به چه معناست؟« فتی»پرسيد:  ( روایت شده است که امام صادق ع از شخصی1

 گفت: جوان.

« فتی»فرمود: نه، فتی، مومن است؛ همانا اصحاب کهف سالخورده بودند ولی خداوند عز و جل به خاطر ایمانشان آنان را 

 ناميد.

 395، ص8الكافی، ج

 ؟لِرَجُلٍ مَا الْفَتَی عِنْدَکُمْعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع 

 فَقَالَ لَهُ الشَّابُّ 

  1یمَانِهِمْ.فَقَالَ لَا الْفَتَی الْمُؤْمِنُ إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ کَانُوا شُيُوخاً فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِتْيَةً بِإِ

                                                      
 حین الخلیل إبراهیم أبوه به سمي بما فسمي األصنام كسر علي( ألنه إال فتى ال و  الفقار  ذو إال سیف )ال بقوله أحد يوم الملك هتف إنما قالوا و

 .الفتوة لفظ علیها يطلق أن فاستحق صنمه كسر فقد هواه خالف فمن نفسه إنسان كل صنم و قالوا .جذاذا جعلها و كسرها

 .تنتصف ال و تنصف أن الفتوة المحاسبي الحارث قال و

 .تخشى لما تهوى ما ترك فقال الفتوة عن أبي سئل حنبل بن أحمد بن اهلل عبد قال و

 .تعتذر ال و تدخر أال الفتوة قیل و

 هذا بالمدينة عندنا الكالب إن قال صبرنا منعنا إن و شكرنا أعطینا إن قال أنت تقول ما فقال الفتوة عن ع الصادق محمد بن جعفر البلخي شقیق سأل

 (217ص ،11ج الحديد، أبي البن البالغة نهج شرح) .شكرنا منعنا إن و آثرنا أعطینا إن قل لكن و شأنها
 تعبیر شده است.« كهل: میانسال»، «شیخ: سالخورده»كه مضمونش شبیه همین است به جاي  591جلسه 3حديث . در 1

 روايت شده كه جالب توجه است:اين حديث هم در كتب اهل سنت از امام باقر ع 
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 چيست؟« فتوت»از امام صادق ع پرسيد:  اند شقيق بلخی )یكی از صوفيه(و گفته

 گویيد؟امام ع فرمود: شما چه می

 گفت: اینكه وقتی به ما بدهند شكر گویيم و وقتی ندهند صبر کنيم.

 فرمود: سگان مدینه هم همين طورند؛ وليكن بگو: اگر به ما دادند ایثار کنيم و اگر ندادند شكر گویيم.

 217ص ،11ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح

 الفتوة؟ عن ع الصادق محمد بن جعفر لخیالب شقيق سأل

 أنت؟ تقول ما فقال

  صبرنا منعنا إن و شكرنا أعطينا إن قال

 .شكرنا منعنا إن و آثرنا أعطينا إن قل لكن و شأنها هذا بالمدینة عندنا الكالب إن قال

 

ام که اگر درست باشد شنيدهسدیر صراف )صيرفی( می گوید: به امام صادق ع عرض کردم: حدیثی از حسن بصري  (2

 باید بگویم که انا هلل و انا اليه راجعون!

 فرمود: آن چيست؟

اگر حرارت خورشيد مغزش را به جوش  کسی که شغلش صرافی است» گوید: اند که حسن بصري میگفت: به من گفته

در « چ خانه اي آبی به او داده نشودریش شود از هيآورد دیواري بر او سایه نخواهد افكند؛ و اگر از شدت عطش کبدش ریش

ام را از حالی که این شغل من و راه کسب درآمدم است؛ و گوشت و خونم با ]درآمد حاصل از[ آن رویيده و حج و عمره

 ام.]درآمد حاصل از[ آن بجا آورده

نگام صرافی کردن حضرت به زمين نشست و فرمود: حسن بصري دروغ گفت؛ تو به مساوات بگير و به مساوات بده ]= ه

و تبدیل کردن پولها رعایت انصاف را بكن[ و هنگامی هم که وقت اذان شد، آنچه در دستت است به زمين بگذار و براي نماز 

 دانی که اصحاب کهف صراف بودند؟!بلند شو؛ آیا نمی

 114، ص5لكافی، جا

 دِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّيْرَفِیِّ قَالَ: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْ 

  هِ راجِعُونَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْ 

 قَالَ وَ مَا هُوَ 

عَطَشاً    صَيْرَفِیٍّ وَ لَوْ تَفَرَّثَ کَبِدُهُ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ کَانَ یَقُولُ لَوْ غَلَی دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ

 يهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی لَمْ یَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَيْرَفِیٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِ

                                                      
 ألحكام السیوف( )الجامع شحاذ: )صیاقلة. حیوم الكهف واسم صیاقلة، الكهف أصحاب كان: عنه اهلل رضى الحسین بن على بن محمد أبوجعفر قال

 (368ص ،11ج القرآن،
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فَدَعْ مَا بِيَدِكَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ  فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً  فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

 .صَيَارِفَةأَصْحَابَ الْكَهْفِ کَانُوا 

 

 نزد امام صادق ع ذکري از اصحاب کهف به ميان آمد. فرمودند: آنان صراف سخن بودند نه صراف دینار و درهم.

 253اء )للراوندي(، صقصص األنبي؛ 322، ص2تفسير العياشی، ج

 .وا صَيَارِفَةَ کَلَامٍ وَ لَمْ یَكُونُوا صَيَارِفَةَ دَرَاهِمعَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ فَقَالَ کَانُ

 

اي از اصحاب پيامبر ص با اصحاب کهف از زبان انس بن مالك گذشت. سلمان حكایت دیدار عده 591( در جلسه3

دیدار بين آنها به فارسی هم این واقعه را با تفصيل بيشتري براي جابر بن عبداهلل انصاري روایت کرده است: حكایت مقطع 

 روایت سلمان فارسی چنين است:

 ... وقتی به کهف رسيدیم من دستوري را که پيامبر داده بود انجام دادم. 

 گوید: به سلمان گفتم: پيامبر ص چه دستوري به تو داده بود. جابر می

که به اصحاب کهف سالم دهد؛ من سلمان گفت: به من دستور داده بود که وقتی به کهف رسيدیم ابتدا از ابوبكر بخواهم 

به او دستور دادم و او با صداي بلند بدانان سالم کرد اما جوابش را ندادند. دوباره سالم کرد باز هم جوابش را ندادند و همه و 

 خود من بر این مطلب شاهد بودیم. 

هم ندادند و دوباره سالم گفت باز سپس به عمر دستور دادم و او نيز با صداي بلند بدانان سالم گفت؛ اما جواب او را 

 هم جوابش را ندادند. و همه بر این شاهد بودیم. 

 سپس به عبدالرحمن بن عوف دستور دادم و او هم سالم کرد و جوابش را ندادند و همه شاهد بودیم. ... 

 سپس خودم بلند شدم و صدایم را به سنگها و بيابانها رساندم اما جوابی داده نشد؛ 

لی ع گفتم: پدر و مادرم فدایت؛ تو به منزله رسول اهلل ص هستی تا برگردیم، و شنيدن و اطاعت از تو بر ما سپس به ع

واجب است، ولی پيامبر ص به من دستور داده که به عنوان آخرین نفر تو را به سالم کردن بر اهل این غار امر کنم، و این بدان 

 را نمایان سازد؛ خواهد درجات شریف تو جهت است که خداوند می

پس علی ع بلند شد و با صدایی آرام سالم کرد. پس در باز شد و بانگ شدیدي از آن شنيدیم و به داخل غار نگاه کردیم 

اي فرار کردند و بدانها گفتم: بایستيد تا گویی آتشی فروزان بود و رعب و هراس سراسر وجودمان را در بر گرفت و عده

 کند. و خطري شما را تهدید نمیشود بشنویم آنچه گفته می

 «جوانمردانی که به پروردگارشان ایمان آوردند»پس برگشتند و علی ع آمد و فرمود: سالم بر شما اي 

و رحمة اهلل و برکاته، و نيز بر کسی که تو را به نزد ما فرستاد؛ پدران و مادرانمان به  -اي علی –گفتند: و سالم بر تو 

دهنده مومنان، همو که آخرین پيامبر است و رهبر رسوالن و هشدار دهنده همه عالميان و بشارتفدایت، اي وصی محمد ص، 

از جانب ما به او سالم و رحمة اهلل و برکاته را ابالغ کن، اي امام تقواپيشگان؛ ما شهادت می دهيم که پسر عموي تو پيامبر 
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ميرد و روزي که مبعوث که زاده شد و روزي که می است و تو صاحب والیت و امامت هستی؛ و سالم بر محمد ص روزي

 خواهد شد.

 351ص عشر، الستة األصول

 عَنْ  عَلِیٍّ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ، ْبنِ جَعْفَرِ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ،یمُوسَ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمُحَمَّدِيُّ، عَلِیٍّ بْنُ إِبْرَاهِيمُ

 هَاهُنَا؟ مَنْ: فَقَالَ مَسْجِدِهِ، فِی نَحْنُ وَ یَوْمٍ ذَاتَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ یصَلَّ اللَّهِ رَسُولُ عَلَيْنَا خَرَجَ: قَالَ الْأَنْصَارِيِّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ

 رَبِّ مِنْ عَزِیمَةٌ فِيهِ جَاءَتْنِی فَقَدْ طَالِبٍ، أَبِی بْنَ عَلِیَّ مَوْلَاكَ لِی ادْعُ! سَلْمَانُ  ایَ: فَقَالَ الْفَارِسِیُّ، سَلْمَانُ وَ! اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا: فَقُلْتُ

 ...الْعَالَمِينَ

 رَسُولُ  بِهِ  أَمَرَكَ  الَّذِي مَا وَ: لِسَلْمَانَ فَقُلْتُ: جَابِرٌ قَالَ آلِهِ، وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّی اللَّهِ رَسُولُ بِهِ أَمَرَنِی بِالَّذِي فَقُمْتُ: سَلْمَانُ قَالَ

 عَلَی بِالسَّلَامِ بَكْرٍ أَبَا آمُرَ أَنْ -الْكَهْفِ عِنْدَ صِرْنَا وَ الْأَرْضِ،  مِنَ  مَكَانَهُ الْبِسَاطُ اسْتَقَرَّ إِذَا -أَمَرَنِی: قَالَ آلِهِ؟ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّی اللَّهِ

 أَصْحَابُهُ  فَشَهِدَ یُجَبْ، فَلَمْ أُخْرَي سَلَّمَ ثُمَّ شَيْئاً، عَلَيْهِ یَرُدُّوا فَلَمْ صَوْتِهِ، بِأَعْلَی عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ فَأَمَرْتُهُ الْجَِميعِ، عَلَی وَ اْلكَهْفِ ذَلِكَ أَهْلِ

 أَصْحَابُهُ  فَشَهِدَ یُجَبْ، فَلَمْ أُخْرَي سَلَّمَ ثُمَّ شَيْئاً، عَلَيْهِ یَرُدُّوا فَلَمْ صَوْتِهِ، بِأَعْلَی عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عُمَرَ أَمَرْتُ ثُمَّ عَلَيْهِ، شَهِدْتُ وَ ذَلِكَ عَلَی

 ثُمَّ  عَلَيْهِ، شَهِدْتُ  وَ ذَلِكَ عَلَی أَصْحَابُهُ فَشَهِدَ  یُجَبْ، فَلَمْ عَلَيْهِمْ  فَسَلَّمَ عَوْفٍ  بْنَ الرَّحْمَنِ عَبْدَ  أَمَرْتُ ثُمَّ عَلَيْهِ، شَهِدْتُ وَ  ذَلِكَ عَلَی

 وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّی اللَّهِ رَسُولِ بِمَنْزِلَةِ َأنْتَ أُمِّی وَ  أَبِی فِدَاكَ :لِعَلِیٍّ فَُقلْتُ أُجَبْ، فَلَمْ صَوْتِی الْأَوْدِیَةَ وَ الْحِجَارَةَ فَأَسْمَعْتُ أَنَا قُمْتُ

 وَ  لَكَ اللَّهُ یُرِیدُ لِمَا ذَلِكَ وَ الْقَوْمِ، آخِرَ الْكَهْفِ هَذَا أَهْلِ عَلَی بِالسَّلَامِ آمُرَكَ أَنْ قَدْ أَمَرَنِی وَ الطَّاعَةُ وَ السَّمْعُ لَكَ وَ نَرْجِعَ حَتَّی آلِهِ

 دَاخِلِ  إِلَی نَظَرْنَا وَ شَدِیداً، صَرِیراً لَهُ فَسَمِعْنَا الْبَابُ، فَانْفَتَحَ خَفِیٍّ بِصَوْتٍ فَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَيْهِ عَلِیٌّ فَقَامَ الدَّرَجَاتِ، شَرَفِ مِنْ بِكَ

 عَلِیٌّ  فَأَعَادَ رَجَعُوافَ عَلَيْكُمْ، بَأْسَ لَا فَإِنَّهُ یُقَالُ؛ مَا نَسْمَعَ حَتَّی مَكَانَكُمْ :لَهُمْ فَقُلْتُ فِرَاراً، الْقَوْمُ وَلَّی وَ  رُعْباً، فَمُلِئْنَا نَاراً یَتَوَقَّدُ الْغَارِ

 مَنْ  عَلَی وَ بَرَکَاتُهُ، وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ! عَلِیُّ یَا السَّلَامُ عَلَيْكَ  وَ: فَقَالُوا ،بِرَبِّهِمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  الْفِتْيَةُ أَیُّهَا عَلَيْكُمْ السَّلَامُ: فَقَالَ السَّلَامُ، عَلَيْهِ

 الْمُؤْمِنِينَ  بَشِيرِ وَ الْعَالَمِينَ نَذِیرِ وَ الُْمرْسَلِينَ قَائِدِ وَ النَّبِيِّينَ خَاتَمِ آلِهِ وَ عَلَيْهِ  اللَّهُ صَلَّی مُحَمَّدٍ وَصِیَّ یَا أَنْتَ أُمَّهَاتِنَا وَ بِآبَائِنَا أَرْسَلَكَ

 مُحَمَّدٍ  عَلَی السَّلَامُ  وَ الْإِمَامَةِ، وَ بِالْوَلَایَةِ لَكَ وَ بِالنُّبُوَّةِ عَمِّكَ لِابْنِ شَهِدْنَا قَدْ مُتَّقِينَالْ إِمَامَ  یَا  بَرَکَاتِهِ  وَ اللَّهِ رَحْمَةَ وَ  السَّلَامَ مِنَّا أَقْرِئْهُ

 .حَيّاً یُبْعَثُ یَوْمَ وَ یَمُوتُ یَوْمَ وَ وُلِدَ یَوْمَ

 وَ  السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ: فَقَالُوا ،هُدي زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا الَّذِینَ  الْفِتْيَةُ أَیُّهَا عَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَقَالَ: السَّلَامُ  عَلَيْهِ  عَلِیٌّ أَعَادَ ثُمَّ: قَالَ

 التَّقْوَي عَلَی تَثْبِيتاً وَ إِیمَاناً زَادَنَا وَ.  لَكَ بِذَلِكَ  مِيثَاقَنَا أَخَذَ وَ وَلَایَتَكَ، أَرَانَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ إِمَامَنَا، وَ مَوْلَانَا یَا بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ

 أَقْبَلُوا ذَلِكَ، سَمِعُوا فَلَمَّا: سَلْمَانُ: قَالَ  یَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُوا الَّذِینَ سَيَعْلَمُ وَ دُونَهُمْ  لَكَ اْلوَلَایَةَ أَنَّ بِحَضْرَتِكَ مَنْ سَمِعَ قَدْ

 عَلِیٌّ  تَكَلَّمَ ثُمَّ عَنَّا، بِرِضَاكَ عَنَّا لِيَرْضَی آلِهِ  وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّی نَبِيِّنَا إِلَی لَنَا فَاشْفَعْ سَمِعْنَا، وَ شَهِدْنَا قَدْ: قَالُوا وَ السَّلَامُ، عَلَيْهِ عَلِیٍّ عَلَی

 إِذَا وَ بَعِيدٍ مَكَانٍ  مِنْ یَهْوِي الَّذِي کَالطَّيْرِ  نَزَلْنَا حَتَّی غَرْباً أَمْ شَرْقاً أَ دَرَیْنَا مَا آلِهِ  وَ عَلَيْهِ  اللَّهُ صَلَّی اللَّهِ رَسُولُ أَمَرَهُ بِمَا السَّلَامُ  عَلَيْهِ 

 ...الْمَسْجِدِ بَابِ عَلَی نَحْنُ



81 

 2هم آمده است.2681ص ،2ج ،(للدیلمی) القلوب إرشاد این روایت از زبان سلمان به طور مختصرتر در

 به علت زیاد شدن احادیث، حدیث زیر را در کانال نگذاشتم

 «ورزيایمان» قبال در آدمی جوارح و اعضا تمام که دهندمی توضيحروایت شده که در آن  ع صادق امام از حدیثی( 4

  /zumar-http://yekaye.ir/az-039-18 3گذشت. 4حدیث 140فرازي از آن در جلسه و دارند خود خاص ايوظيفه

گوید: مقصود از نقصان ایمان و تمام بودن آن را فهميدم. اما زیاد در پایان، ابوعمرو زبيري )راوي حدیث( به امام ع می

 شدنش به چه دليل؟

[ سوره] این: گویدیم که است یکس آنان ميان از شود، نازل ياسوره نچو و»فرماید: فرمود: این سخن خداوند است که می

 ؛کنندیم یشادمان ]به این بشارت[ آنان و افزایدیم ایمانشان بر اندآورده ایمان که یکسان امّا افزود؟ را شما از یك کدام ایمان

 بر حق به را آنان واقعه ما»( و نيز فرمود 125-124توبه/) «دافزو پليدیشان بر يپليد است، يبيمار دلهایشان در که یکسان امّا

                                                      
 حَالٍ كُلِّ فِي عَلَیْنَا عَلِیّا  تُفَضِّلُ بَالُكَ مَا اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالُوا ص اللَّهِ رَسُولِ عََلى عُثْمَانُ وَ عُمَرُ وَ بَكْرٍ أَبُو دَخَلَ: قَالَ ره الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ  عَنْ رُوِيَ . وَ 1

 وَ َأبْعَثُكُمْ أَنَا وَ  الْكَهْفِ أَهْلِ مِنْ أَصْدَقُ عِنْدَكُمْ[ الْمَوْتَى] الموت مِنَ لَیْسَفَ مِنِّي تَقْبَلُوا لَمْ إِذَا ص فَقَالَ الدَّلِیلُ مَا وَ فَقَالُوا فَضََّلهُ تَعَالَى اللَّهُ بَلِ فَضَّلْتُهُ أَنَا مَا فَقَالَ

 وَ  لَهُ بِسَاطٍ بِبَسْطِ  فَأَمَرَ  رَضِینَا قَالُوا الْأَفْضَلَ كَانَ أَجَابُوهُ وَ لَهُ اللَّهُ أَحْیَاهُمُ فَمَنْ عَلَیْهِمْ تُسَلِّمُوا حَتَّى الْكَهْفِ أَصْحَابِ إِلَى عَلَیْكُمْ شَاهِدا  سَلْمَانَ أَجْعَلُ وَ عَلِیّا 

 أَصْحَابِ  إِلَى احْمِلِیهِمْ رِيحُ يَا قَالَ ثُمَّ الرَّابِعَةِ الْقُرْنَةِ عَلَى سَلْمَانَ أَجْلَسَ وَ الْبِسَاطَ مِنَ قُرْنَةٍ عَلَى مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلَّ أَجْلَسَ وَ الْبِسَاطِ وَسَطِ فِي فَأَجْلَسَهُ ع بِعَلِيٍّ دَعَا

 مُالرَّقِی وَ الْكَهْفُ هَذَا سَلْمَانُ يَا الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ فَحَطَطْنَا عَظِیمٍ بِكَهْفٍ نَحْنُ إِذَا وَ بِنَا سَارَتْ وَ الْبِسَاطِ تَحْتَ الرِّيحُ فََدخَلَتِ سَلْمَانُ قَالَ إِلَيَّ رُدِّيهِمْ وَ الْكَهْفِ

 الْمُؤْمِنِینَ  أَِمیرُ فَقَامَ أَحَدٌ يُجِبْهُمْ فَلَمْ الْكَهْفِ أَْصحَابَ يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ قَالَ وَ دَعَا وَ صَلَّى وَ مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلُّ فَقَامَ نَتَقَدَّمُ نَحْنُ فَقَالُوا نَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَقَدَّمُونَ لِلْقَوْمِ فَقُلْ

 الَّذِينَ  الْفِتْیَةُ أَيُّهَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ بِالتَّلْبِیَةِ دَاخِلِهِ مِنْ الْقَوْمُ صَاحَ وَ  الْكَهْفُ فَصَاحَ الْكَهْفِ أَصْحَابَ يَا نَادَى وَ دَعَا وَ رَكْعَتَیْنِ فَصَلَّى بَعْدَهُمْ

 ص مُحَمَّدٍ بِرَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ إِيْمَانِنَا بَعْدَ الْعَهْدَ عَلَیْنَا اللَّهُ أَخَذَ لَقَدْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ وَ وَصِیَّهُ وَ اللَّهِ رَسُولِ أَخَا يَا السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ  فَقَالُوا هُدى  زِدْناهُمْ فَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا

 رُدَّنَا الْحَسَنِ  أَبَا يَا فَقَالُوا لِي ذَلِكَ مَا فَقَالَ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا يَا لِسَلْمَانَ قَالُوا وَ وُجُوهِهِمْ عَلَى الْقَوْمُ فَسَقَطَ  الدِّينِ  يَوْمِ الْقِیَامَةِ  وْمِيَ  إِلَى بِالْوَلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ  يَا لَكَ

 الْآنَ فَقَالُوا بِهِ أَخْبَرَنِي ع جَبْرَائِیلُ حَبِیبِي هَذَا قَالَ وَ جَرَى مَا كُلَّ اللَّهِ  رَسُولُ  عَلَیْهِمْ فَقَصَّ يَدَيْهِ  بَیْنَ  نَحْنُ  فَإِذَا فَحَمَلَتْنَا ص اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى رُدِّينَا رِيحُ يَا فَقَالَ

 .لِأُمَّتِكَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ َعلَیْنَا عَلِيٍّ فَضْلَ عَلِمْنَا

 :255ص ،(للراوندي) األنبیاء صادق ع در قصص. همچنین از قول امام  2

 عَنْ  جَابِرٍ عَنْ  رَاشِدٍ بْنِ  الْحَسَنِ  جَدِّهِ  عَنْ يَحْیَى بْنِ الْقَاسِمِ  عَنِ  عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا اللَّهِ  عَبْدِ بْنِ سَعْدُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَابَوَيْهِ  ابْنِ  عَنِ وَ

 تقرءوهم وَ الْكَهْفِ أَصْحَابِ تَأْتُوا حَتَّى امْضُوا فَقَالَ ع عَلِیّا   وَ عُثْمَانَ وَ عُمَرَ وَ بَكْرٍ أَبَا فَدَعَا الْبَنِیَّةِ  إِلَى تَوَجَّهْ ثُمَّ  لَیْلَةٍ ذَاتَ ص النَّبِيُّ  صَلَّى: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي

 الرِّيحُ أَمَرَ ثُمَّ آخِرِهِمْ كُنَّ َعلِيُّ يَا أَنْتَ فَتَقَدَّمَ إِلَّا وَ مِنْكُمْ وَاحِدا  أَجَابُوا فَإِنْ  عُثْمَانُ يَا أَْنتَ ثُمَّ عُمَرَ يَا أَنْتَ  ثُمَّ الْقَوْمِ أَسَنَّ فَإِنَّكَ بَكْرٍ أَبَا يَا أَنْتَ تَقَدَّمَ وَ السَّلَامَ مِنِّي

 عَلَیْهِ  يَرُدُّوا فَلَمْ فَسَلَّمَ  عُثْمَانَ تَقَدَّمَ وَ عَلَیْهِ يَرُدُّوا فَلَمْ فَسَلَّمَ  عُمَرَ  فَتَقَدَّمَ فَتَنَحَّى عَلَیْهِ يَرُدُّوا فَلَمْ فَسَلَّمَ بَكْرٍ أَبُو فَتَقَدَّمَ الْكَهْفِ بَابِ عَلَى وضعتهم حَتَّى فحملتهم

 فَقَالُوا إِلَیْكُمْ اللَّهِ  رَسُولِ  رَسُولُ أَنَا قُلُوبُهُمْ عَلَى رَبَطَ وَ هُد ى زَادَهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا الَّذِينَ الْكَهْفِ أَهْلِ بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ  عَلَیْكُمْ السَّلَامُ قَالَ وَ ع عَلِيِّ فَتَقَدَّمَ

 َأنْ  آذاننا عَلَى ضَرَبَ إِنَّهُ فَقَالُوا ص النَّبِيِّ وَصِيُّ أَنِّي عَلِمْتُمْ فَكَیْفَ قَالَ بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ لَّهِال رَسُولِ وَصِيُّ يَا السَّلَامُ عَلَیْكَ وَ بِرَسُولِهِ وَ اللَّهِ بِرَسُولِ مَرْحَبا 

 أَوْ  نَبِیّا  إِلَّا نُكَلِّمُ لَا أَنَا هَؤُلَاءِ أَصْحَابِكَ خَبَرٍ قَالُوا وَ السُّؤَالِ فِي بالغوا وَ حَالُهُ كَیْفَ وَ حَشَمِهِ  كَیْفَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ تَرَكَتْ فَكَیْفَ نَبِيٍّ وَصِيُّ أَوْ نَبِیّا  إِلَّا نُكَلِّمُ لَا

 فَأَخْبَرُوهُ ص اللَّهِ  رَسُولِ  يَدَيْ  بَیْنَ  وضعتهم حَتَّى الرِّيحُ فحملتهم الْمَدِينَةِ قَبْلَ وُجُوهِهِمْ حَوِّلُوا ثُمَّ فَاشْهَدُوا قَالَ  نَعَمْ  قَالُوا يَقُولُونَ مَا سَمِعْتُمْ  أَ لَهُمْ فَقَالَ نَبِيٍّ وَصِيُّ

 شَهَادَتَكُم احْفَظُوا لَهُمْ قَالَ وَ مَنْزِلِهِ إِلَى ص النَّبِيِّ فَانْصَرَفَ نَعَمْ قَالُوا فَاشْهَدُوا سَمِعْتُمْ وَ رَأَيْتُمْ قَدْ ص النَّبِيُّ لَهُمُ فَقَالَ كَانَ بِالَّذِي
  /balad-http://yekaye.ir/al-90-9گذشت:  338جلسه  5. فراز ديگري از آن هم در پاورقي  3
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( و اگر کل 13)کهف/« افزودیم هدایتی آنان به و آوردند ایمان پروردگارشان به که جوانمردانی اندآنان همانا کنيم؛ حكایت تو

اي در آن ]= پاداش به یافت و نعمتهاي نمیایمان یكپارچه بود و زیاده و نقصانی در آن راه نداشت هيچكس بر دیگري برتري

مندي از تمام ایمان شد در حالی که با بهرهاي باطل میبودند و هرگونه برتريبود و مردم مساوي میخاطر آن[ کامال مساوي می

گردد و با نقصان ایمان شوند و یا زیادي ایمان است که درجات مومنان نزد خداوند متفاوت میاست که مومنان وارد بهشت می

 شوند.اند وارد آتش میکسانی که کوتاهی ورزیده است که

 3241ص ،2ج العياشی، تفسير ؛9ص ،1ج اإلسالم، دعائم؛ 37ص ،2ج الكافی،

 : ... قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الزُّبَيْرِيُّ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بُرَیْدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ صَالِحٍ بْنِ بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 زِیَادَتُهُ؟ جَاءَتْ أَیْنَ فَمِنْ تَمَامَهُ وَ الْإِیمَانِ نُقْصَانَ فَهِمْتُ قَدْ قُلْتُ

 هُمْ  وَ  إِیماناً فَزادَتْهُمْ آمَنُوا الَّذِینَ فَأَمَّا إِیماناً هذِهِ زادَتْهُ أَیُّكُمْ یَقُولُ مَنْ فَمِنْهُمْ سُورَةٌ أُنْزِلَتْ ما إِذا وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ فَقَالَ

 آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ  بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ نَحْنُ» قَالَ  وَ« رِجْسِهِمْ إِلَی رِجْساً  فَزادَتْهُمْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ أَمَّا وَ یَسْتَبْشِرُونَ 

 وَ  فِيهِ النِّعَمُ لَاسْتَوَتِ  وَ الْآخَرِ عَلَی فَضْلٌ مِنْهُمْ لِأَحَدٍ یَكُنْ لَمْ نُقْصَانَ لَا وَ فِيهِ زِیَادَةَ لَا وَاحِداً کُلُّهُ کَانَ لَوْ وَ« هُدي زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ

 عِنْدَ  بِالدَّرَجَاتِ الْمُؤْمِنُونَ تَفَاضَلَ الْإِیمَانِ فِی بِالزِّیَادَةِ وَ الْجَنَّةَ الْمُؤْمِنُونَ دَخَلَ الْإِیمَانِ بَِتمَامِ لَكِنْ وَ التَّفْضِيلُ بَطَلَ وَ النَّاسُ لَاسْتَوَي

 .النَّارَ الْمُفَرِّطُونَ دَخَلَ بِالنُّقْصَانِ وَ اللَّهِ

 تدبر

 «بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ نَحْنُ( »1

 . باشد زیاد فایده دارايی است که مهمخبر بسيار « نبأ»بيان شد که  «نكات ترجمه»در 

 کنيم تاکيد کرد.ناميد و بر اینكه ما این حكایت را به حق روایت می« نبأ»خداوند حكایت اصحاب کهف را 

 در ابتداي این آیات هم فرمود: آیا حكایت اینان براي تو جاي تعجب دارد؟

اگرچه این حكایات براي شما جاي تعجب دارد؛ اما خدا این را تعریف نكرده تا صرفا خواهد هشدار دهد که شاید می

شما را به تعجب کردن و ابراز شگفتی وادارد، پيام آن را دریابيد که خبري بسيار مهم و داراي فواید جدي براي زندگی کنونی 

 ماست.

 تاملی با خویش

 ایم.امی از آن دریافت نكردیم، بدانيم که در تدبر خود بيراهه رفتهاگر آیات این داستان به انتها رسيد و ما چنين پي

 

 «بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ نَحْنُ»( 2

                                                      
و و ظاهرا نسخه كافي « الناس يستوي ال و هفی النعمة يستوي ال و»آمده است « النَّاسُ لَاسْتَوَى وَ فِیهِ  النِّعَمُ  لَاسْتَوَتِ وَ»در تفسیر عیاشي به جاي  1

 صحیح تر است.االسالم دعائم
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 روشهاي از تاریخ، هايعبرت و حقایق از گيرينيست؛ و بهره کس هر کار گفتن، حقيقی و حق يقصه و سراییداستان

 (146ص ،7ج نور، است )تفسير قرآن

 تخصصی تفسیری )چگونگی استنباط( توضیح

آید(، تا حدي که اگر فاعل قبل از فعل بياید، جمله عادي و متعارف در زبان عربی، جمله فعليه است )یعنی ابتدا فعل می

 نمایند.کنند؛ و فاعلِ فعل را، ضميري که در خود فعل است، معرفی میمعرفی می« مبتدا»به لحاظ نحوي، این فاعل را 

کند. از این رو، شود و تاکيد شدیدي بر فاعل را القا میآید، عمال جمله اسميه مین وقتی فاعل قبل از فعل میبراي همي

 «گویيممایيم که قصه می»ترجمه دقيقی نيست و ترجمه دقيقش این است که « گویيمما قصه می»به  «نَقُصُّ  نَحْنُ»ترجمه 

 

 «بِالْحَقِّ  نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ»( 3

 (146ص ،7ج نور، شده نيست. )تفسير تحریف و اوهام به آميخته یا ساختگی و دارد حق است و حقيقت قرآن، هايقصه

 

 «هُدي زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ( »4

 (147ص ،7ج نور، اوست. )تفسير هدایت و رشد سبب انسان ]در مسير ایمان[، تالش و حرکت

 

 «هُدي زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ نَحْنُ»( 5

، فرمود: «کنيمنبأِ )= خبر بسيار مهم و پرفایده(ي آنان را به حق براي تو حكایت می»چرا بالفاصله بعد از اینكه فرمود 

 ؟«ایمان آوردند و هدایتشان را افزون ساختيمآنان جوانانی بودند که به پروردگارشان »

مندي از ایمان به افزایش هدایت منجر اي که در این داستان هست مربوط به این است که چگونه بهرهالف. اهميت و فایده

 شود. می

 د.خواهد بفرماید در این داستان، شما در درجه اول جایگاه، اهميت و آثار ایمان در زندگی را دریابيب. می

 ( 8دهد )تدبرمندي از هدایتِ ناشی از ایمان، وجود انسان را توسعه میخواهد توجه دهد که چگونه بهرهج. می

 د. ...

 

 «هُدي زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ( »6

 آنان ایمان آوردند، خدا هدایتشان را زیاد کرد.

شود در جایی مطرح می« زیاد شدن»مندي از هدایت است، چرا که ناشی از بهرهدهد همان ایمان آوردن هم این نشان می

 وجود داشته باشد.« اصل مطلب»که 

 

 «هُدي زِدْناهُمْ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ( »7
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 (147ص ،7ج نور، )تفسير .دارد مراتب دهد هدایتنشان می« هُدي زِدْناهُمْ»تعبير 

بعد از ایمان باشد، مالزم است با ارتقا و باال بردن انسان به درجه ایمانی که انسان را نهایتاً به رضوان اهلل و هدایتی که 

 (250، ص12برساند. )الميزان، ج

 

 «هُدي زِدْناهُمْ( »8

 «. آنها را افزودیم هدایتی»بلكه فرمود « زدنا هدیتهم: هدایشان را افزودیم»رمود نف

 چرا؟

ت، صرفا افزایش امري عَرَضی در وجود انسان نيست؛ و هدایت، عَرَضی از اعراض آدمی نيست؛ بلكه الف. افزایش هدای

سازیم، وجود مند میفرماید وقتی کسی را از هدایتی بهرهافزایش هدایت شخص، افزایشی در حقيقت و ذات وي است. خدا می

افزایشی « هدایت شدن»توجه کنيم؛ « بودن»و « داشتن»وت دو مفهوم دهيم. به تعبير دیگر، اگر به تفاافزایيم و توسعه میاو را می

 هاي ما.ماست، نه صرفا در داشته« بودن»در متنِ 

 1ب. ...

 

 

 لَقَدْ إِلهاً  هِدُونِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا فَقالُوا قامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ یعَل رَبَطْنا وَ  14( آيه18( سوره كهف )595

 26/8/1396  شَطَطاً إِذاً قُلْنا

 ترجمه

بر دلهایشان ثبات برقرار کردیم آنگاه که بپا خاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است هرگز غير از او 

 ایم اگر چنان کنيم.خدایی را نخوانيم که قطعا نامربوط گفته

 امام حسن عتسلیت شهادت پیامبر اکرم ص و 

 تسليت باد مسلمانان تمامی بر را( ع) مجتبی حسن امام شهادت و( ص) اکرم پيامبر شهادت

 است ... کشيدن والیت بار رسول از بعد  است  رسيدن اعظم پيمبر تا اسالم،

 است... چشيدن غربت و نشستن و بستن لب  نبی  از پس شد باورمان که قسم بِاللَّه

 است سرکشيدن جفا، زهرِ  ز حسن سهمِ  کِشد  خون محرابِ به تو، نشينیِخانه

 شاعر: محمد ژوليده

                                                      
 او: ترجمه) باشد تمییز بیان فوق بیشتر تناسب دارد كه هدي :دوم مفعول يا است تمییز يا اينجا در «هدي » شد، اشاره ترجمه نكات در . چنانكه 1

 اي دريافت.توان معاني)ترجمه: به آنان هدايتي را افزوديم(، فعال چیزي به ذهنم نرسید اما حتما مياما اگر مفعول دوم باشد  ،(هدايت نظر از افزوديم، را



85 

 نکات ترجمه

 «رَبَط نا»

است « محكم بستن»( و یك نحوه 478ص ،2ج اللغة، المقایيس در اصل داللت بر شدت و ثبات دارد )معجم« ربط»ماده 

 (28ص ،4ج الكریم، القرآن کلمات فی که چيزي را در وضعيتی که در آن است ثابت نگه دارد )التحقيق

( از 60)انفال/ «الخيل رِبَاط»یعنی اسبها را در مكانی محكم بستن براي حفظ و نگهداري از آنها؛ و تعبير « الفرس رَبْطُ»

د نيز شواست و البته به مكانی که براي نگهداري اسبها آماده می« اسبان بسته و آماده براي کارزار»همين باب است که به معناي 

را همين به هم مرتبط کردن و پيوند دادن اسبان « رباط»البته برخی اصل  (338ص القرآن، ألفاظ گویند. )مفرداتمی« رِبَاط»

پردازند به کار رفته است. اند که بعدا در مورد هرکس که در مرز به دفاع در برابر بيگانگان میبراي جنگ با دشمن دانسته

 (918ص ،2ج البيان، )مجمع

 أَیُّهَا رود )یارود که مخصوصا در مورد مرزبانان به کار میبه معناي محافظت و نگهبانی به کار می« رابَطَ یُرابِط مُرَابَطَة»

اند که این کلمه بر مراتب ( و برخی گفته338ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات200عمران/رابِطُوا؛ آل وَ صابِرُوا وَ اصْبِرُوا آمَنُوا الَّذِینَ

اش اش ارتباط مردم با کسی است که وظيفه هدایت آنان را برعهده گرفته، یك مرتبهکند، یك مرتبهختلفی از ربط داللت میم

اش هم آماده کردن ارتباط بين خود مردم است که با هم پيوند داشته باشند و در مقابل دشمن صف واحدي باشند، و یك مرتبه

 (28ص ،4ج الكریم، القرآن کلمات فی ز هجوم دشمن است )التحقيقتجهيزات دفاعی براي حفظ مرز جامعه ا

است یعنی دلش قوي است ]جأش به معناي قلب و نفس است[ و « الجأش رَابِطُ»شود فالنی همچنين وقتی گفته می

( 11/)أنفال«قُلُوبِكُمْ عَلی لِيَرْبِطَ وَ» ( ویا10/)قصص «قَلْبِها عَلی رَبَطْنا أَنْ ال لَوْ» ( یا14/)لكهف«قُلُوبِهِمْ عَلی رَبَطْنا وَ»تعابيري مانند 

به کار رفته « علی»( و اینكه در تمام این موارد با حرف 339ص القرآن، ألفاظ )مفردات اند.همگی در همين معنا به کار رفته

نها را ثابت کرده که هيچ تزلزلی در است می خواهد اشاره کند که این رباط )امر پيوند دهنده( کامال بر آنها واقع شده و چنان آ

 (29ص ،4ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق کند. )آنها راه پيدا نمی

 موردي که در باال اشاره شد، در قرآن کریم به کار رفته است. 5و مشتقات آن تنها در همين « ربط»ماده 

 «شَطَطاً»

رود و هم براي نشان دادن متمایل شدن و انحراف به کار می« بعيدامر »و براي اشاره به « دوري»هم در مورد « شطط»ماده 

 ال وَ بِالْحَقِّ بَيْنَنا فَاحْكُمْ»( چنانكه در تعبير 454ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 166ص ،3ج اللغة، المقایيس معجم) از مسير اصلی

 شود.( بخوبی این معنا معلوم می22)ص/« طتُشْطِ

( و 700ص ،6ج البيان، موردي است که چيزي در نقطه دوري از حد خود خارج شود. )مجمعاند اصل آن در برخی گفته

 (59ص ،6ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق) به تعبير دیگر، متمایل شدن است از امري ثابت و جدا شدن از آن

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 3این ماده جمعا 
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 حدیث

فرمودند: « کنيم چنان اگر ،ایمگفته نامربوط قطعا که ،نخوانيم را خدایی او از غير هرگز»اره این آیه ( از امام باقر ع درب1

 ایم اگر بگویيم که او شریكی دارد.یعنی در مورد خداوند جور کرده

 34ص ،2ج القمی، تفسير 

 قُلْنَا إِنْ  اللَّهِ  عَلَی جَوْراً یَعْنِی «شَطَطاً إِذاً قُلْنا لَقَدْ إِلهاً  دُونِهِ  مِنْ نَدْعُوَا لَنْ» قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 شَرِیكا. لَهُ إِنَّ

 

کردند؛ پس داشتند و به کفر وانمود می( از امام صادق ع روایت شده است: همانا اصحاب کهف ایمان را مخفی نگه می2

 کفر اجري عظيمتر بردند تا به خاطر مخفی داشتن ایمان! به خاطر این وانمود کردن به

 و همچنين فرمودند: همانا اصحاب کهف ایمان را مخفی، و اظهار کفر نمودند؛ پس خداوند اجرشان را دو برابر داد.

 254قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، ص؛ 321و  323، ص2تفسير العياشی، ج

کانوا أَسَرُّوا الْإِیمَانَ وَ أَظْهَرُوا الْكُفْرَ فَكَانُوا عَلَی إجهار الكفر  اهلل ع قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِعن الكاهلی عن أبی عبد  و

 .الْإِیمَانَ [إِسْرَارِهِمُ]أَعْظَمَ أَجْراً مِنْهُمْ عَلَی اإلسرار  [إِظْهَارِهِمُ الْكُفْرَ]

 ب الكهف أسروا اإلیمان و أظهروا الكفر، فآجرهم اهلل مرتين.عن أبی بصير عن أبی عبد اهلل ع قال إن أصحا 

 1نيز موید همين معناست. 591جلسه 2و  1اي است که اصحاب کهف داشتند که احادیثدهنده تقيهاین احادیث نشان

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

 شود.اش زیاد میشد عصبانيت و نارضایتیاو ]انحرافش از مسير یا گفتن سخنان نامربوط[ زیاد « شططِ »کسی که 

 456ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 قال اميرالمومنين ع :

 .سَخَطُه کَثُرَ شَطَطُهُ کَثُرَ مَنْ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:4

 رود.کسی که همتش شریف شد قيمتش باال می

                                                      
 254و 253ص ،(للراوندي) السالم علیهم األنبیاء قصص در حديث دو اين است . همچنین 1

 كَذَبُوا الْكَهْفِ أَصْحَابَ  إِنَّ قَالَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ  الْكَاهِلِيِّ يَحْیَى بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ  الْحَضْرَمِيِّ مُحَمَّدٍ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ أُورَمَةَ ابْنِ  عَنْ الْمَذْكُورِ  بِالْإِسْنَادِ  وَ

 اللَّهِ  فَآجَرَهُمُ صَدَقُوا وَ اللَّهِ فَآجَرَهُمُ 

 كَذَبُوا الْكَهْفِ  أَصْحَابَ إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ يَسَارٍ بْنِ  فُضَیْلِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ أُورَمَةَ ابْنِ عَنِ وَ

 .فَأَجْرَوُا صَدَقُوا وَ فَأَجْرَوُا الْمَلِكِ
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 448ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 اميرالمومنين ع :قال 

 قِيمَُته عَظُمَتْ هِمَّتُهُ شَرُفَتْ مَنْ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:5

اصحاب کهف بيرون رفتند بدون اینكه ]همدیگر را[ بشناسند و قراري گذاشته باشند؛ هنگامی که به صحرا رفتند از 

سپس گفتند مطلبتان را آشكار کنيد و آشكار کردند و دیدند همدیگر عهد و ميثاق گرفتند: این از آن عهد گرفت و آن از این؛ 

 همگی مرام واحدي دارند.

 2531قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، ص؛ 322، ص2تفسير العياشی، ج

 عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

بَعْضٍ الْعُهُودَ وَ الْمَوَاثِيقَ فَأَخَذَ  یمَعْرِفَةٍ وَ لَا مِيعَادٍ فَلَمَّا صَارُوا فِی الصَّحْرَاءِ أَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَغَيْرِ  یخَرَجَ أَصْحَابُ الْكَهْفِ عَلَ

 .أَمْرٍ وَاحِد یهَذَا ثُمَّ قَالُوا أَظْهِرُوا أَمْرَکُمْ فَأَظْهَرُوهُ فَإِذَا هُمْ عَلَ یهَذَا وَ هَذَا عَلَ یهَذَا عَلَ

 تدبر

 «شَطَطاً  إِذاً قُلْنا لَقَدْ إِلهاً دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا فَقالُوا قامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ عَلی رَبَطْنا وَ( »1

د اي روي پاي خوکسی در ميان قومی باشد که همگی مشرك، و منكر ربوبيت خداوند واحد باشند و در چنان جامعه

 بایستد و فقط خدا را بپرستد، نيازمند آن است که خداوند دلش را محكم و ثابت کرده باشد.

 شناسینکته تخصصی جامعه

کنند، امري غيرقابل انكار است؛ با این تاثير جامعه بر قبول و التزام به یك معرفت در افرادي که در آن جامعه زندگی می

همتی هستند که در برابر امواج سهمگين اجتماعی تسليم هاي قويشود؛ و انساننمیحال، اراده انسان هيچگاه کامال تعطيل 

 (4هایی است. )حدیثشوند؛ و اصال اررشمندي انسانها در قبال چنين ارادهنمی

رسد یكی از زوایایی که داستان اصحاب کهف را این اندازه مهم کرده )نبأ( این است که آنها در مقابل چنين به نظر می

 شود ما طور دیگري باشيم؟اي در جامعه خود تسليم نشدند. نگفتند: همه این طورند؛ مگر میحراف گستردهان

ناشی از گسترش ابزارهاي ارتباطی، باورهاي افراد کمتر تحت تاثير  کنند به خاطر تكثر فرهنگیامروزه برخی گمان می

هاي هاي مدرن )از تلویزیون و ماهواره گرفته تا شبكهگيرد؛ در حالی که کسانی که با ماهيت رسانهفشارهاي اجتماعی شكل می

ها پيش متفكران مكتب انتقادي فهمند که این گمان چه اندازه نادرست است. از سالاجتماعی مجازي( آشنا باشند بخوبی می

                                                      
 . سند راوندي كاملتر است اما عباراتش اندكي تفاوت دارد: 1

 عَلَي الْكَهْفِ أَصْحَابِ خَرَجَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْكَاهِلِيِّ يَحْیَي بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَضْرَمِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ َعنِ أُورَمَةَ ابْنِ عَنْ الْمَذْكُورِ بِالْإِسْنَادِ وَ

 وَاحِدٍ أَمْرٍ عَلَي هُمْ فَإِذَا فاظهروه أَمَرَكُمْ أَظْهَرُوا قَالوا ثُمَّ الْمِیثَاقِ وَ الْعَهْدِ هَذَا عَلَي هَذَا وَ هَذَا عَلَي هَذَا أَخَذَ الصَّحْرَاءِ فِي صَارُوا فَلَمَّا مِیعَادُ غَیْرِ
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کند هاي مبتذلی را بر افراد جامعه تحميل میاند که چگونه فرهنگسخن گفته «صنعت فرهنگ»اي به نام فرانكفورت از پدیده

توان گفت پيروي بسا از برخی جهات میدي که چهنماید؛ تا حطلبی فرهنگی افراد را هم اشباع میو حتی به نحو کاذبی تنوع

تري هم رواج پيدا کرده است و اموري مانند شيوع پدیده مد، هاي اجتماعی امروزه بسيار در سطوح مبتذلکورکورانه از تحميل

عابی جدید )با ترین رفتارها )مانند لواط و زناکاري( در رنگ و لمایه، بازتعریف ضداخالقیسلبریتی و ستاره شدن افراد بی

گرایی و ازدواج سفيد( و ترویج و دفاع از آنها به بهانه دفاع از حقوق بشر، و ... شواهدي بر این هایی همچون همجنسنام

 مدعاست.

 در یك کالم،

اگر انسانی جوانمردانه اهل ایمان نشود و از خداوند افزونی هدایت نطلبد )آیه قبل(، و اگر خداوند دل را قوي نكند، 

 لوم نيست کسی را یاراي ایستادن در برابر باورهاي تحميلی جامعه باشد.مع

 

 ...« فَقالُوا قامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ عَلی رَبَطْنا وَ( »2

 ، در بين مفسران در مجموع دو نظر هست:«قاموا فَقالُوا: برخاستند و گفتند»درباره مراد از 

اشاره است به قيام آنها در مقابل پادشاه زمانشان، که محكم در مقابل او  این« قيام»برخی اصرار دارند که به خاطر کلمه 

 (؛271، ص6البيان، جایستادند و موحد بودن خود را اعالم کردند )مثال: مجمع

اي معتقدند که آنها امر خود را مخفی نگه داشته بودند، چنانكه احادیث فراوانی درباره اینكه آنها بشدت و در مقابل عده

 عبادت براي آنها شبانه ، قيامقيام این وارد شده است؛ و منظور از (2کردند )مثال حدیثتقيه بودند و ایمانشان را مخفی میاهل 

 (234، ص3)مثال: تفسير الصافی، ج است خداوند

د واحد قيام توان بين این دو سخن را جمع کرد؛ بدین معنا که آنها سالها مخفيانه به عبادت خداونرسد میاما به نظر می

کردند؛ ولی در یك موقعيت این اقدامشان را آشكار کردند و به همين جهت تحت تعقيب قرار گرفتند و به غار پناه بردند؛ می

چندان با « کردیم برقرار ثبات دلهایشان قُلُوبِهِمْ: بر عَلی رَبَطْنا وَ»اند که شروع کالم با تعبير چنانكه برخی از مفسران تاکيد کرده

لرزد و توان اي که دلها میدهد آنان کارشان را نهایتا علنی کردند در عرصهخفی ماندن کارشان سازگار نيست بلكه نشان میم

 (253-252، ص13ایستادن ندارد. )الميزان، ج

 این مطلب هم در برخی احادیث آمده است که آنان چنان کارشان مخفی بود که آشنا شدنشان با مرام همدیگر در بيرون

نيز منافاتی با سخن فوق ندارد زیرا در این احادیث نيامده که آنان همانجا راهی غار  1(5از شهر و بدون قرار قبلی بود )حدیث

                                                      
ه در روايتي از اند. مثال در ضمن حكايت مفصل آنان كرسد كه اينها با هم قبال در همان قصر هم آشنايي داشته. البته در برخي احاديث به نظر مي 1

 آمده است: (648ص الیقین، كتاب من زاد ما ألسرار هاي اين روايت )التحصینامیرالمومنین ع آمده است در فرازي از يكي از نقل

 .الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ خَالِقُ إِلَّا الْإِلَهُ مَا أَجْمَعِینَ  الْخَلْقِ بِإِلَهِ كَافِرٌ وَ عَاصٍ إِلَّا دَقْیُوسُ مَا فَكَّرْتَ مَا الْفِكْرَةَ وَ ذَكَرْتَ كَمَا الْأَمْرَ  إِنَّ تملیخا يَا فَقَالُوا

 الْأَرْضِ؟ وَ السَّمَاءِ لِإِلَهِ فَالطَّاعَةُ بِهِ بِالْكُفْرِ الْحِیلَةُ فَكَیْفَ تملیخا فَقَالَ

 .رَأْيُكَ الرَّأْيُ وَ نَعْلَمُ لَا فَقَالُوا
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شدند، بلكه این ممكن است اولين آشنایی آنها بوده باشد و سپس با همين آشنایی در مقابل پادشاه زمان خود قيام کرده باشند 

 شند.و بعد به غار پناه برده با

 

 ...« فَقالُوا قامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ عَلی رَبَطْنا ... وَ وَ بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ إِنَّهُمْ(  »3

 (147ص ،7ج نور، )تفسير. دارد مطمئن دلی و استوار ایمانی به نياز ستمگر، برابر در قيام

 

 «إِلهاً  دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ الْأَرْضِ، وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا( »4

بسنده نكردند و  «الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا»با اینكه دو جمله فوق بسيار معنایشان شبيه همدیگر است چرا به گفتن 

 ؟«إِلهاً  دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ»ادامه دادند 

 (147ص ،7ج نور، )تفسير  است.بندگی  در توحيد ربوبيّت، در توحيد يالف. ]تا معلوم شود[ ثمره

گردد شود و خداپرستی واقعی حاصل میب. جمله اول اثباتی است و جمله دوم سلبی؛ و زمانی واقعا اقدام اثباتی انجام می

 که با اقدامی سلبی همراه شود و غير او پرستيده نشود. به تعبير دیگر، تولّاي حق، حتما باید همراه با تبرّاي از باطل باشد.

پرستان در فوق ارباب انواع معتقد بودند مانند برهما و سيوا ج. این هم تاکيد مطلب قبلی است و هم نفی خدایانی که بت

 (251، ص13پرستند. )الميزان، جو شنو که برهمایيان و بودایيان می

 پرستیتوضیحی تخصصی در خصوص بت

 رح داد که:شاید بتوان مقصود عالمه طباطبایی در تعبير فوق را چنين ش

اشاره به نكته ظریفی در بارورهاي مشرکين باشد؛ و آن اینكه اغلب مشرکان خداي واحد به معناي « من دونه»بسا تعبير چه

دانند و معتقدند که او کار عالم را به یك عده آلهه واگذار ناپذیر میمبدأ کل عالم را قبول دارند اما در عين حال او را دسترسی

کنند فرشتگان نقش مستقلی در عالم دارند و از این رو ش کاري به کار عالَم ندارد )در واقع، آنها گمان میکرده است و خود

اش یعنی ، بلكه شاید به معناي دقيق لغوي«غير از او»نه به معناي « من دونه»باید آنان را به عنوان آلهه پرستيد(. آنگاه در اینجا 

 تر از خداي واحد را هم قبول نداریم.خواهند بگویند که ما چنين خدایان پایينبير میاست؛ و با این تع تر از او()پایين

 

                                                      
 .خَلَقَهُ وَ خَلَقَنَا الَّذِي السَّمَاءِ إِلَهِ  إِلَى الْكَافِرِ دَقْیُوسَ مِنْ  الْفِرَارَ إِلَّا نَفْسِكُمْ  وَ لِنَفْسِي أَرَى لَا تملیخا فَقَالَ

 .رَأَيْتَ مَا الرَّأْيُ نِعْمَ فَقَالُوا

 إِلها  دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا فَقَالُوا قَامُوا»فَـ رَبِّكُمْ عِبَادَةِ إِلَى ومُواقُ إِخْوَانِي تملیخا قَالَ اللَّْیلِ نِصْفُ كَانَ فَلَمَّا اللَّیْلَةَ تِلْكَ فَبَاتُوا

 .أَصْبَحُوا حَتَّى لَیْلَتِهِمْ بَقِیَّةَ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ جَعَلُوا وَ «شَطَطا  إِذا  قُلْنا لَقَدْ

 .الْمَدِينَةِ مِنَ أَمْیَالٍ ثَلَاثَةِ عَنْ مُتَثَابِتِینَ الْكَافِرِ دَقْیُوسَ مِنْ هُرَّابا  خَرَجُوا وَ خُیُولَهُمْ رَكِبُوا أَصْبَحُوا فَلَمَّا

اي عدهانجام شد كه آنها را دو دسته كرد. « مردان آنجلس»شايد يك نحوه جمع بین اين دو دسته روايات شبیه كاري باشد كه در سريال تلويزيوني 

 اي كه بعدا با اينها آشنا شدند.كه از قبل با هم آشنا شده بودند و عده
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 «شَطَطاً  إِذاً قُلْنا لَقَدْ إِلهاً دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ  رَبُّ رَبُّنا فَقالُوا( »5

 قطعا»خوانيم، این جمله را گفتند که است و غير او را نمی چرا بعد از اینكه گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين

 «.کنيم چنان اگر ایمگفته نامربوط

خواهند عالوه بر تاکيد مضمون قبل، تذکر دهند که به معناي تجاوز از حدي است که غلوآميز باشد؛ و می« شطط»الف. 

 (251، ص13ميزان، ج)ال خواندن غير خدا، مصداق تجاوز دادن مخلوق از حد خود بوده است.

خواهند نشان دهند که یك مومن واقعی یك انسان بشدت منطقی است؛ و تنها و تنها بر اساس عقل و منطق ب. شاید می

 خوانيم زیرا این یك سخن نامربوط و خارج از حد و فضاي صحيح است.کند: ما غير خدا را نمیصحيح زندگی می

 ج. ...

 

 

 یعَلَ يافْتَر مِمَّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ بَيِّنٍ بِسُلْطانٍ عَلَيْهِمْ یَأْتُونَ ال لَوْ  آلِهَةً دُونِهِ  مِنْ اتَّخَذُوا قَوْمُنَا هؤُالءِ  15آيه( 18) كهف سوره( 596

 27/8/1396 کَذِباً اللَّهِ

 ترجمه

آورند؟! پس چه کسی ستمكارتر است نمیاند، چه شده که بر ]حقانيت[ آنها برهانی روشنگر اي برگرفتهاینان، قوم ما، آلهه

 از کسی که بر خدا دروغ بندد؟!

 نکات ترجمه

 «قَو مُنَا هؤُالءِ»

 (151ص ،15ج القرآن، إعراب فی الجدولبدل ویا عطف بيان براي آن است. )« قَوْمُنَا» مبتدا است و« هؤُالءِ»

 «بِسُل طانٍ»

 و قهر با که است یافتنی سيطره نوعی و رود،می کار به غلبه و قهر و قوت معناي در «سلط» مادهقبال توضيح داده شد که 

 رودمی کار به هم دليل و «حجت» معناي به «سلطان» و است؛ مسلط و قاهر که است شخصی هم «سلطان» و باشد همراه غلبه

 .شودمی مخاطب قلب بر کردن پيدا احاطه و غلبه موجب هم دليل و حجت چون( حاضر آیه مانند)

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-33  253جلسه

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
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 حدیث

نامه اي خطاب به امام حسن ع نوشت که به وصيتهنگام بازگشت از صفين نامه« حاضرین»اميرالمومنين ع در منطقه ( 1

 1:این نامه آمده استاميرالمومنين ع به امام حسن ع معروف شده است. در فرازي از 

دیدي آمدند و آثار مُلك و سلطنتش را میو بدان اي فرزندم؛ اگر براي پروردگارت شریكی بود حتما رسوالنش نزد تو می

شناختی؛ وليكن او خدایی واحد است همان گونه که خود توصيف فرموده، نه احدي در مُلكش با او و کارها و صفاتش را می

زوال پذیرد و همواره بوده است؛ اول است قبل از همه چيز بدون هيچ ابتدایی؛ و آخر همه چيز است  درگير شود و نه ابداً

 بدون هيچ نهایتی؛ برتر از آن است که ربوبيتش به احاطه دل یا چشم ثابت شود ... .

 732ص العقول، تحف؛ 31البالغة، نامه نهج

 صفين من انصرافه عند بحاضرین إليه کتبها ع علی بن للحسن ع له وصية من و

 إِلَهٌ لَكِنَّهُ وَ صِفَاتِهِ وَ أَفْعَالَهُ لَعَرَفْتَ وَ سُلْطَانِهِ وَ مُلْكِهِ آثَارَ لَرَأَیْتَ وَ رُسُلُهُ لَأَتَتْكَ شَرِیكٌ لِرَبِّكَ کَانَ لَوْ أَنَّهُ بُنَیَّ یَا اعْلَمْ وَ... 

 عَظُمَ  نِهَایَةٍ بِلَا الْأَشْيَاءِ بَعْدَ آخِرٌ وَ أَوَّلِيَّةٍ بِلَا الْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَوَّلٌ یَزَلْ لَمْ وَ أَبَداً یَزُولُ لَا وَ أَحَدٌ مُلْكِهِ فِی یُضَادُّهُ لَا نَفْسَهُ وَصَفَ کَمَا وَاحِدٌ

 ... بَصَرٍ أَوْ قَلْبٍ بِإِحَاطَةِ رُبُوبِيَُّتهُ تَثْبُتَ أَنْ عَنْ[ تُثْبَتَ أَنْ]

 

 اقر ع روایت شده است:( از امام ب2

 کند؛ و کند دینداري میدین ندارد کسی که با اطاعت از شخصی که عصيان خدا را می

 کند؛ و دین ندارد کسی که با نسبت دروغ دادن امر باطل به خدا دینداري می

 کند.دین ندارد کسی که با انكار چيزي از آیات خدا دینداري می

 3093ص ،(للمفيد) األمالی ؛373ص ،2ج الكافی،

 :ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنِ  صَفْوَانَ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِیٍّ أَبُو

 4.اللَّهِ آیَاتِ مِنْ ءٍشَیْ  بِجُحُودِ دَانَ لِمَنْ دِینَ لَا وَ اللَّهِ یعَلَ بَاطِلٍ بِفِرْیَةِ دَانَ لِمَنْ  دِینَ لَا وَ اللَّهَ یعَصَ مَنْ بِطَاعَةِ دَانَ لِمَنْ دِینَ لَا

                                                      
balad-http://yekaye.ir/al-90- 5، حديث341؛ جلسه hajj-http://yekaye.ir/al-22-8/ 3حديث، 313ي از آن در جلسه هاي ديگرفراز.  1

 گذشت.  /lail-http://yekaye.ir/al-92-11 3، حديث571و جلسه /anbiyaa-http://yekaye.ir/al-21-108 1، حديث415؛ جلسه  /12
 وَ  فِعَالَهُ وَ صِفَتَهُ  لَعَرَفْتَ وَ سُلْطَانِهِ  وَ مُلْكِهِ آثَارَ  لَرَأَيْتَ وَ رُسُلُهُ لَأَتَتْكَ  شَرِيكٌ لِرَبِّكَ كَانَ لَوْ أَنَّهُ بُنَيَّ  يَا اعْلَمْ وَ يت تحف اندكي اختالف دارد: ... . روا 2

 ...بَصَر أَوْ قَلْبٌ بِالْإِحَاطَةِ  لِرُبُوبِیَّتِهِ يُثْبِتَ أَنْ مِنْ أَجَلُّ أَنَّهُ وَ ءٍشَيْ  كُلِّ خالِقُ أَنَّهُ وَ يُحَاجُّهُ لَا وَ أَحَدٌ ذَلِكَ فِي يُضَادُّهُ لَا نَفْسَهُ وَصَفَ  كَمَا وَاحِدٌ إِلَهٌ لَكِنَّهُ
 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ سُلَیْمَانَ بْنُ عَلِيُّ عَمِّي حَدَّثَنِي قَالَ  اللَّهُ  رَحِمَهُ  الزُّرَارِيُّ  مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ  غَالِبٍ أَبُو أَخْبَرَنِي: است چنین العالء تا سند امالي، در.  3

 ... رَزِينٍ بْنُ  الْعَلَاءُ حَدَّثَنِي قَالَ  الطَّیَالِسِيُّ خَالِدٍ
 . اين دو حديث هم در همین راستاست: 4

 اللَّهَ  تَدِينَ َأنْ أَنْهَاكَ الرِّجَالُ هَلَكَ فِیهِمَا خَصْلَتَْینِ عَنْ َأنْهَاكَ :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ يَزِيدَ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَنْهُ

 گذشت. 502و  248( اين حديث در جلسات42ص ،1ج الكافي، ؛204ص ،1ج المحاسن،) .تَعْلَم لَا بِمَا النَّاسَ تُفْتِيَ وَ بِالْبَاطِلِ

http://yekaye.ir/al-hajj-22-8/
http://yekaye.ir/al-balad-90-12/
http://yekaye.ir/al-balad-90-12/
http://yekaye.ir/al-balad-90-12/
http://yekaye.ir/al-balad-90-12/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-108/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-108/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-108/
http://yekaye.ir/al-lail-92-11/
http://yekaye.ir/al-lail-92-11/
http://yekaye.ir/al-lail-92-11/
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 تدبر

 «بَيِّنٍ... بِسُلْطانٍ عَلَيْهِمْ یَأْتُونَ ال لَوْ آلِهَةً دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا قَوْمُنَا هؤُالءِ( »1

پرستند دليل و برهان روشنی که غير خدا خدایان دیگري را می اصحاب کهف دوباره تاکيد کردند که چرا این قوم ما

 آورند؛ و لحن قرآن، ستودن این منطق آنان است.نمی

 ،7ج المحيط، البحر( و سنی )مثال: 462ص ،8ج الدقائق، ؛ کنز7011، ص6البيان، جبسياري از مفسران شيعه )مثال: مجمع

اند بر اینكه در منطق قرآن، دینداري باید مبتنی بر دليل باشد، و در اصول دین، تقليد این آیه را دليل و شاهدي دانسته 3(015ص

 سزاوار نيست؛ و اگر در اصل دین، ادعایی بياید که فاسد باشد، ظلم و تهمت بر خداست.

 شناسینکته تخصصی دین

کثرت شبهات، بتدریج کار بسياري از ارباب کليسا را بدانجا کشاند شده به همراه ضعف تفكر عقلی در مسيحيت تحریف

را رقم بزنند: جریانی که معتقد بود ایمان آوردن هيچ نيازي به عقل « ایمان گرایی»که ارتباط دین و عقل را انكار کنند و جریان 

 طلبی خالف اقتضاي دینداري است!و استدالل ندارد و حتی مدعی شوند روحيه استدالل

اصطالح روشنفكران در جامعه اسالمی نيز رواج یافت تا حدي که برخی به هاي اخير این تلقی از طریق برخی بهدر دهه

 هایی مانند حفظ معنویت دین، درصدد مخالفت با رویكرد عقلی و استداللی به دین برآمدند.بهانه

اسالم مبناي دینداري را بر تعقل قرار داده است؛ دهد که آیه حاضر و بسياري از آیات دیگر قرآن کریم بخوبی نشان می

هاي و چنين ادعایی با منطق خود اسالم سازگار نيست. البته استداللی ایمان آوردن به معناي آن نيست که شخص حتما قالب

ند و در اینجا هم فهماستداللی منطقی خاصی را باید بلد باشد؛ بلكه بسياري از افراد با فطرت ساده خود استدالل و تعقل را می

 داشت.« سلطان بيّن: استدالل آشكار و واضح»)نامربوط( گفت و بلكه باید « شطط»دغدغه اصحاب کهف این است که نباید 

 

 ...« بَيِّنٍ بِسُلْطانٍ عَلَيْهِمْ یَأْتُونَ ال لَوْ آلِهَةً دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا قَوْمُنَا هؤُالءِ( »2

 (148ص ،7ج نور، )تفسير. مردم است عقيدتی انحراف خدا، مردان يهادغدغه ترینیكی از بزرگ

 

 «کَذِباً  اللَّهِ عَلَی افْتَري مِمَّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ( »3

                                                      
 لَا لَهُمْ دِينَ لَا ثَلَاثٌ النَّاسُ  أَيُّهَا يَقُولُ  الْكُوفَةِ مِنْبَرِ عَلَى ع عَلِیّا   سَمِعْتُ: قَالَ[ سُخَیْلَةَ] جَمِیلَةَ  أَبِي عَنْ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ  أَبِي عَنْ  سِنَانٍ ابْنِ  عَنِ عَنْهُ

 (5ص ،1ج المحاسن،) تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ اللَّهَ عَصَى مَنْ  بِطَاعَةِ  دَانَ لِمَنْ  دِينَ  لَا وَ اللَّهِ عَلَى بَاطِلٍ بِفِرْيَةِ  دَانَ لِمَنْ دِينَ  لَا وَ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ آيَةٍ بِجُحُودِ دَانَ لِمَنْ دِينَ

 يقبل أن يجوز ال أنه إلى إشارة و للتقلید زجر ذم هذا في و ظاهرة بحجة اهلل غیر عبادتهم على يأتون هال أي «بَیِّنٍ بِسُلْطانٍ عَلَیْهِمْ يَأْتُونَ ال لَوْ».  1

 واضح بحجة إال دين
 جائز غیر فیه التّقلید أن و مردود، الدّيانات من علیه دلیل ال ما أنّ على دلیل فیه و .به إلّا يؤخذ ال الدّين فإنّ ظاهر، ببرهان: بَیِّنٍ . بِسُلْطانٍ 2

 شركاء بنسبة كذب و اللّه على افتراء و ظلم هي و فاسدة دلیل علیها يكن لم إذا الدعوى و إلّا بالحجة يؤخذ ال الدّين أن على دلیل ذكروه ما في . و 3

 اللّه
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 (148ص ،7ج نور، )تفسير .است ترظالم بربندد، دروغ خدا به که کسی و ظالم، دروغگو و است ظلم دروغ،

 

 «کَذِباً  اللَّهِ عَلَی افْتَري مِمَّنِ أَظْلَمُ فَمَنْ بَيِّنٍ بِسُلْطانٍ عَلَيْهِمْ یَأْتُونَ ال لَوْ( »4

 کسی چه پس»نتيجه گرفتند « آورندنمی روشنگر برهانی آنها[ حقانيت] بر که شده چه»بالفاصله بعد از اینكه گفتند 

اند نتيجه گرفتند که مورد خدا مطرح کرده؛ یعنی از اینكه ادعایی بدون دليل در «بندد دروغ خدا بر که کسی از است ستمكارتر

 اند!بر خدا دروغ بسته

 شاید بتوان نتيجه گرفت:

 شود.محسوب می باور به یك مساله اساسی در اعتقادات، اگر بدون دليل باشد، صرفاَ یك اشتباه نيست؛ بلكه مصداق دروغ

 

 

 یُهَيِّئْ  وَ رَحْمَتِهِ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ یإِلَ فَأْوُوا اللَّهَ إِالَّ عْبُدُونَیَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ  16آيه( 18) كهف سوره( 597

 28/6/1396   مِرفَقاً أَمْرِکُمْ مِنْ لَكُمْ

 ترجمه

 بر رحمتش از پروردگارتان[ تا] برید پناه کهف آن به پس پرستند،می خدا جز آنچه و آنان گرفتيد از کنارهاکنون که  و

 1.آورد فراهم خوشایندي وضع کارتان از شما براي و بگستراند شما

 نکات ترجمه

 «اع تَزَلَ»

 ،4ج اللغة، المقایيس )معجم 2است« از جاي خود به در شدن و به سویی متمایل شدن»در اصل به معناي « عزل»ماده 

 جُناحَ  فَال عَزَلْتَ مِمَّنْ  ابْتَغَيْتَ مَنِ بوده جدا شود )وَرود که شخصی از کاري که در جریان آن ( در جایی به کار می308ص

که در زبان فارسی به معناي برکنار کردن به «  عزل کردن»( و تعبير 118ص ،8ج الكریم، القرآن کلمات فی عَلَيْكَ( )التحقيق

 رود، از همين ماده است.کار می

 یُقاتِلُوکُمْ، فَلَمْ اعْتَزَلُوکُمْ گيري جسمی یا روحی باشد )فَإِنِتواند کنارهمیبه معناي کناره گرفتن از چيزي است که « اعْتِزَال»

 (565ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات222/بقرة النِّساءَ، ؛ فَاعْتَزِلُوا48/مریم ،اللَّهِ  دُونِ مِنْ تَدْعُونَ ما وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ؛90/نساء

( به 212/)شعراء «لَمَعْزُولُونَ  السَّمْعِ عَنِ إِنَّهُمْ» نار کرده اند و این تعبير در آیهکسی است که او را از کاري برک« معزول»

 (565ص القرآن، ألفاظ اند. )مفرداتمعناي آن است که بعد از اینكه تمكن شنيدن داشتند اکنون از شنيدن ممنوع و محروم شده

                                                      
هاي آن زمان مختصرتر بود و نیز براي اينكه سیر ( اما از آنجا كه بحث/kahf-http://yekaye.ir/al-18-16)بحث شد  60ين آيه قبال در جلسه. ا 1

 دهیم.بحث حفظ شود دوباره آن را امروز مورد بحث قرار مي
 إمالة و تنحیة.  2

http://yekaye.ir/al-kahf-18-16/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-16/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-16/
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ت که شخص از دیگران جدا شده و در آنجا قرار گرفته است اسم مكان است و عبارت است از ناحيه و سمتی اس« مَعْزِل»

 (423ص ،5ج البحرین، مجمع؛ 354ص ،1ج العين، ( )کتاب42لٍ؛ هود/مَعْزِ فی کانَ وَ ابْنَهُ نُوحٌ يناد)

 بار در قرآن کریم به کار رفته است.  10و مشتقات آن جمعا « عزل»ماده 

  «اع تَزَل تُمُوهُم »

تواند ساکن تلفظ شود هم مضموم؛ اما اگر بعد از آن م( هم میدر ضمير متصل )تُ« م»حرف ماضی( + و )اعتزلتم )فعل 

سلم اللسان فی الصرف شود. )زایيده می« و»ضمير بياید حتما باید مضموم شود و به صورت اشباع خوانده شود و از این تلفظ 

 )ضمير مفعولی(« هم+ » (168و النحو و البيان، ص

 «اللَّهَ إِالَّ یَع بُدُونَ ما»

 القرآن، إعراب فی التبيان؛ 2751ص ،3ج ،(بيضاوي) التنزیل أنوارتواند داشته باشد: )در این عبارت سه وجه می« ما»

 (2432ص

)مفعولِ اعتزلتم( است؛ که به همين معنا ترجمه « هم»و در این حالت عطف به ضمير «( الذي»موصول )به معناي « ما»الف. 

 «پرستندکناره گرفتيد از آنان و از آنچه غير از خدا می»شد 

کناره گرفتيد از آنان و »شود: و ترجمه چنين می« آوردمصدري )که فعل بعد از خود را به صورت مصدر درمی« ما»ب. 

پرستيدند و هم غير خدا ]ظاهرا ناظر به این است که قوم آنان چون مشرك بودند هم خدا را می« عبادتشان مگر از عبادت خدا

 را؛ و اصحاب کهف از آنان و از معبودهاي غيرخدا کناره گرفتند، اما از پرستش خدا کناره نگرفتند[

اي از جانب خداوند باشد در مورد اصحاب کهف؛ و نافيه دانست و آنگاه این جمله، جمله معترضه« ما»توان آن را ج. می

، پس پناه ببرید  -پرستند و آنان ]= اصحاب کهف[ جز خدا را نمی –کناره گرفتيد از آنان  و اکنون که»شود: ترجمه چنين می

 »... 

                                                      
 كسائر األصنام يعبدون و اللّه يعبدون كانوا فإنهم اللّه، إال بوديهممع و القوم اعتزلتم إذ و أي المنصوب، الضمیر على عطف اللَّهَ  إِلَّا يَعْبُدُونَ ما وَ.  1

 الفتیة عن تعالى اللّه من إخبار أنه على نافیة تكون أن و اللّه، عبادة إال عبادتهم و اعتزلتموهم إذ و تقدير على مصدرية ما تكون أن يجوز و. المشركین

 .اعتزالهم لتحقیق جوابه و إِذِ بین معترض بالتوحید
 را وي كالم از مراد كه متصل، و منقطع استثناي: كندمي پیدا حالت دو آن از بعد استثناي اخیر، صورت در كه است معتقد( 7قرن) «عكبري».  2

 : است چنین وي عبارت عین. نشدم متوجه

 إذ و: التقدير و متّصل هو -الثاني و.منقطع هو: أحدهما: وجهان االستثناء في فیخرج نفي، حرف أنها -الثالث و:...أوجه ثالثة «ما» في: يَعْبُدُونَ ما وَ

 .اهلل يعبد من منهم كان أو األصنام، مع اهلل يعبدون كانوا فقد اهلل إال يعبدون ما و أو اهلل، عبادة إلّا اعتزلتموهم

نافیه؛ شبیه آنچه ابوحیان نقل كرده « ما»ناظر به كل حالتها باشد نه فقط ناظر به « وجهان االستثناء في فیخرج »البته ممكن است مقصود وي  از 

 است: 

 قال و. اللّه عبادة يعتزلوا لم و اآللهة تلك عبادة الفتیة فاعتزلت آلهة معه يعبدون و اللّه يعبدون كانوا أنهم الخراساني عطاء عن الحافظ نعیم أبو ذكر و

 تعالى اللّه من إخبار معترض كالم اللَّهَ  إِلَّا يَعْبُدُونَ ما وَ : قیل و. ... معبوداتهم في اندراجه لعدم يعبدونه ال و اللّه يعرفون ال كانوا إن منقطع و الفرّاء، أيضا هذا

 (151ص ،7ج المحیط، )البحر .العامل له مفرغ استثناء إِلَّا و فیه ما هذا فعلى تعالى، اللّه غیر يعبدوا لم أنهم الفتیة عن

https://books.google.com/books?id=RZJGCwAAQBAJ&pg=PT84&lpg=PT84&dq=%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&source=bl&ots=pBxbxlX8TZ&sig=W9GBuHy83jfT6Tmdy-5hNPoZNIE&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwi1przL9snXAhXKORoKHVKGBEAQ6AEIJDAA#v=onepage&q=%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&f=false
https://books.google.com/books?id=RZJGCwAAQBAJ&pg=PT84&lpg=PT84&dq=%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&source=bl&ots=pBxbxlX8TZ&sig=W9GBuHy83jfT6Tmdy-5hNPoZNIE&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwi1przL9snXAhXKORoKHVKGBEAQ6AEIJDAA#v=onepage&q=%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&f=false
https://books.google.com/books?id=RZJGCwAAQBAJ&pg=PT84&lpg=PT84&dq=%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&source=bl&ots=pBxbxlX8TZ&sig=W9GBuHy83jfT6Tmdy-5hNPoZNIE&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwi1przL9snXAhXKORoKHVKGBEAQ6AEIJDAA#v=onepage&q=%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&f=false
https://books.google.com/books?id=RZJGCwAAQBAJ&pg=PT84&lpg=PT84&dq=%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&source=bl&ots=pBxbxlX8TZ&sig=W9GBuHy83jfT6Tmdy-5hNPoZNIE&hl=fa&sa=X&ved=0ahUKEwi1przL9snXAhXKORoKHVKGBEAQ6AEIJDAA#v=onepage&q=%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85&f=false
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گرفته، اما توجه نكرده که در این صورت، جمله، باید جمله  نافيه ماي را «ما» یآیت ترجمه موجود، هايترجمه ميان در

که  «پرستيدینم را يدیگر يخدا یكتا يخدا جز و ایدجسته کناره خود قوم از اگر»: است کرده ترجمهمعترضه شود؛ و چنين 

 ترجمه کرده است. «تعبدون» را «یعبدون»این ترجمه اشتباه است زیرا 

 «فَا وُوا»

 فاء این و است محذوف دیگري جمله آن، از قبل که شودمی وارد اي جمله برسر که است اي«فـ» آن و) «فصيحه فاء»فـ 

« ف»باشد و به دليل اتصال به که ابتدایش همزه وصل می« أوي»+ اِأوُوا )فعل امر از ماده  (کندمی داللت محذوف جمله آن بر

 شود(همزه وصل )اِ( خوانده نمی

به مكانی « مأوي»اند و دانسته« به چيزي منضم شدن»یا « در جایی جمع شدن»را « أوي»توضيح داده شده که ماده قبال 

فارس بر البته ابن .باشدشوند و در فارسی معادل کلمات قرارگاه و پناهگاه میستقر میآید و مشود که در آن گرد میگفته می

 .هم دارد« شفقت و مهربانی ورزیدن»این باور است که این ماده در معناي دومی هم به کار رفته و داللت بر 

 (ahzab-http://yekaye.ir/al-33-51/ 540جلسه )

 «مِرفَقاً»

)مواجهه « عنف»رود و نقطه مقابل در اصل به معناي نرمخویی و با مدارا و مالطفت برخورد کردن به کار می« رفق»ماده 

 (186ص ،4ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق؛ 418ص ،2ج اللغة، المقایيس با شدت و خشونت( است. )معجم

( کسی است که این نرمخویی و مالطفتش موجب جمع شدن بين تو و او گردیده 69؛ نساء/رَفيقاً أُولئِكَ حَسُنَ) «رفيق»

 (418ص ،2ج اللغة، المقایيس است )معجم

 ،5ج العين، کتاباند )زند و مایه رفق و صالح انسان است دانستهرا به معناي آن چيزي که انسان بدان تكيه می« مِرَفق»

( از این جهت 6؛ مائده/الْمَرافِقِ یإِلَ أَیْدِیَكُمْ وَ وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُواشود ))جمع آن: مرافق( گفته می« مِرَفق»و به آرنج نيز ( 149ص

 ( 418ص ،2ج اللغة، المقایيس کند )معجمکه انسان با تكيه بر آن استراحت می

اسم مكان است و به معناي مكانی است که شخص « مُرْتَفَق»باشد و بر همين اساس می« مرفق»تكيه کردن بر « ارتفق»و 

( )اساس البالغه، 31و  29مُرْتَفَقاً؛ کهف/ حَسُنَتْ  ... مُرْتَفَقاً براي استراحت ) بر مرفق خود تكيه زدن( برگزیده است )ساءَتْ

 (188ص ،4ج التحقيق،؛ 243ص

شود؛ اما فراء و دیگران بر وي تلفظ می« مِرَفق»به صورت  تنها« مرفق»برخی مانند اصمعی بر این گمان هستند که کلمه 

شود و البته وي احتمال داده که تلفظ دوم براي وقتی است که هم تلفظ می «مَرفِق»اند که این کلمه به صورت خرده گرفته

تفاوت بگذارند؛ و عالوه بر  آید(می« مِرفَق»با معناي آرنج )که غالبا به صورت « وضعيت همراه با رفق»خواهند بين معناي می

( و گفته 243ص القرآن، إعراب فی ؛ التبيان290ص ،2ج القرآن )نحاس(، هم تلفظ شده است )إعراب« مَرفَق»این به صورت 

 1(368ص ،11ج القرآن، ألحكام باشد )الجامعاست به معناي اسم مكان می« م»شده که وقتی با فتحه 

                                                      
 و االمر، من الفاء كسر و] المیم بفتح "المرفق "يجعل من منهم و مرفقه، و اإلنسان مرفق كذلك و به يرتفق ما هو و فتحها، و المیم بكسر قرئ.  1

 لغتان وهما كالمسجد الموضع«[ 2» المیم بفتح المرفق: قیل وقد اإلنسان، من المرفق

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-51/
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 در قرآن کریم به کار رفته است. بار 5و مشتقاتش جمعا « رفق»ماده 

 1اختالف قرائت

کثير( و روایت قالون از نافع این کلمه در قرائت مشهور کوفه )عاصم، حمزه و کسائی( و بصره )ابوعمرو( و مكه )ابن

ما در قرائت قرائت شده؛ ا« مِرَفقاً»اسحاق( به همان صورت ابی)اهل مدینه( و برخی از قرائات شاذه )مانند قرائت طلحه و ابن

عياش، و جعفی از ابوبكر ]= ابن برجمی و یأعشعامر )اهل شام( و ابوجعفر )از قراء عشره( و روایت  و ابن )اهل مدینه( نافع

قرائت شده است.  «مَرفِقاً »یكی از دو راوي عاصم، یكی از سه قاري کوفه[ و روایت هارون از ابوعمرو )قاري بصره( به صورت 

 4(295؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص1513ص ،7ج المحيط، ؛ البحر6992، ص6البيان، ج)مجمع

 حدیث

 :فرمود طوالنی حدیثی ضمن در ع کاظم امام( 1

 دنيا به که کسانی و دنيا اهل از گرفت خردمندي خدا از که هر پس است؛ عقل قوت عالمت تنهایی بر صبر! هشام اي

 در او نيازکنندهبی تنهایی، در او همراه وحشت، در او انس مایه خدا و ورزد تمایل خداست نزد بدانچه و گيرد کناره متمایلند

 ...رساندمی عزت به را او باشد داشته تباري و ایل اینكه بدون و است، معيشت تنگی

 17ص ،1ج کافی، اصول

 ... هِشَام یَا ع جَعْفَرٍ بْنُ یمُوسَ الْحَسَنِ أَبُو لِی قَالَ قَالَ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ رَفَعَهُ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو

 وَ  اللَّهِ عِنْدَ فِيمَا رَغِبَ وَ فِيهَا الرَّاغِبِينَ وَ الدُّنْيَا أَهْلَ اعْتَزَلَ اللَّهِ عَنِ عَقَلَ فَمَنْ  الْعَقْلِ قُوَّةِ عَلَامَةُ الْوَحْدَةِ عَلَی الصَّبْرُ هِشَامُ ایَ

 ...عَشِيرَة غَيْرِ مِنْ مُعِزَّهُ وَ الْعَيْلَةِ فِی غِنَاهُ وَ الْوَحْدَةِ فِی صَاحِبَهُ وَ الْوَحْشَةِ فِی أُنْسَهُ اللَّهُ کَانَ

                                                      
 . اين مورد هم هست كه در متن نیاوردم: 1

 الخراساني عطاء عن الحافظ نعیم أبو ذكره ما هذا على يدل و: قلت. تفسیرها هذا قتادة قال. "اللَّهِ دُونِ مِنْ يَعْبُدُونَ ما وَ "مسعود بن اهلل عبد مصحف فى

 تعتزل لم و اآللهة تلك عبادة الفتیة فاعتزلت آلهة معه يعبدون و اهلل يعبدون قوم من فتیة كان: قال "اللَّهَ إِلَّا يَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ ":تعالى قوله في

 "قول في الضمیر على عطفا نصب، موضع قي "اللَّهَ إِلَّا يَعْبُدُونَ ما وَ "قوله من "ما "و غیر، بمنزلة "إِلَّا "تكون قتادة قال ما فعلى: عطیة ابن. اهلل عبادة

 (368ص ،11ج القرآن )قرطبي(، ألحكام )الجامع. "اعْتَزَلْتُمُوهُمْ
 .الفاء فتح و المیم بكسر «مِرفَقا » الباقون و الفاء كسر و المیم بفتح مرفقا بكر أبي عن البرجمي و األعشى و عامر ابن و المدينة أهل قرأ.  2
 في عمرو أبو و عنه، الجعفي و البرجمي و األعشى رواية في بكر أبو و عامر ابن و نافع و سعدان ابن و حمید و شیبة و األعرج و جعفر أبو قرأ و.  3

 يرتفق الذي األمر في جمیعا ألن رفقا الفاء فتح و المیم بكسر السبعة باقي و األعمش و طلحة و إسحاق أبي ابن قرأ و. الفاء كسر و المیم بفتح هارون رواية

 أن الكسائي أنكر و المیم، كسر إلّا ءشي كل في و الید في و األمر في أعرف ال: قال أنه الفراء عن مكي نقل و. ثعلب و الزجّاج حكاه الجارحة في و به

 جاء كالرفق مصدر هو: زيد أبو قال و. كالمسجد الموضع المیم بفتح المرفق: قال و حاتم أبو خالفه و الفاء، كسر و المیم بفتح إلّا الجارحة من المرفق يكون

 فیما الفاء كسر و المیم بفتح مِرفَقا   يقولون الحجاز أهل الفراء عن و غیر، ال الفاء فتح و المیم فبكسر الید من إما و به يرتفق فیما لغتان هما: قیل و. مفعل على

 الفاء و المیم فتح معاذ أجاز و انتهى جمیعا منهما المیم يكسرون قد العرب و اإلنسان، مرفق يكسرون و به ارتفقت
اند گذاشته قرائت كرده« مِرفَقا»آن را در زمره كساني كه  151ص ،7ج المحیط، البحرچگونه قرائت كرده در  (شاذه قرائات از) اعمش. اينكه  4

 «!و وافقهم االعمش»عامر و ابوجعفر گفته است بعد از بردن اسامي نافع و ابن 295ص عشر، االربعة القرائات في المفصل الكامل )پاورقي قبلي( اما در
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 :روایت کرده که فرمودند ص اکرم مسعود از پيامبرابن( 2

 از و دیگر کوه به کوهی از که کسی مگر کند حفظ را دینش تواندنمی دینداري هيچ که آمد خواهد مردم بر روزگاري

 .گریزد می شير از که روباهی مانند ببرد پناه دیگر صخره به ايصخره

 بود؟ خواهد زمان چه آن: گفتند

! است والدینش دست به انسان هالك زمان آن در … آیدنمی دست به خدا معصيت انجام با جز معيشت که زمانی: فرمود

 !همسایگانش و نزدیكان دست به نكنند هالکش آنها اگر و! فرزندانش و همسر دست به نكنند، هالکش آنها اگر و

 خدا؟ پيامبر اي شد خواهد چيزي چنين چگونه: گفتند

 هاییهزینه] کنندمی وادارش هاییدرخواسته برآوردن به و کنندمی جوییعيب و مالمت معيشت تنگی خاطر به را او: فرمود

 .کشانندمی هالکت عرصه به را او گونه این و ندارد را[ حالل راه از] آن انجام توان که[ کنندمی تحميل او بر را

 388ص ،11ج الوسائل، ؛ مستدرك47ص ،10ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح؛ 13ص العارفين، صفات فی التحصين

 إِلَی شَاهِقٍ مِنْ یَفِرُّ مَنْ إِلَّا دِینُهُ دِینٍ لِذِي یَسْلَمُ لَا زَمَانٌ النَّاسِ عَلَی ص: لَيَأْتِيَنَّ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ رُوِيَ

 ذَلِكَ  کَانَ إِذَا 1... اللَّهِ بِمَعَاصِی إِلَّا الْمَعِيشَةَ یَنَلِ لَمْ إِذَا قَالَ الزَّمَانُ ذَلِكَ مَتَی وَ قَالُوا بِأَشْبَالِهِ کَالثَّعْلَبِ حَجَرٍ إِلَی حَجَرٍ مِنْ وَ شَاهِقٍ

 یَدَيْ  فَعَلَی وَلَدٌ لَا وَ  زَوْجَةٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ فَِإنْ وَلَدِهِ وَ زَوْجَتِهِ یَدَيْ فَعَلَی أَبَوَانِ  لَهُ یَكُنْ لَمْ فَإِنْ أَبَوَیْهِ یَدَيْ عَلَی الرَّجُلِ فَهَلَاكُ الزَّمَانُ

  جِيرَانِهِ وَ قَرَابَتِهِ

 اللَّهِ؟ رَسُولَ یَا ذَلِكَ کَيْفَ وَ قَالُوا

 الْهَلَكَة. مَوَارِدَ یُورِدُونَهُ حَتَّی یُطِيقُ لَا مَا یُكَلِّفُونَهُ وَ الْمَعِيشَةِ لِضِيقِ یُعَيِّرُونَهُ قَالَ

 

 از امام صادق ع روایت شده است:( 3

بمانيد چنين کنيد؛ و بر تو چيزي نيست اگر که مردم تو را مدح نكنند و بر تو چيزي نيست اگر که اگر توانستيد ناشناس 

 نزد مردم مذموم باشی، اگر که نزد خداوند تبارك و تعالی ممدوح و پسندیده باشی ...

باید که مواظب ات ]جز براي ضرورت[ بيرون نيایی چنين کن؛ چرا در بيرون آمدن سپس فرمود: اگر توانستی از خانه

 باشی که غيبت نكنی و دروغ نگویی و حسد نورزي و ریا نكنی و خودنمایی نكنی و سستی نورزي...

 128ص ،8ج الكافی،

 عَنْ  الْمِنْقَرِيِّ  دَاوُدَ بْنِ يْمَانَسُلَ عَنْ[ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ وَ] مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ غِيَاثٍ بْنِ حَفْصِ

                                                      
 لَكِنْ  وَ بَلَى قَالَ  بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْتَنَا اللَّهِ رَسُولَ يَا قَالُوا الْعُزُوبَةُ حَلَّتِ ذَلِكَ فَعِنْدَ.  1
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 مَحْمُوداً  کُنْتَ إِذَا النَّاسِ عِنْدَ مَذْمُوماً تَكُونَ أَنْ عَلَيْكَ مَا وَ عَلَيْكَ النَّاسُ یُثْنِ لَمْ إِنْ عَلَيْكَ مَا وَ فَافْعَلُوا تُعْرَفُوا لَا أَنْ قَدَرْتُمْ إِنْ

 لَا وَ َتكْذِبَ لَا وَ تَغْتَابَ لَا أَنْ  خُرُوجِكَ فِی عَلَيْكَ فَإِنَّ فَافْعَلْ بَيْتِكَ ِمنْ تَخْرُجَ لَا أَنْ قَدَرْتَ  إِنْ قَالَ ثُمَّ  … تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ

 ... تُدَاهِنَ لَا وَ تَتَصَنَّعَ لَا وَ تُرَائِیَ لَا وَ تَحْسُدَ

 

 :فرمایندمی شعبانيه صلوات از فرازي در ع سجاد امام (4

 فراریان، پناهگاه و ناتوان، درماندگان وفریادرس امن هستند غاري که همانها فرست، درود وي خاندان و محمد بر خداوندا

 .زنندگانچنگ دستاویز و

 828ص ،2ج المتهجد، مصباح

 : قَالَ أَبِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّيَّارِيِّ  مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ رَوَي

 الصَّلَوَاتِ بِهَذِهِ ص النَّبِیِّ عَلَی یُصَلِّی وَ مِنْهُ النِّصْفِ لَيْلَةِ فِی وَ شَعْبَانَ أَیَّامِ مِنْ زَوَالٍ کُلِّ عِنْدَ یَدْعُو ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ کَانَ

 :یَقُولُ

 1الْمُعْتَصِمِين. عِصْمَةِ وَ الْهَارِبِينَ مَلْجَإِ وَ الْمُسْتَكِينِ الْمُضْطَرِّ غِيَاثِ وَ الْحَصِينِ الْكَهْفِ مُحَمَّدِ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَی صَلِّ اللَّهُمَّ …

                                                      
 :دارد تناسب بحث موضوع با كامال زير موارد كه عزلت درباب آمده رواياتي 111-108ص ،67ج األنوار، بحار . غیر از روايات فوق، در 1

 َيحْتَاجُ  هُوَ وَ عَلَانِیَة  وَ سِرّا  بِهِ تَفَرَّدَ لِمَنْ طُوبَى فَیَا بِحَرَاسَتِهِ مُتَحَرِّسٌ وَ تَعَالَى اللَّهِ بِحِصْنِ مُتَحَصِّنٌ الْعُزْلَةِ صَاحِبُ ع الصَّادِقُ قَالَ[ 99ص] الشريعة، مصباح

 الْمَجْهُودِ  بَذْلِ مَعَ الْعِبَادَةِ فِي التَّقْصِیرِ  رُؤْيَةِ وَ الْعَوَاقِبِ فِي النَّظَرِ وَ الْخَلْوَةِ  اغْتِنَامِ  وَ الزُّهْدِ وَ الشِدَّةِ تِیَارِاخْ وَ الْفَقْرِ  تَحَبُّبِ  وَ الْبَاطِلِ وَ الْحَقِّ  عِلْمِ خِصَالٍ عَشَرَةِ إِلَى

 الْوَقْت فِي إِلَیْهِ  يَحْتَاجُ لَا عَمَّا الْبَیْتِ خَلْوَةِ  وَ حِجَابٍ كُلِّ سَبَبُ وَ بَلِیَّةٍ كُلِّ رَأْسُ وَ الشَّیْطَانِ مِصْطَادُ الْغَفْلَةَ فَإِنَّ غَفْلَةٍ  بِلَا الذِّكْرِ كَثْرَةِ وَ الْعُجْبِ تَرْكِ وَ

 قَالَ  ظَبْیَانَ بْنِ يُونُسَ  عَنْ  مِحْصَنٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  الْخَشَّابِ الْحُسَیْنِ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ الْحَبَّالِ  مُوسَى بْنِ  اللَّهِ  عُبَیْدِ  عَنْ الصُّوفِيِّ عَنِ  الدَّقَّاقُ للصدوق األمالي

 مَهْمُوما   غَرِيبا  وَحِیدا  الدُّنْیَا فِي فَكُنْ الْقُدْسِ حَظِیرَةِ ِفي غَدا  تَلْقَانِي أَنْ أَحْبَبْتَ إِنْ إِسْرَائِیلَ بَنِي أَنْبِیَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَى َأوْحَى عَزَّ وَ  جَلَّ اللَّهَ إِنَّ ع الصَّادِقُ قَالَ

 وَحْدَهُ أَوَى اللَّیْلُ كَانَ فَإِذَا الْعُیُونِ مَاءِ مِنْ يَشْرَبُ وَ الْأَشْجَارِ رُءُوسِ مِنْ يَأْكُلُ وَ الْقِفَارِ أَرْضِ فِي يَطِیرُ الَّذِي الْوَاحِدِ الطَّیْرِ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِ مِنَ مُسْتَوْحِشا  مَحْزُونا 

 .الطُّیُورِ مِنَ اسْتَوْحَشَ وَ بِرَبِّهِ اسْتَأْنَسَ الطُّیُورِ مَعَ يَأْوِ لَمْ وَ

 اللَّهَ  عَبَدَ وَ رَبِّهِ  عِبَادَةَ أَحْسَنَ  صَلَاحٍ  مِنْ  حَظٍّ[ ذَا] إذا مُؤْمِنا  عَبْدا   عِنْدِي أَوْلِیَائِي أَغْبَطِ مِنْ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو قَالَ قَالَ الْأَزْدِيِّ  عَنِ  سَعْدٍ ابْنُ  اإلسناد قرب

 .ثَلَاثا  بَوَاكِیهِ قَلَّتْ وَ تُرَاثُهُ فَقَلَّ الْمَنِیَّةُ بِهِ تَعَجَّلَتْ عَلَیْهِ فَصَبَرَ كَفَافا  رِزْقُهُ كَانَ وَ بِالْأَصَابِعِ إِلَیْهِ يُشَرْ فَلَمْ النَّاسِ  فِي غَامِضا  كَانَ وَ السَّرِيرَةِ فِي

 .رَاحَةٍ فِي مِنْهُ النَّاسُ وَ تَعَبٍ فِي نَفْسِهِ  مِنْ كَانَ وَ خَطِیئَتِهِ عَلَى بَكَى وَ كِسْرَتَهُ أَكَلَ وَ بَیْتَهُ لَزِمَ لِمَنْ طُوبَى النَّاسُ أَيُّهَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ القمي تفسیر

 وَ خَطِیئَتِكَ عَلَى تَبْكِي وَ لِسَانَكَ تَكُفُّ مُنْجِیَاتٌ ثَلَاثٌ ص النَّبِيُّ قَالَ قَالَ ع أَبِیهِ  عَنْ  جَعْفَرٍ عَنْ  زِيَادٍ ابْنِ عَنِ هَارُونَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ  مَاجِیلَوَيْهِ الخصال

 .بَیْتَكَ تَلْزَمُ

 صَمْتُهُ  كَانَ لِمَنْ  طُوبَى مَرْيَمَ ابْنُ عِیسَى قَالَ قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ  الْقَدَّاحِ عَنِ هَاشِمٍ  ابْنِ عَنِ الْحِمْیَرِيِّ  عَنِ  الْمُتَوَكِّلِ ابْنُ  الخصال

 .لِسَانِهِ وَ يَدِهِ مِنْ النَّاسُ سَلِمَ وَ خَطِیئَتِهِ عَلَى بَكَى وَ بَیْتُهُ وَسِعَهُ وَ عَبَرا  نَظَرُهُ وَ فِكْرا 

 فِي مِنْهَا تِسْعَةٌ أَجْزَاءٍ عَشَرَةَ فِیهِ الْعَافِیَةُ تَكُونُ زَمَانٌ النَّاسِ عَلَى يَأْتِي: قَالَ رَفَعَهُ مَهْزِيَارَ بْنِ عَلِيِّ  عَنْ مَعْرُوفٍ ابْنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْوَلِیدِ ابْنُ الخصال

 .الصَّمْتِ فِي وَاحِدَةٌ وَ النَّاسِ اعْتِزَالِ

 .مِثْلَهُ مَعْرُوفٍ ابْنِ  عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ يَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْوَلِیدِ ابْنُ األعمال ثواب
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 تدبر

 رَبُّكُمْ لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ إِلَی فَأْوُوا اللَّهَ  إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اْعتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ ... وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا فَقالُوا قامُوا إِذْ»( 1

 «مِرفَقاً أَمْرِکُمْ مِنْ لَكُمْ یُهَيِّئْ وَ رَحْمَتِهِ مِنْ

 رحمت برد، پناه معينی پناهگاه به و کرد، گيريکناره جامعه از دینش خاطر  اش ایستاد و بهبر سر باور توحيدي کسی اگر

 خودش مخيله در نه که کندمی مهيا( مدارا و رفق با: «مرفقا)» وي مراد وفق بر کارها طوري خدا و شودمی شاملش خدا ویژه

 بيدار خداپرست جامعه در بعد سال 300 و خوابيدند بودند، کرده فرار کفر جامعه از که آنها. )دیگران باور در نه گنجد،می

 (شدند

 

 «اللَّهَ إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ( »2

 عزلت و گيريکناره گيرد،می قرار جدي تهدید معرض در دینش انسان که جایی اما است اجتماعی دینی اسالم اینكه با

 (. 2 حدیث) پذیردمی را

 (1 حدیث) ايهرجامعه از نه است، دنيامداران جامعه از گيريکناره مُجاز، گيريکناره این پس

 

 «الْكَهْفِ إِلَی فَأْوُوا اللَّهَ إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ» (2

 چرا؟. «کهفٍ»: نفرمود و «الكهف» فرمود 

                                                      
 قَبْلَ النَّاسَ عَرَفَ [ نُوَمَةٍ] نوومة لِعَبْدٍ  طُوبَى يَقُولُ  ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْمُفَضَّلِ عَنِ  الْجَمَّالِ صَفْوَانَ عَنْ  الْجَوْهَرِيُّ النوادر و سعید بن حسین كتاب

 .بِهِ مَعْرِفَتِهِمْ

 .النَّاسِ مِنَ اسْتَوْحَشَ بِاللَّهِ آنَسَ مَنْ السَّلَامُ عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ أَبُو قَالَ  الدَّاعِي، عُدَّةُ وَ الْبَاهِرَةُ، الدُّرَّةُ

 فَإِذَا فَقَرَأَهَا الْمِنْبَرَ فَرَقِيَ أُنْثَى لَا وَ ذَكَرٌ أَحَدٌ تَخَلَّفَ فَمَا جَامِعَة  الصَّلَاةَ فَنَادَى ص اللَّهِ رَسُولَ بِهَا فَأَتَى صَحِیفَة  رَجُلٌ وَجَدَ  ع الْبَاقِرُ قَالَ الرَّاوَنْدِيِّ، دَعَوَاتُ

 عِبَادِ شَرَّ إِنَّ وَ الْخَفِيُّ النَّقِيُّ الْتَقِيُّ اللَّهِ عِبَادِ خَیْرَ إِنَّ  أَلَا رَحِیمٌ لَرَؤُفٌ بِكُمْ رَبَّكُمْ إِنَّ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ فِیهَا إِذَا وَ مُوسَى وَصِيِّ نُونٍ بْنِ يُوشَعَ مِنْ كِتَابٌ

 .الْخَبَرَ  بِالْأَصَابِعِ إِلَیْهِ الْمُشَارُ اللَّهِ

 .نحوه ذكر و ع الرضا الحسن أبو قال قال رفعه كتابه من اهلل عبد بن سعد إلى بإسنادنا الدعوات مهج مهج،

 فِي مِنْهُ النَّاسُ وَ شُغُلٍ فِي نَفْسِهِ  مِنْ فَكَانَ خَطِیئَتِهِ  عَلَى بَكَى وَ رَبِّهِ بِطَاعَةِ اشْتَغَلَ وَ قُوتَهُ  أَكَلَ وَ بَیْتَهُ لَزِمَ لِمَنْ طُوبَى ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ البالغة نهج

 .رَاحَةٍ

 لَمْ  جَبَلٍ قُلَّةِ  عَلَى كَانَ لَوْ  حَتَّى إِلَیْهِ  يَسْكُنُ  أُنْسا   إِيمَانِهِ مِنْ  لَهُ اللَّهُ  جَعَلَ  قَدْ وَ إِلَّا مُؤْمِنٍ مِنْ  مَا: قَالَ ع الصَّادِقِ عَنِ زُرَارَةَ  بْنُ عُبَیْدُ رَوَى الدَّاعِي، عُدَّةُ

 .يَسْتَوْحِشْ

 .تَقْلِهِمْ تَخْبُرْهُمْ مَتَى وَ تَخْبُرْهُمْ النَّاسَ خَالِطِ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَلَبِيُّ رَوَى وَ

 .بِهِمْ الْفِطْنَةِ قَدْرِ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْوَحْشَةُ: قَالَ  ع الْعَسْكَرِيِّ مُحَمَّدٍ أَبِي عَنْ وَ

 .بِكَرَمِهِ  فَیَقْبَلُهُ لِي خَالِصٌ هَذَا يَقُولُ فَحِینَئِذٍ إِلَیْهِ كُلِّهِمْ الْخَلْقِ عَنِ  يَنْقَطِعَ حَتَّى عِبَادَتِهِ حَقَّ لِلَّهِ عَابِدا  الْعَبْدُ يَكُونُ لَا: قَالَ ع الْبَاقِرِ عَنِ وَ

 .خَالِصا  وَحْدَهُ اللَّهَ عَبَدَ رَجُلٍ وَادِيَ لَسَلَكْتُ وَسِیعا  وَادِيا  النَّاسُ سَلَكَ لَوْ ع الْهَادِي عَنِ وَ
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 شاید. ببرد پناه بدان که باشد داشته معينی پناهگاه یك باید حتما کرد، گيريکناره جامعه از دینش خاطر به کسی اگر الف.

 (4 حدیث) اندخوانده «حصين کهف» را بيت اهل که است جهت بدین

 ب. ...

 

 «مِرفَقاً أَمْرِکُمْ مِنْ لَكُمْ یُهَيِّئْ وَ رَحْمَِتهِ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ إِلَی فَأْوُوا اللَّهَ إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ»( 4

 مراد وفق بر را عالم اشویژه رحمت با خدا اما شود، تنها جامعه در است ممكن باشد، مهم برایش دینش حفظ که کسی

 .کرد خواهد تنظيم او

 

 ...« لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ إِلَی فَأْوُوا اللَّهَ إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ» (5

 :کندمی الهام او به را راه ادامه وندخدا دهد، انجام روال جامعه خالف کاري دینش حفظ و خدا خاطر به که کسی

 گفت. «: به غار پناه ببریدالكهف الی فاووا» خودشانکسی ]یا کسانی[ از  اما نبودند، پيامبر کهف اصحاب

« دهد: تقواي الهی پيشه کنيد و خداوند به شما تعليم میاللَّه یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ»این آیه را شاید بتوان مصداقی از آیه 

: اگر تقواي الهی پيشه کنيد خدا برایتان فرقان )جداکننده حق و باطل( قرار فُرْقاناً لَكُمْ یَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ» ( ویا آیه282)بقره/

 دانست.( 29)انفال/« دهدمی

 

 «مِرفَقاً أَمْرِکُمْ مِنْ لَكُمْ یُهَيِّئْ( »6

 یُهَيِّئْ  وَ»و اکنون کسی که بقيه را خطاب قرار داده، ثمره کارشان را با تعبير « رَشَداً أَمْرِنا مِنْ لَنا هَيِّئْ وَ»گفتند  10در آیه

 کند.بيان می «مِرفَقاً أَمْرِکُمْ مِنْ لَكُمْ

 را آورد؟ «مِرفَقاً »تعبير « رَشَداً »چرا به جاي تعبير 

هایی همراه باشد؛ اما رشد حقيقی انسان وضعيتی است که کامال براي الف. ممكن است راه رشد در ظاهر با دشواري

 انسان با رفق و مدارا همراه است و در واقع خوشایند اوست.

 ب. ...

 

 «رَحْمَِتهِ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ إِلَی فَأْوُوا اللَّهَ إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ( »7

 نور، تفسير. )شودیم یاله الطاف مشمول بكشد، خود يجامعه و مسكن از دست هجرت، با و کند قيام خدا يبرا آنكه

 (149ص ،7ج

 

 «مِرفَقاً أَمْرِکُمْ مِنْ لَكُمْ یُهَيِّئْ وَ رَحْمَِتهِ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ إِلَی فَأْوُوا اللَّهَ إِالَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ( »8
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 ؛1( 701ص ،6ج البيان، مجمعدهد هجرت و دوري گزیدن از جامعه کفر بسيار اهميت دارد )این آیه نشان می

 توان گفت:تا حدي که می

 حضرت است؛ و این سخن اصحاب کهف شبيه سخنان شرك فضاي در شهرنشينی از بهتر توحيد، فضاي در غارنشينی

: پروردگارا زندان را بيش از آنچه إِلَيْه یَدْعُونَنی مِمَّاإِلَیَّ  أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ»: گفت و داد ترجيح کاخ بر را زندان است که یوسف

 (149ص ،7ج نور، ( )تفسير33)یوسف/ «خوانند دوست دارماینان مرا بدان می

 

 «وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما یَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ»( 9

می دانيم اصحاب کهف مشرك نبودند که بخواهند از پرستيدن معبودهاي مردمی که شرك می ورزیدند کناره گيري کنند، 

 هم اشاره کرد؟« آنچه غير خدا می پرستيدند»يري شان از پس چرا عالوه بر کناره گيري از خود آن مردم، به کناره گ

الف. گاه معبودهاي دیگران، با اینكه می دانيم شایستگی عبادت ندارند، در نظر ما مهم جلوه می کند و ما هم بدانها متمایل 

اري از افراد پول پرست و می شویم. بویژه اگر توجه کنيم، آنچه دنيامداران در کنار خدا می پرستند، فقط بت نيست، بلكه بسي

مقام پرست و شهوت پرست و هواپرستند. انسانی که واقعا خداپرست است، باید مواظب باشد که مبادا به خاطر ارج و قربی 

 که مال و مقام و ... در ميان دنياپرستان پيدا می کند او هم بدینها متمایل شود.

 تاملی با خویش

دن داریم، براي مال و مقام و ... ارزشی در عرض خدا قائل نيستيم؟ آیا چنين نيست براستی، آیا ما که ادعاي خداپرست بو

که گاه گمان کنيم که علت اینكه فالن مشكلمان حل نمی شود این است که پول نداریم یا مقام و پارتی مناسبی نداریم یا ...؟ 

 آیا نباید از این معبودهاي دنيامداران هم کناره گيري  کنيم؟

 ب. ...

 

 

 الشِّمالِ  ذاتَ تَقْرِضُهُمْ غَرَبَتْ إِذا وَ الْيَمينِ ذاتَ کَهْفِهِمْ عَنْ تَتَزاوَرُ طَلَعَتْ إِذا الشَّمْسَ يتَرَ وَ  17( آيه18( سوره كهف )598

 29/8/1396   مُرْشِداً وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ یُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ اللَّهِ آیاتِ مِنْ ذلِكَ مِنْهُ فَجْوَةٍ فی هُمْ وَ

 ترجمه

کند از آنان در کند؛ و هنگامی که غروب میکند از غارشان راست را زیارت میبينی هنگامی که طلوع و خورشيد را می

« یافتههدایت»که  اند؛ این از آیات خداست؛ کسی را که خدا هدایت کند تنها اوستچپ جدا شود و آنان در فراخنایی از آن

 اي نخواهی یافت.است؛ و کسی را که گمراه کند هرگز برایش ولیّ ارشادکننده

                                                      
 منزلة عظم على داللة هذا في و به ترتفقون ما معاشركم أمر من لكم يصلح و معناه قیل و مرفق فهو ارتفقت كلما «مِرفَقا  أَمْرِكُمْ مِنْ  لَكُمْ يُهَیِّئْ وَ».  1

 التوفیق باهلل و الكفر كلمة بإظهار إال فیها المقام يمكن ال كان إذا الكفر دار في المقام قبح على و الدين في الهجرة
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 نکات ترجمه

 «تَزاوَرُ»

بوده که حرف تاء ابتداي آن براي تخفيف افتاده  «تَتَزاوَرُ»فعل مضارع از باب تفاعل است و در اصل به صورت  «تَزاوَرُ»

 ( 4در سوره قدر/ آیه« تَنَزّلُ»است )شبيه 

 ظاهرا در اصل در دو معناي مختلف به کار رفته است: ميل و انحراف؛ و قسمت باالي سينه؛« زور»ماده 

اند اغلب کاربردهاي این کوشيده اند وترین معناي این واژه را ميل و عدول )انحراف از مسير قبلی( دانستهبرخی اصلی

به معناي کذب و دروغ است چون از راه حق منحرف گردیده؛ « زور»اند ماده را به همين معنا برگردانند. بر همين اساس گفته

اند که با زیارت شخص مورد نظر از دیگران عدول را هم بدین جهت زائر ناميده« زائر»هم از همين باب است؛ و « تزویر»و 

کند و به سمت شخص مورد نظر متمایل می گردد؛ و معناي دوم این واژه )کاربرد آن در خصوص قسمت باالي سينه( را می

یك معناي متفاوتی دانستند که ربط چندانی به مشتقات مختلف این واژه ندارد و تنها کاربرد دیگر این ماده در این معنا را کلمه 

 (36ص ،3ج اللغة، المقایيس اند. )معجمی کردهبه معناي شخص قوي و شدید معرف« زَوَر»

اند اصال زیارت کردن یعنی دانسته، و گفته« قسمت باالي سينه»در مقابل برخی مهمترین معناي این ماده را همين معناي 

 (387ص ،القرآن ألفاظ سينه به سينه با شخصی مواجه شدن؛ و البته معناي دیگر این ماده همان ميل و انحراف است. )مفردات

« ميل و انحراف از...»همراه شده، اغلب افراد آن را به معناي « عن»در این آیه را، به ویژه به خاطر اینكه با حرف « تزاور»

بحث « تزاور»؛ و ...(، در حالی که وقتی مستقال از کلمه 278ص البالغة، أساس؛ 387ص القرآن، ألفاظ اند )مثال: مفرداتگرفته

 ،8ج األول الطراز؛ 278ص البالغة، أساس؛ تزاوُر بينهم و یتزاورون، هماند )مثال: معناي زیارت همدیگر دانستهاند آن را به کرده

 ( و بعيد نيست هر دو معنا را مستقال در آیه بتوان مد نظر قرار داد.55ص

سخن کذب و باطل است  به معناي انحراف از حق و« زور»بار به کار رفته است که چهار بار آن همان  6این ماده جمعا 

 ؛ لَيَقُولُون72َ، فرقان/کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ الزُّورَ یَشْهَدُونَ ال ؛ 4َزُوراً، فرقان/ وَ ظُلْماً جاؤُ  ؛ فَقَد30ْ، حج/الزُّورِ قَوْلَ  اجْتَنِبُوا وَ)

( و یكی همين آیه 2، تكاثر/الْمَقابِرَ ُزرْتُمُ یحَتَّکردن است )« زیارت»اي ( یكی صریحا در معن2زُوراً، مجادله/ وَ الْقَوْلِ مِنَ مُنْكَراً

 است که بدان اشاره شد.

 اختالف قرائت

 سه قرائت معروف )در قراءسبعه( و دو قرائت شاذ دارد:« تزاور»کلمه 

ليلی و أبیقرائت قراء کوفه )عاصم، حمزه و کسائی( و خلف )از قراء عشره(، و نيز قرائت اعمش و طلحه و ابن  «تَزاوَرُ»

األنطاکی )از قراءات شاذه(  جبير بن أحمد و األصبهانی، عيسی بن محمد و سعدان، ابن و عبيد، أبو و خلف، و مناذر، ابن و

 است. 

)از قرائات  حميد، و قتادة، و إسحاق، أبی ابنو یعقوب )از قراء عشره( و نيز قرائت  عامر(قرائت اهل شام )ابن« تَزْوَرُّ»

 است؛ شاذه(
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هاي «ت»باشد )که در این قرائت یكی از کثير( و مدینه )نافع( و بصره )ابوعمرو( میهم قرائت اهل مكه )ابن« تَزّاوَرُ»

 ادغام شده است(« ز»در « تتزاور»

 تند از:دو قرائت کمتر معروف عبار

 أیوب )همگی از قرائات شاذه( است و جابر، عبلة، أبی ابن السختيانی، أیوب رجاء، أبو قرائت الجحدري،« تَزْوارُّ»

 المتوکل است. أبو و مسعود، قرائت ابن« تَزْوَئِرُّ»

 1152ص ،7ج المحيط، البحر؛ 7011ص ،6ج البيان، مجمع

 3«تَق رِضُهُم »

رود، مانند اند که در مورد قطع مكان و عبور کردن از آن نيز به کار میدانسته« قطع کردن»را در اصل نوعی « قرض»ماده 

 (. 667ص القرآن، ألفاظ مفرداتهمين آیه )

بر همين اساس از این ماده ساخته شده؛ و قرض دادن )دادن مال به دیگري مشروط به اینكه آن را « مقراض: قيچی»کلمه 

کند، یا اینكه اند که گویی شخص آن مال را از اموال خود قطع و جدا میاز این ماده دانسته برگرداند( را هم از این جهت

 (72ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم) کندحاجت و نياز نيازمند را با این کار قطع می

موارد در معناي قرض  اش در آیه حاضر، در بقيهبار به کار رفته که غير از مورد استفاده 13در قرآن کریم این ماده جمعاً 

 باشد.دادن اصطالحی می

 «فَج وَةٍ»

اي بين دو چيز را به معناي فاصله و عرصه گسترده« فجوة»را در اصل به معناي وسعت و گستردگی چيزي و « فجو»ماده 

 ،9ج الكریم، نالقرآ کلمات فی التحقيق؛ 46ص ،2ج المنير، المصباح؛ 477ص ،4ج اللغة، المقایيس اند )معجمباشد، دانسته

 (.34ص

 از این ماده فقط همين یك بار در قرآن کریم به کار رفته است.

                                                      
 الجحدري قراءة الشواذ في و...  الزاي بتشديد تزاور الباقون و بالتخفیف «تَتَزاوَرُ» الكوفة أهل قرأ و الزاي بتشديد تزور يعقوب و عامر ابن قرأ.  1

 تزوار

 أبو و خلف، و مناذر، ابن و لیلى، أبي ابن و طلحة، و األعمش، و الكوفیون، قرأ و. الزاي في تتزاور بإدغام تَتَزاوَرُ و عمر أبو و الحرمیان، قرأ و . 2

 و قتادة، و عامر، ابن و إسحاق، أبي ابن قرأ و. التاء حذفوا إذا الزاي بتخفیف األنطاكي جبیر بن أحمد و األصبهاني، عیسى بن محمد و سعدان، ابن و عبید،

 على تزوار أيوب عن ورد و جابر، و عبلة، أبي ابن و السختیاني، أيوب و رجاء، أبو و الجحدري، قرأ و. تحمرّ وزن على تزورّ: العمري عن يعقوب و حمید،

 .تمیل و تزوغ المعنى و الساكنین، التقاء من فرارا بالهمز اشعألّ و ادهأمّ قولهم على الراء قبل بهمزة تزوئرّ: المتوكل أبو و مسعود، ابن قرأ و .تحمارّ وزن

 . اختالف قرائت:  3

 (151ص ،7ج المحیط، البحر) الكهف يقرضهم أي بالیاء فرقة قرأت و. بالتاء تَقْرِضُهُمْ: الجمهور قرأ و
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 حدیث

کسی را که خدا »گوید: از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل سوال کردم که ( عبداهلل بن فضل هاشمی می1

 «اي نخواهی یافت.هرگز برایش ولیّ ارشادکنندهاست؛ و کسی را که گمراه کند « یافتههدایت»هدایت کند تنها اوست که 

کند و اهل ایمان و عمل فرمودند: همانا خداوند تبارك و تعالی ظالمان را در روز قيامت از سراي کرامت خویش گمراه می

ند آنچه و خداوند ظالمان را گمراه می کند و خداو»کند همان گونه که خداوند عز و جل فرمود صالح را به بهشتش هدایت می

همانا کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پروردگارشان آنان »( و نيز فرمود 27)ابراهيم/« دهدبخواهد انجام می

 (9)یونس/« هایی سراسر نعمت.کند، از پایين آنها رودها جاري است، در بهشترا با ایمانشان هدایت می

 21ص ألخبار،ا معانی؛ 242-241ص ،(للصدوق) التوحيد

 قَالُوا اللَّهُ  رَحِمَهُمُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ وَ السِّنَانِیُّ  أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ الْوَرَّاقُ اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُهْلُولٍ بْنُ تَمِيمُ  حَدَّثَنَا قَالَ حَبِيبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ بَكْرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ زَکَرِیَّا بْنِ َیحْيَی بْنُ أَحْمَدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا

جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ للَّهِا عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْهَاشِمِیِّ الْفَضْلِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْبَصْرِيِّ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ

 فَقَالَ: «مُرْشِداً  وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ یُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ»

 عَزَّ  قَالَ کَمَا جَنَّتِهِ إِلَی الصَّالِحِ الْعَمَلِ وَ الْإِیمَانِ أَهْلَ یَهْدِي وَ کَرَامَتِهِ دَارِ عَنْ الْقِيَامَةِ یَوْمَ الظَّالِمِينَ یُضِلُّ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 بِإِیمانِهِمْ  رَبُّهُمْ  یَهْدِیهِمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ» جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ« یَشاءُ  ما اللَّهُ یَفْعَلُ وَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ یُضِلُّ وَ» جَلَ وَ

 1«النَّعِيمِ جَنَّاتِ فِی الْأَنْهارُ تَحْتِهِمُ مِنْ تَجْرِي

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

همانا قرآن شاهد حق است، و حضرت محمد ص قرارگاه آن است؛ پس هرکس سببی از سبب الهی برگيرد اسباب از او 

 (؛1ن سببی برگيرد همراه با هر دروغگویی خواهد بود )قطع نگردد و هرکس غير از آ

 هاي هدایتان را آشكار فرمود؛ هاي دینتان و منارهپس تقواي الهی در پيش گيرید که خداوند نشانه

گردد ... و از شود و راهتان آشفته مینگيرید که اعمالتان پوچ می پس در کارتان سستی نَوَرزید و دینتان را به مسخره

شود آنكه مسير هالکت پيمود و زنده شود آنكه راه زندگی یافت؛ و برعهده خداوند شيطان نباشيد که گمراه شوید؛ هالك حزب 

است که ]راه درست را برایتان[ بيان کند؛ آن را برایتان بيان کرد پس هدایت را بپذیرید و از سخن عالمان حقيقی سود برید و 

                                                      
 . در ادامه روايت آمده است: 1

 فَقَالَ  بَعْدِهِ  مِنْ يَنْصُرُكُمْ الَّذِي ذَا فَمَنْ يَخْذُلْكُمْ إِنْ وَ لَكُمْ غالِبَ فَال اللَّهُ يَنْصُرْكُمُ إِنْ -جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ وَ  بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِیقِي ما وَ جَلَ  وَ عَزَّ قَوْلُهُ فَقُلْتُ قَالَ

 مَعَاصِي مِنْ ءٍشَيْ فِي يَدْخُلَ أَنْ الْعَبْدُ أَرَادَ إِذَا وَ مُوَفَّقا   بِهِ  الْعَبْدُ سُمِّيَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ لِأَمْرِ وِفْقا   فِعْلُهُ كَانَ الطَّاعَةِ  مِنَ  بِهِ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَهُ مَا الْعَبْدُ فَعَلَ إِذَا

 بَیْنَهَا وَ  بَیْنَهُ يَحُلْ فَلَمْ الْمَعْصِیَةِ تِلْكَ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ خَلَّى مَتَى وَ ذِكْرُهُ  تَعَالَى اللَّهِ  بِتَوْفِیقِ لَهَا تَرْكُهُ  كَانَ فَتَرَكَهَا الْمَعْصِیَةِ  تِلْكَ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ  فَحَالَ اللَّهِ

 .يُوَفِّقْه لَمْ وَ يَنْصُرْهُ لَمْ وَ خَذَلَهُ فَقَدْ يَرْتَكِبَهَا حَتَّى
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 هرگز کند گمراه که را کسی و است؛ «یافتههدایت» که اوست تنها کند هدایت خدا که را کسی»کار به دست خداست؛ پس 

 «.یافت نخواهی ايارشادکننده ولیّ برایش

 268ص ،1ج المحاسن،

 ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ مُرْسَلًا حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ

 ذَلِكَ غَيْرَ اتَّخَذَ مَنِ وَ الْأَسْبَابُ بِهِ یُقْطَعْ لَمْ  اللَّهِ سَبَبِ إِلَی سَبَباً اتََّخذَ فََمنِ مُسْتَقَرٌّ لِذَلِكَ ص مُحَمَّدٌ وَ الْحَقِّ شَاهِدُ الْقُرْآنَ إِنَّ

 هُزُؤاً أَدْیَانَكُمْ لَا وَ بِالْوَهْنِ أَمْرَکُمْ ذُواتَأْخُ فَلَا هُدَاکُمْ مَنَارَ وَ دِینِكُمْ أَعْلَامَ لَكُمْ أَوْضَحَ قَدْ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ  فَاتَّقُوا کَذَّابٍ کُلِّ مَعَ سَبَباً

 لَا وَ 1تَهْتَدُوا[ اللَّهِ حِزْبِ فِی کُونُوا وَ الثَّابِتِ الْقُرْآنِ عَلَی اثْبُتُوا رَبَّكُمْ اللَّهَ أَطَعْتُمُ تَكُونُوا لَا ]وَ سَبِيلَكُمْ تُخْبِطُوا وَ أَعْمَالُكُمْ فَتَدْحَضَ

 وَ فَانْتَفِعُوا الْعُلَمَاءِ بِقَوْلِ وَ فَاهْتَدُوا لَكُمْ بَيَّنَ الْبَيَانُ اللَّهِ عَلَی وَ  حَیَّ  مَنْ یَحْيَا وَ هَلَكَ مَنْ یَهْلِكُ فَتَضِلُّوا الشَّيْطَانِ حِزْبِ فِی تَكُونُوا

 2«مُرْشِداً. وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ الْمُهْتَدِي فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِهِ مَنْ»فَـ اللَّهِ إِلَی ذَلِكَ فِی السَّبِيلُ

 نوشتپی

سوره بقره که در مورد  166شود، اشاره است به آیه ماند و اسبابی که قطع می( ظاهرا این تعابير درباره اسبابی که می1)

 الَّذینَ تَبَرَّأَ إِذْکردند، از آنها قطع می گردد: ان بدان تكيه میشفرماید که در قيامت اسباب و وسائلی که در زندگیکافران می

 .الْأَسْباب بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذینَ مِنَ اتُّبِعُوا

 

پرسيدند که وي کند که در زمان خالفت عمر عده اي از علماي یهود آمدند و سواالتی از او عباس روایت می( ابن3

نتوانست آنها را پاسخ دهد و به حضرت علی ع ارجاعشان داد. آنها سواالت متعددي پرسيدند از جمله درباره اصحاب کهف 

 و اميرالمومنين ع حكایت آنان را به تفصيل بيان فرمود. در فرازي از این توضيحات ایشان آمده است:

شد گفته می« وصيد»االي کوهی برد و در غاري آنان را فرود آورد که بدان کرد تا به بپس آن چوپان آنان را راهنمایی می

جا را ها و درختان ميوه بود؛ پس، از آن ميوه ها خوردند و از آن آب نوشيدند و سياهی شب همهو در جلوي غار چشمه

هایشان را دریافت کند و ه روحالموت وحی فرمود کفراگرفت؛ و آنان به داخل غار پناه بردند؛ پس خداوند عز و جل به ملك

                                                      
و مرحوم  33ص ،الدين بأصول يتعلق فیما األخبار نوادر. عبارت داخل كروشه در متن محاسن فعلي هست اما در نقل قولي كه مرحوم فیض در  1

 اند وجود ندارد و لذا ما هم آن را داخل كروشه گذاشتیم و در ترجمه نیاورديم.از اين حديث محاسن آورده 98، ص2وار، جبحاراالن مجلسي در 

 فرمايد:آمده است پیامبر ص نیز به همین آيه استناد مي 245ص الكوفي، فرات . در اين روايت كه در تفسیر 2

 عَلِيُّ [ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ] فَجَاءَنَا جُلُوسا  ص اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ يَوْمٍ ذَاتَ كُنَّا: قَالَ[ الْبَاهِلِيِ] أُمَامَةَ أَبِي عَنْ مُعَنْعَنا  بَزِيعٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 أَنَا خَتَمْتُ ص[ اللَّهِ  رَسُولُ] فَقَالَ لَا اللَّهُمَّ قَالَ جَلَسْتُ لِمَ تَعْلَمُ أَ طَالِبٍ أَبِي ابْنَ يَا فَقَالَ جَلَسَ َعلِیّا  رَأَى فَلَمَّا قِیَامٌ[ ص] اللَّهِ رَسُولِ مِنْ اتَّفَقَ وَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ

 الْجَوَابَ فَأَعِدَّ تُسْأَلُ وَ أُسْأَلُ وَ تُوقَفُ وَ أَقِفُ إِنِّي وَ نُونٍ بْنُ يُوشَعُ مَعَهُ وَقَفَ اإِلَّ مَوْقِفا  ع عِمْرَانَ بْنُ  مُوسَى يَقِفَ  لَا أَنْ اللَّهُ فَحَقَّ الْوَصِیِّینَ أَنْتَ خَتَمْتَ وَ النَّبِیِّینَ 

 مُضِلَّ  فَلَا اللَّهُ يَهْدِ مَنْ عَلِيُّ يَا فَقَالَ أَهْتَدِيَ حَتَّى تُسْأَلُ  الَّذِي فَمَا اللَّهِ رَسُولَ يَا[ ع] عَِليٌّ فَقَالَ زُلْتُ أَيْنَمَا تَزُولُ أَعْضَائِي ِمنْ عُضْوٌ أَنْتَ  فَإِنَّمَا طَالِبٍ أَبِي ابْنَ يَا

 هُمْ  الْأَلْبابِ أُولُوا يَتَذَكَّرُ إِنَّما قَرَأَ ثُمَّ شَفَاعَتِي فِیكُمْ الْقِیَامَةِ يَوْمِ إِلَى شِیعَتِكَ وَ مَوَدَّتِكَ أَهْلِ وَ مِیثَاقَكَ وَ مِیثَاقِي اللَّهُ أَخَذَ لَقَدْ لَهُ هادِيَ فَال يُضْلِلْهُ مَنْ وَ لَهُ

 .عَلِيُّ يَا شِیعَتُكَ



106 

خداوند دو تن از فرشتگان را مامور کرد که آنان را از راست به چپ برگرداند و به ماموران خورشيد دستور داد؛ پس ]نور[ 

 شد...کرد و از سمت چپ از آنان جدا میخورشيد از غارشان به سمت راست ميل می

 القلوب إرشاد؛ 441ص ،ع )عالمه حلی( المؤمنين أمير فضائل فی اليقين کشف؛ 259ص ،(للراوندي) ع األنبياء قصص

 363ص ،2ج ،(للدیلمی)

 حَدَّثَنَا الطرسوسی نَصْرٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنُ عَلِیٍّ أَبُو حَدَّثَنَا الْمُذَکِّرُ عَلِیِّ بْنِ  یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدُ عَلِیٍّ أَبُو حَدَّثَنَا بَابَوَیْهِ  ابْنِ عَنِ وَ

 عِكْرِمَةَ  عَنْ یَسَارٍ بْنِ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا البكائی اللَّهِ عَبْدِ بْنِ زِیَادٍ حَدَّثَنَا بِالْبَصْرَةِ الْقَاضِی قَرْعَةً بْنِ الْحَسَنِ أَبُو

 مَفَاتِيحَ  عَنْ وَ هِیَ  مَا السَّمَاوَاتِ أَقْفَالٍ عَنْ فَسَأَلُوهُ الْيَهُودِ أَحْبَارِ مِنْ َقوْمٌ أَتَاهُ عُمَرَ خِلَافَةِ عَهْدِ فِی کَانَ َلمَّا: قَالَ رُضَّ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ

 یعَلَ مَشَتْ أَشْيَاءَ خَمْسَةِ عَنْ وَ إِنْسِالْ مِنَ لَا وَ الْجِنِّ مِنْ لَيْسَ قَوْمِهِ أَنْذِرِ عَمَّنْ وَ هُوَ مَا بِصَاحِبِهِ سَارَ قَبْرِ عَنْ وَ هِیَ مَا السَّمَاوَاتِ

 فَنَكَسَ  القنبر وَ  الضِّفْدِعِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الدِّیكِ یَقُولُ مَا وَ صِيَاحُهُ فِی الدُّرَّاجِ یَقُولُ مَا وَ الْأَرْحَامِ فِی یخلقوا لَمْ الْأَرْضِ وَجْهِ

 ... ع عَلِیٌّ لَهُمْ فَقَالَ عِنْدَكَ إِلَّا جوابهم يأَرَ مَا الْحَسَنِ  أَبَا یَا فَقَالَ. رَأْسَهُ عُمَرَ

 مُثْمِرَةٍ أَشْجَارِ وَ عُيُونِ الْكَهْفِ بِفِنَاءِ فَإِذَا الوصيد لَهُ یُقَالُ کَهْفِ عَلَی بِهِمْ فَانْحَطَّ  جَبَلًا عالهم حَتَّی بِهِمْ یَسِيرُ الرَّاعِی یَزَلْ فَلَمْ

 وَ أَرْوَاحَهُمْ بِقَبْضِ الْمَوْتِ مَلَكِ إِلَی جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ فَأَوْحَی الْكَهْفِ إِلَی فأووا اللَّيْلِ جَنَّهُمُ وَ الْمَاءِ مِنْ شَرِبُوا وَ ثِمَارِهَا مِنْ  فَأَکَلُوا

 تَتَزاوَرُ فَكَانَتْ الشَّمْسُ خُزَّانُ إِلَی جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ أَوْحَی وَ الشِّمَالِ ذَاتَ إِلَی الْيَمِينِ ذَاتَ مِنْ یقلبانهما مَلَكَيْنِ رَجُلَيْنِ بِكُلِّ اللَّهُ وَکَّلَ

 ...الشِّمال ذاتَ تَقْرِضُهُمْ وَ الْيَمِينِ ذاتَ کَهْفِهِمْ عَنْ

 تدبر

 ذلِكَ  مِْنهُ فَجْوَةٍ فی هُمْ وَ الشِّمالِ ذاتَ تَقْرِضُهُمْ غَرَبَتْ إِذا وَ الْيَمينِ ذاتَ کَهْفِهِمْ عَنْ تَتَزاوَرُ طَلَعَتْ إِذا الشَّمْسَ تَرَي وَ( »1

 «مُرْشِداً  وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ یُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ اللَّهِ آیاتِ مِنْ

تابيد و که چگونه خورشيد بر این غار می دهدخداوند متعال در این آیه )و آیه بعد( حال و وضع آنان را در غار شرح می

چگونه اینان از نور خورشيد در امان بودند و این را از آیات خداوند معرفی فرموده است؛ و بعد تذکر داده که تنها کسی واقعا 

 است که خدا او را هدایت کند.« یافتههدایت»

ري از موقعيت جغرافيایی غار به دست آورند؛ اما بحث اغلب مفسران درباره این آیه بيشتر ناظر است به اینكه تصوی

اللَّهِ؟ اینكه آنها بعد از سيصد و اندي سال زنده شدند قطعا یك  آیاتِ مِنْ اي است که فرمود ذلِكَدانستن این نكته واقعا چه آیه

این گونه بر غارشان کرد و نورش تابيد و از سمت دیگر غروب میآیه است اما اینكه خورشيد از این سمت بر غارشان می

 بست، چه نكته خاصی دارد؟افتد و آن گونه رخت برمیمی

آورد که واقعا منظور خداوند از این بحث چه بوده به عالوه در این بيان کلماتی قرار داده که سواالت بيشتري را یش می

اش زیارت کردن است( و که معناي اوليه)« تزاور»است. مثال آمدن و رفتن نور خورشيد در هنگام طلوع و غروب را با تعابير 

اش قطع کردن است( استفاده نمود؛ در یكی متعلق این فعل را غار آنها قرار داد )تزاور عن کهفهم( )که معناي اصلی« تقرض»

و در دیگري خودشان )تقرضهم(؛ و یا به جاي یمين و شمال )راست و چپ( ، تعبير ذات اليمين و ذات الشمال )داراي راست 

اي از و داراي چپ( را مطرح کرد؛ و پس از این همه تفصيل درباره نحوه تابش نور خورشيد بر این غار، از اینكه آنان در پهنه
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اي اي از آن بودن، حاوي چه نكتهاي غار، یا عرصه تابش نور خورشيد یا ... ؛ و این در پهنهآن بودند اشاره کرد و نفرمود پهنه

 اهد با این اشارات ما را متوجه واقعيتی دیگر کند؟خواست؛ و ... . آیا می

کوشيده این خورشيد را بر امام، و اصحاب کهف را بر شيعيان راستين امام، « اصحاب کهف در آینه والیت»نویسنده کتاب 

حتماالت و ذات یمين و ذات شمال را بر اصحاب یمين و اصحاب شمال تطبيق کند، در عين حال که نمی توان با قاطعيت این ا

توان مطلبی را به قرآن را رد کرد؛ اما براي قبول چنين احتمالی هم باید شواهدي جدي ارائه کرد و با صرف یك حدس نمی

 کریم نسبت داد.

هاي وجود چنين تعابيري در قرآن کریم این باشد که به همين عجز خود در فهم قرآن کریم و شاید یكی از فلسفه

رت، و از این رو، نياز جدي به امامان موید از جانب خدا براي فهم قرآن پی ببریم و دریابيم که تنها ناپذیريِ قرآن و عتجدایی

فهمد که خدا دقيقا چه خواسته بگوید که خود خداوند، از طریقی که خود قرار داده، وي را هدایت شود و میکسی هدایت می

 تواند ارشاد او را عهده دار شود.نمی دار نشود هيچكساش را عهدهکند؛ و کسی که خدا راهنمایی

 

 «الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ( »2

 هدایت واقعی به دست خداست. 

 إِنَّكَسازیم نه بيشتر: پس اگرچه ما باید تالش خود را براي هدایت دیگران مبذول داریم؛ اما یادمان باشد که ما فقط زمينه

 لكن وی کن هدایت يبدار دوست خود که را کس هر یتوانینم تو مسلّما: یَشاءُ مَنْ یَهْدي اللَّهَ لكِنَّ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدي ال

 (56)قصص/« کند.د هدایت میبخواه را کس هر که خداست

 

 «مُرْشِداً  وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ یُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ( »3

 هدایت واقعا و تنها و تنها در دست خداست؛ 

خواهد هدایت شود باید از صميم قلب به خدا پناه ببرد؛ و بداند که اگر خدا هدایتش نكند پس اگر کسی واقعا دلش می

و و هيچكس نخواهد توانست اندکی کار او را برعهده گيرد )ولیّ( و یا حتی اندکی او او را در گمراهی باقی بگذارد هيچكس 

 را ارشاد کند )مرشد(

 

 «مُرْشِداً  وَلِيًّا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ یُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ یَهْدِ مَنْ( »4

شود توان فهميد که کسی هدایت میمی« اي نداردکسی که هيچ سرپرست ارشادکننده»و « یافته الهیهدایت»از تقابل بين 

 مِنَ  یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذینَ وَلِیُّ اللَّهُ»کند. این همان است که فرمود: برعهده گرفته و او را ارشاد میکه خداوند سرپرستی او را 

 (257آوَرَد )بقره/: خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آنها را از ظلمتها به سوي نور بيرون میالنُّور إِلَى الظُّلُماتِ
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 ذِراعَيْهِ باسِطٌ کَلْبُهُمْ وَ الشِّمالِ ذاتَ وَ الْيَمينِ ذاتَ نُقَلِّبُهُمْ وَ رُقُودٌ هُمْ وَ أَیْقاظاً تَحْسَبُهُمْ وَ  18يه( آ18( سوره كهف )599

 30/8/1396   رُعْباً مِنْهُمْ لَمُلِئْتَ وَ فِراراً مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ بِالْوَصيدِ

 ترجمه

گردانيم؛ و سگشان بر آن درگاه اند؛ و آنان را به راست و چپ برمیکنی در حالی که خفتگانبيدار گمان می و آنها را

 شدي.تافتی و از آنان آکنده از ترس مییافتی مسلما گریزان از آنان روي برمیبازوانش را پهن کرده؛ اگر بر آنان اطالع می

 نکات ترجمه

 «رُقُود »

گویند می« رَاقِدٌ « »خوابيده»( و به شخص 428ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمکند )لت بر خوابيدن میدر اصل دال« رقد»ماده 

تواند مصدر باشد ( هم می52؛ یس/مَرَْقدِنا مِنْ بَعَثَنا مَنْ) «مَرقَد»( و 363ص القرآن، ألفاظ مفرداتاست )« قُودُرُ»آن  جمعکه 

 العرب، لساناسم مكان )چه کسی ما را از محل خواب و بسترمان بيدار کرد( ) )چه کسی ما را از خوابمان بيدار کرد( و هم

 (184ص ،3ج

 مورد در قرآن کریم به کار رفته است. 2از این ماده تنها همين 

 «ال وَصیدِ»

 «شود منطبق آن بر کامال که نحوي به دیگر چيز به چيزي انضمام» معناي در اصل به را« وصد» قبال بيان شد که ماده

 منطبق و بسته منزل بر آنجا در درب که است محلی که جهت این از ظاهرا باشدمی منزل «درگاه» بمعناي «وصيد»اند و دانسته

 گردد.می

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-20 349جلسه 

 اختالف قرائت

جمهور/ناشناس به روایت زمخشري/ حسن به روایت اهوازي/ حسن به  هُمْبُقَلُّ/ ؟؟؟/ تَ هُمْبَقَلُّ/ تَ لِبُهُمْ/ یَقْ قَلِّبُهُمْ/ یُ نُقَلِّبُهُمْ

 جنی/ ابوحاتم و یمانی/ عكرمه/روایت ابن

 : جمهور/ابوعمر الزاهد/ امام صادق ع  بُهُمْلِاک /هُمْئُلِاک /کَلْبُهُمْ

 وثاب، و روایاتی از شيبه و ابوجعفر و نافعجمهور/ اعمش و ابن طَّلَعْتَا اطَّلَعْتَ/ لَوُ لَوِ

کثير( و مدینه )نافع( و ابوجعفر )از قراء عشره( و لَمُلِّيتَ/ َلمُلِيْتَ : سبعه غير از حجاز/اهل مكه )ابن لَمُلَّئْتَ/ /لَمُلِئْتَ

 ابوعمرو )بصره( ابوجعفر و شيبه و اصبهانی و / زهري عبلة/ روایت خلف ازأبیعباس و ابوحيوة و ابنمحيصن و ابنابن

 عامر )اهل شام( و کسائی و یعقوب و ابوجعفر )از قراء عشره( و یزیدي و عيسیرُعْباً/ رُعُباً: مشهور/ ابن

 7011ص ،6ج البيان، مجمع

                                                      
 الالم ضم و الباء و القاف و التاء بفتح تقلبهم و الحسن قراءة و... بالتخفیف الباقون و بالتشديد لملئت الحجاز أهل قرأ و.  1

http://yekaye.ir/al-balad-90-20/
http://yekaye.ir/al-balad-90-20/
http://yekaye.ir/al-balad-90-20/
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القرائات االربعة عشر،  الكامل المفصل فی؛ 2762ص ،3ج ،)بيضاوي( التنزیل أنوار؛ 1551-315ص ،7ج المحيط، البحر

 295ص

 حدیث

فرماید می« اندخفتگان که حالی در کنیمی گمان بيدار را آنها و» ( از امام باقر ع در توضيح این آیه روایت شده است:1

اینكه زمين در هر سال دوبار تا « گردانيمبرمی چپ و راست به را آنان و»یعنی خوابند  «رُقُودٌ هُمْ وَ»بينی چشمانشان را باز می

 آنها را نبلعد.

 35ص ،2ج القمی، تفسير

 رُقُودٌ هُمْ وَ مَفْتُوحَةً أَعْيُنَهُمْ تَرَى یَقُولُ رُقُودٌ هُمْ وَ أَیْقاظاً تَحْسَبُهُمْ وَ ... قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 3.الْأَرْض تَأْکُلَهُمُ لِئَلَّا مَرَّتَيْنِ عَامٍ  کُلِّ فِی الشِّمالِ ذاتَ وَ الْيَمِينِ ذاتَ نُقَلِّبُهُمْ وَ نِيَامٌ یَعْنِی

  

                                                      
 و ءقرى أنه الزمخشري حكى و. ذلك الفاعل هو أنه و تعالى، إلیه التقلیب أسند حیث بهم اللّه اعتناء مزيد بالنون نُقَلِّبُهُمْ وَ الجمهور قراءة في . و 1

 حكى فیما الحسن قرأ و. الالم مخففة القاف ساكنة مفتوحة بیاء يقلبهم و: اإلقناع في األهوازي حكى فیما الحسن قرأ و. اللّه يقلبهم أي مشدّدا بالیاء يقلبهم

 فهو الیاء ضم أنه إلّا كذلك قرأ أنه أيضا عنه و تقلبهم، تشاهد أو ترى و: قال كأنه مقدر بفعل نصب هذا: قال و منصوبا، تقلب مصدر تقلبهم و: جنيّ ابن

 مخففا قلب مضارع فوق من باثنتین بالتاء تقلبهم و قرأ عكرمة أن ذكر و. الیماني عن خالويه ابن القراءة هذه ذكر و حاتم، أبو قاله باالبتداء مرتفع مصدر

 يحتمل و: قیل. لإلنسان لحفظه الكلب أنه على يحمل أن فینبغي حفظ، إذا كأل من فاعل اسم كالئهم و ءقرى أنه ثعلب غالم الزاهد عمرو أبو حكى و

 و: الصادق جعفر أبو قرأ و بنفسه المستخفي الريئة هیئة هي للتطلع الوجه رفع مع باألرض اللصوق و الذراعین بسط إذ روي ما على الرجل بالكالئ يراد أن

 .تمر و لبن صاحب أي تامر و البن تقول كما كلبهم، صاحب أي بواحدة بالباء كالبهم

  نافع و جعفر أبي و شیبة عن ضمها ذكر قد و بكسرها،: الجمهور قرأ و. وصال الواو بضم اطَّلَعْتَ لَو: األعمش و وثاب ابن قرأ و

 شیبة و جعفر أبو قرأ و. الهمزة و الالم بتخفیف السبعة باقي قرأ و. الهمزة و الالم بتشديد عبلة أبي ابن و حیوة، أبو و الحرمیان، و عباس، ابن قرأ و

  اإلبدال، و الالم بتخفیف الزهري قرأ و. الهمزة من الیاء إبدال و الالم بتشديد

 عیسى و جعفر أبو العین بضم هنا قرأ و. عمران آل في رُعْبا  في الخالف تقدم و
 . تقلبهم ترى و أي تحسبهم علیه يدل بفعل منصوبا المصدر على «تقلبهم» و تعالى، للّه الضمیر و بالیاء «يقلبهم و» قرئ . و 2

 الكلب، تبعه و فتبعهم به مروا راع كلب أو. أحرسكم أنا و فناموا اللّه أحباء أحب أنا: فقال تعالى اللّه فأنطقه فطردوه فتبعهم به مروا كلب هو كَلْبُهُمْ وَ

 .كلبهم صاحب و أي «كالبهم و»: قرأ من قراءة يؤيده و

 . الواو بضم «اطّلعت لو» قرئ و

  للمبالغة بالتشديد لَمُلِّئْتَ الحجازيان قرأ و

 بالتثقیل رُعبا  يعقوب و الكسائي و عامر ابن و
ادامه حديث امام باقر ع است يا سخن خود علي بن ابراهیم. صاحب تفسیر اي است كه معلوم نیست اين عبارات . در تفسیر قمي عبارت به گونه 3

 425، ص14و عالمه مجلسي در بحاراالنوار، ج 235، ص3آن را كالم خود وي قلمداد كرده اما مرحوم فیض در تفسیر صافي، ج 620، ص3برهان، ج

 اند و بر همین اساس اين روايت نقل شد.آن را كالم امام قلمداد كرده
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 و تافتیبرمی روي آنان از گریزان مسلما یافتیمی اطالع آنان بر اگر»( از امام باقر ع درباره این سخن خداوند عز وجل: 2

 روایت شده است:« شديمی ترس از آکنده آنان از

همانا در اینجا منظورش پيامبر ص نبوده است؛ بلكه منظور مومنان است برخی نسبت به برخی دیگر؛ لكن این حالی است 

 که آنها بر آن حال بودند.

 324ص ،2ج العياشی، تفسير

 قَالَ « رُعْباً مِنْهُمْ لَمُلِئْتَ وَ فِراراً مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ» قَوِْلهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْبِطِّيخِیِّ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 1.عَلَيْهَا هُمْ الَّتِی حَالُهُمُ لَكِنَّهُ لِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ عَنَى إِنَّمَا ص النَّبِیَّ بِهِ یَعْنِ لَمْ ذَلِكَ إِنَّ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 شود: االغ بلعم باعورا، گرگ یوسف، و سگ اصحاب کهف.بهشت از چهارپایان جز سه مورد وارد نمی در

 31، ص2تفسير القمی، ج

 2.أَصْحَابِ الْكَهْفِ بُ یُوسُفَ وَ کَلْبُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع: فَلَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ، حِمَارُ بَلْعَمَ بْنِ بَاعُورَاءَ وَ ذِئْ

 تدبر

 عَلَيْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ بِالْوَصيدِ ذِراعَيْهِ باسِطٌ  کَلْبُهُمْ وَ الشِّمالِ ذاتَ وَ  الْيَمينِ ذاتَ نُقَلِّبُهُمْ وَ رُقُودٌ هُمْ وَ أَیْقاظاً تَحْسَبُهُمْ وَ( »1

 «رُعْباً  مِنْهُمْ لَمُلِئْتَ وَ فِراراً مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ

 دهد که:داوند متعال در این آیه )همانند آیه قبل( ابتدا حال و وضع آنان را در غار شرح میخ

                                                      
 وارد شده است: 171ص ،(للشعیري)األخبار . ناظر به اين آيه روايت زير هم در جامع 1

. الْأَضْغَاثُ فَهُوَ الْمَنَامِ فِي رَأَتْ مَا وَ الْحَقُّ فَهُوَ الدُّنْیَا سَمَاءِ فِي الرُّوحُ رَأَتِ فَمَا الدُّنْیَا سَمَاءِ إِلَى أَرْوَاحُهُمْ خَرَجَتْ نَامُوا إِذَا الْعِبَادَ إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ

 عَبْدُ  قَالَ  ا أَيْض الْمَنَامِ فِي هُوَ  كَذَلِكَ  وَ الْعَقْلِ  رُوحُ مِنْهُ  يَخْرُجُ فَالَّذِي الْبَدَنِ فِي بَاقِیَةٌ الْحَیَوَانِیَّةِ رُوحَ  فَإِنَّ رُوحُهُ  خَرَجَ  إِذَا الْمَرْءَ إِنَّ يَقُولُ  ع الْحَسَنِ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ

 وَ  يَشَاءُ مَا فَیُمْسِكُ مَنَامِهَا عِنْدَ إِلَیْهِ تَصِیرُ كُلُّهَا الْأَرْوَاحُ تُرَى فَلَیْسَ مُسَمًّى أَجَلٍ  قَوْلِهِ إِلَى مَوْتِها حِینَ  الْأَنْفُسَ يَتَوَفَّى اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ يَقُولُ  الْأَسْلَمِيُّ الْغَفَّارِ 

 الْمَوْتَ نَفْسٍ عَلَى قَضَى إِذَا لَكِنَّهُ  وَ بِالْمَوْتِ إِلَّا تَخْرُجُ لَا الْأَبْدَانِ فِي فَإِنَّهَا الْحَیَاةِ أَرْوَاحُ فَأَمَّا الْعُقُولِ أَرْوَاحُ إِلَیْهِ يَصِیرُ إِنَّمَا ع الْحَسَنِ أَبُو لَهُ فَقَالَ يَشَاءُ مَا يُرْسِلُ

 وَ  قَالَ  حَیْثُ الْكَهْفِ أَصْحَابِ فِي كِتَابِهِ  فِي لِهَذَا مَثَل ا اللَّهُ ضَرَبَ لَقَدْ وَ يَتَحَرَّكُ لَا مُلْق ى بَدَنا  لَكَانَ خَارِجَة   الْحَیَاةِ رُوحُ كَانَتْ لَوْ وَ الْعَقْلُ فِیهِ الَّذِي الرُّوحَ فَقَبَضَ

 .بِالْحَرَكَاتِ فِیهِمْ أَرْوَاحَهُمْ أَنَّ تَرَى افَلَ أَ الشِّمالِ ذاتَ وَ الْیَمِینِ ذاتَ نُقَلِّبُهُمْ
 با اين حديث مقايسه شود:  2

 إِلَى فَمَالَ لَهُ  فَیُسْتَجَابُ  بِهِ  يَدْعُو فَكَانَ الْأَعْظَمَ، الِاسْمَ بَاعُورَاءَ بْنُ بَلْعَمُ أُعْطِيَ أَنَّهُ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي عَنْ  خَالِدٍ بْنِ[ الْحُسَیْنِ ] الْحَسَنِ  عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي وَ

 وَ  مُوسَى طَلَبِ فِي لِیَمُرَّ حِمَارَتَهُ فَرَكِبَ عَلَیْنَا لِیَحْبِسَهُ أَصْحَابِهِ وَ مُوسَى عَلَى اللَّهَ ادْعُ لِبَلْعَمَ فِرْعَوْنُ قَالَ أَصْحَابِهِ وَ ُموسَى طَلَبِ فِي فِرْعَوْنُ مَرَّ فَلَمَّا فِرْعَوْنَ

 قَوْمٍ وَ اللَّهِ نَِبيِّ مُوسَى عَلَى لِتَدْعُوَ مَعَكَ ءُأَجِي تُرِيدُ أَ تَضْرِبُنِي مَا عَلَى وَيْلَكَ فَقَالَتْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْطَقَهَا يَضْرِبُهَا فَأَقْبَلَ حِمَارَتُهُ عَلَیْهِ فَامْتَنَعَتْ أَصْحَابِهِ

 لكِنَّهُ  وَ بِها لَرَفَعْناهُ شِئْنا لَوْ  وَ  الْغاوِينَ مِنَ  فَكانَ الشَّیْطانُ فَأَتْبَعَهُ مِنْها فَانْسَلَخَ قَوْلُهُ  هُوَ وَ  لِسَانِهِ، مِنْ  الْأَعْظَمُ  الِاسْمُ  انْسَلَخَ وَ قَتَلَهَا حَتَّى يَضْرِبُهَا يَزَلْ فَلَمْ مُؤْمِنِینَ،

 ثَلَاثَةٌ  إِلَّا الْبَهَائِمِ مِنَ الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ فَلَا ع الرِّضَا فَقَالَ ضَرَبَهُ، مَثَلٌ هُوَ وَ يَلْهَثْ تَتْرُكْهُ أَوْ يَلْهَثْ عَلَیْهِ تَحْمِلْ إِنْ الْكَلْبِ كَمَثَلِ ثَلُهُ فَمَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ الْأَرْضِ إِلَى أَخْلَدَ

 ابْنٌ  لِلشُّرْطِيِّ كَانَ وَ يُعَذِّبَهُمْ وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ قَوْما  لِیُحْشِمَ شُرْطِیّا  رَجُل ا ظَالِمٌ مَلِكٌ بََعثَ أَنَّهُ الذِّئْبِ سَبَبُ  كَانَ وَ الذِّئْبُ وَ الْكَهْفِ أَصْحَابِ كَلْبُ وَ بَلْعَمَ حِمَارَةُ

 (248ص ،1ج القمي، تفسیر) الشُّرْطِي أَحْزَنَ لِمَا الْجَنَّةَ الذِّئْبَ ذَلِكَ اللَّهُ فَأَدْخَلَ عَلَیْهِ الشُّرْطِيُّ فَحَزِنَ ابْنَهُ فَأَكَلَ ذِئْبٌ فَجَاءَ يُحِبُّهُ،
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دادي بيدارند؛ و در آن غار هر از چندي آنها را به راست و چپ حرکت آنها به نحوي در خواب بودند که احتمال می

 دادند و سگشان هم دم در غار نشسته بود؛ می

 گرفت.کردي و رعب تمام وجودت را در برمیشدي فرار میفرماید: اگر بر آنها مشرف میمیو بعد از ارائه این تصویر 

 درباره تصویري که از وضع آنان ارائه شد، بحث اغلب مفسران بيشتر ناظر است به اینكه:

 کرد بيدارند؛دیدشان فكر میاند که اگر کسی میاحتماال با چشم باز در خواب بوده

 براي این بوده که بدنشان نپوسد.جابجا کردنشان هم 

رسد که خداوند با اشاره به این جزئيات تواند معانی صحيحی براي آیه باشد، اما بعيد به نظر میدر عين اینكه اینها می

صرفاً همين نكات را مد نظر داشته است، بویژه که صِرف اینكه کسی با چشم باز بخوابد و در خواب غلت بزند و سگی هم 

 ترسيدي.دیدي، فرار می کردي و بشدت میغار باشد، اموري نيست که بعدش بگویند اگر آنها را میدم در 

 تري هم مد نظر است: خواهد نشان دهد معناي عميقامور دیگري هم در این آیه هست که می

 اصال چرا باید از آنها ترسيد و فرار کرد؟

 ؟« تري: ببينی»نه همانند آیه قبل از تعبير  استفاده کرد و« بر آنان اطالع یابی»چرا از تعبير 

« کنیکنی و از آنان فرار میچرا این تعبير را در ابتداي آیه نياورد و نفرمود: اگر بر آنان اطالع یابی آنان را بيدار گمان می

اره این سو و آن سو سخن گفت و بعد از توضيحاتی که درب« گمان می کردي که بيدارند در حالی که در خوابند»ابتدا از  بلكه

 ؛...«ترسيدي و یافتی میاگر بر آنان اطالع می»کردن آنها و وضع سگشان بيان کرد، آنگاه فرمود 

 1ترسيدي؟ترسيدي و فرار می کردي؛ بلكه فرمود فرار می کردي و میچرا نفرمود می

 و ...

 (1، تدبرخواهد با این اشارات ما را متوجه واقعيتی دیگر کند؟ )جلسه قبلآیا می

 عَلَيْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ بِالْوَصيدِ ذِراعَيْهِ باسِطٌ  کَلْبُهُمْ وَ الشِّمالِ ذاتَ وَ  الْيَمينِ ذاتَ نُقَلِّبُهُمْ وَ رُقُودٌ هُمْ وَ أَیْقاظاً تَحْسَبُهُمْ وَ( »2

 «رُعْباً  مِنْهُمْ لَمُلِئْتَ وَ فِراراً مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ

                                                      
 . توضیح عالمه طباطبايي درباره چرايي اين جابجايي چنین است: 1

 اإلنسان علیهم أشرف لو هائل موحش منظر لهم كان الحال ذاه حالهم و أنهم بیان «رُعْبا  مِنْهُمْ لَمُلِئْتَ وَ فِرارا  مِنْهُمْ لَوَلَّیْتَ عَلَیْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ »: قوله و

 رعبا،... الجمیع فمأل الجوارح جمیع إلى سرى و رعبا الفزع و الروع قلبه مأل و ناحیتهم من المتوقع المكروه من تبعدا خطرهم من خوفا منهم فر

 المكروه وصول لتوقع معلول المكروه من التبعد هو و الفرار أن ذلك و «رُعْبا  مِنْهُمْ لَمُلِئْتَ وَ فِرارا  مِنْهُمْ لَوَلَّیْتَ»: الجملتین ترتیب في الوجه: ثانیا و

 الفرار فتقديم .يكن لم أو رعب هناك كان سواء منه يتحذر أن يجب المترقب المكروه و القلب، تأثر و الخشیة هو الذي للرعب بمعلول لیس و منه، تحذرا

 الرعب من الخوف بدل كان لو و قلبیان، متغايران حاالن هما و الرعب على الخوف حكم تقديم من بل سببه على المسبب تقديم قبیل من لیس الرعب على

 على لالطالع أثران جمیعا هما و الرعب حصول على الخوف حكم فتقديم ذكرناه ما على بناء أما و األولى تأخیر و الثانیة الجملة تقديم الكالم حق من لكان

 (257ص ،13ج القرآن، تفسیر في )المیزان. بالرعب االمتالء من ذلك على داللة أظهر الفرار ألن أبلغ و أحسن الموحش الهائل منظرهم
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 حکایت

است: در یكی از جنگها به سمت روم با معاویه همراه بودم. به غاري رسيدیم که در آن اصحاب کهف  عباس گفتهابن

بودند. معاویه گفت: کاش راه ما به سوي اینان باز شود و بدانان بنگریم. گفتم: چنين چيزي براي تو قرار داده نشده است چرا 

 روي آنان از گریزان مسلما یافتیمی اطالع آنان بر اگر »ل فرمود که کسی که از تو بهتر بود از این منع شد و خداوند متعا

روم مگر اینكه از وضع و حال اینها باخبر شوم. اما معاویه گفت: از اینجا نمی« .شديمی ترس از آکنده آنان از و تافتیبرمی

 (4701ص ،6ج البيان، مجمع) کرد.اي را مامور کرد و چون وارد غار شدند خداوند بادي فرستاد و آنها را بيرون پس عده

 

 

 قالُوا یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ  یَوْماً لَبِثْنا قالُوا لَبِثْتُمْ  کَمْ مِنْهُمْ قائِلٌ قالَ  بَيْنَهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَعَثْناهُمْ کَذلِكَ وَ  19( آيه18( سوره كهف )600

 یُشْعِرَنَّ  ال وَ  لْيَتَلَطَّفْ وَ مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعاماً یأَزْک أَیُّها فَلْيَنْظُرْ الْمَدینَةِ یإِلَ هذِهِ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَکُمْ فَابْعَثُوا لَبِثْتُمْ بِما أَعْلَمُ رَبُّكُمْ

 1/9/1396   أَحَداً بِكُمْ

 ترجمه

اي اید؟ گفتند: روزي یا پارهماندهچنين آنان را برانگيختيم تا ميان خود ]از یكدیگر[ بپرسند؛ یكی از آنان گفت: چقدر و این

تان به این شهر بفرستيد، پس تان را با همين پولاید داناتر است؛ حال یكیایم. گفتند پروردگارتان به آنچه ماندهاز روزي مانده

دهد و البته احدي  تر است، پس برایتان از آن رزقی آوَرَد، و باید مالطفت به خرجباید نظر کند کدامِ آن، طعامی حالل و پاکيزه

 را درباره شما آگاه نسازد.

 نکات ترجمه

 «فَاب عَثُوا» «بَعَث ناهُم »

متناسب با  در قرآن کریم روانه کردن است که کاري یا چيزي جانب به و برانگيختن معناي به «بعث» ماده  قبال بيان شد

 .به کار رفته است فرستادن کسی براي انجام کاري، و برگزیدن شخصی به مقام نبوت ،در مورد احياي مردگان ،مورد آن

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-14/ 234جلسه 

 «لَبِث نا» «لَبِث تُم »

 .است و در جایی ماندن به معناي مكث و درنگ کردن« لبث»قبال بيان شد که ماده 

 (  ahzab-http://yekaye.ir/al-33-433/14جلسه )

                                                      
 هؤالء عن لنا كشف لو معاوية فقال الكهف أصحاب فیه الذي بالكهف فمروا الروم نحو معاوية مع غزوت قال عباس ابن عن جبیر بن سعید روى و.  1

 ال معاوية فقال «رُعْبا  مِنْهُمْ لَمُلِئْتَ وَ فِرارا  مِنْهُمْ لَوَلَّیْتَ عَلَیْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ» تعالى اهلل قال منك خیر هو من ذلك منع فقد لك هذا لیس له فقلت إلیهم فنظرنا

 .أخرجتهم ريحا علیهم اهلل أرسل الكهف دخلوا فلما رجاال فبعث علمهم أعلم حتى أنتهي

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-14/
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 «تَلَطَّف یَ»

را در خود جمع کرده و نقطه مقابل « رفق و مدارا»و « دقت و ظرافت»در اصل دو مفهوم « لطف»ماده قبال بيان شد که 

کلمه  نیا باشد، ومی« مدارا کردن و ظرافت به خرج دادن» يمعنا بهو  امر غایب فعل« لْيَتَلَطَّفْو »غلظت و خشن بودن است. 

 قرار گرفته است. میدر وسط قرآن کر قاياست که دق ياکلمه

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-34  524جلسه

 «بِوَرِقِکُم »

؛ 121و طه/ 22ة، اعراف/الْجَنَّ وَرَقِ مِنْ عَلَيْهِما یَخْصِفانِ)برگ درخت( بوده )« وَرَق الشجر»در مورد  1ظاهرا« ورق»اصل ماده 

(؛ و بعدا با قياس به آن، در مورد مال و اموال به کار رفته است از این جهت که وقتی 59ا، انعام/یَعْلَمُه إِالَّ وَرَقَةٍ مِنْ تَسْقُطُ ما وَ

هم « ثمر: ميوه»( همان گونه که کلمه 102، ص6معجم مقایيس اللغة، ج بار شود همانند شخصی فقير است )برگ و درختی بی

 (866مفردات ألفاظ القرآن، ص) به مال و اموال هم گفته شده است

 و (866)مفردات ألفاظ القرآن، صبه کار رود به معناي پول معين )درهم( است « وَرِق»همچنين ظاهرا وقتی به صورت 

)همانند خشن( صفت است که « وَرِق»کند؛ اما طبيعی داللت می)=برگ( اسم است که بر شیء« وَرَق»اند که برخی توضيح داده

درهم[ که تصرفی روي نقره انجام « ]= سكه نقره»کند و به همين جهت به بر چيزي که وصف ورقيت داشته باشد داللت می

 2(96، ص13التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، جویند. )گشده و حالت ورقيت پيدا کرده وَرِق می

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 4این ماده تنها 

                                                      
و به  ديبايو بسط م شوديمتفرع م يگريد زیاز چ ينیغرض مع ياست كه برا يزیماده در مورد هر چ نيباورند كه اصل ا نيبر ا يالبته برخ.  1

 :بر برگ درخت و ... اطالق شده استجهت هم  نیهم

مصاديقه: أَوْرَاقُ النباتات و األشجار. و صفحات القرطاس. و النقرة و من  ء لغرض مقصود.أنّ األصل الواحد في المادّة: هو ما يتبسّط و يتفرّع من شي

و بهذا االعتبار يستعمل في مورد الكريم من الرجال بلحاظ كونه خضرا يجلب النفوس و في صفاته طراوة و صفاء، و كذلك في الفتى حسن  المضروبة.

اق زالت طراوتها و خضرتها و يبست و لم يبق لها صفاء و جذبة. و يستعمل أيضا في الوجه و جمیله. و يستعمل أيضا في الخسیس من الرجال تشبیها بأور

الشجرة و لونه و مفهوم اللون القريب من ألوان األوراق. و في مطلق المال بتناسب ورق النقرة و السكّة المضروبة. و هذه المعاني تجوّزات. ثمّ إنّ مفهوم ورق 

 (95-94، ص13كما في فرهنگ تطبیقى و غیره. )التحقیق فى كلمات القرآن الكريم، ج -ات العبريّة و السريانیّةالنقرة و السكّة: لها سابقة في اللغ

ء طبیعىّ. بخالف الورق بالكسر، و هو و الفرق بین الْوَرَقِ بفتحتین، و الْوَرِقِ بكسر الراء: أنّ الورق اسم لما يتظاهر من النبات و الشجر، و هو شي.  2

 ء متّصف بصفات الورقیّةة و يدلّ على شيكالخشن صف

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-34/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-34/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-34/
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 1اختالف قرائت

 حدیث

روایت شده « است ترپاکيزه و حالل طعامی آن، کدامِ کند نظر باید پس»فرماید ( از امام صادق ع درباره این آیه که می1

 خرماست.« ترپاکيزهطعام حالل و »است: 

 345ص ،6ج ؛ الكافی،531ص ،2ج المحاسن،

 أَبِی عَنْ أَوْ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُيَسِّرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 التَّمْر. طَعَاماً أَزْکَى قَالَ «مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعاماً أَزْکى أَیُّها فَلْيَنْظُرْ» تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ

 

 ( روایت شده است پيامبر خدا ص فرمودند:2

فرمود سوگند، قطعا گوید. به کسی که مرا به حق مبعوث اي فرزندان عبدالمطلب! پيشقراول به خاندان خودش دروغ نمی

شوید مبعوث خواهيد شد؛ و بعد از مرگ سرایی نيست جز خوابيد خواهيد مُرد؛ و همان گونه که بيدار میهمان گونه که می

 بهشت و جهنم.

 64ص ،(للصدوق) اإلمامية إعتقادات

 : سَلَّمَ وَ آلِهِ  وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیُّ قَالَ

 مَا وَ تَسْتَيْقِظُونَ، کَمَا لَتُبْعَثُنَّ وَ تَنَامُونَ، کَمَا لَتَمُوتُنَّ نَبِيّاً، بِالْحَقِّ بَعَثَنِی الَّذِي وَ. أَهْلَهُ یَكْذِبُ لَا الرَّائِدَ إِنَّ مُطَّلِبِ،الْ عَبْدِ  بَنِی یَا

 نَار. أَوْ جَنَّةٌ إِلَّا دَارٌ الْمَوْتِ بَعْدَ

 

یابی شود که راهی نمی... همانا خواب، برادر مرگ است و بدان بر مرگی استدالل می( از امام صادق ع روایت شده است: 3

 به آگاه شدن بدان، و رجوع براي اصالح آنچه از دستت رفته است.

 44ص الشریعة، مصباح

                                                      
 الشواذ في و القاف في الكاف بإدغام عمرو أبي عن روي و الراء بكسر الباقون و الراء ساكنة بورقكم خلف و حمزة و بكر أبو و عمرو أبو . قرأ 1

 .اإلدغام و الواو بكسر بورقكم رجاء أبي قراءة

 هذا: جني ابن قال اإلدغام و الراء سكون و الواو كسر و الراء سكون و الواو فتح و األصل هو و الراء كسر و الواو فتح لغات أربع ورقكم الحجة: في

 و برق و برد كقولهم الراء إلى القاف كسرة نقل لوجب مدغمة كانت لو اهلل معاذ و مدغمة القراء فظنها القاف كسرة أخفى لكنه مدغم غیر مخفي أصحابنا عند

 (707ص ،6ج البیان، مجمع) .علیهم ذلك للطف بالمدغم المخفي عن يعبروا أن عادة هذا في للقراء

 قرأ و. الراء بإسكان بِوَرِقِكُمْ سعدان ابن و عبید أبو و خلف و رواية، في يعقوب و الیزيدي و األعمش و الحسن و بكر أبو و حمزة و عمرو أبو قرأ

 محیصن ابن عن و محیصن، ابن عن إسماعیل كذا و الكاف في القاف إدغام و الراء إسكان و الواو بكسر رجاء أبو قرأ و. بكسرها عليّ بن زيد و السبعة باقي

 نقل لما مخالف هو و. انتهى الكاف في القاف إدغام و الراء بكسر بِوَرِقِكُمْ كثیر ابن قرأ و: الزمخشري قال و اإلدغام، لیصح الراء كسر أنه إلّا كذلك أيضا

جائل  و كباقر جمع اسم فاعل جعله وزن على بوارقكم طالب أبي بن عليّ و قرأ. إدغام دون الراء سكون و الواو بكسر قراءة الزجاج حكى و. عنه الناس

 (156ص ،7ج المحیط، )البحر
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 ِإصْلَاحِ إِلَى الرُّجُوعِ وَ فِيهِ الِانْتِبَاهِ إِلَى السَّبِيلَ تَجِدُ الَ الَّذِي الْمَوْتِ عَلَى بِهَا اسْتَدِلَّ وَ الْمَوْتِ أَخُو النَّوْمَ إِنَّ ع: ... الصَّادِقُ قَالَ

 1 .عَنْكَ فَاتَ مَا

 

در فرازي از یكی از پاسخهاي ایشان  2( زندیقی سواالتی را خدمت امام صادق ع مطرح کرد و امام به وي پاسخ گفتند.4

 آمده است:

دنيا برگشتند، از جمله آنها اصحاب کهف؛ خداوند سيصد و نه سال آنان را و به تحقيق که بسياري از آنها که مردند به 

کسانی آنان را برانگيخت که منكر برانگيخته شدن بودند، تا حجت آنان را قطع کند، و قدرتش را بدانان  ميراند، سپس در زمانه

 نشان دهد، و بدانند که برانگيخته شدن حق است....

 344ص ،2ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج

 کَثِيرَة مَسَائِلَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ الَّذِي الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ وَ

 قَوْمٍ زَمَانِ فِی بَعَثَهُمْ  ثُمَّ تِسْعَةً وَ عَامٍ ثَلَاثَمِائَةِ اللَّهُ أَمَاتَهُمُ الْكَهْفِ أَصْحَابُ مِنْهُمْ  کَثِيرٌ خَلْقٌ مَاتَ مِمَّا الدُّنْيَا إِلَى رَجَعَ قَدْ وَ ...

 حَقٌّ... الْبَعْثَ أَنَّ لِيَعْلَمُوا وَ قُدْرَتَهُ لِيُرِیَهُمْ وَ حُجَّتَهُمْ لِيَقْطَعَ الْبَعْثَ أَنْكَرُوا

 تدبر

 «بَيْنَهُمْ... لِيَتَسائَلُوا بَعَثْناهُمْ کَذلِكَ وَ( »1

 «بپرسند یكدیگر درباره مدت درنگشان ي اینكه ازبرا برانگيختيم را آنان چنيناین و»فرماید خداوند می

 این مدت درنگ چه اهميتی دارد که به عنوان فلسفه و غایت این برانگيخته شدن مطرح شده است؟

اي زمانی حق بتواند ظاهر و غالب الف. استيالي کفر در جامعه آنان چنان بود که آنان احتمال این را که در چنين جامعه

شد که چنين باطلی روزي سرنگون شود. خداوند آنان را براي این دانستند و گویی باورشان نمیذهن می شود بسيار دور از

مدت طوالنی ميراند/خواباند و زنده کرد/بيدار کرد تا اینكه ابتدا گمان کنند بيش از یك روز نگذشته اما وقتی گذر وقایع را 

ریابند کوتاهی و بلندي زمان چيزي نيست که بتواند حق را باطل کند یا سال گذشته؛ تا د 300متوجه شوند دریابند که بيش از 

                                                      
 (66ص ،(للیثي) المواعظ و الحكم انْتَبَهُوا )عیون مَاتُوا فَإِذَا نِیَامٌ . اين روايت امیرالمومنین ع هم به همین مضمون نزديك است: النَّاسُ 1
 . فرازهاي ديگري از اين پرسش و پاسخ در جلسات زير گذشت: 2

 //naml-an-27-67http://yekaye.ir  1، حديث42چلسه

  /araf-ekaye.ir/alhttp://y-007-008 5نوشت، پي86جلسه

  /dukhan-http://yekaye.ir/ad-044-38 2، حديث137جلسه

  /seen-http://yekaye.ir/ya-036-79 2، حديث170جلسه

  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-48 3، حديث203جلسه

 /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-40 2، حديث398جلسه

 /.qalam-ir/alhttp://yekaye-68-15 2نوشت، پي481جلسه 

 

http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-38/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-38/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-38/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-48/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-48/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-48/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-40/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-40/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-40/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-15/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-15/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-15/


116 

نگرد کل آن را به اندازه روزي باطل را زنده کند؛ و گذر عمر هم همين طور است که وقتی انسان به سالهاي گذشته خود می

زندگانی به اندازه روزي یا کمتر از آن  هاي بظاهر طوالنیبيند؛ و کسی که به این نكته توجه کند که این زمانیا کمتر از آن می

شود؛ و همه اینها به این برمی گردد که چنان سوال و چنان پاسخی ابتدا رد و بدل شود هایش نمینيست، دلبسته دنيا و زینت

 يده است.سال، براي آنها به اندازه یك روز یا کمتر از یك روز به نظر رس 300و بعد افراد متوجه شوند که گذر زمان بيش از 

 ب...

شود. احتماالت دیگري هم براي پاسخ این سوال مطرح شد که مجددا تكرار نمی 2، تدبر593)در جلسه

12-18-kahf-http://yekaye.ir/al/ ) 

 

 «مِنْهُ  بِرِزْقٍ طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ أَزْکی أَیُّها فَلْيَنْظُرْ( »2

باشد؛ یعنی « مُزَکّی»کند و اصرار دارد که غدایش خواهد بخورد بسيار دقت میکسی که مومن است در مورد غذایی که می

پاك و پاکيزه، هم به لحاظ دنيوي )بهداشتی بودن( و هم به لحاظ اخروي )مال حالل بودن(. و به کسی که برایش غذا تهيه 

 ایی تهيه کن.کند هم اصرار دارد که چنين غذمی

 به تعبير دیگر،

 تفسير. )است مهم بودن حالل و پاك نيست، مطرح برایشان مقدار و غذا نوع خورند،نمى را غذایى هر مؤمن وارستگان

 (154ص ،7ج نور،

 نکته تاریخی

وفيان عليه حالل بودن غذایی که انسان می خورد بقدري بر انسان اثر دارد که در روز کربال امام حسين ع علت عصيان ک

 کُلُّكُمْ  شكمهایتان از حرام پر شده است:»خود و اینكه حتی حاضر به شنيدن سخنان ایشان نبودند را این معرفی کردند که 

 1(8ص ،45ج األنوار، )بحار الْحَرَامِ مِنَ بُطُونُكُمْ مُلِئَتْ فَقَدْ قَوْلِی مُسْتَمِعٍ غَيْرُ لِأَمْرِي عَاصٍ

 تاملی با خویش

خوریم اهتمام خواهيم گام برداریم بر پاك و حالل بودن غذایی که میواقعا به خدا ایمان داریم و در مسير خدا میاگر 

 ویژه داشته باشيم. این توصيه اصحاب کهف به همدیگر، دستور خداوند است به همه مومنان، آنجا که می فرماید:

 (23عبس/« ) اید در غذاي خویش بنگرد: پس انسان بطَعامِه إِلى الْإِنْسانُ فَلْيَنْظُرِ»

 

 «أَحَداً بِكُمْ یُشْعِرَنَّ ال وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ( »3

                                                      
 عَلَیْكُمْ مَا وَيْلَكُمْ لهم قال حتى ينصتوا أن فأبوا فاستنصتهم الناس أتى حتى ع فخرج الحلقة مثل في جعلوه حتى جانب كل من بالحسین أحاطوا و.  1

 غَیْرُ لِأَمْرِي عَاصٍ كُلُّكُمْ وَ الْمُهْلَكِینَ مِنَ كَانَ عَصَانِي مَنْ وَ الْمُرْشَدِينَ  مِنَ كَانَ أَطَاعَنِي فَمَنْ الرَّشَادِ سَبِیلِ إِلَى أَدْعُوكُمْ إِنَّمَا وَ قَوْلِي فَتَسْمَعُوا إِلَيَّ تُنْصِتُوا أَنْ

 قُلُوبِكُم عَلَى طُبِعَ وَ الْحَرَامِ مِنَ بُطُونُكُمْ مُلِئَتْ فَقَدْ قَوْلِي مُسْتَمِعٍ
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  1، حدیث591این عبارت از عباراتی است که بخوبی نشان می دهد اصحاب کهف بشدت اهل تقيه بودند )جلسه

10-18-kahf-http://yekaye.ir/al/ ) زند.و خداوند با ذکر این واقعه مهر تایيدي بر آن می 

 پس، 

 مسئوليّت که کسى. نكند آگاه خود وجود از را دشمن ایمنى، اصول و تقيّه و مدارا وبا باشد هوشيار و رازدار باید مؤمن

 (154ص ،7ج نور، تفسير)باشد  داشته را الزم هاىمراقبت باید پذیردمى

 

 ...«فَابْعَثُوا  لَبِثْتُمْ بِما أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قالُوا یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماً لَبِثْنا قالُوا لَبِثْتُمْ کَمْ مِنْهُمْ قائِلٌ قالَ بَيْنَهُمْ لِيَتَسائَلُوا( »4

اي( سوالی را قائلٌ: گوینده»با تعبير )« یك نفر»شود؛ ابتدا از قول فرماید بين آنها از همدیگر سوال مطرح میوقتی می

گویند خدا از می« ايعده»شود؛ و در نوبت بعدي، نه همان یك نفر، بلكه پاسخی داده می« ايعده»کند بعد از جانب مطرح می

 مدت این درنگ شما آگاهتر است.

کند بلكه ر پاسخ آنها مناقشه میآن یك نفر کيست؟ چرا خدا او را جداگانه مطرح کرد؟ چرا در بار دوم، او نيست که د

؛ بلكه «پروردگارمان به مقداري که درنگ کردیم آگاهتر است»کنند؟ چرا این عده نمی گویند اي مساله را به خدا واگذار میعده

 ؟«اید آگاهتر استپروردگارتان به مقداري که درنگ کرده»گویند همچون یك ناظر بيرونی، می

اندازد، اما در حدي که جستجو شد پاسخ معتبري از جانب ر این تعبيرات به ذهن انسان میاین سواالتی است که مرور ب

ام. )عالمه طباطبایی اینها را دليل بر شدت مفسران به این سواالت یافت نشد و خودم هم هنوز پاسخی برایشان پيدا نكرده

، 13داند: الميزان، جهربانی آنها نسبت به همدیگر میدوستی الهی متقابل بين آنها و برادري دینی و مساوات و خيرخواهی و م

 1(263ص

 :بعدا افزوده شد نکات زیر

 «طَعاماً أَزْکی أَیُّها فَلْيَنْظُرْ الْمَدینَةِ إِلَی هذِهِ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَکُمْ فَابْعَثُوا» (5

نفرمود که به شهر بروید و غذایی تهيه کنيد؛ براي تهيه غذا معلوم است که انسان باید پولی خرج کند.؛ پس چرا بسادگی 

 بر این پول تاکيد کرد؟« هذه»را آورد و با کلمه « تانبا این پول»بلكه عبارت 

الف. شاید بدین جهت است که به طور ضمنی مخاطب را متوجه سازد که چه چيزي باعث لو رفتن آنها شد، که آنها 

دهد علت برمال شدن هویت آنان بر تاده بود. )و این تنها لفظی است که نشان میاي آوردند که آن زمان از رونق افسكه قدیمی

                                                      
 أخذهم و الدين في مواخاتهم و اهلل في تحابهم كمال على دال عجیب سیاق اآليتین تمام إلى «لَبِثْتُمْ»: قوله أعني محاورتهم من حكى ما سیاق . و 1

 التوحید من موقع على داللة و تنبیه «لَبِثْتُمْ بِما أَعْلَمُ رَبُّكُمْ»: القائلین قول أن تقدم فقد بعض على بعضهم إشفاق و لبعض بعضهم نصح و أنفسهم بین بالمساواة

 يستبد لم و الجمیع على الرسول بعث عرض حیث «فَابْعَثُوا»: القائل قول ثم .««يَوْمٍ بَعْضَ أَوْ يَوْما  لَبِثْنا» اآلخرين قول علیه يدل مما درجة أرفع و أعلى

 و المواخاة دلیل ذلك كل الجمیع إلى الورق فأضاف «هذِهِ بِوَرِقِكُمْ»: قوله و فالنا ابعثوا أو فالن يا اذهب يقل لم و «أَحَدَكُمْ»: قوله و أحدكم لیذهب :بقول

 بما نفوسهم على إشفاق و لهم نصح إلخ «عَلَیْكُمْ يَظْهَرُوا إِنْ إِنَّهُمْ» :قوله و نصح إلخ «لْیَتَلَطَّفْ وَ»: قوله و إلخ «طَعاما  أَزْكى أَيُّها فَلْیَنْظُرْ»: قوله ثم .المساواة

 دينهم. على مؤمنون هم
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( و بدین ترتيب نشان دهد که این گونه نيست که آن که مامور خرید شده 263، ص13مردم شهر چه بوده است( )الميزان، ج

 اي کرده باشد.بود، در حفظ اسرار این گروه قصور و کوتاهی

کند که آنان چه اندازه بر نحوه به دست آوردن مال حالل و طيب اصرار داشتند و این گونه  خواهد تاکيدب. شاید می

 دانند هر گونه تصرف در مال آنان را جایز بشمرند و هر گونه که شد غذا تهيه کنند.نبود که چون اهل شهر را کافر می

 ج. ...

 

 «دینَةِالْمَ إِلَی هذِهِ بِوَرِقِكُمْ أَحَدَکُمْ فَابْعَثُوا» (6

رود چنانكه در قرآن کریم غالبا براي برانگيخته براي برانگيختن شخصی براي کاري بسيار مهم به کار می« بعث»تعبير 

رود و در همين آیه هم ابتدا در مورد بيدار شدن آنان که شدن مردگان در قيامت یا براي برانگيختن شخص به نبوت به کار می

 استفاده کرد؟« بعث»کار رفت. چرا براي فرستادن یكی از خودشان براي تهيه غذا از تعبير  شبيه زنده کردن مردگان است به

بقدري زیاد بود  -توانست آنها را تهدید کند از جهت خطري که به لحاظ لو رفتن می –الف. اهميت و دشواري مساله 

 شد.که واقعا این فرستادن بسيار خطير محسوب می

 ب. ...

 

 2/9/1396     أَبَداً  إِذاً تُفْلِحُوا لَنْ وَ مِلَّتِهِمْ فی یُعيدُوکُمْ أَوْ یَرْجُمُوکُمْ عَلَيْكُمْ یَظْهَرُوا إِنْ إِنَّهُمْ  20( آيه18( سوره كهف )601

 ترجمه

ابداً گردانند و در این صورت کنند یا شما را در آیين خود برمیچرا که آنان اگر بر شما دسترسی پيدا کنند سنگسارتان می

 رستگار نخواهيد شد.

 نکات ترجمه

 یَظ هَرُوا

 استعماالت در و است، شده لحاظ (شدن آشكار و ظهور)=  «بروز» و «قوت» معناي دو «ظهر» ماده قبال بيان شد که در

 و آَشكارترین که شودمی ناميده ظهر جهت این از که «ظُهر» مثل دارد، غلبه بيشتر شدن آشكار معناي گاه واژه، این مختلف

 .(4/تحریم ،22/سبأ) پشتيبان معناي به «ظهير» مانند دارد، غلبه «قوت» معناي گاه و است، روز وقت ترینروشن

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-26 444جلسه

بر شما غلبه »تواند باشد و هم به معناي می« علم و آگاهی پيدا کنند به شما»هم به معناي « یظهروا عليكم»در این آیه تعبير 

و با توجه به اینكه آنان قدرت داشتند، همين که بر آنها اطالع پيدا می کردند کافی بود تا بر آنان غلبه کنند )الميزان، « پيدا کنند

 (261، ص13ج

 یَر جُمُوکُم  
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 توسعه معنایش استعاري نحو به که است؛ رجام کردن پرتاب «رَجم» و است «سنگ» معناي به «رِجام»قبال بيان شد که 

 بقدري فوق موارد در استعمالش و است رفته کار به هم راندن و کردن طرد و دادن دشنام و بدگمانی و ظن مورد در و یافته

 دشنام، سنگسار،) فوق موارد تمامی و دانسته «کسی سمت به چيزي کردن پرتاب» مطلقِ معناي به را آن برخی که است زیاد

 .اندشمرده واژه این اصلی مصادیق از را( کردن لعن بدگمانی،

 hegr-http://yekaye.ir/al/ 1-15-34 273جلسه

 را شما» برخی آن را به معناي اینكهاند؛ و حتی دانسته« راندن و بيرون کردن»در این آیه را به معناي  «یَرْجُمُوکُمْ»برخی 

 (656، ص5)کشف االسرار و عدة االبرار، ج اند.قلمداد نموده« آرند بيرون غار ازین

 «مِلَّتِهِم »

 التحقيقکند )دل شدن[ داللت میدر اصل بر تنگنا و تضييقی در دل که موجب درد و ناراحتی شود ]= تنگ «ملل»ماده 

 در فارسی از همين ماده رایج است(« ملول شدن»( )تعبير 173ص ،11ج الكریم، القرآن کلمات فی

اند که چون هر ( و درباره وجه تسميه آن گفته774ص القرآن، ألفاظ مفرداتبه معناي دین و شریعت است )« ملّة»کلمه 

د دین و آیين حق به گویند و هم در مور« ملّة»کند، بدان دین و شریعتی نوعی ضيق و محدودیت تحت ضوابط معين ایجاد می

یَعْقُوبَ؛  وَ إِسْحاقَ وَ  إِبْراهيمَ آبائی مِلَّةَ اتَّبَعْتُ  ... وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ ال قَْومٍ مِلَّةَ تَرَکْتُ رود و هم در مورد آیين باطل )إِنِّیکار می

است که یك شریعت )اعم از حق هایی از جهت سختی و محدودیت« ملّة»این است که « دین»( و تفاوتش با 38-37یوسف/

به معناي نوعی خضوع و تسليم شدن است که صرفا در مورد دین « دین»کند؛ اما یا باطل( به خاطر قوانينی که دارد ایجاد می

گویند از جهت تشریع یك دین می« ملة»اند ( اما برخی گفته174ص ،11ج الكریم، القرآن کلمات فی لتحقيقرود )احق به کار می

با توجه به معناي لغوي آن که اطاعت و تسليم « دین»ز زاویه خدا یا کسی که این قوانين را براي مردم قرار داده است[ اما ]ا

 (774ص القرآن، ألفاظ مفرداتشدن است، از جهت اطاعت و عمل کردن به آن دین توسط خود مردم. )

ه است فعلی است در معناي القا کردن که تنها سه بار در در قرآن کریم به کار رفت« ملل»کلمه دیگري که ظاهرا از ماده 

( برخی معتقدند که اساساً 282؛ بقره/وَلِيُّهُ فَلْيُمْلِلْ هُوَ یُمِلَّ أَنْ یَسْتَطيعُ ال...  الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذي لْيُمْلِلِ وَیك آیه به کار رفته است )

رسد حق با کسانی است که آن (؛ اما به نظر می774ص القرآن، ألفاظ مفرداتگرفته شده است )« ملل»از همين ماده « ملّة»اصل 

هست که به معناي القاي مطلبی از روي « ملی»اند که ماده دیگري به صورت دانند و تذکر دادهرا متفاوت از معناي فوق می

( 5؛ فرقان/أَصيالً  وَ بُكْرَةً عَلَيْهِ تُمْلى فَهِیَ اکْتَتَبَها ينَالْأَوَّل أَساطيرُ قالُوا وَکتاب یا از حافظه است )امالء در فارسی معروف است( )

 التحقيقشود  )می« ملل»شود و شبيه تبدیل می« ل»به « ي»که ظاهرا اصل آن عبري یا سریانی بوده است؛ و در این ماده گاهی 

و « زمان طوالنی»هم داریم که به معناي « ملو»( )همچنين باید دقت کرد که ماده 173ص ،11ج الكریم، القرآن کلمات فی

                                                      
 هم بیان شد: /nahl-http://yekaye.ir/an-016-098 92جلسه. در  1

 دور و راندن موجب كه هراقدامي معناي به كمكم و است چیزي يا كس طرف به سنگ پرتاب معناي به اصل در كه است «رجم» ريشه از «الرَّجیم»

 (345/القرآن ألفاظ مفردات ؛493 /2اللغة المقايیس معجم. )باشدمي «مطرود و شده رانده» معناي به رجیم و رفته كار به شود كسي كردن

http://yekaye.ir/al-hegr-15-34/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-34/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-34/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-098/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-098/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-098/
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ممكن است با دو مورد فوق  (44ن؛ حج/لِلْكافِری فَأَمْلَيْتُآید )می« ي»ها به صورت مهلت دادن است و چون در برخی از باب»

 اشتباه گرفته شود.(

آمده است و اگر سه مورد فوق که به معناي القا کردن است را هم بنا  مورد در قرآن کریم 15« ملّة»به صورت  «ملل»ماده 

 مورد در قرآن کریم به کار رفته است. 18بدانيم از این ماده جمعا « ملّة»ریشه با همين کلمه به نظر راغب اصفهانی هم

م کشور خاص( ناشی از برخی )به معناي مربوط به مرد« ملّی»به معناي مردم، و نيز « ملت»الزم به ذکر است رواج کلمه 

انتخاب « nationalism»و « nation»از اشتباهات مترجمان بوده است که این کلمه را به عنوان معادل براي کلماتی همچون 

به معناي مدرن آن )که بر اساس حاکميت « کشور»شود و کامال ناظر به پدیده فهم می« nation-state»اند که در فضاي کرده

پيدا کرده است و ظاهرا « مردم یك کشور خاص»تَبَعِ این انتخاب، تدریجا در فارسی معناي شود( است؛ و بهیملی تعریف م

 اي ندارد.کاربرد در این حتی در زبان فارسی هم سابقه

 1اختالف قرائت

 حدیث

نند حسين بن علی ع کگوید: به امام رضا ع عرض کردم: در پيرامون کوفه ... گروهی هستند که گمان می( ابوصلت می1

کُشته نشده است و شِبه او بر حنظله بن اسعد شامی القا شده و او همانند عيسی بن مریم به آسمان برده شد و به این آیه 

 (.141)نساء/« و خداوند براي کافران بر مومنان راهی قرار نداده است»کنند که احتجاج می

که خبر داده بود که حسين  –فرمود: دروغ گفتند؛ غضب خداوند و لعنت او بر آنان! آنان با این سخنشان پيامبر خدا ص را 

تكذیب کردند و کافر شدند؛ به خدا سوگنند حسين ع کُشته شد و کسی که بهتر از حسين  –بن علی ع به قتل خواهد رسيد 

 شود؛ ع، کشته شدند و هيچيك از ما نيست مگر اینكه کُشته میبود، ]یعنی[ اميرالمومنين ع و حسن بن علی 

منظورش این است که « و خداوند براي کافران بر مومنان راهی قرار نداده است»و اما این سخن خداوند عز و جل که 

داوند عز و جل خداوند براي کافر حجتی عليه مومن ]= استداللی که کافر را بر مومن پيروز کند[ قرار نداده است وگرنه خ

کشتند و با اینكه آنان را می کشتند اما خداوند هيچ راهی که آنها خودش خبر داده است از کافرانی که پيامبران را بناحق می

 حجتی عليه آن انبياء داشته باشند برایشان قرار نداد.

 204-203ص ،2ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون

 قُلْتُ : قَالَ الْهَرَوِيِّ الصَّلْتِ أَبِی عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عَلِیٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ الْقُرَشِیُّ تَمِيمٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ تَمِيمُ حَدَّثَنَا

 بْنِ حَنْظَلَةَ عَلَى شِبْهُهُ أُلْقِیَ أَنَّهُ وَ یُقْتَلْ لَمْ ع عَلِیٍّ بْنَ الْحُسَيْنَ أَنَّ یَزْعُمُونَ قَوْماً 2... الْكُوفَةِ سَوَادِ فِی إِنَّ  اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا ع لِلرِّضَا

 الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِلْكافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ » الْآیَةِ بِهَذِهِ یَحْتَجُّونَ وَ ع مَرَْیمَ ابْنُ عِيسَى رُفِعَ کَمَا السَّمَاءِ إِلَى رُفِعَ أَنَّهُ وَ الشَّامِیِّ أَسْعَدَ

 .«سَبِيلًا

                                                      
 (157ص ،7ج التفسیر، في المحیط البحرللمفعول ) مبنیا الیاء بضم «يُظهَروا» عليّ بن زيد قرأ . و 1
 رَسُولِ  ابْنَ يَا قُلْتُ قَالَ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال الَّذِي اللَّهُ هُوَ  يَسْهُو لَا الَّذِي إِنَّ اللَّهُ لَعَنَهُمُ كَذَبُوا فَقَالَ صَلَاتِهِ فِي السَّهْوُ عَلَیْهِ يَقَعْ  لَمْ ص النَّبِيَّ أَنَّ يَزْعُمُونَ قَوْما .  2

 فِیهِمْ وَ اللَّهِ
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 لَقَدْ  اللَّهِ وَ سَيُقْتَلُ ع عَلِیٍّ بْنَ الْحُسَيْنَ بِأَنَّ إِخْبَارِهِ فِی ص اللَّهِ لِنَبِیِّ بِتَكْذِیبِهِمْ کَفَرُوا وَ لَعْنَتُهُ وَ اللَّهِ  غَضَبُ عَلَيْهِمْ کَذَبُوا فَقَالَ

 بِالسَّمِّ  لَمَقُْتولٌ اللَّهِ وَ إِنِّی وَ مَقْتُولٌ إِلَّا ِمنَّا مَا وَ ع عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ الْحُسَيْنِ مِنَ خَيْراً کَانَ  مَنْ قُتِلَ وَ ع الْحُسَيْنُ قُتِلَ

 اللَّهِ  قَوْلُ َأمَّا وَ جَلَ وَ عَزَّ الْعَالَمِينَ رَبِّ عَنْ جَبْرَئِيلُ بِهِ أَخْبَرَهُ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ إِلَیَّ مَعْهُودٍ بِعَهْدٍ ذَلِكَ أَعْرِفُ یَغْتَالُنِی مَنْ بِاغْتِيَالِ

 وَ  عَزَّ اللَّهُ أَخْبَرَ قَدْلَ وَ حُجَّةً مُؤْمِنٍ عَلَى لِكَافِرٍ  اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ یَقُولُ فَإِنَّهُ «سَبِيلًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِلْكافِرِینَ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ

 .الْحُجَّةِ طَرِیقِ مِنْ سَبِيلًا ع أَنْبِيَائِهِ عَلَى لَهُمْ اللَّهُ یَجْعَلَ لَنْ إِیَّاهُمْ قَتْلِهِمْ مَعَ وَ الْحَقِّ بِغَيْرِ النَّبِيِّينَ قَتَلُوا کُفَّارٍ عَنْ جَلَّ

  

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

عز و جل به مومن تمامی امور مومن را به وي واگذار کرد اما این را به او واگذار نكرد که خود ذليل کند؛ همانا خداوند 

( ؟ پس 8)منافقون/« و عزت از آن خداوند است و از آنِ رسولش و از آنِ مومنان»آیا سخن خداوند عز و جل را نشنيدي که 

 که خداوند با ایمان و اسالم به او داده، ذليل نشود.سزاوار مومن این است که عزیز باشد و به واسطه عزتی 

 63ص ،5ج الكافی،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ سَمَاعَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ لِقَوْلِ تَسْمَعْ لَمْ أَ نَفْسَهُ یُذِلَّ أَنْ إِلَيْهِ یُفَوِّضْ لَمْ وَ کُلَّهَا أُمُورَهُ الْمُؤْمِنِ ِإلَى فَوَّضَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 .الْإِسْلَامِ وَ بِالْإِیمَانِ للَّهُا یُعِزُّهُ ذَلِيلًا یَكُونَ لَا وَ عَزِیزاً یَكُونَ أَنْ یَنْبَغِی فَالْمُؤْمِنُ «لِلْمُؤْمِنِينَ  وَ لِرَسُولِهِ وَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده که فرمودند: سزاوار نيست که مومن خود را ذليل کند.3

 گفته شد: و چگونه خود را ذليل کند؟

 فرمودند: خود را در معرض چيزي قرار دهد که طاقت و تحملش را ندارد.

 180ص ،6ج األحكام، ؛ تهذیب64ص ،5ج الكافی،

  قَالَ الرَّقِّیِ  دَاوُدَ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 نَفْسَهُ. یُذِلَّ أَنْ لِلْمُؤْمِنِ یَنْبَغِی لَا یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ

 نَفْسَهُ؟ یُذِلُّ کَيْفَ وَ لَهُ قِيلَ

 .یُطِيقُ لَا لِمَا یَتَعَرَّضُ قَالَ

 تدبر

 «یَرْجُمُوکُمْ عَلَيْكُمْ یَظْهَرُوا إِنْ إِنَّهُمْ( »1

 چيست؟ و چرا این تعبير را به کار برد؟« کننداینكه شما را رجم می»مقصود از 

البيان، ن، به نقل از مجمعرسانند و این شدیدترین نوع کشتن بوده است )حسالف. یعنی شما را با سنگسار کردن به قتل می

دهد که عموم اهل دهد که نوعی طرد کردن آنها در کار بوده و هم نشان می( و به کار بردن این تعبير هم نشان می706، ص6ج
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اند به طوري که براي کشتن آنان همگی مشارکت می کردند )سنگسار کشتنی است که با شهر با آنان و دینشان دشمن بوده

 (262، ص13شود( )الميزان، جانجام میمشارکت مردم 

رجمه بلسانه: با زبانش او را »ب. رجم در اینجا به معناي اذیت کردن و مورد مالمت قرار دادن شدید است و برگرفته از 

 (706، ص6البيان، جباشد. )ابن خریج، به نقل از مجمعمی« رجم کرد

 ج. ...

 

 «مِلَّتِهِمْ  فی یُعيدُوکُمْ( »2

 اند؟را به کار بردند؟ مگر آنان قبال به دین آنها بوده« بازگرداندن» چرا تعبير

یعيدوکم »بلكه فرمود « یعيدوکم الی»است شاهدش هم این است که نفرمود « وارد کردن»به معناي « بازگرداندن»الف. 

 (262، ص13)الميزان، ج« فی

 اند.ومن شدهو بعد به خداي واحد م ب. ممكن است واقعا اینها قبال کافر بوده

کردند که اینها هم مانند آنان کافر بوده و ج. چه بسا سخن از منظر خود آن کفار بيان شده باشد. یعنی آن کافران فكر می

 شان را دارند.در دین قبلی« بازگرداندن آنان»اند و لذا قصد بعدا از دین آنان درآمده

 د. ...

 

 «أَبَداً إِذاً فْلِحُواتُ لَنْ وَ مِلَّتِهِمْ فی یُعيدُوکُمْ( »3

با توجه به اینكه تقيه در دین جایز است و شواهد هم نشان می دهد که خود آنان تا مدتها در ميان قوم خود تقيه می 

؟ یعنی حتی اگر آنان را مجبور به «گردانند و هيچگاه رستگار نخواهيد شدشما را در آیين خود برمی»کردند، چرا گفتند که 

 توانند در ظاهر برگردند و مانند گذشته تقيه کنند، پس چرا نتوانند رستگار شوند؟حق کنند، آنان می برگشتن از دین

اند دیگر این گونه نخواهند بود که به صرف اینكه آنان القاعده بعد از اینكه آن مشرکان از ایمان آنان باخبر شدهالف. علی

خود رها سازند؛ بلكه حتما مدتها با دقت فراوان مراقب اعمال آنان خواهند  بگویند ایمان آوردیم کفایت کنند و آنان را به حال

 پرستی در پيش گيزند.کنند و بتبود که ببينند آیا اینان واقعا خداپرستی را رها می

ستگار (، باز هم این با ر28عمران/البته اینكه کسی از هر سو زیر نظر کافران باشد و مجبور به تقيه بسيار شدید باشد )آل

(؛ 106گوید که امكان هجرت از جامعه کفر را ندارند )نحل/شدنش منافات ندارد چنانكه خداوند از غفران مستضعفانی سخن می

اما اینها براي کسی است که امكان هجرت و فرار از دست کفار را ندارد، نه کسانی مانند اصحاب کهف که از دست کفار فرار 

خواهند بگویند براي ما که از آن وضعيت اند. در واقع آنها میجام تكاليف دینی به دست آوردهاند و آزادي عمل براي انکرده

 1(264، ص13ایم دیگر جایز نيست کاري کنيم که دوباره در آن وضعيت قرار گيریم. )الميزان، جرها شده

                                                      
دام كفار اندازند كه اين سخنان مطرح شود. بلكه سوال اين است رسد. آنان كه نمي خواستند خود را در كننده به نظر نمي. اما اين توجیه هم قانع 1

 د.كه چرا اگر كفار بیايند و بر اينان سیطره يابند و مجبورشان كنند به شرك ورزي؛ و اينان نتوانند دوباره تقیه كنند و به رستگاري برسن
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شما را مجبور به کفر کنند، این ب. منظور این است که اگر شما کاري کنيد که کفار بر شما مطلع شوند و آنگاه آنان 

( ]اضطرار به 264، ص13است که چنين اضطراري دیگر معذور نيست. )به نقل از الميزان، ج« اضطرار به سوء اختيار»مصداق 

سوء اختيار بدان معناست که انسان با اختيار خود کاري انجام دهد که در وضعيتی قرار گيرد که در آن وضعيت مانند فرد 

آب و علف، غذاي خود را نابود کند و از گرسنگی به اي جز انجام گناه نداشته باشد. مثال در بيابانی بید که چارهمضطري باش

 1حدي برسد که جز با خوردن گوشت مرداري نجس نتواند زنده بماند.[

کنند ان قصد جدي میخواهند بگویند: آنج. ممكن است منظور از آنان این تذکر به مطلب بدون لحاظ تقيه باشد؛ یعنی می

االسرار که شما را به دینشان برگردانند و بدانيد که اگر واقعا به دین آنها برگردید هيچگاه رستگار نخواهيد شد. )اقتباس از: کشف

 (260، ص1؛ ترجمه قرآن نوبري، ج556، ص1؛ تفسير نسفی، ج656، ص5و عدة االبرار، ج

 2د. ...

 

 «مِلَّتِهِمْ فی یُعيدُوکُمْ أَوْ یَرْجُمُوکُمْ عَلَيْكُمْ یَظْهَرُوا إِنْ إِنَّهُمْ( »4

تعصب تنها در ميان متدینان به دین الهی نيست؛ بلكه بسياري از اوقات جامعه کفر تعصب شدید بر کفر ورزیدن دارد تا 

 حدي که اگر کسی مانند آنان نشود حتی او را سنگسار خواهند کرد.

 

 

                                                      
رسد اين وجه قوت بیشتري دارد و دست كم اشكال ود؛ اما به نظر ميش. عالمه طباطبايي با بیان قبل، معتقد است كه اين بیان كه گذشت دفع مي 1

 قبلي بر اين وارد نیست.
 كننده ندانسته، كه حق با ايشان است و لذا در متن نیاورديم:. عالمه طباطبايي اقوال ديگري را هم براي اين اشكال ذكر كرده و آنها را قانع 2

 :نعةمق غیر أخر بوجوه اإلشكال عن أجابوا قد و

 أن علیكم يخاف و: يقال أن الوجه هذا الزم أن فیه و علیه االستمرار و استحسانه إلى الشیطان الستدراج سببا يكون قد الكفر على اإلكراه أن: منها

 .قطعا الفالح بعدم يقضى أن إال أبدا تفلحوا ال

 .علیه يساعد ال القصة سیاق بأن خبیر أنت و اإلكراه دون باالستدعاء دينهم إلى يعیدوكم أراد يكون أن يجوز أنه: منها و

 ذلك على الدلیل عدم فیه و مطلقا الكفر بإظهار التقیة يجوز ال كان الوقت ذلك في يكون أن يجوز أنه: منها و
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 بَیْنَهُمْ  يَتَنازَعُونَ  إِذْ  فیها رَيْبَ ال السَّاعَةَ  أَنَّ وَ حَقٌّ اللَّهِ  وَعْدَ أَنَّ لِیَعْلَمُوا عَلَیْهِمْ  أَعْثَرْنا كَذلِكَ وَ   21( آيه18( سوره كهف )602

 3/9/1396     مَسْجِدا   عَلَیْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَبُوا الَّذينَ قالَ بِهِمْ أَعْلَمُ رَبُّهُمْ بُنْیانا  عَلَیْهِمْ  ابْنُوا فَقالُوا أَمْرَهُمْ

 ترجمه

و این چنين ]خودشان و دیگران را[ بر ]حال و وضع[ آنان آگاه ساختيم تا بدانند که قطعا وعده خداوند حق است و قطعا 

گفتند بر آنان بنایی کردند، پس شان در کارشان با هم نزاع میآن ساعتی است که تردیدي در آن نيست، در آن هنگام که بين

 ]دیواري[ بنا کنيم، پروردگارشان بدانها داناتر است، آنان که بر کارشان غلبه یافتند گفتند قطعا بر آنان مسجدي برخواهيم گرفت. 

 نکات ترجمه

 «أَع ثَر نا»

( 105، ص2العين، جرود )کتاب به کار می« عثر الفرس»وقتی چيزي به پاي اسب برخورد کند و او را به زمين بزند تعبير 

 (707ص ،6ج البيان، کنند )مجمعگودالی است که براي به دام انداختن شير حفر می« عاثور»و 

 القرآن کلمات فی )التحقيق« ورود در جایی به طور ناگهانی و بدون توجه»اند اصل این ماده داللت دارد بر برخی گفته

و کاربرد آن در  باشدمی «افتادن و سقوط» معناي به اصل در «عثر» دهما(؛ و برخی نظرشان این است که 32ص ،8ج الكریم،

 ألفاظ مفردات)به نحو مجازي بوده است « اطالع یافتن بر چيزي، بویژه در موردي که دیگران از آن آگاه نيستند»خصوص 

 (.228ص ،4ج اللغة، المقایيس معجماند )اما برخی همين را معناي اصلی این ماده دانسته (546ص القرآن،

( 107ا، مائده/إِثْم اسْتَحَقَّا أَنَّهُمَا عَلى عُثِرَ فَإِنْ: دیگر مورد) بار در قرآن کریم به کار رفته است  2در قرآن کریم این ماده تنها 

 که در هر دو بار در همين معناي اخير به کار رفته است.

 «بُن یاناً« »اب نُوا»

( به منظور اینكه 303ص ،1ج اللغة، المقایيس است )معجم« را به چيزي منضم کردنچيزي »در اصل به معناي « بنی»ماده 

( که عموما در معناي بنا کردن و 344ص ،1ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقبنایی با شكل و هيئت خاصی حاصل شود )

 رود.سازي به کار میساختمان

روند؛ و در این صورت اسم هستند براي چيزي که ت اسم هم به کار میمصدر هستند که به صور« بُنْيَان»هم  و «بِناء»هم 

 البالغة، أساس) (26د، نحل/الْقَواعِ مِنَ بُنْيانَهُمْ اللَّهُ فَأَتَى؛ 22/بقره بِناءًا، السَّماءَ وَ فِراشاً الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذي)شود بنا می

 (.52ص

 ،مَرْصُوصٌ  بُنْيانٌ  است که جمع ندارد ]یعنی واحد و جمعش یكسان است[ )کَأَنَّهُمْ اند که واحديبرخی گفته« بنيان»درباره 

است و « جمع»اند این کلمه ( و برخی گفته147ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات109ه، توبه/اللَّ مِنَ تَقْوى عَلى بُنْيانَهُ أَسَّسَ ؛4/صف

 (405ص ،10ج اللغة، یف المحيطاست ]همانند تمر و تمره[ )« بنيانة»مفردش 

؛ مَرْصُوصٌ  بُنْيانٌ رود )کَأَنَّهُمْ)الحائط؛ الجدار( هم به کار می« دیوار»گاه به طور خاص معناي « بنيان»الزم به ذکر است که 

 ( و بعيد نيست که در این آیه هم به همين معنا باشد.63ص ،1ج البحرین، مجمع
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رود منظور ساختمان برافراشته و شده[ که وقتی در وصف ساختمانی به کار میاست ]= بنا « بنی»اسم مفعول از « مَبنیّ»

 (20/مَبْنِيَّةٌ؛ زمر غُرَفٌ فَوْقِها مِنْ غُرَفٌ شود )لَهُمْمی« مَبْنِيَّة» ( و مونث آن221ص ،19ج العروس، تاجنواز است )چشم

 ست.بار در قرآن کریم به کار رفته ا 20و مشتقات آن جمعاً « بنی»ماده 

 شود(از آن ساخته می« ابن: فرزند»است که « بنو»)الزم به ذکر است که این ماده غير از ماده 

 1اختالف قرائت

 حدیث

 [ از امام باقر ع درباره این آیات روایت شده است:599جلسه 1( ]در ادامه حدیث1

 وعده قطعا که بدانند تا» ]= اصحاب کهف[ مطلع ساختيم یعنی ]این چنين آنان را[ بر آن جوانان « عَلَيْهِمْ أَعْثَرْنا کَذلِكَ وَ»

یعنی هيچ شكی نيست که « نيست آن در تردیدي که است ساعتی آن قطعا و» در مورد برانگيختن ]قيامت[« است حق خداوند

 شود.آن حتما واقع می

 34ص ،2ج القمی، تفسير

 أَنَّ لِيَعْلَمُوا» الْفِتْيَةِ عَلَى أَطْلَعْنَا یَعْنِی «عَلَيْهِمْ أَعْثَرْنا کَذلِكَ وَ» قَوْلُهُ وَ ... قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 2.کَائِنَةٌ بِأَنَّهَا فِيهَا شَكَّ لَا یَعْنِی «فِيها رَیْبَ ال السَّاعَةَ أَنَّ وَ» الْبَعْثِ فِی «حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ

 

 باقر ع روایت شده است که در ميان آنچه لقمان به فرزندش نصيحت کرد آمده است:( از امام 2

 فرزندم! اگر در مورد مرگ شك داري از خویش خواب را دور کن، و هرگز نخواهی توانست؛ 

                                                      
 (159ص ،7ج المحیط، البحر) الالم كسر و الغین بضم غلبوا: الثقفي عیسى و الحسن قرأ و.  1
امیرالمومنین ع در محاجه با عالم يهودي در پاورقي جلسه مطرح شد. فراز مربوط به آيه حاضر )بر اساس دو نقل مختلف . روايتي طوالني از  2

 شود:آن روايت( تقديم مي

 وَ ذَلِكَ فَفَعَلُوا يَفْضَحْنَا لَا وَ رَبَّنَا يَسْتُرَنَا أَنْ نَدْعُو وَ أَيْدِيَنَا فَعُنَرْ وَ يَدَيْكَ ارْفَعْ تملیخا يَا فَقَالُوا .لَا لِلْخَلْقِ؟ قَالَ عِبْرَة  نَكُونَ أَنْ تُرِيدُ أَ تملیخا يَا فَقَالُوا ...

 قَالَ. أَرْوَاحُهُمْ قُبِضَتْ حَتَّى كَلَامُهُمْ تَمَّ فَمَا قَالَ. الْجَنَّةِ فِي عِنْدَكَ تُعَجِّلَ  وَ أَرْوَاحَنَا تَقْبِضَ أَنْ أَمَتَّنَا أَنْ بَعْدَ  أَحْیَیْتَنَا وَ الْعَجَائِبِ مِنَ أَرَيْتَنَا الَّذِي بِحَقِّ رَبَّنَا قَالُوا

 بَابِ عَلَى اللَّهُ طَمَسَ قَدْ وَ الْغَارِ عَلَامَةَ إِلَّا أَثَرا  لَهُمْ يَجِدُوا فَلَمْ فَطَلَبُوهُمْ قَالَ الْقَوْمَ  فَاطْلُبُوا اذْهَبُوا: لِأَصْحَابِهِ  قَالَ أَحَدا  مِنْهُمْ رَأَى فَمَا طَوِيلَة  سَاعَة  الْمَلِكُ فَوَقَفَ

 أَبْنِي دِينِنَا عَلَى مَاتُوا الْكَافِرُ فَقَالَ  كَافِرٌ آخَرُ مَلِكٌ الْمَدِينَةِ عَلَى فَكَانَ. مَسْجِدا  يَعْنِي بُنْیانا   عَلَیْهِمْ ابْنُوا الْمَلِكُ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ أَرَاكُمُ عِبْرَةٌ هَذِهِ الْمَلِكُ فَقَالَ. الْغَارِ

 غَلَبُوا الَّذِينَ  قالَ  تَعَالَى قَوْلُهُ  ذَلِكَ وَ مَسْجِدا   عَلَیْهِمْ بَنَى وَ الْكُفَّارُ  انْقَلَبَ وَ الْمُسْلِمُونَ تَحَكَّمَ وَ الْكُفَّارُ فَهُزِمَ الْكُفَّارُ وَ الْمُسْلِمُونَ فَتَقَاتَلَ. كَنِیسَة  الْكَهْفِ بَابِ عَلَى

 (655ص الیقین، كتاب من زاد ما ألسرار التحصین) .مَسْجِدا  عَلَیْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى

 الْعَجَائِبِ  مِنَ أَرَيْتَنَا مَا بِحَقِّ اللَّهُمَّ قَالُوا وَ أَيْدِيَهُمْ فَرَفَعُوا أَيْدِيَنَا نَرْفَعْ وَ يَدَيْكَ ارْفَعْ قَالُوا تُرِيدُونَ فَمَا قَالَ لِلْعَالَمِینَ فِتْنَة  تُصَیِّرَنَا أَنْ تُرِيدُ تملیخا يَا فَقَالُوا... 

 سَبْعَةَ  الْكَهْفِ حَوْلَ يَطُوفَانِ الْمَلِكَانِ  فَأَقْبَلَ فِالْكَهْ بَابَ اللَّهُ طَمَسَ وَ أَرْوَاحِهِمْ بِقَبْضِ الْمَوْتِ مَلَكَ اللَّهُ فَأَمَرَ أَحَدٌ عَلَیْنَا يَطَّلِعْ لَمْ  وَ أَرْوَاحَنَا قَبَضْتَ إِلَّا أَنْفُسِنَا فِي

 أَنَا مَاتُوا دِينِي عَلَى الْمُسْلِمُ  فَقَالَ إِيَّاهَا اللَّهُ أَرَاهُمُ عِبْرَة  كَانَتْ حَالَهُمْ أَنَّ وَ الْكَرِيمِ  اللَّهِ صُنْعِ بِلُطْفِ حِینَئِذٍ فَأَيْقَنَا مَسْلَكا  لَا وَ مَنْفَذا  لَا وَ بَابا  لَهُ  يَجِدَانِ فَلَا أَيَّامٍ

 فَذَلِكَ مَسْجِدا  الْكَهْفِ بَابِ عَلَى فَبَنَى النَّصْرَانِيَّ الْمُسْلِمُ فَغَلَبَ الْمَلِكَانِ فَاقْتَتَلَ دَيْرا  أَبْنِي فَأَنَا مَاتُوا دِينِي عَلَى بَلْ النَّصْرَانِيُّ قَالَ  وَ مَسْجِدا  الْكَهْفِ بَابِ عَلَى أَبْنِي

 (446ص السالم، علیه المؤمنین أمیر فضائل في الیقین كشفمَسْجِدا  ) عَلَیْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَبُوا الَّذِينَ قالَ  تَعَالَى قَوْلُهُ
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 و اگر در برانگيخته شدن شك داري، از خودت بيدار شدن را دور کن، و هرگز نخواهی توانست؛ 

 دانست که خویشتنت به دست غير خودت است؛  پس اگر بيندیشی خواهی

 و همانا خواب به منزله مرگ است و بيداري بعد از خواب به منزله برانگيخته شدن پس از مرگ.

 191ص ،(للراوندي) ع األنبياء قصص

 الْحُسَيْنِ  بْنِ عَلِیِّ الْبَرَکَاتِ أَبِی السَّيِّدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ الصَّمَدِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ ابْناً عَلِیِّ وَ مُحَمَّدِ الشَّيْخُ الْأَخَوَانِ مِنْهُمْ جَمَاعَةٍ أَخْبَرَنَا

 عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَعْدُ حَدَّثَنَا أَبِيهِ عَنْ بَابَوَیْهِ ابْنِ عَنْ الْحُسَيْنِی

 قَالَ: أَنْ ابْنِهِ ع لُقْمَانُ بِهِ وَعَظَ فِيمَا کَانَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ جَابِرٍ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِیٍّ أَخِيهِ عَنْ النَّخَعِیِّ

 عَنْ  فَادْفَعْ  الْبَعْثَ مِنْ شَكٍّ فِی کُنْتَ إِنْ وَ ذَلِكَ تَسْتَطِيعُ لَنْ وَ النَّوْمِ  نَفْسِكَ  عَنْ فَارْفَعْ الْمَوْتِ مِنْ شَكٍّ فِی تَكُ إِنْ بُنَیَّ یَا

 النَّوْمِ بَعْدَ الْيَقَظَةِ إِنَّمَا وَ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ النَّوْمِ إِنَّمَا وَ غَيْرُكَ بِيَدِ نَفْسِكَ أَنْ عَلِمْتَ فَكَّرْتَ إِذَا فَإِنَّكَ ذَلِكَ تَسْتَطِيعُ لَنْ وَ الِانْتِبَاهِ نَفْسِكَ 

 1الْمَوْتِ. بَعْدَ الْبَعْثَ بِمَنْزِلَةِ

 

 ( در معتبرترین منابع اهل سنت روایت شده است:3

پيامبر خدا ص به اصحابش آموزش داده بود که به زیارت قبور بروند و بگویند سالم بر اهل این دیار از مومنان و 

 شویم، و از خداوند براي خودمان و براي شما درخواست عافيت داریم.شاء اهلل به شما ملحق میهمانا ما انمسلمانان؛ و 

 671ص ،3ج مسلم، صحيح

 عَنْ  مَرْثَدٍ، بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ يَانَ،سُفْ عَنْ الْأَسَدِيُّ، اهللِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَا حَرْبٍ، بْنُ وَزُهَيْرُ شَيْبَةَ، أَبِی بْنُ بَكْرِ أَبُو حَدَّثَنَا

 : قَالَ أَبِيهِ، عَنْ بُرَیْدَةَ، بْنِ سُلَيْمَانَ

: - َبكْرٍ أَبِی رِوَایَةِ فِی - یَقُولُ قَاِئلُهُمْ فَكَانَ الْمَقَابِرِ، إِلَى خَرَجُوا إِذَا یُعَلِّمُهُمْ سَلَّمَ]آله و[  وَ عَلَيْهِ  اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ کَانَ

 أَسْأَلُ  لَلَاحِقُونَ، اهللُ شَاءَ إِنْ وَإِنَّا، وَالُْمسْلِمِينَ، الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الدِّیَارِ أَهْلَ  عَلَيْكُمْ  السَّلَامُ: -زُهَيْرٍ رِوَایَةِ وَِفی - الدِّیَارِ، أَهْلِ عَلَى السَّلَامُ

 2.الْعَافِيَةَ وَلَكُمُ لَنَا اهللَ

خواهم اند که پيامبر ص فرمود: کسی که قبر مرا زیارت کند یا مرا زیارت کند من شفيع او و همچنين از عمر روایت کرده

 .یا بر این کارش شهادت خواهم دادوبود 

 3(65ص اإلسناد، )در منابع شيعه این سخن پيامبر ص از طریق امام صادق ع و امام باقر ع روایت شده است: قرب

                                                      
  //naml-an-27-67http://yekaye.irآمده بود:  42. قسمتي از اين حديث قبال در جلسه  1
: الْآخَرَانِ وقَالَ أَخْبَرَنَا،: يَحْیَى بْنُ يَحْیَى قَالَ - سَعِیدٍ بْنُ وَقُتَیْبَةُ أَيُّوبَ، بْنُ وَيَحْیَى التَّمِیمِيُّ، يَحْیَى بْنُ يَحْیَى حَدَّثَنَا. اين روايت نیز در همان راستاست:  2

 لَیْلَتُهَا كَانَ كُلَّمَا - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ  اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ  كَانَ : قَالَتْ أَنَّهَا عَائِشَةَ، عَنْ يَسَارٍ، بْنِ عَطَاءِ عَنْ  نَمِرٍ، أَبِي ابْنُ وَهُوَ  شَرِيكٍ عَنْ جَعْفَرٍ، بْنُ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَا -

 إِنْ  وَإِنَّا، مُؤَجَّلُونَ، غَد ا، تُوعَدُونَ مَا وَأَتَاكُمْ مُؤْمِنِینَ، قَوْمٍ دَارَ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ»: فَیَقُولُ الْبَقِیعِ، إِلَى اللَّیْلِ آخِرِ مِنْ يَخْرُجُ - وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولِ مِنْ

 669ص ،3ج مسلم، صحیح الْغَرْقَدِ بَقِیعِ لِأَهْلِ فِرْ اغْ اللهُمَّ، لَاحِقُونَ، بِكُمْ اهللُ، شَاءَ
 :قَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنَّ: أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ جَعْفَرِ  عَنْ  صَدَقَةَ، بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ عَنْهُ، . وَ 3

http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
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 328-327کثير(، ص؛ مسند الفاروق )ابن403، ص5؛ السنن الكبري )بيهقی( ج66، ص1اود الطيالسی، جدمسند ابی

: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِیَ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، آلِ مِنْ  رَجُلٌ حَدَّثَنِی: قَالَ الْعَبْدِيُّ، الْجَرَّاحِ أَبُو مَيْمُونٍ بْنُ سَوَّارُ حَدَّثَنَا: قَالَ دَاوُدَ أَبُو حَدَّثَنَا

 «شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا لَهُ کُنْتُ زَارَنِی مَنْ»: قَالَ أَوْ «قَبْرِي زَارَ مَنْ»: یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ

 اند که فرمودند:و همچنين از رسول اهلل ص روایت کرده

 ام زیارت کرده باشد.کسی است که مرا در زندگیکسی که مرا بعد از مرگم زیارت کند همانند 

 46، ص6االیمان، ج؛ شعب4441؛ المجالسه و جواهر العلم، ص332سنن الدار القطنی، ص

,  خَالِدٍ أَبِی بْنُ خَالِدُ  نا,  وَکِيعٌ  نا,  الْبُسْرِيُّ الْوَلِيدِ بْنُ مُحَمَّدُ نا: قَالُوا,  مَخْلَدٍ وَابْنُ,  اللَّهِ عَبْدِ أَبُو وَالْقَاضِی,  عُبَيْدٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 رَسُولُ قَالَ: قَالَ,  حَاطِبٍ  عَنْ,  حَاطِبٍ آلِ مِنْ َرجُلٍ عَنْ,  قَزَعَةَ أَبِی بْنِ هَارُونَ عَنْ,  مَيْمُونٍ بْنِ وَالْأَسْوَدِ,  الشَّعْبِیِّ عَنِ,  عَوْنٍ وَأَبُو

 2.حَيَاتِی فِی زَارَنِی فَكَأَنَّمَا مَوْتِی بَعْدَ زَارَنِی مَنْ»  :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ

 تدبر

 عَلَيْهِمْ  ابْنُوا فَقالُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ یَتَنازَعُونَ إِذْ  فيها رَیْبَ ال السَّاعَةَ أَنَّ  وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ  أَنَّ  لِيَعْلَمُوا عَلَيْهِمْ  أَعْثَرْنا کَذلِكَ وَ( »1

 «مَسْجِداً  عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَبُوا الَّذینَ قالَ بِهِمْ أَعْلَمُ رَبُّهُمْ بُنْياناً

اش این آیه از آیاتی است که با توجه به اینكه فرازي از داستان اصحاب کهف را حذف کرده و نيز به خاطر وضعيت نحوي

 کنيم:آن برداشت شده است. در اینجا فقط به مشهورترین برداشت اشاره می)ضمایر و ...( معانی بسيار متعددي از 

اي رود ولی با توجه به اینكه سكهظاهرا داستان محذوف چنين است که یكی از اصحاب کهف براي تهيه غذا به شهر می

شود و همراه با حاکم ا برمال میکند و راز آنهدهد از رونق افتاده بود، توجه افراد را به خود جلب میکه براي خرید غذا می

اي از مردم آیند؛ و البته موقعيتی بوده که عدهاي از مردم به سراغ بقيه دوستانش در غار میو عده –که موحد بوده  –این زمان 

د در مردم انباور و کسانی که در آخرت تردید واشتهاند و در واقع نزاعی بين موحدان آخرتدرباره قيامت هم دچار تردید بوده

 وجود داشته است.

 فرماید:اکنون آیه می

                                                      
 «الْقِیَامَةِ  يَوْمَ شَفِیعا  لَهُ كُنْتُ مَیِّتا  وَ حَیّا  زَارَنِي مَنْ» 

 الْجَرَّاحِ ... بْنُ وَكِیعُ نَا الْوَلِیدِ، بْنُ مُحَمَّدُ نَا الْبَصْرِيُّ، الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ  زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا. ابتداي سند وي چنین است:  1
 :است آمده 319ص الزيارات، كامل در مثال. است شده فراواني تاكیدات هم صالح مومنان زيارت بر بلكه معصومین، زيارت تنهانه شیعه منابع . در 2

 أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الرَّازِيِّ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ  الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ خَالِهِ عَنْ الْكُوفِيُّ الْقُرَشِيُّ الرَّزَّازُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنِي

 لَهُ  يُكْتَبْ مَوَالِینَا صَالِحِي عََلى فَلْیَصِلْ صِلَتِنَا عَلَى يَقْدِرْ لَمْ مَنْ وَ زِيَارَتِنَا ثَوَابُ لَهُ يُكْتَبْ -مَوَالِینَا صَالِحِي فَلْیَزُرْ يَزُورَنَا أَنْ يُقَدِّرْهُ لَمْ مَنْ يَقُولُ ع الْأَوَّلَ الْحَسَنِ

 .صِلَتِنَا ثَوَابُ

 مَنْ  يَقُولُ ع الرِّضَا سَمِعْتُ قَالَ  عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ  مِهْرَانَ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  مَتِّیلٍ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ  الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنِي

 .زِيَارَتِنَا ثَوَابُ لَهُ يُكْتَبْ -مَوَالِینَا صَالِحِي فَلْیَزُرْ زِيَارَتِنَا عَلَى يَقْدِرْ لَمْ مَنْ وَ صِلَتِنَا ثَوَابُ لَهُ يُكْتَبْ -مَوَالِینَا صَالِحِي عَلَى یَصِلْفَلْ صِلَتِنَا عَلَى يَقْدِرْ لَمْ
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و این چنين بود که ]آن مردم[ را از احوال اینان ]= اصحاب کهف[ مطلع ساختيم تا ]همه آن مردم[ بدانند که وعده "

خداوند حق است و در آن ساعت ]وقوع قيامت[ هم تردیدي نيست؛ در هنگامی که بين آنها ]مردمی که سراغ اصحاب کهف 

 "آمده بودند[ نزاعی ]بر سر وقوع یا عدم وقوع قيامت[ واقع شده بود.

دوباره آیه قسمتی از واقعه را حذف کرده )اینكه آن شخصی که به شهر رفته بود به بقيه گفت شما وارد نشوید که دوستانم 

ند که آنها را دیگر بار بميراند و سپس هراسان نشوند و من بروم به آنها اطالع دهم و وقتی اطالع داد نهایتا آنان از خدا خواست

 دهد:درباره اینكه اکنون با آنها چه کنند بين مردمی که آمده بودند اختالف افتاد( و سپس ادامه می

کردند و وقوع این واقعه به ضررشان تمام شده بود[ گفتند دیواري بر اي، که ظاهرا همانهایند که قيامت را انكار می]عده"

]تا دیگر کسی بدانان دسترسی نداشته باشد، چرا که[ پروردگارشان به وضع و حال آنان آگاهتر است ]و اگر  آنان بنا کنيد

ميراند؛[ و کسانی که براي ]به دست گرفتن[ امورشان ]= امور اصحاب خواست اینها مطرح باشند آنها را دوباره بالفاصله نمیمی

اي باشند ینان مسجدي خواهيم ساخت ]تا یاد آنها زنده بماند و همواره نشانهکهف[ تسلط یافتند گفتند حتما ما بر سر مزار ا

 "باور[.براي موحدانِ آخرت

 159-157، ص7؛ البحر المحيط، ج711-710، ص6؛ مجمع البيان، ج267-263، ص13الميزان، ج

آیه فهميده شود به متن تمامی مواردي که داخل کروشه گذاشته شده، مواردي است که براي اینكه این معناي خاص از 

توان در نظر گرفت که در تفاسير فوق هاي دیگري هم براي معناي این آیه میها، گزینهافزوده شد و با عوض کردن این افزوده

هم به آنها به عنوان اقوال دیگر اشاره شده است؛ اما این معنا مشهورترین و پرطرفدارترین معنایی است که در روایات، و نيز 

 لب تفاسير شيعه و سنی براي این آیه مطرح شده است.در اغ

شود که با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا بعيد نيست بسياري از معانی محتمل مجددا یادآوري می

 ن کرده باشد. دیگري که براي این آیه وجود دارد واقعا مد نظر بوده باشد و خداوند با این آیه نكات مختلف متعددي را بيا

 

 «فيها رَیْبَ ال السَّاعَةَ أَنَّ وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ أَنَّ لِـ + یَعْلَمُوا عَلَيْهِمْ + أَعْثَرْنا کَذلِكَ وَ( »2

دهد با اینكه همين که خداوند وعده دهد کافی است که آن مطلب حق باشد؛ با این حال، خداوند گاه کارهایی انجام می

 اش بر همگان کامال آشكار شود.وعدهتا حقانيت 

 

 «مَسْجِداً  عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَبُوا الَّذینَ قالَ بِهِمْ أَعْلَمُ رَبُّهُمْ بُنْياناً عَلَيْهِمْ ابْنُوا فَقالُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ یَتَنازَعُونَ إِذْ فيها( »3

 تواند بهانه باشد براي نزاع در درون جامعه!کهف هم میاي مثل واقعه اصحاب حتی معجزه

خواهند این واقعه فراموش شود مساله را به خدا و اینكه خدا به کار اینها آگاهتر است جالب اینجاست که آنان که می

 دارند. ها دست از موضع خویش برنمیدهند؛ اما کسانی که موضع حق را دارند، با این بهانهارجاع می
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 شناسی دینیجامعه ثمره

شود که آن امر را کنار بگذاریم. هر حقيقتی شود بتنهایی دليل نمیصرف اینكه امري مایه سوءاستفاده و نزاع و ... می

 کند تا در جامعه نزاع بيندازد. اي را هم بهانه میظرفيت سوءاستفاده هم دارد و وقتی دل بيمار شد هر معجزه

انداختند نباید موحدان کنار بكشند و کار را به کسانی واگذار کنند که قصد سوءاستفاده  اي نزاعپس به صرف اینكه عده

اند که خداوند از بسا نشانگر این است که چه اندازه قاطعانه بر موضع خود اصرار کردهچه« غلبوا علی امرهم»دارند. ]تعبير 

 گویند[غلبه آنان سخن می

 

 عَلَيْهِمْ  لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَبُوا الَّذینَ قالَ ... فيها رَیْبَ ال السَّاعَةَ أَنَّ  وَ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ أَنَّ لِيَعْلَمُوا مْعَلَيْهِ أَعْثَرْنا کَذلِكَ وَ( »4

 «مَسْجِداً

 آنان مزار بر مسجدي کردن بنا و اندازد،می خدا یاد به را انسان آنها یاد کهتجدید بنا و بزرگداشت قبور اولياء و صالحان 

هاي گذشته رایج بوده و قرآن مجيد هم با تجليل از این اقدام در مورد کسانی که مسجدي در امت شود، عمومی مراجعه محل که

کند؛ پس تجليل و تعظيم قبور پيامبر ص و اهل بيت ایشان هم امري الزم است. را در کنار قبر اصحاب کهف بنا کردند یاد می

 1(2ص ،(االول يدللشه) )المزار

 (156ص ،7ج نور، )تفسير .دارد قرآنى ىریشه خدا، اولياى مزار بر مسجد و به طور خالصه، ساختن

 شناسینکته تخصصی دین

کند! و با همين توجيه متاسفانه وهابيت تبليغاتی راه انداخته است در مذمت زیارت بزرگان دین؛ و این را شرك معرفی می

 ه بقيع ع را تخریب کردند!نابخردانه بارگاه ائم

شوند. این آیه اي از افرادي که هم با قرآن ناآشنایند و هم از سنت نبوي ص به دورند، با چنين تبليغاتی همراه میعده

دهد که بنا کردن مسجد و عبادتگاهی در کنار مزار صالحان و اولياءاهلل یك سنت حسنه بوده است و در روایات بخوبی نشان می

 (3جمله روایات معتبر نزد اهل سنت( نيز بر چنين کاري اصرار شده است. )حدیث نبوي )از

 

 چون از پاسخهای زیر چندان مطمئن نبودم این را در کانال نگذاشتم.

 «مَسْجِداً عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَبُوا الَّذینَ قالَ بِهِمْ أَعْلَمُ رَبُّهُمْ بُنْياناً عَلَيْهِمْ ابْنُوا فَقالُوا( »5

                                                      
 بأنّ تخبرنا التاريخ و التراجم كتب فهذه السابقة، االمم عند مألوفة كانت تعظیمها و تشییدها و الصالحین و األولیاء قبور بناء مسألة أنّ مشاحّة ال و.  1

 لَنَتَّخِذَنَّ »: قالوا أمرهم على غلبوا الذين أنّ و الكهف، أصحاب قصّة عن يحدّثنا المجید القرآن إنّ بل« 3» بها يتبرّك أماكن اتخذت قد القبور من العديد

 علیهم اللّه صلوات النّبي آل تعظیم و فتجلیل اللّه، آيات من ألنّهم غیرهم و الكهف أصحاب تجلیل -القارئ عزيزي -هذا كان فاذا« 4» «مَسْجِدا  عَلَیْهِمْ

 دمهم و لحمه، لحمهم أنّ و آله، و علیه اللّه صلى إلیه انتسابهم و بانتمائهم و بالعصمة اختصّوا الذين أنّهم و اللّه، آيات أعالم ألنّهم أوجب و أولى أجمعین

 .تقدّم كما مودّتهم وجوب عن ناهیك يبغضهم، من ببغض و يحبّهم، من يحبّ و يحبّهم آله و علیه اللّه صلّى أنّه و سلمه، سلمهم و حربه، حربهم و دمه،
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ما بر »آورد ولی سخن دوم را با تعبير متكلم « ابنو عليهم بنيانا: بر آنان بنيانی بنا کنيد»چرا سخن اول را با تعبير خطاب 

 ؟«آنان مسجدي برخواهيم گرفت

جریان امور در دست موحدان بود.  خواهد نشان دهد که واقعا دو گروه شدند و اختالفی پيش آمد و در این ميانالف. می

اي بيدار شدند که حكومت در دست موحدان بود و آن کسانی که باقی ماندن یاد اینان را در واقع، اصحاب کهف در زمانه

خوش نداشتند عمال قدرت را هم در اختيار نداشتند بلكه فقط در حد پيشنهاد سخنی را خطاب به موحدان مطرح کردند؛ اما 

 دهيم.قدرت را هم در اختيار داشتند گفتند ما آنچه خود صالح بدانيم انجام میموحدان که 

 ما گویندمى نيرومند افراد ولى کنند، کار گویندمى دیگران به و ندارند کار حال اندیش،ساده و سطحى افراد ب. اغلب

 (156ص ،7ج نور، )تفسير .دهيممى انجام خودمان

 

 

 سَبْعَةٌ  یَقُولُونَ وَ بِالْغَيْبِ رَجْماً کَلْبُهُمْ سادِسُهُمْ خَمْسَةٌ یَقُولُونَ وَ کَلْبُهُمْ  رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ سَيَقُولُونَ  22( آيه18( سوره كهف )603

 4/9/1396     أَحَداً  مِنْهُمْ فيهِمْ َتسْتَفْتِ ال وَ اهِراًظ مِراءً إِالَّ فيهِمْ تُمارِ فَال قَليلٌ إِالَّ یَعْلَمُهُمْ ما ِبعِدَّتِهِمْ أَعْلَمُ رَبِّی قُلْ کَلْبُهُمْ ثامِنُهُمْ وَ

 ترجمه

شان سگشان بود، تيري در گویند پنج تن بودند، ششمينشان بود، و میشان سگگویند سه تن بودند، چهارمينبزودي می

دانندشان؛ داناتر است، جز اندکی نمیشان. بگو پروردگارم به تعداد آنان شان سگگویند هفت تن بودند و هشتمينتاریكی! و می

 اي آشكار، و در مورد آنان از احدي از اینان نظر مخواه.پس در مورد آنان به جدال مپرداز مگر مجادله

 نکات ترجمه

 «بِال غَی بِ رَج ماً»

نایش توسعه پرتاب کردن رجام است؛ که به نحو استعاري مع« رَجم»است و « سنگ»به معناي « رِجام»قبال بيان شد که 

پرتاب »طلقِ برخی آن را به معناي م ویافته و در مورد ظن و بدگمانی و دشنام دادن و طرد کردن و راندن هم به کار رفته است 

و تمامی موارد فوق )سنگسار، دشنام، بدگمانی، لعن کردن( را از مصادیق اصلی این واژه  دانسته کردن چيزي به سمت کس

 .اندشمرده

 hegr-http://yekaye.ir/al-15-34/ 273جلسه

( که معادل همان 221، ص2، جالمصباح المنيراست )« زنی بدون دليل و برهانگمانه»به معناي « رجما بالغيب»تعبير 

 باشد.در زبان فارسی می« تيري در تاریكی انداختن»اصطالح 

 «مِراءً» «ال تُمارِ»

http://yekaye.ir/al-hegr-15-34/
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برگرفته از کدام است، بين اهل لغت « مراء»واقعا متفاوت است یا نه، و در هر صورت، « مري»و « مرو»اینكه آیا ماده 

)جمع آن: مَرو( به معناي سنگ سفيد و درخشان است و کوه مروه هم در « مروة»اختالف است. اهل لغت اتفاق نظر دارند که 

 (.158؛ بقره/ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهإِنَّاصل سنگ یكپارچه درخشانی بوده است )

است، « مري»رود( غير از ماده )که در خصوص سنگ سخت به کار می« مرو»بر این اساس، برخی بر این باورند که ماده 

ق پرکاربرد این واژه و این ماده اخير در اصل به معناي ممارست و تكرار امري است تا چيزي از آن بيرون آید )که از مصادی

)بحث و جدل کردن( و یا « مراء»دست کشيدن مكرر روي پستان چارپایان براي دوشيدن شير آنهاست( و به همين جهت بر 

( و شك کردن اطالق شده، چون گویی به قدري مطلب مورد نظر را باال و 55؛ حج/مِرْیَةٍ مِنْه وَ ال یَزالُ الَّذینَ کَفَرُوا فی)« مریه»

مفردات ألفاظ ؛ 881، ص11التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، جکنند که مطلب دلخواه خود را از آن بيرون آورند. )ين میپای

 (7662القرآن، ص

اما برخی بر این باورند که این دو ماده تفاوتی از این جهت ندارند، بلكه با صرف نظر از اینكه حرف عله چه باشد، این 

معناي مختلف داللت دارد: یكی به معناي دست کشيدن بر چيزي و روان ساختن آن )شبيه آنچه در مقام ماده )مرو/مري( بر دو 

)سنگ « مروه»دهد( است و دیگري به معناي صالبت و محكمی در چيزي؛ که در این معناي دوم هم کلمه دوشيدن شير رخ می

؛ ما یَرى أَ فَتُمارُونَهُ عَلى)جدل کردن طرفينی( )« تماري» )جدل و بحث و ستيزه( و« مراء»براق( به کار رفته است و هم کلمه 

، 5معجم مقایيس اللغة، جشود )و وجه تسميه آن این است که در مراء بين طرفين سخنان با شدت رد و بدل می (12نجم/

 3(315ص

« مُمَارَاة»و  «امْتِرَاء»اند و وردهبه حساب آ« شك»اند و آن را اخص از را به عنوان تردد در کاري دانسته« مریه»هرچه باشد 

مفردات ( )34مریم/؛ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ یَمْتَرُونَ باشد ) هاي مكرر()رفت و برگشت« تردد»هم به بحث و جدلی گویند که در آن 

 ( 766ألفاظ القرآن، ص

                                                      
يستخرج منه شیئا ء حتّى أنّ األصل الواحد في المادّة: هو ممارسة في شيگويد: و التحقیق مي« مري»كند و در را مستقال بحث مي«مرو». وي  1

 لنفسه مادّيّا أو معنويّا.

 چنین آورده است:« مري»را بحث نكرده و صرفا بحث را ناظر به « مروه». راغب اصفهاني اصال  2

فَال تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُالءِ ]هود/  [،55]الحج/  الْمِرْيَةُ: التّردّد في األمر، و هو أخصّ من الشّكّ. قال تعالى: وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ 

[ و الِامْتِرَاءُ و الْمُمَارَاةُ: المحاجّة فیما فیه مرية. قال تعالى:قَوْلَ 54]فصلت/  [، أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِم23ْ]السجدة/  [، فَال تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ 109

[ و 22[، فَال تُمارِ فِیهِمْ إِلَّا مِراء  ظاهِرا  ]الكهف/ 12]النجم/  ما يَرى [، أَ فَتُمارُونَهُ عَلى63]الحجر/  [، بِما كانُوا فِیهِ يَمْتَرُون34َ]مريم/   الَّذِي فِیهِ يَمْتَرُونَالْحَقِّ

 أصله من: مَرَيْتُ النّاقةَ: إذا مسحت ضرعها للحلب.

 ء.ءٍ و استِدرار، و اآلخر على صالبةٍ في شيالحرف المعتل أصالنِ صحیحان يدلُّ ]أحدُهما[ على مسحِ شي المیم و الراء و.  3

 فاألوَّل المَرْيُ: مَرْيُ الناقة، و ذلك إذا مُسِحَتْ للحَلْب، ... و األصل اآلخر المَرْو: جمع مَرْوَة، و هي حجارةٌ تبرُق. قال:

 بصَفَا المشَرَّقِ كلَّ حینٍ تقرَع حتَّى كأنِّي للحوادِثِ مَروةٌ  

 و عندنا أنَّ المِراءَ ممَّا يتمارَى فیه الرّجاُلنِ من هذا، ألنَّه كالمٌ فیه بعضُ الشدّة. و يقال: ما رَاهُ مِراء  و مُماراة .
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بار  19« مري»و از ماده «( مروة»یكبار )همان کلمه تنها « مرو»بدانيم باید گفت ماده « مري»را مستقل از « مرو»اگر ماده  -

 در قرآن کریم به کار رفته است.

 آن ساقط شده است.« ي»بوده که به خاطر اینكه مجزوم شده )به سبب نهی( « ال تماري»در اصل « ال تُمارِ»

 «تَس تَف تِ ال»

 لت دارد:مختلف دال يدر اصل بر دو معنا«[ فتو» ای] «یفت»ماده قبال بيان شد که 

است و « حكم نييتب»ماده  نیا گرید يمعنا وشود گفته می «یفت»و طراوت است، که به جوان شاداب  یشاداب يمعنا یكی

طلب کردن پاسخ یك حكم مشكل  «استفتاء»و حكم مشكل است  كیپاسخِ  يبه معنا« فَتْوَى»و « فُتْيا»معنا، کلمات  نیدر ا

 باشد.میفتوا گرفتن، طلب فتوا کردن( )

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-13  594جلسه

 افتاده است.« ي»بوده که به خاطر مجزوم شدن )به سبب نهی( حرف « یُال تَسْتَفْتِ»در اصل « ال تَسْتَفْتِ»

 1اختالف قرائت

 حدیث

 فرمود: اد ع مكرر می( از امام صادق ع روایت شده که امام سج1

گوید؛ مراء ]بحث و شود سخن نمیشناخت کامل شدن دین مسلمان از این راه است: در اموري که به او مربوط نمی

 خلق.جدال[ او کم است، و نيز اهل بردباري و صبر است و خوش

 240ص ،2ج الكافی،

 قَالَ کَانَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْحَنَّاطِ وَلَّادٍ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ىعِيسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 یَقُولُ: ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ

 2.خُلُقِهِ حُسْنُ وَ صَبْرُهُ وَ حِلْمُهُ وَ مِرَائِهِ قِلَّةُ وَ یَعْنِيهِ لَا فِيمَا الْكَلَامَ تَرْکُهُ الْمُسْلِمِ دِینِ بِكَمَالِ الْمَعْرِفَةَ إِنَّ

                                                      
 اللین حروف من الثاء قبل الذي الساكن ألن مهموسین، كونهما و مخرجهما لقرب ذلك حسن و التاء، في الثاء بإدغام ثالث محیصن ابن قرأ . و 1

 صالح هو الذي االستقبال معنى به أريد ألنه أو االستقبال، في فدخل المستقبل على معطوف ألنه بعده فیما ال و فیه بالسین يأت لم يقولون و ذلك، فحسن

 إدغام أيضا عنه و السین، في التاء بإدغام و المیم و الخاء بكسر محیصن ابن قرأ و. كعشرة لغة هي و خَمْسَةٌ میم بفتح كثیر ابن عن عباد بن شبل قرأ و. له

 (159ص ،7ج المحیط، )البحر. غنة بغیر السین في التنوين

 و أي مضاف، حذف على كلبهم و قوله أول و القراءة بهذه استدل و رجال، ثمانیة أنهم بعضهم زعم و كلبهم، صاحب أي كالبهم ثامنهم و ءقرى و

 (160ص ،7ج المحیط، كلبهم )البحر صاحب
اند كه اينها ديگر، نه ادامه روايت امام باقر ع بلكه در ادامه روايتي كه در جلسات قبل هم گذشت اين عبارات آمده است. البته برخي احتمال داده 2

 توضیحات خود علي بن ابراهیم باشد؛ از اين رو در متن نیاورديم:

 يَقُولُ  ظاهِرا   مِراء  إِلَّا فِیهِمْ تُمارِ فَال قَوْلُهُ وَ يَسْتَفْتُونَهُمْ مَا بِالْغَیْبِ ظَنّا  يَعْنِي بِالْغَیْبِ رَجْما  قَوْلُهُ قَوْلِهِ ... وَ فِي ع َجعْفَرٍ أَبِي عَنْ ارُودِالْجَ أَِبي رِوَايَةِ فِي وَ

 (34ص ،2ج القمي، )تفسیر .الْكِتَابِ أَهْلِ مِنْ أَحَدا  الْكَهْفِ أَصْحَابِ عَنْ  تَسْأَلْ لَا يَقُولُ أَحَدا  مِنْهُمْ فِیهِمْ تَسْتَفْتِ ال وَ أَمْرِهِمْ  مِنْ عَلَیْكَ قَصَصْنَا مَا حَسْبُكَ

 توان به نحوي مرتبط با اين آيه دانست:همچنین دو حديث زير را نیز مي

http://yekaye.ir/al-kahf-18-13/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-13/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-13/
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 آزارد.کند[ و سفيه تو را میآورد ]یا: بر تو غلبه مینه با شخص بردبار مراء کن و نه با سفيه؛ زیرا بردبار تو را به خشم می

 379ص العقول، تحف؛ 301ص ،2ج الكافی،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ مَرْوَانَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ السِّنْدِيِّ بْنِ  صَالِحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 .یُؤْذِیكَ السَّفِيهَ وَ [غْلِبُكیَقْلِيكَ ]یَ الْحَلِيمَ فَإِنَّ سَفِيهاً لَا وَ حَلِيماً تُمَارِیَنَّ لَا

 

 سول اهلل ص روایت شده است:( از امام صادق ع از ر3

ميراند: گناه روي گناه؛ زیاد مناقشه کردن با زنان، یعنی زیاد با زنان ]نامحرم[ به گفتگو نشستن؛ و با چهار چيز دل را می

 نشينی با مردگان.گردد؛ و همگوید و هرگز به خير برنمیگویی و او میاحمق مراء و جدل کردن، تو می

 اهلل ص! مردگان کيانند؟گفته شد: یا ابن رسول 

 اي!زدهفرمود: هر ثروتمند رفاه

 228ص ،1ج الخصال،

 صَدَقَةَ  بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْحِمْيَرِيُّ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عْفَرِجَ عَنْ

                                                      
 بَعْضِ  إِلَى رَفَعَهُ  أَبِیهِ  عَنْ يَحْیَى بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ سَعِیدٍ  بْنِ  الْحُسَیْنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ  سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  أَبِي حَدَّثَنَا

 نُرِيدُ  جِئْنَا قَدْ إِنَّا فَقَاال بَكْرٍ أَبَا فَأَتَیَا قُبِضَ قَدْ فَوَجَدَاهُ ص النَّبِيَّ يُرِيدَانِ مَنْشُورَة  التَّوْرَاةُ مَعَهُمَا وَ  خَیْبَرَ يَهُودِ مِنْ  رَجُلَانِ جَاءَ : قَالَ ع مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ الصَّادِقِینَ

 وَ  الثَّمَانِیَةِ وَ السَّبْعَةِ وَ السِّتَّةِ وَ الْخَمْسَةِ وَ اْلأَرْبَعَةِ وَ الثَّلَاثِ وَ الِاثْنَیْنِ وَ الْوَاحِدِ عَنِ أَخْبِرْنَا قَاال مَسْأَلَتُكُمَا مَا وَ فَقَالَ قُبِضَ قَدْ فَوَجَدْنَاهُ مَسْأَلَةٍ عَنْ لِنَسْأَلَهُ النَّبِيَّ

 ائْتِیَا ءٌشَيْ هَذَا فِي عِنْدِي مَا بَكْرٍ أَبُو لَهُمَا فَقَالَ الْمِائَةِ وَ التِّسْعِینَ  وَ الثَّمَانِینَ  وَ السَّبْعِینَ وَ السِّتِّینَ  وَ الْخَمْسِینَ  وَ الْأَرْبَعِینَ وَ الثَّلَاثِینَ وَ الْعِشْرِينَ  وَ  الْعَشَرَةِ وَ التِّسْعَةِ 

 قَاال تُسْلِمَانِ عِنْدَكُمَا تَجِدَانِهِ بِمَا أَخْبَرْتُكُمَا أَنَا إِنْ ع نِینَالْمُؤْمِ  أَمِیرُ لَهُمَا فَقَالَ مَنْشُورَة  التَّوْرَاةُ مَعَهُمَا وَ أَوَّلِهَا مِنْ الْقِصَّةَ عَلَیْهِ فَقَصَّا فَأَتَیَاهُ قَالَ طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ

 الْخَمْسَةُ  وَ الْأَرْبََعةُ وَ الثَّلَاثَةُ أَمَّا وَ واحِدٌ إِلهٌ هُوَ ِإنَّما اثْنَیْنِ إِلهَیْنِ تَتَّخِذُوا ال جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ فَهُوَ الِاثْنَانِ أَمَّا وَ لَهُ شَرِيكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ فَهُوَ الْوَاحِدُ أَمَّا قَالَ نَعَمْ

 بِالْغَیْبِ  رَجْما  كَلْبُهُمْ سادِسُهُمْ خَمْسَةٌ يَقُولُونَ وَ َكلْبُهُمْ رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ سَیَقُولُونَ الْكَهْفِ أَصْحَابِ فِي كِتَابِهِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ  فَهُنَّ الثَّمَانِیَةُ وَ السَّبْعَةُ وَ السِّتَّةُ وَ

 ( 600-599ص ،2ج الخصال،) ... كَلْبُهُم ثامِنُهُمْ وَ سَبْعَةٌ  يَقُولُونَ وَ

  النعماني برواية آياتها بعض تفسیر و أنواعها و القرآن آيات أصناف في علیه اهلل صلوات المؤمنین أمیر عن ورد ما

 كَانُوا قَدْ وَ تِسْعا   ازْدَادُوا وَ سِنِینَ  مِائَةٍ  ثاَلثَ كَهْفِهِمْ فِي لَبِثُوا وَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ  ذَلِكَ فَمِنْ الْحِكَايَةُ  مَعْنَاهُ  وَ الْخَبَرِ لَفْظِ عَلَى الْقُرْآنِ فِي جَاءَ مَا أَمَّا وَ... 

 مَعْنَاهُ  لَیْسَ لَفْظٍ عَلَى الْحِكَايَةِ هَذِهِ أَلْفَاظُ  فَخَرَجَتْ الْآيَةَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَیْبُ لَهُ لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ تَعَالَى اللَّهُ  قَالَ ثُمَّ يَوْمٍ  بَعْضَ أَوْ يَوْما  لَبِثُوا أَنَّهُمْ ظَنُّوا

 ما عِدَّتِهِمْ ذِكْرِ عِنْدَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ وَ الْآيَةِ آخِرِ إِلَى كَلْبُهُمْ رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ سَیَقُولُونَ قَوْلِهِ حِكَايَةُ أَنَّهُ ذَلِكَ عَلَى الدَّلِیلُ وَ قَالُوهُ لِمَا حِكَايَةٌ هُوَ إِنَّمَا وَ الْخَبَرِ مَعْنَى

 سَیَقُولُونَ  قَوْلِهِ عَلَى مَعْطُوفٌ فَهَذَا لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ تِسْعا  ازْدَادُوا وَ سِنِینَ مِائَةٍ ثاَلثَ كَهْفِهِمْ فِي لَبِثُوا وَ الْمُدَّةِ ذِكْرِ فِي عَنْهُمْ حِكَايَتِهِ مِثْلُ قَلِیلٌ إِلَّا يَعْلَمُهُمْ

 (38ص ،90ج األنوار، بحار)...  مِثْلُه وَ حِكَايَةٌ مَعْنَاهُ وَ الْخَبَرِ لَفْظِ عَلَى هِيَ وَ الْمَعْطُوفِ الْمُنْقَطِعِ مِنَ الْآيَةُ فَهَذِهِ كَلْبُهُمْ رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ
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 إِلَى یَرِْجعُ لَا وَ یَقُولُ وَ تَقُولُ الْأَحْمَقِ مُمَارَاةُ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ یَعْنِی النِّسَاءِ  مُنَاقَشَةِ کَثْرَةُ وَ الذَّنْبِ عَلَى الذَّنْبُ الْقَلْبَ یُمِتْنَ أَرْبَعٌ

 1.مُتْرَفٍ غَنِیٍّ کُلُّ قَالَ الْمَوْتَى مَا وَ ص اللَّهِ رَسُولَ یَا لَهُ فَقِيلَ الْمَوْتَى مُجَالَسَةُ وَ أَبَداً خَيْرٍ

 تدبر

 رَبِّی قُلْ  کَلْبُهُمْ ثامِنُهُمْ وَ سَبْعَةٌ یَقُولُونَ وَ بِالْغَيْبِ رَجْماً کَلْبُهُمْ سادِسُهُمْ خَمْسَةٌ یَقُولُونَ وَ کَلْبُهُمْ رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ سَيَقُولُونَ( »1

 «أَحَداً مِنْهُمْ فيهِمْ تَسْتَفْتِ ال وَ ظاِهراً مِراءً إِالَّ فيهِمْ تُمارِ فَال قَليلٌ إاِلَّ یَعْلَمُهُمْ ما بِعِدَّتِهِمْ أَعْلَمُ

اي اش این است که عدهد که ریشهآیدهد درباره اینكه تعداد اصحاب کهف چند نفرند اختالفی پيش میخداوند خبر می

 ها نشو.گویند. و خداوند از پيامبرش خواسته تو وارد این بحثدليل سخن میاندازند و بیصرفا تيري در تاریكی می

 چرا؟

اي است و غرض اصلی داستان اصحاب کهف را فایدههاي بیرسد مهمترین دليلش این است که اینها بحثبه نظر می

 دهد.ر میالشعاع قراتحت

اند )اهل کتاب، خود مردم آن اند چه کسانی بودههایی دارند که این افرادي که این عددها را مطرح کردهمفسران بحث

اي باشد که خدا ما را از پرداختن فایدههاي بیها هم مصداق همان بحثرسد که همين بحثزمان، مسلمانان، و ...( اما به نظر می

 .داردبدانها برحذر می

 

 رَبِّی قُلْ  کَلْبُهُمْ ثامِنُهُمْ وَ سَبْعَةٌ یَقُولُونَ وَ بِالْغَيْبِ رَجْماً کَلْبُهُمْ سادِسُهُمْ خَمْسَةٌ یَقُولُونَ وَ کَلْبُهُمْ رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ سَيَقُولُونَ( »2

 «أَحَداً مِنْهُمْ فيهِمْ تَسْتَفْتِ ال وَ ظاِهراً مِراءً إِالَّ فيهِمْ تُمارِ فَال قَليلٌ إاِلَّ یَعْلَمُهُمْ ما بِعِدَّتِهِمْ أَعْلَمُ

                                                      
 شود:. روايات درباره مراء فراوان است. از باب نمونه برخي ديگر از آنها تقديم مي 1

 تَلْقَى مَنْ عََلى تُسَلِّمَ َأنْ وَ الْمَجْلِسِ دُونَ بِالْمَجْلِسِ تَرْضَى أَنْ التَّوَاضُعِ نَمِ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّكُونِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ أَبِیهِ عَنْ ِإبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 (123ص ،2ج الكافي،. )التَّقْوَى عَلَى تُحْمَدَ أَنْ تُحِبَّ لَا أَنْ وَ مُحِقّا  كُنْتَ إِنْ وَ الْمِرَاءَ تَتْرُكَ أَنْ وَ

 الْجَنَّةِ  فِي أَبْیَاتٍ بِأَرْبَعَةِ أَرْبَعَة  لِي يَضْمَنُ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبي عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (44ص ،4ج  و144ص ،2ج الكافي،. )نَفْسِكَ مِنْ النَّاسَ أَنْصِفِ وَ مُحِقّا  كُنْتَ إِنْ وَ الْمِرَاءَ اتْرُكِ وَ الْعَالَمِ فِي السَّلَامَ أَفْشِ وَ فَقْرا  تَخَفْ لَا وَ أَنْفِقْ

 عَنْ الْبَجَلِيِّ الْقَاسِمِ  بْنِ  مُوسَى عَنْ عَامِرٍ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ  الصَّفَّارُ الْحَسَنِ  بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 وَ  الْجَنَّةِ وَسَطِ فِي تٍبَیْ وَ الْجَنَّةِ أَعْلَى فِي بَیْتٍ زَعِیمُ أَنَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ  ع آبَائِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ  عَنْ زِيَادٍ أَبِي بْنِ  إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ  مُحَمَّدِ

 (461ص ،(للصدوق) التوحید. )مُحِقّا  كَانَ إِنْ وَ الْمِرَاءَ تَرَكَ لِمَنْ الْجَنَّةِ رِيَاضِ فِي بَیْتٍ

 يُْمرِضَانِ  فَإِنَّهُمَا الْخُصُومَةَ وَ الْمِرَاءَ وَ إِيَّاكُمْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَْبدِ أَبِي عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسِْلمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 (300ص ،2ج الكافي،. )النِّفَاقُ عَلَیْهِمَا يَنْبُتُ وَ الْإِخْوَانِ عَلَى الْقُلُوبَ

 تَرَكَ وَ  الْمَحْضَرِ وَ الْمَغِیبِ فِي اللَّهَ خَشِيَ وَ خُلُقُهُ حَسُنَ مَنْ  شَاءَ بَابٍ أَيِّ مِنْ  الْجَنَّةَ دَخَلَ بِهِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لَقِيَ مَنْ ثَلَاثٌ ص النَّبِيُّ قَالَ قَالَ بِإِسْنَادِهِ وَ

 (300ص ،2ج الكافي،. )مُحِقّا  كَانَ إِنْ وَ الْمِرَاءَ

 (275ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنیف) الْمِرَاءِ فِي زَهِدَ يَقِینُهُ صَحَّ مَنْ
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خداوند از اختالف نظر در مورد تعداد آنان گزارش کرد؛ آنگاه ابتدا فرمود که جز اندکی تعداد درست را نمی داند، و 

اي القا فرموده ا به گونهوجو از دیگران در این باره برحذر داشت؛ با این حال مطلب رسپس پيامبر ص را از مراء و نيز از پرس

 1شده است.شان میتوان عدد صحيح را به دست آورد: اینكه آنان هفت نفر بوده و سگ هشتمينکه می

 ) بر اساس شواهدي مانند اینكه:

معرفی نموده؛ اما در مورد نظر آخر )هفت نفر « تيري در تاریكی انداختن»دو نظر اول )سه یا پنج نفر بودن آنها( را 

 ان( چنين تعبيري نياورده؛بودنش

حرف عطف نياورده، اما در تعبير « شانپنج تا بودند، سگشان پنجمين»و « شانسه تا بودند، سگشان چهارمی»بين تعابير 

التحقيق فى کلمات کند؛ حرف عطف آورده که آمدن این حرف داللت بر ثبوت می« شانسگشان هشتمين "و"تا بودند هفت»

 (268-267، ص13؛ الميزان، ج91، ص11القرآن الكریم، ج

کند که بتوان اي بيان میدارد و از طرف دیگر مطلب را به گونهچرا از طرفی از بحث و سوال کردن در این باره برحذر می

 تعداد را به دست آورد؟

دیگر، فكر نكنيد  خواهد بگوید این اصل واقعه نيست که فكر و ذهنتان را مشغول دارد؛ و از طرفالف. شاید از طرفی می

 ایم اما شما خودتان را به این امور مشغول نكنيد.که این مطلب پاسخ صحيح و معتبر ندارد؛ پاسخش را ضمنی داده

وجو بتوان به پاسخش رسيد. )مثال در اینجا یك واقعه تاریخی اي نيست که با بحث و پرسب. برخی مطالب به گونه

خواهد هشدار دهد که در این گونه که خبر مطمئن بياورد.( شاید با این سبك بيان میاست که گذشته و کسی هم شاهد نبوده 

پشتوانه این و آن صرف نكنيم و پاسخ را از خود خداوند و هاي بیزنیموارد وقت خود را به بحث کردن و بررسی گمانه

 کالمی که برایمان فرستاده طلب نمایيم.

 ج. ...

 

 «قَليلٌ  إِالَّ یَعْلَمُهُمْ ما عِدَّتِهِمْبِ أَعْلَمُ رَبِّی قُلْ( »3

دانند؛ را نمی "آن ]تعداد["جز اندکی، « قَليلٌ إِالَّ یَعْلَمُها ما»نگفت « خدا به تعدادشان داناتر است»چرا بعد از اینكه فرمود 

 ؟«دانندرا نمی "آنان"قَليلٌ: جز اندکی،  إِالَّ یَعْلَمُهُمْ ما »بلكه فرمود 

دانند تعداد انان نيست )چرا که با خود همين آیه عمال تعداد معلوم شده( خواهد بفرماید آنچه اغلب نمیمیالف. شاید 

 دانند شناخت درست و مناسب درباره خود آنان است.بلكه آنچه اغلب نمی

 ب. . ...

 

 «ظاهِراً مِراءً إِالَّ فيهِمْ تُمارِ فَال( »4

                                                      
از قول  در روايات اهل سنت هم وگذشت  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-9 590جلسه 2حديثهم قبال در  اصحاب كهف، بودننفر  7.  1

 .شان آمده استامیرالمومنین حتي با ذكر اسامي

http://yekaye.ir/al-kahf-18-9/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-9/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-9/
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 چيست؟« مراءً ظاهراً»ا مرا نكن مگر با آنه»در این عبارت « ظاهر»مقصود از 

ایم، به تعبير دیگر، فقط با الف. یعنی با آنان مرا و جدل نكن مگر با استناد به آنچه که ما از امر ایشان براي تو ظاهر کرده

 1(711ص ،6ج البيان، عباس، قتاده و مجاهد؛ مجمعاستناد به حجت و إخبار الهی در این باره با آنان بحث کن )ابن

 سخن دو هر: کنيدمی انكار را دیگري عدد و گویيدمی را عددي یك شما بگو مثال کن، طلب آشكار دليل آنان از یعنی. ب

 (711ص ،6ج البيان، مجمع) .شماست با حق که باشد حجت که بياورید دليل یك پس باشد، دروغ یا راست تواندمی

 بعدا کنی بحث آنان با خفا در اگر که چرا بده، انجام مردم مقابل در و مأل در دهی انجام خواستی اگر بحثی یعنی. ج

 )مجمع .است بوده ترضعيف آنان از دليلت تو که کنندمی ادعا نبوده، شاهد کسی چون و گویندمی دروغ بحث این درباره

 2(711ص ،6ج البيان،

بحث کنی یك بحث ظاهري و غيرعميق د. یعنی یك بحث و جدل عميقی با آنها نداشته باش، بلكه اگر هم خواستی 

 (269ص ،13ج الميزان،)

خواهد بفرماید بحث نكن مگر ]با آمادگی کامل و[ بحثی که یبر اساس پيروز شدن است، شاید می« ظهر»ه. یكی از معانی 

 (270ص ،13ج الميزان،) کند.القاعده[ تو را بر آنان پيروز میشواهد و قرائن علی

 3و. ...

 

 «أَحَداً مِنْهُمْ فيهِمْ تَسْتَفْتِ ال وَ( »5

 خواهد بفرماید که:ظاهرا می« منهم»آورد و هم « فيهم»اینكه هم 

 (157، ص7)تفسير نور، ج« منپرسي نااهالن از نيست، جایز کسى هر از سؤال و دانستن»اوال 

                                                      
 إخبار و داللة و بحجة إال تجادل ال أي مجاهد و قتادة و عباس ابن عن أمرهم من لك أظهرنا بما إال تجادلهم إال معناه أن( أحدها) وجوه فیه.  1

 يحتمل القولین كال و غیركم خالفكم و عددا أثبتم لهم تقول أن هو و ظاهرا جداال إال تجادلهم ال المراد أن( ثانیها و) الظاهر المراء هو و سبحانه اهلل من

 لبسوا و علیك لكذبوا الناس من مأل غیر في أخبرتهم فلو يحضرونه و الناس يشهده مراء إال المراد أن( ثالثها و) لكم تشهد بحجة فهلموا الكذب و الصدق

 علومه غوامض من ذلك ألن يعرفونه كانوا أنهم فادعوا الضعفة على
 إخبار و داللة و بحجة إال تجادل ال أي مجاهد و قتادة و عباس ابن عن أمرهم من لك أظهرنا بما إال تجادلهم إال معناه أن( أحدها) وجوه فیه.  2

 يحتمل القولین كال و غیركم خالفكم و عددا أثبتم لهم تقول أن هو و ظاهرا جداال إال تجادلهم ال المراد أن( ثانیها و) الظاهر المراء هو و سبحانه اهلل من

 لبسوا و علیك لكذبوا الناس من مأل غیر في أخبرتهم فلو يحضرونه و الناس يشهده مراء إال المراد أن( ثالثها و) لكم تشهد بحجة فهلموا الكذب و الصدق

 علومه غوامض من ذلك ألن يعرفونه كانوا أنهم فادعوا الضعفة على
 كند:. اقوال ديگري هم مطرح شده است. مثال ابوحیان اين چنین از اقوال حكايت مي 3

. «أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي جادِلْهُمْ وَ» قال كما تعنیف ال و تجهیل غیر من فحسب إلیك أوحي ما علیهم نقص إن هو و فیه متعمق غیر أي ظاهرا بقوله قیده و

 و الخبر، بحقیقة عالم متیقن جدال إلّا: األنباري ابن قال و. ظاهرة بحجة إلّا الماوردي حكى و. تعلمون كما لیس لهم قولك هو ظاهِرا  مِراء : زيد ابن قال و

 ،7ج التفسیر، في المحیط الخصم )البحر بحجة ذاهبا ظاهِرا  : التبريزي قال و. الناس يشهده ظاهِرا : بحر ابن قال و. باطل يشوبه ال ما إلیك ألقى تعالى اللّه

 (162ص
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اي در که دانستن یا ندانستنش ثمرهجو در مورد هر مطلبی هم الزم نيست، فقط سوالی بپرسيم وو ثانيا سوال کردن و پرس

 زندگی ما داشته باشد.

 

 

 5/9/1396     غَدا   ذلِكَ  فاعِلٌ إِنِّي ءٍلِشَيْ  تَقُولَنَّ ال وَ  23( آيه18( سوره كهف )604

 ترجمه

 دهنده آنم،و البته براي هيچ موردي مگو که من فردا حتما انجام

 شأن نزول

( ویا  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-9 590در روایات نقل شده است گروهی از قریش )روایت شان نزول در جلسه

و از ایشان سوالی پرسيدند )برخی روایات موضوع سوال را همين اصحاب کهف  اي از یهودیان خدمت پيامبر رسيدندعده

اند( حضرت فرمود: فردا برایتان خواهم گفت؛ و منتظر بود که جبرئيل نازل شود؛ اما جبرئيل بعد از چهل شب آمد و هدانست

 وقتی حضرت پرسيد چرا این قدر دیر آمدي این آیه و آیه بعد را تالوت کرد.

 7123، ص6البيان، ج؛ مجمع3242، ص2تفسير العياشی، ج؛ 321-31، ص2تفسير القمی، ج

                                                      
بَعَثُوا ثَلَاثَةَ یْرٍ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا يَعْنِي سُورَةَ الْكَهْفِ أَنَّ قُرَيْشا  قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَ.  1

يَسْأَلُونَهَا رَسُولَ اللَّهِ ص،  -وَائِلٍ السَّهْمِيَّ لِیَتَعَلَّمُوا مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى مَسَائِلَ نَفَرٍ إِلَى نَجْرَانَ، النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ وَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ وَ الْعَاصَ بْنَ

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

قُوا فِي نَوْمِهِمْ حَتَّى انْتَبَهُوا وَ كَمْ وَ كَمْ بَ -نَامُواقَالُوا: وَ مَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ قَالُوا: سَلُوهُ عَنْ فِتْیَةٍ كَانُوا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ فَخَرَجُوا وَ غَابُوا وَ  -ادَّعَى عِلْمَهَا فَهُوَ كَاذِبٌ

تَبِعَهُ وَ مَا كَانَ وَ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ مَنْ هُوَ وَ كَیْفَ  -يَتْبَعَ الْعَالِمَ ءٍ كَانَ مَعَهُمْ ِمنْ غَیْرِهِمْ وَ مَا كَانَ قِصَّتُهُمْ وَ اسْأَلُوهُ عَنْ مُوسَى حِینَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْكَانَ عَدَدُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ

ثَّلَاثِ حَتَّى بَلَغَ سَدَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مَنْ هُوَ وَ كَیْفَ كَانَ قِصَّتُهُ ثُمَّ أَمْلَوْا عَلَیْهِمْ أَخْبَارَ هَذِهِ ال -قِصَّتُهُ مَعَهُ وَ اسْأَلُوهُ عَنْ طَائِفٍ طَافَ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَ مَطْلَعِهَا

قَالُوا: فَمَا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَالَ: سَلُوهُ مَتَى تَقُومُ  -وَ إِنْ أَخْبَرَكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تُصَدِّقُوهُ -وَ قَالُوا لَهُمْ إِنْ أَجَابَكُمْ بِمَا قَدْ أَمْلَیْنَا عَلَیْكُمْ فَهُوَ صَادِقٌ -مَسَائِلَ

 فَإِنَّ قِیَامَ السَّاعَةِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى. - كَاذِبٌ السَّاعَةُ فَإِنِ ادَّعَى عِلْمَهَا فَهُوَ

فَإِنْ أَجَابَنَا  -نَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ نَحْنُ -خَبَرَ السَّمَاءِ يَأْتِیهِ  فَرَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ وَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبٍ إِنَّ ابْنَ أَخِیكَ يَزْعُمُ أَنَّ

خْبِرُكُمْ وَ لَمْ اثِ مَسَائِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: غَدا  أُوَ إِنْ لَمْ يُجِبْنَا عَلِمْنَا أَنَّهُ كَاذِبٌ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَلُوهُ عَمَّا بَدَا لَكُمْ فَسَأَلُوهُ عَنِ الثَّلَ -عَنْهَا عَلِمْنَا أَنَّهُ صَادِقٌ

وَ فَرِحَتْ قُرَيْشٌ وَ اسْتَهْزَءُوا وَ آذَُوا وَ حَزَِن أَبُو طَالِبٍ،  -حَتَّى اغْتَمَّ النَّبِيُّ ص وَ شَكَّ َأصْحَابُهُ الَّذِينَ كَانُوا آمَنُوا بِهِ -يَسْتَثْنِ فَاحْتُبِسَ الْوَحْيُ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ يَوْما 

 أَنْ نَنْزِلَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه نَزَلَ عَلَیْهِ بِسُورَةِ الْكَهْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا جَبْرَئِیلُ لَقَدْ أَبْطَأْتَ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَقْدِرُ  -دَ أَرْبَعِینَ يَوْما فَلَمَّا كَانَ بَعْ

هَا إِلَى أَرْبَعِینَ يَوْما   أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ فَلَهُ ثُنْیَاعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ.  2

وَ ال » لَمْ يَسْتَثْنِ حَتَّى أُخْبِرَكُمْ فَاحْتُبِسَ عَنْهُ جَبْرَئِیلُ ع أَرْبَعِینَ يَوْما  ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ  ءٍ فَقَالَ ائْتُونِي غَدا  وَ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْما  مِنَ الْیَهُودِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ شَيْ

 «.ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَدا  إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِیتَتَقُولَنَّ لِشَيْ

أياما حتى شق  ص سئل عن قصة أصحاب الكهف و ذي القرنین فقال أخبركم عنه غدا و لم يستثن فاحتبس الوحي عنه جاء في الرواية أن النبي . 3

 علیه فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية بأمره باالستثناء بمشیئة اهلل تعالى

http://yekaye.ir/al-kahf-18-9/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-9/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-9/
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 حدیث

که وعده انجامش را  ياگر چهل روز ]از کار یحت دیشاءاهلل بگوان تواندیشده است: بنده م تیاز امام صادق ع روا( 1

خدمت رسول اهلل ص آمدند  انیهودیاز  يا[ همانا عدهدیشاءاهلل بگوداده بود[ هم گذشته و فراموش کرده بود ]که آن موقع ان

بازداشته  شانیتا چهل روز از آمدن نزد ا ليبازگو کنم. پس جبرئ تانیتا برا دیيايمود: فردا بفر شانیسوال کردند و ا ییزهايو از چ

خدا بخواهد، و خدا را  نكهیدهنده آنم؛ مگر امگو که من فردا حتما انجام يمورد چيه يو البته برا»شد و سپس آمد و گفت: 

 (24-23)کهف/ «.يکه فراموش کرد یکن هنگام ادی

، 3، جعوالی اللئالی العزیزیة؛ 97، ص2دعائم اإلسالم، ج؛ 363، ص3من ال یحضره الفقيه، ج؛ 55النوادر)لألشعري(، ص

 445ص

وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ  نِیَ مَا بَيْنَهُحَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْ

مْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِيلُ ع أَرْبَعِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُ

 1.ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَالَ وَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْیَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَ

 

( عبدالعظيم حسنی یكبار خدمت امام جواد ع مشرف شد و از ایشان درخواست کرد که حدیثی از پدرانتان برایم بگویيد. 2

ن از پدرانشان از اميرالمومنين ع روایت کردند. تقاضا کرد باز هم بفرمایيد. حضرت حدیثی امام ع حدیثی را پدرشان از جدشا

 دیگر به همين سان بيان فرمودند. این تقاضا را بارها تكرار کرد و هربار حدیثی دیگر. در فرازي از این روایت آمده است:

 گفتم: یا ابن رسول اهلل! باز هم بفرمایيد.

از پدرانش روایت کرده که اميرالمومنين ع فرمودند: تدبير پيش از شروع به کار، تو را از پشيمانی  فرمودند: پدرم از جدم

 سازد.ایمن می

 گفتم: یا ابن رسول اهلل! باز هم بفرمایيد.

 خورد.پدرم از جدم از پدرانش روایت کرده که اميرالمومنين ع فرمودند: کسی که به زمان اعتماد کند زمين می فرمودند:

 447األمالی) للصدوق(، ص

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُرَابٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصُّوفِیُّ 

ی بْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ حَدِّثْنِ[ الرُّویَانِیُّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَ]مُوسَى

 ...بِحَدِیثٍ عَنْ آبَائِكَ ع فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 

التَّدْبِيرُ قَبْلَ الْعَمَلِ یُؤْمِنُكَ   زِدْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عفَقُلْتُ لَهُ

بِی عَْن جَدِّي عَْن آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ وَِثقَ بِالزَّمَانِ مِنَ النَّدَمِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ زِدْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَ

 ...صُرِع

 

                                                      
 .مِثْلِ ذَلِكَ وَ قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْیَمِینِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ يَوْما  إِذَا نَسِيعَبْدِاللَّهِ ع بِعَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِياش روايت كرده: . در ادامه 1
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 ع فرمود: نيرالمومنيام( 3

 يهاهاى دشوار، و درهم شكسته شدن ارادهگشوده شدن گره ،یقطع يهاميبه هم خوردن تصم قیسبحان را از طر يخدا

 1.شناختم ،يقو

 250حكمت البالغه،نهج

 ع نيرالمومنيقَالَ ام وَ

 2.وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَم اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ عَرَفْتُ

 توجه

بی بيان احادیث و مطال«  شاء اهلل نگفتند[[ استثنا نكنند ]انچي]ه و: وَ ال یَسْتَثْنُونَ»به مناسبت بحث از آیه  484در جلسه 

 شود.باشد؛ و از این رو، مجددا تكرار نمیشد که تا حدودي به این آیه و آیه بعد مرتبط می

 18-68-qalam-http://yekaye.ir/al/  

 تدبر

 «ءٍ إِنِّی فاِعلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ( »1

ت. )تفسير نيس کار قطعى انجام کننده تضمين مقدّمات،اي از[ ]پاره بودن فراهم که نكنيم، تكيه خود توان و امكانات به

 (159، ص7نور، ج

 شناسینکته تخصصی انسان

ریزي و اراده او تنها داند که برنامهکند، در عين حال میخواهد انجام دهد تدبير میانسان عاقل براي تمام کارهایی که می

داند تا لحظه انجام آن کار زنده خواهد بود یا نه در ميان هزاران عامل براي انجام یك کار است، چرا که حتی نمیعاملی 

کند که (؛ از این رو، اگر خود و توانایی خود در عالم را در نظر بگيرد، هيچگاه از جانب خود با قاطعيت اعالم نمی2)حدیث

 حتما فردا فالن کار را انجام خواهم داد.

                                                      
 1گذشت. ضمنا حديث  /balad-http://yekaye.ir/al-90-5 334و جلسه  /shams-http://yekaye.ir/ash-091-07 134اين حديث در جلسه.  1

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-25هم به نحوي شرح اين حديث است  491در جلسه

 م از طريق امام رضا ع روايت شده است هم به بحث مرتبط است:. اين حديث نبوي كه هم از طريق امام كاظم ع و ه 2

 41؛ صحیفة اإلمام الرضا ع، ص213؛ أعالم الدين في صفات المؤمنین، ص585األمالي )للطوسي(، ص

سَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيُّ الْعُرَيْضِيُّ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي الْحُسَیْنُ بْنُ أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ْبنِ الْحُ

الَ: يَقُولُ اللَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ(: مَا مِنْ مَخْلُوقٍ  ع، عَنِ النَّبِيِّ ص، قَإِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع، عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ

عْتَصِمُ بِي دُوَن ي لَمْ أُعْطِهِ، وَ إِنْ دَعَانِي لَمْ أُجِبْهُ، وَ مَا مِنْ مَخْلُوقٍ يَيَعْتَصِمُ  ]بِمَخْلُوقٍ[ دُونِي إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ وَ أَسْبَابَ الْأَرْضِ مِنْ دُونِهِ، فَإِنْ سَأَلَنِ

 إِنِ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ.خَلْقِي إِلَّا ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ، فَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَیْتُهُ، وَ 

http://yekaye.ir/al-qalam-68-18/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-18/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-18/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
http://yekaye.ir/al-balad-90-5/
http://yekaye.ir/al-balad-90-5/
http://yekaye.ir/al-balad-90-5/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
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 اهلل اسالمیتاملی در اومانیسم غربی و خلیفة

دهند که جریانی است که خدا را برداشت و انسان را به جاي او برخی جریان بعد از رنسانس را این گونه توضيح می

( است که او را رسما پدر پوزیتيویسم، پدر 1857-1798و اقدامات آگوست کنت ) گذاشت و شاهد مهم این سخن، آراء

 The Religion of« )دین انسانيت»، چرا که او بود که نهایتا 1توان وي را پدر اومانيسم هم دانستدانند و میناسی میشجامعه

Humanity آن خواند!« کاهن معبدِ »( را بنا نهاد و خود را 

گردید. « اهلليفةانسان خدامحور و خل»جانشين « انسان خودمحور»تر این باشد که رسد تعبير دقيقبا این حال به نظر می

اهلل و انسان معرفت و معنویت، سيد حسين نصر، فصل انسان خليفة»اي دقيق بين این دو انسان، مراجعه کنيد به )براي مقایسه

 عاصی(

خواهد همه چيز را تنها بر اساس راي و خواست اومانيسم میاین باشد که انسان هاي این دو انسان شاید یكی از تفاوت

داند که آن که همه امور عالم به بيند، و میاهلل، اراده خواست خود را در دامنه اراده خدا مید؛ اما انسان خليفةخویش رقم بزن

اش؛ بله، اگر او منيات را رها کند و خدایی شود، همه عالم تحت تصرف او خواهد دست اوست، خداست، نه خود خودبسنده

يري است که در ميان این خلقت عظيم الهی )از کهكشانهاي عظيم گرفته تا ذرات بود؛ اما اگر صرفا به خود اتكا کند موجود حق

 ریز کوانتومی( کاري به دست او نيست.

 شود: اي عميق رهنمون میبينیپردازي اومانيستی، به واقعدر واقع، نگاه دینی انسان را از خيال

الم تنها و تنها خداست، و تنها و تنها در صورت رنگ و کاره واقعی عکاره عالَم شویم، اما همهخواهد همهما دلمان می

 اي شد.توان در این عالَم کارهبوي الهی پيدا کردن می

 دهد، اما باور دارد همه آنها مشروط است به مشيت الهی؛ پس یك انسان عاقل، تمام تدبيرهایش را انجام می

 و چون چنين باوري دارد، 

 بندد؛ از سویی بيهوده به نتيجه عمل خود دل نمی

 بستی وجود ندارد و هر کاري شدنی است.داند آنجا که خدا وعده داده و راه نشان داده، هيچ بنو از سوي دیگر، می

 

 «ءٍ إِنِّی فاِعلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ( »2

آثارش به اراده الهی در عالم پيدا شده است. پس هيچ موجودي در عالَم هيچ چيزي نيست مگر اینكه هم هستی و هم 

 دهد به قدرت و مشيت و اذن الهی است.تواند انجام دهد، و هرکس هر کاري انجام میمستقالً هيچ کاري نمی

انجام  داند که نباید هيچگاه خود را مستقل ببيند و گمان کند هر کاري را که بخواهدشناسد میپس انسانی که خدا را می

 انجام خواهد داد. -حتی اگر خدا نخواهد –دهد، حتما 

آب و علف )صعيداً خداوند در آیات قبل، هم آیات ابتدایی که فرمود روي زمين را زینت آن قرار دادیم و آن را بيابانی بی

ست؛ و اکنون به انسان جُرُزاً( خواهيم کرد، و هم در حكایت اصحاب کهف، نشان داد که همه امور تنها و تنها به دست او

                                                      
 .( وضع كردFriedrich Immanuel Niethammer 1848-1766 تاماينا شي)فردر ،يمعاصر و تیرا شخص سمیواژه اومان . البته ظاهرا 1
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 مگر مزن، احوال از حالى هيچ در را حرف اینو  دهم،مى انجام فردا را آن من که مگير تصميم چيز هيچ دربارهآموزد که می

 (272-270، ص13)الميزان، ج .کار خود را کامال وابسته به مشيت خدا ببينی که زمانى

 

 «ذلِكَ غَداًءٍ إِنِّی فاِعلٌ وَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ( »3

بودیم، با شكست مواجه شد،  ترین تصميماتمان، که به خيال خود قبل از اقدام، همه جوانب امور را سنجيدهوقتی قاطع

 (3کاره عالم نيستيم، و خدایی فوق ما هست که امور به اراده اوست، نه به دلخواه ما. )حدیثکنيم که ما همهباور می

 توان گفت:بدین ترتيب می

اند که چنين اعتماد به نفسی نباشد، امري غيرعاقالنه است؛ و از ما خواسته« توکل به خدا»اگر مبتنی بر « اعتماد به نفس»

 نداشته باشيم!

 

 6/9/1396 رَشَداً  هذا مِنْ لِأَقْرَبَ رَبِّی یَهْدِیَنِ أَنْ عَسى قُلْ وَ نَسيتَ إِذا رَبَّكَ اذْکُرْ وَ اللَّهُ یَشاءَ أَنْ إِالَّ 24( آيه18( سوره كهف )605

 ترجمه

مگر آنكه خدا بخواهد؛ و پروردگارت را یاد کن هنگامی که فراموش کردي؛ و بگو اميد است که پروردگارم هدایتم کند 

 به نزدیكتر از این، به ]لحاظ[ رشد و صواب.

 نکات ترجمه

 «لِأَق رَبَ»

 .باشدمی( دوري: بُعد مقابل در) نزدیكی معناي به اصل در «قرب» مادهقبال بيان شد که 

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-15 344جلسه

اند؛ که مجرور است و را افعل تفضيل )نزدیكتر( دانسته« أقرب»را حرف جر و « ل»اغلب علماي نحو و مفسران حرف 

 آید؛ که بر همين اساس ترجمه شد.در پایانش می« فتحه»رت است به صو« غيرمنصرف»چون 

 ال )شبيه: وَ« یَقْرَبُ قَرِبَ»را فعل مضارع صيغه متكلم وحده در وزن  «أقرب»را الم ناصبه و « لـ»اما حالت دیگر این است 

به محذوف به قرینه الم( بر سر آن وارد شده، منصو« أن»تر، )یا به تعبير فنی« ل»( بدانيم که چون 35الشَّجَرَةَ؛ بقره/ هذِهِ تَقْرَبا

این فعل را منصوب کرده است )ترجمه: براي اینكه نزدیك شوم( که تنها یكی از مترجمان بر این اساس ترجمه کرده است: 

 (296. ترجمه محمود اشرفی تبریزي، صیافتن هدایت راه از اینه ب شوم نزدیك تا پروردگارم کند هدایتم که شاید)

 «رَشَداً»

 شدن هدایت» معناي بر مشتمل نحوي به که دارد داللت «راه در استقامت» بر اصل در «رشد» مادهقبال توضيح داده شد که 

 .باشدمی «صالح و خير سوي به

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-10 591جلسه
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تمييز )هدایتم کند به چيزي نزدیكتر به این، به لحاظ رشد( یا مفعول مطلق )هدایتم کند  توانرا می« رشداً» به لحاظ نحوي

 (564ص ،5ج بيانه، و القرآن هدایتی نزدیكتر به این( دانست )إعراب

 اختالف قرائت

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است که توضيح دادند:1

 «آدم! به این درخت نزدیك مشو!»ت سكونت داد به او فرمود: هنگامی که خداوند حضرت آدم را در بهش

 شاء اهلل نگفت[. اما ]مشيت خدا را[ استثنا نكرد ]= ان« چشم!»آدم گفت: 

مگر آنم،  دهندهانجام حتما فردا من که مگو موردي هيچ براي البته و»پس خداوند به پيامبرش ص دستور داد و فرمود که: 

 ولو بعد از یك سال!« پروردگارت را یاد کن هنگامی که فراموش کرديآنكه خدا بخواهد؛ و 

 324، ص2تفسير العياشی، ج

مْ یَا رَبِّ وَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَقَالَ نَعَ ذَکَرَ أَنَّ آدَمَ ع َلمَّا أَسْكَنَهُ عَنْ أَبِی َحمْزَةَ عَْن أَبِی جَعْفَرٍ ع

 1وَ لَوْ بَعْدَ سَنَةٍ. ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ لَمْ یَسْتَثْنِ فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ 

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

که انجامش « مگر آنكه خدا بخواهد آنم، دهندهانجام حتما فردا من که مگو موردي هيچ براي البته و»: فرماید خداوند می

 ندهم، که اگر مشيت خدا سبقت گرفته باشد که انجامش ندهم نخواهم توانست که انجامش دهم. 

« کن هنگامی که فراموش کردي و پروردگارت را یاد»سپس امام ع فرمود: براي همين بود که خداوند ]در ادامه[ فرمود: 

 یعنی مشيت خدا را در انجامِ کارت استثنا کن.

 325، ص2تفسير العياشی، ج

 عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَسَبَقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِی أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرُ  «إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ  ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداًیْوَ ال تَقُولَنَّ لِشَ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

 .مَشِيَّةَ اللَّهِ فِی فِعْلِكَأَيِ اسْتَثْنِ  «وَ اذْکُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ 

 

                                                      
 484اين حديث آمده كه مضمونش به حديث فوق نزديك است و قبال در جلسه  448ص ،7ج الكافي، ؛56-55ص ،(لألشعري). در النوادر 1

 قَالَ  لَمَّا اللَّهَ إِنَّ قَالَ عَزْما  لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ  إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ وْلِهِقَ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْمُسْتَنِیرِ بْنِ سَلَّامِ عَنْ الْأَحْوَلِ جَعْفَرٍ َأبِي گذشت: عَنْ

 تَقْرَبَاهَا لَا لَهُمَا فَقَالَ قَالَ زَوْجَتِي وَ أَنَا عَنْهَا نَهَیْتَنِي قَدْ وَ أَقْرَبُهَا كَیْفَ لِرَبِّهِ آدَمُ فَقَالَ إِيَّاَها فَأَرَاهُ[ وَ] قَالَ الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقْرَبْ لَا آدَمُ يَا لَهُ قَالَ الْجَنَّةَ ادْخُلِ آلِدَمَ

 وَ  قَالَ ِذْكرِهِمَا إِلَى وَ أَنْفُسِهِمَا إِلَى ذَلِكَ فِي اللَّهُ فَوَكَلَهُمَا نَعَمْ قَوْلِهِمَا فِي يَسْتَثْنِیَا لَمْ وَ مِنْهَا نَأْكُلُ لَا وَ نَقْرَبُهَا لَا رَبَّنَا يَا نَعَمْ زَوْجَتُهُ وَ آدَمُ فَقَالَ مِنْهَا تَأْكُلَا لَا يَعْنِي

 قَالَ  أَفْعَلَهُ أَنْ عَلَى أَقْدِرُ فَلَا أَفْعَلَهُ لَا أَنْ فِي اللَّهِ مَشِیَّةُ فَتَسْبِقَ  أَفْعَلَهُ لَا أَنْ «اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِلَّا غَدا  ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّي ءٍلِشَيْ تَقُولَنَّ ال وَ الْكِتَابِ فِي لِنَبِیِّهِ  اللَّهُ  قَالَ قَدْ

 /:qalam-yekaye.ir/al//http-68-18   .فِعْلِك فِي اللَّهِ  مَشِیَّةَ اسْتَثْنِ أَيْ نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ اللَّهُ قَالَ فَلِذَلِكَ
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و پروردگارت را »به سندهاي مختلف هم از امام باقر ع و هم از امام صادق ع در مورد این سخن خداوند عز و جل  (3

کند که خورد اما فراموش میروایت شده است که فرمودند: هنگامی که شخصی سوگند می «یاد کن هنگامی که فراموش کردي

 هرگاه که به یاد آورد استثناء کند.شاء اهلل بگوید[ ]مشيت خدا را[ استثناء کند ]= ان

  ؛4481، ص7الكافی، ج

 ؛3252ص ،2ج العياشی، تفسير

 3 56ص ،(لألشعري)النوادر

یِّ وَ ُزرَارَةَ َو  عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِمُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَِم عَنْ أَبِی جَمِيلَةَ الْمُفَضَِّل بْنِ صَالِحٍ

 قَالَ  وَ اذْکُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ  فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

                                                      
 . در كافي عالوه بر اين حديث، در همین صفحه و صفحه بعد اين احاديث را هم آورده است: 1

 أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ  حُمْرَانَ بْنِ  حَمْزَةَ عَنْ رِئَابٍ ابْنِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ  عَنِ جَمِیعا  مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ زِيَادٍ  بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .اللَّهُ شَاءَ إِنْ فَقُلْ تَسْتَثْنِ  لَمْ  أَنَّكَ ذَكَرْتَ  فَإِذَا كَذَا وَ كَذَا أَفْعَلُ  لَا اللَّهِ  وَ قُلْتَ إِذَا الْیَمِینِ  فِي ذَلِكَ  قَالَ  نَسِیتَ  إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ  جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  عَنْ  ع اللَّهِ  عَبْدِ

 لِلْعَبْدِ : قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ أَوْ الْقَلَانِسِيِّ حُسَیْنٍ عَنْ عِیسَى بْنِ  حَمَّادِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .نَسِيَ إِذَا يَوْما  أَرْبَعِینَ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ فِیمَا الْیَمِینِ فِي يَسْتَثْنِيَ أَنْ

 .كَفَّارَةَ لَا وَ حِنْثَ فَلَا ینٍيَمِ فِي اسْتَثْنَى مَنِ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّكُونِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 مَتَى الْیَمِینِ فِي الِاسْتِثْنَاءُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْقَدَّاحِ ابْنِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 . نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ الْآيَةَ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ صَبَاحا  أَرْبَعِینَ بَعْدَ كَانَ إِنْ وَ ذَكَرَ مَا

 .عَلَانِیَة  فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَة  حَلَفَ مَنْ وَ سِرّا  فَلْیَسْتَثْنِ سِرّا  حَلَفَ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّكُونِيِّ عَنِ بِإِسْنَادِهِ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٌّ

 إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ زُرَارَةَ بْنِ الْحُسَیْنِ  عَنِ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 .ذَكَرْتَ إِذَا فَاسْتَثْنِ تَسْتَثْنِيَ أَنْ نَسِیتَ وَ يَمِینٍ عَلَى حَلَفْتَ إِذَا فَقَالَ  نَسِیتَ
شان . در تفسیر عیاشي بعد از ذكر اين حديث )البته بدون ذكر حلبي(، احاديث زير را كه به لحاظ مضمون مشابه آن است اما عبارات و سند 2

 متفاوت است نیز ذكر كرده است:

 إِلَّا تَقُولَ أَنْ  نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ  اذْكُرْ وَ اللَّهُ يَشاءَ َأنْ إِلَّا غَدا  ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّي ءٍلِشَيْ تَقُولَنَّ ال وَ قَوْلِهِ ِفي ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبي عَنْ مَیْمُونٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ رِوَايَةِ فِي

 .نَسِيَ إِذَا يَوْما   أَرْبَعِینَ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ مَا الْیَمِینِ فِي الِاسْتِثْنَاءُ فَلِلْعَبْدِ الْأَرْبَعِینَ بَعْدِ مِنْ

 .تَذْكُرُ  حِینَ فَاسْتَثْنِ  بَعْدُ ذَكَرْتَ ثُمَّ تَسْتَثْنِيَ أَنْ فَقَالَ نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ  عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ حُمْرَانَ بْنُ حَمْزَةُ عن

 .َذكَرَ إِذَا فَلْیَقُلْهَا اللَّهُ شَاءَ إِنْ يَقُولَ أَنْ فَیَنْسَى يَحْلِفُ الرَّجُلُ هُوَ قَالَ نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ اللَّهِ  قَوْلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 وَ  ءِالشَّيْ عَلَى يَحْلِفُ الرَّجُلُ هُوَ  قَالَ اللَّهُ  يَشاءَ أَنْ إِلَّا غَدا  ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّي ءٍلِشَيْ تَقُولَنَّ ال وَ  اللَّهِ قَوْلِ  عَنْ  سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ

 . نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ اذُْكرْ وَ قَوْلِهِ  عَنْ غَدٍ بَعْدَ أَوْ غَدا  كَذَا وَ كَذَا لَأَفْعَلَنَّ فَیَقُولَنَّ يَسْتَثْنِيَ أَنْ يَنْسَى

 .تَذْكُرُ حِینَ فَاسْتَثْنِهِ بَعْدُ  ذَكَرْتَ ثُمَّ نَاسِیا  حَلَفْتَ إِذَا قَالَ نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ اللَّهِ  قَوْلِ عَنْ  سَأَلْتُهُ: قَالَ حُمْرَانَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ

 رَبَّكَ اذْكُرْ وَ الْآيَةَ  هَذِهِ تَلَا ثُمَّ صَبَاحا   أَرْبَعِینَ بَعْدَ كَانَ إِنْ وَ ذَكَرَ مَا مَتَى الْیَمِینِ فِي الِاسْتِثْنَاءُ: قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ  عَنْ الْقَدَّاحِ عَنِ

 نَسِیت إِذا
 . وي اين را فقط از محمد بن مسلم؛ و البته از هر دو امام آورده است. 3



144 

 إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرَ.

 

اي بنویسند. نوشتند و بر ایشان عرضه کردند و ده است که امام صادق ع براي انجام کاري فرمود که نوشته( روایت ش4

ننوشته بودند[. فرمود: چگونه اميد دارید که این کار به پایان برسد در حالی « شاءاهللان»در آن استثنا ]از مشيت خدا[ نبود ]= 

 اید، استثناء کنيد.ه کنيد: هرجایی که در آن استثناء نكردهکه در آن استثناء ]از مشيت خدا[ نيست؟ نگا

 673، ص2الكافی، ج

 الَ:قَ حَكِيم بْنِ مُرَازِمِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

عَلَيْهِ وَ لَمْ یَكُنْ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ کَيْفَ رَجَوْتُمْ أَنْ یَتِمَّ هَذَا وَ لَيْسَ فِيهِ أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِكِتَابٍ فِی حَاجَةٍ فَكُتِبَ ثُمَّ عُرِضَ 

 1اسْتِثْنَاءٌ انْظُرُوا کُلَّ مَوْضِعٍ لَا یَكُونُ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَاسْتَثْنُوا فِيهِ.

 

گوید ع گفته شد: فالنی درباره مشيت ]خدا[ سخن می ( از امام صادق ع از پدرشان روایت شده است که به اميرالمومنين5

]= ادعاهایی دارد[. فرمودند: وي را نزد من بخوانيد. چنين کردند و او آمد. اميرالمومنين ع فرمود: اي بنده خدا! خداوند تو را 

 خواستی؟خواست ]مشيت کرده بود[ آفرید یا براي آنچه تو میبراي آنچه می

 خواست.گفت: براي آنچه او می

 فرمود: مریضت کرد، هنگامی که خواست یا هنگامی که تو خواستی؟

 گفت: هنگامی که خواست.

 فرمود: شفایت داد، هنگامی که خواست یا هنگامی که تو خواستی؟

 گفت: هنگامی که خواست.

 خواست یا در آن جایی که تو خواستی؟ فرمود: واردت کرد در آن جایی که

 گفت: در جایی که خواست.

 زدم!گفتی آنچه چشمانت در آن جاي گرفته را میميرالمومنين ع فرمود: اگر غير از این میا

 337ص ،(للصدوق) التوحيد

 عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ  رَحِمَهُ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع أَبِيهِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْقَدَّاحِ مَيْمُونٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ اللَّهِ

                                                      
 گذشت: 484آمده كه به مضمون فوق نزديك است و قبل در جلسه  282ص ،8ج األحكام، تهذيب ؛57ص ،(لألشعري)اين روايت در النوادر 1

 لَهُمْ  يَخْرُجُ مَا وَ الْعِیَالِ  أَرْزَاقُ فِیهِ لِعَمِّهِ كِتَابٌ فِیهِ  لَوْحا   فَتَنَاوَلَ الْعُمْرَةَ يُرِيدُ هُوَ وَ[ مُعَتِّبٍ] زَيْدٍ  مَنْزِلِ إِلَى يَوْما  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو دَخَلَ : قَالَ  مٌمُرَازِ لِي رَوَى

 إِنْ  اسْمٍ كُلِّ فِي فِیهِ أَلْحِقْ  فَقَالَ  بِالدَّوَاةِ دَعَا ثُمَّ يُتِمُّ أَنَّهُ ظَنَّ  كَیْفَ فِیهِ  يَسْتَثْنِ لَمْ وَ الْكِتَابَ هَذَا كَتَبَ  مَنْ  لَهُ  فَقَالَ اسْتِثْنَاءٌ  فِیهِ  لَیْسَ  وَ  فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ  لِفُلَانٍ فِیهِ  فَإِذَا

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-18 . تَعَالَى اللَّهُ شَاءَ
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 لِمَا َقالَ شِئْتَ لِمَا أَوْ شَاءَ لِمَا اللَّهُ خَلَقَكَ اللَّهِ عَبْدَ یَا فَقَالَ لَهُ فَدُعِیَ قَالَ لِی ادْعُهُ فَقَالَ الْمَشِيَّةِ فِی یَتَكَلَّمُ َرجُلًا إِنَّ ع لِعَلِیٍّ قِيلَ

 أَوْ  شَاءَ حَيْثُ فَيُدْخِلُكَ قَالَ شَاءَ إِذَا قَالَ شِئْتَ إِذَا أَوْ شَاءَ إِذَا فَيَشْفِيكَ قَالَ شَاءَ إِذَا قَالَ شِئْتَ إِذَا أَوْ شَاءَ  إِذَا فَيُمْرِضُكَ قَالَ شَاءَ

 .عَيْنَاكَ  فِيهِ الَّذِي لَضَرَبْتُ هَذَا غَيْرَ  قُلْتَ لَوْ لَهُ ع عَلِیٌّ فَقَالَ قَالَ شَاءَ حَيْثُ قَالَ شِئْتَ حَيْثُ

 

 گوید: ( عبداهلل بن ميمون قداح می6

و اميه بر امام صادق ع یا امام باقر ع وارد شد؛ ما بر جان ایشان ترسيدیم و گفتيم کاش مخفی شوید! یكی از پيروان بنی

گفتيم او اینجا نيست. فرمود: خير، بگذارید بياید، که رسول اهلل ص فرمودند: همانا خداوند عز و جل نزد زبان هر گوینده و 

تواند بگوید مگر آنچه خدا بخواهد؛ و این که دست برد حضور دارد؛ پس این گوینده نمیدست هر کسی که دست به کاري می

به سمت آن کار ببرد مگر بدانچه خدا بخواهد. پس او بر ایشان وارد شد و از اموري سوال  تواند دستش رازند نمیبه کاري می

 کرد و ایمان آورد و رفت.

 337ص ،(للصدوق) التوحيد

 عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ صَّفَّارُال الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ  رَحِمَهُ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :قَالَ الْقَدَّاح مَيْمُونٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ اللَّهِ

 قَالَ هَاهُنَا هُوَ لَيْسَ قُلْنَا وَ تَوَارَیْتَ لَوْ  لَهُ فَقُلْنَا عَلَيْهِ فَخِفْنَا أُمَيَّةَ بَنِی أَتْبَاعِ مِنْ رَجُلٌ ع جَعْفَرٍ أَبِی أَوْ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَلَى دَخَلَ

 مَا إِلَّا یَقُولَ أَنْ  یَسْتَطِيعُ لَا الْقَائِلُ فَهَذَا بَاسِطٍ کُلِّ یَدِ  وَ  قَائِلٍ کُلِّ لِسَانِ عِنْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ  فَإِنَّ لَهُ  ائْذَنُوا بَلِ

 1.ذَهَبَ وَ بِهَا آمَنَ وَ أَشْيَاءَ عَنْ فَسَأَلَهُ عَلَيْهِ فَدَخَلَ اللَّهُ شَاءَ  بِمَا إِلَّا یَدَهُ یَبْسُطَ أَنْ یَسْتَطِيعُ لَا الْبَاسِطُ هَذَا وَ اللَّهُ شَاءَ

                                                      
 . در همین منبع اين احاديث هم آمده كه به موضوع مرتبط است و براي رعايت اختصار از ذكر آنها در متن صرف نظر شد: 1

 بْنِ  مَرْوَانَ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْهَمْدَانِيُّ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ حْمَدُأَ حَدَّثَنَا قَالَ  الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 يَكُونُ لَا وَ أُرِيدُ وَ تُرِيدُ دَاوُدُ يَا ع دَاوُدَ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْخَفَّافِ سَعْدٍ عَنْ صَفِیَّةَ أَبِي بْنِ ثَابِتِ عَنْ مُسْلِمٍ

آمده بود:  486)اين حديث قبال در جلسه أُرِيدُ مَا إِلَّا يَكُونُ لَا ثُمَّ تُرِيدُ  فِیمَا أَتْعَبْتُكَ أُرِيدُ  لِمَا تُسْلِمْ  لَمْ  إِنْ وَ تُرِيدُ  مَا أَعْطَیْتُكَ أُرِيدُ  لِمَا أَسْلَمْتَ فَإِنْ أُرِيدُ  مَا إِلَّا

20-68-qalam-http://yekaye.ir/al/  

 بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ  حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 ابْنَ  يَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ  قَالَ  اكْتُبْ لِي فَقَالَ  بِاالسْتِطَاعَةِ بَعْضُهُمْ وَ بْرِ بِالْجَ يَقُولُونَ بَعْضُهُمْ أَصْحَابَنَا إِنَّ لَهُ  قُلْتُ: قَالَ ع الرِّضَا الْحَسَنِ  أَبِي عَنْ  الْبَزَنْطِيِّ نَصْرٍ أَبِي

 مِنْ  أَصابَكَ ما -قَوِيّا  بَصِیرا  سَمِیعا  جَعَلْتُكَ مَعْصَِیتِي عَلَى قَوِيتَ بِنِعْمَتِي وَ فَرَائِضِي إِلَيَّ أَدَّيْتَ بِقُوَّتِي وَ تَشَاءُ مَا لِنَفْسِكَ تَشَاءُ الَّذِي أَنْتَ كُنْتَ بِمَشِیَّتِي آدَمَ

 يُسْئَلُونَ  هُمْ وَ أَفْعَلُ  عَمَّا أُسْأَلُ لَا أَنِّي ذَلِكَ  وَ مِنِّي بِسَیِّئَاتِكَ أَوْلَى أَنْتَ وَ مِنْكَ بِحَسَنَاتِكَ أَوْلَى أَنَا ذَلِكَ  وَ نَفْسِكَ  فَمِنْ  سَیِّئَةٍ مِنْ  أَصابَكَ ما وَ  اللَّهِ فَمِنَ  حَسَنَةٍ 

 (338ص ،(للصدوق) التوحید. ) تُرِيدُ ءٍشَيْ كُلَّ لَكَ نَظَمْتُ قَدْ

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْعَرْزَمِيِّ عَنِ بَشِیرٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا

 جِئْتُ  قَالَ لَكَ مَا قَنْبَرُ ايَ فَقَالَ  لَیْلَةٍ ذَاتَ فَرَآهُ بِالسَّیْفِ أَثَرِهِ عَلَى خَرَجَ ع عَلِيٌّ خَرَجَ فَإِذَا شَدِيدا  حُبّا  ع عَلِیّا  يُحِبُّ كَانَ وَ قَنْبَرُ اسْمُهُ غُلَامٌ ع لِعَلِيٍّ كَانَ: قَالَ

 الْأَرْضِ  أَهْلِ مِنْ بَلْ لَا قَالَ الْأَرْضِ أَهْلِ  مِنْ أَمْ تَحْرُسُنِي السَّمَاءِ أَهْلِ مِنْ أَ وَيْحَكَ قَالَ عَلَیْكَ فَخِفْتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا تَرَاهُمْ كَمَا النَّاسَ فَإِنَّ خَلْفَكَ لِأَمْشِيَ

 (339-338ص ،(للصدوق) التوحید. )فَرَجَعَ فَارْجِعْ السَّمَاءِ مِنَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا شَیْئا  لِي يَسْتَطِیعُونَ لَا الْأَرْضِ أَهْلَ إِنَّ قَالَ
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 تدبر

توجه به قاعده استثناي از چه چيزي است نظرات متعددي بيان شده است؛ که با « مگر خدا بخواهد»درباره اینكه استثناء 

 آوریم.تواند مد نظر بوده باشد؛ از این رو، آنها را به تفكيك میامكان استفاده از یك لفظ در چند معنا همه آنها می

 «اللَّهُ یَشاءَ أَنْ ؛ إِالَّءٍ إِنِّی فاِعلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ( »1

 هيچ استقاللی براي خودت معتقد مباش:

ات را مالزم بدانی با مشيت خدا، که اگر خدا گفته آنكه مگر آنم، دهندهانجام حتما فردا من که مگو رديمو هيچ براي

 1(271، ص13بخواهد انجامش خواهی داد و اگر نخواهد، نخواهی توانست که انجامش دهی. )الميزان، ج

                                                      
 أَحْمَدَ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ جَمِیعا  إِدْرِيسَ بْنُ أَحْمَدُ وَ الْعَطَّارُ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 عَنْ  سَعْدَانَ بْنِ  خَالِدِ  عَنْ يَزِيدَ  بْنِ ثَوْرِ  عَنْ  الشَّعِیرِيِّ زِيَادٍ  أَبِي بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ  يَزِيدَ بْنُ  يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْأَشْعَرِيِّ  عِمْرَانَ بْنِ يَحْیَى بْنِ

 اتَّقَى وَ آمَنَ لِمَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ ادَةِبِالسَّعَ وَ الرُّسُلِ تَصْدِيقِ وَ الْكِتَابِ بِتَحْقِیقِ الْقَدَرُ مَضَى وَ الْقَلَمُ جَفَّ وَ  الْعِلْمُ سَبَقَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ جَبَلٍ بْنِ مُعَاذِ

 ابْنَ  يَا يَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ حَدِيثِي أَرْوِي اللَّهِ  عَنِ  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ الْمُشْرِكِینَ مِنَ بَرَاءَتِهِ وَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهِ بِوَلَايَةِ  وَ كَفَرَ  وَ  كَذَّبَ لِمَنْ بِالشَّقاءِ وَ

 وَ  بِعِصْمَتِي وَ  مَعْصِیَتِي عَلَى قَوِيتَ عَلَیْكَ نِعْمَتِي بِفَضْلِ وَ تُرِيدُ مَا لِنَفْسِكَ تُرِيدُ الَّذِي أَنْتَ كُنْتَ بِإِرَادَتِي وَ تَشَاءُ مَا لِنَفْسِكَ تَشَاءُ الَّذِي أَْنتَ كُنْتَ بِمَشِیَّتِي آدَمَ

 جَزَاء   جَنَیْتَ بِمَا إِلَیْكَ  مِنِّي الشَّرُّ وَ بَدَاء  أَولَیْتُ بِمَا إِلَیْكَ  مِنِّي فَالْخَیْرُ مِنِّي بِسَیِّئَاتِكَ  أَوْلَى أَنْتَ وَ مِنْكَ  بِحَسَنَاتِكَ أَوْلَى فَأَنَا فَرَائِضِي إِلَيَّ أَدَّيْتَ عَافِیَتِي وَ عَوْنِي

 الْخَیْرِ  جَزَاءُ لَكَ وَ  بِالْعِصْیَانِ عَلَیْكَ السَّبِیلُ لِيَ وَ بِالْبَیَانِ عَلَیْكَ الْحُجَّةُ وَ الْحَمْدُ فَلِيَ رَحْمَتِي مِنْ قَنَطْتَ  بِي ظَنِّكَ  بِسُوءِ وَ طَاعَِتي َلىعَ قَوِيتَ إِلَیْكَ بِإِحْسَانِي وَ

 لِنَفْسِي رَضِیتُ  نَفْسِكَ  عَلَى بِهِ أَقْرَرْتَ مَا إِلَّا الْأَمَانَةِ مِنَ أُحَمِّلْكَ لَمْ وَ طَاقَتِكَ فَوْقَ أُكَلِّفْكَ لَمْ وَ عِزَّتِكَ عِنْدَ آخُذْكَ لَمْ وَ  تَحْذِيرَكَ أَدَعْ لَمْ بِالْإِحْسَانِ عِنْدِي

 (344-343ص ،(للصدوق) التوحید. )مِنِّي لِنَفْسِكَ رَضِیتَ مَا مِنْكَ

 :است كرده روايت هم زير سند با مختصرتر اندكي را فوق روايت همین وي

 بْنُ مُحَمَّدُ مَنْصُورٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الْبَرْذَعِيُّ سَعْدَوَيْهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مَكِّيُّ حَدَّثَنَا قَالَ  الْأَسْوَارِيُّ  الْأَصْبَهَانِيُّ أَحْمَدَ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا

 بْنِ هَارُونَ بْنُ الْمَلِكِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَاال  السُّورِيَانِيُ  نَصْرٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ وَ الْحَكَمِ بْنُ بِشْرُ حَدَّثَنَا قَالَ أَشْرَسَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَتَكِيُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْقَاسِمِ

 (341-340ص ،(للصدوق) التوحید. )ص النَّبِيِّ عَنِ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْبَصْرِيِّ الْحَسَنِ عَنِ  الْمُجِیبِ  بْنُ یَاثُغِ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْتَرَةَ
)كه يكي از . عالمه طباطبايي پس از توضیح فوق، اصرار دارد كه ديدگاه هاي ديگر از معناي آيه دور است؛ اما واقعا هیچ تفاوتي بین تدبر بعدي  1

 ( چنین است:274-271با نظر عالمه نیافتم. متن كالم عالمه )صكند(ديدگاههايي است كه ايشان رد مي

 ألجل أي -ءٍلِشَيْ  تَقُولَنَّ ال وَ: تقديره و األزمان، جمیع أو األحوال جمیع عن مفرغ استثناء هو و المالبسة باء تقدير على الكالم أن يظهر هنا من و

 ذلك فاعل إني: تقول بأن المشیة قولك يالبس زمان في أو حال في إال األزمنة من زمان أو األحوال من حال في غدا ذلك فاعل إني -علیه تعزم ءشي

 .فعله في اهلل أذن إن: حال أي على المعنى و أفعله ال أن اهلل يشاء أن إال أو أفعله أن اهلل شاء إن غدا

 أخرى: توجیهات فیها للمفسرين و ذيلها يؤيده و اآلية معنى في التدبر يعطیه ما هذا

 شاء إن» نقل «تقول» حذف لما و اهلل، شاء إن تقول أن إال: الكالم تقدير و االستثناء في القول بتقدير الكالم أن إال السابق المعنى هو المعنى أن منها 

 حنث أو كذب يلزمهم فال القطع حد عن يخرج حتى اللفظة بهذه به يخبرون ما يعلقوا أن لهم تعلیما و للعباد اهلل من تأديبا هذا فیكون االستقبال، لفظ إلى «اهلل

 ظاهر هو و المعنى يغیر المذكور التبديل أن على. موجب غیر من تكلف أنه فیه و .األخفش إلى منسوب الوجه و لمانع يفعلوه لم إذا

 يشاؤه ما إال غدا ذلك فاعل إني ءلشي تقولن ال المعنى و المفعول، بمعنى «اللَّهُ يَشاءَ أَنْ» إلیه المؤول المصدر أن غیر ظاهره على الكالم أن منها و

 بجواز علیه يعترض حتى للتحريم ال للتنزيه النهي و الطاعات، إال سأفعله إني ءشي في تقولن ال و: قیل فكأنه الطاعات إال يشاء ال اهلل كان إذ و يريده، و اهلل

 المعنى بهذا تعالى كالمه في المشیة يستعمل لم و علیه دلیل ال و التشريعیة اإلرادة على المشیة حمل على مبني أنه فیه و .عنه اإلخبار و المباحات على العزم
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 ر قرار گرفته است.(مد نظ« مشيت تكوینی خداوند»به عنوان « یشاء اهلل»)توجه شود در این معنا، 

 

 «اللَّهُ یَشاءَ أَنْ ؛ إِالَّءٍ إِنِّی فاِعلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ( »2

 ریزي شما افتاد، سخن شما دروغ و خالف نباشد:سعی کنيد طوري سخن بگویيد که اگر هر اتفاقی خالف برنامه

را که ممكن است تا فردا بميري یا هزار و یك مانع در مسير ؛ چآنم دهندهانجام حتما فردا من که مگو موردي هيچ براي

انجام آن کار پيدا شود؛ پس اگر خواستی در هر موردي بگویی که کاري را انجام خواهی داد، حتما سخن خود را مقيد به 

ئی، به نقل از اي پيش آمد در کالمت آن را لحاظ کرده باشی. )جباخواست خدا بكن، تا اگر هر مانعی که فكرش را نكرده

 1(711، ص6مجمع البيان، ج

آموزد تا به نحوي سخن بگوید که اگر به خاطر مانعی به تعبير دیگر، خداوند در این آیه ادب بندگی را به انسان می

مجمع عباس، به نقل از اي الزم نباشد. )ابناش عمل کند، سخنش دروغ نباشد؛ و اگر سوگند خورده، کفارهنتوانست به گفته

 2(711، ص6البيان، ج

                                                      
 شعیب قول و ،69: الكهف: «صابِرا  اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي»: لخضر موسى قول من حكى كما كالمه من مواضع في التكوينیة المشیة استثناء استعمل قد و قط

: تعالى قوله و 102: الصافات: «الصَّابِرِينَ مِنَ  اللَّهُ  شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي»: ألبیه إسماعیل قول و 27 القصص،: «الصَّالِحِینَ مِنَ  اللَّهُ  شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي»: لموسى

 أصول على مبني الوجه و ]پاسخ اين نكته را در تدبر بعد خواهیم داد[ .اآليات من ذلك غیر إلى 27: الفتح: «آمِنِینَ اللَّهُ شاءَ إِنْ الْحَرامَ الْمَسْجِدَ لَتَدْخُلُنَّ»

 .النقل و بالعقل مدفوع هو و بالطاعات، المتعلقة التشريعیة اإلرادة إال العباد أعمال في سبحانه هلل مشیة ال أن المعتزلة عند و االعتزال

 إال باستقاللي غدا ذلك فاعل إني: تقول أن هو و هكذا ءلشي تقولن ال و المعنى و تقدير، إلى حاجة غیر من القول دون الفعل من االستثناء أن منها و

 الفعل في تقل ال أن المعنى مآل و منه، أقوى دونه مانعا اهلل يبدئ أن إال للفعل مستقل فاعل العبد أن المعتزلة تقوله ما على مانع بإبداء خالفه اهلل يشاء أن

 في الفعل على تعلیقه وقع قد و الفعل، على االستثناء تعلیق عن للنهي وجه فال أتم البیان من مر بما القول دون بالفعل االستثناء تعلق أن فیه و .المعتزلة بقول

 وَ »: شعیب عن حكاية قوله و 80: األنعام: «شَیْئا  رَبِّي يَشاءَ أَنْ إِلَّا بِهِ تُشْرِكُونَ ما أَخافُ ال وَ»: إبراهیم عن حكاية كقوله أن يرده غیر من كالمه من مواضع

 اآلية فلتحمل. اآليات من ذلك غیر إلى 111: األنعام: «اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِلَّا لِیُؤْمِنُوا كانُوا ما»: قوله و ،89: األعراف: «اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِلَّا فِیها نَعُودَ أَنْ لَنا يَكُونُ ما

 .يوافقها ما على فیها نحن التي

 أي اإلذن بالمشیة المراد و تقوله، أن اهلل يشاء أن إال ذلك تقولن ال و المعنى و القول هو «يَشاءَ» مفعول أن إال األوقات أعم من االستثناء أن: منها و

 .بالمجهول تكلیفا لكان يقدر لم لو و االعالم هو و اللفظ جهة من علیه دلیل ال ءشي تقدير على مبني أنه فیه و .باإلعالم فیه لك يؤذن أن إال ذلك تقل ال

 تقولن ال: المعنى و 108: هود: «مَجْذُوذٍ غَْیرَ عَطاء  رَبُّكَ شاءَ ما إِلَّا الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فِیها خالِدِينَ»: قوله نظیر للتأبید االستثناء أن: منها و

 ينسب أن ص النبي تأمر بل مستقبلة و ماضیة أعمالهم الناس سائر إلى و ص النبي إلى تنسب التي آنفا المنقولة الكثیرة لآليات مناف أنه فیه و .أبدا ذلك

درباره اين نظر  4]در ذيل تدبر 83: الكهف: «ذِكْرا  مِنْهُ عَلَیْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ»: قوله و ،41: يونس: «عَمَلُكُمْ لَكُمْ وَ عَمَلِي لِي فَقُلْ»  :كقوله نفسه إلى أعماله

 ايشان هم توضیحي خواهم آمد[
 (711ص ،6ج البیان، مجمع از نقل به اخفش،) كندمي داللت آن بر كالم سیاق و است محذوف «تقول أن» عبارت «إلّا» از بعد ديگر، تعبیر به.  1
خواهد آمد. اما هرچه در قول اول و سوم دقت شد به نظر نیامد  3كرده است. قول دوم در تدبر  . مرحوم طبرسي در ذيل اين آيه سه قول مطرح 2

 كه اينها دو قول مستقل باشند از اين رو، آنها يكجا در همین تدبر آورده شد. متن كامل سخن ايشان چنین است:
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 مد نظر قرار گرفته است.(« مشيت تكوینی خداوند»به عنوان « یشاء اهلل»)توجه شود در این معنا نيز 

 نکته تخصصی فقهی

 هایی در مباحث مربوط به سوگند )اليمين( دارند:فقهاي شيعه و سنی به مناسبت این آیه بحث

خواهد براي انجام کاري سوگند یاد کند، ستحب است که هرکسی میاز طرفی همگی اتفاق نظر دارند که جایز، بلكه م

 اند(را به آن ضميمه کند. )برخی از اهل سنت، به دليل همين آیه، حتی این را واجب دانسته« شاءاهللان»این تعبير 

وگند بر او واجب از طرف دیگر، اختالف نظر دارند که اگر سوگندي این چنين خورد و بدان کار عمل نكرد، آیا کفاره س

شود یا خير؟ نظر اغلب فقهاي شيعه این است که اگر این عبارت را واقعا با نيت گفته و کار خود را معلق به مشيت خدا می

 3اي دارد که در تدبردانسته، رعایت سوگند بر او الزم نيست و اگر رعایت نكرد، کفاره بر او واجب نيست )البته این تبصره

اند که اگر فقط از باب تبرك گفته و واقعا نيت استثنا نكرده، باید به سوگندش اي هم اضافه کردهءاهلل(؛ و عدهشاخواهد آمد، ان

 شود.عمل کند، و اگر عمل نكرد، کفاره بر او واجب می

 ؛712ص ،6ج البيان، مجمع؛ 246-241، ص35)براي تفصيل نظرات علماي شيعه مراجعه کنيد به: جواهرالكالم، ج

 (109-106ص ،2ج ،ع البيت أهل مذهب و األربعة المذاهب على الفقهي نظرات اهل سنت به: و برا

 تحلیل نحوی چگونگی استنباط این معنا از آیه 

 اند:این عبارت را دو گونه تحليل کرده

 ،6ج البيان، مجمع از نقل به اخفش،) کندمی داللت آن بر کالم سياق و است محذوف «تقول أن» عبارت «إلّا» از بعدالف. 

 (711ص

مگر خدا »، استثناي از فاعل است؛ یعنی چنين سخنی نگو مگر در جایی که این جمله که «مگر خدا بخواهد»ب. استثناي 

 1(244ص القرآن، إعراب فی هم بگویی. )التبيان« بخواهد

                                                      
 فیه و األخفش قال اهلل شاء إن فیقول تعالى اهلل بمشیئة ذلك يقید أن إال الغد في شیئا أفعل إني يقول أن ص لنبیه تعالى اهلل من نهي أنه( أحدها)

 يعقلوا أن لهم تعلیما و للعباد اهلل من تأديبا هذا فیكون االستقبال لفظ إلى اهلل شاء إن نقل تقول حذف لما و اهلل شاء إن تقول أن إال تقديره و القول إضمار

 أَنْ » قوله أن( ثانیها و) عباس ابن قول معنى هذا و لمانع ذلك يفعلوا لم إذا حنث أو كذب يلزمهم فال القطع حد عن يخرج حتى اللفظة بهذه به يخبرون ما

 الظاهر يطابق حسن وجه هذا و الفراء عن اهلل مشیة إال غدا شیئا فاعل إني تقولن ال و تقديره و ظاهره على به تعلق بما تعلق و المصدر بمعنى «اللَّهُ يَشاءَ

 تقل ال قال فكأنه الطاعات إال يشاء ال تعالى اهلل كان إذا و يريده و اهلل يشاء ما إال أفعل إني تقل ال و معناه و محذوف على الكالم بناء إلى فیه يحتاج ال و

 بداللة تحريم نهي ال تنزيه نهي النهي هذا ألن تعالى اهلل يشاءوها ال التي المباحات من يفعل عما األخبار جواز هذا على يطعن ال و الطاعات إال أفعل إني

 مخبره يوجد فال به أخبر ما يفعل أن قبل االخترام يجوز هو و غدا سأفعل اإلنسان يقول أن عن نهى أنه( ثالثها و) خالف بال يأثم لم ذلك يقل لم لو أنه

 يسلم فال ذلك في هو له يبدو بأن و العجز و المرض نحو تعالى اهلل فعل من ءشي بحدوث مخبره يوجد ال أن أيضا يأمن ال و كذب فهو به أخبر ما على

 شاء إن تعالى اهلل ألن كذبا هذا خبره يكون أن من أمن اهلل شاء إن المسجد إلى غدا صائر إني قال فإذا تعالى اهلل ذكره الذي باالستثناء إال الكذب من خبره

 ما يوجد لم ألنه المسجد إلى منه المصیر يوجد لم إن و كذبا هذا خبره يكون فال محالة ال منه إلیه المصیر حصل غدا المسجد إلى المصیر إلى يلجئه أن

 الجبائي عن تعالى اهلل مشیئة من ذلك في استثناه
 .اهلل شاء إن قول به تقرن حتى غدا فاعل إنى تقولنّ  ال أي فاعل من هو -الثاني ... و:أوجه ثالثة منه المستثنى في: اللَّهُ يَشاءَ أَنْ . إِلَّا 1
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 « اللَّهُإِلَّا أَنْ یَشاءَ ؛ءٍ إِنِّی فاِعلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ»( 3

 خواهد و بدان دستور داده، عمل کنيد:سعی کنيد بنا بر این بگذارید که همواره و همواره به آنچه خدا می

را که خدا بخواهد؛ یعنی فقط در مواردي که خدا  آنچه ؛ مگرآنم دهندهانجام حتما فردا من که مگو موردي هيچ براي

خواهد و به انجام کاري دستور داده، هيچ اشكالی ندارد که بگویيد که من حتما انجام دهنده آن کار هستم. )فراء، چيزي را می

 (711، ص6مجمع البيان، جبه نقل از 

 نکته تخصصی فقهی

گفت و واقعا موضوع خود را مشروط به مشيت خدا « شاءاهللان»ت بيان شد که اگر کسی سوگندي خورد و با ني 2در تدبر

 اند که:دانست، رعایت سوگند بر او واجب نيست. بسياري از فقها در اینجا قيدي افزوده

دانيم حتما مگر اینكه سوگند به انجام کار واجب یا مستحب، و ترك کار حرام یا مكروهی خورده باشد؛ چرا که که می

 (242ص ،35ج جواهرالكالم،خواهد. )اري را میخداوند چنين ک

 1مد نظر قرار گرفته است.(« مشيت تشریعی خداوند»به عنوان « یشاء اهلل»)توجه شود در این معنا، 

                                                      
در قرآن كريم هیچگاه به معناي مشیت تشريعي به كار نرفته است؛ در حالي كه به « يشاء اهلل». عالمه طباطبايي در اين معنا مناقشه كرده است كه  1

ر معنايي داللت كند ولو در موارد اي برسد اشكال ايشان هم به لحاظ كبروي و هم به لحاظ صغروي وارد نباشد؛ زيرا به لحاظ كبروي، اگر كلمهنظر مي

شود كه در مورد خاصي به كار نرود بويژه كه در روايات مكرر در اين معنا به كار رفته است؛ و به ديگر قرآن در اين معنا به كار نرفته باشد دلیل نمي

رسد استفاده شده؛ اما به نظر مي« يأذن اهلل»از تعبیر  لحاظ صغروي هم بايد گفت اگرچه غالبا در قرآن كريم همین طور است و غالبا براي مشیت تشريعي

 رَسُوال   يُرْسِلَ أَوْ حِجابٍ وَراءِ مِنْ أَوْ وَحْیا  إِالَّ اللَّهُ يُكَلِّمَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كانَ ما وَ( 39رعد/) الْكِتابِ ُأمُّ عِنْدَهُ وَ يُثْبِتُ وَ يَشاءُ ما اللَّهُ يَمْحُوادر برخي آيات مانند: 

( اينكه معناي مشیت تشريعي مد نظر باشد بعید از ذهن نباشد؛ وچنانكه خود ايشان در مورد آيه اول 51شوري/) حَكیمٌ عَلِيٌّ إِنَّهُ يَشاءُ ما بِإِذْنِهِ فَیُوحِيَ

 (. 377ص ،11ج المیزان،شود )اصرار دارند كه اين آيه عام است و همه امور تكويني و تشريعي را شامل مي
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 تحلیل نحوی چگونگی استنباط این معنا از آیه

أنِ مصدري « یَشاءَ اللَّهُ  أن»در « نْأَ»، استثناي از نهی )التقولنّ: نگو( است؛ و حرف «مگر خدا بخواهد»در این حالت استثناي 

شود، یعنی: در هيچ موردي ادعاي انجام کاري نكن مگر در جایی که مشيه اهلل می« مشية اهلل»است و این عبارت به معناي 

 (4712ص ،2ج ؛ الكشاف،2441ص القرآن، إعراب فی )خواست خدا( باشد و خداوند به تو اجازه چنين سخنی داده باشد )التبيان

 

 «إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ ؛ءٍ إِنِّی فاِعلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ»( 4

« اللَّهُ  یَشاءَ أَنْ إِلَّا فِيها نَعُودَ أَنْ لَنا یَكُونُ  ما وَ»در این آیه شبيه کاربرد این تعبير در آیه « اال ان یشاء اهلل»ممكن است تعبير 

 ،2ج نفی ابدي است؛ یعنی تاکيد بر اینكه هيچگاه من فاعل قطعی کارهاي خود نيستم )الكشاف،( باشد که منظور 89)اعراف/

 3 و همواره اراده من مشروط به مشيت خداوند است. (715ص

خواهند که از دینشان و از پرستش خداي واحد دست بردارند و سوره اعراف، کافران از شعيب و یارانش می 89)در آیه

دانيم که هيچگاه خداوند چنين چيزي گردیم مگر اینكه خدا بخواهد؛ و میگویند هرگز برنمیردند، آنها میپرستی برگبه بت

 نخواهد خواست(

 

 «اللَّهُ یَشاءَ أَنْ ؛ إِالَّءٍ إِنِّی فاِعلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ( »5

                                                      
 .القول في لك يؤذن أن إال غدا أفعل تقولنّ ال: المعنى و النهى من هو -أحدها :أوجه ثالثة منه المستثنى في: اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِلَّا.  1

اي آيه عنحالت دومي كه وي برشمرده در تدبر قبل آمد. وي حالت نحوي سوم را اين دانسته كه استثناء را استثناي منقطع بدانیم اما درباره اينكه م

 (.منقطع أنه -الثالث ودر اين صورت چگونه خواهد بود توضیحي نداده است. )

سه حالت مطرح شده است كه حاالت اول و دوم آن در  106ص ،2ج السالم، علیهم البیت أهل مذهب و األربعة المذاهب على همچنین در الفقه

 باشد نیافتیم:متن گذشت و تصويري از حالت سوم )كه در اين آيه به معناي تأبید )ابدي بودن( 

 ال و: معناه يكون أن: األوّل:احتماالت ففیه «نَسِیتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ اللّهُ يَشاءَ أَنْ إِلّا* غَدا  ذلِكَ فاعِلٌ ِإنِّي ءٍلِشَيْ تَقُولَنَّ ال وَ»: جلّ و عزّ  قوله أمّا و

 بمشیئة متلبّسا  إلّا يعني الحال، موضع في هو و اللّه بمشیئة إلّا تقولنّه ال و: معناه يكون أن: الثاني.لك يأذن بأن تقوله أن اللّه يشاء أن إلّا القول ذلك تقولنّ

 يَشاءَ  أَنْ إِلّا فِیها نَعُودَ أَنْ لَنا يَكُونُ ما وَ»: تعالى قوله مثل أبدا  تقولنّه ال و: قیل كأنّه التأبید، بمعنى( اللّه شاء إن) يكون أن: الثالث.اللّه شاء إن: قائل ا تعالى اللّه

 اللّه يشاء لن ممّا ملّتهم في عودهم ألنّ ؛«اللّهُ
 اللّه، يشاء بأن إال تقولنه ال و: الثاني و. فیه لك يأذن بأن تقوله، أن اللّه يشاء أن إال القول ذلك تقولنّ ال و: أحدهما وجهین، على بالنهى تعلقه . و 2

 اللّه شاء إن :قائال اللّه بمشیئة ملتبسا إال: يعنى الحال، موضع في هو و اللّه، بمشیئة إال: أى
 يَشاءَ أَنْ إِلَّا فِیها نَعُودَ أَنْ لَنا يَكُونُ ما وَ قوله نحوه و. أبدا تقولنه ال و قیل كأنه تأبید، كلمة معنى في اللَّهُ يَشاءَ أَنْ يكون أن: هو و ثالث، وجه فیه و.  3

 .اللّه يشاءه لن مما ملتهم في عودهم ألن اللَّهُ

فت كرده و با توجه به اينكه زمخشري اشعري بوده و ظاهر نظريه اشاعره اين است كه منكر اراده انسان هستند، عالمه طباطبايي با اين ديدگاه مخال

رسد اين معنا تالزم منطقي با نفي مطلق اراده انسان نداشته تاكید كرده كه در آيات بسیاري كار انسانها به خودشان نسبت داده شده است. اما به نظر مي

 ده شود.ايم مانع شويم كه از اينكه چنین برداشتي از توضیح فوق داباشد، و از اين رو با افزودن مطلب داخل كروشه، كوشیده
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شاءاهلل همراه کاري انجام دهد، خوب است آن را با ان اي نزدیك یا دورگيرد که در آیندههروقت انسان تصميم قطعی می

 سازد، بدین نيت که خداوند هم زمينه انجام آن را مهيا سازد. 

 1نقل شده است.( 713-712ص ،6ج البيان، مجمع)اقتباس از تحليل سيد مرتضی که در 

 ثمره اخالقی

شاءاهلل تدریجا دیگر گناه و شاءاهلل همراه سازیم، انبا انخواهيم انجام دهيم آن را اگر خود را مقيد کنيم که هر کاري می

شاءاهلل گوید که انحتی کار مكروهی مرتكب نخواهيم شد و جز کار خوب از ما سر نخواهد زد، زیرا انسان عاقل هيچگاه نمی

 فالن گناه یا فالن کار مكروه را انجام خواهم داد!

 

 «نَسيتَ إِذا رَبَّكَ اذْکُرْ وَ اللَّهُ یَشاءَ أَنْ ؛ إِالَّاِعلٌ ذلِكَ غَداًءٍ إِنِّی فوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ( »6

شاءاهلل: اگر ان»دهيم، آن را مشروط کنيم به مشيت خداوند و بگویيم همواره بكوشيم که هر کاري که وعده انجامش را می

یادمان باشد که اگر او نخواهد این کار ما انجام  و هرگاه که فراموش کردیم، بالفاصله خدا را به یاد آوریم و«. خدا بخواهد

 نخواهد شد.

                                                      
 سائر و العتاق و الطالق و اإليمان في يدخل فقد مختلفة وجوها الكالم على الداخل لالستثناء أن اعلم روحه اهلل قدس المرتضى األجل السید . قال 1

 ال كأنه به يتكلم ما يصیر لذلك و به يلزم ما لزوم من المنع و الكالم إمضاء عن التوقف اقتضى ذلك في دخل فإذا األخبار من مجراها يجري ما و العقود

 كالمه يكون أن من االستثناء بهذا لیخرج تعالى اهلل شاء إن الدار دخلت قد فیقول الماضي في اإلنسان يستثني أن الوجه هذا على يصح لذلك و له حكم

 هذا و فیها ذلك يصح ال المعاصي و تعالى اهلل إلى االنقطاع إظهار فیه ألن الوجه هذا على المعاصي في دخوله يصح لم إنما و حكم به يلزم أو قاطعا خبرا

 القائل قول جرى لهذا و بالطاعات يختص الوجه هذا و التسهیل و اللطف به يراد و الكالم في االستثناء يدخل قد و اآلية تأويل يحتمله ما أحد الوجه

 يجب لم الوجه هذا الحالف قصد متى و سهله و فیه تعالى اهلل لطف إن فاعل إني يقول أن مجرى اهلل شاء إن غدا ألصلین أو الدين من علي ما غدا ألقضین

 يختص ألنه اآلية في يقال أن يصح ال الوجه هذا و له لطف ال ألنه فیه يلطف لم أنه علمنا يقع لم إذا ألنه كاذبا أو حانثا يكون أن الفعل منه يقع لم إذا

 في االستثناء يدخل قد و قبیحا يكن لم فعل كل في تضمنه ما استثناء حسن على المسلمین إجماع بداللة قبیحا يكن لم ما كل تتناول اآلية و الطاعات

 و اآلية في يمكن الوجه هذا و المباحات في دخل إذا المراد هو هذا و األحوال من علیه هو ما على البقاء و التخلیة و اإلقدار و التسهیل به يراد و الكالم

 ءشي إلى به يقصد أن غیر من تعالى اهلل إلى االنقطاع الغرض يكون بل ذكره المتقدم من ءشي به يرد لم إن و الكالم في المشیئة استثناء الكالم في يدخل قد

 اهلل إلى انقطاعي مع مرادي إلى وصلت أن كذا ألفعلن قال كأنه الحكم في ألنه صادقا أو كاذبا كونه في به معتد غیر االستثناء هذا يكون و الوجوه هذه من

 يسأل يزال ال التي المسألة عن الجواب به عرف الكالم من ذكرناه ما جملة تؤمل متى و اآلية في يمكن أيضا الوجه هذا و إلیه الحاجة إظهاري و تعالى

 اهلل و به طالبه و لغیره الدين علیه قال إذا لوجب المعاصي دون األفعال من الطاعات يريد إنما تعالى اهلل كان لو قولهم من العدل خالف إلى يذهب من عنها

 به تلزمه أن يجب لكان و يقع لم كأن إن و عندكم منه ذلك شاء قد تعالى اهلل ألن يفعل لم إذا حانثا أو كاذبا يكون أن اهلل شاء إن غدا حقك ألعطینك

 و حانثا يكون يعطه لم و فقام زيد قام إن غدا حقك ألعطینك اهلل و قال لو أنه كما حانثا كونه من يخرجه ال و يمینه في االستثناء هذا يؤثر ال أن و الكفارة

 عنه اهلل رضي كالمه انتهى اإلجماع من خروج الحنث التزلل في
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اند اگر ان شاءاهلل نگفتی و در نظر نگرفتی که کارت مشروط به اي مهم بوده که در روایات گفتهاندازهاین به یاد آوردن به

 سال گذشته باشد )الكافی، ( حتی اگر چهل روز یا حتی یك3شاءاهلل بگو )حدیثخواست خداست، هر وقت که به یادت آمد ان

 (325ص ،2ج العياشی، تفسير ؛ 448ص ،7ج

 تذکر

خواهند هشدار دهند اي صرفا به یك لقلقه زبان نيست، بلكه میتوصيه به گفتن ان شاءاهلل حتی بعد از یك سال، توصيه

است توجه کن و براي تثبيت این توجه، اي به اینكه کارت به مشيت خدا وابسته که هر زمان که یادت آمد که ان شاء اهلل نگفته

 ان شاءاهلل بگو.

 

 «نَسيتَ إِذا رَبَّكَ اذْکُرْ وَ( »7

 یك انسان مومن همواره به یاد خداست؛ پس هر گاه که فراموش کردي دوباره خدایت را یاد کن؛

 چرا که،

 (159ص ،7ج نور، )تفسير «.است الزم هارفته دست از جبران»

 تذکر اخالقی

 خدا صرفا فراموشی در حافظه نيست؛ بلكه مهمترین عرصه فراموشی خدا، عرصه ورود در گناه است؛فراموشی 

 تواند گناه بكند مگر اینكه یا خود خدا را فراموش کند و یا صفاتش را !و انسان نمی

ا نادیده بگيرد کند برخی از صفات خدا ریعنی اگر هم توجه کند که خدا حاضر و ناظر است، با انواع توجيهات سعی می

 و از صفحه ذهنش پاك کند؛ مانند:

 گزاري دارد، نه کفران؛رحمانيت و لطف شدید او به خود، که اقتضاي سپاس

 مالك یوم الدین بودن خدا، که در عرصه محشر حسابرسی خواهد کرد؛

 عادل و حاکم بودن خدا، که گناه را جزا خواهد داد؛

 و ...

 سریع به یاد آوریم و به درگاهش توبه کنيم که از خدا جز به خدا پناه نتوان برد: پس هرگاه خدا را فراموش کردیم،

 (56ص ،2ج الحسنة، باألعمال اإلقبال)مثال: « إِلَيْه إِلَّا مِنْهُ مَنْجَى لَا مَنْ سُبْحَانَ»در ادعيه مكرر تاکيد شده است که: 

 

 «رَشَداً هذا مِنْ لِأَقْرَبَ رَبِّی یَهْدِیَنِ أَنْ عَسى قُلْ وَ( »8

 را داستان اصحاب کهف دانست، آنگاه معناي آیه این است که:« این»توان مرجع ضمير می

دهد راه اي با مشاهده اصحاب کهف هدایت شدند خداوند با تعاليمی که در اختيار من قرار میبگو اميد است که اگر عده

البيان، تر به حقيقت باشد. )زجاج، مجمعکنندهقعه هم نزدیكتر و نزدیكهدایتی به من بنمایاند که براي هدایت مردم، از این وا

 (713، ص6ج
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 «رَشَداً هذا مِنْ لِأَقْرَبَ رَبِّی یَهْدِیَنِ أَنْ عَسى قُلْ وَ نَسيتَ إِذا رَبَّكَ اذْکُرْ وَ( »9

نيست. بلكه از خدا بخواه که حتی اگر در موردي دچار فراموشی شدي، نااميد نباش و گمان نكن که کارت قابل جبران 

 رفتی.بسا با این توجه جدیدت راه رشدي فراهم آورد نزدیكتر از این راهی که قبل از نسيان در آن میچه

 ثمره اخالقی

 اشاره شد که مهترین مصداق فراموشی، گناه است. 7در تدبر

ين نيست که اگر گناهی از او سر زد، دیگر اگرچه انسان باید بشدت مراقب خویش باشد که گناهی از او سر نزند، اما چن

 توان به وضعيت قبلی رسيد.قابل جبران نباشد یا اگر جبران شود باز هم نمی

مهم این است که در جهانی که خدا دارد، براي هيچكس جاي نااميدي نيست، حتی براي گناهكارترین گناهكاران؛ به 

 داند هدایت کند.بخواهند که آنها را به نزدیكترین راه رشدي که خود می شرطی که از صميم دل خدا را به یاد آورند و از او

 

 «رَشَداً هذا مِنْ لِأَقْرَبَ رَبِّی یَهْدِیَنِ أَنْ عَسى قُلْ( »10

 و حقّ به راه تریننزدیك و بُرميان راه است؛ و از خدا بخواهيم که خداوند دست به آنها ىهمه و دارد مراحلى هدایت

 (159ص ،7ج نور، )تفسير .کنيم پيدا را صواب

 

 

 7/9/1396     تِسْعاً  ازْدَادُوا وَ سِنينَ مِائَةٍ  ثاَلثَ کَهْفِهِمْ فی لَبِثُوا وَ  25( آيه18( سوره كهف )606

 ترجمه

 شان سيصد سال ماندند و نُه ]سال[ افزودند.و در کهف

 نکات ترجمه

 «لَبِثُوا»

 .است و در جایی ماندن معناي مكث و درنگ کردنبه « لبث»قبال بيان شد که ماده 

 (  ahzab-http://yekaye.ir/al-33-433/14جلسه )

 اختالف قرائت

 «سِنینَ مِائَةٍ ثاَلثَ»

شود آن را به عنوان عطف بيان یا بدل درنظر بگيریم، و در این صورت نمی« سنين»تحليل نحوي این تعبير آن است که 

در حالت عادي باید به نحو مضاف اليه و مفرد باید « سيصد»را معدود سال )به لحاظ نحوي: تمييز( در نظر گرفت زیرا معدود 

؛ که ترجمه دقيق «سيصد سال»ترجمه شود، نه « سيصد سالها»پس باید به صورت  (؛594، ص5بياید )اعراب القرآن و بيانه، ج

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-14/
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( است متمادى ى) هاسال( که سال) سيصد( مدت به) غارشان در و»اي است که آیت اهلل مشكينی انجام داده است: آن، ترجمه

 (296)ترجمه مشكينی، ص« کردند درنگ

باشد( اشاره شد که در حالت « سيصد»باشد )سال، معدودِ « سيصد سال»اگر بخواهد به معناي  «سِنينَ مِائَةٍ ثاَلثَ»تعبير 

(؛ که در این آیه به صورت 96ةٍ؛ بقره/سَنَ أَلْفَ یُعَمَّرُ لَوْو در جایگاه مضاف اليه بياید )شبيه « سنة»باید به صورت « سنين»عادي 

 .1(716، ص2شود )الكشاف، جمشاهده می -از قرائات شاذه -تی تنها در قرائت أُبَیّ قرائت شود؛ که چنين قرائ «سِنَة مِائَةَ ثاَلثَ»

که در این  2(138، ص2القرآن، )فراء( جآورند )معانیالبته گاه در زبان عربی در مقام اضافه، سنين را به جاي سنة می

ائی )از قراء سبعه در کوفه( و خلف )از قراء قرائت شود، که قرائت حمزه و کس «سِنين مِائَةِ ثاَلثَ»صورت باید به صورت 

 (296عشره( و نيز اعمش و حسن )از قرائات شاذه( این چنين بوده است. )الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص

 به عنوان تمييز باشد؛ آنگاه باز هم باید به صورت مفرد بياید، هرچند که گاه جمع را به منزله واحد« سال»همچنين اگر 

(, 716، ص2( )الكشاف، ج103أَعْمالًا؛ کهف/ آورند )مثال بِالْأَخْسَرِینَگيرند و تمييز را به صورت جمع می)یكجا( در نظر می

 قرائت شود، که بدان اشاره شد. «سِنين مِائَةِ ثاَلثَ»اما باز هم این باید به صورت 

 حدیث

ت درنگ آنان ]= اصحاب کهف[ سوال کرد. حضرت از آنچه اي از امام علی ع درباره مد( روایت شده است که یهودي1

 ایم.در قرآن آمده خبر داد. او گفت: ما در کتابمان آن را سيصد سال یافته

 فرمود: آن بر اساس سالهاي شمسی است و این به سالهاي قمري است.

 1883ص ،40ج األنوار، بحار ؛571ص ،6ج البيان، مجمع

( ع) فقال ثالثمائة کتابنا فی نجد أنا فقال القرآن فی بما فأخبر لبثهم مدة عن( ع) طالب أبی بن علی سأل یهودیا أن روي

 القمر بسنی هذا و الشمس بسنی ذاك

اند، نه لزوما تورات؛ چرا که بسياري اي است که داشتههاي تاریخیتوجه: احتمال دارد منظور آن یهودي از کتابشان، کتاب

 اند.کهف را مومنان به حضرت عيسی ع دانستههاي تاریخی، اصحاب از نقل

                                                      
 التمییز، في الواحد موضع الجمع وضع على باإلضافة، سنین، ثالثمائة: قرئ و. لثلثمائة بیان عطف: سنین و. لبثوا قالوا و: اللّه عبد حرف في قال و.  1

 .بالفتح تسعا: الحسن قرأ و. علیه يدل قبله ما ألن سنین، تسع تِسْعا . سنة ثالثمائة: أبىّ قراءة في و أَعْمال ا بِالْأَخْسَرِينَ كقوله

 فأضا لمن خفض موضع فى حینئذ فهى سنة موضع فى السنین يضع من العرب من و.  2

 جماعتي از مفسران نقل كرده است بدين بیان:. مرحوم مجلسي اين مطلب را از  3

 ما «تِسْعا  ازْدَادُوا وَ سِنِینَ مِائَةٍ ثاَلثَ كَهْفِهِمْ فِي لَبِثُوا وَ الكهف أصحاب شأن في سبحانه قوله سمعت لما الیهود قالت أنه الرواية أصحاب كتب في و

 فِي مَا يُخَالِفُ الْقُرْآنِ فِي مَا فَقَالَتْ ص اللَّهِ  رَسُولِ بَعْدَ الْمَدِينَةَ  أَتَتِ الْیَهُودِ أَحْبَارِ  مِنْ جَمَاعَة  أَنَّ غَیْرِهِ  وَ كَالزَّجَّاجِ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ رَهْطٌ ذَكَرَهَا ؛التسع نعرف

 السَّنَةُ  الْیَهُودِ عِنْدَ  الْمُعَبَّرُ إِذِ مُخَالَفَةَ لَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَِبي بْنِ عَِليِّ إِلَى فَرُفِعَ فَبُهِتُوا الصَّحَابَةِ عَلَى الْأَمْرُ فَأَشْكَلَ سِنِینَ ثَلَاثُمِائَةٍ إِلَّا التَّوْرَاةِ فِي لَیْسَ إِذْ التَّوْرَاةِ

 مِنَ  تِسْعٌ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ  الشَّمْسِیَّةِ  السِّنِینَ  مِنَ  الثَّلَاثُمِائَةِ وَ الْعَرَبِ  لِسَانِ عَنْ  الْعَظِیمُ الْقُرْآنُ وَ الْیَهُودِ لِسَانِ عَنْ  نَزَلَتْ التَّوْرَاةُ وَ الْقَمَرِيَّةُ  السَّنَةُ الْعَرَبِ عِنْدَ وَ  الشَّمْسِیَّةُ

 .الْقَمَرِيَّةِ السِّنِینَ 
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 فرمود:( از جابر جعفی روایت شده است که از امام باقر ع شنيدم که می2

 افزاید.بر زمين سيصد سال، و نه ]سال[ می کندبه خدا سوگند شخصی از ما اهل بيت، بعد از مرگش حكومت می

 گفم: چه موقع؟

 فرمود: بعد از رحلت قائم ع.

 قائم چه مدت در عالَم خود خواهد بود؟گفتم: و 

 فرمود نُه سال از روز قيامش تا رحلتش.

 گفتم: بعد از مرگش هرج و مرج خواهد بود؟

آید و خون خود و اصحابش را مطالبه شود؛ پيروز[ به دنيا میکسی که یاري می« ]= منصور»فرمود: بله؛ پنجاه سال! سپس 

شود اگر او از ذریه پيامبران بود چنين کشتاري کند تا جایی که گفته میرساند و اسير مییکند؛ پس ]دشمنان خدا را[ به قتل ممی

دهند؛ پس هنگامی که بال بر او شوند تا او را به حرم خدا پناه میانداخت.؛ پس سفيد و سياه مردم عليه او جمع میبه راه نمی

کند در حالی که براي منتصر غضبناك به جانب دنيا خروج می فرو ریزنده، فصيح[« ]= سفاح»ميرد و می« منتصر»شدت گرفت 

گيرد و خداوند کار او را اصالح رساند و حكومت تمام زمين را به دست میاست، پس تمام دشمنان ستمكار ما را به قتل می

 افزاید.فرماید و زندگی می کند سيصد سال، و نه سال میمی

 اميرالمومنين صلوات اهلل عليهما.« سفاح»امام حسين ع است و « منتصر»اي جابر! 

 ؛ 326ص ،2ج العياشی، تفسير

 قَالَ  تِسْعاً یَزْدَادُ وَ سَنَةٍ  ثَلَاثَمِائَةِ مَوْتِهِ بَعْدَ الْأَرْضَ الْبَيْتِ أَهْلَ مِنَّا رَجُلٌ لَيَمْلِكَنَّ اللَّهِ وَ یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ جَابِرٍ عَنْ

 إِلَى قِيَامِهِ یَوْمِ مِنْ سَنَةً عَشْرَةَ تِسْعَ قَالَ یَمُوتَ حَتَّى عَالَمِهِ فِی الْقَائِمُ یَقُومُ کَمْ وَ قُلْتُ قَالَ الْقَائِمِ مَْوتِ بَعْدَ قَالَ ذَلِكَ فَمَتَى قُلْتُ

 وَ فَيَقْتُلُ أَصْحَابِهِ دَمَ وَ دَمَهُ فَيَطْلُبُ الدُّنْيَا إِلَى الْمَنْصُورُ یَخْرُجُ قَالَ ثُمَّ سَنَةً  خَمْسِينَ نَعَمْ قَالَ هَرْجٌ مَوْتِهِ بَعْدَ فَيَكُونُ قُلْتُ قَالَ مَوْتِهِ

 عَلَيْهِ  فَيَكْثُرُونَ أَسْوَدُهُمْ وَ أَبْيَضُهُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ  فَيَجْتَمِعُ الْقَتْلِ هَذَا کُلَّ النَّاسَ  قَتَلَ مَا الْأَنْبِيَاءِ ذُرِّیَّةِ مِنْ هَذَا کَانَ لَوْ یُقَالَ حَتَّى یَسْبِی

 جَائِرٍ  لَنَا عَدُوٍّ کُلَّ فَيَقْتُلُ لِلْمُنْتَصِرِ غَضَباً  الدُّنْيَا إِلَى السَّفَّاحُ  خَرَجَ وَ الْمُنْتَصِرُ مَاتَ  عَلَيْهِ الْبَلَاءُ اشْتَدَّ فَإِذَا اللَّهِ حَرَمِ إِلَى یُلْجِئُونَهُ حَتَّى

 الْمُنْتَصِرُ مَنِ تَدْرِي هَلْ  وَ  جَابِرُ یَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ تِسْعاً یَزْدَادُ وَ سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ یَعِيشُ وَ أَمْرَهُ لَهُ اللَّهُ یُصْلِحُ  وَ کُلَّهَا الْأَرْضَ مْلِكُیَ وَ

 1.أَجْمَعِين عَلَيْهِمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ السَّفَّاحُ وَ الْحُسَيْنُ الْمُنْتَصِرُ جَابِرُ یَا السَّفَّاحُ وَ

 این حدیث با اسناد مختلف و با اندك تفاوتی در عبارات، در متون زیر نيز روایت شده است:

                                                      
 . در همین راستا اين روايتي كه مرحوم مجلسي از كتاب الغیبه آورده قابل توجه است: 1

 يَمْلَأُ كَهْفِِهمْ فِي الْكَهْفِ أَهْلُ لَبِثَ كَمَا تِسْعا  يَزْدَادُ وَ سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ الْقَائِمُ يَمْلِكُ قَالَ ع الْبَاقِرِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ الْغَیْبَةِ كِتَابِ فِي الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ السَّیِّدُ رَوَى

 وَ  دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ بِسِیرَةِ يَسِیرُ  وَ مُحَمَّدٍ  دِينُ  إِلَّا يَبْقَى لَا حَتَّى النَّاسَ  يَقْتُلُ  وَ  غَرْبَهَا وَ الْأَرْضِ شَرْقَ لَهُ  اللَّهُ فَیَفْتَحُ جَوْرا  وَ ظُلْما  مُلِئَتْ  كَمَا قِسْطا  وَ عَدْل ا الْأَرْضَ

 (390ص ،52ج األنوار، بحار) .اللَّهِ بِأَمْرِ بِالْوَحْيِ فَیَعْمَلُ إِلَیْهِ  يُوحَى وَ الْأَرْضُ لَهُ  تُطْوَى وَ فَیُجِیبَانِهِ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ يَدْعُو
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 3 166ص البصائر، مختصر؛ 3322ص للنعمانی، ؛ الغيبة2571ص اإلختصاص،

 

اميرالمومنين توضيحاتی درباره قرآن کریم و آیات مختلف آن آمده است. در فرازي از این روایت ( در روایتی طوالنی از 3

 آمده:

و اما از جمله آن مواردي که در قرآن آمده است که ]ظاهر[ لفظش خبر است و معنایش حكایت است ]ظاهرا خود قرآن 

 سيصد شانکهف در و»ن سخن خداوند عز و جل است که کند[ ایدهد اما حقيقتا مطلبی را از قول دیگران حكایت میخبر می

اند؛ سپس در حالی که خود آنان گمان کرده بودند که یك روز یا بخشی از یك روز مانده« .افزودند[ سال] نُه و ماندند سال

این حكایت به  پس الفاظ« بگو خداوند بدانچه ماندند داناتر است؛ غيب آسمانها و زمين از آنِ اوست»خداوند متعال فرمود 

لفظی آمد که معنيش معناي خبر دادن نيست و این فقط حكایت آن چيزي است که در مورد آن گفتند؛ و دليل بر این مطلب 

تا آخر آیه؛ و این سخن خداوند عز و « تن بودند چهارمينشان سگشانخواهند گفت سه»هم حكایت کردن سخن اوست که 

همانند حكایت کردن از آنان است در مورد مدت « دانندجز عده اندکی آنان را نمی» جل هنگامی که تعداد آنان را یاد کرد

شود پس این عطف می« در کهفشان سيصد سال ماندند و نه ماه افزودند؛ بگو خداوند بدانچه ماندند داناتر است»شان[ : ]ماندن

شود و در ه از آنجا که قطع شده، عطف میپس این آی« خواهند گفت سه تن بودند چهارمينشان سگشان»به همان سخن که 

 ظاهر لفظش خبر است اما معنایش حكایت کردن است.

 38ص ،90ج األنوار، بحار

 هی و النعمانی بروایة آیاتها بعض تفسير و أنواعها و القرآن آیات أصناف فی عليه اهلل صلوات المؤمنين أمير عن ورد ما

 خاتمتها إلى فاتحتها من نذکرها الفوائد کثيرة مدونة مفردة رسالة

                                                      
 سَنَةٍ  مِائَةِ ثَلَاثَ مَوْتِهِ بَعْدَ الْبَیْتِ أَهْلَ مِنَّا رَجُلٌ لَیَمْلِكَنَّ اللَّهِ وَ يَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ جَابِرٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنُ عَمْرُو: است متفاوت عباراتش اندكي.  1

 قِیَامِهِ  يَوْمِ مِنْ سَنَة   عَشْرَةَ تِسْعَ فَقَالَ قَالَ  يَمُوتَ حَتَّى عَالَمِهِ فِي الْقَائِمُ  يَقُومُ كَمْ وَ لَهُ  قُلْتُ الْقَائِمِ  مَوْتِ بَعْدَ فَقَالَ  قَالَ ذَلِكَ يَكُونُ فَمَتَى فَقُلْتُ قَالَ  تِسْعا   يَزْدَادُ وَ

 يُقَالَ  حَتَّى يَسْبِي وَ فَیَقْتُلُ أَصْحَابِهِ دِمَاءِ وَ بِدَمِهِ فَیَطْلُبُ الدُّنْیَا إِلَى الْمُنْتَصِرُ يَخْرُجُ ثُمَّ سَنَة   خَمْسِینَ  نَعَمْ قَالَ  الْهَرْجُ  مَوْتِهِ بَعْدَ فَیَكُونُ لَهُ قُلْتُ قَالَ مَوْتِهِ يَوْمِ إِلَى

 الْبَلَاءُ  اشْتَدَّ فَإِذَا اللَّهِ حَرَمِ  إِلَى يُلْجِئُوهُ  حَتَّى عَلَیْهِ فَیَكْثُرُونَ أَسْوَدُهُمْ  وَ أَبْیَضُهُمْ النَّاسُ عَلَیْهِ  فَیَجْتَمِعُ الْقَتْلِ هَذَا كُلَّ النَّاسَ  قَتَلَ  مَا الْأَنْبِیَاءِ ذُرِّيَّةِ  مِنْ هَذَا كَانَ  لَوْ

 وَ  عَلِيٍّ بْنُ الْحُسَیْنُ  الْمُنْتَصِرُ جَابِرُ يَا السَّفَّاحُ مَنِ وَ الْمُنْتَصِرُ مَنِ تَدْرِي هَلْ وَ لَنَا عَدُوٍّ كُلَّ فَیَقْتُلُ لِلْمُنْتَصِرِ غَضَبا  الدُّنْیَا إِلَى السَّفَّاحُ خَرَجَ الْمُنْتَصِرُ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ

 ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ السَّفَّاحُ

 وَ سَعِیدٍ بْنِ  إِسْحَاقَ بْنُ  سَعْدَانُ وَ الْأَشْعَرِيُّ رُمَّانَةَ  بْنِ  قَیْسِ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ  الْمُفَضَّلِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ  عُقْدَةَ بْنِ سَعِیدٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا.  2

 قَالَ  الْجُعْفِيِّ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَطَوَانِيُّ الْحَسَنِ  بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ الزَّيَّاتُ الْمَلِكِ عَبْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ أَحْمَدُ

 يَكُونُ  مَتَى وَ لَهُ فَقُلْتُ قَالَ« 1» تِسْعا  يَزْدَادُ وَ سََنة  عَشْرَةَ ثَلَاثَ وَ سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ الْبَیْتِ أَهْلَ مِنَّا رَجُلٌ لَیَمْلِكَنَّ اللَّهِ وَ يَقُولُ ع عَلِيٍّ بْنَ مُحَمَّدَ جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ

 .مَوْتِهِ يَوْمِ إِلَى قِیَامِهِ يَوْمِ  مِنْ  سَنَة  عَشْرَةَ تِسْعَ فَقَالَ يَمُوتَ حَتَّى عَالَمِهِ فِي ع الْقَائِمُ يَقُومُ كَمْ وَ لَهُ  قُلْتُ ع الْقَائِمِ مَوْتِ بَعْدَ قَالَ ذَلِكَ
 ذَلِكَ؟ يَكُونُ مَتَى: قُلْتُ «تِسْعا  يَزْدَادُ وَ سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ  مَوْتِهِ بَعْدَ رَجُلٌ  الْبَیْتِ أَهْلَ مِنَّا لَیَمْلِكَنَّ اللَّهِ وَ»: يَقُولُ ع جَعْفَرٍ  أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ  الْجُعْفِيِّ جَابِرٍ عَنْ وَ. 3

 أَصْحَابِهِ، دَمِ وَ بِدَمِهِ فَیَطْلُبُ -ع الْحُسَیْنُ هُوَ وَ -الدُّنْیَا إِلَى الْمُنْتَصِرُ يَخْرُجُ ثُمَّ سَنَة ، عَشْرَةَ تِسْعَ»: قَالَ عَالَمِهِ؟ فِي ع الْقَائِمُ  يَقُومُ  كَمْ وَ: قُلْتُ «ع الْقَائِمِ بَعْدَ »: قَالَ

 «-ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ هُوَ وَ السَّفَّاحُ يَخْرُجَ حَتَّى يَسْبِي وَ فَیَقْتُلُ
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 وَ  سِنِينَ مِائَةٍ ثاَلثَ کَهْفِهِمْ فِی لَبِثُوا وَ -جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ فَمِنْ الْحِكَایَةُ مَعْنَاهُ وَ الْخَبَرِ لَفْظِ عَلَى الْقُرْآنِ ِفی جَاءَ مَا أَمَّا وَ... 

 «الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ  غَيْبُ لَهُ لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ ثُمَّ یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماً لَبِثُوا أَنَّهُمْ ظَنُّوا کَانُوا قَدْ وَ «تِسْعاً ازْدَادُوا

 قَوْلِهِ  حِكَایَةُ أَنَّهُ ذَلِكَ عَلَى الدَّلِيلُ وَ قَالُوهُ لِمَا حِكَایَةٌ هُوَ اإِنَّمَ وَ الْخَبَرِ مَعْنَى مَعْنَاهُ لَيْسَ لَفْظٍ عَلَى الْحِكَایَةِ هَذِهِ أَلْفَاظُ فَخَرَجَتْ الْآیَةَ

 الْمُدَّةِ ذِکْرِ فِی عَنْهُمْ حِكَایَتِهِ مِثْلُ قَلِيلٌ إِلَّا یَعْلَمُهُمْ  ما عِدَّتِهِمْ ذِکْرِ عِنْدَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ وَ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى کَلْبُهُمْ رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ  سَيَقُولُونَ

 کَلْبُهُمْ  رابِعُهُمْ ثَالثَةٌ سَيَقُولُونَ قَوْلِهِ عَلَى مَعْطُوفٌ فَهَذَا لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ  قُلِ تِسْعاً ازْدَادُوا وَ سِنِينَ مِائَةٍ ثاَلثَ کَهْفِهِمْ  فِی لَبِثُوا وَ

                  حِكَایَة. مَعْنَاهُ وَ الْخَبَرِ لَفْظِ عَلَى هِیَ وَ الْمَعْطُوفِ الْمُنْقَطِعِ مِنَ الْآیَةُ فَهَذِهِ

 تدبر

 «تِسْعاً ازْدَادُوا وَ سِنينَ مِائَةٍ ثاَلثَ کَهْفِهِمْ فی لَبِثُوا وَ( »1

 ل[ افزودند؟سيصد سالها، و نه ]سا»؛ بلكه چنين تعبير کرد «سيصد و نه سال»چرا در مورد مدت درنگ آنان نفرمود 

اي است که اگر مبناي محاسبه را سالهاي قمري الف. سيصد سال، مبناي شمسی محاسبه است؛ و نه سال، مقدار اضافه

 1(267، ص13؛ الميزان، ج1قرار دهيم، نه سال باید بر سيصد سال اضافه کنيم. )حدیث

اش را به آن اضافه آورند و بعد خردهمی ب. این تعبير در زبان عربی متداول است که ابتدا عدد بزرگ و معدودش را

: من صد درهم دارم و پنج خمسة و درهم مائة عندي»گویند کنند؛ مثال به جاي اینكه بگویند من صد و پنج درهم دارم میمی

 (715ص ،6ج البيان، مجمع)« تا

دليل طور که در مورد تعدادشان بیاند، یعنی همان مطرح کرده« رجما بالغيب»ج. این آیه حكایت نظراتی است که دیگران 

اي نه سال به این اضافه کردند. شاهد این نظر هم اي گفتند سيصد سال و عدهنظراتی دادند، در مورد مدت درنگشان هم عده

د. شبيه همان تعبيري که در مورد تعدادشان فرمو« خداوند به آنچه درنگ کردند داناتر است»این است که در آیه بعد می فرماید: 

 2(3)حدیث

 د. ...

 

 «تِسْعاً ازْدَادُوا وَ سِنينَ مِائَةٍ ثاَلثَ کَهْفِهِمْ فی لَبِثُوا وَ( »2

                                                      
 19 و ماه دو و سال نه دقیقتر تعبیر به يا] ماه سه و سال نه قمري، به شمسي سال سیصد تبديل صورت در كه كرده اشكال نظر اين بر رازي فخر.  1

 (267ص ،13ج المیزان،. )كنند رُند را عددي چنین كه است طبیعي چنیناين اعداد در كه است اين پاسخش افزود؛ بايد[ روز
داند به شود كه مدتش بیان شده باشد و آن هم كه گفت خدا بهتر مي. بر اين ديدگاه اشكال شده كه معجزه بودن اين خواب زماني معني دار مي 2

داند اند و خدا فرمود مدت درنگ آنها سیصد و نه سال بود و بدان اين مدت را خدا فرمود خودش بهتر مييعني آنها نظرات ديگري داشتهطور كلي است 

 (715ص ،6ج البیان، مجمعردهند. )از كساني كه رجما بالغیب نظر مي

 اند براي معجزه بودن كافي است.گون شده و مردم روزگار عوض شدهاند كه حكومتي سرنالبته اين اشكال تام نیست و همین كه اين اندازه خوابیده

و قالوا »مسعود، كه تواند اين معنا را به عنوان يكي از معاني متعددي كه در آيه مد نظر بوده تقويت كند قرائتي است در مصحف ابنمطلبي كه مي

 بوده است....« لبثوا 
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آمد( می« سنة»تواند معدود و تمييز باشد، )در آن صورت باید به صورت نمی« سنين»چنانكه در نكات ترجمه اشاره شد 

سال، سالها(؛ که چنين بدلی داللت دارد بر زیاد دانستن این  بلكه باید بدل یا عطف بيان به حساب آید )درنگ کردند سيصد

آنها سيصد سال متمادي درنگ »خواهد بفرماید را هم ضميمه کنيم، گویی می« نه سال اضافه کردند»مدت؛ و در این فضا وقتی 

 «.کردند، بلكه نه سال هم بر آن افزودند

الهایی معدود( استفاده شده، که گویی این سالها را خيلی کم معرفی س« )= عَدَداً  سِنينَ»همين سوره از تعبير  11در آیه 

 شمرد.کند و این مدت را حقير و اندك میمی

هاي مزین را از رسد علت این تفاوت این است که در آنجا در مقام مقایسه اصحاب کهف بود با اینكه زینتبه نظر می

این سالها چندان طوالنی و مهم نيست؛ اما در این آیه مقام بحث ناظر به خواست بفرماید در مقابل قدرت ما بریم و میبين می

 (267-275، ص13اثبات و حقانيت قيامت است که در اینجا طوالنی بودن این مدت در تثبيت مدعا موثرتر است. )الميزان، ج

د سال که چيزي نيست و بسيار اي سيصاي است: از زاویهدر واقع توجه شود که زیاد و کم بودن دو مفهوم نسبی و مقایسه

 اندك است؛ از زاویه دیگر اینكه بعد از سيصد سال دوباره زنده شوند یك معجزه بزرگ است.

 

 

 وَلِیٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ ما أَسْمِعْ وَ  بِهِ أَبْصِرْ  الْأَرْضِ وَ  السَّماواتِ غَيْبُ لَهُ  لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ  اللَّهُ  قُلِ  26( آيه18( سوره كهف )607

 8/9/1396    أَحَداً  حُكْمِهِ فی یُشْرِكُ ال وَ

 ترجمه

ها و زمين؛ وه! چه بينا و شنواست! برایشان از غير او غيبِ آسمان بگو خداوند داناتر است به آنچه ماندند؛ از آنِ اوست

 هيچ سرپرستی نيست و احدي را در حكمش شریك نكند.

 ای و نحوینکات ترجمه

 «أَسْمِعْ  وَ بِهِ أَبْصِرْ»

اند که دو گونه تحليل نحوي شده است؛ که اولی را غالبا صيغه تعجب دانسته«( أفعِل بـ...»بر وزن « ) أبصر به»تعبير 

 تر است.معروف

و فاعل آن، ضميري «( کفی به»زائده است )شبيه « ب»دهد و حرف الف. اگرچه لفظش امر است اما معناي خبري می

آید. در اینجا فاعلش خداست و معنی جمله مشابه است با صيغه تعجب دیگري که در زبان عربی می« ب»بعد از است که 

 القرآن، إعراب فی التبيان؛ 279ص ،3ج )بيضاوي(، التنزیل متداول است )ما أبصره: چه بينا بوده است!( )سيبویه؛ به نقل أنوار

 (715، ص6البيان، ج؛ مجمع2451ص

                                                      
 .األمر لفظ على هو الذي التعجّب فعل في هكذا و زائدة، الباء و اهلل، أبصر: التقدير ألن رفع موضعها و جلّ، و عزّ اهلل على تعود الهاء.  1
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مفعول « ه»زائده است براي داللت بر مفعول، یعنی ضمير « ب»فاعل مخاطب )در صيغه امر( است و حرف  ب. فاعل همان

 و در این صورت: 1(279ص ،3ج )بيضاوي(، التنزیل است؛ )أخفش؛ به نقل أنوار

اب کهف اي مخاطب! در امر اصح»گردد و تقدیر معنایش این است که: برمی« امر اصحاب کهف»در تقدیر به « ه. »1ب.

 2(245ص القرآن، إعراب فی )التبيان« بنگر که امري حقيقی است!

( و تقدیر معنایش 165ص ،7ج المحيط، عطيه، به نقل البحرگردد )ابنبرمی« دین اهلل»یا « هدایت اهلل»در تقدیر به « ه. »2ب.

 3«است.اي مخاطب در هدایت خدا یا دین خدا بنگر که چقدر کارش دقيق و عجيب »این است: 

قرائت شده است؛ که دیگر صيغه تعجب « أَبْصَرَ بِهِ و أَسْمَعَ »البته در یكی از قرائات غيرمشهور )قرائت عيسی( به صورت 

 4(165ص ،7ج المحيط، )البحر« بندگان را[ به ]معرفت[ خویش بينا کرد و شنواکرد»]نيست، بلكه فعل ماضی است به معناي 

 اختالف قرائت

 در اغلب قرائات مشهور.« یُشْرِكُ ال»

الوزیر از یعقوب )از قراء عشره( و قرائت عامر( و روایت روح و زید و حميد ابن؛ در قرائت اهل شام )ابن«تُشْرِكْ ال»

 حسن و ابورجاء و قتاده و حجدري و مطوعی )از قرائات شاذه( و روایت جعفی و لؤلؤي از ابوبكر ]ابن عياش[ 

 اهد )غيرمشهور(.در قرائت مج« یُشْرِكْ ال»

 296؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص1656ص ،7ج المحيط، البحر ؛7145ص ،6ج البيان، مجمع

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

                                                      
 ال و ءشي يحجبه ال إذ المبصرين، و السامعین إدراك علیه عما خارج اإلدراك في أمره أن على للداللة التعجب بصیغة ذكر أَْسمِعْ وَ بِهِ أَبْصِرْ.  1

 أي أبصر أصله كان و سیبويه عند مزيدة الباء و الفاعلیة على الرفع محله و اللّه إلى تعود الهاء و جلي، و خفي و كبیر و صغیر و كثیف و لطیف دونه يتفاوت

 المفعولیة على النصب و بِهِ كَفى وَ تعالى قوله في كما الباء لزيادة أو له الصیغة لیاق لعدم الضمیر فبرز اإلنشاء، بمعنى األمر صیغة إلى نقل ثم بصر، ذا صار

 ةللصیرور كانت إن معدية و للتعدية الهمزة كانت إن مزيدة الباء و أحد كل هو و المأمور ضمیر الفاعل و األخفش عند
 .حقیقة أمر فهو الكهف، بأمر إبصارا المخاطب أيها أوقع: التقدير و مضمر الفاعل: بعضهم قال.  2
 و السامعین إدراك علیه ما حد عن خارج اإلدراك في أمره أن على للدّاللة المبصرات و للمسموعات إدراكه من التعجب على دل بما جاء و.  3

 اللّه على عائد بِهِ في الضمیر و الظواهر يدرك كما البواطن يدرك و جرما، أكثفها و حجما أكبرها يدرك كما أصغرها و األشیاء ألطف يدرك ألنه المبصرين،

 ابن قال و. النحو في مقرر خالف ذلك في التعجب إنشاء معناهما لفظا أمران أم حقیقة أمران أَبْصِرْ و أَسْمِعْ هل و نصب أو رفع موضع في هو هل و تعالى،

 .األنباري ابن ذكره اللّه على إما و الهدى على إما الهاء فترجع سمع و اللّه بهدى بصر أي أَسْمِعْ وَ اللّه بدين أَبْصِرْ المعنى يكون أن يحتمل و: عطیة
 تعالى اللّه عن كناية الهاء و أسمعهم، و بمعرفته عباده أَبْصَرَ أي التعجب، على ال ماضیا فعال الخبر على أبصر و به أسمع: عیسى قرأ و.  4
 .الیاء و بالرفع «يُشْرِكُ ال وَ» الباقون و سهل و يعقوب عن زيد و روح و عامر ابن مجزوما بالتاء تشرك ال و قرأ و.  5
 و رجاء أبو و الحسن و عامر ابن قرأ و. وجهه أعرف ال: يعقوب قال. الجزم و بالیاء مجاهد قرأ و. النفي على بالیاء يُشْرِكُ  ال وَ: الجمهور قرأ و.  6

 النهي على الجزم و بالتاء تشرك ال و: بكر أبي عن اللؤلؤي و الجعفي و يعقوب عن الوزير ابن حمید و زيد و حیوة أبو و الجحدري و قتادة
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همانا خداوند عز و جل دو گونه علم دارد: علمی نزدش هست که احدي را بر آن مطلع نكرده؛ و علمی که آن را به 

 فرشتگان و پيامبرانش داده؛ پس آنچه به فرشتگان و پيامبرانش داده، به ما رسيده است.

 255ص ،1ج الكافی،

 بَصِيرٍ  أَبِی عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ  عَنِ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 وَ مَلَائِكَتِهِ إِلَى نَبَذَهُ فَمَا رُسُلِهِ وَ مَلَائِكَتِهِ إِلَى نَبَذَهُ عِلْماً وَ خَلْقِهِ مِنْ  أَحَداً عَلَيْهِ یُطْلِعْ لَمْ عِنْدَهُ عِلْماً  عِلْمَيْنِ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ إِنَّ

 1.إِلَيْنَا انْتَهَى فَقَدِ رُسُلِهِ

 

فرمودند: غيب آن چيزي است که نبوده « داناي غيب و آشكار»( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل 2

 است؛ و آشكار )شهادة( آن است که بوده است.

 146ص األخبار، معانی

 ثَعْلَبَةَ  عَنْ  فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ  اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 فَقَالَ « الشَّهادَةِ وَ الْغَيْبِ عالِمُ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ

 .کَان قَدْ مَا الشَّهَادَةُ وَ یَكُنْ لَمْ مَا الْغَيْبُ

 

( روایت شده است که امام رضا ع از امام کاظم از امام صادق ع از امام باقر ع از امام سجاد ع از امام حسين از اميرالمومنين 3

 فرماید:اند که خداوند میع از رسول اهلل ص نقل کرده

نيازش سازم؛ تان نيازمندید مگر کسی که من بیکه من هدایت کنم؛ و همگی تان گمراهيد مگر کسیاي فرزند آدم! همگی

 تان در معرض هالکيد مگر کسی که من نجات دهم؛ و همگی

 تان نمایم؛پس، از من بخواهيد تا کفایتتان کنم و به راه رشد راهنمایی

 سازد؛ کنم وي را فاسد می نيازشهمانا از بندگانم هست کسی که جز فقر او را به صالح نياورد و اگر بی

 و از بندگانم هست کسی که جز سالمتی او را به صالح نياورد و اگر مریضش کنم فاسدش سازد؛ 

 کشاندش؛ و از بندگانم هست کسی که جز بيماري او را به صالح نياورد و اگر بدنش را سالمتی دهم به فساد می

                                                      
 . اين دو روايت هم به مضمون فوق نزديك است: 1

 مَكْفُوفٌ  عِلْمٌ وَ  مَبْذُولٌ عِلْمٌ عِلْمَیْنِ  جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ  إِنَّ يَقُولُ  ع جَعْفَرٍ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ ضُرَيْسٍ عَنْ  بَشِیرٍ  بْنِ جَعْفَرِ عَنْ  السِّنْدِيِّ بْنِ صَالِحِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 الكافي،. )نََفذَ خَرَجَ إِذَا الْكِتَابِ أُمِّ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ الَّذِي فَهُوَ الْمَكْفُوفُ أَمَّا وَ نَعْلَمُهُ نَحْنُ إِلَّا الرُّسُلُ وَ الْمَلَائِكَةُ تَعْلَمُهُ ءٍشَيْ مِنْ لَیْسَ فَإِنَّهُ الْمَبْذُولُ فَأَمَّا

 (256ص ،1ج

 جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ أَيُّوبَ أَبِي عَنْ الْقَلَّاءِ سُوَيْدٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيٍّ أَبُو

 (256ص ،1ج الكافي،. )نَعْلَمُهُ فَنَحْنُ ع رُسُلَهُ وَ مَلَائِكَتَهُ عَلَّمَهُ فَمَا رُسُلَهُ وَ مَلَائِكَتَهُ  عَلَّمَهُ عِلْمٌ وَ هُوَ إِلَّا يَعْلَمُهُ لَا عِلْمٌ  عِلْمَیْنِ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ إِنَّ: قَالَ ع
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کنم به خاطر لطفی کوشد و من گاه خواب را بر او مسلط میمیو از بندگانم هست کسی که در عبادت من و نماز شب 

خيزد که از خودش عصبانی خيزد، در حالی برمیرود تا صبح شود، و زمانی که برمیکه در حق او دارم، پس او به خواب می

شد و همين عُجب میانداختم به خاطر کارش دچار خواست فاصله نمیگرید؛ و اگر بين او و آنچه میاست و به حال خود می

پيشگان برتر شده و با این تالشش کرد از همه عبادتشد چرا که گمان میعجب و راضی شدنش از خویش، مایه هالکش می

 شود؛ کرد که به من نزدیك میشد در حالی که گمان میکرد و بدان سبب از من دور میاز حد تقصيرکنندگان عبور می

 ، هرچقدر هم که خوب باشد، اعتماد نكنند؛ کنندگان به اعمال خویشپس عمل

و گناهكاران از مغفرت من نسبت به گناهانشان هرچقدر هم که زیاد باشد نااميد نگردند؛ بلكه به رحمت من اميدوار باشند 

 و به فضل من دلخوش دارند و به حسن نظر من اطمينان کنند؛

کنم که من بدانها لطف بسيار و به صالحشان است تدبير میو این گونه است که من ]حال و روز[ بندگانم را به آنچه 

 آگاهی کامل دارم.

 167ص ،(للطوسی) األمالی

 بْنُ دَاوُدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْقَزْوِینِیُّ، مَهْرَوَیْهِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ عُمَرُ حَفْصٍ أَبُو أَخْبَرَنِی: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 بْنُ  مُحَمَّدُ أَبِی حَدَّثَنِی :قَالَ جَعْفَرٍ، أَبِی حَدَّثَنِی: قَالَ جَعْفَرٍ، بْنُ مُوسَى أَبِی حَدَّثَنِی: قَالَ مُوسَى، بْنُ عَلِیُّ الرِّضَا حَدَّثَنَا: قَالَ سُلَيْمَانَ،

 طَالِبٍ  أَبِی بْنُ  عَلِیُّ أَبِی حَدَّثَنِی: قَالَ عَلِیٍّ، بْنُ الْحُسَيْنُ أَبِی حَدَّثَنِی :قَالَ الْعَابِدِینَ، زَیْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ أَبِی حَدَّثَنِی: قَالَ عَلِیٍّ،

 (: جَلَّ وَ  عَزَّ) هُاللَّ قَالَ( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِمُ) الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ

 أَهْدِکُمْ وَ أَکْفِكُمْ فَاسْأَلُونِی أَنْجَيْتُ، مَنْ إِلَّا هَالِكٌ  کُلُّكُمْ وَ أَغْنَيْتُ، مَنْ إِلَّا عَائِلٌ کُلُّكُمْ وَ هَدَیْتُ، مَنْ إِلَّا ضَالٌّ کُلُّكُمْ آدَمَ، ابْنَ یَا

 الصِّحَّةُ  إِلَّا یُصْلِحُهُ  لَا مَنْ عِبَادِي مِنْ إِنَّ وَ ذَلِكَ، لَأَفْسَدَهُ أَغْنَيْتُهُ لَوْ وَ الْفَاقَةُ إِلَّا یُصْلِحُهُ لَا مَنْ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِيَ  مِنْ فَإِنَّ رُشْدِکُمْ، سَبِيلَ

 لَمَنْ  عِبَادِي مِنْ إِنَّ وَ ذَلِكَ، لَأَفْسَدَهُ جِسْمَهُ أَصْحَحْتُ لَوْ وَ الْمَرَضُ إِلَّا یُصْلِحُهُ لَا مَنْ عِبَادِي مِنْ إِنَّ وَ ذَلِكَ، لَأَفْسَدَهُ أَمْرَضْتُهُ لَوْ وَ

 زَارٍ  لِنَفْسِهِ تٌمَاقِ  هُوَ وَ  یَقُومُ حِينَ یَقُومَ وَ یُصْبِحَ حَتَّى فَيَرْقُدُ لَهُ، نَظَراً مِنِّی النُّعَاسَ عَلَيْهِ فَأُلْقِی لِی، اللَّيْلِ قِيَامِ  وَ عِبَادَتِی فِی یَجْتَهِدُ

 الْعَابِدِینَ  فَاقَ قَدْ أَنَّهُ فَيَظُنُّ نَفْسِهِ، مِنْ ِرضَاهُ وَ عُجْبِهِ فِی هَلَاکُهُ کَانَ ثُمَّ بِعَمَلِهِ، الْعُجْبُ لَدَخَلَهُ یُرِیدُ مَا بَيْنَ وَ  بَيْنَهُ خَلَّيْتُ لَوْ وَ عَلَيْهَا،

 وَ حَسُنَتْ، إِنْ وَ أَعْمَالِهِمْ عَلَى الْعَامِلُونَ یَتَّكِلِ  فَلَا إِلَیَّ، یَتَقَرَّبُ أَنَّهُ یَظُنُّ هُوَ وَ مِنِّی، بِذَلِكَ فَيَتَبَاعَدُ الْمُقَصِّرِینَ حَدَّ بِاجْتِهَادِهِ جَازَ وَ

 وَ فَلْيَطْمَئِنُّوا، نَظَرِي حُسْنِ إِلَى وَ فَلْيَرْجُوا، لِفَضْلِی وَ فَلْيَثِقُوا، بِرَحْمَتِی لَكِنْ کَثُرَتْ، إِنْ وَ لِذُنُوبِهِمْ مَغْفِرَتِی مِنْ الْمُذْنِبُونَ یَيْأَسِ لَا

 .خَبِيرُ لَطِيفٌ بِهِمْ أَنَا وَ یُصْلِحُهُمْ، بِمَا عِبَادِي أُدَبِّرُ أَنِّی ذَلِكَ

 تدبر

 حُكْمِهِ  فی یُشْرِكُ ال وَ وَلِیٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ  ما أَسْمِعْ وَ بِهِ أَبْصِرْ الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ غَيْبُ لَهُ  لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ( »1

 «أَحَداً

فرماید بگو درباره درنگ اصحاب کهف در غار ظاهرا بين اهل کتاب اختالف نظري بوده است: خداوند به پيامبرش می

 خدا به درنگ آنان از هرکسی داناتر است؛ چرا که 
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تر است، داند از این واقعه هم از هرکسی مطلعاوال غيب آسمانها و زمين از آنِ اوست؛ و کسی که غيب همه چيز را می

 ه که او چه بينا و شنواست!و

اي بر کسی دارد و نه در حكم با او مشارکت دارد؛ پس وقتی همه چيز تنها و ثانيا هيچ کسی غير او نه والیت و سرپرستی

-276، ص13از جمله به درنگ اصحاب کهف در غار است. )الميزان، ج –و تنها به دست اوست، او داناترین کس به همه امور 

277) 

 

 «لَهُ  لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ( »2

بر اینكه این تذکر را حتما « قل»و با افزودن کلمه « خداوند به آنچه درنگ کردند آگاهتر است»هدف اینكه تذکر داده که 

 بگو تاکيد کرده، چيست؟

ر از علم همگان است؛ و خواهد تاکيد کند که عددي که در آیه قبل گفته شد خداوند به علم خود فرموده، که برتالف. می

شان مطرح هاي مختلف اهل کتاب و دیگران بر اساس حدس و گماناین عددِ صحيحِ مدت درنگ آنان است نه عددي که گروه

 (276، ص13؛ الميزان، ج715، ص6البيان، جکنند. )مجمعمی

ميزان درنگ اصحاب کهف بود؛ و ب. نشان دهد آیه قبل، نه نظر خود قرآن، بلكه حكایت اختالف نظر اهل کتاب درباره 

کنيد. فرماید: خدا به آن عدد داناتر است از شما که چنين اظهارنظر میبرد و میخداوند با این بيان، عدد آیه قبل را زیر سوال می

 1(164ص ،7ج المحيط، البحر)

از مدت دقيق توقف آنها  ( ، بحث1، تدبر603خواهد تذکر دهد همانند بحث از تعداد اصحاب کهف )جلسه ج. شاید می

خواهد بفرماید می -که شبيه تعبيري است که در مورد تعداد هم آمد  –در غار هم یك مساله فرعی است که خدا با این تعبير 

دانيد و دانستنش هم اهميت خاصی در این داستان ندارد که خداوند به اینها داناتر است و شما بيهوده بر سر مطلبی که نمی

کم لبثوا: چه »به جاي « آنچه درنگ کردندما لبثوا:»که از غرض اصلی داستان غافل شوید. شاید استفاده از تعبير  جدل نكنيد

 را بتوان موید این برداشت دانست.« اندازه درنگ کردند

 د. ...

 

 حُكْمِهِ  فی یُشْرِكُ ال وَ وَلِیٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ  ما أَسْمِعْ وَ بِهِ أَبْصِرْ الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ غَيْبُ لَهُ  لَبِثُوا بِما أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ( »3

 «أَحَداً

 ثمرات متعددي دارد؛ از جمله:« غيب آسمان ها و زمين، از آنِ خداست»تذکر به اینكه 

 الف. برهانی است براي جمله قبل، یعنی بر اینكه خداوند به درنگ آنان از همه کس آگاه تر است.

                                                      
اند با اين بیان كه با اين برداشت مخالفت كرده (276ص ،13ج المیزان، ؛715ص ،6ج البیان،مجمع). هم مرحوم طبرسي و هم عالمه طباطبايي  1

رسد چنین تالزمي نباشد بلكه آسا بودن اين واقعه براي قبول زنده شدن مردگان در گروي اين است كه عدد توقف آنان معلوم باشد؛ اما به نظر ميمعجزه

 جلسه قبل. 3احاديث هم با اين معنا سازگارتر است، مانند حديثصرف آگاهي از يك وقوع طوالني مدت براي داللت فوق كافي است؛ و برخي 
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اي است براي جمله بعد، که ما را به عظمت و عجيب بودن آگاهی خدا )بصيرت و شنوایی خدا از احوال دمهب. مق

 درونی همگان( توجه دهد.

اي است براي جمالت بعد، که وقتی غيب همه چيز در دست خداست، از هيچكس و هيچ چيز انتظار به دست ج. مقدمه

 (3دا در کار و برنامه خود را نداشته باشيم )حدیثگرفتن امور ما )والیت( یا حتی مشارکت با خ

در انسان  -و به تَبَعِ آن، تقویت روحيه پرستش و عبودیت  –د. خود این مساله به خودي خود، در تقویت خداشناسی 

ر او شود که امري از حوزه ادراکی کسی بيرون و بموثر است. اینكه در نظر داشته باشيم که غيب اساساً در جایی مطرح می

مخفی باشد؛ و هرچيزي که براي هرکسی غيب است، از آنِ خداوند و در کف قدرت اوست؛ پس همه امور تنها و تنها به 

 دست اوست.

 ه. ...

 

 «أَحَداً حُكْمِهِ فی یُشْرِكُ ال وَ وَلِیٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ ما( »4

 دهد؛ از این جهت که:را نشان می این دو تعبير در کنار هم ضرورت مطلقا به خدا وابسته شدن

کند؛ و از طرف دیگر حتی مشارکت دیگران در الف. از طرفی هر گونه والیت مستقل توسط هر کسی غير خدا را نفی می

 (277، ص13نماید. )الميزان، جکنار خدا براي امور انسان را نفی می

چه مستقال و چه در حد  –سی غير خدا را دار شدن امور شخص توسط هر کب. از طرفی هر گونه والیت و عهده

دار والیت شخص باشد اما کارها و حكم وي را به دیگري واگذار کند؛ و از طرف دیگر، اینكه خداوند عهدهنفی می -مشارکت 

 (277، ص13کند. )الميزان، جنموده و او را در انجام کارهایش شریك خود کرده باشد را نفی می

کند؛ و از طرف دیگر در امور تشریعی ینی هرگونه عهده دار شدن امور توسط غير خدا را نفی میب. از طرفی در امور تكو

 (715، ص6البيان، جداند. )مجمعگذاري مشارکتی داشته باشد منتفی میاینكه کسی بتوواند در کنار خداوند در حكم و قانون

 

 ...«أَعْلَمُ  اللَّهُ قُلِ( »5

اي است که خواهد تاکيد کند که این یك وظيفهشود، میشروع می« قل: بگو»اي با تعبير آیه قبال بيان شد که ظاهرا وقتی

مخاطبش ما هستيم نه خود او؛ « قل»خواند این بار لفظ ابالغ آن تنها و تنها کار پيامبر نيست؛ بلكه وقتی پيامبر آیه را بر ما می

 است و ......« قل»م، مخاطب،ما، مخاطب این خوانيو همين طور وقتی که ما این آیه را بر دیگري می

هاي این و آن؛ و بلكه به اصل مطلب اینكه خدا به درنگ آنان داناتر است )پس عدد صحيح را به خدا واگذاریم نه به گفته

امور  اي که ثمره خاصی بر آن مترتب نيست(، غيب آسمانها و زمين از آنِ اوست )پس همهبپردازیم نه به برررسی این حواشی

به دست اوست(؛ اینكه او چه اندازه بر احواالت ما بينا و شنواست؛ اینكه جز او سرپرستی نداریم و هيچكس هم در حكمش 

 شریك او نيست؛ فهرستی از مطالبی است که هرکسی بعد از آنكه خودش خوب آن را فهميد، به دیگران هم باید بگوید.
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 9/9/1396 مُلْتَحَداً دُونِهِ مِنْ تَجِدَ َلنْ وَ لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ ال رَبِّكَ کِتابِ مِنْ إِلَيْكَ أُوحِیَ  ما اتْلُ وَ 27( آيه18( سوره كهف )608

 ترجمه

اي  براي کلماتش نيست و از غير او هرگز کنندهشد تالوت کن، تبدیلو آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی 

 یابی.پناهگاهی نمی

 نکات ترجمه

 «لْتَحَداًمُ»

( ویا هر اثر و 237ص ،5ج اللغة، المقایيس در اصل به معناي ميل و انحراف از حالت مستقيم است )معجم« لحد»ماده 

« لَحَد»( و به حفره قبر 169ص ،10ج الكریم، القرآن کلمات فی کاري که خارج از برنامه مورد نظر در چيزي رخ دهد )التحقيق

 (737ص القرآن، ألفاظ مفرداتشيب دارد. ) گویند به خاطر اینكه از وسط

( به معناي از راه حق متمایل و منحرف شدن است؛ چنانكه الحاد در 25؛ حج/بِظُلْمٍ بِإِلْحادٍ فيهِ  یُرِدْ مَنْ)« الحاد»و « ألحد»

( به معناي منحرف کردن و 180؛ اعراف/أَسْمائِهِ فی یُلْحِدُونَ( یا در اسماء خدا )40؛ فصلت/آیاتِنا فی یُلْحِدُونَآیات خدا )

( یعنی 103/نحل ؛إِلَيْهِ یَلْحَدُونَ الَّذِي لِسانُ)« الحاد با زبان به سوي چيزي»شان است؛ و برگرداندن آنها از مسير معناي اصلی

 القرآن، ألفاظ مفرداتبرد )زبان را به سوي آن امر متمایل کردن و توضيح دادنی از آن که آن را از جایگاه حقيقی خود بيرون می

 ( 170، ص10؛ التحقيق، ج737ص

اش را این دانسته اند که کسی ( به معناي ملجأ و پناهگاه است و وجه تسميه22جن/ ؛مُلْتَحَداً  دُونِهِ مِنْ أَجِدَ لَنْ)« مُلْتَحَد»

و « ملجأ»( و در تفاوت 237ص ،5ج اللغة، المقایيس کند )معجمشود راه خود را به سوي آن کج و متمایل میکه پناهنده می

برد )که مهمترین این احتمال را داده اند که ملجأ هرجایی است که انسان براي حفظ خود از نامالیمات بدان پناه می« ملتحد»

مصداقش پناهگاههاي صحيح و واقعا امن است( اما ملتحد، محلی است که خارج از برنامه اصلی زندگی باشد و توجه به آن 

( چنانكه در کاربردهاي قرآنی هم همواره این 171ص ،10ج الكریم، القرآن کلمات فی حراف است )التحقيقناشی از یك ان

 سوره جن( در جایی که کسی پناهگاهی جز خدا بخواهد در پيش گيرد به کار رفته است. 22کلمه )آیه حاضر و آیه

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 6این ماده و مشتقاتش جمعاً 

 یثحد

( از امام کاظم ع از پدرشان امام باقر ع از پدرشان امام سجاد ع از پدرشان امام حسين ع روایت شده است که ما در 1

اش مسجد نشسته بودیم که موذن از مناره باال رفت و گفت: اهلل اکبر اهلل اکبر... پس اميرالمومنين ع به گریه افتاد و ما هم با گریه

 گوید؟دانيد که موذن چه میوذن تمام کرد فرمود: آیا میبه گریه افتادیم. چون م

 دانند.گفتيم خدا و رسولش بهتر می

 گریستيد؛خندیدید و بسيار میگوید کم میدانستيد چه میفرمود: اگر می
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ahzab-http://yekaye.ir/al-گذشت.  535]سپس حضرت شروع به شرح عبارات اذان کردند که فرازي از آن در جلسه

 در فراز دیگري از آن آمده است: [ /46-33

دانم ]یا: گوید میاعالم این است که شهادت جز با معرفتی از دل جایز نيست، که گویی می« أشهد أن ال إله إال اهلل»و اما 

کنم د عز و جل نيست و هر معبودي جز خداوند عز و جل باطل است و با زبانم اقرار میبدان[ که همانا معبودي جز خداون

دهم که هيچ پناهگاهی از خدا نيست جز به او؛ و هيچ بدانچه در دلم هست از علم به اینكه خدایی جز اهلل نيست و شهادت می

 ..گري نيست مگر خداوند .ي هر فتنهاي از شر هر شرور و فتنهنجات دهنده

 239ص ،(للصدوق) التوحيد

 الْجُرْجَانِیُّ  الْمُقْرِئُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُقْرِئُ الْحَاکِمُ الْمَرْوَزِيُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 بْنِ یَزِیدَ بْنُ عَيَّاشُ زَیْدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الطَّرِیفِیُّ عَاصِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِبَغْدَادَ الْمَوْصِلِیُّ سَنِالْحَ بْنُ  مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

 بْنِ  جَعْفَرِ أَبِيهِ  عَنْ جَعْفَرٍ  بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِی قَالَ الْحَسَنِ بْنُ  یَزِیدُ أَبِی أَخْبَرَنِی قَالَ  عَلِیٍّ بْنِ زَیْدِ مَوْلَى الْكَحَّالُ  عَلِیٍّ بْنِ  الْحَسَنِ

 الْمَسْجِدِ فِی جُلُوساً کُنَّا: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ

 أَ قَالَ الُْمؤَذِّنُ فَرَغَ فَلَمَّا بِبُكَائِهِ بَكَيْنَا وَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَبَكَى أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ فَقَالَ الْمَنَارَةَ الْمُؤَذِّنُ صَعِدَ إِذَا

 أَکْبَرُ اللَّهُ فَلِقَوْلِهِ کَثِيراً لَبَكَيْتُمْ وَ  قَلِيلًا لَضَحِكْتُمْ یَقُولُ  مَا تَعْلَمُونَ لَوْ فَقَالَ أَعْلَمُ وَصِيُّهُ وَ  ولُهُرَسُ وَ اللَّهُ قُلْنَا الْمُؤَذِّنُ یَقُولُ مَا تَدْرُونَ

 1... کَثِيرَةٌ مَعَانٍ

 وَ  عَزَّ اللَّهُ إِلَّا مَعْبُودَ  لَا أَنَّهُ اعلَم یَقُولُ کَأَنَّهُ الْقَلْبِ مِنَ  بِمَعْرِفَةٍ إِلَّا تَجُوزُ  لَا الشَّهَادَةَ بِأَنَّ  فَإِعْلَامٌ  اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 اللَّهِ  مِنَ مَلْجَأَ لَا أَنَّهُ أَشْهَدُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا بِأَنَّهُ الْعِلْمِ مِنَ قَلْبِی فِی بِمَا بِلِسَانِی ُأقِرُّ وَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ سِوَى بَاطِلٌ مَعْبُودٍ کُلَّ  أَنَّ وَ جَلَّ

 2...بِاللَّه إِلَّا فِتْنَةٍ ذِي کُلِّ فِتْنَةِ وَ شَرٍّ ذِي کُلِّ  شَرِّ مِنْ مَنْجَى لَا وَ إِلَيْهِ إِلَّا

 

 کار و زندگی انداخته است.( سالم بن محمد گفته است: به امام صادق ع از درد پاهایم شكایت کردم که مرا از 2

 فرمود: پناهگاهی برایشان فراهم آور!

 گفتم: با چه چيزي یا ابن رسول اهلل ص؟

                                                      
 الْمُؤَذِّنُ  قَالَ فَإِذَا كِبْرِيَائِهِ وَ عَطَائِهِ وَ جُودِهِ وَ كَرَمِهِ  وَ حِلْمِهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ أَبَدِيَّتِهِ وَ أَزَلِیَّتِهِ وَ قِدَمِهِ عَلَى يَقَعُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْمُؤَذِّنِ قَوْلَ أَنَّ مِنْهَا.  1

 الْآخِرُ  وَ يَزَلْ لَمْ ءٍشَيْ  لِّكُ قَبْلَ  الْأَوَّلُ هُوَ  وَ الْخَلْقُ يَرْجِعُ إِلَیْهِ  وَ لِلْخَلْقِ ءٍشَيْ  كُلُّ كَانَ مِنْهُ وَ الْخَلْقُ كَانَ بِمَشِیَّتِهِ  وَ الْأَمْرُ وَ الْخَلْقُ لَهُ  الَّذِي اللَّهُ يَقُولُ فَإِنَّهُ  أَكْبَرُ اللَّهُ

 الْعَلِیمُ  أَيِ  أَكْبَرُ اللَّهُ  الثَّانِي الْمَعْنَى وَ فَانٍ دُونَهُ ءٍشَيْ كُلُّ وَ  الْبَاقِي فَهُوَ يُحَدُّ  لَا ءٍشَيْ كُلِّ دُونَ الْباطِنُ وَ يُدْرَكُ  لَا ءٍشَيْ  كُلِّ فَوْقَ  الظَّاهِرُ  وَ يَزَالُ  لَا ءٍشَيْ  كُلِّ بَعْدَ

 قُدْرَتُهُ  لِذَاتِهِ الْقَوِيُّ  خَلْقِهِ عَلَى الْمُقْتَدِرُ لِقُدْرَتِهِ الْقَوِيُّ يَشَاءُ مَا عَلَى يَقْدِرُ ءٍشَيْ كُلِّ عَلَى الْقَادِرُ  أَيِ أَكْبَرُ اللَّهُ الثَّالِثُ وَ يَكُونَ أَنْ قَبْلَ يَكُونُ مَا وَ كَانَ مَا عَلِمَ الْخَبِیرُ 

 يَسْتُرُ  وَ يَرَى لَا َكأَنَّهُ يَصْفَحُ وَ يَعْلَمُ لَا كَأَنَّهُ يَحْلُمُ كَرَمِهِ وَ حِلْمِهِ مَعْنَى عَلَى أَكْبَرُ اللَّهُ الرَّابِعُ وَ فَیَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولُ فَإِنَّما َأمْرا  قَضى إِذا -كُلِّهَا الْأَشْیَاءِ عَلَى قَائِمَةٌ

 نَفْيُ  فِیهِ أَكْبَرُ اللَّهُ الْآخَرُ الْوَجْهُ  وَ الْفَعَالِ كَرِيمُ الْعَطَاءِ جَزِيلُ الْجَوَادُ أَيِ أَكْبَرُ اللَّهُ مَعْنَى فِي الْآخَرُ الْوَجْهُ وَ حِلْما  وَ صَفْحا   وَ كَرَما   بِالْعُقُوبَةِ يُعَجِّلُ لَا يُعْصَى لَا كَأَنَّهُ

 اللَّهُ تَعَالَى جَلَالِهِ وَ عَظَمَتِهِ قَدْرِ عَلَى لَا قَدْرِهِمْ عَلَى الْوَاصِفُونَ يَصِفُهُ إِنَّمَا وَ بِهَا مَوْصُوفٌ هُوَ الَّتِي صِفَتِهِ قَدْرَ الْوَاصِفُونَ يُدْرِكَ أَنْ مِنْ أَجَلُّ اللَّهُ يَقُولُ كَأَنَّهُ كَیْفِیَّتِهِ

 خَلْقِهِ أَعْمَالِ إِلَى بِهِ حَاجَةَ لَا عِبَادِهِ عَنْ الْغَنِيُّ هُوَ وَ أَجَلُّ وَ أَعْلَى اللَّهُ يَقُولُ كَأَنَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْآخَرُ الْوَجْهُ وَ كَبِیرا  عُلُوّا  صِفَتَهُ الْوَاصِفُونَ يُدْرِكَ أَنْ عَنْ
  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-10گذشت  369. البته اين فراز قبال در جلسه  2

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-46/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-46/
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http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-10/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-10/
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 وَ  لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ  ال رَبِّكَ  کِتابِ مِنْ إِلَيْكَ أُوحِیَ ما اتْلُ وَ»فرمود: با این آیه هفت بار، تا به اذن خداوند متعال عافيت یابی: 

اي  براي کلماتش نيست کنندهشد تالوت کن، تبدیلمُلْتَحَداً: و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی  ونِهِدُ مِنْ تَجِدَ لَنْ

 «یابی.و از غير او هرگز پناهگاهی نمی

پس هفت بار دو پایم را با این پناه دادم همان طور که به من دستور داده بود، پس درد از من مرتفع گردید چنانكه حتی 

 اي هم احساس درد نكردم.د از آن ذرهبع

 155ص للكفعمی، المصباح ؛32ص السالم، عليهم األئمة طب

 : قَالَ مُحَمَّدٍ بْنِ سَالِمِ عَنْ السَّابِرِيِّ بَيَّاعِ صَفْوَانَ عَنْ جُمْهُورٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ سَبْرَةَ بْنُ خِدَاشُ

 قَالَ  اللَّهِ؟ رَسُولِ ابْنَ یَا ذَا بِمَا قُلْتُ عَوِّذْهُمَا فَقَالَ أَسْبَابِی وَ أُمُورِي عَنْ أَقْعَدَنِی قَدْ أَنَّهُ وَ السَّاقَيْنِ وَجَعَ ع الصَّادِقِ إِلَى شَكَوْتُ

 دُونِهِ  مِنْ تَِجدَ لَنْ وَ لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ ال رَبِّكَ کِتابِ مِنْ  إِلَيْكَ أُوحِیَ ما اتْلُ وَ» تَعَالَى اللَّهِ بِإِذْنِ تُعَافَى فَإِنَّكَ مَرَّاتٍ سَبْعَ الْآیَةِ بِهَذِهِ

 1.مِنْهُ ءٍبِشَیْ ذَلِكَ بَعْدَ أُحِسَّ لَمْ حَتَّى رَفْعاً عَنِّی الْوَجَعُ فَرُفِعَ أَمَرَنِی کَمَا سَبْعاً فَعَوَّذْتُهُمَا قَالَ «مُلْتَحَداً 

 تدبر

 «مُلْتَحَداً  دُونِهِ مِنْ تَجِدَ لَنْ وَ لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ ال رَبِّكَ کِتابِ مِنْ  كَإِلَيْ أُوحِیَ ما اتْلُ وَ» (1

 دهد که آنچه از کتاب پروردگار تو به تو وحی شده را تالوت کن، چرا که:خداوند به پيامبر دستور می

 مربوط است؛الف. این وحی، برخاسته از کتاب پروردگار توست، پس کامال به تو و پرورش تو 

اند که هيچگاه ناپذیرند، بيانگر آن دسته از اصول و قواعد کلی زندگیب. کلمات خداوند در این وحی، تغيير و تبدیل

 عوض نخواهند شد؛

ج. اگر نخواهی از این وحی استفاده کنی و نخواهی به کلمات خدا تكيه کنی، در کوران حوادث و مشكالت زندگی غير 

 یافت.او پناهگاهی نخواهی 

 

 «رَبِّكَ کِتابِ مِنْ  إِلَيْكَ أُوحِیَ ما اتْلُ وَ» (2

به معنی پشت سر دیگري آمدن است؛ در واقع، تالوت کردن، صرفا قرائت و خواندن نيست، « تالوت»اصل ریشه لغت 

 بلكه خواندنی تالوت است که کاري کند که انسان گام به گام پشت سر قرآن حرکت کند. 

                                                      
 نیز درباره اين آيه قابل توجه است: 318ص ،(للصدوق) . اين روايت در األمالي 1

 وَ  الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا لَقَا عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا 

 سَأَلَ  ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ  سَالِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ زَيْدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ

 تَفْسِیرَهُ  جَهِلَ لِعَالِمٍ  وَيْلٌ كُلَّهَا الْأَعَاجِیبَ فِیهِ فَإِنَّ أَبْجَدْ تَفْسِیرَ  تَعَلَّمُوا ص اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ أَبْجَدْ  تَفْسِیرُ مَا اللَّهِ رَسُولَ  يَا فَقَالَ ص اللَّهِ  رَسُولَ عَفَّانَ بْنُ عُثْمَانُ

 «مُلْتَحَدا نِهِدُو مِنْ تَجِدَ لَنْ وَ اللَّهِ لِكَلِماتِ تَبْدِيلَ ال» اللَّهِ  كَلَامُ فَالْكَافُ كَلَمَنْ  أَمَّا وَ...  اللَّهِ فَآلَاءُ الْأَلِفُ أَمَّا قَالَ أَبْجَدْ تَفْسِیرُ مَا اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقِیلَ
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 1این وحی را فرستاده، پس تو هم آن را راهنماي خود قرار بده و گام به گام از آن پيروي کن.« تو»اگر پروردگار 

برخی بر این باورند که این تعبير نوعی دلداري دادن به پيامبر ص است؛ که اگر تو این حكایت اصحاب کهف و تعاليم 

اي که به تو دند تو ناراحت نباش، بلكه از همان وحیقرآن را گفتی ولی مخاطبانت عبرت نگرفتند و در مسير هدایت قدم ننها

 (300، ص13شده پيروي کن و ... )الميزان، ج

 

 «رَبِّكَ کِتابِ مِنْ  إِلَيْكَ أُوحِیَ ما اتْلُ وَ» (3

 و مثال نفرمود کتاب اهلل؟« کتاب ربك»چرا فرمود 

پروردگار »(، چون این کتاب از جانب 2ن )تدبرخواهد تذکر دهد که اگر به تو گفتيم از این کتاب پيروي کالف. شاید می

است؛ یعنی تنها کسی که حقيقتا تدبير و پرورش تو به دست اوست؛ یعنی این کتاب را همان کسی نوشته که تو را ساخته « تو

 است، 

 سازنده تو دستورالعمل استفاده صحيح از خودت را برایت نوشته است؛ 

 کن، نه از هرچه با حدس و گمان و حرف این و آن به ذهنت خطور می کند.پس تو هم از این دستورالعمل پيروي 

 ب. ...

 

 «لِكَلِماتِهِ  مُبَدِّلَ ال( »4

)الفاظ « کلمه»با توجه به اینكه مراد از « کننده اي ندارد و عوض شدنی نيستکلمات او تبدیل»در عبارت فوق و اینكه 

تعبير شده ]مثال « کلمه»است؛ پيامببران و رهبران الهی که از آنان به وحی، دستورات الهی که در قالب کلمات بيان شده 

چه باشد )خداوند، کتاب ربك، ما أوحی اليك، یا ...(، معانی متعددي « ه»[، یا ...( چه باشد، و مرجع ضمير 45و  39عمران/آل

 ست همگی آنها مد نظر بوده باشد.احتمال دارد که با توجه به قاعده امكان استقاده از یك لفظ در چند معنا بعيد ني

 

 «مُلْتَحَداً دُونِهِ مِنْ تَجِدَ لَنْ وَ( »5

 فهمد که در عالم جز خدا پناهی ندارد.کسی که خود را بشناسد و خدا را بشناسد می

 شناسینکته تخصصی انسان

دنيا روبرو است که کمتر از فهمد چنان عظمتی در او هست و با چنان امتحاناتی در کسی که خود را درست بشناسد می

 تواند به وي پناه دهد.چيز و هيچكس حتی به نحو دروغين و تصنعی هم نمیخدا، هيچ

                                                      
ه؛ ب اعمل و القرآن اتبع معناه قیل و) انددانسته «كن عمل بدان و كن پیروي قرآن از» را آيه اين از مراد برخي كه است جهت بدين ظاهرا.  1

 (716ص ،6ج البیان،مجمع
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 نحوه استنباط از آیه

 « ملتحدا»و « من دونه»توجه به دو عبارت 

تعبير ظرافتی نهفته شود؛ اما در این ترجمه می« به غير از»یا « به جز»را در زبان فارسی غالبا به صورت « من دونه»تعبير 

تر از ي است که این کمتر و پست«غير»درباره « من دونه»یعنی پست و پایين، و « دون»تر از این دارد. که گاه واقعا مفادي دقيق

فرماید که غير از خدا پناهگاهی تنها میگویی در این تعبير نه 1(170ص ،10ج الكریم، القرآن کلمات فی خداست )التحقيق

تواند تر از اوست؛ و هيچ چيز کمتر از خدا نمیدهد که غير خدا دنبال هر پناهگاهی بروید حتما پستبلكه تذکر میندارید، 

 پناهگاه شما قرار گيرد.

و پناهگاه است اما تفاوتی با آن دارد و آن این است که « ملجأ»اگرچه به معناي « ملتحد»چنانكه در نكات ترجمه بيان شد 

گرفته شده، نوعی معناي انحراف در آن هست گویی پناهگاهی است که به انحراف و در خروج از مسير  «لحد»چون از ماده 

هاي غيرخدایی این تعبير به کار رفته است؛ حق به عنوان پناهگاه قرار داده شده، و ظاهرا از این روست که تنها در مورد پناهگاه

 که حقيقتا دروغين و تصنعی هستند.

  

 10/9/1396      اصحاب كهف بندي حكايتجمع

 حدیث

 ترطوالنی بسيار نحو به( این داستان 3، حدیث590قبال حكایت اصحاب کهف به طور خيلی مختصر بيان شد )در جلسه

-255ص ،(للراوندي) السالم عليهم األنبياء قصص ؛655-645ص( طاوسابن) اليقين، کتاب من زاد ما ألسرار التحصين در

 .است شده روایت ع اميرالمومنين ازعباس از ابن 365-358ص ،2ج ،(للدیلمی) الصواب إلی القلوب إرشادو  ؛2622

                                                      
 و عزّ اللَّه جانب من الغضب و للسخط تعرّض إذا عصیانه و انحرافه و خالفه مورد في اإلنسان إنّ يراد التسفّل، مع الغیر بمعنى الدون إنّ  قلنا و.  1

 .ابتالئه كشف في النصر منه لیطلب برنامجه محیط عن خارجا جانبه الى يلتجأ و الیه يتوجّه تعالى غیره من مقاما يجد ال جلّ

تفاوت اين دو با نقل سید بن طاووس بیشتر  . راوندي مطلب را با سند متصل نقل كرده و عبارات ديلمي هم بسیار نزديك به راوندي است ولي 2

 آوريم:است و از اين رو در پاورقي نقل راوندي را هم مي

 قَرْعَة   بْنِ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا رسوسيالط نَصْرٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنُ  عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنَا الْمُذَكِّرُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ  بْنِ مُحَمَّدُ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنَا بَابَوَيْهِ  ابْنِ عَنِ وَ

 عَهْدِ فِي كَانَ لَمَّا: قَالَ رُضَّ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ  عِكْرِمَةَ عَنْ يَسَارٍ  بْنِ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا البكائي اللَّهِ عَبْدِ  بْنِ زِيَادٍ  حَدَّثَنَا بِالْبَصْرَةِ الْقَاضِي

  ... فَسَأَلُوهُ الْیَهُودِ أَحْبَارِ مِنْ  قَوْمٌ أَتَاهُ عُمَرَ خِلَافَةِ

 آورند اما:[دهد و همه آنها ايمان ميشود و امیرالمومنین ع همه را پاسخ مي]سواالت متعددي مطرح مي

 أَخْبِرْنِي قَالَ  سَلْ ع عَلِيٌّ فَقَالَ عَنْهَا أَسْأَلُكَ وَاحِدَة  خَصْلَة  بَقِیَتْ لَكِنْ وَ َأصْحَابِي قُلُوبَ فِي وَقَعَ مَا قَلْبِي فِي وَقَعَ لَقَدْ عَلِيُّ يَا قَالَ وَ الْآخَرُ الْحَبِرَ فَوَقَفَ

 سَمِعْنَا مَا أَكْثَرَ مَا الْحَبِرَ فَقَالَ الْكَهْفِ سُورَةَ يَقْرَأَ َأنْ  أَرَادَ وَ عَلِيِّ فَابْتَدَأَ هُمْقِصَّتَ كَانَ مَا اللَّهِ  أَحْیَاهُمْ ثُمَّ سِنِینَ تِسْعَ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ فَمَاتُوا الزَّمَانِ أَوَّلِ فِي كَانُوا قَوْمٍ عَنْ

 إِلَّا قُوَّةَ  لَا وَ حَوْلَ  لَا ع عَلِيٌّ فَقَالَ مَدِينَتَهُمُ  اسْمُ وَ مَلَكَهُمْ اسْمُ وَ كهفهم اسْمُ وَ كَلْبُهُمْ اسْمُ وَ عَدَدَهُمْ  وَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ هَؤُلَاءِ بِقِصَّةِ فَأَخْبِرْنَا عَالِما  كُنْتُ فَإِنْ قُرْآنِكُمْ

 فَسَمِعَ كَلِمَتِهِمْ فاختلفت مَلَكَهُمْ فَمَاتَ صَالِحٍ مَلَكٍ لَهَا كَانَ وَ  أفسوس لَهَا يُقَالُ مَدِينَةٍ الرُّومِ بِأَرْضِ كَانَ أَنَّهُ ص مُحَمَّدِ حَدَّثَنِي الْیَهُودِ أَخا   يَا الْعَظِیمِ الْعَلِيِّ بِاللَّهِ

 وَ  فَرْسَخٍ فِي فَرْسَخٍ طُولُهُ قَصْرا  فِیهَا اتَّخَذَ وَ مَمْلَكَتِهِ دَارِ فَاتَّخِذْهَا أفسوس مَدِينَةٍ دَخَلَ حَتَّى أَلْفٍ مِائَةِ فِي فَسَارَ  دقیانوس لَهُ يُقَالُ فَارِسَ مُلُوكِ مِنْ مَلَكٍ
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 أَلْفَ  اتَّخَذَ وَ ذَهَبٍ مِنْ أُسْطُوَانَةِ آلَافِ أَرْبَعَةُ الْمَجْلِسِ ذَلِكَ فِي اتَّخَذَ وَ الممرد الزُّجَاجِ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ عَرَضَ فِي ذِرَاعٍ أَلْفَ طُولُهُ مَجْلِسا  الْقَصْرِ ذَلِكَ فِي اتَّخَذَ

 مَا كَیْفَ الْمَجْلِسِ فِي طَلَعَتِ طَلَعَتِ إِذَا الشَّمْسُ كَانَتِ وَ كَوَّةِ ثَمَانِینَ الْمَجْلِسِ شَرْقِيِّ فِي اتَّخَذَ وَ الْأَدْهَانِ بِأَطْیَبِ تُسْرِجَ اللُّجَیْنِ مِنْ سَلَاسِلَ لَهَا ذَهَبَ مِنْ قِنْدِيلٌ

 بالزبرجد مرصعة الذَّهَبِ مِنْ كُرْسِیّا  ثَمَانِینَ  السَّرِيرِ  يَمِینٍ  مِنْ  اتَّخَذَ  وَ بالنمارق عَلَاهُ وَ بالجواهر مرصعة فِضَّةٍ مِنْ  قَوَائِمَ  لَهُ ذَهَبَ مِنْ  سَرِيرا   فِیهِ اتَّخَذَ وَ دَارَتْ

 فَوَضَعَ  السَّرِيرِ  عَلَى قَعَدَ ثُمَّ هراقلته عَلَیْهَا فَأَجْلِسُ الْأَحْمَرِ  بِالْیَاقُوتِ مرصعة الْفِضَّةِ مِنْ كُرْسِیّا  ثَمَانِینَ السَّرِيرِ يَسَارٍ عَنْ اتَّخَذَ وَ بطارقته عَلَیْهَا فَأَجْلِسُ الْأَخْضَرِ

 الظَّلْمَاءِ اللَّیْلَةِ فِي الْمِصْبَاحِ كَضَوْءِ بَیْضَاءَ لُؤْلُؤَة  رُْكنٍ كُلِّ عَلَى أَرْكَانِ سَبْعَةَ لَهُ المشبك الذَّهَبِ مِنْ قَالَ تاجه كَانَ مِمَّ عَلِيِّ يَا فَقَالَ  الْیَهُودِيِّ فَوَثَبَ رَأْسَهُ عَلَى التَّاجِ

 أَعْطَاهُمْ وَ خلخلهم وَ دملجهم وَ توجهم وَ الْأَخْضَرِ الْحَرِيرِ بسراويالت سرولهم وَ الْأَحْمَرِ الدِّيبَاجِ بقراطق فقرطقهم الهراقلة أَوْلَادٌ مِنْ غُلَاما  خَمْسِینَ اتَّخَذَ وَ

 عَلِيٌّ فَقَالَ  الثَّلَاثَةُ  وَ الثَّلَاثَةِ  اسْمُ كَانَ مَا الْیَهُودِيُّ فَقَالَ  يَسَارِهِ  عَنْ ثَلَاثَةَ  وَ يَمِینِهِ عَنْ ثَلَاثَةَ فَأَقَامَ وزراءه غِلْمَة  سِتَّةَ اتَّخَذَ  وَ رَأْسِهِ عَلَى أَوْقَفَهُمْ وَ الذَّهَبِ مِنْ أَعْمِدَةٌ

 جَمِیعِ فِي يستشیرهم كَانَ وَ شاذريوس وَ ديرنوس وَ مرنوس فأسماؤهم يَسَارِهِ عَنْ الَّذِينَ  أَمَّا وَ  منشیلینا وَ مكسلمینا وَ تملیخا أسماؤهم يَمِینِهِ  عَنْ الَّذِينَ ع

 الْمِسْكِ  مِنْ  مَمْلُوٍّ  ذَهَبَ  مِنْ جَامٌ أَحَدُهُمْ يَدِ  فِي غِلْمَة  ثَلَاثَةَ يَدْخُلُ  وَ يَسَارِهِ عَنْ الهراقلة وَ يَمِینِهِ عَنْ البطارقة وَ دَارِهِ صَحْنِ  فِي يَوْمٍ كُلِّ فِي يَجْلِسُ  كَانَ وَ أُمُورِهِ

 الطَّائِرِ  فیطیر بِهِ صُفْرٍ  الطَّائِرِ ذَلِكَ  إِلَى الْمَلِكِ نَظَرَ افَإِذَ أَحْمَرَ مِنْقَارِ لَهُ أَبْیَضَ طَائِرٍ الْآخَرُ يَدِ فِي وَ الْوَرْدِ مَاءٍ مِنْ  مَمْلُوٍّ فِضَّةٍ مِنْ  جَامٌ الْآخَرُ  يَدِ فِي وَ الْمَسْحُوقَ

 رَأْسِ  عَلَى رِيشُهُ فِي مَا فینفض الْمَلِكِ تَاجُ عَلَى الطَّائِرِ فیطیر الثَّانِیَةِ بِهِ يَصْفَرُّ ثُمَّ جَنَاحَهُ وَ بريشه الجام فِي مَا فَیُحْمَلُ فِیهِ فیتمرغ الْوَرْدِ مَاءٍ جَامٌ فِي يَقَعَ حَتَّى

 وَ  كَسَاهُ وَ حَبَاهُ  وَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ عَلَى أَطَاعَهُ مِنْ  فَكُلْ  قَوْمِهِ وُجُوهِ  ذَلِكَ إِلَى دَعَا وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ الرُّبُوبِیَّةِ فَادَّعَى تُجْبَرُ وَ عَتَا ذَلِكَ إِلَى الْمَلِكِ نَظَرَ فَلَمَّا الْمَلِكِ

 أَتَاهُ إِذْ يَسَارِهِ عَنْ  الهراقلة وَ يَمِینِهِ  عَنْ البطارقة وَ عِیدٍ  فِي يَوْمٍ  ذَاتَ هُمْ  فَبَیْنَمَا مَرَّة  سَنَةٍ  كُلِّ  فِي عِیدا  لَهُمْ اتَّخَذَ وَ رَأْسا  لَهُ  فاستجابوا قَتَلَهُ  يُبَايِعُهُ لَمْ  مَنْ كُلُّ

 غُلَاما  كَانَ وَ تملیخا لَهُ يُقَالُ يَمِینِهِ عَنْ كَانُوا الَّذِينَ الثَّلَاثَةِ أَحَدٌ إِلَیْهِ فَنَظَرَ  نَاصِیَتُهُ  عَنْ التَّاجِ  سَقَطَ حَتَّى لِذَلِكَ فَاغْتَمَّ غَشِیَتْهُ قَدْ الْفَرَسِ عَسَاكِرَ أَنْ فَأَخْبَرَهُ بِطَرِيقِ

 الفتیة كَانَ وَ قَالَ  الْإِلَهُ  فَعَلَ مِنْ هَذَا لَیْسَ  وَ يَنَامُ كَانَ  مَا وَ يَتَغَوَّطُ لَا وَ يَبُولُ  كَانَ مَا وَ يَفْزَعُ لَا وَ يَغْتَمُّ كَانَ امَ  إِذَا يَزْعُمُ كَمَا إِلَها   دقیوس كَانَ لَوْ  نَفْسِهِ  فِي فَقَالَ

 الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ مَنَعَنِي ءٌشَيْ قَلْبِي فِي وَقَعَ قَدْ  إِخْوَتَاهْ  يَا لَهُمْ قَالَ  ثُمَّ الطَّعَامِ أَطْیَبُ مِنْ  لَهُمْ فَاتَّخَذَ تملیخا عِنْدَ الْیَوْمَ ذَلِكَ كَانُوا وَ أَحَدُهُمْ  عِنْدَ يَوْمٍ كُلِّ السِّتَّةِ

 وَ شَمْسا  فِیهَا أَجْرَى مِنْ وَ فَوْقَهَا مِنْ عِلَاقَةَ لَا وَ عَمْدٌ بِلَا مَحْفُوظا  سَقَّفَهَا رَفَعَ مِنْ فَقُْلتُ السَّمَاءِ هَذِهِ فِي فِكْرِي أَطَلْتَ قَالَ تملیخا يَا ذَاكَ مَا وَ قَالُوا الْمَنَامِ وَ

 ءٍ شَيْ كُلِّ عَلَى تَمِیدَ أَنْ بِالْجِبَالِ حَبَسَهَا مِنْ  وَ الزخار الْمَاءِ صمیم عَلَى سَطْحِهَا مِنْ فَقُلْتُ الْأَرْضِ فِي الْفِكْرِ أَطَلْتَ ثُمَّ بِالنُّجُومِ زَيْنَهَا مِنْ وَ مبصرتان آيَتَانِ قَمَرا 

 وَ الْمُلُوكِ مَلَكٍ إِلَّا هُوَ  مَا وَ الْمَلِكِ دقیوس غَیْرِ مُدْبِرا  وَ صَانِعا  لَهَا أَنْ رَبَّانِيٍّ مِنْ وَ غذاني مِنْ وَ أُمِّي بَطْنِ مِنْ جَنِینا   أَخْرَجَنِي مِنْ نَفْسِي فِي فِكْرِي أَطَلْتَ وَ

 بِثَلَاثَةِ  لَهُ حَائِطٍ مِنْ تَمْرا  فَبَاعَ تملیخا فَوَثَبَ قَالَ عَلَیْنَا فَأَشِرْ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ مِنْ اللَّهِ هَدَانَا بِكَ قَالُوا وَ يقبلونهما رِجْلَیْهِ عَلَى الفتیة فَانْكَبَّتِ السَّمَاوَاتِ جَبَّارُ

 مَلَكٍ ذَهَبَ وَ الْآخِرَةِ مَسْكَنَةٍ جَاءَتْ  إِخْوَتَاهْ  يَا تملیخا لَهُمْ قَالَ أَمْیَالٍ ثَلَاثَةَ سَارُوا فَلَمَّا الْمَدِينَةِ مِنْ خَرَجُوا وَ خُیُولُهُمْ رَكِبُوا وَ دْنِهِ رُ فِي صَرَّهَا وَ دِرْهَمٍ آلَافِ

 فِي فَرَاسِخَ سَبْعَةَ أَرْجُلِهِمْ عَلَى مَشَوْا وَ خُیُولُهُمْ عَنْ  فَنَزَلُوا مَخْرَجا  وَ فَرَجا  أَمَرَكُمْ مِنْ لَكُمْ يَجْعَلُ أَنْ اللَّهَ  لَعَلَّ أَرْجُلِكُمْ عَلَى امْشُوا وَ خیولكم عَنْ انْزِلُوا الدُّنْیَا

 وُجُوهَكُمْ  أَرَى لَكِنْ وَ تُحِبُّونَ مَا عِنْدِي الرَّاعِي فَقَالَ  مَاءٍ أَوْ لَبَنِ شَرْبَة  مِنْ هَلْ الرَّاعِي أَيُّهَا يَا فَقَالُوا رَاعٍ فاستقبلهم قَالَ دَما  تَقْطُرُ أَرْجُلِهِمْ فَجَعَلْتُ الْیَوْمَ ذَلِكَ

 عَلَى الرَّاعِي فَانْكَبَّ بقصتهم فَأَخْبَرُوهُ الصِّدْقِ مِنْكَ نجینافی أَ الْكَذِبَ لَنَا يَحِلُّ لَا الرَّاعِي أَيُّهَا يَا قَالُوا الْمَلِكِ دقیوس مِنْ  هُرَّابا   إِلَّا أَظُنُّكُمْ مَا وَ الْمُلُوكِ وُجُوهِ

 أَقْبَلَ  وَ  الْأَغْنَامَ فَرَدَّ لَهُ فتوقفوا بِكُمْ  أُلْحِقَ وَ أَرْبَابِهَا عَلَى الْأَغْنَامَ  أَرُدُّ حَتَّى أمهلوني لَكِنْ وَ قُلُوبِكُمْ فِي وَقَعَ مَا قَلْبِي فِي وَقَعَ لَقَدْ  قَوْمٍ  يَا يَقُولُ وَ يَقْبَلَهَا أَرْجُلِهِمْ

 فَكَانَ  الْكَلْبِ لَوْنٍ أَمَّا الْعَظِیمِ  الْعَلِيِّ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ  لَا ع عَلِيٌّ فَقَالَ  لَوْنُهُ مَا وَ الْكَلْبِ  اسْمُ  كَانَ مَا عَلِيُّ يَا فَقَالَ الْیَهُودِيِّ فَوَثَبَ قَالَ  لَهُ  كَلْبٌ فَتَبِعَهُ يَسْعَى

 الْكَلْبِ  تَعَالَى اللَّهِ  فَأَنْطَقَ بِالْحِجَارَةِ  عَلَیْهِ  فأنحوا بنباحه يَفْضَحَنَا أَنْ نَخَافُ إِنَّا بَعْضُهُمْ قَالَ الْكَلْبِ إِلَى الفتیة نَظَرَ فَلَمَّا فقطمیر الْكَلْبِ اسْمُ أَمَّا وَ بِسَوَادٍ أَبْلَقَ

 فَأَكَلُوا مُثْمِرَةٍ أَشْجَارِ  وَ عُیُونِ الْكَهْفِ بِفِنَاءِ فَإِذَا الوصید لَهُ  يُقَالُ  كَهْفِ عَلَى بِهِمْ فَانْحَطَّ جَبَل ا عالهم حَتَّى بِهِمْ يَسِیرُ الرَّاعِي يَزَلْ فَلَمْ عَدُوِّكُمْ مِنْ أحرسكم ذروني

 يقلبانهما مَلَكَیْنِ رَجُلَیْنِ بِكُلِّ اللَّهُ وَكَّلَ وَ أَرْوَاحَهُمْ بِقَبْضِ الْمَوْتِ مَلَكِ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فََأوْحَى الْكَهْفِ إِلَى فأووا اللَّیْلِ هُمُ جَنَّ وَ الْمَاءِ مِنْ شَرِبُوا وَ ثِمَارِهَا مِنْ

 دقیوس َرجَعَ فَلَمَّا الشِّمالِ ذاتَ تَقْرِضُهُمْ وَ الْیَمِینِ  ذاتَ كَهْفِهِمْ عَنْ تَتَزاوَرُ فَكَانَتْ الشَّْمسُ خُزَّانُ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ َأوْحَى وَ الشِّمَالِ ذَاتَ إِلَى الْیَمِینِ ذَاتَ مِنْ

 نِیَامٌ هُمْ إِذَا إِلَیْهِمْ نَظَرَ فََلمَّا كهفهم إِلَى فَانْحَطَّ عَلَا حَتَّى أَثَرَهُمْ يَقِفُوا يَزَلْ فَلَمْ حصان أَلْفَ ثَمَانِینَ فِي فَرَكِبَ هُرَّابا  خَرَجُوا أَنَّهُمْ  فَأُخْبِرَ الفتیة عَنْ سَأَلَ عِیدِهِ مِنْ

 لِأَصْحَابِهِ  قَالَ وَ الْحِجَارَةِ وَ بالكلس كَهْفِالْ بَابُ فَسَدَ بالبناءين ائْتُونِي لَكِنْ وَ أَنْفُسِهِمْ عاقبوا مِمَّا بِأَكْثَرَ عاقبتهم لِمَا ءٍبِشَيْ أعاقبهم أَنْ أَرَدْتُ لَوْ الْمَلِكِ فَقَالَ

 أَنْ اللَّهُ  أَرَادَ فَلَمَّا سِنِینَ تِسْعَ وَ سَنَة   ثَلَاثُمِائَةٍ  فَمَكَثُوا الْیَهُودِ أَخا  يَا ع عَلِيٌّ قَالَ الْمَوْضِعَ هَذَا مِنْ  يُخْرِجَهُمْ  أَنْ وَ لینجیهم السَّمَاءِ فِي الَّذِي إللههم يَقُولُوا لَهُمْ قُولُوا
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 شود.به روایت مذکور اشاره می التحصينعبارات این سه متن اندکی با هم متفاوتند و در اینجا بر اساس متن 

سواالتی پرسيدند که وي از پاسخ آنها  اي از علماي یهود به مدینه آمدند و گفتنددر زمان خالفت عمر بن خطاب عده

شان درماند. اميرالمومنين ع را خبر کردند و ایشان آمدند و آنان سوالهاي خود را پرسيدند و حضرت همگی را پاسخ داد و همگی

 به غير از یك نفر ایمان آوردند. وي گفت من سوال دیگري هم دارم. حضرت فرمود: بفرما.

 از مردمانی که بيش از سيصد سال مردند سپس خداوند آنان را زنده کرد؛ آنان کيستند؟یهودي گفت: به من خبر بده 

 خواهی آن را بر تو بخوانم.اي در شأن آنها نازل فرموده است؛ اگر میحضرت علی ع فرمود: خداوند بر پيامبر ما سوره

شان و اسم شهرشان و اسم به خبر آنان و اسامیام! اما به ما خبر بده اگر واقعا دانا هستی شنيده ا زیادتان رگفت: قرآن

 پادشاهشان و اسم سگشان و اسم کوهشان و اسم غارشان.

                                                      
 فَإِذَا فَقَامُوا السَّمَاءِ إِلَهَ عِبَادَةِ عَنْ اللَّیْلَةِ هَذِهِ فِي غفلنا قَدْ بَعْضُهُمْ قَالَ الشَّمْسُ بَزَغَتِ فَلَمَّا رقدتهم مِنْ فَقَامُوا فنفخ الرُّوحُ فِیهِمْ يُنْفَخَ أَنْ إِسْرَافِیلَ أَمَرَ  يُحْیِیَهُمْ

 الْجُوعِ  مَسِّهِمْ وَ وَاحِدَةٍ لَیْلَةٍ فِي يَبِسَتْ قَدْ الْأَشْجَارِ وَ غَارَتْ قَدْ الْغَزِيرَةُ الْعَیْنِ تِلْكَ مِثْلَ لَعَجَبٌ أُمُورِنَا إِنْ بَعْضُهُمْ فَقَالَ يَبِسَتْ قَدْ الْأَشْجَارِ إِذَا وَ غَارَتْ قَدْ الْعَیْنِ

 حَوَائِجِكُمْ  فِي يَذْهَبُ لَا تملیخا قَالَ  أَحَدا  بِكُمْ يُشْعِرَنَّ ال وَ لْیَتَلَطَّفْ وَ مِنْهُ بِرِزْقٍ فَلْیَأْتِكُمْ طَعاما  أَزْكى أَيُّها فَلْیَنْظُرْ الْمَدِينَةِ إِلَى هذِهِ قِكُمْبِوَرِ أَحَدَكُمْ فَابْعَثُوا فَقَالُوا

 الْمَدِينَةِ  بَابُ أَتَى حَتَّى يُنْكِرُهَا هُوَ طَرِيقا  وَ يَعْرِفُهَا لَا مواضعا يَرَى فَجَعَلَ الْمَدِينَةِ يَؤُمُّ مَضَى وَ ثِیَابِهِ الرَّاعِي فَدَفَعَ قَالَ إِلَيَّ ثِیَابِكَ الرَّاعِي أَيُّهَا ادْفَعْ لَكِنْ وَ غَیْرِي

 حَتَّى الْمَدِينَةِ دَخَلَ ثُمَّ نَائِما  أَرَانِي يَقُولُ  وَ عَیْنَیْهِ بِهِ يَمْسَحُ جَعَلَ وَ الْعِلْمِ إِلَى يَنْظُرُ فَجَعَلَ قَالَ اللَّهِ رَسُولُ عِیسَى اللَّهِ إِلَّا إِلَهَ لَا عَلَیْهِ مَكْتُوبٌ أَخْضَرَ عَلِمَ إِذَا وَ

 طَعَاما   اْلوَرِقِ بِهَذِهِ إِلَيَّ ادْفَعْ قَالَ الرَّحْمَنِ عَبْدُ قَالَ مُلْكَكُمْ اسْمُ مَا وَ قَالَ أفسوس قَالَ هَذِهِ مدينتكم اسْمُ مَا الْخَبَّازِ أَيُّهَا فَقَالَ خَبَّازا  رَجُل ا فَأَتَى السُّوقِ أَتَى

 ثُلُثَيْ وَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دِرْهَمٍ  كُلِّ وَزْنُ قَالَ  مِنْهَا دِرْهَمٍ كُلِّ  وَزْنُ كَانَ مَا عَلِيُّ يَا قَالَ وَ الْیَهُودِيِّ فَوَثَبَ قَالَ  كَبَّرَهَا مِنْ وَ الدَّرَاهِمَ ثَقُلَ مِنْ  يتعجب الْخَبَّازِ فَجَعَلَ

. الْمَلِكِ دقیوس يَعْبُدُونَ النَّاسِ  تَرَكَتْ وَ الْمَدِينَةِ  هَذِهِ  مِنْ خَرَجَتْ  وَ  ثَلَاثَ مُنْذُ  بِعْتُهَا تَمْرٍ ثَمَنُ  إِلَّا هَذَا مَا تملیخا فَقَالَ  كَنْزا   أَصَبْتَ أَنْتَ هَذَا يَا الْخَبَّازِ  فَقَالَ دِرْهَمٍ

 عِیسَى نَبِیِّنَا فَإِنْ  تَخَفْ لَا فَتَى يَا الْمَلَكُ فَقَالَ كَنْزا  أَصَابَ رَجُلٍ هَذَا إِنْ الْخَبَّازِ قَالَ الْفَتَى هَذَا شَأْنُ مَا فَقَالَ  الْمَلِكِ عَلَى أَدْخَلَهُ وَ تملیخا بِیَدِ الْخَبَّازِ  فَأَخَذَ قَالَ

 الْمَدِينَةِ  هَذِهِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ  أَنَا كَنْزا  أَصَبْتَ مَا أَمْرِي فِي الْمَلِكِ أَيُّهَا انْظُرْ تملیخا فَقَالَ سَالِما  امْضِ وَ خُمُسُهَا فَأَعْطِنِي خُمُسُهَا إِلَّا الْكَنْزِ مِنْ نَأْخُذُ لَا أَنْ أَمَرَنَا ع

 الْمَلَكُ فَقَالَ زَمَانِنَا أَهْلِ أَسْمَاءِ الْأَسْمَاءُ هَذِهِ مَا وَ قَالَ تملیخا اسْمِي قَالَ اسْمُكَ مَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَحَدا  بِهَا تَعْرِفُ فَهَلْ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَهْلِهَا مِنْ أَنْتَ الْمَلِكِ فَقَالَ

 الْبَابَ  فَقَرَعَ لِي الدَّارِ  هَذِهِ تملیخا قَالَ  الْمَدِينَةِ  فِي دَارِ أَرْفَعَ بِهِمْ فَأَتَى مَعَهُ  النَّاسُ وَ فَرَكِبَ قَالَ مَعِي الْمَلِكِ يُّهَاأَ ارْكَبْ نَعَمْ قَالَ دَارِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ  فِي لَكَ هَلْ

 مِنْ  الشَّیْخُ لَهُ فَقَالَ  دَارِهِ الدَّارِ هَذِهِ أَنْ يَزْعُمُ  بالعجائب الْغُلَامُ هَذَا أَتَانَا الْمَلِكِ فَقَالَ  شَأْنَكُمْ مَا فَقَالَ الْكِبْرِ مِنْ  عَیْنَیْهِ عَلَى حَاجِبَاهُ وَقَعَ قَدْ كَبِیرٌ شَیْخٌ إِلَیْهِمْ فَخَرَجَ

 مِنْ  هُرَّابا  خَرَجُوا الَّذِينَ السِّتَّةِ هَؤُلَاءِ الْمَلِكِ  أَيُّهَا فَقَالَ  الْكَعْبَةِ رَبِّ وَ جَدِّي هُوَ يَقُولُ وَ يَقْبَلَهَا رِجْلَیْهِ عََلى الشَّیْخُ فَانْكَبَّ قَالَ قسطیكین بْنِ تملیخا َأنَا قَالَ أَنْتَ

 وَ  الْكَهْفِ فِي أَنَّهُمْ فَأُخْبِرَ أَصْحَابِكَ فَعَلَ مَا تملیخا يَا فَقَالَ رِجْلَیْهِ وَ يَدَيْهِ يَقْبَلُونَ النَّاسِ جَعَلَ وَ عَاتِقِهِ عَلَى حَمَلَهُ  وَ فَرَسِهِ عَنْ  الْمَلِكِ فَنَزَلَ الْمَلِكِ دقیوس

 حوافر وَاتِأَصْ  أَصْحَابِي تَسْمَعُ أَنْ أَخَافُ إِنِّي تملیخا لَهُمْ قَالَ الْكَهْفِ مِنْ قَرِيبا   صَارُوا فَلَمَّا أَصْحَابِهِمْ فِي فركبوا يَهُودِيٌّ مَلَكٍ وَ  مُسْلِمٍ مَلَكٍ بِالْمَدِينَةِ  يَوْمَئِذٍ  كَانَ

 إِلَیْهِ  نَظَرُوا فََلمَّا الْكَهْفِ دَخَلَ حَتَّى تملیخا فَأَقْبَلَ النَّاسِ فَوَقَفَ فَأَخْبَرَهُمْ أَتَقَدَّمَ حَتَّى أمهلوني لَكِنْ وَ طَلَِبهِمُ فِي جَاءَ َقدْ الْمَلِكِ  دقیوس أَنْ فَیَظُنُّونَ الْخُیُولِ

 ثَلَاثُمِائَةٍ  لبثتم بَلْ تملیخا قَالَ  يَوْمٍ  بَعْضَ أَوْ يَوْما   لَبِثْنا قالُوا لَبِثْتُمْ كَمْ دقیوسكم عَنْ  وَ عَنْكُمْ دَعَوْنِي تملیخا قَالَ دقیوس مِنْ نَجَّاكَ الَّذِي لِلَّهِ  الْحَمْدُ  قَالُوا وَ اعتنقوه

 مَعَهُ  النَّاسُ وَ الْمَلِكِ إِلَیْنَا أَقْبَلَ قَدْ  وَ إِلَیْهِ  اللَّهُ رَفَعَهُ وَ مَرْيَمَ ابْنُ عِیسَى الْمَسِیحُ لَهُ يُقَالُ نَبِیّا  اللَّهُ بَعَثَ  وَ قَرَنَ  بَعْدَ قَرَنَ  اْنقَرَضَ وَ دقیوس مَاتَ قَدْ وَ سِنِینَ تِسْعَ وَ

 اللَّهِ  فَأَمَرَ أَيْدِيهِمْ فَرُفِعُوا أَرْوَاحَنَا يَقْبِضُ حَتَّى مَعَكَ نَدْعُوَهُ وَ ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهِ ادْعُ قَالُوا تُرِيدُونَ فَمَا تملیخا قَالَ لِلْعَالَمِینَ فِتْنَةٌ تَجْعَلْنَا أَنْ تُرِيدُ أَ تملیخا يَا قَالُوا

 عَلَى مَاتُوا الْمُسْلِمِ الْمَلِكِ فَقَالَ بَابا  للكهف يَجِدَانِ لَا أَيَّامٍ سَبْعَةَ الْكَهْفِ بَابِ عَلَى يَُطوفَانِ الْمَلَكَانِ فَأَقْبَلَ النَّاسِ عَلَى الْكَهْفِ بَابُ اللَّهِ طَمَسَ وَ أَرْوَاحَهُمْ بِقَبْضِ

 أَ  يَهُودِيٌّ يَا عَلَیْهِ مَسْجِدا  بَنَى وَ الْمُسْلِمِ فَغَلَبَ فَاقْتَتَلَا كَنِیسَةٌ الْكَهْفِ بَابِ َعلَى أَبْنِيَ دِينِي عَلَى مَاتُوا بَلْ لَا الْیَهُودِيِّ قَالَ وَ مَسْجِدا  الْكَهْفِ بَابِ عَلَى أَبْنِيَ دِينِنَا

 ص رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ  مُحَمَّدا  أَنَّ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ أَنَا وَ حَرْفا  نَقَصَتْ لَا وَ حَرْفا  زِدْتَ مَا قَالَ  توراتكم فِي مَا هَذَا يُوَافِقُ
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حضرت علی ع فرمود: ال حول و ال قوة إال باهلل العلی العظيم؛ حبيبم حضرت محمد ص به من خبر داد که در روم شهري 

گفتند که بسيار ثروتمند بود و چنان لشكري گرد آورده گفتند و پادشاهی داشت که به او دقيوس میبود که بدان افسوس می

بود که هيچيك از پادشاهان روم چنان لشكري نداشتند و مدتی طوالنی زندگی کرد در حالی که نه به سردردي مبتال شد و نه 

فراخواند؛ تب کرد و نه مریض شد؛ پس ادعاي ربوبيت کرد و به پروردگار خویش کافر گردید و مردم را به عبادت خویش 

پس هر که اجابتش کرد او را اکرام کرد و خلعت بخشيد و جوایزي دادإ و هر که عصيانش کرد و از دستوراتش اطاعت نكرد 

 ها نمودإ بدین سان روزگاري طوالنی سپري شد.خوار نمود و شكنجه کرد و به زندان انداخت و انواع شكنجه

اهی از مرمر برپا سازند به طول چهارصد ذراع که با انواع مروارید و سپس به اهل مملكتش دستور داد که براي او جایگ

یاقوت و جواهر تززین شده بود و تصویر انواعی از مخلوقات را بر آن نقش زدند و تخت سلطنتی خود را بر روي آن گذاشت 

نام دو منصب از  ها ]بطریق و هرقل،ها و در سمت چپ صد کرسی براي هرقلو سمت راست خود صد کرسی براي بطریق

ایستادند؛ وي بر روي سكوهایی از طال و نقره می نزدیكانمناصب بزرگان روم است[ قرار داد و در پيش رویش چهارصد تن از 

نشاند و از فرزندان پادشاهان هم سه تن را برگزیده بود و در سمت و از فرزندان سه تن را برگزیده بود و در راست خود می

نشست داد و چنين بود که در هر روزي که در جایگاهش میهيچ کاري را بدون مشورت آنان انجام نمی نشاند وچپ خود می

شان جامی از طال مملو از مشك بود و در دست دومی جامی از طال پر شدند و در دست یكیسه غالم از در مجلس وارد می

 اي بود.از گالب؛ و در دست سومی پرنده

 رنگی بود؟یهودي گفت: آن پرنده چه 

ایستاد و منقار و دو پایش قرمز بود، کوچكتر از کبوتر و بزرگتر از گنجشك؛ و آن غالم نزد پادشاه می ،فرمود: رنگش سبز

رفت که گالب بود و خود کرد تا در جامی میگفت و آن پرنده پرواز میزد و با او سخنی میو خطاب به آن پرنده فریادي می

زد گرفت و آنگاه غالم سوم فریادي میشد و آن مشك را به بال خود برمیساخت سپس بلند میمیرا کامال در آن غوطه ور 

داد تا آن مشك و گالب را بر روي وي گرفت و خود را بشدت تكان میکرد تا باالي سر آن پادشاه قرار میپرواز میپرنده و 

 بپاشد و این کار را تا مدتهاي طوالنی انجام می دادند.

ن جماعت آنان، شش نفر از خوبان و داناترین اصحابش  بودند که در مهربانی نسبت به هم همانند فرزندان یك در ميا

کرد و روالشان این بود که هر روز که از نزد مادر بودند و آن پادشاه بدانان اعتماد داشت و کارها را به سخن آنان اجرا می

زد. تا اینكه یكبار به آن پادشاه خبري شدند و این نوبت بينشان دور میمی آمدند نزد یكی از خودشان جمعپادشاه بيرون می

هایی از مملكت وي را تصرف کرده است. پس پادشاه غمگين و نگران شد به رسيد از شورش فردي در سرحدات که قسمت

 ناراحت و غمگين شدند.اش نمایان شد و اطرافيانش به خاطر ناراحتی وي بسيار طوري که عالمت این ناراحتی در چهره

آن روز نوبت بزرگشان بود که نزد او گرد آیند و اسمش تلميخا بود؛ وي براي پذیرایی از دوستانش انواع غذا و نوشيدنی 

و ميوه و دسر آماده کرد و بستر نرمی برایشان پهن کرد و هنگامی که آنان بر وي وارد شدند آن غذاها را برایشان آورد و گفت: 

 ز اینها بخورید و بياشاميد. برادرانم ا

 گفتند: چرا خودت نمی خوري؟
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 اي پيش آمده که مرا از خوردن و آشاميدن انداخته است.گفت: مساله

 تو براي ما صفایی ندارد.دانی که خوردن و آشاميدن بیگفتند: تلميخا! خودت می

 چيزي بخورم.توانم اي پيش آمده که اصال نمیگفت: برادرانم! بخورید چرا که مساله

اي هست همه ما در پزشكی سررشته داریم و اگر مطلب دیگري است سزاوار گفتند: تلميخا مشكلت را بگو؛ اگر مریضی

بسا مطلبی که بر صاحبش بسيار سخت و سنگين آید چهکه خيال باشيم؛ پس جریان را بگو نيست که تو ناراحت باشی و ما بی

 ا حل کنداما دیگري بتواند بسهولت مشكل وي ر

 کردم.گفت: آنچه مرا از خوردن انداخته مطلبی است که امشب بدان فكر می

 گفتند: خوب!

کند خداست نباید با وقایعی که گفتم اگر دقيوس آن گونه که گمان میاندیشيدم؛ با خود میگفت: در مورد دقيوس می

خورد و رسد که او یكی همچون ماست: میمیدهد ناراحت و خوشحال شود و این چنين نگران شود؛ من به نظرم رخ می

خوابد؛ چگونه شود و نيازمند اهل و عيال است و مینشيند و سوار میشود و میکند و بلند میآشامد و قضاي حاجت میمی

 ممكن است دقيوس خدا باشد؟!

سفيد آفرید و چه کسی مرا با خود فكر کردم و گفتم چه کسی مرا همچون جنينی درآورد و مرا در شكم مادرم از مایعی 

پرورش داد و غذایم داد وقتی که طفلی کوچك بودم و سپس از شير گرفت و به نوجوانی و جوانی رساند و بعدا مرا ميانسال 

 کند و سپس مرگی است که گریزي از آن نيست؟و پير می

گاهی؛ و اي و نه تكيهنی دارد و نه گيرهباز با خود فكر کردم که کسی که باالي سر ما چنين سقفی را برافراشته که نه ستو

کسی که آن را با ستارگان درخشنده زیبا کرده و کسی که ماه و خورشيد را به جریان انداخته و کسی که شب تار و روز روشن 

ز دل خاك آورد تا سرزمينها و آدميان را از آن سيراب سازد و کسی که دانه را اآورد و کسی که ابرها را به حرکت درمیرا می

 رویاند همان است که ما و وي را آفریده است.می

اي از بندگان او، که خداي آسمانها او را پادشاهی بخشيده و نعمت گفتم که دقيوس نيست مگر بشري همچون ما و بنده

وبيت کرده و مردم فراوان و عمري دراز و لشكري کثير و مالی عظيم به او داده اما وي کفر ورزیده و طغيان نموده و ادعاي رب

 خواند.را به خویش می

گویی و فكر صحيح همين است که تو اندیشيدي؛ ]با هم صحبتی کردند و نهایتا[ گفتند: مطلب همين طور است که تو می

دقيوس کسی نيست جز یك عصيانگري که به خداي همه مخلوقات کفر ورزیده است؛ خدایی جز خداي آسمانها و زمين در 

 کار نيست.

 يخا گفت: چكار کنيم براي کفر ورزیدن به وي و اطاعت کردن از خداي آسمان و زمين؟تلم

 گفتند: نمی دانيم، هر چه تو بگویی.

 بينم؟گفت:  براي خودم و شما راهی جز فرار از دقيوس کافر به سوي خداي آسمان که هم ما و هم او را آفریده است، نمی

 گفتند: نظر خوبی است.
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بپا خاستند و »يدند و نيمه شب تلميخا گفت: برادرانم براي پرستش پروردگارتان بيدار شوید! همگی پس آن شب را خواب

« ایم اگر چنان کنيم.گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است هرگز غير از او خدایی را نخوانيم که قطعا نامربوط گفته

ردگارشان پرداختند. صبح سوار اسبانشان شدند و از ترس دقيوس کافر ( و بقيه شب را تا صبح به دعا و عبادت پرو14)کهف/

بيرون شدند و یكسر تاختند تا سه ميل از شهر دور شدند. تلميخا گفت: از اسبها پياده شوید تا ردپایتان مخفی شود؛ پس پياده 

نين شد، زبان به شكوه گشودند و گفت: شدند و اسبها را رها کردند و پياده به راه خود ادامه دادند تا جایی که پاهایشان خو

برادرانم این در راه خدا چيزي نيست. رفتند تا ظهر شد و بسيار تشنه شده بودند. مردي را دیدند که گوسفندانی را به چرا 

ير گفتند خوب است نزد وي رویم و سيراب شویم. به سراغش رفتند و گفتند: اي چوپان! آیا نزد تو اندکی آب یا ش .آورده بود

 هست؟

 گفت: به خدایم دقيوس که امروز نه آبی دارم و نه شيري.

اي از بندگان خداست که خداوند به او نعمت بسيار و سلطنت و لشكر و گفتند: چوپان! دقيوس را خدا مخوان که او بنده

 مال داده اما او کفران ورزیده و راه جباران در پيش گرفته است.

بينم و لباستان لباس پادشاهان است و سخنانتان این در چهره شما قيافه پادشاهان میچوپان گفت: کار شما عجيب است؛ 

 اید حكایتتان را بازگو کنيد و راستش را بگویيد.اندازه عجيب! به گمانم از خداي من دقيوس فرار کرده

ادشاهم و اینان دوستانم هستند؛ ایم که براي ما دروغ گفتن روا نيست. من تلميخا وزیر پگفتند چوپان! ما دینی را برگزیده

خورد و شد، نباید میما در کار دقيوس اندیشيدیم و گفتيم اگر او واقعا خدا بود نباید دچار غم و نگرانی و خوشحالی می

تواند این چنين باشد. اي چوپان خداي شد؛ چرا که خدا نمینشست و هيچ مصييبتی بر وي وارد میایستاد و میآشاميد و میمی

آورد و ابرها را به و هم همان کسی است که تو را آفرید در حالی که چيزي نبودي همان که روز روشن و شب تاریك را میت

ها را سيراب سازد، همان که آسمانها و زمين و کوهها و خورشيد و ماه و ستارگان آورد تا با آنها بندگان و سرزمينحرکت درمی

کاري است که در قبال کسی که او را آفریده راه عصيان در پيش بلكه یك بنده کافر بيهودهرا آفرید! چوپان! دقيوس خدا نيست 

 گرفته است.

 روید؟چوپان گفت: آنچه در دل شما افتاد در دل من هم افتاده است. اکنون کجا می

 خواهيم از دقيوس کافر به سوي خداي آسمان فرار کنيم.گفتند می

ده من است، اندکی درنگ کنيد تا اینها را به صاحبانشان برگردانم و من هم همراه شما گفت: این گوسفندان امانتی برعه

شوم و با شما از دقيوس کافر به خدایی که ما را آفرید فرار کنم. پس درنگ کردند تا او گوسفندها را به صاحبانشان برگرداند 

 د.آیو برگشت و با آنها به راه افتاد و دیدند سگ وي هم دنبالشان می

به چوپان گفتند: این سگ تو ممكن است شبانگاه با صدایش ما را لو دهد. پس به طرف او سنگ انداختند و خود چوپان 

هم با شدت شروع به دور کردن او نمود و وقتی سگ چنين دید خداوند او را به زبان آنها به سخن گفتن درآورد و گفت: اي 

شما را از دشمنانتان حراست خواهم کرد که من ایمان دارم به خدایی که شما جماعت! دست از ]طرد کردن[ من بردارید! من 

 و مرا آفرید.
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چون این را شنيدند بسيار تعجب کردند و یقينشان به پروردگارشان افزون شد و به حرکت خود ادامه دادند تا شب آنها 

 را در برگرفت. 

 یهودي گفت: بگو بدانم آن سگ چه رنگی بود و اسمش چه بود؟

فرمود: رنگ آن سگ ابلق در سياه )راه راه سياه و سفيد( و اسمش قطمير بود. هنگامی که شب آنها را در برگرفت تلميخا 

اي در آن بيابيم. پس، از آن کوه باال رفتند و اسم آن کوه خلوس گفت بيایيد امشب در این کوه بگردیم شاید غاري یا دخمه

ف ]= غار بزرگ[ ي دیدند از بهترین غارهایی که تاکنون دیده بودند و جلوي غار بود و مشغول حرکت بودند که بناگاه که

 ها خوردند و داخل غار شدند تا بخوابند.اي از آب گوارا و درختانی سرسبز بود؛ پس از آن ميوهچشمه

به خورشيد الموت را به سراغشان فرستاد و دستور داد که روحشان را در خواب قبض کند و خداوند و خداوند ملك

« کند از آنان در چپ جدا شودکند؛ و هنگامی که غروب میکند از غارشان راست را زیارت میهنگامی که طلوع »دستور داد 

 و خداوند دو فرشته را مامور آنها ساخت تا آنان را به پشت و جلو برگردانند.( 17)کهف/

ز یارانش به جستجوي آنان برآمد و رد آنها را پيدا کردند تا چون برگشتِ اینان نزد پادشاه به درازا کشيد وي با لشكري ا

خواستم شما را به به باالي کوه آمدند و آنان را در غار دیدند که مرده بودند و گمان کردند که در خوابند. پادشاه گفت: اگر می

آهك بياورید و بر درب غار توانستم، پس سنگ و اید عقوبت کنم نمیچيزي بيش از عقوبتی که خود براي خویش رقم زده

کردند و همچنان گمان می ؛دیواري بسازید و چنين کردند و پادشاه گفت: به خدایتان بگویيد که شما را از غضب من نجات دهد

 که آنان خوابند.

. چون بلند شدند تلميخا گفت: دخورشيد بونزدیك غروب پس چون سيصد و نه سال گذشت خداوند آنان را زنده کرد و 

ادران امشب از عبادت پروردگارمان غافل شدیم. پس بلند شدند و از غار بيرون آمدند و دیدند از چشمه اثري نيست و بر

 اند.درختان هم خشك شده

« گفتند: یك روز یا کمتر از یك روز! گفت: پروردگارم داناتر است بدانچه»ایم؟ گفت: برادرانم! چه مدت در غار مانده

اي فرو رود و چنان درختانی خشك شود در یك شب چنين چشمههمانا کار ما بس عجب دارد مگر می(. 19/ایم )کهفمانده

 شوند؛ اما در کار خدا هيچ چيز عجيب نيست.

هایی فروخته بود و پولش همراهش بود. شدند ميوهگرسنگی بدانان فشار آورد و تلميخا هنگامی که از شهر خارج می

روم و ترسيدند. تلميخا گفت: من خودم میشان از دقيوس میغذایی بخرد و البته همگیرود و گفت: چه کسی به شهر می

خطاب به چوپان گفت که لباست را درآور تا من آنها را بپوشم تا مرا نشناسند. چنين کردند و تلميخا به راه افتاد و در مسيرش 

روم. از شخصی آورد. با خود گفت شاید راه را اشتباه مینمی دید که به یادهایی میهایی تا کنون ندیده بود و ویرانهاز آبادي

 پرسيد مسير به سمت افسوس کجاست؟ 

 او گفت: افسوس در پيش روي توست. 

 پرسيد: اسم پادشاهش چيست؟

 او گفت: عبدالرحمن!
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اي شهر به گونه بر تعجب وي افزوده شد و چشمانش را ماليد که نكند من در خوابم. سپس رفت تا به شهر رسيد و دروازه

تعجبش «. ال اله اال اهلل عيسی رسول اهلل»متفاوت شده بود وبر سر در ورودي شهر دو پرچم نصب شده بود که بر آنها نوشته بود 

 خواندند. از نانوایی سوال کرد: اسم این شهرتان چيست؟بيشتر شد. وارد شهر شد و مردمی را دید که انجيل می

 گفت: افسوس.

 ان کيست؟گفت: پادشاهت

 گفت: عبدالرحمن.

 تلميخا گفت: پس حتما من خوابم.

 نانوا گفت: تو خواب نيستی و داري با من صحبت می کنی.

هایی که نزدش بود را درآورد و به نانوا داد و گفت به اندازه این به من نان بده و عجله کن. نانوا اي از سكهتلميخا سكه

اي ندیده بود. مرتب یكبار به سكه نگاه ه بزرگی است و تابه حال چنين سكهآن را گرفت و نگاهش کرد و دید خيلی سك

 کرد و یكبار به تلميخا. پرسيد: اسمت چيست؟می

 گفت: تلميخا.

 اي؛ یا مقداري از آن را به من بده وگرنه ...کنم گنجی یافتهگفت: تلميخا! گمان می

هایی که فروختم دریافت کردم که البته تا دیروز در ازاي ميوه ها پولی است که دیروزتلميخا گفت: اذیتم نكن! این سكه

 پرستيدند.مردم این شهر پادشاهشان دقيوس را می

 فهمم. مرا در آن گنج شریك کن!نانوا گفت: من این حرفها را نمی

 تلميخا گفت: آقا ! من از اهل همين شهر هستم و غریبه نيستم.

 شناسد؟نانوا گفت: چه کسی تو را می

 شناخت. ها ! و حدود صد نفر را نام برد که نانوا یكی از آنها را هم نمیفت: خيلیگ

خواهی چيزي از آن به من بدهی سپس اسم اي و نمینانوا عصبانی شد و گفت تو قطعا احمق هستی. گنجی پيدا کرده

مع شدند و آنها را نزد پادشاهشان آوري که سيصد سال پيش مرده! و با وي درگير شد و مردم دورشان جیك آدم کافر را می

 ایم: این آدم و گنجی که با اوست.بردند. پادشاه که آدم عاقلی بود پرسيد مطلب چيست؟ گفتند یك مطلب عجيبی آورده

پادشاه گفت: پيامبر ما حضرت عيسی ع به ما دستور داده که گنجی را براي خود برنداریم مگر اینكه خمس آن را بدهيم؛ 

 اش برایت حالل است.ا پرداخت کن و بقيهپس خمس آن ر

اي فروختم و پولش گفت: اي پادشاه! اندکی صبر کن و در کار ما تامل نما ! من مردي از مردم این شهر هستم. دیروز ميوه

 را گرفتم.

 شناسی؟پادشاه گفت: آیا از اهل این شهر کسی را می

 شناختند.رد که یكی را نمیبله، فالنی و فالنی و ... حدود صد نفر را نام بگفت:
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اي داري که آن را پادشاه گفت: اي آقا ! اینها اسامی یك عده کافر است و از اسمهاي ما نيست. تو در این شهر خانه

 بشناسی؟

 گفت: بله.

 گفت: پس با هم برویم و آن را نشانمان بده.

ترین خانه شهر رسيدند و گفت: پادشاه این خانه من با هم به راه افتادند و مردم هم در پی آنان روان شدند تا به باشكوه

اند. پادشاه در زد و پيرمردي که از فرط پيري ابروانش روي چشمانش آمده بود در را باز کرد است اما بعد از من تغييرش داده

 و گفت: چه چيزي پادشاه را به در منزل ما آورده است؟

 کند که اینجا خانه اوست.میایم: این آدم گمان گفت: چيز عجيبی آورده

 پيرمرد عصبانی شد و گفت: اسمت چيست؟ این خانه را من از پدرم و او از جدم به ارث برده است.

 گفت: اسم من تلميخاست!

 گفت: پسرِ کی؟

 گفت: پسر قسطنطين.

 پدرم است؛ به بناگاه پيرمرد بلند شد و وي را در آغوش گرفت و شروع به بوسيدن دست و پایش کرد و گفت: این جدِ

 خداي عيسی سوگند اینها از دقيوس کافر به سوي خداي آسمانها و زمين فرار کردند.

کردند به در آغوش گرفتن و بوسيدن وي. سپس  گریستند شروعپادشاه و بقيه مردم هم جلو آمدند و در حالی که همه می

 پادشاه گفت: بقيه دوستانت چه کردند؟

 گفت: آنها در کوهند.

 ما را نزد آنها ببر.گفت: 

همه سوار بر مرکبها شدند و به راه افتادند تا به کوه رسيدند. تلميخا گفت شما اندکی در اینجا درنگ کنيد تا آنها را از 

داستان دقيوس و مرگ او و حكایت مردم این شهر باخبر کنم که اگر آنها جماعت شما را ببينند ممكن است گمان کنند دقيوس 

 فته است. پس آنها ماندند و تلميخا به تنهایی سراغ دوستانش رفت. بدانها دست یا

 وقتی بر آنها وارد شد گفتند الحمدهلل که خدا تو را از شر دقيوس کافر حفظ کرد.

 تلميخا گفت: دقيوس را رها کنيد. چقدر اینجا مانده ایم؟

 گفتند یك روز یا کمتر.

و دقيوس مرده و خداوند پيامبري مبعوث کرده و او را به نزد ( 25)کهف/« و نه سال افزودند ،سيصد سال»گفت: بلكه 

 اند.خود برده و اینان اهل این شهرند که نزد شما آمده

 خواهی در ميان این مردمان زنده بمانی؟گفتند: تلميخا ! آیا می

 گفت: نه!
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پروردگارا ! به حق این عجایبی که به ما و گفتند:  ؛کنيمگفتند تلميخا! دستانت را بلند کن و ما هم دستانمان را بلند می

خواهيم که روح ما را بگيري و ما را هرچه سریعتر نزد خودت در به نشان دادي و ما را بعد از مرگمان زنده کردي از تو می

 هایشان قبض شد.بهشت ببري. و سخنشان تمام نشده بود که روح

ارانش گفت: بروید ببينيد چه شد. آنها آمدند و دیگر آنان را ]زنده[ مدتی طوالنی منتظر ماندند؛ وي به ی مردم آن پادشاه و

نيافتند. پادشاه گفت: این عبرتی بود که خداوند به شما نشان داد؛ پس مسجدي در اینجا بنا کنيم. در آن شهر حكمران دیگري 

وحدان به شریعت حضرت عيسی هم بود که کافر بود و مخالفت کرد و بين دو گروه نزاعی شدید درگرفت و مسلمانان ]= م

آنان که بر کارشان غلبه یافتند گفتند قطعا بر آنان  »ع[ پيروز شدند و بر آنان مسجدي بنا کردند و این همان است که فرمود 

 (21)کهف/« مسجدي برخواهيم گرفت.

مد ص رسول اهلل دهم که خدایی جز اهلل نيست و اینكه محپس آن یهودي بلند شد و اسالم آورد و گفت: شهادت می

 است و تو داناترینِ اصحاب محمد ص و سزاوارترین آنها بدین امر هستی.

 متن روایت:

 .نَعَمْ  قَالَ اللَّهِ رَسُولِ خَلِيفَةُ أَنْتَ فَقَالُوا الشَّامِ بَلَدِ مِنْ الْيَهُودِ أَحْبَارِ مِنْ قَوْمٌ أَتَاهُ الْخِلَافَةِ فِی الْخَطَّابِ  بْنُ عُمَرُ جَلَسَ لَمَّا وَ

 دِینَكُمْ  أَنَّ عَلِمْنَا التَّوْرَاةِ فِی مَكْتُوبٌ هُوَ بِمَا أَجَبْتُمُونَا فَإِنْ مَسَائِلَ لِنَسْأَلَكُمْ جِئْنَاکُمْ الشَّامِ  یَهُودِ الْيَهُودِ أَحْبَارِ رُسُلُ نَحْنُ قَالُوا

 .بَاطِلٌ دِینَكُمْ أَنَّ وَ کَاذِباً کَانَ  نَبِيَّكُمْ أَنَّ عَلِمْنَا تُجِيبُونَا لَمْ إِنْ وَ صَادِقٌ نَبِيَّكُمْ أَنَّ وَ حَقٌّ

 .لَكُمْ بَدَا عَمَّا سَلُونِی قَالَ

 سَارَ  قَبْرِ أَيُّ وَ اللَّهِ  مِنَ لَيْسَ ءٍشَیْ  أَيُّ وَ لِلَّهِ لَيْسَ ءٍشَیْ  أَيُّ وَ اللَّهُ  یَعْلَمُهُ  لَا ءٍشَیْ أَيُّ وَ[  اللَّهُ ] یَخْلُقِ لَمْ ءٍشَیْ  أَيُّ أَخْبِرْنَا قَالُوا

 الْقِيَامَةِ؟ یَوْمِ إِلَى بَعْدَهُ یَطْلُعُ لَا وَ هُنَاكَ بَعْدُ  یَطْلُعْ لَمْ وَ مَرَّةً الشَّمْسُ عَلَيْهِ طَلَعَتْ مَوْضِعٍ أَيُّ وَ بِأَهْلِهِ

 !أَعْلَمُ لَا یَقُولَ أَنْ یَعْلَمُ لَا عَمَّا سُئِلَ إِذَا عُمَرَ عَلَى عَيْبَ لَا قَالَ ثُمَّ مَلِيّاً عُمَرُ فَأَطْرَقَ

 بَاطِلًا کَانَ دِینَكُمْ أَنَّ وَ کَاذِباً کَانَ نَبِيَّكُمْ أَنَّ عَلِمْنَا قَدْ وَ اللَّهِ رَسُولِ خَلِيفَةُ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَسْتَ أَ الْيَهُودُ فَقَالَتِ

 .الْإِسْلَامَ أَغِثِ الْحَسَنِ أَبَا یَا لَهُ فَقَالَ عليه اللَّه صلوات طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ أََتى ىحَتَّ الْفَارِسِیُّ سَلْمَانُ فَقَامَ

 .الْحَسَنِ أَبَا یَا تُدْعَى شَدِیدَةٍ لِكُلِّ فَقَالَ فَاعْتَنَقَهُ إِلَيْهِ قَامَ عُمَرُ رَآهُ فََلمَّا عُمَرَ عَلَى دَخَلَ حَتَّى أَقْبَلَ وَ  انْتَعَلَ وَ فَارْتَدَى ع عَلِیٌّ فَقَامَ

 رَسُولَ أَخِی فَإِنَّ الْيَهُودِ مَعَاشِرَ سَلُونِی قَالَ ثُمَّ عليه اللَّه صلوات رَسُولِهِ عَلَى صَلَّى وَ عَلَيْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ فَحَمِدَ ع عَلِیٌّ فَجَلَسَ

 1...بِهِ أَخْبَرَنِی إِلَّا الْإِنْجِيلِ وَ التَّوْرَاةِ مِنَ[ ءٌشَیْ ] شيئا نَزَلَ مَا وَ حَدِیثٍ أَلْفُ بَابٍ کُلِّ مِنْ یَخْرُجُ الْعِلْمِ مِنَ بَابٍ أَلْفَ عَلَّمَنِی اللَّهِ

                                                      
 اللَّهُ؟ يَعْلَمُ لَا ءٍشَيْ أَيُّ وَ اللَّهُ يَخْلُقِ لَمْ  ءٍشَيْ أَيُّ أَخْبِرْنَا الْیَهُودُ . فَقَالَتِ 1

 يَوْمِ إِلَى عَلَیْهِ بَعْدَهُ لَا وَ قَبْلَهُ تَطْلُعْ لَمْ وَ مَرَّة  الشَّمْسُ عَلَیْهِ طَلَعَتْ مَوْضِعٍ أَيُّ وَ بِصَاحِبِهِ سَارَ قَبْرٍ أَيُّ وَ اللَّهِ مِنَ لَیْسَ ءٍشَيْ أَيُّ وَ لِلَّهِ لَیْسَ ءٍشَيْ أَيُّ وَ

 الْقِیَامَةِ؟

 مَا وَ الْخَمْسَةُ  مَا وَ الْأَرْبَعَةُ  مَا وَ  الثَّلَاثَةُ مَا وَ الِاثْنَانِ وَ  الْوَاحِدُ مَا أَخْبِرْنَا وَ  نَهِیقِهِ فِي الْحِمَارُ  وَ صَهِیلِهِ  فِي الْفَرَسُ  وَ نَقِیقِهِ  فِي الضِّفْدِعُ  يَقُولُ  ءٍشَيْ أَيُّ وَ

 بِمَا أَخْبَرْتُكَ إِنْ الْیَهُودِ أَخَا يَا بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ  لَا ع عَلِيٌّ قَالَ عَشَرَ؟ الِاثْنَا مَا وَ عَشَرَ الْأَحَدَ مَا وَ الْعَشَرَةُ مَا وَ التِّسْعَةُ  مَا وَ الثَّمَانِیَةُ مَا وَ السَّبْعَةُ مَا وَ السِّتَّةُ

 نَبِیَّنَا؟ تُقِرُّونَ وَ تُسْلِمُونَ أَ التَّوْرَاةِ فِي
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 فَقَالَ مُحَمَّدٍ  أَصْحَابِ أَعْلَمُ أَنَّكَ عَلِمْتُ بِهَا أَخْبَرْتَنِی فَإِنْ وَاحِدَةٌ مَسْأَلَةٌ لِی بَقِيَتْ فَقَالَ الثَّالِثُ بَقِیَ وَ الْيَهُودِ مِنَ الرَّجُلَانِ فَأَسْلَمَ

 .هَاتِ :ع عَلِیٌّ

 هُمْ؟ مَا اللَّهُ أَحْيَاهُمُ ثُمَّ سَنَةٍ  ثَلَاثِمِائَةِ مِنْ أَکْثَرَ مَاتُوا أُنَاسٍ عَنْ أَخْبِرْنِی الْيَهُودِيُّ فَقَالَ

 .عَلَيْكَ قَرَأْتُهَا شِئْتَ فَإِنْ شَأْنِهِمْ فِی سُورَةً نَبِيِّنَا عَلَى اللَّهُ أَنْزَلَ قَدْ ع عَلِیٌّ فَقَالَ

 کَلْبِهِمْ  اسْمِ وَ مْمَلِكِهِ اسْمِ وَ مَدِینَتِهِمْ اسْمِ وَ أَسْمَائِهِمْ وَ بِخَبَرِهِمْ عَالِماً کُنْتَ إِنْ أَخْبِرْنَا لَكِنْ وَ قُرْآنَكُمْ سَمِعْتُ مَا أَکْثَرَ مَا فَقَالَ

 .کَهْفِهِمْ  اسْمِ  وَ جَبَلِهِمْ اسْمِ وَ

 کَانَ  وَ أَفْسُوسُ لَهَا یُقَالُ مَدِینَةٌ بِالرُّومِ کَانَتْ أَنَّهُ ص مُحَمَّدٌ حَبِيبِی أَخْبَرَنِی الْعَظِيمِ الْعَلِیِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا ع عَلِیٌّ قَالَ

 وَ   یُوعَكْ  لَمْ أَرْبَعَمِائَةٍ فَعَاشَ الرُّومِ مُلُوكِ مِنْ لِأَحَدٍ یَكُنْ لَمْ مَا اْلجُنُودِ مِنَ جَمَعَ قَدْ وَ الْمَالِ کَثِيرَ کَانَ دَقْيُوسُ لَهُ یُقَالُ مَلَكٌ عَلَيْهَا

                                                      
 .نَعَمْ قَالُوا

 .اللَّهُ  خَلَقَهَا مِمَّا لَیْسَ الْمَعَاصِيَ فَإِنَّ اللَّهُ يَخْلُقِ لَمْ ءٍشَيْ  أَيُّ قَوْلُكُمْ أَمَّا قَالَ

 .وَلَدٌ  لَا وَ شَرِيكٌ لِلَّهِ فَلَیْسَ لِلَّهِ لَیْسَ ءٍشَيْ  أَيُّ قَوْلُكُمْ أَمَّا وَ

 .نَعْدِلَ أَنْ أَمَرَنَا وَ حُكْمُهُ الْعَدْلُ  بَلِ الْجَوْرُ  اللَّهِ  مِنَ فَلَیْسَ اللَّهِ مِنَ لَیْسَ ءٍشَيْ  أَيُّ قَوْلُكُمْ أَمَّا وَ

 غَیْرَهُ  إِلَها  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فِي أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ فَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ لَا ءٍشَيْ  أَيُّ قَوْلُكُمْ أَمَّا وَ

 .أَيَّامٍ ثَلَاثَةِ فِي أَبْحُرٍ  سَبْعَةَ بِهِ فَطَافَتْ مَتَّى بْنَ يُونُسَ ابْتَلَعَتْ الَّتِي الْحُوتُ فَتِلْكَ بِأَهْلِهِ سَارَ قَبْرٍ أَيُّ قَوْلُكُمْ أَمَّا وَ

 فَانْفَلَقَ  الْبَحْرَ بِعَصاكَ اضْرِبْ مُوسَى يَا اللَّهُ قَالَ إِذْ مِصْرَ بَحْرُ الْبَحْرُ فَذَلِكَ بَعْدَهَا لَا وَ قَبْلَهَا تَطْلُعْ لَمْ وَ مَرَّة  الشَّمْسُ عَلَیْهِ طَلَعَتْ مَوْضِعٍ أَيُّ قَوْلُكُمْ مَّاأَ وَ

 .الْقِیَامَةِ يَوْمِ إِلَى بَعْدَهُ لَا وَ قَبْلَهُ يَطْلُعْ لَمْ وَ يَوْمَئِذٍ الشَّمْسُ عَلَیْهِ فَطَلَعَتْ فِرْعَوْنُ غَرِقَ وَ مُوسَى اللَّهُ فَأَنْجَا  الْعَظِیمِ  كَالطَّوْدِ فِرْقٍ كُلُّ فَكانَ

 .الْبِحَارِ  لُجَجِ فِي الْمَعْبُودِ رَبِّيَ سُبْحَانَ يَقُولُ وَ اللَّهَ يُسَبِّحُ فَإِنَّهُ نَقِیقِهِ فِي الضِّفْدِعُ يَقُولُ مَا قَوْلُكَ أَمَّا وَ

 أَهْلِ مُبْغِضَ يَلْعَنُ وَ الشَّیْطَانِ عَیْنِ فِي  يَنْهَقُ فَإِنَّهُ الْحِمَارُ أَمَّا وَ الْكَافِرِينَ أَعْدَائِهِ عَلَى يَسْتَنْصِرُ الْفَرَسَ فَإِنَّ صَهِیلِهِ فِي الْفَرَسُ يَقُولُ ءٍشَيْ أَيُّ قَوْلُكَ أَمَّا وَ

 .بَیْتِهِ أَهْلِ عَلَى وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ بَیْتِ

 .حَوَّاءُ وَ آدَمُ الِاثْنَانِ وَ لَهُ شَرِيكَ لَا وَاحِدٌ فَاللَّهُ الْوَاحِدُ أَمَّا وَ

 . أَيَّامٍ  ثَالثَةَ دارِكُمْ فِي تَمَتَّعُوا فَقالَ صَالِحٍ قَوْمَ اللَّهُ وَعَدَ الَّتِي فَالْأَيَّامُ شِئْتَ إِنْ وَ سَوِيّا   أَيَّامٍ ثَالثَةَ النَّاسَ تُكَلِّمَ أَلَّا زَكَرِيَّا اللَّهُ وَعَدَ الَّتِي فَالْأَيَّامُ  الثَّلَاثَةُ وَ

 .عِزْرَائِیلُ وَ إِسْرَافِیلُ وَ مِیكَائِیلُ وَ فَجَبْرَئِیلُ الْأَرْبَعَةُ أَمَّا وَ

 .الْأُمَمِ سَائِرِ  عَلَى يَفْتَرِضْهَا لَمْ وَ آله، على و عَلَیه اللَّه صَلَّى مُحَمَّدٍ أُمَّةِ عَلَى افْتَرَضَهَا صَلَوَاتٍ فَخَمْسُ الْخَمْسَةُ أَمَّا وَ

 .أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ فَخَلَقَ السِّتَّةُ  أَمَّا وَ

 .جَهَنَّمَ أَبْوَابُ فَهِيَ السَّبْعَةُ أَمَّا وَ

 .الْجَنَّةِ أَبْوَابُ فَهِيَ الثَّمَانِیَةُ أَمَّا وَ

 أَشْهُرٍ تِسْعَةَ وَلَدَهَا تَحْمِلُ فَالْمَرْأَةُ التِّسْعَةُ أَمَّا وَ

 . بِعَشْرٍ تْمَمْناهاأَ وَ قَالَ إِذْ ص مُوسَى اللَّهُ وَعَدَ الَّتِي فَالْأَيَّامُ الْعَشَرَةُ وَ

 . كَوْكَبا  عَشَرَ أَحَدَ رَأَيْتُ قَالَ  إِذْ يُوسُفَ فَإِخْوَةُ عَشَرَ الْأَحَدَ وَ

 .شَهْرا  عَشَرَ اثْنَا السَّنَةِ فَشُهُورُ عَشَرَ الِاثْنَا وَ
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 أَعْطَاهُ وَ  أَلْبَسَهُ وَ   حَبَاهُ وَ أَکْرَمَهُ أَجَابَهُ فَمَنْ  عِبَادَتِهِ إِلَى النَّاسَ دَعَا وَ بِرَبِّهِ کَفَرَ وَ الرُّبُوبِيَّةَ فَادَّعَى یَُمتْ لَمْ  وَ یَمْرَضْ لَمْ وَ یُحَمَّ لَمْ

 .طَوِیلًا دَهْراً ذَلِكَ عَلَى فَعَاشَ الْعَذَابِ أَلْوَانَ أَذَاقَهُ وَ حَبَسَهُ وَ عَذَّبَهُ وَ أَهَانَهُ أَمَرَهُ فِيمَا یُطِعْهُ لَمْ وَ عَصَاهُ مَنْ وَ

 وَ الْيَوَاقِيتِ وَ بِاللَّئَالِی مُشَبَّكٍ مِثْلِهِ طُولِ  فِی ذِرَاعٍ أَرْبَعُمِائَةِ عِرْضُهُ مَرْمَرٍ مِنْ مَجْلِساً لَهُ یَجْعَلُوا أَنْ مَمْلَكَتِهِ أَهْلَ أَمَرَ إِنَّهُ ثُمَّ

 شِمَالِهِ  عَنْ وَ لِلْبَطَارِقَةِ کُرْسِیٍّ مِائَتَیْ َیمِينِهِ عَنْ جَعَلَ وَ عَلَيْهِ سَرِیرَهُ َوضَعَ وَ  تَعَالَى اللَّهُ خَلَقَ مَا جَمِيعِ تَصَاوِیرَ  عَلَيْهَا صَوَّرَ وَ الْجَوَاهِرِ

 ثَلَاثَةً  الْحُكَمَاءِ أَوْلَادِ مِنْ اخْتَارَ وَ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ أَعْمِدَةِ عَلَى وُقُوفاً خَاصَّتِهِ مِنْ رَجُلٍ أَرْبَعَمِائَةِ یَدَیْهِ بَيْنَ وَ لِلْهَرَاقِلَةِ کُرْسِیٍّ مِائَتَیْ

 فِی مَجْلِسِهِ فِی جَلَسَ إِذَا کَانَ وَ رَأْیِهِمْ دُونَ أَمْراً یَقْطَعُ لَا کَانَ وَ شِمَالِهِ عَنْ أَجْلَسَهُمْ ثَلَاثَةً الْمُلُوكِ أَوْلَادِ مِنْ وَ یَمِينِهِ عَنْ فَأَجْلَسَهُمْ

 مَاءُ فِيهِ ذََهبٍ مِنْ جَامٌ الثَّانِی یَدِ فِی وَ بِالْمِسْكِ  مَمْلُوّاً ذَهَبٍ مِنْ جَامٌ أَحَدِهِمْ بِيَدِ غِلْمَانٍ ثَلَاثَةُ الْمَجْلِسِ بَابِ مِنْ یَدْخُلُ یَوْمٍ کُلِّ

 .طَائِرٌ الثَّالِثِ یَدِ فِی وَ الْوَرْدِ

 مِنَ أَکْبَرَ وَ الْحَمَامَةِ دُونَ کَانَ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ الْمِنْقَارِ أَحْمَرَ أَخْضَرَ لَوْنُهُ  کَانَ ع عَلِیٌّ قَالَ  الطَّائِرِ لَوْنُ  کَانَ فَکَيْ الْيَهُودِيُّ قَالَ

 فَيَغْمِسُ  الْوَرْدِ مَاءُ فِيهِ الَّذِي الْجَامِ  فِی یَقَعَ حَتَّى الطَّائِرُ فَيَطِيرُ بِلِسَانِهِ یُكَلِّمُهُ وَ بِالطَّيْرِ فَيَصِيحُ الْمَلِكِ عِنْدَ الْغُلَامُ  یَقِفُ کَانَ وَ الْعُصْفُورِ

 الْمِسْكَ  ذَلِكَ یَنْثُرَ  حَتَّى فَيَنْتَفِضُ الْمَلِكِ رَأْسِ فَوْقَ یَكُونَ حَتَّى فَيَطِيرُ الثَّالِثُ الْغُلَامُ  بِهِ یَصِيحُ ثُمَّ بِجَنَاحِهِ الْمِسْكَ فَيَأْخُذُ  فِيهِ نَفْسَهُ 

 .طَوِیلًا دَهْراً دَأْبُهُمْ هَذَا کَانَ وَ عَلَيْهِ الْوَرْدِ مَاءُ وَ

 أُمُورَهُ یُصْدِرُ وَ هِمْبِ  یَثِقُ الْمَلِكُ کَانَ وَ التَّعَاطُفِ فِی أُمٍّ کَبَنِی کَانُوا وَ أَعْلَمِهِمْ وَ أَصْحَابِهِ  خِيَارِ مِنْ  سِتَّةٌ الْفِئَةِ  أُولَئِكَ مِنْ فَكَانَ

 .عَلَيْهِمْ تَدُورُ النَّوْبَةُ کَانَتِ وَ مِنْهُمْ وَاحِدٍ عِنْدَ یَجْتَمِعُونَ الْمَلِكِ عِنْدِ مِنْ خَرَجُوا إِذَا یَوْمٍ کُلَّ کَانُوا وَ بِقَوْلِهِمْ

 فِی ذَلِكَ عُرِفَ حَتَّى اهْتَمَّ وَ الْمَلِكُ فَاغْتَمَّ مَمْلَكَتِهِ بَعْضِ أَخْذُ وَ خَارِجِیٍّ خُرُوجُ مَسَالِحِهِ بَعْضِ مِنْ خَبَرٌ الْمَلِكَ أَتَى إِنَّهُ ثُمَّ

 .الْمَلِكِ ذَلِكَ لِأَجْلِ حُزْنٌ  وَ شَدِیدٌ غَمٌّ ذَلِكَ مِنْ مَمْلَكَتِهِ أَهْلِ عَلَى دَخَلَ وَ وَجْهِهِ

 وَ الْفَوَاکِهِ وَ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ أَنْوَاعِ مِنْ لِأَصْحَابِهِ فَصَنَعَ تمليخا اسْمُهُ کَانَ وَ عِنْدَهُ یَكُونُوا َأنْ وَ  کَبِيرِهِمْ نَوْبَةُ ذَلِكَ کَانَ وَ

 مَا فَقَالُوا اشَْربُوا وَ رُزِقْتُمْ مِمَّا کُلُوا وَانِیإِخْ قَالَ وَ الْمَائِدَةَ إِلَيْهِمُ قَدَّمَ قَعَُدوا وَ دَخَلُوا فَلَمَّا الْفِرَاشِ ِمنَ اللَّيِّنَ لَهُمُ فَرَشَ وَ الطَّرَائِفِ

 مَعَنَا؟ تَأْکُلُ لَا لَكَ

 .الشُّرْبِ وَ الْأَکْلِ عَنِ یَعُوقُنِی أَمْرٌ بِی نَزَلَ قَالَ

 .مَعَكَ إِلَّا الشَّرَابُ لَا وَ الطَّعَامُ لَا وَ الْعَيْشُ لَنَا یَطِيبُ لَا أَنَّهُ عَلِمْتَ قَدْ تمليخا یَا قَالُوا

 .مَعَهُ شَيْئاً آکُلَ أَنْ أَقْدِرُ لَا أَمْرٌ فَإِنَّهُ کُلُوا إِخْوَانِی قَالَ

 فَإِنَّا مَرَضٍ لِعِلَّةِ کَانَ إِنْ وَ ذَلِكَ فِی شُرَکَاؤُكَ  فَإِنَّا بِهِ نَزَلَ مَا وَ الْمَِلكِ َأجْلِ مِنْ مُغْتَمّاً کُنْتَ فَإِنْ بِعِلَّتِكَ أَخْبِرْنَا تمليخا یَا قَالُوا

 عَسِرٌ  صَاحِبِهِ عَلَى شَدِیدٌ هُوَ أَمْرٍ فَرُبَّ بِأَمْرِكَ فَأَخْبِرْنَا تَغُمَّنَا أَنْ لَا وَ تَغْتَمَّ أَنْ لَكَ یَنْبَغِی فَلَا ذَلِكَ دُونَ أَمْراً کَانَ إِنْ وَ بِالطِّبِّ عُلَمَاءُ

 .مِنْهُ فُرِّجَ وَ لَهُ کُشِفَ غَيْرِهِ عِنْدَ وَ عَلَيْهِ

 .فِيهَا هَذِهِ لَيْلَتِی فَكَّرْتُ فِكْرَةٌ الطَّعَامِ مِنَ مَنَعَنِی الَّذِي إِنَّ إِخْوَانِی فَقَالَ

 .أَخْبِرْنَا فَقَالُوا

 هَمٌّ یَمَسَّهُ أَنْ لَا وَ یَفْرَحَ أَنْ لَا وَ یَغْتَمَّ أَنْ لَهُ کَانَ مَا زَعَمَ کَمَا إِلَهاً دَقْيُوسُ  کَانَ لَوْ فَقُلْتُ دَقْيُوسَ إِلَهِنَا فِی فَكَّرْتُ إِخْوَانِی فَقَالَ

 كَّرْتُفَ  وَ! إِلَهاً؟ دَقْيُوسُ یَكُونُ فَكَيْفَ یَنَامُ وَ الْأَهْلِ إِلَى یَحْتَاجُ وَ یَرْکَبُ وَ یَقْعُدُ وَ یَقُومُ وَ یَتَغَوَّطُ وَ یَشْرَبُ وَ یَأْکُلُ کَأَحَدِنَا أَرَاهُ فَأَنَا
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 رَضِيعاً  طِفْلًا کُنْتُ إِذْ غَذَّانِی مَنْ وَ رَبَّانِی مَنْ وَ سَوِیّاً أَبْيَضَ مَاءٍ مِنْ أُمِّی بَطْنِ فِی خَلَقَنِی مَنْ وَ جَنِيناً أَخْرَجَِنی مَنْ فَقُلْتُ نَفْسِی فِی

 مَرْفُوعاً  سَقْفاً فَوْقَنَا سَوَّى مَنْ نَفْسِی فِی فَكَّرْتُ  ثُمَّ مِنْهُ؟ بُدَّ لَا الْمَوْتُ ثُمَّ  شَيْخاً وَ کَهْلًا أَصِيرُ ثُمَّ الشَّبَابِ إِلَى ثُمَّ أَمْرَدَ ثُمَّ فَطِيماً ثُمَّ

 النَّهَارِ  وَ الْمُظْلِمِ بِاللَّيْلِ یَأْتِی مَنْ وَ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ أَجْرَى مَنْ وَ الطَّالِعَاتِ بِالْكَوَاکِبِ زَیَّنَهَا مَنْ وَ مُتَّكَإٍ لَا وَ عِلَاقَةٍ لَا وَ هَوَاهُ عَمَدٍ بِلَا

 إِلَّا دَقْيُوسُ مَا قُلْتُ وَ. خَلَقَهُ وَ خَلَقَنَا الَّذِي هُوَ الثَّرَى فِی الْحَبَّ یُنْبِتُ مَنْ وَ مِنْهُ الْعِبَادَ وَ الْبِلَادَ  فَيَسْقِی بِالسَّحَابِ یَأْتِی مَنْ وَ الْمُبْصِرِ

 الْمَالَ  وَ الْكَثِيرَ الْجُنْدَ وَ الطَّوِیلَ  الْعُمُرَ وَ السَّابِغَةَ النِّعْمَةَ أَعْطَاهُ وَ السَّمَاوَاتِ إِلَهُ مَلَكَهُ  عَبِيدِهِ مِنْ عَبْدٌ وَ  خَلْقِهِ مِنْ خَلْقٌ وَ مِثْلُنَا بَشَرٌ

 .نَفْسِهِ  إِلَى النَّاسَ دَعَا وَ وبِيَّةَالرُّبُ ادَّعَى وَ طَغَى وَ عَصَاهُ وَ بِهِ فَكَفَرَ الْمَزِیدَ

 خَالِقُ إِلَّا الْإِلَهُ مَا أَجْمَعِينَ الْخَلْقِ بِإَِلهِ کَافِرٌ وَ عَاصٍ إِلَّا دَقْيُوسُ مَا فَكَّرْتَ مَا الْفِكْرَةَ وَ ذَکَرْتَ کَمَا الْأَمْرَ إِنَّ تمليخا یَا فَقَالُوا

 .الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ

 الْأَرْضِ؟ وَ السَّمَاءِ لِإِلَهِ فَالطَّاعَةُ بِهِ بِالْكُفْرِ الْحِيلَةُ فَكَيْفَ تمليخا فَقَالَ

 .رَأْیُكَ الرَّأْيُ وَ نَعْلَمُ لَا فَقَالُوا

 .خَلَقَهُ وَ خَلَقَنَا الَّذِي السَّمَاءِ إِلَهِ إِلَى الْكَافِرِ دَقْيُوسَ مِنْ الْفِرَارَ إِلَّا نَفْسِكُمْ وَ لِنَفْسِی أَرَى لَا تمليخا فَقَالَ

 .رَأَیْتَ مَا الرَّأْيُ نِعْمَ فَقَالُوا

 رْضِ الْأَ  وَ السَّماواتِ رَبُّ رَبُّنا فَقَالُوا» فَقَامُوا رَبِّكُمْ عِبَادَةِ إِلَى قُومُوا إِخْوَانِی تمليخا قَالَ اللَّيْلِ نِصْفُ کَانَ فَلَمَّا اللَّيْلَةَ تِلْكَ فَبَاتُوا

 خَرَجُوا وَ خُيُولَهُمْ رَکِبُوا أَصْبَحُوا فَلَمَّا. أَصْبَحُوا حَتَّى لَيْلَتِهِمْ بَقِيَّةَ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ جَعَلُوا وَ  «شَطَطاً إِذاً قُلْنا لَقَدْ إِلهاً دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَا لَنْ

 .الْمَدِینَةِ مِنَ أَمْيَالٍ ثَلَاثَةِ عَنْ مُتَثَابِتِينَ الْكَافِرِ دَقْيُوسَ مِنْ هُرَّاباً

 فَشَكَوْا أَرْجُلِهِمْ مِنْ الدَّمُ قَطَرَ حَتَّى أَرْجُلِهِمْ  عَلَى مَشَوْا وَ خُيُولَهُمْ خَلُّوا وَ فَنَزَلُوا أَثَرُکُمْ لِيَخْفَى خُيُولِكُمْ عَنْ انْزِلُوا تمليخا فَقَالَ

 .قَلِيلٌ اللَّهِ فِی هَذَا إِنْ إِخْوَانِی: فَقَالَ إِلَيْهِ ذَلِكَ

 یَا فَقَالُوا إِلَيْهِ مَالُوا وَ الرَّاعِیَ نَسْتَسْقِیَ أَنْ  َلكُمْ هَلْ فَقَالُوا غَنَماً یَرْعَى رَجُلًا أَنَّ فَرَأَوْا الْعَطَشُ أَصَابَهُمُ وَ أَظْهَرُوا حَتَّى فَمَشَوْا

 .لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ مِنْ شَرْبَةٌ عِنْدَكَ هَلْ رَاعِی

 .لَبَنٌ لَا وَ مَاءٌ عِنْدِي أَصْبَحَ مَا دَقْيُوسَ  إِلَهِی بِحَقِّ الرَّاعِی قَالَ

 .تَجَبَّرَ وَ فَكَفَرَ الْمَالَ وَ الْجُنْدَ وَ الْمُلْكَ وَ السَّابِغَةَ النِّعْمَةَ اللَّهُ أَعْطَاهُ اللَّهِ عِبَادِ مِنْ عَبْدٌ هُوَ وَ إِلَهاً دَقْيُوسَ تُسَمِّ لَا رَاعِی یَا قَالُوا

 مِنْ هُرَّاباً إِلَّا أَرَاکُمْ مَا أُنْكِرُهُ کَلَامُكُمْ وَ  الْمُلُوكِ ثِيَابَ ثِيَابَكُمْ  وَ الْمُلُوكِ وُجُوهَ وُجُوهَكُمْ أَرَى لَعَجَبٌ  أَمْرَکُمْ إِنَّ الرَّاعِی فَقَالَ

 .شَأْنِكُمْ عَنْ اصْدُقُونِی وَ بِقِصَّتِكُمْ فَأَخْبِرُونِی دَقْيُوسَ إِلَهِی

 کَانَ لَوْ فَقُلْنَا دَقْيُوسَ فِی فَكَّرْنَا أَصْحَابِی هَؤُلَاءِ وَ الْمَلِكِ وَزِیرُ تمليخا أَنَا الْكَذِبَ لَنَا یُحِلُّ لَا دِینٍ فِی دَخَلْنَا إِنَّا رَاعِی یَا فَقَالُوا

 الْمَصَائِبِ مِنَ  یُصِيبُنَا مَا یُصِيبُهُ لَا وَ یَقْعُدَ لَا وَ یَقُومَ لَا وَ یَشْرَبَ لَا وَ یَأْکُلَ لَا وَ یَفْرَحَ لَا وَ یَحْزَنَ لَا وَ یَغْتَمَّ أَنْ لَهُ کَانَ مَا زَعَمَ کَمَا إِلَهاً

 الْمُظْلِمِ  اللَّيْلِ وَ ءِالْمُضِی بِالنَّهَارِ یَأْتِی الَّذِي وَ شَيْئاً تَكُنْ لَمْ وَ خَلَقَكَ الَّذِي رَاعِی یَا إِلَهُكَ لْيَكُنْ وَ کَذَلِكَ رَاعِی یَا یَكُونُ لَا الْإِلَهَ لِأَنَّ

 لَا اعِیرَ یَا النُّجُومَ وَ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ الْجِبَالَ وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ  الَّذِي وَ الْبِلَادَ وَ الْعِبَادَ فَيَسْقِی بِالسَّحَابِ یَأْتِی الَّذِي وَ

 .خَلَقَهُ لِلَّذِي عَاصِياً عَابِثاً کَافِراً عَبْداً اسْمُهُ لْيَكُنِ وَ إِلَهاً دَقْيُوسَ تُسَمِّ

 تُرِیدُونَ؟ فَأَیْنَ قُلُوبِكُمْ فِی وَقَعَ َما قَلْبِی فِی وَقَعَ قَدْ الرَّاعِی قَالَ
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 .الْكَافِرِ دَقْيُوسَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَهِ إِلَى الْهَرَبَ نُرِیدُ قَالُوا

 إِلَهِنَا إِلَى الْكَافِرِ دَقْيُوسَ مِنْ مَعَكُمْ أَفِرَّ وَ أَصْحَبَكُمْ وَ أَرْبَابِهَا إِلَى أُؤَدِّیَهَا حَتَّى سَاعَةً عَلَیَّ قِفُوا عُنُقِی فِی أَمَانَةٌ الْأَغْنَامُ هَذِهِ فَقَالَ

 یَفْضَحُنَا هَذَا کَلْبَكَ إِنَّ رَاعِی یَا فَقَالُوا یَتْبَعُهُمْ الرَّاعِی کَلْبُ وَ فَسَارُوا إِلَيْهِمْ رَجَعَ ثُمَّ أَرْبَابِهَا إِلَى الْأَغْنَامَ رَدَّ حَتَّى لَهُ فَوَقَفُوا خَلَقَنَا الَّذِي

 .بِنِبَاحِهِ اللَّيْلَةَ

 .إِلْحَاحاً اإِلَّ ذَلِكَ زَادَهُ فَمَا الرَّاعِی رَمَاهُ وَ بِالْحِجَارَةِ فَرَمَوْهُ

 الْكَلْبُ ذَلِكَ رَأَى فَلَمَّا یَضْرِبُهُ وَ یَرْجُمُهُ الرَّاعِی فَأَقْبَلَ وَجِيعاً ضَرْباً اضْرِبْهُ وَ أَنْتَ إِلَيْهِ أَقْبِلْ رَاعِی یَا لَهُ قَالُوا ذَلِكَ رَأَوْا فَلَمَّا

 .خَلَقَكُمُ وَ خَلَقَنِی الَّذِي بِالْإِلَهِ مُؤْمِنٌ فَإِنِّی عَدُوِّکُمْ مِنْ أَحْرُسْكُمْ دَعُونِی قَوْمِ یَا یَقُولُ  هُوَ وَ بِلِسَانِهِمْ اللَّهُ أَنْطَقَهُ

 .اللَّيْلُ جَنَّهُمُ حَتَّى فَسَارُوا بِرَبِّهِمْ  یَقِيناً ازْدَادُوا وَ شَدِیداً تَعَجُّباً تَعَجَّبُوا ذَلِكَ سَمِعُوا فَلَمَّا

 اسْمُهُ؟ مَا وَ الْكَلْبِ لَوْنُ کَانَ کَيْفَ أَخْبِرْنِی عَلِیُّ یَا الْيَهُودِيُّ فَقَالَ

 هَذَا فِی اللَّيْلَةُ هَذِهِ لَكُمْ هَلْ إِخْوَانِی تمليخا قَالَ اللَّيْلُ جَنَّهُمُ فَلَمَّا قِطْمِيرٌ اسْمُهُ وَ سَوَادٍ فِی أَبْلَقَ الْكَلْبِ لَوْنُ کَانَ ع عَلِیٌّ قَالَ

 . کِنّاً أَوْ کَهْفاً فِيهِ نَجِدُ عَلَّنَالَ الْجَبَلِ

 مِنَ یَكُونُ مَا کَأَحْسَنِ کَهْفاً وَجَدُوا إِذْ  الْجَبَلِ رَأْسِ عَلَى یَدُورُونَ هُمْ فَبَيْنَا الخلوس الْجَبَلِ اسْمُ وَ الْجَبَلَ فَارْتَقَوُا نَعَمْ فَقَالُوا

 .فِيهِ فَنَامُوا الْكَهْفَ  فَدَخَلُوا اللَّيْلُ جَنَّهُمُ وَ الثَّمَرَةِ مِنَ فَأَکَلُوا مُثْمِرَةً أَشْجَاراً وَ طَيِّبَةً الْمَاءِ مِنَ غَزِیرَةً عَيْناً الْكَهْفِ رَأْسِ عِنْدَ وَ الْكُهُوفِ

 تَزَاوُرَ  أَنْ» الشَّمْسِ إِلَى اللَّهُ أَوَْحى وَ أَرْوَاحَهُمْ  فَقَبَضَ نَوْمِهِمْ مَعَ أَرْوَاحَهُمْ یَقْبِضَ أَنْ أَمَرَهُ وَ الْمَوْتِ مَلَكَ إِلَيْهِمْ اللَّهُ بَعَثَ وَ

 .لِبَطْنٍ ظَهْراً یُقَلِّبَانِهِمْ مَلَكَيْنِ  بِهِمْ اللَّهُ وَکَّلَ وَ  «غَرَبَتْ إِذَا وَ طَلَعَتْ إِذَا الشِّمَالِ ذَاتَ وَ الْيَمِينِ ذَاتَ کَهْفِهِمْ عَنْ

 الْمَلِكُ فَرَکِبَ إِلَيْهِ مِنْكَ هُرَّاباً خَرَجُوا وَ غَيْرَكَ إِلَهاً اتَّخِذُوا الْمَلِكُ أَیُّهَا فَقَالُوا عَنْهُمْ سَأَلَ أَصْحَابِهِ رُجُوعُ الْمَلِكِ عَلَى طَالَ فَلَمَّا

 مَوْتَى الْكَهْفِ فِی فَوَجَدُوهُمْ الْجَبَلَ ارْتَقَوُا حَتَّى أَثَرِهِمْ لَىعَ  یَقِفُونَ جَعَلُوا وَ أَصْحَابِهِ  مِنْ فَارِسٍ أَلْفَ ثَمَانِينَ فِی طَلَبِهِمْ فِی خَرَجَ وَ

 ابْنُوا وَ الْحِجَارَةِ وَ  بِالْكَلْسِ  ائْتُونِی لَكِنِ وَ عَلَيْهِ قَدَرْتُ مَا أَنْفُسَهُمْ بِهِ عَاقَبُوا مِمَّا بِأَکْثَرَ أُعَاقِبَهُمْ أَنْ رَأَیْتُ  لَوْ فَقَالَ نِيَامٌ أَنَّهُمْ فَظَنُّوا

 .نِيَامٌ أَنَّهُمْ فَظَنُّوا  سَخَطِی مِنْ یُنْقِذَکُمْ أَنْ لِإِلَهِكُمْ قُولُوا الْمَلِكُ فَقَالَ ذَلِكَ فَبَنَوْا الْغَارِ بَابَ

 غَفَلْنَا لَقَدْ إِخْوَانِی تمليخا قَالَ قَامُوا فَلَمَّا تَغْرُبُ الشَّمْسُ کَادَتِ قَدْ وَ اللَّهُ أَحْيَاهُمُ سِنِينَ تِسْعُ وَ سَنَةٍ ثَلَاثُمِائَةِ عَلَيْهِمْ أَتَى فَلَمَّا

 .جَفَّتْ قَدْ الْأَشْجَارُ وَ غَارَ قَدْ الْمَاءُ فَإِذَا الْغَارِ مِنَ خَرَجُوا وَ فَقَامُوا. رَبِّنَا عِبَادَةِ عَنْ اللَّيْلَةَ هَذِهِ

 !یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماً قَالُوا الْكَهْفِ؟ هَذَا فِی لَبِثْنَا کَمْ إِخْوَانِی فَقَالَ

 وَ الْمُثْمِرَةِ الْأَشْجَارِ هَذِهِ مِثْلُ تَجِفُّ وَ الْغَزِیرَةِ الْعَيْنِ هَذَا مِثْلُ عَيْنٌ یَغُورُ لَيْلَةٍ فِی لَعَجَباً أَمْرِنَا ِفی إِنَّ  لَبِثْتُمْ  بِما أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قَالَ

 .اللَّهِ أَمْرِ مِنْ عَجَبَ لَا

 وَ  الْمَدِینَةِ إِلَى یَذْهَبُ مَنْ فَقَالَ. ثَوْبِهِ فِی صَرَّهُ وَ الْمَدِینَةِ مِنَ خَرَجَ حِينَ لَهُ ثَمَراً بَاعَ قَدْ تمليخا کَانَ وَ الْجُوعُ مَسَّهُمُ قَدْ وَ

 .دَقْيُوسَ مِنْ یَخَافُ مِنْهُمْ وَاحِدٍ کُلُّ فَجَعَلَ طَعَاماً لَنَا یَشْتَرِي

 الرَّاعِی فَنَزَعَ یُنْكِرُونِی لَعَلَّهُمْ أَلْبَسَهَا حَتَّى ثِيَابَكَ انْزِعْ رَاعِی یَا لَكِنْ وَ أَنَا إِلَّا ذَلِكَ عَلَى اجْتَرَى أَحَدَ لَا إِخْوَانِی تمليخا فَقَالَ

 فَسَأَلَ  الطَّرِیقَ غَلَطْتُ إِنِّی نَفْسِهِ فِی فَقَالَ یَعْهَدْهَا لَمْ خَرَابَاتٍ وَ یَرَهَا لَمْ عِمْرَانَ وَ یَعْرِفُهَا لَا بِمَوَاضِعَ یَمُرُّ فَجَعَلَ تمليخا فَلَبِسَهَا ثِيَابَهُ

 .أَفْسُوسُ یُسَمَّى الَّتِی الْمَدِینَةِ نَحْوَ رَجُلًا
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 .أَمَامَكَ أَفْسُوسُ فَقَالَ

 .مَلِكِهَا اسْمُ فَمَا قَالَ

 .الرَّحْمَنِ عَبْدُ قَالَ

 الْبَابِ عَلَى إِذَا وَ کَانَ مَا خِلَافِ عَلَى بَابُهَا إِذَا وَ الْمَدِینَةَ أَتَى حَتَّى سَارَ ثُمَّ نَائِمٌ لَعَلِّی یَقُولُ وَ عَيْنَيْهِ یَمْسَحُ جَعَلَ وَ عَجَباً فَازْدَادَ

 یَقْرَءُونَ النَّاسَ فَرَأَى الْمَدِینَةَ دَخَلَ وَ عَجَباً فَازْدَادَ اللَّهِ رَسُولُ عِيسَى اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا عَلَيْهِمَا مَكْتُوبٌ أَسْوَدُ وَ أَبْيَضُ مَنْصُوبَانِ عَلَمَانِ

 .الْإِنْجِيلَ

 هَذِهِ؟ مَدِینَتِكُمْ اسْمُ مَا خَبَّازُ  یَا لَهُ فَقَالَ خَبَّازٍ مِنْ فَدَنَا

 .أَفْسُوسُ قَالَ

 مَلِكِكُمْ؟ اسْمُ مَا فَقَالَ

 !بَعْدُ نَائِمٌ فَإِنِّی تمليخا قَالَ. الرَّحْمَنِ عَبْدُ قَالَ

 .بِنَائِمٍ لَسْتَ وَ تُكَلِّمُنِی أَنْتَ الْخَبَّازُ قَالَ

 وَزْنُهُ  ثَقِيلًا فَرَآهُ الْخَبَّازُ فَأَخَذَهُ عَجِّلْ وَ خُبْزاً بِهَذَا لِی زِنْ فَقَالَ الْخَبَّازَ فَأَعْطَاهُ مَعَهُ کَانَتْ الَّتِی الدَّرَاِهمِ مِنَ دِرْهَماً أَخَذَ وَ قَالَ

 .الدِّرْهَمِ إِلَى مَرَّةً وَ[  مَرَّةً] تمليخا إِلَى یَنْظُرُ الْخَبَّازُ فَجَعَلَ ثُلُثَانِ وَ دَرَاهِمَ عَشَرَةُ

 اسْمُكَ؟ مَا قَالَ ثُمَّ

 .تمليخا فَقَالَ

 ...  إِلَّا وَ بَعْضَهُ فَأَعْطِنِی أَصَبْتَهُ قَدْ کَانَ فَإِنْ کَنْزاً وَجَدْتَ قَدْ أَظُنُّكَ أَ تمليخا یَا قَالَ

 یَعْبُدُونَ  الْمَدِینَةِ أَهْلُ کَانَ وَ الْقَرْیَةِ فِی بِالْأَمْسِ بِعْتُهَا ثَمَرَةٍ ثَمَنِ مِنْ  الدَّرَاهِمَ هَذِهِ أَخَذْتُ فَأَنَا تَظْلِمْنِی لَا هَذَا یَا تمليخا قَالَ

 .الْمَلِكَ دَقْيُوسَ

 .هَذَا قَوْلَكَ  مِنْكَ أَقْبَلُ لَا فَإِنِّی الْكَنْزِ مِنَ نَصِيبِی هَاتِ الْخَبَّازُ فَقَالَ

 .بِغَرِیبٍ لَسْتُ وَ الْمَدِینَةِ هَذِهِ أَهْلِ مِنْ إِنِّی رَجُلُ یَا تمليخا قَالَ

 الْمَدِینَةِ؟ أَهْلِ مِنْ یَعْرِفُكَ مَنْ الْخَبَّازُ قَالَ

 .مِنْهُمْ أَحَدٌ عَرَفَ لَا وَ الْخَبَّازُ یَعْرِفْهُمُ فَلَمْ إِنْسَانٍ مِائَةِ مِنْ أَکْثَرَ فَسَمَّى جَمَاعَةٌ یَعْرِفُنِی  هُمْ قَالَ

 ثَلَاثِمِائَةِ  مُنْذُ مَاتُوا کُفَّارٍ قَوْمٍ أَسْمَاءَ تَذْکُرُ ثُمَّ شَيْئاً مِنْهُ  تُعْطِينِی لَْستَ وَ کَنْزاً وَجَدْتَ قَدْ وَ لَأَحْمَقُ إِنَّكَ قَالَ وَ الْخَبَّازُ فَغَضِبَ

 .مَلِكِهِمْ إِلَى فَقَدَّمُوهُ النَّاسُ عَلَيْهِ اجْتَمَعَ وَ بِهِ تَعَلَّقَ وَ سَنَةٍ

 -عَاقِلًا رَجُلًا کَانَ وَ -شَأْنُكُمْ مَا الْمَلِكُ قَالَ وَ

 .مَعَهُ دَرَاهِمُ  هِیَ وَ کَنْزاً وَجَدَ قَدْ رَجُلٌ هَذَا بِالْعَجَبِ أَتَيْنَاكَ قَالُوا

 .حَلَالٌ لَكَ ذَلِكَ سَائِرُ وَ الْخُمُسَ وَجَدْتَ مِمَّا فَأَعْطِنَا الْخُمُسَ إِلَّا الْكَنْزِ مِنَ نَأْخُذَ أَلَّا أَمَرَنَا ع عِيسَى نَبِيَّنَا إِنَّ الْمَلِكُ فَقَالَ

 .ثَمَنَهَا أَخَذْتُ وَ بِالْأَمْسِ ثَمَرَةً بِعْتُ الْمَدِینَةِ هَذِهِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ أَنَا حَسَناً أَمْرِي فِی انْظُرْ وَ  ابْتَدِ الْمَلِكُ أَیُّهَا فَقَالَ

 أَحَداً؟ الْمَدِینَةِ هَذِهِ أَهْلِ مِنْ تَعْرِفُ وَ الْمَلِكُ قَالَ
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 .أَحَداً مِنْهُمْ عَرَفُوا مَا رَجُلٍ مِائَةِ مِنْ أَکْثَرَ فَسَمَّى فُلَانٌ وَ فُلَانٌ نَعَمْ قَالَ

 تَعْرِفُهَا؟ دَارٌ بِالْمَدِینَةِ لَكَ هَلْ لَكِنْ وَ بِأَسْمَائِنَا لَيْسَتْ وَ کُفَّارٍ قَوْمٍ أَسَامِی هَذِهِ هَذَا یَا الْمَلِكُ قَالَ

 .نَعَمْ قَالَ

 .فَأَرِنَا مَعَنَا فَانْطَلِقْ:[  قَالَ]

 .بَعْدِي تَبَدَّلَتْ قَدْ أَنَّهَا إِلَّا الْمَلِكُ أَیُّهَا دَارِي هَذَا فَقَالَ  الْمَدِینَةِ فِی دَارٍ أَشْرَفِ إِلَى انْتَهَى حَتَّى النَّاسُ وَ الْمَلِكُ تَبِعَهُ  وَ  فَخَرَجَ قَالَ

 الْمَلِكُ؟ أَیُّهَا بِكُمْ جَاءَ مَا فَقَالَ الْكِبَرِ مِنَ عَيْنَيْهِ عَلَى حَاجِبَاهُ سَقَطَ قَدْ کَبِيرٌ شَيْخٌ مِنْهَا فَخَرَجَ الْبَابَ الْمَلِكُ فَقَرَعَ

 [ .لَهُ ] الدَّارَ هَذِهِ أَنَّ یَزْعُمُ الَّذِي هَذَا  بِعَجَبٍ  جِئْنَاكَ قَدْ قَالَ

 !جَدِّي عَنْ أَبِی وَرِثَهَا وَ أَبِی عَنْ وَرِثْتُهَا الدَّارُ فَهَذِهِ اسْمُكَ مَا قَالَ ثُمَّ فَرَبَطُوهَا حَاجِبِی عَنِّی ارْبُطُوا قَالَ وَ الشَّيْخُ فَغَضِبَ قَالَ

 .تمليخا اسْمِی قَالَ

 ؟مَنْ ابْنُ قَالَ

 .قسطنطين ابْنُ قَالَ

 مِنْ هَرَبُوا قَوْمٌ  هَؤُلَاءِ عِيسَى رَبِّ وَ  أَبِی جَدُّ  هَذَا یَقُولُ وَ رِجْلَيْهِ  وَ یَدَیْهِ یُقَبِّلُ الشَّيْخُ فَانْكَبَّ لَهُ انْتَسَبَ وَ الشَّيْخُ  فَعَادَ قَالَ

 .الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ إِلَهِ إِلَى الْكَافِرِ دَقْيُوسَ

 .أَصْحَابُكَ فَعَلَ مَا الْمَلِكُ لَهُ قَالَ ثُمَّ یُقَبِّلُونَهُ وَ حَوْلَهُ یَبْكُونَ النَّاسُ وَ الْمَلِكُ فَأَقْبَلَ

 .الْجَبَلِ فِی هُمْ قَالَ

 سَاعَةً  أَنْتَ قِفْ الْمَلِكُ أَیُّهَا تمليخا قَالَ  الْجَبَلِ عَلَى کَانُوا إِذَا حَتَّى أَصْحَابُهُ رَکِبَ وَ الْمَلِكُ فَرَکِبَ أَصْحَابِكَ إِلَى بِنَا اذْهَبْ قَالَ

 قَدْ  الْكَافِرَ دَقْيُوسَ أَنَّ ظَنُّوا وَ خَافُوا الَْخيْلِ حَوَافِرِ وَقْعَ سَمِعُوا مَا مَتَى وَ الْمَدِینَةِ أَهْلِ  خَبَرِ وَ مَوْتِهِ وَ دَقْيُوسَ بِخَبَرِ أُنَبِّهَهُمْ حَتَّى

 .غَشِيَهُمْ

 .عَلَيْهِمْ  دَخَلَ حَتَّى تمليخا فَذَهَبَ النَّاسُ وَ الْمَلِكُ فَوَقَفَ قَالَ

 .الْكَافِرِ دَقْيُوسَ شَرِّ مِنْ أَنْقَذَكَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالُوا

 لَبِثْنَا؟ کَمْ دَقْيُوسَ مِنْ ذَرُونِی تمليخا فَقَالَ

 [ .یَوْمٍ ] بَعْضَ أَوْ یَوْماً قَالُوا

 قَدْ الْمَدِینَةِ أَصْحَابُ هَؤُلَاءِ وَ إِلَيْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ نَبِيّاً اللَّهُ بَعَثَ  وَ دَقْيُوسُ مَاتَ قَدْ وَ  تِسْعاً ازْدَادُوا وَ سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ لَبِثْتُمْ بَلْ قَالَ

 .أَتَوْکُمْ

 لِلْخَلْقِ؟ عِبْرَةً نَكُونَ أَنْ تُرِیدُ أَ تمليخا یَا فَقَالُوا

 .لَا قَالَ

 مِنَ  أَرَیْتَنَا الَّذِي بِحَقِّ رَبَّنَا قَالُوا وَ ذَلِكَ فَفَعَلُوا یَفْضَحْنَا لَا وَ رَبَّنَا یَسْتُرَنَا أَنْ نَدْعُو وَ أَیْدِیَنَا نَرْفَعُ وَ یَدَیْكَ ارْفَعْ تمليخا یَا فَقَالُوا

 .الْجَنَّةِ فِی عِنْدَكَ تُعَجِّلَ وَ أَرْوَاحَنَا تَقْبِضَ أَنْ أَمَتَّنَا أَنْ بَعْدَ أَحْيَيْتَنَا وَ الْعَجَائِبِ

 .أَرْوَاحُهُمْ قُبِضَتْ حَتَّى کَلَامُهُمْ تَمَّ فَمَا قَالَ
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 :لِأَصْحَابِهِ قَالَ أَحَداً مِنْهُمْ رَأَى فَمَا طَوِیلَةً سَاعَةً الْمَلِكُ فَوَقَفَ قَالَ

 .الْغَارِ بَابِ عَلَى اللَّهُ مَسَطَ قَدْ وَ الْغَارِ عَلَامَةَ إِلَّا أَثَراً لَهُمْ یَجِدُوا فَلَمْ فَطَلَبُوهُمْ قَالَ الْقَوْمَ  فَاطْلُبُوا اذْهَبُوا

 .مَسْجِداً یَعْنِی بُنْياناً عَلَيْهِمْ ابْنُوا الْمَلِكُ  قَالَ ثُمَّ اللَّهُ أَرَاکُمُ عِبْرَةٌ هَذِهِ الْمَلِكُ فَقَالَ

 .کَنِيسَةً الْكَهْفِ بَابِ عَلَى أَبْنِی دِینِنَا عَلَى مَاتُوا الْكَافِرُ فَقَالَ کَافِرٌ آخَرُ مَلِكٌ الْمَدِینَةِ عَلَى فَكَانَ

 قالَ تَعَالَى قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ  مَسْجِداً عَلَيْهِمْ  بَنَى وَ الْكُفَّارُ انْقَلَبَ وَ الْمُسْلِمُونَ  تَحَكَّمَ وَ الْكُفَّارُ فَهُزِمَ الْكُفَّارُ وَ الْمُسْلِمُونَ فَتَقَاتَلَ

 . مَسْجِداً عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ أَمْرِهِمْ عَلى غَلَبُوا الَّذِینَ

 مِنْ الْأَمْرِ بِهَذَا أَحَقُّ وَ مُحَمَّدٍ أَصْحَابِ  أَعْلَمُ  أَنْتَ وَ اللَّهِ رَسُولُ  مُحَمَّداً أَنَّ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ  قَالَ وَ فَأَسْلَمَ  الْيَهُودِيُ  فَقَامَ

 . غَيْرِكَ

 . تمليخا وَ مكساميس وَ إسطاطانوس وَ إسرافيون وَ دانيوس أميوس فرطالوس الْكَهْفِ ابِأَصْحَ أَسَامِی

 الْعَلَاءِ  بْنُ یَحْيَى بِهِ انْفَرَدَ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ حَدِیثُ هَذَا قَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِیُّ مَهْدِيٍّ بْنِ عُمَرَ بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو قَالَ

 عَبَادَة غَيْرُ یَرْوِهِ لَمْ وَ عَنْهُ الرَّازِيُّ

 تدبر

شروع این سوره با حمد و سپاس به درگاه خدایی بود که کتابی براي هدایت ما فروفرستاد که هيچ انحراف و اعوجاحی 

یا ...( تا با این کتاب هم بخش است )قوام بخش خود دین، ویا مصالح بندگان، ویا کتب آسمانی دیگر ودر آن نيست و قوام

اي که از جانب وي ممكن مومنانی را که اهل عمل صالح هستند بشارت دهد به بهشتی جاودان؛ و هم نسبت به شدت و سختی

کنند و مثال براي خدا فرزند دليل درباره خدا اظهار نظر میاست متوجه بندگان شود انذار دهد، بویژه در خصوص کسانی که بی

ند؛ و البته پيامبر بقدري در این انذار و تبشير، و در هدایت مردم دلسوزانه برخورد کرد که به او گفته شد مبادا به دهقرار می

 خاطر ایمان نياوردن اینان جانت را از دست بدهی!

 خواهد زایل مدتی از بعد را زینت این و کند امتحان را مردم تا داده قرار زینتی زمين در خداوند سپس اشاره کرد که

 وضعيت شبيه هازینت این به شدنش مشغول و دنيا در انسان درنگ ساخت؛ و از آنجا وارد حكایت اصحاب کهف شد؛ گویی

 در انسانها کردند قلمداد روزنيم یك یا روزي چون را زمان گذر سال صد چند آنها که گونه همان که است کهف اصحاب

 آورند.می حساب به روز یك از کمتر یا روزي همچون را دینا در شانزندگی کل هم قيامت

خواهد بفرماید اگر شروع این حكایت را با بيان اینكه آیا گمان کردي داستان اینان امري عجيب است آغاز نمود؛ شاید می

در ندارد؛ و اشاره شد که این یكی از آیاتی است که  تعجب جاي دیگر کهف، اصحاب خدا و دینداري را جدي بگيرید؛ واقعا

این امت « کهف»ها تالوت کرد؛ و با توجه به اینكه پيامبر و اهل بيت ع ها، سر بریده امام حسين ع بر فراز نيزهبسياري از نقل

اند، شاید بتوان گفت قرار است در داستان اصحاب کهف، به نحوي وضع و حال آنان که قرار است به این کهف خوانده شده

 امت پناه برند بازگو شود.



185 

ها، بلكه حتی تمام وقایع مهمی را که در این واقعه رخ داده بود و خط کاريتنها تمام ریزهوند در بيان این داستان، نهخدا

اي بگوید؛ بلكه از نقل این واقعه خواهد صرفاً قصهکند، بازگو نكرد؛ شاید بدین جهت که نمیسير داستان را به هم متصل می

 آید بازگو فرمود.فرازهایی از این حكایت که در راستاي آن منظور به کار میتاریخی  منظوري دارد که فقط آن 

در آیه بعد:  و منطق آنان در این کار، ( کل داستان اصحاب کهف )در یك آیه: خالصه کار آنان12تا  10ابتدا در سه آیه )

تر کرد )کل کار آنان ایمان به ين را هم خالصههم 13کاري که با آنان شد؛ و در آیه بعد: هدف از این کار( را بيان کرد و در آیه

 ( به تفصيل داستان پرداخت.27بسا )و چه 26تا  14خدا بود و کاري که خدا با آنان کرد افزودن هدایتشان(؛ و سپس در آیات 

 کنيم:بندي میما هم با مبنا قرار دادن آن گزارش اجمالی، بحث را در چهار بند جمع

 کهف به بردن پناه. الف

 آنان توحيدي منطق. ب

 کرد؟ چه آنان با خدا. ج

 آنان( کردن زنده/کردن بيدار) برانگيختن از هدف. د

 الف. پناه بردن به کهف

کاري که از آنان بيان شد، پناه بردن آنان به کهفی خاص بود؛ این کهف را از همان ابتدا به صورت معرفه بيان کرد، و 

 شود:داستان هم درباره این کهف زیاد صحبت میجالب اینجاست که در هنگام تفصيل 

شوند که به آن کهف شان جامعه فاسدي است، خطاب میرسند که جامعه. بالفاصله بعد از اینكه آنها به این تحليل می1

 ]باز به صورت معرفه[ پناه ببرید؛

 شود؛اي براي نزول رحمت خاص خدا معرفی می. این پناه بردن آنان به این کهف مقدمه2

ها کاري. حتی درباره کيفيت تابش خورشيد بر این کهف و زاویه آن نسبت به این کهف در طلوع و غروبش با بيان ریزه3

 گوید.سخن می

 . در پایان هم به پيامبر ص هشدار داد که هيچ پناهگاهی جز خدا نخواهی یافت. 4 

ارد که خداوند آنان را با انتساب به این غار معرفی کرد در مجموع، این غار بقدري در حكایت اینان در قرآن موضوعيت د

اند ]در حالی که آنها با اینكه ظاهرا مسيحی بودند )یا در دوره مسيحيت )اصحاب کهف( و در ميان مسلمانان بدین نام معروف

 وفند.[معر«[ هفت خفته]»از خواب بيدار شدند(، در ميان مسيحيان، نه به این نام، بلكه به همين خوابشان 

 ب. منطق توحیدی آنان

منطق آنان در این کار، ابتدا به طور خالصه، همه چيز را از پروردگارشان دیدن و تنها از او همه چيز را خواستن است؛ 

دهند آنان را اي از جوار خود خداوند؛ و اینكه کاري که انجام میشان هم دو چيز بود: دریافت رحمت ویژههايکه درخواست

 رشد و صالح و هدایت قرار دهد. در مسير 

آید: یكی در شود، این منطق ایشان در دو بخش میاما در هنگام تفصيل داستان، وقتی وقایع به ترتيب تاریخی بيان می

ابتداي داستان )و قبل از ورود آنها به کهف( که آنجا اصل و اساس دیدن خداوند )همه چيز را فقط به خدا وابسته دیدن( را 
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اي باید رسند که از چنين جامعهکنند و به این نتيجه میشان را تحليل میکنند و با همين شناخت توحيدي جامعهمطرح می

کنند؛ یعنی بعد از اینكه خدا را شناختند و به آن فاصله گرفت؛ بخش دوم در غار است که همان دو درخواست را مطرح می

 کنند.ازي براي اینكه بخوبی و نرمی به هدفشان برسند را درخواست میسکهف خاص پناه بردند، از خدا رحمت او و زمينه

 ج. خدا با آنان چه کرد؟

 ابتدا به طور خالصه فرمود خداوند ساليانی متمادي بر گوش آنان زد و سپس آنان را برانگيخت.

 در هنگام تفصيل داستان، باز این وضعيت را در دو فراز مستقل مطرح کرد.

کنند که اینكه دیگران با دیدن آنان گمان می یخی واقعه، از خوابيدن آنها سخن نگفت بلكه یكدفعه بهابتدا در سير تار

کرد  و و این را که خداوند چگونه آنان را در آن غار این رو و آن رو می افتاد، تصریح کردبيدارند و رعبشان در دل همه می

توضيح داد؛ ولی این را که این وضعيت آنان خواب است یا مرگ  حتی موقيعت سگشان نسبت به آنها چگونه بود به تفصيل

رود )برانگيختن(، هم در مورد خواب به کار می« بعث»)در بستري آرميدن( و « رقود»را چندان به تصریح بيان نكرد )دو کلمه 

 و هم در مورد مرگ(.

انگيز بود: یكی درنگ آنان در غار بحث در فراز بعدي، پس از پایان داستان، سراغ دو مطلب رفت که بسيار در مورد

تعدادشان و دیگري سالهاي در کهف ماندنشان؛ و در هر دو مورد تصریح کرد که خداوند داناتر است؛ با این حال لحن بيان 

 در این دو مورد بسيار متفاوت است:

جاهالنه افراد را در این زمينه اي است که گویی این مساله مهمی نيست؛ اختالف نظر . در مورد تعدادشان به گونه1ج.

خواهد که در این مورد از هيچكس سوالی نپرس، شاید یعنی  بيهوده به بحث از تعدادشان کند و از پيامبر ص میبازگو می

 مشغول نشوید؛

عددي کند که سواالت متشود و به نحوي تعبير می. اما در مورد سالهاي در کهف ماندنشان، لحن آیه بسيار پيچيده می2ج.

و « سيصد سالها»چرا فرمود « سيصد سالها درنگ کردند، نُه سال افزودند، خدا داناتر است»انگيزاند: را در ذهن مخاطب برمی

آورد؛ چرا بعد از بيان این تعداد، باز از اینكه « افزودند»، چرا آن نه سال را در ادامه سيصد نياورد و با تعبير «سيصد سال»نفرمود 

کند این است که هم در گزارش مختصر ابتداي بحث، و هم تر میسخن گفت. و آنچه مساله را باز هم پيچيده خدا داناتر است

تنها نفرمود که این مطلب مهم نيست و از کسی در این باره سوالی نكن، بلكه حتی فلسفه این برانگيختن در گزارش تفصيلی، نه

 داند!قيقتر میرا این معرفی کرد که چه کسی حساب این سالها را د

 د. هدف از برانگیختن )بیدار کردن/زنده کردن( آنان

اند! در گزارش تر داشتهی فرمود آنان را برانگيختيم تا ببينيم کدام حزب، حساب مدت درنگ آنها را دقيقاجمالدر گزارش 

؛ و ظاهرا سوالشان هم در مورد مدت «کنندبراي اینكه از همدیگر سوال »فرماید تفصيلی هم بالفاصله بعد از برانگيختن آنان می

درنگشان است! آیا این دو حزب، همين بحثی است که بين خودشان درگرفت؟ آیا دانستن این زمان، هدف از برانگيختن آنان 

اي شيهشده است؟! و اگر یك امر حااند صرفا امري که بر برانگيختن آنان متفرع میبوده یا آن گونه که بسياري از مفسران گفته

 است چرا دوبار بر آن تاکيد کرد؟
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البته در پایان حيات اصحاب کهف و پيش از بيان نزاعی که بعد از مرگشان درباره آنها رخ داد، خداوند دوباره از هدف 

مه گوید؛ اما نه هدف برانگيخته شدن آنها، بلكه هدف از اطالع یافتن دیگران بر آنان، هدف این بود که هاین واقعه سخن می

 بدانند وعده خدا حق است و در وقوع آن ساعت تردیدي نيست. 

 شمرد: با این اوصاف، شاید بتوان گفت این آیات دو گونه هدف براي این واقعه برمی

گيریم: تایيدي بر قيامت؛ اما ظاهرا این هدف، صرفا یكی، همان هدفی است که اغلب ما درباره اصحاب کهف در نظر می

؛ که (... لِيَعْلَمُوا عَلَيْهِمْ أَعْثَرْنایعنی ثمره این داستان است براي کسانی که بر اصحاب کهف اشراف یافتند )هدفی ثانوي است، 

 البته نزاعی را بين شاهدان این واقعه رقم زد که با مزار آنان چه کنند؟! 

لِيَتَسائَلُوا(، مطلبی است درباره محاسبه  .؛ بَعَثْناهُمْ..بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ لی از برانگيختن آنان است )اما دومين هدف، که هدف اص

 دقيق زمان درنگ آنان!

تر، بين این دو مساله )تعداد خودشان و تعداد سالهاي شان، یا به تعبير دقيققبل از بيان تعداد سالهاي در کهف ماندن

فرماید در هيچ موردي نگو برساند: در این دو آیه می تر این تحليلآمده که شاید بتواند مارا به فهم عميق شان(، دو آیهدرنگ

دهم؛ مگر اینكه خدا بخواهد؛ و اگر هم یادت رفت بالفاصله خدا را یاد کن و از او بخواه که من حتما فالن کار را انجام می

 راه رشد نزدیكتري را به تو رهنمون شود.

خواهد بفرماید که تعداد آنها مهم توان گفت خداوند متعال با این بيان میاین سه مطلب چه ربطی به هم دارند؟ آیا می

نيست؛ اما درنگ آنان مهم است، آن هم نه از زاویه محاسبه تعداد سالهاي آن، بلكه از زاویه اینكه بفهميد که چگونه همه چيز 

آن گونه که شما حساب  -دانند پندارند حساب گذر زمان را دقيق میکه همگان می –ان به مشيت الهی وابسته است و حتی زم

اي بينيد: خود اصحاب کهف یك روز یا کمتر قلمداد کردند؛ عدهکنيد نيست )نظام عالم این طور نيست که شما در ظاهر میمی

اي براي اثبات معاد، و آیا این، و نه صرفا معجزهاي هم نه سال بر آن افزودند؛ اما خدا داناتر است(؟ سيصد گفتند و عده

 تواند هدف اصلی داستان اصحاب کهف است؟نمی

شاید با بيان فوق، معناي آن نزاعی که بر سر مزار آنان رخ داد و ارتباطش با اصل داستان نيز معلوم شود )که چرا خداوند 

شت او، و خبر دادن از وضعيت به بقيه، و دعاي آنان، و مرگ درباره ورود آن یك نفر به شهر، و وقایعی که رخ داد، و بازگ

آنان در غار، هيچ نگفت، اما از نزاعی که بعد از آنان رخ داد سخن گفت(؛ یعنی اگر مساله اصلی این است که بدانيم همه امور 

با بنا کردن مسجدي بر  خواهنددهد نزاع کسانی است که میاي که بر سر مزار آنان رخ میدر دست خداست، پس نزاع اصلی

مزار آنان، یاد و خاطره آنها را به نحوي زنده نگهدارند که انسانها را متوجه مشيت الهی کنند، با کسانی که حاضرند هر بنا و 

ساختمانی بر سر مزار آنان بنا شود غير از مسجد، تا بلكه آنان صرفا جزء ميراث فرهنگی و آثار باستانی شوند نه عاملی براي 

 یاد معاد افتادن انسانها. به

رود که منطق اصحاب کهف اي میوشاید بدین جهت است که در پایان این حكایت باز قرآن سراغ همان نگرش توحيدي

فرماید تواند سرپرستی کسی را برعهده گيرد و نه در کاري شریك خدا شود( و به پيامبر ص میبود )که به غير خدا نه کسی می
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شود پيروي کن که هيچ تغيير و تبدیلی در کلمات او راه ندارد؛ و این بار از اینكه غير از خدا که به تو میاي را تو این وحی

 گوید.پناهگاهی )کهفی( نخواهی یافت، سخن می

 خالصه مطلب اینکه

ینكه قرآن کریم بعد از اینكه از اهميت وحی براي زندگی انسان و بشارت و انذاري که در آن است سخن گفت و از ا

کنيم، به حكایت اصحاب کهف پرداخت، و خالصه آن بشارت و انذارها زمين را ما زینت دادیم و زینتش را به یكباره محو می

 را در داستان ایشان جمع کرد، تمام کار آنان را در اینكه ایمان آوردند خالصه کرد و این ایمان آوردن در سه گام بسط یافت:

 جامعه پرآشوب بيابيم؛ که آن کهف را خود خدا به ما معرفی کرده است؛ . کهف معين و مشخصی در این1

 . اميدمان در درجه اول به رحمت ویژه خداوند باشد؛2

 مان قرار دهد.مان را در مسير رشد حقيقی. از او بخواهيم که تمام کارهاي3

و وضعيت آنان را در فراز و فرود این  و تمام کاري که با آنان کرد را در یك عبارت خالصه کرد: افزودن هدایت آنان؛

که نقطه آغاز حرکتشان بود،  -که همه چيز وابسته به خداست  -خواب و بيداريِ بس طوالنی نمایان ساخت تا این مطلب را 

گذرد هم از محاسبه آنان بيرون است و بدون خودشان هم با عمق جان درك کنند و ببينند چگونه حتی زمانی که بر آنان می

 توان حتی درباره فردا هم سخنی گفت.يه بر مشيت خدا نمیتك

 آیا این سخنان براي ما که مدعی انتظار فرج هستيم پيامی ندارد؟

 

 تکمله

هاي زمين را براي این قرار دادیم در اوایل این سوره هشداري داد به بَدان و بشارتی داد به خوبان، و سپس فرمود زینت

 شان عملش بهتر است.کدامين که انسانها را بيازمایيم که

این سوره چهار داستان اصلی دارد: داستان اصحاب کهف، داستان دو نفري که یكی باغها داشت و ...، داستان موسی و 

شود و خداوند دوباره این هشدار خضر و داستان ذوالقرنين. غير از دو داستان سوم و چهارم در پایان هر داستانی پرانتزي باز می

 کند.و بشارت به خوبان را تكرار می به بدان
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 عَنْهُمْ  عَيْناكَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ یُریدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ  یَدْعُونَ الَّذینَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ  28( آيه18( سوره كهف )609

 10/9/1396      فُرُطاً  أَمْرُهُ کانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ  ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ ال وَ الدُّنْيا الْحَياةِ زینَةَ تُریدُ

 ترجمه

طلبند و چشمانت از ]توجه خوانند، وجه او را میصبح و شام پروردگارشان را می و شكيبا ساز خودت را با کسانی که

از کسی که دلش را از یادمان غافل کردیم و از هوایش به[ آنان تجاوز نكند که زینت زندگی دنيا را بخواهی و پيروي مكن 

 پيروي نمود و کارش به افراط بود.

 نکات ترجمه

 «ال غَداة»

 «آصال اصل،» قرآن در آن مقابل نقطه و روز( است؛ )ابتداي زمان از مقطعی معناي به اصل در «غدو» قبال بيان شد که ماده

 البته. باشدمی شب وآخر  شب معناي به که است(  52/أنعام الْعَشِیِّ؛ وَ  بِالْغَداةِ) «عشِیّ عشاء،» و( 205/أعراف الْآصالِ؛ وَ بِالْغُدُوِّ)

 .باشدمی «فردا» معناي به( 26/قمر غَداً؛ سَيَعْلَمُونَ) «غَد»

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-25 491جلسه

 ائتاختالف قر

قرائت کرده  «ةِ وَدْبِالْغُ»عامر( که به صورت قرائت شده است غير از قرائت اهل شام )ابن «بِالْغَداةِ»در قرائات سبع همگی 

العطاردي هم همانند وي  رجاء أبو و عاصم بن نصر و الحسن و دینار بن مالك و الرحمن عبد و البته در غيرمشهورها أبو

 (297؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص1522ص ،4ج المحيط، ؛ البحر7161ص ،6ج البيان، مجمعاند )قرائت کرده

                                                      
 «بِالْغَداةِ» الباقون و «بالغداوة» وحده عامر ابن قرأ.  1
 هم در شواذ هست: العشیات و بالغدواتدهد قرائت به صورت . البته چنانكه ابوحیان توضیح مي 2

 أبي عن روي و. بالغدوة العطاردي رجاء أبو و عاصم بن نصر و الحسن و دينار بن مالك و الرحمن عبد أبو و عامر ابن قرأ و. بِالْغَداةِ الجمهور قرأ و

 ممنوعة بالعلمیة معرفة أنها غدوة في المشهور و الجمع، على فیهما باأللف العشیات و بالغدوات: عبلة أبي ابن قرأ و. هاء بغیر بالغدوّ أيضا الرحمن عبد

 إنما الالم و األلف تدخلها ال فكذا تضیفها ال العرب أن ترى ال أ: قال يومه، غداة يريد قط كغدوة رأيت ما: يقول الجرّاح أبا سمعت: الفرّاء قال. الصرف

 معه ذكر من و عامر ابن قرأ اللغة هذه على و بالتنوين غدوة رأيته: فیقول ينكرها بعضهم أن الخلیل و سیبويه حكى و. انتهى الخمیس غداة جئتك: يقولون

 الظن أساء عبید أبي على اللغة هذه خفیت لما و الحین بعد الحین أي الفینة بعد الفینة لقیته و مصروف غیر فینة لقیته: زيد أبو حكى .كفینة ذاك إذ تكون و

 كتبوا ألنهم بها، القراءة على دلیل الكتاب في الواو إثبات في لیس و للخط اتباعا القراءة تلك قرآ السلمي و عامر ابن نرى إنما: فقال القراءة هذه قرأ بمن

 و الخلیل و سیبويه حكاها التي اللغة بهذه جهل عبید أبي من هذا و. انتهى العرب وجدنا هذا على الغداة كذلك و تركها على لفظهما و بالواو الزكاة و الصالة

 عامر فابن أيضا و متبعة سنة هي إنما القراءة و بالواو المصحف في مكتوبة ألنها بها قرؤوا إنما أنهم القرّاء الجماعة بهؤالء يظن كیف و الجماعة هؤالء بها قرأ

 النحو علم أخذ ممن هو و النحو، في األئمة العرب أحد عاصم بن نصر و عفان بن عثمان على القرآن قرأ ألنه اللحن يوجد أن قبل موجودا كان صريح عربي

 .انتهى لحنوا؟ إنهم بهؤالء يظن فكیف بكالمه يستشهد بحیث الفصاحة من البصري الحسن و النحو علم مستنبط الدؤلي األسود أبي عن

http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
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 «وَج هَهُ»

یعنی وجه یك نفر در مقابل وجه دیگري « مواجهه» دارد بر مقابل چيزي قرار گرفتن وداللت « وجه»قبال بيان شد که ماده 

شویم؛ و ( آن سمت و جهتی است که از آن سمت با اشياء و امور روبرو می148)وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ؛ بقره/« هوِجهَ»قرار بگيرد، و 

هر چيزي به حَسَب خودش است؛ لذا در امور « وجه»بوده که واو اول آن افتاده است و « وجهة»همان « جهت»ي اصل کلمه

یعنی آن بُعدي که هنگامی که انسان با « وجه اهلل»بلكه تعبير  نيست« صورت»و خصوصا خداوند، وجه به معناي  غيرمكانمند

 کند آورد یا خداوند از آن جهت به انسان توجه میآورد از آن بُعد به خدا روي میدل خود به خدا روي می

 (aaraf-http://yekaye.ir/al-7-29/ 249)جلسه

 1«تَعْدُ  ال»

 جایی در گرفتن پيشی و خود حد از( کردن گذر) کردن تجاوز بر دارد داللت اصل در[ عدي» یا] «عدو» قبال بيان شد ماده

 از کردن گذر صرفِ به تجاوز، که است این در «تجاوز» با تفاوتش اند کهبرخی گفته و شود؛ بسنده بدانجا است سزاوار که

 لحاظ آن در هم دیگران حقوق نادیده گرفتن که است تجاوزي ،«تعدي» اما شود؛می گفته( خود حق از خروج) معين نقطه

  انددانسته(  سرزمين یك حاشيه و لبه «الوادي عدوة)» انددانسته( 42/أنفال) «عُدوَة» کلمه از را ماده این اصل برخی. است شده

 .کندمی گذر آن از و رودمی خود حق لبه سمت به کند،می تعدي که کسی گویی

 امور مورد در هم و( اعداء: آن جمع دشمن،: «عَدُوّ » دشمنی،: «عداوت» مانند) درونی و قلبی امور مورد در هم ماده این

 .رودمی کار به( دویدن رفتن، راه معمول از تندتر معناي به «عَدْو» مانند) مادي و ظاهري

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-31 302جلسه

 «زینَةَ »

                                                      
 للعشیة مرادف العشي أن الظاهر و عنه، اللّه عفا ردها على فتجاسر القراءة هذه نقل جهل و اللغة هذه جهل عبیدة أبو لكن و المصحف بخط اغتروا و

 عشیة جمع هو: قیل و. «الْجِیادُ الصَّافِناتُ بِالْعَشِيِّ عَلَیْهِ عُرِضَ إِذْ: قوله ترى أال

 . اختالف قرائت: 1

 القرائات في المفصل الكامل در كجاست؟ تفاوت اين اما است؛ كرده قرائت متفاوت را «عینیك تعد ال و» عبارت( شاذة قرائات از) بصري حسن

 المشدده الدال كسر و العین فتح و التاء بضم «عیناك تُعَدِّ ال و» الحسن قرأ» گفته چنین است شده دقیق گذارياعراب كامال مطلب كه 297ص عشر، االربعة

 «المفعولیة علي بالفتح عینیك عدي من هنا،

 ( 716ص ،6ج البیان، مجمع) «عینیك تعد ال و الحسن قراءة الشواذ في و» گفته و دانسته «عیناك» كلمه روي را اختالف ظاهرا طبرسي مرحوم اما

: الزمخشري قال. تعد ال وَ األعمش و عیسى عن و أيضا عنه و أعدى، من[ تُعْدِ]= تعد ال وَ: الحسن قرأ و» گفته صورت اين به را مطلب هم ابوحیان

 عديته مما هذا و: قال. اللوامح صاحب قال كذا و. انتهى ترى عما همك فعد معناه ألن له ارتجاع ال إذ ترى عما فعد: قوله منه و الحشو بنقل و بالهمزة نقال

 المجرد، للفعل فعل و أفعل لموافقة ذلك إنما و للتعدية لیسا الكلمة هذه في التكثیر و الهمزة بل بجید لیس إلیه ذهبا ما و بالهمز، األولى في كان كما بالتضعیف

 في المستعمل و للتضمین بعن عدّي إنما و: قال ثم جاوزه، إذا عداه يقال: قال فإنه الزمخشري بذلك أقر قد و متعد مجردا كان إذا ألنه ذلك قلنا إنما و

 مفعوال ناصب القراءة هذه في هو و اثنین إلى لتعدى متعد هو و بهما عدّي لو و التضعیف، أو بالهمزة فیعدونه ضمنوه إذا فیه يتسعون ال و مجاز هو التضمین

 (167ص ،7ج المحیط، البحر. )بهما معدى لیس أنه على فدل واحدا،

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-29/
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 باتفاوتش  و برسد نظر به زیبا تا کنندمی ضميمه شیء به که است ايزیبایی که شد داده توضيح «زینت» درباره قبال

 انجام نظر مورد شخص به چيزي افزودن با که گویندمی اموري به بلكه نيست؛ شخص خود از زینت، که است این «جمال»

 . است شخص خود هايزیبایی شامل جمال اما شود؛می

 1(//hood-11-15http://yekaye.ir ؛ 50 جلسه)

 « قَل بَهُ أَغ فَل نا»

 2«دلش را به غفلت مبتال کردیمما »مفعول است یعنی « قلب»فاعل و « نا»در این عبارت 

 اختالف قرائت

 أغفَلَنا»این عبارت به صورت  عبيد( بن عمرو و أسواري موسىاما در برخی از قرائات غيرمشهور )قرائت عمرو بن فائد و 

 7163ص ،6ج البيان، مجمع)« دل او ما را در بوته غفلت قرار داد»شود یعنی قرائت شده که جاي فاعل و مفعول عوض می« قلبُه

 (1684ص ،7ج المحيط، البحر ؛

 شأن نزول

اي تقریبا شيعه و سنی اتفاق نظر دارند که شأن نزول آن در مورد سلمان و ابوذر و صهيب و عمار و عده 5در مورد این آیه

)کسانی که اسالم آوردند به این اميد « مولفة قلوبهم»باشد و حكایت این است که برخی از دیگر از اصحاب فقير پيامبر ص می

ه پيامبر دستور مدارا و جذب آنان را داد( از جمله عيينة بن حصين و که مسلمان شدن برایشان سودي داشته باشد و خداوند ب

اقرع بن حابس خدمت پيامبر آمدند و گفتند ما مایل هستيم که با شما رفت و آمد کنيم و در محضر شما بيایيم اما این افراد 

را دور کنيد تا ما نزد شما بيایيم؛ که  دهد هميشه پيرامون شما هستند؛ شما آنهاهایشان بوي عرق میپوش که لباسفقير پشمينه

این آیه نازل شد و پيامبر ص بلند شد و به انتهاي مسجد که اینان آنجا جمع بودند رفت و دید که در حال ذکر و نمازند و 

انيد که زندگی فرمود: حمد خدایی را که مرا نميراند تا اینكه به من دستور داد که خود را همراه سازم با چنين مردانی از امتم؛ بد

 و مرگم با شما خواهد بود.

                                                      
 /006anam-http://yekaye.ir/al-043 150جلسه در 4 و 3تدبرهاي. همچنین در  1

 عالمتي هیچ كه است شتري ماده معناي به «غُفْل ناقَةٌ» چنانكه است؛ بودن عالمت و نشانهبي «غُفل» معاني از يكيخواهد آمد كه:  6. در تدبر 2

 (324ص ،7ج العرب، لسان) كیست؛ آن از شود معلوم كه باشد نداشته
 وجدته أي الرجل أغفلت قولهم من هو و عنه غافلین ظننا من تطع ال و فمعناه قلبه أغفلنا من قرأ من أما.... قلبُه أغفلَنا من فائد بن عمرو . قراءة 3

 مخلفا صادفه أي «موعدا قتیلة من أخلف و فمضى /  لیزودا لیلة قصر و أثوى»: األعشى قال غافال
 غافلین ظننا من جنيّ ابن قال. القلب إلى األفعال أسند الباء بضم قَلْبُهُ الالم بفتح أَغْفَلَنا عبید بن عمرو و األسواري موسى و فائد بن عمر قرأ و.  4

 .انتهي غافال وجدته إذا أغفلته من غافلین قلبه حسبنا: الزمخشري قال و. عنه
 گويد:مي 230ص ،3ج الصافي، مثال مرحوم فیض در تفسیر اند جز همین آيه:. اغلب مفسران اين سوره را مكي دانسته 5

 .آية عشر إحدى و مائة آيها عدد حصین بن عیینة قصة في بالمدينة نزلت فإنها رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ  وَ آية إال عبّاس ابن قال مكیّة

http://yekaye.ir/15-11-hood/
http://yekaye.ir/15-11-hood/
http://yekaye.ir/15-11-hood/
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 2193ص ،4ج المنثور، ؛ الدر352ص ،2ج القمی، تفسير؛ 7181ص ،6ج البيان، مجمع

 حدیث

 صبح که کسانی با را خودت ساز شكيبا و»فرماید ( از امام باقر و امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز وجل که می1

 روایت شده است که منظور از این، نماز است.« خوانندمی را پروردگارشان شام و

 326: ص ،2ج العياشی، تفسير

: قال «الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذِینَ مَعَ  نَفْسَكَ  اصْبِرْ وَ»: قوله فی ع اهلل عبد أبی و جعفر أبی عن حمران و زرارة عن

 الصالة. بها عنى إنما

 

 فرازي در 4.گذشت قبال آن از فرازهایی که است شده روایت مسعودابن به خطاب ص اکرم پيامبر از طوالنی حدیثی (2

 :است آمده حدیث این از

 اهلل اال اله ال)=  تهليل و( گفتن اهلل سبحان)=  تسبيح و کنندمی یاد را خدا که کسانی کنار در بورز شيكباییمسعود! ... ابن

 شكيبا و» فرمایدمی متعال خداوند که خوانندمی را او شام و صبح و کنندمی عمل او طاعت به و گویندمی را او حمد و( گفتن

                                                      
 إلى جاءوا قلوبهم المؤلفة أن ذلك و ص النبي أصحاب فقراء من غیرهم و حباب و عمار و صهیب و ذر أبي و سلمان في األولى اآلية نزلت.  1

 و صنانهم روائح هؤالء عنا نحیت و المجلس صدر في جلست إن اهلل رسول يا فقالوا ذووهم و حابس بن األقرع و الحصین بن عیینة هم و ص اهلل رسول

 في فأصابهم يلتمسهم ص النبي قام اآلية نزلت فلما هؤالء إال علیك الدخول من يمنعنا فال عنك أخذنا و إلیك نحن جلسنا الصوف جبات علیهم كانت

 الممات معكم و المحیا معكم أمتي من رجال مع نفسي أصبر أن أمرني حتى يمتني لم الذي هلل الحمد فقال جل و عز اهلل يذكرون المسجد مؤخر
 تُرِيدُ  عَنْهُمْ عَیْناكَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ ُيرِيدُونَ الْعَشِيِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ: قَوْلُهُ وَ....  ع جَْعفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَِبي رِوَايَةِ فِي.  2

 عَلَى حُصَیْنٍ بْنُ عُیَیْنَةُ فَدَخَلَ صُوفٍ مِنْ كِسَاءٌ كَانَ وَ رِدَاؤُهُ وَ دِثَارُهُ هُوَ وَ طَعَامُهُ يَكُونُ فِیهِ كِسَاءٌ عَلَیْهِ كَانَ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ فِي نَزَلَتْ فَهَذِهِ الدُّنْیا الْحَیاةِ زِينَةَ

 دَخَلْنَا نَحْنُ إِذَا اللَّهِ  رَسُولَ يَا: فَقَالَ الْكِسَاءِ، فِي رِقَ فَعَ الْحَرِّ شَدِيدُ  يَوْمٌ كَانَ وَ فِیهِ عَرِقَ كَانَ قَدْ وَ سَلْمَانَ كِسَاءِ بِرِيحِ عُیَیْنَةُ فَتَأَذَّى عِنْدَهُ، سَلْمَانُ وَ ص النَّبِيِّ

 حُذَيْفَةَ  بْنِ  حُصَیْنِ بْنُ  عُیَیْنَةُ هُوَ  وَ ذِكْرِنا عَنْ  قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ  تُطِعْ  ال وَ اللَّهُ  فَأَنْزَلَ  شِئْتَ مَنْ  فَأَدْخِلْ خَرَجْنَا نَحْنُ  فَإِذَا عِنْدِكَ مِنْ  اصْرِفْهُ  وَ هَذَا فَأَخْرِجْ عَلَیْكَ

 الْفَزَارِي بَدْرٍ بْنِ
 سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول إلى قلوبهم المؤلفة جاءت قال سلمان عن االيمان شعب في البیهقي و الحلیة في نعیم أبو و مردويه ابن أخرج و.  3

 فقراء و ذر أبا و سلمان يعنون جبابهم أرواح و هؤالء عن تغیبت و المجلس صدر في جلست لو اهلل رسول يا فقالوا حابس بن األقرع و بدر بن عیینة

 نارا   لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنا قوله إلى رَبِّكَ كِتابِ مِنْ إِلَیْكَ أُوحِيَ ما اتْلُ وَ اهلل فانزل عنك أخذنا و حادثناك أو جالسناك الصفوف جباب علیهم كانت و المسلمین

 هلل الحمد فقال اهلل يذكرون المسجد مؤخر في أصابهم حتى يلتمسهم سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قام قال سلمان عن الشیخ أبو اخرج و بالنار؛ يهددهم

 .الممات و المحیا معكم أمتي من رجال مع نفسي أصبر ان أمرني حتى يمتني لم الذي
hadeed-http://yekaye.ir/al-057- 2، حديث77و جلسهhttp://yekaye.ir/nuh-071-21/  1، حديث68فرازهايي از اين حديث در جلسه.  4

، 162و جلسهjathiyah-http://yekaye.ir/al-045-23/   1، حديث158و جلسه qiyamah-.ir/alhttp://yekaye-075-02/   1، حديث136و جلسه14/ 

 2، حديث589و جلسه lail-http://yekaye.ir/al-92-19/  1، حديث579و جلسهisra-http://yekaye.ir/al-017-018/  2حديث

8-18-kahf-http://yekaye.ir/al/ گذشت. 
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 تجاوز آنان[ به توجه] از چشمانت و طلبندمی را او وجه خوانند،می را پروردگارشان شام و صبح که کسانی با را خودت ساز

 « ....نكند

 456ص األخالق، مكارم

 صَابَتْنَا مَجَاعَةٌ شَدِیدَةٌ ...اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَعَنْ عَبْدِ 

 فَإِنَّ عَشِيّاً  وَ بُكْرَةً یَدْعُونَهُ وَ بِطَاعَتِهِ یَعْمَلُونَ وَ یَحْمَدُونَهُ وَ یُهَلِّلُونَهُ وَ یُسَبِّحُونَهُ وَ اللَّهَ یَذْکُرُونَ الَّذِینَ مَعَ اصْبِرْ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 «...معَنْهُ عَيْناكَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ یُرِیدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذِینَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ یَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ

 

عباس در روایتی طوالنی وضعيت اواخر حكومت اميرالمومنين و نامردمی مردمان زمان وي در تنها گذاشتن وي را ( ابن3

کند و در فرازي رود و ایشان باب درد دل را باز میدهد و از جمله اینكه در آن زمان خدمت خود اميرالمومنين ع میشرح می

 فرمایند:از سخنشان می

از هوایش پيروي نمود و کارش »اس! در سرّ و آشكار براي خدا کار کن تا از رستگاران باشی و رها کن کسی را که عبابن

اش او را کند و عمروعاص هم در گمراهیکند و براي بعد از خودش چه میکند که چه میمعاویه خيال می«  به افراط بود

بزودي کافران خواهند دانست که سراي »اش زمين خورده و و حيله رساند؛ در حالی که عمرش رو به پایان استیاري می

 (42)رعد/« عاقبت از آن کيست

 326ص المؤمنين، بإمرة ع علی موالنا باختصاص اليقين

 بْنُ مُخَوَّلُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْحِمَّانِیُ  ثَعْلَبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا قَالَ بِالْخَلِيلِیِّ الْمَعْرُوفُ الطَّبَرِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا

 قَالَ  قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَِبی عَنْ جَابِرٍ عَنْ شِمْرٍ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا قَالَ النَّهْدِيُّ إِبْرَاهِيمَ

 الشَّامِ  مِنَ شِيعَتِهِ بَعْضُ إِلَيْهِ کَتَبَ یَوْمٍ ذَاتَ کَانَ فَلَمَّا خَبَرٌ هَاجَهُ أَوْ شَيْئاً ذَکَرَ إِذَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ غَضَبَ   أَتَتَبَّعُ کُنْتُ عَبَّاسٍ  ابْنُ

 أَمِيرَ  فَذَکَرُوا مُعَاوِیَةَ عِنْدَ اجْتَمَعُوا مَرْوَانَ وَ  عُقْبَةَ بْنَ الْوَلِيدَ وَ سُفْيَانَ أَِبی بْنَ  عُتْبَةَ وَ الْعَاصِ بْنَ َعمْرَو وَ مُعَاوِیَةَ أَنَّ کِتَابِهِ فِی یَذْکُرُ

 أَمَرَ  لَمَّا ذَلِكَ وَ  أَهْلُهُ  هُوَ مَا مِنْهُمْ وَاحِدٍ کُلَّ یَذْکُرُ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابَ یَنْتَقِصُ أَنَّهُ النَّاسِ أَفْوَاهِ فِی أَلْقَوْا وَ فَعَابُوهُ الْمُؤْمِنِينَ

 1... عَلَيْهِ ذَلِكَ فَغَلُظَ  تَرَکُوهُ وَ الْكُوفَةَ فَدَخَلُوا بِالنُّخَيْلَةِ لَهُ بِاالنْتِظَارِ  أَصْحَابَهُ 

                                                      
 أَمِیرَ  يَا عَبَّاسٍ ابْنُ  فَقَالَ  هَذَا مَنْ فَقَالَ  كَلَامِي فَسَمِعَ نَائِمٌ هُوَ قَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ خَبَرُ ءٍشَيْ أَيُّ قَنْبَرُ يَا فَقُلْتُ اللَّیْلِ فِي بَابَهُ فَأَتَیْتُ الْخَبَرُ هَذَا جَاءَ . وَ 1

 وَ  عَبَّاسٍ ابْنَ يَا وَيْحَكَ  فَقَالَ اللَّیْلَةَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ  يَا لَكَ مَا فَقُلْتُ الْمَهْمُومِ یْئَةِ كَهَ جَالِسٌ ثَوْبٍ فِي فِرَاشِهِ  عَنْ  نَاحِیَة  قَاعِدٌ هُوَ  فَإِذَا فَدَخَلْتُ ادْخُلْ قَالَ  الْمُؤْمِنِینَ 

 لِمَا السَّهَرُ وَ الْفِكْرُ اعْتَرَانِي اللَّیْلِ أَوَّلِ  مِنْ  تَرَى كَمَا ذَا أَنَا هَا عَنْهُ النَّوْمُ طَارَ أَمْرٌ  أَدْهَاهُ فَإِذَا قَلْبُكَ جَوَارِحِكَ مَلِكُ عَبَّاسٍ ابْنَ يَا مَشْغُولٍ قَلْبٍ عَیْنَا تَنَامُ كَیْفَ

 أُؤَكِّدُ  فَكُنْتُ الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ حَیَاتِهِ فِي عَلَيَّ بِالسَّلَامِ أَصْحَابِهِ  مِنْ أَمَرَ مَنْ أَمَرَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ عَهْدِهَا نَقْضُ عَلَیْهَا الْمُقَدَّرِ الْأُمَّةِ  هَذِهِ أَوَّلِ عَهْدِ نَقْضِ مِنْ تَقَدَّمَ

 أَهْلِهَا قُلُوبِ صَرْفِ وَ نَهْیِهَا وَ رِهَاأَمْ وَ الدُّنْیَا فِي النَّاسِ  رَغْبَةِ عَلَى اجْتَمَعَتْ أُمُورٌ  لَكِنْ وَ بَعْدَهُ بِالنَّاسِ  النَّاسِ أَوْلَى أَنَا عَبَّاسٍ ابْنَ يَا وَفَاتِهِ بَعْدَ كَذَلِكَ أَكُونَ أَنْ

 مُلْكا   آتَیْناهُمْ وَ الْحِكْمَةَ وَ الْكِتابَ إِبْراهِیمَ آلَ آتَیْنا فَقَدْ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ  آتاهُمُ ما عَلى النَّاسَ  يَحْسُدُونَ أَمْ كِتَابِهِ  فِي جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ  قَالَ مَا ذَلِكَ أَصْلُ وَ عَنِّي

  فَانْتَهُوا عَنْهُ  نَهاكُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ  آتاكُمُ  ما يَقُولُ جَلَّ  وَ  عَزَّ اللَّهُ  وَ اتِّبَاعُهُ  النَّاسِ  عَلَى فَرْضٌ ص الرَّسُولِ  بِتَبْلِیغِ لَكَانَ عِقَابٌ  لَا وَ  ثَوَابٌ يَكُنْ لَمْ  فَلَوْ   عَظِیما 

 يُرِيدُ إِنَّما جَلَ وَ عَزَّ يَقُولُ حَیْثُ ص اللَّهِ بِرَسُولِ قُرِنْتُ لَقَدْ الْجَنَّةِ إِلَى ص الْقَاسِمِ أَبِي بِرُوحِ غَدَا وَ النَّسَمَةَ بَرَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلَقَ الَّذِي وَ  فَأَطَاعُوا عَنِّي نُهُوا تَرَاهُمْ أَ

 وَ   اللَّهِ  مَعَاصِي عَلَى قَوْمٍ وُرُودُ غُصَّةٍ بَعْدَ غُصَّة  تَجَرُّعِي وَ هَمِّي وَ  فِكْرِي عَبَّاسٍ ابْنَ يَا أَطَالَ  لَقَدْ وَ  تَطْهِیرا   يُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ
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 عَمِلَ مَا مُعَاوِیَةَ یَحْسِبُ وَ فُرُطاً أَمْرُهُ کانَ وَ  هَواهُ اتَّبَعَ مَنِ دَعْ وَ الْفَائِزِینَ مِنَ تَكُنْ عَلَانِيَتِهِ وَ سِرِّهِ فِی اللَّهَ عَامِلِ عَبَّاسٍ ابْنَ یَا

 1« ...الدَّارِ عُقْبَى لِمَنْ » الْكَافِرُ سَيَعْلَمُ وَ هََوى قَدْ کَيْدَهُ  وَ انْقَضَى قَدِ  ُعمُرَهُ فَكَأَنَّ غَيِّهِ فِی الْعَاصِ ابْنُ لُْيمِدَّهُ وَ بَعْدِهِ مِنْ  بِهِ یُعْمَلُ مَا وَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

فرماید: خواهد از آنان عذرخواهی کند و میکند شبيه اینكه میخداوند عز و جل در روز قيامت رو به جانب مومنان فقير می

 شما با که دید خواهيد مروزا و به عزت و جاللم سوگند، فقير بودن شما در دنيا نه به خاطر خوار بودن شما در دیدگانم بود

 ...کنيد بهشت وارد و بگيرید را دستش است کرده اينيكی شما حق در دنيا سراي در هرکس پس کنم؛ چه

                                                      
 أُولِي إِلى وَ الرَّسُولِ  إِلَى رَدُّوهُ لَوْ  وَ يَقُولُ  جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهَ  يَسْمَعُوا لَمْ  كَأَنْ عَنِّي الْغِنَى أَظْهَرُوا الدُّنْیَا  نُ أَمْ  أَتَاهُمْ إِذَا حَتَّى الْحَرَامِ وَ الْحَلَالِ  حُكْمِ فِي إِلَيَّ  حَاجَتُهُمْ

  بِضِغْنِ   عَلَيَ قَالٍ  مَضَى مَنْ فَمَضَى  أَقْفالُها ُقلُوبٍ عَلى أَمْ عَنْهُمْ  غَنِیتُ لَقَدْ وَ إِلَيَّ احْتَاجُوا أَنَّهُمْ عَلِمُوا لَقَدْ وَ  الْآيَةَ مِنْهُمْ يَسْتَنْبِطُونَهُ  الَّذِينَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ الْأَمْرِ

  لَهُمْ  خَیْرا  لَكَانَ اللَّهِ ذَاتِ فِي صَبَرُوا لَوْ وَ اعْتِرَاضا  وَ غَیْظا    فَامْتَلَئُوا الْمُشْرِكِینَ الْأَقَارِبِ قَتْلِ فِي طَاعَتِهِ  أَجْلِ مِنْ إِلَّا ذَلِكَ مَا وَ عَلَيَّ الْحِقْدَ  أَوْرَثَهَا وَ الْقُلُوبِ

 أَلْزَمَهُمْ  وَ النِّفَاقَ أَوْرَثَهُمُ مَا اللَّهِ  بِأَمْرِ  الرِّضَا تَرْكِ مِنْ  فَأَبْطَنُوا  الْآيَةَ  رَسُولَهُ  وَ  اللَّهَ حَادَّ مَنْ  يُوادُّونَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ  يُؤْمِنُونَ قَوْما   تَجِدُ ال جَلَ وَ عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ

 وَ  مَرْوَانَ وَ الْوَلِیدِ  وَ عُتْبَةَ وَ عَمْرٍو وَ الْأَكْبَادِ آكِلَةِ بِابْنِ قُرِنْتُ عَبَّاسٍ ابْنَ يَا فَالْآنَ َعدًّا لَهُمْ نَعُدُّ إِنَّما عَلَیْهِمْ تَعْجَلْ فَال جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ الشِّقَاقَ الرِّضَا بِقِلَّةِ

 أَوْلِیَاءِ  ذِكْرِ فِي فِیهِمْ يُطَاعُونَ رُؤَسَاءَ فِیهَا هَؤُلَاءِ يَكُونُ دُنْیَا إِلَى يَنْقَادُ الْأَمْرَ أَنَّ رُوعِي فِي أُلْقِيَ وَ صَدْرِي فِي اخْتَلَجَ فَمَتَى  حَدِيثٍ فِي مَعَهُمْ صَارَ وَ أَتْبَاعِهِمْ

 عَامَّةَ أَنَّ ص اللَّهِ رَسُولِ  أَصْحَابِ مِنْ بَقِيَ مِمَّنْ  الْمُسْتَحْفَظُونَ عَلِمَ لَقَدْ وَ سَبَقَ قَدْ حِقْدٍ وَ  مُخْتَلَقٍ[ إِفْكٍ]  أنك مِنْ الْأُمُورِ بِعَظَائِمِ يَرْمُونَهُمْ وَ يَسْلُبُونَهُمْ الرَّحْمَنِ 

 عَبَّاسٍ ابْنَ يَا السَّدَادِ وَ لِلرَّشَادِ الْمُوَفِّقُ هُوَ وَ الْغِنَى جَلَّ وَ عَزَّ بِاللَّهِ وَ آخِرَتِهِ فِي يَضُرُّهُ مَا فِي هَوَاهُ أَطَاعَ وَ فِيَّ النَّاسَ زَهَّدَ وَ عَلَيَّ الشَّیْطَانَ  أَجَابَ مَنْ أَعْدَائِي

 وَ الْأَوْثَانِ عَبْدَةُ هُمْ وَ صَلَاةٌ عَلَيَّ يُكْتَبْ لَمْ صَغِیرا  ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ أُصَلِّي أَنَا وَ أُولَئِكَ كَانُوا أَيْنَ مَنْزِلَتِي عَظِیمَ  عَنِّي أَذْهَبَ وَ حَقِّي دَفَعَ وَ ظَلَمَنِي لِمَنْ وَيْلٌ

 وَ  بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ يُطْفِؤُا أَنْ فِي طَمَعا  أَظْهَرُوا مَا غَیْرَ أَبْطَنُوا وَ كَرْها  أَسْلَمُوا الْحُدُودِ  إِتْعَاسُ  وَ الْخُدُودِ إِصْعَارُ قَرُبَ فَلَمَّا النِّیرَانُ  يُوقَدُ لَهُمْ وَ الرَّحْمَنِ عُصَاةُ

  الْماكِرِينَ  خَیْرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَكَرَ  وَ مَكَرُوا وَ جَلَ  وَ عَزَّ  اللَّهُ قَالَ دَارِ نَدْوَتِهِمْ فِي مَشُورَتِهِمْ وَ قَتْلِهِ فِي أَنْفُسَهُمْ أَطْمَعُوا لِمَا مُدَّتِهِ فَنَاءَ وَ  الرَّسُولِ  أَمْرِ انْقِضَاءَ  تَرَبَّصُوا

 يَأْمُرُهُمْ اللَّهِ مِنَ  بِوَحْيٍ حَیَاتِهِ  فِي ص اللَّهِ رَسُولُ  هَدَاهُمْ  عَبَّاسٍ ابْنَ يَا  الْكافِرُونَ كَرِهَ لَوْ وَ ورَهُنُ يُتِمَّ أَنْ إِلَّا اللَّهُ يَأْبَى وَ بِأَفْواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ يُطْفِؤُا أَنْ يُرِيدُونَ وَ

 بِضَارِّي ذَاكَ مَا وَ اللَّهِ لِوَلِيِّ لِحَسَدِهِ اللَّعْنَةَ أُلْزِمَ وَ رِضْوَانِهِ  وَ اللَّهِ رَوْحِ مِنْ فَخَرَجَ لَهُ اللَّعِینِ حَسَدِ مِنْ آدَمَ أَبِینَا عَلَى حُقِدَ مِمَّا حَمَلَهُمْ مَا الْقَوْمُ فَحَمَلَ بِمُوَاالتِي

 مَا  يَغْصِبَ أَنْ إِلَیْهِ النَّاسِ اتِّبَاعُ وَ دُنْیَاهُ لَذَّةُ وَ هَوَاهُ فَحَمَلَهُ أَقَارِبِهِ إِلَى وَ الدُّنْیَا إِلَیْهِ تَمِیلُ مُطَاعا  رَأْسا  يَكُونَ أَنْ امْرِئٍ كُلُّ أَرَادَ عَبَّاسٍ ابْنَ يَا شَیْئا  اللَّهُ شَاءَ إِنْ

 لَكَانَ الْعَالَمِینَ  رَبِّ اللَّهِ رَسُولِ وَلَدُ الْأَمِینُ  حِصْنُهُ وَ تِینُالْمَ اللَّهِ  حَبْلُ وَ الدُّنْیَا زَهْرَةُ وَ الْعِلْمِ شَجَرَةُ فَیَنْقَطِعَ  يَبِیدَ أَنْ الْأَصْغَرِ الثَّقَلِ  عَلَى اتِّقَائِي لَا لَوْ  وَ  لِي جُعِلَ

 وَ جَمِیلٌ فَصَبْرٌ وَسَاوِسُ النَّفْسِ فِي وَ بَلَابِلُ  الصَّدْرِ فِي وَ صَبَرْتُ لَكِنِّي وَ وَسْنَانَ نَوْمِ وَ ظَمْآنَ شَرْبَةِ مِنْ عِنْدِي أَلَذَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الْخُرُوجُ وَ الْمَوْتِ طَلَبُ

 ابْنَ  يَا أَحْلِفُ اللَّهِ وَ بِأَمْرِهِ  اللَّهُ يَأْتِيَ حَتَّى فَتَرَبَّصُوا الْخَالِیَةِ  الْقُرُونِ وَ الْمَاضِیَةِ  الْأُمَمِ فِي قَدِيما  الْأَوْلِیَاءُ قُتِلَ  وَ الْأَنْبِیَاءُ ظُلِمَ لَقَدِيما  وَ  تَصِفُونَ ما عَلى الْمُسْتَعانُ اللَّهُ

 أَخَذَ  لَقَدْ وَ الظَّالِمِینَ  كَلِمَةُ تَعْلُو وَ الْفِسْقُ  يَظْهَرُ وَ الظُّلْمُ يَطُولُ وَ الْأُمَّةِ لِهَذِهِ يَتَّسِقُ الظُّلْمَ إِنَّ عَبَّاسٍ ابْنَ يَا حَقّا  إِلَّا لَكَ أَقُولُ مَا وَ بِنَا يُخْتَمُ بِنَا فُتِحَ كَمَا إنَّهُ عَبَّاسٍ

 ثْمِالْإِ عَلَى تَعاوَنُوا ال وَ التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا فَقَالَ  ص اللَّهِ رَسُولِ  الصَّادِقِ لِسَانِ عَلَى كِتَابِهِ فِي اللَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ أَعْدَاءَهُ  يُقَارُّوا لَا أَنْ الدِّينِ أَوْلِیَاءِ عَلَى اللَّهُ

 تُتْلى أَنْتُمْ وَ تَكْفُرُونَ كَیْفَ جَلَ  وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الْأَسْبَابِ تَحْقِیقُ وَ الْكِتَابِ عِلْمُ عَنْهُمْ وَرَثَتُهُمْ الْأَوْصِیَاءُ وَ نَبِیّا  تَرَى فَلَا الْأَنْبِیَاءُ ذَهَبَ عَبَّاسٍ  ابْنَ يَا  الْعُدْوانِ وَ

 نُبِذَ  لَقَدْ عَبَّاسٍ ابْنَ يَا أَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ أَمْرِهِ أَحْوَالُ  دَارَ وَ بِسُنَّتِهِ عُمِلَ وَ أَحْكَامُهُ[ نَفَذَتْ] نفدت مَا بَاقِیا  الرَّسُولُ يَزَالُ فَلَا  رَسُولُهُ  فِیكُمْ وَ اللَّهِ آياتُ عَلَیْكُمْ

  الْعالِمُونَ إِلَّا يَعْقِلُها ما وَ لِلنَّاسِ نَضْرِبُها الْأَمْثالُ تِْلكَ وَ  نَبِیِّهِمْ أَمْرِ كُلِّ عَلَى يَصْبِرُوا لَمْ وَ حَرَامٍ وَ حَلَالٍ مِنْ تَرْكَهُ يُطِیقُونَ لَا مَا إِلَّا الرَّسُولِ قَوْلُ تُرِكَ وَ الْكِتَابُ

 يَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُوا الَّذِينَ سَیَعْلَمُ وَ اللَّهِ إِلَى الْمَرْجِعُ بَیْنَهُمْ وَ فَبَیْنَنَا  تُرْجَعُونَ  ال ناإِلَیْ أَنَّكُمْ وَ عَبَثا  خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ

 ابْنُ قَالَ الْعَظِیمِ الْعَلِيِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا وَ الْوَكِیلُ  نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبُنَا وَ لَكَ وَ لِي اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ تَفُتْ لَا عَبَّاسٍ اْبنَ يَا الصَّلَاةَ ع فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ أَذَّنَ وَ.  1

 ذَهَابِهِ عَلَى تَلَهَّفْتُ وَ اللَّیْلِ انْقِطَاعُ فَغَمَّنِي عَبَّاسٍ
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  262-261ص ،2ج الكافی،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ سَعْدَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 الدُّنْيَا فِی أَفْقَرْتُكُمْ مَا جَلَالِی وَ عِزَّتِی وَ فَيَقُولُ إِلَيْهِمْ بِالْمُعْتَذِرِ شَبِيهاً الْمُؤْمِنِينَ فُقَرَاءِ إِلَى الْقِيَامَةِ یَوْمَ -یَلْتَفِتُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ 

 1... الْجَنَّةَ فَأَدْخِلُوهُ بِيَدِهِ فَخُذُوا مَعْرُوفاً الدُّنْيَا دَارِ فِی مِنْكُمْ أَحَداً زَوَّدَ فَمَنْ الْيَوْمَ بِكُمُ أَصْنَعُ مَا لَتَرَوُنَّ وَ عَلَیَّ بِكُمْ هَوَانٍ مِنْ

 توجه

 شود که مجدد تكرار نمیاحادیث و تدبرهایی درباره وجه اهلل گذشت  «الْأَعْلی رَبِّهِ وَجْهِ ابْتِغاءَ إِالَّ»در بحث از آیه 

  /lail-http://yekaye.ir/al-92-20 580جلسه

 تدبر

 ال وَ الدُّنْيا الْحَياةِ زینَةَ تُریدُ عَنْهُمْ عَيْناكَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ یُریدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذینَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ( »1

 «فُرُطاً أَمْرُهُ کانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ

 مأمور تالشها، آن برابر در پيامبر و کردندمى تالش مؤمن دستانتهى با معاشرت از پيامبر کردن منصرف براى ثروتمندان

 نور، )تفسير. نگيریم فاصله دستانتهى از داران،سرمایه رضایت و دنيا آوردن بدست ما هم بياموزیم که براىشد؛  مقاومت به

 (163ص ،7ج

 دهد که با کسانی باش که صبح و شام فكر و ذکرشان پروردگارشان است؛در این آیه ابتدا دستور می

 ین مسير بازدارد: کند کهبه دو عاملی که ممكن است شخص را از او سپس اشاره می

 هاي دنيا؛یكی چشم دوختن به زینت

                                                      
 سَكَنُوا وَ الطَّعَامَ  أَكَلُوا وَ اللَّیِّنَةَ  الثِّیَابَ لَبِسُوا وَ  النِّسَاءَ فَنَكَحُوا دُنْیَاهُمْ  فِي تَنَافَسُوا الدُّنْیَا أَهْلَ إِنَّ رَبِّ يَا مِنْهُمْ  رَجُلٌ  فَیَقُولُ . ادامه روايت چنین است: قَالَ 1

 أَنِ  إِلَى الدُّنْیَا كَانَتِ مُنْذُ  الدُّنْیَا أَهْلَ أَعْطَیْتُ مَا مِثْلُ مِنْكُمْ عَبْدٍ  لِكُلِّ وَ لَكَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ فَیَقُولُ  أَعْطَیْتَهُمْ مَا مِثْلَ فَأَعْطِنِي  الدَّوَابِ مِنَ  الْمَشْهُورَ رَكِبُوا وَ الدُّورَ

 .ضِعْفا  سَبْعُونَ الدُّنْیَا انْقَضَتِ

 اين روايات هم مرتبط است:

 نَقِيُّ  ص اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى مُوسِرٌ  رَجُلٌ جَاءَ: قَالَ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِي عَنْ  ذَكَرَهُ عَمَّنْ عِیسَى بْنِ  عُثْمَانَ عَنْ  خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  أَصْحَابِنَا مِنْ  عِدَّةٌ

 أَ ص اللَّهِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ فَخِذَيْهِ تَحْتِ مِنْ ثِیَابَهُ الْمُوسِرُ فَقَبَضَ الْمُوسِرِ  جَنْبِ إِلَى فَجَلَسَ الثَّوْبِ دَرِنُ مُعْسِرٌ رَجُلٌ فَجَاءَ  ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى فَجَلَسَ الثَّوْبِ

 فَقَالَ  صَنَعْتَ مَا عَلَى حَمَلَكَ فَمَا قَالَ لَا قَالَ ثِیَابَكَ يُوَسِّخَ أَنْ فَخِفْتَ قَالَ لَا قَالَ ءٌشَيْ غِنَاكَ مِنْ يُصِیبَهُ أَنْ فَخِفْتَ قَالَ لَا قَالَ ءٌشَيْ  فَقْرِهِ مِنْ يَمَسَّكَ أَنْ خِفْتَ

 لِمَ  وَ الرَّجُلُ لَهُ فَقَالَ لَا قَالَ تَقْبَلُ أَ لِلْمُعْسِرِ  ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ مَالِي نِصْفَ لَهُ جَعَلْتُ قَدْ وَ  حَسَنٍ  كُلَّ لِي يُقَبِّحُ وَ قَبِیحٍ كُلَّ لِي يُزَيِّنُ  قَرِينا  لِي إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ  يَا

 (263ص ،2ج الكافي،. )دَخَلَكَ مَا يَدْخُلَنِي أَنْ أَخَافُ قَالَ

 وَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَمَرَ الْقِیَامَةِ يَوْمُ كَانَ إِذَا: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ الْفَرَّاءِ عِیسَى عَنْ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 إِنَّمَا لَكِنِّي وَ عَلَيَّ بِكُمْ لِهَوَانٍ أُفْقِرْكُمْ لَمْ إِنِّي فَیَقُولُ رَبَّنَا لَبَّیْكَ  فَیَقُولُونَ عِبَادِي فَیَقُولُ كَثِیرٌ النَّاسِ مِنَ عُنُقٌ فَیَقُومُ الْفُقَرَاءُ أَيْنَ  يَدَيْهِ  بَیْنَ يُنَادِي مُنَادِيا  تَعَالَى

 (263ص ،2ج الكافي،. )بِالْجَنَّةِ عَنِّي فَكَافُوهُ فِيَّ إِلَّا يَصْنَعْهُ لَمْ مَعْرُوفا  إِلَیْكُمْ صَنَعَ فَمَنْ النَّاسِ وُجُوهَ تَصَفَّحُوا الْیَوْمِ هَذَا لِمِثْلِ  اخْتَرْتُكُمْ 

 إِلْحَاحُ  لَا لَوْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ مُفَضَّلٍ عَنْ شُعَیْبٍ جَدِّهِ عَنْ صَغِیرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَذَّاءِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (264ص ،2ج الكافي،. ) مِنْهَا أَضْیَقُ هُوَ مَا إِلَى فِیهَا هُمْ الَّتِي الْحَالِ  مِنَ لَنَقَلَهُمْ الرِّزْقِ طَلَبِ فِي اللَّهِ عَلَى الشِّیعَةِ هَذِهِ
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 و دیگري پيروي کردن از افراد غافل و هواپرست.

 

 «...وَجْهَهُ یُریدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذینَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ( »2

 فرمود: نفس خود را به صبر همراه آنان وادار ساز. چرا؟به جاي اینكه بگوید با آنها باش )کن مع الذین ...(، 

 الف. چون در مسير خدا حرکت کردن سخت است.

 شناسینکته تخصصی انسان

القاعده مسيري رو به باالست و چنين نفس انسان همواره ميل به خوشی و راحتی دارد؛ اما مسير کمال و سعادت علی

ها آماده شود خواهد مسير الی اهلل را بپيماید باید براي تحمل سختیکسی که می مسيري حتما با سختی و دشواري همراه است.

 هاي زندگی خود لحاظ کند.ریزيو صبر را به عنوان یكی از ارکان برنامه

 (163ص ،7ج نور، )تفسير است. سخت دستانتهى با ب. چون همدلى

رسند و بسياري از اوقات براي ما پرستيژِ با چه کسی ر میج. چون بسياري از افراد واقعا خداجو در ظاهرشان حقير به نظ

 بودن موضوعيت دارد و انسان باید نفس خود را بر این کار ملزم کند.

 شناسینکته تخصصی جامعه

مندي است؛ دانی غير از اخالقاگرچه ادب، مرکب خوبی براي رسيدن به اخالق و استقرار صفات اخالقی است، اما آداب

شوند ترین رفتارها را مرتكب میگيرند ضداخالقیهاي خاصی قرار میدانی که وقتی در موقعيتسانهاي آدابچه بسيار ان

دان نيستند، اما دلی پاك و باصفا دارند و در افزور(؛ و چه بسيار افرادي که در آداب)هماند روساي بسياري از کشورهاي جنگ

 درخشند.هاي خطير اخالقی خوش میموقعيت

دان هاي خاص شهري، یا ...( آداباز اوقات، معاشرت با کسی که به علل مختلف )مثال دور بودن از فرهنگ بسياري

نماید؛ و یكی از عللی که روشنفكرنمایان، معاشرت با مردم اند بسيار دشوار مینيست، بویژه براي کسانی که خود مبادي آداب

...« پوپوليست، ریاکار، و »هایی مانند ا چنين مردمی گرم بگيرد با برچسبتابند و کسی را که بعادي کوچه و بازار را برنمی

 دانی برتر از سيرت پاك است.دهند، این است که در ذهن خودشان آدابمورد هجوم قرار می

سخن فوق بدین معنا نيست که هيچكس پوپوليست و ریاکار و ... نيست؛ بلكه هشداري بدین معناست که اگر در  تذکر:

ها نهراسيم و وقتی چنين برچسبی بر کسی نهادند ما هم با این روندهاي خدمت به مردم برآمدیم از این برچسب مسير

 بينی! همراه نشویم.خوانی! و باطنانگيزه

 د. ...

 

 «وَجْهَهُ یُریدُونَ( »3

 چيست؟« ندخواهمی را او وجه» مقصود از اینكه
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 گيریم؛می قرار او روي در رو چيز، آن با مواجهه هنگام که حيثيتی آن یا بُعد آن از است عبارت چيزي هر «وجه»الف. 

 خواندمی را او و شودمی خدا متوجه کس هر که باشد خداوند صفات و اسماء است ممكن «اهلل وجه» از مقصود ترتيب بدین

طلبد، یا صفات فعلی )مانند رحمت و رضایت و انعام و فضل( خدا شود؛ کسی که وجه اهلل را میمی متوجه او به اسماء این با

خواهد مشمول اینها قرار گيرد ویا صفات غيرفعلی )مانند علم و قدرت و کبریا و عظمت( خدا را خواهد؛ یعنی میرا می

دهد که به تعبير دیگر، خودش را در موقعيتی قرار می خواهد با این صفات خدا به او نزدیك شود وخواهد و در واقع میمی

دهد تا از عظمت اقتضاي مشمول این صفت شدن را داشته باشد؛ مثال خود را در برابر خدا در جایگاه ذلت و حقارت قرار می

 ،20؛ ج302ص ،13ج الميزان،)بيند و ... مند شود یا خود را در برابر خدا در جایگاه جهل و ضعف میاو بهره و کبریایی 

  1(127ص

 چيزي هر در و کاري هر در است خداوند به منسوب که است جهتی آن هر «پروردگار وجه» از مقصود است ب. ممكن

 اندشده معرفی «اهلل وجه» مصداق ع معصوم امامان متعددي احادیث در که است مناسبت بدین شاید و( 344ص ،11ج الميزان،)

 چنانكه) آوردمی روي بدانها شود خدا متوجه خواهدمی هرکس که(  lail-http://yekaye.ir/al-92-20/ 3، حدیث580جلسه مثال)

 اهلل اولياء که اهلل وجه آن کجاست: الْأَوْلِيَاءُ إلَيهِ یَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهِ وَجْهُ أَیْنَ: کنيممی ندبه ع زمان امام رفاق در ندبه دعاي در

 (شوند؟می متوجه او سوي به

( از این جهت که وقتی کسی از کسی راضی باشد به او رو 718، ص6البيان، جج. به معناي رضایت خداست )مجمع

 2(251ص ،8ج المعانی، کند )روحکند و وقتی از کسی عصبانی باشد به او پشت میمی

 د. ...

 

 «وَجْهَهُ  یُریدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذینَ( »4

 (164ص ،7ج نور، )تفسير .بود خدا یاد به باید روز هر پایان و آغاز در و است؛ ارزشمند خالصانه، و دائمى دعاى

 تاملی اخالقی

لِوَجهِ »بسا او واقعا ورزید حتما آدم ریاکاري است؛ چهاین گونه نيست که اگر کسی صبح و شام به عبادت و دعا اهتمام 

 ایم.کند؛ اما ما براي اینكه تنبلی خود در عبادت را توجيه کنيم او را متهم به ریا کردهچنين می« اهلل

 

 «الدُّنْيا الْحَياةِ زینَةَ تُریدُ عَنْهُمْ عَيْناكَ تَعْدُ ال وَ( »5

                                                      
  lail-http://yekaye.ir/al-92-20/گذشت.  2، تدبر580. اين قول و قول بعد به طور مختصرتر، و البته با نقل قول متن كامل عالمه در جلسه 1
 الطاعة و الرضا به يراد تعالى إلیه أضیف إذا الوجه أن من السهیلي اإلمام قاله ما على بناء السمعة و الرياء دون تعالى و سبحانه رضاه أي وَجْهَهُ .  2

 بمعنى هو: قیل و. مضاف حذف على الكالم و الذات بالوجه المراد: قیل و عنه، يعرض غضب من و علیه يقبل شخص على رضي من ألن مجازا المرضیة

 أولى، األول و سبحانه، لديه الزلفى و تعالى إلیه التوجه يريدون المعنى و التوجه،
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http://yekaye.ir/al- 2، تدبر588مواظب چشمان خود باشيم. خداوند این زمين را زینت داده تا ما را بيازماید. )جلسه

7-18-kahf/ برند که نباید ببرند.( این چشمان اگر از حد خود گذر کنند دل را با خود به سویی می 

نگاه ]حرام[ تيري از تيرهاي مسموم شيطان است؛ و چه بسيار نگاهی که »هت است که امام صادق ع فرمود شاید بدین ج

 حسرتی طوالنی به ارث گذاشته.

 یَقُولُ: سَمِعْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 (559ص ،5ج )کافی، .طَوِیلَةً حَسْرَةً أَوْرَثَتْ نَظْرَةٍ مِنْ کَمْ وَ مَسْمُومٌ إِبْلِيسَ سِهَامِ مِنْ سَهْمٌ النَّظَرُ

 به قول باباطاهر عریان

 فریاد دو هر دل و دیده زدست

 یاد کند دل بيند دیده چه هر که

23beytiha/sh2https://ganjoor.net/babataher//  

 

 «ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ ال وَ»( 6

 کند؟ایم چيست؟ مگر خدا کسی را غافل میمقصود از کسی که دلش را از یادمان غافل کرده

هواي نفس خود را در معرض غفلت قرار داده است )چنانكه در ادامه توضيح داد: و اتبع الف. یعنی کسی که با تبعيت از 

قُلُوبَهُمْ: چون منحرف شدند خداوند هم دلهایشان را  اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا»هواه( و این نتيجه عمل خود اوست شبيه تعبير 

 (303، ص13؛ الميزان، ج718ص ،6ج البيان، )مجمع« )( منحرف کرد

« دانيم[او را به غفلت منسوب کردیم، ]= او را غافل می»بلكه به معناي « غافل کردیم»نه به معناي « قلبه أغفلنا»ب. تعبير 

خدا این « أَکْفَرَه ما الْإِنْسانُ قُتِلَو منظور نسبت دادن به کفر است، نه کافر کردن ]« أکفره»شود است شبيه اینكه گاه گفته می

 (718ص ،6ج البيان، [ )مجمع17شد چقدر کفر دارد! عبس/انسان را بك

أجبناکم: با شما جنگيدیم اما شما را  فما قاتلناکم»گوید باشد، چنانكه عرب میمی« دل ایشان را غافل یافتيم»ج. به معناي 

 (718ص ،6ج البيان، )مجمع« ترسو نيافتيم

اي گذاشتيم یعنی بدون نشان و عالمت رها کردیم و نشانه« غُفل»د. معناي اغفلنا ممكن است این باشد که دلهاي آنان را 

 (718ص ،6ج البيان، شوند بر دل آنان نگذاشتيم. )مجمعگذاریم که بدان نشانه نزد فرشتگان شناخته میکه بر قلوب مومنان می

ده شتري است که هيچ عالمتی نداشته باشد به معناي ما« غُفْل ناقَةٌ»نشانه و عالمت بودن است؛ چنانكه بی« غُفل»)یكی از معانی 

 (324، ص7که معلوم شود از آن کيست؛ لسان العرب، ج

ه. غفلت و فراموشی در جایی است که شيطان بر کسی غلبه کند، این تعبير یعنی او را به واسطه اینكه دستور ما را ترك 

ما او را به غفلت مبتال نمودیم[ )حسن بصري، به نقل توان گفت که گفت با شيطان به حال خود رها کردیم ]و از این رو، می

 (718ص ،6ج البيان، مجمع

 و. ...
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 «فُرُطاً أَمْرُهُ کانَ وَ»( 7

 است، چيست؟« فُرُط»مقصود از اینكه کار او 

  (719ص ،6ج البيان، جبائی؛ به نقل مجمع و روي کشيده شد. )مقاتلالف. کارش به اسراف و زیاده

( یعنی کارش حساب و کتاب و اندازه معينی 719ص ،6ج البيان، به نقل مجمع زه تجاوز کرد )أخفش،ب. از حد و اندا

 ندارد.

 (719ص ،6ج البيان، به نقل مجمع و زجاج سدي و ج کارش ضایع است و هدر رفته، و رو به هالکت نهاده است )مجاهد

 د. ...

 

 «فُرُطاً أَمْرُهُ کانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ ال وَ» (8

فرماید اطاعت مكن از کسی که غافل و هواپرست و کارش به افراط است. مگر ممكن است پيامبر خداوند به پيامبرش می

 ص از چنين کسی اطاعت کند؟ پس چرا خدا چنين فرموده است؟

گویند تا مومنان )إیاك أعنی و اسمعی یا جاره( است. به پيامبر ص می« به در می گویم دیوار بشنود»الف. این از باب 

 1( /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-1 1، حدیث420حساب کار دستشان بياید. )جلسه

ب. اطاعت کردن، صرفاً به معناي گوش دادن مستقيم نيست، بلكه هرجا از منطق کسی، پيروي کردیم و به تعبير دقيقتر، 

ایم؛ هرچند به آن مورد خاص دستور گيري قرار دادیم، از او اطاعت کردهدر مقام عمل، کبراهاي استدالل او را مبناي تصميم

 ( /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-1 4تدبر، 420نداده باشد. )توضيح بيشتر در جلسه

تواند افراد را پيرو خود اي هم دارد که میهاي ظاهريج. کسی که غافل و هواپرست و کارش به افراط است، جذابيت 

آميزند و بدین ترتيب افراد را به و باطل را در هم می کند! آنچه هيچ جذابيتی ندارد باطل محض است؛ اما در دنيا همواره حق

 2( /nahl-http://yekaye.ir/an-016-100 3، حدیث144کشند. )جلسهبيراهه می

                                                      
 .كرد مبعوث «بشنود ديوار گويم،مي در به» روش به را پیامبرش خداوند :است شده روايت ع صادق امام . از 1

 171ص ،2ج القمي، تفسیر

 .جَارَة يَا اسْمَِعي وَ أَعْنِي بِإِيَّاكِ نَبِیَّهُ بَعَثَ اللَّهَ إِنَّ ع الصَّادِقُ قَالَ
 گذاشته كه هاييبدعت و گیردمي قرار تبعیت مورد كه اينفساني هواهاي: است چیز دو تنها هافتنه وقوع آغاز نقطه :فرمودند ع . امیرالمومنین 2

 از باطل فرض به كنند؛ اگرمي پیدا سرپرستي و واليت خدا دين از غیر اساسي بر ديگر برخي بر برخي و گرددمي مخالفت اهلل كتاب با آنها در كه شودمي

 گشت؛ وليمي كوتاه او از عنادورزان زبان شد،مي خالص باطل پوشش از حق اگر ماند؛ ونمي مخفي كنندگانطلب بر شد،مي جدا حق با اشآمیختگي

 نجات كساني و شود،مي مستولي اندپذيرفته را واليتش كه كساني بر شیطان كه اينجاست آمیزند،درمي هم به و شودمي گرفته آن از اندكي و اين از اندكي

 [باشند شده خالص خدا توسط. ]= است شده زده رقم برايشان خوبي خدا جانب از كه يابندمي

 58ص ،8ج ؛54ص ،1ج الكافي، ؛ 50خطبه البالغه،نهج
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  «ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْالدُّنْيا ...  الْحَياةِ زِینَةَ تُرِیدُ...  وَجْهَهُ یُرِیدُونَ» (9

 است؛  خداگرایى مقابل در دنياگرایى

 (164ص ،7ج نور، است. )تفسير خداوند یاد از غفلت دنياگرایى، کيفر و

 

 «فُرُطاً أَمْرُهُ کانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ  أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ ال وَ( »10

 (164ص ،7ج نور، است. )تفسير ممنوع افراطى و هواپرست غافل، پيروي از افراد

 اي است براي گزینش فرد اصلح در انتخابات.و این ضابطه

 

 

 بِهِمْ  أَحاطَ نارا   لِلظَّالِمینَ أَعْتَدْنا إِنَّا فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ  فَمَنْ رَبِّكُمْ  مِنْ الْحَقُّ  قُلِ وَ   29( آيه18( سوره كهف )610

 12/9/1396     مُرْتَفَقا   ساءَتْ وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ يَشْوِي كَالْمُهْلِ بِماءٍ يُغاثُوا يَسْتَغیثُوا إِنْ وَ سُرادِقُها

 ترجمه

شك ما براي بگو حق ]آن است که[ از پروردگارتان است؛ پس هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر ورزد؛ بی

هایش آنان را دربرگيرد و اگر استغاثه کنند با آبی همچون آهن مذاب ]یا: روغن جوشان[ ایم که سراپردهآتشی مهيا کردهظالمان 

 رسند، ]که[ صورتشان را کباب کند؛ چه بد نوشيدنی است و چه بد آسایشگاهی!به فریادشان می

 نکات ترجمه

 1 «یُغاثُوا» «یَسْتَغيثُوا»

                                                      
 مِزَاجِ  مِنْ خَلَصَ الْبَاطِلَ أَنَّ فَلَوْ اللَّهِ دِينِ غَیْرِ عَلَى رِجَال ا رِجَالٌ عَلَیْهَا يَتَوَلَّى وَ اللَّهِ كِتَابُ فِیهَا يُخَالَفُ تُبْتَدَعُ أَحْكَامٌ وَ تُتَّبَعُ أَهْوَاءٌ الْفِتَنِ وُقُوعِ بَدْءُ إِنَّمَا

 فَیُمْزَجَانِ ضِغْثٌ هَذَا مِنْ وَ ضِغْثٌ  هَذَا مِنْ يُؤْخَذُ لَكِنْ وَ الْمُعَانِدِينَ أَلْسُنُ عَنْهُ انْقَطَعَتْ الْبَاطِلِ لَبْسِ مِنْ خَلَصَ الْحَقَّ أَنَّ لَوْ وَ الْمُرْتَادِينَ  عَلَى يَخْفَ لَمْ الْحَقِّ

 .لْحُسْنىا اللَّهِ مِنَ لَهُمْ سَبَقَتْ الَّذِينَ يَنْجُو وَ أَوْلِیَائِهِ عَلَى الشَّیْطَانُ يَسْتَوْلِي فَهُنَالِكَ

 به شرح زير گذشت: /anbiyaa-http://yekaye.ir/al-21-112 419جلسهدر با كلمات متشابه  «غوث»تفات .  1

 «كردن ياري» به فارسي در را همه شايد كه رفته كار به متعددي كلمات ،«نصر» و «عون» ماده دو بر عالوه عربي، زبان در «كردن ياري» درباره

 :است نظر مد خاصي نكته يك هر در اما كنیم؛ ترجمه

 است؛ آن، در رفتن فرو و ابتالء از كردن خارج معناي به( «نقذ)» انقاذ

 هاست؛آلودگي و هاشائبه از كردن پاك معناي به( «خلص» كردن، خالص) تخلیص

 نشود؛ جديدي ناخوشايند وضعیت به مبتال تا كنیم كمك را چیزي كه است اين معناي به( «نجي» انجاء،) نجات

 چیز؛ دو بین انداختن جدايي با است كردني ياري( «فرج)» تفريج

 است؛ دادن قرار ويژه حمايت تحت و شدت و ابتالء از دادن نجات «غوث»

http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-112/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-112/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-112/


201 

 «ال مُه لِ»

 رود. در اصل در دو معناي مختلف به کار می« مهل»ماده 

)درنگ کن، بایست( از این معنا معروف است؛ و مهلت هم از همين « مَهالً »یكی در معناي وقار و سكون؛ چنانكه تعبير 

 (؛17/رُوَیْداً؛ طارق أَمْهِلْهُمْ الْكافِرِینَ ماده گرفته شده است؛ )فَمَهِّلِ 

 ؛ خصوصا روغن جوشان ویا مس گداخته.و دیگري در مورد برخی اشياي مذاب

 (781ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 282ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم)

اند که این معناي دوم برگرفته از زبان عبري است و در عبري به معناي چرك و خونابه و هر امر مخلوط برخی تذکر داده

 (191ص ،11ج الكریم، القرآن کلمات فی و غيرخالص بوده است )التحقيق

 باشد.بار در قرآن کریم به کار رفته است که سه بار آن در معناي اول و سه بار آن در معناي دوم می 6این ماده جمعاً 

 «مُر تَفَقاً»

 مقابل نقطه و رودمی کار به کردن برخورد مالطفت و مدارا با و نرمخویی معناي به اصل در «رفق» قبال بيان شد که ماده

 صالح و رفق مایه و زندمی تكيه بدان انسان که چيزي آن معناي به را «مِرَفق». است( خشونت و شدت با مواجهه) «عنف»

( 6/مائده الْمَراِفقِ؛ إِلَى أَیْدِیَكُمْ وَ وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا) شودمی گفته( مرافق: آن جمع) «مِرَفق» نيز آرنج به و انددانسته است انسان

 اسم «مُرْتَفَق» اساس همين بر و باشدمی «مرفق» بر کردن تكيه «ارتفق» و کندمی استراحت آن بر تكيه با انسان که جهت این از

 … مُرْتَفَقاً ساءَتْ ) است برگزیده( زدن تكيه خود مرفق بر)  استراحت براي شخص که است مكانی معناي به و است مكان

 (31 و 29/کهف مُرْتَفَقاً؛ حَسُنَتْ

  /lahf-http://yekaye.ir/ak-18-16 597جلسه

 1اختالف قرائت

 حدیث

بگو حق از پروردگارتان است؛ »( از امام کاظم ع از پدرشان روایت شده است در مورد این سخن خداوند عز و جل: 1

 را آنان هایشسراپرده که ایمکرده مهيا آتشی ظالمان براي ما شكبیپس هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر ورزد 

                                                      
 و كند؛ تكیه او به بتواند انسان و گیرد قرار سر پشت در كسي كه است آن معناي به( «ظهر» ماده از پشتیبان،) «ظهیر»

 (258ص ،8ج و 279ص ،7ج الكريم، القرآن كلمات في التحقیق. )دارد برتري و خیر اقتضاي كه است حالتي( «سعد)» «مساعده»
 یَكْفُرْ فَلِ ... یُؤْمِنْفَلِ /فَلْیَكْفُرْ ... فَلْیُؤْمِنْ؛ الحقَّ قُل و /الحق قُلَ و /الحق قُلُ و /الحق قُلَ و /الحق قُلِ و. الف. تفاوت در فضاي مصحف عثمان:  1

 اتباع كأنه وقع حیث الالم ضم أيضا عنه و. انتهى العربیة في ءردي ذلك و: حاتم أبو قال. وقع حیث الالم بفتح «الحق قُلَ و» السمال قعنب أبو قرأ و

 كنصبه معرفة فینصبه يذكر لم إن و مصدره على يدل الفعل ألن المقدر المصدر صفة على هو: اللوامح صاحب قال. بالنصب الْحَقَّ أيضا قرأ و. القاف لحركة

 . أعلم اللّه و إرجاء هو مثل ذلك على بمضمر مِنْ تعلق و الْحَقَّ القولَ قُلِ وَ تقديره و نكرة، إياه

 (169ص ،7ج المحیط، البحراألمر ) المي بكسر الثقفي عیسى و الحسن قرأ و

 كلمات:ب. تفاوت در حد 
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سازیم اجر کسی را که همانا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند قطعا ما ضایع نمی»و قرائت کردند تا « دربرگيرد

 ، و فرمودند:«عملش بهتر است

آن »( در مورد والیت علی ع که همانا 94)حجر/« شده استآشكار کن آنچه را به تو امر »به پيامبر ص دستور داده شد 

پس خداوند رها کردن او را معصيت و « حق از پروردگارتان است؛ پس هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر ورزد

 که» کنندي که در حق آل محمد ص ظلم می«ظالمان براي ایمکرده مهيا آتشی ما شكبی»کفر قرار داد؛ سپس فرمود 

( سپس قرائت کرد همانا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند قطعا ما 29)کهف/« دربرگيرد را آنان هایشسراپرده

 ( یعنی ]عمل بهتر[ درباره آل محمد ص.30)کهف/« سازیم اجر کسی را که عملش بهتر استضایع نمی

 286ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 ع أَِبيهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى الْحَسَنِ أَِبی عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ هَمَّامٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَیْضاً قَالَ وَ

 لِلنَّبِیِّ  قِيلَ قَالَ  ثُمَّ «عَمَلًا أَحْسَنَ» قَوْلِهِ إَِلى قَرَأَ وَ قَالَ «فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ ِمنْ الْحَقُّ قُلِ وَ» تَعَالَى قَوْلِهِ فِی

 ثُمَّ  کُفْراً وَ مَعْصِيَةً  تَرَکَهُ اللَّهُ فَجَعَلَ «فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ» فَإِنَّهُ عَلِیٍّ أَمْرِ فِی «تُؤْمَرُ  بِمَا اصْدَعْ» ص

 ال إِنَّا الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ » قَرَأَ ثُمَّ الْآیَةِ «سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ ناراً» حَقَّهُمْ مُحَمَّدٍ لِآلِ «لِلظَّالِمِينَ أَعْتَدْنا إِنَّا» قَرَأَ قَالَ

 1.ص مُحَمَّدٍ آلَ بِهِمْ عْنِییَ  «عَمَلًا أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضِيعُ

                                                      
 عَلِيٍّ وَلَايَةِ فِي رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ هَكَذَا الْآيَةِ بِهَذِهِ ع جَبْرَئِیلُ نَزَلَ وَ قَالَ ع جَعَْفرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَظِیمِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدُ 

 مستحقي إلى المستقیم الصراط ؛326ص ،2ج العیاشي، تفسیر؛ 425: ص ،1ج الكافي،) نارا مُحَمَّدٍ آلَ لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنا إِنَّا َفلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ

 (291ص ،1ج التقديم،

 عَبْدِ  أَبُو فَقَالَ  سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ  نارا  لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنا إِنَّا فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ -رَبِّكُمْ مِنْ  الْحَقُّ قُلِ وَ قوله في إبراهیم بن علي قال و

 سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ  نارا  مُحَمَّدِ آلَ  لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنا إِنَّا فُرْفَلْیَكْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ ع عَلِيٍّ وَلَايَةَ يَعْنِي رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ هَكَذَا الْآيَةُ  هَذِهِ نَزَلَتْ ع اللَّهِ

 (35ص ،2ج القمي، تفسیر) مُرْتَفَقا ساءَتْ وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ يَشْوِي الْمَغْلِيِ الزَّيْتِ أَصْلِ فِي يَبْقَى الَّذِي الْمُهْلُ قَالَ كَالْمُهْلِ بِماءٍ يُغاثُوا يَسْتَغِیثُوا إِنْ وَ

 عَنْ سَیْفٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْبَرْقِيِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ السَّیَّارِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ أَيْضا  ذَكَرَهُ

 لِلظَّالِمِینَ  أَعْتَدْنا إِنَّا فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ  وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ عَلِيٍّ وَلَايَةِ فِي رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ تَعَالَى قَوْلُهُ : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَخِیهِ

 (286ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآليات تأويل. )سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ ا نار حَقَّهُمْ مُحَمَّدٍ آلِ لِظَالِمِي

 الْآيَةِ بِهَذِهِ جَبْرَئِیلُ نَزَلَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  حَمْزَةَ أَبِي عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَظِیمِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ الشَّیْخُ رَوَى وَ

 تأويل) الْآيَة سُرَادِقُهَا بِهِمْ أَحَاطَ نَارا  حَقَّهُمْ مُحَمَّدٍ لِآلِ لِلظَّالِمِینَ  أَعْتَدْنَا إِنَّا فَلْیَكْفُرْ شَاءَ  مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْ عَلِيٍّ وَلَايَةِ فِي رَبِّكُمْ  مِنْ الْحَقَّ قُلِ وَ هَكَذَا

 (286ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآليات
 . اين دو روايت هم در همین راستاست: 1

 ،(شهرآشوب البن) ع طالب أبي آل مناقب) .َفلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بِوَلَايَةِ يَعْنِي فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ جَاءَ قُلْ وَ ع عن الْبَاقِر

 (273ص ،1ج التقديم، مستحقي إلى المستقیم الصراط ؛61ص ،3ج

 األئمّة و السّالم علیه المؤمنین أمیر: الحقّ»: قال ،( الْغُیُوبِ عَلَّامُ بِالْحَقِّ يَقْذِفُ رَبِّي إِنَّ قُلْ: )تعالى قوله في السّالم علیه اللّه عبد أبي عن بصیر، أبي عن

: الحقّ»: قال ؟( الْباطِلَ وَ الْحَقَّ اللَّهُ يَضْرِبُ كَذلِكَ: )قلت: قال ؛«اإلمام موعد الحقّ»: قال ؟( الْباطِلُ زَهَقَ وَ الْحَقُّ جاءَ: )تعالى قوله: قلت: قال ؛«ولده من
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 ( شخصی به اميرالمومنين ع گفت: من تو را دوست دارم و دلم با فالنی ]= از دشمنان اميرالمومنين ع[ است.2

پس هر که خواهد ایمان آورد و هر که »شوي یا بينا ! حضرت به او فرمود: تو االن یك چشم هستی؛  ]نهایتا[ یا کور می

 (22)غاشيه/« تو بر آنان سيطره نداري!»( و 29)کهف/« خواهد کفر ورزد

 231: ص السالم، عليه المؤمنين أمير أسرار فی اليقين أنوار مشارق

 أعور اآلن أنت: السّالم عليه المؤمنين أمير له فقال فالن، أهوى و أحبّك أنا: له قال لرجل الساّلم عليه المؤمنين أمير قال

 .بمسيطر عليهم أنت ما و فَلْيَكْفُرْ، شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ، شاءَ َفمَنْ تبصر! أو تعمى، أن فإمّا

 

( روایت شده است که شخصی از امام رضا ع پرسيد: یا ابن رسول اهلل! آیا خداوند متعال کارهاي بندگان را به خودشان 3

 تفویض کرده است؟

 به خودشان واگذار شود[تر و کمتر از آنند که چنين شود ]= کارشان فرمودند: آنان ضعيف

 گفت: پس آیا آنان را مجبور کرده است؟

 تر از آن است که چنين کند.تر و جليلفرمود: خداوند عادل

 گفت: پس چه باید گفت؟

شان کرد و آنان را بر انجام آنچه بدان امر کرد و از آن نهی فرمود توانا ساخت و اختيارشان داد گویم امر و نهیفرمود: می

پس هر که بخواهد »( و فرمود 105)توبه/« بيند و رسولشخواهيد بكنيد، که کارتان را میو بگو هر کاري می»فرمود که خود 

اي خوبی هرکه به اندازه مثقال ذره»( و خداوند از باب وعده و وعيد فرمود 29)کهف/« ایمان آورَد و هر که خواهد کفر بورزد

 (8-7)زلزال/« بيند.اي بدي کند آن را میازه مثقال ذرهبيند و هر که به اندانجام دهد آن را می

 132ص الخاطر، تنبيه و الناظر نزهة

 عِبَادِهِ  ىِإلَ  فَوَّضَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ: تَقُولُ أَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا :فَقَالَ السَّلَامُ، عَلَيْهِ الرِّضَا سَأَلَ النَّاسِ بَعْضَ أَنَّ: الرِّوَایَاتِ بَعْضِ فِی وَ

 أَفْعَالَهُمْ؟

 .أَقَلُّ وَ ذَلِكَ مِنْ أَضْعَفُ هُمْ: السَّلَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ

 .أَجَلُّ وَ ذَلِكَ مِنْ أَعْدَلُ هُوَ: السَّلَامُ عَلَيْهِ قَالَ فَأَجْبَرَهُمْ؟: قَالَ

 تَقُولُ؟ فَكَيْفَ: قَالَ

                                                      
: قلت: قال ،( «بتركه يكفر و به يؤمن»: قال) ؟( فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ  وَ فَلْیُؤْمِنْ  شاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ: )فقوله: قلت: قال ،«عدوّه: الباطل و المؤمنین؛ أمیر

 (166ص األخبار، غرر) «واليته كارهون فأكثرهم»: قال ،( كارِهُونَ لِلْحَقِّ أَكْثَرُهُمْ وَ بِالْحَقِّ جاءَهُمْ بَلْ)
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 اعْمَلُوا قُلِ  وَ  :قَائِلٍ مِنْ عَزَّ فَقَالَ خَيَّرَُهمْ، وَ عَنْهُ نَهَاهُمْ وَ بِهِ، أَمَرَهُمْ مَا عَلَى أَقْدَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ، وَ أَمَرَهُمْ: أَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْهِ قَالَ

 مِثْقالَ  َیعْمَلْ فَمَنْ» :وَعِيداً وَ وَعْداً تَعَالَى قَالَ  وَ« فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ» :سُبْحَانَهُ قَالَ وَ« رَسُولُهُ وَ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى

 1«یَرَه شَرًّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ مَنْ وَ یَرَهُ، خَيْراً ذَرَّةٍ

 

خورند توضيحی فرمودند. گوید یكبار امام باقر ع درباره اینكه مردم در صحراي محشر که معطل هستند چه می( زراره می4

 گفت: آنان بقدري گرفتارند که کسی دنبال خوردن و آشاميدن نيست.کسی 

حضرت فرمودند: همانا خداوند عز و جل فرزند آدم را توخالی آفریده است و وي گریزي از خوردنی و نوشيدنی ندارد. 

اگر استغاثه کنند با آبی »د دهند و خداوند عز و جل فرمواند که فریاد استغاثه سر میآیا آنان گرفتارترند یا کسانی که در آتش

« اي استرسند، ]که[ صورتشان را کباب کند؛ چه بد نوشيدنیهمچون آهن مذاب ]یا: روغن جوشان[ به فریادشان می

 (29)کهف/

 397ص ،2ج ؛ المحاسن،287ص ،6ج الكافی،

 : قَالَ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  الْقَاسِمِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 یَفُْرغُوا حَتَّى النَّاسُ مِنْهَا یَأْکُلُ نَقِيَّةً خُبْزَةً  تُبَدَّلُ قَالَ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضُ تُبَدَّلُ یَوْمَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ

 مِنَ  لَهُ بُدَّ لَا وَ أَجْوَفَ آدَمَ  ابْنَ خَلَقَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ الشُّرْبِ وَ الْأَکْلِ عَنِ یَوْمَئِذٍ شُغُلٍ لَفِی إِنَّهُمْ قَائِلٌ لَهُ فَقَالَ  الْحِسَابِ مِنَ

 کَالْمُهْلِ  بِماءٍ یُغاثُوا یَسْتَغِيثُوا إِنْ وَ -یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ وَ اسْتَغَاثُوا فَقَدِ النَّارِ فِی مَنْ أَمْ یَوْمَئِذٍ شُغُلًا أَشَدُّ هُمْ أَ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ

 الشَّراب بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِي

 آمده است. 327و  238ص ،2ج العياشی، شبيه این مطلب از عبداهلل بن سنان از امام صادق ع در تفسير

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است: 5

ميرد و در قبر عطشان است و روز قيامت به کسی که مرا به حق مبعوث فرمود: همانا کسی که شرابخوار است عطشان می

 مذاب آهن همچون آبی» آورنددهد پس برایش میشود که عطشان است و هزار سال فریاد واعطشا سر میدر حالی مبعوث می

هایشان متالشی شود و دندانهایش و چشمانش در آن جام بریزد و لی پس چهره« کند کباب را صورتشان، [ شانجو روغن: یا]

 (20)حج/« هر آنچه در شكمش هست را گداخته سازد.»اي جز نوشيدن آن ندارد پس چاره

 149: ص ،(للشعيري)األخبار جامع

  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

                                                      
 مضمون مرتبط است: . اين دو روايت هم تاحدودي به همین 1

 (326ص ،2ج العیاشي، تفسیر. )وعید: قال «فَلْیَكْفُرْ  شاءَ مَنْ  وَ  فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ»: اهلل قول في يقول سمعته: قال ع اهلل عبد أبي عن الكوري عاصم عن

 أما و الشرك، اهلل يغفره ال الذي الظلم فأما يدعه، ال ظلم و اهلل، يغفره ظلم و اهلل، يغفره ال ظلم ثالثة، الظلم قال ع جعفر أبي عن طريف بن سعد عن

 (326ص ،2ج العیاشي، تفسیر. )العباد بین فالذنب يدعه ال الذي الظلم أما و نفسه، الرجل فظلم اهلل يغفره الذي الظلم
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 وَ  عَطْشَانُ هُوَ وَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ یُبْعَثُ وَ عَطْشَانُ الْقَبْرِ فِی وَ [ عَطْشَانَ ] عَطْشَاناً یَمُوتُ الْخَمْرِ شَارِبَ إِنَّ بِالْحَقِّ بَعَثَنِی الَّذِي وَ

 الْإِنَاءِ  ذَلِكَ فِی عَيْنَاهُ وَ أَسْنَانُهُ یَتَنَاثَرُ وَ وَجْهُهُ جُفَيَنْضَ  الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِي کَالْمُهْلِ بِماءٍ فَيُؤْتَى سَنَةٍ أَلْفَ عَطَشَاهْ وَا یُنَادِي

 .بَطْنِهِ فِی مَا فَصُهِرَ یَشْرَبَ أَنْ مِنْ بُدٌّ لَهُ فَلَيْسَ

 

 

گوید : خدمت امام صادق ع بودم که یكی از شيعيان وارد شد و گفت: خداوند کارتان را بر وفق مراد یعفور می( ابن ابی6

شود گيرد و ]از طرف حكومت جور[ فراخوانده میآید که یكی از ما در ضيق و تنگناي شدیدي قرار میقرار دهد! گاه پيش می

 که ساختمانی را بنا کند یا چاهی حفر کند یا سدي را درست کند؛ نظرتان چيست؟

هایشان باز کنم یا یك گره از گرهفرمودند: من، در حالی که در این صحراي خشك هيچ چيز نداشته باشم، دوست ندارم 

 در مَشكی را برایشان ببندم و یا حتی قلمی را بر کاغذ بكشم؛ 

 اند تا اینكه خدا بين بندگانش حكم کند.اي از آتشهمانا اعوان و انصار ستمكاران در سراپرده

 107ص ،5ج الكافی،

 أَصْلَحَكَ  لَهُ فَقَالَ أَصْحَابِنَا مِنْ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَخَلَ إِذْ ع اللَّهِ عَبْدِ َأبِی عِنْدَ کُنْتُ: قَالَ یَعْفُورٍ أَبِی ابْنِ عَنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنُ

 ذَلِكَ؟ فِی تَقُولُ فَمَا یُصْلِحُهَا الْمُسَنَّاةِ أَوِ یَكْرِیهِ النَّهَرِ أَوِ یَبْنِيهِ الْبِنَاءِ إِلَى فَيُدْعَى الشِّدَّةُ أَوِ الضَّيْقُ مِنَّا الرَّجُلَ أَصَابَ رُبَّمَا إِنَّهُ اللَّهُ

 أَعْوَانَ  إِنَّ  بِقَلَمٍ مَدَّةً لَا وَ لَا لَابَتَيْهَا بَيْنَ مَا لِی إِنَّ وَ وِکَاءً لَهُمْ وَکَيْتُ أَوْ عُقْدَةً لَهُمْ عَقَدْتُ أَنِّی أُحِبُّ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو فَقَالَ

 1.الْعِبَادِ بَيْنَ اللَّهُ یَحْكُمَ حَتَّى نَارٍ مِنْ سُرَادِقٍ فِی الْقِيَامَةِ یَوْمَ الظَّلَمَةِ

 

 چون تعداد احادیث زیاد شد این را در کانال نگذاشتم

 ( از امام صادق ع از پدرانشان از حضرت علی ع روایت شده است:7

در شكمهایشان همانند غليان آب جوش به غليان  هاي خشكيده[ ضریعهمانا اهل جهنم، هنگامی ]درخت[ زقوم و ]خار

خونابه؛ که آن را جرعه جرعه سر »شود از چرکاب و اي داده میکنند؛ پس بدانان نوشيدنیآید درخواست نوشيدنی میدرمی

است عذابی آید در حالی که مرده نيستند و در پی آن توانند فرو برند و مرگ از هر سو به سراغشان میکشند و براحتی نمیمی

                                                      
 نیز شبیه همین مضمون است: 110ص ،5ج . اين روايت در الكافي، 1

 يَا لِي فَقَالَ  ع مُوسَى الْحَسَنِ َأبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ سَلَمَةَ أَبِي بْنِ زِيَادِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي بْنِ صَالِحِ عَنْ الْهَاشِمِيُّ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَیْنُ

 مِنْ أَسْقُطَ لَأَنْ زِيَادُ يَا لِي فَقَالَ ءٌشَيْ ظَهْرِي َورَاءَ لَیْسَ وَ عِیَالٌ َعلَيَّ وَ  مُرُوءَةٌ لِي رَُجلٌ أَنَا قُْلتُ لِمَ وَ لِي قَالَ أَجَلْ قُلْتُ قَالَ السُّلْطَانِ عَمَلَ لَتَعْمَلُ إِنَّكَ زِيَادُ

 مُؤْمِنٍ  عَنْ كُرْبَةٍ لِتَفْرِيجِ إِلَّا فَقَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ أَدْرِي لَا قُلْتُ ذَا لِمَا إِلَّا أَحَدِهِمْ طَبِسَا أَطَأَ  أَوْ عَمَل ا مِنْهُمْ لِأَحَدٍ أَتَوَلَّى أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَحَبُّ قِطْعَة  قِطْعَة   فَأَتَقَطَّعَ  حَالِقٍ

 زِيَادُ  يَا الْخَلَائِقِ حِسَابِ  مِنْ اللَّهُ  يَفْرُغَ أَنْ إِلَى نَارٍ مِنْ  سُرَادِقٌ  عَلَیْهِ  يُضْرَبَ أَنْ عَمَل ا لَهُمْ تَوَلَّى بِمَنْ  اللَّهُ يَصْنَعُ مَا أَهْوَنَ إِنَّ زِيَادُ  يَا دَيْنِهِ  قَضَاءِ أَوْ أَسْرِهِ فَكِّ أَوْ

 وَ  بَیْنَكُمْ  سَاوَى ثُمَّ عَمَل ا مِنْهُمْ لِأَحَدٍ  تَوَلَّى مِنْكُمْ رَجُلٍ  أَيُّمَا زِيَادُ  يَا ذَلِكَ  وَرَاءِ مِنْ اللَّهُ وَ  بِوَاحِدَةٍ فَوَاحِدَةٌ  إِخْوَانِكَ إِلَى فَأَحْسِنْ  أَعْمَالِهِمْ مِنْ  شَیْئا   وُلِّیتَ فَإِنْ

 عَلَیْك إَِلیْهِمْ أَتَیْتَ مَا بَقَاءَ وَ عَنْهُمْ إِلَیْهِمْ أَتَیْتَ مَا نَفَادَ وَ غَدا  عَلَیْكَ اللَّهِ مَقْدُرَةَ فَاذْكُرْ النَّاسِ عَلَى مَقْدُرَتَكَ ذَكَرْتَ إِذَا زِيَادُ يَا كَذَّابٌ مُنْتَحِلٌ أَنْتَ لَهُ فَقُولُوا بَیْنَهُمْ
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همچون آهن مذاب ]یا: روغن »کند ( و آب جوشان که در جهنم از زمانی که آفریده شد غليان می17-16)ابراهيم/« شدید

 (29)کهف/« اي است و چه بد آسایشگاهی!جوشان[ ، صورتشان را کباب کند؛ چه بد نوشيدنی

 223ص ،2ج العياشی، تفسير

 وَ  الزَّقُّومُ غَلَى لَمَّا النَّارِ َأهْلَ إِنَّ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ ع جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عْفَرِجَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ

 کُلِّ  مِنْ الْمَوْتُ یَأْتِيهِ  وَ یُسِيغُهُ یَكادُ ال وَ یَتَجَرَّعُهُ صَدِیدٍ وَ غَسَّاقٍ  بِشَرَابِ فَأُتُوا الشَّرَابَ سَأَلُوا الْحَمِيمِ کَغَلْیِ بُطُونِهِمْ فِی الضَّرِیعُ

 ساءَتْ  وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِي کَالْمُْهلِ خُلِقَتْ مُنْذُ جَهَنَّمَ فِی یَغْلِی حَمِيمٌ وَ غَلِيظٌ عَذابٌ َورائِهِ مِنْ وَ بِمَيِّتٍ  هُوَ ما وَ مَكانٍ

 1.مُرْتَفَقاً

 تدبر

 یَسْتَغيثُوا إِنْ وَ سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ ناراً لِلظَّالِمينَ أَعْتَدْنا إِنَّا فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شاءَ َفَمنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ( »1

 «مُرْتَفَقاً ساءَتْ وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِي کَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا

توانيد گوید بگو حق از جانب خداست، با این حال خداوند شما را داراي اختيار آفریده است و میخداوند به پيامبرش می

بكنيد به این معنا نيست که چون در پذیرش و « توانيدمی»توانيد کفر بورزید؛ اما اینكه هر کاري به این حق ایمان آورید و می

دارید در حقيقت هم هيچ تفاوتی بين پذیرش و انكار نباشد؛ چرا که ما براي کسانی که با انكار و کفر ورزیدن انكار حق، اختيار 

اي دورتادور آنان را فرامی گيرد و وقتی ایم که همچون سراپردهکنند آتشی آماده کردهبه حق در حق خود و دیگران ستم می

 رسيم، مس گداخته است به فریادشان می هم که فریادرسی بخواهند با آب جوشانی که همچون

                                                      
 . اين دو روايت هم تا حدودي شبیه مضمون فوق است: 1

 قَطَّعَ شَرِبَ  فَإِذَا رَأْسِهِ فَرْوَةُ  َوقَعَ وَ وَجْهُهُ شُوِيَ مِنْهُ أُدْنِيَ فَإِذَا فَیَكْرَهُهُ إِلَیْهِ يُقَرَّبُ قَالَ صَدِيدٍ ماءٍ مِنْ يُسْقى وَ قَوْلِهِ فِي ص النَّبِيِّ عَنِ أُمَامَةَ أَبُو رَوَى وَ

 األنوار، )بحار .الْوُجُوهَ يَشْوِي كَالْمُهْلِ بِماءٍ يُغاثُوا يَسْتَغِیثُوا إِنْ وَ يَقُولُ وَ أَمْعاءَهُمْ فَقَطَّعَ حَمِیما   ماء  سُقُوا وَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ يَقُولُ  دُبُرِهِ مِنْ يَخْرُجَ حَتَّى أَمْعَاءَهُ

 (244ص ،8ج

ا سَبَعَ دَرَجَاتٍ أَعْلَاهَا: الجحیمُ يقوم أهلها على الصفا منها تغلي و أَمَّا لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فَبَلَغَنِي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَ

و الثالثة: سَقَرُ ال تُبْقِي وَ ال تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَیْها تِسْعَةَ  تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَ تَوَلَّى وَ جَمَعَ فَأَوْعى نَزَّاعَة  لِلشَّوى ر بما فیها و الثانیة: لَظىأدمغتهم فیها كغلي القدو

تٌ صُفْرٌ تدق كل من صار إلیها مثل الكحل، فال تموت الروح كلما صاروا مثل الكحل عادوا، و الخامسة: عَشَرَ، و الرابعة: الحطمة تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمالَ

لیشربوا منه الهاوية فیها ملك يدعون يا مالك أغثنا فإذا أغاثهم جعل لهم آنیة من صفر من نار فیها صديد ماء يسیل من جلودهم كأنه مهل فإذا رفعوه 

و من هوى فیها « وَ إِنْ يَسْتَغِیثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقا  »ن شدة حرها و هو قول اهلل تساقط لحم وجوههم فیها م

ادق ثالث مائة قصر من نار، في هوى سبعین عاما في النار كلما احترق جلده بدل جلد غیره و السادسة: السعیر فیها ثالث مائة سرادق من نار في كل سر

و أغالل من كل قصر ثالث مائة بیت من نار، و في كل بیت ثالث مائة لون من عذاب النار، فیها حیات من نار و عقارب من نار و جوامع من نار و سالسل 

و السابعة جهنم و فیها الفلق و هو جب في جهنم إذا فتح أسعر النار سعرا و هو أشد « إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَالسِلَ وَ أَغْالل ا وَ سَعِیرا » نار و هو الذي يقول اهلل

، 1تفسیر القمي، ج) .النار عذابا و أما صعود، فجبل من صفر من نار وسط جهنم و أما أثاما فهو واد من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو أشد النار عذابا

   /hegr-http://yekaye.ir/al-15-44  آمد: در پاورقي 3ديثح 283جلسهالبته اين روايت در   376-377ص
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 اند.آنان اختيار دارند؛ اما با اختيار کردن کفر، هم نوشيدنی بدي و هم استراحتگاه بدي براي خود تدارك دیده

 شناسینکته تخصصی انسان

خدا به ما اختيار  گویند: مگراست؛ می« اختيار»و « حق»آميختن از مغالطاتی که امروزه خيلی رواج پيدا کرده است، درهم

 نداده که چنين و چنان کنيم؛ پس حق داریم که چنان کنيم و کسی نباید جلوي حق ما را بگيرد!

 چرا مغالطه است؟ با یك مثال شاید بهتر بتوان ایراد این استدالل را بيان کرد:

ون خدا چنين اختياري به من داده، آیا من اختيار و توانایی اینكه یك سيلی در گوش یك بچه یتيم بزنم دارم یا نه؟ آیا چ

 من حق دارم؟!

هاي زندگی، ي که خدا به ما داده، یعنی امكان و توانایی اینكه خودمان در دوراهی«اختيار»در واقع، ایرادش این است که 

در بسياري از  هارساند. این دو راهیناظر به آن است که کدام راه ما را به مقصد حقيقی می« حق»یكی را انتخاب کنيم؛ اما 

اوقات دوراهی حق و باطل است؛ و ما تنها و تنها نسبت به راهی که ما را به حقيقت برساند حق داریم؛ نه نسبت به راهی که 

 ما را به نابودي بكشاند!

صرفا تابع دلخواه ما و توافقات جمعی ما نيست؛ که اگر چنين بود آسمان و زمين و هرآنچه بين این دو است، « حق»پس 

اي ( حق ریشه در حقيقت نهایی71)مومنون/« فيهِن مَنْ وَ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ لَفَسَدَتِ أَهْواءَهُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ لَوِ وَ» شد.تباه می

توانيد بيابيد: چرا انسان حق مدرسه هاي حقوق ابتدایی بشر هم میدارد که هرکسی قرار است بدان برسد. این را حتی در مثال

براي انسانها قبول ندارند و « حق خودکشی»رفتن و باسواد شدن دارد، اما چنين حقی را براي االغ باور نداریم؟ چرا در جهان 

 شوند؟هرکس بخواهد خودکشی کند مانعش می

نها تاگر این منطق را خوب بفهميم بسادگی درخواهيم یافت که بسياري از آنچه امروزه نام حقوق بشر به خود گرفته، نه

گرایی(، که بوضوح خالف هدف حق بشر نيست بلكه ضد حق بشر است: اموري مانند لواط )یا به تعبير امروزیش: همجنس

ور شدن پرستی، که در واقع غوطههاي کامال خرافی مثل بتهاي جنسی است؛ حق آزادي انتخاب دینخلقت از آفرینش اندام

 ... .کند! و در جهالت محض را حق انسان معرفی می

دهد که به در یك کالم، خدا ما را با اختيار آفرید که بين بهشت و جهنم انتخاب کنيم؛ اما هيچ عاقلی به خود حق نمی

 سوازند، من که حق داشتم به جهنم بروم!تواند معترض شود که چرا آتش مرا میجهنم برود؛ و اگر کسی به جهنم رفت، نمی

 

 «رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ( »2

 مقصود از این تعبير چيست؟

معرفه گرفت؛ یعنی این حق )قرآن( از جانب پروردگارتان است و این را از جانب خودم « الـ»توان حق را می« الـ»الف. 

 ( 719ص ،6ج البيان، مجمعام )زجاج، به نقل نياورده

خواهد ایمان دگارتان آشكار شد؛ پس هرکه میحق از جانب پرور»خواهد بفرماید بسا میب. به قرینه جمله بعد، چه

 ( 719ص ،6ج البيان، مجمع) ...«بياورد ویا کفر بورزد 
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گيرد؛ و هيچ حقی که به جنس یا استغراق گرفت؛ هر حقی تنها و تنها از خدا سرچشمه می« الـ»توان حق را می« الـ»ج. 

 نحوي به خداوند برنگردد در کار نيست.

 د. ...

 

 «رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ( »3

 شروع کرد؟« قل»چرا این جمله را با 

خواستند که مومنان فقير را از خود دور الف. شاید پاسخی است به کسانی که ]بر اساس شان نزول آیه قبل[ از پيامبر می

یی که به ایمان آنان نياز داري؛ دهند که گویی منتی بر تو دارند و توفرماید: به کسانی که چنان پيشنهادي میکند. در واقع می

ها و پيشنهادات نامعقول شما هم کاري ندارم، شما هم بگو من حقی را می گویم که از جانب پروردگارم است، و به این بهانه

 ؛304، ص13خواستيد ایمان بياورید و نخواستيد نياورید؛ اما بدانيد که چه عاقبتی منتظر کافران و ظالمان هست. )الميزان، ج

 (719، ص6البيان، جمجمع

یابيم: یكی همين که حق از جانب دو مطلب را درمی...« بگو که »شنویم خواند و ما میب. وقتی پيامبر این آیه را می

هستيم ما هم وظيفه داریم این را به دیگران بگویيم؛ و چون ما این آیه را بر « بگو»پروردگارمان است؛ دوم این چون مخاطبِ 

خواهد بگوید این نكته که حق از جانب خداوند است را باید وانيم او هم به همين ترتيب؛ در واقع شاید میدیگري می خ

 شنود به دیگران بگوید و این به عنوان یك باور همگانی در جامعه مورد توجه قرار گيرد.هرکسی که می

 ج. ...

 

 «فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ( »4

 چيست؟« ورزد کفر خواهد که هر و آورد ایمان خواهد که هر»مقصود از عبارت 

خواهد بفرماید حجت بر همگان تمام شد حاال این خودتان اند که میالف. عموما این را نوعی وعيد و تهدیدي دانسته

 ،1ج المرتضى، أمالی؛ 719، ص6البيان، جخواهيد به این حجت تن دهيد یا خير. )مجمعهستيد که باید تصميم بگيرید که می

 2 توان مشاهده کرد.هاي آنان میاقف ائمه اطهار در برابر لجاجت( و این مطلبی است که در بسياري از مو751ص

                                                      
 و الحیاء؛ اطّراح فى الذنب كبر عن اإلخبار و الزجر و التغلیظ نهاية هذا و ؛[29: الكهف] فَلْیَكْفُرْ؛ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ: جل و عز قوله و.  1

 .اقترفه ما قبح و ارتكبه، ما عظم فى المبالغة المعنى و شاء؛ ما على فلیقدم كذا على أقدم أن بعد و يشاء، ما فلیفعل كذا فالن فعل أن بعد: قولهم مجرى يجرى
 .شودمي تقديم ادامه در هايشنمونه كه است آمده ع معصومین كالم در بارها «فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ»  تعبیر . اين 2

 قَالَ  الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنُ يَحْیَى حَدَّثَنِي قَالَ[  جَدِّي حَدَّثَنِي قَالَ] حُصَیْنٍ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَيْمَنَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ نُوحُ حَدَّثَنِي( 1

 أَمِیرُ  أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْأَعْمَشُ سُلَیْمَانُ حَدَّثَنِي قَالَ الرَّبِیعِ بْنُ قَیْسُ ثَنِيحَدَّ

 :ص اللَّهِ رَسُولُ[  لِي] قَالَ قَالَ الْمُؤْمِنِینَ
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 سَیِّدَةِ  زَوْجُ أَنْتَ عَلِيُّ يَا السَّابِقِینَ  أَفْضَلُ وَ الصِّدِّيقِینَ خَیْرُ وَ النَّبِیِّینَ  عِلْمِ وَارِثُ وَ الْوَصِیِّینَ سَیِّدُ أَنْتَ عَلِيُّ يَا الْمُتَّقِینَ إِمَامُ وَ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ أَنْتَ عَلِيُّ يَا

  النَّارَ  اسْتَحَقَّ وَ  تَوَلَّاكَ مَنْ الْجَنَّةَ  اسْتَوْجَبَ أَجْمَعِینَ  النَّاسِ  عَلَى بَعْدِي(  الْحُجَّةُ أَنْتَ عَلِيُّ يَا) الْمُؤْمِنِینَ مَوْلَى أَنْتَ عَلِيُّ يَا الْمُرْسَلِینَ خَیْرِ خَلِیفَةُ وَ الْعَالَمِینَ  نِسَاءِ

 وُلْدِكَ  مِنْ الْأَئِمَّةِ  وَلَايَةِ وَ بِوَلَايَتِكَ إِلَّا مِنْهُ ذَلِكَ اللَّهُ  قَبِلَ مَا عَامٍ أَلْفَ اللَّهَ عَبَدَ عَبْدا  أَنَّ لَوْ الْبَرِيَّةِ جَمِیعِ عَلَى اصْطَفَانِي وَ بِالنُّبُوَّةِ بَعَثَنِي ذِيالَّ وَ عَلِيُّ يَا عَادَاكَ مَنْ

 مناقب من منقبة مائة) فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ ع جَبْرَئِیلُ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ وُلْدِكَ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَعْدَاءِ  وَ أَعْدَائِكَ مِنْ بِالْبَرَاءَةِ إِلَّا(  تُقْبَلُ لَا) وَلَايَتَكَ إِنَّ وَ

 بإمرة السالم علیه علي موالنا باختصاص الیقین ؛539ص الیقین، كتاب من زاد ما ألسرار التحصین ؛12ص ،2ج الفوائد، كنز ؛28ص األئمة، و المؤمنین أمیر

 (237ص المؤمنین،

 :است بیان بدين اصحاب سخنان هاينقل از برخي. دادند گزارش مسجد در سقیفه جريان از بعد بالفاصله اصحاب از برخي كه است مضموني اين

 بْنُ عَلِيُّ] الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ تُوُفِّيَ لَمَّا عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ  ابْنَ رَأَيْتُ: قَالَ يَسَارٍ بْنِ  سُلَیْمَانَ عَنْ مُعَنْعَنا  الْجُعْفِيُّ مَخْلَدٍ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 إِنِّي النَّاسُ أَيُّهَا قَالَ  وَ خَدِّهِ تَحْتَ[ به] يَدَهُ أَسْنَدَ وَ رُكْبَتَیْهِ عَلَى[ فوقه فرقه] مِرْفَقَهُ وَضَعَ وَ[ مُجْتَنِبا ] مُحْتَبِیا  الْمَسْجِدِ[ عَلَى] فِي قَعَدَ قَدْ وَ بِالْكُوفَةِ [ ع طَالِبٍ أَبِي

 وَ  فَقُلْتُ فِیهَا خَیْرَ لَا خِصَالٌ  الدُّنْیَا فِي ظَهَرَتْ الدُّنْیَا مِنَ  أُخْرِجَ وَ عَلِيٌّ مَاتَ إِذَا يَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ فَلْیَكْفُرْ  شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ فَاسْمَعُوا قَائِلٌ

 لَا الْأَرْضَ ِإنَّ وَ أَلَا بِنَكْبَةٍ بَعْدَهُ الدُّنْیَا لَتَضَايَقُ اللَّهِ وَ إِلَیْهِ يَنْظُرُونَ أَصْحَابُهُ وَ الْفَاحِشَةَ الرَّجُلُ  يَرْكَبَ حَتَّى الْخِیَانَةُ تَكْثُرُ وَ الْأَمَانَةُ تَقِلُّ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا هِيَ مَا

 عَلِيٌّ كَدَمِي عَِليٌّ عَظْمِي عَلِيٌّ[ لَحْمِي] كَلَحْمِي عَلِيٌّ كَجِلْدِي عَلِيٌّ بَعْدِي[ مِنْ ] مِنِّي عِوَضٌ الدُّنْیَا فِي عَلِيٌّ بَعْدِي مِنْ بَقِیَّةٌ الدُّنْیَا فِي حَیّا  عَلِيٌّ دَامَ مَا مِنِّي يَخْلُو

 وَ  كُفَّارِالْ أَحْزَابَ مَعِي قَاتَلَ وَ أَمْرِي مُلِمَّاتِ فِي عَلِيٌّ صَحِبَنِي قَدْ  دَيْنِي قَاضِي وَ عِدَاتِي مُنْجِزُ  وَ قَوْمِي فِي خَلِیفَتِي وَ أَهْلِي فِي وَصِیِّي وَ أَخِي عَلِيٌّ عُرُوقِي

 أَشْهَدَنِي وَ جَبْرَئِیلُ شَهِدَ وَ الْیَسَارَ  عَلِيٍّ[ خَدَّ] ع جَبْرَئِیلُ قَبَّلَ وَ  جِهَارا  نَهَارا  مِرَارا  [ ع] جَبْرَئِیلُ  صَافَحَهُ وَ الْأَبْرَارِ طَعَامَ مَعِي أَكَلَ وَ الْوَحْيِ  فِي[ شَاهِدِي] شَاهَدَنِي

 هَلَكَ مَنْ لِیَهْلِكَ الْآيَةُ  تَقُومُ ذَلِكَ فَعِنْدَ فَقَدْتُمُوهُ فَإِذَا فِیكُمْ عَلِيٌّ دَامَ مَا أَمْرِكُمْ  عِلْمِ مِنْ تَتَسَاءَلُونَ لَا النَّاسِ مَعَاشِرَ أُشْهِدُكُمْ أَنَا وَ الْأَخْیَارِ  الطَّیِّبِینَ مِنَ ع عَلِیّا  أَنَّ

 (154ص الكوفي، فرات تفسیر[. )عَلِیمٌ لَسَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ وَ] بَیِّنَةٍ عَنْ حَيَّ مَنْ يَحْیى وَ بَیِّنَةٍ عَنْ

 بَكْرٍ  أَبِي عَلَى أَنْكَرَ ص اللَّهِ  رَسُولِ أَْصحَابِ فِي أَحَدٌ كَانَ هَلْ فِدَاكَ جُعِلْتُ ع الصَّادِقِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ تَغْلِبَ بْنِ أَبَانِ عَنْ وَ

 وَ أُمَیَّةَ بَنِي مِنْ كَانَ وَ الْعَاصِ بْنِ سَعِیدِ بْنُ خَالِدُ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ رَجُل ا عَشَرَ اثْنَا بَكْرٍ أَِبي عَلَى أَنْكَرَ الَّذِي كَانَ نَعَمْ قَالَ ص؟ اللَّهِ رَسُولِ مَجْلِسَ جُلُوسَهُ وَ فِعْلَهُ

 وَ  حُنَیْفٍ ابْنَا عُثْمَانُ وَ سَهْلٌ وَ التَّیِّهَانِ بْنُ  الْهَیْثَمِ أَبُو الْأَنْصَارِ مِنَ وَ الْأَسْلَمِيُّ بُرَيْدَةُ وَ يَاسِرٍ  بْنُ  عَمَّارُ وَ الْأَسْوَدِ  بْنُ  الْمِقْدَادُ وَ  الْغِفَارِيُّ ذَرٍّ  أَبُو وَ الْفَارِسِيُّ سَلْمَانُ

 ... الْمِنْبَر بَكْرٍ أَبُو صَعِدَ فَلَمَّا قَالَ  الْأَنْصَارِيُّ أَيُّوبَ أَبُو وَ كَعْبٍ بْنُ أُبَيُّ وَ الشَّهَادَتَیْنِ ذُو ثَابِتٍ بْنُ خُزَيْمَةُ

 أَقَامَهُ  مَا بَعْضُهُمْ قَالَ وَ لِلْخِلَافَةِ أَقَامَهُ مَا الْأَنْصَارُ فَقَالَتِ خُمٍّ غَدِيرِ يَوْمِ فِي يَعْنِي َعلِیّا  أَقَامَ أَنَّهُ ص نَبِیِّنَا َعلَى أَشْهَدُ َأنَا وَ فَقَالَ التَّیِّهَانِ بْنُ الْهَیْثَمِ أَبُو قَامَ ثُمَّ 

 عَلِيٌّ  لَهُمْ قُولُوا فَقَالَ ذَلِكَ عَنْ فَسَأَلُوهُ ص اللَّهِ ولِرَسُ إِلَى مِنَّا رِجَال ا فَبَعَثْنَا ذَلِكَ فِي الْخَوْضُ كَثُرَ وَ مَوْلَاهُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ مَنْ مَوْلَى أَنَّهُ النَّاسُ لِیَعْلَمَ إِلَّا

 أهل على اإلحتجاج) مِیقاتا كانَ  الْفَصْلِ يَوْمَ إِنَّ...  فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فََمنْ حَضَرَنِي بِمَا شَهِدْتُ قَدْ وَ لِأُمَّتِي النَّاسِ أَنْصَحُ وَ بَعْدِي الْمُؤْمِنِینَ وَلِيُّ

 (78ص ،1ج ،(للطبرسي) اللجاج

 الْیَتامى أَمْوالَ  يَأْكُلُونَ الَّذِينَ : قال تعالى اللّه إنّ سمعتم ما أ قريش معاشر يا: قال و علیه أثنى و اللّه فحمد اللّه رحمه األنصاري أيّوب أبو قام و... 

 باألمس: غد في الناس قول و فإيّاكم «سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ نارا  لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنا إِنَّا: قائل من جلّ قال و «سَعِیرا  سَیَصْلَوْنَ وَ نارا  بُطُونِهِمْ ِفي يَأُْكلُونَ إِنَّما ظُلْما 

 الدر... )بخیّركم لست و ولّیتكم أقیلوني أقیلوني: علیه أثنى و اللّه حمد أن بعد بكر أبو قال ذلك فعند. جلس ثمّ. بیته أهل غصبوا الیوم و نبیّهم قول سمعوا

 (446ص اللهامیم، األئمة مناقب في النظیم

 وَ  نارا  بُطُونِهِمْ فِي يَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْما  الْیَتامى أَمْوالَ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِنَّ يقول اهلل سمعتم ما أ األنصار و المهاجرين معاشر يا قال و أيوب أبو قام و... 

 الیوم و جدهم مات باألمس ص اهلل رسول أيتام من أقرب أيتاما تظلموا أن فتريدون أ «سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ  نارا  لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنا إِنَّا قال و «سَعِیرا  سَیَصْلَوْنَ

 (82ص ،2ج التقديم، مستحقي إلى المستقیم الصراط... ) عمر فأنزله المنبر على بكر أبو أفحم و العبرة خنقته ثم غصبتموهم

 وَ يُسَلِّمُ فَبَعْضٌ الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ عَِليٍّ عَلَى سَلِّمُوا يَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولُ وَ ذَلِكَ كُلُّ الْأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرِينَ جَمَاعَةِ مِنْ عَدَدٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ دَخَلَ ثُمَّ... 

 وَ الطَّرِيقِ فِي وَ الْبَابِ عَلَى بَعْضٌ جَلَسَ وَ الْحُجْرَةُ امْتَلَأَتِ وَ بِأَهْلِهِ الْمَجْلِسُ غَصَّ حَتَّى نَعَمْ فَیَقُولُ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ عَنِ لِلنَّبِيِّ يَقُولُ بَعْضٌ وَ شَیْئا  يَقُلْ لَمْ بَعْضٌ
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تواند انسانها را بدون اینكه خودشان بخواهند ب. حقيقت هدایت اجباربردار نيست و هيچكس حتی خود پيامبر هم نمی

( 56)قصص/ «یَشاءُ  مَنْ یَهْدي اللَّهَ نَّلكِ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدي ال إِنَّكَ»هدایت کند. از این جهت شبيه مضمون آیاتی است همانند 

 (22)غاشيه/« بِمُصَيْطِر عَلَيْهِمْ لَسْتَ»

شود و هرکه او بخواهد حتما کافر را خدا بگيریم؛ یعنی هر که خدا بخواهد حتما مومن می« شاء»ج. ممكن است فاعل 

ضابطه نيست؛ و از و البته معلوم است که مشيت خدا گزاف و بی 1(816ص ،7ج المحيط، عباس، به نقل البحرشود؛ )ابنمی

 (8)فاطر/« یَشاء مَنْ یَهْدي وَ  یَشاءُ مَنْ یُضِلُّ اللَّهَ إِنَّ»این جهت شبيه آیاتی است نظير 

 د. ...

 

 «ناراً لِلظَّالِمينَ أَعْتَدْنا إِنَّا فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ( »5

 یه را با تعبير ظالمين ادامه داد؟چرا از کافران سخن گفت اما آ

شود حقيقتا ریشه در عدالت خدا دارد و اینها چون کفرشان به الف. تا نشان دهد که این عذابهایی که بر کافران وارد می

 (305، ص3شوند. )الميزان، جگردد آنچنان مواخذه میطلم برمی

 یش است.ورزد حقيقتا ظالم به شدیدترین معناب. آن که به خدا کفر می

 ج. ...

 

 «مُرْتَفَقاً  ساءَتْ وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِي کَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا یَسْتَغيثُوا إِنْ وَ  سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ ناراً( »6

                                                      
 إِلَى عُدْنَا ثُمَّ سَلَّمْنَا وَ فَقُمْنَا الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ َطالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَلَى فَسَلِّمَا أَخُوكَ وَ أَنْتَ بُرَيْدَةُ يَا قُمْ لِأَخِي وَ لِي قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَ فَیُسَلِّمُونَ يَدْخُلُونَ كَانُوا

 عَزَّ  اللَّهِ أَمْرِ عَنْ  ذَلِكَ سَأَلُونِي رِجَال ا إِنَّ وَ الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَى تُسَلِّمُوا أَنْ أَمَرْتُكُمْ إِنِّي عُوا وَ اسْمَعُوا قَالَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ  أَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ  فَجَلَسْنَا مَوَاضِعِنَا

 لَتُفَارِقُنَّ  وَ لَتَكْفُرُنَّ نَقَضْتُمُوهُ وَ أَبَیْتُمْ لَئِنْ بِیَدِهِ نَفْسِي الَّذِي وَ فَرَأَيْتُمْ أَ أَمْرِهِ  وَ رَبِّهِ بِوَحْيِ بَلْ نَفْسِهِ  تِلْقَاءِ مِنْ أَمْرا  يَأْتِيَ أَنْ لِمُحَمَّدٍ كَانَ مَا اللَّهِ رَسُولِ أَمْرِ أَوْ جَلَّ وَ

 (326ص ،2ج ،(للديلمي) الصواب إلى القلوب إرشاد... )فَلْیَكْفُر شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ رَبِّي بِهِ بَعَثَنِي مَا

 عَنْ  الْأَشْعَرِيِّ عِمْرَانَ بْنِ يَحْیَى بْنِ  أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ  يَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  الْوَلِیدِ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  الْحَسَنِ  بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا( 2

 ذَلِكَ  سِوَى عَمَّا عَفَا وَ تِسْعَةٍ عَلَى الزَّكَاةَ ص اللَّهِ رَسُولُ  وَضَعَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ الْقَمَّاطِ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى

 السَّمَاسِمُ  ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى اللَّهِ  وَ كَانَ قَالَ ثُمَّ فَغَضِبَ فَالذُّرَةُ السَّائِلُ فَقَالَ  الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ  وَ الْبَقَرِ  وَ لْفِضَّةِ ا وَ الذَّهَبِ وَ الزَّبِیبِ وَ التَّمْرِ وَ الشَّعِیرِ  وَ الْحِنْطَةِ 

 وَ  فَغَضِبَ ذَلِكَ غَیْرُ بِحَضْرَتِهِ يَكُنْ لَمْ لِمَا التِّسْعَةِ عَلَى وَضَعَ إِنَّمَا وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى ذَلِكَ يَكُنْ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ فَقِیلَ ذَلِكَ جَمِیعُ وَ الدُّخْنُ وَ الذُّرَةُ وَ

 (422ص ،2ج الخصال،. )فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ فَمَنْ هَذَا غَیْرَ الزَّكَاةُ عَلَیْهِ شَیْئا  أَعْرِفُ مَا اللَّهِ وَ لَا وَ كَانَ قَدْ ءٍشَيْ عَنْ إِلَّا الْعَفْوُ يَكُونُ فَهَلْ كَذَبُوا قَالَ

 من أنّ اعلم الفضل، أبا يا: له فقال به، فخال ، وفاته عند العبّاس آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول دعا:  قال أبیه، عن السّالم، علیه الصادق عن  و( 3

 فَمَنْ ربّي رسالة بلّغت قد إني أال طاعته، و السّالم علیه طالب أبي بن عليّ والية خاصّة،  بیتي أهل و عامّة، النّاس  تبلیغي القیامة يوم عليّ ربّي احتجاج

 (141ص المناقب، و األنباء من طرف... ) إمرته األمر لولي سلّم و میثاقا، و عهدا لإلسالم جدّد الفضل، أبا يا.  فَلْیَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْیُؤْمِنْ شاءَ
 لما كأنه و تعالى، اللّه على عائد شاءَ في الضمیر أن فرقة عن عطیة ابن حكى و. انتهى فال ال من و آمن، باإليمان له اللّه شاء من عباس ابن عن و.  1

 منه مطلوب به مأمور وقوعه تحتم كأنه حتى األمر بصیغة جاء اللّه لمشیئة تابعین الكفر و اإليمان كان
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 چرا در بيان وضع این جهنميان از این تعابير فوق استفاده کرد؟

 شناسینکته تخصصی انسان

هاي خاص انسان است که چون در بهشت ابتدا رقم خورد ساحت اینها از قبال بيان شد که خوردن و مسكن از ویژگی

( انسان موجودي است که  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-19 1، تدبر239همان ابتدا برتر از ساحت غریزي گردید. )جلسه

گزیند و براي ادامه بقاي خود دائما نيازمند خوردن و نوشيدن است. اگر کسی کفر بورزد از خوردنی مواره در جایی سكنی میه

 گاهی مناسب خود را محروم کرده است.متناسب با وجود خویش، و نيز از قرار گرفتن در آسایش

 

 یَسْتَغيثُوا إِنْ وَ سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ ناراً لِلظَّالِمينَ أَعْتَدْنا إِنَّا فَلْيَكْفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَلْيُؤْمِنْ شاءَ َفَمنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ قُلِ وَ( »7

 «مُرْتَفَقاً ساءَتْ وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِي کَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا

 حکایت

وصف او گفته اند که وي یكی از سه نفر اصحاب سرّ امام یحيی بن ام طویل از اصحاب خاص امام سجاد ع است و در 

 سجاد بود که بعد از شهادت امام حسين ع هيچگاه پایش نلغزید و در این مسير استوار بود.

از یمان بن عبداهلل حكایت شده است: یحيی بن ام طویل را دیدم که در محله کناسه ]در کوفه[ ایستاده بود و با صداي 

شنوید؛ هر که علی جویيم از آنچه از دشنام به حضرت علی ع مید: اي جماعت اولياء اهلل! قطعا ما برائت میکربلند اعالم می

جویيم؛ سپس صدایش را پرستند برائت میع را سب و لعن کند لعنت خداوند بر او باد؛ ما از آل مروان و آنچه غير خدا می

اسزا گوید، با او نشست و برخاست نكنيد؛ و هرکه در آنچه ما بر آن هستيم پایين آورد و ادامه داد: کسی که اولياي الهی را ن

تردید دارد ]رفاقت و دوستی را[ با وي آغاز نكنيد؛ و هر یك از برادارنتان نيازمند آن شد که درخواستش را با شما مطرح کند، 

 اید.او خيانت کرده]همين که قبل از اینكه زبان باز کند و آبرویش برود، به یاریش نشتافتيد[ به 

 3801ص ،2ج الكافی،

 

 

                                                      
 بْنِ عَلِيِّ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ  مُسْلِمٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  سَعْدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ.  1

 تَسْمَعُونَ  ِممَّا بُرَآءُ إِنَّا اللَّهِ أَوْلِیَاءِ مَعْشَرَ صَوْتِهِ بِأَعْلَى نَادَى ثُمَّ  بِالْكُنَاسَةِ وَقَفَ الطَّوِيلِ أُمِّ  ابْنَ يَحْیَى رَأَيْتُ: قَالَ اللَّهِ عُبَیْدِ بْنِ الْیَمَانِ عَنِ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ النُّعْمَانِ

 فِیمَا شَكَّ مَنْ وَ تُقَاعِدُوهُ فَلَا اللَّهِ أَوْلِیَاءَ سَبَّ مَنْ فَیَقُولُ صَوْتَهُ يَخْفِضُ ثُمَّ  اللَّهِ دُونِ مِنْ يَعْبُدُونَ مَا وَ مَرْوَانَ آلِ مِنْ  بُرَآءُ نَحْنُ وَ اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ  ع عَلِیّا   سَبَّ مَنْ

 بِماءٍ  يُغاثُوا يَسْتَغِیثُوا إِنْ وَ سُرادِقُها بِهِمْ أَحاطَ نارا  لِلظَّالِمِینَ أَعْتَدْنا إِنَّا يَقْرَأُ ثُمَّ  خُنْتُمُوهُ فَقَدْ  إِخْوَانِكُمْ مِنْ مَسْأَلَتِكُمْ  إِلَى احْتَاجَ  مَنِ وَ  تُفَاتِحُوهُ  فَلَا عَلَیْهِ نَحْنُ

 . مُرْتَفَقا   ساءَتْ وَ الشَّرابُ  بِئْسَ الْوُجُوهَ  يَشْوِي كَالْمُهْلِ

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-19/
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 13/9/1396     عَماَلً  أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضيعُ ال إِنَّا الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ  30( آيه18( سوره كهف )611

 ترجمه

پاداش کسی را که عملش نيكو باشد  تردید  مادر مورد کسانی که ایمان آوردند و کارهاي شایسته انجام دادند قطعا بی

 ضایع نخواهيم کرد.

 نکات ترجمه

 «نُضیعُ»

 کند.در اصل داللت بر از دست رفتن و نابود شدن چيزي می« ضيع»ماده 

به کار رفته که ظاهرا از کلمات نسبتا جدید در « اموال غيرمنقول»ضِيَاع( به معناي  )جمع آن:« ضَيْعَة»از این ماده، کلمه 

اند که اموالی است که اگر شخص مراقب آن نباشد و باشد )یعنی در زمان قرآن سابقه نداشته( و در وجه تسميه آن گفتهعرب 

 شود.امور آن را انجام ندهد ضایع می

 (513ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات380ص ،3ج اللغة، المقایيس )معجم 

و نظم اصلی خود به درآید و دیگر اثري بر آن مترتب نشود این است که شیء از حالت « ضيع»اند اصل معناي برخی گفته

 به طوري که غيرقابل استفاده شود. این کلمه به کلماتی نظير فقدان و فوت و فناء و هالکت نزدیك است با این تفاوت که:

 غایب بودن چيزي از حضور شخص و علم او مورد نظر است؛« فقدان»و « فقد»در 

 ه و از دسترس شخص؛خارج شدن از سلط« فوت»در 

 است؛« بقا»نقطه مقابل « فنا»

)هالکت( فانی شدن چيزي بر اثر حوادث است و در مورد موجودات باشعور و اموري که متعلق بدانهاست به « هلك»در 

 رود؛کار می

 1(35ص ،7ج الكریم، القرآن کلمات فی شود. )التحقيقبر عدم حصول فایده مورد نظر از شیء تاکيد می« تلف»در

                                                      
: موادّ بین و بینها الفرق هو هذا و. مهمال يكون بحیث له األثر ترتّب عدم و ءشي في النظم و الصورة انمحاء هو: المادّة هذه في الواحد األصل . أنّ 1

 يقابل ما الى العدم في و. البقاء خالف الى الفناء في و. الحیاة انقطاع الى الموت في النظر فانّ: العدم و القتل و الهالك و الفوت و الفناء و الموت و الفقدان

 .الوجود

 .علمه و شخص حضور عن ءشي غیبة جهة: الفقدان في يالحظ و

 .اإلتیان قبال في الید، و السلطة عن خروجه: الفوت في و

 .بهم يتعلّق ما أو العقالء ذوى في بالحوادث، ءشي فناء: الهالك في و

 .مقتول فهو غیره، بید موت: القتل في و

 .مطلقا ءالشي من المقصودة الفائدة حصول عدم: التلف في و
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( و نُه مورد 59؛ مریم/الصَّالةَ أَضاعُوابار به کار رفته که یكبار آن به صورت فعل ماضی ) 10این ماده در قرآن کریم جمعا 

 1اند.بوده« إفعال»باشد که همگی )در قرائات مشهور( عموماً در باب می (عُنُضيعُ؛ ضيعُ؛ اُضيدیگر به صورت فعل مضارع )یُ

 اختالف قرائت

 2 عُيِّ نُضَ / نُضيعُ

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

 دغدغه و عنایتتان به قبولیِ عمل، بيش از خود عمل باشد.

 14ص ،1ج الخصال،

 النَّوْفَلِيِّينَ  بَعْضِ عَنْ مُحَمَّدٍ نِبْ أَحْمَدَ عَنْ  أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ  عَنْ عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِیَ إِدْرِیسَ بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ إِلَى رَفَعَهُ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ

 3الْعَمَلِ. عَلَى مِنْكُمْ عِنَایَةً أَشَدَّ الْعَمَلِ قَبُولِ عَلَى کُونُوا

 

روایت شده که « تان عملش نيكوتر استبيازماید که کدامتا شما را »فرماید ( از امام صادق ع درباره این که خداوند می2

 فرمودند:

تر منظور این نيست که چه کسی عملش بيشتر است ولكن ]منظور این است که[ که کدامتان عملش صواب و درست

 است؛ و این صواب بودن خشيت از خداست و نيت صادق و نيكو؛ 

ود، دشوارتر است از خود عمل، و عمل خالصی که نخواهی احدي سپس فرمودند: باقی ماندن بر عمل تا اینكه خالص ش

جز خدا عز و جل تو را بر آن بستاید و نيز نيت، برتر از خود عمل است؛ بدانيد که همانا نيت است که عمل است؛ سپس این 

 (.84)اسراء/« کندبگو هرکسی بر اساس شاکله ]ساختار وجودي[ اش عمل می»آیه را تالوت فرمود: 

 16ص ،2ج الكافی،

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 قَالَ:« عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّكُمْ لِيَبْلُوَکُمْ»

                                                      
 «عَمَالً أَحْسَنَ مَنْ».  1

 نیكو عملش=  عمل نظر از كرد نیكو كه كسي) تمییز هم و( را عملي داد انجام نیكو كه كسي) دانست به مفعول توانمي هم را «عمال » نحوي جايگاه

 (588ص ،5ج بیانه، و القرآن إعراب( )بود

 افعل از را آن ظاهرا مترجمان از يكي ؛(را عملي داد انجام نیكو) انددانسته افعال باب در ماضي فعل  مفسران و نحو علماي عموم را «أحسنَ» ضمنا

 (كردار نظر از است نیكوتر كه كسى پاداش نگردانیم ضايع) است كرده قلمداد( نیكوترين نیكوتر،) تفضیل
  (171ص ،7ج المحیط، بالهمزة )البحر عدوّه أضاع من الجمهور و بالتضعیف، عداه ضیع من نُضَیِّعُ ال الثقفي عیسى قرأ . و 2
 .رَبَّهُ عَصَى بَدَنَهُ يُسْخِطْ لَمْ  مَنْ وَ رَبَّهُ أَرْضَى بَدَنَهُ  أَسْخَطَ مَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ  حَرَّمَ عَمَّا الْوَرَعُ نِعْمَةٍ كُلِّ شُكْرُ وَ الْأَمَلِ قِصَرُ الدُّنْیَا فِي الزُّهْدُ .  3
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 الْعَمَلِ عَلَى الْإِبْقَاءُ قَالَ ثُمَّ  الْحَسَنَةُ وَ الصَّادِقَةُ النِّيَّةُ وَ اللَّهِ خَشْيَةُ الْإِصَابَةُ إِنَّمَا وَ عَمَلًا أَصْوَبَكُمْ لَكِنْ وَ عَمَلًا أَکْثَرَ یَعْنِی لَيْسَ

 أَلَا الْعَمَلِ ِمنَ أَفْضَلُ النِّيَّةُ وَ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ إِلَّا أَحَدٌ عَلَيْهِ یَحْمَدَكَ أَنْ تُرِیدُ لَا الَّذِي الْخَالِصُ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلِ مِنَ أَشَدُّ یَخْلُصَ حَتَّى

 .هِنِيَّتِ عَلَى یَعْنِی« شاکِلَتِهِ  عَلى یَعْمَلُ کُلٌّ قُلْ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلَهُ تَلَا ثُمَّ الْعَمَلُ هِیَ النِّيَّةَ إِنَّ وَ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

گوید: اي صاحب من! خزائن خداوند متعال دهد، و میهمانا ایمان بين بنده و طمع در مخلوقات حجاب و مانعی قرار می

 ؛ ولی آنچه در دست مردم است آميخته باکرد نخواهد ضایع «باشد نيكو عملش که را کسی پاداش»هاست و او مملو از کرامت

هاست؛ و او ]= صاحب خود[ را به سوي توکل و قناعت و کاستن آرزو و همدمِ طاعت شدن و قطع اميد از انواع ناراستی

ماند، و اگر چنين نكرد، او را با شومیِ طمع گرداند؛ پس اگر ]صاحب ایمان[ چنين کرد، ]ایمان[ همراهش میمخلوقات برمی

 شود.به حال خود می گذارد و از او جدا می

 106: ص الشریعة، مصباح

 ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ

 لَا» هُوَ وَ  الْكَرَامَاتِ مِنَ مَمْلُوَّةٌ َتعَالَى اللَّهِ خَزَائِنُ صَاحِبِی یَا فَيَقُولُ الْخَلْقِ فِی الطَّمَعِ بَيْنَ وَ الْعَبْدِ بَيْنَ یَحْجُزُ الْإِیمَانَ أَنَّ  ...

 الْيَأْسِ  وَ الطَّاعَةِ لُزُومِ وَ الْأَمَلِ  قَصْرِ وَ الْقَنَاعَةِ وَ التَّوَکُّلِ إِلَى یَرُدُّهُ وَ بِالْعِلَلِ مَشُوبٌ النَّاسِ أَیْدِي فِی مَا وَ  «عَمَلًا أَحْسَنَ مَنْ  أَجْرَ یُضِيعُ

 2.فَارَقَه وَ الطَّبْعِ شُؤْمِ مَعَ تَرَکَهُ كَذَلِ یَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ 1صَلَحَ[ ]فَقَدْ لَزِمَهُ  ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ الْخَلْقِ مِنَ

 

                                                      
( وجود ندارد و 70ص ،12ج) الوسائل مستدرك( و 169ص 70. اين عبارت در متن مصباح الشريعه هست ولي در نقل قول بحاراالنوار )ج 1

 كند.احتماال اشتباهي در نسخه ثبت شده است بويژه كه معنا را دچار اختالل مي

 مرتبط است:. اين دو حديث هم با موضوع اين آيه  2

[ أَبَا] أبو يَعْنِي الْعَبْسِيِّ عَنِ  حَاتِمٍ  أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ دُرَيْدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْعَسْكَرِيُّ سَعِیدٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ الْحَسَنُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا

 قَالَ  قَالَ  جَدِّهِ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ   الْفَضْلِ بْنُ  الْعَلَاءُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْمِنْقَرِيُّ  يَحْیَى بْنُ  زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِيُّ شَبِیبٍ  بْنُ اللَّهِ عَبْدُ  أَخْبَرَنَا وَ أَبِیهِ  عَنْ اللَّهِ  عُبَیْدَ  مُحَمَّدٍ

 الْبَرِّيَّةِ  فِي نَعْبُرُ قَوْمٌ  فَإِنَّا مَوْعِظَة  عِظْنَا اللَّهِ نَبِيَّ يَا فَقُلْتُ  الدَّلَهْمَسِ  بْنُ الصَّلْصَالُ عِنْدَهُ وَ فَدَخَلْتُ ص النَّبِيِّ إِلَى تَمِیمٍ بَنِي مِنْ اعَةٍجَمَ مَعَ وَفَدْتُ عَاصِمٍ  بْنُ قَیْسُ

 لِكُلِّ وَ ثَوَابا  حَسَنَةٍ  لِكُلِّ إِنَّ وَ رَقِیبا   ءٍشَيْ كُلِّ عَلَى وَ حَسِیبا   ءٍشَيْ  لِكُلِّ  إِنَّ وَ آخِرَة  الدُّنْیَا مَعَ  إِنَ وَ مَوْتا   الْحَیَاةِ مَعَ إِنَّ وَ ذُلًّا الْعِزِّ  مَعَ إِنَّ ص اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ

 أَسْلَمَكَ  لَئِیما   كَانَ  إِنْ وَ أَكْرَمَكَ كَرِيما  كَانَ فَإِنْ مَیِّتٌ أَنْتَ وَ مَعَهُ  تُدْفَنُ وَ  حَيٌّ هُوَ وَ مَعَكَ يُدْفَنُ  قَرِينٍ مِنْ  قَیْسُ  يَا لَكَ بُدَّ لَا إِنَّهُ وَ كِتَابا   أَجَلٍ لِكُلِّ  وَ عِقَابا   سَیِّئَةٍ

 الخصال،) فِعْلُك هُوَ وَ مِنْهُ إِلَّا تَسْتَوْحِشُ لَا فَسَدَ ِإنْ وَ بِهِ آنَسْتَ صَلَحَ  إِنْ فَإِنَّهُ صَالِحا  إِلَّا تَجْعَلْهُ فَلَا عَنْهُ إِلَّا تُسْأَلُ لَا وَ مَعَهُ إِلَّا تُبْعَثُ لَا وَ مَعَكَ إِلَّا يُحْشَرُ لَا ثُمَّ

 (114ص ،1ج

 وَ لِلدُّنْیَا تَعْمَلُونَ ص مَرْيَمَ  ابْنُ عِیسَى قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ بِيأَ عَنْ غِیَاثٍ بْنِ حَفْصِ  عَنْ  الْمِنْقَرِيِّ عَنِ  مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ  عَنِ أَبِیهِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 أَنْ  الْعَمَلِ َربُّ يُوشِكُ تُضَیِّعُونَ الْعَمَلَ وَ تَأْخُذُونَ الْأَجْرَ سَوْءٍ عُلَمَاءَ وَيْلَكُمْ بِالْعَمَلِ إِلَّا فِیهَا تُرْزَقُونَ لَا أَنْتُمْ وَ لِلْآخِرَةِ تَعْمَلُونَ لَا وَ عَمَلٍ بِغَیْرِ فِیهَا تُرْزَقُونَ أَنْتُمْ

 يَضُرُّهُ  مَا وَ دُنْیَاهُ عَلَى مُقْبِلٌ  هُوَ  وَ آخِرَتِهِ  إِلَى مَسِیرِهِ فِي هُوَ  مَنْ الْعِلْمِ أَهْلِ مِنْ  يَكُونُ كَیْفَ الْقَبْرِ ظُلْمَةِ إِلَى الدُّنْیَا ضِیقِ  مِنْ يُخْرَجُوا أَنْ يُوشِكُ وَ عَمَلُهُ يُقْبَلَ

 (319ص ،2ج الكافي،. )يَنْفَعُهُ  مِمَّا إِلَیْهِ أَحَبُّ
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 تدبر

 «عَمَالً أَحْسَنَ مَنْ  أَجْرَ نُضيعُ ال إِنَّا الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ( »1

قرار دادیم هاي زمين را براي این در اوایل این سوره هشداري داد به بَدان و بشارتی داد به خوبان، و سپس فرمود زینت

. 7؛ کهف/عَمَالً أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَى ما جَعَلْنا إِنَّاشان عملش بهتر است )که انسانها را بيازمایيم که کدامين

 ( /kahf-http://yekaye.ir/al-18-7 588جلسه

به پایان رسيده دوباره این هشدار به بدان و بشارت به خوبان تكرار ه اولين فراز این سوره )داستان اصحاب کهف(اکنون ک

 شود. در این فراز ابتدا هشدار و انذار در آیه قبل مطرح شد و در این آیه و آیه بعد بشارت.می

احت باشد که اندکی از پاداش وي از دست فرماید که اگر کسی در مسير درست گام برداشت خيالش ردر این آیه می

 دهد.شرح می اي از این پاداشی را که براي خوبان مهيا شده است،نخواهد رفت و در آیه بعد گوشه

 

 «عَمَالً أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضيعُ ال إِنَّا( »2

 انتظاري دارد؟!کنيم تاکيد کرد؟ مگر کسی غير از این چرا خداوند بر اینكه اجر خوبان را ضایع نمی

تنها از او قدردانی مناسب به دهد اما نهالف. در زندگی دنيوي بارها و بارها شاهد بوده ایم که کسی کار خوبی انجام می

شود و گویی اجرش ضایع شده است )شاید بارزترین مصداق آن هاي فراوانی هم میآید بلكه حتی عليه او جوسازيعمل نمی

باشد: کسی که در تمام زمان حيات پيامبر ص بار اسالم بر دوش او بود و در دوره کوتاه حكومتش  در جهان اميرالمومنين ع

خواند؛ با این حال « صوت العدالة اإلنسانية: صداي عدالت انسانی»چنان عدالت ورزید که حتی جرج جرداق مسيحی او را 

 جوامع اسالمی بر فراز منبرها او را لعن می کردند!(اندکی بعد از شهادتش تا حدود صد سال، نه در جوامع کفر، بلكه در 

طبيعی است که این ذهنيت براي برخی به وجود آید که واقعا کار خوب انجام دادن، ارزشی ندارد زیرا بسياري را دیده 

ه بعد خواهيم خواهد این ذهنيت را به چالش بكشد و چنانكه در آیایم که کارشان هدر رفته است. شاید خداوند در این آیه می

 دید ریشه این ذهنيت این است که انتظار دارند در همين دنيا پاداش افراد داده شود!

 ب. ... 

 

 «عَمَالً أَحْسَنَ مَنْ  أَجْرَ نُضيعُ ال إِنَّا الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ( »3

 عملش که را کسی»سخن گفت و در ادامه با تعبير  «دادند جامان شایسته کارهاي و آوردند ایمان که کسانی »اینكه ابتدا از 

 توان دریافت کسی واقعا کارش نيكوست که اهل ایمان و عمل صالح باشد.مطلب را ادامه داد می« باشد نيكو

 ای در فلسفه اخالقنکته

)ایمان( و حسن فعلی )صالح رسد از این آیه بتوان نتيجه گرفت که در منطق اسالم، حتما باید حسن فاعلی به نظر می

 بودن خود عمل( با هم جمع شوند تا کاري خوب )حَسَن( شمرده شود.

 

http://yekaye.ir/al-kahf-18-7/
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 «عَمَالً أَحْسَنَ مَنْ  أَجْرَ نُضيعُ ال إِنَّا الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ( »4

کند یعنی همه اعمال بر شمول می صيغه جمعی است که بر سر آن الف و الم آمده و چنين تعبيري داللت« الصالحات»

 صالح.

اصوب »؛ که این به معناي «عَمَلًا أَحْسَنَ»این تعبير بشدت اقتضاي کثرت عمل دارد با این حال در عبارت دوم فرمود: 

 (2)حدیث«. عمال اکثر» نه است« عمال

 کيفيّت عمل، ارزش در اصلی مالكا شاید بتوان نتيجه گرفت که با اینكه انسان باید همه کارهاي صالح را انجام دهد ام

 .آن کمّيتصرف انجام دادن و  نه است،عمل 

 

 

 یَلْبَسُونَ وَ ذَهَبٍ مِنْ أَساوِرَ  مِنْ  فيها یُحَلَّوْنَ الْأَنْهارُ تَحْتِهِمُ مِنْ تَجْري عَدْنٍ جَنَّاتُ لَهُمْ أُولئِكَ  31( آيه18( سوره كهف )612

 14/9/1396   مُرْتَفَقاً  حَسُنَتْ وَ الثَّوابُ نِعْمَ الْأَرائِكِ  عَلَى فيها مُتَّكِئينَ إِسْتَبْرَقٍ وَ سُنْدُسٍ مِنْ خُضْراً ثِياباً

 ترجمه

شود، در آن با دستبندهایی هاي عدن ]پابرجا، با ثبات، جاودان[ است، از فرودستشان نهرها جاري میآنان برایشان بهشت

ها در آنجا بر اریكه زنانپرنيان و دیبا ]= حریر و ابریشم نازك و ضخيم[ بپوشند، تكيههاي سبزي از شوند و لباساز طال آراسته 

 گاهی است.هاي مجلل[ ؛ خوش پاداش، و نيكو آسایش]= تخت

 نکات ترجمه

 «عَدْنٍ »

؛ 248ص ،4ج اللغة، المقایيس معجم)در جایی قرار و آرام گرفتن( و ثبات است )« اقامت»در اصل به معناي « عدن»ماده 

 مفرداتهاي قيمتی است )را از این جهت معدن گویند که محل استقرار جواهر و سنگ« مَعْدِن»( و 720ص ،6ج البيان، مجمع

 (553ص القرآن، ألفاظ

 بوده است.« جنات»بار به کار رفته است که در تمام موارد وصف  11از این ماده در قرآن کریم تنها همين کلمه 

 «أَساوِرَ »

است « سُوار»یا « سِوار»است، که این خود، جمعِ « أسوره»یا « إسوار»الجمع است؛ یعنی این کلمه، جمع مه جمعاین کل

 76در زبان عربی وجود دارد )و در جلسه« سور»(؛ و اگرچه ماده 367ص ،8ج اللغة، فی المحيط؛ 720ص ،6ج البيان، )مجمع

)برگرفته از کلمه فارسیِ « معرب»را « سوار»؛ اما کلمه ( /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-13درباره آن توضيح داده شد، 

 (115ص ،3ج اللغة، المقایيس معجم؛ 433ص القرآن، ألفاظ مفردات) انددستبند زینتی، النگو[( دانسته« ]= دستوار»

)و همگی درباره بهشت( و یكبار آن به « أَساوِر»بار به کار رفته که چهار مورد آن به صورت  5این کلمه در قرآن کریم 

 باشد.( می53ب؛ زخرف/ذَهَ مِنْ أَسْوِرَةٌ عَلَيْهِ أُلْقِیَ ال فَلَوْ)و درباره دنيا: « أسوره»صورت 

http://yekaye.ir/al-hadeed-057-13/
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  «إِسْتَبْرَقٍ » و «سُنْدُس»

 اند )مجمعبه معناي دیبا )دیباج، حریر، ابریشم( نازك معرفی کرده« سندسة»را جمع « سندس»است؛ « معرب»هر دو کلمه 

( و اینكه از زبان فارسی یا رومی گرفته شده باشد تردید است 404ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 721و  720ص ،6ج البيان،

 ( 234ص ،5ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق)

 ،6ج البيان، مجمعباشد ) اند دیبایی است که زربافتعناي دیباي ضخيم و ستبر است و برخی گفتهبه م« استبرق»و 

 اند.( دانسته14ص ،10ج)لسان العرب، « استقره»( ویا 721ص ،6ج البيان، مجمع)« استبره»(؛ اصل فارسی آن را 720ص

وجود دارد که  -( 15ص ،10ج)لسان العرب، « استبرَقَ »و حتی فعل  -« برق»الزم به ذکر است که در زبان عربی ماده 

(؛ اما عموم اهل 155، ص5دانند )کتاب العين، جهاي دخيل ]= داخل شده در زبان عربی[ میرا هم از واژه« برق»خود ماده 

اند؛ فقط جوهري اي معرب )وارد شده از بان فارسی( دانستهيز مستقال کلمه)به صورت اسم( را ن« إستبرق»لغت، خود کلمه 

گفته در این کلمه ترکيبی از دو زبان فارسی و عربی رخ داده و آن را جزء کلمات « آورده و أزهري« برق»آن را ذیل ماده 

 (14ص ،10جخماسی دانسته است )به نقل از لسان العرب، 

 آمده است؛ «( استبرق»بار )و هر بار در کنار کلمه  3در قرآن کریم « سندس»کلمه 

 ( است.54؛ الرحمن/إِسْتَبْرَقٍ مِنْ بَطائِنُها فُرُشٍ عَلى مُتَّكِئينَتنهایی ذکر شده: بار آمده )یكبار به 4« استبرق»اما کلمه 

 «الْأَرائِكِ »

اقامت »)اراك( است و دیگري به معناي  کند: یكی نام نوعی درختدر اصل بر دو معناي مختلف داللت می« أرك»ماده 

 ( 83ص ،1ج اللغة، المقایيس باشد )معجممی« و پابرجایی

 ،6ج البيان، مجمعاي که روي تخت نهاده شده باشد، گویند )))جمع آن: أَرَائِك( به تخت آراسته ویا به حجله« أَرِیكَةُ »

شده ویا به خاطر اینكه در مكانی آن را مستقر و درست می« اراك»( و وجه تسميه آن یا بدین سبب است که از چوب 720ص

 (73ص القرآن، ألفاظ اند )مفرداتکردهپابرجا می

 باشد.و در وصف بهشت می« الْأَرائِك »بار به کار رفته است که در تمامی موارد به صورت  5این ماده در قرآن کریم 

 1اختالف قرائت

 حدیث

 است:( از امام صادق ع روایت شده 1

                                                      
 و قرأ أبان عن عاصم من اسورة من غیر ألف و بزيادة هاء و هو جمع سوار. .  1

 و قرأ أيضا أبان عن عاصم و ابن أبي حماد عن أبي بكر: وَ يَلْبِسُونَ بكسر الباء. 

وَ اسْتَبْرَقَ بوصل األلف و فتح القاف حیث وقع جعله فعال ماضیا على وزن استفعل من البريق، و يكون استفعل فیه موافقا للمجرد و قرأ ابن محیصن 

ف حیث و فتح القا الذي هو برق كما تقول: قر و استقر بفتح القاف ذكره األهوازي في اإلقناع عن ابن محیصن. قال ابن محیصن. وحده: وَ اسْتَبْرَقَ بالوصل

أنه فعل ماض  كان ال يصرفه انتهى. فظاهره أنه لیس فعال ماضیا بل هو اسم ممنوع الصرف. و قال ابن خالويه: جعله استفعل من البريق ابن محیصن فظاهره

غیر قیاس، و يجوز أنه جعله و خالفهما صاحب اللوامح. قال ابن محیصن: وَ اسْتَبْرَق بوصل الهمزة في جمیع القرآن فیجوز أنه حذف الهمزة تخفیفا على 
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آورد  مانیپس هر که خواهد ا»؛ یعنی والیت علی ع« بگو حق ]آن است که[ از پروردگارتان است»این آیات چنين است: 

 رديآنان را دربرگ شیهاکه سراپرده میاکرده ايمه یآتش» در حق آل محمد« ظالمان يما برا شكیو هر که خواهد کفر ورزد؛ ب

ماند مهل آن چيزي است که در تهِ روغين زیتون جوشان باقی می «مُهل همچون یبا آب رسندیم ادشانیو اگر استغاثه کنند به فر

سپس آنچه را که خداوند براي مومنان آماده کرده « !یشگاهیاست و چه بد آسا یدنيکه[ صورتشان را کباب کند؛ چه بد نوش]»

 «.گاهی استو نيكو آسایش»تا « دادند انجام ستهیشا يآوردند و کارها مانیکه ا یکسان»است بيان کرد و فرمود 

 35، ص2تفسير القمی، ج

مَْن شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَتْ هَِذهِ الْآیَةُ هَكَذَا وَ قُِل الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یَعْنِی وَلَایَةَ عَلِیٍّ ع فَ

 ذِي یَبْقَى فِی أَصْلِ الزَّیْتِ الْمَغْلِیِالِمِينَ آلَ مُحَمَّدِ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ یَسْتَغِيثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ قَالَ الْمُهْلُ الَّأَعْتَدْنا لِلظَّ

إلى قوله  «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»ن فقال: ثم ذکر ما أعد اهلل للمؤمني «یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً»

 «وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقا»

 

شود و رسول اهلل ص به تفصيل توضيخاتی ( به روایت امام باقر ع یكبار از رسول اهلل درباره بهشت و بهشتيان سوال می2

 دهند. در فرازي از این روایت آمده است:می

تاالرهایی که روي آنها »ع گفت: یا رسول اهلل ص به ما خبر بده از این سخن خداوند عز و جل پس حضرت علی 

 ( که از چه چيزي ساخته شده است.20)زمر/« تاالرهایی بنا شده است

 هایش از طالیی است که با نقرهها را خداوند براي اوليایش با یاقوت و زبرجد بنا کرده است؛ سقففرمود: علی! آن تاالر

هاي روي هم اي گمارده شده و در آن فرشاي درهاي متعددي از طال دارد که بر هر دري فرشتهمشبك شده است؛ هر غرفه

از حریر و دیبا به رنگهاي مختلف قرار داده شده که با مشك و کافور و عنبر معطر شده است و این سخن خداوند عز و جل 

هایی که در بهشت برایش مهيا شده ( هنگامی که مومن به منزل34)الرحمن/« ههایى عالى و روى هم گستردو فرش»است که 

هاي کنند و یاقوتهایی مزین به طال و نقره و مروارید بر تنش مینهند، لباسشود و بر سرش تاج پادشاهی و کرامت میوارد می

هاي زرین و سيمين و مروارید و یاقوت افتهاي مختلف که با انواعی از بسرخ به ردیف در تاجش قرار دارد و انواعی از حریر

                                                      
ل الهمزة، و عربیة من برق يبرق بريقا. و ذلك إذا تالأل الثوب لجدته و نضارته، فیكون وزنه استفعل من ذلك فلما تسمى به عامله معاملة الفعل في وص

ل في كالمهم فأعربوه انتهى. و يمكن أن يكون معاملة المتمكنة من األسماء في الصرف و التنوين، و أكثر التفاسیر على أنه عربیة و لیس بمستعرب دخ

قال ذلك ألنه جعله  القوالن روايتین عنه فتح القاف و صرفه التنوين، و ذكر أبو الفتح بن جنيّ قراءة فتح القاف، و قال: هذا سهو أو كالسهو انتهى. و إنما

 ال تكون هذه القراءة سهوا. اسما و منعه من الصرف ال يجوز ألنه غیر علم، و قد أمكن جعله فعال ماضیا ف

النطق به علرائك و قرأ ابن محیصن: عَلَى االرائِكِ بنقل الهمزة إلى الم التعريف و إدغام الم على فِیها فتنحذف ألف عَلَى لتوهم سكون الم التعريف و 

 و مثله قول الشاعر: 

 (172-171، ص7األرض )البحر المحیط، ج يريد على«  فما أصبحت علرض نفس برية  /  و ال غیرها إلّا سلیمان بالها»



219 

هایشان شوند و لباسدر آن با دستبندهایی از طال آراسته  »کند و این است سخن خداوند عز و جل که سرخ مزین شده بر تن می

 ( 23)حج/« در آنجا از حریر است

اش که آن ولیّ خدا در منزلهاي بهشتی آید و هنگامیپس هنگامی که مومن بر تختش تكيه زد تخت از شادي به اهتزاز درمی

خواهد که بياید و او را به اینكه خداوند او را گرامی داشته، تهنيت گوید؛ هاي وي از او اذن میمستقر شد فرشتة موکل بهشت

رش اي که همسگویند: صبر کن که ولیّ خدا بر تختش تكيه زده و حوريسيماي آن مومن میپس خادمان بسيار زیبارو و خوش

افتد در حالی که اش به جانب او راه میاي که همسرش است از خيمه؛ و آنگاه حورياست خود را براي وي آماده کرده

هایی دوخته شده از یاقوت و مروارید و زیرجد بر تن دارد که معطر از مشك و عنبر اند و لباسزیبارویانی او را احاطه کرده

هایی زرین که با یاقوت و مروارید زینت یافته و بندش از یاقوت سرخ است در پا شاست و بر سرش تاج کرامت نهاده و کف

گوید: اي ولیّ خدا! امروز خواهد به سوي وي بياید، اما به او میشود او از شوق میدارد. پس چون به ولیّ خدا نزدیك می

 تو براي من ...دیگر زمانه خستگی و زحمت نيست، از جاي خود برنخيز که من براي تو هستم و 

 97، ص8الكافی، ج

 قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَِن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع 

 « ...الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ َوفْداًیَوْمَ نَحْشُرُ » قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

مَبْنِيَّةٌ بِمَا ذَا بُنِيَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ یَا   فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ 

لِكُلِّ غُرْفَةٍ مِنْهَا أَلْفُ بَابٍ   لَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَوْلِيَائِهِ بِالدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ سُقُوفُهَا الذَّهَبُ مَحْبُوکَةٌ بِالْفِضَّةِعَلِیُّ تِلْكَ غُرَفٌ بَنَاهَا ال

هَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنَ اْلحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ حَشْوُهَا مِنْ ذَهَبٍ عَلَى کُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكٌ مُوَکَّلٌ بِهِ فِيهَا فُرُشٌ مَرُْفوعَةٌ بَعْضُ

ُوضِعَ عَلَى إِذَا أُدْخِلَ الْمُْؤمِنُ إِلَى مَنَازِلِهِ فِی الْجَنَّةِ وَ   «وَ ُفرُشٍ مَرْفُوعَةٍ»  قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمِسْكُ وَ الْكَافُورُ َو الْعَنْبَرُ وَ ذَلِكَ

تَحْتَ التَّاجِ قَالَ وَ أُلْبِسَ سَبْعِينَ   الْإِکْلِيلِرَأْسِهِ تَاجُ الْمُلْكِ وَ الْكَرَامَةِ أُلْبِسَ حُلَلَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الدُّرِّ الْمَنْظُومِ فِی 

یُحَلَّوْنَ » فَةٍ مَنْسُوجَةً بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ اللُّؤْلُؤِ َو الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَحُلَّةَ حَرِیرٍ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ ضُرُوبٍ مُخْتَلِ

زَّ سَرِیرُهُ فَرَحاً فَإِذَا اسْتَقَرَّ لِوَلِیِّ اللَّهِ جَلَّ فَإِذَا جَلَسَ الْمُؤْمِنُ عَلَى سَرِیرِهِ اهْتَ   «وَ لُؤُْلؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِیرٌ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ 

الْوُصَفَاءِ وَ عَزَّ وَ جَلَّ إِیَّاهُ فَيَقُولُ لَهُ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِ مِنَ  وَ عَزَّ مَنَازِلُهُ فِی الْجِنَانِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمُوَکَّلُ بِجِنَانِهِ لِيُهَنِّئَهُ بِكَرَامَةِ اللَّهِ 

وَ زَوْجَتُهُ الْحَوْرَاءُ تَهَيَّأُ لَهُ فَاصْبِرْ لِوَلِیِّ اللَّهِ قَالَ فَتَخْرُجُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ الْحَوْرَاءُ   مَكَانَكَ فَإِنَّ وَلِیَّ اللَّهِ قَدِ اتَّكَأَ عَلَى أَرِیكَتِهِ   الْوَصَائِفِ 

مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ  وَ حَوْلَهَا وَصَائِفُهَا وَ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً مَنْسُوجَةً بِالْيَاقُوتِ وَ اللُّؤْلُؤِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ هِیَ مِنْ خَيْمَةٍ لَهَا تَمْشِی مُقْبِلَةً

لُّؤْلُؤِ شِرَاکُهُمَا یَاقُوتٌ أَحْمَُر فَإِذَا دَنَتْ مِنْ َوِلیِّ اللَّهِ فَهَمَّ وَ عَلَى رَأْسِهَا تَاجُ الْكَرَامَةِ وَ عَلَيْهَا نَعْلَانِ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَتَانِ بِالْيَاقُوتِ وَ ال

 ... أَنَا لَكَ وَ أَنْتَ لِی أَنْ یَقُومَ إِلَيْهَا شَوْقاً فَتَقُولُ لَهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا یَوْمَ تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ فَلَا تَقُم

 

 تدبر

راً مِنْ سُنْدُسٍ وَ هُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ یُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ یَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْأُولئِكَ لَ( »1

 «إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً
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کنيم. در این آیه اجر آنان کسانی که اهل ایمان و عمل صالح بودند فرمود که ما اجرشان را ضایع نمیدر آیه قبل در مورد 

 رفتنی نيست( توضيح داد:را در بهشت عدن )بهشتی ثابت و پابرجا که دیگر هيچ چيزي در آن از بين

 رودها از فرودستشان جاري است: آنها فوق رودها هستند؛ فوق هر تغييري؛

 دادند غرق در زیبایی خواهد بود؛شوند؛ دستانشان که با آن کار خوب انجام میندهایی از طال آراسته میببا دست

اي لطيف و دلچسب احاطه کرده که هاي سبزي از حریر و ابریشم بر تن کنند؛ سراسر وجودشان را سبزي و خرمیلباس

 شودچشمش روشن میاي از دیدن آنها برند و هم هر بينندههم خود از خویش لذت می

اند اند که بر همه امور مسلطاند و در عين حال به قدرتی دست یافتهاند؛ در کمال راحتی و آسودگیهایی تكيه زدهبر اریكه

 و بر همه چيز اشراف دارند؛

 بخش نيكویی.چه پاداش خوبی است و چه مكانت و منزل آسایش

 شناسینکته تخصصی انسان

کند نه براي دنيایش؛ چرا که در آنجاست که همه چيز از این رو، اساسا براي آخرتش کار می انسان مومن، عاقل است؛

 بيند.باقی است: انسان مومن هم دنبال خوشی و لذت و راحتی است، اما افق همه چيز را بسيار فراتر از دنيا می

 حکایت

 از یكی از بزرگان نقل شده است که گفته: 

ترینِ ترین و سختخواهد با ریاضت کشيدن به جایی برسد، بداند که جدياست و میاگر کسی دنبال سير و سلوك 

 هاي شرعی است )یعنی رعایت واجب و حرامی که خود خداوند در شریعتش معين فرموده(؛ زیراها، ریاضتریاضت

اي معين دارد: مثال ههاي صوفيانه و ...، مدت زمان ریاضت کشيدن محدود است )همواره یك دورهاوال در این ریاضت

 چهل روز یا ...(

 رسی؛ هایی در ظاهر میبينی و به کشف و کرامتو ثانيا شما نتيجه عملت را در دنيا می

 ولی در ریاضت شرعی، اوال زمانش نامحدود است؛ تا پایان عمر باید رعایت کنی؛

و معاد داشته باشی و اصال انتظار مقام خاصی ثانيا نتيجه عملت کامال به آخرت واگذار شده و باید ایمان واقعی به خدا 

 در دنيا نداشته باشی!

 

 ...«یُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ  ( »...2

است، و در قرآن کریم جمعا « أسوره»الجمع است؛ یعنی این کلمه، جمع جمع« أَساوِرَ »بيان شد: « نكات ترجمه»چنانكه در 

است « أسوره»است و همگی درباره بهشت؛ و تنها یكبار آن به صورت « أَساوِر»مورد آن به صورت بار به کار رفته که چهار  5

گوید پيامبر است ب: چرا این شخصی که میذَهَ مِنْ أَسْوِرَةٌ عَلَيْهِ أُلْقِیَ ال فَلَوْمندي در دنيا. )و آن هم درباره انتظار کافران در بهره

 (53زخرف/هایی از طال ندارد؟ دستبند
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خواهند ثروت کند که وقتی دنيامداران میها را کوچك میشاید بتوان نتيجه گرفت که دنياپرستی بقدري افق دید انسان

کنند؛ اما آنچه به ازاي این در بهشت به هر یك از بهشتيان داده را مطرح می« أسورة من ذهب»فراوان را مطرح کنند تعبير 

 است؛ «أسورة»و جمع « أساور»شود می

 و البته این گونه امور،

 (؛ 35؛ ق/لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فيها وَ لَدَیْنا مَزیدٌغير از آن است که هرچه دلشان بخواهد و بيش از آن برایشان مهياست )

 ؛ (17؛ سجده/فاَل تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍکند )هایی است که به مخيله کسی خطور نمیغير از پاداش

 (.72؛ توبه/وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرمندي از رضایت خداست که  از هر چيزي باالتر است )غير از  بهره

 

خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ ثِياباً أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ یُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ یَلْبَسُونَ ( »3

 «إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقاً

 «!حسنت مرتفقا»گاهِ واقعاً خوب است، بگذارد براي فرداي قيامت کسی که دنبال آسایش و آسایش

هاي نهایت، و کسب باالترین جایگاهت رساندن ظرفيت بیاي است براي به فعليدنيا جاي کار و تالش مدام است، عرصه

 ممكن در عالم؛

 هایی که دارد، محل آسایش است، نه، با این تزاحمات و درگيري

 نه، در این عمر کوتاه، فرصتی براي آسایش هست، و

 گاه خوبی است!نه، با امكاناتی که دارد، آسایش

 بهشتی که 

 وهم، دوره حضور در آن جاودان است؛ 

 نوازي دارد؛ واندازهاي دلهم چشم

 هم امكانات راحتی و لذت، فوق هر تصوري مهياست و کامال در اختيار انسان است؛

 چنين جایی است که نيكو آسایشگاهی است.

 

 «وَ یَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ ( »4

 برد و هم استبرق )حریر ضخيم(؟ چرا لباس سبز؟ چرا هم سندس )حریر نازك( را نام

الف. سبز از این جهت که زیباترین رنگهاست و در ایجاد انبساط خاطر بسيار موثر است؛ و حتی گفته شده است که 

افزاید؛ و هم سندس و هم استبرق را نام برد تا نشان دهد انواعی از حریرها با مداومت بر تماشاي سرسبزي بر قوت بينایی می

 (172، ص7)البحر المحيط، جمختلف در اختيار بهشتيان است هاي کارایی

هاي مِثالی برزخی است )بدنی متناسب با آن عالم( چرا که سبز، رنگی ميانه سفيد و سياه ب. لباس سبز رنگ کنایه از بدن

يديِ[ عالم اعلی )= عالم است؛ و آن بدن ها نه به ظلمانيتِ ]= سياهیِ[ این عالم )= عالم ماده( است و نه به نورانيتِ ]= سف
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و نازك و ضخيم بودن حریرها )که با دو تعبير سندس و استبرق بيان شده( کنایه از شدت و مرتاب لطافت ]و  تجرد تام(؛

 1(242، ص3تفسير الصافی، جتجرد[ آنهاست. )

 ج. ...

 نکته تخصصی تفسیری

و مفسران با توجه به ذوق و معرفت خود به  هاي ماورایی؛هاي بهشتی هم مصداق جسمانی دارد و هم مصداقنعمت

اند که با توجه به امكان استفاده از یك لفظ در معنا همه این معانی ممكن است مورد نظر مصادیق مختلف اینها اشاره کرده

 باشد؛ و درست بودن یكی، به هيچ عنوان دليل بر نادرستی دیگري نيست.

 

 

 بَيْنَهُما جَعَلْنا وَ  بِنَخْلٍ حَفَفْناهُما وَ أَعْنابٍ  مِنْ جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِما جَعَلْنا رَجُلَيْنِ مَثَالً هُمْلَ اضْرِبْ وَ  32( آيه18( سوره كهف )613

 15/9/1396   زَرْعاً

 ترجمه

تان[ شان دو باغ از ]انواع[ انگورها قرار دادیم و پيرامون آن دو را با ]درخو برایشان مثال بزن دو مردي را که براي یكی

 نخل پوشاندیم و ميان آن دو کشتزاري قرار دادیم؛

 میالد پیامبر اکرم ص و امام صادق ع مبارک باد

ها، ها، حضرت محمد بن عبداهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم؛ و سالله پاکش، امام زیباییميالد سراسر نورِ پيامبر خوبی

 مانان جهان مبارك بادحضرت جعفر بن محمد الصادق سالم اهلل عليه بر همه مسل

 ها یتو افالک یِبزرگ حِيتسب غرقِ   ها یتر از پاکنفست پاك يا یستيک

 ها یخاک نیو نور پراکنده بر ا ينور   ها یباک یتو ب رانِياَنَّ که ح اَشهَدُ

 و تو دستِ زهرا ديدستِ تو بوس یعالم  همه هست زهرا يا یعل يهانَفَس يا

 میکه با مرحمتش شانه شد ميزلف سر   میآمد و پروانه شد اتنهیآ نيششم

 میخانه شد نیخادم ا يِجعفر يِعهيش  میکه مردانه شد میراه نبود نیا مرد

 جلوه تفاخر کرده نیخداوند بر ا و   را کلماتش سخنش پر کرده آسمان

 2شاعر: حسن لطفی

                                                      
مركّبة من سواد و أقول: و كأن الثیاب الخضر كناية عن أبدانهم المثالیّة البرزخیّة المتوسّطة بین سواد هذا العالم و بیاض العالم األعلى فانّ الخضرة .  1

 بیاض و الرّقة و الغلظة كنايتان عن تفاوتهما في مراتب اللطافة.

 است: نیشعر چن كامل متن . 2
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 حدیث

شان دو باغ از ]انواع[ انگورها قرار دادیم و پيرامون آن و برایشان مثال بزن دو مردي را که براي یكی»ي ( در تاویل آیه1

اي دادند و از او ذرههایشان را میخوردنیدو را با ]درختان[ نخل پوشاندیم و ميان آن دو کشتزاري قرار دادیم؛ هر دو باغ ثمره

 ام صادق ع روایت شده است: از ام« شدفروگذار نمی

 آن دو، علی ع است و مردي دیگر.

                                                      
 اُفتاد يكسر يِسنگ يِكُنگره ناگهان  اُفتاد  يخبرت هست كه آن طاق معل

 اُفتاد يهست هُبَل خورد شد عُز خبرت   اُفتاد هوداي يهاهست ستون خبرت

 بر احمد و بر آلِ محمد صلوات يآ  اتیپُر شده از آب ح نیاست زم نيا خبر

 باغ جنان بردارد ياز منظره پرده   نفر آمده تا بارِ جهان بردارد كي

 كران تا به كران بانگِ اذان بردارد از   گران بردارد وقِيما  يِاز گُرد تاكه

 تَن همه با نامِ محمد آمد چهارده   آمد  امدیاز سمتِ خدا آنكه ن آخر

 تاب آمد يزد و بر هر دلِ ب يبرق عشق  بارشِ مهتاب آمد  نیشكست و به زم شب

 غزل ناب آمد  نيحافظ زدم و ا فالِ  كه در قاب آمد  ستیو ملكوت جبروت

 "آن سَروِ روان ما را بس يهيچمن سا نيز  زِ گلستان جهان ما را بس يگلعُزار"

 عادت دارد دنشيابر به بار نيا فقط  دارد رتیمعجزه ح نيا دنِيبده د حق

 رددا امتیق هيو در سا ستیاش ن هيسا   چه حرارت دارد ايگرم خدا نفسش

 است نيا دریروز و شبِ حضرت ح يقبله   است نيا مبریپ دیسيرا بنو ایانب

 ها يتو افالك يِبزرگ حِیتسب غرقِ   ها يتر از پاكنفست پاك يا يستیك

 ها يخاك نيو نور پراكنده بر ا ينور   ها يباك يتو ب رانِیاَنَّ كه ح اَشهَدُ

 و تو دستِ زهرا دیدستِ تو بوس يعالم  همه هست زهرا يا يعل يهانَفَس يا

  يرشته قنات از عرفات آورد زدهیس   يآورد اتیو انوارِ ح يدیدرخش تو

  يمرتبه بانگِ صلوات آورد زدهیس   يجوشان نجات آورد يچشمه زدهیس

 ديآيعَلَم چهاردهم م تيدُعا با   ديآيهمه خُم م نيات از اباده نيآخر

 ميكه با مرحمتش شانه شد میزلف سر   ميآمد و پروانه شد اتنهيآ نیششم

 ميخانه شد نيخادم ا يِجعفر يِعهیش   ميكه مردانه شد ميراه نبود نيا مرد

 جلوه تفاخر كرده نيخداوند بر ا و   را كلماتش سخنش پر كرده آسمان

 دور و برت شهر منافق دارد چقدر  دارد قيدشت شقا نياز عطر تو ا گرچه

 تو صحبت صادق دارد ييزهرا دلِ  كه فقط چند تن عاشق دارد يبيغر چه

 ييآيم يعل دارِيهر صبح به د سر    ييآيم يو به شور ازل يریبش تو

 آقا امتیو ق يخانه تو هست كي پشت   آقا  امتیشهر پ نيدر ا دهیچیپ باز

 سالم است فقط تكه كالمت آقا و  صبح تو شد عرض سالمت آقا  عادت

 بر احمد و بر آل محمد صلوات باز  پُر عطر و بركات يسالم ميتو دار از
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 287ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 نَصْرٍ  أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ عَامِرٍ  بْنُ  الْحُسَيْنُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ  ذَکَرَهُ مَا

 لِأَحَدِهِما جَعَلْنا رَجُلَيْنِ مَثَلًا لَهُمْ اضْرِبْ وَ » جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ عَوْفٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبَانِ عَنْ

  «شَيْئاً  مِنْهُ تَظْلِمْ لَمْ وَ أُکُلَها آتَتْ الْجَنَّتَيْنِ کِلْتَا زَرْعاً بَيْنَهُما جَعَلْنا وَ بِنَخْلٍ حَفَفْناهُما وَ أَعْنابٍ مِنْ جَنَّتَيْنِ

 1.آخَرُ رَجُلٌ وَ عَلِیٌّ هُمَا قَالَ

 

                                                      
 اند:. مرحوم استرآبادي بعد از اينكه بر تاويلي بودن اين حديث تاكید كرده، در توضیح آن گفته 1

 علي حال أن ذلك بیان و مُنْتَصِرا  قوله إلى بهما المتعلقة اآليات نذكر لم إن و الرجلین هذين حال بیان إلى يحتاج هو و ظاهر غیر التأويل هذا معنى

 هما و جَنَّتَیْنِ  لِأَحَدِهِما جَعَلْنا تعالى فقوله فیهما المثل هذا مَثَل ا لَهُمْ اضْرِبْ وَ تعالى اهلل قال عدوه هو و اآلخر الرجل عن البحث أما و بیان إلى يحتاج ال ع

 الذي هو ألنه له الجنتین جعل إنما و الكافر جنة و المؤمن سجن الدنیا و كافر ألنه وفاته بعد له للتابعین األخرى و  حیاته في له منهما فجنة الدنیا عن عبارة

 ألتباعه و له استوثقت الدنیا أن ذلك معنى و الدنیا هي الجنة جعلنا إذا المجاز سبیل على ذلك و أثمارها أخرج و أنهارها أجرى و أشجارها غرس و أنشأها

 دَخَلَ وَ أعوانا و عشیرة أي نَفَرا  أَعَزُّ وَ سلطانا و دنیا أي مال ا مِنْكَ أَكْثَرُ َأنَا ع علي هو و لِصاحِبِهِ  الجنة صاحب أي فَقالَ  تعالى قال ثم حین حتى بها لیتمتعوا

 و جنته أي أََبدا  هذِهِ تَبِیدَ أَنْ أَظُنُّ ما قالَ حتى ذلك يكفه لم و فعله و بقوله لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ هُوَ وَ إلیها ركن و بها ابتهج و فیها انغمر و دنیاه في دخل أي جَنَّتَهُ 

 لَهُ  قالَ  مُنْقَلَبا  جنته من أي مِنْها خَیْرا  لَأَجِدَنَّ اهلل إلى مردا أنتم تزعمون كما رَبِّي إِلى رُدِدْتُ لَئِنْ  وَ قائِمَة  السَّاعَةَ أَظُنُّ ما وَ فقال اعتقاده عن كشف ثم دنیاه

 هو أقول أنا فإني بربك أنت كفرت إن أنك ذلك معنى رَبِّي اللَّهُ هُوَ لكِنَّا رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ  مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي كَفَرْتَ أَ ع علي هو و صاحِبُهُ 

 أموري جمیع في كان اللَّهُ  شاءَ ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ  إِذْ ال لَوْ  وَ له فقال قاله لو أولى كان ما على دله ثم أَحَدا  بِرَبِّي أُشْرِكُ ال وَ رازقي و خالقي و ربي اهلل

 يُؤْتِیَنِ أَنْ رَبِّي فَعَسى ذلك مع و اهلل إلى محتاجا فقیرا أي وَلَدا  وَ مال ا مِنْكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنِ إِنْ له فقال نفسه إلى القول رجع ع إنه ثم بِاللَّهِ  إِلَّا علیها لي قُوَّةَ ال و

 على أي عَلَیْها يُرْسِلَ  وَ رضوانا اهلل من و جنانا و شفاعة و حكما اآلخرة في و سلطانا و ملكا و دولة القائم ولدي بقیام الدنیا في دنیاك و جَنَّتِكَ  مِنْ خَیْرا 

 وَ  علیها الماشي يزلق أي زَلَقا   فیها نبات ال أرضا أي صَعِیدا   فَتُصْبِحَ فیمحقها القائم سیوف من سیفا أو فتحرقها نیرانا و عذابا أي السَّماءِ مِنَ حُسْبانا  جنتك

 دينه من فِیها أَنْفَقَ ما عَلى كَفَّیْهِ يُقَلِّبُ فَأَصْبَحَ سلطانه و دنیاه ذهبت يعني جنته أثمرتها التي بِثَمَرِهِ  أُحِیطَ

 ما وَ اللَّهِ  دُونِ مِنْ يَنْصُرُونَهُ  عشیرة ال و فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ  لَمْ  وَ  أَحَدا  بِرَبِّي أُشْرِكْ لَمْ لَیْتَنِي يا يَقُولُ وَ عُرُوشِها عَلى خاوِيَةٌ هِيَ وَ عشیرته و آخرته و دنیاه و

 .مُنْتَصِرا  كانَ

 من اآلخرة و الدنیا في الوالية ع لعلي فإن الشیطان من والية و دولة الدنیا في له كان إن و بأنه عدوه حال و ع علي حال أبان لما سبحانه إنه ثم

 ع علي والية أنها ورد الْحَقِ لِلَّهِ الْواَليَةُ هُنالِكَ تعالى قوله ذلك و ثابتة الرحمن والية و ذاهبة الشیطان والية و الرحمن

 عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَضْرَمِيِّ جَعْفَرٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ هَمَّامٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ مَا هُوَ وَ

 .ع عَلِيٍّ وَلَايَةُ هِيَ قَالَ عُقْبا  خَیْرٌ وَ ثَوابا  خَیْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَاليَةُ هُنالِكَ تَعَالَى قَوْلُهُ لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي

 على السالم و الصالة و المنة و الفضل ذلك على فلله الجنة علیه اهلل حرم الذي الجنة صاحب عدوه والية من عاقبة أي عُقْبا  خَیْرٌ وَ ثَوابا  خَیْرٌ هُوَ

 .أجمعین الناس و الجنة من أعدائهم على العذاب و اللعنة و الطیبین آله و محمد

 عَبْدِ  َعنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أُورَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ اللَّهُ رَحِمَهُ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ الشَّیْخُ رَوَاهُ مَا يُؤَيِّدُهُ وَ

 ائلفض في الظاهرة اآليات تأويل) . ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ وَلَايَةُ فَقَالَ الْحَقِ  لِلَّهِ الْوَاليَةُ هُنالِكَ تَعَالَى قَوْلِهِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ كَثِیرٍ بْنِ  الرَّحْمَنِ

 (289-287ص الطاهرة، العترة
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 آن، دري از حرص را باز کرد.اي دري از امر دنيا را باز نكرد، مگر اینكه بر او همانند خداوند براي بنده

 319ص ،2ج الكافی،

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

 .مِثْلَهُ الْحِرْصِ مِنَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَتَحَ إِلَّا الدُّنْيَا أَمْرِ مِنْ بَاباً عَبْدٍ عَلَى اللَّهُ فَتَحَ مَا

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 اش با دنيا زیاد شود، هنگام جدایی از آن حسرتش شدیدتر خواهد بود.کسی که اختالط و آميختگی

 319ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ  قُرْطٍ بْنِ حَفْصِ عَنْ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ یُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 .فِرَاقِهَا عِنْدَ لِحَسْرَتِهِ أَشَدَّ کَانَ بِالدُّنْيَا اشْتِبَاکُهُ کَثُرَ مَنْ

 تدبر

 «زَرْعاً  بَيْنَهُما جَعَلْنا وَ بِنَخْلٍ حَفَفْناهُما وَ أَعْنابٍ مِنْ جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِما جَعَلْنا رَجُلَيْنِ مَثَالً لَهُمْ اضْرِبْ وَ( »1

حكایت دو نفر را مطرح  44هاي زمين که عامل امتحان انسانها بود. از این آیه تا آیهاي شد به زینتاوایل این سوره اشاره

دارد و برمیهاي زمين، صاحب باغات و امكاناتی بوده، ولی سر به طغيان و انكار معاد کند که یكی از اینها در این زینتمی

 (308، ص13کند. )الميزان، جدیگري که عِدّه و عُدّه کمتري داشته، او را بر این کار مواخذه می

سازي کند که چگونه این کند؛ ظاهرا براي این که مقدمهاي به گستره اموال آن فرد طغيانگر میدر این آیه و آیه بعد اشاره

هاي دنيوي آنها را از یاد خدا و ور شدن در زینتو هشداري دهد به کسانی که غوطهاموال فراوان زمينه طغيان او را مهيا کرد؛ 

 (308، ص13اند! )الميزان، جمرگ غافل کرده، که بدانند که چه اندازه در توهم

هاي دنيوي نصيبش شود، زمينه زمين خوردنش مندي بيشتري از زینتو ظاهرا هشداري است به اینكه هرکه امكان بهره

 (3( و حسرتش هنگام از دست دادن آن شدیدتر )حدیث2شود )حدیثمی بيشتر

 

 «زَرْعاً بَيْنَهُما جَعَلْنا وَ  بِنَخْلٍ حَفَفْناهُما وَ أَعْنابٍ مِنْ جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِما جَعَلْنا( »2

که این مَثَل، یك واقعه دهد نوع توصيفی که قرآن از دارایی یكی از این دو فردي که در این مَثَل بيان کرده نشان می

(؛ و در بين مفسران درباره اینكه این دو نفر چه کسانی 308، ص13تاریخی بوده است، نه صرفا یك حكایت تمثيلی )الميزان، ج

 اند اقوال متعددي مطرح شده است: بوده

( و مرحوم طبرسی هم 36ص ،2ج القمی، فقيرش دانسته )تفسير علی ابراهيم قمی این را حكایت مردي پولدار و همسایه

 (؛ اما اقوال دیگري هم گفته شده مانند اینكه:722ص ،6ج البيان، همين را ترجيح داده است )مجمع

 ؛ (722ص ،6ج البيان، اند )ابن عباس، به نقل مجمعاسرائيل بودهاینها دو فرزند یكی از پادشاهان بنی
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اموالی بدانها به ارث رسيده بود و فرد مومن چون اهل صدقه دادن بود اینها دو برادر بودند یكی مومن و دیگري کافر، که 

 (؛173ص ،7ج المحيط، اموالش کمتر از دیگري شده بود )البحر

سوره صافات حكایت وضعيت آنان در بهشت  57-51اند که در آیات اند که اینها همان کسانیو حتی برخی احتمال داده

 1(317ص ،7ج المحيط، البحر قلو جهنم مطرح شده است )مقاتل، به ن

 

 «زَرْعاً بَيْنَهُما جَعَلْنا وَ  بِنَخْلٍ حَفَفْناهُما وَ أَعْنابٍ مِنْ جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِما جَعَلْنا( »3

کند: دو باغ از ]انواع[ انگورها خواهد گستره اموال آن کسی را که طغيان کرد مطرح کند به این مدل اشاره میچرا وقتی می

 رختان خرما آنها را احاطه کرده و بين دو باغ کشتزار و زراعت دارد؟که د

خواهد اشاره کند که او نهایت تدبير را براي سوددهی و ضرر ندیدن انجام الف. شاید خداوند با بيان مدل کِشت وي، می

 داده بود:

است؛ انگور گياهی چند  زراعت و مزرعه، کاشت، داشت و برداشتِ محصوالتش در طی چند ماه و حداکثر یك سال

مدت و درازمدت در نظر گرفته مدت و ميانساله است و نخل درختی با دوام؛ در چنين تنوع کِشتی، هر سه نوع بازدهی کوتاه

رساند. به عالوه که هم انگور و هم خرما از محصوالتی هستند که شده و چنين طرحی احتمال ورشكستگی را به حداقل می

 حو فوري و تازه قابل استفاده است؛ و هم به نحو طوالنی مدت؛ و تقریبا ضایعات آنها نزدیك به صفر است. ثمراتشان هم به ن

 ب. ... 

 

 

                                                      
 . ابوحیان برخي از اقوال را چنین مطرح كرده است: 1

 من اخوان: قیل و. مؤمنا كان األسود بن اللّه عبد سلمة أبي و كافرا، كان و يالیل عبد بن األسود عبد بن األسود مخزوم بني من أخوين في نزلت قیل

 في الصافات في المذكور هو و تملیخا اسمه: مقاتل قال و. عباس ابن قول في المؤمن هو و يهوذا و قطفیر، اسمه: قیل و الكافر هو و فرطوس إسرائیل بني

 بزينة اشتغل و اآلخر كفر و اللّه سبیل في ماله أحدهما أنفق إسرائیل بني من ملك ابنا أنهما عباس ابن عن و« 1» قَرِينٌ لِي كانَ إِنِّي مِنْهُمْ قائِلٌ قالَ قوله

 أنهما روي و. ماال كسبا حدادين كانا أنهما روي و. فاقتسماها آالف ستة كافر مال في اشتركا إسرائیل بني من رجالن أنهما مكي عن و. ماله تنمیة و الدنیا

 في أرضا المؤمن اشترى و بألف، متاعا و خدما اشترى و بألف امرأة تزوج و بألف دار بنى و بألف أرضا الكافر فاشترى دينار، آالف ثمانیة أبیهما من ورثا

 فمر طريقه على ألخیه فجلس حاجة أصابته ثم به، فتصدق بألف المخلدين الولدان اشترى و به، فتصدق للحور صداقا ألفا جعل و به، فتصدق بألف الجنة

 ...بماله التصدق على وبخه و فطرده له فتعرض حشمه في

 و اآلخر من نصیبه أحدهما فباع األخوين، كانتا و الجنتین هاتین كانت تنیس بحیرة أن البالد عجائب في كتابه في الكاتب القاسم بن إبراهیم ذكر و

 .اآلية بهذه عنى إياهما و لیلة في اللّه فغرقها: قال المحاورة هذه بینهما جرت و اآلخر، عیره حتى اللّه طاعة في أنفقه
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 16/9/1396        نَهَراً خاِللَهُما فَجَّرْنا وَ شَيْئاً مِنْهُ تَظْلِمْ لَمْ وَ أُکُلَها آتَتْ الْجَنَّتَيْنِ کِلْتَا  33( آيه18( سوره كهف )614 

 ترجمه

 اي جوشاندیم.گذاشت و در خالل آن دو جشمهداد و از آن چيزي کم نمیهایش میهر دو باغ خوردنی

 نکات ترجمه

 «کِلْتَا»

اي براي کلمه«( کِلتا»)و مونث آن: « کِال»دانيم که در زبان عربی، عالوه بر مفرد و جمع، حالت مثنی وجود دارد. کلمه می

کند که چون در رود( را در مورد تثنيه ایجاد میهر، همه؛ که براي جمع به کار می« )= کل»ناي که شبيه مع 1حالت تثنيه است

ترجمه « هر دو»شود و به صورت بيان می« دو»با عدد « هر»زبان فارسی لفظ مستقلی براي تثنيه نداریم غالبا با ترکيبی از کلمه 

 شود؛ می

، که اگر مبتدا «کل»باشد؛ و باز همانند ويِ کلمه بعد از آن، مضاف اليه می، نقش نح«کل»در مورد این کلمه، همانند کلمه 

( ، خبِر 87؛ نمل/داخِرین أَتَوْهُ کُلٌّ)« جمع»( و هم 13؛ اسراء/أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ  کُلَّ وَباشد )« مفرد»تواند واقع شود، خبر آن هم می

 آید.به صورت تثنيه، و اغلب، به صوت مفرد میتواند مفرد باشد و هم نيز به لحاظ نحوي هم می« کال»

شود که به همان حالت همچنين اگر مضاف اليه آن، اسم ظاهر باشد، اعراب آن، شبيه إعرابِ الف مقصوره اصلی کلمه می

ت نصب و آن در حال« الفِ »شود؛ یعنی ماند؛ اما وقتی مضاف اليه آن ضمير باشد، همانند اعرابِ کلمه مثنی، اعراب میباقی می

 ،5ج بيانه، و القرآن إعراب؛ 726ص القرآن، ألفاظ مفردات. )؛ بكِلَيْهِمَا( مررت و کِلَيْهِمَا، رأیتشود )تبدیل می« ي»جر به 

 (611ص

( 23)اسراء/« االُهمکِ أَوْ أَحَدُهُما الْكِبَرَ عِنْدَكَ یَبْلُغَنَّ إِمَّا»یكبار به صورت مذکر:  بار آمده است: 2این کلمه در قرآن کریم تنها 

 (33)کهف/« أُکُلَها آتَتْ الْجَنَّتَيْنِ کِلْتَا»و یكبار هم به صورت مونث در همين آیه 

 اختالف قرائت

تواند مونث مجازي است هم می« جنة»ثبت شده )چون « الْجَنَّتَيْنِ آتت کِلَا»مسعود به صورت در مصحف ابن« الْجَنَّتَيْنِ  کِلْتَا»

 المحيط، نقل کرده است. )البحر«« الْجَنَّتَيْنِ آتی أکله کُلُّ»مسعود را به صورت و هم مونث(، و فراء قرائت ابن مذکر قلمداد شود

 2(174ص ،7ج

                                                      
 (112ص ،10ج الكريم، القرآن كلمات في التحقیق) دانندمي عبري زبان از شده وارد كلمات از را كلمه اين برخي.  1

 مؤنث، ضمیر ألنه فأنث آتَتْ قرأ ثم مجازي، الجنتین تأنیث ألن التذكیر بصیغة أتى الجنتین، كال اللّه عبد مصحف في و الْجَنَّتَیْنِ كِلْتَا الجمهور قرأ . و 2

 . كل على الضمیر فأعاد انتهى أكله آتى الجنتین كل: مسعود ابن قراءة في الفراء قال و. أشرقت و الشمس طلع قولهم نظیر فصار

 شربهما أن تعالى اللّه أعلم كله فیه التفجر فكان يمتد النهر ألن واحد نهر هو و فَجَّرْنا وَ شدد إنما: الفراء قال و. الجیم بتشديد فَجَّرْنا وَ الجمهور قرأ و

 في التشديد و القمر، سورة في األعمش قرأ كذا و الجیم بتخفیف عمر بن عیسى و يعقوب و سالم و األعمش قرأ و. الشرب أغزر هو و واحد نهر من كان

  «عُیُونا » لقوله أظهر القمر سورة
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 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

 چه بسيار کسی که به خاطر نعمتی که خداوند به او عطا فرموده، مغرور شده... 

 128ص ،8ج؛ 452ص ،2ج الكافی،

: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ غِيَاثٍ بْنِ حَفْصِ  عَنْ  الْمِنْقَرِيِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ  أَبِيهِ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ 

 1... عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ قَدْ بِمَا مَغْرُورٍ مِنْ کَمْ

 

 صادق ع روایت شده است:( از امام 2

 کسی که دلش به دنيا بياویزد دلش به سه خصلت گرفتار آید: 

 همّ و غمی که تمام نشود؛ آرزویی که برآورده نگردد؛ و اميدي که بدان نرسد.

 319ص ،2ج الكافی،

 یَقُولُ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ  یَعْفُورٍ أَبِی ابْنِ عَنِ الْعَبْدِيِّ الْعَزِیزِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ  أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ 

 .یُنَالُ لَا رَجَاءٍ وَ یُدْرَكُ لَا أَمَلٍ وَ یَفْنَى لَا هَمٍّ خِصَالٍ بِثَلَاثِ قَلْبُهُ تَعَلَّقَ بِالدُّنْيَا قَلْبُهُ تَعَلَّقَ مَنْ

 تدبر

 «نَهَراً خاِللَهُما فَجَّرْنا وَ شَيْئاً مِنْهُ تَظْلِمْ لَمْ وَ  أُکُلَها آتَتْ الْجَنَّتَيْنِ کِلْتَا( »1

کند که چقدر خداوند در نعمت دادن به وي سنگ در این آیه، در ادامه آیه قبل، گستره اموال آن فرد طغيانگر را مطرح می

 تمام گذاشته است:

 أُکُلَها(؛ دو باغی که به او داده، اوال ثمر دارد )آتَتْ

محصول، هيچگاه دچار نقصان سال کمها که یك سال پرمحصول است و یكثانيا دائما پرثمر است؛ و برخالف اغلب باغ

 شود؛ ونمی

اي در قبال مهمترین دغدغه صاحبان زراعت )یعنی کمبود و عدم دسترسی ثالثا خودش چشمه دارد و صاحب آن نگرانی

 2(76ص ،8ج الدقائق، کنزبه آب( ندارد. )

 

 «نَهَراً خاِللَهُما فَجَّرْنا وَ شَيْئاً مِنْهُ تَظْلِمْ لَمْ وَ  أُکُلَها آتَتْ الْجَنَّتَيْنِ کِلْتَا( »2

                                                      
 .الهاء بسكون سلیمان بن طلحة و غزوان بن الفیاض و السمال أبو قرأ و. الهاء بفتح نَهَرا  الجمهور قرأ و
 .عَلَیْهِ النَّاسِ بِثَنَاءِ مَفْتُونٍ مِنْ كَمْ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ بِسَتْرِ مُسْتَدْرَجٍ مِنْ كَمْ وَ.  1

 لیدوم: نَهَرا  خاِللَهُما فَجَّرْنا وَ  ...غالبا عام في تنقص و عام في تتمّ  الثّمار فإنّ البساتین، سائر في يعهد: شَیْئا . أكلها من تنقص لم و: مِنْهُ تَظْلِمْ  لَمْ  . وَ  2

 .بهاؤهما يزيد و األصل فإنّه شربهما،
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هاي جاودانی )جنات عدن( براي مومنان سخن گفت که نهرها از فرودستشان جاري است و همه امكانات از باغ 31در آیه

ها، بلكه از دو باغ پرثمر در دنيا سخن گفت که در خالل آن دو نهري جاري شد. صاحبان در آن مهياست. در این آیه، نه از باغ

نظيرش برایشان جاویدان ماند و صاحب این دو باغ اند که آن همه باغ و امكانات بیهاي بهشتی، چنان ظرفيتی پيدا کردهباغ

 ظرفيت بود که خداوند همان دو باغش را نابود کرد.چنان کم

بسا صاحبش را بشدت زمين بزند؛ همان نعمت، آن هم چندین اص، در دنيا، مایه ابتال و امتحان است و چهیك نعمت خ

 زند، بلكه همواره مایه خوشی اوست.اي به صاحبش نمیتنها هيچ ضربهبرابرش، در آخرت، پاداش است و نه

 

 «نَهَراً خاِللَهُما فَجَّرْنا ...زَرْعاً  بَيْنَهُما جَعَلْنا وَ بِنَخْلٍ حَفَفْناهُما...  جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِما جَعَلْنا( »3

دهد، بلكه عوامل به ثمر رسيدن آن )آبی که تنها خداوند است که مال و اموال )در این آیه: باغ و نخل و زراعت( را مینه

 کند.باید داده شود( را هم او تامين می

 فهميم که:اگر این را جدي بگيریم، می

« آورد[ خداست، نه انسان.حقيقی ]یعنی آن کس که تنها اوست که ثمره هر چيزي را از دل آن چيز بيرون می کشاورز»

 (169، ص7)تفسير نور، ج

 آیا کسی که این را باور کند، آیا ممكن است با دریافت نعمت، مغرور شود؟

 نظر کنيم.( در خداشناسی خود تجدید 1شویم )حدیثها مغرور میپس اگر با دریافت نعمت

 

 

 17/9/1396   نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا یُحاوِرُهُ هُوَ وَ لِصاحِبِهِ فَقالَ ثَمَرٌ لَهُ کانَ وَ  34( آيه18( سوره كهف )615

 ترجمه

بيشتر، و به اتش برقرار بود[ ؛ پس به همنشين خود، ضمن صحبت، گفت: من از تو ثروتم اي بود ]= ثمرو برایش ثمره

 لحاظ نفر ]= عشيره و خَدَم و حَشَم[ عزیزترم.

 نکات ترجمه

 «ثَمَر »

 ،1ج اللغة، المقایيس عجمدر اصل به معناي هر چيزي است که از چيز دیگري زاده شود و به دست آید )م« ثمر»ماده »

( 25؛ بقره/رِزْقاً  ثَمَرَةٍ مِنْ مِنْها رُزِقُوا)« ثمرة»ن  اند که واحد آدانسته« ميوه، بار درخت»را به معناي « ثَمَر»(. برخی کلمه 388ص

است و تدریجا در مورد هر نفعی که از چيزي به دست « ثِمار»(، و 22؛ بقره/رِزْقاً الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ أَخْرَجَ)فَ« ثمرات»و جمع آن 

 القرآن، ألفاظ رود. )مفردات.( هم به کار میآید اطالق شده است، چنانكه حتی در امور معنوي )ثمره علم، ثمره ایمان و ..

 (176ص
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دهد و برخی آن را کنایه از مال و اموالی که سود می« ثِمار»و برخی آن را جمعِ « ثِمار»را همان « ثَمَر»البته برخی کلمه  

اند. هرچند در دانسته( 143ص ،10ج اللغة، فی المحيط)« مال فراوان»( ویا اساساً به معناي 176ص القرآن، ألفاظ )مفردات

رَ؛ أَثْمَ إِذا ثَمَرِهِ مِنْ کُلُوا ن ...الرُّمَّا وَ الزَّیْتُونَ وَ أُکُلُهُ مُخْتَلِفاً الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ وَ» برخی موارد قطعا به همين معناي ميوه است:

 هم به معناي ميوه دادن و به بار نشستن است.« أثمَرَ»( و 141انعام/

 بار به کار رفته است. 24رآن کریم در مجموع این ماده در ق

 اختالف قرائت

تر است( و نيز قرائت ابوجعفر و یعقوب )از قراء عشره( این کلمه در قرائت عاصم )از قراء کوفه، که االن در ميان ما رایج

قرائت  «ثَمَرٌ»ه صورت محيصن و سهل و جابر بن یزید و حجاج و ابوحاتم )از قرائات شاذه( بو قرائت حسن و یزیدي و ابن

 شده است.

عامر( و بقيه قراء کوفه )حمزه و کسائی( )از قرائات سبع( و نيز در قرائت اهل مدینه )نافع( و مكه )ابن کثير( و شام )ابن

 )جمعِ ثِمار( قرائت شده است. «رٌثُمُ»عباس و مجاهد و عده دیگري از قرائات شاذ مدینه به صورت در قرائت ابن

)از باب تخفيف در تلفظ، « ثُمْرٌ»به صورت  در قرائت اهل بصره )ابوعمرو( و اعمش و ابورجاء )از قرائات شاذه(همچنين 

 قرائت شده است.«( بدنه و بُدن»شبيه « ثمره»یا جمع خاصی از 

ترتيب قرائت نموده،  هم به همان بِثَمَرِهِ( أُحيطَ) 42را هر طور قرائت کرده در آیه « ثمر»الزم به ذکر است هرکس در اینجا 

 «(بثُمُره»قرائت کرده اما در دومی « ثَمَر»یعقوب، که در اولی  از رویس روایتغير از 

 (298-297؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص1752ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7211ص ،6ج البيان، )مجمع

 

 «صاحبه»

                                                      
 و الثاء بضم عمرو أبو قرأ و األول في رويس وافق و بالفتح الموضعین في بثمره أحیط و ثمر له كان و سهل و يعقوب و عاصم و جعفر أبو قرأ.  1

 الحرفین في المیم و الثاء بضم الباقون و الموضعین في المیم سكون
 و. ثمار جمع المیم و الثاء بضم بثمره و ثُمُرٌ: المدينة قراء جماعة و نافع و كثیر ابن و الكسائي و حمزة و عامر ابن و مجاهد و عباس ابن قرأ . و 2

 و عاصم و الحجاج و زيد بن جابر و الحسن و جعفر أبو قرأ و. بدن و كبدنة ثمرة جمع أو تخفیفا فیهما المیم بإسكان عمرو أبو و رجاء أبو و األعمش قرأ

 را مطلب اينجا ظاهرا. ]بالضم قرأ فیمن بفتحهما بثَمَره و بضمهما ثُمُرٌ يعقوب عن رويس قرأ و. فیهما المیم و الثاء بفتح عنه رويس عن يعقوب و حاتم أبو

 [كرده قرائت بضمهما را «بثمره» و گفت قبل جمله در خودش چنانكه گفته بفتحهما را ثمر وي يعني گفته، بالعكس

 :النابغة قال و. ذلك غیر و الحیوان و الذهب من المال جمیع الثمر قتادة و عباس ابن قال

 ولد من و مال من أثمروا ما و             كلهم األقوام لك فداء مهال         

 أنه المعنى هذا فعلى المال، الثمر: العالء بن عمرو أبو قال و. الثمر فیها األصول هي: زيد ابن قال و. خاصة الفضة و الذهب بها يراد: مجاهد قال و 

 و. الشجر حمل به يعني أنه إشكال فال بالفتح قرأ من أما و. الجنتین عمارة من متمكنا فكان غیرهما، و الفضة و الذهب من كثیرة أموال الجنتین إلى له كانت

 .تفسیرا يجعل أن ينبغي و «كثیرا ثمرا آتیناه و» أبيّ مصحف في و المیم، سكون و الثاء بفتح ثَمرٌ رواية في رجاء أبو قرأ
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)جمع « صاحب»بر نزدیك هم قرار گرفتن و مقارن همدیگر شدن؛ و در اصل داللت دارد « صحب»شد که ماده قبال بيان 

شود که این همراهی شود و البته در عرف غالبا در مواردي اطالق میآن: اصحاب( به هر مالزم و همنشين و همراهی گفته می

در این است که در « قرین»با « صاحب»شود؛ و تفاوت زیاد باشد و از همين جهت به مالك یك چيز هم صاحب آن گفته می

 .مفهوم مصاحبت، یك رابطه متقابل وجود دارد اما در قرین لزوما چنين چيزي وجود ندارد

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

 

 «أَعَزُّ»

 که است شخص در حالتی «عزت» و باشدمی غلبه و قهر و قوت و شدت معناي به در اصل «عزز» قبال بيان شد که ماده

 و البته شود؛نمی مغلوب هيچگاه و است غالب همواره که کسی یعنی «عزیز» بنابراین شود؛ واقع مغلوب که شودمی آن از مانع

 .شودمی گفته عزیز است، دشوار و سخت آن به[ غلبه]=  دسترسی چون است، نایاب که هم چيزي به

 است به معناي عزیزتر یا عزیزترین.« عزیز»افعل تفضيل از « أعز»

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

 

 «نَفَراً»

( و رانده شدن 459ص ،5ج اللغة، المقایيس تباعدٍ؛ معجم و )تجافٍ« از جا کندن و دور شدن»در اصل به معناي « نفر»ماده 

( و در یك کالم، سير و حرکتی 817ص القرآن، ألفاظ مفرداتء؛ الشی إلى و ءِالشی عن از چيزي ویا به سوي چيزي  )االنْزِعَاجُ

(؛ 195ص ،12ج الكریم، القرآن کلمات فی ؛ التحقيقانزعاج و کراهة مع حرکة و سيراست که با کراهت و فشار همراه باشد )

 یُعَذِّبْكُمْ  تَنْفِرُوا إِلَّا ... اللَّهِ  سَبِيلِ فِی انْفِرُوا لَكُمُ قِيلَ إِذا لَكُمْ ما که در قرآن کریم مكرر در مورد حرکت کردن به سوي جهاد )مثال:

 ( به کار رفته است.41و  39و  38؛ توبه/ثِقالًا وَ خِفافاً انْفِرُوا...  أَلِيماً عَذاباً

 جاءَهُمْ فَلَمَّا]که در زبان فارسی هم رایج است[ و فاصله گرفتن از روي ناراحتی است )« نفرت»به معناي « نُفُور»و « نِفار»

 (42/فاطر نُفُوراً؛ إِلَّا زادَهُمْ ما رٌنَذی

 (817ص القرآن، ألفاظ فردات( )م50/مُسْتَنْفِرَةٌ؛ مدثر حُمُرٌ رميدن[ است )کَأَنَّهُمْ« ] = به حالت نفار درآمدن»هم « اسْتِنْفَار»و 

 وَ  بَنِينَ وَ بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناکُمْ وَ»شود و در آیه و حرکت از روي اکراه و اجبار واداشته می« نفر»کسی است که به « نفير»

 الكریم، القرآن کلمات فی شود )التحقيقاي است که در جهاد حاضر می( به معناي نيروي رزمی6)اسراء/« نَفِيراً  أَکْثَرَ جَعَلْناکُمْ

 (195ص ،12ج

شود؛ و اگر بيش از ده تن ي است که مفرد ندارد و به معناي گروهی که بين سه تا ده نفر باشند گفته می«اسم جمع« »نَفَر»

تا ده ( ]الزم به ذکر است که در زبان عربی معدود اعداد سه 268ص ،8ج العين، کتابرود )به کار نمی« نفر»باشند، دیگر تعبير 

شود که کلمه است، معلوم می« جالر عشرة هؤالء»که به معناي « نفر عشرة هؤالء»گویند آید؛ پس وقتی میبه صورت جمع می

 ([ 1)جن/« فَقالُوا الْجِنِّ مِنَ  نَفَرٌ اسْتَمَعَ»نفر، برخالف آنچه در فارسی رایج است، کلمه جمع است نه مفرد: مثال 

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
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)حرکت « نَفر»اند این تعداد مردانی است که امكان اش گفتهمعنا دانسته و درباره وجه تسميها همر« نَفِير» و «نَفَر»برخی 

هاي اند که این واژه اساساً در مورد گروهتوضيح داده «نَفَر»( و دیگران هم درباره 817ص القرآن، ألفاظ جهادي( دارند )مفردات

شدند و تدریجا در مورد هر گروهی که چنين تعدادي باشد به کار جنگ میرفت که عازم ميدان اي به کار میسه تا ده نفري

در خصوص سه تا ده نفري است « رهط»نزدیك است و تفاوت این دو آن است که « رهط»رفت؛ و این کلمه بسيار به کلمه 

 (275-274ص اللغة، فی الفروقکه اصل و نسب واحدي داشته باشند ]خویشاوند نسبی باشند[ )

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 18و مشتقات آن جمعاً « فرن»ماده 

 

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

 کند.رو محشور میکسی که کاري براي فخرفروشی انجام دهد، خداوند روز قيامت او را سيه

 255ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 إِلَى رَفَعَهُ الْمُخْتَارِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّْوفَلِیِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ اللَّهِ بْدِعَ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِی قَالَ ره أَبِی

 :قَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ

 .الْوَجْهِ أَسْوَدَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ حَشَرَهُ لِلْمُفَاخَرَةِ شَيْئاً صَنَعَ مَنْ

 

 از امام صادق ع روایت شده است: (2

 اي نداشته باش از اینكه بگویی جایش در جهنم است:سه چيز اگر دیدي، دغدغه

 بينی، و فخرفروشی.ناسزاگویی و خودبزرگ

 124ص ،1ج المحاسن،

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو قَالَ وَ 1... ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ  الِمٍسَ بْنِ هِشَامِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ عَنْهُ

 2الْفَخْر. وَ الْخُيَلَاءُ وَ الْبَذَاءُ جَهَنَّمَ فِی ]أَنَّها[ إِنَّه تَقُولَ أَنْ تَتَحَرَّجْ فَلَا]الَْمرْأَةِ[  الْمَرْءِ فِی کُنَّ إِذَا ثَلَاثٌ ع

                                                      
 مَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ  وَ الْمَخِیلَةَ  يُحِبُّ  لَا اللَّهُ وَ  الْمَخِیلَةِ مِنَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَمِیصِ وَ الْإِزَارِ إِسْبَالَ وَ إِيَّاكَ قَالَ تَمِیمٍ بَنِي مِنْ  رَجُل ا أَوْصَى ص النَّبِيَّ أَنَّ.  1

 وَ  النَّارِ فَفِي الثَّوْبِ مِنَ الْكَعْبَیْنِ جَازَ
 ،15ج الشیعة، و در وسائل« إنه»و « المرء»ا  292ص ،70ج األنوار، بحارآمده است؛ ولي در « و إنها« المرأة». اين روايت در محاسن با دو كلمه  2

 الخصال، در كه اينجاست جالب .الْفَخْرُ وَ الْخُیَلَاءُ وَ الْبَذَاءُ جَهَنَّمَ فِي إِنَّهَا تَقُولَ  أَنْ تَتَحَرَّجْ فَلَا الرَّجُلِ فِي كُنَّ إِذَا ثَلَاثٌ ع بدين صورت آمده است:  قَالَ 383ص

 حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِيَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا»بوده باشد، نه الفخر: « الفجر»روايتي مشابه اين آمده كه احتمال دارد اصال كلمه آخر آن  159ص ،1ج

 جُلِ الرَّ فِي ُكنَّ إِذَا ثَلَاثٌ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ فُضَیْلٍ  بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ

ولي چون « الْفَجْر وَ الْخُیَلَاءُ وَ الْبَذَاءُ جَهَنَّمَ فِي إِنَّهَا تَقُولَ  أَنْ تَحَرَّجْ  فَلَا الْمَرْأَةِ فِي كُنَّ إِذَا ثَلَاثٌ وَ الْبُخْلُ  وَ الْجُبْنُ  وَ الْجَفَاءُ جَهَنَّمَ فِي إِنَّهُ تَقُولَ  أَنْ تَحَرَّجْ  فَلَا
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 روایت شده است:( از امام صادق ع 3

مرد فقيري خدمت رسول اهلل ص رسيد در حالی که شخص ثروتمندي نزد ایشان بود و لباسش را جمع کرد و اندکی 

فاصله گرفت. رسول اهلل ص فرمود: چه چيزي تو را بدین کار واداشت؟ آیا ترسيدي از فقر او چيزي به تو برسد و یا از ثروت 

 تو چيزي به او برسد؟

 ل اهلل ص اکنون که چنين فرمودي نصف اموالم از آن وي باشد.گفت: یا رسو

 کنی؟پيامبر ص به فقير گفت: قبول می

 گفت: خير.

 فرفمود: چرا؟

 ترسم آنچه در ]دل[ وي وارد شد در من هم وارد شود.گفت: می

 2141ص ،1ج ورام، مجموعة؛ 159ص ،1ج ،(للدیلمی) القلوب ؛ إرشاد115ص الداعی، عدة

 قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَحْيَى بْنُ حَسَّانُ رَوَى وَ

 مَا عَلَى حَمَلَكَ مَا ص اللَّهِ رَسُولُ لَهُ  فَقَالَ عَنْهُ تَبَاعَدَ وَ ثِيَابَهُ فَكَفَّ غَنِیٌّ رَجُلٌ عِنْدَهُ وَ ص اللَّهِ  رَسُولَ أَتَى فَقِيراً رَجُلًا إِنَّ

 ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ مَالِی نِصْفُ  فَلَهُ هَذَا قُلْتَ إِذَا أَمَّا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ بِهِ غِنَاكَ یَلْصَقَ أَوْ بِكَ فَقْرُهُ یَلْصَقَ أَنْ خَشِيتَ أَ صَنَعْتَ

 .دَخَلَهُ مَا یَدْخُلَنِی أَنْ أَخَافُ قَالَ لِمَ وَ ص قَالَ لَا قَالَ مِنْهُ تَقْبَلُ أَ لِلْفَقِيرِ

 

، 431در جلسه  متن کامل آناند که هاي نفاق اشاره کردههاي و شاخهحضرت امير ع در روایتی طوالنی به ریشه( 4

 2.گذشت ahzab-http://yekaye.ir/al-33-12/  1حدیث

 فی کردند که آن را چنين توضيح دادند:معر [بينیخودبزرگ]=  «حفيظة» را «نفاق» هايریشه از یكی ایشان

 .ورزيتعصب و ،(نشده کنترل عصبانيت رفتن، در ازکوره) حميت و فخرفروشی، و کبر،داراي چهار شعبه است: « حفيظة»و 

 و ... شود؛ کشيده( دریدگی) فجور به کند، فخرفروشی که کسی و کند؛ پشت حق به ورزد، تكبر که کسی پس

                                                      
( و در جايي 193، ص69)ج« الفجر»توان قاطعانه نظر داد. جالب اينكه مرحوم مجلسي عین همین روايت خصال را در جايي با نميسندش متفاوت است 

 ( ثبت كرده است.306، ص70)ج« الفخر»با 

 هم در همین راستاست: 

 69ص ،1ج الخصال،

 عَنْ أَبِیهِ  عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنُ إِسْحَاقُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْقُضَاعِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الْفَخْر. طَلَبُ وَ الْفَقْرِ  خَوْفُ اثْنَانِ النَّاسَ أَهْلَكَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ آبَائِهِ
 .فَقْرُه إِلَیْكَ يَعْدُوَ أَنْ خَشِیتَ أَ ص فَقَالَ  ثِیَابَهُ  جَمَعَ وَ مِنْهُ فَانْقَبَضَ فَقِیرٌ  بِجَنْبِهِ جَلَسَ  غَنِیّا  رَجُل ا ص اللَّهِ رَسُولُ رَأَى وَ. عبارت در ورام چنین است:  1
  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-12گذشت:  457. فراز پاياني آن هم در جلسه  2
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 394ص ،2ج الكافی،

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

 : قَالَ ص الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ الْهِلَالِیِّ قَيْسٍ بْنِ سُلَيْمِ

 .الطَّمَعِ وَ الْحَفِيظَةِ وَ الْهُوَیْنَا وَ الْهَوَى عَلَى: دَعَائِمَ أَرْبَعِ عَلَى النِّفَاقُ ... وَ

 .الْعَصَبِيَّةِ وَ الْحَمِيَّةِ  وَ الْفَخْرِ وَ الْكِبْرِ عَلَى: شُعَبٍ  أَرْبَعِ عَلَى الْحَفِيظَةُ ... وَ

 فَجَر، ... فَخَرَ مَنْ وَ  الْحَقِّ، مِنَ أَدْبَرَ اسْتَكْبَرَ فَمَنِ

 تدبر

 «نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا یُحاوِرُهُ هُوَ وَ لِصاحِبِهِ فَقالَ ثَمَرٌ لَهُ کانَ وَ( »1

گيرد به اطرافيانی شان در مدار سوددهی قرار میرسند و روال دنيوياند که وقتی به مال و مِكنتی میبسياري از افراد چنين

 کنند.تري دارند، فخر فروشی میلی پایينکه وضع ما

 نکته اخالقی

( و بدانيم که همين گناهی که 2و  1زند را جدي بگيریم )احادیثاي که فخرفروشی به حقيقت جان ما میاگر لطمه 

وجود انسان  کنيم، از اموري است که شاخ و برگ نفاق را دراهميت قلمداد میبسا آن را یك گناه صغيره و کمبسياري از ما چه

(، آنگاه قبل از اینكه از خدا مال و ثروت بخواهيم، از خدا ظرفيت استفاده صحيح از آن )به اصطالح عاميانه: 4دواند )حدیثمی

جنبه داشتن( را طلب خواهيم کرد و اگر چنين ظرفيتی را در خود سراغ نداشتيم، زندگی در فقر را بر ثروتی که ما را در معرض 

 (3دهد ترجيح خواهيم داد )حدیثفخرفروشی قرار 

 

 «نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ ...أَنَا فَقالَ ثَمَرٌ لَهُ کانَ وَ( »2

وقتی ثمرات باغهاي خود را دید، به جاي اینكه بگوید ثروتم از ثروت تو بيشتر و نفراتم از نفرات تو بيشتر است )مالی 

 و خَدَم و عشيره]=  نفر لحاظ به عزیزترم و ،م به لحاظ ثروتبيشتر تو از من»گفت أکثر من مالك و نفري أعزّ من نفرك(، 

 .[حَشَم

 چرا؟

 بيند؛ رساند که حقيقت خود را در ثروت و نفرات میالف. دنيادوستی کار انسان را به جایی می

« هاداشتن»خویش را در  کند و حقيقت وجوديبه تعبير دیگر، کسی که دنيامدار شود خود حقيقی خویش را فراموش می

و روح و عمل خود )که « هابودن»کند، نه در و عِدّه ]= فرزند و خَدَم و َحشَم[ و عُدّه ]امكانات و مال و ثروت[ جستجو می

 ها، همچنان باقی است(.بعد از مرگ و از دست دادن همه این دارایی

 ب. ...

 

 «نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا( »3
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 انسان دنيامدار همّ و غمّش یا اموال بيشتر است ویا شهرت و قدرت بيشتر!

 ثمره اخالقی

هاي مان افزایش ثروت و قدرت شده، بر عاقيبت خود بيمناك شویم و سریع در برنامهاگر زمانی دیدیم که هم و غم اصلی

 مان تجدیدنظر کنيم.زندگی

 تبصره

ع، آنچه خطرناك است اصالت دادن به ثروت و قدرت، و هدف قرار گرفتنِ آنهاست؛ و نه با توجه به سيره اميرالمومنين 

 بسا واجب باشد.تواند عملی دینی و چهمندي از آنها؛ چرا که گاه حتی کسب ثروت و قدرت میصِرف بهره

 

 «ماالً  مِنْكَ أَکْثَرُ ... أَنَا ... فَقالَجَنَّتَيْنِ  لِأَحَدِهِما جَعَلْنا( »4

 «.ما به او دو باغ دادیم»؛ بلكه فرمود: «او دو باغ داشت»( نفرمود 32خداوند )در آیه

 «.من چنين اموالی دارم»اما خود آن شخص گفت: 

بيند که در واقع، خداوند نعمتی را به او واگذار کرده؛ اما او خود را در آنچه به وي واگذار شده، صاحب اختيار مطلق می

 اي است! ند سبحان، مستقال کارهگویی خودش در عرض خداو

خواند( و ظاهرا به می« ظالم بر خویش»شود )که خداوند در آیه بعد او را این است ریشه تمام انحرافاتی که مرتكب می

(. )الميزان، 38دارد )آیهبرحذر می« شرك ورزیدن»( و وي را از 37بيند )آیهخاطر همين نكته است که رفيقش کار او را کفر می

 (309، ص13ج

 

 ...« مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا یُحاوِرُهُ هُوَ وَ لِصاحِبِهِ فَقالَ( »5

« و هو یحاوره»و چه نيازي بود که در این آیه عبارت ...« تو  از من: خود گفت همنشين به پس»چرا مستقيما نفرمود که 

 1؟...«: من از تو کرد، گفتپس به همنشين خود، در حالی که با او صحبت می»را بياورد و بگوید 

 این موارد در پاسخ نکته فوق بعدا اضافه شد:

( و در فاصله این 37شود )آیهاش هم مطرح میالف. با توجه به اینكه عين این عبارت هنگام شروع صحبت همنشنی

وارد باغ شدند )جلسه  شود که با هماند که از قرائن فوق معلوم میرا آورد تا جایی که برخی گفته «و دخل جنته»گفتگو تعبير 

خواهد یك عالمت سوال در ذهن مخاطب ایجاد کند و او را رهنمون شود به مطلب بيان شده در جلسه ( شاید می1بعد، تدبر

 .2بعد، تدبر

 ب. ...

                                                      
 ثبت فرمايید كه براي« يك آيه در روز»سايتِ در  صفحه اين آيه در وب« پاسخ دهید»در صورتي كه پاسخي براي اين سوال داشتید در قسمت .  1

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-34 ديگران هم قابل استفاده باشد. ورود از طريق لینك زير:

http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
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 18/9/1396             أَبَداً  هذِهِ تَبيدَ أَنْ أَظُنُّ ما قالَ لِنَفْسِهِ ظالِمٌ هُوَ وَ جَنَّتَهُ دَخَلَ وَ  35( آيه18( سوره كهف )616

 ترجمه

 و داخل باغش شد، در حالی که نسبت به خویشتن ستمكار بود، گفت: گمان نكنم که این تا ابد از بين برود؛

 نکات ترجمه

 «تَبيدَ»

معناي به « بيداء( »325، ص1معجم مقایيس اللغة، جدر اصل به معناي هالك شدن و به هالکت افتادن است )« بيد»ماده 

از این کلمه گرفته شده، گویی که چيزي در بيابان متفرق و پراکنده « باد، یبيد»اند اصل فعل بيابان برهوت است و برخی گفته

 (389، ص1التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، ج؛ 152مفردات ألفاظ القرآن، صو در نتيجه نابود شود )

 مده است.از این ماده تنها همين یك بار در قرآن کریم آ

 حدیث

 ( از امام کاظم ع از پدرانشان از امام حسين ع روایت شده است که اميرالمومنين ع فرمودند:1

 ( 1دو چيز مردم را به هالکت انداخت: ترس از فقر، و درصدد فخر برآمدن )

 69ص ،1ج الخصال،

 مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنُ إِسْحَاقُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِیَ الْقُضَاعِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 ع: الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ آبَائِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ

 الْفَخْر. طَلَبُ وَ الْفَقْرِ فُخَوْ اثْنَانِ النَّاسَ أَهْلَكَ

 نوشت:پی

 تواند داشته باشد:رسد که عبارت دوم )طلب الفخر: درصدد فخر برآمدن( دست کم، دو معنا می( به نظر می1)

 الف. فخرفروشی کردن؛ 

 چشمی انجام دادن.همب. دنبال کاري رفتن صرفا براي اینكه مایه افتخارشان در برابر دیگران شود؛ کاري را براي چشم و 

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است که در انجيل آمده است که حضرت عيسی ع فرمود:2

خدایا صبح مرا یك قرص نان جو روزي فرما؛ و شام نيز یك قرص نان جو، و مرا بيش از آن روزي مده، مبادا که به 

 طغيان کشيده شوم!

 115ص فهد حلی(،الداعی )ابن عدة

  قَالَ ع عِيسَى إِنَّ الْإِنْجِيلِ فِی قَالَ ععَبْدِ اللَّهِ  عَنْ أَبِی
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 !فَأَطْغَى ذَلِكَ فَوْقَ تَرْزُقْنِی لَا وَ شَعِيرٍ  مِنْ رَغِيفاً عَشِيَّةً وَ شَعِيرٍ مِنْ رَغِيفاً غُدْوَةً ارْزُقْنِی اللَّهُمَّ

 

 

اي خواند. ابتدا حمد و ثناي الهی بجا آورد و بر پيامبر ص درود و ( روایت شده است که یكبار اميرالمومنين ع خطبه3

 صلوات فرستاد، سپس فرمود: 

ترسم دو خصلت است: پيروي از هواي نفس، و درازيِ ترین چيزي که ]به خاطر آن[ بر شما میبدانيد که همانا ترسناك

 سپارد؛ شود؛ و اما درازيِ آرزو، آخرت را به فراموشی میز هواي نفس، مانع ]قبول و پيروي از[ حق میآرزو؛ اما پيروي ا

بدانيد که همانا بانگ رحيلِ رفتن، زده؛ و همانا آخرت بانگ رحيلِ آمدن، سرداده؛ و هر یك فرزندانی دارند؛ پس، از فرزندان 

 ز ]زمان[ عمل است و نه محاسبه؛ و فردا ]زمان[ محاسبه است و نه عمل.آخرت باشيد و نه از فرزندان دنيا؛ که همانا امرو

 421خطبه ،البالغهنهج؛ 58، ص8الكافی، ج

أَمِيرُ الْمُؤْمِِنينَ ع لْهِلَالِیِّ قَالَ: خَطَبَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ ْبنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ا

 فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ 

أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِی دُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَلَّتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُ

دَةٍ بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَ لَا تَكُونُوا مِنْ الْآخِرَةَ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ تَرَحَّلَتْ مُقْبِلَةً وَ لِكُلِّ وَاحِ

 ... نَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ إِنَّ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلفَإِ -أَبْنَاءِ الدُّنْيَا

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:4

 بدبخت کسی است که به حال و روز خویش مغرور شود و فریبِ آرزوهایش را بخورد.

 311ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 قال:الْمُؤْمِنِينَ ع  أَمِيرِعن 

 آمَالِهِ. لِغُرُورِ انْخَدَعَ وَ بِحَالِهِ اغْتَرَّ مَنِ قِیُّالشَّ

 تدبر

 «...وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ ِلنَفْسِهِ( »1

 ؟«دخل جنتاه: وارد دو باغش شد»با اینكه او دو باغ داشت، چرا از ورود در یك باغ سخن گفت و نفرمود 

                                                      
  //ghafir-40-17http://yekaye.irاشاره كرديم:  2، حديث49با عباراتي نزديك به اين عبارت آمده كه آن را در جلسهالبالغه، نهج. در  1

  /jathiyah-http://yekaye.ir/al-045-23در برخي از فرازها شبیه اين حديث است:  159در جلسه 2همچنین حديث

 به صورت زير آمده است: 336، ص2كافي، جت، در روايتي ديگر در همچنین فراز ابتداي اين رواي

افُ عَلَیْكُمُ يَحْیَى بْنِ عُقَیْلٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا أَخَالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ 

 لْأَمَلِ فَیُنْسِي الْآخِرَةَ.اثْنَتَیْنِ اتِّبَاعَ الْهَوَى وَ طُولَ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ ا

http://yekaye.ir/17-40-ghafir/
http://yekaye.ir/17-40-ghafir/
http://yekaye.ir/17-40-ghafir/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
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 (310، ص13یك یا دو باغ. )الميزان، ج)اصل باغ( است نه « جنس باغ»الف. منظور 

ب. به خاطر اینكه ورود در دو باغ با هم ممكن نيست؛ ابتدا باید وارد یكی شود و از آن خارج شود و بعد وارد دیگري 

 1(176ص ،7ج المحيط، ؛ البحر281، ص3، ج)بيضاوي( أنوار التنزیلشود. )

بهره است، پس جنت او بهشت[ اي که خدا به مومنان وعده داده بیباغ و « ]= جنت»اش از او چون با این کفرورزي ج. 

(، يضاويأنوار التنزیل )ب؛ 721، ص2، جالكشافتنها همين است که در دنيا دارد؛ و اصال بحث یك باغ و دو باغ مد نظر نيست. )

 سخن گفت.« هذین: این دو»نشدن ، و نه نابود «هذه: این»بویژه که وي از نابود نشدن  ؛2(310، ص13الميزان، ج؛ 281، ص3ج

 3د. ...

 

 «وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ ِلنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً( »2

 ( 243، ص3تفسير الصافی، جاش بوده است )مثال: بسياري از مفسران بر این باورند که این ورود در باغ همراه با همنشين

 شاهد دارد: این مدعا چندین

کرد( آغاز کرد و در عبارتش هم در حالی که با او گفتگو می« )= وَ هُوَ یُحاوِرُه»اوال در آیه قبل، وي سخنش را با تعبير 

اش را خطاب قرار داد )منك(؛ آنگاه بعد از یك جمله معترضه )= او به باغش وارد شد در حالی که ظالم به خویشتن نشينهم

نشين او بيان شد؛ و در ابتداي هاي همهاي وي نقل شد؛ و بالفاصله بعد از صحبتهاي وي، صحبتيه صحبتبود(، بالفاصله بق

 آمد.« وَ هُوَ یُحاوِرُه»اش هم باز عبارت نشيننقل سخنان هم

                                                      
شود. و ورود به يكي، ورود به هر دو محسوب مي ،دو باغ به هم متصل بوده نكهيبه خاطر اكند اين است كه ديدگاه ديگري كه بیضاوي مطرح مي  1

هاي پیرامونش را هم به خاطر اتصال به هم فرمايد بین آن دو كشتزاري بود؛ مگر اينكه بگويیم كل آن سه و بلكه نخلاما اين خالف آيه قرآن است كه مي

كه خود آيه « جنة»رفت، نه به كار مي« ضیاع»يا « مِلك»ي مانند تر اين بود كه تعبیريكپارچه يك باغ حساب كرده است؛ كه در اين صورت هم مناسب

  اند كه اينكه عرب با بیان يكي به جمع اشاره كند متداول است:بین جنت و زرع و نخل تفاوت گذاشت. البته برخي گفته

 الجمع، عن بالواحد يكتفى كما الثنتین عن بالواحدة اكتفاء: قیل و. الواحد ءكالشي فصارا ملكه جمیعا ألنهما جنّتیه، يقل لم و أفرد، إنّما: جَنَّتَهُ  دَخَلَ وَ»

 (246ص (،7القرآن )عكبري، قرن إعراب في )التبیان «تدمع عور فهي بشوك سملت حداقها / كأنّ بعدهم العین و :الهذلي كقول هو و

« و هو وجه لطیف»فرمايد ه طباطبايي هم آورده و بعد از نقل آن مي. اين را ابتدا زمخشري در الكشاف گفته، بیضاوي هم در تفیرش آورد و عالم 2

رسد مساله را خوب تصور شمرد؛ و به نظر ميكند و نامعقول ميبا پذيرفتن نظر الف، آن را مسخره مي (176، ص7، ج، طی)در البحر المح انیابوحاما 

پذيرد و هیچ توجیهي هیچ توجیهي ندارد و در كمال تعجب ابوحیان اين الزمه را هم ميكه در نظر الف « هذه»گويد؛ بويژه كه كلمه نكرده كه چنین مي

ناظر به « هذه»كند كه او چگونه فقط براي باقي ماندن يك باغش انتظار باقي بودن همیشگي داشته باشد و نقطه مقابل اين ديدگاه را اين دانسته كه نمي

 لطول ذلك و حیاته أبد باألبد عنى و ا، دخلها التي الجنة إلى هذِهِ بقوله اإلشارة أن الظاهر و»بعید شمرده است. باشد و اين را كل آسمانها و زمین )دنیا( 

 أحوال أن يقتضي الحس و النضارة، و الحسن من حالها على حیاته مدة باقیة فهي الخدم و المال من أوتي بما علیها قیامه لحسن و غفلته، تمادي و أمله

 من قول يبعد و. دائما كذا و أخر، أشخاص فتخلفها أثمارها أشخاص فنیت إن الجنة هذه حوته ما أن و العالم، بقدم قائال يكون أو باقیة غیر بأسرها الدنیا

 «المخلوقات أنواع و األرض و السموات من الهیئة إلى بهذه يشیر أن يحتمل: قال

(؛ اما اين سخن مبتني 340، ص3اش را فقط به يكي از دو باغ برد )فتح القدير، جچون همنشین. برخي ديدگاهها هم مطرح شده است مانند اينكه  3

 شود.بر اين است كه اثبات شود حتما آن همنشین هم با وي وارد باغ شده است كه در تدبر بعد در اين باره نكاتي بیان مي
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جه به است(، توصيف کرد؛ بویژه که با تو «نشين و همراه اوهم»)که به معناي « صاحبه»ثانيا مخاطب وي را با عبارتِ 

تر نشينی و همراهیِ ظاهري مناسبنشينی، با هم(، این هم40نشين در حق وي )آیهاختالف نظر شدید آنها و نفرین آن هم

 اي که غالبا نيازمند همراهی و قرابت فكري است.است، نه دوستی دیرینه

دخال جنته: آن »استفاده کرد، و نه از تعبير « دخل جنته: او وارد باغش شد»اما اگر آنها با هم وارد باغ شدند، چرا از تعبير 

 ؟«دو وارد باغ وي شدند.

)دخل بصاحبه: همنشنيش را وارد باغش کرد تا به او نشان « بصاحبه»الف. از نظر مفسران فوق در این کالم، عبارتی مانند 

)التحریر و « هلصاحب مرافقا» و «مع صاحبه»( یا 243، ص3الصافی، ج؛ 364ص ،2ج الجامع، جوامعدهد و با او تفاخر کند( )

: در وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ» با عبارت« دَخََل جَنَّتَهُ»تعبير  توان گفت( در تقدیر است؛ و در تایيد نظر آنها می67، ص15التنویر، ج

نه حال و همراه شده؛ و این حال و روز، تنها حال و روز خود صاحب باغ است، « ستمكار بود شتنینسبت به خوحالی که 

 نشين ندارد.خواهد بر ورود وي با این حال و روز اشاره کند، و دیگر نيازي به اشاره به آن همروز همنشين او؛ و قرآن می

با اینكه معناي فوق درست است، اما ظاهرا احتماالت دیگري نيز ممكن است )بویژه با توجه به قاعده امكان استفاده از 

 یك لفظ در چند معنا(؛ مثال:

اش وارد شد، ورودي که مانع ورود وي به بهشت اخروي خواهد اشاره کند که او در باغ و بهشت دنيويب. شاید می

 توان توضيح داد:اش از این جهت با او همراه نشد. این معنا را با چند بيان می، بند ب(، و همنشين1شود )تدبرمی

نشين او، به خاطر او )که ظالم بر خویش بود( جهنم است، و هم. باطنِ این بهشت دنيوي، با توجه به حال و روز 1ب.

 خداپرستی عميقی که داشت هيچگاه واقعا وارد این جهنم نشد. 

از پيامبر ص روایت  1(71)مریم/ «شوید...هيچ یك از شما نيست مگر اینكه وارد جهنم می»)شبيه آن که در تفسير آیه 

شوید؟ ]پس پرسند مگر خدا وعده نداده بود که همه به جهنم وارد میبه بهشت، می اي از بهشتيانشده که بعد از ورود عده

بحار ؛ 17، ص4، جأنوار التنزیل)« چرا ما واردش نشدیم؟[ پاسخ می شنوند شما هم وارد شدید در حالی که خاموش بود!

 2(250، ص8، جاألنوار

بهشت ]و جایگاهی در جهنم[ آماده کرده است که انسانها با . بر طبق روایات، خداوند براي هر انسانی جایگاهی در 2ب.

اش وارد شد که عمال این او به نحوي در این باغ دنيوي 3شوند.آورند و از دیگري دور میاعمال خود یكی را به دست می

                                                      
 .ثُمَّ نُنَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمینَ فیها جِثِیًّا؛ ا  مَقْضِیًّارَبِّكَ حَتْم وَ إِنْ مِنْكُمْ إِالَّ وارِدُها كانَ عَلى.  1

ا رَبُّنَا أَنْ نَرِدَ النَّارَ فَیُقَالُ لَهُمْ وَعَدَنَأَنَّهُ علیه السالم سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَ لَیْسَ قَدْ  رضي اللّه عنه  وَ عَنْ جَابِرٍ.  2

 قَدْ وَرَدْتُمُوهَا وَ هِيَ خَامِدَةٌ.

 مَنْزِل ا النَّارِ  فِي وَ مَنْزِل ا الْجَنَّةِ فِي لَهُ جَعَلَ إِلَّا خَلْقا  اللَّهُ خَلَقَ مَا قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ  سَمَاعَةَ عَنْ عِیسَى بْنِ  عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي . ُ 3

 الَّتِي مَنَازِلُكُمُ هَذِهِ لَهُمْ يُقَالُ ثُمَّ فِیهَا مَنَازِلُهُمْ لَهُمْ تُرْفَعُ وَ النَّارِ أَهْلِ عَلَى فَیُشْرِفُونَ أَشْرِفُوا الْجَنَّةِ  أَهْلَ يَا مُنَادٍ نَادَى النَّارَ النَّارِ أَهْلُ وَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةِ أَهْلُ دَخَلَ فَإِذَا

 أَهْلَ  يَا مُنَادٍ يُنَادِي ثُمَّ الْعَذَابِ، مِنَ عَنْهُمْ صُرِفَ لِمَا فَرَحا  الْیَوْمِ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ أَهْلُ لَمَاتَ فَرَحا  مَاتَ أَحَدا  أَنَّ فَلَوْ قَالَ النَّارَ  يَعْنِي لَدَخَلْتُمُوهَا اللَّهَ عَصَیْتُمُ لَوْ

 أَنَّ  فَلَوْ قَالَ لَدَخَلْتُمُوهَا رَبَّكُمْ أَطَعْتُمْ لَوْ الَّتِي مَنَازِلُكُمُ هَذِهِ لَهُمْ فَیُقَالُ النَّعِیمِ مِنَ فِیهَا مَا وَ الْجَنَّةِ فِي مَنَازِلَهُمْ فَیَنْظُرُونَ رُءُوَسهُمْ فَیَرْفَعُونَ رُءُوسَكُمْ ارْفَعُوا النَّارِ
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ز دست نداده بود، اش را هيچگاه ااش را از دست او گرفت؛ اما همنشينِ او چون باغ بهشتیجهنم او را ساخت و باغ بهشتی

 وارد نشد. -اش همچون باغ است که ظاهر دنيوي –عمال به جهنم او 

 ج. ...

 

 «وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ ِلنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً( »3

 است.هاي گذراي دنيا را هميشگی قلمداد کند در درجه اول به خودش ظلم کرده کسی که نعمت

 

 «وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ ِلنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً( »4

هاي متعارفی که تا ابد نابود شود. این گمان با شناخت کنم این باغاو در حالی که ظالم به خویش بود، گفت گمان نمی

 هر انسانی از پيرامون خود دارد ناسازگار است.

 توان گفت:تيجه میدر ن

 کند.گناه )ظلم به خویش( نظام معرفتی انسان را دچار اختالل می

 

 «قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً ...وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ ( »5

 (170ص ،7ج نور، است. )تفسير غرور ساززمينه سرشار، هاىنعمت و دارایى

 

 «َأنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً ما أَظُنُّ..  جَنَّتَهُ دَخَلَ وَ( »6

 پنداشت؟داند که تمام امور دنيا گذران است، او این باغ خود را ابدي میچرا با اینكه هرکس می

 (4الف. کسی که به دارایی خود مغرور شود، آرزوهایش بر عقلش غلبه کنند و فریبش دهند. )حدیث

 شناسینکته تخصصی انسان

بندد که آن را باقی بندد؛ بلكه تنها به چيزي دل میهيچگاه انسان به امور فانی و گذرا، از آن جهت که گذرا هستند دل نمی

کند وي را به هاي آنچه پيش روي خود مشاهده میبداند. وقتی انسان از یاد خداوند رویگرداند و به خود واگذار شود، زیبایی

از فانی بودن آن غافل گردد. در واقع، دنيامداران دائما در یك وضعيت متعارض بسر  شود کهخود جذب کرده، موجب می

کند؛ و شمرد و عقلشان آن را تكذیب میکنند که هواي نفس و دلخواهشان آن را درست میبرند: بر اساس مبنایی عمل میمی

اساس دانند که در یك ظن و گمان بییش میگيرند؛ و در عين حال، در عمق وجود خوآنان جانب دلخواه و هواي نفس را می

                                                      
 الْفِرْدَوْسَ يَرِثُونَ الَّذِينَ الْوارِثُونَ هُمُ أُولئِكَ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ هَؤُلَاءِ مَنَازِلَ هَؤُلَاءِ يُورَثُ وَ هَؤُلَاءِ مَنَازِلَ هَؤُلَاءِ فَیُورَثُ حُزْنا  النَّارِ أَهْلُ لَمَاتَ حُزْنا  مَاتَ أَحَدا 

 (89ص ،2ج القمي، )تفسیر .خالِدُونَ فِیها هُمْ



241 

، 13)الميزان، ج« کنم که این هرگز نابود شودگمان نمی»بلكه گفت: « شوداین هرگز نابود نمی»ورند. از این رو، نگفت که غوطه

 (311ص

 ب. ...

 

 «بَداًوَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ ِلنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَ( »7

 ؛«جَنَّتَهُ: باغ او»: فرمایدمى آیه این در و «جَنَّتَيْنِ: ما برایش دو باغ قرار دادیم لِأَحَدِهِما جَعَلْنا»: فرمود 32 ىآیه در

 پس،

 (170ص ،7ج نور، )تفسير .اوست حقيقى مالك و خداست از انسان، هاىدارایى

 

 

 19/9/1396  مُنْقَلَباً  مِنْها خَْيراً لَأَجِدَنَّ رَبِّی إِلى رُدِدْتُ لَئِنْ وَ قائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ ما وَ  36( آيه18( سوره كهف )617

 ترجمه

تردید بازگشتگاهی بهتر از این جاي و گمان نكنم که آن ساعت برپا شود و اگر به نزد پروردگارم بازگردانده شوم بی

 خواهم یافت.

 اختالف قرائت

 اند.قرائت کرده« مِنْها»وفه )عاصم و حمزه و کسائی( و بصره )ابوعمرو(، به صورت اهل عراق، یعنی ک

عامر(، و همچنين ابوجعفر )از قراء عشره( و کثير( و مدینه )نافع(، و نيز اهل شام )ابناما اهل حجاز، یعنی مكه )ابن

 اند.قرائت کرده« اممِنْهُ»ر به صورت مناذزبير و زید بن علی و ابوبحریة و شيبه و حميد و ابنمحيصن و ابنابن

کتابت « منهما»و در مصحف مدینه و مكه و شام هم به صورت « منها»همچنين و در مصحف کوفه و بصره هم به صورت 

 (1762ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7211ص ،6ج البيان، شده است. )مجمع

در شهرهاي مدینه، مكه، کوفه،  «پنج مصحف»که وي حف در زمان عثمان توضيح داده شد اي مصزساقبال درباره یكسان

تر است، بر اساس همين پنج مصحف است )در کوفه سه قرائت ي که امروزه رایج«هفت قرائت»بصره و شام قرار داد، که 

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

                                                      
 بغیر میم« مِنْها»قرأ أهل الحجاز و ابن عامر خیرا منهما بزيادة میم و كذلك هو في مصاحفهم و قرأ أهل العراق .  1

على التثنیة و قرأ ابن الزبیر و زيد بن عليّ و أبو بحرية و أبو جعفر و شیبة و ابن محیصن و حمید و ابن مناذر و نافع و ابن كثیر و ابن عامر منهما .  2

لجنة المدخولة و عود الضمیر على الجنتین، و كذا في مصاحف مكة و المدينة و الشام. و قرأ الكوفیون و أبو عمرو مِنْها على التوحید و عود الضمیر على ا

 كذا في مصاحف الكوفة و البصرة.

http://yekaye.ir/al-hegr-15-41/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
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http://yekaye.ir/al- 4، تدبر375و جلسهftn/10-9-96-alaq-http://yekaye.ir/al_#1   356نيز در پاورقی اول جلسه

/17-75-qiyamah ) 

 کنيم که این مصاحف اندك اختالفاتی با هم داشتند که همگی این موارد نيز دقيقا معلوم است.االن فقط اضافه می

 حدیث

 کند که فرمودند:( ابوحمزه ثمالی از امام سجاد ع روایت می1

 اي؛ اي بود و فردایش جنازهفخرفروش، که دیروزش نطفهدر عجبم از متكبر 

 بيند؛ کند در حالی که مخلوقات را میو عجب اندر عجب از کسی که در خداوند شك می

ميرند سپارد[ در حالی روز و شب کسانی که میکند ]= به فراموشی میو عجب اندر عجب از کسی که مرگ را انكار می

 بيند؛را می

 بيند؛کند در حالی که نشأه اول را میجب از کسی که نشأه ]= عالَم[ دیگر را انكار میو عجب اندر ع

 کند و سراي باقی را رها کرده است.و عجب اندر عجب از کسی که سراي فانی را آباد می

 242، ص1المحاسن، ج

 عَلِیُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: 

وَ هُوَ یَرَى الْخَلْقَ وَ الْعَجَبُ  اللَّهِ عَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الْفَخُورِ کَانَ أَمْسِ نُطْفَةً وَ هُوَ غَداً جِيفَةٌ وَ الْعَجَبُ کُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ شَكَّ فِی

مَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ وَ هُوَ َیرَى الْأُولَى کُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ أَنْكَرَ اْلمَوْتَ وَ هُوَ یَرَى مَنْ یَمُوتُ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ الْعَجَبُ کُلُّ الْعَجَبِ لِ 

 1.امِرِ دَارِ الْفَنَاءِ وَ یَتْرُكُ دَارَ الْبَقَاءوَ الْعَجَبُ کُلُّ الْعَجَبِ لِعَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است که حضرت عيسی بن مریم فرمودند:2

کنيد در حالی که دهند؛ و براي آخرتتان کاري نمیتان را میدهيد در حالی که اگر نكنيد هم روزيبراي دنيا کار انجام می

 ند...دهآنجا جز با عمل روزي نمی

 319ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ غِيَاثٍ بْنِ حَفْصِ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

                                                      
 . در همانجا اين روايت هم آمده است: 1

رَى خَلْقَ اللَّهِ وَ الْعَجَبُ كُلُّ ةَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلشَّاكِّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَ هُوَ يَعَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَ

خْتَالِ جَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَ هُوَ يَعْمَلُ لِدَارِ الْغُرُورِ وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُالْعَجَبِ لِلْمُكَذِّبِ بِالنَّشْأَةِ الْأُخْرَى وَ هُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى وَ الْعَ

 .الْفَخُورِ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ يَصِیرُ جِیفَة  وَ هُوَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ لَا يَدْرِي كَیْفَ يَصْنَعُ

 ظاهرا برگرفته از همان روايت متن باشد. 328، ص2الكافي، جیز اين روايت در و ن

سَیْنِ ع عَجَبا  أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ 

 لِلْمُتَكَبِّرِ الْفَخُورِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَة  ثُمَّ هُوَ غَدا  جِیفَةٌ.

http://yekaye.ir/al-alaq-96-9-10/#_ftn1
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
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 1...بِالْعََملِ إِلَّا فِيهَا تُرْزَقُونَ لَا أَنْتُمْ وَ لِلْآخِرَةِ تَعْمَلُونَ لَا وَ عَمَلٍ بِغَيْرِ فِيهَا تُرْزَقُونَ أَنْتُمْ وَ لِلدُّنْيَا تَعْمَلُونَ ص مَرْیَمَ ابْنُ عِيسَى قَالَ

 

 فرمود:( از امام صادق ع روایت شده است که پدرم همواره می3

او بگيرد، مگر اینكه آن بنده اي نداده که آن را از را به طور حتم مقرر فرموده که نعمتی به بندههمانا خداوند این قضاء

همانا خداوند براي »مرتكب گناهی شود که به خاطر آن گناه، نعمت از او سلب گردد؛ و این همان سخن خداوند است که 

 (11)رعد/« کند مگر اینكه خودشان در خود تغييري ایجاد کنند.هيچ قومی تغييري ایجاد نمی

  206، ص2تفسير العياشی، ج

 :رٍو الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُعَنْ أَبِی عَمْ

لْكَ دُ مَا یَسْتَوْجِبُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ سَلْبَ تِإِنَّ اللَّهَ قَضَى قَضَاءً حَتْماً لَا یُنْعِمُ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَيَسْلُبَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ الْعَبْ 

 .«إِنَّ اللَّهَ ال یُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ »النِّعْمَةِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ 

 

 ( از اميرالمومنين عروایت شده است:4

 اندیشی ]براي فردایش[ کوتاهی کند.اش مغرور شود، در چارهکسی که به وضعيت فعلی

 311ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 قال:الْمُؤْمِنِينَ ع  أَمِيرِعن 

 .احْتِيَالِه عَنِ قَصَّرَ بِحَالِهِ اغْتَرَّ مَنِ

 

 

 تدبر

 «مُنْقَلَباً مِنْها َخيْراً لَأَجِدَنَّ رَبِّی إِلى رُدِدْتُ لَئِنْ وَ قائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ ما وَ( »1

 کند:ز دیگران، حتی از خدا، انتظارات غيرمنطقی پيدا میبينی مبتال شود، اانسانی که به عقده خودبزرگ

 کند؛ از طرفی قيامت را انكار می

او را  –که انكار وعده الهی بوده  -تنها به خاطر این انكارش از طرف دیگر، انتظار دارد که اگر قيامتی هم باشد خدا نه

 مواخذه نكند، بلكه باید امكانات بيشتر و بهتري هم به او بدهد؛

 ورزد؛ و اي خواهد داشت، اصرار میخورد و با قاطعيت بر اینكه حتما امتياز ویژهالف. آن هم تا حدي که سوگند می

 بيند!ب. حتی برآورده شدن این آرزو را هم نه نعمتی از جانب خدا، بلكه به خاطر امتياز ویژه خودش می

                                                      
أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ ضِیقِ الدُّنْیَا إِلَى ظُلْمَةِ يُوشِكُ  وَيْلَكُمْ عُلَمَاءَ سَوْءٍ الْأَجْرَ تَأْخُذُونَ وَ الْعَمَلَ تُضَیِّعُونَ يُوشِكُ رَبُّ الْعَمَلِ أَنْ يُقْبَلَ عَمَلُهُ وَ. ادامه روايت:  1

 ا يَضُرُّهُ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا يَنْفَعُهُ الْقَبْرِ كَیْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ هُوَ فِي مَسِیرِهِ إِلَى آخِرَتِهِ وَ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْیَاهُ وَ مَ
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 توضیح چگونگی استنباط دو مطلب فوق از آیه

؛ و جزاي شرط «خورم اگر به سوي خدا برگردمسوگند می»الم سوگند است، یعنی « رَبِّی إِلى رُدِدْتُ ئِنْلَ»در « ل»الف. 

 ؛...«حتما حتما خواهم یافت »...( را هم با الم، و نون مشدد همراه کرد که هردو عالمت تاکيد است: لَأَجِدَنَّ)

بلكه هم « پروردگارم مرا به سوي خود برگرداند او به من ... خواهد داد: اگر اهلل آتانی إليه، ربی ردنیإن »ب. نگفت 

گرداند[ اي نيست و معلوم نيست چه کسی او را به سوي خدا برمیبرگشت خود را با فعل مجهول بيان کرد ]که گویی خدا کاره

 «.دهدخدا می»بيان کرد نه با تعبير « یابممی»و هم به وضعيت بهتر رسيدن را با تعبير 

 شناسینکته تخصصی انسان

بينی، به انكار قيامت بپردازد و در همان حال انتظار شاهد بر اینكه مطلب فوق )در اثر نعمت و مبتال شدن به خودبزرگ

جایگاه بهتر از خدا داشته باشد( ، نه فقط وضع و حال یك نفر در یك موقعيت خاص، بلكه ویژگی هر انسانی است، این آیه 

 ه همه انسانهاست:است که دربار

 إِنَّ  رَبِّی إِلى رُجِعْتُ لَئِنْ وَ قائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ ما وَ لِی هذا لَيَقُولَنَّ مَسَّتْهُ ضَرَّاءَ بَعْدِ مِنْ مِنَّا رَحْمَةً أَذَقْناهُ لَئِنْ ...؛ وَ الْإِنْسانُ... »

 خواهد حتما بچشانيم خود جانب از رحمتى رسيده، او به ضررى و آسيب آنكه از پس را او اگر و: انسان ... لَلْحُسْنى عِنْدَهُ لِی

 پروردگارم سوى به هماگر و شود، برپا قيامتى ندارم گمان و [است من خود لياقت سبب به]=  است من آن از این: گفت

 (50)فصلت/ «دبو خواهد تريوضع خوب او نزد در من براى حتما شوم بازگردانده

 312ص ،13الميزان، ج

 

 «قائِمَةً  السَّاعَةَ أَظُنُّ ما ؛ وَقالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً( »2

 «شود برپا ساعت آن که نكنم گمان و»و در این آیه گفت « برود بين از ابد تا این که نكنم گمان» در آیه قبل، وي گفت:

 یعنی:

 آورد.تردید و انكار آخرت را فراهم میدل بستن به دنيا و آرزوهاي دور و دراز داشتن، زمينه 

 

 «قائِمَةً  السَّاعَةَ أَظُنُّ ما ؛ وَقالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَداً( »3

 دهد.اش را ظن و گمان قرار میانسان دنيامدار، مبناي زندگی و باورهاي اساسی

 شناسینکته تخصصی معرفت

شناختی نيز هست. اگرچه صِرف این حالت ناختی است، یك حالت روانشیقين معرفتی، در عين اینكه یك امر معرفت

شود )چون ممكن است جهل مرکب باشد( اما کسی که از این حالت شناختی )احساس یقين( دليل بر معرفت نمیروان

 کند.تردید می هم بيشتر« یقين معرفتی»شناختی، در رسيدن انسان به شناختی محروم شود، طبيعی است که به لحاظ روانروان
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اش ظن و گمان، و اکنون اگر توجه شود که کسی که دنيامدار، و از خدا رویگردان شده، مبناي زندگی و باورهاي اساسی

شناختی مهم در اینكه در دوره جدید، تردیدها در زمينه امكان باشد، شاید بتوان نتيجه گرفت که یكی از عوامل رواننه یقين، می

 فنی زیاد شده، همين غلبه دنيامداري و فراموشی یاد خدا بوده است.رسيدن به یقين معر

 

 «قائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ ما نَفَراً ... وَ أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا...  فقال ثَمَرٌ لَهُ کانَ وَ»( 4

 ؛(سياسی مسائل) شهرت بيشتر و قدرت ویا است( اقتصادي مسائل) بيشتر اموال یا اش،غمّ اصلی و همّ دنيامدار انسان

شد تا حدي که به تردید و انكار معاد روي  خواهد اشدینی باورهاي کنندهتخریب سياستِ دنيامدارانه، و اقتصاد و این

 آوَرَد!

 به تعبير دیگر،

 (170ص ،7ج نور، تفسير]در برابر حق و حقيقت[ است ) طغيان ىزمينه قبيله، و مال به غرور و دلبستگى

 

 «مُنْقَلَباً  مِنْها خَيْراً لَأَجِدَنَّ رَبِّی إِلى رُدِدْتُ لَئِنْ وَ( »... 5

کسی که نعمت خدا را، نه مایه آزمایش، بلكه عالمت این بداند که خدا او را اکرام ویژه کرده، پرمدعا شود و خود را 

 همواره از خدا طلبكار ببيند! 

 است به آیات زیر:مضمون این آیه، از این جهت بسيار شبيه 

 أَهَانَنِ؛ کلّا: اما رَبِّی فَيَقُولُ رِزْقَهُ عَلَيْهِ فَقَدَرَ ابْتَلَئهُ مَا إِذَا أَمَّا أَکْرَمَنِ؛ وَ رَبّى فَيَقُولُ نَعَّمَهُ وَ فَأَکْرَمَهُ رَبُّهُ ابْتَلَئهُ مَا إِذَا الْانسَانُ فَأَمَّا»

 و داشت؛ گرامى مرا پروردگارم: گوید بخشد، نعمتش و نماید اکرامش کند: پس آزمایش را او پروردگارش که گاه هر انسان

 (17-15)فجر/« نيست چنين .کرد خوار مرا پروردگارم: گوید گيرد، تنگ او بر را روزى کند، پس آزمایش را او که گاه هر اما

 

 ...« رَبِّی إِلى رُدِدْتُ لَئِنْ وَ قائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ ما وَ( »6

 به»گوید و زنده شدن بعد از مرگ را با عبارت سخن می« پروردگارم»کند، چرا از با اینكه وي عمال قيامت را انكار می

 نماید؟تعبير می« شوم بازگردانده پروردگارم نزد

 (171ص ،7ج نور، تفسير) .دارد معنویات و خدا به گرایش فطرتاً الف. چون انسان

 زندگی پس از مرگ، مستلزم اذعان به وجود پروردگاري است که تدبير انسان به دست اوست.ب. چون هرگونه باور به 

 ج. ...
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 َرجاُلً  سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ ُترابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ  أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ  37( آيه18( سوره كهف )618

20/9/1396 

 ترجمه

کرد، به او گفت: آیا به کسی کافر شدي که تو را از خاك، سپس اش، ضمن صحبت در حالی که با او صحبت مینشينهم

 از نطفه آفرید، سپس به صورت مردي ]کامل[ سر و سامان داد؟!

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

 این راستى به! مادرم پسر»ر ص درنگی کرد و فرمود بسته بيرون بردند کنار قبر پيامبهنگامی که حضرت علی ع را دست

( ]= جمالت حضرت هارون ع به حضرت موسی ع، وقتی از کوه 150)اعراف/« دبكشن مرا بود نزدیك و کردند ناتوان مرا قوم

 طور برگشت[. 

شنيده شد که شناختند که این دست اوست و صدایی به جانب ابوبكر پس دستی از قبر رسول اهلل ص بيرون آمد که می

 «!داد؟ سامان و سر[ کامل] مردي صورت به سپس آفرید، نطفه از سپس خاك، از را تو که شدي کافر کسی به آیا»

 248ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) طالب أبی آل ؛ مناقب275ص ؛ اإلختصاص )للمفيد(،275ص ،1ج الدرجات، بصائر

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْمُسْلِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ رَبِيعِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 مِنْ یَدٌ فَخَرَجَتْ قَالَ یَقْتُلُونَنِی کادُوا وَ اسْتَضْعَفُونِی الْقَوْمَ إِنَّ أُمَّ ابْنَ یَا قَالَ ص النَّبِیِّ قَبْرِ عِنْدَ وَقَفَ مُلَبَّباً ع بِعَلِیٍّ أُخْرِجَ لَمَّا

 مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي کَفَرْتَ أَ» هَذَا[ بَكْرٍ ]یَا أَبِی نَحْوَ صَوْتُهُ أَنَّهَا یَعْرِفُونَ صَوْتٌ وَ یَدُهُ أَنَّهَا یَعْرِفُونَ ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرِ

 .«رَجُلًا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ

شيه این ماجرا در مورد عمر بن خطاب  2762-275ص ،1ج الدرجات، بصائر؛ 2741ص همچنين در اإلختصاص )للمفيد(،

 3هم گزارش شده است.

                                                      
 اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ الطَّیَالِسِيِّ خَالِدٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ الْقَلَانِسِيِّ مَادٍّ بْنِ خَالِدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ.  1

 بِذَلِكَ  رَضُوا الْمُسْلِمُونَ قَالَ لِذَلِكَ جَعَلَهُ فَمَنْ ع عَلِيٌّ لَهُ فَقَالَ اسْتُخْلِفَ قَدِ بَكْرٍ أَبَا أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ لَهُ فَقَالَ ع عَلِيٍّ عَلَى عُمَرُ أَقْبَلَ بَكْرٍ أَبُو اسْتُخْلِفَ لَمَّا: قَالَ ع

 اللَّهُ  فَعَلَ كَذَبْتَ عُمَرُ  لَهُ فَقَالَ ص اللَّهِ  رَسُولُ  اسْتَخْلَفَهُ مَا اللَّهِ  وَ اسْمِهِ  بِغَیْرِ سَمَّوْهُ لَقَدْ  وَ  عَهْدَهُ نَقَضُوا وَ ص اللَّهِ  رَسُولَ  خَالَفُوا مَا لَأَسْرَعَ اللَّهِ  وَ ع عَلِيٌّ لَهُ  فَقَالَ

 لِتَعْلَمَ عُمَرُ يَا بِنَا انْطَلِقْ لَهُ فَقَالَ مَوْتِهِ بَعْدَ وَ حَیَاتِهِ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى تَكْذِبُ تَزَالُ مَا عُمَرُ فَقَالَ فَعَلْتُ ذَلِكَ بُرْهَانَ أُرَِيكَ َأنْ تََشأْ إِنْ لَهُ فَقَالَ فَعَلَ وَ بِكَ

 نُطْفَةٍ  مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي عُمَرُ يَا كَفَرْتَ أَ مَكْتُوبٌ فِیهَا كَفٌّ إِذَا الْقَبْرَ أَتَى حَتَّى مَعَهُ فَانْطَلَقَ مَوْتِهِ بَعْدَ وَ حَیَاتِهِ ِفي ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى الْكَذَّابُ أَيُّنَا

 مَوْتِه بَعْدَ وَ حَیَاتِهِ فِي اللَّهُ فَضَحَكَ لَقَدْ اللَّهِ وَ رَضِیتَ أَ ع عَلِيٌّ لَهُ فَقَالَ رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ
 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى لَهُ بِإِسْنَادٍ يَرْفَعُهُ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَاصفار سند را اين چنین آورده است:  2
اي و عتاب آنها از جانب قبر پیامبر فراوان است كه در دو روايت فوق، اين آيه مطرح شده بود. دو روايت . روايات درباره اصل وقوع چنین واقعه 3

 شده بدين قرار است:ديگر در اين باب كه در آنها اين آيه مطرح 
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 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

                                                      
 إِنَّ: السَّلَامُ عَلَیْهِ الصَّادِقُ قَالَ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْمَنَاقِبِ، كُتُبِ بَعْضِ  فِي رَأَيْتُ: گويد: أقولمي 248-246ص ،30ج األنوار، ( مرحوم مجلسي در بحار1)

 كَفَّارَةَ  جَعَلْتُ وَ أَفْضَحَكَ، أَنْ كَرِهْتُ وَ كَیْتَ وَ كَیْتَ عَنْكَ بَلَغَنِي إِنَّهُ: فَقَالَ الْفَارِسِيَّ سَلْمَانَ إِلَیْهِ فَأَرْسَلَ ءٌ،شَيْ  بَعْضٍ عَنْ بَلَغَهُ  عَلَیْهِ اللَّهِ  صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ

 وَ فَرَائِصُهُ ارْتَعَدَتْ  وَ وَجْهُهُ تَغَیَّرَ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَلَمَّا: سَلْمَانُ قَالَ .الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهَ فِیهِ خُنْتَ الَّذِي خُرَاسَانَ مِنْ إِلَیْكَ حُمِلَ الَّذِي الْمَالِ مِنَ رَقَبَتِكَ فَكَّ ذَلِكَ

 ابْنُ  عَلِمَ أَيْنَ فَمِنْ عَلَيَّ، يُفْشُونَ بِالَّذِي كَانُوا مَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي بَیْنَ وَ بَیْنِي جَرَى قَدْ فَلَعَمْرِي الْكَلَامُ أَمَّا! اللَّهِ  عَبْدِ  أَبَا يَا: كَلِیلٍ بِلِسَانٍ قَالَ ثُمَّ  يَدَيْهِ، فِي أُسْقِطَ

 -ثَلَاثا  -.. اللَّهِ وَ ثُمَّ اللَّهِ وَ: اللَّهِ عَبْدِ أَبَا يَا عَلِمَ؟ أَيْنَ فَمِنْ هَدِيَّةٌ، هُوَ إِنَّمَا وَ بِهِ، أَتَى الَّذِي الرَّسُولُ إِلَّا بِهِ عَلِمَ مَا اللَّهِ فَوَ عَلَيَّ وَرَدَ الَّذِي الْمَالُ أَمَّا وَ طَالِبٍ؟ أَبِي

 عَرَفَ  أَحَدٌ لَا وَ الْكَلَامِ  بِهَذَا أَحَدٌ لِمَعَ مَا اللَّهِ فَوَ أَقُولُهُ مَا مِنِّي اقْبَلْ! وَيْحَكَ: فَقَالَ. اللَّهِ؟ عَبْدَ يَا قُلْتَ مَا بِئْسَ: قُلْتُ: سَلْمَانُ قَالَ. عَلِیمٌ سَاحِرٌ طَالِبٍ أَبِي ابْنَ إِنَّ

 مِنْهُ  لَكَ ظَهَرَ بِاللَّهِ: فَقُلْتُ عَلَیْهِ، فَتَجَاهَلْتُ: سَلْمَانُ قَالَ . هَذَا؟ غَیْرُ سِحْرِهِ مِنْ  لِي ظَهَرَ قَدْ وَ السِّحْرِ، مِنَ  إِلَّا هُوَ عَلِمَ مَا وَ عَلِمَ؟ أَيْنَ فَمِنْ غَیْرِي، الْمَالِ  هَذَا خَبَرَ

 أَطَّلَِعكَ  أَنْ أُحِبُّ لِأَنِّي مِنْهُ، رَأَيْتُهُ  مِمَّا كَثِیرا  لَا وَ قَلِیل ا أُحَرِّفُ  لَا وَ أَصْدُقُكَ اللَّهِ وَ إِذا : قَالَ. بِبَعْضِهِ فَأَخْبِرْنِي: قُلْتُ. اللَّهِ؟ عَبْدِ  أَبَا يَا اللَّهِ وَ إِي: قَالَ. هَذَا؟ غَیْرُ

 لَمُشْفِقٌ  إِنِّي! اللَّهِ عَبْدِ أَبَا يَا: قَالَ وَ قَعَدَ، وَ  قَامَ وَ عَیْنَاهُ احْمَرَّتْ ثُمَّ مِنْهُ، أَسْحَرَ أَحَدٌ غَرْبَِها وَ شَرْقِهَا فِي مَا اللَّهِ فَوَ تُفَارِقَهُ، وَ تَجْتَنِبَهُ حَتَّى صَاحِبِكَ سِحْرِ عَلَى

 أَبِي ابْنَ فَاحْذَرِ الْأَمْوَالِ، هَذِهِ فِي شَارَكْنَاكَ وَ لَآثَرْنَاكَ جَمَاعَتِنَا فِي كُنْتَ وَ إِلَیْنَا مِلْتَ فَلَوْ طَالِبٍ، أَبِي ابْنَ لَزِمْتَ وَ اعْتَزَلْتَنَا قَدِ أَنَّكَ عَلَى لَكَ، مُحِبٌّ وَ عَلَیْكَ

 وَ حَدِيثِي فَقَطَعَ الْخُمُسِ، أَمْرِ مِنْ ءٍشَيْ فِي( ع) طَالِبٍ  َأبِي ابْنُ وَ أَنَا يَوْمٍ ذَاتَ خَلَوْتُ نَعَمْ،: قَالَ .بِبَعْضِهِ فَأَخْبِرْنِي :فَقُلْتُ! سِحْرِهِ مِنْ تَرَى مَا يَغُرَّنَّكَ لَا وَ طَالِبٍ

 أَمِیرَ  يَا شَأْنُكَ مَا: فَقُلْتُ كَثِیرَةٌ، غُبَارٌ  ثِیَابِهِ وَ عِمَامَتِهِ عَلَى وَ انْصَرَفَ أَنِ بِأَسْرَعَ كَانَ فَمَا فَخَرَجَ، حَاجَةٌ، لِي عَرَضَتْ  فَقَدْ إِلَیْكَ، أَعُودَ حَتَّى مَكَانَكَ: لِي قَالَ

 لِأُسَلِّمَ  فَخَرَجْتُ صَحُورُ،: لَهَا يُقَالُ مَدِينَة  بِالْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فِیهِمْ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ عَسَاكِرَ عَلَى أَقْبَلْتُ: قَالَ . الْمُؤْمِنِینَ؟

 لَا مَا هَذَا َعلَیْهِ، سَلَّمْتَ وَ السَّاعَةَ قِیتَهُلَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنْتَ  وَ قَبْرِهِ فِي بَلِيَ قَدْ رَجُلٌ! اْلحَسَنِ  أَبَا يَا: قُلْتُ وَ قَوْلِهِ، مِنْ تَعَجُّبا  فَضَحِكْتُ ذَلِكَ، مِنْ الْغَبَرَةُ فَهَذِهِ عَلَیْهِ،

 لِلَّهِ  تُحْدِثُ شَیْئا   مِنْهُ تُنْكِرَ لَا حَتَّى عَلَیْكَ عَرَضْتُهُ فَإِنْ: قَالَ. يَكُونُ لَا مَا هَذَا فَإِنَّ تَغْضَبْ لَا: قُلْتُ!. تُكَذِّبُنِي؟ أَ: فَقَالَ إِلَيَّ نَظَرَ ثُمَّ قَوْلِي، مِنْ فَغَضِبَ. أَبَدا  يَكُونُ

: قَالَ  ثُمَّ فَمَسَحَهُمَا فَغَمَّضْتُهَا عَیْنَیْكَ، غَمِّضْ شَاكُّ يَا: لِي فَقَالَ الْمَدِينَةِ، طَرَفِ إِلَى مَعَهُ فَخَرَجْتُ قُمْ،: فَقَالَ عَلَيَّ، فَاعْرِضْهُ. اللَّهِ لَعَمْرُ: قُلْتُ. عَلَیْهِ؟ أَنْتَ مِمَّا تَوْبَة 

 أَطَلْتُ  فَلَمَّا وَجْهِهِ، فِي أَنْظُرُ مُتَعَجِّبا  اللَّهِ وَ فَبَقِیتُ شَیْئا ، مِنْهُ أُنْكِرْ لَمْ الْمَلَائِكَةِ مَعَ( ص) اللَّهِ بِرَسُولِ  -اللَّهِ عَبْدِ أَبَا يَا -اللَّهِ وَ أَنَا فَإِذَا فَفَتَحْتُهُمَا افْتَحْهُمَا، غَافِلُ يَا

 عَلَى مَغْشِیّا  فَسَقَطْتُ: قَالَ ،«1» رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي كَفَرْتَ أَ! فُلَانٍ بْنُ فُلَانُ يَا: لِي قَالَ وَ بِالْأَسْنَانِ الْأَنَامِلَ فَعَضَّ إِلَیْهِ رَالنَّظَ

 اللَّهُ  صَلَّى الرَّسُولِ مِنَ خَبَرَ لَا وَ أَثَرَ لَا وَ عَیْنَ لَا فَإِذَا فَنَظَرْتُ ،(ص) النَّبِيِّ إِلَى انْظُرْ :قَالَ. نَعَمْ: قُلْتُ. كَلَامَهُ؟ سَمِعْتَ وَ رَأَيْتَهُ هَلْ: لِي قَالَ أَفَقْتُ فَلَمَّا الْأَرْضِ،

 خِفْتُهُ  لَقَدْ ِباللَّهِ وَ الْأَرْضِ، أَهْلِ  أَسْحَرُ أَنَّهُ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِي عِنْدِي فَاسْتَقَرَّ .هَذِهِ سَاعَتِكَ مِنْ تَوْبَة  فَأَحْدِثْ مِسْكِینُ يَا: لِي فَقَالَ. الْخُیُولِ تِلْكَ مِنْ لَا وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ

 وَ الْمَدَائِنَ أُوَلِّیَكَ حَتَّى إِلَیْنَا وَ مِنَّا لِتَكُونَ مَعَنَا كُنْ وَ هَذَا فَاكْتُمْ أَخْبَرْتُكَ، مَا تُفَارِقُهُ أَنَّكَ  عَلَى -سَلْمَانُ يَا -وَقَفْتُ  أَنِّي لَا لَوْ وَ أَمْرُهُ، هَالَنِي وَ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِي

 ...لَتَخَافُهُ؟ إِنَّكَ: قُلْتُ وَ فَضَحِكْتُ: قَالَ  .شَیْئا  كَیْدِهِ مِنْ لِي يَفْعَلَ أَنْ آمَنُهُ لَا فَإِنِّي بَیْنَنَا، جَرَى مِمَّا ءٍبِشَيْ( ع) طَالِبٍ أَبِي ابْنَ تُخْبِرِ لَا وَ إِلَیْهِمَا فَصِرْ فَارِسَ،

 المدينة سكك في يدور السّالم علیه المؤمنین أمیر بینما: قال عنه اللّه رضى عبّاس ابن عن ، السكسروني عمران بن موسى عمران أبو ( روى2)

 قحافة أبي ابن يا معادك اذكر و رجال، سوّاك ثمّ نطفة من ثمّ تراب من خلقك الذي اللّه اتّق بكر، أبا يا: قال و بیده الساّلم علیه عليّ فأخذ بكر أبو استقبله

 ما لك يغفر أن ربّي دعوت األمر إليّ رددت أنت فإن خمّ، غدير يوم إلیكم به تقدّم ما علمتم قد و آله، و علیه اللّه صلّى اللّه رسول من قرابتي تعلم فإنّك

 ذلك كیف و: السّالم علیه عليّ قال .ألطعته علیه أنا عمّا يردّني المنام في رأيته إن: آله؟ قال و علیه اللّه صلّى لمحمّد غدا تقول فما تفعل لم إن و فعلت، قد

 أ بكر، أبا يا: يقول هو و أكفانه علیه و محرابه في جالس آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول فإذا قبا، مسجد به أتى حتّى بیده أخذ ثمّ الیقظة، في أريكه أنا و

 معصیة معصیتي و معصیتي معصیته و اللّه، طاعة طاعتي و طاعتي طاعته وصیّي، و خلیفتي طالب أبي بن عليّ إنّ تارة بعد تارة و مرّة بعد مرّة لك أقل لم

 بكر أبو فأخبره  أصحابه من رجل استقبله إذ السّالم، علیه طالب أبي بن عليّ إلى األمر ردّ على عزم قد و مرعوب فزع هو و بكر أبو فخرج: قال !اللّه؟

 الكتاب( / للعلوي) )المناقب ذلك من أراد عمّا ردّه حتّى به يزل لم و احفظه، و علیه أنّك ما على أقدم هاشم، بني سحر من سحر هذا: له فقال رأى، بالذي

 (147-146ص العتیق،
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هر چيزي که  هر چيزي که اقرار و تسليم ]شدن در برابر حق و حقيقت[ آن را به بار آورد همان است که ایمان است؛ و

 انكار و عناد ]با حق و حقيقت[ آن را به بار آورد، همان است که کفر است.

 387ص ،2ج الكافی،

 ولُ یَقُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .الْكُفْرُ فَهُوَ الْجُحُودُ وَ الْإِنْكَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ کُلُّ وَ الْإِیمَانُ فَهُوَ التَّسْلِيمُ وَ الْإِقْرَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ کُلُّ

 

 هاي پيشين آمده است:( در کتب آسمانی امت3

پنداري[ اینكه زحمت نيافتادم! آیا ]اکنون می اي فرزند آدم! تو را از خاك و سپس از نطفه آفریدم و در آفرینش تو به

 قرص نانی را در زمانش به سوي تو سوق دهم برایم سخت است؟!

 93ص الساعی، نجاح و الداعی عدة

 الْقَدِیمِ: الْوَحْیِ فِی وَ

 .حِينِهِ فِی إِلَيْكَ أَسُوقُهُ رَغِيفٌ یُعْيِينِی وَ أَ بِخَلْقِكَ أَعْیَ فَلَمْ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقْتُكَ آدَمَ ابْنَ یَا

 تدبر

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ( »1

دید و از خدا در دو آیه قبل دیدیم که آن فرد طغيانگر خودش را مستقل و در برابر خداوند، صاحب اختيار مطلق می

 ( 1طلبكار بود! )بویژه در جلسه قبل، تدبر

صحبتش با ارجاع دادن وي به اصل و ابتداي حقيقت وجودي خودش، و ذلت و حقارتی که در آن وضعيت نخستين هم

اي پست و حقير بوده و ات ابتدا خاك، سپس نطفهکشد: تو کسی هستی که سابقهوي را کامال به چالش می داشته، این موضع

اي ادعاي استقالل و اي که خداوند وجودت به مرحله اعتدال و تناسب کامل رسانده است. با چنان سابقهاکنون به اینجا رسيده

 ( 313، ص13اختيار مطلق داري؟! )الميزان، ج

 

 ...« کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ لَقا( »2

 کوشد وي را هشدار و انذار دهد.شود که میاز این آیه به بعد سخنان همنشين او مطرح می

آغاز کرد. با توجه به اینكه « کردو هو یحاوره: در حالی که با او صحبت می»این سخنان وي را هم با تعبير  34همانند آیه

 کند، چرا این جمله را آورد و بر آن تاکيد کرد؟که دارد با آن فرد صحبت می معلوم است

اند، اما در الف. نشان دهد که کل این صحبتها در یك گفتگوي واحد بوده و در واقع، با اینكه با هم وارد باغ وي شده

 ، بند ب(2، تدبر616باطن عالَم، وي وارد باغ دنياگرایی او نشده است. )توضيح بيشتر در جلسه

ب. نشان دهد آن سخنان نامربوطی که از جانب فرد طغيانگر زده شد، نتوانست این فرد را از کوره بدر بَرَد و او در کمال 

 کشد.آرامش و متانت، موضع او را به چالش می
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توان نهی از خواهد نشان دهد که میشود؛ شاید با آوردن این جمله میج. این سخنان وي بنوعی نهی از منكر حساب می

صحبتی انجام داد، نه با عصبانيت و جوش و گوید، با آرامش و در فضاي هممنكر را، آن هم در خصوص کسی که کفر می

 . خروش

آیا کافر »بلكه پرسيد « کفر نورز!»یا « اي!کافر شده»بویژه دقت شود که مطلبش را با بيان سوال مطرح کرد، صریحا نگفت 

 ع مواجهه زمينه اینكه او جبهه نگيرد بلكه به مسير اصلی برگردد را تقویت نمود.و با این نو« اي!شده

 د. ... 

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ( »3

د، فقط درباره معاد تردید کرده بود، ولی خدا و ربوبيت وي در حق در آیه قبل، ظاهرا آن فرد طغيانگر در جمالت خو

صحبتش وي را به کفر به خدا، آن هم به ربوبيتی که خدا را پذیرفته بود. با این حال، در این آیه، هم«( ربی»خویش را )با تعبير 

 کند!در حق او انجام داده بود، متهم می

 خواهد نشان دهد:شاید بدین ترتيب می

 است. را به کار برده، اما با این منطقش عمالً خدا را انكار کرده«ربی»الف. اگرچه وي در زبان تعبير 

 (3ب.  هرگونه انكاري در برابر حق و حقيقت، مصداق کفر است )حدیث

 ج. تردیدافكنی در معاد، مستلزم کفر به خداوند است!

کند که برانگيخته انی کامل شدن را مورد توجه قرار دهد، شك نمید. کسی که سير تطور خویش از خاك، و از نطفه، تا انس

 (/hajj-http://yekaye.ir/al-22-5گذشت.  7، تدبر310شدن و معادي در کار است. )تبيين این مطلب در جلسه

 ه. ...

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ( »4

هرکس سير تطوراتی که گذشته تا وي پدید آمده )شروع از خاك، سپس از نطفه، سپس به صورت یك انسان کامل 

برد که همه امورش به دست خویش نيست و قطعا حقيقتی ماوراي وي درآمدن( را مورد توجه قرار دهد، به نحو یقينی پی می

 تواند او را انكار کند.چنين تدبير کرده است؛ و منطقاً نمیو را اینهست که ا

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ( »5

 چرا در آفرینش شخص، ابتدا آفرینش از خاك را مطرح کرد و سپس آفرینش از نطفه را؟

اي پدید آمدي در ادامه انسان )حضرت آدم( و اینكه تو هم اگر با نطفهخواهد اشاره کند به خلقت نخستين الف. شاید می

 (727ص ،6ج البيان، مجمع) او هستی.

http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
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خواهد اشاره کند که تمام موادي که در تشكيل نطفه دخيل بوده، به نحوي برگرفته از عناصر برگرفته شدن ب. شاید می

 (727ص ،6ج البيان، مجمعاز نطفه آفریدند. )از خاك است، و بدین جهت انسان را ابتدا از خاك و سپس 

 ج. ...

 

 ...« تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ ... أَ نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا( »6

 (172، ص7. )تفسير نور، جاوست خاکى اصل یادآورى عالجش بالد،مى خود خویشاوندان و مال به آنكه

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ( »7

 حکایت

 توسط افراد متعددي از صحابه )مانند جابر بن عبداهلل انصاري( و تابعين )مانند سعيد بن مسيب( روایت شده است:

و اميرالمومنين ع را دشنام داد. دستی از قبر رسول اهلل بيرون آمد که بر آن نوشته  مروان حكم بر منبر رسول اهلل ص رفت

 و سر[ کامل] مردي صورت به سپس آفرید، نطفه از سپس خاك، از را تو که شدي کافر کسی به اي دشمن خدا! آیا»شده بود: 

 چند روزي بيش نگذشت که مروان جان سپرد.« اهلل همان است که خدایی جز او نيست، او پروردگار عالميان است !داد؟ سامان

 861ص ،(للعلوي) المناقب

 3442ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) طالب أبی آل مناقب

منبر رفته بوده، نيز اميه که در مسجدالنبی به شبيه این واقعه در زمان هشام بن عبدالملك در مورد یكی از خطباي بنی

 4(3443ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) طالب أبی آل مناقبروایت شده است )از کتاب مناقب اسحاق عدل، به نقل از 

                                                      
 الساّلم، علیه المؤمنین أمیر شتم و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول منبر الحكم بن مروان صعد: قال عنه، اللّه رضى األنصاري اللّه عبد بن جابر عن.  1

 الذي اللّه رجال، سوّاك ثمّ نطفة من ثمّ تراب من خلقك بالذي أكفرت اللّه، عدوّ يا»: علیها مكتوب آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قبر من يد فخرجت: قال

 و ثالثة علیه أتى ما اللّه و: قال. آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول يد هي و اللّه و فعرفتها عقدا عشرين و ثالثة بیده عقد ثمّ ،«العالمین ربّ هو إلّا إله ال

 دفنّاه إلّا يوما عشرون
 عََلى عَاقِدَة   ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرِ  مِنْ  خَرَجَتْ مَنَامِي فِي كَفّا   فَرَأَيْتُ عَیْنَايَ  فَهَوَمَّتْ سَعِیدٌ  قَالَ  فَشَتَمَهُ  ع عَلِیّا   ذَكَرَ وَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ صَعِدَ -الْمُسَیَّبِ . ابْنُ  2

 .مَاتَ حَتَّى ثَلَاثٌ إِلَّا بِمَرْوَانَ مَرَّ  فَمَا قَالَ رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي كَفَرْتَ أَ شَقِيُّ يَا أُمَوِيُّ يَا يَقُولُ قَائِل ا سَمِعْتُ وَ سِتِّینَ وَ ثَلَاثٍ

 و عقد غیر من السبابة تبسط و إلیها الكف خطى اقرب على الیمنى يدك اصابع من تالییه و الخنصر تضع ان هو ستین و ثالثة على الكف عقد: قیل

 .المزارات من مشهد الى التوجه أراد ممن المتداول و السنة هو ما على المعقودة الثالثة على اإلبهام تضع
 يُرَى لَا وَ الْكَفُّ يُرَى ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرِ مِنْ  كَفٌّ فَخَرَجَتْ الْمِنْبَرِ عَلَى ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَلْعَنُ خَطِیبٌ هِشَامِ خِلَافَةِ فِي كَانَ أَنَّهُ -الْعَدْلِ إِسْحَاقَ مَنَاقِبِ.  3

 إِذَا وَ فِیهَا مَا أَلْقَتْ وَ  رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ تُرابٍ مِنْ  خَلَقَكَ  بِالَّذِي كَفَرْتَ  أَ أُمَوِيٍّ مِنْ  وَيْلَكَ النَّبِيِّ قَبْرِ  مِنْ  كَلَامٌ إِذَا وَ سِتِّینَ  وَ ثَلَاثٍ عَلَى عَاقِدَة  الذِّرَاعُ

 .مَاتَ حَتَّى أَيَّامٍ ثَلَاثَةُ إِلَّا لَهُ مَضَتْ مَا وَ قَالَ يُقَادُ أَعْمَى هُوَ وَ إِلَّا مِنْبَرِهِ عَنْ  نَزَلَ فَمَا قَالَ أَزْرَقُ دُخَانٌ

 آيه اين به وي فرازي در. است آمده 192ص ،2ج ع، الرضا أخبار عیون در كه گیرددرمي وي زمان علماي از تعدادي با مامون بین اي. مناظره 4

 :است خواندني ايمناظره كه كندمي تمسك
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 رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ  هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ 37( آيه18( سوره كهف )618

20/9/1396 

 ترجمه

کرد، به او گفت: آیا به کسی کافر شدي که تو را از خاك، سپس اش، ضمن صحبت در حالی که با او صحبت مینشينهم

 از نطفه آفرید، سپس به صورت مردي ]کامل[ سر و سامان داد؟!

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

 این راستى به! مادرم پسر»بسته بيرون بردند کنار قبر پيامبر ص درنگی کرد و فرمود که حضرت علی ع را دست هنگامی

( ]= جمالت حضرت هارون ع به حضرت موسی ع، وقتی از کوه 150)اعراف/« دبكشن مرا بود نزدیك و کردند ناتوان مرا قوم

 طور برگشت[. 

شناختند که این دست اوست و صدایی به جانب ابوبكر شنيده شد که که میپس دستی از قبر رسول اهلل ص بيرون آمد 

 «!داد؟ سامان و سر[ کامل] مردي صورت به سپس آفرید، نطفه از سپس خاك، از را تو که شدي کافر کسی به آیا»

 248ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) طالب أبی آل ؛ مناقب275ص ؛ اإلختصاص )للمفيد(،275ص ،1ج الدرجات، بصائر

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْمُسْلِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ رَبِيعِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

                                                      
 يَكُونَ  أَوْ ص النَّبِيُّ دَعَاهُ كَمَا يَكُونَ أَنْ  مِنْ  هَذَا يَخْلُو لَا عِنَادُكَ  اللَّهِ وَ بَانَ قَالَ َبلَى ُقلْتُ عِنْدَكَ صَحِیحٌ أَ الْمَشْوِيِّ الطَّائِرِ حَدِيثِ عَنْ إِسْحَاقُ يَا خَبِّرُونِي

 قَالَ بِهِ َتقُولَ َأنْ إِلَیْكَ أَحَبُّ الثَّلَاثِ فَأَيُّ الْمَفْضُولِ مِنَ الْفَاضِلَ يَعْرِفِ لَمْ اللَّهَ أَنَّ  تَزْعُمُ أَوْ إِلَیْهِ أَحَبَّ الْمَفْضُولُ كَانَ وَ خَلْقِهِ مِنْ الْفَاضِلَ اللَّهُ عَرَفَ  أَوْ مَرْدُودا 

 فَنَسَبَهُ « مَعَنا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ ال لِصاحِبِهِ  يَقُولُ إِذْ الْغارِ فِي هُما إِذْ  اثْنَیْنِ ثانِيَ » بَكْرٍ أَبِي فِي يَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ  إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا قُلْتُ ثُمَّ سَاعَة  فَأَطْرَقْتُ إِسْحَاقُ

 سَمِعْتَ مَا أَ هَذَا فِي فَضِیلَةٍ فَأَيُّ  لِلْمُؤْمِنِ صَاحِبا  الْكَافِرُ يَكُونُ مَا أَ الْكِتَابِ وَ بِاللُّغَةِ عِلْمَكَ أَقَلَّ مَا اللَّهِ سُبْحَانَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ ص نَبِیِّهِ  صُحْبَةِ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 شِعْرا  الْهُذَلِيُّ قَالَ وَ صَاحِبا  لَهُ جَعَلَهُ فَقَدْ« رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ  خَلَقَكَ بِالَّذِي كَفَرْتَ أَ يُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ  لَهُ قالَ» تَعَالَى اللَّهِ قَوْلَ

 بِالْمَشْرِقِ بَصِیرَةٌ الرِّدَاءِ تَحْتَ   وَحْشِیَّةٌ  صَاحِبِي وَ غَدَوْتُ لَقَدْ وَ

 شِعْرا  الْأَزْدِيُّ قَالَ وَ 

 هَیْكَلٍ  هِجَانٍ مِنْ  الْقَوَائِمِ مَحْضُ صَاحِبِي  وَ فِیهِ الْوَحْشَ ذَعَرْتُ لَقَدْ وَ

 رابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَالثَةٍ نَجْوى مِنْ يَكُونُ ما» تَعَالَى قَوْلَهُ سَمِعْتَ مَا أَ الْفَاجِرِ وَ الْبَرِّ مَعَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ فَإِنَّ مَعَنا اللَّهَ إِنَّ قَوْلُهُ أَمَّا وَ صَاحِبَهُ فَرَسَهُ فَصَیَّرَ 

 مَعْصِیَة  أَوْ طَاَعة  كَانَ أَ بَكْرٍ أَبِي حُزْنِ مِنْ فَأَخْبِرْنِي تَحْزَنْ ال قَوْلُهُ أَمَّا وَ« كانُوا ما أَيْنَ مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا أَكْثَرَ ال وَ ذلِكَ مِنْ أَدْنى ال وَ سادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةٍ ال وَ

 لِلْعَاصِي فَضِیلَةٍ فَأَيُّ مَعْصِیَةٌ أَنَّهُ زَعَمْتَ إِنْ وَ الْحَكِیمِ صِفَةِ خِلَافُ هَذَا وَ الطَّاعَةِ عَنِ يَنْهَى ص النَّبِيَّ جَعَلْتَ فَقَدْ طَاعَةٌ أَنَّهُ زَعَمْتَ فَإِنْ
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 مِنْ یَدٌ فَخَرَجَتْ قَالَ یَقْتُلُونَنِی کادُوا وَ اسْتَضْعَفُونِی الْقَوْمَ إِنَّ أُمَّ ابْنَ یَا الَقَ ص النَّبِیِّ قَبْرِ عِنْدَ وَقَفَ مُلَبَّباً ع بِعَلِیٍّ أُخْرِجَ لَمَّا

 مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي کَفَرْتَ أَ» هَذَا[ بَكْرٍ ]یَا أَبِی نَحْوَ صَوْتُهُ أَنَّهَا یَعْرِفُونَ صَوْتٌ وَ یَدُهُ أَنَّهَا یَعْرِفُونَ ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرِ

 .«رَجُلًا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ

شيه این ماجرا در مورد عمر بن خطاب  2762-275ص ،1ج الدرجات، بصائر؛ 2741ص همچنين در اإلختصاص )للمفيد(،

 3هم گزارش شده است.

                                                      
 اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ الطَّیَالِسِيِّ خَالِدٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ الْقَلَانِسِيِّ مَادٍّ بْنِ خَالِدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ.  1

 بِذَلِكَ  رَضُوا الْمُسْلِمُونَ قَالَ لِذَلِكَ جَعَلَهُ فَمَنْ ع عَلِيٌّ لَهُ فَقَالَ اسْتُخْلِفَ قَدِ بَكْرٍ أَبَا أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ لَهُ فَقَالَ ع عَلِيٍّ عَلَى عُمَرُ أَقْبَلَ بَكْرٍ أَبُو اسْتُخْلِفَ لَمَّا: قَالَ ع

 اللَّهُ  فَعَلَ كَذَبْتَ عُمَرُ  لَهُ فَقَالَ ص اللَّهِ  رَسُولُ  اسْتَخْلَفَهُ مَا اللَّهِ  وَ اسْمِهِ  بِغَیْرِ سَمَّوْهُ لَقَدْ  وَ  عَهْدَهُ نَقَضُوا وَ ص اللَّهِ  رَسُولَ  خَالَفُوا مَا لَأَسْرَعَ اللَّهِ  وَ ع عَلِيٌّ لَهُ  فَقَالَ

 لِتَعْلَمَ عُمَرُ يَا بِنَا انْطَلِقْ لَهُ فَقَالَ مَوْتِهِ بَعْدَ وَ حَیَاتِهِ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى تَكْذِبُ تَزَالُ مَا عُمَرُ فَقَالَ فَعَلْتُ ذَلِكَ بُرْهَانَ أُرَِيكَ َأنْ تََشأْ إِنْ لَهُ فَقَالَ فَعَلَ وَ بِكَ

 نُطْفَةٍ  مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي عُمَرُ يَا كَفَرْتَ أَ مَكْتُوبٌ فِیهَا كَفٌّ إِذَا الْقَبْرَ أَتَى حَتَّى مَعَهُ فَانْطَلَقَ مَوْتِهِ بَعْدَ وَ حَیَاتِهِ ِفي ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى الْكَذَّابُ أَيُّنَا

 مَوْتِه بَعْدَ وَ حَیَاتِهِ فِي اللَّهُ فَضَحَكَ لَقَدْ اللَّهِ وَ رَضِیتَ أَ ع عَلِيٌّ لَهُ فَقَالَ رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ
 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى لَهُ بِإِسْنَادٍ يَرْفَعُهُ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَاصفار سند را اين چنین آورده است:  2
اي و عتاب آنها از جانب قبر پیامبر فراوان است كه در دو روايت فوق، اين آيه مطرح شده بود. دو روايت . روايات درباره اصل وقوع چنین واقعه 3

 مطرح شده بدين قرار است:ديگر در اين باب كه در آنها اين آيه 

 إِنَّ: السَّلَامُ عَلَیْهِ الصَّادِقُ قَالَ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْمَنَاقِبِ، كُتُبِ بَعْضِ  فِي رَأَيْتُ: گويد: أقولمي 248-246ص ،30ج األنوار، ( مرحوم مجلسي در بحار1)

 كَفَّارَةَ  جَعَلْتُ وَ أَفْضَحَكَ، أَنْ كَرِهْتُ وَ كَیْتَ وَ كَیْتَ عَنْكَ بَلَغَنِي إِنَّهُ: فَقَالَ الْفَارِسِيَّ سَلْمَانَ إِلَیْهِ فَأَرْسَلَ ءٌ،شَيْ  عْضٍبَ عَنْ بَلَغَهُ  عَلَیْهِ اللَّهِ  صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ

 وَ فَرَائِصُهُ ارْتَعَدَتْ  وَ وَجْهُهُ تَغَیَّرَ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَلَمَّا: سَلْمَانُ قَالَ .الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهَ فِیهِ خُنْتَ الَّذِي خُرَاسَانَ مِنْ إِلَیْكَ حُمِلَ الَّذِي الْمَالِ مِنَ رَقَبَتِكَ فَكَّ ذَلِكَ

 ابْنُ  عَلِمَ أَيْنَ فَمِنْ عَلَيَّ، يُفْشُونَ بِالَّذِي كَانُوا مَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي بَیْنَ وَ بَیْنِي جَرَى قَدْ فَلَعَمْرِي الْكَلَامُ أَمَّا! اللَّهِ  عَبْدِ  أَبَا يَا: كَلِیلٍ بِلِسَانٍ قَالَ ثُمَّ  يَدَيْهِ، فِي أُسْقِطَ

 -ثَلَاثا  -.. اللَّهِ وَ ثُمَّ اللَّهِ وَ: اللَّهِ عَبْدِ أَبَا يَا عَلِمَ؟ أَيْنَ فَمِنْ هَدِيَّةٌ، هُوَ إِنَّمَا وَ بِهِ، أَتَى الَّذِي الرَّسُولُ إِلَّا بِهِ عَلِمَ مَا اللَّهِ فَوَ عَلَيَّ وَرَدَ الَّذِي الْمَالُ أَمَّا وَ طَالِبٍ؟ أَبِي

 عَرَفَ  أَحَدٌ لَا وَ الْكَلَامِ  بِهَذَا أَحَدٌ عَلِمَ مَا اللَّهِ فَوَ أَقُولُهُ مَا مِنِّي اقْبَلْ! وَيْحَكَ: فَقَالَ. اللَّهِ؟ عَبْدَ يَا قُلْتَ مَا بِئْسَ: قُلْتُ: سَلْمَانُ قَالَ. عَلِیمٌ سَاحِرٌ طَالِبٍ أَبِي ابْنَ إِنَّ

 مِنْهُ  لَكَ ظَهَرَ بِاللَّهِ: فَقُلْتُ عَلَیْهِ، فَتَجَاهَلْتُ: سَلْمَانُ قَالَ . هَذَا؟ غَیْرُ سِحْرِهِ مِنْ  لِي ظَهَرَ قَدْ وَ السِّحْرِ، مِنَ  إِلَّا هُوَ عَلِمَ مَا وَ عَلِمَ؟ أَيْنَ فَمِنْ غَیْرِي، الْمَالِ  هَذَا خَبَرَ

 أَطَّلَِعكَ  أَنْ أُحِبُّ لِأَنِّي مِنْهُ، رَأَيْتُهُ  مِمَّا كَثِیرا  لَا وَ قَلِیل ا أُحَرِّفُ  لَا وَ أَصْدُقُكَ اللَّهِ وَ إِذا : قَالَ. بِبَعْضِهِ فَأَخْبِرْنِي: قُلْتُ. اللَّهِ؟ عَبْدِ  أَبَا يَا اللَّهِ وَ إِي: قَالَ. هَذَا؟ غَیْرُ

 لَمُشْفِقٌ  إِنِّي! اللَّهِ عَبْدِ أَبَا يَا: قَالَ وَ قَعَدَ، وَ  قَامَ وَ عَیْنَاهُ احْمَرَّتْ ثُمَّ مِنْهُ، أَسْحَرَ أَحَدٌ غَرْبَِها وَ شَرْقِهَا فِي مَا اللَّهِ فَوَ تُفَارِقَهُ، وَ تَجْتَنِبَهُ حَتَّى صَاحِبِكَ سِحْرِ عَلَى

 أَبِي ابْنَ فَاحْذَرِ الْأَمْوَالِ، هَذِهِ فِي شَارَكْنَاكَ وَ لَآثَرْنَاكَ جَمَاعَتِنَا فِي كُنْتَ وَ إِلَیْنَا مِلْتَ فَلَوْ طَالِبٍ، أَبِي ابْنَ لَزِمْتَ وَ اعْتَزَلْتَنَا قَدِ أَنَّكَ عَلَى لَكَ، مُحِبٌّ وَ عَلَیْكَ

 وَ حَدِيثِي فَقَطَعَ الْخُمُسِ، أَمْرِ مِنْ ءٍشَيْ فِي( ع) طَالِبٍ  َأبِي ابْنُ وَ أَنَا يَوْمٍ ذَاتَ خَلَوْتُ نَعَمْ،: قَالَ .بِبَعْضِهِ فَأَخْبِرْنِي: فَقُلْتُ! هِسِحْرِ  مِنْ تَرَى مَا يَغُرَّنَّكَ لَا وَ طَالِبٍ

 أَمِیرَ  يَا شَأْنُكَ مَا: فَقُلْتُ كَثِیرَةٌ، غُبَارٌ  ثِیَابِهِ وَ عِمَامَتِهِ عَلَى وَ انْصَرَفَ أَنِ بِأَسْرَعَ كَانَ فَمَا فَخَرَجَ، حَاجَةٌ، لِي عَرَضَتْ  فَقَدْ إِلَیْكَ، أَعُودَ حَتَّى مَكَانَكَ: لِي قَالَ

 لِأُسَلِّمَ  فَخَرَجْتُ صَحُورُ،: لَهَا يُقَالُ مَدِينَة  بِالْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فِیهِمْ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ عَسَاكِرَ عَلَى أَقْبَلْتُ: قَالَ . الْمُؤْمِنِینَ؟

 لَا مَا هَذَا َعلَیْهِ، سَلَّمْتَ وَ السَّاعَةَ لَقِیتَهُ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنْتَ  وَ قَبْرِهِ فِي بَلِيَ قَدْ رَجُلٌ! اْلحَسَنِ  أَبَا يَا: قُلْتُ وَ قَوْلِهِ، مِنْ تَعَجُّبا  فَضَحِكْتُ ذَلِكَ، مِنْ الْغَبَرَةُ فَهَذِهِ عَلَیْهِ،

 لِلَّهِ  تُحْدِثُ شَیْئا   مِنْهُ تُنْكِرَ لَا حَتَّى عَلَیْكَ عَرَضْتُهُ فَإِنْ: قَالَ. يَكُونُ لَا مَا هَذَا فَإِنَّ تَغْضَبْ لَا: قُلْتُ!. تُكَذِّبُنِي؟ أَ: فَقَالَ إِلَيَّ نَظَرَ ثُمَّ قَوْلِي، مِنْ فَغَضِبَ. أَبَدا  يَكُونُ

: قَالَ  ثُمَّ فَمَسَحَهُمَا فَغَمَّضْتُهَا عَیْنَیْكَ، غَمِّضْ شَاكُّ يَا: لِي فَقَالَ الْمَدِينَةِ، طَرَفِ إِلَى مَعَهُ فَخَرَجْتُ قُمْ،: فَقَالَ عَلَيَّ، فَاعْرِضْهُ. اللَّهِ لَعَمْرُ: قُلْتُ. عَلَیْهِ؟ أَنْتَ مِمَّا تَوْبَة 

 أَطَلْتُ  فَلَمَّا وَجْهِهِ، فِي أَنْظُرُ مُتَعَجِّبا  اللَّهِ وَ فَبَقِیتُ شَیْئا ، مِنْهُ أُنْكِرْ لَمْ الْمَلَائِكَةِ مَعَ( ص) اللَّهِ بِرَسُولِ  -اللَّهِ عَبْدِ أَبَا يَا -اللَّهِ وَ أَنَا فَإِذَا فَفَتَحْتُهُمَا افْتَحْهُمَا، غَافِلُ يَا

 عَلَى مَغْشِیّا  فَسَقَطْتُ: قَالَ ،«1» رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذِي كَفَرْتَ أَ! فُلَانٍ بْنُ فُلَانُ يَا: لِي قَالَ وَ بِالْأَسْنَانِ الْأَنَامِلَ فَعَضَّ إِلَیْهِ لنَّظَرَا
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 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

برابر حق و حقيقت[ آن را به بار آورد همان است که ایمان است؛ و هر چيزي که هر چيزي که اقرار و تسليم ]شدن در 

 انكار و عناد ]با حق و حقيقت[ آن را به بار آورد، همان است که کفر است.

 387ص ،2ج الكافی،

 یَقُولُ  ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .الْكُفْرُ فَهُوَ الْجُحُودُ وَ الْإِنْكَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ کُلُّ وَ الْإِیمَانُ فَهُوَ التَّسْلِيمُ وَ الْإِقْرَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ کُلُّ

 

 هاي پيشين آمده است:( در کتب آسمانی امت3

پنداري[ اینكه فرزند آدم! تو را از خاك و سپس از نطفه آفریدم و در آفرینش تو به زحمت نيافتادم! آیا ]اکنون میاي 

 قرص نانی را در زمانش به سوي تو سوق دهم برایم سخت است؟!

 93ص الساعی، نجاح و الداعی عدة

 الْقَدِیمِ: الْوَحْیِ فِی وَ

 .حِينِهِ فِی إِلَيْكَ أَسُوقُهُ رَغِيفٌ یُعْيِينِی وَ أَ بِخَلْقِكَ أَعْیَ فَلَمْ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ بٍتُرا مِنْ خَلَقْتُكَ آدَمَ ابْنَ یَا

 تدبر

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ( »1

                                                      
 اللَّهُ  صَلَّى الرَّسُولِ مِنَ خَبَرَ لَا وَ أَثَرَ لَا وَ عَیْنَ لَا فَإِذَا فَنَظَرْتُ ،(ص) النَّبِيِّ إِلَى انْظُرْ :قَالَ. نَعَمْ: قُلْتُ. كَلَامَهُ؟ سَمِعْتَ وَ رَأَيْتَهُ هَلْ: لِي قَالَ أَفَقْتُ فَلَمَّا الْأَرْضِ،

 خِفْتُهُ  لَقَدْ ِباللَّهِ وَ الْأَرْضِ، أَهْلِ  أَسْحَرُ أَنَّهُ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِي عِنْدِي فَاسْتَقَرَّ .هَذِهِ سَاعَتِكَ مِنْ تَوْبَة  فَأَحْدِثْ مِسْكِینُ يَا: لِي فَقَالَ. الْخُیُولِ تِلْكَ مِنْ لَا وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ

 وَ الْمَدَائِنَ أُوَلِّیَكَ حَتَّى إِلَیْنَا وَ مِنَّا لِتَكُونَ مَعَنَا كُنْ وَ هَذَا فَاكْتُمْ أَخْبَرْتُكَ، مَا تُفَارِقُهُ أَنَّكَ  عَلَى -سَلْمَانُ يَا -وَقَفْتُ  أَنِّي لَا لَوْ وَ أَمْرُهُ، هَالَنِي وَ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِي

 ...لَتَخَافُهُ؟ إِنَّكَ: قُلْتُ وَ فَضَحِكْتُ: قَالَ  .شَیْئا  كَیْدِهِ مِنْ لِي يَفْعَلَ أَنْ آمَنُهُ لَا فَإِنِّي بَیْنَنَا، جَرَى مِمَّا ءٍبِشَيْ( ع) طَالِبٍ أَبِي ابْنَ تُخْبِرِ لَا وَ إِلَیْهِمَا فَصِرْ فَارِسَ،

 المدينة سكك في يدور السّالم علیه المؤمنین أمیر بینما: قال عنه اللّه رضى عبّاس ابن عن ، السكسروني عمران بن موسى عمران أبو ( روى2)

 قحافة أبي ابن يا معادك اذكر و رجال، سوّاك ثمّ نطفة من ثمّ تراب من خلقك الذي اللّه اتّق بكر، أبا يا: قال و بیده الساّلم علیه عليّ فأخذ بكر أبو استقبله

 ما لك يغفر أن ربّي دعوت األمر إليّ رددت أنت فإن خمّ، غدير يوم إلیكم به تقدّم ما علمتم قد و آله، و علیه اللّه صلّى اللّه رسول من قرابتي تعلم فإنّك

 ذلك كیف و: السّالم علیه عليّ قال .ألطعته علیه أنا عمّا يردّني المنام في رأيته إن: آله؟ قال و علیه اللّه صلّى لمحمّد غدا تقول فما تفعل لم إن و فعلت، قد

 أ بكر، أبا يا: يقول هو و أكفانه علیه و محرابه في جالس آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول فإذا قبا، مسجد به أتى حتّى بیده أخذ ثمّ الیقظة، في أريكه أنا و

 معصیة معصیتي و معصیتي معصیته و اللّه، طاعة طاعتي و طاعتي طاعته وصیّي، و خلیفتي طالب أبي بن عليّ إنّ تارة بعد تارة و مرّة بعد مرّة لك أقل لم

 بكر أبو فأخبره أصحابه من رجل استقبله إذ الساّلم، علیه طالب أبي بن عليّ إلى األمر ردّ على عزم قد و مرعوب فزع هو و بكر أبو فخرج: قال !اللّه؟

 الكتاب( / للعلوي) )المناقب ذلك من أراد عمّا ردّه حتّى به يزل لم و احفظه، و علیه أنّك ما على أقدم هاشم، بني سحر من سحر هذا: له فقال رأى، بالذي

 (147-146ص العتیق،
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دید و از خدا در دو آیه قبل دیدیم که آن فرد طغيانگر خودش را مستقل و در برابر خداوند، صاحب اختيار مطلق می

 ( 1طلبكار بود! )بویژه در جلسه قبل، تدبر

صحبتش با ارجاع دادن وي به اصل و ابتداي حقيقت وجودي خودش، و ذلت و حقارتی که در آن وضعيت نخستين هم

اي پست و حقير بوده و ات ابتدا خاك، سپس نطفهکشد: تو کسی هستی که سابقهوي را کامال به چالش می داشته، این موضع

اي ادعاي استقالل و اي که خداوند وجودت به مرحله اعتدال و تناسب کامل رسانده است. با چنان سابقهاکنون به اینجا رسيده

 ( 313، ص13اختيار مطلق داري؟! )الميزان، ج

 

 ...« کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ لَقا( »2

 کوشد وي را هشدار و انذار دهد.شود که میاز این آیه به بعد سخنان همنشين او مطرح می

آغاز کرد. با توجه به اینكه « کردو هو یحاوره: در حالی که با او صحبت می»این سخنان وي را هم با تعبير  34همانند آیه

 کند، چرا این جمله را آورد و بر آن تاکيد کرد؟که دارد با آن فرد صحبت می معلوم است

اند، اما در الف. نشان دهد که کل این صحبتها در یك گفتگوي واحد بوده و در واقع، با اینكه با هم وارد باغ وي شده

 ، بند ب(2، تدبر616باطن عالَم، وي وارد باغ دنياگرایی او نشده است. )توضيح بيشتر در جلسه

ب. نشان دهد آن سخنان نامربوطی که از جانب فرد طغيانگر زده شد، نتوانست این فرد را از کوره بدر بَرَد و او در کمال 

 کشد.آرامش و متانت، موضع او را به چالش می

توان نهی از خواهد نشان دهد که میشود؛ شاید با آوردن این جمله میج. این سخنان وي بنوعی نهی از منكر حساب می

صحبتی انجام داد، نه با عصبانيت و جوش و گوید، با آرامش و در فضاي هممنكر را، آن هم در خصوص کسی که کفر می

 . خروش

آیا کافر »بلكه پرسيد « کفر نورز!»یا « اي!کافر شده»بویژه دقت شود که مطلبش را با بيان سوال مطرح کرد، صریحا نگفت 

 نوع مواجهه زمينه اینكه او جبهه نگيرد بلكه به مسير اصلی برگردد را تقویت نمود.و با این « اي!شده

 د. ... 

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ( »3

خود، فقط درباره معاد تردید کرده بود، ولی خدا و ربوبيت وي در حق در آیه قبل، ظاهرا آن فرد طغيانگر در جمالت 

آن هم به ربوبيتی که  -صحبتش وي را به کفر به خدا را پذیرفته بود. با این حال، در این آیه، هم«( ربی»خویش را )با تعبير 

 کند!متهم می -خدا در حق او انجام داده بود 

 خواهد نشان دهد:شاید بدین ترتيب می

 است. را به کار برده، اما با این منطقش عمالً خدا را انكار کرده«ربی»الف. اگرچه وي در زبان تعبير 

 (3ب. هرگونه انكاري در برابر حق و حقيقت، مصداق کفر است )حدیث
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 ج. تردیدافكنی در معاد، مستلزم کفر به خداوند است!

کند که برانگيخته انی کامل شدن را مورد توجه قرار دهد، شك نمید. کسی که سير تطور خویش از خاك، و از نطفه، تا انس

 (/hajj-http://yekaye.ir/al-22-5گذشت.  7، تدبر310شدن و معادي در کار است. )تبيين این مطلب در جلسه

 ه. ...

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ( »4

هرکس سير تطوراتی که گذشته تا وي پدید آمده )شروع از خاك، سپس از نطفه، سپس به صورت یك انسان کامل 

برد که همه امورش به دست خویش نيست و قطعا حقيقتی ماوراي وي درآمدن( را مورد توجه قرار دهد، به نحو یقينی پی می

 تواند او را انكار کند.چنين تدبير کرده است؛ و منطقاً نمیو را اینهست که ا

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ( »5

 چرا در آفرینش شخص، ابتدا آفرینش از خاك را مطرح کرد و سپس آفرینش از نطفه را؟

اي پدید آمدي در ادامه انسان )حضرت آدم( و اینكه تو هم اگر با نطفهخواهد اشاره کند به خلقت نخستين الف. شاید می

 (727ص ،6ج البيان، مجمع) او هستی.

خواهد اشاره کند که تمام موادي که در تشكيل نطفه دخيل بوده، به نحوي برگرفته از عناصر برگرفته شدن ب. شاید می

 (727ص ،6ج البيان، مجمعاز نطفه آفریدند. )از خاك است، و بدین جهت انسان را ابتدا از خاك و سپس 

 ج. ...

 

 ...« تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ ... أَ نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا( »6

 (172، ص7. )تفسير نور، جاوست خاکى اصل یادآورى عالجش بالد،مى خود خویشاوندان و مال به آنكه

 

 «رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِالَّذي کَفَرْتَ أَ یُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ لَهُ قالَ( »7

 حکایت

 توسط افراد متعددي از صحابه )مانند جابر بن عبداهلل انصاري( و تابعين )مانند سعيد بن مسيب( روایت شده است:

و اميرالمومنين ع را دشنام داد. دستی از قبر رسول اهلل بيرون آمد که بر آن نوشته  مروان حكم بر منبر رسول اهلل ص رفت

 و سر[ کامل] مردي صورت به سپس آفرید، نطفه از سپس خاك، از را تو که شدي کافر کسی به اي دشمن خدا! آیا»شده بود: 

 چند روزي بيش نگذشت که مروان جان سپرد.« اهلل همان است که خدایی جز او نيست، او پروردگار عالميان است !داد؟ سامان

http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
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 861ص ،(للعلوي) المناقب

 3442ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) طالب أبی آل مناقب

منبر رفته بوده، نيز اميه که در مسجدالنبی به شبيه این واقعه در زمان هشام بن عبدالملك در مورد یكی از خطباي بنی

 4(3443ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) طالب أبی آل مناقبروایت شده است )از کتاب مناقب اسحاق عدل، به نقل از 

    

                                                      
 الساّلم، علیه المؤمنین أمیر شتم و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول منبر الحكم بن مروان صعد: قال عنه، اللّه رضى األنصاري اللّه عبد بن جابر عن.  1

 الذي اللّه رجال، سوّاك ثمّ نطفة من ثمّ تراب من خلقك بالذي أكفرت اللّه، عدوّ يا»: علیها مكتوب آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قبر من يد فخرجت: قال

 و ثالثة علیه أتى ما اللّه و: قال. آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول يد هي و اللّه و فعرفتها عقدا عشرين و ثالثة بیده عقد ثمّ ،«العالمین ربّ هو إلّا إله ال

 دفنّاه إلّا يوما عشرون
 عََلى عَاقِدَة   ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرِ  مِنْ  خَرَجَتْ مَنَامِي فِي كَفّا   فَرَأَيْتُ عَیْنَايَ  فَهَوَمَّتْ سَعِیدٌ  قَالَ  فَشَتَمَهُ  ع عَلِیّا   ذَكَرَ وَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ صَعِدَ -الْمُسَیَّبِ . ابْنُ  2

 .مَاتَ حَتَّى ثَلَاثٌ إِلَّا بِمَرْوَانَ مَرَّ  فَمَا قَالَ رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ كَخَلَقَ  بِالَّذِي كَفَرْتَ أَ شَقِيُّ يَا أُمَوِيُّ يَا يَقُولُ قَائِل ا سَمِعْتُ وَ سِتِّینَ وَ ثَلَاثٍ

 و عقد غیر من السبابة تبسط و إلیها الكف خطى اقرب على الیمنى يدك اصابع من تالییه و الخنصر تضع ان هو ستین و ثالثة على الكف عقد: قیل

 .المزارات من مشهد الى التوجه أراد ممن المتداول و السنة هو ما على المعقودة الثالثة على اإلبهام تضع
 يُرَى لَا وَ الْكَفُّ يُرَى ص اللَّهِ رَسُولِ قَبْرِ مِنْ  كَفٌّ فَخَرَجَتْ الْمِنْبَرِ عَلَى ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَلْعَنُ خَطِیبٌ هِشَامِ خِلَافَةِ فِي كَانَ أَنَّهُ -الْعَدْلِ إِسْحَاقَ مَنَاقِبِ.  3

 إِذَا وَ فِیهَا مَا أَلْقَتْ وَ  رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ تُرابٍ مِنْ  خَلَقَكَ  بِالَّذِي كَفَرْتَ  أَ أُمَوِيٍّ مِنْ  وَيْلَكَ النَّبِيِّ قَبْرِ  مِنْ  كَلَامٌ إِذَا وَ سِتِّینَ  وَ ثَلَاثٍ عَلَى عَاقِدَة  الذِّرَاعُ

 .مَاتَ حَتَّى أَيَّامٍ ثَلَاثَةُ إِلَّا لَهُ مَضَتْ مَا وَ قَالَ يُقَادُ أَعْمَى هُوَ وَ إِلَّا مِنْبَرِهِ عَنْ  نَزَلَ فَمَا قَالَ أَزْرَقُ دُخَانٌ

 آيه اين به وي فرازي در. است آمده 192ص ،2ج ع، الرضا أخبار عیون در كه گیرددرمي وي زمان علماي از تعدادي با مامون بین اي. مناظره 4

 :است خواندني ايمناظره كه كندمي تمسك

 يَكُونَ  أَوْ ص النَّبِيُّ دَعَاهُ كَمَا يَكُونَ أَنْ  مِنْ  هَذَا يَخْلُو لَا عِنَادُكَ  اللَّهِ وَ بَانَ قَالَ َبلَى ُقلْتُ عِنْدَكَ صَحِیحٌ أَ الْمَشْوِيِّ الطَّائِرِ حَدِيثِ عَنْ إِسْحَاقُ يَا خَبِّرُونِي

 قَالَ بِهِ َتقُولَ َأنْ إِلَیْكَ أَحَبُّ الثَّلَاثِ فَأَيُّ الْمَفْضُولِ مِنَ الْفَاضِلَ يَعْرِفِ لَمْ اللَّهَ أَنَّ  تَزْعُمُ أَوْ إِلَیْهِ أَحَبَّ الْمَفْضُولُ كَانَ وَ خَلْقِهِ مِنْ الْفَاضِلَ اللَّهُ عَرَفَ  أَوْ مَرْدُودا 

 فَنَسَبَهُ « مَعَنا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ ال لِصاحِبِهِ  يَقُولُ إِذْ الْغارِ فِي هُما إِذْ  اثْنَیْنِ ثانِيَ » بَكْرٍ أَبِي فِي يَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ  إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا قُلْتُ ثُمَّ سَاعَة  فَأَطْرَقْتُ إِسْحَاقُ

 سَمِعْتَ مَا أَ هَذَا فِي فَضِیلَةٍ فَأَيُّ  لِلْمُؤْمِنِ صَاحِبا  الْكَافِرُ يَكُونُ مَا أَ الْكِتَابِ وَ بِاللُّغَةِ عِلْمَكَ أَقَلَّ مَا اللَّهِ سُبْحَانَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ ص نَبِیِّهِ  صُحْبَةِ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 شِعْرا  الْهُذَلِيُّ قَالَ وَ صَاحِبا  لَهُ جَعَلَهُ فَقَدْ« رَجُل ا سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ  خَلَقَكَ بِالَّذِي كَفَرْتَ أَ يُحاوِرُهُ هُوَ وَ صاحِبُهُ  لَهُ قالَ» تَعَالَى اللَّهِ قَوْلَ

 بِالْمَشْرِقِ بَصِیرَةٌ الرِّدَاءِ تَحْتَ   وَحْشِیَّةٌ  صَاحِبِي وَ غَدَوْتُ لَقَدْ وَ

 شِعْرا  الْأَزْدِيُّ قَالَ وَ 

 هَیْكَلٍ  هِجَانٍ مِنْ  الْقَوَائِمِ مَحْضُ صَاحِبِي  وَ فِیهِ الْوَحْشَ ذَعَرْتُ لَقَدْ وَ

 رابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَالثَةٍ نَجْوى مِنْ يَكُونُ ما» تَعَالَى قَوْلَهُ سَمِعْتَ مَا أَ الْفَاجِرِ وَ الْبَرِّ مَعَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ فَإِنَّ مَعَنا اللَّهَ إِنَّ قَوْلُهُ أَمَّا وَ صَاحِبَهُ فَرَسَهُ فَصَیَّرَ 

 مَعْصِیَة  أَوْ طَاَعة  كَانَ أَ بَكْرٍ أَبِي حُزْنِ مِنْ فَأَخْبِرْنِي تَحْزَنْ ال قَوْلُهُ أَمَّا وَ« كانُوا ما أَيْنَ مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا أَكْثَرَ ال وَ ذلِكَ مِنْ أَدْنى ال وَ سادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةٍ ال وَ

 لِلْعَاصِي فَضِیلَةٍ فَأَيُّ مَعْصِیَةٌ أَنَّهُ زَعَمْتَ إِنْ وَ الْحَكِیمِ صِفَةِ خِلَافُ هَذَا وَ الطَّاعَةِ عَنِ يَنْهَى ص النَّبِيَّ جَعَلْتَ فَقَدْ طَاعَةٌ أَنَّهُ زَعَمْتَ فَإِنْ
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 21/9/1396     أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكُ ال وَ رَبِّی اللَّهُ هُوَ لكِنَّا 38( آيه18( سوره كهف )619

 ترجمه

 سازم.اهلل پروردگارم است و هيچكس را براي پروردگارم شریك نمیليكن من، ]آنم که باور دارم[ 

 نکات ترجمه

 لكن + أنا« = لكِنَّا»

در « أنا»اند؛ و همان طور که الف پایانی کلمه بوده است که همزه آن افتاده و در هم ادغام شده« لكن أنا»در اصل « لكِنَّا»

قرائت « ن»ي روي افتد و فقط فتحهشود اما در وصل میده میخوان« آ»هاي عربی در حالت وقف به صورت اغلب لهجه

شود(، در این کلمه نيز در تلفظ می« آ»هاي عربی هم در وقف و هم در وصل، به صورت شود )هرچند در معدودي از لهجهمی

؛ 725، ص6البيان، ج)مجمع شود.قرائت می« لكِنَّا»، و در هنگام وقف به صورت «لكِنَّ »اغلب قرائتها، در هنگام وصل به صورت 

 (2961ص ،2ج القرآن )نحاس(، إعراب

اي قرار داده شده که با عالمت سكون متفاوت است و منظور از این طه روي الف دایرههاي به خط عثماندر مصحف

 شود.شود اما در هنگام وصل تلفظ نمیدایره، همين است که در هنگام وقف تلفظ می

 اختالف قرائت

کثير( و بصره )ابوعمرو( و مدینه )نافع با دو در اکثر قرائات ]یعنی قرائت اهل کوفه )عاصم و حمزه و کسائی( و مكه )ابن

 شود؛به صورتی که در باال توضيح داده شد قرائت می «لكِنَّا»روایت مشهورش یعنی ورش و قالون( و بسياري از قرائات شاذه[ ) 

 عبارت وجود دارد از جمله: اما قرائات دیگري هم براي این

)قاري مدینه( و و در روایتی غيرمشهور از ابوعمرو )قاري بصره(  نافع عامر( و روایت مسيلی ازدر قرائت اهل شام )ابن

هم در وصل و هم در  ،أبوبحریة و زهري و حسن و علیّ بن زیدفليح و برجمی و و در قرائت یعقوب )از قرائات عشر( و ابن

 است. قرائت شده« لكِنّا»وقف به صورت 

 قرائت شده است؛« لكِنّا»و « لكِنَّ»در روایت بخاري از ورش در هنگام وصل، به هر دو صورت 

را انداخته و در هر دو مورد به « آ»در هنگام وقف و وصل  در قرائت قتيبه و روایت هاشمی از ابوجعفر )از قراء عشره( و

 قرائت کرده است.« لكِنَّ»صورت 

 قرائت شده است.« لكن أنا»بن کعب و حسن به صورت ائت ابیدر قر

 قرائت شده است؛ « لكن هو اهلل»و الفِ پس از آن افتاده و به صورت « ن»در قرائت عيسی ثقفی، تشدید 

                                                      
. النون في النون أدغمت و الهمزة، حذفت و لكن، نون على الهمزة حركة فألقیت «أنا لكن» األصل أن المازني و الفراء، و الكسائي مذهب «لكِنَّا».  1

 يعني لحن هذا أن زعم و «ربّي اللّه هو لكنّنا» عاصم عن فرووا حاتم أبو قال. أنه: يقول من العرب من و الحركة، لبیان أنا ألف هي و لكنّا علیها الوقف و

 في رَبِّي اللَّهُ هُوَ لكِنَّا في األلف إثبات: إسحاق أبو قال. اإلدراج في الهاء فأثبت[ 19: الحاقة] كِتابِیَهْ قرأ من قراءة مثله و: قال. اإلدراج في األلف إثبات

 .ربّي اللّه هو أنا لكن كعب بن أبيّ قراءة في و: قال. عوضا بها فجاؤوا أنا من األلف حذفت قد ألنه جید اإلدراج
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قرائت شده است که در این صورت به جاي « لكنَّه هو اهلل ربی»به صورت  در روایت هارون از ابوعمرو )قاري بصره(

 اضافه شده است.« لكنّ »به « ه»ضمير « أنا»ضمير 

 توانيد به منابع زیر مراجعه کنيد:که هر یك از اینها به لحاظ عربی وجهی دارد که براي تفصيل آن می

 (1792- 178ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7261-725، ص6البيان، ج)مجمع

                                                      
 البخاري قرأ و الوصل في األلف بحذف لكن الباقون قرأ و الوقف و الوصل في األلف بإثبات «لكِنَّا» يعقوب و البرجمي و فلیح ابن و عامر ابن . قرأ 1

 الحسن و كعب بن أبي قراءة الشواذ في و الوقف و الوصل في ألف بغیر قرأ فإنه قتیبة إال الوقف في األلف إثبات في خالف ال و بالوصل بالوجهین لورش

 ... ربي اهلل هو لكن الثقفي عیسى قراءة و أنا لكن

 فاجتمع مفتوحین بنونین لكنن فصارت بالفتح فتحركت النون على الهمزة فطرحت األصل في أنا لكن فهو النون بتشديد لكن قرأ من الزجاج قال

 نحو اللغات أجود في األصل في تحذف و الوقف في تثبت أنا ألف ألن الوصل في األلف حذفت و الثانیة في األولى النون فأدغمت واحد جنس من الحرفان

 األلف فأثبت قمت أنا قال من لغة على فإنه الوصل في األلف فأثبت «لكِنَّا» قرأ من و جدا ضعیف هو و األلف بإثبات قمت أنا يجوز و األلف بغیر قمت أنَ

 السناما تذريت قد حمیدا فاعرفوني  العشیرة شیخ أنا :الشاعر قال

 األلف إثبات إن قوله أرى ال علي أبو قال الهمزة من عوضا األلف إثبات فصار أنا من حذفت قد الهمزة ألن الجید هو لكنا في األلف إثبات أن إال 

 في الوصل ألف مثل الطرف هذا مثل في الهاء و حِسابِیَهْ و هِیَهْ ما في الهاء مثل للوقف تلحق األلف هذه ألن قال كما الهمزة من عوضا صار ألنه الجید هو

 أن ترى ال أ المحذوفة الهمزة من عوض يثبت أن يلزم فال خطأ الوصل في األلف و الهاء كذلك خطأ الوصل في الوصل همزة إثبات أن فكما الطرف ذلك

 في هنا الهمزة ألن أجدر القیاسي التخفیف في منها يعوض ال فإن منها يعوض ال و التخفیف قیاس يوجبه ما غیر على حذفا حذفت قد ويلمه في الهمزة

 :األعشى قول نحو الشعر في مثبتة األلف هذه ءتجي قد و قال مئونة في مئونة و جیال في جیل نحو في اللین حرف يحرك لم ذلك ال لو و الثبات تقدير

 عارا ذاك كفى المشیب بعد القوافي  انتحالي و أنا فكیف

 العشیرة؛ البیت. شیخ أنا :اآلخر قول و 

 نحن هو الذي المنفصل مثل المتصل الضمیر يجعل أن( أحدهما) أمرين يحتمل فإنه الوصل في «لكِنَّا» قرأ من و القراءة في مختارا ذلك يكون ال و

 من األلف يحذف ال أحدا أن ترى ال أ غیر ال وقفا و وصال األلف بإثبات «لكِنَّا» هذا على فیكون الضمیر عالمة من النون في لسكونها لكن من النون فیدغم

 .فعلنا نحو
 . البته ضمن توضیح وي اقوال ديگري هم بود كه چون قاطع اظهارنظر نكرده بود در متن بیان نشد: 2

 أنا لكن و أصله، و الوقف في بألف و الوصل في ألف بغیر النون بتشديد لكن قالون و ورش رواية في نافع و كثیر ابن و عمرو أبو و الكوفیون قرأ و

 هي و لكن نون فالتقت قیاس غیر على أنا من الهمزة حذف: قیل و. اآلخر في أحدهما فأدغم مثالن فالتقى الهمزة حذف و لكن نون إلى الهمزة حركة نقل

 في ألفا أبدلها قد و حذفها فالمشهور الوصل في أما و أنا، على الوقف في المشهور هو و أنا ألف أثبت فإنه الوقف في أما و فیها، فأدغمت أنا نون مع ساكنة

 . خالويه ابن ذكره لكنه فوقف رواية في و عمر أبو الوقف

 . لكن لحق بضمیر رَبِّي اللَّهُ هُوَ لكنه و عمر أبي عن هارون روى و: عطیة ابن قال و

 ورش و كردم و رواية في و عمر أبو و رواية في يعقوب و بحرية أبو و الزهري و الحسن و عليّ بن زيد و المسیلي رواية في نافع و عامر ابن قرأ و

 على فجاء االضطرار في غیرهم و الكالم في فیه يثبتونها تمیم فبنو الوصل في أما و فظاهر، الوقف في أما وصال، و وقفا األلف بإثبات جعفر أبو و رواية في

 . تمیم بني لغة

: الزمخشري قال و. أنا لكن ذلك أصل أن على أيضا الوصل في إثباتها دل و الهاشمي، رواية من ذلك و وقفا و وصال األلف حذف جعفر أبي عن و

 . انتهى الهمزة حذف من عوضا األلف وقوع الوصل في األلف إثبات يعني ذلك حسن و
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 «رَبِّی اللَّهُ هُوَ لكِنَّا»

اسمِ إن )یا در اینجا: اسمِ لكن( و بقيه عبارت خبر آن « أنا»اند، دانسته« لكن أنا»را غالبا در اصل « لكننا»با توجه به اینكه 

 شود. محسوب می

 چندین حالت ممكن است: «رَبِّی اللَّهُ هُوَ»اما براي تحليل نحوي خود عبارت 

اهلل »؛ و آنگاه «بدین قرار که»قصه( دانست؛ که معنایش این است که را ضمير شأن )ضمير فصل، ضمير « هو»توان الف. می

 شود؛ ترجمه: لكن من وضعيتم بدین قرار است که اهلل پروردگارم است.مبتدا و خبر می« ربی

 قرار داد؛ و آنگاه:«( أنا»توان آن را مبتداي دوم )شروع جمله جدیدي که این جمله خبر است براي ب. می

را خبر دوم براي آن قرار داد؛ ترجمه: لكن من ]می گویم[ او اهلل است « ربی»را خبر اول براي آن و « اهلل»توان . می1ب.

 که پروردگارم است.

ترجمه:  را خبر براي آن قرار داد.« ربی»را مبتداي سوم و « اهلل»قرار داد و آنگاه « هو»را خبر براي « اهلل ربی»توان . می2ب.

 مان اهلل، پروردگار من است.لكن من ]می گویم[ او ه

 (245ص القرآن، إعراب فی التبيان، 726ص ،6ج البيان،مجمع)

                                                      
 بعد أما نون في لكن نون إدغام نحو و يعني نحوه و الزمخشري أيضا قال و. النونین تخفیف و الهمزة بحذف لكننا فرقة قراءة أيضا ذلك على يدل و

 :القائل قول الهمزة حذف

 أقلي ال إياك لكن تقلینني و  مذنب أنت أي بالطرف ترمینني و  

 الكالم، علیه دل إذا فصیح حذفه أن ذكروا و لكن اسم فحذف لكنني التقدير يكون أن لجواز البیت في قاله ما يتعین ال و. انتهى أقلیك ال أنا لكن أي 

 :الشاعر قول ذلك على أنشدوا و

 المشافر عظیم زنجي لكن و  قرابتي عرفت ضبیا كنت فلو  

 رَبِّي في وحد ثم المثلین الجتماع اإلدغام وقع و ضربنا و خرجنا في التي الجماعة نون لحقتها لكن تكون أن علي أبو أجاز و زنجي، لكنك و أي 

 . بعید تأويل هو و. انتهى ربنا لقال اللفظ اتبع لو و المعنى، على

 . انتهى وقفا و وصال بها يقرأ من أعرف ال أني إلّا رَبِّي اللَّهُ هُوَ  قولي لكن المعنى إن أخوات من المشهورة تكون أن لكنا في يتوجه و: عطیة ابن قال و

 يعني الحالین في األلف يعني الحالین في يحذفها: نصه ما تألیفه من القراءات في الكامل كتاب في الهذلي جبارة بن عليّ بن يوسف القاسم أبو ذكر و

 لكن الحسن و أبيّ قرأ و. بحرية أبا و حیوة أبا و عبلة أبي ابن بحمصي يعني و عمر أبي عن يونس و الثقفي، غیر قتیبة و عتبة ابن و حمصي الوقف و الوصل

 ابن حكاها و أنا، بغیر اللّه هو لكن الثقفي عیسى قرأ و. مسعود ابن عن عطیة ابن حكاها و الهمز، تحقیق و اإلدغام من فكه و االنفصال، على اللَّهُ هُوَ أنا

 و رَبِّي اللَّهُ هُوَ  أقول أنا لكن أي محذوف قول ثم و الشأن، و األمر ضمیر فإنه هُوَ أثبت من فأما. الحسن عن األهوازي حكاها و مسعود، ابن عن خالويه

 محذوفة أقول. يقدر ال أن يجوز و بدل، أو بیان عطف أو نعت رَبِّي و رَبِّي اللَّهُ خالقك أي هُوَ: أقول أنا أي تُرابٍ، مِنْ خَلَقَكَ الذي على يعود أن يجوز

 علیه العائد و أنا، عن خبر خبره و الثاني و الثاني، عن خبر خبره و الثالث و خبره رَبِّي و ثالث، مبتدأ اللَّهُ و ثان مبتدأ الشأن ضمیر هُوَ و مبتدأ، أنا فیكون

 خلقك، الذي على العائد لكنه في النصب الضمیر توكید هو يكون أن يجوز هارون رواية على و. ضاربها زيد هو هند نظیر التركیب صار و رَبِّي، في الیاء هو

 خبرا. الواقعة الجملة من لكن اسم على عائد ال ألنه شأن ضمیر يكون أن يجوز ال و معرفین، بین لوقوعه فصال يكون أن يجوز و
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 حدیث

 شود، چيست؟( از امام صادق ع سوال شد: کمترین چيزي که به سبب آن، انسان، مشرك می1

 دشمنی بورزد. فرمودند: اینكه یك مطلبی را از نزد خودش ابداع کند )یا: بدعتی بگذارد( و بر اساس آن، دوستی یا

 246ص ،1ج العياشی، تفسير؛ 397ص ،2ج الكافی،

 عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْعَبَّاسِ أَبِی عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ یُونُسَ، عَنْ ،عِيسى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنُ عَلِیُّ

  مُشْرِکاً؟ قَالَ الْإِنْسَانُ بِهِ یَكُونُ مَا أَدْنَى

 .عَلَيْهِ أَبْغَضَ أَوْ عَلَيْهِ فَأَحَبَّ رَأْیاً ابْتَدَعَ مَنِ فَقَالَ

 

 گيرد.به امام صادق ع عرض کردم: ]گاه[ غم مرا فرامیگوید:( سعيد بن یسار می2

 «.سازمنمی شریك پروردگارم براي پروردگارم است چيزي را : اهلل اهللشَيْئاً بِهِ أُشْرِكُ لَا رَبِّی اللَّهُ اللَّهُ»فرمود: زیاد بگو 

 کَِتابِكَ  فِی أَنْزَلْتَهُ لَكَ هُوَ اسْمٍ بِكُلِّ أَسْأَلُكَ إِنِّی هاي درونی[ ترسيدي بگو: اللَّهُمَّو اگر از وسوسه یا حدیث نفس ]= دغدغه

 بَصَرِي نُورَ الْقُرْآنَ تَجْعَلَ أَنْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّیَ أَنْ عِنْدَكَ الْغَيْبِ عِلْمِ فِی بِهِ اسْتَأْثَرْتَ أَوِ خَلْقِكَ مِنْ أَحَداً عَلَّمْتَهُ أَوْ

نِ توست، خواه آن را شَيْئاً؛ خدایا ! به حق هر اسمی که از آ بِهِ أُشْرِكُ لَا رَبِّی اللَّهُ اللَّهُ هَمِّی ذَهَابَ وَ حُزْنِی جَلَاءَ وَ قَلْبِی رَبِيعَ وَ

در کتابی نازل فرمودي یا به احدي از مخلوقاتت آموختی یا آن را در علم غيب نزد خودت نگهداشته، به خود اختصاص دادي، 

خواهم که بر محمد و آل محمد صلوات فرستی و قرآن را نور دیدگانم و بهار دلم و جال دهنده اندوهم و از بين برنده از تو می

 «قرار بده؛ اهلل اهلل پروردگارم است چيزي را براي او شریك قرار ندهم.همّ و غمّم 

 561ص ،2ج الكافی،

 الْغَمُّ یَدْخُلُنِیَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ یَسَارٍ بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَخِی ابْنِ عَنِ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

  شَيْئاً بِهِ أُشْرِكُ لَا رَبِّی اللَّهُ اللَّهُ تَقُولَ: أَنْ مِنْ أَکْثِرْ فَقَالَ

 مَاضٍ  حُكْمُكَ  فِیَّ عَدْلٌ بِيَدِكَ نَاصِيَتِی أَمَتِكَ ابْنُ وَ عَبْدِكَ ابْنُ وَ عَبْدُكَ إِنِّی اللَّهُمَّ فَقُلِ نَفْسٍ حَدِیثَ أَوْ وَسْوَسَةً خِفْتَ فَإِذَا

 عِنْدَكَ الْغَيْبِ عِلْمِ  فِی بِهِ اسْتَأْثَرْتَ أَوِ خَلْقِكَ مِنْ أَحَداً عَلَّمْتَهُ أَوْ کِتَابِكَ فِی أَنْزَلْتَهُ لَكَ هُوَ اسْمٍ بِكُلِّ أَسْأَلُكَ  إِنِّی اللَّهُمَّ قَضَاؤُكَ فِیَّ

 أُشْرِكُ لَا رَبِّی اللَّهُ اللَّهُ َهمِّی ذَهَابَ وَ ُحزْنِی جَلَاءَ وَ قَلْبِی رَبِيعَ وَ َبصَرِي نُورَ الْقُرْآنَ تَجْعَلَ أَنْ وَ ُمحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّیَ أَنْ

 1.شَيْئاً بِهِ

                                                      
 . اين روايات هم به مضمون فوق نزديك است: 1

 أُخْبِرُكُمْ  لَا أَ ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ قَالَ ع الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْمُسَیَّبِ بْنِ سَعِیدِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ

 ثُمَّ  شَیْئا  بِهِ نُشْرِكُ  لَا رَبُّنَا اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا قُولُوا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ  يَا بَلَى قَالُوا عَنْكُمْ  فَفَرَّجَ بِهِ  اللَّهَ دَعَوْتُمُ اغْتَمَمْتُمْ  وَ كُرِبْتُمْ إِذَا وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا خَیْرُ بِهِ  يَكُونُ بِمَا

 (32ص ،1ج المحاسن،) لَكُم بَدَا بِمَا ادْعُوا



261 

 

( از امام صادق ع روایت طوالنی نقل شده است درباره اینكه طلحه و زبير، بعد از آن که از اميرالمومنين ع جدا شدند 3

»... به نام خداش را براي مذاکره نزد اميرالمومنين ع فرستادند و مطالبی را به او یاد دادند از جمله اینكه به او بگو شخصی 

دارد نفعش براي تو کمتر است و دفاع او از تونسبت به دفاعی که ما از تو کسی که تو را از ما و از ارتباط و وصلت با ما بازمی

هاي الزم را کردند و در پایان سفارش« بيند...تر است و هرکس که چشم داشته باشد صبح را میتوانيم داشته باشيم ضعيفمی

 که مبادا وي تحت تاثير شخصيت اميرالمومنين ع قرار بگيرد!

هایش چنان مستدل بود که وي نهایتا به ایشان پيوست و در همان جنگ جمل اميرالمومنين ع از او استقبال کرد و پاسخ

 رسيد. حضرت در پاسخ این فراز فرمود: به شهادت

 حق که واداشته بدان را شما و بازداشته حق از را شما که است همان داردمی باز شما با وصلت و ارتباط از مرا آنچه اما و

 و است پروردگارم اهلل[ دارم باور که آنم] من،» که حالی در دهدنمی لجام به تن چموش اسب که گونه همان ننهيد گردن را

 نفاق بر عالوه شرك اسم سزاوار که «ضعيفتر دفاع و کمتر نفع» نگویيد پس ؛«سازمنمی شریك پروردگارم براي را هيچكس

 . ... شد خواهيد

 344، ص1الكافی، ج

لْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ ا

نْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَلَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ بْنِ زِیَادٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً عَ

الُ لَهُ خِدَاشٌ إِلَى أَمِيرِ لًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ یُقَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ رَجُ

لْكِهَانَةِ وَ أَنْتَ أَوْثَقُ مَنْ بِحَضْرَتِنَا ِمنْ أَنْفُسِنَا الْمُؤْمِنِينَ ص وَ قَاال لَهُ إِنَّا نَبْعَثُكَ إِلَى َرجُلٍ طَالَ مَا کُنَّا نَعْرِفُهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ بِالسِّحْرِ وَ ا

كَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ مِنَ وَ أَنْ ُتحَاجَّهُ لَنَا حَتَّى تَقِفَهُ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ أَعْظَمُ النَّاسِ دَعْوَى فَلَا یَكْسِرَنَّ مِنْ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ 

یُخَالِیَ الرَّجُلَ فَلَا تَأْکُلْ لَهُ طَعَاماً وَ لَا تَشْرَبْ لَهُ شَرَاباً وَ لَا الْأَبْوَابِ الَّتِی یَخْدَعُ النَّاسَ بِهَا الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ وَ الْعَسَلُ وَ الدُّهْنُ وَ أَنْ 

 وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ فَإِذَا رَأَیْتَهُ فَاقْرَأْ آیَةَ السُّخْرَةِتَمَسَّ لَهُ عَسَلًا وَ لَا دُهْناً وَ لَا َتخْلُ مَعَهُ وَ احْذَرْ هَذَا کُلَّهُ مِنْهُ وَ انْطَلِقْ عَلَى بَرَکَةِ اللَّهِ 

 1...مَّ قُلْ لَهُ کَيْدِهِ وَ کَيْدِ الشَّيْطَانِ فَإِذَا جَلَسْتَ إِلَيْهِ فَلَا تُمَكِّنْهُ مِنْ بَصَرِكَ کُلِّهِ وَ لَا تَسْتَأْنِسْ بِهِ ثُ

                                                      
 دُعَاء   يُعَلِّمَنِي أَنْ أَسْأَلُهُ  ع الثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي إِلَى كَتَبْتُ: قَالَ الْفُضَیْلِ بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ سَعِیدٍ  بْنِ  الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ يَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 حَاجَتِكَ  فِي لَكَ بَدَا ابِمَ تَدْعُو ثُمَّ خَیْرٌ  فَهُوَ ذَلِكَ عَلَى زِدْتَ  إِنْ وَ شَیْئا  بِهِ  أُشْرِكُ لَا الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ رَبِّيَ اللَّهُ  اللَّهُ  اللَّهُ -أَمْسَیْتَ وَ أَصْبَحْتَ  إِذَا تَقُولُ  إِلَيَّ فَكَتَبَ

 (534ص ،2ج الكافي،) يَشاء ما اللَّهُ يَفْعَلُ تَعَالَى اللَّهِ بِإِذْنِ ءٍشَيْ لِكُلِّ فَهُوَ

 هَمٌّ أَصَابَهُ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 (556ص ،2ج الكافي،. )يَمُوتُ ال الَّذِي الْحَيِّ عَلَى تَوَكَّلْتُ شَیْئا  بِهِ أُشْرِكُ لَا وَ رَبِّي اللَّهُ فَلْیَُقلِ لَاوَاءٌ أَوْ بَلَاءٌ أَوْ كَرْبٌ أَوْ غَمٌّ أَوْ
 قَبَضَ  مُنْذُ -فِیكَ عَشَائِرَنَا خَالَفْنَا وَ لَكَ النَّاسَ تَرَكْنَا أَنَّا تَعْلَمُ مَا أَ لَكَ يَقُولَانِ وَ الْقَطِیعَةَ يُنَاشِدَانِكَ الْقَرَابَةِ فِي عَمِّكَ ابْنَيْ وَ الدِّينِ فِي أَخَوَيْكَ إِنَّ.  1

 دُونَكَ الْبِلَادِ  سَعَةَ وَ عَنْكَ النَّأْيِ عَلَى قُدْرَتَنَا وَ فِیكَ أَفْعَالَنَا رَأَيْتَ قَدْ ثُمَّ -رَجَاءَنَا قَطَعْتَ وَ حُرْمَتَنَا ضَیَّعْتَ مَنَالٍ أَدْنَى نِلْتَ فَلَمَّا ص مُحَمَّدا  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ



262 

 1...وَ أَضْعَفَ عَنْكَ دَفْعاً مِنَّا وَ قَدْ وَضَحَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ  وَ أَنَّ مَنْ کَانَ یَصْرِفُكَ عَنَّا وَ عَنْ صِلَتِنَا کَانَ أَقَلَّ لَكَ نَفْعاً

يْسٍ سَهُ ضَحِكَ وَ قَالَ هَاهُنَا یَا أَخَا عَبْدِ قَفَلَمَّا أَتَى خِدَاشٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَنَعَ مَا أَمَرَاهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ عَلِیٌّ ع وَ هُوَ یُنَاجِی نَفْ

 3...فََقالَ قُلْ لَهُمَا کَفَى بِمَنْطِقِكُمَا حُجَّةً عَلَيْكُمَا وَ لَكِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قَالَ فَمَا قَاال لَكَ فَأَخْبَرَهُ 2...

لَكُمَا عَلَى خَلْعِهِ مِنْ رِقَابِكُمَا کَمَا یَخْلَعُ الْحَرُونُ لِجَامَهُ وَ وَ أَمَّا الَّذِي صَرَفَنِی عَنْ صِلَتِكُمَا فَالَّذِي صَرَفَكُمَا عَنِ الْحَقِّ وَ حَمَ

 4... كِ مَعَ النِّفَاقهُوَ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً فَلَا تَقُولَا أَقَلَّ نَفْعاً وَ أَضْعَفَ دَفْعاً فَتَسْتَحِقَّا اسْمَ الشِّرْ 

 تدبر 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكُ ال وَ رَبِّی اللَّهُ هُوَ لكِنَّا( »1

دید، این فرد موحد کرد و خود را از خدا هم طلبكار میدر برابر آن فرد طغيانگر که ادعاي استقالل داشت و منم منم می

را در  –د از جمله نفس و هواي نفس خو –گوید و هيچ چيزي بيند و فقط ربّی ربّی میهمه چيزش را از ربوبيت خدایش می

 (314، ص13دهد. )الميزان، جعرض خدا قرار نمی

                                                      
 ذَلِكَ أَنَّ تَرَى وَ دِينا  لَنَا اللَّعْنَ تَتَّخِذُ أَ الْعَرَبِ فُرْسَانِ أَشْجَعُ أَنَّكَ نَرَى كُنَّا فَقَدْ ذَلِكَ  عَلَى يَحْمِلُكَ الَّذِي فَمَا عَلَیْنَا دُعَاءٌ وَ لَنَا انْتِهَاكٌ  عَنْكَ بَلَغَنَا قَدْ وَ.  1

 عَنْكَ يَكْسِرُنَا

 رِسَالَتَكَ تُؤَدِّي ثُمَّ تَدَّهِنُ وَ ثِیَابَكَ تَحُلُّ وَ تَشْرَبُ وَ تَطْعَمُ  بَلْ قَالَ رِسَالَة  ِإلَیْكَ ُأؤَدِّيَ أَنْ أُرِيدُ الْمَكَانَ أَوْسَعَ مَا فَقَالَ مِنْهُ قَرِيبٍ مَجْلِسٍ إِلَى لَهُ أَشَارَ وَ.  2

 الْحَائِلِ نَفْسِكَ مِنْ إِلَیْكَ أَقْرَبُ هُوَ الَّذِي بِاللَّهِ فَأَنْشُدُكَ قَالَ  ةٌعَلَانِیَ لِي سِرٍّ كُلُّ قَالَ بِكَ فَأَخْلُو قَالَ حَاجَةٌ ذَكَرْتَ مِمَّا ءٍشَيْ إِلَى بِي مَا قَالَ فَأَنْزِلْهُ قَنْبَرُ يَا قُمْ

 ارْتَدَّ  مَا -سَأَلْتُكَ مَا بَعْدَ كَتَمْتَ لَوْ  قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ قَالَ  عَلَیْكَ عَرَضْتُ بِمَا الزُّبَیْرُ إِلَیْكَ تَقَدَّمَ أَ الصُّدُورُ تُخْفِي ما وَ الْأَعْیُنِ خائِنَةَ  يَعْلَمُ الَّذِي قَلْبِكَ بَیْنَ وَ بَیْنَكَ

 وَ يُكَرِّرُهَا ع عَلِيٌّ جَعَلَ وَ فَقَرَأَهَا فَاقْرَأْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ السُّخْرَةِ آيَةَ -ع عَلِيٌّ قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ قَالَ  أَتَیْتَنِي إِذَا تَقُولُهُ  كَلَاما  عَلَّمَكَ هَلْ اللَّهَ فَأَنْشُدُكَ طَرْفُكَ إِلَیْكَ

 إِي قَالَ اطْمَأَنَّ قَلْبَكَ تَجِدُ أَ لَهُ قَالَ ثُمَّ مَرَّة  سَبْعِینَ بِتَرَدُّدِهَا أَمْرَهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ يَرَى مَا الرَّجُلُ قَالَ مَرَّة  سَبْعِینَ قَرَأَهَا إِذَا حَتَّى أَخْطَأَ إِذَا عَلَیْهِ يَفْتَحُ وَ يُرَدِّدُهَا

 بِیَدِهِ  نَفْسِي الَّذِي وَ
 إِنَّكُمَا وْلُكُمَاقَ أَمَّا وَ بِالْإِسْلَامِ اللَّهُ وَصَلَهُ مَا إِلَّا مَقْطُوعا  النَّسَبُ كَانَ إِنْ وَ أُنْكِرُهُ فَلَا النَّسَبُ فَأَمَّا النَّسَبِ فِي عَمِّي ابْنَا وَ الدِّينِ  فِي أَخَوَايَ أَنَّكُمَا . زَعَمْتُمَا 3

 بِادِّعَائِكُمَا افْتَرَيْتُمَا وَ كَذَبْتُمَا فَقَدْ إِلَّا وَ الدِّينِ فِي أَخِیكُمَا فِي بِأَفْعَالِكُمَا أَمْرَهُ عَصَیْتُمَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ كِتَابَ فَارَقْتُمَا فَقَدْ صَادِقَیْنِ  كُنْتُمَا فَإِنْ الدِّينِ فِي أَخَوَايَ

 إِنْ  وَ أَخِیرا  إِيَّايَ  بِفِرَاقِكُمَا الْحَقَّ ذَلِكَ نَقَضْتُمَا فَقَدْ بِحَقٍّ فَارَقْتُمَاهُمْ كُنْتُمَا فَإِنْ ص مُحَمَّدا  اللَّهُ قَبَضَ مُنْذُ النَّاسَ مُفَارَقَتُكُمَا أَمَّا وَ الدِّينِ فِي أَخَوَايَ أَنَّكُمَا

 قَوْلُكُمَا ذَلِكَ وَ زَعَمْتُمَا الدُّنْیَا لِطَمَعِ إِلَّا تَكُنْ  لَمْ النَّاسَ بِمُفَارَقَتِكُمَا صَفْقَتَكُمَا أَنَّ مَعَ أَحْدَثْتُمَا الَّذِي الْحَدَثِ مَعَ عَلَیْكُمَا الْبَاطِلِ ذَلِكَ إِثْمُ وَقَعَ فَقَدْ بِبَاطِلٍ فَارَقْتُمَاهُمْ

 شَیْئا   دِينِي مِنْ اللَّهِ مْدِبِحَ تَعِیبَانِ لَا رَجَاءَنَا فَقَطَعْتَ

 سَحْرَاكُمَا مَلَأَ وَ الْخَیْلِ لُبُودُ مَاجَتْ وَ الْأَسِنَّةُ اخْتَلَفَتِ إِذَا عَمَل ا مَوْقِفٍ لِكُلِّ فَإِنَّ دُعَائِي وَ لَعْنِي مِنْ هَرْبُكُمَا وَ الْعَرَبِ فُرْسَانِ أَشْجَعُ إِنِّي قَوْلُكُمَا أَمَّا وَ.  4

 الزُّبَیْرَ  َأقْعِصِ اللَّهُمَّ زَعَمْتُمَا سَحَرَةٍ قَوْمٍ مِنْ سَاحِرٌ رَجُلٌ عَلَیْكُمَا يَدْعُوَ أَنْ مِنْ تَجْزَعَا فَلَا اللَّهَ أَدْعُو بِأَنِّي أَبَیْتُمَا إِذَا أَمَّا وَ الْقَلْبِ بِكَمَالِ اللَّهُ يَكْفِینِيَ فَثَمَّ أَجْوَافَكُمَا

 وَ  عَصَیَاكَ وَ شَهَادَتَهُمَا كَتَمَا وَ عَلَيَّ افْتَرَيَا وَ ظَلََمانِي كَانَا إِنْ ذَلِكَ مِنْ شَرّا  الْآخِرَةِ فِي لَهُمَا ادَّخِرْ وَ الْمَذَلَّةَ طَلْحَةَ عَرِّفْ وَ ضَلَالَةٍ عََلى دَمَهُ اسْفِكْ وَ قِتْلَةٍ بِشَرِّ

 اللَّهُ  يَجْعَلِ لَمْ بَعْضا  بَعْضُهَا يَنْقُضُ حُجَّةٍ حَامِلَ  مِنْكَ خَطَأ  أَبْیَنَ  قَطُّ لِحْیَة   رَأَيْتُ مَا اللَّهِ وَ لِنَفْسِهِ خِدَاشٌ قَالَ  ثُمَّ  آمِینَ خِدَاشٌ لَ قَا آمِینَ  قُلْ  فِيَّ رَسُولَكَ عَصَیَا

 فِیكَ  لِرِضَاهُ يُوَفِّقَنِي أَنْ وَ عَاجِل ا إِلَیْكَ يَرُدَّنِي أَنْ اللَّهَ تَسْأَلَ حَتَّى اللَّهِ وَ لَا قَالَ قُلْتُ مَا َأعْلِمُْهمَا وَ إِلَیْهِمَا ارْجِعْ ع عَلِيٌّ قَالَ  مِنْهُمَا اللَّهِ إِلَى أَبْرَأُ أَنَا مِسَاكا  لَهَا

 .اللَّهُ رَحِمَهُ الْجَمَلِ يَوْمَ مَعَهُ قُتِلَ وَ انْصَرَفَ أَنِ يَلْبَثْ فَلَمْ فَفَعَلَ
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 نکته ادبی

ترین کنند. از معروفدر قرآن کریم در بسياري از اوقات، خود ظاهر و چينش و تلفظ الفاظ هم در رساندن معنا کمك می

« ثاقَلْتُمْ تَ»از « ثَّاقَلْتُمْاِ»ي استفاده شده که خود این لفظ ، از تعبير«ثاقَلْتُمْتَ»است که به جاي « الْأَرْض إِلَى اثَّاقَلْتُمْ »هایش تعبير مثال

 کند.را بهتر منتقل می«ثقيل شدن آنان»تر است و معناي ثقيل

رسد در این آیه هم، خود را ندیدن و صرفا خدا را دیدن، در لفظ نيز رعایت شده است؛ زیرا عالوه بر چهار به نظر می

 من( که در متن موجود بوده را هم عمال به محاق برده است:« )= أنا»هلل، ربی، ربی(، تنها بار از خدا سخن گفتن )هو، ا

از طرفی، و رواج « أنا»بوده است که با حذف همزه کلمه « لكن أنا»در اصل « لكِنَّا»چنانكه در نكات ترجمه اشاره شد 

دهد و اگر همان الف انتهایی و یا تفاوت قرائت را نشان نمیدر تلفظ گویی خود « أنا: من»، عمال «لكنْ»در معناي « لكِنَّ»تعبير 

)بدون هر گونه ضميري پس از آن( است که در « لكِنَّ»کرد که این همان کلمه این کلمه در وقف و وصل نبود، انسان گمان می

 بار دیگر به همين صورت مشدد و بدون اتصال به ضمير به کار رفته است. 53قرآن کریم هم 

 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكُ ال وَ رَبِّی اللَّهُ هُوَ نَّالكِ( »2

اگر خداوند رب و پروردگار ماست و همه تدبير ما به دست اوست، پس در تدبير امور خود نباید هيچ کس را در عرض 

اي پيش روي او نشدهبداند، هيچ مشكل حل کارهاو دید؛ و کسی که در تدبير امورش، در قبال خدا، هر قَدَر قدرتی را هم هيچ

 نخواهد ماند.

 شناسی و خداشناسینکته تخصصی انسان

(. 2اي توصيه به گفتن همين عبارات شده است )مثال حدیثدر روایات متعددي براي رهایی از هر غم و اندوه و سختی

كس در عرض خدا نيست و داند که هيچاین عبارات همه چيز را از خدا دیدن است و کسی که همه چيز را از خدا ببيند، می

( و کسی که این را باور داشته باشد اگر همه مشكالت عالَم هم بر سرش خراب شده 3هيچ مانعی در برابر خدا نيست )حدیث

 اند.ماند؛ چرا که همه مشكالت عالَم در برابر قدرت خدا هيچ اندر هيچباشد، هيچ غمی برایش نمی

 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكُ ال وَ رَبِّی اللَّهُ هُوَ لكِنَّا( »3

« أَحَداً بِهِ أُشْرِكُ ال»را آورد چرا در جمله دوم هم این کلمه را تكرار کرد و به گفتن « ربّی»با اینكه در جمله اول کلمه 

 بسنده نكرد؟

کسی  دهد؛ یعنی چون او رب من است،را نشان می« شرك نورزیدن»عمال استدالل چرایی « ربّی»الف. آوردن کلمه  

 (314، ص13تواند به رب خویش شرك بورزد و کسی را شریك در ربوبيت خود قلمداد کند. )الميزان، جنمی
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 شناسی و خداشناسینکته تخصصی انسان

 ،(للصدوق) التوحيدیكی از براهين معروف در اثبات وحدت خداوند، برهان مبتنی بر وحدت صنع و اتصال تدبير است )

شود ( بدین بيان که این وحدت و اتصالی که در تمامی مخلوقات و تدبير آنها مشاهده می932، ص2، جالقمی تفسير؛ 2501ص

رسد درباره توحيد در عبادت )پرستشِ گيرد. اکنون به نظر میحكایتگر آن است که تدبير آنها از یك مصدر واحد سرچشمه می

یابم که هایی در خود میشد: اگر من بالوجدان نيازها و ضعفتنها و تنها یك خدا( نيز همين برهان، لكن از آن سو، برقرار با

شود؛ و در عين حال، تدبيري واحد در من برقرار فهمم تدبيرم حقيقتا دست خودم نيست و امورم از جاي دیگري تدبير میمی

توانم براي او شریكی یي دارم، نم«ربّ»دار است؛ پس اگر شود که تنها و تنها یك نفر ربوبيت مرا عهدهاست، پس معلوم می

 قرار دهم.

 (1کند، باید شعار ربّی ربّی سر داد. )تدبرب. در مقابل کسی که مرتب منم منم می

 ج. ...

 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكُ ال وَ رَبِّی اللَّهُ هُوَ لكِنَّا( »4

اش است. ابل با موضع آن همنشينلكن أنا( حكایتگر آن است که مفاد جمالت وي، در تق« )= لكنّا»شروع این جمله با 

 دهم. مفاد این تقابل آن است که اهلل رب من است و شریكی براي رب خود قرار نمی

را به کار برد )یعنی اینكه اهلل رب من است را قبول داشت(؟ و مگر « ربی»نشنين هم تعبير اما مگر نه این است که آن هم

من مشرك نخواهم شد؟ این « ولی»گوید اش میاشد بر زبان راند، که این همنشيناي که داللت بر مشرك بودن او داشته بجمله

 تقابل ناشی از چيست؟

 بود و همين مقدار براي مشرك شدن کافی است!« شرك خفی»الف. او با نوع بيانش مرتكب 

 شناسینکته تخصصی دین

یعنی شخص در ظاهر خداپرست « شرك خفی»شرك بر دو قسم است: شرك جلیّ، یعنی مثال شخصی رسما بت بپرستد؛ و 

نقش و تاثيري باور دارد. اینكه شخص براي خودش  –و در عرض خدا  –است اما واقعا براي امورد دیگري غير از خدا 

                                                      
 عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْوَلِیدِ  بْنِ أَحْمَدَ  بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا.  1

 اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِما كانَ لَوْ جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ كَمَا الصُّنْعِ تَمَامُ وَ التَّدْبِیرِ اتِّصَالُ قَالَ وَاحِدٌ اللَّهَ أَنَّ عَلَى الدَّلِیلُ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ

 .لَفَسَدَتا

 إِلَهَیْنِ  كَانَ لَوْ قَالَ إِلهٍ  مِنْ  مَعَهُ كانَ ما وَ وَلَدٍ مِنْ اللَّهُ اتَّخَذَ  مَا فَقَالَ  بِإِلَهَیْنِ قَالُوا الَّذِينَ  الثَّنَوِيَّةِ  عَلَى رَدَّ ثُمَّ...  ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَايَةِ فِي.  2

 وَ إِنْسَانٍ خَلْقَ أَحَدُهُمَا أَرَادَ إِذَا وَ الْغَلَبَةَ  مِنْهُمُ  وَاحِدٍ كُلُّ لَطَلَبَ وَ هَذَا يُرِيدُ لَا وَ هَذَا يُرِيدُ وَ هَذَا يَخْلُقُ لَا وَ هَذَا فَیَخْلُقُ يَخْتَلِفَانِ لَكَانَا زَعَمْتُمْ كَمَا اللَّهِ دُونِ مِنْ

 بَْعضِهِ قِوَامُ وَ ثَبَاتُهُ وَ التَّدْبِیرُ أَيْضا  دَلَّ وَ لِوَاحِدٍ الصُّنْعُ وَ التَّدْبِیرُ ثَبَتَ  هَذَا بَطَلَ فَلَمَّا مُحَالٌ هُوَ وَ وَاحِدَةٍ حَالَةٍ ِفي بَهِیمَة  وَ ِإنْسَانا  فَیَكُونُ بَهِیمَةٍ خَلْقَ الْآخَرُ أَرَادَ

 جَلَالُه جَلَّ وَاحِدٌ الصَّانِعَ أَنَّ عَلَى بِبَعْضٍ
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که الاقل هواي نفس خود را شریك و در عرض خدا قرار داده  دهداستقالل قائل شود و براي خدا تعيين تكليف کند نشان می

 است.

شود ب. او در معاد تردید افكند، و این یعنی گویی همه کارها به دست خدا نيست که اگر وعده داده که قيامت برپا می

 حتما بتواند آن را برپا کند!

 ، در کنار و شریك حق مطلق قرار دادن است.ج. هرگونه انكاري در برابر حق و حقيقت، امر دیگري را به عنوان حق

 د. ...

 

 

 وَلَداً  وَ  ماالً مِنْكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنِ إِنْ بِاللَّهِ إِالَّ قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ ال لَوْ وَ 39( آيه18( سوره كهف )620

22/9/1396 

 ترجمه

ما شاء اهلل ]= آنچه خدا بخواهد[ ال قوة اال باهلل ]= توانی جز به عنایت »دي، نگفتی و چرا، آنگاه که در باغت وارد ش

 مال و فرزندم، بينی که من کمتر از تو است؟ اگر مرا ]چنين[ می«خداوند در کار نيست[

 1اختالف قرائت

 حدیث 

 سوال شد. فرمودند:« بِاللَّهِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا »از اميرالمومنين ع درباره معناي  (1

ما در عرض خداوند مالك هيچ چيز نيستيم و جز آنچه او به مِلك ما درآورد، مالك چيزي نيستيم؛ پس هر گاه آنچه را 

که خود نسبت بدان مالكيت دارد به مِلك ما درآورد، ما را ]در قبال آن[ مكلف و مسئول فرموده است و هرگاه که آن را از ما 

 يفش را از دوش ما برداشته است.گرفت تكل

 404البالغه، حكمتنهج

إِنَّا لَا نَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً وَ لَا نَمْلِكُ إِلَّا مَا مَلَّكَنَا فَمَتَى  - َو قَدْ سُئِلَ عَْن مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا حَوْلَ َو لَا قُوََّة ِإلَّا بِاللَّهِ - وَ قَالَ ع 

 .أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا کَلَّفَنَا وَ مَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّامَلَّكَنَا مَا هُوَ 

 سوال شد؛ فرمودند:« لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»همچنين از امام باقر ع نيز درباره معناي 

ري خدا؛ و ما را هيچ توانی براي طاعت اي از معصيت خدا نيست مگر به یامعنایش این است که: ما را هيچ برگرداننده

 خداوند نيست مگر به توفيق خداوند عز و جل.

                                                      
 و ترني، في المنصوب للضمیر توكیدا يكون أن يجوز و فصال، أَنَا لوقوع بصرية ال علمیة هي و لترني ثانیا مفعوال بالنصب أَقَلَّ: الجمهور قرأ . و 1

 و خبره، أَقَلُّ و مبتدأ، أنا تكون أن على بالرفع أَقَلُّ عمر بن عیسى قرأ و. حاال أَقَلَّ فیكون المنصوب ترني في للضمیر توكید أَنَا و بصرية تكون أن يجوز

 (180ص ،7ج المحیط، البحربصرية ) كانت إن الحال موضع في و علمیة، كانت إن الثاني ترني مفعول موضع في الجملة
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 242ص ،(للصدوق) التوحيد

 قَالَ  الْبَصْرِيُّ  کَرِیَّازَ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ السُّكَّرِيُّ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 مَعْنَى عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجُعْفِیِّ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

  فَقَالَ  بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ بِتَوْفِيقِ إِلَّا اللَّهِ طَاعَةِ عَلَى لَنَا قُوَّةَ لَا وَ اللَّهِ بِعَوْنِ إِلَّا اللَّهِ مَعْصِيَةِ عَنْ لَنَا حَوْلَ لَا مَعْنَاهُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

اش نشينختم کند مگر اینكه صاحب و هم« ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»هيچكس نيست که دعا کند و دعایش را به گفتن 

 ]= خداوند[ اجابتش کند.

 326، ص: 2روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج؛ 199األمالی) للصدوق(، ص

الَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَ

 إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: 

 إِلَّا أُجِيبَ صَاحِبُهُ. «ءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِما شا»مَا مِنْ رَجُلٍ دَعَا فَخَتَمَ دُعَاءَهُ بِقَوْلِ 

 

 ( از پيامبر اکرم ص روایت شده است:3

)ما شاء « ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ »هرکس که چيزي از خانواده و مال و فرزند در چشمش ]بزرگ[ جلوه کند و بگوید 

مند شود ]= برخورداري از اینها واقعا بهره و نصيب خوبی عایدش کند[ خدا نيست( از آن بهرهاهلل، هيچ توانی جز به عنایت 

 ؟«و چرا، آنگاه که در باغت وارد شدي، نگفتی: ما شاء اهلل ال قوة اال باهلل»اي که فرمود آیا سخن خداوند متعال را ندیده

 111ص للراوندي(،) الدعوات

 إِلَى تََرى لَا أَ بِهِ  مُتِّعَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ  ال اللَّهُ  شاءَ ما فَقَالَ الْوَلَدِ وَ الْمَالِ وَ  الْأَهْلِ مِنَ ءٌشَیْ عَيْنِهِ فِی جََلى نْمَ ص النَّبِیِّ  عَنِ رُوِيَ وَ

 .بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ ال لَوْ وَ -تَعَالَى قَوْلِهِ

 اللَّهُ  شاءَ ما اللَّه، اللَّه، »و همچنين از ایشان روایت شده است که هر کس چيزي ببيند که اعجال او را برانگيزاند و بگوید 

 چيزي ضرر به او نرساند.« بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال

 281ص ،3ج ،)بيضاوي( التنزیل أنوار؛ 564: ص ،4ج ،)طبرسی( الجامع جوامع تفسير

 .ءٌشَیْ یَضُرَّهُ لَمْ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ یُعْجِبُهُ شَيْئاً رَأَى مَنْ أَنَّهُ ص النَّبِیِّ عَنِ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

 از فقر خوارکننده در امان باشد.« هِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّ»کسی بر انگشترش این را حك کند 

 135جامع األخبار)للشعيري(، ص؛ 180ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص
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مِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ یَرْفَعُهُ یٍّ عَنْ عَأَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ عَلِ

 1هَ أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ الْمُدْقِعِ.إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَتَبَ عَلَى خَاتَمِهِ ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّ

 نكته:

( و یكی از انگشترهاي اميرالمومنين ع 4743صو 4732، ص6الكافی، جبر اساس روایات، نقش انگشتر امام رضا ع )

 بوده است.« بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما»( همين عبارت 1994، ص1الخصال، ج)

 

اش از حضرت زهرا س را روایت کرده است. این حكایت را چنين به ( حضرت علی ع به تفصيل جریان خواستگاري5

 رساند:انتها می

                                                      
 134ص ،(للشعیري)األخبار جامع . نزديك به اين مضمون است روايت زير در 1

 أَنَا تَرَنِ إِنْ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما عَلَیْهِ لْیَنْقُشْ وَ عَقِیقٍ مِنْ  فَصّا   فَلْیَتَّخِذْ عَلَیْهِ رِزْقُهُ  يُوَسَّعَ وَ وُلْدُهُ  وَ مَالُهُ يَكْثُرَ أَنْ أَرَادَ مَنْ: قَالَ  أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عَنِ

 غَفَّارا . كانَ إِنَّهُ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا وَ نَفَرا  أَوْ وَلَدا  وَ مال ا مِنْكَ أَقَلَّ
 إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما» خَاتَمِي نَقْشُ قَالَ ع أَبِیهِ خَاتَمِ وَ خَاتَمِهِ نَقْشِ عَنْ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ يُونُسَ  عَنْ أَبِیهِ  عَنْ عَنْهُ.  2

 .بِهِ  أَتَخَتَّمُ كُنْتُ الَّذِي هُوَ وَ «اللَّهُ حَسْبِيَ» أَبِي خَاتَمِ نَقْشُ وَ «بِاللَّهِ
 يَسْتَنْجِي كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الْحَدِيثِ فِي رُوِّينَا إِنَّا لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع الثَّانِي الْحَسَنِ أَبِي عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِيَادٍ بْنُ سَهْلُ.  3

 إِنَّ  قَالَ نَفْعَلَ أَنْ لَنَا فَیَنْبَغِي قُلْتُ صَدَقُوا قَالَ  اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ -ص اللَّهِ  رَسُولِ  خَاتَمِ نَقْشُ كَانَ وَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ يَفْعَلُ كَانَ كَذَلِكَ وَ  إِصْبَعِهِ فِي خَاتَمُهُ وَ

 مُحَمَّدٌ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ  لَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ ع آدَمَ خَاتَمِ  نَقْشُ كَانَ مَا تَدْرِي أَ فَقَالَ  فَسَكَتَ  قَالَ  الْیُسْرَى فِي تَتَخَتَّمُونَ أَنْتُمْ إِنَّكُمْ وَ الْیُمْنَى الْیَدِ فِي يَتَخَتَّمُونَ كَانُوا أُولَئِكَ

 أَمْرِهِ  بالِغُ اللَّهَ إِنَّ  ع الْحُسَیْنِ خَاتَمِ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ ع الْحَسَنِ خَاتَمِ وَ الْمَلِكُ اللَّهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ خَاتَمِ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ ص النَّبِيِّ خَاتَمِ نَقْشُ كَانَ وَ اللَّهِ رَسُولُ

 وَ  اللَّهُ حَسْبِيَ ع الْأَوَّلُ الْحَسَنِ  أَبُو وَ خَلْقِهِ  مِنْ  عِصْمَتِي وَ  وَلِیِّي اللَّهُ  ع جَعْفَرٍ خَاتَمُ وَ ع الْحُسَیْنِ  جَدِّهِ خَاتَمُ الْأَكْبَرُ  جَعْفَرٍ  أَبُو وَ أَبِیهِ  خَاتَمُ  ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ وَ

 .أَيْضا  ع أَبِي خَاتَمُ خَاتَمِي قَالَ وَ إِلَيَّ يَدَهُ مَدَّ وَ خَالِدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ قَالَ  وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما الثَّانِي الْحَسَنِ أَبُو

 بدين صورت آمده است: 91ص األخالق، اين روايت در مكارم

 بْنِ  الْحَسَنِ خَاتَمِ وَ الْمَلِكُ اللَّهُ  ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ خَاتَمِ وَ اللَّهِ  رَسُولُ مُحَمَّدٌ ص النَّبِيِّ خَاتَمِ  نَقْشُ كَانَ: قَالَ ع الثَّانِي الْحَسَنِ أَبِي عَنْ خَالِدٍ بْنُ  الْحُسَیْنُ

 خَاتَمُ وَ أَيْضا  الْحُسَیْنِ جَدِّهِ خَاتَمَ خَاتَمُهُ ع الْكَبِیرُ جَعْفَرٍ أَبُو وَ أَبِیهِ خَاتَمَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ خَاتَمُ وَ أَمْرِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ ع الْحُسَیْنِ خَاتَمِ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ ع عَلِيٍّ

 بْنُ  الْحُسَیْنُ  قَالَ  بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ  ال اللَّهُ  شاءَ ما ع الثَّانِي الْحَسَنِ  أَبِي وَ اللَّهُ  حَسْبِيَ ع الْأَوَّلِ الْحَسَنِ أَبِي خَاتَمُ  وَ  خَلْقِهِ مِنْ عِصْمَتِي وَ وَلِیِّي اللَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ 

 أَبِي خَاتَمِ عَلَى وَ ع جَعْفَرٍ أَبِي خَاتَمِ عَلَى كَانَ هَكَذَا حَافِظِي اللَّهُ حَسْبِيَ ع الثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي خَاتَمِ نَقْشُ وَ أَبِي خَاتَمُ خَاتَمِي ع قَالَ وَ إِلَيَّ يَدَهُ مَدَّ وَ خَالِدٍ

 .الْمَلِكُ اللَّهُ ع الثَّالِثِ الْحَسَنِ 
 بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ سَعِیدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو َأخْبَرَنَا قَالَ الْمُذَكِّرُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدُ سَعِیدٍ أَبُو حَدَّثَنَا.  4

 خَوَاتِیمَ  أَرْبَعَةُ ع لِعَلِيٍّ كَانَ: قَالَ خَیْرٍ  عَبْدِ عَنْ السُّدِّيِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ  الثَّوْرِيُّ سُفْیَانُ حَدَّثَنَا قَالَ الْفَرْيَابِيُّ يُوسُفَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الرَّازِيُ  وَارَةَ بْنِ مُسْلِمِ

 اللَّهُ  الْفَیْرُوزَجِ نَقْشُ وَ الْمُبِینُ الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ  لَا الْیَاقُوتِ نَقْشُ كَانَ وَ لِحِرْزِهِ عَقِیقٌ وَ لِقُوَّتِهِ الصِّینِيُّ الْحَدِيدُ وَ لِنُصْرَتِهِ فَیْرُوزَجٌ وَ لِنُبْلِهِ يَاقُوتٌ بِهَا يَتَخَتَّمُ

 .اللَّهَ  أَسْتَغْفِرُ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما أَسْطُرٍ ثَلَاثَةُ الْعَقِیقِ نَقْشُ وَ جَمِیعا  لِلَّهِ الْعِزَّةُ الصِّینِيِّ الْحَدِيدِ نَقْشُ وَ الْحَقُّ الْمَلِكُ

 همچنین از امیرالمومنین ع براي استفاده از چنین انگشتري ثواب زيادي روايت شده است:

 (91ص األخالق، )مكارم .عَظِیما  ثَوَابا   ذَلِكَ فِي فَذَكَرَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ  بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما خَاتَمِهِ نَقْشُ كَانَ مَنْ: قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ
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حضرت علی ع فرمود: پس رسول اهلل ص مرا به همسري او درآورد سپس مرا فراخواند و دستم را گرفت و فرمود: بلند 

ا بخواهد که به برکت خدا و آنچه خد« )= عَلَى بَرَکَةِ اللَّهِ، وَ ما شاءَ اللَّهُ، ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ»شو به اسم اهلل، و بگو 

 هيچ توانی جز خدا نيست و بر خدا توکل کردم( سپس فرمود:

آنان برکت قرار ده؛  ترین مخلوقاتت نزد من هستند پس تو هم آنان را دوست بدار و در ذریهداشتنیخدایا این دو دوست

 دهم.ر پناه تو قرار میو از جانب خودتت بر آنان نگهبانی بگمار؛ و من این دو و فرزندانشان را از شيطان رجيم د

 40األمالی )للطوسی(، ص

سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ:  حَدَّثَنَا یَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ الْغَسَّانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِی جُوَیْبِرُ بْنُ

 1...)عَلَيْهِ السَّلَامُ( یَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ 

عَلَى بَرَکَةِ اللَّهِ، وَ ما  "بِسْمِ اللَّهِ وَ قُلْ: قَالَ عَلِیٌّ: فَزَوَّجَنِی رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(، ثُمَّ أَتَانِی فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: قُمْ

اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا أَحَبُّ خَلْقِكَ إِلَیَّ  "هِ، تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ جَاءَنِی حِينَ أَقْعَدَنِی عِنْدَهَا )عَلَيْهَا السَّلَامُ(، ثُمَّ قَالَ:شاءَ اللَّهُ، ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّ

 ."أُعِيذُهُمَا وَ ذُرِّیَّتَهُمَا بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِفَأَحِبَّهُمَا، وَ بَارِكْ فِی ذُرِّیَّتِهِمَا، وَ اجْعَلْ عَلَيْهِمَا مِنْكَ حَافِظاً، وَ إِنِّی 

 

( روایت شده است که حضرت موسی ع ]در مناجات با خداوند[ عرض کرد: پروردگارا ! تو بسيار بيش از آرزویم به 6

 فرمایی!من عطا می

 «ما شاءاهلل ال قوة اال باهلل»گویی خطاب آمد: چون تو بسيار می

 195ص ،6ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح

 .بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما قول من تكثر ألنك قال أملی من أکثر لتعطينی إنك رب یا ع موسى قال

 

 و از امام صادق ع روایت شده است:

خداوند ]به فرشتگانش[ « الْعَظِيمِ الْعَلِیِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما»اي دعا کند و بعد از دعایش بگوید هنگامی که بنده

 ام از همه قطع اميد کرد و تسليم امر من شد، حاجتش را روا کنيد! فرماید بندهمی

 211ص الساعی، نجاح و الداعی عدة

                                                      
 آلِهِ  وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ سُولُرَ رَآنِي فَلَمَّا فَأَتَیْتُهُ،: قَالَ فَاطِمَةَ، لَهُ  فَذَكَرْتَ( آلِهِ  وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولَ أَتَیْتَ لَوْ: فَقَاال عُمَرُ وَ بَكْرٍ أَبُو . أَتَانِي 1

 صَدَقْتَ، عَلِيُّ، يَا: فَقَالَ  جِهَادِي، وَ لَهُ  نُصْرَتِي وَ الْإِسْلَامِ فِي قِدَمِي وَ قَرَابَتِي لَهُ  فَذَكَرْتُ: قَالَ حَاجَتُكَ  مَا وَ الْحَسَنِ  أَبَا يَا بِكَ جَاءَ مَا: قَالَ  ثُمَّ  ضَحِكَ،( سَلَّمَ وَ

 لَكِنْ  وَ وَجْهِهَا، فِي الْكَرَاهَةَ فَرَأَيْتُ لَهَا، ذَلِكَ فَذَكَرْتُ رِجَالٌ، قَبْلَكَ ذَكَرَهَا قَدْ إِنَّهُ عَلِيُّ، يَا: فَقَالَ تُزَوِّجُنِیهَا فَاطِمَةَ اللَّهِ، رَسُولَ يَا: فَقُلْتُ .تَذْكُرُ مِمَّا أَفَْضلُ فَأَنْتَ

: لَهَا فَقَالَ  قَعَدَتْ، ثُمَّ رِجْلَیْهِ، غَسَلَتْ وَ بِیَدِهَا فَوَضَّأَتْهُ بِالْوَضُوءِ، أَتَتْهُ وَ نَعْلَیْهِ، نَزَعَتْ وَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَتْ إِلَیْهِ، فَقَامَتْ عَلَیْهَا فَدَخَلَ إِلَیْكَ، أَخْرُجَ حَتَّى رِسْلِكَ عَلَى

 خَیْرَ يَُزوِّجَكِ أَنْ رَبِّي َسأَلْتُ قَدْ إِنِّي وَ إِسْلَامَهُ، وَ  فَضْلَهُ وَ قَرَابَتَهُ عَرَفْتَ قَدْ مَنْ َطالِبٍ أَبِي بْنَ عَِليَّ إِنَّ: قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا تَكَ،حَاجَ  لَبَّیْكَ،: فَقَالَتْ. فَاطِمَةُ يَا

 اللَّهُ : يَقُولُ هُوَ وَ فَقَامَ كَرَاهَة ،( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ فِیهِ يَرَ لَمْ وَ وَجْهَهَا تُوَلِّ لَمْ وَ فَسَكَتَتْ تَرَيْنَ فَمَا شَیْئا  أَمْرِكِ مِنْ ذَكَرَ قَدْ وَ إِلَیْهِ، أَحَبَّهُمْ وَ خَلْقِهِ

 .لَهَا رَضِیَهُ وَ لَهُ  رَضِیَهَا قَدْ اللَّهَ فَإِنَّ طَالِبٍ، أَبِي بْنَ عَلِيَّ زَوِّجْهَا مُحَمَّدُ، يَا: فَقَالَ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) جَبْرَئِیلُ فَأَتَاهُ إِقْرَارُهَا، سُكُوتُهَا أَكْبَرُ،
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 اسْتَسْلَمَ  وَ عَبْدِي اسْتَبْتَلَ اللَّهُ قَالَ الْعَظِيمِ الْعَلِیِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما -یَدْعُو مَا بَعْدَ فَقَالَ الرَّجُلُ دَعَا إِذَا ع الصَّادِقِ عَنِ

 .حَاجَتَهُ اقْضُوا لِأَمْرِي

 

معروفی خواند )خط مرگ بر گردن  ( امام حسين ع وقتی خواست حرکتش از مكه به سوي عراق را شروع کند خطبه7

 ،بِاللَّهِ إِلَّا ُقوَّةَ ال وَ اللَّهُ  شاءَ ما وَ لِلَّهِ الْحَمْدُاش این بود که جوان است ...( و شروع خطبه آدم همچون گردنبندي بر گردن دختري

هاي سر بریده حضرت در موقعيت و جالب این است که 1(86نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص) آلِهِ  وَ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ

 إِلَّا قُوَّةَ ال»ها بود( همين عبارت را قرائت کرده و در شام )که آخرین موقف نمایش دادن سر بر سر نيزهمختلف آیات متعددي 

 2(61ص ،4ج ع، طالب أبی آل از ایشان شنيده شد. )مناقب« بِاللَّهِ 

 تدبر

 «هِبِاللَّ  إِالَّ قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ ال لَوْ وَ( »1

در این آیه و آیات بعد ادامه سخنان آن فرد موحد، در برابر آن فرد مغرور آمده و در ادامه بدون اینكه پاسخی از او نقل 

خواهد برتري منطق وي بر منطق آن فرد مغرور را شود. شاید خداوند در اینجا میشود به عذابی که بر او نازل شد اشاره می

 ن سخنان نداشته است.نشان دهد که او پاسخی براي ای

اي که در دو اي بر رفتار و سخن آن مغرور. شاید این پاسخی است به نكتهاست یعنی مواخذه...« لو ال »شروع جمله با 

بسا آن مغرور اعتراض کرده که چرا به من (. یعنی چه4، تدبر619؛ جلسه3، تدبر618آیه قبل مورد توجه قرار گرفت )جلسه

 سخن گفتم و او را قبول دارم.« ربی: پروردگارم»در حالی که من از نسبت کفر و شرك دادي 

گوید: اگر واقعا خدا را به ربوبيت قبول داري، چرا وقتی وارد باغت شدي همه چيز را گویی این فرد واقعا خداپرست می

مه چيز به اراده و قدرت شود و هاز خودت دیدي و اینها را براي خود هميشگی دانستی و نگفتی هرچه خدا بخواهد همان می

 الهی وابسته است؟!

 

                                                      
 :فَقَالَ خَطِیبا ، قَامَ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَسِیرِ عَلَى السَّلَامُ عَلَیْهِ عَزَمَ لَمَّا . وَ 1

 أَوْلَهَنِي مَا وَ الْفَتَاةِ، جِیدِ عَلَى الْقِلَادَةِ مَخَطَّ آدَمَ وُلْدِ عَلَى الْمَوْتُ خُطَّ سَلَّمَ وَ[ آلِهِ  وَ] رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ ،بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال وَ اللَّهُ  شاءَ ما وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

 جُوفا ، أَْكرَاشا  مِنِّي فَیَمْلَأَنَّ كَرْبَلَاءَ وَ النَّوَاوِيسِ بَیْنَ ، الْفَلَوَاتِ عُسْلَانُ تَقَطَّعُهَا بِأَوْصَالِي كَأَنِّي لَاقِیهِ أَنَا رَعٌمَصْ لِي خُیِّرَ وَ يُوُسفَ، إِلَى يَعْقُوبَ اشْتِیَاقَ أَسْلَافِي إِلَى

 وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عَنْ تَشُذَّ لَنْ الصَّابِرِينَ أُجُورَ يُوَفِّینَا وَ بَلَائِهِ عَلَى نَصْبِرُ الْبَیْتِ، أَهْلَ رِضَانَا اللَّهِ رِضَى بِالْقَلَمِ، خُطَّ يَوْمٍ عَنْ مَحِیصَ لَا سُغْبا  أَجْرِبَة  وَ

 رَاحِلٌ  فَإِنِّي فَلْیَرْحَلْ  نَفْسَهُ، اللَّهِ  لِقَاءِ عَلَى مُوَطِّنا  وَ مُهْجَتَهُ، فِینَا بَاذِل ا كَانَ مَنْ  وَعْدُهُ، لَهُمْ  يُنَجَّزُ  وَ عَیْنُهُ، بِهِمْ تَقَرُّ الْقُدْسِ حَظِیرَةِ فِي لَهُ  مَجْمُوعَةٌ هِيَ لَحْمَةٌ آلِهِ

 اللَّه شَاءَ إِنْ مُصْبِحا ،

 وَ  بِرَبِّهِمْ آمَنُوا فِتْیَةٌ إِنَّهُمْ قَوْلِهِ إِلَى الْكَهْفِ سُورَةَ قَرَأَ وَ الرَّأْسُ فَتَنَحْنَحَ الْكُوفَةِ فِي بِالصَّیَارِفِ الْحُسَیْنِ رَأْسُ صُلِبَ أَنَّهُ الشَّعْبِيِّ عَنِ مِخْنَفٍ أَبُو رَوَى.  2

 صَوْتُهُ أَيْضا  سُمِعَ  وَ يَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُوا الَّذِينَ لَمُسَیَعْ وَ  مِنْهُ سُمِعَ الشَّجَرَةِ عَلَى رَأْسَهُ  صَلَبُوا لَمَّا أَنَّهُمْ أَثَرٍ فِي وَ  ضَلَال ا إِلَّا ذَلِكَ يَزِدْهُمُ  فَلَمْ هُدى   زِدْناهُمْ

 .اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا أَعْجَبُ أَمْرُكَ أَرْقَمَ بْنُ زَيْدُ فَقَالَ عَجَبا  آياتِنا مِنْ كانُوا الرَّقِیمِ وَ الْكَهْفِ أَصْحابَ أَنَّ يَقْرَأُ أَيْضا  سُمِعَ وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال يَقُولُ بِدِمَشْقَ
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 «بِاللَّهِ إِالَّ قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ ال لَوْ وَ( »2

کسی که واقعا خدا را باور دارد، هر امكاناتی که خداوند به او داده را کامال از خدا، به اراده خدا و در کف قدرت خدا 

هایی که (، نعمت6و حدیث 2سازد )حدیثهایش بر او را فراوان می( و اگر چنين دید خداوند نزول نعمت1)حدیثبيند. می

 (.3گذارد آن نعمت براي او به نقمت تبدیل شود )حدیثگرداند و نمیبه او داده را برایش پابرجا می

( و حتی 7و حدیث 5دادند )حدیثجمله قرار می ظاهرا به همين جهت بوده که اولياء اهلل شروع و نهایت کار خود را این

اند؛ مثال در هاي مختلف اصرار داشته( و بر مداومت بر آن در موقعيت4کردند )حدیثاین عبارت را بر انگشترهایشان حك می

 لكافی،؛ هنگام سفر )ا2(268ص الساعی، نجاح و الداعی عدة؛ در تعقيبات نماز )1(167ص ،1ج اإلسالم، دعائمشروع نماز )

؛ در هنگام وداع دوستان و براي ایمن 5(541ص ،2ج الفقيه، یحضره ال (؛ در مواقف حج )من2884ص ،4ج و5443ص ،2ج

 .7(386ص األخالق، مكارم)و از جمله دفع چشم زخم  6(311ص العبادات، منهج و الدعوات مهج)ماندن از حوادث غير مترقبه 

                                                      
 مِنْ  اجْعَلْنِي اللَّهُمَّ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال وَ اللَّهُ شَاءَ كَمَا وَ اللَّهِ  إِلَى وَ اللَّهِ  مِنَ  وَ بِاللَّهِ  وَ  اللَّهِ بِسْمِ  فَقُلْ الصَّلَاةِ إِلَى قُمْتَ إِذَا: قَالَ أَنَّهُ ص مُحَمَّدٍ بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ .  1

 ثُمَّ  ثَنَاؤُكَ جَلَّ بِوَجْهِكَ عََليَّ أَقْبِلْ اللَّهُمَّ يُنَاجِیهِ مِمَّنْ جَعَلَنِي الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ مَعْصِیَتِكَ بَابَ عَنِّي أَغْلِقْ  وَ رَحْمَتِكَ بَابَ لِي افْتَحْ وَ مَسَاجِدِكَ عُمَّارِ وَ  زُوَّارِكَ

 .الصَّلَاةَ افْتَحِ

 أَمْرِي أُفَوِّضُ وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اللَّهِ  بِسْمِ أَهَمَّهُ مَا اللَّهُ  كَفَاهُ وَ لَهُ تَیَسَّرَتْ إِلَّا حَاجَة  يَلْتَمِسْ  لَمْ الْغَدَاةِ صَلَاةِ دُبُرِ فِي قَالَ مَنْ ع الرِّضَا . عَنِ 2

 الْمُؤْمِنِینَ  نُنْجِي كَذلِكَ وَ الْغَمِّ مِنَ نَجَّیْناهُ وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا. الظَّالِمِینَ مِنَ كُنْتُ إِنِّي ُسبْحانَكَ أَنْتَ إِلَّا إِلهَ ال مَكَرُوا ما سَیِّئاتِ اللَّهُ فَوَقاهُ. بِالْعِبادِ بَصِیرٌ اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ إِلَى

 ِإنْ  وَ اللَّهُ شَاءَ مَا النَّاسُ شَاءَ مَا لَا اللَّهُ شَاءَ مَا بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال وَ حَوْلَ لَا اللَّهُ شاءَ ما سُوءٌ  يَمْسَسْهُمْ لَمْ فَضْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِنِعْمَةٍ فَانْقَلَبُوا. الْوَكِیلُ نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبُنَا

 مَنْ  حَسْبِي حَسْبِي هُوَ  مَنْ حَسْبِي الْعَالَمِینَ  رَبُّ اللَّهُ حَسْبِيَ الْمَرْزُوقِینَ  مِنَ الرَّازِقُ حَسْبِيَ الْمَخْلُوقِینَ مِنَ الْخَالِقُ حَسْبِيَ الْمَرْبُوبِینَ مِنَ الرَّبُّ حَسْبِيَ النَّاسُ كَرِهَ

 .الْعَظِیم الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَیْهِ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُ  حَسْبِيَ حَسْبِي يَزَلْ لَمْ كُنْتُ[ قَطُّ] مُنْذُ كَانَ مَنْ  حَسْبِي حَسْبِي يَزَلْ لَمْ

 فَقُلْ حَضَرٍ  أَوْ سَفَرٍ فِي مَنْزِلِكَ مِنْ خَرَجْتَ إِذَا: قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِي عَنْ الْجَهْمِ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ فَضَّالٍ  ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ يَحْیَى بْنُ . مُحَمَّدُ 3

 وَ  عَلَیْهِ سَبِیلُكُمْ مَا تَقُولُ وَ وُجُوهَهَا الْمَلَائِكَةُ تَضْرِبُ وَ فَتَنْصَرِفُ الشَّیَاطِینُ  فَتَلَقَّاهُ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا اللَّهُ شاءَ ما اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلْتُ بِاللَّهِ آمَنْتُ اللَّهِ بِسْمِ

 . بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا اللَّهُ شاءَ ما قَالَ وَ عَلَیْهِ  تَوَكَّلَ وَ بِهِ آمَنَ وَ اللَّهَ سَمَّى دْقَ

 .(است آمده «ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٍ عَنْ عَنْهُ» سند اين با 350ص ،2ج المحاسن، در حديث اين)
 إِنِّي اللَّهُمَّ قُلِ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْقُمِّيِّ اللَّهِ  عَبْدِ بْنِ  عِیسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبَانِ عَنْ الْحَكَمِ  بْنِ  عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ.  4

 يَخْرُجْ  مَنْ وَ قَالَ أَسِیرُ بِكَ وَ أَحُلُّ  بِكَ نَاصِرِي أَنْتَ وَ عَضُدِي أَنْتَ وَ  رَجَائِي أَنْتَ وَ ثِقَتِي أَنْتَ اللَّهُمَّ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِي الْعَافِیَةَ وَ الْعَفْوَ وَ الْیَقِینَ  لِنَفْسِيَ أَسْأَلُكَ

 غَیْبَتِي أَدِّ وَ وَحْدَتِي عَلَى أَعِنِّي وَ وَحْشَتِي آنِسْ اللَّهُمَّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما فَلْیَقُلْ وَحْدَهُ سَفَرٍ فِي
 ما تَقُولُ وَ مَرَّةٍ مِائَةَ  تَعَالَى اللَّهَ كَبِّرِ  وَ مَرَّةٍ مِائَةَ  تَعَالَى اللَّهَ سَبِّحِ وَ الْبَیْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْمَوْقِفَ أَتَیْتَ إِذَا قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ  زُرْعَةُ رَوَى.  5

 ... وَحْدَه اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ تَقُولُ وَ مَرَّةٍ مِائَةَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ
 مَا اللَّهِ مِنَ نِعْمَةٍ كُلُّ اللَّهُ شَاءَ مَا بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما اللَّهِ بِسْمِ هُوَ وَ الدُّعَاءِ هَذَا عَنْ فَیَفْتَرِقَانِ مَوْسِمٍ كُلِّ فِي يَجْتَمِعَانِ إِلْیَاسَ وَ الْخَضِرَ أَنَّ رُوِيَ.  6

 .الْغَرَقِ وَ الشَّرَقِ وَ الْحَرَقِ مِنَ أَمِنَ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ يُصْبِحُ حِینَ قَالَهَا فَمَنْ قَالَ اللَّهُ إِلَّا السُّوءَ يَصْرِفُ لَا اللَّهُ شَاءَ مَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  بِیَدِ كُلُّهُ الْخَیْرُ اللَّهُ شَاءَ

 ال اللَّهُ شاءَ ما فَقُلْ ذَلِكَ مِنْ شَیْئا  خِفْتَ فَإِذَا غَیْرِكَ عَلَى مِنْكَ لَا وَ نَفْسِكَ عَلَى مِنْكَ تَأْمَنُهَا لَیْسَ وَ حَقٌّ الْعَیْنُ قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ . رُوِيَ 7

 . ثَلَاثا  الْعَظِیمِ الْعَلِيِّ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ
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 شناسینکته تخصصی انسان

 بيند.هاي خود با خدا را درست بفهمد، همه چيز را از او میدرست بشناسد و نسبت خود و همه دارایی کسی که خود را

دهد و نيازي به او دست میهاي دنيوي، احساس بیبيند با رسيدن به داراییاما کسی که در امور عالم دست خدا را نمی

« نياز احساس کندکند، اگر که خود را بی: همانا انسان قطعا طغيان میاسْتَغْنى رَآهُ أَنْ؛ لَيَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ» داردسر به طغيان برمی

 (7-6)علق/

 تاملی در مدرنیته و تکنولوژی

ها از خدا دامن نيازي انسانتر نيازها، به احساس بیتر کارها و رفع سادهپيشرفت تكنولوژي در دوره مدرن، و انجام راحت

هاست؛ اما ظاهرا راه اصلی، تقویت نگاه خدامدارانه کنند که راه نجات آن کنار گذاشتن تكنولوژيزده است. برخی گمان می

تواند کسی را سيراب حتی آب هم نمی« اگر خدا نخواهد»ها، بلكه تنها تكنولوژيدر زندگی است، تا حدي که بفهميم که نه

تواند چيزي ( و حتی آتش هم نمی79سازد؛ شعراء/دهد و سيراب میطعام می : اوست که مراَیسْقين وَ یُطْعِمُنی هُوَ  الَّذي وَکند )

 (69: به آتش گفتيم که بر ابراهيم ع سرد و سالمت باش؛ انبياء/إِبْراهيم عَلى سَالماً وَ بَرْداً کُونی نارُ یا قُلْنارا بسوزاند )

 

 «بِاللَّهِ  إِالَّ قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ أَبَداً؛ ... ما هذِهِ تَبِيدَ أَنْ أَظُنُّ ما»( 3

آنچه خدا بخواهد و همه چيز به قدرت »هایش هميشگی است؛ این موحد پاسخش داد کرد که داراییمی« گمان»آن مغرور 

 (315ص ،13ج )الميزان،« او وابسته است

 دهد.این پاسخ، راه غلبه کردن بر غرور را به ما نشان می

 تذکر اخالقی

اشته باشيم که هرچه به دست آوردیم، )خواه مال و فرزند، یا علم و مقام و ذهن قوي و تن سالم و ...( همه اگر به یاد د

ماند که به خاطرش تواند آن را از ما بگيرد، آنگاه آیا چيزي میو همه تنها به خواست خدا بوده و اگر او نخواهد همان لحظه می

 احساس غرور کنيم؟!

 

 «بِاللَّهِ إِالَّ قُوَّةَ ال( »4

کسی که باور داشته باشد که هيچ نيرویی نيست مگر به عنایت و خواست خدا، آنگاه براحتی در برابر مستكبران و 

 «تواند بكند!آمریكا هيچ غلطی نمی»اي خواهد گفت: کند و بدون هيچ واهمهزورمداران عالم سينه سپر می

 ر باورش به خدا باید تجدیدنظر کند!ترسد، دکسی که از زورمداران و مستكبران عالَم می

 

 «وَلَداً وَ ماالً مِنْكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنِ إِنْ بِاللَّهِ إِالَّ قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ ال لَوْ وَ( »5
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چرا امور را به دست خداوند  سخنان آن فرد موحد در این آیه دو فراز دارد: یكی مواخذه آن فرد مغرور از این جهت که

کاره رها شده و و جمله شرطی در این فراز دوم نيمه« اگر دیدي که من مال و اوالدم کمتر از توست،»ندیده است؛ دوم اینكه 

 جزاي شرط در آیه بعدي آمده است.

شود که چرا به این گ میبا توجه به اینكه این آیه از آیاتی نيست که مستقل بودنش مورد اختالف باشد، این سوال پررن

 آن در آیه بعد قرار نداده است؟« تالیِ»جمله شرطيه را در کنار « مقدم»صورت آمده؟ چرا با فراز اول آیه را تمام نكرده و این 

اي که آن مغرور انجام داد، از باب تاکيد، و مصداقی خواهد نشان دهد که این اعتراض وي در مورد مقایسهالف. شاید می

 اي باشد شبيه کاري که آن رفيق مغرورش انجام داد.طلبین نگاه توحيدي است، نه اینكه صرفا دفاع از خود و برترياز هما

 ب. ...

 

 «وَلَداً وَ ماالً مِنْكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنِ إِنْ( »6

 است( آمده« أنا»بوده و بعدش هم « بينیترانی: مرا می»را آورد )ترنِ در اصل « من»چرا دو بار کلمه 

، 615دید )جلسهمی نفرات و ثروت در را خود حقيقت...« أنا اکثر منك »الف. قبال اشاره شد که آن فرد متكبر با تعبير 

خواهد بيان کند که این را به کار برد؛ لكن می...« أنا اقل منك »( در اینجا این فرد موحد همان تعبير او در مورد خویش 2تدبر

؛ یعنی در نگاه تو به من «"...من از تو کمترم "بينی که تو مرا اینچنين می»گوید يتِ ماجرا. لذا میمدل تحليل توست، نه واقع

است که ارزش من و ارزش تو در گروي ثروت و نفرات است، نه اینكه من هم واقعا به خاطر کمی ثروت و نفرات، خود را 

 کمتر از تو بدانم.

 ب. ...

 

 «وَلَداً وَ ماالً مِنْكَ أَقَلَّ أَنَا تَرَنِ إِنْ( »7

. )تفسير نور، هستم کم من آنكه نه بينى،مى کم مرا تو یعنى «تَرَنِ إِنْ». بازدنمى را خود اوالد، و الوما کمى خاطر به مؤمن

 (173، ص7ج

 

 

 زَلَقاً صَعيداً فَتُصْبِحَ السَّماءِ مِنَ حُسْباناً عَلَيْها یُرْسِلَ وَ جَنَّتِكَ ِمنْ خَيْراً یُؤْتِيَنِ أَنْ رَبِّی فَعَسى 40( آيه18( سوره كهف )621

23/9/1396 

 ترجمه

اي، تير غيبی[ از آسمان بر آن بفرستد شدهاي ]= عذاب حسابپس چه بسا پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد و صاعقه

 و با خاك یكسان شود ]یا: یك شبه خشكزاري صاف و لغزنده گردد[؛
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 ای و نحوینکات ترجمه

 «حُس باناً»

 معناي به( شمردن کردن، حساب) «عدّ » معناي بر عالوه ،«حسب» فعل که شده اشاره لغت کتب اغلب قبال بيان شد که در

 معناي به شود استفاده( حِساب: مصدر) «حَسَبَ » وزن از هرگاه که اندگفته برخی تمایز، معيار تعيين در. رودمی کار به هم «ظن»

 ،«ظن» معناي واقع، در و است؛ «ظن» معناي به شود استفاده( ُحسبان: مصدر) «حَسِبَ» وزن از هرگاه و است کردن حساب

به . انددانسته «ظن» معناي به را «حسِب» که است جهت همين به و است، کتاب و حساب اساس بر مطلب یك وقوع به اذغان

 واقع در ندارد؛ نقشی اعتقاد عنصر حسِب، معناي در که حالی در است، درونی اعتقاد نوعی از حكایتگر ظن، تعبير دیگر،

 رفته کار ظن معناي به کمکم ظنی، امور در استفاده کثرت خاطر به که بوده «حالت یك وقوع کردن حساب» همان حُسبان،

 . است

( «حَسِبَ») «حسبان»هم  و( «حَسَبَ»)از  «حساب» صورت هم به با اینكه این کلمه کریم، قرآن همچنين اشاره شد که در

احتمال داده  و( 5/الرحمن ؛40/کهف ؛96/انعام) ندارد وجود «ظن» معناي از اثري هيچيك از این کاربردها در اما شده استفاده

 باشد. نكرده پيدا قطعيت( حَسِبَ فعل براي لذا و) حُسبان براي «ظن» معناي هنوز قرآن، ظهور زمان تا الاقل شد که چه بسا،

  /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-115 96جلسه

 انگيز کرده است.در همين آیه هم این ماده را بيشتر بحث« حسبان»افزایيم که کلمه اکنون می

به « حُسبان»که در یكی از آنها، در چند معناي متفاوت به کار رفته، « حسب»اند که اساساً اصل ماده برخی اظهار داشته

می باشد و « حساب کردن»آید؛ و این کامال غير از معناي است که از کمان یك فرد رزمنده بيرون می« تير کوچكی»معناي 

ها قرار گرفته( از همين معنا استعاره گرفته )که براي اشاره به زمينی است که مورد هجوم ملخ« حُسبان األرض أصاب»تعبير 

 ،2ج اللغة، المقایيس است. )معجم« سرما زدن باغ»و در این آیه هم حسبان از همين معنا به کار رفته و مقصود از آن  شده،

 1(.61ص

اند که تيرهایی است که در یك روند پياپی به معناي تير است، اما توضيح داده« حسبان»برخی با اینكه تاکيد کرده اند که 

 2(727ص ،6ج البيان، گویند که کثرتش بر اساس حساب است )مجمع« حسبان»باب به آن  شود و از اینو منظم پرتاب می

                                                      
 قولهم منه و. تلك[ كبر] و هذه لصِغَر بینهما فرق إنما و. حُسبانة الواحدة الفارسیة، القسىِّ عن بها يُرْمى صغار سهامٌ: الحُسْبان األصل هذا من و.  1

 .بالبَرَد السَّماءِ مِنَ حُسْبانا  عَلَیْها يُرْسِلَ وَ: تعالى قوله فُسِّرَ و. جراد أى حُسبان، األرض أصاب
 ألنه حسبان به يرمي لما يقال إنما و الحساب الباب أصل و األساورة رمي من ذلك كان و واحد طلق في لتجري ترمى التي السهام الحسبان أصل.  2

 .الحساب كثرة يكثر
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است، چون اینها از آسمان نازل شده، آن را به معناي  «تيرهاي پرتاب شده»به معناي  «حسبان»برخی هم با توجه به اینكه 

کند و آن را با خاك یكسان رد نظر اصابت میدانسته اند ]که گویی صاعقه تيري است از آسمان که بر زمين مو« هاصاعقه»

 1(282ص ،3ج التنزیل، أنوار) نماید[می

است از این جهت که عمل او مورد محاسبه و جزا « عذاب»اند که این کلمه در اینجا به نحو مجازي به معناي برخی گفته

 التنزیل، ؛ أنوار2322ص القرآن، ألفاظ قرار گرفته است، گویی درخواست شده که عذاب وي در همينجا حساب شود )مفردات

 (282ص ،3ج

 

 «صَعیداً»

 معناي درباره اما کند؛می داللت «مشقت» و «رفتن باال» معناي دو از تلفيقی بر اصل، در «صعد» قبال بيان شد که اگرچه ماده

 زمين روي از که بوده غباري اصل )در «زمين سطح: األرض وجه»اي همچون است و معانی اختالف لغت اهل بين «صَعِيد»

 سطح روي که خاکی»،  «نباشد آن در گياهی هيچ که راهی» یا و« زمين االرض: پشت ظهر»، (است رفتهمی باال و خواستهبرمی

 رود.می کار به «است زمين

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-8 589جلسه

 «زَلَقاً»

و  است «لغزش: زلل» معنايهم تقریبا و است جایگاهش از چيزي لغزش معناي به اصل در «زلق» قبال بيان شد که ماده

 .[است لغزنده] ندارد قراري و ثبات که است زمينی معناي به «مَزْلَق» و «مَزْلَقَة»

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-51 516جلسه

تواند لغزند و چيزي ]گياهی[ نمیها در آن میاي که قدمروید، همانند عرصهنمی آن در گياهی که است زمينی «زَلَقاً صَعِيداً»

 3 (727ص ،6ج البيان، )مجمع آنجا ثابت بماند.

 «زَلَقاً صَعیداً فَتُص بِحَ»

اي باشد که به لحاظ بار ، ترجمه«با خاك یكسان شود»به « تصبح صعيدا زلقا»ترجمه با توجه به توضيحات فوق، شاید 

 تر منتقل کند.ايِ این ترکيب، معنا را دقيقاستعاره

توان مفرد مونث غایب در نظر گرفت و هم مفرد را به لحاظ نحوي هم می« تُصْبِحَ »الزم به ذکر است که فعل صيغه فعل 

؛ اما با توجه به «جَنَّتِكَ»در « ك»تواند باشد و هم می «جَنَّتِكَ»تواند خود کلمه مير آن هم میمذکر مخاطب؛ یعنی مرجع ض

                                                      
 األعمال حساب عذاب أو بتخريبها التقدير به المراد و الحساب بمعنى مصدر هو قیل و. الصواعق هي و حسبانة جمع مرامي السَّماءِ مِنَ حُسْبانا .  1

 السیئة
 بحسبه فیجازى علیه يُحَاسَبُ ما الحقیقة في هو إنما و عذابا و نارا، معناه: قیل.  2

 يثبت فال األقدام عنه تزلق ما الزلق أصل و ءشي ال و فیها نبات ال المستوية الملساء األرض الزلق و فیه نبات ال الذي الطريق الصعید: الزجاج قال.  3

 علیه
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( حالت غَوْراً ماؤُها یُصْبِحَ أَوْ اي است که بر آن عذاب نازل شده، نه خود وي: )شی»سياق و نيز آیه بعد که مشخصا فاعلش 

 تر است.اول مناسب

 حدیث

 اي که بعد از به حكومت رسيدن ایراد کردند، فرمودند:ت علی ع در اولين خطبهروایت شده است که حضر( 1

 بخل در مورد آن ]با دیگران[ رقابت کند که کسى جان بر و فریبد،مى دلداده اوست و آرزومند که را کسى دنيا مردم، اى

 . شود چيره آورد دست به را آن که هر بر و ورزد،نمى

 به بدهند مگر دست بردند ازفراهمی را که در آن بسر می نعمت و خرّم نبودند که زندگانى هرگز مردمى خدا به سوگند

 .(182عمران/)آل« نيست بندگان به ستمكار هرگز خداوند» زیرا شدند، مرتكب که گناهانى خاطر

 به مشتاق دلهاى و صادقانه هاىنيّت با برود، دستشان از نعمتها و آید، فرود آنان بر بالها که مردم، هنگامی اگر و

 .کند اصالح آنان بر را فسادى هر و گرداند، باز آنان به رفته دستشان از هر آنچه ببرند پناه پروردگارشان

 شما که گذشت حيرت و بالتكليفی مانده باشيد، در حالی که اموري بر شما همچنان در ترسم کهاین می از شما بر و من

 نيكبختان از بازگردد شما به دادید دست از آنچه البته اگر و نبودید؛ پسندیده من نزد سبب بدین و کردید رغبتی آن به نسبت

 را[ گذشتگان ]معایب خواستممى اگر ندارم، جز کوشش و تالش ]براي برگردادندن آن وضعيت[ تكليفى من شد. خواهيد

 .(95)مائده/« گذشت آنچه از بگذرد خداوند». گفتممى بگویم

 178خطبه البالغة، نهج

 قَوْمٌ کَانَ مَا اللَّهِ ایْمُ وَ عَلَيْهَا غَلَبَ َمنْ تَغْلِبُ وَ فِيهَا نَافَسَ بِمَنْ تَنَْفسُ لَا وَ إِلَيْهَا الْمُخْلِدَ وَ لَهَا الْمُؤَمِّلَ تَغُرُّ الدُّنْيَا إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا

 وَ  النِّقَمُ بِهِمُ تَنْزِلُ حِينَ النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ «لِلْعَبِيدِ بِظَلَّامٍ لَيْسَ اللَّهَ» لِأَنَّ اجْتَرَحُوهَا بِذُنُوبٍ إِلَّا نْهُمْعَ فَزَالَ عَيْشٍ مِنْ نِعْمَةٍ غَضِّ فِی قَطُّ

 لَأَخْشَى إِنِّی وَ فَاسِدٍ کُلَّ لَهُمْ أَصْلَحَ وَ شَارِدٍ کُلَّ عَلَيْهِمْ لَرَدَّ قُلُوبِهِمْ مِنْ وَلَهٍ وَ نِيَّاتِهِمْ مِنْ بِصِدْقٍ رَبِّهِمْ إِلَى فَزِعُوا النِّعَمُ عَنْهُمُ تَزُولَ

 إِنَّكُمْ أَمْرُکُمْ عَلَيْكُمْ رُدَّ لَئِنْ وَ مَحْمُودِینَ غَيْرَ عِنْدِي فِيهَا کُنْتُمْ مَيْلَةً فِيهَا مِلْتُمْ مَضَتْ أُمُورٌ کَانَتْ قَدْ وَ  فَتْرَةٍ فِی تَكُونُوا أَنْ عَلَيْكُمْ

 .«سَلَف عَمَّا اللَّهُ عَفَا» لَقُلْتُ أَقُولَ أَنْ أَشَاءُ لَوْ وَ الْجُهْدُ إِلَّا عَلَیَّ مَا وَ لَسُعَدَاءُ

 

کند، که چرا به چهار چيز ( از امام صادق ع روایتی نقل شده در اظهار تعجب ایشان از کسی که از چهار چيز فرار می2

 شود. یك از آن موارد چنين است:نمیپناهنده 

ما شاءَ اللَّهُ » برد کهخواهد، چگونه به این سخن خداوند متعال پناه نمی... و در عجبم از کسی که دنيا و زینت دنيا را می

بينی که من کمتر مرا ]چنين[ میاگر »فرماید در ادامه این سخن میام که زیرا که من از خداوند عزّ و جّل شنيده« ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

بسا[ در اینجا به چه« ]= عسی»( و 40-39)کهف/« دهد من به تو باغ از بهتر پروردگارم بسا چه پسمال و فرزندم،  از تو است

 معناي تحقق قطعی است.

 729ص ،6ج البيان، مجمع ؛218، ص1الخصال، ج؛  393-392، ص4من ال یحضره الفقيه، ج
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هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ٍ عَْن فَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّحَدَّثَنَا جَعْ

جَعْفَرِ نُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ ُحمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَایِخِنَا مِنْهُمْ أَبَانُ بْ

 1...عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ کَيْفَ لَا یَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ  بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ 

فَإِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  «ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ »فْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِینَتَهَا کَيْفَ لَا یَ

 2.وَ عَسَى مُوجِبَةالْآیَةَ  «رَبِّی أَنْ یُؤْتَِينِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً فَعَسى»بِعَقِبِهَا 

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است که فرمودند:3

دهد و کارش اش دنيا باشد، خداوند متعال فقر را در برابر دیدگانش قرار میکسی که صبح و شام کند و مهمترین دغدغه

 برنگيرد؛ را متشتت و پراکنده کند و در عين حال از دنيا هم جز آن مقدار که خداوند برایش مقدر کرده

نيازي را در دلش اندازد و کارش را اش آخرت باشد خداوند بیو کسی که صبح و شام کند در حالی که مهمترین دغدغه

 برایش جمع و جور کند.

 319ص ،2ج الكافی،

 أَبِی بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْعَبْدِيِّ الْعَزِیزِ عَبْدِ وَ نٍسِنَا بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 : قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ یَعْفُورٍ

 وَ لَهُ اللَّهُ قَسَمَ  مَا إِلَّا الدُّنْيَا مِنَ یَنَلْ لَمْ  وَ  أَمْرَهُ شَتَّتَ  وَ عَيْنَيْهِ بَيْنَ الْفَقْرَ  تَعَالَى اللَّهُ جَعَلَ  هَمِّهِ أَکْبَرُ الدُّنْيَا وَ  أَمْسَى وَ أَصْبَحَ مَنْ

 .أَمْرَهُ لَهُ جَمَعَ وَ َقلْبِهِ فِی الْغِنَى اللَّهُ جَعَلَ هَمِّهِ أَکْبَرُ الْآخِرَةُ وَ أَمْسَى وَ أَصْبَحَ مَنْ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است که رسول اهلل ص فرمود:4

 ر خوبی براي تقواي الهی است!کانيازي، چه یار و کمكثروت و بی

 و نيز از خود امام صادق ع روایت شده است:

                                                      
 فَضْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِنِعْمَةٍ فَانْقَلَبُوا بِعَقِبِهَا َيقُولُ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ سَمِعْتُ فَإِنِّي الْوَكِیلُ نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبُنَا جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ إِلَى يَفْزَعُ لَا كَیْفَ خَافَ لِمَنْ عَجِبْتُ.  1

 بِعَقِبِهَا يَقُولُ  جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ سَمِعْتُ فَإِنِّي الظَّالِمِینَ  مِنَ  كُنْتُ إِنِّي سُبْحانَكَ أَنْتَ لَّاإِ إِلهَ ال تَعَالَى قَوْلِهِ  إِلَى يَفْزَعُ لَا كَیْفَ اغْتَمَّ لِمَنِ عَجِبْتُ وَ سُوءٌ يَمْسَسْهُمْ لَمْ

 فَإِنِّي بِالْعِبادِ بَصِیرٌ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهِ إِلَى أَمْرِي أُفَوِّضُ وَ تَعَالَى قَوْلِهِ  إِلَى يَفْزَعُ لَا كَیْفَ بِهِ  مُكِرَ لِمَنْ عَجِبْتُ وَ الْمُؤْمِنِینَ  نُنْجِي كَذلِكَ وَ الْغَمِّ مِنَ نَجَّیْناهُ وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا

 مَكَرُوا ما سَیِّئاتِ اللَّهُ فَوَقاهُ بِعَقِبِهَا يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ سَمِعْتُ
 . اين حديث هم تاحدودي مشابه است: 2

 نِعْمَ وَ اللَّهُ  حَسَبُنَا الْهَزِيمَةِ وَ لِلْقَتْلِ  فَوَاحِدَةٌ لِأَرْبَعٍ أَرْبَعٌ: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ كَرَّامٍ عَنْ  رَجُلٍ عَنْ الزَّيَّاتِ  الْمَلِكِ عَبْدِ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ  عَنْهُ وَ

 لَمْ  فَضْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِنِعْمَةٍ فَانْقَلَبُوا الْوَكِیلُ نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبُنَا قالُوا وَ إِيمانا  فَزادَهُمْ فَاخْشَوْهُمْ لَكُمْ جَمَعُوا قَدْ النَّاسَ إِنَّ النَّاسُ لَهُمُ قالَ الَّذِينَ يَقُولُ اللَّهَ إِنَّ الْوَكِیلُ

 فِرْعَوْنَ  بِآلِ حاقَ وَ مَكَرُوا ما سَیِّئاتِ اللَّهُ فَوَقاهُ جَلَ  وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ إِلَى أَمْرِي فَوَّضْتُ وَ اللَّهِ إِلَى يأَمْرِ أُفَوِّضُ وَ السُّوءِ وَ لِلْمَكْرِ الْأُخْرَى وَ سُوءٌ يَمْسَسْهُمْ

 وَ  لِلْغَمِّ الرَّابِعَةُ وَ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ ال اللَّهُ شاءَ ما قُلْتَ جَنَّتَكَ دَخَلْتَ إِذْ ال لَوْ وَ يَقُولُ أَنَّهُ ذَلِكَ وَ بِاللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ لَا اللَّهُ شَاءَ مَا الْغَرَقِ وَ لِلْحَرَقِ الثَّالِثَةُ وَ الْعَذابِ سُوءُ

 (171ص ،6ج األحكام، تهذيب. )الْمُؤْمِنِینَ  نُنْجِي كَذلِكَ  وَ الْغَمِّ  مِنَ  نَجَّیْناهُ وَ  لَهُ فَاسْتَجَبْنا سُبْحَانَهُ  اللَّهُ  قَالَ  الظَّالِمِینَ  مِنَ  كُنْتُ إِنِّي سُبْحانَكَ أَنْتَ إِلَّا إِلهَ  ال الْهَمِ
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 کارِ خوبی براي آخرت است!دنيا، چه یار و کمك

 72-71ص ،5ج الكافی،

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّكُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 .الْغِنَى اللَّهِ تَقْوَى عَلَى الْعَوْنُ نِعْمَ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْمُحَارِبِیِّ ذَرِیحٍ عَنْ یَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 .الدُّنْيَا الْآخِرَةِ عَلَى الْعَوْنُ نِعْمَ

 برتد

 ...« جَنَّتِكَ مِنْ خَيْراً یُؤْتِيَنِ أَنْ رَبِّی فَعَسى( »1

خواهد باغ بهتري نصيب او کند؟ آیا این درخواست با ایمان کند و از خدا میچرا این مومن خود را با آن متكبر مقایسه می

 و زهد و تقوي سازگار است؟

به وي فخرفروشی کرد. این مومن در پاسخ، همه چيز را از خدا  الف. آن متكبر به خاطر امكانات بهتري که داشت، نسبت

خواهد به آن متكبر نشان بدهد که اگر االن امكانات بهتري در اختيار او قرار گرفته، به خدا دانست؛ و با این دعایش از خدا، می

ه او نشان دهد که این فروتري و فراتري کند تا خدا ب(. در واقع، این دعا را می315، ص13گردد نه به خود وي )الميزان، جبرمی

 (.174، ص7)تفسير نور، ج« شودمى غنى از برتر بلكه غنى، فقير، بخواهد، خدا اگر»دنيوي مالك نيست، و 

طلب است، و وضعيت برتر را طلب کردن، جزیی از فطرت انسان است؛ زهد و تقوایی که اسالم بدان ب. انسان کمال

که انسان از همه چيز محروم باشد؛ بلكه این است که مبادا انسان به خاطر یك رفاه برتر، یك حقيقتی کند، این نيست تشویق می

را زیر پا بگذارد و از حق خودش تجاوز کند. وگرنه اگر کسی از نعمت الهی به نحو حالل برخوردار شود و آن برخورداري 

 (4یاري رساند، کامال در مسير تقواست. )حدیثتنها عامل انحطاط او نشود بلكه وي را در مسير خداپرستی نه

 ج. ...

 

 «زَلَقاً صَعيداً فَتُصْبِحَ السَّماءِ مِنَ حُسْباناً عَلَيْها یُرْسِلَ وَ جَنَّتِكَ مِنْ خَيْراً یُؤْتِيَنِ أَنْ رَبِّی فَعَسى( »2

 1را از او بگيرد!کسی که در برابر نعمت خود مغرور شود برایش باید دعا کرد که خداوند آن نعمتش 

 شناسی: دعا علیه دیگران!نکته تخصصی دین

آیا دعا کردن براي اینكه خداوند نعمتی را که به کسی داده از او بگيرد و به ما بهترش را بدهد، یك اقدام خودخواهانه 

 نيست؟ آیا چنين دعایی ناشی از عقده حقارت نيست؟ آیا یك مومن واقعی نباید خيرخواه دیگران باشد؟

(. هر نعمتی 17-15دهد، نعمت باشد یا سختی، صرفاً و صرفاً براي امتحان اوست )فجر/در دنيا هرچه خدا به هرکس می

را، اگر آزمایش ببينيم و در برابر آن شكرگزار باشيم آن نعمت واقعا نعمت خواهد شد؛ اما اگر مایه غفلت شود، در حقيقت 

                                                      
 (174ص ،7ج نور، تفسیر) «.است پسنديده آنان، بر نفرين و فخرفروش، كفّار از نعمت سلب آرزوى». آقاي قرائتي اين مطلب را چنین گفته است:  1
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اب خواهد شد. در چنين شرایطی از دست دادن آن نعمت در دنيا، اگر مایه توبه نشود، ساز عذانسان را از خدا دور کرده و زمينه

 شود؛ و از این رو به نفع اوست.دست کم این مزیت را دارد که مانع فرو رفتن بيشتر در گناه می

 کسی در آخرت شود و هر نعمتی در دنيا که خير حقيقیِ داند که خير حقيقیِ همگان در آخرت محقق میانسان مومن، می

خواهد بود؛ و خيرخواهی براي او این است که بخواهيم او آن نعمت را « شر»را با چالش مواجه کند، حقيقتا براي آن شخص 

 نداشته باشد!

پس این دعاي مومن عليه نعمتی که در دست متكبران است، از باب خيرخواهی حقيقی براي آنان است، نه ناشی از عقده 

 .حقارت و امثال آن

 

 «زَلَقاً صَعيداً فَتُصْبِحَ ... عَلَيْها یُرْسِلَ ... وَ یُؤْتِيَنِ أَنْ رَبِّی فَعَسى( »3

 (.174، ص7)تفسير نور، ج. اوست تربيت و ربوبيّت اساس بر خدا، هاىگرفتن و دادن

 

 «حُسْباناً  عَلَيْها یُرْسِلَ» (4

 (.174ص ،7ج نور، تفسير). است عادالنه و شده حساب و غضب خداوند، قهر

 

  «زَلَقاً صَعِيداً فَتُصْبِحَ السَّماءِ مِنَ حُسْباناً عَلَيْها یُرْسِلَ ... أَنْ رَبِّی فَعَسى» (5

 (.174ص ،7ج نور، تفسير). شود نابود ثروتشان همه لحظه یك در شاید نشوند، مغرور خود هاىداشته به ثروتمندان

 اي:چه زیبا سرودي است اوحدي مراغه

 مباش غره خود ةبدین دولت شش روز تو

 ...کين چنين صيد به عمري دوسه بازي باشد

 چه روي بر سرخاکی به تكبر؟ که و را

 ...چون تو در هر قدمی چند هزاري باشد

 بر حذر باش ز دود نفس مسكينان

 باشد ناري ةکه چنين دود هم از شعل

 چنين را به حقارت منگر خاکسارانِ

 ...سواري باشد؟ ،ردتو چه دانی که در آن گَ

https://ganjoor.net/ouhadi/divano/ghasideo/sh12 / 

 

https://ganjoor.net/ouhadi/divano/ghasideo/sh12/
https://ganjoor.net/ouhadi/divano/ghasideo/sh12/
https://ganjoor.net/ouhadi/divano/ghasideo/sh12/
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 24/9/1396  طَلَبا  لَهُ تَسْتَطیعَ فَلَنْ غَوْرا   ماؤُها يُصْبِحَ أَوْ 41( آيه18( سوره كهف )622

 ترجمه

 اعماق[ فرو رود، پس هرگز نتوانی به دنبالش برآیی.یا آبش یك شبه ]در 

 نکات ترجمه

 «غَو راً»

 معجمآن گویند )« غورِ»به معناي فرو رفتن در قعر چيزي گویند، چنانكه حتی به قعر یك چيز هم « غور»اصل ماده 

  (401ص ،4ج اللغة، المقایيس

سوره ملك را به معناي اسم فاعل  30در این آیه و آیه« وْراًغَ» شود و تعبيربه معناي قسمت فرورفته زمين گفته می «غَوْر»

 (618ص القرآن، ألفاظ اند. )مفردات)غائراً: فرو رونده، چيزي که فرو رود( دانسته

 (618ص القرآن، ألفاظ )مفردات باشد.( را هم از همين ماده می40/توبة الْغارِ؛ فِی هُما )إِذْ« غار»کلمه 

 مَغاراتٍ  أَوْ مَلْجَأً یَجِدُونَ لَوْگيرند )روند و پناه میهمين ماده و به معناي مكانی است که در آن فرو میاسم مكان از « مَغَارُ»

 (281ص ،7ج الكریم، القرآن کلمات فی لتحقيقرود )ا( و غالبا در مورد غارها به کار می57ه؛ توبه/إِلَيْ لَوَلَّوْا مُدَّخَالً أَوْ

به معناي با اسب بر دیگران تاختن و مال دیگران را به زور «( غارت»)در فارسی: « غارة»یا « إغارة»از این ماده، کلمه 

( اما اغلب 401ص ،4ج اللغة، المقایيس معجماند )گرفتن هم رایج است. برخی آن را یك معناي مستقل براي این ماده دانسته

« أغار یُغير»اسم فاعل است از ماده « مُغير»روند؛ و کلمه فرو میاند که گویی با اسب در ميان دشمنان به همين معنا برگردانده

 شود.برنده بر دشمن گفته می( که به همين اسبهاي یورش3/عادیات صُبْحاً؛ است )فَالْمُغِيراتِ

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 5جمعا همين  -« غير»که متفاوت است با ماده  -و مشتقات آن « غور»ماده 

 1ف قرائتاختال

 حدیث

 اي روایت شده است که شروعش چنين است:( از اميرالمومنين خطبه1

اي مردم! همانا خداوند تبارك و تعالی پيامبر ص را به جانب شما فرستاد و کتابش را به حق بر او نازل فرمود در حالی 

پيامبر ص و کسی که او را فرستاده؛ او را بعد  که شما ناآشنا بودید نسبت بدین کتاب و کسی که او را نازل فرموده، و نسبت به

ها و ناکام ماندن ها و گسترش یافتن نادانی و روي آوردن فتنهاز دوران انقطاع سلسله پيامبران و به درازا کشيدن خواب امت

اي ر زمانهور شدن آتش جنگها فرستاد، دنيازهاي ضروري و کوري نسبت به حق و راهزنی ستم و به محاق رفتن دین و شعله

                                                      
 (724، ص6البیان، جك )مجمعالمل في و هاهنا الغین بضم غورا بكر أبي عن البرجمي قرأ و . 1

 جاء كما غؤورا فیكون الهمزة بعد بواو و يعنون الواو همز و الغین بضم فرقة قرأت و. الغین بضم غُوْرا  : البرجمي قرأ و. الغین بفتح غَوْرا  الجمهور قرأ 

 (181ص ،7ج التفسیر، في المحیط )البحر غؤورا، عینه غارت مصدر في
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شان در اعماق شان پژمرده گردیده و آبهايشان خشك شده و برگهايهاي دنيا رو به زردي نهاده بود و شاخهکه خرمی باغ

 زمين فرو رفته بود، نمادهاي هدایت مندرس گردیده و نمادهاي هالکت سربرآورده بود...

 1 88البالغه، خطبه؛ نهج61-06ص ،1ج الكافی،

 ع: أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ یَحْيَى نُبْ مُحَمَّدُ

 َأنْزَلَهُ  مَنْ وَ الْكِتَابِ عَنِ أُمِّيُّونَ أَنْتُمْ وَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْهِ أَنْزَلَ وَ ص الرَّسُولَ إِلَيْكُمُ أَرْسَلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا

 انْتِقَاضٍ  وَ الْفِتْنَةِ  مِنَ اعْتِرَاضٍ وَ الْجَهْلِ مِنَ انْبِسَاطٍ وَ الْأُمَمِ  مِنَ هَجْعَةٍ طُولِ وَ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ حِينِ عَلَى أَرْسَلَهُ مَنْ وَ  الرَّسُولِ عَنِ وَ

 جَنَّاتِ رِیَاضِ مِنْ اصْفِرَارٍ حِينِ عَلَى الْحُرُوبِ مِنَ تَلَظٍّ وَ الدِّینِ مِنَ امْتِحَاقٍ وَ الْجَوْرِ مِنَ اعْتِسَافٍ وَ الْحَقِّ عَنِ  عَمًى وَ الْمُبْرَمِ مِنَ

 الرَّدَى ... أَعْلَامُ فَظَهَرَتْ الْهُدَى أَعْلَامُ دَرَسَتْ قَدْ مَائِهَا مِنْ اغْوِرَارٍ وَ ثَمَرِهَا مِنْ یَأْسٍ وَ رَقِهَاوَ مِنْ انْتِثَارٍ وَ أَغْصَانِهَا مِنْ یُبْسٍ وَ الدُّنْيَا

 

تان یك شبه در زمين فرو رود، بگو اگر آب»گوید: از امام کاظم ع تاویل آیه ( علی بن جعفر )برادر امام کاظم ع( می2

 را سوال کردم. ( 30)ملك/« کيست که برایتان آبی گوارا بياورد

 خواهيد بكنيد؟!فرمود: هنگامی که امامتان را گم کردید که دیگر او را ندیدید، چكار می

 360ص ،2ج النعمة، تمام و الدین کمال؛ 125ص الحيرة، من التبصرة و ؛ اإلمامة160ص ،(للطوسی) الغيبة

 قَتَادَةَ  أَبِی وَ الْبَجَلِیِّ، وَهْبٍ[ بْنِ مُعَاوِیَةَ ]بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُوسَى عَنْ عِيسَى، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ اللَّهِ، عَبْدِ بْنُ سَعْدُ

 :قَالَ السَّلَامُ، عَلَيْهِمَا جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَخِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ، بْنِ عَلِیِّ عَنْ حَفْصٍ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ

 «.مَعِينٍ بِماءٍ یَأْتِيكُمْ فَمَنْ غَوْراً ماؤُکُمْ  أَصْبَحَ إِنْ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ»: تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ تَأْوِیلُ مَا: قُلْتُ

 تَصْنَعُونَ؟ ذَا فَمَا تَرَوْهُ، فَلَمْ إِمَامَكُمْ فَقَدْتُمْ إِذَا: فَقَالَ 

 تدبر

 «طَلَباً  لَهُ تَسْتَطيعَ فَلَنْ  غَوْراً ماؤُها یُصْبِحَ أَوْ( »1

آیه گزینه دیگري را مطرح آن مومن در آیه قبل از خداوند خواست که آن نعمتی را که به آن متكبر داده، نابود کند؛ در این 

در گروي آن است، چنان در زمين فرو  –هایی که او را مغرور کرده بود همان باغ –کرد: اینكه آبی که سرسبزي و بقاي باغها 

 برود که وي دیگر هرگز بدان دست نيابد.

                                                      
 مِنَ  هَجْعَةٍ طُولِ  وَ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ حِینِ عَلَى أَرْسَلَهُ البالغه اندكي متفاوت است )به شرح ذيل(:. متن را بر اساس روايت كافي قرار دادم روايت نهج 1

 اغْوِرَارٍ  وَ ثَمَرِهَا مِنْ إِيَاسٍ وَ وَرَقِهَا مِنْ اصْفِرَارٍ حِینِ  عَلَى الْغُرُورِ ظَاهِرَةُ النُّورِ  كَاسِفَةُ الدُّنْیَا وَ الْحُرُوبِ مِنَ تَلَظٍّ وَ الْأُمُورِ مِنَ  انْتِشَارٍ وَ الْفِتَنِ مِنَ اعْتِزَامٍ وَ الْأُمَمِ

 ...الرَّدَى أَعْلَامُ ظَهَرَتْ وَ الْهُدَى مَنَارُ دَرَسَتْ قَدْ مَائِهَا مِنْ
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 شناسینکته تخصصی خداشناسی و انسان

ها و تك سرمایهاست که هر چيزي به امور دیگري وابسته است: تكخداوند نظام عالَم را چنان مرتبط به هم قرار داده 

امكاناتی که خداوند در دنيا براي استفاده در اختيار انسان قرار داده، براي اینكه امكان استفاده از آنها ادامه یابد، نيازمند امور 

 اده خواهد شد.دیگري است که اگر آنها نباشند، همان سرمایه و امكانات اول هم غير قابل استف

شاید علت اینكه آن فرد مومن، بعد از دعاي قبل )براي از دست رفتنِ اصل آن نعمت(، این دعا را مطرح کرد، براي تذکر 

کرد که این باغها هرگز از بين نخواهد رفت؛ اما اگر به این واقعيت دادن به واقعيت فوق بوده است؛ آن فرد مغرور گمان می

که چگونه همه امور به دست خداست و اگر خداوند امدادهایش به بقاي آن باغ را قطع کند، همان  یافتکرد درمیتوجه می

 جدیدي مداخله کند، خشك و نابود خواهد شد. باغ سرسبز وي هم، بدون اینكه عامل خارجی

 ثمره اخالقی

وم استفاده از همين نعمت در گروي حتی اگر نعمت فراوان در اختيار داریم، همين که توجه کنيم که کارآمدي و امكان تدا

 ها مغرور نشویم.اند، کافی است که به این داراییهاي گوناگونی است که همگی از اختيار ما خارجچه بسيار مولفه

 

 «طَلَباً  لَهُ تَسْتَطيعَ فَلَنْ  غَوْراً ماؤُها یُصْبِحَ أَوْ( »2

 لَهُ تَسْتَطيعَ فَلَنْ»؛ بلكه فرمود «لَن تَجِده: دیگر آن را نيابیفَ»چرا بسادگی نفرمود که آبش چنان در اعماق فرو رود که 

 ؟«طَلَباً 

خواهد شدت دور از دسترس شدن آب را نشان دهد: به حدي آب فرور رود که وي نه تنها بدان دست الف. ظاهرا می

 نيابد، بلكه حتی نتواند در طلب آن برآید.

ب. در بسياري از روایات، محروم ماندن از امام زمان ع در دوره غيبت، به همين فرو رفتن آب در زمين و دور از دسترس 

(؛ چنانكه محروميت گذشتگان از حضور پيامبران هم با چنين تعبيري مورد توجه قرار 2شدن آن تشبيه شده است )مثال حدیث

خواهد ما در همين معناي اوليه آیه متوقف نشویم و به محروميتمان نين تعبيري، می(. شاید با به کار بردن چ1گرفته است )حدیث

 از امام زمان متوجه شویم. 

فهميم که نه تنها او را کافی است؛ اما در مورد امام زمان ع بخوبی می« دیگر آن را نيابی»)در مورد آب، همين که بگویند: 

 توانيم در جستجوي او برآیيم.(وي شده که حتی نمییابيم، بلكه وضعيت در دوره غيبت به نحنمی

 ج. ...

 

 «غَوْراً  ماؤُها یُصْبِحَ .. َأوْ. أُشْرِكُ ال...  کَفَرْتَ أَ  ... جَنََّته ... دَخَلَ مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَا( »3

 (174ص ،7ج نور، )تفسير .کندمى تبدیل کویر به را سرسبزى و دارایى فخرفروشى، و کفر و شرك

 

 «غَوْراً  ماؤُها أَوْ یُصْبِحَ السَّماءِ ... مِنَ حُسْباناً عَلَيْها یُرْسِلَ»( 4
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 (174ص ،7ج نور، )تفسير. زمين از چه آسمان، از چه است، باز عذاب، و قهر براى خدا دست

 

 «طَلَباً  لَهُ تَسْتَطيعَ فَلَنْ( »5

 (175ص ،7ج نور، )تفسير. نيست نجاتى راه و قدرت الهى، غضب و خشم برابر در

 

 

 لَیْتَني يا يَقُولُ  وَ  عُرُوشِها عَلى خاوِيَةٌ  هِيَ  وَ فیها أَنْفَقَ  ما عَلى كَفَّیْهِ يُقَلِّبُ  فَأَصْبَحَ  بِثَمَرِهِ أُحیطَ وَ  42( آيه18( سوره كهف )623

 25/9/1396أَحَدا   بِرَبِّي أُشْرِكْ لَمْ

 ترجمه

و ]آن  -احاطه گردید، پس چنان شد که ]در حسرت[ بر آنچه در آنجا خرج کرده و محصوالتش ]در چنبره عذاب الهی[ 

 ساختم.دست بر دست زند و گوید: اي کاش احدي را براي پروردگارم شریك نمی -باغ[ بر روي سقف خود ویران شده 

 نکات ترجمه

  «أُحِیطَ»

گویند از این جهت که « حائط»د و دیوار را در اصل به معناي آن است که چيزي دور چيز دیگر قرار گير« حوط»ماده 

( و از کاربردهاي رایج 120ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم) دورتادور خانه قرار می گيرد و محدوده خانه را مشخص می کند

، عِلْماً ءٍشَیْ بِكُلِّ أَحاطَ قَدْ  اللَّهَ أَنَّ ؛ 39َه، یونس/بِعِلْمِ یُحيطُوا لَمْ ِبما کَذَّبُوا بَلْاست )« احاطه علمی»آن در قرآن، در معناي 

 (265ص القرآن، ألفاظ مفردات( )12طالق/

ُمحيطاً،  ءٍشَیْ بِكُلِّ اللَّهُ اسم فاعل از احاطه است به معناي چيزي که دورادور چيز دیگر را فراگرفته است )کانَ« محيط»

 (49بِالْكافِرینَ، توبه/ لَمُحيطَةٌ جَهَنَّمَ إِنَّ؛ 47مُحيطٌ، انفال/ یَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ ؛ و126َنساء/

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 28و مشتقات آن جمعا « حوط»ماده 

 «بِثَمَرِهِ»

 کلمه برخی. آید دست به و شود زاده دیگري چيز از که است چيزي هر معناي به اصل در «ثمر» ماده»قبال بيان شد که 

 مال» معناي به اساساً ویا دهدمی سود که اموالی و مال از کنایه را آن برخی و انددانسته «درخت بار ميوه،» معناي به را «ثَمَر»

 اند.دانسته «فراوان

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-34 615جلسه

  «بِثَمَرِهِ أُحِیطَ»

http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-34/
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هاي ارتباطی و رسيدن احاطه به چيزي، کنایه از به هالکت افتادن آن چيز است، برگرفته از محاصره دشمن که تمامی راه

اندازد و خداوند این تعبير را در جاي دیگر، براي نشان بندد و افراد محاصره شده را به هالکت میکمك را از هر طرف می

 (316ص ،13ج الميزان،( )22/یونس) «بِهِمْ أُحِيطَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ»ده است دادن شدت استيصال و درماندگی به کار بر

 «أَن فَقَ»

 رفتن بين از معناي در یكی: رودمی کار به معنا دو در اصل در ماده این اندگفته برخی« نفق»قبال بيان شد که درباره ماده 

 اندگفته و اندداده ارجاع معنا یك به را معنا دو این و برخی هم کاري؛کردن و پنهان مخفی معناي در دیگري و شدن، منقطع و

 باشد.  چيزي شدن تمام و یافتن جریان از ناشی که رفتنی بين از ویا شدن سپري معناي به ماده این اصل

 خرج با انسان دارایی که است آن اشتسميه وجه و هزینه کردن است و« کردن خرج»به معناي  «انفاق» و در هر صورت،

 .شودمی تمام کردن

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-11 408جلسه

 «عُرُوشِها عَلى خاوِیَة »

 :قبال بيان شد که

 کند.می( کردن سقوط) افتادن زمين بر و شدن خالی بر داللت ماده این که است «خوي» ماده از فاعل اسم «خاویه»

 به جهت همين به و باشد نظر مد ايشده بنا چيز در که رفعتی و بلندي بر دارد داللت و است؛ «عرش» جمع «عروش»

 شود.می لحاظ بودن مسقف حتما «عرش» در که اندداده تذکر برخی و گویندمی عرش «پادشاهی تخت»

 روي بر سقف بگوید اینكه جاي به. دارد ویرانی شدت بر داللت ايالعادهفوق ادبی ظرافت با «عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ» تعبير

 این و گرفته قرار زیر در سقف و شده رو و زیر هاساختمان گویی کرده، سقوط سقفش روي بر فرمایدمی کرده، سقوط زمين

 .شود مدفون خودش دیوارهاي خود توسط و بریزد فرو سقف که باشد شدید چنان ویرانی که است حالتی در

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-259 172جلسه

 حدیث

 روایت ]نبوي[ آمده است: در[ «أُحِيطَ بِثَمَرِهِ»( ]درباره عبارت 1

 فرو رفت ]و از دسترس بيرون شد.[ خداوند آتشی بر آن ]باغ[ فرستاد و آن را نابود کرد و آبش هم در اعماق زمين

 7291ص ،6ج البيان، مجمع

 ماؤها غار و فأهلكها نارا عليها أرسل جل و عز اهلل أن الخبر: و فی

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

 کند.گيري میهمانا بنده گناه مرتكب می شود، پس رزق و روزي از او کناره

                                                      
. 269، ص8(، جي؛ روح المعانى )آلوس172، ص6(، جيالكشف و البیان عن تفسیر القرآن )ثعلب. اين مطلب در كتب اهل سنت هم آمده است، مثال:  1

 كند.آمده و همین احتمال اينكه روايت نبوي باشد را تقويت مي« روي»و در آنها هم با تعبیر 

http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-11/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-11/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-11/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-259/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-259/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-259/
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 270، ص2الكافی، ج

 الَ:  مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالْحُسَيْنُ بْنُ

 1عَنْهُ الرِّزْقُ. إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُزْوَى

 

 يرالمومنين ع فرمودند:( از امام صادق ع و نيز از امام رضا ع روایت شده است که ام3

اي ]که اگر آشكار آور انجام دادههایت را به خندیدن آشكار نكن ]= خنده مستانه سر مده[ در حالی که کارهاي شرمدندان

 اي.شود رسوا خواهی شد[؛ و از شبيخون ]خداوند[ ایمن نباش در حالی که مرتكب گناه شده

 273و 269، ص2الكافی، ج

  یَقُول ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ کَانَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّكُونِیِّ عَنِ  النَّوْفَلِیِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَلِیٌّ

 :الْمُؤْمِنِينَ عمِيرُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَو 

 ئَاتِ. لَا تُبْدِیَنَّ عَنْ وَاضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الْأَعْمَالَ الْفَاضِحَةَ وَ لَا تَأْمَنِ الْبَيَاتَ وَ قَدْ عَمِلْتَ السَّيِّ

 تدبر

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكْ لَمْ لَيْتَنی یا یَقُولُ وَ عُرُوشِها ىعَل خاوِیَةٌ هِیَ وَ فيها أَنْفَقَ ما عَلى کَفَّيْهِ یُقَلِّبُ فَأَصْبَحَ بِثَمَرِهِ أُحيطَ وَ( »1

او صبح کرد در  گردید، احاطه الهی عذاب چنبره در محصوالتش باالخره خداوند عذابش را بر آن فرد مغرور نازل کرد و

خورد، اما چه سود؛ چرا که آن باغ کامال ویران شده بود و متحمل شده بود حسرت می آنجا در هایی کههزینه حالی که براي

                                                      
 همچنین اين روايات /qalam-http://yekaye.ir/al-68-17است: نیز به همین مضمون نزديك  2حديث 483. جلسه 1

 يَقُولُ  سَمِعْتُهُ  قَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  طَرِيفٍ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ  ثَعْلَبَةَ عَنْ  فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ  الْجَبَّارِ عَبْدِ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  الْأَشْعَرِيُّ عَلِيٍّ أَبُو

 (271ص ،2ج الكافي،. )الرِّزْقَ الْعَبْدَ يَحْرِمُ الذَّنْبَ إِنَّ

 إِنَّ  يَشَاءُ حَیْثُ  يَضَعُهُ  اللَّهَ لَكِنَّ وَ سَنَةٍ  مِنْ مَطَرا  أَقَلَّ سَنَةٍ  مِنْ مَا إِنَّهُ يَقُولُ  سَمِعْتُهُ قَالَ  ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ  عَطِیَّةَ بْنِ مَالِكِ  عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنُ

 لَیُعَذِّبُ  اللَّهَ إِنَّ  وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ فَیَافِيالْ إِلَى وَ غَیْرِهِمْ إِلَى السَّنَةِ تِلْكَ فِي الْمَطَرِ مِنَ لَهُمْ قَدَّرَ كَانَ مَا عَنْهُمْ صَرَفَ بِالْمَعَاصِي قَوْمٌ عَمِلَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ

 ثُمَّ  قَالَ الْمَعَاصِي أَهْلِ مَحَلَّةِ سِوَى مَسْلَكٍ فِي السَّبِیلَ  لَهَا اللَّهُ جَعَلَ قَدْ وَ بِحَضْرَتِهَا مَنْ  بِخَطَايَا بِمَحَلِّهَا هِيَ الَّتِي الْأَرْضِ عَنِ  الْمَطَرِ بِحَبْسِ جُحْرِهَا فِي الْجُعَلَ

 (272ص ،2ج الكافي،. )الْأَبْصارِ أُولِي يا فَاعْتَبِرُوا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ

 ُيذْنِبَ  حَتَّى إِيَّاهُ فَسَلَبَهَا نِعْمَة  عَبْدٍ عَلَى اللَّهُ أَنْعَمَ مَا يَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ سَمَاعَةَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

  (274ص ،2ج )الكافي، .السَّلْبَ بِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ ذَنْبا 

 إِنَّ يَقُولُ  ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْجَزَرِيِّ وَاقِدٍ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ جَمِیعا   أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 عَمَّا فَتَحَوَّلُوا سَرَّاءُ فِیهَا فَأَصَابَهُمْ طَاعَتِي عَلَى كَانُوا أُنَاسٍ لَا وَ قَرْيَةٍ أَهْلِ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ لِقَوْمِكَ قُلْ أَنْ إِلَیْهِ أَوْحَى وَ قَوْمِهِ إِلَى أَنْبِیَائِهِ مِنْ نَبِیّا  بَعَثَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ

 أَكْرَهُ  عَمَّا فَتَحَوَّلُوا ضَرَّاءُ فِیهَا فَأَصَابَهُمْ مَعْصِیَتِي عََلى كَانُوا بَیْتٍ أَهْلِ لَا وَ قَرْيَةٍ أَهْلِ مِنْ لَیْسَ وَ يَكْرَهُونَ مَا إِلَى يُحِبُّونَ عَمَّا لَهُمْ تَحَوَّلْتُ إِلَّا أَكْرَهُ مَا إِلَى أُحِبُّ

 قُلْ وَ أَغْفِرُهُ ذَنْبٌ عِنْدِي يَتَعَاظَمُ لَا فَإِنَّهُ رَحْمَتِي مِنْ  تَقْنَطُوا فَلَا غَضَبِي سَبَقَتْ رَحْمَتِي إِنَّ لَهُمْ قُلْ وَ يُحِبُّونَ مَا إِلَى يَكْرَهُونَ عَمَّا لَهُمْ تَحَوَّلْتُ  إِلَّا أُحِبُّ مَا إِلَى

 (275ص ،2ج )الكافي، .خَلْقِي مِنْ ءٌشَيْ لَهَا يَقُومُ لَا غَضَبِي عِنْدَ سَطَوَاتٍ لِي فَإِنَّ بِأَوْلِیَائِي يَسْتَخِفُّوا لَا وَ لِسَخَطِي مُعَانِدِينَ يَتَعَرَّضُوا لَا لَهُمْ

http://yekaye.ir/al-qalam-68-17/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-17/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-17/
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کردم که همه امور ورزیدم؛ بلكه باور میبا این باورهاي نادرست به پروردگارم شرك نمی کاش خورد که اياو تنها افسوس می

 ال و اموالی که یك شبه تمامش از دست رفت.کردم؛ نه با اعتماد بر مبه دست اوست و بر همين اساس زندگيم را بنا می

 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكْ لَمْ لَيْتَنی یا یَقُولُ وَ عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِیَ وَ فيها أَنْفَقَ ما عَلى کَفَّيْهِ یُقَلِّبُ فَأَصْبَحَ بِثَمَرِهِ أُحيطَ وَ( »2

کاش به »اي که خداوند از او نقل کرد این بود که و تنها جملهوقتی وي باغ خود را ویران دید، انگشت حسرت گزید، 

 «.ورزیدمخدا شرك نمی

را هم به کار برد « ربّی: پروردگارم»در آیات قبل، اشاره شد که او هنگام بيان آرزوهایش، خدا را منكر نشد و تعبير 

( و با بيان 37أکَفَرتَ: آیا کافر شدي ...؛ کهف/برحذر داشت )« کفر»(، اما آن فرد مومن وي را از غلطيدن در ورطه 36)کهف/

ورزیدن متهم نمود؛ و این فرد مغرور هم، اکنون که عذاب الهی را ( عمال وي را به شرك38ورزم؛ آیهاما من شرك نمی»اینكه 

 مشاهده کرده، به شرك ورزیدن خود اقرار نمود.

فروشی( و حتی ترك خواري، دزدي، کمعينی )مانند حراماگر دقت کنيم قرآن کریم در مورد این فرد هيچ گناه عملی م

واجبی )مانند دریغ کردن از کمك به نيازمندان، ندادن زکات و ...( را ذکر نكرد؛ بلكه تنها و تنها آرزوها و باورهایش را برشمرد، 

 بود. چرا؟ اي جدید درباره باورهایشاي که از او نقل شد، جملهو وقتی هم که عذاب نازل شد، تنها جمله

الف. شاید بتوان گفت آنچه در وجود انسان بسيار اساسی است، باور و ایمان و اميدي است که در جانش ریشه دوانده 

 دهد:است؛ و این باورهاست که حقيقت انسان را تشكيل می

 شناسینکته تخصصی انسان

 اياندیشه همان تو برادر اي

 ايریشه و استخوان تو بقی ما

 گلشنی تو، اندیشة گل است گر

 گلخنی هيمة تو خاري، بُوَد ور

9sh/2https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar/  

 ب. ...

 

 «بِثَمَرِهِ ُأحيطَ قائِمَة ... وَ السَّاعَةَ أَظُنُّ ما أَبَداً؛ وَ هذِهِ تَبيدَ أَنْ أَظُنُّ ما( »3

 (175ص ،7ج نور، )تفسير . ماست بد اعمال و افكار پيامد الهى، هاىعذاب

 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكْ لَمْ لَيْتَنی یا یَقُولُ وَ عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِیَ وَ فيها أَنْفَقَ ما عَلى کَفَّيْهِ یُقَلِّبُ فَأَصْبَحَ بِثَمَرِهِ أُحيطَ وَ( »4

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
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دهد که وي اگر نشان می« زند دست بر دست کرده، خرج آنجا در آنچه بر حسرت فيها: در أَنْفَقَ ما عَلى کَفَّيْهِ یُقَلِّبُ» تعبير

هایی بوده که براي باغ انجام داده بود، نه به خاطر باور ناصوابی که ریشه دچار حسرت شده، در درجه اول، به خاطر هزینه

 عذابش بود.

اینكه از شرك ورزیدنش ابراز پشيمانی کرده، »ظاهرا بر همين اساس است که بسياري از مفسران بر این باورند که حتی 

«. اي است که به وي رسيده استنه پشيمانی واقعی است که وي را به وادي ایمان وارد کند، بلكه صرفا ناشی از ضرر مادي

 (؛ 728، ص6البيان، ج)مجمع

 ، حداکثرحالت باید گفت:« صرفاً » و اگر هم نگویيم

 براى غصّه) معنوى تحليل سپس شده(، خرج هاىپول بر کنند )حسرتمى اقتصادى تحليل حوادث از ابتدا دنياطلبان،»

 (175ص ،7ج نور، )تفسير«. (شرك

( 32؛ لقمان/65كبوت/؛ عن22توان حال وي را حال کسانی دانست که قرآن کریم بارها از آنان یاد کرده )یونس/در واقع، می

خوانند؛ اما همين که شوند خالصانه خدا را میورزند اما وقتی در کَشتی گرفتار طوفان میدر حالت عادي به خدا شرك می

 (81ص ،8ج الدقائق، کنزپایشان به خشكی رسيد و خطر برطرف شد دوباره شرك خواهند ورزید )

نی از اینكه خداوند او را بخشيد یا مجددا نعمتش را به او برگرداند، شاید به همين جهت است که در ادامه آیات هيچ سخ

 گفته نشده است.

 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكْ لَمْ لَيْتَنی یا یَقُولُ وَ عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِیَ وَ فيها أَنْفَقَ ما عَلى کَفَّيْهِ یُقَلِّبُ فَأَصْبَحَ بِثَمَرِهِ أُحيطَ وَ( »5

تمام، وضعيت عذاب و نابسامانی حاصل از آن براي آن شخص را توصيف کرده است؛ و شاید نمونه  با ظرافت این آیه

 خوبی باشد براي استفاده از ظرایف هنري در ترسيم یك واقعيت:

؛ بلكه فرمود: محصوالنش احاطه و محاصره شد؛ که به نحو ضمنی هم «أرسلنا العذاب: عذاب را فرستادیم»نفرمود: 

فهماند این، فهماند عذاب چنان آمد که هيچ راه فراري براي چيزي باقی نگذاشت؛ و هم اینكه فعل را مجهول آورد، که میمی

 نتيجه کار خودش بوده است.

استفاده کرد، گویی او یك شب خوابيده و صبح که بيدار شده « أصبح: صبح کرد»بلكه از تعبير « صار: چنين شد»نفرمود 

 ست رفته دید.همه چيز را از د

بلكه دقيقا این پشيمانی را در وضعيت جسمانی وي به تصویر کشيد: صبح کرد در حالی که « نَدِمَ: پشيمان شد:»نفرمود 

 کرد.دستش را ]از باب تاسف و حسرت[ زیر و رو می

ود حاصل از سرمایه بيان کرد )که بشتر ناظر به محصوالت و س« ثمر»از طرفی مالی را که وي از دست داده بود با تعبير 

ناراحت بود، بلكه فرمود « اموالش»ویا دست کم « ثمراتش»است، نه خود سرمایه( و از طرف دیگر، نفرمود براي از دست رفتن 

اي هاي اضافیوي براي مخارجی که در آنجا کرده بود ناراحت بود، یعنی از منظر وي، نه تنها سود و اصل سرمایه، بلكه هزینه

 اش هدر رفت.ده تا آن سرمایه به ثمر برسد هم همههم که کرده بو
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نفرمود  آن باغ نابود شد، بلكه این نابودي را به زیباترین وجه به تصویر کشيد: در حالی که بر روي سقف خود سرنگون 

 شده است؛ یعنی حالتی که کامال جایی زیر و رو شود و همه چيزش غيرقابل استفاده گردد.

دید، متن کرد و خود را برتر از او میرا ابراز کند، همين آدمی که به آن مومن فخرفروشی می اشوقتی خواست پشيمانی

 دهد. نشينی وي از آن حالت فخرفروشی را نشان میکالم آن مومن را در مورد خودش بيان کرد، که کامال حالت عقب

 و ...

 

 «أَحَداً بِرَبِّی أُشْرِكْ لَمْ لَيْتَنی یا یَقُولُ وَ عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِیَ وَ( »6

 شد؟ورزید چه میورزیدم. اگر شرك نمیوي بعد از اینكه باغش را ویران دید آرزو کرد که اي کاش شرك نمی

 (.1، حدیث621گرفت )جلسهورزید، خدا آن نعمت را از وي نمیرسد این است که اگر شرك نمیآنچه در ابتدا به ذهن می

 توان نكات دیگري هم از این آیه استخراج نمود، از جمله:این نكته درست است، اما میدر حالی که 

بيند؛ و با نگریستن به عالَم از منظر الهی هيچ الف. کسی که هيچ شریكی براي خدا باور ندارد همه امور عالَم را از خدا می

خورد؛ درواقع، کسی که به خدا شرك نورزد شود و هر چيزي هم از دست بدهد افسوس آن را نمیاي مشاهده نمیشر و بدي

نظيرش جلوي چشمان اش نخواهد دید و حتی اگر امام حسين ع و اصحاب بیزندگیهيچ امر ناخوشایند و نامطلوبی را در 

خروشد، اما از منظر الهی جز زیبایی نمی بيند )حضرت زینب در پاسخ وي کشته شوند، در عين حال که بر یزیدیان زمان می

 (90: جز زیبایی ندیدم؛ مثير االحزان، صجَمِيالً إِلَّا رَأَیْتُ مَافرمود: « دیدي خدا با تو و خاندانت چه کرد؟»به این سوال که 

 ب. ...

 

 

 26/9/1396  مُنْتَصِرا  كانَ ما وَ  اللَّهِ دُونِ مِنْ يَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ 43( آيه18( سوره كهف )624

 ترجمه

 یاري جستن داشت. اش دهند و نه توانو نه از غير خدا ]یا: در برابر خدا[ برایش گروهی بود که یاري

 نکات ترجمه

 «فِئَةٌ»

 )به معناي جماعت( هم از همين ریشه است،« فِئَة»برخی بر این باورند که کلمه اشاره شد که « فیء»در بحث از ماده 

که پشت و پناه همدیگرند  دانستندجماعتی  را« فئة»بود؛ و بر این اساس « رجوع به حالت پسندیده»یا « رجوع»به معناي « فیء»

، 1؛ الطراز األول، ج334، ص1؛ مجمع البحرین، ج650)مفردات ألفاظ القرآن، ص کنندو براي یاري به همدیگر رجوع می

است « جدا شدن همراه با فاصله گرفتن»است که به معناي « فأي»از ماده « فئة»ند که کلمه بود برخی بر این باور (؛ اما157ص
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گویند )التحقيق فی کلمات القرآن الكریم، شوند میکه به خاطر آراء و عقایدشان از بقيه مردم جدا و متمایز میو به جماعتی 

 (13، ص9ج

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-50 539جلسه

و  13عمران/، آلفِئَتَيْنِ ؛ 48، انفال/الْفِئَتانرد )فئة( و مثنی )بار، و به دو صورت مف 10در قرآن کریم جمعا « فئه»کلمه 

 بدانيم ظاهرا از این ماده کلمه دیگري در قرآن کریم به کار نرفته است.« فأي»به کار رفته، و اگر آن را از ماده  (88نساء/

 «مُن تَصِراً»« ن صُرُونَهُیَ»

 هرچندمطرح باشد؛  يگریکه در مقابل د يا«ياری» اند بویژهدانسته )عون( «ياری» يرا به معنا« نصر»که ماده قبال بيان شد 

 بودند. ( دانستهیررساني)خ «ريآوردن و دادن خ»کلمه را  نیا يمعنا لاص یبرخ

برخی و  قلمداد کرده بودند،« طلب نصرت» يبه معنا «اسْتِنْصَار»معنی با هم بيان شد که برخی آن را هم« انْتِصَارُ»درباره 

واژه در قرآن  نیباشد چرا که گاه ا ريتعب نیا یهر دو معنا جزء معانکه  ديرسیبه نظر م چنينو  ؛«انتقام گرفتن» آن را به معناي

 يبا معناهمانند آیه حاضر، و گاه ( 44)أَمْ یَقُولُونَ نَحْنُ جَميعٌ مُنْتَصِرٌ؛ قمر/ تسازگارتر اس «رندهيانتقام گ» يگاه با معنا میکر

 اسم فاعل از همين باب افتعال است.« منتصر»؛ و «طلب یاري جستن»

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-17 436جلسه

 «ما کانَ مُن تَصِراً»

نه خودش »خواهد بفرماید که نه از بيرون کسی بود که بتواند یاریش کند و و طبق توضيح فوق، ظاهرا در این آیه می

 ؛ «اي طلب کند و اميدي به یاري کسی داشته باشداي بود که بخواهد یاريوضعيتش به گونه

 «ودش توان یاري خویش را داشت.نه خ»اند که و برخی از مترجمان این عبارت اخير را این گونه قلمداد کرده

تري پذیرش و زیر بار چيزي رفتن( در باب افتعال توجه شود، شاید معناي لطيف« )= مطاوعه»و همچنين اگر به معناي 

« توانست یاري کسی را بپذیرداي بود که دیگر نمیوضعيت او به گونه»خواهد بفرماید براي این تعبير بشود بيان کرد، که می

 توانست انجام دهد(خواست یاریش کند، کاري برایش نمیر به فرض کسی هم غير از خدا می)یعنی اگ

در اینجا را « متنصراً»نهفته است، بسياري از مفسران « یاري کردن در برابر دیگري»معناي « نصر»با توجه به اینكه در ماده 

وارد شدن عذاب الهی بر وي را منع، و از وي در برابر خدا دفاع اي ]که بتواند کنندهمنع»اند، یعنی دانسته« ممتنعاً»به معناي 

 (316، ص13؛ الميزان، ج728، ص6مجمع البيان، ج)  «کند[ در کار نبود

 اختالف قرائت

اغلب قرائات مشهور ) یعنی همه قرائات سبعه غير از حمزه و کسائی، به اضافه یعقوب و ابوجعفر از قرا عشره، به اضافه 

 «وَ لَمْ تَكُنْ»محيصن در قرائات اربعه عشر( به اضافه اغلب قرائات غيرمشهور )مثال شيبة( به صورت و ابن حسن و یزیدي

 اند؛ اماقرائت کرده

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-50/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-50/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-50/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-17/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-17/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-17/
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مجاهد و ابن وثاب و قرائت حمزه و کسائی )از قراء کوفه( و خلف )از قراء عشره( و  أعمش )از قرائات اربعه عشر( و 

بوده  «كُنْیَوَ لَمْ »به صورت  )از قرائات غيرمشهور( سعدان و ابن عيسى األصبهانی و ابن جریرطلحة و أیوب و أبو عبيد و ابن 

 است.

تواند از ظاهر لفظ تبعيت کند و مونث مونث مجازي است، فعل مربوط به آن هم می« فئة»به لحاظ نحوي چون کلمه 

گردد( )که به همين فئة برمی« ینصرون»ها ب به اتفاق قرائتبياید و هم از معنا تبعيت کند و مذکر بياید؛ چنانكه در اغلب قری

( از لفظ تبعيت کرده ابن أبی عبلةاز معنا تبعيت کرده و به صورت جمع مذکر آمده و تنها در یكی از قرائات غيرمشهور )قرائت 

ل المفصل فی القرائات ؛ الكام7242، ص6مجمع البيان، ج؛ 1821، ص7البحر المحيط، جآمده است. ) «تنصره» و به صورت

 (298االربعه عشر، ص

 حدیث

 ( در فرازي از دعاي هفتم صحيفه سجادیه آمده است:1

 وامانده مرا اش کمرم را شكسته و زیر بار آن رفتن،سنگينى که آمده فرود من بر اي[گرفتارى و ]= بالء چيزى پروردگارا !

وارد  آنچه براى اى؛ پسگردانيده متوجّه به من را آن اتتوانائی به و اى،وارد کرده من بر را آن خود به قدرت کرده؛ و تو

 اي نيست؛گشاینده اىبسته آنچه براى اي نيست؛ وبرگرداننده اىگردانيده متوجّه آنچه براى و اي نيست؛برندهبيرون ايساخته

 یارى اىکرده خوار آنكه براى و اي نيست؛کننده آسان اىکرده دشوار آنچه براى و اي نيست؛بستنده اىگشوده آنچه براى و

 باشد؛ ...نمی اىدهنده

 :(الْكَرْبِ عِنْدَ وَ مُلِمَّةٌ بِهِ، نَزَلَتْ أَوْ مُهِمَّةٌ لَهُ عَرَضَتْ إِذَا السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ کَانَ وَ( )7دعاء) السجادیة الصحيفة

. إِلَیَّ وَجَّهْتَهُ  بِسُلْطَانِكَ  وَ عَلَیَّ أَوْرَدْتَهُ بِقُدْرَتِكَ وَ. حَمْلُهُ بَهَظَنِی قَدْ  مَا بِی أَلَمَّ وَ ثِقْلُهُ، تَكَأَّدَنِی قَدْ  مَا رَبِّ  یَا بِی نَزَلَ قَدْ وَ ...

 لِمَنْ نَاصِرَ َلا وَ عَسَّرْتَ، لِمَا مُيَسِّرَ لَا وَ فَتَحْتَ، لِمَا مُغْلِقَ لَا وَ أَغْلَقْتَ، لَِما فَاتِحَ لَا وَ وَجَّهْتَ، لِمَا َصارِفَ لَا وَ أَوْرَدْتَ، لِمَا مُصْدِرَ فَلَا

 ...خَذَلْتَ

 

 ( از امام صادق ع دعایی روایت شده است که براي خالصی از مشكالت؛ در فرازي از آن آمده است:2

فرمایی، به من خير و خوبی عطا فرما؛ و در ميان کسانی پس بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و در ميان آنچه عطا می

کنی، مرا هم هدایت فرما؛ و در ميان آنان که عافيت بخشی، مرا هم عافيت ببخش؛ و در ميان کسانی که کفایتشان که هدایت می

کنی و اي حفظ کن؛ که همانا تویی که حكم میو بديِ آنچه حكم به وقوعش فرمودهاي مرا هم کفایت کن؛ و مرا از شر کرده

اي ندارد؛ و کسی که کنندهکسی بر تو حكم نكند؛ ]که همانا[ عطاي تو را مانعی نيست؛ و کسی را که تو هدایتش کنی گمراه

                                                      
و لم »و قرأ األخوان و مجاهد و ابن وثاب و األعمش و طلحة و أيوب و خلف و أبو عبید و ابن سعدان و ابن عیسى األصبهاني و ابن جرير .  1

 على اللفظ «فِئَةٌ تنصره»بالیاء ألن تأنیث الفئة مجاز. و قرأ باقي السبعة و الحسن و أبو جعفر و شیبة بالتاء. و قرأ ابن أبي عبلة  «يكن

 بالتاء« وَ لَمْ تَكُنْ»بالیاء أهل الكوفة غیر عاصم و الباقون « و لم يكن له فئة»و قرأ  . 2
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ی کنی، یاوري ندارد؛ و هيچ پناهگاه و اي ندارد؛ و کسی که تو با او دشمناش را برعهده گيري خوار کنندهتو سرپرستی

 گاهی از تو، جز به تو نباشد ...آرامش

 242-241ص العبادات، منهج و الدعوات مهج

 ... غَمَّه اللَّهُ فَرَّجَ إِلَّا مَغْمُومٌ بِهِ دَعَا مَا ص الصَّادِقِ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى إِبْرَاهِيمَ أَبِی لِمَوْلَانَا أَنَّهُ یُرْوَى

 فِی اکْفِنِی وَ  عَافَيْتَ مَنْ فِی عَافِنِی وَ  هَدَیْتَ مَنْ ِفی اهْدِنِی وَ أَعْطَيْتَ فِيمَنْ الْخَيْرَ أَعْطِنِی وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى لِّفَصَ

 وَ وَالَيْتَ لِمَنْ مُذِلَّ لَا وَ هَدَیْتَ لِمَنْ مُضِلَّ لَا وَ أَعْطَيْتَ لِمَا مَانِعَ لَا عَلَيْكَ یُقْضَى لَا وَ تَقْضِی فَإِنَّكَ قَضَيْتَ مَا شَرَّ قِنِی کَفَيْتَ وَ مَنْ

 ...إِلَيْك إِلَّا مِنْكَ مُلْتَجَأَ لَا وَ مَلْجَأَ  لَا وَ عَادَیْتَ لِمَنْ نَاصِرَ لَا

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:3

که همانا تنها منم که عزیزم و عزت دارم، پس هر که عزت در دو دهد همانا پروردگارتان هر روز شما را خطاب قرار می

 خواهد، از آنكه واقعا عزیز است اطاعت کند.سرا می

 628ص ،8ج البيان، مجمع

 .الْعَزِیزَ فَلْيُطِعِ الدَّارَیْنِ عِزَّ أَرَادَ فَمَنْ الْعَزِیزُ أَنَا یَوْمٍ کُلَّ یَقُولُ رَبَّكُمْ إِنَّ: قَالَ ص النَّبِیِّ عَنِ أنس

 

 گوید: اسامه می( ابی4

 ]خشم فروکوبندة[ خداوند در شب و روز، به خداوند پناه ببرید.« سطواتِ »از امام صادق ع شنيدم که فرمود: از 

 خداوند چيست؟« سطوات»گفتم: 

 .فرمود: گرفتن ]= مبتال کردنِ افراد[ به خاطر معصيت

 270، ص2الكافی، ج

  اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ  عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ

 وَ النَّهَارِ  تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ بِاللَّيْلِ 

 مَا سَطَوَاتُ اللَّهِ  قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ

 قَالَ الْأَخْذُ عَلَى الْمَعَاصِی.

 تدبر

 «مُنْتَصِراً کانَ ما وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ( »1

تواند یاري رساند و نه خود شخص ظرفيت این را دارد که اي ندارد، نه کسی میوقتی عذاب خدا سر رسد، هيچ چاره

 مورد یاري قرار گيرد.

 اجتماعی-ثمره اخالقی

 (176ص ،7ج نور، )تفسير. است ناکامى خدا، غير به اعتماد عاقبتِ
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 «اللَّهِ  دُونِ مِنْ یَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ»( 2

 خبرى خطر هنگام به رفاه دوران یاران آید؛ و ازنمى کار به باشد بسيار چند هر فرزند و مال خدا، قهر فرارسيدن هنگام

 (176ص ،7ج نور، )تفسير .نيست

 

 «مُنْتَصِراً کانَ ما وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ( »3

 اش کنند؟)گروه( اي نبود که یاري« فئه»و فرمود: « اش کندکسی نبود که یاري»چرا نفرمود 

 (316، ص13( )الميزان، ج34؛ کهف/نَفَراً أَعَزُّ وَ ماالً مِنْكَ أَکْثَرُ أَنَاباليد ) الف. چون وي به کثرت و عزت نفرات خود

تنها یك نفر، بلكه اگر جماعتی خواهد تذکر دهد که نهجماعتی است که پشت و پناه همدیگرند، شاید خداوند می« فئة»ب. 

 اي رسانند.یاري توانند به وياز افراد توانمند، همگی دست به دست هم دهند باز نمی

 ... ج.

 

 «مُنْتَصِراً کانَ ما وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ( »4

 نبودن وي سخن گفت؟« منتصِر»مجددا از « دهند اشیاري که نبود گروهی او را»چرا عالوه بر اینكه فرمود 

زت نفراتش مغرور بود؛ و این عبارت در قبال آن است که خود را الف. جمله اول در قبال این است که او به کثرت و ع

 (316، ص13اي خواهد داشت[ )الميزان، جدید ]که اگر قيامت هم برپا شود وي حساب ویژهاي میمستقل و تافته جدابافته

است به اینكه کسی  ب. جمله اول ناظر است به اینكه ]بعد از اینكه عذاب آمد[ به یاري او برخيزند؛ و این عبارت ناظر

 (728، ص6البيان، جشد. )مجمعکرد که عذاب بر او وارد نمیممانعت و دفاع می

 ايیاري بخواهد که نبود ايگونه به وضعيت خودش هم اي از بيرون است؛ و این عبارت یعنیج. جمله اول ناظر به یاري

 )نكات ترجمه(. «باشد داشته کسی یاري به اميدي و کند طلب

 (ترجمه نكات) .نداشت را خویش یاري هم توان خودش اي از بيرون است؛ و این عبارت یعنیجمله اول ناظر به یاريد. 

 فرض به وضعيتش چنان شده بود که اگر بفرماید خواهداي از بيرون است؛ و این عبارت هم میجمله اول ناظر به یاري ه.

 (ترجمه نكات) .دهد انجام توانستنمی برایش کاري کند، یاریش خواستمی خدا از غير هم کسی

 و. ... 
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 27/9/1396  عُقْبا  خَیْرٌ وَ ثَوابا  خَیْرٌ هُوَ الْحَقِّ  لِلَّهِ الْواَليَةُ هُنالِكَ  44( آيه18( سوره كهف )625

 ترجمه

 نيكوترفرجام  حيث از و بهتر پاداش نظر از اوآنجا زمام امور  ]حكمفرمایی/نصرت[ به دست خداوند است که حق است؛ 

 ت.اس

 نکات ترجمه

 «ال وَالیَةُ»

از این جهت ولی « ولیّ»می کند و « قرب»وضيح داده شد که اصل این ماده داللت بر معناي ت« ولی»درباره ماده قبال 

 گویند که نزدیكترین کسی است سرپرستی کار شخص دیگر را برعهده گرفته است. می

 nahl-http://yekaye.ir/an( 1-016-100/ (144و جلسه  )maidah-http://yekaye.ir/al-005-055/ (84جلسه 

 اختالف قرائت

واو هم قرائت شده است؛ برخی بر  ها با فتحه واو قرائت شده و در برخی از قرائتها با کسرهاین کلمه در اغلب قرائت

باشد. به معناي سلطنت و حكمفرمایی می «الیَةُ الْوِ»و با کسره واو « نصرت و سرپرستی»با فتحه واو به معناي  «الْوَالیَةُ »اند که آن

، 6البيان، جمجمع رود )هرچند برخی بر این باورند که هر دو تلفظ در معناي دیگر هم به کار می 2(724، ص2)الكشاف، ج

 (726ص

 

 «ال حَقّ»

( 15ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم) شیء کردن محكم را «حقق»ماده  اصل. است «باطل» مقابل نقطه «حق» شد اشاره قبال

 چنانكه اند،دانسته مستقر و ثابت امر یك با داشتن موافقت و مطابقت و( 144ص ،2ج المنير، المصباح) داشتن استقرار و ثبات

 (.246ص القرآن، ألفاظ مفردات) گویندمی «حقّ» کندمی حرکت آن مدار بر و آن بر تكيه با درب که درب پاشنه و محور به

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-6 311جلسه

 

                                                      
 .بحث شد« أولي»با « وليّ»درباره نسبت  )qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-34/(392همچنین در جلسه.  1
 وحده، للّه النصرة الحال تلك و المقام ذلك في: أى هنالك، المعنى و. بهما قرئ قد و الملك، و السلطان بالكسر و التولي، و لنصرةا بالفتح الْوَاليَةُ.  2

 أو. منه يمتنع ال و يغلب ال للّه الملك و السلطان هنالك: أو اللَّهِ دُونِ مِنْ يَنْصُرُونَهُ فِئَةٌ  لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ لقوله تقريرا سواه، أحد يستطیعها ال و غیره، يملكها ال

 شؤم من دهاه مما جزعا فقالها إلیها ألجئ كلمة أَحَدا  بِرَبِّي أُشْرِكْ لَمْ لَیْتَنِي يا قوله أنّ يعنى. مضطرّ كل به يؤمن و اللّه يتولى الشديدة الحال تلك مثل في

 أعدائهم، من صدورهم يشفى و لهم، ينتقم و الكفرة على المؤمنین أولیاءه فیها ينصر للّه الوالية هنالك: المعنى يكون أن يجوز و. يقلها لم ذلك ال لو و كفره،

 ثَوابا  خَیْرٌ قوله يعضده و السَّماءِ مِنَ حُسْبانا  عَلَیْها يُرْسِلَ وَ جَنَّتِكَ مِنْ خَیْرا  يُؤْتِیَنِ َأنْ رَبِّي فَعَسى قوله صدّق و المؤمن، أخاه بالكافر فعل فیما نصر أنه: يعنى

 .ألولیائه أى عُقْبا  خَیْرٌ وَ

http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-100/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-34/
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 «ال حَقِّ لِلَّهِ ال وَالیَةُ»

 اختالف قرائت

باشد و بر همين اساس ترجمه می« اهلل»مكسور قرائت شده است که به لحاظ نحوي صفت براي « الحقِّ»در اغلب قرائتها 

 شد.

باشد یعنی می« الوالیة»در برخی از قرائتها به صورت مرفوع )الحقُّ( قرائت شده است که در این صورت صفت براي 

)که ترجمه چنين « هنالك»ظر گرفت، خواه خبر دوم براي توان آن را خبر دوم در نو می« آنجا والیتِ برحق از آن خداست»

آنجا والیتِ خدا، »شود: )که ترجمه چنين می« الوالیة»یا خبر دوم براي «( آنجا والیت براي خداست، و آنجا حق است»شود می

 «(حق است

اند براي تاکيد است به منصوب هم قرائت شده است که در توضيحش گفته« الحقَّ »البته در برخی قرائتهاي غيرمشهور، 

 «.آنجا والیت حقّاً از آنِ خداست»این معنا که 

 1822ص ،7ج المحيط، البحر؛ 7261و724ص ،6ج البيان، مجمع

 

                                                      
 و الواو بكسر الوِالية خلف و حمزة قرأ و بالرفع الحقُّ و الواو بكسر الوِالية الكسائي قرأ و بالرفع «الحقُّ هلل» و الواو بفتح «الْواَليَةُ» عمرو أبو . قرأ 1

  بالجر «الْحَقِّ» و الواو بفتح «الْوَاليَةُ» الباقون قرأ و بالجر «الْحَقِّ»

 متقلدا معنى و صنعة كان فیما ءيجي فعالة في الكسر ألن لحن هنا الوالية إن عمرو أبي عن عبیدة أبو حكى فقد الحق هلل الوالية هنالك قوله أما و

 و ءٍشَيْ مِنْ  وَاليَتِهِمْ مِنْ  لَكُمْ  ما األنفال في التي كذلك و الدين من الوالية هو إنما أمر تولي معنى هنا لیس و ذلك أشبه ما و الخالفة و اإلمارة و كالكتابة

 تلك في الكسر و هذه في الفتح يجوز قد و قال السلطان والية الوالية و علیك متناصرون أي علیك والية أهل هم يقال النصر الوالية: اللغة أهل بعض قال

 الموضع هذا في الوالية في الكسر يجوز هذا فعلى واحد بمعنى الوصاية و الوصاية و الوكالة و الوكالة قالوا كما
 بكسر الْوَاليَةُ جرير ابن و األصبهاني عیسى ابن و سعدان ابن و خلف و طلحة عن غزوان ابن و شیبة و وثاب ابن و األعمش و األخوان قرأ . و 2

 إنما فعالة ألن لحن هنا الواو كسر أن األصمعي عمرو أبي عن حكي و. الصلة و المواالة بمعنى بفتحها السبعة باقي قرأ و. الرعاية و الرئاسة بمعنى هي و الواو

 ءقرى قد و الملك، و السلطان بالكسر و التولي و النصرة بالفتح الْوَاليَةُ: الزمخشري قال و. أمور تولي هنالك لیس و متقلدا معنى أو صنعة كان فیما ءتجي

 بهما

 السبعة باقي قرأ و. للوالية صفة القاف برفع الْحَقِّ األصبهاني عیسى ابن و الیزيدي و مناذر ابن و لیلى أبي ابن و األعمش و حمید و النحويان قرأ و

 . تعالى للّه وصفا بخفضها

 . لِلَّهِ  قوله على تقديمها و للوالية الحق برفع للّه الحقُّ الْوَاليَةُ  هُنالِكَ أبيّ قرأ و

: الزمخشري قال. القاف بنصب الحقَّ هلل عمرو أبي عن عصمة عن يعقوب و السمال أبو و عبلة أبي ابن و عبید بن عمرو و عليّ بن زيد و حیوة أبو قرأ و

 أنصحهم و الناس أفصح من رضوانه و علیه اللّه رحمة عبید بن عمرو كان و فصیحة، حسنة قراءة هي و الباطل ال الحق اللّه عبد هذا كقولك التأكید على

 .انتهى اللّه رحمه عبید بن عمرو قرأ و: الزمخشري قال قد كان و. انتهى

 يطعنون السنة أهل أن إلّا ذلك في أخبار له و العبادة و الزهد من غاية على كان و المعتزلة، شیوخه أكابر أوائل من هو إذ عنه ترضى و علیه فترحم

 :المنبهة سماها التي أرجوزته في الداني عمرو أبو يقول ذلك في و أتباعه، على و علیه

 الضالل و البدعة شارع و/  االعتزال شیخ عبید ابن و
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 «ثَواباً»

 کندمی شیء اصلی و اوليه حالت به برگشتن و رجوع بر داللت ماده این که است «ثوب» ماده از «ثواب»قبال بيان شد که 

 وجه برخی و است ریشه این از( لباس) «ثياب» همچنين. گرددبرمی وي به انسان عمل از که پاداشی یعنی هم عمل ثواب و

 «ثواب» تعبير .کندمی رجوع آن به استفاده، براي مرتب انسان و شودمی پوشيده بارها و بارها که انددانسته این را اشتسميه

 گناهكاران جزاي خصوص در( لباس) «ثياب» تعبير با اما شودمی برده کار به( گناه جزاي نه) نيكو هايپاداش مورد در غالبا

 (19/حج نار، مِنْ ثِيابٌ) است رفته کار به هم

  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-134 131جلسه

 

 «عُق باً»

 معناي در یكی. است رفته کار به معنا دو در ماده این اندگفته برخی. است شده گرفته «عقب» ماده قبال بيان شد که از

 )راه «عَقَبة» کلمه فقط دوم معناي در سختی و شدت و بلندي معناي در دیگري و بياید، دیگر چيز از بعد چيزي اینكه

 معناي در اما است رفته کار به( 12-11/بلد) کریم قرآن است( در پرمشقت پيمودنش که باشدمی( گردنه)=  کوه در العبورصعب

 باشد.پایان می و سرانجام است که به معناي« عُقبی»یكی از آنها همين  که است آمده کریم قرآن در بار 78 ،(پشت=  عَقَب) اول

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-11 340جلسه 

 قرائتاختالف 

قرائت شده است اما در قرائت عاصم و حمزه )از اهل کوفه( و خلف )از «( ق»)با ضمه روي « باًعُقُ»ها در اغلب قرائت

 قرائت شده است.«( ق»)با سكون روي  «عُقْباً»قراء عشره( و اعمش و حسن )از قرائات اربعه عشر( به صورت 

 1822ص ،7ج المحيط، ؛ البحر4721ص ،6ج البيان، مجمع

 حدیث

الْحَقِّ: آنجا والیت از آنِ خداوند است که حق  لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ»( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل 1

 شود[ والیت حضرت علی ع و و الیت ما پس از او را.فرمودند: ]این شامل می «است

 240ص ،1حيون( ج)ابن السالم، عليهم األطهار األئمة فضائل فی األخبار شرح

 والیة: قال «الْحَقِّ  لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ»: تعالى اللّه قول فی قال إنه الساّلم، عليه محمد بن جعفر اللّه عبد أبی عن حمزة، أبو

 .بعده من والیتنا و السّالم عليه علی

 

                                                      
 .القاف بضم الباقون و القاف ساكنة «عُقْبا » خلف و حمزة و عاصم قرأ و.  1
 الجمهور و رجعى، وزن على المقصورة التأنیث بألف عقبى عاصم عن و التنوين، و القاف بسكون عُقْبا  حمزة و عاصم و األعمش و الحسن قرأ و.  2

 العاقبة بمعنى الثالث و التنوين و القاف بضم

http://yekaye.ir/an-nisa-004-134/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-134/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-134/
http://yekaye.ir/al-balad-90-11/
http://yekaye.ir/al-balad-90-11/
http://yekaye.ir/al-balad-90-11/
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 و در منابع اهل سنت، از امام باقر ع درباره این آیه روایت شده است:

 آن والیت اميرالمومنين ع است که هيچ پيامبري مبعوث نشد مگر به ]اقرار به[ آن.

 461ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَقِيقِیُّ یَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَيْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الْحَافِظُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الْحَاکِمُ حَدَّثَنَا

 جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ  الثُّمَالِیِّ حَمْزَةَ  أَبِی عَنْ الْمُزَِنیُّ أَیُّوبَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَلَوِيُّ عَلِیٍّ

 .بِهَا إِلَّا قَطُّ نَبِیٌّ یُبْعَثْ لَمْ الَّتِی الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ وَلَایَةُ تِلْكَ: قَالَ الْحَقِّ  لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ: تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ فِی عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ

 

عُقْباً: آنجا والیت  خَيْرٌ وَ ثَواباً خَيْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ »و ابوحمزه ثمالی روایت کرده که از امام باقر ع درباره آیه 

 سوال کردم.« ت.اس نيكوترفرجام  حيث از و بهتر پاداش نظر از اواز آنِ خداوند است که حق است؛ 

ام، از ؛ یعنی بهتر است از حيث فرج«است نيكوتر فرجام حيث از و بهتر پاداش نظر از»فرمود: آن والیت علی ع است که 

 والیت دشمن او، صاحب آن باغ، که خداوند بهشت را بر او حرام کرد.

 0292ص ،1ج التقدیم، مستحقی إلى المستقيم الصراط ؛4181ص ،1ج ؛ الكافی،289ص الظاهرة، اآلیات تأویل

 مُحَمَّدِ عَنْ الْحَمِيدِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَضْرَمِیِّ جَعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ  هَمَّامٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ

 قَالَ  عُقْباً خَْيرٌ وَ ثَواباً خَيْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ تَعَالَى قَوْلُهُ لَهُ قُْلتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الثَُّمالِیِّ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ

 .3[الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی الْجَنَّةِ صَاحِبِ عَدُوِّهِ وَلَایَةِ مِنْ عَاقِبَةً أَيْ] عُقْباً خَيْرٌ وَ ثَوَاباً خَيْرٌ وَه ع عَلِیٍّ وَلَایَةُ هِیَ

 

وي بياموزد که در زیارت هر امامی بدان شيوه آن کند که زیارتی به ( موسی بن عمران نخعی از امام هادي ع تقاضا می2

معروف می گردد. در فرازي از این زیارت « زیارت جامعه کبيره»دهد که بعدها به امام را زیارت کند. حضرت زیارتی تعليم می

 خطاب به امامان ع آمده است:

 کسی که به والیت شما تن دهد به والیت خدا تن داده است؛ و 

 دشمنی ورزد با خدا دشمنی کرده است؛ وکسی که با شما 

 کسی که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته است؛ و

 کسی که بغض شما را در دل داشته باشد بغض خدا را دارد؛ و

                                                      
 . در كافي با اين سند و متن آمده و البته در تاويل االيات هم همین حديث را از كافي نقل كرده است: 1

 قَوْلِهِ ِفي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ كَثِیرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ وَ أُورَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 .ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  وَلَايَةُ قَالَ «الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَاليَةُ هُنالِكَ» قَوْلِهِ عَنْ سَأَلْتُهُ وَ الْوَلَايَةُ  الْعَظِیمُ النَّبَأُ قَالَ «الْعَظِیمِ النَّبَإِ عَنِ يَتَساءَلُونَ عَمَّ» تَعَالَى
 .ع علي والية أنها ع الصادق إلى محمد بن الحسین أسند الْحَقِّ لِلَّهِ الْواَليَةُ هُنالِكَ منها و.  2
 تفسیرو  (126ص ،36ج) األنوار بحارايم جزئي از حديث است يا جزيي از كالم صاحب كتاب، در . اينكه اين جمالتي كه داخل كروشه قرار داده 3

 ( نظر دوم.638، ص3( نظر اول انتخاب شده؛ و در تفسیر برهان )ج82ص ،8ج) الغرائب بحر و الدقائق كنز
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 کسی که به شما تمسك و اعتصام جوید به خدا اعتصام جسته است؛

 شایيد که صراطِ کامال مستحكم و پابرجا هستيد ...

 البن) الكبير المزار؛ 97ص ،6ج األحكام، ؛ تهذیب274ص ،2ج ،ع الرضا أخبار عيون؛ 613ص ،2ج الفقيه، یحضره ال من

 528ص ،(المشهدي

 وَ الْوَرَّاقُ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِیُّ وَ السِّنَانِیُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ  الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مَُحمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 حَدَّثَنَا قَالُوا الْأَسَدِيُّ الْحُسَيْنِ أَبُو وَ  الْكُوفِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثََنا قَالُوا الْمُكَتِّبُ  هِشَامٍ بْنِ أَْحمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْحُسَيْنُ

 جَعْفَرِ  بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ لِعَلِیِّ قُلْتُ: قَالَ النَّخَعِیُّ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا قَالَ الْبَرْمَكِیُّ الْمَكِّیُّ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ

 مِنْكُمْ وَاحِداً زُرْتُ إِذَا کَامِلًا بَلِيغاً أَقُولُهُ قَوْلًا اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ  یَا نِیعَلِّمْ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

 ...فَقَال

 مَنِ  وَ  اللَّهَ أَبْغَضَ فَقَدْ أَبْغَضَكُمْ مَنْ وَ اللَّهَ أَحَبَّ فَقَدْ أَحَبَّكُمْ مَنْ وَ اللَّهَ عَادَى فَقَدْ عَادَاکُمْ مَنْ وَ اللَّهَ وَالَى فَقَدْ وَاالکُمْ ... مَنْ

 ...الْأَقْوَم الصِّرَاطُ أَنْتُمُ بِاللَّهِ اعْتَصَمَ فَقَدِ بِكُمْ اعْتَصَمَ

 نكته:

 در تنهانه که بوده معتبر بقدري که است هاییزیارت از شود،می آن عليه که هاییفضاسازي برخالف کبيره، جامعه زیارت

 سند بلكه است، آمده( االحكام تهذیب) طوسی شيخ و( الفقيه الیحضره من) صدوق شيخ توسط شيعه اربعه کتب از کتاب دو

 شيخ توجه و اهتمام مورد یعنی ؛1رسدمی صدوق شيخ به مفيد شيخ و طوسی شيخ واسطه با زیارت، این براي المشهديابن

  .است بوده هم مفيد

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

را نه از باب طمع در بهشتت پرستيدم و نه از باب ترس از آتشت؛ وليكن تو را شایسته عبادت یافتم و آنگاه ]خدایا ![ تو 

 تو را پرستيدم.

 روضة؛ 157ص ،10ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح؛ 404ص ،1ج الدینية، األحادیث فی العزیزیة اللئالی عوالی

 6782ص ،2ج الفقيه، یحضره ال من شرح فی المتقين

 .فَعَبَدْتُك لِلْعِبَادَةِ َأهْلًا وَجَدْتُكَ لَكِنْ وَ نَارِكَ مِنْ خَوْفاً لَا وَ جَنَّتِكَ فِی طَمَعاً عَبَدْتُكَ مَا ع عَلِیٌّ قَالَ

                                                      
 عَلَیْهِمَا قِرَاءَة  عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ حُمْدُونٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَمَا بْنُ اللَّهِ هِبَةُ وَ الْعِبَادِيُّ مُسَافِرٍ  بْنُ عَرَبِيُّ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَقِیهَانِ الْعَالِمَانِ  جَلَّانِالْأَ  الشَّیْخَانِ . أَخْبَرَنِي 1

 عَبْدِ أَبُو وَ الْمِقْدَادِيُّ طَحَّالٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الْجَلِیلَانِ الشَّیْخَانِ أَخْبَرَنَا: جَمِیعا  قَاال خَمْسِمِائَةٍ، وَ سَبْعِینَ وَ  ثَلَاثٍ سَنَةِ مِنْ الْأَوَّلِ رَبِیعٍ شَهْرِ فِي

 الطُّوسِيِّ  الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي السَّعِیدِ الشَّیْخِ أَبِیهِ عَنْ الطُّوسِيُّ، مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ عَلِيٍّ أَبُو خُالشَّیْ أَخْبَرَنَا: جَمِیعا  قَاال الْحَائِرِيُّ، هِشَامٍ بْنُ إِلْیَاسُ اللَّهِ

 عَلِيُّ  حَدَّثَنَا: قَالَ  اللَّهُ، رَحِمَهُ بَابَوَيْهِ بْنِ الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ  مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ  أَبِي الشَّیْخِ عَنِ النُّعْمَانِ، بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ  مُحَمَّدِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي الْمُفِیدِ الشَّیْخِ عَنِ  اللَّهُ، رَحِمَهُ

 الْكُوفِي اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَاال الْكَاتِبُ، أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ وَ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ

 (... قال أنه متواترا عنه ورد. مرحوم مجلسي در اينجا اين حديث را نقل كرده و آن را متواتر دانسته است ) 2



297 

 

 روایت شده است: 1(237البالغه، حكمتو از امام صادق ع )و نيز با مضمونی مشابه از خود اميرالمومنين ع در نهج

 بر سه گونه اند: بندگان

 اي خداوند عز و جل را پرستيدند از ترس؛ پس آن پرستش بردگان است؛عده

 پيشگان[ است؛و گروهی خداوند تبارك و تعالی را پرستيدند به طلب پاداش، پس آن عبادت مزدبگيران ]تجارت

ن است؛ و آن برترین عبادت و گروهی خداوند عز و جل را پرستيدند از باب دوست داشتنِ او، پس آن پرستش آزادگا

 است.

 84ص ،2ج الكافی،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ خَارِجَةَ بْنِ هَارُونَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 عِبَادَةُ فَتِلْكَ الثَّوَابِ طَلَبَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ عَبَدُوا قَوْمٌ وَ الْعَبِيدِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ اًخَوْف جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ عَبَدُوا قَوْمٌ ثَلَاثَةٌ الْعُبَّادَ إِنَّ

 .الْعِبَادَةِ َأفْضَلُ هِیَ وَ الْأَحْرَارِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ لَهُ حُبّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ عَبَدُوا قَوْمٌ وَ الْأُجَرَاءِ

 تدبر

 «عُقْباً خَيْرٌ وَ ثَواباً خَيْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ» (1

اش مغرور شد و نعمت خدا بر خود را وظيفه هاي دنيويتا بدینجا حكایت دو نفر را بيان کرد که یكی، به دارایی 32از آیه

نشين وي، که بر نگاه توحيدي اصرار کرد؛ و همخدا و حق خویش قلمداد کرد و خود را مستقل دید و باب فخرفروشی را باز 

ها را از او بگيرد؛ و خداوند آن نعمتها را از یك شبه او گرفت و او را در حسرتی کامل رها ورزید و از خدا خواست آن نعمت

 کرد که نه کسی به یاریش آمد و نه امكان کمك به او وجود داشت.

 از آیات است:بندي این فراز رسد این آیه جمعبه نظر می

اش را با شود والیت حقيقی و زمام همه امور تنها و تنها به دست خداست: و هر کس برنامهاین گونه است که معلوم می

 رسد و هم به بهترین سرانجام.او تنظيم کند هم به بهترین ثمرات می

 

 «الْحَقِّ  لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ( »2

 کجاست:« هنالك: آنجا»منظور از 

کردند و نهایتا عذاب الهی آمد و آن کافر دید که هيچكس الف. آن موقعيتی است که آن مومن و آن کافر با هم نزاع می

 (729، ص6البيان، جتواند یاریش کند. )مجمعنمی

فهمند که همه چيز تنها و تنها به دست خداست و حتی کافران هم ]به نص ب. اشاره به روز قيامت است که همگان می

 (729، ص6البيان، ججویند. )قتيبی، به نقل مجمعسوره بقره[ از معبودان دروغينشان تبري می 166آیه

                                                      
 .الْأَحْرَار عِبَادَةُ فَتِلْكَ شُكْرا  اللَّهَ عَبَدُوا قَوْما  إِنَّ وَ الْعَبِیدِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ رَهْبَة  اللَّهَ عَبَدُوا قَوْما  إِنَّ وَ التُّجَّارِ عِبَادَةُ فَتِلْكَ رَغْبَة   اللَّهَ عَبَدُوا قَوْما  إِنَّ ع قَالَ.  1
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البيان، سازد. )به نقل مجمعج. اشاره به روز قيامت است از این جهت که خداوند مومنان را یاري و کافران را خوار می

 (729، ص6ج

ر کل زندگی انسان تنها و تنها والیت خدا برقرار است و زمام همه امور د. اشاره به همه امور است، یعنی در هر امري و د

تنها و تنها به دست خداست، چرا که تنها و تنها او حق است و هر امري در مقابل خدا باطل محض است و همه اسباب و 

کند این است که اگر تقویت میها تنها به اذن خداوند است که اثري دارند. چيزي که این معنا را در قبال معانی فوق واسطه

خواست بگوید در موقعيت خاصی )وقت نزول عذاب یا در قيامت( والیت از آن خداست، مناسب بود که خدا را با صرفاً می

 ( 317، ص13توصيف فرمود. )الميزان، ج« حق»کرد، اما او را با وصف و ... توصيف می« عزت»یا « قدرت»وصفی مانند 

اي خاص، بلكه ناظر به کل زندگی انسان باشد، آنگاه یعنی والیت حقيقی این آیه، نه ناظر به عرصه ه. اگر )طبق بند د(

 (1تنها و تنها از آن خداوند است و یا کسی که خداوند معين کرده باشد )حدیث

 و. ...

 

 «ثَواباً خَيْرٌ هُوَ( »3

 پاداش( چيست؟ نظر بهتر است از مقصود از این عبارت )او

دهد بهتر از هر توان به پاداش و ثواب او اميد بست و پاداشی که خداوند میخداوند بهترین کسی است که می الف. یعنی

( و اگر کسی این را بفهمد در هيچ کاري به غير 729، ص6البيان، جپاداشی است که هر کس دیگري بخواهد بدهد. )مجمع

 ( 318، ص13بندد. )الميزان، جخدا دل نمی

بهترین پاداش است براي هرکه او را طلب کند؛ یعنی مضمونی شبيه آنچه حضرت امير ع فرمود که من  ب. خود خداوند

 (1براي چيز دیگري )ترس از جهنم یا تمایل به بهشت( به عبادت خدا رو نياوردم، بلكه خود او را سزاوار یافتم. )حدیث

 ج. ...

 

 «عُقْباً خَيْرٌ وَ ثَواباً خَيْرٌ هُوَ( »4

به معناي پاداش است )بویژه اینكه پاداش، آن چيزي است که غالبا در نهایت و عاقبت کار به « ثواب»به اینكه با توجه 

 را هم افزود؟« خيرٌ عقباً»تعبير « خيرٌ ثوابا»شود(، چرا عالوه بر شخص داده می

فرماید عاقبت اطاعت در دومی می دهد؛ اماها را میگوید اگر کسی دنبال پاداش است، خدا بهترین پاداشالف. در اولی می

 (729، ص6البيان، جتواند در کار باشد. )مجمعاز خدا بهترین عاقبتی است که براي هرکس می

 (177ص ،7ج نور، تفسير). برویم خدا سراغ به باید دوراندیش، چه باشيم، گرمحاسبه چهب. 

کند و دومی ناظر به کسی است ها جستجو می«داشتن»ج. شاید اولی ناظر به کسی است که هدف خود در زندگی را در 

فرماید: اگر دنبال پاداش هستيد و هر کاري خود جستجو کند. یعنی گویی آیه می«  ِبودن»که بقدري عميق هست که هدف را در 

دهنده است، پس با خدا معامله کنيد؛ و اگر دنبال خدا بهترین پاداش« کنيدچيزي دریافت »دهيد براي این است که انجام می
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این است که ذات و حقيقت خود را شكوفا کنيد و به بهترین کمال ممكن براي خویش دست یابيد بدانيد که سرانجام و عاقبتی 

 بهتر از خدا نيست؛ پس سير الی اهلل را در پيش گيرید.

اظر است به حوزه اعمال و رفتار ما )هر کاري پاداشی دارد( که در حقيقت، لحظه به لحظه و پاداش ن« ثواب»بسا د. چه

 مان به کجا خواهد انجاميد.مان، که نهایتا وجود و هستیناظر است به حقيقتِ نهایی« عقبی»در حال دریافت پاداشيم؛ اما 

 

 «عُقْباً خَيْرٌ وَ ثَواباً خَيْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَ( »5

 (177ص ،7ج نور، تفسير) ت.اس فرجام و پاداش بهترین پرداخت ضامن خداوند، حقانيّت و الهى [والیت]=  نصرت

 

 

 هَشیما   فَأَصْبَحَ  الْأَرْضِ  نَباتُ بِهِ  فَاخْتَلَطَ  السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ كَماءٍ  الدُّنْیا الْحَیاةِ مَثَلَ  لَهُمْ  اضْرِبْ وَ 45( آيه18( سوره كهف )626

 28/9/1396 مُقْتَدِرا  ءٍشَيْ  كُلِّ عَلى اللَّهُ كانَ وَ الرِّياحُ  تَذْرُوهُ

 ترجمه

و براي آنان زندگی دنيا را مَثَل بزن که همچون آبی است که آن را از آسمان فروفرستادیم پس گياه زمين بدان مخلوط شد 

 را بپراکنند، و خداوند بر هر چيزي همواره اقتدار دارد.پس یك شبه هيزمی شد ]که[ بادها آن 

 نکات ترجمه

 «تَذْرُوهُ»

کند. یكی به معناي اشراف بر چيزي و سایه افكندن بر آن است در اصل بر دو معناي مختلف داللت می« ذرو»اند ماده گفته

 است )معجم« انداختن و پراکنده کردن»معناي به معناي نوك نيزه معروف است؛ و دیگري به « ذِروَة»که از این معنا کلمه 

( که مخصوصا در مورد اینكه باد چيزي را با 312ص ،3ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق؛ 352ص ،2ج اللغة، المقایيس

 1(193، ص8کتاب العين، ج) رودخود بردارد و بپراکند به کار می

 (1/ذَرْواً؛ ذاریات الذَّارِیاتِ )وَ مصدر همين ماده است« ذَرْواً»ننده( و اسم فاعل از همين ماده )= پراکنده ک« الذَّارِي»

)یَذْرِيُ بوده که به یذري « ذَرَوَ یَذْري»)یَذرُرُ بوده که به یذرُو تبدیل شده( یا « ذَرَوَ یَذْرُو»الزم به ذکر است که فعل آن 

)یَوْذَرُ بوده که به یَذَرُ تبدیل شده( و این « وَذَرَ یَذَرُ»ا ماده ( و نباید آن را ب282، ص14باشد )لسان العرب، جتبدیل شده( می

( اشتباه گرفت؛ و حتی در هيچ از یك از قرائات 21قيامة/« الْآخِرَةَ تَذَرُونَ  وَ»ماده اخير هم در قرآن کریم به کار رفته )مثال: 

بحث کنيم. )این اشتباهی است « وذر»را ذیل ماده قرائت نشده است که بخواهيم این کلمه « تَذَروه»غيرمشهور هم به صورت 

 شود(افزار جامع تفاسير نور مشاهده میکه در نرم

                                                      
 ذرو الريح التراب تحمله ثم تثیبه.  1
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« ذرء»اند که برخی آن را از ماده اند اما همانجا تذکر دادهرا هم در ذیل همين ماده بحث کرده« ذرّیّة»همچنين برخی کلمه 

در ذیل یكی از « ذریة»رسد قرار دادن کلمه ( و به نظر می327ص القرآن، ألفاظ مفرداتدانند )می« ذرر»و برخی آن را از ماده 

 (302-301ص ،3ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقتر باشد )دو ماده اخير با معناي آن مناسب

اشاره شد در مجموع در قرآن کریم فقط در همين سه موردي که « ذرو»را از این ماده ندانيم، ماده « ذریه»بر این اساس که 

 به کار رفته است.

 1اختالف قرائت

 حدیث

 هاي خود فرمودند:اميرالمومنين ع در یكی از خطبه (1

و به خاطر نقد بودنش محبوب  شهوات است، در پوشيده رنگين؛ و و سرسبز است که شيرین ترسانممى دنيا از را شما من

نيرنگبازي . نشاید بودن ایمن اندوهش از و نپاید، آن شادى. آراسته غرور زیور به را خود ساخته شده و بناي آن با آرزوها. دلها

 آواز،هم آنان رضاى با و شود، دمساز خواهندگان آرزوى با چون. است خورنده و مرگبار اىشونده فنا ناپایدار، بار واست زیان

 زمين هاىرستنی بياميخت پس سمان،آ از را آن فرستادیم فرو که آبى همچون»بناگاه چنان گردد که خداوند سبحان فرمود 

  «.تواناست چيزي هر بر همواره خداوند و بردارند، را آن بادها[ که] شد هيزمی شبه یك پس بدان،

 با آنكه جز نياورد، کسى به خوش روى و اشكش جاري شد؛ آن پس آن که جز سرور نرفت، در شادي و آن از کسى

 بود، کسى یاور بامداد اگر بيازارید؛ بالیش رگبار با آنكه جز نبارید، کسى بر آسایشش باران و کرد؛ بدو پشت بدحالى و سختى

اي لحظه کسى آرد؛ اگر خود با مرگ و تلخى دیگر سوى از است، شيرین و گوارا سویى از اگر و شمرد؛ ناشناس شامگاه او را

 است، آن در آنچه است فریبا و است اىفریبنده سخت. کوبد فرو او سر بر بيم شاهبال زیر بال و پر امن آن بيارامد، بامدادان

 هاي آن نيست مگر کسی توشه تقوا برگيرد....خيري در زاد و توشه. آن است بر که هر است در گذر و است گذران

 1102البالغه، خطبه؛ نهج181-180ص العقول، تحف

                                                      
 . رباعیا أذرى من تذريه: مسعود ابن قرأ . و 1

 و. اإلفراد على الريح: جرير ابن و عیسى ابن و خلف و محیصن ابن و لیلى أبي ابن و طلحة و األعمش و النخعي و الحسن و عليّ بن زيد قرأ و

 (186ص ،7ج المحیط، )البحر. الرِّياحُ تَذْرُوهُ الجمهور
 البالغه اندك تفاوتهايي در عبارت دارد:. متن نهج 2

 حَبْرَتُهَا تَدُومُ لَا بِالْغُرُورِ تَزَيَّنَتْ وَ بِاآلْمَالِ تَحَلَّتْ وَ بِالْقَلِیلِ رَاقَتْ وَ بِالْعَاجِلَةِ تَحَبَّبَتْ وَ بِالشَّهَوَاتِ حُفَّتْ خَضِرَةٌ حُْلوَةٌ فَإِنَّهَا الدُّنْیَا أُحَذِّرُكُمُ فَإِنِّي بَعْدُ أَمَّا

 تَعَالَى اللَّهُ قَالَ كَمَا تَكُونَ أَنْ بِهَا الرِّضَاءِ وَ فِیهَا الرَّغْبَةِ  أَهْلِ أُمْنِیَّةِ إِلَى تَنَاهَتْ إِذَا تَعْدُو لَا ةٌغَوَّالَ أَكَّالَةٌ بَائِدَةٌ نَافِدَةٌ زَائِلَةٌ حَائِلَةٌ ضَرَّارَةٌ غَرَّارَةٌ فَجْعَتُهَا تُؤْمَنُ لَا وَ

 أَعْقَبَتْهُ إِلَّا حَبْرَةٍ فِي مِنْهَا امْرُؤٌ يَكُنِ لَمْ« 1» مُقْتَدِرا  ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهُ كانَ وَ الرِّياحُ تَذْرُوهُ هَشِیما  فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ كَماءٍ

 تُمْسِيَ أَنْ مُنْتَصِرَة  لَهُ أَصْبَحَتْ إِذَا حَرِيٌّ وَ بَلَاءٍ مُزْنَةُ عَلَیْهِ هَتَنَتْ إِلَّا رَخَاءٍ دِيمَةُ  فِیهَا تَطُلَّهُ لَمْ وَ ظَهْرا  ضَرَّائِهَا مِنْ  مَنَحَتْهُ  إِلَّا بَطْنا   سَرَّائِهَا مِنْ يَلْقَ لَمْ وَ عَبْرَة  بَعْدَهَا

 جَنَاحِ  فِي مِنْهَا يُمْسِي لَا وَ تَعَبا   نَوَائِبِهَا مِنْ قَتْهُأَرْهَ إِلَّا رَغَبا   غَضَارَتِهَا مِنْ امْرُؤٌ يَنَالُ  لَا فَأَوْبَى جَانِبٌ مِنْهَا أَمَرَّ احْلَوْلَى وَ اعْذَوْذَبَ مِنْهَا جَانِبٌ إِنْ وَ مُتَنَكِّرَة  لَهُ

 التَّقْوَى إِلَّا أَزْوَادِهَا مِنْ ءٍشَيْ  فِي خَیْرَ لَا عَلَیْهَا مَنْ فَانٍ فَانِیَةٌ  فِیهَا مَا غُرُورٌ غَرَّارَةٌ خَوْفٍ قَوَادِمِ عَلَى أَصْبَحَ إِلَّا أَمْنٍ
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  عاجلها و الدنيا ذم و الزهد فی ع المؤمنين أميرروي عن 

  حَبْرَتُهَا تَدُومُ لَا بِالْغُرُورِ تَزَیَّنَتْ وَ  بِالْآمَالِ عُمِّرَتْ وَ بِالْعَاجِلَةِ تَحَبَّبَتْ وَ بِالشَّهَوَاتِ حُفَّتْ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ  فَإِنَّهَا الدُّنْيَا أُحَذِّرُکُمُ إِنِّی

 تَكُونَ  أَنْ بِهَا الرِّضَا وَ فِيهَا الرَّغْبَةِ أَهْلِ أُمْنِيَّةِ إِلَى تَنَاهَتْ هِیَ إِذَا تَعْدُو لَا  غَوَّالَةٌ أَکَّالَةٌ نَافِدَةٌ زَائِلَةٌ ضَرَّارَةٌ غَرَّارَةٌ فَجْعَتُهَا تُؤْمَنُ لَا وَ

 ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهُ کانَ وَ الرِّیاحُ تَذْرُوهُ هَشِيماً فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ» سُبْحَانَهُ اللَّهُ قَالَ کَمَا

 فِيهَا تَطُلَّهُ لَمْ  وَ  ظَهْراً ضَرَّائِهَا مِنْ مَنَحَتْهُ إِلَّا بَطْناً سَرَّائِهَا مِنْ یَلْقَ لَمْ وَ  عَبْرَةً أَعْقَبَتْهُ إِلَّا حَبْرَةٍ فِی مِنْهَا یَكُنْ لَمْ امْرَأً أَنَّ مَعَ «مُقْتَدِراً

 احْلَوَْلى وَ لِامْرِئٍ اعْذَوْذَبَ مِنْهَا جَانِبٌ ِإنْ وَ  مُنْكِرَةً  لَهُ ُتمْسِیَ أَنْ مُنْتَصِرَةً أَصْبَحَتْ هِیَ إِذَا بَلَاءٍ مُزْنَةُ عَلَيْهِ هَتَفَتْ إِلَّا  رَخَاءٍ دِیمَةُ

 مَنْ  فَانٍ َفانِيَةٌ فِيهَا مَا غُرُورٌ غَرَّارَةٌ   خَوْفٍ أَخْوَفِ  فِی أَصْبَحَ إِلَّا أَمْنٍ جَنَاحِ فِی مِنْهَا ؤٌ امْرُ لَبِسَ إِنْ وَ  فَأَوْبَى مِنْهَا جَانِبٌ عَلَيْهِ أَمَرَّ

 ... التَّقْوَى إِلَّا زَادِهَا مِنْ ءٍشَیْ فِی خَيْرَ لَا عَلَيْهَا

 

 اند:فرازي از آن فرمودهاي از اميرالمومنين ع روایت شده است که در خطبه ع کاظم ( از امام2

 کسی را که در رفاه و و براند خود[ ]از را ساکن مقيم و که او شد، خواهد جدا آن از که بنگرید زاهدى همچون دنيا به

 آن برگشت در اميدى دیگر کرد، پشت و گرداند روى دنيا از آنچه .کند بناگاه به وضعيت دردآوري گرفتار آردزندگی می امن

 فنا آن به ماندگارى و بال وصل شود، آن به آسایش. اش باشدآماده تا چه چيزي در پيش است که داندنمى کسى و نيست؛

 و سرسبز چراگاهش که است باغى چونان. همراه سستى، و ضعف با آن، در بقاي و است آميخته حزن به آن شادمانى. انجامد

 به را رطوبت و هایش نمریشه انگيز،طرب خاکش و است خوشگوار آبش آید، شگفت در ببيند را آن کس هر و است، آباد

 بپاشاند هم از را شاخ و برگهایش و بوزد طوفانى ناگاه یابد اعتدال آن هاىشاخه و ثمر رسد به گياهش کشيده؛ اما چون خود

« .تواناست همواره چيزي هر بر خداوند و بردارند، را آن بادها[ که] شد هيزمی شبه یك پس»: فرمایدمى خداوند شود که چنان

شمار است و آنچه از آن به شما سودي دهد کند بیمى زده شگفت را آنچه از آن شما که بنگرید به عنوان چيزي را دنيا پس

 .شمارکم

 17ص ،8ج الكافی،

 أَبِی عَنْ الْهَمْدَانِیِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّوَّافِ بْنِ الْوَاحِدِ عَبْدِ عَنْ الْعَاصِمِیُّ هُوَ وَ الْكُوفِیُّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ

 1... یَقُولُ وَ أَصْحَابَهُ یُوصِی ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ کَانَ: قَالَ ع مُوسَى الْحَسَنِ

 لَا وَ فَأَدْبَرَ تَوَلَّى مَا مِنْهَا یُرْجَى لَا الْآمِنَ الْمُتْرَفَ تَفْجَعُ وَ السَّاکِنَ وِيَالثَّا تُزِیلُ فَإِنَّهَا لَهَا الْمُفَارِقِ الزَّاهِدِ  نَظَرَ الدُّنْيَا فِی انْظُرُوا

 وَ الضَّعْفِ إِلَى فِيهَا الْبَقَاءُ وَ بِالْحُزْنِ مَُشوبٌ فَسُرُورُهَا فَنَاءٍ إِلَى مِنْهَا الْبَقَاءُ وَ بِالرَّخَاءِ مِنْهَا الْبَلَاءُ وُصِلَ فَيُنْتَظَرَ مِنْهَا آتٍ هُوَ مَا یُدْرَى

 إِذَا حَتَّى النَّدَى فُرُوعُهَا تَنْطُفُ وَ الثَّرَى عُرُوقُهَا تَمُجُّ تُرْبُهَا طَيِّبٌ شُرْبُهَا عَذْبٌ یَرَاهَا مَنْ أَعْجَبَتْ مَرْعَاهَا وَ اعْتَمَّ کَرَوْضَةٍ فَهِیَ الْوَهْنِ

                                                      
 أَفْضَلَ بِهِ تَحْیَوْا خَالِصا  ذِكْرا  اللَّهَ اذْكُرُوا وَ بَاطِنا  شِعَارا  التَّقْوَى اسْتَشْعِرُوا وَ اللَّاجِي الْهَارِبِ ثِقَةُ  وَ الرَّاجِي الطَّالِبِ غِبْطَةُ فَإِنَّهَا اللَّهِ بِتَقْوَى أُوصِیكُمْ.  1

 النَّجَاةِ طَرِيقَ بِهِ تَسْلُكُوا وَ الْحَیَاةِ
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 اللَّهُ  کانَ وَ الرِّیاحُ تَذْرُوهُ هَشِيماً» اللَّهُ قَالَ کَمَا فَأَصْبَحَتْ اتَّسَقَ مَا تُفَرِّقُ وَ الْوَرَقَ تَحُتُّ رِیحٌ هَاجَتْ بَنَانُهُ اسْتَوَى وَ إِبَّانَهُ الْعُشْبُ بَلَغَ

 1.یَنْفَعُكُمْ مَا قِلَّةِ وَ یُعْجِبُكُمْ  مَا کَثْرَةِ فِی الدُّنْيَا فِی انْظُرُوا« مُقْتَدِراً ءٍشَیْ کُلِّ عَلى

 تدبر

 اللَّهُ  کانَ وَ الرِّیاحُ تَذْرُوهُ هَشيماً فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْيا الْحَياةِ مَثَلَ لَهُمْ اضْرِبْ وَ( »1

 «مُقْتَدِراً ءٍشَیْ کُلِّ عَلى

صاحب آن باغ که به باغش مغرور شد و آن باغ را یك شبه از دست داد، به پيامبرش خداوند متعال بعد از حكایت 

فرماید: یك مَثَل دیگري برایشان بزن که این مَثَل نيز همانند حكایت قبل محورش این است که همه امور عالم به دست می

 .هاي چند روزه دنيا را نخورید و اینها را هميشگی نپنداریدخداست و فریب زینت

آميزد و کند به آبی که آن را از آسمان فرومی فرستد و با گياهان زمين درمیدر این مَثَل، خداوند زندگی دنيا را تشبيه می

اي، بناگاه و یك شبه همچون هيزمی بخشد؛ اما آن گياهان، احتماال در پی وقوع حادثههمه گياهان را سرسبزي طراوت می

 هایشان را این سو و آن سو بپراکنند، براحتی آنها را از جا بكنند و شاخه خشك و خرد شوند به نحوي که بادها

 دهد که خداوند همواره بر هر چيزي همواره تواناست و همه چيز را تنها و تنها در ید قدرت او ببينيد.و در پایان تذکر می

 سوره یونس نيز آمده است: 26تمثيلی بسيار مشابه با این تمثيل در آیه 

 الَْأرْضُ  أَخَذَتِ إِذا حَتَّى الْأَنْعامُ وَ النَّاسُ  یَأْکُلُ مِمَّا الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْيا الْحَياةِ مَثَلُ اإِنَّم

 نُفَصِّلُ  کَذلِكَ بِالْأَمْسِ تَغْنَ لَمْ کَأَنْ حَصيداً فَجَعَلْناها نَهاراً أَوْ لَيْالً أَمْرُنا أَتاها عَلَيْها قادِرُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُها ظَنَّ وَ ازَّیَّنَتْ وَ زُخْرُفَها

 یَتَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ الْآیاتِ

 دامها و مردم آنچه از -زمين گياه پس ریختيم، فرو آسمان از را آن که است آبى بسان دنيا زندگى مَثَلِ حقيقت، در

 بر تواناي آنان که پنداشتند آن اهل و گردید آراسته و برگرفت را خود پيرایه زمين که گاه آن تا ،مخلوط شد آن با -خورندمى

 گونه این. است نداشته وجود دیروز گویى که کردیم درویده چنان را آن و آمد ،روز یا ]بناگاه[ دستور ما، در شب ،هستند آن

 ند.اندیشمی که مردمى براى دهيمتفصيل میرا  این آیات

 

 ...« الدُّنْيا الْحَياةِ مَثَلَ لَهُمْ اضْرِبْ وَ( »2

 ...«برایشان مثل بزن »چرا خداوند خود مستقيما این مَتَل را مطرح نكرد و فرمود 

                                                      
 روايت هم درست نقطه مقابل دنیا درباره كشت در آخرت است:. اين  1

 ص اللَّهِ رَسُولُ مَرَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْكُنَاسِيِّ ضُرَيْسٍ  عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ  عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 إِذَا فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَدُلَّنِي بَلَى قَالَ أَبْقَى وَ ثََمرا  أَطْیَبَ وَ  إِينَاعا  أَسْرَعَ وَ أَصْل ا أَْثبَتَ غَرْسٍ عََلى أَدُلُّكَ لَا أَ قَالَ وَ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ حَائِطٍ فِي غَرْسا  يَغْرِسُ بِرَجُلٍ

 مِنَ  هُنَّ وَ الْفَاكِهَةِ أَنْوَاعِ مِنْ الْجَنَّةِ فِي شَجَرَاتٍ عَشْرَ تَسْبِیحَةٍ بِكُلِّ ُقلْتَهُ إِنْ لَكَ فَإِنَّ أَكْبَرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ اللَّهِ سُبْحَانَ فَقُلْ أَمْسَیْتَ وَ أَصْبَحْتَ

 آيَاتٍ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ  فَأَنْزَلَ  الصَّدَقَةِ أَهْلِ الْمُسْلِمِینَ فُقَرَاءِ عَلَى مَقْبُوضَةٌ  صَدَقَةٌ هَذَا حَائِطِي أَنَّ اللَّهِ رَسُولَ يَا أُشْهِدُكَ فَإِنِّي الرَّجُلُ  فَقَالَ  قَالَ الصَّالِحَاتِ الْبَاقِیَاتِ

 (506ص ،2ج الكافي،. )لِلْیُسْرى فَسَنُیَسِّرُهُ بِالْحُسْنى صَدَّقَ وَ اتَّقى وَ أَعْطى مَنْ فَأَمَّا -الْقُرْآنِ مِنَ
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]و تو هم از  باشدمى طبيعى و عموم فهم قابل هاىمثل از استفاده تبليغ، و تربيت اصول از یكىخواهد بفهماند[ ]می الف.

 (178، ص7این روش استفاده کن[ )تفسير نور، ج

خواهد که فقط خودمان این مَثَل را بشنویم و در آن بيندیشيم، بلكه عالوه بر ب. تا نشان دهد که خداوند صرفاً از ما نمی

 هایی را به گوش دیگران هم برسانيم و دیگران را هم با تأمل واداریم.آن اینچنين مَثَل

 ج. ...

 

 اللَّهُ  کانَ وَ الرِّیاحُ تَذْرُوهُ هَشيماً فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْيا الْحَياةِ مَثَلَ لَهُمْ اضْرِبْ وَ( »3

 «مُقْتَدِراً ءٍشَیْ کُلِّ عَلى

 جمله: در این آیه ظرائف توحيدي متعددي رعایت شده است؛ از

بخشی و طراوت دهی است )فروفرستادن آب(، فاعل آن را خود خداوند معرفی کرده )انزلناه(، الف. آنجا که ناظر به حيات

 پراکند، این کار به خود این امور ارجاع داده شده است.خشكد یا باد شاخ و برگ آن را میاما آنجا که درخت می

 داد با آوردن عبارت آخر، تذکر داد که همه اینها هم تحت قدرت خداوند است.ب. با اینكه این امور را به اینها نسبت 

 ج. ...

 

 موارد زیر را در کانال نگذاشتم

 «الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ( »4

 ؟«گياه زمين با آن مخلوط شد»بلكه فرمود « فاختلط بنات االرض: با گياه زمين مخلوط شد»چرا نفرمود 

، 13شود ]نه اینكه گياه، جزیی از آب شود![ )الميزان، جگياه است و این آب تنها جزیی از گياه می الف. چون غلبه با

 (318ص

با »ظرفيت آن را ندارد؛ از جمله اینكه « فاختلط بنبات االرض»ب. این تعبير ظرفيت معانی دیگري را هم د ارد که تعبير 

)بسياري از مترجمان این آیه را « پيچيده پدید آمدهانی تو در تو و درهمیعنی گيا« این آب، گياهان زمين ]با هم[ مخلوط شدند

تواند ترجمه درستی باشد؛ و چنانكه بارها اشاره شد، با توجه به قاعده امكان استفاده از یك اند، که میاینچنين ترجمه کرده

 لفظ براي چند معنا، وجود چند معناي صحيح براي یك آیه هيچ مشكلی ندارد.(

 ج. ... 

 

 اللَّهُ  کانَ وَ الرِّیاحُ تَذْرُوهُ هَشيماً فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَباتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْناهُ کَماءٍ الدُّنْيا الْحَياةِ مَثَلَ لَهُمْ اضْرِبْ وَ» (5

 «مُقْتَدِراً ءٍشَیْ کُلِّ عَلى

، 13پذیري نعمتهاي دنيوي. )الميزان، جن آیه توجه دادن است به سرعت روالظاهرا مقصود اصلی از تمثيل ارائه شده در ای

 (178، ص7. )تفسير نور، جبيندیشيم پایدار ىآینده به و نشویم مغرور و دلخوش دنيا زودگذر هاىجلوه به ( تا318ص
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 اما مشبهٌ به چيست )زندگی دنيا به چه چيزي تشبيه شده است(؟

 (155ص ،5ج البيان، مجمعگردد. )اش قطع میدهیدهد اما نفعنفعی میالف. این آب از آن جهت که 

رود. کند اما بناگاه می خشكد و از بين میب. آن گياه از این جهت که ابتدا با طراوت خویش شخص را شيفته خود می

 (155ص ،5ج البيان، مجمع)

( یعنی این یك استعاره 155ص ،5ج البيان، مجمع)اي با مجموعه این اوصاف تشبيه شده است. ج. زندگی دنيا به زندگی

 (38، ص10تمثيلی است نه تشبيه مفرد به مفرد )الميزان، ج

 د. ...

 

 

 أَماَل   خَیْرٌ  وَ  ثَوابا   رَبِّكَ عِنْدَ  خَیْرٌ  الصَّالِحاتُ  الْباقِیاتُ وَ  الدُّنْیا الْحَیاةِ  زينَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ 46( آيه18( سوره كهف )627

29/9/1396          1/4/1439 

 ترجمه

 مال و فرزندان زینت زندگانی دنيا هستند؛ و امور صالح ماندگار به لحاظ پاداش نزد پروردگارت بهتر، و آرزویی نيكوترند.

 حدیث

 ( از اميرالمؤمنين ع روایت شده است:1

آوردند و خداجویان و عالمان دین آنان را  هاي پيش از شما هالك نشدند مگر به خاطر اینكه به گناهان رويهمانا امت

ور شدند و همچنان خداجویان و عالمان دین آنان را نهی نكردند تا اینكه خداوند با نهی نكردند؛ پس مدتی در معاصی غوطه

ل شود؛ و عقوبتی آنان را فراگرفت؛ پس امر به معروف و نهی از منكر کنيد پيش از آنكه آنچه بر آنان نازل شد بر شما هم ناز

کند؛ که همانا امر ]معيشت انسانها[ اندازد و نه از روزي کم میبدانيد که امر به معروف و نهی از منكر نه أجلِ انسان را جلو می

اي که خداوند برایش افزایش یا کاهشی در جان گردد، براي هر کسی به اندازههمانند ریزش باران، از آسمان به زمين نازل می

اش مال مقدر کرده است؛ پس هنگامی که براي یكی از شما نقصانی در این امور رخ داد و دید براي برادر ]ایمانی[و خانواده و 

اي از خود بروز نداده که اگر مطرح مادامی که دنائت و پستی -اي مقدر شده، مبادا به فتنه بيفتد، که همانا انسان مسلمان اضافه

همانند قمارباز پيروزي است که منتظرِ اولين بُردش  –اش قرار دهند ه آن را مایه آبروریزيشود، از آن بترسد و مردمان فرومای

 است که بواسطه آن سودي ببرد و از بدهكاریش رهایی یابد؛

کننده پس چنين انسان مسلمانی که از خيانت و غل و غشی بري است همواره منتظر یكی از دو خوبی است: یا دعوت

اي از جانب خداوند، که در این حال داراي ، که آنچه نزد خداست براي او بهتر است؛ و یا روزي گستردهالهی ]= فرشته مرگ[

 خانواده و اموال کردد و آبرویش هم محفوظ است؛ 
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ي دنيا؛ و عمل صالح، کِشته آخرت است و خداوند هردو را براي گروهی از انسانها جمع چرا که مال و فرزندان، کِشته

 مند فرموده است.را از هر دو بهره کرده و آنها

 81-78، ص1الغارات، ج

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ عُمَرُ بْنُ   لْمُرَادِيُحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ا

 : أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَهُمْ: عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ  حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو حَمْزَةَ  عَنْ مُوسَىقَالَ:   هِشَامٍ 

أَحْبَارُ  فَلَمَّا تَمَادَوْا فِی الْمَعَاصِی رَّبَّانِيُّونَ وَ الْإِنَّهُ لَمْ یَهْلِكْ مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بِحَيْثُ مَا أَتَوْا مِنَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَنْهَهُمُ ال

الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ یَنْزِلَ بِكُمْ مِثْلُ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ وَ  وَ لَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعُقُوبَةٍ فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ

مِنْ رِزْقٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ   نَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا یُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا یَنْقُصَانِاعْلَمُوا أَ

ادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِی نَفْسٍ أَوْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ فَِإذَا کَانَ لِأَحَدِکُمْ نُقْصَانٌ فِی ذَلِكَ وَ رَأَى کَقَطْرِ الْمَطَرِ إِلَى کُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهَا مِنْ زِیَ

ا ذُکِرَتْ وَ تُغْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ یَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَ دَنَاءَة [غْشَ]یَ یفشَلَهُ فِْتنَةً فَإِنَّ الْمَرَْء الْمُسْلِمَ مَا لَمْ   لِأَخِيهِ عَفْوَةً  فَلَا یَكُونَنَ

 یُوجِبُ لَهُ ِبهَا الْمَغْنَمَ وَ یَذْهَبُ عَنْهُ بِهَا الْمَغْرَمُ   یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزِهِ مِنْ قِدَاحِهِ  کَانَ کَالْيَاسِرِ الْفَالِجِ 

إِمَّا دَاعِیَ اللَّهِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رزق ]رِزْقاً[ مِنَ اللَّهِ  تَظِرُ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِءُ مِنَ الْخِيَانَةِ یَنْفَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِي

حُ حَرْثُ الْآخِرَِة وَ قَدْ َجمَعَهُمَا اللَّهُ الْمَالُ وَ الْبَنُونُ حَرُْث الدُّنْيَا وَ الْعَمَلُ الصَّالِ  واسع ]وَاسِعاً[ فَإِذَا هَُو ذُو َأْهلٍ وَ مَالٍ َو مَعَهُ حَسَبُهُ

 .لِأَقْوَامٍ

 2آمده است. 1( روایتی از امام صادق ع بسيار شبيه این روایت اميرالمومنين ع36، ص2ج)تفسير القمی در 

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است که یكبار به اصحابشان فرمودند: سپرتان را بردارید.2

 حمله کرده است؟ گفتند: آیا دشمن

 فرمودند: خير، لكن سپري در برابر آتش جهنم بردارید!

 گفتند: یا رسول اهلل! چگونه سپر در برابر آتش برداریم؟

آیند در حالی که ؛ که همانا روز قيامت اینها میسُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُفرمودند: ]با گفتنِ[ 

 «.باقيات صالحات»کنندگانی هست؛ و اینهایند ها و پيگيريبخشها و پشتيبانان و نجاتبرایشان پيشقراول

                                                      
 آمده، ظاهرا از همین خطبه اخذ شده است؛ كه: 154تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص. همچنین اين عبارت كه در  1

 الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَرْثُ الْآخِرَة

]اومُرُوا[ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّ الْأَمْرَ ي أَبِي عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ آمروا حَدَّثَنِ.  2

يَوْمٍ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهَا مِنْ  ا أَجَل ا وَ لَمْ يُبَاعِدَا رِزْقا  فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ كَقَطْرِ الْمَطَرِ فِي كُلِّبِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يُقَرِّبَ 

رْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ يَغْشَ ابَ أَحَدَكُمْ مُصِیبَةٌ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَ رَأَى عِنْدَ أَخِیهِ عَفْوَة  فَلَا يَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَة  فَإِنَّ الْمَزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَ إِذَا أَصَ 

لِكَ الْمَرْءُ الْفَالِجِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزٍ مِنْ قِدَاحِهِ يُوجِبُ لَهُ بِهَا الْمَغْنَمَ وَ يُدْفَعُ عَنْهُ الْمَغْرَمُ كَذَ دَنَاءَة  تَظْهَرُ وَ يَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ َو يُغْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ كَالْیَاسِرِ

 هِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رِزْقا  مِنَ اللَّهِ فَهُوَ ذُو أَهْلٍ َو مَالٍ وَ مَعَهُ دِينُهُ وَ حَسَبُهُ ءُ مِنَ الْخِیَانَةِ وَ الْكَذِبِ يَنْتَظِرُ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ إِمَّا دَاعِیا  مِنَ اللَّالْمُسْلِمُ الْبَرِي

 وَامٍ.أَقْوَ الْمَالُ وَ الْبَنُونَ وَ هُوَ حَرْثُ الدُّنْیَا وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ لِ
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 و همچنين از ایشان روایت شده است که فرمودند:

ز اینكه اش را تحمل کنيد ]= که براي نماز و عبادت شبانه برخيزید[ و اگر عاجز ماندید ااگر از شب عاجزید که سختی

اند « باقيات صالحات»عاجز نمانيد که اینها  سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُبه جهاد با دشمن بروید، از گفتن 

 و اینها را بگویيد.

 ؛ 1261األصول الستة عشر، ص؛ 327، ص2تفسير العياشی، ج

 113ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص ؛1732ص ،6ج البيان، مجمع

 !ذُوا جُنَنَكُمْ: خُعَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 ؟قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ عَدُوٌّ حَضَرَ

 !فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ خُذُوا جُنَنَكُمْ ِمنَ النَّارِ

 ؟جُنَنُنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ النَّارِ [وَ مَا]ذ أخُنَ مَفَقَالُوا بِ

امَةِ وَ لَهُنَّ مُقَدِّمَاتٌ وَ مُؤَخِّرَاتٌ وَ مُنْجِيَاتٌ َو سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَِإنَّهُنَّ یَأْتِينَ یَوْمَ الْقِيَ  :قَالَ

 4...عَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتمُ

 731ص ،6ج البيان، مجمع

 و اهلل سبحان قول عن تعجزوا فال تجاهدوه أن العدو عن و تكابدوه أن الليل عن عجزتم إن قال أنه ص النبی عن روي

 5فقولوها. الصالحات الباقيات من فإنهن أکبر اهلل و اهلل إال إله ال و هلل الحمد

                                                      
اتخذوا  عن ثعلبة بن میمون و ال اعلمه اال عن عبد االعلى مولى ال سام قال سمعت ابا عبد اللّه )ع( يقول التفت رسول اللّه ص الى اصحابه فقال.  1

و اللّه اكبر قال فانهن المعقبات المنجیات و  جننا قالوا يا رسول اللّه من عدو قد اضلنا قال ال و لكن من النار قالوا سبحان اللّه و الحمد للّه و ال اله اال اللّه

 المقدمات و هن عند اللّه الْباقِیاتُ الصَّالِحات

فرمايد كه در منابع كند سپس ميروايت مي« ..روى أنس بن مالك عن النبي ص أنه قال لجلسائه»مرحوم طبرسي اين را از اهل سنت به صورت  2

 آورد بدين عبارت:پاورقي بعدي را از امام صادق ع ازقول خود رسول اهلل مياي هم دارد و مطلب شیعه اين افزوده

 .و رواه أصحابنا عن أبي عبد اهلل )ع( عن آبائه عن النبي ص ثم قال و لذكر اهلل أكبر قال ذكر اهلل عند ما أحل أو حرم

عْلَبَةَ بْنِ دِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ ثَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْ.  3

 فَقَالَ اتَّخِذُوا جُنَنا  فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مِنْ عَدُوٍّ قَدْ أَظَلَّنَا فَقَالَ لَا وَ مَیْمُونٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَصْحَابِهِ

 لَكِنْ مِنَ النَّارِ قُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

 اين طور هم روايت شده است: 11و8، صثواب األعمال و عقاب األعمالو در 

   عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ،حَدَّثَنِي الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ

صُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ دُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْو أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْ

مَاتٌ وَ مُؤَخِّرَاتٌ وَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِینَ يَوْمَ الْقِیَامَةِ لَهُنَّ مُقَدِّأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْثِرُوا مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ

 مُعَقِّبَاتٌ وَ هُنَّ الْباقِیاتُ الصَّالِحات

 قال: ذكر اهلل عند ما أحل أو حرم و شبه هذا و مؤخرات.« وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»ثم قال أبو عبد اهلل ع .  4

 در فضیلت اين اذكار روايات فراوان است. به اين سه روايت هم توجه كنید:.  5
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بار ذکر تسبيحات اربعه را بگوید تاکيد شده، و این  30و در روایات نبوي آثار فراوانی براي اینكه انسان بعد از هر نماز 

 اند معرفی کرده« الباقيات الصالحات»را 

 (453)للشعيري(، ص جامع األخبار؛ 3242معانی األخبار، ص؛ 121-11ثواب األعمال ، ص)

 

 شده است:از امام صادق ع روایت  (3

مال و فرزندان زینت زندگانی دنيا هستند و هشت رکعت نماز در آخر شب و نماز ]شفع و[ وتر زینت آخرت است و 

 خداوند عز و جل این دو را براي گروهی جمع کرده است.

                                                      
وَ مَنْ دَعَا فَخَتَمَ   الصَّالِحَاتُ  الْبَاقِیَاتُ   اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَ أَكْثِرُوا مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

حَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ كَانَتْ أَوْ هَِي كَائِنَةٌ فَقَدْ أَدَّى وَ مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْ  دَعْوَتُهُ   مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أُجِیبَتْ  دُعَاءَهُ بِقَوْلِ

 (358أعالم الدين في صفات المؤمنین، ص. )شُكْرَ مَا مَضَى وَ شُكْرَ مَا بَقِي

لْمِیزَانِ يَرْضَیْنَ الرَّحْمَنَ وَ يَطْرُدْنَ الشَّیْطَانَ وَ هُنَّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ وَ مِنْ تَحْتِ قَالَ النَّبِيُّ ص أَ لَا أُعَلِّمُكُمْ خَمْسَ كَلِمَاتٍ خَفِیفَاتٍ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِیلَاتٍ فِي ا

 إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ  لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ الْعَرْشِ وَ هُنَّ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص قُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ 

 (263عدة الداعي و نجاح الساعي، ص)الْعَظِیمِ وَ قَالَ ع خَمْسٌ بَخْ بَخْ لَهُنَّ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِیزَانِ. 

تَكَلَّمَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ َأنْ لَا بِسَبْعِ خِصَالٍ حُبِّ الْمَسَاكِینِ وَ الدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَ هِجْرَانِ الْأَغْنِیَاءِ وَ َأنْ أَصِلَ رَحِمِي وَ َأنْ لَا أَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص 

 أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ  إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَ أَنْ أُكْثِرَ مِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُأَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَ أَنْ أَنْظُرَ ِإلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَ لَا أَنْظُرَ

 (74، ص1إلى الصواب )للديلمي(، جإرشاد القلوب ) وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیمِ فَإِنَّهُنَّ الْباقِیاتُ الصَّالِحات

  /lail-http://yekaye.ir/al-92-5نیز گذشت:  565جلسه 1اينكه تسبیحات اربعه از الباقیات الصالحات است در حديث

بْنِ يَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَاجِیلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ .  1

الثِّیَابِ وَ الْآنِیَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ  أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِ

صْلُهُ فِي الْأَرِْض وَ فَرْعُهُ فِي السَّمَاءِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ءٍ أَى شَيْبَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ تَبْلُغُ السَّمَاءَ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَ

نَّ أَصْلَهُنَّ فِي الْأَرْضِ وَ فَرْعَهُنَّ فِي السَّمَاءِ وَ هُنَّ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّة  فَإِ  يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 

 ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ هُنَّ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ. لِیَّةَ الَّتِي تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ فِييَدْفَعْنَ الْهَدْمَ وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ التَّرَدِّيَ فِي الْبِئْرِ وَ أَكْلَ السَّبُعِ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ الْبَ

سَنِ بِْن مْیَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِ.  2

لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الْآنِیَةِ وَ الْمَتَاعِ أَ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ السَّمَاَء مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ َأ تَرَوْنَ 

مِنْ صَلَاتِهِ الْفَرِيضَةِ ءٍ أَصْلُهُ فِي الْأَرْضِ وَ فَْرعُهُ فِي السَّمَاءِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِذَا فَرَغَ سُولَ اللَّهِ قَالَ أَ فَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْقَالُوا لَا يَا رَ

نَّ يَدْفَعْنَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ التَّرَدِّيَ هَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّة  فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي الْأَرْضِ وَ فَرْعَهُنَّ فِي السَّمَاءِ وَ هُسُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَ 

 الِحَاتُ.فِي الْبِئْرِ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ هُنَّ الْبَاقِیَاتُ الصَّ

عِنْدَكُمْ مِنَ الثِّیَابِ وَ الْآنِیَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا.  3

ءٍ أَصْلُهُ فِي الْأَرْضِ وَ فَرْعُهُ فِي السَّمَاءِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ مَاءَ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ص أَ فَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْكُنْتُمْ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ السَّ

نَّ فِي السَّمَاءِ وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ الْهَدْمَ وَ مْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّة  فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي الْأَرْضِ وَ فَرْعَهُإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَ

 صَّالِحاتُ.یتَةَ السَّوْءِ وَ الْبَلِیَّةَ الَّتِي تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ وَ هُنَّ الْباقِیاتُ الالْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ التَّرَدِّيَ فِي الْبِئْرِ وَ أَكْلَ السَّبُعِ وَ مِ

http://yekaye.ir/al-lail-92-5/
http://yekaye.ir/al-lail-92-5/
http://yekaye.ir/al-lail-92-5/
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ال، ثواب األعمال و عقاب األعم ؛327، ص2تفسير العياشی، ج ؛120، ص2تهذیب األحكام، ج؛ 324معانی األخبار، ص

 411ص

الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ  حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ

بْنِ يْخٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ النَّضْرِ َعنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ شَ

 النَّضْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: 

 2خِرِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرُ زِینَةُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَقْوَامٍ.الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ مِنْ آ

 

گوید همراه با عمویم، حُصَين بن عبدالرحمن، بر امام صادق ع وارد شدیم. بعد از سالم ( محمد بن اسماعيل جعفی می4

 است کيست؟ و عليك، حضرت به عمویم فرمود: این که همراهت

 گفت: پسر برادرم اسماعيل است.

 کنيد؟!فرمود: خدا اسماعيل را رحمت کند و از گناهانش درگذرد. بعد از او چه می

 گفت: الحمدهلل، مادامی که خداوند ما را بر مودت و دوستی شما پایدار بدارد، همگی خوبيم.

 است.« باقيات صالحات»همانا آن از فرمود: حُصَين! مبادا مودت و دوستی ما را ناچيز بشماري! که 

 گویم؛ ام و خدا را بر آن سپاس میگفت: آن را ناچيز نشمرده

خواهد حمد بگوید، بگوید الحمدهلل بر اولين نعمت. گفته شد: اولين نعمت اند: هرکس که می]چرا که امامان ع فرموده

 چيست؟ فرمودند: والیت ما اهل بيت ع.[ 

تأویل ؛ 731، ص6مجمع البيان، ج؛ 863، ص)للمفيد( اإلختصاص؛ 196، صعقدة()ابن يه السالمفضائل أمير المؤمنين عل

 290اآلیات الظاهرة، ص

                                                      
حَدَّثَنِي »است  نیدر ثواب االعمال چن ثيسند حدباشد. ضمنا ( ميهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَقْوَامٍقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّ. اين حديث در سه منبع اخیر فاقد جمله آخر ) 1

است  نیچن بیبه ترت ياشیع ریو تفس بياما در تهذ« أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ

 نيكه بد« عن محمد بن عمرو عمن حدثه عن أبي عبد اهلل ع»و « نِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَْن عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عبْ مَرَعَنْهُ عَنْ عُ»

 بوده است يكي زیصدوق ن خیو ش ياشیسند ع شوديمعلوم م بیترت

 الصالحات، نماز شب است اين دو روايت هم وارد شده است:. درباره اينكه مقصود از الباقیات  2

 (731، ص6مجمع البیان، ج) روي أبي عبد اهلل )ع( أن من الباقیات الصالحات القیام باللیل لصالة اللیل

 (129، ص1(، جيفقه القرآن )راوند) هِيَ الْقِیَامُ آخِرَ اللَّیْلِ لِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الدُّعَاءُ فِي الْأَسْحَارِ.« وَ الْباقِیاتُ الصَّالِحاتُ»أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى  عَنْ

 فَضْلِ  بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنِي قَالَ الْكُوفِيُّ سَعِیدٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الزُّرَارِيُّ  مُحَمَّدٍ بْنُ  مَدُأَحْ غَالِبٍ  أَبُو. سند و عبارات شیخ مفید اندك تفاوتي هست:  3

 الرَّحْمَنِ  عَبْدِ بْنُ  الْحُصَیْنُ عَمِّي وَ أَنَا دَخَلْتُ: قَالَ الْجُعْفِيُّ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْجُعْفِيِّ عَمْرٍو بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ أَبِیهِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ

 آتَاهُ مَا بِخَیْرٍ  قَالَ خَلَّفْتُمُوهُ  كَیْفَ عَمَلِهِ سَیِّئَ عَنْهُ تَجَاوَزَ وَ إِسْمَاعِیلَ اللَّهُ  رَحِمَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلَ أَخِي ابْنُ قَالَ مَعَكَ هَذَا مَنْ ابْنُ قَالَ وَ فَأَدْنَاهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَى

 عَلَیْهَا اللَّهَ أَحْمَدُ لَكِنْ وَ اسْتَصْغَرْتُهَا مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا قَالَ الصَّالِحَاتِ الْبَاقِیَاتِ مِنَ فَإِنَّهَا مَوَدَّتَنَا تَسْتَصْغِرُوا لَا حُصَیْنُ يَا فَقَالَ مَوَدَّتِكُمْ  مِنْ لَنَا اللَّهُ
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ا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَ بنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النُّعْمَانِ [ابن عقدة]=  أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ

 إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیُّ قَالَ: 

وَ قَالَ ابْنُ مَنْ هَذَا   بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ أَدْنَاهُ   دَخَلْتُ أَنَا وَ عَمِّی الْحُصَيْنُ

قَالَ نَحْنُ جَمِيعاً بِخَيْرٍ  [؟مُخَلِّفُوهُ]خلِفُوهُ تُکَيْفَ  .قَالَ رَحِمَ اللَّهُ إِسْمَاعِيلَ وَ تَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئِ عَمَلِهِ .قَالَ ابْنُ أَخِی إِسْمَاعِيلَ ؟مَعَكَ

وَدَّتَنَا فَإِنَّهَا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَسْتَصْغِرُهَا وَ قَالَ یَا حُصَيْنُ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ مَ .مَا أَبْقَى اللَّهُ لَنَا مَوَدَّتَكُمْ

 .[عَمِ قَالَ وَلَایَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِقِيلَ وَ مَا أَوَّلُ النِّ  مَنْ حَمِدَ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ  علِقَوْلِهِمْ ]لَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا 

 توجه

 آمده است؛« تأویل االیات الظاهرة»فراز پایانی که داخل کروشه قرار داده شده، تنها در کتاب 

 اند:السالم دانستهاز امام صادق ع این آیه را ناظر به ائمه عليهم 181، ص(841)دیلمی م غرر األخبارهمچنين در 

هم األئمّة عليهم »، قال: «وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً»عبد اللّه عليه السّالم فی قوله تعالى:  أبو بصير، عن أبی

 1«.السّالم

 

 فرازي در 2.گذشت قبال آن از فرازهایی که است شده روایت مسعودابن به خطاب ص اکرم پيامبر از طوالنی حدیثی (5

 :است آمده حدیث این از

مسعود! مبادا مهربانی و دلسوزي بر اهل و عيالت تو را به ورود در معاصی و محرمات بكشاند که همانا خداوند متعال ابن

( و بر تو باد یاد 89-88)شعراء/« روزي که مال و فرزندان نفعی نبخشد؛ مگر کسی که با قلبی سليم آمده باشد»فرماید می

 «.نيكوترند آرزویی و بهتر، پروردگارت نزد پاداش لحاظ وباقيات صالحات به»فرماید عال میخداوند و عمل صالح، که خداوند مت

 457مكارم األخالق، ص

مَجَاعَةٌ شَدِیدَةٌ وَ وَ قَدْ أَصَابَتْنَا  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَوْماً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

هِ إِلَى مَتَى نَحْنُ عَلَى هَذِهِ الْمَجَاعَةِ الشَّدِیدَةِ فَقَالَ لَمْ یَكُنْ رِْزقُنَا مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا الْمَاءَ َو اللَّبَنَ وَ وَرَقَ الشَّجَرِ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّ 

 ... رَسُولُ اللَّهِ ص

                                                      
 السّالم علیهما اللّه عبد أبي و جعفر أبي عن آمده است: روي 280-279ص ،3ج ،(7قرن شیباني،) القرآن معانى كشف عن البیان . همچنین در نهج 1

 .السّالم علیهم الحسین ولد من األئمّة و الحسین و الحسن و فاطمة و عليّ و محمّد والية هي( الصَّالِحاتُ الْباقِیاتُ) أنّ
 2، حديث77جلسه فرازهاي ديگري از اين حديث در و http://yekaye.ir/nuh-071-21/  1، حديث68در جلسه فوق حديث عبارت اول.  2

 /14-057-hadeed-http://yekaye.ir/al 075-02/   1، حديث136و جلسه-qiyamah-http://yekaye.ir/al 1، حديث158و جلسه 

  /23-045-jathiyah-http://yekaye.ir/al017-018/  2، حديث162هو جلس-isra-http://yekaye.ir/al1، حديث579و جلسه -http://yekaye.ir/al

  /19-92-lail18-8/  2، حديث589و جلسه-kahf-http://yekaye.ir/al  18-28 2، حديث609و جلسه-kahf-http://yekaye.ir/al/ گذشت. 

http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-8/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
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یَوْمَ ال یَنْفَعُ »عَالَى یَقُولُ ودٍ لَا تَحْمِلَنَّكَ الشَّفَقَةُ عَلَى أَهْلِكَ وَ وُلْدِكَ عَلَى الدُّخُولِ فِی الْمَعَاصِی وَ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَیَا ابْنَ مَسْعُ

وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ »الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ وَ عَلَيْكَ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ  «مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 

 «.عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَالً

 

 این روایات هم مرتبط است که برای رعایت اختصار در کانال نگذاشتم

 115، ص15مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج( 6

حَبَّبَاتٌ وَ الْبَنُونَ مُبَشَّرَاتٌ وَ هُنَّ اوَنْدِيُّ فِی لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا الْبَنَاتِ الْبَنَاتُ مُبَارَکَاتٌ مُالْقُطْبُ الرَّ

 الْباقِياتُ الصَّالِحات

 429، ص2روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج( 7

 اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا قَدَّمَ وَ یَقُولُ بَنُو آدَمَ مَا خَلَّفَ. قَالَ رَسُولُ

 430، ص2روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج(8

الَ هَلْ لَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدِّمِ الْمَالَ فَإِنَّ قَلْبَ وَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِی لَا أُحِبُّ الْمَوْتَ قَ

 الرَّجُلِ مَعَ مَالِهِ إِنْ قَدَّمَهُ أَحَبَّ أَنْ یَلْحَقَهُ وَ إِنْ خَلَّفَهُ أَحَبَّ أَنْ یَتَخَلَّفَ مَعَهُ.

 140، ص2الكافی، ج( 9

آلَ النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ  أَبِيهِ عَنِ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

 . وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَمُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً

 تدبر

 «أَماَلً خَيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ  زینَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ( »1

زینت شما[ وبراي شما تنها و تنها ابتداي این سوره خداوند متعال تذکر داد که آنچه در زمين است زینت زمين است ]نه 

مایه امتحان است. سپس حكایت اصحاب کهف را بيان کرد که چگونه زمين و زمان کامال به دست خداست و اگر بخواهد 

کند. آنگاه در چند آیه به براي مومنان، در عرض یك خوابيدن و بيدار شدن، بساط حكومت چنان ظالم جباري را جمع می

هایی داد و در فراز بعدي حكایت دلدادگی یك نفر به دنيا و مغرور شدن و ناکام ماندن به بهشتيان بشارت جهنميان هشدار، و

 وي را اشاره کرد و در آیه قبل تمثيلی درباره ناپایداري و گذران بودن زندگی دنيا مطرح فرمود.

زینت زندگانی دنياست؛  -کرد روشی میکه آن فرد مغرور بدان فخرف –دهد که مال و فرزند اینك در این آیه تذکر می

ماند باقيات صالحاتی است که هم پاداش بهتري نزد خداوند یعنی زینتی در زمين، که گذران و ناپایدار است؛ و آنچه باقی می

 دارد و هم ارزش آن را دارد که آرزویش را در سر بپروراند.

 

 «الدُّنْيا الْحَياةِ  زینَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ( »2
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اگر مال و فرزندان زینت زندگی دنياست؛ و زندگی دنيا امري گذران است که نباید بدان دل بست، پس نباید به مال و 

 فرزند دل بست.

 تذکر اخالقی

گيري از مال و فرزند است. در احادیث مختلف، هم مال و ثروت، یار توجهی و کنارهدل نسبتن به مال و فرزند، غير از بی

( و هم فرزند  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-40 4، حدیث621که آخرت را بخواهد معرفی شده )جلسه خوبی براي کسی

تواند چنان باقيات صالحاتی شود که بعد از مرگ، عذاب را از انسان هاي سعادت انسان قلمداد شده، که حتی میصالح از نشانه

 1(4-3ص ،6ج الكافی،کند )دفع 

دل نسبتن به مال  گيرد ومهم این است که بدانيم که در بسياري از موارد، مال و فرزند مایه آزمون و امتحان انسان قرار می

مندي از اموال و رعایت دلخواه اهل و عيال بود و فرزند بدین معناست که هرجا انسان در موقعيتی قرار گرفت که یك سو بهره

اي از وظایف خویش الشعاع اولی قرار ندهد؛ و ذرهي دیگر رعایت وظایف اخالقی و دستورات الهی، دومی را تحتو سو

 غفلت نورزد.

 

 «الدُّنْيا الْحَياةِ  زینَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ( »3

 اگر 

 مال و فرزندان زینت زندگانی دنياست؛ 

 (؛38؛ توبه/الْآخِرَةِ مِنَ الدُّنْيا بِالْحَياةِ رَضيتُمْ أَ الْأَرْضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمْ) و حكایت زندگانی دنيا همان گرفتار شدن در زمين است

 (،7م؛ کهف/لِنَبْلُوَهُ لَها زینَةً الْأَرْضِ عَلَىو زینت زمين را خداوند مایه ابتال و امتحان قرار داده است )

 پس، 

 (15و تغابن/ 28؛ انفال/فِتْنَةٌ أَوْالدُکُمْ وَ أَمْوالُكُمْ نَّمااباشد )مال و فرزندان هم مایه ابتال و فتنه انسان می

 

 «أَماَلً خَيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ  زینَةُ الْبَنُونَ وَ الْمالُ( »4

أَمَالً( که پاداش بهتري  باقيات صالحات دل ببندیم )خَيْرٌخواهد به به جاي دل بستن به مال و فرزندان، خداوند از ما می

 ثَواباً( رَبِّكَ عِنْدَ هم در جوار خداوند انتظارمان خواهد بود )خَيْرٌ

 چيست، مطالب متعددي گفته شده است، از جمله:« باقيات صالحات»درباره اینكه 

                                                      
 .الصَّالِحُ الْوَلَدُ الرَّجُلِ سَعَادَةِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُرْسَل ا أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ . عِدَّةٌ 1

 ابْنُ  عِیسَى مَرَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ قُرَّةَ أَبِي بْنِ الْفَضْلِ عَنِ  سَابِقٍ بْنِ شَرِيفِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 يُعَذَّبُ لَیْسَ  هُوَ  فَإِذَا الْعَامَ بِهِ مَرَرْتُ وَ يُعَذَّبُ فَكَانَ أَوَّلَ الْقَبْرِ عَامَ بِهَذَا مَرَرْتُ رَبِّ يَا فَقَالَ  يُعَذَّبُ لَا هُوَ  فَإِذَا قَابِلٍ مِنْ  بِهِ مَرَّ  ثُمَّ صَاحِبُهُ يُعَذَّبُ بِقَبْرٍ  ع مَرْيَمَ

 الْمُؤْمِنِ  َعبْدِهِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِیرَاثُ ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ ثُمَّ ابْنُهُ فَعَلَ بِمَا لَهُ غَفَرْتُ فَلِهَذَا يَتِیما  آوَى وَ طَرِيقا  فَأَصْلَحَ صَالِحٌ وَلَدٌ لَهُ أَدَْركَ أَنَّهُ إِلَیْهِ اللَّهُ فَأَوْحَى

 رَضِیًّا رَبِّ اجْعَلْهُ وَ يَعْقُوبَ آلِ مِنْ  يَرِثُ وَ يَرِثُنِي. وَلِیًّا لَدُنْكَ مِنْ لِي فَهَبْ رَبِّ ع زَكَرِيَّا آيَةَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو تَلَا ثُمَّ بَعْدِهِ مِنْ يَعْبُدُهُ وَلَدٌ

http://yekaye.ir/al-kahf-18-40/
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ز او شمردن، هر معبودي جز او را کنار گذاشتن، و او را الف. یاد خداوند بویژه توجه به منزه بودن او، همه خوبيها را ا

 (2اکبر. )حدیثإاالاهلل و اهللاهلل و الحمدهلل و الإلهبرتر از هر وصفی دانستن؛ یعنی مداومت بر ذکر سبحان

 (3بویژه نماز شب )حدیث 2(731ص ،6ج البيان، و مجمع 3271ص ،2ج العياشی، ب. نماز )حدیث امام صادق ع در تفسير

 (4ج. والیت اهل بيت ع )حدیث

 (731، ص6البيان، جعباس و قتاده، مجمع( و در واقع، جميع طاعات و حسنات )ابن5د. عمل صالح )حدیث

 ه. ...

( و وجه جمع 319، ص13اند )الميزان، جاند اینها فقط بيان مصادیقی از باقيات صالحاتچنانكه برخی مفسران تذکر داده

شوند؛ یعنی هر چيزي که بتواند انسان را از افق دنيا باالتر در افق دنيا و زندگی زمينی انسان خالصه نمی همه اینها آن است که

 تواند باقيات صالحات محسوب شود.ببرد و تا آخرت براي انسان بماند می

رزند صالح، موقوفات ظاهرا به همين جهت است که در فرهنگ جوامع اسالمی، به هر خيري که از انسان باقی بماند مانند: ف

که  –تواند کاري کند که همان مال و فرزندش هم رود؛ یعنی انسان میو صدقات جاریه، و ... تعبير باقيات صالحات به کار می

 خود، مصداق باقيات صالحات قرار گيرند. –در این آیه ظاهرا نقطه مقابل باقيات صالحات است 

 

 «أَمَالً خَيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ( »5

 ؟«عند ربك را نياورد« »أمل»ولی براي « خير ثواباً »را آورد و نفرمود « عند ربك« »ثواب»چرا براي 

 ،7ج نور، تفسير) پندارند.مى مادّى هاىکاميابى در را ارزش و خير مردم بيشتر. دانندنمى همه را نيك کارهاى ارزش الف.

 (179ص

آید، ذهن خود به خود این عبارت چنين پشت سر هم میوقتی دو عبارت این و کندمی کفایت آن آوردن یكبارچون  ب.

 گيرد.را براي دومی هم در نظر می

یابی به آن در گروي شود و دستشود، در افق دنيا غالبا درك نمیج. ثواب و پاداشی که بر باقيات صالحات مترتب می

قرار گيرد )که براي اغلب آدميان، این بعد از مرگ است( اما آرزو و چيزي را مایه « عند ربك»در موقعيت این است که انسان 

 شود.اميد دانستن، چيزي است که در همين وضعيت فعلی براي همگان بسادگی محقق می

 د. ...

 

 «أَمَالً خَيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ( »6

                                                      
 الشَّمْس تَزُولَ حَتَّى أَبَدا  الظُّهْرَ تُصَلِّ لَا قَالَ وَ عَلَیْهَا فَحَافِظُوا الصَّلَاةُ هِيَ فَقَالَ الصَّالِحاتُ الْباقِیاتُ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْقُمِّيِّ إِدْرِيسَ . عَنْ 1

 (ع) اهلل عبد أبي عن ذلك روي و النخعي و مسروق و جبیر بن سعید و مسعود ابن عن الخمس الصلوات هي قیل . و 2
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سوره  76را هم مطرح کرد )الزم به ذکر است که عين این عبارت در آیه «خيرٌ أمال»تعبير « ثواب بهتر بودن»چرا عالوه بر 

 وَ یَزیدُ اللَّهُ الَّذینَ اهْتَدَوْا هُدىً وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ به کار رفته است: « مردّا: بازگشتگاه»تعبير « أمال»مریم آمده و فقط به جاي 

 (؟خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ مَرَدًّا

 (179ص ،7ج نور، تفسير). مبيندیشي هم پایدار ىآینده به بلكه ،منكني فكر پاداش به تنهاالف. 

 (179ص ،7ج نور، تفسير) .کنيم استفاده مردم اميدهاى و آرزوها از تربيت، و ارشاد درب. 

 کنيم، در همين دنيا هم با اميد و آرزویی خوشایند زندگی را بگذرانيم.دریافت میج. عالوه بر پاداش، که در آخرت 

 د. ...

 

 «ثَواباً  رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ» (7

 ت.اس شده تضمين هاپاداش و شودنمى محو صالحى عمل هيچ خداوند، پيشگاه در

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «أَمَالً خَيْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ( »8

( گذشت مقایسه عُقْباً خَيْرٌ وَ ثَواباً خَيْرٌ هُوَ الْحَقِّ لِلَّهِ الْوَالیَةُ هُنالِكَگذشت ) 44اگر تعبير این آیه را با تعبيري که در آیه 

 کنيم؛ آنگاه:

 حات پاداشی نزد خداوند دارند.الف. خداوند خودش پاداش است، اما باقيات صال

 ب. خداوند بهترین سرانجام است، اما باقيات صالحات بهترین چيز براي اميد بستن هستند.

 

 ( حكایت9

 344-33، ص3مناقب آل أبی طالب عليهم السالم )البن شهرآشوب(، ج

قُلْ سَالمٌ قَالَ بَعْضُهُمْ انْقَطَعْتُ فِی الْبَادِیَةِ عَنِ الْقَافِلَةِ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً فَقُلْتُ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ وَ  :أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِی کِتَابِهِ

 مُضِلٍّ فَقُلْتُ أَ مِنَ الْجِنِّ أَنْتِ أَمْ مِنَ الْإِنْسِ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ مَا تَصْنَعِينَ هَاهُنَا قَالَتْ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ

نَ تَقْصُدِینَ قَالَتْ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ قَالَتْ یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ فَقُلْتُ مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْتِ قَالَتْ یُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ فَقُلْتُ أَیْ 

أَ تَشْتَهِينَ طَعَاماً فَقَالَتْ وَ ما قُلْتُ مَتَى انْقَطَعْتِ قَالَتْ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ فَقُلْتُ الْبَيْتِ فَ

جَّلِی قَالَتْ ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها فَقُلْتُ أُرْدِفُكِ فَقَالَتْ لَوْ جَعَلْناهُمْ جَسَداً ال یَأْکُلُونَ الطَّعامَ فَأَطْعَمْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ هَرْوِلِی وَ تَعَ

هَا أَ لَكِ أَحَدٌ فِيهَا قَالَتْ ا أَدْرَکْنَا الْقَافِلَةَ قُلْتُ لَکانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَنَزَلْتُ فَأَرْکَبْتُهَا فَقَالَتْ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا فَلَمَّ

إِنِّی أَنَا اللَّهُ فَصِحْتُ بِهَذِهِ اْلأَسْمَاءِ فَإِذَا  خُذِ الْكِتابَ یا مُوسى یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِی الْأَرْضِ وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ یا یَحْيى

زِینَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا فَلَمَّا أَتَوْهَا فَقَالَتْ یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ  هَا فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ مِنْكِ قَالَتْ الْمالُ وَ الْبَنُونَ بِأَرْبَعَةِ شَبَابٍ مُتَوَجِّهِينَ نَحْوَ
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لِمَنْ یَشاءُ فَزَادُوا عَلَیَّ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهَا فَقَالُوا هَذِهِ أُمُّنَاً فِضَّةُ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ فَكَافَوْنِی بِأَشْيَاءَ فَقَالَتْ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ 

 جَارِیَةُ الزَّهْرَاءِ ع مَا تَكَلَّمَتْ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَةً إِلَّا بِالْقُرْآنِ.

 

 30/9/1396 أَحَدا   مِنْهُمْ  نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ ة بارِزَ الْأَرْضَ تَرَى وَ الْجِبالَ نُسَیِّرُ يَوْمَ وَ 47( آيه18( سوره كهف )628

 ترجمه

شان، و از آنان احدي را به حال و روزي که کوهها را به حرکت درآوریم، و زمين را ]صاف و[ آشكار بينی، و گرد آوردیم

 خود نگذاشتيم.

 نکات ترجمه

 «بارِزَةً»

گویند که دو را به این جهت مبارزه می« تَبارُز»و « مُبارزه»ن است، و در اصل به معناي ظهور و آشكار شد« برز»ماده 

 ؛ مفردات218ص ،1ج اللغة، المقایيس جنگند )معجمشوند و رو در رو میجنگجو در مقابل هم، و یا در مقابل دو سپاه ظاهر می

 ،الْقَتْلُ  عَلَيْهِمُ  کُتِبَ الَّذِینَ  رود )لَبَرَزَمیدر مورد فضاي جنگ و مبارزه هم به کار « برز»( و خود ماده 118ص القرآن، ألفاظ

 (250/بقرة ،جُنُودِهِ  وَ لِجالُوتَ بَرَزُوا لَمَّا ؛ و154َ/عمرانآل

ن، بارِزُو هُمْ یَوْمَ ؛ 47، کهف/بارِزَةً الْأَرْضَ تَرَى) باشدمی« ظاهر»و « آشكار»اسم فاعل از همين ماده و به معناي « بارز»

 (16غافر/

 اند که:بسيار نزدیك است و در تفاوت اینها گفته« بُدُوّ »و « ظهور»به دو کلمه « بروز»کلمه 

 ؛ 1است« بطون»به معناي مطلق آشكار شدن و در مقابل « ظهور»

 در جایی است که مطلب یا امري به خودي خود چنان آشكار باشد که هيچ قصدي در آشكار شدن آن در کار نباشد؛« بُدُوّ »

 در جایی است که ظهور به نحوي خاص و با حالتی خاص و غالبا بدون سابقه قبلی باشد؛« روزب»اما 

خواهد بفرماید زمين به نحو خاص و جدیدي ظاهر و آشكار گردید، و همين طور است و بدین ترتيب، در این آیه، می

 ( و )التحقيق91/)شعراء «لِلْغاوِینَ  اْلجَحِيمُ بُرِّزَتِ  وَ( »48/)إبراهيم «الْقَهَّارِ الْواحِدِ لِلَّهِ بَرَزُوا وَ» سایر تعابير قرآنی این ماده مانند

 (251ص ،1ج الكریم، القرآن کلمات فی

                                                      
لحاظ شده است، و در استعماالت مختلف اين واژه، گاه  ظهور و آشكار شدن(« )= بروز»و « قوت»دو معناي « ظهر»قبال بیان شد كه در ماده .  1

« قوت»ترين وقت روز است، و گاه معناي شود كه آَشكارترين و روشنكه از اين جهت ظهر نامیده مي« ظُهر»معناي آشكار شدن بیشتر غلبه دارد، مثل 

 .(4، تحريم/22به معناي پشتیبان )سبأ/« ظهیر»غلبه دارد، مانند 

 ahzab-http://yekaye.ir/al-33-26/ 444جلسه

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-26/
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 حائل معناي )به «برزه» کلمه از( شده عربی) مُعرَّباشاره شد که اگرچه اغلب، آن را  «برزخ»همچنين قبال در مورد کلمه 

 ياآشكار شده جدید حالت» را «برزخ» معناي لذا و ،معرفی کرده «برز» همين ماده را آن ریشه برخی ماا ندبود دانسته (حجاب و

 دانستند. ،«است مرتبط البته و متفاوت شیء قبلی وضعيت با که

  /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-100 187جلسه

، که سه بار آمده «برزخ»بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ البته بدون احتساب کلمه  9و مشتقات آن جمعا « برز» ماده

 است.

 

 «حَشَر نا»

 کردنی جمع هر واقع در و ،(انبعاث و بعث) «برانگيختن» و «دادن سوق» معناي به اصل در «حشر» مادهقبال بيان شد که 

 آنها برانگيختن و دادن سوق و خود جایگاه از جماعت یك آوردن بيرون مورد در غالبا و باشد همراه دادن سوق با که است

 ابْعَثْ وَ: مثال) رفته کار به دنيوي هايشدن جمع گونه این مورد در هم کریم قرآن در و رودمی کار به آن مانند و جنگ براي

بعد  افراد برانگيختن درباره هم و( 17/نمل الطَّيْرِ، وَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ جُنُودُهُ لِسُلَيْمانَ حُشِرَ وَ ؛36/شعراء ،حاشِرِینَ الْمَدائِنِ فِی

 .است نهفته هم «دادن سوق» معناي حشر کلمه در که است این در «جمع» با «حشر» کلمه تفاوت از مرگ؛ و

  /hegr-p://yekaye.ir/alhtt-15-25 263جلسه

 

 1«نُغادِر  لَم »

اند که ترك ( و برخی افزوده414ص ،4ج اللغة، المقایيس معجماند )دانسته« ترك کردن»را در اصل به معناي « غدر»ماده 

 ،7ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق( و اهمال در آن )603ص القرآن، ألفاظ کردنی است که با اخالل در آن امر )مفردات

 ( همراه باشد.196ص

و به کسی که « غادر»شكن شكنی )ترك وفاي به عهد( معروف است که به پيمانبه معناي پيمان« غَدْر»از این ماده کلمه 

 (603ص القرآن، ألفاظ مفردات)گویند. « غَدّار»شكنی است زیاد اهل پيمان

گویند از این جهت که سيل آب خود را در آن ترك « غدیر»باشد، باران جمع شده « آب»اي که در آن همچون به برکه

 (414ص ،4ج اللغة، المقایيس معجم) کرده است )السيلُ غادَرَه(

کند و رود )غادَرَ یُغادِرُ مُغَادَرَة( داللت بر تداوم ترك و اهمال میبرخی بر این باورند که وقتی این ماده به باب مفاعله می

 (196ص ،7ج الكریم، القرآن کلمات فی )التحقيق .باشدمی« ذاشتنفروگ»معادل فارسیِ 

                                                      
 قرائت شده است: «نُغْدِرْ  تُغادِرْ، نُغادِرْ،»اين كلمه به سه صورت  اختالف قرائت:.  1

 واحد للمفعول مبنیا الدال بفتح أو كذلك عاصم عن يزيد بن أبان و األرض، أو القدرة إلى اإلسناد على تغادر قتادة و العظمة بنون نغادر الجمهور قرأ و

 (187ص ،7ج المحیط، البحرالدال ) كسر و الغین إسكان و النون بضم نغدر الضحاك و كذلك، عصمة و بالرفع

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-100/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-100/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-100/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
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 إِالَّ کَبيرَةً ال وَ صَغيرَةً یُغادِرُ ال الْكِتابِ لِهذَا ماسوره کهف:  49از این ماده تنها دو بار )یكی همين آیه و دیگري در آیه

 ا( در قرآن کریم استفاده شده است.أَحْصاه

 1اختالف قرائت

هاي غير مشهور مانند أعرج و شيبة و در قرائت اهل کوفه )عاصم و حمزه و کسائی( و مدینه )نافع( و برخی قرائت

 قرائت شده است؛ اما« الْجِبالَ  نُسَيِّرُو »مصرّف و ابوعبدالرحمن به صورت ابن

مشهوري مانند روایت زبيري از  هاي کمترعامر( و قرائتکثير( و بصره )ابوعمرو( و شام )ابندر قرائت اهل مكه )ابن

 رُ و تُسَيَّ»یعقوب )از قراء عشره( و حسن و یزیدي )از قرائات اربعة عشر( و شبل و قتادة و زهري و حميد و طلحه به صورت 

 2.است فاعل بنائ «جبال» و مجهول فعل که قرائت شده است« الْجِبالُ 

 1874ص ،7ج المحيط، البحر؛ 7303ص ،6ج البيان، مجمع

 

 حدیث

کنيم گروهی و روزي که از هر امتی محشور می»( حماد روایت کرده است که امام صادق ع فرمود: مردم درباره آیه 1

 گویند؟( چه می83)نمل/« را...

 گویند این در قيامت است.گفتم: می

گروهی از هر امتی را  گویند، نيست؛ همانا این مربوط به رجعت است! آیا خداوند در روز قيامتفرمود: آن گونه که می

 احدي آنان از و و آنان را محشور کردیم و»اي که مربوط به قيامت است این است که کند؟! آیهکند و بقيه را رها میمحشور می

 (47)کهف/« رها نكردیم را

 150: ص البصائر، ؛ مختصر131و  37، ص2؛ ج24ص ،1ج القمی، تفسير

 أُمَّةٍ  کُلِّ مِنْ نَحْشُرُ یَوْمَ وَ» الْآیَةِ هَذِهِ فِی النَّاسُ یَقُولُ مَا قَالَ: ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِی حَدَّثَنِی

 ؟«فَوْجاً

                                                      
 (187ص ،7ج المحیط، البحرللمفعول ) مبنیا «الْأَرْضُ تُرَى وَ» عیسى قرأ بارِزَة ؛ و الْأَرْضَ تَرَى . وَ 1
 إلّا كذلك الحسن عن و: )است شده قرائت هم «الجبالُ سُیِّرَت» و «الْجِبالُ  تَسیرُ» ، «الْجِبالَ يُسَیِّرُ» صورت به غیرمشهور هايقرائت در همچنین.  2

 (187ص ،7ج المحیط، البحر. الجبالُ سُیِّرَت أبيّ قرأ و. الجبال سارت من «تسیر و» عمر أبي عن محبوب و محیصن ابن و تحتها، من باثنتین الیاء بضم أنه

. نصب «الْجِبالَ » و الیاء كسر و بالنون «نُسَیِّرُ » الباقون و رفع «الجبالُ» الیاء فتح و التاء بضم «تُسیَّر يوم و» عامر ابن و عمرو أبو و كثیر ابن قرأ.  3

 وَ» قوله من بعده بما أشبه فألنه «نُسَیِّرُ» قرأ من و «سُیِّرَتْ الْجِبالُ إِذَا وَ» قوله و «الْجِبالُ سُیِّرَتِ وَ» قوله به للمفعول الفعل بنى من حجة علي أبو قال

 «أَحَدا  مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ
 بالنصب، «الجبالَ» العظمة بنون «نُسَیِّرُ » الرحمن عبد أبو و مصرّف ابن و عاصم و شیبة و األعرج و الكسائي و حمزة و نافع قرأ . و 4

 بضم يعقوب عن رجاله عن الزبیري و الیزيدي و طلحة و حمید و الزهري و عیسى و قتادة و شبل و الحسن و عمرو أبو و كثیر ابن و عامر ابن و

 بالرفع الْجِبالُ للمفعول مبنیا المشددة الیاء فتح و التاء
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 الْقِيَامَةِ. فِی إِنَّهَا یَقُولُونَ قُلْتُ

 وَ » قَوْلُهُ الْقِيَامَةِ آیَةُ إِنَّمَا الْبَاقِينَ؟ یَدَعُ وَ فَوْجاً أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ الْقِيَامَةِ فِی اللَّهُ حْشُرُیَ أَ الرَّجْعَةِ فِی ذَلِكَ إِنَّ یَقُولُونَ کَمَا لَيْسَ قَالَ

 1«أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ

 

 از پيامبر درباره قيامت روایت شده است: (2

 .افكندمى بيرون را خود باطنى گنجهاى زمين

 732ص ،6ج البيان، مجمع

 2کبده. بأفالذ األرض ترمی ص: النبی عن

 

 فرمایند:( از امام سجاد ع روایتی در شرح نفخ صور و وقایع قيامت روایت شده است. در فرازي از آن می3

« شودزمين غير از این زمين تبدیل می»یابند و ( یعنی بسط می10)طور/« کردنیآیند، چه حرکتها به حرکت درمیو کوه»

( یعنی به زمينی که در آن گناهی کسب نشده است، کامال آشكارا، که نه کوهی بر آن است و نه گياهی، همان گونه 48)ابراهيم/

 که نخستين بار آن را گستراند... 

 237ص ،2ج العياشی، تفسير ؛252ص ،2ج القمی، سيرتف

 عَلِیِّ عَنْ  فَاخِتَةَ أَبِی بْنِ  ثُوَیْرِ عَنْ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ سَلَّامِ عَنْ الْأَحْوَلِ النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ َمحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِی حَدَّثَنِی

 بَارِزَةً  الذُّنُوبُ عَلَيْهَا تُكْسَبْ لَمْ بِأَرْضٍ یَعْنِی «الْأَرْضِ  غَيْرَ الْأَرْضُ تُبَدَّلُ وَ» تَبْسُطُ یَعْنِی «سَيْراً  الْجِبالُ تَسِيرُ» ... قَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنِ

 مَرَّةٍ... أَوَّلَ دَحَاهَا کَمَا نَبَاتٌ لَا وَ جِبَالٌ عَلَيْهَا لَيْسَ

 

خواندند و در آن حقوق متقابل والی و رعيت را برشمردند. در فرازي از آن خطبه  اي( اميرالمومنين ع در صفين خطبه4

 آمده است:

نيست که  –هر اندازه هم که جایگاهش در حق، عظيم، و فضيلتش در دین، بيش و پيش از دیگران باشد  -و هيچ انسانی 

نيازي به کسی داشته باشد ]= هيچكس نيست که اي که خداوند بر دوشش نهاده، فوق آن باشد که براي انجام آن حق و وظيفه

 نياز از یاري باشد[؛ بی

                                                      
 شبیه همین مضمون را از امیرالمومنین ع روايت كرده است: 118ص ،53ج األنوار، . مرحوم مجلسي در بحار 1

 يُكَذِّبُ مِمَّنْ  فَوْجا   أُمَّةٍ كُلِّ مِنْ  نَحْشُرُ  يَوْمَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ  فَقَوْلُ الرَّجْعَةَ  أَنْكَرَ مَنْ  عَلَى الرَّدُّ  أَمَّا وَ : قَالَ  ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ عَنْ رَوَاهُ فِیمَا النُّعْمَانِيِّ، تَفْسِیرُ

 «أَحَدا  مِنْهُمْ نُغادِرْ  فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ فَقَوْلُهُ الْآخِرَةِ حَشْرِ مَعْنَى فَأَمَّا الدُّنْیَا إِلَى أَيْ «يُوزَعُونَ فَهُمْ بِآياتِنا
 مِنْ الْقِیَامَةِ يَوْمَ يُحْشَرَ حَتَّى -السِّبَاعِ وَ لِلْعَادِيَةِ لَتَرَكْتُهُ  الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بَنِي نِسَاءَ أَحْذَرُ  أَنِّي لَا لَوْ : ص اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ. اين روايت هم جاي تامل دارد:  2

 (123ص ،1ج القمي، تفسیر) الطَّیْرِ وَ السِّبَاعِ بُطُونِ
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نيست که کمتر از  –هرچقدر هم که همگان وي را کوچك بشمرند و در دیدگان حقير به نظر آید  –و نيز هيچ انسانی 

 آن باشد که در یاري گرفتن به کار آید ]= هيجكس نيست که براي یاري گرفتن، به وي نياز نشود[.

 بصفين خطبها ع له خطبة من و

 216البالغه، خطبهنهج

 امْرُؤٌ  لَا وَ حَقِّهِ مِنْ اللَّهُ حَمَّلَهُ مَا عَلَى یُعَانَ أَنْ بِفَوْقِ فَضِيلَتُهُ الدِّینِ فِی تَقَدَّمَتْ وَ مَنْزِلَتُهُ الْحَقِّ فِی عَظُمَتْ إِنْ  وَ امْرُؤٌ لَيْسَ وَ

 .عَلَيْهِ یُعَانَ أَوْ ذَلِكَ عَلَى یُعِينَ أَنْ بِدُونِ الْعُيُونُ اقْتَحَمَتْهُ وَ النُّفُوسُ صَغَّرَتْهُ إِنْ وَ

 تدبر

 «الْجِبالَ  نُسَيِّرُ یَوْمَ وَ( »1

 ، مقصود از این تعبير چيست؟«آیندکوهها به حرکت درمی»روزي که 

 کَالْعِهْنِ  الْجِبالُ كُونُگردند )تَمی« شدهي حالجیپنبه»شوند سپس همانند الف. یعنی در روز قيامت کوهها از جا کنده می

( و نهایتا بيش از 6-5؛ واقعه/مُنْبَثًّا هَباءً فَكانَتْ بَسًّا الْجِبالُ بُسَّتِ وَخواهند شد )« غباري پراکنده»( آنگاه 5؛ قارعه/الْمَنْفُوش

 (732ص ،6ج البيان، (. )مجمع20سَراباً؛ نبأ/ فَكانَتْ الْجِبالُ سُيِّرَتِ وَماند )سرابی، از آنها نمی

ب. مقصود زایل شدن استقرار آنهاست که این مطلب را در آیات مختلف )آیاتی که در بند الف ذکر شد( با تعابير مختلف 

 (321، ص13بيان کرده است. )الميزان، ج

شود همه چيز تنها و تنها به اراده وم میاي است که عدم استقالل همه ماسوي اهلل آشكار می گردد و معلج. قيامت عرصه

شود که این امري که ما استواریش را از خداوند است؛ کوه در دنيا مظهر استواري و پابرجا بودن است؛ در آنجا معلوم می

خودش می دیدیم، وقتی خودش باشد و خودش، هيچ استواري ندارد و گویی کامال در حرکت است؛ چنانكه در جاي دیگر 

 صُنْعَ  السَّحابِ مَرَّ تَمُرُّ  هِیَ  وَ جامِدَةً تَحْسَبُها الْجِبالَ تَرَى وَ»دهد را چنين توصيف فرمود: قعه که پس از نفخ صور رخ میاین وا

کنی در حالی که آنها همچون حرکت ابرها در حرکتند، این است ساخته ها را ساکن حساب می: و کوهءشَیْ  کُلَّ أَتْقَنَ الَّذي اللَّهِ

 (88خداوندي که هر چيزي را مُتقن و استوار کرد؛ نمل/

 د. ...

 

 «بارِزَةً الْأَرْضَ تَرَى وَ( »2

روزي که »؛ مقصود از این تعبير چيست )بویژه که این را بالفاصله پس از این جمله آورد که «بينیو زمين را آشكارا می»

 ؟«(آیندکوهها به حرکت درمی

از مقابل  را آن از قسمتی که درخت و ساختمان و کوه همچون چيزيسطح زمين کامال آشكار می گردد و  یعنیالف. 

 (732ص ،6ج البيان، ماند. )مجمعباقی نمی بپوشاند دیده بينندگان
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ي شود بدین معنا که کسانی که در دل زمين مخفی شده بودند ]= مردگان در قبرها[ به روب. یعنی باطن زمين آشكار می

و این شبيه همان حدیث نبوي « بينیآنچه را در درون زمين مخفی بود آشكارا می»آیند؛ و تقدیر کالم این است که زمين می

 (732ص ،6ج البيان، گذشت. )عطا، به نقل مجمع 2است که در حدیث

حيه دیگر با هيچ مانع و دیواري بينی که هيچ ناحيه اي از آن از ناج. یعنی وقتی کوهها زایل شدند زمين را چنان آشكارا می

هاي دیگر نداشته باشد؛ و احتمال دارد که اشاره اي از آن را پرده و پوششی در قبال عرصهمخفی و غایب نشود؛ و هيچ عرصه

( 69/رزم: و زمين با نور پروردگارش روشن گردید؛ رَبِّها بِنُورِ الْأَرْضُ أَشْرَقَتِ  وَ»باشد به این سخن خداوند عز و جل که 

 (321، ص13)الميزان، ج

شود گناه است؛ آنگاه برد و مانع بروز حقيقت مید. اگر توجه کنيم که حقيقتا آن چيزي که حق و حقيقت را در پرده می

بارز و آشكار شدن زمين در قيامت، با اینكه دیگر پرونده عمل اختياري بسته شده و امكان انجام هيچ گناهی وجود ندارد، 

هاي غفلتِ ناشی از گناه، که مانع مشاهده حقایق و باطن امور در زمين بود، کنار زده ( یعنی تمام پرده3)حدیث ارتباط دارد

 ماند.شود، و دیگر چيزي در اینجا مخفی نمیمی

 ه. ...

 

 «أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ( »3

 نيفتد.در قيامت همگان را گردآورند و هيچكس از قلم 

 شناسینکته تخصصی انسان

شماریم کنيم: انسانهایی که وجودشان را مهم میبسياري از ما، خودآگاه یا ناخودآگاه، انسانها را به دو دسته تقسيم می

مان همواره آنان را مد نظر داریم؛ و هاي تاریخی و اجتماعی)خواه در ميان انسانهاي خوب، یا انسانهاي بد( و در تحليل

آوریم؛ و اگر هایمان آنان را چندان به حساب نمیهایی که به نظرمان بود و نبودشان تفاوت چندانی ندارد، و در تحليلانسان

 کنيم.هم گاهی آنان را در نظر آوریم صرفاً به عنوان سياهی لشكرِ انسانهاي مهم و در طفيلی وجود آنان، از آنان یاد می

 کنند و احدي را فروگذار نكنند.اند و در قيامت همه را محشور میها مهمتك انسانتك اما در دستگاه الهی چنين نيست:

فهمد که هيچ داند که همه انسانها براي خداوند اهميت دارند، میاش در عالَم جدي است و میاما کسی که نگاه توحيدي

 (4ل مشكالت بقيه، به او نيازي نباشد )حدیثنيست که براي ح –هرقدر هم در دیدگان خرد و حقير به نظر برسد  –انسانی 

 تاملی با خویش

 واقعا چقدر این نگاه خدامدار در تحليل اهميت انسانها در ما جدي است؟

 کنيم؟!حساب می« آدم»آیا واقعا ما همه انسانها را 

 

 «أَحَداً  مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ بارِزَةً الْأَرْضَ تَرَى وَ الْجِبالَ نُسَيِّرُ یَوْمَ وَ( »4

 را ماضی؟ «حشرناهم»را مضارع آورد اما فعل « نسير»چرا فعل 
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خواهد نشان دهد که حشرو برانگيزاندن آنها پيش از حرکت درآوردن کوهها و آشكار شدن زمين است، الف. ]شاید[ می

ان را اندکی پيش از آن که کوهها را به حرکت چرا که آنان قرار است این وقایع عظيم را مشاهده کنند؛ گویی گفته شده: آن

 1(726ص ،2ج الكشاف،گفتند را ببينند. )هایی که پيامبران درباره وقوع قيامت میدرآوریم و ... ، برانگيزاندیم، تا صدق وعده

اید ب. فعل مضارع داللت بر استمرار و تداوم یك واقعه دارد اما فعل ماضی داللت بر وقوع قطعی و حتمی آن. ش

خواهد بفرماید اینكه کوهها یك امر در حرکتند )و ثبات و استقراري از خود ندارند و همه چيزشان در گروي خداست، می

هم موید این « بارز بودن زمين»در مورد « بينیتري: می»بند ج( یك امري است که دائما باید درك شود )و آمدن فعل  1تدبر

الوقوع است و چه شما آن را درك کنيد و چه درك نكنيد کند که این یك امر قطعی برداشت است(؛ اما در مورد حشر تاکيد

 پيوندد.به وقوع می

 ج. ...

 

 ...« الْجِبالَ نُسَيِّرُ یَوْمَ ...؛ وَ رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِياتُ( »5

؛ ...« به یاد آر روزي را که »کالم این است که  توان یك جمله مستقل دانست که تقدیررا می...« روزي که کوهها »جمله 

( که در این صورت معنا لطيفی 283ص ،3ج )بيضاوي(، التنزیل در آیه قبل دانست )أنوار« عند ربك»توان آن را عطف به و می

 آید:از آیه به دست می

د که بدان اميد ببنيدیم: یكی وقتی ارزیعنی خداوند می فرماید باقيات صالحات در دو جا ثواب بيشتري دارد و بيشتر می

 رویم؛ و دیگري در روز قيامت، که قرار است انسان از مواقف دشواري عبور کند.نهایتا به نزد پروردگار می

 این را در کانال نگذاشتم

 [فيه شعره و القاضی سوار مع الحميري السيد کالم فصل]( حكایت 6

 هُوَ وَ الْمَنْصُورِ مَجْلِسِ فِی جَالِساً کُنْتُ: قَالَ الرَّبَعِیُّ اللَّهِ عُبَيْدِ بْنُ الْحَرْثُ بِهِ حَدَّثَ مَا سَوَّارٍ مَعَ  لَهُ جَرَى مِمَّا أَیْضاً کَانَ وَ

 یُنْشِدُهُ  السَّيِّدُ وَ  عِنْدَهُ سَوَّارٌ وَ الْأَکْبَرِ بِالْجِسْرِ

 لِلدِّینِ وَ لِلدُّنْيَا الْمُلْكَ مُیَشْبَهُهُ / آتَاکُ ءَشَیْ  لَا الَّذِي الْإِلَهَ إِنَّ  

 الصِّينِ صَاحِبُ إِلَيْكُمْ یُقَادَ لَهُ / حَتَّى زَوَالَ لَا مُلْكاً اللَّهُ آتَاکُمُ  

 .هُونِ عَلَى مَحْبُوسٌ  التُّرْكِ صَاحِبُ بِرُمَّتِهِ / وَ مَأْخُوذٌ الْهِنْدِ صَاحِبُ وَ  

 إِنَّ  اللَّهِ وَ قَلْبِهِ فِی لَيْسَ مَا بِلِسَانِهِ یُعْطِيكَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا اللَّهِ وَ هَذَا سَوَّارٌ فَقَالَ مَسْرُورٌ الْمَنْصُورُ وَ الْقَصِيدَةِ عَلَى أَتَى حَتَّى

 .عَدَاوَتِكُمْ فِی لَيَنْطَوِي إِنَّهُ وَ لَغَيْرُکُمْ بِحُبِّهِمْ یَدِینُ الَّذِینَ الْقَوْمَ

                                                      
 كأنه العظائم، األهوال تلك لیعاينوا البروز، قبل و التسییر قبل حشرهم أن على للداللة: قلت ترى؟ و نسیر بعد ماضیا بحشرناهم ءجي لم قلت فإن.  1

 .النشور و البعث من األنبیاء ألسنة على وعدتم ما إلنجاز وقتا مَوْعِدا  ذلك قبل حشرناهم و: قیل
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 إِلَيْكُمْ انْقِطَاعِی إِنَّ وَ الْحَالِ هَذِهِ عَلَى رَآكَ إِذْ الْحَسَدُ حَمَلَهُ لَكِنَّهُ وَ  لَصَادِقٌ مَدِیحِكَ فِی إِنَّنِی وَ لَكَاذِبٌ إِنَّهُ اللَّهِ وَ السَّيِّدُ فَقَالَ

 عَلَى جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ قَدْ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْجَاهِلِيَّةِ فِی لَأَعْدَاؤُکُمْ قَوْمَهُ وَ اهَذَ إِنَّ وَ  أَبَوَيَّ عَنْ فِيهَا لَمُْعرِقٌ الْبَيْتِ  أَهْلَ  لَكُمْ  مَوَدَّتِی وَ

 .صَدَقْتَ الْمَنْصُورُ فَقَالَ« 1» یَعْقِلُونَ ال أَکْثَرُهُمْ الْحُجُراتِ وَراءِ مِنْ یُنادُونَكَ الَّذِینَ إِنَّ هَذَا بَيْتِ أَهْلِ فِی ع نَبِيِّهِ

 أَقُولُ  بِأَنِّی قَوْلُهُ أَمَّا السَّيِّدُ فَقَالَ فِيهِمَا الْوَقِيعَةِ وَ بِالسَّبِّ الشَّيْخَيْنِ یَتَنَاوَلُ وَ بِالرَّجْعَةِ یَقُولُ إِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا سَوَّارٌ فَقَالَ

 قَالَ  قَدْ وَ« 2» یُوزَعُونَ فَهُمْ بِآیاتِنا یُكَذِّبُ مِمَّنْ فَوْجاً أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ نَحْشُرُ یَوْمَ وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ مَا عَلَى ذَلِكَ فِی قَوْلِی فَإِنَّ بِالرَّجْعَةِ

 رَبَّنا سُبْحَانَهُ قَالَ وَ  خَاصٌّ الْآخَرُ وَ امٌّعَ أَحَدُُهمَا حَشْرَیْنِ هَاهُنَا أَنَّ فَعَلِمْتُ« 3» أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ آخَرَ  مَوْضِعٍ فِی

 قَالَ  وَ« 5» بَعَثَهُ  ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ وَ« 4» سَبِيلٍ مِنْ خُرُوجٍ إِلى فَهَلْ بِذُنُوبِنا فَاعْتَرَفْنا اثْنَتَيْنِ أَحْيَيْتَنَا وَ اثْنَتَيْنِ أَمَتَّنَا

 عَزَّ  اللَّهِ کِتَابُ فَهَذَا« 6» أَحْياهُمْ ثُمَّ مُوتُوا اللَّهُ  لَهُمُ فَقالَ الْمَوْتِ حَذَرَ أُلُوفٌ هُمْ وَ  دِیارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الَّذِینَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ تَعَالَى اللَّهُ

 یَكُونُ وَ إِلَّا ءٌشَیْ  إِسْرَائِيلَ بَنِی فِی یَجْرِ  لَمْ ص قَالَ وَ  الْقِيَامَةِ یَوْمَ  صُوَرِ الذَّرِّ فِی الْمُتَكَبِّرُونَ  یُحْشَرُ ص اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ جَلَّ وَ

 .خَنَازِیرَ وَ قِرَدَةً الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ کَثِيراً اللَّهُ  یَمْسَخَ أَنْ أَبْعَدَ مَا اللَّهِ وَ حُذَیْفَةُ قَالَ وَ الْقَذْفُ وَ الْخَسْفُ وَ الْمَسْخُ حَتَّى مِثْلُهُ أُمَّتِی فِی

 الدُّنْيَا إِلَى سَوَّاراً یَعْنِی هَذَا یَرُدُّ تَعَالَى اللَّهَ أَنَّ لَأَعْتَقِدُ إِنَّنِی وَ السُّنَّةُ بِهِ جَاءَتْ وَ الْقُرْآنُ بِهِ نَطَقَ مَا هِیَ ِإلَيْهَا نَذْهَبُ الَّتِی فَالرَّجْعَةُ

 یَقُولُ  السَّيِّدُ أَنْشَدَ وَ الْمَنْصُورُ فَضَحِكَ قَالَ کَافِرٌ مُتَكَبِّرٌ مُتَجَبِّرٌ اللَّهِ وَ فَإِنَّهُ ذَرَّةً أَوْ خِنْزِیراً أَوْ داًقِرْ أَوْ کَلْباً

 الْعَادِلِ  الْحَاکِمِ الْإِمَامِ شَمْلَةٍ / عِنْدَ أَبَا سَوَّاراً جَاثَيْتُ  

 النَّاعِلِ  وَ الْحَافِی الْوَرَى کُلُّهُ / عِنْدَ خَطَأً قَوْلًا فَقَالَ  

 الْبَاطِلِ فِی لَجَّ بَلْ أَهْلِهِ وَصْمَةٍ / فِی مِنْ قُلْتُ عَمَّا ذَبَّ مَا  

 الْجَاهِلِ الْأَنُوكِ کِذْبُ بَانَ قَدْ / کَمَا صِدْقِی لِلْمَنْصُورِ بَانَ وَ  

 الْفَاضِلِ بِالنَّيِّرِ رُسْلِهِ یَصْطَفِی / مِنْ مَنْ وَ الْعَرْشِ ذَا یُبْغِضُ  

 الْفَاضِلِ  عَلَى بِالْفَضْلِ الَّذِي / فُضِّلَ الْجَوَادَ الْحَبْرَ یَشْنَأُ وَ  

 لِلرَّاسِلِ  الرُّسْلِ حُقُوقَ مَعْشَرٍ / أَدَّوْا فِی بِالْحُكْمِ یَعْتَدِي وَ  

 .الْهَائِلِ الْهَائِمِ مِثْلَ رَفَصَا / تَزَاوِیقَهُ اللَّهُ فَبَيَّنَ  

 تَكَلَّمْ  لِسَوَّارٍ الْمَنْصُورُ فَقَالَ عَنْهُ أَُکفَّ حَتَّى عَنِّی یَكُفُّ أَظْلَمُ الْبَادِئُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا السَّيِّدُ فَقَالَ عَنْهُ کُفَّ الْمَنْصُورُ فَقَالَ قَالَ

 (95-93ص المختارة، الفصول) .یَهْجُوَكَ لَا حَتَّى عَنْهُ کُفَّ نَصَفَةٌ فِيهِ بِكَلَامٍ
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 مَوْعِدا   لَكُمْ نَجْعَلَ أَلَّنْ  زَعَمْتُمْ بَلْ مَرَّةٍ أَوَّلَ  خَلَقْناكُمْ كَما جِئْتُمُونا لَقَدْ صَفًّا رَبِّكَ عَلى عُرِضُوا وَ 48( آيه18( سوره كهف )629

 1/10/1396 1439الثاني ربیع3

 ترجمه

اید همان گونه که شما را نخستين اول بار آفریدیم؛ بلكه تحقيق که سوي ما آمدهعرضه شدند؛ به پروردگارت به صفو بر 

 پنداشتيد که هرگز براي شما موعدي قرار ندهيم؟!می

 ای و نحوینکات ترجمه

 نَجْعَلَ + نْ+ ل نْأ« = نَج عَلَ أَلَّن »

  «اًمَو عِد»

 ماده، این از. است رایج نيز فارسی زبان در «گذاشتن قرار» معنی به «وعده» و است؛ «وعد» ماده از «مَوْعِد»قبال بيان شد که 

 خوب قرار چه) قرار هرگونه مورد در را «وعد» اما برند؛می کار به «ناخوشایند و تهدیدآميز وعده» مورد در فقط را «وعيد» کلمه

 هم ،(17/هود مَوْعِدُهُ؛ فَالنَّارُ :مثال( )مالقات محل وعده، مكان) مكان اسم معناي به هم ،«موعد» کلمه. برندمی کار به( بد چه و

( دیدار وعده،) مصدر معناي بهگاه  و آید،می( 81/هود الصُّبْح؛ مَوْعِدَهُمُ إِنَّ: مثال( )مالقات قرار وعده، زمان) زمان اسم معناي به

 .رودمی کار به هم

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-43 282 جلسه

 حدیث

اي گوید: شخصی آمد خدمت امام صادق ع و گفت: پدرم و مادرم فدایتان یا ابن رسول اهلل! مرا موعظه( ابان أحمر می1

 بياموزید! فرمودند:

 شده، پس این چنين دغدغه رزق و روزي چرا؟دارِ رزق و روزي اگر خداوند تبارك و تعالی عهده

 و اگر روزي قسمت شده است، پس حرص چرا؟

 و اگر حساب حق است پس جمع کردن چرا؟

 حوصلگی چرا؟و اگر ثواب و پاداش از جانب خداست، پس تنبلی و بی

کند[ پس ایش را پر میو اگر جایگزین دادن از جانب خداوند عز و جل حق است ]= که اگر در راه خدا انفاق کنيد او ج

 بخل چرا؟

 و اگر عقوبت از جانب خداوند عز و جل آتش جهنم است، پس معصيت چرا؟

 و اگر مرگ حق است، پس شادمانی و دلخوشی ]به دنيا[ چرا؟

 اگر عرضه بر خداوند عز و جل حق است، پس مکر و حیله چرا؟و 

 و اگر شيطان دشمن است، پس غفلت چرا؟

 حق است، پس عُجب و غرور چرا؟و اگر عبور از صراط 

http://yekaye.ir/al-hegr-15-43/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-43/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-43/
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 و اگر هر چيزي به قضا و قدر است، پس غم و غصه چرا؟

 و اگر دنيا فانی است، پس اطمينان به آن چرا؟

 361ص البصائر، مختصر؛ 7ص ،(للصدوق) األمالی

 زِیَادٍ  بْنُ مُحَمَّدُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الصُّهْبَانِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ َحدَّثَنَا قَالَ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَِحمَهُ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ  یَا أُمِّی وَ  أَنْتَ بِأَبِی لَهُ: فَقَالَ َرجُلٌ إِلَيْهِ جَاءَ أَنَّهُ ع مَُحمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ الْأَحْمَرُ أَبَانٌ حَدَّثَنِی قَالَ الْأَزْدِيُّ

 مَوْعِظَةً! عَلِّمْنِی

 ذَا؟ لِمَا فَاهْتِمَامُكَ بِالرِّزْقِ تَكَفَّلَ قَدْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ کَانَ إِنْ ع فَقَالَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْحِرْصُ مَقْسُوماً الرِّزْقُ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْجَمْعُ حَقّاً الْحِسَابُ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْكَسَلُ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابُ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْبُخْلُ حَقّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الْخَلَفُ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْمَعْصِيَةُ النَّارَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةُ کَانَتِ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْفَرَحُ حَقّاً الْمَوْتُ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْمَكْرُ حَقّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى الْعَرْضُ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْغَفْلَةُ عَدُوّاً الشَّيْطَانُ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْعُجْبُ حَقّاً الصِّرَاطِ عَلَى الْمَمَرُّ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا فَالْحُزْنُ قَدَرٍ وَ بِقَضَاءٍ ءٍشَیْ کُلُّ کَانَ إِنْ وَ

 ذَا؟ لِمَا إِلَيْهَا فَالطُّمَأْنِينَةُ فَانِيَةً الدُّنْيَا کَانَتِ إِنْ وَ

 

 «و آنان را محشور کردیم و و از آنان احدي را به حال خود نگذاشتيم»عباس نقل شده است که هنگامی که آیه ( از ابن2

سلمه بردند. وقت اذان ( بر رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم نازل شد، ایشان از حال رفتند و وي را به حجره ام47)کهف/

 اصحاب منتظر بيرون آمدن ایشان بودند اما نيامدند. پرسيدند رسول اهلل ص را چه شده است؟

 بيرون آمدند و بر منبر رفتند و فرمودند: سلمه گفت: همانا پيامبر خدا گرفتار است. مدتی بعد ایشانام

 شوید همان گونه که آفریده شدید: پابرهنه و عریان؛ اي مردم! همانا شما در روز قيامت محشور می

 ؛«م: و آنان را محشور کردیم و از آنان احدي را به حال خود نگذاشتيأَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ»سپس قرائت فرمود: 

: همان گونه که ابتداي آفرینش آغاز نمودیم، فاعِلِينَ کُنَّا إِنَّا عَلَيْنا وَعْداً نُعِيدُهُ خَلْقٍ أَوَّلَ بَدَأْنا کَما» سپس قرائت فرمود:

 (104)انبياء/ «اي است برعهده ما، که حتما انجام دهنده آنيم.گردانميش؛ وعدهبرمی

 266ص ،3ج الثقلين، نور تفسير
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: آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول على اآلیة هذه نزلت لما: قال عباس ابن الى باسناده الدوریستی محمد بن جعفر کتاب فی

 فاجتمع یخرج، فلم الصلوة وقت أصحابه فانتظره سلمة، أم حجرة الى حمل و عليه غشی أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ

 انكم الناس ایها: فقال المنبر فرقى ذلك بعد خرج ثم مشغول، عنكم اهلل نبی ان: سلمة أم قالت اهلل؟ لنبی ما: فقالوا المسلمون

 خَلْقٍ  أَوَّلَ بَدَأْنا کَما» قرأ ثم «أَحَداً مِنْهُمْ نُغادِرْ  فَلَمْ حَشَرْناهُمْ وَ »: أصحابه على قرأ ثم عراة، حفاة خلقتم کما القيمة یوم تحشرون

 1.«فاعِلِينَ کُنَّا إِنَّا عَلَيْنا وَعْداً نُعِيدُهُ

 

از جمله اینكه  2پرسند که فرازهایی از آن قبال گذشت.رسد و سواالتی از ایشان می( زندیقی خدمت امام صادق ع می3

 پرسد:می

 شوند؟آیا به صورت صفوف ]بر خداوند[ عرضه می

 اند...زمينفرمودند: بله! در آن روز صد و بيست هزار صف در گستره 

 350ص ،2ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج

 ... قَال أَنَّهُ کَثِيرَةٍ مَسَائِلَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ الَّذِي الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ وَ

 3الْأَرْضِ ... عَرْضِ فِی صَفٍّ أَلْفِ مِائَةُ وَ عِشْرُونَ یَوْمَئِذٍ هُمْ نَعَمْ ع قَالَ صُفُوفاً؟ فَيُعْرَضُونَ أَ قَالَ

                                                      
 :است شده روايت مضمون اين شبیه هم 732ص ،6ج البیان، مجمع . در 1

 ص فقال بعض من بعضهم يستحي ما أ اهلل رسول يا عائشة فقالت غرال عراة حفاة القیامة يوم قبورهم من الناس يحشر قال أنه ص النبي عن روي

 يُغْنِیه شَأْنٌ يَوْمَئِذٍ مِنْهُمْ امْرِئٍ لِكُلِّ

 نقل عبارت از قبل دقیقا كه عباراتي مثال. باشد قیامت مواقف از مختلف موقف دو به ناظر شايد و است اين مقابل نقطه در احاديث از برخي اما

 :است چنین آمده احتجاج در 3حديث در شده

 جَدَّدَ  أَبْدَاَنُهمْ أَحْیَا الَّذِي إِنَّ ع قَالَ بَلِیَتْ؟ َقدْ وَ بِالْأَكْفَانِ لَهُمْ أَنَّى قَالَ أَكْفَانِهِمْ فِي يُحْشَرُونَ بَلْ ع قَالَ عُرَاة  الْقِیَامَةِ يَوْمَ يُحْشَرُونَ النَّاسِ عَنِ فَأَخْبِرْنِي قَالَ

 .عِنْدِه مِنْ يَشَاءُ بِمَا عَوْرَتَهُ اللَّهُ يَسْتُرُ ع قَالَ كَفَنٍ؟ بِلَا مَاتَ فَمَنْ قَالَ أَكْفَانَهُمْ
 :زير گذشت فرازهاي ديگري از اين پرسش و پاسخ در جلسات.  2

 /naml/-an-27-67http://yekaye.ir 1، حديث42چلسه

 araf-http://yekaye.ir/al-007-008/ 5نوشت، پي86جلسه

 dukhan-http://yekaye.ir/ad-044-38/ 2، حديث137جلسه

 seen-http://yekaye.ir/ya-036-79/ 2، حديث170جلسه

 furqan-kaye.ir/alhttp://ye-025-48/ 3، حديث203جلسه

 qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-40/ 2، حديث398جلسه

 qalam-http://yekaye.ir/al-68-15/ 2نوشت، پي481جلسه 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-19 4، حديث600جلسه
اند. فرازهايي از آن قبال گذشت. اي از جانب كسي مطرح شده و امام علي ع به او پاسخ دادهشبهه 250و 245ص ،1ج ،(للطبرسي) . در اإلحتجاج 3

 در فرازي آمده است:

http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-38/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-48/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-40/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-15/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-19/
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 تدبر

 «صَفًّا رَبِّكَ عَلى عُرِضُوا وَ( »1

 شوند، چيست؟به صف( عرضه می« )= صفّاً»مقصود از اینكه 

 (732، ص6البيان، جگيرند. )مجمعالف. هر گروهی در یك صف قرار می

 (732، ص6البيان، جشوند. )مجمعب. انسانها در صفوف پياپی محشور می

 (732، ص6البيان، جگيرند که از همدیگر محجوب نمانند. )مجمعنها در یك صف قرار میج. همگی انسا

هاي دنيوي مانند برتري به نَسَب و مال شوند به نحوي که هيچيك از برتريد. همگی در صف واحدي بر خدا عرضه می

 (322ص ،13ج شود. )الميزان،رده، و ... دیده نمیو مقام بينشان در کار نخواهد بود؛ و تمایزاتی مانند فقير و ثروتمند، ارباب و ب

بندي کامال شوند و احدي فروگذار نخواهد شد، با این حال نظم و دستهه. در حالی که همگان در قيامت محشور می

 مشخصی هست و در آن وضعيت، صفوف همگان کامال مشخص است.

 و. ...

 

 «صَفًّا رَبِّكَ عَلى عُرِضُوا وَ( »2

بر »و یا الاقل نفرمود « علينا: بر ما»و چرا به سياق آیات قبل نفرمود « شوندبر پروردگار تو عرضه می» چرا فرمود

 ؟«پروردگارشان

                                                      
 هُوَ؟ قال... مَا وَ ع لَهُ فَقَالَ دِينِكُمْ فِي لَدَخَلْتُ التَّنَاقُضِ  وَ الِاخْتِلَافِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مَا لَا لَوْ لَهُ قَالَ وَ ع عَلِيٍّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى الزَّنَادِقَةِ بَعْضُ جَاءَ

 فَمَرَّة  «فُرادى جِئْتُمُونا لَقَدْ  وَ » «رَبِّكَ آياتِ بَعْضُ يَأْتِيَ  أَوْ رَبُّكَ يَأْتِيَ...  أَنْ إِلَّا رُونَيَنْظُ  هَلْ  وَ» «صَفًّا صَفًّا الْمَلَكُ وَ رَبُّكَ جاءَ وَ» يَقُولُ أَجِدُهُ  قال: وَ

 ...يَجِیئُونَهُ مَرَّة  وَ يَجِیئُهُمْ

 رَبِّكَ آياتِ بَعْضُ  يَأْتِيَ أَوْ...  الْمَالئِكَةُ تَأْتِیَهُمُ أَنْ إِلَّا يَنْظُرُونَ هَلْ قَوْلُهُ وَ فُرادى جِئْتُمُونا لَقَدْ وَ قَوْلُهُ  وَ  صَفًّا صَفًّا الْمَلَكُ وَ رَبُّكَ جاءَ  وَ قَوْلُهُ  أَمَّا قال ع: وَ 

 بِكَلَامِ  تَأْوِيلُهُ يُشْبِهُ  لَا وَ تَنْزِيلِهِ  غَیْرِ عَلَى تَأْوِيلُهُ يَكُونُ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ كِتَابِ مِنْ وَ ءٍشَيْ كُلِّ رَبُّ فَإِنَّهُ  خَلْقِهِ كَجِیئَةِ ذِكْرُهُ جَلَّ  جِیِئَتُهُ  لَیْسَتْ وَ حَقٌّ  كُلُّهُ فَذَلِكَ

 فَذَهَابُهُ رَبِّي إِلى ذاهِبٌ إِنِّي -قَالَ حَیْثُ ع إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ حِكَايَةُ هُوَ وَ تَعَالَى اللَّهُ شَاءَ إِنْ بِهِ تَكْتَفِي لِذَلِكَ بِمِثَالٍ سَأُنَبِّئُكَ وَ الْبِشْرِ فِعْلِ لَا وَ الْبَشَرِ

 شَدِيدٌ بَأْسٌ فِیهِ الْحَدِيدَ أَنْزَلْنَا وَ قَالَ وَ واجٍأَزْ ثَمانِیَةَ الْأَنْعامِ مِنَ لَكُمْ أَنْزَلَ وَ -قَالَ وَ تَنْزِيلِهِ  غَیْرُ تَأْوِيلَهُ أَنَّ تَرَى لَا أَ اجْتِهَادِهِ وَ عِبَادَتِهِ فِي إِلَیْهِ تَوَجُّهُهُ رَبِّهِ إِلَى

 هَلْ قَوْلِهِ مَعْنَى وَ لِظَاهِرِهِ مُضَادٌّ بَاطِنُهُ الْقَوْلِ هَذَا فِي التَّأْوِيلُ وَ الْجَاحِدِينَ أَيِ الْعابِدِينَ أَوَّلُ فَأَنَا وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ كانَ إِنْ قَوْلُهُ كَذَلِكَ وَ إِيَّاهُ خَلْقُهُ ذَلِكَ فَإِنْزَالُهُ

 الْمَالئِكَةُ  تَأْتِیَهُمُ أَنْ إِلَّا الْمُشْرِكُونَ وَ الْمُنَافِقُونَ يَنْتَظِرُ هَلْ ص مُحَمَّدا  نَبِیَّنَا خَاطَبَ فَإِنَّمَا رَبِّكَ آياتِ بَعْضُ يَأْتِيَ أَوْ رَبُّكَ يَأْتِيَ أَوْ الْمَالئِكَةُ  تَأْتِیَهُمُ أَنْ إِلَّا يَنْظُرُونَ

 قَالَ  وَ الْخَالِیَةَ الْقُرُونَ وَ السَّالِفَةَ الْأُمَمَ عَذَّبَ كَمَا الدُّنْیَا دَارِ فِي الْعَذَابُ هِيَ الْآيَاتُ وَ رَبِّكَ أَمْرَ بِذَلِكَ يَعْنِي رَبِّكَ آياتِ بَْعضُ يَأِْتيَ أَوْ رَبُّكَ يَأْتِيَ أَوْ فَیُعَايِنُونَهُمْ

 فَسَمَّى يُؤْفَكُونَ أَنَّى اللَّهُ  لَعَنَهُمُ أَيْ يُؤْفَكُونَ أَنَّى اللَّهُ قاتَلَهُمُ قَالَ وَ إِتْیَانا  فَسَمَّاهُ  الْقُرُونِ مِنَ يَهْلِكُ مَا بِذَلِكَ  يَعْنِي أَطْرافِها مِنْ نَنْقُصُها الْأَرْضَ نَأْتِي أَنَّا يَرَوْا لَمْ وَ أَ

 النَّبِيِّ فِعْلَ فَسَمَّى -رَمى اللَّهَ لكِنَّ  وَ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ ما وَ قَتَلَهُمْ اللَّهَ لكِنَّ وَ تَقْتُلُوهُمْ فَلَمْ قَالَ وَ الْإِنْسَانُ لُعِنَ أَيْ أَكْفَرَهُ ما الْإِنْسانُ قُتِلَ قَالَ كَذَلِكَ وَ قِتَال ا اللَّعْنَةَ

 ...تَنْزِيلِهِ  غَیْرَ عَلَى تَأْوِيلَهُ تَرَى لَا أَ لَهُ فِعْل ا ص
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الف. نشان دهد که این عرضه شدن بر پروردگارشان هيچ کرامت و شَرَفی براي آنان ندارد، برخالف آن مواردي که وقتی 

 إِنَّهُمْ »یا  (8)بينة/ «عَدْنٍ  جَنَّاتُ رَبِّهِمْ عِنْدَ جَزاؤُهُمْ»آورد، مثال: می« ربهم»ره کند تعبير آميز آنان اشاخواهد به وضعيت احتراممی

 (322ص ،13ج ( و ... )الميزان،29)هود/ «رَبِّهِمْ ماُلقُوا

ترین مرتبه اعمال ناظر به باال« ربك»ب. با توجه به اینكه مقام پيامبر خاتم ص باالترین مقام در ماسوي اهلل است، تعبير 

بسا آوردن این تعبير براي اشاره به این است که این عرضع انسانها بر خداوند در باالترین مرتبه ممكن ربوبيت الهی است، و چه

( 5)تدبر 355و جلسه /.alaq-ir/alhttp://yekaye-96-3 (ج-1تدبر) 352جلسهرخ می دهد. )براي توضيح بيشتر این مطلب، به 

8-96-alaq-http://yekaye.ir/al/  :یَحْشُرُهُمْ  هُوَ  رَبَّكَ إِنَّ وَ»مراجعه کنيد.( چنانكه چنين تعبيري در موارد دیگر هم سابقه دارد »

 ( /hegr-http://yekaye.ir/al-15-25ج -3، تدبر 263( )توضيح در جلسه25)حجر/

 ج. ...

 

 «رَبِّكَ عَلى عُرِضُوا وَ( »3

دهد که این حشر و احضار ، آن هم با فعل مجهول( استفاده کرد، نشان می«عرضه شدن»)کلمه « عُرِضَ علی»اینكه از تعبير 

ون ميل و اراده خود افراد است؛ واقعيتی است که انسانها بخواهند یا نخواهند برایشان رخ خواهد همگان در قيامت، بناچار و بد

 (322ص ،13ج داد. )الميزان،

 تاملی با خویش

اش راه خواهد یافت؟ اي در زندگیاگر کسی عرضه در محضر خدا را جدي بگيرد، آیا کوچكترین غل و غش و فریبكاري

 (؟1)حدیث

 انجام هيچ گناهی خواهد داشت؟آیا جرات بر 

 آیا ما این عرضه شدن را باور داریم؟

 

 «مَوْعِداً لَكُمْ نَجْعَلَ أَلَّنْ زَعَمْتُمْ بَلْ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقْناکُمْ کَما جِئْتُمُونا لَقَدْ ( »4

 شویم:در قيامت محشور میرویم و همان طور که ابتدا ما را آفریدند و وارد دنيا ساختند، همان طور هم نزد خدا می

پوشاندیم ویا با آن ظاهرسازي هایمان را میآمد و عاري از هر لباسی که در دنيا بدياي که به کارمان میپابرهنه از هر وسيله

 ( 2می کردیم؛ )حدیث

ها را مهم ها و روابطی که در دنيا آنهاي اعتباري دنيا، و همه وابستگیو دستمان خالی خواهد بود از همه مالكيت

 الَّذینَ شُفَعاءَکُمُ مَعَكُمْ نَرى ما وَ ُظهُورِکُمْ وَراءَ خَوَّلْناکُمْ ما تَرَکْتُمْ  وَ مَرَّةٍ  أَوَّلَ خَلَقْناکُمْ کَما فُرادى جِئْتُمُونا لَقَدْ وَ»شمردیم: می

 را شما که گونه همان ایدآمده ما سويتنها  که تحقيقبه :تَزْعُمُون کُنْتُمْ ما كُمْعَنْ ضَلَّ وَ بَيْنَكُمْ  تَقَطَّعَ لَقَدْ شُرَکاءُ فيكُمْ أَنَّهُمْ زَعَمْتُمْ

 شریكان را آنها که را شفيعانتان و ،تان رها کردیدسر پشت بودیم واگذار کرده شما به که را آنچه و آفریدیم؛ بار اول نخستين

http://yekaye.ir/al-alaq-96-3/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-3/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-3/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-8/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-8/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-8/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
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]به عنوان عوامل موثر در  که را آنچه و گردید گسسته شما پيوندهاى یقين به! بينيمنمى شما همراه پنداشتيدمى خود]امور[  در

 (94)انعام/ «از شما گم شد پنداشتيد،زندگی[ می

 مان.تنهاي تنهاي تنها! خودمانيم و عمل

 ایم؟!گاهی خود را آماده کردهآیا براي چنين وعده

 

 «مَوْعِداً لَكُمْ نَجْعَلَ أَلَّنْ زَعَمْتُمْ بَلْ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقْناکُمْ  کَما جِئْتُمُونا لَقَدْ( »5

  «ندهيم قرار موعدي شما براي هرگز که پنداشتيدمی»ي چرا براي عطف جمله

 ،«آفریدیم بار اول نخستين را شما که گونه همان ایدآمده ما سوي که تحقيقبه» يبه جمله

 استفاده کرد؟ « بلكه»از تعبير 

گوید؛ اما بالفاصله آن را کنار است؛ یعنی در جایی که متكلم مطلبی را در ابتدا می« اضراب»اصطالحاً براي « بلكه»)کلمه 

 در واقع، سوال این است که چه اضرابی در اینجا رخ داده است؟(«. گویدگذارد و مطلب جدیدي به جاي آن میمی

کردید خود مشغول کرده بود، بلكه گمان میالف. تقدیر کالم این است که شما در حالی نزد ما آمدید که دنيا شما را به 

 گاهی که به حساب شما رسيدگی شود، در کار نخواهد بود.که هيچگاه چنين وعده

تاثير نبود؛ ليكن سبب به تعبير دیگر، اگرچه مشغول شدن شما به دنيا و ارتكاب گناهان در اینكه یاد ما را فراموش کنيد بی

گاهی در کار نخواهد بود؛ یعنی، فراموشی آخرت علت اصلی رها کردن کردید که وعدهن میمهمتري در کار بود و آن اینكه گما

 یَوْمَ  نَسُوا بِما شَدِیدٌ عَذابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ یَضِلُّونَ الَّذِینَ إِنَّ»راه خدا و انجام گناهان بود، چنانكه در جاي دیگر فرمود 

 «روند، عذاب شدیدي دارند به خاطر اینكه روز حساب را فراموش کردندخدا به گمراهی میالْحِسابِ: همانا کسانی که از راه 

 (323ص ،13ج )الميزان، .(26)ص/

 ؛ )الميزان،...«خبر بودیم و ما بی»تراشند که مثال اي است که آنان در عرصه قيامت میبسا این در پاسخ به بهانهب. چه

 ( 323ص ،13ج

؛ آنگاه در آن موقف، اینها که با بار سنگين گناهان حاضر «آیيدهمه شما نزد ما می»فرماید خدا می یعنی در عبارت نخست،

هایی از این دست؛ و خداوند با عبارت اخير دانستيم چنين وضعيتی هست و سایر بهانهآورند که ما نمیاند بهانه میشده

 گاهی در کار نخواهد بود.پنداشتيد که وعدهکه می فرماید: چنين نيست، بلكه ریشه همه کارهایتان این استمی

 ج. ...

 

 «مَوْعِداً لَكُمْ نَجْعَلَ أَلَّنْ زَعَمْتُمْ( »6

 «. ندهيم قرار موعدي شما براي هرگز که پنداشتيدمی»فرماید خداوند می

 ؟«پنداشتندمی»چرا آنان چنين 
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تُرْجَعُونَ: آیا چنين حساب کردید که شما را بيهوده  ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً ناکُمْخَلَقْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ»الف. این تعبير شبيه آیه 

ناشی از دلبستگی آنان به دنياست که موجب « پندار»باشد؛ و این می (115)مؤمنون/ «گردید؟آفریدیم و شما نزد ما باز نمی

اي بوده که در این پندار، نه پنداري ناشی از فكر و تامل، بلكه گمانهکنند که این دنيا باقی است؛ در واقع، « گمان»گردیده که 

اعتنایی نسبت به خداوند اي که در پيش گرفته بودند، بر ذهن آنان حكمفرما گردیده، و در مجموع ناشی از بیاثر نحوه زندگی

کردید که تَعْمَلُونَ: وليكن گمان می مِمَّا کَثِيراً یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ لكِنْ وَ»فرماید: هشدارهاي او بوده است، شبيه این آیه که می

 (323ص ،13ج )الميزان، (22)فصلت/« داندخداوند بسياري از آنچه را که انجام می دهيد نمی

 شناسینکته تخصصی معرفت

کوشد باورهایش را با آن میگيرد و خواهد ذهن و فكرش سمت و سوي آن را به خود میوقتی انسان چيزي را دلش می

کوشد آن را توجيه کند. از این روست که از ما هماهنگ سازد. به تعبير دیگر، انسان هر کاري که بخواهد انجام دهد، ابتدا می

اند تنها و تنها تسليم خداوندي باشيم که حق محض است و تسليم او بودن، هيچگاه ما را به توجيه یك امر غيرواقعی خواسته

 اهد کشاند.نخو

 تاملی فلسفی با استمداد از کالم معصوم ع

اید ممكن است گمان شود که این خدایی که شما براي خود باور دارید، نيز ناشی از توجيهی است که براي خودتان کرده

 و اقتضاي آزاداندیشی این است که تسليم همين خدا هم نشوید!

اي باشد که در مفهومی که خداي ما، تنها در حد یك امر ذهنی پاسخش این است که این اشكال در صورتی وارد است

هر »متوقف شود؛ و باور به چنين خدایی بصراحت در کالم ائمه اسالم نفی شده است، چنانكه از امام باقر ع روایت شده است 

بسا مورچه کوچك هم هگردد، و چکنيد، ساخته شماست و به شما برمیترین معنا متمایز میتان به دقيقچيزي که با ذهن

  1(257-256ص ،9ج الرسول، آل أخبار شرح فی العقول )مرآة« پندارد که خداوند متعال دو شاخك داردمی

گویيم، یعنی اذعان می« اهلل اکبر»شناسيم کسی است که در آغاز و پایان هر گفتگو با وي )یعنی در نماز( خدایی که ما می

یابيم، نه با وصف، یعنی او را ابتدا حضوراً می 2(118ص ،1ج الكافی،)« ن است که وصف شودخداوند بزرگتر از آ»کنيم که می

 صِفَتِهِ  قَبْلَ الشَّاهِدِ  عَيْنِ مَعْرِفَةَ چرا که او حاضر است، نه غایب، و شناخت کسی که در محضر اویيم قبل از توصيف اوست )إِنَّ

اگر بگویيم او فوق »ماند که ( و از این رو، جایی براي این توهم نمی327ص العقول، : تحفهعَيْنِ قَبْلَ الْغَائِبِ صِفَةِ مَعْرِفَةَ وَ

 «.ایموصف ماست، شناختنی بودن او )و در نتيجه، ایمان به او( را انكار کرده

                                                      
 مخلوق معانیه أدق في بأوهامكم میزتموه كلما: قال حیث المعنى هذا إلى إشارة السالم علیه الباقر علي بن محمد جعفر أبي اإلمام كالم في و.  1

 حال هكذا و بهما، يتصف ال لمن نقصان عدمهما أن يتوهم و كمالها ذلك فإن زبانیتین تعالى هلل أن تتوهم الصغار النمل لعل و إلیكم مردود مثلكم مصنوع

 .سالمه و علیه اهلل صلوات كالمه انتهى به، تعالى اهلل يصفون فیما العقالء
 َأكْبَرُ  اللَّهُ فَقُلْتُ أَكْبَرُ اللَّهُ ءٍشَيْ أَيُّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ عُمَیْرٍ بْنِ جُمَیْعِ َعنْ عُبَیْدٍ بْنِ مَرْوَكِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ . مُحَمَّدُ 2

 .يُوصَفَ أَنْ مِنْ  أَكْبَرُ اللَّهُ قَالَ هُوَ  مَا وَ فَقُلْتُ مِنْهُ  أَكْبَرَ فَیَكُونُ ءٌشَيْ  ثَمَّ كَانَ وَ فَقَالَ ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ



329 

 یابيم، حق محض و حقيقت مطلق است، فراتر از هرچه در ذهن خودپس خدایی که خود را همواره در پيشگاه او می

یك خداپرست حقيقی هر جا که بفهمد که چيزي برخالف حق و حقيقت است، آن چيز دیگر برایش کمترین ارزشی  بسازیم؛ و

 بند بوده باشد.دانسته، بدان پاينخواهد داشت هرچند که تاکنون، چون آن را حقيقت می

يقی بودن است و بس؛ و کسی که تسليم از این روست که اگر نيك بيندیشيم تنها راه آزاداندیشی واقعی تسليم خداي حق

 خدا نيست، همواره براي حفظ ذهنيات نادرست خود دست به توجيه خواهد زد.

 ب. ...

 

 

 صَغیرَة   رُيُغادِ ال الْكِتابِ لِهذَا ما وَيْلَتَنا يا يَقُولُونَ وَ فیهِ مِمَّا مُشْفِقینَ الْمُجْرِمینَ فَتَرَى الْكِتابُ وُضِعَ وَ 49( آيه18( سوره كهف )630

 2/10/1396 أَحَدا رَبُّكَ يَظْلِمُ ال وَ حاضِرا  عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ أَحْصاها اإِلّ  كَبیرَة  ال وَ

 ترجمه

که گویند: اي واي برما ! این چه کتابی بينی از آنچه در آن است، و/درحالی و ]آن[ کتاب نهاده شد، پس مجرمان را هراسان

را فرونگذاشته جز آنكه آن را به شمار آورده است؛ و آنچه کردند حاضر یافتند، و پروردگارت به است، هيچ کوچك و بزرگی 

 کسی ستم نكند.

 نکات ترجمه

 «مُش فِقینَ»

رقت قلب ناشی از تحمل »است؛ که اصل این ماده را « شفق»اسم فاعل از باب افعال از ماده « مُشفِق»قبالً بيان شد که 

دانسته و معتقدند که وقتی « عنایت کردن آميخته با ترس»آن را  به بيان دیگر، اند.قلمداد کرده« رسدتامري که شخص از آن می

شود معناي متعدي می« فی»در آن غلبه دارد )مانند همين آیه( و وقتی با حرف « ترس»شود معناي متعدي می« من»با حرف 

 .تر استدر آن پررنگ« عنایت کردن»

 maaarij-http://yekaye.ir/al-70-27/ 298جلسه

 

 «یُغادِرُ ال»

 و امر آن در اخالل با که است کردنی ترك بویژه اند،دانسته «کردن ترك» معناي به اصل در را «غدر» قبالً بيان شد که ماده

 تداوم بر داللت( مُغَادَرَة یُغادِرُ غادَرَ) رودمی مفاعله باب به ماده این وقتی که باورند این بر برخی. باشد همراه آن در اهمال

 .باشدمی «فروگذاشتن» فارسیِ معادل و کندمی اهمال و ترك

47-18-kahf-http://yekaye.ir/al/  

 

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-27/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-47/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-47/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-47/
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 «أَح صاها»

به معناي « حصا»معرفی کرده و ارتباط کلمه « شمارش به عدد»را « حصی» معناي اصلی مادهبرخی  قبال بيان شد که

برخی هم معناي اصلی این ماده  .کردنداند که آنان براي شمارش از سنگریزه استفاده میسنگریزه با این معنا را در این دانسته

 .انددانسته« ضبط و احاطع علمی کامل به مطلبی»

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-12 593جلسه

 1اختالف قرائت

 حدیث

 گوید:( خالد بن نجيح می1

 . بخوان: گویند و او دهند به را انسان اعمال[ ]نامه کتاب شود، قيامت روز که امام صادق ع فرمود: هنگامی

 داند؟می آن است در که را آنچه آیا: گفتم

 نيست، مگر اینكه عملی و برداشتن و گام گفتن سخن و زدن برهم چشم پس هيچ آورد؛می یادش به خداوندفرمود: همانا 

اي واي برما ! این چه کتابی است، هيچ » :گفتند رواین از و است؛ داده انجام لحظه همان در گویی چنان که آورد، یاد آن را به

 (49)کهف/« کوچك و بزرگی را فرونگذاشته جز آنكه آن را به شمار آورده است

 328، ص2تفسير العياشی، ج

 .بُهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ اقْرَأْعَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى الْإِنْسَانِ کِتَا

 ؟قُلْتُ فَيَعْرِفُ مَا فِيهِ

یا »ءٍ فَعَلَهُ إِلَّا ذَکَرَهُ کَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلِذَلِكَ قَالُوا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یُذَکِّرُهُ فَمَا مِنْ لَحْظَةٍ وَ لَا کَلِمَةٍ وَ لَا نَقْلِ قَدَمٍ وَ لَا شَیْ

 2.«تَنا ما لِهذَا الْكِتابِ ال یُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال کَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاهاوَیْلَ

 

حضرت  3اي نوشتند و از حضرت در مورد جبر و اختيار سوال کردند.( عده اي از اهل اهواز خدمت امام هادي ع نامه2

آورم و سپس ون ابتدا شواهدي از آیات قرآن میفرمایند که اکنپاسخی طوالنی برایشان نوشتند و بعد از توضيحات کافی، می

 زنم که بهتر معلوم شود:چند مثال می

                                                      
 (188، ص7بالنصب )البحر المحیط في التفسیر، ج« الْكِتابَ »مبنیا للفاعل « وَ وَضَعَ»قرأ زيد بن عليّ  وَ وُضِعَ الْكِتابُ و.  1

 در همین مضمون است. 328 و 284ص ،2ج العیاشي، . همچنین اين روايت در تفسیر 2

 تِلْكَ فَعَلَهُ  كَأَنَّهُ  حَتَّى عَلَیْهِ كُتِبَ مَا وَ عَمِلَ مَا جَمِیعَ  الْعَبْدُ  يَذَّكَّرُ  قَالَ  «الْیَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفى كِتابَكَ اقْرَأْ» قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ نَجِیحٍ  بْنِ  خَالِدِ عَنْ

 .«أَحْصاها إِلَّا كَبِیرَة  ال وَ صَغِیرَة  يُغادِرُ ال الْكِتابِ لِهذَا ما وَيْلَتَنا يا» قَوْلُهُ فَلِذَلِكَ السَّاعَةَ
 فرازهايي از اين روايت در .  3

  dukhan-http://yekaye.ir/ad-044-39/  4، حديث138جلسه 

  nisa-http://yekaye.ir/an-004-100/  1، حديث184و جلسه 

http://yekaye.ir/al-kahf-18-12/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-12/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-12/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-39/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-100/
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پندارد خداوند عز و جل بندگان را بر معصيت مجبور ساخته و در عين اما در مورد جبر، این سخن کسی است که می

دانسته و سخن او را تكذیب کرده  کند! و کسی که چنين بگوید خداوند را ظالمحال آنان را به خاطر معصيتشان عقوبت می

آن به سبب آنچه به »( و نيز این فرموده خداوند عز و جل را که 49)کهف/« و پروردگارت به کسی ظلم نكند»است که فرموده 

( به عالوه آیات فراوان دیگري مانند این؛ 10)حج/« کننده به بندگان نيست.دست خود از پيش فرستادي و قطعا خداوند ظلم

که گمان کند که در انجام معصيت مجبور است، گناهش را به خداوند حواله داده و او را ظالم قلمداد کرده؛ و کسی که پس هر

 خدا را ظالم قلمداد کند کتاب خدا را تكذیب کرده، و کسی که کتاب اهلل را تكذیب کند کافر است به اجماع همه امت؛ ...

 461ص ل،تحف العقو؛ 451، ص2اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

 :أَلُوهُ عَنِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیضمِمَّا أَجَابَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَى أَهْلِ الْأَهْوَازِ حِينَ سَ

لْجَبْرُ وَ التَّفْوِیضُ وَ الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ مَثَلًا یُقَرِّبُ الْمَعْنَى لِلطَّالِبِ وَ أَنَا أَضْرِبُ لِكُلِّ بَابٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ وَ هِیَ ا...

  ،لَّهِ الْعِصْمَةُ وَ التَّوْفِيقُي الْأَلْبَابِ وَ بِالوَ یُسَهِّلُ لَهُ الْبَحْثَ مِنْ شَرْحِهِ وَ یَشْهَدُ بِهِ الْقُرْآنُ بِمُحْكَمِ آیَاتِهِ وَ یُحَقِّقُ تَصْدِیقَهُ عِنْدَ ذَوِ 

 عَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا وَ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَقَدْ ثُمَّ قَالَ ع فَأَمَّا الْجَبْرُ فَهُوَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَبَرَ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِی وَ

مَعَ « لِلْعَبِيدِ  ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ »وَ قَوْلَهُ جَلَّ ذِکْرُهُ « وَ ال یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً » رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُظَلَّمَ اللَّهَ وَ کَذَّبَهُ وَ 

مَ رَبَّهُ فَقَدْ مَهُ فِی عَظَمَتِهِ لَهُ وَ مَْن ظَلَّبِذَنْبِهِ عَلَى اللَّهِ وَ ظَلَّحَالَ آيٍ کَثِيرَةٍ فِی مِثْلِ هَذَا فَمَْن َزعَمَ أَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْمَعَاصِی فَقَدْ أَ

 1... فَالْمَثَلُ الْمَضْرُوبُ فِی ذَلِك ؛کَذَّبَ کِتَابَهُ وَ مَنْ کَذَّبَ کِتَابَهُ لَزِمَهُ الْكُفْرُ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ 

 

از جمله اینكه  2پرسند که فرازهایی از آن قبال گذشت.د و سواالتی از ایشان میرس( زندیقی خدمت امام صادق ع می3

 پرسد: آیا خالیق را براي رحمت آفرید یا براي عذاب؟می

                                                      
  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-10 3، حديث315و جلسه 

 گذشت. /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-36 3، حديث526و جلسه 

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-10گذشت:  3حديث 315در جلسه العقول،. اين حديث با تفصیل بیشتر، و البته با مبنا قرار دادن متن تحف 1
 :فرازهاي ديگري از اين پرسش و پاسخ در جلسات زير گذشت.  2

 /naml/-an-27-67http://yekaye.ir 1، حديث42چلسه

 araf-http://yekaye.ir/al-007-008/ 5نوشت، پي86جلسه

 dukhan-http://yekaye.ir/ad-044-38/ 2، حديث137جلسه

 seen-http://yekaye.ir/ya-036-79/ 2، حديث170جلسه

 furqan-http://yekaye.ir/al-025-48/ 3، حديث203جلسه

 qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-40/ 2، حديث398جلسه

 qalam-http://yekaye.ir/al-68-15/ 2نوشت، پي481جلسه 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-19 4، حديث600جلسه

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-48 3، حديث629جلسه

http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-36/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-36/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-36/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-10/
http://yekaye.ir/67-27-an-naml/
http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/ad-dukhan-044-38/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-48/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-40/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-15/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-48/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-48/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-48/
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و در علمش قبل از اینكه آنان را بيافریند چنين بود که برخی از آنان با اعمال زشت خویش و  فرمود: براي رحمت؛ ليكن

 نرفتن و انكار وي، به جانب عذابش رهسپار خواهند شد.به خاطر زیر بار حق 

کند و چنين کسی به خاطر انكارش مستوجب عذاب شده، اما چرا کسی که کند عذاب میگفت: کسی که او را انكار می

 کند؟شناسد عذاب میموحد است و او را می

کسی را که به الوهيت وي اعتراف دارد عذابش  سازد؛ امافرمود: کسی را که منكر الوهيتش شود به عذاب ابدي گرفتار می

و پروردگارت »آورد به خاطر این است که وي را در مورد آنچه بر او واجب کرده بود، معصيت کرده است؛ سپس او را بيرون می

 (49)کهف/« به احدي ظلم نكند

 349، ص2اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

 :بَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ کَثِيرَةوَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِي سَأَلَ أَ

یَّاهُمْ أَنَّ قَوْماً مِنْهُمْ یَصِيرُونَ إِلَى قَالَ فَخَلَقَ الْخَلْقَ لِلرَّحْمَةِ أَمْ لِلْعَذَابِ؟ قَالَ خَلَقَهُمْ لِلرَّحْمَةِ وَ کَانَ فِی عِلْمِهِ قَبْلَ خَلْقِهِ إِ... 

 دِیَّةِ وَ جَحْدِهِمْ بِهِعَذَابِهِ بِأَعْمَالِهِمُ الرَّ

 ؟قَالَ یُعَذِّبُ مَنْ أَنْكَرَ فَاسْتَوْجَبَ عَذَابَهُ بِإِنْكَارِهِ فَبِمَ یُعَذِّبُ مَنْ وَحَّدَهُ وَ عَرَفَهُ

وَ ال یَظْلِمُ »صِيَتِهِ إِیَّاهُ فِيمَا فَرَضَ عَلَيْهِ ثُمَّ یَخْرُجُ قَالَ یُعَذِّبُ الْمُنْكِرَ لِإِلَهِيَّتِهِ عَذَابَ الْأَبَدِ وَ یُعَذِّبُ الْمُقِرَّ بِهِ عَذَابَ عُقُوبَةٍ لِمَعْ

 «رَبُّكَ أَحَداً

 

( از امام صادق ع روایتی طوالنی درباره احواالت امام سجاد ع در ماه رمضان نقل شده است. شروع این روایت چنين 4

 است:

کرد و اگر بود که هرگز غالمان و کنيزهایش را تنبيه نمیشد امام سجاد ع روالش چنين هنگامی که ماه رمضان وارد می

رسيد همه را جمع کرد که فالنی فالن کار را مرتكب شد. ماه که به آخر میشد فقط ثبت میمیغالم یا کنيزي مرتكب جرمی 

گفت: بله ت هست؟! میات نكردم، یادگفت: فالنی تو چنين و چنان کردي و من هم تنبيهآورد و میها را میکرد و نوشتهمی

ایستاد و می فرمود: صدایتان را بلند کنيد و یا ابن رسول اهلل! و همين طور از تمامشان اقرار می گرفت سپس در ميانشان می

 بگویيد:

اي به شمار آورده، همان گونه که هر کاري را که ما انجام دادیم اي علی بن حسين! خداوند هر آنچه را انجام داده

هيچ کوچك و بزرگی را فرونگذاشته جز ( »29)اقتباس از: جاثيه/« گویدو نزد او کتابی است که به حق سخن می»برشمردي، 

یابی، همان طور که هرچه ما انجام اي را در آن حاضر می( و هرآنچه عمل کرده49)کهف/« آنكه آن را به شمار آورده است

ما درگذر، همان طور که از سلطان عالَم انتظار داري که تو را عفو کند؛ ما  داده بودیم نزد تو حاضر بود؛ پس ما را عفو کن و از

« و پروردگارت به احدي ظلم نكند»را ببخش تا او را بخشنده بيابی در حالی که نسبت به تو رحيم باشد و تو را بيامرزد؛ 

هيچ کوچك و بزرگی از آنچه انجام داده  داد، واي بود که عليه ما به حق گواهی می(، همان گونه که نزد تو نوشته49)کهف/

 بودیم، نبود، مگر اینكه آن را به شمار آورده بود ... 
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 1581، ص4، جع مناقب آل أبی طالب؛ 261-260، ص1القدیمة(، ج -إقبال األعمال )ط 

بَرِيِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَوَیْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى الشَّيْخِ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْ

دُ وَ الْأَمَةُ یَكْتُبُ ا أَمَةً وَ کَانَ إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا یَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ لَ

[ حَتَّى إِذَا کَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ یُعَاقِبْهُ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِمُ الْأَدَبُ ]الْآدَابُ  عِنْدَهُ أَذْنَبَ فُلَانٌ أَذْنَبَتْ فُلَانَةُ یَوْمَ کَذَا کَذَا

نَ رَسُولِ اللَّهِ هَرَ الْكِتَابَ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ فَعَلْتَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَمْ أُؤَدِّبْكَ أَ تَذْکُرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ بَلَى یَا بْدَعَاهُمْ وَ جَمَعَهُمْ حَوْلَهُ ثُمَّ أَظْ 

وَاتَكُمْ وَ قُولُوا یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَيْنِ إِنَّ رَبَّكَ قَدْ حَتَّى یَأْتِیَ عَلَى آخِرِهِ فَيُقَرِّرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ یَقُومُ وَسْطَهُمْ وَ یَقُولُ لَهُمْ ارْفَعُوا أَصْ

الْحَقِّ ال یُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال کَبِيرَةً مِمَّا أَحْصَى عَلَيْكَ کُلَّمَا عَمِلْتَ کَمَا أَحْصَيْتَ عَلَيْنَا کُلَّمَا قَدْ عَمِلْنَا وَ لَدَیْهِ کِتَابٌ یَنْطِقُ عَلَيْكَ بِ

وَ اصْفَحْ کَمَا تَرْجُو ِمنَ الْمَلِيكِ  تَ إِلَّا أَحْصاها َو تَجِدُ کُلَّمَا عَمِلْتَ لَدَیْهِ حَاضِراً کَمَا وَجَدْنَا کُلَّمَا عَمِلْنَا لَدَیْكَ حَاضِراً فَاعْفُأَتَيْ

اً وَ بِكَ رَحِيماً وَ لَكَ غَفُوراً وَ ال یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً کَمَا لَدَیْكَ کِتَابٌ الْعَفْوَ وَ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یَعْفُوَ الْمَلِيكُ عَنْكَ فَاعْفُ عَنَّا تَجِدْهُ عَفُوّ

 2...یَنْطِقُ عَلَيْنَا بِالْحَقِّ ال یُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال کَبِيرَةً مِمَّا أَتَيْنَاهَا إِلَّا أَحْصَيْتَهَا 

 

                                                      
 يَا قَالَ وَ الْكِتَابَ أَظْهَرَ ثُمَّ دَعَاهُمْ لَیْلَةٍ آخِرُ كَانَ إِذَا حَتَّى ذُنُوبَهُمْ غِلْمَانِهِ عَلَى يَكْتُبُ رَمَضَانَ شَهْرُ عَلَیْهِ دَخَلَ إِذَا كَانَ وَ. نقل مناقب مختصر است:  1

 أَحْصَیْتَ كَمَا عَمِلْتَ  مَا عَلَیْكَ أَحْصَى قَدْ رَبُّكَ الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِيَّ يَا قُولُوا وَ أَصْوَاتَكُمْ ارْفَعُوا لَهُمْ يَقُولُ وَ وَسْطَهُمْ فَیَقُومُ َأجْمَعُ فَیُقِرُّونَ ُأؤْذِكَ لَمْ وَ كََذا فَعَلْتَ فُلَانُ

 يَعْفُ  اصْفَحْ وَ فَاعْفُ شَهِیدا  بِاللَّهِ  كَفى وَ ذَرَّةٍ مِثْقالَ يَظْلِمُ ال الَّذِي رَبِّكَ يَدَيْ  بَیْنَ مُقَامِكَ ذُلَّ  فَاذْكُرْ  كَبِیرَة  ال وَ صَغِیرَة  يُغادِرُ ال بِالْحَقِّ  يَنْطِقُ كِتابٌ  لَدَيْهِ وَ عَلَیْنَا

 .يَنُوحُ وَ يَبْكِي وَ لَكُمْ اللَّهُ يَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ ال أَ لْیَصْفَحُوا وَ  لْیَعْفُوا وَ تَعَالَى لِقَوْلِهِ الْمَلِیكُ عَنْكَ
 وَ  حَسِیبا  بِاللَّهِ كَفى وَ الْقِیَامَةِ يَوْمَ بِهَا يَأْتِي وَ خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّةٍ مِثْقالَ يَظْلِمُ لَا الَّذِي الْعَدْلِ الْحَكَمِ رَبِّكَ يَدَيْ بَیْنَ مُقَامِكَ ذُلَّ الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِيَّ يَا فَاذْكُرْ.  2

 عَلَى بِذَلِكَ يُنَادِي هُوَ وَ قَالَ رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ لَكُمْ  اللَّهُ يَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ ال أَ لْیَصْفَحُوا وَ لْیَعْفُوا وَ يَقُولُ فَإِنَّهُ يَصْفَحُ وَ الْمَلِیكُ عَنْكَ يَعْفُو اصْفَحْ وَ فَاعْفُ شَهِیدا 

 ظَلَمَنَا عَمَّنْ عَفَوْنَا قَدْ فَنَحْنُ أَنْفُسَنَا ظَلَمْنَا فَقَدْ ظََلمَنَا عَمَّنْ نَعْفُوَ أَنْ  أَمَرْتَنَا إِنَّكَ رَبِّ يَقُولُ  وَ  يَنُوحُ وَ يَبْكِي بَیْنَهُمْ وَاقِفٌ ُهوَ وَ مَعَهُ يُنَادُونَ  هُمْ وَ يُلَقِّنُهُمْ وَ نَفْسِهِ

 وَ  بِفِنَائِكَ أَنَخْنَا قَدْ وَ مَسَاكِینَ وَ[ سَائِل ا] سُؤَّال ا أَتَیْنَاكَ قَدْ وَ أَبْوَابِنَا عَنْ  سَائِل ا نَرُدَّ لَا أَنْ أَمَرْتَنَا وَ الْمَأْمُورِينَ مِنَ وَ مِنَّا بِذَلِكَ أَوْلَى فَإِنَّكَ عَنَّا عْفُفَا أَمَرْتَ كَمَا

 وَ  سُؤَّالِكَ مِنْ كُنْتُ إِذْ فَأَكْرِمْنِي كَرُمْتَ إِلَهِي الْمَأْمُورِينَ مِنَ وَ مِنَّا بِذَلِكَ أَوْلَى فَإِنَّكَ تُخَیِّبْنَا لَا وَ عَلَیْنَا بِذَلِكَ فَامْنُنْ  عَطَاءَكَ وَ مَعْرُوفَكَ وَ نَائِلَكَ نَطْلُبُ بِبَابِكَ

 سَوْءٍ مَلِیكُ فَإِنِّي مَلَكَةٍ سُوءِ مِنْ إِلَیْكُمْ مِنِّي كَانَ مِمَّا وَ عَنِّي عَفَوْتُمْ فَهَلْ عَنْكُمْ عَفَوْتُ قَدْ  فَیَقُولُ عَلَیْهِمْ يُقْبِلُ ثُمَّ كَرِيمُ يَا نَوَالِكَ بِأَهْلِ فَاخْلِطْنِي بِالْمَعْرُوفِ جُدْتَ

 كَمَا الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ اعْفُ اللَّهُمَّ قُولُوا لَهُمْ فَیَقُولُ أَسَأْتَ مَا وَ سَیِّدَنَا يَا عَنْكَ عَفَوْنَا قَدْ ولُونَفَیَقُ مُتَفَضِّلٍ مُحْسِنٍ عَادِلٍ جَوَادٍ كَرِيمٍ لِمَلِیكٍ مَمْلُوكٌ ظَالِمٌ لَئِیمٌ

 عَنِّي لِلْعَفْوِ رَجَاء  رِقَابَكُمْ أَعْتَقْتُ وَ عَنْكُمْ عَفَوْتُ فَقَدْ  اذْهَبُوا الْعَالَمِینَ رَبَّ يَا آمِینَ اللَّهُمَّ فَیَقُولُ ذَلِكَ فَیَقُولُونَ الرِّقِّ مِنَ رِقَابَنَا أَعْتَقَ كَمَا النَّارِ مِنَ أَعْتِقْهُ وَ عَنَّا عَفَا

 شَهْرِ  مِنْ لَیْلَةٍ آخِرِ فِي فِیهَا يُعْتِقُ كَانَ وَ إِلَّا سَنَةٍ مِنْ مَا وَ النَّاسِ أَيْدِي فِي عَمَّا تُغْنِیهِمْ وَ تَصُونُهُمْ بِجَوَائِزَ  أَجَازَهُمْ الْفِطْرِ يَوْمُ كَانَ فَإِذَا فَیُعْتِقُهُمْ رَقَبَتِي عِتْقِ وَ

 قَدِ كُلًّا النَّارِ مِنَ عَتِیقٍ أَلْفِ أَلْفَ سَبْعِینَ الْإِفْطَارِ عِْندَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ لَیْلَةٍ كُلِّ فِي تَعَالَى لِلَّهِ إِنَّ  يَقُولُ كَانَ وَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِلَى رَأْسا  الْعِشْرِينَ بَیْنَ مَا رَمَضَانَ

 فِي مِلْكِي ِفي رِقَابا  أَعْتَقْتُ قَدْ وَ هُاللَّ يَرَانِيَ أَنْ  لَأُحِبُّ إِنِّي وَ جَمِیعِهِ فِي أَعْتَقَ مَا مِثْلَ فِیهَا أَعْتَقَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ  لَیْلَةٍ آخِرُ كَانَ فَإِذَا النَّارَ[ اسْتَوْجَبَ ] اسْتَوْجَبُوا

 اسْتَبْدَلَ  وَ أَعْتَقَ الْفِطْرِ لَیْلَةُ  كَانَ إِذَا السَّنَةِ وَسَطِ فِي أَوْ السَّنَةِ  أَوَّلِ فِي عَبْدا  مَلَكَ إِذَا كَانَ حَوْلٍ فَوْقَ خَادِما   اسْتَخْدَمَ مَا وَ النَّارِ مِنَ  رَقَبَتِي يُعْتِقَ أَنْ رَجَاءَ الدُّنْیَا دَارِ

 بِهِمْ  فَیَسُدُّ عَرَفَاتٍ إِلَى بِهِمْ يَأْتِي حَاجَةٍ  مِنْ إِلَیْهِمْ بِهِ مَا وَ السُّودَانَ يَشْتَرِي كَانَ لَقَدْ وَ تَعَالَى بِاللَّهِ  لَحِقَ حَتَّى يَفْعَلُ كَانَ كَذَلِكَ أَعْتَقَ ثُمَّ الثَّانِي الْحَوْلِ فِي سِوَاهُمْ

 .الْمَالِ مِنَ لَهُمْ جَوَائِزَ وَ رِقَابِهِمْ بِعِتْقِ أَمَرَ أَفَاضَ فَإِذَا الْخِلَالَ وَ الْفُرَجَ تِلْكَ
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نوسيد و با وعده و وعيد از ایشان ب به امام حسين ع میاي خطا( معاویه مدتی بعد از شهادت امام حسن ع نامه5

ها تندي در پاسخ وي می نویسد و یكایك عهدشكنی خواهد که با یزید به عنوان وليعهد وي بيعت کند. امام حسين ع نامهمی

 فرماید:شمرد و در اواخر نامه میو مهمترین جرایمی که مرتكب را برمی

 و کوچك هيچ که است کتابی را جل و عز خداوند بدان و حساب براي باش آماده و قصاص به باد بشارت را تو! معاویه

 ...است؛ آورده شمار به را آن آنكه جز فرونگذاشته را بزرگی

 298، ص2اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

 1...وَ قَالَ الْحُسَيْنُ ع فِی جَوَابِ کِتَابٍ کَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِیَةُ عَلَى طَرِیقِ الِاحْتِجَاجِ أَمَّا بَعْدُ 

 2... کَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاهايرَةً وَ ال أَبْشِرْ یَا مُعَاوِیَةُ بِقِصَاصٍ وَ اسْتَعِدَّ لِلْحِسَابِ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کِتَاباً ال یُغادِرُ صَغِ

                                                      
 إِلَیْكَ  رَقَاهُ  فَإِنَّهُ عَنِّي إِلَیْكَ رُقِيَ مَا أَمَّا جَدِيرٌ عَنْكَ بِغَیْرِهَا أَنَا وَ فِیهَا رَاغِبٌ أَنِّي زَعَمْتَ وَ غِن ى عَنْهَا بِي إِنَّ أُمُورٌ عَنِّي بَلَغَكَ أَنَّهُ كِتَابُكَ  بَلَغَنِي فَقَدْ .  1

 ذَلِكَ  تَرْكِ فِي ذِكْرُهُ عَزَّ  اللَّهَ لَأَخَافُ إِنِّي هِاللَّ ايْمُ وَ عَلَیْكَ خِلَافا  لَا وَ حَرْبَكَ أَرَدْتُ مَا الْوَاشُونَ السَّاعُونَ كَذَبَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمُفَرِّقُونَ  بِالنَّمَائِمِ الْمَشَّاءُونَ الْمَلَّاقُونَ

 الرَّجِیمِ  الشَّیْطَانِ أَوْلِیَاءِ بَلْ الظَّالِمِینَ حِزْبِ الْمُلَبِّینَ الْقَاسِطِینَ أُولَئِكَ فِي وَ فِیكَ إِلَیْهِ الِاعْتِذَارِ بِدُونِ عَاذِرِي لَا وَ بِتَرْكِهِ عَنِّي بِرَاضٍ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَظُنُّ مَا وَ

 وَ  الْكِتَابِ حُكْمَ يُؤْثِرُونَ وَ -الْبِدَعَ وَ الْمُنْكَرَ يَسْتَعْظِمُونَ وَ الظُّلْمَ يُنْكِرُونَ كَانُوا الْعَابِدِينَ الْمُطِیعِینَ الصَّالِحِینَ أَصْحَابِهِ وَ كِنْدَةَ أَخِي عَدِيٍّ بْنِ حُجْرِ قَاتِلَ لَسْتَ أَ

 نَةٍبِإِحْ لَا وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَكَ كَانَ بِحَدَثٍ تَأْخُذُهُمْ لَا الْمُؤَكَّدَةَ الْمَوَاثِیقَ وَ الْمُغَلَّظَةَ الْأَيْمَانَ أَعْطَیْتَهُمُ كُنْتَ مَا بَعْدَ عُْدوَانا  وَ ظُلْما  فَقَتَلْتَهُمْ لَائِمٍ لَوْمَةَ اللَّهِ فِي يَخَافُونَ لَا

 وَ  آمَنْتَهُ أَنْ بَعْدَ جِسْمَهُ نَحَّلَتْ وَ لَوْنَهُ فَصَفَّرَتْ الْعِبَادَةُ أَبْلَتْهُ الَّذِي الصَّالِحِ الْعَبْدِ  اللَّهِ  رَسُولِ صَاحِبِ الْحَمِقِ بْنِ عَمْرِو قَاتِلَ لَسْتَ  وَ أَ عَلَیْهِمْ صَدْرِكَ فِي تَجِدُهَا

 بِذَلِكَ  اسْتِخْفَافا  وَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ عَلَى جُرْأَة  قَتَلْتَهُ ثُمَّ« 1» الْجِبَالِ شَعَفِ مِنْ  إِلَیْكَ لَنَزَلَتْ فَفَهَّمْتَهُ الْعُصْمَ  أَعْطَیْتَهُ لَوْ مَا مِیثَاقِهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  عُهُودِ مِنْ  أَعْطَیْتَهُ

 فَتَرَكْتَ الْحَجَرُ لِلْعَاهِرِ  وَ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ أَبِیكَ ابْنُ أَنَّهُ فَزَعَمْتَ ثَقِیفٍ عَبْدِ عُبَیْدِ فِرَاشِ عَلَى الْمَوْلُودَ -سُمَیَّةَ بْنَ زِيَادَ الْمُدَّعِيَ لَسْتَ وَ أَ الْعَهْدِ

 النَّخْلِ  ُجذُوعِ َعلَى صَلَبَهُمْ وَ أَعْیُنَهُمْ سَمَلَ وَ أَرْجَُلهُمْ وَ الْمُسْلِمِینَ أَيْدِيَ فَقَطَعَ الْعِرَاقِ أَهْلِ عَلَى سَلَّطْتَهُ ثُمَّ لَّهِال مِنَ هُد ى بِغَیْرِ هَوَاكَ اتَّبَعْتَ وَ اللَّهِ رَسُولِ سُنَّةَ

 مَنْ  كُلَّ اقْتُلْ إِلَیْهِ فَكَتَبْتَ َرأْيِهِ وَ عَلِيٍّ  دِينِ عَلَى أَنَّهُمْ  ُسمَیَّةَ ابْنُ فِیهِمُ إِلَیْكَ كَتَبَ الَّذِينَ الْحَضْرَمِیِّینَ صَاحِبَ لَسْتَ وَ  أَ مِنْكَ لَیْسُوا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ لَسْتَ كَأَنَّكَ

 وَ فِیهِ أَنْتَ الَِّذي بِمَجْلِسِكَ أَجْلَسَكَ هُوَ وَ أَبَاكَ عَلَیْهِ  يَضْرِبُ كَانَ الَّذِي عَلِيٍّ ابْنِ وَ اللَّهِ وَ عَلِيٍّ دِينُ وَ بِأَمْرِكَ بِهِمْ مَثَلَ وَ فَقَتَلَهُمْ  رَأْيِهِ وَ ع عَِليٍّ دِينِ عَلَى كَانَ

 مُحَمَّدٍ لِأُمَّةِ وَ لِدِينِكَ وَ نَفْسَكَ انْظُرْ تَقُولُ فِیمَا قُلْتَ وَ عَنْكُمْ فَوَضَعَهُمَا عَلَیْكُمْ اللَّهُ مَنَّ بِنَا اللَّتَیْنِ  الرِّحْلَتَیْنِ  تَجَشُّمُ أَبِیكَ شَرَفِ وَ شَرَفِكَ أَفْضَلَ لَكَانَ ذَلِكَ لَا لَوْ

 جِهَادِكَ مِنْ أَفْضَلَ جَدِّي أُمَّةِ وَ وُلْدِي وَ لِنَفْسِي نَظَرا  أَعْلَمُ لَا وَ عَلَیْهَا وَلَايَتِكَ مِنْ أَعْظَمَ فِتْنَة  أَعْرِفُ فَلَا فِتْنَةٍ فِي تَرُدَّهُمْ أَنْ  وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ َعصَا شَقَّ اتَّقِ وَ ص

 تَكِدْنِي أَِكدْكَ إِنْ وَ تُنْكِرْنِي أُنْكِرْكَ إِنْ تَقُولُ ِفیمَا قُلْتَ وَ أُمُورِي لِإِرْشَادِ تَوْفِیقِي َأسْأَلُهُ وَ لِذَنْبِي اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُ تَرَكْتُهُ ِإنْ وَ َجلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى قُرْبَةٌ فَهُوَ فَعَلْتُهُ فَإِنْ

 عَلَى نَفْسِكَ عَلَى مِنْهُ  أَضَرَّ أَحَدٍ عَلَى يَكُونَ لَا أَنْ وَ كَیْدُكَ يَضُرَّنِي لَا أَنْ أَرْجُو فَإِنِّي -شِئْتَ إِنْ لَكَ بَدَا مَا فَكِدْنِي خُلِقْتَ مُنْذُ الصَّالِحِینَ  كَیْدَ إِلَّا رَأْيُكَ هَلْ وَ

 إِلَّا قُتِلُوا يَكُونُوا أَنْ غَیْرِ مِنْ  فَقَتَلْتَهُمْ الْمِیثَاقِ وَ الْعَهْدِ وَ الْأَيْمَانِ وَ الصُّلْحِ بَعْدَ بِهِمْ مَثَلْتَ وَ قَتَلْتَهُمْ الَّذِينَ بِهَؤُلَاءِ كَفِعْلِكَ نَفْسَكَ تُوبِقُ وَ عَدُوَّكَ فَتُوقِظُ  تَكِیدُ أَنَّكَ

 يُدْرِكُوا أَنْ قَبْلَ مَاتُوا أَوْ يَفْعَلُوا أَنْ قَبْلَ مِتَّ تَقْتُلْهُمْ لَمْ  لَوْ لَعَلَّكَ أَمْرٍ مَخَافَةَ عُرِفْتُ وَ شُرِّفْتُ بِهِ بِمَا حَقَّنَا یمِهِمْتَعْظِ وَ فَضْلَنَا لِذِكْرِهِمْ
 بِبَیْعَةِ  النَّاسَ  أَخْذَكَ وَ الْوَحْشَةِ  وَ  الْغُرْبَةِ إِلَى الْهِجْرَةِ دَارِ مِنْ  إِيَّاهُمْ  نَفْیَكَ وَ بِالتُّهَمَةِ أَوْلِیَاءَهُ قَتْلَكَ وَ بِالظِّنَّةِ  أَخْذَكَ بِنَاسٍ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ لَیْسَ . وَ 2

 سَمِعْتَ وَ أَمَانَتَكَ أَخْزَيْتَ وَ رَعِیَّتَكَ غَشَشْتَ وَ دِينَكَ شَرَيْتَ وَ -نَفْسَكَ خَسَرْتَ َقدْ إِلَّا أَعْلَمُكَ لَا بِالْكِعَابِ يَلْعَبُ وَ الشَّرَابَ يَشْرَبُ الْغِلْمَانِ مِنَ غُلَامٍ ابْنِكَ

 .به أشعر كنت ما على غضب نفسه في كان لقد قال ع الحسین كتاب معاوية قرأ فلما قال الْحَلِیمَ الْوَرِعَ التَّقِيَّ أَخَفْتَ وَ الْجَاهِلِ السَّفِیهِ  مَقَالَةَ

 .آثاره و فعله بأسوإ أباه تذكر و نفسه إلیه تصغر شديدا جوابا أجبه جعفر بن عمیر أبي بن عبد و يزيد ابنه فقال
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 إِلّا کَبيرَةً ال وَ صَغيرَةً یُغادِرُ ال الْكِتابِ لِهذَا ما وَیْلَتَنا یا یَقُولُونَ وَ فيهِ مِمَّا مُشْفِقينَ الْمُجْرِمينَ فَتَرَى الْكِتابُ وُضِعَ وَ( »1

 «أَحَدا رَبُّكَ یَظْلِمُ ال وَ حاضِراً عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ أَحْصاها

دهند، اما نه از اینكه خدا وقتی نامه عمل را پيش روي انسان باز کنند مجرمان هراسان خواهند شد و فریاد واویال سر می

ترسند؛ اند، میترسند، از کارهایی که خود انجام دادهظلم کند، بلكه از اینكه ریز و درشت اعمالشان ثبت شده؛ و در واقع، اگر می

 یابند.اطن و حقيقتِ خود اعمالشان را آنجا میچرا که ب

 

 «الْكِتابُ وُضِعَ وَ( »2

 چيست؟« شودکتاب نهاده می»مقصود از اینكه 

الف. ظاهرا این کتاب، کتاب واحدي است که اعمال همگان در آن ثبت شده است؛ و این منافاتی ندارد که هرکس هم 

 آید که:ز آیات قرآن برمیکتاب و نامه عمل اختصاصی داشته باشد؛ چنانكه ا

اش را بر کِتاباً: هر انسانی را نامه الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُ نُخْرِجُ وَ عُنُقِهِ فِی طائِرَهُ أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ کُلَّ وَ»هم هر فردي یك کتاب دارد 

 (13)اسراء/ «گردنش آویختيم و روز قيامت برایش همچون کتابی بيرون آوریم

                                                      
 رجال عبت متى و الناس يعرف ال ما و بالباطل يعیب أن به يحسن ال مثلي إن أقول أن عسیت ما محقا علیا أعیب أن أردت أني لو رأيتما أ كال فقال

 أهدده و أتوعده و إلیه أكتب أن أردت قد أني إال -موضعا فیه للعیب أرى ما و حسینا أعیب أن عسیت ما و شیئا يره لم و صاحبه به يحفل لم يعرف ال بما

 .أفعل ال أن رأيت ثم أجهله و

 شود:در ادامه سه مورد ديگر از مواردي كه در كلمات معصومین از عبارات اين آيه استفاده شده تقديم مي

 نَسْتَعِینُهُ وَ بَلَائِهِ عَلَى نَحْمَدُهُ كَمَا آلَائِهِ عَلَى نَحْمَدُهُ بِالشُّكْرِ  النِّعَمَ  وَ بِالنِّعَمِ الْحَمْدَ الْوَاصِلِ لِلَّهِ : الْحَمْدُ للناس مواعظ فیها و ع المیرالمومنین خطبة من و

 بِهِ  نُؤْمِنُ وَ مُغَادِرٍ غَیْرُ كِتَابٌ وَ قَاصِرٍ غَیْرُ عِلْمٌ كِتَابُهُ أَحْصَاهُ وَ عِلْمُهُ بِهِ أَحَاطَ  مِمَّا نَسْتَغْفِرُهُ وَ عَنْهُ نُهِیَتْ مَا إِلَى السِّرَاعِ بِهِ أُمِرَتْ عَمَّا الْبِطَاءِ النُّفُوسِ هَذِهِ عَلَى

 (114خطبه البالغة، نهج... ) الْمَوْعُود عَلَى وَقَفَ وَ الْغُیُوبَ عَايَنَ مَنْ إِيمَانَ

 الشَّهَوَاتِ  اتَّبَعُوا وَ الْأَمَانَاتِ أَضَاعُوا وَ  الصَّلَاةَ النَّاسُ أَمَاتَ إِذَا الدُّنْیَا احْذَرُوا ع : قَالَع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ كَلَامِ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ  لِمُحَمَّدِ السَّئُولِ، مَطَالِبِ كِتَابِ مِنْ

 الْأَرْحَامُ  تَقَاطَعَتِ وَ الرِّيَاءِ إِلَى رَكَنُوا وَ بِالدِّمَاءِ اسْتَخَفُّوا وَ بِالدُّنْیَا الدِّينَ بَاعُوا وَ اْلهَوَى اتَّبَعُوا وَ الْبِنَاءَ شَیَّدُوا وَ الرُّشَى أََخذُوا وَ بَاالرِّ أَكَلُوا وَ الْكَذِبَ اسْتَحَلُّوا وَ

 وَ الْفَجْأَةِ مَوْتُ وَ الطَّلَاقُ كَثُرَ وَ الْجَوْرُ ظَهَرَ وَ فَسَقَة  الْقُرَّاءُ وَ َظلَمَة  الْأَعْوَانُ وَ خَوَنَة  الْأُمَنَاءُ  وَ كَذِبَة  الْوُزَرَاءُ وَ فَجَرَة  الْأُمَرَاءُ وَ فَخْرا  الظُّلْمُ وَ ضَعْفا  الْحِلْمُ كَانَ وَ

 النِّسَاءُ اشْتَغَلَ وَ الذُّكُورُ رُكِبَتِ وَ الْخُمُورُ شُرِبَتِ وَ الْمَعَازِفَ اسْتَحَلُّوا وَ الْقُلُوبُ خَرِبَتِ وَ  الْعُهُودُ نُقِضَتِ وَ الْمَنَابِرُ طُوِّلَتِ وَ الْمَسَاجِدُ زُخْرِفَتِ وَ الْمَصَاحِفُ حُلِّیَتِ

 فَإِنَّ  الدُّنْیَا الْحَیَاةُ تَغُرَّنَّكُمُ  لَا وَ الْمَوْتَى فِي أَنْفُسَكُمْ عَدُّوا فَحِینَئِذٍ بِالرِّجَالِ يُشْبِهْنَ وَ السُّرُوجَ الْفُرُوجُ عَلَتِ وَ الدُّنْیَا عَلَى حِرْصا  التِّجَارَةِ فِي أَزْوَاجَهُنَّ شَارَكْنَ وَ

 وَ  خَطِیئَةٍ ُكلِّ رَأْسُ الدُّنْیَا حُبَّ إِنَّ  وَ أَلَا َأحْصاها إِلَّا كَبِیرَة  ال وَ صَغِیرَة  يُغادِرُ ال وَاحِدٌ الْكِتَابُ وَ لَهُمَا ثَالِثَ لَا دَارَانِ الدَّارُ وَ شَقِيٌّ آخَرُ وَ تَقِيٌّ بَرٌّ اثْنَانِ النَّاسَ

 الْمُتَّقِینَ  بِدَارِ لَیْسَتْ وَ الْمُنَافِقِینَ دَارُ الدُّنْیَا يَعْذِرُهُ لَا مَنْ عَلَى قَدِمَ وَ يَحْمَدُهُ لَا مَنْ أَوْرَثَهَا وَ الدُّنْیَا جَمَعَ لِمَنْ الْوَيْلُ رِيبَةٍ كُلِّ دَاعِیَةُ وَ فِتْنَةٍ كُلِّ مَجْمَعُ وَ بَلِیَّةٍ كُلِّ بَابُ

 (23-22ص ،75ج األنوار، بحار. )لِمَعَادِكَ تَزَوُّدٌ وَ نَفْسِكَ إِمْسَاكُ وَ صُلْبِكَ  قِوَامُ الدُّنْیَا مِنَ حَظُّكَ فَلْتَكُنْ

 لِي مَثَّلَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ َقالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَلَبِيِّ مُحَمَّدٍ عَنْ  جَمِیلَةَ أَبِي عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 يَا قِیلَ خَصْلَة  عَلِيٍّ شِیعَةِ فِي وَعَدَنِي رَبِّي إِنَّ شِیعَتِهِ وَ لِعَلِيٍّ فَاسْتَغْفَرْتُ الرَّايَاتِ أَصْحَابُ بِي فَمَرَّ هاكُلَّ الْأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ كَمَا أَسْمَاءَهُمْ عَلَّمَنِي وَ الطِّینِ  فِي أُمَّتِي

 (444-443ص ،1ج الكافي،. )حَسَنَاتٍ السَّیِّئَاتِ تَبَدُّلُ لَهُمْ وَ كَبِیرَة  ال وَ صَغِیرَة  مِنْهُمْ يُغَادِرَ لَا أَنْ وَ مِنْهُمْ آمَنَ لِمَنْ  الْمَغْفِرَةُ قَالَ  هِيَ مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ
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  (28)جاثية/ «شودکِتابِهَا: هر امتی به کتابش خوانده می إِلى تُدْعى أُمَّةٍ کُلُّ»و هم هر امتی یك کتاب دارد 

: و کسی یُظْلَمُونَ ال هُمْ وَ بِالْحَقِّ یَنْطِقُ  کِتابٌ لَدَیْنا وَ وُسْعَها إِالَّ نَفْساً نُكَلِّفُ ال وَ»و هم کل انسانها با هم یك کتاب دارند 

 (62مومنون/) «گوید و بدانان ظلمی نشود.را جز در حد وسع و توانش مكلف نسازیم، و نزد ما کتابی است که به حث سخن می

 (324، ص13)الميزان، ج

 شود. )مجمعهاي عمل تمامی انسانها پيش روي آنان قرار داده میالف و الم جنس است؛ یعنی نامه« الكتاب»در « الـ»ب. 

 (733ص ،6ج البيان،

از تعبير « وضع الحساب»ج. منظور شروع محاسبه است و چون محاسبه بر اساس اعمالی است که ثبت شده، به جاي 

 (733ص ،6ج البيان، استفاده شده است. )کلبی، به نقل مجمع« وضع الكتاب»

ق؛ بِالْحَ الْكِتابَ نَزَّلَاست )مثال:  در قرآن کریم بارها و بارها در مورد قرآن کریم به کار رفته« الكتاب»د. با توجه به اینكه 

 فی إِالَّ یابِسٍ ال وَ رَطْبٍ ال وَتنها هيچ تر و خشكی نيست مگر اینكه در این کتاب آمده )( و تصریح شده است که نه176بقره/

 فيهِ  کِتاباً إِلَيْكُمْ أَنْزَلْنا لَقَدْ( بلكه به طور خاص، حكایت و حال و روز همه ما هم در قرآن آمده است )59؛ انعام/مُبين کِتابٍ

( و از طرف دیگر در بسياري از روایات وارد شده که قرآن کریم در روز قيامت به عنوان یكی از شاهدان روز 10؛ انبياء/ذِکْرُکُم

همه کتابها در این آیه را حقيقت و باطن همين قرآن کریم و لوح محفوظ دانست که بر « الكتاب»بسا بتوان آید، چهقيامت می

 هاي اعمال حاکم است.و نامه

 ه. ...

 

 «فيهِ  مِمَّا مُشْفِقينَ الْمُجْرِمينَ فَتَرَى الْكِتابُ وُضِعَ وَ( »3

ها کنار رود و حقيقت آشكار، و همچون کتابی در مقابل دیدگان گشوده شود، مجرمان و گناهكاران و هرکسی وقتی پرده

 کرده، ویا به هر طریقی از مجازات فرار کرده بود، کامال به هراس افتد.که با ظاهرسازي، خود را خوب وانمود 

 و

 (183ص ،7ج نور، خداوند )تفسير از نه است، خویش ىشده ثبت عملكرد از مجرمان، هراس و این نگرانى

 

 «أَحْصاها إِلّا کَبيرَةً ال وَ صَغيرَةً یُغادِرُ ال الْكِتابِ لِهذَا ما وَیْلَتَنا یا یَقُولُونَ( »4

 خواهيم همگان را گرد آوریم احدي را فروگذار نخواهيم کرد؛ فرمود که وقتی می 47در آیه 

گوید این چه کتابی است که هيچ خرد و کالنی از زندگی مرا فروگذار بيند میو اکنون وقتی هر انسانی نامه عملش را می

 نكرده است.

در نظام حسابرسی الهی به خودي  -آوریم ا اصال آنها را به حساب نمیحتی آنانی که م –تك انسانها تنها تكیعنی نه

kahf-http://yekaye.ir/al- 3، تدبر628آورند )جلسهاستثناء به حساب میخود موضوعيت و اهميت دارند و همگی آنها را بی

http://yekaye.ir/al-kahf-18-47/
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شود.؛ و هيچ اقدامی را نباید کوچك انسانها در نظام حسابرسی الهی مورد توجه واقع میتك اعمال همه ( بلكه تك/47-18

 شمرد.

 ثمره اخالقی

رود و همه چيز در عالَم محفوظ خواهد ماند اگر این واقعيت را درك کنيم که هر عمل بظاهر کوچكی در عالَم از بين نمی

کوچك نخواهيم شمرد؛ یعنی نه  –چه خوب و چه بد  –لی را نهایت اثرش را حفظ خواهد کرد، آنگاه هيچ عمو تا بی

پروا شویم؛ و نه کمترین موقعيت براي انجام کوچكترین گناهی را ناچيز و غيرمهم به حساب خواهيم آورد که در انجام آن بی

 یك کار خوب را از دست خواهيم داد.

 

 «حاضِراً عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ( »5

 شود، حقيقت و باطنِ خود عمل است؛ه عنوان پاداش عمل حاضر، و به انسان داده میآنچه در روز قيامت و ب

فهميم، بلكه حقيقت خود عمل است؛ پس آنچه در این نامه عمل است، نه یك نوشته به معنایی که ما از کاغذ و قلم می

 ( 7)تحریم/ «تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ ما تُجْزَوْنَ إِنَّما» و جاي دیگر هم خداوند بيان فرموده که جزا، خود عمل است:

نيز موید این معناست، چرا که وقتی حقيقت و باطنِ خود عمل، به عنوان « أَحَدا رَبُّكَ یَظْلِمُ ال وَ»فرماید و ادامه آیه که می

 (325، ص13جزا قرار گيرد هيچگونه ظلمی مطلقا در کار نخواهد بود. )الميزان، ج

 

 ( حکایت6

اي که از دنيا رفت به عيادتش رفتم. کند که سلمان امير مدائن شده بود و من در همان مریضییت میاصبغ بن نباته حكا

گفت: اصبغ! پيامبر ص به من فرمود که وقتی زمان رحلت تو نزدیك شود مردگان با تو سخن خواهند گفت. کمكم کن که با 

 له قرار گرفت و با صداي بلند گفت:هم به قبرستان برویم. با هم به قبرستان رفتيم و آنجا رو به قب

 رفتگان از دنيا !سالم بر شما اي اهل این سرزمين! سالم بر شما اي در پرده

 خالصه بعد از چندین بار سالم و معرفی خود، صدایی از قبري بلند شد که:

 آماده جوابيم.عليك السالم و رحمة اهلل و برکاته، اي کسانی که به دنيا مشغوليد! ما سخن تو را شنيدیم و 

پرسد و او کند که سلمان ابتدا از بهشتی یا جهنمی بودن او میسپس اصبغ به تفصيل گفتگوي سلمان با وي را نقل می

کند. او به کند و سپس از وي درباره مرگ و مواقفی که پس از مرگ براي وي رخ داد، سوال میخود را از بهشتيان معرفی می

شدند دهد که چگونه اعمالش نزد او حاضر میکند و توضيح میالموت شروع میواجهه با ملكتفصيل از لحظه جان دادن و م

و چگونه نزدیكانش وي را تا گور همراهی کردند و او را در قبر تنها گذاشتند؛ و قبل از اینكه آمدن نكير و منكر را بيان کند از 

 گوید:آمدن فرشته دیگري سخن می

http://yekaye.ir/al-kahf-18-47/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-47/
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 مرگشان از بعد که کرده مامور خالیق همگی براي مرا جل و عز خداوند که هستم ايفرشته من: گفت و آمد نزدم ايفرشته

 و نشاند و گرفت مرا سپس. کنند ثبت خودشان بر جل و عز خداوند پيشگاه در را اعمالشان تا بدهم هشدار و آگاهی را آنان

 !بنویس را عملت: گفت

 .برشمارم را همگی توانمنمی گفتم

: گفت سپس( 6/مجادله) «کردند فراموشش خودشان ولی برشمرد را آنها» که نشنيدي را خداوند سخن این آیا: گفت

 .کنممی امال تو به من و بنویس

 ؟[بنویسم رویش که] ايبرگه کجاست گفتم

 !انگشتت با گفت قلم؟ کدام با گفتم. آورد پيش را کفنم از قسمتی

 چطور؟ دوات گفتم

 !دهانت آب با گفت

 آیه این آنگاه و به جاي نماند اعمالم از بزرگی و کوچك و کرد امال من بر بودم داده انجام دنيا دار در که آنچه هر سپس

 پروردگارت و یافتند، حاضر کردند آنچه و است؛ آورده شمار به را آن آنكه جز فرونگذاشته را بزرگی و کوچك هيچ» خواند را

 کوههاي که کردم خيال آویخت؛ چنانكه گردنم در را آن و کرد مهر و گرفت را نوشته ( سپس49)کهف/ «نكند ظلم کسی به

 . آویختند گردنم در را دنيا

 کنی؟می چنين من با چرا: گفتم

 را آن قيامت روز و کنيممی همراه گردنش در را عملش نامه را انسانی هر» که اينشنيده را خداوند سخن این آیا: گفت

 درباره( 14-13/اسراء) «هستی کافی خود از حسابرسی براي خودت که بخوان را کتابن آوریم،می بيرون گشوده اينامه چون

 برخودت آن با که آورندمی دیدگانت برابر در گشوده را عملت نامه و تو و شودمی خطاب تو به قيامت روز که است این

 ... آمد سراغم به نكير و رفت سپس دهی؛می شهادت

 891-86شاذان القمی(، صالفضائل )البن 

                                                      
 عَنْهُ  اللَّهُ رَضِيَ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ وَفَاةِ . حِكَايَةُ 1

 وَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ مَعَ كُنْتُ: قَالَ أَنَّهُ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الصَّحِیحِ بِالْإِسْنَادِ الْمَهْدِيُّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْإِسْلَامِ شَیْخُ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا

 قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْأَمْرَ  وُلِّيَ أَنْ إِلَى فَقَامَ الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  الْمَدَائِنَ وَلَّاهُ قَدْ أَنَّهُ ذَلِكَ  وَ  ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ  عَلِيِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ زَمَانِ فِي الْمَدَائِنِ أَمِیرُ  هُوَ

 عَهْدِي أَصْبَغُ يَا قَالَ  وَ  إِلَيَّ فَالْتَفَتَ  قَالَ بِالْمَوْتِ أَيْقَنَ وَ هِ بِ اشْتَدَّ  حَتَّى مَرَضِهِ  فِي أَعُودُهُ أَزَلْ فَلَمْ  قَالَ فِیهِ مَاتَ الَّذِي مَرَضَهَ  مَرِضَ قَدْ  وَ زَائِرا   يَوْما   فَأَتَیْتُهُ الْأَصْبَغُ

 الْأَصْبَغُ فَقَالَ لَا أَمْ دَنَتْ وَفَاتِي أَدْرِي أَنْ اشْتَهَیْتُ قَدِ وَ وَفَاتُكَ دَنَتْ إِذَا مَیِّتٌ سَیُكَلِّمُكَ سَلْمَانُ يَا لِي قَالَ وَ إِلَيَّ فَالْتَفَتَ وَرَاءَهُ يَوْما  أَرْدَفَنِي قَدْ وَ ص اللَّهِ  بِرَسُولِ

 الْأَصْبَغُ  فَقَالَ الْمَقْبَرَةِ إِلَى بِي فَتَأْتُونَ أَرْبَعَةٍ بَیْنَ تَحْمِلُنِي ثُمَّ لِلْمَوْتَى يُفْرَشُ مَا عَلَیْهِ تَفْرُشُ وَ بِسَرِيرٍ تَأْتِینِي وَ تَخْرُجُ أَخِي يَا لَهُ قَالَ سَلْمَانُ يَا بِهِ تَأْمُرُنِي ذَا مَا

 ضَعُوهُ وَ فَلَمَّا الْمَقْبَرَةِ  إِلَى بِهِ  أَتَوْا حَتَّى حَمَلُوهُ بِقَوْمٍ أَتَیْتُهُ ثُمَّ  لِلْمَوْتَى يُفْرَشُ  مَا عَلَیْهِ فَرَشْتُ وَ بِسَرِيرٍ  أَتَیْتُهُ  وَ سَاعَة   غِبْتُ وَ  مُسْرِعا  فَخَرَجْتُ  قَالَ كَرَامَة   وَ حُبّا 

 الدُّنْیَا مِنَ مُحْتَجَبِینَ يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ الْبِلَادِ عَرْصَةِ أَهْلَ يَا عَلَیْكُمْ  السَّلَامُ صَوْتِهِ بِعُلُوِّ نَادَى بِوَجْهِهِ  الْقِبْلَةَ اسْتُقْبِلَ فَلَمَّا الْقِبْلَةَ بِوَجْهِي اسْتَقْبِلُوا قَوْمِ يَا لَهُمْ قَالَ فِیهَا

 أَعْمَالَهُمْ  لَقُوا مَنْ يَا عَلَیْكُمْ  السَّلَامُ غِطَاء  عَلَیْهِمْ الْأَرْضُ جُعِلَتِ مَنْ يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ غِذَاء  لَهُمْ الْمَنَايَا جُعِلَتِ مَنْ  يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ ثَانِیَة   فَنَادَى أَحَدٌ يُجِبْهُ  فَلَمْ قَالَ

 ص اللَّهِ رَسُولِ مَوْلَى الْفَارِسِيُّ سَلْمَانُ فَأَنَا مُجِیبٌ مِنْكُمْ أَجَابَنِي إِلَّا الْكَرِيمِ النَّبِيِّ وَ الْعَظِیمِ بِاللَّهِ سَأَلْتُكُمْ الْأُولَى النَّفْخَةَ مُنْتَظِرِينَ يَا عَلَیْكُمْ السَّلَامُ الدُّنْیَا دَارِ فِي
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 مِنْ  نَطَقَ قَدْ بِمَیِّتٍ هُوَ فَإِذَا كَلَامِهِ مِنْ سَلْمَانُ سَكَتَ فَلَمَّا لَا أَمْ وَفَاتِي دَنَتْ أَدْرِي أَنْ اشْتَهَیْتُ قَدِ وَ  مَیِّتٌ سَیُكَلِّمُكَ وَفَاتُكَ دَنَتْ اإِذَ سَلْمَانُ يَا لِي قَالَ ص إِنَّهُ وَ

 عَمَّا فَسَلْ مُسْرِعُونَ لِجَوَابِكَ وَ مُسْتَمِعُونَ لِكَلَامِكَ نَحْنُ هَا الدُّنْیَا بِعَرْصَةِ الْمُشْتَغِلُونَ الْفَنَاءِ وَ الْبِنَاءِ أَهْلَ يَا بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ يَقُولُ هُوَ وَ قَبْرِهِ

 أَنَا سَلْمَانُ يَا فَقَالَ  بِعَدْلِهِ النَّارِ  أَهْلِ مِنْ أَمْ بِعَفْوِهِ أَنْتَ الْجَنَّةِ أَهْلِ  مِنْ أَ الْفَوْتِ حَسْرَةِ بَعْدَ الْمُتَكَلِّمُ  الْمَوْتِ  بَعْدَ النَّاطِقُ  أَيُّهَا سَلْمَانُ قَالَ تَعَالَى اللَّهُ يَرْحَمُكَ لَكَ بَدَا

 مَا وَ رَأَيْتَ مَا وَ مِنْهُ لَقِیتَ ذَا مَا وَ وَجَدْتَهُ  كَیْفَ الْمَوْتَ لِيَ  صِفْ  اللَّهِ  عَبْدَ يَا الْآنَ سَلْمَانُ لَهُ  فَقَالَ مَتِهِ بِرَحْ جَنَّتَهُ أَدْخَلَهُ  وَ كَرَمِهِ وَ بِعَفْوِهِ  عَلَیْهِ  تَعَالَى اللَّهُ  أَنْعَمَ مِمَّنْ

 مِنْ  نَزْعَةٍ مِنْ عَلَيَّ أَهْوَنُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَة  لَسَبْعُونَ وَ الْمَوْتِ غُصَصِ مِنْ عَلَيَّ لَأَهْوَنُ بِالْمَنَاشِیرِ نَشْرا  وَ بِالْمَقَارِيضِ قَرْضا  إِنَّ اللَّهِ فَوَ سَلْمَانُ يَا مَهْل ا قَالَ عَايَنْتَ

 أَتْلُو وَ فَرَائِضَهُ أُؤَدِّي وَ بِهِ أَعْمَلُ كُنْتُ وَ الْخَیْرَ تَعَالَى اللَّهُ أَلْهَمَنِيَ مِمَّنْ الدُّنْیَا دَارِ فِي كُنْتُ أَنِّي اعْلَمْ قَالَ الدُّنْیَا دَارِ فِي حَالُكَ كَانَ مَا سَلْمَانُ فَقَالَ  الْمَوْتِ نَزَعَاتِ

 وَ  الْعَیْشِ أَلَذِّ فِي أَنَا فَبَیْنَا السُّؤَالِ وَقْفَةِ  مِنْ خَوْفا  الِالْحَلَ طَلَبِ فِي النَّهَارَ وَ اللَّیْلَ أَكُدُّ وَ الْمَظَالِمِ  عَنِ أَنْزِعُ وَ  الْمَحَارِمَ أَجْتَنِبُ وَ الْوَالِدَيْنِ  بِرِّ  فِي أَحْرِصُ وَ كِتَابَهُ

 الْمَنْظَرِ  فَظِیعُ الْخِلْقَةِ عَظِیمُ شَخْصٌ ذَلِكَ عِنْدَ فَأَتَانِي مَوْتِي قَرُبَ وَ مُدَّتِي الدُّنْیَا مِنَ انْقَضَتْ حَتَّى أَيَّاما  مَرَضِي فِي بَقِیتُ وَ مَرِضْتُ إِذْ سُرُورٍ وَ فَرَحٍ وَ غِبْطَةٍ

 لَا وَ أُبْصِرُ لَا فَصِرْتُ فَأَخْرَسَهُ  لِسَانِي إِلَى وَ فَأَصَمَّهُ سَمْعِي إِلَى وَ فَأَعْمَاهُ بَصَرِي إِلَى فَأَشَارَ  نَازِل ا الْأَرْضِ إِلَى لَا وَ صَاعِدا  السَّمَاءِ إِلَى لَا وَجْهِي مُقَابِلَ فَوَقَفَ

 فَقَالَ  وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي مِنْ  أَشْغَلْتَنِي الَّذِي هَذَا يَا أَنْتَ مَنْ ذَلِكَ عِنْدَ لَهُ  فَقُلْتُ جِیرَانِي وَ إِخْوَانِي إِلَى خَبَرِي ظَهَرَ وَ أَعْوَانِي وَ أَهْلِي بَكَى ذَلِكَ فَعِنْدَ أَسْمَعُ

 اللَّهِ  خَلْقِ أَحْسَنُ هُمَا وَ شَخْصَانِ أَتَاهُ إِذْ يُخَاطِبُنِي كَذَلِكَ هُوَ فَبَیْنَا مَنِیَّتُكَ جَاءَتْ وَ مُدَّتُكَ  انْقَطَعَتْ فَقَدِ  الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْیَا مِنَ لِأَنْقُلَكَ أَتَیْتُكَ  الْمَوْتِ مَلَكُ أَنَا

 مَا انْظُرْ وَ الْآنَ فَخُذْهُ بِكِتَابِكَ جِئْنَاكَ قَدْ بَرَكَاتُهُ وَ  اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ لِي فَقَاال شِمَالِي عَنْ الْآخَرُ وَ يَمِینِي عَنْ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ مِنْهُمَا أَحْسَنَ رَأَيْتُ مَا

 وَ الْحَسَنَاتِ كِتَابِ فِي فَنَظَرْتُ عََملِكَ كِتَابُ فَهَذَا عَلَیْكَ مَا وَ لَكَ مَا نَكْتُبُ الدُّنْیَا دَارِ فِي مَعَكَ كُنَّا اللَّذَانِ الْمَلَكَانِ نَحْنُ قَاال أَقْرَؤُهُ  لِي كِتَابِ أَيَّ لَهُمْ فَقُلْتُ فِیهِ

 رَأَيْتُ بِمَا فَسَاءَنِي الْعَتِیدِ بِیَدِ هُوَ  وَ السَّیِّئَاتِ كِتَابِ إِلَى نَظَرْتُ وَ شَدِيدا   فَرَحا  فَرِحْتُ وَ ذَلِكَ  عِنْدَ فَضَحِكْتُ  الْخَیْرِ مِنَ رَأَيْتُ مَا وَ فِیهِ  مَا فَسَرَّنِي الرَّقِیبِ بِیَدِ هُوَ

 الْأَرْضِ  إِلَى السَّمَاءِ مِنَ شِدَّةِ كُلِّ  مَقَامَ تَقُومُ هِيَ وَ  إِلَّا يَجَذْبِهُا جَذْبَةٍ  مِنْ  فَلَیْسَ الرُّوحَ فَجَذَبَ الْأَوَّلُ  الشَّخْصُ مِنِّي دَنَا ثُمَّ الْخَیْرُ  فَلَكَ أَبْشِرْ لِي فَقَاال أَبْكَانِي وَ

 ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِي مِنْ فَعل ا أَنْفِي عِرْنِینِ مِنْ رُوحِي فَقَبَضَ لَذَابَتْ الْجِبَالِ عَلَى وُضِعَتْ أَنَّهَا لَوْ بِجَذْبَةٍ إِلَيَّ أَشَارَ ثُمَّ صَدْرِي فِي الرُّوحُ صَارَتِ حَتَّى كَذَلِكَ يَزَلْ فَلَمْ

 مَعَاشِرَ  قَالَ وَ قُنُوطٍ وَ بِغَیْظٍ الْمَوْتِ مَلَكُ إِلَیْهِمْ الْتَفَتَ عَلَيَّ جَزَعا  بُكَاؤُهُمْ وَ الْقَوْمِ صُرَاخُ اشْتَدَّ وَ فَعَال عَالِمٌ بِهِ أَنَا وَ إِلَّا يُفْعَلُ وَ يُقَالُ ءٍشَيْ  مِنْ لَیْسَ وَ الصُّرَاخُ

 فِینَا لَامْتَثَلْتُمْ فِیكُمْ  أُمِرْنَا كَمَا فِینَا أُمِرْتُمْ لَوْ وَ وَاحِدٍ رَبٍّ  عَبِیدُ أَنْتُمْ  وَ نَحْنُ لَكِنْ وَ تَبْكُوا وَ فَتَضِجُّوا عَلَیْهِ اعْتَدَيْنَا لَا وَ فَتَشْكُوا ظَلَمْنَاهُ مَا اللَّهِ  فَوَ بُكَاؤُكُمْ مِمَّ الْقَوْمِ

 وَ  أُجِرْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنْ قَدِيرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى هُوَ وَ يَشَاءُ كَمَا فِیهِ يَحْكُمُ  كَرِيمٍ رَبٍّ إِلَى صَارَ  وَ مُدَّتُهُ انْقَطَعَتْ وَ رِزْقُهُ فَنِيَ حَتَّى أَخَذْنَاهُ مَا اللَّهِ وَ فِیكُمْ امْتَثَلْنَا كَمَا

 فَأَخَذَهَا آخَرُ مَلَكٌ أَتَى ذَلِكَ فَعِنْدَ مَعَهُ الرُّوحُ وَ عَنِّي ذَلِكَ عِنْدَ انْصَرَفَ ثُمَّ الْأُمَّهَاتِ وَ الْآبَاءَ وَ الْبَنَاتِ وَ الْبَنِینَ آخُذُ إِلَیْكُمْ رَجْعَةٍ مِنْ لِي كَمْ أَثِمْتُمْ جَزِعْتُمْ إِنْ

 تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ رَبِّي يَدَيْ بَیْنَ الرُّوحُ حَصَلَتِ فَلَمَّا جَفْنٍ عَلَى جَفْنٍ طَبَقَةِ مِنْ أَقَلَّ فِي اللَّهِ  يَدَيِ بَیْنَ وَضَعَهَا وَ بِهَا صَعِدَ وَ حَرِيرٍ مِنْ أَخْضَرَ ثَوْبٍ فِي تَرَكَهَا وَ مِنْهُ

 وَ  الْأَيَّامِ وَ الْأَوْقَاتِ سَائِرِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْقُرْآنِ قِرَاءَةِ  وَ الْحَرَامِ اللَّهِ بَیْتِ حَجِّ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي الصِّیَامِ وَ الصَّلَاةِ عَنِ وَ الْكَبِیرَةِ وَ الصَّغِیرَةِ عَنْ سَأَلَهَا

 رُدَّتِ  ذَلِكَ بَعْدِ مِنْ ثُمَّ ذَلِكَ يُشَاكِلُ مَا وَ نِیَامٌ النَّاسُ وَ بِاللَّیْلِ التَّهَجُّدِ عَنِ وَ الْعِبَادِ مَظَالِمِ عَنْ وَ الْیَتِیمِ مَالِ أَكْلِ وَ الْحَقِّ بِغَیْرِ النَّفْسِ  قَتْلِ عَنْ وَ الْوَالِدَيْنِ  طَاعَةِ

 مَا اللَّهِ فَوَ  الضَّعِیفِ  بِالْبَدَنِ رِفْقا  اللَّهِ  دَ عَبْ يَا الرُّوحُ فَنَادَتْهُ  تَغْسِیلِي فِي أَخَذَ وَ أَثْوَابِي مِنْ  فَجَرَّدَنِي غَاسِلٌ أَتَانِي ذَلِكَ فَعِنْدَ تَعَالَى اللَّهِ  بِإِذْنِ الْأَرْضِ إِلَى الرُّوحُ

 كَفَّنَنِي وَ أَغْسَالٍ ثَلَاثَةَ غَسَّلَنِي وَ الْمَاءَ عَلَيَّ أَجْرَى إِنَّهُ ثُمَّ أَبَدا  مَیِّتا  غَسَّلَ لَمَا الْقَوْلَ ذَلِكَ الْغَاسِلُ سَمِعَ لَوْ اللَّهِ فَوَ انْصَدَعَ إِلَّا عُضْوٍ  لَا وَ انْقَطَعَ إِلَّا عِرْقٍ مِنْ  خَرَجْتُ

 الْأَكْبَرِ  إِلَى دَفَعَهُ وَ الْغُسْلِ مِنَ فَرَاغِهِ بَعْدَ الْیُمْنَى يَدِيَ مِنْ الْخَاتَمَ جَذَبَ ثُمَّ الْآخِرَةِ دَارِ إِلَى بِهِ خَرَجْتُ الَّذِي الزَّادُ هُوَ وَ حَنُوطٍ فِي حَنَّطَنِي وَ أَثْوَابٍ ثَلَاثِ فِي

 بِالْوَدَاعِ  إِلَیْهِ  هَلُمُّوا قَالَ وَ جِیرَانِي وَ أَهْلِي نَادَى وَ لَفَّنِي وَ الْكَفَنِ  فِي أَدْرَجَنِي ثُمَّ الْعَزَاءَ وَ الْأَجْرَ  لَكَ أَحْسَنَ وَ أَبِیكَ فِي تَعَالَى اللَّهُ آجَرَكَ قَالَ  وَ  وُلْدِي مِنْ

 َفلَمَّا عَلَيَّ فََصلُّوا لِلصَّلَاةِ وُضِعْتُ حَتَّى كَفَنِي وَ وَجِْهي بَیْنَ ذَلِكَ عِنْدَ الرُّوحُ وَ خَشَبٍ مِنْ سَرِيرٍ عََلى حُمِْلتُ وَدَاعِي مِنْ فَرَغُوا فََلمَّا لِوَدَاعِي ذَلِكَ عِنْدَ فَأَقْبَلُوا

 سَقََطتْ  قَدْ أَنِّي لِي تُخُیِّلَ لَحْدِي إِلَى سَرِيرِي مِنْ وَقَعْتُ  لَمَّا َأنِّي اْعلَمْ اللَّهِ عَبْدَ يَا سَلْمَانُ يَا عَظِیما  هَوْل ا يَنْتُفَعَا فِیهِ دُلِّیتُ وَ قَبْرِي إِلَى حُمِلْتُ الصَّلَاةِ مِنَ فَرَغُوا

 نَادَى فَلَمَّا الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ انْقَلَبَ وَ اللِّسَانِ  مِنَ  الرُّوحَ سُلِبْتُ ذَلِكَ  فَعِنْدَ وَارَوْنِي وَ عَلَيَّ التُّرَابُ  حُثِيَ  وَ  اللَّبِنُ عَلَيَّ شُرِّجَ  وَ  لَحْدِي فِي الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ

 جَانِبِ مِنْ مُجِیبٌ  فَجَاوَبَنِي صَالِحا   عَمَل ا لَعَمَلْتُ الرَّاجِعِینَ مِنَ كُنْتُ لَیْتَنِي يَا قُلْتُ وَ ضَغَطِهِ  وَ ضِیقِهِ وَ الْقَبْرِ مِنَ بَكَیْتُ وَ النَّدَمِ  فِي أَخَذْتُ بِاالنْصِرَافِ الْمُنَادِي

  يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَلَّا الْقَبْرِ
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توجه داشته باشيد که این وقایع در عالم برزخ براي او رخ داده است، پس منظور از کفن و آب دهان و ...، حقایق برزخی 

اینهاست، نه همين کفن مادي و ... . تذکر این مطلب بدان جهت بود که این اشكال مطرح نشود که مگر مرده چقدر آب دهان 

اي از کفن به گردان چقدر سنگينی شود، و مگر آویختن قطعهاي از کفن مادي جاي میمه مطالب در گوشهدارد، و مگر آن ه

 دارد و ... .

 

 ( حکایت7

خواند و من آنجا بودم. به آن گوید: شخصی برایم تعریف کرد که عبدالملك مروان در مكه خطبه میاز ابوحمزه ثمالی می

 زند رسيد، که مردي بلند شد و گفت:پرداقسمت از خطبه که به موعظه می

پذیرید؟! کنيد و خودتان نهی نمیروید؟! نهی میدهيد و خودتان زیر بار این دستور نمیصبر کن! صبر کن! شماها دستور می

 روید؟! آیا به سيره شما اقتدا کنيم یا دستورتان را اطاعت نمایيم؟ کنيد و خودتان زیر بار موعظه نمیموعظه می

مان اقتدا کنيد، چگونه به سيره ظالمان اقتدا کنيم و چه حجتی داریم در پيروي از مجرمانی که اموال گویيد به سيرهاگر می

 خدا را براي خود حيف و ميل کردند و بندگان خدا را برده خود ساختند؛ 

تواند نصيحتگر و خيرخواه گویيد از دستوراتمان اطاعت کنيد و نصيحت ما را پذیرا باشيد، چگونه یك نفر میو اگر می

 کند، یا چگونه اطاعت از کسی الزم باشد که عدالتش ثابت نشده است؟دیگري باشد در حالی که در حق خود دغلبازي می

بسا در ميان گویيد حكمت را هرجا که یافتيد بگيرید و موعظه را از هرکه شنيدید بپذیرید، که در این صورت چهو اگر می

 آوري فصيح تر و به بازي با کلمات تواناتر از شمایند؟!که به زبانما افرادي هستند 

شان پس آن منبر را رها کنيد و راهش را باز بگذارید تا کسانی که شما آنان را آواره سرزمين ها کردید و از جایگاه حقيقی

اي راندید بر آن بنشينند، که به خدا سوگند ما زمام امورمان را به شما نسپردیم و شما را حاکم بر جان و مال و به هر وادي

 ران در مورد ما رفتار کنيد، دینمان نكردیم که به سيره جبا

 داریم تا زمانش برسد و کار شما به پایان آید و این محنت سر رسد؛ و جز این نيست که خود را به صبر و تحمل وامی

                                                      
 بَعْدَ لِأُنَبِّهَهُمْ خَلْقِهِ  بِجَمِیعِ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ وَكَّلَنِيَ مَلَكٌ أَنَا قَالَ  مُنَبِّهُ  يَا أَنْتَ مَنْ  لَهُ  فَقُلْتُ مُنَبِّهٌ أَنَا لَ فَقَا تُحَدِّثُنِي وَ تُكَلِّمُنِي الَّذِي هَذَا يَا أَنْتَ مَنْ  لَهُ فَقُلْتُ

 قَوْلَ  سَمِعْتَ مَا أَ لِي فَقَالَ أُحْصِیهِ  لَا إِنِّي فَقُلْتُ عَمَلَكَ اكْتُبْ لِي قَالَ  وَ  أَجْلَسَنِي وَ جَذَبَنِي ثُمَّ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ يَدَيِ  بَیْنَ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى أَعْمَالَهُمْ لِیَكْتُبُوا مَمَاتِهِمْ

 الْقَلَمُ  أَيْنَ مِنْ فَقُلْتُ صَحِیفَتُكَ هَذِهِ فَقَالَ رَقٌّ هُوَ فَإِذَا كَفَنِي مِنْ جَانِبا  فَجَذَبَ الْبَیَاضُ أَيْنَ فَقُلْتُ عَلَیْكَ أُمِْلي أَنَا وَ اكْتُبْ لِي قَالَ ثُمَّ نَسُوهُ وَ اللَّهُ أَحْصاهُ رَبِّكُمْ

 ال وَ صَغِیرَة  يُغادِرُ  ال عَلَيَّ تَلَا ثَمَّ كَبِیرَةٌ لَا وَ صَغِیرَةٌ أَعْمَالِي مِنْ يَبْقَ فَلَمْ الدُّنْیَا دَارِ فِي فَعَلْتُهُ مَا عَلَيَّ أَمْلَى ثُمَّ رِيقُكَ قَالَ الْمِدَادُ أَيْنَ مِنْ فَقُلْتُ سَبَّابَتُكَ قَالَ

 قَدْ  جَمِیعا  الدُّنْیَا جِبَالَ أَنَّ لِي فَخُیِّلَ عُنُقِي فِي طَوَّقَهُ وَ بِخَاتَمٍ خَتَمَهُ وَ الْكِتَابَ أَخَذَ إِنَّهُ ثُمَّ أَحَدا  رَبُّكَ يَظْلِمُ ال وَ حاضِرا  عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ أَحْصاها إِلَّا كَبِیرَة 

 مَنْشُورا   يَلْقاهُ كِتابا  الْقِیامَةِ يَوْمَ لَهُ نُخْرِجُ وَ عُنُقِهِ فِي طائِرَهُ أَلْزَمْناهُ إِنسانٍ كُلَّ وَ رَبِّكَ قَوْلَ تَسْمَعْ لَمْ أَ قَالَ هَكَذَا بِي تَفْعَلُ لِمَ وَ مُنَبِّهُ يَا لَهُ فَقُلْتُ عُنُقِي فِي طَوَّقُوهَا

 عَنِّي انْصَرَفَ ُثمَّ نَفْسِكَ عََلى فِیهِ تَشْهَدُ مَنْشُورا  عَیْنَْیكَ بَیْنَ بِكِتَابِكَ وَ بِكَ يُؤْتَى وَ الْقِیَامَةِ يَوْمَ بِهِ تُخَاطَبُ فَهَذَا حَسِیبا  عَلَیْكَ الْیَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفى كِتابَكَ اقْرَأْ

 ... مُنْكَرٌ فَأَتَانِي
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هيچ کوچك و بزرگی »اي جز خواندنش ندارد: اي از شما روزي دارد که از وي نگذرد، و کتابی دارد که چارهو هر گوینده

بزودي آنان که ظلم کردند خواهند دانست که به کدامين »( و 49)کهف/« جز آنكه آن را به شمار آورده استرا فرونگذاشته 

 (227)شعراء/« بازگشتگاه بازمی گردند

و دیدیم که برخی از ماموران مسلح به سوي او رفتند و او را گرفتند و بعد از آن دیگر وي را ندیدیم و نفهميدیم که چه 

 بر سرش آمد.

 108األمالی )للطوسی(، ص؛ 280الی )للمفيد(، صاألم

حَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُ 

 وَاحِدٍ مِنْ َأصْحَابِهِ عَنْ دَ آبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَِبی عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِعَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْ

 -خْطُبُ النَّاسَ بِمَكَّةَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَوْضِعِ الْعِظَةِ مِنْ خُطْبَتِهِأَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ حَضَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَ هُوَ یَ

سِيرَتُِكمْ أَمْ طَاعَةً تَعِظُونَ وَ لَا تَتَّعِظُونَ أَ فَاقْتِدَاءً بِقَامَ إِلَيْهِ رَجٌُل فَقَالَ مَهْلًا مَهْلًا إِنَّكُمْ تَأْمُرُونَ وَ لَا تَأْتَمِرُوَن وَ تَنْهَوْنَ وَ لَا تَنْتَهُونَ َو 

 الْمُجْرِمِينَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ جَعَلُوا لِأَمْرِکُمْ فَإِنْ قُلْتُمُ اقْتَدُوا بِسِيرَتِنَا فَكَيْفَ نَقْتَدِي بِسِيرَةِ الظَّالِمِينَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِی اتِّبَاعِ

 مَنْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ لْتُمْ أَطِيعُوا أَمْرَنَا وَ اقْبَلُوا نُصْحَنَا فَكَيْفَ یَنْصَحُ غَيْرَهُ مَنْ یَغُشُّ نَفْسَهُ أَمْ کَيْفَ تَجِبُ طَاعَةُعِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا وَ إِنْ قُ

سَمِعْتُمُوهَا فَلَعَلَّ فِينَا مَنْ هُوَ أَفْصَحُ بِصُنُوفِ الْعِظَاتِ وَ وَ إِنْ قُلْتُمْ خُذُوا الْحِْكمَةَ مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا وَ اقَْبلُوا الْعِظَةَ مِمَّنْ  -عَدَالَةٌ 

مْ عَنْ ذِینَ شَرَّدْتُمُوهُمْ فِی الْبِلَادِ وَ نَقَلْتُمُوهُأَعْرَفُ بِوُجُوهِ اللُّغَاتِ مِنْكُمْ فَزَحْزِحُوا عَنْهَا أَطْلِقُوا أَقْفَالَهَا وَ خَلُّوا سَبِيلَهَا یَنْتَدِبْ لَهَا الَّ

أَمْوَالِنَا وَ أَدْیَانِنَا لِتَسِيرُوا فِيهَا بِسِيرَةِ الْجَبَّارِینَ غَيْرَ أَنَّا مُسْتَقَرِّهِمْ إِلَى کُلَّ وَادٍ فََو اللَّهِ مَا قَلَّدْنَاکُمْ أَزِمَّةَ أُمُورِنَا وَ حَكَّمْنَاکُمْ فِی أَبْدَانِنَا وَ 

ال یُغادِرُ صَغِيرَةً »أَنْ یَتْلُوَهُ  الْمُدَّةِ وَ بُلُوغِ الْغَایَةِ وَ تَمَامِ الْمِحْنَةِ وَ لِكُلِّ قَائِلٍ مِنْكُمْ یَوْمٌ لَا یَعْدُوهُ وَ کِتَابٌ لَا بُدَّنُصَبِّرُ أَنْفُسَنَا لِاسْتِيفَاءِ 

  «بُونَ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِ» «وَ ال کَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها

 ا کَانَتْ حَالُهُ.قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ الْمَسَالِحِ فَقَبَضَ عَلَيْهِ وَ کَانَ ذَلِكَ آخِرَ عَهِدْنَا بِهِ وَ لَا نَدْرِي مَ

 

 

 فَتَتَّخِذُونَهُ  أَ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ انَك إِبْلیسَ إاِلَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ 50( آيه18( سوره كهف )631

 3/10/1396 بَداَل  لِلظَّالِمینَ بِئْسَ عَدُوٌّ  لَكُمْ هُمْ وَ دُوني مِنْ أَوْلِیاءَ ذُرِّيَّتَهُ وَ

 ترجمه

بود، پس از امر پروردگارش و هنگامی که به مالئكه گفتيم که براي آدم سجده کنيد؛ پس سجده کردند جز ابليس، از جن 

دهيد، در حالی که آنان دشمن شمایند؟! چه بد جایگزینی اش قرار میبيرون رفت؛ پس آیا اولياي خود را به جاي من، او و ذریه

 است براي ظالمان!

 نکات ترجمه

 « ل ماَلئِکَةُل»
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 يبرا« ملك»و « ألك»و « ألك» شهیسه ر ب،ياختالف است و به ترت «مَالئِكَة» کلمه شهیداده شد که درباره ر حيقبال توض

 . باشدیم «رساناميپ» ينخست، به معنا دگاهیآن در دو د يلغو يمعنانظر اول و دوم ترجيح دارد و آن مطرح شده که 

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

 «فَسَجَدُوا« »اس جُدُوا»

ابراز خضوعی است که هيچ »اش این است که به معناي است که درباره این ماده توضيح داده شد که خالصه« سجد»ماده 

 .و این حالت بدنی خاص، جزء معناي کلمه نيست« گونه اثري از منيّت در شخص نماند

 /baqare-2http://yekaye.ir-03/  224و جلسه  kaye.ir/sadhttp://ye-038-71-2/ 166جلسه 

 «فَسَقَ»

دهد، چنانكه در مورد اي است که شیء را در معرض ضرر قرار میدر اصل به معناي خروج از حالت اصلی« فسق»ماده 

 1(373، ص6مجمع البيان، جرود. )اش بيرون آید، به کار میموشی که از النهرُطَبی که از پوستش بيرون آید، و یا 

شود، و اگر هم در مورد کافر گویند که اگرچه دین خدا را پذیرفته، اما مرتكب گناه می]عُرفاً[ به کسی می« فاسق»کلمه 

و از بسياري از  (636ظ القرآن، صمفردات ألفابه کار رود از باب این است که از احكام فطرت و عقل خارج شده است )

 3(473، ص6مجمع البيان، جیا ابوعبيد )به نقل  2(503، ص4معجم مقایيس اللغة، جاالعرابی )به نقل بزرگان اهل لغت مانند ابن

ميان  اند این کلمه با اینكه جزء کلمات فصيح است اما در شعر جاهلی یافت نشده و بعد از استعمال قرآن درنقل شده که گفته

خروج از اطاعت »را « فسق»عرب فراوان استفاده شده است؛ و شاید بر این اساس است که برخی اساسا معناي اصلی ماده 

 اند؛ دانسته (636مفردات ألفاظ القرآن، ص)« خروج از احكام شریعت»( و یا 503، ص4معجم مقایيس اللغة، ج)« خدا

 در قرآن کریم، عالوه بر اینكه بارها منافق 

 ( 84توبه/ ؛وَ هُمْ فاسِقُونَ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا ؛ 67ِ؛ توبه/نافِقينَ هُمُ الْفاسِقُونَإِنَّ الْمُ)مثال: 

 و گاه مرتكبان گناهان بزرگ 

 ( 74انبياء/ ؛قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقينَکانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ کانُوا  نَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتی)مثال: 

 قرار داده است:« مومن»را نقطه مقابل « فاسق»خوانده، اما مكرر « فاسق»را 

الَّذینَ فَآتَيْنَا ؛ 18، سجده/کانَ فاسِقاً ال یَسْتَوُونَأَ فَمَْن کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ ؛ 110عمران/آل ،مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ)

 (،27حدید/ ، کَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَآمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ

                                                      
 الفسق الخروج إلى حال تضر يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها و فسقت الفأرة إذا خرجت من حجرها.  1

رة فُوَيْسِقة، و جاء هذا فى الفِسْق، و هو الخُروج عن الطَّاعة. تقول العرب: فَسقَتِ الرُّطَبَةُ عن قِشْرها: إذا خرجَتْ، حكاه الفَرَّاء. و يقولون: إنّ الفأ.  2

 أتِ فى شعرٍ جاهلىٍّث. قال ابنُ األعرابىِّ: لم يُسْمع قَطُّ فى كالمِ الجاهلیَّة فى شعرٍ و ال كالمٍ: فاسق. قال: و هذا عجبٌ، هو كالمٌ عربىٌّ و لم يالحدي

القرآن و قال المبرد: األمر على  ء من أشعار الجاهلیة و ال أحاديثها و إنما تكلم بها العرب بعد نزولقال أبو عبیدة: هذه التسمیة لم نسمعها في شي.  3

 .ما ذكره أبو عبیدة و هي كلمة فصیحة على ألسنة العرب

http://yekaye.ir/al-qadr-097-04/
http://yekaye.ir/al-qadr-097-04/
http://yekaye.ir/al-qadr-097-04/
http://yekaye.ir/sad-038-71-2/
http://yekaye.ir/2-baqare-03/
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شود؛ چنانكه فسق ورزیدن منجر به این گویی انسان مسلمان، با گناه کردن و خروجش از دستور خدا، از ایمان خارج می

  (33یونس/) «ى الَّذینَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ ال یُؤْمِنُونَکَذلِكَ حَقَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَ»شود که شخص هيچگاه ایمان نياورد: می

است؛ « دهدمومنی که عمل صالح انجام می»نقطه مقابل « فاسق»بندي بتوان گفت در ادبيات قرآن کریم، شاید در جمع

 کند: یعنی اعم از کافر، منافق، و مسلمانی که براحتی گناه می

وَ أَمَّا الَّذینَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّما أَرادُوا  ؛نُزاُلً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى أَمَّا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا»

  (20جده/س) «أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها أُعيدُوا فيها وَ قيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذي کُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ 

 و ظاهرا در ميانه کفر و عصيان است:« خروج»مصدر و به معناي « فسوق»

 (7؛ حجرات/قُلُوبِكُمْ وَ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيان حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی)

اي است گذارياند منظور این است که بدنامگفته،(11)حجرات/« بَعْدَ الْإِیمانِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ »و درباره معناي آن در آیه 

که به کسی که مومن و مسلمان شده، بگویی: اي یهودي! یا اي نصرانی! و یا هر لقب دیگري که او از آن کراهت دارد به او 

  خارج از ایمان، نام دهيم[ ( ]یعنی بعد از ایمان، او را به عنوان شخصی308، ص10لسان العرب، جبدهيم )

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 54و مشتقات آن جمعا « فسق»ماده 

 توجه

 قبال در بحث از: سيده نكردن ابلجدرباره امر به سجده فرشتگان و س

 (وَ اسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْكافِرین أَبىوَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْليسَ ) سوره بقره 34 هیآ

 /baqare-http://yekaye.ir/al-2-30 224جلسه 

 (ا إِالَّ إِبْليسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّاجِدینوَ لَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوسوره اعراف ) 11و آیه

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-11 231جلسه 

إاِلَّ  ؛کُلُّهُمْ أَجْمَعُون فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ؛ فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحیسوره حجر ) 32-30و آیات 

 (قالَ یا إِبْليسُ ما لَكَ أَالَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدین؛ أَنْ یَكُونَ مَعَ السَّاجِدینَ إِبْليسَ أَبى

http://yekaye.ir/al- 270لسهو ج /hegr-http://yekaye.ir/al-15-30 269، )به طور خاص جلسه 271-268جلسات

31-15-hegr/ ) 

 .شودیآن مجددا تكرار نم يو نكات تدبر ثیاحاد بحث شد؛ از این رو،

قالَ ؛ فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ؛ فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ  فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحیسوره ص ) 74-72البته آیات 

 ( یا إِبْليسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالينَ

 ( أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيناًوَ إِذْ قُلْنا لِلْماَلئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْليسَ قالَ سوره اسراء ) 61آیه 

 ( وَ إِذْ قُلْنا لِلْماَلئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْليسَ أَبىسوره طه ) 116و آیه

 /http://yekaye.ir/sad-038-72سوره ص آن را بحث کردیم:  72باشد که از اینها فقط آیهنيز به همين جریان مربوط می

 و آن هم بحثی که به اینجا مرتبط شود ندارد.
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 حدیث

گوید: از امام صادق ع درباره ابليس پرسيدم که آیا از فرشتگان بود و آیا از امر آسمان در او چيزي ( جميل بن دراج می1

 آمد[؟بود ]= از آسمانيان به حساب می

نه از امر آسمان چيزي در او بود؛ از جن بود و همراه فرشتگان بود و فرشتگان چنين  فرمودند: نه از فرشتگان بود و

 دانست که از آنها نيست؛ پس چون به سجده کردن امر شد، از او آنچه که بود، ظاهر شد.دیدند که از آنهاست و خداوند میمی

 328، ص2تفسير العياشی، ج

 ؟اءِ شَيْئاًبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِبْلِيسَ أَ کَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ هَلْ کَانَ یَلِی مِنْ أَمْرِ السَّمَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَ

كَةِ وَ کَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَرَاهُ أَنَّهُ مِنْهَا وَ ئِ قَالَ لَمْ یَكُنْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَمْ یَكُنْ یَلِی مِنَ السَّمَاءِ شَيْئاً کَانَ مِنَ الْجِنِّ وَ کَانَ مَعَ الْمَلَا

 1.کَانَ اللَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فَلَمَّا أُمِرَ بِالسُّجُودِ کَانَ مِنْهُ الَّذِي کَان

 

بدمد، ابليس بر او ( از امام صادق ع روایت شده است: هنگامی که خداوند آدم را آفرید و پيش از آنكه در او روح را 2

 گفت: براي چه آفریده شدي؟!زد و او تكان می خورد و ابليس میاي میگذشت و با پایش به او ضربهمی

 328، ص2تفسير العياشی، ج

 عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 2.الرُّوحَ کَانَ إِبْلِيسُ یَمُرُّ بِهِ فَيَضْرِبُهُ بِرِجْلِهِ فَيَدِبُّ فَيَقُولُ إِبْلِيسُ لِأَمْرٍ مَا خُلِقْتوَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ قَبْلَ أَنْ یَنْفُخَ فِيهِ 

 

 ( روایت شده که رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم فرمودند: هيچيك از شما نيست مگر اینكه شيطانی دارد.3

 گفتند: یا رسول اهلل! حتی شما؟

حتی من! ليكن خداوند عز و جل مرا عليه او یاري کرده پس او تسليم شده ]اسالم آورده[ و مرا جز به خوبی امر فرمود: 

 کند.نمی

 183-17ص ،6ج المنثور، الدر؛ 384ص ،9ج العقول، مرآة

                                                      
 . /baqare-http://yekaye.ir/al-2-30گذشت  2حديث 224دارد كه در جلسه 33ص 1شبیه اين روايتي ديگر در ج.  1

 لَئِنْ  عِزَّتِكَ  وَ فَقَالَ  مُشَافَهَة  آلِدَمَ بِالسُّجُودِ إِبْلِیسَ اللَّهُ أَمَرَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ  بْنِ  هِشَامِ عَنْ. اين روايت هم در همانجا قابل توجه است:  2

 (328ص ،2ج العیاشي، تفسیر). خَلْقِكَ مِنْ خَلْقٌ بَدَهَاعَ مَا عِبَادَة  لَأَعْبُدَنَّكَ آلِدَمَ السُّجُودِ  مِنَ أَعْفَیْتَنِي

 ه:. اين روايات را سیوطي آورده است كه در جايي كه كلمه شیطان را دارد تتمه را ندارد و در جاي كه تتمه را دارد از كلمه جن استفاده شد 3

 ]آله و[ سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضى طارق بن شريك عن مردويه ابن و الطبراني و قانع ابن و البغوي و حبان ابن أخرج و

 فاسلم علیه أعانني اهلل أن اال معى و قال اهلل رسول يا معك و قالوا شیطان معه و اال أحد منكم لیس

 فرأى فجاء علیه فغرت قالت لیال عندها من خرج ]آله و[ سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول أن عنها اهلل رضى عائشة عن مردويه ابن و مسلم أخرج و

 كل مع و نعم قال شیطان معى أ اهلل رسول يا قلت شیطانك جاء أقد فقال مثلك على مثلي يغار ال لي ما و فقلت أغرت عائشة يا لك ما فقال اصنع ما

 أسلم حتى علیه أعانني ربى لكن و نعم قال معك و قلت انسان
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 إال أنا ال و: قال اهلل؟ رسول یا أنت ال و: قالوا شيطان له و إال أحد من منكم ما: سلم و آله و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 .بخير إال یأمرنی فلم فأسلم عليه أعاننی جل و عز اهلل أن

 

 الرشيد و امام موسی کاظم ع روایت شده است. در فرازي از این گفتگو آمده:( گفتگویی طوالنی بين هارون4

 هارون گفت: به من خبر بده از اولين کسی که الحاد ورزید و زندیق شد!

شدة سی که الحاد ورزید و در آسمان زندیق شد ابليس لعين بود استكبار ورزید و بر برگزیده و انتخابفرمود: اولين ک

پس، از دستور )(  «من از او بهترم، مرا از آتش آفریدي و او را از گِل آفریدي»الهی، حضرت آدم ع، فخرفروشی کرد و گفت 

 اش به ارث گذاشت تا روزي که آن ساعت برپا شود.یهپروردگارش سرپيچی کرد و الحاد ورزید و الحاد را در ذر

 گفت: آیا ابليس ذریه هم دارد؟

 پروردگارش امر از پس بود، جن از ابليس، جز»اي که فرمود فرمود: بله؛ مگر این سخن خداوند عز و جل را نشنيده

 جایگزینی بد چه! شمایند؟ دشمن آنان که حالی در دهيد،می قرار اشذریه و او من، جاي به را خود اولياي آیا پس سرپيچيد؛

کنندگان را یار آنان را نه بر خلقت آسمانها و زمين، و نه بر خلقت خودشان شاهد نگرفتم و هرگز گمراه !ظالمان براي است

خدایی  شان و شعادت می دهند کههایشان و دروغکنند با آراستن( چرا که آنان ذریه آدم را گمراه می51-50)کهف/« گيرمنمی

و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمين را »جز اهلل نيست آن گونه که خداوند در این کالمش آنان را وصف فرمود 

یعنی آنان این را نمی گویند مگر از باب تلقين و « )( دانندگویند اهلل! بگو الحمدهلل! بلكه اکثرشان نمیآفرید، با قاطعيت می

 خودنمایی و لفاظی.

 406حف العقول، صت

 و من کالمه ع مع الرشيد فی خبر طویل ذکرنا موضع الحاجة إليه

ی السَّمَاءِ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ فَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ هَارُونُ أَخْبِرْنِی عَنْ أَوَّلِ مَنْ أَلْحَدَ وَ تَزَنْدَقَ فَقَالَ مُوسَى ع أَوَّلُ مَنْ أَلْحَدَ وَ تَزَنْدَقَ فِ... 

فَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَ أَلْحَدَ فَتَوَارَثَ  «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» فْتَخَرَ عَلَى صَفِیِّ اللَّهِ وَ نَجِيِّهِ آدَمَ ع فَقَالَ اللَّعِينُ وَ ا

إِلَّا إِبْلِيسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ » وَ لِإِبْلِيسَ ذُرِّیَّةٌ فَقَالَ ع نَعَمْ أَ لَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ الْإِلْحَادَ ذُرِّیَّتُهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَقَالَ

ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ال خَلْقَ  ؛لًاأَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِی وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَ

هُمُ اللَّهُ فَلِأَنَّهُمْ یُضِلُّونَ ذُرِّیَّةَ آدَمَ بِزَخَارِفِهِمْ وَ کَذِبِهِمْ وَ یَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَمَا وَصَ «أَنْفُسِهِمْ وَ ما کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً

                                                      
 اهلل وكل قد و اال أحد من منكم ما ]آله و[ سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضى مسعود بن اهلل عبد عن مردويه ابن و مسلم أخرج و

 بخبر اال يأمرني فال فاسلم علیه أعانني اهلل ان اال إياي و قال اهلل رسول يا إياك و قالوا الجن من قرينه به

 من قرينه به اهلل وكل قد و اال أحد من منكم ما ]آله و[ سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنهما اهلل رضى عباس ابن عن مردويه ابن أخرج و

 فاسلم علیه أعانني اهلل ان اال إياي و قال اهلل رسول يا إياك و قالوا الجن



346 

أَيْ إِنَّهُمْ لَا یَقُولُونَ ذَلِكَ  «یَعْلَمُونَ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال »فِی قَوْلِهِ 

 1...إِلَّا تَلْقِيناً وَ تَأْدِیباً وَ تَسْمِيَةً 

 تدبر

 مِنْ  أَوْلِياءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ کانَ إِبْليسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ( »1

 «بَداَلً  لِلظَّالِمينَ بِئْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ هُمْ وَ دُونی

سان مطيع بودن خود نسبت به انسان را نشان دهند. در این ميان شتگان دستور داد بر آدم سجده کنند و بدینخداوند به فر

 افق با فرشتگان قرار گيرد.هایش توانسته بود همهمه سجده کردند، غير از ابليس، که او از جن بود، اما بر اثر عبادت

؛ و خدا هم به خاطر اینكه او بر ما سجده نكرد، او را از آن مقامی او به خاطر سجده نكردن بر ما، از امر خدا بيرون شد

 که داشت براي هميشه بيرون راند.

با این حال، بسياري از ما، به جاي بندگی خدا، به والیت او تن می دهيم؛ و به جاي شریعت الهی، دستورات او را برنامه 

بندیم؛ و به جاي پيروي از حق و هاي توخالی او دل میبه وعدههاي پروردگار، دهيم؛ و به جاي وعدهزندگی خود قرار می

آوریم؛ با اینكه او دشمن ماست؛ آن هم دشمنی شان رو میعدالت، به پيروي از او، به ظلم و خارج کردن امور از جایگاه اصلی

 خورده.قسم

 در یك کالم،

گذاریم؛ و اطاعت رگاه قدس خود بيرون کرد، کنار میخدایی که ما را آفرید و او را به خاطر اینكه مطيع ما نشد، از با

 اش به زمين زدن ماست، سرلوحه زندگی خود قرار می دهيم!اویی را که همه برنامه

 کنيم!واقعا چه معامله بدي است که می

 کنيم؟!راستی چرا چنين می

 آیا خدا را واقعا باور نداریم؟ یا شيطنت شيطان را؟ یا ...؟

 

 «رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ کانَ إِبْليسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ( »2

خدا دستور سجده داد، فرشتگان سجده کردند اما شيطان سجده نكرد، او از جن بود، پس از امر پروردگارت سرپيچی 

 کرد.

 نتيجه:

 2شتگان، از جن نيستند؛؛ پس، فر«او از جن بود»الف. 

                                                      
 وَ عَالِمٍ غَیْرُ جَاهِلٌ لِأَنَّهُ فِیهِ أَلْحَدَ وَ عَابَهُ عَنْهُ قَصَّرَ مَنْ  وَ عَادَاهُ أَمْرا  جَهِلَ مَنْ الْعَرَبُ قَالَتِ لِذَلِكَ وَ مُعَانِدا  حَاسِدا  شَاكّا  كَانَ شَهِدَ إِنْ وَ يَعْلَمْ لَمْ مَنْ وَ.  1

 .مَوْضِعُه هُنَا لَیْسَ طَوِيلٌ كَلَامٌ الْقَاضِي يُوسُفَ أَبِي مَعَ ع لَهُ كَانَ

معناست كه به هیچ عنوان از فرشتگان نبود و روايات در اين زمینه متفاوتند كه ابتدا دو دسته روايت اشاره . البته اينكه از جن بود لزوما به اين  2

 شود:مي
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 كه گذشت و اينها قبال هم گذشت و نمونه ديگرش اين روايت: 2شود مانند حديثالف. رواياتي كه ظاهرا جن بودن وي انكار مي

 عَنْ  سَیَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ وَ زِيَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْجُرْجَانِيِّ الْحَسَنِ بِأَبِي الْمَعْرُوفُ الْمُفَسِّرُ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 جَعْفَرِ  الصَّادِقِ أَبِیهِ  عَنْ جَعْفَرٍ  بْنِ  مُوسَى أَبِیهِ عَنْ مُوسَى بْنِ  عَلِيِّ الرِّضَا أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ  مُحَمَّدِ  أَبِیهِ  عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ أَبِیهِ  عَنْ  عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ أَبَوَيْهِمَا

 مِنْ  قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ يَقُولُ  جَلَّ  عَزَّ اللَّهُ لَیْسَ وَ أَ الْبَشَرِ  مِنَ  إِمَامٍ أَوْ قَطُّ  نَبِيٍّ مِنْ الدُّنْیَا يُخَلِّ لَمْ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ أَنَّ تَعْلَمُ لَسْتَ وَ أَ ع قَالَ ثُمَّ ... مُحَمَّد بْنِ

 أَنْبِیَاءِ إِلَى أُرْسِلُوا كَانُوا إِنَّمَا وَ حُكَّاما   وَ أَئِمَّة  لِیَكُونُوا الْأَرْضِ إِلَى الْمَلَائِكَةَ  يَبْعَثِ  لَمْ  أَنَّهُ  فَأَخْبَرَ  الْقُرى أَهْلِ مِنْ  إِلَیْهِمْ نُوحِي رِجال ا إِلَّا الْخَلْقِ إِلَى يَعْنِي رَسُولٍ

 فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ يَقُولُ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ تَسْمَعَانِ مَا أَ الْجِنِّ مِنَ كَانَ بَلْ لَا فَقَالَ مَلَكا  أَيْضا  إِبْلِیسُ يَكُنْ لَمْ أَيْضا  هَذَا فَعَلَى لَهُ  فَقُلْنَا قَاال اللَّهِ

 الرضا أخبار عیون... ) السَّمُومِ  نارِ مِنْ  قَبْلُ  مِنْ خَلَقْناهُ  الْجَانَّ وَ جَلَ  وَ عَزَّ اللَّهُ  قَالَ الَّذِي هُوَ  وَ الْجِنِّ مِنَ  كَانَ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ فَأَخْبَرَ  الْجِنِ  مِنَ كانَ إِبْلِیسَ إِلَّا

 (270ص ،1ج السالم، علیه

 دانند:ب. رواياتي كه ظاهرا جن را از فرشتگان مي

 مُحَمَّدِ عَنْ الْفُرَاتِ ابْنِ عَنِ نُصَیْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ شُعَیْبٍ أَبِي عَنْ الْحَسَنِیَّانِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ  عَلِيُّ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي الْخُصَیْبِيٌّ حَمْدَانَ بْنُ الْحُسَیْنُ قَالَ

(: السَّلَامُ عَلَیْهِ) الصَّادِقُ قَالَ فَالْجَانُّ: مَوْلَايَ يَا عَمْنَ الْمُفَضَّلُ قَالَ :...قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِ) الصَّادِقَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَیِّدِي سَأَلْتُ: قَالَ  عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ

 مارِجٍ  مِنْ خَلَقَهُ الَّذِي الْجَانَّ أَسْكَنَ  وَ الْأَرْضِ مِنَ كَانَتْ حَیْثُ الْمَاءِ مَنَاقِعِ وَ الْیَنَابِیعِ وَ الْأَنْهَارِ وَ الْبِحَارِ فِي الْمَاءِ خَلْقَ أَسْكَنَ الْأَرْضَ وَ السَّمَوَاتِ اللَّهُ  خَلَقَ لَمَّا

 أَسْجُدُ  لَا َقالَ وَ اسْتَكْبَرَ وَ أَبى فَ الصَّلَاةُ لَا الطَّاعَةُ هُوَ السُّجُودُ وَ لِآدَمَ بِالسُّجُودِ إِْبلِیسَ أَمَرَ وَ لُغَة  عِشْرِينَ وَ بِأَرْبَعَةٍ نَطَقُوا وَ الرُّسُلُ وَ النُّذُرُ فِیهِمُ فَقَامَتْ نارٍ مِنْ

 هُوَ  وَ آدَمَ فِي الَّذِي النُّورَ أَنَّ عَلِمَ لَوْ  وَ أَفْضَلُ النَّارَ أَنَّ ظَنَّ وَ  بِالنُّورِ النَّارَ  وَيْلَهُ قَاسَ وَ اللَّهَ عَصَى وَ آدَمَ عَلَى فَافْتَخَرَ * طِینٍ مِنْ  خَلَقْتَهُ  وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنِي لِبَشَرٍ

 يَا بَلَى قَالَ الْمَلَائِكَةِ، مِنَ إِبْلِیسَ إِنَّ يُقَالُ لَیْسَ وَ أَ: مَوْلَايَ  يَا الْمُفَضَّلُ قَالَ. قِیَاسُهُ لَفَسَدَ إِبْلِیسُ مِنْهَا خُلِقَ الَّتِي النَّارِ مِنَ أَفَْضلَ كَانَ فِیهِ اللَّهُ فَخَهَانَ الَّتِي الرُّوحُ

 اسْمٌ كُلُّهُ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ مَالِكٌ وَ مَلَكٌ فَهُوَ فَیُصْرَفُ وَاحِدٌ اسْمٌ هُوَ مَلَائِكَةٍ مَعْنَى وَ السَّمَاوَاتِ، سُكَّانِ لَا وَ النُّورَانِیَّةِ، لَا وَ الرُّوحَانِیَّةِ  لَا الْمَلَائِكَةِ، مِنَ هُوَ مُفَضَّلُ

 وَ: تَعَالَى قَوْلَهُ وَ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ كانَ إِبْلِیسَ إِلَّا فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئَِكةِ قُلْنا إِذْ وَ :تَعَالَى اللَّهِ قَوْلَ سَمِعْتَ مَا أَ  الْأَْرضِ أَمْلَاكَ كَانَ وَ وَاحِدٌ

 وَ بِسُلْطانٍ إِلَّا تَنْفُذُونَ  ال فَانْفُذُوا الْأَرْضِ وَ  السَّماواتِ أَقْطارِ مِنْ تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِ  الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مَعْشَرَ يا: قَالَ وَ السَّمُومِ نارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خَلَقْناهُ الْجَانَّ

 (437ص الكبرى، الهداية) أَحَدا بِرَبِّنا نُشْرِكَ لَنْ وَ بِهِ فَآمَنَّا دِالرُّشْ إِلَى يَهْدِي عَجَبا  قُرْآنا  سَمِعْنا إِنَّا فَقالُوا الْجِنِّ  مِنَ نَفَرٌ اسْتَمَعَ أَنَّهُ إِلَيَّ أُوحِيَ قُلْ: قَوْلَهُ

 هُوَ وَ ص النَّبِيِّ عَلَى ع جَبْرَئِیلُ هَبَطَ: قَالَ[ ع] آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُعَنْعَنا   الدُّورِيُّ هَاشِمٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ  الْقَاسِمِ  أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ  فُرَاتٌ

 الَّذِينَ  إِبْلِیسَ قَوْمِ مِنْ الْجِنِّ مِنَ هُمْ وَ فِیهِ  الْجِدَالُ بَیْنَهُمُ كَثُرَ حَتَّى ءٍشَيْ فِي يُجَادِلُونَ الرَّابِعَةِ  السَّمَاءِ مَلَائِكَةِ مِنْ مَلَأ  إِنَّ مُحَمَّدُ يَا فَقَالَ سَلَمَةَ أُمِّ[ مَنْزِلِ ] بَیْتِ فِي

 قَدْ  قَالُوا بَیْنَكُمْ يَحْكُمُ الْآدَمِیِّینَ مِنَ  بِحَكَمٍ فَتَرَاضَوْا جِدَالُكُمْ كَثُرَ  قَدْ الْمَلَائِكَةِ إِلَى[ تَعَالَى] اللَّهُ فَأَوْحَى »رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ كانَ» كِتَابِهِ فِي اللَّهُ قَالَ

 مِنْ  مَلَكا  اللَّهُ[ فهبط] فَأَهْبَطَ[ ع] طَالِبٍ أَبِي بْنِ بِعَلِيِّ رَضِینَا[ قَدْ] قَالُوا[ مُحَمَّدٍ أُمَّةِ مِنْ تَرْضَوْنَ[ فَمَنْ ] بِمَنْ إِلَیْهِمْ اللَّهُ فَأَوْحَى[ ص] مُحَمَّدٍ أُمَّةِ مِنْ بِحَكَمٍ رَضِینَا

 عَلَى أَقْعَدَهُ وَ[ ع] طَالِبٍ أَِبي بْنِ بِعَلِيِّ[ ص] النَّبِيُّ فَدَعَا فِیهِ جَاءَ بِالَّذِي فَأَخْبَرَهُ[ ص] النَّبِيِّ[ إِلَى] عَلَى[ فأهبط] فَهَبَطَ أَرِيكَتَیْنِ وَ بِبِسَاطٍ الدُّنْیَا سَمَاءِ مَلَائِكَةِ

 قَالَ[ نَزَلَ  فَإِذَا] السَّمَاءِ إِلَى بِهِ  عُرِجَ ثُمَّ  عَیْنَیْكَ بَیْنَ حُجَّتَكَ  صَیَّرَ وَ قَلْبَكَ اللَّهُ[ ثَبَّتَكَ] ثَبَّتَ عَلِيُّ يَا قَالَ ثُمَّ فِیهِ فِي تَفَلَ ثُمَّ بِالْأَرِيكَتَیْنِ[ وسداه] وَسَّدَهُ وَ الْبِسَاطِ

 (199ص الكوفي، فرات تفسیر. )عَلِیمٌ عِلْمٍ ذِي كُلِّ فَوْقَ وَ نَشاءُ مَنْ دَرَجاتٍ نَرْفَعُ لَكَ يَقُولُ وَ السَّلَامَ يُقْرِئُكَ اللَّهَ[ إِنَ] مُحَمَّدُ يَا[ فَقَالَ ]

 عباس هر دو قول روايت شده است:و حتي در نقل قول از مفسراني همچون ابن

 إِبْلِیسُ أَبَى وَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ بِالسُّجُودِ بِالْأَمْرِ مَعَهَا فَتُعُبِّدَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ كَانَ وَ صَغِیرا  كَانَ وَ إِبْلِیسُ فَسُبِيَ الْجِنَّ تُقَاتِلُ كَانَتْ الْمَلَائِكَةَ أَنَّ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ رُوِيَ

 (131ص ،11ج األنوار، بحار. )الْجِنِّ مِنَ كانَ إِبْلِیسَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَلِذَلِكَ

 كان و األرض سكان من كان و عزازيل اسمه المالئكة من ملكا المعصیة يرتكب أن قبل إبلیس كان أنه أيضا عباسابن عن طاوس و مجاهد روى و

 جعله و لعنه عصاه و آلدم للسجود أبى و اهلل على تكبر فلما منه علما أكثر و اجتهادا أشد المالئكة من يكن لم و الجن يسمون المالئكة من األرض سكان

 (131ص ،11ج األنوار، بحار. )منهم صار أو منهم تعالى علمه في كان أو األصل في كافرا كان أي الكافرين من كان و إبلیس سماه و شیطانا
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 اللَّهَ  یَعْصُونَ ال» کنند:، پس، فرشتگان هيچگاه از امر خدا سرپيچی نمی«او از جن بود، پس از امر خدا سرپيچی کرد»ب. 

 (6)تحریم/« : خدا را عصيان نكنند و انجام دهند آنچه را که بدان امر شوندیُؤْمَرُون ما یَفْعَلُونَ وَ أَمَرَهُمْ ما

 

 «عَدُوٌّ لَكُمْ هُمْ وَ دُونی مِنْ أَوْلِياءَ  ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ( »3

)آیا پس( نشان دهنده توبيخی بودن این جمله است: مقصود از قبول والیت او، که موجب « أ فـ»شروع عبارت با تعبير 

 شده خداوند انسانها را توبيخ کند، چيست؟

یعنی اینكه انسان، به جاي اطاعت از خداوند، به اطاعت او که انسان را به دنيادوستی الف. مقصود والیت در اطاعت است، 

کند؟! خورد و او را اطاعت میخواند روي آورد. وقتی او با انسان دشمن است، چرا انسان فریب او را میو غفلت و می

 (325، ص13)الميزان، ج

دسته از مشرکانی باشند که خدا را قبول دارند؛ اما چون  ب. ممكن است مقصود والیت در تدبير باشد، و مخاطب آن

آورند )چنانكه هاي شيطان در امان بمانند، به پرستش و اطاعت وي رو میبراي شيطان استقالل قائلند، براي اینكه از شر بدي

نكند(. آنگاه معناي این توبيخ پرستان، همين تلقی است که او را بپرستيم تا ما را اذیت اي از شيطانهمين امروز هم مبناي عده

داند کسی دشمن اوست، صرفا به خاطر اینكه دشمنش او را اذیت نكند، از آن است که واقعا آیا انسان عاقل، در حالی که می

( به تعبير دیگر، اگر او واقعا دشمن است، آیا این احتمال جدي تر نيست که تبعيت 325، ص13کند؟ )الميزان، جاو اطاعت می

 کردن بيشتري پيدا کند؟! تر کند و او توان اذیتو، او را بر شخص مسلطاز ا

 ج. ...

 

 مِنْ  أَوْلِياءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ کانَ إِبْليسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ( »4

 «بَداَلً  لِلظَّالِمينَ بِئْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ هُمْ وَ ونیدُ

                                                      
 معرفي جنیان از او بالفاصله اما. است شده استثنا میان اين از هم شیطان و است فرشتگان به خطاب خطاب، در هر صورت، در اين آيه هم ابتداي

 جن؟ يا بود فرشته شیطان آيا باالخره. است شده

 و كند؛ سرپیچي توانسته كه بوده جن از واقعا شیطان كه دهدمي نشان آيه اين كه است اين روايات، از بسیاري ظاهر نیز و مفسران، از بسیاري

آنگاه اين  و بوده فرشتگان از او كه باورند اين بر برخي حال اين با .باشد آنها از ذاتش اينكه نه بوده، عبادتهايش باب از صرفا فرشتگان، میان در بودنش

 هم به معناي لغويش مد نظر است، يعني او از كساني بود كه مستور از ديدگانند؛ و دوم اينكه جنیان« اند ـجناند: برخي گفتهآيه را دو گونه تفسیر كرده

 .كنندمي تايید را اين هم روايات از و ديديم كه برخي (؛735، ص6البیان، جاند )به نقل مجمعفرشتگان از يك گروهي اصل در

 پاسخهايش رو، اين از و شده، طراحي بد كه است سوالي «جن؟ يا بود فرشته شیطان آيا» سوال كه باشد اين روايات دسته دو اين جمع وجه شايد

 اساسا   اينكه آن و است ممكن هم سومي گزينه كه حالي در. همديگرند برابر در لزوما  دو اين كه شده گذاشته اين بر فرض سوال، اين در. است كنندهگیج

 بین تمايز ع آدم حضرت شدن آفريده با و باشد؛ داشته وجود هم آنها براي عصیان امكان كه باشند بوده فرشتگان جنس از موجودات از گروهي جنیان

 در امكاني چنین كه آنان و شدند نامیده جن دارند( هست هم انسان مورد در كه معنايي همان به اختیار) عصیان امكان كه آنان باشد؛ آمده پديد آنان

 .مالئكه است، منتفي موردشان
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« عن امرنا»و نفرمود « رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ»گفتيم( بود، در مورد سرپيچی شيطان فرمود « ما« )»قلنا»چرا با اینكه شروع کالم با تعبير 

 ؟«من دوننا»و نفرمود « دُونی مِنْ أَوْلِياءَ»و در توبيخ مخاطب هم فرمود 

بهتر معلوم  گيرند(هاي مذکور )اقدام شيطان، اقدام کسانی که او را به جاي خدا ولیّ میلف. براي اینكه قبح و زشتی اقداما

 روید؟!(سراغ کس دیگر می« من»هم غير از « شما»را زیر پا نهاد؛ « پروردگار خودش»( )شيطان امر 325، ص13شود )الميزان، ج

 (.325، ص13بَدَالً( بهتر معلوم گردد )الميزان، ج لِلظَّالِمينَ دن این جایگزینی )بِئْسَب. در دومی، براي اینكه بد بو

 ج. ...

 

 مِنْ  أَوْلِياءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ کانَ إِبْليسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ( »5

 «بَداَلً  لِلظَّالِمينَ بِئْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ هُمْ وَ دُونی

 آیات قبل و بعد همگی درباره قيامت است. یكدفعه چرا این دو آیه )این آیه و آیه بعد( بحث را به ابتداي خلقت برد؟

 جلسه بعد( 5تا فردا در این سوال بيندیشيم. )پاسخ در تدبر

 

 گذاشتماین را در کانال ن

 «رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ( »6

، و اشاره «دستور»را هم « امر»را به معناي سرپيچی کردن بگيریم و « فسق»یك معناي ساده این عبارت آن است که تعبير 

: سجده کردند جز أَبى إِبْليسَ إِالَّ فَسَجَدُوا»شود که فرمود اي میبه دستور سجده؛ که در این صورت، معناي آیه کامال شبيه آیه

 (34)بقره/« ابليس که سرپيچی کرد

توان از این آیه استنباط کرد که آن رسد که معناي دیگري هم میدر عين حال که معناي فوق درست است، اما به نظر می

که تنها یكی از این هم کامال درست باشد )و بارها بيان شد که طبق قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، نيازي نيست 

 معانی را، به عنوان مراد واقعی خداوند قلمداد کنيم(

هم چنانكه از بسياري از آیات « امر»کلمه فسق، چنانكه در نكات ترجمه اشاره شد، در اصل به معناي خروج است؛ کلمه 

ر؛ الْأَمْ وَ الْخَلْقُ لَهُ أَالاست )« خَلق عالم»، در قبال «عالم امر»آید، در قرآن کریم معناي خاصی هم دارد و آن اشاره به برمی

(؛ یعنی مرتبه باالتري از عالَم که اموري که در اینجا بتدریج در جریانند در آنجا یكجا حاضرند و سنخ آنجا از سنخ 54اعراف/

، 8در الميزان، ج« امر»( )تفصيل این معنا از 82؛ یس/فَيَكُونُ کُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَيْئاً أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّماباشد. )می« کن فيكون»

یكی از مویدات این «. از مرتبه عالَم امر خداوند خارج شد»خواهد اشاره کند که شيطان با این کارش ( یعنی می153-150ص

ظر بود دهد فسق پس از سجده نكردن رخ داد، در حالی که اگر تنها معناي اول مد ناست که نشان می« فـ»معنا آمدن حرف 

 آورد.می« و»کرد و حرف باید این فسق را همان سجده نكردن معرفی می

 

 «بَدَالً لِلظَّالِمينَ بِئْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ هُمْ وَ دُونی مِنْ أَوْلِياءَ  ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ» (7
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 (185ص ،7ج نور، )تفسير. ستمگرند شوند،مى شيطان پيرو خدا جاى به که آنان

 

 

 4/10/1396 عَضُدا  الْمُضِلِّینَ مُتَّخِذَ كُنْتُ ما وَ أَنْفُسِهِمْ خَلْقَ ال وَ  الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقَ  أَشْهَدْتُهُمْ ما 51( آيه18( سوره كهف )632

 ترجمه

یاري کنندگان را به دستگمراهها و زمين شاهد گرفتم، و نه بر آفرینش خودشان؛ و نه چنانم که آنان را نه بر آفرینش آسمان

 گيرم.

 ای و نحوینکات ترجمه

 )مفعول به( هُمْ)فعل ماضی صيغه متكلم وحده باب افعال( +  أَشْهَدْتُ)نافيه( + ما =  «ما أَش هَد تُهُم »

 «ش هَد تُأَ»

 «شهادت» دیگر، تعبير به .(اعالم) کردن آگاه و( علم) آگاهی و حضور بر دارد داللت در اصل «شهد» ماده قبال بيان شد که

 «حضور» و «علم» عنصر دو شهادت در و باشد( قلبی شهود با یا چشم با مشاهده از اعم) مشاهده با همراه که است حضوري

 به کندمی توجه واقعه به و است حاضر شخص و دهدمی رخ واقعه که جایی در هم «شهادت» اصطالح و است؛ شرط هم با

 مقابل در بوده، حاضر آن در که را ايواقعه شودمی تقاضا شخص از که جایی در هم و( شهادت تحمل: اصطالحا) رودمی کار

 (.شهادت اداي: اصطالحا) دهد گواهی دیگران

  /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-33 304جلسه

 اختالف قرائت

قرائت شده، اما در قرائت ابوجعفر )از قراء عشره( وبرخی قرائات غيرمشهور « شْهَدْتُهُمْ أَ»ورت در اغلب قرائات به ص

مجمع ؛ 1911، ص7البحر المحيط، جقرائت شده است. )« هُمْناشْهَدْأَ» ( به صورتو ابن مقسمشيبة و سبختيانی و عون العقيلی )

 «.قلنا»تبعيت شده است و در صورت دوم از تعبير  «من دونی»( در صورت اول، از تعبير 3732، ص6البيان، ج

 اختالف قرائت

، اما در قرائت ابوجعفر )از قراء عشره( و حسن )از 3قرائت شده« الْمُضِلِّينَ ما کُنْتُ مُتَّخِذَ»در اغلبی قرائات به صورت 

است، که در این حالت، خطاب به « وَ ما کُنْتَ»قرائات اربعه عشر( و برخی قرائات غيرمشهور )جحدري و شيبة( به صورت 

                                                      
 لعظمة،و قرأ الجمهور ما أَشْهَدْتُهُمْ بتاء المتكلم. و قرأ أبو جعفر و شیبة و السبختیاني و عون العقیلي و ابن مقسم: ما أشهدناهم بنون ا.  1

 بالتاء« ما أَشْهَدْتُهُمْ»ن قرأ أبو جعفر ما أشهدناهم بالنون على التعظیم و الباقو.  2

 اختالف قرائت:.  3

و قرأ علّي بن أبي طالب متخذا  المضلین أعمل ( 728، ص2)الكشاف، ج. المضلین، بالتنوين على األصل و قرأ على رضى اللّه عنه: و ما كنت متخذا 

 (191، ص7البحر المحیط، ج) اسم الفاعل.

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-33/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-33/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-33/
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 1(728، ص2الكشاف، ج)« کنندگان را به یاري گيريسزاوار نيست که گمراه»پيامبر ص است و آنگاه یا معنایش این است که 

کنندگان دور و بيزاري که هيچگاه ویا اینكه اخبار از غيب و توصيفی از شخصيت پيامبر ص است که تو چنان از گمراه

 2(191، ص7البحر المحيط، جاي را به یاري نمی گيري و نخواهی گرفت. )کنندهگمراه

 

 «عَضُداً»

آید، )عضو مابين آرنج و شانه( است که به طور استعاري براي کسی که به کمك دیگري می« بازو»به معناي « عضد»کلمه 

؛ 571مفردات ألفاظ القرآن، صرود. )میبه طور استعاري براي قدرت و قوت به کار « ید: دست»شود، همان گونه که گفته می

 (262، ص1معجم مقایيس اللغة، ج

اش مد نظر از این ماده تنها همين کلمه، و دو بار در قرآن کریم به کار رفته است که در هر دو مورد همين معناي استعاري

 3(35؛ قصص/بِأَخيكقالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بوده است )مورد دوم: سخن خداوند به حضرت موسی ع است که: 

 حدیث

مشهور شده است و « خطبه وسيله»اي خواندند که به اميرالمومنين ع چند روز بعد از رحلت پيامبر اکرم ص خطبه (1 

پردازند و در فرازي از این حمد، در توضيح علم در ابتداي این خطبه به حمد و سپاس خدا می  4فرازهایی از آن قبال گذشت.

 د:فرماینخداوند می

                                                      
 لرسول اللّه صلى اللّه علیه و ]آله و[ سلم، و المعنى: و ما صح لك االعتضاد بهم، و ما ينبغي لك أن تعتز بهم.و قرئ: و ما كنتَ، بالفتح: الخطاب .  1

بفتح التاء خطابا للرسول صلّى اللّه علیه و سلّم. قال الزمخشري: و المعنى و ما صح « وَ ما كُنْتَ»و قرأ أبو جعفر و الجحدري و الحسن و شیبة .  2

عضد من م، و ما ينبغي لك أن تعتز بهم انتهى. و الذي أقوله أن المعنى إخبار من اللّه عن نبیه و خطاب منه تعالى له في انتفاء كینونته متخذ لك االعتضاد به

بمضل و ال مال إلیه  المضلین، بل هو مذ كان و وجد علیه السالم في غاية التبرّي منهم و البعد عنهم لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظا من أول نشأته لم يعتضد

 صلّى اللّه علیه و ]آله و[ سلّم.

 اختالف قرائت:.  3

أبو عمر و قرأ عیسى عَضْدا  بسكون الضاد خفف فعال كما قالوا: رجل و سبع في رجل و سبع و هي لغة عن تمیم، و عنه أيضا بفتحتین. و قرأ شیبة و 

 ن الحسن عَضَدا  بفتحتین و عنه أيضا بضمتین. و قرأ الضحاك ِعضَدا  بكسر العین و فتح الضاد.و في رواية هارون و خارجة و الخفاف عُضُدا  بضمتین، و ع

 ( 191، ص7البحر المحیط، ج)

و العضد ما بین المرفق : 734، ص6مجمع البیان، جمرحوم طبرسي هم تذكر داده است كه اساسا  كلمه عضد پنج گونه در زبان عربي تلفظ شده است )

 (و عضدت فالنا أعنته و فالن عضدي استعارة و اعتضد به أي استعان ؛دضَد و عِضُد و عُ ضَعَ و د و عَضْدضُعَ فیه خمس لغات إلى الكتف و
  /araf-http://yekaye.ir/al-007-142 2، حديث167در جلسهع  نیرالمومنیخطبه اماين از  هاييفراز.  4

  /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-074 3، حديث212و جلسه

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-34 2، حديث254و جلسه

 گذشت.  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-7 4، حديث354و جلسه

http://yekaye.ir/al-araf-007-142/
http://yekaye.ir/al-araf-007-142/
http://yekaye.ir/al-araf-007-142/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-074/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-074/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-074/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-34/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-34/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-34/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-7/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-7/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-7/
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و امور را دانست، نه با آلت و ابزاري که علم فقط به وسيله آن ابزار ممكن باشد ]مانند ما نيست که علممان نيازمند چشم 

و گوش و مغز و ... است[؛ و بين او و بين آنچه بدان علم دارد، علمِ کس دیگري واسطه نيست که به وسيله آن، به معلوم آگاه 

 شود ...

 18، ص8الكافی، ج  

 خُطْبَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هِیَ خُطْبَةُ الْوَسِيلَةِ 

الْفِهْرِيِّ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْأَوْزَاعِیِّ عَْن  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُكَایَةَ التَّمِيمِیِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ

اخْتِلَافُ الشِّيعَةِ فِی مَذَاهِبِهَا   شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ َیزِیدَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی جَْعفَرٍ ع فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَرْمَضَنِیعَمْرِو بْنِ

 مِنْ أَيِّ جِهَةٍ تَفَرَّقُوا قُلْتُ بَلَى یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَخْتَلِفْ فَقَالَ یَا جَابِرُ أَ لَمْ أَقِفْكَ عَلَى مَعْنَى اخْتِلَافِهِمْ مِنْ أَیْنَ اخْتَلَفُوا وَ

قَالَ اسْمَعْ وَ رُ اسْمَعْ وَ عِ قُلْتُ إِذَا شِئْتَ إِذَا اخْتَلَفُوا یَا جَابِرُ إِنَّ الْجَاحِدَ لِصَاحِبِ الزَّمَانِ کَالْجَاحِدِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَیَّامِهِ یَا جَابِ

أَیَّامٍ مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ حِينَ  عِ وَ بَلِّغْ حَيْثُ انْتَهَتْ بِكَ رَاِحلَتُكَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خََطبَ النَّاسَ بِالْمَدِینَةِ بَعْدَ سَبْعَةِ

 …فَرَغَ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ وَ تَأْلِيفِهِ فَقَالَ 

 …انَ عَالِماً بِمَعْلُومِه عَلِمَهَا لَا بِأَدَاةٍ لَا یَكُونُ الْعِلْمُ إِلَّا بِهَا وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعْلُومِهِ عِلْمُ غَيْرِهِ بِهِ کَوَ 

 

 اي دیگر را چنين آغاز فرمودند:همچنين خطبه

گویم عظمتش بلندمرتبه است؛ او را سپاس میحمد خدایی راست که حمدش در خالیق جاري است و لشكرش پيروز؛ و 

بخشاید، و در هر حكمی که راند هایش؛ همان کسی که بردباري او عظيم است و میبر پيوسته نعمتهایش و بزرگ بخشش

گذرد آگاه است؛ خالیق را به علم خویش پدید آورد و به حكمتش ایجاد نمود بدون اقتدا عدالت ورزد؛ و بدانچه گذشت و می

ن و آموختنی؛ و نه با الگو گرفتن از نمونه یك سازنده حكيمی، و نه با خطا رفتنی ]نه به نحو آزمون و خطا[ و نه در محضر کرد

 بزرگانی؛ ...

  237البالغه، خطبه نهج

 له ع و من خطبة

دُّهُ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ التُّؤَامِ وَ آلَائِهِ الْعِظَامِ الَّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِی فِی الْخَلْقِ حَمْدُهُ وَ الْغَالِبِ جُنْدُهُ وَ الْمُتََعالِی جَ

ا تَعْلِيمٍ وَ لَا ئِهِمْ بِحُكْمِهِ بِلَا اقْتِدَاءٍ وَ لَفَعَفَا وَ عَدَلَ فِی کُلِّ مَا قَضَى وَ عَلِمَ مَا ]بِمَا[ یَمْضِی وَ مَا مَضَى مُبْتَدِعِ الْخَلَائِقِ بِعِلْمِهِ وَ مُنْشِ

 ؛ ...احْتِذَاءٍ لِمِثَالِ صَانِعٍ حَكِيمٍ وَ لَا إِصَابَةِ خَطَإٍ وَ لَا حَضْرَةِ مَألٍ

 

 ( در فرازي از دعاي عرفه امام سجاد ع آمده است:2

نه  ]خدایا[ تو آنی که هيچ شریكی در آفریدن، یاریت نكرد؛ و در هيچ کاري هيچ وزیري وزارت برایت ننمود؛ و تو را

 شاهدي هست و نه همتایی.

 47دعاءالصحيفة السجادیة، 
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 وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ:

 ظِيرٌ.وَ لَا نَ أَنْتَ الَّذِي لَمْ یُعِنْكَ عَلَى خَلْقِكَ شَرِیكٌ، وَ لَمْ یُوَازِرْكَ فِی أَمْرِكَ وَزِیرٌ، وَ لَمْ یَكُنْ َلكَ مُشَاهِدٌ  ... 

 

 گوید: در محضر امام جواد ع بودم و سخن از اختالف شيعه شد. فرمودند:محمد بن سنان می

محمد! همانا خداوند تبارك و تعالی همواره در وحدانيت خود تك و تنها بوده است، سپس محمد ص و علی ع و فاطمه 

را بر آفرینش آنها شاهد گرفت و طاعت آنان را بر را آفرید، پس هزار دهر درنگ کردند و سپس همه اشياء را آفرید و آنان 

آنها جاري نمود و امورشان را به آنان واگذار فرمود؛ پس آنان آنچه بخواهند حالل کنند و آنچه بخواهند حرام کنند و البته 

 هرگز جز آنچه خداوند تبارك و تعالی بخواهد نمی خواهند؛

ه از آن جلو بيفتد، از دین خارج است؛ و هر که از آن جا بماند سپس فرمود: محمد! این همان دینی است که کسی ک

 دینش باطل گردیده، و کسی که بدان ملتزم شود ]به حق[ پيوسته است؛ آن را بگير، محمد!

 441، ص1الكافی، ج

اللَّهِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَبْدِ 

داً وَ عَلِيّاً وَ مُتََفرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّ جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فَأَجْرَیْتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ یَزَلْ

ا وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ یُحِلُّونَ مَا فَاطِمَةَ فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَ

ا مَرَقَ وَ ءُوا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ یَا ُمحَمَّدُ هَذِهِ الدِّیَانَةُ الَّتِی مَنْ تَقَدَّمَهَ یَشَاءُونَ وَ یُحَرِّمُونَ مَا یَشَاءُونَ وَ لَْن یَشَا

 مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحِقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ خُذْهَا إِلَيْكَ یَا مُحَمَّدُ.

 توجه:

ع و علی ع و فاطمه س، قطعا وجود مادي آنان نيست، که واضح است این وجود بعد  منظور از آفرینش حضرات محمد

از خلقت آسمانها و زمين و ... بوده است؛ بلكه حقيقت نورانيه آنان است که مقدم بر هر چيزي است و در روایات متعددي از 

آیه هم شهادت شياطين بر آفرینش  آن سخن گفته شده است. ضمنا خداوند شاهدي بر خود؛ و در عرض خود ندارد؛ و در

 آسمانها و زمين را نفی کرد، نه هرگونه شهادتی را.

 

( اميرالمومنين ع اندکی بعد از جنگ جمل، جریر را نزد معاویه فرستاد که از وي بيعت بگيرد. معاویه مدتی وي را معطل 3

کند مشروط بر اینكه حكومت مصر و شام بيعت می اي به اميرالمومنين ع بنویسد که ويکرد نهایتا از جریر خواست که نامه

 در اختيار معاویه باشد و بعد از حضرت علی ع هم معاویه ملزم به بيعت با کسی نباشد. اميرالمومنين ع در پاسخ جریر نوشت:

خواهد هر طور خودش دوست داشت و دلش خواست عمل اما بعد! معاویه نمی خواهد بيعت من بر گردنش باشد و می

خواهد تو را معطل کند تا اهل شام را کامال با خود موافق نماید؛ و همانا مغيره بن شعبه هم قبال به د و با این کارهایش میکن

من پيشنهاد داده بود که فعال که من در مدینه هستم معاویه را بر حكومت شام باقی بگذارم و من نپذیرفتم و هيچگاه خدا نبيند 

 یاري برگيرم.به دستکنندگان را مرا که گمراه
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 84، ص3شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج؛ 52وقعة صفين، ص

هَاتِِه لَ یَا جَرِیرُ إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ رَأْیاً قَالَ نَصْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ: کَانَ مُعَاوِیَةُ أَتَى جَرِیراً فِی مَنْزِلِهِ فَقَا

بَعْدَهُ بَيْعَةً فِی عُنُقِی وَ أُسَلِّمُ لَهُ هَذَا الْأَمْرَ  قَالَ اکْتُبْ إِلَى صَاحِبِكَ یَجْعَلْ لِیَ الشَّامَ وَ مِصْرَ جِبَایَةً فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ 

أَمَّا بَعْدُ » بِمَا أَرَدْتَ وَ أَکْتُبُ مَعَكَ فَكَتَبَ مُعَاوِیَةُ بِذَلِكَ إِلَى عَلِیٍّ فَكَتَبَ عَلِیٌّ إِلَى جَرِیرٍ وَ أَکْتُبُ إِلَيْهِ بِالْخِلَافَةِ فَقَالَ جَرِیرٌ اکْتُبْ

 یَرْیِثَكَ حَتَّى یَذُوقَ أَهْلَ الشَّامِ وَ إِنَّ الْمُغِيرَةَ  أَنْفَإِنَّمَا أَرَادَ مُعَاوِیَةُ أَلَّا یَكُونَ لِی فِی عُنُقِهِ بَيْعَةٌ وَ أَنْ یَخْتَارَ مِنْ أَمْرِهِ مَا أَحَبَّ وَ أَرَادَ

ينَ كَ عَلَيْهِ وَ لَمْ یَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِی أَتَّخِذُ الْمُضِلِّبْنَ شُعْبَةَ قَدْ کَانَ أَشَارَ عَلَیَّ أَنْ أَسْتَعْمِلَ مُعَاوِیَةَ عَلَى الشَّامِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ فَأَبَيْتُ ذَلِ

 1 «.عَضُداً فَإِنْ بَایَعَكَ الرَّجُلُ وَ إِلَّا فَأَقْبِلْ

                                                      
 :جمله از است؛ شده نقل مختلف عبارات با منابع از بسیاري در حضرت دادن منفي پاسخ و معاويه ابقاي براي تقاضا . اين 1

 فأبى واليته، في إثباته في يسأله من إلیه فدسّ الشام، عن معاوية عزل أراد كان قد و الجمل أصحاب حرب من فرغ لما علیه اللّه صلوات علیا أن

 أخذ و له دعا فإذا بعهده إلیه يكتب أن) بذلك علیه أشار فیمن العباس بن اللّه عبد إن قیل و السّالم، علیه له ينصح من بعض علیه أشار و ذلك، من علیه

 ما وَ» عذرا ذلك في لنفسي أجد فما جلّ، و عزّ اللّه بین و بیني فیما فأما العاجل، الرأي لهو هذا إن: علیه اللّه صلوات علي فقال( عزله الناس على بیعته

 (405ص ،1ج( 363م حیون، البن) ع، األطهار األئمة فضائل في األخبار شرح) «عَضُدا  الْمُضِلِّینَ مُتَّخِذَ كُنْتُ

 فقال. عزله الناس عند ذلك استقر و له بايع فاذا الشام، على بعهد إلیه يكتب بأن معاوية، على االحتیال و المكر رأى من بعض ذكرنا كما علیه أشار

 في األخبار شرح) «عَضُدا  الْمُضِلِّینَ مُتَّخِذَ  كُنْتُ ما وَ» فیه يجوز ال و ذلك ينساغ فال الدين أمر في فأما الدنیا، أمر في الرأي هذا إن: علیه اللّه صلوات علي

 (106-105ص ،2ج السالم، علیهم األطهار األئمة فضائل

 النَّوْفَلِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِي قَالَ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ  سَعْدُ حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ  الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 بْنُ  يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا قَالَ  طَالِبٍ  أَبِي بْنِ جَعْفَرِ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنِ  عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو قَالَ  قَالَ  يَزِيدَ  بْنِ يَعْقُوبَ  عَنْ

 أَبِي بْنُ عَمْرُو وَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْحَنَفِیَّةِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَارِثِ عَنِ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي بْنِ عَمْرِو عَنْ عُبَیْدَةَ بْنُ مُوسَى ثَنَاحَدَّ قَالَ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ

 يَا فَقَالَ الْكُوفَةِ مَسْجِدِ فِي جَالِسٌ هُوَ وَ  النَّهْرَوَانِ وَقْعَةِ عَنْ مُنْصَرَفِهِ عِنْدَ ع طَالِبٍ أَِبي بْنَ عَِليَّ الْیَهُودِ رَأْسُ أَتَى: قَالَ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجُعْفِيِّ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ

 إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ أَنَّ الْكِتَابِ فِي نَجِدُ إِنَّا قَالَ  الْیَهُودِ أَخَا يَا لَكَ بَدَا عَمَّا سَلْ  قَالَ نَبِيٍّ وَصِيُّ أَوْ نَبِيٌّ إِلَّا يَعْلَمُهَا لَا أَشْیَاءَ عَنْ أَسْأَلَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ

 جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ وَ بَعْدِهِ مِنْ  أُمَّتِهِ  فِي بِهِ  يَعْمَلُ وَ عَلَیْهِ يَحْتَذِي عَهْدا  فِیهِ إِلَیْهِمْ يَعْهَدَ أَنْ وَ  بَعْدِهِ مِنْ أُمَّتِهِ بِأَمْرِ يَقُومُ مَنْ بَیْتِهِ أَهْلِ مِنْ يَتَّخِذَ أَنْ إِلَیْهِ  أَوْحَى نَبِیّا  بَعَثَ

 يَصِیرُ  مَا إَِلى وَ مَرَّةٍ مِنْ وَفَاتِهِمْ بَعْدَ يَمْتَحِنُهُمُ كَمْ وَ الْأَنْبِیَاءِ حَیَاةِ فِي الْأَوْصِیَاءَ للَّهُا يَمْتَحِنُ كَمْ فَأَخْبِرْنِي وَفَاتِهِمْ بَعْدَ يَمْتَحِنُهُمُ وَ الْأَنْبِیَاءِ حَیَاةِ فِي الْأَوْصِیَاءَ يَمْتَحِنُ

 بِحَقٍّ  أَخْبَرْتُكَ لَئِنْ ع مُوسَى عَلَى التَّوْرَاةَ أَنْزَلَ وَ إِسْرَائِیلَ لِبَنِي الْبَحْرَ فَلَقَ الَّذِي غَیْرُهُ إِلَهَ  لَا الَّذِي اللَّهِ وَ ع عَلِيٌّ لَهُ فَقَالَ مِحْنَتَهُمْ  رَضِيَ إِذَا الْأَوْصِیَاءِ أَمْرِ آخِرُ

 وَ  عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ع عَلِيٌّ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَتُسْلِمَنَّ أَجَبْتُكَ لَئِنْ ع مُوسَى عَلَى التَّوْرَاةَ أَنْزَلَ وَ إِسْرَائِیلَ لِبَنِي الْبَحْرَ فَلَقَ الَّذِي وَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِهِ لَتُقِرَّنَّ عَنْهُ تَسْأَلُ عَمَّا

 بَعْدَ أَوْصِیَاءَ وَ حَیَاتِهِمْ فِي أَوْلِیَاءَ يَتَّخِذُوهُمْ أَنْ الْأَنْبِیَاءَ أَمَرَ مِحْنَتَهُمْ وَ طَاعَتَهُمْ رَضِيَ فَإِذَا طَاعَتَهُمْ لِیَبْتَلِيَ مَوَاطِنَ سَبْعَةِ فِي الْأَنْبِیَاءِ حَیَاةِ فِي الْأَوْصِیَاءَ يَمْتَحِنُ جَلَّ

 رَضِيَ فَإِذَا صَبْرَهُمْ  لِیَبْلُوَ مَوَاطِنَ سَبْعَةِ فِي ع الْأَنْبَِیاءِ وَفَاةِ بَعْدَ الْأَوْصِیَاءَ يَمْتَحِنُ ثُمَّ الْأَنْبِیَاءِ بِطَاعَةِ يَقُولُ مِمَّنْ الْأُمَمِ أَعْنَاقِ فِي الْأَوْصِیَاءِ طَاعَةُ يَصِیرَ وَ وَفَاتِهِمْ

 مِنْ  مُحَمَّدٍ حَیَاةِ فِي اللَّهُ حَنَكَامْتَ كَمِ فَأَخْبِرْنِي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا صَدَقْتَ الْیَهُودِ رَأْسُ لَهُ  قَالَ السَّعَادَةَ لَهُمُ أَكَْملَ قَدْ وَ بِالْأَنْبِیَاءِ لِیُلْحِقَهُمْ بِالسَّعَادَةِ لَهُمْ خَتَمَ مِحْنَتَهُمْ

 الْأَكْبَاد آكِلَةِ ابْنِ مُحَارَبَةُ  وَ الْحَكَمَیْنِ فَتَحْكِیمُهُمُ الْیَهُودِ  أَخَا يَا السَّادِسَةُ  أَمَّا وَ...  ع عَلِيٌّ فَأَخَذَ أَمْرِكَ آخِرُ يَصِیرُ  مَا إِلَى وَ مَرَّةٍ  مِنْ وَفَاتِهِ بَعْدَ امْتَحَنَكَ  كَمِ وَ مَرَّةٍ

 لَوْ  الدُّنْیَا أَمْرِ فِي الرَّأْيُ  بِهِ أَشَارَ  الَّذِي فِي وَ مِنْهَا أُوَلِّیهِ بِمَا لِأُدَارِيَهُ بِهَا هُوَ  الَّتِي الْبِلَادَ  أُوَلِّیَهُ أَنْ عَلَيَّ فَأَشَارَ[ الثقفى شعبة بن مغیرة يعني] ثَقِیفٍ  أَعْوَرُ فَأَتَانِي... 

 لِرَسُولِهِ  وَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ بِنَصِیحَتِهِ أَثِقُ مَنْ شَاوَرْتُ وَ ذَلِكَ فِي الرَّأْيَ فَأَْعلَمْتُ عُذْرا  ذَلِكَ فِي لِنَفْسِي أَصَبْتُ وَ مَخْرَجا  لِي تَوْلِیَتِهِ  فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ وَجَدْتُ

 الْمُضِلِّینَ  أَتَّخِذُ لِیَرَانِي اللَّهُ يَكُنِ لَمْ وَ يَدَهُ الْمُسْلِمِینَ أَمْرِ فِي أُدْخِلَ أَنْ يُحَذِّرُنِي وَ تَوْلِیَتِهِ عَنْ يَنْهَانِي كَرَأْيِي الْأَكْبَادِ آكِلَةِ ابْنِ فِي رَأْيُهُ فَكَانَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لِي وَ ص

 (355ص ،2ج ،(للديلمي) لوبالق إرشاد ؛379-378و 365ص ،2ج الخصال،... )عَضُدا
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 کند چنين است که:وحكایتی که حضرت بدان اشاره می

وقتی همگان با اميرالمومنين ع بيعت کردند، به ایشان خبر رسيد که معاویه از اظهار بيعت خودداري کرده و گفته اگر علی 

ثمان به من واگذار کرده، تایيد کند، با او بيعت خواهم کرد؛ و مغيره نزد اميرالمومنين حكومت من در شام و کارهایی را که ع

شناسی و کسی  که پيش از تو بود حكومت شام را به وي واگذار کرد؛ پس تو هم ع آمد و گفت: یا اميرالمومنين! معاویه را می

ا به دست گيري؛ آن موقع اگر به نظرت رسيد که عزلش او را والی شام بكن تا کارهایت سر و سامان گيرد و سررشته امور ر

 کنی، عزلش کن!

 کنی که از زمانی که او را منصوب کردم تا وقتی که برکنارش کنم زنده بمانم؟اميرالمومنين ع فرمود: آیا ضمانت می

 گفت: نه!

نفر از مسلمانان در یك شب ظلمانی فرمود: خداوند هيچگاه مرا بازخواست نخواهد کرد به خاطر اینكه او را ]حتی[ بر دو 

فرستم و او را به حقی که در بلكه کسی را نزد او می« گيرم یاريدست به را کنندگانگمراه که چنانم نه و»والیت داده باشم! 

 کنم؛ اگر پذیرفت که همانند فردي از سملمانان خواهد بود، هرچه براي آنهاست براي او؛ و هرچه عليهدستم است دعوت می

 «آنهاست عليه او خواهد بود؛ و اگر هم سرپيچی خداوند بين من و او حاکم خواهد بود.

                                                      
 و همچنین از امام حسن هم خطاب به مغیره شبیه اين هشدار آمده است:

 َأشْیَاءَ ذَكَرُوا وَ مِنْهُمْ وَضَعُوا وَ هَاشِمٍ بَنِي عَلَى مِنْهُمْ رَجُلٍ كُلُ  فَفَخَرَ الْقَوْمُ هَؤَُلاءِ عِنْدَهُ إِذَا وَ مَجْلِسَهُ فَحَضَرَ مُعَاوِيَةَ َعلَى ع عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ وَفَدَ قِیلَ

 لَكُنْتُ  الْقَرَابَةِ قَطْعِ كَرَاهِیَةُ  لَا لَوْ وَ النُّصْحَ يَقْبَلِ  فَلَمْ لِأَبِیكَ نَصَحْتُ فَقَالَ شُعْبَةَ  بْنُ  مُغِیرَةُ تَكَلَّمَ ثُمَّ...  ع عَلِيٍّ بْنُ  الْحَسَنُ فَقَالَ مِنْهُ  بَلَغَتْ وَ عَلِيٍّ بْنَ  الْحَسَنَ  سَاءَتِ

  القَبَائِلِ عَلَى لِلْأُمُورِ تَجَارِبِهَا وَ ثَقِیفٍ حِلْمِ وَ قَیْسٍ بِزَعَارَّةِ مَنَاهِلِهَا عَنْ الْوُرَّادَ أُصْدِرُ أَنِّي أَبُوكَ يَعْلَمُ فَكَانَ الشَّامِ أَهْلِ جُمْلَةِ فِي

 أَ  فَأُفَاخِرَكَ؟ قُرَيْشٍ مِنْ أَنْتَ مَا ثَقِیفٍ أَعْوَرُ فَقَالَ ع الْحَسَنُ إِلَیْهِ فَالْتَفَتَ مَبْهُوتا  مُغِیرَةُ بَقِيَ وَ رَأْسَهُ مَرْوَانُ فَنَكَسَ. ... مَرْوَانُ يَا فَقَالَ ع الْحَسَنُ فَتَكَلَّمَ

 الْعُلْیَا الْعِزَّةُ لَنَا الْأَحْكَامِ مُشْكِلَاتِ وَ الْقُرْآنِ تَأْوِيلَ فَعَلَّمَنَا تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ اللَّهِ بِعِلْمِ ص اللَّهِ رَسُولُ غَذَّانَا النِّسَاءِ سَیِّدَةِ وَ الْإِمَاءِ خِیَرَةِ ابْنُ أَنَا وَيْحَكَ يَا جَهِلْتَنِي

 الْأَقْرَانِ  مُجَاحَشَةِ وَ اللُّیُوثِ مُصَادَمَةِ  عَنْ الِافْتِخَارَ  وَ لَهُ مَا آبِقٌ عَبْدٌ نَصِیبٌ الْإِسْلَامِ فِي لَهُمْ لَا وَ -نَسَبٌ الْجَاهِلِیَّةِ  فِي لَهُمْ يَثْبُتْ لَمْ قَوْمٍ مِنْ  أَنْتَ وَ السَّنَاءُ وَ الْفَخْرُ  وَ

 بِعَجْزِكَ  هُوَ كَانَ وَ الْأَنْبِیَاءِ خَیْرِ وَصِيِّ إِلَى زَعَمْتَ أَشَْرتَ ثُمَّ الْأَبْكَارِ اتِنَجِیبَ ابْنُ أَنَا وَ الْعَارَ سَاحَتِنَا عَنْ نَنْفِي وَ الذِّمَارَ نَحْمِي الْقَادَةُ الْمَذَاوِيدُ نَحْنُ وَ السَّادَةُ نَحْنُ

 أَنَّكَ  زَعْمُكَ وَ عَضُدا  الْمُضِلِّینَ لِیَتَّخِذَ  يَكُنْ لَمْ هَیْهَاتَ عَیْنِكَ فِي الْغَدْرِ بُدُوِّ وَ صَدْرِكَ فِي[ لِوَغْرِكَ] لوعزك أَهْل ا مِنْهُ عَلَیْكَ لِلرَّدِّ كُنْتَ وَ أَعْلَمَ بِجَوْرِكَ وَ أَبْصَرَ

 أَمِیرِ  مِنْ عَلَیْكَ الْتَفَّتْ لَوِ  اللَّهِ وَ أَمَا الْمُجَاحَشَاتِ عِنْدَ  فِرَارِكَ وَ الْمَقَامَاتِ عِنْدَ بِعَجْزِكَ أَ أُمُّكَ ثَكِلَتْكَ ذَا فَبِمَا ثَقِیفٍ حِلْمِ وَ قَیْسٍ بِزَعَارَّةِ بِصِفِّینَ كُنْتَ لَوْ

 ثَقِیفا   فَسُمِّيَ فَثُقِّفَ آبِقٌ عَبْدٌ أَنْتَ إِنَّمَا قَیْسا   وَ أَنْتَ فَمَا قَیْسٍ زَعَارَّةُ أَمَّا وَ الْهَوَالِعُ الْمُرِنَّاتُ عَلَیْكَ لَقَامَتْ  وَ الْمَوَانِعُ مِنْكَ  يَمْنَعُهُ لَا أَنَّهُ  لَعَلِمْتَ الْأَجَاشِعُ الْمُؤْمِنِینَ 

 تَمَنَّیْتَ ثُمَّ الْقُیُونِ الْعَبِیدِ عِنْدَ الْحِلْمِ فَأَيُّ الْحِلْمُ فَأَمَّا بِالْحُرُوبِ مِنْكَ أَعْرَفُ الزَّرَائِبِ مَوَالِجِ وَ الشُّرُكِ بِمُعَالَجَةِ أَنْتَ رِجَالِهَا مِنْ  فَلَسْتَ غَیْرِهَا مِنْ لِنَفْسِكَ فَاحْتَلْ

 بِمِشْیَتِهَا الْجِعْلَانُ تَنَالُهُ  وَ الضِّبْعَانُ  تَرُومُهُ  فَكَیْفَ الْمُخَالَسَةِ  وَ الطَّعْنِ  عِنْدَ الْأَبَالِسَةُ  تُقَاوِمُهُ لَا قَاتِلٌ سَمٌّ  وَ بَاسِلٌ أَسَدٌ عَرَفْتَ قَدْ  مَنْ فَذَاكَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ لِقَاءَ

 الْمُغِیرَة ... )اإلحتجاج فَوَثَبَ نَسَبا  مِنْهُ أَبْعَدُ أَنْتَ بَلْ  الظِّبَاءِ خَشَفَانِ مِنْ الْمَاءِ كَبَنَاتِ إِلَّا مِنْهُ  رَحِمُكَ مَا وَ فَمَجْهُولَةٌ قُرْبَتُكَ وَ  فَمَنْكُورَةٌ وَصْلَتُكَ أَمَّا وَ -الْقَهْقَرَى

 (281-280ص ،1ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل على
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مناقب آل أبی طالب عليهم السالم، ؛ 263، ص(553)للطبري م بشارة المصطفى لشيعة المرتضى؛ 87األمالی )للطوسی(، ص

 1951، ص3ج

الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْكَرِیمِ، قَالَ:  أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو

ثَابِتٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مْرُو بْنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِی عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَ

امِ فَ عَنْ إِْظهَارِ الْبَيْعَةِ لَهُ، وَ قَالَ: إِنْ أَقَرَّنِی عَلَى الشَّلَمَّا بُویِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیُّ ْبنُ أَبِی طَالِبٍ )عَلَيْهِ السَّلَامُ( بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِیَةَ قَدْ تَوَقَّ

امُ( فَقَالَ لَهُ: یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ مُعَاوِیَةَ مَنْ قَدْ وَ أَعْمَالِی الَّتِی وَلَّانِيهَا عُثْمَانُ بَایَعْتُهُ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ )عَلَيْهِ السَّلَ

  قَبْلَكَ، فَوَلِّهِ أَنْتَ کَيْمَا تَتَّسِقَ عُرَى الْأُمُورِ ثُمَّ اعْزِلْهُ إِنْ بَدَا لَكَ.عَرَفْتَ، وَ قَدْ وَلَّاهُ الشَّامَ مَنْ قَدْ کَانَ

سْأَلُنِی اللَّهُ )عَزَّ وَ خَلْعِهِ قَالَ: لَا. قَالَ: لَا یَفَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ )عَلَيْهِ السَّلَامُ(: أَ تَضْمَُن لِی عُمُرِي یَا مُِغيرَةُ فِيمَا بَيْنَ تَوْلِيَتِهِ إِلَى 

لَكِنْ أَبْعَثُ إِلَيْهِ وَ أَدْعُوهُ إِلَى مَا فِی « وَ ما کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً»جَلَّ( عَنْ تَوْلِيَتِهِ عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْلَةً سَوْدَاءَ أَبَداً: 

 2.رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ أَبَى حَاکَمْتُهُ إِلَى اللَّهِیَدَيَّ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ أَجَابَ فَ

 

 اي خواند و فرمود:( روایت شده است که یكبار اميرالمومنين ع ]ظاهرا در ابتداي خالفت عثمان[ خطبه4

مانا مردم با ابوبكر و عمر بيعت کردند در حالی که به خدا اي مردم ساکت شوید و به آنچه می گویم گوش دهيد. ه

 سوگند من به خاطر وصيت رسول اهلل ع از آن دو سزاوارتر بودم؛ سپس درنگی کرد و فرمود:

به خدا سوگند در مورد جایگاه  –و باز اندکی درنگ کرد  –خواهيد با عثمان بيعت کنيد. اگر چنين کردید و شما امروز می

گفتم که نتوانيد انكارش اطالع بودند؛ و اگر چنين نبود، سخنانی میع نبودید و نه کسانی که پش از شما بودند بیاطالمن بی

 کنيد.

 گویی؟زبير گفت: مثال چه می

                                                      
 فَقَالَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَدْ عَلِمَْت كرده كه: جَبَلَةُ بْنُ سُحَیْمٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بُويِعَ عَلِيٌّ ع جَاءَ إِلَیْهِ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ تيمقدار روا نیهمابن شهرآشوب .  1

يَا مُغِیرَةُ فِیمَا بَیْنَ تَوْلِیَتِهِ إِلَى كَیْمَا تَنْسَقَ عُرَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ اعْزِلْهُ إِنْ بَدَا لَكَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ تَضْمَنُ لِي عُمُرِي  تَوَ قَدْ وَلَّاهُ الشَّامَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَوَلِّهِ أَنْ

 مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْلَة  سَوْدَاءَ أَبَدا  وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدا نِیْخَلْعِهِ قَالَ لَا قَالَ ع لَا يَسْأَلْنِي اللَّهُ عَنْ تَوْلِیَتِهِ عَلَى رَجُلَ

 :يَقُولُ أَْنشَأَ وَ إِذَنْ فَحَاكِمْهُ: يَقُولُ هُوَ وَ الْمُغِیرَةُ فَوَلَّى.  22

 ثَانِیهِ  هْرَ الدَّ لَهُ مِنِّى فَمَا فَرَدَّ/  نَصِیحَة  حَرْبٍ ابْنِ فِي عَلِیّا  نَصَحْتُ

 كَافِیَهُ  النَّصِیحَةُ تِلْكَ لَهُ كَانَتْ وَ /  بِهِ  جِئْتُهُ الَّذِي النُّصْحَ يَقْبَلِ لَمْ وَ 

 غَالِیَهُ  النَّصِیحَةَ إِنَّ لَهُ فَقُلْتُ/  كُلَّهُ النُّصْحَ أَخْلَصَ مَا لَهُ قَالُوا وَ 

 لَكَ كَانَ فَإِنْ أُخْرَى، فِیهِ  أَخِّرْ  وَ رَجُل ا فِیهِ فَقَدِّمْ بِهِ، اللَّهَ يُرِدِ  لَمْ  بِأَمْرٍ  عَلَیْكَ أَشَارَ الْمُغِیرَةَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ، أَمِیرَ  يَا: فَقَالَ( اللَّهُ رَحِمَهُ) سَعْدٍ  بْنُ قَیْسُ  فَقَامَ

 :يَقُولُ أَنْشَأَ ثُمَّ بِالْمَشُورَةِ، إِلَیْهِ تَقَرَّبَ لِمُعَاوِيَةَ كَانَتْ إِنْ وَ بِالنَّصِیحَةِ، إِلَیْكَ تَقَرَّبَ الْغَلَبَةُ

 مُعَاوِيَهْ  عَلَیْكَ يَقْوَى أَنْ مُغِیرَةُ/  مَكَانَهُ  ثَبِیرا  أَرْسَى مَنْ وَ كَادَ 

 كَافِیهِ  غَیْرُ أَرَاكَهَا الَّتِي تِلْكَ وَ/  مُوَفَّقا  فِینَا اللَّهِ بِحَمْدِ كُنْتَ وَ 

 هِیَه كَمَا فَاسْتَقَرَّتْ دَحَاهَا أَرْضا  وَ/  مَكَانَهَا السَّمَاءَ عَلَا نْمَ فَسُبْحَانَ 
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 ]سپس حضرت شروع کردند فضایل خود را یكی یكی نام بردند. تا اینكه زبير بلند شد و گفت:[

اند و با اجماع کنيم؛ اما مردم با شيخين ]ابوبكر و عمر[ بيعت کردهنكار نمیهمه آنچه گفتی درست است و هيچيك را ا

 امت مخالفت نكردند.

 .«گيرم یاريدست به را کنندگانگمراه که چنانم نه و من»حضرت چون این را شنيد ]از منبر[ پایين آمد و فرمود 

 119-117)البن شاذان القمی(، ص:  عالروضة فی فضائل أمير المؤمنين 

مَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ النَّاسَ بَایَعُوا أَبَا بَكْرٍ َو وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ خَطَبَ ذَاتَ یَوْمٍ، وَ قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ: أَنْصِتُوا لِمَا أَقُولُ رَحِ

وَ اللَّهِ مَا  -وَ سَكَتَ  -وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تُرِیدُونَ أَنْ تُبَایِعُوا عُثْمَانَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ  -ا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَ سَكَتَعُمَرَ وَ أَنَا وَ اللَّهِ أَوْلَى مِنْهُمَ

 عَهُ.تَجْهَلُونَ مَحَلِّی، وَ لَا جَهِلَ مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ قُلْتُ مَا لَا تُطِيقُونَ دَفْ

 فَقَالَ الزُّبَيْرُ: مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ؟ 

 هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ قَبْلِی؟فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْشُدُکُمْ بِاللَّهِ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ وَحَّدَ اللَّهَ، وَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّ 

...1 

                                                      
 مِنِّي؟ مَكَانا  سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ أَعْظَمُ أَحَدٌ فِیكُمْ هَلْ . أَمْ 1

 غَیْرِي؟ أَحَدٌ الْهِجْرَةِ سَهْمُ وَ الْخَاصَّةِ، سَهْمُ وَ الْقَرَابَةِ، سَهْمُ: أَسْهُمٍ ثَلَاثَةَ يَأْخُذُ  كَانَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 مَنْ  عَادِ وَ وَاالهُ، مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ  كُنْتُ مَنْ: قَالَ وَ خُمٍّ غَدِيرِ  يَوْمَ بِیَدِهِ سَلَّمَ وَ آلِهِ  وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ أَخَذَ أَحَدٌ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ أَحَدٌ فِیكُمْ كَانَ فَهَلْ الْغَائِبَ، الْحَاضِرُ فَلْیُبَلِّغِ عَادَاهُ

 غَیْرِي؟(  لِأَحَدٍ  قَبْلُ مِنْ  قَالَ هَلْ)  الْقُرْبى فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرا  عَلَیْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قُلْ: يَقُولُ حَیْثُ غَیْرِي الْقُرْآنِ فِي بِمَوَدَّتِهِ أُمِرَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ حُفْرَتِهِ  فِي سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ وَضَعَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 عَلَیْكُمْ  السَّلَامُ: السَّلَامُ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ  فَقَالَ  الْحُسَیْنُ  وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ أَنَا إِلَّا الْبَیْتِ فِي لَیْسَ  وَ السَّلَامُ، عَلَیْهِ  جَبْرَئِیلَ مَعَ التَّعْزِيَةُ جَاءَتْهُ  مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ الثَّوَابَ أَرَادَ لِمَنْ الْمُنْقَلَبُ إِنَّمَا فَارْجِعُوا، إِلَیْهِ وَ تَعَوَّلُوا، بِاللَّهِ فَ مُصِیبَةٍ  لِكُلِّ عَزَاء  اللَّهِ فِي إِنَّ بَرَكَاتُهُ، وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ

: سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى فَقَالَ. أَدْخَلْتَهُ وَ أَخْرَجْتَنَا اللَّهِ، رَسُولَ يَا: عُمَرُ قَالَ حَتَّى اللَّهُ، أَمَرَ بِمَا الْمَسْجِدِ قِبَلِ مِنْ مَفْتُوحا  بَابُهُ تُرِكَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ أَخْرَجَكُمْ وَ أَدْخَلَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 غَیْرِي؟ شِمَالِهِ عَنْ مِیكَائِیلُ وَ يَمِینِهِ، عَنْ  جَبْرَئِیلُ وَ قَاتَلَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ لِأَحَدٍ الْجَنَّةِ أَهْلِ شَبَابِ سَیِّدَيْ الْحُسَیْنِ، وَ الْحَسَنِ سِبْطَيَّ مِثْلُ سِبْطَانِ لَهُ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

  غَیْرِي؟ أَحَدٌ  نَبِیَّهُ نَاجَى مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ بَعْدِي نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي أَنْتَ: لَّمَسَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ لَهُ قَالَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 كَرَّارا   رَسُولُهُ  وَ اللَّهُ  يُحِبُّهُ وَ  رَسُولَهُ، وَ اللَّهَ يُحِبُّ  رَجُل ا غَدا  الرَّايَةَ لَأُعْطِیَنَّ : خَیْبَرَ يَوْمَ  حَقِّهِ فِي سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ  لَهُ  قَالَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ أَحَدا  فَأَعْطَاهَا بِالنَّصْرِ، يَدَيْهِ عَلَى اللَّهُ  يَفْتَحُ فَرَّارٍ غَیْرَ

 فَأَتَاهُ( مَعَهُ  أَنَا فَأَتَیْتُ) مَعِي، يَأْكُلُ إِلَیْكَ خَلْقِكَ بِأَحَبِّ أْتِنِي اللَّهُمَّ: الْمَشْوِيِّ الطَّائِرِ يَوْمَ سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فِیهِ قَالَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ أَحَدٌ

 .غَیْرِي وَلِیَّهُ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ سَمَّاهُ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ كِتَابِهِ فِي الرِّجْسِ مِنَ اللَّهُ  طَهَّرَهُ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ
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يْخَيْنِ، وَ لَمْ یُخَالِفُوا الْإِجْمَاعَ، فَلَمَّا عِنْدَ ذَلِكَ قَامَ الزُّبَيُْر وَ قَالَ: صَحَّ مَقَالَتُكَ وَ لَا نُنْكِرُ مِنْهُ شَيْئاً وَ لَكِنَّ النَّاسَ بَایَعُوا الشَّقَالَ: فَ

 «عَضُداوَ ما کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ »سَمِعَ ذَلِكَ، نَزَلَ وَ هُوَ یَقُولُ: 

 

گوید: به امام صادق ع عرض کردم: فدایت شوم، ]آیا درست است که[ رسول اهلل ص گفته است: ( محمد بن مروان می5

 خدایا اسالم را ]با اسالم آوردن یكی از دو نفر:[ با ابوجهل بن هشام یا با عمر بن خطاب عزیز گردان؟

 فرمود: محمد! به خدا سوگند که چنين گفته است.

تر بود از اینكه گردن زده شوم. اما ایشان اندکی بعد رو به من کرد و فرمود: سنگين گوید: این مطلب بر منیمحمد م

 دانی سپس خداوند چه نازل کرد؟محمد! آیا می

 دانيد.گفتم: فدایتان شوم؛ شما بهتر می

هل بن هشام یا با عمر بن خطاب عزیز فرمود: همانا رسول اهلل ص در خانه أرقم بود که فرمود: خدایاي اسالم را با ابوج

 که چنانم نه و خودشان؛ آفرینش بر نه و گرفتم، شاهد زمين و هاآسمان آفرینش بر نه را آنان»گردان؛ پس خداوند نازل کرد 

 ( و منظور، این دو تن بودند.51)کهف/« .گيرم یاريدست به را کنندگانگمراه

 329، ص2تفسير العياشی، ج

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: 

 ؟نِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِی جَهْلِ بْ

 قَالَ: یَا مُحَمَّدُ! قَدْ وَ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ،فَ

 دُ؟!.وَ کَانَ عَلَیَّ أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الْعُنُقِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ یَا مُحَمَّ

 قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ. 

فِی دَارِ الْأَرْقَمِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِی جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،   قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ کَانَ 

 1.یَعْنِيهِمَا «أَرْضِ وَ ال خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ ما کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْ»فَأَنْزَلَ اللَّهُ: 

 

خواهد مقتل امام حسين ع را برایشان بازگو کنند. شود و از ایشان می( عبداهلل بن منصور خدمت امام کاظم ع مشرف می6

کنند. در فرازي زیاد از پدرشان از جدشان روایت میاسرا به دربار ابنایشان جریان عاشورا را از ابتداي مرگ معاویه تا آمدن 

 از این روایت آمده است:

                                                      
 غَیْرِي؟ رَسُولِهِ بِنْتِ السَّلَامُ عَلَیْهَا بِفَاطِمَةَ السَّمَاءِ مِنَ اللَّهُ زَوَّجَهُ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ

 غَیْرِي؟ أَحَدٌ لَّمَسَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ بِهِ بَاهَلَ مَنْ فِیكُمْ هَلْ أَمْ
 اين را از امام باقر ع هم نقل كرده است به عبارتي ديگر: 328ص ،2ج العیاشي، . در همان تفسیر 1

. ؟ عَضُدا  الْمُضِلِّینَ مُتَّخِذَ كُنْتُ ما وَ أَْنفُسِهِمْ خَلْقَ ال وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقَ أَشْهَدْتُهُمْ ما: قَوْلِهِ فِي السَّلَامُ  عَلَیْهِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مَرْوَانَ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 يَعْنِیهِمَا.  عَضُدا  الْمُضِلِّینَ مُتَّخِذَ كُنْتُ ما وَ: اللَّهُ فَأَْنزَلَ ،!هِشَامٍ بْنِ جَْهلِ بِأَبِي أَوْ! الْخَطَّابِ بْنِ بِعُمَرَ الدِّينَ أَعِزَّ اللَّهُمَّ: قَالَ آلِهِ وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ: قَالَ
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اي که آنجا زده شده بود نگاه سپس امام حسين ع به راه خود ادامه داد تا در منطقه قطقطانيه توقف کردند. ایشان به خيمه

 کرد و فرمود: این خيمه از آن کيست؟

 جُعفی. گفتند: عبيداهلل بن حر

حضرت به سراغ او فرستاد و فرمود: اي مرد! تو فردي خطاکار و گناهكاري و اگر به درگاه او توبه نكنی خداوند عز و 

اي مواخذه خواهد کرد. پس بيا ]توبه کن و[ مرا یاري کن تا جدّم در پيشگاه خداوند تبارك و جل تو را به خاطر آنچه کرده

 تعالی شفيع تو گردد.

ها چنين است: ات کنم اولين کسی خواهم بود که جلوي تو کُشته شوم ]در برخی نقلن رسول اهلل! اگر یاريگفت: یا اب

کردم[ وليكن این اسبم است، به خدا سوگند شدم که به یاریت قيام میدانستم در کوفه یاوري داري، من اولين کسی میاگر می

و رسيدم؛ و هيچكس مرا تعقيب نكرد مگر اینكه از دستش گریختم و سوارش نشدم و چيزي را تعقيب نكردم مگر اینكه به ا

 نجات یافتم؛ پس این براي تو باشد و آن را بگير.

 کنندگانگمراه که چنانم نه من و»امام حسين ع از او روي گردانيد و فرمود: ما نه به خودت نيازي داریم و نه به اسبت! 

خواهی ما اهل بيت فرار کن که نه با ما باشی و نه عليه ما، چرا که هرکس صداي کمكوليكن تو هم از اینجا « گيرم یاري به را

 ع را بشنود و اجابتمان نكند خداوند او را به صورت در آتش جهنم اندازد...

 155-154األمالی) للصدوق(، ص

يْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَ

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَُبيْدِ اللَّهِ بْنِ  مِنْ کِتَابِهِ قَالَ حَدَّالْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ التُّسْتَرِيُّ

بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ وَ کَانَتْ عَمَّتِی  مُوسَى بْنِ یُونُسَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِيعِیُّ قَاضِی بَلْخٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی مُرَیْسَةُ بِنْتُ مُوسَى بْنِ یُونُسَ

هِ التَّغْلِبِیُّ سَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّةُ وَ کَانَتْ عَمَّتِی قَالَتْ حَدَّثَتْنِی بَهْجَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّبِنْتُ یُونُ  قَالَتْ حَدَّثَتْنِی صَفِيَّةُ 

لْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ عَنْ خَالِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ وَ کَانَ رَضِيعاً لِبَعْضِ وُلْدِ زَیْدٍ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: سَأَ

 ...حَدِّثْنِی عَنْ مَقْتَلِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِيهِ قَال

رُوبٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا الْفُسْطَاطُ فَقِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ الْحَنَفِیِّ ثُمَّ سَارَ الْحُسَيْنُ ع حَتَّى نَزَلَ الْقُطْقُطَانِيَّةَ فَنَظَرَ إِلَى فُسْطَاطٍ مَضْ 

نْ لَمْ تَتُبْ إِلَى اللَّهِ خَاطِئٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ آخِذُكَ بِمَا أَنْتَ صَانِعٌ إِ [ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنُ ع فَقَالَ أَیُّهَا الرَّجُلُ إِنَّكَ مُذْنِبٌ]الْجُعْفِیِ 

لَى فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ لَوْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِی سَاعَتِكَ هَذِهِ فَتَنْصُرَنِی وَ یَكُونَ جَدِّي شَفِيعَكَ بَيْنَ یَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَا

 لَا أَرَادَنِی أَحَدٌ یْكَ وَ لَكِنَّ هَذَا فَرَسِی خُذْهُ إِلَيْكَ فَوَ اللَّهِ مَا رَکِبْتُهُ َقطُّ وَ أَنَا أَرُومُ شَيْئاً إِلَّا بَلَغْتُهُ وَنَصَرْتُكَ لَكُنْتُ أَوََّل مَقْتُولٍ بَيْنَ یَدَ

وَ ما کُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ  -ةَ لَنَا فِيكَ وَ لَا فِی فَرَسِكَإِلَّا نَجَوْتُ عَلَيْهِ فَدُونَكَ فَخُذْهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ الْحُسَيْنُ ع بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا حَاجَ

 ... کَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِی نَارِ جَهَنَّم عَضُداً وَ لَكِنْ فِرَّ فَلَا لَنَا وَ لَا عَلَيْنَا فَإِنَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاعِيَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ یُجِبْنَا

 دبرت

 «عَضُداً  الْمُضِلِّينَ مُتَّخِذَ کُنْتُ ما وَ أَنْفُسِهِمْ خَلْقَ ال وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقَ أَشْهَدْتُهُمْ ما( »1
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دهد دهند. االن تذکر میدر آیه قبل مواخذه کرد انسانهایی را که به جاي والیت خدا، به والیت شيطان و ذریه او تن می

رسد والیت در ن هيچ والیتی بر شما ندارند؛ و با توجه به این دو جهتی که در این آیه ذکر کرده، به نظر میکه از دو جهت آنا

 ، بند ب(3تر باشد. )جلسه قبل، تدبربدانيم مناسبت« والیت در تدبير»آیه قبل را 

بر او داشته باشد؛ یعنی از یكی اینكه کسی که بخواهد بر دیگري والیت در تدبير داشته باشد باید احاطه علمی کامل 

اند، نه آفرینش خود؛ پس حتی در ها و زمين بودهابتداي آفرینش او همه ابعاد او را دیده باشد؛ و آنان نه شاهد آفرینش آسمان

 توانند داشته باشند چه رسد به تدبير شما؛مورد خودشان هم والیت در تدبير نمی

اش برسد؛ از این رو، امكان ندارد خداوند ي، آن است که به کمال حقيقیدوم اینكه اقتضاي تدبير حكيمانه هر موجود

در تدبير انسانها مشارکت دهد. )الميزان،  –که کارشان گمراه کردن و بازداشتن از حرکت به سوي کمال است  -شياطين را 

 (237-236، ص13ج

 

 «الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقَ أَشْهَدْتُهُمْ ما( »2

 ؟«: آنان شاهد نبودندشهدوا ما» نفرمود و «: آنها را شاهد نگرفتمأَشْهَدْتُهُمْ ما»: چرا فرمود 

االرباب قبول الف. تا نشان دهد که خداوند مهيمن و مسلط بر همه چيز است؛ و خود مشرکان هم خدا را به عنوان رب

 (237، ص13)الميزان، ج خواهد این را رد کند.و آیه میپنداشتند خدا این امور را به شياطين و ... واگذار کرده؛ داشتند، ليكن می

اي در عالَم باشند، قطعا منتفی است؛ و خواهد به طور ضمنی بفهماند اینكه آنان باالستقالل بخواهند کارهب. شاید آیه می

 ی است. خواهد نشان دهد حتی اینكه خداوند خودش چنين مشارکتی به آنان داده باشد نيز منتفبا این تعبير می

خواهد بفهماند اینكه این شياطين شاهد بر آفرینش آسمانها و زمين نبودند، نه از این بابت است که چنين ج. شاید می

خواستم شاهد بودنی محال است، بلكه از این بابت است که منِ ]خدا[ چنين امكانی براي آنان قرار ندادم؛ یعنی اگر من می

 (2را شاهد بر آفرینش آسمانها و زمين قرار دهم. )حدیثتوانستم آنها یا هرکس دیگري می

 د. ...

 

 «عَضُداً الْمُضِلِّينَ  مُتَّخِذَ کُنْتُ ما وَ( »3

همتاست و نياز به هيچ شریك و همكار و یاري ندارد؛ خواه آن یار، موجود خوبی باشد یا تردیدي نيست که خداوند بی

 گيرم، تاکيد کرد؟یاري نمی« کنندگانگمراه»در این آیه بر اینكه من از کننده دیگران. پس چرا موجودي شرور و گمراه

( به تعبير دیگر، گویی 237، ص13دانستند )الميزان، جالف. ناظر است به مشرکانی که شياطين را در امور عالَم موثر می

كلتان مضاعف است. درست است خواهد بگوید شما در قبال سایر مشرکانی که فرشتگان را شریك خدا قرار می دادند مشمی

 کنندگان کمك نمی گرفت.خواست از کسی کمك بگيرد قطعا از گمراهکه خدا شریك ندارد اما اگر هم به فرض محال می

 (186ص ،7ج نور، )تفسير. بگيرند کمك منحرفان از نباید خدایند، خط و راه در که خواهد بفهماند[ آنانب. ]شاید می
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 اجتماعینکته تخصصی اخالق 

 (6و 4و  3این آیه در بسياري از اوقات، به عنوان دليل اقدام برخی از معصومين معرفی شده است )مثال احادیث 

دانست. یعنی کسی که « کندهدف وسيله را توجيه نمی»توان به عنوان یك ضابطه دینی، و مصداقی از قانون این را می

توان و نباید روي کمك کسانی که ذات و حقيقتشان با بدي گره مطلقا نمی فهمد کهخواهد در مسير خدا گم بردارد، میمی

اند( حساب باز کرد؛ و هر گونه اعتماد به چنين کسانی، نهایتا کنندهخورده )نه اینكه فقط خودشان گمراه باشند؛ بلكه گمراه

 منجر به ضرر خواهد شد.

 شاءاهلل.خواهد آمد؛ ان 4اي است که در تدبرشاید یك دليل مهم این ضابطه، نكته

 ج. ...

 

 «عَضُداً  الْمُضِلِّينَ مُتَّخِذَ کُنْتُ ما وَ أَنْفُسِهِمْ خَلْقَ ال وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقَ أَشْهَدْتُهُمْ ما( »4

 اي گرفت؟هيچ یاري«کنندهگمراه«چرا نباید از 

 شناسینکته تخصی انسان

یك باطنی؛ و یكی از اموري که در باطن عمل بسيار مهم است، ساختار وجوديِ : هر امري یك ظاهري دارد و 1مقدمه

 فاعلِ آن عمل است. 

کردنی، واقعا کمك است که . ما یك مسير حقيقی در پيش داریم که به کمال نهایی خود برسيم. براي همين، کمك2مقدمه

اش عقب رفتن ما باشد حقيقتا به ما هيچ کمكی نتيجه ما را در این مسير جلو ببرد. کسی که به هر نحو کمكی به ما بكند که

 نكرده است.

ساخته، مطلقا هيچ کار خوبی انجام « کنندهگمراه»چنان در وجودش ریشه دوانده که از او یك  . کسی که گمراهی3مقدمه

است. به تعبير دیگر، اش خوب باشد، باطنش در راستاي گمراه کردن دهد، و حتی اگر کاري انجام دهد که ظاهر بيرونینمی

( که در قيامت همچون غباري 39)نور/ نيست بيش سرابی هم خوبش کسی که کفر و بدي در وجود او نهادینه شده، اعمال

 ( 23)فرقان/ پراکنده خواهد شد.

 باشد.تواند داشته کننده انجام دهد واقعا کمترین اثر مثبتی در رشد حقيقی ما نمینتيجه: هر کمكی که این فرد گمراه

 

 مِنْ  أَوْلِياءَ ذُرِّیَّتَهُ وَ فَتَتَّخِذُونَهُ أَ رَبِّهِ أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ الْجِنِّ مِنَ کانَ إِبْليسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ( »5

 الْمُضِلِّينَ مُتَّخِذَ کُنْتُ ما وَ أَنْفُسِهِمْ خَلْقَ ال وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقَ أَشْهَدْتُهُمْ بَدَالً؛ ما لِلظَّالِمينَ بِئْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ هُمْ  وَ دُونی

 «عَضُداً 

( این سوال مطرح شد که: با توجه به اینكه آیات قبل و بعد همگی درباره قيامت است، یكدفعه چرا 5در جلسه قبل )تدبر

 بتواند کليد پاسخ باشد:« کنندگانمضلين: گمراه»شاید توجه به کلمه  قت برد؟این دو آیه بحث را به ابتداي خل
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به هيچ عنوان حسابی باز کرد؛ که اگر از همين ابتدا « کنندگانگمراه»الف. در مسير حرکت و از ابتداي کار نباید روي 

 کسی روي یاري اینها حساب کند بداند که آخرتش را به طور کامل بر باد داده است.

اش در همين ابتداي آفرینش است؛ و شوید ریشهخواهد نشان دهد که همه آنچه در آخر کار مواجه میب. شاید می

 اي را به یاري نگرفته است تا شما بخواهيد خدا را در وضعيت نابسامان اخروي خود مقصر بدانيد.کنندهخداوند هيچگاه گمراه

 ج. ...

 

 5/10/1396 مَوْبِقا  بَیْنَهُمْ جَعَلْنا وَ لَهُمْ يَسْتَجیبُوا فَلَمْ فَدَعَوْهُمْ زَعَمْتُمْ الَّذينَ شُرَكائِيَ نادُوا يَقُولُ يَوْمَ وَ 52( آيه18( سوره كهف)633

 ترجمه

خوانندشان، ولی اجابتشان نكنند، و بين آنان  ، پس می –پنداشتيد که می  –و روزي که فرماید ندا دهيد شریكان مرا 

 بار قرار دادیم.شكافی هالکت

 نکات ترجمه

 «و بِقاًمَ»

کند: یكی، هرچيزي که فاصله بين دو چيز قرار در اصل بر دو معناي مختلف داللت می« وبق»برخی بر این باورند که ماده 

آنچه »طلقِ گردانند و آن را، یا مگيرد؛ و دوم، هالکت و نابودي )معجم المقایيس اللغة، ( اما اغلب این دو را به یك معنا برمی

اند، ویا چيزي که با فاصله انداختن بين دو چيز ( دانسته13، ص13التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، ج)« سبب هالکت شود

 ( 734ص ،6ج البيان، موجب هالکت گردد )مجمع

اساس، برخی ماده بر این  ( و986، ص2اإلفصاح فى فقه اللغة، جهم به کار رفته است )« زندان»به معناي « موبق»کلمه 

 (.852مفردات ألفاظ القرآن، صاند )دانسته« زندانی کردنی که به هالکت شخص بيانجامد»را « وبق»

 (34)شوري/« أَوْ یُوبِقْهُنَّ بِما کَسَبُوا»بار در قرآن کریم به کار رفته است. یكی در همين آیه ودیگري در آیه  2این ماده تنها 

 اختالف قرائت

قرائت شده است؛ اما در قرائت حمزه )از قراء سبعه( و اعمش )از قرائات اربعه عشر( « یَقُولُ»به صورت  در اغلب قرائات

 قرائت شده است.« قُولُنَ »مقسم( به صورت ليلی و ابنابیو برخی قرائات غيرمشهور )مانند طلحه و یحی و ابن

 1922، ص7البحر المحيط، ج؛ 7331، ص6مجمع البيان، ج

                                                      
 قرأ حمزة و يوم نقول بالنون و الباقون بالیاء..  1
 ةو قرأ الجمهور وَ يَوْمَ يَقُولُ بالیاء أي اللّه. و قرأ األعمش و طلحة و يحیى و ابن أبي لیلى و حمزة و ابن مقسم: نقول بنون العظم.  2
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، در قرائت اهل مكه 1)با الف ممدود( قرائت شده است. اما بنا به نقل ابوحيان «شُرَکائِیَ »رائات به صورت در اغلب ق

و این  2 (192، ص7البحر المحيط، جقرائت شده است )« شُرَکايَ »کثير( با الف مقصوره ]یعنی بدون همزه[ به صورت )ابن

 3(299شده است )الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص قرائت به حسن )از قرائات اربعه عشر( نيز نسبت داده

 حدیث

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

آورد؛ سپس هر شد، اعم از خورشيد و ماه و ...، میهمانا خداوند تبارك و تعالی روز قيامت هر چه را غير او پرستش می

پروردگارا ! همانا »گویند اند میدهد، پس همه آنان که غير او را پرستيدهپرستيد مورد سوال قرار میآنچه میانسانی را در مورد 

فرماید: آنها و آنچه را (. پس خداوند تبارك و تعالی به فرشتگانش می3)زمر/« ما اینها را پرستيدیم تا ما را به تو نزدیك کنند

 (101)انبياء/« اندشدگانداشتهآنان از آن ]= جهنم[ ، دورنگه»آن را که استثنا کردم که همانا پرستيدند به سوي جهنم ببرید، جز می

 85، صقرب اإلسناد

 آلِهِ قَالَ:عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: وَ حَدَّثَنِی جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  هَارُونُ بْنُ مُسْلِم

ءٍ یُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، مِنْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ یَسْأَلُ کُلَّ إِنْسَانٍ عَمَّا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَأْتِی یَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ شَیْ 

: اذْهَبُوا بِهِمْ وَ نَا إِنَّا کُنَّا نَعْبُدُهَا لِتُقَرِّبَنَا إِلَيْكَ زُلْفَى. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِکَانَ یَعْبُدُ، فَيَقُولُ کُلُّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَهُ: رَبَّ

 «نَ أُوَلئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُو»بِمَا کَانُوا یَعْبُدُونَ إِلَى النَّارِ، مَا خَلَا مَنِ اسْتَثْنَيْتُ، فَإِنَّ 

 

                                                      
را به  نيا ي، و299( آمده نه در الكامل المفصل )ص733ص 6دهد اما نه در مجمع )ج يو اهل مكه نسبت م ریبه ابن كث انیقرائت را ابوح. اين  1

المعجم القرائات )عبداللطیف( و  كتاب المعجم القرائات دوكه  ياز منابع كیچی( و نه در هديگو ينم يسخن ریاما از ابن كث يدهد در پاورق يحسن نسبت م

  .جمع كرده اندالقرآنیه )احمد مختار( 

قراء  يدرباره اسام طیمقدمه البحر المح)وي در  ،ياز قنبل و بز ریاست غ ریاز ابن كث يانياستنادش به روا ديشا زنم اين است كهي كه ميحدستنها 

سبعه را همان دو نفري ود كه لزوما راويان اصلي قراءشكه در مجمع توضیح مي دهد معلوم مي يمرحوم طبرساست؛ اما نداده  يحیتوض انشانيسبعه و راو

 مجاهد تعیین كرده، نمي داند و ديگراني را در عرض آنان بلكه مقدم بر آنان قائل است(كه ابن

انده )فقط كه خودش قرائات سبعه را نزد چند نفر خو يدهد  در حال يسبعه نسبت ماز قراء يكيرا به  يمطلب يبود كه و بیعج ميهر صورت برا در

؛ پس نزد بیش از اين دارد «رهمایو غ» ریتعببرد كه نزد آنها قرائات سبع را قرائت كردم، بعدش ، دو نفر را نام ميدر اندلسوقتي برد اما  يتا را اسم م 4

را به ابن  نياز او ا ریغ يكسحال  ني( با ا16هم در نظم درآوردن قرائات سبع نوشته )ص يكتاببقدري متبحر است كه ( و نفر قرائات سبعه را تلمذ كرده 4

هم اخیرا مصاحفي بر اساس چهارده روايتي كه از قرائات سبع وجود دارد تنظیم شده اما در هر دو مصحف بر اساس  دو مصحفاست. نسبت نداده  ریكث

 .است يشركائ باز به همان صورت ریو قنبل از ابن كث يبز روايت

 و قرأ الجمهور شُرَكائِيَ ممدودا مضافا للیاء، و ابن كثیر و أهل مكة مقصورا مضافا لها أيضا.  2

ساكنین كرده، يعني در وقف روي ياء سكون، و در وصل، آن را به خاطر التقاءقرائت مي« الَّذينَ شُرَكائِيْ»محیصن به صورت . همچنین ظاهرا  ابن 3

 (241، ص5؛ به نقل از معجم القرائات )عبداللطیف(، ج111ت. )االتحاف، صكرده اسحذف مي
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گوید: امام صادق ع حدیثی را براي من بيان فرمود، به ایشان گفتم: فدایت شوم؛ آیا شما چند دقيقه قبل ( عبداالعلی می2

 نپنداشتی که چنين و چنان؟!

 فرمود: خير.

 این پاسخ بر من سنگين آمد. گفتم: به خدا سوگند که چنين پنداشتی!

 !فرمود:نه، به خدا سوگند که آن را نپنداشتم

 گفتم: فدایت شوم، به خدا سوگند خودت چنان گفتی!

 است.« دروغ»ي در قرآن، «پنداشتن»دانی که هر بله، آن را گفتم؛ آیا نمیفرمود:

 116، صاألصول الستة عشر؛ 342، ص2الكافی، ج

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْيَى الْكَاهِلِیِّ

 الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: 

 ؟لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ زَعَمْتَ لِیَ السَّاعَةَ کَذَا وَ کَذَا حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَدِیثٍ فَقُلْتُ

 .فَقَالَ لَا

 !فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَیَّ فَقُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ زَعَمْتَ

 !فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا زَعَمْتُهُ

 !قُلْتَهُ قَالَ فَعَظُمَ عَلَیَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَى وَ اللَّهِ قَدْ

 ؟!أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ کُلَّ زَعْمٍ فِی الْقُرْآنِ کَذِب ؛قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُهُ 

 تدبر

 «قاًوَ یَوْمَ یَقُولُ نادُوا شُرَکائِیَ الَّذینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِ( »1

زنند اما پاسخی آنها صدا می« صدا بزنيد! -پنداشتيد که شما شریك من می -شریكان مرا »گوید خدا در روز قيامت می

شود که به هيچ عنوان شریك خدا نبوده و هيچ کاري از آنها براي اینها ساخته نيست و هر گونه کنند و معلوم میدریافت نمی

اي بين مشرکان و آنچه بدان ين تذکر است به اینكه هر گونه رابطهگردد. بدین ترتيب، این آیه سوماي بين آنها باطل میرابطه

 (331، ص13ورزند باطل و پوچ است. )الميزان، شرك می

 

 «جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً ( »2

 چيست؟« اي که موجب هالکت گرددموبق: فاصله»منظور از 

 مجمعاندازد )مجاهد و قتاده، به نقل ضاللت فاصله میالف. نام دره عميقی است که خداوند با آن بين اهل هدایت و اهل 

 (735ص ،6ج البيان،

االعرابی( یعنی معبودهاي  شود )ابنشان کشيده میکنندگانب. مانع و دیواري است که بين معبودهاي دروغين و عبادت

 (735ص ،6ج البيان، مجمعدهند. )به نقل آنان مانند فرشتگان و حضرت عيسی ع را در بهشت و آنان را در جهنم قرار می
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 مجمععباس، به نقل شود )فراء، قتاده و ابنه مایه هالکت آنان در آخرت میج. همان ارتباط و اتصال بين آنها در دنيا ک

خواهد اشاره کند که نه تنها ارتباطی واقعی در کار نيست، بلكه بين آنها یعنی با به کار بردن این کلمه می (735ص ،6ج البيان،

 د، هالکتشان بر خودشان مسلم گردید.اي که وقتی متوجه این فاصله شدنبار در کار است، فاصلهاي هالکتفاصله

 (735ص ،6ج البيان، مجمعشود )حسن، به نقل باري که بين آنان برقرار مید. عداوت و دشمنی هالکت

اي بين آنها مد نظر است؛ یعنی این مشرکان بين خود و معبودهاي دروغينشان ارتباطی بسا هالکت و بطالنِ هر رابطهه. چه

که براي صدا کردن از « ندا کنيد»سازد. هم به کار بردن تعبير د، و خدا باطل بودن این رابطه را برمال میواقعی قلمداد می کردن

 راه دور است، موید این معناست، و هم شباهت این معنا با مضمون آیات دیگري همانند: 

و شفيعانتان را : کاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنُْكمْ ما کُنْتُمْ تَزْعُمُونَمَعَكُمْ شُفَعاءَکُمُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَ وَ ما نَرى»

 «.گم کردیدو آنچه را که شد بينيم! به یقين پيوندهاى شما گسسته پنداشتيد همراه شما نمىکه آنها را شریكان در خود مى

 (94/أنعام)

سپس به کسانى : مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَکاؤُکُمْ فَزَیَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَکاؤُهُمْ ما کُنْتُمْ إِیَّانا تَعْبُدُونَ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِینَ أَشْرَکُوا» یا:و 

کنيم و شریكان مى زایلاند گویيم: شما و شریكانتان در جایگاه خود قرار گيرید؛ پس رابطه آنها را با یكدیگر که شرك ورزیده

 (28/یونس) «پرستيدیدما را نمى ]حقيقتاً[گویند: شما آنها مى

 و. ...

 

 «نادُوا شُرَکائِیَ الَّذینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجيبُوا لَهُمْ ( »3

 (187ص ،7ج نور، )تفسير. است اساسبى پندارهاى و جهل شرك، ىریشه

 شود: اس بودن پندارشان کامال براي خود افراد محسوس و ملموس میاسو برمال شدن حقيقت و بی

شان می خاصيت بودن آنها را عمال نشاناند، بلكه بیخاصيتشود که معبودهاي دروغين شما بیفقط به آنان گفته نمی

 شوند.خوانند اما جوابی نمیدهند: بخوانيد شریكان مرا؛ می

 

 «شُرَکائِیَ الَّذینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاًوَ یَوْمَ یَقُولُ نادُوا ( »4

 (187ص ،7ج نور، )تفسير. است زیادى فاصله آنان، معبودهاى و مشرکان ميان قيامت در

 اگر توجه کنيم که قيامت، ظهور پشت پرده و باطنِ حقایقی است که در دنيا برقرار بوده، 

شود هر معبودي غير خدا، و در واقع، هر امري غير خدا، که انسان بدان دل بندد و او را به خود نزدیك احساس نتيجه می

از انسان دارند؛ و این نزدیك دانستن آنها به خود صرفا  کند و از او حل مشكالتش را انتظار داشته باشد، واقعا فاصله زیاديمی

 یك پندار بيهوده بيش نيست.
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 تاملی با خویش

مان را حل کند؟ پول، مان را مرور کنيم که انتظار داریم چه کس یا چه چيزي مشكالت ما در زندگیهايیكبار دلبستگی

دانيم یا چون خدا ما را به اینها ارجاع داده، سراغ اي میي خود کارهدوست، خویشاوند، مقام، مدرك، یا ... . آیا اینها را به خود

شمریم و حقيقتا از خدا انتظار حل مشكالتمان اي که خدا در اختيارمان قرار داده، میرویم؛ و اینها را تنها در حد وسيلهآنها می

 را داریم، نه از اینها؟

 

 

 6/10/1396 مَصْرِفا   عَنْها يَجِدُوا لَمْ  وَ مُواقِعُوها أَنَّهُمْ فَظَنُّوا النَّارَ ونَالْمُجْرِمُ رَأَى وَ 53( آيه18( سوره كهف )634

 ترجمه

 و بزهكاران ]آن[ آتش را دیدند، پس باور کردند که حتما در آن واقع شوند و از آن گریزگاهی نيابند.

 میالد امام حسن عسکری مبارک باد

 را عام و خاص تو يجلوه کرده مجذوب را  تمام ماه رونق برده تو روي

 را کدام بنویسم اممانده مبهوت شمار بی تو فضل و نهایتبی تو حسن

 را خيرالكالم تو نگاه از خوانممی ست عاشقی برهان تو هايچشم تفسير

 را السالمعليه مسيح خود چشم با است  دیده گفت را تو دید که راهبی هر

 را مشام هر نفست از کردي سرشار ست «رَءا مَن سُرَّ» بزنی قدم تو که جا هر

 را الحرام بيت گذاشته دل به حسرت بهشت  يکعبه اي تو سبز قدوم اما

 را رام شير و تو نگاه آرامش  مضطرب  و حيران تو دشمنان دیدند

 را شام و صبح سحر نسيم از کرده پر عنایتت  چشم و تو سخاوت دست

 را مستدام مرحمت و مدام لطف روشنی  و باران همه اي مگير، ما از

   /7054https://t.me/shere_aeiniشاعر: سيد محمد جواد شرافت 

 نکات ترجمه

 «ال مُج رِمُونَ»

، و به ميوه چيده «جِرَام»و « جَرْم»دانند، چنانكه به چيدن ميوه از درخت می« قطع کردن»را در اصل به معناي « جرم»ماده 

 ( 192مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 445، ص1معجم مقایيس اللغة، جگویند )« ثمر جریم»شده 

کتاب العين، گویند )« مُجرم»است و به فرد گناهكار « گناه»و « جُرم»از مهمترین کاربردهاي این ماده، کاربرد آن در معناي 

نه در مورد هرگونه « جرم»ست که برخی از اهل لغت بر این باورند که اساسا ماده (، و این کاربرد بقدري شایع ا119، ص6ج

https://t.me/shere_aeini/7054
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« جُرم»، «گناه»رود؛ و به این جهت به به کار می« قطع کردنی که بر خالف اقتضاي حق باشد»قطع کردنی، بلكه در خصوص 

 (.88، ص2آن الكریم، جالتحقيق فى کلمات القرگردد. )شود که موجب انقطاع انسان از خداوند میگفته می

شود که دنباله ناپسندي )از مذمت دیگران تا گفته می« ذنب»اند به گناه از این جهت گفته« جُرم»و « ذنب»در تفاوت 

شود که شخص را از آنچه انجامش گفته می« جُرم»به معناي دم هم هست[ ، اما از این جهت « ذنب»عقوبت( در پی دارد ]کلمه 

 ( 228الفروق فى اللغة، صکند. )ست قطع و جدا میبرعهده او واجب ا

توضيحاتی  2تدبر 119در جلسه« إثم»و « ذنب»در قرآن کریم در مقایسه با کلماتی همانند « جرم»)درباره کاربرد ماده 

 naml-http://yekaye.ir/an/ )1-027-69گذشت 

هم اسم فاعل از همين باب است( و « مُجرِم»شایع این ماده، کاربرد آن در باب افعال )إجرام( است )کلمه از کاربردهاي 

اند که ( گفته47؛ روم/فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذینَ أَجْرَمُوا)« إِجرام»( و 8؛ مائده/أَالَّ تَعْدِلُوا ال یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى)« جَرم»در تفاوت 

 2(98، ص2التحقيق، جإجرام، تاکيد بر فاعلِ جُرم، و مالحظه نقش او در کاري است که به وقوع پيوسته است )در 

در زبان فارسی  (62؛ نحل/ال جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّاربار در قرآن آمده، مثال:  5که عالوه بر کاربردهاي قرآنی )« ال جَرَم»تعبير 

، 2التحقيق، جاست، و به معناي حكمی است که هيچكس نتواند آن را قطع کند )« ناگزیر» و« قطعاً»هم رایج شده، به معناي 

 ( و البته درباره وجه تسميه آن وجوه دیگري هم بيان شده است.89ص

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 66و مشتقات آن جمعا « جرم»ماده 

 

                                                      
 . توضیح مذكور بدين قرار است: 1

سه واژه، فقط  نياز عاقبت گناهكاران، از ا يریگاستفاده شده؛ اما در بحث عبرت« جرم»و « إثم»و « ذنب» ریاز تعاب« گناه» يبرا ميدر قرآن كر

مكذِّب، مشرك، ظالم،  ریعده، تذكر داده، از آنها با تعاب كياز عاقبت  يریگكه به عبرت يدر موارد م،يرا به كار برده است. )قرآن كر« مجرم»اصطالح 

 دارد( اما چرا؟ تفاوت ياندك« گناهكار» يدارند كه با معنا يايمعان« مجرم»از كلمه  ریغ يمفسد، و مجرم به كار برده است كه همگ

دو كلمه به هم مربوط است  نيا ي( است و اهل لغت معتقدند كه معنادنيقطع، بر« )= جَرم»گناه(، « )= جُرم»كلمه  يهاخانوادهاز هم يكي. الف

وجه  دي(. شا 194-192لقرآن/؛ مفردات ألفاظ ا 228؛ الفروق في اللغة/ 446 /1هرچند درباره نحوه ارتباط آن اختالف نظر دارند )معجم المقايیس اللغة

كه محل  نجاستيو ا شود؛يجدا )قطع( م كرده،يكه به خاطر آن گناه م ييهاو لذت ایباشد كه گناهكار باالخره از دن نيمهم عبرت گرفتن از گناهكار ا

 .باشديعبرت م

و اگرچه در كلمات  ميبريدارند، به كار م ياجتماع تیثیكه ح يبلكه غالبا در مورد گناهان ،يرا، نه در مورد هر گناه« مجرم»و « جرم». كلمات ب

ن باشد، آنگاه، یمد نظر باشد. اگر چن نیكه واقعا هم ستین دینشد، اما با مشاهده موارد استعمال آن در قرآن، بع افتي يسخن نهیزم نياهل لغت عرب در ا

و  ند؛يایبه چشم ب يگرفتن دارند، كه در عرصه اجتماع واقعا امكان عبرت ياست كه گناهان نيواژه انتخاب شده، ا نيسه واژه مذكور، ا انیاز م نكهيعلت ا

 مطرح شده است. يدر مورد گناهان اجتماع يمطرح در قرآن، همگ يویدن يهاجهت است كه عذاب نیبه هم ديشا

 ج ...

كه قرائت شود، مصدر است، و به  «يإِجرام»( به هر دو صورت قرائت شده است؛ به صورت 35)هود/« فَعَلَيَّ إِجْرامِي»عبارت  م،يدر قرآن كر.  2

 (193است. )مفردات ألفاظ القرآن، ص« جُرم»كه قرائت شود، جمع  «يأَجرام»صورت 

http://yekaye.ir/an-naml-027-69/
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 هان + مُواقِعُو=  «مُواقِعُوها»

ولی  1(134ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم) انددانسته( سقوط و نزول) افتادن معناي به برخی اصل، در را «وقع» ماده

 القرآن، ألفاظ مفردات) «باشد شدن مستقر و ثابت با همراه است که شدنی نازل و سقوط اند که یك نحوهدیگران تاکيد کرده

افتادن و سقوطی است که همراه با صدمه و غلظت و شدت ویا ( 197ص ،13ج الكریم، القرآن کلمات فى التحقيق ؛880ص

 قرآن در آن کاربرد در (.1813، صالكریم القرآن أللفاظ المؤصل اإلشتقاقی المعجمباشد در جایی که در آن قرار می گيرد )

 أَنَّهُ  ظَنُّوا وَ ظُلَّةٌ کَأَنَّهُ فَوْقَهُمْ بَلَالْجَ نَتَقْنَا إِذْ وَ) دارد غلبه «افتادن» معناي فقط ظاهرا ماده این کاربردهاي برخی در اگرچه کریم

 ساجِدینَ، لَهُ فَقَعُوا رُوحی مِنْ فيهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ فَإِذا ؛65/حج ،الْأَرْض عَلَى تَقَعَ أَنْ السَّماءَ ؛ یُمْسِك197ُ، اعراف/بِهِمْ واقِعٌ

 استقرار با بودنش همراه که است افتادنی کاربردهایش، اغلب در اما( 1معارج/ ،واقِعٍ بِعَذابٍ سائِلٌ سَأَلَ ؛72/ص ، 29/حجر

؛ 22، شوري/بِهِمْ واقِعٌ هُوَ وَ کَسَبُوا مِمَّا مُشْفِقينَ الظَّالِمينَ تَرَى؛ 118اعراف/ ،یَعْمَلُونَ  کانُوا ما بَطَلَ وَ الْحَقُّ فَوَقَعَ: مثال) است پررنگ

 (… و ؛1/واقعه الْواقِعَةُ؛ وَقَعَتِ ؛ إِذا7، مرسالت/لَواقِعٌ  تُوعَدُونَ إِنَّما ؛7/طور لَواقِعٌ، رَبِّكَ عَذابَ إِنَّ ؛6/الذاریات لَواقِعٌ، الدِّینَ إِنَّ وَ

« وَقْع»و هم به صورت  «وقوع»مصدر ثالثی مجرد آن، هم به صورت  و« یَقَع قَعَ وَ»وزن این ماده در حالت ثالثی مجرد 

 (402ص ،8ج العرب، لسانباشد )[ می2واقعه/ کاذِبَةٌ؛ لِوَقْعَتِها ]لَيْسَ

 یُریدُ  إِنَّما»شود و داللت دارد بر انداختن و مستقر کردن کسی در جایی: رود متعدي میاین ماده وقتی به باب افعال می

 العرب، لسانرود )غالبا براي در سختی و زحمت انداختن به کار می( و 91/)مائده «الْبَغْضاء وَ الْعَداوَةَ بَيْنَكُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّيْطانُ

 (403ص ،8ج

 وَقَعَ إِذا وَ»به کار رود به معناي حصول و محقق شدن محتواي آن سخن است: « وقع القول»وقتی این ماده به صورت 

 فَهُمْ  ظَلَمُوا بِما عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ وَقَعَ ؛ و82َنمل/ یُوقِنُونَ، ال بِآیاتِنا کانُوا النَّاسَ نَّأَ تُكَلِّمُهُمْ الْأَرْضِ مِنَ دَابَّةً  لَهُمْ أَخْرَجْنا عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ

باشد، چنانكه در ( که در این گونه موارد به معناي واجب و ضروري شدن امري بر کسی یا چيزي هم می85نمل/ یَنْطِقُونَ، ال

 أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ» ( ویا51/)یونس« بِهِ  آمَنْتُمْ وَقَعَ ما إِذا ثُمَّ أَ»( ، 71/)أعراف« غَضَبٌ وَ رِجْسٌ رَبِّكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ وَقَعَ قَدْ»: آیاتی نظير 

 ( و47/م)رو «الْمُؤْمِنِينَ  نَصْرُ عَلَيْنا حَقًّا کانَ  وَ»در آیاتِ « حق»( نيز به همين معنا، و شبيه کاربرد کلمه 100/)نساء« اللَّهِ  عَلَى

 (880ص القرآن، ألفاظ مفردات)( است. 103/)یونس «الْمُؤْمِنِينَ نُنْجِ عَلَيْنا حَقًّا کَذلِكَ»

 این از هم را «قيامت» چنانكه باشد؛می عذاب و شدائد به ناظر واژه این قرآنی کاربردهاي برخی بر این باورند که اکثر

 همه و آیدمی فرود خالئق سر بر گویی که( 15حاقه/ الْواقِعَةُ، وَقَعَتِ فَيَوْمَئِذٍ ؛1/واقعه الْواقِعَةُ، وَقَعَتِ )إِذا اندگفته «واقعه» جهت

 چنانكه شودمی گفته «واقعة» روزگار شدید هايسختی به اساساً و( 880ص القرآن، ألفاظ مفردات. )گيردمی خود پوشش زیر را

 «وِقَاع» را جنگ در شدن واقع و برندمی کار به را «العَدُوّ  وَاقَعْنا» تعبير دهد رخ دشمن جانب از که ايحمله و جنگ مورد در

 «مواقعه» ترتيب، بدین (177-176ص ،2ج العين، کتاب) است بوده آنان جنگهاي ایام هم «العرب وقائع» و گویند «مُوَاقَعَة» و

                                                      
گذشت، كه چون خیلي ناقص بود، اين جلسه به تفصیل  /http://yekaye.ir/sad-038-72 166جلسه . توضیح مختصري درباره اين ماده در  1

 اشاره شد.
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 یَجِدُوا لَمْ وَ مُواقِعُوها أَنَّهُمْ فَظَنُّوا النَّارَ الْمُجْرِمُونَ رَأَى وَ»آیه  در آن از مراد که ،1باشدمی گرفتن قرار شدید سختی در معناي به

 (737-736ص ،6ج البيان، مجمع) است «عذاب در شدن واقع» (53کهف/) «مَصْرِفاً عَنْها

 خارج در آنچه مطلق بر است شامل که شده ناميده جهت آن از «واقعه» که معتقدند برخی «واقعه»البته در مورد تعبير 

 «توقع» – شده رایج هم فارسی زبان در که – ماده این از شایع کلمات ( و از199ص ،13ج )التحقيق، گردد؛می مستقر و ظاهر

بر چيزي اطالق « واقعه»و از ابواسحاق نقل شده که کلمه  (737ص ،6ج البيان، مجمع) بودن چيزي وقوع منتظر معناي به است

 هم برخی و (403ص ،8ج العرب، لسانشود که در آینده قرار است واقع شود و ]فرود[ آمدنش مورد توقع و انتظار باشد )می

. دارد شود واقع است قرار که امري آن اهميت و عظمت بر داللت که است مبالغه تاي «الواقعة» در «ة» اساساً که باورند این بر

 (385ص ،29ج الغيب، مفاتيح)

 .است رفته کار به کریم قرآن در بار 24 جمعا آن مشتقات و «وقع» ماده

 «مَص رِفاً»

 چيز به چيزي کردن تبدیل» و «برگشتن دیگر حالت به حالتی از» بر دارد داللت در اصل «صرف» ماده قبال بيان شد که

 قرآن در نيز و است ماده همين از «انصراف» کلمه چنانكه است، نهفته ماده این در «رجوع» معناي نوعی واقع، در و ؛«دیگر

 «صيرفی» کنندمی تبدیل دیگر پول به را پولی که محلی به همين جهت به و رفته کار به هم( 19/فرقان) «توبه» معناي به کریم

 . شودمی گفته( صرافی: فارسی در)

  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-50 205جلسه 

تواند اسم مكان )محل رجوع کردن برگشتن( باشد و هم اسم زمان )زمان رجوع هم می« مَصرِف»افزایيم که کلمه اکنون می

و موضعی که از « مَعدِل: محل عدول کردن»به معناي  (، و در این آیه، اغلب آن را338، ص2، جالمصباح المنيرو بازگشت( )

 (323، ص12؛ تاج العروس، ج737، ص6البيان، جاند )مجمعآنجا بتوانند برگردند و خالصی یابند دانسته

 بار به کار رفته است. 30و مشتقات آن در قرآن کریم « صرف»ماده 

                                                      
 به چنانكه باشد،مي «شدن نزديك» معناي به( وِقاعا و مُوَاقَعَة  يُواقِعُ  واقَعَ) رودمي مفاعله باب در ماده اين وقتي كه شده نقل سیدهابن از البته.  1

 معناي همان میرسد نظر به اما( 528ص ،11ج العروس،تاج ؛405ص ،8ج العرب، لسان) شودمي گفته «مواقعه» مَجازا  هم مرد و زن بین نزديكي عملِ

 مفردات. )انددانسته معنا اصل همان از مجازي كاربرد يك را اين ديگران كه روست اين از و باشد، كار در نیز اينجا در جايي در شدن مستقر و افتادن

 (880ص القرآن، ألفاظ
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 1اختالف قرائت

 حدیث

که از نظر  کندیم انيرا ب یاتیام و آدر کتاب خداوند شك کرده دیگویو م رسدیع م نيرالمومنيخدمت ام یشخص( 1

 در فرازي از این گفتگو آمده است: 2فرازهایی از این گفتگو قبال گذشت.خودش با هم ناسازگار است، 

 حضرت علی ع فرمود: باز هم اگر در موردي شك کردي بگو!

ردند که حتما ظن و گمان بپس  دند،یو بزهكاران ]آن[ آتش را د»ماید فربينم که خداوند تبارك و تعالی میگفت: و می

دانند که خداوند دهد و میدر آن روز خداوند پاداش حقِ آنها را بتمامه به آنها می»فرماید ( و می53)کهف/« در آن واقع شوند

دهد که آنان پس یكبار خبر می( 10ب/)احزا «دیو به خدا ]چه[ گمانها برد»فرماید ( و می25)نور/« است که حق آشكار است

؛ در حالی که ظن و گمان، همان شك است؛ یا اميرالمومنين، این «دانندمی»دهد که آنان و یكبار خبر می« برندظن و گمان می»

 شنوم شك نكنم؟!شود و چگونه در آنچه میچگونه می

 فرمایند:رسند میاميرالمومنين ع وقتی به پاسخ این فراز می

( یعنی یقين 53)کهف/« ردند که حتما در آن واقع شوندظن بپس  دند،یو بزهكاران ]آن[ آتش را د»ما اینكه فرمود و ا

گوید می« کردم که من با حسابم مواجه خواهم شدمن گمان می»فرماید شوند؛ و نيز اینكه میکردند که حتما در آن داخل می

در آن »فرماید ، مورد محاسبه قرار خواهم گرفت؛ و همچنين است این که میکه همانا من یقين داشتم که من برانگيخته شده

 « دانند ]خواهند دانست[ که خداوند است که حق آشكار استدهد و میروز خداوند پاداش حقِ آنها را بتمامه به آنها می

[ ي]به معنا« ظنِ»ظن و گمانِ ]از جنس[ شك است، نه  ن،یادیو به خدا ]چه[ گمانها برد»اما سخن خداوند به منافقان که  و

]در « ظن» ريآنچه درباره معاد ]و احواالت انسانها در معاد[ تعب پس ن؛يقی« ظنِ »شك؛ و « ظنِ» و ظن بر دو قسم است: ن؛يقی

 شك است.« ظن»]آمده[ است،  ايآنچه مربوط به امر دن و است؛ نيقی« ظنّ» ،آمده [میقرآن کر

 کردم خوب بفهم! ريتفس تیکه برا آنچه را پس

 گفت: گرهی از من گشودي، خداوند گشایش در کارت پدید آورد!

 244و  241، ص1؛ اإلحتجاج )للطبرسی(، ج267و  258)للصدوق(، ص التوحيد

                                                      
 و قرأه كذلك األعمش و ابن غزوان عن طلحة.  «مُواقِعُوها»مكان  «مالقوها»و في مصحف عبد اللّه .  1

 بالفاء مشددة من لففت. «وهامالفّ»و عن علقمة أنه قرأ 

هي قراءة زيد بن عليّ جعله مصدرا كالمضرب ألن مضارعه يصرف على يفعل  و معنى مَصْرِفا  معدال و مراعا. و أجاز أبو معاذ مَصْرَفا  بفتح الراء و

 (192، ص7كیصرف. )البحر المحیط، ج

 5، حديث132جلسهو فراز قبل از اين عبارات در  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-10 2حديث 429ین عبارات در جلسه . قسمتي از هم 2

007-010-http://yekaye.ir/yunus/  007-008/  3، حديث86جلسهو فرازهاي ديگري از اين حديث در-araf-http://yekaye.ir/al 193و جلسه ،

 3، حديث450و جلسه  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-23 2، حديث381و جلسه /http://yekaye.ir/fussilat-041-21 2حديث

5-73-muzzammil-http://yekaye.ir/al/ .گذشت 
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عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ یَعُْقوبَ بْنِ  أَحْمَدُ بُْن الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ بَكْرِ بْنِ حَدَّثَنَا

دَ الْجُنْدُ بِنَيْسَابُورَ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابِ أَبِی بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ یَزِی دَبُمَطَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْأَحْ

َن أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّی قَْد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ السَّعْدَانِیِّ أَنَّ رَجُلًا أََتى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیَّ بْ

 . مَا شَكَكْتَ فِيههَاتِ وَیْحَكَقَالَ ل ...شَكَكْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَ

یَوْمَئِذٍ یُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَ  الَقَالَ وَ أَجِدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَقُولُ وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها  وَ قَ

نُّ شَكٌّ فَأَنَّى وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا  فَمَرَّةً یُخْبِرُ أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ وَ مَرَّةً یُخْبِرُ أَنَّهُمْ یَعْلَمُونَ وَ الظَّ وَ قَالَ   یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

 ... ذَلِكَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَشُكُّ فِيمَا تَسْمَع

قَوْلُهُ إِنِّی ظَنَنُْت أَنِّی ماُلقٍ  وْلُهُ وَ رَأَى الُْمجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها یَعْنِی أَیْقَنُوا أَنَّهُمْ دَاخِلُوهَا وَ کَذَلِكَفَقَالَ ع وَ أَمَّا قَ

ئِذٍ یُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ َو حِسابِيَهْ یَقُولُ إِنِّی أَیْقَنْتُ أَنِّی أُبْعَثُ فَأُحَاسَبُ وَ کَذَلِكَ قَْولُهُ یَوْمَ

 وَ ظَنُّ یَقِينٍ َفمَا کَانَ مِنْ الظَّنُّ ظَنَّانِ ظَنُّ شَكٍّأَمَّا قَوْلُهُ لِلْمُنَافِقِينَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا فَهَذَا الظَّنُّ ظَنُّ شَكٍّ وَ لَيْسَ ظَنَّ یَقِينٍ وَ 

تُ لَكَ قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا أَمِيرَ الْمُؤِْمنِينَ فَرَّجَ أَمْرِ مُعَادٍ مِنَ الظَّنِّ فَهُوَ ظَنُّ یَقِينٍ وَ مَا کَانَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَهُوَ ظَنُّ شَكٍّ فَافْهَمْ مَا فَسَّرْ

 اللَّهُ عَنْك

شود و در التوحيد نيامده شروع می «وَ مِنْ سُؤَالِ هَذَا الزِّنْدِیقِ أَنْ قَال»اي دارد که با عبارت این حدیث ادامهاإلحتجاج، در 

 است. در فرازي از این تتمه، از قول اميرالمومنين ع آمده است:

و »فرماید: مانند اینكه میاست « یقين»هاي کافران ]در قرآن کریم[ شود که ]منظور از[ برخی از ظن و گمانو گاه می

 شوند.یعنی یقين کردند که حتما در آن واقع می« ردند که حتما در آن واقع شوندظن بپس  دند،یبزهكاران آتش را د

 250ص ،1اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

 .النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها أَيْ تَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَاوَ قَدْ یَكُونُ بَعْضُ ظَنِّ الْكَافِرِ یَقِيناً وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ 

 

 ( ابوسعيد خدري از رسول اهلل روایت کرده است:2

 کافر همانا و ؛نكرد کاري دنيا درکه  همان گونه ،ایستانندمی (4)معارج/« سال هزار پنجاهمقدار »به  را کافر قيامت روز

 ؛ واهلل أعلم.سال چهل فاصله از واقع خواهد شد آن در کندمى باور و بيند،مى را جهنمقطعا 

 228، ص4الدر المنثور، ج

و أخرج أحمد و أبو یعلى و ابن جریر و ابن حبان و الحاکم و صححه و ابن مردویه عن أبى سعيد الخدري عن رسول 

 :سلم قال آله و اهلل صلى اهلل عليه و

مقدار خَمْسِينَ أَلَْف سَنَةٍ کما لم یعمل فی الدنيا و ان الكافر ليرى جهنم و یظن انها مواقعه من ینصب الكافر یوم القيامة 

 .و اهلل أعلم ؛مسيرة أربعين سنة

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:3
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فرشتگان جهنم اند بناگاه خداوند متعال به جبرئيل به من خبر داد و گفت: هنگامی که خالیق در عرصه قيامت ایستاده

اش را از و داغی آورند و خالیق حرارتدهد که جهنم را بياورند؛ پس هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار زمام آن را میدستور می

هایش به پرواز درآمده و صداي کنند، در حالی که شرارهاي که یك سوارکار پرشتاب در یك ماه بپيماید احساس میفاصله

« کند همچون کاخی بلندهایی پرتاب میشراره»ه است؛ پس چون به عرصه قيامت نزدیك شود هایش بلند شدشعله

شان فریاد گذارد و همهماند مگر اینكه به صورت بر زمين می(؛ پس هيچيك از خالیق در آن روز باقی نمی32)مرسالت/

گویی: پروردگارا ! مرا و خاندانم اي و میع ایستادهزنند: پروردگارا مرا! مرا ]نجات بده[ ! جز تو، پيامبر ص، که در آن موقمی

کند که جهنم از آنان عقب رود، و خداوند به خازنان و شيعيانم و دوستداران خاندانم را نجات بده! پس پيامبر ص تقاضا می

 دهد که آن را به جایی که از آن آمده بود برگردانند.جهنم دستور می

 57، ص: 1می(، جإرشاد القلوب إلى الصواب )للدیل

للَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَةَ النَّارِ أَنْ یَقُودُوا جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْبَرَنِی َجبْرَائِيلُ قَالَ بَيْنَمَا الْخَلَائِقُ وُقُوفٌ فِی عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ إِذْ أَمَرَ ا

ا وَ فَ زِمَامٍ فَيَجِدُ الْخَلَائِقُ حَرَّهَا َو وَهْجَهَا مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ لِلرَّاکِبِ الْمُجِدِّ وَ قَدْ تَطَایَرَ شَرَرُهَفَيَقُودُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِسَبْعِينَ أَلْ

دٌ مِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ إِلَّا وَ یَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَا زَفِيرُهَا فَإِذَا دَنَتْ مِْن عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ صَارَتْ تَرْمِی بِشَرَرٍ کَالْقَصْرِ فَلَا یَبْقَى یَوْمَئِذٍ َأحَ 

نِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ شِيعَتِی وَ مُحِبَّ ذُرِّیَّتِی قَالَ کُلٌّ مِنْهُمْ یُنَادِي یَا رَبِّ نَفْسِی نَفْسِی إِلَّا أَنْتَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فَإِنَّكَ قَائِمٌ تَقُولُ یَا رَبِّ نَجِّ

  أَتَتْ مِنْهُ. النَّبِیُّ أَنْ تَتَأَخَّرَ عَنْهُمْ جَهَنَّمُ فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى خَزَنَةَ جَهَنَّمَ أَنْ یَرْجِعُوهَا إِلَى حَيْثُفَيَطْلُبُ

 تدبر

 «وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَ لَمْ یَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً( »1

ه قبل، سخن از مشرکانی بود که شریكانی براي خدا قرار داده بودند و به آنها گفته شد که آن شریكان مرا صدا کنيد در آی

 بار است.اي پرنشدنی و هالکتشوند و بين آنها فاصلهتا جوابتان دهند! اما جوابی نمی

 .ابندين یزگاهیواقع شوند و از آن گرباور کردند که حتما در آن  و دند،یآتش را دفرماید مجرمان در این آیه می

 چرا به جاي مشرکان، این بار از مجرمان سخن گفت:

( 332، ص13خواهد نشان دهد که این حكم جهنمی شدن، شامل همه مجرمان است ]نه فقط مشرکان[ )الميزان، جالف. می

صرفاً در گروي ایمان، بلكه در گروي  همين سوره بود که در مقابل کفرورزیدن، پاداش دادن را نه 30-29شاهدش هم آیات 

ایمان و عمل صالح دانست. درواقع، اگر مشرکان را همان کافران بدانيم، عالوه بر آنان، کسانی که ظاهرا ایمان آوردند اما 

 (3، حدیث630گناهانی عظيم انجام دادند، نيز جهنمی خواهند بود. )جلسه

ی مشرك است )دست کم، مبتالست به شرك خفی(، زیرا هر گناهی، خواهد نشان دهد که هر مجرمی، بنوعب. شاید می

عمال ترجيح دادن خواست غير خدا ]نفس اماره، شيطان، و ...[ بر خداست؛ و از این رو، غير خدا را در کنار خدا نشاندن است؛ 

، 38ورزي متهم کرد )آیهشركاش عمال وي را به نشينچنانكه در داستان صاحب آن باغی که تكبر ورزید و باغش نابود شد، هم

 ( و خداوند نيز با نقل این سخنان و سپس عذاب وي، عمال این اتهام را تایيد فرمود.4، تدبر619جلسه 
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از حسابرسی، « مجرمان»(، با بحثِ ترس عموم 49ج. شاید بدین جهت است که بحث درباره قيامت در آیات قبل )آیه

اي از انسانها، و در نتيجه شرك ورزیدنِ شيطان و پذیرشِ سرپرستیِ او توسط عده شروع شد، و چون از آنجا گریزي به حكایت

درباره عموم  49کشيده شد، و دوباره از این آیه به ادامه بحث آیه« مشرکان»آنها به خدا مطرح شده بود، بحث به طور خاص به 

 مجرمان برگشت.

 د. ...

 

 «...ا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهاوَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّو( »2

که در آن واقع خواهند شد؛ و نفرمود « ظن بردند»بينند، تعبير کرد که چرا با اینكه این مجرمان آتش را بالعيان در قيامت می

 ؟«أیقنوا: یقين کردند»

، 13لميزان، ج؛ ا737، ص6البيان، ج؛ مجمع37، ص2الف. ظن در این آیه به معناي علم و یقين است )تفسير القمی، ج

استفاده از « + أنّ »آنها بوده مشتمل بر تاکيدات متعدد است )جمله اسميه + « ظن»( و مویدش این است که آنچه مورد 331ص

شود نه در مورد مطلب و در مورد چيزي که یقينی است این اندازه تاکيد می«( سيقعوا فيها»به جاي فعل « مواقعوها»اسم فاعل 

 محتمل و ظنی؛

و « گمان کردند»است، و علت اینكه آنان « ترجيح یكی از طرفين، اما به نحو غيریقينی»ب. ظن در اینجا به همان معناي  

 1(192، ص7، چون هنوز به رحمت و عفو خداوند طمع دارند. )البحر المحيط، ج«یقين نكردند»

 إِذا»)است که در آیه دیگري بدان اشاره شده به همان گمان است؛ و این دیدن، دیدن از دوردست « ظن»بسا این چه ج.

 آن از خروشى و خشم ببيند، را آنان دور، اىفاصله از: هنگامی که ]جهنم[ زَفيرا وَ تَغَيُّظاً لَها سَمِعُوا بَعيدٍ مَكانٍ مِنْ رَأَتْهُمْ

 خواهد بفرماید:( و می12/فرقان) «دشنونمى

 «.افتندمى آن در اآلن پندارندمى که است نفير و صدا با چنان ولى بينند،مى دست دور از را آتش مجرمان گرچه قيامت، در»

 (188ص ،7ج نور، )تفسير

ظنِ »؛ و اینجا منظور «ظنِ یقين»و دیگري « ظنِ شك»در قرآن به دو گونه به کار رفته است؛ یكی « ظن»د. یعنی تعبير 

یی است که یقين، حاصل تدبر و تامل باشد، نه حاصل مشاهده و در مورد یقين، در جا« ظن»( و کاربرد 1است. )حدیث« یقين

  2(272، ص13علم مستقيم به چيزي )لسان العرب، ج

                                                      
 توان آن را نزديك به مضمون فوق دانست:سخني دارد كه مي 139ص ،2ج مختلفه، و القرآن آشوب در متشابه شهر . ابن 11

 الظن ألن ربهم مالقو أنهم يظنون بأنهم بذلك مدحهم و الطاعة في عبالخشو وصفهم راجِعُونَ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ رَبِّهِمْ ماُلقُوا أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ الَّذِينَ سبحانه قوله

 يَظُنُّونَ قوله يحتمل و مُواقِعُوها أَنَّهُمْ فَظَنُّوا النَّارَ الْمُجْرِمُونَ رَأَى وَ قوله و إِلَیْهِ إِلَّا اللَّهِ مِنَ مَلْجَأَ ال أَنْ ظَنُّوا وَ قوله و الیقین و العلم به المراد اآلية في المذكور

 .تعالى اهلل معصیة على اإلقامة من إشفاقهم لشدة رَبِّهِمْ ماُلقُوا أَنَّهُمْ
 آمده است: 9نامه البالغه. چنین ظني در احاديث نیز كاربردهاي زيبايي دارند، مثال در نهج 2

 .يَعْرِفُه اللَّهَ  أَظُنُّ لَا وَ أَعْرِفُهُ لَا مَا مُدَّعٍ يَدَّعِيَ أَنْ إِلَّا بِمِثْلِهَا أَحَدٌ  يُدْلِي لَا الَّتِي كَسَابِقَتِي لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ بِقَدَمِي يَسْعَ لَمْ مَنْ بِي يُقْرَنُ صِرْتُ إِذْ لِلدَّهْرِ عَجَبا  فَیَا
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 شناسیبحث تخصصی معرفت

صفر »جا به صورت شاید علت اینكه چنين تعابيري براي ما نامانوس است این است که مساله علم و معرفت را در همه

هاي است؛ اما اگر توجه کنيم که برخی از عرصه« شك»)و در نتيجه، علم( هست، یا نيست و « ينیق»کنيم که یا قلمداد می« و یك

واقعيت هست که علم و معرفت به آنها فازي و تشكيكی و ذومراتب است )مانند اطالع از یك واقعه از طریق کثرت نقل قولها، 

نخواهيم شد که هرچه یقين ریاضی نداشت، علم و  و مثال تفاوت بين خبر مستفيض و خبر متواتر( دیگر دچار این توهم

 معرفت نيست.

یك حالت نفسانی است که در آن یك طرف بر طرف دیگر ترجيح دارد؛ جایی « ظن»به تعبير دیگر، شاید بتوان گفت که 

عقالییِ قابل که این ترجيح کامال بدون پشتوانه معرفتی باشد، آن ظنِ شك، و مذموم است؛ و جایی که این ترجيح، پشتوانه 

 قبولی داشته باشد و حيث معرفتی پيدا کند، )البته معرفتی در حوزه تشكيكی و منطق فازي(، آن ظنِ یقين، و ممدوح است.

 ه. ...

 

 ...«وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ( »3

محشور شدن بسياري از کور »بينند؛ اما در آیات دیگري سخن از فرماید مجرمان در قيامت آتش را میدر این آیه می

 . چرا؟1(125-124/طه بَصيراً؛ کُنْتُ  قَدْ وَ أَعْمى حَشَرْتَنی لِمَ رَبِّ أَعْمى؛ قالَ الْقِيامَةِ یَوْمَ است )مثال: نَحْشُرُهُ « جهنميان

اند آتش نشده الف. شاید اینها مربوط به دو موقف مستقل در قيامت باشد؛ مثال این آیه ناظر به موقفی است که هنوز گرفتار

 و آن آیه ناظر است به درون جهنم.

 هاي مختلف و مراتب مختلف چهنميان باشد؛ که برخی کورند و برخی خير.ب. ممكن است این آیات ناظر به گروه

بسا بتوان نتيجه گرفت که کوري در آخرت، لزوما نابينایی چشم سر نيست، بلكه کوري روح و روان است از دیدن ج. چه

: همانا آن چشمها نيست که کور شدند وليكن دلهایی که الصُّدُورِ ِفی الَّتی الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ  تَعْمَى ال فَإِنَّها»حقایق 

 2(105ص ،2ج ،(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن متشابه( )اقتباس از 46حج/) «هاست کور شدنددر سينه

 د. ...

 

 «وَ لَمْ یَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً  ...وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ( »4

 مجرمان در دنيا ممكن است بتوانند از چنگال قانون بگریزند، اما 

                                                      
 مِنْ  أَوْلِیاءَ لَهُمْ تَجِدَ فَلَنْ يُضْلِلْ مَنْ وَ الْمُهْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ يَهْدِ مَنْ ؛ وَ (72اسراء/) سَبیال   أَضَلُّ وَ أَعْمى الْآخِرَةِ فِي فَهُوَ أَعْمى هذِهِ في كانَ مَنْ وَ. همچنین:  1

 (97اسراء/) سَعیرا  زِدْناهُمْ خَبَتْ كُلَّما جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ صُمًّا وَ بُكْما  وَ عُمْیا  وُجُوهِهِمْ عَلى الْقِیامَةِ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَ دُونِهِ

 قال و مُواقِعُوها أَنَّهُمْ فَظَنُّوا النَّارَ الْمُجْرِمُونَ رَأَى وَ قال و جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ صُمًّا وَ بُكْما  وَ عُمْیا  وُجُوهِهِمْ عَلى الْقِیامَةِ يَوْمَ  نَحْشُرُهُمْ وَ -سبحانه قوله.  2

 قیل و يمنعهم عما صم و ينفعهم بما التكلم عن يسرهم عما عمي إنهم الحسن و قتادة و عباس ابن قال ثُبُورا  هُنالِكَ  دَعَوْا قال و زَفِیرا  وَ تَغَیُّظا  لَها سَمِعُوا

 .ينطقون و يشهدون و يبصرون يجعلون ثم كذلك يحشرون إنهم
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 (188ص ،7ج نور، )تفسير. ندارد فرار راه و نجات به اميدى قيامت در مجرم

 تاملی با خویش

شود مهمترین اميدش این است که باالخره زمان و و عذاب و شكنجه می در دنيا هر مجرمی که در زندانی گرفتار است

هست و اميد دارد که یا زمان زندانی بودنش تمام شود و یا از این زندان راه فراري بيابد. « االنِ در این زندان»مكانی وراي 

اي که مقاومت روف است که زندانیها بيشتر شود؛ و معشود توان مقاومت وي در برابر شكنجههمين اميد است که موجب می

 اش شكسته شود، دست به خودکشی خواهد زد. روحی

اما وقتی مجرمان، عقوبت خود را در پيش روي خود آماده ببينند و در عين حال بدانند که نه زمان این عقوبت پایان یافتنی 

اي برایشان نمانده، چقدر عذابی که خواهند شیاست و نه مكانی براي گریز از این عقوبت در کار است، و نه حتی امكان خودک

 کنيم خواهد بود؟تر از هر عذابی که ما تصورش را میکشيد دردناك

آیا اگر کسی جهنم را به معنایی که در همين یك آیه آمده، جدي بگيرد، امكان دارد به سمت گناه برود و یا حتی فكر 

 گناه کردن را در سر راه دهد؟

 

 «الُْمجْرِمُونَ  رَأَى...  ئِیَشُرَکا نادُوا»( 5

 (188ص ،7ج نور، )تفسير. است مجرم مشرك، و جرم؛ شرك،

 

 

 7/10/1396 جَدَال  ءٍشَيْ  أَكْثَرَ الْإِنْسانُ  كانَ وَ  مَثَلٍ كُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هذَا في صَرَّفْنا لَقَدْ وَ 54( آيه18( سوره كهف )635

 ترجمه

 پيشه است.قرآن براي مردم از هر مَثَلی ارجاعی دادیم و انسان بيش از هر چيز جدلو حقا که در این 

 نکات ترجمه

 «صَرَّف نا»

 چيز به چيزي کردن تبدیل» و «برگشتن دیگر حالت به حالتی از» بر دارد داللت در اصل «صرف» ماده قبال بيان شد که

 قرآن در نيز و است ماده همين از «انصراف» کلمه چنانكه است، نهفته ماده این در «رجوع» معناي نوعی واقع، در و ؛«دیگر

 «صيرفی» کنندمی تبدیل دیگر پول به را پولی که محلی به همين جهت به و رفته کار به هم( 19/فرقان) «توبه» معناي به کریم

 . شودمی گفته( صرافی: فارسی در)

  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-50 205جلسه 

 

 «جَدَالً»

http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
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اي که دارد، و در بسياري از اوقات در مورد نزاع در اصل داللت دارد بر استحكام چيزي در عين روانی« جدل»ماده 

هاي معنایی اصلی (. برخی مولفه433، ص1مقایيس اللغة، ج معجم) روداي که تداوم و رفت و برگشت دارد به کار میکالمی

اند، خواه در کالم باشد یا غير کالم، در حق باشد یا در باطل، در مقام مقابله دانسته« امتداد داشتن»و « استحكام»این ماده را 

درصدد پيروزي برآمدن از »ماده  (. برخی هم معناي اصلی این76، ص2التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، جباشد یا بتنهایی )

مفردات ألفاظ شود )گفته می« جِدال»دانند؛ چنانكه به کُشتی گرفتن و حریف را بر زمين زدن می« جوییطریق منازعه و غلبه

 (189صالقرآن، 

با بر اصرار و پافشاري بر کند؛ و غال( داللت بر امتداد یافتنِ جَدَل میدَالجِ ،مُجَادَلَة رود )این ماده وقتی به باب مفاعله می

 (.76، ص2التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، ج) گردد.شود، اطالق میموضع خویش در سخن، که مانع آشكار شدن حق می

( 58زخرف/« ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِالَّ جَدَالً» بار به کار رفته است که غير از دو مورد )آیه حاضر، و آیه 29این ماده در قرآن کریم 

 همواره در باب مفاعله بوده است.

 حدیث

 ( ]در ضمن روایات تاویلی[ از امام باقر ع روایت شده است:1

اي یاد کردیم، اما از یعنی علی را در هر آیه« مردم براي قرآن این در دادیم ارجاعی که حقا و»فرماید این که خداوند می

 (41)اسراء/« دجز نفرت بر آنان نيافزو»والیت علی ع سرپيچی کردند پس 

 457ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 حَدَّثَنَا: قَالَ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ اللَّهِ، عَبْدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا :قَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی: قَالَ فُرَاتٌ

 جَعْفَرٍ: أَبُو قَالَ: قَالَ جَابِرٍ عَنْ صُهَيْبٍ بْنِ عَبَّادِ عَنْ الْمَازِنِیُّ،

 .«نُفُوراً إِلَّا یَزِیدُهُمْ ما»فَـ عَلِیٍّ وَلَایَةَ  فَأَبَوْا آیَةٍ، کُلِّ فِی عَلِيّاً ذَکَرْنَا لَقَدْ یَعْنِی «لِلنَّاسِ  الْقُرْآنِ هذَا فِی صَرَّفْنا لَقَدْ وَ»: اللَّهُ قَالَ

 

 امام صادق ع روایت شده است:( از 2

اي در کتاب خداوند عز و جل دارد هيچ امري نيست که دو نفر در آن اختالف کنند مگر اینكه ]پاسخ آن[ اصل و ریشه

 یابد.وليكن عقول رجال بدان دست نمی

 60ص ،1ج الكافی،

 عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ خُنَيْسٍ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ حَدَّثَهُ عَمَّنْ مَيْمُونٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ نْعَ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 ع: اللَّهِ

 .الرِّجَالِ عُقُولُ تَبْلُغُهُ لَا لَكِنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کِتَابِ فِی أَصْلٌ لَهُ وَ إِلَّا اثْنَانِ فِيهِ یَخْتَلِفُ أَمْرٍ مِنْ مَا

 

 کنندگان در دین خدا هستيم بر زبان هفتاد پيامبر.( از پيامبر ص روایت شده است: ما مجادله3

 15ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج
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 .يّاًنَبِ سَبْعِينَ لِسَانِ عَلَى اللَّهِ  دِینِ فِی الْمُجَادِلُونَ نَحْنُ: قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِیِّ عَنِ رُوِيَ وَ

 

و از اميرالمومنين ع روایت شده که یكبار پيامبر ص شبانگاه در اتاق او و فاطمه، دختر رسول اهلل، را زد و فرمود: آیا نماز 

 آورید؟شب بجا نمی

انگيزاند )یعنی در حق ما من گفتم: همانا نفس ما در دست خداست، هرگاه بخواهد که ما را ]از خواب[ برانگيزاند برمی

رفت، دستی شنيدم وقتی که داشت میکند(. چون این را گفتم، پيامبر ص برگشت و دیگر سراغم نيامد و میوان میلطف فرا

)یعنی به حق و صدق سخن « پيشه استبيش از هر چيز جدل»طالب یعنی علی بن ابی« و انسان»بر پاي خود زد و فرمود 

 گوید(.می

 46ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم عليهم طالب أبی آل مناقب

 حَنْبَلٍ  بْنُ  َأحْمَدُ وَ تَفْسِيرِهِ فِی سُفْيَانَ بْنُ یَعْقُوبُ یُوسُفَ أَبُو وَ شِهَابٍ ابْنِ عَنِ أَنَسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ کِتَابِهِ فِی الشِّيرَازِيُّ بَكْرٍ أَبُو

 أَخْبَرَهُ طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ أَنَّ أَخْبَرَهُ عَلِیٍّ بْنَ الْحُسَيْنَ أَبَاهُ أَنَّ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ یأَخْبَرَنِ شِهَابٍ ابْنُ قَالَ  مُسْنَدَیْهِمَا فِی یَعْلَى أَبُو وَ

 یَبْعَثُنَا یَبْعَثَنَا أَنْ شَاءَ فَإِذَا اللَّهِ بِيَدِ أَنْفُسُنَا إِنَّمَا اللَّهِ رَسُولَ یَا ]ليالً[ فَقُلْتُ تُصَلُّونَ لَا أَ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ بِنْتَ فَاطِمَةَ وَ طَرَقَهُ النَّبِیَّ أَنَّ

 یَعْنِی «الْإِنْسانُ کانَ وَ» یَقُولُ فَخِذَیْهِ یَضْرِبُ مُوَلٍّ وَ هُوَ سَمِعْتُهُ ثُمَّ ِإلَیَّ یَرْجِعْ لَمْ  وَ ذَلِكَ قُلْتُ حِينَ فَانْصَرَفَ بِنَا اللُّطْفَ یُكْثِرُ أَيْ

 .الصِّدْقِ[ وَ بِالْحَقِّ مُتَكَلِّماً ]یَعْنِی «جَدَلًا ءٍشَیْ أَکْثَرَ» طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ

 

( روایت شده است که نزد امام صادق ع سخنی درباره جدل در دین به ميان آمد و اینكه رسول اهلل ص و ائمه ع از آن 4

مطلقا از آن نهی کرده باشند؛ بلكه از جدال به نحوي که احسن اند. پس امام صادق ع فرمود: این گونه نيست که نهی کرده

و با اهل کتاب مجادله نكن مگر به »اي که نباشد ]= جدل غير احسن[ نهی کردند؛ آیا این سخن خداوند عز و جل را نشنيده

آنان جدال کن به نحوي به راه پروردگارت بخوان با حكمت و موعظه نيكو و با »( و اینكه 46)عنكبوت/« نحوي که احسن باشد

 (125)نحل/« که احسن باشد

اند؛ و جدلِ غير احسن، حرام پس آن جدالی که احسن باشد ]= جدل احسن[ همان است که علما با دین همنشين گردانده

حالی است و خداوند متعال آن را بر شيعيان ما حرام کرده؛ اما مگر ممكن است که خداوند کل جدالها را حرام کرده باشد در 

( و خداوند 111)بقره/« و گفتند هرگز داخل در بهشت نخواهد شد مگر کسی که یهودي و مسيحی باشد»که خودش می فرماید 

( پس علم درست و ایمان را در 111)بقره/« گویيداین آرزوهایشان است، بگو برهانتان را بياورید اگر راست می»پاسخشان داد 

 آید؟!جز در جدل احسن میگروي برهان قرار داد و آیا برهان 

 از ایشان سوال شد: یا ابن رسول اهلل! جدل احسن و جدل غير احسن، چيستند؟

اي مجادله کنی و او مطلب باطلی را بر تو وارد سازد اما آن را با پيشهفرمود: اما جدل غير احسن، آن است که با فرد باطل

ا در قبال سخن او راه انكار و لجاجت در پيش گيري، و یا اینكه با حجتی که خداوند برقرار فرموده رد نكنی؛ بلكه یا صرف

گيرد مخالفت کنی و آن حق را انكار کنی تا مبادا در آن حجتی عليه تو مطلب حقی که او براي باطل خودش از آن کمك می
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اي براي برادران ضعيف سان فتنهدانی چگونه از آن رهایی یابی، این است که بر شيعيان ما حرام است که بدینباشد، چرا که نمی

گرِ ضعيف شما و ضعف مطلب وي را دليل و حجتی براي پيشگان، ضعفِ مجادلهپيشگان گردند: اما باطلخود و براي باطل

بينند دچار کدورت خاطر پيشه میباطل خود جلوه می دهد؛ و اما آن ضعيفان هم از ضعفی که در فرد محق در مقابل فرد باطل

 شوند.می

اما جدال احسن همان است که ]مثال[ خداوند به پيامبرش دستور داد که با آن با کسی جدل کند که برانگيخته شدن بعد 

و براي ما مَثَلی زد و آفرینش خود را فراموش »کند؛ پس خداوند از قول چنان کسی فرمود از مرگ و زنده شدن را انكار می

اي « بگو»( آنگاه در پاسخ وي فرمود 78)یس/« اند؟کند در حالی که پوسيدهمیکرد: گفت چه کسی این استخوانها را زنده 

 سرسبز درخت از شما براى که هماناي آگاه است، کند که آن را اول بار ایجاد کرد و به هر آفریدهکسی آن را زنده می»محمد! 

« افروزیدمى آتش ناگاه به [یكدیگر به سبز شاخه دو ماليدن به] آن از شما پس آورد، پدید آتشى [عفار و مرخ ]= درخت

 (80-79)یس/

کند در حالی که چه کسی این استخوانها را زنده می»گفت اي که میپيشهپس خداوند از پيامبرش خواست که با باطل

« ار ایجاد کردکند که آن را اول ببگو کسی آن را زنده می»این گونه جدل کند که خداوند متعال فرموده است که « اند؟پوسيده

اي ابتداءاً ایجاد کرد، ناتوان است از اینكه بعد از اینكه آن پوسيده شد دوباره ایجادش و آیا کسی که آن را بدون هيچ سابقه

 کند، بلكه نزد شما ابتدایش دشوارتر است از برگرداندنش. 

آتش سوزان را در درخت سبز و تري یعنی وقتی که « آورد پدید آتشى سرسبز درخت از شما براى که همان»سپس فرمود 

 آید، به شما فهمانده است که بر بازگرداندن تواناتر است.قرار داده که از دل آن بيرون می

« آیا کسی که آسمانها و زمين را آفرید توانا نيست که مثل آنان را بيافریند؛ بله و او آفریننده بسيار داناست»سپس فرمود 

ینش آسمانها و زمين در تصور و تحليل شما بزرگتر و بعيدتر است از قدرت بر برگرداندن ( یعنی هنگامی که آفر81)یس/

دانيد، اما چيزي که پوسيده، پس چگونه است که آفرینش این امر عجيبتر و دشوارتر از نظر شما را، براي خدا ممكن می

 شمرید؟تر است، ناممكن میبرگرداندن چيزي را که پوسيده، که نزد شما آسان

 گردد.شان زایل میسپس امام صادق ع فرمود: این جدل احسن است، چرا که در آن بهانه کافران قطع و شبهه

توانی بين آن و باطلِ کسی که با او مجادله می اما جدل غير احسن، آن است که حقی را انكار کنی از این جهت که نمی

کنی؛ پس این حرام است، چرا که در این صورت تو هم مثل اویی؛ می کنی تفكيك کنی و تنها با انكار حق، او را از باطلش دفع

 اي.او حقی را انكار کرده و تو هم حق دیگري را انكار کرده

 سپس آن شخص بلند شد و گفت: یا ابن رسول اهلل! آیا رسول اهلل ص جدل کرد؟

ا خداوند مخالفت کند؛ آیا چنين نيست امام صادق ع فرمود: در مورد رسول اهلل ص هر گمانی کردي، گمان مبر که او ب

؟ و فرمود به کسی که براي خدا آن مَثَل را زد، «و با آنان به نحوي که احسن است جدل کن»که خداوند متعال خودش فرمود 

فت کنی که رسول اهلل ص با دستوري که خدا به او داد مخالکند که اول بار ایجادش کرد؟ آیا گمان میبگو کسی آن را زنده می
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کرد؟ و در موردي که خدا به او دستور داد جدل نكرد؟! و از خدا خبر نداد آن چيزي را خدا دستور داده بود که بدان خبر 

 دهد؟!

 22-21ص ،1ج ،(للطبرسی) ؛ اإلحتجاج530-527: ص ع، العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 نَهَوْا قَدْ ع الْأَئِمَّةَ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ وَ الدِّینِ فِی الْجِدَالُ ع الصَّادِقِ عِنْدَ ذُکِرَ ع الْعَسْكَرِيُّ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قَالَ

 ال وَ»: یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ تَسْمَعُونَ مَا أَ  أَحْسَنُ هِیَ الَّتِی بِغَيْرِ الْجِدَالِ عَنِ نُهِیَ لَكِنَّهُ وَ مُطْلَقاً، عَنْهُ یُنْهَ لَمْ: ع الصَّادِقُ فَقَالَ عَنْهُ

 هِیَ  بِالَّتِی جادِلْهُمْ  وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ  سَبِيلِ إِلى ادْعُ»: تَعَالَى قَوْلَهُ وَ  «أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی إِلَّا الْكِتابِ أَهْلَ تُجادِلُوا

 شِيعَتِنَا، عَلَى تَعَالَى اللَّهُ حَرَّمَهُ مُحَرَّمٌ َأحْسَنُ هِیَ الَّتِی بِغَيْرِ الْجِدَالُ وَ بِالدِّینِ، الْعُلَمَاءُ  قَرَنَهُ قَدْ َأحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی جِدَالُفَالْ. «أَحْسَنُ

 أَمانِيُّهُمْ  تِلْكَ»:تَعَالَى اللَّهُ قَالَ وَ «نَصارى أَوْ هُوداً کانَ مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ یَدْخُلَ لَنْ قالُوا وَ» :یَقُولُ هُوَ وَ جُمْلَةً الْجِدَالَ اللَّهُ یُحَرِّمُ کَيْفَ وَ

 أَحْسَنُ؟ ِهیَ بِالَّتِی الْجِدَالِ فِی إِلَّا بِالْبُرْهَانِ یُؤْتَى هَلْ وَ بِالْبُرْهَانِ، الْإِیمَانِ وَ الصِّدْقِ عِلْمَ فَجَعَلَ «صادِقِينَ کُنْتُمْ إِنْ بُرْهانَكُمْ هاتُوا قُلْ

 بِأَحْسَنَ. لَيْسَتْ الَّتِی وَ ،أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی الْجِدَالُ  فَمَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا: فَقِيلَ

 قَوْلَهُ تَجْحَدُ لَكِنْ وَ اللَّهُ، نَصَبَهَا قَدْ بِحُجَّةٍ  تَرُدَّهُ فَلَا لًابَاطِ  عَلَيْكَ فَيُورِدَ مُبْطِلًا، تُجَادِلَ فَأَنْ أَحْسَنُ، هِیَ الَّتِی بِغَيْرِ الْجِدَالُ أَمَّا: قَالَ

 کَيْفَ  تَدْرِي لَا لِأَنَّكَ  حُجَّةٌ، فِيهِ عَلَيْكَ لَهُ یَكُونَ  أَنْ مَخَافَةَ  الْحَقَّ ذَلِكَ فَتَجْحَدُ بَاطِلَهُ، بِهِ یُعِينَ أَنْ الْمُبْطِلُ ذَلِكَ یُرِیدُ  حَقّاً تَجْحَدُ أَوْ

 ضَعْفَ  فَيَجْعَلُونَ الْمُبْطِلُونَ أَمَّا .اْلمُبْطِلِينَ عَلَى وَ إِخْوَانِهِمْ ضُعَفَاءِ عَلَى فِتْنَةً یَصِيرُوا أَنْ شِيعَتِنَا عَلَى حَرَامٌ فَذَلِكَ مِنْهُ، التَّخَلُّصُ

 ضَعْفِ مِنْ یَرَوْنَ لِمَا قُلُوبُهُمْ  فَتُغَمُ  الضُّعَفَاءُ أَمَّا وَ. بَاطِلِهِ  عَلَى لَهُ حُجَّةً یَدِهِ فِی مَا ضَعْفَ وَ مُجَادَلَتَهُ تَعَاطَى إِذَا مِنْكُمْ الضَّعِيفِ

 .الْمُبْطِلِ یَدِ فِی الْمُحِقِّ

 اللَّهُ  فَقَالَ  لَهُ، إِحْيَاءَهُ وَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْبَعْثَ جَحَدَ مَنْ بِهِ لَیُجَادِ أَنْ نَبِيَّهُ بِهِ تَعَالَى اللَّهُ أَمَرَ مَا فَهُوَ أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی الْجِدَالُ  أَمَّا وَ

 یُحْيِيهَا» مُحَمَّدُ یَا «قُلْ»: عَلَيْهِ الرَّدِّ فِی اللَّهُ فَقَالَ «رَمِيمٌ هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ  مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ» :عَنْهُ حَاکِياً تَعَالَى

 «تُوقِدُونَ  مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي عَلِيمٌ خَلْقٍ بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذِي

 الَّذِي یُحْيِيهَا قُلْ: تَعَالَى اللَّهُ قَالَ رَمِيمٌ هِیَ وَ الْعِظَامُ هَذِهِ یُبْعَثَ أَنْ یَجُوزُ کَيْفَ: قَالَ الَّذِي الْمُبْطِلَ یُجَادِلَ أَنْ نَبِيِّهِ مِنْ اللَّهُ فَأَرَادَ

 .إِعَادَتِهِ مِنْ عِنْدَکُمْ أَصْعَبُ ابْتِدَاؤُهُ بَلِ یَبْلَى أَنْ بَعْدَ یُعِيدَهُ أَنْ ءٍشَیْ  مِنْ لَا بِهِ ابْتَدَأَ مَنِ فَيَعْجِزُ أَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها

 یَسْتَخْرِجُهَا، الرَّطْبِ الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ فِی الْحَارَّةُ النَّارُ  کَمَنَ قَدْ کَانَ إِذَا أَيْ  ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ  لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي: قَالَ ثُمَّ

 . رُأَقْدَ بَلِیَ  مَا إِعَادَةِ عَلَى أَنَّهُ فَعَرَّفَكُمْ

 خَلْقُ کَانَ إِذَا أَيْ  الْعَلِيمُ  الْخَلَّاقُ هُوَ وَ بَلى مِثْلَهُمْ یَخْلُقَ أَنْ عَلى بِقادِرٍ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذِي لَيْسَ وَ أَ: قَالَ ثُمَّ

 هَذَا خَلْقَ اللَّهِ مِنَ جَوَّزْتُمْ فَكَيْفَ  الْبَالِی إِعَادَةِ  مِنْ عَلَيْهِ تَقْدِرُوا أَنْ  قَدَرِکُمْ وَ أَوْهَامِكُمْ فِی أَبْعَدَ وَ  أَعْظَمَ  الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ

 ِهیَ  بِالَّتِی الْجِدَالُ فَهَذَا: ع الصَّادِقُ فَقَالَ الْبَالِی إِعَادَةِ مِنْ عِنْدَکُمْ َأسْهَلُ هُوَ مَا تُجَوِّزُوا لَمْ وَ لَدَیْكُمْ الْأَصْعَبِ وَ عِنْدَکُمْ الْأَعْجَبِ

 .شُبَهِهِمْ إِزَالَةَ وَ الْكَافِرِینَ  عُذْرِ قَطْعَ فِيهَا لِأَنَّ أَحْسَنُ،

 بَاطِلِهِ  عَنْ تَدْفَعُهُ إِنَّمَا وَ  ادِلُهُ،تُجَ مَنْ بَاطِلِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ تُفَرِّقَ أَنْ یُمْكِنُكَ لَا حَقّاً تَجْحَدَ  فَأَنْ أَحْسَنُ هِیَ الَّتِی بِغَيْرِ الْجِدَالُ  أَمَّا وَ

 .آخَرَ حَقّاً أَنْتَ جَحَدْتَ وَ حَقّاً، هُوَ جَحَدَ مِثْلَهُ، لِأَنَّكَ الْمُحَرَّمُ هُوَ فَهَذَا الْحَقَّ، تَجْحَدَ بِأَنْ
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 مَهْمَا: ع الصَّادِقُ فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَجَادَلَ أَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا: قَالَ وَ رَجُلٌ  إِلَيْهِ فَقَامَ[: ع الْعَسْكَرِيُّ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو] قَالَ

 :قَالَ قَدْ تَعَالَى اللَّهُ لَيْسَ وَ أَ اللَّهِ، مُخَالَفَةَ بِهِ تَظُنَّ فََلا ءٍشَیْ  مِنْ اللَّهِ بِرَسُولِ ظَنَنْتَ

 خَالَفَ  ص اللَّهِ رَسُولَ  أَنَّ فَتَظُنُّ أَ مَثَلًا، اللَّهُ  ضَرَبَ لِمَنْ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذِي یُحْيِيهَا قُلْ: قَالَ وَ أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی جادِلْهُمْ وَ

 !بِهِ یُخْبِرَ أَنْ أَمَرَهُ بِمَا اللَّهِ  عَنِ یُخْبِرْ لَمْ وَ بِهِ، اللَّهُ أَمَرَهُ بِمَا یُجَادِلْ فَلَمْ اللَّهُ، أَمَرَهُ مَا

 

 ( از امام صادق ع از رسول اهلل ص روایت شده است:5

اي؛ چرا که چنين کسی حجت و استداللش به او گرِ[ چشم و گوش بستهشما را برحذر می دارم از مجادله با هر ]فتنه

کشد )و در روایتی آتش می اش او را بهتلقين شده است تا زمانی که مدتش به پایان رسد؛ و چون مدتش به سر آید، همان فتنه

 کند و او را به آتش اندازد(دیگر: گناهش وي را به خود مشغول می

 اي ندارد[]یعنی جدل با چنين کسی فایده

 459ص ،(للصدوق) التوحيد

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْغِفَارِيِّ عَنِ یَزِیدَ بْنُ یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ أَنَّهُ ع

 شَغَلَتْهُ  رُوِيَ وَ بِالنَّارِ؛ فِتْنَتُهُ أَحْرَقَتْهُ مُدَّتُهُ  انْقَضَتْ فَإِذَا مُدَّتِهِ انْقِضَاءِ إِلَى حُجَّتَهُ مُلَقَّنٌ مَفْتُونٍ کُلَّ فَإِنَّ مَفْتُونٍ کُلِّ جِدَالَ وَ إِیَّاکُمْ

 .فَأَحْرَقَتْهُ خَطِيئَتُهُ

 تدبر

 «مَثَلٍ  کُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هذَا فی صَرَّفْنا لَقَدْ وَ( »1

 چيست؟« هاتصریف امثال: ارجاع دادن و رفت و برگشت در ميان مَثَل»هدف از 

 ما وَ لِيَذَّکَّرُوا الْقُرْآنِ  هذَا فی صَرَّفْنا لَقَدْ  وَ»معرفی کرده است « متذکر شدن»مطالب در قرآن را اي هدف از تصریف در آیه

 ( و41)اسراء/« نُفُوراً  إِالَّ یَزیدُهُمْ

رغم چنين تصریفی، انسانها کفر و ناسپاسی در پيش در آیه دیگري که بسيار شبيه آیه محل بحث است، از اینكه علی

 (89اسراء/) «کُفُوراً إِالَّ النَّاسِ أَکْثَرُ فَأَبى مَثَلٍ کُلِّ مِنْ الْقُرْآنِ هذَا فی لِلنَّاسِ صَرَّفْنا لَقَدْ وَ»اظهار شگفتی شده است: گرفند 

گزاري در برابر خدا به معناي استفاده تذکر، ارجاع دادن انسان است به حقيقتی که نزد خودش حاضر است، و سپاس

 سب از امكاناتی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.درست و منا

هاي حقيقیِ خود را کشف در نتيجه شاید بتوان گفت هدف از تصریف امثال، آن است که انسان به خود بياید، سرمایه

 کند، و آنها را هدر ندهد و آن طور که باید و شاید، و به نحو صحيح مورد استفاده قرار دهد.

 

 «جَدَالً ءٍشَیْ  أَکْثَرَ الْإِنْسانُ کانَ وَ مَثَلٍ کُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هذَا فی صَرَّفْنا لَقَدْ وَ( »2
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در قرآن هرگونه مَثَل و حكایتی که بتواند انسان را به حرکت در مسير درست سوق دهد آمده است؛ اما حيف که انسان 

اي داشته باشد، هيچ کالم حقی، حتی کالم ده است؛ و مادامی که چنين روحيهبناي خود را بر جدل و زیر بار حق نرفتن قرار دا

 خداوند، نمی تواند در وي اثر کند.

 

 «جَدَالً ءٍشَیْ  أَکْثَرَ الْإِنْسانُ کانَ وَ مَثَلٍ کُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هذَا فی صَرَّفْنا لَقَدْ وَ( »3

براي مردم از هر مَثَلی آورده، تا انسان که ذهن جوال و پویایی دارد و هر بار  خداوند در این قرآنی که در دست ماست،

 کند، بتواند حداکثر استفاده را ببرد.اي بسنده نمینگرد، و به هيچ دانستهاي از مطلب میبه زاویه

 شناسینکته تخصصی انسان

 لزوما مذمت است؟« کان االنسان اکثر شیء جدال»آیا تعبير 

البيان، اند )مثال مجمعبيان شد، ارائه کرده 2ن این آیه را حاوي نوعی مذمت دانسته، و معنایی شبيه آنچه در تدبراغلب مفسرا

اند بلكه ؛ و ...( و عموما بحث مستقلی درباره این آیه نداشته193، ص7؛ البحر المحيط، ج332، ص13؛ الميزان، ج737، ص6ج

( است کُفُوراً إِالَّ النَّاسِ أَکْثَرُ فَأَبى مَثَلٍ کُلِّ مِنْ  الْقُرْآنِ هذَا فی لِلنَّاسِ صَرَّفْنا لَقَدْ وَاء )سوره اسر 89چون این آیه بسيار شبيه آیه 

اند؛ و شاید اینكه آن نيازکننده از بحثی جدید در اینجا دانستهباشد، بحث آنجا را بیو آن سوره درست قبل از سوره کهف می

است، موجب گردیده که این آیه هم در مقام مذمت قلمداد « اکثر انسانها»نفی دارد، و در مقام مواخذه آیه بوضوح بار معنایی م

 1شود.

، شاید بتوان گفت که آنجا درباره وضعيت تاریخی و «االنسان»آمد و اینجا « اکثر الناس»اما اگر توجه شود که آنجا تعبير 

انسان لزوما نه « پيشه بودنِجدل»يقت وجودي انسان. اگر چنين شد، آنگاه گوید و اینجا درباره حقاجتماعی انسانها سخن می

تواند مایه رشد او یك وصف ممدوح است، نه یك وصف مذموم؛ بلكه یك ظرفيت و قابليت خاص انسان است که هم می

 شود و هم مایه انحطاط وي. 

اء، بلكه بيانگر ریشه آن و تحليل مبناییِ آن است. با این مالحظه شاید بتوان گفت که این آیه، نه در عرض آیه سوره اسر

جا براحتی آرام نمی گيرد و دائما وجوه اساسا انسان، چون موجودي مجادله گر است )یعنی ذهن خالق و پویا دارد و در هيچ

ودي است که هم ورزد( تنها موجیابد در مقابل نظرات دیگران اصرار میآورد و بر سر هر وجهی که میمختلفی را در نظر می

اي بسيار بيش از استفاده متعارف هاي خود و دیگر موجودات استفادهتواند از ظرفيتتواند شكور باشد و هم کفور؛ هم میمی

 اي بسيار بيشتر.ببرد، و هم سوءاستفاده

تار بد )مانند یا رف کند، چه رفتار خوب )مانند وفاداري سگ، غيرت خروس و ...(یك حيوان در افق غریزه رفتار می

درندگی گرگ، حرص مورچه، و ...( براي همين زندگی هر دسته از حيوانات یكنواخت است و اگر تنوعی هست صرفا ناشی 

فيزیولوژي است؛ اما انسان، برخوردار از ذهن و زبان است، و همين برخورداري موجب شده که شدیدا جدلی -از تنوع زیستی

                                                      
 (69غافر/) يُصْرَفُونَ أَنَّى اللَّهِ آياتِ في يُجادِلُونَ الَّذينَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ: است شده مذمت خدا آيات در جدل ظاهرا هم ديگري آيه در كه خصوصا.  1



382 

اجتماعی انسانها -انگيزي را بين انسانها رقم زده است؛ به طوري که تنوع فرهنگیفتباشد؛ و همين جدلی بودن، تنوع شگ

 بسيار متشابه رقم زده است. فيزیولوژیكی –بسيار عظيمی را در یك نوع زیستی 

 و خداوند قرآنش را متناسب با چنين انسانی با چنين ظرفيتی تدوین نموده است.

 تبصره

برداشت باشد این است که در فضاي احادیث، گاه تعابير این آیه را در مقام مذمت )مثال تواند موید این اي که مینكته

اي که از جدل کردن اند که نهیبندي کالن، تذکر دادهاند؛ و در یك جمع( به کار برده3( و گاه در مقام مدح )حدیث1حدیث

البته از  (؛ هرچند که4اید اهل جدل باشند )حدیثها، حتی برترین انسانها هم بشود، مطلق نيست، و در برخی از عرصهمی

 (.5ها باید برحذر بود )مثال حدیثبرخی جدل

 توجه شود. 4به عنوان مویدي دیگر به تدبر

 

 «َجدَالً ءٍشَیْ  أَکْثَرَ الْإِنْسانُ کانَ( »4

 دو معنا داشته باشد:« أکثرُ شیءٍ»رسد تعبير به نظر می

 تر است.چيز دیگري در این عالَم، جدلیالف. انسان به لحاظ جدل، از هر 

 ب. انسان، در ميان اوصاف خودش، از همه بيشتر جدلی است.

هر کدام از این دو معنا را در نظر بگيریم، شاید بتوان نتيجه گرفت که این تعبير بيش از آنكه در مقام مذمت انسان باشد، 

 (2)تدبردر مقام بيان یك ویژگی و مميزه مهم انسان در جهان است. 

 

 «جَدَالً ءٍشَیْ  أَکْثَرَ الْإِنْسانُ کانَ وَ مَثَلٍ کُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هذَا فی صَرَّفْنا لَقَدْ وَ( »5

( آنگاه شاید بتوان گفت 3شناختی بدانيم، )تدبراگر جمله آخر این آیه را، نه یك مذمت، بلكه بيان یك واقعيت انسان

بيشترین سازگاري را دارد، استفاده  -است « أکثرُ شیءٍ جدالً»که  -و بيان که با ذهن و زبان انسان مهمترین مدلی از شناخت 

 از مَثَل است.

 

 «جَدَالً ءٍشَیْ  أَکْثَرَ الْإِنْسانُ کانَ وَ مَثَلٍ کُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآنِ هذَا فی صَرَّفْنا لَقَدْ وَ( »5

 براي تامل بيشتر:

 )ضَرَبَ مثال؛ یضرب اهلل االمثال؛ و ...( استفاده شده است، « مَثَل زدن»بار از تعبير  29در قرآن کریم  -

 «:تصریف امثال در قرآن»تنها دوبار از تعبير  -

 همين آیه، و 

 (89اسراء/) کُفُوراً إِالَّ النَّاسِ أَکْثَرُ فَأَبى مَثَلٍ کُلِّ مِنْ الْقُرْآنِ هذَا فی لِلنَّاسِ صَرَّفْنا لَقَدْ وَ

 « تصریف آیات»مورد  5و البته  -
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 (46انعام/) یَصْدِفُونَ هُمْ ثُمَّ الْآیاتِ نُصَرِّفُ کَيْفَ انْظُرْ

 (65انعام/) یَفْقَهُونَ لَعَلَّهُمْ الْآیاتِ نُصَرِّفُ کَيْفَ انْظُرْ

 (105انعام/) یَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ لِنُبَيِّنَهُ وَ دَرَسْتَ لِيَقُولُوا وَ الْآیاتِ نُصَرِّفُ کَذلِكَ وَ

 (58اعراف/) یَشْكُرُونَ لِقَوْمٍ الْآیاتِ نُصَرِّفُ کَذلِكَ

 (27/احقاف) یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ الْآیاتِ صَرَّفْنَا وَ الْقُرى مِنَ حَوْلَكُمْ ما أَهْلَكْنا لَقَدْ وَ

 اندانعام ناظر به آیات قرآن باشد و بقيه ناظر به آیات خلقتسوره  105که از این ميان، ظاهرا تنها آیه 

 «در قرآن تصریف وعيد»یك مورد هم و  -

 (113طه/) ذِکْراً لَهُمْ یُحْدِثُ أَوْ یَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ الْوَعيدِ مِنَ فيهِ صَرَّفْنا وَ عَرَبِيًّا قُرْآناً أَنْزَلْناهُ کَذلِكَ وَ

 )بدون اینكه متعلق آن را آیه یا مَثَل یا چيز دیگري معرفی کند(« قرآن تصریف در»و یك مورد هم  -

 (41اسراء/) نُفُوراً إِالَّ یَزیدُهُمْ ما وَ لِيَذَّکَّرُوا الْقُرْآنِ هذَا فی صَرَّفْنا لَقَدْ وَ

 

 

 يَأْتِیَهُمُ أَوْ  الْأَوَّلینَ سُنَّةُ تَأْتِیَهُمْ أَنْ إِالَّ رَبَّهُمْ  يَسْتَغْفِرُوا وَ الْهُدى جاءَهُمُ إِذْ يُؤْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ ما وَ 55( آيه18( سوره كهف )636

 8/10/1396 قُبُال  الْعَذابُ

 ترجمه

و مردم را بازنداشت از اینكه ایمان آورند، هنگامی که هدایت بدانها رسيد، و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند، جز 

 سنت پيشينيان به سراغشان آید یا عذاب، رویارو و بالعيان، به آنها رسد. اینكه ]گویی منتظر بودند[

 ای و نحوینکات ترجمه

 ...« النَّاسَ مَنَعَ ما»

اند، اما این احتمال هم هست که آن را ماي استفهاميه دانست، یعنی: چه چيزي در ابتداي این آیه را ماي نافيه دانسته« ما»

 (194، ص7)البحر المحيط، ج...« بازداشت مردم را از اینكه 

 «یُؤ مِنُوا أَن »

باشد یعنی منع نكرد )یا: چه چيزي منع کرد( مردم را از است که در تقدیر مصدر می« منع»این جمله، مفعول دوم براي 

 (210ص ،15ج القرآن، إعراب فی الجدول؛ 736، ص6البيان، ج)مجمع ایمان آوردن...

 ...« جاءَهُمُ إِذ »

( یا به فعل 210ص ،15ج القرآن، إعراب فی الجدول)« منع»توان آن را متعلق دانست به فعل رف زمان است که میظ «إذ»

 (624ص ،5ج بيانه، و القرآن إعراب)« یومنوا»

 «یَس تَغ فِرُوا»
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 «عفو»با  «مغفرت» تفاوت در؛ و است« محو کردن اثر شیء» ویا« پوشاندن»در اصل در معناي « غفر»ماده قبال بيان شد که 

 طلب و کردن عفو» هم عادي هايانسان مورد در لذا و شود،می منصرف کردن عذاب و مذمت از شخص عفو، در که شده گفته

 کردن ساقط اينحوه واقع، در و بردنمی را او آبروي و پوشاندمی را شخص گناه مغفرت، در اما ؛دشومی برده کار به «عفو

 به خداوند مورد در فقط «استغفار» و «مغفرت» همچون کلماتی لذا و دارد، خود دل در را دادن پاداش نوعی که است عذاب

 .رودمی کار

  .nisa-http://yekaye.ir/an-004-099/ 183جلسه 

 قرآن کریم به کار رفته است.بار در  234« غفر»استغفار به معناي طلب مغفرت کردن است؛ و ماده 

 «تَأ تِیَهُم  أَن »

باشد، یعنی: آمدنِ ]= مبتال شدن به[ سنت گذشتگان که در تقدیر مصدر می« منع»این جمله در مقام فاعل است براي 

 (210ص ،15ج القرآن، إعراب فی الجدول؛ 736، ص6البيان، ج)مجمع بازداشت مردم را از اینكه ...

 «سُنَّةُ»

 همين به هم را معين سيره یك و است یافتن یك امر منضبط جریان و شدن روان معناي به ماده این اصل در «سنن» ماده

 ،5ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق ؛61ص ،3ج اللغة، المقایيس معجم)  گویندمی «سنت» جامعه در یافتنش جریان جهت

آن جایی است که فعل خود انسان براي خودش به صورت یك روال  اند عادتگفته« عادت»با « سنت»و در تفاوت  (237ص

« عادت»( و شاید بهتر باشد بگویيم 220آید؛ اما سنت در جایی است که بر مثالِ سابقی عمل شود. )الفروق فی اللغة، صدرمی

 1جنبه شخصی دارد، اما سنت یك روال عمومی است.

 ،7ج العين، کتاب) گویندمی «الوجه مسنون» باشد کشيده و دراز بينى یا و نرم و دراز چهره داراى که کسی همچنين

 توضيحات کافی ارائه شد. /hegr-http://yekaye.ir/al-15-26 264در جلسه« مسنون»درباره ( 197ص

 اند از این جهت که داللت دارد بر جریان حيات و عمر.دانسته ماده این از هم را عمر سالهاي معناي به «سِن» همچنين

 (239ص ،5ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق)

 بِالسِّنِ؛ السِّنَّ به معناي دندان )جمع آن: أسنان( )وَ« سِنّ»دو کلمه دیگر وجود دارد که ظاهرا از این ماده است، یكی  

اند نسبتی بين معناي این ماده و این کلمات و یا بين که برخی سعی کرده به معناي نوك نيزه،« أسنان»( و دیگري، 45/مائدة

 ،3ج اللغة، المقایيس اند )معجمبه معناي دندان را از باب تشبيه آن به نوك نيزه دانسته« سن»خود این دو کلمه بيابند چنانكه 

                                                      
 :رودمي كار به خاص معناي چند در اسالمي جامعه اصطالحات در «سنت» . كلمه 1

 شود؛مي گفته اهلل رسول روال و وسیره سخن مطلق به گاهي

 و( سنت و كتاب: آيدمي كتاب كلمه كنار در مثال سنت تعبیر كه وقتي) خدا رسول سخنان به فقط گاهي

 ( 220ص اللغة، في الفروق(. )واجب) فريضه قبال در( نافله) مستحبات به فقط گاهي

 .است نرفته كار به معاني اين از هیچیك به كريم قرآن در اما

http://yekaye.ir/an-nisa-004-099/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-26/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-26/
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 کلمات فی التحقيقاند )وارد عربی شده و شناناه(شن ( اما ظاهرا هر دو کلمه از زبان عبري )تلفظ عبري آنها به ترتيب: 61ص

 (239ص ،5ج الكریم، القرآن

بوده و « مسنون»)به معناي دندان( و سه بار « سِنّ»بار کلمه  2بار در قرآن کریم به کار رفته است که  21این ماده جمعا 

 )یا جمع آن: سُنَن( بوده است.« سنت»بار دیگر همگی کلمه  16

 «قُباُلً»

 نحوي به آن در که اي، به ویژه در مواجهه«دیگر چيز با چيزي مواجهه» معناي به اصل را در «قبل» ماده بيان شد که قبال

 «قبيل» کلمه فقط براي و دارد، ايگسترده بسيار استعمالی حوزه ماده این اند؛ و اشاره شد کهدانسته باشد، داشته وجود تمایل

این آیه  در «قُبُل» کلمه برخی باشد ومی( «قبيله» جمع ویا) «قبيله» معناي در مهمترینش )که برشمرده معنا 15 از بيش منظورابن

 قبيله قبيله معناي به ویا( 654ص القرآن، ألفاظ مفردات) «قبيل» جمعِ نيز را( 11/انعام) «قُبُالً ءٍشَیْ کُلَّ عَلَيْهِمْ حَشَرْنا» و نيز آیه

 (.166ص ،5ج العين، کتاب) انددانسته( گروه گروه)

 «قُبُل مِنْ  قُدَّ قَميصُهُ کانَ إِنْ»( سر پشت) «دُبُر» مقابل و نقطه( رو پيش) «قُبُل»البته اشاره شد که معناي متعارف کلمه 

 است.( 26/یوسف)

 تُوَلُّوا ؛13/حدید الْعَذاب، قِبَلِهِ  مِنْ ظاهِرُهُ) است[ گرفتن قرار «چيزي قبال در]» مواجهه معناي به هم ،«قِبَل»همچنين 

 انددانسته جهت این از را دوم معناي این برخی که طاقت، و قوت معناي به هم و( 177/بقره الْمَْغرِب، وَ الْمَشْرِقِ قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ

 «مُهْطِعِينَ  قِبَلَكَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ فَما»: رودمی کار به باشد کردن مقابله براي قدرتی و قوت که جایی براي استعاري طور به

 ( 37/نمل) «بِها لَهُمْ قِبَلَ ال بِجُنُودٍ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ» ،(36/معارج)

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-27 247جلسه

 اختالف قرائت

که تفاوت معنایی آنها اشاره  -( دارد 736ص ،6ج البيان، ؛ مجمع«قُبُلًا»و « قِبَلًا)»در این آیه دو قرائت معروف « قبال»کلمه 

 و چندین قرائت غيرمشهور: –شد 

اند که قرائت کرده« قِبَلًا»اغلب قراء سبعه )قرائات مكه و مدینه و شام و بصره( و نيز مجاهد و عيسی بن عمر به صورت 

 كارا )رو در رو( به آنها رسد.به این معناست که عذاب بالعيان و آش

اهل کوفه )عاصم و کسائی و حمزه( و خلف )از قرآء عشره( و اعمش و حسن )از قرائات اربعة عشر( و برخی قرائات 

اند؛ قرائت کرده« قُبُلًا»جریر( به صورت عيسی اصبهانی و ابنسعدان و ابنليلی و ایوب و ابنابیغيرمشهور دیگر )اعرج و ابن

 آید.باشد و منظور این است که انواعی از عذاب به سراغشان می« قبيل»باشد ویا جمع « از پيش رو»واند به همان معناي تکه می

روایت شده که به لحاظ معنایی آن را همانند « قُبْلَا»از حسن )از قرائات اربعة عشر( و نيز ابورجاء قرائت آن به صورت 

 شود.تميم این ضمه به صورت سكون تخفيف داده میاند که در لهجه بنیدانسته« قُبُلًا»

« کنندمستقبالً: در حالی که از عذاب استقبال می»روایت شده که زمخشري آن را به معناي « قَبَلًا»قتيبه به صورت از ابن

 دانسته است.

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/


386 

ي این است که گروهی از هم قرائت شده است، که به معنا« قَبيلًا»از اُبَیّ بن کعب و روایت غزوان از طلحه، به صورت 

 آید.عذاب به سراغشان می

 1(194ص ،7ج المحيط، )البحر

 حدیث

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:1

مو سوار خواهيد شد و از راهشان بيرون نخواهيد رفت قطعا سنت کسانی که پيش از ما بودند را طابق النعل بالنعل و موبه

ر، حتی اگر کسانی که پيش از شما بودند داخل سوراخ سوسماري شده باشند شما هم وجب به وجب، ذراع به ذراع، متر به مت

 داخل آن خواهيد شد!

 گفتند: منظورتان یهودیان و مسيحيان است؟

کنيد و اول چيزي از دینتان که رسول اهلل ص فرمود: پس منظورم کيست؟ قطعا که ریسمان اسالم را گره به گره نقض می

 امانت[ است و آخرینش نماز است.کنيد امامت ]نقض می

 413ص ،2ج القمی، تفسير

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 حَتَّى بِبَاعٍ بَاعٌ وَ بِذِرَاعٍ ذِرَاعٌ وَ بِشِبْرٍ شِبْرٌ طَرِیقَتَهُمْ تُخْطِئُون لَا وَ بِالْقُذَّةِ الْقُذَّةِ وَ بِالنَّعْلِ النَّعْلِ حَذْوَ قَبْلَكُمْ کَانَ مَنْ سُنَّةَ لَتَرْکَبُنَّ

 لَدَخَلْتُمُوهُ! ضَبٍّ جُحْرَ دَخَلَ قَبْلَكُمْ مَنْ کَانَ لَوْ أَنْ

 اللَّهِ؟ رَسُولَ یَا تَعْنِی النَّصَارَى وَ الْيَهُودَ قَالُوا

 2.الصَّلَاةَ آخِرُهُ وَ[ الْأَمَانَةَ] الْإِمَامَةَ دِینِكُمُ مِنْ تَنْقُضُونَ مَا أَوَّلُ فَيَكُونُ عُرْوَةً عُرْوَةً الْإِسْلَامِ عُرَى لَيُنْقَضُ أَعْنِی؟! فَمَنْ: قَالَ

 

کنند گوید: به امام رضا ع عرض کردم: فدایت شوم! اصحاب ما از شهاب، از قول جد شما نقل می( احمد بن محمد می2

 گذاشت در اختيار احدي قرار دهد.که فرمود: خداوند ابا دارد از اینكه آنچه را که در بيست و سه سال در اختيار رسول اهلل 

 فرمود: اگر امام صادق ع این را گفته، همان طور خواهد شد که گفته است.

                                                      
 و القاف بضم الكوفیون و جرير ابن و األصبهاني عیسى ابن و سعدان ابن و أيوب و خلف و لیلى أبي ابن و األعمش و األعرج و الحسن قرأ و.  1

 . ألوانا و أنواعا العذاب يجیئهم أي قبیل جمع يكون أن و المقابلة، في واحد بمعنى حكاهما عبیدة أبا ألن قُبُل ا بمعنى يكون أن فاحتمل الباء،

 و الباء سكون و القاف بضم أيضا الحسن و رجاء أبو قرأ و. عیانا معناه و الباء فتح و القاف بكسر قِبَل ا عمر بن عیسى و مجاهد و السبعة باقي قرأ و

 بفتح قبیال طلحة عن غزوان ابن و كعب بن أبيّ قرأ و. مستقبال قال و الزمخشري حكاه و بفتحتین ءقرى أنه قتیبة ابن ذكر و. تمیم لغة على قبل تخفیف هو

 فعیل وزن على ياء بعدها مكسورة باء و القاف
 599ص ،2ج الهاللي، قیس بن سلیم مختلف در روايات آمده است؛ مثال در كتاب. اين مطلب با تعابیر  2

 بِبَاعٍ بَاعا   وَ بِذِرَاعِ ذِرَاعا  وَ بِشِبْرٍ شِبْرا  بِالْقُذَّةِ الْقُذَّةِ[ حَذْوَ وَ] بِالنَّعْلِ النَّعْلِ حَذْوَ إِسْرَائِیلَ بَنِي سُنَّةَ أُمَّتِي لَتَرْكَبَنَّ َيقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ ع عَلِيٌّ قَالَ

 .مَعَهُم فِیهِ لَدَخَلُوا جُحْرا  دَخَلُوا لَوْ حَتَّى
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 گویيد؟گفتم: فدایت شوم، شما چه می

چشم به راه باشيد که من هم همراه شما »فرمود: چه نيكوست صبر و انتظار فرج؛ آیا سخن آن بنده صالح را نشنيدي که 

( 71)اعراف/« منتظر باشيد که من هم همراه شما از منتظرانم»( ]این سخن حضرت شعيب است[ و 93)هود/« چشم به راهم

رسد؛ و بر شما باد به صبوري، که ]این سخن حضرت هود است[ پس بر شما باد به صبر، که همانا فرج در ]زمان[ نااميدي می

 کسانی که پيش از شما بودند صبورتر بودند؛ 

ها مو به مو و پنجره به پنجره برقرار خواهد شد؛ و بناچار در شما آنچه مود: به خدا سوگند که سنتفرو امام باقر ع می

بودید، بر امري غير از سنت کسانی که پيش در کسانی که پيش از شما بودند رخ خواهد داد و اگر همگی بر یك امر واحد می

یافتند که با آنان سخن بگویند و سرّشان ئمه ع است[ کسانی را میبودید؛ و اگر عالمان حقيقی ]منظور خود ااز شما بودند می

نمودند؛ ليكن خداوند عز و جل شما را به افشا کردن مبتال کرد و گفتند و حكمت را تبيين میرا فاش نكنند، حتما سخن می

وگند اختالف اصحابت ]= شما قومی هستيد که با دلهایتان ما را دوست دارید ولی عملتان با این مخالف است؛ به خدا س

شود که شود تا مختلف سخن بگویيد! شما را چه میشيعيان[ صاف نخواهد شد و به همين جهت است که صاحبتان مخفی می

خواهيد بياورد؟ این امر بر اساس آنچه کنيد تا خداوند تبارك و تعالی آنچه را میدارید و صبر نمیجلوي خودتان را نگه نمی

واهد نخواهد آمد؛ بلكه آن همانا امر خداوند تبارك و تعالی و قضاي اوست و صبر ]باید کرد[؛ و فقط کسی خمردم دلشان می

 ترسد ]زمان آنچه می خواهد بكند[ از دست برود.کند که میعجله می

 381ص اإلسناد، قرب

  :َقَالَ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ نُبْ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْخَطَّابِ أَبِی بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 مَا أَحَداً یُمَلِّكَ أَنْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ  أَبَى قَالَ أَنَّهُ ع جَدِّكَ عَنْ شِهَابٍ عَنْ رَوَوْا أَصْحَابَنَا إِنَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ ع لِلرِّضَا قُلْتُ

  سَنَةً عِشْرِینَ وَ ثَلَاثاً ص اللَّهِ رَسُولَ مَلَّكَ

  قَالَ کَمَا جَاءَ قَالَهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو کَانَ إِنْ قَالَ

  أَنْتَ تَقُولُ ءٍشَیْ فَأَيَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُلْتُ

 مِنَ مَعَكُمْ  إِنِّی فَانْتَظِرُوا» وَ «رَقِيبٌ مَعَكُمْ إِنِّی ارْتَقِبُوا وَ» الصَّالِحِ الْعَبْدِ  قَوْلَ سَمِعْتَ مَا أَ الْفَرَجِ انْتِظَارَ  وَ الصَّبْرَ أَحْسَنَ مَا فَقَالَ

 وَ  هِیَ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَدْ وَ مِنْكُمْ أَصْبَرَ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِینَ کَانَ قَدْ وَ الْيَأْسِ عَلَى الْفَرَجُ ءُیَجِی إِنَّمَا فَإِنَّهُ بِالصَّبْرِ فَعَلَيْكُمْ «الْمُنْتَظِرِینَ

 عَلَى کُنْتُمْ وَاحِدٍ  أَمْرٍ عَلَى کُنْتُمْ لَوْ  وَ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِینَ فِی کَانَ مَا ِفيكُمْ یَكُونَ أَنْ  بُدَّ لَا وَ  بِمِشْكَاةٍ مِشَْكاةً وَ بِالْقُذَّةِ الْقُذَّةَ السُّنَنُ اللَّهِ

 اللَّهُ  ابْتَلَاکُمُ قَدِ لَكِنْ وَ الْحِكْمَةَ، لَبَيَّنُوا وَ لَحَدَّثُوا سِرَّهُمْ یَكْتُمُ وَ یُحَدِّثُونَهُمْ مَنْ وَجَدُوا الْعُلَمَاءَ أَنَّ لَوْ وَ  قَبْلِكُم مِنْ الَّذِینَ سُنَّةِ غَيْرِ

 عَلَى سُتِرَ لِهَذَا وَ أَصْحَابِكَ، اخْتِلَافُ یَسْتَوِيَ مَا لَّهِال وَ فِعْلُكُمُ، ذَلِكَ یُخَالِفُ وَ بِقُلُوبِكُمْ تُحِبُّونَّا قَوْمٌ أَنْتُمْ وَ بِالْإِذَاعَةِ، جَلَّ وَ عَزَّ

 لَيْسَ الْأَمْرَ هَذَا إِنَّ تُرِیدُونَ؟ بِالَّذِي تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ ءَیَجِی حَتَّى تَصْبِرُونَ وَ أَنْفُسَكُمْ تَمْلِكُونَ لَا لَكُمْ مَا مُخْتَلِفِينِ، لَيُقَالُ صَاحِبِكُمْ

 .الْفَوْتَ یَخَافُ مَنْ]یعجل[  یَجْعَلُ إِنَّمَا وَ الصَّبْرُ، وَ قَضَاؤُهُ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ أَمْرُ هُوَ إِنَّمَا النَّاسُ، یُرِیدُ مَا عَلَى ءُیَجِی

 

 ( از یكی از دو امام باقر ع یا صادق ع روایت شده است که فرمودند:3
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اختالف را بر مخلوقات مقدر فرموده است و این امري است که در علم خداوند حكم آن صادر شده است همانا خداوند 

شود شود؛ و بر ما هم جاري میهاست که در مردم جاري میها و مَثَلهمان گونه که بر امتهاي پيشين صادر شد؛ و این سنت

خداوند حق است، چنانكه خداوند تبارك و تعالی به حضرت همان گونه که بر کسانی که قبل از ما بودند جاري شد، و سخن 

( و 77)اسراء/« سنتِ کسانی که پيش از تو به رسالت فرستادیم و هرگز براي سنت ما تغيير و تحولی نيابی»محمد ص فرمود 

غيير و آیا جز منظر سنت پيشينيان هستند؛ پس هرگز براي سنت خدا عوض شدنی نيابی و هرگز براي سنت خدا ت»فرمود 

پس آیا منتظر چيزي هستند جز شبيه ایام کسانی که پيش از آنان بودند، بگو منتظر باشيد که »( و فرمود 43)فاطر/« تحولی نيابی

 (30)روم/« شودآفرینش خداوند عوض نمی»( و فرمود 102)یونس/« همانا من هم همراه شما از منتظرانم

 307: ص ،2ج العياشی، تفسير

 الْأُمَمِ  عََلى قَضَى کَمَا عِلْمِهِ فِی قَضَاهُ قَدْ أَمْراً کَانَ وَ خَلْقِهِ عَلَى الِاخْتِلَافَ قَضَى اللَّهَ إِنَّ: قَالَ أَحَدِهِمَا عَنْ حَابِنَاأَصْ بَعْضِ عَنْ

 تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ حَقٌّ اللَّهِ قَوْلُ وَ قَبْلِنَا مِنْ الَّذِینَ عَلَى جَرَتْ کَمَا عَلَيْنَا فَجَرَتْ  النَّاسِ عَلَى یَجْرِي الْأَمْثَالُ وَ السُّنَنُ ِهیَ وَ قَبْلِكُمْ مِنْ

 تَجِدَ  فَلَنْ الْأَوَّلِينَ  سُنَّتَ إِلَّا یَنْظُرُونَ فَهَلْ»: قال و «تَحْوِیلًا لِسُنَّتِنا تَجِدُ ال وَ رُسُلِنا مِنْ قَبْلَكَ أَرْسَلْنا قَدْ مَنْ  سُنَّةَ» ص لِمُحَمَّدٍ تَعَالَى وَ

 مَعَكُمْ  إِنِّی فَانْتَظِرُوا قُلْ قَبْلِهِمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِینَ  أَیَّامِ مِثْلَ إِلَّا یَنْتَظِرُونَ فَهَلْ» قال و «تَحْوِیلًا اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ لَنْ وَ تَبْدِیلًا اللَّهِ لِسُنَّتِ

 1...«اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ ال»: قال و «الْمُنْتَظِرِینَ مِنَ

 تدبر

 «قُبُالً الْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ أَوْ الْأَوَّلينَ سُنَّةُ تَأْتِيَهُمْ أَنْ إِالَّ رَبَّهُمْ یَسْتَغْفِرُوا وَ الْهُدى جاءَهُمُ إِذْ یُؤْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ ما وَ( »1

استخراج معانی متعددي را ممكن کرده است که با توجه به قاعده امكان اي است که ظرفيت چينش نحويِ این آیه به گونه

توان نكاتی استخراج کرد. مهمترین تواند همه آنها مد نظر بوده باشد؛ و از هر معنایی میاستفاده از یك لفظ در چند معنا، می

 توان از این آیه استخراج کرد:اي که میمعانی

 ا نافيه یا استفهاميه بگيریم: در ابتداي آیه ر« ما»الف. اینكه 

 . چيزي مانع مردم نشد که ...؛ 1الف.

                                                      
 قالَ آلِهَةٌ لَهُمْ كَما إِلها  لَنا اجْعَلْ مُوسَى يا قالُوا أَصْنَاما  يَعْبُدُونَ قَوْمٍ عَلَى مَرُّوا ثُمَّ النُّذُرَ وَ الْآيَاتِ يُرِيهِمُ قَوْمِهِ  مَعَ هُوَ وَ ع مُوسَى عَلَى اللَّهُ قَضَى قَدْ . وَ 1

 إِنَّ وَ بِهِ  فُتِنْتُمْ إِنَّما قَوْمِ يا فَقَالَ  هَارُونَ تَرَكُوا وَ مُوسى إِلهُ وَ إِلهُكُمْ هذا فَقالُوا خُوارٌ لَهُ  جَسَدا  عِجْل ا فَنَصَبُوا هَارُونَ مُوسَى فَاسْتَخْلَفَ« 6» تَجْهَلُونَ قَوْمٌ إِنَّكُمْ

 اللَّهِ نَبِيَّ إِنَّ قَالَ وَ بِهِمْ صَنَعَ  كَیْفَ  لَكُمْ  بَیَّنَ  وَ  أَمْثَالَهُمْ لَكُمْ  فَضَرَبَ مُوسى إِلَیْنا يَرْجِعَ  حَتَّى عاكِفِینَ  عَلَیْهِ  نَبْرَحَ  لَنْ  قالُوا أَمْرِي أَطِیعُوا وَ فَاتَّبِعُونِي الرَّحْمنُ  رَبَّكُمُ

 رَايَةِ  صَاحِبَ كَانَ وَ بَعْدِي نَبِيَّ لَا أَنَّهُ غَیْرَ مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي إِنَّهُ قَالَ  وَ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ فَقَالَ ع عَلِيٍّ أَمْرَ  النَّاسَ أَعْلَمَ حَتَّى يُقْبَضْ لَمْ ص

 قُضِيَ  قَدْ لِمَا كَانَ الَّذِي كَانَ ص اللَّهِ نَبِيُّ قُبِضَ فَلَمَّا بِهِ إِيمَانا  النَّاسِ أَوَّلَ كَانَ وَ حَالٍ كُلِّ عَلَى يَدْخُلُهُ الْمَسْجِدِ فِي مَعَهُ كَانَ وَ كُلِّهَا الْمَوَاطِنِ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ

 إِلَى فَفَرَغَ النَّاسُ يَفْتَتِنَ أَنْ خَشِيَ بَكْرٍ أَبَا بَايَعُوا قَدْ النَّاسَ  رَأَى وَ ع عَلِيٌّ ذَلِكَ رَأَى فَلَمَّا بَعْدُ ص اللَّهِ  رَسُولُ يُدْفَنْ لَمْ وَ بَكْرٍ أَبَا فَبَايَعَ عُمَرُ  عَمَدَ وَ الِاخْتِلَافِ مِنَ

 حَتَّى أَخْرُجُ لَا فَقَالَ  أُخْرَى مَرَّة  إِلَیْهِ فَأَرْسَلَ الْقُرْآنَ أَجْمَعَ حَتَّى أَخْرُجُ لَا ع عَلِيٌّ فَقَالَ فَبَايِعْ  تَعَالَ  أَنْ إِلَیْهِ  بَكْرٍ  أَبُو فَأَرْسَلَ مُصْحَفٍ  فِي يَجْمَعُهُ أَخَذَ وَ  اللَّهِ كِتَابِ

 مَعَهُ  لَیْسَ  وَ قُنْفُذٌ  فَانْطَلَقَ فَضَرَبَهَا ع عَلِيٍّ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ  تَحُولُ عَلَیْهَا اللَّهِ  صَلَوَاتُ اللَّهِ  رَسُولِ بِنْتُ  فَاطِمَةُ فَقَامَتْ  قُنْفُذٌ  لَهُ  يُقَالُ رَجُل ا عُمَرُ الثَّالِثَةَ إِلَیْهِ فَأَرْسَلَ أَفْرُغَ

 صَلَوَاتُ  الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ عَلَى وَ بَیْتَهُ يٍّعَلِ  عَلَى يُحْرِقَ َأنْ فَأَرَادَ بِنَارٍ عُمَرُ انْطَلَقَ ثُمَّ بَیْتِهِ حَوَالَيْ فَجَعَلَ بِحَطَبٍ فََأمَرَ النَّاسَ َعلِيٌّ يَجْمَعَ َأنْ فَخَِشيَ عَلِيٌّ

 طَائِع غَیْرَ كَارِها  فَبَايَعَ خَرَجَ ذَلِكَ ع رَأَى فَلَمَّا عَلَیْهِمْ اللَّهِ
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 شود که .... چه چيزي مانع مردم می2الف.

هم « یستغفروا ربهم»اش این است که در حالت اول ناظر به جمله ؛ ثمره«یومنوا»یا به « منع»متعلق باشد به » إذ»ب. اینكه 

 خواهد بود و در حالت دوم خير:

 نبود مگر ...« استغفار کردن»و « ایمان آوردن»گام رسيدن هدایت، مانعی براي . در هن1ب.

 مانعی نداشت مگر ...« استغفار کردن»و نيز « ایمان آوردن در هنگام رسيدن هدایت. »2ب.

هریك ناظر به هردو «( : آمدن عذابالْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ»و « : آمدن سنت پيشينيانالْأَوَّلينَ سُنَّةُ تَأْتِيَهُمْ)»ج. دو جمله بعد از اال 

باشد، یا هردوتاي دوم مربوط «( استغفار نكردن یَسْتَغْفِرُوا: ... ... أَنْ مَنَعَ  »و « ایمان نياوردن یُؤْمِنُوا: أَنْ مَنَعَ ...)»جمله قبل از اال 

 مشوش:به هردوي اول، یا هریك به یكی از آنها، آنگاه به نحو لف و نشر مرتب، یا لف و نشر 

شان و نيز استغفار نكردنشان، یا به خاطر جاري شدن سنت گذشتگان بود یا به خاطر ]انتظار[ جاري . ایمان نياوردن1ج.

 شدن عذاب.

شان و نيز استغفار نكردنشان، هم به خاطر جاري شدن سنت گذشتگان بود و هم به خاطر ]انتظار[ . ایمان نياوردن2ج.

 جاري شدن عذاب.

شان، به خاطر جاري شدن سنت گذشتگان بود؛ و استغفار نكردنشان، به خاطر ]انتظار[ جاري شدن نياوردن. ایمان 3ج.

 عذاب.

شان، به خاطر ]انتظار[ جاري شدن عذاب بود و استغفار نكردنشان، به خاطر جاري شدن سنت . ایمان نياوردن4ج.

 گذشتگان.

 عناي گوناگون و متنوع:به معناي رویارو و بالعيان است، یا به م« قبال»د. 

 . عذاب رویارو سراغشان بياید.1د.

. عذاب، گوناگون سراغشان بياید )که خود این دو معنا دارد: انواع عذاب سراغشان بياید یا عذاب از راههاي مختلف 2د.

 سراغشان بياید(

تواند حال براي هر دو جمله باشد بند د(؛ اما می اند )مانندقرار داده« الْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ»را در نگاه اول حال براي « قبال»ه. 

 شود:چنين می« سنت االولين»؛ که در این صورت معنایش براي «الْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ» و هم براي« الْأَوَّلينَ سُنَّةُ تَأْتِيَهُمْ» یعنی هم براي

يشينيان شود، به نحوي که هر کسی که آنها . سنت پيشيتيان بالعيان سراغشان بياید. )آشكارا و بالعيان مشمول سنت پ1ه.

 هایی که در پيشينيان به وقوع پيوست بيفتد(را ببيند به یاد سنت

. سنت پيشينيان، گوناگون سراغشان بياید )که خود این دو معنا دارد: مشمول سنتهاي مختلفی از پيشينيان شوند؛ همه 2ه.

 سنتهاي متنوع پيشينيان شامل آنها شود(

 

 «قُبُالً الْعَذابُ  یَأْتِيَهُمُ ... أَنْ إِالَّ رَبَّهُمْ یَسْتَغْفِرُوا وَ الْهُدى جاءَهُمُ إِذْ یُؤْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ ما وَ( »2



390 

آورند و حاضر به دست برداشتن و استغفار از بسياري از انسانها تا عذاب را بالعيان نبينند، با آمدن هدایت، ایمان نمی

 شوند؛ یگناهان خود نم

 خدایا،»: م: أَلِي بِعَذابٍ ائْتِنا أَوِ السَّماءِ مِنَ حِجارَةً عَلَيْنا فَأَمْطِرْ عِنْدِكَ مِنْ  الْحَقَّ هُوَ هذا کانَ إِنْ اللَّهُمَّاي که گفتند: شبيه عده

 مجمع)( 32انفال/)« .بياور ما سر بر دردناك عذابى یا بباران سنگهایى آسمان از ما بر پس توست، جانب از حقِّ همان این اگر

 ( 737ص ،6ج البيان،

 فِی خَلَتْ قَدْ الَّتِی اللَّهِ سُنَّتَ بَأْسَنا رَأَوْا لَمَّا إِیمانُهُمْ یَنْفَعُهُمْ یَكُ فَلَمْ» اي برایشان نخواهد داشتو البته دیگر این ایمان فایده

 بندگانش درباره که است خداوند سنّت [این]. بخشد سود آنها به ایمانشان دیدند را ما عذاب که گاه آن قرار نبود اماعِبادِهِ: 

 (332ص ،13ج الميزان،( )85)غافر/ «گذشته

 

 «قُبُالً الْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ أَوْ الْأَوَّلينَ سُنَّةُ تَأْتِيَهُمْ أَنْ إِالَّ رَبَّهُمْ یَسْتَغْفِرُوا وَ الْهُدى جاءَهُمُ إِذْ یُؤْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ ما وَ( »3

آورند و حاضر به دست برداشتن و استغفار از اینكه بسياري از انسانها تا سنت پيشينيان نياید، با آمدن هدایت ایمان نمی

 شوند؛ به چه معناست؟گناهان خود نمی

اي بی که راه گریز و چارهاند که مقصود از سنت اولين، همان عذاب استيصال ]عذااغلب مفسران چنين توضيح داده

 ؛737ص ،6ج البيان، مجمع) آورند.آمد؛ یعنی تا عذاب را به چشم نبينند ایمان نمیگذارد[ است که براي گذشتگان مینمی

 (332ص ،13ج الميزان،؛ 194ص ،7ج المحيط، البحر

( رسد آنها به آشكارا عذاب، :قُبُالً الْعَذابُ  یَأْتِيَهُمُاما این بدان معناست که این عبارت هيچ معنایی اضافه بر جمله دوم )

« أو»است، نه با حرف « و»نداشته باشد، یعنی جمله دوم را عطف تفسيري بدانيم، در حالی که غالبا عطف تفسيري با حرف 

 شود، چيست؟که مانع از ایمان آوردن مردم می« الْأَوَّلينَ آمدن سُنَّةُ»)= یا(. پس مراد از 

خواهد تذکري دهد که گمان نكنيد این ایمان نياوردن به هدایت الهی، یك مطلب جدیدي است که لف. با این تعبير میا

شود؛ خير، بلكه این روالی است که در گذشتگان اید و اولين بار است که کسی با این مشكل مواجه میشما با آن مواجه شده

گذارد که ( و نمی1پيوندد )حدیثاست، حتما در جامعه شما هم بوقوع می هم سابقه داشته است؛ و چون چنين روالی بوده

 (3همه مومن شوند. )حدیث

هاي باطلی که از گذشتگان به ارث مانده هاي اجتماعی و آداب و رسوم و رویهخواهد اشاره کند به سنتب. شاید می

هاي باطلی است که در آنها رواج یافته م آن نشوند، سنتآید تسليشود که مردم وقتی هدایت الهی میاست؛ یعنی آنچه مانع می

 است.

 شناسینکته تخصصی جامعه

بيند و در تحليل ماهيت ارتباطات، دو مكتب مهم وجود دارد: یكی مكتبی که رکن و اصل ارتباطات را در انتقال پيام می

دهد؛ و دیگري مكتبی که رکن ارتباطات را در بستر یمحورِ تحليل خود را در اموري همچون پيام، فرستنده، گيرنده و ... قرار م

هایی که گاه اصال شنيده بيند؛ سنتکند، میدار میپذیر و معنیهایی که ارتباط بين افراد را امكانها و سنتاجتماعیِ آن و آیين
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از این رو، آنچه از خود پيام و سازند؛ و ناممكن می« گيرنده»را براي « فرستنده» «پيامِ »شدن، توجه کردن ویا حتی فهميدنِ 

 هاست.فرستنده و گيرنده مهمتر است، این سنت

این شود که وقتی هدایت به مردم برسد ایمان بياورند،کند: آنچه مانع میشاید این آیه دارد به همين نكته اشاره می

 هایی است که از پيشينيان آنان را احاطه کرده است.سنت

 دیننکته تخصصی درباره تبلیغ 

« دعوت کننده باشيم با اعمالمان، نه با زبانمان»شاید بدین جهت است که در ادبيات دینی این اندازه اصرار هست بر اینكه 

را نه (؛ یعنی محور دعوت دیگران 88بِأَلْسِنَتِكُمْ؛ قرب االسناد، ص دُعَاةً تَكُونُوا لَا وَ  بِأَعْمَالِكُمْ، النَّاسِ دُعَاةَ کُونُوا)امام صادق ع: 

 دهد.هاي اجتماعی را تحت تاثير قرار میها و رویهو انتقال پيام، بلكه عملی قرار دهيم که سنت« پيام»

خواهد اشاره کند به گناهانی که در سوره حجر، بتوان گفت که شاید می 13تا  10ج. اگر این آیه را مقایسه کنيم با آیات 

شود چنانكه همواره در ان تثبيت شده؛ و این گناهان مانع پذیرش حق میجامعه رواج دارد و در قلوب مجرمين و گناهكار

 اند:گذشتگان نيز همين گونه بوده است. آیات مذکور چنين

 الْمُجْرِمين قُلُوبِ فی نَسْلُكُهُ کَذلِكَ یَسْتَهْزِؤُنَ؛ بِهِ کانُوا إِالَّ رَسُولٍ مِنْ یَأْتيهِمْ ما الْأَوَّلينَ؛ وَ شِيَعِ فی قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنا لَقَدْ وَ»

 برایشان پيامبرى هيچ فرستادیم؛ و[ پيامبرانى] پيشينيان هاىگروه در تو از پيش یقين، به : والْأَوَّلين سُنَّةُ خَلَتْ قَدْ وَ بِهِ  یُؤْمِنُونَ ال

 آورندنمى ایمان او به دهيم؛مى راه بزهكاران دل در را آن گونه گرفتند؛ بدینمى مسخره به را روالشان این بود او آنكه جز نيامد

 (13-10)حجر/ «.است بوده چنين پيوسته پيشينيان سنت و

 د. ...

 

 «قُبُالً الْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ أَوْ الْأَوَّلينَ سُنَّةُ تَأْتِيَهُمْ أَنْ إِالَّ رَبَّهُمْ یَسْتَغْفِرُوا وَ الْهُدى جاءَهُمُ إِذْ یُؤْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ ما وَ( »4

 چرا عالوه بر ایمان آوردن در هنگان رسيدن هدایت، از استغفار هم سخن گفت؟

 نور، )تفسير. است الزم هم هالغزش از استغفار نيست، کافى ایمان الف. ]تا توجه کنيم که براي طی مسير سعادت[ تنها

 (189ص ،7ج

را بر این بگذارد که مسير جدید را در پيش گيرد و دیگر در مسير قبلی حرکت  رسد انسان باید بناب. وقتی هدایت می

هایی که در گذشته بوده؛ نكند؛ یعنی حرکت در آن را کنار بگذارد. استغفار به معناي درخواست از خداست براي پوشاندن بدي

 سعادت به نحو مطلوب انجام نخواهد شد. و تا آنها پوشيده و محو نشوند و هنوز آثار خود را داشته باشند، حرکت در مسير

خواهد بفرماید هم سنت و روال باشد؛ یعنی میآمده، می« إال»ج. شاید پاسخ این سوال در گروي توجه به آنچه بعد از 

مانع توجه به خدا و احساس  -شده همان طور که مانع ایمان آوردن هنگام مواجهه با هدایت می -پيشينيان چنين بوده که 

توان شبيه آنچه ها چگونه ممكن است مانع استغفار شوند، میشده است )اینكه سنتندگی از عمل خود و استغفار هم میشرم

بيان شد تكرار کرد(؛ و هم اغلب افراد تا عذاب را بالعيان نبينند به « مانع شدن این سنتها از ایمان».ب در مورد 3را در تدبر 

 افتند.فكر استغفار نمی
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 د. ...

  

 این را در کانال نگذاشتم

 ( حکایت5

 85ص ،1ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 ذَا مَا تَدْرُونَ  وَ أَ الدَّهْرِ سَائِرَ لَكُمْ تَبّاً  بَایَعْتُ مَا بَعْدَ قُلْتُ قَدْ قَالَ شَيْئاً؟ تَقُلْ لَمْ  وَ بَكْرٍ أَبَا بَایَعْتَ سَلْمَانُ یَا فَقُلْتُ سُلَيْمٌ فَقَالَ

 أَمَّا عُمَرُ لِی فَقَالَ أَهْلِهَا وَ مَعْدِنِهَا مِنْ أَخْرَجْتُُموهَا حَتَّى نَبِيِّكُمْ سُنَّةَ أَخْطَأْتُمْ وَ الْأَوَّلِينَ سُنَّةَ أَصَبْتُمْ أَخْطَأْتُمْ وَ أَصَبْتُمْ بِأُنَاسِكُمْ صَنَعْتُمْ

 .لَه بَدَا مَا لْيَقُلْ وَ لَكَ ابَدَ مَا فَقُلْ بَایَعْتَ وَ صَاحِبُكَ بَایَعَ إِذَا

 بعدا اضافه شد

 «قُبُالً الْعَذابُ یَأْتِيَهُمُ أَوْ الْأَوَّلينَ سُنَّةُ تَأْتِيَهُمْ أَنْ إِالَّ رَبَّهُمْ یَسْتَغْفِرُوا وَ الْهُدى جاءَهُمُ إِذْ یُؤْمِنُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ ما وَ( »6

 اند.آمدن سنت گذشتگان، و اینكه هنوز عذاب را رویاروي خود ندیدهتنها دو چيز مانع هدایت است: 

 نکته تخصصی تبلیغ دین: 

 برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و حرکت دادن مردم به سوی ایمان چه کنیم؟

 هاي گذشتگان را خوب مطالعه کنيد: هر عاملی در ایمان نياوردن دخيل باشد در گذشتگان هم بوده است.. سنت1

 ري کنيد که عاقبت بدي را که در انتظار آنان خواهد بود کامال جدي بگيرند؛ یعنی:. کا2

 گذاري کنيد؛روي ترس از خطر محتمل بيشتر سرمایه

 گذاري کنيد؛روي جدي بودن زندگی )تمام نشدن آن با مرگ( و جدي گرفتن هشدارهاي خدا سرمایه

 و ...

 

 

 وَ  الْحَقَّ بِهِ لِیُدْحِضُوا بِالْباطِلِ كَفَرُوا الَّذينَ  يُجادِلُ وَ مُنْذِرينَ وَ مُبَشِّرينَ إِالَّ الْمُرْسَلینَ نُرْسِلُ ما وَ 56( آيه18( سوره كهف )637

 9/10/1396 هُزُوا   أُنْذِرُوا ما وَ آياتي اتَّخَذُوا

 ترجمه

کفر ورزیدند با ]تمسك به[ باطل  دهندگان؛ و کسانی کهدهندگان و بيمو پيامبران را نفرستادیم مگر ]به عنوان[ بشارت

 اند به ریشخند گرفتند.جدال کنند، تا به آن، حق را از جاي خود به در آرند، و آیات من و آنچه را ]بدان[ بيم داده شده

 ای و نحوینکات ترجمه

 «مُبَشِّرینَ»
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« ةرِشَبَ »اند که از این ماده دانسته« ظهور چيزي همراه با حُسن و جمال»را در اصل به معناي  «بشر»ماده قبال بيان شد که 

از نظر برخی، اصل این ماده، همين پوست ظاهري است و  به معناي ظاهر پوست انسان )که نمایان است( معروف است؛ و

 شود.در چهره )پوست صورت( شخص میاند که موجب انبساط مژده دادن( را هم از این جهت بشارت گفته« )= بشارت»

 رود، داللت بر خبر خوش دادن )در مقابل بيم دادن( دارد. به کار می« انذار»ر مقابل د« بشارت»وقتی 

 http://yekaye.ir/sad-038-71/ 165جلسه

 

 «أُنْذِرُوا« »مُنْذِرینَ »

 باشد توأم ترساندن با که است بيانی و ابالغ معناي به «انذار». است «إنذار» مصدر از فاعل اسم «مُنْذِر»قبال بيان شد که 

 از هم «نَذْر» که شده گفته و باشد بخشمسرت امر بر مشتمل که است خبري هم «تبشير» چنانكه( دادن هشدار: فارسی در)

 «ترساندن» با «انذار» تفاوت همچنين در .کند مخالفت آن با که ترسدمی شخص که است مطلبی چون است، ریشه همين

 براي را بودن ترسناك چرایی و ترس، موضع که است ترساندنی بلكه ترساندن، هرگونه نه انذار، که شده گفته ،(تخویف)

 ترسيدن سزاوار که امري آن هرچه و است انذاردهنده جانب از خيرخواهی و احسان نوعی از ناشی و کندمی آشكار مخاطب

 .است بيشتر احسان این باشد، ترعظيم است

 shuara-http://yekaye.ir/ash-026-194/  113جلسه

 «أُن ذِرُوا ما»

دانست )ترجمه: آنچه را ]بدان[ انذار داده شدند، «( الذي»توان ماي موصوله )به معناي را هم می« أُنْذِرُوا ما»در « ما»حرف 

 ،7ج المحيط، شان ]اینكه آنان را انذار می کردند[ را مسخره گرفتند( )البحرمصدري )انذار کردنمسخره گرفتند( و هم ماي 

 1(195ص

 

 «یُجادِلُ»

 که ايروانی عين در چيزي استحكام بر دارد داللت اصل توضيح داده شد که در در دو جسله قبل «جدل» درباره ماده

 پيروزي درصدد» )یعنی رودمی کار به دارد برگشت و رفت و تداوم که ايکالمی نزاع مورد در اوقات از بسياري در و دارد،

 جَدَل یافتنِ امتداد بر داللت( جِدَال ، مُجَادَلَة) رودمی مفاعله باب به وقتی ماده و این «جوییغلبه و منازعه طریق از برآمدن

 .گرددمی اطالق شود،می حق شدن آشكار مانع که سخن، در خویش موضع بر پافشاري و اصرار بر غالبا و کند؛می

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-54 635جلسه 

 

 «ال باطِلِ»

                                                      
 األصح على عائد إلى تحتاج فال إنذارهم و أي مصدرية تكون أن و أنذروه ما وَ أي محذوف العائد و الذي، بمعنى تكون أن ما احتملت و.  1

http://yekaye.ir/sad-038-71/
http://yekaye.ir/ash-shuara-026-194/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-54/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-54/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-54/
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 این. ندارد ثباتی هيچ شودمی معلوم تفحص با که است امري معناي به و است «حق» مقابل نقطه «باطل»قبال بيان شد که 

 اندکی بسيار مكث و درنگ اینكه و شیء رفتن[ بين از»] معناي به را ماده این اصل که است «بطل» ماده از فاعل اسم کلمه

 .انددانسته «باشد داشته

  /http://yekaye.ir/saad-38-27 174جلسه

 

 «ال حَقّ»

ثبات و استقرار داشتن و مطابقت و موافقت داشتن با یك  ، و یارا محكم کردن شیء« حقق»اصل ماده که قبال اشاره شد 

 .گویندمی« حقّ»کند می اند، چنانكه به محور و پاشنه درب که درب با تكيه بر آن و بر مدار آن حرکتامر ثابت و مستقر دانسته

 hajj-kaye.ir/alhttp://ye-22-6/ 311جلسه

 

  «لِیُد حِضُوا»

 ،2ج اللغة، المقایيس معجمدر اصل به معناي لغزش یا لغزاندنی است که به زوال و نابودي منجر شود )« دحض»ماده 

 ( 179ص ،3ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق ؛332ص

 ألفاظ مفرداتاز آن است به معناي امر زایل و باطل شدنی ) ( اسم فاعل16شوري/م؛رَبِّهِ عِنْدَ داحِضَةٌ حُجَّتُهُمْ)« داحض»

 (308ص القرآن،

 مِنَ  فَكانَ فَساهَمَخورده و بازنده است )اسم مفعول از این ماده )در باب افعال( و به معناي مغلوب و شكست« مُدْحَض»

که وي در مقام مسابقه لغزیده است )البحر ( گویی 141: پس قرعه انداختند و ]یونس[ از بازندگان بود؛ صافات/الْمُدْحَضينَ

 (124، ص9المحيط، ج

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 4این ماده جمعا 

 

 «هُزُواً»

« مزاح وشوخی مخفيانه»ویا  (52ص ،6)معجم المقایيس اللغه، ج« مسخره کردن»را در معناي « هزأ»برخی اصل ماده 

مزاح  براي «هزأ» ماده که انددانسته این دررا  «مزاح» با «استهزاء» تفاوتد؛ اما دیگران اندانسته (841ص القرآن، ألفاظ مفردات

 فی الفروق. )گيردمی قرار استهزاء مورد که شخصی کردن تحقير با است همراه ویا دانستن حقير از ناشی که است ايشوخیو 

تا حدي که برخی اصل معناي آن را هر سخن یا کاري که در آن تحقير و اهانت نهفته باشد، قلمداد  (248و  17ص اللغة،

 دانست.« جدي گرفتن». شاید بتوان آن را درست نقطه مقابل (256ص ،11اند )التحقيق فی کلمات القرآن الكریم، جکرده

http://yekaye.ir/saad-38-27/
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 وارد «هزؤ» در" را «استهزاء» که است این حداکثر د؛نيستن قائل را محسوسی تفاوت «استهزأ» و «هزأ» بين لغت اهل اغلب

 وضعيت آن «هزء» که است این در «استهزء» با «هزأ» فرق گفت توانمی یعنی ،1(841ص القرآن، ألفاظ مفردات) انددانسته "شدن

 (256ص ،11ج التحقيق،. )است برآمدن وضعيت آن ایجاد درصدد «استهزاء» ولی شده؛ حاصل که است آميزيحقارت

 حتما کردن مسخره در اینكه یكی. است شده مطرح وجه دو( کردن مسخره)=  «سُخریه» با «استهزاء» تفاوت در همچنين

 هيچ واقعا شاید و نيست، چنين لزوما استهزاء در اما شود؛می مسخره وي آن خاطر به که هست نظر مورد شخص در چيزي

 در شده، گرفته «سخر» ماده از که آنجا از «کردن مسخره» اینكه دوم. دهند قرار استهزاء مورد را او اما نباشد شخصی در اينكته

 (249ص اللغة، فی الفروق. )است نظر مد شخص درآوردن تسخير به و جوییسلطه نوعی آن

باشد و بقيه موارد همگی می «هُزُواً»بار در قرآن کریم به کار رفته است که یازده آن به صورت  34جمعا « هزء»ماده 

 2باشد.می –به صورت فعل یا اسم فاعل )مستهزِئ(  -کاربردهاي این ماده در باب استفعال 

 حدیث

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

 در به خود جاي از را حق خداوند لعنت کند ]کرد[ کسانی را که دینشان را دستمایه جدل و ستيزه قرار دادند تا با باطل،

 .آرند

 461ص ،(للصدوق) التوحيد

 عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْحِمْيَرِيُّ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ  رَحِمَهُ أَبِی

 3.بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ لِيُدْحِضُوا الْجِدَالَ یَعْنِی ]شيحاً[ شُحّاً دِینَهُمْ اتَّخَذُوا الَّذِینَ اللَّهُ لَعَنَ: قَالَ ص النَّبِیَّ أَنَّ ع أَبِيهِ

کنند بر زبان هفتاد و عبدالرحمن بن سمره هم از رسول اهلل ص روایت کرده است: کسانی که در دین خدا مجادله می

و در آیات »فرماید که در آیات خدا مجادله کند قطعا کفر ورزیده است که خداوند عز و جل میاند؛ و کسی پيامبر لعن شده

 (.4)غافر/« خدا جدال نكنند مگر کسانی که کافر شدند، پس رفت و آمدشان در شهرها تو را نفریبد

 257-256ص ،1ج النعمة، تمام و الدین کمال

 اْلكُوفِیِّ  الصَّيْرَفِیِّ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ عَمِّی حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ یْهِمَاجِيلَوَ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 قَالَ قَالَ َسمُرَةَ بْنِ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ الْجُعْفِیِّ یَِزیدَ بْنِ  جَابِرِ عَنْ عُمَرَ  بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

                                                      
 قد كان إن و لإلجابة، ارتیادا كونها في كاالستجابة الهزؤ، تعاطي عن به يعبّر قد كان إن و الْهُزُؤِ ارتیاد: الِاسْتِهْزَاءُ و اسْتَهْزَأْتُ، و به، هَزِئْتُ: يقال.  1

 اإلجابة مجرى يجري
 توضیح مختصري درباره اين واژه ارائه شد. /seen-http://yekaye.ir/ya-36-30  34جلسه. در  2
 را هم ناظر به همین مضمون دانست: 456ص ،(للصدوق) شايد بتوان اين روايت در التوحید 3

 إِيَّاكَ زِيَادُ يَا ع جَعْفَرٍ أَبُو لِي قَالَ قَالَ الْحَذَّاءِ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ حُمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ اهِیمَِإْبرَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 طَلَبُوا وَ بِهِ وُكُِّلوا مَا ِعلْمَ تَرَكُوا قَوْمٌ مَضَى فِیمَا كَانَ إِنَّهُ لَهُ يُغْفَرَ َفلَا ءِبِالشَّيْ يَتَكَلَّمَ أَنْ  عَسَى وَ صَاحِبَهَا تُرْدِي وَ الْعَمَلَ ُتحْبِطُ وَ الشَّكَّ تُورِثُ فَإِنَّهَا الْخُصُومَاتِ وَ

 .يَدَيْهِ  بَیْنِ مِنْ  فَیُجِیبُ خَلْفِهِ مِنْ يُدْعَى وَ خَلْفِهِ مِنْ  فَیُجِیبُ يَدَيْهِ بَیْنِ مِنْ  لَیُدْعَى الرَّجُلُ كَانَ فَإِنْ فَتَحَیَّرُوا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى كَلَامُهُمْ انْتَهَى حَتَّى كُفُوهُ مَا عِلْمَ
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 ما» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ فَقَدْ کَفَرَ اللَّهِ آیَاتِ فِی جَادَلَ مَنْ وَ نَبِيّاً سَبْعِينَ لِسَانِ عَلَى اللَّهِ دِینِ  فِی الْمُجَادِلُونَ لُعِنَ ص اللَّهِ رَسُولُ

 1«الْبِالد. فِی تَقَلُّبُهُمْ یَغْرُرْكَ فَال کَفَرُوا الَّذِینَ  إِلَّا اللَّهِ آیاتِ فِی یُجادِلُ

 توجه

 داشته مثبت معنایی بار تواندمی هم که است انسان در ظرفيت و توانایی یك جدل شد اشاره 3تدبر ،635جلسه در چنانكه

 کار به منفی کامال معنایی بار با اینجا در «اهلل آیات و مجادله در لاجد» تعبير همين که است جالب منفی؛ معنایی بار هم و باشد

 .مثبت کامال معنایی بار با 635جلسه 3حدیث در و رفت

 

السالم ]ظاهرا امام صادق ع[ روایتی در نحوه زیارت قبور ائمه بقيع وارد شده است. در فرازي از ( از یكی از ائمه عليهم2

 گویيم:این زیارت می

ام هنگامی که اهل دنيا از شما رویگردان شدند و آیات خدا را مسخره گرفتند و نسبت خدمت شما مشرّف شدهپس من 

 به آن استكبار ورزیدند...

 559ص ،4ج الكافی،؛ 54ص الزیارات، کامل

 بْنِ عَمْرِو عَنْ صَالِحٍ بْنِ بَكْرِ عَنْ أَحَْمدَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْخَطَّابِ بْنُ سَلَمَةُ حَدَّثَنِی قَالَ َحكِيمٍ بْنِ دَاوُدَ بْنُ حَكِيمُ حَدَّثَنِی

 خَلْفَكَ اْلقِبْلَةَ اجْعَلِ وَ  عِنْدَهُمْ فَقِفْ بِالْبَقِيعِالْأَئِمَّةِ  قُبُورَ َأتَيْتَ إِذَا: قَالَ ع[ َأحَدِهِمَا] أَحَدِهِمْ عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ  عَنْ[ هَاشِمٍ ] هِشَامٍ

 ...الْهُدَى أَئِمَّةَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ تَقُولُ ثُمَّ یَدَیْكَ بَيْنَ الْقَبْرَ وَ

 عَنْهَا... اسْتَكْبَرُوا وَ هُزُواً اللَّهِ آیَاتِ  اتَّخَذُوا وَ الدُّنْيَا أَهْلُ عَنْكُمْ رَغِبَ إِذْ إِلَيْكُمْ وَفَدْتُ فَقَدْ

 

 و از امام صادق ع روایت شده است:

آید، پس هرگز از حق و صفت[ بدش میرنگ، بوقلمونکه خداوند متعال در ميان خالیق، از شخص متلوّن ]هفت بدانيد

شود اهل حق نلغزید و فاصله نگيرید چرا که هرکس به وسيله باطل، خودرأیی به خرج دهد ]= حق را کنار بگذارد[ هالك می

 دد.گررود و با ذلت از آن خارج میو دنيا هم از دستش می

 137ص ،(للمفيد) األمالی

 اللَّهِ  عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْإِسْكَافِیُّ هَمَّامٍ بْنُ مُحَمَّدُ عَلِیٍّ أَبُو حَدَّثَنَا َقالَ الْكَاتِبُ  إِبْرَاهِيمَ  بْنِ أَحْمَدَ  ْبنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِی قَالَ

 مُحَمَّدِ  عَنْ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ یَحْيَى بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنِی قَالَ الْبَرْقِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ الْحِمْيَرِيُّ جَعْفَرٍ بْنُ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ

                                                      
 هم در همین راستاست: 65ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار . اين روايت در عیون 1

 عَلِيٍّ  َعنْ آبَائِهِ عَنْ ع الرِّضَا مُوسَى بْنُ َعلِيُّ سَیِّدِي حَدَّثَنِي قَالَ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ التَّمِیمِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَافِظُ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 .ص نَبِیِّهِ  لِسَانِ عَلَى مَلْعُونُونَ أُولَئِكَ دِينِهِ فِي يُجَادِلُونَ الَّذِينَ اللَّهُ لَعَنَ: قَالَ ع
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 الدُّنْيَا فَاتَتْهُ وَ  هَلَكَ أَهْلِهِ وَ بِالْبَاطِلِ اسْتَبَدَّ  مَنِ فَإِنَّ أَهْلِهِ وَ الْحَقِّ عَنِ تَزُولُوا فَلَا الْمُتَلَوِّنَ خَلْقِهِ مِنْ یُبْغِضُ تَعَالَى اللَّهَ أَنَّ  اعْلَمُوا

 1صَاغِراً. مِنْهَا خَرَجَ وَ

 

 ( از امام هادي ع روایت شده است:3

ناميد، سپس هر دو را براي امتحان خالئق « شبهه»داد و آن را  قرار« حق»ترین چيز به را شبيه« باطل»همانا خداوند متعال 

اولوا »در ميان خلق پراکند، پس هرکه حق را از باطل جدا کند و آن را بشناسد، رستگار است، و خداوند چنين کسانی را 

( و 2)حشر/« ان بصيرتپس عبرت بگيرید اي صاحب»)صاحبان بصيرت( ناميد و فرمود « اولوا االبصار»)خردمندان( و « االلباب

 (128و  54النُّهی؛ طه/ أُولِی)« خِرَدانصاحب»( و اي 179)بقره/« اي خردمندان»

و گروهی دیگر کور گردیدند و با شبهه همنشين شدند، پس انحراف، مالزم دلهایشان شد به خاطر آنچه از باطل پيروي 

 ( پس در کتابش رسوایشان کرد؛56)کهف/« ه در آرندبا باطل جدال کردند، تا به آن، حق را از جاي خود ب»کردند و 

اند؛ و نزد خداوند عز و جل، به لحاظ وزن و قيمت، اینان نزد مردم، به لحاظ تعداد ]= به لحاظ عِدّه و عُده[، بيشترین

 کمترین؛ 

اند که اولياء ن؛ وآنانو نزد خداوند عز و جل، به لحاظ وزن و قيمت، بيشتری اند؛و آنان نزد مردم به لحاظ تعداد کمترین

 اهلل اند ...

 732ص اللهاميم، األئمة مناقب فی النظيم الدر

 :السّالم عليه[ الهادي] ابوالحسن قال

 من الحقّ ميّز فمن الخلق، المتحان جميعا الخلق فی بثّهما ثمّ الشبهة، فسمّاه الباطل بالحقّ ءشی أشبه جعل تعالى اللّه إنّ

 و بالْأَلْبا أُولِی یا فاعتبروا: فقال األبصار، اولو و األلباب اولو و النهى اولو: عزّ و جلّ اللّه سمّاهم قد و الفائز، کان عرفه و الباطل

 بِالْباطِلِ  جادَلُوا وَ الباطل من اتّبعوا بما الزیغ قلوبهم فألزم الشبهة، فلزم آخرون قوم عمى و األبصار، اولی یا النُّهی و أُولِی یا

 عددا األقلّون هؤالء و عزّ، و جلّ اللّه، عند وزنا األوّلون و الناس، عند عددا األکثرون فهم کتابه، فی ففضحهم الْحَقَّ بِهِ لِيُدْحِضُوا

 أولياؤه... هم عزّ و جلّ اللّه عند وزنا األکثرون و الناس عند

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

                                                      
اش بر واليت است و برخي روايتي از امیرالمومنین ع آمده كه اگرچه شباهت زيادي با اين روايت دارد اما تاكید اصلي 626ص ،2ج . در الخصال، 1

 باشد:عباراتش متفاوت مي

 رَاشِدٍ بْنِ  الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ يَحْیَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ  الْیَقْطِینِيُّ عُبَیْدٍ  بْنِ عِیسَى بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ  عَنْهُ  اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 بَابٍ  أَرْبَعَمِائَةِ وَاحِدٍ مَجْلِسٍ  فِي أَصْحَابَهُ عَلَّمَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ أَنَّ ع آبَائِهِ عَنْ  جَدِّي عَنْ  أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  وَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ

 ... دُنْیَاه وَ دِينِهِ فِي لِلْمُسْلِمِ يُصْلِحُ مِمَّا

 مِنْهَا خَرَجَ وَ الدُّنْیَا فَاتَتْهُ وَ هَلَكَ بِنَا اسْتَبْدَلَ مَنِ  فَإِنَّ الْحَقِّ أَهْلِ  وَلَایَةِ وَ الْحَقِّ  عَنِ تَزُولُوا فَلَا الْمُتَلَوِّنَ عِبَادِهِ مِنْ يُبْغِضُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا

 بِحَسْرَة
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 خوانند، هرکس وارد در جهنم شود، از کسانی است که آیات خدا را مسخره گرفتند.قرآن میاز ميان کسانی از این امت که 

 226ص اإلختصاص،

 1هُزُوا. اللَّهِ آیاتِ یَتَّخِذُ مِمَّنْ فَهُوَ الْقُرْآنَ قَرَأَ مِمَّنْ النَّارَ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ دَخَلَ مَنْ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ

 توجه

 و seen-http://yekaye.ir/ya/2-36-30  34در جلسه

                                                      
 . شبیه اين مضمون از امیرالمومنین ع هم روايت شده است: 1

 (217ص العقول، تحفهُزُوا ) اللَّهِ آياتِ يَتَّخِذُ مِمَّنْ فَهُوَ النَّارَ فَدَخَلَ فَمَاتَ الْقُرْآنَ قَرَأَ مَنْ ع امیرالمومنین قَالَ وَ

 (228حكمت البالغه،نهجهُزُوا  ) اللَّهِ آياتِ يَتَّخِذُ[ مِمَّنْ ] كَانَ مِمَّنْ فَهُوَ النَّارَ فَدَخَلَ فَمَاتَ الْقُرْآنَ قَرَأَ مَنْ

 همچنین 

دهد فقط آيات قرآن مد نظر نیست، بلكه آيات نیز مصداق ديگري براي استهزاء آيات اهلل مطرح شده كه نشان مي 131ص السالم، علیهم األئمة طب

 تواند مد نظر باشد:تكويني هم مي

 هَلْ فِدَاكَ جُعِلْتُ ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ سَالِمٍ بْنِ الرَّحْمَنِ دِعَبْ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سُوَيْدٍ بْنُ النَّضْرُ حَدَّثَنَا: قَالَ النَّیْسَابُورِيُّ الْخَضِیبِ بْنُ أَحْمَدُ

 فِي وَ الشَّفَقِ سُقُوطِ إِلَى الشَّمْسِ مَغِیبِ بَیْنَ مَا وَ الشَّمْسِ طُلُوعِ إِلَى الْفَجْرِ  طُلُوعِ بَیْنَ مَا يُكْرَهُ حَلَال ا كَانَ إِنْ وَ نَعَمْ قَالَ الْجِمَاعُ؟ الْأَوْقَاتِ مِنَ وَقْتٍ فِي يُكْرَهُ

 بَعْضِ مَعَ ص اللَّهِ رَسُولُ بَاتَ لَقَدْ وَ الصَّفْرَاءُ وَ الْحَمْرَاءُ الرِّيحُ وَ السَّوْدَاءُ الرِّيحُ وَ الزَّلْزَلَةُ فِیهِ تَكُونُ الَّذِي الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِي وَ الشَّمْسُ فِیهِ تَنْكَسِفُ الَّذِي الْیَوْمِ

 مَا أَ ص فَقَالَ الْجَفَاءُ هَذَا كَانَ لِبُغْضٍ اللَّهِ رَسُولَ يَا لَهُ فَقِیلَ اللَّیَالِي مِنَ غَیْرِهَا فِي كَانَ مِمَّا ءٌشَيْ  اللَّیْلَةِ تِلْكَ فِي مِنْهُ يَكُنْ فَلَمْ  الْقَمَرُ فِیهَا انْكَسَفَ  لَیْلَةٍ فِي نِسَائِهِ

 يَقُولُوا ساقِطا  السَّماءِ مِنَ كِسْفا  يَرَوْا إِنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ كِتَابِهِ فِي اللَّهُ عَیَّرَهُمُ بِقَوْمٍ أََتشَبَّهَ وَ فِیهَا أَلْهُوَ وَ أَتَلَذَّذَ أَنْ فَكَرِهْتُ اللَّیَْلةِ هَذِهِ فِي ظَهَرَتْ الْآيَةَ َأنَّ عَلِمْتَ

 يُجَامِعُ  لَا اللَّهِ ايْمُ  وَ ع جَعْفَرٍ  أَبُو قَالَ  ثُمَّ يُصْعَقُونَ فِیهِ الَّذِي يَوْمَهُمُ ياُلقُوا حَتَّى قَوْلِهِ وَ يُوعَدُونَ الَّذِي يَوْمَهُمُ ياُلقُوا حَتَّى يَلْعَبُوا وَ  يَخُوضُوا فَذَرْهُمْ  مَرْكُومٌ سَحابٌ

 مِنَ  ص اللَّهِ رَسُولُ عَنْهُ نَهَى مَا عَلِمَ يَكُونَ أَنْ بَعْدَ يُحِبُّ لَا مَا وُلْدِهِ فِي فَیَرَى وَلَدٌ لَهُ رُزِقَ ثُمَّ فِیهَا الْجِمَاعَ ص اللَّهِ رَسُولُ كَرِهَ الَّتِي الْأَوْقَاتِ هَذِهِ فِي أَحَدٌ

 .هُزُوا  اللَّهِ آياتِ يَتَّخِذُ مِمَّنْ كَانَ الْآيَاتِ ظُهُورِ عِنْدَ اللَّذَّةَ وَ اللَّهْوَ يَجْتَنِبِ لَا مَنْ أَنَّ سَالِمٍ ابْنَ يَا اعْلَمْ وَ اللَّذَّةَ وَ اللَّهْوَ وَ الْجِمَاعَ فِیهَا كَرِهَ وَ الْأَوْقَاتِ

 تواند مرتبط باشد:به اينجا مي 9و  8و  6و  5و  4و  3تدبرهاي  34. در جلسه 2

 مسخره مصداق هم ايشان پیام دانستن( حقیر) مهم غیر و نگرفتن جدي بلكه نیست؛ آنان گرفتن ريشخند معناي به صرفا پیامبران كردن مسخره( 3

 گیريم؟مي جدي را خدا هايپیام ما آيا. است آن گرفتن

 در چگونه وي. دهدمي هم پرهیز و نويسدمي نسخه دكتر و رودمي دكتر نزد و دارد قلبي حاد بیماري كه است كسي وضعیت مثل گرفتن جدي

 خیلي را نسخه نیستیم سالم اگر. است نماز در قلب حضور سالمتش، عالمت) است؟ سالم ما قلب آيا كند؟مي مراقبت پرهیزها رعايت و هاقرص خوردن

 !(من امثال تا گیرند مي ترجدي است سالم قلبشان كه آنها گويي البته. بگیريم جدي بايد

 بودنش تلخ مبادا اما است؛ تلخ موارد از بسیاري در حقیقت باشد يادمان. حقیقت نه است؛ جذابیت مطلب، انتخاب براي برخي معیار متاسفانه (4

 كندمي مسخره را آنها كنند،نمي چنین پیامبران وقتي و ببرند؛ را دلش است منتظر است، جذابیت انتخابش مالك كه كسي! كنیم مسخره را آن كه شود بهانه

 (ايمان=  دادن دل حقیقت به.  )دهدمي دل باشد، تلخ اگر حتي حقیقت، به است؛ حقیقت انتخابش مالك كه كسي اما شمرد؛مي ناتوان و

 .«يستهزؤن كانوا»: فرمود ،«يستهزؤن»: نفرمود است، شده عادت يك الهي رسوالن و حقیقت نگرفتن جدي متاسفانه( 5

 (9/537 نور تفسیر قرائتي،. )باشند ديگران زبان زخم انتظار در دينى مبلّغان پس «رَسُولٍ مِنْ». گرفتند قرار استهزا مورد انبیا تمام( 6

 را خدا آيات برخي و( راندمي خود از را واقعي مسكین يا كندمي توهین پیامبر به كه كسي مانند) كنندمي مسخره را خدا فرستادگان برخي( 8

 .خداست( يفرستاده كردن مسخره بنابراين و) آيات كردن مسخره نشود، رعايت كه خدا حكم و سخن هر(: 140/نساء) كنندمي مسخره
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شد  مطرح« مسخره گرفتن پيامبر و آیات خدا»احادیث و تامالتی درباره  rum-http://yekaye.ir/ar/1-030-10 67جلسه

 شود.که در اینجا نيز قابل ارائه است و مجددا تكرار نمی

 تدبر

 أُنْذِرُوا ما وَ آیاتی اتَّخَذُوا وَ الْحَقَّ بِهِ لِيُدْحِضُوا بِالْباطِلِ کَفَرُوا الَّذینَ یُجادِلُ وَ مُنْذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ إِالَّ الْمُرْسَلينَ نُرْسِلُ ما وَ( »1

 «هُزُواً

 مقام توضيح مانع ایمان آوردن انسانها بود. ارتباط این آیه با آن آیه در چيست؟آیه قبل در 

اي جز بشارت و انذار نداري. دههد که از ایمان نياوردن آنان ناراحت نشو، چرا که تو وظيفهالف. پيامبر را تسلی می

 (332ص ،13ج الميزان،)

بسا در این آیه این سنت را دار در گذشتگان دانست. چهسابقهب. در آن آیه این ایمان نياوردن را ناشی از وجود سنتی 

 شرح می دهد:

اللهی خداوند انسان را موجودي مختار آفرید و البته راه سعادت و شقاوت را به او نشان داد تا با انتخاب خودش مقام خليفة

مهمترین کارشكنی در کار آنان، کنار زدن  شود؛ ورا به دست آورد. اینجاست که کار اصلی پيامبران بشارت و هشدار دادن می

کند( و هشدارهاي که داده هایی که راه را از براهه متمایز میبنيان؛ و به مسخره گرفتن آیات )نشانهحق با بحث و جدلِ باطل

 شود.می

 شناسینکته تخصصی انسان

دادنی که بر اساس تشخيص خودش  گيري او همواره مبتنی است بر ترجيحچون انسان داراي اختيار است، پس تصميم

خواهد انجام کند. حتی اگر کار بدي میدهد عمل میبدان رسيده است؛ یعنی تنها و تنها بر اساس تشخيص و ترجيحی که می

 کند که انجام دادن آن کار ترجيح دارد.دهد، ابتدا خودش را توجيه می

                                                      
 كار و نیامده خودش خاطر به. كند كمك ما به كه آمده فرستاده اين زيرا است؟ ممكن كار بارترينحسرت خدا فرستاده كردن مسخره چرا( 9

 آنگاه(. بگیرد دكتري خواهدمي كه كسي مثل) است سخت كردن رشد اساسا چون است سخت كارهايش برخي اگر( 86/ص) نخواسته ما از هم آمیزتكلف

 زده؟  ضرر كسي چه به خودش به جز واقعا نگیرد، جدي را حقیقت فرستاده و ببیند را هاسختي اين فقط كسي

 است بدين بیان: 5تدبر 67. مهمترين مطلب مرتبط در جلسه 1

 كردند؟  مسخره چرا اما! خوب نكردند، باور

 .انبیاست منكران و كفار هايويژگي مهمترين از كردن مسخره كريم، قرآن در

 باور را سخني فعال اگر است؛ يقین مقدمه شك ندارد، اشكال كرديم شك ديني مطالب از مطلبي در اگر! باشیم خودمان در ويژگي اين نفوذ مواظب

: كندمي آدمي وجود در ضعف نقطه يك از حكايت كردن مسخره. شويم خود نگران كرديم، مسخره نداريم باور كه را چیزي اگر اما ندارد؛ اشكالي نداريم،

 داريم، انتقاد هم كسي به نسبت اگر. كندمي مسخره بیاورد، كم كه كسي ندارد؛ كردن مسخره به نیازي كند،مي بیان را استداللش دارد، استدالل كه كسي

 . … يعني كنیم،مي مسخره وقتي اما نیستند؛ معصوم انسانها ندارد؛ اشكال
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دهد و چون خداوند انسان را به حال خود رها ت که میهایی اسبر این اساس، زندگی انسان همواره در گروي تشخيص

 فرستد:نكرده، پس براي کمك به تشخيص و ترجيح او پيامبرانی می

ها، به تشخيص درست انسان کمك کنند؛ آن هم نه کار پيامبران این است که با نشان دادن راه صحيح سعادت و بيراهه

با برانگيختن احساسات متناسب باشد؛ یعنی شناختی که همراه است با  نشان دادن ذهنی صرف؛ بلكه نشان دادنی که همراه

، از ساحت ذهن و زبان «تشخيص»ها )إنذار(، تا این تشویق به پيمودن راه صحيح )بشارت( و ایجاد نگرانی از ورود در بيراهه

 منجر شود.« ترجيح آگاهانه»مخاطب، به ساحت دل و اراده او برسد و به 

خواهند حقيقت آشكار شود و مورد پيروي قرار گيرد، دو کار مهم اند و نمیمقام کفر و پوشاندن حقيقت اما کسانی که در

 دهند: یكی خدشه در مقام تشخيص، و دیگري خدشه در مقام احساسات:انجام می

ل خود، حق را پردازند تا با باطدر مقام شناخت، با استمداد از سخنان باطل، به مجادله و آشفته کردن فضاي ذهن می

 تدریج از ميدان ذهن مخاطب بيرون کنند؛به

ها و عالئمی که خداوند قرار ارزش جلوه دادنِ( آیات خدا )= نشانهو در مقام احساسات، به مسخره کردن )ناچيز و بی

تا مخاطبان پيامبران، نه  پردازندها راه را درست بپيماید( و هشدارهایی که به مخاطبان داده شده، میداده تا انسان با آن نشانه

 هاي هدایت را جدي بگيرند نه سخن پيامبران را. نشانه

 ج. ...

 

 أُنْذِرُوا ما وَ آیاتی اتَّخَذُوا وَ الْحَقَّ بِهِ لِيُدْحِضُوا بِالْباطِلِ کَفَرُوا الَّذینَ یُجادِلُ وَ مُنْذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ إِالَّ الْمُرْسَلينَ نُرْسِلُ ما وَ( »2

 «هُزُواً

 شبهه

دهندگان و انذاردهندگان؛ پس آیا نباید نتيجه گرفت فرماید ما پيامبران را نفرستادیم مگر به عنوان بشارتدر این آیه می

هاي که: خداوند آنان را براي حكومت کردن نفرستاده، و سياست و حكومت ربطی به پيامبران ندارد، مگر در حد توصيه

 اخالقی؟

 پاسخ

رسد این شبهه، که امروز بسيار رواج یافته، یكی از مصادیق اقدام کافران است که در ادامه همين آیه بدان تذکر به نظر می

را « حق« »برداشت باطل»داده شده است: تسليم مدعاي این شبهه شدن، تنها در یك صورت ممكن است: اینكه انسان با این 

اند را جدي نگيرد؛ که توضيح این در دو گام تقدیم هایی که پيامبران دادهکنار بگذارد و بقيه آیات خداوند و نيز خود انذار

 شود:می

 الف. چرا این برداشت باطل است؟

 ب. حق چيست؟ و آیات خدا و انذارهاي پياميران چه بوده است؟

 (الف
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این « گر چنانچنين نيست م»شود باطل بودن این برداشت ناشی از خلط حصر مطلق و حصر نسبی است. وقتی تعبير می

ها. مثال وقتی در در هر چيز، ناظر به محدوده خودش است؛ نه در تمام محدوده« فقط»جمله داللت بر حصر )=فقط( دارد؛ اما 

حق « بقيه دانشجویان»معلوم است که « فقط دانشجویان سال اول وارد شوند»نویسند ورودي سالن امتحانات دانشجویی، می

پس مطلقا هيچكس دیگري حق ورود ندارد، حتی « فقط دانشجویان»گوید که چون گفته لی نمیورود ندارند، اما هيچ عاق

اساتيد و برگزارکنندگان آزمون و مسئوالن دانشگاه و ... ! اگر به قبل و بعد این آیه و چهار آیه دیگري که چنين حصري در 

یابيم که مساله ناظر به ( دقت کنيم بوضوح درمی564قان/؛ فر1053؛ اسراء/1882؛ اعراف/481مورد وظيفه پيامبران آمده )انعام/

دهنده و انذاردهنده دهد که پيامبران جز بشارتبحث ایمان آوردن و نياوردن انسانها بوده، که خداوند در این فضا تذکر می

مان آوردن شما معجزه کنند ( از آنها انتظار نداشته باشيد براي ای48نيستند؛ یعنی هرکس ایمان آورد به نفع خودش است )انعام/

( یا 56( یا امكان نداشته باشد که کسی در کار آنها کارشكنی کند )کهف/188و کارهاي عجيب و غریب انجام دهند )اعراف/

 (.57-56( یا انتظار مزد دادن از شما داشته باشند )فرقان/107-105ایمان نياوردن شما تقصير آنها باشد )اسراء/

توان مطلق یا نسبی بودن آن را نتيجه گرفت همان گونه که مطلق بودن یك حصر، بتنهایی نمی البته از وجود یك حصر

نيازمند دليل و شواهد و قرائن است، نسبی بودنش هم همين طور است؛ و اینجاست که باید دید سایر آیات و انذارهایی که 

 داده شده چيست و با جدي گرفتن آنها حق معلوم شود.

 (ب

است که در بسياري از آیات قرآن، تاکيد شده است که هيچ پيامبري را نفرستادیم مگر اینكه اطاعت کردن او حقيقت این 

( و مثال در سوره شعراء که حكایت دعوت بسياري از 64؛ نساء/اللَّهِ بِإِذْنِ  لِيُطاعَ إِالَّ رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَرا هم الزم گرداندیم )

 اللَّهَ  فَاتَّقُواکنند )بيت سخن همه آنان این است که در کنار عبادت خدا، بر اطاعت از خود تاکيد میکند شاهپيامبران را مطرح می

( و جالب اینجاست که حضرت عيسی که در این 179و  163و  150و  144و  131و  126و  110و  108شعراء/أَطيعُونِ؛ وَ

 (63و زخرف/ 50عمران/تعبير را به کار برده است )آلسوره از او یاد نشده در دو جاي دیگر عين همين 

اي که به کوه طور رفت در مورد انذارهاي پيامبران، حتی اگر از موارد فوق، و یا حكایت انذار حضرت موسی در دوره

فراوان نظر کنيم، و بخواهيم فقط از انذارهاي پيامبر اسالم سخن بگویيم، تاکيدات براي ضرورت تبعيت از هارون هم صرف

تنها قبول والیت خود شرط قبولی اسالم است، بلكه هرکس والیت وي را قبول دارد باید ولیّ منصوب پس ایشان بر اینكه نه

از  –تا آخر عمر  -شان در هنگام دعوت خویشاوندان و عشيره -از وي را نيز قبول کند، مطلبی است که از ابتداي دعوتشان 

جاي هيچ تردیدي در اهتمام ایشان به حكومت به عنوان یكی از وظایف خود باقی  –خم  الوداع و در غدیرجمله در حجة

 گذارد.نمی

                                                      
 .يَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال أَصْلَحَ وَ آمَنَ فَمَنْ مُنْذِرينَ وَ مُبَشِّرينَ إِالَّ الْمُرْسَلینَ نُرْسِلُ ما وَ.  1

 ن.يُؤْمِنُو لِقَوْمٍ َبشیرٌ وَ نَذيرٌ إِالَّ أَنَا إِنْ السُّوءُ مَسَّنِيَ ما وَ الْخَیْرِ مِنَ الَسْتَكْثَرْتُ الْغَیْبَ أَعْلَمُ كُنْتُ لَوْ وَ اللَّهُ شاءَ ما إِالَّ ضَرًّا ال وَ نَفْعا  لِنَفْسي أَمْلِكُ ال قُلْ.  2

 .نَذيرا  وَ مُبَشِّرا  إِالَّ أَرْسَلْناكَ ما وَ نَزَلَ بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلْناهُ بِالْحَقِّ وَ.  3

 نَذيرا   وَ مُبَشِّرا  إِالَّ أَرْسَلْناكَ ما وَ.  4
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 «الْحَقَّ بِهِ لِيُدْحِضُوا بِالْباطِلِ کَفَرُوا الَّذینَ یُجادِلُ وَ مُنْذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ إِالَّ الْمُرْسَلينَ نُرْسِلُ ما وَ( »3

فرستادیم( اما این « بالبينات»فرستد )در دهها آیه تاکيد شده که پيامبران را یل آشكار میاگرچه خداوند پيامبران را با دال

 (.3کنند )حدیث« افكنیشبهه»بدان معنا نيست که اهل باطل نتوانند با مجادالت باطل خود در حقانيت حق 

 

 «هُزُواً أُنْذِرُوا ما وَ آیاتی تَّخَذُواا وَ الْحَقَّ بِهِ لِيُدْحِضُوا بِالْباطِلِ کَفَرُوا الَّذینَ یُجادِلُ» (4

کنند و به مسخره کردن خواهند مانع به ثمر رسيدن رسالت پيامبران شوند، به مجادله بسنده نمیچرا کفرپيشگان که می

 آورند؟آیات و انذارها روي می

فضاي بحث و گفتگو حاکم  دارند بقدري روشن و آشكار است که اگر فقط و فقطالف. حقيقتی که پيامبران عرضه می

باشد، که قدرت باطل بيش از کف روي آب نيست و حق همچون سيلی خروشان، کفِ باطل را بتمامه زایل کند و خود همواره 

 .1(17ماندگار بماند )رعد/

 د.شاید بدین جهت است که باید با جوسازي کاري کنند که کسی سخن پيامبران را جدي نگيرد و به آنها واقعا گوش نده

 ب. ...

 

 «هُزُواً أُنْذِرُوا ما ... اتَّخَذُوا ... کَفَرُوا ... الَّذینَ وَ مُنْذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ إِالَّ الْمُرْسَلينَ نُرْسِلُ ما وَ( »5

آورند و هم انذار، خداوند تنها از به مسخره گرفته شدن انذارهاي آنان توسط چرا با اینكه پيامبران هم بشارت می

 ان سخن گفت؟کفرپيشگ

الف. اثر انذار در جدي گرفتن سخن پيامبران و تامل در دعوت آنان بسيار بيشتر از اثر بشارت است؛ و در مورد انذارها، 

 4، تدبر379اگر کسی احتمال وقوع هم بدهد )مثال فقط احتمال بدهد که جهنمی در کار است؛ همانند حكایت مذکور در جلسه

21-75-qiyamah-http://yekaye.ir/al/ .کافی است که به طور جدي درباره سخنان پيامبران بيندیشد ) 

 ب. ...

 

 «هُزُواً أُنْذِرُوا ما وَ آیاتی اتَّخَذُوا وَ الْحَقَّ بِهِ لِيُدْحِضُوا بِالْباطِلِ کَفَرُوا الَّذینَ یُجادِلُ وَ( »6

 (190ص ،7ج نور، )تفسير .باشدمى استهزا و جدال کارشان، ابزار و حق، محو کافران، هدف

                                                      
 اللَّهُ  يَضْرِبُ كَذلِكَ مِثْلُهُ زَبَدٌ مَتاعٍ أَوْ حِلْیَةٍ ابْتِغاءَ النَّارِ  فِي عَلَیْهِ يُوقِدُونَ مِمَّا وَ رابِیا  زَبَدا  السَّیْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها أَوْدِيَةٌ فَسالَتْ ماء  السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ.  1

 هايىرودخانه پس. فرستاد فرو آبى آسمان، از: الْأَمْثالَ اللَّهُ يَضْرِبُ كَذلِكَ الْأَرْضِ فِي فَیَمْكُثُ النَّاسَ يَنْفَعُ ما أَمَّا وَ جُفاء  فَیَذْهَبُ  الزَّبَدُ فَأَمَّا الْباطِلَ وَ الْحَقَّ

 هم گدازندمى آتش در كااليى، يا زينتى آوردن دست به براى آنچه از و برداشت، خود روى بلند كفى سیل، و شدند، روان خودشان گنجايش اندازه به

. ماندمى زمین در رساندمى سود مردم به آنچه ولى رود،مى میان از افتاده بیرون كف، اما. زندمى را باطل و حق خداوند چنیناين. آيدبرمى كفى آن نظیر

 زندمى چنین را مَثَلها خداوند

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-21/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-21/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-21/
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 «الْحَقَّ بِهِ لِيُدْحِضُوا...  مُنْذِرِینَ وَ مُبَشِّرِینَ» (7

 (190ص ،7ج نور، )تفسير. کنندمى تالش آن محو براى کفّار که است هایىواقعيّت انبيا، هشدارهاى و هامژده

 

 

 أَكِنَّة   قُلُوبِهِمْ عَلى جَعَلْنا إِنَّا يَداهُ قَدَّمَتْ ما نَسِيَ وَ عَنْها فَأَعْرَضَ رَبِّهِ بِآياتِ ذُكِّرَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ 57( آيه18( سوره كهف )638

 10/10/1396 أَبَدا  إِذا  يَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ إِنْ وَ وَقْرا  آذانِهِمْ في وَ يَفْقَهُوهُ أَنْ

 ترجمه

و کيست ستمكارتر از آنكه آیات پروردگارش را به او یادآوري کنند سپس از آن رویگردان شود، و دستاورد پيشين خود 

نهادیم! و اي هایی قرار دادیم از اینكه آن را بفهمند و در گوشهاي آنان سنگينیشان پوششرا فراموش کند؛ همانا ما بر دلهاي

 اگر آنان را به هدایت دعوت کنی، با این حال ابداً هدایت نخواهند شد.

 نکات ترجمه

 «أَکِنَّةً»

التحقيق فى کلمات القرآن ؛ 123، ص5معجم مقایيس اللغة، جدر اصل به معناي پوشاندن و حفظ کردن است )« کنن»ماده 

امري توخالی و محكم که بپوشاند و حفظ و حمایت نماید  اند پوشاندن دربرخی توضيح داده و (136، ص10الكریم، ج

ما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ باشد )می« مخفی کردم»به معناي « أَکْنَنْتُ»و  (1927، صالكریم القرآن أللفاظ المؤصل اإلشتقاقی المعجم)

 (123، ص5معجم مقایيس اللغة، ج( )74، نمل/69، قصص/تُكِنُّ صُدُورُهُمیَعْلَمُ ما ؛ 235، بقره/أَنُْفسِكُمْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فی

 (؛81/نحل؛ وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَکْناناً است )« أکنان»شود، و جمع آن آن است که در آن، چيزي حفظ می« کِنّ»

 قُلُوبِهِمْ  وَ جَعَلْنا عَلىاست، )« ةأَکِنَّ»پوششی است که چيزي براي حفاظت در درون آن قرار می گيرد و جمعِ آن، « کِنان»

 (727مفردات ألفاظ القرآن، ص( )57، کهف/46، اسراء/25/أنعام؛ أَکِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ 

وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ )ستر و حفاظ( قرار داده شده است )« کِنّ »اسم مفعول است یعنی چيزي که درون « مكنون»

 ؛ونٍکِتابٍ مَكْنُ فی، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَریم؛ 24طور/ ،وَ یَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ؛ 49صافات/ ،نَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ کَأَنَّهُ، عين

 (78واقعه/

تاکيد « مستور»تاکيد اصلی بر صيانت و حفاظت است در حالی که در  «مكنون»اند که در گفته« ستر» آن با مادهدر تفاوت 

یعنی مرواریدي که سزاوار است محافظت شود و یا « مكنون درّ»اصلی بر پوشيده و مخفی ماندن است؛ لذا وقتی می گویند 
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 اللغة، فی شند. )الفروقگویند زن در حجاب مكنون است یعنی در آن مصونيت دارد؛ نه اینكه لزوما مخفی و نهان باوقتی می

 (1281ص

 مخفی اقتضايشیء خود که است چيزي کردن مخفی «سر» که است این تفاوتشان که اندگفته «سرّ » با آن تفاوت در و

( 235/بقره) «أَنْفُسِكُم فی أَکْنَنْتُمْ» آیه دو که است نكردن افشا عنوان هيچ به و کردن صيانت و حفظ را سِرّ «اکنان» اما دارد؛ بودن

 (212ص ،8ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق) است تحليل این موید( 69/نمل) «یُعْلِنُونَ  ما وَ صُدُورُهُمْ تُكِنُّ ما یَعْلَمُ» و

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 12این ماده و مشتقات آن جمعا 

 

 «وَق راً»

آذانِهِمْ  بودن گوش )فی نيبه سنگ« وَقْرُ»است، چنانكه  يزيدر چ ینيسنگ يدر اصل به معنا« وقر»ماده قبال بيان شد که 

)ما  باشدیم یحلم و بزرگمنش يبه معنا« وَقَار»( و 2/اتی)فَالْحاماِلتِ وِقْراً؛ ذار نيبار سنگ يبه معنا« وِقْر»( و 44وَقْر؛ فصلت/

 (13نوح/ ؛لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-33 523جلسه

 حدیث

 ( از امام حسن عسكري روایت شده است:1

 هيچ عزیزي حق را ترك نكرد مگر آنكه ذليل شد؛ و هيچ ذليلی به حق تمسك نكرد مگر اینكه عزت یافت.

 489صتحف العقول، 

 عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الحسن بن علی ع قَالَ: 

 .مَا تَرَكَ الْحَقَّ عَزِیزٌ إِلَّا ذَلَّ وَ لَا أَخَذَ بِهِ ذَلِيلٌ إِلَّا عَزَّ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

او را سبك  اي را ندارد مگر وقتی که او از یاد خداوند متعال رویگردان شده، و امرشيطان تمكن از وسوسه کردن بنده

 شمرده، و در جانب نهی او سكنی گزیده، و اطالع او از سرّ خویش را به فراموشی سپرده باشد؛ 

اي به شناخت عقل و همنشينی با طبع ]ظاهرا یعنی: شود با اشارهپس وسوسه آن چيزي است که از بيرون دل حاصل می

ساسات غریزي[ ؛ اما هنگامی که در دل جاي گرفت، دیگر، اي است در راستاي تحریك احوسوسه از طریق القاي مطالب ذهنی

 غَیّ و گمراهی و کفر است.

                                                      
 كننته قولك بین و سترته قولك بین( الفرق).  1

 جارية و فیه، يصان حق في ألنه المكنون الدر قیل و مستورا، يكن لم إن و كنینا يكون أنه ذلك و المصون هو الكنین الموضع و صنته كننته معنى أن

 اكتننت و االنكسار، و الترجرج عن مصونة هي انما و بستورة لیست البیضة و «مكنونة الدعص في بیضة و» األعشى قال مصونة أي الحجاب في مكنونة

 (.صُدُورُهُمْ تُكِنُّ ما) القرآن في و كذا، له جعلت معنى على الالم و األلف فیه دخلت و األداء، عن صنته اذا نفسي في ءالشي

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


405 

 79مصباح الشریعة، ص

 :قَالَ الصَّادِقُ ع

سَكَنَ إِلَى نَهْيِهِ وَ نَسِیَ اطِّلَاعَهُ  بِأَمْرِهِ وَ لَا یَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَسَةِ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا وَ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اسْتَهَانَ

أَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فِی الْقَلْبِ فَذَلِكَ غَیٌّ وَ ضَلَالَةٌ  عَلَى سِرِّهِ فَالْوَسْوَسَةُ مَا تَكُونُ مِنْ خَارِجِ الْقَلْبِ بِإِشَارَةِ مَعْرِفَةِ الْعَقْلِ وَ مُجَاوَرَةِ الطَّبْعِ وَ

 .وَ کُفْر

 

 صادق ع روایت شده است: ( از امام3

کند و کافر است و به شب رسد و کافر است و صبح میکند و مومن است، اما به شب میاي هست که صبح میهمانا بنده

)به « مُعارین»شود و آنان را رسد و مومن است؛ و گروهی ایمان به آنها عاریت داده شده است و سپس از آنها گرفته میمی

 گویند؛ سپس فرمود: فالنی هم از آنها بود.عاریت داده شدگان( 

 418، ص2الكافی، ج

بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ کُلَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْقَاسِمِ 

ؤْمِناً وَ قَوْمٌ یُعَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یُصْبِحُ مُؤْمِناً وَ یُمْسِیَ کَافِراً وَ یُصْبِحُ کَافِراً وَ یُمْسِیَ مُ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْأَسَدِيِّ

 1الْإِیمَانَ ثُمَّ یُسْلَبُونَهُ وَ یُسَمَّوْنَ الْمُعَارِینَ ثُمَّ قَالَ فُلَانٌ مِنْهُمْ.

 

بنياد و شكاکی را روایت کرده است که خدمت اميرالمومنين ع آمد و پرسيد که آیا بن نباته حكایت آدم سست ( اصبغ4

غير جبرئيل است. او زیر بار نرفت. حضرت « روح»همان جبرئيل نيست؟ حضرت فرمود که جبرئيل از فرشتگان است و « روح»

کوشيد این مطلب و معارف رفت. هرچه حضرت ع مییر بار نمیآیاتی را شاهد بر مدعاي خود ارائه کرد اما او همچنان ز

رفت. نهایتا کار به جایی رسيد که فهميد و زیر بار نمیعميق دیگري را با عبارات و شواهد ساده برایش توضيح دهد او نمی

 گویی!فهمم چه میگفت: اصال نمی

حال  نیبا ا ،یدعوت کن تیاگر آنان را به هدا»ست حضرت فرمود: همانا خداوند بر دلهاي گروهی مُهر زده و فرموده ا

 « ...نخواهند شد تیابداً هدا

 (187-183؛ )چاپ جدید: ص110-107، ص1الغارات، ج

 ؟«لَيْسَ هُوَ جَبْرَئِيلَ»وَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيّاً ع عَنِ الرُّوحِ قَالَ 

 .رَئِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ غَيْرُ جَبْرَئِيلَقَالَ عَلِیٌّ ع: جَبْ

                                                      
 . اين حديث در همانجا هم قابل توجه است: 1

ةٌ قَالَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ عِیسَى شَلَقَانَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدا  فَمَرَّ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ مَعَهُ بَهْمَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ

لَّى أَبَا الْخَطَّابِ ثُمَّ أَمَرَنَا أَنْ نَلْعَنَهُ وَ نَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ غُلَامٌ إِنَّ ءِ ثُمَّ يَنْهَانَا عَنْهُ أَمَرَنَا أَنْ نَتَوَقُلْتُ يَا غُلَامُ مَا تَرَى مَا يَصْنَعُ أَبُوكَ يَأْمُرُنَا بِالشَّيْ

أَعَارَهُ الْإِيمَانَ يُسَمَّوْنَ الْمُعَارِينَ إِذَا شَاءَ سَلَبَهُمْ وَ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ لِكَ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقا  لِلْإِيمَانِ لَا زَوَالَ لَهُ وَ خَلَقَ خَلْقا  لِلْكُفْرِ لَا زَوَالَ لَهُ وَ خَلَقَ خَلْقا  بَیْنَ ذَ 

 اللَّهِ ع إِنَّهُ نَبْعَةُ نُبُوَّةا قَالَ لِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ مِمَّنْ أُعِیرَ الْإِيمَانَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ مَا قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع وَ مَ
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قَالَ عَلِیٌّ ! مُ أَنَّ الرُّوحَ غَيْرُ جَبْرَئِيلَوَ کَانَ الرَّجُلُ شَاکّاً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتُ شَيْئاً عَظِيماً وَ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ یَزْعُ 

 1...ع: 

 2؛ ...فَلَنْ یَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً  أَفْقَهَ مَا تَقُولُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ قَوْمٍ فَقَالَ: إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى قَالَ: مَا

 توجه

aaraf-http://yekaye.ir/al-7- 256درباره زیر بار حق نرفتن و تكبر ورزیدن در برابر حق احادیث و نكاتی در جلسه

 شود.گذشت که مجددا تكرار نمی /lail-http://yekaye.ir/al-92-16 576و جلسه   /36

 تدبر

 آذانِهِمْ  فی وَ یَفْقَهُوهُ  أَنْ أَکِنَّةً ُقلُوبِهِمْ عَلى جَعَلْنا إِنَّا یَداهُ قَدَّمَتْ ما سِیَنَ وَ  عَنْها فَأَعْرَضَ رَبِّهِ بِآیاتِ ذُکِّرَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ( »1

 «أَبَداً  إِذاً یَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ إِنْ وَ وَقْراً

داند که در ستمكارترین انسانها را کسانی میدر دو آیه قبل، از ایمان نياوردن انسانها و علل آن سخن گفت. در این آیه، 

هر صورت پيام خداوند بدانها رسيد و با آیات خداوند بدانها تذکر داده شد، اما آنها رویگردان شدند و اقداماتی که کرده بودند 

 شان تثبيت کرد تا دیگر هيچگاه ایمان نياورند.را به فراموشی سپردند، و خداوند نيز آنان را در گمراهی

                                                      
 عَمَّا يُشْرُِكونَ يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى أَنْتَ ضَالٌّ تَرْوِي عَنْ أَهْلِ الضَّلَالِ يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ: أَتى».  1

وَ قَالَ: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا    شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَالرُّوحُ غَیْرُ الْمَلَائِكَةِ وَ قَالَ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ    يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ مَنْ

فَسَجَدَ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ لِلرُّوحِ   فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ جَبْرَئِیلَ يَوْمَئِذٍ مَعَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَرا  مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي وَ قَالَ آلِدَمَ وَ 

: لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ  ثُمَّ قَالَ قَلْبِكَ مَثَّلَ لَها بَشَرا  سَوِيًّا  وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلىوَ قَالَ لِمَرْيَمَ: فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَ 

 رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهُمْ فَالرُّوحُ وَاحِدَةٌ وَ الصُّوَرُ شَتَّى وَ الزُّبُرُ الذِّكْرُ وَ الْأَوَّلِینَ   وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِینَ 

 تَذْكُرُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ  تَنَزُّلَ أَرَاكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ: الرُّوحُ غَیْرُ جَبْرَئِیلَ فَسَأَلَهُ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: إِنِّي  قَالَ سَعْدٌ : فَلَمْ يَفْهَمِ الشَّاكُّ مَا قَالَهُ 

 الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ فِیهَا 

مَ أَهْلِ بِلَادِكَ بِمَعْنَى عَلَیْكَ شَرْحُهُ فَسَأُعْطِیكَ ظَاهِرا  مِنْهُ تَكُونُ أَعْلَ  [ فَإِنْ عَمِيَنُزُولُ الْمَلَائِكَةِ بِمِشْفَرَةٍ ]عَلَى قَدَرٍ فَرَشْتُ   قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع قَدْ رَفْرَشَتْ 

 «  لَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ

 قَالَ: قَدْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ إِذا  بِنِعْمَةٍ 

  الْأَشْیَاءِ عَلَى سَبْعَةٍ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَإِنَّ اللَّهَ فَرْدٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ وَ فَرْدٌ اصْطَفَى الْوَتْرَ  فَأَجْرَى جَمِیعَ »قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع: 

فَأَبْلِغْ   سَبْعا  مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ قَالَ وَ   وَ قَالَ: حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ   وَ قَالَ: سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ  وَ قَالَ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ 

 الْأَمْثَالِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا مَوَدَّتِنَا وَ يَعْلَمُ فَضْلَ عِلْمِنَا وَ مَا نَضْرِبُ مِنَ حَدِيثِي أَصْحَابَكَ لَعَلَّ اللَّهَ يَكُونُ قَدْ جَعَلَ فِیهِمْ نَجِیبا  إِذَا هُوَ سَمِعَ حَدِيثَنَا نَفَرَ  قَلْبُهُ إِلَى

لَئِنْ عَرَفْتَ أَوَّلَهُنَّ اطْلُبْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ وَ اللَّهِ لَئِنْ عَرَفْتَ آخِرَ السَّبْعَةِ لَقَدْ عَرَفْتَ أَوَّلَهُنَّ وَ »الْعَالِمُونَ بِفَضْلِنَا قَالَ السَّائِلُ: بَیِّنْهَا فِي أَيِّ لَیْلَةٍ أَقْصِدُهَا؟ قَالَ: 

 «لَقَدْ أَصَبْتَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ

 السَّابِعِ وَ مَعْرِفَةُ  مَضَانَ فَاطْلُبْهَا فِي أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ لَیْلَةُفَأَمَّا إِذَا أَبَیْتَ وَ أَبَى َعلَیْكَ أَنْ تَفَْهمَ فَانْظُرْ فَإِذَا مَضَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَ.  2

دَ كُلِّ يَهْلِكُ عِنْ  الْأَبْوَابُ الَّتِي قَالَ تَعَالَى لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ   مْ وَ هُمُالسَّبْعَةِ فَإِنَّ مَنْ فَازَ بِالسَّبْعَةِ كَمَّلَ الدِّينَ كُلَّهُ وَ هُنَّ الرَّحْمَةُ لِلْعِبَادِ وَ الْعَذَابُ عَلَیْهِ

 «.بَابٍ جُزْءٌ وَ عِنْدَ الْوَلَايَةِ كُلُّ بَابٍ
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فراموش کردن آنچه »اند، دو احتمال مهم مطرح است؛ که بر اساس هر احتمال، مراد از اینكه منظور از این افراد چه کسانی

 شود:متفاوت می« از پيش فرستادند

، الف. کافرانی که هيچگاه ایمان نياوردند؛ آنگاه مراد از آنچه از پيش فرستادند، همين اقدامشان در اعراض از حق )الميزان

خواهد (. در واقع می739، ص6البيان، ج( و یا گناهانی بوده که آنها را سزاوار عذاب و عقوبت می کند )مجمع333، ص13ج

هشدار دهد که فرو رفتنشان در گناهان، آنان را در غفلتی فرو برده که متوجه اینكه چگونه دارند کارنامه عمل خود را رقم 

 زنند نيستند.می

(، بویژه منافقان، که 3کم در دنيا فرورفتند و عمالً از دین کناره گرفتند )حدیثا ایمان آوردند، اما کمکه ابتد ب. کسانی

(؛ آنگاه مراد از آنچه از پيش فرستادند، 3؛ منافقون/قُلُوبِهِم عَلى فَطُبِعَ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوااند )ظاهرا هنوز مسلمانند اما حقيقتا کافر شده

تواند اشاره به کارهاي خوب آنان در زمانی که ایمان آورده بودند باشد؛ بدین معنا يه مورد فوق باشد؛ و هم میتواند شبهم می

 اي را که قبال داشتند فراموش کردند.کم اعراض کردند و آن رویهکه آنان زمانی اهل حق و حقيقت بودند؛ اما کم

 

 «یَداهُ  قَدَّمَتْ ما نَسِیَ وَ عَنْها فَأَعْرَضَ هِرَبِّ بِآیاتِ ذُکِّرَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ( »2

هاي خدا را ترین ظلم آن است که کسی آیات و نشانههاي دیگران نيست؛ بلكه ظلمظلم فقط تجاوز به حقوق و آزادي

ما چر اینها ظلم متوجه شود، اما از آن اعراض کند و هرچه را از پيش فرستاده )اعمال ]بدي[ را که انجام داده( فراموش کند. ا

 اند؟و بلكه بدترین ظلم

نمایاند  اعراض از آنها و فراموشی کارهاي خود، در هایی است که راه سعادت را به انسان میالف. آیات خدا، نشانه

کند که با کنار حقيقت، فراموشی حقيقتِ خویش است؛ به تعبير دیگر، بدترین ظلم، ظلمی است که شخص در حق خود می

 (3کند. )تدبرحاصل میخدا از زندگی خود، عمال زندگی خود را پوج و بیگذاشتن 

 ىهمه کليد و روح تيرگى سبب آن، از غفلت برعكس و است عذرخواهى و توبه ساززمينه بد، عملكرد یادب. 

 (191ص ،7ج نور، تفسير. )هاستبدبختى

 ج. ...

 

 «أَبَداً إِذاً یَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ إِنْ وَ وَقْراً آذانِهِمْ فی وَ یَفْقَهُوهُ أَنْ أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ عَلى َجعَلْنا إِنَّا ... مِمَّنْ  أَظْلَمُ مَنْ وَ( »3

 القاعده مجازاتش بدترین مجارات خواهد بود.ترینِ اشخاص باشد، علیاگر کسی ظالم

 پس،

فهم حقيقت و گوش شنواي حقيقت را از او بگيرند، به طوري که هرچه او بدترین مجازات یك انسان این است که راه 

 را به هدایت دعوت کنند با این حال و روزي که پيدا کرده هرگز هدایت نشود. اما چرا این بدترین مجازات است؟
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ی آفریده است؛ اما بالفعل کمترین دارایی را به او اللهاللهی و براي رسيدن به مقام خليفةخداوند انسان را با ظرفيت خليفة

گذارد و اگر تا مدتها ترین موجوداتی است که به دنيا پا میداده است؛ چنانكه انسان به لحاظ جهازات غریزي جزء ضعيف

براي او مهيا ساخته  را دارد، این امكان را« کمترین فعليت»تواند زنده بماند. در واقع، همين که تحت سرپرستی قرار نگيرد، نمی

 )بيشترین ميزان بالقوه بودن( را در او قرار دهند.« بيشترین ظرفيت»که 

اما صِرف برخورداري از این ظرفيت بسيار عظيم، بتنهایی کافی یست، بلكه باید این ظرفيت را به نحو صحيح شكوفا کند؛ 

 (.1این مسير را بيابد و بپيماید )جلسه قبل، تدبریعنی خداوندبه او اختيار داده،و او باید با تشخيص و ترجيح خودش 

پس، کسی که در وضعيتی قرار گيرد که دیگر راه هدایت )یعنی امكان تشخيص و ترجيح مسير درست( بر او بسته شود، 

عمال در کمترین فعليت و کمترین دارایی ممكن خواهد بود و همه ظرفيت عظيمش به هدر خواهد رفت؛ و براي چنين 

اند، هيچ مجازاتی باالتر از این نيست که همه آن که همه ارزشش به امكانات و ظرفيت عظيمی است که به او دادهموجودي 

 ظرفيت را از او بگيرند و او را در اسفل سافلين رها سازند.

 تمثیل

ك انسان بسيار آوري نيست؛ اما براي یحيوان بودن، مثال خوك و ميمون بودن براي یك خوك یا یك ميمون اصال امر رنج

(. یعنی کسی که 60؛ مائده/الْخَنازیرَ  وَ الْقِرَدَةَ مِنْهُمُ جَعَلَاش خوك یا ميمون باشد )آور است که قرار باشد ادامه زندگیرنج

 ظرفيت انسان بودن را دارد، باالتري عذاب برایش این است که امكان به فعليت یافتن این ظرفيتش را از او بگيرند.

 

 «أَبَداً  إِذاً یَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ إِنْ وَ وَقْراً  آذانِهِمْ فی وَ یَفْقَهُوهُ أَنْ أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ عَلى جَعَلْنا إِنَّا( »4

هدایت شدن در درجه اول یا نيازمند دلی است که عميقا بفهمد، و یا نيازمند گوشی است که شنوا باشد؛ کسی که این دو 

از دست بدهد، حتی اگر باالترین هدایتگري که خداوند فرستاده، یعنی خود پيامبر، نيز به دعوت کردن وي اقدام کند، باز  را

 (192ص ،7ج نور، هم هرگز هدایت نخواهد شد. )اقتباس از تفسير

 

 ( حکایت4

به نحو که هم کعبه و هم در احواالت پيامبر ص روایت شده است که ایشان پيش از هجرت، در مقابل حجر االسود، 

کردند شدند دیده نمی شدند، و خود را مخفی میایستادند و تا زمانی که از نماز فارغ میالمقدس قبله ایشان قرار گيرد میبيت

آورند حجابی و هنگامی که قرآن بخوانی بين تو و بين کسانی که به آخرت ایمان نمی»با خواندنِ این سخن خداوند متعال که 

 (45)اسراء/« ننده قرار می دهيمپوشا

 (108)نحل/«  اند که خداوند بر دلهایشان مهر زده استآنان کسانی»و این سخن خداوند که 

« اي نهادیم!هایی قرار دادیم از اینكه آن را بفهمند و در گوشهاي آنان سنگينیشان پوششبر دلهاي»و این سخن خداوند که 

 (57)کهف/
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 گردانيده گمراه دانسته را اویا پس دیدي کسی را که خدایش را هواي نفسش قرار داد و خداوند آ»و این سخن خداوند که 

 (23)جاثيه/« ؟است نهاده پرده اشدیده بر و زده مُهر دلش و او گوش بر و

 87، ص1الخرائج و الجرائح، ج

 ص مِنْ مُعْجِزَاتِه

رَى حَتَّى یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ کَانَ یَسْتَتِرُ دِ وَ یَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ وَ یَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَلَا یُأَنَّهُ ص کَانَ یُصَلِّی مُقَابِلَ الْحَجَرِ الْأَسْوَ

 أُولئِكَ الَّذِینَ طََبعَ اللَّهُ عَلى» وَ بِقَوْلِهِ  «سْتُوراًوَ إِذا قَرَأَْت الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيَْن الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَ» بِقَوْلِهِ تَعَالَى

 اللَّهُ عَلىأَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ » وَ بِقَوْلِهِ ؛ «قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً  جَعَلْنا عَلى» وَ بِقَوْلِهِ ؛ «قُلُوبِهِمْ

 1«بَصَرِهِ غِشاوَة سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى

                                                      
 . اين مطلب كه چند آيه براي در امان ماندن از دشمن قرائت شود در احاديث ديگري هم روايت شده است؛ مثال: 1

 عَلى جَعَلْنا إِنَّا يَداهُ قَدَّمَتْ ما نَسِيَ وَ عَنْها فَأَعْرَضَ رَبِّهِ  بِآياتِ ذُكِّرَ  مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ الْكَهْفِ مِنَ فَلْیَقْرَأْ عَدُوِّهِ عَنْ يَحْتَجِبَ أَنْ أَرَادَ مَنْ  وَ: ع عَلِيٍّ عَنْ

 وَ  أَبْصارِهِمْ وَ  َسمْعِهِمْ وَ قُلُوِبهِمْ عَلى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِينَ أُولئِكَ النَّحْلِ مِنَ وَ أَبَدا   إِذا   يَهَْتدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدُْعهُمْ إِنْ وَ وَقْرا  آذاِنهِمْ فِي وَ يَفْقَهُوهُ أَنْ  َأكِنَّة  قُلُوبِهِمْ

 بَعْدِ  مِنْ  يَهْدِيهِ فَمَنْ  غِشاوَة  بَصَرِهِ  عَلى جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ وَ عِلْمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ  وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ  مَنِ  فَرَأَيْتَ أَ  الْجَاثِیَةِ مِنَ  وَ الْغافِلُونَ هُمُ أُولئِكَ

 (203ص للكفعمي، المصباح) تَذَكَّرُون فَال أَ اللَّهِ

 :آمده زير صورت به 295ص الساعي، نجاح و الداعي عدة در كه هست هم روايتي

 جَعْفَرٍ  بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَنَاحٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنُ مَنْصُورُ حَدَّثَنِي قَالَ كَلْبٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكِسْرَوِيُّ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى عِمْرَانَ أَبُو حَدَّثَ

 عَنْ أَخْبِرْنِي قَالَ  نَعَمْ  قُلْتُ قَالَ الْقُرْآنَ تُفَسِّرُ  الَّذِي أَنْتَ فَقَالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَى الْكَلْبِيُّ السَّائِبُ  هِشَامٌ الْمُنْذِرِ  أَبُو دَخَلَ قَالَ  أَبِیهِ  عَنْ ع الرِّضَا عَنِ  الْجَعْفَرِيِّ

 اللَّهِ  رَسُولُ قَرَأَهُ إِذَا كَانَ الَّذِي الْقُرْآنُ ذَلِكَ مَا مَسْتُورا  حِجابا  -بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ ال الَّذِينَ بَیْنَ وَ بَیْنَكَ جَعَلْنا الْقُرْآنَ قَرَأْتَ إِذا وَ -ص لِنَبِیِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ

 فِي آيَةٌ وَ الْكَهْفِ فِي آيَةٌ ع قَالَ تُعَلِّمُنِیهِنَّ وَ عَلَيَّ تُنْعِمَ أَنْ رَأَيْتَ إِنْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا قُلْتُ -الْقُرْآنَ تُفَسِّرُ إِنَّكَ قُلْتَ فَكَیْفَ قَالَ أَدْرِي لَا قُلْتُ عَنْهُمْ حُجِبَ ص

 بَعْدِ  مِنْ يَهْدِيهِ فَمَنْ  -غِشاوَة  بَصَرِهِ عَلى جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ وَ عِلْمٍ عَلى اللَّهُ  أَضَلَّهُ  وَ هَواهُ إِلهَهُ  اتَّخَذَ مَنِ  فَرَأَيْتَ أَ هِيَ وَ الْجَاثِیَةِ  فِي آيَةٌ  وَ النَّحْلِ

 رَبِّهِ  بِآياتِ ُذكِّرَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ  الْكَهْفِ فِي وَ الْغافِلُونَ هُمُ ُأولئِكَ وَ أَْبصارِهِمْ وَ َسمْعِهِمْ وَ قُلُوِبهِمْ عَلى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِينَ أُولئِكَ النَّحْلِ فِي وَ  تَذَكَّرُونَ فَال أَ اللَّهِ

 الكسروي قال -.أَبَدا  إِذا  يَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ ِإنْ وَ وَقْرا  آذانِهِمْ فِي وَ يَفْقَُهوهُ أَنْ أَكِنَّة  ُقلُوبِهِمْ عَلى جَعَلْنا إِنَّا يَداهُ قَدَّمَتْ ما نَسِيَ وَ عَنْها فَأَعْرَضَ

 يروني فال مراصدهم على و محالهم على أمر فجعلت قال آيات الثالث ذكر ثم سنة عشرين فیهم فمكث -أسرته الديلم كانت همدان أهل من رجال فعلمتها

 على فقطع سفن سبع معهم خرج و بغداد إلى الكوفة من سفینة في خرجوا قوما علمتها و المنذر أبو قال اإلسالم أرض إلى خرجت حتى شیئا يقولون ال و

 .ع الخضر هو القرآن من هي ما اآليات هذه عن المسئول الرجل أن أيضا روي و اآليات هذه فیها قرء التي سفینة سلمت و ستة

 :است نبوده ع معصوم امام كلمات آن گوينده كه شده حكايت صورت بدين 117ص األزمان، و األسفار أخطار من األمان در اما

 قال السائب بن محمد أبیه عن هشام حدث و لفظه هذا ما الكلبي السائب بن محمد ترجمة في للحموي البلدان معجم من السابع المجلد في رأيت و

 بَیْنَكَ  جَعَلْنا الْقُرْآنَ قَرَأْتَ إِذا وَ جل و عز اهلل قول عن فأخبرني قال نعم قلت القرآن مفسر قال نعم قلت الكلبي أنت فقال رجل إلي فوثب بالحیرة يوما كنت

 قال أدري ال قلت قال. اإلنس و الجن من عدوه عن حجب قرأه إذا ص اهلل رسول كان الذي القرآن ذلك ما  مَسْتُورا  حِجابا  بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ ال الَّذِينَ بَیْنَ وَ

 فَرَأَيْتَ أَ تعالى قوله فقال كثیرة السور هذه في اآليات قلت النحل في آية و الجاثیة من آية و الكهف من آية قال أخبرني قلت. تعلمه ال أنت و القرآن فتفسر

 مَنْ وَ جل و عز قوله و  تَذَكَّرُونَ فَال أَ اللَّهِ بَعْدِ مِنْ َيهْدِيهِ فَمَنْ غِشاوَة  َبصَرِهِ عَلى جََعلَ وَ قَلْبِهِ وَ  سَمْعِهِ َعلى خَتَمَ وَ عِلْمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ

 إِذا  يَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ إِنْ وَ وَقْرا  آذانِهِمْ فِي وَ يَفْقَهُوهُ أَنْ أَكِنَّة  قُلُوبِهِمْ عَلى جَعَلْنا إِنَّا يَداهُ قَدَّمَتْ  ما نَسِيَ وَ عَنْها فَأَعْرَضَ رَبِّهِ  بِآياتِ ذُكِّرَ مِمَّنْ أَظْلَمُ
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 توجه: توقف چند روزه

اي در بارگذاري مطالب سازي این مطالب قطع نشد، اما توقف چندروزهدر پی مسدود شدن چند روزه تلگرام، اگرچه آماده

بارگذاري  644رسان سروش بارگذاري شد و از جلسه در کانالی با همين نام در پيام ها رخ داد و از این پس مطالبدر کانال

 نيز ادامه یافت.« تلگرام»مطالب در 

 باشد.ها در سایت در ادامه تاریخ قبلی میاز آنجا که بارگذاري در سایت قطع نشد، تاریخ بارگذاري

 

  

 مِنْ يَجِدُوا لَنْ مَوْعِدٌ لَهُمْ بَلْ الْعَذابَ لَهُمُ لَعَجَّلَ كَسَبُوا بِما يُؤاخِذُهُمْ لَوْ الرَّحْمَةِ ذُو الْغَفُورُ رَبُّكَ وَ 58( آيه18( سوره كهف )639

 20/10/1396 مَوْئِال  دُونِهِ

 ترجمه

اند مؤاخذه [ آنان را به آنچه به دست آوردهخواستیآمرزنده و صاحب رحمت؛ اگر ]به فرض م اريو پروردگار توست بس

 .ابندين ی[ او راه نجاترياست که هرگز از ]غ یگاهبلكه آنان را وعده کرد؛یم ليدر عذاب تعج شانیحتما براکند، 

 نکات ترجمه

 «ال غَفُورُ»

« عفو»با « مغفرت»است؛ و در تفاوت « محو کردن اثر شیء»ویا « پوشاندن»در اصل در معناي « غفر»قبال بيان شد که ماده 

عفو کردن و طلب »هاي عادي هم شود، و لذا در مورد انساناز مذمت و عذاب کردن منصرف می گفته شده که در عفو، شخص

اي ساقط کردن برد و در واقع، نحوهپوشاند و آبروي او را نمیشود؛ اما در مغفرت، گناه شخص را میبه کار برده می« عفو

فقط در مورد خداوند به « استغفار»و « مغفرت»مچون عذاب است که نوعی پاداش دادن را در دل خود دارد، و لذا کلماتی ه

 .رودکار می

   .nisa-http://yekaye.ir/an-004-183/099جلسه 

 ذو + رحمة=  «ذُو الرَّح مَةِ»

                                                      
 مجلس إلى فصرت األرض ابتلعته فكأنما أره فلم التفت ثم.  الْغافِلُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ أَبْصارِهِمْ وَ  سَمْعِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِينَ  أُولئِكَ تعالى قوله و  أَبَدا 

 ست سفائن معي خرجت و بغداد أريد الكوفة من خرجت لي فقال مجلسي حضر ممن رجل إلي صار مدة بعد كان فلما. الحديث بهذا فتحدثت مجالسي من

 قال و علي فسلم كثیرة سنین بعد رجل أتاني و  ضربانه الدهر ضرب و قال. الست قطع و فنجوت سفینتي في اآليات هذه فقرأت السابعة سفینتي كانت و

 فخرجت فقرأتها اآليات فذكرت سنین عشر فیهم فكنت فأسرت الديلم غزوت قال العرب من رجل أنت و ذلك يكون كیف قلت قال موالك و عتیقك أنا

 .موالك و عتیقك فأنا اإلسالم بالد إلى صرت حتى منهم أحد لي عرض فما غیرهم و السجانین من بنا الموكلة على مررت و قیودي في أرسف

http://yekaye.ir/an-nisa-004-099/
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« رقت قلبی که توام با احسان کردن باشد»اصل این ماده را به معناي قبال بيان شد که است که « رحم»از ماده « رحمة»

 باشد دانسته اند که در مورد خداوند تنها به معناي احسان می

 http://yekaye.ir/yunus-010-058/ 89جلسه

 «رَبُّكَ ال غَفُورُ ذُو الرَّح مَةِ»

بر روي خبر آمده داللت بر حصر « ال»خبر اول و دوم آن است. از آنجچا که  «ذُو الرَّحْمَةِ» و« الْغَفُورُ »بتداست و م« رَبُّكَ»

 کند.یا تاکيد شدید می

 «مَو عِد »

ماده، در زبان فارسی نيز رایج است. از این « قرار گذاشتن»به معنی « وعده»است؛ و « وعد»از ماده « مَوْعِد»قبال بيان شد که 

را در مورد هرگونه قرار )چه قرار خوب « وعد»برند؛ اما به کار می« وعده تهدیدآميز و ناخوشایند»را فقط در مورد « وعيد»کلمه 

، هم (17فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ؛ هود/ ، هم به معناي اسم مكان )مكان وعده، محل مالقات( )مثال:«موعد»برند. کلمه و چه بد( به کار می

 (آید، و گاه به معناي مصدر )وعده، دیدارمی( 81اي اسم زمان )زمان وعده، قرار مالقات( )مثال: إِنَّ َموْعِدَهُمُ الصُّبْح؛ هود/به معن

 .رودهم به کار می

 hegr-http://yekaye.ir/al-15-43/ 282جلسه 

 «مَو ئاِلً»

داللت بر پناه بردن دارد، اما « وأل»اند. همگان اتفاق نظر دارند که ماده دانسته« وأل»را « موئل»یشه کلمه اغلب اهل لغت ر

معجم مقایيس اللغة، اند )اي در بر دارد؛ برخی آن معناي اضافه را تجمع )در یكجا جمع شدن( دانستهاینكه چه معناي اضافه

 (10، ص13التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، ج)« ننجات و خالصی یافت»( و برخی آن را 79، ص6ج

قلمداد کرده )= موضعی که شخص « أول»در ميان اهل لغت، تنها راغب اصفهانی است که این کلمه را اسم مكان از ماده 

 (99مفردات ألفاظ القرآن، صمعرفی نموده است. )« تأویل»ریشه با کلمه گردد( و همکند و برمیبدان رجوع می

 ظاهرا تنها همين یكبار در قرآن کریم به کار رفته است.« وأل» ماده

 اختالف قرائت

« الً مَوْ»)قرائت زهري( و « مَوِّالً »»مشهورترین قرائت این واژه است، اما در ميان قرائات غيرمشهور به صورت « موئال»کلمه 

 1(195، ص7البحر المحيط، ج)ابوجعفر از حلوانی( نيز قرائت شده است. )

                                                      
غیر همز و ال ياء. و قرأ  و قرأ الزهري مواّل بتشديد الواو من غیر همز و ال ياء. و قرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه موال بكسر الواو خفیفة من.  1

 الجمهور بسكون الواو و همزة بعدها مكسورة

http://yekaye.ir/yunus-010-058/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-43/
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 توجه

وَ ؛ وَ مَنْ یُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدیثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُون فَذَرْنی»به مناسبت بحث از آیات  510و  509در جلسه 

آیه حاضر  ( احادیث و نكاتی درباره سنت امالء و استدراج گذشت که بسياري از آنها به45-44؛ )قلم/»لَهُمْ إِنَّ کَيْدي مَتين أُمْلی

 کنيم.باشد و از این رو از تكرار آنها خودداري مینيز مرتبط می

 حدیث

( روایت شده که رسول اهلل فرمودند: به کسی که جانم در دست اوست سوگند، هيچكس نيست که ]صرفاً[ با عمل 1

اقص است که اگر خدا بخواهد خودش به بهشت برود! ]یعنی در مقابل وظایفی که افراد بر دوش دارند بقدري عملشان کم و ن

 به عدل رفتار کند هيچكس بهشتی نخواهد شد[

 گفتند: حتی شما یا رسول اهلل!؟

 فرمودند: و حتی من! مگر اینكه خداوند با رحمت و فضلی از جانب خودش مرا دربرگيرد.

 435، ص4مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج

أَنَا إِلَّا  فْسِی بِيَدِهِ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَ لَا أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لَاأَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: وَ الَّذِي نَروي 

 1.هُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍأَنْ یَتَغَمَّدَنِیَ اللَّ 

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 ر نعمتهایی که خدا به او داده فریب خورده و دچار غرور شده! بسيار کسانی که به خاطچه

و چه بسيار کسانی که به خاطر اینكه خدا بر او پوشانده به استدراج مبتال گردیده ]سنت استدراج آن است که خداوند به 

 کم جهنم را براي خود قطعی کند[ شخصی نعمت دهد و او را به حال خود رها کند تا او کم

 ار کسانی که با مدح و ثنایی که از مردم شنيده دچار خودشيفتگی شده و به فتنه افتاده است!و چه بسي

 452، ص2الكافی، ج

 بْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِی عَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ

 تُونٍ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ.کَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِمَا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِسَتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ کَمْ مِنْ مَفْ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

 کند[ که گویی آمرزیده است!گناهان را[ پوشانده است ]و افشا نمیهشدار! هشدار! به خدا سوگند که چنان ]

 30البالغه، حكمتنهج

 .وَ قَالَ ع الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى کَأَنَّهُ قَدْ غَفَر

                                                      
 .صَوْتَهُ بِهَا طَوَّلَ وَ رَأْسِهِ فَوْقِ عَلَى يَدَهُ وَضَعَ وَ.  1
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 تدبر

 «لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًاوَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یُؤاخِذُهُمْ بِما کَسَبُوا لَعَجَّلَ ( »1

 اند که جمله سوم قاضی و حَكَم بين آنها شده است:در این آیه، دو جمله اول، همانند دو نفر متخاصم

 ها را از او دانستن تاکيد شده؛ در جمله اول بر بسيار آمرزنده بودن خداوند و همه رحمت

 اند که هرچه زودتر عذاب شوند؛ اند شایسته اینمله دوم اینكه کسانی که کفر ورزیدند به خاطر آنچه انجام دادهدر ج

شود که فعال آنان عذاب شود: غفاریت و رحمت گسترده خدا موجب میو آنگاه در جمله سوم، حالت بينابين اتخاذ می

، 13رسد که دیگر، پناهگاه و راه نجاتی از آن نيابند. )الميزان، جگاهی میوعدهنشوند و باز به آنان مهلت داده شود، اما نهایتا 

 (334ص

 

 ...«وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یُؤاخِذُهُمْ بِما کَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ ( »2

اوند با توجه به غفاریت و رحمتش عذاب آنها فرماید که خداند و میبا اینكه بحث درباره کافرانی است که سزاوار عذاب

 چنين است؟« پروردگار آنان»غفور و ... است؛ و نفرمود « پروردگار تو»اندازد، چرا فرمود را به تاخير می

خاطر ایشان باشد، یعنی در آیات قبل از ایمان نياوردن آنان  نوعی تساليتواند از باب مالطفت با پيامبر و بهالف. می

کند که بدان پروردگار تو چنين است، و از چنين پروردگاري جز این اندازه صبر ت؛ در اینجا به پيامبر خطاب میسخن گف

 انتظار نداشته باش.

شود که عذاب بالفاصله بر آنان وارد شود، مربوط به همان دهد که این غفران و مغفرتی که مانع میبسا نشان میب. چه

اللهی انسان است؛ به تعبير انسان از آنجا سرچشمه گرفته، یعنی مربوط به ربوبيت مرتبه خليفةمقامی است که ربوبيت برترین 

 دهد.اللهی بدهد، به آنان این اندازه مهلت میدیگر، چون خدا در مقام آن است که به انسان فرصت خليفة

پيامبر ص است که همان مقام خاص  رسد با واسطهخواهد نشان دهد که اگر مغفرت و رحمتی هم به آنان میج. شاید می

تعبير شده است. )به تعبير دیگر، به نحوي اشاره به مقام واسطه فيض « مقام محمود»شفاعت ایشان است که در قرآن کریم 

 بودن وي باشد(

 د. ...

 

 «وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ( »4

آورد، نه رحمن و « ذو رحمت»و چرا تعبير « رحمت بودن داراي»چرا اول به غفور بودن خداوند اشاره شد و بعد به 

 رحيم و مانند آن؟

البيان، دهد )مجمعهایی که اضافه بر آنان میالف. غفور بودن ناظر است به بخشش گناهان، و رحمت ناظر است به نعمت

 (739، ص6ج
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داللت بر محو « غفران»گيرد؛ کلمه  سازي است براي اینكه مشمول رحمت قرارخداوند به منزله زمينه« غفور بودن»ب. 

اگر مانعی  –شود؛ آنگاه رحمتی که شده برداشته میکردن گناه دارد، گویی با صفت مغفرت، موانعی که مانع شمول رحمت می

جنس « ال»آن، که « الِ»هر چيزي را دربرمی گيرد، شامل حال آنان شود؛ و ذو الرحمة )بویژه با توجه به  -پيش رویش نباشد 

شود؛ و لذا توسعه معنایی بيشتري دارد کند و همه رحمتهاي رحمانی و رحيمی را شامل میست( داللت بر مطلقِ رحمت میا

، 13از رحمان، که تاکيدش بر کثرت رحمت است؛ و نيز از رحيم، که تاکيدش بر ثبات و دوام رحمت است. )الميزان، ج

 (334ص

 توبه کند و رحمت ناظر به کسی است که حتی توبه نكرده باشد. ج. گفته شده غفور بودن ناظر به کسی است که

 (739، ص6البيان، ج)مجمع

دهد کند و رحمت داشتن ناظر به این است که مهلت مید. غفور بودن ناظر به این است که بالفاصله آنان را مواخذه نمی

 (.739، ص6البيان، جتا توبه کنند )مجمع

را ندارد که  که همه رحمت در اختيار خداست و هيچكس اختيار هيچ رحمتی ه. صاحب رحمت بودن بدین معناست

(؛ پس اگر قرار است رحمتی به آنها برسد تنها و تنها از 10، ص13التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، جشامل حال آنان کند )

 جانب خدا می تواند باشد.

 و. ...

 

 «ونِهِ مَوْئِلًابَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُ( »5

از آن ملجأ و پناهگاه »اند اند و گفتهبرگردانده« العذاب»یا « گاهموعد: وعده»را به « من دونه»در « ه»اغلب مترجمان ضمير 

اگرچه هر «. یابندغير از خدا پناهی نمی»اند برگردانده و گفته« خدا»و معدودي از مترجمان ضمير را به « یابندو گریزگاهی نمی

بار  37رسد معناي دوم از این جهت ترجيح داشته باشد که در قرآن کریم جمعا تواند مد نظر باشد، اما به نظر میمعنا می دو

که در  –بوده است؛ و با سياق آیه « خداوند»بار دیگر آن همگی بوضوح، مرجع ضميرشان  36آمده است که « من دونه»تعبير 

نيز این معنا بيشتر سازگار است، به عالوه که در ارجاع ضمير به  –از آن خداست مقام این است که همه غفرانيت و رحمت 

 گيرد.گویی مورد مالحظه قرار نمی« دون»عمال عبارت « گاه یا عذابوعده»

 

 «بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا( »6

رسند که هيچ راه نجاتی از آن نخواهند به زمان و موقعيتی میممكن است خداوند به بدکاران مهلت دهد، اما همه آنها 

 یافت.

 ثمره اجتماعی

هایی که کرد از دنيا رغم همه ظلمانتظار نداشته باشيم که بدکاران در دنيا حتما به جزاي عملشان برسند؛ و اگر ظالمی علی

 «!نخواهد شداز دست خدا در رفته است و عدالت برقرار »رفت و عذاب نشد، گمان نكنيم 
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 12/10/1396 مَوْعِداً لِمَهْلِكِهِمْ جَعَلْنا وَ ظَلَمُوا لَمَّا أَهْلَكْناهُمْ الْقُرى تِلْكَ وَ 59( آيه18( سوره كهف )640

 ترجمه

 گاهی گذاشتيم.ها را هالکشان کردیم چون ظلم کردند و براي هالکتشان وعدهو آن جامعه

 ای و نحوینکات ترجمه

 «ال قُرى»

 و شدن جمع بر داللت ماده این است و( «قرو»: یا و) «قري» مادهاز « قریه» است، و قبال بيان شد که «قَرْیَة»جمعِ « قُري»

 سرزمينی معناي به همدر قرآن کریم  و ؛شوندمی جمع آن در مردم که اندگفته «قریه» جهت این از هم را «قریه» و دارد اجتماع

 اندشده جمع جایی در که است مردمی خود معناي به هم( 109/یوسف ،2/58بقره) رفته کار به شوند،می جمع آن در مردم که

 «مدینه» و «بلد» با «قریه» تفاوت در و( 59/قصص) است بوده نظر مد معنا دو هر آیه یك در گاه بساچه و( 8/طالق ،4/اعراف)

 مد شدن جمع و اجتماع «قریه» مفهوم در خير؛ یا باشد شده آباد خواه است، سرزمين از معينی قطعه معناي به «بلد» اندگفته

 . است نظر مورد بيشتر تدبير و نظم و کردن برپا «مدینه» مفهوم در و مردم؛ خود یا باشد سرزمين مورد در خواه است، نظر

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-002-259 172جلسه

 باشد.« جامعه»با این توضيحات شاید بهترین معادل این کلمه در اصطالحات زبان فارسی امروزین کلمه 

اند که در این زمينه دانسته و برخی بين اینها تفاوت گذاشته «قري» ماده با معادل تقریبا را هم )خواندن( «قرأ» برخی ماده

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-1توضيح داده شد:   350در جلسه 

 «مَه لِك» «أَه لَک نا»

( و دیگران 62ص ،6ج اللغة، المقایيس معجماند )دانسته« شكستن و سقوط کردن»را به معناي « هلك»برخی اصل ماده 

اند که منظور از سقوط در اینجا، ساقط شدن از زندگی است، با این مالحظه که زندگی هر چيزي به اقتضاي توضيح داده

 (271ص ،11ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقخودش است )

اند که هالکت اعم اي تذکر دادهکلمه باشد، هرچند عدهشاید تعبير نابودي )إعدام، معدوم شدن( نزدیكترین واژه به این 

افتد و دیگر لذت و شود و یا حواس از کار میاز نابودي )معدوم شدن( است، چرا که مثال در جایی که ساختمانی ویران می

 (981ص اللغة، فی رود در حالی که هنوز نابود نشده است )الفروقرسد تعبير هالکت به کار مینفعی به شخص نمی

 اند که هالکت در چهار مورد کاربرد دارد:( توضيح داده844ص القرآن، ألفاظ برخی  )مفردات

 (29/)حاقة« سُلْطانِيَهْ  عَنِّی هَلَكَ». چيزي را از دست بدهی در حالی که هنوز نزد دیگري موجود باشد مانند 1

                                                      
 فهو االيجاد نقیض االعدام و المنفعة، و اللذة معه يصل أن يجوز ما و الحاسة إبطال و البنیة بنقض يكون قد ألنه االعدام من أعم االهالك أن.  1

 .إعداما إهالك كل لیس و اهالك اعدام فكل أخص

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-259/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-259/
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-259/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-1/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-1/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-1/
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 (205/)بقرة «النَّسْلَ وَ الْحَرْثَ یُهْلِكَ وَ»مانند چيزي در معرض استحاله و فساد قرار بگيرد و کم کم از بين برود 2

 1(24/)جاثية« الدَّهْرُ  إِلَّا یُهْلِكُنا ما وَ » و[ ( 176/)نساء« هَلَكَ امْرُؤٌ إِنِ». مردن و مرگ؛ مانند 3

 «وَجْهَهُ  إِلَّا هالِكٌ ءٍشَیْ کُلُّ»شود( مانند: از آن یاد می« فناء». بطالن چيزي از عالم و نابودي کامل وي )که گاه با تعبير 4

( و فقر و امور بشدت 4/أعراف؛ أَهْلَكْناها قَرْیَةٍ مِنْ کَمْ وَ( و ظاهرا به این لحاظ است که این کلمه در مورد عذاب )88/)قصص

 رود.ترسناك به کار می

 القرآن، ألفاظ مفردات) (95/التَّهْلُكَةِ؛ بقرة لَىإِ بِأَیْدِیكُمْ تُلْقُوا شود )الآن چيزي است که به هالکت منجر می« تَهْلُكَةُ»

 (844ص

 (، 42؛ انفال/بَيِّنَةٍ عَنْ هَلَكَ  مَنْ لِيَهْلِكَ) 2دانندرا عموماً فعل الزم می« هلك»فعل 

 بر این اساس، 

 (؛85؛ یوسف/الْهالِكينَ مِنَ تَكُونَ) شودبه معنی کسی است که هالك می« هالك»

 (، پس173؛ اعراف/الْمُبْطِلُونَ  فَعَلَ بِما فَتُهْلِكُنا أَشود )افعال برود متعدي میاما وقتی به باب 

؛ شَدیداً  عَذاباً مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُهْلِكُهُمْ اللَّهُ  قَوْماً؛ 31عنكبوت/ ؛اْلقَرْیَةِ هذِهِ  أَهْلِ مُهْلِكُوا إِنَّا)« هالك کننده»به معناي « كمُهْلِ»

 ( و164اعراف/

 (  است. 48؛ مومنون/الْمُهْلَكينَ مِنَ فَكانُوا)« هالك شونده»به معناي « مُهْلَك»

)هالکت، « مصدر»اي از ثالثی مجرد، به معناي همواره اسم مفعول باب افعال نيست، بلكه گاه به صورت صيغه« مُهْلَك»البته 

 «مَهلَك» و است؛( = هالك، هالکت) مصدر «مَهْلِك»رود؛ در مقابل )زمان هالکت( هم به کار می« اسم زمان»هالك شدن( یا 

 (196ص ،7ج المحيط، البحر ؛ 738ص ،6ج البيان، مجمع) .تواند اسم مكان باشد[]که می زمان اسم

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 68و مشتقات آن « هلك»ماده  

 اختالف قرائت

؛ در 3«مُهْلَك»( به صورت 49)نمل/« هأَهْلِ كَمهْل شَهِدْنا ما»در آیه  ها )هم در اینجا و همدر اغلب قرائت« مهلك»کلمه 

که طبق  4قرائت شده است.« مَهْلَك»؛ و در روایت ابوبكر ]= ابن عياش[ از عاصم «مَهْلِك»روایت حفص از عاصم به صورت 

                                                      
 مِنْ  يُوسُفُ جاءَكُمْ لَقَدْ وَ» آيه از غیر دارد، مذمت بار شودمي استفاده هالك تعبیر از مرگ براي هرجا كريم قرآن در است معتقد اصفهاني راغب.  1

 .اندداده توضیح نكاتي هم مورد اين براي و( 34/غافر) «رَسُول ا بَعْدِهِ مِنْ اللَّهُ يَبْعَثَ لَنْ قُلْتُمْ هَلَكَ إِذا حَتَّى بِهِ جاءَكُمْ مِمَّا شَكٍّ فِي زِلْتُمْ  فَما بِالْبَیِّناتِ قَبْلُ
 ،10ج العرب، لسان) رودمي كار به «أَهْلَكتني» معنى به «هَلَكْتَني» و رودمي كار به هم متعدي صورت به الزم فعل اين گاه عربي در هرچند.  2

 (504ص
 .اندكرده قرائت «مَهلَك» صورت به را نمل سوره اما صورت، اين به را اينجا( برجمي و اعشي)  مشهور، غیر قرائات برخي در فقط.  3
در كتابش اصال  دهد؛ اما مهم اين است كه بدانیم طبري اصال به قرائت حفص توجه نداشته و. طبري اين روايت را مطلقا به عاصم نسبت مي 4

بضم المیم و فتح الالم على  "كهمهلَلمُ "لكِهِمْ فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز و العراق:هْو اختلفت القراء في قراءة قوله لِم»مفردات حفص را نیاورده است: 
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 است؛ مصدرقرائت شود فقط  «مَهْلِك»ر تواند باشد و هم اسم زمان؛ اما اگقرائت شود هم مصدر می« مُهْلَك»توضيح فوق، اگر 

 (1962ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7381، ص6مجمع البيان، ج) زمان اسمقرائت شود فقط  «مَهلَك»اگر  و

 «ظَلَمُوا لَمَّا»

 بيانه، و القرآن إعراب؛ 224ص ،2ج الكریم، القرآن إعراب اند )مثال:دانسته«( حين»را بسياري ظرف زمان )به معناي « لمّا»

(؛ 216ص ،15ج القرآن، إعراب فی جدولرساند )الاند ظرفی است که معناي شرطيت هم می( و حداکثر اینكه گفته626ص ،5ج

حرف است و مهمترین شاهدش همين آیه است، چرا که در این آیه « لما»اما از ابوالحسن بن عصفور نقل شده که گفته که 

 (196ص ،7ج المحيط، البحرباشد )حرف تعليل می« لمّا»آمده و در این صورت، « هلكناهمأ»به عنوان علت براي « ظلموا»عبارت 

 حدیث

 تعيين فرماندهان لشكر می نوشت: ( روایت شده است اميرالمومنين ع در نامه1

خریدند؛ و آنها شان منع کردند، پس آن را اما بعد؛ همانا کسانی که قبل از شما بودند هالك شدند چرا که مردم را از حق

 را به باطل گرفتند پس بدان اقتدا کردند.

 79 نامهنهج البالغة )للصبحی صالح(، 

 و من کتاب کتبه ع لما استخلف إلى أمراء األجناد

 3.بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْه أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ

                                                      
جامع البیان ) «اإلى المصدر من هلكوا هالكا و مهلكبفتح المیم و الالم على توجیهه  "كهمهلَلمَ "توجیه ذلك إلى أنه مصدر من أهلكوا إهالكا. و قرأه عاصم:

 (176، ص15فى تفسیر القرآن، ج

 الالم و المیم بفتح بكر أبي عن يحیى و حماد قرأ و مَهْلِكَ شَهِدْنا ما النمل في كذلك و الالم كسر و المیم بفتح «لِمَهْلِكِهِمْ» عاصم عن حفص . قرأ 1

 .الالم فتح و المیم بضم مهلك و لمُهلَكهم الباقون قرأ و بالفتح هناك و بالضم هاهنا عنه البرجمي و األعشى قرأ و

 «لِمهْلكِهِمْ» قرأ من و إهالكهم لوقت أو إلهالكهم معناه فیكون وقتا يكون أن يجوز و مصدرا يكون أن يجوز المهلك فإن لمهلكهم قرأ من: الحجة

 مهمة و ":قوله بعضهم حمل هذا على و زيد هلكني يقول تمیما أن حكي قد و الهالك مثل مصدر فهو الالم و المیم بفتح قرأ من و هالكهم لوقت فالمراد

 الوجه حسن مثل الفاعل إلى مضافا هالك يكون مهلك بمعنى يكن لم إذا و به المفعول إلى مضافا هالك فیكون مهلك بمعنى هو فقال "تعرجا من هالك

 قول على و به المفعول إلى مضافا يكون هلكت عدى من قول فعلى مصدر فإنه المیم و الالم بفتح لمهلكهم أو حفص قراءة على «لِمَهْلِكِهِمْ» قوله كذلك و

 .الفاعل إلى مضافا يكون يعده لم من
 بفتحتین بكر أبي عن هارون و حفص قرأ و. زمانا يكون أن و المفعول إلى مضافا مصدرا يكون أن احتمل و الالم، فتح و المیم بضم الجمهور قرأ و.  2

 يكون تعديته فعلى متعديا و الزما يكون هلك: قیل و. للفاعل مضاف هو و يهلك هلك مصدر الالم كسر و المیم بفتح حفص قرأ و. الهالك زمان هو و

 هالكا أن إلى النحويین بعض ذهب قد بل البیت، هذا في عليّ أبو قاله ما يتعین ال و «تعرجا من هالك مهمه و»: ذلك في عليّ أبو أنشد و للمفعول، مضافا

 مهمه ضمیر هالك في أضمر ثم فاعل فمن. تعرجا من هالك أصله المشبهة الصفة باب من أنه و الزم فیه
علت هالكت آنان چنین معرفي شده  389ص ،8ج الكافي،رواياتي كه درباره علل هالكت گذشتگان آمده متعدد است. مثال در روايتي ديگر در  33

 است:
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اي از قاضيان کوفه خدمت امام سجاد ع رسيد و درباره تفسير این آیه سوال ( از ابوحمزه ثمالی روایت شده است: قاضی2

 رقراهایی آشكار ]پيوسته و نزدیك به هم[ قریه بودیم نهاده برکت آنها در که هاییقریه ميان و آنان ميان و»فرماید کرد که می

« بگردید خاطرآسوده شبها و روزها ایمن و ها،[ راه] این در. بودیم داشته مقرر اندازه، به را، مسافت آنها ميان در و بودیم، داده

 (18)سبأ/

 حضرت فرمود: مردم منطقه شما در این باره چه می گویند؟

 گویند منظور مكه است.گفت: می

 دزدي شود؟!اي در جایی بيش از مكه فرمود: آیا دیده

 گفت: پس چيست؟

 فرمود: منظور مردان ]خاصی[ است.

 گفت: در کجاي کتاب خدا چنين است؟

 پيامبرانش و خود پروردگار فرمان از که ییهاقریه بسيار چه و»اي این سخن خداوند عز و جل را فرمود: آیا نشنيده

اي بپرس که در آن بودیم و از و از آن قریه»( و نيز 59)کهف/« ها را هالکشان کردیمآن قریه»( و نيز 8)طالق/« دسرپيچيدن

 شود یا از مردان؟ و آیاتی در این معنا تالوت فرمود.(. آیا از قریه یا کاروان سوال می82)یوسف/« آمدیمکاروانی که در آن می

 گفت: فدایت شوم. آنان کيستند؟

فرمود یعنی « بگردید خاطرآسوده شبها و روزها ایمن و»ود اي که در ادامه فرمفرمود: مایيم آنان. سپس فرمود آیا نشنيده

 خاطر از انحراف.ایمن و آسوده

 130-129، ص4مناقب آل أبی طالب، ج؛ 313، ص2اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

حُسَيْنِ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِی عَنْ وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: دَخَلَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الُْكوفَةِ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْ

لَ يالِیَ وَ أَیَّاماً آمِنِينَ قَاوَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِی بارَکْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَ -قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 قَالَ یَقُولُونَ إِنَّهَا مَكَّةُ فَقَالَ وَ هَلْ رَأَیْتَ السَّرَقَ فِی مَوْضِعٍ أَکْثَرَ مِنْهُ بِمَكَّةَ قَالَ فَمَا هُوَ؟ [بِالْعِرَاقِ]لَهُ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قِبَلَكُمْ 

وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ »للَّهِ؟ فَقَالَ أَ وَ مَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ إِنَّمَا عَنَى الرِّجَالَ قَالَ وَ أَیْنَ ذَلِكَ فِی کِتَابِ ا

أَ فَيُسْأَلُ الْقَرْیَةُ أَوِ الرِّجَالُ  «أَقْبَلْنا فِيهاوَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِی کُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِی »وَ قَالَ  «أَهْلَكْناهُمْ وَ تِلْكَ الْقُرى»وَ قَالَ  «رَبِّها وَ رُسُلِهِ

سِيرُوا فِيها »لَ أَ وَ مَا تَسْمَعُ إَِلى قَوْلِهِ أَوِ الْعِيرُ قَالَ وَ تَلَا عَلَيْهِ آیَاتٍ فِی هَذَا الْمَعْنَى قَالَ جُعِلْتُ ِفدَاكَ فَمَنْ هُمْ؟ قَالَ نَحْنُ هُمْ فَقَا

 ؟ قَالَ آمِنِينَ مِنَ الزَّیْغِ.«اً آمِنِينَلَيالِیَ وَ أَیَّام

 

                                                      
 وَ ] ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  خَطَبَ : قَالَ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ  الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ   سَعْدِ  عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 أَهْلَكَ  فَإِنَّمَا الْأَجَلُ عَلَیْكُمُ  يَطُولَنَّ لَا وَ الْأَمَلُ  يُلْهِیَنَّكُمُ فَلَا  ... بَعْدُ  أَمَّا قَالَ  ثُمَّ عَلَیْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ  فَحَمِدَ[  قَارٍ بِذِي خَطَبَ أَنَّهُ ذَكَرَ وَ الْإِسْنَادِ هَذَا بِغَیْرِ  غَیْرُهُ  رَوَاهَا

 النَّقِمَة ... . وَ الْقَارِعَةُ مَعَهُ تَحُلُّ وَ التَّوْبَةُ عَنْهُ تُرْفَعُ وَ الْمَعْذِرَةُ عَنْهُ  تُرَدُّ الَّذِي  الْمَوْعُودُ  بِهِمُ نَزَلَ حَتَّى عَنْهُمْ الْآجَالِ تَغْطِیَةُ وَ أَمَلِهِمْ أَمَدُ قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ 
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( از معصومين مناجاتی بين حضرت موسی ع و خداوند متعال روایت شده است. در فرازي از این مناجات، خداوند 3

اش فریبت ندهد و هرگز به ظلم رضایت نده و ظالم مباش، که همانا من در کمين ظالمانم زینت دنيا و شكوفایی»فرماید: می

 تا اینكه حق مظلوم را از او بستانم.

 49ص ،8ج الكافی،

 لَهُ  فَقَالَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ نَاجَاهُ ع مُوسَى إِنَّ:  قَالَ  رَفَعَهُ عِيسَى بْنِ عَلِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 ...مُوسَى یَا مُنَاجَاتِهِ فِی

  الْمَظْلُوم مِنْهُ أُدِیلَ حَتَّى  رَصِيدٌ لِلظَّالِمِ فَإِنِّی ظَالِماً تَكُنْ لَا وَ بِالظُّلْمِ  تَرْضَ لَا وَ زَهْرَتُهَا وَ الدُّنْيَا زِینَةُ تَغُرَّنَّكَ لَا

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:4

شود و گویی اند ]= به این مهلت دلخوش میگوید مرا مهلت دادهمیدهد تا جایی که او همانا خداوند به ظالم مهلت می

 (10)حاقه/«. گيردبشدت فراوان می»کاري به کار او ندارند[ سپس او را 

 135ص ،1ج الفوائد، کنز

 1.«رَابِيَةً أَخْذَةً» أَخَذَهُ أَخَذَهُ اإِذَ ثُمَّ أَهْمَلَنِی یَقُولَ  حَتَّى الظَّالِمَ یُمْهِلُ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَ

 تدبر

 «مَوْعِداً لِمَهْلِكِهِمْ جَعَلْنا وَ ظَلَمُوا لَمَّا أَهْلَكْناهُمْ الْقُرى تِلْكَ( »1

 کند.خداوند در آیه قبل، فرمود که خداوند به خاطر غفاریت و رحمتی که دارد در عذاب آنان تعجيل نمی

بسيار جوامع را به خاطر اما گمان نكنيد که این تاخير همواره تا آخرت خواهد بود؛ بلكه چهدهد که این آیه تذکر می

 ظلمی که کردند در همين دنيا هالك کردیم؛ و البته براي آنها هم موعدي قرار دادیم.

 دهد؛ اما این مهلت لزوما تا قيامت نيست؛ به تعبير دیگر، خداوند به همه ظالمان مهلتی می

گاه، نه قيامت، بلكه موقعيتی اند که در آیه قبل هم، اگر منظور کفار قریش بوده، وعدهز همين نكته نتيجه گرفتهو برخی ا

باشد. )الميزان، گاه این عذاب، آخرالزمان میمانند جنگ بدر و .. بوده است؛ و اگر منظور، مطلقِ کافران این امت است، وعده

 (335، ص13ج

 

 «ظَلَمُوا لَمَّا لَكْناهُمْأَهْ الْقُرى تِلْكَ( »2

 چون ظلم کردند عذاب شدند؛

                                                      
در حدي كه جستجو شد چنین حديثي مستند به  «الظلم مع يبقى ال و الكفر مع يبقى الملك». سخني به پیامبر منسوب  و معروف شده است كه  1

( يا مرحوم 304ص ،10ج الرسول، آل أخبار شرح في العقول مرآةپیامبر ص يا معصومین يافت نشد و بزرگان اهل حديث مثل مرحوم مجلسي )مثال در 

( وقتي اين 15ص ،3ج التأويل، أسرار و التنزيل أنواروي )( ويا حتي برخي از بزرگان اهل سنت مانند بیضا477ص ،2ج الصافي، تفسیرفیض كاشاني )در 

 اند.اند و آن را به پیامبر ص يا امام معصوم ع نسبت ندادهو يا به عنوان يك جمله حكیمانه مورد توجه قرار داده« قیل: گفته شده»اند به عنوان را نقل كرده
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 رساند، ظلم است؛پس آنچه عذاب را در همين دنيا می

ترین ظالم کسی است که به و ظلم هم تنها پایمال کردن حق دیگران نيست؛ بلكه چنانكه در دو آیه قبل گذشت، ظالم

 (57آیات خدا متذکر شود اما از آن اعراض کند )آیه

 

 «مَوْعِداً لِمَهْلِكِهِمْ جَعَلْنا وَ ظَلَمُوا لَمَّا أَهْلَكْناهُمْ الْقُرى تِلْكَ» (3

 ایم.در آیه قبل فرمود اگر مهلت بدانها دادیم، مغرور نشوند، بلكه موعدي برایشان قرار داده

 دادیم.فرماید اگر هم هالك کردیم، تعجيل نكردیم، براي هالکتشان هم موعدي قرار در این آیه می

دهد؛ نه مهلت دادنش از باب فراموشی است و نه عذاب شده است؛ و به همه مهلت میدر واقع، کار خدا کامال حساب

 کردنش به معناي این است که به آنها اصال مهلتی نداده باشد.

 

 «ظَلَمُوا لَمَّا أَهْلَكْناهُمْ الْقُرى تِلْكَ( »4

 (193ص ،7ج نور، )تفسير. است خودشان ىظالمانه عملكرد مردم، هالکت و بدبختى رمز

 

 «أَهْلَكْناهُمْ الْقُرى تِلْكَ( »5

  (193ص ،7ج نور، )تفسير. است الهى اراده تحت جوامع، و هاتمدّن زوال

 

 «مَوْعِداً لِمَهْلِكِهِمْ جَعَلْنا وَ ظَلَمُوا لَمَّا أَهْلَكْناهُمْ الْقُرى تِلْكَ( »6

 (193ص ،7ج نور، )تفسير دارند. مهلتى هم آنان نشوید، مأیوس دیدید، آسایش و رفاه در را ستمگران اگر

 

 

 13/10/1396                    59بندي آيات سوره كهف تا آيهجمع

 محور مسائل سوره در آیات ابتدایی آن

اي در جامعه کرد بر اساس ایمان بندياین سوره با تاکيد بر اهميت وحی براي زندگی انسان شروع شد و بالفاصله دسته

 -که امري موقت است  –هاي زمين را آوردن یا نياوردن: و هشداري داد به بَدان و بشارتی به خوبان، و سپس فرمود زینت

رسد همين نكات است که دائما از شان عملش بهتر است. و به نظر مییيم که کدامينبراي این قرار دادیم که انسانها را بيازما

 گيرد.زوایاي گوناگون مورد توجه قرار می
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 حکایت اصحاب کهف

سپس به حكایت اصحاب کهف پرداخت، و خالصه آن بشارت و انذارها را در داستان ایشان جمع کرد، تمام کار آنان را 

 الصه کرد و آنچه ما از ایمان آوردنِ آنان آموختيم در سه گام بسط یافت:در اینكه ایمان آوردند خ

 . کهف معين و مشخصی در این جامعه پرآشوب بيابيم؛ که آن کهف را خود خدا به ما معرفی کرده است؛1

 . اميدمان در درجه اول به رحمت ویژه خداوند باشد؛2

 مان قرار دهد.شد حقيقیمان را در مسير ر. از او بخواهيم که تمام کارهاي3

 و تمام کاري که با آنان کرد را در یك عبارت خالصه کرد: افزودن هدایت آنان؛ 

که همه چيز وابسته  -و وضعيت آنان را در فراز و فرود این خواب و بيداريِ بس طوالنی نمایان ساخت تا این مطلب را 

گذرد جان درك کنند و ببينند چگونه حتی زمانی که بر آنان می که نقطه آغاز حرکتشان بود، خودشان هم با عمق -به خداست 

اي غير از توان حتی درباره فردا هم سخنی گفت؛ و هيچ ولیهم از محاسبه آنان بيرون است و بدون تكيه بر مشيت خدا نمی

 خدا نيست و در حُكمش شریكی ندارد.

 ( 27لزوم پیروی کامل فقط از دستور خدا )آیه

پس سازنده تو دستورالعمل استفاده صحيح از خودت را برایت نوشته است؛ فرمود که  امبريبه پاز کرد و سپس پرانتزي ب

چيز و تو هم از این دستورالعمل پيروي کن، نه از هرچه با حدس و گمان و حرف این و آن به ذهنت خطور می کند؛ که هيچ

 دهد. تواند به تو پناههيچكس حتی به نحو دروغين و تصنعی هم نمی

 (31-28تذکری دوباره به زینت دنیا، این بار در مقایسه با وضعیت آخرت و هشداری به بدان و بشارتی به خوبان )آیات

اي در جامعه؛ اما این بار این بنديدوباره به موضوع اول سوره برگشت: یعنی تذکري به زینت بودن دنيا و مجددا دسته

خواهد که با کسانی باش که صبح و شام فكر و ذکرشان پروردگارشان ابتدا از پيامبر میکند که مطلب را در این قالب مطرح می

هاي دنيا؛ و کند به دو عاملی که ممكن است شخص را از این مسير بازدارد: چشم دوختن به زینتاست؛ و سپس اشاره می

هاي دنيا شدن است که انسان را با بَدان همراه دهد که جذب زینتپيروي کردن از افراد غافل و هواپرست. چنين بيانی نشان می

هایی دارند که نفس به سمت آنان دارد؛ و براي چشمانی که فریب دنيا را خورده، افراد بد جذابيتکند، و از خوبان بازمیمی

 هایی همراه است.شود و همراهی با افراد خوب با سختیمتمایل می

هاي روي زمين براي مردم را براي مردم باز کند تا این امتحانی که با زینت خواهد که یك ضابطه کلیسپس از پيامبر می

شود را بهتر و عميقتر بفهمند: بگو حق از جانب خداست، با این حال خداوند شما را داراي اختيار آفریده است و حاصل می

بكنيد به این معنا نيست که چون در « توانيدمی»توانيد کفر بورزید؛ اما اینكه هر کاري توانيد به این حق ایمان آورید و میمی

پذیرش و انكار حق، اختيار دارید در حقيقت هم هيچ تفاوتی بين پذیرش و انكار نباشد؛ چرا که ما براي کسانی که با انكار و 

گيرد آنان را فرامی اي دورتادورایم که همچون سراپردهکنند، آتشی آماده کردهکفر ورزیدن به حق، در حق خود و دیگران ستم می

رسيم! در مقابل، اگر کسی در و وقتی هم که فریادرسی بخواهند با آب جوشانی که همچون مس گداخته است به فریادشان می

مسير درست گام برداشت خيالش راحت باشد که اندکی از پاداش وي از دست نخواهد رفت: رودها از فرودستشان جاري 
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هایی تكيه زنند. )شاید بر اریكه هاي سبزي از حریر و ابریشم بر تن کنند ولباس شوند،آراسته میبندهایی از طال است، با دست

دادند خواهد اشاره کند که آنها فوق رودها هستند؛ فوق هر تغييري؛ دستانشان که با آن کار خوب انجام میبا این تعابير می

اي لطيف و دلچسب احاطه کرده که هم خود از خویش لذت میغرق در زیبایی خواهد بود؛ سراسر وجودشان را سبزي و خر

اند و در عين حال به قدرتی شود؛ و در کمال راحتی و آسودگیاي از دیدن آنها چشمش روشن میبرند و هم هر بينندهمی

 اند و بر همه چيز اشراف دارند(اند که بر همه امور مسلطدست یافته

شود؛ با این تفاوت که این بار دیگر درباره هشدار به بدان و بشارت به خوبان تكرار میدر واقع، در این فراز دوباره این 

گاهِ واقعاً خوب است، بگذارد خواهد تذکر دهد کسی که دنبال آسایش و آسایشگوید؛ بلكه میهاي زمين سخن نمیزینت

نهایت، و کسب عليت رساندن ظرفيت بیاي است براي به فبراي فرداي قيامت؛ دنيا جاي کار و تالش مدام است، عرصه

هایی که دارد، محل آسایش است، و نه در این عمر کوتاه، هاي ممكن در عالم؛ نه با این تزاحمات و درگيريباالترین جایگاه

گاه خوبی است! بهشتی که هم، دوره حضور در آن جاودان است؛ فرصتی براي آسایش هست، و نه با امكاناتی که دارد، آسایش

نوازي دارد؛ و هم امكانات راحتی و لذت، فوق هر تصوري مهياست و کامال در اختيار انسان است؛ اندازهاي دلو هم چشم

 چنين جایی است که نيكو آسایشگاهی است.

 حکایت صاحب باغی که باغش نابود شد

هاي زمين، از اینها در این زینت کند که یكیزند: حكایت دو نفر را مطرح میمَثَلِ دیگري می 44تا آیه 32سپس از آیه 

نشين وي، که عِدّه و عُدّه کمتري داشته، ضمن هم دارد؛ وصاحب باغات و امكاناتی بوده، ولی سر به طغيان و انكار معاد برمی

ز یك شبه ها را از او بگيرد؛ و خداوند آن نعمتها را اخواهد آن نعمتورزد و از خدا میمواخذه او، بر نگاه توحيدي اصرار می

 او گرفت و او را در حسرتی کامل رها کرد که نه کسی به یاریش آمد و نه امكان کمك به او وجود داشت.

 که چقدر خداوند در نعمت دادن به وي سنگ تمام گذاشته است: کنداي به گستره اموال آن فرد طغيانگر میابتدا اشاره

ها که یك سال پرمحصول است و ما پرثمر است؛ و برخالف اغلب باغدو باغی که به او داده، اوال ثمر دارد؛ ثانيا دائ

اي در قبال مهمترین دغدغه شود؛ و ثالثا خودش چشمه دارد و صاحب آن نگرانیمحصول، هيچگاه دچار نقصان نمیسال کمیك

چگونه این اموال فراوان سازي کند که صاحبان زراعت )یعنی کمبود و عدم دسترسی به آب( ندارد؛ ظاهرا براي این که مقدمه

هاي دنيوي آنها را از یاد خدا و مرگ غافل ور شدن در زینتزمينه طغيان او را مهيا کرد؛ و هشداري دهد به کسانی که غوطه

هاي دنيوي مندي بيشتري از زینتاند! و ظاهرا هشداري است به اینكه هرکه امكان بهرهکرده، که بدانند که چه اندازه در توهم

 شود و حسرتش هنگام از دست دادن آن شدیدتر.ش شود، زمينه زمين خوردنش بيشتر مینصيب

هاي جاودانی )جنات عدن( براي مومنان سخن گفت که نهرها از فرودستشان از باغ 31نكته جالب توجه اینكه در آیه

پرثمر در دنيا سخن گفت که در خالل ، نه از باغها، بلكه از دو باغ 32جاري است و همه امكانات در آن مهياست؛ اما در آیه

نظيرش برایشان جاویدان اند که آن همه باغ و امكانات بیهاي بهشتی، چنان ظرفيتی پيدا کردهآنها نهري جاري شد. صاحبان باغ

 ظرفيت بود که خداوند همان دو باغش را نابود کرد.ماند و صاحب این دو باغ چنان کممی
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غ وقتی به مال و مِكنتی رسيد و روال کسب و کارش در مدار سوددهی قرار گرفت، در هر صورت، صاحب این دو با

دید؛ مغرور شد و باب فخر فروشی را باز کرد؛ و دنيادوستی کارش را به جایی رساند که حقيقت خود را در ثروت و نفرات می

دّه ]= فرزند و خَدَم و حَشَم[ و عُدّه و عِ« هاداشتن»یعنی خود حقيقی خویش را فراموش کرد و حقيقت وجودي خویش را در 

و روح و عمل خود )که بعد از مرگ و از دست دادن همه این « هابودن»کرد، نه در ]امكانات و مال و ثروت[ جستجو می

 ها، همچنان باقی است(.دارایی

شود؛ و قيامتی برپا شود و اگر  تا ابد نابود کنم این باغدر هر صورت، او در حالی که ظالم به خویش بود، گفت گمان نمی

هاي متعارفی که هر انسانی از پيرامون خود دارد ناسازگار هم شود حتما بهترش را به من خواهند داد. این گمان با شناخت

بينی مبتال شد، که توان گفت: گناه )ظلم به خویش( نظام معرفتی وي را دچار اختالل کرد و چنان به عقده خودبزرگاست. می

کرد؛ و از طرف دیگر، انتظار داشت که اگر قيامتی هم از خدا، انتظارات غيرمنطقی پيدا کرد: از طرفی قيامت را انكار می حتی

او را مواخذه نكند، بلكه امكانات بيشتر و بهتري هم به او  –که انكار وعده الهی بوده  -تنها به خاطر این انكارش باشد خدا نه

 اموال یا اش،غمّ اصلی و همّ دهد؛ واش را ظن و گمان قرار میمدار، مبناي زندگی و باورهاي اساسیدر واقع، انسان دنيا بدهد!

 کنندهتخریب سياستِ دنيامدارانه، و اقتصاد ؛ و این(سياسی مسائل) شهرت بيشتر و قدرت ویا است( اقتصادي مسائل) بيشتر

 معاد روي آوَرَد!شد تا حدي که به تردید و انكار  خواهد اشدینی باورهاي

صحبتش با ارجاع دادن وي به اصل و ابتداي حقيقت وجودي خودش، و ذلت و حقارتی که در آن وضعيت نخستين هم

اي پست و حقير بوده و ات ابتدا خاك، سپس نطفهکشد: تو کسی هستی که سابقهداشته، این موضع وي را کامال به چالش می

اي ادعاي استقالل و وجودت به مرحله اعتدال و تناسب کامل رسانده است. با چنان سابقه اي که خداونداکنون به اینجا رسيده

اختيار مطلق داري؟! جالب اینجاست که آن فرد طغيانگر در جمالت خود، فقط درباره معاد تردید کرده بود، با این حال، 

گوید که به طور تلویحی وي را مشرك هم میکند! و از شرك نورزیدن خود سخن صحبتش وي را به کفر به خدا متهم میهم

دید، این کرد و خود را از خدا هم طلبكار مینماید! در برابر آن فرد طغيانگر که ادعاي استقالل داشت و منم منم میمعرفی می

نفس  از جمله نفس و هواي –گوید و هيچ چيزي بيند و فقط ربّی ربّی میفرد موحد همه چيزش را از ربوبيت خدایش می

دهد؛ و در ادامه بدون اینكه پاسخی از آن طغيانگر نقل شود به عذابی که بر او را شریك و در عرض خدا قرار نمی –خود 

خواهد برتري منطق وي بر منطق آن فرد مغرور را نشان دهد که او پاسخی شود. شاید خداوند در اینجا مینازل شد اشاره می

 براي این سخنان نداشته است.

او صبح کرد در  گردید، احاطه الهی عذاب چنبره در محصوالتش خره خداوند عذابش را بر آن فرد مغرور نازل کرد وباال

خورد، اما چه سود؛ چرا که آن باغ کامال ویران شده بود و متحمل شده بود حسرت می آنجا در هایی کههزینه حالی که براي

کردم که همه ورزیدم؛ بلكه باور میهاي نادرست، به پروردگارم شرك نمیبا این باور کاش خورد که اياو تنها افسوس می

کردم؛ نه با اعتماد بر مال و اموالی که یك شبه تمامش از دست رفت: امور به دست اوست و بر همين اساس زندگيم را بنا می

ند و نه خود شخص ظرفيت این را تواند یاري رسااي ندارد، نه کسی میاما چه سود؟! وقتی عذاب خدا سر رسد، هيچ چاره
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شود والیت حقيقی و زمام همه امور تنها و تنها به دست خداست: این گونه است که معلوم می دارد که مورد یاري قرار گيرد.

 رسد و هم به بهترین سرانجام.اش را با او تنظيم کند هم به بهترین ثمرات میو هر کس برنامه

اي غير از خدا نيست و در ُحكمش ن اصحاب کهف با این جمله بود که هيچ ولیبندي داستادقت شود که هم جمع

 بندي این حكایت با این جمله است که والیت حقيقی تنها به دست خداست.(؛ و هم جمع26شریكی ندارد )آیه

 مَثَل دیگر: حکایت زندگی دنیا

شان بزن که این مَثَل نيز همانند حكایت قبل محورش فرماید: یك مَثَل دیگري برایخداوند متعال در ادامه به پيامبرش می

 هاي چند روزه دنيا را نخورید و اینها را هميشگی نپندارید.این است که همه امور عالم به دست خداست و فریب زینت

آميزد و درمیکند به آبی که آن را از آسمان فرومی فرستد و با گياهان زمين در این مَثَل، خداوند زندگی دنيا را تشبيه می

شبه همچون هيزمی خشك اي، بناگاه و یكبخشد؛ اما آن گياهان، احتماال در پی وقوع حادثههمه گياهان را سرسبزي طراوت می

دهد هایشان را این سو و آن سو بپراکنند، و در پایان تذکر میو خرد شوند به نحوي که بادها براحتی آنها را از جا بكنند و شاخه

 مواره بر هر چيزي همواره تواناست و همه چيز را تنها و تنها در ید قدرت او ببينيد.که خداوند ه

زینت  -کرد که آن فرد مغرور بدان فخرفروشی می –اکنون که فهميدید زندگی دنيا چيست، پس بدانيد که مال و فرزند 

ماند باقيات صالحاتی است که هم پاداش می زندگانی دنياست؛ یعنی زینتی در زمين، که گذران و ناپایدار است؛ و آنچه باقی

 بهتري نزد خداوند دارد و هم ارزش آن را دارد که آرزویش را در سر بپروراند.

 توصیفی از قیامت و و ضعیت مجرمان در آن

زند به توصيف گریزي می 53تا  47اند و همه چيز را در آخرت باید جست، پس در آیات اگر دنيا را موقت تزیين کرده

خرت، آن هم با تاکيد بر وضعيت مجرمان در آن، یعنی وضعيت کسانی که به این زینت دنيا دل بستند، و در وسط این بيان، آ

زند به ابتداي آفرینش انسان و حكایت سجده نكردن ابليس، که درباره ارتباطش در ادامه توضيح اي مییكدفعه یك گریز دو آیه

 خواهيم داد.

، و روزي که کوهها را به حرکت درآوریم، و زمين را صاف و آشكار بينی، و همه را گرد آوردیمگوید از ابتدا سخن می

دهد که این حشر و احضار ، نشان می«عُرِضَ علی»تاکيد می کند که از آنان احدي را به حال خود نگذاشتيم. با استفاده از تعبير 

است؛ واقعيتی است که انسانها بخواهند یا نخواهند برایشان رخ خواهد همگان در قيامت، بناچار و بدون ميل و اراده خود افراد 

 ؟! «ندهيم قرار موعدي شما براي هرگز که پنداشتيدمی»فرماید داد. و بالفاصله می

کنند که این دنيا باقی است؛ در واقع، این « گمان»ناشی از دلبستگی آنان به دنياست که موجب گردیده که « پندار»این 

اي که در پيش گرفته بودند، بر ذهن آنان اي بوده که در اثر نحوه زندگیزنینه پنداري ناشی از فكر و تامل، بلكه گمانهپندار، 

اعتنایی نسبت به خداوند هشدارهاي او بوده است. کامال شبيه صاحب آن باغ، که حكمفرما گردیده، و در مجموع ناشی از بی

 گی بودن باغش پيدا کرده بود.پندار و گمانی آنچنانی درباره هميش

ها کنار رود و حقيقت، آشكارا همچون کتابی در مقابل دیدگان گشوده شود، مجرمان و دهد که وقتی پردهسپس ادامه می

گناهكاران و هرکسی که با ظاهرسازي، خود را خوب وانمود کرده، ویا به هر طریقی از مجازات فرار کرده بود، کامال به هراس 
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دهند، اما نه از اینكه خدا ظلم کند، بلكه از اینكه ریز و درشت اعمالشان ثبت شده؛ و در واقع، اگر یاد واویال سر میافتد و فر

 یابند.اند، می ترسند؛ چرا که باطن و حقيقتِ خود اعمالشان را آنجا میترسند، از کارهایی که خود انجام دادهمی

سان مطيع فرینش، که خداوند به فرشتگان دستور داد بر آدم سجده کنند و بدینزند به ابتداي آیكدفعه در اینجا گریزي می

هایش بودن خود نسبت به انسان را نشان دهند. در این ميان همه سجده کردند، غير از ابليس، که او از جن بود، اما بر اثر عبادت

نسان، از امر خدا بيرون شد؛ و خدا هم به خاطر اینكه افق با فرشتگان قرار گيرد. او به خاطر سجده نكردن بر اتوانسته بود هم

او بر انسان سجده نكرد، او را از آن مقامی که داشت براي هميشه بيرون راند. با این حال، بسياري از انسانها، به جاي بندگی 

هاي و به جاي وعدهدهند؛ خدا، به والیت او تن داده، به جاي شریعت الهی، دستورات او را برنامه زندگی خود قرار می

بندند؛ و به جاي پيروي از حق و عدالت، به پيروي از او، به ظلم و خارج کردن امور هاي توخالی او دل میپروردگار، به وعده

 خورده.آورند؛ با اینكه او دشمن انسان است؛ آن هم دشمنی قسمشان رو میاز جایگاه اصلی

دایی که ما را آفرید و او را به خاطر اینكه مطيع ما نشد، از بارگاه قدس خود ها موجودات عجيبی هستيم: خواقعا ما انسان

 اش به زمين زدن ماست، سرلوحه زندگی خود قرار می دهيم!گذاریم؛ و اطاعت اویی را که همه برنامهبيرون کرد، کنار می

دهند؛ و بالفاصله طان و ذریه او تن میبه هر حال، خداوند مواخذه کرد انسانهایی را که به جاي والیت خدا، به والیت شي

اند، ها و زمين بودهدهد که آنان هيچ شأنيتی براي اینكه بر شما والیت داشته باشند ندارند: اوال نه شاهد آفرینش آسمانتذکر می

خداوند هم کسی توانند داشته باشند چه رسد به تدبير شما؛ و ثانيا نه آفرینش خود؛ پس حتی در مورد خودشان هم والیت نمی

که کارشان گمراه کردن و بازداشتن از حرکت به  -خواست از یاري کسی استفاده کند، شياطين را نست که اگر به فرض می

 در تدبير انسانها مشارکت دهد. –سوي کمال است 

ا به ابتداي خلقت درباره اینكه چرا با توجه به اینكه آیات قبل و بعد همگی درباره قيامت است، در این دو آیه بحث ر

اش در همين ابتداي آفرینش است؛ و خداوند شوید ریشهخواهد نشان دهد که همه آنچه در آخر کار مواجه میبرد، شاید می

 اي را به یاري نگرفته است تا شما بخواهيد خدا را در وضعيت نابسامان اخروي خود مقصر بدانيد.کنندههيچگاه گمراه

 کند:کسانی را که فریفته زینت دنيا شدند و تن به والیت شيطان دادند بيشتر باز میدر ادامه وضع و حال این 

زنند اما پاسخی آنها صدا می« صدا بزنيد! -پنداشتيد که شما شریك من می -شریكان مرا »گوید خدا در روز قيامت می

شود که به هيچ عنوان شریك خدا نبوده و هيچ کاري از آنها براي اینها ساخته نيست و هر گونه کنند و معلوم میدریافت نمی

 و ند،بينمیآتش را بار است. سپس مجرمان اي پرنشدنی و هالکتبينند بين آنها فاصلهگردد و میاي بين آنها باطل میرابطه

مجرمان در دنيا ممكن است بتوانند از چنگال قانون بگریزند،  .ابندين یزگاهیند که حتما در آن واقع شوند و از آن گرنکمیباور 

 .ندارد فرار راه و نجات به اميدى قيامت در اما مجرم

 ها و مشکل ایمان نیاوردن انسانهامَثَل فلسفه این

مجدداً  54تا اینجا خداوند چند حكایت و مَثَل برشمرد تا بلكه مخاطبان به خود آیند و راه ایمان در پيش گيرند. در آیه 

ند تا بتواند هاي گوناگون زدن، رویه خدا بوده که انسان را از ظاهربينی برهاشود که تذکر دهد این گونه مَثَلپرانتزي باز می

هاي حقيقیِ خود را کشف کند، و آنها را هدر ندهد و آن طور که باید و شاید، و به نحو صحيح مورد استفاده قرار دهد. سرمایه
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نگرد، پس خدا هم در قرآن هرگونه مَثَل و اي از مطلب میو هر بار به زاویه انسانی که خدا آفریده، ذهن جوال و پویایی دارد

واند انسان را به حرکت در مسير درست سوق دهد آمده است؛ اما حيف که برخی بناي خود را بر جدل و زیر حكایتی که بت

 اي باشد، هيچ کالم حقی، حتی کالم خداوند، نمی تواند در وي اثر کند.اند؛ و مادامی که چنين روحيهبار حق نرفتن قرار داده

 فار نكردن و برنگشتن آنها به مسير صحيح دو مطلب بوده است:فرماید علت ایمان نياوردن انسانها و استغسپس می

اند )یا به این معنا که این یك مطلب جدیدي نيست یا به این معنا که گرفتار یكی اینكه آنها هم مشمول سنت پيشينيان بوده

ند( و دیگر اینكه تا عذاب را شد که در برابر حقيقت با رویی باز مواجه شواند که مانع میگذشتگان بوده آداب و سنن جاهلی

 گيرند.رودررو مشاهده نكنند مساله را جدي نمی

 در آیات بعد این مطلب را بيشتر شرح می دهد:

اللهی خداوند انسان را موجودي مختار آفرید و البته راه سعادت و شقاوت را به او نشان داد تا با انتخاب خودش مقام خليفة

شود؛ و مهمترین کارشكنی در کار آنان، کنار زدن ار اصلی پيامبران بشارت و هشدار دادن میرا به دست آورد. اینجاست که ک

کند( و هشدارهاي که داده هایی که راه را از براهه متمایز میبنيان؛ و به مسخره گرفتن آیات )نشانهحق با بحث و جدلِ باطل

 شود.می

ر صورت پيام خداوند بدانها رسيد و با آیات خداوند بدانها تذکر داده اند که در هبدین ترتيب، ستمكارترین انسانها کسانی

شان تثبيت کرد شد، اما آنها رویگردان شدند و اقداماتی که کرده بودند را به فراموشی سپردند، و خداوند نيز آنان را در گمراهی

د، این گونه نيست که به خاطر این کفر و تا دیگر هيچگاه ایمان نياورند. البته خداوند به خاطر غفاریت و رحمتی که دار

رسد که دیگر، پناهگاه و راه نجاتی گاهی میدهد که نهایتا وعدهلجاجتشان بالفاصله آنان را عذاب کند، بلكه مهلتی به آنها می

سيار جوامع را بدهد که گمان نكنيد که این تاخير همواره تا آخرت خواهد بود؛ بلكه چهاز آن نيابند. در عين حال هشدار می

شده به خاطر ظلمی که کردند در همين دنيا هالك کردیم؛ و البته براي آنها هم موعدي قرار دادیم. در واقع، کار خدا کامال حساب

دهد؛ نه مهلت دادنش از باب فراموشی است و نه عذاب کردنش به معناي این است که به آنها اصال است؛ و به همه مهلت می

 د.مهلتی نداده باش

رساند، ظلم است؛ و دهد آنچه عذاب را در همين دنيا مینشان می« چون ظلم کردند عذاب شدند»ضمنا همين تعبير که 

ترین ظالم کسی است که به آیات خدا متذکر شود اما از آن اعراض ظلم هم تنها پایمال کردن حق دیگران نيست؛ بلكه ظالم

 کند.

 خالصه کالم اینکه

در ابتداي این سوره خداوند متعال تذکر داد که آنچه در زمين است زینت زمين است ]نه زینت شما[ ؛ وبراي شما تنها و 

تنها مایه امتحان است. سپس حكایت اصحاب کهف را بيان کرد که چگونه زمين و زمان کامال به دست خداست و اگر بخواهد 

کند. آنگاه در چند آیه به ن، بساط حكومت چنان ظالم جباري را جمع میبراي مومنان، در عرض یك خوابيدن و بيدار شد

هایی داد و در فراز بعدي حكایت دلدادگی یك نفر به دنيا و مغرور شدن و ناکام ماندن جهنميان هشدار، و به بهشتيان بشارت

که آن فرد  –تذکر داد که مال و فرزند  وي را اشاره کرد و تمثيلی درباره ناپایداري و گذران بودن زندگی دنيا مطرح فرمود و
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ماند باقيات صالحاتی زینت زندگانی دنياست، که گذران و ناپایدار است؛ و آنچه باقی می -کرد مغرور بدان فخرفروشی می

 است که هم پاداش بهتري نزد خداوند دارد و هم ارزش آن را دارد که آرزویش را در سر بپروراند.

انی پرداخت که فریب شيطان را خوردند و توضيح داد حال و روز اینها در قيامت که با سپس به توصيف وضعيت کس

شوند و هيچكس هم نيست که به فریادشان برسد چگونه خواهد بود و در ادامه به ریشه ایمان حقيقت اعمالشان مواجه می

راه است با برخورداري از ذهنی که دائما مسائل را نياوردن اینان اشاره کرد: خداوند به انسان اختيار داده، که اختيار داشتن هم

ها تجزیه و تحليل کند، اما این ذهن به جاي اینكه این تجزیه و تحليلش را در راستاي فهم حقایقی خرج کند که خداوند با مَثَل

اما نهایتا این مجرمان و کند تا حق را از ميدان بدر کند؛ دهد، صرف جدل کردن با تكيه بر باطل میدر اختيار انسان قرار می

 افتند.اند که به هالکت میظالمان

شاید وجه مشترك تمامی این فرازها تاکيد بر این بود که والیت و سرپرستی امور تنها و تنها از آن خداوند است و هيچ 

 ياید در کار نيست.شود به کار انسان بچيز دیگري که بتوان در زندگی به او اعتماد کرد و در جایی که حقيقت آشكار می

 

 

 

 14/10/1396  حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ یحَتَّ أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ یمُوس قالَ إِذْ وَ 60( آيه18( سوره كهف )641

 ترجمه

دریا برسم یا  و هنگامی که موسی ع به ]یار[ جوانش گفت: دست از طلب ندارم تا اینكه به محل به هم پيوستن آن دو

 ]اگر الزم باشد[ روزگاري متمادي راه پویم.

 نکات ادبی

 لـِ + فتی + ه« = لِفَتاهُ»

 :دارد داللت مختلف معناي دو بر اصل در[ «فتو» یا] «فتی» ماده

 معناي ( و60/انبياء إِبْراهيمُ، لَهُ یُقالُ  یَذْکرهُمْ فَتًی سَمِعْنا) «فتی» شاداب جوان به که است، طراوت و شادابی معناي یكی

 «تام بالغ امر» معناي به ماده این اصل اندگفته و کنند جمع معنا دو این بين اندخواسته برخی است. «حكم تبيين» ماده این دیگر

 ايکنایه نحو به گاه( «فَتَاة» نيز و)  «فتی» گویند. کلمه «فتی» هم تام و بالغ جوان به و گویند فتوي «حق تام حكم» به که است

 به هم( 33/نور الْبِغاء؛ عَلَی فَتَياتِكُمْ تُكرهُوا ال وَ) کنيز و( 62/یوسف ؛رِحالِهِم فی بِضاعَتَهُمْ اجْعَلُوا لِفِتْيانِهِ قالَ وَ) غالم مورد در

 براي مناسبی معادل شاید که دارد تريمثبت معنایی بار «فتی» و هست تفاوتی «جوان: شاب» و «فتی» کلمه البته بين. رودمی کار

 رود.می کار به «جوانمردي» معناي به «فتوت» کلمه که چنان باشد «جوانمرد: کلمه» آن

  /1813http://yekaye.ir/alkahf 594جلسه 

http://yekaye.ir/al-kahf-18-13/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-13/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-13/
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به کار برده که مالزم و همنشين او « قتی»تعبير اند که از این جهت دانسته« یوشع بن نون»را « فتی»در این آیه، منظور از 

؛ الميزان، 741ص ،6ج البيان، کرد. )مجمعاند به معناي کسی است که به حضرت موسی ع خدمت میبود، وبرخی هم گفته

 فقه القرآنگوید هرچند پيرمرد باشد )می« فتاه»( از این جهت که عرب به خادم و کارگزار )وکيل( شخص 338، ص13ج

 1(389، ص1، جوندي()را

 «أَب رَحُ ال»

 اللغة، المقایيس معجماند )در اصل به معناي زائل شدن و از جاي خود بدر شدن و آشكار و بارز شدن دانسته« برح»ماده 

مكان گسترده و آشكاري است که هيچ پوشش گياهی و مصنوعی ندارد، پس گاه از حيث ظهور « بَرَاح»( در واقع 238ص ،1ج

غالبا اقتضاي نفی دارد و وقتی « برح»؛ و پس 2گيرد و گاه از خالی بودن و فاقد هر چيز بودنشاش مورد توجه قرار مینمایانیو 

 لَنْدهد )شود و معناي ثبات و استقرار، و کاري را به دوام انجام دادن میگردد، نفی در نفی میضميمه می« لن»یا « ال»با تعبير 

 ،6ج البيان، مجمع ؛116ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات80ی، یوسف/أَب لی یَأْذَنَ یحَتَّ الْأَرْضَ أَبْرَحَ فَلَنْ؛ 91، طه/کِفِينَ عا عَلَيْهِ نَبْرَحَ

 ( 740ص

 این ماده در قرآن کریم تنها همين سه بار و به صورت منفی به کار رفته است.

 

 3«حُقُباً»

به معناي « حُقُب»( و 53ص ،3ج العين، )کتاب بندندشكم شتر محكم می ریسمانی است که بار شتر را با آن به« حَقَب»

  (248ص القرآن، ألفاظ رود. )مفرداتدهر و زمان طوالنی به کار می

کند )زندانی کردن و نگه داشتن در جایی( می« حبس»اند داللت بر چيست، برخی گفته« حقب»درباره اینكه اصل ماده 

( و برخی بر این باورند که این ماده در درجه اول داللت بر امتداد و دوام در زمان یا مكان 89ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم)

 (259ص ،2ج الكریم، القرآن کلمات فی یا هر چيز دیگر دارد. )التحقيق

 80به معناي دهر و زمان است اختالفی نيست، و از زجاج نقل شده که حقب مدت « حُقُب»هرچه باشد در اینكه کلمه 

اند منظور یك زمان طوالنی اما مبهم است ( اما دیگران در آن مناقشه کرده، و گفته740ص ،6ج البيان، سال است )مجمع

است با این تفاوت « سنة: سال»اسم دیگري براي « حُقُب»(. برخی هم بر این باورند که اصال 248ص القرآن، ألفاظ )مفردات

اینكه ظرف و بستري است براي اعمال و اموري که در  «حُقُب»اي ماهها مد نظر است؛ اما در که در سال، اشتمال بر مجموعه

                                                      
ألنه كان يخدمه و يكل هو  يالرجل الشاب و إنما أضیف موس ينا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَبا . و الفتفَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَ يقال تعال.  1

 .إلیه كثیرا من أموره الدنیاوية و موكله فیها و العرب تسمي خادم الرجل و وكیله فتاه و إن كان شیخا

 گیردمي قرار موقعیتي در كه «سائح» مقابل در دانستندمي شوم را آن و گويند «بارح» شودمي خارج شكارچي تیررس از كه صیدي به چنانكه.  2

 .دانستند مي يُمنخوش را اين و كرد شكار را او توانمي كه

 روايت شده است. «با حُقْ ». اختالف قرائت: مشهور قرائت اين به همین صورت است؛ اما از ضحاك به صورت  3

 (200ص ،7ج المحیط، البحر)بضمها  الجمهور و القاف بإسكان حُقُبا  الضحاك قرأ و
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 اندده که اموري را در آن قرار داده و جابجا می کردهبه معناي کيف و خورجين ظرفی بو« حقيبة»شود، چنانكه آن جاري می

 (266ص اللغة، فی الفروق)

 (.248ص القرآن، ألفاظ )مفردات (23/نبأ أَحْقاباً؛ فِيها باشد )البِثِينَمی« حُقُب»هم جمعِ « أحقاب»

 بار آمده است. 2این ماده در قرآن کریم همين 

 اختالف قرائت

 مَج مِعَ 

 اند. دانسته« جمَعَ یَجمَعُ»است که آن را اسم مكان از باب « مَجْمَع»قرائت شده است: قرائت مشهور  سه گونه« مجمع»کلمه 

« مَفعَل»اند که این هم اسم مكانی است که از همان وزن هم قرائت شده« مَجْمِع»و عبداهلل بن مسلم به صورت « ضحاك»از 

 رفته همانند مشرق و مغرب؛« مَفعِل»به 

 1(200ص ،7ج المحيط، هم روایت شده است. )البحر« مِجْمِعَ »م قرائت آن به صورت مسلو از ابن

 شأن نزول 

روایت شده است: چون رسول اهلل ص به قریش خير اصحاب کهف را داد؛ گفتند به ما خبر بده از آن عالِمی که  (1

 این آیات را نازل فرمود.اش چيست. پس خداوند خداوند به موسی ع دستور داد که از او پيروي کند و قصه

 741، ص6البيان، ج؛ مجمع37ص ،2ج القمی، تفسير

 قِصَّتُهُ  مَا وَ یَتَّبِعَهُ  أَنْ ع مُوسَی اللَّهُ  أَمَرَ  الَّذِي الْعَالِمِ عَنِ أَخْبِرْنَا قَالُوا الْكَهْفِ  أَصْحَابِ  بِخَبَرِ قُرَیْشاً ص اللَّهِ رَسُولُ  أَخْبَرَ فَلَمَّا

 «حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّی أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ مُوسی قالَ إِذْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ

 حدیث

 سخنرانی اسرائيلبنی ميان در ع موسیحضرت  روزي: فرمود و کرد سخنرانی خدا پيامبر روزي روایت شده است( 1

 کيست؟ مردم داناترین سوال شد: او از. کردمی

 در مرا که کرد وحی او به و ،که چرا علم خود را به خدا نسبت نداد داد قرار سرزنش مورد را او خداوند !من: داد پاسخ

 است. عالمتر تو از است ايبنده دریا، دو تالقی محل

 ببينم؟ را او است ممكنچگونه : گفت موسی

 .کن حرکت و بگذار زنبيل در ماهی یك: رسيد خطاب

 .خوابيدند قدري آنجا در. رسيد آن صخره به تا افتاد براه یوشع اتفاق به موسی

                                                      
 فتح يفعل من قیاسه و شاذ، هو و الحرفین كال في مسلم ابن عن النضر و الثانیة المیم بكسر مَجْمِعَ يسار بن مسلم بن اللّه عبد و الضحاك قرأ . و 1

 .الجمهور كقراءة المیم
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 کردن پر از را دریا آب خداوندو « راهش را در دریا در پيش گرفت و» افتاد دریا در و آمد در جنبش به زنبيل در ماهی

 ماجراي از را موسی که کرد فراموش یوشع شدند، بيدار که وقتی. گرفت قرار ماهی سر بر طاقی همچون آب و کرد منع شكاف،

 از که بياور را مانصبحانه :گفت ]رفيق[ جوانش به موسی فردا بامداد تا کردند، راهپيمایی شب، و روز آن بقيه. گرداند مطلع

اي بودند خستگیاي به ما رسيد. و تا زمانی که حضرت موسی ع از آن مكانی که خداوند امر کرده بود نگذشته خستگی سفر این

 به موسی ع نرسيده بود.

و آن ماهی راهش را در پيش گرفته بود؛ و این براي موسی ع ...« آیا دیدي در آن صخره جاي گرفتيم؟ »: گفت آن جوان

 ...«این همان است که دنبالش بودیم »و آن جوان مایه تعجب شد؛ پس موسی ع گفت: 

 تكه یك با را خود بدن که دیدند که را مردي آنجا در. رسيدند آن صخره به تا بازگشتند بودند، آمده که راهی همان از

 .کرد سالم او به موسی. بود پوشيده پارچه

 سالم؛ که ]سالم[ چه عجيب است در سرزمين تو! :گفت خضر

 .هستم موسی من: گفت

 اسرائيل؟ بنی موساي: گفت

 بياموزي!اي مرا رشدي آنچه آموخته از» که امآمده آري،: گفت

اي موسی! همانا من برخوردار از علمی از علم خدا هستم «. حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی نداري :گفت

 دانم و خداوند به تو آموخته است.دانی و به من آموخته؛ و تو هم برخوردار از علمی از علم خدا هستی که من نمیکه تو نمی

 .«خدا، شكيبا خواهی یافت و تو را در امري نافرمانی نكنم مرا، به خواست» :گفت موسی

 .برایت یادي کنم آن از خودم که وقتی تااز چيزي از من سوال مكن  ي،دکر تبعيت من از اگر»خضر گفت: 

 آنها کهبا آنان صحبت کردند . بود حرکت آماده کشتی یك کردند کهو در کنار دریا حرکت می« پس این دو به راه افتادند

 .کردند سوار کرایه بدون را دو هر و شناختند را خضر آنها. کنند سوار هم را

 . اي کَند و شكستضربه با را کشتی هايتخته از یكی خضر شدند، کشتی سوار که همين

عجيبی چيز شكافی که اهل آن غرق شوند؟ واقعا این را می»آنگاه تو . اندکرده سوار را ما کرایه، بدون اینها: گفت موسی 

 ]به جا[ آوردي!

 ؟حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی نداري کهآیا نگفتم  :گفت

 «مرا بر آنچه فراموش کردم مواخذه مكن! و مرا نسبت به کارم در سختی قرار مده!گفت 

 رسول اهلل ص در اینجا فرمود: و این اولين فراموشیِ حضرت موسی ع بود.

 علم: گفت موسی به خضر. برداشت آب کمی و برد فرو آب در را خود منقار و آمد کشتی یكنزد گنجشكی وقت این در

 از آب دریا کم شد! گنجشك این نيست مگر مثل این مقداري با برداشتن خدا علم برابر در تو و من

 خضر. بود بازي مشغول هابچه با کهرا دید  ايبچه پسر رفتند که خضرمی راه دریا کنار در و شدند پياده کشتی از سپس

 !کشت را او و کرد جدا بدن از را بچه پسر سر
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واقعا که چيز ناشایستی ]به جا[  ؟کُشتی آیا جان پاکی را، بدون ]اینكه از باب قصاص[ کسی ]باشد[ ،»: گفت موسی

 آوردي!

 «؟نداري شكيبایی توان من با همراهی درکه حقيقتاً تو هرگز  نگفتم آیا: گفت

 تر از اولی بود.فرمود: و این واقعا سخت]پيامبر ص[ 

دیواري »تا آنجا که فرمود « مكن همراهی من با دیگر ،اگر بعد از این در مورد چيزي از تو سوال کردم: گفت» [موسی]

اند که ما چون کج شده بود. پس خضر به بازسازي آن دیوار اقدام کرد و موسی ع گفت: اینها مردمی« خواست بيفتدکه می

 شد که بر این کارت اجرتی بگيري.کاش می»نزدشان رفتيم و به ما غذایی ندادند و مهمانمان نكردند 

 «گفت: این جدایی بين من و توست

 .کردمی بيان ما براي را سرگذشتادامه این  خداوند تا بود کرده صبر موسی دوست داشتيم رسول اهلل ص فرمود:

  743-742ص ،6ج البيان، مجمع

 إسرائيل بنی فی خطيبا قام موسی إن فقال ص اهلل رسول خطبنا قال کعب بن أبی أخبرنی قال عباس ابن عن جبير بن سعيد

قال  منك أعلم هو البحرین بمجمع عبدا لی أن إليه اهلل فأوحی إليه العلم یرد لم إذا عليه اهلل فعتب أنا قال أعلم الناس أي فسئل

 الصخرة أتيا إذا حتی نون بن یوشع فتاه معه انطلق و انطلق ثم مكتل فی فتجعله حوتا معك تأخذ قال به لی فكيف رب یا موسی

 عن اهلل أمسك و «سربا البحر فی سبيله اتخذ و» البحر فی فسقط منه فخرج المكتل فی الحوت اضطرب و فناما رءوسهما وضعا

 کان إذا حتی ليلتهما و یومهما بقية فانطلقا بالحوت یخبره أن صاحبه نسی استيقظ فلما الطاق مثل عليه فصار الماء جریة الحوت

 اهلل أمر الذي المكان جاوز حتی النصب موسی یجد لم و قال «نصبا هذا سفرنا من لقينا لقد غداءنا آتنا لفتاه موسی قال» الغد من

 کُنَّا ما ذلِكَ» موسی فقال عجبا لفتاه و لموسی و سربا للحوت کان و قال اآلیة «الصَّخْرَةِ إِلَی أَوَیْنا إِذْ  رَأَیْتَ أَ» فتاه فقال به تعالی

 أنی و الخضر فقال موسی عليه فسلم بثوب مسجی رجال فوجدا الصخرة إلی انتهيا حتی آثارهما یقصان رجعا قال اآلیة «نَبْغِ

 مَعِیَ  تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ رشدا علمت مما تعلمنی»لـ أتيتك نعم قال إسرائيل بنی موسی قال موسی أنا قال السالم بأرضك

 موسی له فقال أنا أعلمه ال علمك اهلل علم من علم علی أنت و علمنيه تعلمه ال اهلل علم من علم علی إنی موسی یا «صَبْراً

 «ذِکراً مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّی ءٍشَیْ عَنْ تَسْئَلْنِی فَال اتَّبَعْتَنِی فَإِنِ» الخضر له فقال «أَمْراً  لَكَ أَعْصِی ال وَ صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِی»

 «السفينة فی رکبا» فلما قول بغير فحملوه الخضر فعرفوا یحملوهم أن کلموهم و سفينة فمرت البحر ساحل علی یمشيان فانطلقا

 سفينتهم إلی عمدت نول بغير حملونا قد قوم موسی له فقال بالقدوم السفينة ألواح من لوحا قلع قد الخضر و إال یفجأ لم

 مِنْ ُترْهِقْنِی ال وَ نَسِيتُ بِما تُؤاخِذْنِی ال قالَ  صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ  لَمْ أَ قالَ إِمْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أهلها لتغرق خرقتها»فـ

 فی فنقر السفينة حرف علی فوقع عصفور جاء و قال و نسيانا( ع) وسیم من األولی کانت ص اهلل رسول قال و قال «عُسْراً  أَمْرِي

 فبينما السفينة من خرجا ثم البحر هذا من العصفور هذا نقص ما مثل إال اهلل علم من علمك و علمی ما الخضر له فقال نقرة البحر

 قَتَلْتَ  أَ» موسی له فقال فقتله فأقلعه بيده رأسه الخضر فأخذ الغلمان مع یلعب غالما الخضر أبصر إذ الساحل علی یمشيان هما

 إِنْ  قالَ» األولی من أشد هذه و قال «صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ لَكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ نُكراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ نَفْسٍ بِغَيْرِ زَکِيَّةً نَفْساً

 قد قوم( ع) موسی فقال فأقامه بيده( ع) الخضر فقال مائال کان «یَنْقَضَّ أَنْ یُرِیدُ» قوله إلی «یُتصاحِبْنِ فَال بَعْدَها ءٍشَیْ  عَنْ سَأَلْتُكَ
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 موسی أن وددنا ص اهلل رسول فقال «بَيْنِكَ وَ بَيْنِی فِراقُ  هذا قالَ أَجْراً عَلَيْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ» یضيفونا لم و یطعمونا فلم أتيناهم

 خبرهم. من علينا یقص حتی صبر کان

 

 و او یوشع بن نون بود« جوانش[ یار] به موسی ع گفت که هنگامی و»( از امام باقر ع درباره این سخن خداوند که 2

 روزگاري[ باشد الزم اگر] یا برسم دریا دو آن پيوستن هم به محل به اینكه تا» یعنی همواره چنين کنم« ندارم طلب از دست»

 روزگاري متمادي[ هشتاد سال است.« ]= حُقُب»منظور از « .پویم راه متمادي

 40ص ،2ج القمی، تفسير

 لَا یَقُولُ «أَبْرَحُ  ال»: قَوْلُهُ وَ نُونٍ بْنُ یُوشَعُ  هُوَ وَ «لِفَتاهُ  مُوسی قالَ إِذْ  وَ»: قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 1سَنَة. ثَمَانُونَ الْحُقُبُ قَالَ «حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّی» أَزَالُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

که خداوند تبارك و تعالی او را به جانب قومش مبعوث فرمود و آنان را به توحيد و اقرار  2همانا خضر پيامبري مرسل بود

نشست مگر اینكه یزرعی نمیاش این بود که بر هيچ چوب خشك و زمين لمکتابها دعوت کرد و معجزهبه نبوت و پيامبران و 

]تاليا[ بن ملكان بن عابر بن ارفخشد بن سام « باليا»ناميده شد و اسمش « خضر»زد و به همين جهت شد و شكوفه میسبز می

 یموضوع هر از الواح در او يبرا»بر او نازل کرد و  بن نوح بود؛ و چون موسی ع با خدا سخن گفت و خداوند تورات را

 و ملخ و طوفان»اش را در دست او و عصایش قرار داد و در نوشت و معجزه (145)اعراف/« یتفصيل يچيز هر يبرا و ،يپند

شد، انجام میو شكافتن دریا و غرق کردن فرعون و لشكریانش و هر آنچه به دست او  (133)اعراف/« خون و هاقورباغه و کنه

 فكر نكنم که خداوند عز و جل مخلوقی داناتر از من آفریده باشد.»موسی ع با خود گفت 

                                                      
 در ضمن روايتي طوالني آمده است: 217ص ،1ج النعمة، تمام و الدين . همچنین در كمال 1

 عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ْبنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْهَمَدَانِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :قَالَ ع الْبَاقِرِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ

 ... كِتَابِه فِي تَعَالَي وَ تَبَارَكَ اللَّهُ  قَالَ الَّذِي فَتَاهُ هُوَ وَ نُونٍ بْنَ يُوشَعَ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَي وَصِيُّ كَانَ... 

 كتابه في اهلل ذكر الذي فتاه هو و نون بن يوشع عمران بن موسي وصي كان قال ع جعفر أبي عن حمزة أبي : عن330ص ،2ج العیاشي، و در تفسیر
بر بوده است. اما آيد ظهور در اين دارد كه خضر پیامكه در ادامه مي 322، ص1الخصال، ج. اين روايت و نیز رواياتي مانند روايت مذكور در  2

 هايش خواهد آمد.و پاورقي 1حديث  646شاءاهلل در جلسه رواياتي هم هست كه ظاهرش اين است كه او پیامبر نبوده كه ان

هِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَبَلَةَ الْوَاعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ

نُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بْ يالرِّضَا قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَ  يالْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَ

امَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِالْكُوفَةِ فِي الْجَامِعِ إِذْ قَ حُسَیْنِمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْ

رُ وَ هُوَ الَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ َو هُوَ ذُو الْكِفْلِ وَ يَعْقُوبُ وَ هُوَ إِسْرَائِیلُ وَ الْخَضِفَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ لَهُمْ اسْمَانِ فَقَ

 عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ. اللَّهِوَ هُوَ الْمَسِیحُ وَ مُحَمَّدٌ وَ هُوَ أَحْمَدُ صَلَوَاتُ  ي[ وَ يُونُسُ وَ هُوَ ذُو النُّونِ وَ عِیسَایحلقیا ]ملق
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ام موسی ع را دریاب پيش از آنكه هالك شود و به او بگو پس خداوند عز و جل به جبرئيل وحی کرد که جبرئيل! بنده

وز. پس جبرئيل بر اساس آنچه خداوند به او دستور داده بود گاه دو دریا بنده عابدي هست، دنبالش برو و از او بيامدر تالقی

نزد موسی ع آمد و موسی ع فهميد که این به خاطر آن چيزي است که در ذهنش گذشته بود؛ پس به همراه ]یار[ جوانش، 

 گاه دو دریا رسيدند...یوشع بن نون به راه افتاد تا به تالقی

 خواهد آمد. (4، حدیث65)آیه 646جلسه شاءاهلل ادامه این روایت در ان

 62-59ص ،1ج الشرائع، علل

 حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِيُّ الْجَوْهَرِيُّ یَّاکرزَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ يُّكرالسُّ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 قَوْمِهِ یإِلَ یتَعَالَ  وَ تَبَارَكَ اللَّهُ بَعَثَهُ مُرْسَلًا نَبِيّاً  کَانَ الْخَضِرَ إِنَّ: قَالَ أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ

 أَزْهَرَتْ إِلَّا بَيْضَاءَ أَرْضٍ لَا وَ یَابِسَةٍ خَشَبَةٍ عَلَی یَجْلِسُ لَا کَانَ  أَنَّهُ آیَتُهُ  کَانَتْ  وَ کُتُبِهِ  وَ رُسُلِهِ وَ  بِأَنْبِيَائِهِ الْإِقْرَارِ وَ تَوْحِيدِهِ یإِلَ فَدَعَاهُمْ

 کَلَّمَهُ لَمَّا مُوسَی إِنَّ وَ ع نُوحٍ بْنِ سَامِ بْنِ أَرْفَخْشَدَ بْنِ عَابِرِ بْنِ مِلْكَانَ بْنَ [ تَالِيَا] باليا اسْمُهُ کَانَ وَ لِذَلِكَ خَضِراً سُمِّیَ إِنَّمَا وَ خُضْراً

 فِی وَ عَصَاهُ وَ یَدِهِ فِی آیَتَهُ  جَعَلَ وَ ءٍشَیْ لِكُلِّ تَفْصِيلًا وَ مَوْعِظَةً ءٍشَیْ کُلِّ  مِنْ الْأَلْواحِ فِی لَهُ کَتَبَ وَ التَّوْرَاةَ  عَلَيْهِ أَنْزَلَ وَ  تَكْلِيماً اللَّهُ

 قَالَ حَتَّی فِيهِ الْبَشَرِیَّةُ عَمِلَتِ وَ جُنُودَهُ وَ فِرْعَوْنَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ غَرَقِ وَ  الْبَحْرِ فَلْقِ وَ الدَّمِ وَ الضَّفَادِعِ وَ الْقُمَّلِ وَ الْجَرَادِ وَ الطُّوفَانِ

 قَبْلَ  مُوسَی عَبْدِي أَدْرِكْ جَبْرَئِيلُ یَا جَبْرَئِيلَ إِلَی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَوْحَی مِنِّی أَعْلَمَ خَلْقاً خَلَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ أَرَي مَا نَفْسِهِ فِی

 فَعَلِمَ جَلَّ وَ عَزَّ رَبُّهُ بِهِ أَمَرَهُ بِمَا مُوسَی عَلَی جَبْرَئِيلُ فَهَبَطَ مِنْهُ تَعَلَّمْ وَ فَاتَّبِعْهُ عَابِداً رَجُلًا الْبَحْرَیْنِ مُلْتَقَی عِنْدَ إِنَّ لَهُ قُلْ وَ یَهْلِكَ أَنْ

 1الْبَحْرَیْنِ. مُلْتَقَی إِلَی انْتَهَيَا حَتَّی ع نُونٍ بْنُ یُوشَعُ فَتَاهُ وَ هُوَ فَمَضَی نَفْسُهُ بِهِ  حَدَّثَتْ لِمَا ذَلِكَ أَنَّ مُوسَی

                                                      
در ادامه روايتي كه در شأن نزول ذكر شد، مطالبي آورده كه بسیار شبیه مطلب فوق  38-37ص ،2ج القمي، . علي بن ابراهیم قمي، در در تفسیر 1

 تَفْصِیل ا وَ مَوْعِظَة  ءٍشَيْ  كُلِّ مِنْ أَلْواحِالْ فِي لَهُ كَتَبْنا وَ تَعَالَي اللَّهُ قَالَ  كَمَا فِیهَا وَ الْأَلْوَاحَ عَلَیْهِ أَنْزَلَ وَ تَكْلِیما  مُوسي اللَّهُ كَلَّمَ لَمَّا أَنَّهُ ذَلِكَ سَبَبُ كَانَ وَ است: قَالَ

 اللَّهُ  فَأَوْحَي مِنِّي أَعْلَمَ خَلْقا  اللَّهُ خَلَقَ مَا نَفْسِهِ فِي قَالَ َكلَّمَهُ وَ التَّوْرَاةَ عَلَیْهِ أَنْزَلَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَأَخْبَرَهُمْ الْمِنْبَرَ فَصَعِدَ إِْسرَائِیلَ بَنِي إِلَي مُوسَي رَجَعَ ءٍشَيْ لِكُلِّ

 مُوسَي عَلَي جَبْرَئِیلُ فَنَزَلَ عِلْمِهِ مِنْ تَعَلَّمْ وَ إِلَیْهِ فَصِرْ مِنْكَ أَعْلَمَ رَجُل ا الصَّخْرَةِ عِنْدَ الْبَحْرَيْنِ مُلْتَقَي عِنْدَ َأنَّ أَعْلِمْهُ وَ هَلَكَ فَقَدْ مُوسَي أَدْرِكْ أَنْ جَبْرَئِیلَ إِلَي

 مِنْهُ، أَتَعَلَّمَ وَ الْبَحْرَيْنِ  مُلْتَقَي عِنْدَ رَجُل ا أَتَّبِعَ أَنْ أَمَرَنِي قَدْ  اللَّهَ إِنَّ: نُونٍ بْنِ  يُوشَعَ لِوَصِیِّهِ  قَالَ وَ الرُّعْبُ دَخَلَهُ وَ أَخْطَأَ أَنَّهُ عَلِمَ وَ نَفْسِهِ فِي مُوسَي فَذَلَّ  أَخْبَرَهُ وَ ع

 وَ  بِالْمَاءِ غَسَلَهُ وَ الْحُوتَ مُوسَي وَصِيُّ فَأَخْرَجَ يَعْرِفَاهُ، فَلَمْ قَفَاهُ عَلَي مُسْتَلْقِیا   رَجُل ا وَجَدَا الْمَكَانَ ذَلِكَ بَلَغَا وَ خَرَجَا فَلَمَّا خَرَجَا وَ مَمْلُوحا   حُوتا  يُوشَعُ دَفَتَزَوَّ

 فَقَالَ [ عَیِیَا] عشیا حَتَّي مَعَهُ يُوشَعُ وَ مُوسَي فََمضَي الْمَاءِ فِي دَخَلَ وَ الْحُوتُ فَحَيَّ الْحَیَوَانِ مَاءَ الْمَاءُ ذَلِكَ كَانَ وَ الْحُوتَ نَسِیَا وَ مَضَیَا وَ الصَّخْرَةِ عَلَي وَضَعَهُ

 الرَّجُلُ  ذَلِكَ: مُوسَي فَقَالَ الصَّخْرَةِ عَلَي الْحُوتَ نَسِیتُ إِنِّي لِمُوسَي فَقَالَ  السَّمَكَ  وَصِیُّهُ  فَذَكَرَ  عَنَاء  أَيْ  نَصَبا  هذا سَفَرِنا مِنْ لَقِینا لَقَدْ  غَداءَنا آتِنا لِوَصِیِّهِ  مُوسَي

 .عَلَیْهِمَا فَسَلَّمَ صَلَاتِهِ مِنْ فَرَغَ حَتَّي مُوسَي فَقَعَدَ تِهِ صَلَا فِي هُوَ  وَ الرَّجُلِ عِنْدَ أَيْ قَصَصا  آثارِهِما عَلي فَرَجَعَا نُرِيدُهُ الَّذِي هُوَ الصَّخْرَةِ عِنْدَ رَأَيْنَاهُ الَّذِي

 المرسلین و األنبیاء قصص في المبین النور )و به تبع آن در برخي منابع شیعه مانند 286ص ،3ج ،(بیضاوي) التنزيل در منابع اهل سنت مانند أنوار

 آمده است: هايي قريب به اين مضمون( نیز نقل292ص ،(للجزائري)

 بَلْ إِلَیْهِ اللَّهُ فَأَوْحَي لَا فَقَالَ مِنْكَ أَعْلَمَ أَحَدا  تَعْلَمُ هَلْ لَهُ فَقِیلَ بِهَا فَأُعْجِبَ طَوِيلَة  خُطْبَة  مِصْرَ دُخُولِهِ وَ الْقِبْطِ هَلَاكِ بَعْدَ النَّاسَ خَطَبَ مُوسَي أَنَّ رُوِيَ وَ

 .مُوسَي أَيَّامِ إِلَي بَقِيَ وَ  الْأَكْبَرِ الْقَرْنَیْنِ  ذِي مُقَدِّمَةِ عَلَي كَانَ وَ أَفْرِيدُونَ أَيَّامِ فِي ع الْخَضِرُ كَانَ وَ. الْبَحْرَيْنِ بِمَجْمَعِ هُوَ وَ الْخَضِرُ عِنْدَنَا

 إِنْ  قَالَ رَد ي عَنْ  تَرُدُّهُ أَوْ هُد ي عَلَي تَدُلُّ  كَلِمَة   يُصِیبَ أَنْ عَسَي عِلْمِهِ إِلَي النَّاسِ عِلْمَ يَبْغِي الَّذِي قَالَ أَعْلَمُ عِبَادِكَ أَيُّ رَبَّهُ سَأَلَ ع مُوسَي إِنَّ قِیلَ وَ

 مِكْتَلِكَ  فِي حُوتا   تَأْخُذُ قَالَ  بِهِ  لِي كَیْفَ قَالَ خْرَةِالصَّ عِنْدَ السَّاحِلِ عَلَي قَالَ أَطْلُبُهُ أَيْنَ قَالَ  الْخَضِرُ  مِنْكَ أَعْلَمُ قَالَ عَلَیْهِ فَادْلُلْنِي مِنِّي أَعْلَمُ عِبَادِكَ فِي كَانَ
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 تدبر

 «حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ  مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّی أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ مُوسی قالَ إِذْ وَ( »1

است که غالبا آن « و إذ»شود. شروع جمله با عبارت داستان دیدار حضرت موسی ع و خضر بيان می 82از این آیه تا آیه

رتيب، این تذکر و یادآوري دیگري به پيامبر ص است، در ادامه آن اند. بدین تدانسته...« به یاد آور هنگامی را که »را به معناي 

که در ابتداي سوره پيامبر ص را دعوت به صبر کرد و از ایشان خواست که از این اعراض مردم و روي آوردنشان به زینت 

دهد که در پس این  رسد نكته اصلی داستان موسی ع و خضر در این زمينه آن است که نشاندنيا ناراحت نشود. به نظر می

شود که حقيقت ظواهر دنيا که ظاهرا بر وفق مراد اهل دنياست، حقيقت و تاویلی است که وقتی زمانش سر رسد معلوم می

 (338، ص13رسيد. )الميزان، جاینها بسيار متفاوت است با آنچه در ابتدا به نظر می

 

 «حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ  مَجْمَعَ بْلُغَأَ حَتَّی أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ مُوسی قالَ إِذْ وَ» (2

شروع این داستان با جمله حضرت موسی ع است که حكایت از جدیت و عزم شدید ایشان براي اقدامی دارد )که در آیه 

اند و شود، آن طلب کردن، یافتن بنده خاصی از بندگان خدا بوده که در روایات، او را حضرت خضر دانستهمعلوم می 65

اي در شود که قرار است واقعهاز او بحث خواهد شد(. نحوه بيان به طوري است که معلوم می 65شاءاهلل در همان آیه ان

 کند که حاضرم عمري را براي این هدف صرف کنم.گاه دو دریا( رخ دهد و حضرت موسی ع اعالم میالبحرین )تالقیمجمع

شود، این داستانی پر از رمز و راز است و سواالت مين ابتداي داستان معلوم میچنانكه از نحوه حكایتگري خداوند در ه

 کند.بسياري را در ذهن ایجاد می

 

 «حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ  مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّی أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ مُوسی قالَ إِذْ وَ( »3

شود، حضرت موسی ع براي اینكه از محضر علمی کسی که علمی داشت و عموم روایات استنباط می 66چنانكه از آیه 

که او نداشت استفاده کند، چنين سفري را آغاز کرد و این چنين تاکيد کرد که حتی اگر عمري را هم در این جستجو سپري 

 کنم دست بردار نيستم؛ 

 توان نتيجه گرفت:یاز این اقدام حضرت موسی ع م

 (196ص ،7ج نور، )تفسير دارد. طوالنی بس تاریخی علم، کسب براي سفر و الف. هجرت

 (196ص ،7ج نور، تفسير). بنشيند عالم انتظار به آنكه نه برود، عالم سراغ باید علم ب. طالب

 (196ص ،7ج نور، تفسير) .داردنمی بر جستجو از دست عالم، به رسيدن ج. کسی که واقعا طالب علم باشد تا

 (196ص ،7ج نور، تفسير). دارد جا کنيم جستجو عمري اگر عالم، و علم طلب در د.

                                                      
 يَتَعَرَّفَ وَ يَطْلُبَهُ أَنْ مُوسَي نَسِيَ يَعْنِي حُوتَهُما نَسِیا[ بَیْنِهِما] الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا يَمْشِیَانِ  فَذَهَبَا فَأَخْبِرْنِي الْحُوتَ فَقَدْتَ إِذَا لِفَتَاهُ قَالَ فَهُنَاكَ فَقَدْتَهُ  فَحَیْثُ

 .الْبَحْرِ فِي وُقُوعِهِ وَ حَیَاتِهِ مِنْ رَأَي مَا لَهُ يَذْكُرَ أَنْ يُوشَعُ وَ حَالَهُ 
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 نور، شود. )تفسير طوالنی سفر يآماده باید علم فراگيري براي نيز موسی چون پيامبري. ندارد حدّي و پایان علم تحصيل

 (196ص ،7ج

 ه. ...

 

 ...« لِفَتاهُ مُوسی قالَ إِذْ وَ» (4

رود؛ و وقتی با صورت مضاف به شخص یا ضمير، به کار به کار می« جوانمرد»و گاه در معناي « جوان»به معناي « فتی»

 باشد. )توضيح در نكات ادبی(.آميزي درباره غالم و خدمتكار و کارگزار )وکيل( میرود غالبا تعبير احتراممی

غلب روایات یوشع بن نون است که از اولين مومنان به حضرت موسی ع شخصی که همراه حضرت موسی ع شد، طبق ا

 و یاران راستين ایشان بود. 

 آورد؟ « فتاه»چرا وي را با تعبير 

و چرا این فرد این مسير را با حضرت موسی ع رفت؛ ولی وقتی موسی خواست با خضر همراه شود وي را با خود 

 کنند تمام ضمایر به صورت مثنی آمده است[و حرکتشان را شروع میکند نبردند؟ ]وقتی موسی با خضر دیدار می

 

 نگذاشتماین را در کانال 

 «حُقُباً أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ  مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّی أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ مُوسی قالَ إِذْ وَ( »5

 القرآن، ألحكام چيست، قرطبی )الجامع« دریا البحرین: محل اجتماع و به هم رسيدن دومجمع»درباره اینكه مقصود از 

 اند:این اقوال را ذکر کرده 2(200، ص7و ابوحيان )البحر المحيط، ج 1(9ص ،11ج

 الف. قتاده و مجاهد: التقاي دو دریاي روم و دریاي فارس ]اینكه اینها دقيقا کدام دریاست معلوم نشد[

مدیترانه[ در شمال تا جنوب در سرزمين فارس در پشت آذربایجان؛ که اي از البحر المحيط ]دریاي عطيه: منطقهب. ابن

 شود.محل اجتماع دو دریا آن سمتی است که با شام مجاور می

                                                      
 من فارس أرض في جنوب يإل شمال من المحیط البحر من يخرج ذراع هو و: عطیة ابن قال. مجاهد قاله و الروم، و فارس بحر هو و: قتادة قال.  1

 مجمع: قیل و. القلزم بحر و األردن بحر هما: قیل و. القول هذا يعل البحرين مجمع هو الشام بر يلي مما البحرين الجتماع الذي فالركن أذربیجان، وراء

 األندلس بحر هو: العلم أهل بعض قال و. بأرمینیة الرس و الكر: السدي قال و. بإفريقیة أنه: كعب بن أبي عن روي و. كعب بن محمد قاله طنجة، عند البحرين

 عباس ابن عن حكي و ضعیف، قول هذا و الخضر، و يموس هما إنما: فرقة قالت و. كثیرا يذكر مما هذا و النقاش، حكاه المحیط، البحر من

 جنوب إلي شمال من المحیط البحر من يخرج ذراع هو و: عطیة ابن قال. الروم بحر و فارس بحر مجتمع هو: قتادة و مجاهد قال الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ . و 2

 كعب بن محمد منهم فرقة قالت و. القول هذا علي البحرين مجتمع هو الشام بر يلي مما البحرين الجتماع الذي فالركن أذربیجان، وراء من فارس أرض في

 أن أبت التي القرية و األندلس بحر هو: قیل و. بإفريقیة أبيّ عن و. صبا إلي دبور من منه الخارج البحر و المحیط البحر يجتمع حیث طنجة عند هو: القرظي

 البحران: فرقة قالت و. البحر في عظیم نهر موقع عند هذا علي الخضر فیكون عذب بحر و ملح بحر الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ: قیل و. الخضراء الجزيرة هي تضیفهما

 .ماء بحرا أنهما علي تدل األحاديث و الصوفیة، غالة و الباطنیة بتفسیر شبیه هذا و. علم بحرا ألنهما الخضر و موسي عن كناية

 .األزرق بحر: قیل و. القلزم بحر: قیل و. انتهي العلم في بحرين كانا ألنهما الخضر و موسي البحرين أن التفاسیر بدع من: الزمخشري قال و
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 ج. دریاي اردن و بحر قلزم

ریزد ]کانال سوئز از دبور به صبا می آن خارج از که دریایی و[ مدیترانه دریاي] المحيط البحر بين د. محمد بن کعب: تنگه

 دریاي سرخ[ و

 بن کعب: محلی است در آفریقاه. ابی

 و. سدي: دو رود کر و رس در ارمنستان

 ز. نقاش: دریاي اندلس از البحر المحيط ]دریاي مدیترانه[

 ح. دریاي شور و دریاي شيرین

 ط. دریاي ازرق

 عباس نسبت داده شده که خود موسی ع و خضر مد نظرند.ي. به ابن

کنند از این جهت که در روایات از آب آن دریا زمخشري با این نظر آخر بشدت مخالفت می خود قرطبی و ابوحيان و

اند؛ در حالی که بر اساس امكان استفاده از یك لفظ در چند سخن گفته شده است و این را از جنس تاویالت صوفيه دانسته

ظر باشد؛ وهم دیدار بين این دو انسان متعالی به معنا این اشكال وارد نيست؛ یعنی ممكن است هم یك منطقه جغرافيایی مد ن

یا »کند جمله بعدي حضرت موسی ع است که می گوید دیدار دو دریا تشبيه شده باشد. چيزي که این معنا را تقویت می

دهم؛ می اي است بر اینكه تا هر زمان که عمر داشته باشم به این جستجو ادامهکه قرینه« روزگاري متمادي را سپري خواهم کرد

در حالی که اگر فقط یك منطقه جغرافيایی معين مد نظر باشد، فاصله آن تا محلی که حضرت موسی ع از آنجا راه افتاده برایش 

رسم یا روزگاري متمادي را سپري خواهم کرد، معنایی نخواهد داشت؛ و موید دیگرش به کار معلوم بوده و اینكه یا به آن می

خواست به یك مكان اشاره کند است؛ چرا که اگر صرفا می« مجمع البحرین»در آیه بعد به جاي « امجمع بينهم»بردن تعبير 

خواست اسم ظاهر به کار ببرد و روي مكان تاکيد کند تكرار همان تعبير کرد و اگر میکفایت می« هناك»یا « ه»آوردن ضمير 

تاکيد دارد، تناسب فراوانی دارد که « و کنار هم رسيدن آن دو محل پيوستن»مناسب بود؛ اما این تعبير که بر « مجمع البحرین»

 محل پيوستن و قراري باشد که خداوند براي دیدار موسی و خضر معين کرده بوده است.

 

 

 15/10/1396   سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُما نَسِيا بَيْنِهِما مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا 61( آيه18( سوره كهف )642

 ترجمه

شان را فراموش کردند و ]آن ماهی[ راهش را در دریا در مسيري پس هنگامی که به محل پيوستن آن دو رسيدند ماهی

 آزاد و رها در پيش گرفت.

 نکات ادبی

 «حُوتَ»
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 کندمی رفتن طرف آن و طرف این سرعت به و اضطراب بر داللت ماده این اصل و است «بزرگ ماهی» معناي به حوت

 تَأْتيهِمْ  إِذْ) «حيتان» آن جمع و( 114ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم. )گویند «حوت» ماهی به که است جهت همين از ظاهرا و

 .است( 163/اعراف حيتانُهُمْ؛

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-48 513جلسه

 «سَرَباً»

یعنی راهش را باز « سرْبه خلِّ»در اصل بر گشایش و رفتن و حرکت کردن در زمين داللت می کند. تعبير « سرب»ماده 

 دار و منحنی گفتهبه رفتن در مسير شيب« سَرَب»( و 155ص ،3ج اللغة، المقایيس کن که هرجا می خواهد برود؛ )معجم

اصل این ماده براي جایی است که چيزي از حالت سكون و خفا، به  اند(؛ و برخی گفته405ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود)می

 ( 91ص ،5ج یم،كرال القرآن کلمات فی التحقيقحرکت و ظهور درآید )

رسد ولی را هم که از دور آب به نظر می (20، نبأ/سَراباً فَكانَتْ الْجِبالُ سُيِّرَتِ وَ؛ 39، نور/بِقيعَةٍ کَسَرابٍ أَعْمالُهُمْ)« سراب»

 (405ص القرآن، ألفاظ مفردات) روداند که در مقابل دیدگان راه میواقعيتی ندارد، از این جهت سراب گفته

 (10/؛ رعدبِالنَّهارِ سارِبٌ وَ بِاللَّيْلِ مُسْتَخْفٍپيماید )هم کسی است که در روز و به طور آشكار مسيري را می« سارب بالنهار»

 اند.بار در قرآن کریم به کار رفته 4و مشتقاتش همين « سرب»ماده 

 حدیث

دهد. در فرازي از آن پاسخ پرسد. حضرت پاسخ میرسد و سواالتی می( یكی از علماي یهود خدمت اميرالمومنين ع می1

 آمده است:

ي است که در بيت المقدس است، و ااي ك بر روي زمين جاري شد، چشمهگویيد که اولين چشمهو شما یهودیان می

اي است که خضر از حياتی است که یوشع بن نون آن ماهی را در آن شست و همان چشمه دروغ گفتيد؛ بلكه آن همان چشمه

 نوشد مگر اینكه زنده می ماند.آن نوشيد و هيچكس از آن نمی

 موسی ع ]دارم که مطلب[ چنين است؛ .... او گفت: راست گفتی: همانا ]من این مطلب را[ به خطر هارون ع و امالي

 2981و ص 301ص ،1ج النعمة، تمام و الدین کمال؛ 476ص ،2ج الخصال،

                                                      
 سند و متن حديث بدين صورت است: 298. در ص 1

 أَبِي بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ  جَمِیعا  إِدْرِيسَ بْنُ  أَحْمَدُ وَ الْعَطَّارُ ييَحْیَ بْنُ  مُحَمَّدُ  وَ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ  سَعْدُ حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 ييَحْیَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الْكِنْدِيِّ سَمَاعَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  الْحَضْرَمِيِّ مُحْرِزٍ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ جَمِیعا  هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ يَزِيدَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ الْبَرْقِيِّ اللَّهِ عَبْدِ

 ... الْیَهُودِ شَبَابِ مِنْ رَجُلٌ أَتَاهُ بَكْرٍ أَبِي مَوْتِ عْدَبَ عُمَرَ النَّاسُ بَايَعَ لَمَّا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْمَدِينِيِّ

 انْتَهَي الَّتِي الْحَیَوَانِ عَیْنُ هِيَ كَذَبُوا وَ الْحَجَرِ تَحْتَ الْمَقْدِسِ بِبَیْتِ الَّتِي الْعَیْنُ أَنَّهَا يَزْعُمُونَ الْیَهُودَ فَإِنَّ الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَي نَبَعَتْ عَیْنٍ أَوَّلُ قَوْلُكَ أَمَّا وَ

 الْحَیَاةِ  عَیْنَ يَطْلُبُ الْقَرْنَیْنِ ذِي مُقَدِّمَةِ عَلَي الْخَضِرُ كَانَ وَ حَیِيَ إِلَّا الْمَاءُ ذَلِكَ يُصِیبُهُ مَیِّتٍ  مِنْ  لَیْسَ وَ فَحَیِیَتْ الْمَالِحَةَ السَّمَكَةَ فِیهَا فَغَسَلَ إِلَیْهَا فَتَاهُ وَ مُوسَي

 الْقَرْنَي... ذُو يَجِدْهَا لَمْ  وَ مِنْهَا شَرِبَ وَ ع الْخَضِرُ فَوَجَدَهَا

 هم آمده است. 531ص ،1ج الكافي،و اصل اين حديث در 

http://yekaye.ir/al-qalam-68-48/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-48/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-48/
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 الثَّقَفِیِّ مِسْكِينٍ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْخَطَّابِ أَبِی بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنَا

 رَجُلٌ عَلَيْهِ فَدَخَلَ فَقَعَدَ الْمَسْجِدِ إِلَی عُمَرُ رَجَعَ عُمَرَ اسْتَخْلَفَ وَ بَكر أَبُو هَلَكَ لَمَّا: قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ

 هِیَ مَا َقالَ أَسْلَمْتُ فِيهَا أَجَبْتَنِی إِنْ مَسَائِلَ عَنْ أَسْأَلَكَ أَنْ  أَرَدْتُ قَدْ وَ  عَلَّامَتُهُمْ أَنَا وَ الْيَهُودِ مِنَ رَُجلٌ إِنِّی الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا فَقَالَ

 یَعْنِی الشَّابِّ بِذَلِكَ عَلَيْكَ قَالَ إِلَيْهِ فَأَرْشِدْنِی مِنْكَ  أَعْلَمَ أَحَدٌ الْقَوْمِ فِی کَانَ إِنْ وَ سَأَلْتُكَ شِئْتَ فَإِنْ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثٌ  قَالَ

 ... فَسَأَلَهُ ع عَلِيّاً فَأَتَی ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ

 فِيهَا غَسَلَ الَّتِی الْحَيَاةِ عَيْنُ هِیَ بْتُمْکَذَ وَ الْمَقْدِسِ بِبَيْتِ الَّتِی الْعَيْنُ الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَی نَبَعَتْ عَيْنٍ أَوَّلَ إِنَّ تَقُولُونَ أَنْتُمْ وَ قَالَ

 هَارُونَ  لَبِخَطِّ إِنَّهُ اللَّهِ وَ صَدَقْتَ قَالَ حَيِیَ إِلَّا أَحَدٌ مِنْهَا یَشْرَبُ لَيْسَ وَ الْخَضِرُ مِنْهَا شَرِبَ الَّتِی الْعَيْنُ هِیَ وَ السَّمَكَةَ نُونٍ بْنُ یُوشَعُ

 ...مُوسَی إِمْلَاءِ وَ

 

 از امام باقر یا امام صادق ع روایت شده است: (2

اي بود سودشدهرسيد رسيد، زنبيلی به او داده شد که در آن ماهی نمكهنگامی که کار موسی ع به سرانجامی که باید می

رسد مگر اینكه آن نمیاي که چيزي به کند در کنار چشمهخواهی هدایت میو به او گفته شد این تو را به آن رفيقی که می

شود. پس دو نفري به راه افتادند تا به آن صخره رسيدند و سپس از آن گذشتند و سپس او به همراهش گفت که زنده می

پس به دنبال آن برگشتند تا به « راهش را در دریا در مسيري آزاد و رها در پيش گرفت»غذایمان را بياور؛ او گفت: آن ماهی 

اي رسيدند که زیر عبایی نشسته بود. بر او سالم کرد و او جواب داد و تعجب کرد زیرا در سرزمينی بود رهآن رفيقشان در جزی

 که سالم گفتن مرسوم نبود. به او گفت: تو کيستی؟

 گفت: موسی.

 گفت: همان موسی ابن عمران که با خداوند سخن گفت؟

 گفت: آري.

 گفت: چرا اینجا آمدي؟

 به من بياموزي.ام تا از علمت گفت: آمده

هایی که ام که تو طاقتش را نداري. سپس براي او از آل محمد ص و بالها و مصيبتگفت: همانا من به امري مامور شده

رسد سخن گفت تا جایی که گریه هر دو شدید شد و از فضائل حضرت محمد ص و علی ع و فاطمه س و حسن بدانها می

 گفت: واي از این امت محمد ص!بدانچه که مبتال شدند حكایت کرد و دائما میع و حسين ع و آنچه بدانها داده شده و 

و آن عالِم هنگامی که موسی ع در پی او روان شد، کشتی را شكافت و آن بچه را کُشت و دیوار را بازسازي کرد و سپس 

چنين نبود که پروردگارم مرا بدانها امر یعنی اگر «. اینها را به امر خود انجام ندادم»همه را براي موسی ع بيان نمود و گفت: 

 کرده بود چنان نمی کردم.

 داد.کرد هفتاد تا از این عجایب به او نشان میسپس امام ع فرمود: اگر موسی ع صبر می
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 3291ص ،2ج العياشی، ؛ تفسير157-156ص ،(للراوندي) السالم عليهم األنبياء قصص

 حَدَّثَنَا أَبِيهِ  عَنْ بَابَوَیْهِ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الشَّجَرِيُّ عَلِیٍّ بْنُ اللَّهِ هِبَةُ السَّعَادَاتِ أَبُو السَّيِّدُ أَخْبَرَنَا

 :قَالَ ص أَحَدِهِمَا عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ الْبَزَنْطِیِّ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِيسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ

 مِنْهَا یُصِيبُ  لَا عَيْنٍ عِنْدَ صَاحِبِكَ عَلَی یَدُلُّكَ هَذَا لَهُ فَقِيلَ مَالِحٌ حُوتٌ فِيهِ  مِكْتَلًا أُعْطِیَ کَانَ الَّذِي مُوسَی أَمْرِ مِنْ  کَانَ لَمَّا

 حَتَّی الْأَثَرَ فَاقْتَصَّا «سَرَباً  الْبَحْرِ فِی» اتَّخَذَ الْحُوتُ فَقَالَ «غَداءَنا آتِنا» لِفَتاهُ قالَ ثُمَّ جَاوَزَا وَ الصَّخْرَةَ بَلَغَا حَتَّی فَانْطَلَقَا حَیَّ إِلَّا ءٌشَیْ

 فَقَالَ  مُوسَی قَالَ أَنْتَ مَنْ فَقَالَ سَلَامٌ بِهَا لَيْسَ بِأَرْضٍ هُوَ وَ تَعَجَّبَ وَ أَجَابَ وَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ جَالِساً کِسَاءٍ فِی جَزِیرَةٍ فِی صَاحِبَهُمَا أَتَيَا

 مُحَمَّدٍ  آلِ عَنْ فَحَدَّثَهُ تُطِيقُهُ لَا بِأَمْرٍ وُکِّلْتُ إِنِّی قَالَ تُعَلِّمَنِی أَنْ عَلَی أَتَيْتُكَ قَالَ بِكَ جَاءَ فَمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ  اللَّهُ کَلَّمَهُ الَّذِي عِمْرَانَ ابْنُ

 مَا أُعْطُوا وَ مَا وَ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ وَ فَاِطمَةَ وَ  عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٍ فَضْلَ  لَهُ ذَکر وَ  بُكَاؤُهُمَا اشْتَدَّ حَتَّی یُصِيبُهُمْ عَمَّا وَ بَلَائِهِمْ عَنْ وَ ص

 کُلَّهَا لَهُ بَيَّنَ ثُمَّ الْجِدَارَ أَقَامَ وَ الْغُلَامَ قَتَلَ وَ السَّفِينَةَ خَرَقَ مُوسَی تَبِعَهُ لَمَّا الْعَالِمَ إِنَّ وَ مُحَمَّدٍ أُمَّةِ مِنْ لَيْتَنِی یَا یَقُولُ فَجَعَلَ بِهِ ابْتُلُوا

 2.أُعْجُوبَةً سَبْعِينَ الْعَالِمُ لَأَرَاهُ مُوسَی صَبَرَ لَوْ َقالَ وَ عْهُأَصْنَ لَمْ رَبِّی أَمْرُ لَا لَوْ یَعْنِی أَمْرِي عَنْ فَعَلْتُهُ ما قَالَ وَ

 

اسرائيل نشسته بود که ( از امام صادق ع از پدرشان روایت شده است که یكبار حضرت موسی ع در ميان بزرگان بنی3

 شناسم.شخصی به وي گفت: من کسی را از تو به خدا داناتر نمی

 شناسم.هم نمیموسی ع گفت: من 

که وقتی که  –ام خضر برو! پس وي راه به سوي او را سوال کرد. و ماهی را پس خداوند به او وحی کرد: به سراغ بنده

 برایش نشانه قرار دادند؛ و حكایتش همان شد که خداوند بيان فرموده است. -آن را گم کنند

 334ص ،2ج العياشی، تفسير

                                                      
 . در تفسیر عیاشي، سند و متن بدين ترتیب است: 1

 قیل مملح، حوت فیه مكتل أعطي كان الذي ع يموس أمر من كان لما إنه قال ع اهلل عبد أبي و جعفر أبي عن مسلم بن محمد و حمران و زرارة عن

 يغسل يالفت فانطلق الصخرة بلغا يحت فانطلقا الحیوة، لها يقال حیي إال میتا ءشي منها يصیب ال البحرين مجمع عین عند صاحبك يعل يدلك هذا: له

 لَقَدْ  غَداءَنا آتِنا لِفَتاهُ قالَ» يموس أعني فیه وقت الذي الوقت جاوز فلما ،يالفت نسیه و منه انفلت و خدشه يحت يده في الحوت فاضطرب العین في الحوت

 جزيرة في صاحبهما أتیا يحت األثر فاقتصا البحر في خر قد الحوت وجد أتاها فلما «قَصَصا  آثارِهِما يعَل» قوله يإل «رَأَيْتَ  أَ قالَ نَصَبا  هذا سَفَرِنا مِنْ لَقِینا

 ،يموس أنا: قال أنت من: فقال السالم فیها لیس أرض في هو و السالم من فعجب يموس علیه فسلم له، كساء في جالسا إما و متكیا إما البحر جزائر من

 و تطیقه، ال بأمر وكلت إني: قال رُشْدا ، عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ يعَل أَتَّبِعُكَ قال حاجتك فما: قال نعم،: قال تكلیما اهلل كلمه الذي عمران بن يموس أنت: قال

 «أَمْرا  لَكَ َأْعصِي ال وَ صابِرا  اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي قالَ خُبْرا  بِهِ تُحِطْ لَمْ ما يعَل َتصْبِرُ كَیْفَ وَ صَبْرا  مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ إِنَّكَ» له قال و أطیقه، ال بأمر وكلت

 ما و فضلهم من له ذكر و فاطمة ولد عن و المؤمنین أمیر عن و ص اهلل رسول عن حدثه ثم بكاؤهما، اشتد يحت يصیبهم عما و ع محمد آل عن فحدثه

 وَ  أَفْئِدَتَهُمْ نُقَلِّبُ وَ»: اآلية هذه تال و إياه تكذيبهم من و منهم ييلق ما و قومه يإل ع اهلل رسول رجوع عن و محمد آل من لیتني يا يقول جعل يحت أعطوا

 .المیثاق علیهم أخذ فإنه «مَرَّةٍ أَوَّلَ بِهِ يُؤْمِنُوا لَمْ كَما أَبْصارَهُمْ
 .مِنْهُ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا لَمْ يُرَ يالْعَالِمِ أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَبَرَ لَرَأَ يعَجَّلَ عَلَ يوَ فِي رِوَايَةٍ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَ. راوندي در ادامه گفته است:  2
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 ما: رجل له قال إذ إسرائيل بنی من مإل فی قاعدا موسی بينما قال ع أبيه عن اهلل عبد أبی عن القداح ميمون بن اهلل عبد عن

 الحوت آیة له کان و إليه، السبيل فسأل الخضر عبدي بلی ]یلی[ إليه اهلل فأوحی أري، ما :موسی قال منك باهلل أعلم أحدا أري

 1اهلل. قص ما شأنه من کان و افتقده، أن

 تدبر

 «سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُما نَسِيا بَيْنِهِما مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا»( 1

شان را فراموش کردند؛ و ماهی راهش چون موسی ع و جوان همراهش به محل پيوستن آن دو دریا رسيدند، هر دو ماهی

 را در دریا در مسيري آزاد و رها در پيش گرفت.

توانست خضر را پيدا کند. آمده است که این ماهی یك عالمتی بود براي محلی که در آن محل موسی ع میدر روایات 

 اما در اینجا هر دو از ماهی غافل شدند و ماهی ظاهرا زنده شد و راهش را در دریا در پيش گرفت.

اند، برخی جانب شدن ماهی سخن گفته ندارد و در مقابل اکثر مفسران، که از زنده« زنده شد»البته در قرآن کریم تعبير 

این نظر را ترجيح داده اند که ظاهر این است که ماهی مرده بوده؛ اما چون روي صخره بوده یا ليز خورده و در آب افتاده یا بر 

مان مفقود اثر جزر و مد و امواج دریا، دوباره درون دریا افتاده و از دیدگان غيب شده باشد؛ و آنچه هم عالمت بوده، صرفا ه

 (340، ص13شدن ماهی بوده است. )الميزان، ج

 کند:رسد شواهد متعددي در کار است که بر زنده شدن ماهی داللت میاما به نظر می

تعبيري است که با اقدامی ارادي از جانب ماهی « فاتخذ سبيله فی البحر: راهش را در دریا در پيش گرفت»الف. تعبير 

 ماهی مرده در آب.سازگار است تا افتادن یك 

اي که در آب که داللت بر رفتن در یك مسير معين و از دیده غایب شدن دارد؛ در حالی که ماهی مرده« سَرَباً»ب. تعبير 

 ماند.بيفتد، روي آب می

نی اوال دوباره همان یع« عَجَبا الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ اتَّخَذَ وَ»کند تعبير می 63ج. یوشع که ظاهرا شاهد رفتن ماهی بوده، در آیه

شمرد؛ در حالی که افتادن آميز میبرد و مهمتر اینكه این را مطلبی تعجبرا به کار می« راهش را در دریا در پيش گرفت»تعبير 

 آوري نيست.یك ماهی مرده در دریا بر اثر موج یا اموري از این سنخ، مطلب تعجب

براي  ترین نشانهده و زنده بودنی غيرمتعارف دارد. طبيعید. حضرت خضر معروف است به اینكه از آب حيات خور

 اي است که با زندگی و زنده شدن تناسب داشته باشد.رهنمون شدن به او، نشانه

 ه. ...

 

 «سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُما نَسِيا بَيْنِهِما مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا( »2

                                                      
 ( آمده است:293ص ،(للجزائري) المرسلین و األنبیاء قصص في المبین النور )و به تبع آن، در 286ص ،3ج ،(بیضاوي) التنزيل أنوار. در  1

 .ع لِلْخَضِرِ أَوْ لِمُوسَي مُعْجِزَة  الْبَحْرِ فِي وَثَبَ وَ الْمَشْوِيُّ الْحُوتُ فَاضْطَرَبَ رَقَدَ ع مُوسَي أَنَّ رُوِيَ

 مَسْلَكا . الْبَحْرِ  فِي طَرِيقَهُ الْحُوتُ فَاتَّخَذَ الْمَاءِ فِي وَثَبَ وَ فَعَاشَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَانْتَضَحَ الْحَیَاةِ عَیْنِ مِنْ يُوشَعُ تَوَضَّأَ قِیلَ وَ
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 اي در کتب تفسيري یافت نشد:کنندهرسد که پاسخ قانعت متعددي به ذهن میدرباره این ماهی سواال

الف. این ماهی چه اهميتی دارد که خداوند آن را نشانه قرار داد؛ و اینكه موسی ع و همراهش این ماهی را فراموش کردند 

 مورد تاکيد قرار داد؟

 ب. اگر این ماهی نشانه بوده، 

کنند که گویی قرار بوده این را بخورند؟ )حضرت اي با هم صحبت میهش به گونهاوال چرا حضرت موسی ع و همرا

گوید این ماهی راهش را در آب در پيش گرفت و رفت؛ ظاهرا فرماید: غذایمان را بياور؛ و همراهش میموسی ع در آیه بعد می

 یعنی این ماهی که به عنوان غذا بوده راهش را گرفت و رفت(

)نه: ماهیِ او( را به کار برد، با توجه به اینكه اگر نشانه بوده، فقط براي حضرت موسی ع « ماهیِ آن دو»ثانيا چرا تعبير 

 نشانه بوده است و طبق احادیث او مامور شده که ماهی را با خود بياورد.

 ج. ...

 

 «حُوتَهُما نَسِيا» (3

شود که همنشنی موسی ع بوده که ماهی می –و بلكه تصریح  –با توجه به اینكه از سوال و جواب آیات بعد، معلوم 

 ]حكایت کردن از ماهی[ را فراموش کرده، چرا خداوند فرمود: آن دو ماهی را نسيان ]فراموش[ کردند؟

الف. نسيان در اینجا به معناي رها کردن و از دست دادن است، در واقع، آن دو در اینجا ناهيشان را از دست دادند. 

 (742، ص6البيان، ج)مجمع

ب. نسيان به همان معناي فراموشی است، اما چون آن که مسئول آوردن ماهی بوده فراموش کرد، به هردویشان نسبت 

اش را گویند کاروان آذوقهداد؛ مانند اینكه یك کاروان بخواهد جایی برود و مسئول غذا، آوردن آذوقه را فراموش کند، که می

 فراموش کرد.

شان یك نكته را فراموش کردند: یوشع فراموش کرد که آنچه دید به موسی ع بگوید؛ و موسی ع هم فراموش ج. هر کدام

 کرد که پيگير کار ماهی باشد.

« نسی احدهما»، «نسيا»شود که منظور از د. ممكن است اصال تقدیر به حذف مضاف باشد؛ یعنی با قرائن بعدي معلوم می

 (201، ص7است. )البحر المحيط، ج

 ه. ...

 

 «سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَّخَذَ( »4
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که همين بود که تعجب یوشع  1انداغلب مفسران این را حاکی از یك حرکت غيرمتعارف توسط ماهی به حساب آورده

اند دهاي براي حضرت موسی ع یا خضر به حساب آوربن نون )همسفر موسی ع( را برانگيخت؛ و بر این اساس، آن را معجزه

 و این حرکت غيرمتعارف چه بود؟« سَرَباً »؛ اما دقيقا منظور از 2(201ص ،7ج المحيط، البحر)

؛ 742ص ،6ج ،البيان،الف. یعنی با حرکتش مسيري در آب ایجاد می کرد که آن مسير، آب به صورت جامد درآمد )مجمع

اهل سنت، حدیثی آمده که مسيري همچون داالن در آب به  ( چنانكه در برخی منابع201ص ،7ج المحيط، البحر قتاده، به نقل

که بعدا که حضرت موسی ع برگشت از راه  (2014ص ،7ج المحيط، ؛ البحر2293، ص4طور ثابت پدید آمد )الدر المنثور، ج

 این داالنی که در آب پدیدار شده بود، به سمت محلی که حضرت خضر ع بود رهنمون شد.

 5(201ص ،7ج المحيط، البحرآب[ خالی ماند. )ب. یعنی محل عبورش ]در 

 (201ص ،7ج المحيط، البحر عباس، به نقلج. مسير عبورش به صورت سنگی سخت درآمد )ابن

د. مسير معينی را در خشكی پيمود تا خود را به دریا رساند، و در واقع، سرب به معناي تصرف کردن و جوالن دادن است 

 (201ص ،7ج يط،المح البحر زید، به نقل)ابن

 ه. ...

 

 گذارماین را در کانال نمی

 «سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَّخَذَ حُوتَهُما نَسِيا بَيْنِهِما مَجْمَعَ بَلَغا فَلَمَّا( »5

)مرجع ضمير « حوت: ماهی»در آیه قبل را تالقی حضرت موسی ع و خضر بدانيم، آنگاه احتماال « البحرین»اگر مراد از 

در اینجا معانی دیگري پيدا کنند. )توجه « البحر»به جاي مجمع البحرین( و « مجمع بينهما»)با توجه به تعبير « حوتهما»در « هما»

                                                      
عناي مسیر و داالني كه با حفاري در كه آن را به م« سرب». البته عالمه طباطبايي كه در زنده شدن ماهي ترديد كرده، اينجا پس از توضیح كلمه  1

شود، دانسته، توضیح داده كه احتماال مقصود اين است كه افتادن اين ماهي در آب، و پیمودن مسیري توسط آن، همانند كسي است كه در زمین ايجاد مي

 الذي السبیل شبه كأنه فیه نفاذ ال األرض في لمحفورا الطريق النفق و السرب و المذهب و المسلك السرب) داالني وارد شود تدريجا از چشم غايب گردد.

 (340ص ،13ج المیزان،؛ فیه فیغیب السالك يسلكه الذي بالسرب الماء داخل الحوت اتخذه

 كرامة تكن إلّا و نبي أنه قلنا إن الخضر أو السالم علیه يلموس معجزة هو و.  2

 طريق من الصفات و األسماء في البیهقي و مردويه ابن و حاتم يأب ابن و المنذر ابن و جرير ابن و النسائي و الترمذي مسلم و البخاري أخرج و.  3

 اهلل أمسك و سَرَبا  الْبَحْرِ فِي سَبِیلَهُ فَاتَّخَذَ ...  يقول سلم]آله و[  و علیه اهلل يصل اهلل رسول سمع أنه كعب يأب حدثنا...  عباس ابن قال ... قال جبیر بن سعید

 ق...الطا مثل علیه فصار الماء جريه الحوت عن

 .الحديث في ورد الذي هذا كالطاق، بقي بل بعده الماء ينطبق لم حین الماء في الحوت مسلك بالسرب شبه و.  4

 البر في سربا سبیله اتخذ إنما: زيد ابن قال و. صلدا حجرا: عباس ابن عن و جامدا ماء: قتادة قال و. فارغا سلوكه موضع بقي: الجمهور قال . و 5

 وَ » تعالي قوله منه و. شاء حیث يرعي مهمل أي سارب فحل: قولهم من جوالنا و تصرفا سَرَبا  بقوله يعني كأنه العادة علي عام ثم البحر إلي وصل حتي

 فنقبه. حجرا طريقه في صادف و المكتمل، من التراب في سَرَبا  اتخذ: قوم قال و .متصرف أي« بِالنَّهارِ سارِبٌ
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به معناي انكار معناي ظاهري اینها نيست؛ چرا که با توجه به قاعده امكان استفاده از  –د هرچه که باش –شود قبول این معانی 

 یك لفظ در چند معنا، کامال ممكن است همه این معانی مستقال مد نظر بوده باشد(

 

 

 16/10/1396    نَصَباً هذا اسَفَرِن مِنْ لَقينا لَقَدْ غَداءَنا آتِنا لِفَتاهُ قالَ جاوَزا فَلَمَّا 62( آيه18( سوره كهف )643

 ترجمه

 اي به ما رسيد.مان را بياور که براستی از این سفرمان خستگیو چون عبور کردند به ]یار[ جوانش گفت: غذاي

 نکات ادبی

 «غَداءَنا»

 اصل،» قرآن در آن مقابل نقطه و روز؛ ابتداي یعنی است، زمان از مقطعی معناي به اصل در «غدو» مادهقبال بيان شد که 

. باشدمی شب وآخر شب معناي به که است (52/أنعام الْعَشِیِّ؛ وَ بِالْغَداةِ) «عشِیّ عشاء،» و( 205/أعراف الْآصالِ؛ وَ بِالْغُدُوِّ) «آصال

 به «غداء». باشدمی دادن انجام صبح در را اقدامی یا و «کردن صبح» معناي به رود،می کار به فعل صورت به وقتی ماده این

 (62/کهف غَداءَنا؛ آتِنا( )صبحانه) شودمی خورده اوایل روز در که است غذایی معناي

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-25 491جلسه

 «لَقینا»

 توضيح برخی و است؛)مالقات(  رسيدن هم به و گرفتن قرار هم مقابل و مواجهه معناي به «لقی» ماده قبال بيان شد که

 این آثار از رسيدن هم به و مواجهه و دیدار و داشتن؛ ارتباط و بودن هم مقابل: است شده لحاظ قيد دو لقی در که اندداده

 1.معناست

  /http://yekaye.ir/yunus-010-007 132جلسه

 «نَصَباً»

 بوده سنگی «النَّصْب» و ؛«چيزي داشتن نگه مستقيم و داشتن پا بر» بر کندمی داللت در اصل «نصب» مادهقبال بيان شد که 

 کریم قرآن در اخير دوتاي که است «أَنْصَاب» و «نُصُب» و «نَصَائِب» آن جمع که اندپرستيدهمی و داشته می برپا بت عنوان به که

 از باشدمی خستگی و زحمت و رنج معناي به «نَصَب» و( 90/مائدة ،الْأَزاْلمُ  وَ الْأَنْصابُ وَ ؛3/مائده ،النُّصُبِ یعَلَ ذُبِحَ ما وَ) آمده

 است آمده کریم قرآن در هم فاعل اسم کلمه این از و شود؛ تمام رمقش که بایستد صاف اياندازه به انسان گویی که جهت این

 براي سهم آن گویی که جهت این از ظاهرا است، چيزي از شخص بهره و حظ عنوان به هم «نصيب»(. 3/غاشية ناصِبَةٌ؛ عامِلَةٌ)

 .است شده داشته برپا نظر مورد شخص

                                                      
رود توضیحات تكمیلي ارائه يعني وقتي كه اين ماده به باب تفعل مي« تلقي»هم درباره  /baqarah-http://yekaye.ir/al-2-37 227جلسه. در  1

 شد.

http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
http://yekaye.ir/al-qalam-68-25/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
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  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-48 287جلسه

 این ماده بار در قرآن کریم به کار رفته است.

 1قرائتاختالف 

 حدیث

مان را غذاي»گوید از امام صادق ع درباره این این سخن حضرت موسی ع به ]یار[ جوانش که ( حفص بن بختري می1

اي، بسيار پروردگارا ! همانا من در قبال آنچه از خير بر من نازل کرده»( و اینكه ]هنگام خروج از مصر[ گفت 62)کهف/« بياور

 ه آیا منظورش طعام و خوراك بود؟( پرسيدم ک24)قصص/« نيازمندم

 شد.فرمود: حضرت موسی ع خيلی گرسنه می

 330، ص2تفسير العياشی، ج

رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَيْرٍ »وَ قَوْلِهِ  «آتِنا غَداءَنا»ع لِفَتَاهُ  یفِی قَوْلِ مُوسَ عن الحفص بن البختري عن أبی عبد اهلل ع 

 لَذُو جَوْعَات یإِنَّ مُوسَ :فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ؟الطَّعَامَ یقَالَ إِنَّمَا عَنَ «فَقِيرٌ

 

 همچنين از امام باقر ع روایت شده است:

مان را بياور که براستی از این سفرمان غذاي»حضرت موسی ع در سه جا از گرسنگی به پروردگارش شكایت کرد: 

پروردگارا ! همانا من در قبال آنچه از خير بر »( و 77)کهف/« گرفتیاي کاش اجرتی می( »62/)کهف« اي به ما رسيدخستگی

 (24)قصص/« اي، بسيار نيازمندممن نازل کرده

 335، ص2تفسير العياشی، ج

 عَنْ لَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:

رَبِّ إِنِّی لِما » «لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» «آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً »وعَ ِفی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ شَكَا مُوسَی إِلَی رَبِّهِ الْجُ

 «أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

 

رسند که نجاي داستان می( از امام صادق ع داستان حضرت موسی ع و خضر ع به تفصيل نقل شده است. وقتی به ای2

 ماهی در آب رفت و موسی ع و یوشع ع به حرکتشان ادامه دادند، می فرماید:

مان را بياور که براستی غذاي»و ]حضرت موسی ع[ تنها وقتی خسته شد که از آن وقتی که در آن بود، عبور کرد و گفت: 

 (62)کهف/« اي به ما رسيداز این سفرمان خستگی

 332، ص2ج تفسير العياشی،

                                                      
 نَصَبا  / نُصُبا  : .  1

 (201، ص7عمیر بضمتین. قال صاحب اللوامح و هي إحدي اللغات األربع التي فیها. )البحر المحیط، جقرأ الجمهور نَصَبا  بفتحتین و عبد اللّه بن عبید بن 

http://yekaye.ir/al-hegr-15-48/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-48/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-48/
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 1...عن عبد الرحمن عن سيابة عن أبی عبد اهلل ع قال 

 2«آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً»قال: و إنما أعيا حيث جاز الوقت فيه فقال 

 

لذي جاوز المكان ا یالنصب حت یو لم یجد موس»هم این عبارت از پيامبر ص گذشت که:  641جلسه 1توجه: در حدیث

 موسی عبه  يایکه خداوند امر کرده بود نگذشته بودند خستگ یاز آن مكان موسی عکه حضرت  یو تا زمان: به یأمر اهلل تعال

 «بود. دهينرس

 

از «. : غذا را بياورائْتِنِی الْغَدَاءَ»گوید: یكبار خدمت امام رضا ع بودم شنيدم که فرمود: اي جوان! عباد می( محمد بن ابی3

تعجب کردم ]= این را «[ الْغَدَاءبائْتِنِی  »به کار برد و نفرمود « بـ»را بدون استفاده از حرف « أتی»گونه تعبير کردن ]که فعل این 

«. قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا»تعبيري غيرفصيحانه شمردم[ حضرت این حالت را در رخسار من متوجه شد؛ پس این آیه را تالوت کرد: 

 مير ]اشاره به امام رضا ع در زمان والیتعهدي ایشان[ داناترین مردم و برترین آنهاست.گفتم: واقعا ا

 129-128، ص2عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج

                                                      
صعد المنبر و كان منبره ثالث مراق فحدث نفسه أن اهلل لم يخلق خلقا أعلم منه، فأتاه جبرئیل فقال له: إنك قد ابتلیت فانزل فإن في  يإن موس.  1

حوتا ]من حیتان الحیة[ فخرج بأذربیجان، ثم شواه  ييوشع أني قد ابتلیت فاصنع لنا زادا و انطلق بنا و اشتر يرسل إلاألرض من هو أعلم منك فاطلبه فأ

يجوز ذلك الوقت، قال: فبینما هما يمشیان انتهیا  يمكان لم يعي أبدا حت يثم حمله في مكتل ثم انطلقا يمشیان في ساحل البحر و النبي إذا أمر أن يذهب إل

يصلي و قال  يرجلیه خرج رأسه، قال: فقام موس يجانبه و علیه كساء إذا قنع رأسه خرجت رجاله و إذا غط يمعه عصاه، موضوعة إل يخ مستلقشی يإل

هُ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِیلَ »البحر، قال: و هو قوله:  يلیوشع: احفظ علي قال: فقطرت قطرة من السماء في المكتل فاضطرب الحوت، ثم جعل يثب من المكتل إل

ما اتخذت من علم ربك ما حمل ظهر منقاري من جمیع البحر، قال:  يساحل البحر ثم أدخل منقاره فقال: يا موس يقال: ثم إنه جاء طیر فوقع عل« سَرَبا 

 .و قد نسي الزبیل يوشع يثم قام يمشي فتبعه يوشع. قال موس

قال: فرجع موسي يقفي أثره حتي انتهي إلیه و هو علي حاله مستلق، « فِي الْبَحْرِ عَجَبا »إلي قوله « فَرِنا هذا نَصَبا آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَ»فقال .  2

أتبعك علي »أن فقال له موسي: السالم علیك فقال و علیك السالم يا عالم بني إسرائیل، قال: ثم وثب فأخذ عصاه بیده، قال: فقال له موسي: إني قد أمرت 

قال: فانطلقا حتي انتهیا إلي معبر فلما نظر إلیهم أهل المعبر فقالوا: و اهلل « إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرا »فقال كما قص علیكم  «تعلمني مما علمت رشداأن 

أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْرا  قالَ »ل: ال نأخذ من هؤالء أجرا، الیوم نحملهم، فلما ذهب السفینة كثرت الماء خرقها قال له موسي كما أخبرتم، ثم قا

قال: و خرجا علي ساحل البحر فإذا غالم يلعب مع غلمان علیه قمیص حرير أخضر في أذنیه درتان « ال تُؤاخِذْنِي بِما نَسِیتُ وَ ال تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرا 

فَانْطَلَقا حَتَّي إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَیِّفُوهُما »قال: « تَلْتَ نَفْسا  زَكِیَّة  بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئا  نُكْرا أَ قَ»فتوركه العالم فذبحه فقال له موسي 

خبزا نأكله فقد جعنا، قال: و هي قرية علي ساحل البحر يقال لها: ناصرة و بها « خَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرا فَوَجَدا فِیها جِدارا  يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّ

 تسمي النصاري نصاري، فلم يضیفوهما و ال يضیفون بعدهما أحدا حتي تقوم الساعة.

الحسین بن علي لعبد اهلل بن علي: لعنك اهلل من كافر، فقال و كان مثل السفینة فیكم و فینا ترك الحسین البیعة لمعاوية، و كان مثل الغالم فیكم قول 

  .له: قد قتلته يا با محمد و كان مثل الجدار فیكم علي و الحسن و الحسین

 مطالعه كنید.( 309-307، ص13ألنوار، جبحار اتوانید آن را در )مرحوم مجلسي در توضیح اين عبارت اخیر بیاني دارند كه مي
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الَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّوْلِیُّ قَ یحَدَّثَنَا الْحَاکِمُ أَبُو عَلِیٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَْحمَدَ الْبَيْهَقِیُّ قَالَ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَ

فَقَرَأَ  تُ ذَلِكَ فَتَبَيَّنَ الْإِْنكَارُ فِیَكركَأَنِّی أَنْأَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یَوْماً یَا غُلَامُ ائْتِنِی الْغَدَاءَ فَ

 هُ آتِنا غَداءَنا فَقُلْتُ الْأَمِيرُ أَعْلَمُ النَّاسِ وَ أَفْضَلُهُمْ.قالَ لِفَتا

 تدبر

 «نَصَباً هذا سَفَرِنا مِنْ لَقينا لَقَدْ غَداءَنا آتِنا لِفَتاهُ قالَ جاوَزا فَلَمَّا( »1

ارش را انجام حضرت موسی ع دستور داشت در موقعيت خاصی کاري انجام دهد. همين که از آن موقعيت ]بدون اینكه ک

 دهد[ عبور کرد، احساس خستگی کرد. 

 ثمره اخالقی

« احساس خستگی کردنِ»حضرت موسی ع وظایف بسيار سنگينی را انجام داده بود؛ اما این تنها موردي است که خداوند 

 «لمّا ... قال ...: هنگامی که عبور کرد، گفت..»او را گزارش کرده است؛ آن هم با تعبير 

 تيجه گرفت:شاید بتوان ن

 شود؛کند، خسته نمیشان حرکت میانسان مومن، مادام که در مسير انجام وظيفه

ایم کنيم و در جایی احساس خستگی کردیم، احتمال دهيم که از مسير درست خارج شدهاگر واقعا داریم انجام وظيفه می

 و باید به مسير اصلی برگردیم.

 له از او معروف است که:خدا رحمت کند شهيد حسن باقري را. این جم

 .است بخش لذت ندارد، خستگی که خدا برای کار وگرنه دارد کاراشکال کجای بدانیم باید شدیم خسته اگر

 حکایت: کار برای خدا خستگی ندارد

 اي را از امام خمينی نقل کردند:مقام معظم رهبري یكبار خاطره

 امام که روزي. گرفتند دوش به را دنيا کارهاي ترینسخت سالگی هشتاد در که بودند مردي انقالب، و امّت این رهبر

 تهران به اهواز از که نه و پنجاه سال روزهاي از یكی در. امخسته یا و پير من نگفتند. بودند ساله هشتاد تقریباً شدند، ایران وارد

 مورد افراد که گفتند من به ایشان. کردم مطرح موضوعی يدرباره را آميزيگله صحبتهاي و رسيدم ایشان خدمت بودم، آمده

 نيرومند، و نشاط پر و دل جوان پيرمرد و شد تشكيل سابقه بدون و روز وسط جلسه،. کنم خبر جلسه تشكيل براي را نظرشان

 از یكی وقت یك. نيست بردار زمان و ندارد خستگی باشد، خدا براي که کار. فرمود اداره خستگی اظهار بدون را جلسه

 انجام خواهيدنمی شما اگر»: فرمودند او پاسخ در امام که گفت چيزي بود، شده ایمان اهل صفوف وارد غلط به که روسياهيانی

 وارد جوانانه گونه این امام کردندنمی باور« !گيرممی دوش بر را بارها و دهممی انجام را کارها خودم من بروید؛ کنار دهيد،

  .شوند ميدان

20250content?id=-http://farsi.khamenei.ir/memory  
 

 ...« جاوَزا فَلَمَّا» (2

http://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=20250
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البحرین هم البحرین با کسی دیداري داشته باشد؛ و براي رسيدن به مجمعموسی ع به دستور خداوند قرار بود در مجمع

 افتاد. اما بدانجا رسيد و از آنجا گذشت و نفهميد. چرا؟به راه 

قرار بود حضرت موسی ع در این همراهی با خضر متوجه محدودیت علم  66الف. طبق بسياري از روایات، و ظاهر آیه

 يدي!خود شود. شاید همين نكته هم اولين هشدار به وي بوده است که: ببين! تو به جایی که قرار بود، رسيدي، اما نفهم

 ب. ...

 

 «نَصَباً هذا سَفَرِنا مِنْ لَقينا لَقَدْ غَداءَنا آتِنا لِفَتاهُ قالَ( »3

 شود و نياز به غذا دارد؛ حتی اگر پيامبر اولوالعزم باشد.انسان خسته می

 سلوکی -تذکر اخالقی

کنند اگر ي منفی است و گمان میکنند نيازهاي طبيعی انسان امورگاهی برخی افراد انتظارات نابجا از خود دارند. فكر می

 اند!گرسنه شدند و به خاطر گرسنگی غذا خوردند گویی از سير و سلوك بازمانده

کند، نشان وقتی خداوند چند بار در قرآن کریم به گرسنه شدن پيامبر اولواالعزمی مثل حضرت موسی ع را اشاره می

 دهد که تلقی افراد فوق تلقی ناصوابی است.می

 

 «نَصَباً هذا سَفَرِنا مِنْ لَقينا لَقَدْ غَداءَنا آتِنا لِفَتاهُ قالَ جاوَزا مَّافَلَ( »4

 (742ص ،6ج البيان، مجمعاند خداوند حضرت موسی ع را به گرسنگی و خستگی مبتال کرد تا به یاد ماهی بيافتد )گفته

 شناختیثمره معرفت

شود که از کند. اما کسی متوجه میدستی، متوجه مطلبی مهم میدمخداوند گاه انسان را به وسيله امور کامال طبيعی و 

 هایی که خداوند قرار داده، آشنا باشد.پيش، با اصل نشانه

 

 

 وَ هُکرأَذْ  أَنْ الشَّيْطانُ إِالَّ أَنْسانيهُ ما وَ الْحُوتَ نَسيتُ فَإِنِّی الصَّخْرَةِ یإِلَ أَوَیْنا إِذْ رَأَیْتَ أَ قالَ 63( آيه18( سوره كهف )644

 17/10/1396  عَجَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ اتَّخَذَ

 ترجمه

گفت آیا دیدي وقتی که به آن صخره پناه برده بودیم، پس من آن ماهی را فراموش کردم و جز شيطان آن را فراموشم 

 نساخت که آن را یادآوري کنم، و به طرز عجيبی راهش را در دریا در پيش گرفت.
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 نکات ادبی

 «أَوَی نا»

 این معناي اصلبرخی  انددانسته« به چيزي منضم شدن»یا « در جایی جمع شدن»را « أوي»قبال توضيح داده شده که ماده 

شود که به مكانی گفته می« مأوي»و  اندکرده معرفی «آن در استراحت و سكونت و استقرار نيت به جایی کردن قصد» را ماده

 باشد. شوند و در فارسی معادل کلمات قرارگاه و پناهگاه میآید و مستقر میدر آن گرد می

 ahzab-http://yekaye.ir/al-33-51/ 540جلسه 

 «أَن سانیهُ» «نَسیتُ»

 )ضمير مفرد مذکر غایب(« ه»)ضمير متكلم وحده( + « ي»یه + = أنسی + ن وقا أَنْسانيهُ

 اندگفته «ینس» ماده درباره برخی اما ،است متعارف خيلی «نسيان» کلمه براي کردن فراموش معناي اینكه با قبال بيان شد که

 قَبْلُ  مِنْ آدَمَ یإِل عَهِدْنا لَقَدْ وَ» آیه به «کردن ترك» معناي براي و کردن؛ ترك و کردن فراموش: دارد داللت متفاوت معناي دو بر

پس  است، غيرارادي امري «فراموشی» که اندداده توضيح در تایيد آن، و ؛اندکرده استناد (115)طه/« عَزْما لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِیَ

 از را ما» گویيممی هم ما چنانكه ،است «ترك» معناي به همگی گرفته قرار مواخذه مورد کریم قرآن در «نسيان» که مواردي

 آنها انسان قبال که است اموري آن ترك نسيان،: که اندکرده جمع چنين معنا دو این بين برخی اما .«نكن فراموش خود عطاي

 1.باشد عمدي حتی ویا غفلت ویا قلب ضعف از ناشی تواندمی که بود کرده ضبط و ثبت خود قلب در را

  /ha-http://yekaye.ir/ta-020-115 94جلسه 

 2اختالف قرائت

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

                                                      
  /araf-http://yekaye.ir/al-007-51توضیحاتي ارائه شد:  160در مورد خداوند هم در جلسه « نسي». درباره كاربرد ماده  1
 (ي( / أَنْسَنِیهِ )كسائریكث)ابن يالف. أَنْسانِیهُ )حفص از عاصم( / أَنْسانِیهِ / أَنْسانِیه.  2

بضم الهاء و الباقون بكسر الهاء من غیر بلوغ الیاء إال ابن كثیر فإنه يثبت الیاء « بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ»بضم الهاء و في الفتح « وَ ما أَنْسانِیهُ»حفص  رأق

 (740، ص6في الوصل و قد تقدم القول في وجه ذلك. )مجمع البیان، ج

 (204، ص7الكسائي فتحة السین، )البحر المحیط، ج أمال، و و ذلك في الوصل «اللّه علیهُ»الفتح  ]سورة[ و فيحفص: وَ ما أَنْسانِیهُ بضم الهاء  قرأ

 . إِلَّا الشَّیْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ / أَنْ أَذْكُرَُه إِلَّا الشَّیْطانُ ب

 (204، ص7جفي مصحف عبد اللّه و قراءته أَنْ أَذْكُرَهُ إِلَّا الشَّیْطانُ. )البحر المحیط،  و

 . و اتَّخَذَ سَبیلَهُ / و اتَّخاذَ سَبیلَهُ ج

 (204، ص7عطف علي المصدر علي ضمیر المفعول في أَذْكُرَهُ )البحر المحیط، ج« و اتخاذ سبیله»قرأ أبو حیوة:  و

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-51/
http://yekaye.ir/ta-ha-020-115/
http://yekaye.ir/ta-ha-020-115/
http://yekaye.ir/ta-ha-020-115/
http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
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خواهم اي به ات بگذار و بگو: خدایا: همانا از تو میهنگامی که شيطان چيزي را فراموشت ساخت، دستت را بر پيشانی

ام دهنده و دستور دهنده بدان، که بر محمد و آل محمد ص صلوات بفرستی و آنچه را که شيطان رجيم یادآورنده خير و انج

 فراموشم ساخته، به یادم آوري.

 356مكارم األخالق، ص

 عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 عَلَی یَدَكَ عَلَی جَبْهَتِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ یَا مُذَکر الْخَيْرِ وَ فَاعِلَهُ وَ الْآمِرَ بِهِ أَنْ تُصَلِّیَإِذَا أَنْسَاكَ الشَّيْطَانُ شَيْئاً فَضَعْ 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَذْکرنِی مَا أَنْسَانِيهِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ.

 

 شود:برد و موجب ]تقویت[ یادآوري میاست که فراموشی را می( از امام صادق ع روایت شده است: سه چيز 2

 قرائت قرآن، مسواك زدن و روزه.

 137، ص2دعائم اإلسالم، ج

 رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: 

 وَ الصِّيَامُ. ثَلَاثٌ یُذْهِبْنَ النِّسْيَانَ وَ یُحْدِثْنَ الذُّکر قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ السِّوَاكُ

 

( از امام باقر ع از پدرانشان روایت شده استكه: روزي اميرالمومنين ع همراه با امام حسن ع و سلمان فارسی وارد 3

لباس وارد شد و بر اميرالمومنين ع سالم داد و پيش روي سيما و خوشمسجدالحرام شدند و نشستند که بناگاه مردي خوش

فهمم که این قوم با کاري که با تو کردند در دنيا لمومنين! سه سوال دارم. اگر جوابش را دادي میایشان نشست و گفت: یا اميرا

 فهمم تو با آنها تفاوتی نداري!و آخرتشان ایمن نخواهند بود و اگر جواب نتوانستی بدهی می

 حضرت فرمود: هر سوالی داري بپرس.

کند آورد و فراموش میرود؟ و انسان چگونه به یاد میجا میرود روحش کگفت: خبر بده که وقتی انسان به خواب می

هایش شود[؟ و اینكه چگونه فرزند یك نفر شبيه عموها و دایی]= چكار کند که به یاد آورد و چه کاري موجب فراموشی می

 هایش[؟شود فرد شبيه عموهایش شود یا شبيه داییشود ]= چه چيزي موجب میمی

 ام حسن ع رو کرد و فرمود: یا ابامحمد! تو جوابش را بده.اميرالمومنين ع به ام

 امام حسن ع فرمود: ...

اي است که بر آن حفره درپوشی هست؛ و اما اینكه در مورد به یاد آوردن و فراموشی گفتی؛ همانا دل انسان در یك حفره

گردد و انسان آنچه را و دل نورانی میرود ( آن درپوش کنار می1هرگاه شخص بر محمد و آل محمد صلوات کاملی بفرستد )

( آن درپوش 2آورد؛ و اگر بر محمد و آل محمد صلوات نفرستد یا از صلوات بر آنها بكاهد )که فراموش کرده بود به یاد می

 گردد و شخص آنچه را که به یاد داشت فراموش می کند ...شود و دل تاریك میبسته می
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کند دهد و خداحافظی میامت اميرالمومنين ع و یازده امام بعدي به اسم شهادت میدر پایان پرسش و پاسخها وي به ام

آید و کسی را فرماید: دنبالش برو ببين کجا رفت. وي بيرون میرود. اميرالمومنين ع به امام حسن ع میو از مجلس بيرون می

 ضر ع بود.فرمایند: او خدهد. حضرت میبيند. به اميرالمومنين مطلب را خبر مینمی

، 1، جع )محمد بن علی بن بابویه، صدوق(عيون أخبار الرضا  ؛108-106، ص)علی بن بابویه( اإلمامة و التبصرة من الحيرة

 333-332، ص2، ج)برقی( المحاسن؛ 601-85الغيبة للنعمانی، ص؛ 68-65ص

الْعَطَّارُ، وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ، جَمِيعاً قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ  ی، وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

دِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: عْفَرٍ الثَّانِی مُحَمَّبْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ أَبِی جَ

 یرَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَّكِئٌ، عَلَأَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَاتَ یَوْمٍ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ 

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَدَّ عَلَيْهِ  یدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَجَلَسَ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَ اللِّبَاسِ، فَسَلَّمَ عَلَیَدِ سَلْمَانَ، فَ

مَسَائِلَ إِنْ أَخْبَرْتَنِی بِهِنَّ عَلِمْتُ أَنَّ الْقَوْمَ رَکِبُوا مِنْ أَمْرِكَ مَا أَقْضِی عَلَيْهِمْ  السَّلَامَ فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ 

 عَلِمْتُ أَنَّكَ وَ هُمْ شَرَعٌ سَوَاءٌ. يأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَأْمُونِينَ فِی دُنْيَاهُمْ وَ لَا فِی آخِرَتِهِمْ، وَ إِنْ تَُكنِ الْأُخْرَ

أَیْنَ تَذْهَبُ رُوحُهُ؟ وَ عَنِ الرَّجُلِ   لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَلْنِی عَمَّا بَدَا لَكَ؟ فَقَالَ: أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّجُلِ إِذَا نَامَ فَقَالَ

 أَخْوَالَ؟کَيْفَ یَذْکر وَ یَنْسَی؟ وَ عَنِ الرَّجُلِ کَيْفَ یُشْبِهُ وَلَدُهُ الْأَعْمَامَ وَ الْ

 2...فَقَالَ:  فَالْتَفَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ فَقَالَ: یَا بَا مُحَمَّدٍ أَجِبْهُ.

صَلَّی الرَّجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ وَ أَمَّا مَا ذَکرتَ مِنْ أَمْرِ الذُّکر وَ النِّسْيَانِ: فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ ِفی حُقٍّ، عَلَی الْحُقِّ طَبَقٌ فَإِنْ 

 نَسِيَهُ، وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً انْكَشَفَ ذَلِكَ الطَّبَقُ عَنْ ذَلِكَ الْحُقِّ فَأَضَاءَ الْقَلْبُ وَ ذَکر الرَّجُلُ مَا کَانَ

 3..انَ ذَکر. مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ انْطَبَقَ ذَلِكَ الطَّبَقُ عَلَی ذَلِكَ الْحُقِّ فَأَظْلَمَ الْقَلْبُ وَ نَسِیَ الرَّجُلُ مَا کَوَ آلِ مُحَمَّدٍ أَوْ نَقَصَ

                                                      
  . سند وي و شروع متن وي چنین است 1

عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَقْبَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص ذَاتَ يَوْمٍ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ  الْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ 

 يللَّهُ عَنْهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَجَلَسَ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَیْئَةِ وَ اللِّبَاسِ فَسَلَّمَ عَلَيَدِ سَلْمَانَ رَضِيَ ا يعَلِيٍّ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مُتَّكِئٌ عَلَ

  الْمُؤْمِنِینَ سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَأَمِیرُأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ جَلَسَ بَیْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ قَالَ 

لِلْیَقَظَةِ، وَقْتِ مَا يَتَحَرَّكُ صَاحِبُهَا  ييحِ وَ الرِّيحُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْهَوَاءِ إِلَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْإِنْسَانِ إِذَا نَامَ أَيْنَ تَذْهَبُ رُوحُهُ، فَإِنَّ رُوحَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالرِّ.  2

الرِّيحُ الْهَوَاءَ، فَرَجَعَتِ الرُّوحُ فَأُسْكِنَتْ فِي بَدَنِ صَاحِبِهَا، وَ إِنْ  صَاحِبِهَا جَذَبَتْ تِلْكَ الرُّوحُ الرِّيحَ، وَ جَذَبَتْ تِلْكَ يفَإِنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَدِّ تِلْكَ الرُّوحِ إِلَ

 وَقْتِ مَا يُبْعَثُ، يصَاحِبِهَا إِلَ يصَاحِبِهَا جَذَبَ الْهَوَاءُ الرِّيحَ، وَ جَذَبَتِ الرِّيحُ الرُّوحَ، فَلَمْ تُرَدَّ إِلَ يزَّ وَ جَلَّ بِرَدِّ تِلْكَ الرُّوحِ إِلَلَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ عَ

أَهْلَهُ فَجَامَعَهَا بِقَلْبٍ سَاكِنٍ وَ عُرُوقٍ هَادِئَةٍ وَ بََدنٍ غَیْرِ مُضْطَرِبٍ  يأَخْوَالَهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَوَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِي يُشْبِهُ أَعْمَامَهُ وَ .  3

لْبٍ غَیْرِ سَاكِنٍ وَ عُرُوقٍ غَیْرِ هَادِئَةٍ وَ بَدَنٍ مُضْطَرِبٍ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ النُّطْفَةُ فَأَسْكَنَتْ تِلْكَ النُّطْفَةُ فِي جَوْفِ الرَّحِمِ خَرَجَ الْوَلَدُ يُشْبِهُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ، وَ إِنْ هُوَ أَتَاهَا بِقَ

لرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ لَمْ أَزَلْ عِرْقٍ مِنْ عُرُوقُ الْأَخْوَالِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ، فَقَالَ ا يبَعْضِ الْعُرُوقِ فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَ يفَوَقَعَتْ فِي حَالِ اضْطِرَابِهَا عَلَ

وَ لَمْ أَزَلْ  - الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَمِیرِ يوَ أَشَارَ بِیَدِهِ إلَ -الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ بَعْدَهُ أَشْهَدُ بِهَا، وَ أَْشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا  رَسُولُ اللَّهِ، وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا، وَ أَشْهَدُ أَنََّك وَصِیُّهُ وَ

هِ بَعْدَكَ، وَ أَشْهَُد وَ أَشْهَدُ َأنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَصِيُّ أَبِیكَ وَ الْقَائِمُ بِحُجَّتِ -الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ يوَ أَشَارَ إِلَ -أَشْهَدُ بِهَا، وَ أَشْهَدُ َأنَّكَ وَصِیُّهُ وَ الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ

ائِمُ بِأَمْرِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ الْقَ يمُحَمَّدِ ْبنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، وَ أَشْهَدُ عَلَ يعَِليِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْحُسَیْنِ بَعْدَهُ، وَ أَشْهَدُ عَلَ يعَلَ
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الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِی أَثَرِهِ، قَالَ: فَمَا کَانَ إِلَّا أَنْ  فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اتَّبِعْهُ فَانْظُرْ أَیْنَ یَقْصِدُ؟ فَخَرَجَ

 عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَعْلَمْتُهُ. وَضَعَ رِجْلَهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَمَا دَرَیْتُ أَیْنَ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ، فَرَجَعْتُ إِلَی أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

 . السَّلَامُا مُحَمَّدٍ أَ تَعْرِفُهُ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، فَقَالَ: هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِفَقَالَ: یَا أَبَ

 تدبر

 « أَنْ أَذْکرهُ وَ اتَّخَذَ سَبيلَهُ فِی الْبَحْرِ عَجَباً قالَ أَ رَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنا إِلَی الصَّخْرَةِ فَإِنِّی نَسيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانيهُ إِالَّ الشَّيْطانُ( »1

وقتی حضرت موسی ع ابراز خستگی کرد و از همراهش درخواست کرد که غذایشان را بياورد، او به یادش افتاد که ماهی 

پناه آن استراحت اي را که وقتی به دریا رسيدیم، در را از دست داده؛ و به حضرت موسی ع عرض کرد: یادت هست آن صخره

کردیم. من فراموش کردم به تو بگویم که ماهی به طرز عجيبی وارد آب شد و راهش را در آب در پيش گرفت و رفت؛ و می

 ام هم تقصير شيطان است.این فراموشی

ر شود که یوشع فراموش کند که واقعه به آن مهمی و عجيبی را براي حضرت موسی حكایت کند، و چرا تقصيچگونه می

 اندازد؟را به گردن شيطان می

الف. وي با حضرت موسی همنشين بوده و شاید علت این فراموشی این بوده که وي بقدري از حضرت موسی ع عجایب 

 (733، ص2، جالكشافو معجزات دیده بود، که این مطلب چندان در نظرش مهم نيامد )

 انداختند )تفسير فراموشی به را موسی همراه دليل همين به و هستند خضرها و موسی همراهی و مالقات مانع ب. شياطين،

 (198ص ،7ج نور،

یعنی «. عامل فراموشی شيطان بوده است»، کامال مرتبط است با این که «فراموشی این واقعه مهم»رسد در واقع، به نظر می

اي نداشتم که گویم، و من هم هيچ انگيزهخواهد بيان کند که اقتضاي خود واقعه این بود که من مطلب را بالفاصله به تو بمی

ام، حتما کيد شيطان بوده که فراموش کنم تا تو به سختی بيفتی و بلكه بتواند بخواهم این را از تو مخفی کنم، پس اگر نگفته

 مانع این دیدار شود.

 نکته تخصصی پیامبرشناسی

اند )یعنی در دریافت و ابالغ وحی ن اگرچه معصومطبق روایات شيعه و سنی، حضرت یوشع، پيامبر بوده است، و پيامبرا

اند، بلكه از مزاحمتهاي شوند(، اما بدین معنا نيست که از هر گونه دخل و تصرف شيطان مصونکنند یا مرتكب گناه نمیخطا نمی

(. 41)ص/« انُ بِنُصْبٍ وَ عَذابأَنِّی مَسَّنِیَ الشَّيْط »وي در امان نيستند چنانكه در مورد حضرت ایوب تصریح شده است که  دنيوي

هاي امور مهم هم از مكاید شيطان است، چنانكه در احادیث رسد این گونه فراموش کردنبه نظر می (341ص ،13ج )الميزان،

                                                      
مُحَمَّدِ  يبْنِ جَعْفَرٍ، وَ أَشْهَدُ عَلَ يأَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُوسَ يعَِليِّ بْنِ مُوسَ يبْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ أَشْهَدُ َعلَ يمُوسَ يمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ أَشْهَدُ َعلَ

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ،  يعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ أَشْهَدُ عَلَ ي، وَ أَشْهَدُ عَلَييٍّ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَ بْنِ عَلِ

حْمَةُ يَظْهَرَ أَمْرُهُ فَیَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْل ا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا ، وَ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَ يحَتَّ يوَ لَا يُسَمَّ يرَجُلٍ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ لَا يُكَنَّ يوَ أَشْهَدُ عَلَ

 .ياللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، ثُمَّ قَامَ فَمَضَ
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هایی است که شيطان را از انسان دور هایی شده، که همگی از جنس توصيههم براي اینكه انسان به فراموشی نيفتد توصيه

 .کندمی

 ج. ...

  

 «ما أَنْسانيهُ إِالَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْکرهُ( »2

 کند که چيزي را فراموش کنيم. گاه شيطان کاري می

 شناسینکته تخصصی انسان

اند؛ و نه فقط عوامل به یادسپاري مطالب، همواره در اختيار خود انسان، نيست، بلكه عوامل متعددي، در این کار دخيل

 توانند در این زمينه موثر باشند.اي مانند شيطان هم میو انفعاالت مغزي و ...( بلكه عوامل معنوي و غير مادي مادي )مانند فعل

 ثمره اخالقی

اي را گذارد ، اما اگر کسی وعدهاگرچه انسان باید با یادداشت کردن و ... مانع فراموشی قرارهایی شود که با دیگران می

 د، احتمال بدهيم که تقصير او نباشد و عذر مردم را پذیرا باشيم.که به ما داده بود فراموش کر

 

 «وَ اتَّخَذَ سَبيلَهُ فِی الْبَحْرِ عَجَباً ( »3

(. اینجا 9اي داستان اصحاب کهف و رقيم از آیات عجيب ماست )کهف/در اوایل این سوره بيان کرد که آیا حساب کرده

دهد. شود و بعد همين طور عجایبی که رخ میا یك واقعه عجيب شروع میخواهد وارد داستان موسی ع و خضر شود بکه می

 دهد که رفتن ماهی به درون آب و حرکت آن صرفا یك افتادن ساده نبوده است.این تعبير بخوبی نشان می

 

 

 18/10/1396        قَصَصاً آثارِهِما یعَل فَارْتَدَّا نَبْغِ کُنَّا ما ذلِكَ قالَ 64( آيه18( سوره كهف )645

 ترجمه

 کنان[ از راهی که آمده بودند، برگشتند.جویان ]بحثگفت: این است آنچه که همواره دنبالش بودیم، پس پی

 نکات ادبی

 «نَب غِ»
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هم خوانده شود یا نشود، از « ي»بوده که ضمه بر واو ثقيل بوده و حذف شده، و اینكه حرف  «یُ نَبْغِ»در اصل  «نَبْغِ »

  1 است. قرائت اختالفهاي محل

 درصدد و خواستن و کردن طلب: یكی: انددانسته مستقل معناي دو داراي را آن برخی «بغی» مادهقبال بيان شد که در مورد 

 این برگشت اندکرده سعی دیگران اما فساد؛ظلم و  دیگري و( رفته کار به زیاد معنا این به قرآن در «ابتغی» کلمه که) برآمدن

 در هم «ظلم» با تفاوتش و) است «شدید کردن طلب» معناي به «بغی»: اندگفته و دهند توضيح را واحد معناي یك به معنا دو

 مثبت معناي) باشد بحق تواندمی است، ميانه حالت از عبور نوعی که شدید، کردن طلب این و معناست( همين از برخورداري

 .بناحق یا( ماده این

  /kahf-http://yekaye.ir/al-018-108 196جلسه 

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-33 253جلسه 

 «فَار تَدَّا»

 با «رد» تفاوت در و باشد؛می بوده، آن در که يتیوضع از برگشتن و رجوع معناي به «ردد» ماده از «ارْتَدّ»قبال بيان شد که 

 بردهمی بسر آن در که وضعيتی از ناخوشایندي و کراهت نوعی با که بوده برگشتنی و رجوع اصل در «رد» که اندگفته «رجوع»

 . است رفته کار به هم همدیگر جاي در کلمه دو این کمکم هرچند است؛ بوده همراه

 «رده» که تفاوت این با رود،می کار به «بود آمده آن از که راهی به رجوع» مورد در «ردّه» و «ارتداد» کلمهدر هر صورت، 

 درباره هم قرآن در چنانكه رودمی کار به هم آن غير درباره گاهی «ارتداد» اما است،( کفر به رجوع) شدن کافر معناي به حتما

 .است رفته کار به( 64/کهف) مسير یك از برگشت درباره هم و( 5/مائده) شدن کافر

  /http://yekaye.ir/muhammad-047-25 151جلسه 

 «آثارِهِما»

 تعبير به و شود دیده و بماند باقی چيزي از که است ردپایی و مانده باقی معناي به اصل در «أثر» قبال بيان شد که ماده

 باقی چيزي از که اموري به و است «أثر» جمعِ «آثار» است. شیء آن بر کننده داللت که است چيزي آن اي،شی هر اثر دیگر،

 آن بر گذشتگان که مسيري و راه از پيروي به مناسبت همين به و( 50/روم ؛اللَّهِ رَحْمَتِ  آثارِ إِلی فَانْظُرْ) گویند آن آثار بماند

 (.84/طه ،أَثَرِي عَلی أُوالءِ هُمْ ؛70/صافات ،یُهْرَعُونَ  آثارِهِمْ عَلی فَهُمْ) گویند «بودن آنان آثار بر» اند،بوده مسير

 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-6 587جلسه

 «قَصَصاً»

                                                      
 المصحف، لرسم اتباعا الیاء طرح فیه فاألكثر الوقف أما و نافع، و الكسائي و عمرو أبي قراءة هي و أحسن إثباتها و الوصل في ياء بغیر نبغ قرئ . و 1

 (204ص ،7ج المحیط، البحر. )كثیر ابن الحالین في أثبتها و

 و وقفا  يعقوب و كثیرابن أثبتها و الیزيدي، و الحسن وافقهم و وقفا  ال وصال  الغین بعد الیاء بإثبات «نَبْغي» أبوجعفر و الكسائي و ابوعمرو و نافع قرأ

 (301ص عشر، االربعة القرائات في المفصل الكامل) وصال  و وقفا  ياء بغیر «نَبْغِ» اباقون قرأ و محیصن،ابن وافقهما و وصال 

http://yekaye.ir/al-kahf-018-108/
http://yekaye.ir/al-kahf-018-108/
http://yekaye.ir/al-kahf-018-108/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
http://yekaye.ir/muhammad-047-25/
http://yekaye.ir/muhammad-047-25/
http://yekaye.ir/muhammad-047-25/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-6/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-6/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-6/
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وي را به دریا  موسی ع، چنانكه وقتی مادر «تتبع و پيگيري چيزي»اصل داللت دارد بر  در« قصص»قبال بيان شد که ماده 

برد. به کار می« قُصِّيه»خواهد به دخترش سفارش کند که وي را تعقيب کند و کار وي را پيگيري کند تعبير اندازد و میمی

اش از این آید، و نيز ممكن است وجه تسميهگویند چون مطالبش در پی هم می« قصص»(؛ و اخبار طوالنی را 11)قصص/

 .اندجهت باشد که خبر از اموري است که آنها در پی هم واقع شده

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-35/ 255جلسه

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

خواهد آنچه را به خاطر خطایش از دست داده، باشد، و میلغزشی که داشته پشيمان میخوشا به حال هرکسی که از 

 جبران کند.

 194ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 عَثْرَتَهُ  فَارِطٍ مُسْتَدْرِكٍ زَلَّتِهِ عَلَی نَادِمٍ لِكُلِّ طُوبَی

 تدبر

 «قَصَصاً آثارِهِما عَلی فَارْتَدَّا نَبْغِ کُنَّا ما ذلِكَ قالَ( »1

اي است که ما دنبالش بعد از اینكه حضرت موسی ع از حكایت رفتن ماهی در دریا خبردار شد، گفت این همان نشانه

 بودیم، براي همين جستجوکنان از راهی که آمده بودند برگشتند.

اش انجا به دقت به جاي قبلیاي که فهميد که مسيري که آمده اشتباه بوده، از همانسان عاقل کسی است که هر لحظه

 (1برگردد و از همانجا دوباره حرکت خویش را آغاز کند. )حدیث

 

 «قَصَصاً آثارِهِما عَلی فَارْتَدَّا نَبْغِ کُنَّا ما ذلِكَ قالَ( »2

 «ارتدا علی آثارهما»، بلكه فرمود «ارتدا»و یا حتی « رجعا»چرا بسادگی نفرمود 

جویی کنند تا راه درست برگشت که وضوح نداشته پس باید دقيقا ردپاي قبلی خود را پیالف. شاید مسير به نحوي بوده 

 را بيابند.

خواهد تاکيد کند که دقيقا همان مسيري را که رفتند برگشتند، و یاد دهد که اگر کسی مسيري را اشتباه بسا میب. چه

 بر شود.گردد تا ميانك راه دیگر برمیتوان گفت از یرفت دقيقا باید همان را برگردد و جبران کند؛ نمی

 ج. ...

 

 اینها را در کانال نگذاشتم

 «قَصَصاً آثارِهِما عَلی فَارْتَدَّا نَبْغِ کُنَّا ما ذلِكَ قالَ( »3

 اي نيافتم:کنندهرسد و پاسخ قانعسواالتی که در این آیه به ذهن می

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-35/
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 آنچه درصددش بودیم(«)ما نبغِ»بودیم( و نفرمود )آنچه همواره درصدد « ما کنا نبغِ »الف. چرا فرمود 

؟ آیا احتمال دارد که ماي نافيه «ما کنا نبغيه»ماي موصوله است، چرا ضميري براي ارجاع آن نيامده و نفرموده « ما»ب. اگر 

را بازبينی کنيم این آن چيزي نبود که مادرصددش بودیم، پس یكبار کل مسير »باشد؟ آنگاه آیا ممكن است مراد این باشد که: 

 ؟«یابيمایم و آن را نمیتا بفهميم چرا از آنچه درصددش بودیم دور افتاده

 بسنده نكرد؟« آثارِهِما عَلی فَارْتَدَّا»در این آیه چه ضرورتی داشت و چرا به همين که « قصصا»ج. آوردن کلمه 

اخبار و »است و هم به معناي « گيري کردنجستجو و پی»هم به معناي « قصص»)توجه: در نكات ادبی توضيح دادیم که 

 ، و در تمامی موارد دیگري که این کلمه در قرآن کریم به کار رفته همواره به معناي دوم بوده است(«حكایات طوالنی

 

 

 19/10/1396  عِلْماً لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ وَ عِنْدِنا مِنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ عِبادِنا مِنْ عَبْداً فَوَجَدا 65( آيه18( سوره كهف )646

 ترجمه

 اي از بندگان ما را یافتند که رحمتی از جانب خود به او عطا کرده و به او از نزد خود علمی آموخته بودیم.پس بنده

 نکات ادبی

 لدن + نا« = لَدُنَّا»

 چرایی مورد در و ؛است آن از تربليغ و اخص که تفاوت این با باشدمی( نزدِ)=  «عِندَ » معناي به «لَدُن»قبال بيان شد که 

 عندي» بگویم وقتی مثال باشد؛ حاضر کس آن نزد بالفعل امر آن که رودمی کار به جایی در «لدن»» اندگفته هم بودنش اخص

. است حاضر دستم در یمال االن همين یعنی «مال لدنی» ویمگب اگر اما است؛ درست باشم داشته مالی من اینكه صرف با «مالٌ

 .باشد متصل کامال نزدیكی که رودمی کار به جایی در «لدن» دیگر، تعبير به

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-10 591جلسه

)حتی واسطه حواس و اي هيچ واسطهدر فرهنگ مسلمانان، به معناي علمی که انبياء و اولياء اهلل بی« علم لَدُنّی»اصطالح 

 کنند ظاهراً برگرفته از این آیه می باشد.استدالل( و مستقيما از عالم باال دریافت می

 1اختالف قرائت

 حدیث

 ( از امام باقر ع ویا امام صادق ع سوال شد: جایگاه شما در گذشتگان چيست و به چه کسانی شبيه هستيد؟1

 د اما پيامبر نبودند.فرمودند: خضر و ذوالقرنين، هر دو عالم بودن

 269، ص1الكافی، ج؛ 330ص ،2ج العياشی، تفسير

                                                      
 (204ص ،7ج المحیط، البحر) األصل هي و لدن في لغة هي و النون بتخفیف لَدُنا مِنْ عمرو أبي عن زيد أبو قرأ و: عِلْما  لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ وَ.  1

http://yekaye.ir/al-kahf-18-10/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-10/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-10/
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 نهم؟مَنْ تُشْبِهُونَ مِبقُلْتُ لَهُ مَا مَنْزِلَتُكُمْ وَ  قال أحدهما عن برید عن

 2.وَ ذُو الْقَرْنَيْنِ کَانَا عَالِمَيْنِ وَ لَمْ یَكُونَا نَبِيَّيْن 1الخضر: قال

                                                      
قابل  121قصص األنبیاء علیهم السالم )للراوندي(، صآيد. اما اين روايت در شاء اهلل بعدا روايات ديگري هم مي. درباره اينكه خضر كیست، ان 1

 توجه است:

لِيٍّ عَنِ اْلمُثَنَّي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَِبي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ ْبنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَوَ عَنِ ابْنِ 

قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ قَْد   مِثْلُهُ نْ لَهُ قَرْنٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَا مِنْ فِضَّةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي قَوْمِهِ فَضَرَبُوهُ عَلَي قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ وَ فِیكُمْعَبْدا  صَالِحا  لَمْ يَكُ  كَانَ إِنَّ ذَا الْقَرْنَیْنِ 

عَیْنا  وَ كَاَن مُتْ حَتَّي يَسْمَعَ الصَّیْحَةَ وَ إِنَّهُ خَرَجَ فِي طَلَِبهَا حَتَّي أَتَي مَوْضِعا  كَانَ فِیهِ ثَمَانِیَةٌ وَ سِتُّونَ وُصِفَ لَهُ عَیْنُ الْحَیَاةِ وَ قِیلَ لَهُ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَة  لَمْ يَ

حُوتا  مَمْلُوحا  ثُمَّ قَالَ انْطَلِقُوا إِلَي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ   مِنْ أَصْحَابِهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْوَ كَانَ مِنْ آثَرِ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ فَدَعَاهُ وَ أَعْطَاهُ وَ أَعْطَي قَوْما   الْخَضِرُ ع عَلَي مُقَدِّمَتِهِ 

حَ الْمَاءِ حَیِيَ وَ انْسَابَ فِي الْمَاءِ فََلمَّا رَأَي ذَلَِك حُوتَ وَ وَجَدَ رِيفَلْیَغْسِلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ حُوتَهُ وَ إِنَّ الْخَضِرَ انْتَهَي إِلَي عَیْنٍ مِنْ تِلْكَ الْعُیُونِ فَلَمَّا غَمَسَ الْ

رْنَیْنِ بِقَبْضِ السَّمَكِ جَعَ أَصْحَابُهُ فَأَمَرَ ذُو الْقَوَ سَقَطَ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ وَ يَشْرَبُ رَجَاءَ أَنْ يُصِیبَهَا فَلَمَّا رَأَي ذَلِكَ رَجَعَ وَ رَ الْخَضِرُ رَمَي بِثِیَابِهِ 

تِكَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ مَا ذَا صَنَعْتَ قَالَ سَقَطْتُ فِیهَا أَغُوصُ وَ أَْطلُبُهَا فَقَالَ انْظُرُوا فَقَدْ تَخَلَّفَتْ سَمَكَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالُوا الْخَضِرُ صَاحِبُهَا فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ بِسَمَكَ

الخضر ]لِلْخَضِرِ[ أَنْتَ صَاحِبُهَا وَ أَنْتَ الَّذِي خُلِقْتَ لِهَِذهِ الْعَیْنِ وَ كَانَ مْ أَجِدْهَا قَالَ فَشَرِبْتَ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَطَلَبَ ذُو الْقَرْنَیْنِ الْعَیْنَ فَلَمْ يَجِدْهَا فَقَالَ فَلَ

 . انَ أَوَّلَ الْمُلُوكِ بَعْدَ نُوحٍ ع مَلَكَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ اسْمُ ذِي الْقَرْنَیْنِ عَیَّاشا  وَ كَ

، بیان شده بود كه وي 641جلسه 3توجه شود روايات درباره اينكه خضر پیامبر بوده يا نبوده، متفاوت است؛ و مساله قطعي نیست. در حديث . 2

آمده و سه مورد اولش  367-365، ص1بصائر الدرجات، جديگر مانند احاديث زير )كه همگي در  نبي مرسل است. اما در حديث فوق و برخي احاديث

  آمده( وي غیرپیامبر شمرده شده است: 269-268، ص1در كافي، ج

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ مَوْضِعِ الْعُلَمَاءِ قَالَ مِثْلُ ذِي الْقَرْنَیْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیَي عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ:  -1

 آمده است[ صَاحِبِ مُوسَی ع]در كافي به جاي صاحب داود،  وَ صَاحِبِ سُلَیْمَانَ وَ صَاحِبِ دَاوُدَ.

: قَالَ لِي أَبُو نِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَي عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْ -2

 قَالَ أَوْ كَصَاحِبِ سُلَیْمَانَ أَوْ كَصَاحِبِ مُوسَي أَوْ كَذِي الْقَرْنَیْنِ أَ وَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَلِیّا  ع كَانَ مُحَدَّثا  قُلْتُ فَنَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ فَحَرَّكَ يَدَهُ هَكَذَا ثُمَّ

 قَالَ وَ فِیكُمْ مِثْلُهُ.

اوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَِبي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا مَنْزِلُكُمْ مِمَّنْ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَ -3

 تُشْبِهُونَ مِمَّنْ مَضَي فَقَالَ كَصَاحِبِ مُوسَي وَ ذِي الْقَرْنَیْنِ كَانَا عَالِمَیْنِ وَ لَمْ يَكُونَا نَبِیَّیْنِ.

مْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ شِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیَي عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّضْرِيِّ عَنْ حُحَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَا -4

كَانَ مُحَدَّثا  قَالَ بَلَي أَلَّا سَأَلْتَهُ مَنْ يُحَدِّثُهُ فَقَضَي أَنِّي لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ أَ لَسْتَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ عَلِیّا  ع  ع أَنَّ َعلِیّا  كَانَ مُحَدَّثا  فَقَالَ أَصْحَابُنَا مَا صَنَعْتَ شَیْئا 

لْ قُلْ مَثَلُهُ مَثَلُ صَاحِبِ سُلَیْمَانَ وَ صَاحِبِ مُوسَي وَ مَثَلُهُ مَثَلُ ذِي الْقَرْنَیْنِ أَ مَا سَمِعْتَ قُلْتُ مَنْ كَانَ يُحَدِّثُهُ قَالَ مَلَكٌ قُلْتُ فَأَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ رَسُولٌ قَالَ لَا بَ

 هَ فَنَصَحَهُ فَهَذَا مَثَلُهُ. وَ نَاصَحَ اللَّأَنَّ عَلِیّا  ع سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَیْنِ أَ نَبِیّا  كَانَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ عَبْدا  أَحَبَّ اللَّهَ فَأَحَبَّهُ

ي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَنْزِلَتُهُمْ أَنْبِیَاءُ هُمْ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُمْ عُلَمَاءُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِ -5

 نْزِلَةِ ذِي الْقَرْنَیْنِ فِي عِلْمِهِ وَ كَمَنْزِلَةِ صَاحِبِ مُوسَي وَ كَمَنْزِلَةِ صَاحِبِ سُلَیْمَانَ.كَمَ

خْبَرْتَنِي أَنَّ عَلِیّا  ع كَانَ مُحَدَّثا  قَالَ بَلَي فَرٍ ع أَ لَسْتَ أَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْ  -6

 مَا بَلَغَكَ أَنَّ احِبِ سُلَیْمَانَ وَ مَثَلُ صَاحِبِ مُوسَي وَ مَثَلُ ذِي الْقَرْنَیْنِ أَ قُلْتُ مَنْ يُحَدِّثُهُ قَالَ مَلَكٌ يُحَدِّثُهُ قُلْتُ أَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ رَسُولٌ قَالَ لَا بَلْ مَثَلُهُ مَثَلُ صَ

 لُهُ.فَقَالُوا كَانَ نَبِیّا  قَالَ لَا بَلْ كَانَ عَبْدا  أَحَبَّ اللَّهَ فَأَحَبَّهُ وَ نَاصَحَ اللَّهَ فَنَاصَحَهُ فَهَذَا مَثَ عَلِیّا  ع سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَیْنِ 
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و روایت شده است که احمد بن اسحاق آمده بود که از امام حسن عسكري در مورد جانشين پس از ایشان سوال کند. 

 قبل از اینكه لب به کالم بگشاید، حضرت فرمود: 

تا ميرد القرنين است. همانا خضر از آب حيات نوشيد پس زنده است و نمیمَثَلِ او، مَثَلِ خضر است، مَثَلِ او، مَثَلِ ذي

گوید؛ ایستد و بر دعاي مومنان آمين میشود و در عرفه میوقتی که در صور دميده شود و او هر ساله در موسم ]حج[ حاضر می

رود؛ پس او را بقایی در دنيا اش او به سراغش میو خداوند نگرانی قائم ما در غيبتش را با انس با او رفع می کند و در تنهایی

 دیدگان.هست همراه با غيبتی از 

 1174، ص3الخرائج و الجرائح، ج

وَ قَدْ أَتَاهُ لِيَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ بَعْدَهُ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مَثَلُهُ مَثَلُ الْخَضِرِ وَ مَثَلُهُ  قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْكريُّ ع لِأَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ 

فُ مَاءِ الْحَيَاةِ فَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ حَتَّی یُنْفَخَ فِی الصُّورِ وَ إِنَّهُ لَيَحْضُرُ الْمَوْسِمَ کُلَّ سَنَةٍ وَ یَقِ  مِنْ خَضِرَ شَرِبَ .إِنَّ الْ مَثَلُ ذِي الْقَرْنَيْنِ 

. فَلَهُ الْبَقَاءُ فِی الدُّنْيَا مَعَ الْغَيْبَةِ عَنِ  تِهِ وَ یَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُ بِعَرَفَةَ فَيُؤَمِّنُ عَلَی دُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيُونِسُ اللَّهُ بِهِ وَحْشَةَ قَائِمِنَا فِی غَيْبَ

 الْأَبْصَارِ.

با اندکی تفاوت در عبارات، با سندي دیگر  390، ص2کمال الدین و تمام النعمة، جاین فرمایش امام حسن عسكري ع در 

 1از امام رضا ع روایت شده است.

 

 ع روایت شده است: ( از امام صادق2

([ نوشته 154و  145نزد آن عالم، علمی بود که در آن الواح ]که خداوند در کوه طور به حضرت موسی ع داد )اعراف/

( است؛ و همه 248نشده بود؛ و حضرت موسی ع چنين گمان می کرد که همه چيزهایی که بدانها نياز داد در آن تابوت )بقره/

 ه شده است.علم در آن الواح برایش نوشت

 2592-258ص اإلختصاص،؛ 331، ص2تفسير العياشی، ج؛ 746ص ،6ج البيان، مجمع

 : (ع) الصادق قال

                                                      
انَ مُحَدَّثا  قَالَ حْیَي عَنِ الْحَرْثِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَسْتَ حَدَّثْتَنِي أَنَّ عَلِیّا  ع كَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَ -7

الَ لَا بَلْ مَثَلُهُ مَثَلُ صَاحِبِ سُلَیْمَانَ وَ مَثَلُ صَاحِبِ مُوسَي وَ مَثَلُ ذِي الْقَرْنَیْنِ أَ مَا بَلَي قُلْتُ مَنْ يُحَدِّثُهُ قَالَ مَلَكٌ يُحَدِّثُهُ قَالَ قُلْتُ فَأَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ أَوْ رَسُولٌ قَ

  اللَّهَ فَنَصَحَهُ فَهَذَا مَثَلُهُ.فَأَحَبَّهُ وَ نَاصَحَ بَلَغَكَ أَنَّ َعلِیّا  ع سُئِلَ عَنْ ذِي الْقَرْنَیْنِ فَقَالُوا كَانَ نَبِیّا  قَالَ لَا بَلْ كَانَ عَبْدا  أَحَبَّ اللَّهَ

یهِ مُحَمَّدِ الَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ ]= ابْنِ الْعَیَّاشِيِّ[ عَنْ أَبِحَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ الْعُمَرِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَ.  1

إِنَّ الْخَضِرَ ع شَرِبَ مِنْ مَاءِ الْحَیَاةِ فَهُوَ  الرِّضَا ع يَقُولُ  ينَ مُوسَبْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْ

وَ إِنَّهُ لَیَحْضُرُ حَیْثُ مَا ذُكِرَ فَمَنْ ذَكَرَهُ مِنْكُمْ فَلْیُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَحْضُرُ  شَخْصَهُ يفَیُسَلِّمُ فَنَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ لَا نَرَ  فِي الصُّورِ وَ إِنَّهُ لَیَأْتِینَايُنْفَخَ يحَيٌّ لَا يَمُوتُ حَتَّ

 دُعَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیُؤْنِسُ اللَّهُ بِهِ وَحْشَةَ قَائِمِنَا فِي غَیْبَتِهِ وَ يَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُ. ياسِكِ وَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ فَیُؤَمِّنُ عَلَالْمَنَ الْمَوْسِمَ كُلَّ سَنَةٍ فَیَقْضِي جَمِیعَ

و نیز عیاشي در تفسیرش به طور  اي دارد كه اگرچه در مجمع البیان نیامده، اما خود مرحوم طبرسي در االختصاص،. اين حديث مقدمه و موخره 2

 خواهد آمد. 3، حديث648شاءاهلل در جلسه اند كه متن كامل آن انكامل آن را روايت كرده
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فِی تَابُوتِهِ وَ جَمِيعَ الْعِلْمِ عِلْمٌ لَمْ یُكْتَبْ لِمُوسَی فِی الْأَلْوَاحِ وَ کَانَ مُوسَی یَظُنُّ أَنَّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِی یَحْتَاجُ إِلَيْها  هُکَانَ عِنْدَ

 .قَدْ کُتِبَ لَهُ فِی الْأَلْوَاحِ

 

ف داناتر بود؛ و حضرت موسی ع هم از آن کسی ( از امام صادق ع روایت شده است: همانا حضرت سليمان ع از آص3

 تر بود.که از او پيروي کرد، عالم

 334ص ،2ج العياشی، تفسير

 1اتبعه. الذي من أعلم موسی کان و آصف، من أعلم سليمان کان ع اهلل عبد أبی عن سالم بن هشام عن

 

 روایتی از امام صادق ع گذشت، که ادامه آن چنين است: (3، حدیث60)آیه 641جلسهدر  (4

پس در آنجا خضر را یافت که خداوند عز و جل را عبادت می کرد همان گونه که خداوند عز و جل در کتابش فرمود  

دیم. پس اي از بندگان ما را یافتند که رحمتی از جانب خود به او عطا کرده و به او از نزد خود علمی آموخته بوپس بنده»

خضر به او « موسی ع به او گفت: آیا از تو پيروي کنم تا اینكه از آنچه خداوند به تو آموخته، ]مایه[ رُشدي به من بياموزي؟

ام که تو طاقتش را نداري و تو ؛ زیرا من به علمی مامور شده«نداري شكيبایی توان من با همراهی درحقيقتاً تو هرگز »گفت: 

کوشم همراه تو صبر کنم. خضر گفت: قياس در اي که من طاقتش را ندارم. موسی ع گفت: بلكه میشدهنيز به علمی مامور 

مرا، به »موسی ع « نداري؟ احاطه بدان علمی لحاظ به که آنچه بر شكيبایی ورزي چگونه و»علم خدا و امر او راه ندارد؛ 

پس چون مشيت خدا را استثنا کرد )کار خود را موکول به  «خواست خدا، شكيبا خواهی یافت و تو را در امري نافرمانی نكنم

گفت: پس اگر از من تبعيت کردي از چيزي سوال نكن تا ]خودم[ برایت »مشيت خدا کرد و ان شاء اهلل گفت( او پذیرفت و 

گامی که وارد کشتی پس به راه افتادند؛ تا هن»موسی ع گفت: قرارمان این گونه به نفع تو و عليه من باشد. « از آن سخن بگویم

                                                      
جلسه  1. اينكه آيا موسي اعلم بوده يا خضر، مطلب پیچیده است. برخي نقلها هست كه تصريح دارد موسي اعلم بوده مانند روايت متن و حديث 1

النور المبین في قصص األنبیاء و المرسلین گذشت يا اين دو نقلي كه در  641گويد خضر اعلم بوده مانند روايتي كه در جلسه يبعد؛ برخي ظاهرش م

 آمده است: 292)للجزائري(، ص

بِهَا فَقِیلَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدا  أَعْلَمَ مِنْكَ فَقَالَ لَا فَأَوْحَي اللَّهُ إِلَیْهِ بَلْ وَ رُوِيَ أَنَّ مُوسَي خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَ هَلَاكِ الْقِبْطِ وَ دُخُولِهِ مِصْرَ خُطْبَة  طَوِيلَة  فَأُعْجِبَ 

 رِ وَ بَقِيَ إِلَي أَيَّامِ مُوسَي.ةِ ذِي الْقَرْنَیْنِ الْأَكْبَعِنْدَنَا الْخَضِرُ وَ هُوَ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ. وَ كَانَ الْخَضِرُ ع فِي أَيَّامِ أَفْرِيدُونَ وَ كَانَ عَلَي مُقَدِّمَ

نْ يُصِیبَ كَلِمَة  تَدُلُّ عَلَي هُد ي أَوْ تَرُدُّهُ عَنْ رَد ي قَالَ إِنْ وَ قِیلَ إِنَّ مُوسَي ع سَأَلَ رَبَّهُ أَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ قَالَ الَّذِي يَبْغِي عِلْمَ النَّاسِ إِلَي عِلْمِهِ عَسَي أَ

الصَّخْرَةِ قَالَ كَیْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوتا  فِي مِكْتَلِكَ   أَعْلَمُ مِنِّي فَادْلُلْنِي عَلَیْهِ قَالَ أَعْلَمُ مِنْكَ الْخَضِرُ قَالَ أَيْنَ أَطْلُبُهُ قَالَ عَلَي السَّاحِلِ عِنْدَكَانَ فِي عِبَادِكَ

سِيَ مُوسَي أَنْ يَطْلُبَهُ وَ يَتَعَرَّفَ  الْحُوتَ فَأَخْبِرْنِي فَذَهَبَا يَمْشِیَانِ فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ]بَیْنِهِما[ نَسِیا حُوتَهُما يَعْنِي نَفَحَیْثُ فَقَدْتَهُ فَهُنَاكَ قَالَ لِفَتَاهُ إِذَا فَقَدْتَ

 رِ.حَالَهُ وَ يُوشَعُ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ مَا رَأَي مِنْ حَیَاتِهِ وَ وُقُوعِهِ فِي الْبَحْ

آيد؛ يعني هر كي از جهتي علمش از ديگري بیشتر بوده، لذا وقتي موسي گمان شايد وجه جمعشان در گروي مطلبي است كه در روايت بعد مي

ضر داند كه خداني، در عین حال در زواياي ديگري هم موسي مطالبي ميداند كه تو نميگويند كسي هست كه مطالبي ميكند از همه عالمتر است ميمي

 داند.نمي
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 به] عجيبی چيزآیا آن را شكستی تا اهلش را غرق کنی؟ حقاً »خضر ]چوبی از[ آن را شكست. موسی ع به او گفت « شدند

گفت: مرا مواخذه نكن به »؟ موسی ع «نداري شكيبایی توان من با همراهی درگفت: آیا نگفتم که حقيقتاً تو هرگز  !آوردي[ جا

 « ...!مده قرار سختی در کارم به نسبت مرا و»یعنی به خاطر اینكه دستورت را ترك کردم « کردمخاطر چيزي که فراموش 

 62-59ص ،1ج الشرائع، علل

 وَ  عِنْدِنا مِنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ عِبادِنا مِنْ عَبْداً  فَوَجَدا» کِتَابِهِ فِی جَلَّ وَ  عَزَّ قَالَ  کَمَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ یَعْبُدُ ع الْخَضِرَ هُنَاكَ فَوَجَدَا

 لِأَنِّی «صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ» اْلخَضِرُ لَهُ «قالَ رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ  عَلی َأتَّبِعُكَ هَلْ مُوسی لَهُ قالَ عِلْماً لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ

 فِی لَهُ مَجَالَ لَا الْقِيَاسَ إِنَّ الْخَضِرُ لَهُ فَقَالَ صَبْراً مَعَكَ أَسْتَطِيعُ بَلْ لَهُ مُوسَی قَالَ أُطِيقُهُ لَا بِعِلْمٍ أَنْتَ وُکِّلْتَ  وَ تُطِيقُهُ لَا بِعِلْمٍ وُکِّلْتُ

 فَلَمَّا «أَمْراً لَكَ أَعْصِی ال وَ صابِراً  اللَّهُ شاءَ  إِنْ سَتَجِدُنِی» مُوسَی «قالَ خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلی تَصْبِرُ کَيْفَ وَ» أَمْرِهِ وَ اللَّهِ عِلْمِ

 حَتَّی فَانْطَلَقا» عَلَیَّ ذَلِكَ لَكَ ع مُوسَی فَقَالَ  «ذِکراً مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّی ءٍشَیْ  عَنْ تَسْئَلْنِی فَال اتَّبَعْتَنِی فَإِنِ» قالَ قَبِلَهُ الْمَشِيَّةَ اسْتَثْنَی

 تَسْتَطِيعَ  َلنْ إِنَّكَ َأقُلْ لَمْ أَ قالَ إِمْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَقْتَها أَ» ع مُوسَی لَهُ فَقَالَ ع الْخَضِرُ «خَرَقَها السَّفِينَةِ فِی رَکِبا إِذا

 ... «عُسْراً  أَمْرِي مِنْ تُرْهِقْنِی ال وَ» أَمْرِكَ مِنْ تَرَکْتُ بِمَا أَيْ «نَسِيتُ  بِما تُؤاخِذْنِی ال مُوسَی قالَ صَبْراً مَعِیَ

 خواهد آمد (1، حدیث74آیه) 656شاءاهلل در جلسه بقيه این حدیث ان

 تدبر

 «عِلْماً لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ وَ عِنْدِنا مِنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ عِبادِنا مِنْ عَبْداً فَوَجَدا( »1

اي از بندگان خدا را یافتند، که در حضرت موسی ع و همراهش وقتی مسيري که رفته بودند جستجوکنان برگشتند، بنده

روایات به عنوان خضر معرفی شده است؛ و در این آیه دو وصف او را برشمرده است: اینكه هم از رحمت خاصی برخوردار 

 بوده و هم از علمی خاص.

 

 «عِلْماً لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ وَ عِنْدِنا مِنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ عِبادِنا مِنْ عَبْداً وَجَدافَ( »2

درباره حضرت خضر ع، آنچه به عنوان مهمترین ویژگی او ذهن اغلب مفسران را به خود مشغول کرده، برخورداري او 

بهره بوده است؛ و البته قطعا چنين علمی یك ویژگی بسيار خاص بیاز علم خاصی بوده که پيامبر اولواالعزم زمانش از آن علم 

 و منحصر به فرد است.

اما جالب اینجاست که در این آیه، دو ویژگی دیگر )عبد بودن، مشمول رحمتی از جانب خدا بودن( را هم براي او 

اي که وي از آن قبل و مقدم بر علم لدنی تر این است که آن دو ویژگی راشمرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ و جالببرمی

 کند.مند بوده ذکر میبهره

 

 «عِبادِنا مِنْ عَبْداً فَوَجَدا( »3

در معرفی حضرت خضر، اسمی از او نبرد، بلكه با یك صفت و ویژگی از او یاد کرد، و جالب است که اولين و مهمترین 

تر این است که شروع بودن اوست؛ و جالب« عبد»تعلم کند، ویژگیِ کسی که حضرت موسی ع مامور شده برود و نزد او 
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، بلكه با این  -که موسی ع بدان جهت سراغش آمد  -معرفی وي را نه با ویژگیِ منحصر به فرد او، )یعنی علم خاص وي( 

 اي از بندگان ما.شروع کرد: بنده –با تاکيد بر اینكه این ویژگی در دیگران هم هست  -اي که در دیگران هم هست ویژگی

 چرا؟

هایی که یك پيامبر اولواالعزم را مشتاق درك خواهد نشان دهد که ریشه برخورداري خضر از چنان ویژگیالف. شاید می

 کند، امري است که در اختيار هرکسی هست:محضر وي می

اي واقعی در ميان بندگان واقعی خدا، كه صرفاً بندهاي خيلی خاص و متمایز، بلشوید، نه لزوما بنده« بنده»اگر شما هم 

 توانيد به این مقامات برسيد! شما هم می

http://yekaye.ir/al- 2، تدبر590، بویژه مطالب جلسه 9خواهد همانند مدخل داستان اصحاب کهف )آیهبسا میب. چه

9-18-kahf/ ه کند که اگرچه شروع این داستان با امري عجيب )زنده شدن ماهی( همراه بود و تمام این مسير با عجایب (، اشار

 همراه است، اما اگر در مسير ایمان و عبودیت قرار بگيرید، اینها چيز عجيبی نيست.

 ج. ...

 

 «عِنْدِنا مِنْ رَحَْمةً آتَيْناهُ ... عَبْداً فَوَجَدا( »4

که  -یاد کرد، و قبل از اشاره به ویژگیِ منحصر به فرد او، )یعنی علم خاص وي( « عبدا من عبادنا»را با بعد از اینكه او 

 یاد کرد.« از رحمتی از جانب ما برخوردار بود»، از اینكه او  -موسی ع بدان جهت سراغش آمد 

 چرا؟

ل و رحمت و عنایت ما بوده است؛ نه خواهد تذکر دهد که اگر خضر به چنان جایگاهی رسيد، حاصل فضالف. شاید می

 صرفا اقدامات و تالش خودش.

 ثمره اخالقی

 بلكه شرطِ قابليت، دادِ اوست  دادِ او را قابليت، شرط نيست

تواند اميد داشته باشد به باالترین اگر معيار، در اعطاي الهی، رحمت او باشد، آنگاه هر انسانِ حقيرِ همچو منی هم می

يفه خود را درست انجام دهيم، اما مهم این است که باور کنيم که علت اصلی عطایاي الهی، رحمت اوست، عطایا. ما باید وظ

 مِنْكُمْ  یزَک ما رَحْمَتُهُ وَ عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  فَضْلُ ال لَوْ وَ نه تالش ما، که اگر تالش ما معيار باشد، هيچكس ره به بهشت نخواهد برد )ِ

 (1، حدیث639؛ همچنين جلسه 21نور/؛ أَبَداً أَحَدٍ مِنْ

 نيست معزول سبب، عزل از قدرت  نيست موصول ما به عزّ گر سبببی

 مبر ظن مسبب، آن عزل ليك   مپر بيرون سبب، گرفتارِ اي

 بر دَرَد سببها مطلق قدرت  آوَرَد مسبب آن خواهد چه هر

 مراد جستن طالبی بداند تا   نفاذ رانَد سبب بر اغلب ليك

 بدید بایدمی راه در سبب پس  مرید جوید ره چه نَبوَد سبب چون
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 سزاست را صنعش دیدار، هر نه که  هاستپرده نظرها بر سببها این

 بن و بيخ از کَنَد بر را حجب تا   کنسوراخسبب باید ايدیده

 دکان و اکساب و جهد داند هرزه   المكان اندر بيند مسبب تا

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh63 / 

ها ممكن است اقدامی آید )مانند کُشتن آن نوجوان( که در ذهن بسياري از انسانب. در ادامه حكایت، مواردي پيش می

کند که ما او را از رحمتی ویژه برخوردار کردیم؛ و اینها همگی تجليات ابتدا تاکيد می به دور از رحمت، قلمداد شود. شاید از

 رحمت است و اگر غضبی هم دارد، باید غضب وي را در سایه رحمت خاصی که از جانب ما او را در بر گرفته، دید.

 ج. ...

 

 «عِلْماً  لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ( »5

 ؛«علمناه من لدنا علما»فرمود ؛ بلكه «علمناه علما»نفرمود 

هاي متعارف )قواي پس، علم لدنی، بدین معنا که خداوند شخصی را از علمی خاص و منحصر به فرد، آن هم نه از راه

 برخوردار کند، یك واقعيت مورد اذعان قرآن کریم است. حسی و عقلی(

 

 موارد زیر در کانال قرار داده نشد

 «عِنْدِنا مِنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ( »6

 مقصود از این رحمتی که به او داده شده، چيست؟

 خضر اینكه درباره روایاتتوضيح داده شد که  1نوشت حدیث ( )توجه: در پی746ص ،6ج البيان، مجمعالف. نبوت )

 ؛ و بين مفسران هم در این زمينه اختالف جدي است(نيست قطعی مساله و است؛ متفاوت نبوده، یا بوده پيامبر

 ( 746ص ،6ج البيان، مجمع زندگانی طوالنی )به نقل از ب.

 ج. ...

 

 «عِلْماً لَدُنَّا مِنْ عَلَّمْناهُ وَ عِنْدِنا مِنْ رَحْمَةً آتَيْناهُ عِبادِنا مِنْ عَبْداً فَوَجَدا( »7

د که خداوند اي بواند او فرشتهدرباره اینكه این شخص که حضرت موسی ع به سراغش رفت، چه کسی بود، برخی گفته

 دانند، آنگاه: می 1متعال حضرت موسی ع را مامور کرد که از او علم به باطن امور را بياموزد؛ اما اکثرا او را انسانی به نام خضر

 اند که او خضر ناميده شد چون:اش به خضر گفتهالف. ظاهرا اسمش بليا بن ملكان بوده، و درباره وجه تسميه

 شد.گذارد، پيرامونش سرسبز میمی. در هرجا نماز 1الف.

                                                      
الیسع، الیاس، و خضرون بن قابیل بن ». در میان مفسران اهل سنت، اين احتمال كه او پیامبر ديگري باشد هم مطرح شده و در اين میان، اسامي  1

 (204ص ،7ج المحیط، البحرمطرح شده است.) به نقل از « آدم
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 شد آنجا سرسبز شده بود.نشست، وقتی بلند میعلفی می. هرگاه بر زمين خشك و بی2الف.

 . چون حضرت موسی ع او را بر بوریایی سبز دید.3الف.

 . ...4الف.

 ب. اینكه آیا پيامبر بود یا نه، دو دیدگاه است:

ه یك پيامبر از یك غير پيامبر پيروي کند و از او علمی بياموزد، چون این . حتما پيامبر بوده، چون جایز نيست ک1ب.

 (746ص ،6ج البيان، شود. )جبائی، به نقل مجمعموجب تخفيف جایگاه وي می

. ممكن است پيامبر نبوده باشد، بلكه بنده صالحی باشد که خداوند بنا به مصالحی علمی به باطن امور به ي داده که 2ب.

 (746ص ،6ج البيان، زمانش نداده است )ابن إخشيد، به نقل مجمعبه پيامبر 

 

 

 20/10/1396     رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ یعَل أَتَّبِعُكَ هَلْ یمُوس لَهُ قالَ 66( آيه18( سوره كهف )647

 ترجمه

 اي، کمالی بياموزي؟!شده آموختهموسی ع به او گفت: آیا تو را پيروي کنم به این ]شرط[ که مرا از آنچه 

 نکات ادبی

 «رَشَداً»

 سوي به شدن هدایت» معناي بر مشتمل نحوي به و دارد داللت «راه در استقامت» بر اصل در «رشد» قبال بيان شد که ماده

 باشد.می «صالح و خير

 إِْبراهيمَ آتَيْنا لَقَدْ وَ ؛66/کهف ُرشْداً، عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ: مثال) «رُْشد» صورت به هم مجرد ثالثی حالت در ماده این مصدر

 یَرْشُدُونَ، لَعَلَّهُمْ) باشدمی «یَرْشُدُ رَشَدَ» فعل از که آمده( 38 و 29/غافر الرَّشادِ؛ سَبيلَ) «رَشَاد» و( 51/ابراهيم قَبْلُ، مِنْ رُشْدَهُ

 فعل از را آن که( 21/جن رَشَداً، ال وَ ضَرًّا لَكُمْ أَمْلِكُ ال ؛14/جن رَشَداً، رَّوْاتَحَ فَأُولئِكَ) «رَشَد» صورت به هم و ؛(186/بقره

 :است اختالف لغت اهل بين چيست در دو این تفاوت اینكه اما اند؛دانسته «یَرْشَدُ  رَشِدَ»

 اند؛دانسته «ضاللت» مقابل نقطه را «رَشَد» و ،«غیّ» مقابل نقطه را «رُشد» برخی

 امور در تنها «رَشَد» اما باشد اخروي و دنيوي امور درباره «رُشد» است؛ «رُشد» از اخص «رَشَد» که اندداده احتمال برخی

 باشد؛ اخروي

 وضعيتی بر داللت «رَشَد» اما کند؛می رشد معناي مطلق از منديبهره و وقوع بر داللت «رُشد» که باورند این بر برخی

 دارد؛ رشد استمرار بر داللت هم «رشاد» و است؛ گرفته قرار رشد معرض در شخص که متحول

 است. صالح همان «رَشَد» اما است؛ دین در استقامت «رُشْد» که معتقدند هم برخی

 روند.و نهایتا برخی هم بر این باورند که اینها دو لهجه در ميان عرب است و کامال به جاي هم به کار می
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 «چيزي به ارشاد» که است این آن و دارند هم با هم ظریفی تفاوت اما است نزدیك بسيار «هدایت» به «رشد» معناي اگرچه

 است. نمودن مهيا عمال را چيز آن به وصول زمينه و امكان «اهتداء» اما است؛ «دادن نشان را آن سوي به راه» معناي به

 ( /kahf-http://yekaye.ir/al-18-10 591)جلسه 

؛ و در هر 1(745ص ،6ج البيان، توان مفعول به دانست، و هم مفعول له )مجمعدر این آیه را هم می «رُشْداً »جایگاه نحوي 

 «.علّمت»و یا متعلق به « تعلّمنی»باشد، یا متعلق به « اتّبعك»تواند متعلق به حالت می

 اختالف قرائت

اند؛ اما در قرائت اهل بصره )ابوعمرو( و یعقوب )از قراء قرائت کرده «رُشْداً »در اغلب قرائات به صورت « رشدا»کلمه 

و برخی دیگر از قرائات غير مشهور )مانند زهري و اوبحریه و  محيصن و یزیدي )از قرائات اربعة عشر(عشره( و حسن و ابن

 ( 2063ص ،7ج المحيط، ؛ البحر4742ص ،6ج البيان، اند. )مجمعت کردهقرائ «رَشَداً »مناذر و ابوعبيد( ابن

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

 حضر ت موسی ع از خضر داناتر بود.

 330ص ،2ج العياشی، تفسير

 .الخضر من أعلم موسی کان قال ع اهلل عبد أبی عن سالم بن هشام عن

 

عالِمی که حضرت موسی ع به سراغش رفت اختالف داشتند که کداميك از آن دو  ( یونس و هشام بن ابراهيم در مورد2

تر بوده است و آیا امكان دارد که کسی حجت بر حضرت موسی ع باشد در حالی که او حجت خدا بر خالیق بوده است؛ عالم

 اي نوشتند خدمت امام رضا ع و از ایشان سوال کردند. جواب آمد:پس نامه

اي از جزایر دریا، نشسته، یا تكيه داده بود. اغ آن عالِم آمد و به او رسيد در حالی که او در جزیرهحضرت موسی ع سر

 حضرت موسی ع بر او سالم کرد؛ و او تعجب کرد زیرا در سرزمينی بود که سالم در آنجا ]رسم[ نبود! گفت تو کيستی؟

 گفت: موسی بن عمران.

                                                      
 حاال «تُعَلِّمَنِ أَنْ يعَل» فیكون تعلمني أن يعل الرشد لطلب أو للرشد أتبعك هل يالمعن يكون و له مفعول أنه يعل ينتصب أن يجوز «رُشْدا » قوله.  1

 واحد مفعول يإل ييتعد الذي العلم يكون و علمته مما رشدا تعلمني أن يعل أتبعك تقديره و به مفعوال «رُشْدا » قوله يكون أن يجوز و «أَتَّبِعُكَ» قوله من

 رشد ذا علما و رشد ذا أمرا تعلمني أن يعل يالمعن و مفعولین يإل العین بتضعیف يفیتعد
 كل العرب يأجر قد و لغتان الرشد و الرشد علي أبو قال...  الشین؛ سكون و الراء بضم «رُشْدا » الباقون و بالفتح رشدا يعقوب و عمرو أبو قرأ.  2

 و الْبَحْرِ  فِي تَجْرِي الَّتِي الْفُلْكِ  وَ  قوله ذلك و فعل يعل أيضا فعال ثم فعل يعل فعال فجمعوا خشب و خشب و أسد و أسد فقالوا اآلخر يمجر منهما واحد

 واحد يمجر أجروهما أنهم يعل يدلك فهذا الْمَشْحُونِ الْفُلْكِ فِي يأخر آية في
. السبعة من عمرو أبي قراءة هي و بفتحتین رُشْدا  الیزيدي و عبید أبو و يعقوب و مناذر ابن و محیصن ابن و بحرية أبو و الزهري و الحسن قرأ و.  3

 .الشین إسكان و الراء بضم السبعة باقي قرأ و
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 گفت؟گفت: همان موسایی که خداوند با او سخن 

 بله گفت:

 خواهی؟گفت: چه می

 (66)کهف/« اي، کمالی بياموزي؟!شده مرا از آنچه آموخته»ام که گفت: آمده

اي که من طاقتش را ندارم. سپس آن ام که تو طاقتش را نداري، و تو به کاري مامور شدهگفت: من به کاري مامور شده

شود تا جایی که هر دو سخت ید دشمنان که بر آل محمد ص وارد میعالِم براي وي حكایت کرد از آنچه از بالها و مكا

گریستند. سپس آن عالِم از فضایل آل محمد ص برایش گفت تا جایی که حضرت موسی ع گفت: اي کاش من از آل محمد 

قومش و آنچه  ص بودم؛ و او تعریف کرد از حكایت فالنی و فالنی و فالنی و برانگيخته شدن رسول اهلل ص به پيامبري براي

گردانيم، یآنان را برم يهاها و چشمو دل»از آنان دید و تكذیبی که در حق وي روا داشتند و براي او از تاویل این آیه گفت که 

 ( یعنی هنگامی که ميثاق از آنها گرفته شد.110)انعام/« نخستين بار بدان ایمان نياوردندهمان گونه که 

 (66)کهف/« اي، کمالی بياموزي؟!شده را پيروي کنم به این ]شرط[ که مرا از آنچه آموخته به او گفت: آیا تو موسی ع»پس 

 علمی لحاظ به که آنچه بر شكيبایی ورزي چگونه و؛ نداري شكيبایی توان من با همراهی در هرگز تو حقيقتاً»خضر گفت 

 (68-67)کهف/« نداري؟ احاطه بدان

 (69)کهف/« نكنم نافرمانی امري در را تو و یافت خواهی شكيبا خدا، خواست به مرا،»موسی ع گفت: 

یعنی « پس اگر از من پيروي کردي، از چيزي سوال نكن تا اینكه ]خودم[ درباره آن سخنی برایت بگویم»خضر گفت: 

 لع کنم.دهم سوال نكن و انجام آن توسط مرا منكر نشمار تا اینكه تو را از حقيقت آن مطگفت: از چيزي که انجام می

 موسی ع گفت: چشم.

 40-38ص ،2ج القمی، تفسير

 کَانَ  أَیُّهُمَا ع مُوسَی أَتَاهُ الَّذِي الْعَالِمِ فِی إِبْرَاهِيمَ بْنُ هِشَامُ وَ یُونُسُ اخْتَلَفَ  قَالَ  یُونُسَ عَنْ بِلَالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ فَحَدَّثَنِی

 الْحَسَنِ  أَبِی إِلَی ذَلِكَ فَكَتَبُوا: الصَّيْقَلُ قَاسِمٌ فَقَالَ خَلْقِهِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةُ هُوَ وَ وَقْتِهِ فِی حُجَّةً مُوسَی عَلَی یَكُونَ أَنْ یَجُوزُ هَلْ وَ أَعْلَمَ

 مُتَّكِئاً  إِمَّا وَ  جَالِساً  إِمَّا الْبَحْرِ جَزَائِرِ مِنْ جَزِیرَةٍ فِی هُوَ وَ  فَأَصَابَهُ الْعَالِمَ مُوسَی أَتَی: الْجَوَابِ فِی فَكَتَبَ ذَلِكَ عَنْ  یَسْأَلُونَهُ ع الرِّضَا

 عِمْرَانَ بْنُ مُوسَی أَنْتَ: قَالَ عِمْرَانَ، بْنُ مُوسَی أَنَا: قَالَ أَنْتَ مَنْ: قَالَ سَلَامٌ فِيهَا لَيْسَ بِأَرْضٍ کَانَ إِذْ السَّلَامَ فَأَنْكر مُوسَی عَلَيْهِ فَسَلَّمَ

 وُکِّلْتَ وَ تُطِيقُهُ لَا بِأَمْرٍ وُکِّلْتُ إِنِّی: قَالَ رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ جِئْتُ: قَالَ حَاجَتُكَ فَمَا :قَالَ نَعَمْ،: قَالَ تَكْلِيماً اللَّهُ کَلَّمَهُ الَّذِي

 آلِ  فَضْلِ عَنْ الْعَالِمُ حَدَّثَهُ ثُمَّ بُكَاؤُهُمَا اشْتَدَّ حَتَّی الْأَعْدَاءِ کَيْدِ وَ  الْبَلَاءِ مِنَ  مُحَمَّدٍ آلَ  صِيبُیُ بِمَا الْعَالِمُ حَدَّثَهُ  ثُمَّ  أُطِيقُهُ، لَا بِأَمْرٍ  أَنْتَ

 وَ  قَوْمِهِ إِلَی ص اللَّهِ رَسُولِ مَبْعَثَ وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً ذَکر حَتَّی وَ مُحَمَّدٍ، آلِ مِنْ کُنْتُ لَيْتَنِی یَا یَقُولُ مُوسَی جَعَلَ حَتَّی مُحَمَّدٍ

 أَخَذَ حِينَ «مَرَّةٍ أَوَّلَ بِهِ یُؤْمِنُوا لَمْ کَما أَبْصارَهُمْ وَ أَفْئِدَتَهُمْ نُقَلِّبُ وَ » الْآیَةِ هَذِهِ تَأْوِیلِ مِنْ لَهُ ذَکر وَ إِیَّاهُ تَكْذِیبِهِمْ مِنْ وَ مِنْهُمْ  یَلْقَی مَا

 کَيْفَ  وَ صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ»: الْخَضِرُ فَقَالَ «رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی َأتَّبِعُكَ هَلْ مُوسَی لَهُ قَالَ»فَـ عَلَيْهِمْ الْمِيثَاقَ

 فَال اتَّبَعْتَنِی فَإِنِ»: الْخَضِرُ قالَ «أَمْراً لَكَ أَعْصِی ال وَ صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِی»: ع مُوسَی فَقَالَ «خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلی تَصْبِرُ

 نَعَمْ،...: قَالَ خَبَرِهِ بِ أُخْبِرُكَ أَنَا حَتَّی عَلَیَّ تُنْكرهُ لَا وَ أَفْعَلُهُ ءٍشَیْ عَنْ تَسْأَلْنِی لَا یَقُولُ  «ذِکراً مِنْهُ لَكَ ُأحْدِثَ حَتَّی ءٍشَیْ  عَنْ تَسْئَلْنِی
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  ( خواهد آمد.2، حدیث652جلسه ) 72شاءاهلل در بحث از آیه اي دارد که اناین حدیث ادامه

 

 گوید:( سيف خرمافروش می3

 اند؟نگماردهاالسود بودیم، حضرت پرسيد: جاسوسی بر ما با جماعتی از شيعيان خدمت امام صادق ع در کنار حجر

 اي ندیدیم و گفتی: جاسوسی در کار نيست.چپ و راستمان را نگاه کردیم و غریبه

فرمود: به پروردگار کعبه و به پروردگار این خانه سوگند )سه بار این را گفت(، اگر بين موسی ع و خضر بودم هر دو را 

ز چيزي که در دست آنها نبود؛ چرا که به حضرت موسی ع و دادم اترم و بدانها خبر میساختم که من از آن دو عالِممطلع می

حضرت خضر، علمِ بدانچه هست داده شده بود، ولی علمِ بدانچه تا روز قيامت در کار خواهد بود، داده نشده بود، ولی به 

ل اهلل ص به ارث رسول اهلل ص علم بدانچه هست و علم بدانچه تا روز قيامت خواهد بود داده شده است، و ما این را از رسو

 ایم.برده

 280دالئل اإلمامة، ص؛ 2611، ص1الكافی، ج؛ 230و  129، ص1بصائر الدرجات، ج

 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: 

عَيْنٌ  ةِ فِی الْحِجْرِ فَقَالَ عَلَيْنَا عَيْنٌ فَالْتَفَتْنَا یَمْنَةً وَ یَسْرَةً فَلَمْ نَرَ أَحَداً فَقُلْنَا لَيْسَ عَلَيْنَاکُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً مِنَ الشِّيعَ 

ی أَعْلَمُ مِنْهُمَا وَ لَأَنْبَأْتُهُمَا بِمَا لَيْسَ فِی قَالَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ وَ رَبِّ الْبَْيتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ کُنْتُ بَيَْن مُوسَی وَ الْخَضِرِ لَأَخْبَرْتُهُمَا أَنِّ 

قِيَامَةِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أُعْطِیَ عِلْمَ مَا کَانَ وَ أَیْدِیهِمَا لِأَنَّ مُوسَی وَ الْخَضِرَ أُعْطِيَا عِلْمَ مَا کَانَ وَ لَمْ یُعْطَيَا عِلْمَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یَوْمِ الْ

 2 وَ کَائِنٌ إِلَی یَوْمِ الْقِيَامَةِ فَوَرِثْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وِرَاثَةً.مَا هُ

                                                      
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَْن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ . در كافي سندش چنین است: 1

مْ يُعْطَیَا عِلْمَ مَا يَكُونُ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّي تَقُومَ السَّاعَةُ وَ قَدْ ت: و لَدارد. همچنین پايانش چني اس« رَبِّ الْبَنِیَّةِ»تعبیر « رَبِّ الْبَيْتِ ». ضمنا به جاي  ...

 وَرِثْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وِرَاثَة .

 . اين حديث هم درباره علم اين دو بزرگوار قابل توجه است: 2

 عَبْدِ الْمَِلكِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ دِحْیَةَ بْنِ خَلِیفَةَ الْكَلْبِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ مِنْ رِيَاضِ الْجِنَانِ أَخَذَهُ مِنْ أَرْبَعِینَ السَّیِّدِ

رْيَانِيِّ مَنْقُولٌ مِنَ التَّوْرَاةِ أَنَّهُ لَمَّا تَشَاجَرَ مُوسَي وَ الْخَضِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي قِصَِّة قَالَ وُجِدَ فِي ذَخِیرَةِ أَحَدِ حَوَارِيِّ الْمَسِیحِ رِقٌّ فِیهِ مَكْتُوبٌ بِالْقَلَمِ السُّ سُلَیْمَانَ

 مِنَ الْخَضِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ شَاهَدَهُ مِنْ عَجَائِبِ الْبَحْرِ قَالَ بَیْنَا أَنَا اسْتَعْلَمَهُ السَّفِینَةِ وَ الْغُلَامِ وَ الْجِدَارِ وَ رَجَعَ مُوسَي إِلَي قَوْمِهِ سَأَلَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّا

وَ رَمَاهَا فِي الْمَغْرِبِ وَ أَخَذَ ثَالِثَة  وَ رَمَي بِهَا وَ الْمَشْرِقِ وَ أَخَذَ َثانِیَة  وَ الْخَضِرُ عَلَي شَاطِئِ الْبَحْرِ إِذْ سَقَطَ بَیْنَ أَيْدِينَا طَائِرٌ أَخَذَ فِي مِنْقَارِهِ قَطْرَة  وَ رَمَي بِهَا نَحْ

يُجِبْ وَ إِذَا نَحْنُ بِصَیَّادٍ  لِذَلِكَ فَسَأَلْتُ الْخَضِرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْنَحْوَ السَّمَاءِ وَ رَابِعَة  رَمَاهَا إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ أَخَذَ خَامِسَة  وَ عَادَ أَلْقَاهَا فِي الْبَحْرِ فَبُهِتْنَا 

إِلَّا مَا عَلَّمَنَا وَ أَنْتُمَا نَبِیَّانِ مَا تَعْلَمَانِ قُلْنَا مَا نَعْلَمُ  نَا رَجُلٌ صَیَّادٌ قَدْ عَلِمْتُيَصْطَادُ فَنَظَرَ إِلَیْنَا وَ قَالَ مَا لِي أَرَاكُمَا فِي فِكْرٍ وَ تَعَجُّبٍ مِنَ الطَّائِرِ قُلْنَا هُوَ ذَلِكَ قَالَ أَ

 وَ الْأَرْضِ َو الْمَشْرِقِ وَ ]مُسْلِما [ لِأَنَّهُ إِذَا صَاحَ يَقُولُ فِي صِیَاحِهِ مُسْلِمٌ فَأَشَارَ بِرَمْيِ الْمَاءِ مِنْ مِنْقَارِهِ إِلَي السَّمَاءِ اللَّهُ قَالَ هَذَا طَائِرٌ فِي الْبَحْرِ يُسَمَّي مسلم

مْیُهُ الْمَاءَ فِي الْبَحْرِ يَقُولُ إِنَّ عِْلمَ الْعَالِمِ عِنْدَ بَعْدَكُمَا تَمْلِكُ أُمَّتُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ يَصْعَدُ إِلَي السَّمَاءِ وَ يُدْفَنُ فِي الْأَرْضِ وَ أَمَّا رَ نَّهُ يُبْعَثُ نَبِيٌ الْمَغْرِبِ إِلَي أَ

لْمَهُ بَعْدَ أَنْ كُنَّا مُعْجَبِینَ بِأَنْفُسِنَا ثُمَّ غَابَ الصَّیَّادُ وَرِثَ عِلْمَهُ وَصِیُّهُ وَ ابْنُ عَمِّهِ فَسَكَنَ مَا كُنَّا فِیهِ مِنَ الْمُشَاجَرَةِ وَ اسْتَقَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عِعِلْمِهِ مِثْلُ هَذِهِ الْقَطْرَةِ وَ 

 .الَي إِلَیْنَا لِیُعَرِّفَنَا حَیْثُ ادَّعَیْنَا الْكَمَالَ عَنَّا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ مَلَكٌ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَ
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هاي دیگري که به اميرالمومنين ع منسوب است، عالوه بر آنچه سيد البالغه، حكمتالحدید، در پایان شرح نهجابی( ابن4

 است: آن، چنين 968رضی در نهج البالغه جمع کرده، آورده است. حكمت 

کنی در آن علمی که خداوند تو را به آن متنعم فرموده است، با عامه مردم آن گونه معامله نكن که با خواص معامله می

دهی، در اختيار هرکس قرار نده[ و ]علوم خاصی که خداوند در اختيارت قرار داده را، آن طور که در اختيار خواص قرار می

که اسرار خفی را نزد آنان به ودیعه گذاشته و آنان را از اشاعه دادن آن منع فرموده است  بدان خداوند سبحان را مردانی است

آیا تو را پيروي کنم به این که مرا از »و به یاد آور سخن آن بنده صالح به حضرت موسی ع را که وقتی موسی ع به او گفت 

 چگونه و ؛نداري شكيبایی توان من با همراهی در هرگز وت حقيقتاً»، پاسخ داد که «اي، کمالی بياموزي؟!شده آنچه آموخته

 «نداري؟ احاطه بدان علمی لحاظ به که آنچه بر شكيبایی ورزي

 345، ص20شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، ج

و منعهم  ال تعامل العامة فيما أنعم به عليك من العلم کما تعامل الخاصة و اعلم أن هلل سبحانه رجاال أودعهم أسرارا خفية

أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً قالَ إِنَّكَ لَنْ َتسْتَطِيعَ مَعِیَ  عن إشاعتها و اذکر قول العبد الصالح لموسی و قد قال له هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلی

 ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً. صَبْراً وَ کَيْفَ تَصْبِرُ عَلی

 

 

 تدبر

 «رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبِعُكَ لْهَ مُوسی لَهُ قالَ» (1

اش آموختن چيزي که به رشد انسان منجر شود بقدري اهميت دارد که حضرت موسی ع، با اینكه پيامبر اولواالعزم، و پيروي

 ي به من تعليم دهی.اي رشدکنم تا تو از آنچه آموختهبر همگان الزم بود، به خضر گفت که من از تو پيروي می

کالم با خداوند متعال شده بود، اگر قرار بود کسی به علمی که دارد بسنده کند، حضرت موسی ع که هم»به قول قتاده، 

، و در این تعبير وي )که از تو تبعيت کنم تا ...( نهایت احترام به خضر، و اوج بزرگداشت علم و «سزاوارترین فرد به این بود

 (746ص ،6ج البيان، )مجمع آموزي است.علم

                                                      
 110تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، صبود؛ مرحوم استرآبادي در  313، ص13ج ،بحار األنواراين نقل قول از مرحوم مجلسي در 

الْأَزْرَقِ  نْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِنْ كِتَابِ الْأَرْبَعِینَ رِوَايَة أَسْعَدَ الْإِرْبِلِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَذَكَرَ أَصْحَابُنَا مِاز سندي ديگر عینا همین را روايت كرده است: 

 وَ الْخَضِرُ لَمِ السُّرْيَانِيِّ مَنْقُولٌ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ ذَلِكَ لَمَّا تَشَاجَرَ مُوسَيعِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: وُجِدَ فِي ذَخِیرَةِ حَوَارِيِّ عِیسَي ع رَقٌّ فِیهِ مَكْتُوبٌ بِالْقَ
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در واقع، این اقدام حضرت موسی ع راه عذر بر همگان را بسته، و نشان داده که اگر کسی خود را در نهایت درجه علمی 

تر از خود یافت در اي خاص[ عالمهم ببيند باز سزاوار نيست که طلب علم را رها کند، و اگر کسی را ]ولو فقط در زمينه

 1(774ص ،6ج البيان، آموزي ننماید. )زجاج، به نقل مجمعنكند و در محضر او علمبرابرش خضوع 

 

 «رُشْداً  عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبِعُكَ هَلْ( »2

، بلكه هم اعالم کرد «دهی؟اي به من تعليم میآیا از آنچه آموخته :عُلِّمْتَ مِمَّا ینِتُعَلِّمُ هَلْ»حضرت موسی ع صرفا نگفت 

 قرار داد. « رشد»که حاضرم از تو پيروي کنم و هم اینكه موضوع آنچه را قرار است یاد بگيرد 

 چرا؟

اي صرفا آموزيين علم؛ و چن2َینْفَعُ( لَا عِلْمٍ فِی خَيْرَ لَادار و هدفمند )= در راستاي رشد( باشد )آموزي باید جهتالف. علم

 شود بلكه نيازمند پيروي عملی از معلم است.با شنيدن حاصل نمی

دهد: اگر از کسی انتظار داریم مطلبی به ما بياموزاند که مایه رشد ما باشد، باید در مقابل آموزي را نشان میب. ادب علم

 3(36، ص1، کافی، جالْعِلْم نْهُ مِ طَلَبْتُمْ لِمَنْ وَاضَعُوااو خضوع و فروتنی داشته باشيم )تَ

 ج. ...

 

 ...« أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسی لَهُ قالَ( »3

( در اولين آیه اسم حضرت موسی ع را آورد و اولين 82-60آیه است: آیات 23در کل این حكایت موسی ع و خضر )که 

یاد کرد. در بقيه آیات، که گفتگوهاي این دو را نقل کرده، « اي از بندگان مابنده»جایی هم که خضر مطرح شد، از او به عنوان 

است و تشخيص اینكه کدام سخن حضرت موسی ع است و کدام سخن خضر را برعهده بسنده کرده « قال ... قال»فقط به تعبير 

 شود. خواننده گذاشت، که از سياق آیات هم بخوبی معلوم می

 ؟«قال له موسی»بسنده نكرد و اسم حضرت موسی ع را آورد و فرمود « قال»چرا در اینجا همانند بقيه موارد، به 

                                                      
 إن و العلم طلب يترك أن ألحد ينبغي ال أنه يعل يدل ما فیه الرحلة و العلم طلب من األنبیاء جملة من هو و( ع) يموس فعله فیما و: الزجاج قال.  1

 منه أعلم هو لمن يتواضع أن يجب أنه و نهايته بلغ قد كان
 تَعَلُّمُه يَحِقُ  لَا بِعِلْمٍ يُنْتَفَعُ لَا وَ يَنْفَعُ لَا عِلْمٍ فِي خَیْرَ  لَا أَنَّهُ اعْلَمْ وَ اند: َالبالغه خطاب به امام حسن ع وصیت كردهنهج 31. امیرالمومنین ع در نامه 2
 وَ الْعِلْمَ اطْلُبُوا يَقُولُ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ  وَهْبٍ بْنِ  مُعَاوِيَةَ عَنْ  مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ  يعِیسَ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  الْعَطَّارُ ييَحْیَ بْنُ  مُحَمَّدُ.  3

 .بِحَقِّكُمْ بَاطِلُكُمْ فَیَذْهَبَ جَبَّارِينَ عُلَمَاءَ تَكُونُوا لَا وَ الْعِلْمَ مِنْهُ طَلَبْتُمْ لِمَنْ  تَوَاضَعُوا وَ الْعِلْمَ تُعَلِّمُونَهُ لِمَنْ تَوَاضَعُوا وَ الْوَقَارِ وَ بِالْحِلْمِ مَعَهُ تَزَيَّنُوا

 عَلَّمَ مَنْ ص قَالَ وَ؛ مِنْه تَعَلَّمُونَ لِمَنْ تَوَاضَعُوا وَ الْوَقَارَ وَ السَّكِینَةَ لِلْعِلْمِ تَعَلَّمُوا وَ الْعِلْمَ تَعَلَّمُوا ص النَّبِيُّ قَالَ و از رسول اهلل ص روايت شده است: قَدْ

 (243ص المريد، )منیة يَنْهَاهُ وَ يَأْمُرُهُ بَلْ قَالَ يَشْتَرِيهِ وَ  يَبِیعُهُ أَ قِیلَ رِقَّهُ مَلَكَ مَسْأَلَة   أَحَدا 

 ،3 ج السعادات، جامع ؛265 ص ،2 ج للعجلوني، الخفاء كشف)... «عبدا  صَیَّرني فقد حَرفا ، عَلّمني مَن»همچنین به امیرالمومنین ع منسوب است كه 

 (.112 ص



468 

ها نامانوس بوده، و احتمال داشته بر اولواالعزم از یك فرد دیگر، براي اغلب ذهنالف. شاید چون پيروي کردن یك پيام

 که اینجا، جاي موسی ع و خضر را اشتباه بگيرند.

همان موسایی که آن همه معجزه  –خواهد تاکيد کند که حواستان باشد که این موسی ع است ب. شاید بدین ترتيب می

 آموزي حاضرم از تو پيروي کنم.کند که من براي علمه دارد اعالم میک –آورد و پيامبري اولواالعزم بود 

 ج. ...

 

 ...« تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبِعُكَ هَلْ( »4

يم ...: بر اینكه تعل تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی»؛ بلكه فرمود: ...«...: براي اینكه تعليم دهی  تُعَلِّمَنِ ألَنْ»چرا نگفت: آیا از تو تبعيت کنم، 

 ؟«دهی

خواهی مرا کنم چون میخواهد صرفا یك تقاضاي تعليم را مطرح کند )یعنی بگوید که از تو تبعيت میالف. گویی نمی

خواهد پيروي خود را مشروط کند بر این تعليم دهی و الزمه هر تعليمی، این است که متعلم از معلم تبعيت کند(، بلكه می

 گذاري معانی متعددي دارد از جمله:اینكه مرا تعليم دهی(؛ که این گونه شرط کنم به شرطتعليم، )از تو پيروي می

 خواهد بگوید من به قدري مایلم که تو تعليمم دهی، که حاضرم به خاطر آن، از تو تبعيت کنم.. می1الف.

، که 1(342، ص13. پيروي من بر این اساس است که تو چنان تعليمی به من بدهی که رشدآور باشد )الميزان، ج2الف.

 اگر آنچنان تعليمی در کار نباشد، پيروي من از تو وجهی ندارد.

 ب. ...

 

 «رُشْداً  عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ( »5

 اگرچه فطرت ما ميل به رشد و کمال دارد، اما شناخت راه رشد، امري فطري نيست؛ بلكه امري آموختنی است.

 نکته تخصصی فلسفه اخالق

کند؛ و مقداري از مسير اگرچه امهات مسائل اخالقی در فطرت انسان نهفته است و عقل کليات خوبی و بدي را درك می

 تواند بتنهایی بپيماید، اما در تشخيص جزیيات، تزاحمات، و ظرائف سلوك اخالقی ناتوان است؛ را می

اي که خداوند براي راهنمایی بشر فروفرستاده )و یا ، که مدعی است با کنار زدنِ شریعت و برنامه«اخالق سكوالر»پس، 

صراط »ي همان شيطانی است که در توان تمام مسير رشد اخالقی را پيمود، آموزهفروکاستن آن به مسائل عبادي محض(، می

 .2(02خواهد انسان را از مسير اخالق خارج کند )اعراف/(، و به اسم اخالق، می16کمين نموده است )اعراف/« مستقيم

                                                      
 رشد ذا أمرا علمت مما تعلمني أو به ألرشد علمت مما تعلمني أن هو و األساس هذا يعل مبنیا اتباعا أتبعك هل يموس له قال يالمعن و.  1

. الْخالِدين مِنَ تَكُونا أَوْ مَلَكَیْنِ تَكُونا أَنْ إِالَّ الشَّجَرَةِ  هذِهِ  عَنْ رَبُّكُما نَهاكُما ما قالَ  وَ سَوْآتِهِما مِنْ  عَنْهُما وُورِيَ ما لَهُما لِیُبْدِيَ الشَّیْطانُ لَهُمَا فَوَسْوَسَ .  2

همه ما مظهر اخالقي بودن است، پس در واقع، با دعوت  دهد كه آنها حكم خدا را كنار بگذارند: و فرشته در ذهندر اين آيه شیطان وعده فرشته شدن مي

 خواهد انسان را برهنه كند و به بیراهه كشاند.به اخالق سكوالر )به سخن خدا اعتنا نكن و فرشته شو!( مي
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 «رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسی لَهُ قالَ( »6

 (201ص ،7ج نور، تفسير) .انبياست اخالق از اساتيد، و عالمان به نسبت تواضع

 

 «رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسی لَهُ قالَ( »7

 ،7ج نور، تفسير). دارد ارزش کمال و رشد به رسيدن و دانش و علم کسب راه در هاسختی تحمّل و عالِم با مسافرت

 (201ص

 

 «رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسی لَهُ قالَ( »8

 نيست؛  نبوّت شرط کمال، و علم مراتب تمام از برخورداري است، و افزایش قابل و محدود انبيا، علم

 (201ص ،7ج نور، تفسير). است متفاوت کمال و علم از منديبهره در انبيا و مراتب

 

 «رُشْداً  عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبِعُكَ( »9

تواند مفعول له؛ و در هر حالت می توان مفعول به دانست، و همدر این آیه را هم می «رُشْداً »اشاره شد که جایگاه نحوي 

تواند مد بر این اساس، دست کم این معانی در آیه می«. علّمت»و یا متعلق به « تعلّمنی»باشد، یا متعلق به « اتّبعك»متعلق به 

 نظر بوده باشد:

 الف. اگر مفعول به باشد:

 اي تعليم دهی؟تا اینكه مرا از آنچه آموخته اي را تبعيت کنمآیا از تو اقدام رشددهنده«: اتّبعك»متعلق به  .1الف.

 اي چيزي را که مایه رشد شود تعليم دهی؟آیا از تو تبعيت کنم بر اینكه مرا از آنچه آموخته«: تعلّمنی»متعلق به 

 اي تعليم دهی؟آیا از تو تبعيت کنم بر اینكه مرا از آن رشدي که آموخته «:علّمت»متعلق به 

 ب. اگر مفعول له باشد:

 اي تعليم دهی؟کردنی رشدآور، تا مرا از آنچه آموختهآیا از تو تبعيت کنم تبعيت «:اتّبعك». متعلق به 1ب.

 اي به نحو رشددهنده تعليم دهی؟آیا از تو تبعيت کنم بر اینكه مرا از آنچه آموخته «:تعلّمنی»متعلق به 

 اي تعليم دهی؟ه به عنوان مایه رشد آموختهآیا از تو تبعيت کنم بر اینكه مرا از آنچ «:علّمت»متعلق به 

 

 مشتگذااینها را در کانال ن

 «رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبُِعكَ هَلْ مُوسی لَهُ قالَ( »10

اند، به من آموختهاز آنچه به تو »درخواست نكرد، بلكه فرمود « داندهرآنچه را که می»چرا حضرت موسی ع از او تعليم 

 «تعليم بده
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 (200ص ،7ج نور، تفسيرالف. وي ادب شاگردي را رعایت کرد. )

 سازي کند تا خضر اصل شاگردي وي را بپذیرد.ب. شاید خواسته زمينه

( و 2دانسته که سنخ علمی که وي طاقتش را دارد با علمی که خضر طاقتش را دارد متفاوت است )حدیثبسا میج. چه

 رو، به مقدار اندکی از آن هم راضی بوده است.از این 

 د. ...

 

 «رُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ عَلی أَتَّبُِعكَ هَلْ مُوسی لَهُ قالَ( »11

تا آیه قبل، همه ضمایر تثنيه بود )جوانی همراه موسی ع بود که در تمام مسير کارهایشان مشترك بود، حتی دنبال خضر 

نبغ( و یافتن وي )وجدا( به صورت تثنيه آمد. چرا یكدفعه از این آیه به بعد دیگر از آن جوان خبري نيست و تنها بودن )کنا 

 خواهد که همراهش شود؟ماند و بتنهایی از خضر میموسی ع می

خداوند چنان  اگر از ابتدا قرار بود که فقط موسی ع با خضر همراه شود، آن جوان چرا این مسير را همراه موسی ع آمد و

 تعابيري را درباره جستجوي دو نفره و یافتن آنها به کار برد؟

 

 

 21/10/1396             صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ 67( آيه18( سوره كهف )648

 ترجمه

 گفت حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی نداري؛

 حدیث

 شده که فرمودند:( از امام صادق ع روایت 1

نوازي احساس کرد. از هنگامی که رسول اهلل ص در سفر معراج به آسمان سير داده شدند، بویی همچون بوي مشك شامه

اي است که در آن قومی در راه خدا مورد عذاب قرار گرفتند تا جان جبرئيل درباره آن پرسيد. به او خبر داد که این از خانه

 دادند. سپس توضيح داد:

کرد؛ اي بود که به خدا ایمان آورد و در اتاقی در خانه پدرش خلوت گزیده بود و خدا را عبادت میمانا خضر شاهزادهه

و پدرش فرزندي غير از او نداشت. به پدرش مشورت دادند که همسري براي فرزندت برگزین شاید که خداوند فرزندي 

اي خواستگاري کرد و این زن را نزد وي فرستاد، اما د. پس از زن باکرهشان گرداند و سلطنت در او و نسل او ادامه یابروزي

 داري؟ خضر به او التفاتی کرد. روز دوم که شد خضر به او گفت: کار مرا مخفی می

 گفت: بله.

 دهند بگو آري.گفت: اگر پدرم از تو پرسيد که آیا من با تو کاري را انجام دادم که مردان با همسرشان انجام می
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 فت: چنين گنم.گ

وقتی پادشاه از او سوال کرد، پاسخ مثبت داد. اطرافيانش به او مشورت دادند که زنانی را مامور کند که او را تفتيش کنند. 

اي؟! زنی که پس چنين کردند و دیدند همچنان باکره است. گفتند: اي پادشاه، فرد ناواردي را سراغ فرد ناوارد دیگري فرستاده

رده را به همسریش درآور. چنين کرد و وقتی این زن بر او وارد شد خضر از او هم درخواست کرد که وضعيت قبال ازدواج ک

وي را مخفی بدارد و او هم پذیرفت و وقتی پادشاه از او سوال کرد، به پادشاه گفت: اي پادشاه، فرزند تو، زن است؛ آیا زن از 

بستند، چون روز سوم شد عاطفه پدریش دستور داد که درب را بر می آورد؟ پادشاه از دست خضر عصبانی شد وزن بچه می

گل کرد و دستور داد در را باز کنند، در را باز کردند و کسی را در آنجا نيافتند و خداوند به او این توانایی را داده بود که به هر 

آن آبی نوشيد که هرکس از آن بنوشد تا زمان القرنين درآمد و از صورتی که بخواهد درآید. سپس وي در زمره پيشقراوالن ذي

 صيحه آسمانی ]=نفخ صور[ باقی باشد.

اي از جزایر دریا برخوردند حضرت ادامه داد: از شهر وي دو نفر براي تجارت سفري دریایی را آغاز کردند و به جزیره

نزد خود خواند و از احوالشان جویا شد و  و در آنجا خضر را یافتند که به نماز ایستاده بود. چون نمازش تمام شد آن دو را

دارید؟ هایتان برگردانم حال و روز مرا مخفی میآنها حكایت خود را گفتند. به او دو گفت: آیا اگر همين امروز شما را به منزل

حال و روز وي  گفتند: بله؛ اما یكی از آنها نيت کرد که مخفی بدارد و دیگري نيت کرد که اگر به منزلش رسيد پدر وي را از

هایشان برسان و ابر آنها را برداشت و همان باخبر سازد. پس خضر ابري را احضار کرد و به او دستور داد که این دو را به خانه

روز به سرزمينشان رساند، یكی از آنها کار وي را مخفی کرد و دیگري سراغ پادشاه رفت و حكایت وي را بازگو نمود. پادشاه 

 دهد؟ه نفع تو شهادت میگفت: چه کسی ب

گفت: فالن تاجر و رفيقش را معرفی کرد. پادشاه کسی را به سراغ وي فرستاد و وقتی آمد هم واقعه را انكار کرد و هم 

شناسد. اولی گفت: پادشاه! مرا همراه با گروهی به آن جزیره روان کن و این را زندانی کن تا اینكه اصال این شخص را می

ياورم. پس گروهی را همراه وي فرستاد اما وي را نيافتند، و پادشاه آن مردي که کتمان کرده بود را آزاد کرد. پسرت را برایت ب

سپس آن قوم همچنان به معاصی ادامه دادند تا اینكه خداوند هالکشان کرد و شهرشان را زیر و رو کرد؛ اما آن زنی که حكایت 

ت وي را کتمان کرده بود در قسمتی از شهر سالم ماندند و چون صبح شد با وي را مخفی داشته بود و آن مردي هم که حكای

همدیگر مواجه شدند. و هریك حكایت خویش را به دیگري گفت و هر دو گفتند ما نجات نيافتيم مگر به همين خاطر؛ پس 

 پادشاه دیگري رفتند؛ و زن هر دو به پروردگار خضر ایمان آوردند و خوب ایمان آوردند و با هم ازدواج کردند و به مملكتِ

کرد. یكبار در حال شانه کردن موهاي وي بود که در خانه آن پادشاه به کار مشغول شد و آرایشگري دخترِ آن پادشاه را می

 شانه از دستش افتاد و گفت: ال حول و ال قوة اال باهلل. 

 دختر آن پادشاه گفت: ایكه گفتی چه بود؟

 یابد.همه امور به حول و قوه او جریان می گفت: همان من خدایی دارم که

 پرستی؟!دختر پادشاه گفت: آیا تو خدایی غير از پدرم را می

 او گفت: بله، همان کسی را که خداي تو و خداي پدرت است.
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د، دختر پادشاه سراغ پدرش رفت و آنچه از این زن شنيده بود را به او گفت. پادشاه او را احضار کرد و مطلب را جویا ش

 وي هم حقيقت را گفت. پادشاه گفت: چه کسی دیگري به دین توست؟

 گفت: همسرم و فرزندم.

پادشاه هر دو را احضار کرد و به آنها دستور داد از توحيد برگردند و آنها سر باز زدند. پس دستور داد دیگ بزرگی از آب 

ه را هم بر سرشان خراب کرد؛ و جبرئيل به رسول اهلل اي در آن دیگ انداخت و آن خانجوش آماده کردند و آنان را در خانه

 ص فرمود: این بو را از آن خانه استشمام کردي.

 44-42، ص2تفسير القمی، ج

 :حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ یُوسُفَ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 

الْأَذْفَرِ فَسَأَلَ جَبْرَئِيلَ ع عَنْهَا، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتٍ  الْمِسْكِ وَجَدَ رِیحاً مِثْلَ رِیحِ  لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی السَّمَاءِ

هِ وَ تَخَلَّی فِی بَيٍْت ِفی دَارِ أَبِيهِ یَعْبُدُ اللَّهَ وَ للَّعُذِّبَ فِيهِ قَوْمٌ فِی اللَّهِ حَتَّی َماتُوا ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ الْخَضِرَ کَانَ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ فَآمَنَ بِا

راً َو يَكُونَ اْلمُلْكُ فِيهِ وَ فِی عَقِبِهِ فَخَطَبَ لَهُ امْرَأَةً بِكلَمْ یَكُنْ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ فَأَشَارُوا عَلَی أَبِيهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ فَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ وَلَداً فَ

یَّ أَمْرِي فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ لَهَا: إِنْ سَأَلَكِ أَبِی هَلْ أَدْخَلَهَا عَلَيْهِ فَلَمْ یَلْتَفِتِ الْخَضِرُ إِلَيْهَا فَلَمَّا کَانَ فِی الْيَوْمِ الثَّانِی قَالَ لَهَا تَكُْتمِينَ عَلَ

 أَنْ النِّسَاءِ فَقُولِی نَعَمْ، فَقَالَتْ أَفْعَلُ فَسَأَلَهَا الْمَلِكُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ أَشَارَ عَلَيْهِ النَّاسُ کَانَ مِنِّی إِلَيْكِ مَا یَكُونُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَی

الْغِرَّ مِنَ الْغِرَّةِ زَوِّجْهُ امْرَأَةً ثَيِّباً فَزَوَّجَهُ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ یَأْمُرَ النِّسَاءَ أَنْ یُفَتِّشْنَهَا فَأَمَرَ بِذَلِكَ فَكَانَتْ عَلَی حَالِهَا فَقَالُوا: أَیُّهَا الْمَلِكُ زَوَّجْتَ 

هَلْ تَلِدُ الْمَرْأَةُ مَِن أَیُّهَا الْمَلِكُ إِنَّ ابْنَكَ امْرَأَةٌ فَ عَلَيْهِ سَأَلَهَا الْخَضِرُ أَنْ تَكْتُمَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَلَمَّا أَنْ سَأَلَهَا الْمَلِكُ قَالَتْ لَهُ

رِقَّةُ الْآبَاءِ فَأَمَرَ بِفَتْحِ الْبَابِ فَفُتِحَ فَلَمْ یَجِدُوهُ فِيهِ وَ الْمَرْأَةِ، فَغَضِبَ عَلَيْهِ وَ أَمَرَ بِرَدْمِ الْبَابِ عَلَيْهِ فَرُدِمَ فَلَمَّا کَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ حَرَّکَتْهُ 

 ي مَنْ شَرِبَ مِنْهُ بَقِیَ إَِلی الصَّيْحَةِ. الْقُوَّةِ أَنَّهُ یَتَصَوَّرُ کَيْفَ یَشَاءُ ثُمَّ کَانَ عَلَی مُقَدِّمَةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَ شَرِبَ مِنَ الَْماءِ الَّذِأَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ

وَقَعَا فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَوَجَدَا فِيهَا الْخَضِرَ ع قَائِماً یُصَلِّی  قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ مَدِینَةِ أَبِيهِ رَجُلَانِ فِی تِجَارَةٍ فِی الْبَحْرِ حَتَّی

ذَا إِلَی مَنَازِلِكُمَا فَقَاال: إِنْ رَدَدْتُكُمَا فِی یَوْمِكُمَا هَفَلَمَّا انْتَقَلَ دَعَاهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ خَبَرِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ لَهُمَا: هَلْ تَكْتُمَانِ عَلَیَّ أَمْرِي 

هِ فَدَعَا الْخَضِرُ سَحَابَةً وَ قَالَ لَهَا احْمِلِی هَذَیِْن نَعَمْ، فَنَوَي أَحَدُهُمَا أَنْ یَكْتُمَ أَمْرَهُ وَ نَوَي الْآخَرُ إِنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَنْزِلِهِ أَخْبَرَ أَبَاهُ بِخَبَرِ

ی الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهِ هُمَا السَّحَابَةُ حَتَّی وَضَعَتْهُمَا فِی بَلَدِهِمَا مِنْ یَوْمِهِمَا فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا أَمْرَهُ وَ ذَهَبَ الْآخَرُ إِلَإِلَی مَنَازِلِهِمَا فَحَمَلَتْ

احِبِهِ فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ فَلَمَّا حَضَرَ أَنْكرهُ وَ أَنْكر مَعْرِفَةَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ یَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ قَالَ: فُلَانٌ التَّاجِرُ فَدَلَّ عَلَی صَ

یَجِدُوهُ فَأَطْلَقَ  ابْنِكَ فَبَعَثَ مَعَهُ خَيْلًا فَلَمْفَقَالَ لَهُ الْأَوَّلُ أَیُّهَا الْمَلِكُ ابْعَثْ مَعِی خَيْلًا إِلَی هَذِِه الْجَزِیرَةِ وَ احْبِسْ هَذَا حَتَّی آتِيَكَ بِ 

هُمْ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ ابْتَدَرَتِ الْجَارِیَةُ الَّتِی کَتَمَْت عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي کَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِی فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ وَ جَعَلَ مَدِینَتَ

مِنْهَا صَاحِبَهُ بِخَبَرِهِ فَقَاال  ي کَتَمَ عَلَيْهِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَاحِيَةً مِنَ الْمَدِینَةِ فَلَمَّا أَصْبَحَا الْتَقَيَا فَأَخْبَرَ کُلُّ وَاحِدٍعَلَيْهِ أَمْرَهُ وَ الرَّجُلُ الَّذِ

بِهَا الرَّجُلُ وَ وَقَعَا إِلَی مَمْلَكَةِ مَلِكٍ آخَرَ وَ تَوَصَّلَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی بَيْتِ  مَا نَجَوْنَا إِلَّا بِذَلِكَ فَآمَنَا بِرَبِّ الْخَضِرِ وَ حَسُنَ إِیمَانُهُمَا وَ تَزَوَّجَ

لَّا بِاللَّهِ فَقَالَتْ لَهَا لَتْ: لَا حَوْلَ َو لَا قُوََّة إِالْمَلِكِ وَ کَانَتْ تُزَیِّنُ بِنْتَ الَْملِكِ فَبَيْنَمَا هِیَ َتمْشُطُهَا یَوْماً إِذْ سَقَطَ مِنْ یَدِهَا الْمَشْطُ فَقَا

 فَقَالَتْ لَهَا بِنْتُ الْمَلِكِ أَ لَكِ إِلَهٌ غَيْرُ أَبِی قَالَتْ: بِنْتُ الْمَلِكِ: مَا هَذِِه الْكَلِمَةُ فََقالَتْ لَهَا إِنَّ لِی إِلَهاً تَجْرِي الْأُمُورُ کُلُّهَا بِحَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ

ا الْمَلِكُ فَسَأَلَهَا عَنْ إِلَهُ أَبِيكَ فَدَخَلَتْ بِنْتُ الْمَلِكِ عَلَی أَبِيهَا فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا مَا سَمِعَتْ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَدَعَاهَنَعَمْ وَ هُوَ إِلَهُكَ وَ 
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مَلِكُ فَأَمَرَهُمَا بِالرُّجُوعِ عَنِ التَّوْحِيدِ فَأَبَوْا عَنْ ذَلِكَ فَدَعَا خَبَرِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ لَهَا مَنْ عَلَی دِینِكَ قَالَتْ زَوْجِی وَ وُْلدِي فَدَعَاهُمَا الْ

الَّتِی شَمِمْتَهَا ئِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهَذِهِ الرَّائِحَةُ بِمِرْجَلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَسْخَنَهُ وَ أَلْقَاهُمْ فِيهِ فَأَدْخَلَهُمْ بَيْتاً وَ هَدَمَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ، فَقَالَ جَبْرَ

 1مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ.

 

اند که ایشان فرمود اي ابا محمد ]مقصود همان ابوبصير ( محمد بن عبدالخالق و ابوبصير از امام صادق روایت کرده2

آن را  اي مقرب تحملاست[ به خدا سوگند همانا نزد ما سِرّي از سرّ خدا و علمی از علم خداست که به خدا سوگند نه فرشته

 ؛ 2دارد و نه پيامبري مرسل و نه مومنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده است

 کردن به وسيله آن را از احدي غير از ما نخواسته است؛ و خداوند احدي غير از ما را بدان مكلف نفرموده؛ و بندگی

ه تبليغ آن مامور کرده است و آنچه را خداوند و همانا نزد ما سِرّي از سرّ خدا و علمی از علم خداست که خداوند ما را ب

ما را به تبليغ آن امر فرموده ابالغ کردیم، اما برایش نه جایگاهی یافتيم و نه اهلی و نه کسی که آن را بر دوش کشد تا اینكه 

ود و از نوري که خداوند براي آن اقوامی را از طينتی آفرید که از همان طينت حضرت محمد و آل او و ذریه او را آفریده ب

اش را آفریده بود و با فضلِ رحمتش با آنها همان کرد که با حضرت محمد و ذریه او خداوند از آن نور حضرت محمد و ذریه

چنان کرده بود؛ پس آنچه را خداوند ما را به تبليغ آن امر فرموده ابالغ کردیم، پس آنان پذیرفتند و تحملش کردند؛ و آن از ما 

                                                      
 :است آمده مختصرتر بسیار البته مضمون اين شبیه نیز 158ص ،(للراوندي) ع األنبیاء قصص . در 1

 الْكُوفِيِّ حَمَّادٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ أُورَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَیْنُ  حَدَّثَنَا الْعَطَّارُ يَحْیَي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبِیهِ عَنْ بَابَوَيْهِ ابْنِ عَنِ وَ

 رَائِحَةُ  نَفَحَتْهُ إِذْ مَعَهُ  جَبْرَئِیلُ  وَ الْبُرَاقِ عَلَي هُوَ  بَیْنَا ص اللَّهِ بِرَسُولِ أُسْرِيَ لَمَّا: قَالَ ص اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ  الْخَزَّازُ حَمَّادٍ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا

 تَعَالَي اللَّهَ يَعْبُدُ بَیْتٍ فِي تَخَلَّي وَ فِیهِ  هُوَ  عَمَّا رَغِبَ ابْنٌ لَهُ  كَانَ وَ  مَمْلَكَتِهِ أَهْلِ فِي حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ لَهُ مَلِكٌ الْأَوَّلِ  الزَّمَانِ  فِي كَانَ فَقَالَ  هَذَا مَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ مِسْكٍ

 فَلَوْ  الدُّنْیَا مِنَ يَنَلْ لَمْ إِنَّهُ وَ فِیهِ أَنْتَ عَمَّا رَاغِبٌ هُوَ وَ ابْنُكَ إِلَّا خَلَفَكَ لَا وَ سِنُّكَ كَبِرَ وَ عَلَیْنَا الْوَلَايَةَ  أَحْسَنْتَ قَالُوا النَّاسِ خِیَرَةُ إِلَیْهِ مَشَي الْمَلِكِ سِنُّ كَبِرَ فَلَمَّا

 هُوَ  وَ بَیْتِهِ إِلَي حَوَّلَهَا أَجْلَسُوهَا وَ بِهَا أَتَوْا فَلَمَّا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ لَهَا جَارِيَة  فَزَوَّجَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ لَهُ كَرِيمَة  فَاخْطُبْ لَعَادَ الدُّنْیَا لَذَّةَ يُصِیبَ حَتَّي النِّسَاءِ عَلَي حَمَلْتَهُ

 أُقِیمُ  فَأَنَا قَالَتْ كَذَا وَ كَذَا الثَّوَابِ مِنَ لَكِ كَانَ أَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعِینَ وَ مَعِي تُقِیمِي أَنْ تُحِبِّینَ كُنْتِ فَإِنْ شَأْنِي مِنْ النِّسَاءُ لَیْسَ الْمَرْأَةُ أَيَّتُهَا قَالَ فَرَغَ فَلَمَّا صَلَاتِهِ فِي

 وَ  عَلَیْهِ الْبَابَ أَغْلَقَ وَ ابْنِهِ عَلَي غَضِبَ وَ أَهْلِهَا إِلَي بِرَدِّهَا فَأَمَرَ ثَوْبٍ عَنْ لِي كَشَفَ مَا ابْنَكَ إِنَّ فَقَالَتْ حَبِلْتِ هَلْ يَسْأَلُهَا إِلَیْهَا بَعَثَ أَبَاهُ إِنَّ ثُمَّ تُرِيدُ مَا عَلَي

 . ع الْخَضِرُ فَهُوَ أَحَدٌ الْبَیْتِ فِي يُوجَدُ فَلَمْ عَنْهُ فَتَحَ ثُمَّ ثَلَاثا  فَمَكَثَ الْحَرَسَ عَلَیْهِ وَضَعَ
يا نبي مرسل يا مومني كه امتحن اهلل قلبه لاليمان تحملش را ما صعب و مستصعب است و جز ملك مقرب « امر»يا « حديث». اين مضمون كه  2

اند. شود هردو صحیحيابند و معلوم ميندارند، و در برخي از روايات آمده كه هیچیك از اينها هم تحملش را ندارد، با اين حديث بخوبي معناي خود را مي

 ل شد:از اين گونه روايات، تاكنون چهار تعبیر مختلف در جلسات زير نق

  /anfal-http://yekaye.ir/al-008-41 2، حديث87جلسه 

  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-100 5، حديث184جلسه 

كند )در اين حديث، امیرالمومنین ع شیعیاني كه امر ايشان را تحمل كردند مقايسه مي /baqare-http://yekaye.ir/al-2-030 5، حديث220جلسه 

 با حضرت موسي ع كه خضر را نتوانست تحمل كند!(

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-40 2، حديث279جلسه 

http://yekaye.ir/al-anfal-008-41/
http://yekaye.ir/al-anfal-008-41/
http://yekaye.ir/al-anfal-008-41/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-100/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-100/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-100/
http://yekaye.ir/al-baqare-2-030/
http://yekaye.ir/al-baqare-2-030/
http://yekaye.ir/al-baqare-2-030/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-40/
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پس دلهاي آنان به معرفت ما و حدیث ما متمایل گردید؛ و اگر آنان از این  پس قبولش کردند و تحملش نمودند؛ بدانها رسيد،

 بودند، و به خدا سوگند آن را بر دوش نمی کشيدند؛ سپس فرمود ...آفریده نشده بودند اصال آن چنان نمی

 402ص ،1ج الكافی،

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ یَحْيَی بْنِ صَفْوَانَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ الْحُسَيْنِ ْبنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو َقالَ قَالَ بَصِيرٍ أَبِی وَ الْخَالِقِ عَبْدِ

 مُؤْمِنٌ لَا وَ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ  یَحْتَمِلُهُ مَا اللَّهِ وَ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ عِلْماً وَ اللَّهِ سِرِّ مِنْ سِرّاً اللَّهِ وَ عِنْدَنَا إِنَّ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا

 مِنْ  عِلْماً وَ اللَّهِ سِرِّ مِنْ سِرّاً عِنْدَنَا إِنَّ وَ غَيْرَنَا أَحَداً بِذَلِكَ اسْتَعْبَدَ لَا وَ غَيْرَنَا أَحَداً ذَلِكَ اللَّهُ کَلَّفَ مَا اللَّهِ  وَ لِلْإِیمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ

 خَلَقَ  حَتَّی یَحْتَمِلُونَهُ حَمَّالَةً لَا وَ أَهْلًا لَا وَ مَوْضِعاً لَهُ نَجِدْ فَلَمْ بِتَبْلِيغِهِ أَمَرَنَا مَا جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ فَبَلَّغْنَا بِتَبْلِيغِهِ اللَّهُ أَمَرَنَا اللَّهِ عِلْمِ

 رَحْمَتِهِ  بِفَضْلِ صَنَعَهُمْ وَ ذُرِّیَّتَهُ وَ مُحَمَّداً مِنْهُ  اللَّهُ خَلَقَ  نُورٍ مِنْ وَ ع ذُرِّیَّتُهُ وَ آلُهُ وَ مُحَمَّدٌ مِنْهَا خُلِقَ طِينَةٍ مِنْ خُلِقُوا أَقْوَاماً لِذَلِكَ اللَّهُ

 بَلَغَهُمْ  وَ احْتَمَلُوهُ وَ فَقَبِلُوهُ عَنَّا ذَلِكَ فَبََلغَهُمْ ذَلِكَ احْتَمَلُوا وَ فَقَبِلُوهُ بِتَبْلِيغِهِ أَمَرَنَا مَا اللَّهِ عَنِ فَبَلَّغْنَا ذُرِّیَّتَهُ وَ مُحَمَّداً مِنْهَا صَنَعَ الَّتِی

 ... . احْتَمَلُوهُ مَا اللَّهِ وَ  لَا کَذَلِكَ کَانُوا لَمَا هَذَا مِنْ خُلِقُوا أَنَّهُمْ لَا فَلَوْ حَدِیثِنَا وَ مَعْرِفَتِنَا إِلَی قُلُوبُهُمْ فَمَالَتْ ذِکرنَا

 ( خواهد آمد.1، حدیث653جلسه) 72شاءاهلل در بحث از آیه ادامه این روایت ان

طالب و مَثَلِ ما در این امت همانند مَثَل حضرت موسی ع و ابی( از امام صادق ع روایت شده است: همانا مَثَل علی بن 3

هنگامی که او را مالقات کرد و با او سخن گفت و از او درخواست همراهی کرد، و حكایتشان همان است که  1آن عالِم است

  ع فرمود:خداوند براي پيامبرش در کتابش حكایت فرمود؛ و مطلب از این قرار است که: خداوند به حضرت موسی 

 از و برگير دادم تو به آنچه پس برگزیدم، مردم سایر بر گفتنم سخن به و و هارسالت [اداء] به را تو من ،یموس يا»

 یتفصيل يچيز هر يبرا و ،يپند يمورد هر در او يبرا[ تورات] الواح در و»( سپس فرمود 144)اعراف/« باش سپاسگزاران

( و نزد آن عالِم علمی بود که براي موسی ع در آن الواح نوشته نشده بود؛ ولی موسی ع چنين گمان 145اعراف/)« نگاشتيم

کرد که همه چيزهایی که در نبوتش بدانها نياز دارد و همه علم در آن الواح نوشته شده است؛ همان گونه که این چنين گمان می

تند، و همه فقه و علم در دین، اعم از آنچه این امت بدان نياز دارد بدانها کنند که عالم و فقيه هسکنند این کسانی که ادعا میمی

اند ]ظاهرا مقصود احادیثی است که رسول اهلل داده شده است؛ و این مطلب را به حدیث صحيح از رسول اهلل ص نقل کرده

اند؛ در حالی [ آن را شناخته و حفظ کردهکنند کهص فرمود همه آنچه از علم الزم دارید در قرآن به شما داده شده[ و ]گمان می

اند؛ و دليلش هم اند و نه از رسول اهلل ص بدانها منتقل شده است و نه آن را شناختهکه نه همه علم رسول اهلل ص را آموخته

 در دستشان شود ولی هيچ مطلبی از رسول اهللاین است که اموري از حالل و حرام و احكام بر آنان وارد ویا از آنان سوال می

توانند شود و نمینيست؛ و خجالت می کشند از اینكه مردم آنان را نادان بشمارند و دوست ندارند که وقتی از آنان سوال می

جواب دهند، مردم بروند و علم را از معدنش طلب کنند؛ به همين جهت است که رأي و قياس را در دین خدا به کار گرفتند 

                                                      
 عباس هم انجام داده بوده است:. اين مقايسه را قبال ابن 1

 موسي إال شبها طالب أبي بن لعلي و للناس وجدت ما قال عباس ابن عن جده عن أبیه عن محمد بن جعفر عن الكوفي زياد أبي بن إسماعیل عن

 (335ص ،2ج العیاشي، . )تفسیربعلم علي يكلم و بجهل الناس تكلم و بعلم السفینة، صاحب تكلم و بجهل، موسي فكلم السفینة، صاحب و
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خواهند ادامه دهند در حالی که رسول اهلل ص فرمود هر بدعتی گمراهی است؛ ین خدا را با بدعتها میاحادیث را رها کردند و د

شد که نزدشان در آن مورد مطلبی از رسول اهلل ص نبود، آن را به خدا پس اگر هنگامی که از آنان مطلبی از دین خدا سوال می

د، هستند در ميان دریابن را آن[ نادرست و درست] توانندیم که کسانیاالمري از آنان برمی گرداندند، قطعاً و رسول و اولی»

( از آل محمد ص؛ و آنان مردم را از طلب علم از ما بازداشتند از روي دشمنی با ما و حسادت نسبت به ما؛ اما 83)نساء/« آنها

گامی که او را مالقات کرد و با او سخن هن -شد که پيامبري بود که از جانب خدا به او وحی می –به خدا سوگند که موسی ع 

گفت و به علم او پی برد، به آن عالم حسادت نكرد؛ بلكه به علم او اقرار کرد؛ و آن گونه که این امت بعد از رسول اهلل ص به 

ودند آن علم ما و آنچه از رسول اهلل ص به ارث برده بودیم حسادت ورزید، او حسادت نورزید؛ و اینان به علم ما رغبت ننم

صحبتی را طلب کرد تا از او علمی بياموزد و او وي را رشدي دهد؛ گونه که موسی ع به علم آن عالم رغبت نمود و از او هم

پس هنگامی که از آن عالِم این تقاضا را کرد، آن عالم دانست که حضرت موسی ع توان مصاحبت و همراهی وي را ندارد و 

حقيقتاً تو هرگز در همراهی »در همراهی با او صبور باشد؛ در اینجا بود که آن عالم به او گفت  تواند تحمل کند وعلم او را نمی

شكيبایی ورزي بر آنچه  چگونه و»( موسی ع گفت: و چرا صبر نكنم؟ آن عالم گفت: 67)کهف/« با من توان شكيبایی نداري

مقابل وي خاضع بود و می کوشيد وي را به جانب خود پس موسی ع در حالی که در « نداري؟ احاطه بدان علمی لحاظ به که

در حالی که « نكنم نافرمانی امري در را تو و یافت خواهی شكيبا خدا، خواست به مرا،»متمایل سازد تا او را قبول کند گفت 

و فقها و دانست که موسی ع بر علم وي صبر نخواهد کرد؛ و به خدا سوگند، اي اسحاق! حال و روز قاضيان آن عالم می

پذیرند و طاقتش را ندارند و آن را جماعتشان امروز همين طور است که به خدا سوگند تحمل علم ما را ندارند و آن را نمی

کنند، همان گونه که حضرت موسی ع صبر نكرد هنگامی که با آن عالم مصاحبت کرد و از علمش گيرند و بر آن صبر نمینمی

ضرت موسی ع ناخوشایند بود ولی مورد رضایت خداوند بود و حق بود؛ و علم ما هم جنين دید آنچه دید و آن امور نزد ح

 گيرند و نزد خداوند حق است.است، نزد جاهالن ناخوشایند است و آن را نمی

 332-331ص ،2ج العياشی، تفسير ؛259-258ص اإلختصاص،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ عَمَّارٍ بْنُ إِسْحَاقُ

 سَأَلَهُ  وَ اسْتَنْطَقَهُ وَ  لَقِيَهُ حَيْثُ ع الْعَالِمِ وَ النَّبِیِّ مُوسَی کَمَثَلِ الْأُمَّةِ  هَذِهِ فِی بَعْدِهِ  مِنْ  مَثَلُنَا وَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ  عَلِیِّ مَثَلُ إِنَّمَا

 بِكَالمِی وَ بِرِساالتِی النَّاسِ عَلَی اصْطَفَيْتُكَ إِنِّی» ع لِمُوسَی قَالَ اللَّهَ أَنَّ ذَلِكَ وَ کِتَابِهِ یفِ لِنَبِيِّهِ اللَّهُ اقْتَصَّهُ مَا أَمْرِهِمَا مِنْ فَكَانَ الصُّحْبَةَ

 الْعَالِمِ  عِنْدَ کَانَ قَدْ وَ« ءٍشَیْ  لِكُلِّ تَفْصِيلًا وَ مَوْعِظَةً ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ الْأَلْواحِ فِی لَهُ کَتَبْنا وَ» قَالَ ثُمَّ «الشَّاکرینَ مِنَ کُنْ وَ آتَيْتُكَ ما فَخُذْ

 لَهُ کُتِبَ قَدْ الْعِلْمِ جَمِيعَ وَ نُبُوَّتِهِ فِی إِلَيْها یَحْتَاجُ الَّتِی الْأَشْيَاءِ جَمِيعَ أَنَّ یَظُنُّ ص مُوسَی کَانَ وَ الْأَلْوَاحِ فِی لِمُوسَی یُكْتَبْ لَمْ عِلْمٌ

 الْأُمَّةُ  هَذِهِ یَحْتَاجُ مِمَّا الدِّینِ فِی الْعِلْمَ وَ الْفِقْهِ جَمِيعَ أُوتُوا قَدْ أَنَّهُمْ وَ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ أَنَّهُمْ یَدَّعُونَ الَّذِینَ هَؤُلَاءِ یَظُنُّ کَمَا الْأَلْوَاحِ فِی

 رَسُولِ  عَنْ إِلَيْهِمْ صَارَ لَا وَ عَلِمُوهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عِلْمِ کُلُّ لَيْسَ وَ حَفِظُوهُ وَ عَلِمُوهُ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ لَهُمْ ذَلِكَ صَحَّ وَ إِلَيْهِ

 عَنْ  أَثَرٌ فِيهِ عِنْدَهُمْ یَكُونُ فَلَا عَنْهُ فَيُسْأَلُونَ عَلَيْهِمْ یَرِدُ قَدْ الْأَحْكَامِ وَ الْحَرَامِ  وَ الْحَلَالِ مِنَ ءَالشَّیْ أَنَّ ذَلِكَ وَ عَرَفُوهُ لَا وَ ص اللَّهِ

 فَلِذَلِكَ  مَعْدِنِهِ مِنْ الْعِلْمَ النَّاسُ فَطَلَبَ یُجِيبُونَ فَلَا یُسْأَلُوا أَنْ یَكرهُونَ وَ  الْجَهْلِ إِلَی النَّاسُ یَنْسِبَهُمُ أَنْ یَسْتَحْيُونَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ

 سُئِلُوا إِذْ أَنَّهُمْ  فَلَوْ ضَلَالَةٌ بِدْعَةٍ کُلُّ ص اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ بِالْبِدَعِ اللَّهَ دَانُوا وَ الْآثَارَ تَرَکُوا اللَّهِ دِینِ فِی الْقِيَاسَ وَ الرَّأْيَ اسْتَعْمَلُوا
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 لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ الْأَمْرِ أُولِی إِلی وَ الرَّسُولِ إِلَی وَ» اللَّهِ إِلَی رَدُّوهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ أَثَرٌ فِيهِ عِنْدَهُمْ یَكُنْ فَلَمْ اللَّهِ دِینِ مِنْ ءٍشَیْ  عَنْ

 وَ  الْعَالِمَ مُوسَی حَسَدَ مَا اللَّهِ وَ لَا وَ الْحَسَدُ وَ لَنَا الْعَدَاوَةُ مِنَّا الْعِلْمِ طَلَبِ مِنْ یَمْنَعُهُمْ الَّذِینَ وَ مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ «مِنْهُمْ  یَسْتَنْبِطُونَهُ الَّذِینَ

 رَسُولِ بَعْدَ الْأُمَّةُ هَذِهِ حَسَدَتْنَا کَمَا یَحْسُدْهُ لَمْ  وَ بِعِلْمِهِ لَهُ أَقَرَّ بَلْ  بِالْعِلْمِ عَرَفَهُ وَ  اسْتَنْطَقَهُ وَ لَقِيَهُ حَيْثُ إِلَيْهِ یُوحَی اللَّهِ  نَبِیُّ مُوسَی

 مِنْهُ  فَيَتَعَلَّمُ الصُّحْبَةَ سَأَلَهُ وَ الْعَالِمِ إِلَی مُوسَی رَغِبَ  کَمَا عِلْمِنَا فِی إِلَيْنَا یَرْغَبُوا لَمْ وَ ص اللَّهِ ولِرَسُ عَنْ وَرِثْنَا مَا وَ عِلْمَنَا ص اللَّهِ

 قَالَ  ذَلِكَ فَعِنْدَ  مَعَهُ  یَصْبِرُ لَا وَ عِلْمَهُ یَحْتَمِلُ لَا وَ صُحْبَتَهُ یَسْتَطِيعُ لَا مُوسَی أَنَّ  الْعَالِمُ عَلِمَ ذَلِكَ الْعَالِمَ سَأَلَ أَنْ فَلَمَّا یُرْشِدُهُ  وَ الْعِلْمَ

 فَقَالَ «خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلی تَصْبِرُ کَيْفَ وَ» الْعَالِمُ لَهُ فَقَالَ أَصْبِرُ لَا ِلمَ وَ ع مُوسَی لَهُ فَقَالَ «صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ» الْعَالِمُ لَهُ

 یَعْلَمُ  الْعَالِمُ کَانَ قَدْ وَ «أَمْراً لَكَ أَعْصِی ال وَ صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِی» یَقْبَلَهُ کَیْ نَفْسِهِ عَلَی یَسْتَعْطِفُهُ لَهُ خَاضِعٌ هُوَ وَ مُوسَی لَهُ

 وَ عِلْمَنَا اللَّهِ وَ یَحْتَمِلُونَ لَا الْيَوْمَ جَمَاعَتِهِمُ وَ فُقَهَائِهِمْ وَ هَؤُلَاءِ  قُضَاةِ حَالُ إِسْحَاقُ یَا اللَّهِ وَ کَذَلِكَ وَ عِلْمِهِ عَلَی یَصْبِرُ لَا مُوسَی أَنَّ

 رَأَي مَا رَأَي وَ صَحِبَهُ حِينَ الْعَالِمِ عِلْمِ عَلَی ص مُوسَی یَصْبِرْ لَمْ کَمَا عَلَيْهِ یَصْبِرُونَ لَا وَ بِهِ یَأْخُذُونَ لَا وَ یُطِيقُونَهُ لَا وَ یَقْبَلُونَهُ لَا

 هُوَ  وَ بِهِ یُؤْخَذُ لَا مَكروهٌ الْجَهَلَةِ عِنْدَ عِلْمُنَا کَذَلِكَ وَ الْحَقُّ هُوَ وَ رِضًی اللَّهِ عِنْدَ کَانَ وَ مَكروهاً مُوسَی عِنْدَ ذَلِكَ کَانَ وَ عِلْمِهِ مِنْ

 1.الْحَق اللَّهِ عِنْدَ

                                                      
 توانند تحمل كنند:اي از حقايقي كه آن را اغلب نمي. نمونه 1

 قَالَ  الْكُوفِيُّ مِهْرَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ السَّیَّارِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 بَلَغَ  إِذَا الْمُسْتَبْصِرِ الْمُؤْمِنِ عَنِ أَخْبِرْنِي اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا ع الْبَاقِرِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ اللَّیْثِيِّ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ  سَدِيرٍ بْنُ  حَنَانُ حَدَّثَنِي

 فَاحِشَةٍ  أَوْ الْكَبَائِرِ هَذِهِ مِنْ  بِكَبِیرَةٍ فَیَأْتِي قُلْتُ لَا قَالَ  الْخَمْرَ فَیَشْرَبُ قُلْتُ لَا قَالَ فَیَسْرِقُ قُلْتُ لَا اللَّهُمَّ قَالَ  فَیَلُوطُ  قُلْتُ لَا اللَّهُمَّ قَالَ  يَزْنِي هَلْ  كَمَلَ وَ الْمَعْرِفَةِ  فِي

 مَا اللَّهِ سُبْحَانَ فَقُلْتُ قَالَ عَلَیْهِ يَصِیرُ لَا وَ يَلْزَمُهُ لَا بِالذَّنْبِ  الْمُلِمُّ قَالَ مُلِمٍّ مَعْنَي مَا قُلْتُ مُلِمٌّ  مُذْنِبٌ مُؤْمِنٌ هُوَ نَعَمْ قَالَ ذَنْبا  فَیُذْنِبُ قُلْتُ لَا قَالَ الْفَوَاحِشِ هَذِهِ مِنْ

 يَشاءُ  ما فْعَلُيَ تَعَالَي اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ  أَمْرِ  مِنْ  عَجَبَ لَا فَقَالَ  فَاحِشَةٍ  لَا وَ الْكَبَائِرِ  مِنَ  بِكَبِیرَةٍ يَأْتِي لَا وَ الْخَمْرَ  يَشْرَبُ لَا وَ  يَسْرِقُ لَا وَ يَلُوطُ  لَا وَ يَزْنِي لَا هَذَا أَعْجَبَ

 رَسُولِ ابْنَ يَا قُلْتُ مُسْتَحْيٍ لَا وَ مُسْتَكْبِرٌ يَتَعَلَّمُهُ لَا الْعِلْمَ هَذَا فَإِنَّ تَسْتَحْيِ لَا وَ تَسْتَنْكِفْ لَا وَ سَلْ إِبْرَاهِیمُ يَا عَجِبْتَ فَمِمَّ يُسْئَلُونَ هُمْ وَ يَفْعَلُ عَمَّا يُسْئَلُ ال وَ

 وَ الصِّیَامِ وَ بِالصَّلَاةِ يَتَهَاوَنُ وَ الْفَوَاحِشَ  يَرْتَكِبُ وَ الرِّبَا يَأْكُلُ وَ يَلُوطُ وَ يَزْنِي وَ السُّبُلَ يُخِیفُ وَ الطَّرِيقَ يَقْطَعُ وَ الْخَمْرَ يَشْرَبُ مَنْ  شِیعَتِكُمْ  مِنْ أَجِدُ إِنِّي اللَّهِ

 مِنْ  أَعْظَمُ أُخْرَي اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا نَعَمْ قُلْتُ هَذَا غَیْرُ  ءٌشَيْ  صَدْرِكَ فِي يَخْتَلِجُ هَلْ إِبْرَاهِیمُ يَا فَقَالَ ذَاكَ لِمَ وَ هَذَا فَكَیْفَ الْكَبَائِرَ  يَأْتِي وَ الرَّحِمَ يَقْطَعُ وَ الزَّكَاةِ

 بَیْنَ يُتَابِعُ وَ الزَّكَاةَ يُخْرِجُ وَ الصِّیَامِ مِنَ وَ الصَّلَاةِ يُكْثِرُ مِنَ مَنْ  مُنَاصِبِیكُمْ  وَ أَعْدَائِكُمْ مِنْ أَجِدُ  وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا فَقُلْتُ قَالَ إِسْحَاقَ أَبَا يَا هُوَ مَا وَ فَقَالَ ذَلِكَ

 اللِّوَاطَ  وَ الزِّنَا وَ الْخَمْرِ شُرْبَ يَتَجَنَّبُ وَ مَالِهِ مِنْ يُوَاسِیهِمْ وَ إِخْوَانِهِ حُقُوقَ يَقْضِي وَ الْأَرْحَامِ صِلَةِ عَلَي وَ الْبِرِّ عَلَي يَأْثَرُ وَ الْجِهَادِ عَلَي يَحْرِصُ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْحَجِّ

 ثُمَّ  ص الْبَاقِرُ فَتَبَسَّمَ  قَالَ ذَرْعِي ضَاقَ وَ لَیْلِي أَسْهَرَ وَ  فِكْرِي كَثُرَ اللَّهِ وَ فَقَدْ بَیِّنْهُ وَ بَرْهِنْهُ وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا لِي فَسِّرْهُ ذَاكَ لِمَ  وَ ذَاكَ فَمِمَّ  الْفَوَاحِشِ سَائِرَ وَ

 أَجِدُ  اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا قُلْتُ اعْتِقَادَهُمَا تَجِدُ  كَیْفَ إِبْرَاهِیمُ يَا أَخْبِرْنِي سِرِّهِ  وَ اللَّهِ عِلْمِ خَزَائِنِ مِنْ مَكْنُونا  عِلْما  وَ سَأَلْتَ فِیمَا شَافِیا  بَیَانا   إِلَیْكَ خُذْ إِبْرَاهِیمُ يَا قَالَ

 مُوَاالةِ  إِلَي مَحَبَّتِكُمْ وَ وَلَايَتِكُمْ عَنْ يَزُولَ أَنْ  فِضَّة  وَ ذَهَبا  الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ مَا أَحَدُهُمْ أُعْطِيَ لَوْ أَفْعَالِهِمْ مِنْ وَصَفْتُهُ مِمَّا فِیهِ هُمْ مَا عَلَي شِیعَتَكُمْ وَ مُحِبِّیكُمْ

 مَا عَلَي النَّاصِبَ[ أَرَي] رأي وَ وَلَايَتِكُمْ  وَ مَحَبَّتِكُمْ عَنْ رَجَعَ لَا وَ ارْتَدَعَ مَا فِیكُمْ قُتِلَ لَوْ  وَ فِیكُمْ  بِالسُّیُوفِ  خَیَاشِیمُهُ ضُرِبَتْ لَوْ وَ زَالَ  مَا مَحَبَّتِهِمْ إِلَي وَ غَیْرِكُمْ 

 مَا مُوَاالتِكُمْ  إِلَي مُوَاالتِهِمْ وَ الطَّوَاغِیتِ مَحَبَّةِ عَنْ يَزُولَ أَنْ فِضَّة  وَ ذَهَبا  الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ مَا[ أَحَدُهُمْ] أحدكم أُعْطِيَ لَوْ أَفْعَالِهِمْ مِنْ  وَصَفْتُهُ مِمَّا عَلَیْهِ هُوَ

 رُئِيَ  وَ لَوْنُهُ تَغَیَّرَ  وَ ذَلِكَ مِنْ  اشْمَأَزَّ فَضْل ا وَ لَكُمْ مَنْقَبَة   أَحَدُهُمْ سَمِعَ إِذَا وَ رَجَعَ لَا وَ ارْتَدَعَ مَا فِیهِمْ قُتِلَ لَوْ  وَ فِیهِمْ بِالسُّیُوفِ خَیَاشِیمُهُ ضُرِبَتْ لَوْ وَ زَالَ  لَا وَ فَعَلَ

 مِنْ  وَ آنِیَةٍ عَیْنٍ مِنْ تُسْقي حامِیَة   نارا  تَصْلي النَّاصِبَةُ الْعَامِلَةُ هَلَكَتِ هَاهُنَا إِبْرَاهِیمُ يَا قَالَ  ثُمَّ ع الْبَاقِرُ فَتَبَسَّمَ  قَالَ  لَهُمْ مَحَبَّة  وَ لَكُمْ  بُغْضا  وَجْهِهِ  فِي ذَلِكَ كَرَاهِیَةُ

 عَلَي خَفِيَ قَدْ  الَّذِي مَا وَ ذَلِكَ  فِي الْقِصَّةُ  وَ السَّبَبُ مَا تَدْرِي أَ إِبْرَاهِیمُ يَا وَيْحَكَ مَنْثُورا  هَباء  فَجَعَلْناهُ  عَمَلٍ مِنْ  عَمِلُوا ما إِلي قَدِمْنا وَ  تَعَالَي قَالَ ذَلِكَ أَجْلِ

 زَعَمَ  مَنْ وَ ءٍشَيْ  مِنْ لَا الْأَشْیَاءَ خَلَقَ قَدِيما   عَالِما  يَزَلْ  لَمْ تَعَالَي وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ إِبْرَاهِیمُ يَا الَقَ بَرْهِنْهُ وَ اشْرَحْهُ  وَ  لِي فَبَیِّنْهُ اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ يَا قُلْتُ مِنْهُ النَّاسِ
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 خَلَقَ بَلْ أَزَِلیّا  ءُالشَّيْ ذَلِكَ كَانَ هُوِيَّتِهِ وَ أَزَلِیَّتِهِ فِي مَعَهُ قَدِيما  الْأَشْیَاءَ مِنْهُ خَلَقَ الَّذِي ءُالشَّيْ ذَلِكَ كَانَ لَوْ لِأَنَّهُ كَفَرَ فَقَدْ ءٍ شَيْ مِنْ الْأَشْیَاءَ خَلَقَ تَعَالَي اللَّهَ أَنَّ

 ذَلِكَ  فَأَجْرَي فَقَبِلَتْهَا الْبَیْتِ أَهْلَ وَلَايَتَنَا عَلَیْهَا فَعَرَضَ زُلَال ا عَذْبا  مَاء  مِنْهَا فَجَّرَ ثُمَّ طَیِّبَة  أَرْضا  تَعَالَي اللَّهُ خَلَقَ مِمَّا فَكَانَ ءٍشَيْ  مِنْ لَا كُلَّهَا الْأَشْیَاءَ تَعَالَي اللَّهُ

 مِنْهُ فَخَلَقَ الطِّینِ ذَلِكَ ثُفْلَ أَخَذَ ثُمَّ ع الْأَئِمَّةِ طِینَ فَجَعَلَهُ  طِینا  الطِّینِ ذَلِكَ صَفْوَةِ مِنْ فَأَخَذَ عَنْهَا الْمَاءَ ذَلِكَ أَنْضَبَ ثُمَّ عَمَّهَا وَ طَبَّقَهَا أَيَّامٍ سَبْعَةَ الْمَاءَ عَلَیْهَا

 خَلَقَ  إِبْرَاهِیمُ يَا أُخْبِرُكَ قَالَ  بِطِینَتِنَا فَعَلَ فَمَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا قُلْتُ وَاحِدا  شَیْئا  نَحْنُ وَ لَكُنْتُمْ طِینَتَنَا تَرَكَ كَمَا حَالِهِ عَلَي إِبْرَاهِیمُ يَا طِینَتَكُمْ تَرَكَ لَوْ وَ شِیعَتَنَا

 سَبْعَةَ عَلَیْهَا الْمَاءَ ذَلِكَ فَأَجْرَي تَقْبَلْهَا فَلَمْ الْبَیْتِ أَهْلَ وَلَايَتَنَا عَلَیْهَا فَعَرَضَ مَالِحا  آسِنا  أُجَاجا  مَاء  مِنْهَا فَجَّرَ ثُمَّ مُنْتِنَة  خَبِیثَة  سَبِخَة  أَرْضا  ذَلِكَ بَعْدَ تَعَالَي اللَّهُ

 وَ حَالِهَا عَلَي هُمْطِینَتَ تَرَكَ لَوْ وَ طِینَتِكُمْ بِثُفْلِ مَزَجَهُ ثُمَّ أَئِمَّتَهُمْ وَ الطُّغَاةَ مِنْهُ فَخَلَقَ الطِّینِ ذَلِكَ مِنْ أَخَذَ ثُمَّ عَنْهَا الْمَاءَ ذَلِكَ نَضَبَ  ثُمَّ عَمَّهَا وَ طَبَّقَهَا حَتَّي أَيَّامٍ

 الْمُؤْمِنِ  عَلَي أَكْبَرَ ءٌشَيْ  لَیْسَ وَ الصُّوَرِ فِي أَشْبَهُوكُمْ لَا وَ الْأَمَانَةَ  أَدَّوُا لَا وَ  حَجُّوا لَا وَ زَكَّوْا لَا وَ  صَامُوا لَا وَ صَلَّوْا لَا وَ الشَّهَادَتَیْنِ يَشْهَدُوا لَمْ بِطِینَتِكُمْ يَمْزُجْ  لَمْ

 مِنْ أَخَذَ ثُمَّ الْأَدِيمِ عَرْكَ عَرَكَهَا ثُمَّ الثَّانِي الْمَاءِ وَ الْأَوَّلِ بِالْمَاءِ بَیْنَهُمَا مَزَجَ قَالَ بِالطِّینَتَیْنِ صَنَعَ فَمَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا قُلْتُ صُورَتِهِ مِثْلَ عَدُوِّهِ صُورَةَ يَرَي أَنْ مِنْ

 الْكَافِرِ  سِنْخِ عَلَي طِینَتِهِ وَ الْمُؤْمِنِ سِنْخِ مِنْ فَوَقَعَ بَیْنَهُمَا خَلَطَ ثُمَّ أُبَالِي لَا وَ النَّارِ إِلَي هَذِهِ قَالَ وَ أُخْرَي قَبْضَة  أَخَذَ وَ أُبَالِي لَا وَ الْجَنَّةِ إِلَي هَذِهِ فَقَالَ قَبْضَة  ذَلِكَ

 أَوْ خِیَانَةٍ أَوْ جِهَادٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ تَرْكِ أَوْ لِوَاطٍ أَوْ زِن ا مِنْ شِیعَتِنَا مِنْ رَأَيْتَهُ فَمَا طِینَتِهِ وَ الْمُؤْمِنِ سِنْخِ عَلَي طِینَتِهِ وَ الْكَافِرِ سِنْخِ مِنْ وَقَعَ وَ طِینَتِهِ وَ

 مَا وَ الْكَبَائِرِ وَ الْفَوَاحِشِ  وَ الْمَآثِمِ اكْتِسَابَ طِینَتِهِ وَ عُنْصُرِهِ وَ النَّاصِبِ سِنْخِ مِنْ لِأَنَّ فِیهِ  مُزِجَ قَدْ الَّذِي عُنْصُرِهِ وَ صِبِالنَّا طِینَةِ مِنْ فَهُوَ الْكَبَائِرِ هَذِهِ مِنْ كَبِیرَةٍ

 سِنْخِ مِنْ لِأَنَّ فِیهِ مُزِجَ قَدْ الَّذِي سِنْخِهِ وَ الْمُؤْمِنِ طِینَةِ مِنْ فَهُوَ الْبِرِّ أَبْوَابِ وَ الْجِهَادِ وَ  الْحَجِّ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ الصَّلَاةِ عَلَي مُوَاظَبَتِهِ مِنْ النَّاصِبِ مِنَ رَأَيْتَ

 مُنْصِفٌ  وَ أَجُورُ لَا عَدْلٌ أَنَا قَالَ تَعَالَي اللَّهِ عَلَي كُلُّهَا الْأَعْمَالُ هَذِهِ عُرِضَتْ فَإِذَا الْمَآثِمِ اجْتِنَابَ وَ الْخَیْرِ اسْتِعْمَالَ وَ الْحَسَنَاتِ اكْتِسَابَ طِینَتِهِ وَ عُنْصُرِهِ وَ الْمُؤْمِنِ

 اكْتَسَبَهَا الَّتِي الْحَسَنَةَ  الْأَعْمَالَ أَلْحِقُوا وَ طِینَتِهِ وَ النَّاصِبِ بِسِنْخِ الْمُؤْمِنُ اجْتَرَحَهَا الَّتِي السَّیِّئَةَ  الْأَعْمَالَ أَلْحِقُوا أَشْطُطُ لَا وَ أَمِیلُ لَا وَ أَحِیفُ لَا حَكَمٌ وَ أَظْلِمُ لَا

 لَا وَ أَظْلِمُ لَا وَ أَحِیفُ لَا عِبَادِي ُقلُوبِ عَلَي عُالْمُطَّلِ أَنَا وَ أَخْفَي وَ السِّرِّ عَالِمُ أَنَا إِلَّا إِلهَ  ال اللَّهُ أَنَا فَإِنِّي أَصْلِهَا إِلَي كُلَّهَا رُدُّوهَا طِینَتِهِ وَ الْمُؤْمِنِ بِسِنْخِ النَّاصِبُ 

 إِلَّا نَأْخُذَ أَنْ اللَّهِ مَعاذَ قالَ تَعَالَي قَوْلَهُ قَالَ آيَةٍ أَيَّةَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا قُلْتُ الْآيَةَ هَذِهِ إِبْرَاهِیمُ  يَا اقْرَأْ ع الْبَاقِرُ قَالَ ثُمَّ َأخْلُقَهُ أَنْ قَبْلَ مِنْهُ عَرَفْتُهُ مَا إِلَّا أَحَدا  أُلْزِمُ

 وَ  مُتَشَابِها  وَ مُحْكَما  وَ بَاطِنا  وَ ظَاهِرا  لِلْقُرْآنِ إِنَّ إِبْرَاهِیمُ يَا بِعَیْنِهِ هَذَا الْبَاطِنِ فِي اللَّهِ وَ هُوَ تَفْهَمُونَهُ مَا الظَّاهِرِ فِي هُوَ لَظالِمُونَ إِذا  إِنَّا عِنْدَهُ مَتاعَنا وَجَدْنا مَنْ

 ذَاإِ لَیْسَ أَ قَالَ  بَائِنٌ طُلُوعِهِ حَالِ فِي قُلْتُ الْقُرْصِ مِنَ بَائِنٌ هُوَ أَ الْبُلْدَانِ فِي شُعَاعُهَا بَدَا وَ طَلَعَتْ إِذَا الشَّمْسِ عَنِ إِبْرَاهِیمُ يَا أَخْبِرْنِي قَالَ ثُمَّ  مَنْسُوخا  وَ نَاسِخا 

 اللَّهُ  نَزَعَ الْقِیَامَةِ يَوْمُ كَانَ فَإِذَا أَصْلِهِ وَ جَوْهَرِهِ وَ سِنْخِهِ إِلَي ءٍشَيْ  كُلُّ يَعُودُ كَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ إِلَیْهِ يَعُودَ حَتَّي بِالْقُرْصِ الشُّعَاعُ ذَلِكَ اتَّصَلَ الشَّمْسُ غَابَتِ

 النَّاصِبِ مِنَ اجْتِهَادِهِ  وَ بِرِّهِ أَبْوَابِ وَ حَسَنَاتِهِ مَعَ طِینَتَهُ وَ الْمُؤْمِنِ سِنْخَ يَنْزِعُ وَ بِالنَّاصِبِ كُلَّهَا فَیُلْحِقُهَا الْمُؤْمِنِ مِنَ أَوْزَارِهِ وَ أَثْقَالِهِ مَعَ طِینَتَهُ وَ النَّاصِبِ سِنْخَ تَعَالَي

 يَفْعَلُ  عَمَّا يُسْئَلُ ال الْبَیِّنُ الْعَدْلُ وَ الْقَاطِعُ الْحُكْمُ وَ الْفَاصِلُ  الْقَضَاءُ اللَّهِ  وَ هَذَا قَالَ  اللَّهِ رَسُولِ  ابْنَ يَا لَا قُْلتُ عُدْوَانا  أَوْ ظُلْما  هَاهُنَا فَتَرَي أَ بِالْمُؤْمِنِ كُلَّهَا فَیُلْحِقُهَا

 حُكْمُ اللَّهِ حُكْمُ قَالَ الْمَلَكُوتِ حُكْمُ مَا وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  يَا قُلْتُ الْمَلَكُوتِ حُكْمِ مِنْ هَذَا الْمُمْتَرِينَ  مِنَ تَكُنْ فَال رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ إِبْرَاهِیمُ يَا هَذَا يُسْئَلُونَ هُمْ وَ

 مُوسَي أَنْكَرَ اعْقِلْ  وَ إِبْرَاهِیمُ يَا افْهَمْ خُبْرا  بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلي تَصْبِرُ كَیْفَ وَ صَبْرا  مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ إِنَّكَ فَقَالَ اسْتَصْحَبَهُ حِینَ ع مُوسَي وَ الْخَضِرِ  قِصَّةُ وَ أَنْبِیَائِهِ

 أَخْبَارٌ وَ يُتْلَي قُرْآنٌ إِبْرَاهِیمُ  يَا وَيْحَكَ هَذَا مِنْ  تَعَالَي اللَّهِ  أَمْرِ عَنْ فَعَلْتُهُ  إِنَّمَا أَمْرِي عَنْ  فَعَلْتُهُ  ما مُوسَي يَا الْخَضِرُ  لَهُ  قَالَ حَتَّي أَفْعَالَهُ  اسْتَفْظَعَ وَ الْخَضِرِ عَلَي

 فَقُلْتُ الْیَوْمَ ذَلِكَ إِلَّا سَنَة  أَرْبَعِینَ أَقْرَأُهَا أَنَا وَ الْآيَاتِ أَعْقِلِ لَمْ فَكَأَنِّي اللَّیْثِيُّ قَالَ َتعَالَي اللَّهِ َعلَي رَدَّ وَ أَشْرَكَ وَ كَفَرَ فَقَدْ حَرْفا  مِنْهَا رَدَّ مَنْ تَعَالَي اللَّهِ عَنِ تُؤْثَرُ

 هُوَ  إِلَّا إِلَهَ لَا الَِّذي اللَّهِ[ وَ ] إِي الَقَ مُبْغِضِیكُمْ عَلَي فَتُرَدُّ مُحِبِّیكُمْ سَیِّئَاتُ تُؤْخَذُ وَ شِیعَتِكُمْ عَلَي فَتُرَدُّ أَعْدَائِكُمْ حَسَنَاتُ تُؤْخَذُ هَذَا أَعْجَبَ مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا

 أَخْبَرْتُكَ  مَا إِنَّ وَ  لِلْعَبِیدِ بِظَلَّامٍ اللَّهُ  مَا وَ اللَّهُ ظَلَمَهُمُ ما وَ  الصِّدْقَ إِلَّا أَنْبَأْتُكَ مَا وَ بِالْحَقِّ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ  مَا السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَاطِرُ وَ النَّسَمَةِ  بَارِئُ وَ الْحَبَّةِ  فَالِقُ 

 ابْنَ  يَا بَلَي ُقلْتُ  عَلَیْكَ ذَلِكَ أَقْرَأَ  َأنْ تُحِبُّ أَ الْقُرْآنِ فِي مَوْضِعا  ثَلَاثِینَ مِنْ أَكْثَرَ فِي يُوجَدُ نَعَمْ قَالَ الْقُرْآنِ فِي يُوجَدُ بِعَیْنِهِ هَذَا قُلْتُ كُلُّهُ الْقُرْآنِ فِي لَمَوْجُودٌ

 وَ  لَكاذِبُونَ إِنَُّهمْ ءٍشَيْ  مِنْ خَطاياهُمْ  مِنْ بِحامِلِینَ هُمْ ما وَ خَطاياكُمْ لْنَحْمِلْ وَ سَبِیلَنا اتَّبِعُوا آمَنُوا لِلَّذِينَ  كَفَرُوا الَّذِينَ قالَ وَ تَعَالَي اللَّهُ قَالَ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ

 بِغَیْرِ  يُضِلُّونَهُمْ الَّذِينَ أَوْزارِ مِنْ وَ الْقِیامَةِ يَوْمَ كامِلَة  أَوْزارَهُمْ لِیَحْمِلُوا قَالَ اللَّهِ رَسُولِ اْبنَ يَا بََلي قُلْتُ إِبْرَاهِیمُ يَا أَزِيدُكَ الْآيَةَ أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقال ا وَ أَثْقالَهُمْ لَیَحْمِلُنَّ

 شِیعَتِنَا سَیِّئَاتِ اللَّهُ يُبَدِّلُ رَحِیما   غَفُورا  اللَّهُ كانَ وَ حَسَناتٍ سَیِّئاتِهِمْ اللَّهُ يُبَدِّلُ فَأُوْلئِكَ قَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا بَلَي قُلْتُ أَزِيدَكَ نْأَ تُحِبُّ أَ يَزِرُونَ ما ساءَ أَال عِلْمٍ

 أَمْرَ  لَكَ أُبَیِّنْ لَمْ أَ الْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ وَ لِحُكْمِهِ مُعَقِّبَ ال وَ لِقَضَائِهِ رَادَّ لَا إِنْصَافِهِ وَ َعدْلِهِ لَمِنْ هَذَا إِنَّ اللَّهِ جَلَالِ وَ سَیِّئَاتٍ أَعْدَائِنَا حَسَنَاتِ اللَّهُ يُبَدِّلُ وَ حَسَنَاتٍ

 أَعْلَمُ  هُوَ الْمَغْفِرَةِ واِسعُ رَبَّكَ إِنَّ اللَّمَمَ إِلَّا الْفَواحِشَ وَ الْإِثْمِ كَبائِرَ يَجْتَنِبُونَ الَّذِينَ إِبْرَاهِیمُ يَا اقْرَأْ قَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا بََلي قُلْتُ الْقُرْآنِ مِنَ الطِّینَتَیْنِ وَ الْمِزَاجِ
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 «صَبْراً مَعِیَ  تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ( »1

توانی در کنار من شكيبایی ورزي؛ و طاقت همراهی با حضرت خضر ع به حضرت موسی ع گفت حقيقتاً تو هرگز نمی

 مرا نداري؛

 دهد:این نشان می

 تفسير). ندارد را خضر يکارها تحمّل ی عموس]پيامبر اولواالعزمی همچون حضرت[  یحتّ است، متفاوت افراد ظرفيّت

 (202ص ،7ج نور،

 

 «صَبْراً مَعِیَ  تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ( »2

حضرت موسی ع توان این را نداشت که کارهاي خضر را ببيند و در برابر آن تسليم باشد؛ اما توان فهم آن کارها و 

آنها را توضيح داد، پذیرفت؛ در واقع، مواجهه با ظهور و وقوع پذیرفتنِ علمِ آنها را داشت، از این روست که وقتی خضر علم به 

اش در کوه حادثه یك اقتضایی دارد؛ و مواجهه با علم به حادثه، اقتضایی دیگر؛ و شبيه این قبال براي او در ميقات چهل روزه

که فقط علم به واقعه  –اما در آنجا ( 85طور رخ داده بود، که در کوه به وي گفتند که بعد از تو سامري مردم را فریب داد )طه/

 ،13ج الميزان،( )150برنخروشيد؛ اما وقتی آمد و واقعه را از نزدیك دید خروشيد و الواح را بر زمين کوبيد )اعراف/ –پيدا کرد 

 1(342ص

 شناسینکته تخصصی انسان

گاهی کسی ظرفيت یك واقعه را زمانی ظرفيت مواجهه با یك واقعه، متفاوت است با ظرفيت مواجهه با علم به یك واقعه؛ 

شود که ظرفيت فهم او بقدري ضعيف است که حتی اگر علم بدان واقعه به هاي آن را بفهمد؛ اما گاه میکند که ریشهپيدا می

 او عرضه شود، باز هم زیر بار نخواهد رفت.

                                                      
 وَ  صِیَامِهِ وَ صَلَاتِهِ  بِكَثْرَةِ أَحَدُكُمْ يَفْتَخِرْ لَا يَقُولُ اتَّقي بِمَنِ أَعْلَمُ هُوَ أَنْفُسَكُمْ تُزَكُّوا فاَل الْمُنْتِنَةِ الْأَرْضِ وَ الطَّیِّبَةِ الْأَرْضِ مِنَ يَعْنِي الْأَرْضِ مِنَ أَنَْشأَكُمْ إِذْ بِكُمْ

 تَعُودُونَ  بَدَأَكُمْ كَما قَالَ  اللَّهِ  رَسُولِ  ابْنَ يَا بَلَي قُلْتُ إِبْرَاهِیمُ يَا أَزِيدُكَ الْمِزَاجُ  هُوَ  وَ اللَّمَمِ قِبَلِ  مِنْ  ذَلِكَ  فَإِنَّ مِنْكُمْ  اتَّقَي بِمَنِ أَعْلَمُ تَعَالَي اللَّهَ لِأَنَّ نُسُكِهِ  وَ زَكَاتِهِ

 أَبَا يَا إِلَیْكَ خُذْهَا مُهْتَدُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ وَ الْحَقِّ أَئِمَّةِ دُونَ الْجَوْرِ أَئِمَّةَ يَعْنِي اللَّهِ دُونِ مِنْ أَوْلِیاءَ الشَّیاطِینَ اتَّخَذُوا إِنَّهُمُ الضَّاللَةُ عَلَیْهِمُ حَقَّ فَرِيقا  وَ هَدي فَرِيقا 

 بُلِیتَ  سِرَّنَا أَذَعْتَ  إِنْ فَإِنَّكَ مُسْتَبْصِرا  مُؤْمِنا  إِلَّا دا  أَحَ سِرِّنَا عَلَي تُطْلِعْ لَا وَ انْصَرِفْ وَ خَزَائِنِنَا مَكْنُونِ وَ سَرَائِرِنَا بَاطِنِ وَ أَحَادِيثِنَا غُرَرِ لَمِنْ إِنَّهُ اللَّهِ فَوَ إِسْحَاقَ

 (610-607ص ،2ج الشرائع، علل). وُلْدِكَ وَ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ وَ نَفْسِكَ فِي
 و أعلمه ما يعل تصبر لن: يقل فلم علمه نفس يعل صبره ينف لم و «مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ»: قال حیث الحوادث من علمه مظاهر يعل صبره ينف قد و.  1

 حكم فللعلم التعلیم، طريق في إياها أراه التي أفعاله نفس مشاهدة عند علیه تغیر إنما و منه يرأ ما بتأويل أخبره حینما ع يموس علیه يتغیر لم و تتحمله لن

 أخیه برأس أخذ و األلواح يألق و غیظا امتأل بعده من العجل عبدوا أنهم شاهد و قومه يإل المیقات من رجع لما ع يموس أن ذلك نظیر و حكم لمظاهره و

 األعراف سورة في القصة و الحس من أصدق اهلل قول و ذلك من ءبشي يأت فلم المیقات في هو و بذلك أخبره اهلل كان قد و إلیه يجره
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ند، بلكه دست کم از دو جهت در برابر مومنان شوتنها در برابر دشمنان خدا گاه مجبور به تقيه کردن میپس اولياي خدا، نه

هم باید تقيه کنند: یكی از این جهت که کارهایی انجام ندهند که هضم و درك آن براي مومنانی که بدان حد از معرفت 

مومنان از بسياري از  –که هرکسی را یاراي فهم آن نيست  –اند، امكان ندارد؛ و دوم اینكه بسياري از معارف عميق را نرسيده

 (2کتمان کنند. )حدیث

 

 «صَبْراً مَعِیَ  تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ( »3

 این آیه پر است از تاکيد: 

 جمله اسميه است؛ •

 است که حرف تاکيد است؛ « إنّ »شروع جمله با حرف  •

 استفاده شده، نه از فعل ال؛ « لن»از فعل  •

 طالحاً: نكره در سياق نفی، داللت بر عموم دارد(شود )اصنكره آمده که شامل هرگونه صبري می« صبر»کلمه  •

و قابليت  تنها فعليتِ صبر، بلكه اصل توانایی، یعنی نه«صَبْراً تَسْتَطيعَ لَنْ»نيامده، بلكه تعبير شده « لن تصبر»تعبير  •

 1(342ص ،13ج الميزان،) آن نفی شده است.

 چرا این همه تاکيد؟

 شود.الف. با موسی ع کامال اتمام حجت 

ب. باور کردن این مساله که ممكن است پيامبر صاحب عزم )اولواالعزم( اي همچون حضرت موسی ع نتواند در موقعيتی 

کنند؛ صبر و تحمل پيشه کند، باور کردنش بسيار سخت است و افراد بالفاصله باب توجيه آن در معنایی خالف ظاهر را باز می

 د تا مخاطب بداند که مساله جدي است.گویناز این رو، با تاکيدات فراوان می

 ج. درك و باور به اینكه ظرفيت انسانها متفاوت است، بسيار مهم است و باید بر آن تاکيد شود.

خواهد نشان دهد که حس کنجكاوي انسان بقدري شدید است که حتی اگر انسان صاحب د. شاید عالوه بر اینها می

که باور دارد علم او بيش از وي است و اتفاقا براي بهره گيري از علم او هم سراغ عزمی همچون موسی ع، به سراغ کسی برود 

با این همه تاکيدات، درباره خبري که  –که خودش به برتري علم او بر خود تصریح کرده  –وي برود، با این حال سخن او را 

 کند! و باز می خواهد خودش تجربه کند!دهد، باور نمیاو درباره خودش می

 . ...ه

                                                      
 و بأن، الكالم تأكید علیه الدلیل و التعلیم طريق في منه يشاهده مما ءشي يعل ع لصبره مؤكد نفي «صَبْرا  مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ»: يتعال قوله.  1

 و بلن النفي إيراد و تصبر، لن: يقال أن من آكد فهو القدرة هي التي االستطاعة بنفي الصبر نفي و العموم، إرادة يعل الدال النفي سیاق في نكرة الصبر إيراد

 و الواقعة بحقیقة العلم و الخبر إحاطة هو و علیه القدرة سبب بنفي الصبر نفي ثم أسبابه أحد بنفي الفعل نفي فهو القدرة يعل توقف للفعل و تصبر ال: يقل لم

 .علیه جرت ما يعل تجري أن يجب أنها يعلم يحت تأويلها
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 «صَبْراً مَعِیَ  تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ( »4

شود در مورد خودش و توانایی هاي خودش باوري دارد، اما گاه گاه می -حتی در حد یك پيامبر اولوا العزم  –انسان 

 ندارد.کند که خود وي اصال آنها را قبول بيند و با قاطعيت بر آن اصرار مییك ولیّ خدا، اموري را در وي می

 ثمره اخالقی

همواره  –حتی در افق پيامبران اولواالعزم  –ما انسانها زوایاي نشناخته فراوانی داریم؛ شاید بدین جهت است که یك مومن 

کند که مبادا نفس سرکش بين خوف و رجاست؛ یعنی هيچگاه خيالش از خودش راحت نيست و همواره با دقت مراقبت می

گنجيده است. شاید بدین جهت است که بزرگترین دعاي بسياري از وي چيزي از خود بروز دهد که وي در خيالش هم نمی

 بوده است.« طلب عاقبت به خيري»اولياء اهلل 

 

 «صَبْراً مَعِیَ  تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ( »5

خواهد، که گاه حتی یك پيامبر اولوا العزم هم آن حد از توان را معيت و همراهی با برخی از اولياء اهلل توانی عظيم می

 ندارد.

 تاملی با خویش

و همراهان امام زمان ع درآیيم. آیا  خواهد در زمره اصحاب و یارانخوانيم و دلمان میبسياري از ما مرتب دعاي ندبه می

 ایم؟ظرفيت همراهی با ایشان را در خود مهيا کرده

 

 

 22/10/1396          خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما یعَل تَصْبِرُ کَيْفَ وَ 68( آيه18( سوره كهف )649

 ترجمه

 اي[ ؟!را فرانگرفته و چگونه شكيبایی ورزي بر آنچه که به لحاظ علمی بدان احاطه نداري ]= آن 

 نکات ادبی

 «خُبْراً»

 و علم معناي در یكی رودمی کار به معنی دو در اصل در که باورند این بر برخی «خبر» ماده قبال بيان شد که درباره

 آماده و نرم را زمين چون گویند «خبير» هم زندمی شخم را زمين که کشاورزي به چنانكه سستی، و نرمی معناي در دیگري

 به و باشد دقيق احاطه و اطالع با که است علمی اندگفته و برگردانده معنا یك به را معنا دو این اغلب اما کند،می گياه رویش

 دارد احاطه کامال اشمزرعه پنهان زوایاي به که اندگفته خبير جهت این از هم را زنندهشخم کشاورز و ببرد؛ پی معلومات کنه

 دهد.می قرار نظر تحت را چيز همه کار هنگام و
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 است این معناي به( 7/نمل بِخَبَرٍ؛ مِنْها سَآتيكُمْ»: انددانسته علم به رسيدن و اطالع وسيله معناي به را «خَبَر»ترتيب،  بدین

 است؛ شدن خبردار معناي به و ماده این مصدر «خِبْرَةً» و «خُبْر» کنم؛ پيدا زمينه این در اطالعی و علم بتوانم که

 (15ص ،3ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق) اندآورده حساب به دقيق معرفت و علم معناي به را آن در آیه حاضر، و

 1اختالف قرائت

 حدیث

رسول اهلل ص فرمودند: همانا حدیث ]= حكایت[ آل محمد دشوار و پر از صعوبت ( از امام باقر ع روایت شده است که 1

اي مقرب، یا پيامبري مرسل، یا مومنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده باشد؛ پس آنچه است، بدان ایمان نياورد مگر فرشته

هاي شما س بپذیریدش؛ و آنچه بر دلاز حدیث آل محمد ص بر شما وارد شد و دلتان بدان نرم شد و آن را فهميدید، پ

شونده کسی منزجرکننده نمود و آن را نادرست دانستيد، آن را به خدا و رسول و عالِمِ آلِ محمد ص ارجاع دهيد؛ و همانا هالك

است که با یكی از شما چيزي از آن را حكایت کند که تحملش را ندارد و او بگوید: به خدا سوگند چنين نيست؛ به خدا 

 گند چنين نيست؛ در حالی که ]چنين[ انكار کردن، کفر ورزیدن است.سو

و امام صادق ع فرمود: روزي در پيشگاه امام سجاد ع سخن از تقيه به ميان آمد؛ ایشان فرمودند: به خدا سوگند اگر ابوذر 

مان اخوت بسته بود، دیگر در کُشت در حالی که رسول اهلل ص بين آنان پيشد او را میاز آنچه در دل سلمان بود باخبر می

مورد بقيه خالئق چه گمان می کنيد؛ همانا علم این علما ]= ائمه اطهار[ دشوار و پر از صعوبت است؛ آن را تحمل نكند مگر 

 اي مقرب، و یا پيامبري مرسل؛ و یا مومنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده است.فرشته

شد چون شخصی از ما اهل بيت گردید؛ و به همين جهت است که او را به علما  «علما»سپس فرمود: و همانا سلمان از 

 است[ 2«الْبَيْتِ أَهْلَ مِنَّا سَلْمَانُ»منسوب کردند. ]ظاهرا اشاره به حدیث نبوي 

 3313ص البصائر، مختصر؛ 401ص ،1ج الكافی،

                                                      
 (206ص ،7ج المحیط، )البحر .الباء بضم خُبْرا  هرمز ابن و الحسن قرأ . و 1
 مُوسَي أَبِیهِ عَنْ ع الرِّضَا مُوسَي بْنُ عَلِيُّ سَیِّدِي حَدَّثَنِي قَالَ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ التَّمِیمِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْحَافِظُ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا.  2

 .الْبَیْتِ أَهْلَ مِنَّا سَلْمَانُ ص النَّبِيُّ قَالَ قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ عَنْ الْحُسَیْنِ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ  بْنِ

 (64ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار )عیون
كند با اين اين را از كتاب الخرائج به همین سند وصل مي 298قا به همین سند و متن نقل كرده، اما در ص. در مختصر البصائر در آدرس فوق دقی 3

 التَّمِیمِيُّ، الصَّمَدِ عَبْدِ  بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ ره، الرَّاوَنْدِيِّ اللَّهِ  هِبَةِ  بْنِ  لِسَعِیدِ الْجَرَائِحِ وَ الْخَرَائِجِ كِتَابِ  دهد )مِنْتفاوت كه بین عمار و جابر، منخل را قرار مي

 حَدَّثَنَا: قَالَ للَّهِ،ا عَبْدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ بَابَوَيْهِ، ابْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّیْخُ أَخْبَرَنَا الْحُسَیْنِيِّ، الْجَوْزِيِّ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ الْبَرَكَاتِ أَبِي السَّیِّدِ عَنِ أَبِیهِ، عَنْ أَخْبَرَنَا

 آلِ حَدِيثَ ِإنَّ» ...( و بعد از عبارت يَزِيدَ، بْنِ جَابِرِ عَنْ جَمِیلٍ، بْنِ الْمُنَخَّلِ عَنِ مَرْوَانَ، بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَطَّابِ، أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 «الْكُفْرُ هُوَ لِفَضَائِلِهِمْ الْإِنْكَارُ وَ» اش بدين صورت است:را هم اضافه دارد و در عبارت پاياني« عَظِیمٌ » كلمه« مُحَمَّدٍ
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 رَسُولُ  قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ جَابِرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ

 ص: اللَّهِ

 وَرَدَ  فَمَا لِلْإِیمَانِ قَلْبَهُ  اللَّهُ  امْتَحَنَ عَبْدٌ أَوْ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ إِلَّا بِهِ یُؤْمِنُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ مُحَمَّدٍ آلِ  حَدِیثَ إِنَّ

 إِلَی وَ اللَّهِ إِلَی فَرُدُّوهُ أَنْكرتُمُوهُ وَ قُلُوبُكُمْ مِنْهُ اشْمَأَزَّتْ مَا وَ فَاقْبَلُوهُ عَرَفْتُمُوهُ وَ قُلُوبُكُمْ لَهُ فَلَانَتْ ص مُحَمَّدٍ آلِ حَدِیثِ مِنْ عَلَيْكُمْ

 کَانَ  مَا اللَّهِ وَ  هَذَا کَانَ مَا اللَّهِ وَ فَيَقُولَ یَحْتَمِلُهُ لَا مِنْهُ ءٍبِشَیْ أَحَدُکُمْ یُحَدِّثَ أَنْ الْهَالِكُ إِنَّمَا وَ مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ الْعَالِمِ إِلَی وَ الرَّسُولِ

 .الْكُفْرُ هُوَ الْإِنْكَارُ وَ هَذَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ یمُوسَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ

 ص اللَّهِ رَسُولُ یآخَ لَقَدْ وَ  لَقَتَلَهُ سَلْمَانَ قَلْبِ فِی مَا ذَرٍّ أَبُو عَلِمَ لَوْ اللَّهِ وَ فَقَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ عِنْدَ یَوْماً التَّقِيَّةُ تِکرذُ

 اللَّهُ  امْتَحَنَ مُؤْمِنٌ عَبْدٌ أَوْ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ أَوْ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ إِلَّا یَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ الْعُلَمَاءِ عِلْمَ إِنَّ الْخَلْقِ بِسَائِرِ ظَنُّكُمْ فَمَا بَيْنَهُمَا

 1.الْعُلَمَاءِ یإِلَ  نَسَبْتُهُ فَلِذَلِكَ الْبَيْتِ أَهْلَ مِنَّا امْرُؤٌ لِأَنَّهُ الْعُلَمَاءِ مِنَ سَلْمَانُ صَارَ إِنَّمَا وَ فَقَالَ لِلْإِیمَانِ قَلْبَهُ

 

 گوید: امام صادق ع به من فرمود:( عبدالعزیز قراطيسی می2

رفت؛ پس مبادا صاحب درجه دوم به کسی عبدالعزیز! همانا ایمان ده درجه دارد همانند نردبانی که پله پله باید از آن باال 

که درجه اول بگوید تو چيزي نيستی ]= تو ایمان درست و حسابی نداري[ ؛ و همين طور تا صاحب درجه دهم؛ پس کسی را 

تر است ساقط مكن تا کسی که از تو باالتر است تو را ساقط نكند؛ و هنگامی که کسی را دیدي که درجه ایمانش که از تو پایين

تر است با مدارا او را به مانند خودت باال بياور و مبدا بر او چيزي را تحميل کنی که طاقتش را ندارد و او را بشكنی؛ تو پایين از

 بندي کند!که همانا هر کس که مومنی را بشكند برعهده اوست که او را شكسته

 45ص ،2ج الكافی،

 مُحَمَّدِ عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُْثمَانَ أَبِی بْنِ عَلِیِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ دَأَحْمَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ییَحْيَ بْنُ مُحَمَّدُ

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ قَالَ الْقَرَاطِيسِیِّ الْعَزِیزِ عَبْدِ عَنْ الْخَزَّازِ حَمَّادٍ بْنِ

 الْوَاحِدِ  لِصَاحِبِ الِاثْنَيْنِ صَاحِبُ یَقُولَنَّ فَلَا مِرْقَاةٍ بَعْدَ مِرْقَاةً مِنْهُ یُصْعَدُ  السُّلَّمِ بِمَنْزِلَةِ دَرَجَاتٍ عَشْرُ  الْإِیمَانَ إِنَّ الْعَزِیزِ عَبْدَ یَا

 بِدَرَجَةٍ  مِنْكَ أَسْفَلُ  هُوَ مَنْ رَأَیْتَ إِذَا وَ فَوْقَكَ  هُوَ مَنْ فَيُسْقِطَكَ دُونَكَ هُوَ مَنْ تُسْقِطْ فَلَا الْعَاشِرِ إِلَی یَنْتَهِیَ حَتَّی ءٍشَیْ عَلَی لَسْتَ

 .جَبْرُهُ فَعَلَيْهِ مُؤْمِناً کَسَرَ مَنْ فَِإنَّ فَتَكْسِرَهُ یُطِيقُ لَا مَا عَلَيْهِ تَحْمِلَنَّ لَا وَ بِرِفْقٍ إِلَيْكَ فَارْفَعْهُ

 

 امام ع فرمود: ما صبوریم و شيعيان ]واقعیِ[ ما از ما صبورترند! ( از برخی از اصحاب امام صادق ع نقل شده که3

 گفتم: فدایت شوم! چگونه شيعيان ]واقعیِ[ شما از شما صبورترند؟!

                                                      
نیز اين مضمون گذشت و در پاورقي همان حديث، برخي موارد ديگر از اين مشمون را كه قبال ذكر شده بود، آورديم.  2. در جلسه قبل، در حديث 1

 هم قابل توجه خواهد بود. 655جلسه 3ديثدر همین راستا ح
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کنند بر چيزي که دانيم، اما شيعيان ما صبر میاش را[ میبر چيزي که ]حقيقت و پشت پرده کنيمفرمود: چون ما صبر می

 دانند!نمی

 93ص ،2ج الكافی،

 مِنَّا أَصْبَرُ شِيعَتُنَا وَ صُبُرٌ إِنَّا: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّی عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِیٍّ أَبُو

 1 .یَعْلَمُونَ لَا مَا عَلَی یَصْبِرُونَ شِيعَتُنَا وَ نَعْلَمُ مَا عَلَی نَصْبِرُ لِأَنَّا قَالَ مِنْكُمْ أَصْبَرَ شِيعَتُكُمْ صَارَ  کَيْفَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ

 

 تدبر

 «خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلی تَصْبِرُ کَيْفَ وَ» (1

وقتی حضرت موسی ع از خضر درخواست کرد که اجازه دهد با وي همراهی کند، خضر با قاطعيت تمام گفت که تو 

طاقت همراهی با مرا نداري. طبيعی است که حضرت موسی ع به عنوان یك پيامبر اولو العزم ]یعنی پيامبري که عزم و تصميم 

                                                      
 . درباره اين آيه، اين حديث هم قابل توجه است كه چون مضمونش را درست درك نكردم فقط در پاورقي آوردم: 1

 داخل قطعا شود، آن داخل اواخرش از هركس پس است؛ تلخ آخرش و اول گروهي براي و است؛ شیرين آخرش و تلخ، اولش گروهي براي صبر،

]=  كندنمي صبر كرد، صبر آن از بايد آنچه از بداند، را صبر ارزش و قدر كه كسي و. است شده خارج قطعا شده، داخل آن در اوائلش از كه كسي و شده؛

 به كه آنچه بر كني صبر چگونه و»: فرمايدمي ع خضر و ع عمران بن موسي داستان در متعال خداوند ؛[ شودنمي كند، صبر خاطرش به بايد آنچه منتظر

 «نداري احاطه بدان علمي لحاظ

 خداوند كه است همان نصیبش و است عموم از او نكرد، جزع اشپرده دريدن با و نبرد شكايت مخلوقات به و كرد صبر ناخوشايندي با هركس پس 

 همان اشبهره و است خواص از او كرد صبر وقار و آرامش با و كرد استقبال خوش روي با را مصیبت و بال كه كسي و)  «ده بشارت صابرين به و» فرمود

 « .است صابران با همراه خداوند همانا و» فرمود متعال خداوند كه است

 54ص ،(ثاني شهید) الفؤاد مسكن ؛186ص الشريعة، مصباح

 وَ خَرَجَ فَقَدْ أَوَائِلِهِ مِنْ  دَخَلَهُ  مَنْ وَ دَخَلَ فَقَدْ  أَوَاخِرِهِ مِنْ دَخَلَهُ فَمَنْ آخِرُهُ وَ أَوَّلُهُ  مُرٌّ لِقَوْمٍ وَ لِقَوْمٍ حُلْوٌ آخِرُهُ وَ مُرٌّ أَوَّلُهُ مَا الصَّبْرُ  وَ: ...  ع الصَّادِقُ قَالَ

 وَ  كُرْها  صَبَرَ فَمَنْ  «خُبْرا  بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلي َتصْبِرُ كَیْفَ وَ» خَضِرٍ وَ ع عِمْرَانَ بْنِ مُوسَي قِصَّةِ فِي تَعَالَي اللَّهُ قَالَ الصَّبْرُ مِنْهُ عَمَّا يَصْبِرُ لَا الصَّبْرِ قَدْرَ عَرَفَ مَنْ

 وَ  بِالرُّحْبِ الْبَلَاءَ اسْتَقْبَلَ مَنِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بِالْجَنَّةِ أَيْ الصَّابِرِينَ بَشِّرِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ مَا نَصِیبُهُ وَ الْعَامِّ مِنَ فَهُوَ سِتْرِهِ بِهَتْكِ يَجْزَعْ لَمْ وَ الْخَلْقِ إِلَي يَشْكُ لَمْ

 «الصَّابِرِين مَعَ اللَّهَ إِنَّ» تَعَالَي قَالَ  مَا نَصِیبُهُ وَ الْخَاصِّ مِنَ فَهُوَ وَقَارٍ وَ سَكِینَةٍ  عَلَي صَبَرَ

 بْنُ  أَحْمَدُ: نیاوردم متن در بود دشوار فهمش چون اما است، مرتبط بسیار آيه اين به رسدمي نظر به نیز 44ص ،2ج الكافي، در حديث اينهمچنین 

 يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ  خَلَقَ كَیْفَ النَّاسُ عَلِمَ لَوْ  يَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ شِهَابٍ عَنْ أَبَانٍ بْنِ  ييَحْیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يمُوسَ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ مُحَمَّدٍ

 أَعْشَارا   الْأَجْزَاءَ جَعَلَ ثُمَّ جُزْءا  أَرْبَعِینَ وَ تِسْعَة  بَِها بَلَغَ أَجْزَاء  خَلَقَ يتَعَالَ وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ ذَاكَ فَكَیْفَ اللَّهُ َأصْلَحَكَ فَقُلْتُ أَحَدا  أَحَدٌ يَلُمْ لَمْ الْخَلْقَ هَذَا

 وَ  جُزْءٍ عُشْرَ وَ جُزْءا  آخَرَ فِي وَ تَامّا  جُزْءا  بِهِ بََلغَ يحَتَّ جُزْءٍ عُشْرَيْ آخَرَ فِي وَ جُزْءٍ ُعشْرَ رَجُلٍ فِي فَجَعَلَ الْخَلْقِ بَیْنَ قَسَمَهُ ثُمَّ أَْعشَارٍ عَشْرَةَ الْجُزْءَ فَجَعَلَ

 يَجْعَلْ  لَمْ  فَمَنْ جُزْءا  أَرْبَعِینَ وَ تِسْعَة  بِأَرْفَعِهِمْ بَلَغَ يحَتَّ  ذَلِكَ بِحِسَابِ  ثُمَّ تَامَّیْنِ  جُزْءَيْنِ بِهِ بَلَغَ يحَتَّ جُزْءٍ أَعْشَارِ ثَلَاثَةَ وَ جُزْءا  آخَرَ  وَ جُزْءٍ عُشْرَيْ وَ  جُزْءا  آخَرَ

 لَا جُزْءٌ  لَهُ  تَمَّ مَنْ  كَذَلِكَ وَ الْأَعْشَارِ الثَّلَاثَةِ  صَاحِبِ مِثْلَ يَكُونُ لَا الْعُشْرَيْنِ صَاحِبُ  كَذَلِكَ وَ الْعُشْرَيْنِ صَاحِبِ  مِثْلَ يَكُونَ أَنْ يعَلَ يَقْدِرْ  لَمْ  -جُزْءٍ عُشْرَ إِلَّا فِیهِ

 .أَحَدا  أَحَدٌ يَلُمْ لَمْ هَذَا يعَلَ الْخَلْقَ هَذَا خَلَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ النَّاسُ عَلِمَ لَوْ وَ الْجُزْءَيْنِ صَاحِبِ مِثْلَ يَكُونَ أَنْ يعَلَ يَقْدِرُ
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از خودت انتظار داري که  چگونه عجب کند؛ پس خضر ادامه داد که ووي در کارها بيش از سایر پيامبران است[ از این سخن ت

 نداري. احاطه بدان علمی لحاظ به شكيبایی ورزي بر آنچه که

اش گذاشته بود )از مقابله با نظيري در تكاليفی که خداوند برعهدهپس، اگر حضرت موسی ع چنان صبر و استقامت کم

اسرائيل در طی سالها بر وي تحميل کردند( از خود نشان داد، ناشی از این بود که یفرعون گرفته، تا مشكالت و زحماتی که بن

 بر کارهایی که بدانها مكلف شده بود، آگاهی کامل داشت.

 ای در تبلیغ دیننکته

ز اطالعيم، اما اینكه بسياري ادر عين حال که بسياري از احكام شریعت تعبدي است و ما از حقيقت و پشت پرده آنها بی

آید( سوال داشته باشند، و بخواهند به حقيقت و افراد درباره فلسفه احكام )بویژه آنهایی که انجام دادنش را آنان سخت می

 چراییِ آنها پی ببرند، امري کامال طبيعی است؛ و مبلغ دین، نباید در مقابل این سواالت جبهه بگيرد.

وسع خود، پاسخی براي این گونه سواالت بيابيم، در عين حال با مالطفت کوشيم تا حد امكان و البته باید در عين اینكه می

توجه دهيم؛ و  –که یكی از مهمترین دالیل نياز به نبوت و شریعت است  –و نرمی مخاطب را به نقصان علمی خود و آنها 

خدا خداست؛ و او دستوري  اینكه قرار نيست پشت پرده همه مطالب را با ذهن محدود خود در همين دنيا بيابيم؛ بلكه اگر

 داده، حتما مصالح ما را در نظر گرفته است.

 دقت کنيد: 

خضر، وقتی حضرت موسی ع نهایتا نتوانست همراهی با او را تاب آورد، و بعد از اینكه توضيح مختصري درباره چرایی 

 عَنْ  فَعَلْتُهُ ما )وَ« م ]یعنی به دستور خدا بود[من این کارها را به خواست خود انجام نداد»اقداماتش داد، بالفاصله تاکيد کرد که 

 ( و این مهمترین عبارتی بود که حضرت موسی ع با آن پاسخ تمامی سواالتش را گرفت.82؛ کهف/أَمْري

 

 «خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلی تَصْبِرُ کَيْفَ وَ( »2

اینكه در صبر کردن موجودي ضعيف و ناتوان باشد؛ و تواند صبر کند، نه داند نمیانسان در جایی که چيزي را نمی

آید و همين کند، درصدد علت و حكمت آن برمیشاهدش هم این است که وقتی چيزي را نادرست و ناخوشایند احساس می

 دارد؛ چنانكه حضرت موسی ع هم وقتی دالیل خضر را شنيد، تسليمکه آن را دانست، آرام می گيرد و از مخالفت دست برمی

 1(166ص ،2ج المرتضی، شد )أمالی

 

                                                      
 عن الصبر استثقاله عن خبّر يتعال أنه و واضح، بذلك المراد أن يعل... صَبْرا  مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ  إِنَّكَ: السالم علیه يموس قصة يف يتعال قوله فأما.  1

 المسألة يإل نفسه تنازعه يستبعده و ينكره ما يديه بین وجد إذا أحدنا نجد لهذا و النفس؛ يعل يصعب ذلك مثل ألن علیه؛ يقف ال و /يعرف ال عما المسألة

. ذلك عن المسألة عن الصبر استثقل ظاهره يستنكر ما يموس صاحب من حدث فلما أمره؛ عن الفحص عن الكفّ علیه يثقل و حقیقته، عن البحث و عنه،

 لوجب ظنوا ما يعل كان لو و غیره، دون ذكرناه ما صبره قلة يف العلة أن يتعال فبیّن خُبْرا ؛ بِهِ تُحِطْ لَمْ ما يعَل تَصْبِرُ كَیْفَ وَ: يتعال قوله الوجه بهذا يشهد و

 !للصبر مطیق غیر أنت و تصبر كیف و: يقول أن
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 «خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلی تَصْبِرُ کَيْفَ وَ( »3

 (202ص ،7ج نور، )تفسير. است یكدیگر اهداف و افكار از افراد اطالعیبی اثر در ها،کدورت و مجادالت از بسياري

 

 «خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلی تَصْبِرُ کَيْفَ وَ( »4

 1(203ص ،7ج نور، برد. )تفسيرمی باال را انسان صبر و ظرفيّت علمی، ياحاطه و آگاهی

 

 23/10/1396      أَمْراً لَكَ أَعْصی ال وَ صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنی قالَ 69( آيه18( سوره كهف )650

 ترجمه

 نافرمانی نكنم.گفت مرا، به خواست خدا، شكيبا خواهی یافت و تو را در امري 

 حدیث

گوید: به امام رضا ع عرض کردم: فدایت شوم! به خدا سوگند در مورد کار شما چيزي در دلم خلجان ( داوود رقی می1

 از امام باقر ع برایم روایت کرده است.« ذریح»کند مگر حدیثی که نمی

 حضرت فرمود: آن چيست؟

 ئم ماست، ان شاء اهلل!گفتم: اینكه امام باقر ع گفته است: هفتمين ما قا

 امام رضا ع فرمود: راست گفتی، و ذریح هم راست گفت، و امام باقر ع هم راست گفت!

خالد! به خدا سوگند اگر حضرت موسی با این سخن حضرت شك و سوالم شدیدتر شد؛ سپس فرمود: اي داوود بن ابی

، در هيچ موردي از او سوال نمی کرد ]یعنی چون قطعی «افتی خواهی شكيبا ،شاءاهللان مرا،»ع به آن عالِم نفرموده بود که 

نگفت و ان شاء اهلل را گفت عمال امكان این را که سوال کند و وعده دروغ نداده باشد، براي خود باز گذاشت[ و امام باقر ع 

 شد که گفته بود؛قطعا همان طور می« ان شاء اهلل»هم همين طور؛ اگر نگفته بود 

 2]از شك درآمدم و[ به یقين رسيدم. اینجا بود که من

                                                      
هرجا علم بیشتري باشد صبر بیشتري هم هست؛ بلكه عوامل متعددي . البته نبايد پنداشت رابطه صیر و علم رابطه علت و معلول است كه حتما  1

يتي در افزايش صبر دخیل است و گاه ممكن است علم كسي بیشتر و صبر كس ديگري بیشتر باشد چنانكه در مقايسه سلمان و مقداد از رسول اهلل روا

 وارد شده است كه علم سلمان بیشتر بود و صبر مقداد:

 أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ  الْجَبَلِيِّ أَسْلَمَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  الْحُسَیْنِ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ [ قُولَوَيْهِ بْنِ  مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر] عَنْهُ

 (12ص اإلختصاص،) لَكَفَرَ سَلْمَانَ يعَلَ صَبْرُكَ عُرِضَ لَوْ مِقْدَادُ يَا لَكَفَرَ الْمِقْدَادِ يعَلَ عِلْمُكَ عُرِضَ لَوْ  سَلْمَانُ يَا لِسَلْمَانَ ص اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ
 معناي يك ع باقر امام سخن. دارد ظرفیتي چنین هم امامان كالم شودمي حمل – صحیح همگي و – متعدد معاني بر خداوند كالم كه گونه همان.  2

 رقي داود كه داشته ديگري معناي يك حال، عین در اما. باشدمي ع مهدي حضرت همان كه است «من از بعد نفر هفتمین» منظور كه است، داشته اولي

 صحیحي وجه نیز ايكرده برداشت تو كه معنايي همان كه دهند نشان خواهندمي ظاهرا بیان اين با ع رضا امام و داده،مي انطباق ع كاظم امام بر را آن

 .دارد
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 374ص الكشی، رجال

 ،:قَالَ الرَّقِّیِّ، دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ، أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِی قَالَ سَعِيدٍ، أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ حَمَّادٍ، بْنُ خَلَفُ حَدَّثَنِی

 یَرْوِیهِ  ذَرِیحٍ مِنْ سَمِعْتُهُ  حَدِیثاً إِلَّا ءٌشَیْ أَمْرِكَ مِنْ صَدْرِي فِی یَلِجُ مَا اللَّهِ وَ إِنَّهُ فِدَاكَ جُعِلْتُ: (ع) الرِّضَا الْحَسَنِ لِأَبِی قُلْتُ

 (ع) جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ

 ؟هُوَ مَا وَ لِی قَالَ

  اللَّهُ، شَاءَ إِنْ قَائِمُنَا سَابِعُنَا یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ

 !(ع) جَعْفَرٍ أَبُو صَدَقَ وَ ذَرِیحٌ صَدَقَ وَ صَدَقْتَ قَالَ

 سَأَلَهُ  مَا ،«صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِی» لِلْعَالِمِ قَالَ یمُوسَ أَنَّ لَا لَوْ اللَّهِ وَ أَمَا خَالِدٍ أَبِی بْنَ دَاوُدَ یَا قَالَ ثُمَّ شَكّاً، اللَّهِ وَ فَازْدَدْتُ

 قَالَ. کَمَا لَكَانَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ قَالَ أَنْ لَا لَوْ( ع) جَعْفَرٍ أَبُو کَذَلِكَ وَ ءٍ،شَیْ عَنْ

 .عَلَيْهِ فَقَطَعْتُ قَالَ

 

 حدیث ع اميرالمومنين از االن! ميثم واي: گفت و آمد نزدم نباته بن اصبغ که بودم بازار در یكبار: گویدمی تمار مثيم (2

 ما کجا و این مطالب کجا؟! .شنيدم دشواري و صعب

 بود؟ چه آن: گفتم

 مگر نكند تحمل را آن که است دشوار و بسيار صعب بيت اهل ما حدیث که بدرستی: گویدمی که شنيدمش: گفت

 .باشد کرده امتحان ایمان به را قلبش خداوند که مومنی ویا مرسل اينبی یا مقرب ايفرشته

 برایم شما از را حدیثی اصبغ! شوم فدایت! اميرالمومنين: گفتم و رساندم ع اميرالمومنين به را خودم و شدم بلند بالفاصله

 .است آمده تنگ امسينه که کرد روایت

 چيست؟ آن: فرمود

 کند؟ تحمل تواندهر علمی را ]هر[ عالمی می آیا! ميثم بنشين: گفت و زد لبخندي. دادم خبر را او

 گذاريمی را کسی آن در آیا گفتند. گذاشت خواهم ايخليفه زمين در من یقينبه»: فرمود فرشتگانش به همانا خداوند متعال

 قطعاً : فرمود کنيم؟می تقدیس را تو و گویيممی تسبيح تو حمد با ما که حالی در ریزد،می هاخون و ورزدمی فساد آن در که

 داشتند؟ را علم آن تحمل فرشتگان که رسدمی نظرت به ( آیا30)بقره/ «.دانيدنمی که دانممی چيزي من

 .است ترسنگين آن از این سوگند خدا به گفتم

 عالمتر کسی از او که کرد گمان وي پس کرد نازل او بر را عز و جل تورات خداوند ع؛ موسی حضرت دیگري: فرمود

 خداوند که بود جایی در این و - است عالمتر تو از مخلوقاتم کسی هست که در که داد خبر او به خدا عز و جل پس نيست؛

 راهنمایی عالم آن سوي به را وي که خواست پروردگارش از او پس – شود غرور و عُجب دچار مبادا که ترسيد پيامبرش بر

 و کُشت را بچه و کند، تحمل نتوانست موسی ع و ساخت معيوب را کشتی او و کرد جمع خضر و او بين خدا پس کند؛

 .نكرد تحمل هم را آن و برپاداشت را دیوار و نكرد، تحملش
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 هستم موالیش من که هرکس خدایا»: فرمود و گرفت خم غدیر روز در مرا دست ص ما پيامبر مومنان؛ پس همانا و اما

 و باد بشارت پس حفظ کرد؟ آنان از ميان وي خداوند که کسنی جز کردند تحمل را این نظرت به آیا «اوست موالي علی پس

 فرشتگانش که داد اختصاص چيزي به کردید و علم او تحمل ص خدا رسول امر از آنچه خاطر در را شما خداوند که بشارت،

 1.نداد اختصاص بدان را انبياء و رسوالنش و

 149-148ص المرتضی، لشيعة المصطفی بشارة

 أَخْبَرَنَا فَرْوَةَ بْنُ  فَرَجُ حَدَّثَنَا عِيسَی أَخْبَرَنَا الْهَاشِمِیُّ الْقَاسِمِ  أَبِی بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٍ بْنِ الطَّيِّبِ أَبِی بْنُ الْحُسَيْنِ  أَبُو حَدَّثَنَا

 : قَالَ أَبِيهِ عَنْ مِيثَمٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ صَدَقَةَ بْنُ مَسْعَدَةُ

 حَدِیثاً  ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ مِنْ سَمِعْتُ لَقَدْ مِيثَمُ یَا وَیْحَكَ لَفَقَا نُبَاتَةَ بْنُ الْأَصْبَغُ أَتَانِی إِذَا السُّوقِ فِی أَنَا بَيْنَمَا

 مَلَكٌ  إِلَّا یَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ الْبَيْتِ أَهْلَ حَدِیثَنَا إِنَّ  یَقُولُ ع سَمِعْتُهُ قَالَ هُوَ؟ مَا وَ قُلْتُ کَذَلِكَ؟ یَكُونُ فَأَیُّنَا شَدِیداً صَعْباً

 بِهِ َأخْبَرَنِی حَدِیثٌ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا فَقُلْتُ ع عَلِيّاً فَأَتَيْتُ فَوْرِي مِنْ فَقُمْتُ  لِلْإِیمَانِ  قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ عَبْدٌ أَوْ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ

 عَالِمٌ  یَحْتَمِلُهُ عِلْمٍ کُلُّ وَ أَ مِيثَمُ یَا اجْلِسْ قَالَ ثُمَّ  فَتَبَسَّمَ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ  هُوَ؟ مَا وَ قَالَ ذَرْعاً بِهِ ضِقْتُ فَقَدْ عَنْكَ نُبَاتَةَ بْنُ الْأَصْبَغُ

 بِحَمْدِكَ  نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فِيها یُفْسِدُ مَنْ فِيها لُتَجْعَ أَ قالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ ِفی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَلَائِكَةِ قَالَ تَعَالَی اللَّهَ إِنَّ

 الْأُخْرَي وَ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمُ اللَّهِ وَ هَذِهِ قُلْتُ قَالَتْ الْعِلْمَ  احْتَمَلُوا الْمَلَائِكَةَ رَأَیْتَ فَهَلْ تَعْلَمُونَ  ال ما أَعْلَمُ إِنِّی قالَ لَكَ  نُقَدِّسُ وَ

 وَ  مِنْكَ أَعْلَمُ هُوَ مَنْ خَلْقِی فِی أَنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَخْبَرَ مِنْهُ أَعْلَمُ أَحَدَ لَا أَنْ فَظَنَّ التَّوْرَاةَ عَلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ ع مُوسَی أَنَّ

 یَحْتَمِلْ  فَلَمْ السَّفِينَةَ فَخَرَقَ الْخَضِرِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ اللَّهُ فَجَمَعَ قَالَ الْعَالِمِ إِلَی یُرْشِدَهُ أَنْ رَبَّهُ فَدَعَا قَالَ الْعُجْبَ نَبِيِّهِ عَلَی خَافَ إِذْ ذَاكَ

 اللَّهُمَّ فَقَالَ بِيَدِي خُمٍّ غَدِیرِ یَوْمَ أَخَذَ ص نَبِيَّنَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنُونَ أَمَّا وَ یَحْتَمِلْهُ فَلَمْ الْجِدَارَ أَقَامَ وَ یَحْتَمِلْهُ فَلَمْ الْغُلَامَ قَتَلَ وَ مُوسَی ذَاكَ

 بِمَا خَصَّكُمْ قَدْ تَعَالَی هَاللَّ فَإِنَّ أَبْشِرُوا ثُمَّ فَأَبْشِرُوا مِنْهُمْ اللَّهُ عَصَمَهُ مَنْ إِلَّا ذَلِكَ احْتَمَلُوا رَأَیْتَ فَهَلْ مَوْلَاهُ عَلِيّاً فَإِنَّ مَوْلَاهُ کُنْتُ مَنْ

 .عِلْمِهِ  وَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَمْرِ مِنْ احْتَمَلْتُمْ فِيمَا الْمُرْسَلِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمَلَائِكَةَ بِهِ یَخُصَّ لَمْ

 

 گوید: امام باقر ع به من فرمود: ( جابر جعفی می3

جابر! همانا حدیث ما دشوار و بسيار صعب است، بی غل و غش و خالص، به خدا سوگند آن را تحمل نكند جز پيامبري 

مطلبی از امر ما به تو رسيد که دلت بر آن آرام شد،  –اي جابر  –اي مقرب، یا مومنی امتحان شده؛ پس اگر مرسل، یا فرشته

دانم و اگر این درست است، ا اهل بيت برگردان ]یعنی بگو: من حقيقت را نمیخدا را حمد کن؛ و اگر نپذیرفتی، آن را به م

ها و اعتراض علمش نزد اهل بيت است[ و نگو که این چگونه ممكن است و چگونه بوده و چگونه است! که این ]= رد کردن

 هاي از روي نفهمی[ به خدا سوگند شرك به خداوند عظيم است.کردن

 194ص الكشی، رجال

                                                      
 گذشت:  5، حديث220آمده كه آن نقل قبال در جلسه 56-55. اين روايت با عباراتي اندكي متفاوت در تفسیر فرات كوفي ص 1
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 بْنُ  الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنِی قَالَ الْهَاشِمِیِّ، حَسَّانَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْعُبَيْدِيُّ، عِيسَی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی الْفَارَیَابِیُّ، أَحْمَدَ بْنُ رِیلُجِبْ

 :(ع) جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ کَثِيرٍ،

 مُمْتَحَنٌ، مُؤْمِنٌ أَوْ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ أَوْ مُرْسَلٌ  نَبِیٌّ إِلَّا اللَّهِ وَ یَحْتَمِلُهُ لَا أَجْرَدُ وَعْرٌ ذَکْوَانُ أَمْرَدُ مُسْتَصْعَبٌ، صَعْبٌ حَدِیثُنَا جَابِرُ یَا

 وَ ! هَذَا جَاءَ کَيْفَ تَقُلْ لَا وَ الْبَيْتِ، أَهْلَ إِلَيْنَا فَرُدُّوهُ أَنْكرتَهُ إِنْ وَ اللَّهَ، فَاحْمَدِ قَلْبُكَ لَهُ فَلَانَ أَمْرِنَا مِنْ ءٌشَیْ جَابِرُ یَا عَلَيْكَ فَإِذَا وَرَدَ

 .الْعَظِيمِ بِاللَّهِ الشِّرْكُ اللَّهِ وَ هََذا فَإِنَّ! هُوَ کَيْفَ وَ کَانَ کَيْفَ

 تدبر

 «صابِراً اللَّهُ  شاءَ إِنْ سَتَجِدُنی قالَ( »1

توانی همراهی مرا تحمل خضر در پاسخ حضرت موسی ع که ابراز تمایل به همراهی با وي را کرده بود، گفت که تو نمی

 دهم که چون تو بدانها علم نداري، تحملش نخواهی کرد. کنی چون من کارهایی انجام می

کرد؛ اما وي خضر قبول می با توجه به علمی که حضرت خضر داشت، طبيعی است که حضرت موسی ع باید این را از

عمال هم محملی ایجاد کرد که اگر بعدا مخالفتی از وي سر زد وعده دروغ « ان شاء اهلل: به خواست خدا»با تمسك به عبارت 

( و هم بدون اینكه علم خضر را زیر سوال برده باشد، محلی 343، ص13؛ الميزان، ج747، ص6البيان، جنداده باشد )مجمع

 دانيم که مشيت خداوند فوق علم هر عالِمی است. ي باز نمود؛ زیرا میبراي رد سخن و

اما چون وي  –( 3، حدیث648تواند تحمل کند )جلسه با اینكه می دانست حضرت موسی ع نمی –حضرت خضر هم 

 مطلب را مقيد به مشيت خدا کرد، پذیرفت و فقط با وي شرطی گذاشت که در آیه بعد مطرح خواهد شد.

 

 «أَمْراً لَكَ أَعْصی ال وَ» (2

 تواند مد نظر بوده باشد:در اینجا از مواردي است که هر دو معنایش می« امر»تعبير 

 الف. دستور: هيچ امر و دستوري از دستورات تو را سرپيچی نكنم.

 ب. مطلب: با هيچ امري و هيچ مطلبی از مطالبی که مد نظر داري، مخالفت نكنم.

 

 «أَمْراً لَكَ أَعْصی ال وَ صابِراً اللَّهُ  شاءَ إِنْ سَتَجِدُنی قالَ( »3

 ؟«نكنم نافرمانی امري در را تو و»شاءاهلل مرا صابر خواهی یافت، افزود که چرا حضرت موسی ع، عالوه بر اینكه گفت ان

شریعت هستم و الف. تاکيد و توضيحی است بر این صبر کردن؛ یعنی صبر من به این است که با اینكه پيامبر و صاحب 

 دیگران باید از من اطاعت کنند، اما من مطيع تو خواهم بود و تو را عصيان نكنم.

ب. اگر احيانا صبر نكردم، اما این گونه نخواهم بود که اگر دستور دهی هم مخالفت کنم. )چنانكه بعد از هر اعتراضی، 

 نمی کرد(شد و بر موضعش پافشاري کرد، تسليم میوقتی خضر به وي گوشزد می

 ج. ...
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 «أَمْراً لَكَ أَعْصی ال وَ صابِراً اللَّهُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنی ؛ ... قالَرُشْداً عُلِّمْتَ مِمَّا تُعَلِّمَنِ أَنْ یعَل أَتَّبِعُكَ هَلْ( »4

ستاد را اي که حضرت موسی ع تقاضایش را از خضر مطرح کرد، سراسر تواضع است ]که ادب در مقابل ااین دو آیه در

 :جمله دهد[، ازبه انسان یاد می

 «...هَلْ. ». گرفتن( مطرح کرد موسی طلب کردن آموزش را با جمله امري نگفت، بلكه با سوال )اجازه: الف

  «أَتَّبِعُكَ». همراهی خود با خضر را به عنوان پيروي معرفی نمود: ب

ات می کنم به شرطی که به من علم بياموزي( تبعيت آموزي خود را به عنوان شرط مطرح نكرد )صریحا نگفت:علم: ج

 بلكه به عنوان درخواست و تقاضا مطرح کرد )نفرمود: إن تُعَلِّمَنِ؛ بلكه فرمود: علی أن تُعَلِّمَنِ(

  «تُعَلِّمَنِ». کرد معرفی استاد را د. خود را متعلم و در نتيجه خضر

  «امِمَّ». دانست استاد علوم از بخشی شاگرد را خود: ه

نگفت آنچه می دانی، بلكه با منسوب کردن به مبدا نامعلوم، ]که ذهن بالفاصله از این چنين تعبيري سراغ الهام الهی : و

  «عُلِّمْتَ» رود[ علم او را بزرگ شمرد.می

  «رُشْداً ». دانست دهد را مایه رشد و اثربخشآنچه او یاد می: و

  «أَمْراً  لَكَ یأَعْصِ ال». نكند نافرمانی که داد قول: ز

  «أَمْراً  لَكَ أَعْصِی ال». دانست فرمان، و تخطی خود را عصيان را استاد سخنان و کارها: ح

 «اللَّهُ شاءَ إِنْ»: گفت و قطعی نداد وعده پایداریش و آینده براي: ط

 343ص ،13ج الميزان،

 

 «أَمْراً لَكَ أَعْصی ال وَ صابِراً اللَّهُ  شاءَ إِنْ سَتَجِدُنی قالَ( »5

حتی اگر عالِمی مثل خضر هم به کسی که دنبال علم او رفته بگوید که تو در فالن زمينه توانایی نداري، باز انسان اميدوار 

 است که در همان زمينه توانایی داشته باشد.

 شناسی: نکته خدا

 نداریم!« توانینمی»

تواند براي ما الگو باشد. این رفتار حضرت موسی ع هم می حضرت موسی ع پيامبر بود و هر پيامبري اسوه است و همين

آموزاند که حتی اگر شواهد و قرائن خارجی دست تقاضاي حضرت موسی ع، و تسليم شدن خضر در برابر این تقاضا، به ما می

د به یاد داشت که مشيت به دست هم داد که امكان ندارد بتوانيم کاري را انجام دهيم، باز از رحمت خدا نباید مایوس بود و بای

تواند همه امور عالَم را به ایم به امداد او بوده، پس اگر او بخواهد میخداوند فوق همه چيز است، و تا همينجا که ما پيش رفته

 نحوي تغيير دهد که آن کار انجام شود.

 

 «أَمْراً لَكَ أَعْصی ال وَ صابِراً اللَّهُ  شاءَ إِنْ سَتَجِدُنی قالَ( »6
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 سی ع براي صبوري ورزیدن ان شاء اهلل گفت، اما نتوانست صبوري بورزد؛مو

 پس،

اگرچه در درجه اول براي آن است که انسان مشيت خدا را پشتوانه اقدام خود بگرداند؛ « ان شاء اهلل»مقيد کردن کالم به 

ید ملتزم باشد که ممكن است خدا نخواهد؛ اما در عين حال، نباید صرفاً لقلقه زبان باشد؛ و کسی که این عبارت را می گوید با

 و در نتيجه وي هم نتواند.

 

 

 24/10/1396  اًکرذِ مِْنهُ لَكَ أُحْدِثَ یحَتَّ ءٍشَیْ عَنْ تَسْئَلْنی فَال اتَّبَعْتَنی فَإِنِ قالَ 70( آيه18( سوره كهف )651

 ترجمه

 اینكه ]خودم[ برایت از آن از نو یادي کنم.گفت پس اگر از من پيروي کردي دیگر از من، از چيزي مپرس، تا 

 نکات ادبی

 «أُح دِثَ»

 هر به لذا و باشدمی( آمدن پدید) «نبوده قبال اینكه از بعد چيزي بودن» معناي به اصل در «حدث» ماده قبال بيان شد که

 در که چرا رود،می کار به هم گفتار و سخن و «کالم» معناي به حدیث همچنين .شودمی گفته «حدیث» عربی در «جدید» شیء

 خبر بر اصل «خبر» در که اندگفته «خبر» و «حدیث» تفاوت در و ؛آیدمی پدید دیگر مطلب از بعد مطلبی دائما گفتن سخن

 اصل «حدیث» در ولی( شود کذب و صدق به متصف تواندمی که سخنی اندگفته هم خبر تعریف در چنانكه) بوده غير از دادن

 آن انسان و شده حادث انسان براي ايواقعه گویی شود، داده استناد دیگري به اینكه بدون است بوده خود نزد از دادن خبر بر

 که کسی دیگر طرف از و نداریم؛ «نفس خبر» اما داریم «نفس حدیث»تعبير طرفی از اینكه هم شاهدش و کندمی بيان را

 .«أحدثونی» گویدنمی و «أخبرونی» گویدمی بگيرد خبر خواهدمی

  /nisa-http://yekaye.ir/an-4-87 168جلسه 

 «اًکرذِ»

 مذکر یا ماده، مقابل در نر جنس معناي در یكی: رودمی کار به مختلف معناي دو در اصل در «ذکر» قبال بيان شد که ماده

 مَنْ تُطِعْ ال وَ) «غفلت» مقابل نقطه که «حافظه و یاد» معناي در دیگري و( 36/عمران آل ،کَالْأُنْثی الذَّکر لَيْسَ وَ) مؤنث مقابل در

 .باشدمی( 24/کهف ،نَسِيت إِذا رَبَّكَ اذْکر وَ) «نسيان» و( 28/کهف ذِکرنا، عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا

 آورده دست به که را اطالعاتی آن وسيله به انسان که شودمی گفته اينفسانی حالت به گاه «ذِکر» دوم، معناي این در

 ذهن مخزن در و آوردن دست به حيث از را حافظه و حفظ که تفاوت این با است «حافظه و حفظ» همان و کندمی نگهداري

 یا[ ذهن]=  دل در چيزي حضور خود به گاه و ذهن؛ در مطلب آن[ مجدد] احضار حيث از را «ذکر» اما گویند،می نگهداشتن

 الشَّيْطانُ  إِلَّا أَنْسانِيهُ  ما وَ الْحُوتَ نَسِيتُ فَإِنِّی) «قلبی ذکر» قسم دو به را ذکر که است اخير جهت همين به و گویند،می سخن در

http://yekaye.ir/an-nisa-4-87/
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: دارد قسم دو هم کدام هر که کنند؛می تقسيم( 10/انبياء ،ذِکرکُمْ فِيهِ کِتاباً إِلَيْكُمْ أَنْزَلْنا لَقَدْ) «زبانی ذکر» و( 63/کهف ،أَذْکرهُ أَنْ

 یادسپاري. در تداوم معناي به ذکر و فراموشی، از بعد آوردن یاد به معناي به ذکر

  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-19 465جلسه 

 اختالف قرائت

 «تَسْئَلَنـّیفاَل »/  «فَال تَسْئَلْنی»

کثير( و کوفه )عاصم و حمزه و کسائی( و بصره است که در قرائات اهل مكه )ابن نون وقایه« فال تسئلنی»در عبارت « ن»

 ضمير متكلم وحده( قرائت شده است« ي» فعل تسئلَ + نون وقایه +« ) ینفَال تَسْئَلْ»)ابوعمرو( )از قراء سبعه( به همين صورت 

« ـّیلَنفَال تَسْئَ »عامر( )از قرائات سبع( و ابوجعفر )از قرائات عشر( به صورت مدینه )نافع( و اهل شام )ابن اما در قرائت اهل

مشدد )براي تاکيد( اضافه دارد و به خاطر به خاطر التقاي سه نون، نون وقایه حذف شده « ن»قرائت شده که بنا بر این قرائت، 

 رت بوده است: فال تسئلَ + نَّ + ن وقایه + ي(است )اجزاي این کلمه در اصل به این صو

داده اش را به حرف ماقبل میکرده و فتحههایی که از ابوجعفر شده وي همزه را هم ساقط میهمچنين در یكی از روایت

 «یلَنال تَسَفَ»کرده و به صورت و حمزه )از قراء کوفه( نيز هنگام وقف شبيه این کار را می. «فَال تَسَلَنـّی»است، به صورت 

 کرده است.قرائت می

عامر، هم ذکوان از ابنشده است؛ فقط در روایت ابنپایانی آن در وقف و وصل قرائت می« ي»ضمنا در اغلب قرائات 

 («فَال تَسْئَلَنِّ»قرائتی مانند بقيه روایت شده، و هم حذف یاء هم در وقف و هم در وصل )به صورت 

 3013؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص2062، ص7البحر المحيط، ج؛ 7451ص ،6ج البيان، مجمع

 حدیث

 فرمود: ( از امام صادق ع روایت شده است که می1

اي مردم! تقواي الهی در پيش گيرید و زیادي سوال نكنيد؛ که همانا کسانی که قبل از شما بودند به خاطر اینكه زیادي از 

اي کسانی که ایمان آورده اید سوال نكنيد از چيزهایی »ند هالك شدند و خداوند عز و جل فرمود پيامبرانشان سوال می کرد

( و از چيزي بپرسيد که بر شما واجب شده است؛ به خدا سوگند گاه 101)مائده/« آیدکه اگر برایتان آشكار شود بدتان می

کرد و پرسيد ضرري نمیشود! در حالی که اگر نمیافر میدهد و او کپرسد و به او خبر میآید و مطلبی میشخصی نزد من می

                                                      
.. .النون مدني شامي و الباقون خفیفة النون و لم يخالفوا في إثبات الیاء فیه وصال و وقفا ألنها مثبتة في جمیع المصاحفو قرأ فال تسئلني مشددة .  1

 .و من قرأ فال تسئلني بالتشديد فإنه لما أدخل النون الثقیلة بني الفعل معها علي الفتح ...قال أبو علي 

و عن أبي جعفر بفتح السین و الالم من غیر همز مشددة النون و باقي السبعة بالهمز و سكون الالم و تخفیف  ـّيننافع و ابن عامر فَال تَسْئَلَ و قرأ.  2

 . و عن ابن عامر في حذف الیاء خالف غريب.يالنون. قال أبو علي. كلهم بیاء في الحالین انته

بإسكان الالم و تخفیف « ينفَال تَسْئَلْ»النون علي أنها نون التوكید و قرأ الباقون  و تشديدبفتح الالم  «فاَل تَسْئَلَنـّي»و ابوجعفر نافع و ابن عامر  قرأ.  3

ذكوان فله حذف الیاء وقفا  و وصال  و له اثباتها ايضا و اذا وقف حمزه نقل النون علي ان النون للوقاية و كل القراء أثبتوا الیاء بعد النون وقفا وو صال إال ابن

 و حذف الهمزه.حركة الهمزه الي السین 

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19/


492 

 درگذشت آنها از خداوند] گرددیم آشكار ایتانبر بپرسيد آن چيزها از گرددیم نازل قرآن که یهنگام اگر و»فرماید خداوند می

 «شدند کافر بدان سپس پرسيدند، را چيزها این نيز شما از پيش یگروه البته [؛است بردبار و آمرزنده بسيار خداوند و

 (102-101)مائده/

 239األصول الستة عشر، ص

 حُمَيْدُ  حَدَّثَنَا: قَالَ هَمَّامٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ اللَّهُ، أَیَّدَهُ التَّلَّعُكْبَرِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یمُوسَ بْنُ هَارُونُ مُحَمَّدٍ أَبُو الشَّيْخُ

 الْحَضْرَمِیُّ، الْقَاسِمِ بْنِ یالْمُثَنَّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْبَزَّازُ، الْأَزْدِيُّ َجعْفَرٍ بْنِ زَیْدِ بْنُ أَحْمَدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الدِّهْقَانُ، زِیَادٍ بْنُ

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ  الْجُعْفِیِّ، یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ السَّبِيعِیِّ، شُعَيْبٍ بْنِ حُمَيْدِ عَنْ رَمِیُّ،الْحَضْ شُرَیْحٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ یَقُولُ: 

لِهِمْ أَنْبِيَاءَهُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا یَا أَیُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ، وَ لَا تُكْثِرُوا السُّؤَالَ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَا

وَ اسْأَلُوا عَمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ یَأْتِينِی فَيَسْأَلُنِی فَأُخْبِرُهُ  كُمْ تَسُؤْکُمْ الَّذِینَ آمَنُوا ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَ

وَ قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ »الْآیَةَ  «بْدَ لَُكمْوَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُ»فَيَكْفُرُ، وَ لَْو لَمْ یَسْأَلْنِی مَا َضرَّهُ، وَ قَالَ اللَّهُ: 

 1«أَصْبَحُوا بِها کافِرِینَ 

                                                      
 هم در همین راستا قابل توجه است: 60ص ،1ج ؛ الكافي. اين روايت در  1

 ءٍ بِشَيْ حَدَّثْتُكُمْ إِذَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ الْجَارُودِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عِیسَي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 مِنْ هَذَا أَيْنَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا لَهُ فَقِیلَ السُّؤَالِ  كَثْرَةِ وَ الْمَالِ فَسَادِ وَ الْقَالِ وَ الْقِیلِ عَنِ َنهَي ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ حَدِيثِهِ َبعْضِ فِي قَالَ ثُمَّ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ فَاسْأَلُونِي

 أَمْوالَكُمُ السُّفَهاءَ تُؤْتُوا ال وَ» قَالَ وَ «النَّاسِ بَیْنَ إِصْالحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ  مَنْ إِلَّا نَجْواهُمْ مِنْ كَثِیرٍ فِي خَیْرَ ال» يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ قَالَ  اللَّهِ كِتَابِ

 «تَسُؤْكُم لَكُمْ  تُبْدَ إِنْ أَشْیاءَ عَنْ تَسْئَلُوا ال» قَالَ  وَ «قِیاما   لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي

 :دارد مفیدي مطالب حديث اين سوم عبارت توضیح در 335-332ص ،2ج الکافی، أصول شرح در مالصدرا

 يبلغ لم من و الجهال، و العوام من خصوصا السؤال كثرة عن للنهي فهي تَسُؤْكُمْ، لَكُمْ تُبْدَ إِنْ أَشْیاءَ عَنْ تَسْئَلُوا ال: تعالي قوله هي و الثالثة اآلية اما و...

 .عقلهم و لدينهم ءشي افسد فهي الحقیقة درك الي فهمه

 سر عن و قديمة او حادثة انها الحروف، عن و رؤيته كیفیة عن و كالمه عن و اللّه صفات عن حذوهم يحذو من و العوام سؤال العظیمة االفات من و

 الشیطان اذ العلم، في يخوض بان يفرح العامي و. القلب علي خفیف الفضول و النفوس علي ثقیل السؤال عن االمساك ان اال القدر، و الجبر عن و القدر

 في يتكلم ان من اسلم فهو العامي يرتكبها كبیرة كل و يدري، ال و كفر هو بما يتكلم حتي ذلك إلیه يحبب يزال فال الفضل، اهل و العلماء من انك له يخیل

 .صفاته و باللّه يتعلق فیما سیما ال العلم

 سوء بالعبادة يتعلق ما غیر عن سؤالهم و بحث، غیر من الرسول به جاء لما التسلیم و القرآن به ورد بما االيمان و بالعبادة، االشتغال العوام شأن انما و

 غامض علم عن سأل من كل و العقوبة، موجب هو و الملوك اسرار عن الدواب ساسة كسؤال هو و تعالي، الرب سخط و الكفر لحظر به يتعرضون منهم ادب

 .عامي إلیه باإلضافة فانه مذموم فهو الدرجة تلك فهمه يبلغ لم

 عنه نهیتكم ما انبیائهم، علي اختالفهم و بسؤالهم قبلكم من هلك فانما تركتكم ما ذروني: آله و علیه اللّه صلي اللّه رسول قال انه روي لذلك و

 .استطعتم ما منه فأتوا -به امرتكم ما و فاجتنبوه

 فقام به، انبأتكم اال ءشي عن تسألوني فال سلوني،: فقال المنبر فصعد اغضبوه و علیه اكثروا حتي آله و علیه اللّه صلي اللّه رسول سأل انه: انس عن و

 تدعیان الّذي ابوكما: فقال ابونا؟ من اللّه رسول يا: فقاال اخوان شابان إلیه قام و النار، في بل: قال النار؟ في او انا الجنة في أ اللّه رسول يا: فقال رجل إلیه
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 ال: اآلية فنزلت امسكوا آله و علیه اللّه صلي اللّه رسول غضب الناس رأي فلما لغیره، يدعي كان و حذافة ابوك: فقال ابي؟ من: فقال رجل إلیه قام و إلیه،

 .تسؤكم لكم تبد ان اشیاء عن تسألوا

: فقولوا ذلك قالوا فاذا اللّه؟ خلق فمن الخلق اللّه خلق هذا: يقولوا حتي نبیهم يسألون الناس يوشك: قال آله و علیه اللّه صلي اللّه رسول عن روي و

 .السؤال لكثرة إال التالعن آية نزلت ما: جابر قال و الشیطان، من باللّه لیستعذ و ثلثا يساره عن احدكم لیتفل ثم السورة، تختموا حتي احد اللّه

 ذِكْرا   مِنْهُ  لَكَ أُحْدِثَ حَتَّي ءٍشَيْ  عَنْ تَسْئَلْنِي فَال اتَّبَعْتَنِي فَإِنِ: قال اذ استحقاقه ان او قبل السؤال من المنع علي تنبیه الخضر و موسي قصة في و

 سأل حتي يصبر فلم ،(73 -الكهف) عُسْرا  أَمْرِي مِنْ تُرْهِقْنِي ال وَ نَسِیتُ بِما تُؤاخِذْنِي ال: قال و اعتذر حتي علیه انكر السفینة عن سأل فلما ،(70 -الكهف)

 .فارقه و ،(78 -الكهف) بَیْنِكَ وَ بَیْنِي فِراقُ هذا: قال ثلثا،

 القرآن حروف في خوضهم و ذلك، من منعهم و ذمهم فیجب العظیمة، للفتن المثیرات من هو و االفات اعظم من الدين غوامض عن العوام فسؤال

 للعقوبة بذلك فاستحق حديث أم عتیق الكتاب قرطاس ان في زمانه وضیع منها ءبشي يشتغل فلم امورا فیه رسم و كتابا الملك إلیه كتب من اشتغال يضاهي

 اكثر حكم كذلك و اللّه، صفات بسائر اشتغاله كذا و حادثة أم قديمة أ بحروفه اشتغاله و نواهیه و اوامره و القرآن حدود العامي تضییع فكذلك محالة، ال

 .قلب كشف و بصیرة غیر من كلماته و آياته و افعاله و اللّه صفات عن البحث في يخوضون الذين المتكلمین

 طريق فان عظیم، خطر في هو و ورم ذا استسمن فقد الكالم بعلم المسماة المشهورة الصنعة بهذه المعاد و المبدأ اسرار غوامض يعرف ان اراد فمن

 في بها هو انما بل ء،شي في منه الصنعة بهذه المتكلم ال و الكالم صنعة لیست اخر ءشي رسله و كتبه اسرار و ملكوته عجائب فهم الي السبیل و اللّه معرفة

 .شديد حظر و منه كثیف حجاب

 است داده توضیح چنین سوم قسم شرح در 348-343ص ،2ج الکافی، شرح در نیز المازندرانی صالح مال همچنین

 علیك يسقط حتّي تنتظرها النخلة مثل العالم مثل أنّ مرّ كما الدّينیّة أو الدّنیويّة األمور من كانت سواء إلیها يحتاجون ال امور عن( السؤال كثرة و) 

 فقال مثلها عن لیسأل عاد ثمّ  فأجاب مسائل عن السّالم علیهما الحسین بن عليّ سأل رجال إنّ و» السؤال في اإللحاح ترك علي حثّ فیه و «ءشي منها

 كان فإن: له فقیل فأجابه ءشي عن سئل العلم أهل بعض أنّ نقل قد و«  علّمتم بما تعملوا لمّا و تعلمون ال ما علم تطلبوا ال اإلنجیل في مكتوب: السّالم علیه

 الجاهل من خصوصا مذموم ذلك و االستفسار في االستكثار لكراهة ذلك قال إنّما باخري متّصلة سلسلة هذه: فقال كذا كان فإن: له قیل ثمّ فأجابه، كذا

 و القدر و الجبر و المعاد و المبدأ أحوال من المسائل غوامض فهم و ينبغي كما العقائد اصول معرفة و هي كما األشیاء حقايق إدراك علي يقدر ال الّذي

 عنه مسلم رواه ما إلیه يرشد و االنقیاد و التسلیم أهل من يكون أن له األسلم و كفره و ضاللته و حیرته يوجب ذلك في وغوله فإن ذلك أمثال و التفويض

 علي اختالفهم و مسائلهم كثرة قبلكم من الّذين أهلك فإنّما استطعتم ما منه فافعلوا به أمرتكم ما و فاجتنبوه عنه نهیتكم ما»: قال آله و علیه اللّه صلّي

 عن سئل حین السّالم علیه اللّه عبد أبي عن روي ما مثل الرّوايات بعض في كما السؤال علي الحثّ ينافي ال ذلك و( 91 ص 7 ج مسلم صحیح) «أنبیائهم

 السؤال ألنّ«  يسألون ال ألنّهم الناس يهلك إنّما» أيضا السّالم علیه عنه و«  السؤال العيّ دواء فإنّ سألوا ألّا قتلوه»: قال فمات فغسّلوه جنابة أصابته مجدور

 يضرّه، بل يعنیه ال فیما عمره السائل لتضییع مقتض و تضجّره و العالم لمالل موجب ألنّه عنه منهيّ مذموم ذلك علي الزّائد عن و مطلوب الضروري القدر عن

 فلمّا «ذِكْرا  مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّي ءٍشَيْ عَنْ تَسْئَلْنِي فَال اتَّبَعْتَنِي فَإِنِ» قال إذ أوانه قبل السؤال من المنع علي تنبیه السّالم علیهما الخضر و موسي قصّة في و

  «بَیْنِكَ وَ بَیْنِي فِراقُ هذا»: قال حتّي عنه يصبر لم موقعه غیر من مرارا السؤال وقع

 تدعوا ال و ينفع ال عمّا السؤال كثرة و المسائل في التنطّع السؤال بكثرة يعني: قیل و: عیاض قال أيضا العامّة طرق من السؤال كثرة عن النهي وقع قد و

 تعالي لقوله عنه السؤال في يؤذن لم عمّا آله و علیه اللّه صلّي له الناس سؤال بها يراد قد و عنهم، ينهون السلف كان و أموالهم الناس سؤال و إلیه الحاجة

 و حاله عن الرّجل سؤال بها يعني قد و «مسألته أجل من فحرم يحرم لم ءشي عن سأل من جرما الناس أعظم» الصحیح في و «اآلية أَشْیاءَ عَنْ تَسْئَلُوا ال»

 سوء و بالخفاء و بخالفه، أخبر و عنه ذلك ستر إن بالكذب و السؤال لضرورة كشفه يريد ال ما بكشف إمّا علیه الحرج بذلك فیدخل أمره تفاصیل و نسبه

 ...كالمه انتهي. عنه الجواب ترك إن األدب
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( سليم بن قيس، از شيعيان اميرالمومنين ع است که بسيار مایل بود بداند دقيقا بعد از شهادت رسول اهلل ص در جامعه 2

پرسد رود و مطالب را از این افراد و برخی دیگر مین، ابوذر، و مقداد میاسالمی چه گذشت. وي به سراغ اميرالمومنين ع، سلما

سپارد و از عياش میکند. اواخر عمرش آن را به یكی از شيعيان به نام ابان بن ابیجمع می« محمداسرار آل»و در کتابی به نام 

ن دشوار آمد؛ آنها را از برخی از اصحاب و تابعين و گوید وقتی کتاب را خواندم باور کردن آن وقایع بر مرود. ابان میدنيا می

 کند:کنند. وي یكبار خدمت امام سجاد ع عرض میکند و آنها هم تایيد میاز جمله امام سجاد ع سوال می

ام تنگ آمده است چرا که الزمه آن هالکت بسياري فدایت شوم! من به خاطر برخی از مطالبی که در این کتاب است سينه

 حضرت محمد ص اعم از مهاجرین و انصار و نيز تابعين است، غير از شما اهل بيت و شيعيانتان! از امت

قيسی ]= اسم قبيله او[، آیا این حدیث رسول اهلل ص به تو نرسيده است که فرمود: مَثَلِ امام سجاد ع فرمود: اي برادر عبد

ات یابد و کسی که آن را رها کند غرق شود؛ و مَثَلِ آنها مَثَلِ اهل بيت من مَثَلِ کشتی نوح است، کسی که در آن سوار شود نج

 شد( است؟شدند تا استغفارشان قبول میکنان از آن وارد می؛ نام دري که باید سجده58اسرائيل )بقره/باب حطه در بنی

 گفتم: بله.

 اند.فرمود: چند نفر این را برایت روایت کرده

                                                      
 شاقّة تكالیف عن آله و علیه اللّه صلّي اللّه رسول تسألوا ال المعني و ألشیاء صفة الشرطیّة الجملة( تَسُؤْكُمْ لَكُمْ  تُبْدَ  إِنْ أَشْیاءَ عَنْ  تَسْئَلُوا ال قال و) 

 حِجُّ النَّاسِ عَلَي لِلَّهِ وَ» نزل لما أنّه العامّة رواه ما نحو ذلك و عنها، السؤال علي تندموا و علیكم تشقّ و تغمّكم بها كلّفكم و علیكم بها حكم إن علیكم

 نعم قلت لو اللّه و نعم: أقول أن يؤمنك ما ويحك ال: فقال ثالثا أعاد حتّي السّالم علیه اللّه رسول عنه فأعرض عام؟ كلّ أ: مالك بن سراقة قال «الْبَیْتِ

 البقرة في إسرائیل لبني اتّفق ما نحو و.( 335 ص و 55 ص 2 ج المنثور الدر)«  تركتكم ما كوني فاتر لكفرتم تركتم لو و استطعتم ما وجبت لو و لوجبت

 الساّلم علیه لموسي وقع كما تنكروها ال و صحّتها وجه تعلمون ال الّتي األمور أسباب عن تسالوا ال كذا و أنفسهم علي ضیّقوا حتّي مرارا عنه سألوا حیث

 عمران بن موسي اللّه رحم» آله و علیه اللّه صلّي اللّه رسول قال العامّة طرق من و بینهما المفارقة ذلك استوجب حتّي مرارا السّالم علیه الخضر سأل حیث

 و أنسابكم من و اآلخرة في منازلكم من ذلك غیر عن تسألوا ال كذا و( 97 ص 3 ج كثیر ابن تفسیر) «كثیرة عجائب لرأي صبر لو و صبر لو أن لوددت

 سلوني»: فقال يعنیهم ال ممّا عنه يسألون ما كثرة من غضبان يوم ذات يخطب كان الساّلم علیه أنّه عباس ابن عن روي ما نحو ذلك و يعنیكم ال ممّا غیرهما

 أبوك قال أبي؟ من: أبیه لغیر يدعي و نسبه في يطعن كان و حذافة ابن اللّه عبد قال و النّار، في فقال أبي؟ أين: رجل فقال أجبت و إلّا ءشي عن أسأل ال

 علیه المؤمنین أمیر الوصیّین سیّد إلیه أشار قد و( 335 ص 2 ج المنثور الدر)«  اآلية فنزلت الرّاعي فالن أبوك: قال أبي؟ من: آخر قال و قیس، بن حذافة

 يدعها لم و أشیاء عن لكم سكت و تنتهكوها فال أشیاء عن نهاكم و تعتدوها فال جدودا لكم جدّ و تضیّعوها فال فرائض علیكم افترض اللّه إنّ» بقوله السّالم

 (105حكمت البالغه،نهج)«  تتكلّفوها فال نسیانا

 اعتقاده بمجرّد كلماته و آياته و أفعاله و اللّه صفات عن البحث في يخوضون الّذين المتكلّمین أكثر تكلّم النهي هذا في يندرج: أصحابنا بعض قال و

 إذ عظیم خطر في فهو الكالم بعلم المسمّاة الصنعة بهذه المعاد و المبدأ أسرار خواصّ يعرف أن أراد من فإنّ  الصنعة هذه في اشتهر من باتّباعه أو رأيه و

 . شديد خطر و كثیف حجاب في فهو بغیره تمسّك من و آخر ءشي رسله و كتبه أسرار و ملكوته عجائب إلي السبیل و اللّه معرفة طريق

 حديث في السّالم علیه اللّه عبد أبي عن يعقوب ابن يونس عن الحجّة إلي االضطرار باب في ءسیجي ما الفاضل هذا إلیه ذهب ما علي يدلّ : أقول

 هذا و ينساق ال هذا و ينساق هذا و ينقاد، ال هذا و ينقاد هذا يقولون الكالم ألصحاب ويل: تقول و الكالم عن تنهي سمعت إنّي فداك جعلت»: قال طويل

 و أولي القال و القیل في اندراجه لكن و «يريدون ما إلي ذهبوا و أقول ما تركوا إن لهم ويل قلت إنّما: السّالم علیه اللّه عبد أبو فقال نعقله ال هذا و نعقله

 .أنسب
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خواهد برخی از آن افراد را نام ببرد و وي تعدادي ان. ]حضرت در ادامه از وي میشناسگفتم بيش از صد نفر از حدیث

 برد؛ سپس[را با طول و تفصيل نام می

 یكجا را کردمی سنگينی اتسينه بر و آوردمی فشار تو بر که احادیث آن از آنچه تمام بتنهایی حدیث این آیا امام ع فرمود:

 زیاد خيلی اینكه با – نبودند کشتی در که کسانی همه هم نوح طوفان با که چرا! ]= د؟کننمی حل را مشكل و دهدنمی نظم

 [شدند هالك – بودند

 گير پيش در سكوت وگرنه کن قبولش گردید آشكار برایت امري اگر پس گير؛ پيش در الهی تقواي! عبدقيسی برادر اي

 .هستی زمين و آسمان بين فاصله از ترگسترده[ ايعرصه] در تو همانا که برگردان؛ خداوند به را آن علم و بمانی سالم تا

 561-560ص ،2ج الهاللی، قيس بن سليم کتاب

 ...2لِی فَقَالَ[ شَهْرٍ بِنَحْوِ مَوْتِهِ قَبْلَ] عَيَّاشٍ أَبِی بْنُ أَبَانُ دَعَانِی 1أُذَیْنَةَ  بْنُ عُمَرُ قَالَ

                                                      
 روايت چنین است:. سند كامل اين  1

 الْأُولَي جُمَادَي فِي[ الْجَامِعَیْنِ ] الجامعیین بِحِلَّةِ  بِدَارِهِ عَلَیْهِ قِرَاءَة  عَنْهُ اللَّهُ َرضِيَ حُمْدُونٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَمَا بْنُ اللَّهِ هِبَةُ الْبَقَاءِ أَبُو الْعَفِیفُ الرَّئِیسُ أَخْبَرَنِي

 أَمِیرِ  مَوْلَانَا بِمَشْهَدِ عَلَیْهِ قِرَاءَة  الْمُجَاوِرُ الْمِقْدَادِيُّ طَحَّالٍ بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الْعَالِمُ  الْأَمِینُ الشَّیْخُ حَدَّثَنِي قَالَ خَمْسِمِائَةٍ  وَ نَ سِتِّی وَ خَمْسٍ  سَنَةَ

 وَ  تِسْعِینَ  سَنَةَ رَجَبٍ فِي عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الطُّوسِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ  الْحَسَنُ عَلِيٍّ أَبُو الْمُفِیدُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا قَالَ خَمْسِمِائَةٍ وَ  عِشْرِينَ سَنَةَ  عَلَیْهِ  اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ 

 السِّبْطِ مَوْلَانَا بِمَشْهَدِ عَلَیْهِ يَقْرَأُ سَمِعْتُهُ  فِیمَا وَالِدِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَبِي الْمُفِیدِ  الشَّیْخِ عَنِ رَطْبَةَ بْنِ  اللَّهِ هِبَةِ بْنُ الْحَسَنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الْفَقِیهُ  الشَّیْخُ أَخْبَرَنِي وَ أَرْبَعِمِائَةٍ

 الشَّرِيفِ  عَنِ الكال بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الْمُقْرِي الشَّیْخُ  أَخْبَرَنِي وَ خَمْسِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ سَنَةَ الْمُحَرَّمِ فِي َعلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي الشَّهِیدِ

  جَعْفَرٍالطُّوسِيِّ أَبِي الشَّیْخِ عَنِ الْخَازِنِ شَهْرِيَارَ ابْنِ عَنِ الْعُرَيْضِيِّ الْحَسَنِ أَبِي الشَّرَفِ نِظَامِ الْجَلِیلِ

 عَنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ  وَ  سَبْعٍ سَنَةِ  شُهُورِ فِي[ الْجَامِعَیْنِ ] الجامعیین بِحِلَّةِ عَلَیْهِ قِرَاءَة  شَهْرَآشُوبَ بْنِ  عَلِيِّ بْنُ  مُحَمَّدُ اللَّهِ  عَبْدِ  أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ أَخْبَرَنِي وَ

  قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الطُّوسِيِّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي السَّعِیدِ الشَّیْخِ عَنِ شَهْرَآشُوبَ جَدِّهِ

 بْنِ  حَمَّادِ عَنْ الصَّیْرَفِيِّ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِمَاجِیلَوَيْهِ الْمُلَقَّبِ الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ وَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جِیدٍ أَبِي ابْنُ حَدَّثَنَا

  قَالَ الْهِلَالِيِ  قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ عَنْ عَیَّاشٍ أَبِي بْنِ أَبَانِ عَنْ عِیسَي

 قَالَ  اللَّهُ رَحِمَهُ التَّلَّعُكْبَرِيُّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَي بْنُ هَارُونُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الْغَضَائِرِيُّ اللَّهِ  عُبَیْدِ بْنُ  الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا وَ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّیْخُ قَالَ

 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ وَ يَزِيدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رِيُّالْحِمْیَ  جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا َقالَ سُهَیْلٍ بْنِ هَمَّامِ بْنُ عَلِيِّ أَبُو أَخْبَرَنَا

 الْهِلَالِيِ  قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ عَنْ عَیَّاشٍ أَبِي بْنِ أَبَانِ عَنْ أُذَيْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَي
 مَیِّتٌ  إِنَّكَ أَبَانُ يَا لِي فَقَالَ الْهِلَالِيَّ قَیْسٍ بْنَ ُسلَیْمَ اللَّیْلَةَ َرأَيْتُ إِنِّي بِكَ فَفَرِحْتُ الْغَدَاةَ رَأَيْتُكَ إِنِّي سَرِيعا  أَمُوتَ أَنْ  خَلِیقٌ أَنِّي رُؤْيَا الْبَارِحَةَ . رَأَيْتُ 2

 لَهُ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ شِیعَةِ  مِنْ رَجُلٍ عِنْدَ إِلَّا تَضَعْهَا لَا وَ كِتْمَانِهَا مِنْ ضَمِنْتَ بِمَا لِي فِ وَ تُضَیِّعْهَا لَا وَ وَدِيعَتِي فِي اللَّهَ  فَاتَّقِ هَذِهِ أَيَّامِكَ فِي

 إِلَیْنَا فَوَقَّعَ مِنْهُ َفهَرَبَ قَیْسٍ بْنِ سُلَیْمِ عَنْ سَأَلَ الْعِرَاقَ الْحَجَّاجُ قَدِمَ لَمَّا قَیْسٍ بْنَ سُلَیْمَ رُؤْيَايَ ذَكَرْتُ وَ بِرُؤْيَتِكَ فَرِحْتُ الْغَدَاةَ بِكَ  بَصُرْتُ فَلَمَّا حَسَبٌ وَ دِينٌ

 لِشُهْرَةِ  بُغْضا  أَشَدَّ لَا وَ  لِنَفْسِهِ خُمُول ا أَشَدَّ لَا وَ مِنْهُ  حُزْنا  أَطْوَلَ لَا وَ  اجْتِهَادا  أَشَدَّ لَا وَ  لِنَفْسِهِ إِجْلَال ا أَشَدَّ كَانَ رَجُل ا أَرَ فَلَمْ الدَّارِ فِي مَعَنَا فَنَزَلَ  مُتَوَارِيا  بِالنَّوْبَنْدَجَانِ

 أُمِّ  ابْنِ سَلَمَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ  عَنْ  كَثِیرَة  أَحَادِيثَ مِنْهُ  فَسَمِعْتُ  بَدْرٍ  أَهْلِ عَنْ  فَیُحَدِّثُنِي أَسْأَلُهُ كُنْتُ وَ الْقُرْآنَ قَرَأْتُ قَدْ وَ  سَنَة  عَشْرَةَ أَرْبَعَ ابْنُ  يَوْمَئِذٍ أَنَا وَ مِنْهُ نَفْسِهِ 

 اسْتَكْتَمَنِیهَا ثُمَّ عَازِبٍ بْنِ الْبَرَاءِ وَ عَمَّارٍ وَ الْمِقْدَادِ وَ  ذَرٍّ أَبِي وَ  ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ وَ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ عَنْ وَ جَبَلٍ بْنِ مُعَاذِ عَنْ وَ ص النَّبِيِّ زَوْجَةِ سَلَمَةَ

 سَمِعْتُهَا كُتُبا  عِنْدِي إِنَّ وَ أُحِبُّ مَا إِلَّا مِنْكَ أَرَ فَلَمْ جَاوَرْتُكَ قَدْ إِنِّي أَبَانُ يَا قَالَ وَ بِي خَلَا وَ فَدَعَانِي الْوَفَاةُ حَضَرَتْهُ أَنْ أَلْبَثْ  فَلَمْ يَمِینا  فِیهَا عَلَيَّ يَأْخُذْ لَمْ وَ

 عَنْ  الْبِرِّ وَ الصِّدْقِ وَ الْفِقْهِ وَ الْحَقِّ أَهْلِ مِنْ أَخَذْتُهَا حَقٌّ هِيَ وَ يُعَظِّمُونَهَا وَ يُنْكِرُونَهَا النَّاسَ لِأَنَّ لِلنَّاسِ تَظْهَرَ أَنْ أُحِبُّ لَا أَحَادِيثُ فِیهَا بِیَدِي كَتَبْتُهَا وَ الثِّقَاتِ عَنِ
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 مِنَ  ص و  مُحَمَّدٍ أُمَّةِ هَلَاكَ فِيهِ لِأَنَّ فِيهِ  مَا بِبَعْضِ صَدْرِي لَيَضِيقُ إِنَّهُ فِدَاكَ جُعِلْتُ ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ الْحَسَنِ لِأَبِی فَقُلْتُ

 مَثَلَ  إِنَّ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ بَلَغَكَ مَا أَ الْقَيْسِ عَبْدِ أَخَا یَا فَقَالَ شِيعَتِكُمْ وَ الْبَيْتِ أَهْلَ غَيْرَکُمْ التَّابِعِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرِینَ

 إِسْرَائِيلَ؟ بَنِی فِی حِطَّةٍ بَابِ کَمَثَلِ وَ غَرِقَ عَنْهَا تَخَلَّفَ مَنْ وَ نَجَا رَکِبَهَا مَنْ قَوْمِهِ فِی نُوحٍ سَفِينَةِ کَمَثَلِ أُمَّتِی فِی بَيْتِی أَهْلِ

 نَعَمْ  فَقُلْتُ

 1الْفُقَهَاءِ! ... مِنَ مِائَةٍ مِنْ أَکْثَرَ مِنْ سَمِعْتُهُ فَقُلْتُ حَدَّثَكَ مَنْ فَقَالَ

 تِلْكَ  مِنْ صَدْرِكَ فِی عَظُمَ وَ أَفْظَعَكَ  مَا جَمِيعَ یَنْتَظِمُ  وَحْدَهُ الْحَدِیثُ هَذَا لَيْسَ وَ أَ فَقَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ عَلَیَّ فَأَقْبَلَ

 بَيْنَ  مِمَّا أَوْسَعَ فِی فَإِنَّكَ اللَّهِ إِلَی عِلْمَهُ رُدَّ وَ تَسْلَمْ فَاسْكُتْ إِلَّا وَ فَاقْبَلْهُ  أَمْرٌ لَكَ وَضَحَ  فَإِنْ الْقَيْسِ عَبْدِ  أَخَا یَا اللَّهَ اتَّقِ الْأَحَادِیثِ

 2... الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ

 

گوید: من اینها را از برخی از کسانی که در کند و مینقل می« رجعت»عياش روایاتی درباره ( ابوالطفيل براي ابان بن ابی3

جنگ بدر حاضر بودند، و نيز از سمان و ابوذر و مقداد و اُبَیّ بن کعب شنيدم و بعدا همه آنچه شنيده بودم را بر اميرالمومنين 

فرمود: این علم خاصی است که مردم حق دارند آن را ندانند و علمش را به خدا برگردانند ]یعنی  در کوفه عرضه کردم. به من

                                                      
 الْآخَرَ عَنْهُ سَأَلْتُ  إِلَّا أَحَدِهِمْ  مِنْ  أَسْمَعُهُ حَدِيثٌ  مِنْهَا لَیْسَ وَ عَنْهُمْ اللَّهُ  رَضِيَ الْأَسْوَدِ بْنِ  الْمِقْدَادِ وَ  الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِي وَ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ وَ ص طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ

 بِهِ قَطَعْتُ وَ ذَلِكَ مِنْ فَتَأَثَّمْتُ أُحْرِقَهَا أَنْ مَرِضْتُ حِینَ  هَمَمْتُ إِنِّي وَ الْحَقِّ  أَهْلِ مِنْ  غَیْرِهِمْ مِنْ سَمِعْتُهَا بَعْدُ أَشْیَاءَ وَ[ عَلَیْهِ فَتَبِعْتُهُمْ] جَمِیعا  عَلَیْهِ اجْتَمَعُوا حَتَّي

 حَدَثٌ بِكَ حَدَثَ  إِنْ وَ بِنَفْسِكَ  كَثِقَتِكَ بِهِ تَثِقُ  مَنْ  إِلَّا مَوْتِي بَعْدَ  مِنْهَا ءٍبِشَيْ تُحَدِّثَ  لَا وَ حَیّا   دُمْتُ مَا أَحَدا  بِهَا تُخْبِرَ لَا أَنْ[ مِیثَاقَهُ  وَ] اللَّهِ عَهْدَ لِي جَعَلْتَ فَإِنْ

 سُلَیْمٌ يَلْبَثْ فَلَمْ عَلَيَّ كُلَّهَا قَرَأَهَا وَ إِلَيَّ فَدَفَعَهَا لَهُ ذَلِكَ فَضَمِنْتُ حَسَبٌ وَ دِينٌ لَهُ مِمَّنْ عَلَیْهِ اللَّهِ  صَلَوَاتُ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ شِیعَةِ مِنْ  بِهِ تَثِقُ مَنْ إِلَي تَدْفَعَهَا أَنْ

 عَلِيِّ غَیْرِ التَّابِعِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ ص مُحَمَّدٍ أُمَّةِ جَمِیعِ هَلَاكَ فِیهَا لِأَنَّ اسْتَصْعَبْتُهَا وَ أَعْظَمْتُهَا وَ بِهَا فَقَطَعْتُ بَعْدَهُ فِیهَا فَنَظَرْتُ اللَّهُ رَحِمَهُ هَلَكَ أَنْ

 الْحَجَّاجِ  مِنَ مُتَوَارٍ يَوْمَئِذٍ هُوَ وَ الْبَصْرِيَّ الْحَسَنِ أَبِي بْنَ الْحَسَنَ الْبَصْرَةَ قُدُومِيَ بَعْدَ لَقِیتُ مَنْ  أَوَّلُ فَكَانَ شِیعَتِهِ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ بَیْتِهِ أَهْلِ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ

 بِهِ  فَخَلَوْتُ الْجَمَلِ يَوْمَ مَعَهُ الْقِتَالِ وَ ع عَلِيٍّ نُصْرَةِ مِنْ فَاتَهُ مَا عَلَي مُتَلَهِّفٌ نَادِمٌ مُفَرِّطِیهِمْ مِنْ  وَ عَلَیْهِ  اللَّهِ صَلَوَاتُ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ شِیعَةِ  مِنْ  يَوْمَئِذٍ الْحَسَنُ وَ

 بْنِ عَلِيِّ شِیعَةِ مِنْ الثِّقَاتِ مِنَ سَمِعْتُهُ قَدْ حَقٌّ إِلَّا ءٌشَيْ أَحَادِيثِهِ فِي مَا قَالَ ثُمَّ بَكَيفَ عَلَیْهِ فَعَرَضْتُهَا الدَّيْلَِميِ عَتَّابٍ أَبِي بْنِ الْحَجَّاجِ خَلِیفَةَ أَبِي دَارِ شَرْقِيِ فِي

 رَسُولِ صَاحِبُ وَاثِلَةَ بْنُ عَامِرُ  الطُّفَیْلِ أَبُو عِنْدَهُ وَ ع الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِيِّ عَلَي فَدَخَلْتُ ذَلِكَ عَامِي مِنْ  فَحَجَجْتُ  أَبَانٌ قَالَ  غَیْرِهِمْ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ  صَلَوَاتُ طَالِبٍ أَبِي

 بْنِ عَلِيِّ عَلَي وَ الطُّفَیْلِ  أَبِي عَلَي وَ عَلَیْهِ فَعَرَضْتُهُ  ص النَّبِيِّ زَوْجَةِ  سَلَمَةَ أُمِّ ابْنِ سَلَمَةَ أَبِي بْنَ  عُمَرَ عِنْدَهُ  لَقِیتُ وَ ع عَلِيٍّ أَصْحَابِ خِیَارِ مِنْ كَانَ وَ ص اللَّهِ

 نَعْرِفُهُ  كُلُّهُ  نَاحَدِيثُ هَذَا اللَّهُ رَحِمَهُ سُلَیْمٌ صَدَقَ لِي ع فَقَالَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ عَلَیْهِ فَقَرَأَهُ عَامِرٌ وَ عُمَرُ عَلَیْهِ يَغْدُو وَ اللَّیْلِ إِلَي يَوْمٍ ُكلَّ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ أَجْمَعَ ذَلِكَ ع الْحُسَیْنِ

 الْمِقْدَادِ  مِنَ وَ ذَرٍّ أَبِي مِنْ وَ سَلْمَانَ مِنْ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ عَلِيٍّ مِنْ  سَمِعْنَاهُ قَدْ وَ إِلَّا حَدِيثٌ فِیهِ مَا سَلََمةَ أَبِي بْنُ  عُمَرُ وَ أَبُوالطُّفَیْلِ قَالَ وَ

 ص اللَّهِ  رَسُولِ عَنْ يَرْوِيهِ  وَ نِدَاء  بِهِ يُنَادِي الْكَعْبَةِ بَابِ بِحَلْقَةِ آخِذٌ  هُوَ وَ ذَرٍّ أَبِي مِنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ  ذَكَرَ وَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ حَنَشِ  مِنْ  سَمِعْتُهُ  فَقُلْتُ مِمَّنْ فَقَالَ.  1

 عَلَیْهِ  اللَّهِ صَلَوَاتُ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مِنْ وَ الْكِنْدِيِّ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ مِنَ وَ ذَرٍّ أَبِي مِنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ -الْبَصْرِيِّ الْحَسَنِ أَبِي بْنِ الْحَسَنِ مِنَ وَ فَقُلْتُ مِمَّنْ وَ فَقَالَ

 سَمِعُوا أَنَّهُمْ أَخْبَرُوا [حَاجِّینَ] هَؤُلَاءِ كُلُّ يلَیْلَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ مِنْ وَ الْجَنْبِيِّ َظبْیَانَ َأبِي مِنْ وَ قَیْسٍ بْنِ عَلْقَمَةَ وَ الْمُسَیَّبِ بْنِ سَعِیدِ مِنْ وَ فَقُلْتُ مِمَّنْ  وَ فَقَالَ

 بْنُ  عُمَرُ أَقْبَلَ ثُمَّ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مِنْ سَمِعْنَاهُ وَ ذَرٍّ أَبِي مِنْ سَمِعْنَا اللَّهِ وَ نَحْنُ وَ سَلَمَةَ أَبِي بْنُ عُمَرُ وَ الطُّفَیْلِ أَبُو قَالَ وَ -ذَرٍّ أَبِي مِنْ

 قَلْبِي وَعَاهُ وَ أُذُنَايَ سَمِعَتْهُ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتُهُ كُلِّهِمْ هَؤُلَاءِ مِنْ خَیْرٌ هُوَ مِمَّنْ سَمِعْتُهُ لَقَدْ  اللَّهِ وَ فَقَالَ سَلَمَةَ أَبِي

 آيد.مي 4. بقیه اين روايت در حديث أَجَابَنِي بِمَا فَأَجَابَنِي جَهْلُهُ يَسَعُنِي لَا عَمَّا وَ جَهْلُهُ يَسَعُنِي عَمَّا سَأَلْتُهُ ذَلِكَ فَعِنْدَ أَبَانٌ قَالَ.  2
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داند[. سپس همه احادیثی که شنيده بودم را تصدیق کرد و آیات متعددي در تایيد آن حقيقت آن را نفهمند و بگویند خدا می

 ه االن یقينم به رجعت، کمتر از یقينم به قيامت نيست؛قرائت کرد و تفسير کاملی از آنها برایم بيان فرمود تا حدي ک

گوید: امير کند و در پایانش می]سپس ابوالطفيل برخی از سواالتی که از اميرالمومنين ع پرسيده را براي ابان بازگو می

 المومنين ع فرمود:[

جنگم و به اطاعت اینها با دشمنانم میاباطفيل! به خدا سوگند اگر بر عامه شيعيانم وارد شوم، همان افرادي که با کمك 

دانند؛ و آنگاه از برخی از آن کنند را روا میخوانند و جهاد با کسانی که با من مخالفت میمن اقرار دارند و مرا اميرالمومنين می

دور و بر من  دانم به آنها خبر دهم قطعا ازحقایقی که در کتابی که جبرئيل بر حضرت محمد ص نازل کرد و من آنها را می

 جویان؛ تو و کسانی شبيه تو از شيعيان!شوند تا اینكه من بمانم و گروه اندکی از حقپراکنده می

قدم با تو شویم یا ثابتنگران شدم و گفتم: یا اميرالمومنين! من و کسانی شبيه من از شيعيان، از دور و بر تو پراکنده می

 مانيم؟می

 مانيد. سپس به من رو کرد و فرمود:میقدم فرمود: نه، بلكه شما ثابت

اي مقرب، یا پيامبري شناسد و بدان اقرار نمی کند جز سه کس: فرشتههمانا امر ما دشوار و پر از صعوبت است، آن را نمی

 مُرسَل و یا مومن نجيبی که خداوند دلش را به ایمان امتحان کرده است.

دم به گمراهی و جهالت برگشتند مگر کسی که خدا او را با ما اهل بيت اباطفيل! همانا رسول اهلل ص از دنيا رفت و مر

 حفظ فرمود.

 564-562ص ،2ج الهاللی، قيس بن سليم کتاب 

 ... عَيَّاشٍ أَبِی بْنِ  أَبَانِ عَنْ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ

 الْمِقْدَادِ  وَ ذَرٍّ أَبِی وَ سَلْمَانَ  عَنْ وَ بَدْرٍ  أَهْلِ مِنْ  أُنَاسٍ عَنْ  الرَّجْعَةِ فِی فَحَدَّثَنِی مَنْزِلِهِ فِی ذَلِكَ بَعْدَ الطُّفَيْلِ أَبَا لَقِيتُ ثُمَّ أَبَانٌ قَالَ

 خَاصٌّ  عِلْمٌ هَذَا لِی فَقَالَ بِالْكُوفَةِ ع َطالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَلَی مِنْهُمْ سَِمعْتُهُ الَّذِي ذَلِكَ فَعَرَضْتُ الطُّفَيْلِ أَبُو قَالَ وَ کَعْبٍ بْنِ أُبَیِّ وَ

 شَافِياً  تَفْسِيراً فَسَّرَهُ وَ  کَثِيراً قُرْآناً بِذَلِكَ عَلَیَّ قَرَأَ وَ فِيهَا حَدَّثُونِی مَا بِكُلِّ صَدَّقَنِی ثُمَّ تَعَالَی اللَّهِ إِلَی عِلْمِهِ رَدُّ وَ جَهْلُهُ الْأُمَّةَ  یَسَعُ

 1بِالرَّجْعَةِ ... مِنِّی یَقِيناً بِأَشَدَّ الْقِيَامَةِ  بِيَوْمِ أَنَا مَا صِرْتُ حَتَّی

 اسْتَحَلُّوا وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ سَمَّوْنِی وَ  بِطَاعَتِی أَقَرُّوا الَّذِینَ أُقَاتِلُ بِهِمْ  الَّذِینَ شِيعَتِیَ عَامَّةِ عَلَی دَخَلْتُ  لَوْ اللَّهِ وَ الطُّفَيْلِ أَبَا یَا

 سَمِعْتُ  مَا بِبَعْضِ وَ] ص مُحَمَّدٍ عَلَی جَبْرَئِيلُ بِهِ نَزَلَ الَّذِي الْكِتَابِ فِی الْحَقِّ مِنَ أَعْلَمُ مَا بِبَعْضِ شَهْراً فَحَدَّثْتُهُمْ  خَالَفَنِی مَنْ جِهَادَ

                                                      
 أَنَا قَالَ عَنْهُ الذَّائِدُ فَمَنِ قُلْتُ الدُّنْیَا فِي بَلْ فَقَالَ الْآخِرَةِ فِي أَمْ هُوَ الدُّنْیَا فِي أَ ص اللَّهِ  رَسُولِ حَوْضِ عَنْ أَخْبِرْنِي الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ يَا قُلْتُ مِمَّا كَانَ وَ.  1

 النَّاسَ  أَنَّ تُكَلِّمُهُمْ الْأَرْضِ مِنَ  دَابَّة   لَهُمْ أَخْرَجْنا عَلَیْهِمْ الْقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ -يتَعَالَ اللَّهِ  قَوْلُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ  يَا تُقُلْ أَعْدَائِي عَنْهُ لْیَصْرِفَنَّ  وَ أَوْلِیَائِي فَلْیَرِدَنَّهُ هَذِهِ بِیَدِي

 النِّسَاءَ  تَنْكِحُ وَ الْأَسْوَاقِ فِي تَمْشِي وَ الطَّعَامَ تَأْكُلُ دَابَّةٌ  هِيَ قَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ بِهِ أَخْبِرْنِي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا فَقُلْتُ هَذَا عَنْ الْهُ  الطُّفَیْلِ أَبَا يَا قَالَ  الدَّابَّةُ مَا الْآيَةَ

 قَرْنِهَا ذُو وَ رَئِیسُهَا وَ فَارُوقُهَا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ صِدِّيقُ قَالَ هُوَ مَنْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا قُلْتُ  الْأَرْضُ تَسْكُنُ إِلَیْهِ الَّذِي الْأَرْضِ زِرُّ هُوَ قَالَ هُوَ مَنْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا فَقُلْتُ

 النَّاسُ  وَ أَنَا بِهِ صَدَّقَ الَّذِي وَ بِالصِّدْقِ جاءَ الَّذِي وَ الْكِتابِ ِعلْمُ عِنْدَهُ الَّذِي وَ مِنْهُ  شاِهدٌ يَتْلُوهُ وَ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّذِي قَالَ هُوَ مَنْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا قُلْتُ

 لَكَ  سَمَّیْتُهُ قَدْ  قَالَ لِي فَسَمِّهِ الْمُؤْمِنِینَ  َأمِیرَ يَا قُلْتُ غَیْرُهُ  وَ غَیْرِي كَافِرُونَ كُلُّهُمْ
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 أَنَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا قُلْتُ وَ فَفَزِعْتُ شِيعَتِی مِنْ أَشْبَاهِكَ وَ أَنْتَ قَلِيلَةٍ َحقٍّ عِصَابَةِ فِی أَبْقَی حَتَّی عَنِّی لَتَفَرَقُّوا[  ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ

 ثَلَاثَةٌ إِلَّا بِهِ یُقِرُّ لَا وَ یَعْرِفُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ فَقَالَ عَلَیَّ أَقْبَلَ ثُمَّ تَثْبُتُونَ بَلْ لَا قَالَ مَعَكَ نَثْبُتُ أَوْ عَنْكَ نَتَفَرَّقُ  أَشْبَاهِی وَ

 ضُلَّالًا النَّاسُ فَارْتَدَّ قُبِضَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ  یَا لِلْإِیمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ نَجِيبٌ مُؤْمِنٌ عَبْدٌ أَوْ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ  مَلَكٌ

 1.الْبَيْت أَهْلَ بِنَا اللَّهُ عَصَمَهُ مَنْ إِلَّا جُهَّالًا وَ

 تدبر

 «ذِکراً مِْنهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّی ءٍشَیْ عَنْ تَسْئَلْنی فَال اتَّبَعْتَنی فَإِنِ قالَ»

 اگر پس بعد از اینكه حضرت موسی ع بر همراهی با خضر اصرار ورزید و قول داد که با او مخالفت نكند، خضر گفت

 سوال نكن تا هروقت زمانش شد خودم از آن یاد کنم و برایت توضيح دهم. من از در مورد هيچ چيز افتادي راه به المدنب

 چرا چنين شرطی گذاشت؟

الف. بسياري از اوقات موقعيت یك کار به نحوي است که قبل یا حين آن، امكان یا موقعيت یا فرصت مناسبی براي 

 توضيح دادن نيست. 

ها با یك توضيح ساده براي اغلب افراد قابل هایی دارد که درك همه آن پيچيدگیاز اوقات، مطلبی پيچيدگیب. بسياري 

 هضم نيست، که نمونه بارز چنين مطلبی در داستان موسی ع و خضر حكایت کُشتنِ آن بچه است.

ه باشد؛ و مادامی که چنان ج. بسياري از اوقات، درك یك مطلب نيازمند آن است که ظرفيت درك آن قبال ایجاد شد

( 3و  2گيرد. )احادیثشود ویا گاه سریعا مورد انكار قرار میظرفيتی ایجاد نشده، اگر حقيقت بيان شود یا اصال فهميده نمی

آموزي در حد توان این را یافت. مثال در ریاضيات، به دانشاین مطلب فقط درباره معارف الهی نيست، بلكه در همه علوم می

توان مطالبی درباره مشتق و انتگرال را آموزش داد؛ ویا کسی که تازه با مفهوم توان آشنا شده باشد، ات دوم ابتدایی، نمیاطالع

 کند.تواند توان منفی اعشاري را بفهمد و امكان وجود یك توان منفی اعشاري براي یك عدد را انكار مینمی

سی ع نشان دهد که او به همه چيز علم ندارد و تحمل آن اموري را خواست به مود. شاید اساسا در این ماجرا خدا می

اش این است که حضرت موسی ع ابتدا با خود واقعه، بدون اینكه علم به چرایی آن نيز ندارد که بدانها علم ندارد. پس الزمه

 واقعه داشته باشد، مواجه شود.

                                                      
 دهند قابل توجه است:اي طوالني براي مفضل همین هشدار را به وي ميه. اين روايت هم كه امام صادق ع در پايان بحث 1

 183ص المفضل، توحید

 ... الصَّادِق عن عُمَر بْنُ الْمُفَضَّلُ حَدَّثَنِي قَالَ سِنَانٍ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَي

 وَ بَیْنَهُمَا اللَّهُ  خَلَقَ  مَا وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتِ عِلْمِ مِنْ إِلَیْكَ فَسَأُلْقِي طُمَأْنِینَتَكَ وَ  عَقْلَكَ وَ ذِهْنَكَ  إِلَیْكَ اجْمَعْ وَ  قَلْبَكَ فَرِّغْ مُفَضَّلُ يَا فَقَالَ 

 السُّفْلَي السَّابِعَةِ الْأَرْضِ إِلَي الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ الْخَلْقِ سَائِرِ  وَ الْمُنْتَهَي سِدْرَةِ إِلَي مَرَاتِبِهِمْ وَ مَقَامَاتِهِمْ وَ صُفُوفِهِمْ وَ الْمَلَائِكَةِ أَصْنَافِ وَ خَلْقِهِ  عَجَائِبِ مِنْ فِیهِمَا

 الْمَاءِ  مَوْضِعُ الْمُؤْمِنِینَ  قُلُوبِ مِنْ مَوْضِعُكَ وَ فِیعِالرَّ بِالْمَكَانِ مِنَّا فَأَنْتَ مَكْلُوءا  مُصَاحِبا  شِئْتَ إِذَا انْصَرِفْ أَجْزَاءٍ مِنْ جُزْءا  وَعَیْتَهُ مَا يَكُونَ حَتَّي الثَّرَي تَحْتَ مَا وَ

 بِمِثْلِه أَحَدٌ يَنْصَرِفْ لَمْ بِمَا مَوْلَايَ عِنْدِ مِنْ فَانْصَرَفْتُ الْمُفَضَّلُ قَالَ ذِكْرا  مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّي وَعَدْتُكَ  عَمَّا تَسْأَلَنَّ لَا وَ الصَّدَي مِنَ
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اش گيریم و فلسفهما را نشان دهد که دائما در ابتالئات قرار میخواهد در این داستان، داستان زندگی عموم ه. شاید خدا می

 را نمی دانيم و باید تحمل کنيم.

 ای درباره ماهیت ایمان و اقتضائات آننکته

ایمان آوردن یك عمل ارادي است؛ و از این جهت با شناختن متفاوت است. در شناخت، وقتی مقدمات به همدیگر 

تواند نشناسد. )مثال کسی که جمع و تفریق بلد است، با بفهمد، دیگر جاي اراده نيست و نمیضميمه شود و کسی مقدمات را 

تواند پی نبرد!( شاید اگر قرار باشد هيچ جاي سوالی نماند ایمان برد و نمیاست پی می 4بالفاصله به اینكه نتيجه  2+2دیدن 

 شود!آوردن و نياوردن، لغو 

 و. ...

 

 حَتَّی ءٍشَیْ عَنْ تَسْئَلْنی فَال اتَّبَعْتَنی فَإِنِ ؛ ... قالَخُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ ما یعَل تَصْبِرُ کَيْفَ وَصَبْراً؛  مَعِیَ  تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ( »2

 «ذِکراً مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ

افزایيم که در پاسخ اکنون میدر جلسه قبل اشاره شد که در تقاضاي موسی ع از خضر، ادب شاگردي در اوج خود است. 

 (:3441ص ،13ج زند )الميزان،خضر به موسی ع نيز ادب در اوج خود موج می

الف. از ابتدا صریحا جواب رد نداد؛ بلكه به عدم توانایی وي بر این صبر اشاره کرد؛ ]و این را هم بالفاصله توجيه کرد 

 نداري، طبيعی است که صبر نداشته باشی[. که نه اینكه تو آدم ناتوانی هستی، بلكه جایی که علم

ب. مستقيما او را از سوال کردن نهی نكرد، بلكه سوال نكردن وي را وابسته کرد به پيروي، یعنی این گونه نيست که من 

ال که خودت بدان ابراز تمایل نمودي، این است که سو بخواهم به تو امر و نهی کنم، بلكه الزمه این کار تو )پروي از من(

 نكنی.

 ج. ...

 

 «ذِکراً مِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّی ءٍشَیْ عَنْ تَسْئَلْنی فَال( »3

سوال نكن تا اینكه خودم برایت مطلبی »اما چنين نگفت؛ بلكه گفت « از من سوالی نپرس»توانست صرفا بگوید خضر می

 «.بگویم

 خواست:با این تعبير می

 (2باشد )تدبر الف. وي هم ادب معلمی را رعایت کرده

 خواهم هيچوقت رمز آنها را بفهمی.ب. نشان دهد که اینكه تو را از سوال نهی کردم، نه براي این است که نمی

                                                      
 بل باالتباع يأمره لم اهلل شاء إن بالصبر يموس وعده لما ثم الصبر يعل استطاعته بنفي إلیه أشار بل أوال بالرد يصرح لم إذ معه الخضر تأدب قد و.  1

 فَال اتَّبَعْتَنِي فَإِنِ»: فقال اتباعه يعل علقه بل المحضة المولوية صورة في مطلقا نهیا السؤال عن ينهه لم ثم: «اتَّبَعْتَنِي فَإِنِ»: فقال يريد ما بین و بینه يخل

 االتباع يقتضیه أمر هو بل بالنهي علیه يقترح ال أنه يفید يحت «تَسْئَلْنِي
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 (203ص ،7ج نور، )تفسير. «است ممنوع سؤال، در شتابزدگی و دارد زمان کردن، سؤال»یعنی، 

برایت خواهم گفت تا موسی ع پی ببرد که وقتی  دهد که خودم بعدا فلسفه کارهایم راج. به موسی ع وعده ضمنی می

 تواند مقداري صبر کند تا بعدا به او بگویند.شود و عمال نمیتحمل میداند چقدر کمچيزي را نمی

 

 ( حکایت4

گفت: شخصی سراغش آمد و عباس در مقابل چاه زمزم نشسته بود و براي مردم حدیث میروایت شده است یكبار ابن

 ت: من از اهالی شام هستم.سالم داد و گف

 خواهی؟عباس گفت: یعنی از یاران هر ستمگري، مگر اینكه خدا شما را حفظ کرده باشد! چه میابن

طالب ع آنها را کُشت با اینكه آنها اهل شهادتين بودند و کافر و ام از تو بپرسم درباره کسانی که علی بن ابیگفت: آمده

 سایر واجبات نشده بودند! منكر نماز و روزه و حج و زکات و

شود رها شود بپرس و چيزي را که به تو مربوط نمیعباس گفت: مادرت به عزایت بنشيند! از آنچه به تو مربوط میابن

 کن!

طالب و کارهایش برایم ام که درباره علی بن ابیام. آمدهگفت: من از ]شهر[ حمص تا اینجا فقط براي حج و عمره نيامده

 توضيح دهی.

گفت: واي بر تو! همانا علم عالِم دشوار و پرصعوبت است، دلهاي زنگارآلود آن را تحمل نكند و بدان نزدیك نشود. به 

طالب در این امت همچون مَثَلِ حضرت موسی ع و آن عالم بود و مطلب از این قرار است که گویم که مَثَلِ علی بن ابیتو می

 برگزیدم، مردم سایر بر گفتنم سخن به و و هارسالت[ اداء] به را تو من ،یموس يا»خداوند تبارك و تعالی در کتابش فرمود 

 یتفصيل يچيز هر يبرا و ،يپند يمورد هر در او يبرا[ تورات] الواح در و؛ باش سپاسگزاران از و برگير دادم تو به آنچه پس

است، همان طور که شما گمان  شده ثبت برایش چيزهایی همه که کردمی گمان چنينع  موسی و( 145-144/اعراف) «نگاشتيم

کنيد همه چيز نزد علمایتان ثبت شده است؛ چون موسی ع به ساحل دریا رسيد با آن عالِم دیدار کرد و موسی ع با او سخن می

كار طالب حسادت کردید و فضيلت وي را انگفت تا به علم دست یابد و با او حسادت نكرد آن طور که شما با علی بن ابی

( آن 66)کهف/« اي، کمالی بياموزي؟!شده موسی ع به او گفت: آیا تو را پيروي کنم به این که مرا از آنچه آموخته»نمودید. 

 با همراهی در هرگز تو حقيقتاً» عالم دانست که موسی توان همراهی با وي را ندارد و بر علم او صبر نخواهد کرد، پس گفت

 (68-67)کهف/« نداري؟ احاطه بدان علمی لحاظ به که آنچه بر شكيبایی ورزي چگونه و؛ نداري شكيبایی توان من

 (69)کهف/« نكنم نافرمانی امري در را تو و یافت خواهی شكيبا خدا، خواست به مرا،»موسی ع گفت: 

تا اینكه پس اگر از من پيروي کردي، از چيزي سوال نكن »تواند صبر کندپس گفت: آن عالم می دانست که موسی نمی

 « ]خودم[ درباره آن سخنی برایت بگویم

پس سوار کشتی شدند و عالم آن را سوراخ کرد و در این کار رضایت خدا بود اما موسی ع عصبانی شد؛ سپس آن نوجوان 

اش يرا دیدند و او را کُشت و در این کُشتن رضایت خدا بود اما موسی ع عصبانی شد؛ و دیوار را بازسازي کرد و این بزساز
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در راستاي رضایت خدا بود و موسی عصبانی شد؛ همين گونه است حال علی بن ابی طالب؛ هيچكس از آنان را که کُشت، 

 نكشت مگر اینكه در آن رضایت خدا بود و عصبانی شدن جاهالن از مردم...

 امت...[ کند به تعریف از فضایل اميرالمومنين ع و برتري او بر تمامی اینعباس شروع می]سپس ابن

 64، ص1علل الشرائع، ج

سَنِ الصَّفَّارُ عَنْ َأحْمَدَ بِْن مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ َأحْمَدَ بِْن الْوَلِيدِ رَضَِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ

يْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: کَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ جَالِساً عَلَی عِيسَی عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَ

إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ أَعْوَانُ کُلِّ  للَّهِشَفِيرِ زَمْزَمَ یُحَدِّثُ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَدِیثِهِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ یَا عَبْدَ ا

سْأَلُكَ عَمَّنْ قَتَلَهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ مِنْ أَهِْل ظَالِمٍ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ مِنْكُمْ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِنِّی جِئْتُكَ أَ

عَبْدُ اللَّهِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سَلْ عَمَّا یَعْنِيكَ وَ دَعْ مَا لَهَ إِلَّا اللَّهُ لَمْ یَكْفُرُوا بِصَلَاةٍ وَ لَا بِحَجٍّ وَ لَا بِصَوْمِ شَهْرِ رََمضَانَ وَ لَا بِزَکَاةٍ فَقَالَ لَهُ لَا إِ

 لِلْحَجِّ وَ لَا لِلْعُمْرَةِ وَ لَكِنِّی أَتَيْتُكَ لِتَشْرَحَ لِی أَمْرَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ فِعَالَهُ لَا یَعْنِيكَ فَقَالَ مَا جِئْتُكَ أَضْرِبُ إِلَيْكَ مِنْ حِمْصَ

 أَِبی طَالٍِب کَانَ مَثَلُهُ فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ  عَلِیَّ بْنَفَقَالَ لَهُ وَیْلَكَ إِنَّ عِلْمَ الْعَالِمِ صَعْبٌ لَا تَحْتَمِلُهُ وَ لَا تَقْرَبُهُ اْلقُلُوبُ الصَّدِئَةُ أُخْبِرُكَ أَنَّ

إِنِّی اصْطَفَيْتُكَ عَلَی النَّاسِ بِرِساالتِی وَ بِكَالمِی  یا مُوسی»کَمَثَلِ مُوسَی وَ الْعَالِمِ ع وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَالَ فِی کِتَابِهِ 

فَكَانَ مُوسَی یَرَي أَنَّ جَمِيَع  «ءٍءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَیْوَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْ ؛الشَّاکرینَفَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ کُنْ مِنَ 

فَلَمَّا انْتَهَی مُوسَی ع إِلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَلَقِیَ الْعَاِلمَ فَاسْتَنْطَقَ  الْأَشْيَاءِ قَدْ أُثْبِتَتْ لَهُ کَمَا تَرَوَْن أَنْتُمْ أَنَّ عُلَمَاءَکُمْ قَدْ أَثْبَتُوا جَِميعَ الْأَشْيَاءِ

 أَنْ  الَ لَهُ مُوسَی ع هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلیبِمُوسَی لِيَصِلَ عِلْمَهُ وَ لَمْ یَحْسُدْهُ کَمَا حَسَدْتُمْ أَنْتُمْ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَ أَنْكرتُمْ فَضْلَهُ فَقَ

فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِیَ صَبْراً وَ کَيْفَ  تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً فَعَلِمَ الْعَالِمُ أَنَّ مُوسَی لَا یُطِيقُ بِصُحْبَتِهِ وَ لَا یَصْبِرُ عَلَی عِلْمِهِ

تَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ ال أَعْصِی لَكَ أَمْراً فَعَلِمَ الْعَالِمُ أَنَّ مُوسَی لَا یَصْبِرُ عَلَی ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً فَقَالَ لَهُ مُوسَی سَ تَصْبِرُ عَلی

قَهَا الْعَالِمُ وَ کَانَ خَرْقُهَا لِلَّهِ عَزَّ ءٍ حَتَّی أُحْدِثَ َلكَ مِنْهُ ذِکراً قَالَ فَرَکِبَا فِی السَّفِينَةِ فَخَرَعِلْمِهِ فَقَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی فَال تَسْئَلْنِی عَنْ شَیْ

 اْلجِدَارَ فَكَانَ ذَلِكَ مُوسَی وَ لَقَِی الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ فَكَانَ قَتْلُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًی َو سَخِطَ ذَلِكَ مُوسَی وَ أَقَامَ وَ جَلَّ رِضًی َو سَخِطَ

لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ رِضًی وَ سَخِطَ مُوسَی کَذَلِكَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَمْ یَقْتُلْ إِلَّا مَنْ کَانَ قَتْلُهُ لِلَّهِ رِضًی وَ  إِقَامَتُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 1...مِنَ النَّاسِ سَخَطاً

                                                      
 ِإْطعَامَ أَصَابُوا إِذَا فَكَانُوا َعشَرَة  عَشَرَة  يَدْعُو كَانَ وَ الْحَیْسَ وَلِیمَتُهُ كَانَتْ وَ فَأَوَْلمَ جَحْشٍ بِنْتَ زَيْنَبَ تَزَوَّجَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ أُخْبِرَكَ يحَتَّ اجْلِسْ.  1

 كَانَ  وَ بِعُرْسٍ عَهْدٍ ثُحَدِي لِأَنَّهُ الْمَنْزِلُ لَهُ فَیَخْلُوَ عَنْهُ يُخَفِّفُوا َأنْ يَشْتَهِي ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ وَجْهِهِ يإِلَ النَّظَرَ اسْتَغْنَمُوا وَ حَدِيثِهِ  يإِلَ اسْتَأْنَسُوا ص اللَّهِ رَسُولِ

 يإِل لَكُمْ يُؤْذَنَ أَنْ إِلَّا النَّبِيِّ بُیُوتَ تَدْخُلُوا ال آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ أَدَبا  قُرْآنا  فِیهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ لَهُ الْمُؤْمِنِینَ يأَذَ يَكْرَهُ

 مِنَ  يَسْتَحْیِي ال اللَّهُ  وَ مِنْكُمْ  فَیَسْتَحْیِي النَّبِيَّ  يُؤْذِي كانَ ذلِكُمْ إِنَّ لِحَدِيثٍ مُسْتَأْنِسِینَ ال وَ فَانْتَشِرُوا طَعِمْتُمْ فَإِذا فَادْخُلُوا دُعِیتُمْ إِذا لكِنْ وَ  إِناهُ ناظِرِينَ غَیْرَ طَعامٍ

 جَحْشٍ بِنْتِ زَيْنَبَ عِنْدَ لَیَالِیهِنَّ وَ أَيَّامٍ سَبْعَةَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَلَبِثَ قَالَ يَخْرُجُوا أَنْ يَلْبَثُوا لَمْ ص نَبِیِّهِمْ طَعَامَ أَصَابُوا إِذَا النَّاسُ كَانَ الْآيَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ فَلَمَّا الْحَقِّ

 لَهُ  خَفِیفا   دَقّا  فَدَقَّهُ  الْبَابِ يإِلَ ع عَلِيٌّ يانْتَهَ النَّهَارُ يتَعَالَ فَلَمَّا قَالَ ص اللَّهِ  رَسُولِ مِنْ يَوْمِهَا صَبِیحَةُ  وَ  لَیْلَتُهَا كَانَ وَ أُمَیَّةَ  أَبِي ابْنَةِ سَلَمَةَ  أُمِّ بَیْتِ يإِلَ تَحَوَّلَ ثُمَّ

 لَهُ فَأَفْتَحَ لَهُ َأقُومَ أَنْ خَطَرِهِ مِنْ يَبْلُغُ الَّذِي هَذَا مَنْ اللَّهِ رَسُولَ يَا فَقَالَتْ الْبَابَ لَهُ فَافْتَحِي قُومِي َسلَمَةَ أُمَّ يَا قَالَفَ سَلَمَةَ أُمُّ أَنْكَرَتْهُ وَ دَقَّهُ ص اللَّهِ رَسُولُ عَرَفَ

 أَسْتَقْبِلَهُ  أَنْ خَطَرِهِ مِنْ بَلَغَ الَّذِي هَذَا فَمَنْ حِجابٍ  وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعا   سَأَلْتُمُوهُنَّ إِذا وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ  قَوْلِ مِنْ نَزَلَ قَدْ مَا بِالْأَمْسِ  فِینَا نَزَلَ قَدْ وَ الْبَابَ

 لَا وَ بِالْخَرِقِ لَیْسَ  رَجُل ا بِالْبَابِ فَإِنَّ الْبَابَ لَهُ  فَافْتَحِي قُومِي اللَّهَ  أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ  يُطِعِ مَنْ الْمُغْضَبِ كَهَیْئَةِ ص اللَّهِ  رَسُولُ لَهَا فَقَالَ  قَالَ  مَعَاصِمِي وَ بِمَحَاسِنِي
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 الشرایع، در متون زیر هم آمده است:این روایت عالوه بر علل

 207-203، ص1، ج(363ع )ابن حيون، ممة األطهار شرح األخبار فی فضائل األئ

 564ص  (،664طاووس، م، )ابنالتحصين ألسرار ما زاد من کتاب اليقين

 319-318، ص(7)یوسف بن حاتم شامی، قرن الدر النظيم فی مناقب األئمة اللهاميم

 3711-368و ص 334-133ص طاووس(،)ابناليقين باختصاص موالنا علی عليه السالم بإمرة المؤمنين، 

 

 

إِمْراً  شَيْئاً  جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَقْتَها أَ قالَ خَرَقَها السَّفينَةِ فِی رَکِبا إِذا یحَتَّ فَانْطَلَقا 71( آيه18( سوره كهف )652

25/10/1396 

 ترجمه

کرد. گفت آیا سوراخش کردي تا ساکنانش سوار شدند، آن را سوراخ  پس ]آن دو[ به راه افتادند. تا وقتی که به آن کشتی

 را غرق کنی؟! حقاً چيز عجيبی ]به جا[ آوردي!

 نکات ادبی

 « لِتُغ رِقَ»

دهی نهایتش چنين خواهد شد؛ و چون چنين اند؛ یعنی این کار را انجام میرا الم غایت دانسته« لتغرق»الم در ابتداي 

توان آن را الم علت هم دانست، یعنی علت و اند می. البته برخی گفتهشوددهد پس کار وي مواخذه مینهایتی حتما رخ می

 (3443ص ،13ج ؛ الميزان،2072ص ،7ج المحيط، انگيزه کار تو این است که آنان غرق شوند. )البحر

                                                      
 بِالْبَابِ  مَنْ تَدْرِي لَا هِيَ وَ سَلَمَةَ أُمُّ فَقَامَتْ الْوَطْءُ عَنْهُ  ييَتَوَارَ يحَتَّ الْبَابِ بِفَاتِحِ لَیْسَ وَ رَسُولُهُ  وَ اللَّهُ يُحِبُّهُ  وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يُحِبُّ أَمْرِهِ فِي بِالْعَجُولِ  لَا وَ بِالنَّزِقِ

 فَأَمْسَكَ  قَالَ الْبَابَ  لَهُ فَتَحَتْفَ رَسُولُهُ  وَ اللَّهُ يُحِبُّهُ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ  يُحِبُّ  لِرَجُلٍ بَخْ بَخْ تَقُولُ هِيَ  وَ الْبَابِ نَحْوَ فَمَشَتْ الْمَدْحَ  وَ النَّعْتَ  حَفِظَتِ قَدْ أَنَّهَا غَیْرَ 

 سَلَمَةَ  أُمَّ يَا اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ يعَلَ فَسَلَّمَ دَخَلَ وَ الْبَابَ فَفَتَحَ خِدْرَهَا َسلَمَةَ أُمُّ دَخَلَتْ وَ الْوَطْءُ عَنْهُ خَفِيَ يحَتَّ قَائِما  يَزَلْ لَمْ وَ الْبَابِ بِعِضَادَتَيِ

 هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي هُوَ وَ دَمِي مِنْ دَمُهُ وَ لَحْمِي مِنْ لَحْمُهُ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ  هَذَا سَلَمَةَ أُمَّ يَا صَدَقْتِ فَقَالَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هَذَا لَهُ هَنِیئا  وَ نَعَمْ قَالَتْ تَعْرِفِینَهُ

 مِنْهُ أُوتِيَ الَّذِي بَابِيَ وَ عِلْمِي عَیْبَةُ  هُوَ وَ الْمُسْلِمِینَ سَیِّدُ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَِليُّ هَذَا اشْهَدِي وَ اسْمَعِي سَلَمَةَ أُمَّ يَا بَعْدِي نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا يمُوسَ مِنْ

 سَلَمَةَ أُمَّ يَا اشْهَدِي يالْأَعْلَ السَّنَامِ فِي مَعِي هُوَ وَ الْآخِرَةِ  وَ الدُّنْیَا فِي أَخِي وَ أُمَّتِي مِنْ الْأَحْیَاءِ يعَلَ الْخَلِیفَةُ وَ بَیْتِي أَهْلِ مِنْ الْأَمْوَاتِ يعَلَ بَعْدِي الْوَصِيُّ هُوَ وَ

 .مُسْلِمٍ كُلِّ يمَوْلَ وَ مَوْلَايَ طَالِبٍ أَبِي ْبنَ عَلِيَّ أَنَّ أَشْهَدُ اللَّهِ عَبْدَ يَا عَنِّي فَرَّجْتَ الشَّامِيُّ فَقَالَ الْمَارِقِینَ  وَ الْقَاسِطِینَ وَ النَّاكِثِینَ يُقَاتِلُ أَنَّهُ احْفَظِي وَ
 ص 1 ج مَنَاقِبِهِ فِي الْكُوفِيُّ سُلَیْمَانَ بْنُ مُحَمَّدُ، به نقل از 297-295ص السالم، علیه طالب أبي بن علي إمامة في المسترشد پاورقي. همچنین در  1

 ... جُبَیْرٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ 293 رقم 366
 و الالم في لِتُغْرِقَ أَهْلَها. قیل: الم العاقبة. و قیل: الم العلة..  2

لعاقبة الضرورية ربما تؤخذ غاية مقصودة للغاية فإن الغرق و إن كان عاقبة للخرق و لم يقصده الخضر البتة لكن ا« لِتُغْرِقَ أَهْلَها»الالم في قوله: .  3

 ادعاه لوضوحها كما يقال: أ تفعل كذا لتهلك نفسك
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 1اختالف قرائت

 «إِم راً»

 در اصل به چه معناست، بين اهل لغت اختالف است:« أمر»درباره اینكه ماده 

 : مستقال به کار رفته است یاصل يپنج معنا بر این باورند که این ماده در (139-137ص ،1، ج)معجم المقایيس اللغةبرخی 

 هم کاربرد دارد(،  یاست و در فارس« امور»)که جمعش « حالشأن و »

 اند؛را هم از همين باب دانسته« أمير»)حكمرانی( و « إمارة»که ، («ینه»)ضد « دستور»

« إمرأة»است و از این جهت به زن باب  همين از «ةإمرأ»و ، شودتلفظ می« مَرأ» ، که به صورت«برکت»و ( ماءن)« رویش»

 باشد؛( میثُرَکَ) «زیاد شد»هم به معناي « أَمِرَ الشَّئُ» و که بر همسرش مبارك است،اند گفته

  ؛عالمت و محل قرار )أماره(

 ( 71/کهف ؛)إمر «بيعج چيز»و 

، 2اندداریم، دو معناي اول را به عنوان معانی اصلی براي این ماده دانسته« أَوَامِر »و  «أُمُور»توجه به اینكه دو جمع برخی با 

و البته در ادامه، معناي سوم را هم به عنوان معناي دیگري براي این ماده قبول کرده، ولی از دو معناي اخير هيچ سخنی به ميان 

 (22-21، ص2منير، جالمصباح الاند. )نياورده

 اند:را اصل قرار داده« دستور»اند همه اینها را به یك معنا برگردانند؛ و اغلب معناي و برخی هم سعی کرده

است همراه با استعالء )برتري « طلب کردن ویا مكلف ساختن»اند که اصل معناي این ماده برخی چنين توضيح داده

و مورد توجه دستوردهنده یا خود شخص، به طور صریح یا غير صریح قرار  جویی( است و سپس به هر چيزي که مطلوب

است که این ماده در معانی گفته شده، با کلمات مشابه « استعال»و « طلب»مندي از دو مولفه بگيرد، اطالق شده است؛ و با بهره

                                                      
 أَهْلَها أَهْلُها / لِیُغَرِّقَ / لِیَغْرَقَ لِتُغْرِقَ أَهْلَها.  1

« لِتُغْرِقَ»قال أبو علي القراءة بالتاء في  بالنصب؛ ... «أَهْلَها» التاء بضم «لِتُغْرِقَ» الباقون و عاصم غیر كوفي بالرفع أهلها الراء و الیاء بفتح لیغرق قرأ و

 البیان، )مجمعوا أولي لیكون الفعل مسندا إلي المخاطب كما كان المعطوف علیه كذلك و هو أ خرقتها و هذا يأتي في معني الیاء أيضا ألنهم إذا أغرقهم غرق

 (744ص ،6ج

 (155ص ،2ج ،)فراء( القرآن معاني) (.أَهْلَها لِتُغْرِقَ) الناس سائر قرأها و الیاء و بالرفع سنالح و وثّاب بن يحیي قرأها «أهلُها لیغرق»: قوله و

 الیاء بفتح لیَغرَق األصبهاني عیسي ابن و سعدان ابن و عبید أبو و خلف و الكسائي و حمزة و لیلي أبي ابن و طلحة و األعمش و عليّ بن زيد قرأ و

 إلّا كذلك رجاء أبو و الحسن قرأ و. أَهْلَها الم نصب و الراء كسر و الغین إسكان و الخطاب تاء بضم السبعة باقي قرأ و. بالرفع أَهْلُها الغین سكون و الراء و

 (207ص ،7ج المحیط، الراء )البحر شددا و الغین فتحا أنهما
 است(؛ [«اوضاع و احوال» يبه معنا]« امور»)كه جمعش « حال» يدر معنا يك. ي 2

« مامور به» ياصلش به معنا« امر»كه  داده حیتوض يجمع نیاست؛ و درباره چن« اوامر»(، كه جمعش ي)ضد نه« دستور» يدر معنا يگريد و

 هبود «ةیمرض» يكه در اصل در معنا «هیراض» هیاست )شب افتهي رییتغ يفاعل يبه معنا يمفعول يكه بدان دستور داده شده( بوده؛ سپس از معنا يزی)چ

 است« مأْمُورٍ »، جمع «أَوَامِر» ب،یترت نيجمع بسته شده؛ و بد« فواعل»به صورت « فاعل»كلمه بر وزن  نياست: عِیشَةٍ راضِیَةٍ( و بعد ا
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التحقيق فی کلمات القرآن الكریم، رساند )است که انسان را به مطلوبی می« عالمت»از این جهت « امارة»شود: خود متفاوت می

 ؛ (158، ص1ج

انجام و واقع شود و یا در شأن آن این است « باید»اند آن مطلب و کاري است که هم گفته« شأن»و دیگران درباره معناي 

ینكه براي زیاد شود، و اکه در مورد آن دستوري صادر شود، و در واقع یك لفظ عامی است که شامل جميع سخنان و افعال می

شوند که آنان را مدیریت کند؛ رود بدین جهت است که آنان نيازمند اميري میبه کار می« أَمِرَ القومُ»شدن تعداد یك گروه تعبير 

یعنی مطلب خيلی بزرگ و متكثر « مْرُأَمِرَ اإل»گویند به معناي امر مُنكَر و عجيب هم از باب این تعبير است که وقتی می« إمر»و 

اند که مطلب فاسدي است که و برخی هم وجه آن را این دانسته( 90-89مفردات ألفاظ القرآن، ص) (کَبُرَ و کَثُرَ) شده است

 (745ص ،6ج البيان، داده شود. )مجمع« دستور»نيازمند آن است که به ترك آن 

است و به مشورت و مشاوره بدین جهت  «امر و دستورقبول »( به معناي 20/قصص ؛إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ بِكَ)« ائْتِمَار»

 (90مفردات ألفاظ القرآن، ص) کنند.شود که افراد مطلب همدیگر را قبول میگفته می« ائتمار»

 یعالَمواقعيت و  يبه معنا «امر» م،یدر لسان قرآن کر هم دارد و یکاربرد خاص قرآنرسد که این کلمه همچنين به نظر می

 .رفت ميمعنا خواه نیسراغ ا گرید یشاءاهلل به مناسبتبه کار رفته، که ان يمحسوس و مادبرتر از عالم 

 1بار در قرآن کریم به کار رفته است. 248و مشتقات آن جمعا « أمر»ماده 

 حدیث

 حدیث آمده است: ( حدیثی از امام رضا ع گذشت. در ادامه آن2، حدیث647جلسه ) 66( در بحث از آیه1

اي پر شده بود و آماده حرکت بود. پس صاحبان کشتی پس سه نفرشان به راه افتادند تا به ساحل دریا رسيدند و کشتی

اند. پس آنان را سوار کردند؛ و چون کشتی در دریا بال گرفت خضر گفتند: این سه نفر را هم سوار کنيد که آنها مردمانی صالح

کرد؛ پس موسی ع بشدت عصبانی شد و به هاي مندرس و گِل پر میشكست و با پارچهو آنها را می هاي کشتی رفتبه گوشه

 «گفت: آیا سوراخش کردي تا ساکنانش را غرق کنی؟! حقاً چيز عجيبی ]به جا[ آوردي!»خضر 

 «آیا نگفتم حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی نداري؟!»خضر پاسخ داد: 

 40-38ص ،2ج می،الق تفسير

 تحملوا: السَّفِينَةِ[ أَرْبَابُ ] ألرباب فَقَالَ تَعْبُرَ أَنْ تُرِیدُ هِیَ وَ سَفِينَةٌ شُحِنَتْ قَدْ وَ الْبَحْرِ سَاحِلِ إِلَی انْتَهَوْا حَتَّی ثَلَاثَتُهُمْ فَمَرُّوا

 فَكَسَرَهَا السَّفِينَةِ جَوَانِبِ  إِلَی الْخَضِرُ قَامَ الْبَحْرِ فِی السَّفِينَةُ جَنَحَتِ فَلَمَّا فَحَمَلُوهُمْ ونَ،صَالِحُ قَوْمٌ فَإِنَّهُمْ نَفَرٍ الثَّلَاثَةَ هَؤُلَاءِ[ نَحْمِلُ ]

 الْخَضِرُ لَهُ فَقَالَ إِمْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَقْتَها أَ: لِلْخَضِرِ قَالَ وَ شَدِیداً غَضَباً مُوسَی فَغَضِبَ الطِّينِ، وَ بِالْخِرَقِ أَحْشَاهَا وَ

 «صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ لَمْ أَ»: ع

 توجه:

                                                      
نیز توضیح مختصري درباره   /qadr-http://yekaye.ir/al-097-04 100جلسه و  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-59 83 جلسه. قبال در  1

 اين ماده ارائه شد، اما اينجا كامل شد.

http://yekaye.ir/an-nisa-004-59/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-59/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-59/
http://yekaye.ir/al-qadr-097-04/
http://yekaye.ir/al-qadr-097-04/
http://yekaye.ir/al-qadr-097-04/
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سخن گفته شده که ظاهرش این است که یوشع هم با موسی ع و خضر ع همراه « حرکت سه نفر». در این حدیث از 1

بوده یا نبوده، در روایات )غير از این روایت( تصریحی یافت نشد؛ در آیات  شده است. درباره اینكه آیا واقعا یوشع همراه آنها

هم اگرچه ضمایر را به صورت تثنيه به کار برده، اما لزوما داللت ندارد بر اینكه نفر سومی در کار نبوده است، چنانكه برخی 

« تاده بود، او را مستقال در نظر نگرفته باشدچون یوشع به تبع موسی ع به راه اف»اند که مفسران این احتمال را مطرح کرده

(، یعنی تبعيت یوشع از موسی به نحوي بوده که گویی این دو یك نفرند؛ ویا کامال محتمل است که 747، ص6البيان، ج)مجمع

کز کرده چون مساله اصلی، روابط بين موسی و خضر بوده است، قرآن نيز از اینجاي داستان به بعد، بر روي همين دو نفر تمر

 توان به قاطعيت رسيد که یوشع حتما همراه آنها بوده باشد.باشد. البته با این یك حدیث هم بتنهایی نمی

 ( خواهد آمد.1، حدیث74آیه) 655. این حدیث همچنان ادامه دارد که ان شاءاهلل در جلسه2

 

 در فرازي مربوط به این آیه آمده است: 1ی ع و خضر وارد شده است.روایتی در شرح داستان موس( از پيامبر اکرم 2

 آنها کهبا آنان صحبت کردند . بود حرکت آماده کشتی یك کردند کهو در کنار دریا حرکت می« پس آن دو به راه افتادند»

 .کردند سوار کرایه بدون را دو هر و شناختند را خضر آنها. کنند سوار هم را

 . اي کَند و شكستضربه با را کشتی هايتخته از یكی خضر شدند، کشتی سوار که همين

چيز عجيبی شكافی که اهل آن غرق شوند؟ واقعا این را می»آنگاه تو . اندکرده سوار را ما کرایه، بدون اینها: گفت موسی 

 ]به جا[ آوردي!

 ؟اريحقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی ند کهآیا نگفتم  :گفت

 «!مده قرار سختی در کارم به نسبت مرا و! مكن مواخذه کردم فراموش آنچه بر مراگفت 

 رسول اهلل ص در اینجا فرمود: و این اولين فراموشیِ حضرت موسی ع بود.

 علم: گفت موسی به خضر. برداشت آب کمی و برد فرو آب در را خود منقار و آمد کشتی نزدیك گنجشكی وقت این در

 از آب دریا کم شد! گنجشك این نيست مگر مثل این مقداري با برداشتن خدا علم برابر در تو و من

  743-742ص ،6ج البيان، مجمع

 ... فقال ص اهلل رسول خطبنا قال کعب بن أبی أخبرنی قال عباس ابن عن جبير بن سعيد

 فی رکبا» فلما قول بغير فحملوه الخضر فعرفوا یحملوهم أن کلموهم و سفينة فمرت البحر ساحل علی یمشيان فانطلقا

 سفينتهم إلی عمدت نول بغير حملونا قد قوم موسی له فقال بالقدوم السفينة ألواح من لوحا قلع قد الخضر و إال یفجأ لم «السفينة

 مِنْ ُترْهِقْنِی ال وَ نَسِيتُ بِما تُؤاخِذْنِی ال قالَ  صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ  لَمْ أَ قالَ إِمْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أهلها لتغرق خرقتها»فـ

 فی فنقر السفينة حرف علی فوقع عصفور جاء و قال و نسيانا( ع) موسی من األولی کانت ص اهلل رسول قال و قال «عُسْراً  أَمْرِي

 البحر هذا من العصفور هذا نقص ما مثل إال اهلل علم من علمك و علمی ما الخضر له فقال نقرة البحر

 

                                                      
 گذشت. 1، حديث641. متن كامل اين روايت در جلسه  1
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( روایت شده است که هنگامی که امام حسن ع با معاویه صلح کرد، برخی از مردم بر ایشان وارد شدند و ایشان را به 3

 خاطر بيعتش سرزنش کردند. حضرت فرمود:

شيعيانم بهتر است از آنچه دانم براي دانم. به خدا سوگند، آنچه من میکنيد آنچه را که من میواي بر شما که درك نمی

خورشيد بر آن طلوع یا غروب کرده است! آیا نمی دانيد که من امامتان هستم و اطاعت من بر شما واجب است و من به فرموده 

 ام؟!صریح رسول اهلل ص یكی از دو سرور جوانان بهشتی

 گفتند: بله!

دیوار را بازسازي نمود و آن نوجوان را کُشت، این  فرمود: و آیا ندانستيد که خضر هنگامی که کشتی را سوراخ کرد و

کارش مایه نارضایتی موسی بن عمران ع بود چرا که وجه حكمت آن بر وي پوشيده بود؛ و لی نزد خداوند متعال حكمت و 

 مطلبی کامال بجا بود؟! 

آیا ندانستيد که هيچيك از ما نيست مگر اینكه بر گردنش بيعتی با طاغوت زمانش هست مگر آن قائمی که حضرت عيسی 

کند بر گزارد؛ که همانا خداوند والدتش را مخفی کرده و وي را غایب فرموده تا هنگامی که خروج میع پشت سرش نماز می

ندان برادرم حسين ع است، فرزند سرور کنيزان؛ خداوند عمرش را در غيبتش گردنش هيچ بيعتی نباشد؛ او نهمين فرزند از فرز

کند سپس او را به قدرت خویش به صورت جوانی کمتر از چهل سال ظاهر می گرداند تا معلوم شود که خداوند بر زیاد می

 هر کاري تواناست. 

 225ص عشر، اإلثنی األئمة علی النص فی األثر کفایة

 مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْعَلَوِيُّ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ الْمُظَفَّرُ حَدَّثَنِی قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عَلِیٍّ بْنُ دُمُحَمَّ  حَدَّثَنَا

 عَنْ الصَّيْرَفِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ  حَدَّثَنِی قَالَ  الْبَغْدَادِيِّ جَعْفَرٍ[ بْنِ] مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَبْرَئِيلُ حَدَّثَنَا قَالَ أَبِيهِ عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ

 :قَالَ عَقِيصَا سَعِيدٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُكَيْمٍ بْنِ سَدِیرِ  أَبِيهِ عَنْ سَدِیرٍ بْنِ حَنَانِ

 عَلِمْتُ مَا تَدْرُونَ مَا وَیْحَكُمْ ع فَقَالَ بَيْعَتِهِ عَلَی بَعْضُهُمْ  فَلَامَهُ  النَّاسُ عَلَيْهِ دَخَلَ سُفْيَانَ أَبِی بْنَ مُعَاوِیَةَ ع الْحَسَنُ صَالَحَ لَمَّا

 الطَّاعَةِ  مُفْتَرَضُ وَ إِمَامُكُمْ أَنِّی تَعْلَمُونَ لَا أَ غَرَبَتْ أَوْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ طَلَعَتْ مِمَّا لِشِيعَتِی خَيْرٌ[ عَمِلْتُ] عَلِمْتُ الَّذِي اللَّهِ وَ[ عَمِلْتُ]

 أَقَامَ وَ  السَّفِينَةَ خَرَقَ لَمَّا الْخَضِرَ أَنَّ عَلِمْتُمْ مَا وَ أَ قَالَ بَلَی قَالُوا عَلَیَّ ص اللَّهِ  رَسُولِ بِنَصِّ الْجَنَّةِ أَهْلِ شَبَابِ سَيِّدَيْ  أَحَدُ وَ عَلَيْكُمْ

 تَعَالَی اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ کَانَ وَ ذَلِكَ فِی الْحِكْمَةِ وَجْهُ عَلَيْهِ خَفِیَ قَدْ[ إِذْ] إن عِمْرَانَ بْنِ لِمُوسَی سَخَطاً ذَلِكَ  کَانَ الْغُلَامَ قَتَلَ وَ الْجِدَارَ

 اللَّهَ فَإِنَّ ع عِيسَی خَلْفَهُ یُصَلِّی الَّذِي الْقَائِمُ إِلَّا زَمَانِهِ لِطَاغِيَةِ بَيْعَةٌ عُنُقِهِ یفِ یَقَعُ وَ إِلَّا أَحَدٌ مِنَّا مَا أَنَّهُ عَلِمْتُمْ مَا أَ صَوَاباً وَ حِكْمَةً ذِکْرُهُ

 سَيِّدَةِ  ابْنِ الْحُسَيْنِ أَخِیَ وُلْدِ مِنْ التَّاسِعُ ذَلِكَ خَرَجَ  إِذَا بَيْعَةٌ عُنُقِهِ فِی لِأَحَدٍ یَكُونَ لِئَلَّا شَخْصَهُ یُغَيِّبُ وَ وِلَادَتَهُ یُخْفِی جَلَّ وَ عَزَّ

 1.َقدِیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلی اللَّهَ أَنَّ لِيُعْلَمَ ذَلِكَ سَنَةً أَرْبَعِينَ دُونَ شَابٍّ صُورَةِ فِی بِقُدْرَتِهِ یُظْهِرُهُ ثُمَّ غَيْبَتِهِ فِی عُمُرَهُ اللَّهُ یُطِيلُ الْإِمَاءِ

                                                      
 ف است يا ادامه حديث امام باقر ع:عبارتي است كه معلوم نیست ادامه سخن مول 40ص ،2ج القمي، در تفسیر 1

 الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّي أَزَالُ لَا يَقُولُ أَبْرَحُ ال: قَوْلُهُ وَ  نُونٍ بْنُ يُوشَعُ هُوَ وَ لِفَتاهُ مُوسي قالَ إِذْ وَ: قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رَِوايَةِ فِي وَ

 .رأي ما فأعظم الظلم ينكر موسي كان و النكر هو إِمْرا  شَیْئا  جِئْتَ لَقَدْ : قوله و سَنَة  ثَمَانُونَ الْحُقُبُ قَالَ حُقُبا  أَمْضِيَ أَوْ
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 تدبر

 «إِمْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَقْتَها أَ قالَ خَرَقَها السَّفينَةِ فِی رَکِبا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا( »1

بعد از اینكه خضر با موسی ع شرط کرد که هرچه رخ داد سوال نكند تا زمانی که خود خضر درباره آنچه کرده توضيح 

. اي رسيدند که آماده حرکت بود و سوارش شدندالبحرین( بودند، به کشتیمجمعافتادند. آنها در ساحل دریا ) راه به دهد با هم

که این را کاري ناروا  حضرت موسی ع .خضر شروع کرد به آسيب رساندن به کشتی شدند، سوار کشتی آن به که وقتی

 ! کنی؟ غرق را ساکنانش تا کردي سوراخش آیا دانست نتوانست تحمل کند و گفتمی

آميز بسنده نكرد؛ بلكه درباره کار وي، حكم خود را آن هم با قاطعيت تمام اینجاست که وي فقط به سوال اعتراضجالب 

 صادر کرد و گفت:

 !ورزیدي مبادرت ناروایی کار عجيب و به حقاً

 

 «أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَقْتَها أَ قالَ( »2

بيان کرد؛ در حالی که اگر « کنی غرق را تا ساکنانش»تعبير حضرت موسی ع ناراحتی خود را از آسيب زدن به کشتی، با 

 ؟«تا غرقمان کنی»شدند؛ چرا در اعتراض نگفت القاعده خودشان هم غرق میشد علیکشتی غرق می

 مجمع) .اندالف. چون دلسوزي وي براي مردم بيش از دلنگرانی وي براي خودش بود، چنانكه پيامبران عموماً این گونه

 (747ص ،6ج البيان،

 کند.رسد، زشتی و نارواییِ کار را بيشتر نمایان میب. تاکيد بر تضييع حقوق دیگران، به جاي آسيبی که به خود می

دانست که فعال زمان ج. موسی ع قبال با اراده خدا از دریا گذشته بود و اندك آسيبی ندیده بود؛ شاید به علم لدنی می

 از این رو، درباره بقيه ساکنان کشتی اظهار نگرانی کرد.مرگ و غرق شدن خودشان نرسيده، و 

 د. ...

 

 «إِمْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَقْتَها أَ قالَ خَرَقَها السَّفينَةِ فِی رَکِبا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا( »3

پرسيد، و چرا به همين سوال بسنده نكرد، بلكه چرا حضرت موسی ع با اینكه قرار بود که سوالی نكند، چنين سوالی را 

 حكم خود را هم صادر نمود؟

 مال به دليلبی رساندن خسارت و دیگران بود، و هم زیان مال در اجازهبی هم تصرّف ظاهر به کشتی، کردن الف. سوراخ

 (.204ص ،7ج نور، )تفسير دیگران، و خود جان و

است؛ و موسی ع کسی بود که خودش شریعت آسمانی آورده بود، از این ب. این کارها در حالت عادي خالف شریعت 

 رو، نسبت به اینكه تخلفی از شریعت رخ دهد بسيار حساس بود.

 ج. 
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 «إِمْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَها لِتُغْرِقَ خَرَقْتَها أَ قالَ( »4

محكوم بداند، اما بكوشيم هنگام حكم کردن بر  ممكن است برخی از ما کاري از دیگران مشاهده کند که آن را کامال

 اطالعيم.بسا اقدامی که در نظر ما ناصواب است، توجيهی نزد خدا دارد که ما فعال از آن بیدیگران با احتياط عمل کنيم؛ چه

  

 

 26/10/1396         صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ 72( آيه18( سوره كهف )653

 ترجمه

 گفت: آیا نگفتم که حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی نداري؛

 حدیث

روایتی از امام صادق ع گذشت درباره اینكه هرکسی ظرفيت دریافت  (2، حدیث648جلسه ) 67( در بحث از آیه 1

 اند، ندارد. در ادامه، حضرت فرمودند:معارفی که اهل بيت ع موظف به ابالغش شده

شوند[ و به ما دستور داد که همانا خداوند گروهی را براي جهنم و آتش آفرید ]= گروهی را آفرید که عاقبت جهنمی می

غ به اینها هم ]آن معارف عميق را[ ابالغ کنيم همان طور که به آنان ]= کسانی که معارف ما را پذیرفتند و تحمل کردند[ ابال

ها[ رد کردند و آن را تحمل کردیم, و اینان از آن احساس نفرت کردند و دلهایشان آن را پس زد و ]سخن[ ما را در آن ]زمينه

( و آن را 108)نحل/« خداوند بر دلهایشان مُهر زد»( پس 24)غافر/« گفتند ساحري دروغگو است»نكردند و تكذیب کردند و 

از آن حق را بر زبانشان جاري ساخت تا بدان سخن گویند در حالی که دلهایشان بيزار از یادشان برد؛ سپس خداوند قسمتی 

شد؛ بود، تا بدین سبب ]شر آنها را[ از اوليا و اهل طاعت خویش دور کند؛ و اگر این نبود، خداوند در زمينش پرستيده نمی

تمان کردن دستور داد؛ پس شما هم ]حقایق را[ از پس ما را به خودداري کردن ]در بيان حقایق[ نسبت به آنها و پوشاندن و ک

کسی که خداوند به خودداري کردن از او دستور داده، کتمان کنيد، و از کسی که خداوند به پوشاندن و کتمان از وي دستور 

 داده مخفی کنيد؛ 

( 54)شعراء/« اندکند همانا آنها گروهی بسيار»سپس دستش را بلند کرد و اشك از دیدگانش جاري شد و فرمود: خدایا 

زده پس زندگی ما را زندگی ایشان و مرگ ما را مرگ ایشان قرار بده و دشمنانت را بر آنان مسلط نكن که ما را به آنان مصيبت

ات مورد پرستش واقع نخواهی شد؛ و صلی اهلل علی محمد و زده کنی دیگر هرگز در زمينکنند؛ که اگر ما را به آنان مصيبت

 تسلميا. آله و سلّم

 402ص ،1ج الكافی،

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ یَحْيَی بْنِ صَفْوَانَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ الْحُسَيْنِ ْبنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 ع: ... اللَّهِ عَبْدِ أَبُو َقالَ قَالَ بَصِيرٍ أَبِی وَ الْخَالِقِ عَبْدِ
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مَأَزُّوا مِنْ ذَلِكَ وَ نَفَرَتْ قُلُوبُهُمْ وَ رَدُّوهُ َعلَيْنَا وَ مَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ َأقْوَاماً لِجَهَنَّمَ وَ النَّارِ فَأَمَرَنَا أَنْ نُبَلِّغَهُمْ کَمَا بَلَّغْنَاهُمْ وَ اشْثُ

وَ أَنْسَاهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَطْلَقَ اللَّهُ لِسَانَهُمْ بِبَعْضِ الْحَقِّ فَهُمْ  «قُلُوبِهِمْ یطَبَعَ اللَّهُ عَل»ـفَ «قَالُوا ساحِرٌ کَذَّابٌ»وَ لَمْ یَحْتَمِلُوهُ وَ کَذَّبُوا بِهِ 

وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا عُبِدَ اللَّهُ فِی أَرْضِهِ فَأَمَرَنَا بِالْكَفِّ عَنْهُمْ وَ یَنْطِقُونَ بِهِ وَ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ لِيَكُونَ ذَلِكَ دَفْعاً عَنْ أَوْلِيَائِهِ وَ أَهْلِ طَاعَتِهِ 

وَ قَالَ  یدَهُ وَ بَكَ وَ الْكِتْمَانِ عَنْهُ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ یَالسَّتْرِ وَ الْكِتْمَانِ فَاکْتُمُوا عَمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْكَفِّ عَنْهُ وَ اسْتُرُوا عَمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ بِالسَّتْرِ

نَّكَ إِنْ فَاجْعَلْ مَحْيَانَا مَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتَنَا مَمَاتَهُمْ وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً لَكَ فَتُفْجِعَنَا بِهِمْ فَإِ 1«إِنَّ هؤُالءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ»اللَّهُمَّ 

 مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً. یاللَّهُ عَلَ یفِی أَرْضِكَ وَ صَلَّأَفْجَعْتَنَا بِهِمْ لَمْ تُعْبَدْ أَبَداً 

 

 بر امام صادق ع وارد شدم، حضرت فرمود: *گوید: در همان ایام شهادت معلی بن خنيس( حفص می2

که دیدي؛ به  حفص! من معلی را از ]افشاي[ مطلبی برحذر داشتم ولی او آن را افشا کرد، و در عوض آن بر سرش آمد

او گفتم: همانا ما حدیثی داریم که کسی که آن را حفظ کند خداوند دین و دنيایش را حفظ کند؛ و کسی که آن را افشا سازد 

گيرد. معلی! با حدیث ما خودتان را در دست مردم اسير نكنيد که ]وضعيتتان طوري شود که[ اگر خواستند، خداوند دینش را می

]و رهایتان سازند[ ؛ و اگر خواستند، شما را به قتل برسانند! معلی! همانا کسی که مطالب دشوار حدیث بر شما منت بگذارند 

دهد و به او عزت در ميان مردم عطا فرماید. و کسی که مطالب ما را کتمان کند خداوند آن را نوري بين دیدگانش قرار می

 اش کنند یا به طناب ]دار آویخته شود و[  بميرد.تكهتكهدشوار حدیث ما را افشا کند، نميرد مگر اینكه با اسلحه 

]داستان مطلبی که افشا کرد این بود که[ روزي او را غمگين دیدم، به او گفتم: چه شده است؟ آیا دلت براي خانواده و 

م و در کنار ابينی؟ گفت: در خانهعيالت تنگ شده؟ گفت: آري. پس دستی بر صورتش کشيدم و گفتم: خودت را در کجا می

بينی؟ گفت: در اهل و عيالم! مدتی وي را در آن حال رها کردم، سپس دستی به صورتش کشيدم و گفتم: خودت را کجا می

همان زمين زیر پاي من جمع شد »کنار شما در مدینه. گفتم: آنچه دیدي را حفظ کن و افشا مكن. اما او به اهل مدینه گفت: 

 ي بر سرش آمد.]= طی االرض کردم[ و آنچه دید

 280-279مختصر البصائر، ص

، عَنْ حَفْصٍ الْأَبْيَضِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ، عَنْ رَبِيعٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ 

 عَلَّی بْنُ خُنَيْسٍ وَ صُلِبَ، فَقَالَ: عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّامَ قُتِلَ الْمُ

فَقُوبِلَ بِمَا تَرَي، قُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا حَدِیثاً مَنْ حَفِظَهُ حَفِظَ اللَّهُ عَلَيْهِ دِینَهُ وَ دُنْيَاهُ، وَ  یَا حَفْصُ إِنِّی نَهَيْتَ الْمُعَلَّی عَنْ أَمْرٍ فَأَذَاعَهُ »

یَا مُعَلَّی: إِنَّهُ  یَا مُعَلَّی: لَا تَكُونُوا أَسْرَي فِی أَیْدِي النَّاسِ بِحَدِیثِنَا، إِنْ شَاءُوا مَنُّوا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوکُمْ. بَهُ اللَّهُ دِینَهُ.مَنْ أَذَاعَهُ عَلَيْنَا سَلَ

                                                      
 اند؛ به اين حديث توجه كنید:و ظاهرا بسیار كم 1

 عَنْ السَّرَّادِ، مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّهْدِيُّ، مَسْرُوقٍ أَبِي بْنُ  الْهَیْثَمُ وَ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ عِیسَي بْنِ مُحَمَّدِ ابْنَا اللَّهِ عَبْدُ وَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 )مختصر .«شَیْئا  أَكْتُمَهُمْ أَنْ اسْتَحْلَلْتُ مَا حَدِيثِي يَكْتُمُونَ مُؤْمِنِینَ  ثَلَاثَةَ مِنْكُمْ  وَجَدْتُ لَوْ اللَّهِ وَ أَمَا» ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو قَالَ: قَالَ بَصِیرٍ، أَبِي عَنْ رِئَابٍ، بْنِ عَلِيِّ

 (279ص البصائر،
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یَا مُعَلَّی: مَْن أَذَاعَ الصَّعْبَ مِنْ حَدِیثِنَا لَمْ یَمُتْ حَتَّی   الْعِزَّ فِی النَّاسِ.مَنْ کَتَمَ الصَّعْبَ مِنْ حَدِیثِنَا جَعَلَهُ اللَّهُ نُوراً بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَ رَزَقَهُ

 .یَعَضَّهُ السِّلَاحُ أَوْ یَمُوتَ بِحَبْلٍ 

تُ وَجْهَهُ، فَقُلْتُ: أَنَّی تَرَاكَ؟ فَقَالَ: أَرَانِی إِنِّی رَأَیْتُهُ یَوْماً حَزِیناً، فَقُلْتُ: مَا لَكَ أَ ذَکَرْتَ أَهْلَكَ وَ عِيَالَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَمَسَحْ

تَرَاكَ؟ فَقَالَ: أَرَانِی مَعَكَ فِی الْمَدِینَةِ، فِی بَيْتِی مَعَ زَوْجَتِی وَ عِيَالِی، فَتَرَکْتُهُ فِی تِلْكَ الْحَالِ مَلِيّاً، ثُمَّ مَسَحْتُ وَجْهَهُ، فَقُلْتُ: أَیْنَ 

 «مَا رَأَیْتَ وَ لَا تُذِعْهُ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ: إِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَي لِی، فَأَصَابَهُ مَا قَدْ رَأَیْتَ فَقُلْتُ لَهُ: احْفَظْ
 نوشت:پی*

معلی بن خنيس، از اصحاب خاص امام صادق ع و کارگزار ایشان بود و یكبار که حضرت به مكه رفته بود، والی مدینه 

او خواست شيعيان امام صادق ع را لو دهد و او حاضر به این کار نشد و او را گردن زدند؛ و حضرت ع او را احضار کرد و از 

ها هست که امام ع تا صبح در مسجد بود و والی مدینه را نفرین کرد و ابتداي صبح، خبر به بسيار متاثر شد و در برخی نقل

 دَرَك واصل شدن او در شهر پيچيد. 

 

 اند:عمر بن مصعب گفته( حسين بن علوان و 3

کردند اي کاش این امر یك شب با جماعتی خدمت امام صادق ع بودیم؛ این جماعت شروع به سخن کردند و ابراز می

دیدیمش ]ظاهرا منظورشان قيام و حكومت جهانی امام معصوم ع و سرنگون کردن حكومت ظلم بوده شد و ما میحاصل می

ورزیدند تا عمده شب سپري شد و هيچكدامشان چيزي که در حالل و حرام به می است[ و همچنان بر این مطلب اصرار

 دردشان بخورد نپرسيد. چون دید آنها دست برنمی دارند فرمود: بس است! آنها ساکت شدند.

 شوید که آن امر رخ دهد؟!فرمود: آیا خوشحال می

 گفتند: بله! به خدا سوگند که دوست داریم که آن را می دیدیم.

ها سنگر فرمود: تا اینكه آنچه از اهل و اوالد دوست دارید را رها کنيد و سالح بر تن کنيد و بر اسبها سوار شوید و در دژ

 بگيرید؟!

 گفتند: بله!

فرمود: ما ساده تر از این را از شما خواستيم ولی انجام ندادید؛ از شما خواستيم خودداري کنيد و حدیث ما را ]از نااهالن[ 

 شویم، اما چنين نكردید!دارید و به شما خبر دادیم که اگر چنين کنيد از شما راضی میمخفی ب

 283ص البصائر، مختصر

 : قَالَ مُصْعَبٍ، بْنِ عُمَرَ وَ عُلْوَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الُْكوفِیِّ، حَمَّادٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ عِيسَی، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ

 رَأَیْنَاهُ، وَ کَانَ الْأَمْرَ هَذَا لَيْتَ[ یَتَمَنَّوْنَ] یَمْتَنُّونَ وَ یَقُولُونَ فَأَقْبَلُوا جَمَاعَةٌ، نَحْنُ وَ لَيْلَةٍ ذَاتَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عِنْدَ لَنَا کَانَ حَدِیثاً

 ،«صَهْ »: قَالَ یُقْحِمُونَ لَا رَآهُمْ فَلَمَّا حَرَامٍ، لَا وَ حَلَالٍ فِی بِهِ یَنْتَفِعُ ءٍشَیْ عَنْ یَسْأَلُ مَنْ مِنْهُمْ لَيْسَ اللَّيْلِ، عَامَّةُ ذَهَبَ  حَتَّی یَزَالُوا فَلَمْ

 الْأَوْلَادِ، وَ الْأَهْلِينَ  مِنَ الْأَحِبَّةَ تَجْتَنِبُوا حَتَّی»: قَالَ رَأَیْنَاهُ، قَدْ أَنْ وَدِدْنَا اللَّهِ وَ بَلَی: قَالُوا «کَانَ؟ الْأَمْرَ هَذَا أَنَّ یَسُرُّکُمْ أَ»: فَقَالَ .فَسَكَتُوا
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 أَنْ  أَمَرْنَاکُمْ تَفْعَلُوا، فَلَمْ هَذَا مِنْ أَهْوَنُ هُوَ مَا سَأَلْنَاکُمْ قَدْ»: قَالَ نَعَمْ،: قَالُوا «الْحُصُونِ عَلَی یُغَارَ وَ الْخَيْلَ، تَرْکَبُوا وَ السِّلَاحَ، تَلْبَسُوا وَ

 «تَفْعَلُوا فَلَمْ رَضِينَا فَقَدْ ذَلِكَ فَعَلْتُمْ إِذَا أَنَّكُمْ أَخْبَرْنَاکُمْ وَ حَدِیثَنَا، تَكْتُمُوا وَ تَكُفُّوا

 

( از امام صادق ع روایت شده است که شخصی خدمت امام حسين ع رسيد و گفت: از فضایلی که خداوند برایتان قرار 4

 فرمایيد. امام حسين ع فرمود: تو طاقت بر دوش کشيدنش را نداري!داده، به ما مطلب جدیدي ب

 توانم تحملش کنم!گفت: نه، یا ابن رسول اهلل! من می

پس امام حسين ع حدیثی به او گفت و هنوز امام حسين ع سخنش را به اتمام نرسانده بود که موهاي سر و صورت وي 

 مود: رحمت خدا او را در برگرفت که حدیث را فراموش کرد!سفيد شد، و حدیث را از یاد برد؛ امام حسين ع فر

 300ص البصائر، مختصر

 عَنِ  الصَّمَدِ، عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ الشَّيْخُ وَ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّيْخُ مِنْهُمُ جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنَا

 عَنْ  الْحُسَيْنِ، بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا الْعَمْرِيِّ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ مُحَمَّدٍ  أَبُو أَخْبَرَنَا التَّمِيمِیِّ، الصَّمَدِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ أَبِی الشَّيْخِ

 کَثِيرٍ، بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ، بْنِ عَلِیِّ عَنْ عُمَيْرٍ، أَبِی ابْنِ عَنِ یَزِیدَ، بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ الصَّفَّارِ، عَنِ الْوَلِيدِ، بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ

 : قَالَ ع، اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 حَدِّثْنِی بَلَی،: فَقَالَ «حَمْلَهُ تُطِيقَ لَنْ إِنَّكَ»: ع فَقَالَ لَكُمْ، اللَّهُ جَعَلَ الَّذِي بِفَضْلِكُمُ حَدِّثْنِی: فَقَالَ ع، عَلِیٍّ بْنَ الْحُسَيْنَ رَجُلٌ أَتَی

 وَ  لِحْيَتُهُ، وَ الرَّجُلِ رَأْسُ ابْيَضَّ حَتَّی حَدِیثِهِ مِنْ ع الْحُسَيْنُ  فَرَغَ فَمَا بِحَدِیثٍ، ع الْحُسَيْنُ  فَحَدَّثَهُ أَحْتَمِلُهُ، فَإِنِّی اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا

 1«الْحَدِیثَ  أُنْسِیَ حَيْثُ اللَّهِ رَحْمَةُ أَدْرَکَتْهُ»: ع الْحُسَيْنُ فَقَالَ الْحَدِیثَ، أُنْسِیَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است: 5

تر از عرش سخن بگویيد اما درباره فوق عرش سخن نگویيد که همانا گروهی درباره خداوند عز و جل سخن درباره پایين

داد ویا از کردند و او به پشت سرش جواب میر آشفتگی و حيرت شدند تا جایی که شخصی را از جلو صدا میگفتند و دچا

 داد!کردند و او به جلویش جواب میپشت سر صدایش می

 456ص ،(للصدوق) التوحيد

                                                      
 . در همان صفحه اين حديث هم مضموني قريب به مضمون حديث فوق دارد: 1

 عَبْدِ  بْنِ الْحَسَنِ  أَبِي الشَّیْخِ عَنِ  الصَّمَدِ، عَبْدِ بْنِ  عَلِيِّ بْنُ  مُحَمَّدُ  الشَّیْخُ وَ النَّیْسَابُورِيُّ الْحَسَنِ  بْنِ  عَلِيِّ بْنُ دُمُحَمَّ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّیْخُ مِنْهُمُ جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنَا

 بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ الصَّفَّارِ، عَنِ الْوَلِیدِ، بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَیْنِ، بْنِ عَلِيِّ  بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا الْعَمْرِيِّ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرَنَا التَّمِیمِيِّ، الصَّمَدِ

 حَدِّثْنَا اللَّهِ عَبْدِ أَبَا يَا: لَهُ فَقَالُوا أُنَاسٌ، ع الْحُسَیْنَ  يأَتَ»: قَالَ ع، اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ كَثِیرٍ، بْنِ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ عَنْ  الْحَكَمِ، بْنِ عَلِيِّ عَنْ عُمَیْرٍ، أَبِي ابْنِ عَنِ يَزِيدَ،

 احْتَمَلَهُ  فَإِنِ وَاحِدا ، أُحَدِّثُ وَ اثْنَانِ فَلْیَتَنَحَّ صَادِقِینَ نْتُمْكُ إِنْ: قَالَ  نَحْتَمِلُ، يبَلَ: فَقَالُوا تُطِیقُونَهُ، لَا وَ تَحْتَمِلُونَهُ  لَا إِنَّكُمْ: فَقَالَ لَكُمْ، اللَّهُ  جَعَلَهُ الَّذِي بِفَضْلِكُمُ

 .«انْصَرَفُوا وَ شَیْئا ، عَلَیْهِمَا يَرُدَّ فَلَمْ صَاحِبَاهُ فَكَلَّمَهُ ذَهَبَ، وَ وَجْهِهِ يعَلَ مَرَّ وَ الْعَقْلِ، طَائِرَ فَقَامَ وَاحِدا ، حَدَّثَ وَ اثْنَانِ يفَتَنَحَّ حَدَّثْتُكُمْ،
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الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بِْن حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَِحمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ 

 مُونٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِيسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْ

 يجُلُ یَُنادَکَانَ الرَّ یعَزَّ وَ جَلَّ فَتَاهُوا حَتَّ تَكَلَّمُوا فِی مَا دُونَ الْعَرْشِ وَ َلا تَكَلَّمُوا فِی مَا فَوْقَ الْعَرْشِ َفإِنَّ قَوْماً تَكَلَّمُوا فِی اللَّهِ 

 1مِنْ خَلْفِهِ فَيُجِيبُ مِنْ بَيْنِ یَدَیْهِ. يمِنْ بَيْنِ یَدَیْهِ فَيُجِيبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُنَادَ

 تدبر

 «صَبْراً مَعِیَ تَسَْتطيعَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ( »1

بياموزد. خضر گفت: تو طاقت همراهی حضرت موسی ع از خضر تقاضا کرد اجازه دهده که با همراه شود واز او علمی 

مرا نداري. موسی اصرار کرد و خضر پذیرفت به شرطی که موسی ع تا وقتی خود خضر توضيحی نداده، از کارهاي وي سوال 

آميز کرد، بلكه اقدام تنها سوالی اعتراضنكند. اما در همان گام هاي اول، وقتی اقدام خضر در سوراخ کردن کشتی را دید، نه

 :را شایسته مذمت دانست. خضر نه سوال او را جواب داد و نه مذمت وي را؛ فقط گفتوي 

 نداري! صبر کردن توان من تو با همراهی در که نگفتم آیا

 ثمره اخالقی

 گاهی براي پاسخ همه رفتارهاي اشتباه یك نفر، تنها یك تذکر به آنچه او قبول داشته، کافی است.

 المثلی دارند که: عربها ضرب

 العاقل یكفيه االشاره.((اي او را کافی است کسی که عاقل باشد، اشاره

 

 «صَبْراً مَعِیَ تَسَْتطيعَ لَنْ إِنَّكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ( »2

حضرت خضر ع به حضرت موسی ع که یك انسان بااراده )اولواالعزم( بود، مطلبی گفت و موسی ع قولی داد، ولی 

 بند بماند. فراموش کرد و نتوانست به قولش پاي

 ...؟ که نگفتم آیا: خضر ع گفت

 گوید: آیا نگفتم که ...؟در دو آیه بعد باز می

                                                      
 . اين دو حديث هم مضموني قريب به حديث فوق دارند: 1

 إِيَّاكَ زِيَادُ يَا ع جَعْفَرٍ أَبُو لِي قَالَ قَالَ الْحَذَّاءِ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ حُمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ ِإْبرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 طَلَبُوا وَ بِهِ وُكُِّلوا مَا ِعلْمَ تَرَكُوا قَوْمٌ مَضَي فِیمَا كَانَ إِنَّهُ لَهُ يُغْفَرَ َفلَا ءِبِالشَّيْ يَتَكَلَّمَ أَنْ  عَسَي وَ صَاحِبَهَا تُرْدِي وَ الْعَمَلَ ُتحْبِطُ وَ الشَّكَّ تُورِثُ فَإِنَّهَا الْخُصُومَاتِ وَ

. يَدَيْهِ بَیْنِ مِنْ فَیُجِیبُ خَلْفِهِ مِنْ يُدْعَي وَ خَلْفِهِ مِنْ فَیُجِیبُ يَدَيْهِ بَیْنِ مِنْ لَیُدْعَي الرَّجُلُ كَانَ  فَإِنْ فَتَحَیَّرُوا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَي َكلَامُهُمْ انْتَهَي حَتَّي كُفُوهُ مَا عِلْمَ

 (456ص ،(وقللصد) التوحید)

 أَبِي عَنْ خَالِدٍ  بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ  الْیَسَعِ أَبِي عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ  عِیسَي بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 فَتَاهَتْ  السَّمَاءِ فَوْقَ عَمَّا سَأَلُوا حَتَّي يَبْرَحُوا فَلَمْ بِعِلْمِهِ يُوَكَّلُوا لَمْ مَا عِلْمَ طَلَبُوا وَ بِعِلْمِهِ وُكِّلُوا مَا عِلْمَ تَرَكُوا قَوْمٌ قَبْلَكُمْ كَانَ فِیمَنْ كَانَ قَدْ إِنَّهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 (456ص ،(للصدوق) التوحید. )يَدَيْهِ بَیْنِ مِنْ فَیُجِیبُ خَلْفِهِ مِنْ يُدْعَي وَ خَلْفِهِ مِنْ فَیُجِیبُ يَدَيْهِ بَیْنِ مِنْ يُدْعَي أَحَدُهُمْ فَكَانَ قُلُوبُهُمْ
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 اجتماعی -ثمره اخالقی

 اشته باشيم فقط با یكبار تذکر، حتما آن کاري را که باید انجام دهند، انجام دهند!از دیگران انتظار ند

 «آیا نگفتم که ...؟»گاه مجبوریم بارها وبارها به مخاطبمان یادآوري کنيم که 

 توجه

 لينك از که است، ارائه ابلق نيز اینجا در (648 جلسه( ) صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ قالَ) 67آیه تدبرهاي و احادیث اغلب

 .شودنمی تكرار مجددا رو این از و کنيد مرور را آنها توانيدمی زیر

 

 27/10/1396     عُسْراً أَمْري مِنْ تُرْهِقْنی ال وَ نَسيتُ بِما تُؤاخِذْنی ال قالَ 73( آيه18( سوره كهف )654

 ترجمه

 نسبت به کارم در سختی قرار مده!گفت مرا بر آنچه فراموش کردم مواخذه مكن! و مرا 

 نکات ادبی

، مفعول )ضمير متكلم وحده« ي»)نون وقایه( + « ن»)فعل مضارع مجزوم( + « تُرْهِقْ»)حرف نهی( + « ال= » «ال تُر هِق نی»

 (اول

 قبال بيان شد که: «رهق» درباره ماده

 را دیگر چيز روي چيزي اینكه معناي در یكی: رودمی کار به معنا دو در اصل در «رهق» ماده که اندکرده گمان برخی

 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،

 .اندداده تطبيق معنا دو این بر ترتيب به را( 13/جن) «رَهَقاً  ال وَ بَخْساً

  :شده ارائه مطلب این از مختلفی توضيحات هرچند انددانسته اول معناي همان را اصلی معناي اغلب، اما

 وقت که است باب این از «انداختم تاخير به را نمازم» معناي به که «الصاّلة أَرْهَقْتُ » تعبير مثال که اندداده توضيح برخی

 پوشاند؛ می را نماز این وقت و آیدمی بعدي

 کار به «ناخوشایند امري با پوشاندن» مورد در ماده این اصل معتقدند یعنی اندکرده تاکيد کلمه این منفی بار بر برخی

 را دیگري چيز که است ناخوشایندي امور مصادیق از هم … و تاخير و عجله مانند مفاهيمی و( پوشاندن مطلق نه) رودمی

 پوشاند؛ می

 بپوشاند را او و برسد دیگري چيز به چيزي که رودمی کار به جایی در غالبا ماده این که اندداده توضيح هم و برخی

 1 (.751ص ،6ج البيان، مجمع)

  /qalam-http://yekaye.ir/al-68-43 508جلسه 

                                                      
 ألحقه أي أمرا أرهقه يقال و البلوغ حال يغشاه أن قارب إذا مراهق غالم أدركه و غشیه أي الفارس رهقه و يغشاه بما ءالشي إدراك اإلرهاق . و 1

 إياه كلفه عسرا أرهقه و اإلنسان جهل الرهق: األزهري قال إياه

http://yekaye.ir/al-qalam-68-43/
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 «عُس راً»

 یوقت؛ و است «سریُ »نقطه مقابل « عُسر»و  ،و تنگنا داللت دارد یدر اصل بر شدت و سخت« عسر»ماده قبال بيان شد که 

عَسِرَ »( خواهد بود؛ اما اگر بر وزن  6)إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً؛ انشراح/« عُسْر»باشد مصدر آن « عَسُرَ یَعْسُرُ»بر وزن « عسر»ماده 

صفت  تواندی( م8)یَقُولُ الْكافِرُونَ هذا یَوْمٌ عَسِرٌ؛ قمر/« عَسِر»که خواهد بود، هرچند « عَسِر» ایو « عَسَر»باشد، مصدر آن « یَعْسَرُ 

 به کار رود. زين «ريعس» يمعنامشبهه و هم

  /lail-http://yekaye.ir/al-92-10 570جلسه 

  «عُس راً ... تُر هِق نِی ال»

و اگر این را نپذیریم،  (242، ص2المصباح المنير، جاند )دانسته« به سختی و عسرت انداختن»معناي را به « إرهاق»برخی 

رود و مقصود از به کار می« باري را بر عهده کسی گذاشتکار مشقت»به معناي « أرهق عسراً»توان گفت عبارت دست کم می

 1(748ص ،6ج البيان، ن تنگ مكن. )مجمعگيري نكن و عرصه را بر ماین تعبير این است که با من سخت

 2اختالف قرائت

 «نَسیتُ»

اند گفته« نسی»خيلی متعارف است، اما برخی درباره ماده « نسيان»قبال بيان شد که با اینكه معناي فراموش کردن براي کلمه 

 بر دو معناي متفاوت داللت دارد: فراموش کردن و ترك کردن؛ 

اند؛ و در ( استناد کرده115)طه/« آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما یوَ لَقَدْ عَهِدْنا إِل»ه آیه ب« ترك کردن»و براي معناي 

در قرآن کریم مورد مواخذه قرار گرفته « نسيان»امري غيرارادي است، پس مواردي که « راموشیف»اند که تایيد آن، توضيح داده

 «.ما را از عطاي خود فراموش نكن»گویيم چنانكه ما هم می است،« ترك»همگی به معناي 

نسيان، ترك آن اموري است که قبال انسان آنها را در قلب خود ثبت و  :اند کهاما برخی بين این دو معنا چنين جمع کرده

 .تواند ناشی از ضعف قلب ویا غفلت ویا حتی عمدي باشدضبط کرده بود که می

 ha-http://yekaye.ir/ta-020-115/ 94جلسه 

                                                      
 .إياك صحبتي في األمر علي تضیق ال و بالعسر تعاملني ال و بالیسر عاملني يالمعن و ذاك كلفته إذا عسرا أرهقته تقول مشقة تكلفني ال أي.  1

قرائت « عُسُرا »كلمه را به صورت  نيقرآن ا يابوجعفر )از قراء عشره( در همه جاقرائت شده، اما « عُسْرا »در اغلب قرائات به صورت « عُسرا ».  2

 (و قرأ أبو جعفر عُسْرا  بضم السین حیث وقع: 208، ص7كرده است. )البحر المحیط، ج

، بضم السین فیهما، و الباقون و قرأ أبو جعفر، و يحیي بن وثاب، و ابن هرمذ، و عیسي بن عمر: الیسر و العسرتوضیح داده است: 200، ص2جوي در 

 . باإلسكان

بن وثاب  یيحيبن عمر و  يسیع زیاما عالوه بر ابوجعفر )از قراء عشره( و ن هاست؛يسیو عموم ق اسديو بن میتميلهجه بن« عُسْرا »اند گفته يبرخ

 (266، ص5لهجه اهل حجاز است. )معجم القرائات، ج نياند ااند كه گفتهقرائت كرده« عُسُرا »را به صورت  نيا زین

http://yekaye.ir/al-lail-92-10/
http://yekaye.ir/al-lail-92-10/
http://yekaye.ir/al-lail-92-10/
http://yekaye.ir/ta-ha-020-115/
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 حدیث

یعنی « مرا مواخذه مكن بر آنچه فراموش کردم»( از رسول اهلل ص روایت شده است که اینكه حضرت موسی ع گفت 1

 براي آنچه از عهد تو ترك نكردم ]و بدان عمل ننمودم[

 84(، ص436م، يالهدعلم یتضمر دي)س عتنزیه األنبياء 

یَقُولُ بِمَا تَرَکْتُ مِنْ  «ال تُؤاخِذْنِی بِما نَسِيتُ »قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَ مُوسَی 

 1عَهْدِكَ.

ویيد در مورد کسی که علمی را از شما فراگرفت گوید که خدمت امام باقر ع عرض کردم: چه می گ( سعد بن طریف می2

 ولی آن را فراموش کرد؟

اي در مورد[ او نيست؛ حجت عليه کسی است که حدیثی را از ما بشنود و آنگاه انكار کند، فرمود: حجتی عليه ]= مواخذه

از شما برداشته شده است ]= به خاطرش  یا ]حدیثی از ما[ به او برسد اما بدان ایمان نياورد و کفر بورزد؛ اما نسيان و فراموشی،

 شوید[.مواخذه نمی

 268مختصر البصائر، ص: 

وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ، عَنْ  [یأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَ] عَنْهُ

 فَنَسِيَهُ؟سَالِمٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْخَفَّافِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع: مَا تَقُولُ فِيمَنْ أََخذَ عَنْكُمْ عِلْماً هِشَامِ بْنِ 

 2ؤْمِنْ بِهِ وَ کَفَرَ، فَأَمَّا النِّسْيَانُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ.قَالَ: لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْحُجَّةُ عَلَی مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِیثاً فَأَنْكَرَهُ، أَوْ بَلَغَهُ فَلَمْ یُ

 

( از امام جواد از پدرانشان از امام حسين ع روایت شده است که فرمودند: یكبار وارد مسجد شدم و اُبَیّ بن کعب نزد 3

 رسول اهلل ص بود. پيامبر ص به من رو کردند و فرمودند:

 ها!داهلل! اي زینت آسمانها و زمينآفرین بر تو اي اباعب

 شود که احدي غير از تو زینت آسمانها و زمين باشد؟أبَیّ گفت: یا رسول اهلل! چگونه می

فرمودند: اُبَیّ! به کسی که مرا به حق به پيامبري مبعوث فرمود همانا ]مقام و اعتبار[ حسين بن علی در آسمان بزرگتر از 

و همانا بر سمت راست عرش خداوند عز و جل نوشته شده است:  ]حسين[ چراغ هدایت، و کشتی نجات،  اوست در زمين،

                                                      
 گذشت. ثيحد نيمتن كامل ا 4ثيحد 646مطلب از قول امام صادق ع آمده كه در جلسه  نيا 60، ص1در علل الشرائع، ج.  1

 آمده است: 463، ص2شود دو روايت مشهور هست كه در كافي، ج. درباره اينكه نسیان موجب گناه نمي 2

لَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ نُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ قَاالْحُسَیْ( 1)

رَبَّنا ال تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ »خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْیَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَیْهِ َو مَا لَمْ يُطِیقُوا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ

 «.إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ»وَ قَوْلُهُ  «لِنا رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهِ عَلَیْنا إِصْرا  كَما حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْ

 اللَّهِ ص وُضِعَ َعنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانِ وَ مَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَِّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ (2)

 لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ. فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ
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و امامی است بدون سستی، و سراسر عزت و شكوه و علم و گنجينه؛ و خداوند عز و جل در صلب او نطفه پاك و مبارك و 

ی با چنين دعایی خدا را نخواند مگر اینكه خداوند مطهري قرار داده است؛ و همانا به او دعاهایی تلقين شده که هيچ مخلوق

اش را عز و جل وي را همراه او محشور کند و او شفيع وي در آخرت گردد و خداوند سختی را از او برطرف نماید و بدهی

 به خاطر آن ادا کند و راهش را آشكار سازد و او را بر دشمنش برتري دهد و آبرویش را نریزد.

 ا چيست، یا رسول اهلل!ابی گفت: آن دعاه

 اي بگو: فرمود: هنگامی که نمازت تمام شد و در حالی که هنوز نشسته

رِي مِنْ أَمْ  وَ مَعَاقِدِ عَرْشِكَ وَ سُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ لِی فَقَدْ رَهِقَنِی  اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ »

 «أَمْرِي یُسْراً   عُسْراً  فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِی مِنْ

خواهم که مرا هاي عرشت و ساکنان آسمانهایت و پيامبران و رسوالنت از تو میخدایا همانا من به حق کلماتت و گره»

خواهم که بر محمد و آل محمد صلوات بفرستی و در کارم ت افتاده است، پس، از تو میاجابت کنی که همانا در کارم مشق

 «سهولت قرار دهی.

دهد و هنگام وفات، شهادت به ال اله اال دهد و به تو شرح صدر میهمانا خداوند عز و جل در کارت سهولت قرار می

 کند. اهلل را به تو تلقين می

 60-59، ص1ج عيون أخبار الرضا عليه السالم،

نَا مُحَمَّدُ الدَّوَالِينِیُّ رَضَِی اللَّهُ عَنْهُ بِمَدِینَةِ السَّلَامِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ  قَالَ حَدَّثَ  حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ ثَابِتٍ

بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِيهِ مُوسَی   حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْكُوفِیُّ قَالَ 

أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ 

 قَالَ: 

یَا زَیْنَ السَّمَاوَاتِ وَ    اللَّهِ دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ أُبَیُّ بْنُ کَعْبٍ فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص مَرْحَباً بِكَ یَا أَبَا عَبْدِ

   الْأَرَضِينَ 

 ؟أَحَدٌ غَيْرُكَ  بَیٌّ وَ کَيْفَ یَكُونُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص زَیْنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَقَالَ لَهُ أُ

وبٌ عَنْ یَمِيِن عَْرشِ اللَّهِ ضِ وَ إِنَّهُ لََمكْتُیَا أُبَیُّ َو الَّذِي بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِیٍّ ِفی السَّمَاءِ أَکْبَرُ مِنْهُ فِی الْأَرْ قَالَ

اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَکَّبَ فِی صُلْبِهِ نُطْفَةً طَيِّبَةً  عَزَّ وَ جَلَّ مِصْبَاحُ هُدًي وَ سَفِينَةُ نَجَاةٍ وَ إِمَامٌ غَيْرُ وَهْنٍ وَ عِزٌّ وَ فَخْرٌ  وَ عِلْمٌ وَ ذُخْرٌ وَ إِنَّ 

وَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ کَرْبَهُ قِّنَ دَعَوَاتٍ مَا یَدْعُو بِهِنَّ مَخْلُوقٌ إِلَّا حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَهُ وَ کَانَ شَفِيعَهُ فِی آخِرَتِهِ مُبَارَکَةً زَکِيَّةً وَ لَقَدْ لُ

 لَمْ یَهْتِكْ سِتْرَهُ  وَ قَضَی بِهَا دَیْنَهُ وَ یَسَّرَ أَمْرَهُ وَ أَوْضَحَ سَبِيلَهُ وَ قَوَّاهُ عَلَی عَدُوِّهِ وَ

 فَقَالَ لَهُ أُبَیُّ بْنُ کَعْبٍ وَ مَا هَذِهِ الدَّعَوَاتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص

اتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَ مَعَاقِدِ عَرْشِكَ وَ سُكَّانِ سَمَاوَ  اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ »قَالَ تَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ 

أَمْرِي   مِنْ أَمْرِي عُسْراً  فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِی مِنْ  وَ رُسُلِكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ لِی فَقَدْ رَهِقَنِی

 .یَشْرَحُ صَدْرَكَ وَ یُلَقِّنُكَ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِكَفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُسَهِّلُ أَمْرَكَ وَ  «یُسْراً 
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 ... قَالَ لَهُ أُبَی

 تدبر

 «مِنْ أَمْري عُسْراً بِما نَسيتُ وَ ال تُرْهِقْنی قالَ ال تُؤاخِذْنی( »1

ا نداري. اما وي نپذیرفت. در مقام عمل هم نشان داد خضر در ابتدا به حضرت موسی ع گفت که تو طاقت با من بودن ر

گيرانه برخورد که طاقت ندارد. باز هم نپذیرفت و از خضر خواست که این را به حساب فراموشی وي بگذارد و خيلی سخت

 نكند

 شناسیثمره انسان

تنها با تذکر دیگران، بلكه حتی نه شود؛ یعنیخواهد، براحتی در مورد انصراف از آن، قانع نمیانسانی که دلش چيزي را می

 با یكی دوبار تجربه ناموفق داشتنن.

 

 «مِنْ أَمْري عُسْراً بِما نَسيتُ وَ ال تُرْهِقْنی قالَ ال تُؤاخِذْنی( »2

حضرت موسی ع که براي شاگردي و کسب علم سراغ خضر رفته بود، وقتی خالف قرارشان رفتار کرد، از وي خواست 

 خت نگيرد و این را به حساب فراموش وي بگذارد.که خيلی بر او س

 ثمره اخالقی

، 2بحار األنوار، جسزاوار است عالم و معلم از لغزش متعلم ]تا جایی که به فرایند تعليم خدشه وارد نشود[ درگذرد )

 (206، ص7و تا حد امكان کار را بر شاگردانش سخت نگيرد. )تفسير نور، ج 1(41ص

 

                                                      
 . سخن مرحوم مجلسي چنین است: 1

زمته لطلب العلم أقول يظهر من كیفیة معاشرة موسي ع مع هذا العالم الرباني و تعلمه منه أحكام كثیرة من آداب التعلیم و التعلم من متابعة العالم و مال

كونه ع من أولي العزم من الرسل و عدم تكلیفه أن يعلمه جمیع علمه بل قال مِمَّا عُلِّمْتَ و تأديب المعلم و كیفیة طلبه منه هذا األمر مقرونا بغاية األدب مع 

به من ذلك و عدم  للمتعلم و أخذ العهد منه أوال و عدم معصیة المتعلم للمعلم و عدم المبادرة إلي إنكار ما يراه من المعلم و الصبر علي ما لم يحط علمه

 ؤال في األمور الغامضة و عفو العالم عن زلة المتعلم في قوله ال تُؤاخِذْنِي بِما نَسِیتُ وَ ال تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراالمبادرة بالس

اله چنین برخورد بزرگمنشانه توام با اغماض از جانب معلم همواره در روايات مورد تاكید بوده است؛ شايد معروفترينش حق متعلم است كه در رس

 ( آمده است:567، ص2الخصال، جق امام سجاد ع )حقو

نَا وفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُ

عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: هَذِهِ رِسَالَةُ عَلِيِّ خَیْرَانُ بْنُ دَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الْجَبَلِيُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

یمَا آتَاكَ مِنَ الْعِلْمِ وَ فَتَحَ لَكَ مِنْ خَزَائِنِهِ ... وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِكَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَیِّما  لَهُمْ فِ :ي بَعْضِ أَصْحَابِهبْنِ الْحُسَیْنِ ع إِلَ

تَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْكَ خْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَیْهِمْ زَادَكَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلْمَكَ أَوْ خَرِقْفَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِیمِ النَّاسِ وَ لَمْ تَ 

 .سْقِطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّككَانَ حَقّا  عَلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْلُبَكَ الْعِلْمَ وَ بَهَاءَهُ وَ يُ
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 «بِما نَسيتُ نیقالَ ال تُؤاخِذْ( »3

 در این آیه چيست، چند احتمال مطرح شده است:« نسيان»درباره اینكه مقصود از 

رغم اینكه فاصله زیادي رخ نداده بود باز هم (، و علی747ص ،6ج البيان، مجمعالف. به همان معناي فراموشی است )

شود، مطلبی که اندکی قبل رخ داده را دلمشغول چيزي میشود که وقتی انسان بشدت جاي تعجبی هم ندارد، زیرا بسيار می

 (246، ص1)ابن شهر آشوب(، ج متشابه القرآن؛ 84، ص(436الهدي، م)سيد مرتضی علم تنزیه األنبياءهم فراموش کند. )

ترك »يان را اشاره شد که یكی از معانی نس« نكات ادبی»است، چنانكه در « ترك انجام کار»در اینجا به معناي « نسيان»ب. 

 (747ص ،6ج البيان، مجمععباس، به نقل ؛ و ابن1اند )حدیثدانسته« کردن

بسا نوعی عذرخواهی مودبانه باشد که در ميان ما هم متداول است؛ و معنایش این نيست که واقعا فراموش کردم، ج. چه

ه کسی که فراموش کرده در نظر بگير. بلكه مقصود این است که تو این را به حساب فراموشی بگذار! و وضعيت مرا شبي

 (2462ص ،1ج ،(آشوب شهر ابن) القرآن متشابه؛ 1 84ص األنبياء، تنزیه )اقتباس از

است )= کالمی که گوینده دقيقا معناي خود لفظ را مد نظر ندارد، اما به « تعریض»و اصطالحاً « معاریض کالم»د. از باب 

رود( ]یعنی نگفته که در رسد، که غالبا در مقام توریه به کار میبه ذهنش می گوید که مخاطب معناي خاصینحوي سخن می

این مورد من فراموش کردم، بلكه به طور کلی گفته که: در آنچه که فراموش کردم مرا مواخذه نكن![ )اُبَیّ بن کعب، به نقل 

 (747ص ،6ج البيان، مجمع

 ه. ... 

 

 «عُسْراًمِنْ أَمْري  وَ ال تُرْهِقْنی( »4

هم که به معناي سختی و مشقت « عسر»به معناي پوشاندن )و یا عجله کردن( است، « رهق»بيان شد که « نكات ادبی»در 

 چيست؟« مپوشان مرا از امر من، با سختی و مشتقی»است. مقصود از تعبير 

مرا با دشواري و مشقت احاطه  خواهد بفرماید حال و روزبه معناي اوضاع و احوال من است؛ و می« امر من»اند گفته

شود. ام مواخذه کنی، که در این صورت همراهی با تو بر من خيلی پر عُسر و حرج میمكن به اینكه مرا به خاطر فراموشی

 خواهد بگوید بر من سخت مگير.( و به زبان ساده، می2533، ص3تفسير الصافی، ج)

 ؛«رنیال تُعَسِّ»اما اگر چنين است چرا بسادگی نفرمود: 

 را افزود؟« من امري»و کلمه « عُسْراً ال تُرْهِقْنی»و یا چرا نفرمود 

                                                      
 إنكم أي لَسارِقُونَ إِنَّكُمْ ع يوسف ألخوة المؤذن قال كما للمشابهة نسیانا فسماه النسیان يشبه مما فعلته بما تؤاخذني ال أراد أنه الثالث . الوجه 1

 السراق. تشبهون
 لَسارِقُونَ  إِنَّكُمْ يوسف إلخوة المؤذن قال كما للمشابهة نسیانا فسماه النسیان يشبه مما فعلته بما تؤاخذني ال عباس ابن قال.  2
 عليّ يعسر ذلك فانّ المنسيّ يعل المؤاخذة و بالمضايقة امري من عسرا  تغشني ال و عُسْرا  أَمْرِي مِنْ  تُرْهِقْنِي ال وَ نَسِیتُ  بِما تُؤاخِذْنِي ال قالَ .  3

 .متابعتك
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 ؟«أَمْري فی»خواهد چنين تعبيري اضافه کند، چرا نفرمود و اگر هم می

 

 

اً ركْنُ شَيْئاً  جِئْتَ لَقَدْ نَفْسٍ بِغَيْرِ زَکِيَّةً نَفْساً قَتَلْتَ أَ  قالَ فَقَتَلَهُ غُالماً  لَقِيا إِذا یحَتَّ فَانْطَلَقا 74( آيه18( سوره كهف )655

28/10/1396 

 ترجمه

پس به راه افتادند؛ تا وقتی به پسرکی برخوردند و او را کُشت، گفت: آیا جان پاکی را، بدون ]اینكه از باب قصاص[ کسی 

 ؟ واقعا که چيز ناشایستی ]به جا[ آوردي!]باشد[ ، کُشتی

 نکات ادبی

 «قالَ قَتَلَهُفَ  ... لَقِیا إِذا»

 رَکِبا إِذا) آمد «فـ» حرف بدون خضر اقدام ،71در آیه  داد، رخ ع خضر و موسی همراهی جریان در که ايواقعه سه این در

 .«فـ» حرف با( فَقَتَلَهُ...  لَقِيا إِذا) آیه این در اما ،(خَرَقَها... 

( کشتی کردن سوراخ: خرقها) خضر اقدام ،71 آیه دردر مقام جمله شرطيه است، پس ....« اذا »به لحاظ نحوي، جمله 

 شرط جمله همان ادامه آمده، در «فـ» عطف حرف با چون خضر اقدامات آیه، این در اما ؛(رکبا، خرقها اذا) جزاي شرط است

 «...: هنگامی که دیدند و او را کشت، گفت... قالَ ،فَقَتَلَهُ...  لَقِيا إِذا»دانست:  ع موسی سخن را شرط باید جزاي و است؛

 شاءاهلل در قسمت تدبر نكاتی عرض خواهد شد.درباره چرایی این اختالف ان 1(736ص ،2ج )الكشاف،

 «زَکِیَّة»

 از و. باشد برکت ویا طهارت نوعی با توأم که زیادتی و نمو بر کندمی داللت «زکی» یا «زکو» چنان که قبال بيان شد ماده

 و( 9/شمس ،18/فاطر: آلودگی از نفس تطهير) ممدوح معناي در هم کریم قرآن در که است معروف «تزکيه» کلمه ریشه، این

 . است رفته کار به( 32/نجم ،49/نساء: دیدن منزه هاآلودگی از را خود و خودستایی) مذموم معناي در هم

  /maidah-http://yekaye.ir/al-005-055 84جلسه 

اند؛ و چنانكه در ادامه توضيح داده )بيگناه( دانسته« کسی که گناهی ندارد»در این آیه را بسياري به معناي « زکيه»کلمه 

 قرائت شده است.  «زاکِيَةً»و  «زَکِيَّةً »خواهد شد، این کلمه به دو صورت 

 «زَکِيَّةً»اند که کلمه برخی )= کسائی( بر این باورند که معناي این دو تفاوتی ندارد؛ اما دیگران )= ثعلب/تغلب( توضيح داده

صرفاً اسم فاعل است(؛ و از ابوعمر نقل  «زاکِيَةً »رساند در حالی که تر است )چون معناي اسم فاعل را در صيغه مبالغه میبليغ

                                                      
 من قتله جعل و للشرط، جزاء خرقها جعل: قلت بالفاء؟ فَقَتَلَهُ  غُالما   لَقِیا إِذا يحَتَّ و فاء؟ بغیر خَرَقَها السَّفِینَةِ فِي رَكِبا إِذا يحَتَّ قیل لم: قلت فإن.  1

 .قَتَلْتَ أَ قالَ الجزاء و علیه، معطوفا الشرط جملة

http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
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کسی است که گناه کرده و سپس توبه کرده است؛ و برخی هم بر این  «زَکِيَّةً »کسی است که گناه نكرده، اما  «زاکِيَةً»شده که 

 در مورد طهارت معنوي از گناه. «زَکِيَّةً »رود و بيشتر در مورد طهارت بدن به کار می «زاکِيَةً »باورند که 

احتمال این را که آن مقتول، پسري نابالغ باشد، تقویت کرده، بر این « غالم»ير الزم به ذکر است که برخی با توجه به تعب

به معناي کسی که هنوز به موقعيت گناه کردن نرسيده، به کار رفته؛ در مقابل برخی با توجه به تعبير « زکية: بيگناه»باورند کلمه 

ر به سن بلوغ رسيده باشد تقویت کرده )چون در مورد )که ناظر به مفهوم قصاص است( احتمال این را که این پس« بغير نفس»

کسی که االن مرتكب گناهی نشده بود که تو به »را به معناي « بيگناه»اقدام بچه نابالغ، قصاص جایی ندارد( و آنگاه معناي 

البحر ؛ 212، ص11(، جیالجامع ألحكام القرآن )قرطب؛ 7741، ص6مجمع البيان، جاند. )دانسته« خاطر آن گناه مجازاتش کنی

 (2083، ص7المحيط، ج

 اختالف قرائت

عامر( )از قرائات سبع( و حسن )از قرائات اربعة عشر( و در قرائت اهل کوفه )عاصم و کسائی و حمزه( و اهل شام )ابن

 اند.قرائت کرده «زَکِيَّةً»برخی دیگر قرائتهاي غيرمشهور )مانند جحدري، سهل، زید بن علی( به صورت 

کثير( و بصره )ابوعمرو( )از قرائات سبع( و ابوجعفر و یعقوب )از قراء عشر( در قرائت اهل مدینه )نافع( و مكه )ابناما 

مسلم، عباس، اعرج، شيبه، حميد، زهري، ابنمحيصن و یزیدي )از قرائات اربعة عشر( و برخی قرائات غيرمشهور )مانند ابنو ابن

البحر ؛ 7454، ص6مجمع البيان، جاند. )قرائت کرده «زاکِيَةً»به صورت  (یعقوب ها ازی روایتجبير و برخو زید و ابوعبيد و ابن

 (2085، ص7المحيط، ج

 «نُک راً»

 آن با دلش و شناسدمی انسان که است وضعيتی «رفعُ». است «عرف» ماده مقابل نقطه درست «نكر» ماده قبال بيان شد که

 کمکم و بوده، جهل نوعی و رودنمی آن بار زیر و نكرده تصور را آن انسان دل که است چيزي اصل در «انكار» و ،گيردمی آرام

 انسان قلب که بوده این انكار این سبب چون رفته، کار به گيرد می قرار مخالفت و انكار مورد زبان با که چيزي هر مورد در

                                                      
بريئة من الذنوب و قیل الزاكیة التي لم تذنب و الزكیة التي أذنبت ثم تابت حكي ذلك عن أي طاهرة من الذنوب و زكیة « قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْسا  زَكِیَّة ».  1

 أي بغیر قتل نفس يريد القود« بِغَیْرِ نَفْسٍ »أبي عمرو بن العالء و قیل الزكیة أشد مبالغة من الزاكیة عن تغلب و قیل الزاكیة في البدن و الزكیة في الدين 

واحد، قاله الكسائي. و قال ثعلب: الزكیة  يبغیر ألف و تشديد الیاء، قیل: المعن "زكیة "باأللف. وقرا الكوفیون و ابن عامر: "زاكیة "و قرا الجمهور:.  2

 أبلغ. قال أبو عمرو: الزاكیة التي لم تذنب قط و الزكیة التي أذنبت ثم تابت

 يرها أذنبت، قیل أو ألنها صغیره لم تبلغ الحنث. و قوله بِغَیْرِ نَفْسٍ يرده و يدل علزَكِیَّة  طاهرة من الذنوب، و وصفها بهذا الوصف ألنه لم ي يو معن.  3

 المبالغة. يو هي أبلغ من زاكیة ألن فعیال المحول من فاعل يدل عل.. كبر الغالم و إلّا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس و ال بغیر نفس.

 و سهل و الباقون زاكیة شاميبغیر ألف كوفي و « زَكِیَّة »و قرأ .  4

 و قرأ ابن عباس و األعرج و أبو جعفر و شیبة و ابن محیصن و حمید و الزهري و نافع و الیزيدي و ابن مسلم و زيد و ابن بكیر عن يعقوب و.  5

 باأللف.« زاكِیَة »التمار عن رويس عنه و أبو عبید و ابن جبیر األنطاكي و ابن كثیر و أبو عمرو 

 يد بن عليّ و الحسن و الجحدري و ابن عامر و الكوفیون زَكِیَّة  بغیر ألف و بتشديد الیاء و قرأ ز
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 گفتن دروغ مقام در و) کندمی انكار زبان با اما داندمی باطن در انسان که چيزي مورد در گاه هرچند است؛ کردهنمی اذعان بدان

 حسن در ویا کندمی حكم آن قباحت و زشتی به سالم عقل است کاري هر «منكَر» ترتيب، بدین. رودمی کار به هم( آیدبرمی

 .باشد کرده حكم آن قبح به شریعت اما مانده متوقف قبحش و

  /ankabut-http://yekaye.ir/al-029-45 210جلسه 

است که در « إمر»تر از مفهوم شدیدتر و غليظ« نكر»است، و از قتاده نقل شده که مفهوم « مُنكَر»، صفت و به معناي «رنُكْ»

 2(7471و  745، ص6مجمع البيان، جگذشت. ) 71آیه 

 ائتاختالف قر

است، اما در قرائت اهل مدینه )نافع( و روایت شعبه ]از عاصم، از قراء کوفه[ « نُكْراً»این کلمه در اغلب قرائات به صورت 

قرائت شده است  «نُكُرا»عامر، قاريِ شام[ و قرائات ابوجعفر و یعقوب و شيبه و ابوحاتم هم به صورت ذکوان ]از ابنو ابن

( آمده است نُكراًبه صورت منصوب ) «رنُك»و ظاهرا این افراد هرجاي دیگر قرآن کریم هم که  (7453، ص6مجمع البيان، ج)

 (2084، ص7البحر المحيط، جاند )بدین صورت قرائت کرده

 حدیث

 ( حدیثی از امام رضا ع گذشت. در ادامه آن حدیث آمده است:1، حدیث71آیه) 652( در جلسه 1

 «مرا بر آنچه فراموش کردم مواخذه مكن! و مرا نسبت به کارم در سختی قرار مده!»ی گفت موس

سيما که اي خوشکرد، بچهها بازي میپس از کشتی بيرون آمدند و در مسيرشان خضر چشمش به پسرکی افتاد که با بچه

ق به او انداخت و سپس او را گرفت و کُشت؛ هایش دو گوشواره مروارید آویزان بود؛ خضر نگاهی عميمثل ماه بود و در گوش

 ؟کُشتی آیا جان پاکی را، بدون ]اینكه از باب قصاص[ کسی ]باشد[ ،»موسی به سوي خضر هجوم برد و او را زمين زد و گفت: 

 «واقعا که چيز ناشایستی ]به جا[ آوردي!

 «نداري؟! آیا نگفتم که حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی»خضر گفت 

 «اگر بعد از این از چيزي سوال کردم دیگر با من همراهی نكن که از جانب من عذر داري»موسی گفت: 

                                                      
فعل و هو من أمثلة الصفات قالوا ناقة أجد و مشیة سحج فمن خفف ذلك كما يخفف نحو العنق و الطنب و الشغل فالتخفیف فیه « نُكْرا »و قوله .  1

 مستمر.

أي قطعیا منكرا ال يعرف في شرع و المنكر أشد من اإلمر عن قتادة و إنما قال ذلك ألن قلبه صار كالمغلوب علیه حین رأي  «لَقَدْ جِئْتَ شَیْئا  نُكْرا »

 قتله

 إغراق من أهون واحدة نفس قتل ألن األمر من أقل: قیل النكر و: »208ص ،7ج المحیط، . البته احتمال معكوس اين هم بیان شده است در البحر 2

 «معه الحیاة تدارك إلي سبیل ال القتل و سده يمكن الخرق ألن األول، من أنكر شیئا معناه: قیل و. نةالسفی أهل
 ساكنة الكاف« نُكْرا »بضمتین مدني غیر إسماعیل و أبو بكر و يعقوب و سهل و ابن ذكوان و الباقون « نُكُرا»و قرأ .  3

نافع و أبو بكر و ابن ذكوان و أبو جعفر و شیبة و طلحة و يعقوب و أبو حاتم برفع الكاف حیث كان و قرأ الجمهور نُكْرا  بإسكان الكاف. و قرأ .  4

 منصوبا.

http://yekaye.ir/al-ankabut-029-45/
http://yekaye.ir/al-ankabut-029-45/
http://yekaye.ir/al-ankabut-029-45/
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 39ص ،2ج القمی، تفسير

 بَيْنَ  یَلْعَبُ غُلَامٍ إِلَی رُالْخَضِ فَنَظَرَ فَمَرُّوا السَّفِينَةِ مِنَ فَخَرَجُوا عُسْراً أَمْرِي مِنْ  تُْرهِقْنِی ال وَ َنسِيتُ بِما تُؤاخِذْنِی ال: مُوسَی قالَ

 الْأَرْضَ بِهِ جََلدَ وَ الْخَضِرِ عَلَی مُوسَی فَوَثَبَ فَقَتَلَهُ، أَخَذَهُ ثُمَّ الْخَضِرُ فَتَأَمَّلَهُ ،1دُرَّتَانِ أُذُنَيْهِ ِفی قَمَرٍ قِطْعَةُ کَأَنَّهُ الْوَجْهِ حَسَنِ الصِّبْيَانِ

 إِنْ: مُوسَی قَالَ صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إِنَّكَ  لَكَ أَقُلْ لَمْ أَ: الْخَضِرُ فَقَالَ نُكراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ  نَفْسٍ بِغَيْرِ زَکِيَّةً نَفْساً قَتَلْتَ أَ: فَقَالَ

 عُذْراً. لَدُنِّی مِنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْنِی فَال بَعْدَها ءٍشَیْ  عَنْ سَأَلْتُكَ

 ( خواهد آمد.1، حدیث77آیه ) 658شاءاهلل در جلسه انادامه این حدیث 

 

عباس نامه نوشت و از او درباره چهار مطلب ( از امام صادق ع روایت شده است که یكی از خوارج به نام نجده، به ابن2

م جنگی آنان سهمی داشتند؛ و درباره جایگاه ]= داد؛ و آیا از غنایهایش شرکت میسوال کرد: آیا پيامبر ص زنان را در غزوه

کند[ رسد ]که دیگر احكام یتيم در موردش صدق نمیاش به پایان میموارد مصرف[ خمس؛ و درباره یتيم که چه زمانی یتيمی

 عباس در پاسخ نوشت:؛ و درباره کشتن فرزندان. ابن

در تقسيم شرکت نداشتند ]چنين نبود که سهم خاص و معينی به داد اما اما در مورد زنان همانا پيامبر چيزي به آنها می

 آنها تعلق بگيرد[  

اي نظرشان این بود که مال ما اما در مورد خمس، ما نظرمان این است که خمس مربوط به ما ]= سادات[ است؛ اما عده

 کنيم؛نيست و ما بر این ]ظلمی که در حق ما روا داشتند[ صبر می

رسد که بزرگ شود، و آن از زمان بلوغ است، مگر اینكه بفهمند که هنوز رشد یافته اش زمانی به پایان میو اما یتيم، یتيمی

 و او را سفيه یا ضعيف بدانی، که همچنان باید ولیّ او اموال وي را نگهدارد؛«[ عاقل و بالغ نشده»نيست ]به اصطالح عاميانه، 

آنها را بكُشد؛ اما خضر روالش این بود که کافرشان را به قتل رساند و  ها، روال رسول اهلل ص این نبود کهو اما بچه

 دانی، خودت داناتري!مومنشان را به حال خود رها کرد؛ اگر تو هم آنچه خضر می دانست می

 3352ص ،2ج العياشی، ؛ تفسير235ص ،1ج الخصال،

 ابْنَیْ  اللَّهِ  عَبْدِ وَ  أَْحمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِیَ  الْوَلِيدِ  بْنِ َأحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْحَلَبِیِّ عَلِیٍّ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ النَّابِ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِيسَی بْنِ مُحَمَّدِ

 لَهُنَّ  یَقْسِمُ کَانَ هَلْ وَ بِالنِّسَاءِ یَغْزُو ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ هَلْ  َأَشْيَاءَ أَرْبَعَةِ عَنْ یَسْأَلُهُ عَبَّاسٍ ابْنِ إِلَی کَتَبَ الْحَرُورِيَّ نَجْدَةَ إِنَّ

 رَسُولَ  فَإِنَّ النِّسَاءِ  فِی قَوْلُكَ أَمَّا عَبَّاسٍ اْبنُ إِلَيْهِ فَكَتَبَ  الذَّرَارِيِّ قَتْلِ  عَنْ وَ یُتْمُهُ یَنْقَطِعُ یمَتَ الْيَتِيمِ عَنِ وَ الْخُمُسِ مَوْضِعِ عَنْ وَ شَيْئاً

                                                      
 هم از امام صادق ع آمده است كه: 333، ص2تفسیر العیاشي، ج. شبیه اين تعبیر در روايت  1

أَ قَتَلْتَ »أذنیه درتان فتوركه العالم فذبحه فقال له موسي قال: و خرجا علي ساحل البحر فإذا غالم يلعب مع غلمان علیه قمیص حرير أخضر في 

 ...«نَفْسا  زَكِیَّة  بِغَیْرِ نَفْس

 الذراري، سبي عن يسأله عباس ابن يإل كتب الحروري نجدة أن ع اهلل عبد أبي عن سنان بن اهلل عبد عن. عیاشي فقط همین مقدار را آورده است:  2

 .فاقتلهم الخضر يعلم ما تعلم كنت فإن مؤمنهم، يترك و كافرهم يقتل الخضر كان و يقتلهم اهلل رسول يكن فلم الذراري أما: إلیه فكتب
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 یُتْمِهِ فَانْقِطَاعُ الْيَتِيمُ فَأَمَّا فَصَبَرْنَا لَنَا لَيْسَ  أَنَّهُ قَوْمٌ زَعَمَ  وَ لَنَا أَنَّهُ نَزْعُمُ فَإِنَّا الْخُمُسُ أَمَّا وَ شَيْئاً  لَهُنَّ یَقْسِمُ لَا وَ یُحْذِیهِنَّ کَانَ ص اللَّهِ

 ص النَّبِیُّ یَكُنِ فَلَمْ الذَّرَارِيُّ أَمَّا وَ هُ وَلِيُّ عَلَيْهِ فَيُمْسِكُ ضَعِيفاً  أَوْ  سَفِيهاً عِنْدَكَ  فَيَكُونَ رُشْداً مِنْهُ  تُؤْنِسَ لَا أَنْ إِلَّا الِاحْتِلَامُ هُوَ وَ أَشُدُّهُ

 1.أَعْلَمُ  فَأَنْتَ الْخَضِرُ  یَعْلَمُ مَا مِنْهُمْ تَعْلَمُ کُنْتَ فَإِنْ مُؤْمِنَهُمْ یَتْرُكُ وَ کَافِرَهُمْ یَقْتُلُ ع الْخَضِرُ کَانَ وَ یَقْتُلُهَا

 

 آنچه از باب چهارصد مجلس یك در ع اميرالمومنين حضرت که است شده نقل روایتی اطهار ائمه از تن چندین از (3

 یكی در ،2گذشت قبال روایت این از فرازهایی قبال. آموخت اصحابش از برخی به کند،می آباد را مسلمان انسان دنياي و دین

 :فرمایندمی فرازها از

شمارند رها کنيد؛ و آنان را بر کنند و منكر میمی شناسند معاشرت کنيد و آنها را در مورد آنچه انكاربا مردم بدانچه می

اي مقرب، یا عليه خودتان و عليه ما تحریك نكنيد که همانا امر ما دشوار و پرصعوبت است، آن را تحمل نكند مگر فرشته

 پيامبري مرسل، یا مومنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده است ...

 624ص ،2ج الخصال،

 یَحْيَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ  الْيَقْطِينِیُّ عُبَيْدٍ بْنِ عِيسَی بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنِی قَالَ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنُ  سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنَا

 أَمِيرَ أَنَّ ع آبَائِهِ  عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ

 : ع قَالَ دُنْيَاهُ وَ دِینِهِ فِی لِلْمُسْلِمِ یُصْلِحُ مِمَّا بَابٍ أَرْبَعَمِائَةِ وَاحِدٍ مَجْلِسٍ فِی أَصْحَابَهُ عَلَّمَ ع الْمُؤْمِنِينَ

 یَحْتَمِلُهُ  لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ عَلَيْنَا وَ أَنْفُسِكُمْ عَلَی تَحْمِلُوهُمْ لَا وَ یُنْكِرُونَ مِمَّا دَعُوهُمْ وَ یَعْرِفُونَ  بِمَا النَّاسَ خَالِطُوا... 

 ... لِلْإِیمَان قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ قَدِ عَبْدٌ أَوْ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ إِلَّا

 باشد.همگی با این مضمون مرتبط می 649توجه: احادیث جلسه 

 تدبر

 «نُكْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ نَفْسٍ بِغَيْرِ زَکِيَّةً  نَفْساً قَتَلْتَ أَ قالَ فَقَتَلَهُ غُالماً لَقِيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا( »1

                                                      
 :است توجه قابل آيه اين مفاد به ناظر هم روايت . اين 1

 أَ »: موسي له فقال فقتله العالم فوكزه: قال -يلعب بغالم هم إذا موسي مع يمشي العالم بینما يقول سمعته قال: ع اهلل عبد أبي عن عمار بن إسحاق عن

 (335ص ،2ج العیاشي، تفسیر. )مطبوع كافر مكتوب علیه فإذا كتفه فاقتلع يده العالم فأدخل قال «نُكرا  شَیْئا  جِئْتَ لَقَدْ -نَفْسٍ بِغَیْرِ زَكِیَّة  نَفْسا  قَتَلْتَ

 http://yekaye.ir/hud-001-113/ 3، حديث90جلسه . 2

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-26/ 1، حديث246جلسه 

 maaarij-http://yekaye.ir/al-70-23/ 3، حديث294جلسه

 balad-http://yekaye.ir/al-90-8/ 2، حديث337جلسه 

 /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-30 5، حديث388جلسه

  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-20 3، حديث466جلسه 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-56 6، پاورقي 637جلسه 

http://yekaye.ir/hud-001-113/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-26/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-23/
http://yekaye.ir/al-balad-90-8/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-30/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-30/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-30/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-20/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-20/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-20/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-56/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-56/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-56/
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در  افتادند؛ راه به رفت، باالخره آنها از کشتی پياده شده، دوبارهبعد از بحثی که بين موسی ع و خضر در کشتی درگ

اي و بدون اینكه کاري از برخوردند؛ و حضرت موسی ع در کمال تعجب دید که خضر بدون هيچ مقدمه پسرکی به مسيرشان

د و او را زمين زد، ور شکُشت. نتوانست طاقت بياورد )و در برخی روایات آمده که به خضر حمله را او آن پسر سر زند،

  ؟!کُشتی قصاص باشد(، باب او کسی را کشته باشد )که کشتن تو از بدون اینكه را، جان پاکی آیا: گفت ( و1حدیث

 توانست در برابر آنچه به لحاظ احكام شریعت خالف است سكوت کند.موسی ع یك پيامبر صاحب شریعت بود و نمی

آميز بسنده نكرد؛ بلكه درباره کار وي، حكم خود را آن هم به سوال اعتراض جالب اینجاست که همانند مورد قبل، فقط

 با قاطعيت تمام و این بار با لفظی شدیدتر صادر کرد و گفت:

 مرتكب شدي! ناشایستی کار که واقعا

 

 «نُكْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ نَفْسٍ بِغَيْرِ زَکِيَّةً  نَفْساً قَتَلْتَ أَ قالَ فَقَتَلَهُ غُالماً لَقِيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا( »2

 اقدامات آیه این در آمد که جزاي شرط است؛ اما« فـ»بدون حرف  خضر اقدام ،71اشاره شد که در آیه « نكات ادبی»در 

 است. ع موسی سخن شرط، جزاي و است؛ شرط جمله همان ادامه در خضر

 چرا چنين تعبير شده است؟

الف. چون سوراخ کردن کشتی بالفاصله بعد از سوار شدن در کشتی نبود، اما کشتن پسرك بالفاصله بعد از دیدن وي 

  1(736ص ،2ج الكشاف،)بود 

کند( بيان اعتراض حضرت موسی ع بوده، نه قتل که واقعه سوم را بيان می 77ب. چون مساله اصلی در این آیه )و نيز آیه 

یك جمله ...« موسی گفت »، اقدام خضر به عنوان جزاي شرط آمده و اینكه 71دیوار. در واقع، در آیهپسرك یا بازسازي آن 

خواهد کل این آیات فهميم که قرآن میجدید است )مستأنفه(؛ اما در اینجا، جمله موسی ع جزاي شرط است. از این بيان می

اض کرد، بيان کند؛ نه به صورت سه داستان که هر یك، را به عنوان یك داستان واحد، که سه بار موسی ع به خضر اعتر

خواهد بگوید خضر چنين و چنان کرد و موسی اعتراض کرد و اعتراض اعتراضی از جانب موسی ع را در پی داشت؛ گویی می

 کرد و اعتراض کرد؛ و به تعبير دیگر، حكایت، حكایت اعتراضات موسی ع است، نه حكایت اعمال آنچنانی و اعتراضات

اقدامات خضر  77را جزاي شرط قرار داد، اما در این آیه و نيز آیه « اقدام خضر»چنينی؛ و بدین جهت است که در اولی این

را با حرف عطف )فـ( آورد و به عنوان جزیی از ( «فَأَقامَهُ: دیوار را بازسازي کرد» یا «فَوَجَدا: یافتند» و ؛«فَقَتَلَهُ: او را کشت»)

 2(345ص ،13ج داد. )الميزان، جمله شرطيه قرار

                                                      
 الغالم لقاء القتل تعقب قد و الركوب، يتعقب لم السفینة خرق ألن: قلت بینهما؟ خولف فلم: قلت فإن.  1

. اين سخن بر تحلیل زمخشري ترجیح دارد زيرا زمخشري اصال به آيه سوم اعتنايي ننموده است، اما ممكن است كسي بر سخن عالمه طباطبايي  2

 ... اسْتَطْعَما ... أَتَیا إِذا» است: «اسْتَطْعَما»آمده است و آن عبارت « يافتند و بازسازي كرد»هم اشكال كند كه در آيه سوم، جزاي شرط، قبل از جمالت 

بودنِ « جزاي شرط»رسد از اين جهت اشكالي بر سخن ايشان وارد نباشد، زيرا ايشان محور بحث را اما به نظر مي...« قال  فَأَقامَهُ...  جِدارا  فیها فَوَجَدا

 از اقدامات خضر دانستدر گزارش « فـ»قرار نداد، بلكه محور استدالل را آمدن و نیامدن حرف « قال»
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 ج. ...

 

 «نُكْراً شَيْئاً جِئْتَ لَقَدْ نَفْسٍ بِغَيْرِ زَکِيَّةً  نَفْساً قَتَلْتَ أَ قالَ فَقَتَلَهُ غُالماً لَقِيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا( »3

 (206ص ،7ج نور، )تفسير .کندمی جلوه «منكر» دیگري نزد است، «معروف» کسی نزد آنچه گاهی

 شناسی:شناسی و معرفتنکته تخصصی انسان

 تفاوت انسانها در برخی امور را جدی بگیریم

در حالی که حقيقت نهایی در هر موردي یكی است، اما این گونه نيست که همه ما یكسان بدان دست یابيم، بلكه رسيدن 

 به حقيقت، بيش از آنكه یك اقدام همه یا هيچ باشد، پيمودن تدریجی یك مسير است؛ 

 از این جهت است که مراتب علم و ایمان انسانها با هم متفاوت است؛ 

است که اگرچه بسياري از احكام بين همگان مشترك است، اما از همگان نباید در همه امور یك گونه  و از این جهت

انتظار داشت، حتی بين خود اولياءاهلل؛ چنانكه کار خضر بر حضرت موسی ع سنگين آمد، و در احادیث وارد شده که ابوذر 

 (1، حدیث649وت برقرار شده بود. )جلسه تواند معارف سلمان را تحمل کند با اینكه بين آنها عقد اخنمی

 

 29/10/1396                      صَبْراً مَعِیَ َتسْتَطيعَ لَنْ إِنَّكَ لَكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ 75( آيه 18( سوره كهف )656

 ترجمه

 گفت: آیا به تو نگفتم که حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی نداري؟

 نکات ادبی

 «تَس تَطیعَ لَن »

« طَوْع»( و 431ص ،3ج اللغة، المقایيس باشد )معجمدر اصل به معناي تسليم شدن و انقياد و اطاعت کردن می« طوع»ماده 

 ( 529ص القرآن، ألفاظ مفردات( )11/فصلت)« کَرْهاً  أَوْ طَوْعاً ائْتِيا» :)اکراه و اجبار( است« هکُرْ»نقطه مقابل 

عمل بر اساس »و « خضوع و کرنش»، « ميل و رغبت»اند که در این ماده، سه عنصر معنایی حضور دارد دادهبرخی توضيح 

 فی کند خواه خضوع و عمل واقع شود یا نشود )التحقيقصدق می« اکراه»حذف شود، « ميل و رغبت»؛ و وقتی عنصر «دستور

 ( 138ص ،7ج الكریم، القرآن کلمات

 اند  که:اند یعنی توضيح دادهنایی را ناشی از ورود این ماده در ابواب مختلف صرفی دانستهاما دیگران این عناصر مع

 أَتَيْنا قالَتاشود )می« طائع»یَطُوع( به معناي تسليم امر کسی شدن است؛ که اسم فاعل آن  )طاعَ فعل ثالثی مجرد آن •

 (431ص ،3ج اللغة، المقایيس معجم ؛103ص ،3ج التهذیب،) (11؛ فصلت/طائِعينَ

بسياري از اهل لغت بين آن و حالت ثالثی مجردِ این ماده )طاع یطوع( ( طاعیُ)أطاع  رودیبه باب افعال مهنگامی  •

سكيت مطلبی (؛ اما از ابن529مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 431، ص3معجم مقایيس اللغه، جاند )مثال: تفاوتی نگذاشته
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داند؛ اما نهایتا بر این باور است که فعل ثالثی مجرد آن تنها را مساوي می نقل شده که اگرچه ظاهرا وي هم این دو

لسان العرب، رود که امر و دستوري هم در کار بوده باشد )داللت دارد؛ اما وقتی به باب افعال می« انقياد»بر مفهوم 

هم از  «طاعة»که  –أطاعء »؛ اما صرفا به معناي انقياد است« طاع»کند که (؛ و نيز ازهري از ليث نقل می2411، ص8ج

طاعَةٌ وَ قَوْلٌ ؛ 53، نور/قُلْ ال تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ؛ 81، نساء/وَ یَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ ) آن گرفته شده

را هم انجام  ين دستور واو بود، آ ميو تسل عيمط نكهیاست که عالوه بر ا نیا يبه معنا - شودیم (21، محمد/مَعْرُوفٌ

(؛ و شاید به همين جهت است که در قرآن کریم به صورت فعل ثالثی مجرد اصال به 662، ص3تهذیب اللغة، ج) داد

فَقَدْ أَطاعَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ »(؛ 168عمران/آل) «الَّذینَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا» کار نرفته است، مثال:

یا لَيْتَنا أَطَعْنَا »( ؛ 12؛ تغابن/33؛ محمد/54، نور/92؛ مائده/59)نساء/ «أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُول»؛  (80)نساء/« اللَّهَ 

  (66احزاب/) «اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُوالَ 

ین اطاعت کردنش با ميل و رغبت هم بود. )التهذیب، وقتی به باب مفاعله )طاوَعَ یُطاوع( برود، به معناي آن است که ا •

 (431ص ،3ج اللغة، المقایيس ؛ معجم103، ص3ج

 مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ) وقتی به باب استفعال برود )استطاع یستطيع( به معناي قدرت و طاقت داشتن بر انجام کاري است •

 ألفاظ گردد )مفرداتدادن فعل، ميسر و مقدور می ( یعنی چيزي که به خاطر آن، انجام75و  72و  67؛ کهف/صَبْراً

بوده که واو آن حذف شده و به جایش در انتها « استطواع»است که در اصل « استطاعة»( و مصدر آن 530ص القرآن،

 المقایيس )معجم .استعاذة و افزوده شده است که این چنين حالتی در کلمات معتل اجوف رایج است مانند استعانة« ة»

 و «أستطيع»هاي مختلف عرب به چهار صورت سكيت نقل شده که این کلمه در لهجه( از ابن431ص ،3ج اللغة،

عَلَيْهِ؛  تَسْطِعْ افتاده است )لَمْ« ط»به خاطر التقاي با « ت»تلفظ شده است که در دومی « استيع» و «استتيع» و «اسطيع»

 ،7ج المحيط، ارمی این دو حالت با هم رخ داده است. )البحرتبدیل شده و در چه« ت»به « ط»( در سومی، 82کهف/

 3(216ص

)تطوَّعَ( به معناي این است که استطاعت آن را بر دوش کشيد، ]= یعنی خود را با تكلف،  رودوقتی به باب افتعال می •

و رغبت، عمل به گویند چرا که شخص از روي ميل « تطوُّع»در انجام آن کار توانا معرف نمود[ و به کار مستحبی 

( و اسم فاعل آن 530ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات184/لَهُ؛ بقرة خَيْرٌ فَهُوَ خَيْراً تَطَوَّعَ شود )فَمَنْدار میتكليفی را عهده

                                                      
لَّا أَطاعَه، يقال أَمَرَه قال ابن السكیت: يقال طاعَ له و أَطاعَ سواء، فمن قال طاع يقال يطاع، و من قال أَطاعَ قال يُطِیعُ، فإِذا جئت إِلى األَمر فلیس إِ.  1

 .فأَطاعَه، باألَلف، طاعة ال غیر

لتفعلنّه طَوْعا  أو كرها ، و طائعا  أو كارها . و طاع له إذا انقاد له، فإذا مضى ألمره فقد أطاعه، و إذا وافقه فقد و قال اللیث: الطَّوع: نقیض الكَرْه، .  2

 طاوعه. قال و الطاعة: اسم من أطاعه إطاعة.
 تاء اسطاع في فالمحذوف استفعل، وزن على استطاع اسطاع أصل و لغات، أربع استیع و استتیع ما و اسطیع ما و أستطیع ما يقال: السكیت ابن قال.  3

 أنهم ففیه استتیع أما و طاء، االفتعال تاء من أبدلوا ثم الفعل، فاء هي التي الطاء هي المحذوف أن إلى تدعو حاجة ال و أصل هي التي الطاء لوجود االفتعال

 .تسطیع في كما االفتعال تاء المحذوف يكون أن تستیع في ينبغي و تاء، الطاء من أبدلوا
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مِنِينَ فی الْمُؤْ مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ یَلْمِزُونَ ادغام شده است )الَّذِینَ« ط»در « ت»بوده که « متطوّع»است که اصلش « مُطَّوِّع»

 (432ص ،3ج اللغة، المقایيس ( )معجم79؛ توبه/الصَّدَقاتِ 

شود: ( مطلب مقداري پيچيده می30)مائده/« هأَخي قَتْلَ نَفْسُهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ» رودمی« تفعيل»اما معناي آن، وقتی به باب  •

( برخی آن را با 331ص ،11ج العروس، تاجاند )برخی آن را با همان حالت ثالثی مجرد )طاع( به یك معنا دانسته

را دقيقاً نقطه مقابل « نَفْسُهُ  لَهُ طَوَّعَتْ »است و تعبير « أطاع»تر از بليغ« طوّع»اند معنا دانسته، و فقط تذکر دادههم« أطاع»

مه همين مطلب ( برخی در ادا531ص القرآن، ألفاظ مفرداتاند )دانسته «: نفسش از آن ابا داشتنفسُه کذا عن تأبَّتْ»

کند و دومی بر دفعی بودن؛ در این است که اولی داللت بر تدریجی بودن می« أطاع»و « طوّع»اند که تفاوت افزوده

کم به انجام آن یعنی نفسش او را بتدریج و کم« طوّعت نفسه»یكدفعه دستور را عمل کردن است، اما « اطاعت»یعنی 

اند که اساساً معناي آن همان ترخيص ( و برخی در همين راستا گفته305، ص5کار متقاعد و وادار نمود )الميزان، ج

 (380، ص2و تسهيل است )المصباح المنير، ج

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 129و مشتقات آن جمعاً « طوع»ماده 

 حدیث

 گذشت. در ادامه آن آمده است:( از امام صادق ع 4، حدیث65آیه ) 646( حدیثی در جلسه 1

 موسی ع عصبانی شد و با قوت او را گرفت و به او گفت:« ُکشت را او و برخوردند پسرکی به وقتی تا افتادند؛ راه به پس»

 «!آوردي[ جا به] ناشایستی چيز که واقعا ؟کُشتی ،[ باشد] کسی[ قصاص باب از اینكه] بدون را، جان پاکی آیا»

شود بلكه دستور خدا بر آنها حاکم است؛ پس تو تسليم مانا عقول بر دستور خداوند متعال حاکم نمیخضر به او گفت: ه

حقيقتاً تو هرگز در همراهی با من توان شكيبایی »بينی باش و بر آن صبر کن؛ که من قبال تو را آگاه کردم که آنچه از من می

 «.نداري؟

 برایم ايبهانه دیگر که کن رد مرا همراهی درخواست دیگر پرسيدم چيزي از تو از این از بعد اگر»موسی ع گفت: 

 « ...نگذاشتی

 62-59ص ،1ج الشرائع، علل

 جِئْتَ  لَقَدْ  نَفْسٍ بِغَيْرِ زَکِيَّةً نَفْساً قَتَلْتَ أَ» لَهُ قَالَ وَ بِتَلَابِيبِهِ أَخَذَ وَ مُوسَی فَغَضِبَ ع الْخَضِرُ «فَقَتَلَهُ  غاُلماً لَقِيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا»

 عَلَيْهِ اصْبِرْ وَ مِنِّی تَرَي لِمَا فَسَلِّمْ عَلَيْهَا یَحْكُمُ  اللَّهِ أَمْرُ بَلْ ذِکرهُ تَعَالَی اللَّهِ أَمْرِ  عَلَی تَحْكُمُ لَا الْعُقُولَ الْخَضِرُ إِنَّ لَهُ قَالَ «نُكراً شَيْئاً

 «عُذْراً لَدُنِّی مِنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْنِی فَال بَعْدَها ءٍشَیْ  عَنْ سَأَلْتُكَ إِنْ» مُوسَی قالَ «صَبْراً مَعِیَ طِيعَتَسْتَ لَنْ أَنَّكَ» عَلِمْتُ کُنْتُ فَقَدْ

 ( خواهد آمد.1، حدیث660جلسه)  79شاءاهلل در بحث از آیه ادامه این حدیث ان

 

 روایت کرده است:( ابوبصير از امام صادق ع 2

 یافتم که حدیث مرا کتمان کنند، بر من جایز نبود که چيزي از آنان کتمان کنم.به خدا سوگند اگر سه مومن می

 279ص البصائر، مختصر
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 عَنِ النَّهْدِيُّ، مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ اْلهَيْثَمُ وَ الْخَطَّابِ أَبِی بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ  مُحَمَّدُ وَ یعِيسَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنَا اللَّهِ عَبْدُ وَ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ: قَالَ بَصِيرٍ، أَبِی عَنْ رِئَابٍ، بْنِ عَلِیِّ عَنْ السَّرَّادِ، مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ

 1.«شَيْئاً  أَکْتُمَهُمْ أَنْ اسْتَحْلَلْتُ مَا حَدِیثِی یَكْتُمُونَ مُؤْمِنِينَ ثَلَاثَةَ مِنْكُمْ وَجَدْتُ لَوْ اللَّهِ وَ أَمَا»

 توجه: 

در اینجا نيز قابل ذکر  653و  648تمامی احادیث و تدبرهاي جلسات  72و  67با توجه به شباهت فراوان این آیه با آیات 

 است.

 تدبر

 «صَبْراً مَعِیَ تَسْتَطيعَ لَنْ  إِنَّكَ لَكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ( »1

طاقتی شد، و خضر باز به صبري نشان داده بود باز هم مرتكب کمبا اینكه قول داده بود و با اینكه یكبار از خود بیموسی 

 نداري؟ شكيبایی توان من با همراهی در هرگز تو حقيقتاً که نگفتم تو به او یادآوري کرد که آیا

 کرد. چرا؟ را اضافه« به تو لك:»در این جمله، نسبت به یادآوري قبلی کلمه 

 ،3ج )بيضاوي(، التنزیل صبري وي )أنوارثباتی و کمالف. براي اینكه عتاب را شدیدتر کند و عالمتی باشد براي کم

 2(325ص ،3ج الصافی، ؛ تفسير289ص

تو »نشنيده که  اولموسی ع دفعه  گویا یعنی ه،نكرد اعتناء سفارشش به چرا که ی ع،موس به است یاعتراض نوع یكب. 

خواهد و اگر هم شنيده آن را به خودش نگرفته، و در واقع با افزودن این تعبير می« توان شكيبایی در همراهی با مرا نداري

 3(534ص ،13ج الميزان،بگوید من با تو بودم که چنين گفتم، نه با دیگري! )

                                                      
 . اين حديث هم در همین راستا قابل توجه است: 1

 نْعَ الثُّمَالِيِّ، ثَابِتٍ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ الْمُحَارِبِيِّ، مُحَمَّدٍ  بْنِ  ذَرِيحِ عَنْ سِنَانٍ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ،يعِیسَ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ وَ  الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ  مُحَمَّدُ

 حَلَالٍ فِي النَّظَرِ إِلَي مَعَهُ يَحْتَاجُونَ لَا مَا لََأعْطَیْتُهُمْ أَسْتَوْدِعُهُمْ، ثَلَاثَة  وَجَدْتُ لَوْ: -يَقُولُ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ كَانَ الْأَبُ نِعْمَ وَ -أَبِي لِي قَالَ»: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ عَبْدٌ أَوْ مُرْسَلٌ نَبِيٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ إِلَّا يَحْتَمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ ع، مُحَمَّدٍ آلِ قَائِمُ قَائِمُنَا يَقُومَ َأنْ إِلَي ءٍشَيْ فِي لَا وَ حَرَامٍ، لَا وَ

 (281ص البصائر، )مختصر «لِلْإِيمَانِ

 فوق چنین است:. عبارت دو كتاب  2

 و االشمئزاز منه تكرر لما الصبر و الثبات بقلة وسما و الوصیة، رفض يعل بالعتاب مكافحة لَكَ فیه زاد صَبْرا  مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ إِنَّكَ لَكَ أَقُلْ لَمْ  أَ قالَ

 .مرة ثاني االستنكار في زاد يحت مرة أول بالتذكیر يرعو لم و االستنكار

 هم مضموني نزديك به اين را آورده است: 209ص ،7ج المحیط، در البحر

 المخالفة في أفظع و أفظع بالنسیان موسي استعذار و السؤال ترك إلي التقدم بعد بأنه التساؤل موقعه ألن األول في لیس إغالظ و زجر لَكَ قوله في و

 العصیان انتفاء و الصبر من نفسه علي أخذ كان لما
 كأنه كونه يإل إيماء و وصیته يإل يصغ لم أنه له تقريع نوع «لَكَ» زيادة و ظاهر معناه «صَبْرا  مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ إِنَّكَ لَكَ أَقُلْ لَمْ أَ قالَ»: يتعال قوله.  3

 تستطیع لن إنك: بقولي عنیت إنما: يقول كأنه غیره به يقصد بل يعنیه ال أنه حسب و سمعه أو «صَبْرا  مَعِيَ تَسْتَطِیعَ لَنْ إِنَّكَ»: مرة أول له قوله يسمع لم

 .غیرك دون إياك «إلخ»
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 ج. ... 

 

 

 30/10/1396        عُذْرا  لَدُنِّي مِنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْني فَال بَعْدَها ءٍشَيْ  نْعَ سَأَلْتُكَ إِنْ قالَ 76( آيه18( سوره كهف )657

 ترجمه

 گفت: اگر بعد از آن، از تو در مورد چيزي پرسيدم دیگر مصاحبت مرا نپذیر، که دیگر نزد من عذر ]کافی[ داري!

 نکات ادبی

 «فَال تُصاحِب نی»

 در اصل داللت دارد بر نزدیك هم قرار گرفتن و مقارن همدیگر شدن؛ « صحب»توضيح داده شد که ماده  قبال

شود و البته در عرف غالبا در مواردي اطالق )جمع آن: اصحاب( به هر مالزم و همنشين و همراهی گفته می« صاحب»و 

 شود؛ م صاحب آن گفته میشود که این همراهی زیاد باشد و از همين جهت به مالك یك چيز همی

در این است که در مفهوم مصاحبت، یك بده بستان و رابطه متقابل وجود دارد اما در قرین « قرین»با « صاحب»و تفاوت 

 .لزوما چنين چيزي وجود ندارد

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

 «لَدُنِّی»

 چرایی مورد در و است؛ آن از تربليغ و اخص که تفاوت این با باشدمی( نزدِ)=  «عِندَ » معناي به «لَدُن» که شد بيان قبال

 عندي» بگویم وقتی مثال باشد؛ حاضر کس آن نزد بالفعل امر آن که رودمی کار به جایی در «لدن»» اندگفته هم بودنش اخص

. است حاضر دستم در مالی االن همين یعنی «مال لدنی» بگویم اگر اما است؛ درست باشم داشته مالی من اینكه صرف با «مالٌ

 .باشد متصل کامال نزدیكی که رودمی کار به جایی در «لدن» دیگر، تعبير به

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-10 591جلسه

 «عُذ راً»

 زبان در بلكه عربی، زبان در تنهانه ،«پوزش» و «بهانه» ،«دليل و حجت» معانی در «عذر» ماده استعمالقبال بيان شد که 

 گونه سه را آن و آن، اثر و گناه کردن محو براي تالشی گونه هر را کلمه این معناي تریناصلی برخی. است رایج هم فارسی

 بازگشت و( کند توجيه را وي عمل که بياورد دليلی اما بگيرد برعهده را کار انجام) کار انجام توجيه کار، انجام انكار: انددانسته

 و( 6/مرسالت ؛76/کهف) «عُذر»(. داد نخواهد انجام دیگر که کند ابراز اما گيرد؛ بعهده را کار انجام) کار انجام از توبه و

 عذر که گویندمی کسی به( 90/توبه) «مُعذِّر» و هستند باب همين از مصدر دو هر( 52/غافر ؛57/روم ؛164/اعراف) «معذرة»

 .نيست قبول قابل عذرش اما آوردمی

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-15 373جلسه 

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-10/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-10/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-10/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-15/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-15/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-15/
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 اختالف قرائت

)به صورت  «تَصحَبنی فَال»)قرائت مشهور که از باب مفاعله است( در برخی قرائات به صورت  «یفَال تُصاحِبْن»عبارت 

 هم قرائت شده است. «حَـبَـنّیتَصْ فَال»)از باب افعال( و  «تُصحِبْنی فَال»ثالثی مجرد: صَحِبَ یَصحَبُ( و »

و « لَدُنی»نون ضمير متكلم وحده( به صورت )قرائت مشهور که در اصل چنين بوده: لدُن + نون وقایه +« لَدُنّی»عبارت 

هاي مختلف تلفظ این کلمه در عربی هم قرائت شده است که این سه همگی بدون نون وقایه و مبتنی بر لهجه« نیلَدْ » و« نیلُدْ»

 است.

 هم قرائت شده است.« يعُذْرِ »و « راًعُذُ»در برخی قرائات به صورت « عُذْراً»کلمه 

 ؛7491-748ص ،6ج البيان، مجمع

 2093، ص7البحر المحيط، ج؛  762ص ،7ج القرآن، تفسير فی التبيان

 حدیث

مصاحبت مرا  گرید دميپرس يزياگر بعد از آن، از تو در مورد چ( از رسول اهلل ص روایت شده است که این آیه ]= 1

 [ را تالوت کردند و فرمودند:76کهف/ ر،ینپذ

 دید.کند که حيا کرد؛ و اگر صبر می کرد هزار چيز از عجایب میخداوند پيامبر خدا موسی ع را رحمت 

                                                      
 ؛«فَال تُصاحِبْنِي»قرأ يعقوب برواية روح و زيد فال تصحبني و الباقون .  1

 بالتشديد ...« لَدُنِّي»خفیفة النون و الباقون « من لَدُني»و قرأ أهل المدينة و أبو بكر عن عاصم 

 فمعناه إن طلبتُ صحبتك فال تتابعني علي ذلك « فَال تُصاحِبْنِي»من قرأ فال تصحبني فمعناه ال تكون صاحبي و من قرأ 

فإن األجود تشديد النون ألن أصل لدن اإلسكان فإذا أضفتها إلي نفسك زدت نونا لتسلم سكون النون األولي تقول من لدن « مِنْ لَدُنِّي»و أما قوله 

دني كما تقول عن زيد و عني و من قرأ لدني لم يجز له أن يقول عني ألن لدن اسم غیر متمكن و من و عن حرفان جاء المعني و لدن مع ذلك زيد و من ل

( فجاء أثقل من من و عن و الدلیل علي أن األسماء يجوز فیها حذف النون قولهم قدني في معني حسبي و يجوز قدي قال: )قدني من نصر الخبیبین قدي

 باللغتین

 ( خمس قراءات، فقرأ ابن كثیر و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة و الكسائي بالتثقیل.يو في )لدن.  2

 بضم الدال و تخفیف النون قرأ به نافع. -الثاني

 قرأ ابو بكر بضم الالم و سكون الدال و اشمام من غیر إشباع. -الثالث

 ن الدال.قرأ الكسائي عن أبي بكر بضم الالم و سكو -الرابع

 في رواية عن أبي بكر بفتح الالم و سكون الدال: و هذه كلها لغات معروفة -الخامس

رع و قرأ الجمهور فَال تُصاحِبْنِي من باب المفاعلة. و قرأ عیسي و يعقوب فال تصحبني مضارع صحب و عیسي أيضا بضم التاء و كسر الحاء مضا.  3

 حبني علمك و قدره بعضهم فال تصحبني إياك و بعضهم نفسك. و قرأ األعرج بفتح التاء و الباء و شد النون. أصحب، و رواها سهل عن أبي عمرو أي فال تص

ن اتصلت بیاء و قرأ الجمهور مِنْ لَدُنِّي بإدغام نون لدن في نون الوقاية التي اتصلت بیاء المتكلم. و قرأ نافع و عاصم بتخفیف النون و هي نون لد

ألن أصل األسماء إذا أضیفت إلي ياء المتكلم لم تلحق نون الوقاية نحو غالمي و فرسي، و أشم شعبة الضم في الدال، و روي عن  المتكلم و هو القیاس،

  م و سكون الدال.عاصم سكون الدال. قال ابن مجاهد: و هو غلط و كأنه يعني من جهة الرواية، و أما من حیث اللغة فلیست بغلط ألن من لغاتها لد بفتح الال

 .و قرأ عیسي عُذْرا  بضم الذال و رويت عن أبي عمرو و عن أبي عذري بكسر الراء مضافا إلي ياء المتكلم
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 751ص ،6ج البيان، مجمع

 1العجائب. من ألفا لرأي صبر لو و موسی اهلل نبی استحيی فقال اآلیة هذه تال ص النبی أن روي

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است: 2

پس آنها را ضایع نكنيد؛ و حد و حدودي برایتان معلوم کرده پس  همانا خداوند متعال واجباتی را بر شما واجب فرموده،

از آنها تجاوز نكنيد؛ و شما را از چيزهایی برحذر داشته، پس هتك حرمتش نكنيد؛ و در مورد چيزهایی سكوت کرده و سكوتش 

 ندازید.هم از روي فراموشی نبوده است؛ پس شما هم در آن موارد ]با پرس و جو کردن[ خود را به تكلف ني

 105البالغه، حكمتنهج

 :وَ قَالَ أمير المؤمنين ع

فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ [ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّ اللَّهَ ]تَعَالَی

 2.وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ

 تدبر

 «تُصاحِبْنی فَال بَعْدَها ءٍشَیْ  عَنْ سَأَلْتُكَ إِنْ قالَ( »1

خضر در ابتدا به حضرت موسی ع گفت که تو طاقت همراهی با مرا نداري. اما حضرت موسی ع نپذیرفت. در مقام عمل 

بسا براي اینكه به خودش هم ت ندارد. باز هم نپذیرفت. دوباره دید، باز هم نپذیرفت اما چهدر همان گام اول نشان داد که طاق

طاقتی از خود نشان دادم، دیگر مرا از مصاحبت خود محروم اثبات کند که واقعا طاقتش را دارد شرطی گذاشت: اگر باز هم کم

 کن!

 شناسی کاربردی )تاملی در حقیقت مشارطه(نکته انسان

هاي اخالقی براي سير و سلوك، مشارطه است؛ یعنی انسان خود را مقيد، و با خود شرط کند که حتما توصيه یكی از

فالن کار را انجام دهد یا ترك کند؛ و اگر خالف آن عمل کرد جریمه و تنبيهی براي خود در نظر بگيرد؛ و این جریمه، محروم 

 کردن خویش باشد از چيزي که مطلوب نفس اوست.

دهد. چون چنين کوشد انجام هایی دارد که چيزي را خوشش بياید به هر قيمتی شده، میقع، نفس آدمی خواستهدر وا

 است، پس براي اینكه به کاري ملزم شود، رعایت آن کار را گره بزنيم به آن چيزي که انجامش دلخواه نفس است.

 يم موفق شویم!در عين حال، بدانيم که حتی ممكن است مشارطه کنيم و باز نتوان

                                                      
 به صورت زير آمده است: 284، ص13؛ بحار األنوار، ج254، ص3؛ تفسیر الصافي، ج736، ص2الكشاف، ج. اين حديث در  1

 مُوسَي اسْتَحْیَا فَقَالَ ذَلِكَ لَوْ لَبِثَ مَعَ صَاحِبِهِ لَأَبْصَرَ أَعْجَبَ الْأَعَاجِیبِ.وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ أَخِي 

 . اين روايت در كتب اهل سنت هم در همین راستا قابل توجه است: 2

أهلك الّذين من قبلكم كثرة مسائلهم و اختالفهم ما نهیتكم عنه فاجتنبوه و ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنّما »اللّه علیه و آله قال:  يعنه صلّ

 (91ص  7)صحیح مسلم ج « أنبیائهم يعل
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 «عُذْراً لَدُنِّی مِنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْنی فَال بَعْدَها ءٍشَیْ  عَنْ سَأَلْتُكَ إِنْ قالَ( »2

به اندازه کافی دليل و بهانه  دیگر چرا که نپذیر، مرا مصاحبت دیگر پرسيدم چيزي مورد در تو از آن، از بعد اگر: گفت

 منع کنی.داري که مرا از همراهی با خود 

 اما چرا حضرت موسی ع براي خود چنين شرطی گذاشت؟

 (.1الف. تا نفسش مطيع شود )تدبر

طاقتی نشان بسا پذیرفت که شاید واقعا طاقت ندارد و خواست با خودش اتمام حجت کند که اگر یكبار دیگر بیب. چه

 داد، دیگر اذعان کند که از اول حق با خضر بوده است.

( و از طرف دیگر خواست در حالی که حق را به خضر 1صبريِ خودش خحالت کشيد )حدیثاز کمج. شاید از طرفی 

 کند، در عين حال یك فرصت دیگر از خضر به دست آورد.می دهد و خود را سزاوار سخن خضر معرفی می

 د. ...

 

 «عُذْراً لَدُنِّی نْمِ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْنی فَال بَعْدَها ءٍشَیْ  عَنْ سَأَلْتُكَ إِنْ قالَ( »3

 به عذر از جانب من ]به قدر کافی[ دیگر که نپذیر، مرا مصاحبت دیگر پرسيدم چيزي مورد در تو از آن، از بعد اگر: گفت

 بهانه دليل ]= دليل و بهانه براي رد کردن درخواست من[ رسيدي

 ؛ یعنی:«ايقطعا رسيدي از جانب من، به عذر و بهانه»عبارتِ 

 عذر و بهانه و دليل خوبی در اختيار تو قرار داد که:کارهاي من 

 ات )که من طاقت با تو بودن را ندارم( رد کنی؛ واز طرفی، با قاطعيت بيشتري آن ادعاي اوليه -

 اي نداشته باشم.از این طرف هم من دیگر براي اصرار ورزیدن هيچ بهانه -

 

 «عُذْراً لَدُنِّی مِنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْنی فَال بَعْدَها ءٍشَیْ  عَنْ سَأَلْتُكَ إِنْ قالَ( »4

 .گرفت عهده بر را خود صبريبی مسئوليّت موسی

 ثمره اخالقی

 (207ص ،7ج نور، )تفسير. بدهيم منصفانه رأي خود، عملكرد درباره

 

  «عُذْراً لَدُنِّی ِمنْ بَلَغْتَ قَدْ تُصاحِبْنِی فَال»( 5

 (207ص ،7ج نور، )تفسير .نيست تكبّر و غرور و عقده و کينه ينشانه جدایی، هر
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 أَنْ یُریدُ جِداراً فيها فَوَجَدا یُضَيِّفُوهُما أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَها اسْتَطْعَما قَرْیَةٍ أَهْلَ أَتَيا إِذا یحَتَّ فَانْطَلَقا 77( آيه18( سوره كهف )658

 1/11/1396 أَجْراً عَلَيْهِ الَتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قالَ فَأَقامَهُ یَنْقَضَّ

 ترجمه

اي رسيدند، از اهالی آنجا طعامی درخواست کردند؛ ولی از اینكه آن پس ]آن دو[ به راه افتادند؛ تا وقتی که به اهل قریه

خواست فرو ریزد؛ پس آن را بپا داشت؛ گفت اگر دو را مهمان کنند امتناع ورزیدند؛ پس در آنجا دیواري یافتند که می

 گرفتی!واستی، بر آن اجرتی میخمی

 نکات ادبی

 «قَر یَةٍ»

را هم « قریه»است و این ماده داللت بر جمع شدن و اجتماع دارد و «( قرو»)و یا: « قري»از ماده « قریه»قبال بيان شد که 

ردم در آن جمع شوند؛ و در قرآن کریم هم به معناي سرزمينی که ماند که مردم در آن جمع میگفته «قریه»از این جهت 

( 8، طالق/4اند )اعراف/( هم به معناي خود مردمی است که در جایی جمع شده109، یوسف/2/58شوند، به کار رفته )بقرهمی

به « بلد»اند گفته« مدینه» و« بلد»با « قریه»( و در تفاوت 59بسا گاه در یك آیه هر دو معنا مد نظر بوده است )قصص/و چه

اجتماع و جمع شدن مد نظر است، خواه در « قریه»سرزمين است، خواه آباد شده باشد یا خير؛ در مفهوم  معناي قطعه معينی از

 .برپا کردن و نظم و تدبير بيشتر مورد نظر است« مدینه»مورد سرزمين باشد یا خود مردم؛ و در مفهوم 

 baqarah-http://yekaye.ir/al-002-259/ 172جلسه

 

 «أَبَو ا»

 امتناع شدت بر داللت «اباء» واژه اندگفته برخی و است کاري انجام از زدن باز سر و امتناع معناي بهدر اصل  «أبی»ماده 

 اشپایانی همزه بدون تعبير این فارسی در) نيست «اباء» ايتراشی مانع و امتناع هر اما هست امتناع ابایی هر که طوري به کندمی

 (.دارد ابا کار فالن انجام از زید: است متداول

  /furqan-http://yekaye.ir/al-025-50 205جلسه 

 

 «یَن قَضَّ»

« و خشونتی که در چيزي باشد زِبري»رود و هم در معناي به کار می« سقوط کردن»در اصل هم در معناي « قضض»ماده 

معجم مقایيس هاي کوچك باشد، گرفته شده است. )به معناي زمين پستی که پر از سنگریزه« القِضّة»که در معناي دوم از کلمه 

)فرو ریزد( « سقوط کند»خواست دانند، از این جهت که دیوار می( برخی هر دو معنا را در این آیه جاري می12، ص5اللغة، ج

http://yekaye.ir/al-baqarah-002-259/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
http://yekaye.ir/al-furqan-025-50/
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مفردات )«. سنگریزه شود»خواست توان گفت که میشد، پس میاي از سنگریزه تبدیل میکرد عمال به مجموعهگر سقوط میو ا

 1(674ألفاظ القرآن، ص

اند تنها همين یكبار در قرآن کریم به کار رفته است و این کلمه را عموما از این ماده )باب انفعال( دانسته« قضض»ماده 

 البيان، بوده باشد )مجمع«( احمرّ»شبيه « افعلّ»)باب « نقض»بسا از ماده اند که چهین احتمال را هم مطرح کردهاما در عين حال ا

است، که این « به هم خوردن چيزي که مستحكم بوده»به معناي « نقض»که ماده  (2103، ص7البحر المحيط، ج؛ 7502ص ،6ج

شاءاهلل در ضمن بحث از آیه دیگري بدان خواهيم کریم به کار رفته است و ان مورد دیگر در قرآن 9ماده به غير از اینجا، در 

 پرداخت.

 

 هُ+  أَقامَ ـ + فَ« = فَأَقامَهُ»

 يگری[ و دلهي]قوم و قب« از مردم یجماعت» يبه معنا یكیدر دو معنا به کار رفته است:  در اصل« قوم»ماده قبال بيان شد که 

برخاستن و  یعنینقطه مقابل نسشتن )قعود(،  يماده را در معنا نیاصل ا ی. برخميبرخاستن )انتصاب( و عزم و تصم يبه معنا

 شده است.  یوارد عرب یانیاول آن از زبان سر ياند که معناداده حيالعمل(، دانسته و توض ةياقدام کردن )فعل يبه کار

به  اميق ایو  «يزيبر چ اميق» ایاست  «يزيبه چ اميق» ایدارد:  یمختلف يحاماده است که ان نیمجرد از ا یمصدر ثالث «اميق»

 .«زنندیم هيبدان تك گریکه امور د يزيچ» ياسم برا يبه معنا ایو «يعزم به کار» يمعنا

به  «زيچ كیاقامة »اساس  ني( و بر هم39ثابت ماندن در آنجاست، )عَذابٌ مُقِيمٌ؛ هود/ يبه معنا ،مكان كیدر  «إِقامَة»

 .(68/ئده)ما« ءٍ حَتَّی تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَشَیْ قُلْ یا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلی» باشدیحق آن را به طور کامل ادا کردن م يمعنا

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-1 366جلسه 

 اختالف قرائت

اند اما در برخی قرائات غيرمشهور به صورت را اغلب به همين صورت )باب تفعيل( قرائت کرده« یُضَيِّفُوهُما»کلمه 

 )باب افعال( نيز قرائت شده است.« فُوهُمايضِیُ»

                                                      
 و أَقَضَّ علیه مضجعه: صار فیه قَضَضٌ، أي: حجارة صغار.« يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ »: يقَضَضْتُهُ فَانْقَضَّ، و انْقَضَّ الحائط: وقع. قال تعال.  1

 معجمة بضاد فإنقاض قضته أيضا قالوا و( جبور و كسرة أناس لكل/  إنه فالصبر السن كقیص فراق: )قال نقاص قصته اليق ينكسر أي ينقاص و.  2

 و) الصغار الحصي هي و القضة من ينفعل يكون أن( أحدهما) أمرين يحتمل «يَنْقَضَّ» العامة قراءة و( منقاض الجفر في هدم كأنها: )قال فانهدم هدمته يعني

 االنقضاض...  العیوب و األلوان غیر من جاء مما نحوهما و يرعوي و كیزور فیكون ينقض أن يريد ص النبي كقراءة ءالشي نقضت من يفعل يكون أن( اآلخر

 (منصلتا الدري كالكوكب فانقض: )الرمة ذو قال بسرعة السقوط
قال صاحب اللوامح: من القضة و هي الحصي الصغار، و منه طعام  انجر.و قرأ الجمهور يَنْقَضَّ أي يسقط من انقضاض الطائر، و وزنه انفعل نحو .  3

 قضض إذا كان فیه حصي، فعلي هذا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ أي يتفتت فیصیر حصاة انتهي. و قیل: وزنه افعلّ من النقض كاحمر.

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-1/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-1/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-1/
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اَنْ »ت اُبَیّ به صورت در باب انفعال( قرائت مشهور از این عبارت است، اما در قرائ« قضض»)ماده « یَنْقَضَّ  نْاَ»قرائت 

آمده است که در این حالت، « يَنْقَضَّلِ»مسعود و قرائت اعمش به صورت )فعل مجهول( قرائت شده و در مصحف ابن «نْقَضَّیُ

 در تقدیر است؛ « أن»حرف 

در باب شكستن[ »]به معناي « قوص»)از ماده  «اصاَنْ یَنْق»هاي غيرمشهور به صورت همچنين این عبارت، در قرائت

 ]به معناي منهدم شدن[ در باب انفعال( هم قرائت شده است.« قيض»)از ماده  «ضاَنْ یَنْقا»انفعال( و 

 نيز قرائت شده است. «لَتَخِذْتَ»اند اما به صورت قرائت کرده «لَاتَّخَذْتَ»را اغلب به صورت « لتخذت »کلمه 

 0212، ص7البحر المحيط، ج؛ 7491-748، ص6مجمع البيان، ج

 حدیث

 ( حدیثی از امام رضا ع گذشت. در ادامه آن حدیث آمده است:1، حدیث74آیه) 655( در جلسه 1

شد و نصاري ]= مسيحيان[ که ناصره ناميده می« رسيدند ايقریه اهل به» هنگامشب« که وقتی تا افتادند؛ راه به[ دو آن] پس»

 درخواست طعامی آنجا اهالی از ،دادنداي طعام نمیکردند و به هيچ غریبههيچكس را مهمان نمی اند، وبه این شهر منسوب

                                                      
و عاصم يظهر الذال و اآلخرون يدغمون « لَاتَّخَذْتَ»ل و الباقون و قرأ ابن كثیر و أهل البصرة لتخذت بكسر الخاء مخففة و ابن كثیر يظهر منه الذا.  1

كما يدغم سائر  ...قال أبو زيد: اتخذنا ماال نتخذه اتخاذا و تخذت اتخذ تخذا و قال أبو علي: وجه اإلدغام أن هذه الحروف متقاربة فیدغم بعضها في بعض

اء يدغم بعضها في بعض للمقاربة فأما الصاد و السین و الزاء فیدغم بعضها في بعض و يدغم فیها الحروف المتقاربة فالتاء و الدال و الطاء و الظاء و الذال و الث

 الستة و ال يدغمن في الستة لما يختل من إدغامها في مقاربها من الصفیر

يحیي بن يعمر ينقاص بصاد غیر معجمة و و في الشواذ قراءة النبي ص جدارا يريد أن يُنقض بضم الیاء و قراءة علي بن أبي طالب )ع( و عكرمة و 

 باأللف و قراءة عبد اهلل و األعمش يريد لینقض.

ضل و أبان و قرأ الجمهور يُضَیِّفُوهُما بالتشديد من ضیف. و قرأ ابن الزبیر و الحسن و أبو رجاء و أبو رزين و ابن محیصن و عاصم في رواية المف.  2

 ا تقول میّل و أمال...بكسر الضاد و إسكان الیاء من أضاف، كم

 يُنْقَضَّ بضم الیاء و فتح القاف و الضاد مبنیا للمفعول من نقضته و هي مروية عن النبيّ صلّي اللّه علیه و سلّم. . و قرأ أبي..و قرأ الجمهور يَنْقَضَّ 

 و و في حرف عبد اللّه و قراءة األعمش يريد لینقض كذلك إلّا أنه منصوب بأن المقدرة بعد الالم.

، و وزنه ينفعل الالزم من قرأ علي و عكرمة و أبو شیخ خیوان بن خالد الهنائي و خلید بن سعد و يحیي بن يعمر ينقاص بالصاد غیر معجمة مع األلف

منكثب. و قیل: إذا قاص يقیص إذا كسرته تقول: قصیته فانقاص. قال ابن خالويه: و تقول العرب انقاصت السنّ إذا انشقت طوال. قال ذو الرمة: منقاص و 

 تصدعت كیف كان.و منه قول أبي ذؤيب: )فراق كقص السن فالصبر إنه / لكل أناس عشرة و حبور(

غیر  و قرأ الزهري: ينقاض بألف و ضاد معجمة و هو من قولهم: قضته معجمة فانقاض أي هدمته فانهدم. قال أبو عليّ: و المشهور عن الزهري بصاد

 معجمة.

لَیْهِ أَجْرا  الظاهر أنه لم يهدمه و بناه كما ذهب إلیه بعضهم من أنه هدمه و قعد يبنیه. و وقع هذا في مصحف عبد اللّه و أيد بقوله لَاتَّخَذْتَ عَ «فَأَقامَهُ»

 ألن بناءه بعد هدمه يستحق علیه أجرا. 

يقال تخذ و اتخذ نحو تبع و اتبع، افتعل من تخذ و أدغم التاء  و قرأ عبد اللّه و الحسن و قتادة و ابن بحرية و لتخذت بتاء مفتوحة و خاء مكسورة،

و التاء أصل عند البصريین و لیس من األخذ، و زعم بعضهم ( نسیفا كأفحوص القطاة المطرق /و قد تخذت رجلي إلي جنب غرزها )في التاء. قال الشاعر: 

 الثالثي تخذ كما قالوا تقي من اتقي.أن االتخاذ افتعال من األخذ و أنهم ظنوا التاء أصلیة فقالوا في 
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افتاد که خراب شده و در شُرُفِ ریزش  دیواري نگاه خضر به پسبه آنها طعامی ندادند و آنها را مهمان نكردند؛  ولی کردند؛

]آیا[ بهتر نبود که دیوار را استوار  گفت استوار شد. موسی ع بود، دستش را بر آن گذاشت و گفت: به اذن خدا استوار شو! و

 «!گرفتیمی اجرتی آن بر خواستی،می اگر»دادند؟ و این همان است که فرمود اي مینمی کردي تا اینكه به ما طعام و مؤونه

 40-39، ص2تفسير القمی، ج

 غَرِیباً  یُطْعِمُوا لَمْ وَ  قَطُّ أَحَداً یُضَيِّفُوا لَمْ وَ النَّصَارَي یَنْتَسِبُ إِلَيْهَا وَ النَّاصِرَةَ تُسَمَّی بِالْعَشِیِّ قَرْیَةٍ أَهْلَ أَتَيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا

 اللَّهِ  بِإِذْنِ قُمْ: قَالَ وَ  عَلَيْهِ یَدَهُ الْخَضِرُ فَوَضَعَ لِيَنْهَدِمَ  زَالَ قَدْ حَائِطٍ إِلَی ع الْخَضِرُ فَنَظَرَ یُضَيِّفُوهُمْ لَمْ وَ  یُطْعِمُوهُمْ فَلَمْ فَاسْتَطْعَمُوهُمْ

 أَجْراً. عَلَيْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قَوْلُهُ هُوَ وَ یُؤْوُونَا وَ یُطْعِمُونَا حَتَّی الْجِدَارَ تُقِيمَ أَنْ لَكَ یَنْبَغِ لَمْ مُوسَی فَقَالَ فَقَامَ

 توجه:

 ( خواهد آمد.2، حدیث79آیه ) 660جلسه شاءاهلل در . ادامه این حدیث ان1

؛ البته از 1اند. در روایتی از امام صادق ع هم این مطلب آمده است که نام این قریه، ناصره بوده و نصاري بدان منسوب2

 (1752ص ،6ج البيان، ه است. )مجمعمعرفی شد« إیله»سيرین و محمد بن کعب شهر و از قول ابن« انطاکيه»عباس، اینجا قول ابن

 

 ( از رسول اهلل ص درباره اهل آن قریه آمده است که مردم پست و بخيلی بودند.2

 751ص ،6ج البيان، مجمع  

 3لئام قریة أهل کانوا قال: ص النبی عن کعب بن أبی روي

 

 شده است: تیاز امام باقر ع روا( 3

سفرمان  نیاز ا یکه براست اوريرا ب مانيغذا»کرد:  تیبه پروردگارش شكا یع در سه جا از گرسنگ یموس حضرت

بر  ريپروردگارا ! همانا من در قبال آنچه از خ»( و 77)کهف/ «یگرفتیم یکاش اجرت يا( »62)کهف/ «ديبه ما رس يایخستگ

 (24)قصص/ «ازمندمين اريبس ،يامن نازل کرده

 335، ص2العياشی، ج تفسير

                                                      
 2حديث ،643جلسه در ( كه قسمت ديگري از آن روايت332ص ،2ج) العیاشي تفسیرالبیان كه در متن اشاره شده، روايت . غیر از روايت مجمع 1

 فَوَجَدا يُضَیِّفُوهُما أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَها اسْتَطْعَما قَرْيَةٍ  أَهْلَ أَتَیا إِذا حَتَّي فَانْطَلَقا»: قال ... قال ع اهلل عبد أبي عن سیابة عن الرحمن عبد گذشت چنین است: عن

 تسمي بها و ناصرة: لها يقال البحر ساحل علي قرية هي و: قال جعنا، فقد نأكله خبزا «أَجْرا  عَلَیْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قالَ فَأَقامَهُ يَنْقَضَّ أَنْ يُرِيدُ جِدارا  فِیها

 .الساعة تقوم حتي أحدا بعدهما يضیفون ال و يضیفوهما فلم نصاري، النصاري
 يالنصار سمیت بها و ناصرة لها يقال البحر ساحل يعل قرية هي قیل و كعب بن محمد و سیرين ابن عن إيلة قیل و عباس ابن عن أنطاكیة هي و.  2

 (ع) اهلل عبد أبي عن المروي هو و ينصار
 تر( آمده است:. همچنین درهمین كتاب و نیز تفسیر عیاشي )در دو پاورقي قبل 3

 الساعة تقوم أن يإل أحدا بعدهما يضیفون ال و يضیفوهما لم( ع) اهلل عبد أبو قال
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 لَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: عَنْ

رَبِّ إِنِّی لِما « »لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً« »آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً »مُوسَی إِلَی رَبِّهِ الْجُوعَ ِفی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ  شَكَا

 1«مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ أَنْزَلْتَ إِلَیَّ

 تدبر

 شِئْتَ لَوْ قالَ فَأَقامَهُ یَنْقَضَّ أَنْ ُیریدُ جِداراً فيها فَوَجَدا یُضَيِّفُوهُما أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَها اسْتَطْعَما قَرْیَةٍ َأهْلَ أَتَيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا( »1

 «أَجْراً  عَلَيْهِ الَتَّخَذْتَ

( 2آن پسرك مسيري طوالنی طی کردند و به شهري رسيدند که مردمانی پست داشت )حدیث ظاهرا بعد از جریان کشتن

 فرماید کسی نبود که آنان را مهمان کند.ظاهرا پولی هم به همراه نداشتند، چون وقتی درخواست غذا کردند، خدا می

 با این حال خضر دیواري را دید که در حال ریزش بود و آن را استوار کرد.

اند که بدون پول غذایی اند و مردمش هم بقدري پست و بخيلسی ع باز اعتراض کرد: وقتی خودشان گرسنهحضرت مو

 دهند چرا وي از این فرصت استفاده نكرد و پولی از آنها براي این کارش طلب نكرد که حداقل غذایی بخرند؟!نمی

ی وي، هرکدام در جایی بود که ظاهرا خالف شرعی کند این است که دو اعتراض قبلاي که توجه را به خود جلب مینكته

تنها ظاهر غيرشرعی نداشت، بلكه کاري بشدت اخالقی و مورد رضایت شریعت محسوب رخ داده بود، اما اینجا کار خضر نه

 شود؛ چرا حضرت موسی ع چنين اعتراضی کرد؟می

اد شریعت و رعایت ظواهر دین بود و دیگري الف. اگر بپذیریم که تفاوت اصلی موسی ع و خضر در این بود که یكی نم

شان خواهد غيرمستقيم نشان دهد که کسانی که مبناي اقداماتنماد رعایت حقایق باطنی و پشت پرده دین، آنگاه شاید خدا می

م کم تنها در جایی که باطن برخالف ظاهر است؛ بلكه در افق اخالق خيلی متعالی هدهند، نهرا صرفاً ظواهر شرع قرار می

 آورند!می

ب. در برخی روایات گذشت که شروع این واقعه از آنجا بود که موسی ع به خاطر کثرت عنایات خدا به وي، در معرض  

طاقتی خواست موسی ع نهایتا با رضایت کامل، کماینكه مبتال به عجب و غرور شود، قرار گرفت. براین اساس، شاید خدا می

که تخطی در  -مدار بودن خود قلمداد نكند؛ چرا که اگر مورد آخري صرفاً ناشی از شریعت و ضعف خود را بپذیرد؛ و آن را

گفت که در هر صورت من به وظيفه بسا با خود میبود، چهشبيه دو مورد قبل می -بخش همراهی آن دو بود این مورد، پایان

 ري بود، نه ناشی از انجام وظيفه.صبخود عمل کردم؛ اما در این مورد آخر، اقدام وي، صرفا ناشی از کم

 ج. 

 

 ...« أَهْلَها اسْتَطْعَما قَرْیَةٍ أَهْلَ أَتَيا إِذا( »2

                                                      
 گذشت. 1حديث در ادامه ،643جلسه . اين روايت قبال در 1
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را تكرار کرد و نفرمود « اهل»رسيدند؛ و چرا دوباره این کلمه « اياهل قریه»رسيدند و فرمود به « ايقریه»چرا نفرمود به 

 طعامی خواستند؟« آنها»از 

شد چه اینكه با اهالی آن مواجه شوند یا خير؛ می« رسيدن به شهر»همان معناي « اي رسيدندقریهبه »فرمود الف. اگر می

کاش »در حالی که مساله مهم آیه مواجهه اینها با مردم شهر است بویژه که غرض اصلی این آیه، بيان جمله موسی ع است که 

یده باشند که وي دیوار ویران را بازسازي کرد. پس از ، و مزد خواستن زمانی معقول است که مردم شهر د«مزدي می گرفتی

 1(347ص ،13ج ابتدا سخن از رسيدن و مواجهه آنها با اهالی شهر را به ميان آورد. )الميزان،

خواهد تاکيد کند که هيچيك از مردم شهر حاضر نشد غذایی به آنها بدهد. )توضيح: ب. شاید وجه تكرار این است که می

از آنها طعام »اي از مردم این جمله صادق است؛ آنگاه اگر بگوید با رسيدن به عده« ود به مردم شهر رسيدشوقتی گفته می

« اهل آن قریه»با اینكه فقط از همين افرادي که با آنها مواجه شدند طعام بخواهند سازگار است؛ اما وقتی دوباره کلمه « خواستند

جا درخواست شده و هيچكس حاضر نشده آنان را مهمان کند. )البحر المحيط، شود از همه مردم آنشود معلوم میتكرار می

 (209، ص7ج

 ج. ...

 

 «إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ یُضَيِّفُوهُما( »3

ستند، و طبيعی است موسی ع و خضر ع برترین انسانهاي زمان خویش بودند. اینها بر اهالی شهري وارد شدند و غذا خوا

که کسی آنها را نشناسد و ظاهرا از این روست که هيچكس حاضر نشد آنها را مهمان کند؛ و تردیدي نيست که لحن قرآن در 

 بار است.اینجا مذمت

 تاملی با خویش

دانيم ادعایش نمی، و در بسياري از موارد، ما «کند که نيازمند استادعا می»کند، القاعده وقتی کسی درخواست غذا میعلی

 کنيم؟« گداپروري»است و ما نباید « گدا»راست است یا دروغ؛ اما آیا درست است که بگویيم هرکسی درخواست کمك کرد، 

 اي از اولياي خدا باشد؟  ّآیا ممكن نيست کسی که حاجتش را به ما عرضه داشته، ولی

القاعده چون مسيري طوالنی طی کرده بودند، با را، که علیآیا اگر ما در ميان مردم آن شهر بودیم و موسی ع و خضر ع 

 باشند؟!« اندگداهایی که براي فریب ما، خود را به حال نزار درآورده»دادیم که دیدیم، احتمال نمیحالی خسته و نزار می

                                                      
 قرية أهل يأت إرادة يعل قرية يأت: قولنا مثل بخالف استطعماهم قرية: قولنا لرداءة «استطعماهم»: يقل لم و لقرية صفة «أَهْلَها اسْتَطْعَما»: قوله و.  1

 موضع الظاهر وضع من «أَهْلَها»: قوله فلیس هذا يعل و خاصة، ألهلها ألنه االستطعام بخالف مجازا أهلها موضع وضعها فیجوز اإلتیان من نصیبا للقرية ألن

 أعني بالجزاء متعلق -عرفت كما -العمدة الغرض و الحقیقي معناها في حینئذ تتمحض كانت القرية ألن أهلها استطعما قرية أتیا إذا يحت: يقل لم و. المضمر

 كانت الجدار إقامة أن يعل دلیل «قَرْيَةٍ أَهْلَ أَتَیا»: فقوله منها ال أهلها من يكون إنما هو و األجر أخذ ذكر فیه و «أَجْرا  عَلَیْهِ  لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قالَ »: قوله

 .ذلك فافهم أجرا أهلها من أو منهم علیه التخذت شئت لو: يقال أن يأغن الذي هو و القرية أهل من بحضور
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کنند، درخواست کمك می ، با هرگونه کمك به افراد ناشناسی که از انسان«گداپروري»آیا اینكه امروزه به بهانه پرهيز از 

 شود، با منطق قرآن سازگار است؟مخالفت می

 توجه شود: 

 گدایی را مسير کاسبی خود قرار داده است؛  کنيم که ويگاه از شواهد و قرائن اطمينان عُقَالیی پيدا می

کنند و اگر ق میدهند که هرکس ادعاي نياز کرد، سریع در موردش تحقيو یا گاه مردم یك شهر دست به دست هم می

توان با خيال راحت او را به این مراکز معرفی کرد )مانند سازند؛ و هرکس که گدایی کرد میواقعی بود، نيازش را برآورده می

 شود؛آنچه در مورد شهر تبریز معروف است(؛ که این الگوي مطلوبی است که در کمتر جایی پيدا می

کسی هم « دانيم واقعا نيازمند است یا نه؟نمی»كه بحث در جایی است که ها نيست؛ بلخالصه، بحث بر سر این حالت

 کنيم!فرصت تحقيق ندارد، و کمك نمی

 پذیرد؟!خواهند، میاي که غذا میآیا قرآن کریم عذر مردم آن شهر را در غذا ندادن به دو غریبه

« ترسيد راست بگویند؟آیا نمی»فرماید می امام صادق ع«. ترسم دروغ گفته باشندکنم چون میکمك نمی»گویيم ما می

 ( /maaarij-http://yekaye.ir/al-70-25 2، حدیث296)جلسه

 2، تدبر296)جلسه  (25)معارج/« لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ »، قبال در تدبرهاي آیه ما در قبال آن فهيو وظ ییگدا دهیدرباره پد

25-70-maaarij-http://yekaye.ir/al/.1( بحث شد 

 

 «فَأَقامَهُ  یَنْقَضَّ أَنْ یُریدُ جِداراً فيها + فَـ + وَجَدا یُضَيِّفُوهُما أَنْ فَأَبَوْا( »4

« فـ»حرف « ورزیدند امتناع کنند مهمان را دو آن اینكه آنان از»با جمله « دیواري یافتند که آن را استوار کرد»بين عبارت 

 یا ...« ثُمّ»یا « و»به کار برده، نه حرف 

 خواهد بفهماند:شاید می

اي و درست در همان حال و هوایی که آنان از اطعام اینان دریغ کرده بودند، خضر به سراغ بازسازي الف. بدون هيچ فاصله

 آن دیوار رفت.

 ثمره اخالقی

بينيم آن کار را در ها کنار رود میایم اما اگر پردهبسياري از اوقات، ما خيال می کنيم که کار خوب را براي خدا انجام داده

ایم. یكی از عالئم اینكه کار براي خدا باشد این است که مطلقا بدون حقيقت، براي شهرت و یا ایجاد محبوبيت و ... انجام داده

دهد حتی انتظار تشكر کردن از مخاطبش هم ندارد شتی از بندگان خدا باشد؛ کسی که کار را براي خدا انجام میهيچ چشمدا

: ما شما را تنها لوجه اهلل اطعام کردیم، از شما نه انتظار مزدي داریم و شُكُوراً ال وَ جَزاءً  مِنْكُمْ نُریدُ ال اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إِنَّما)

                                                      
 (/balad-http://yekaye.ir/al-90-14 343( جلسه 14)بلد/« يَوْمٍ ذي مَسْغَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ في». همچنین در بحث از آيه  1

 (/balad-http://yekaye.ir/al-90-16 345( )جلسه 16)بلد/« أَوْ مِسْكینا  ذا مَتْرَبَةٍ»و آيه 
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دهد، حتی برایش مهم نيست کسانی که کار براي آنها انجام می شود ( و کسی که بی چشمداشت انجام می9ي؛ انسان/نه تشكر

فهمد که انجام کاري از عهده او ساخته است، معطل هيچ چيز اند یا بدي؛ از این رو، بالفاصله تا میقبال در حقش خوبی کرده

 ماند.نمی -ر حقش انجام دادند رنگ شدن خاطره اقدام بدي که دحتی معطل کم–

ب. شاید مقصود این بوده که جمالت را به هم بچسباند تا معلوم شود محور آیات، اعتراض حضرت موسی ع بوده است، 

 .ب(2، تدبر655نه این اجزاي واقعه )توضيح بيشتر در جلسه 

 ج. ..

 

 شِئْتَ لَوْ قالَ فَأَقامَهُ یَنْقَضَّ أَنْ ُیریدُ جِداراً فيها فَوَجَدا یُضَيِّفُوهُما أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَها اسْتَطْعَما قَرْیَةٍ َأهْلَ أَتَيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا( »5

 «أَجْراً  عَلَيْهِ الَتَّخَذْتَ

( که ممكن است یوشع هم همراه آنها رفته باشد و چون کامال تابع موسی ع بوده از 1، حدیث652قبال مطرح شد )جلسه

 امتناع کنند مهمان را دو آن اینكه از ولی کردند؛ درخواست طعامی آنجا اهالی آن دو از»شود. اما تعبير گفته نمیاو سخنی 

کند؛ زیرا طعام خواستن در مورد دو نفر یا سه نفر، آن هم از از نكاتی است که این احتمال را بشدت تضعيف می« ورزیدند

 هند، خيلی تفاوت دارد؛ و اینجا نيز تصریح دارد دو نفرند.مردم بخيلی که حاضر نيستند به کسی چيزي بد

 

 

 2/11/1396صَبْراً   عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ ما بِتَأْویلِ سَأُنَبِّئُكَ بَيْنِكَ وَ بَيْنی فِراقُ هذا قالَ 78( آيه18( سوره كهف )659

 ترجمه

 نداشتی، خبر خواهم داد. شكيبایی توان بر آناز تأویل آنچه به زودي تو را  گفت این است جدایی بين من و تو؛

 نکات ادبی

 سَـ + أُنَبِّئُ + کَ« = سَأُنَبِّئُكَ»

باشد که بر همين اساس در می« انتقال چيزي از جایی به جاي دیگر»در اصل به معناي « نبأ»قبال توضيح داده شد که ماده 

بلكه خبري که سه شرط داشته باشد: مهم باشد، داراي فایده زیاد دادن هم به کار رفته است و البته نه هر خبري، « خبر»مورد 

، عالوه بر این نكته، «خبر»و « نبأ»باشد و به طوري باشد که انسان بر اثر شنيدن آن، یقين یا گمان قوي پيدا کند. و در تفاوت 

اما نبأ حتما در جایی است که انسان علم توان در جایی که مخاطب درباره مطلب اطالع دارد به کار برد، اند که خبر را میگفته

 .حتما درباره خبر بسيار مهم است« نبأ»ندارد، و 

 ahzab-http://yekaye.ir/al-33-40/ 188جلسه 

 

 «تَأ ویلِ»

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-40/
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 در. رودمی کار به «انتها» معناي در هم و «ابتدا» معناي در هم ریشه این که است «أول» ریشه از «تأویل»قبال بيان شد که 

 آن عاقبت» معناي به چيزي هر «تأویلِ» و است کردن رجوع معناي به «یؤول آل» فعل. است معروف «أوّل» کلمه ابتدا معناي

 بازگشتی، و رجوع هرگونه نه تأویل، که اندداده توضيح طباطبایی عالمه . همچنينباشدمی «کندمی رجوع بدان وي که چيز

 با انتها و ابتدا مفهوم تأویل در گویی مالحظه، این با( 28-25، ص3، حالميزان) باشدمی خود اصيل حقيقت به بازگشت بلكه

 .گرددبرمی خود حقيقی ابتداي و اصل به نهایتا چيزي که است جایی یعنی شده؛ جمع هم

  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-59 83جلسه 

 اختالف قرائت

عبله به ابیگيرد( اما از ابنقرار می« فراق»مضاف اليه « بينی و بينك»را به همين صورت )که « بَيْنِی فِراقُ»عموما عبارت 

 1(212ص ،7ج المحيط، اید ترجمه کرد: این جدایی است، بين من و تو. )البحرقرائت شده است که چنين ب« فِراقٌ بَيْنِی»صورت 

 حدیث

، 641شرح آیات حكایت موسی ع و خضر ع به تفصيل روایت شده )که متن روایت در جلسه رسول اهلل ص ( از 1

 :رسيدند فرمودند« گفت این است جدایی بين من و تو»گذشت( وقتی حضرت به عبارت  1حدیث

 .دفرمویم انيسرگذشت را براي ما ب نیموسی صبر کرده بود تا خداوند ادامه ا ميتدوست داش

  743-742، ص6البيان، ج مجمع

 ... بن جبير عن ابن عباس قال أخبرنی أبی بن کعب قال خطبنا رسول اهلل ص سعيد

 یقص علينا من خبرهم. فقال رسول اهلل ص وددنا أن موسی کان صبر حتی «قالَ هذا فِراقُ بَيْنِی وَ بَيْنِكَ»

 

، 642( از امام باقر ع یا امام صادق ع روایتی طوالنی در شرح حكایت موسی ع و خضر آمده است، )که در  جلسه2

 گذشت( در پایان روایت، حضرت فرمودند: 2حدیث

 داد؛کرد آن عاليم هفتاد مورد از عجایب به او نشان میاگر موسی ع صبر می

کرد از او عجایبی است: خداوند موسی ع را رحمت کند! بر آن عالِم عجله کرد؛ اما اگر صبر میو در روایتی دیگر آمده 

 دیدي که دیده نشده!می

 157)للراوندي(، ص عقصص األنبياء 

 الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا السَّيِّدُ أَبُو السَّعَادَاتِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ الشَّجَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ص قَالَ: یسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَ

 ؛لْعَالِمُ سَبْعِينَ أُعْجُوبَةًلَأَرَاهُ ا یلَوْ صَبَرَ مُوسَ :قَالَ وَ ...

                                                      
 ي بالتنوين و الجمهور علي اإلضافة. و قرأ ابن أبي عبلة فِراقٌ بَیْنِ.  1

 بإخالص الیاء من غیر همز. «كَیسَأُنَبِّ»سَأُنَبِّئُكَ ... قرأ ابن وثاب ... و 
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 !رَحِمَ اللَّهُ مُوسَی عَجَّلَ عَلَی الْعَالِمِ أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَبَرَ لَرَأَي مِنْهُ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا لَمْ یُرَ :وَ فِی رِوَایَةٍ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

زد و اوج اي میحضرت موسی ع با آن عالِم مالقات کرد و با او سخن گفت پرستویی را دید که چهچهههنگامی که 

 گوید؟دانی این پرستو چه میزد. آن عالم به موسی ع گفت: میگرفت و یكدفعه خود را به دریا میمی

 گوید؟گفت: چه می

دریا سوگند، ]بهره[ علم شما دو نفر از علم خدا به اندازه این گوید: به پروردگار آُمانها و زمين، و پروردگار این گفت: می

 دارم، نيست؛ مقداري که من با منقارم از این دریا آب برمی

 و هنگامی هم که موسی ع از او جدا شد، به او گفت: مرا سفارشی کن!

و، چيزي به تو سودي نرساند؛ خضر گفت: همواره با چيزي باش که با او، چيزي به تو ضرر نرساند، همان طور که بدون ا

 بازي و از ورود به امري که بدان نيازي نداري ]= پرداختن به امور غيرضروري[ و از خنده بيجا؛و بپرهيز از لج

 1 اي فرزند عمران! کسی را به خاطر اشتباهی که کرده مالمت مكن و بر خطاهاي خود گریه کن!

 157قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، ص

بْنِ مَهْزِیَارَ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی الْعَطَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ 

  ص قَالَ:عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

لُ فِی الْبَحْرِ فَقَالَ الْعَالِمُ لِمُوسَی أَ لَمَّا لَقِیَ مُوسَی الْعَالِمَ ع وَ کَلَّمَهُ وَ سَأَلَهُ نَظَرَ إِلَی خُطَّافٍ یَصْفِرُ وَ یَرْتَفِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَسْفُ

تَقُولُ وَ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ رَبَّ الْبَحْرِ مَا عِلْمُكُمَا مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا قَدْرُ مَا تَدْرِي مَا تَقُولُ هَذِهِ الْخُطَّافَةُ قَالَ وَ مَا تَقُولُ قَالَ 

ءٌ کَمَا لَا ا لَا یَضُرُّكَ مَعَهُ شَیْوَ لَمَّا فَارَقَهُ مُوسَی قَالَ لَهُ مُوسَی أَوْصِنِی فَقَالَ الْخَضِرُ الْزَمْ مَ 2أَخَذْتُ بِمِنْقَارِي مِنْ هَذَا الْبَحْرِ وَ أَکْثَرُ

                                                      
 هاي ديگري هم كرده است؛ مثال:. ظاهرا خضر وصیت 1

الزُّهْرِيِّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ 

لَا تُعَیِّرَنَّ أَحَدا  بِذَنْبٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثَةٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا أَوْصَي بِهِ الْخَضِرُ مُوسَي بْنَ عِمْرَانَ ع أَنْ قَالَ لَهُ 

زَّ وَ جَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ نْیَا إِلَّا رَفَقَ اللَّهُ عَ الْقَصْدُ فِي الْجِدَةِ وَ الْعَفْوُ فِي الْمَقْدُرَةِ وَ الرِّفْقُ بِعِبَادِ اللَّهِ وَ مَا رَفَقَ أَحَدٌ بِأَحَدٍ فِي الدُّ

 (111، ص1الخصال، ج) وَ تَعَالَي.

ي ع يَا مُوسَي إِنَّ أَصْلَحَ يَوْمَیْكَ الَّذِي هُوَ أَمَامَكَ رُ لِمُوسَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْخَضِ 

 عَمَلِكَ لِیَكُوَن رَي ثَوَابَفَإِنَّكَ مَوْقُوفٌ وَ مَسْئُولٌ وَ خُذْ مَوْعِظَتَكَ مِنَ الدَّهْرِ فَإِنَّ الدَّهْرَ طَوِيلٌ قَصِیرٌ فَاعْمَلْ كَأَنَّكَ تَ -فَانْظُرْ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ وَ أَعِدَّ لَهُ الْجَوَابَ 

 (459، ص2الكافي، ج) أَطْمَعَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ مَا هُوَ آتٍ مِنَ الدُّنْیَا كَمَا هُوَ قَدْ وَلَّي مِنْهَا.

ه من برداشتم خواهد بگويد كه باز اين مقدار آبي كمعناي چندان واضحي ندارد و در بصائر الدرجات هم نیامده است؛ شايد مي« و أكثر»عبارت  2

 نسبت به دريا، از علم شما نسبت به علم خدا بیشتر است.
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عَيِّرَنَّ أََحداً بِخَطِيئَةٍ ءٌ وَ إِیَّاكَ وَ اللَّجَاجَةَ وَ الْمَشْیَ إَِلی غَيْرِ حَاجَةٍ وَ الضَّحِكَ فِی غَيْرِ تَعَجُّبٍ یَا ابْنَ عِمْرَانَ لَا تُیَنْفَعُكَ مِنْ غَيْرِهِ شَیْ

 1.وَ ابْكِ عَلَی خَطِيئَتِكَ

 تدبر

 «بَيْنِكَ وَ بَيْنی فِراقُ هذا قالَ( »1

چون حضرت موسی ع خودش گفت که اگر دفعه بعدي اعتراض کردم دیگر در اینكه همراهی مرا ترك کنی معذوري. 

 جدایی است این پس خودش پذیرفت که خضر این همراهی را پایان دهد، از این رو، به محض اینكه اعتراض کرد، خضر گفت

 و.ت و من بين

درست است که موسی ع چنان شرطی را گذاشت، اما نگفت که حتما ختم همراهی را اعالم کن و واضح است که حيا 

(؛ اما چرا خضر بدین سرعت ختم همراهی را اعالم کرد و خودش اندکی 1، حدیث657کرد که آن شرط را گذاشت )جلسه 

 دیگر با وي مدارا نكرد؟

ینها دو گونه مواجهه با عالم است و دو اقتضاي مختلف دارد؛ و قرار نيست که همواره خواهد نشان دهد که االف. شاید می

کنند، بفهمند ها و کسانی که بر مبناي ظاهر رفتار میهمگان از اقتضائات مواجهه دیگر مطلع شوند. در این واقعه قرار بود موسی

کافی است، قرار نيست آنها با این نحوه حقایق پشت که خبرهاي دیگري در عالم هست؛ و همين مقدار که این معلوم شود، 

 پرده به زندگی خود ادامه دهند.

بود که ظاهرا  ییهرکدام در جا ،يو یدو اعتراض قبلب. شاید چون این بهترین موقعيت براي جدایی بود چرا که در 

 تیو مورد رضا یبشدت اخالق ينداشت، بلكه کار یرشرعيتنها ظاهر غکار خضر نه نجایرخ داده بود، اما ا یخالف شرع

                                                      
روايت  . فراز ابتدايي اين روايت را صفار، و دو فراز پاياني را مرحوم كلیني و شیخ صدوق در سه روايت جداگانه از امام باقر ع و امام صادق ع 1

 اند:كرده

سَاءَلَهُ نَظَرَ إِلَي خُطَّافٍ  مَانَ بْنِ عِیسَي عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا لَقِيَ مُوسَي الْعَالِمَ كَلَّمَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْ

تَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الْخُطَّافُ قَالَ وَ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ وَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ مَا يَصْفِرُ وَ يَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ وَ يَتَسَفَّلُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْعَالِمُ لِمُوسَي أَ 

 تُ عِنْدَهُمَا لَسَأَلْتُهُمَا عَنْ مَسْأَلَةٍ لَا يَكُونُ عِنْدَهُمَا فِیهَا عِلْمٌ.أَمَا لَوْ كُنْ عِلْمُكُمَا فِي عِلْمِ رَبِّكُمَا إِلَّا مِثْلَ مَا أَخَذْتُ بِمِنْقَارِي مِنْ هَذَا الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

 (230، ص1بصائر الدرجات، ج)

خَضِرِ ع قَدْ تَحَرَّمْتُ بِصُحْبَتِكَ فَأَوْصِنِي قَالَ قَالَ مُوسَي لِلْعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 (464، ص2الكافي، ج) ءٌ.ءٌ كَمَا لَا يَنْفَعُكَ مَعَ غَیْرِهِ شَيْ لَهُ الْزَمْ مَا لَا يَضُرُّكَ مَعَهُ شَيْ 

عَلِيِّ بْنِ هِ الْبَرْقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَْحمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّ

نِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ مُوسَي بْنَ عِمْرَانَ ع حِینَ أَرَادَ َأنْ يُفَارِقَ الْخَضِرَ ع قَالَ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْ

 وَ اذْكُرْ خَطِیئَتَكَ وَ إِيَّاكَ وَ خَطَايَا النَّاسِ. نْ تَضْحَكَ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍلَهُ أَوْصِنِي فَكَانَ مِمَّا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ إِيَّاكَ وَ اللَّجَاجَةَ أَوْ أَنْ تَمْشِيَ فِي غَیْرِ حَاجَةٍ أَوْ أَ

 (323األمالي) للصدوق(، ص)
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د؛ و اینجا موسی ع براي اعتراضش هيچ توجيه دینی نداشت، به عالوه که خودش هم شرط را مطرح شیمحسوب م عتیشر

 1کرده بود.

 ج. ...

 «صَبْراً عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ ما بِتَأْویلِ سَأُنَبِّئُكَ( »2

 خود حقيقی ابتداي و اصل به نهایتا چيزي که است ايمعناي آن عرصه، چنانكه در نكات ادبی اشاره شد، به «تاویل»

 . گرددبرمی

ي دارد که مادام که از آن غافل باشيم، در برابر آن «تأویل»دهد و ناخوشایند ماست، هر آنچه در پيش روي ما رخ می

 کند.، و بلكه بر انجام آن، اقدام میداند، براحتی آن را تحملناشكيبایی در پيش می گيریم؛ اما کسی که تأویل آن را می

 شود که تأویل همه چيز را بدانيم.حتی اگر پيامبري اولواالعزم، و موساي زمان خود هم باشيم، دليل نمی

 ثمره اخالقی

اي تاویلی دارد؛ و اگر فهمد که هر واقعهدهد، میاذن او رخ نمیاي بیکسی که باور دارد که خدایی هست که هيچ واقعه

ا خداوند رحمان و رحيم ست، هر امر بظاهر ناخوشایندي، در دلش رحمتی نهفته است. مهم آن چيزي نيست که در این خد

 ها کنار رود آشكار می گردد.بينيم؛ مهم آن حقيقتی است که وقتی پردهدنيا می

 مَا»همه مصيبت فرمود: کسی که این را باور کند، در جهان جز زیبایی نمی بيند، چنانكه حضرت زینب س بعد از آن 

 «:جَمِيلًا إِلَّا رَأَیْتُ

 سخن:به قول سعدي شيرین

 ازوست خرم جهان که آنم از خرم جهان به

 ازوست ... عالم همه که عالم همه بر عاشقم

 دارد تفاوت چه عارف بر شادي و غم

 ازوست غم کاین آن شادي بده باده ساقيا

13sh/2https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal/  

 

 «صَبْراً عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ ما بِتَأْویلِ سَأُنَبِّئُكَ بَيْنِكَ وَ بَيْنی فِراقُ هذا قالَ( »3

 شود که زمان فراق است و دیگر کار از کار گذشته است.میحقيقت و باطن بسياري از امور، وقتی آشكار 

 هاي خدا را باور کنيم.بكوشيم پيش از آنكه زمان فراق سر رسد، صبر داشته باشيم و وعده

 

                                                      
شد بسا باز با مواردي از سنخ دوتاي اول مواجه ميدادند اوال معلوم نبود موقعیت بعدي از سنخ اين مورد اخیر باشد، بلكه چه. يعني اگر ادامه مي 1

كني؛ و ثانیا اساسا اگر اين دفعه رها ر موقعیت سوم كه من هیچ توجیهي نداشتم كوتاه آمدي اما اكنون طردم ميو آنگاه جاي اين اعتراض بود كه چرا د

 شد كه چرا خضر آن دفعه قبل رها نكرد.خواست رها كند اين اشكال مطرح ميكرد، هر دفعه ديگري مينمي

https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh13/
https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh13/
https://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh13/
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 را در کانال نمی گذارم هااین

 «بَيْنِكَ وَ بَيْنی فِراقُ هذا قالَ( »4

 و مقصودش این بود که:

 یی بين من و توست.الف. این سخنی که گفتی موجب جدا

 ب. این وقت، وقت جدایی من و توست؛

 ج. این فراق بين من و توست که زمانش حاضر شد.

 (3472، ص13الميزان، ج؛ 7521، ص6)مجمع البيان، ج

 

 «بَيْنِكَ وَ بَيْنی فِراقُ هذا قالَ( »5

 ؟«بينی و بينك»و فرمود « بيننا»چرا نفرمود 

 (347، ص13؛ الميزان، ج 752، ص6جمجمع البيان، به نقل  الف. از باب تاکيد است. )زجاج،

 ب ...

 

 «سَأُنَبِّئُكَ بَيْنِكَ وَ بَيْنی فِراقُ هذا قالَ( »6

 ؟«أُنَبِّئُكَاالن »و نفرمود  «سَأُنَبِّئُكَ »چرا فرمود 

 الف. ...

 

 «صَبْراً عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ ما بِتَأْویلِ سَأُنَبِّئُكَ( »7

صَبْراً( و نفرمود: از تاویل  عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ )ما« نداشتی شكيبایی توان آن بر آنچه» تأویل خبر خواهم داد از گفت به تو

 )ما وقع(.« آنچه رخ داد»

خواهد تاکيد کند که آنچه در این واقعه محور است و اهميت اساسی دارد، بيش از آنكه خود آن وقایع باشد، الف. می

 ضرت موسی ع بر شكيبایی است.عدم توانایی ح

 ب. ...

 

                                                      
و قیل معناه هذا الذي قلته سبب الفراق بیني و ، و قیل معناه هذا وقت فراق اتصالنا ،معناه هذا الكالم و اإلنكار علي ترك األجر هو المفرق بیننا.  1

 .بینك

 أي هذا القول سبب فراق بیني و يقول موس ياإلشارة بهذا إل« قالَ هذا فِراقُ بَیْنِي وَ بَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْرا »: يقوله تعال.  2

هذا الفراق قد حضر كأنه كان أمرا  ينفس الفراق، و المعن يالوقت أي هذا الوقت وقت فراق بیني و بینك كما قیل، و يمكن أن تكون اإلشارة إل يبینك أو إل

 «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ»: يغائبا فحضر عند قول موس
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 یَأْخُذُ  مَلِكٌ وَراءَهُمْ کانَ وَ أَعيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَساکينَ فَكانَتْ السَّفينَةُ أَمَّا 79( آيه18( سوره كهف )660

 3/11/1396غَصْباً  سَفينَةٍ کُلَّ

 ترجمه

کردند؛ پس خواستم آن را معيوب کنم، چرا که در وراي آنان پادشاهی اما آن کشتی، از آنِ بيچارگانی بود که در دریا کار می

 گرفت. عيب و نقصی[ را به غصب میبود که هر کشتی ]بی

 نکات ادبی

 «وَراءَهُم »

معروف است که سيبویه و ابوعلی فارسی،  است بين اهل لغت اختالف است.« وري»یا « ورء»از ماده « وراء»اینكه کلمه 

 1(348، ص2، جالمغرباند. )شمرده« وري»اند، اما اغلب اهل لغت آن را از ماده دانسته« ورء»آن را از ماده 

اند همه آنها را ( و کسانی که خواسته303و  300، ص8کتاب العين، جاند )معانی بسيار زیادي برشمرده« وري»براي ماده 

( 97، ص13التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، ج)« پوشاندنی است که موجب مخفی شدن شود»اند ا برگردانند گفتهبه یك معن

که آن را  يزيچ يدر ورا يزيقرار دادن چ شود، یعنیانجام می« موارات»که  از این جهت است «وراء»کلمه وجه تسميه  و

 (625، ص4ج ان،يالب)مجمع پوشاندیم

اند. برخی شواهدي ارائه هم اطالق کرده« پيش رو»اند؛ اما آن را در مورد دانسته« پشت سر»را « وراء»کلمه معناي اوليه 

اند که این کاربرد در زبان عربی کامال متداول است، چنانكه در قرآن موارد دیگري هم داریم که کامال ظهور در معناي داده

 ،6ج البيان، مجمع)( 10)جاثيه/ «مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ»و  (100مومنون/) «یَوْمِ یُبْعَثُونَ  خٌ إِلىمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَ»دارد مانند « پيش رو»

در معناي عامتر « وراء»شود، از این باب که هم اطالق می« کنار چيزي»و حتی بر  (2143-213ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7522ص

                                                      
الفارسي، و ياء عند العامّة. و هو من ظروف المكان بمعنى خلف و قُدَّام. و قد استعیر للزمان )الوراء( فَعَال، و المُه همزة عند سیبويه و أبي علي .  1

 ء بعد زمانك هذا.، يعني أن الذي تطلبُه من لیلة القدر يجي«إنّ ما تطلب وراءك»في قوله: 
 شیخ يا فقلت جالس بشیخ فمررت خالد أبي بن إسماعیل من ألسمع الكوفة قدمت: صهیب بن عباد قال...  قدامهم كان و أي «وَراءَهُمْ كانَ وَ».  2

 عكرمة حدثني قال ثم ال قال خلفي ورائي لیس أ فقلت ترجع و وراءك أقول فقال أرجع فقلت وراءك لي فقال خالد أبي بن إسماعیل منزل إلى أمر كیف

 أيديهم بین كان لكن و جاوزوه قد لكانوا وراءهم كان لو و قال «غَصْبا  سَفِینَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَلِكٌ وَراءَهُمْ كانَ وَ» عباس ابن عن

قدام، و جاء في  يأمامهم قول قتادة و أبي عبید و ابن السكیت و الزجاج، و ال خالف عند أهل اللغة أن وراء يجوز بمعن يو كون وَراءَهُمْ بمعن.  3

راخت منیتي / لزوم مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ و قال وَ مِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِیظٌ و قال وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ. و قال لبید: )ألیس ورائي إن ت يالتنزيل و الشعر قال تعال

رائیا( و قال آخر: )ألیس ورائي (  و قال سوار بن المضرب السعدي: )أ يرجو بنو مروان سمعي و طاعتي / و قومي تمیم و الفالة والعصا يحني علیها األصابع

بها  يء يراعبابه، و ذلك أن هذه األلفاظ إنما تجي ي( و قال ابن عطیة: و قوله وَراءَهُمْ عندي هو علالعصا / فتأمن أعداء و تسأمني أهلي يأن أدب عل

هذه األلفاظ في مواضعها حیث وردت تجدها تطرد، فهذه الزمن، و الذي يأتي بعد هو الوراء و هو ما خلف، و ذلك بخالف ما يظهر بادي الرأي، و تأمل 

بلده و قوله  يلاآلية معناها أن هؤالء و عملهم و سعیهم يأتي بعده في الزمن غصب هذا الملك، و من قرأ أمامهم أراد في المكان أي إنهم كانوا يسیرون إ
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(، و برخی آن را از 866مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 0751، ص6البيان، ج مجمعاست )« جهتی در مقابل جهت دیگر»به معناي 

یك نحوه حالت مخفی شدنی وجود دارد و اگر چيزي پيش روي شخصی باشد اما از آن « وراء»اند که در این جهت دانسته

 2(734ص ،13ج غافل باشد گویی بر او مخفی است. )الميزان،

است و چنانكه اشاره شد این ماده معانی متعددي « وراء»موردش کلمه  24م آمده، بار در قرآن کری 32که « وري»ماده 

 شاءاهلل در بحث از آیات مربوطه بحث خواهيم کرد.دارد که از بقيه معانی آن ان

 3اختالف قرائت

عباس( که مورد مسعود ویا ابندر برخی از قرائاتِ غيرمطابق با مصحف عثمان )ولی مطابق با مصحف اُبَیّ ویا مصحف ابن

قرائت شده است )صحيح بخاري، « غَصْباًصالِحَةٍ کُلَّ سَفينَةٍ »به صورت « کُلَّ سَفينَةٍ غَصْباً»اهتمام مسلمانان بوده است، عبارت 

                                                      
 يفي الزمن. و قوله مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ مطرد كما قلنا من مراعاة الزمن. و قول النبيّ صلّما قلناه  يفي التوراة و اإلنجیل. إنها بین يدي القرآن، مطرد عل يتعال

يريد في المكان، و إلّا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصالة في الزمن. و تأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه « الصالة أمامك»و سلّم:  لیهاللّه ع

و هي من بین أيديهم، و هذا القول غیر  مُأنه يقول مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّ ية في كتب الطبري وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ. قال قتادة: أمامهم أال تراأللفاظ و وقع لقتاد

كان وراءهم حقیقة الغاصب ف يمستقیم و هذه هي العجة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضج منها قاله الزجّاج. و يجوز أن كان رجوعهم في طريقهم عل

للرجل بین يديك هو وراءك، إنما يجوز ذلك في المواقیت من  يقالما قاله الفراء. قال الفراء: ال يجوز أن  ي. و هو كالم فیه تكثیر و كأنه ينظر إليانته

صار من ورائك، و كأنك إذا بلغته صار بین اللیالي و األيام و الدهر تقول: وراءك برد شديد، و بین يديك برد شديد جاز الوجهان ألن البرد إذا لحقك 

أمام  يعنك فقد صار وراءك. و قال أبو علي: إنما جاز استعمال وراء بمعن يتوار إذايديك. قال: إنما جاز هذا في اللغة ألن ما بین يديك و ما قدامك 

المواجهة، و يجوز ذلك في األجرام التي ال وجه لها مثل  يرد معنإذا لم ي ياالتساع ألنها جهة مقابلة لجهة فكانت كل واحدة من الجهتین وراء األخر يعل

 .يأن وراء من األضداد. انته يو أكثر أهل اللغة عل ،حجرين متقابلین كل واحد منهما وراء اآلخر

االتساع ألنها جهة مقابلة لجهة فكان كل واحد من الجهتین  يالقدام أيضا عل يو الوراء و الخلف واحد و هو نقیض جهة القدام و يستعمل وراء بمعن.  1

/ لزوم العصا تحنو  یتيقال الشاعر: )أ ترجو بنو مروان سمعي و طاعتي / و قومي تمیم و الفالة ورائیا( و قال لبید: )أ لیس ورائي إن تراخت من يوراء األخر

و غیره: و يجوز في األجسام التي ال وجه لها كحجرين متقابلین كل  يجسام قال علي بن عیس(  و قال الفراء: يجوز ذلك في الزمان دون األعلیها األصابع

 واحد منهما وراء اآلخر

 عنه يغفل الذي الظرف على يطلق ربما لكن أمام و قدام يسمى و اإلنسان يواجهه الذي اآلخر للظرف المقابل الظرف هو و الخلف بمعنى وراء.  2

 إلى وجهه ولى اإلنسان كأن غیره عن بنفسه اإلنسان يشغل ما فیه أو اإلنسان عنه يعرض ما فیه أو قدامه كان إن و مكروه أو بسوء يريده من فیه و اإلنسان

 «حِجابٍ َوراءِ مِنْ أَوْ وَحْیا  إِلَّا اللَّهُ يُكَلِّمَهُ أَنْ  لِبَشَرٍ كانَ ما وَ»: قال و ،(7/مؤمنون) «العادُونَ  هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ وَراءَ  ابْتَغى فَمَنِ»: تعالى قال جهته تخالف جهة

 .(20/بروج) «وَرائِهِمْ مِنْ اللَّهُ  وَ»: قال و ،(51/شورى)
 مالحین، المعني: فقیل. تصحیح جمع مسّاك جمع السین بتشديد وجهه اللّه كرم عليّ و قرأ. مسكین جمع السین بتخفیف مساكین: الجمهور قرأ . و 3

 (212ص ،7ج المحیط، البحر) مسك، واحدها الجلود هي و المسوك دبغة المساكون: قیل و. لذلك يصلح منهم كل و السفینة رجل يمسك الذي المساك و

 (214-213ص ،7ج المحیط، البحر) .جبیر ابن و عباس ابن قرأ كذا و.أمامهم هنا معناه و األمام، علي و الخلف علي يطلق لفظ هو و وَراءَهُمْ الجمهور قرأ و
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در (، و این مطلب 2134، ص7البحر المحيط، ج؛ 1593، ص10؛ سنن نسائی، ج17472، ص4؛ صحيح مسلم، ج871، ص6ج

تفسير العياشی، ؛ 7445ص ،6ج البيان، )مجمع است نقل شده عالوه بر این دو مصحف، از ائمه اطهار ع هم هم عهيش اتیروا

 (.397، ص2تفسير القمی، ج؛ 3356، ص2ج

 بحثی درباره اختالف قرائات و مصاحف

  /adbal-http://yekaye.ir/al-90-13 342قبال )در جلسه 

 (/qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-17 375و جلسه 

درباره وجود اختالف قرائات و مصاحف در زمان پيامبر ص، و اینكه اصل قرائات مختلف در یك آیه، توسط فرشته وحی 

 ذشت.شده، توضيحاتی گبر شخص پيامبر اکرم ص نازل می

آید، اختالف قرائت تنها در حروف و اعراب اي که براي خيلی از افراد پيش میاکنون می افزایيم که برخالف تصور ابتدایی

شده است و در منابع نبوده است، بلكه گاه در کلمات و عبارات بوده است، در واقع، یك آیه گاه به صورتهاي مختلف نازل می

اند؛ و جالب توجه این است که شود که برخی از آیات در چند موقعيت مختلف نازل شدهمی روایی شيعه و سنی، فراوان ذکر

ها کلماتی بيشتر یا کمتر داشته است. در منابع تاریخی روایات متعددي هست که برخی از بزرگان صحابه گاه در برخی از نزول

رفتند و کند و با همدیگر خدمت پيامبر ص میت میاي را اندکی متفاوت با آنچه خود شنيده قرائدیدند که شخصی آیهمی

ولی اصرار داشتند که هرکس  8(209-208ص ،31ج األنوار، بحار)« امهر دو را من از جانب فرشته وحی گفته»فرمود ایشان می

                                                      
 كُلَّ  يَأْخُذُ مَلِكٌ أَمَامَهُمْ وَكَانَ) يَقْرَأُ عَبَّاسٍ ابْنُ  فَكَانَ...  :قَالَ جُبَیْرٍ، بْنُ سَعِیدُ أَخْبَرَنِي: قَالَ دِينَارٍ، بْنُ  عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنَا الحُمَیْدِيُّ، حَدَّثَنَا.  1

 (مُؤْمِنَیْنِ أَبَوَاهُ وَكَانَ كَافِر ا فَكَانَ الغُالَمُ وَأَمَّا: )يَقْرَأُ وَكَانَ( غَصْب ا صَالِحَةٍ سَفِینَةٍ
 أَبِي لِابْنِ وَاللَّفْظُ عُیَیْنَةَ، ابْنِ عَنِ كُلُّهُمْ الْمَكِّيُّ، عُمَرَ أَبِي بْنُ وَمُحَمَّدُ سَعِیدٍ، بْنُ اهللِ وَعُبَیْدُ الْحَنْظَلِيُّ، إِبْرَاهِیمَ بْنُ وَإِسْحَاقُ النَّاقِدُ، مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا.  2

 كُلَّ  يَأْخُذُ مَلِكٌ أَمَامَهُمْ وَكَانَ»: يَقْرَأُ وَكَانَ: جُبَیْرٍ بْنُ سَعِیدُ  قَالَ ... :عَبَّاسٍ لِابْنِ  قُلْتُ جُبَیْرٍ، بْنِ سَعِیدِ  عَنْ دِينَارٍ، بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا عُیَیْنَةَ، بْنُ سُفْیَانُ حَدَّثَنَا عُمَرَ،

 «كَافِر ا فَكَانَ الْغُلَامُ وَأَمَّا»: يَقْرَأُ وَكَانَ «غَصْب ا صَالِحَةٍ سَفِینَةٍ
 عَنِ جُبَیْرٍ، بْنِ سَعِیدِ عَنْ  عُبَیْدٍ، بْنِ اهللِ عَبْدِ عَنْ  هِنْدٍ، أَبِي بْنِ دَاوُدَ نْ عَ عَلْقَمَةَ، بْنُ  مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ، بْنُ الصَّلْتُ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرِّ، بْنُ إِبْرَاهِیمُ أَخْبَرَنَا.  3

 غَصْب ا صَالِحَةٍ سَفِینَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ: أُبَيٍّ قِرَاءَةِ ... وَفِي :قَالَ عَبَّاسٍ، ابْنِ
 و قیل في قراءة أبيّ و عبد اللّه كل سفینة صالحة..  4

بن جبیر كان ابن عباس يقرأ و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفینة صالحة غصبا و كان يقرأ و أما الغالم فكان كافرا و كان أبواه مؤمنین  قال سعید.  5

أصحابنا عن أبي عبد اهلل )ع( أيضا أنه كان يقرأ كل سفینة صالحة غصبا و روي ذلك أيضا عن أبي جعفر قال  يرواه البخاري و مسلم في الصحیحین و رو

 و هي قراءة أمیر المؤمنین )ع(

 مْ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبا .يَعْنِي أَمَامَهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ.  6

فَكَتَبُوا ذَلِكَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ في ...  دَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: اخْتَلَفَ يُونُسُ وَ هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ. حَ 7

 .كَذَا نَزَلَتْ« مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبا »أَيْ وَرَاءَ السَّفِینَةِ « وَ كانَ وَراءَهُمْ» … بَ فِي الْجَوَابِ:فَكَتَ

  /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-20آورديم:  466. در آنجا دو حديث آمده كه يكي از آنها را در پاورقي اول جلسه  8

 دومینش چنین است: 

http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-balad-90-13/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-17/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-20/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-20/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-20/
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نحوي که براي  گفتند )یعنی آیه را به یك صورت قرائت کردن بهمی« إفراد القرائة»فقط یك نحوه قرائت کند که به این عمل 

 مخاطب مطالب با همدیگر خلط نشود(.

شد و آنچه به هایی در بين برخی از مسلمانان میمشهور است که در زمان عثمان، این اختالف قرائتها موجب درگيري

سازي قرائتها بوده است؛ و البته در این قرآن توسط عثمان در تاریخ معروف است، در واقع یكسان« آوريجمع»عنوان 

سازي، قرآن را بدون نقطه و اعراب نوشتند تا ظرفيت برخی از قرائتها در کالم وحی محفوظ بماند؛ و عثمان دستور داد یكسان

مسعود، با اینكه خودشان گاه قرآن را بر اساس هایی که با این نسخه متفاوت است بسوزانند، اما برخی مانند ابنبقيه مصحف

ها نابود شود بشدت مخالفت کردند و خود وي مصحف خویش ، با اینكه بقيه مصحفکردندهمين مصحف عثمان قرائت می

مسعود رایج تر از قرائت مصحف عثمان بوده است؛ و را حفظ کرد؛ و تا زمان حكومت حجاج در کوفه، قرائت مصحف ابن

 حجاج با زور شالق و اعدام، در کوفه نيز سعی کرد این وضعيت را برگرداند.

عباس و ...( باقی نمانده؛ اما مسعود ویا سایر مصاحف صحابه )مانند مصحف اُبَیّ، مصحف ابنمصحف ابناگرچه امروزه 

در بسياري از کتب شيعه و سنی، عباراتی از آن قرائات و مصاحفی که با قرائات سبعه و مصحف عثمانی متفاوت است موجود 

اند، در حقيقت، قرائت دیگري از آیه بوده حریف قرآن قلمداد کردهاست؛ و بسياري از عباراتی که برخی از متاخرین به عنوان ت

؛ و برخالف اتهامی که امروزه عليه شيعه **که مصحف عثمانی، تحمل آن قرائت را ندارد *)مطابق با یكی از سبعة احرف(

نيز موجود است، مانند اینكه کنند، بسياري از این قرائات در کتب معتبر حدیثی و تفسيري بسيار معتبر نزد اهل سنت مطرح می

 إِلَيْكَ  أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا »سلّم  آله[ و و]کنا نقرأ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه »اند که: مسعود روایت کردهاز ابن

)ترجمه: در زمان رسول اهلل ص ما  «النَّاس مِنَ  یَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ  بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ نينَمِؤْمُى الْولَمَ اًيّ لِعَ إنَّ رَبِّكَ مِنْ

                                                      
 بْنِ أُبَيِّ عَنْ« 11» الْأُصُولِ جَامِعِ فِي وَ« 10» الْمِشْكَاةِ فِي أَوْرَدَهُ وَ صِحَاحِهِمْ فِي« 9» النَّسَائِيُّ وَ« 8» دَاوُدَ أَبِي وَ« 7» التِّرْمِذِيُّ وَ« 6» مُسْلِمٌ رَوَى وَ

 جَمِیعا   دَخَلْنَا الصَّلَاةَ قَضَیْتُ فَلَمَّا صَاحِبِهِ، قِرَاءَةِ سِوَى قِرَاءَة  فَقَرَأَ آخَرُ رَجُلٌ دَخَلَ ثُمَّ  أَنْكَرْتُهَا، قِرَاءَة  فَقَرَأَ يُصَلِّي رَجُلٌ فَدَخَلَ  الْمَسْجِدِ فِي كُنْتُ: قَالَ كَعْبٍ،

 وَ ] عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَأَمَرَهُمَا صَاحِبِهِ، قِرَاءَةِ سِوَى فَقَرَأَ آخَرُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ، أَنْكَرْتُهَا قِرَاءَة  قَرَأَ هَذَا إِنَّ: فَقُلْتُ سَلَّمَ، وَ[ آلِهِ وَ] لَیْهِعَ اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ عَلَى

 غَشِیَنِي، قَدْ مَا سَلَّمَ وَ [ آلِهِ وَ] عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ رَأَى فَلَمَّا الْجَاهِلِیَّةِ فِي ُكنْتُ إِذْ لَا وَ التَّكْذِيبِ مِنَ نَفْسِي فِي فَسُقِطَ شَأْنَهُمَا فَحَسَّنَ فَقَرَءَا سَلَّمَ وَ[ آلِهِ

 إِلَيَّ فَرَدَّ أُمَِّتي، عََلى هَوِّنْ أَنْ:إِلَیْهِ  فَرَدَدْتُ حَرْفٍ، عَلَى الْقُرْآنَ أَقْرَأَ َأنْ إِلَيَّ أُرْسِلَ! أُبَيُّ يَا: لِي فَقَالَ. فَرَقا  اللَّهِ إِلَى أَنْظُرُ كَأَنَّمَا وَ عَرَقا ، فَفِضْتُ صَدْرِي فِي ضَرَبَ

: فَقَالَ تَسْأَلُنِیهَا، مَسْأَلَةٌ رَدَدْتُكَهَا رَدَّةٍ بِكُلِّ لَكَ وَ  أَحْرُفٍ، سَبْعَةِ عَلَى« 8» اقْرَأْهُ: الثَّالِثَةَ إِلَيَّ فَرَدَّ أُمَّتِي، عَلَى هَوِّنْ أَنْ: إِلَیْهِ فَرَدَدْتُ حَرْفَیْنِ، عَلَى اقْرَأْهُ: الثَّانِیَةَ

 .السَّلَامُ عَلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ حَتَّى كُلُّهُمْ الْخَلْقُ إِلَيَّ يَرْغَبُ لِیَوْمٍ الثَّالِثَةَ أَخَّرْتُ وَ لِأُمَّتِي، اغْفِرْ اللَّهُمَّ لِأُمَّتِي، اغْفِرْ اللَّهُمَّ

__________________________________________________ 
 .820 حديث أحرف سبعة على نزل القرآن أنّ بیان باب الصاّلة كتاب 225 -1 مسلم صحیح( 6)

 .حسن إسناده و: قال و ،2945 حديث أحرف سبعة على أنزل القرآن أنّ جاء ما باب القراءات كتاب التّرمذيّ، صحیح( 7) 

 .1478 و 1477 حديث أحرف سبعة على القرآن أنزل باب الصاّلة كتاب داود أبي سنن: انظر داود، أبو: الظّاهر و كذا،( 8) 

 .154 -152 -2 القرآن في جاء ما جامع باب الصاّلة كتاب النّسائيّ سنن( 9) 

 .هنا عمّا يسیر باختالف 2213 حديث 680 -1 المصابیح مشكاة( 10) 

 .490 حديث 480 -479 -2 األصول جامع( 11) 
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( را چنين قرائت می کردیم: اي پيامبر! آنچه از جانب پروردگارت نازل شده است که همانا علی ع موالي 67این آیه )مائده/

 کند(. اي و خداوند تو را از مردن حفظ میمومنان است را ابالغ کن، که اگر این کار را نكنی رسالتت را به انجام نرسانده

 بودهموجود  سيوطیبسياري از قدما از جمله  نزد که است مردویه ابن معروف سيرتف در سنت اهل در، روایت این سند

لی و است، کرده حذفسندش را  ستا آن خالصه که (117، ص3)ج المنثور الدر در سپس و آورده القرآن ترجمان دروي  و

 ،2ج القدیر،فتح) خود تفسير کتاب در ،(1250)م شوکانی همچون معروفی ضدشيعیِ سلفیِ شناسِحدیث جالب اینجاست که

 1!است کرده عبور آن از توضيحی و نقد هيچ بدون و ،نقل را این( 69ص

مسعود در برخی از شهرها )مانند کوفه( مصحف وي و قرائت آن تا مدتها رواج داشت و به هر حال، در اثر مخالفت ابن

یكی از فتاویش درباره کفاره ه )عالم معروف اهل سنت( اقدامات حجاج هم نتوانست آن را کامال محو کند تا حدي که ابوحنيف

ها به اي که در این مصحف موجود بود و در مصحف عثمانی نيست، صادر کرده و هنوز حنفیرا صریحا بر اساس عبارت آیه

حو معتبر کنند. تا قرن چهارم، بسياري از بزرگان اهل سنت، چون عبارات آن مصحف سينه به سينه به نهمان فتوا عمل می

بزرگ اهل سنت، معروف بوده در نمازش شنبوذ، از قراء دادند، چنانكه ابنبدانها رسيده بود، قرائت آن را حتی در نماز انجام می

(، و با اینكه 194 و 220ص 11ج ،النهایه و البدایه؛ 103، ص2کرده است )تاریخ بغداد، جمسعود قرائت میبر اساس قرائت ابن

بِسَيفِ "بِبَدْرٍ  وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ»نزد اهل سنت هيچ تردیدي نيست، او در نماز جماعتش قرائت می کرده است در سنی بودن او 

، 1( )تفسير القرطبی )الجامع الحكام القرآن(، ج41)حجر/« مُسْتَقِيمٌ عَلِیٍّ  صِرَاطُ هَذَا»( و یا 123عمران/)آل« وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ "عَلِیٍ

 !2(82ص

هفت نفر  را به عنوان شاخص قرائات آن اسم  ،مجاهدابن به نام ،قبال اشاره شد در قرن چهارم، یكی از علماي اهل سنت

افزایيم که وي با کمك قدرت حكومتی و اکنون میمشهور ساخت؛ « قراء سبعه»کرد و آنها را به عنوان  ديمورد تاک اريشهرها بس

شنبوذ را که بر حفظ قرائات دیگر اصرار داشتند دستگير، و بشدت عباسی(، کسانی مانند ابنمقله، وزیر خليفه )بویژه ابن

از آن زمان عمال قرائت سایر مصاحف از رونق افتاد  و 3(103، ص2نامه نمود )تاریخ بغداد، جمجازات، و مجبور به نوشتن توبه

                                                      
)عالمه  السالم، علیه المؤمنین أمیر فضائل في الیقین كشفو  319ص ،1ج ،(692اربلي م) األئمة معرفة في الغمة كشف . در كتب شیعه هم در 1

 مَوْلَى عَلِیّا  أَنَّ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يا ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى نَقْرَأُ كُنَّا: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ زِرٌّ عَنْ "چنین آمده است: 377ص حلي(

 .النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ الْمُؤْمِنِینَ
رد كسي كه برخالف مصحف عثمان قرائت »كند كه كتابش را براي االنباري نقل ميآورد؛ اما اين مطلب را از كتاب ابنشنبوذ را نميي اسم ابن. و 2

 و البدايه ؛103، ص2شنبوذ نوشته است )تاريخ بغداد، جاالنباري اين كتابش را در رد ابنتالیف كرده است. و ديگران تصريح كرده اند كه ابن« مي كرده

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-41قبال توضیح داده شد:  280( درباره آيه اخیر در جلسه 194 و 220ص 11ج ،النهايه

 يعرف رجل أمر ببغداد اشتهر: قَالَ ،" التاريخ " كتاب في الخطبي علي بن إسماعیل أخبرنا: قَالَ عنه، أرويه أن أذن فیما مخلد بن إبراهیم . أَخْبَرَنِي 3

 قبل به يقرأ كان مما وغیرهما كعب، بن وأبي مسعود، بن اهلل عبد عن يروى، مما المصحف، فیها يخالف بحروف المحراب في ويقرأ الناس يقرئ شنبوذ، بابن

 وفحش، أمره عظم حتى ويجادل،. علیه الرد في كتبا وغیره األنباري ابن بكر أبو فصنفبها، ...  فیقرأ الشواذ ويتبع عفان، بن عثمان جمعه الذي المصحف جمع

 علي، بن محمد الوزير دار إلى وحمل مائة، وثالث وعشرين ثالث سنة اآلخر ربیع من خلون لست السبت يوم علیه فقبض السلطان فوجه .الناس وأنكره

 عنه، ينزل أن فأبى ذلك عن الوزير واستنزله ونصره، عنه ذكر ما على فأقام بحضرتهم، الوزير،: يعني وناظره، والقراء والفقهاء القضاة وأحضر مقلة، ابن: يعني
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 يجزرمانند ابن یبعدها برخشود. البته ات و تفسير یافت میو امروزه این قرائات غيرمطابق با مصحف عثمان تنها در کتب روای

( و نهی)مد یقعقاع مخزوم( ابنصره)ب یبن اسحاق حضرم عقوبیمانند  یقرائت کسان تيخرده گرفتند که اهم روانشيبر او و پ

اما اینها نيز با اینكه در آثار  ساختند جیرا را« قراء عشر» ريو تعب  ستيسه کمتر ن نیخلف بن هشام )شاگرد حمزه، کوفه( از ا

اند که قرائت مطابق با سایر مصاحف در ميان صحابه و تابعين کامال رایج بوده، اما با هر قرائتی غير از قرائت خود تصریح کرده

 (15، ص1مصحف عثمانی مخالفت کردند. )النشر فی القرائات العشر، ج

 هانوشتپی
  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-41وضيح داده شد: ت« سبعة احرف»درباره  280در جلسه  *

** منظور از تحمل داشتن، این است که مصحف عثمانی چون بدون نقطه و اعراب نوشته شد، )ویا برخی کلمات مثل 

ا دارا بود، اما وقتی حروف پایه برخی کلمات تغيير کند )مثال امكان برخی از قرائتها ر«( مالِك»و « مَلِك»براي دو قرائت « ملك»

اش همواره بدین قرائت اند عمر در نمازجمعهدارد که خود اهل سنت روایت کرده« فامضوا»قرائتی به صورت « فاسعوا»

 قرائت وجود ندارد. مصحف عثمان، امكان این«[ رسم»اي اضافه یا کم شود، با نحوه نوشتار ]اصطالحا: خواند( و یا کلمهمی

 حدیث

 ( از امام صادق ع گذشت. در ادامه آن آمده است:1، حدیث75آیه ) 656( حدیثی در جلسه 1

از »شوند، و آن ناصره بود که نصاري بدان منسوب می« اي رسيدندپس ]آن دو[ به راه افتادند؛ تا وقتی که به اهل قریه»

ی درخواست کردند؛ ولی از اینكه آن دو را مهمان کنند امتناع ورزیدند؛ پس در آنجا دیواري یافتند که اهالی آنجا طعام

خواستی، بر آن اگر می»پس خضر دستش را بر آن گذاشت و آن را استوار کرد؛ موسی ع به او گفت « خواست فرو ریزدمی

 «گرفتی!اجرتی می

« .داد خواهم خبر نداشتی، شكيبایی توان آن بر آنچه تأویل از را تو زودي به تو؛ و من بين جدایی است این»خضر گفت: 

کردند؛ پس خواستم آن را معيوب کنم، چرا که در وراي آنان اما آن کشتی، از آنِ بيچارگانی بود که در دریا کار می»پس گفت: 

آن کشتی برایشان بماند و آن ملك آن  خواستم کاري کنم کهمن می« گرفت.پادشاهی بود که هر کشتی سالمی را به غصب می

 را غاصبانه از آنها نگيرد؛

خواست آن پس أنانيت )من بودن( را در این کار، به خودش نسبت دارد چرا که بحث معيوب کردن در کار بود؛ البته می

و جل با آنچه در این مورد را معيوب کند تا وقتی آن پادشاه کشتی را دید آن را از آن بيچارگان به زور نگيرد، و خداوند عز 

 خواست.به او امر کرده بود صالح آنها را می

دانست که و اما آن پسرك، پس پدر و مادرش مومن بودند او کافر گردیده بود و خداوند متعال می»سپس ]خضر[ فرمود 

کشاند؛ پس خداوند به گمراهی میافتند و او آن دو را گرداند و به واسطه او به فتنه میاگر بماند پدر و مادرش را کافر می

                                                      
 يضطره بما ومعاملته بعقوبته وأشاروا المجلس، حضر من جمیع ذلك فأنكر وتخالفه، المصحف على تزيد التي المنكرة الشواذ هذه من به يقرأ عما يرجع أو

 والتوبة بالرجوع وأذعن واستغاث يصبر، فلم شديدا ضربا العشرة نحو فضرب قفاه، على بالدرة وضربه الهنبازين بین وإقامته بتجريده فأمر .الرجوع إلى

 .بالتوبة خطه فیه وأخذ بتوبته، كتاب علیه وكتب واستتیب، ثیابه، علیه وأعیدت عنه، فَخُلِّيَ
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خواست آنان را عاقبت به خير کند، پس در اینجا انانيت )من بودن( متعال به من دستور قتل او را داد؛ ]خضر[ با این کار می

د  و ترسيخود را در کنار خدا قرار داد ]گفت: ما؛ یعنی انجام کار را هم به خدا نسبت داد و هم به خودش[، زیرا او بود که می

ترسيد تواند مانع چيزي شود که او اراده کرده؛ اما خضر میشود و هيچكس نمیترسد زیرا چيزي از او فروگذار نمیخداوند نمی

از اینكه بين او و آنچه به وي دستور داده شده مانعی پيش آید و از ثواب اینكه این قضاي الهی به دست او محقق شود محروم 

که خداوند متعال او را سببی براي رحمت بر پدر و مادرِ آن پسرك قرار داده است، و او واسطه بشري بماند و در دلش این بود 

براي انجام این کار است همان گونه که با حضرت موسی ع چنين کرده بود ]= واسطه بشري براي فهماندن مطالبی به وي شده 

سخن با خدا بود، خبرگيرنده شده بود؛ در حالی به لحاظ مبود[ زیرا که در آن وقت وي خبردهنده شده بود و موسی ع که ه

جایگاه و مرتبت، خضر بر موسی ع برتري نداشت بلكه موسی ع افضل از خضر بود و ]در حالت عادي[ موسی ع استحقاق 

 این را داشت که مطالب را ]براي خضر[ تبيين کند ]نه خضر براي موسی ع[

شان بود و پدرشان فرد صالحی و پسرك یتيم در آن شهر بود و زیر آن گنجی برايو اما آن دیوار، از آن د»سپس فرمود: 

 و آن گنج صرفا طال و نقره نبود، بلكه لوحی از طال بود که در آن نوشته شده بود: « بود

 کند؛در عجبم از کسی که به مرگ یقين دارد چگونه شادمانی می

 کند؛ ونه ناراحتی میو در عجبم از کسی که به قضا و قدر یقين دارد چگ

 کند؛ و در عجبم از کسی که به برانگيخته شدن یقين دارد چگونه ظلم می

 کند؛ ...بيند چگونه بدان اطمينان میو در عجبم از کسی که دینا و تغيير احوال مردم دنيا از این حال به آن حال را می

و این بار از انانيت )من بودن( « د را بيرون آورندپس پروردگارت خواست که آنها بزرگ شوند و گنج خو»سپس فرمود  

در پایان قصه تبري جست و اراده کار را در این مورد تماماً به خداوند متعال نسبت داد چرا که دیگر چيزي از آنچه انجام داده 

پس کامال از انانيت  بود باقی نمانده بود که بعد از آن بخواهد خبر دهد و موسی ع خبردار شود و به سخن او گوش فرادهد؛

 و نسبت دادن به اراده خود بيرون آمد، بيرون آمدن یك بنده مخلص، 

چه در مورد اول که تمام به خودش نسبت داد یا در  -سپس براي اینكه تمام آنچه از ابتداي قصه به خود نسبت داده بود 

ت پروردگارت، و این کار را به امر خودم نكردم؛ از باب رحم»بيرون آید، گفت:  –مورد دوم که خود را در کنار خدا گذاشت 

 «این بود تاویل آنچه بر آن توان شكيبایی نداشتی

 62-61ص ،1ج الشرائع، علل

 فِيها فَوَجَدا یُضَيِّفُوهُما أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَها اسْتَطْعَما وَ» النَّصَارَي تُنْسَبُ إِلَيْهَا وَ النَّاصِرَةُ هِیَ وَ «قَْریَةٍ أَهْلَ أَتَيا إِذا حَتَّی فَانْطَلَقا»

 فِراقُ  هذا» الْخَضِرُ لَهُ «قالَ أَجْراً عَلَيْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ» مُوسَی لَهُ فَقَالَ «فَأَقامَهُ » عَلَيْهِ یَدَهُ ع الْخَضِرُ فَوَضَعَ «یَنْقَضَّ أَنْ یُرِیدُ جِداراً

 وَ  أَعِيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَساکِينَ فَكانَتْ السَّفِينَةُ أَمَّا» فَقَالَ «صَبْراً  عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ ما بِتَأْوِیلِ سَأُنَبِّئُكَ بَيْنِكَ وَ بَيْنِی

 هَذَا فِی الْأَنَانِيَّةَ فَنَسَبَ عَلَيْهَا الْمَلِكُ یَغِْصبَهُمُ لَا وَ  لَهُمْ قَیتَبْ أَنْ فَعَلْتُ بَِما فَأَرَدْتُ «غَصْباً  صَالِحَةٍ َسفِينَةٍ کُلَّ یَأْخُذُ مَلِكٌ وَراءَهُمْ کانَ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ وَ عَلَيْهَا الْمَسَاکِينَ یَغْصِبُ فَلَا شَاهَدَهَا إِذَا الْمَلِكِ عِنْدَ یَعِيبَهَا أَنْ أَرَادَ لِأَنَّهُ التَّعْيِيبِ ذِکر لِعِلَّةِ نَفْسِهِ إِلَی الْفِعْلِ

 ذَلِكَ  مِنْ بِهِ أَمَرَهُ بِمَا صَلَاحَهُمْ
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 إِیَّاهُمَا بِإِضْلَالِهِ ضَلَّا وَ بِهِ افْتَتَنَا وَ أَبَوَاهُ کَفَرَ بَقِیَ إِنْ ذِکرهُ تَعَالَی اللَّهُ عَلِمَ وَ کَافِراً طَلَعَ وَ مُؤْمِنَيْنِ أَبَواهُ فَكانَ الْغُالمُ أَمَّا وَ قَالَ ثُمَّ

 وَ  طُغْياناً یُرْهِقَهُما أَنْ فَخَشِينا بِقَوْلِهِ بِالْأَنَانِيَّةِ فَاشْتَرَكَ الْعَاقِبَةِ فِی کرامَتِهِ مَحَلِّ إِلَی نَقْلَهُمْ بِذَلِكَ أَرَادَ وَ بِقَتْلِهِ ذِکرهُ تَعَالَی اللَّهُ فَأَمَرَنِیَ

 ءٌشَیْ یَفُوتُهُ لَا لِأَنَّهُ یَخْشَی لَا اللَّهُ وَ خَشِیَ لِأَنَّهُ الْأَنَانِيَّةِ فِی اشْتَرَكَ إِنَّمَا وَ رُْحماً أَقْرَبَ وَ زَکاةً مِنْهُ خَيْراً هُمارَبُّ یُبْدِلَهُما أَنْ فَأَرَدْنا کُفْراً

 نَفْسِهِ فِی وَقَعَ وَ فِيهِ الْإِمْضَاءِ ثَوَابَ یُدْرِكَ فَلَا فِيهِ أُمِرَ مَا بَيْنَ وَ بَيْنَهُ یُحَالَ أَنْ مِنْ الْخَضِرُ خَشِیَ إِنَّمَا وَ أَرَادَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ یَمْتَنِعُ لَا وَ

 فِی صَارَ لِأَنَّهُ  ع مُوسَی فِی عَمِلَ کَانَ مَا مِثْلَ الْبَشَرِیَّةِ مِنَ الْأَمْرِ وَسَطَ فِيهِ  فَعَمِلَ الْغُلَامِ أَبَوَيِ لِرَحْمَةِ سَبَباً جَعَلَهُ ذِکرهُ تَعَالَی اللَّهَ أَنَّ

 بَلْ  الْخَضِرِ مِنَ أَفْضَلُ  هُوَ وَ ع مُوسَی عَلَی لِلرُّتْبَةِ ع لِلْخَضِرِ بِاسْتِحْقَاقٍ ذَلِكَ  یَكُنْ لَمْ وَ مُخْبَراً ع مُوسَی اللَّهِ کَلِيمُ وَ مُخْبِراً الْوَقْتِ

 [لِلتَّبْيِينِ ] لتبيين مُوسَی لِاسْتِحْقَاقِ کَانَ

 بِذَهَبٍ الْكَنْزُ ذَلِكَ یَكُنْ لَمْ وَ صالِحاً أَبُوهُما کانَ وَ لَهُما کَنْزٌ تَحْتَهُ کانَ وَ الْمَدِینَةِ فِی یَتِيمَيْنِ لِغاُلمَيْنِ فَكانَ الْجِدارُ أَمَّا وَ قَالَ ثُمَّ

 عَجَبٌ  یَحْزَنُ کَيْفَ بِالْقَدَرِ أَیْقَنَ لِمَنْ عَجَبٌ یَفْرَحُ کَيْفَ بِالْمَوْتِ أَیْقَنَ لِمَنْ  عَجَبٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ ذَهَبٍ مِنْ  لَوْحاً کَانَ لَكِنْ وَ فِضَّةٍ لَا وَ

 1إِلَيْهَا ... یَطْمَئِنُّ کَيْفَ حَالٍ  بَعْدَ حَالًا أَهْلِهَا تَصَرُّفَ وَ الدُّنْيَا یَرَي لِمَنْ عَجَبٌ یَظْلِمُ کَيْفَ  حَقٌّ الْبَعْثَ أَنَّ أَیْقَنَ لِمَنْ

 تَعَالَی اللَّهِ إِلَی کُلَّهَا الْإِرَادَةَ نَسَبَ وَ الْقِصَصِ آخِرِ فِی الْأَنَانِيَّةِ  مِنَ فَتَبَرَّأَ کَنزَهُما یَسْتَخْرِجا وَ أَشُدَّهُما یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ فَأَرادَ قَالَ ثُمَّ

 مِنَ  فَتَجَرَّدَ لَهُ تَابِعاً کَلَامِهِ إِلَی مُصْغِياً وَ مُخْبَراً بِهِ ع مُوسَی یُصَيِّرَ وَ بَعْدُ بِهِ فَيُخْبِرَ فَعَلَهُ مِمَّا ءٌشَیْ بَقِیَ یَكُنْ لَمْ لِأَنَّهُ ذَلِكَ  فِی ذِکرهُ

 الْقِصَّةِ  ثَانِی فِی الِاشْتِرَاكِ ادِّعَاءِ مِنِ وَ الْقِصَّةِ أَوَّلِ فِی الْأَنَانِيَّةِ بَةِنِسْ مِنْ أَتَاهُ مِمَّا مُتَنَصِّلًا صَارَ ثُمَّ الْمُخْلِصِ الْعَبْدِ تَجَرُّدَ  الْإِرَادَةِ وَ الْأَنَانِيَّةِ 

 2صَبْراً. عَلَيْهِ تَسْطِعْ لَمْ ما تَأْوِیلُ ذلِكَ أَمْرِي عَنْ فَعَلْتُهُ ما وَ رَبِّكَ مِنْ رَحْمَةً فَقَالَ

 

 :است آمده حدیث آن ادامه در. گذشت ع رضا امام از حدیثی( 1، حدیث77آیه) 865 جلسه ( در2

نداشتی، خبر  شكيبایی توان از تأویل آنچه بر آنبه زودي تو را  این است جدایی بين من و تو؛»خضر به موسی ع گفت: 

 خواستم پس کردند؛می کار دریا در که» بود جماعتی بيچاره آنِ از که با آن چنان کردم که کردم، همانا ،«کشتی آن اما خواهم داد.

« .گرفتمی غصب به راسالمی  کشتی هر که بود پادشاهی» یعنی آن سوتر از کشتی« آنان وراي در که چرا کنم، معيوب را آن

 بود چيزي از آن را نمی گرفت.این چنين نازل شد؛ ولی هنگامی که کشتی معيوب می

 39ص ،2ج القمی، تفسير

 فَإِنَّهَا فَعَلْتُ مَا بِهَا فَعَلْتُ الَّتِی السَّفِينَةُ أَمَّا صَبْراً عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ لَمْ ما بِتَأْوِیلِ سَأُنَبِّئُكَ بَيْنِكَ وَ بَيْنِی فِراقُ هذا: الْخَضِرُ لَهُ فَقَالَ

 کَذَا غَصْباً صَالِحَةٍ سَفِينَةٍ کُلَّ یَأْخُذُ مَلِكٌ السَّفِينَةِ وَرَاءَ أَيْ وَراءَهُمْ کانَ وَ أَعِيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَساکِينَ لِقَوْمٍ کَانَتْ

  شَيْئاً مِنْهَا یَأْخُذْ لَمْ مَعْيُوبَةً السَّفِينَةُ کَانَتِ إِذَا وَ نَزَلَتْ

                                                      
 بِصَلَاحِهِ  اللَّهُ فَحَفِظَهُمَا أَبا  سَبْعُونَ الصَّالِحِ الْأَبِ هَذَا بَیْنَ وَ  بَیْنَهُمَا كَانَ صالِحا  أَبُوهُما كانَ وَ.  1

 ظَهَرَتِ  مَعْصِیَةٍ أَوَّلَ إِنَّ أَهْلَكَ وَ هَلَكَ الْمَقَايِیسِ يعَلَ اللَّهِ  أَمْرَ حَمَلَ مَنْ وَ الْمَقَايِیسِ يعَلَ يُحْمَلُ لَا ذِكرهُ يتَعَالَ اللَّهِ أَمْرَ إِنَّ ع مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ ثُمَّ.  2

 إِذْ  تَسْجُدَ أَلَّا مَنَعَكَ ما جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ يَسْجُدَ أَنْ  اللَّعِینُ إِبْلِیسُ يأَبَ وَ فَسَجَدُوا آلِدَمَ بِالسُّجُودِ مَلَائِكَتَهُ ذِكرهُ يتَعَالَ اللَّهُ أَمَرَ حِینَ اللَّعِینِ إِبْلِیسَ عَنْ الْأَنَانِیَّةُ

 عَزَّ اللَّهُ فَطَرَدَهُ طِینٍ مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنِي بِقَوْلِهِ قِیَاسَهُ ثُمَّ مِنْهُ خَیْرٌ أَنَا قَوْلَهُ كُفْرِهِ أَوَّلُ فَكَانَ طِینٍ مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ  خَلَقْتَنِي مِنْهُ خَیْرٌ أَنَا قالَ أَمَرْتُكَ

 .النَّارِ مِنَ دَرَكٍ أَسْفَلِ فِي إِبْلِیسَ عَدُوِّهِ مَعَ قَرَنَهُ إِلَّا دِينِهِ فِي أَحَدٌ  يَقِیسُ لَا بِعِزَّتِهِ  أَقْسَمَ وَ رَجِیما  سَمَّاهُ وَ لَعَنَهُ وَ جِوَارِهِ عَنْ جَلَّ وَ
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 ( از پيامبر اکرم ص روایت شده است:3

یا یك خرما و دو خرما او را برگردانی؛ بلكه مسكين کسی است که ثروتی مسكين کسی نيست که با یك لقمه و دو لقمه 

 یابد که از او کمك گيرد و در عين حال چنين نيست که با اصرار از مردم درخواست کمك کند.]یا: ثروتمندي[ نمی

 641ص ،5ج البيان، مجمع ؛226، ص1فقه القرآن، ج

فَيُعِينُهُ وَ  یرُدُّهُ الْأَکِلَةُ وَ الْأَکْلَتَانِ وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا یَجِدُ غنتَلَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي : وَ قَالَ النَّبِیُّ ص

 لَا یَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافاً.

 تدبر

 «غَصْباً  سَفينَةٍ کُلَّ یَأْخُذُ مَلِكٌ وَراءَهُمْ کانَ وَ أَعيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَساکينَ فَكانَتْ السَّفينَةُ أَمَّا( »1

الناس، به حساب دید، خراب کردن کشتی توسط خضر ع را مصداق پایمال کردن حقکسی که فقط ظاهر ماجرا را می

کرد تا مانع آن شود که فرد غاصبی کشتی آنان را به اب میآورد؛ اما خضر، که ماموریتی الهی داشت، کشتیِ مساکين را خرمی

 زور تصاحب کند.

 اعتقادی -ثمره اخالقی 

دانيم، و گاه با اصرار و دعاي فراوان، آورد و ما در ظاهر آن را به زیان خود میبسياري از آنچه خداوند براي ما پيش می

 خواهيم از این قسم است.خالفِ آن را از خدا می

 گوید:و می« هر چه آن خسرو کُنَد، شيرین بُوَد»فهمد که رسد و میاش بشناسد، به مقام رضا میخدا را به خداییکسی که 

 جنگ و خشم در کنی تو که بدي اي

 چنگ بانگ و سماع از ترطرب با

 ترخوب دولت ز تو، جفاي اي

 ترمحبوب جان ز تو، انتقام و

 بود چون نورت این است، تو نار

 بود چون سورت که خود تا این، ماتم

 تو جور دارد که حالوتها از

 تو غور نيابد کس لطافت وز

 کند باور او که ترسم و نالم

 کند کمتر را جور آن کرم وز

                                                      
 الْمِسْكِینَ لَكِنَّ وَ التَّمْرَتَانِ وَ التَّمْرَةُ وَ الْأَكْلَتَانِ وَ الْأَكِلَةُ تَرُدُّهُ الَّذِي الْمِسْكِینُ  لَیْسَ قال أنه ص النبي عن روي. پايان عبارت مجمع اندكي متفاوت است:  1

 .عَلَیْهِ فَیُتَصَدَّقَ بِهِ  يُفْطَنُ لَا وَ شَیْئا . إِلْحَافا  النَّاسَ يَسْأَلُ  لَا وَ فَیُعِینُهُ غِنیا يَجِدُ لَا الَّذِي
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 بجد لطفش بر و قهر بر عاشقم

 ضد دو هر این عاشق من بوالعجب

84sh/1https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar/  

 

 ...« لِمَساکينَ فَكانَتْ السَّفينَةُ أَمَّا( »2

 حال صاحب کشتی بودند؟خواند ودر عينچگونه است که خضر آنان را مساکين می

آید راه مشكلی که پيش میاست و در برابر « چارهبی»نيست، بلكه کسی است که « فقير« »مسكين»بسا مقصود از الف. چه

 ع، األنبياء تنزیه) خالصی ندارد؛ چنانكه مثال از رسول اهلل روایت شده است: مسكين است مسكين، مردي که همسري ندارد.

 (246، ص1متشابه القرآن، ج؛ 86ص

اي فقط خانهب. کسی که تنها راه درآمدش از راه کار روي یك کشتی کوچك باشد، حكایتش حكاین فرد فقيري است که 

بسا سهم هریك اش دارد، بویژه اگر در نظر بگيریم که چندین نفر با هم مالك کشتی بودند و چهبراي سكونت خود و خانواده

 (2462، ص1متشابه القرآن، ج، 861ص ع، األنبياء تنزیه) شد.بتنهایی بسيار اندك می

 3ج. ...

 

 «يبَهاأَع أَنْ ... فَأَرَدْتُ السَّفينَةُ أَمَّا( »3

 براى امّا (82)کهف/ «أَمْرِي عَنْ فَعَلْتُهُ ما» بود، خدا فرمان به خضر شود که تمام کارهايدر آیات بعد تصریح می چند هر

 (211ص ،7ج نور، )تفسير. داد نسبت خود به را کشتى ساختن دارعيب ادب، رعایت

                                                      
 بأنه مالكها يسمي فكیف الجزيل المال تساوي البحرية السفینة و الْبَحْرِ فِي يَعْمَلُونَ لِمَساكِینَ  فَكانَتْ السَّفِینَةُ أَمَّا تعالي قوله معني فما قیل فإن.  1

 انقطاع و الناصر عدم أراد إنما و الفقر بالمسكنة بوصفهم يعن لم أنه منها أوجه ففیه لِمَساكِینَ قوله أما قلنا...  الفقیر من شر قوم عند المسكین و مسكین

 مسكین مسكین: ع عنه روي ما المجري هذا يجري و الحال واسع المال كثیر كان إن و مستضعف و مسكین إنه يهضمه و يظلمه عدو له لمن يقال كما الحیلة

 ال و بها إال يتعیش ال التي البحرية الواحدة السفینة أن هو و آخر وجه و واسع مال ذا كان إن و الحیلة قلة و بالعجز وصفه أراد إنما و. له زوجة ال رجل

 أن ذلك إلي انضاف فإذا منها إال الحیلة منقطع و إلیها مضطر فهو سواها يجد ال و عیاله و هو الفقیر يسكنها التي كالدار جهتها من إال التكسب علي يقدر

 النون فتح و السین بتشديد قرئت قد المساكین لفظة أن آخر وجه و فقرا أظهر و حاال أسوأ كان الیسیر الجزء منها له يكون حتي السفینة في جماعة يشاركه

 السؤال سقط قد و البخالء بها فالمراد الرواية هذه صحت إذا و

 قال و-مستضعف و مسكین الحال واسع المال كثیر كان من يسمي كما الناصر عدم بالمسكنة عني إنما لِمَساكِینَ فَكانَتْ السَّفِینَةُ أَمَّا سبحانه قوله.  2

 مضطر فهو سواها يجد ال و عیاله و هو الفقیر يسكنها التي كالدار بها إال يتعیش ال الذي للبحري السفینة إن ثم. له زوجة ال رجل مسكین مسكین ع النبي

 معناه و بالتشديد قرئت قد المساكین لفظة إن ثم فقرا أظهر كان الیسیر الجزء منها يكون حتي السفینة في جماعة يشاركه أن ذلك إلي إنضاف فإن إلیها

 .البخالء
 ،1ج القرآن، متشابه، 86ص ع، األنبیاء تنزيه) بخیل افراد معنايش صورت اين در كه شده قرائت «مسّاكین» صورت به هاقرائت از برخي در.  3

 .گردد مي منتفي مساله صورت صورت، دو هر در كه است( 212ص ،7ج المحیط، البحر) «مالحان» ويا( 246ص

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh84/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh84/
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh84/
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 «غَصْباً سَفينَةٍ کُلَّ یَأْخُذُ مَلِكٌ وَراءَهُمْ کانَ وَ( »4

 چيست؟« گرفتمی غصب به را[ نقصی و عيببی] کشتی هر که بود پادشاهی آنان وراي در» که گفت «وراء»منظور از 

 ،6ج البيان، مجمع) برد.هم به کار می« پيش رو»صرفا به معناي پشت سر نيست، بلكه عرب آن را به معناي « وراء» .الف

 ،13ج بویژه در جایی که چيزي باشد که هرچند در پيش روي انسان است اما انسان از آن غافل است. )الميزان، 1(752ص

 2(734ص

 باشد، اما بدین جهت که:« پشت سر»ب. ممكن است 

 3(752ص ،6ج البيان، مجمع) شوند.. آنها قرار است آن مسير را برگردند و در برگشت با او مواجه می1ب.

 آید و به آنها خواهد رسيد.شت سر آنهاست به معناي این است که با سرعتی بيشتر از سرعت آنها در پی آنها می. او پ2ب.

 ج. ...

 

 ( حکایت5

جویی کردم، گوید: یكبار امام صادق ع به من فرمود: به پدرت سالم مرا برسان و بگو: من از تو عيبعبداهلل پسر زراره می

نم؛ که همانا مردم و دشمن شتابان به سراغ هرکه ما او را به خود نزدیك کنيم و او را بستایيم تا بدین وسيله از تو دفاع ک

ایم بيازارند و او را به خاطر محبتی که ما به او داریم و نزدیكی روند تا کسی را که ما دوستش داریم و به خود نزدیكش کردهمی

هرکسی را که ما عيبی در موردش مطرح کنيم، هرچند واقعا او را  ستاینداو به ما مورد شماتت قرار دهند؛ و در عوض می

 بستایيم!

بدین جهت است که من از تو عيبی گرفتم چرا که تو فردي هستی که به ]دوستی با[ ما و تمایلت به ما مشهوري و به 

رند؛ پس عيبی بر تو ات نسبت به ما و تمایلت به ما خوش نداشوي و دوستیهمين جهت نزد مردم مورد شماتت واقع می

نهم تو را در کار دینداریت بستایند و از جانب ما بدین وسيله شر آنها از سر نهادم تا به خاطر عيب و نقصی که من بر تو می

کردند؛ پس خواستم آن را اما آن کشتی، از آنِ بيچارگانی بود که در دریا کار می»فرماید تو کم شود که خداوند عز و جل می

                                                      
 شیخ يا فقلت جالس بشیخ فمررت خالد أبي بن إسماعیل من ألسمع الكوفة قدمت: صهیب بن عباد قال...  قدامهم كان و أي «وَراءَهُمْ كانَ وَ».  1

 عكرمة حدثني قال ثم ال قال خلفي ورائي لیس أ فقلت ترجع و وراءك أقول فقال أرجع فقلت وراءك لي فقال خالد أبي بن إسماعیل منزل إلى أمر كیف

 أيديهم بین كان لكن و جاوزوه قد لكانوا وراءهم كان لو و قال «غَصْبا  سَفِینَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَلِكٌ وَراءَهُمْ كانَ وَ» عباس ابن عن

 عنه يغفل الذي الظرف على يطلق ربما لكن أمام و قدام يسمى و اإلنسان يواجهه الذي اآلخر للظرف المقابل الظرف هو و الخلف بمعنى وراء.  2

 إلى وجهه ولى اإلنسان كأن غیره عن بنفسه اإلنسان يشغل ما فیه أو اإلنسان عنه يعرض ما فیه أو قدامه كان إن و مكروه أو بسوء يريده من فیه و اإلنسان

 «حِجابٍ َوراءِ مِنْ أَوْ وَحْیا  إِلَّا اللَّهُ يُكَلِّمَهُ أَنْ  لِبَشَرٍ كانَ ما وَ»: قال و ،(7/مؤمنون) «العادُونَ  هُمُ فَأُولئِكَ ذلِكَ وَراءَ  ابْتَغى فَمَنِ»: تعالى قال جهته تخالف جهة

 .(20/بروج) «وَرائِهِمْ مِنْ اللَّهُ  وَ»: قال و ،(51/شورى)
 (ع) الخضر به علم و السفینة أصحاب به يعلم لم و علیه الرجوع في طريقهم كان و خلفهم كان الملك أن يحتمل قیل و.  3
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و این از جانب خداوند « گرفتعيب و نقصی را به غصب میم، چرا که در وراي آنان پادشاهی بود که هر کشتی بیمعيوب کن

عيب و نقص بود؛ به خدا سوگند معيوبش نكرد مگر براي اینكه از دست آن پادشاه سالم بماند و به دست نازل شده که آن بی

يچ عيبی بدان نرسيده بود، پس این مَثَل را بفهم، رحمت خداوند بر تو باد! عيب و نقص بود و هاو نابود نشود؛ در حالی که بی

ترین اصحاب پدرم، زنده و مرده! همانا تو داشتنیترین مردم نزد من هستی و دوستداشتنیکه همانا به خدا سوگند تو دوست

ی هست که عبور هر کشتی سالمی را که هاي آن دریاي عظيم و موّاج هستی و وراي تو پادشاه ظالم و غاصباز بهترین کشتی

کشد تا آن را غاصبانه بگيرد و آن کشتی و اهل آن را به زور در تصرف خود انتظار می خواهد به دریاي هدایت وارد شودمی

 ات و رحمت و رضوان خداوند بر تو باد در مرگت؛درآورد؛ و رحمت خداوند بر تو باد در زندگی

را به من رساندند، خداوند آنان را در برگيرد و و به سالمت دارد و به خاطر صالح و  دو پسرت حسن و حسين نامه تو

راستی پدرشان آنها را محافظت فرماید همان گونه که آن دو پسرك ]در حكایت موسی ع و خضر[ را حفظ کرد؛ پس اميدوارم 

 دهم دلتنگ نشوي؛از آنچه پدرم به تو دستور داد و من تو را بدان دستور می

و ابوبصير با مطلبی برخالف آنچه به تو دستور دادم نزد تو آمد، به خدا سوگند به تو دستور ندادیم و به او دستور ندادیم 

اي مطابق با حق در کار ؛ و براي همه این امور وجوه و معانی1مگر بر اساس امري که ما و شما را سزاست که بدان عمل کنيم

آموختيم که حق در آن چيزي است که شما را بدان دستور دادیم؛ پس امور را به ما ه شما میاست؛ و اگر به ما اذن داده شود ب

برگردانيد ]= به امر ما اعتماد کنيد[ و تسليم ما باشيد و بر احكام ما شكيبایی ورزید و بدان راضی باشيد، و کسی که بين شما 

الیقش قرار داده و او مصلحت و مفسده گوسفندانش را بهتر تفاوت گذاشت همان شبانی است که خداوند او را براي شبانیِ خ

کند تا ایمن بمانند از فساد و بيم اندازد تا سالم بمانند سپس بين آنان جمع میشناسد، پس اگر خواست بين آنها جدایی میمی

فرج به دست اوست؛ پس  آورد ودشمنشان در اموري که خداوند بدان اذن داده است و ]خداوند[ امنيت را از جایگاه آن می

بر شما باد به تسليم بودن و ارجاع ]امور[ به ما و انتظار امر ما و امر خودتان، و فرج ما و فرج خودتان؛ و اگر قائم ما قيام کند 

 و متكلم ما سخن گوید ...

 1412-138رجال الكشی، ص

                                                      
 كه نكنند عمل سنت، اهل با متفاوت و هم، با يكسان كامال شیعیان تا اموختندمي شیعیان به متفاوت طور به را احكام انجام ع اطهار ائمه گاه.  1

 .است دستوراتي چنین به ناظر ع امام عبارت اين ظاهرا شوند، شناسايي
 .زُرَارَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ  الرَّحْمَنِ، عَبْدِ  بْنُ يُونُسُ حَدَّثَنِي قَالَ عُبَیْدٍ، بْنِ عِیسَي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ نُصَیْرٍ، بْنُ حَمْدَوَيْهِ  . حَدَّثَنِي 2

 وَ زُرَارَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَحْبُوبٍ، بْنِ الْحَسَنِ بْنُ هَارُونُ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهِ، عَبْدِ  بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَاال الْحَسَنِ، بْنُ الْحُسَیْنُ وَ قُولَوَيْهِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ

 :(ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِي قَالَ قَالَ، زُرَارَةَ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ  الْحُسَیْنِ، وَ الْحَسَنِ  ابْنَیْهِ

 الْأَذَي لِإِدْخَالِ  مَكَانَهُ  حَمِدْنَا وَ قَرَّبْنَاهُ  مَنْ  كُلِّ إِلَي يُسَارِعُونَ الْعَدُوَّ وَ النَّاسَ  فَإِنَّ عَنْكَ، مِنِّي دِفَاعا   أَعِیبُكَ إِنَّمَا إِنِّي لَهُ قُلْ وَ السَّلَامَ، وَالِدِكَ عَلَي مِنِّي اقْرَأْ

 أَعِیبُكَ  فَإِنَّمَا أَمْرَهُ، نَحْمَدَ إِنْ وَ نَحْنُ عِبْنَاهُ مَنْ ُكلَّ يَحْمَدُونَ وَ قَتْلَهُ، وَ عَلَیْهِ الْأَذَي إِدَْخالَ يَرَوْنَ وَ مِنَّا، دُنُوِّهِ وَ قُرْبِهِ وَ لَهُ لِمَحَبَّتِنَا رْمُونَهُيَ وَ نُقَرِّبُهُ، وَ نُحِبُّهُ مَنْ فِي

 أَمْرَكَ  لِیَحْمَدُوا أَعِیبَكَ أَنْ فَأَحْبَبْتُ إِلَیْنَا، بِمَیْلِكَ وَ  لَنَا  لِمَوَدَّتِكَ الْأَثَرِ مَحْمُودِ غَیْرُ النَّاسِ عِنْدَ مَذْمُومٌ ذَلِكَ فِي أَنْتَ وَ إِلَیْنَا، لِمَیْلِكَ وَ بِنَا اشْتَهَرْتَ رَجُلٌ لِأَنَّكَ

 وَ  أَعِیبَها أَنْ فَأَرَدْتُ  الْبَحْرِ فِي يَعْمَلُونَ لِمَساكِینَ  فَكانَتْ السَّفِینَةُ  أَمَّا: عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّهُ  يَقُولُ  عَنْكَ، شَرِّهِمْ  دَافِعَ مِنَّا بِذَلِكَ  يَكُونَ وَ نَقْصِكَ، وَ بِعَیْبِكَ  الدِّينِ فِي

 لَقَدْ  وَ يَدَيْهِ عَلَي  تَعْطَبَ لَا وَ الْمَلِكِ مِنَ تَسْلَمَ لِكَيْ إِلَّا عَابَهَا مَا اللَّهِ وَ لَا الِحَة،صَ  اللَّهِ عِنْدِ مِنْ  التَّنْزِيلُ  هَذَا غَصْبا ، صَالِحَةٍ سَفِینَةٍ كُلَّ يَأْخُذُ مَلِكٌ وَراءَهُمْ كانَ
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 این را در کانال نمی گذارم

 «غَصْباً  سَفينَةٍ کُلَّ یَأْخُذُ مَلِكٌ وَراءَهُمْ کانَ وَ أَعيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَساکينَ فَكانَتْ السَّفينَةُ أَمَّا( »6

در وراي آنها پادشاهی است که هر »چرا با اینكه هدف از معيوب ساختن کشتی، جلوگيري از غصب پادشاه بوده، نگفت 

؛ بلكه اول معيوب کردن را گفت بعد «ه همين جهت من خواستم آن را معيوب کنمگيرد و بکشتی سالمی را به غصب می

 حكایت پادشاه را؟

 :قلت عليه؟ قدّم فلم السبب، عن یتأخر أن حقه فكان عليها الغصب خوف عن مسبب أَعِيبَها أَنْ فَأَرَدْتُ قوله: قلت فإنالف. 

: قولك بمنزلة فكان للمساکين، کونها مع لكن و وحده، السبب هو ليس الغصب خوف ألنّ و للعنایة، قدم إنما و التأخير، به النية

 (741ص ،2ج مقيم. )الكشاف، ظنى زید

 ب. ...

 

 

                                                      
 أَفَْضلُ  فَإِنَّكَ مَیِّتا ، وَ حَیّا ( ع) أَبِي أَصْحَابِ َأحَبُّ وَ إِلَيَّ النَّاسِ أَحَبُّ اللَّهِ وَ فَإِنَّكَ اللَّهُ يَرْحَمْكَ الْمثلَ فَافْهَمِ لِلَّهِ، الْحَمْدُ وَ مَسَاغٌ  مِنْهَا لِلْعَیْبِ لَیْسَ صَالِحَة  كَانَتْ

 وَ أَهْلَهَا، وَ يَغْصِبَهَا ثُمَّ غَصْبا   لِیَأْخُذَهَا الْهُدَي بَحْرِ مِنْ  تَرِدُ  صَالِحَةٍ  سَفِینَةٍ  كُلِّ عُبُورَ يَرْقُبُ غَصُوبا   ظَلُوما  مَلَكا  وَرَائِكَ مِنْ أَنَّ وَ الزَّاخِرِ، الْقَمْقَامِ الْبَحْرِ ذَلِكَ سُفُنِ

 بِصَلَاحِ حَفِظَهُمَا وَ رَعَاهُمَا وَ كَلَأَهُمَا وَ اللَّهُ حَاطَهُمَا رِسَالَتَكَ، الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ ابْنَاكَ إِلَيَّ أَدَّي لَقَدْ وَ مَیِّتا ، عَلَیْكَ رِضْوَانُهُ وَ رَحْمَتُهُ وَ حَیّا  عَلَیْكَ اللَّهِ رَحْمَةُ

 مَرْنَاهُ أَ لَا وَ أَمَرْنَاكَ مَا اللَّهِ وَ فَلَا بِهِ، أَمَرْنَاكَ الَّذِي بِخِلَافِ بَصِیرٍ أَبُو أَتَاكَ وَ بِهِ، َأمَرْتُكَ وَ( ع) أَبِي أَمَرَكَ الَّذِي مِنَ صَدْرُكَ يَضِیقَنَّ  فَلَا الْغُلَامَیْنِ، حَفِظَ كَمَا أَبِیهِمَا

 وَ الْأَمْرَ إِلَیْنَا فَرَدُّوا بِهِ، أَمَرْنَاكُمْ الَّذِي فِي الْحَقَّ أَنَّ لَعَلِمْتُمْ لَنَا أَذِنَ لَوْ  وَ الْحَقَّ، تُوَافِقُ مَعَانٍ  وَ تَصَارِيفُ عِنْدَنَا ذَلِكَ لِكُلِّ وَ بِهِ، الْأَخْذُ  وَسِعَكُمُ وَ وَسِعَنَا بِأَمْرٍ إِلَّا

 شَاءَ فَإِنْ أَمْرِهَا، فَسَادِ فِي غَنَمِهِ بِمَصْلَحَةِ أَعْرَفُ هُوَ وَ خَلْقَهُ، اللَّهُ اسْتَرْعَاهُ الَّذِي رَاعِیكُمُ فَهُوَ بَیْنَكُمْ فَرَّقَ الَّذِي وَ بِهَا، ارْضَوْا وَ لِأَحْكَامِنَا اصْبِرُوا وَ لَنَا سَلِّمُوا

 الرَّدِّ وَ بِالتَّسْلِیمِ عَلَیْكُمْ عِنْدِهِ، مِنْ الْفَرَجِ وَ مَأْمَنِهِ مِنْ  بِالْأَمْنِ يَأْتِیهَا وَ اللَّهُ، يَأْذَنُ مَا آثَارِ فِي عَدُوِّهَا خَوْفِ وَ فَسَادِهَا مِنْ لِتَأْمَنَ بَیْنَهَا يَجْمَعُ ثُمَّ لِتَسْلَمَ بَیْنَهَا فَرَّقَ

 كَمَا الْفَرَائِضِ  وَ الْأَحْكَامِ  وَ الدِّينِ  شَرَائِعِ  وَ الْقُرْآنِ تَعْلِیمَ بِكُمْ اسْتَأْنَفَ  ثُمَّ مُتَكَلِّمُنَا تَكَلَّمَ وَ قَائِمُنَا قَامَ قَدْ  لَوْ وَ فَرَجِكُمْ، وَ فَرَجِنَا وَ  كُمْأَمْرِ وَ  أَمْرِنَا انْتِظَارِ وَ إِلَیْنَا

 رِقَابِكُمْ، فَوْقَ السَّیْفِ حَدِّ تَحْتِ مِنْ إِلَّا طَرِيقِهِ وَ اللَّهِ  دِينِ عَلَي  تَسْتَقِیمُوا لَمْ ثُمَّ شَدِيدا ، إِنْكَارا  الْیَوْمَ ذَلِكَ فِیكُمْ الْبَصَائِرِ أَهْلُ لَأَنْكَرَ( ص) مُحَمَّدٍ عَلَي اللَّهُ أَنْزَلَهُ

 وَ إِلَّا الْیَوْمَ النَّاسُ عَلَیْهِ ءٍشَيْ  مِنْ فَمَا مِنْهُ، نَقَصُوا وَ اللَّهِ دِينِ فِي زَادُوا وَ حَرَّفُوا وَ بَدَّلُوا وَ فَغَیَّرُوا قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ سُنَّةَ بِهِ اللَّهُ رَكِبَ( ع) اللَّهِ نَبِيِّ بَعْدَ النَّاسَ إِنَّ

 عَلَیْكَ  وَ اسْتِئْنَافا ، اللَّهِ دِيْنَ بِكُمْ يَسْتَأْنِفُ  مَنْ يَأْتِيَ حَتَّي تُدْعَي، حَیْثُ  إِلَي تُدْعَي ثُحَیْ  مِنْ  اللَّهُ رَحِمَكَ  فَأَجِبْ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ  الْوَحْيُ بِهِ نَزَلَ  عَمَّا  مُنْحَرِفٌ  هُوَ

 أَحْلَلْتَ عُمْرَة  الْحَجَّ قَلَبْتَ وَ بِهِ أَهْلَلْتَ مَا فَسَخْتَ سَعَیْتَ وَ طُفْتَ وَ مَكَّةَ قَدِمْتَ إِذَا الْفَسْخَ تَنْوِيَ وَ بِالْإِفْرَادِ  تُهِلَ أَنْ بِالْحَجِّ عَلَیْكَ وَ  الْأَرْبَعِینَ، وَ السِّتَّةِ  بِالصَّلَاةِ

: يَفْعَلُوا أَنْ أَصْحَابَهُ أَمَرَ هَكَذَا وَ( ص) اللَّهِ رَسُولُ حَجَّ فَكَذَلِكَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَ بِعَرَفَاتٍ الْمَنَاِفعَ تَشْهَدَ وَ مِن ي إِلَي مُفْرِدا  ِبالْحَجِّ الْإِهْلَالَ اسْتَأْنِفِ ثُمَّ التَّرْوِيَةِ يَوْمِ إِلَي

 يَبْلُغَ حَتَّي يُحِلُّ  لَا الْقَارِنُ وَ رِنٌ قَا السَّائِقَ فَإِنَّ مَعَهُ، سَاقَ  الَّذِي لِلسَّوْقِ  إِحْرَامِهِ  عَلَي( ص) اللَّهِ  رَسُولُ  أَقَامَ إِنَّمَا وَ عُمْرَة ، الْحَجَّ يَقْلِبُوا وَ بِهِ  أَهَلُّوا مَا يَفْسَخُوا أَنْ

 صَلَاةِ  مِنْ  بَصِیرٍ أَبُو بِهِ أَتَاكَ الَّذِي وَ صَدْرُكَ، يَضِیقَنَّ لَا وَ ذَلِكَ فَالْزَمْ  الْمُتَمَتِّعِ حَجُّ بِهِ أَمَرْنَاكَ الَّذِي فَهَذَا أَحَلَّ، بَلَغَ فَإِذَا بِمِن ي، الْمَنْحَرُ مَحِلُّهُ وَ مَحِلَّهُ، هَدْيُهُ

 يُخَالِفُ  لَا وَ يَسَعُكُمْ وَ يَسَعُنَا مَا  كَذَلِكَ  تَصَارِيفُ وَ مَعَانٍ عِنْدَنَا فَلِذَلِكَ بِالتَّمَتُّعِ، يُهِلَّ أَنْ مِنْ  بِهِ أَمَرْنَا مَا وَ الْحَجِّ، إِلَي بِالْعُمْرَةِ بِالتَّمَتُّعِ الْإِهْلَالِ  وَ خَمْسِینَ، وَ إِحْدَي

 .الْعالَمِینَ  رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ  وَ يُضَادُّهُ، لَا وَ الْحَقَّ مِنْهُ ءٌشَيْ
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 4/11/1396کُفْراً   وَ طُغْياناً یُرْهِقَهُما أَنْ فَخَشينا مُؤْمِنَيْنِ أَبَواهُ فَكانَ الْغُالمُ أَمَّا وَ 80( آيه18( سوره كهف )661

 ترجمه

 آن پسرك، پدر و مادرش مومن بودند؛ و ترسيدیم که آن دو را با سرکشی و کفر دربرگيرد؛و اما 

 نکات ادبی

 «ر هِقَهُمایُ»

 :قبال بيان شد که« رهق»درباره ماده 

 را دیگر چيز روي چيزي اینكه معناي در یكی: رودمی کار به معنا دو در اصل در «رهق» ماده که اندکرده گمان برخی

 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،

 .اندداده تطبيق معنا دو این بر ترتيب به را( 13/جن) «رَهَقاً  ال وَ بَخْساً

 توضيح برخی :شده ارائه مطلب این از مختلفی توضيحات هرچند انددانسته اول معناي همان را اصلی معناي اغلب اما

 وقت و آیدمی بعدي وقت که است باب این از «انداختم تاخير به را نمازم» معناي به که «الصاّلة أَرْهَقْتُ » تعبير مثال که اندداده

 امري با پوشاندن» مورد در ماده این اصل معتقدند یعنی اندکرده تاکيد کلمه این منفی بار بر پوشاند؛ برخیمی را نماز این

 که است ناخوشایندي امور مصادیق از هم … و تاخير و عجله مانند مفاهيمی و( پوشاندن مطلق نه) رودمی کار به «ناخوشایند

 برسد دیگري چيز به چيزي که رودمی کار به جایی در غالبا ماده این که اندداده توضيح هم پوشاند؛ و برخیمی را دیگري چيز

 (.751ص ،6ج البيان، مجمع) بپوشاند را او و

 qalam-http://yekaye.ir/al-68-43/ 508جلسه 

 «طُغ یاناً»

 هم آبی مورد در چنانكه عصيان؛ و سرکشی با حد از تجاوز بر دارد داللتدر اصل  «یغط» یا «وغط» مادهقبال بيان شد که 

 که است این در «تجاوز» با طغيان تفاوت. است رفته کار به( 11/حاقه) «الماء طغی» تعبير فراگرفت را جاهمه نوح زمان در که

 «عتو» با تفاوتش و باشد همراه غلبه و قهر نوعی با که است کردنی گذر حد از طغيان اما است، کردن گذر حد از صرفا تجاوز

 .است ظلم مستلزم و همراه غلبه و قهر با که است ايسرکشی و دارد بيشتري شدت که است این در( سرکشی)

  /zumar-http://yekaye.ir/az-039-17 139جلسه 

 

 «کُف راً وَ طُغ یاناً یُر هِقَهُما أَن »

( 229، ص2بگيریم )اعراب القران الكریم، ج« یرهق»را مفعول دوم براي  «کُفْراً وَ طُغْياناً»معناي اوليه و ظاهرتر این است که 

یعنی به خاطر محبت و عالقه شدیدي که به او دارند به تبع او « آن دو را به طغيان و کفر بكشاند»باشد که و معنایش این می

در آیه بعد ]= خدا به جاي اینها فرزند « : با مهربانی بيشتررُحْماً أَقْرَبَ وَ»به کفر و طغيان کشيده شوند؛ اما با توجه به تعبير 

http://yekaye.ir/al-qalam-68-43/
http://yekaye.ir/az-zumar-039-17/
http://yekaye.ir/az-zumar-039-17/
http://yekaye.ir/az-zumar-039-17/
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دانست، یعنی این وصف آن پسرك باشد نه « یرهق»را تمييز براي  «کُفْراً  وَ  طُغْياناً»مهربانتري به آنها بدهد[ بعيد نيست که بتوان 

 1(348ص ،13ج الميزان،وصف پدر و مادرش. )

اند؛ اما معدودي از مترجمان بر اساس این معناي دوم آیه را چنين ترجمه کرده اغلب مترجمان این را به همان صورت اول

 اند:ترجمه کرده

 )جالل الدین فارسی( « .آورد بستوه را دو آن ناسپاسى و سرکشى راه از»

 )نوبري(« دبرس مادرش و پدر به ضررى و بال او کفر و طغيان از»

 )دهلوي(« رکف و سرکشى در ایشان بر آید غالب»

 )صفارزاده(« شوند اندوه و فالکت دچار آنها[ پسرشان دینىبى و طغيانگرى] اثر در»

ترجمه شود که تاحدودي ظرفيت هر دو « ترسيدیم که آن دو را با سرکشی و کفر دربرگيرد»سعی شد عبارت به صورت 

 معنا را داشته باشد. 

 2اختالف قرائت

قرائت  «مؤمنين أبواه و کافرا فكان الغالم أما و»آیه قبل، این آیه هم به صورت عباس، در ادامه در مصحف ابیّ و قرائت ابن

 صحيح؛ 2155، ص7؛ البحر المحيط، ج2754و 7443ص ،6ج البيان، شده؛ و از امام صادق ع هم روایت شده است. )مجمع

                                                      
 و باإلغواء الكفر و الطغیان على والديه يحمل أي ذلك يغشیهما أن «كُفْرا  وَ طُغْیانا  يُرْهِقَهُما أَنْ»: بقوله المراد يكون أن...  اآلية سیاق من األظهر.  1

 وصفین أي اإلرهاق عن تمیزين «كُفْرا  وَ طُغْیانا » لكون تأيید من تخلو ال «رُحْما  أَقْرَبَ وَ»: التالیة اآلية في قوله لكن له الشديد حبهما لمكان الروحي التأثیر

 أبويه دون للغالم
 (215-214ص ،7ج المحیط، البحر) كرب فخاف مسعود ابن قرأ و...  ربك، فخاف أبيّ قراءة في و.  2
 الصحیحین في مسلم و البخاري رواه مؤمنین أبواه كان و كافرا فكان الغالم أما و...  يقرأ عباس ابن كان جبیر بن سعید قال.  3
 (ع) اهلل عبد أبي عن ذلك روي و «مؤمنین أبواه و كافرا فكان الغالم أما و» يقرءان كانا أنهما عباس ابن و أبي عن روي و.  4

 كان و كافرا فَكانَ الْغُالمُ أَمَّا وَ: عباس ابن قرأ و. أبيّ مصحف في وجد كذا و كافرا كان و المعنى أن هو و حذف هذا في مُؤْمِنَیْنِ أَبَواهُ فَكانَ قوله . و 5

 ابن و الزمخشري فخرجه مؤمنان، أبواه فكان: الجحدري و الخدري سعید أبو قرأ الكفر؛ و على مطبوعا كافرا كان أنه على الحديث نص في و مُؤْمِنَیْنِ أَبَواهُ

 الجملة و الشأن ضمیر كان في أن على الرازي الفضل أبو أجاز و لكان، خبر موضع في الجملة و الشأن، ضمیر كان في أن على الرازي الفضل أبو و عطیة

 الغالم ضمیر كان في يكون أن أيضا أجاز و منصوبا، فیكون كعب، بن الحارث بني لغة على مؤمنان يكون أن الرازي الفضل أبو أجاز و لكان، خبر موضع في

 .كان خبر الجملة و
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)  هم روایت شده است.« کَافِراً طُبِعَ»( و البته در منابع شيعی به صورت 1747ص ،4ج مسلم، صحيح ؛ 87ص ،6ج بخاري،

 (3362، ص2تفسير العياشی، ج؛ 391ص ،2ج القمی، تفسير

 حدیث

آمده است: ترسيد که آن پسرك پدر و مادرش را به کفر بخواند و آنها « پس ترسيدیم»( از امام صادق در تفسير عبارت 1

 هم از شدت محبتی که به او دارند، او را اجابت کنند.

 336، ص2، جتفسير العياشی

خشی إن أدرکه الغالم أن یدعو أبویه إلی الكفر فيجيبانه من فرط « فَخَشِينا»فی قوله:  عن أبی بصير عن أبی عبد اهلل ع

 .حبهما إیاه

خورد که کاري کرد اما نزد پدر و مادرش سوگند میهمچنين در برخی منابع اهل سنت آمده است که آن پسرك فساد می

خوردند و در برابر کسی که در طلبش آمده بود، از او حمایت آنها هم با اعتماد به سوگند او، سوگند می مرتكب نشده است و

 کردند.می

 22، ص11، ج)قرطبی( الجامع ألحكام القرآن؛ 532، ص3، جعطيه(ابن تفسير)المحرر الوجيز 

 .ل، فيقسمان علی قسمه، و یحميانه ممن یطلبهوفی الخبر: إن هذا الغالم کان یفسد فی األرض، و یقسم ألبویه أنه ما فع

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:2

 زبير همواره مردي از ما اهل بيت ع بود تا اینكه پسر شومش عبداهلل بزرگ شد.

 453، حكمت 3البالغهنهج

 .نُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللَّهوَ قَالَ ع: مَا زَالَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْ

                                                      
 شد: تي( از امام رضا ع روا2ثي، حد79هيكه در جلسه قبل )آ يثيادامه حد نيا.  1

 جَبِینِهِ وَ عَلَیْهِ مَكْتُوبٌ طُبِعَ كَافِرا  فَخَشِینا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْیانا  وَ كُفْرا  فَأَرَدْنا أَنْ ُيبْدِلَهُما يأَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ وَ طُبِعَ كَافِرا ، كَذَا نَزَلَتْ، فَنَظَرْتُ إِلَ وَ

مَّا الْجِدارُ الَّذِي أَقَمْتُهُ فَكانَ لِغُالمَیْنِ يَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ أَقْرَبَ رُحْما  َفأَبْدَلَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ بِنْتا  وَ وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّا ، وَ أَ اة رَبُّهُما خَیْرا  مِنْهُ زَك

 قَوْلِهِ ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْرا . يأَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما إِلَ كَوَ كانَ أَبُوهُما صالِحا  فَأَرادَ رَبُّ

 هم قابل توجه است: 336، ص2تفسیر العیاشي، جاش كافر ثبت شده بود، اين روايت در عبارت اينكه در پیشاني درباره

 كان في كتف الغالم الذي قتله العالم مكتوب كافر . عن عبد اهلل بن خالد رفعه قال

 .«راكاف فطبع مُؤْمِنَیْنِ  أَبَواهُ فَكانَ» قرأ أنه أحدهما عن ذكره عمن حريز . عن 2
كان أمیر المؤمنین ع يقول ما : »167، ص2جاين مطلب با دو تعبیر ديگر نیز آمده است؛ يكي در شرح نهج البالغة ابن أبي الحديد، . در دوجاي  3

 «أ ابنه عبد اهلل فأفسده.كان علي ع يقول ما زال الزبیر منا أهل البیت حتى نش: »79، ص4جو ديگري در « زال الزبیر منا أهل البیت حتى شب ابنه عبد اهلل.
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 ؛1511األصول الستة عشر، ص این تعبير با سندهاي متعدد از اميرالمومنين ع و سایر ائمه اطهار در منابع شيعه )مثال در

( 604السقيفة و فدك، ص( و سنی )مثال در 3893الجمل و النصرة لسيد العترة فی حرب البصرة، ص؛ 1572، ص1الخصال، ج

 شده است.روایت 

 تدبر

 «وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ کُفْراً( »1

 اینكه از یك پدر و مادر واقعا مومن، یك فرزند سرکش و کافر به دنيا بياید؛ 

 شی بكشاند، و نيز اینكه یك فرزند سرکش بتواند پدر و مادر مومن خود را به کفر و سرک

 عجيب هست؛ اما واقعيت دارد؛ واقعيتی که باید آن را کامال جدي گرفت.

 تحلیل اجتماعی

اش، نه تنها در دار در تاریخ است؛ و سابقهکشانند، یك مساله ریشههایی که والدین خود را به انحراف میمساله آقازاده

 شود!ی( بلكه حتی در زمان حضرت موسی ع یافت م2صدر اسالم )حدیث

 

 «وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ کُفْراً( »2

گاه تاثير یك فرزند در گمراه کردن والدینش بقدري زیاد است که خير و مصلحت آنان در این است که کسی فرزندشان 

 را بكشد.

                                                      
 الْبَیْتِ حَتَّى نَشَأَ ابُْنهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَیْرِ ، وَ لَقَدْ حَلَقَ رَأْسَهُ َو وَ عَنْهُ، عَنْ أَِبي بَصِیرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَا زَالَ الزُّبَیْرُ مِنَّا أَهْلَ.  1

 يَقُولُ: لَا نُبَايِعُ إِلَّا عَلِیّا ، قَالَ: وَ لَقَدْ أَخَذَ عُمَرُ سَیْفَهُ فَكَسَرَهُ بَیْنَ حَجَرَيْنِ.هُوَ 

قَ ع قَالَ: مَا زَالَ الزُّبَیْرُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ حَتَّى وِي أَنَّ الصَّادِقَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ شَیْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْ.  2

 أَدْرَكَ فَرْخُهُ فَنَهَاهُ عَنْ رَأْيِهِ.

أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ لَا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ حَاطِبِ »قَالَ: ءَ بِرَأْسِهِ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ فِرَاسٍ عَنْ غَزَالِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الزُّبَیْرُ وَ جِي.  3

 «فَقَطَعَ بَیْنَنَالْحَةَ وَ مَا زَالَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ حَتَّى بَلَغَ ابْنُهُ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ مَا اجْتَرَأَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ عَلَى قِتَالِي وَ أَنَّ الزُّبَیْرَ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْ طَ

اجتمعت أخبرني أحمد بن اسحاق قال: حدثنا أحمد بن سیار قال: حدثنا سعید بن كثیر بن عفیر األنصاري أن النبي صلّى اللّه علیه و آله لما قبض .  4

 ... األنصار في سقیفة بني ساعده

بنو هاشم الى بیت علي بن أبي طالب، و معهم الزبیر، و كان يعد نفسه  و كثر الناس على أبي بكر، فبايعه معظم المسلمین في ذلك الیوم، و اجتمعت

نهم اسید بن رجال من بني هاشم، كان عليّ يقول: ما زال الزبیر منا أهل البیت حتى نشأ بنوه فصرفوه عنا... و ذهب عمر و معه عصابة الى بیت فاطمة م

علیه، و خرج الیهم الزبیر بسیفه، فقال عمر: علیكم الكلب، فوثب علیه سلمة بن أسلّم. فأخذ السیف  حضیر و سلمة بن أسلّم، فقال لهم: انطلقوا فبايعوا، فأبوا

 من يده فضرب به الجدار، ثم انطلقوا به و بعليّ و معها بنو هاشم،
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در این نبود که فرزند نداشته باشند، چرا که براي خداوند کاري نداشت که کاري توجه کنيم که خير و مصلحتشان صرفاً 

کند که آن فرزند در یك حادثه غيرمترقبه جان دهد؛ بلكه خير و مصلحت آنها در این بود که فرزندشان کشته شود )مجمع 

 البيان، ج(

 ثمره اعتقادی

کنيم که حتی چيز بدي دانيم و اصال باور نمیواقعا گاه خير و مصلحت ما در چيزي است که آن را کامال نامطلوب می

نباشد، چه رسد به اینكه خوب هم باشد! اگر از پشت پرده غيب آگاه بودیم می دیدیم که در اغلب مواردي که به خاطر یك 

کنيم ما را به حال خود رها کرده و دعایمان را اجابت نمی کند، دقيقا باید ن میکنيم و گماواقعه ناخوشایند به خدا اعتراض می

 از خدا شاکر باشيم. 

 :گوید چنين حكيم، بدست زرگر مرد شدن کشته و کنيزك و شاه داستان در جالل الدین بلخی،

 بيم ز نه و بود اوميد پی نه /حكيم دست بر مرد آن کشتن

 اله الهام و امر نيامد تا/  شاه طبع براي از نكشتش او 

 خلق عام نيابد در را آن سرّ/  حلق ببرید خضر کَش را پسر آن 

 صواب عين بود فرماید چه هر/  جواب و وحی او یابد حق از آنكه 

 خداست دست او دست و است نایب /رواست بكشد اگر بخشد جان آنكه 

 بده جان تيغش پيش خندان و شاد/  بنه سر پيشش اسماعيل همچو 

 

 «وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ کُفْراً( »3

 شبهه

شود که قصاص قبل آیا از این اقدام حضرت خضر و اینكه حضرت موسی ع هم نهایتا توجيه او را پذیرفت، نتيجه نمی

 از جنایت جایز است؟!

 پاسخ

 مطرح شد عبارت آخر این آیه دو معنا دارد : « نكات ادبی»چنانكه در 

یعنی به خاطر محبت و عالقه شدیدي که به او دارند به تبع « آن دو را به طغيان و کفر بكشاند»یك معنایش این است که 

در آیه بعد ]= خدا به جاي اینها « رحمیتر در دل: نزدیكرُحْماً أَقْرَبَ وَ»او به کفر و طغيان کشيده شوند؛ اما با توجه به تعبير 

 الميزان،وصف پسرك باشد نه وصف پدر و مادرش ) «کُفْراً وَ طُغْياناً»فرزند مهربانتري به آنها بدهد[ معناي دیگرش این است که 

 شود.رت مساله پاك می( یعنی آن پسر با طغيان و کفرورزي آنان را به ستوه آورد. در صورت دوم، که صو348ص ،13ج

 در صورت اول هم، دو نكته را باید توجه کرد:
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الف. مساله اصلی، کافر کردن یك پدر و مادر مومن است، نه قتل انسانی دیگر، که مصداق قصاص قبل از جنایت شود. 

م، قصاص قبل از جنایت کشد و براي جلوگيري از این اقدام، من او را کشتگفت او در آینده مومنی را می)یعنی اگر خضر می

 بود( به تعبير دیگر، این حكم به هيچ عنوان مجوز قصاص قبل از جنایت نيست.

شود براي جلوگيري از کافر کردن دیگران، ب. اما جداي از بحث قصاص قبل از جنایت، چرا او این کار را کرد؟ آیا می

مساله برمی گردد به اهميت مساله کفر که خيلی مهمتر از کسی را به قتل رساند؟ ظاهرا فلسفه حكم اعدام مرتد همين است و 

 (4مساله زندگی جسمانی است. )توضيح بيشتر در تدبر

 

 «وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ کُفْراً( »4

 کشاند.شد پدر و مادرش را به کفر میرگ میخداوند به حضرت خضر ع دستور داد پسرکی را بكشد که اگر بز

 تبیینی بر مساله اعدام مرتد

 برانگيز مساله چرایی مجازات اعدام براي مرتد است؟یكی از احكام فقهی سوال

رسد فلسفه اصلی مجازات مرتد، جلوگيري از رواج کفر و سرکشی در جامعه به طور خالصه باید گفت که به نظر می

 است. 

اجراي حكم اعدام مرتد، از احكامی است که باید توسط حاکم شرع انجام شود )یعنی حكمی کامال اجتماعی  دانيم کهمی

است، نه فردي( پس باید آن را به لحاظ اجتماعی تحليل کرد، نه در افق فردي؛ یعنی مساله، جواز یا عدم جواز آزادي اندیشه 

گيرانه اثبات ارتداد )= نيازمند اثبات توسط شهود ، شرایط سختو عقيده )به عنوان یك حق شخصی( نيست. به تعبير دیگر

و احتمالی ]یعنی اگر به هر نحوي بتوان توجيه کرد که منظور وي کفر نبوده است[ حكم  متعدد عادل است، با کوچكترین شبهه

وي اقدام کند، و اگر بدون شود، اگر کسی حتی یقين به ارتداد شخصی پيدا کند حق ندارد خودش به قتل ارتداد برداشته می

دهد که مساله کامال یك مساله اجتماعی )یعنی ناظر به شود، و ...( نشان میاثبات ارتداد نزد حاکم شرع، اقدام کند، قصاص می

حفظ جامعه( است نه یك مساله شخصی. به تعبير دیگر، اگر کسی در خلوت خود، و بدون اینكه در فضاي جامعه التهابی 

شود که به ترویج کفر خود بپردازد، به کند؛ و زمانی حكم جدي میرتد شود، عمال این حكم قابليت اجرا پيدا نمیایجاد کند م

نحوي که دست کم دو شاهد عادل بيایند و شواهد کافی نشان دهند که براي حاکم شرع یقين حاصل شود که وي مسير کفر 

 ممانعت از ترویج کفر و طغيان در فضاي جامعه است. رسد حكمت این حكم،را در پيش گرفته. یعنی به نظر می

 دهنده منطق جواز قتل مرتد دانست، یكبار دیگر دقت کنيد:بر این اساس، شاید بتوان این آیه را به عنوان یكی از ادله نشان

 شود را به قتل رساند.خداوند به خضر دستور داد که کسی که موجب به کفر کشيدن شدن کسان دیگري می

  /http://yekaye.ir/muhammad-47-25هایی مطرح شد: نيز بحث 151درباره ارتداد، قبال در جلسه 

 

 «وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ کُفْراً( »5

http://yekaye.ir/muhammad-47-25/
http://yekaye.ir/muhammad-47-25/
http://yekaye.ir/muhammad-47-25/
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شود که انسانی را به قدري نزد خداوند ارزشمند میدارد؛ و گاه ایمان افرادي به خاص عنایت ایمان، با افراد به خداوند

 دارد، براي اینكه: خاطر آنها از ميان برمی

 (213ص ،7ج نور، الف. مبادا ایمانشان از دست برود )تفسير

 (348، ص13جب. مبادا کسی با طغيان و کفرورزي آنان را به ستوه آورد. )الميزان، 

 

 «یُرْهِقَهُما أَنْ فَخَشِينا»( 6

 (213ص ،7ج نور، )تفسير. است آنان خود عقيده و ایمان حفظ ها،ناگوارى بعضى به مؤمنين شدن گرفتار دليل گاهى

 

 «یُرْهِقَهُما أَنْ فَخَشِينا»( 7

 (213ص ،7ج نور، )تفسير. خشكاند ریشه از و کرد بينىپيش را هافتنه باید

 

  «کُفْراً  وَ طُغْياناً یُرْهِقَهُما»( 8

 (213ص ،7ج نور، )تفسير .شود طغيان و فساد موجب و بدعاقبت که است آن از بهتر فرزند، مرگ

 

  «کُفْراً  وَ طُغْياناً یُرْهِقَهُما»( 9

 ،7ج نور، )تفسير .است کفر ىزمينه سرکشى و بسا بتوان نتيجه گرفت که طغياناست؛ چه آمده «کفر» از قبل «طغيان»

 (213ص

 

 5/11/1396 رُحْماً      أَقْرَبَ وَ زَکاةً مِنْهُ خَيْراً  رَبُّهُما یُبْدِلَهُما أَنْ فَأَرَدْنا 81( آيه18( سوره كهف )662

 ترجمه

 رحمی.تر در دلاز این رو خواستيم که پروردگارشان برایشان تبدیل کند ]آن فرزند را[ به بهتر از او در پاکی، و نزدیك

 نکات ادبی

 «زَکاةً»

کند بر نمو و زیادتی که توأم با نوعی طهارت ویا برکت باشد. و از داللت می« زکی»یا « زکو»چنان که قبال بيان شد ماده 

و ( 9، شمس/18معروف است که در قرآن کریم هم در معناي ممدوح )تطهير نفس از آلودگی: فاطر/« تزکيه»این ریشه، کلمه 

 .به کار رفته است( 32، نجم/49نساء/ :ها منزه دیدنمذموم )خودستایی و خود را از آلودگیهم در معناي 
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)بيگناه( « دکسی که گناهی ندار»لبا به معناي را غا 78 در آیهتوسط حضرت موسی ع « زکيه»کلمه همچنين اشاره شد که 

( و طبيعی است که استفاده از همين کلمه در پاسخ حضرت خضر،  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-74 655)جلسه  انددانسته

 نسبتی با معنایی که حضرت موسی ع به کار برد داشته باشد.

 

 «رُح ماً»

مورد خداوند دانسته اند که در « رقت قلبی که توام با احسان کردن باشد»است که اصل این ماده را به معناي « رحم»از ماده 

 1.باشدتنها به معناي احسان می

 http://yekaye.ir/yunus-010-058/ 89جلسه

؛ 28، ص2الفائق فى غریب الحدیث، ج) است« الرَّحْمة» مصدر، و به همان معناي« الرُّحُم»افزایيم که در اینجا صرفا می

به معناي این است که: فالنی چقدر فرد مهربان و نيكوکاري « ما أقرب رُحمَ فالنٌ»گویند ( و وقتی می234ص ،12لسان العرب، ج

در این آیه، یعنی نسبت به پدر و مادرش « رُحْماً أَقْرَبَ وَ»اند تعبير ( و گفته224ص ،3ج العين، )کتاب« بِرٍّ( است و مَرْحَمَةٍ )ذا

 بود که خضر او را به قتل رساند.تر از آن پسرکی بسيار مهربان

 اختالف قرائت

و هم به « رُحْماً» هم به صورت« رحما»قرائت شده است، همچنين کلمه  «لَهُمادِّیُبَ »و « یُبْدِلَهُما»به صورت « یبدلهما»کلمه 

 هم قرائت شده است. « رَحِماً»قرائت شده و در قرائت غيرمشهوري به صورت « ماًرُحُ» صورت

 2153ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7492-748ص ،6ج البيان، مجمع

                                                      
 425 در جلسه« رَحِم»جمع « األرحام»و تعبیر  )anbiaa-.ir/alhttp://yekaye-21-107/ (414در جلسه« رحمة للعالمین»تعبیر .  1

) /6-33-ahzab-http://yekaye.ir/al(  باشد( در جلسهمي« رحمت»و به معناي « رحم»)كه مصدر میمي از ماده « مَرْحَمَةِ»و تعبیر 

346 ) /2-16-90-balad-http://yekaye.ir/al(  مورد بررسي قرار گرفت. 

صفت « رحیم»صیغه مبالغه است، يعني كسي كه رحمتش فراگیر است؛ و « رحمن»درباره تفاوت رحمن و رحیم اشاره شد كه  1جلسه در همچنین 

 .توضیحاتي گذشت« رحیم»و « رئوف: مهربان»تفاوت  در 47جلسه  6تدبر مشبهه است يعني كسي كه رحمتش دائمي و همیشگي است، و در 

 
 الباء بسكون الباقون و «يبدلنا أن» القلم في و «يبدله أن» التحريم في كذلك و الدال تشديد و الباء بفتح يبدلهما أن عمرو أبو و المدينة أهل قرأ . و 2

 ... الحاء بسكون الباقون و سهل و يعقوب و عباس و عاصم و عامر ابن و جعفر أبو الحاء بضم رحما قرأ الدال؛ و تخفیف و

 يا: )رؤبة قال الرحمة هاهنا الرحم و الرحم فإن رحما قوله أما و كذلك نزل و أنزل أن كما المعني في متقاربان بدل و أدل فإن «يُبْدِلَهُما أَنْ» قوله أما

 (إبلیس علي اللعن منزل و/  إدريس علي الرحم منزل
 و السبعة باقي قرأ و. القلم و التحريم في و هنا بالتشديد يُبْدِلَهُما أَنْ جرير ابن و األعمش و حمید و شیبة و جعفر أبو و عمرو أبو و نافع قرأ . و 3

 كسر و الراء بفتح رَحِما  عباس ابن قرأ و. الحاء بضم رُحُما  حاتم أبو و يعقوب و رواية في جعفر أبو و عامر ابن قرأ بالتخفیف؛ ... و محیصن ابن و الحسن

 الحاء
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 حدیث

از این رو خواستيم که پروردگارشان برایشان تبدیل »فرماید ( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند سوال شد که می1

 حضرت فرمود:« رحمی.تر در دلکند ]آن فرزند را[ به بهتر از او در پاکی، و نزدیك

 دنيا آمد که از آن دختر پسري به دنيا آمد که پيامبر بود. برایشان دختري به

 336، ص2تفسير العياشی، ج

 قَالَ «رُحْماً أَقْرَبَ وَ زَکاةً مِنْهُ خَيْراً رَبُّهُما یُبْدِلَهُما أَنْ  فَأَرَدْنا» اللَّهِ قَوْلِ فِی السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ

 .نَبِيّاً فَكَانَ غُلَاماً فَوَلَدَتْ جَارِیَةٌ لَهُمَا وُلِدَتْ

 

و اما آن پسرك، پدر و مادرش مومن بودند؛ و ترسيدیم که آن دو را با »فرماید ( از امام صادق ع درباره این آیه که می2

]آن فرزند را[ به بهتر از او در پاکی، و  سرکشی و کفر دربرگيرد؛ از این رو خواستيم که پروردگارشان برایشان تبدیل کند

فرمودند: همانا خداوند عز و جل به جاي آن پسر به آنان دختري داد که از ]نسلِ[ او، هفتاد پيامبر به « رحمی.تر در دلنزدیك

 دنيا آمد.

 3371، ص2تفسير العياشی، ج؛ 491ص ،3ج الفقيه، یحضره ال من

 فَخَشِينا مُؤْمِنَيْنِ أَبَواهُ فَكانَ الْغُالمُ أَمَّا وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی قَالَ ... ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَامِرِ رِوَایَةِ فِی

 فَوُلِدَ ابْنَةً الِابْنِ  مَكَانَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبْدَلَهُمَا قَالَ «رُحْماً أَقْرَبَ وَ زَکاةً مِنْهُ  خَيْراً رَبُّهُما یُبْدِلَهُما أَنْ فَأَرَدْنا کُفْراً وَ طُغْياناً یُرْهِقَهُما أَنْ

 2.نَبِيّاً سَبْعُونَ مِنْهَا

 تدبر

 «فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً( »1

 (213ص ،7ج نور، )تفسير. دهدمى او به را آن از بهتر گرفت، مؤمن از را چيزى خداوند اگر

 

 «فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَکاةً( »2

                                                      
 فَوَلَدَتْ  بِنْتا  الِابْنِ مَكَانَ أَبْدَلَهُمَا قَالَ رُحْما  أَقْرَبَ وَ قَوْلِهِ إِلَى مُؤْمِنَیْنِ أَبَواهُ فَكانَ الْغُالمُ أَمَّا وَ اللَّهِ قَوْلِ فِي أَحَدِهِمَا إِلَى رَفَعَهُ الْوَاسِطِيِّ يَحْیَى أَبِي عَنْ.  1

 .نَبِیّا   سَبْعِینَ
 نیز در همین راستا قابل توجه است: 336ص ،2ج العیاشي، تفسیر ؛7-6ص ،6ج . اين روايت كه در الكافي، 2

 وُلِدَ : قَالَ[ اللحمي] اللَّخْمِيِّ سَعِیدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَصْحَابِهِ مِنْ عِدَّةٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 أَوْ  لَكَ أَخْتَارُ أَنْ إِلَیْكَ  أَوْحَى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ لَوْ  رَأَيْتَ  أَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ مُتَسَخِّطا  فَرَآهُ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَلَى فَدَخَلَ  جَارِيَةٌ  أَصْحَابِنَا مِنْ  لِرَجُلٍ 

 هُوَ  وَ ع مُوسَى مَعَ كَانَ الَّذِي الْعَالِمُ قَتَلَهُ الَّذِي الْغُلَامَ إِنَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَكَ اخْتَارَ قَدِ اللَّهَ فَإِنَّ قَالَ لِي تَخْتَارُ رَبِّ يَا أَقُولُ كُنْتُ قَالَ  تَقُولُ كُنْتَ مَا لِنَفْسِكَ تَخْتَارُ

 .نَبِیّا  سَبْعِینَ وَلَدَتْ جَارِيَة  بِهِ اللَّهُ أَبْدَلَهُمَا رُحْما  أَقْرَبَ وَ زَكاة  مِنْهُ خَیْرا  رَبُّهُما يُبْدِلَهُما أَنْ فَأَرَدْنا -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ
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( حضرت موسی ع وقتی خواست خضر ع را به خاطر کشتن  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-74 655)جلسه  78در آیه

خواهد پاسخ دهد، از تعبير را براي آن پسر به کار برد. اینجا هم وقتی حضرت خضر ع می« زکيّة»آن پسرك مذمت کند، تعبير 

 خواهد بفهماند:کند؛ یعنی میاستفاده می« خَيْراً مِنْهُ زَکاةً »

( 80و اهل طغيان و کفر است )آیهات غلط است و ابودن آن مقتول را داري، غير از اینكه تلقی« زکيّة»الف. اگر تو دغدغه 

 بهتر از این را جایگزین او خواهد کرد.« زکية»خداوندي که این دستور را صادر کرده، 

 ثمره اعتقادی

ایم بر اثر قضا و قدر الهی یا دستورات شرعی، یك مطلب خوبی از کنيم که در آن پنداشتهاگر هر اعتراضی به خدا می

اگر خدا خداست، حتما بهتر از آن را در نظر گرفته است، هرچند که ما آن موقع، حكمت بهتر مان رفته است، بدانيم که دست

 بودنش را درنيابيم.

 ب. ...

 

 «فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً( »3

 )أردنا( سخن گفت:« ما»از خواستنِ  چرا با اینكه این جایگزینی کار خداست و آن را به خدا نسبت داد،

 (213ص ،7ج نور، )تفسير. خداست ىاراده خدا، مردان ىالف. تا معلوم شود که اراده

شود و او واسطه این کار است اي کشته شد و بچه دیگري جایگزین میب. نشان دهنده ادب حضرت خضر ع است: بچه

اي بهتر از آن را به خدا بچه را به خدا نسبت نداد، اما جایگزین کردن بچه به کار برد؛ در عين حال، کشتن آن« ما»پس تعبير 

 (1، حدیث660نسبت داد. )جلسه

 ج. ...

 

 «أَقْرَبَ رُحْماً ( »4

 مراد از این تعبير چيست؟

 (753ص ،6ج البيان، مجمع)قتاده، به نقل  تر در حق والدین خود.رحم و مهربانالف. دل

 (753ص ،6ج البيان، مجمعب. نيكوکارتر در حق والدین خود )به نقل از 

 (753ص ،6ج البيان، مجمععباس، به نقل ج کسی که بيشتر اهل صله رحم و حفظ رابطه رَحِمی است. )ابن

داشت و  اي خواهد بود که پدر و مادر او را بيشتر دوست خواهندد. این وصف پدر و مادر است، یعنی این بچه به گونه

 (753ص ،6ج البيان، مجمعبيشتر به او محبت و مهربانی خواند ورزید )به نقل از 

 (348، ص13گيرد )الميزان، جکند و در برابر آنها طغيان و سرکشی در پيش نمیه. بدانها بيشتر صله رحم می

 و. ...
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 «أَقْرَبَ رُْحماً ...فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما ( »5

أَقْرَبَ » آورد. چرا تعبير« زَکِيَّةً  نَفْساً قَتَلْتَ أَ »را احتماال در برابر سخن حضرت موسی که گفته بود « خَيْراً مِنْهُ زَکاةً»ير تعب

 را آورد؟« یرحمدر دل تركینزد :رُحْماً

 اي است که خود خضر در مورد فرزند قبلی مطرح کرد.«طغيانگري»الف. نقطه مقابل 

(، چرا که عموما دختران نسبت به پدر و مادرشان 1خواهد نشان دهد که دختر است )حدیثتلویحی میب. به نحو 

 اند.تر از پسرانتر و بامحبترحمدل

 ج. ...

 

  «رُحْماً أَقْرَبَ وَ زَکاةًخَيْراً مِنْهُ »( 6

 (213ص ،7ج نور، تفسير). باشند مهربان مادر و پدر به نسبت باید نيست، کافى فرزندان، صالح و پاکى تنها

 

  «رُْحماً أَقْرَبَ وَ زَکاةً»( 7

 (213ص ،7ج نور، )تفسير فرزند. بودن پسر یا دختر نه است، والدین به محبّت و پاکى سالمت، است، ارزش آنچه

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «أَقْرَبَ رُحْماًفَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَکاةً وَ ( »8

با توجه به اینكه فرزند قبلی اهل کفر و طغيان بود و طبيعتا اهل پاکی و مهربانی نبوده، چرا در مورد این فرزند دوم از 

 صفت تفضيلی )پاکتر، مهربانتر( استفاده کرد و نفرمود: فرزندي پاك و مهربان؟

ا دارد که دومی بيشترش را دارد؛ اما گاهی هم به معناي الف. معناي تفضيل، گاهی به معناي این است که اولی چيزي ر

اثبات چيزي در کسی، در مقابل نفی آن در کس دیگر است؛ و این نوع بيان رایج است؛ چنانكه وقتی می گویيم حكومت 

 1اميرالمومنين ع بهتر از حكومت معاویه است؛ معنایش این نيست که حكومت معاویه هم مقداري خوب است!

بتوان گفت که ناظر به نرسيدن آن پسرك قبلی به سن بلوغ است که باالخره یك حالت پاکی « زکية»ا در مورد بسب. چه

 دار است( و عدم گناه در او بوده است )و از این رو، مقایسه معنی

ماضی بگيریم و عطف به را فعل « أَقْرَبَ»بسا بتوان این احتمال را مطرح کرد که هم چه «رُحْماً أَقْرَبَ»و در مورد عبارت 

 یعنی: خواستيم که پروردگارش به پاکتر از تبدیل کند و ]پروردگارش[ رحمت را ]به آنها[ نزدیكتر کرد.« اردنا»

 ج. ...

 

                                                      
 زكاة ال الغالم ذلك ألن للتفضیل لیست هنا افعل و: 215ص ،7ج المحیط، البحر) «نیست تفضیل براي «أفعل» وزن اينجا» اندگفته برخي. اينكه  1

 احتماال همین معنا مد نظرشان بوده است. (رحمة ال و فیه
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7 ) 

 فَأَرادَ  صالِحاً أَبُوهُما کانَ وَ هُمالَ کَنْزٌ تَحْتَهُ کانَ وَ الْمَدینَةِ فِی یَتيمَيْنِ لِغُالمَيْنِ فَكانَ الْجِدارُ أَمَّا وَ 82( آيه18( سوره كهف )663

 6/11/1396صَبْراً  عَلَيْهِ تَسْطِعْ لَمْ ما تَأْویلُ ذلِكَ أَمْري عَنْ فَعَلْتُهُ ما وَ رَبِّكَ مِنْ رَحْمَةً کَنزَهُما یَسْتَخْرِجا وَ أَشُدَّهُما یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ

 ترجمه

و اما آن دیوار، از آنِ دو پسرك یتيم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو بود و پدرشان ]مرد[ صالحی بود؛ 

شان را بيرون آورند، از باب رحمتی از و گنج]به حد رشد خود رسند[ پس پروردگارت خواست که آن دو بزرگتر شوند 

 ندادم؛ این بود تأویل آنچه بر آن نتوانستی شكيبایی ورزي.پروردگارت، و آن ]کارها[ را به امر خود انجام 

 نکات ادبی

 «کَن ز »

( و 141: ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمو روي هم انبار شدن آن داللت دارد )« جمع شدن چيزي»در اصل بر « کنز»ماده 

 القرآن کلمات فی التحقيق؛ 727ص القرآن، ألفاظ مفرداتبرخی افزوده اند جمع شدنی به قصد حفظ کردن و باقی ماندن آن )

 (118ص ،10ج الكریم،

( به معناي ثروت فراوان ذخيره شده است )در فارسی: گنج( که جمع آن 82؛ کهف/8؛ فرقان/12)هود/ «کَنْز»بدین ترتيب 

 باشد.( می58؛ شعراء/76)قصص/« زکُنُو»

، الْفِضَّةَ وَ الذَّهَبَ یَكْنِزُونَ الَّذینَ وَباشد )پول و ثروت می این کلمه به صورت فعل هم به کار رفته که به معناي انباشتن

 (35توبه/ ،تَكْنِزُونَ کُنْتُمْ ما فَذُوقُوا لِأَنْفُسِكُمْ کَنَزْتُمْ ما هذا؛ 34توبه/

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 9این ماده جمعا 

 

 «تَأ ویلُ»

 ( /kahf-http://yekaye.ir/al-18-78  569گذشت. )جلسه« تَأْویل»توضيح کلمه  78در آیه 

 «تَس طِع  لَم »

به معناي توانایی بر انجام یك دستور است و « استطاعت»توضيح داده شد و بيان شد که « طوع»درباره ماده  75در آیه 
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 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است که فرمودند:1

 آن گنج لوحی از طال بود که در آن نوشته شده بود:

 هاي خدایند[،م اهلل، ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، االئمه حجج اهلل ]امامان حجتبس

 کند؟!داند مرگ حق است، چگونه شادمانی میعجب از کسی که می

 شود؟!عجب از کسی که به ]قضا و[ قَدَر ایمان دارد، چگونه پریشان و اندهگين می

 خندد؟!نه میعجب از کسی که آتش جهنم را به یاد دارد، چگو

 بندد؟!کند و دل میبيند، چگونه بدان اطمينان میعجب از کسی که دنيا و دیگرگونی اهل آن از حالی به حال دیگر را می

 2001ص األخبار، ؛ معانی40ص ،2ج القمی، تفسير

 فِيهِ  ذَهَبٍ مِنْ لَوْحاً الْكَنْزُ ذَلِكَ کَانَ قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی

 لِمَنْ عَجَبٌ یَفْرَحُ، کَيْفَ  َحقٌّ الْمَوْتَ أَنَّ یَعْلَمُ لِمَنْ عَجَبٌ اللَّهِ حُجَجُ الْأَئِمَّةُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهِ بِسْمِ مَكْتُوبٌ

 حَالٍ بَعْدَ حَالًا أَهْلِهَا تَصَرُّفَ وَ الدُّنْيَا یَرَي لِمَنْ عَجَبٌ یَضْحَكُ، کَيْفَ النَّارَ یَذْکر لِمَنْ عَجَبٌ یَفْرَقُ ]یحزن[، کَيْفَ بِالْقَدَرِ یُؤْمِنُ

 إِلَيْهَا. یَطْمَئِنُّ کَيْفَ

بعضاً با اندك تفاوتی در عبارات، بسياري از منابع آمده است؛ و فقط  این حدیث با سندهاي مختلف و نيز از امامان دیگر،

 اند: در برخی از آنها به جاي برخی از بندهاي دوم و سوم، این دو بند آمده است که احتماال برخی نقل به مضمون کرده

 عجب از کسی که به حساب ایمان دارد، چگونه غافل است/ چگونه اهل عمل نيست؟!

 اندازد؟!که به رزق ]رازق بودن خداوند[ یقين دارد، چگونه خود را به سختی میعجب از کسی 

 برخی از آن منابع بدین قرارند:

                                                      
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِلَى عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ .  1

حِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ  مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ مَكْتُوبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما قَالَ كَانَ ذَلِكَ الْكَنْزُ لَوْحا 

ا وَ حْزَنُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَذْكُرُ النَّارَ كَیْفَ يَضْحَكُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرَى الدُّنْیَرَسُولُ اللَّهِ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ كَیْفَ يَفْرَحُ عَجِبْتُ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كَیْفَ يَ

 تَصَرُّفَ أَهْلِهَا حَال ا بَعْدَ حَالٍ كَیْفَ يَطْمَئِنُّ إِلَیْهَا.



572 

و  584ص ،2ج ؛ الكافی،2383الجعفریات )األشعثيات(، ص ؛2772، ص9تهذیب األحكام، ج؛ 7541ص ،6ج البيان، مجمع

 ،1ج الخصال،؛ 3718ص ع، الرضا اإلمام إلى المنسوب ؛ الفقه3757ص اإلسناد، ؛ قرب3396و  833ص ،2ج العياشی، ؛ تفسير595

 5972ص الكشی، ؛ رجال3801ص ،1ج الفوائد، ؛ کنز2379ص

                                                      
قیل كان لوحا من ذهب و فیه مكتوب عجبا لمن يؤمن بالقدر كیف يحزن. عجبا لمن أيقن بالرزق كیف يتعب. عجبا لمن أيقن بالموت كیف يفرح. .  1

و تقلبها بأهلها كیف يطمئن إلیها ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ص عن ابن عباس و الحسن و عجبا لمن يؤمن بالحساب كیف يغفل. عجبا لمن رأى الدنیا 

 روي ذلك عن أبي عبد اهلل )ع(

بِسْمِ اللَّهِ  تِیمَیْنِ فَقَالَ كَانَ لَوْحا  مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ كَنْزَ الْیَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْنَاهُ وَ ذَكَرَ .  2

الدُّنْیَا وَ  يجِبْتُ لِمَنْ رَأَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَیْفَ يَحْزَنُ وَ عَالرَّحْمنِ الرَّحِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَیْفَ يَفْرَ

 يمَنْ صَارَ؟ إِلَ  يأَنْ لَا يَسْتَبْطِئَ اللَّهَ فِي رِزْقِهِ وَ لَا يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ فَقَالَ لَهُ حُسَیْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَ للَّهِتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَیْفَ يَرْكَنُ إِلَیْهَا وَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ ا

 أَكْبَرِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ.

لِبٍ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ .  3

الْكَنْزُ الَّذِي أَقَامَ الْخَضِرُ الْجِدَارَ عَلَیْهِ فَقَالَ ص يَا عَلِيُّ عِلْمٌ مَدْفُونٌ ع قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما مَا ذَلِكَ 

يكَ لِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص عَبْدِي أَخْتِمُ بِهِ رُسُلِي بٍ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لَا شَرِمِنْ ذَهَبٍ مَكْتُو فِي لَوْحٍ 

ئِنُّ إِلَیْهَا وَ عَجَبا  لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ مَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَفْرَحُ وَ عَجَبا  لِمَنْ رَأَى الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ هُوَ يَطْمَعَجَبا  لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ عَجَبا  لِ

  لَا يَعْمَلُ.ثُمَّ هُوَ يَأْسَفُ وَ عَجَبا  لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدا  ثُمَّ هُوَ

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ  -انَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ععِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَ.  4

فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا كَانَ ذَهَبا  وَ لَا فِضَّة  وَ إِنَّمَا كَانَ أَرَْبعَ كَلِمَاٍت لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ « رُ فَكانَ لِغُالمَیْنِ يَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُماوَ أَمَّا الْجِدا» -وَ جَلَّ

 .مْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَأَيْقَنَ بِالْحِسَابِ لَمْ يَفْرَحْ قَلْبُهُ وَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ لَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَضْحَكْ سِنُّهُ وَ مَنْ 

وَ كانَ  -زِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّيَقُولُ كَانَ فِي الْكَنْ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع.  5

الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَیْفَ يَحْزَنُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما كَانَ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَیْفَ يَفْرَحُ 

يَدَهُ  يَسْتَبْطِئَهُ فِي رِزْقِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُرِيدُ َأنْ أَكْتُبَهُ قَالَ فَضَرَبَ وَ اللَّهِ بِأَهْلِهَا كَیْفَ يَرْكَنُ إِلَیْهَا وَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَتَّهِمَ اللَّهَ فِي َقَضائِهِ وَ لَا

 إِلَى الدَّوَاةِ لِیَضَعَهَا بَیْنَ يَدَيَّ فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا وَ أَخَذْتُ الدَّوَاةَ فَكَتَبْتُهُ.

 .آمده است ربه ،اللَّهَ. هر دو مورد عین سند و متن كافي، فقط در اولي، در پايانش به جاي  6

وَ كانَ تَحْتَهُ »الَّذِي قَالَ اللَّهُ:  نْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَمِعْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: ... وَ كَانَ فِي الْكَنْزِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَ.  7

يْقَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَیْفَ يَفْرَحُ، وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَ لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، مُحَمَّدٌ« كَنْزٌ لَهُما

يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَتَّهِمَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي قَضَائِهِ، وَ لَا يَسْتَبْطِئَهُ بِالْقَدَرِ كَیْفَ يَحْزَنُ، وَ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَیْفَ يَرْكَنُ إِلَیْهَا! وَ 

 فِي رِزْقِهِ.

فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ ذَهَبا  وَ لَا فِضَّة  وَ لَكِنَّهُ كَانَ لَوْحا  مَكْتُوبا  عَلَیِْه « ماوَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُ» وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.  8

 بُهُ وَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُصِیبُهُ إِلَّا مَا قُدِّرَ عَلَیْهِحِسَابِ لَمْ يَفْرَحْ قَلْأَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا مَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَضْحَكْ سِنُّهُ وَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْ 

الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ  حَمِیدِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَاحَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْ.  9

بَعٌ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ال ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ وَ مَا كَانَ إِلَّا لَوْحا  فِیهِ كَلِمَاتٌ أَرْ  مِنْ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما قَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ
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 ( ابوبصير روایت کرده که امام باقر ع فرمودند: چه بسا انسانی که حقی دارد که از آن بی خبر است؟2

 گفتم: خدا شما را حفظ کند، چگونه؟

 دیوار، زیر آن دیوار برایشان گنجی بود که از آن بی خبر بودند؛ و اما آن ]صرفاً[ طال و نقره نبود.فرمود: صاحبان آن 

 گفتم: چه بود؟

 فرمود: علمی بود.

 گفتم: کدامشان بدان سزاوارتر بود؟

 فرمود: آن که بزرگ بود؛ نظر ما این است.

 337ص ،2ج العياشی، تفسير؛ 276، ص9تهذیب األحكام، ج

 اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَاَرةَ عَنْ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ

 أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: 

مَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْلَمُ بِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَیِ الْجِدَارِ کَانَ لَهُمَا کَنْزٌ تَحْتَهُ لَا یَعْلَ کَمْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا

 هِ قَالَ الْكَبِيرُ کَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ.یَكُنْ بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ قُلْتُ َفمَا کَانَ قَالَ کَانَ عِلْماً قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَحَقُّ بِ

 نكته:

و در برخی از روایات تصریح  (1ظاهر برخی روایات این است که آن گنج، طال و نقره نبود )مانند همين روایت و حدیث

ظور روایات اول ( و ظاهرا وجه جمع آنها این است که من7543ص ،6ج البيان، شده که آن گنجی از طال و نقره بود )مثال مجمع

                                                      
 قَنَ بِالْحِسَابِ كَیْفَ يَضْحَكُ سِنُّهُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَیْفَ يَسْتَبْطِئُ إِلهَ إِلَّا أَنَا وَ مُحَمَّدٌ رَسُولِي عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَیْفَ يَفْرَحُ قَلْبُهُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْ

 اللَّهَ فِي رِزْقِهِ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى كَیْفَ يُنْكِرُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى.

تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوبٌ فِیِه  كِتَابِهِ وَ كانَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كَانَ تَحْتَ الْجِدَارِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي .  1

قَلُّبِهَا بِأَهْلِهَا كَیْفَ يَطْمَئِنَّ رِ كَیْفَ يَحْزَنُ وَ عَجَبا  لِمَنْ أَيْقَنَ بِزَوَالِ الدُّنْیَا وَ تَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَجَبا  لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَیْفَ يَفْرَحُ وَ عَجَبا  لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَ

 قَلْبُهُ إِلَیْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه

قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنَّا دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا )ع( بِمِن ى، فَ خَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِیدٍ الْآدَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ، قَالَ:،.  2

مَرَ! انَ يَحْتَاجُ إِلَیْنَا، فَقَالَ لِي: يَا أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَ حَالَكَ يَا أَحْمَدَ بْنَ عُأَهْلَ بَیْتِ غِبْطَةٍ وَ سُرُورٍ وَ نِعْمَةٍ، وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ بِذَلِكَ كُلَّهُ حَتَّى احْتَجْنَا إِلَى مَنْ كَ

هِ هَؤُلَاءِ الْجَبَّارُونَ وَ لَكَ الدُّنْیَا مَمْلُوءَة  ذَهَبا  فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ اللَّهِ يَا فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَالِي مَا أَخْبَرْتُكَ، فَقَالَ لِي يَا أَحْمَدُ أَ يَسُرُّكَ أَنَّكَ عَلَى بَعْضِ مَا عَلَیْ

مِلْإِ الدُّنْیَا ذَهَبا ، أَ لَا أُبَشِّرُكَ! فَقَدْ سَرَّنِيَ اللَّهِ بِكَ ضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: تَرْجِعُ مِنْ هَاهُنَا إِلَى خَلْفُ، فَمَنْ أَحْسَنُ حَال ا مِنْكَ وَ بِیَدِكَ صِنَاعَةٌ لَا تَبِیعُهَا بِابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، فَ

حِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ لِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما: لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ مَكْتُوبٌ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ وَ بِآبَائِكَ، فَقَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ )ع( فِي قَوْ

اللَّهَ فِي رِزْقِهِ وَ لَا يَتَّهِمَهُ نْیَا وَ تَغَیُّرَهَا بِأَهْلِهَا كَیْفَ يَرْكَنُ إِلَیْهَا، وَ يَنْبَغِي لِمَنْ غَفَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَسْتَبْطِئَ اللَّهِ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَیْفَ يَفْرَحُ، وَ مَنْ يَرَى الدُّ

 كُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ.فِي قَضَائِهِ، ثُمَّ قَالَ رَضِیتَ يَا أَحْمَدُ قَالَ، قُلْتُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ عَنْ

 ص النبي عن الدرداء أبو رواه و الجبائي اختاره و عكرمة و قتادة عن الفضة و الذهب من كنزا كان قیل.  3
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هاي ارزشمندي بلكه مثال لوحی طالیی بوده که هم خود طالیش قيمت داشته و هم نوشته« صرفا طال و نقره نبود»این است که 

 1در آن بوده است.

 

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

اش خانواده بدي باشند؛ شود هر چند که خانوادهاموالش می خداوند بعد از مرگ بنده صالحش، جانشين او در خانواده و

 را تا آخر خواند.« و پدرشان صالح بود»سپس این آیه 

 339ص ،2ج العياشی، تفسير

 أهله فی موته بعد من الصالح العبد ليخلف اهلل إن قال ص النبی أن ع آبائه عن محمد بن جعفر عن صدقة بن مسعدة عن

 2.«صالِحاً  أَبُوهُما کانَ وَ» آخرها إلی اآلیة هذه قرأ ثم سوء، أهل أهله کان إن و ماله، و

 .أبيهما بصالح الغالمين اهلل حفظ کما آبائهم بأعمال األطفال یحفظ قاال ع اهلل عبد أبی و جعفر أبی عن حمران و زرارة عن

 (338ص ،2ج العياشی، )تفسير

 

 :است کرده روایت رویان بن یزید (4

 که حالی در شد مسجدالحرام وارد( بود کرده را عباسابن شاگردي مدتی که خوارج، سران از یكی) ازرق بن نافع یكبار

 که را خدایی! عباسابن: گفت و نشست آنها بين و رفت جلو. بودند نشسته االسودحجر کنار عباس بن عبداهلل و ع حسين امام

 !کن توصيف برایم پرستیمی

 .بدهد را جوابش خواستنمی گویی که کرد طوالنی درنگی و انداخت زیر به سر عباسابن

 پرسيدي آنچه از تا بيا من سوي اي؛کرده رسوخ جهالت در و وريغوطه گمراهی در که ازرقابن اي: فرمود ع حسين امام

 .دهم پاسخ

 !دهی جواب بخواهی تو که نكردم سوال تو از من: گفت

 :گفت عباسابن

 .است حكمت از معدنی همراهش و است نبوت بيت اهل از او است؛ اهلل رسول پسر این! تو بر واي

 کن توصيف برایم تو باشد،: گفت ازرق

 [گویدمی راوي فرمود؛ ایراد خداشناسی در عباراتی ع حسين امام]

                                                      
 نیز قابل توجه است: 159-158ص الیومیة، المخاوف لدفع القوية . اين روايت در العدد 1

 الْأَكْبَرِ أَبِیهَِما فَصَلَاحُ الْغُلَامَانِ فَحَفِظَ أبا سَیْفُهُ دُونَهُ صالِحا  أَبُوهُما كانَ ع فَقَالَ أَبِیهِمَا صَلَاحِ وَ الْیَتِیمَیْنِ الْغُلَامَیْنِ كَنْزِ عَنْ سُئِلَ حِینَ ع مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ

 يَا وَ يُتْعِبُ كَیْفَ بِالرِّزْقِ الْمُوقِنِ مِنَ عَجَبا  يَا وَ يَفْرَحُ كَیْفَ بِالْمَوْتِ الْمُوقِنِ مِنَ  عَجَبا  يَا مَكْتُوبٌ فِیهِمْ الثَّالِثُ يَتِمَّ لَمْ وَ نِصْفا  وَ شَطْرَيْنِ  عِلْما  الْكَنْزُ كَانَ إِنَّمَا وَ

 يَغْفُل كَیْفَ بِالْحِسَابِ الْمُوقِنِ مِنَ  عَجَبا 
 خواهد آمد. 2. رواياتي نزديك به اين مضمون در ذيل تدبر  2



575 

 انداخت؟ گریه به را تو چيزي چه: پرسيد ع حسين امام. افتاد گریه به بشدت ازرقابن پس

 .افتادم گریه به تو کردن توصيف خوب از: گفت

 !خوانیمی کافر مرا و برادرم و پدرم تو که امشنيده! ازرقابن: فرمود

 دیگران هم ما کردید عوض را روالتان چون اما بودید؛ اسالم آبشخورهاي و حكام شما که دانممی گفتم را این اگر: گفت

 .گذاشتيم شما جاي به را

 که نيست او جز خدایی که خداوندي سخن مورد در! بده را جوابم پرسممی سوالی تو از! ازرقابن: فرمود ع حسين امام

 بود؛ صالحی[ مرد] پدرشان و بود دو آن به متعلق گنجی آن زیر و بود شهر آن در یتيم پسرك دو آنِ از دیوار، آن اما و» فرمود

 کسی[ مورد در سوالم] «آورند بيرون را شانگنج و رسند خود رشد حد به شوند بزرگتر دو آن که خواست پروردگارت پس

 را آنها مراعات خداوند که] هابچه آن مادر و پدر آیا برترند؟ شانکدام کرد؛ را مراعاتش ها،بچه این مورد در خدا که[ است]

 س؟ فاطمه و ص اهلل رسول یا[ کرد

 .بودند هابچه آن مادر و پدر از برتر س فاطمه و ص اهلل رسول قطعا! نه: گفت

 !شویم؟ کافر ما نگذارد که نكرد را[ س فاطمه و ص اهلل رسول] دو این مراعات خداوند پس: فرمود

 به: گفت[ عصبانيت با] و داد تكان[ بود چسبيده آن به که خاکی و گرد ریختن براي] را لباسش و برخاست جا از او پس

 !ایدپيشهجدل مردمی شما که بودند داده خبر ما

 338-337ص ،2ج العياشی، تفسير

 الحجر فی جالسان عباس بن اهلل عبد مع ع علی بن الحسين و الحرام المسجد األزرق بن نافع دخل قال رویان بن یزید عن

 إلی: الحسين له فقال -بقوله مستبطئا طویال عباس ابن فأطرق تعبده، الذي إلهك لی صف عباس ابن یا: قال ثم -إليهما فجلس

: عباس ابن له فقال فتجيبنی، سألت إیاك ما: فقال عنه، سألت عما أجيبك الجهالة فی المرتكن الضاللة فی المتورط األزرق ابن یا

 و نفسه به وصف بما أصفه له فقال لی صف له فقال الحكمة( معدن) من معه و النبوة بيت أهل من فإنه اهلل رسول ابن عن مه

 إله ال یتبعض ال و یوحد مقص، غير بعيد و ملتزق، غير قریب بالناس، یقاس ال و بالحواس، یدرك ال نفسه، به عرف بما أعرفه

 ابن یا: قال وصفك، حسن من بكيت: قال یبكيك ما: الحسين له فقال شدیدا بكاء األزرق ابن فبكی :قال المتعال، الكبير هو إال

 بدلتم فلما اإلسالم، معالم و الحكام کنتم لقد ذاك قلت لئن: نافع له قال تكفرنی و أخی و أبی تكفر أنك أخبرت إنی األزرق

 لِغُالمَيْنِ فَكانَ الْجِدارُ أَمَّا وَ»: هو إال إله ال اهلل قول عن فأجبنی مسألة عن أسألك األزرق ابن یا: الحسين له فقال .بكم استبدلنا

 فاطمة و اهلل رسول أم أبویهما أفضل فأیهما: قال فيهما حفظ من «کَنزَهُما»: قوله إلی «لَهُما کَنْزٌ تَحْتَهُ کانَ وَ الْمَدِینَةِ فِی یَتِيمَيْنِ

: قال ثم بثوبه نفض ثم فنهض الكفر، بين و بيننا حيل حتی حفظهما فما: قال ص، اهلل رسول بنت فاطمة و اهلل رسول بل ال: قال

 .خَصِمُونَ قَوْمٌ أنتم قریش معشر عنكم اهلل نبأنا قد

 امام صادق ع روایت شده که فرمودند:همچنين از 

 «و پدرشان فرد صالحی بود»مراعات ما را بكنيد آن گونه که خضر مراعات آن دو یتيم را کرد 
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 1621ص ،2ج األئمة، معرفة فی الغمة ؛ کشف273ص ،(للطوسی) األمالی

 النَّهْدِيُّ، حَبِيبٍ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا: قَالَ غَسَّانَ، أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ یَحْيَى، بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا: قَالَ عُمَرَ، أَبُو أَخْبَرَنَا

 الصَّالِحُ  الْعَبْدُ حَفِظَ مَا فِينَا ظُوااحْفَ: یَقُولُ( السَّلَامُ عَلَيْهِمَا) مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ سَمِعَ أَنَّهُ شَبِيبٍ، بْنُ الْبِرْذَوْنُ لَهُ یُقَالُ: الْعَبَّاسِ أَبُو: قَالَ

 .صالِحاً أَبُوهُما کانَ وَ الْيَتِيمَيْنِ، فِی

 

 روایت شده که یكبار امام سجاد ع فرمودند:( 5

گنگی و ناتوانی است؛ و هر سخنی که در آن یاد خدا نباشد غباري اي مردم! همانا هر سكوتی که در آن فكر نباشد، 

 ارزش است؛ بی

و پدرشان »اي از پدرانشان یاد کرد و فرزندان را به خاطر پدران حفظ و مراعات کرد و قرمود همانا خداوند در مورد عده

، و پدرم از پدرشان به من بخر داد که آن فرزند، دهمين نفر از فرزندان او بود ]= نسل دهم او بود[ و ما « ]مردي[ صالح بود

 اطر رسول اهلل ص مراعات ما را بكنيد؛عترت رسول اهلل ص هستيم؛ پس به خ

 گوید: دیدم که مردم از هر سو به گریه افتادند.راوي می

 51ص ،1ج األئمة، معرفة فی الغمة کشف

 اللَّهِ  ذِکْرُ  فِيهِ لَيْسَ کَلَامٍ کُلُّ وَ عِیٌّ فَهُوَ  فِكْرٌ فِيهِ لَيْسَ صَمْتٍ کُلَّ إِنَّ  النَّاسِ مَعَاشِرَ یَوْمٍ ذَاتَ  قَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنَ  عَلِیَّ أَنَّ رُوِيَ

[ هُبُوّاً یَهْبُو هَبَا ارْتَفَعَ إِذَا لَهُ یُقَالُ هَبَاءٌ أَْیضاً التُّرَابِ دِقَاقُ وَ  الْبَيْتِ فِی دَخَلَ  إِذَا الشَّمْسِ ضَوْءِ  فِی مُنَْبثّاً تَرَاهُ الَّذِي الْهَبَاءُ] هَبَاءٌ فَهُوَ

 الْعَاشِرَ  کَانَ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِی أَخْبَرَنِی لَقَدْ وَ« صالِحاً  أَبُوهُما کانَ  وَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ بِالْآبَاءِ الْأَبْنَاءَ فَحَفِظَ بِآبَائِهِمْ  أَقْوَاماً ذَکَرَ اللَّهَ إِنَّ أَلَا

 2.جَانِبٍ کُلِّ مِنْ یَبْكُونَ النَّاسَ فَرَأَیْتُ قَالَ اللَّهِ لِرَسُولِ فَاحْفَظُونَا ص اللَّهِ رَسُولِ عِتْرَةُ نَحْنُ وَ وُلْدِهِ مِنْ

 تدبر

 وَ أَشُدَّهُما یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ فَأَرادَ صالِحاً أَبُوهُما کانَ وَ لَهُما کَنْزٌ تَحْتَهُ کانَ وَ الْمَدینَةِ فِی یَتيمَيْنِ لِغُالمَيْنِ فَكانَ الْجِدارُ أَمَّا وَ( »1

 «رَبِّكَ مِنْ رَحْمَةً کَنزَهُما یَسْتَخْرِجا

دهد، تنها در آخرت پاداش او را میکند: نهاي را شامل حال وي میاگر انسانی صالح و نيكوکار باشد خداوند رحمت ویژه

 تَرَکُوا لَوْ الَّذِینَ لْيَخْشَ وَ»ماند؛ چنانكه در نقطه مقابل هم هشدار داد که بلكه در همين دنيا آثار خيرش براي نسل او باقی می

                                                      
 كانَ  وَ  قَالَ الْیَتِیمَیْنِ فِي الصَّالِحُ الْعَبْدُ حَفِظَ مَا فِینَا احْفَظُوا يَقُولُ مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ سَمِعْتُ قَالَ جَعْفَرٌ اسْمُهُ وَ النَّهْدِيُّ[ شَبِیبٍ] سَیْفٍ بْنُ الْبِرْذَوْنُ قَالَ.  1

 صالِحا أَبُوهُما
 قابل توجه است: 553ص ،5ج در الكافي،. درباره اين آيه، اين روايت هم  2

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ قُرَّةَ أَبِي بْنِ الْفَضْلِ عَنِ شَرِيفٍ عَنْ رَجُلٍ أَوْ سَابِقٍ بْنِ شَرِيفِ  عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 وَ  نِسَاؤُكُمْ فَتَزْنِيَ تَزْنُوا لَا فَشَرٌّ  شَرّا  إِنْ وَ فَخَیْرٌ خَیْرا   إِنْ الْآبَاءِ بِسَعْيِ الْأَبْنَاءِ مُجَازِي أَنِّي ع مُوسَى إِلَى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ  أَوْحَى الْجِدَارَ الْعَالِمُ  أَقَامَ لَمَّا

 .تُدَان تَدِينُ  كَمَا فِرَاشُهُ وُطِئَ مُسْلِمٍ امْرِئٍ فِرَاشَ وَطِئَ مَنْ
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 از] باید دارند، بيم آنان[ آینده] بر بگذارند جاى بر خود از ناتوانى فرزندان اگر که آنان و: عَلَيْهِمْ خافُوا ضِعافاً  ذُرِّیَّةً  خَلْفِهِمْ  مِنْ

 1(349، ص13( )الميزان، ج9/نساء) «بترسند[ نيز مردم یتيمان بر ستم

 شناسینکته تخصصی انسان

 انسان و خدا درباره نسبت

 کنيم که پروردگاري دارد که همه امور به دست اوست:ما در جهانی زندگی می

اگر کارمان را با او تنظيم کنيم، چنان هواي ما را خواهد داشت که اگر در نسل ما )در برخی احادیث آمده که فاصله آنها 

پناه در شهري با مردمانی خسيس رها شده يم بیدو فرزند یت 2(339 و 336ص ،2ج العياشی، تفسيرسال بوده؛  700حدود 

 دهد که کاري کنند که اموال آنها حفظ شود.باشند، خداوند به برخی از اولياي خود ماموریت می

اي از دستورات خداوند تخطی نخواهيم کرد اگر این را باور کنيم، براي کسب روزي و تامين اهل و عيال، هيچگاه ذره

 (1)حدیث

 

 «کَنزَهُما یَسْتَخْرِجا وَ أَشُدَّهُما یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ فَأَرادَ صالِحاً أَبُوهُما کانَ وَ( »2

 (215، ص7. . )تفسير نور، جدارد اثر شفرزندان زندگى در ،انسان خوبِ کارهاى

 

 «کَنزَهُما یَسْتَخْرِجا وَ أَشُدَّهُما یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ فَأَرادَ ... لَهُما کَنْزٌ تَحْتَهُ کانَ( »3

عباس و اي )مانند ابنچيست، اگرچه هم در احادیث و هم از همان صدر اسالم عده« کنز: گنج»درباره اینكه مراد از این 

بوده؛ اما حالب اینجاست که هم احادیث دیگري داریم و هم عده « علمی خاص»اند که منظور سعيد بن جبير و مجاهد( گفته

( و بویژه 754ص ،6ج البيان، مجمعگفتند منظور طال و نقره بوده است )به نقل میدیگري )مانند قتاده و عكرمه و جبائی( که 

، بيشتر با اینكه این گنج از جنس ثروت «مرمت یك دیوار براي حفظ کردن چيزي براي آینده آنها»و « دو پسرك یتيم»که تعبير 

 مادي باشد بيشتر سازگار است تا صرفا یك علم و ثروت معنوي.

                                                      
: تعالى قوله نظیرة الخیر جانب في اآلية فهذه الخیر و السعادة فیهم أعقب و جمیال أثرا أوالده ورث ربما اإلنسان صالح أن على داللة اآلية في و.  1

 «عَلَیْهِمْ خافُوا ضِعافا  ذُرِّيَّة  خَلْفِهِمْ مِنْ  تَرَكُوا لَوْ الَّذِينَ لْیَخْشَ وَ»
 بین و بینهما كان الغالمین إن و سنة، ألف إلي ألبیه المؤمن ولد يحفظ اهلل إن قال ع اهلل عبد أبي عن رجل عن[ الكوفي عمرو] عمر بن محمد . عن 2

 .سنة سبعمائة أبويهما

 اين روايات هم نزديك به همین مضمون است:

 فِي يَحْفَظُهُ وَ وُلْدِهِ وُلْدَ وَ وُلْدَهُ الْمُؤْمِنِ الرَّجُلِ[ بفالح لیفلح] بِصَلَاحِ لَیُصْلِحُ اللَّهَ إِنَّ يَقُولُ السَّلَامُ لَیْهِعَ اللَّهِ عَبْدِ أََبا سَمِعْتُ قَالَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ

 تفسیر. )َلهُمَا أَبَوَيْهِمَا صَلَاحَ شَكَرَ اللَّهَ أَنَّ  تَرَ لَمْ أَ صالِحا   أَبُوهُما كانَ وَ فَقَالَ الْغُلَامَیْنِ ذََكرَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى لِكَرَامَتِهِ اللَّهِ حِفْظِ فِي يَزَالُونَ فَلَا حَوْلَهُ دُوَيْرَاتٍ وَ دُوَيْرَتِهِ

 (337ص ،2ج العیاشي،

 أهل و ولده ولد و ولده المؤمن الرجل بصالح لیصلح اهلل إن( ع) قال و آباء سبعة الصالح األب ذلك بین و بینهما كان أنه( ع) اهلل عبد أبي عن روي

 (754ص ،6ج البیان، مجمع) اهلل على لكرامته اهلل حفظ في يزالون فال حوله دويرات و دويرته
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د وجه جمع این دو مطلب در این باشد که آن گنج، لوحی از طال بوده که بر روي آن مطلب معرفتی مهمی رسبه نظر می

هم نوشته شده است؛ یعنی هم ارزش مادي داشته و هم ارزش معنوي؛ و منظور روایاتِ نفی طال و نقره، نفی گنج در معناي 

 (358، ص13ن، جهاي طال و نقره( است. )الميزااي از سكهمتداول آن )مجموعه

 

 وَ أَشُدَّهُما یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ فَأَرادَ صالِحاً أَبُوهُما کانَ وَ لَهُما کَنْزٌ تَحْتَهُ کانَ وَ الْمَدینَةِ فِی یَتيمَيْنِ لِغُالمَيْنِ فَكانَ الْجِدارُ أَمَّا وَ( »4

 «کَنزَهُما  یَسْتَخْرِجا

ها بزرگ بيرون نياورد و بدانها نداد، بلكه دیوار را مرمت کرد تا وقتی بچهها حضرت خضر ع همانجا آن گنج را براي بچه

 شدند خودشان آن را بيرون آورند.

 چرا؟

( 215، ص7ت . )تفسير نور، جاس رشد و توانمندى اموال، در تصرّف شرط امّا باشد، مالك تواندمى نيز نابالغ کودكالف. 

 مامی قوانين عادي زندگی را به هم بزند!هاي غيبی خدا، قرار نيست تدر واقع، حمایت

 ب. ...

  

 «أَمْري عَنْ فَعَلْتُهُ ما وَ( »5

 کنند به اراده خداست.شان در اراده خدا فانی شده است و هر کار میخداوند اوليایی دارد که اراده

 این تعبير، از تعابيري است که نشان دهنده مقام عصمت است.

 

 «صَبْراً عَلَيْهِ تَسْطِعْ لَمْ ما تَأْویلُ ذلِكَ( »6

خبري یا غفلت از آن هاي ما به خاطر بیصبريدهد حقيقتی در پس پرده دارد، که بسياري از بیهر آنچه در جهان رخ می

 حقيقت است.

 

 «أَمْري عَنْ فَعَلْتُهُ ما وَ أَشُدَّهُما ... یَبْلُغا أَنْ رَبُّكَ ... فَأَرادَ رَبُّهُما یُبْدِلَهُما أَنْ فَأَرَدْناأَعِيبَها ...  أَنْ فَأَرَدْتُ»( »7

 خضر ع تمام این کارها را به دستور خدا کرد، اما حضرت

  دهد )أردتُ: اراده کردم(،مى نسبت اراده خود به نقص وارد کردن(، و در ظاهر بد بود )عيب اقدامی که انجام شد، که آنجا

وجهه خوب داشت )کشتن یك فرزند و جایگزینی فرزند خوبی به جاي آنجا که اقدامی که انجام شد، هم وجهه بد و هم 

اي آورد که بُعد خوبش )جایگزین کردن( او(، به اراده خود و اراده خدا نسبت داد )أردنا: اراده کردیم(، و البته عبارت را به گونه

 فقط به اراده خدا نسبت داده شود؛

دهد )أراد ربك: پروردگارت اراده مى نسبت خدا به اراده شد،دیده می اقدامی که انجام شد که فقط خوبی در آن که آنجا

 (1، حدیث660کرد( )جلسه 
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 ما وَ اللَّهِ فَمِنَ حَسَنَةٍ مِنْ أَصابَكَ ما»ها را از خدا: بيند و خوبیها را از خود میظاهرا این همان ادب بندگی است که بدي

 (79نساء/)« نَفْسِك فَمِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ أَصابَكَ

 

 «صالِحاً  أَبُوهُما کانَ وَ ... الْمَدینَةِ فِی یَتيمَيْنِ لِغُالمَيْنِ فَكانَ( »8

 رود، تا حد امكان رعایت حال فرزندانش بشود. خواهد که اگر پدر صالحی از دنيا میخداوند می

 تر از رسول اهلل ص بوده است؟آیا در ميان انسانهاي صالح در عالَم، پدري صالح

 (5و  4آیا مسلمانانی که مدعی پيروي او بودند، رعایت حال فرزندش و نسل وي را کردند؟ )حدیثو 

 حکایت

گفت: خداوند به خواند و میرا تا آخر می...« و اما دیوار، از آنِ دو پسرك یتيمی بود »نقل شده که زید بن علی این آیه 

حمایت خود قرار داد؛ پس چه کسی از ما سزاوارتر است که به  خاطر صالح بودنِ پدرِ آن دو پسرك، آن دو را تحت حفظ و

اند، اميد به حفظ و حمایت خداوند داشته باشد، مایی که رسول اهلل جدِّ ماست، پسر عموي او که خاطر پدرانش که از دنيا رفته

رانش بود جدّه ماست؛ پس به او ایمان آورد و با او مهاجرت کرد پدر ماست، دخترش مادر ماست؛ و همسرش که برترین همس

یك از مردم در کتاب خداوند حقی بزرگتر از ما برعهده شما دارد؛ آنگاه ما از امت اویيم و به آیين او؛ شما را به سنت او کدام

و کتابی که آورد دعوت می کنيم که حاللش را حالل بشمارید و حرامش را حرام بدانيد؛ و در جایی که مردم دچار تفرقه و 

 شدند شما بر اساس آیات محكم آن عمل کنيد. اختالف

 2461ص الكوفی، فرات تفسير

 

                                                      
 : قَالَ ع عَلِيٍّ بْنِ  زَيْدِ عَنْ مُعَنْعَنا  هِشَامٍ[ بْنِ مُحَمَّدِ] بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِي قَالَ . فُرَاتٌ 1

 ص اللَّهِ رَسُولُ مِنَّا آبَائِهِ مِنْ مَضَى مَنْ بِصَلَاحِ اللَّهِ مِنَ الْحِفْظَ يَرْجُوَ أَنْ أَحَقُّ فَمَنْ أَبِیهِمَا بِصَلَاحِ الْغُلَامَیْنِ اللَّهُ فَحَفِظَ قَالَ الْآيَتَیْنِ آخِرِ إِلَى الْجِدارُ أَمَّا وَ

 عََلى وَ أُمَّتِهِ مِنْ  نَحْنُ ثُمَّ كِتَابِهِ فِي حَقّا  عَلَیْكُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ فَأَيُّ جَدَّتُنَا أَزَْواجِهِ أَفْضَلُ زَوْجَتُهُ وَ أُمُّنَا ابْنَتُهُ وَ أَبُونَا مَعَهُ الْمُهَاجِرُ وَ بِهِ الْمُؤْمِنُ عَمِّهِ ابْنُ وَ جَدُّنَا

 .اخْتِلَافِهِمْ وَ النَّاسِ تَفَرُّقِ عِنْدَ آيَاتِهِ بِمُحْكَمِ تَعْمَلُوا وَ حَرَامَهُ تُحَرِّمُوا وَ حَلَالَهُ [ تُحَلِّلُوا] تُحِلُّوا أَنْ بِهِ جَاءَ الَّذِي الْكِتَابِ وَ سُنَّتِهِ  إِلَى نَدْعُوكُمْ مِلَّتِهِ

 فرات كوفي در همین صفحه دو نقل ديگر از سخنان وي را نیز آورده است:

 الْمَدِينَةِ  فِي يَتِیمَیْنِ لِغُالمَیْنِ فَكانَ الْجِدارُ أَمَّا وَ[ تَعَالَى] قَوْلِهِ فِي[ ع] عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ  عَنْ مُعَنْعَنا [ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ يحَدَّثَنِ قَالَ] الْكُوفِيُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُرَاتُ

 ص اللَّهِ رَسُولُ مِنَّا آبَائِهِ مِنْ مَضَى مَنْ بِصَلَاحِ اللَّهِ مِنَ الْحِفْظَ يَرْجُوَ أَنْ أَحَقُّ فَمَنْ أَبِیهِمَا بِصَلَاحِ الْغُلَامَانِ فَحُفِظَ قَالَ صالِحا  أَبُوهُما كانَ  وَ لَهُما كَنْزٌ تَحْتَهُ كانَ وَ

 مِلَّتِهِ  عَلَى وَ أُمَّتِهِ مِنْ نَحْنُ ثُمَّ كِتَابِهِ فِي حَقّا  عَلَیْكُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ فَأَيُّ جَدَّتُنَا اجِهِأَزْوَ أَفْضَلُ زَوْجَتُهُ  وَ أُمُّنَا ابْنَتُهُ وَ أَبُونَا مَعَهُ الْمُهَاجِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ  عَمِّهِ  ابْنُ وَ جَدُّنَا

 .اخْتِلَافِهِمْ وَ النَّاسِ تَفَرُّقِ عِنْدَ بِحُكْمِهِ تَعْمَلُوا وَ حَرَامَهُ تُحَرِّمُوا وَ حَلَالَهُ  تُحِلُّوا أَنْ رَبِّهِ  مِنْ بِهِ جَاءَ الَّذِي الْكِتَابِ وَ سُنَّتِهِ إِلَى نَدْعُوكُمْ

 بِصَلَاحِ اللَّهُ حَفِظَهُمَا قَالَ صالِحا  أَبُوهُما كانَ وَ الْآيَةَ[ هَذِهِ] قَرَأَ وَ[ ع] عَلِيٍّ بْنُ زَيْدُ  قَالَ قَالَ الْجَارُودِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَنا  الْحَكَمِ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 [.ع] طَالِبٍ أَِبي بْنُ عَلِيُّ[ الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ] أَبُونَا وَ[ الزَّهْرَاءُ] فَاطِمَةُ أُمُّنَا وَ خَدِيجَةُ جَدَّتُنَا وَ ص اللَّهِ رَسُولُ  أَبُونَا بِالْمَوَدَّةِ أَحَقُّ فَنَحْنُ صَلَاحٌ مِنْهُمَا ذُكِرَ مَا وَ أَبِیهِمَا
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تك آیات این ماجرا این سوره به بحث از حكایت موسی ع و خضر اختصاص داشت. تاکنون درباره تك 82تا  60آیات 

 ه کلی نيز به این ماجرا داشته باشيم.بحث شد. اکنون مناسب است یك نگا

 ابتدا یكبار متن و ترجمه این آیات را مرور کنيم:

 ؛لِفَتاهُ ال أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً وَ إِذْ قالَ مُوسى

 هُ فِی الْبَحْرِ سَرَباً فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبيلَ 

 فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً

 فِی الْبَحْرِ عَجَباً  وَ اتَّخَذَ سَبيلَهُ قالَ أَ رَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّی نَسيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانيهُ إِالَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ

 آثارِهِما قَصَصاً قالَ ذلِكَ ما کُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى

 فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً 

 مْتَ رُشْداً أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى قالَ لَهُ مُوسى

 قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِیَ صَبْراً

 ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً وَ کَيْفَ تَصْبِرُ عَلى

 لَكَ أَمْراً إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ ال أَعْصی قالَ سَتَجِدُنی

  مِنْهُ ذِکْراًءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَعَنْ شَیْ فَال تَسْئَلْنی قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنی

 فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَکِبا فِی السَّفينَةِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً 

 قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِیَ صَبْراً 

 أَمْري عُسْراً مِنْ  بِما نَسيتُ وَ ال تُرْهِقْنی قالَ ال تُؤاخِذْنی

 كْراً فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُالماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُ

 قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسَْتطيعَ مَعِیَ صَبْراً 

 قَدْ بَلَغْتَ مِْن لَدُنِّی عُذْراً   تُصاحِبْنیءٍ بَعْدَها فَالقالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَیْ

 أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ یُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فيها جِداراً یُریدُ

 الَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً 

 وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْویلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً  ذا فِراقُ بَيْنیقالَ ه

 کُلَّ سَفينَةٍ غَصْباً أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَتْ لِمَساکينَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعيبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ 

 الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشينا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ کُفْراًوَ أَمَّا 

 فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً

زٌ لَهُما وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ یَتيمَيْنِ فِی الْمَدینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْ

 .یَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري ذلِكَ تَأْویلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً
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 ترجمه

 ایبرسم  ایآن دو در وستنيبه محل به هم پ نكهیز طلب ندارم تا ا[ جوانش گفت: دست ااریع به ] یکه موس یو هنگام

 .میراه پو يمتماد ي]اگر الزم باشد[ روزگار

 يريدر مس ای[ راهش را در دریرا فراموش کردند و ]آن ماه شانیماه دنديآن دو رس وستنيکه به محل پ یهنگام پس

 گرفت. شيآزاد و رها در پ

 .ديبه ما رس يایسفرمان خستگ نیاز ا یکه براست اوريرا ب مانينش گفت: غذا[ جوااریچون عبور کردند به ] و

آن را فراموشم  طانيرا فراموش کردم و جز ش یپس من آن ماه م،یکه به آن صخره پناه برده بود یوقت يدید ایآ گفت

 گرفت. شيدر پ ایراهش را در در یبيکنم، و به طرز عج يادآورینساخت که آن را 

 که آمده بودند، برگشتند. یکنان[ از راه]بحث انیجویپس پ م،یاست آنچه که همواره دنبالش بود نی: اگفت

 .میآموخته بود یاز جانب خود به او عطا کرده و به او از نزد خود علم یکه رحمت افتندیاز بندگان ما را  يابنده پس

 !؟ياموزيب یکمال ،ياشده ز آنچه آموخته]شرط[ که مرا ا نیکنم به ا يرويتو را پ ایع به او گفت: آ یموس

 ؛يندار ییبايبا من توان شك یتو هرگز در همراه قتاًيحق گفت

 [ ؟!يا]= آن را فرانگرفته يبدان احاطه ندار یبر آنچه که به لحاظ علم يورز ییبايچگونه شك و

 نكنم. ینافرمان يو تو را در امر افتی یخواه بايمرا، به خواست خدا، شك گفت

 کنم. يادیاز آن از نو  تی]خودم[ برا نكهیمپرس، تا ا يزياز من، از چ گرید يکرد يرويپس اگر از من پ گفت

تا ساکنانش  يسوراخش کرد ایسوار شدند، آن را سوراخ کرد. گفت آ یکه به آن کشت ی]آن دو[ به راه افتادند. تا وقت پس

 !ي]به جا[ آورد یبيعج زي! حقاً چ؟یرا غرق کن

 ؛يندار ییبايبا من توان شك یتو هرگز در همراه قتاًينگفتم که حق ای: آگفت

 قرار مده! یمرا بر آنچه فراموش کردم مواخذه مكن! و مرا نسبت به کارم در سخت گفت

 یاز باب قصاص[ کس نكهیرا، بدون ]ا یجان پاک ایبرخوردند و او را کُشت، گفت: آ یبه پسرک یبه راه افتادند؛ تا وقت پس

 !ي]به جا[ آورد یستیناشا زيواقعا که چ ؟ی[ ، کُشت]باشد

 ؟يندار ییبايبا من توان شك یتو هرگز در همراه قتاًيبه تو نگفتم که حق ای: آگفت

 !ي[ دارینزد من عذر ]کاف گریکه د ر،یمصاحبت مرا نپذ گرید دميپرس يزي: اگر بعد از آن، از تو در مورد چگفت

آن  نكهیاز ا یدرخواست کردند؛ ول یآنجا طعام یاز اهال دند،يرس ياهیکه به اهل قر ی]آن دو[ به راه افتادند؛ تا وقت پس

پس آن را بپا داشت؛ گفت اگر  زد؛یفرو ر خواستیکه م افتندی يواریپس در آنجا د دند؛یدو را مهمان کنند امتناع ورز

 !یگرفتیم یبر آن اجرت ،یخواستیم

 خبر خواهم داد. ،ینداشت ییبايآنچه بر آن توان شك لیتو را از تأو يمن و تو؛ به زود نيب ییاست جدا نیا گفت

 یآنان پادشاه يکنم، چرا که در ورا وبيپس خواستم آن را مع کردند؛یکار م ایبود که در در یچارگانياز آنِ ب ،یآن کشت اما

 . گرفتی[ را به غصب میو نقص بيعی]ب یبود که هر کشت
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 رد؛يو کفر دربرگ یکه آن دو را با سرکش میدياما آن پسرك، پدر و مادرش مومن بودند؛ و ترس و

 .یرحمدر دل تركیو نزد ،یکند ]آن فرزند را[ به بهتر از او در پاک لیتبد شانیکه پروردگارشان برا ميرو خواست نیا از

بود؛  یمتعلق به آن دو بود و پدرشان ]مرد[ صالح یآن گنج ریدر آن شهر بود و ز ميتیاز آنِ دو پسرك  وار،یاما آن د و

از  یاز باب رحمت ،آورند رونيشان را بو گنج]به حد رشد خود رسند[ پس پروردگارت خواست که آن دو بزرگتر شوند 

 .يورز ییبايشك یبر آن نتوانست نچهآ لیبود تأو نیپروردگارت، و آن ]کارها[ را به امر خود انجام ندادم؛ ا

 حدیث

گوید: به امام حسن ع عرض کردم که: یا ابن رسول اهلل! چرا در برابر معاویه سستی به خرج دادي ( ابوسعيد عقيصا می1

 دانستی حق از آنِ توست نه از آنِ او، و او گمراهی سرکش است؟!و با او صلح کردي در حالی که می

 حجتی که خداوند متعال بر خالیق قرار داده و امام آنها نيستم؟فرمود: اباسعيد! آیا من 

 گفتم: بله!

 اند قيام کنند یا بنشينند؟!فرمود: آیا من همان نيستم که رسول اهلل ص در مورد من و برادرم فرمود: حسن و حسين امام

 گفتم: بله!

م! اباسعيد! علت مصالحه من با معاویه همان علت ام اگر که نشستکردم؛ و من امامفرمود: پس من امام هستم اگر قيام می

اشجع و با اهل مكه هنگامی که از حدیبيه بازگشت؛ آنان به تنزیل ]= به متن ضمره و بنیمصالحه رسول اهلل ص است با بنی

می از جانب صریح قرآن[ کافر بودند و معاویه و اصحابش به تاویل ]= باطن و حقيقت غيرصریح قرآن[. ابا سعيد! اگر من اما

خداوند متعال هستم نباید که نظر مرا در آنچه از صلح یا جنگ در پيش گرفتم نابخردانه بشماري هرچند که حكمت آن کاري 

بينی که خضر هنگامی که کشتی را سوراخ کرد و آن پسرك را کُشت و دیوار آیا نمی که انجام دادم بر تو پوشيده مانده باشد.

به خاطر اشتباه در فهم حكمت آن، بر وي خشمگين شد تا اینكه حكمت کارش را خبر داد و آنگاه  را پا بر جا کرد، موسی ع

اید، در حالی که اگر آنچه انجام ام! شما به خاطر جهلتان درباره حكمت این کار بر من خشمگين شدهراضی شد؟! من نيز چنين

 رسيد.مگر اینكه به قتل می ماندام نبود، بر روي زمين احدي از شيعيان ما باقی نمیداده

 196ص ،1ج ،طاووس()ابن الطرائف ؛211ص ،1ج الشرائع، علل

 بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الدَّقَّاقُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ  رَحِمَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 قُلْتُ : قَالَ عَقِيصَا سَعِيدٍ أَبِی عَنْ الْخَفَّافُ الْعَلَاءِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بُكَيْرٍ أَبِی بْنُ یَحْيَى حَدَّثَنَا قَالَ حُمَيْدٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّيْثِ

 ضَالٌّ  مُعَاوِیَةَ أَنَّ وَ دُونَهُ لَكَ الْحَقَّ أَنَّ عَلِمْتَ قَدْ وَ صَالَحْتَهُ وَ مُعَاوِیَةَ  دَاهَنْتَ لِمَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ لِلْحَسَنِ

 اللَّهِ رَسُولُ قَالَ الَّذِي لَسْتُ أَ قَالَ بَلَى قُلْتُ ع أَبِی بَعْدَ عَلَيْهِمْ إِمَاماً وَ خَلْقِهِ عَلَى ذِکْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ حُجَّةَ لَسْتُ أَ سَعِيدٍ أَبَا یَا فَقَالَ بَاغٍ

 سَعِيدٍ  أَبَا یَا قَعَدْتُ لَوْ  إِذْ إِمَامٌ أَنَا وَ قُْمتُ لَوْ إِمَامٌ إِذَنْ فَأَنَا قَالَ -بَلَى قُلْتُ قَعَدَا أَوْ قَامَا إِمَامَانِ الْحُسَيْنُ وَ  الْحَسَنُ لِأَخِی وَ  لِی ص

 کُفَّارٌ أُولَئِكَ الْحُدَیْبِيَةِ  مِنَ انْصَرَفَ حِينَ َمكَّةَ لِأَهْلِ وَ أَشْجَعَ بَنِی وَ ضَمْرَةَ لِبَنِی ص اللَّهِ رَسُولِ مُصَالَحَةِ عِلَّةُ لِمُعَاوِیَةَ مُصَالَحَتِی عِلَّةُ

 أَتَيْتُهُ  فِيمَا رَأْیِی یُسَفَّهَ أَنْ یَجِبْ لَمْ ذِکْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ قِبَلِ مِنْ إِمَاماً کُنْتُ إِذَا سَعِيدٍ أَبَا یَا بِالتَّأْوِیلِ کُفَّارٌ أَصْحَابُهُ وَ مُعَاوِیَةُ وَ بِالتَّنْزِیلِ

 الْجِدَارَ أَقَامَ وَ الْغُلَامَ قَتَلَ وَ السَّفِينَةَ خَرَقَ لَمَّا ع الْخَضِرَ تَرَى لَا أَ مُلْتَبِساً أَتَيْتُهُ فِيمَا الْحِكْمَةِ وَجْهُ کَانَ إِنْ وَ مُحَارَبَةٍ أَوْ مُهَادَنَةٍ مِنْ
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 مَا لَا لَوْ وَ فِيهِ  الْحِكْمَةِ بِوَجْهِ بِجَهْلِكُمْ عَلَیَّ سَخِطْتُمْ أَنَا هَكَذَا فَرَضِیَ أَخْبَرَهُ حَتَّى عَلَيْهِ الْحِكْمَةِ وَجْهِ لِاشْتِبَاهِ فِعْلَهُ ع مُوسَى سَخِطَ

 .قُتِلَ إِلَّا أَحَدٌ الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَى تِنَاشِيعَ مِنْ تُرِكَ لَمَا أَتَيْتُ

 

( عبداهلل بن فضل هاشمی گوید: شنيدم که امام صادق ع فرمود: همانا صاحب این امر غيبتی دارد که بناچار هر 2

 افتد.اي در آن موقع به تردید میپيشهباطل

 گفتم: فدایت شوم؛ چرا؟

 اند که بر شما آشكارش کنيم!فرمود: به خاطر امري که به ما اذن نداده

 گفتم: چه حكمتی در غيبت او هست؟

شود مگر هاي پيشين خداوند متعال بوده است؛ همانا حكمت آن آشكار نمیهاي حجتفرمود: همان حكمتی که در غيبت

از سوراخ کردن کشتی و کشتن آن پسرك و برپا  –بعد از ظهورش همان گونه که حكمت آن کارهایی که خضر انجام داد 

 بر موسی ع آشكار نشد مگر در زمان جدایی آن دو از هم؛ –داشتن آن دیوار 

ابن فضل! همانا این امر، امري از امر خداست، سرّي از سرّ خداست و غيبی از غيب خداست؛ و هرگاه دانستيم که خداوند 

 ایش تماماً بر اساس حكمت است هرچند که دليل آن بر ما ناآشكار باشد.کنيم که کارهعز و جل حكيم است تصدیق می

 956: ص ،2ج الجرائح، و الخرائج ؛376: ص ،2ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج؛ 246: ص ،1ج الشرائع، علل

 قَالَ  النَّيْسَابُورِيُّ  قُتَيْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ ارُ الْعَطَّ  النَّيْسَابُورِيُّ عُبْدُوسٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْوَاحِدِ عَبْدُ حَدَّثَنَا

 قَالَ  الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ الْمَدَائِنِیُّ جَعْفَرٍ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ سُلَيْمَانَ بْنُ حَمْدَانُ حَدَّثَنَا

  یَقُولُ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ الصَّادِقَ سَمِعْتُ

 مُبْطِلٍ. کُلُّ فِيهَا یَرْتَابُ مِنْهَا بُدَّ لَا غَيْبَةً الْأَمْرِ هَذَا لِصَاحِبِ إِنَّ

 فِدَاكَ؟ جُعِلْتُ لِمَ وَ لَهُ فَقُلْتُ

 لَكُمْ. کَشْفِهِ فِی لَنَا یُؤْذَنْ لَمْ لِأَمْرٍ قَالَ

 غَيْبَتِهِ؟ فِی الْحِكْمَةِ وَجْهُ فَمَا قُلْتُ

 لَا ذَلِكَ فِی الْحِكْمَةِ وَجْهَ إِنَّ ذِکْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ حُجَجِ مِنْ تَقَدَّمَهُ مَنْ غَيْبَاتِ فِی الْحِكْمَةِ وَجْهُ غَيْبَتِهِ فِی الْحِكْمَةِ وَجْهُ قَالَ

 ع لِمُوسَى الْجِدَارِ إِقَامَةِ وَ الْغُلَامِ قَتْلِ  وَ السَّفِينَةِ خَرْقِ مِنْ ع الْخَضِرُ أَتَاهُ لَمَّا الْحِكْمَةِ وَجْهُ یَنْكَشِفُ لَا کَمَا ظُهُورِهِ بَعْدَ إِلَّا یَنْكَشِفُ

 جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ عَلِمْنَا مَتَى وَ اللَّهِ غَيْبِ مِنْ غَيْبٌ وَ اللَّهِ سِرِّ مِنْ سِرٌّ وَ اللَّهِ أَمْرِ مِنْ أَمْرٌ الْأَمْرَ هَذَا إِنَّ الْفَْضلِ ابْنَ یَا افْتِرَاقِهِمَا وَقْتَ إِلَّا

 .لَنَا مُنْكَشِفٍ غَيْرَ وَجْهُهَا کَانَ إِنْ وَ حِكْمَةٌ کُلَّهَا أَفْعَالَهُ بِأَنَّ صَدَّقْنَا حَكِيمٌ

 تدبر

مفتخر شده بود « سخنِ خداکليم اهلل: هم»و در ميان پيامبران خدا به صفت  ( حضرت موسی ع پيامبري اولواالعزم بود1

( با این حال خداوند، به دالیلی که در 164گفتنی؛ نساء/: خداوند با موسی ع سخن گفت، چه سخنتَكْليماً کَلَّمَ اللَّهُ مُوسى)

داند و موسی ع داند که موسی ع نمیالبی میکند که مطآیات بدان تصریح نشده، حضرت موسی ع را مامور یافتن شخصی می
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کند یابد و تقاضایش را مطرح میبرداشتش از این ماموریت این است که قرار است نزد او علمی بياموزد؛ اما همين که او را می

 داري!کنم علم نداري، پس تحمل همراهی با مرا نگوید تو چون به کارهایی که میشود: او میبا مخالفت او مواجه می

خواست از علم او آگاه شود، طبيعی است که به کارهاي او علم نداشته باشد؛ چرا خضر چنين شرطی سوال: موسی ع می

 گذارد؟را با موسی ع می

 که مرا از آنچه آموخته نیبه اآیا از تو پيروي کنم »؛ بلكه گفت: «به من از علمت چيزي بياموز»الف. خود موسی ع نگفت: 

را مقدمه « پيروي کردن»یعنی از طرفی، شرط گذاشتن را خودش شروع کرد؛ و از طرف دیگر، خودش « ياموزيب یکمال ،ياشده

توانم به تو چيزي بياموزم. البته موسی ع ادب کرد؛ اما شاید اگر آموزي قرار داد؛ و در واقع خضر گفت: بدین روش نمیعلم

 شد!آموزیش مهيا میمگذاشت، امكان علآموزي نمیچنين روشی را براي علم

 ب. ...

 

 دهد:هاي مكرري است که رخ می( این سفر از ابتدا تا انتهایش با عجایب همراه است، و یكی از آن عجایب، فراموشی2

سودشده بود، اما آن اي همراه داشتند که ظاهرا غذایشان بوده، در برخی روایات آمده که آن ماهی بریان یا نمكآنها ماهی

تر اینكه کسی که رود؛ خود این واقعه به قدر کافی عجيب هست؛ اما عجيبگيرد و میخود را در آب در پيش می ماهی، راه

 کند چنين واقعه مهمی را به موسی بگوید؛همراه موسی ع بوده، فراموش می

سی ع هم قول دهم؛ و موکند که در حين کار از من سوال نكن، بعدا خودم برایت توضيح میخضر با موسی ع شرط می

کند که اگر این بار سوال کردم، کند؛ حتی آن موقعی که خودش شرط میدهد؛ با این حال هر بار موسی ع فراموش میمی

 توفيق همراهی با تو را از دست بدهم!

 شود؟چرا این فراموشی این اندازه در این ماجرا تكرار می

تنها علمتان محدود است بلكه علمِ همان چيزهایی را هم که نه خواهد نشان دهد که یادتان باشدالف. شاید خداوند می

 دانيد در اختيارتان نيست.می

 خواهد نشان دهد که فراموشی، مطلبی است که حتی ممكن است گریبانگير برترین اولياي خدا شود!ب. شاید می

 تاملی اخالقی

اي یم سریع عذرمان را بپذیرند؛ اما وقتی دیگران وظيفهکنيم انتظار دارچرا برخی از ما وقتی خودمان کاري را فراموش می

 کنيم؟شویم و آنها را مؤاخذه میکنند از دست آنها عصبانی میرا که در قبال ما برعهده دارند، فراموش می

 تامل اخالقی مضاعف

و از دست ما عصبانی  آیا همين جمله فوق را که خواندیم باز ذهنمان سراغ مواردي نرفت که ما را نابجا مواخذه کردند

 دهد به دست کسانی که خلف وعده کنند؟!شدند؟ آیا ذهنمان سراغ این نرفت که این جمالت بهانه می

 آیا ذهنمان رفت سراغ مواردي که ما عذر دیگران را قبول نكرده بودیم و این کارمان کار خوبی نبود؟!
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 است.( خود شخصيت خضر و کارهایش یكی دیگر از عجایب این ماجر3

 او واقعا کيست؟ 

اي از اولياء اهلل  ّ( یا پيامبر نبوده بلكه صرفاً ولی/kahf-http://yekaye.ir/al-18-60 3، حدیث641آیا پيامبر بوده )جلسه 

 (؟ /kahf-http://yekaye.ir/al-18-65 1، حدیث646بوده است )جلسه 

 آیا درست است که از آب حيات نوشيده؟ 

 آیا درست است که هنوز زنده است و در زمان ظهور امام زمان ع همراه ایشان ظاهر خواهد شد؟

 است؟« خضر»آیا اصال درست است که اسم او 

 کرد؟کرد که پيامبر اولواالعزم زمانش آنها را درك نمیدانست و کارهایی میچگونه مطالبی می

 چگونه او چنين علمی را از خدا دریافت کرده بود که حضرت موساي کليم اهلل از آن محروم بود؟ 

 و ...

 یابيم. چرا؟ها سوال دیگر پيرامون این شخصيت پيچيده وجود دارد که پاسخ اینها را در قرآن کریم نمیاینها و ده

خواهد نشان دهد که اینها مساله اصلی نيست. مساله اصلی در داستان موسی ع و الف. قرآن کریم با این نحوه ورود می

 شود.وضوح آمده و تدبرهاي دیگر بدان اشاره میخضر همان مطالبی است که در آیات به

است؟ آیا اینكه ما نتوانستيم از قرآن پاسخ اینها را ب. آیا مطمئنيم که قرآن کریم متعرض هيچيك از این سواالت نشده 

مگر »« )( فرماید بيابيم، یعنی در قرآن نيست؟ آیا نيافتن دليل بر نبودن است؟ مگر نه این است که قرآن درباره حقيقت خود می

رآن هست و اگر کسی که آنها اند که همه اخبار گذشته و آینده، اخبار ما و دیگران در قنه این است که اهل بيت ع تاکيد کرده

، 2شناسد بياید و آن را به ما بگوید تعجب خواهيم کرد ]که چگونه اینها به این وضوح در قرآن بود و ما نفهميدیم[ )جلسهرا می

رویم است که به سراغ معلمان حقيقیِ قرآن نمی( و مشكل ما این /eanbyiae9%8http://yekaye.ir/%d-21-10 1حدیث

 (/kahf-http://yekaye.ir/al-18-1 5، حدیث582)جلسه 

 ج. ...

 

ای که در مسیر همراهی موسی ع و خضر رخ داد، هر یك بتنهایی نکاتی داشتند که در مباحث قبل بدانها سه واقعه

 توان به نکات جدیدی رسید:شد، اما با کنار هم گذاشتن و مقایسه آنها نیز میاشاره 

 ( در هر سه واقعه، خضر ع ماموریت داشت از انسانهاي خاصی حمایت کند:4

 پشت و پناه( بودند، و قرار بود یك خطر مالی از آنها دفع شود؛هایی بيچاره )بیاولی: انسان

 د که قرار بود یك آسيب معنوي از آنها دفع شود؛دومی: مساله پدر و مادري مومن بو

 –پشت و پناه( از آنِ پدري صالح بودند که قرار بود به خاطر آن پدر، مانعی براي رشد مالی دو طفل یتيم )بی سومی:

 معنوي آنها پيش نياید.

 در واقع، 

http://yekaye.ir/al-kahf-18-60/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-60/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-60/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-65/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-65/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-65/
http://yekaye.ir/%d9%8eanbyiae-21-10/
http://yekaye.ir/%d9%8eanbyiae-21-10/
http://yekaye.ir/%d9%8eanbyiae-21-10/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-1/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-1/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-1/
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 پشت و پناه بودند؛اولی، انسانهاي بی

 دومی، انسانهایی مومن بودند؛ و

 پشت و پناهی که از نسل او بودند، مورد حمایت قرار گرفتند. هاي بیسومی، به خاطر مومن بودن کسی، انسان

 جد دارد: توان نتيجه گرفت: خداوند هواي دو گروه را بهمی

 ؛1پشت و پناه )که در احادیث آمده است: بترسيد از ظلم بر کسی که جز خدا یاوري ندارد(انسانهاي بی

 .و مومنان

 اجتماعی -ثمره اخالقی

خداوند یك وسایل ظاهري براي برطرف کردن نيازها و گذران امورات زندگی قرار داده است؛ و یك امدادهاي ویژه 

رود که اثر صرف نظر از اینكه بسياري از اوقات یادمان می –شناسيم؛ اما را همه می دارد. وسایل ظاهري )پول، مقام، و ...(

خداوند دستش بسته نيست، بلكه وسایل  –رسد به اذن خداست، و اگر نخواهد اینها به داد کسی نمی کردن این وسایل هم

اي اند )مساکين و یتيمان( یا با خدا ارتباط ویژهدیگري هم در عالم قرار داده که آن کسانی را که از این وسایل ظاهري محروم

 رساند.اي یاري میاند )مومنان( با آنها به نحو غيرمنتظرهبرقرار کرده

 

 ( در این سه مورد، امتداد رحمت خدا متفاوت بود:5

 پشت و پناه، آن رحمت خودشان را در بر گرفت؛در افراد بی

 اما در مورد افراد مومن، این رحمت دامنه اش به نسل آنها هم رسيد:

من گرفت و به جایش فرزندي پاك و داشت از پدر و مادر مودر یكی، فرزند ناشایستی را که سر به کفر و طغيان برمی

 شان کرد؛رحم نصيبطاهر و دل

رحم داشت )تا حدي که از غذا دادن به گرسنگان هم اي که مردمی بیدر دیگري، فرزند خردسال یك مومن را در جامعه

 ابا کردند( مورد حمایت قرار داد تا وقتی بزرگ شدند محتاج دیگران نشوند.

 

ع ماموریت داشت به نحوي خاص از انسانها حمایت کند؛ به نحوي که در نگاه ظاهري، این ( در هر سه واقعه، خضر 6

کار حمایت نبود، یا ضرر رساندن بود )خراب کردن کشتی و کشتن پسرك( و یا کاري لغو و خالف منطق محاسبات عادي 

 دارند(اند و نياز به پول اي بدون اجرت، در زمانی که گرسنهبود )بازسازي دیوار خرابه

خبر است، به جاي اینكه این کار را بستاید، بر آن اعتراض ها بیبه تعبير دیگر، در تمام این موارد، کسی که از پشت پرده

 توانست آن مشكالت را به نحوي حل کند، که خوشایند نگاه ظاهري باشد؛ اما چنين نكرد. چرا؟کند. قطعا خدا میمی

                                                      
نْصُورٍ عَنْ عِیسَى بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَِبي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَِبي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَ.  1

ضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ بِمَا ذَكَرَ َأنَّ أَبَاهُ أَوْصَاُه بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْوَفَاةُ ضَمَّنِي إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ أُوصِیكَ بِمَا َأوْصَانِي بِهِ أَِبي ع حِینَ حَجَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ 

 (331، ص2را  إِلَّا اللَّهَ. )الكافي، جبِهِ قَالَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَیْكَ نَاصِ
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مهم این است که بدانیم هدف زندگی که زینت زمين صرفا براي امتحان شماست. الف. در ابتداي این سوره بيان شد 

محل لذت بردن اینجا نيست. جاي دیگري است. و اشتباه بسياري از ما  در دنیا عبور سالم از ابتالئات است، نه لذت بردن.

 خواهيم اینجا لذت ببریم.یکنيم و مایم را فراموش میاي که براي آن وارد این دنيا شدهاین است که کار اصلی

تري از مساله عدل الهی پيدا کند تا درك عميقخواهد ما را متوجه کند که خدا چگونه جهان را مدیریت میب. شاید می

گویيم چرا سيل یا زلزله آمد و این بيچارگان دهد، به نظر ما خالف عدل است؛ میکنيم. بسياري از وقایعی که در جهان رخ می

کس که آدم خيلی خوبی است، جوانش را باید از دست بدهد؟ و ... . همه این امور پشت را از دست دادند؛ چرا فالناموالشان 

 فهمد که اینها رحمت است نه آسيب زدن.اي دارند که اگر کسی آن را بفهمد، میپرده

 ج. ..

  

آورد در هيچيك اگر آنها را به یاد می ( هر سه واقعه یك سابقه مشابهی در زندگانی حضرت موسی ع داشت که موسی ع7

 کرد:اعتراض نمی

اي به دریا اگر نگران صاحبان و سرنشينان آن کشتی هستی، یادت باشد که مادرت تو را که نوزادي بودي در صندوقچه

 انداخت و خداوند تو را در آن صندوقچه در دریا حفظ کرد؛

 آن فرد قبطی را کشتی؛ اگر بر کشتن آن پسرك معترضی، یادت باشد که تو هم

و اگر از مرمت آن دیوار بدون اجرت گرفتن در حالی که گرسنه بودید، تعجب کردي، خودت هم وقتی به دختران شعيب 

 شان کمك کردي، بسيار گرسنه بودي و هيچ اجرتی نخواستی!در آب دادن چهارپایان

 ؛ 631، ص1علل الشرائع، ج

                                                      
 دْرَانِ الْجُ إِقَامَةِ وَ الْغُلَامِ قَتْلِ وَ السَّفِینَةَ السَّلَامُ عَلَیْهِ الْخَضِرِ خَرْقِ فِي يَقُولُ بِفَرْغَانَةَ الْوَاعِظَ الدَّامَغَانِيَّ طَیْفُورٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنَ مُحَمَّدَ جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ.  1

 ذَكَّرَهُ  الْفَضْلِ مِنَ مِقْدَارِهَا عَلَي وَ عَلَیْهَا نَبَّهَهُ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ سَابِقَةٍ لِمِنَنٍ تَذْكِیرِهِ مِنْ يُرِيدُهُ مَا إِلَي تَعْرِيضَاتٌ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ لِمُوسَي تَعَالَي اللَّهِ مِنَ إِشَارَاتٌ تِلْكَ

 التَّابُوتِ  فِي حَفِظَكَ الَّذِي أَنَّ بِذَلِكَ فَأَرَادَ لَهُ  قُوَّةَ لَا ضَعِیفٌ  طِفْلٌ  هُوَ وَ الْیَمِّ فِي التَّابُوتَ أَلْقَتِ  وَ التَّابُوتِ فِي أُمُّهُ  أَلْقَتْهُ حِینَ الْمَاءِ فِي حَفِظَهُ  أَنَّهُ السَّفِینَةِ  بِخَرْقِ

 مُوسَي أَنَّ يَعْلَمْ لَمْ مَنْ عِنْدَ عَظِیمَة  زَلَّة  تِلْكَ كَاَنتْ وَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ فِي رَجُل ا قَتَلَ َقدْ كَانَ فَإِنَّهُ الْغُلَامِ قَتْلُ أَمَّا وَ السَّفِینَةِ فِي يَحْفَظُهُمْ الَّذِي هُوَ الْیَمِّ فِي الْمُلْقَي

 فِي أَتَاهُ فِیمَا فَضْلَهُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ أَجْرٍ غَیْرِ مِنْ الْجِدَارِ إِقَامَةُ أَمَّا وَ بِهِ قَتْلَهُ أَرَادَ مَنْ كَیْدَ  عَنْهُ دَفَعَ حِینَ هِعَلَیْ مِنْهُ بِذَلِكَ فَذَكَرَهُ نَبِيٌّ السَّلَامُ عَلَیْهِ

 قَوْلُ  أَمَّا وَ مَسْرُورا  شَاكِرا   لِیَكُونَ ذَلِكَ عَلَي جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ فَنَبَّهَهُ الطَّعَامِ إِلَي حَاجَتِهِ  مَعَ  أَجْرا   ذَلِكَ  عَلَي يَبْتَغِ لَمْ وَ جَائِعٌ هُوَ وَ لَهُمَا سَقَي حِینَ  شُعَیْبٍ ابْنَتَيْ

 فَمُوسَي تُصاحِبْنِي فاَل بَعْدَها ءٍشَيْ عَنْ  سَأَلْتُكَ إِنْ قَالَ حَیْثُ السَّلَامُ عَلَیْهِ مُوسَي جِهَةِ مِنْ كَانَ ذَلِكَ  فَإِنَّ بَیْنِكَ  وَ بَیْنِي فِراقُ هذا السَّلَامُ  عَلَیْهِ لِمُوسَي الْخَضِرِ

 كَلَامِ سَمَاعِ بَعْدَ يَصْبِرُوا فَلَمْ رَبِّهِ لِمِیقَاتِ قَوْمِهِ مِنْ رَجُل ا سَبْعِینَ اخْتَارَ السَّلَامُ عَلَیْهِ مُوسَي إِنَّ وَ تُصَاحِبْنِي فَلَا لَهُ قَالَ  لَمَّا بِالْمُفَارَقَةِ حَكَمَ الَّذِي هُوَ السَّلَامُ عَلَیْهِ

 لَمَا وَ لَعَصَمَهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ تَارَهُمُ اخْ لَوِ وَ فَمَاتُوا بِظُلْمِهِمْ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ جَهْرَة  اللَّهَ نَرَي حَتَّي لَكَ نُؤْمِنَ  لَنْ  بِقَوْلِهِمْ الْحَدَّ تَجَاوَزُوا حَتَّي جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهِ

 يَصْلُحُونَ كَیْفَ وَ بِآرَائِهَا الْإِمَامِ لِاخْتِیَارِ الْأُمَّةُ تَصْلُحُ فَكَیْفَ مَحَلِّهِ وَ فَضْلِهِ مَعَ لِلِاخْتِیَارِ السَّلَامُ عَلَیْهِ مُوسَي يَصْلُحْ لَمْ فَإِذَا الْحَدِّ  تَجَاوُزَ مِنْهُ يَعْلَمُ مَنْ اخْتَارَ

 أَفْعَالُ وَ كَبِیرا  عُلُوّا  بِاخْتِیَارِهِمْ الرِّضَا عَنِ اللَّهُ تَعَالَي الْمُخْتَلِفَةِ إِرَادَاتِهِمُ وَ الْمُتَبَايِنَةِ هِمَمِهِمُ وَ الْمُتَفَاوِتَةِ آرَائِهِمُ وَ النَّاقِصَةِ بِعُقُولِهِمُ اسْتِخْرَاجِهَا وَ الْأَحْكَامِ لِاسْتِنْبَاطِ

 فِیهَا الصَّوَابِ وَ الْحِكْمَةِ  وَجْهَ النَّاسُ جَهِلَ إِنْ وَ صَوَابٌ وَ حِكْمَةٌ هِيَ وَ الْخَضِرِ أَفَاعِیلِ مَثَلُ  مَثَلُهَا السَّلَامُ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ
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 2121ص ،7ج المحيط، البحر

 

 کند:خداوند بر مومنان در ادامه نسل آنها چه اندازه متفاوت بروز می( رحمت 8

وقتی فرزند آنها ناصالح است و احتمال دارد پدر و مادرش را از ایمان بيرون بَرَد ]یا پدر و مادرش را با کفر و سرکشی 

 زند خوبی نصيبشان کند؛آوَرَد[، اقتضاي رحمتش براي آنها این است که فرزندشان را بكشد، و فرخود به ستوه می

شود حتی کند چنان مراقبت از آن فرزندان جدي گرفته میاما وقتی که چنين خطري از جانب فرزند والدین را تهدید نمی

 شود تا سالم به دست آنها برسد.اموال دو فرزند یتيمش حفظ می

 

 

 9/11/1396     ذِكْرا  مِنْهُ عَلَیْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَیْنِ ذِي عَنْ يَسْئَلُونَكَ وَ   83( آيه18( سوره كهف )665

 ترجمه

 پرسند؛ بگو بزودي بر شما از او ذکري تالوت خواهم کرد.القرنين میو از تو درباره ذو

 نکات ادبی

 «الْقَرْنَيْنِ ذِي»

 در اصل بر دو معناي مختلف داللت دارد:« قرن»ماده 

مشروط »اند است، و برخی افزوده« جمع شدن و کنار هم قرار گرفتن دو چيز»دارند معناي اول که همگان در آن اتفاق نظر 

 (؛249ص ،9ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق)« بر اینكه استقالل آن دو چيز حفظ شود

برآمدگیِ جلوي انسان، دو « قَرنِ »گویند، « قرن»اي هم شاخ است؛ و به تبع آن، به هر چيزي برآمده« قَرن»و معناي دوم 

هاي مرتفع )تپه( در یك صحرا گویند؛ و به موهاي زنان هم که صحرا، به قسمت« قَرن»کوه، قله آن؛ و « قَرن»پيشانی اوست؛ 

( که البته برخی بر 668ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات77ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمگویند. )« قرن»به صورت برجسته باشد، 

گردد چرا که در شاخ هم همواره با دو شاخ مواجه هستيم که قرین دوم هم به همان معناي اول برمیاین باورند که معناي 

« شاخ»در تلفظ عبري به معناي « قرن»همدیگرند؛ هرچند احتمال اینكه این کلمه اساساً عبري باشد نيز وجود دارد، چرا که 

 (249ص ،9ج التحقيق،است. )

است « قرون»( که جمع آن 31؛ مومنون/6؛ انعام/آخَرینَ قَرْناً بَعْدِهِمْ مِنْ أَنْشَأْنار رفته است )هم به کا« امت»به معناي « قَرن»

اند که در یك زمان اند چون هر امتی قومیاش برخی گفته( و درباره وجه تسميه13/یونس؛ قَبِْلكُمْ مِنْ  الْقُرُونَ أَهْلَكْنَا لَقَدْ وَ)

                                                      
 أين موسي يا: نودي السفینة خرق أنكر لما أنه ذلك و إعجاله، و موسي علي حجة الخضر عم لموسي وقعت التي األمثلة هذه: المعاني أرباب قال.  1

 الجدار إقامة أنكر فلما علیه؟ قضائك و القبطي كز و من هذا إنكارك أين: له قیل الغالم قتل أنكر فلما الیم؟ في مطروحا التابوت في أنت و هذا تدبیرك كان

 علیك استبهم ما لك أوضح حتي أفارقك ال و معك هذا معاني في سَأُنَبِّئُكَ أجرة؟ دون شعیب لبنات الحجر رفعك من هذا أين نودي
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که معنایش محل اختالف است صرف نظر کنيم، « ذوالقرنين»( )اگر از کلمه 667ص القرآن، فاظأل اند )مفرداتواحد جمع شده

بار در فرآن کریم به کار رفته که تمامی استعماالت آن در  13بار و به صورت جمع )قرون(  7به صورت مفرد « قرن»کلمه 

 است.(« امت»همين معناي 

 لی کانَ إِنِّی مِنْهُمْ قائِلٌ قالَگویند )« قرین»و « قِرن»، « قَرن»وي باشد  رتبهبه کسی که در کنار شخص و یا هم عرش و هم

اند ( و برخی گفته667ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات25/قُرَناءَ؛ فصلت لَهُمْ قَيَّضْنا است )وَ« قُرَناء»( که جمع آن 51صافات/ قَرینٌ؛

 معجم) برند.به کار می« سنهم»را در مورد دو فرد « قِرن»است، اما نظير دیگري « شجاعت»در جایی است که کسی در « قَرن»

 (76ص ،5ج اللغة، المقایيس

است، محل بحث است، که در « قرن»اش کدام یك از معانی ، و اینكه وجه تسميه«قرن»یعنی صاحب دو « القرنينذي»

 احادیث و تدبرها مطالبی خواهد آمد.

 (53/زخرفمُقْتَرِنِينَ؛  الْمَالئِكَةُ مَعَهُ گویند )جاءَ« مقترن»به اموري که در کنار هم هستند 

« قَرَّنَ»( و فعل 76ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمبندند )به ریسمانی گویند که دو چيز را با آن به هم می« قَرَن»و « قِران»

 گویند )وَ « مُقَرِّن»گونه در بند کرده باشند( رود و اسم مفعول آن )کسی را که این به معناي بستن با شدت و حدت به کار می

در کنار هم بسته »( و البته ممكن است در این آیه به معناي 667ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات38/ص الْأَصْفادِ؛ فِی مُقَرَّنِينَ آخَرِینَ

و گاو ببندند( نيز به کار رفته است به معناي یوغ )چوبی که بر سر د« مُقَرِّن»( و البته 336، ص13باشد )لسان العرب، ج« شدگان

 )فرهنگ ابجدي(

 هذا لَنا سَخَّرَ الَّذِي هم به معناي کسی است که یوغ بر دیگري نهد و او را به اطاعت خود درآورده باشد )سُبْحانَ« مُقرِن»

 (77ص ،5ج اللغة، المقایيس ( )معجم13زخرف/ مُقْرِنينَ؛ لَهُ کُنَّا ما وَ

است؛ اما اسم خاص است و از زبان عبري آمده، هرچند برخی احتمال «قرن»در ظاهر از همين ریشه  اگرچه« قارون»کلمه 

 (251ص ،9ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقاند که چون وي همنشين فرعون بوده با این تعبير از او یاد شده باشد )داده

بار( و کلمه  3)که « ذوالقرنين»است البته بدون احتساب کلمه بار در قرآن کریم آمده  33و مشتقات آن جمعا « قرن»ماده 

 بار( آمده( است. 4)که « قارون»

 

 أَتْلُواس + =  «سَأَت لُوا»

 .است کردن تبعيت او از و بودن کسی سر پشت معناي به «تلو»قبال بيان شد که ماده 

  /:baqarah-yekaye.ir/al//http-2-121 14جلسه 

 شأن نزول

 از وقتی که بگيرند یاد را سواالتی آنجا مسيحيان و یهودیان از تا فرستادند نجران به را نفر سه قریش که قبال اشاره شد

؛ دیگري درباره موسی بود کهف اصحاب درباره سواالت، آن از یكی که شود؛ ناتوان پاسخش در ایشان پرسيدند ص اهلل رسول

http://yekaye.ir/al-baqarah-2-121/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-121/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-121/
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ع و خضر؛ و وقتی حضرت حكایت موسی و خضر را برایشان گفت، گفتند به ما خبر بده از حكایت آن کسی که شرق و 

 غرب عالم را درنوردید؛ و این آیات نازل شد.

 401، ص2تفسير القمی، ج

 حدیث

خبر بده از ذوالقرنين که آیا پيامبر بود یا  الكواء خدمت اميرالمومنين ع آمد و گفت: به من( روایت شده است که ابن1

 شاخ؛ برآمدگی روي سر و جلوي پيشانی[ او، که آیا از طال بود یا از نقره؟« ]= قَرنِ»فرشته ]= سلطان؟[؛ و خبر بده از دو 

اي بود لكه او بندهاو، نه از طال بود و نه از نقره؛ ب« قَرنِ»حضرت فرمود: او نه پيامبر بود و نه فرشته ]= سلطان؟[ ؛ و دو 

که خدا را دوست داشت پس خدا هم او را دوست داشت؛ و او دغدغه خدا را داشت و خدا هم به او توجه داشت؛ و همانا 

ذوالقرنين ]= صاحب دو قرن[ ناميده شد چرا که قومش را ]به عبودیت خداوند[ دعوت کرد؛ پس آنان بر یك سمت سرش 

                                                      
 قِصَّتُهُ مَا وَ هُوَ  مَنْ الْمَغْرِبَ وَ الْمَشْرِقَ طَافَ طَائِفٍ  عَنْ فَأَخْبِرْنَا قَالُوا الْخَضِرِ وَ فَتَاهُ  وَ مُوسَى بِخَبَرِ ص اللَّهِ  رَسُولُ أَخْبَرَ  فَلَمَّا: إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ قَالَ  .1

 سَبَبا   فَأَتْبَعَ دَلِیل ا أَيْ سَبَبا  ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا ذِكْرا  مِنْهُ  عَلَیْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَیْنِ ذِي عَنْ يَسْئَلُونَكَ وَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ

دهد كه ظاهرا آن سوال غیر ها نشان ميالقرنین سوال كردند؛ اما متن همان نقلها آمده كه يهوديان آمدند و از پیامبر درباره ذير برخي از نقلالبته د

 آمده است: 293ص ،(للراوندي) ع األنبیاء از شأن نزول بوده است؛ و بعید نیست كه در واقعه ديگري اين سوال مطرح شده باشد؛ مثال در قصص

 حُصَیْنٍ  بْنِ  عُمَرُ حَدَّثَنَا الْعَبْدِيِّ إِبْرَاهِیمَ  بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بَكْرٍ  أَبُو حَدَّثَنَا  حَامِدٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا بَابَوَيْهِ  ابْنِ عَنِ وَ

 نَفَرٍ  فَجَاءَ ص اللَّهِ رَسُولُ خِدْمَةِ  فِي كُنْتُ الْأَنْصَارِيِ عُقْبَةَ أَبُو قَالَ  قَالَ  يَسَارٍ  بْنِ  مُسْلِمِ عَنْ زِيَادٍ  بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا الْعَبْدِيِّ مُسْلِمٍ بْنِ  عُمَرُ  حَدَّثَنَا الْبَاهِلِيِّ

 فَقَالَ  نَعَمْ قَالُوا الْقَرْنَیْنِ  ذِي عَنْ تَسْأَلُونِي جِئْتُمُونِي قَالَ عَنْهُ نَسْأَلُكَ جِئْنَا عَمَّا أَخْبَرَنَا فَقَالُوا عَلَیْهِ فَدَخَلُوا فَأَخْبَرْتُهُ مُحَمَّدِ عَلَى لَنَا اسْتَأْذَنَ لِي فَقَالُوا الْیَهُودِ مِنَ

 وَ  يَأْجُوجَ  جََبلٍ إِلَى سَارَ ثُمَّ مَطْلَعِهَا إِلَى سَارَ ثُمَّ الشَّمْسُ مَغْرِبِ أَتَى حَتَّى فَسَارَ الْأَرْضِ مَلَكٍ وَ اللَّهُ فَأَحَبَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ  نَاصِحا  الرُّومِ أَهْلِ مِنْ غُلَاما  كَانَ

 التَّوْرَاة. لَفِي إِنَّهُ وَ شَأْنِهِ هَذَا أَنْ نَشْهَدُ قَالُوا السَّدِّ  فِیهَا فَبَنَى مَأْجُوجَ

 :است آمده 333-317ص اإلسناد، قرب در شیرين ايمقدمه با البته روايت اين شبیه

 خُمَاسِيٌّ  طِفْلٌ أَنَا وَ يَوْمٍ ذَاتَ السَّلَامُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ»: قَالَ. السَّلَامُ عَلَیْهِ  جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ ظَرِيفٍ، بْنُ الْحَسَنُ 

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ  التَّوْرَاةِ فِي نَجِدُ إِنَّا: قَالُوا. نَعَمْ: لَهُمْ قَالَ الْأَْرضِ؟ أَهْلِ عَلَى الْحُجَّةُ وَ الْأُمَّةِ، هَذِهِ نَبِيِّ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَنْتَ: فَقَالُوا الْیَهُودِ مِنَ نَفَرٌ عَلَیْهِ دَخَلَ إِذْ

 لْوَصِیَّةُ،ا وَ الْخِلَافَةُ  وَ النُّبُوَّةُ  تَتَعَدَّاهُمُ لَا الْأَنْبِیَاءِ ذُرِّيَّةَ وَجَدْنَا هَكَذَا وَ الْإِمَامَةَ، وَ الْمُلْكَ لَهُمُ  جَعَلَ  وَ النُّبُوَّةَ، وَ الْحُكْمَ  وَ الْكِتَابَ وُلْدَهُ  وَ السَّلَامُ  عَلَیْهِ إِبْرَاهِیمَ آتَى

 لَمْ  نَعَمْ: قَالَ ثُمَّ السَّلَامَ، عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَیْنَا فَدَمَعَتْ! نَبِیِّكُمْ؟ ذِمَّةُ فِیكُمْ تُرْقَبُ لَا مَقْهُورِينَ مُسْتَضْعَفِینَ نَلْقَاكُمْ وَ غَیْرِكُمْ ِفي ثَبَتَ وَ ذَلِكَ تَعَدَّاكُمْ قَدْ بَالُكُمْ فَمَا

 أُوتُوا وَ تَعْلِیمِ، غَیْرِ مِنْ عَلِمُوا أَوْلَادَهُمْ وَ الْأَنْبِیَاءَ فَإِنَّ: قَالُوا. الشَّكُورُ اللَّهِ عِبَادِ مِنْ قَلِیلٌ وَ غَالِبَةٌ، الظَّلَمَةُ وَ حَقٍّ، بِغَیْرِ مَقْتُولَة  مَقْهُورَة  مُضْطَهَدَة  اللَّهِ  أُمَنَاءُ تَزَلْ

 صَدْرِي عَلَى يَدَهُ فَمَسَحَ فَدَنَوْتُ. مُوسَى يَا ادْنُ: السَّلَامُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ ذَلِكَ؟ ُأوتِیتُمْ فَهَلْ أَوْصِیَائِهِمْ، وَ خُلَفَائِهِمْ وَ لِأَئِمَّتِهِمْ يَنْبَغِي كَذَلِكَ وَ تَلْقِینا ، الْعِلْمَ

 ...الْعَنَتَ دَعُوا وَ تَفَقُّها  سَلُونِي: قُلْتُ يَفْقَهُ؟ لَا طِفْل ا نَسْأَلُ كَیْفَ وَ: قَالُوا. لَكُمْ  بَدَا عَمَّا سَلُوهُ: قَالَ ثُمَّ. آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ بِنَصْرِكَ، أَيِّدْهُ اللَّهُمَّ: قَالَ ثُمَّ

 وَ  عُوا وَ فَاسْمَعُوا اللَّهُ، شَاءَ إِنْ أَعُدُّهَا كَثِیرَةٌ، آيَاتٌ: قُلْتُ. إِلَیْهِ أُرْسِلَ مَنْ قُلُوبِ عَنْ  الشَّكَّ نَفَتِ اللَّاتِي الْآيَاتِ مِنَ  نَبِیُّكُمْ  أُعْطِيَ فَمَا صَدَقْتَ،: قَالُوا

 صَلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ فَأَعْلَمَهُ، السَّلَامُ عَلَیْهِ عَلِيٌّ فَدَخَلَ نَسْأَلُهُ، عَمِّكَ ابْنِ عَلَى لَنَا اسْتَأْذِنْ: جَدِّي الْحَسَنِ  لِأَبِي فَقَالُوا أَتَوْهُ، الْیَهُودِ مِنَ نَفَرا  أَنَّ(: ذَلِكَ مِنْ وَ) ....افْقَهُوا

 أُنَبِّئُكُمْ؟ أَمْ لَهُ جِئْتُمْ  عَمَّا تَسْأَلُونِّي أَ: فَقَالَ عَلَیْهِ فَدَخَلُوا. لَهُمْ ائْذَنْ: الَقَ ثُمَ  رَبِّي، عَلَّمَنِي مَا إِلَّا أَعْلَمُ لَا اللَّهِ، عَبِیدِ  مِنْ  عَبْدٌ فَإِنِّي مِنِّي؟ يُرِيدُونَ مَا وَ: آلِهِ وَ  عَلَیْهِ اللَّهُ

: قَالُوا. فِیهَا السَّدَّ بَنَى ثُمَّ مَغْرِبَهَا، وَ الشَّمْسِ مَطْلِعَ أَتَى وَ مَلَكَ، ثُمَّ الرُّومِ أَهْلِ مِنْ غُلَاما  كَانَ: قَالَ نَعَمْ،: قَالُوا ،الْقَرْنَیْنِ  ذِي عَنْ تَسْأَلُونِّي جِئْتُمْ : قَالَ نَبِّئْنَا،: قَالُوا

 .كَذَا هَذَا َأنَّ نَشْهَدُ
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پس به آنان بازگشت و دوباره آنان را دعوت کرد؛ پس بر سمت دیگر سرش با شمشير ضربه زدند؛ و از آنان غایب شد؛ س

 اي زدند؛ و در ميان شما هم کسی مثل او هست!ضربه

 7561ص ،6ج البيان، مجمع؛ 339، ص2تفسير العياشی، ج؛ 393ص ،2ج النعمة، تمام و الدین کمال

مَةَ لْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيَی ا

 قَالَ: قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَی أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ حَدَّثَنِی الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ یَزِیدَ الْأَرْجَنِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ

يْنِ أَ نَبِیٌّ کَانَ أَْو مَلكٌ وَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَرْنَيْهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالٍِب ع َو هُوَ َعلَی الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِيرَ الْمُْؤمِنِينَ أَخْبِرْنِی عَنْ ذِي الْقَرْنَ

 وَ  اللَّهُ َفأَحَبَّهُ اللَّهَ أَحَبَّ  عَبْداً کَانَ لَكِنَّهُ وَ فِضَّةٍ  لَا وَ  ذَهَبٍ مِنْ قَرْنَاهُ کَانَ لَا وَ كاًمَل لَا وَ نَبِيّاً یَكُنْ  هَبٌ کَانَ أَْو فِضَّةٌ فَقَالَ لَهُ ع لَمْأَ ذَ

 قَرْنِهِ  یعَلَ فَضَرَبَ إِلَيْهِمْ  عَادَ ثُمَّ  حِيناً عَنْهُمْ فَغَابَ قَرْنِهِ یعَلَ فَضَرَبُوهُ قَوْمَهُ دَعَا لِأَنَّهُ الْقَرْنَيْنِ ذَا سُمِّیَ إِنَّمَا وَ اللَّهُ فَنَصَحَهُ لِلَّهِ نَصَحَ

 2.مِثْلُهُ  فِيكُمْ وَ الْآخَرِ

                                                      
 به بعد را آورده است.« صالحا عبدا كان أنه»مرحوم طبرسي از  .1
 باشند:. اين روايات هم به همین مضمون مي 2

 إِلَى اللَّهُ بَعَثَهُ  رَجُلٌ»: قَالَ الْقَرْنَیْنِ؟: قَالَ  «قُرَيْشٌ هُمْ لِغَیِّهِمْ دَعْهُمْ»: قَالَ  كُفْرا   اللَّهِ نِعْمَتَ بَدَّلُوا الَّذِينَ   عَنِ  سَأَلَهُ  أَنَّهُ:  غَیْرُهُمَا أَخْبَرَنِي وَ:  جُرَيْجٍ  ابْنُ قَالَ

 فِي وَ «قَرْنَاهُ ضَرْبَتَاهُ وَ الْقَرْنَیْنِ  ذُو فَهُوَ اللَّهُ َأحْیَاهُ ثُمَّ فَمَاتَ قَرْنِهِ عَلَى ضَرَبُوهُ وَ فَكَذَّبُوهُ قَوْمِهِ إِلَى فَبَعَثَهُ اللَّهُ أَحْیَاهُ ثُمَّ فَمَاتَ قَرْنِهِ عَلَى ضَرَبُوهُ وَ فَكَذَّبُوهُ قَوْمِهِ

 (182ص ،1ج الغارات،) «مِثْلُهُ فِیكُمْ وَ» الْحَدِيثِ هَذَا غَیْرِ

 فضربوه اهلل بتقوى قومه أمر فناصحه، اهلل ناصح و فأحبه، اهلل أحب صالحا عبدا كان لكن و نبیا يكن لم القرنین ذا إن قال ع جعفر أبي عن بصیر أبي عن

 فاختار الذلول السحاب و الصعب السحاب بین خیر أنه و سنته، على هو من فیكم و اآلخر، قرنه على فضربوه إلیهم رجع ثم زمانا عنهم فغاب قرنه، على

 (340ص ،2ج العیاشي، تفسیر. )الرسل يكذب ال لكي إلیهم نفسه رسول كان قوم إلى انتهى إذا فكان الذلول، فركب الذلول

 عَنْ  بَصِیرٍ أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ هَارُونَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ  اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ اللَّهِ بِتَقْوَى قَوْمَهُ أَمَرَ اللَّهُ فَنَاصَحَهُ لِلَّهِ نَاصَحَ وَ اللَّهُ فَأَحَبَّهُ اللَّهَ أَحَبَّ صَالِحا  عَبْدا  كَانَ لَكِنَّهُ وَ نَبِیّا  يَكُنْ لَمْ الْقَرْنَیْنِ ذَا إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي

 (393ص ،2ج النعمة، تمام و الدين كمال. )سُنَّتِهِ عَلَى هُوَ مَنْ فِیكُمْ وَ الْآخَرِ قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ إِلَیْهِمْ رَجَعَ ثُمَّ زَمَانا  عَنْهُمْ فَغَابَ

 فضربوه قومه دعا فنصحه، اهلل ناصح و فأحبه اهلل أحب عبدا كان لكن و رسوال ال و نبیا يكن لم القرنین ذا إن يقول ع علیا سمعت: قال الطفیل أبي عن

 (340ص ،2ج العیاشي، تفسیر. )فقتلوه اآلخر قرنه على فضربوه اهلل بعثه ثم فقتلوه، قرنیه أحد على

 إِلَى اللَّهُ فَبَعَثَهُ  لَهُ، فَنَصَحَ لِلَّهِ نَصَحَ وَ فَأَحَبَّهُ  اللَّهَ أَحَبَّ عَبْدٌ هُوَ إِنَّمَا بَلْ  مَلَكٌ لَا وَ نَبِيٌّ  لَا: فَقَالَ مَلَكا  أَمْ كَانَ نَبِیّا   الْقَرْنَیْنِ ذِي عَنْ  ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  سُئِلَ وَ

 فَمَكَّنَ  ثَالِثَة  بَعَثَهُ ثُمَّ يَغِیبَ أَنْ اللَّهُ شَاءَ مَا عَنْهُمْ فَغَابَ الْأَيْسَرِ قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ الثَّانِیَةَ بَعَثَهُ ثُمَّ يَغِیبَ أَنْ  اللَّهُ شَاءَ مَا عَنْهُمْ فَغَابَ الْأَيْمَنِ قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ قَوْمِهِ

 (41ص ،2ج القمي، تفسیر) نَفْسَه يَعْنِي مِثْلُهُ  فِیكُمْ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُ اللَّهُ

 فدعاهم أناس إلى بعثه نبیا كان و فضة، أو ذهبا قرنیه كان تحسب لعلك: فقال قرناه كان ما القرنین ذي عن ع المؤمنین أمیر سألت قال الورقاء ابن عن

. القرنین ذا اهلل فسماه فمات األيمن قرنه فضرب رجل فقام أناس إلى بعثه و فأحیاه، بعثه ثم فمات، األيسر قرنه فضرب منهم رجل فقام الخیر، إلى و اهلل إلى

 (340ص ،2ج العیاشي، تفسیر)

 توجه:
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با سندي دیگر نقل کرده و در پایانش توضيح داده  87، ص3، جعمناقب آل أبی طالب شهر آشوب این حدیث را در ابن

است منظور حضرت از این جمله اخير خودش است، زیرا دو ضربه بر سر ایشان وارد شد، یكی در جنگ خندق، و دیگري 

  1ملجم.ضربه ابن

 و نيز روایتی از پيامبر ص آورده است که خطاب به اميرالمومنين ع فرمود:

 آن هستی!« صاحب دو قرنِ»بهشت است و همانا تو  اي درهمانا براي تو خانه

، ]یعنی[ همانا آن دو در «صاحب آن دو قرن»و از امام رضا ع در توضيح آن روایت، بيان شده که منظور سرِ امت است، و 

 آن ]سر[ بود!

قرن، دو برآمدگی جلوي ]« دو قرن»باشند؛ و از آنجا که این امت می« سر»خواهند بفرمایند که اميرالمومنين ع ]ظاهرا می

کالم پيامبر ص که فرمود تو  پس ؛«آن است در قرن دو که است سر» همان ،«قرن دو صاحب» پس است، سر درپيشانی است[ 

 امت سر دنيا در علی ع حضرت دهند کهبهشت هستی، یعنی تو سرِ بهشت هستی؛ و امام رضا ع توضيح می« صاحب دو قرنِ»

 باشند[می بهشت سر هم بهشت در که هستند

 نَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا.أَبُو عُبَيْدٍ فِی غَرِیبِ الْحَدِیثِ أَنَّ النَّبِیَّ قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَكَ بَيْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ إِ

 يْنِ إِنَّمَا یَكُونَانِ فِيهِ.الرِّضَا فِی مَجَازَاتِ الْآثَارِ النَّبَوِیَّةِ عَنَی رَأْسَ الْأُمَّةِ إِنَّ ذَا الْقَرْنَ

 

از رسول اهلل ص روایت شده است: همانا ذوالقرنين بنده صالحی بود که خداوند عز و جل او را حجتی بر بندگانش  (2

اي زدند و مدتی از آنان غایب شد تا قرار داد، پس قوم خود را به خداوند دعوت، و آنان را به تقوا امر کرد، اما بر سرش ضربه

دي که گفتند مُرد، هالك شد، در فالن وادي گُم شد؛ سپس ظهور کرد و نزد قومش برگشت، پس این بار بر قسمت دیگر ح

 اي زدند؛ و در ميان شما کسی هست که بر سنت اوست؛ سرش ضربه

رق و مغرب و همانا خداوند متعال براي ذوالقرنين در زمين مُكنت بخشيد و برایش از هر چيزي سببی قرار داد و به مش

از فرزندانم، جاري خواهد ساخت؛ پس او را به شرق و غرب « قائمِ»رساند؛ و همانا خداوند تبارك و تعالی سنت او را در آن 

رساند تا جایی که هيچ فراز و فرودي در کوه و صحرا که ذوالقرنين در آن قدم نهاده بود نمانَد، مگر اینكه او هم در زمين می

هاي زمين و معادن آن را براي او آشكار سازد و او را با رُعب ]= هراسی که از او در دل ند عز و جل گنجآن قدم نهد؛ و خداو

 افتد[ یاري رساند؛ پس زمين را از عدل و قسط پر کند همان طور که از جور و ستم پر شده بود.دشمن می

                                                      
اند اما ظاهرا اشتباه است، زيرا روايات درباره حكومت وي فراوان )سلطان هم نبود( خوانده« ال ملِكا  »ال نبیا و ال ملكا: را به صورت »برخي عبارت 

مَلَكَ ذُو الْقَرْنَیْنِ وَ هُوَ ابْنُ اثْنَيْ عَشَرَ وَ مَكَثَ فِي  الْیَقْطِینِيُّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: است، مثال: 

 ( و يا روايت مذكور در پاورقي بعدي.193ص،1)المحاسن، ج مُلْكِهِ ثَلَاثِینَ سَنَة .
 عََلى فَضَرَبُوهُ اللَّهِ وَىبِتَقْ قَوْمَهُ أَمَرَ اللَّهُ فَنَصَحَهُ لِلَّهِ نَاصَحَ وَ اللَّهُ فَأَحَبَّهُ عَادِل ا مَلِكا  كَانَ الْقَرْنَیْنِ ذَا إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ الطُّفَیْلِ أَبُو وَ غَفَلَةَ بْنُ سُوَيْدُ .1

 عَلَى ضُرِبَ لِأَنَّهُ نَفْسَهُ يَعْنِي) مِثْلُهُ فِیكُمْ وَ قَرْنَاهُ فَذَلِكَ  بِالسَّیْفِ الْآخَرِ  قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ اللَّهِ  إِلَى فَدَعَاهُمْ إِلَیْهِمْ رَجَعَ ثُمَّ اللَّهُ  شَاءَ مَا عَنْهُمْ فَغَابَ بِالسَّیْفِ قَرْنِهِ

 (.مُلْجَمٍ ابْنُ ضَرَبَهُ  الثَّانِي وَ الْخَنْدَقِ يَوْمَ إِحْدَاهُمَا ضَرْبَتَیْنِ  رَأْسِهِ
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 394، ص2کمال الدین و تمام النعمة، ج

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ 

ادِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَی عَنْ حَمَّ

 :عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ

ةً عَلَی عِبَادِهِ فَدَعَا قَوْمَهُ إِلَی اللَّهِ وَ أَمَرَهُْم بِتَقْوَاهُ فَضَرَبُوُه عَلَی قَرْنِهِ إِنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ کَانَ عَبْداً صَالِحاً جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حُجَّ

وَ فِيكُمْ مَنْ هُوَ عَلَی هُ عَلَی قَرْنِهِ الْآخَرِ فَغَابَ عَنْهُمْ زَمَاناً حَتَّی قِيلَ مَاتَ أَوْ هَلَكَ بِأَيِّ وَادٍ سَلَكَ ثُمَّ ظَهَرَ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْمِهِ فَضَرَبُو

ٍء سَبَباً وَ بَلغَ الْمَغْرِبَ وَ الْمَشْرِقَ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ سُنَّتِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَكَّنَ لِذِي الْقَرْنَيْنِ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَهُ مِنْ کُلِّ شَیْ

[ مِنْ سَهٍْل [ وَ لَا موضعا ]مَوْضِعٌ ائِمِ مِنْ وُلْدِي فَيُبَلِّغُهُ شَرْقَ الْأَرْضِ وَ غَرْبَهَا حَتَّی لَا یَبْقَی منهال ]مَنْهَلٌوَ تَعَالَی سَيَجْرِي سُنَّتَهُ فِی الْقَ

مَعَادِنَهَا وَ یَنْصُرُهُ بِالرُّعْبِ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ بِهِ عَدْلًا وَ وَ لَا جَبَلٍ وَطِئَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ إِلَّا وَطِئَهُ وَ یُظْهِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ کُنُوزَ الْأَرْضِ وَ 

 1قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً.

 

 ( از یكی از ائمه ]ظاهرا از امام صادق ع[ روایت شده است:3

کالهخود[ از طال یا نقره داشته برآمدگی روي سر، شاخِ « ]= قرنِ»همانا ذي القرنين بنده صالحی بود که چنين نبود که 

اي زدند و در ميان شما مثل او هست، )و باشد؛ خداوند او را در ميان قومش برانگيخت و آنان بر سمت راست سرش ضربه

 حضرت این را سه بار تكرار کرد؛ سپس ادامه داد( 

ميرد تا اینكه آن صدا ]صداي میو براي او چشمه حيات را توصيف کرده بودند و گفته بودند که هرکس از آن بنوشد ن

نفخ صور[ را بشنود؛ پس او در طلب آن بيرون آمد تا به منطقه آن رسيد و در آن منطقه سيصد و شصت چشمه بود و خضر 

آمد؛ پس او را خواند و به او و به هر گروهی از یارانش هم در پيشقراول لشكرش بود و از بهترین اصحابش به حساب می

اي داد و گفت:  هریك از شما ماهی اش را در یك چشمه بشوید و هيچيك همراه با او در آن چشمه هسودشدماهی نمك

ها رفت ، تا ماهی را اش را در آن شست و خضر هم به سراغ یكی از چشمهاي رفت و ماهینشوید؛ پس هر کس سراغ چشمه

راه گرفت و خضر چون چنين دید پيراهن از تن به با آب خيس کرد و نسيمی از آب به ماهی خورد، ماهی زنده شد و در آب 

کرد که ماهی را بگيرد اما به ماهی نرسيد؛ چون در آورد و خود را به آب زد و در آب غوطه ور شد و از آن نوشيد و سعی می

ندهند. گفت  ها را نگهدارند و از دستچنين دید برگشت و بقيه هم برگشتند در حالی که ذوالقرنين دستور داده بود که ماهی

 تعریف را واقعه خضر! ؟ات چكار کرديبا ماهی: گفت و نگاه کنيد، یك ماهی کم است. گفتند مال خضر است. او را خواند

                                                      
 هم قابل توجه است: 40ص ،2ج القمي، . اين روايت در تفسیر 1

 قَوْلِ  عَنْ سَأَلْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ َأبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي[ ابْنِ] عَنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 بَعَثَهُ  ثُمَّ عَامٍ خَمْسَمِائَةِ  اللَّهُ فَأَمَاتَهُ  الْأَيْمَنِ قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ قَوْمِهِ  لَىإِ اللَّهُ بَعَثَهُ الْقَرْنَیْنِ ذَا إِنَّ قَالَ  ذِكْرا   مِنْهُ عَلَیْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَیْنِ  ذِي عَنْ يَسْئَلُونَكَ: اللَّهِ

 حَیْثُ  إِلَى الشَّمْسُ تَطْلُعُ حَیْثُ مِنْ مَغَارِبَهَا وَ الْأَرْضِ مَشَارِقَ فَمَلَّكَهُ ذَلِكَ  بَعْدَ  إِلَیْهِمْ بَعَثَهُ ثُمَّ عَامٍ  خَمْسَمِائَةِ اللَّهُ  فَأَمَاتَهُ  الْأَيْسَرِ  قَرْنِهِ  عَلَى فَضَرَبُوهُ ذَلِكَ  بَعْدَ إِلَیْهِمْ

 حَمِئَة عَیْنٍ فِي تَغْرُبُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّى قَوْلُهُ  فَهُوَ تَغْرُبُ
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 آب آن از آیا: گفت. نشدم موفق اما بگيرمش تا شدم ورغوطه آب در گفت کردي؟ چكار تو افتاد آب در وقتی: گفت او. کرد

؛ و بود تو آنِ از آن: گفت خضر به و نيافت را آن دیگر اما برآمد چشمه آن جستجوي در ذوالقرنين پس. آري: گفت نوشيدي؟

 اي؛تویی که براي این آب آفریده شده

 و اسم ذوالقرنين عياش بود و اولين پادشاه بعد از نوح بود که سلطنتش شرق و غرب عالم را دربرگرفت.

 3411، ص2تفسير العياشی، ج؛ 121صء عليهم السالم )للراوندي(، قصص األنبيا

نَا أَبِی عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَخْبَرَنَا الْأَدِیبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ الْمُؤَدِّبُ الْقُمِّیُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الدُّورْیَسْتِیُّ حَدَّثَ

عَنْ أَبِی حَمْزََة عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ  یعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُثَنَّ یبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَعَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ 

قَالَهَا ثَلَاثَ   قَرْنِهِ الْأَیْمَنِ وَ فِيكُمْ مِثْلُهُ  یضَرَبُوهُ عَلَکَانَ عَبْداً صَالِحاً لَمْ یَكُنْ لَهُ قَرْنٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَا مِنْ فِضَّةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ فِی قَوْمِهِ فَ

 ییَسْمَعَ الصَّيْحَةَ وَ إِنَّهُ خَرَجَ فِی طَلَبِهَا حَتَّ یمَرَّاتٍ وَ کَانَ قَدْ وُصِفَ لَهُ عَيْنُ الْحَيَاةِ وَ قِيلَ لَهُ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ یَمُتْ حَتَّ

قَوْماً  یوَ کَانَ مِنْ آثَرِ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ فَدَعَاهُ وَ أَعْطَاهُ وَ أَعْطَ  مُقَدِّمَتِهِ  یمَوْضِعاً کَانَ فِيهِ ثَمَانِيَةٌ وَ سِتُّونَ عَيْناً وَ کَانَ الْخَضِرُ ع عَلَ  یأَتَ

 یهَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَلْيَغْسِلْ کُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ حُوتَهُ وَ إِنَّ الْخَضِرَ انْتَهَ یلِقُوا إِلَحُوتاً مَمْلُوحاً ثُمَّ قَالَ انْطَ مِنْ أَصْحَابِهِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ 

وَ   بِثِيَابِهِ  یمَذَلِكَ الْخَضِرُ رَ يعَيْنٍ مِنْ تِلْكَ الْعُيُونِ فَلَمَّا غَمَسَ الْحُوتَ وَ وَجَدَ رِیحَ الْمَاءِ حَيِیَ وَ انْسَابَ فِی الْمَاءِ َفلَمَّا رَأَ یإِلَ

ذَلِكَ رَجَعَ وَ رَجَعَ أَصْحَابُهُ فَأَمَرَ ذُو الْقَرْنَيْنِ بِقَبْضِ  يسَقَطَ فِی الْمَاءِ فَجَعَلَ یَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ وَ یَشْرَبُ رَجَاءَ أَنْ یُصِيبَهَا فَلَمَّا رَأَ

احِدَةٌ فَقَالُوا الْخَضِرُ صَاحِبُهَا فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ بِسَمَكَتِكَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ مَا ذَا السَّمَكِ فَقَالَ انْظُرُوا فَقَدْ تَخَلَّفَتْ سَمَكَةٌ وَ

الْقَرْنَيْنِ الْعَيْنَ فَلَمْ یَجِدْهَا لَبَ ذُو صَنَعْتَ قَالَ سَقَطْتُ فِيهَا أَغُوصُ وَ أَطْلُبُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا قَالَ فَشَرِبْتَ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَطَ

يَّاشاً وَ کَانَ أَوَّلَ الْمُلُوكِ بَعْدَ نُوحٍ فَقَالَ الخضر ]لِلْخَضِرِ[ أَنْتَ صَاحِبُهَا وَ أَنْتَ الَّذِي خُلِقْتَ لِهَذِهِ الْعَيْنِ وَ کَانَ اسْمُ ذِي الْقَرْنَيْنِ عَ

 .غْرِبِنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَع مَلَكَ مَا بَيْ

 تدبر

 «ذِکْراً  مِنْهُ عَلَيْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ( »1

 .شما تالوت خواهم کرد بر ايیاد و خاطره او از بزودي بگو پرسند؛می ذوالقرنين درباره تو فرماید ازخداوند می

                                                      
 . سند و عبارات عیاشي تفاوتهاي اندكي دارد: 1

 قَالَ:   عَنِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ آلِ مُحَمَّدٍ ع

يَشْرَبْ مِنْهَا شَرْبَة  لَمْ يَمُتْ حَتَّى   لَهُ عَیْنُ الْحَیَاةِ وَ قِیلَ لَهُ مَنْ إِنَّ ذَا الْقَرْنَیْنِ كَانَ عَبْدا  صَالِحا  طُوِيَتْ لَهُ الْأَسْبَابُ وَ مُكِّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ، وَ كَانَ قَدْ وُصِفَ

  حَابِهِعَیْنا  وَ كَانَ الْخَضِرُ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ وَ كَانَ مِنْ أَشَدِّ أَصْ  سِتِّینَ  يَسْمَعَ الصَّوْتَ وَ إِنَّهُ خَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى أَتَى مَوْضِعَهَا وَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ

وَ لَا يَغْسِلْ  عِنْدَ عَیْنٍ ا إِلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَلْیَغْسِلْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ حُوتَهُ عِنْدَهُ فَدَعَاهُ فَأَعْطَاهُ وَ أَعْطَى قَوْما  مِنْ أَصْحَابِهِ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حُوتا  مُمَلَّحا  فَقَالَ انْطَلِقُو

الْعُیُونِ فَلَمَّا غَمَسَ الْحُوتَ وَ وَجَدَ الْحُوتُ رِيحَ الْمَاءِ حَیِيَ  طَلَقُوا يَلْزَمُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَیْنا  فَغَسَلَ فِیهَا حُوتَهُ وَ إِنَّ الْخَضِرَ انْتَهَى إِلَى عَیْنٍ مِنْ تِلْكَمَعَهُ أَحَدٌ فَانْ

رَأَى ذَلِكَ رَجَعَ فَرَجَعَ  رُ رَمَى بِثِیَابِهِ وَ سَقَطَ وَ جَعَلَ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ وَ يَشْرَبُ َو يَجْتَهِدُ َأنْ يُصِیبَهُ و ال يصیبه فَلَمَّافَانْسَابَ فِي الْمَاءِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْخَضِ

سَمَكُكَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ الخبر ]الْخَضِرُ[  كَةٌ فَقَالُوا الْخَضِرُ صَاحِبُهَا قَالَ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا خُلِّفَ أَصْحَابُهُ وَ أَمَرَه ذُو الْقَرْنَیْنِ بِقَبْضِ السَّمَكِ فَقَالَ انْظُرُوا فَقَدْ تَخَلَّفَتْ سَمَ

ءِ  قَالَ نَعَمْ قَالَ فَطَلَبَ ذُو الْقَرْنَیْنِ الْعَیْنَ فَلَمْ يَجِدْهَا فَقَالَ مِنَ الْمَا فَقَالَ لَهُ فَصَنَعْتَ مَا ذَا قَالَ سَقَطْتُ عَلَیْهَا فَجَعَلْتُ أَغُوصُ فَأَطْلُبُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا فَقَالَ فَشَرِبْتَ

 لِلْخَضِرِ أَنْتَ صَاحِبُهَا.
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درنوردید و برخی از کارهایی که کرد توضيح داده شده، اما اینكه او در ادامه آیات، درباره اینكه او شرق و غرب عالم را 

 1ناميده شده، توضيح صریحی نيامده است.« ذوالقرنين»کيست، و چرا 

به شاخ، به برآمدگی روي سر )دو « قرن»است و چنانكه در نكات ادبی گذشت « صاحب دو قرن»ذوالقرنين به معناي 

گویند. بر این اساس، دیدگاههاي می« یك امت»لت برآمدگی داشته باشد؛ و نيز به طرف پيشانی( و هر گونه چيزي که حا

 متعددي درباره وجه تسميه او بيان شده است، از جمله اینكه:

 (3تا1الف. در دو جاي سرش ضربه شمشير وارد شده بود که آثارش هویدا بود )حدیث

 2 (756ص ،6ج البيان، و زجاج، به نقل مجمع ب. چون شرق و غرب عالم )دو سرِ عالم( را فتح کرد، )زهري

 ،6ج البيان، ج. در دو قرن زندگی کرد، یا اینكه شاهد گذران عمر دو نسل از مردم در طول حيات خود بود )به نقل مجمع

 (756ص

 (756ص ،6ج البيان، د. آدم کریم و بزرگمنشی بود و این بزرگی را از دو سوي پدر و مادر به ارث برده بود )به نقل مجمع

ه. صاحب دو امت بود، یعنی دو امت متفاوت را دیده و ]به نحوي[ صاحب آن دو امت بوده است )ذوالقرنين، )عبداهلل 

 (55مستحسن(، ص

 (2و حدیث 1کننده در آن دو امت بود؛ )حدیث. به معناي اینكه پيامبر و دعوت1ه.

و  یعزت اسالم و هم دوره دیرا د ديانجام بتيو به غ دیف گردمتوق تیکه اسالم آمد، مكه فتح شد، وال ياهم دوره. 2ه.

هم  گر،ید ريبه تعب ای( 57-56ص ن،يرفتن ظلم و جور )و مقصود امام زمان ع است( )ذوالقرن نيشدن احكام اسالم و از ب ادهيپ

 3ظهور. رهاست و هم صاحب امت دو بتيصاحب امت دوره غ

مقصود حضرت سليمان است که هم بر جن مسلط بود و هم بر انس؛ شاهدش . آن دو امت، جن و انس هستند؛ و 3ه.

 کُلِّ  مِنْ أُوتينا»( وهمان تعبير 38هم این که حضرت سليمان سلطنتی خواست که به هيچكس بعد از او سزاوار نباشد )ص/

( 84)کهف/« سَبَبا ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ ناهُآتَيْ»( که براي حضرت سليمان گفته شده، براي ذوالقرنين هم گفته شده است 16)نمل/« ءٍشَیْ

 4توانست بسرعت به شرق و غرب عالم برود. )محمد عبدالعزیز خليفه داود(و باد در اختيارش بود که می

                                                      
-493، ص21آورد )مفاتیح الغیب، جاش به ذوالقرنین، ذيل هر قول اقوال متعددي مي. فخر رازي درباره كیستي او چهار قول و درباره وجه تسمیه 1

 (212-207، ص12كند نظر ديگري اتخاذ كند )بحاراالنوار، جكند و يعي ميوم مجلسي بعد از نقل نظر وي، در آن مناقشاتي مي( و مرح495

، 12بحار األنوار، ج) قَهَا َو غَرْبَهَا.عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ ُسمَِّي ذَا الْقَرْنَیْنِ لِأَنَّهُ طَافَ قَرْنَيِ الدُّنْیَا يَعْنِي شَرْ. و ظاهرا روايت نبوي هم در اين باب داريم:  2

 (494، ص21مفاتیح الغیب، ج. مرحوم مجلسي اين را از فخر رازي نقل كرده: 210ص

 در كه دارد فراوان مخالف شواهد بلكه و نشد؛ يافت شاهدي روايات در ع زمان امام خود بر ذوالقرنین تطبیق در مستحسن آقاي نظر براي.  3

 مورد در ذوالقرنین سنت و است ذوالقرنین «همانند» ع زمان امام كه است شده تاكید اين بر روايات در اما شد؛ اشاره آنها از برخي به احاديث قسمت

 مشابهت چگونگي مورد در توضیحي عنوان به حداكثر - است قبول قابل كه مواردي در - را ايشان نظر رو، اين از ؛(2حديث) شودمي پیاده هم ايشان

 .داد قرار توجه مورد توانمي آيات در ع زمان امام با ذوالقرنین
 « سلیمان اهلل نبي هو القرنین ذو»اي با عنوان . ايشان در مقاله 4

9241alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=-http://www.ahl  

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=9241
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 اش بدين بیان است:اند كه خالصهجمعا ده دلیل بر اين مدعا اقامه كرده

 ( چون خدا مستقیم به او خطاب كرده، پس پیامبر است.1

 بوده يعني صاحب دو امت بوده: جن و انس.« قرن»( او صاحب دو 2

 (84/كهف) «سَبَبا ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ» است شده گفته هم ذوالقرنین براي شده، گفته سلیمان حضرت براي كه( 16/نمل) «ءٍشَيْ  كُلِّ مِنْ أُوتینا»( 3

 (2/كرد. )سبأروزه طي مي( ذوالقرنین با اسباب عالم به شرق و غرب رفت، باد هم در خدمت سلیمان بود و او با باد مسیر يك ماهه را نیم4

( ]واقعا اين دو يكي 44كنم؛ بلقیس هم وقتي به سلیمان رسید گفت: من به خودم ظلم كردم. )نمل/( ذوالقرنین گفت كسي كه ظلم كند عذابش مي5

 است؟![

و سلیمان « !گیريمي پیش در نیكويي آنان در يا كني،مي عذاب! ذوالقرنین اي» ( خداوند بر هر دو اختیار عقوبت كردن داد: به ذوالقرنین گفت6

 (12)سبأ/« هركس از امرما سرپیچي كند عذابي دردناك به او مي چشانیم»هم گفت 

 ( داستان ذوالقرنین بعد از داستان حضرت موسي ع آمده، زمان سلیمان ع هم بعد از زمان حضرت موسي ع است]!!![7

 آتانِيَ  فَما بِمالٍ تُمِدُّونَنِ أَ س گفت آنچه خدا به من داده برايم بهتر است )َ( هر دو نسبت بدانچه در دست بشر هست زهد ورزيدند: سلیمان به بلقی8

 (95؛ كهف/خَیْر رَبِّي فیهِ مَكَّنِّي ما؛ ذوالقرنین هم براي سد ساختن شبیه اين را گفت )(36؛ نمل/آتاكُمْ مِمَّا خَیْرٌ اللَّهُ

 ؛ َ 10؛ سبأ/الْحَديد لَهُ  أَلَنَّا) در اختیارش بود« چشمه مس»نرم شد و « آهن»یمان ( هر دو در تكنولوژي مواد يكسان عمل كردند. در دست سل9

 انْفُخُوا قالَ  الصَّدَفَیْنِ بَیْنَ  ساوى إِذا حَتَّى الْحَديدِ زُبَرَ تُونيهاي آهن خواست و مس گداخته رويش ريخت )آ( ذوالقرنین هم تكه12؛ سبأ/الْقِطْرِ عَیْنَ لَهُ أَسَلْنا

 (96؛ كهف/قِطْرا  عَلَیْهِ أُفْرِغْ آتُوني قالَ  نارا  جَعَلَهُ إِذا حَتَّى

( تا حدي كه هدهد كه سروقت حاضر نشد كم مانده بود 31كرد )ص/( سلیمان نظم شديد در كارگزارانش برقرار كرده بود و افراد را به صف مي10

 بسازد خیلي جدي و محكم ساخت كه كسي نتواند از آن عبور كند. ( ذوالقرنین هم هنگامي كه خواست سد را21-20ذبح شود )نمل/

 «.قطعا ذوالقرنین همان حضرت سلیمان است»اند و نهايتا گفته

دهده ادله ايشان واقعا از عهده اثبات اين مدعا ناتوان است؛ چرا كه حداكثر چند شباهت بین دو نفر را اندكي تامل در استداللهاي ايشان نشان مي

 كند؛ كه اين شباهت بین بسیاري از حاكمان هست. مطرح مي

شايد مهمترين دلیلش يكي اين جمله است كه حضرت سلیمان درخواست كرد چنین ملكي سزاوار كسي بعد از او نباشد، و اگر ذوالقرنین غیر او 

يا منظورش وسعت حكومت بوده يا نوع امكانات باشد پس دعاي وي رد شده است؛ كه صرف نظر از اينكه منظور وي از اين تعبیر دقیقا چه بوده )آ

خاصي كه در حكومتش بوده، مانند مشاركت حیوانات و جن در اين حكومت؛ چرا كه بر اساس آيات قرآن كريم ترديدي نیست كه حضرت مهدي ع كل 

ر اين است كه ذوالقرنین قبل از وي بوده باشد و نیز بايد درنگ كرد؛ چرا كه همه شواهد ب« بعد از من»آورد( بر كلمه زمین را تحت عبوديت خدا درمي

اينكه لذا تخصصا از دعاي خود خارج است و شواهدي نیز بر اين مدعا هست )از جمله معیت خضر با او كه در بسیاري از روايات بر آن تاكید شده و 

ع برخورد كرد و حضرت موسي ع سالها قبل از سلیمان  خضر در سفر با او بود كه به آب حیات رسید در حالي كه خضر بعدها بود كه با حضرت موسي

 بوده است. 

اما پاسخش اين است كه اوال در مورد ملكه « همه چیز بدانها داده شده»تواند دلیل قلمداد شود مشابهت اين دو است در اينكه دومین مطلبي كه مي

متفاوت  «سََببا ءٍشَيْ  كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ»وه كه اين تعبیر در مورد حضرت سلیمان و بلقیس با تعبیر ( آمده، به عال23)نمل/« ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ أُوتِیَتْ»سبا هم تعبیر 

 است. 

اش با امتي كه هیچ ستري بین آنها و از اينها گذشته، چندين واقعه خاص در مورد ذوالقرنین هست كه افقش بسیار عام و جهاني است )مواجهه

در برابر ياجوج و ماجوج كه تا نفخ صور باقي است، رفتن تا انتهاي شرق و انتهاي غرب، و ...( و در ازايش چندين  خورشید نبود، ايجاد سدي خاص

ها بقدري زياد است كه اگر يكي بودِن واقعه خاص در مورد حضرت سلیمان هست كه همگي در محدوده بسیار كوچكي از كره زمین است. اين تفاوت
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 1و. ...

 

 «الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ» (2

 اینكه آیا ذوالقرنين پيامبر بود یا نه، معرکه آراء مفسران شده است.

: 86در خود آیات مساله چندان وضوح ندارد: برخی با توجه به خطاب هاي مستقيمی که در آیات بعد به او آمده )مثال آیه

هایی به حضرت مریم و دیگرانی که یقين داریم اند چنين خطاباند؛ در مقابل برخی گفتهقلنا یا ذا القرنين( او را پيامبر دانسته

 یإِل یُرَدُّهایش به خدا، خطاب مستقيم به کار نبرده )مثال: ه، و عباراتی نظير اینكه در برخی از پاسخاند نيز مطرح شدپيامبر نبوده

گفته است؛ و در اند که پيامبر نبوده است و آن مطالب را پيامبري از قول خدا به او میرا شاهد آورده يك(إِل یُرَدُّ؛ و نگفته: رَبِّه

 احادیث نيز مساله چندان واضح نيست:

 ،2ج العياشی، تفسير؛ 248ص ،1ج اند که کل عالم را فتح کرد )الخصال،الف. برخی از احادیث او را پيامبري دانسته

و در برخی  (756ص ،6ج البيان، ابه و تابعين، نظر مجاهد و عبداهلل بن عمر همين بوده است )مجمعو در ميان صح 2(043ص

 از همان احادیث آمده که از فرزندان )یا نوادگان( نوح ع بوده است.

 ( 1( و گاه تصریح شده که پيامبر نبود )حدیث3و  2اي صالح معرفی شده، )حدیثب. در برخی احادیث او بنده

( و این دیدگاهی است که بسياري از اهل 756ص ،6ج البيان، معاذ بن جبل نقل شده که همان اسكندر است )مجمعج. از 

 التنزیل أنواردانند که شرق و غرب عالم را فتح کرده است )مثال: اند، از این جهت که او را تنها کسی میسنت آن را ترجيح داده

هاي تاریخی، اسكندر فردي ( اما با توجه به اینكه بر اساس گزارش220-219ص ،7ج المحيط، البحر؛ 291ص ،3ج ،)بيضاوي(

                                                      
كرد؛ و يا دست كم در اين همه چنین، احتمالي جدي بود حتما در اين چند قرن كسي اين نظر را مطرح ميناد به آياتي ايناين دو، آن هم صرفا با است

تنها چنین نظري مطرح شده، بلكه در روايات كامال اينها دو نفر دانسته شد در حالي كه نهروايت ناظر به اين دو نفر، يكجا به يكي بودن اين دو اشاره مي

 و حتي در برخي روايات بر اينكه ملك سلیمان كل جهان نبود و ملك ذوالقرنین كل جهان است تصريح شده است.شده 

، نه يك شخص، بلكه «ذوالقرنین»اي كه مقاله ايشان قرار داده شده، يك نفر مي كوشد اثبات كند جالب است كه در قسمت نظرات همین صفحه

 را گرفت و دوباره در آخرالزمان همه عالم را فتح مي كند!است كه يك زمان همه عالم « اسالم»خود 
در دو  سویرا به صورت دو گ شيموهااند كه . برخي نظرات هم هست كه چون هیچ شاهدي ندارد نیاورديم مانند اينكه وجه تسمیه را اين دانسته 1

 (756، ص6به نقل مجمع البیان، ج ،ي)حسن بصر انداختيطرف سرش م

 مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ ا. حَدَّثَنَ 2

 ذُو نُوحٍ  بَعْدَ أَرْبَعَة   إِلَّا الْأَرْضِ فِي مُلُوكا   الْأَنْبِیَاءَ  يَبْعَثِ  لَمْ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ  إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ[ الثمالي حمزة أبي عن] ذَكَرَهُ  عَمَّنْ  سَالِمٍ بْنِ  هِشَامِ عَنْ

 وَ  إِصْطَخْرَ بَِلادِ إِلَى الشَّامَاتِ بَیْنَ مَا فَمََلكَ دَاوُدُ أَمَّا وَ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ مَا فَمََلكَ عَیَّاشٌ فَأَمَّا ع يُوسُفُ وَ سَُلیْمَانُ وَ دَاوُدُ وَ عَیَّاشٌ اسْمُهُ وَ الْقَرْنَیْنِ

 .غَیْرِهَا إِلَى يُجَاوِزْهَا لَمْ وَ بَرَارِيَهَا وَ مِصْرَ فَمَلَكَ يُوسُفُ أَمَّا وَ سُلَیْمَانَ مُلْكُ كَانَ كَذَلِكَ

 من الملوك أول كان و عیاش، القرنین ذو اسم كان قال ع جعفر أبي عن الثمالي حمزة أبي عن: است آمده همچنین 350ص ،2ج العیاشي، تفسیر در

 .المغرب و المشرق بین ما ملك قد القرنین ذو كان و نوح، بعد كان و األنبیاء،
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رسد مشرك و خونریز بوده و در عموم روایات شيعه و سنی بر موحد و صالح بودن وي تاکيد شده، این بسيار بعيد به نظر می

 (384-383، ص13)الميزان، ج

اند، چرا که وي هم جهانگشایی کرد اما تر دانستهشد را جديد. برخی با همين استدالل فوق، احتمال اینكه کوروش با

( 385-386، ص13تر از نظرات دیگر دانسته؛ الميزان، جموحد بود. )نظر ابوالكالم آزاد، که عالمه طباطبایی هم آن را قابل قبول

د که تا نفخ صور باقی خواهد اما شواهد خالف آن نيز متعدد است، هم به لحاظ تاریخی )مثال: اگر چنان سد مهمی ساخته بو

 یو هم به لحاظ قرآنکند، حتما باید در منابع تاریخی و بلكه جغرافياي کنونی از آن ذکري باشد( ماند و کارکردش را حفظ می

 (39-35)ذوالقرنين، ص کرده باشد و ...( اراتياخت ضیاو مخاطب خدا باشد، و خدا به او تفو نكهی)ا

البحر المحيط، ، به نقل اآلثار الباقية عن القرون الخاليةاند )ابوریحان بيرونی، اهان یمن دانستهه. برخی او را یكی از پادش

 (219، ص7ج

 و ...

 

 «ذِکْراً  مِنْهُ عَلَيْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ( »3

 اید: بگو بزودي از او ذکري بر شما تالوت خواهم کرد؛ فرمشود؛ خدا میاز ذوالقرنين سوال می -اي پيامبر ص  -از تو 

 برای تامل بیشتر 

اند که مقصود این است که آیات قرآن در این را قرینه گرفته« کنمتالوت می»و هم عبارت « ذکر»عموم مفسران، هم کلمه 

 شود و پاسخ این سوال را خداوند با قرآن می دهد؛ با این حال،باره نازل می

اند، که در دو تدبر قبل برخی از اظهارنظرها اشاره هاي تاریخی شروع به اظهار نظر کردهزنیغالباً از جانب خود و با گمانه

-369، ص13شد و دهها مورد دیگر هم هست که از بيانشان خودداري شد )براي مروري بر این اظهار نظرها، به الميزان، ج

 مراجعه کنيد(  374

م ادعا کرده که با مراجعه به قرآن پاسخش را یافته و منظور همان امام زمان ع است؛ اما هم ادله ایشان عبداهلل مستحسن ه

 شود.بسيار قابل خدشه است؛ و هم در فضاي روایات این مساله چندان تایيد نمی

 آیا مطلبی که قرار است بر ما تالوت شود در هياهوي این اظهارنظرها گم نشده است؟

مخاطب  -اند البته به غير از اهل بيت که از معدن علم پيامبر ص سيراب شده –اند چنين اظهارنظرهایی کرده آیا اینها که

 اند و بر آنها چيزي تالوت شده است؟این سوال بوده

 ؟«کنمأتلو: تالوت می»و نفرمود « کنمسأتلو: به زودي تالوت می»اصالً چرا فرمود 
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در اصل به معناي چيزي را در پی چيز دیگر قرار دادن است. آیا امكان دارد آنچه در « تلی»بویژه اگر دقت کنيم که ماده 

 1؟ ؟«دیايب یدر پ»و « تالوت شود»بر ما آیات بالفاصله بعد از این، بيان شده، غير از آن چيزي است که قرار است 

 

 مرگذامیاین را در کانال ن

 «...وَ یَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ»( 4

« زمان قيامت»و « ذوالقرنين»، « موسی و خضر»، « اصحاب کهف»در شأن نزول این آیات روایاتی نقل شده که چهار واقعه 

 سواالتی بوده که از جانب اهل کتاب مطرح شده، خواه مستقيم یا با واسطه مشرکان مكه.

ما در ابتداي این داستان این تعبير را آورده است؟ نياورد؛ ا« یسئلونك»با این حال، چرا در ابتداي دو داستان قبل، تعبير 

)جالب اینجاست که با اینكه آیات انتهایی سوره درباره قيامت است اما سخنی درباره زمان قيامت نيست و برخی مفسران بر 

( آمده 87، آیه إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّیقُلْ ،یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْساهااین باورند که سوال و پاسخ آنها در سوره اعراف )

 (45، ص2تفسير القمی، جاست! )

 

 

 10/11/1396           سَبَبا   ءٍيْ شَ كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ وَ  الْأَرْضِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا   84( آيه18( سوره كهف )666

 ترجمه

 اي به او دادیم.وسيلهما به او در زمين مِكنتی بخشيدیم و از هر چيزي 

 نکات ادبی

 «مَکَّنَّا»

 امكانات معناي به معنا، در تَوسّعی با که است «دادن مكان» معناي به و «مكان» کلمه از إفعال قبال بيان شد که این کلمه باب

 ألفاظ مفردات. )گویند «متمكّن» باشد داشته منزلتی و قدر که شخصی به چنانكه رود،می کار به نيز دادن قرار کسی اختيار در را

 وزن بر «مكان» کلمه که اندداده تذکر لغت اهل اما است، «مكن» کلمه این ریشه رسد،می نظر به اول نگاه در( 773ص القرآن،

 «کان» فعل) «ونك» ماده از[ شُرب محل: مَشرب ذبح؛ محل: مَذبح غسل، محل: مَغسل مانند: مكان اسم براي رایج وزن] مَفعَل

 ساختن هنگام یعنی] تصریف در کلمه، این کاربرد کثرت خاطر به ولی ،«بودن محلّ: کينونت موضع» یعنی باشدمی( «یكون»

 (387ص ،5ج العين، کتاب. )شودمی برخورد آن با[ باشد «مكن» آن ریشه اینكه مانند یعنی] «فعال» وزن همانند[ خانوادههم

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-10 230جلسه 

                                                      
آيد. خواهد بفرمايد اگر شما واقعا سوال كنید حتما پاسخش در پي ميو ميبه كار رفته « حتمي بودن»به معناي « س»گويد . آقاي مستحسن مي 1

 اند.باشد ارائه نداده« حتمیت»به معناي « س»اما دلیلي بر اينكه 

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-10/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-10/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-10/
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به معناي قدرت یافتن در تصرف در امور به هر نحوي است « تمكّن در زمين»اند که گفته« لَهُ فِی ال أَر ضِ مَکَّنَّا»در توضيح 

 که کسی را یاراي مقابله نباشد، نهفته است )الميزان،که خود شخص دلش بخواهد و در کلمه تمكين نوعی استقرار و ثبات 

 1( 360ص ،13ج

 «سَبَباً»

 هر بلكه و) رفتندمی باال خرما درخت از آن با که شودمی گفته ریسمانی به اصل در قبال بيان شد که« سبب»درباره 

 باشد، دیگر چيز به رسيدن وسيله که چيزي هر به کمکم مناسبت این به و( شدمی استفاده آن از رفتن باال براي که ریسمانی

 2(262ص ،2ج المنير، المصباح ؛391ص القرآن، ألفاظ مفردات. )شد گفته سبب

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-02-166 200جلسه 

 تفسير. )انددانسته( علت وسيله،) دارد رواج هم فارسی زبان در که «سبب» متعارف معناي همان به را آنبرخی مفسران 

 40ص ،2ج قمی، تفسير. )انددانسته راهنما و «دليل» معناي به ویژه در این آیه، آن رابه برخی( 210ص ،23ج رازي، فخر کبير

 (79و 

  /hajj-http://yekaye.ir/al-22-15 320جلسه 

 اختالف قرائت

 حدیث

( روایت شده است که شخصی از اميرالمومنين ع سوال کرد: به نظر شما ذوالقرنين چگونه توانست به مشرق و مغرب 1

 برسد؟

اد، به فرمود: خداوند ابر را مسخر او گرداند و دست او را در اسباب باز گذاشت و نور را در پيش روي او گسترش د

 طوري که شب و روز برایش یكسان بود!

 شود چگونه نور را برایش گسترش دادند؟در نقل دیگري، از حضرت سوال می

 دید؛ سپس فرمود: آیا باز هم در مورد او توضيح دهم؟فرمود: همان طور که در روز می دید در شب هم می

 آن شخص ساکت شد.

                                                      
 مصدر إنه: ليقا ربما و. أراد و شاء كیفما بالملك فیه التصرف على القدرة األرض في فالتمكن أقدرته أي له مكنت و مكنته: يقال اإلقدار التمكین.  1

 .مزاحم مانع أي مكانه عن يزيله ال بحیث الثبات و االستقرار إعطاء فالتمكین المیم أصالة بتوهم المكان من مصوغ
 و عالمه طباطبايي هم همین است:  . نظر مرحوم طبرسي 2

 (755ص ،6ج البیان، مجمع) ؛سبب للباب و سبب للحبل و سبب ءالشي إلى للطريق يقال سبب فهو ءشي إلى شیئا وصل ما كل و

 منه يستفید و يستعمله ما الحیوية الهامة المقاصد إلى به يتوصل ءشي كل من يؤتى أن ءشي كل من سببا إيتائه فمعنى الوسیلة و الوصلة السبب و

 ألمره إعظام و القرنین ذي على تعالى منه امتنان هذا و ذلك غیر و التدبیر حسن و الملك سعة و الجند و المال كثرة و الجسم قوة و الدين و العلم و كالعقل

 ( 360ص ،13ج المیزان،). بذلك يشهد قدرة و حكمة المملوءة قوله و فعله و سیرته من تعالى حكاه ما و بیان، بأبلغ

http://yekaye.ir/al-baqarah-02-166/
http://yekaye.ir/al-baqarah-02-166/
http://yekaye.ir/al-baqarah-02-166/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-15/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-15/
http://yekaye.ir/al-hajj-22-15/
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 الْعُطَارِدِيُّ الَْحسَنِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ قَالَ َحدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

ثَابِتٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی  قَالَ حَدَّثَنَا یُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ یَسَارٍ الْمَدَنِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ

 أَسَدٍ قَالَ: 

رَ اللَّهُ لَهُ السَّحَابَ وَ مَدَّ لَهُ فِی الْأَسْبَابِ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّاً ع أَ رَأَیْتَ ذَا اْلقَرْنَيْنِ کَيْفَ اسْتَطَاعَ أَنْ یَبْلُغَ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ قَالَ سَخَّ

 1(393ص ،2ج النعمة، تمام و الدین کمال) وَ بَسَطَ لَهُ النُّورَ فَكَانَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ عَلَيْهِ سَوَاءً.

 أتی رجل عليا فقال له:  عن حارث بن حبيب قال

فقال له الرجل: یا أمير المؤمنين أخبرنی عن ذي القرنين فقال له: سخر له سحاب و قربت له األسباب، و بسط له فی النور، 

 تفسير. )کيف بسط له فی النور فقال علی ع: کان یبصره بالليل کما یبصر بالنهار، ثم قال علی ع للرجل: أزیدك فيه فسكت

 (1212)للراوندي(، ص عقصص األنبياء ؛ 341ص ،2ج العياشی،

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است: 2

در زمين و در زیر زمين است گردید؛ پس بر او دو ابر صعب و رام اختيار[ آن چه حضرت علی ع سلطانِ ]یا صاحب

عرضه شد؛ پس سرکش را برگزید و در آن صعب، سلطنت آنچه در زیر زمين است بود و در آن رام سلطنت آنچه روي زمين 

 اد.است؛ پس صعب را بر رام ترجيح داد؛ و با آن هفت زمين را گردید و سه تا را خراب یافت و چهارتا را آب

 و از امام صادق ع روایت شده است:

خداوند ذوالقرنين را بين دو ابر رام و صعب مخير کرد و او رام را برگزید و آن ابري است که در آن رعد و برقی نيست؛ 

 و اگر صعب را برمی گزید سزاوارش نبود زیرا که آن را خداوند براي قائم ذخيره فرموده است.

 3264صو 1993ص اإلختصاص،؛ 409، ص1بصائر الدرجات، ج

 أَبِی بَصِيٍر عَنْ أَبِی جَْعفَرٍ ع حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اْلحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ

 أَنَّهُ قَالَ: 

                                                      
مد له في األسباب و بسط روي عن علي )ع( أنه قال سخر اهلل له السحاب فحمله علیها و بدين صورت آمده است:  756، ص6مجمع البیان، جدر  1

 له النور فكان اللیل و النهار علیه سواء فهذا معنى تمكینه في األرض
 . سند و متن در قصص االنبیاء چنین است: 2

ا أَبِي عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ نَأَخْبَرَنَا الْأَدِيبُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ الْمُؤَدِّبُ الْقُمِّيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الدُّورْيَسْتِيُّ حَدَّثَ

ص فَقَالَ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنِي عَنْ  قَالَ: أَتَى َرجُلٌ عَلِیّا   عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خَلَّاَن عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بْنِ حَبِیبٍ

 فَقَالَ ص كَانَ يُبْصِرُ بِاللَّیْلِ كَمَا يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ .ذِي الْقَرْنَیْنِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع سُخِّرَتْ لَهُ السَّحَابُ وَ قَرُبَتْ لَهُ الْأَسْبَابُ وَ بُسِطَ لَهُ فِي النُّورِ 

 فید با همین سند، مطلب اول را بدين صورت روايت كرده است:. شیخ م 3

 ِفي وَ الْأَرْضِ تَحْتَ مَا مُلْكُ الصَّعْبَةِ فِي كَانَ  وَ الذَّلُولُ الْأُخْرَى وَ السَّهْلَةُ إِحْدَاهُمَا سَحَابَتَانِ لَهُ فَعُرِضَتْ تَحْتَهَا مَا وَ الْأَرْضِ فَوْقَ مَا مَلَكَ ع عَلِیّا  إِنَّ

 .عَوَامِرَ أَرْبَعَة  وَ خَرَابا  ثَلَاثا  فَوَجَدَ  أَرَضِینَ سَبْعَ بِهِ فَدَارَتْ الذَّلُولِ عَلَى الصَّعْبَةَ فَاخْتَارَ  الْأَرْضِ فَوْقَ مَا مُلْكُ الذَّلُولِ 
 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ الْوَاسِطِيِّ زِيَادٍ بْنِ سُهَیْلِ يَحْیَى أَبِي عَنْ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ: است آمده صورت بدين رامطلب دوم  سند مفید شیخ.  4
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حْتِهَا فَعُرِضَتْ لَهُ السَّحَابَانِ الصَّعْبُ وَ الذَّلُولُ فَاخْتَارَ الصَّعْبَ وَ کَانَ فِی الصَّعْبِ مُلْكُ كَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ مَا فِی تَإِنَّ عَلِيّاً ع مَلَ

وَ   جَدَ ثَلَاثَ خَرَابٍعُ أَرَضِينَ فَوَمَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَ فِی الذَّلُولِ مُلْكُ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ وَ اخْتَارَ الصَّعْبَ عَلَی الذَّلُولِ فَدَارَتْ بِهِ سَبْ 

 1أَرْبَعَ عَوَامِرَ.

 :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی یَحْيَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

لُولَ وَ هُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ بَرْقٌ وَ لَا رَعْدٌ وَ لَوِ اخْتَارَ الصَّعْبَ لَْم إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ ذَا الْقَرْنَيْنِ السَّحَابَيْنِ الذَّلُولَ وَ الصَّعْبَ فَاخْتَارَ الذَّ 

 [  لِلْقَائِمِ ع.یَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ اذخره ]ادَّخَرَهُ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 3

 پادشاهان سراسر زمين چها تن بودند: دو مومن و دو کافر؛

 : سليمان بن داود بود و ذوالقرنين؛هااما مومن

  نصر؛ َو کافرها: نمرود بود و بُخت

 و اسم ذوالقرنين عبداهلل بن ضحاك بن مَعَدّ بود.

 255، ص1الخصال، ج

أَبِی عَنْ َأحَْمدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا 

 بْنِ خَالِدٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

                                                      
 :است آمده متفاوت ايگونه به تعبیر احاديث برخي در . البته 1

 ذَا إِنَّ أَمَا: قَالَ  قَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ كُلَیْبٍ بْنِ  سَوْرَةَ عَنْ  الْحَنَّاطِ سَلَّامٍ أَبِي وَ الْقَمَّاطِ  خَالِدٍ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

 يَرْكَبُهُ  فَصَاحِبُكُمْ بَرْقٌ أَوْ صَاعِقَةٌ أَوْ رَعْدٌ فِیهِ سَحَابٍ مِنْ كَانَ مَا فَقَالَ  الصَّعْبُ مَا وَ قُلْتُ قَالَ الصَّعْبُ لِصَاحِبِكُمْ  ذُخِرَ وَ الذَّلُولَ فَاخْتَارَ السَّحَابَتَیْنِ خُیِّرَ قَدْ الْقَرْنَیْنِ 

 الدرجات، بصائر ؛199ص اإلختصاص،) خَرَابَان اثْنَانِ وَ عَوَامِرُ خَمْسٌ السَّبْعِ الْأَرَضِینَ وَ السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ أَسْبَابِ الْأَسْبَابِ فِي يَرْقَى وَ السَّحَابَ سَیَرْكَبُ إِنَّهُ أَمَا

 (409ص ،1ج

 السَّحَابَتَیْنِ  خُیِّرَ الْقَرْنَیْنِ ذَا إِنَّ أَمَا فَقَالَ ع جَعْفَرٍ أَبُو ابْتَدَأَنِي قَالَ الْقَصِیرِ الرَّحِیمِ عَبْدِ عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

 وَ  السَّحَابَ  سَیَرْكَبُ إِنَّهُ أَمَا يَرْكَبُهُ  فَصَاحِبُكُمْ بَرْقٌ وَ صَاعِقَةٌ وَ رَعْدٌ  فِیهِ سَحَابٍ مِنْ  كَانَ مَا فَقَالَ الصَّعْبُ مَا وَ فَقُلْتُ الصَّعْبُ لِصَاحِبِكُمُ ذُخِرَ وَ الذَّلُولَ فَاخْتَارَ

 409ص ،1ج الدرجات، بصائر در ؛199ص اإلختصاص،. )خَرَابَانِ اثْنَتَانِ وَ عَوَامِرُ خَمْسٌ السَّبْعِ الْأَرَضِینَ وَ بْعِالسَّ السَّمَاوَاتِ أَسْبَابِ الْأَسْبَابِ فِي يَرْقَى

 (ع جَعْفَرٍ أَبُو ابْتَدَأَنِي: قَالَ أَنَّهُ الرَّحِیمِ عَبْدِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا است چنین سندش

 :است احاديث همین راستاي در هم حديث اين

 اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ  حَدَّثَنَا أَبِیهِ عَنْ بَابَوَيْهِ  بْنِ جَعْفَرِ أَبِي الشَّیْخِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنَا الدُّورْيَسْتِيُّ جَعْفَرٌ  حَدَّثَنَا الْقُمِّيُّ الْمُؤَدِّبُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا

 عَبْدا  كَانَ لَكِنَّهُ وَ نَبِیّا  يَكُنْ لَمْ الْقَرْنَیْنِ ذَا إِنَّ: قَالَ ص جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ هَارُونَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

 وَ  الْآخَرِ قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ إِلَیْهِمْ رَجَعَ ثُمَّ زَمَانا   عَنْهُمْ فَغَابَ  قَرْنِهِ عَلَى فَضَرَبُوهُ  اللَّهِ بِتَقْوَى قَوْمَهُ  أَمَرَ اللَّهُ  فَنَاصَحَهُ  اللَّهَ نَاصَحَ وَ اللَّهُ فَأَحَبَّهُ اللَّهَ أَحَبَّ صَالِحا 

 لِكَیْلَا إِلَیْهِمْ نَفْسِهِ رَسُولَ كَانَ قَوْمٍ إِلَى انْتَهَى إِذَا كَانَ وَ الذَّلُولَ فَرَكِبَ الذَّلُولَ فَاخْتَارَ الذَّلُولَ  السَّحَابَ وَ الصَّعْبَ  السَّحَابَ خُیِّرَ إِنَّهُ وَ سُنَّتِهِ عَلَى هُوَ مَنْ فِیكُمْ

 (340ص ،2ج العیاشي، تفسیر ؛121ص ،(للراوندي) ع األنبیاء قصص. )الرُّسُلُ  يُكَذَّبَ
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ع وَ ذُو الْقَرْنَيْنِ وَ الْكَافِرَانِ نُمْرُودُ وَ بُخْتَنَصَّرُ وَ اسْمُ مَلَكَ الْأَرْضَ کُلَّهَا أَرْبَعَةٌ مُؤْمِنَانِ وَ کَافِرَانِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ فَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ 

 1ذِي الْقَرْنَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ضَحَّاكِ بْنِ مَعَدٍّ.

 

بيند که ایشان پيراهن سفيدي بر تن دارند و به خيال خود شود و می( سفيان ثوري )از صوفيه( بر امام صادق ع وارد می3

دهند که زمان ما با زمان پيامبر ص متفاوت کند. حضرت توضيح میبا زهد ناسازگار می بيند و بر حضرت ع اعتراض میاین را 

هایش سراغ امام ع مسلكاي از همگردد و عدهاست، و زهد در هر زمانی متناسب با سطح رفاهی آن جامعه است. وي برمی

دهند. از جمله آیاتی ر پاسخ آیات متعدد و شواهدي از سنت پيامبر ارائه میآیند که ما سخن شما را قبول نداریم. حضرت دمی

 فرمایند:آورند حكایات پيامبران است که بعد از شمردن شواهدي از حضرت سليمان و داود و یوسف میکه مثال می

را در اختيار او قرار داد و و بعد از اینها ذوالقرنين؛ بنده که خدا را دوست داشت و خدا هم او را دوست داشت و اسباب 

گفت و بدان عمل می کرد و احدي را نيافتيم که این را بر او عيب او را پادشاه مشرق و مغرب زمين کرد و او به حق سخن می

 گيرد ...

 70-65، ص5ج ،یالكاف

: دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَي عَلَيْهِ ثِيَابَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ ْبنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ

عَاجِلًا وَ آجِلًا لَكَ  فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّی وَ عِ مَا أَقُولُ لَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ  بِيضٍ کَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَيْضِ 

فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا   بٍعَلَی السُّنَّةِ وَ الْحَقِّ وَ لَمْ تَمُْت عَلَی بِدْعَةٍ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْ  إِنْ أَنْتَ مِتَ

مَعَ مَا تَرَي مَا أَتَی هَا وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لَا کُفَّارُهَا فَمَا أَنْكَرْتَ یَا ثَوْرِيُّ فَوَ اللَّهِ إِنَّنِی لَفَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لَا فُجَّارُ

إِلَّا وَضَعْتُهُ قَالَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِمَّنْ یُظْهِرُونَ الزُّهْدَ وَ یَدْعُونَ  عَلَیَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ وَ لِلَّهِ فِی مَالِی حَقٌّ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً

قَالَ فَ عَنْ کَلَامِكَ وَ لَمْ تَحْضُرْهُ حُجَجُهُ النَّاسَ أَنْ یَكُونُوا مَعَهُمْ عَلَی مِثْلِ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَشُّفِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ صَاحِبَنَا حَصِرَ 

حَقُّ مَا اتُّبِعَ وَ عُمِلَ بِهِ فَقَالُوا یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ لَهُمْ فَهَاتُوا حُجَجَكُمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ حُجَجَنَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ فَأَدْلُوا بِهَا  فَإِنَّهَا أَ

فَأُولئِكَ هُمُ  وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ  أَنْفُسِهِمْ  بِیِّ ص وَ یُؤْثِرُونَ عَلیوَ تَعَالَی مُخْبِراً عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّ

  فَنَحْنُ نَكْتَفِی بِهَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيناً وَ یَتِيماً وَ أَسِيراً حُبِّهِ  فَمَدَحَ فِعْلَهُمْ وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی  الْمُفْلِحُونَ 

رُوجِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّی تَمَتَّعُوا أَنْتُمْ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو مِنَ الْجُلَسَاءِ إِنَّا رَأَیْنَاکُمْ تَزْهَدُونَ فِی الْأَطْعِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَ مَعَ ذَلِكَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخُ

                                                      
 نیز در همین راستاست: 340ص ،2ج العیاشي، . اين روايت در تفسیر 1

 و داود، و عیاش، اسمه و القرنین ذو أولهم نوح، بعد أربعة إال األرض في ملوكا أنبیاء يبعث لم اهلل إن قال ع جعفر أبي عن الثمالي حمزة أبي عن

 فأما سلیمان، ملك كان كذلك و إصطخر، بالد إلى الشامات بین ما فملك داود أما و المغرب، و المشرق بین ما فملك عیاش فأما يوسف، و سلیمان،

 غیرها. إلى يجاوزها لم براريها و مصر فملك يوسف
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نْسُوخِهِ وَ مُحْكَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ الَّذِي ِفی هِ ع دَعُوا عَنْكُمْ مَا لَا تَنْتَفِعُونَ بِهِ أَخْبِرُونِی أَیُّهَا النَّفَرُ أَ لَكُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَعَبْدِ اللَّ

 1... أَخْبِرُونِی أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع وَ ...مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

 وَ مَلَّكَهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ کَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَ یَعْمَلُ بِهِ  عَبْدٌ أَحَبَّ اللَّهَ َفأَحَبَّهُ اللَّهُ وَ طَوَي لَهُ الْأَسْبَابَ  ثُمَّ ذُو الْقَرْنَيْنِ

 2...ثُمَّ لَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ 

 تدبر

 «سَبَباً ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ آتَيْناهُ وَ الْأَرْضِ فِی لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا( »1

 .داد او به ايوسيله چيزي هر از و بخشيد تمكن و امكانات و قدرتی زمين در خداوند متعال به ذوالقرنين

شده که وي شرق و غرب عالم را درنوردید و در روایات توضيح داده شده که سلطنت وي کل زمين در آیات بعد تصریح 

هاي ماورایی که در هر چيزي بتواند تصرف ظاهرا داللت بر قدرت« اي به او دادیماز هر چيزي وسيله»را شامل شد؛ و تعبير 

 کند دارد. چرا خداوند چنين اعطایی به او فرمود؟

دهد این گونه نيست که نتواند زمين را در اختيار خوبان قرار نشان دهد که اگر در زمين مهلتی به کفار میالف. به همگان 

 دهد.

آورد و هيچ چيز بر او هاي خداوند بر مهدي موعود که کل عالم را به زیر پرچم توحيد میب. شاهدي باشد بر وعده

 تواند غلبه کند.نمی

 ج. ...

 

 «سَبَباً  ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ آتَيْناهُ( »2

 .دادیم او به سببی چيزي هر از

 مقصود چيست؟

                                                      
 وَ  ذَلِكَ عَلَیْهِ عَابَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ نَجِدِ لَمْ ثُمَّ بِهِ يَعْمَلُ وَ الْحَقَّ يَقُولُ كَانَ وَ ذَلِكَ اسْمُهُ جَلَّ اللَّهُ فَأَعْطَاهُ بَعْدِهِ مِنْ لِأَحَدٍ يَنْبَغِي لَا مُلْكا  اللَّهَ سَأَلَ حَیْثُ.  1

  عَلِیمٌ  حَفِیظٌ  إِنِّي الْأَرْضِ خَزائِنِ  عَلى اجْعَلْنِي مِصْرَ لِمَلِكِ قَالَ حَیْثُ ع النَّبِيِّ يُوسُفَ ثُمَّ سُلْطَانِهِ  شِدَّةِ وَ مُلْكِهِ فِي قَبْلَهُ ص النَّبِيِّ دَاوُدَ وَ الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ أَحَدا  لَا

 فَلَمْ  بِهِ يَعْمَلُ وَ الْحَقَّ يَقُولُ كَانَ وَ أَصَابَتْهُمْ لِمَجَاعَةٍ عِنْدِهِ  مِنْ  الطَّعَامَ  يَمْتَارُونَ كَانُوا وَ الْیَمَنِ إِلَى حَوْلَهَا مَا وَ الْمَلِكِ مَمْلَكَةَ اخْتَارَ أَنِ كَانَ الَّذِي أَمْرِهِ مِنْ فَكَانَ

 عَلَیْهِ  ذَلِكَ عَابَ أَحَدا  نَجِدْ

 إِلَى الْعِلْمَ  رُدُّوا وَ بِهِ لَكُمْ عِلْمَ لَا مِمَّا عَلَیْكُمْ اشْتَبَهَ مَا عَنْكُمْ دَعُوا وَ نَهْیِهِ وَ اللَّهِ أَمْرِ عَلَى اقْتَصِرُوا وَ لِلْمُؤْمِنِینَ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ بِآدَابِ النَّفَرُ  أَيُّهَا فَتَأَدَّبُوا.  2

 أَقْرَبُ فَإِنَّهُ حَرَّمَ مِمَّا فِیهِ اللَّهُ أَحَلَّ مَا وَ مُتَشَابِهِهِ مِنْ مُحْكَمِهِ وَ مَنْسُوخِهِ مِنْ الْقُرْآنِ نَاسِخِ عِلْمِ طَلَبِ فِي كُونُوا وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ تُعْذَرُوا وَ تُوجَرُوا أَهْلِهِ

 .عَلِیم عِلْمٍ ذِي كُلِّ فَوْقَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ قَلِیلٌ الْعِلْمِ أَهْلَ وَ كَثِیرٌ الْجَهْلِ أَهْلَ فَإِنَّ لِأَهْلِهَا الْجَهَالَةَ  دَعُوا وَ  الْجَهْلِ مِنَ  لَكُمْ أَبْعَدُ وَ اللَّهِ مِنَ لَكُمْ
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رساند، اعم از عقل و علم و دین و قوت الف. سبب به معناي وسيله و هر چيزي است که شخص را به مقصود می

 1(360ص ،13ج جسمانی و مال فراوان و لشكر و گستره پادشاهی و حسن تدبير و ... )الميزان،

 2(42ص ،2است )منسوب به اميرالمومنين ع، به نقل از تفسير قمی، ج« دليل»، « بسب»ب. مقصود از 

البيان، عباس، قتاده و ضحاك؛ به نقل مجمعخواهد یا نياز دارد را به دست آورد )ابنج. علمی است که با آن بتواند هرچه می

ه او خواست انجام دهد، یعنی به شرق برود ( شاهدش هم این است که قرآن کریم در هنگام تعبير از هر کاري ک756، ص6ج

 (220ص ،7ج المحيط، البحررا تكرار کرد. )« فاتبع سببا: سببی را پيروي کرد»یا به غرب برود یا سدي بنا کند، تعبير 

« باباس»است یعنی در هر چيزي راهی براي او قرار دادیم، شبيه آیه اي که از قول فرعون تعبير « راه»، « سبب»د. مقصود از 

( 37-36)غافر/« آسمانها يههادست یابم؛ را راهها آن به من شاید السَّماواتِ؛ أَسْبابَ الْأَسْبابَ أَبْلُغُ لَعَلِّی»را به کار برده که: 

 (756، ص6ج ان،يالبمجمع)

، 6ج ان،يالبمجمعبه نقل جبائی، ) میقرار داد ارشيها و غلبه بر دشمنان الزم دارد در اخت نيفتح سرزم يهر آنچه براه. 

 (756ص

 (68شود؛ و این جمله یعنی دادن امامتی تامه با اختيار مطلق به او )ذوالقرنين، صو. سبب یعنی امامتی که از امام صادر می

 ز. ...

 

 «سَبَباً ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ آتَيْناهُ وَ الْأَرْضِ فِی لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا( »3

 (219ص ،7ج نور، بود. )تفسير برخوردار نيز اسباب کارگيريبه دانش از امكانات، داشتن بر عالوه القرنين ذو

 

 «سَبَباً ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ آتَيْناهُ وَ الْأَرْضِ فِی لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا( »4

 (218ص ،7ج نور، د. )تفسيردهیم قرار یبعض اختيار در را امكانات گونه همه خداوند یگاه

 

 11/11/1396                                                          سَبَبا   فَأَتْبَعَ   85( آيه18( سوره كهف )667

 ترجمه

 اي را در پيش گرفت.او هم وسيله

                                                      
 منه يستفید و يستعمله ما الحیوية الهامة المقاصد إلى به يتوصل ءشي كل من يؤتى أن ءشي كل من سببا إيتائه فمعنى الوسیلة و الوصلة السبب.  1

 ألمره إعظام و القرنین ذي على تعالى منه امتنان هذا و ذلك غیر و التدبیر حسن و الملك سعة و الجند و المال كثرة و الجسم قوة و الدين و العلم و كالعقل

 .بذلك يشهد قدرة و حكمة المملوءة قوله و فعله و سیرته من تعالى حكاه ما و بیان، بأبلغ
 دَلِیال أَيْ سَبَبا  ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ آتَیْناهُ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا: جَلَّ وَ عَزَّ  قَوْلُهُ ذَلِكَ  وَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ الْمَغْرِبِ، وَ الْمَشْرِقِ أَهْلُ لَهُ دَانَ حَتَّى . ... 2
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 نکات ادبی

 «فَأَتْبَعَ »

معجم مقایيس باشد )میدر اصل در معناي پيروي و در پی کسی یا چيزي روان شدن ویا به چيزي پيوستن « تبع»ماده 

 (145؛ بقره/ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضشود )می« تابع»( که اسم فاعل آن 363، ص1اللغة، ج

 این ماده در ابواب مختلفی به کار رفته است:

برخی بر این باورند که معناي آن با  (123 ؛یهُدايَ فَال یَضِلُّ وَ ال یَشْقَفمَنِ اتَّبَعَ رود )مثال: ( میاتَّبَعَوقتی به باب افتعال )

مفردات ألفاظ القرآن، تفاوتی ندارد ) (38بقره/ ؛فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَحالت ثالثی مجرد )تَبِعَ( )مثال: 

با اختيار و اراده باشد « پيروي»رود که دانند که دومی تنها در جایی به کار میمی( اما برخی تفاوت این دو را در این 163ص

شود به معناي کسی که دیگران به دنبال او هستند می« مُتَّبَع»( که اسم مفعول آن 408، ص1التحقيق فی کلمات القرآن الكریم، ج)

 (52شعراء/ ؛أَنْ أَسْرِ بِعِبادي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ )

وَ أَتْبَعْناهُمْ فِی هذِهِ الدُّنْيا ؛ 60شعراء/ ،فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ؛ 92و  89و  85، کهف/سَبَباً أَتْبَعَرود )می« افعال»وقتی به باب 

همچنان تفاوتی با حالت ثالثی  (، از نظر برخی44مؤمنون/ ،فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً(؛ 175أعراف/ ،فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ (؛ 42قصص/ ،لَعْنَةً

مفردات منجر شود )« ملحق شدن»اي است که به پيروي« أتبع»اند که مجرد )تَبِعَ( ندارد؛ و در عين حال برخی این احتمال را داده

اب فعل یك مفعولی است، وقتی به ب« تبع»از ابوعلی نقل شده که  3(3632، ص1معجم مقایيس اللغة، ج؛ 1631ألفاظ القرآن، ص

« کردن گرید زيچ ایرا تابع کس  يزيچ ایکس » يأتبع به معنا ( و755، ص6)مجمع البيان، جشود رود دو مفعولی میافعال می

 4(408، ص1ج ق،ي)التحق (262بقره/ ؛يال یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذ )مثال: ثُمَّ است

                                                      
[، 42مْ فِي هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَة  ]القصص/ [، وَ أَتْبَعْناه89ُ[، ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبا * ]الكهف/ 60]الشعراء/  و يقال: أَتْبَعَهُ: إذا لحقه، قال تعالى: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِینَ .  1

 [. يقال: أَتْبَعْتُ علیه، أي: أحلت علیه، و يقال: أُتْبِعَ فالن بمال، أي: أحیل علیه،44[، فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضا  ]المؤمنون/ 175]األعراف/  فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ 

یرٍ. قال اللَّه: فَأَتْبََع [ اتّبعْتَه. و أتْبَعْتُه إذا لحِقْتَه. و األصل واحد، غیر أنَّهم فَرَقوا بین القَفْو و اللُّحُوق فغیَّرُوا البِناءَ أدنَى تغیيقال تبِعْتُ فالنا  إذا تَلَوْتَه ]و.  2

 ل المعنى فیهما واحدا .هذهِ القراءة اللُّحوق، و مِن أهْلِ العربیَّة مَن يجع سَبَبا  ... ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبا  فهذا معناه على

األصمعي أنه يقال: تبعه و اتبعه إذا سار و لم ) از اصمعي نقل شده كه تبع در جايي است كه برود و نرسد اما اتبع در جايي است كه برود و برسد 3

كند؛ و خود ذكر شد بوضوح اين نظر را رد ميسوره بقره كه در باال  38( اما آيه 49، ص11، ج)قرطبي( الجامع ألحكام القرآن؛ يلحقه، و أتبعه إذا لحقه

بع لغات بمعنى واحد، وهي تّاالحق في هذا أن تبع و أتبع و باشد. )دهد كه تبع و أتبع و اتّبع به معناي واحد ميقرطبي هم در همینجا اين نظر را ترجیح مي

 (بمعنى السیر، فقد يجوز أن يكون معه لحاق و أال يكون

بمعنى جعلنا تابعین لبعضهم  ....، ثُمَّ ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذى   فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضا  ...، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ »بیان است: . سخن ايشان بدين  4

فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ  -و مثلها آية أى جعله الشیطان تابعا لنفسه. 175 /7 -الشَّیْطانُ فَأَتْبَعَهُ  بعضا، و جعلنا اآلخرين تابعین لهم، و ال يجعلون المنّ تابعا لما أنفقوا.

أى أتبع فرعون و جنوده أنفسهم، لمسیر بنى  .فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ -و هكذا قوله تعالى أى جعله الشهابُ تابعا له، بحیث يسیر الى جانب الشهاب. .مُبِینٌ 

و التعبیر باإلفعال في هذه الموارد و أمثالها دون المجرّد: إشارة الى وقوع العمل و تحققه  قومه من بني إسرائیل.اروا في أثرهم. او فأتبع فرعونإسرائیل فس

ناه من كلّ وسیلة في األمور، و جعل نفسه و أعوانه أى آتی .58 /18 -ءٍ سَبَبا  فَأَتْبَعَ سَبَبا وَ آتَیْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ بتحريك محرّك آخر و لو كان التغاير باالعتبار.

يصحّ فیها  .42 /28 -وَ َأتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَة  أى فجعل السبب تابعا إلرادته و تحت حكمه. -تابعین للسبب. و يمكن أن يكون السبب مفعوال أوّال
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که به پيروي تن داده است و غالبا در جایی که چند چيز پشت سر هم رود، به معناي چيزي است وقتی به باب تفاعل می

؛ فَصِيامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَيْن)پشت سر هم( است )« مُتَتابع»(؛ و اسم مفعول آن 408، ص1رود )التحقيق، جقرار گيرند به کار می

 (4و مجادله/ 92نساء/

و داللت بر ثبات در  «حسن»است همانند  صفت مشبهه( 47؛ غافر/21؛ ابراهيم/مْ مُغْنُونَ عَنَّاإِنَّا کُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُ )« تَبَع»

 (408، ص1ج ق،ي)التحقکند تبعيت و پيروي می

ند صفت مشبهه است )مان« بَعتَ»اند همانند هم برخی گفته (69؛ اسراء/ثُمَّ ال تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبيعاً )« بِيعتَ»در مورد 

)یار « نصير»رسد که بویژه در این آیه حق با کسانی باشد که معناي این کلمه را اما به نظر می (408، ص1ج ق،ي)التحقشریف( 

، 1معجم مقایيس اللغة، جآید )اش هم این است که پيگير نصرت و یاري آن شخص برمیاند و وجه تسميهو یاور( دانسته

 (  363ص

( و 363، ص1معجم مقایيس اللغة، جکند )است از این جهت که همواره از شخص تبعيت می« سایه»به معناي « تُبَّع»لفظ 

برخی وجه که  (409، ص1ج ق،ي)التحق( 37دخان/ ؛أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍاي از قبایل عرب یمن است )در قرآن کریم نام دسته

اند که مردمش از او پيروي اند و یا به معناي پادشاهی دانستهو همدیگر بودهاند که در ریاست پيرتسميه آن را رؤسایی دانسته

 (363، ص1معجم مقایيس اللغة، ج؛ 1631مفردات ألفاظ القرآن، ص) کنندمی

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 174این ماده و مشتقاتش 

 اختالف قرائت

 به دو صورت قرائت شده است: 92و  89ت در آیا« ثمّ اتبع»در این آیه و نيز « فاتبع»کلمه 

عامر( و برخی از قرائات غيرمشهور )اعمش و زید بن علی و در قرائت اهل کوفه )عاصم و حمزه و کسائی( و شام )ابن

 قرائت شده است؛ «فَأَتْبَعَ ... ثُمَّ أَتْبَعَ»ليلی( به صورت ابیطلحه و ابن

 قرائت شده است.« ثُمَّ اتَّبَعَ فَاتَّبَعَ ...»ثير( و بصره )ابوعمرو( به صورت کو در قرائت اهل مدینه )نافع( و مكه )ابن

زید نقل شده که قرائت کند، اما از یونس بن حبيب و أبیبرخی بر این باورند که این دو قرائت تفاوتی در معنا ایجاد نمی

شود دو مفعولی می« أتبع»گفت بر اساس مبنایی که می داللت بر پيگيري و پيروي شدید و مُجِدّانه دارد؛ و «أَتْبَعَ »به صورت 

اي یا دستور او را با سبب و وسيله سببی را در پس سبب دیگري قرار داد؛ اي در تقدیر دارد؛ یعنی مثال:کلمه« أتبع سببا»آنگاه 

یك مفعولی و همانند تبع قلمداد « اتّبع»پيگيري کرد؛ یا آن هدفی را که داشت با وسيله و سببی تعقيب کرد؛ و چون در این مبنا 

جهت و مسيري را در پيش گرفت؛ یا از آن سببی که در اختيار او قرار دادیم پيروي نمود و مورد « اتّبع سببا»شود عبارت می

 استفاده قرار داد.

                                                      
فظهر أنّ تفسیر اإلتباع  وّل، فانه كاآلخذ في أعطیت زيدا درهما، و قد يقدّم الثاني إذا وجدت قرينة.و األصل أن يكون التابع هو المفعول األ االحتماالن أيضا.

 «في اآليات المذكورة بالتبع غیر وجیه.

[، 42[، وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَة  ]القصص/ 89[، ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبا * ]الكهف/ 60]الشعراء/  و يقال: أَتْبَعَهُ: إذا لحقه، قال تعالى: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِینَ .  1

 [. يقال: أَتْبَعْتُ علیه، أي: أحلت علیه، و يقال: أُتْبِعَ فالن بمال، أي: أحیل علیه،44[، فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضا  ]المؤمنون/ 175]األعراف/  فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ 
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 (2202، ص7البحر المحيط، ج؛ 7551ص ،6ج البيان، )مجمع

 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

خداوند ابا دارد از اینكه امور را جز با اسباب و وسایلی جاري سازد؛ پس براي هر چيزي، سببی قرار داد؛ و براي هر 

سبيی، شرحی؛ و براي هر شرحی، علمی؛ و براي هر علمی، بابی؛ و براي هر بابی، سخنگویی؛ کسی که او را شناخت، آن را 

 اند؛ آن ]سخنگو[ ، رسول اهلل ص و ما هستيم.شناخت؛ و کسی که به او جاهل بود بدان جاهل م

 6، ص1بصائر الدرجات، ج؛ 183، ص1الكافی، ج

دِ يرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَغِ

 اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: 

ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ عِلْماً وَ جَعَلَ لِكُلِّ أَبَی اللَّهُ أَنْ یُجْرِيَ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بِأَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَیْ

 .ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْن رَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُعِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً عَ

 

 ( به سندي دیگر، از امام صادق ع روایت شده است:2

خداوند ابا دارد از اینكه امور را جز با اسباب و وسایل جاري سازد؛ پس براي هر چيزي، سببی قرار داد؛ و براي هر سبيی، 

علمی؛ و براي هر علمی، بابی سخنگو؛ کسی که او را شناخت، خدا را  هر شرحی، کليدي؛ و براي هر کليدي،شرحی؛ و براي 

 شناخت؛ و کسی که او را انكار کرد، خدا را انكار کرد؛ آن ]سخنگو[ ، رسول اهلل ص و ما هستيم.

 183ص ،مختصر البصائر؛ 505و  6، ص1بصائر الدرجات، ج

 :یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع[ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه] 3الْعُبَيْدِيِّ  یمُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَحَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ 

                                                      
بهمزة الوصل و تشديد التاء و « فَاتَّبَعَ»بهمزة القطع و فتحها و تخفیف التاء و سكونها و الباقون « فَأَتْبَعَ ... ثُمَّ أَتْبَعَ»الكوفة  قرأ ابن عامر و أهل.  1

 فِي هذِهِ الدُّنْیا لَعْنَة  و أما اتبع قال أبو علي: تبع فعل يتعدى إلى مفعول واحد فإذا نقلته بالهمزة تعدى إلى مفعولین يدلك على ذلك قوله وَ أَتْبَعْناهُمْ...  فتحها

تقديره فأتبع سببا سببا أو أتبع « فَأَتْبَعَ سَبَبا »فإنه افتعل يتعدى إلى مفعول واحد كما يتعدى فعل إلیه مثل حفرته و احتفرته و شويته و اشتويته و من قرأ 

قوله لِیُنْذِرَ بَأْسا  شَدِيدا  و ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْل ا و المعنى لینذر الناس بأسا شديدا أمره سببا أو أتبع ما هو علیه سببا فحذف أحد المفعولین كما حذف في 

منه و قال أبو و ال يكادون يفقهون أحدا قوال و من قرأ فاتبع سببا فالمعنى اتجه في كل وجه وجهناه له و أمرناه به السبب الذي ينال به صالح ما مكن 

 طريقا و أثرا عبیدة: معناه اتبع

بالتشديد و  و قرأ زيد بن علي و الزهري و األعمش و طلحة و ابن أبي لیلى و الكوفیون و ابن عامر فَأَتْبَعَ ثالثتها بالتخفیف. و قرأ باقي السبعة.  2

لب، و بوصلها إنما يتضمن االقتفاء دون الظاهر أنهما بمعنى واحد. و عن يونس بن حبیب و أبي زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحثیث الط

 هذه الصفات.

 ثبت شده است.« مَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍمُحَ»و در مختصرالبصائر به صورت « مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِي» به صورت 505. در ص 3
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ٍب شَرْحاً وَ جَعَلَ ِلكُلِّ شَرْحِ مِفْتَاحاً وَ جَعَلَ ءٍ َسبَباً وَ جَعَلَ ِلكُلِّ سَبَاللَّهُ أَنْ یُجْرِيَ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بِالْأَسْبَابِ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَیْ یأَبَ

 للَّهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ نَحْنُ.لِكُلِّ مِفْتَاحٍ عِلْماً وَ جَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً مَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ ا

 تدبر

 «فَأَتْبَعَ سَبَباً ( »1

 وفترین برداشت از این تعبير، که در بيان اغلب مفسران آمده است این است که یعنی:معر

البيان، از اسباب و وسایلی که خداوند در اختيار او قرار داده بود استفاده کرد تا به مقصدي که داشت برسد. )زجاج، مجمع

 (743، ص2؛ الكشاف، ج576، ص6ج

اند از در نكات ادبی بدانها اشاره شد، معانی دیگري هم براي این آیه احتمال داده که« سبب»و « اتبع»اما با توجه به معانی 

 جمله:

 (576، ص6البيان، جالف. مسير و راهی را در پيش گرفت. )مجمع

 (576، ص6البيان، جاي را در پی سبب و وسيله دیگري قرار داد. )مجمعج. سبب و وسيله

 (220، ص7البحر المحيط، ج)یونس بن حبيب، به نقل  کار گرفت.د. با جدیت تمام اسباب و وسایل را به 

اي داد انگيزه او فقط امر امامت بود و بس، و هيچ انگيزه دنياییه. او فقط به امر امامت خود پرداخت و هر کاري انجام می

 (68نداشت. )ذوالقرنين، ص

 و. ...

 

 «فَأَتْبَعَ سَبَباً ( »2

 آن پی در و شناخت را آن باید که دارد سببی چيزي هر و قرار داده است، مسبّب و سبب نظام طبيعی را خداوند نظام

 (219ص ،7ج نور، کنند. )تفسير دنبال را حقّ اهداف طبيعی، امكانات و اسباب يوسيله به باید نيز خدا خاص بندگان. رفت

 تاملی در خداشناسی

اما سنت او در جهان این است که براي امور مختلف اسباب و تواند هر کاري را بدون وسيله هم انجام دهد، خداوند می

 عللی قرار دهد:

پوشی کند و منتظر باشد خدا مستقيما کارهاي او را انجام ها چشمبنده واقعی خدا کسی نيست که از استفاده از وسيله

 اگر چنين شد، اي از جانب خدا بداند، کهدهد؛ بلكه بنده واقعی خدا کسی است که وسيله را صرفا وسيله

 کند. کند به اذن خداست که اثر میداند که اگر آن وسيله اثر میبندد و میاز طرفی بدان وسيله دل نمی

اي که خدا وسيله معرفی کرده کند بلكه صرفا وسيلهاي براي رسيدن به هدفش استفاده نمیو از طرف دیگر، از هر وسيله

 دهد. است مورد استفاده قرار می
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 حکایت

کنم تا همان کسی که مرا بيمار کرده از امام صادق ع روایت شده است: پيامبري از پيامبران بيمار شد. گفت: مداوا نمی

دهم! شفا از من است و دوا هم از من است؛ خودش شفا دهد. پس خداوند به او وحی کرد: تا به مداوا نپردازي شفایت نمی

 تو به مداوا بپرداز شفا خواهد آمد.

 362األخالق، ص مكارم

مْرََضنِی هَُو الَّذِي یَشْفِينِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَِبيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ لَا أَتَدَاوَي حَتَّی یَكُونَ الَّذِي أَ

 1 مِنِّی وَ الدَّوَاءَ مِنِّی فَجَعَلَ یَتَدَاوَي فَأَتَی الشِّفَاءَ.عَزَّ وَ جَلَّ لَا أَشْفِيكَ حَتَّی تَتَدَاوَي فَإِنَّ الشِّفَاءَ

 

 

 الْقَرْنَیْنِ ذَا يا قُلْنا قَوْما  عِنْدَها وَجَدَ وَ  حَمِئَةٍ عَیْنٍ في تَغْرُبُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا يحَتَّ   86( آيه18( سوره كهف )668

 12/11/1396 حُسْنا  فیهِمْ تَتَّخِذَ أَنْ إِمَّا وَ تُعَذِّبَ أَنْ إِمَّا

 ترجمه

کند و آلود و متعفّن[ غروب میاي جوشان ]گلتا چون به غروبگاه خورشيد رسيد آن را چنين یافت که آن در چشمه

 گيري!کنی، یا در آنان نيكویی در پيش مینزدیك آن قومی را یافت، گفتيم: اي ذوالقرنين! عذاب می

 نکات ادبی

 «حَمِئَةٍ»

 معناي به نيز( 86/کهف) «حَمِئَةٍ عَيْنٍ» تعبير و انددانسته و متعفّن بدبو و سياه گِل معنايرا به « حمأ»قبال بيان شد که ماده 

 (279ص ،2ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق ؛259ص القرآن، ألفاظ مفردات. )باشد «حمأ» داراي که است چاهی

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-26 264جلسه 

حرارت و »باشد که به معناي می« حمی»نيز قرائت شده است که در این صورت از ماده « حامية»اما این کلمه به صورت 

  2خواهيم داد.شاءاهلل در ضمن آیه دیگري مورد بحث قرار است؛ که این ماده را ان« گرمی

                                                      
 أتداوي ال: فقال لبرئت، بكذا تداويت لو: له فقالوا علته، فعرفوا أسرائیل، بنو علیه فدخل بعلة، اعتل( ع) عمران بن موسي ان»: اإلسرائیلیات في و.  1

 فداووه،. ذكرتم بما داووني: لهم فقال. لك ذكروه بما تتداوي حتي أبرؤك ال! جاللي و عزتي و: إلیه اللّه فاوحي علته، فطالت. دواء غیر من اللّه يعافیني حتي

 األشیاء منافع العقاقیر أودع فمن علي، بتوكلك حكمتي تبطل أن أردت: الیه -تعالي -اللّه فاوحي ذلك، من نفسه في فاوجس. ءفبري

 (223-222ص ،3 ج نراقي، السعادات،جامع.)«غیري؟
( البته برخي 825ص القرآن، ألفاظ مفردات( )35توبه/ ؛جَهَنَّمَ نارِ فِي عَلَیْها )يُحْمى است «گرمي و حرارت» معناي به كه باشدمي «حمي» ماده.  2

شود و چنین ابدال يك بوده كه چنین ابدالي در زبان عربي رايج است، مانند امللت كه املیت هم گفته مي« حمم»همان « حمي»بر اين باورند كه اصل 

 يلحق قد و مضاعفا، حمّ  مادّة من مأخوذة المادّة هذه أنّتر لفظ، و در عین حال باال بردن شدت مراد است )حرف به يكي از حروف لین موجب افاده نرم

( 289ص ،2ج الكريم، القرآن كلمات في التحقیق؛ للشدّة رفعا و المعنى في لینة يوجب اللّین حرف الى االبدال و.أملیت: أمللت في فیقال االبدال، المضاعف

http://yekaye.ir/al-hegr-15-26/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-26/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-26/


611 

غير از این آیه سه بار دیگر در قرآن کریم آمده است که همگی آنها درباره مرحله نخست خلقت زمينیِ انسان « حمء»ماده 

 (33و  28و  26)حجر/« مَسْنُونٍ  حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ»است: 

 1اختالف قرائت

 حدیث

 بگو پرسند؛می ذوالقرنين درباره تو از و»این سخن خداوند که: گوید: از امام صادق ع سوال کردم درباره ( ابوبصير می1

 فرمود:«. تالوت خواهم کرد مطلبی او از شما بر بزودي

اي زدند و خداوند او را ميراند تا همانا ذوالقرنين را خداوند به جانب قومش فرستاد پس بر سمت راست سر وي ضربه

و خداوند او را ميراند تا  اي زدندانگيخت و این بار بر سمت چپ سرش ضربهپانصد سال؛ سپس دوباره او را به سوي آنان بر

به تملك وي درآورد شرق و غرب زمين را، از آنجایی که خورشيد  پانصد سال؛ سپس دوباره او را به سوي آنان برانگيخت و

 نظرش به رسيد خورشيد غروبگاه به چون تا»کرد،  که این سخن خداست که کرد تا جایی که خورشيد غروب میطلوع می

 ...« کندمی غروبآلود و متعفّن[ ]گل جوشان ايچشمه در آن که رسيد

 40ص ،2ج القمی، تفسير

 عَبْدِ  أَبِی عَنْ بَصِيرٍ بِیأَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ  أَبِی[ ابْنِ] عَنِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسَی بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 قَالَ: «ذِکْراً  مِنْهُ عَلَيْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ»: اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ

                                                      
 التعصّب و العالقة و الحرارة شدّة فهي: الحَمِیَّةُدر قرآن مكرر به كار رفته است. « ماء حمیم»هم به همین معناي حرارت است و تعبیر « حمم»كه البته ماده 

؛ 4غاشیه/« ) حامِیَة   نارا »زا( ( حامي اسم فاعل است )حرارت289ص ،2ج الكريم، القرآن كلمات في التحقیق) .الترفّع و التأنّف و نفسه عن الدفاع في

حمي ظهره: »گويند شوند و ميشتر ماده را آبستن كرده باشد و ديگر بر پشت چنین شتري سوار نمي 10به شتر نري گويند كه « حام»( و 11قارعه/

 (259ص القرآن، ألفاظ مفردات)« پشتش داغ كرده
 فهي حامیة قرأ من و فعلة فعلى «حَمِئَةٍ» قرأ منمهموز ...  ألف بغیر «حَمِئَةٍ» الباقون و حامیة حفص غیر الكوفة أهل و عامر ابن و جعفر أبو . قرأ 1

 أبي قول قیاس على الهمزة فخفف الحماة من فاعلة يكون أن حامیة قرأ فیمن يجوز و حارة: قال أنه الحسن عن روي و حامیة فهي تحمي حیث من فاعلة

 (755ص ،6ج البیان، مجمع) العرب قول هو و: سیبويه قال بین بین كانت الخلیل قول على خففها إن و محضة ياء فیقلبها الحسن

 و حمزة و عامر ابن و عليّ  بن زيد و الحسن و معاوية و عمرو بن اللّه عبد و عمر ابن و العاصي بن عمرو و اللّه عبید بن طلحة و اللّه عبد قرأ و

 بهمزة حَمِئَةٍ  األنطاكي جبیر ابن و حاتم أبو و يعقوب و لیلى أبي ابن و حمید و شیبة و السبعة باقي و عباس ابن قرأ و. حارة أي بالیاء حامیة الكسائي

 إذ الحمئة و الحامیة بین تنافي ال و الحمأة، فیها أبقیت أحمأتها و حمأتها نزعت حمأتها و حمئة، فهي حمأ تحمأ البئر حمئت يقال يلینها، الزهري و مفتوحة

 الهمزة سهلت إنه يعني واحد بمعنى القراءتان فتكون حمأة ذات بمعنى مهموزة حامیة تكون أن تمكن قد و: حاتم أبو قال و. للوصفین جامعة العین تكون

 (221ص ،7ج المحیط، البحر) قبلها ما لكسرة ياء بإبدالها
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 عَلَی فَضَرَبُوهُ ذَلِكَ بَعْدَ إِلَيْهِمْ  بَعَثَهُ ثُمَّ عَامٍ خَمْسَمِائَةِ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ الْأَیْمَنِ قَرْنِهِ عَلَی فَضَرَبُوهُ قَوْمِهِ إِلَی اللَّهُ بَعَثَهُ الْقَرْنَيْنِ ذَا إِنَّ

 حَيْثُ  إِلَی الشَّمْسُ تَطْلُعُ حَيْثُ مِنْ مَغَارِبَهَا وَ الْأَرْضِ مَشَارِقَ فَمَلَّكَهُ ذَلِكَ بَعْدَ إِلَيْهِمْ بَعَثَهُ ثُمَّ عَامٍ خَمْسَمِائَةِ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ الْأَیْسَرِ قَرْنِهِ

 1حَمِئَة ... عَيْنٍ فِی تَغْرُبُ  وَجَدَها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّی قَوْلُهُ فَهُوَ تَغْرُبُ

 

 ( از اميرالمومنين ع حدیثی طوالنی در داستان ذوالقرنين روایت است، در فرازي از آن آمده است:2

با « گيريمی سخت آنان بر یا! ذوالقرنين اي: گفتيم» مردمانی کفرپيشه« یافت را قومی» نزدیك آن چشمه« آن نزدیك و»

 ها بدانها.با ارشادشان و آموختن شریعت« گيريمی پيش در نيكویی آنان در یا» قتال به خاطر کفرشان،

 350ص ،2ج العياشی، تفسير

 إِمَّا الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قُلْنا کفرة ناسا َقوْماً العين تلك عند عِنْدَها وَجَدَ وَ 2... ع المؤمنين أمير قال: قال ع جعفر أبی عن جابر عن

 3.الشرایع تعليمهم و بإرشادهم حُسْناً  فِيهِمْ تَتَّخِذَ أَنْ إِمَّا وَ کفرهم علی بالقتل اي تُعَذِّبَ أَنْ

 تدبر

 «َحمِئَةٍ عَيْنٍ فی تَغْرُبُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّی( »1

                                                      
 اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ ثُمَّ الْخُرُوجِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُمْ فَحَالَ قَطِرَانٍ وَ  زِفْتٍ وَ حَدِيدٍ وَ نُحَاسٍ مِنْ بَابا  بَیْنَهُمْ الْقَرْنَیْنِ ذُو فَجَعَلَ النَّارِ فِي قَالَ «نُكْرا  عَذابا » قَوْلِهِ إِلَى.  1

 .الْمَلَائِكَةِ بَعْدَ خُلِقُوا خَلْقٍ أَكْثَرُ هُمْ  قَالَ ثُمَّ  ذَكَرٍ أَلْفُ صُلْبِهِ مِنْ لَهُ يُولَدَ  حَتَّى يَمُوتُ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَیْسَ ع
 ؛جابلقا يَعْنِي الْمَغْرِبَ يَلِي مِمَّا الَّتِي الْمَدِينَةِ دُونَ بَحْرٍ فِي حَمِئَةٍ  عَیْنٍ فِي الشَّمْسُ تَغْرُبُ . َ 2

 يجرّونها الكاللیب و الحديد بسالسل يجرّونها ملك الف سبعون معها و فیها تغرب وجدها الحامیة العین الى الّشمس مع انتهى لمّا السالم علیه عنه و

 الماء ظهر على السّفینة تجري كما األيمن األرض قطر في البحر قعر من
حاوي مطالبي است كه برخالف فهم ظاهري آن است، همانند فقره حذف شده در روايت  342-341ص ،2ج العیاشي، . اين روايت هم در تفسیر 3

 الْقُرُونِ مِنَ قَرْنٍ  إِلَى ابْتَعَثَهُ وَ اللَّهُ اخْتَارَهُ عَیَّاشٍ اسْمُهُ وَ صَالِحا   عَبْدا  كَانَ قَالَ  الْقَرْنَیْنِ ذِي عَنْ سُئِلَ  قَالَ أنه ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرِ عَنْ  نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ قبل: عَنْ

 الْقُرُونِ مِنَ  قَرْنٍ إِلَى بَعَثَهُ ثُمَّ عَامٍ مِائَةِ  بَعْدَ تَعَالَى اللَّهُ  أَحْیَاهُ ثُمَّ  مِنْهَا، فَمَاتَ الْأَيْمَنِ  رأسهِ قَرْنِ عَلَى فَضَرَبُوهُ  ع نُوحٍ طُوفَانِ بَعْدَ  ذَلِكَ وَ الْمَغْرِبِ نَاحِیَةِ فِي الْأُولَى

 فِي قَرْنَیْنِ  رَأْسِهِ عَلَى اللَّتَیْنِ  الضَّرْبَتَیْنِ  مِنَ عَوَّضَهُ وَ عَامٍ مِائَةِ  بَعْدَ تَعَالَى اللَّهُ  أَحْیَاهُ ثُمَّ مِنْهَا فَمَاتَ أَيْسَرِالْ قَرْنِهِ  عَلَى ضَرْبَة  فَضَرَبُوهُ  الْمَشْرِقِ نَاحِیَةِ فِي الْأُولَى

 حَتَّى فجاجها و سهولها و جبالها كُلَّهَا الْأَرْضَ عن له فَكَشَطَ الدُّنْیَا السَّمَاءِ إِلَى اللَّهُ رَفَعَهُ  ثُمَّقَرْنِهِ  فِي نُبُوَّتِهِ آيَةَ وَ مُلْكِهِ عِزَّ  جَعَلَ وَ أَجْوَفَیْنِ الضَّرْبَتَیْنِ مَوْضِعِ

 أهبَطَ ثُمَّ َبرْقٌ وَ رَعْدٌ وَ ظُلُمَاتٌ فِیهِ السَّمَاءِ مِنَ بِكَسْفٍ قَرْنَیْهِ فِي أَيَّدَهُ وَ الباطل و الحق به يعرف عِلْما  ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ اللَّهُ آَتاهُ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ مَا أَبْصَرَهُ

 نَاحِیَةِ  إِلَى الْقَرْنَیْنِ ذُو فَسَارَ  مِنْكَ فَأَرْهَبْتُهُمْ الْعِبَادَ لَكَ ذَلَّلْتُ وَ الْبِلَادَ لَكَ طَوَيْتُ فَقَدْ شَرْقِهَا وَ الْأَرْضِ غَرْبِ نَاحِیَةِ فِي سِرْ أَنْ إِلَیْهِ اهلل أَوْحَى وَ الْأَرْضِ إِلَى

 مغرب يبلغ فلم خَالفهُ  و ناواه مَنْ يُهْلِكُ صَوَاعِق وَ بَرْق وَ رَعْد وَ ظُلُمَات قَرْنَیْهِ  مِنْ فَیَنبعَثَ الْمُغْضَبُ الْأَسَدِ يَزْأَرُ كَمَا فِیهَا زَأَرَ بِقَرْيَةٍ مَرَّ إِذَا فَكَانَ الْمَغْرِبِ

 الشَّمْسِ  مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّى» فسار «سَبَبا  ءٍشَيْ كُلِّ  مِنْ آتَیْناهُ  وَ الْأَرْضِ  فِي لَهُ  مَكَّنَّا إِنَّا» اهلل قول ذلك و: قال الْمَغْرِبِ  وَ  الْمَشْرِقِ أَهْلُ لَهُ دَانَ حتى الشمس

 عَذابا  فَیُعَذِّبُهُ» مرجعه في «رَبِّهِ إِلى يُرَدُّ  ثُمَّ » الدنیا بعذاب الدنیا في «نُعَذِّبُهُ  فَسَوْفَ» بربه يؤمن لم و« ظَلَمَ مَنْ  أَمَّا» قوله إلى «حَمِئَة عَیْنٍ  فِي تَغْرُبُ وَجَدَها

 .سببا الشمس من القرنین ذو «سَبَبا  أَتْبَعَ ثُمَّ يُسْرا  أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ»: قوله إلى «نُكْرا 

 الْحَدِيدِ  بِسَلَاسِلِ يَجُرُّونَهَا مَلَكٍ أَلْفَ سَبْعُونَ مَعَهَا وَ فِیهَا تَغْرُبُ الشمس وجد الْحَامِیَةِ الْعَیْنِ إِلَى الشَّمْسِ مَعَ انْتَهَى لما القرنین ذا إن: المؤمنین أمیر قال ثم

 672... )بقیه اين روايت در جلسه فَلَمَّا انْتَهَى مَعَهَا إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ الْمَاء ظَهْرِ عَلَى السَّفِینَةُ  تُجَرُّ  كَمَا الْأَيْمَنِ الْأَرْضِ قُطْرِ فِي الْبَحْرِ  مِنَ  يَجُرُّونَهَا الْكَلَالِیبِ  وَ

 ( خواهد آمد، ان شاءتااه.2، حديث90)آيه
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 کند، چيست؟اي جوشان غروب میمنظور از رسيدن به مغرب خورشيد و یافتن اینكه خورشيد در چشمه

الف. ذوالقرنين در سمت مغرب تا جایی که ميسر بود پيش رفت و ظاهرا به ساحل اقيانوسی رسيد که دیگر در آن سوي 

 (320، ص13آمد. )الميزان، جبه چشم نمیاي دریا هيچ خشكی

به معناي چيزي که از حرارت در حال جوشيدن است. « حامية»آلود است و کلمه به معناي گل« حمئة». کلمه 1الف.

کند که گویی آب مشاهده غروب آفتاب در ساحل یك اقيانوس، از طرفی رنگ متمایل به نارنجی در سطح دریا ایجاد می

اي که در این حالت پدید انداز افق از سویی، و شكست نور و هالههاي در چشمز طرف دیگر، وجود موجآلود شده؛ و اگل

کم در آن فرو کند که گویی، دریا همچون آبی جوشان است که خورشيد کمآید از سوي دیگر، چنين به چشم ناظر القا میمی

 رود.می

اند منظور به اقيانوس اطلس است که قبال در آنجا ر دهيم برخی گفتهآلود( را مد نظر قرا)گل« حمئة». اگر قرائت 2الف.

دهد؛ اگر هم قرائت گویند االن به زیر آب رفته(؛ و این تعبير رسيدن وي به آنجا را توضيح میجزایر خالدات بوده )که می

اقيانوس کبير رفته باشد )الميزان، )داغ و جوش( را مد نظر قرار دهيم ممكن است منطقه خط استوا و سواحل آفریقا و « حامية»

 (321، ص13ج

خواهد توجه کند که در این آیه حتما معانی دیگري هم مد نظر بوده است، هرچند فعال نتوانيم ب. با این نوع تعبير، می

صی به نام آن را دریابيم. )یعنی با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، در عين حال که حرکت فيزیكی شخ

 1یابند.(جویند بدان دست میذوالقرنين مد نظر بوده، مطالب دیگري هم مستقال مد نظر بوده، که آنان که علم را از سرچشمه می

                                                      
سول اهلل ص نقل شده است كه با روايتي كه در دو پاورقي هم دارد. روايتي در برخي كتب اهل سنت از ر ايباطني تفسیر احتماال مطلب اين.  1

 آمده است: 497، ص1( ج373قبلي از امیرالمومنین ع روايت شد، نسبتي دارد. در تفسیر بحرالعلوم )سمرقندي، 

 عن التیمي إبراهیم عن الحكم عن الحسین بن سفیان عن هارون بن يزيد عن أيوب بن زياد حدثنا: قال. السراج حدثنا: قال أحمد بن الخلیل حدثنا

 هَلْ ذَرَ أبَا يا»: فقال غابت حین الشمس إلى فنظر قطیفة أو بردعة وعلیه حمار على وهو وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول رديف كنت: قال ذر أبي عن أبیه

 لَهَا أُذِنَ خُرُوجُهَا دَنَا فإذَا العَرْشِ، تَحْتَ سَاجِدَة  لِرَبِّها تَخُرَّ حَتَّى فَتَنْطَلِقُ حَمِئَةٍ عَیْنِ فِي تَغْرُبُ فإنَّهَا»: قال. أعلم ورسوله اهلل: قلت ؟ «هذه تَغِیبُ أَيْنَ تَدْرِي

 بَعْضُ  يَأْتِي يَوْمَ: قَوْلُهُ فَذَلِكَ جِئْتِ، حَیْثُ مِنْ اطْلَعِي تعالى اهلل فَیَقُولُ. بَعِیدٌ  مَسِیري إنّ رَبِّ يا: فَتَقُولُ. حَبَسَها مَغْرِبِهَا مِنْ يُطْلِعَها أنْ اهلل أَرَادَ فَإِنْ. فَخَرَجَتْ

 .إِيمانُها نَفْسا  يَنْفَعُ الَ رَبِّكَ آياتِ

القاعده بايد ناظر به يك معناي باطني باشد. برخي از آنها را كه در تفسیر نورالثقلین همچنین در برخي روايات شیعه هم توضیحاتي آمده است كه علي

 اند:جمع شده چنین 307-306، ص3ج

 تفسیر نور الثقلین، 

و فیه قال السائل: أخبرنى عن الشمس أين تغیب؟ قال: ان بعض  في كتاب االحتجاج للطبرسي )ره( عن أبي عبد اهلل علیه السالم حديث طويل-220

لى موضع مطلعها، يعنى انها تغیب في عین حمئة ثم تخرق العلماء قال: إذا انحدرت أسفل القبة دار بها الفلك الى بطن السماء صاعدة أبدا الى أن تنحط ا

 األرض راجعة الى موضع مطلعها، فتحیر تحت العرش حتى يؤذن لها بطلوع، و يسلب نورها كل يوم و يتجلل نورا أحمر.

ى اهلل علیه و آله و نحن نتماشى في كتاب التوحید حديث طويل عن أبي ذر )ره( عن النبي صلى اهلل علیه و آله قال: كنت آخذا بید النبي صل -221

ماء السابعة، و جمیعا، فما زلنا ننظر الى الشمس حتى غابت فقلت: يا رسول اهلل أين تغیب؟ قال: في السماء ثم ترفع من سماء الى سماء حتى ترفع الى الس

 الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
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 «حَمِئَةٍ عَيْنٍ فی تَغْرُبُ( »2

 ؟...«غروب کرد در دریایی »را به کار برد، نه تعبير ...« اي غروب کرد در چشمه»چرا تعبير 

 (360ص ،13ج رود )الميزان،به کار می« بحر: دریا»گاهی در مورد « عين: چشمه»ه الف. کلم

اي است که کند که که آن خط مانند یك چشمهانداز غروب خورشيد در دریا، خطی را در روي دریا ایجاد میب. چشم

 ور وي این تصویر بوده است.بسا منظاي جاري شده باشد و خود خورشيد در انتهاي این چشمه قرار دارد؛ چهدر منطقه

 ج. ....

 

 «حَمِئَةٍ عَيْنٍ فی تَغْرُبُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا( »3

 شبهه

مرکزي نيست و آلود یا جوشان یافت، مبتنی بر تلقی زميناي گلگوید خورشيد را در حال غروب در چشمهآیا اینكه می

 روز و تلقی نادرستی از غروب خورشيد بنا شده است؟!نشان نمی دهد که قرآن مبتنی بر فرهنگ 

 پاسخ

به معناي یافتن و احساس کردن است، و آیه در مقام بيان احساسی است که در ذهن و ضمير ذوالقرنين پدید « وجد»تعبير 

 آمد، نه در مقام توصيف واقعيت غروب آفتاب.

ادرست بوده است، چرا که در همان تلقی قدما هم، خورشيد به عالوه، این چنين معنایی حتی بر مبناي تلقی آن روز هم ن

گردیده است و چنين نبوده که هيچگاه با زمين برخورد کند و داخل دریا شود. از این رو، از همان در فلكی به دور زمين می

                                                      
لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْرا  كَذلِكَ قال: لم يعلموا صنعة  السالم في قول اهلل عز و جل: في تفسیر العیاشي عن أبي بصیر عن أبي جعفر علیه -222

 البیوت.

 في تفسیر على بن إبراهیم قال: لم يعلموا صنعة الثیاب. -223

فالشمس من أين تطلع؟ قال له: من بین قرني  في كتاب الخصال في سؤال بعض الیهود علیا علیه السالم عن الواحد الى المأة، قال له الیهودي: -224

 قال: في عین حامیة. شیطان، قال: فأين تغرب؟

في الكافي أبو على األشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحیى عن العال بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السالم  -225

وة ركوع و ال سجود و انما تكره الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فیها الخشوع و الركوع قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها لیست بصل

 و السجود، ألنها تغرب بین قرني شیطان و تطلع بین قرني شیطان.

من الشیخ أبي جعفر محمد بن في كتاب كمال الدين و تمام النعمة باسناده الى محمد بن جعفر األسدي رضى اهلل عنه قال: كان فیما يورد على  -226

ون العمرى قدس اهلل روحه في جواب مسائلي الى صاحب الزمان: و اما سألت عنه من الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لئن كان كما يقول عثمان

 طان.ء أفضل من الصلوة و أرغم أنف الشیان الشمس تطلع بین قرني الشیطان و تغیب بین قرني الشیطان، فال شي

 انگیز در كتب فقهي )در بحث اوقات نماز مستحبي( بوده و بعضا درباره معاني باطني آنها نیز بحث شده استاين دو روايت اخیر از روايات بحث
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مقام بيان واقعيت فيزیكی  اند که آیه کامال در مقام بيان احساس مشاهدتی ذوالقرنين بوده، نه درمفسران صدر اسالم تذکر داده

 (757، ص6البيان، جمسلم و بلخی، به نقل از مجمعغروب )جبائی و ابن

 

 «حُسْناً  فيهِمْ تَتَّخِذَ أَنْ إِمَّا وَ تُعَذِّبَ أَنْ إِمَّا( »4

 چيست؟« گيري!کنی، یا در آنان نيكویی در پيش میعذاب می»منظور از این تعبير که 

توانی بر آنان سخت گوید مخيري که هر کار را بكنی، اگر بخواهی میواگذاري اختيارات است، یعنی خدا به او می الف.

تفسير کنز الدقائق، توانی در مورد آنان نيكویی بورزي. )بگيري ]و به خاطر کفر و ظلمشان عذابشان کنی[ و اگر بخواهی می

 (148، ص8ج

 ثمره اجتماعی

 (219ص ،7ج نور، )تفسير. کرد تفویض را اختياراتی رهبران و انمدیر به باید گاهی

؛ یعنی جایگاه تو در قبال آنان «تخيير»نه به معناي « تقسيم»ممكن است واگذاري محدود اختيارات باشد، به معناي  ب.

ورزند در پيش اصرار می این است که با عذابشان کنی و یا با آنان احسان کنی، اما عذاب را باید در مورد کسانی که بر کفر

شوند؛ که موید این برداشت، سخن خود ذوالقرنين گيري، و احسان را در مورد کسانی که توبه کرده، اهل ایمان و عمل صالح می

 1(149، ص8تفسير کنز الدقائق، جدر دو آیه بعد است. )

 ثمره اجتماعی

 مند باشد.تفویض اختيارات به مدیران و رهبران باید ضابطه

کنی، یا پرسد با آنها چكار می خواهی بكنی؟ آنها را عذاب و عقوبت میممكن است عبارت سوالی باشد؛ که از او می .ج

 گيري؟در آنان نيكویی در پيش می

تواند داشته اخبار از آینده باشد یعنی یكی از این دو کار را خواهی کرد؛ آنگاه همين اخبار چند معنی می ممكن است .د 

 باشد:

 آنان بر یا». آنها را دو گروه کرده و دو کاري که وي خواهد کرد را بيان نموده است؛ چنانكه در حدیثی آمده است 1د.

ها بدانها. با ارشادشان و آموختن شریعت« گيريمی پيش در نيكویی آنان در یا» با قتال به خاطر کفرشان،« گيريمی سخت

 (2)حدیث

کنی و حالت سومی ندارد؛ یعنی اینكه کاري به کارشان نداشته باشی از این دو کار را میخواهد بفرماید تو یكی . می2د.

 ویا نتوانی آنجا را تصرف کنی ویا ... در کار نخواهد بود.

 کنی یا تفریط، این که نشد! که البته این معنا بسيار بعيد است.چه بسا عبارت توبيخی باشد، بدین معنا که یا افراط می .ه

                                                      
على الكفر، و الثاني لمن للتّقسیم دون التّخییر، أي: لیكن شأنك معهم إمّا التّعذيب و إمّا اإلحسان، فاألوّل لمن أصرّ « إمّا و إمّا»و يجوز أن يكون .  1

 تاب عنه
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 ... .و

 

 ...« الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّی» (5

 (219ص ،7ج نور، )تفسير .است تأیيد مورد هدف، و شناخت با جهانگردي

 

 

 13/11/1396   نُكْرا   عَذابا  فَیُعَذِّبُهُ رَبِّهِ يإِل يُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ   87( آيه18( سوره كهف )669

 ترجمه

گفت: اما کسی که ظلم پيشه کند عذابش خواهيم کرد سپس به نزد پروردگارش بازگردانده شود و او را عذابی کند، عذابی 

 ناشناخته!

 نکات ادبی

 «یُرَدُّ»

« رجوع»با « رد»باشد؛ و در تفاوت به معناي رجوع و برگشتن از وضعيتی که در آن بوده، می« ردد»ماده قبال بيان شد که 

برده همراه در اصل رجوع و برگشتنی بوده که با نوعی کراهت و ناخوشایندي از وضعيتی که در آن بسر می« رد»اند که گفته

 .به کار رفته استکم این دو کلمه در جاي همدیگر هم بوده است؛ هرچند کم

 http://yekaye.ir/muhammad-047-25/ 151جلسه 

 «نُک راً»

شناسد و دلش با آن وضعيتی است که انسان می« فعُر»است. « عرف»نقطه مقابل ماده درست « نكر»قبال بيان شد که ماده 

کم رود و نوعی جهل بوده، و کمل چيزي است که دل انسان آن را تصور نكرده و زیر بار آن نمیدر اص« انكار»گيرد، و آرام می

در مورد هر چيزي که با زبان مورد انكار و مخالفت قرار می گيرد به کار رفته، چون سبب این انكار این بوده که قلب انسان 

کند )و در مقام دروغ گفتن داند اما با زبان انكار میدر باطن میکرده است؛ هرچند گاه در مورد چيزي که انسان بدان اذعان نمی

 رود. آید( هم به کار میبرمی

 .است« مُنكَر»و به معناي  ،صفت هم «نُكْر»

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-74 655جلسه 

 حدیث

 بيان داستان ذوالقرنين روایت است، در فرازي از آن آمده است: ( از اميرالمومنين ع حدیثی در1

 نزد به سپس» در دنيا به عذاب دنيا« کرد خواهيم عذابش» و به پروردگارش ایمان نياورد« کند پيشه ظلم که کسی اما»

 «!ناشناخته عذابی کند، عذابی را او و» در بازگشتش« شود بازگردانده پروردگارش

http://yekaye.ir/muhammad-047-25/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-74/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-74/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-74/


617 

 342ص ،2ج العياشی، تفسير

 ... الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ سُئِلَ قَالَ أنه ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ

 1«نُكْراً  عَذاباً فَيُعَذِّبُهُ» مرجعه فی «رَبِّهِ یإِل یُرَدُّ ثُمَّ» الدنيا بعذاب الدنيا فی «نُعَذِّبُهُ  فَسَوْفَ» بربه یؤمن لم و «ظَلَمَ مَنْ أَمَّا»

 

 فرمود:( از امام صادق ع روایت شده است که می2

اش قرار داد و رفاه و راحتی را لباس زیر همانا خداوند در زمان حكومت دشمنش، بال و مصيبت را لباس زیر و روي ولیّ

روشنی اوست در آجل و روي دشمنش در زمان حكومتش قرار داد؛ پس ولیّ ما را جز بال و ترس نرسد؛ و این براي چشم

اش و آشكار شدن  ّمدت، دنيا[ ؛ اما در عاجل ]دنيا[، خداوند چشم او را به دیدنش ولی]درازمدت، آخرت[ و عاجل ]کوتاه

کند؛ و اما در آجل ]آخرت[ ثواب خدا بهشت است و نگریستن حكومتش و انتقام از دشمنش با نابودي حكومتش روشن می

 به ]عنایت و رحمت[ خدا؛

دشمن ما را ]در این دوران[ جز راحتی و رفاه نرسد، و این براي خوار کردن اوست در آجل ]درازمدت، آخرت[ و  و 

مدت، دنيا[؛ اما در عاجل ]دنيا[، انتقامی که از او در دولت ولیّ خدا گرفته شود؛ و اما در آجل ]آخرت[ عذاب عاجل ]کوتاه

 جهنم است در آخرت تا ابداآلباد؛

شما و باز هم بشارت بر شما، که به خدا سوگند بهشت از آنِ شماست و جهنم از آن دشمنانتان؛ به خدا  پس بشارت بر

روید؛ پس هرگاه خوشی و راحتی و رفاه در حكومت سوگند که خداوند شما را براي بهشت آفرید و به سوي بهشت و خدا می

گذشته از شما سر زده! و بگویيد: گناهی است که خداوند در دشمنتان به شما رو کرد، بدانيد که به خاطر گناهی است که در 

 آمدي! مرحبا به لباس زیر و روي صالحان! به! خوشعقوبتش تسریع کرده؛ و هنگامی که بال را دیدید بگویيد به

 125ص عشر، الستة األصول

 بْنِ  زِیَادِ بْنُ حُمَيْدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ هَمَّامٍ، بْنُ مُحَمَّدُ عَلِیٍّ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ التَّلَّعُكْبَرِيُّ، أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنُ هَارُونُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 عَبْدِ  أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ الزَّرَّادِ، زَیْدٍ  عَنْ مَيْرٍ،عُ  أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَبَّاسِ، أَبُو نَهِيكٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ  حَدَّثَنَا: قَالَ حَمَّادٍ،

 فَلَا دَوْلَتِهِ، فِی لِعَدُوِّهِ دِثَاراً وَ شِعَاراً الرَّفَاهِيَةَ جَعَلَ وَ لِوَلِيِّهِ، دِثَاراً وَ شِعَاراً عَدُوِّهِ دَوْلَةِ فِی الْبَلَاءَ جَعَلَ اللَّهَ  إِنَّ: یَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهِ

                                                      
 آيه اين باطني تاويل در ع بیت اهل از ديگري حديث به حديثي، شرح ضمن در 736ص الظاهرة، اآليات تأويل در استرآبادى الدين شرف . سید 1

 :است چنین وي سخن. است كرده مضمون به نقل يا آورده را حديث آن عبارات عین نیست معلوم كه كندمي اشاره

 حَمَّادٍ  بْنِ خَلَفِ عَنْ يَعْقُوبَ  بْنِ  يُونُسَ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ  بْنِ يُونُسَ  عَنْ  عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ  بْنُ الْحُسَیْنُ  حَدَّثَنَا اللَّهُ  رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ  مُحَمَّدُ قَالَ

 تُرابا   كُنْتُ لَیْتَنِي يا الْكافِرُ يَقُولُ وَ يَداهُ قَدَّمَتْ ما الْمَرْءُ يَنْظُرُ يَوْمَ تَعَالَى قَوْلُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّمَّانِ سَعِیدٍ نْعَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ خَارِجَةَ  بْنِ هَارُونَ عَنْ

 بَاطِنِ فِي جَاءَ وَ. مِثْلَهُ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ حَمَّادٍ بْنِ خَلَفِ وَ خَارِجَةَ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْحَلَبِيِّ يَحْیَى عَنْ الْبَرْقِيُّ خَالِدٍ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَى وَ تُرَابٍ أَبَا يُوَالِي عَلَوِيّا  يَعْنِي

 ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى يُرَدُّ هُوَ قَالَ نُكْرا  عَذابا  فَیُعَذِّبُهُ رَبِّهِ إِلى يُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا تَعَالَى قَوْلِهِ تَأْوِيلِ فِي التَّأْوِيلَ هَذَا يُؤَيِّدُ مَا الْبَیْتِ أَهْلِ تَفْسِیرِ

 يَتَوَلَّى هُوَ وَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ قَسِیمُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَنَّ  يَعْنِي صَاحِبِهِ أَيْ رَبِّهِ مَعْنَى وَ تُرَابٍ أَبِي شِیعَةِ مِنْ أَيْ تُرابا  كُنْتُ لَیْتَنِي يا يَقُولَ  حَتَّى نُكْرا  عَذابا  فَیُعَذِّبُهُ

 .الْمَآبِ يَوْمَ وَ الدُّنْیَا فِي الْحَاكِمُ هُوَ وَ الثَّوَابَ وَ الْعَذَابَ
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 مِنْ  الِانْتِقَامِ وَ دَوْلَتِهِ، إِظْهَارِ وَ بِوَلِيِّهِ، عَيْنَهُ اللَّهُ فَيُقِرُّ الْعَاجِلُ أَمَّا عَاجِلٍ، وَ  آجِلٍ لَهُ عَيْنٍ  لِقُرَّةِ ذَلِكَ  وَ الْخَوْفُ؛ وَ الْبَلَاءُ إِلَّا وَلِيَّنَا یَسَعُ

 وَ عَاجِلٍ، وَ آجِلٍ  لَهُ لِخِزْيٍ ذَلِكَ وَ الرَّفَاهِيَةُ؛ إِلَّا عَدُوَّنَا یَسَعُ لَا وَ. اللَّهِ إِلَى النَّظَرُ وَ الْجَنَّةُ، اللَّهِ َثوَابُ الْآجِلُ وَ دَوْلَتِهِ، بِإِزَالَةِ عَدُوِّهِ

 الْجَنَّةُ، اللَّهِ وَ  فَلَكُمْ أَبْشِرُوا، ثُمَّ فَأَبْشِرُوا الْآبِدِینَ، أَبَدَ الْآخِرَةِ فِی النَّارِ عَذَابُ الْآجِلُ وَ اللَّهِ، وَلِیِّ دَوْلَةِ فِی الدُّنْيَا فِی مِنْهُ  الِانْتِقَامُ  الْعَاجِلُ

 فَاعْلَمُوا عَدُوِّکُمْ، دَوْلَةِ فِی الْعَيْشَ وَ فَاهِيَةَالرَّ رَأَیْتُمُ مَا فَإِذَا .تَصِيرُونَ اللَّهِ وَ الْجَنَّةِ إِلَى وَ اللَّهُ، خَلَقَكُمُ اللَّهِ  وَ لِلْجَنَّةِ النَّارُ، لِأَعْدَائِكُمُ وَ

 وَ الصَّالِحِينَ دِثَارِ مِنْ بِكَ مَرْحَباً وَ! مَرِیئاً هَنِيئاً: فَقُولُوا الْبَلَاءَ رَأَیْتُمُ إِذَا وَ  الْعُقُوبَةَ، لَنَا اللَّهُ عَجَّلَ ذَنْبٌ: فَقُولُوا سَلَفٍ؛ بِذَنْبٍ ذَلِكَ أَنَّ

 1!شِعَارِهِمْ

 تدبر

 ...« ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ( »1

اند معرفی کرد، اغلب مفسران نتيجه گرفته« ایمان آورند»با توجه به اینكه در آیه بعد، نقطه مقابل این افراد را کسانی که 

ویژه که در قرآن ( به757، ص6البيان، جعباس، مجمعدر این آیه، ]کفر و[ شرك ورزیدن است. )مثال ابن« ظلم»که مقصود از 

(؛ اما برخی بر این باورند که چون تعبير آیه بعد، 13؛ لقمان/عَظيم َلظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّکریم، شرك، ظلمی عظيم معرفی شده است )

 شود، هم شامل کسانی که بظاهر مومن اند اما عمل صالحهم شامل مشرك و کافر می« ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند»

یافتند، زمين را از باشند؛ بویژه که سيره پادشاهان عادل چنين بوده که وقتی قدرت میانجام نمی دهند و مفسد فی االرض می

 (362، ص13نمودند. )الميزان، جفساد مفسدان نيز پاك می

 

 «نُكْراً  عَذاباً فَيُعَذِّبُهُ رَبِّهِ إِلی یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ( »2

ذوالقرنين به قومی رسيد که کافر و مشرك بودند. خداوند به او اختيار داد که آنان را عذاب کند یا با مهربانی با آنان 

آورد، که در آیه پذیرند و به عمل صالح روي میبرخورد کند. وي هم آنها را در دو دسته قرار داد. آنان که دعوت حق را می

اند و به ایمان و عمل کند با آنها با مالطفت برخورد خواهد کرد؛ و آنان که اهل ستم کردن به خویشتن و دیگرانعد اعالم میب

                                                      
ي گناهان عذاب خواهد بود و هم در آخرت، خاص انسانها روايتي آمده كه اين كه هم در دنیا براي برخ 103ص ،1ج الدرجات، در بصائر.  1

 شود:نیست، بلكه شامل ساير مخلوقات خدا هم مي

 سَمِعْتُ قَالَ  طَالِبٍ أَبِي بْنِ جَعْفَرِ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ  إِبْرَاهِیمَ بْنِ  يَعْقُوبَ عَنْ  رَاشِدٍ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ يَحْیَى بْنِ الْقَاسِمِ  عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا

 أَرَى لَا صَوْتا   فَسَمِعْتُ  الْوَادِيَ انْحَدَرْتُ ثُمَّ سَرَاةَ بَنِي قَصْرِ عَلَى أَشْرَفْتُ حَتَّى فَانْطَلَقْتُ بِالْعُرَيْضِ  ع الْحَسَنِ  أَبَا أُرِيدُ أَنَا وَ خَرَجْتُ يَقُولُ  هُوَ وَ وَهْبٍ بْنَ إِبْرَاهِیمَ

 ذَلِكَ  فَعَلَ ثُمَّ كَانَ الَّذِي بِاللَّفْظِ  الصَّوْتَ عَلَيَّ رَدَّ ثُمَّ أَحَدا  أَرَ  فَلَمْ فَالْتَفَتُّ السَّلَامَ  مِنِّي فَأَقْرِئْهُ السُّدَّةِ عِنْدَ  الْقَصْرِ خَلْفَ صَاحِبُكَ جَعْفَرٍ  أَبَا يَا يَقُولُ هُوَ  وَ شَخْصَهُ

 قَصْدَ انْطَلَقْتُ ثُمَّ السَّمُرَاتِ نَحْوَ السَّدَّ أَتَیْتَ ثُمَّ الْقَصْرِ فِي أَطَأْ لَمْ وَ الْقَصْرِ  خَلْفَ الَّذِي الطَّرِيقِ رَأْيِ قَصْدَ أَتَیْتُ حَتَّى الْوَادِي فِي انْحَدَرْتُ ثُمَّ جِلْدِي رَّفَاقْشَعَ ثَلَاثا 

 يَتَنَحْنَحُ الْحَسَنِ أَبَا فَسَمِعْتُ وَطْئِي لِیَسْمَعَ بِنَعْلَيَّ فَطَفِقْتُ  مُرَاجَعَة  وَ كَلَاما  فَسَمِعْتُ اسْتَمَعْتُ ثُمَّ الْغَدِيرِ عِنْدِ مِنْ« 1» رَوَافِعَ حَیَّاتٍ خَمْسِینَ فَوَجَدْتُ الْغَدِيرِ

 أُذُنِهِ فِي رَأْسَهَا أَدْخَلَتْ ثُمَّ مَنْكِبِهِ عََلى نَهَضَتْ ثُمَّ بِنَفْسِهَا فَرَمَتْ ضَائِرَ لَا وَ تَخْشَيْ لَا فَقَالَ شَجَرَةٍ بِسَاقِ مُتَعَلِّقَةٌ حَیَّةٌ فَإِذَا هَجَمْتُ وَ نَظَرْتُ ثُمَّ أَجَبْتُهُ وَ فَتَنَحْنَحْتُ

 أُعَاقِبُهُ  شَدِیدٍ عِقَابٍ مَعَ  آخِرَتِهِ فِی النَّارِ عَذَابُ  فَلَهُ  ُدنْیَاهُ فِی ظَلَمَ  مَنْ وَ ظَالِمٌ إِلَّا أَُقولُ مَا خِلَافَ يَبْغِي لَا وَ  بَیْنَكُمْ فَصَلْتُ قَدْ بَلَى فَأَجَابَ الصَّفِیرِ مِنَ فَأَكْثَرَتْ

 إِنَّهُمْ  الْوَلَايَةِ  وَ بِالْوَصِیَّةِ عَلِیّا   أَعَزَّ وَ بِالنُّبُوَّةِ  مُحَمَّدا  أَكْرَمَ  الَّذِي وَ نَعَمْ  فَقَالَ  طَاعَةٌ عَلَیْهِمْ لَكُمْ  أَ أُمِّي وَ أَنْتَ بِأَبِي فَقُلْتُ یَُتوبَ حَتَّى لَهُ  کَانَ إِنْ مَالَهُ  آخُذُ وَ إِیَّاهُ

 .هُمْ ما قَلِیلٌ وَ الْإِنْسِ مَعْشَرَ  يَا مِنْكُمْ لَنَا لَأَطْوَعُ
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آورند، که تهدید کرد که با آنان مواجهه بسيار تندي خواهد داشت؛ و آنها بعد از مرگشان هم عذابی شدیدتر صالح روي نمی

 در پيش خواهند داشت.

 «نُكْراً  عَذاباً فَيُعَذِّبُهُ رَبِّهِ إِلی یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ مَّاأَ قالَ( »3

کنم(؛ بلكه می )بزودي عذابش «سنُعَذِّبُهُ»کنم( یا می )عذابش «اُعَذِّبُهُ»: نگفت کند، پيشه ظلم که ذوالقرنين در مورد کسی

 به آینده دور است. چرا؟ را به کار برد که براي اشاره« سوف»تعبير 

خواهد نشان دهد که آنان را بالفاصله به خاطر کفر و ظلمشان مجازات نمی کرد، بلكه ابتدا آنان را به ایمان و الف. می

 1(222ص ،7ج المحيط، کرد. )البحرورزیدند مجازات میخواند و اگر باز بر انحرافشان اصرار میعمل صالح می

 (220ص ،7ج نور، )تفسير .نكرد شتابی آنان کيفر در لذا و بود تمگرانس يتوبه اميد ب. او به

 ج. ...

 

 «فَيُعَذِّبُهُ  رَبِّهِ إِلی یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ( »4

( چنانكه در آیات دیگري هم بر اینكه برخی 220ص ،7ج نور، )تفسير. نيست آخرت کيفر ]همواره[ مانع دنيا، عذاب

 یُحارِبُونَ  الَّذینَ جَزاءُ إِنَّما» اي است که هم عذاب در دنيا دارد و هم عذاب در آخرت تصریح شده است؛ مثالگونهگناهان به 

 لَهُمْ  ذلِكَ الْأَرْضِ مِنَ یُنْفَوْا أَوْ خِالفٍ مِنْ أَرْجُلُهُمْ وَ أَیْدیهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُوا أَنْ فَساداً الْأَرْضِ فِی یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ

 به زمين در و جنگندمى او رسول و خدا با که کسانى کيفر که نيست این جز :عَظيم عَذابٌ الْآخِرَةِ فِی لَهُمْ وَ الدُّنْيا فِی خِزْيٌ

 یكدیگر جهت خالف بر پاهایشان و هادست یا گردند، آویخته دار بر یا شوند، کشته که است این پویندمى تبهكارى و فساد

 است بزرگ عذابى آخرت در را آنان و دنياست در خواریى و خفّت آنها براى این. گردند تبعيد سرزمين آن از یا و شود بریده

 2(33)مائده/

 

 «نُكْراً  عَذاباً فَيُعَذِّبُهُ( »5

 )عذاب نكر( چيست؟« نُكر»مقصود از 

( و شخص نه حساب آن را کرده و نه انتظار چنان عذابی 757، ص6البيان، ج)مجمعسابقه است الف. عذابی که در دنيا بی

 شود.( و از این رو، بشدت غافلگير و مضطر می362، ص13را دارد. )الميزان، ج

                                                      
 على بالقتل يعاجلهم ال فهو عنه، تأبیه و اإليمان إلى دعائه من تعذيبه بین و كفره إظهاره بین يتخلل لما نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ  في التنفیس بحرف أتى و.  1

 فالقتل إلّا و رجعوا فإن يذكرهم و يدعوهم بل ظلمهم
دههد )كه از نظر خودشان نوعي عذاب محسوب هايي كه به افراد ميرا از اين جهت افزوديم كه در برخي مواقع، خداوند با سختي« همواره». كلمه  2

 وَ مَغْفُورٌ فََذنْبٌ ثَلَاثَةٌ الذُّنُوبُ از امیرالمومنین ع روايت شده است: 443ص ،2ج رهاند؛ چنانكه مثال در الكافي،شود( آنان را از عقوبت در آخرت ميمي

 أَحْلَمُ  فَاللَّهُ الدُّنْیَا فِي ذَنْبِهِ عَلَى اللَّهُ عَاقَبَهُ فَعَبْدٌ الْمَغْفُورُ الذَّنْبُ أَمَّا نَعَمْ قَالَ لَنَا فَبَیِّنْهَا الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ  يَا قَالَ عَلَیْهِ نَخَافُ وَ لِصَاحِبِهِ نَرْجُو ذَنْبٌ وَ مَغْفُورٍ غَیْرُ ذَنْبٌ

 مَرَّتَیْنِ ... عَبْدَهُ يُعَاقِبَ أَنْ مِنْ أَكْرَمُ وَ
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 (220ص ،7ج نور، )تفسير .است ناشناخته آخرت عذاب ولی است، معلوم و شده شناخته دنيوي، ب. کيفر

 ج. ...

 

 14/11/1396  يُسْرا   أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ يالْحُسْن جَزاء  فَلَهُ صالِحا  عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا وَ   88( آيه18( سوره كهف )670

 ترجمه

و اما کسی که ایمان آورد و ]عمل[ صالحی انجام دهد، براي اوست نيكوترین پاداش، و از دستور]ات[مان بر او ]امر[ 

 آسانی خواهيم فرمود.

 نکات ادبی

 «صالِحاً»

 الْأَرْضِ  فِی یُفْسِدُونَ )الَّذِینَ باشدمی «فساد» مقابل نقطه «صالح». است «صلح» ماده از فاعل اسم «صالح»قبال بيان شد که 

 آخَرَ  وَ صالِحاً عَمَلًا )خَلَطُوا است؛ شده استفاده «سيئة» تعبير از «صالح» مقابل در گاهی هرچند( 152/؛ شعراءیُصْلِحُونَ  ال وَ

  (102/سَيِّئاً؛ توبه

 حكمت، از ناشی استقامت نحوه یك را «صالح»است؛ و ( گروه دو یا) نفر دو بين دشمنی و نفرت زدودن معناي به «صُلح»

 باشد؛ داشته شخص براي نفعی نهایتا که رودمی کار به جایی در ضرر مورد در البته ضرر؛ یا باشد نفع با همراه خواه اند؛دانسته

 که است کسی «صالح» و باشد داشته استقامت وضعيت آن که است وضعيتی به حالت تغيير «صالح» که شده گفته همچنين

 دهد.می تغيير وضعی چنين به را خود حال

 صالح که است این «صحت» با تفاوتش است؛ نزدیك( خوبی) «خير» و( سالمتی) «صحت» مفاهيم به تاحدودي ،«صالح»

 با تفاوتش و جسم؛ مورد در غالبا را «صحت» اما برند؛می کار به( صالح عمل) فعل و( صالح انسان) ذات مورد در غالبا را

 نشود، محسوب نيكویی کار اما باشد سرور که جایی البته) دارد سرور و حُسن بر داللت بيشتر خير که است این در «خير»

 بيماري اینكه اما رود، کار به «است این در صالحش» اینكه تعبير «بيماري» مورد در است ممكن مثال لذا( شودنمی گفته «خير»

( خير)= بهتر او براي بيماري االن بگویند مثال که) مقایسه مقام در و «تفضيل افعل» صورت به مگر رود؛نمی کار به است «خير»

 .است رفته کار به «صالح» معناي همان در اینجا که( است سالمتی از
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 «صالِحاً عَمِلَ »

، 13قلمداد کرد )الميزان، ج«( عمال صالحا»توان وصفی که جایگزین موصوف شده )یعنی در اصل بوده را می« صالحا»

عول به )عمل صالحی انجام دهد( یا مفعول مطلق )عملی انجام دهد که عملی صالح باشد( توان آن را مف( و آنگاه می362ص

 (.23ص ،6ج بيانه، و القرآن إعرابدانست )
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 «ال حُس نی»

 و گرددمی واقع رغبت مورد که است آفرینیشادي و زابهجت امر هر معناي به اصل در «حسن» قبال بيان شد که ماده

 را آن خویش درون در انسان که است نعمتی هر «حَسَنَة»و  است «قُبح» مقابل نقطه «حُسن» شود.می شمرده نيكو و خوب

 . است «سيئة» نقطه و یابدمی

 و «حسن» معناي همان در[ و مصدر] را آن برخی: است مطرح نظر دو «حُسْنی» معناي همچنين اشاره شد که درباره

 مورد در هم و اشياء مورد در هم را کلمه دو این که است این در تفاوتشان اندگفته و دانسته( نيكوکاري و نيكی) «حَسَنه»

 کار به وقایع و حوادث مورد در تنها و برندنمی کار به اعيان و اشياء مورد در را «حُسْنی» اما برند؛می کار به وقایع و اتفاقات

 «أحسن» ،«حسن» از تفضيل افعل صيغه که اند،دانسته( نيكوترین یا نيكوتر معناي به) تفضيل افعل را آن برخی اما برند؛می

 .شودمی «حُسنی» آن مونث است، و
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 «جَزاءً»

 قرار دیگري چيز جاي در چيزي که است آن معناي به اصل در ماده این که است «جزي» ماده از« جزاء»قبال بيان شد که 

 با خوبی) کردن جبران و کردن کفایت معناي در و ؛(48/بقره شَيْئا؛ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تَجْزِي ال یَوْماً) دهد انجام را آن کار و گيرد

 است. شده رایج( بدي با بدي و خوبی
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 «ال حُس نی جَزاءً فَلَهُ»

توان تحليل کرد: را سه گونه می« جزاء»خبر مقدم است. نقش نحوي « له»مبتداي موخر است و « الْحُسْنی»در این عبارت 

گيرد( یا تمييز )براي او نيكوترین است او نيكوترین است در حالی که دارد پاداش می در نظر گرفت )براي« حال»توان آن را می

دهيم( از حيث پاداش؛ براي او نيكوترین پاداش است( و یا مفعول مطلق )براي او نيكوترین است، پاداشی که ما به او پاداش می

 1(362ص ،13ج )الميزان،

 اختالف قرائت

)مضاف و مضاف  «جَزاءُ الْحُسْنی»ها )حتی در روایت ابوبكر از عاصم( به صورت اغلب قرائتدر  «جزاء الحسنی»عبارت 

اليه( قرائت شده است )پاداشِ نيكو( اما در قرائت اغلب اهل کوفه )حمزه و کسائی و روایت حفص از عاصم، و نيز یعقوب، 

و نيز در برخی قرائتهاي غيرمشهور )ماند ابوبحریة، طلحه،  اند(از قراء عشر، و اعمش، از قراء اربعه عشر، که این دو هم کوفی

                                                      
 أو الجزاء حیث من أو مجزيا كونه حال الحسنى المثوبة فله صالحا عمال عمل و آمن من أما و: التقدير و مطلق مفعول أو تمییز أو حال «جَزاء ».  1

 جزاء نجزيه
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قرائت شده،  «الْحُسْنی جَزاءً»جبير أنطاکی، و محمد بن جریر( به صورت عيسی اصطهبانی، ابنسعدان، ابنمناذر، ابوعبيد، ابنابن

 .(1هاي غيرمشهور حاالت دیگري هم هستکه به تحليل نحوي آن اشاره شد. )البته در قرائت

 2233-222ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7582ص ،6ج البيان، مجمع

 

 «یُس راً»

 «عُسر» مقابل در و آسانی معناي به «یُسر»سبكی است و کلمه  و گشایش معناي به اصل در «یسر» قبال بيان شد که ماده

 (7/طالق) «یُسْراً  عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ» است( سختی)

  /lail-http://yekaye.ir/al-92-7 567جلسه 

 4اختالف قرائت

 حدیث

( از امام رضا ع از پدرانشان روایت شده است که اميرالمومنين ع فرمودند که رسول اهلل ص فرمودند: جبرئيل از جانب 1

فرماید: محمد! مومنانی را که اعمال صالح انجام می رساند و میپروردگارش نزد من آمد و گفت: پروردگارم به تو سالم می

آورند به بهشت بشارت ده که براي ایشان نزد من نيكوترین پاداش است در حالی که دهند و به تو و به اهل بيت تو ایمان می

در آنجا همراه آنان  شوند؛ یعنی نيكوترین پاداش همان والیت اهل بيت ع و داخل بهشت شدن و جاودانهداخل بهشت می

 بودن است.

 291-290تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص

نُ مُوسَى اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلَايَ عَلِیُّ بْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ

 وَ جَلَّ وَ هُوَ یَقُولُ رَبِّی یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِيلُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ 

                                                      
 . جَزاءٌ من بدل الْحُسْني و خبر و مبتدأ هو و مرفوع جَزاءٌ فَلَهُ  إسحاق أبي بن اللّه عبد قرأ . و 1

 و الْحُسْني جَزاءٌ الجزاءُ فَلَهُ أي علیه، المعني لداللة المبتدأ حذف علي يخرج و باإلضافة، الْحُسْني تنوين بغیر نصب جَزاءَ مسروق و عباس ابن قرأ و

 (223ص ،7ج المحیط، البحر) .الساكنین اللتقاء التنوين حذف علي المهدوي خرجه
 فله قال من: علي أبو قال. اإلضافة و بالرفع «الحسني جزاءُ» الباقون و. التنوين و بالنصب «جَزاء  فَلَهُ» يعقوب و بكر أبي غیر الكوفة أهل قرأ.  2

 جزاء الحسني له فالمعني «الْحُسْني جَزاء  فَلَهُ» قال من و خالل الصالح العمل و اإليمان ألن عملها التي الحسني الخالل جزاء فله المعني كان الحسني جزاء

 .الشعر في إال مقدما به تتكلم العرب يكاد ال هذا و: الحسن أبو قال و مجزية الحسني فله أي الحال موقع وقع مصدر فجزاء
 ابن و األصبهاني عیسي ابن و سعدان ابن و عبید أبو و يعقوب و مناذر ابن و طلحة و األعمش و بحرية أبو و حفص و الكسائي و حمزة قرأ و.  3

 قال و. زيد قائما الدار في كقولك مجازي أي الحال موضع في مصدر أنه علي جَزاء  انتصب و التنوين و بالنصب جَزاء  فَلَهُ جرير بن محمد و األنطاكي جبیر

 التفسیر علي منصوب و: الفراء قال و. جَزاء  يجزي أي المصدر علي انتصب: قیل و. الشعر في إلّا مقدما به تكلم العرب تكاد ال هذا: الحسن أبو قال علي أبو

 و أتاها التي الحسنة الخالل جزاء عليّ أبو قال. الْحُسْني إلي مضافا جَزاء  برفع الْحُسْني جَزاء  السبعة باقي قرأ و. الجنة النصب قراءة علي بالحسني المراد و

 .خبره له و مبتدأ جَزاء  و اآلخرة دار قال كما أضاف و الجزاء، هي الجنة و الحسنة بالحسني يراد أو عملها
 (223ص ،7ج المحیط، البحر) .وقع حیث السین بضم را يُسُ  جعفر أبو قرأ و.  4
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الْحُسْنَى یَدْخُلُونَ  فَلَهُمْ عِنْدِي جَزَاء عْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَ یُؤْمِنُونَ بِكَ وَ بِأَهْلِ بَيْتِكَ بِاْلجَنَّةِیَقُولُ لَكَ یَا مُحَمَّدُ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِینَ یَ

 1الْحُسْنَى، و هی والیة أهل البيت ع و دخول الجنة و الخلود فيها فی جوارهم. أَيْ جَزَاء الْجَنَّةَ

 

 اي نوشت و فرمود:عباس نامهع به ابن( روایت شده است که اميرالمومنين 2

کند که هرچه کند که قرار نباشد آن را از دست بدهد، و چيزي واقعا غمگين میاما بعد، انسان را چيزي واقعا خوشحال می

 بكوشد قرار نباشد تا ابد بدان برسد؛ 

فرستی، باشد؛ و تاسف ات در آنچه از عمل صالح یا قضاوت یا سخنی که از پيش میحال که چنين است پس خوشحالی

خوردنت براي آنچه که در اینها کوتاهی ورزیدي؛ و رها کن آنچه که در دنيا از دست دادي، و بر آن زیاد غمگين مشو، و بر 

 آید باشد؛ والسالم.  و غمّ تو در آنچه بعد از مرگ پيش میآنچه از آن به تو رسيد احساس خوشحالی مكن، و همّ

 240ص ،8ج الكافی،

 یَسُرُّ فَقَدْ بَعْدُ أَمَّا عَبَّاسٍ ابْنِ إِلَى ع اْلمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ کَتَبَ: قَالَ رَفَعَهُ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 وَ قَوْلٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ صَالِحٍ عَمَلٍ مِنْ قَدَّمْتَ بِمَا سُرُورُكَ فَلْيَكُنْ جَهَدَ إِنْ وَ أَبَداً لِيُصِيبَهُ یَكُنْ لَمْ مَا یَحْزُنُهُ وَ لِيَفُوتَهُ یَكُنْ لَمْ مَا رْءَالْمَ

 لْيَكُنْ وَ سُرُوراً بِهِ تَنْعَمْ فَلَا مِنْهَا أَصَابَكَ مَا وَ حَزَناً عَلَيْهِ تُكْثِرْ فَلَا الدُّنْيَا مِنَ فَاتَكَ مَا دَعْ وَ ذَلِكَ مِنْ فِيهِ فَرَّطْتَ  فِيمَا أَسَفُكَ لْيَكُنْ

 .السَّلَامُ وَ الْمَوْتِ بَعْدَ فِيمَا هَمُّكَ

 

 ( فرمودند:26)یونس/« براي کسانی که نيكویی کردند آن نيكوترین است؛ و چيزي اضافه »( از امام باقر ع درباره آیه 3

 )چيزي اضافه( دنياست؛« زِیادَة»آن نيكوترین( بهشت است و )« الحُسنی»

دهد؛ و ثواب دنيا و آخرت آنچه خداوند در دنيا به آنها داد به خاطر آن در آخرت آنان را مورد حساب و کتاب قرار نمی

 دهد.و آخرت پاداش میکند، و آنان را به بهترین کارهایشان در دنيا را برایشان جمع می

 311ص ،1ج القمی، تفسير

 «:زِیادَةٌ وَ الْحُسْنى أَحْسَنُوا لِلَّذِینَ» قَوْلِهِ فِی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی

 وَ  الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا ثَوَابَ یَجْمَعُ وَ الْآخِرَةِ فِی بِهِ یُحَاسِبْهُمْ لَمْ دُّنْيَاال فِی اللَّهُ أَعْطَاهُمُ مَا فَالدُّنْيَا الزِّیَادَةُ أَمَّا وَ الْجَنَّةُ الْحُسْنَى فَأَمَّا

 الْآخِرَة. وَ الدُّنْيَا فِی أَعْمَالِهِمْ بِأَحْسَنِ یُثِيبُهُمْ

                                                      
بندي و . اينكه عبارات پاياني اين حديث، جزيي از متن حديث است يا توضیح مولف، محل ترديد است. مصحح كتاب به طوري پاراگراف 1

همین عبارت را  269، ص24بحار األنوار، جيابد. مرحوم مجلسي در پايان مي «أَيْ جَزَاءُ الْحُسْنَى»گذاري كرده كه گويي عبارت حديث با كلمه اعراب

 ،3ج القرآن، تفسیر في البرهاناما مرحوم بحراني در  ،هم نقل كرده( 146، صكنز جامع الفوائدهم نیاورده )و البته مطلب را عالوه بر تأويل األيات، از 

ند. يك احتمال هم اين است كه كالم جبرئیل اتا آخر عبارت را به عنوان حديث نقل كرده 149، ص8، جتفسیر كنزالدقائقمشهدي در  و مرحوم 674ص

يا امام رضا  تا قبل از اين عبارت تمام شده است، و اين جمله به بعد )يعني نیكوترين پاداش ...( توضیحي از جانب خود رسول خدا ص يا امیرالمومنین ع

 ع بوده باشد.
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 تدبر

 «یُسْراً  أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ الْحُسْنی جَزاءً فَلَهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا وَ( »1

در جلسه قبل گفته شد ذوالقرنين به قومی رسيد که کافر و مشرك بودند و خداوند به او اختيار داد که آنان را عذاب کند 

یا با مهربانی با آنان برخورد کند. وي هم آنها را در دو دسته قرار داد. در آیه قبل، به شدت عملش با کسانی که اهل ستم کردن 

پاداش براي او خواهد  نيكوترین دهد، انجام صالحی عمل و آورد ایمان که کسی گوید کهاشاره کرد؛ و در این آیه می باشند

 فرمایيم که بر او آسان بگيرند!و ما هم درباره اوامرمان می بود،

 

 «یُسْراً أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ( »2

 «(یُسرا»و « أمرنا»دو کلمه ویژه با توجه به مقصود از این جمله چيست؟ )به

 «(اي رابزودي خواهيم گفت از امرمان بر او آسانی»شود: اللفظی آن چنين می)ترجمه تحت

دهيم که انجامش بر او آسان باشد و او را به خاطر کفري که گویيم و دستوراتی میالف. با او با نرمی و خوبی سخن می

 (758، ص6البيان، ج)مجمعقبال در پيش گرفته بود مواخذه نمی کنيم. 

امر تكليفی است یعنی برعهده او تكاليف شاق و دشواري که نتواند انجام دهد نمی گذاریم، بلكه « أمر»ب. مراد از 

 (222ص ،7ج المحيط، ؛ البحر3621ص ،13ج الميزان،دهيم که انجامش برایش ميسر باشد. )دستوراتی در موردش می

تفسير کنيم. )گيرانه برخورد میایم )مانند ماليات و ...( در مورد او سهلان سلطان صادر کردهج. در مورد اوامري که به عنو

 2(262، ص3الصافی، ج

خواهد گيري کن یا مهربانی؛ و میهمان امري است که از جانب خدا به او شده بود که یا سخت« أمرنا»د. مقصود از 

حد ميانه بين کشتن و عذاب آنها از سویی، و باقی گذاشتن آنها را در ضاللت بگوید در مورد اینها جانب مهربانی و اعتدال )

 3(490ص ،1ج( 10قرن نخجوانی،) الغيبية، المفاتح و اإللهية الفواتحاز سوي دیگر( را رعایت خواهم کرد. )

ید خداوند با چنين بيان، هاي جهانی را به راه انداخته است؛ و شادانيم که ذوالقرنين یكی از بزرگترین امپراطوريه. می

فرمایيم که از جانب امر ما ]= از جانب اوامر ملوکانه ما[ بر او آسان منشانه او را نشان دهد: ما میخواهد ادبيات سلطانمی

 بگيرند!

 و ...

 

                                                      
 له سنقول و الكالم تقدير و التكلیفي األمر باألمر المراد أن الظاهر و موصوفه مقام أقیم وصف المیسور بمعنى الیسر «يُسْرا  أَمْرِنا مِنْ هُلَ سَنَقُولُ وَ».  1

 علیه يشق ال و له يتیسر بما نكلفه أي أمرنا من میسورا قوال
 .شاقّ غیر میسّرا  سهل ا يُسْرا  غیره و الخراج من به نأمر ممّا أَمْرِنا مِنْ لَهُ  سَنَقُولُ .  2
 اإلبقاء تفريط و االستئصال و القتل افراط بین معتدال سهال يُسْرا  الغواية تیه في الهالكین أولئك امر في بالتخییر أمرناه قد الذي أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ.  3

 .مداهنة الضالل و الكفر على
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 «یُسْراً  أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ الْحُسْنی جَزاءً فَلَهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا وَ( »3

خواست از آنچه استحقاق ظالمان است سخن گوید عذاب کردن توسط خود وي شروع کرد و سپس در آیه قبل که می

خواهد از آنچه استحقاق مومنان است سخن بگوید از تر است را برشمرد؛ اما در اینجا که میعذاب آخرت که عذابی ناشناخته

گيري در اوامر حكومتی است( اشاره شروع کرد و به پاداش خود )که سهل – که نيكوترین پاداش است –پاداش نيكوي الهی 

 کرد.

 چرا؟

الف. در اولی خطابش به کافران است که با آنها باید با آنچه نزدیكتر و محسوستر است، سخن گفت؛ اما در دومی خطابش 

 1(222ص ،7ج المحيط، است. )البحر به مومنان است و فرد مومن اميد و رجایش در درجه اول به خدا و نعمتهاي بهشتی

 ب. ...

 

 «یُسْراً أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ ... صالِحاً عَمِلَ  وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا ... وَ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ( »4

 کند؛ برخورد یكسان بدان و نيكان حاکم نباید با

 و به تعبير دیگر،

 (221ص ،7ج نور، )تفسير .است الهى رهبران ىشيوه مؤمنان، با نرمش و ستمگران با شدید برخورد

 

 «یُسْراً أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ ... صالِحاً عَمِلَ  وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا ... وَ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ( »5

 است؛ آینده دور )تأخير( نشانه «سوف» حرف و تسریع( نشانه آینده نزدیك ) )سَنَقُولُ( «سين» حرف

 این نوع تعبير ذوالقرنين، یعنی:

 (221ص ،7ج نور، )تفسير .نكنيد عجله عذاب و کيفر در ولى بگيرید، سرعت پاداش و تشویق در

 

 «یُسْراً  أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ الْحُسْنی جَزاءً فَلَهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا وَ( »6

 پاداش. نيكوترین اوست براي دهد، انجام صالحی عمل و آورد ایمان که کسی

                                                      
 يلحقه بما أخبر ثم نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ قوله هو و عندهم، محسوس و لهم أقرب هو بما بدأ ظلم من يستحقه ما ذكر لما الجمل هذه ءمجي أحسن ما و.  1

 اآلخرة في له اللّه جزاء ذكر صالِحا   عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ يستحقه ما ذكر لما و كذا هو الواقع الترتیب ألن و النكر العذاب إياه اللّه تعذيب هو و القیامة يوم آخرا

 الدنیا في لإلحسان بالنسبة عظیم هو و اآلخرة، في جزائه ألجل آمن أن على حمله الذي هو رجاءه و اآلخرة في المؤمن طمع ألن الجنة أي الْحُسْنى هو و

 قوال قال كما سهولة و يسر ذا قوال أي علیه شاق هو مما يتكلفه ما له نقول ال أي يُسْرا  أَمْرِنا مِنْ  لَهُ  سَنَقُولُ  وَ بقوله الدنیا في له بإحسانه ذلك أتبع ثم

 إلیه يحسن أنه يعلم كان إن و تعالى اللّه مع أدبا القول على اقتصر بل بالفعل جزاءه يذكر أن يناسب لم جزاء الحسنى من له اللّه أعد ما ذكر لما و. میسورا

 قوال و فعال
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آورد و  را به صيغه افعل تفضيل )نيكوترین(« حسنی»را به صورت جمع )صالحات( نياورد، « صالح»در عين حال که 

 نفرمود: جزاءآ حسناً )پاداشی نيكو(؛ یعنی،

 انجام می دهد نيكوترین پاداش را دارد؛ ونه فرمود کسی که اعمال صالح 

 نه فرمود کسی که عمل صالحی انجام می دهد پاداشی نيكو دارد.

قدري کریمانه است که اگر حتی یك عمل صالح هم واقعا با خود خواهد نشان دهد که نظام جزاي الهی بهالف. شاید می

 رسيم.ها میببریم، آنجا به نيكوترین پاداش

 ب. ...

 

 

 15/11/1396                                                       سَبَبا   أَتْبَعَ  ثُمَّ   89( آيه18سوره كهف ) (671

 ترجمه

 سپس سببی ]دیگر[ را پی گرفت.

 اختالف قرائت

 در اینجا به دو صورت قرائت شده است:« ثمّ اتبع»( اشاره شد که 85قبال )آیه

عامر( و برخی از قرائات غيرمشهور )اعمش و زید بن علی و حمزه و کسائی( و شام )ابندر قرائت اهل کوفه )عاصم و 

 قرائت شده است؛ «ثُمَّ أَتْبَعَ»ليلی( به صورت ابیطلحه و ابن

 قرائت شده است.« ثُمَّ اتَّبَعَ »کثير( و بصره )ابوعمرو( به صورت و در قرائت اهل مدینه )نافع( و مكه )ابن

 کند یا خير هم توضيح داده شد.اوت معنایی ایجاد میدرباره اینكه تف

 حدیث

گوید که امام باقر ع به من فرمود: جابر! آیا تو مرکبی داري که سوارش شوي و تو را در یك ( جابر بن یزید جعفی می1

 روز از مشرق به مغرب برساند؟!

 گفتم: یا اباجعفر! فدایت شوم! من کجا و چنين چيزي کجا؟!

اي که در مورد حضرت علی ع فرمود: به خدا اميرالمومنين ع چنان بود؛ آیا سخن رسول اهلل ص را نشنيدهفرمود: اما 

 شوي!یابی[ و قطعا بر ابرها سوار میرسی ]= دست میسوگند که حتما به اسباب می

 399ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر317ص اإلختصاص،

 عَنْ  یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ الْمُنَخَّلِ عَنِ مَرْوَانَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ابِالْخَطَّ  أَبِی بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 وَاحِدٍ؟ یَوْمٍ فِی الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنَ بِكَ  فَيَبْلُغُ بِكَ یَسِيرُ حِمَارٌ لَكَ أَ جَابِرُ یَا قَالَ: ع جَعْفَرٍ أَبِی

 هَذَا؟ لِی أَنَّى وَ جَعْفَرٍ أَبَا یَا فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ:
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 .ابالسَّحَ لَتَرْکَبَنَّ اللَّهِ وَ الْأَسْبَابَ لَتَبْلُغَنَّ اللَّهِ وَ ع عَلِیٍّ فِی ص اللَّهِ رَسُولِ قَوْلَ تَسْمَعْ لَمْ أَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ ذَاكَ ع: أَبُوجَعْفَرٍ فَقَالَ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است که:2

بسيار کسان که امري را اختيار کردند  که هالکشان خير ]= گزینه بهتر[ را ]از خدا[ طلب کن؛ و خودت اختيار نكن؛ که چه

 در آن بود.

 196ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 فِيهِ. هَلَاکُهُ کَانَ أَمْراً تَخَيَّرَ مَنْ فَكَمْ تَتَخَيَّرْ لَا وَ اسْتَخِرْ

 

 از اميرالمومنين ع روایت شده است که: (3

کسی که بر خداوند توکل کند کارهاي صعب و دشوار در برابرش رام شود؛ و اسباب بر او آسان شود؛ و در آسایش و 

 کرامت جاي گيرد.

 197ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 1.الْكَرَامَةَ وَ الْخَفْضَ تَبَوَّأَ وَ الْأَسْبَابُ عَلَيْهِ تَسَهَّلَتْ وَ الصِّعَابُ لَهُ تْذَلَّ اللَّهِ عَلَى تَوَکَّلَ مَنْ

 تدبر

 «سَبَباً أَتْبَعَ ثُمَّ( »1

 خداوند در ابتداي حكایت ذوالقرنين فرمود ما به او اسباب هر چيزي را دادیم و او سببی را در پيش گرفت. 

 کرد؟ چرا این جمله را دوباره تكرار

خواهد اي میالف. خداوند خود واحد است اما نظام عالم را خداوند به طوري طراحی فرموده که هر کاري سبب و وسيله

فرماید از سببی پيروي کرد و سپس از سببی ي به او دادیم و در ادامه می«اسباب»متفاوت با وسيله دیگر. از این رو ابتدا فرمود 

 ی دیگر؛ نه اینكه تنها از یك سبب در همه موارد استفاده کند.دیگر پيروي کرد و سپس از سبب

خواهد بر این تاکيد کند که اگر ما به او سبب دادیم او هم کسی بود که در هر کارش از همان سبب مربوط به آن ب. می

 را پيش ببرد. پسندد، کارشکه ما برایش قرار داده بودیم پيروي کرد، نه اینكه بر اساس اسباب و عللی که خودش می

 ج. ...

 

 «سَبَباً أَتْبَعَ ثُمَّ» (2

                                                      
 . اين دو روايت هم در همان صفحه در همین راستاست: 1

 .الصِّعَاب لَهُ تَسَهَّلَتْ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلَ مَنْ

 التَّبِعَاتِ. أَمِنَ وَ الْمَئُونَاتِ كُفِيَ وَ الشُّبُهَاتُ لَهُ  أَضَاءَتْ اللَّهِ عَلَى تَوَكَّلَ مَنْ
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فرماید ( می92؛ اما این بار )و نيز در آیه «أَتْبَعَ سَبَباً « »فَ»، بعدش فرمود دادیم او به سببی چيزي هر ازفرمود که  84در آیه

 چرا؟...«. ثُمَّ »

ختيارش قرار داده پيروي کرد؛ اما در ادامه هایی را که خدا در اخواهد نشان دهد که او سببالف. در دفعه اول، می

 خواهد تاکيد کند بر تعدد مراحل مختلفی که در مسير ذوالقرنين پيش آمد.می

 ب. ...

 

 

 16/11/1396 سِتْرا   دُونِها مِنْ لَهُمْ نَجْعَلْ لَمْ قَوْمٍ يعَل تَطْلُعُ وَجَدَها الشَّمْسِ  مَطْلِعَ بَلَغَ إِذا يحَتَّ   90( آيه18( سوره كهف )672

 ترجمه

کند که برایشان به غير آن پوششی قرار تا چون به محل طلوع خورشيد رسيد آن را چنين یافت که بر قومی طلوع می

 ایم.نداده

 1اختالف قرائت

 حدیث

یافت که بر تا چون به محل طلوع خورشيد رسيد آن را چنين »فرماید ( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند که می1

 سازي بلد نبودند.سوال شد. فرمودند: ساختمان« ایم.کند که برایشان از پشت آن پوششی قرار ندادهقومی طلوع می

 610، ص2المحاسن، ج

 :ی قَوْلِ اللَّهِعَنْهُ عَنْ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمَّاكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِ

 قَالَ لَمْ یَعْلَمُوا صَنْعَةَ الْبِنَاء «قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً  حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى»

 2باقر ع روایت شده است. شبيه همين مضمون از امام 758ص ،6ج البيان، و مجمع 350، ص2تفسير العياشی، جالبته در  

 

 ( از اميرالمومنين ع حكایت ذوالقرنين به تفصيل روایت شده است. در فرازي از این روایت آمده است:2

کند که برایشان از پشت آن را چنين یافت که بر قومی طلوع می» ذوالقرنين چون در مسيرش به محل طلوع خورشيد رسيد

سوخته بودند[ و واقع، ذوالقرنين بر قومی وارد شد که خورشيد آنان را سوزانده بود ]آفتاب در « ایم.آن پوششی قرار نداده

 شان کرده بود...پيكرشان و رنگشان را چنان تغيير داده بود که همانند ظلمت

                                                      
س. و قرأ الجمهور بكسرها و هو سماع في أحرف و ابن محیصن مَطْلَعَ بفتح الالم، و رويت عن ابن كثیر و أهل مكة و هو القیا يقرأ الحسن و عیس.  1

العرب  منمعدودة، و قیاس كسره أن يكون المضارع تطلع بكسر الالم و كان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثیر من لغات العرب، يعني ذهب من يقول 

 (223، ص7حر المحیط، جذلك القیاس )الب يتطلع بكسر الالم و بقي مَطْلِعَ بكسرها في اسم المكان و الزمان عل

 كَذَلِكَ قَالَ لَمْ يَعْلَمُوا صَنْعَةَ الْبُیُوتِ.« لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْرا »عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ .  2
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 342، ص2تفسير العياشی، ج

فَقَالَ إِلَى ِبما لَدَیْهِ خُبْراً قَوْمٍ  مَعَهَا إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ سَبَباً وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى فَلَمَّا انْتَهَى 1...قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ 

 2... ى صَيَّرَتْهُمْ کَالظُّلْمَةِ وَ أَلْوَانَهُمْ حَتَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ وَرَدَ عَلَى قَوْمٍ قَدْ أَحْرَقَتْهُمُ الشَّمْسُ وَ غَيَّرَتْ أَجْسَادَهُمْ

 

( از امام باقر ع روایت شده است که ذوالقرنين با ششصد هزار جنگجو به حج آمد؛ چون وارد حرم شد برخی از 3

سيمایی او تاکنون کسی گشت گفت: مردي دیدم که به نورانيت و خوشاصحابش تا خانه خدا او را مشایعت کردند؛ وقتی برمی

ها را زین کنيد ]که به دیدارش برویم[ اما بعد گفت: نه! الرحمن است. ابتدا گفت اسبودم. گفتند: او ابراهيم خليلرا ندیده ب

بلكه پياده به خدمت دوست خداوند )خليل الرحمن( برویم. پس پياده به راه افتاد و برگزیدگان اصحابش در پی او روان شدند. 

 ت از او پرسيد: با چه چيزي روزگار را درنوردیدي؟وقتی محضر حضرت ابراهيم ع رسيدند، حضر

 گفت: با یازده کلمه که عبارتند از:

 شود؛اي است که فانی نمی: منزه است کسی که باقییسُبْحَانَ مَنْ هُوَ بَاقٍ لَا یَفْنَ

 کندمنزه است کسی که دانایيست که فراموش نمی :یسُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ لَا یَنْسَ

 شودمنزه است کسی که حافظ ]نگهبان[ اي است که ساقط نمی :نَ مَنْ هُوَ حَافِظٌ لَا یَسْقُطُسُبْحَا

 شوداست که دچار شك و تردید نمی منزه است کسی که بينایی :مَنْ هُوَ بَصِيرٌ لَا یَرْتَابُ سُبْحَانَ 

 رود؛بخش[ اي است که به خواب نمیگاه و قواممنزه است کسی که قيوم ]تكيه :سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَيُّومٌ لَا یَنَامُ

 شود؛منزه است کسی که سلطانی است که کنارگذاشته نمی :سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مَلِكٌ لَا یُرَامُ

 شود؛منزه است کسی که عزتمندي است که ستم بر او نمی : مَنْ هُوَ عَزِیزٌ لَا یُضَامُسُبْحَانَ

 شود؛منزه است کسی که در حجابی است که دیده نمی :يا یُرَ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مُحْتَجِبٌ لَ

 افتد؛اي است که به تكلف نمیدهندهمنزه است کسی که وسعت :سُبْحَانَ مَنْ هُوَ وَاسِعٌ لَا یَتَكَلَّفُ

 کند؛منزه است کسی که پابرجایی است که کار لهو نمی :سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا یَلْهُو

 شود.منزه است کسی که هميشگی است و دچار سهو نمی :مَنْ هُوَ دَائِمٌ لَا یَسْهُو سُبْحَانَ

 122قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، ص

 بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ص قَالَ: 

                                                      
 گذشت. 688. فرازهاي قبلي اين روايت در پاورقي جلسه  1

 جريج ابن عن العظمة في الشیخ أبو و حاتم ابى ابن و المنذر ابن قريب به چنین مضموني روايت شده است. مثال: أخرج. در كتب اهل سنت هم  2

 أنها سِتْرا  دُونِها مِنْ لَهُمْ نَجْعَلْ لَمْ سلم و علیه اهلل صلى النبي قال قال جندب بن سمرة عن الحسن عن حدثت قال اآلية الشَّمْسِ مَطْلِعَ بَلَغَ إِذا حَتَّى قوله في

 (249ص ،4ج المنثور، الشمس )الدر نزول حتى بالهم أسرا دخلوا الشمس طلعت إذا كانوا قط بناء فیها يبن لم
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 فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَیْتُ رَجُلًا مَا حَجَّ ذُو الْقَرْنَيْنِ فِی سِتِّمِائَةِ أَلْفِ فَارِسٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَرَمَ شَيَّعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِلَی الْبَيْتِ

حْمَنِ ص قَالَ أَسْرِجُوا  فَأَسْرَجُوا سِتَّمِائَةِ دَابَّةٍ فِی مِقْدَارِ مَا یُسْرَجُ دَابَّةٌ رَأَیْتُ أَکْثَرَ نُوراً وَ وَجْهاً مِنْهُ قَالُوا ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّ

 حَابُهُ النُّقَبَاءُ  وَاحِدَةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ لَا بَلْ نَمْشِی إِلَی خَلِيلِ الرَّحَْمنِ فَمَشَی وَ مَشَی مَعَهُ بَعْدَهُ أَصْ

 ؟رَاهِيمُ ع بِمَ قَطَعْتَ الدَّهْرَقَالَ إِبْ

انَ مَنْ هُوَ حَافِظٌ لَا یَسْقُطُ قَالَ بِإِحْدَي عَشْرَةَ کَلِمَةً وَ هِیَ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ بَاقٍ لَا یَفْنَی سُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ لَا یَنْسَی سُبْحَ

هُوَ قَيُّومٌ لَا یَنَامُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ مَلِكٌ لَا یُرَامُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَزِیزٌ لَا یُضَامُ سُبْحَانَ مَنْ مَنْ هُوَ بَصِيرٌ لَا یَرْتَابُ سُبْحَانَ مَنْ  سُبْحَانَ 

  لَا یَسْهُو .سُبْحَانَ مَنْ هُوَ وَاسِعٌ لَا یَتَكَلَّفُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا یَلْهُو سُبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ يهُوَ مُحْتَجِبٌ لَا یُرَ

 تدبر

 «قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً  یإِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَل یحَتَّ»

 ذوالقرنين در ادامه مسيرش به سمت محل طلوع خورشيد رفت؛ 

 چيست؟« محل طلوع خورشيد»با توجه به کروي بودن زمين، مقصود از 

 ( 758، ص6البيان، جین نقطه مسكونی زمين، در سمت شرق )این نظر اغلب مفسران است؛ مثال: مجمعالف. آخر

 ب. نهایت منطقه خشكی که آن سویش دریاست.

 ج. ...

 برای تامل بیشتر

ت، که )همان تعبيري که در مورد غروب خورشيد به کار رف...« وجدها »با توجه به ادامه جمله، به ویژه به کار بردن تعبير 

 بيانگر احساس اوست، نه لزوما امر خارجی( آیا احتمال ندارد معناي دیگري غير از طلوع فيزیكی خورشيد مد نظر باشد؟

 

 «قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً  یطْلُعُ عَلتَ وَجَدَها الشَّمْسِ( »... 2

 .میاقرار نداده یپوشش ،آن «مِن دونِ» شانیکه برا کندیطلوع م یبر قوم که چنين یافت خورشيد را

 مقصود چيست؟

 الف. مقصود از پوشاندن، پوشاندن در برابر خورشيد است، که براي این صورت دو معنا مطرح شده است:

. سرزمين آنان از هر گونه مانع طبيعی )مانند درخت و جنگل( یا مانع مصنوعی )ساختمان( در برابر نور و حرارت 1الف.

 البيان، سازي بلد نبودند. )این نظر از قدیم در بين مفسران رایج بوده است؛ مثال مجمعد خالی بود و آنها هم ساختمانخورشي

 ( 363، ص13؛ و تا امروز نيز نظر اغلب مفسران بوده؛ مثال الميزان، ج497، ص21؛ مفاتيح الغيب )فخر رازي(، ج758ص ،6ج

کردند اند که خود را بپوشانند و همانند حيوانات عریان زندگی میو دوز نداشته . آنان لباس نداشتند و صنعت دوخت2الف.

 (363، ص13؛ الميزان، ج497، ص21مفاتيح الغيب )فخر رازي(، ج ؛41، ص2تفسير القمی، ج)

 بالغ و التفاسير حجةب. این به معناي آن است که خانه نداشتند و این کنایه است از اینكه ایل خانه به دوش بودند )

 (132ص ،4ج اإلکسير،
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 ج. ...

 برای تامل بیشتر

آورد  «دُونِها مِنْ»مد نظر است، اما سوال این است که چرا تعبير  در معانی فوق، معناي )در امان نبودن از ضرر خورشيد(

 ؟«مِنْها»و نه 

در »یا « در برابر»اند، بلكه تعبير تنها حذف کردهرا نه« دون»در واقع، اغلب مفسران و مترجمان براي این منظور، کلمه 

 «. من دونها»اند که کامال متفاوت است با را به کار برده« بين آنها و خورشيد»اند؛ و یا تعبير گذاشته« مقابل

 رد:در سه معنا بسيار رواج دا« من دون»تعبير 

 (165ا؛ بقره/أَنْداد اللَّهِ دُونِ مِنْ تَّخِذُ)یَ« به غير از»معناي 

 (41؛ نساء/ذلِك دُونَ ما یَغْفِرُ)« کمتر از»و یا 

ن؛ تَذُودا امْرَأَتَيْنِ دُونِهِمُ مِنْ وَجَدَ وَ ؛ 63َ؛ مومنون/عامِلُونَ لَها هُمْ ذلِكَ دُونِ مِنْ أَعْمالٌ لَهُمْ وَ)« در پس و پشتِ آن»و یا 

 (؛23قصص/

 براى آفتاب پوششی به غير از ما»توان به همين معنا به کار برد؛ یعنی بگویيم که از این ميان، اولی را با قدري تكلف می

( و این جمله، به نحو استعاري بدین معنا باشد 391ص ،10ج آسان، تفسير؛ 528)ترجمه بروجردي، ص «بودیم نداده قرار آنان

 آفتاب حفاظی نداشتند.که در برابر 

اي در کالم نيست که انسان را ملزم به این کند که اند؛ اما هيچ قرینهدر واقع، غالبا این تعبير را با بار منفی قلمداد کرده

توان براي این توان سه معناي مثبت می، دست کم می«من دون»جمله را بار منفی بخوانيم؛ و با توجه به این سه معناي عبارت 

 ه در نظر گرفت:جمل

ور بودند و شب و ایم؛ )یعنی سراسر در نور خورشيد غوطهقومی که برایشان از غير خورشيد، پوششی نگذاشته •

 ظلمت در کارشان نبود(

ورند که نورانيتی کمتر از خورشيد قومی که برایشان کمتر از خورشيد، پوششی نگذاشتيم )آنها چنان در انوار غوطه •

 انده است(آنان را در خود نپوش

قومی که برایشان در پس و پشت، و در آن سوي خورشيد، پوششی نگذاشتيم )هر چه براي پوشش خود  •

 یابند(خواهند در همين سمت خورشيد میمی

 

 در کانال نگذاشتم

 «ها سِتْراًقَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِ یإِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَل یحَتَّ( »3

 ظاهرا در قرآن کریم هيچ نكته دیگري درباره این قوم بيان نكرده است.
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خواهد بگوید که دانستنش براي ما الزم است؟ چرا به همين مقدار بسنده واقعا اینها که بودند؟ و خدا در مورد آنها چه می

 کرده است؟

شوند که کامال به سبك حيوانات زندگی می کردند افت میخواهد بيان کند که در برخی از نقاط زمين انسانهایی یآیا می

 و از آنچه ما جز نيازهاي اوليه و طبيعیِ زندگی اجتماعی انسان باور داریم )پوشاك، مسكن( با دوتاي آن کامال بيگانه بودند؟

 یا ...

 

 

 17/11/1396                              خُبْرا   لَدَيْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ كَذلِكَ   91( آيه18( سوره كهف )673

 ترجمه

 تحقيق بدانچه نزد او بود، احاطه علمی داشتيم.این گونه بود؛ و به

 نکات ادبی

 «خُبْراً»

رود یكی در معناي علم و برخی بر این باورند که در اصل در دو معنی به کار می« خبر»قبال بيان شد که درباره ماده 

گویند چون زمين را نرم و آماده « خبير»زند هم و سستی، چنانكه به کشاورزي که زمين را شخم می دیگري در معناي نرمی

اند علمی است که با اطالع و احاطه دقيق باشد و به کند، اما اغلب این دو معنا را به یك معنا برگردانده و گفتهرویش گياه می

اش کامال احاطه دارد اند که به زوایاي پنهان مزرعهاین جهت خبير گفتهزننده را هم از کنه معلومات پی ببرد؛ و کشاورز شخم

 .دهدو هنگام کار همه چيز را تحت نظر قرار می

به معناي این است ( 7سَآتيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ؛ نمل/»اند: دانسته علم به رسيدن و  را به معناي وسيله اطالع« خَبَر»بدین ترتيب، 

 مصدر این ماده و به معناي خبردار شدن است؛« خِبْرَةً»و « خُبْر»ی در این زمينه پيدا کنم؛ که بتوانم علم و اطالع

 ahzab-http://yekaye.ir/al-33-34/ 524جلسه 

 «قَد  أَحَط نا بِما لَدَی هِ خُب راً»

توان مفعول مطلق گرفت، نایب از مصدري که مترادف آن است )احاطه، به معناي خبردار را می« خُبْراً »به لحاظ نحوي، 

 (225، ص15الجدول فى اعراب القرآن، ج؛ 301ص،2اي! )اعراب القران )نحاس( جشدن است( یعنی احاطه داشتيم چه آگاهی

الجدول فى اعراب القرآن، ؛ 232، ص2قرآن الكریم، جاعراب ال)  «به خبر او احاطه داشتيم»توان آن را مفعول به گرفت: می

 (249، ص15ج

احاط بما »تواند تمييز باشد، تمييزي که از حالت فاعل به این حالت متحول شده است در واقع در اصل چنين بوده می

 (632، ص5اعراب القرآن و بيانه، ج؛ 734، ص2، جالكشاف)« لدیه خبري

 اي از حيث خبر و آگاهی بود، ما احاطه علمی داشتيم؛احاطه ما احاطه«: احطنا»تواند تمييز باشد براي و می

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-34/
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 ما بدانچه از آگاهی نزد او بود احاطه داشتيم.«: ما لدیه»تواند تمييز باشد براي و می

 حدیث

 هاي خود در معرفی خداوند فرمودند:( اميرالمومنين ع در یكی از خطبه1

 او فقط از حيثيتی بدان علم پيدا کند؛و چيزي از علم او غایب نشود که 

 69التوحيد )للصدوق(، ص

ا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَ

نْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ هَيْثَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَحَدَّثَنَا الْ

 :نِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْ

 ءٌ فَيُعْلَمَ بِحَيْثِيَّةوَ لَمْ یَغِبْ عَنْ عِلْمِهِ شَیْ  …الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

 

 ( از امام صادق ع از پدرشان روایت شده است:2

م خاص دارد و یك علم عام؛ اما علم خاص، علمی است که فرشتگان مقرب و پيامبران همانا خداوند متعال یك عل

اش را بدان آگاه مرسَلش را هم از آن آگاه نكرده است؛ اما علم عام او همان علمی است که فرشتگان مقرب و پيامبران مرسل

 کرده و از رسول اهلل ص به ما رسيده است.

 138التوحيد )للصدوق(، ص

نْ أَحْمََد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بِْن ا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ اْلمُتَوَکِّلِ رَحِمَُه اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَحَدَّثَنَ

 لِلَّهِ تَعَالَى عِلْماً خَاصّاً وَ ِعلْماً عَامّاً فَأَمَّا الْعِلْمُ الْخَاصُّ فَالْعِلْمُ الَّذِي مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ َجعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ

يْهِ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ لْمُهُ الَّذِي أَطْلَعَ عَلَلَمْ یُطْلِعْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ وَ أَمَّا عِلْمُهُ الْعَامُّ فَإِنَّهُ عِ

 وَ قَدْ وَقَعَ إِلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

 

 «حمد براي خداست تا انتهاي علمش»اي نوشتم و در آن دعا کرده بودم که گوید: خدمت امام کاظم ع نامه( صفوان می3

 چرا که علم او انتها ندارد؛ بلكه بگو: تا نهایت رضایتش.« انتهاي علمشتا »در پاسخ من نوشتند: هرگز نگو 

 408العقول، ص؛ تحف1341التوحيد )للصدوق(، ص؛ 107، ص1الكافی، ج

 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْيَى عَنِ الْكَاهِلِیِّ قَالَ: 

 «الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ »ی الْحَسَنِ ع فِی دُعَاءٍ کَتَبْتُ إِلَى أَبِ

                                                      
رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَاال حَدَّثَنَا أَِبي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ را ندارد: «فلیس لعلمه منتي». سند مرحوم صدوق متفاوت است و عبارت  1

 .نِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى الْعَطَّارُ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ جَمِیعا  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْ

 است:از قول امام صادق ع هم شبیه به اين آمده  345ألصول الستة عشر، صهمچنین در ا

 ا تَقُلْ هَكَذَا؛ فَإِنَّهُ لَیْسَ لِعِلْمِ اللَّهِ مُنْتَه ى.سَمِعَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ أَنَا أَقُولُ: وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ، فَقَالَ لِي: لَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، قَالَ:
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 1لَا تَقُولَنَّ مُنْتَهَى عِلْمِهِ فَلَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهًى وَ لَكِنْ قُلْ مُنْتَهَى رِضَاهُ. :فَكَتَبَ إِلَیَّ

                                                      
بسا ناظر به ملكوت زمین باشد و از آن مواردي است كه ما رواياتي است كه درباره ذوالقرنین و پايان شرق و غرب آمده كه چههم  اتيروا نيا . 1

 فعال به آنها علم نداريم:

إن ذا القرنین عمل صندوقا من قوارير ثم حمل في مسیره ما شاء اهلل، ثم ركب  أبي عبد اهلل ع قال يبن جعفر رفعه إل يجبرئیل بن أحمد عن موس

و أرسلوا  حرآخره، فأرسلوه في الب يموضع منه قال ألصحابه: دلوني فإذا حركت الحبل فأخرجوني فإن لم أحرك الحبل فأرسلوني إل يإل يالبحر فلما انته

ملك ربي في البحر كما رأيته في البر،  يذا ضارب يضرب جنب الصندوق، و يقول: يا ذا القرنین أين تريد قال: أريد أن أنظر إلالحبل مسیرة أربعین يوما، فإ

ع ذو الساعة لم يبلغ قعره، فلما سم يفهو يهوي في قعر البحر إل  فقال: يا ذا القرنین إن هذا الموضع الذي أنت فیه مر فیه نوح زمان الطوفان فسقط منه قدوم

 (350-349، ص2. )تفسیر العیاشي، جالقرنین ذلك حرك الحبل و خرج

 يإل يسألته عن الزلزلة فقال: أخبرني أبي عن أبیه عن آبائه قال: قال رسول اهلل ع: إن ذا القرنین لما انته جمیل بن دراج عن أبي عبد اهلل ع قال عن

: و من أنت قال: القرنینذراع، فقال له الملك: يا ذا القرنین أ ما كان خلفك مسلك فقال له ذو  السد جاوزه فدخل الظلمة، فإذا هو بملك طوله خمس مائة

إلي ربي فزلزلتها.  يهذا الجبل، فإذا أراد اهلل أن يزلزل مدينة أوح يأنا ملك من مالئكة الرحمن موكل بهذا الجبل، و لیس من جبل خلقه اهلل إال و له عرق إل

 (350ص، 2)تفسیر العیاشي، ج

 آمده است: 493-490، ص1الدرجات في فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم، ج بصائرو نیز روايات زير كه در 

یْنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ یهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیَى عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِ -1

مَلُونَ عَمَل ا وَ لَا يَقُولُونَ قَوْل ا ةَ عَیْنٍ فَمَا يَعْوَ فِي جَابَلْقَا سَبْعُونَ أَلْفَ أُمَّةٍ لَیْسَ مِنْهَا أُمَّةٌ إِلَّا مِثْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَمَا عَصَوُا اللَّهَ طَرْفَ ابَلْقَابَلْدَة  خَلْفَ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَ

 وَ الْوَلَايَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص. هُمَاإِلَّا الدُّعَاءَ عَلَى الْأَوَّلَیْنِ وَ الْبَرَاءَةَ مِنْ

انَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَاءِ عَیْنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ ْبنِ حَسَّ -3

 أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ أَمْ لَمْ يَخْلُقْهُ أُلْهِمُوا إِلْهَاما  لَعْنَةَ كَثِیرٌ وَ إِنَّ مِنْ وَرَاءِ قَمَرِكُمْ أَرْبَعِینَ قَمَرا  فِیهَا خَلْقٌ كَثِیرٌ لَا يَدْرُونَ  قٌشَمْسِكُمْ هَذِهِ أَرْبَعِینَ عَیْنَ شَمْسٍ فِیهَا خَلْ

 فُلَانٍ وَ فُلَانٍ.

سْطَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بِحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِی -4

هَ قَطُّ وَ لَا يَعْرِفُونَ إِبْلِیسَ وْمٌ لَمْ يَعْصُوا اللَّعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَة  خَلْفَ الْبَحْرِ سَعَتُهَا مَسِیرَةَ أَرْبَعِینَ يَوْما  فِیهَا قَ یقِيِّعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِ

ادَةٌ وَ اجْتِهَادٌ ى يَظْهَرَ وَ فِیهِمْ عِبَفَیَسْأَلُونَّا عَمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ يَسْأَلُونَّا الدُّعَاءَ فَنُعَلِّمُهُمْ وَ يَسْأَلُونَّا عَنْ قَائِمِنَا حَتَّ نٍوَ لَا يَعْلَمُونَ خَلْقَ إِبْلِیسَ نَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ حِی

هْرا  لَا يَرْفَعُ فَرْسَخٍ لَهُمْ تَقْدِيسٌ وَ اجْتِهَادٌ شَدِيدٌ لَوْ رَأَيْتُمُوهُمْ لَاحْتَقَرْتُمْ عَمَلَكُمْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مِنْهُمْ شَ مِائَةُشَدِيدٌ وَ لِمَدِينَتِهِمْ أَبْوَابٌ مَا بَیْنَ الْمِْصرَاعِ إِلَى الْمِصْرَاعِ 

إِلَى الْأَْرضِ يَتَبَرَّكُونَ   إِذَا رَأَوْا مِنَّا وَاحِدا  لَحَسُوهُ وَ اجْتَمَعُوا إِلَیْهِ وَ أَخَذُوا مِنْ أَثَرِهِ النُّورِوَ وُجُوهُهُمْ مُشْرِقَةٌ بِ  أْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ طَعَامُهُمُ التَّسْبِیحُ وَ لِبَاسُهُمُ الْوَرَقُ رَ

كَانُوا يَنْتَظِرُونَ قَائِمَنَا يَدْعُونَ أَنْ يُرِيَهُمْ إِيَّاهُ وَ عُمُرُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ سَنَةٍ إِذَا  ذَا صَلُّوا أَشَدَّ مِنْ دَوِيِّ الرِّيحِ الْعَاصِفِ فِیهِمْ جَمَاعَةٌ لَمْ يَضَعُوا السِّلَاحَ مُنْذُبِهِ لَهُمْ دَوِيٌّ إِ

يَتْلُونَ  وَ ال يَفْتُرُونَ سَاعَة   الَّتِي نَأْتِیهِمْ فِیهَا ال يَسْأَمُونَ اهَدُونَكَانَةَ وَ طَلَبَ مَا يُقَرِّبُهُمْ إِلَیْهِ إِذَا حُبِسْنَا  ظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سَخَطٍ يَتَعَرَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَ الْخُشُوعَ وَ الِاسْتِ

وَرَدَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَا يَعْرِفُونَهُ فَإِذَا أَخْبَرْنَاهُمْ  اءِ إِذَ مَا لَوْ تُلِيَ عَلَى النَّاسِ لَكَفَرُوا بِهِ وَ لَأَنْكَرُوهُ يَسْأَلُونَنَا عَنِ الشَّيْكِتَابَ اللَّهِ كَمَا عَلَّمْنَاهُمْ وَ إِنَّ فِیمَا نُعَلِّمُهُمْ

نُعَلِّمُهُمِّ عَظِیمَةٌ وَ لَهُمْ خَرْجَةٌ مَعَ الْإِمَامِ  فِیمَاهَ طُولَ الْبَقَاءِ وَ أَنْ لَا يَفْقِدُونَا وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمِنَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ بِهِ انْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ لِمَا يَسْمَعُونَ مِنَّا وَ يَسْأَلُوا  اللَّ 

الْكَهْلَ جَلَسَ بَیْنَ يَدَيْهِ  نْهُمُيَجْعَلَهُمْ مِمَّنْ يَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِهِمْ فِیهِمْ كُهُولٌ وَ شَبَّانٌ وَ إِذَا رَأَى شَابٌّ مِ إِذَا قَامُوا يَسْبِقُونَ فِیهَا أَصْحَابَ السِّلَاحِ مِنْهُمْ وَ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ

بِغَیْرِهِ  أْمُرُهُمْيدُ الْإِمَامُ فَإِذَا أَمَرَهُمُ الْإِمَامُ بِأَمْرٍ قَامُوا أَبَدا  حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَ جِلْسَةَ الْعَبْدِ لَا يَقُومُ حَتَّى يَأْمُرَهُ لَهُمْ طَرِيقٌ هُمْ أَعْلَمُ بِهِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى حَیْثُ يُرِ

الْحَدِيدُ فِیهِمْ وَ لَهُمْ سُیُوفٌ مِنْ حَدِيدٍ غَیْرِ هَذَا الْحَدِيدِ لَوْ ضَرَبَ  خْتَلُّلَوْ أَنَّهُمْ وَرَدُوا عَلَى مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ مِنَ الْخَلْقِ لَأَفْنَوْهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَ

مَا بَیْنَ جَابَرْسَا  إِلَى جَابَلْقَا وَ هُمَا مَدِينَتَانِ  لرُّومَ وَ بَرْبَرَ وَجَبَل ا لَقَدَّهُ حَتَّى يَفْصِلَهُ يَغْزُو بِهِمُ الْإِمَامُ الْهِنْدَ وَ الدَّيْلَمَ وَ الكرك ]الْكُرْدَ[ وَ التُّرْكَ وَ ا یْفِهِأَحَدُهُمْ بِسَ
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 «خُبْراً لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ کَذلِكَ( »1

 چيست؟« همين طورکذلك: »مقصود از 

آري، »تاکيدي است بر وصفی از آن قوم که در آیه قبل گذشت )اینكه به غير از خورشيد پوششی نداشتند(؛ یعنی  الف.

 (363، ص13)الميزان، ج«. این چنين بودند

ر مورد ب. شبيه آن اختياري که در مورد ساکنان محل غروب خورشيد به تو دادیم، و اوامري که در آنجا صادر کردي، د

، 8تفسير کنز الدقائق، ج؛ 262، ص3؛ تفسير صافی، ج759ص ،6ج البيان، ساکنان محل طلوع آفتاب هم برقرار است. )مجمع
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ج. همان طور که براي رسيدن به محل غروب خورشيد سببی را در پيش گرفت، براي رسيدن به محل طلوع خورشيد 

 (759ص ،6ج البيان، )مجمع نيز.

                                                      
قَتَلُوهُ حَتَّى لَا يَبْقَى بَیْنَ  مَنْ لَمْ يُسْلِمْ  لَا يَأْتُونَ عَلَى أَهْلِ دِينٍ إِلَّا دَعَوْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ إِلَى الْإِقْرَارِ بِمُحَمَّدٍ ص وَ لْمَغْرِبِوَاحِدَةٌ بِالْمَشْرِقِ وَ أُخْرَى بِا

 .أَقَرَّالْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا دُونَ الْجَبَلِ أَحَدٌ إِلَّا 

سَمَاعَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى الْحَسَنِ وَ أَبِي الْجَارُودِ وَ ذَكَرَاُه  الْقَاسِمِ عَنْ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ -5

كُلِّ سُوَرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ  إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَة  فِي الْمَشْرِقِ وَ مَدِينَة  فِي الْمَغْرِبِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُوَرٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع عَنِ ابْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ

رِي وَ مَا فِیهَا لُغَةٌ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمْنَاهَا وَ مَا فِیهِمَا وَ مَا بَیْنَهُمَا ابْنُ نَبِيٍّ غَیْ مِصْرَاعٍ يَدْخُلُ مِنْ كُلِّ مِصْرَاعٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةِ آدَمِيٍّ لَیْسَ مِنْهَا لُغَةٌ إِلَّا مُخَالِفُ الْأُخْرَى وَ

 غَیْرُ أَخِي وَ أَنَا الْحُجَّةُ عَلَیْهِمْ.

قُبَّةُ لَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قُبَّةِ آدَمَ فَقُلْتُ لَهُ هَذِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْیَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَا -8

 بِنُورِنَا لَمْ يَعْصُوا اللَّهَ طَرْفَةَ عَیْنٍ لَا يَدْرُونَ أَمَا إِنَّ خَلْفَ مَغْرِبِكُمْ هَذَا تِسْعَة  وَ ثَلَاثِینَ مَغْرِبا  أَرْضا  بَیْضَاءَ وَ مَمْلُوَّةٌ خَلْقا  يَسْتَضِیئُونَ یرَةٌآدَمَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لِلَّهِ قِبَابٌ كَثِ

مَ أَمْ لَمْ يَخْلُقْهُ فَقَالَ لِلسَّائِلِ أَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قِیلَ لَهُ كَیْفَ هَذَا يَتَبَرَّءُونَ مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ هُمْ لَا يَدْرُونَ أَ خَلَقَ اللَّهُ آدَ نْمِ    اللَّهُ آدَمَ أَمْ لَمْ يَخْلُقْهُ يَبْرَءُونَأَ خَلَقَ

 الْبَرَاءَةِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ أُمِرَ هَؤُلَاءِ. إِلَّا بِالْخَبَرِ قَالَ فَأُمِرْتَ بِاللَّعْنَةِ وَ تَعْرِفُ إِبْلِیسَ قَالَ لَا

اءِ هَذِهِ َأرْبَعِینَ عَیْنَ شَمْسٍ مَا بَیْنَ شَمْسٍ إِلَى شَمْسٍ إِنَّ مِنْ وَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ  -9

إِلَى قَمَرٍ مَسِیرَةَ أَرْبَعِینَ يَوْما  فِیهَا خَلْقٌ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ َأوْ لَمْ يَخْلُقْهُ وَ ِإنَّ مِنْ وَرَاءِ قَمَرِكُمْ هَذَا أَرْبَعِینَ قَمَرا  مَا بَیْنَ قَمَرٍ  نَأَرْبَعُونَ عَاما  فِیهَا خَلْقٌ كَثِیرٌ مَا يَعْلَمُو

بِهِمْ مَلَائِكَةٌ مَتَى مَا لَمْ  دْ أُلْهِمُوا كَمَا أُلْهِمَتِ النَّحْلُ لَعْنَةَ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ قَدْ وُكِّلَكَثِیرٌ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ أَوْ لَمْ يَخْلُقْهُ قَ

 يَلْعَنُوهُمَا عُذِّبُوا.

الْحَدِيثَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا   رَفَعَ  الِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عوَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ رِجَ -11

ونَ أَلْفَ أَلْفِ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِیهَا سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لُغَةٍ يَتَكَلَّمُ كُلٌّ لُغَة  سُورٌ  مِنْ حَدِيدٍ وَ عَلَى كُلِّ مَدِينَةٍ مِنْهُمَا سَبْعُ یْهِمَابِالْمَشْرِقِ وَ الْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ عَلَ

 یْنِ ع أَخِي.مَا بَیْنَهُمَا وَ مَا عَلَیْهِمَا حُجَّةٌ غَیْرِي وَ غَیْرُ الْحُسَ وَبِخِلَافِ لُغَةِ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَعْرِفُ جَمِیعَ اللُّغَاتِ وَ مَا فِیهِمَا 

رٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُو -12

عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سُورٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي كُلِّ سُوٍر  إِنْ لِلَّهِ مَدِينَة  بِالْمَشْرِقِ وَ مَدِينَة  بِالْمَغْرِبِ أَبِي سَعِیدٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍ الْجَارُودِ عَنْبْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي 

ا فِیهِمَا وَ لَا لُغَةٍ آدَمِیَّینَ وَ لَیْسَ فِیهَا لُغَةٌ إِلَّا مُخَالِفٌ لِلْأُخْرَى وَ مَا مِنْهَا لُغَةٌ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمْتُهَا وَ لَ فَسَبْعُونَ أَلْ سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ تَدْخُلُ مِنْ كُلِّ مِصْرَاعٍ

 بَیْنَهُمَا ابْنُ نَبِيٍّ غَیْرِي وَ غَیْرُ أَخِي وَ أَنَا الْحُجَّةُ لَهُمْ.
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تفسير ؛ 262، ص3چنين بود. )تفسير صافی، جاي که داشت اینروز ذوالقرنين در مقام رفيع و سلطنت گستردهد. حال و 
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 «خُبْراً  لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ( »2

 .داشتيم علمی احاطه بود، او نزد فرماید: بدانچهمی

 گوید؟ و چرا خداوند چنين تعبيري را به کار برد؟احاطه علمی خود بدان سخن میچه چيزي نزد او بود که خداوند از 

( و با تعبير 759ص ،6ج البيان، الف. مقصود عِدّه و عُدّه و لشكریان و کارهایی است که در این مسير انجام داد )مجمع

اي است شبيه اینكه در د؛ و در واقع تعبيري کنایهمی خواهد اشاره کند به اینكه خداوند از کارها و برنامه او راضی بو« ما لدیه»

 (363، ص13( و نظایر آن. )الميزان، ج37)هود/« آن را به وحی ما و زیر نظر ما بساز»مورد کشتی نوح فرمود 

 خواهد به عظمت کار او اشاره کند که اشاره است به لشكریان و آیات الهی که به او داده شده بود؛ ویا علم به ظاهرب. می

 تفسيرخواهد بگوید که اینها بقدري زیاد بود که تنها خدا به همه آنها علم داشت. )و باطن کارهایی که وي انجام داد؛ و می

 (150، ص8تفسير کنز الدقائق، ج؛ 262ص ،3ج الصافی،

ز اینكه این مكنت ج. مقصود علم به صالحيت وي در استفاده از امكاناتی است که خداوند به او داده است؛ یعنی ما قبل ا

خواست بكند علم داشتيم و از ما مخفی نبود؛ ]و بدین جهت بود که به او اینها و اسباب را به او بدهيم به همه کارهایی که می

 (759ص ،6ج البيان، را دادیم[ )مجمع

اینها در علم هاي فراوانی که وي در این مسير متحمل شده است، که بگوید د. ممكن است که اشاره باشد به سختی

 (363، ص13ماند. )به نقل الميزان، جخداوند محفوظ است و بر خدا مخفی نمی

 ه. ...

 

 «خُبْراً لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ کَذلِكَ( »3

گذشت که خضر به حضرت موسی ع  68این تعبير که در اینجا به کار رفت درست نقطه مقابل تعبيري است که در آیه 

 «: و چگونه شكيبایی ورزي بر چيزي که بدان احاطه علمی نداري؟خُبْرا بِهِ تُحِطْ لَمْ ما عَلى تَصْبِرُ کَيْفَ وَ»فرمود: 

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-68 649جلسه 

عه کند؛ یعنی همان خدایی که در اقدامات خضر هاي این دو واقخواهد ذهن را متوجه شباهتشاید با این شباهت می

ظرایفی قرار داده بود که حتی حضرت موسی ع از درك آن عاجز بود؛ همان خدا با همان احاطه علمی ذوالقرنين را روانه شرق 

 و غرب عالم و انجام این اموري کرد که درکش براي شما دشوار است.
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 18/11/1396                      سَبَبا  أَتْبَعَ  ثُمَّ   92( آيه18( سوره كهف )674

 ترجمه

 ؛گرفت پی را[ دیگر] سببی سپس

 1اختالف قرائت

 حدیث

 2است: شده روایت ع اميرالمومنين از( 1

 تغيير چنان را رنگشان و پيكرشان و[ بودند سوخته آفتاب] بود سوزانده را آنان خورشيد که شد وارد قومی بر ذوالقرنين

 دو بين به چون تا» ظلمت؛ ناحيه در «را[ دیگر] سببی» ذوالقرنين «گرفت پی سپس». بود کرده شانظلمت همانند که بود داده

 «… رسيد سد

 342ص ،2ج العياشی، تفسير

 کَالظُّلْمَةِ  صَيَّرَتْهُمْ حَتَّى أَلْوَانَهُمْ وَ أَجْسَادَهُمْ غَيَّرَتْ وَ الشَّمْسُ أَحْرَقَتْهُمُ قَدْ قَوْمٍ  عَلَى وَرَدَ الْقَرْنَيْنِ ذَا إِنَّ : ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ

 …السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِذا حَتَّى» الظلمة، ناحية فی «سَبَباً » القرنين ذو «أَتْبَعَ ثُمَّ»

 ( خواهد آمد.676)جلسه 94شاءاهلل در بحث از آیه ادامه این حدیث ان

 

 :فرمود و کرد من به رو بودم؛ نشسته ع باقر امام خدمت روزي :گوید می جعفی یزید بن جابر( 2

 !بپيماید؟ شب یك در را مغرب و مشرق بين ما که داري مرکبی تو آیا جابر

 !خير شوم؛ فدایت: گفتم

 درمی را مغرب و مشرق شب یك در و شودمی سوار آن بر که بدارد مرکبی که شناسممی را مردي مدینه در من اما: فرمود

 .نوردد

 180ص الوصية، اثبات ؛239ص الكبرى، الهدایة ؛397ص ،1ج الدرجات، بصائر ؛397ص ،1ج الدرجات، بصائر

                                                      
 :است شده قرائت صورت دو به اينجا در «اتبع ثمّ» كه شد اشاره (85آيه) . قبال 1

 به( لیليابيابن و طلحه و علي بن زيد و اعمش) غیرمشهور قرائات از برخي و( عامرابن) شام و( كسائي و حمزه و عاصم) كوفه اهل قرائت در

 است؛ شده قرائت «أَتْبَعَ ثُمَّ» صورت

 .است شده قرائت «اتَّبَعَ ثُمَّ» صورت به( ابوعمرو) بصره و( كثیرابن) مكه و( نافع) مدينه اهل قرائت در و

 .شد داده توضیح هم خیر يا كندمي ايجاد معنايي تفاوت اينكه درباره
 .بود گذشته( 2حديث ،672 جلسه) 90 آيه از بحث در روايت اين ابتدايي فراز البته. .  2
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 عِنْدَ  یَوْماً کُنْتُ: قَالَ جَابِرٍ عَنْ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الزَّیَّاتِ عَمْرٍو بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 فِدَاكَ جُعِلْتُ لَا لَهُ فَقُلْتُ لَيْلَةٍ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَيْنَ مَا فَيَقْطَعُ الْحِمَارُ لَكَ أَ جَابِرُ یَا لِی فَقَالَ إِلَیَّ فَالْتَفَتَ جَالِساً جَعْفَرٍ أَبِی

 1.لَيْلَةٍ فِی الْمَغْرِبَ وَ الْمَشْرِقَ فَيَأْتِی یَرْکَبُهُ ارٌحِمَ لَهُ بِالْمَدِینَةِ رَجُلًا لَأَعْرِفُ إِنِّی فَقَالَ

 توجه

 باشدمی مرتبط هم آیه این به آنجا تدبري نكات و احادیث اغلب رو این از است؛( 671جلسه) 89 آیه شبيه کامالً آیه این

  kahf-http://yekaye.ir/al-18-89. شودنمی تكرار مجددا و

 تدبر

 «سَبَباً أَتْبَعَ ثُمَّ( »1

 و بود مغرب سمت به یكی ظاهرا اش،قبلی مسير دو. گرفت پيش در ذوالقرنين که رودمی مسيري سومين سراغ آیه این

 .است نشده گفته سخنی آیه در بوده، سمت کدام به سفر این اینكه درباره اما مشرق؛ سمت به یكی

 التنویر، و التحریر ؛224ص ،7ج المحيط، البحر مثال) بوده شمال سمت به این که باورند این بر سنت اهل مفسران اغلب

 ناحيه در که شده تعبير روایات، برخی در اینكه جز نشده، نقل زمينه این در خاصی سخن شيعه مفسران در اما( 131ص ،15ج

 (1حدیث) بود ظلمت

 بیشتر تامل برای

 و ظلمات در همراهيانش و ذوالقرنين حرکت از که دیگري روایات به توجه با بود، ظلمات در مسير بقيه که تعبير این

 حرکت این که گرفت نتيجه بتوان بساچه( 3حدیث ،83آیه ،665 جلسه در مثال) اندگفته سخن خضر توسط حيات آب یافتن

                                                      
 :است نیز در همین راستا قابل توجه است آمده 405-404ص ،1ج الدرجات، بصائر و 323-322ص ،(للمفید) اإلختصاص در كه روايت اين. .  1

 عَنْ زَيْدٍ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ[ جَبَلَة بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ بَقَّاحٍ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ اللُّؤْلُؤِيُّ سَلَمَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنُ]=  عنه

 كُنْتُ وَ قَالَ «الْمُوقِنِینَ  مِنَ لِیَكُونَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مَلَكُوتَ إِبْراهِیمَ نُرِي كَذلِكَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ

 دُونَهُ بَصَرِي َحارَ وَ سَاِطعٍ نُورٍ إِلَى َبصَرِي خَلَصَ حَتَّى انْفَرَجَ قَدِ السَّقْفِ إِلَى فَنَظَرْتُ رَأِْسي فَرَفَعْتُ رَأْسَكَ  ارْفَعْ  قَالَ ثُمَّ فَْوقُ إِلَى يَدَهُ فَرَفَعَ الْأَرْضِ إِلَى مُطْرِقا 

 بِیَدِي أَخَذَ ثُمَّ حَالِهِ عَلَى السَّقْفُ فَإِذَا رَأْسِي فَرَفَعْتُ رَأَْسكَ ارْفَعْ قَالَ ثُمَّ فَأَطْرَقْتُ أَْطرِقْ لِي قَالَ ثُمَّ هَكَذَا الْأَرْضِ وَ السَّمَوَاتِ مَلَكُوتَ إِبْرَاهِیمُ رَأَى لِي قَالَ ثُمَّ

 لَا فَقَالَ َبصَرِي فَغََضضْتُ بَصَرَكَ غُضَّ لِي قَالَ ثُمَّ غَیْرَهَا ثِیَابا  لَبِسَ وَ عَلَیْهِ كَانَتْ الَّتِي ثِیَاَبهُ فَخَلَعَ آخَرَ بَیْتا  أَدْخَلَنِي وَ فِیهِ كُنْتُ الَّذِي الْبَیْتِ مِنَ أَخْرَجَنِي وَ فَقَامَ

 فَأَرَاكَ  عَیْنِي أَفْتَحَ أَنْ لِي تَأْذَنُ أَ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُلْتُ الْقَرْنَیْنِ  ذُو سَلَكَهَا الَّتِي الظُّلْمَةِ فِي أَنْتَ قَالَ لَا قُلْتُ أَنْتَ أَيْنَ تَدْرِي لِي قَالَ  ثُمَّ سَاعَة   فَلَبِثْتُ عَیْنَیْكَ تَفْتَحْ

 فَقَالَ أَدْرِي لَا فَقُلْتُ أَنْتَ أَيْنَ تَدْرِي هَلْ فَقَالَ وَقَفَ وَ قَلِیل ا سَارَ ثُمَّ قَدَمَيَّ مَوْضِعَ فِیهَا أُبْصِرُ لَا ُظلْمَةٍ فِي أَنَا فَإِذَا عَیْنِي فَفَتَحْتُ شَیْئا  تَرَى لَا فَإِنَّكَ افْتَحْ لِي فَقَالَ

 مَسَاكِنِهِ  وَ بِنَائِهِ فِي هَذَا عَالَمِنَا كَهَیْئَةِ فَرَأَيْنَا فِیهِ فَسَلَكْنَا آخَرَ عَالَمٍ إِلَى الْعَالَمِ ذَلِكَ مِنْ فَخَرَجْنَا سِرْنَا وَ ع الْخَضِرُ مِنْهَا شَرِبَ الَّتِي الْحَیَاةِ عَیْنِ عََلى وَاقِفٌ أَنْتَ

 رَأَى إِنَّمَا وَ ع إِبْرَاهِیمُ يَرَهَا لَمْ وَ الْأَرْضِ مَلَكُوتُ هَذِهِ لِي قَالَ ثُمَّ قَالَ عَوَالِمَ خَمْسَةِ عَلَى وَرَدْنَا حَتَّى الثَّانِي وَ الْأَوَّلِ كَهَیْئَةِ ثَالِثٍ عَالَمٍ إِلَى خَرَجْنَا ثُمَّ أَهْلِهِ وَ

 الَّذِي عَالَمِنَا فِي الْقَائِمَ آخِرُهُمُ  يَكُونَ حَتَّى الْعَوَالِمِ هَذِهِ إِحْدَى سَكَنَ إِمَامٌ مِنَّا مَضَى كُلَّمَا رَأَيْتُ مَا كَهَیْئَةِ  عَالَمٍ كُلُّ عَالَما  عَشَرَ اثْنَا هِيَ وَ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتَ

 فَقُلْتُ  مَجْلِسِنَا إِلَى عُدْنَا وَ عَلَیْهِ كَانَتْ الَّتِي ثِیَابَهُ لَبِسَ وَ الثِّیَابَ ذَلِكَ فَنَزَعَ مِنْهُ  خَرَجْنَا الَّذِي الْبَیْتِ فِي فَإِذَا بِیَدِي أَخَذَ ثُمَّ بَصَرَكَ غُضَّ لِي قَالَ ثُمَّ سَاكِنُوهُ نَحْنُ

 .سَاعَات ثَلَاثُ فَقَالَ النَّهَارِ مِنَ  مَضَى كَمْ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ
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 هم … و نداشتن پوشش و غروب و طلوع و شمس معناي باشد، چنين اگر که است؛ بوده زمين ملكوت در حرکتی ذوالقرنين،

 یا فهميدن در قوم آن ناتوانی از کندمی ایجاد جدیدي درك همچنين بودن، ظلمات در و شد؛ خواهد آن با متناسب معنایی

 .خود مطالب فهماندن

 هم صور نفخ تا و کرده بنا ذوالقرنين که سدي چنين که است این کندمی تقویت بسيار را معنایی چنين این که مطلبی

 باید حتما بود فيزیكی سد یك صرفا اگر که حالی در ،(96/انبياء ؛98/کهف) کندمی حفظ هم را خود کارکرد و پابرجاست

 .بودمی مشهور و شده شناخته کامال امروزه

 

 

 19/11/1396       قَوْال  يَفْقَهُونَ يَكادُونَ ال قَوْما  دُونِهِما مِنْ وَجَدَ السَّدَّيْنِ بَیْنَ بَلَغَ إِذا حَتَّي   93( آيه18( سوره كهف )675

 ترجمه

 تا چون به بين آن دو سد رسيد در پسِ آن دو، قومی را یافت که چنان نبودند که  گفتاري را بفهمند.

 نکات ادبی

 «السَّدَّیْنِ»

و به هر چيزي که فاصله  1(762ص ،6ج البيان، جمعاي را پوشاندن است )مدر اصل به معناي بستن و رخنه« سدد»ماده 

 (66ص ،3ج اللغة، المقایيس گویند. )معجم« سدّ »و مانع بين دو چيز قرار گيرد 

 المقایيس اي در آن راه ندارد )معجمو استقامت، گویی که به نحوي است که هيچ رخنه« سداد»یعنی چيز داراي « سدید»

 است «صواب» معناي به «سداد» جهت بدین و است؛ سالم شود آن فساد به منجر که خللی هرگونه از و( 66ص ،3ج اللغة،

و  9؛ نساء/سَدیداً قَوْالًو سخن سدید، سخن متقن و محكمی است که امر متشابهی در آن نباشد. )( 20ص ،3ج البيان، مجمع)

 (403ص القرآن، ألفاظ )مفردات (70احزاب/

 ،«سُدّ » تلفظ شده و هم به صورت «سَدّ»هم به صورت » سدّ »کلمه 

 ندارد؛ تفاوت معنایش و است لهجه دو که اندگفته( کسائی) برخی

 طبيعی موانع و «سَدّ»( است مصنوعی) ساخته بشر که موانعی: اندگفته( أبوعبيده و العالء بن أبوعمرو و عكرمة) برخی

 اند؛گفته را این بالعكس برخی است؛ «سُدّ » فرموده ایجاد خداوند

 است؛( مسدود)=  مفعول اسم معناي به «سُدّ » اما است؛ مصدر «سَدّ» اندگفته هم( ابوعلی و سيبویه و خليل) برخی

 ناميده «سُدّ» شودمی دیده چشم با که موانعی و «سَدّ » شودنمی دیده چشم با که موانعی اندگفته هم( اسحاق ابیابن) برخی

 !شودمی

                                                      
 الصواب السداد منه و االضطراب طرق علیه سد ألنه السهم سدد منه و يسده سده يقال الخرق به ينتفي ما وضع السد.  1
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 (2923ص ،3ج ،(بيضاوي) التنزیل أنوار ؛2242ص ،7ج المحيط، ؛ البحر4031ص القرآن، ألفاظ )مفردات

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 6مجموعا « سدد»ماده 

 اختالف قرائت

 عاصم از حفص روایت نيز و( ابوعمرو) بصره و( کثيرابن) مكه اهل) شده قرائت «السَّدَّیْنِ» صورت به هم «السّدَّیْنِ»کلمه 

 ؛(نخعی و عكرمه و مجاهد و( کوفه از)

 ((.عاصم از شعبه روایت و حمزه و کسائی) کوفه اهل عمده و( عامرابن) شام و( نافع) مدینه) «السُّدَّیْنِ » صورت به هم و

 (2245ص ،7ج المحيط، البحر ؛7604ص ،6ج البيان، )مجمع

  «یفقهون»

 کمتر قرائات از برخی و( کسائی و حمزه) کوفه اهل از برخی اما اند؛ کرده قرائت «یَفْقَهُونَ » صورت به اغلب این کلمه را

 خودشان یعنی باشد اولی اگر. اندکرده قرائت «یُفْقِهُونَ » صورت به( اصبهانی عيسیابن و ليلیابیابن و اعمش و خلف) مشهور

 .بودند مشكل دچار دیگران به مطالبشان فهماندن در یعنی باشد دومی اگر و فهميدند؛نمی

 2257ص ،7ج المحيط، البحر ؛7616ص ،6ج البيان، مجمع

 حدیث

 :است شده روایت ع اميرالمومنين از( 1

                                                      
 .صنعة کان ما: السَّدُّ و خلقة، کان ما: السُّدُّ: قيل و واحد، هما قيل السُّدُّ و . السَّدُّ 1

 لغتان هما: غيره قال و سد فهو اآلدميون بناه ما و بالضم سد فهو الشعاب و الجبال من اهلل فعل من العرب وجدته ءشی کل: عبيدة أبو . قال 2

 و المصادر بين فيها یفصل التی کاألشياء المسدود بالضم السد و مصدرا بالفتح السد یكون أن یجوز: علی أبو قال الفقر و الفقر و الضعف و کالضعف

 نحو للمسدود اسما یجعله أن السدین فتح فيمن یجوز و المسدود ألنه السدین بين فاألشبه کذلك کان فإذا الشرب و الشرب و السقی نحو األسماء

. المصدر بالفتح و االسم بالضم: سيبویه و الخليل قال و. واحد بمعنى لغتان هما الكسائی . قالالمضروب و المنسوج بمعنى األمير ضرب و اليمن نسج

 ابن قال و. فبالفتح البشر صنع من کان ما و بالضم، فهو أحد فيه یشارك لم اللّه خلق من کان ما: عبيدة أبو و العالء بن عمرو أبو و عكرمة قال و

 .فبالفتح یرى ال ما و فبالضم، عيناك رأت ما إسحاقأبی

 المفتوح و تعالى اللّه خلقه لما المضموم قيل و. لغتان هما و بالضم السَّدَّیْنِ َبيْنَ یعقوب و بكر أبو و الكسائی و حمزة و عامر ابن و نافع قرأ و.  3

 .بالعكس قيل و. الناس یحدثه حدث به سمی مصدر األصل فی ألنه الناس عمله لما

 سَدا و السين بضم السُدین بين عاصم غير الكوفة أهل قرأ و بالضم یاسين فی و هنا بالفتح «سَدًّا» و «السَّدَّیْنِ بَيْنَ» عمرو أبو و کثير ابن . قرأ 4

 و القاف کسر و الياء بضم یفقهون عاصم غير الكوفة أهل قرأ و القرآن کل بالضم الجميع الباقون قرأ و بالفتح الجميع حفص قرأ و بالفتح کان حيث

 .القاف و الياء بفتح الباقون

 . بضمها السبعة باقی قرأ ..و.السين بفتح السَّدَّیْنِ بَيْنَ عمرو أبو و کثير ابن و حفص و النخعی و عكرمة و مجاهد قرأ و.  5

 فقهت نحو واحد مفعول إلى یتعدى فقهت فإن یفقهون یكادون ال قرأ من و...  القاف و الياء بفتح الباقون و القاف کسر و الياء بضم یفقهون عاصم غير الكوفة أهل قرأ و.  6

 جندهم فأتبعوهم المعنى و مُشْرِِقينَ فَأَْتبَعُوهُمْ قوله من حذف کما المفعولين أحد فحذف قوال أحدا یفقهون یكادون ال ضم فيمن المعنى فيكون مفعولين إلى تعدى نقلته فإذا السنة

 کثير النحو هذا فی الحذف و لهم تتبعه أو إیاهم طلبه فرعون فأتبعهم أي جُنُودُهُ وَ فِرْعَوْنُ َفأَتَْبعَُهمْ قوله و مشرقين

 کالمهم، السامع یفهمون أي القاف کسر و الياء بضم یُفْقِهُونَ الكسائی و حمزة و األصبهانی عيسى ابن و خلف و ليلى أبی ابن و األعمش قرأ و.  7

  مجهول غریبة لغتهم ألن یبينونه ال و
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 !شده رها خود حال به حيوانی یا شده؛ نمایان صورت یك مگر نبود انسان نبود، زبان اگر

 2091ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 مُهْمَلَةٌ  بَهِيمَةٌ أَوْ مُمَثَّلَةٌ صُورَةٌ إِلَّا اللِّسَانُ لَا لَوْ الْإِنْسَانُ مَا

 

 :است شده روایت ع اميرالمومنين از( 2

 .بودنش زادهحالل به خوبش کارهاي با و برند؛می پی او عقل به شخص گفتن سخن خوب راه از

 2092ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 3.أَفْعَالِهِ بِجَمِيلِ أَصْلِهِ طَهَارَةِ عَلَى وَ مَقَالِهِ بِحُسْنِ الرَّجُلِ عَقْلِ عَلَى یُسْتَدَلُّ

 تدبر

 «السَّدَّیْنِ  بَيْنَ بَلَغَ إِذا حَتَّی( »1

 .شد مواجه دیگري قوم با و رسيد «سد دو بين ايمنطقه» به مسيرش ادامه در ذوالقرنين

( 363ص ،13ج الميزان،: مثال) امروز تا( 762ص ،6ج البيان، مجمع: ضحاك و قتاده و عباسابن مثال) قدیم از مفسران

 دو این اینكه درباره متعددي هايزنیگمانه سنت، اهل در و است؛ کوه دو سد، دو از منظور که اندکرده نظر اظهار چنين غالبا

 مبناي و است، بوده اسكندر ذوالقرنين که بوده این آنها فرض مخصوصا و شده، مطرح است، جهان کوههاي کدام کوه

 4(224ص ،7ج المحيط، البحر: در اقوال این از گزارشی) است بوده شمال سمت در اسكندر فتوحات هایشان،زنیگمانه

 :یابدنمی بدان تفسيري کتب در پاسخی که شودمی مواجه هاییسوال با انسان اما

 5است؟ نياورده را «جبل» تعبير چرا بوده، کوه منظورش قرآن اگر است؛ رفته کار به بسيار کریم قرآن در «جبل» کلمه. الف

                                                      
 «صفوان بن خالد» به را جمله این 15ص ،13ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح در اما است؛ آمده هم 483 ص ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون در عينا روایت این.  1

 .است داده نسبت

 .است آمده هم 550ص ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون در این.  2

 :دارد بدان نزدیك مضمونی که آمده هم احادیث این صفحه همان در.  3

 الْعَقْلِ؛ تَرْجُمَانُ اللِّسَانُ
 بَيَانُهُ؛ فَضْلِهِ عَلَى َیدُلُّ وَ لَِسانُهُ امْرِئٍ کُلِّ عَقْلِ عَنْ یُنْبِئُ

 َقوْلُهُ؛ الرَّجُلِ عَقْلِ دَلِيلُ
 لِسَانِهِ؛ عَلَى یَجْرِي بَِما امْرِئٍ کُلِّ عَقْلِ عَلَى یُسْتَدَلُّ

 .لِسَانُهُ ِبهِ یَنْطِقُ َما امْرِئٍ کُلِّ عَقْلِ عَنْ یُنْبِئُ

 الترك أرض بمنقطع هما و البلدان، أمامهما من و ورائهما من السماء فی منيفان جبالن السدّان: وهب قال. هناك السَّدَّیْنِ فإن الشمال إلى موصال مسيرا أو طریقا أي سَبَباً.  4

 ألن سدّین الجبالن سمی و ء،شی کل عليهما یزلق أملسان، لينان الشمال جهة من جبالن هما: قيل و. الترك بالد وراء من جبالن أنهما الهروي ذکر و. أذربيجان و أرمينية یلی مما

 .مأجوج و یأجوج منها یدخل کان فجوة بينهما کانت و األرض فجاج سد منهما واحد کل

 ي در اين زمینه سخن گفته شده است:«كوه». البته در احاديث نبوي از  5
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 شده واقع نزاع محل بشدت اشتعيين اما است؛ آن بودن معرفه نشانه که آمده «الم و الف» با «السدین» کلمه چگونه. ب

 مطرح مختلفی هايگمانه که رسيد کوه دو بين ايمنطقه به ذوالقرنين که بفرماید صرفا خواهدنمی قرآن که گفت نباید آیا است؟

 هستند؟ معين و شده شناخته سد دو سد، دو این که گویدمی سخن نحوي به بلكه شود؛

 کوه سد، آن قطعا و شود؛می مطرح منطقه همين ساکنان جانب از بعد، آیه دو در بالفاصله ،«سد» یك ایجاد درخواست. ج

 سد معناي به دیگري و باشد «کوه» معناي به یكی برود، کار به «سد» کلمه مرتبط، هم به آیه دو در که نيست بعيد آیا نيست؛

 1بشري؟ شده ساخته

 تبصره

 :معنوي سد دو بلكه مادي، سد دو نه اما است؛ شده برده نام سد دو از دیگر جاي در کریم قرآن در

 سدّى سرشان پشت و سدّى آنها روى پيش و: یُبْصِرُون ال فَهُمْ فَأَغْشَيْناهُمْ سَدًّا خَلْفِهِمْ مِنْ وَ سَدًّا أَیْدیهِمْ بَيْنِ مِنْ جَعَلْنا وَ»

 (9/یس) «ببينند توانندنمى نتيجه در ایم،گسترده فرو آنان بر اىپرده و نهاده

 یك در ايجامعه نه سد، دو بين قوم این از مقصود اصال که اندکرده تقویت را احتمال این آیه همين به استناد با برخی

 2(  ص ذوالقرنين،. )باشند گرفته قرار بيگانه فرهنگ دو بين در که است امتی بلكه جغرافيایی، منطقه

 

 «قَوْالً یَفْقَهُونَ یَكادُونَ ال قَوْماً( »2

 چيست؟ «بفهمند را گفتاري  که نبودند چنان که قومی» تعبير این از مقصود

 (374ص ،13ج الميزان،. )آنان بودن فهمساده و ذهنی بساطت از است کنایه. الف

 (763ص ،6ج البيان،مجمع. )کنند برقرار ارتباط دیگر هايزبان با براحتی توانستندنمی که گفتندمی سخن زبانی به. ب

                                                      
 حُصَیْنٍ  بْنِ عُمَرُ حَدَّثَنَا الْعَبْدِيِّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ  بْنِ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا حَامِدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا بَابَوَيْهِ ابْنِ عَنِ وَ

 نَفَرٍ  فَجَاءَ ص اللَّهِ رَسُولُ خِدْمَةِ  فِي كُنْتُ الْأَنْصَارِيِّ عُقْبَةَ أَبُو قَالَ  قَالَ  يَسَارٍ  بْنِ  مُسْلِمِ عَنْ زِيَادٍ  بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا الْعَبْدِيِّ مُسْلِمٍ بْنِ  عُمَرُ  حَدَّثَنَا الْبَاهِلِيِّ

 فَقَالَ  نَعَمْ قَالُوا الْقَرْنَیْنِ ذِي عَنْ تَسْأَلُونِي جِئْتُمُونِي قَالَ عَنْهُ نَسْأَلُكَ جِئْنَا عَمَّا أَخْبَرَنَا فَقَالُوا عَلَیْهِ فَدَخَلُوا فَأَخْبَرْتُهُ مُحَمَّدِ عَلَى لَنَا اسْتَأْذَنَ لِي فَقَالُوا الْیَهُودِ مِنَ

 وَ  يَأْجُوجَ جَبَلٍ إِلَى سَارَ ثُمَّ مَطْلَعِهَا إِلَى سَارَ ثُمَّ الشَّمْسُ مَغْرِبِ أَتَى حَتَّى فَسَارَ الْأَرْضِ مَلَكٍ وَ اللَّهُ فَأَحَبَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ  نَاصِحا  الرُّومِ أَهْلِ مِنْ غُلَاما  كَانَ

 (294ص ،(للراوندي) السالم علیهم األنبیاء )قصص التَّوْرَاة لَفِي إِنَّهُ وَ شَأْنِهِ هَذَا أَنْ نَشْهَدُ قَالُوا السَّدِّ  فِیهَا فَبَنَى مَأْجُوجَ

 
 ادبی نكات در چنانكه و سَد، صورت به دیگري و شده قرائت ُسد صورت به یكی السد، و السدین کلمه دو قرائات برخی در اینجا در که است این محتمل پاسخ یك.  1

 بر و است اقوال از یكی تنها سُد و سَد براي معنا دو این اوال نيست؛ کنندهقانع چندان پاسخ این اما مصنوعی؛ سد دیگري، و است( کوه) طبيعی سد یكی اندگفته برخی گذشت،

 دو که قرائات از برخی در حداکثر قول این قبول، فرض به ثانيا باشد؛ شده مطرح مشكل همين رفع براي قول این اساساً که نيست بعيد و نشده ارائه عرب کالم در شاهدي آن

 .است کرده قرائت سُداً هم آیه آن در گفته السُدین کس هر و گفته َسدّاً هم آیه آن در گفته الَسدین هرکس قرائات، اغلب در اما دهدمی جواب اندخوانده متفاوت را کلمه

 یس، سوره آیه در اما باشد؛ توجهی قابل احتمال تواندمی دیگر گروه دو بين گروهی احتمال که حال عين در اندداده تطبيق ع مهدي منتظران جامعه بر را آن ایشان.  2

 سد معناي به را «سد» تعبير که کند تمسك این به صرفا ایشان اینكه مگر نيست؛ تطبيق قابل جهت این از کم دست و اند،دین دشمنان و کافران دارند قرار سد دو بين که آنان

 .کنيم قلمداد همدیگر مفسر را آیه دو این بخواهيم اینكه نه بدانيم؛ فرهنگی و معنوي
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« حَدِیثاً  یَفْقَهُونَ یَكادُونَ ال الْقَوْمِ لِهؤُالءِ فَما»: دیگري آمده است آیه در که چنان. بود پایين فرهنگشان که است این مراد. ج

 مراد بلكه نيست، خاصّى ىلهجه و زبان با نداشتن آشنایى آیه، مراد که فهمند؟نمى را گفتارى و سخن هيچ اینها چرا (78)نساء/

 (223ص ،7ج نور، ؟ )تفسير!گيرندنمى قرار صحيح خط در چرا که است این

 بیشتر تامل برای

 که شودمی قول نقل آنها از مطلبی بعد، آیه در که بویژه) است؟ اينكته چه حاوي آنها وصف در تعبيري چنين گفتن

شاءاهلل در جلسه بعد، بيشتر در این زمينه ان .ندارد «پاین بودن فرهنگ»یا  «نبودن بلد زبان» یا «بودن فهمساده» به ربطی ظاهرا

 (تامل خواهد شد

 

 «قَوْالً یَفْقَهُونَ یَكادُونَ ال قَوْماً دُونِهِما مِنْ وَجَدَ( »3

 خود اینكه درباره سخنی هيچ قوم، اولين مورد در. گویدمی سخن برخورد بدانها ذوالقرنين که قومی سومين از آیه این

 به مفسران اغلب داد، ذوالقرنين خود که هاییوعده و شد داده او به که اختياراتی نوع از صرفا نشد، بيان اندبوده چگونه آنها

 .بودند ظالم و کافر قومی آنان که اندرسيده نتيجه این

 :افزایدمی حيرت بر بيشتر توضيح این که داد، اندکی توضيح اخير، قوم دو این مورد در اما

 برانگيزبحث جمله این معناي هم که «بودیم نگذاشته پوششی خورشيد از غير به برایشان» که کرد وصف چنين را قبلی قوم

 هايویژگی ترینفطري از یكی مسكن، و لباس مگر) آن مصداق هم و( مدح یا است مذمت یك اساسا این آیا که حدي تا) بود

 یك که است ممكن چگونه ،[ /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-19 1تدبر ،239جلسه] شد شروع بهشت از که نيست انسان

 (باشد؟ اینها فاقد قومی

 که گفتگویی به بعد، آیه در بالفاصله بعد اند؛ناتوان گفتگو در گویی که کندمی توصيف نحوي به ابتدا هم را قوم این

 .کندمی اشاره! کردند

 چنين با هم آن کرد، مطرح را قوم سه این خداوند گوناگون طوایف این ميان از چرا درنوردیده، را عالم کل ذوالقرنين اگر

 اي؟معماگونه بيان

 خداوند. نيست کنيد،می تحليل و شناسيدمی شما که آنهایی صرفاً بشري جوامع که دهد توجه ما به خواهدمی شاید. الف

 .گيرند نمی قرار شما تحليلی قالبهاي در اصال که آفریده جوامعی

 . ...ب

 

 نگذاشتم کانال در را اینها

 «قَوْماً دُونِهِما مِنْ وَجَدَ السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِذا( »4

 نفرمود بسادگی و...«  که یافت را قومی کوه دوتا آن پایين رسيد، کوه دو بين ذوالقرنين» که کرد تعبير گونه این چرا

 ؟...: که یافت را قومی[ کوه دو پایين در یا] کوه دو از بعد ذوالقرنين»

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-19/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-19/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-19/
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 سفر در که «الشمس دون من: دونها من» تعبير با قوم، یك جایگاه توصيف براي «السدین دو من: دونهما من» تعبير این آیا

 ؛90/کهف سِتْراً؛ دُونِها مِنْ لَهُمْ نَجْعَلْ َلمْ قَوْمٍ عَلی تَطْلُعُ وَجَدَها الشَّمْسِ) گذشت دیگر، قوم جایگاه توصيف براي وي قبلی

 ندارد؟ ارتباطی( 672جلسه

 

 «قَواْلً  یَفْقَهُونَ یَكادُونَ ال قَوْماً دُونِهِما مِنْ وَجَدَ السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِذا حَتَّی( »5

 دو آن پسِ در» که است این ایشان نظر از آیه مراد واقع در. اندگرفته «کوه» معناي به را سد مفسران، اغلب که شد اشاره

 «.بفهمند را گفتاري  که نبودند چنان که یافت را قومی کوه،

 مين از اقتباس است، پایين بسيار فهمش سطح که کسی براي که «آمده کوه پشت از فالنی» المثل ضرب ندارد احتمال آیا

 !باشد؟ بوده آیه

 

 

 أَنْ  عَلي خَرْجا  لَكَ نَجْعَلُ  فَهَلْ  الْأَرْضِ فِي مُفْسِدُونَ مَأْجُوجَ  وَ  يَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَیْنِ ذَا يا قالُوا  94آيه( 18) كهف سوره( 676

 20/11/1396     سَدًّا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَنا تَجْعَلَ

 ترجمه

اي[ برایت بگذاریم بر اینكه ميان گفتند: اي ذوالقرنين! یأجوج و مأجوج واقعا مفسد فی االرض هستند؛ آیا خراجی ]هزینه

 ما و آنها سدي قرار دهی؟!

 نکات ادبی

 «مَأ جُوجَ وَ یَأ جُوجَ»

 سه دیدگاه مطرح است:درباره این دو کلمه 

الف. اصل این دو کلمه وارد شده از زبان عبري است، که نام دو طایفه از مردمان زردپوست است در شمال چين و منطقه 

 ،14ج و 30ص ،11ج الكریم، القرآن کلمات فی در تورات هم آمده است )التحقيق« مأجوج»مغول و تاتارها؛ بویژه که تلفظ 

 (.234ص

خواند؛ و البته بر اساس قرائتی که این هستند )بویژه بر اساس قرائتی که اینها را با همزه می« أجج»ب. اینها هر دو از ماده 

کند، این احتمال منتفی نيست، چرا که ممكن است همزه به قرائت می« یاجوج و ماجوج»دو کلمه بدون همزه و به صورت 

 (760ص ،6ج البيان، مجمعل الف تبدیل شده باشد. )ابوعلی، به نق

( که بویژه در مورد شدت در شوري و داغی به 36ص ،1ج التحقيق،در اصل بر شدت و حدت داللت دارد )« أجج»ماده 

ج، أُجا مِلْحٌسه بار در قرآن کریم به کار رفته است )« أجاج»( و از این ماده کلمه 8ص ،1ج اللغة، المقایيس رود )معجمکار می

اند ( که بر این اساس یأجوج و مأجوج، از این جهت چنين ناميده شده70، واقعه/أُجاجاً  جَعَلْناهُ نَشاءُ لَوْ؛ 12و فاطر/ 53فرقان/
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 ألفاظ مفرداتآفرینند )کشد، در یكجا قرار ندارند و اضطراب میهایش این سو و آن سو سر میکه مانند آتشی که دائما شعله

« مفعول»بر وزن « مَأْجُوجَ » و موش صحرایی(« = یربوع»است )مانند « یفعول»بر وزن « یَأْجُوج»ین صورت، ( در ا64ص القرآن،

 (760ص ،6ج البيان، مجمعباشد[ )ابوعلی، به نقل و اضطراب و شدت و حدت می« أجّ »است، ]یعنی چيزي که دچار 

]مانند فانوس و قاموس و جاسوس؛ که « فاعول»زن بر و« مجج»و « یجج»هاي ج. دو کلمه متفاوت و به ترتيب از ریشه

 البيان، مجمعباشند. )ابوعلی، به نقل شود[ میاین وزنی است که براي اسم آلت، اسم ادوات، و صفات انسانی به کار برده می

 (760ص ،6ج

 269ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمرود )به کار می« پرتاب سریع چيزي»و « قاطی شدن چيزي»در دو معناي « مجج»ماده 

در زبان عربی چيزي یافت نشد، و همان افرادي هم که این احتمال را مطرح کرده اند، درباره اینكه « یجج»اما براي ماده 

 (215، ص7؛ المحيط فی اللغة، ج285ص ،3ج العروس، این ماده به چه معنایی است هيچ توضيحی نداده اند )تاج

دانند دليل اند؛ کسانی که آن را وارد شده از غير عربی میدانسته« غير منصرف»کلمات  همچنين اینكه این دو کلمه را از

دانند چون این اند؛ و کسانی که آنها را عربی میغيرمنصرف بودن آنها را غيرعربی بودن و نيز اسم عَلَم بودن آنها معرفی کرده

 1(522ص ،7ج المحيط، البحر. )انداند، چنين گفتهدو کلمه مونث و اسم عُلُم براي دو قبيله

اند اما فعل جمع مذکر برایشان به تنها دو بار در قرآن کریم به کار رفته که در اینجا با اینكه دو کلمه« مَأْجُوجَ  وَ یَأْجُوجَ»

 یَأْجُوجُ  فُتِحَتْ إِذا تَّىسوره انبياء ابتدا فعل مونث و سپس ضمير جمع مذکر برایشان به کار رفته است )حَ 96کار رفته؛ و در آیه

 (یَنْسِلُونَ حَدَبٍ کُلِّ مِنْ هُمْ وَ مَأْجُوجُ وَ

 «خَر جاً»

است؛ و در « دخول»نقطه مقابل « خروج»باشد؛ در اصل به معناي بيرون شدن و خارج شدن از چيزي می« خرج»ماده 

به کار « خرج»و حتی از حالتی نفسانی( ماده  واقع به هر گونه آشكار شدن از جایگاهی که در آن بوده )از شهر، خانه، از لباس،

 (278ص القرآن، ألفاظ مفرداترود. )می

 القرآن، ألفاظ مفردات]=ماليات[ است )« خراج»درآمد[ است و اعم از « ]= دخل»هزینه[ نقطه مقابل « ]= خَرج»کلمه 

 المقایيس آورد  )معجماموالش بيرون می( و وجه تسميه این دو به خاطر آن است اینها مالی است که انسان آن را از 278ص

 (175ص ،2ج اللغة،

                                                      
 .قبیلتین اسما ألنهما العلمیة و فللتأنیث عربیان أنهما زعم من و العلمیة، و فللعجمة أعجمیان أنهما زعم فمن الصرف، ممنوعا . هما 1

 و يججت، من فیأجوج زائدة جعلها يهمزهما لم من و النار أجیج من كأنه مفعول، مأجوج و يفعول فیأجوج أصلیة ألفهما جعلنا إن: األخفش قال و

 أحد السخاوي الصمد عبد بن عليّ الحسن أبو قال و. يج من فاعول يأجوج و المج، من فاعول مأجوج الهمز غیر في قطرب قال و. مججت من مأجوج

 بَعْضٍ  يَمُوجُ فِي يَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَكْنا وَ تعالى قال كما االختالف هو و األجّة من إما هو و التخفیف على الهمز ترك و الهمز، أصله و عربي أنه الظاهر: شیوخنا

 أجّ من أو الحرّ، شدة هو و األجة من أو المنفر الظلیم أج كما يؤج :الشاعر قال و« يَنْسِلُونَ حَدَبٍ كُلِّ مِنْ هُمْ وَ تعالى قال العدو، سرعة هو و األج من أو

 .انتهى مرا ملحا كان إذا أجوجا يئج الماء
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نظرات دیگري هم گفته شده است: و به لحاظ معنایی برخی تفاوتی در معناي این دو « خراج»و « خرج»البته در مقایسه 

ماليات(؛ و  شود؛مصدر )خارج کردن، ماليات دادن( است و خراج اسم )آنچه خارج می« خرج»اند اند؛ برخی گفتهنگذاشته

گيرد؛ برخی خرج را اخص گيرد؛ اما خراج بر زمين تعلق میهاي از جنس حيوانات تعلق میبر دارایی« خرج»اند برخی گفته

شود دانسته و خراج را مالياتی که تدریجا گرفته اند و برخی هم خرج را مالياتی که یكجا پرداخت میو خراج را اعم دانسته

 (2261ص ،7ج المحيط، . )البحراندشود معرفی کردهمی

ر؛ أَکْبَ مِنْهُ أَهْلِهِ إِخْراجُ وَاست )« خارج کردن»شود وبه معناي وقتی این ماده به باب افعال برود )إخراج( متعدي می

 (167شعراء/ ؛الْمُخْرَجينَ مِنَ لَتَكُونَنَّباشد )می« مُخرَج: خارج شده»( و اسم مفعول آن 217بقره/

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 182مشتقاتش و « خرج»ماده 

 اختالف قرائت

قرائت شده )بدون همزه و با الف( اما در قرائت عاصم )از قراء سبعه( و  «یاجوج و ماجوج»در اغلب قرائات به صورت 

 2ست.قرائت شده ا «مَأ جُوجَ وَ یَأ جُوجَ»یعقوب )از قراء عشره( و اعمش )از قراء اربعه عشر( به صورت 

تر است و حتی عاصم از اهل کوفه هم همين طور قرائت کرده، اما برخی از اهل کوفه )حمزه و قرائت رایج «خَر جاً»

 ابن و أصبهانی عيسى ابن و سعدان ابن و خلف و طلحة و أعمش و حسنهاي کمترمشهور )کسائی( و نيز در برخی قرائت

 است.قرائت شده  «خَراجاً» أنطاکی( جبير

  «سدًّا» 

برخی  و( روایت حمزه از عاصم و حمزه و کسائی) اغلب اهل کوفه و( ابوعمرو) بصره و( کثيرابن) مكه در قرائت اهل

 صورت به (جریر و روایتی از یعقوبعيسی و ابنمحيصن و اعمش و زهري و طلحه و حميد و ابنهاي کمترمشهور )ابنقرائت

 است، شده قرائت «سَدًّا»

  قرائت شده است. «دًّاسُ » صورت و روایت ابوبكر از عاصم،( عامرابن) شام و( نافع) اهل مدینه اما در قرائت

                                                      
. خرج و خراج فهو غلة و جزية و ضريبة من يستخرج ما كل و أموالنا، من نخرجه جعال المعنى و النوال، و كالنول واحد بمعنى الخراج و الخرج . و 1

 على الخراج و رأسك، خرج أدّ: يقال الرؤوس على الخرج: األعرابي ابن قال و. يخرج لما االسم الخراج و الخراج، على أطلق المصدر الخرج: قیل و

 أمر بها يقیم أمواال له يجمعوا أن علیه عرضوا المتكرر المجبي الخراج و مرة يخرج المال الخرج: قیل و. أعم الخراج و أخص الخرج: ثعلب قال و. األرض

 .أجرا خراجا عباس ابن قال و. السد
 :هست هم ديگر قرائت دو ماجوج و ياجوج قرائت . در 2

 .همزا  الیاءِ بقلب مَاجُوجَ و آجُوجَ: العَجّاجِ بنُ رُؤْبَةُ العَجَّاجِ أَبو قَرَأَ و

 (285ص ،3ج العروس، تاج. )میما  الثّانیةِ األَلفِ بقلب يَمْجُوجَ : مُعَاذٍ أَبُو قرأَ و
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 2262ص ،7ج المحيط، ؛ البحر7611-759ص ،6ج البيان، مجمع

 حدیث

 ( روایتی از اميرالمومنين ع در تفسير این آیات گذشت. 1، حدیث674)جلسه  92( در بحث از آیه 1

 را گفتاري  که نبودند چنان که یافت را قومی دو، آن پسِ در رسيد سد دو آن بين به چون تا»است: در ادامه آن آمده 

کنند؛ هنگامی که زمان درو کردن اند وآنان در زمين فساد میدر پشت این کوه« مأجوج و یأجوج! ذوالقرنين اي: گفتند .بفهمند

چَرَند تا حدي که هاي ما میها و زراعتو در ميوه آیندا بيرون میرسد از این دو سد بر مو چيدن زراعت و ميوه هایمان می

 !دهی؟ قرار سدي آنها و ما ميان اینكه بر بگذاریم برایت[ ايهزینه] خراجی آیاپس »گذارند چيزي از آن را باقی نمی

 343ص ،2ج العياشی، تفسير

 وَ یَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قالُوا قَوْلًا یَفْقَهُونَ یَكادُونَ ال قَوْماً دُونِهِما مِنْ وَجَدَ السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِذا حَتَّى» الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ

 ِفی فَرَعَوْا السَّدَّیْنِ هَذَیْنِ مِنْ عَلَيْنَا َخرَجُوا ثِمَارِنَا وَ زُرُوعِنَا إِبَّانُ کَانَ إِذَا الْأَرْضِ فِی یُفْسِدُونَ هُمْ وَ الْجَبَلَيْنِ هَذَیْنِ خَلْفَ «مَأْجُوجَ 

 «سَدًّا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَلَ أَنْ عَلى عَامٍ کُلِّ فِی إِلَيْكَ نُؤَدِّیهِ خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ» شَيْئاً مِنْهَا یُبْقُونَ  لَا حَتَّى زُرُوعِنَا وَ ثِمَارِنَا

 

                                                      
 .السورتین في فیهما همزة بغیر الباقون قرأ و األنبیاء في مثله و بالهمزة «مَأْجُوجَ وَ يَأْجُوجَ» عاصم . قرأ 1

 باأللف رَبِّكَ فَخَراجُ الموضعین في ألف بغیر «خَرْجا » الباقون و باأللف كله ربك فخراج خراجا المؤمنین في و خراجا عاصم غیر الكوفة أهل قرأ و

 إن و أيضا يفعول قوله على فهو ألفا فقلبها الهمزة خفف يكون أن أمكن يهمز لم من و يربوع نحو أج من يفعول فهو عربیا جعلته إن يأجوج: أبوعلي قال ...

 جاء مما ذلك نحو و ساق قال كمن فیها الهمزة كانت األصل هذا من الكلمة جعلت فإن ج ج ي من فاعول فإنه التخفیف على لیس يأجوج في األلف كانت

 فالكلمتان أج من فمفعول همز فمن مأجوج أما و كمجوس القبیلة اسم كأنه التعريف و للتأنیث هذا على صرفه من االمتناع يكون و يهمز أن يتبع لم و مهموزا

 و للتعريف أيضا فیه الصرف ترك يكون و واحد أصل من لیسا و أصلین من هذا على فالكلمتان مج من فاعول فإنه يهمز لم من و واحد أصل من هذا على

 التعريف و للعجمة الصرف من امتنعا إنما و فیهما تصح ال التمثیالت فهذه العجمیة من جعلتهما فإن التأنیث

 فأما إلیك يخرجونه ماال أي خَرْجا  تَسْأَلُهُمْ أَمْ قوله كذلك و أموالنا من إلیك نخرجها عطیة لك نجعل هل أي «خَرْجا  لَكَ  نَجْعَلُ فَهَلْ» قوله و

 التي الضرائب على لیس فهذا( السمرجا يخرج خراج يوم: )العجاج قول بداللة الخراج األرض ضرائب غیر في يجوز قد و فالخراج األرض على المضروب

 يتغیر. ال مؤبد ءشي هو إنما و غیره و يوم من وقت إلى يضاف ال ذلك ألن األرضین ألزمت

 كان حیث سَدا و السین بضم السُدين بین عاصم غیر الكوفة أهل قرأ و بالضم ياسین في و هنا بالفتح «سَدًّا» و «السَّدَّيْنِ بَیْنَ » عمرو أبو و كثیر ابن قرأ

 .القرآن كل بالضم الجمیع الباقون قرأ و بالفتح الجمیع حفص قرأ و بالفتح
 إلّا له وجه ال و: قیل. الفراء ذكره أسد بني لغة في و األنبیاء في كذا و مَأْجُوجَ وَ يَأْجُوجَ  في و بالهمز رواية في يعقوب و األعمش و عاصم قرأ . و 2

 رؤبة و العجاج قرأ و. أسد بني غیر العرب كل لغة هي و مهموزة غیر بألف السبعة باقي قرأ و. الخأتم و العألم يهمز كان أنه العجاج عن المحكیة الغربیة اللغة

 ....الیاء بدل بهمزة آجوج: ابنه

 هنا، بألف خراجا الكسائي و حمزة السبعة من و األنطاكي جبیر ابن و األصبهاني عیسى ابن و سعدان ابن و خلف و طلحة و األعمش و الحسن قرأ و

 ... باأللف فخراج الراء بسكون فیهما خَرْجا  السبعة باقي قرأ و. فیها الراء عامر ابن سكن و أفلح قد حرفي في و

 و األصبهاني عیسى ابن و رواية في يعقوب و طلحة و األعمش و الزهري و حمید و محیصن ابن و السین بضم سُدًّا بكر أبو و عامر ابن و نافع قرأ و

 بفتحه السبعة باقي و جرير ابن
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اهلل ص درباره یأجوج و مأجوج سوال کردم. فرمودند: يءجوج امتی است و مأجوج امتی،  گوید: از رسول( حذیفه می2

 هر امتی چهارصد امت است ... همگی اهل برداشتن سالح ]= جنگجو[ هستند ...

 250ص ،4ج المنثور، الدر؛ 763ص ،6ج البيان، مجمع

 قَدْ  کُل1ٌّ... أُمَّةٍ أَرْبَعُمِائَةِ أُمَّةٍ کُلُّ أُمَّةٌ مَأْجُوجُ وَ أُمَّةٌ یَأْجُوجُ قَالَ مَأْجُوجَ وَ وجَیَأْجُ عَنْ ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلْتُ: قَالَ حُذَیْفَةَ عَنْ

 ... السِّلَاحَ حَمَلَ

 تدبر

 «سَدًّا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَلَ أَنْ عَلی خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ الْأَرْضِ فِی مُفْسِدُونَ مَأْجُوجَ وَ یَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قالُوا» (1

آخرین قومی که خداوند از دیدار ذوالقرنين با آنها سخن گفته است، از وي خواستند که سدي بين یاجوج و ماجوج 

 بسازد که اینان را از شر آنها برهاند.

القرنين آنان را در پشت سدي قرار داد و این سد زمانی دانيم این است که ذوآنچه درباره یأجوج و مأجوج به طور قطع می

(؛ و 96؛ انبياء/یَنْسِلُون حَدَبٍ کُلِّ مِنْ هُمْ وَ مَأْجُوجُ وَ یَأْجُوجُ فُتِحَتْ إِذا حَتَّىشوند )شود و آنان از آنجا سرازیر میگشوده می

 اند.دهد معرفی شدهمیدر روایات به عنوان یكی از عالئمی که پيش از ظهور امام زمان ع رخ 

 (3465ص ،(للطوسی) األمالی؛ و 4494و 4473و  4312ص ،2ج الخصال،)مثال در 

                                                      
 صُلْبِهِ  مِنْ ذَكَرٍ أَلْفِ إِلَى يَنْظُرَ حَتَّى مِنْهُمْ الرَّجُلُ يَمُوتُ لَا .  1

 حَتَّى السَّاعَةُ تَقُومُ لَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ السَّاعَةَ نَتَذَاكَرُ نَحْنُ وَ لَهُ غُرْفَةٍ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ عَلَیْنَا اطَّلَعَ: قَالَ أَسِیدٍ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ الطُّفَیْلِ أَبِي . عَنْ 2

 وَ بِالْمَغْرِبِ خَسْفٌ وَ بِالْمَشْرِقِ خَسْفٌ خُسُوفٍ ثَلَاثٌ وَ مَأْجُوجُ وَ يَأْجُوجُ وَ الْأَرْضِ دَابَّةُ وَ مَغْرِبِهَا مِنْ الشَّمْسِ طُلُوعُ وَ الدُّخَانُ وَ الدَّجَّالُ آيَاتٍ عَشْرُ تَكُونَ

 بِجَزِيرَة. خَسْفٌ

 حَدَّثَنَا قَالَ شَاكِرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَاضِي حَكِیمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْعَسْكَرِيُّ سَعِیدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا.  3

 سَمِعَ  عَمَّنْ عُتَیْبَةَ  بْنِ الْحَكَمِ  عَنِ الشَّیْبَانِيُّ مَصْقَلَةَ ابْنُ هُوَ وَ رَقَبَةَ عَنْ حَمْزَة أَبِي عَنْ غُنْجَارٌ مُوسَى بْنُ عِیسَى حَدَّثَنَا قَاال عَمِّي وَ الْبُخَارِيُّ حَمْزَةَ بْنُ إِسْحَاقُ

 مِنْ  الشَّمْسِ طُلُوعَ وَ الدَّجَّالَ وَ الدَّابَّةَ فَذَكَرَ بِالْمَغْرِبِ خَمْسٌ وَ بِالْمَشْرِقِ خَمْسٌ السَّاعَةِ يَدَيِ بَیْنَ آيَاتٍ عَشْرُ يَقُولُ ص النَّبِيَّ سَمِعْتُ يَقُولُ أَسِیدٍ بْنَ حُذَيْفَةَ

 .الْآيَاتِ تَمَامَ يَذْكُرْ لَمْ وَ الْبَحْرِ فِي يُغْرِقُهُمْ وَ يَغْلِبُهُمُ أَنَّهُ وَ مَأْجُوجَ وَ يَأْجُوجَ وَ ع مَرْيَمَ ابْنَ عِیسَى وَ مَغْرِبِهَا
 قَالَ  الْمُقْرِئُ بَیَانٍ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْفَرَجِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ الْوَرَّاقُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا.  4

 فِي جُلُوسا  كُنَّا: قَالَ الْغِفَارِيِّ أَسِیدٍ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ عَامِرِ الطُّفَیْلِ أَبِي عَنْ الْقَزَّازُ فُرَاتٌ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَعْمَشِ عَنِ زَائِدَةُ حَدَّثَنَا قَالَ سَابِقٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 حَتَّى السَّاعَةَ تَرَوْنَ لَا إِنَّكُمْ فَقَالَ السَّاعَةِ عَنِ قُلْنَا ذَا عَمَّ قَالَ نَتَحَدَّثُ فَقُلْنَا أَنْتُمْ فِیمَ فَقَالَ عَلَیْنَا فَاطَّلَعَ غُرْفَةٍ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ قَالَ حَائِطٍ ظِلِّ فِي الْمَدِينَةِ

 بِجَزِيرَةِ  خَسْفٌ وَ بِالْمَغْرِبِ خَسْفٌ وَ بِالْمَشْرِقِ خَسْفٌ الْأَرْضِ فِي خُسُوفٍ ثَلَاثَةَ وَ الْأَرْضِ دَابَّةَ وَ الدَّجَّالَ وَ مَغْرِبِهَا مِنْ الشَّْمسِ طُلُوعَ آيَاتٍ عَشْرَ قَبْلَهَا تَرَوْنَ

 النَّاسَ  تَسُوقُ أَحَدا  خَلْفَهَا تَدَعُ لَا الْأَرْضِ قَعْرِ مِنْ الْیَمَنِ  مِنَ تَخْرُجُ نَارٌ الزَّمَانِ آخِرِ فِي تَكُونُ وَ مَأْجُوجَ وَ يَأْجُوجَ خُرُوجُ وَ ع مَرْيَمَ ابْنِ عِیسَى خُرُوجُ وَ الْعَرَبِ

 .الْمَحْشَرِ إِلَى تَسُوقُهُمْ لَهُمْ قَامَتْ قَامُوا كُلَّمَا الْمَحْشَرِ إِلَى

 حَدَّثَنَا: قَالَ قِرَاءَة ، الشَّامِيِّ بِابْنِ الْمَعْرُوفُ عِمْرَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ الْقَاسِمُ الْحُسَیْنِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ عُقْدَةَ، ابْنُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الصَّلْتِ، ابْنُ أَخْبَرَنَا.  5

 ،(آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيِّ عَنِ الْیَمَانِ، بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ رَافِعٍ، أَبِي عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَمِّي، حَدَّثَنَا :قَالَ ،-الْقَزْوِينِيُّ أَحْمَدَ ابْنُ هُوَ وَ -عَبَّادٌ

 رَجُلٌ مِنْهُمْ يُسْلِمَ  حَتَّى بِالْأَمْسِ، مِنْهُ أَقْوَى هُوَ  وَ فَیُصْبِحُونَ  نَفْرُغُ، غَدا : قَالُوا اللَّیْلُ كَانَ فَإِذَا دَائِبِینَ، بِمَعَاوِلِهِمْ  لَیَنْقُرُونَ الْقَوْمَ  إِنَّ: قَالَ  مَأْجُوجَ، وَ يَأْجُوجَ  أَهْلِ عَنْ

 شَاطِئِ  عَلَى مِنْهُمْ الرَّجُلُ  لَیَمُرَّنَّ بِیَدِهِ نَفْسِي الَّذِي فَوَ  اللَّهُ، فَیَفْتَحُهُ  عَلَیْهِ يَغْدُونَ ثُمَّ فَیُصْبِحُونَ اللَّهُ، شَاءَ إِنْ نَفْتَحُهُ  غَدا : الْمُؤْمِنُ فَیَقُولُ أَمْرَهُ، يُبْلِغَ أَنْ اللَّهُ  يُرِيدُ  حِینَ
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هاي متعددي زده شده؛ و در روایاتی هم که به دست ما اند، از مسائلی است که حدساما اینكه واقعا آنان چه کسانی

 رسيده مطلب چندان وضوح ندارد؛ چنانكه در روایات، 

 ؛ 2یا نه 1ان از نسل حضرت آدم هستندحتی اینكه آن

اند که اند، یا موجوداتی متفاوتاکنون در برخی از نقاط جهان پراکندهویا اینكه برخی از طوایفی از انسانها هستند که هم

 ، 3فعال و تا زمانی که سدشان شكسته نشود، کسی از آنها خبر ندارد

                                                      
: قَالَ  هَذَا مَتَى وَ  اللَّهِ، رَسُولَ  يَا: قِیلَ. عَرْضِهِ فِي لَیَجْرِي الْمَاءَ إِنَّ وَ  مَرَّة ، لْوَادِيَ ا هَذَا رَأَيْتُ لَقَدْ  اللَّهِ  وَ : فَیَقُولُ نَزَحُوهُ، حَتَّى شَرِبُوهُ  قَدْ  وَ بِكُوفَانَ الَّذِي الْوَادِي

 .الْإِنَاءِ صُبَابَةِ مِثْلُ إِلَّا الدُّنْیَا مِنَ يَبْقَى لَا حِینَ

 مشابه اين روايت در كتب اهل سنت آمده است:

 صلى اهلل رسول عن هريرة أبى عن البعث في البیهقي و مردويه ابن و صححه و الحاكم و ابن حبان و ماجة ابن و حسنه و الترمذي و أحمد أخرج و

 يستثنى ال و غدا فستفتحونه ارجعوا علیهم الذي قال الشمس شعاع يرون كادوا إذا حتى يوم كل السد يحفرون مأجوج و يأجوج ان قال سلم و علیه اهلل

 كهیئة هو و الیه فیعودون يستثنى و اهلل شاء ان فتستفتحونه ارجعوا علیهم الذي قال الناس على بخروجهم اهلل أراد فإذا كان كما رجع قد و وجده أصبحوا فإذا

 فیقولون بالدماء مخضبة فترجع السماء إلى بسهامهم فیرمون حصونهم في منهم الناس يتحصن و المیاه فیستقون الناس على يخرجون و فیحفرونه تركوه حین

 نفس الذى فو سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال فیهلكون أعناقهم في نغفا علیهم اهلل فیبعث علوا و قسوا السماء في من علونا و األرض في من قهرنا

 (251ص ،4ج المنثور، لحومهم )الدر من شكرا تشكر و نبطر و لتسمن األرض دواب ان بیده محمد
 85ص ،(للراوندي) السالم علیهم األنبیاء قصص ؛32ص ،1ج الشرائع، . علل 1

 عَبْدِ  بْنُ الْعَظِیمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْآدَمِيُّ زِيَادٍ بْنُ سَهْلُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِأَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 عَوْرَتِهِ  عَنْ فَكَشَفَتْ رِيحٌ فَهَبَّتْ نَائِما  السَّفِینَةِ فِي يَوْما  كَانَ وَ سَنَةٍ خَمْسَمِائَةِ وَ أَلْفَیْنِ ع نُوحٌ عَاشَ يَقُولُ ع الْعَسْكَرِيَّ مُحَمَّدٍ بْنَ عَلِيَّ سَمِعْتُ قَالَ الْحَسَنِيُّ اللَّهِ

 يَضْحَكُونَ هُمْ وَ فَرَآهُمْ ع نُوحٌ فَانْتَبَهَ يَافِثُ وَ حَامٌ كَشَفَهُ الرِّيحُ تَكْشِفُهُ شَیْئا  سَامٌ غَطَّى كُلَّمَا كَانَ وَ الضَّحِكِ عَنِ نَهَاهُمَا وَ ع سَامٌ فَزَجَرَهُمَا يَافِثُ وَ حَامٌ فَضَحِكَ

 يَافِثَ صُلْبِ مَاءَ غَیِّرْ  اللَّهُمَّ سُودَانٌ إِلَّا لَهُ يُولَدَ لَا حَتَّى حَامٍ صُلْبِ مَاءَ غَیِّرْ اللَّهُمَّ يَقُولُ وَ يَدْعُو السَّمَاءِ إِلَى يَدَهُ ع نُوحٌ فَرَفَعَ كَانَ بِمَا سَامٌ فَأَخْبَرَهُ هَذَا مَا فَقَالَ

 سِوَاهُمْ الْبِیضِ جَمِیعُ وَ كَانُوا حَیْثُ يَافِثَ مِنْ الصِّینِ وَ مَأْجُوجَ وَ يَأْجُوجَ وَ السَّقَالِبَةِ وَ التُّرْكِ جَمِیعُ وَ حَامٍ مِنْ كَانُوا حَیْثُ السُّودَانِ فَجَمِیعُ صُلْبِهِمَا مَاءَ اللَّهُ فَغَیَّرَ

 ظَاهِرَة   ذُرِّيَّتِكُمَا فِي لِي عُقُوقِكُمَا سِمَةُ  زَالَتْ فَلَا عَقَقْتُمَانِي وَ بِي بَرَّ لِأَنَّهُ الْقِیَامَةِ يَوْمِ إِلَى سَامٍ لِذُرِّيَةِ  خَوَل ا ذُرِّيَّتَكُمَا اللَّهُ جَعَلَ يَافِثَ وَ لِحَامٍ  ع نُوحٌ قَالَ  وَ سَامٍ  مِنْ

 .الدُّنْیَا بَقِیَتِ مَا ظَاهِرَة  سَامٍ ذُرِّيَّةِ فِي بِي الْبِرِّ سِمَةُ وَ

 عَنْ  الْعَلَاءِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ مُعَلَّى عَنْ الْأَشْعَرِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ آمده است: الْحُسَیْنُ 220ص ،8ج . در الكافي، 2

 جِنْسا   سَبْعُونَ آدَمَ بَنِي أَجْنَاسُ  وَ الْبَحْرِ  فِي مِائَتَیْنِ وَ  أَلْفا  وَ الْبَرِّ فِي مِائَتَیْنِ وَ أَلْفا   اللَّهُ خَلَقَ فَقَالَ  الْخَلْقِ عَنِ  ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ سُئِلَ: قَالَ عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ مُجَاهِدٍ 

 .مَأْجُوج وَ يَأْجُوجَ  خَلَا مَا آدَمَ وُلْدُ النَّاسُ وَ
 البیان نقل شد چنین است:كه از مجمع 2. ادامه حديث  3

 وَ طُولُهُمْ مِنْهُمْ صِنْفٌ وَ طَوِيلٌ بِالشَّامِ شَجَرٌ قَالَ الْأَرْزُ مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ يَا قُلْتُ الْأَرْزِ أَمْثَالُ مِنْهُمْ صِنْفٌ أَصْنَافٍ ثَلَاثَةُ هُمْ  قَالَ لَنَا صِفْهُمْ اللَّهِ رَسُولَ يَا قُلْتُ

 جَمَلٍ لَا وَ وَحْشٍ  لَا وَ بِفِیلٍ يَمُرُّونَ لَا وَ بِالْأُخْرَى يَلْتَحِفُ وَ أُذُنَیْهِ إِحْدَى أَحَدُهُمْ يَفْتَرِشُ مِنْهُمْ صِنْفٌ وَ حَدِيدٌ لَا وَ جَبَلٌ لَهُمْ يَقُومُ لَا الَّذِينَ هَؤُلَاءِ وَ سَوَاءٌ عَرْضُهُمْ

 .طَبَرِيَّة بُحَیْرَةَ وَ الْمَشْرِقِ أَنْهَارَ يَشْرَبُونَ بِخُرَاسَانَ سَاقَتُهُمْ وَ بِالشَّامِ مُقَدِّمَتُهُمْ أَكَلُوهُ مِنْهُمْ مَاتَ مَنْ أَكَلُوهُ إِلَّا خِنْزِيرٍ لَا وَ

 آمده است: 273ص ،2ج البحرين، مجمعهمچنین در 

 تَسَافُدِ  وَ الْحَمَامِ تَدَاعِي وَ السِّبَاعِ أَنْیَابُ وَ الطَّیْرِ مَخَالِبُ لَهُمْ الطُّولِ، مُفَرِّطُ مِنْهُمْ صِنْفٌ وَ شِبْرٍ، طُولِ فِي مِنْهُمْ صِنْفٌ مَأْجُوجُ وَ يَأْجُوجُ(: ع) عَلِيٍّ عَنْ

 .عِظَامٌ آذَانٌ وَ الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ تَقِیهِمُ  شُعُورٌ وَ الذِّئْبِ، عُوَاءُ وَ الْبَهَائِمِ
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 1و ....

 2چندان واضح نيست.

 کند:این اقوال را از صحابه و تابعين در مورد آنها نقل می (250-249ص ،4ج المنثور، الدرطی )عالوه بر اینها، سيو

 .ماجوج و یاجوج نام به نفرند دو فرزندان از و انسانهاست، برابر دو تعدادشان که اندموجوداتی اینها: ابوالعاليه

 .هفتم اقليم در مردم بقيه و اندآن اقليم شش در ماجوج و یاجوج کنيم، تقسيم اقليم هفت در را دنيا اگر: لبابهابی بن عبدة

 .بقيه دهم یك و اندماجوج و یاجوج آنها دهم نه کنيم، تقسيم قسمت ده به را انسانها اگر: قتاده

 ترك را قبيله یك و بست، سد را آنها از یكی و بيست جلوي ذوالقرنين که بودند قبيله دو و بيست ماجوج و یاجوج: قتاده

 تا است؛ آمده قدیمی مفسران از بسياري سخن در اندماجوج و یاجوج از تُرك، نژاد ]اینكه .است «تُرك» نژاد همان آن و کرد

                                                      
 هم اين است كه منطقه آنها غیر از مناطقي است كه معروف است: 357ص ،2ج ظهور اين روايت در الخصال،

 الدُّنْیَا: قَالَ ع الصَّادِقِ إِلَى رَفَعَهُ  بِإِسْنَادِهِ الْوَاسِطِيِّ يَحْیَى أَبِي عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ  سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ  أَبِي حَدَّثَنَا

 .بَابِلَ أَقَالِیمُ وَ مُوسَى قَوْمٌ وَ الزَّنْجُ وَ الصِّینُ وَ الرُّومُ وَ مَأْجُوجُ وَ يَأْجُوجُ أَقَالِیمَ سَبْعَةُ

 اين روايات را از پیامبر آورده است: 250-249ص ،4ج المأثور، تفسیر في المنثور . سیوطي در الدر 1

 انكم أبشركم قال ثم اهلل فحمد إلینا فخرج له آدم قبة في هو و يوما سلم و علیه اهلل صلى اهلل نبى أتینا قال مسعود بن اهلل عبد عن حاتم أبى ابن أخرج

 الجنة أهل نصف تكونوا أن ألرجو انى بیده نفسي الذي و قال اهلل نبى يا نعم فقلنا الجنة أهل ثلث انكم أبشركم فقال اهلل رسول يا نعم فقلنا الجنة أهل ربع

 بعده لیترك منهم الرجل ان مأجوج و يأجوج بعدكم ان أبیض ثور جنب في سوداء شعرة أو اسود ثور جنب في بیضاء شعرة كمثل األمم سائر في مثلكم ان

 اهلل اال عدتهم يعلم ال تأريس و تاويل و منسك أمم ثالث وراءهم ان و زاد فما ألفا الذرية من

 على يغیرون خرجوا لكنهم مأجوج و يأجوج من هم أصل لهم لیس سیارة هم فقال الترك عن سئل انه طالب أبى بن على عن المنذر ابن أخرج و

 األرض في سیارة فذهبوا قومهم بین و بینهم فسد القرنین ذو فجاء الناس

 ان قال سلم و علیه اهلل صلى النبي عن عمر ابن عن عساكر ابن و مردويه ابن و البعث في البیهقي و الطبراني و المنذر ابن و حمید بن عبد أخرج و

 أمم ثالث ورائهم من ان و فصاعدا ألفا ذريته من ترك اال منهم رجل يموت ال و معايشهم الناس على ألفسدوا أرسلوا لو و آدم ولد من مأجوج و يأجوج

 متسك و تأريس و تاويل

 يجامعون نساء لهم مأجوج و يأجوج ان سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال أبیه عن أوس بن عمرو طريق من مردويه ابن و النسائي أخرج و

 فصاعدا ألفا ذريته من ترك اال منهم رجل يموت ال و شاءوا ما يلقحون شجر و شأوا ما

 أسرى لیلة اهلل بعثني سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنهما اهلل رضى عباس ابن عن رواه بسند مردويه ابن و الفتن في حماد بن نعیم اخرج و

 إبلیس ولد و آدم ولد من عصى من مع النار في فهم يجیبوني ان فأبوا عبادته و اهلل دين إلى فدعوتهم مأجوج و يأجوج إلى بى

 طريقة المحبر كالبرد قال لي انعته قال مأجوج و يأجوج سد رأيت قد اهلل رسول يا قال رجال ان النسفي بكرة أبى عن مردويه ابن و جرير ابن أخرج و

 رأيته قد قال حمراء طريقة و سوداء
 القمي، )تفسیر اندشده دانسته فرشتگان از بعد مخلوقات پرتعدادترين آنان روايتي در مثال شده، تاكید آنان جمعیت كثرت بر روايات از برخي در.  2

 أَكْثَرُ هُمْ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ َبصِیرٍ أَبِي عَنْ َأبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي[ ابْنِ] عَنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ مُوسَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ : حَدَّثَنَا41ص ،2ج

 تسعةٌ  أَجزاءٍ، عَشَرَةُ الخَلْقَ  أَن»: الحديث في جاءَ:285ص ،3ج العروس، تاج) اندشده دانسته خاليق دهم نه ديگر، روايتي در و ؛الْمَلَائِكَة( بَعْدَ  خُلِقُوا خَلْقٍ

 (.«مَأْجُوجُ و يَأْجُوجُ منها
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 ترك ساخت که سدي آن پشت را آنها ذوالقرنين که باشد این «تُرك» تسميه وجه که اندداده احتمال لغت اهل برخی که جایی

 [1(274، ص2البحرین، جکرد )مجمع

 و ...

 

 «سَدًّا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَلَ أَنْ عَلی خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ الْأَرْضِ فِی مُفْسِدُونَ مَأْجُوجَ وَ یَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قالُوا( »2

 االرض فی مفسد واقعا مأجوج و یأجوج! ذوالقرنين اي: آن قومی که در پسِ منطقه بين السدین بودند به ذوالقرنين گفتند

 !دهی؟ قرار سدي آنها و ما تو ميان اش را متقبل بشویم کهما هزینه آیا هستند؛

 برای تامل بیشتر

بویژه با تعابير عجيب و غریبی که درباره قدرت و توان آنها در  –هایی فسادگر است اگر یاجوج و ماجوج اشاره به گروه

توان جلوي فسادانگيزي آنان را گرفت؟ و به فرض که با یك این چه قومی است که با یك سد می -روایات و تفاسير آمده 

 ساختن سد اقدام نكردند؟شد جلوي آنان را گرفت، آنها که هزینه ساختن سد را داشتند، چرا خودشان تا آن موقع براي سد می

کند که منظور از این قوم، نه یك گروه عادي از انسانها در یك منطقه جغرافيایی خاص، آیا اینها این احتمال را تقویت نمی

 و منظور از این سد، نه یك سد متعارف مادي باشد؟ و اگر چنين است، مقصود از آنها چيست؟

 

 «...یَأْجُوجَ  إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قالُوا»( 3

 «بفهمند را گفتاري  که نبودند چنان که قومی :قَوْالً یَفْقَهُونَ یَكادُونَ ال قَوْماً»در آیه قبل درباره این قوم فرمود 

اي کند و سياق بحث به گونهبا این حال، بالفاصله گفتاري از آنان خطاب به ذوالقرنين و پاسخ ذوالقرنين به آنها را نقل می

 این گفتگو بدون هيچ مشكلی پيش رفته است. چرا؟است که 

الف. احتمال دارد خداوند سبحان به ذوالقرنين زبان آنان را یاد داده باشد همان گونه که به حضرت سليمان سخن گفتن 

 (763ص ،6ج البيان، مجمع( را یاد داد. )16با پرندگان )منطق الطير؛ نمل/

 (763ص ،6ج البيان، کرده است. )مجمعن را بين طرفين ترجمه میبسا مترجمی همراهشان بوده که سخب. چه

 برای تامل بیشتر

یابد که چيستی یاجوج و ماجوج و سدي که در برابر آنها زده شد، کسی که به تفاسير مختلف مراجعه کند بوضوح درمی

 نماید.لبا نامعقول میاز مسائلی است که بسيار محل بحث بوده، و بویژه نكاتی درباره آنها گفته شده که غا

                                                      
 خَارِجَ بِتَرْكِهِمْ فَأَمَرَ الْقَرْنَیْنِ، ذُو رَدَمَهُ لَمَّا السَّدِّ  خَارِجَ  كَانَتْ  مِنْهَا، وَاحِدَةٌ  قَبِیلَةٌ التُّرْكُ  قَبِیلَة  عِشْرُونَ وَ اثْنَانِ مَأْجُوجَ وَ يَأْجُوجَ  أَنَّ :الْأَخْبَارِ بَعْضِ فِي وَ  . 1

 .تُرْكا  سُمُّوْا فَلِذَلِكَ السَّدِّ
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اند با توجه به اینكه خداوند در آیه قبل که گویندگان مطالبی را که در این آیه آمده، به این وصف توصيف کرد که قومی 

خواهد ما را متوجه کند که این مطلبی که آنان آیا احتمال ندارد که خداوند می شان با مشكل همراه است،که ارتباط گفتاري

 حكایت یاجوج و ماجوج و مطالبه ساختن سد( را نباید به نحو متعارف فهميد؟!گویند )می

دیده دهند که شخص جهاناند که ظاهرا براي جلوگيري و دفع دشمنانش پيشنهادي میبویژه اگر دقت کنيم که آنان کسانی

ه هزینه اجراي پيشنهادشان را هم خودشان کنند که همپذیرد، و عالوه بر این، اعالم میاي همچون ذوالقرنين بالفاصله آن را می

دهن یا با فرهنگ پایين، یا ناآشنا به زبانهاي متعارف جوامع دیگر شود گفت که آنان صرفا افرادي سادهشوند، آیا میمتقبل می

 اند؟!( بوده2)جلسه قبل، تدبر

 

 «سَدًّا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَلَ أَنْ عَلی خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ قالُوا... فَهَلْ( »4

 (224ص ،7ج نور، )تفسير. کنندمى هم گذارىسرمایه کنند، نياز احساس مردم جا هر

 

 «سَدًّا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَلَ ... الْأَرْضِ فِی مُفْسِدُونَ مَأْجُوجَ وَ یَأْجُوجَ إِنَّ( »5

 1(522ص ،7ج نور، توان محصور کرد! )اقتباس از تفسيرمیکسانی که مفسد فی االرض باشند را به شدیدترین وجه 

 

 

 21/11/1396     رَدْما  بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَكُمْ أَجْعَلْ بِقُوَّةٍ فَأَعینُوني خَیْرٌ رَبِّي فیهِ مَكَّنِّي ما قالَ   95آيه( 18) كهف سوره( 677

 ترجمه

است؛ پس با نيرویی مرا یاري کنيد، ميان شما و آنها سدي استوار در آن تمكّن بخشيده، بهتر  گفت آنچه پروردگارم به من

 قرار دهم.

 نکات ادبی

 «مَکَّنّی»

 امكانات معناي به معنا، در تَوسّعی با که است «دادن مكان» معناي به و «مكان» کلمه از إفعال قبال بيان شد که این کلمه باب

 .گویند «متمكّن» باشد داشته منزلتی و قدر که شخصی به چنانكه رود،می کار به نيز دادن قرار کسی اختيار در را

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-10 230جلسه 

 

 )ضمير متكلم وحده( ي)وقایه( +  نا )فعل امر باب افعال( + أَعينُو)حرف تفریع( +  فَ=  «فَأَعینُونی»

                                                      
 ترينسخت لذا سَدًّا( بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَنا )تَجْعَلَ است برخوردار اىويژه اهمیّت از آسايش و امنیّت انسانى، جوامع در»اند بدين بیان: . ايشان دو نكته نوشته 1

 «.است جايز تبهكاران، كردن محدود و حبس»و « است امنیّت زنندگانبرهم براى نیز كیفرها

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-10/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-10/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-10/
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 یا یاور، و یار معناي به است صفت «عَوْن» و است کردن پشتيبانی و یاري معناي به اصل در «عون» ماده شد کهقبال بيان 

 . کند اقدام یاري به که دارد را آن شأن که کسی دقيقتر، تعبير به

 که است جایی در نصرت» اندگفته و ،دانسته نصرت از اعم را اعانت. است نزدیك بسيار «نصرت» کلمه به «عون» کلمه

 در کردن یاري» مورد در چنانكه شودمی شخص کردن تقویت هرگونه شامل عون اما باشد؛ رو پيش در ايکنندهنزاع و مخالف

 .است شده استفاده اعانت تعبير از هم «فقر

  /anbiyaa-http://yekaye.ir/al-21-112 419جلسه 

 

 «رَد ماً»

ثوب مُرَدّم »رود، چنانكه به لباس وصله شده در اصل به معناي پر کردن و مسدود کردن یك شكاف به کار می« ردم»ماده 

رود ؛ و بویژه براي پر کردن شكاف با سنگ به کار می(762، ص6مجمع البيان، ج؛ 504، ص2معجم مقایيس اللغة، جگویند )می

 (350صمفردات ألفاظ القرآن، )

« ردم»در جایی است که شكافی پر شود اما سد اعم از آن است؛ و کاربرد « ردم»اند برخی گفته« ردم»و « سد»در تفاوت 

التحقيق فى کلمات القرآن در اینجا به جاي سد براي این است که نشان دهد هيچ گونه منفذ و راهی براي عبور آنان نگذاشت )

مجمع ؛ 747ص،2است )الكشاف، ج« سد»بزرگتر و مستحكمتر از « ردم»اند که يح داده( اما برخی توض117، ص4الكریم، ج

 (71، ص6البحرین، ج

 تنها همين یكبار در قرآن کریم به کار رفته است.« ردم»ماده 

 1اختالف قرائت

 حدیث

خواب برخاست روایت شده است که یكبار رسول اهلل ص از  ( از زینب بنت جحش )یكی از همسران رسول اهلل ص(1

ال اله اال اهلل، واي بر عرب، از آن شري که نزدیك شد، امروز از آن سد »فرمود: در حالی که صورتش گلگون شده بود و می

 اي درست کرد.و با دو انگشت شصت و اشاره حلقه« یاجوج و ماجوج این اندازه گشوده شد

 در حالی که صالحان در ميان مایند؟شویم گوید: گفتم: یا رسول اهلل! آیا ما هالك میزینب می

 فرمود: بله، هنگامی که خبيث زیاد شود.

 61، ص9صحيح بخاري، ج

                                                      
 / مَكَّنَني يمَكَّنّ.  1

 (759، ص6قرأ ابن كثیر ما مكنني بنونین و الباقون بنون واحدة مشددة )مجمع البیان، ج و

 (227، ص7قرأ ابن كثیر و حمید: ما مكنني بنونین متحركتین، و باقي السبعة بإدغام نون مكن في نون الوقاية. )البحر المحیط، ج و

http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-112/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-112/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-112/
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 عَنِ  ،عَتِيقٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَخِی، حَدَّثَنِی ِإسْمَاعِيلُ، وحَدَّثَنَا ح الزُّهْرِيِّ، عَنِ شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا اليَمَانِ، أَبُو حَدَّثَنَا

 رَسُولَ أَنَّ: جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عَنْ سُفْيَانَ، أَبِی بِنْتِ حَبِيبَةَ أُمِّ عَنْ حَدَّثَتْهُ سَلَمَةَ، أَبِی بِنْتَ زَیْنَبَ أَنَّ الزُّبَْيرِ، بْنِ عُرْوَةَ عَنْ شِهَابٍ، ابْنِ

 رَدْمِ مِنْ اليَوْمَ فُتِحَ اقْتَرَبَ قَدِ شَرٍّ مِنْ لِلْعَرَبِ وَیْلٌ اللَّهُ، إِلَّا إِلَهَ الَ»: یَقُولُ فَزِعًا یَوْمًا عَلَيْهَا دَخَلَ سَلَّمَ وَ]و آله[  عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ

 وَفِينَا أَفَنَهْلِكُ اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقُلْتُ: جَحْشٍ بِنْتُ زَیْنَبُ قَالَتْ ،«تَلِيهَا وَالَّتِی اإلِبْهَامِ بِإِصْبَعَيْهِ وَحَلَّقَ هَذِهِ، مِثْلُ وَمَأْجُوجَ یَأْجُوجَ

 «الخُبْثُ کَثُرَ إِذَا نَعَمْ»: قَالَ الصَّالِحُونَ؟

 

گوید: بر امام کاظم ع وارد شدم در حالی که تا کنون مرا ندیده بود؛ فرمود: آیا از اهل سد ( اسود بن رزین قاضی می2

 هستی؟

 گفتم: من از اهل باب هستم.

 و بار فرمود: از اهل سد هستی، تو؟!د

 گفتم: از اهل باب.

 فرمود: از اهل سد!

 گفتم: بله، آن سدي که ذوالقرنين بنا کرد.

 123قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندي(، ص

أَبِی الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْكُوفِیُّ عَنْ شَرِیفِ وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِيلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ 

 بْنِ سَابِقٍ التَّفْلِيسِیِّ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ رَزِینٍ الْقَاضِی قَالَ: 

أَنْتَ فَقُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَابِ فَقَالَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَهْلِ السَّدِّ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ لَمْ یَكُنْ رَآنِی قَطُّ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ السَّدِّ 

 . أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَابِ قَالَ مِنْ أَهْلِ السَّدِّ قُلْتُ نَعَمْ ذَاكَ السَّدُّ  الَّذِي عَمِلَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ 

 

فرمودند: ]آن سد یعنی[ تقيه! « استوار قرار دهم. يشما و آنها سد انيم»( از امام صادق ع روایت شده که قرائت کردند: 3

 فرمود: ]یعنی[ تقيه!« پس نه توانستند بر آن چيره شوند و نه توانستند در آن نقبی زنند»سپس قرائت کردند 

 213، ص16وسائل الشيعة، ج؛ 351، ص2تفسير العياشی، ج

« فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً »قال: التقية  « أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً » قال  عن جابر عن أبی عبد اهلل ع

 قَالَ هُوَ التَّقِيَّةُ.

 97شاءاهلل در بحث از آیه شبيه این روایت با طول و تفصيل بيشتري به روایت مفضل از امام صادق ع آمده است که ان

 ( خواهد آمد.679جلسه)

 تدبر

 «رَدْماً  بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَلْ بِقُوَّةٍ فَأَعينُونی خَيْرٌ رَبِّی فيهِ مَكَّنِّی ما قالَ( »1
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آن قوم به ذوالقرنين پيشنهاد دادند که هزینه ساخت سد را بپردازند و وي برایشان سدي بنا کند. وي فرمود که آن امكاناتی 

؛ 1انده من داده بهتر است؛ شما با نيرویی مرا یاري کنيد؛ که اغلب مفسران این نيرو را به معناي نيروي انسانی دانستهکه خداوند ب

 خواهد قطعات آهن بياورند و در آن بدمند و سپس مس گداخته بر آن بریزند.و در آیه بعد از آنها می

مصالح ساختمانی را؛ با این حال ذوالقرنين گفت امكانات  در واقع، هم نيروي انسانی را خود آنها تامين کردند و هم

 خدادادیم بهتر است از هزینه شما. چرا؟

خواهد با پول دادن هر مشكلی خواهد تقابل دو منطق را بيان کند: یك منطقی که خودش کنار می کشد و میالف. شاید می

كلشان حل شود باید در صحنه وارد شوند؛ و ذوالقرنين خواهند مشرا حل کند؛ و منطق دیگر این است که خود کسانی که می

 خواهد منطق دوم را مستقر کند.می

خواهد نشان دهد که آن مُكنت و امكاناتی که خدا به من داده، جداي از مشارکت و حضور مردم معنی بسا میب. چه

 ندارد؛ آنها خودشان باید جلو بيایند تا من بتوانم کاري از پيش ببرم. 

 امل بیشتربرای ت

 ( حدیثی گذشت که مشابهتی بين ذوالقرنين و امام زمان ع برقرار کرده بود.2، حدیث665قبال )جلسه 

 ترین مصادیق این مشابهت است:رسد این آیه از واضحبه نظر می

او را یاري امام زمان کسی است که خداوند به او امكان گسترش عدل حهانی را داده است؛ اما ما مردمان هم باید با قوت 

 دهيم تا او کارش را به انجام برساند.

 

 «رَدْماً  بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَلْ( »2

)الميزان، « سد»باالتر است از « ردم»سازم. ظاهرا می« ردم»( و ذوالقرنين گفت که برایتان 94کردند )آیه« سد»آنها درخواست 

 (؛ از این جهت که:364، ص13ج

 (764، ص6مجمع البيان، جباشد )تر از سد میکه مستحكمالف. ردم مانعی است 

 (117، ص4التحقيق فى کلمات القرآن الكریم، جب. ردم سدي است که هيچ گونه منفذ و راهی براي عبور نداشته باشد )

تعبير پر کردن شكاف است؛ شاید با این تغيير در « ردم»مانع است، اما معناي اصلی کلمه « سد»ج. معناي اصلی کلمه 

ها و معبرهایی است که از آنجا مورد هجوم قرار خواهد بگوید آنچه نياز اصلی شماست، دقت کردن در پر کردن شكافمی

 گيرید، تا صِرفِ ایجاد مانع.می

 ثمره در تحلیل سیاسی

 در برابر دشمن، باید مانعی محكم ایجاد کرد، اما همچنان باید مراقب نفوذ او هم بود.

                                                      
كند؛ البته اين احتمال هم مطرح شده كه منظور همان مصالحي است كه در آيه بعد بدان در مقابل آيه بعد كه از آنان مصالح ساختماني را طلب مي  1

 عرضتموه مما خیر دنیاال في االتساع من فیه مكني و المال من ربي أعطاني أي «خَیْرٌ  رَبِّي فِیهِ مَكَّنِّي ما»: 763، ص6البیان، جاشاره شده است. )مجمع

 ر(الصف و الحديد زبر ذلك و العمل بآلة قیل و الزجاج عن معي تعملونه بعمل قیل و األبدان بقوة معناه فیكون برجال أي «بِقُوَّةٍ فَأَعِینُونِي» األجر من علي
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 د. ...

 

 «رَدْماً  بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَلْ بِقُوَّةٍ فَأَعينُونی خَيْرٌ رَبِّی فيهِ مَكَّنِّی ما قالَ»( 3

 ذوالقرنين گفت که با یاري شما، بين شما و یاجوج و ماجوج سدي قرار دهم.

قتی همسر پيامبر این اند و جالب اینجاست که ودر روایات اهل سنت، از سوراخ شدن این سد در زمان پيامبر ص گفته

(؛ یعنی 1پرسد آیا با وجود صالحان در امت، ابز هم هالك خواهيم شد )حدیثشنود بالفاصله میسخن را از پيامبر می

 پذیري را با ميزان حضور صالحان در جامعه مرتبط دانسته، و پيامبر هم همين منطق را تایيد کرده است.آسيب

روایات شيعه، که برخی از افراد را اهل این سد دانسته، و این سد را تقيه معرفی  وقتی این مطلب را بگذارید در کنار

 شود که آن سد، صرفا یك سد جسمانی نبوده است، بلكه ...؟!( این احتمال تقویت می3و 2اند. )حدیثکرده

 

 «بِقُوَّةٍ یفَأَعينُون خَيْرٌ رَبِّی فيهِ مَكَّنِّی ما ... قالَ خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ( »4

 (226، ص7)تفسير نور، ج .طلبيد کمك به را انسانى نيروى باید مالى هاىکمك جاىبه گاهى

 

 

 أُفْرِغْ  آتُوني قالَ نارا  جَعَلَهُ إِذا حَتَّي انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَیْنِ بَیْنَ ساوي إِذا حَتَّي الْحَديدِ زُبَرَ آتُوني  96آيه( 18) كهف سوره( 678

 22/11/1396   قِطْرا  عَلَیْهِ

 ترجمه

قطعات آهن برایم بياورید، تا چون بين دو کوه مساوي شد، گفت: بدميد؛ تا چون آن ]آهن[ را ]گداخته همچون[ آتش 

 هاي آن را پر کنم[.سرب مذاب[ برایم بياورید تا بر آن بریزم ]شكاف گردانيد، گفت: قِطر ]مس گداخته یا

 نکات ادبی

  الْحَدیدِ

 شیء مرز» را ماده این اصلی معناي برخی و دانسته شدت و حّدت به ناظر اصل در برخی را «حدد» قبال بيان شد که ماده

 معناي دو در ماده این اساسا که اندمدعی هم برخی و اند؛کرده معرفی «کندمی جدا همدیگر از را چيز دو که( مرز و حد)

 که رسدمی نظر به است؛ هرچند رفته کار به[ مرز شبيه] «شیء انتهاي و طرف» و[ حدت و شدت شبيه] «کردن منع» مختلف

 باشد ... شده اشراب معنا هردو ماده این مشتقات اغلب در

 تغييري بتوان براحتی که شودمی آن از مانع و است مقاوم و سخت که برندمی کار به آهن درباره جهت این از را «حدید»

 هر به بلكه و برنده، و تيز شیء به آن، تبع به و اشياء تيز لبه به است، چيز هر مرز معناي به حد که آنجا از همچنين. داد آن در

 تعبير و( فارسی در تيزبين شبيه( )22/ق «حَدید الْيَوْمَ بَصَرُكَ» مثال) اندگفته( «حداد»: آن جمع) «حدید» هم ظریفی و دقيق چيز
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 که آهن به آن تشبيه جهت از یا کند؛می ایجاد که است آزاري و تيزي به آن تشبيه جهت این از یا( حِدادٍ أَلْسِنَةٍ) «حدید لسان»

 .دهدمی آزار را او و آیدمی فرود خود مخاطب سر بر( آهنين گرز) آهن ضربه همچون

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-19 438جلسه 

 

 ساوی

 «متساوي» و «مساوي» کلمه ماده، این از. کندمی چيز دو بين اعتدال و استقامت بر داللت «يسو» ماده قبال بيان شد که

 صورت به هم و( 96/کهف ساوي،) فعل صورت بههم  ،قرآن دراولی  که( بودن اندازههم و برابري معناي به) است معروف

 .است رفته کار به( 64/عمرانآل سواء،) مصدر

 برخی؛ و است شیء یك اجزاي دادن قرار یكسان و برابر معناي به( است صيغه همين ماضی «سوّي» که) «تسویه» کلمه

 وسط حد رعایت یعنی نيز «تسویه» و است شده لحاظ «اعتدال» و( توسط) «بودن بينابين» مفهوم دو «يوس» ماده در که معتقدند

 .اعتدال و

  /shams-http://yekaye.ir/ash-091-07 134جلسه 

 الصَّدَفَیْنِ 

)صدف دریا( معروف است؛ و برخی بر این باورند که اصل این ماده داللت بر ميل و « صدف»، کلمه «صدف»از ماده 

 مِمَّنْ أَظْلَمُ فَمَنْباشد )اعراض و رویگردانی شدید از چيزي میشود به معناي متعدي می« عن»سوگيري دارد که وقتی با حرف 

شود از این رو که به یكی از دو جهت متمایل گفته می« صَدَف»( و به هر طرف کوه 157/أنعام ؛عَنْها صَدَفَ  وَ اللَّهِ بِآیاتِ کَذَّبَ

 ؛ معجم4781ص القرآن، ألفاظ فرداتاست؛ و بر همين اساس وجه تسميه صدف هم انحنایی است که روي آن هست. )م

 (339ص ،3ج اللغة، المقایيس

به معناي « مواجهه»اما برخی بر این باورند که اصل این ماده به معناي تالقی و برخورد از کنار است؛ همان گونه که کلمه 

متعدي « عن»ته وقتی با حرف شود؛ و البباشد؛ و به همين جهت است که به کناره و دامنه کوه گفته میبرخورد از روبرو می

شود؛ و شود به معناي اعراض و رویگردان شدن است اما تفاوتش با اعراض در همين است که که گویی از کنار آن رد میمی

 کَذَّبَ  مِمَّنْ أَظْلَمُ فَمَنْ ؛46، انعام/یَصْدِفُونَ هُمْ ثُمَّ الْآیاتِ نُصَرِّفُ کَيْفَ انْظُرْاي مانند )این لطافت معنایی آن در کاربردهاي قرآنی

را نشان می دهد.  (157؛ انعام/یَصْدِفُونَ کانُوا بِما الْعَذابِ  سُوءَ  آیاتِنا عَنْ یَصْدِفُونَ الَّذینَ سَنَجْزِي عَنْها صَدَفَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ

 (213ص ،6ج الكریم، القرآن کلمات فی )التحقيق

با کاربردهاي کلماتی مانند تصادف و صُدفه )= برخورد اتفاقی و حساب نشده( رسد که این تحليل اخير و به نظر می

 سازگارتر است.

                                                      
 الذي الصََّدفِ أو جانبه،: أي الجبل كَصَدَفِ الصّالبة في أو البعیر، أرجل في المیل: أي الصَّدَفِ، مجرى يجري شديدا إعراضا أعرض: عنه صَدَفَ.  1

 .البحر من يخرج

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-19/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-19/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-19/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
http://yekaye.ir/ash-shams-091-07/
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 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 5این ماده جمعا همين 

در این آیه، یا دو طرف یك کوه است، از این جهت که در امتداد هميدکرند و با هم « : دو صدفالصَّدَفَيْنِ »مقصود از 

کنند؛ یا اشاره به دو کوه است که هر یك از دیگري انحراف و اعراض پيدا کرده ویا از این جهت که هر یك دا میتالقی پي

 (3642، ص13؛ الميزان، ج7631ص ،6ج البيان، مجمع اي پدید آمده است[ )یك طرفشان با دیگري تالقی پيدا کرده ]و دره

 أُفْرِغْ

کند و فَراغ ]در فارسی: فراغت[، نقطه مقابل مشغول بودن گشایش در امور داللت میدر اصل بر خالی بودن و « فرغ»ماده 

( و البته وقتی در 632ص ،القرآن ألفاظ مفردات؛ 493ص ،4ج اللغة، المقایيس ( )معجم7؛ انشراح/فَانْصَبْ فَرَغْتَ فَإِذااست. )

دانيم که پرداختن به چيزي خدا را از پرداختن به چون می -( 31؛ الرحمن/الثَّقَالنِ أَیُّهَ لَكُمْ سَنَفْرُغُرود )مورد خداوند به کار می

( و یا به 493ص ،4ج اللغة، المقایيس یا به معناي مجازي است )معجم -( شأن عن شأنٌ یَشغَلُه الکند )چيز دیگر مشغول نمی

 ،9ج الكریم، القرآن کلمات فی پردازد )التحقيقگري نمیپردازد که به چيز دیمعناي توجه اکيد است که گویی چنان به شما می

 (68ص

 ریزند؛ و به این مناسبت تعبير وسيله گشاد و خالی[ به معناي دَلوي است که از آن آب می« ]= مَفْرَغ» از این باب، کلمه

تنها در کم نهو ظاهرا این کلمه کم( 493ص ،4ج اللغة، المقایيس رود )معجمبه کار می« آب را ریخت»به معناي « الماءَ أفرَغَ»

(، بلكه به طور استعاري، در امور غير مادي هم به 96؛ کهف/قِطْراً عَلَيْهِ أُفْرِغْمورد هر گونه ریختن مایعات به کار رفته است )

 (632ص ،القرآن ألفاظ مفردات) 3(126؛ اعراف/250، بقره/صَبْراً عَلَيْنا أَفْرِغْ رَبَّناکار رفته است  )

( بدان 10/قصص ؛فارِغاً مُوسى أُمِّ فُؤادُ أَصْبَحَ وَ) آیه در این کاربرد و شده، رها مشغوليتی از که گویندمی کسی به «فارغ»

ریزد اي که در چنان شرایطی در دل مادر میمعناست که دل مادر حضرت موسی ع از هر گونه خوف و اضطراب و نگرانی

(، و یا اینكه از هر چيزي جز از یاد فرزندش خالی شد، که عبارت 68ص ،9ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقخالی شد )

 (632ص ،القرآن ألفاظ مفردات( موید این معناست. )قَلْبِها إِنْ کادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ ال أَنْ رَبَطْنا عَلىبعدیش )

                                                      
 صدف قد كأنه اآلخر عن منعدل منهما واحد كل جبالن هما قیل تالقیهما و و تحاذيهما أي لتصادفهما صدفان الجبل لجانبي يقال :األزهري . قال 1

 عنه

 المتضائفة األسماء من فهو بجانبه يوازيه آخر جبل هناك كان إذا إال يقال ال أنه بعضهم ذكر الجبل جانبي أحد هو و الصدف تثنیة الصَّدَفَیْنِ و.  2

 .غیره و الضعف و كالزوج
 :اندداده ارائه اين براي ديگري توضیح 68ص ،9ج الكريم، القرآن كلمات في التحقیق در مصطفوي مرحوم . البته 3

 مقام في تعبیر أبلغ هذا و علیه، مستولیا ءشي تخلیة على يدلّ: على بحرف استعماله و التخلیة، هو اإلِفْرَاغُ «مُسْلِمِینَ تَوَفَّنا وَ صَبْرا  عَلَیْنا أَفْرِغْ رَبَّنا»

 .االيمان تحقّق و االستقامة و التثبّت هو الصبر هذا نتیجة و. باطنه و ظاهره و بوجوده يستولى صبرا تعالى اللَّه يعطیه حتّى له دعاء و الصبر، طلب

 .النصر و التثبّت يناسبه و المحاربة، و المبارزة مقام في(: أَقْدامَنا ثَبِّتْ وَ صَبْرا   عَلَیْنا أَفْرِغْ رَبَّنا قالُوا جُنُودِهِ وَ لِجالُوتَ  بَرَزُوا لَمَّا وَ) االولى اآلية و

 في التحقیق. )الختام حسن يناسبه و الكفر، و االيمان و االعتقاد مقام في(: مُسْلِمِین تَوَفَّنا وَ صَبْرا   عَلَیْنا أَفْرِغْ رَبَّنا....  بِهِ  آمَنْتُمْ  فِرْعَوْنُ قالَ ) الثانیة و

 (69ص ،9ج الكريم، القرآن كلمات
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 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 6جمعاً « فرغ»ماده 

 راً قِطْ

به معناي مسِ ]یا آهن « قِطر»باران و « قطره»)در هندسه( گرفته تا « قُطر»رود، از در معانی متعددي به کار می« قطر»ماده 

به معناي جوانب و نواحی )جمِع « أقطار»)پشت سر هم ردیف شدن چيزهایی از یك سنخ( و « قَطار»یا هر فلز[ گداخته و 

(. با توجه 14أحزاب/ أَقْطارِها، مِنْ عَلَيْهِمْ دُخِلَتْ لَوْ ؛ و33َ/رحمن، الالْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ أَقْطارِ مِنْ تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِقُطر( )

اند؛ و حداکثر برخی از اینها را در به چنين تنوعی، برخی از اینكه این معانی را به معناي واحدي برگردانند اظهار عجز کرده

( اما برخی دیگر معناي مشترك در 106-105ص ،5ج اللغة، المقایيس معجماند )مشترك دانسته« هم بودن پشت سر»معناي 

 القرآن کلمات فی التحقيقاند )دانسته« پشت سر هم آمدن قطعاتی محدود و جدا شدن اجزاء از کل»همه کاربردهاي این ماده را 

اند همچون گفته« قِطر»س ]یا آهن یا سرب[ مذاب را هم از این جهت ( و م677ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛289ص ،9ج الكریم،

 1(762ص ،6ج البيان، مجمعشود )قطرات آب پشت سر هم سرازیر می

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 5جمعا « قطر»ماده 

 اختالف قرائت

 دوبار در این آیه آمده است، «آتُونِی»

 صورت )فعل امر باب افعال، در اصل: اَئتونی: به من بدهيد( قرائت شده، امادر اغلب قرائتها این کلمه به همين 

)فعل امر ثالثی مجرد، در اصل:  «ایتونی»در مورد اول تنها در روایت شعبه از عاصم )از قراء سبعه اهل کوفه( به صورت 

 افتد( قرائت شده؛شود و در وصل میمینزد من بيایيد، که همزه ابتدایی آن همزه وصل محسوب «: جيئونی»اِئتونی، به معناي 

چنين ولی در مورد دوم، عالوه بر وي، حمزه )از قراء عشره( و برخی قرائتهاي کمتر مشهور )اعمش و طلحه( نيز این

شود، همزه وصل آن ساقط به کلمه قبل )قال( متصل می« ائتونی»اند. الزم به ذکر است که در این قرائت، چون غالبا قرائت کرده

 شود.قرائت می« تونیقالَ ائْ»شود و به صورت می

قرائت شده « زُبُر»قرائت کرده اند اما در یكی از قرائات اربعه عشر )حسن( به صورت « زُبَر«»را عموما به صورت « زبر»

 است.

است؛ اما به صورت  «نِفَيْدُالصُّ»و  «الصَّدَفَيْنِ»چند گونه قرائت شده است: مشهورتر آنها قرائت به صورت  «الصّدفَيْنِ

 هم قرائت شده است. «فَيْنِ دُالصَّ»و  «فَيْنِدَالصُّ»و  «دْفَيْنِالصَّ»و  «دْفَيْنِالصُّ»

                                                      
 الرصاص ألن القطر من أصله و( المنعت الحديد أقطار من جراز/  حديدة صاف الملح كلون حسام: )أنشد و المذاب الحديد القطر: عبیدة أبو قال.  1

 الماء يقطر كما قطر أذيب إذا الحديد و



660 

 303؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر، ص2272، ص7البحر المحيط، ج؛ 7591، ص6مجمع البيان، ج

 حدیث

 در شرح این آیات گذشت. در ادامه آن روایت آمده است: ( روایتی از امام صادق ع1، حدیث668( قبال )جلسه 1

پس ذوالقرنين دري از مس و آهن و قير و قطران )مس یا برنج گداخته( بين آنها قرار داد و براي خروج آنان مانعی ایجاد 

 کرد.

 41ص ،2ج القمی، تفسير

 عَبْدِ  أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ  أَبِی[ ابْنِ] عَنِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ نِعَ مُوسَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 ... ع اللَّهِ

 .الْخُرُوج بَيْنَ وَ بَيْنَهُمْ فَحَالَ. قَطِرَانٍ وَ زِفْتٍ وَ حَدِیدٍ وَ نُحَاسٍ مِنْ بَاباً بَيْنَهُمْ الْقَرْنَيْنِ ذُو فَجَعَلَ

 

 فرمایند:شود. ایشان در فرازي از توضيح خود میدر روایتی از اميرالمومنين درباره ذوالقرنين سوال می (2

در آن تمكّن بخشيده، بهتر است؛ پس با نيرویی مرا یاري کنيد، ميان شما و  آنچه پروردگارم به من»پس ذوالقرنين گفت 

بين »به آنها دستور داد که برایش آهن بياورند و آوردند و آن را « بياورید برایم آهن قطعات آنها سدي استوار قرار دهم.

یعنی بين دو کوه قرار داد تا اینكه بين آن دو را یكسان کرد، سپس بدانها دستور داد که آتش بياورند، پس آوردند و « الصدفين

]مس زرد، برنج[ است بر « صُفر»که همان « قِطر»آن را زیر آهن دميدند تا حدي که آهن همان آتش ]گداخته[ گردید؛ سپس 

 تا بدميد؛: گفت شد، مساوي کوه دو ميان بين چون تا »روي آن ریخت تا آن را کامال مسدود کرد و این همان است که فرمود 

 (.97)آیه« نقبی در آن نتوانستند»تا آنجا که فرمود « گردانيد آتش را آن چون

 41ص ،2ج القمی، تفسير

 ...: فَقَالَ  مَلَكاً أَمْ کَانَ نَبِيّاً الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ سُئِلَ

                                                      
  الحرفین في األلف بقطع «آتُونِي» الباقون و أيضا بالوصل «ايتوني» قال بكر أبي عن يحیى و حمزة . قرأ 1

 و الصاد بضم قرأ فإنه بكر أبي غیر الدال و الصاد بضم الباقون قرأ و الدال و الصاد بفتح «الصَّدَفَیْنِ بَیْنَ» بكر أبي غیر الكوفة و المدينة أهل قرأ و

 الدال سكون
 . جیئوني أي ائتوني عاصم عن بكر أبو قرأ و. آتُونِي الجمهور . قرأ 2

 بضمها، الحسن و الباء بفتح زُبَرَ الجمهور قرأ و

 . للمفعول مبنیا سووي عاصم عن بكر أبي عن أمیة أبي ابن و سوّى، قتادة و ساوى الجمهور قرأ و

 عبد أبو و رجاء أبو و محیصن ابن و بكر أبو و الدال، و الصاد بضم الصُّدُفَیْنِ الحسن و مجاهد و الزهري و عامر ابن و عمرو أبو و كثیر ابن قرأ و

 و عبید أبو و اختیاره في خلف و يعقوب عن جماعة و لیلى أبي ابن و طلحة و حمید و شیبة و جعفر أبو و السبعة باقي و الدال سكن أنه إلّا كذلك الرحمن

 الصاد بضم عاصم عن أبان و قتادة قرأ و. الدال ضم و بالفتح الماجشون قرأ و. قتادة عن رويت و الدال، إسكان و بالفتح جندب ابن و بفتحهما، سعدان ابن

 .الدال فتح و

 جیئوني. أي ائتوني: قال عنه بخالف بكر أبو و حمزة و طلحة و األعمش قرأ و. أعطوني أي آتُونِي قال الجمهور قرأ و
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 یَأْتُوهُ أَنْ فَأَمَرَهُمْ «الْحَدِیدِ  زُبَرَ آتُونِی رَدْماً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَلْ بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِی خَيْرٌ رَبِّی فِيهِ مَكَّنِّی ما» الْقَرْنَيْنِ ذُو فَقَالَ 

]فأشعلوا[  فَنَفَخُوا بِهَا فَأَتَوْا بِالنَّارِ یَأْتُوا أَنْ أَمَرَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمَا سَوَّى حَتَّى الْجَبَلَيْنِ بَيْنَ یَعْنِی الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ فَوَضَعَهُ بِهِ بِالْحَدِیدِ فَأَتَوْا

 الصَّدَفَيْنِ بَْينَ ساوى إِذا حَتَّى قَوْلُهُ هُوَ وَ سَدَّهُ حَتَّى الصُّفْرُ  هُوَ وَ الْقِطْرَ عَلَيْهِ صَبَّ ثُمَّ ارِالنَّ ]الحدید[ مِثْلَ صَارَ حَتَّى الْحَدِیدِ تَحْتَ

 «.نَقْبا» قَوْلِهِ إِلَى« ناراً  جَعَلَهُ إِذا حَتَّى انْفُخُوا قالَ

 خواهد آمد.( 1، حدیث680)جلسه 98شاءاهلل در بحث از آیه ادامه این حدیث ان

 

 ( روایتی از اميرالمومنين ع درباره سد ذوالقرنين گذشت. در ادامه آن آمده است:1( در جلسه قبل )حدیث3

فرمود: پس برایش کوه ]= معدن[ آهنی را حفر کردند و آنها را به صورت خشت درآوردند و او « قطعات آهن بياورید»

]سد مستحكم و عظيم[ اي بر زمبن بنا کرد؛ « ردم»رنين اولين کسی بود که در بين آن دو کوه آنها را روي هم گذاشت و ذوالق

هایی را در آنجا قرار دادند و بر آن دميدند تا ذوب شد؛ گفت: برایم سپس هيزم گردآوردند و آتش در آن انداختند و دمنده

و آن را بر روي آهن ریخت و  بياورید و آن همان مس قرمز است؛ پس برایش کوهی ]= معدنی[ از مس حفر کردند«قِطر»

« پس نه توانستند از آن باال روند و نه توان رخنه در آن را داشتند.»فرماید همراه با آن ذوب کرد و بدان مخلوط نمود، و می

شكند گفت این رحمتی از جانب پروردگارم است؛ پس چون وعده پروردگارم بياید آن را در هم می»یعنی یأجوج و مأجوج؛ 

 «پروردگارم حق بوده است.و وعده 

 343ص ،2ج العياشی، تفسير

 بَعْضٍ  عَلَى بَعْضَهُ فَطَرَحَ اللَّبِنِ أَمْثَالَ لَهُ فَقَلَعُوا حَدِیدٍ جَبَلُ لَهُ فَاحْتُفِرَ قَالَ «الْحَدِیدِ زُبَرَ» قَوْلِهِ إِلَى ... ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَقَالَ

 عَلَيْهِ  وَضَعَ وَ النَّارَ فِيهِ أَلْهَبَ وَ الْحَطَبَ عَلَيْهِ جَمَعَ ثُمَّ الْأَرْضِ عَلَى رَدْماً  بَنَى مَنْ أَوَّلَ هُوَ الْقَرْنَيْنِ ذُو کَانَ وَ الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ فِيمَا

 فَذَابَ  اْلحَدِیدِ عَلَى فَطَرَحُوهُ مِسٍّ مِنْ جَبَلًا لَهُ فَاحْتَفَرُوا قَالَ الْأَحْمَرُ اْلِمسُّ هُوَ وَ  بِقِطْرٍ آتُونِی قَالَ ذَابَ فَلَمَّا عَلَيْهِ فَنَفَخُوا الْمَنَافِيخَ

 جاءَ فَإِذا رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ» مَأْجُوجَ وَ یَأْجُوجَ یَعْنِی «نَقْباً  لَهُ اسْتَطاعُوا مَا وَ یَظْهَرُوهُ أَنْ اسْطاعُوا فَمَا» قَالَ بِهِ اخْتَلَطَ وَ مَعَهُ

 .«حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ وَ دَکَّاءَ جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ

 تدبر

 «قِطْراً  عَلَيْهِ أُفْرِغْ آتُونی قالَ ناراً جَعَلَهُ إِذا حَتَّی انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ ساوي إِذا حَتَّی الْحَدیدِ زُبَرَ آتُونی( »1

 توان گفت متن گفتگو چنين بوده است:است. میدر این کالم عباراتی بيان، و عباراتی حذف شده 

]آنها قطعات آهن را آوردند و در بين آن دو کوه را با قطعات آهن پر کردند[  بياورید، برایم آهن قطعات]ذوالقرنين گفت[ 

 گداخته] را[ نآه] آن چون تا آنان چنين کردند[ بدميد؛ها[ ]آتش تهيه کنيد و در این آهن: گفت شد، مساوي کوه دو بين چون تا

قِطري بر آن بریزم و شكافش را با آن پر  تا بياورید برایم[ مذاب سرب یا گداخته مس: قِطر]: گفت گردانيد، آتش[ همچون

 هاي آن پر شد و سدي کامال مستحكم ساخته شد.[]و آنان آوردند و به طور کامل شكاف .کنم

 برای تامل بیشتر

 اما، اگر منظور همين توضيح فوق است، 
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 الف. چرا این اندازه عبارات را حذف کرده و برعهده خواننده گذاشته است؟

 ب. چرا در همين مواردي هم که آورده از تعبير غيرمتعارفی براي رساندن مقصود استفاده کرده، مثال:

 )پر کرد(؟« لَأمَ»)مساوي کرد( استفاده کرد، نه مثال « ساوي». چرا از تعبير 1ب.

 استفاده کرد؟« صدفين»در قرآن، براي اشاره به دو کوه از تعبير « جبل: کوه». چرا با توجه به وجود رواج تعبير 2ب.

 ؟«مذاب شدن»خواند نه « آتش گرداندن». چرا حاصل دميدن را 3ب.

 أُفْرِغْ آتُونی»فرمود « بریزمروي آن  تا بياورید برایم يطرقِ :عَلَيْهِ قِطْراً أُفْرِغْ آتُونی». چرا به جاي اینكه بسادگی بفرماید 4ب.

 ؟«قِطْراً: برایم بياورید تا قِطري روي آن بریزم عَلَيْهِ

 

 «قِطْراً  عَلَيْهِ أُفْرِغْ آتُونی قالَ ناراً جَعَلَهُ إِذا حَتَّی انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ ساوي إِذا حَتَّی الْحَدیدِ زُبَرَ آتُونی( »2

 بياورید؛ برایم آهن قطعات

  بدميد؛: گفت شد، مساوي کوه دو ميان بين چون تا

 .قِطري ]مس مذابی[ بر آن بریزم تا بياورید برایم: گفت گردانيد، آتش را آن چون تا

 برای تامل بیشتر

 تفصيل بيان شده است؟با توجه به اینكه قرآن کتاب هدایت است، چرا در این آیه جزئيات مراحل ساخت سد به این 

 توان نتيجه گرفت که این گونه امور هم به نحوي به هدایت انسان مرتبط است؟آیا نمی

 

 «قِطْراً  عَلَيْهِ أُفْرِغْ آتُونی قالَ ناراً جَعَلَهُ إِذا حَتَّی انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ ساوي إِذا حَتَّی الْحَدیدِ زُبَرَ آتُونی( »3

در آیات قبل )و نيز در آیه بعد( نكاتی وجود دارد که  .است شده بيان تفصيل به سد ساخت مراحل جزئيات آیه این در

 کند که منظور از این سد صرفا یك سد مادي نباشد. امااین احتمال را تقویت می

 ها نيست؟ آیا این تعابير جزیی ناظر به مراحل فيزیكی ساخت سد، نافی آن برداشت

 بیشتربرای تامل 

احتماال در این حكایت، هم  -مطرح شد  1جوابی که در تدبر بویژه با سواالتی بی–توان به این نتيجه رسيد که آیا می

 ساخت یك سد مادي مد نظر بوده و هم بيان یك حقيقت معنوي؟

کردن، صدفين، نفخ،  اگر چنين است، مقصود از آن بيان معنوي چيست؟ به تعبير دیگر، تعابيري مانند زُبر حدید، مساوي

 اي ممكن است مشتمل باشند؟نار، افراغ، قطر، بر چه معانی کنایی
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 23/11/1396          نَقْبا  لَهُ اسْتَطاعُوا مَا وَ يَظْهَرُوهُ أَنْ اسْطاعُوا فَمَا  97آيه( 18) كهف سوره( 679

 ترجمه

 تند.پس نه توانستند از آن باال روند و نه توان رخنه در آن را داش

 نکات ادبی

 «اسْتَطاعُوا،  اسْطاعُوا»

و بيان  ؛باشدمی کردن اطاعت و انقياد و شدن تسليم معناي به اصل درکه  توضيح داده شد« طوع»درباره ماده  75در آیه 

 تَسْتَطيعَ  لَنْ) است داشتن کاري انجام بر طاقت و قدرت معناي به( یستطيع استطاع) برود استفعال باب به ماده این وقتیشد که 

 است «استطاعة» آن مصدر و گردد؛می مقدور فعل دادن انجام آن، خاطر به که چيزي یعنی( 75 و 72 و 67/کهف صَبْراً؛ مَعِیَ

 کلمات در حالتی چنين این که است شده افزوده «ة» انتها در جایش به و شده حذف آن واو که بوده «استطواع» اصل در که

 صورت چهار به عرب مختلف هايلهجه در کلمه این که شده نقل سكيتابن از. استعاذة و استعانة مانند است رایج اجوف معتل

 عَلَيْهِ؛ تَسْطِعْ لَمْ) است افتاده «ط» با التقاي خاطر به «ت» دومی در که است شده تلفظ استيع و استتيع و اسطيع و أستطيع

 1.است داده رخ هم با حالت دو این چهارمی در و شده تبدیل «ت» به «ط» سومی، در( 82/کهف

 .معناستدر این آیه به یك « وااستطاع» و «وااسطاع»و از این رو، ظاهرا 

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-75/ 656جلسه 

 

 «یَظْهَرُوهُ»

[ 151/أنعام بَطَنَ؛ ما وَ مِنْها ظَهَرَ ما] «داشتن قرار باطن در» مقابل در «شدن آشكار» بر اصل در «ظهر» ماده اندگفته برخی

 و ظهور)=  «بروز» و «قوت» معناي دو ماده این در که باورند این بر که باشد کسانی با حق رسدمی نظر به اما کند،می داللت

 مقابل در) حيوان و انسان پشت قسمت معناي به «ظَهر» کلمه از ماده این اصل ظاهرا که بویژه است، شده لحاظ (شدن آشكار

 جمع و ؛3/انشراح ظَهْرَكَ، أَنْقَضَ الَّذي] است کرده جمع خود در را بودن آشكار و قوت معناي دو که شده گرفته( شكم: «بطن»

 [ 146/انعام ظُهُورُهُما، حَمَلَتْ ما: مثال ظهور،: آن

 ظهر جهت این از که «ظُهر» مثل دارد، غلبه بيشتر شدن آشكار معناي گاه ماده، این مختلف استعماالت در صورت هر در

 ؛(18/روم رسيد،می ظهر وقت به که هنگامی: تُظْهِرُونَ حينَ) است روز وقت ترینروشن و آَشكارترین که شودمی ناميده

 ؛(4/تحریم ،22/سبأ) پشتيبان معناي به «ظهير» مانند دارد، غلبه «قوت» معناي گاه و

                                                      
 داند و چنین توضیح داده است:با همزه قطع هم ظاهرا وجود دارد كه مرحوم طبرسي آن را از ماده افعال مي« أسطاع». البته كلمه  1

 يسطیع اسطاع فأما واحد مخرج من هما و اجتماعهما استثقلوا الطاء بحذف يستیع استاع و يسطیع اسطاع و يستطیع استطاع لغات ثالث استطاع في

 هذا لیس و يريق أراق في الهاء زادوا يهريق أهراق مثله و أطوع أطاع أصل ألن الواو حركة ذهاب من عوضا السین فزادوا أفعل أطاع هو و األلف بقطع

 ( و البته چنین قرائتي در اين آيه ذكر نشده است.762ص ،6ج البیان، العوض )مجمع هذا يلزمه لم نحوه كان ما أن ترى ال أ بالزم العوض

http://yekaye.ir/al-kahf-18-75/
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 ما) است «شدن آشكار» معناي به هم که «ظَهَرَ » فعل مانند: رفته کار به معنا، دو این از یك هر در مستقال کلمه یك گاه و

 معناي در هم که ،«أظهَرَ» فعل یا ؛ و(20/کهف عَلَيْكُم، یَظْهَرُوا إِنْ) «یافتن غلبه» معناي به هم و( 151/أنعام بَطَنَ؛ ما وَ مِنْها ظَهَرَ

 (33/توبه کُلِّه، الدِّینِ عَلَى لِيُظْهِرَهُ). «دادن غلبه» معناي در هم و ،(26/غافر الْفَسادَ، الْأَرْضِ فِی یُظْهِرَ) رفته کار به «کردن آشكار»

  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-26 444جلسه 

 

  «نَقْباً»

و براي « النَّقْب »اصل به معناي سوراخ کردن و شكافتن است و غالبا براي سوراخ کردن دیوار و پوست از در « نقب»ماده 

 (97؛ کهف/نَقْباً لَهُ اسْتَطاعُوا مَا وَاستفاده می شود. )« الثَّقْب»سوراخ کردن چوب از کلمه 

به معناي سير و سفر « نَقَّبَ»مناسبت تعبير  مكانی است که نقبی در آن زده شده و مسيري گشوده شده و به این« مَنْقَب»

 (36/ق ؛مَحِيصٍ مِنْ هَلْ الْبِالدِ ِفی )فَنَقَّبُوا رودکردن به کار می

رود هاي بزرگوار به کار میبه معناي راهی نفوذ کننده در کوه است و به طور استعاري براي کارها و اعمال انسان« مَنْقَبَة»

)جمع آن: نُقَبَاء( هم به همين « نَقِيب»رد ویا از این جهت که راهی است براي باال بردن وي؛ و کلمه از جهت تاثيري که در او دا

 (12/نَقِيباً؛ مائدة عَشَرَ اثْنَیْ مِنْهُمُ بَعَثْنا رود )وَمناسبت به معناي کسی که پيگير اوضاع و احوال قوم خویش است به کار می

 (466ص ،5ج اللغة، لمقایيسا ؛ معجم820ص القرآن، ألفاظ )مفردات

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 3تنها همين « نقب»ماده 

 

 1اختالف قرائت

 حدیث

 ( حذیفه از رسول اهلل ص درباره یاجوج و ماجوج روایت کرده است:1

م ]کارش تمام شویگویند فردا از آن فارغ میشود میهایشان به کندن آن مشغولند چون شب میهمانا آن قوم با کلنگ

شود در آن هنگامی که تر است؛ تا اینكه مردي از آنان مسلمان میبينند از دیروزش مستحكمآیند میشود[ اما صبح که میمی

                                                      
 اسْتَطاعُوا فما/  اصْطاعُوا فما/  اسَطّاعُوا فَمَا/  اسْطاعُوا . فَمَا 1

 يلق لم و الطاء في التاء إدغام على هو إنما «اسطّاعوا فما» حمزة قراءة و...  الطاء خفیفة الباقون و الطاء مشددة اسطّاعوا فما خالد غیر حمزة قرأ و

 تقدم قد و النحو هذا من حرف غیر القراء قرأت قد و مد حرف لیس المدغم قبل الذي الساكن أن مع أدغم لكن و يتحرك ال ما فیحرك السین على حركتها

 كل استطاعوا في اإلثبات و اسطاعوا في الحذف و( كاسر عقاب مر مسحه و/  الزاجر كالل بعد كأنه: )أنشد سیبويه أن ذلك يؤكد مما و النحو هذا وجه ذكر

 (759ص ،6ج البیان، مجمع) أيضا ساكنة هي و المدغمة التاء و الساكنة السین بین جمع هو الذي الوجه هذا على اإلدغام من أحسن منهما واحد

 عليّ أبو قال و. حده غیر على إدغام هو و الطاء في بإدغامها طلحة و حمزة قرأ و. الطاء من لقربها تخفیفا التاء بحذف اسْطاعُوا فَمَا الجمهور قرأ و

 البحر. )حذف غیر من بالتاء استطاعوا فما: األعمش قرأ و. الطاء ألجل صادا السین من باإلبدال اصطاعوا فما: بكر أبي عن األعشى قرأ و. جائزة غیر هي

 (228ص ،7ج المحیط،

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-26/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-26/
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کنند شاء اهلل آن را خواهيم گشود؛ پس صبح که میگوید: فردا انخداوند بخواهد امرش را به سرانجام رساند ؛ و آن مومن می

 از آنان از شخصی که سوگند، اوست قدرت در جانم که کسی آن به وگشاید؛ ه می دهند و خداوند آن را میو به کارشان ادام

 سوگند خدا به: گویدمی و است شده خالی که اندنوشيده آن از چنان که حالی در کندمی عبور است کوفه در که رودي ساحل

 را همه او قوم زودي این به چگونه که ميكند تعجب یعنی] بود جاري آب آن پهناي تمام در که دیدم باري را رود این من که

 [.نوشيدند

 گفته شد: یا رسول اهلل! و این چه زمانی خواهد بود؟

 فرمود: هنگامی که از دنيا جز به اندازه ریختنِ ظرف آبی باقی نمانده باشد.

 346األمالی )للطوسی(، ص

بِابْنِ  رَنَا ابْنُ عُقْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بِْن عِمْرَانَ الْمَعْرُوفُأَخْبَرَنَا ابْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: أَخْبَ 

أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِیِّ، عَنْ أَبِی رَافِعٍ، عَنْ  ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّی، عَنْ-وَ هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ الْقَزْوِینِیُّ -الشَّامِیِّ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ 

کَانَ  نَّ الْقَوْمَ لَيَنْقُرُونَ بِمَعَاوِلِهِمْ دَائِبِينَ، فَإِذَاحُذَیْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِیِّ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(، عَنْ أَهْلِ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ، قَالَ: إِ

غَداً  رِیدُ اللَّهُ أَنْ یُبْلِغَ أَمْرَهُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ:اللَّيْلُ قَالُوا: غَداً نَفْرُغُ، فَيُصْبِحُونَ وَ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ بِالْأَمْسِ، حَتَّى یُسْلِمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حِينَ یُ

ذِي بِكُوفَانَ ونَ عَلَيْهِ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ، فَوَ الَّذِي نَفْسِی بِيَدِهِ لَيَمُرَّنَّ الرَُّجلُ مِنْهُمْ عَلَى شَاطِئِ الْوَادِي الَّنَفْتَحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيُصْبِحُونَ ثُمَّ یَغْدُ

  لَيَجْرِي فِی عَرْضِهِ.وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُ هَذَا الْوَادِيَ مَرَّةً، وَ إِنَّ الْمَاءَ وَ قَدْ شَرِبُوهُ حَتَّى نَزَحُوهُ، فَيَقُولُ:

 1قِيلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَتَى هَذَا قَالَ: حِينَ لَا یَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلُ صُبَابَةِ الْإِنَاءِ.

                                                      
 بدون ذكر اينكه حديث از كیست مطلبي شبیه مطلب فوق آمده است: 765ص ،6ج البیان، مجمع. در  1

 الغد من فیعودون يستثنون ال و نفتحه و غدا نرجع قالوا الشمس شعاع يبصرون كادوا و أمسوا إذا حتى نهارهم حفرة في يدأبون أنهم الحديث في جاء

 على يخرجون و فیخرقونه باألمس تركوه حین كهیئته هو و إلیه فیعودون اهلل شاء إن نخرج و نفتح غدا قالوا اهلل وعد جاء إذا حتى كان كما استوى قد و

 أهل علونا و األرض أهل قهرنا قد فیقولون الدماء كهیئة فیها و فترجع السماء إلى سهامهم فیرمون منهم حصونهم في الناس يتحصن و المیاه فینشفون الناس

 لحومهم من تسكر و لتسمن األرض دواب أن بیده محمد نفس الذي و: ص النبي فقال بها فیهلكون آذانهم في فیدخل أقفائهم في نغفا علیهم اهلل فیبعث السماء

 .سكرا

 ( از رسول اهلل آمده است:251ص ،4ج المنثور، البته حديثي بسیار نزديك به اين مضمون در كتب اهل سنت )الدر

 إذا حتى يوم كل يحفرونه قال السد في سلم]آله و[  و علیه اهلل صلى النبي عن هريرة ابى عن عساكر ابن و صححه و الحاكم و يعلي أبو أخرج و

 غدا فستخرقونه ارجعوا علیهم الذي قال اهلل أراد و مدتهم بلغوا إذا حتى كان ما كأشد اهلل فیعیده قال غدا فستخرقونه ارجعوا علیهم الذي قال يخرقونه كادوا

 فترجع السماء في سهامهم فیرمون منهم الناس ينفر و المیاه فیسقون الناس على يخرجون و فیخرقونه تركوه حین كهیئته هو و فیرجعون استثنى و اهلل شاء ان

 دواب ان بیده نفسي الذي و قال فیهلكهم أقفائهم في نغفا علیهم اهلل فیبعث علوا و قسوة السماء في من غلبنا و األرض أهل قهرنا فیقولون بالدماء مخضبة

 لحومهم من شكرا تشكر و تبطر و لتسمن األرض

 و همچنین در كتب اهل سنت اين روايات هم آمده است:

 وهم لصلبه ألف له يولد حتى منهم الرجل يموت ال السد خلف مأجوج و يأجوج ان طالب أبى بن على قال قال السدى عن حاتم أبى ابن أخرج و

 يزالون فال يلحس ان قبل علیه كان ما إلى عاد قد و فیصیحون نفتحه و غدا نرجع فیقولون البیض قشر مثل جعلوه قد و فیلحسونه السد على يوم كل يغدون

 فنفتحه غدا نرجع فیقولون يمسون حین يرجعوا ان فأرادوا اهلل بسم قالوا فإذا اهلل بسم قولوا لهم قال يلحسون غدوا فإذا مسلم مولود فیهم يولد حتى كذلك
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 «ميان شما و آنها سدي استوار قرار دهم.»فرماید گوید: از امام صادق ع درباره این آیه سوال کردم که می( مفضل می2

پس نه توانستند از آن باال روند و نه توان رخنه در آن »اش در آیه بعد را خواندند:[ ( فرمود: این تقيه است. ]و ادامه95)کهف/

؛ هنگامی که به تقيه عمل شود در مورد آن هيچ ترفندي نتوانند به کار برند و داشتندنتوان رخنه در آن را  فرمود:« را داشتند.

 سازد که توان اینكه در آن رخنه کنند ندارند.بين تو و دشمنان خدا سدي می آن دژي استوار است و

سوال کردم، فرمودند: برداشتن «هنگامی که وعده پروردگارم بياید آن را متالشی گرداند»و از ایشان درباره عبارت آیه بعد 

 تقيه است هنگامی که آشكار شود؛ پس از دشمنان خدا انتقام گرفته شود.

 2131، ص16وسائل الشيعة، ج؛ 351، ص2لعياشی، جتفسير ا

فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا »قال: التَّقِيَّةُ « أَجْعَلْ بَيْنَكُْم وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً»سألت الصادق ع عن قوله  قال  عن المفضل

كَ عَلَى حِيلَةٍ وَ هُوَ الِْحصْنُ الْحَصِينُ وَ صَارَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَعْدَاءِ لِفی ذبِالتَّقِيَّةِ لَمْ یَقْدِرُوا  مِلَإِذَا عُ ،مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباًقَالَ « لَهُ نَقْباً 

فينتقم من  قية عند الكشفقال: رفع الت« فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ»، قال: و سألته عن قوله: اللَّهِ سَدّاً لَا یَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَقْباً.

 .أعداء اهلل

 تدبر

 «نَقْباً لَهُ اسْتَطاعُوا مَا وَ یَظْهَرُوهُ أَنْ اسْطاعُوا فَمَا( »1

و بقدري  روند باال آن از توانستندسدي که ذوالقرنين ساخت راه هر گونه نفوذي را بر آنان بست؛ بقدري عظيم بود که نمی

 (325، ص13)الميزان، ج .نداشتند را آن در نهرخ مستحكم بود که امكان نقب زدن و

 ثمره سیاسی

 راه نفوذ او را هم مسدود کرد.« امكان»وقتی دشمن جدي است، باید همه راههاي نفوذ را جدي گرفت و هر گونه 

 

 «نَقْباً  لَهُ اسْتَطاعُوا مَا وَ یَظْهَرُوهُ أَنْ اسْطاعُوا ةٍ ... فَمَابِقُوَّ فَأَعِينُونىِ ( »2

                                                      
 فیخرج الناس على منه فیخرجون فینقبونه البیض قشر مثل هو و فیصبحون اهلل شاء ان فیقولون اهلل شاء ان قولوا فیقول علیه كان ما إلى عاد قد و فیصبحون

 منه يبقى ال حتى فیشربونه الفرات يعنى هذا نهركم مثل النهر على فیأتون أفواجا ذلك بعد من يخرجون ثم التیجان علیهم ألفا سبعون منهم يخرج من أول

حَقًّا  رَبِّي وَعْدُ كانَ وَ التراب والدك دكا جعله ربى وعد جاء فإذا اهلل قول ذلك و مرة ماء هاهنا كان لقد فیقولون الیه ينتهوا حتى منهم الفوج يجئ ثم شي

 (252-251ص ،4ج المنثور، )الدر

 المقدس بیت الدجال من مقفلهم و دمشق المالحم من المسلمین مقفل سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال الزاهرية أبى عن شیبة أبى ابن أخرج و

 (253ص ،4ج المنثور، أعلم )الدر اهلل و الطور بیت مأجوج و يأجوج من مقفلهم و
عَمِلْتَ بِالتَّقِیَّةِ لَمْ إِذَا »عبارت وسط آن به صورت  168، ص8، جتفسیر كنز الدقائقو  308، ص3تفسیر نور الثقلین، ج. در وسائل الشیعه و نبز  1

به همین صورتي كه در متن  207، ص12و بحاراالنوار، ج 672، ص3آمده است؛ اما عالوه بر نسخه عیاشي، در تفسیر برهان، ج« عَلَى حِیلَةٍ يَقْدِرُوا لَكَ

 ذكر شد آمده است.



667 

 (227ص ،7ج نور، تفسير) .دهند انجام را هاپروژه ترینمهم ساده کارگران باشند، الیق رهبران و مدیراناگر 

 

 «یَظْهَرُوهُ أَنْ اسْطاعُوا فَمَا( »3

معناي « ظهر»؛ بویژه که در لفظ «وهُلُ عْیَ أَنْ اسْطاعُوا فَمَا»اگر مساله فقط ناتوانی آنان از باال رفتن از سد است، چرا نفرمود 

 آشكار شدن و غلبه پيدا کردن هم حضور دارد؟

تواند داشته الف. مقصود از ناتوانی آنان در باال رفتن، ناتوانی آنان در چيره شدن بر سد است؛ و این چيره شدن دو معنا می

 هاي آنان تبدیل شود.باشد، یكی بدین معنا که دیگر آن سد مانع آنها نباشد؛ و معناي دوم اینكه خود سد هم به یكی از ابزار

 برای تامل بیشتر

خواهد بر کافري غلبه کند باید بكوشد با توجه به معناي دوم، آیا این احتمال وجود ندارد که وقتی یك مومن می

يم که کناالمكان از ابزاري استفاده کند که آن ابزار اساساً براي کافر غيرقابل استفاده باشد. )مثال یكبار از چاقو استفاده میحتی

کنيم که واضح است که این ابزار اساساً براي غير کننده نيست؛ اما یكبار بر نيروي ایمان تكيه میدر اینجا تفاوتی بين استفاده

 مومن قابل استفاده نيست.

 ب. ...

 

 

 24/11/1396  حَقًّا رَبِّي وَعْدُ  كانَ وَ دَكَّاءَ  جَعَلَهُ رَبِّي وَعْدُ جاءَ فَإِذا رَبِّي مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ   98آيه( 18) كهف سوره( 680

 ترجمه

گفت این رحمتی از جانب پروردگارم است؛ اما چون وعده پروردگارم در رسد، آن را متالشی ]نرم و هموار[ کند، و 

 وعده پروردگارم همواره حق است.

 نکات ادبی

 «رَح مَة  هذا»

هذا »استفاده نشده، برخی توضيح داده اند که چون در اصل « هذه»تعبير مونث است، از « رحمة»درباره اینكه چرا با اینكه 

مونث مجازي است، اینكه به « رحمة»اند که چون ( و برخی هم گفته748، ص2و چيزي شبيه این بوده )الكشاف، ج« السد

ن هم آمده است مانند (، و نظير آن در جاهاي دیگر قرآ71ص ،1ج المرتضى، أمالیصورت مذکر محسوب بشود بالمانع است )

 (56؛ اعراف/الُْمحْسِنين مِنَ قَریبٌ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ)

 دَکَّاءَ 

« دکّاء»برخی بر این باورند که بر دو معناي مستقل داللت دارد: یكی کوبيدن و هموار کردن، که کلمه « دکك»در مورد ماده 

شود( به معناي زمينی است که براي نشستن کوبيده و صاف و میگفته « دکان»)که در فارسی « دُکّان»و « دکّه»( و 98)کهف/
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الدّکّاء به شتر بدون کوهان گویند؛ و معناي دیگر، خرد و ریز کردن و در مورد زمين رمل به کار  اند و یا النّاقةهموار کرده

( 143دَکّاً؛ اعراف/ جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ لَّىتَجَ فَلَمَّاگویند کوهی دكّ شد، یعنی به صورت رمل و شن نرمی درآمد )رود که وقتی میمی

 (259ص ،2ج اللغة، المقایيس معجم)

( 316ص القرآن، ألفاظ اند که این ماده به معناي نرم و هموار شدن )مفرداتاما برخی این دو را با هم در نظر گرفته و گفته

 ،3ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقاز آن چيز باقی نماند )ویا کوبيدن و از هم پاشيدنی است که کامال صاف شود و اثري 

 الْأَرْضُ دُکَّتِ إِذا کَالَّ؛ 14، الحاقه/واحِدَةً دَکَّةً فَدُکَّتا الْجِبالُ وَ الْأَرْضُ حُمِلَتِ وَ( و با توجه به برخی تعابير قرآنی مانند )231ص

 1معناي مستقل در کار نباشد.رسد واقعا دو ( به نظر می21، فجر/دَکًّا دَکًّا

 بار آمده است. 7در قرآن همين « دکك»ماده 

 2اختالف قرائت

 حدیث

 روایتی از اميرالمومنين ع گذشت. در ادامه آن آمده است:( 2، حدیث678)جلسه  96( در بحث از آیه 1

سد آن را متالشی ]نرم و گفت این رحمتی از جانب پروردگارم است؛ اما چون وعده پروردگارم در ر»پس ذوالقرنين 

فرمود: قبل از قيامت و در آخرالزمان، این سد منهدم شود و یاجوج و « هموار[ کند و وعده پروردگارم همواره حق است.

و هنگامی که ]سد[ یاجوج »ماجوج به جانب دنيا خارج شوند و مردم را بخورند! و این همان سخن خداوند است که فرمود: 

 (96)انبياء/« اي سرازیر شوند.آنان از هر بلندي و ماجوج گشوده شود و

 41ص ،2ج القمی، تفسير

 ... الْقَرْنَيْن ذِي عَنْ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ سُئِلَ وَ

 فِی  ِالْقِيَامَةِ  یَوْمِ قَبْلَ کَانَ إِذَا قَالَ حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ وَ دَکَّاءَ َجعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جاءَ فَإِذا رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا الْقَرْنَيْنِ ذُو فقَالَ

 وَ  مَأْجُوجُ وَ  یَأْجُوجُ فُتِحَتْ إِذا حَتَّى»: قوله هو و النَّاسَ  أَکَلُوا وَ الدُّنْيَا إِلَى مَأْجُوجُ  وَ یَأْجُوجُ خَرَجَ وَ السَّدُّ ذَلِكَ انْهَدَمَ  الزَّمَانِ  آخِرِ

 «یَنْسِلُونَ حَدَبٍ کُلِّ مِنْ هُمْ

 

                                                      
به معناي درگیري و مزاحمت دو نفر براي هم به كار « دكأ»بلكه ماده  هم وجود دارد، اما ربطي به اين كلمه حاضر ندارد،« دكأ». توجه شود ماده  1

 رود.مي
 جعله قال لما أنه( أحدهما) أمرين يحتمل فإنه دكا جعله قوله أما و ...مهموز غیر منونا «دَكّا » الباقون و الهمزة و بالمد «دَكَّاءَ» الكوفة أهل قرأ . و 2

 و المضاف فحذف دك ذا جعله يكون أن اآلخر الوجه و «جَعَلَهُ» قوله علیه دل الذي الفعل على فحمله دكا دكه قال فكأنه عمل و خلق بمنزلة كان دكا

 ألن الحذف تقدير من بد ال و لها سنام ال أي دكاء ناقة قالوا دكاء مثل جعله كأنه المضاف حذف فعلى «دَكَّاءَ» قرأ من و الوجه هذا في حاال يكون أن يمكن

 (759ص ،6ج البیان، مجمع) بدكاء يوصف فال مذكر الجبل

 . اإلشارة اسم بتأنیث «ربي من رحمة هذه» عبلة أبي ابن قرأ و

 (228ص ،7ج المحیط، البحر) دككته مصدر منونة «دكّا » السبعة باقي و الصرف ممنوع بالمدّ «دَكَّاءَ»: الكوفیون قرأ و
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( ابوالطفيل از حذیفه بن اسيد نقل کرده که یكبار ما در جایی نشسته بودیم و درباره قيامت گفتگو می کردیم که رسول 2

 اهلل ص بر ما وارد شد و فرمود:

زمين؛ قيامت برپا نشود تا اینكه ده آیت رخ دهد: دجال، و دود، و طلوع خورشيد از محل غروبش، و دابّة االرض )جنبنده 

( و یاجوج و ماجوج، و سه خسوف ]یا: سه شكاف و ریزش عظيم در زمين[ : خسوفی در مشرق و خسوفی در مغرب، 82نمل/

العرب، و آتشی که از قعر عَدَن درآید و مردم را به  سوي محشر سوق دهد، فرود آید هنگامی که فرود و خسوفی در جزیرة

 آیند و روي آورد هنگامی که روي آورند.

 4321-431ص ،2ج خصال،ال

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ فُرَاتٍ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ وَکِيعٍ]

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ السَّاعَةَ نَتَذَاکَرُ نَحْنُ وَ  لَهُ غُرْفَةٍ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ عَلَيْنَا اطَّلَعَ: الَقَ أَسِيدٍ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ الطُّفَيْلِ أَبِی عَنْ [الْقَزَّازِ

 وَ  مَأْجُوجُ وَ  یَأْجُوجُ وَ الْأَرْضِ دَابَّةُ وَ  مَغْرِبِهَا مِنْ الشَّمْسِ طُلُوعُ وَ الدُّخَانُ وَ  الدَّجَّالُ آیَاتٍ عَشْرُ تَكُونَ حَتَّى السَّاعَةُ تَقُومُ لَا

 الْمَحْشَرِ إِلَى النَّاسَ تَسُوقُ عَدَنٍ قَعْرِ مِنْ تَخْرُجُ نَارٌ وَ بِجَزِیرَةِ الْعَرَبِ خَسْفٌ وَ بِالْمَغْرِبِ خَسْفٌ وَ بِالْمَشْرِقِ خَسْفٌ خُسُوفٍ ثَلَاثٌ

 [تُقْبِلُ مَعَهُمْ إِذَا أَقْبَلُوا.قَالُوا ] إِذَا مَعَهُمْ تُقِيلَ وَ نَزَلُوا إِذَا مَعَهُمْ تَنْزِلُ

 

کند که از رسول اهلل ص شنيدم: ده آیه در پيشاپيش قيامت در ( حَكَم بن عتيبة از شخصی از حذیفة بن اسيد روایت می3

از مغرب و ( و دجال و طلوع خورشيد 82کار خواهد بود: پنج تا در مشرق و پنج تا در مغرب؛ سپس دابّة )جنبنده زمين؛ نمل/

کند، را برشمرد و تمام کند و آنان را در دریا غرق می]نزول[ عيسی بن مریم، و یاجوج و ماجوج و اینكه او بر اینها غلبه می

 آیات را برنشمرد.

 447ص ،2ج الخصال،

 اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ الْحُسَیْنُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْقَاضِي حَكِیمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ للَّهِا عَبْدُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْعَسْكَرِيُّ سَعِیدٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ  الْحَسَنُ حَدَّثَنَا

 مَصْقَلَةَ  ابْنُ هُوَ  وَ رَقَبَةَ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ غُنْجَارٌ  مُوسَى بْنُ عِیسَى حَدَّثَنَا قَاال عَمِّي وَ الْبُخَارِيُّ حَمْزَةَ بْنُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا قَالَ شَاكِرٍ بْنِ

 يَقُولُ: ص النَّبِيَّ سَمِعْتُ يَقُولُ  أَسِیدٍ بْنَ حُذَيْفَةَ سَمِعَ عَمَّنْ عُتَیْبَةَ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّیْبَانِيُّ

 ابْنَ  عِیسَى وَ مَغْرِبِهَا مِنْ الشَّمْسِ طُلُوعَ وَ الدَّجَّالَ وَ الدَّابَّةَ فَذَكَرَ بِالْمَغْرِبِ خَمْسٌ وَ  بِالْمَشْرِقِ  خَمْسٌ السَّاعَةِ  يَدَيِ بَیْنَ آيَاتٍ عَشْرُ 

 .الْآيَاتِ تَمَامَ يَذْكُرْ لَمْ وَ الْبَحْرِ فِي يُغْرِقُهُمْ وَ يَغْلِبُهُمُ أَنَّهُ وَ مَأْجُوجَ وَ يَأْجُوجَ  وَ ع مَرْيَمَ

 تدبر

 «حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ وَ دَکَّاءَ جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جاءَ َفإِذا رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ( »1

                                                      
 حَدَّثَنَا قَالَ  الْفَرَجِ  بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ مُحَمَّدُ  الْوَرَّاقُ اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا) ديگري سند با حديث همین 449ص . در 1

 حُذَيْفَةَ  عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ عَامِرِ الطُّفَیْلِ أَبِي عَنْ الْقَزَّازُ فُرَاتٌ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَعْمَشِ عَنِ زَائِدَةُ نَاحَدَّثَ قَالَ سَابِقٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ  الْمُقْرِئُ بَیَانٍ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو

 .است نكرده ذكر را الدخان البته و آمده، عبارات در مختصري خیلي تفاوتهاي و( قَالَ الْغِفَارِيِّ أَسِیدٍ بْنِ
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توانستند باال روند و نه در آن نقبی زنند. وي این را ذوالقرنين سدي در برابر یأجوج و مأجوج ساخت که نه از آن می

هاي خدا، که از وعدهاي نه سدي که هميشه برقرار بماند؛ بلكه خبر داد از وعده اما پروردگار خویش دانست؛ جانب از رحمتی

 پروردگارم وعده و تاکيد کرد که هموار شود؛ و نرم متالشی، و همچون زمينی این سد استوار، سررسد، وعده چون زمان آن

 .است حق همواره

 هایی مطرح شده است؛ از جمله:اینكه آن وعده چيست و در چه موعدي این سد متالشی خواهد شد، دیدگاه

مسعود نقل شده که بعد از آن است که حضرت عيسی )و در واقع، قبل از نفخ صور( است؛ و از ابنالف. آن قبل از قيامت 

 (764، ص6البيان، جع دجال را به هالکت رساند )مجمع

باشد که ذوالقرنين به الهام الهی از آن مطلع شده و خبر داده، « اشراط الساعة: عالئم قيامت»تواند به عنوان یكی از ب. می

درهم کوبيده و صاف و هموار شدن زمين و کوهها اشاره »است از باب حكم عام قيامت باشد که در آیات متعددي به  و ممكن

، 13[ )الميزان، ج21، فجر/دَکًّا دَکًّا الْأَرْضُ دُکَّتِ إِذا کَالَّ؛ 14، الحاقه/واحِدَةً دَکَّةً فَدُکَّتا الْجِبالُ وَ الْأَرْضُ حُمِلَتِ وَکرده است ]

 (336ص

ج. مقارن ظهور امام زمان ع است، از این جهت که در برخی احادیث، آمدن آنها و حضرت عيسی ع را با هم دانسته و 

دانيم رجوع حضرت عيسی هم مقارن ظهور امام زمان ع است. شوند؛ و میاند شر آنها توسط حضرت عيسی ع دفع میگفته

 (3)حدیث

 د. ...

 

 «رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ( »2

 اشاره به چيست؟« هذا»

 (764، ص6البيان، جکند. )مجمعالف. سد، از این جهت که شر یاجوج و ماجوج را دفع می

، 2ب. ممكن است اشاره باشد به این اقتدار و مِكنت خود، که امكانِ ساختِ چنان سدي را فراهم آورد. )الكشاف، ج

 (748ص

توانند از این سد عبور کنند و شدن سد، یعنی اینكه یاجوج و ماجوج نمی ج. ممكن است اشاره باشد که به ثمره ساخته

 زحمتی ایجاد کنند.

 د. ...

 

 «حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ وَ دَکَّاءَ جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جاءَ َفإِذا رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ( »3

شود، این سد که به همان دليلی که همه عالم زیر و رو میاگر مقصود از وعده الهی، خود وقوع قيامت باشد، طبيعی است 

 نيز متالشی شود.
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اي قبل از قيامت است، اگر این سد رحمت خداوندي است، و با شكسته شدن این سد، اما در آن حالتی که این واقعه

 شود؟می چرا متالشی آورند،شوند و مشكالتی پدید میدوباره یاجوج و ماجوج در ميان جوامع سرازیر می

بسا الف. در دنيا و تا پيش از وقوع قيامت، همه آنچه از خوبی و بدي در عالم ممكن است باید به ظهور رسد. در واقع، چه

ها هایی باشد که کل زندگی انسانها در دنيا را در برگرفته است؛ و انسان تا از این فتنهگشوده شدن این سد، از باب همان فتنه

 رسد.طلوب خویش نمیگذر نكند، به رشد م

 ب. ...

 

 «حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ وَ دَکَّاءَ  جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جاءَ فَإِذا رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ( »4  

 تكرار شده است. چرا این تكرارها صورت گرفته و به آوردن ضمير بسنده نشده است؟« ربی»در این آیه سه بار کلمه 

 (227ص ،7ج نور، )تفسير .هاستانسان رشد و پرورش براى هاتحوّل و تغيير و هاتالش ىهمه الف. نشان دهد که

 کوبيده شدن آن.ب. بر اینكه همه کارها از خداست، تاکيد کند؛ هم بنا شدن سد، هم درهم

 ج. ...

 

 «رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ( »5

 (227ص ،7ج نور، )تفسير. شوندنمى مغرور هرگز و دانند،مى خداوند رحمت از را خویش توفيقات الهى، مردان

 

 «رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ» (6

 ،7ج نور، ( )تفسير.بود امنيّت براى سد]ي که مانع هرگونه نفوذ دشمن شود،[ )ساخت. است الهى رحمت امنيّت، ایجاد 

 (227ص

 

 «حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ...  اسْطاعُوا فَمَا»( 7

 نور، )تفسير .شد خود قدرت پوچى و الهى قدرت متذکّر باید هم داد، انجام استوار و خللبى را دنيایى کارهاى باید هم

 (228ص ،7ج

 

 «حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ...  اسْطاعُوا فَمَا»( 8

 (228ص ،7ج نور، )تفسير .شوندمى متذکّر را به آنان آخرت هم و کنندمى آباد را مردم دنياى هم الهى، رهبران
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 2/12/1396جَمْعا   فَجَمَعْناهُمْ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ بَعْضٍ في يَمُوجُ يَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَكْنا وَ 99آيه( 18) كهف سوره( 681

 ترجمه

 گرد آوریم. شان را آن روز که در برخی ]دیگر[ موج زنند، و در صور دميده شود پس آنان همگی راوانهيم برخی و

 نکات ادبی

 یَمُوجُ

( و یا تحرکی در یك فضاي متراکم 284، ص5معجم مقایيس اللغة، جدر اصل داللت دارد بر اضطراب )« موج»ماده 

اند که یك حالت اضطراب و (؛ و موج دریا را به همين مناسبت موج گفته218، ص11کلمات القرآن الكریم، ج یالتحقيق ف)

 (782مفردات ألفاظ القرآن، ص؛ 766، ص6مجمع البيان، ج) آوردها پدید میم انباشت شدن آباي با روي هناآرامی

دریا « موج»بار در قرآن کریم به کار رفته است که غير از آیه حاضر، تمامی موارد دیگر در معناي همان  7این ماده جمعا 

 باشد.می

 صور

فارس ، تا حدي که برخی مانند ابنکندیداللت م یمتفاوت اريبس یانبر معبيان شد که این ماده « صور»ماده  قبال درباره

« صور»که ماده  این بود يمرحوم مصطفو و نظر ؛واحد برگردانند يمعنا كیمشتقات آن را به  توانبكه اظهار عجز کردند از این

 میدر قرآن کر« صُرهنّ »است )مانند کلمه « کردن دايپ ليم»و « شدن لیمتما» يدارد که به معنا یعرب شهیاصل و ر كی

( در اصل ئتيشكل و ه ي)به معنا« صورة»کلمه  یول ،است(« ساز لیآنها را به جانب خود متما» ي(، که به معنا260)بقره/

« بخشر: صورتمُصَوّ»؛  «ديصَوّر: صورت بخش»که از آن گرفته شده )مانند  یدارد و مشتقات يعبر شهینبوده، بلكه اصل و ر یعرب

به ماده  «رورتيص»هم همانند « صورة»؛ و این احتمال هم مطرح شد که آن ندارد یعرب شهیبا ر ارتباطی( …و  «ریتصو»؛ 

« شدن» يعنابه م رورتيداللت بر مآل و مرجع دارد و ص شودیاز آن درست م «ريصیصار »که فعل  «ريص»برگردد. ماده  «ريص»

 است. 

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-11 231جلسه 

دميدند کردند و در آن میاست که از آن همانند بلندگو استفاده می« شاخ»، « صور»افزایيم که یكی از معانی کلمه اکنون می

« نفخ صور»در عبارت « صور»عباس( کلمه م، مانند ابنکرد. اغلب اهل لغت )و اغلب مفسران، از صدر اسالو صدا را تشدید می

دانستند و مقصود از دميدن می« صورة»اند؛ اما از حسن بصري و ابوعبيد نقل شده که صور را جمع را بر همين اساس دانسته

لفاظ القرآن، مفردات أ؛ 766، ص6، جمجمع البيانکرد. )در صور را، دميدن مجدد صورت و حيات و روح در اجساد معرفی می

 (498ص

 حدیث

 یعنی روز قيامت.« زنند موج[ دیگر] برخی در که روز آن را شانبرخی وانهادیم و»از اميرالمومنين ع روایت شده است:  (1

 351و  343، ص2تفسير العياشی، ج
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یَعْنِی یَوْمَ  «وَ تَرَکْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ »جَبْرَئِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بِأَسَانِيدَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع 

 .الْقِيَامَة

 

 بود: نیتش اکرد. از جمله سواال ینزد امام صادق ع آمد و سواالت ي)=کافر( قیزند( 2

 ماند؟یم یباق ای شودیم یروح بعد از خروجش از قالب خود ]= بدن[ متالش ای: آگفت

سپس همه  ،یو نه محسوس ماندیم یو نه حس شودیم یباطل و فان زي. آنگاه همه چماندیم ی: تا زمان نفخ صور باقفرمود

 …آنها را در ابتدا آورد  شانرکنندهيهمان گونه که تدب گردندیبرم اءياش

 350، ص2اإلحتجاج )للطبرسی(، ج

 ... وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ کَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَال

 الرُّوحُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ قَالَبِهِ أَمْ هُوَ بَاقٍ؟ یقَالَ أَ فَتَتَلَاشَ

فَلَا حِسَّ وَ لَا مَحْسُوسَ ثُمَّ أُعِيدَتِ الْأَشْيَاءُ کَمَا  یوَقْتٍ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْطُلُ الْأَشْيَاءُ وَ تَفْنَ یهُوَ بَاقٍ إِلَقَالَ بَلْ 

 1...بَدَأَهَا مُدَبِّرُهَا

  

، اعمال و دعایی یاد داد و فرمود هرکس این را داود که فرزندش را اسير کرده بودند( امام صادق ع به خانمی به نام ام3 

« داوود در نيمه رجباعمال ام»گردد؛ که امروزه به نام شود و دعایش مستجاب میانجام دهد درهاي آسمان بر او گشوده می

 الجنان( معروف است.در کتب ادعيه )مثال در مفاتيح

 در فرازي از دعاي مذکور آمده است:

درود و صلوات فرست، همان که حامل عرش تو و صاحب صور است، همان که منتظر امر تو، و  خداوندا! بر اسرافيل،

 ترسان و هراسان از خوف توست ...

 243، ص3، جاإلقبال ؛ 808، ص: 2، جمصباح المتهجد؛ 508، ص)حسكانی( فضائل شهر رجب

الْعَلَوِيُّ الْهَمَذَانِیُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ  یرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو یَعْلَأَخْبَرَنَا الْحَاکِمُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْ

 الْيَنْبُعِیُّ بِالْمَدِینَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيَم دِ الْجَبَّارِالدِّینَوَرِيُّ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَْرقَارَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْ

بْنِ  قَتَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّوَانِيقِیُّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِبْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ ]قَالَ:[ حَدَّثَتْنِی فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ لَمَّا 

نَیْ دَاوُدَ مُكَبَّلًا فَغَابَ عَنِّی حِيناً بِالْعِرَاقِ لَمْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ بَعْدَ قَتْلِ ابْنَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَعَلَ ابْ

جَعْفَرِ  یعُ إِلَيْهِ وَ أَسْأَلُ أَهْلَ الْجَدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الْعِبَادَةِ مُعَاوَنَتِی بِالدُّعَاءِ فَدَخَلْتُ یَوْماً عَلَأَسْمَعْ لَهُ خَبَراً وَ کُنْتُ أَدْعُو اللَّهَ وَ أَتَضَرَّ

فَقَالَ مَا فَعَلَ دَاوُدُ وَ کُنْتُ أَرْضَعْتُهُ بِلَبَنِ  بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَعُودُهُ مِنْ عِلَّةٍ وَجَدَهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَالِهِ وَ دَعَوْتُ لَهُ

قَالَ: وَ أَیْنَ أَنَْت عَنْ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ فَإِنَّهُ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ لَهُ: وَ أَیَْن دَاوُدُ قَدْ فَارَقَنِی مُنْذُ مُدَّةٍ طَوِیلَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ بِالْعِرَاقِ. فَ

                                                      
  /seen-http://yekaye.ir/ya-036-79 گذشت 2ثيحد 170در جلسه  ثيكاملتر اين حد.  1
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]قَالَتْ:[  صَاحِبُهُ بِالْإِجَابَةِ مِنْ سَاعَتِهِ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا الْإِجَابَةَ وَ الْجَنَّةَ! یءُ الَّذِي تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ وَ یَلْقَالدُّعَا

 ... دَ قَدْ دَنَا الشَّهْرُ الْعَظِيمُ شَهْرُ رَجَبقُلْتُ: وَ کَيْفَ لِی بِذَلِكَ أَیُّهَا الصَّادِقُ قَالَ: یَا أُمَّ دَاوُ

 1.إِسْرَافِيلَ حَامِلِ عَرْشِكَ وَ صَاحِبِ الصُّورِ الْمُنْتَظِرِ لِأَمْرِكَ الْوَجِلِ الْمُشْفِقِ مِنْ خِيفَتِك یاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ

 

کردم که مبادا مرا در سوال می« شر»ایشان در مورد  پرسيدند و من ازمی« خير»گوید: مردم از پيامبر در مورد ( حذیفه می4

 فرمود: برگيرد؛ و پيامبر ص می

 هایی است همانند شب ظلمانی؛ در آخرالزمان فتنه

پس چون خداوند بر اهل زمين غضب کند، به اسرافيل دستور دهد که نفخه صعق ]= بيهوشی[ را بدمد؛ و در حالی که 

 دمد؛ مردم در غفلتند او می

اي شان، برخی در سفرشان، برخی دارند لقمهاند، برخی در بازارشان، برخی در مزرعهنگاه برخی از مردم در وطنشانو آ

خود سخن  شوند؛ و برخی در حالی که با همنشينگذارند و هنوز لقمه به دهان نرسيده، خاموش و بيهوش میرا به دهان می

 ؛ ميرندتمام نشده که می گویند، هنوز جملهمی

 ميرند؛ پس همه خالیق تا به آخر می

ها و درختان و کوهها و دریاها فرو هاي زمين و رودها و رویيدنیایستد تا اینكه چشمهو اسرافيل از آن صيحه بازنمی

 روند و همگی در هم و در دل زمين وارد شوند؛

برخی به پشت، برخی به پهلو، و برخی به  اند: برخی به رو افتاده،و ]در این حال[ مردمان هم خاموش بر زمين افتاده

 اند لقمه را فرو بَرَند؛، و نتوانستهصورت؛ برخی لقمه در دهانشان بوده و مرده

 داشت همه از بين برود؛ و نظاماتی که ستارگان را پابرجا نگه می

 و از شدت زلزله زمين صاف شود؛

هاي کنندگان و حامالن عرض و کرسی و اهل سراپردهها و صادقان و تسبيحها و سراپردهو فرشتگان هفت آسمان و حجاب

 مجد ]= شكوه[ و کروبيان بميرند؛ 

 الموت ...و جبرئيل بماند و ميكایيل و اسرافيل و ملك

 الموت[به ملكرسد ميرند شرح داده، تا نوبت می]سپس این را که یكایك اینان چگونه می

تر والبته خود خداوند عالم –فرماید: اي ملك الموت! چه کسی باقی مانده است پس خداوند جبار تبارك و تعالی می

 الموت، باقی مانده است. گوید: موال و سرورم! تو خود آگاهتري که چه کسی باقی مانده! بنده ضعيف تو، ملك. او می-است 

                                                      
 . اين روايت هم درباره اسرافیل قابل توجه است: 1

 كَیْفَ  قَالُوا فَیَنْفُخَ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْتَظِرُ  سَمْعَهُ أَصْغَى وَ جِثْیَتَهُ جَثَى وَ الْقَرْنَ الْقَرْنِ صَاحِبُ الْتَقَمَ قَدِ وَ أُنْعَمُ كَیْفَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ الْخُدْرِيُّ سَعِیدٍ أَبُو رَوَى

 (11ص ،1ج ورام، )مجموعة الْوَكِیل نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبُنَا قُولُوا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا نَقُولُ
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چشانم؛ برو به ميان بهشت و جهنم عزت و جاللم طعم آنچه به بندگانم چشاندي به تو میپس خداوند جبار فرماید: به 

زند که اگر نبود که خداوند تبارك و تعالی خالیق را پيش از آن اي میرود و صيحهو بمير! پس او به ميان بهشت و جهنم می

 ميرد. مردند؛ و میميرانده بود از شدت صيحه او می

ماند و زمين هم خالی از انس و جن و پرندگان و حشرات و درندگان از فرشتگان ساکن در افالکش میو آسمانها خالی 

یابی و نه صدایی و چرندگانش، و سلطنت تنها از آنِ خداوند واحد قهاري است که شب و روز را آفرید پس نه همنشينی می

 اند ...و آسمانها از ساکنانش خالی شدهها کنی؛ حرکات ساکن گردیده و صوات خاموش شده و زميناحساس می

 رسد[کنند تا نوبت به احياي مجدد و برپایی قيامت میدهد، بيان می]سپس توضيحاتی درباره آنچه در این فاصله رخ می

 فرماید: اسرافيل برانگيخته شود! سپس خداوند جبار می

فرماید: اسرافيل! صور را به دهان داوند جبار به او میشود و خالسالم به قدرت خداوند متعال زنده میپس اسرافيل عليه

 بگذار و بندگانم را براي قضاوت نهایی برانگيزان! 

شود که آن صور را به دهان گيرد؛ و صور شاخی است از شود اسرافيل است و به او امر میپس اولين کسی که زنده می

گيرند و خداوند شوند و در صور قرار میهمگی روح ها جمع میهایی است به تعداد ارواح بندگان، پس نور که در آن درز

المقدس بایستد و در صور ندا دهد، در حالی که آن صور در دهانش است و دهد که بر صخره بيتجبار به اسرافيل دستور می

دهد نادي ندایی میو بشنو روزي را که م»ترین نقطه زمين به آسمان است و این همان سخن خداوند است که آن صخره نزدیك

 (41)ق/« از مكانی نزدیك

هاي له شده، تكه شده و موهاي پریشان و رگهاي تكهگوید: اي استخوانهاي پوسيده و گوشتو اسرافيل در ندایش می

 به جانب سلطان دیّان قيام کنيد تا شما را به خاطر اعمالتان جزا دهد ...

 7321-730، ص4هان فی تفسير القرآن، جالبر؛ 33-29ص 1بستان الواعظين )ابن جوزي(، ج

                                                      
 :است توجه قابل صور نفخ درباره هم 253-252ص ،2ج القمي، تفسیر در روايت . اين 1

 عَنِ سُئِلَ قَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ فَاخِتَةَ أَبِي بْنِ ثُوَيْرِ  عَنْ الْمُسْتَنِیرِ  بْنِ سَلَّامِ عَنْ الْأَحْوَلِ النُّعْمَانِ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي

 وَ  الْأَرْضِ إَِلى فَیَهْبِطُ إِسْرَافِیلَ يَأْمُرُ اللَّهَ فَإِنَّ الْأُولَى النَّفْخَةُ أَمَّا: فَقَالَ فِیهِ يُنْفَخُ كَیْفَ اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ يَا فَأَخْبِرْنِي لَهُ فَقِیلَ اللَّهُ، شَاءَ مَا: قَالَ بَیْنَهُمَا كَمْ النَّفْخَتَیْنِ

 مَعَهُ  وَ الدُّنْیَا إِلَى هَبَطَ قَدْ وَ إِسْرَافِیلَ  الْمَلَائِكَةُ رَأَتِ فَإِذَا: قَالَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَیْنَ  مَا مِنْهُمَا رَأْسٍ كُلِّ طَرَفِ بَیْنَ وَ طَرَفَانِ وَ وَاحِدٌ رَأْسٌ لِلصُّورِ وَ الصُّورُ مَعَهُ

 الْأَرْضِ أَهْلُ رَأَوْهُ فَإِذَا الْكَعْبَةَ يَسْتَقْبِلُ وَ الْمَقْدِسِ بَیْتِ بِحَظِیرَةِ إِسْرَافِیلُ فَیَهْبِطُ: قَالَ السَّمَاءِ، أَهْلِ مَوْتِ فِي وَ الْأَرْضِ أَهْلِ مَوْتِ فِي اللَّهُ أَذِنَ قَدْ: قَالُوا الصُّورُ

 وَ  صَعِقَ إِلَّا رُوحٍ  ذُو الْأَرْضِ فِي يَبْقَى فَلَا الْأَرْضِ أَهْلَ يَلِي الَّذِي الطَّرَفِ مِنَ الصَّوْتُ فَیَخْرُجُ  نَفْخَة  فِیهِ فَیَنْفُخُ: قَالَ الْأَرْضِ، أَهْلِ مَوْتِ فِي اللَّهُ أَذِنَ قَدْ: قَالُوا

: قَالَ اللَّهُ شَاءَ مَا ذَلِكَ فِي فَیَمْكُثُونَ إِسْرَافِیلُ إِلَّا مَاتَ  وَ صَعِقَ اإِلَّ  رُوحٍ ذُو السَّمَاوَاتِ فِي يَبْقَى فَلَا السَّمَاوَاتِ أَهْلَ يَلِي الَّذِي الطَّرَفِ مِنَ الصَّوْتُ يَخْرُجُ  وَ مَاتَ،

 يَوْمَ »: قَوْلُهُ هُوَ وَ فَتَسِیرُ الْجِبَالَ يَأْمُرُ وَ فَتَمُورُ السَّمَاوَاتِ اللَّهُ يَأْمُرُ  ثُمَّ اللَّهُ شَاءَ مَا ذَلِكَ فِي فَیَمْكُثُونَ إِسْرَافِیلُ فَیَمُوتُ مُتْ إِسْرَافِیلُ يَا: لِإِسْرَافِیلَ اللَّهُ فَیَقُولُ

 كَمَا نَبَاتٌ لَا وَ جِبَالٌ  عَلَیْهَا لَیْسَ  بَارِزَة  الذُّنُوبُ عَلَیْهَا تُكْسَبْ لَمْ بِأَرْضٍ يَعْنِي الْأَرْضِ غَیْرَ  الْأَرْضُ تُبَدَّلُ وَ تَبْسُطُ يَعْنِي «سَیْرا  الْجِبالُ تَسِیرُ وَ مَوْرا  السَّماءُ تَمُورُ

 يَسْمَعُ جَهُورِيٍّ قِبَلِهِ مِنْ بِصَوْتٍ جَلَالُهُ جَلَّ الْجَبَّارُ يُنَادِي ذَلِكَ فَعِنْدَ: قَالَ قُدْرَتِهِ، وَ بِعَظَمَتِهِ مُسْتَقِلًّا مَرَّةٍ َأوَّلَ كَانَ كَمَا الْمَاءِ عَلَى عَرْشَهُ يُعِیدُ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ دَحَاهَا

 أَمَتُّهُمْ  وَ كُلَّهُمْ الْخَلَائِقَ  قَهَرْتُ أَنَا وَ الْقَهَّارِ الْواحِدِ لِلَّهِ» لِنَفْسِهِ مُجِیبا   الْجَبَّارُ  يَقُولُ ذَلِكَ فَعِنْدَ  مُجِیبٌ يُجِیبُهُ  فَلَا« !الْیَوْمَ الْمُلْكُ لِمَنِ» الْأَرَضِینَ  وَ السَّمَاوَاتِ أَقْطَارُ

 فِي نَفْخَة  الْجَبَّارُ فَیَنْفُخُ: قَالَ «بِقُدْرَتِي أُحْیِیهِمْ أَنَا وَ بِمَشِیَّتِي أَمَتُّهُمْ  أَنَا وَ بِیَدِي خَلْقِي خَلَقْتُ أَنَا وَ لِي وَزِيرَ لَا وَ لِي شَرِيكَ لَا وَحْدِي أَنَا إِلَّا إِلهَ  ال اللَّهُ أَنَا إِنِّي
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وَسلم عَن الْخَيْر وَکنت أَنا أسأله عَن الشَّرّ مَخَافَة أَن یُصِيبنِی فَكَانَ آله[ ]و اهلل عَلَيْهِ  یقَالَ حُذَیْفَة کَانَ النَّاس یسْأَلُون النَّبِی صل

أهل األَرْض أَمر اهلل  یعل یفَإِذا غضب اهلل تَعَالَ ان فتن کَقطع اللَّيْل المظلمفِی آخر الزَّمَ :وَسلم یَقُولآله[ ]و اهلل عَلَيْهِ  یالنَّبِی صل

غَفلَة من النَّاس فَمن النَّاس من هُوَ فِی وَطنه وَمِنْهُم من هُوَ فِی سوقه وَمِنْهُم من  یإسْرَافيل أَن ینْفخ نفخة الصَّعق فينفخ عل یتَعَالَ

وَمِنْهُم من یحدث صَاحبه فَلَا  یخمد ویصعق یفِيهِ حَتَّ  یسَفَره وَمِنْهُم من یَأْکُل فَلَا یرفع اللُّقْمَة إِلَ هُوَ فِی حرثه وَمِنْهُم من هَُو ِفی

تغور عُيُون األَرْض وأنهارها ونباتها  یوإسرافيل لَا یقطع الصَّيْحَة حَتَّ یَمُوت فتموت الْخَلَائق کلهم عَن آخِرهم ییتم الْكَلِمَة حَتَّ

 یفَمنهمْ من ُهوَ صریع عل یوجبالها وبحارها وَیدخل الْكل بعضه فِی بعض فِی بطن األَرْض وَالنَّاس خمود صرعوأشجارها 

خَدّه وَمِنْهُم من یكون اللُّقَْمة فِی فِيهِ فَيَمُوت وَمَا أدْرك أَن یبتلعها  یجنبه وعَل یظَهره وعَل یوَجهه وَمِنْهُم من هُوَ صریع عل

والسرادقات  وتنقطع السلَاسِل الَّتِی فِيهَا قنادیل النُّجُوم فتستوي بِالْأَرْضِ من شدَّة الزلزلة وَتَمُوت مَلَائِكَة السَّبع سموات والحجب

جِبْرِیل وَمِيكَائِيل وإسرافيل وَملك  یلكرسی وَأهل سرادقات الْمجد والكروبيون وَیبقوالصادقون والمسبحون وَحَملَة الْعَرْش وا

 1... الْمَوْت عَلَيْهِ السَّلَام

 أعلم فَيَقُول مولَايَ وسيدي أَنْت أعلم بِمن بَقِی بَقِی عَبدك یمن بَقِی یَا ملك الْمَوْت وَهُوَ تَعَالَ یفَيَقُول الْجَبَّار تبَارك وَتَعَالَ

وَعِزَّتِی وَجَلَالِی ألذیقنك مَا أذقت عبَادي انْطلق بَين الْجنَّة وَالنَّار ومت فَينْطَلق بَين  یالضَّعِيف ملك الْمَوْت فَيَقُول الْجَبَّار تَعَالَ

السَّمَوَات  یم من شدَّة صيحته فَيَمُوت فَتبقهرأمات الْخَلَائق لماتوا من عِنْد آخ یالْجنَّة وَالنَّار فَيَصِيح صَيْحَة لَوْلَا أَن اهلل تبَارك وَتَعَالَ

                                                      
 النَّارُ وَ  الْجَنَّةُ تُحْضَرُ  وَ الْعَرْشِ  حَمَلَةُ يَعُودُ  وَ  كَانَ كَمَا قَامَ  وَ حَیِيَ  إِلَّا أَحَدٌ  السَّمَاوَاتِ فِي يَبْقَى فَلَا السَّمَاوَاتِ يَلِي الَّذِي الطَّرَفَیْنِ أَحَدِ  مِنْ الصَّوْتُ فَیَخْرُجُ الصُّورِ

 شَدِيدا بُكَاء  ذَلِكَ عِنْدَ يَبْكِي ع الْحُسَیْنِ  بْنَ عَلِيَّ فَرَأَيْتُ: قَالَ لِلْحِسَابِ، الْخَلَائِقُ تُحْشَرُ وَ
رَافیل وَبَقِي جِبْرِيل وَبَقِي مِیكَائِیل يَقُول الْجَبَّار جلّ جَلَاله يَا ملك الْمَوْت من بَقِي وَهُوَ أعلم فَیَقُول ملك الْمَوْت سَیِّدي وموالي أَنْت أعلم بَقِي إسْ.  1

 عَبدك الضَّعِیف ملك الْمَوْت خاضع ذلیل قد ذهلت نَفسه لعَظیم مَا عاين من الْأَهْوَالوَبَقِي 

أغفلك  سَّلَام فیجده سَاجِدا رَاكِعا فَیَقُول لَهُ مَافَیَقُول لَهُ الْجَبَّار تبَارك وَتَعَالَى انْطلق إِلَى جِبْرِيل فاقبض روحه فَینْطَلق ملك الْمَوْت إِلَى جِبْرِيل عَلَیْهِ ال

ملَة الْعَرْش والكرسي والسرادقات وسكان سِدْرَة عَمَّا يُرَاد بك يَا مِسْكین قد مَاتَ بَنو آدم وَأهل الدُّنْیَا وَالْأَرْض وَالطیر وَالسِّبَاع والهوام وسكان السَّمَوَات وَحَ

 یْهِ السَّلَام وَيَقُول متضرعا إِلَى اهلل تَعَالَى يَا اهلل هون عَليّ سَكَرَات الْمَوْتالْمُنْتَهى وَقد أَمرنِي الْمولى بِقَبض روحك فَعِنْدَ ذَلِك يبكي جِبْرِيل عَلَ

وْت وَهُوَ أعلم فَیَقُول مولَايَ وسیدي فیضمه ملك الْمَوْت ضمة يقبض فِیهَا روحه فیخر جِبْرِيل مِنْهَا صَرِيع ا فَیَقُول الْجَبَّار جلّ جَلَاله من بَقِي يَا ملك الْمَ

 ي مِیكَائِیل وإسرافیل وَعَبْدك الضَّعِیف ملك الْمَوْتبَقِ

عَالَى فیجده ينْتَظر المَاء لیكیله على السَّحَاب فَیَقُول الْجَبَّار جلّ جَلَاله انْطلق إِلَى مِیكَائِیل فاقبض روحه فَینْطَلق ملك الْمَوْت إِلَى مِیكَائِیل كَمَا أمره اهلل تَ

ضین وَأهل الْحجب مِسْكین عَمَّا يُرَاد بك مَا بَقِي لبني آدم رزق وَلَا لألنعام وَلَا للوحوش وَلَا للهوام قد مَاتَ أهل السَّمَوَات وَأهل الْأَرْ فَیَقُول لَهُ مَا أغفلك يَا

وحك فَعِنْدَ ذَلِك يبكي مِیكَائِیل ويتضرع والسرادقات وَحَملَة الْعَرْش والكرسي وسرادقات الْمجد والكروبیون والصادقون والمسبحون وَقد أَمرنِي رَبِّي بِقَبض ر

روح فِیهِ فَیَقُول الْجَبَّار جلّ جَلَاله من إِلَى اهلل ويسأله أَن يهون عَلَیْهِ سَكَرَات الْمَوْت فیحضنه ملك الْمَوْت ويضمه ضمة يقبض فِیهَا روحه فیخر صَرِيع ا مَیتا لَا 

 مولَايَ وسیدي أَنْت أعلم بَقِي إسْرَافیل وَعَبْدك الضَّعِیف ملك الْمَوْتبَقِي وَهُوَ أعلم يَا ملك الْمَوْت فَیَقُول 

ول لَهُ مَا أغفلك يَا مِسْكین عَمَّا يُرَاد بك قد فَیَقُول الْجَبَّار تبَارك وَتَعَالَى انْطلق إِلَى إسْرَافیل فاقبض روحه فَینْطَلق كَمَا أمره الْجَبَّار إِلَى إسْرَافیل فَیَقُ 

وْتِ سُبْحَانَ من تفرد بِالْبَقَاءِ ثمَّ يَقُول الْخَلَائق كلهَا وَمَا بَقِي أحد وَقد أَمرنِي رَبِّي وموالي أَن أَقبض روحك فَیَقُول إسْرَافیل سُبْحَانَ من قهر الْعباد بِالْمَمَاتَت 

یتا صَرِيع ا فَلَو كَانَ أهل السَّمَوَات فِي السَّمَاوَات وَأهل األَْرض فِي األَرْض مولَايَ هون عَليّ مرَارَة الْمَوْت فیضمه ملك الْمَوْت ضمة يقبض فِیهَا روحه فیخر مَ

 لماتوا كلهم من شدَّة رجة وقعته
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الْملك  یوسباعها وأنعامها وَیبق من إنسها وجنها وطيرها وهوامها ]خالية[ األَرْض خاویة یخَالِيَة من أمالکها سَاکِنة أفالکها وَتبق

قد سكنت الحرکات وخمدت الْأَصْوَات وخلت من  أنيسا وَلَا تحس حسيسا يهلل الْوَاحِد القهار الَّذِي خلق اللَّيْل وَالنَّهَار فَلَا تر

 1... سكانها األرضون وَالسَّمَاوَات

 الْتَقم إسْرَافيل یَا الْجَبَّار لَهُ فَيَقُول یتَعَالَ اهلل بقدرة حَيا السَّلَام عَلَيْهِ إسْرَافيل فَيقوم إسْرَافيل ليْبعَثن جَلَاله جلّ الْجَبَّار یَقُول ثمَّ

 فِيهِ  نور من قرن والصور الصُّور یلتقم أَن ویأمره إسْرَافيل یوَتَعَالَ تبَارك اهلل یحيی مَا فَأول الْقَضَاء لفصل عبَادي وازجر الصُّور

 الْمُقَدّس بَيت صَخْرَة یعل یقوم أَن إسْرَافيل الْجَبَّار وَیَأْمُر الصُّور فِی فتجعل کلهَا الْأَرْوَاح فتجتمع الْعباد أَرْوَاح عدد یعل أثقاب

 من المناد یناد یَوْم استمعو» یتَعَالَ قَوْله َوهُوَ  السَّمَاء یإِلَ  األَرْض فِی َما أقرب والصخرة التقمه قد فِيهِ ِفی وَهُوَ  الصُّور فِی وینادي

 لتقمن المتمزقة وَالْعُرُوق المتبددة واألشعار المتقطعة واللحوم البالية الْعِظَام أیتها ندائه فِی إسْرَافيل وَیَقُول (41/ق)« قریب مَكَان

 2... بأعمالكن ليجازیكن الدیَّان الْملك یعل الْعرض یإِلَ

                                                      
 الْجَبَابِرَة َوأَيْنَ الْمُلُوك وَأَبْنَاء الْمُلُوك أَيْن عمارك وَأَيْنَ سكانك وَأَيْنَ أشجارك وَأَيْنَ أنهارك أَيْن دنیا يَا فَیَقُول الدُّْنیَا إِلَى وَتَعَالَى تبَارك اهلل يطلع ثمَّ.  1

 جلّ  الْجَبَّار فَینْظر القهار الْوَاحِد هلل الْملك تَعَالَى فَیَقُول أحد يجِیبه فَلَا الْیَوْم الْملك لمن غَیْرِي وعبدوا نعمتي فِي وتقلبوا رِزْقِي أكلُوا الَّذين أَيْن الْجَبَابِرَة وَأَبْنَاء

 الْمُلُوك وَأَيْنَ عمارك وَأَيْنَ سكانك وَأَيْنَ أشجارك وَأَيْنَ أنهارك أَيْن دنیا يَا يَقُول ثمَّ قَبره فِي بَال بَین وَمن خَدّه على صريع بَین من موتى عباده لَىإِ جَلَاله

 من اهلل شَاءَ مَا يتنفس من وَلَا ينْطق من فِیهِنَّ لَیْسَ وَالسَّمَوَات األرضون فَتبقى القهار الْوَاحِد هلل تَعَالَى اهلل فَیَقُول أحد يجِیبه فَلَا الْیَوْم الْملك لمن الْجَبَابِرَة وَأَيْنَ

 يشبه مَاؤُهُ الْحَیَوَان بَحر لَهُ يُقَال بَحر من السَّابِعَة السَّمَاء من وَتَعَالَى تبَارك اهلل ينزل ذَلِك بعد ثمَّ النفختین بَین مَا مِقْدَار وَهُوَ يَوْم ا أَرْبَعِینَ تبقى قیل وَقد ذَلِك

 بالمطر الزَّرْع ينْبت كَمَا المَاء بذلك فتنبت البالیة الْعِظَام إِلَى األَرْض تَحت فَیدْخل شقا األَرْض المَاء ذَلِك فَیشق عَاما أَرْبَعِینَ رَبنَا ينزله الرِّجَال مني
 وَلَا روح ثقب كل من يخرج النَّحْل كَأَنَّهَا وَالْأَرْض السَّمَاء بَین فتنتشر الصُّور أثقاب من الْأَرْوَاح خرجت الصُّور فِي السَّلَام عَلَیْهِ إسْرَافیل نَادَى فَإِذا.  2

 وإسرافیل الْكفْر بظلمات مظْلمَة تخرج الْكفَّار وأرواح الصَّالِحَة أَعمالهَا وبنور الْإِيمَان بِنور نائرة أثقابها من تخرج الْمُؤمنِینَ  فأرواح غَیره الثقب ذَلِك من يخرج

 فتدب الدُّنْیَا دَار فِي فَارقه الَّذِي جسده روح كل فَیدْخل األجساد إِلَى األَرْض فِي الْأَرْوَاح تدخل ثمَّ وَالْأَرْض السَّمَاء بَین انتشرت قد واألرواح الصَّوْت يديم

 على قیام هم فَإِذا رؤوسهم قبل من األَرْض تَنَْشق ثمَّ الدُّنْیَا دَار فِي كَانَت كَمَا أجسادها إِلَى ترجع حَتَّى الملسوع فِي السم يدب كَمَا األجساد فِي الْأَرْوَاح

 الْخَلَائق تَسوق والنیران صَوته يتبعُون وَالْخَلَائِق مدا ويمده الصَّوْت يقطع لَا النداء بَِهذَا يُنَادي السَّلَام عَلَیْهِ وإسرافیل الْقِیَامَة يَوْم أهوال إِلَى ينظرُونَ أَقْدَامهم

 النَّبَات أخرج كَمَا الْآيَة (57 )الْأَعْرَاف{ الْمَوْتَى نخرج كَذَلِك} قَوْله إِلَى{ رَحمته يَدي بَین بشرا الرِّيَاح يُرْسل الَّذِي وَهُوَ} تَعَالَى اهلل قَالَ الْقِیَامَة أَرض إِلَى

 األجساد فتلتئم الدُّنْیَا دَار فِي فِیهِ  كَانَ الَّذِي مَكَانَهُ إِلَى عُضْو كل فَیرجع واألشعار واللحوم وَالْعُرُوق الْعِظَام فتجتمع الْحَیَاة بِمَاء الْمَوْتَى يخرج كَذَلِك بالمطر

 يَا الْجَبَّار لَهُ فَیَقُول تَعَالَى اهلل بقدرة حَیا السَّلَام عَلَیْهِ  إسْرَافیل فَیقوم إسْرَافیل لیبْعَثن جَلَاله جلّ الْجَبَّار يَقُول ثمَّ أَرْوَاح بِلَا وَتبقى جَلَاله جلّ الْجَبَّار بقدرة

 عدد على أثقاب فِیهِ نور من قرن والصور الصُّور يلتقم أَن ويأمره إسْرَافیل وَتَعَالَى تبَارك اهلل يحیي مَا فَأول الْقَضَاء لفصل عبَادي وازجر الصُّور الْتَقم إسْرَافیل

 التقمه قد فِیهِ فِي وَهُوَ الصُّور فِي وينادي الْمُقَدّس بَیت صَخْرَة على يقوم أَن إسْرَافیل الْجَبَّار الصُّور وَيَأْمُر فِي فتجعل كلهَا الْأَرْوَاح فتجتمع الْعباد أَرْوَاح

 البالیة الْعِظَام أيتها ندائه فِي إسْرَافیل وَيَقُول 41 ق{ قريب مَكَان من المناد يناد يَوْم واستمع} تَعَالَى قَوْله وَهُوَ السَّمَاء إِلَى األَرْض فِي مَا أقرب والصخرة

 الصُّور فِي السَّلَام عَلَیْهِ  إسْرَافیل نَادَى فَإِذا بأعمالكن لیجازيكن الديَّان الْملك على الْعرض إِلَى لتقمن المتمزقة وَالْعُرُوق المتبددة واألشعار المتقطعة واللحوم

 تخرج الْمُؤمنِینَ فأرواح غَیره الثقب ذَلِك من يخرج وَلَا روح ثقب كل من يخرج النَّحْل كَأَنَّهَا وَالْأَرْض السَّمَاء بَین فتنتشر الصُّور أثقاب من الْأَرْوَاح خرجت

 السَّمَاء َبین انتشرت قد واألرواح الصَّوْت يديم وإسرافیل الْكفْر بظلمات مظْلمَة تخرج الْكفَّار وأرواح الصَّالِحَة أَعمالهَا وبنور الْإِيمَان بِنور نائرة أثقابها من

 الملسوع فِي السم يدب كَمَا األجساد فِي الْأَرْوَاح فتدب الدُّنْیَا دَار فِي فَارقه الَّذِي جسده روح كل فَیدْخل األجساد إِلَى األَرْض فِي الْأَرْوَاح تدخل ثمَّ وَالْأَرْض
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معرفی شده، امري « محل اجتماع ارواح»تعبير شده و « شاخی از نور»که از آن به « صور»توجه: واضح است که مقصود از 

 حقيقتی بسيار عظيم در افق فهم ما. جسمانی و فيزیكی نيست؛ بلكه اینها اصطالحاتی است براي رساندن

 تدبر

 «جَمْعاً فَجَمَعْناهُمْ الصُّورِ فِی نُفِخَ وَ بَعْضٍ فی یَمُوجُ یَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَکْنا وَ( »1

چه « افرادي که در هم موج خواهند زد»چه روزي است و مقصود از « زنندروزي که افراد در هم موج می»مقصود از 

 اند؟کسانی

شوند، اند که به سوي مردم سرازیر میشود، و آن افراد هم یاجوج و ماجوجلف. مقصود زمانی است که سد شكسته میا

 ( 776ص ،6البيان، ج؛ و نيز مجمع2531ص ،4ج المنثور، زید، به نقل الدراي براي روز قيامت است. )ابنو در واقع، مقدمه

 جاءَ  فَإِذا»القرنين در آیه قبل بدان این گونه اشاره کرد ب. منظور مردم هستند و این آیه توضيح همان مطلبی است که ذي

شبيه مطلبی است که قرآن کریم  ؛ و«دَکَّاءَ: اما چون وعده پروردگارم در رسد آن را متالشی ]نرم و هموار[ کند جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ

 شاخِصَةٌ  ِهیَ فَإِذا الْحَقُّ الْوَعْدُ اقْتَرَبَ وَ یَنْسِلُونَ حَدَبٍ کُلِّ مِنْ هُمْ وَ مَأْجُوجُ وَ یَأْجُوجُ فُتِحَتْ إِذا حَتَّی»: در جاي دیگر فرمود

ظالِمِينَ: و هنگامی که ]سد[ یاجوج و ماجوج گشوده شود و آنان از  کُنَّا بَلْ هذا مِنْ غَفْلَةٍ فِی کُنَّا قَدْ  وَیْلَنا یا کَفَرُوا الَّذِینَ أَبْصارُ

:[ گویندیم و] شودیم خيره اندورزیده کفر که یکسان دیدگان ناگهان گردد، نزدیك حق وعده واي سرازیر شوند. هر بلندي

 (366ص ،13)الميزان، ج( 97)أنبياء/ «بودیم ستمگر ما بلكه بودیم، غفلت در[ روز] این از که ما بر يوا يا»

شود و یعنی که در آن موقع که سد شكافته می 2(253ص ،4ج المنثور، الدر نقل بهعباس، ج. مقصود جن و انس اند )ابن

که این از عالئم روز قيامت است  شوند، جن و انس را به حال خود رها کنيم تا در هم موج زنند؛یاجوج و ماجوج سرازیر می

 (767ص ،6ج البيان،مجمع)

                                                      
 عَلَیْهِ وإسرافیل الْقِیَامَة يَوْم أهوال إِلَى ينظرُونَ أَقْدَامهم على قیام هم فَإِذا رؤوسهم قبل من األَرْض تَنْشَق ثمَّ الدُّنْیَا دَار فِي كَانَت كَمَا أجسادها إِلَى ترجع حَتَّى

 الْقِیَامَة أَرض إِلَى الْخَلَائق تَسوق والنیران صَوته يتبعُون وَالْخَلَائِق مدا ويمده الصَّوْت يقطع لَا النداء بِهَذَا يُنَادي السَّلَام

 عمال وَعمل لرَبه مُطیع ا العَبْد كَانَ فَإِن قَبره فِي يَصْحَبهُ  إِنْسَان كل عمل لِأَن الدُّنْیَا فِي عمله الَّذِي عمله إِنْسَان كل مَعَ خرج قُبُورهم من خَرجُوا فَإِذا

 إِلَى أَو نَار إِلَى الْمُؤمن العَبْد نظر كلما وكروبها الْقِیَامَة هموم وَمن الْأَهْوَال من يؤنسه حشره يَوْم قَبره من خرج إِذا أنیسه وَيكون الدُّنْیَا فِي أنیسه كَانَ صَالحا

 بآياته كذب ثمَّ  مَوْلَاهُ تَعَالَى اهلل عصى من بِهِ يُرَاد وَِإنَّمَا اهلل أطَاع من بِهِ يُرَاد لَیْسَ شَيْء هَذَا من عَلَیْك مَا حَبِیبِي يَا عمله لَهُ فَیَقُول جزع الْقِیَامَة أهوال من هول

 الْجنَّة تدخل حَتَّى حزن وَلَا هم من الْیَوْم عَلَیْك فَمَا لهواك تَارِك ا لنبیك مُتبعا لموالك مُطیع ا عبدا كنت وَأَنت هَوَاهُ وَاتبع

 دَار فِي عمل الَّذِي السوء عمله مَعَه خرج قَبره من الْمِسْكِین الْمَغْرُور خرج فَإِذا وانتقال تَوْبَة غیر على وَمَات الْجلَال لذِي وعاصیا خاطئا العَبْد كَانَ وَإِذا

 اهلل عَدو يَا عمله لَهُ قَالَ إِلَّا الْقِیَامَة هموم من َشيْء وَلَا نَار وَلَا هول على يمر فَلَا فظیعا أسودا رَآهُ بربه المغتر العَبْد إِلَیْهِ نظر فَإِذا قَبره فِي صَحبه قد وَكَانَ الدُّنْیَا

 بِهِ المُرَاد وَأَنت لَك كُله هَذَا
 الناس على يخرجون حین ذلك قال بَعْضٍ فِي يَمُوجُ يَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَكْنا وَ قوله في زيد ابن عن السدى عن حاتم ابى ابن . أخرج 1

 ذلك. أثر على الصور في ينفخ ثم القیامة يوم أول هذا قال بَعْضٍ فِي يَمُوجُ  يَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَكْنا وَ قوله في زيد ابن عن حاتم أبى ابن أخرج و
 يَمُوجُ يَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَكْنا وَ قوله في عنه اهلل رضى عباس ابن عن عنترة بن هارون طريق من حاتم أبى ابن و المنذر ابن و شیبة أبى ابن اخرج و.  2

 بعض في بعضهم يموج االنس و الجن قال بَعْضٍ فِي
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د. ممكن است مقصود خود یاجوج و ماجوج، و همان زمانی است که سد زده شد؛ یعنی در پشت این سد محصور شدند 

 (500ص ،21ج ،)فخر رازي( الغيب مفاتيحزنند )و در هم موج می

 ه. ...

 

 «بَعْضٍ فی یَمُوجُ یَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَکْنا وَ( »2

 (229ص ،7ج نور، تفسيرشود )می ناأمن جهان کند، رها را مردم ايلحظه اگر اوست، لطف از هست امنيّت که جا هر

 بيدل شيرازيبه قول 

  را آفرینش دارد زنده التفاتی محض به

 قالبها ریزند فرو هم از کند نازي اگر

 

 «بَعْضٍ فی یَمُوجُ یَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَکْنا وَ( »3

( تعبير رایجی است براي بيان ارتباط 67)توبه/« بعضهم من بعض»یا « بعضهم فی بعض»در عين حال که تعابيري مانند 

 متقابلی بين همه افراد؛ 

 اما 

، و نيز با منصوب «یَمُوجُ » و« یَوْمَئِذٍ »به وسيله دو کلمه « فی بعض»و « بعضهم»رسد که با این فاصله انداختن بين به نظر می

است، نه « برخی از انسانها»آید تنها براي اي که پيش میریختگیخواهد نشان دهد که این درهم، عمال می*«بَعْضَهُمْ »ن آورد

 کرد؟ استثنا تلویحاً را برخی چرا که است این سوال صورت، این در؛ *«همگی آنها»براي 

حالت هرج و مرجی که خداوند انسانها را به حال خواهد بفرماید اگر عده اي واقعا مومن باشند، از آسيبِ این الف. می

 مانند.خود رها کرده است، مصون می

 الصُّورِ  فِی نُفِخَ وَاي ]= مخلَصين[ از فزع ناشی از نفخ صور اول )ب. می خواهد اشاره کند به این حقيقت قرآنی که عده

 فَإِنَّهُمْ اند )( و حتی از احضار ناشی از نفخ صور دوم در امان68ه؛ زمر/اللَّ اءَش مَنْ إِالَّ الْأَرْضِ فِی مَنْ وَ السَّماواتِ فِی مَنْ فَصَعِقَ

 (128-127؛ صافات/الْمُخْلَصينَ اللَّهِ عِبادَ إِالَّ؛ لَمُحْضَرُونَ

 ج. ...
 نوشت:پی*

برخی را رها کردیم »شود بدانيم، که ترجمه این گونه می« ترکنا»)در حالی که منصوب است( را باید مفعول براي « بَعْضَهُمْ»

 گوید؛سخن می« برخی»؛ که بوضوح درباره «که در آن روز در برخی دیگر موج زنند

شد و کل آن جمله، در )یعنی به صورت مرفوع(؛ آنگاه این کلمه، مبتدا براي ادامه جمله می« بعضُهم»فرمود اما اگر می

؛ و این «"آن روز برخی در برخی دیگر موج زنند"رها کردیم که »گرفت، به این صورت: قرار می« ترکنا»مقام مفعول براي 

 تعبير بسيار سازگار بود با اینكه همه در هم موج بزنند.

https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4


680 

 

 «جَمْعاً فَجَمَعْناهُمْ الصُّورِ فِی و نُفِخَ( »4

دوم « نفخ صورِ »دهد که مقصود از این آیه، ؛ نشان می«آوردیم گرد را همگی آنان پس شد دميده صور در» این تعبير که

 (367، ص13است. )الميزان، ج

 توضیح: 

بر اساس آیات، دو ]یا به تعبيري، سه[ نفخ صور داریم. اولی نفخ صوري که مرگ همه مخلوقات را در پی دارد ]برخی 

 البيان، جمعمعتقدند؛ م« سه نفخ صور»اند و از این جهت جمعاً به ]بيهوش شدن[ دانسته« صعقه»را غير از « به فَزَع درآمدن»

شان در محشر است. با توجه به اینكه بالفاصله بعد [ و دیگري نفخ صوري که براي احياي مردگان و آماده شدن767ص ،6ج

 رسد در این آیه نفخ صور اخير مد نظر باشد.از نفخ صور، از جمع شدن آنان سخن گفت به نظر می

 

 «جَمْعاً فَجَمَعْناهُمْ الصُّورِ فِی نُفِخَ وَ( »5

همراه است. در این نفخ صور همگان، حتی فرشتگان مقرب الهی، از این حالتی « نفخ صور»اي به نام وقوع قيامت با واقعه

شناسيم، بلكه بساط هفت آسمان برچيده تنها بساط زمين و زمانی که ما میميرند[ و نهآیند ]اصطالحا: میکه هستند درمی

 لم آغاز می گردد.شود و نشأه و مرتبه جدیدي در عامی

مانند ها هم باقی نمی( و حتی روح4ميرند )حدیثشود که در اثر نفخ صور، حتی فرشتگان مقرب الهی هم میوقتی بيان می

شود که این صور و دميدن در آن، صرفاً یك پدیده مادي و جسمانی نيست؛ بلكه این تعبير براي حكایت ( معلوم می2)حدیث

 دهد.تمامی عوالم ماسوي اهلل را تحت تاثير خود قرار میاز واقعه عظيمی است که 

شود که معناي مرگ در این مرحله، خروج روح از بدن جسمانی نيست؛ زیرا از طرفی در احادیث، همچنين معلوم می

ميرند یخروج روح از بدن جسمانی و باقی ماندن ارواح در برزخ، تا نفخ صور دانسته شده، و در آن موقف، وقتی ارواح هم م

دیگر خروج از بدن جسمانی معنی ندارد؛ و از طرف دیگر، فرشتگان، بدنی بدین معنا ندارند که مرگ آنها خروج روح از جسم 

 قلمداد شود. 

 پس معناي مرگ در آن مرحله چيست؟

اي کسی اي برو هویت نفسیِ هر موجودي باشد؛ یعنی دیگر هيچ خودي« خودیت»الف. شاید معناي مرگ، از دست دادن 

براي « منِ مستقل»شود، یعنی دیگر ماند و فقر محض و عين ربط بودن و عدم استقالل صددرصديِ همگان آشكار میباقی نمی

]خالص شدگان[ ، با نفخ صور دچار صعقه « بندگان مخلَص خدا»بگوید؛ و شاید وجه اینكه « من»ماند که کسی باقی نمی

 ( 68زمر/ ه؛اللَّ  شاءَ مَنْ إِالَّ الْأَرْضِ فِی مَنْ وَ السَّماواتِ فِی مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ یفِ نُفِخَ شوند )َ]بيهوشی، مرگ[ نمی

 (، 89نمل/ ؛آمِنُونَ یَوْمَئِذٍ فَزَعٍ مِنْ هُمْاند )و از فَزَعِ آن ایمن

-127؛ صافات/الْمُخْلَصينَ اللَّهِ عِبادَ إِالَّ؛ لَمُحْضَرُونَ فَإِنَّهُمْو چنين نيست که همراه همگان با نفخ صور بعدي احضار شوند ))

128 ) 
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ي برایشان نمانده است و «من»شان چنان مراتب سير به سوي لقاء اهلل را پيموده اند که دیگر همين است که در زندگی

 اند.عمال آنچه در نفخ صور قرار است رخ دهد را پيشاپيش از سر گذرانده

 ب. ...

 

 «عاًجَمْ فَجَمَعْناهُمْ( »6

 کنند.در قيامت همه را یكجا و به طور کامل جمع می

 چرا؟

شود؛ و وقتی بخواهند جزاي انسان با دیگران محقق می در رابطه -اگر نگویيم همه آنها  –ها الف. عمده اعمال انسان

هرکس را بدهند، چون همه با هم مرتبطند؛ پس همه را باید یكجا جمع کنند تا محاسبه به صورت کامل ميسر شود. توجه شود 

یك شهر با هم( نيست؛ بلكه اگر عميق بيندیشيم ما با که این ارتباط فقط ارتباط مكانی در یك زمان واحد )مثال ارتباط مردم 

شنویم و اخبار ما به طور مستقيم یا غير مستقيم تمام مردمان درتمامی زمانها و مكانها، که مستقيم یا غيرمستقيم خبري از آنها می

در نظر بگيریم، بسياري از انسانها رسد در حال تاثير و تاثر متقابل هستيم؛ بلكه اگر انتقال غيرمحسوس فرهنگی را هم بدانها می

هستند که ظاهرا هيچ خبري از آنها نداریم، اما بشدت در این چنين بودن سبك زندگی ما موثر بوده، و یا از آن متاثر خواهند 

 شد.

ب. قيامت عرصه ظهور حقایق است؛ ارتباط ما انسانها با همدیگر بقدري شدید است که همگی به هم مرتبطيم، پس اگر 

 ار باشد حقيقت آشكار گردد باید این ارتباط و متقابل و جمع شدن همگانی نيز بروز و ظهور یابد.قر

 ج. ...

 

 

 3/12/1396      عَرْضا  لِلْكافِرينَ يَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ 100آيه( 18) كهف سوره( 682

 ترجمه

 و جهنم را در آن روز بر کافران، چنان که باید، نشان دهيم؛

 کات ادبین

 «عَرْضاً» «عَرَضْنا»

 توان همه آن معانی را به یك معناي واحد برگرداند:در معانی متعددي به کار رفته، اما ظاهرا می« عرض»ماده 

)درازا( « طول»(، در مقابل 21ض؛ حدید/الْأَرْ وَ السَّماءِ کَعَرْضِ عَرْضُها جَنَّةٍ)پهنا( )« عرض»برخی آن معناي واحد را 

 (،270ص ،4ج اللغة، المقایيس معجماند )دانسته
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 ،8ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقاند )معرفی کرده« در مرآي و منظر و در معرض دید قرار دادن»و برخی آن را 

 (.92ص

است: است که به طور استعاري در مورد امور غيرجسمانی هم به کار رفته « پهن، داراي عرض زیاد»به معناي « عریض»

 (559ص القرآن، ألفاظ مفردات( )51فصلت/ ؛عَریضٍ دُعاءٍ فَذُو)

به معناي عرضه شدن و در معرض دید قرار دادن یك کاال بوده، از این جهت که عرْضِ آن در « ضاً عَرْ یَعْرِضُ عَرَضَ»

 المقایيس معجمداده است. )گرفته است؛ و یا از این جهت که عْرضِ خود را در راستاي عرْضِ آن قرار معرض دید قرار می

 (271ص ،4ج اللغة،

( 224/؛ بقرةلِأَیْمانِكُمْ  عُرْضَةً اللَّهَ تَجْعَلُوا ال )وَ شود گویندبه چيزي که براي برخورد و مواجهه با چيز دیگر آماده می« عُرْضَة»

 (559ص القرآن، ألفاظ مفردات)

( چرا که پهناي آسمان را پر 24ا؛ احقاف/مُمْطِرُن عارِضٌ هذا قالُوا أَوْدِیَتِهِمْ مُسْتَقْبِلَ عارِضاً رَأَوْهُ فَلَمَّاگویند )« عارِض»به ابر 

سازد )و البته به ( و یا از این جهت که خود را بر ما عرضه می دارد و آشكار می274ص ،4ج اللغة، المقایيس معجممی کند )

 فی التحقيق؛ 559ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود( )گفته می« عارض»هم نشانه و اثر بيماري، و به گونه و رخسار، و به دندان 

 (92ص ،8ج الكریم، القرآن کلمات

(، از این جهت که گویی روي را از 35؛ انعام/إِعْراضُهُمْ  عَلَيْكَ کَبُرَ کانَ إِنْ وَبه معناي روگردان شدن است )« إعراض»

و اسم فاعل آن  (272ص ،4ج اللغة، المقایيس معجم)شوي گردانی و با عرض و پهلوي خود با او مواجه میکسی برمی

 (49مدثر/ ؛مُعْرِضينَ التَّذْکِرَةِ عَنِ لَهُمْ فَماشود )می« مُعرِض»

کند شود و توجه بيننده را به ظاهر و زیباییِ خود جلب میشخص عرضه میآن کاالها و اموال دنيوي است که به « عَرَض»

؛ 272ص ،4ج اللغة، المقایيس معجم( )42ك، توبه/الَتَّبَعُو قاصِداً سَفَراً وَ  قَریباً عَرَضاً کانَ لَوْ؛ 94ا، نساء/الدُّنْي الْحَياةِ عَرَضَ تَبْتَغُونَ)

 (92ص ،8ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق

( کالمی است که دو وجه )یا راست و دروغ، یا 235ء؛ بقره/النِّسا خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَّضْتُمْ فيما عَلَيْكُمْ جُناحَ ال وَتعریض )

( در واقع، به معناي دووجهی و به کنایه سخن گفتن ]دو گونه عرضه 560ص القرآن، ألفاظ مفرداتظاهر و باطن( داشته باشد )

 کردن[ است.

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 78و مشتقات آن جمعاً « عرض»ه ماد

 حدیث

( نازل شد رنگ از رخسار 23)فجر/« آورندو آن روز جهنم را می»( از ابوسعيد خدري نقل شده که هنگامی که آیه 1

دیدند سخت آمد، برخی  رسول اهلل ص پرید و این در سيمایش نمودار شد تا جایی که بر اصحاب ایشان آنچه از حال ایشان

طالب ع رفتند و گفتند: یا علی! امروز امري رخ داده که ما اثرش را در پيامبر ص دیدیم. پس علی ع آمد و نزد علی بن ابی

هاي ایشان را بوسيد و گفت: اي پيامبر خدا ! پدر و مادرم به فدایت؛ امروز ایشان را از پشت در آغوش گرفت و بين دو دوش

 است.چه رخ داده 
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 «آورندو آن روز جهنم را می»حضرت فرمود: جبرئيل آمد و این آیه را بر من تالوت کرد که: 

 آورند؟فرمود: گفتم چگونه آن را می

کند، به طوري که اگر رها شود تمامی آنان اي میآورند و او سرکشیفرمود: هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار زمام او را می

شوم پس به من می گوید: محمد! مرا واهد سوزاند؛ سپس ]جبرئيل توضيح داد که[ من متعرض جهنم میاند را خکه جمع شده

 با تو چكار؟! که خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است؛

دهد؛ و تنها محمد ص است که فریاد واي امتم، واي امتم، سر ماند مگر فریاد وايِ من، واي من، سر میپس کسی نمی

 دهد.می

 768ص الظاهرة، اآلیات تأویل؛ 741ص ،10ج البيان، جمعم

 عُرِفَ وَ  ص اللَّهِ  رَسُولِ لَوْنُ تَغَيَّرَ بِجَهَنَّمَ[ یَوْمَئِذٍ ءَجِی وَ] الْآیَةُ هَذِهِ  نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبِی عَنْ مَرْفُوعاً رُوِيَ وَ

 قَدْ  أَمْرٌ حَدَثَ لَقَدْ عَلِیُّ یَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ إِلَی بَعْضُهُمْ انْطَلَقَ وَ حَالِهِ مِنْ رَأَوْا مَا أَصْحَابِهِ عَلَی اشْتَدَّ حَتَّی وَجْهِهِ فِی

 قَالَ  الْيَوْمَ حَدَثَ  الَّذِي مَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی اللَّهِ  نَبِیَّ یَا قَالَ ثُمَّ عَاتِقَيْهِ بَيْنَ قَبَّلَ وَ خَلْفِهِ مِنْ فَاحْتَضَنَهُ ع عَلِیٌّ فَجَاءَ اللَّهِ نَبِیِّ فِی رَأَیْنَاهُ

 أَلْفَ بِسَبْعِينَ یَقُودُونَهَا مَلَكٍ أَلْفَ سَبْعُونَ بِهَا ءُیَجِی قَالَ بِهَا یُجَاءُ کَيْفَ قُلْتُ فَقَالَ  «بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ ءَ جِی وَ» فَأَقْرَأَنِی جَبْرَئِيلُ جَاءَ

 فَلَا عَلَیَّ َلحْمَكَ اللَّهُ حَرَّمَ فَقَدْ مُحَمَّدُ یَا َلكَ وَ  لِی مَا فَتَقُولُ لِجَهَنَّمَ أَتَعَرَّضُ ثُمَّ الْجَمْعِ أَهْلَ  لَأَحْرَقَتْ تُرِکَتْ  لَوْ شَرْدَةً فَتَشْرُدُ زِمَامٍ

 .أُمَّتِی أُمَّتِی یَقُولُ مُحَمَّداً إِنَّ وَ نَفْسِی نَفْسِی قَالَ إِلَّا أَحَدٌ یَبْقَی

 

( از امام باقر ع روایت شده است که رسول اهلل فرمودنند که روح االمين به من خبر داد که همانا خدایی که معبودي جز 2

هزار زمام که آورد با کند، جهنم را میدارد و اولين و آخرین را جمع میاو نيست، هنگامی که خالئق را در آن موقف نگه می

اند؛ و آن را هدّه ]= صدایی شبيه رعد[ و تحطم ]= صداي هر زمامی را هزار فرشته از فرشتگان غالظ و شداد به دست گرفته

ور شدن آتش[ و شهيق ] = صدایی که با شدت از گلو بيرون آید[ شكسته شدن بر اثر احتراق شدید[ و زفير ]= صداي شعله

 است؛

که اگر نبود که خداوند عز و جل ]کار[ آن را تا پایان حساب به تاخير انداخته، همگی را به هالکت و چنان زبانه می کشد 

 انداخت.می

 گيرد؛ کشد که همه خالئق، نيكوکار و بدکار، را در برمیسپس شعله عظيمی از آن گردن می

زند پروردگارا، وايِ من، واي من؛ ه فریاد میماند مگر اینكاي از بندگان خداوند از فرشته و پيامبر باقی نمیپس هيچ بنده

 گویی: پروردگارا، واي امتم، واي امتم؛و تو می

شود از مو باریكتر و از شمشير تيزتر که سه پل بر آن است: بر پل اول، امانت و رحمت سپس صراطی بر آن نهاده می

 جز او نيست، مترصد آنهاست؛ است، بر پل دوم، نماز است؛ و بر پل سوم، پروردگار عالمين که خدایی 

 شوند، پس مكلف به عبور از آن می

 اندازند؛ابتدا رحمت و امانت آنان را گير می
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 اندازد؛ اگر از آن نجات یافتند نماز آنان را گير می

 و اگر از آن نجات یافتند پایان کارشان به سوي رب العالمين است؛ و این همان سخن خداوند تبارك و تعالی است که

 (.14)فجر/« و همانا پروردگار تو در کمين است»

 اند:و مردم بر صراط آویخته

اند، ندا می دهند: بزرگوارا، بردبارا، ببخش و درگذر رود؛ و فرشتگان پيرامون آنلغزد و قدمی ثابت و استوار میقدمی می

 و با فضلت به آنها توجه کن و سالمتشان بدار؛ 

یابد روند؛ پس هر که به واسطه رحمتی از خداوند تبارك و تعالی نجات میو آن سو می ها این سوو مردم همانند ملخ

حمد خدایی را که با فضل و منت خود و بعد از نااميدي مرا از تو نجات بخشيد که همانا  گوید:کند و مینگاهی بدان می

 پروردگارمان بسيار آمرزنده و شكور است.

 176ص ،(لصدوقل) األمالی ؛312ص ،8ج الكافی،

 َأخْبَرَنِی ص النَّبِیُّ  قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ جَابِرٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِيسَی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 أَلْفِ مِائَةُ زِمَامٍ  بِكُلِّ أَخَذَ زِمَامٍ بِأَلْفِ تُقَادُ بِجَهَنَّمَ أُتِیَ الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِينَ جَمَعَ وَ الْخَلَائِقَ وَقَفَ إِذَا غَيْرُهُ إِلَهَ لَا اللَّهَ أَنَّ الْأَمِينُ الرُّوحُ

 الْحِسَابِ  إِلَی أَخََّرهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ لَا فَلَوْ الزَّفَْرةَ لَتَزْفِرُ إِنَّهَا وَ شَهِيقٌ وَ  زَفِيرٌ وَ تَحَطُّمٌ وَ  هَدَّةٌ لَهَا وَ الشِّدَادِ الْغِلَاظِ مِنَ مَلَكٍ

 یَا یُنَادِي وَ  إِلَّا نَبِیٍّ لَا وَ مَلَكٍ عِبَادِهِ مِنْ عَبْداً  اللَّهُ خَلَقَ َفمَا الْفَاجِرِ وَ مِنْهُمْ الْبَرِّ بِالْخَلَائِقِ یُحِيطُ عُنُقٌ مِنْهَا یَخْرُجُ ثُمَّ الْجَمِيعَ لَأَهْلَكَتِ

 الْأُولَی قَنَاطِرَ ثَلَاثُ عَلَيْهِ السَّيْف مِنَ أَحَدُّ وَ الشَّعْرِ مِنَ أَدَقُّ صِرَاطٌ عَلَيْهَا یُوضَعُ ثُمَّ أُمَّتِی أُمَّتِی رَبِّ یَا تَقُولُ  أَنْتَ وَ نَفْسِی نَفْسِی رَبِّ

 وَ الرَّحْمَةُ فَتَحْبِسُهُمُ عَلَيْهَا الْمَمَرَّ فَيُكَلَّفُونَ غَيْرُهُ إِلَهَ لَا الْعَالَمِينَ رَبُّ عَلَيْهَا الثَّالِثَةُ وَ الصَّلَاةُ يْهَاعَلَ الثَّانِيَةُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْأَمَانَةُ عَلَيْهَا

 إِنَّ» َتعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ ِذکْرُهُ جَلَّ  الْعَالَمِينَ رَبِّ  إِلَی الْمُنْتَهَی کَانَ مِنْهَا نَجَوْا فَإِنْ الصَّلَاةُ حَبَسَتْهُمُ  مِنْهَا نَجَوْا فَإِنْ الْأَمَانَةُ

 اصْفَحْ  وَ اعْفُ حَلِيمُ یَا کَرِیمُ  یَا یُنَادُونَ حَوْلَهَا الْمَلَائِكَةُ وَ قَدَمُهُ تَثْبُتُ وَ قَدَمُهُ  تَزِلُّ فَمُتَعَلِّقٌ الصِّرَاطِ عَلَی النَّاسُ وَ «لَبِالْمِرْصادِ  رَبَّكَ

 الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ إِلَيْهَا نَظَرَ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ  اللَّهِ بِرَحْمَةِ نَاجٍ نَجَا کَالْفَرَاشِ فَإِذَا فِيهَا یَتَهَافَتُونَ النَّاسُ وَ سَلِّمْ وَ بِفَضْلِكَ عُدْ وَ

 .شَكُورٌ لَغَفُورٌ رَبَّنا إِنَّ مَنِّهِ وَ بِفَضْلِهِ یَأْسٍ بَعْدَ مِنْكِ نَجَّانِی

 

هرگز، »دانيد که تفسير این آیه چيست که ( از امام رضا ع از پدرانشان روایت شده که رسول اهلل ص فرمودند: آیا می3

هفتاد هزار (؟ و خود فرمودند: هنگامی که روز قيامت شود، جهنم را با 21)فجر/« هنگامی که زمين بشدت در هم کوبيده شود

کند که اگر نبود که خداوند متعال او را محبوس فرموده، اي میآورند، او سرکشیزمام که به دست هفتاد هزار فرشته است می

 سوزاند.آسمانها و زمين را می

 337ص ،(للطوسی) األمالی

 عَنْ  مُوسَی، بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی: قَالَ سُلَيْمَانَ، بْنُ دَاوُدُ حَدَّثَنَا :قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا: قَالَ عُقْدَةَ، ابْنِ عَنِ الصَّلْتِ، ابْنُ أَخْبَرَنَا

 اللَّهُ  صَلَّی) اللَّهِ ولُرَسُ قَالَ: قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِمُ) طَالِبٍ  أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْحُسَيْنِ، بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ،

 (: آلِهِ وَ عَلَيْهِ
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 سَبْعِينَ  بِيَدِ زِمَامٍ أَلْفَ بِسَبْعِينَ جَهَنَّمُ تُقَادُ الْقِيَامَةِ یَوْمُ کَانَ إِذَا :قَالَ ؟«دَکًّا الْأَرْضُ دُکَّتِ إِذا کَلَّا» الْآیَةِ هَذِهِ تَفْسِيرُ مَا تَدْرُونَ هَلْ

 .الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ لَأَحْرَقَتِ حَبَسَهَا( تَعَالَی) اللَّهَ أَنَّ لَا لَوْ شَرْدَةً فَتُشْرَدُ مَلَكٍ، أَلْفَ

 تدبر

 «عَرْضاً  لِلْكافِرینَ یَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ( »1

 دهيم؛ نشان باید، که چنان کافران، بر روز آن در را جهنم و

 جهنم اندازند، ابتدا آن را کامال آشكارا، به جهنميان نشان دهند.یعنی پيش از آنكه جهنميان را به 

 سوال: در آیه قبل فرمود همگان را جمع کنيم، پس چرا فقط از عرضه و آشكار کردن جهنم بر کافران سخن گفت؟

آنها متوجه  شود، و گویی اصالرسند، بر آنها سرد و سالمت میالف. شاید بدین سبب که وقتی مومنان واقعی به جهنم می

پرسند مگر شوند، چنانكه روایت شده که رسول اهلل ص فرمودند: وقتی بهشتيان وارد بهشت شوند از همدیگر میجهنم نمی

سوره مریم(، بدانها گفته شود: شما عبور کردید در حالی که  71شویم )اشاره به آیه خداوند وعده نداده بود که وارد آتش می

 1(71ص ،4ج ،)بيضاوي( التنزیل رأنوا)« سرد و خاموش بود.

بسا عرضه به معناي در معرض قرار دادن و لهيبی از آتش را بدانها چشاندن باشد، نه صرف آشكار و نمایان کردن ب. چه

 آن.

 ج. ...

 

 «عَرْضاً  لِلْكافِرینَ یَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ( »2

 اند؛ بينند، منكر آنامروز کافران چون جهنم را نمی

 دهند. نشان باید، که چنان کافران، بر روز آن در را جهنم اما روزي هست که

 

 در کانال نگذاشتم

 «عَرْضاً  لِلْكافِرینَ یَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ( »3

 ي جهنم باشد:برا« بدل»، بلكه «مفعول مطلق»در پایان آیه، نه « عرضا»بسا چه

 ؛ تا بدانند که هيچ گریزگاهی از آن ندارند.«دهيم اش را به کافران نشاندر آن روز، جهنم، عرض و گستره »یعنی 

 

 

                                                      
 فَیُقَالُ  النَّارَ  نَرِدَ أَنْ رَبُّنَا وَعَدَنَا قَدْ لَیْسَ  أَ لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ قَالَ  الْجَنَّةَ  الْجَنَّةِ أَهْلُ دَخَلَ إِذَا فَقَالَ [ وارِدُها إِلَّا مِنْكُمْ إِنْ وَ]=  عَنْهُ  سُئِلَ ع أَنَّهُ جَابِرٍ عَنْ  وَ.  1

 آورده است. 367ص الدين، بأصول يتعلق فیما األخبار نوادرمرحوم فیض هم اين را در  .خَامِدَةٌ هِيَ وَ وَرَدْتُمُوهَا قَدْ لَهُمْ
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 4/12/1396  سَمْعا  يَسْتَطیعُونَ ال كانُوا وَ  ذِكْري عَنْ غِطاءٍ  في أَعْیُنُهُمْ كانَتْ الَّذينَ 101آيه( 18) كهف سوره( 683

 ترجمه

 کسانی که چشمانشان در حجابی بود از ذکر من؛ و اصالً تاب و توان شنيدن نداشتند.همان 

 نکات ادبی

 «غِطاءٍ»

 ؛429ص ،4ج اللغة، المقایيس رود )معجمدر اصل به معناي پوشاندن و در پرده قرار دادن به کار می« غطی»یا « غطو»ماده 

 (239ص ،7ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيق

توضيح داده  158نزدیك است )که درباره این ماده در جلسه «( غشی»)ماده « غشاء»در زبان عربی به کلمه « غطاء»کلمه 

 اند (؛ در تفاوت این دو برخی گفته/jathiyah-http://yekaye.ir/al-045-23شد 

چيزي است مانند لباس روي چيزي « غشاء»ق ]= درپوش[ که روي چيزي می گذارند، اما غطاء چيزي است مانند طَبَ

 (. 609ص القرآن، ألفاظ پوشانند، )مفرداتمی

شود تا جایی که گاه بيننده ممكن است پوشش رقيق است که آن چيزي که زیر آن است دیده می« غشاء»اند و برخی گفته

 متوجه کامال شخص که است ضخيمی پوشش «غطاء» اما است؛ شیء خود جنس از باغال وتوهم کند که چيزي روي آن نيست 

استفاده « غشی»که معلوم نيست چه چيزي انسان را در برگرفته از ماده « غش کردن»؛ لذا از طرفی براي شودمی بودنش مانع

 (282، صاللغة فی الفروق). «بالثياب تغطيت»شود استفاده، و گفته می« غطاء»می شود، اما براي پوشيدن لباس از تعبير 

 فَكَشَفْنا هذا مِنْ غَفْلَةٍ  فی کُنْتَ لَقَدْ»از این ماده تنها دوبار در قرآن کریم استفاده شده است؛ یكی همين آیه و دیگري در آیه 

 (22)ق/« حَدیدٌ الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ غِطاءَكَ عَنْكَ

 «یَسْتَطیعُونَ ال» 

و بيان  ؛باشدمی کردن اطاعت و انقياد و شدن تسليم معناي به اصل درکه  توضيح داده شد« طوع» درباره ماده 75در آیه 

 تَسْتَطيعَ  لَنْ) است داشتن کاري انجام بر طاقت و قدرت معناي به( یستطيع استطاع) برود استفعال باب به ماده این وقتیشد که 

 است «استطاعة» آن مصدر و گردد؛می مقدور فعل دادن انجام آن، خاطر به که چيزي یعنی( 75 و 72 و 67/کهف صَبْراً؛ مَعِیَ

 کلمات در حالتی چنين این که است شده افزوده «ة» انتها در جایش به و شده حذف آن واو که بوده «استطواع» اصل در که

 . استعاذة و استعانة مانند است رایج اجوف معتل

 kahf-http://yekaye.ir/al-18-75/ 656جلسه 

http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-75/
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آید نه اینكه توان شنوایی ندارند؛ به معناي آن است که شنيدن مطلب بر آنها سنگين می« سَم عاً  یَس تَطِیعُونَ ال»عبارت 

یعنی دیدن او بر من سنگين است. « دن فالنی را ندارمفالناً: تاب و توان دی أبصر أن أستطيع ال»شود چنانكه وقتی گفته می

 (766، ص6البيان، ج؛ مجمع1031ص اللغة، فی الفروق)

 حدیث

 تاب اصالً و من؛ یاد از بود حجابی در چشمانشان که کسانی همان»گوید: مامون از امام رضا ع درباره آیه ( اباصلت می1

 سوال کرد.« نداشتند شنيدن توان و

شود؛ وليكن خداوند عز و جل، کفر به والیت حجاب چشم، مانع از ذکر نيست؛ و ذکر با چشمها دیده نمی فرمود: همانا

و تاب و توان شنيدن »آمد طالب را به کوري تشبيه کرد، چرا که سخن پيامبر ص در مورد او بر آنان سنگين میعلی بن ابی

 «.نداشتند

 راي تو گشایش ایجاد کند.مامون گفت: ]معضلی را[ بر من گشودي، خداوند ب

 413ص ،2ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج؛ 136ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون؛ 353ص ،(للصدوق) التوحيد

 صَالِحٍ  بْنِ السَّلَامِ عَبْدِ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عَلِیٍّ بْنِ  َأحْمَدَ عَنْ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ بِفَرْغَانَةَ ره الْقُرَشِیُّ َتمِيمٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ  تَمِيمُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ الْهَرَوِيِّ

 ع فَقَالَ« سَمْعاً  یَسْتَطِيعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْرِي عَنْ غِطاءٍ فِی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذِینَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَْولِ عَنْ ع الرِّضَا الْمَأْمُونُ سَأَلَ

 بِالْعُمْيَانِ  ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بِوَلَایَةِ الْكَافِرِینَ شَبَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لَكِنَّ وَ بِالْعُيُونِ یُرَي لَا الذِّکْرُ وَ الذِّکْرِ مِنَ یَمْنَعُ لَا الْعَيْنِ غِطَاءَ إِنَّ

 .عَنْكَ اللَّهُ فَرَّجَ عَنِّی فَرَّجْتَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ سَمْعاً یَسْتَطِيعُونَ لَا وَ فِيهِ ص النَّبِیِّ قَوْلَ یَسْتَثْقِلُونَ کَانُوا لِأَنَّهُمْ

 

فرمود: یعنی در آفرینش، « همانا من فقط بشري مثل شما هستم»( ابوبصير روایت کرده است که امام صادق ع درباره آیه 2

شود ]که همانا خداوند شما خدایی واحد است؛ پس می که به من وحی»که او را نيز همانند آنها آفریده؛ و او مخلوق است؛ 

هرکس چنين است که به دیدار پروردگارش اميد دارد پس باید عمل صالحی انجام دهد و[ هيچكس را در عبادت پروردگارش 

آنها ( فرمود: ]یعنی[ در عرض والیت آل محمد ص والیت غير آنها را در پيش نگيرد؛ و والیت 110)کهف/« شریك قرار ندهد

عمل صالح است، پس کسی که براي عبادت پروردگارش شریك قرار داد، در والیت ما شریك قرار داد و بدان کفر ورزید و 

 حق اميرالمومنين ع و والیت او را انكار کرد.

 چطور؟« کسانی که چشمانشان در حجابی بود از ذکر من» گفتم: پس آیه

ام. توضيح است. ]= این همان چيزي است که من متذکر آن شده« ذکر من»ن فرمود: یعنی به ذکر والیت علی ع، و این هما

 [5بيشتر در تدبر

 ؟«اصالً تاب و توان شنيدن نداشتند»گفتم: و اینكه فرمود 

                                                      
 .علیك تثقل رؤيته أن تريد فالنا أبصر أن أستطیع ال تقول أنت و ذلك، على يقدرون ال أنهم لیس القرآن استماع علیهم يثقل أنه فمعناه.  1
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شد تاب این را نداشتند که ذکري از او را بشنوند، به خاطر شدت نفرت از او فرمود: هنگامی که علی ع نزد آنان ذکر می

 با او و اهل بيتش. شانو دشمنی

آیا پس کسانی که کفر ورزیدند چنين حساب کردند که بندگانم را به جاي من به عنوان ولیّ خود »و این آیه که:  گفتم:

 ؟«ایمگرفتند ]اشكالی ندارد[؟ همانا ما جهنم را به عنوان منزلگاه براي کافران آماده کرده

رسيد که به آن دو را به جاي خدا ولیّ خود گرفتند، و به نظرشان می فرمود: مقصود آن دو نفر است، و پيروانشان، که

 خاطر دوست داشتن آنها، چنان خواهند بود که آن دو اینان را از عذاب خدا نجات می دهند؛ و به سبب حب آنان، کافر بودند.

 ؟«ایمهمانا ما جهنم را به عنوان منزلگاه براي کافران آماده کرده»گفتم: و اینكه 

 یعنی منزلگاهی که براي آن دو و براي پيروانشان نزد خداوند آماده شده است.مود: فر

 ]یعنی چه[؟« نُزاُلً»گفتم 

 فرمود: مأوي و منزل.

 1421ص األخبار )دیلمی(، غرر ؛47ص ،2ج القمی، تفسير

 الْحُسَيْنِ  وَ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ[ حَمْزَةَ بْنِ] الْحَسَنِ عَنِ مُوسَی بْنِ[ اللَّهِ  عَبْدِ] اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 بَصِيرٍ: أَبِی عَنْ َجمِيعِهِمْ الْعَقَرْقُوفِیِّ شُعَيْبٍ وَ وَضَّاحٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ وَ الْعَلَاءِ أَبِی بْنِ[ الْحَسَنِ ]

 رَبِّهِ  بِعِبادَةِ قَوْلِهِ إِلَی إِلَیَّ یُوحی» مَخْلُوقٌ مِثْلُهُمْ أَنَّهُ الْخَلْقِ فِی یَعْنِی: قَالَ «مِثْلُكُمْ  بَشَرٌ أَنَا إِنَّما»: قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ

 بِهَا کَفَرَ وَ بِوَلَایَتِنَا أَشْرَكَ فَقَدْ رَبِّهِ بِعِبَادَةِ أَشْرَكَ  فَمَنْ الصَّالِحُ الْعَمَلُ وَلَایَتُهُمُ وَ غَيْرِهِمْ وَلَایَةَ مُحَمَّدِ آلِ وَلَایَةِ مَعَ یَتَّخِذْ لَا: قَالَ «أَحَداً

 وَلَایَتَهُ. وَ حَقَّهُ  ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ جَحَدَ وَ

 ؟«ذِکْرِي عَنْ غِطاءٍ فِی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذِینَ»: قَوْلُهُ قُلْتُ

 ذِکْرِي. قَوْلُهُ هُوَ وَ ع عَلِیٍّ وَلَایَةَ بِالذِّکْرِ یَعْنِی: قَالَ

 ؟«سَمْعاً یَسْتَطِيعُونَ ال» قَوْلُهُ قُلْتُ

 بَيْتِهِ. لِأَهْلِ وَ لَهُ مِنْهُمْ عَدَاوَةٍ وَ لَهُ بُغْضٍ لِشِدَّةِ ذِکْرَهُ یَسْمَعُوا أَنْ عِنْدَهُمْ ع عَلِیٌّ ذُکِرَ إِذَا یَسْتَطِيعُونَ لَا کَانُوا: قَالَ

 ؟«نُزُلًا لِلْكافِرِینَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا أَوْلِياءَ دُونِی مِنْ عِبادِي یَتَّخِذُوا أَنْ کَفَرُوا الَّذِینَ فَحَسِبَ أَ» قَوْلُهُ قُلْتُ

 عَذَابِ  مِنْ یُنْجِيَانِهِمْ أَنَّهُمَا إِیَّاهُمَا بِحُبِّهِمْ أَنَّهُمْ یَرَوْنَ کَانُوا وَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ دُونِ مِنْ اتَّخَذُوهُمَا الَّذَیْنِ أَشْيَاعَهُمَا وَ یَعْنِيهِمَا(: ع) قَالَ

 کَافِرِینَ. بِحُبِّهِمَا کَانُوا وَ اللَّهِ

 اللَّهِ، عِنْدَ عَتِيدَةٌ لِأَشْيَاعِهِمَا وَ لَهُمَا فَهِیَ مَنْزِلًا أَيْ «نُزُلًا لِلْكافِرِینَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا» قَوْلُهُ قُلْتُ

 .مَنْزِلًا وَ مَأْوَي: قَالَ نُزُلًا: قَوْلُهُ قُلْتُ

 

                                                      
 فَهُمْ بِذِكْرِهِمْ أَتَیْناهُمْ بَلْ: )تعالى قوله في الساّلم علیه جعفر أبي عن. البته وي از امام باقر ع اين را نقل كرده و فقط فرازي از آن را بدين صورت:  1

 بالذكر عنى: قال ،( ذِكْرِي عَنْ غِطاءٍ ِفي أَعْیُنُهُمْ كانَتْ الَّذِينَ: )تعالى قوله إلى ترى ال أ الذّكر هو السّالم علیه طالب أبي بن عليّ»: قال ،( مُعْرِضُونَ ذِكْرِهِمْ عَنْ

 .التحیّة و السالم علیهم و علیه ؛ «بیته ألهل و له عداوتهم لشدّة ، عندهم ذكره يستطیعون ال»: فقال (سَمْعا  يَسْتَطِیعُونَ ال كانُوا وَ: )له فقلت ،«علیّا
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 گوید: از امام صادق ع پرسيدم: آیا به دست آوردن معرفت در تاب و توان خود شخص است؟( محمد بن حكيم می3

 فرمودند: خير.

 ؟!«نداشتند شنيدن توان و تاب اصالً و من؛ ذکر از بود جابیح در چشمانشان که کسانی»فرماید گفتم: خداوند می

 (!20)هود/« نه اصال تاب و توان شنيدن داشتند و نه چنان بودند که ببينند»فرمود: این همانند آن است که فرمود 

 گفتم: پس ]چرا[ عتابشان کرد؟!

خودشان کردند عتابشان کرد، و اگر خودشان برعهده فرمود: براي آنچه در دلشان پدید آورد عتابشان نكرد، بلكه براي آنچه 

 نگرفته بودند، چيزي هم برعهده آنان نبود.

 352-351ص ،2ج العياشی، تفسير

 تَسْتَطِيعُ  أَ 1[سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی یإِلَ رَفَعَهُفيها ] ع اهلل عبد أبی إلی رقعة کتبت قال[ الحكم] حكيم بن محمد عن

 کَقَوْلِهِ هُوَ قَالَ  «سَمْعاً  یَسْتَطِيعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْرِي عَنْ غِطاءٍ فِی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذِینَ» اللَّهُ یَقُولُ َفقُلْتُ .لَا فَقَالَ قَالَ ؟الْمَعْرِفَةَ النَّفْسُ

 عَابَهُمْ  لَكِنْ وَ قُلُوبِهِمْ فِی صَنَعَ بِمَا ]یعتبهم[ یَعِبْهُمْ لَمْ قَالَ ]یعاتبهم[ فَعَابَهُمْ قُلْتُ «یُبْصِرُونَ کانُوا ما وَ السَّمْعَ یَسْتَطِيعُونَ کانُوا ما»

 .ءٌشَیْ  عَلَيْهِمْ یَكُنْ لَمْ  یَتَكَلَّفُوا لَمْ لَوْ وَ صَنَعُوا بِمَا

 تدبر

 «سَمْعاً  طيعُونَیَسْتَ  ال کانُوا وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذینَ( »1

دهد که کند که نشان میدر آیه قبل سخن از عرضه شدن جهنم بر کافران به ميان آمد. در این آیه وضعيتی را توصيف می

 چرا آن کافران به این وضعيت مبتال شدند:

دیده عبرت به عالم گرفتند و با نه خودشان موجودات عالم را به عنوان آیات قدرت خدا در نظر می که کسانی بودند آنان

بيند تا درك کند ]و بيندیشد[؛ و نه حاضر بودند به اي است و نمینگریستند و همانند کسی بودند که چشمشان در پردهمی

 (766، ص6البيان، جسخن حق اندکی گوش دهند، و شنيدن سخن حق برایشان خيلی سنگين بود. )مجمع

 

 «ذِکْري عَنْ ءٍغِطا فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذینَ( »2

اي زده شده است، و ظاهرا به همين مناسبت است که بعد از کند که بين این کافران و یاد خداوند پردهاین آیه بيان می

 (367ص ،13ج اشاره به سد یاجوج و ماجوج بدانها اشاره شده است. )الميزان،

                                                      
آمده است اما در بقیه آثاري كه از تفسیر عیاشي « سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى رَفَعَهُ»به صورت  530ص ،5ج األنوار، بحار. اين عبارت در  1

است. البته در تمامي اين آثار، و حتي در  نقل شده )مانند تفسیر برهان و تفسیر نورالثقلین و تفسیر كنزالدقائق( به همین صورتي كه در متن آمده بیان شده

 آمده اما در نسخه كنوني تفسیر عیاشي به صورت« يَعِبْهُمْ لم: قال فَعَابَهُمْ»تفسیر صافي كه بقیه عبارات را نقل به مضمون كرده، عبارت پاياني به صورت 

 نوشته شده است.« يعتبهم، قال يعاتبهم»
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 برای تامل بیشتر

حث سد یاجوج و ماجوج، به سراغ قيامت رفت و توصيف کافران، که رسد که یكدفعه از وسط بدر این آیات، به نظر می

 بين آنها و خدا هم حجابی در کار است.

اما آیا این احتمال وجود ندارد که تغييري در بحث انجام نشده باشد، و در واقع، باطن سد یاجوج و ماجوج، همين حجابی 

 ؟ است که بين کافران و خدا و اولياي او قرار داده شده است

 )با این مالحظه یكبار دیگر احادیثی را که امروز ارائه شد، مرور کنيد(

 

 «سَمْعاً  یَسْتَطيعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذینَ( »3

 حق و حقيقت،

 آید، بيند به دست مییا با دیدن آیات الهی و هدایت شدن بر اساس آنچه انسان خودش می

 و یا از راه شنيدن حكمت و موعظه و بيان حق از دیگران،

 (367ص ،13ج و کسی که این دو راه را بر خود بسته باشد، راه بين او و حق مسدود شده است. )الميزان،

 

 «ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذینَ( »4

در این آیه، چشم دل است؛ همان طور که کوري هم به دل  «چشم»اند که مقصود از اغلب مفسران در اینجا تذکر داده

را مطرح کرده است؛ و ذکر، کار دل است، « پرده در برابر ذکر»(، چرا که بحث 766، ص6البيان، جشود )مجمعنسبت داده می

 نه کار چشم.

تواند باشد، بلكه م هم میبه معناي خود همين چش« چشم»توان گفت اما اگر این آیه را با آیه دیگري مقایسه کنيم، می

 «( :أَبصار: دیدگان»را به کار برد، نه تعبير « هاأَعْيُن: چشم»دهد )بویژه که تعبير تري به دست میمعناي لطيف

 .«من ذکر از بود حجابی در چشمانشان» گوید از کسانی که( در این آیه سخن می1)

 کُنْتَ لَقَدْ)« حجابش را از او برداشتيم و چشمش تيزبين شد در غفلت بود و»گوید از کسی که ( آیه دیگري سخن می2)

 (22؛ ق/حَدید الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ غِطاءَكَ عَنْكَ فَكَشَفْنا هذا مِنْ غَفْلَةٍ فی

 نتيجه:

 آن حجابی که روي چشم افتاده، غفلت است.

؛ اما وقتی حجاب غفلت روي چشم کنداي مادي جلوي چشم قرار بگيرد، چشم دیگر چيزي را مشاهده نمیوقتی پرده

بيند؛ چنانكه در جاي دیگر بيند، اما حقيقتِ آنچه را که باید ببيند نمیکند و ظاهري از شیء را میبيفتد، چشم مشاهده می

( چرا که چنين کسی 198)اعراف/ «یُبْصِرُونَ ال هُمْ وَ إِلَيْكَ یَنْظُرُونَ تَراهُمْ وَ یَسْمَعُوا ال يالْهُد یإِلَ تَدْعُوهُمْ إِنْ وَ»فرمود: 

برد؛ اما همين اش ره به سوي خدا نمینگرد و از این مشاهدهماند و اشياء را به عنوان آیه نمیاش در افق دنيا محدود میمشاهده

 رود. شود و از همين اشياء به سوي خدا میکه این حجاب کنار رود، همان چشم تيزبين می
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 «ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی نُهُمْأَعْيُ کانَتْ الَّذینَ( »5

 ؛«کنندمرا یاد نمی»یعنی « انداز یاد کردنِ من در پرده»اند: را اغلب اضافه مفعولی گرفته« ذکر»به « ي»اضافه 

از ذکري که من آن را یاد »، یعنی «انداز یاد کردنِ من در پرده»توان آن را همچنين اضافه به فاعل دانست، آنگاه اما می

 «.کنندام آنان ذکر نمیچيزي را که من ذکر کرده»، یعنی «اندام، در پردهکرده

 (2اند. )حدیثاند، بر این اساس، بودهرا اميرالمومنين ع دانسته« ذکري»رسد احادیثی که مصداق به نظر می

 

 «سَمْعاً یَسْتَطيعُونَ ال واکانُ وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ ... الَّذینَ لِلْكافِرینَ( »6

 اند که چشمشان در پرده است و گوششان تحمل شنيدن حق را ندارد؟این کدام دسته از کافران

 اند: سوره هود آمده است که در آیات قبل در آنجا، این افراد چنين توصيف شده 20شبيه این تعبير تنها در آیه 

 اللَّهِ لَعْنَةُ أَلَا رَبِّهِمْ عَلی کَذَبُواْ الَّذِینَ هَؤُلَاءِ الْأَشْهَدُ یَقُولُ وَ رَبِّهِمْ عَلی یُعْرَضُونَ أُوْلَئكَ کَذِبًا اللَّهِ عَلی افْتري مِمَّنِ  أَظْلَمُ مَنْ وَ

 فی مُعْجِزِینَ یَكُونُواْ لَمْ أُوْلَئكَ (19)کَافِرُونَ هُمْ بِاالخِرَةِ هُم وَ عِوَجًا یَبْغُونها وَ اللَّهِ سَبِيلِ عَن یَصُدُّونَ الَّذِینَ (18)الظَّالِمِينَ عَلی

 (20هود/)یُبْصِرُونَ  کَانُواْ مَا وَ السَّمْعَ یَسْتَطِيعُونَ کاَنُواْ مَا الْعَذَابُ لهمُ یُضَاعَفُ أَوْلِيَاءَ مِنْ اللَّهِ دُونِ  مِّن لهم کاَنَ مَا وَ الْأَرْضِ

بندند، و راه دانند خدایی هست، اما بر او دروغ میاند که مینيستند، بلكه اتفاقا کسانییعنی این کافران، جزء منكران خدا 

 اند.خواهند بپيمایند، و واقعا آخرت را جدي نگرفتهبندند، و آن را به نحو غيرمستقيم و کج و معوج میخدا می

 (2اند. )حدیثتطبيق داده بيهوده نيست که در برخی از احادیث، این آیه را بر افراد خاصی از این امت

 

 «سَمْعاً  یَسْتَطيعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذینَ( »7

چرا در مورد چشم، از در پرده بودن نسبت به ذکر خدا سخن گفت، اما در مورد گوش از عدم تحمل شنيدن؛ و هر دو را 

 یك گونه تعبير نكرد؟

گوش آنان با دو مشكل متفاوت روبروست؛ چشمشان این گونه نيست که دیدن آیات خدا بر او  الف. چون چشم و

گيرد بيند، اما آنان را به عنوان آیه جدي نمیسنگين بياید، بلكه مشكلش این است که چنان در غفلت فرورفته که با اینكه می

راه است، حتی اگر دچار غفلت باشند، وقتی با کالمی بدانها ( ؛ اما در مورد شنيدن، چون شنيدن با فهميدن هم4)توضيح در تدبر

اند، بلكه مشكلشان آیند، پس مشكلشان از حيث شنيدن، این نيست که در غفلتتذکر داده شود، خود به خود از غفلت بيرون می

 ا تاثير بگذارد.دهند تا بتواند در آنهاین است که سخن حق برایشان سنگين است و اصال به طور جدي به آن گوش نمی

 نکته تخصصی فلسفه دین )آیا شریعت صامت است؟(

اند که شریعت صامت است و برخی با تشبيه قرآن کریم ]= کتاب تشریع[ به عالم خلقت ]= کتاب تكوین[، مدعی شده

اند. صرف نظر يجه گرفتهخود ما باید آن را به سخن بياوریم و از اینجا تكثر قرائتها و امكان قرائتهاي متعارض از یك متن را نت

شان هم تشبيه مخدوشی است: چرا که عالم از اشكاالت متعددي که به لحاظ فن تفسير متن بر این سخن وارد است، تشبيه
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خلقت و تكوین، از جنس کالم نيست: واقعياتی است که باید دید و بعد از دیدن باید تامل کرد و به معنایی پی برد و اگر انسان 

بندد؛ اما قرآن کریم از جنس کالم است، و کالم همين که شنيده باشد، از این دیدنش بار معنایی توحيدي برمیدچار غفلت ن

بندد، هرچند که شنونده، کافر و مخالف مدعيات آن متن باشد؛ و هيچ متنی این شود، معناي خاصی در ذهن شنونده نقش می

 خواننده معنا را بر اساس ذهنيت خود بر آن تحميل کند. کاره باشد و صرفاًگونه نيست که در توليد معنا هيچ

 ب. ...

 

 «سَمْعاً  یَسْتَطيعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ عَرْضاً؛ الَّذینَ لِلْكافِرینَ یَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ( »8

 (230ص ،7ج نور، دنياست. )تفسير در خودشان قساوت و عملكرد کافران، بر جهنّم يعرضه دليل

 

 

 5/12/1396    بندي داستان ذوالقرنین  ( جمع684

 به داستان ذوالقرنين اختصاص داشت. 101تا حوالی آیه  83آیات 

 .باشيم داشته ماجرا این به نيز کلی نگاه یك است مناسب اکنون. شد بحث ماجرا این آیات تكتك درباره کنونتا

 :کنيم مرور را آیات این ترجمه و متن یكبار ابتدا

 ذِکْراً  مِنْهُ عَلَيْكُمْ سَأَتْلُوا قُلْ الْقَرْنَيْنِ ذِي عَنْ یَسْئَلُونَكَ وَ

 سَبَباً  ءٍشَیْ کُلِّ مِنْ آتَيْناهُ  وَ الْأَرْضِ فِی لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا

 سَبَباً  فَأَتْبَعَ

 تَتَّخِذَ  أَنْ إِمَّا وَ تُعَذِّبَ أَنْ إِمَّا الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قُلْنا قَوْماً عِنْدَها وَجَدَ وَ  َحمِئَةٍ عَيْنٍ فی تَغْرُبُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّی

 حُسْناً  فيهِمْ

 نُكْراً عَذاباً فَيُعَذِّبُهُ رَبِّهِ إِلی یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ  فَسَوْفَ ظَلَمَ مَنْ أَمَّا قالَ

 یُسْراً  أَمْرِنا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ الْحُسْنی جَزاءً فَلَهُ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنْ أَمَّا وَ

 سَبَباً  أَتْبَعَ ثُمَّ

 سِتْراً  دُونِها مِنْ لَهُمْ نَجْعَلْ لَمْ قَوْمٍ عَلی تَطْلُعُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَطْلِعَ بَلَغَ إِذا حَتَّی

 خُبْراً لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ کَذلِكَ

 سَبَباً  أَتْبَعَ ثُمَّ

 قَواْلً  یَفْقَهُونَ یَكادُونَ ال قَوْماً دُونِهِما مِنْ وَجَدَ السَّدَّیْنِ بَيْنَ بَلَغَ إِذا حَتَّی

 سَدًّا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَنا تَجْعَلَ أَنْ عَلی خَرْجاً لَكَ نَجْعَلُ فَهَلْ الْأَرْضِ فِی مُفْسِدُونَ مَأْجُوجَ وَ یَأْجُوجَ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا یا قالُوا

 رَدْماً  بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَكُمْ أَجْعَلْ بِقُوَّةٍ فَأَعينُونی خَيْرٌ رَبِّی فيهِ مَكَّنِّی ما قالَ

 قِطْراً  عَلَيْهِ أُفْرِغْ آتُونی قالَ ناراً جَعَلَهُ إِذا حَتَّی انْفُخُوا قالَ الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ ساوي إِذا حَتَّی الْحَدیدِ زُبَرَ آتُونی
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 نَقْباً  لَهُ اسْتَطاعُوا مَا وَ یَظْهَرُوهُ أَنْ اسْطاعُوا فَمَا

 حَقًّا رَبِّی وَعْدُ کانَ وَ دَکَّاءَ جَعَلَهُ رَبِّی وَعْدُ جاءَ فَإِذا رَبِّی مِنْ رَحْمَةٌ هذا قالَ

 جَمْعاً فَجَمَعْناهُمْ الصُّورِ فِی نُفِخَ وَ بَعْضٍ فی یَمُوجُ یَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ تَرَکْنا وَ

 عَرْضاً  لِلْكافِرینَ یَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ

 سَمْعاً. یَسْتَطيعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذینَ

 ترجمه

 بزودي بر شما از او ذکري تالوت خواهم کرد.پرسند؛ بگو القرنين میو از تو درباره ذو

 اي ]سببی[ به او دادیم.ما به او در زمين مِكنتی بخشيدیم و از هر چيزي وسيله

 او هم سببی را در پيش گرفت.

کند و آلود و متعفّن[ غروب میاي جوشان ]گلتا چون به غروبگاه خورشيد رسيد آن را چنين یافت که آن در چشمه

 گيري!کنی، یا در آنان نيكویی در پيش میی را یافت، گفتيم: اي ذوالقرنين! عذاب مینزدیك آن قوم

گفت: اما کسی که ظلم پيشه کند عذابش خواهيم کرد سپس به نزد پروردگارش بازگردانده شود و او را عذابی کند، عذابی 

 ناشناخته!

يكوترین پاداش، و از دستور]ات[مان بر او ]امر[ و اما کسی که ایمان آورد و ]عمل[ صالحی انجام دهد، براي اوست ن

 آسانی خواهيم فرمود.

 سپس سببی ]دیگر[ را پی گرفت.

کند که برایشان به غير آن پوششی قرار تا چون به محل طلوع خورشيد رسيد آن را چنين یافت که بر قومی طلوع می

 ایم.نداده

 علمی داشتيم.تحقيق بدانچه نزد او بود، احاطه این گونه بود؛ و به

 ؛گرفت پی را[ دیگر] سببی سپس

 تا چون به بين آن دو سد رسيد در پسِ آن دو، قومی را یافت که چنان نبودند که گفتاري بفهمند.

اي[ برایت بگذاریم بر اینكه ميان گفتند: اي ذوالقرنين! یأجوج و مأجوج واقعا مفسد فی االرض هستند؛ آیا خراجی ]هزینه

 قرار دهی؟!ما و آنها سدي 

در آن تمكّن بخشيده، بهتر است؛ پس با نيرویی مرا یاري کنيد، ميان شما و آنها سدي استوار  گفت آنچه پروردگارم به من

 قرار دهم.

قطعات آهن برایم بياورید، تا چون بين دو کوه مساوي شد، گفت: بدميد؛ تا چون آن ]آهن[ را ]گداخته همچون[ آتش 

 هاي آن را پر کنم[.سرب مذاب[ برایم بياورید تا بر آن بریزم ]شكاف گداخته یا گردانيد، گفت: قِطر ]مس

 پس نه توانستند از آن باال روند و نه توان رخنه در آن را داشتند.
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گفت این رحمتی از جانب پروردگارم است؛ اما چون وعده پروردگارم در رسد، آن را متالشی ]نرم و هموار[ کند، و 

 همواره حق است.وعده پروردگارم 

 شان را آن روز که در برخی ]دیگر[ موج زنند، و در صور دميده شود پس آنان همگی را گرد آوریم.وانهيم برخی و

 و جهنم را در آن روز بر کافران، چنان که باید، نشان دهيم؛

 همان کسانی که چشمانشان در حجابی بود از ذکر من؛ و اصالً تاب و توان شنيدن نداشتند.

 یثحد

 اصبغ بن نباته از اميرالمومنين ع روایت کرده است:

ذوالقرنين بنده صالحی بود و نزد خداوند جایگاهی داشت، از خدا درخواست خير کرد و خدا خيرِ او را خواست؛ و خدا 

بخشيد ها اسباب و وسایلی قرار داد و در زمين مِكنتش را دوست داشت و خدا هم او را دوست داشت و برایش در سرزمين

 تا حدي که شرق و غرب عالم را تحت حكومتش درآورد؛ 

 کرد و با هم صحبت و نجوا می کردند. او در ميان فرشتگان دوستی داشت به نام رفائيل ]رقائيل[ که نزد او نزول می

 دارد؟ یك روز که نزد او بود ذوالقرنين گفت: رفائيل! عبادت آسمانيان چگونه است و چه نسبتی با عبادت زمينيان

رفائيل گفت: ذوالقرنين! عبادت زمينيان چيست؟! اما عبادت آسمانيان: پس در آسمانها هيچ جاي پایی نيست مگر اینكه 

رود؛ یا به سجده است و نشيند؛ یا در حال رکوع است و به سجده نمیاي در آنجا ]به عبادت خدا[ ایستاده و هرگز نمیفرشته

 دارد.سر از سجده برنمی

قرنين بشدت گریست و گفت: رافائيل! من دوست دارم که آن قدر زندگی کنم که به عبادت پروردگارم و حق پس ذوال

 اطاعت او آن اندازه که سزاوارش است برسم.

شود؛ و خداوند در مورد آن اي است که آب حيات خوانده میرفائيل گفت: ذوالقرنين! همانا خداوند را در زمين چشمه

س از آن بنوشد نميرد تا اینكه خودش از خداوند مرگ را درخواست کند؛ اگر بدان دست یافتی هرچه مقدر فرموده که هرک

 خواهی زندگی کن!می

 دانی؟گفت: آن کجاست و آیا ]جاي[ آن را می

ایم که خداوند را در زمين ظلمتی است که هيچ انس و جنی در آن قدم ننهاده گفت: فقط ما در آسمان این مطلب را شنيده

 است.

 ذوالقرنين گفت: آن ظلمت کجاست؟

 دانم؛ و باال رفت.رفائيل گفت: نمی

ذوالقرنين به خاطر مطالبی که رفائيل گفته بود و اینكه به او از آن چشمه و آن ظلمت خبر داده بود اما مطلبی نگفته بود 

اهل مطالعه و آموزش کتب و آثار پيامبران  که بتوان از آن سودي برد، دچار اندوهی طوالنی شد و فقيهان و عالمان و کسانی که

 بودند جمع کرد. چون همه آمدند ذوالقرنين گفت:
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هایی که از دوران پادشاهان هاي آسمانی و نوشتهاي جماعت فقها و آشنایان با کتب و آثار انبياء، آیا در آنچه از کتاب

شود؛ و خداوند اي است که آب حيات خوانده میزمين چشمهاید که خداوند را در گذشته خوانده اید چيزي در این زمينه یافته

 در مورد آن مقدر فرموده که هرکس از آن بنوشد نميرد تا اینكه خودش از خداوند مرگ را درخواست کند؟

 گفتند: نه، اي مَلِك!

است که هيچ انس و  اید که خداوند را در زمين ظلمتیگفت آیا در آن کتابهایی که خوانده اید چيزي در این باره یافته

 جنی در آن قدم ننهاده است؟

 گفتند: نه، اي مَلِك!

 پس ذوالقرنين از اینكه درباره آن چشمه و آن ظلمت به هيچ اطالعی دست نيافت بسيار ناراحت شد و گریست.

گفت. سخن نمیدر ميان آن جماعتی که آمده بود نوجوانی بود از فرزندان جانشينان جانشينانِ انبيا، که ساکت بود و 

پرسی که بدان علمی ندارند و علم به وقتی ذوالقرنين از آنان نااميد شد، آن نوجوان گفت: اي مَلِك! تو از اینان سوالی را می

 خواهی نزد من است.مطلبی که می

شد و  ذوالقرنين بسيار خوشحال شد تا حدي که از جایگاهش پایين آمد و به او گفت: نزدیك من بيا و به او نزدیك

 گفت: به من خبر بده!

گفت: اي مَلِك! من در کتاب حضرت آدم ع ]آن را[ یافتم، همان کتابی که وي آن را در آن روزي نوشت که برایش 

اي است که آب حيات خوانده ناميده شد آنچه در زمين است از چشمه و درخت؛ در آن یافتم که خداوند را در زمين چشمه

ميرد تا اینكه خودش از خداوند مرگ را درخواست آن مقدر فرموده که هرکس از آن بنوشد نمی شود؛ و خداوند در موردمی

 کند، در ظلمتی که هيچ انس و جنی در آن قدم ننهاده است.

 ذوالقرنين خوشحال شد و گفت: جوان! نزدیكتر بيا ! آیا می دانی محلش کجاست؟

 يد است، یعنی در محل طلوع آن.خورش« قرنِ »گفت: بله! در کتاب آدم یافتم که آن در 

ذوالقرنين خوشحال شد و به اهل مملكتش اعالم کرد و بزرگان و فقها و علما و حكمایشان را فراخواند و هزار حكيم و 

عالم و فقيه نزد او گرد آمدند؛ و چون آنان جمع شدند براي حرکت آماده شد و بيشترین عِدّه و عُدّه را براي پيمودن مسير 

آب و هاي بیها و بيابانها و صحراها و سرزميند و با آنان به سمت محل طلوع خورشيد به راه افتاد؛ دریاها و کوهتدارك دی

هاي علف را به مدت دوازده سال درنوردیدند تا به حاشيه ظلمتی رسيد که تاریكی شب نبود؛ بلكه همانند دودي بود که افق

 دید را کامال تيره و تار کرده بود. 

ر حاشيه آن با لشكرش اطراق کردند و علما و فقها و صاحبان فضيلت در ميان لشكرش را نزد خود خواند و پس د

 خواهم این ظلمت را بپمایم!گفت: اي جماعت عالمان و فقيهان، من می

ه پيش از اي که هيچكس از انبياء و رسوالن و سالطينی کآنها تعظيم کردند و گفتند: اي مَلِك! تو درصدد چيزي برآمده

 اند!تو بودند، تاکنون درصددش برنيامده و آن را نپيموده

 اي جز این ندارم.گفت: من چاره
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ات اي به تو برسد به خواستهدانستيم که در صورتی که تو آن را بپيمایی بدون اینكه ناراحتیگفتند: اي مَلِك! اگر ما می

اي بر سر تو آید که موجب نابودي مُلك تو و زوال در آنجا واقعه ترسيم کهشدیم؛ ليكن میرأي مییابی با تو همدست می

 سلطنتت و فسادي در زمين گردد.

 گفت: من باید آن را بپيمایم!

 بریم!خواهد به تو پناه میآنان در برابر خداوند به سجده افتادند و گفتند: ما از آنچه ذوالقرنين می

 ن چارپایان چيست؟ذوالقرنين گفت: اي جماعت دانشمندان! بيناتری

 ند.اگفتند: اسبهاي مادیان بِكر، بيناترین چارپایان

پس در لشكر جستجو کردند و شش هزار اسب مادیان بِكر بافتند و از ميان اهل علم و حكمت و فضل شش هزار نفر 

داد تا وارد ظلمت شوند و  را برگزید و به هریك اسبی داد و خضر را با دو هزار نفر در پيشقراول قرار داد و به آنها دستور

سال در آنجا بمانند؛ اگر  12خودش با چهار هزار نفر در پی آنان روان شد و به لشكریانش ]که باقی مانده بودند[ گفت که تا 

 خواهد برود.او تا آن موقع برگشت که هيچ؛ وگرنه متفرق شوند و هر یك به سرزمين خود ویا هرجایی که دلش می

 رسند که[دهند تا به اینجا میدر ظلمات را توضيح می ]حضرت پيمودن مسير

اي یافت که از شير سفيدتر و از یاقوت پس خضر ]که از گروه خودش جدا شده بود[ یكدفعه خود را در کنار چشمه

يد تر بود، پس از آن نوشيد و لباسش را بيرون آورد و خود را در آن شست سپس لباسش را پوشتر و از عسل شيریندرخشان

و برگشت و دوباره یارانش را یافت و سوار بر مرکب شدند و دوباره به راه افتادند؛ و ذوالقرنين در پی آنها بود ولی مسير را 

اشتباه رفت و چهل روز و چهل شب در آن ظلمت راه پيمودند تا به نوري رسيدند که نور روز و نور خورشيد و ماه نبود، 

شد و گویی زد، ریگزاري که صداي خش خش پایشان براحتی شنيده میبيرون میبلكه نوري بود که از زمينی سرخ 

 هایش از مروارید بود ...سنگریزه

بينند که بين پيكر شبيه پرستو میاي غولرسند و در آنجا پرندهدهند که در آنجا به کاخ بزرگی می]حضرت توضيح می

 شود؛ سپس[کنند رد و بدل میزندگی میاو و ذوالقرنين گفتگویی درباره مردمانی که در زمين 

ها کرد در حالی که نگران بود و ها باال برو! و ذوالقرنين شروع به درنوردیدن آن پلهآن پرنده گفت: ذوالقرنين! از این پله

ه تا اي ممكن است بر او رخ دهد؛ تا اینكه به انتهاي آنها که رسيد خود را در زمين مسطحی یافت کنمی دانست چه واقعه

اي دید که پيراهنی سفيد ]نورانی[ بر تن داشت: گویی چشم کار می کرد امتداد داشت و در آنجا مرد جوان سفيدرو و نورانی

مردي بود، یا به صورت یك مرد، یا شبيه به یك مرد، و یا واقعا مردي بود؛ که سرش را به آسمان بلند کرده بدان 

 بود؛ چون خش خش ]پاي[ ذوالقرنين را شنيد گفت: تو کيستی؟نگریست و دستش را روي دهانش گذاشته می

 گفت: من ذوالقرنينم.

 گفت: ذوالقرنين! آیا آنچه پشت سر گذاشتی برایت کافی نبود که تا اینجا و نزد من آمدي؟

 اي؟بينم که دستت را روي دهانت گذاشتهذوالقرنين گفت: چرا تو را چنين می
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ت ]قيامت[ نزدیك شده است و منتظرم تا به من دستور دميدن در صور بدهند گفت: من صاحب صور هستم و آن ساع

 تا در آن بدمم/

اي زد و سنگی را برگرفت و آن را به جانب ذوالقرنين انداخت؛ که گویی سنگ بود، یا شبيه سپس با دستش ضربه

شوي، و شوي؛ و اگر سير شد، سير میسنگ، یا واقعا سنگ بود؛ و گفت: ذوالقرنين! آن را بگير، اگر گرسنه شد، گرسنه می

 برگرد!

ذوالقرنين با آن سنگ برگشت و آن را نزد اصحابش برد و به آنها گفت: او این سنگ را به من داد و گفت: اگر گرسنه 

 شوي! حكایت این سنگ را به من بگویيد!شوي؛ و اگر سير شد، سير میشد، گرسنه می

گذاشت و سنگی معادل آن در کفه دیگر، و ترازو را بلند کرد اما کفه سنگی که سپس آن را در یكی از دو کفه ترازو 

چربيد؛ تا هزار آورده بود چربيد، سنگ دیگري در آن سو گذاشت، و باز هم سنگی دیگر، و همين طور آن کفه سنگ اول می

 سنگ گذاشتند و باز کفه آن هزار سنگ بيشتر نشد.

 داریم.گفتند: ذوالقرنين! ما به این علم ن

 پرسی که بدان علم ندارند و من از حكایت این سنگ آگاهم.خضر گفت: اي مَلِك! از اینها از چيزي می

 ذوالقرنين گفت: به ما هم بگو، و سنگ را در مقابل خضر گذاشت.

 خضر سنگی را که ذوالقرنين آورده بود در یك کفه ترازو قرار داد و سنگی دیگر را در کفه دیگر و سپس یك مشت

اش را بيشتر می کرد، و سپس ترازو را بلند کرد، و دیدند که دو کفه برابر خاك روي سنگ ذوالقرنين ریخت که عمال سنگين

رسد و ما شد! و تعجب کردند و براي خداوند متعال به سجده افتادند و گفتند: اي مَلِك! این مطلبی است که علم ما بدان نمی

حكایت این چيست که ما آن را در یك طرف در برابر هزار سنگ قرار دادیم اما باز مطمئنيم که خضر جادوگر نيست، پس 

 این بيشتر شد اما وي در حالی که خاك هم رویش ریخته بود در برابر یك سنگ گذاشت و مساوي شد.

 ذوالقرنين گفت: خضر! مطلب را توضيح بده!

طنت او چيره و حكم او جداکننده است؛ و خداوند خضر گفت: اي مَلِك! همانا امر خداوند در بندگانش جاري و سل

بندگانش را به هم مبتال فرموده است، عالم را به عالم مبتال کرد و جاهل را به جاهل، و عالم را به جاهل و جاهل را به عالم، 

 و مرا به تو مبتال کرد و تو را به من!

من مبتال کرد بدین جهت که تو از من داناتري و زیر ذوالقرنين گفت: خدا رحمتت کند خضر! تو گفتی که خدا تو را به 

 اي! خدا رحمتت کند، حكایت این سنگ را بگو!دست من قرار گرفته

آدم، مَثَلِ خضر گفت: اي مَلِك! همانا این سنگ مَثَلی است که صاحب صور براي تو مَثَل زده است، می گوید مَثَل بنی

ر قبال آن قرار داده شد و این چربيد؛ اما همين که خاك بر او ریختند سير این سنگ است که قرار داده شد و هزار سنگ د

شد، به تو عطا از مُلك می گوید مَثَلِ تو هم همين طور است، خداوند آنچهشد و به صورت سنگی همانند خود برگشت، می

نكرده بود و در جایی وارد فرمود، اما بدان راضی نشدي و امري را طلب کردي که هيچكس قبل از تو هرگز آن را طلب 

 شوند تا اینكه خاك ]قبر[ بر آنها بریزند.اند؛ سير نمیآدم نيز چنينشدي که هيچ انس و جنی در آن وارد نشده بود، بنی
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پس ذوالقرنين گریست و گفت: راست گفتی اي خضر! این مَثَل را براي من زد؛ حال که چنين است دیگر بعد از این 

 ها طلب نكنم؛در سرزمينسفر، دیگر جایی را 

 و راه بازگشت را در آن ظلمت در پيش گرفت. در راه بودند که خش خشی زیر سم اسبانشان شنيدند. 

 گفتند: اي مَلِك! این چيست؟

 گفت: از آن بردارید، که البته هرکس از آن بردارد پشيمان شود و هرکس هم که رها کند پشيمان شود!

کردند، چون از آن ظلمت خارج شدند دیدند که آنها زبرجد بود، بردارنده و رهاکننده  پس برخی برداشتند و برخی رها

هر دو پشيمان شدند ]اولی از این جهت که چرا بيشتر برنداشته بود و دومی از این جهت که چرا اصال برنداشته بود[ و 

 نی که خداوند وي را قبض روح کرد.ذوالقرنين به منطقه دومة الجندل برگشت و آنجا را خانه خود قرار داد تا زما

فرمود: خداوند برادرم ذوالقرنين را رحمت کند؛ او کرد، میگوید: هرگاه اميرالمومنين ع این حكایت را بازگو میاصبغ می

می کرد، خطاکار نبود؛ و اگر زمانی وارد وادي زبرجد پيمود و آنچه را که طلب کرد، طلب میهنگامی که آنچه را که پيمود، می

آورد چون بدان مایل بود؛ شد که در مسير رفتنش بود، چيزي از آن را باقی نمی گذاشت مگر اینكه آن را براي مردم بيرون می

 رغبت بود.اما در برگشت بود که بر آن دست یافت و از این رو نسبت بدان بی

 349-343، ص2تفسير العياشی، ج

  ... ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ أَسَانِيدَبِ حَدِیثِهِ فِی أَحْمَدَ بْنُ جَبْرَئِيلُ

 وَ الْبِلَادِ فِی لَهُ  سَبَّبَ قَدْ کَانَ وَ فَأَحَبَّهُ اللَّهَ أَحَبَّ وَ لَهُ فَنَصَحَ اللَّهَ  نَصَحَ  بِمَكَانٍ اللَّهِ  مِنَ کَانَ وَ صَالِحاً  عَبْداً الْقَرْنَيْنِ ذُو کَانَ وَ

 .الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَيْنَ مَا مَلَكَ یحَتَّ فِيهَا لَهُ مَكَّنَ

 ذُو لَهُ قَالَ إِذْ عِنْدَهُ یَوْمٍ ذَاتَ هُوَ فَبَيْنَا یُنَاجِيهِ وَ فَيُحَدِّثُهُ إِلَيْهِ یَنْزِلُ ]رَقَائِيلُ[ رَفَائِيلُ  لَهُ یُقَالُ الْمَلَائِكَةِ مِنَ خَلِيلٌ لَهُ کَانَ وَ

 .الْأَرْضِ أَهْلِ عِبَادَةِ مِنْ هِیَ أَیْنَ وَ السَّمَاءِ أَهْلِ عِبَادَةُ کَيْفَ رَفَائِيلُ یَا الْقَرْنَيْنِ

 مَلَكٌ عَلَيْهِ وَ إِلَّا قَدَمٍ مَوْضِعُ مَاوَاتِالسَّ فِی مَا السَّمَاءِ أَهْلِ عِبَادَةُ أَمَّا فَقَالَ الْأَرْضِ أَهْلِ عِبَادَةُ مَا وَ الْقَرْنَيْنِ ذَا یَا ائِيلُرَفَ قَالَ

 .أَبَداً رَأْسَهُ یَرْفَعُ لَا سَاجِدٌ أَوْ أَبَداً یَسْجُدُ لَا رَاکِعٌ أَوْ أَبَداً یَقْعُدُ لَا قَائِمٌ

 .أَهْلُهُ هُوَ مَا طَاعَتِهِ حَقِّ وَ رَبِّی عِبَادَةِ مِنْ أَبْلُغَ یحَتَّ أَعِيشَ أَنْ أُحِبُّ إِنِّی رَفَائِيلُ یَا فَقَالَ شَدِیداً بُكَاءً الْقَرْنَيْنِ ذُو یفَبَكَ

 یحَتَّ یَمُتْ لَمْ مِنْهَا یَشْرَبْ مَنْ أَنَّهُ اللَّهِ مِنَ عَزِیمَةٌ فِيهَا الْحَيَاةِ عَيْنَ یتُدْعَ عَيْناً الْأَرْضِ فِی لِلَّهِ إِنَّ الْقَرْنَيْنِ ذَا یَا رَفَائِيلُ قَالَ

 .شِئْتَ مَا تَعِشْ بِهَا ظَفِرْتَ فَإِنْ الْمَوْتَ اللَّهَ یَسْأَلُ الَّذِي هُوَ یَكُونَ

 .َتعْرِفُهَا هَلْ وَ الْعَيْنُ ذَلِكَ أَیْنَ وَ قَالَ

 .جَانٌ  لَا وَ إِنْسٌ یَطَأْهَا لَمْ ظُلْمَةً الْأَرْضِ فِی لِلَّهِ أَنَّ السَّمَاءِ فِی نَتَحَدَّثُ  أَنَّا غَيْرَ لَا قَالَ

 رَفَائِيلُ. صَعِدَ ثُمَّ أَدْرِي مَا رَفَائِيلُ قَالَ الظُّلْمَةُ تِلْكَ أَیْنَ وَ الْقَرْنَيْنِ ذُو فَقَالَ

 .مِنْهُمَا بِهِ یَنْتَفِعُ بِعِلْمٍ یُخْبِرْهُ لَمْ وَ الظُّلْمَةِ وَ الْعَيْنِ عَنِ أَخْبَرَهُ مِمَّا وَ رَقَائِيلَ قَوْلِ مِنْ طَوِیلٌ حُزْنٌ الْقَرْنَيْنِ ذَا فَدَخَلَ
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 یَا الْقَرْنَيْنِ ذُو قَالَ عِنْدَهُ اجْتَمَعُوا فَلَمَّا النُّبُوَّةِ آثَارِ وَ الْكُتُبِ دِرَاسَةِ أَهْلَ وَ عُلَمَاءَهُمْ وَ مَمْلَكَتِهِ أَهْلِ فُقَهَاءَ الْقَرْنَيْنِ ذُو فَجَمَعَ

 عَيْناً لِلَّهِ أَنَّ الْمُلُوكِ مِنَ قَبْلَكُمْ کَانَ مَنْ کُتُبِ  فِی وَ اللَّهِ کُتُبِ مِنْ َقرَأْتُمْ فِيمَا وَجَدْتُمْ هَلْ النُّبُوَّةِ آثَارِ وَ الْكُتُبِ أَهْلَ وَ الْفُقَهَاءِ مَعْشَرَ

 ؟الْمَوْتَ اللَّهَ َیسْأَلُ الَّذِي هُوَ یَكُونَ یحَتَّ یَمُتْ لَمْ  مِنْهَا یَشْرَبْ مَنْ أَنَّهُ عَزِیمَةٌ اللَّهِ  مِنَ فِيهَا الْحَيَاةِ عَيْنَ یتُدْعَ

 .الْمَلِكُ أَیُّهَا یَا لَا قَالُوا

 ؟جَانٌّ لَا وَ إِنْسٌ یَطَأْهَا لَمْ ظُلْمَةً الْأَرْضِ فِی لِلَّهِ أَنَّ الْكُتُبِ ِمنَ قَرَأْتُمْ فِيمَا وَجَدْتُمْ فَهَلْ قَالَ

 .الْمَلِكُ أَیُّهَا یَا لَا قَالُوا

 .یُحِبُّ بِمَا الظٌّلْمَةِ وَ الْعَيْنِ عَنِ  یُخْبَرْ لَمْ إِذْ یبَكَ وَ شَدِیداً حُزْناً الْقَرْنَيْنِ ذُو عَلَيْهِ فَحَزِنَ

 الْقَرْنَيْنِ  ذُو أَیِسَ إِذَا یحَتَّ یَتَكَلَّمُ لَا سَاکِتاً کَانَ وَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْصِيَاءِ الْأَوْصِيَاءِ أَوْلَادِ مِنْ الْغِلْمَانِ مِنَ غُلَامٌ حَضَرَهُ فِيمَنْ کَانَ وَ

 .عِنْدِي تُرِیدُ  مَا عِلْمُ وَ عِلْمٌ بِهِ لَهُمْ لَيْسَ أَمْرٍ عَنْ هَؤُلَاءِ تَسْأَلُ إِنَّكَ الْمَلِكُ  أَیُّهَا الْغُلَامُ  لَهُ قَالَ مِنْهُمْ

 .مِنْهُ فَدَنَا مِنِّی ادْنُ لَهُ قَالَ وَ فِرَاشِهِ عَنْ نَزَلَ یحَتَّ شَدِیداً  فَرَحاً الْقَرْنَيْنِ ذُو فَفَرِحَ

 .أَخْبِرْنِی فَقَالَ

 أَنَّ فِيهِ فَوَجَدْتُ شَجَرٍ أَوْ عَيْنٍ مِنْ  الْأَرْضِ فِی مَا لَهُ سُمِّیَ یَوْمَ کَتَبَ الَّذِي آدَمَ کِتَابِ فِی وَجَدْتُ إِنِّی الْمَلِكُ أَیُّهَا نَعَمْ قَالَ

 لَمْ بِظُلْمَةٍ الْمَوْتَ اللَّهَ یَسْأَلُ الَّذِي هُوَ یَكُونَ یحَتَّ یَمُتْ لَمْ مِنْهَا یَشْرَبْ مَنْ أَنَّهُ عَزِیمَةٌ اللَّهِ أَمْرِ مِنْ فِيهَا الْحَيَاةِ عَيْنَ یتُدْعَ عَيْناً لِلَّهِ

 .جَانٌّ لَا وَ إِنْسٌ یَطَأْهَا

 .مَوْضِعُهَا أَیْنَ تَدْرِي الْغُلَامُ أَیُّهَا یَا مِنِّی ادْنُ قَالَ وَ الْقَرْنَيْنِ ذُو فَفَرِحَ

 .مَطْلِعَهَا یَعْنِی الشَّمْسِ قَرْنِ یعَلَ أَنَّهَا آدَمَ کِتَابِ فِی وَجَدْتُ نَعَمْ قَالَ

 أَلْفُ إِلَيْهِ فَاجْتَمَعَ مِنْهُمْ الْحُكْمِ أَهْلَ وَ عُلَمَاءَهُمْ وَ فُقَهَاءَهُمْ وَ رَافَهُمْأَشْ فَجَمَعَ مَمْلَكَتِهِ أَهْلِ یإِلَ بَعَثَ وَ الْقَرْنَيْنِ ذُو فَفَرِحَ

 یَخُوضُ الشَّمْسِ مَطْلِعَ یُرِیدُ بِهِمْ فَسَارَ الْقُوَّةِ يأَقْوَ وَ الْعُدَّةِ بِأَعَدِّ لَهُ تَأَهَّبَ وَ لِلْمَسِيرِ تَهَيَّأَ عَلَيْهِ اجْتَمَعُوا فَلَمَّا فَقِيهٍ وَ عَالِمٍ وَ حَكِيمٍ

 ..سَنَةً عَشَرَ اثْنَیْ فَسَارَ الْمَفَاوِزَ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْفَيَافِیَ وَ الْجِبَالَ یَقْطَعُ وَ الْبِحَارَ

 ليست الدخان مثل تفور ظلمة فاذا] یَفُورُ هَوَاءٌ لَكِنَّهَا وَ دُخَانٍ لَا وَ لَيْلٍ بِظُلْمَةِ لَيْسَتْ هِیَ فَإِذَا الظٌّلْمَةِ طَرَفِ یإِلَ یانْتَهَ یحَتَّ

 یَا فَقَالَ مِنْهُمْ الْفَضْلِ أَهْلَ وَ فُقَهَاءَهُمْ وَ عَسْكَرِهِ أَهْلِ عُلَمَاءَ جَمَعَ وَ عَلَيْهَا عَسْكَرَ وَ بِطَرَفِهَا فَنَزَلَ الْأُفُقَيْنِ  بَيْنَ مَا سَدَّ [ليل بظلمة

 .الظُّلْمَةَ هَذِهِ أَسْلُكَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی الْعُلَمَاءِ وَ الْفُقَهَاءِ مَعْشَرَ

 مِنَ لَا وَ الْمُرْسَلِينَ وَ النَّبِيِّينَ مِنَ  قَبْلَكَ کَانَ أَحَدٌ سَلَكَهُ لَا وَ طَلَبَهُ مَا أَمْراً لَتَطْلُبُ إِنَّكَ الْمَلِكُ أَیُّهَا فَقَالُوا سُجَّداً لَهُ فَخَرُّوا

 .الْمُلُوكِ

 .طَلَبِهَا مِنْ لِی بُدَّ لَا إِنَّهُ قَالَ

 مِنْهَا بِكَ  یَعْلَقَ أَنْ نَخَافُ لَكِنَّا وَ لَأَمَرْنَا عَلَيْكَ عَنَتٍ بِغَيْرِ مِنْهَا بِحَاجَتِكَ ظَفِرْتَ سَلَكْتَهَا إِذَا أَنَّكَ نَعْلَمُ لَوْ إِنَّا الْمَلِكُ أَیُّهَا قَالُوا

 .الْأَرْضِ مِنَ فَسَادٌ وَ سُلْطَانِكَ زَوَالُ وَ  مُلْكِكَ هَلَاكُ فِيهِ یَكُونُ أَمْرٌ

 .أَسْلُكَهَا أَنْ مِنْ بُدَّ لَا فَقَالَ

 .الْقَرْنَيْنِ ذُو یُرِیدُ مِمَّا إِلَيْكَ نَتَبَرَّأُ إِنَّا قَالُوا وَ لِلَّهِ سُجَّداً فَخَرُّوا
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 .الدَّوَابِّ بِأَبْصَرِ أَخْبِرُونِی الْعُلَمَاءِ مَعْشَرَ یَا الْقَرْنَيْنِ ذُو فَقَالَ

 الدَّوَابِّ  أَبْصَرُ الْبِكَارَةُ الْإِنَاثُ الْخَيْلُ قَالُوا

 فَدَفَعَ رَجُلٍ آلَافِ سِتَّةَ الْحِكْمَةِ وَ الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ أَهْلِ مِنْ انْتَخَبَ وَ أَبْكَاراً إِنَاثاً فَرَسٍ آلَافِ سِتَّةَ فَأَصَابَ عَسْكَرِهِ مِنْ فَانْتَخَبَ

 یَدْخُلُوا أَنْ أَمَرَهُمْ وَ مُقَدِّمَتِهِ یعَلَ فَجَعَلَهُمْ فَرَسٍ أَلْفَیْ یعَلَ الْخَضِرُ هُوَ وَالفسحر ]فسحر[  ی[وَلَّعقد ] وَ فَرَساً رَجُلٍ کُلِّ یإِلَ

 ذَلِكَ یإِلَ إِلَيْهِمْ هُوَ رَجَعَ فَإِنْ سَنَةً عَشَرَ  اثْنَیْ مُعَسْكَرَهُ یَلْزَمُوا أَنْ عَسْكَرِهِ  أَهْلَ أَمَرَ وَ آلَافٍ أَرْبَعَةِ فِی الْقَرْنَيْنِ ذُو سَارَ وَ الظُّلْمَةَ

 1...شَاءُوا حَيْثُ أَوْ بِبِلَادِهِمْ لَحِقُوا وَ الْبِلَادِ ِفی تَفَرَّقُوا إِلَّا وَ الْوَقْتِ

 خَلَعَ ثُمَّ مِنْهُ فَشَرِبَ الْعَسَلِ مِنَ یأَحْلَ وَ الْيَاقُوتِ مِنَ یأَصْفَ وَ اللَّبَنِ مِنَ بَيَاضاً أَشَدُّ مَاؤُهَا ِإذَا وَ الْعَيْنِ جَانِبِ یعَلَ هِیَ فَإِذَا

  فََسارُوا بِالْمَسِيرِ أَمَرَهُمْ وَ رَکِبَ وَ أَصْحَابِهِ  یإِلَ خَرَجَفَ فَأَجَابَتْهُ أَصْحَابِهِ نَحْوَ بِالْخَرَزَةِ یرَمَ ثُمَّ ثِيَابَهُ لَبِسَ ثُمَّ مِنْهَا فَاغْتَسَلَ ثِيَابَهُ

 لَا وَ نَهَارٍ بِضَوْءِ لَيْسَ بِضَوْءٍ خَرَجُوا ثُمَّ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ وَ یَوْماً أَرْبَعِينَ الظُّلْمَةَ تِلْكَ فَسَلَكُوا الْوَادِيَ فَأَخْطَأَ بَعْدَهُ الْقَرْنَيْنِ ذُو مَرَّ وَ

  2...اللُّؤْلُؤُ حَصَاهَا کَأَنَّ فَرِکَةٍ خَشْخَاشَةٍ رَمِلَةٍ حَمْرَاءَ أَرْضٍ یإِلَ فَخَرَجُوا نُورٌ لَكِنَّهُ وَ قَمَرٍ لَا وَ شَمْسٍ

 هُوَ فَإِذَا ظَهْرِهَا یعَلَ ياسْتَوَ یحَتَّ عَلَيْهِ یَهْجُمُ مَا یَدْرِي لَا خَائِفٌ هُوَ وَ فَسَلَكَهَا الدَّرَجَةَ هَذِهِ اسْلُكْ الْقَرْنَيْنِ ذَا یَا الطَّيْرُ فَقَالَ

 شَبِيهٌ أَوْ  َرجُلٍ صُورَةِ فِی أَوْ رَجُلٌ کَأَنَّهُ یحَتَّ بِيضٌ ثِيَابٌ عَلَيْهِ الْوَجْهِ ءُمُضِی أَبْيَضُ شَابٌّ رَجُلٌ إِذَا وَ الْبَصَرِ مَدَّ مَمْدُودٍ بِسَطْحٍ

  هَذَا مَنْ قَالَ الْقَرْنَيْنِ ذِي خَشْخَشَةَ سَمِعَ فَلَمَّا فِيهِ یعَلَ یَدَهُ وَاضِعٌ إِلَيْهَا یَنْظُرُ السَّمَاءِ یإِلَ رَأْسَهُ رَافِعٌ هُوَ إِذَا وَ  رَجُلٌ هُوَ أَوْ بِالرَّجُلِ

 .الْقَرْنَيْنِ ذُو أَنَا قَالَ

 ؟إِلَیَّ وَصَلْتَ یحَتَّ وَرَاءَكَ مَا کَفَاكَ مَا أَ الْقَرْنَيْنِ ذَا یَا قَالَ

 ؟فِيكَ یعَلَ یَدَكَ وَاضِعاً أَرَاكَ لِی مَا الْقَرْنَيْنِ ذُو قَالَ

                                                      
 لَهَا مَشْعَلَةٌ كَأَنَّهَا حَمْرَاءَ خَرَزَة  الْقَرْنَیْنِ ذُو فَأَعْطَاهُ أَصَابَنَا إِذَا بِالضَّلَالِ نَصْنَعُ كَیْفَ بَعْضا  بَعْضُنَا يَرَى لَا الظُّلْمَةِ فِي نَسْلُكَ إِنَّا الْمَلِكُ أَيُّهَا الْخَضِرُ فَقَالَ .  1

 فِي مَضَى وَ الْخَضِرُ فَأَخَذَهَا صَوْتِهَا إِلَى الضَّلَالِ أَهْلُ رَجَعَ صَاحَتْ فَإِذَا تَصِیحُ فَإِنَّهَا الْأَرْضِ إِلَى بِهَا فَارْمِ الضَّلَالُ أَصَابَكُمُ فَإِذَا الْخَرَزَةَ هَذِهِ  خُذْ فَقَالَ  ضَوْءٌ

 أَحَدٌ  يَتَحَرَّكَنَّ لَا الْمَوْضِعِ هَذَا فِي قِفُوا لِأَصْحَابِهِ  فَقَالَ  الظُّلْمَةِ فِي وَادٍ لَهُ عَرَضَ إِذْ يَوْمٍ ذَاتَ يَسِیرُ  الْخَضِرُ فَبَیْنَا الْقَرْنَیْنِ  ذُو يَنْزِلُ  وَ يَرْتَحِلُ  الْخَضِرُ كَانَ وَ الظُّلْمَةِ

 صَوْتِهَا إِلَى فَخَرَجَ أَجَابَتْهُ ثُمَّ يُجِیبَهُ لَا أَنْ خَافَ حَتَّى بِالْإِجَابَةِ عَنْهُ فَأَبْطَأَتْ الْوَادِي فِي بِهَا فَرَمَى الْخَرَزَةَ فَتَنَاوَلَ فَرَسِهِ  عَنْ نَزَلَ  وَ مَوْضِعِهِ عَنْ مِنْكُمْ 

 قَدْ طَوِيلَةٌ حَدِيدَةٌ إِذَا وَ طَائِرٌ فَإِذَا الْقَصْرِ إِلَى وَحْدَهُ بِوَجْهِهِ تَوَجَّهَ ثُمَّ عَلَیْهِ فَعَسْكَرَ الْبَابِ إِلَى الْقَرْنَیْنِ ذُو فَجَاءَ فَرْسَخٍ طُولِ عَلَى مَبْنِيٍّ بِقَصْرٍ هُوَ فَإِذَا.  2

 خُطَّافٌ هُوَ أَوْ بِالْخُطَّافِ شَبِیهٌ أَوْ الْخُطَّافِ صُورَةُ أَوْ  الْخُطَّافُ كَأَنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَْینَ الْحَدِيدَةِ تِلْكَ فِي مُعَلَّقٌ أَسْوَدُ الطَّیْرُ وَ الْقَصْرِ جَانِبَيِ عَلَى طَرَفَاهَا وُضِعَ

 ذُو فَفَرِقَ  هَذَا بَابِي حَدِّ إِلَى وَصَلْتَ حَتَّى وَرَاءَكَ مَا كَفَاكَ مَا أَ الْقَرْنَیْنِ  ذَا يَا الطَّائِرُ فَقَالَ الْقَرْنَیْنِ ذُو أَنَا قَالَ هَذَا مَنْ قَالَ الْقَرْنَیْنِ ذِي خَشْخَشَةَ الطَّائِرُ سَمِعَ فَلَمَّا

 مَلَأَ  حَتَّى امْتَلَأَ وَ الطَّیْرُ فَانْتَفَضَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْجِصِّ وَ الْآجُرِّ بُنْیَانُ الْأَرْضِ فِي كَثُرَ هَلْ قَالَ سَلْ قَالَ  أَخْبِرْنِي وَ تَخَفْ لَا الْقَرْنَیْنِ ذَا يَا فَقَالَ  شَدِيدا  فَرَقا  الْقَرْنَیْنِ 

 ثُلُثَیْهَا الْحَدِيدَةِ مِنَ مَلَأَ حَتَّى امْتَلَأَ وَ الطَّیْرُ فَانْتَفَضَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْمَعَازِفُ كَثُرَتِ هَلْ قَالَ سَلْ قَالَ أَخْبِرْنِي وَ تَخَفْ لَا فَقَالَ الْقَرْنَیْنِ ذُو فَفَرِقَ ثُلُثَهَا الْحَدِيدَةِ مِنَ

 الْقَصْرِ  جِدَارَيِ بَیْنَ مَا فَسَدَّ انْتَفَخَ وَ انْتِفَاضَة  فَانَْتفَضَ نَعَمْ قَالَ الْأَرْضِ  فِي الزُّورِ شَهَادَةَ النَّاسُ ارْتَكَبَ هَلِ قَالَ سَلْ قَالَ أَخْبِرْنِي وَ تَخَفْ لَا فَقَالَ الْقَرْنَیْنِ ذُو فَفَرِقَ

 ذَا يَا قَالَ ُثمَّ ثُلُثُهُ فَانْضَمَّ لَا قَالَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا َأنْ شَهَادَةَ النَّاسُ تَرَكَ هَلْ قَالَ سَلْ قَالَ أَخْبِرْنِي وَ تَخَفْ لَا لَهُ لَفَقَا مِنْهُ فَرَقا  ذَلِكَ عِنْدَ الْقَرْنَیْنِ ذُو فَامْتَلَأَ قَالَ

 قَالَ  سَلْ قَالَ أَخْبِرْنِي وَ تَخَفْ لَا الْقَرْنَیْنِ  ذَا يَا قَالَ ثُمَّ آخَرُ ثُلُثٌ فَانْضَمَّ قَالَ  لَا قَالَ  الْمَفْرُوضَةَ الصَّلَاةَ النَّاسُ تَرَكَ هَلْ قَالَ سَلْ قَالَ أَخْبِرْنِي وَ تَخَفْ  لَا الْقَرْنَیْنِ 

 الْقَصْرِ أَعْلَى إِلَى مُدْرَجَةٍ بِدَرَجَةٍ هُوَ فَإِذَا الْأَوَّلِ حَالِهِ  إِلَى عَادَ حَتَّى فَانْضَمَّ قَالَ لَا قَالَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْغُسْلَ النَّاسُ تَرَكَ هَلْ
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 حَجَراً فَتَنَاوَلَ بِيَدِهِ ضَرَبَ ثُمَّ فَأَنْفُخَ بِالنَّفْخِ أُومَرَ أَنْ أَنْتَظِرُ أَنَا وَ اقْتَرَبَتْ قَدِ السَّاعَةَ إِنَّ وَ الصُّورِ صَاحِبُ أَنَا الْقَرْنَيْنِ ذَا یَا قَالَ

  فَارْجِعْ شَبِعْتَ شَبِعَ إِنْ وَ جُعْتَ جَاعَ فَإِنْ خُذْهَا الْقَرْنَيْنِ ذَا یَا فَقَالَ حَجَرٌ هُوَ أَوْ حَجَرٍ شِبْهُ أَوْ حَجَرٌ کَأَنَّهُ  الْقَرْنَيْنِ ذِي یإِلَ بِهِ یفَرَمَ

 وَ أَمْرِهِ مِنْ کَانَ مَا وَ لَهُ قَالَ مَا وَ عَنْهُ  سَأَلَهُ مَا وَ بِالطَّيْرِ فَأَخْبَرَهُمْ أَصْحَابِهِ یإِلَ بِهِ خَرَجَ یحَتَّ الْحَجَرِ بِذَلِكَ الْقَرْنَيْنِ ذُو فَرَجَعَ

  أَعْطَاهُ مَا وَ لَهُ قَالَ مَا وَ السَّطْحِ بِصَاحِبِ أَخْبَرَهُمْ

 !الْحَجَرِ هَذَا بِأَمْرِ أَخْبِرُونِی قَالَ شَبِعْتَ شَبِعَ إِنْ وَ جُعْتَ جَاعَ إِنْ لِی قَالَ وَ الْحَجَرَ هَذَا أَعْطَانِی إِنَّهُ لَهُمْ قَالَ ثُمَّ

 الْآخَرِ بِمِثْلِ أَرْجَحُ بِهِ جَاءَ الَّذِي الْحَجَرُ فَإِذَا الْمِيزَانُ رُفِعَ ثُمَّ يالْأُخْرَ الْكِفَّةِ فِی مِثْلُهُ حَجَرٌ فَُوضِعَ الْكَفَّيْنِ يإِحْدَ فِی فَوُضِعَ

 .حَجَرٍ الْأَلْفُ بِهِ یَسْتَمِلْ لَمْ وَ بِهَا فَمَالَ الْمِيزَانَ رَفَعُوا ثُمَّ  مِثْلُهُ کُلُّهَا حَجَرٍ أَلْفَ وَضَعُوا یحَتَّ بِهِ فَمَالَ آخَرَ فَوَضَعُوا

 هَذَا عِلْمَ  أُوتِيتُ قَدْ وَ بِهِ لَهُمْ عِلْمَ لَا عَمَّا هَؤُلَاءِ تَسْأَلُ إِنَّكَ الْمَلِكُ أَیُّهَا الْخَضِرُ لَهُ فَقَالَ بِهَذَا لَنَا عِلْمَ لَا الْمَلِكُ أَیُّهَا یَا فَقَالُوا

 .الْحَجَرِ

 .لَنَا بَيِّنْهُ وَ بِهِ فَأَخْبِرْنَا الْقَرْنَيْنِ ذُو فَقَالَ

 وَضَعَ ثُمَّ يأُخْرَ کِفَّةٍ فِی آخَرَ حَجَراً وَضَعَ ثُمَّ الْمِيزَانِ کِفَّةِ فِی الْقَرْنَيْنِ ذُو بِهِ جَاءَ الَّذِي الْحَجَرَ فَوَضَعَ الْمِيزَانَ الْخَضِرُ فَتَنَاوَلَ

 .فَاعْتَدَلَ الْمِيزَانَ  رَفَعَ ثُمَّ ثِقْلًا یَزِیدُهُ الْقَرْنَيْنِ ذِي حَجَرِ یعَلَ تُرَابٍ کِفَّةَ

 هَذَا فَكَيْفَ بِسَاحِرٍ لَيْسَ الْخَضِرَ أَنَّ لَنَعْلَمُ إِنَّا وَ عِلْمُنَا یَبْلُغْهُ لَمْ أَمْرٌ هَذَا الْمَلِكُ أَیُّهَا قَالُوا وَ یتَعَالَ لِلَّهِ سُجَّداً خَرُّوا وَ عَجِبُوا وَ

 .تُرَاباً زَادَهُ وَ بِهِ اعْتَدَلَ قَدِ هَذَا وَ بِهَا فَمَالَ مِثْلُهُ کُلُّهَا حَجَرٍ أَلْفَ مَعَهُ وَضَعْنَا قَدْ وَ

 .الْحَجَرِ هَذَا أَمْرَ لَنَا خَضِرُ یَا بَيِّنْ الْقَرْنَيْنِ ذُو قَالَ

 وَ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ عِبَادَهُ یابْتَلَ اللَّهَ إِنَّ وَ فَاصِلٌ حُكْمَهُ وَ قَاهِرٌ سُلْطَانَهُ وَ عِبَادِهِ فِی نَافِذٌ اللَّهِ أَمْرَ  إِنَّ الْمَلِكُ أَیُّهَا الْخَضِرُ قَالَ

 .بِی ابْتَلَاكَ وَ بِكَ ابْتَلَانِی إِنَّهُ وَ بِالْعَالِمِ الْجَاهِلَ وَ بِالْجَاهِلِ الْعَالِمَ وَ بِالْجَاهِلِ الْجَاهِلَ وَ بِالْعَالِمِ الْعَالِمَ یابْتَلَ

 یَرْحَمُكَ أَخْبِرْنِی یَدِي تَحْتَ جُعِلْتَ وَ مِنِّی أَعْلَمَ جُعِلْتَ حِينَ بِكَ  ابْتَلَانِی تَقُولُ إِنَّمَا خَضِرُ یَا اللَّهُ یَرْحَمُكَ الْقَرْنَيْنِ ذُو فَقَالَ

 .الْحَجَرِ هَذَا أَمْرِ عَنْ اللَّهُ

 وَ وُضِعَ الَّذِي الْحَجَرِ هَذَا مَثَلُ آدَمَ بَنِی مَثَلَ إِنَّ یَقُولُ الصُّورِ صَاحِبُ لَكَ ضَرَبَهُ مَثَلٌ الْحَجَرَ هَذَا إِنَّ الْمَلِكُ أَیُّهَا الْخَضِرُ فَقَالَ

 مَا الْمُلْكِ مِنَ اللَّهُ أَعْطَاكَ مَثَلُكَ کَذَلِكَ فَيَقُولُ مِثْلَهُ حَجَراً عَادَ وَ شَبِعَ التُّرَابُ عَلَيْهِ وُضِعَ إِذَا ثُمَّ بِهَا فَمَالَ حَجَرٍ أَلْفُ مَعَهُ وُضِعَ

 ابْنُ کَذَلِكَ یَقُولُ جَانٌّ لَا وَ إِنْسٌ یَدْخُلْهُ لَمْ مَدْخَلًا دَخَلْتَ وَ قَبْلَكَ کَانَ  مَنْ أَبَداً یَطْلُبْهُ لَمْ أَمْراً طَلَبْتَ یحَتَّ بِهِ تَرْضَ لَمْفَ أَعْطَاكَ

 .التُّرَابُ عَلَيْهِ ییُحْثَ یحَتَّ یَشْبَعُ لَا وَ آدَمَ

 بَعْدَ  الْبِلَادِ فِی أَثَراً أَطْلُبُ لَا َأنِّی جَرَمَ لَا الْمَثَلَ هَذَا لِی یَضْرِبُ خَضِرُ یَا صَدَقْتَ قَالَ وَ شَدِیداً بُكَاءً الْقَرْنَيْنِ ذُو یفَبَكَ قَالَ

 .هَذَا مَسْلَكِی

 هَذَا مَا الْمَلِكُ أَیُّهَا فَقَالُوا خَيْلِهِمْ سَنَابِكِ  تَحْتَ خَشْخَشَةً سَمِعُوا إِذَا یَسِيرُونَ هُمْ فَبَيْنَا الظٌّلْمَةِ فِی رَاجِعاً انْصَرَفَ ثُمَّ

 .نَدِمَ تَرَکَهُ مَنْ وَ نَدِمَ مِنْهُ أَخَذَ فَمَنْ مِنْهُ خُذُوا فَقَالَ

 .التَّارِكُ وَ الْآخِذُ فَنَدِمَ بِالزَّبَرْجَدِ هُمْ إِذَا الظُّلْمَةِ مِنَ خَرَجُوا فَلَمَّا بَعْضٌ تَرَكَ وَ بَعْضٌ فَأَخَذَ

 .إِلَيْهِ اللَّهُ قَبَضَهُ یحَتَّ بِهَا یَزَلْ فَلَمْ مَنْزِلُهُ بِهَا کَانَ وَ الْجَنْدَلِ دُومَةِ یإِلَ الْقَرْنَيْنِ ذُو رَجَعَ وَ
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 لَوْ وَ طَلَبَ مَا طَلَبَ وَ سَلَكَ مَا سَلَكَ إِذْ مُخْطِئاً کَانَ مَا الْقَرْنَيْنِ ذَا أَخِی اللَّهُ رَحِمَ قَالَ الْحَدِیثِ بِهَذَا حَدَّثَ إِذَا ع کَانَ وَ قَالَ

 1.زَهِدَ فَقَدْ رَجَعَ مَا بَعْدَ بِهِ ظَفِرَ لَكِنَّهُ وَ رَاغِباً کَانَ لِأَنَّهُ النَّاسِ یإِلَ أَخْرَجَهُ إِلَّا شَيْئاً فِيهِ تَرَكَ لَمَا مَذْهَبِهِ فِی الزَّبَرْجَدِ بِوَادِي ظَفِرَ

 تدبر

 زمين در ( آخرین حكایت مهمی که سوره کهف بدان پرداخته است حكایت ذوالقرنين است. خداوند متعال به ذوالقرنين1

ها را در اختيار او قرار داد و او هم بخوبی از آن وسایل استفاده کرد و شرق انواع وسيله و بخشيد تمكن و امكانات و قدرتی

اي از هر چيزي وسيله»م را درنوردید و در روایات توضيح داده شده که سلطنت وي کل زمين را شامل شد؛ و تعبير و غرب عال

 هاي ماورایی که در هر چيزي بتواند تصرف کند دارد. ظاهرا داللت بر قدرت« به او دادیم

                                                      
 :است آمده چنین پیشین آسماني كتب از برخي در ذوالقرنین از حكايتي 126-124ص ،(للراوندي) السالم علیهم األنبیاء قصص . در 1

 يُقَالُ  غَیْرُهُ وَلَدٌ لَهَا لَیْسَ عَجَائِزِهِمْ مِنْ عَجُوزٌ أُمُّهُ وَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ أَهْلِ مِنْ رَجُل ا كَانَ الْقَرْنَیْنِ ذَا أَنَّ الْكُتُبَ قَرَأَ رَجُل ا كَانَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ رُوِيَ وَ

 فَلَمَّا غَرْبِهَا وَ شَرْقِهَا فِي بِقَرْنِهَا فَأَخَذَ الشَّمْسِ مِنَ دَنَا أَنَّهُ الْمَنَامِ  فِي رَأَي كَانَ وَ  رَجُل ا بَلَغَ أَنْ إِلَي صِبَاهُ  وَقْتِ مِنْ  عِفَّةٌ  وَ خُلُقٌ وَ أَدَبٌ لَهُ كَانَ وَ  إِسْكَنْدَرُوسُ لَهُ

 وَ  عَزَّ لِلَّهِ أَسْلَمْتُ قَالَ أَنْ أَمْرُهُ  عَلَیْهِ اجْتَمَعَ مَا أَوَّلَ فَكَانَ قَوْمِهِ  فِي عَزَّ وَ صَوْتُهُ عَلَا وَ هِمَّتُهُ  بَعُدَتْ الرُّؤْيَةَ هَذِهِ رَأَي فَلَمَّا الْقَرْنَیْنِ ذَا سَمَّوْهُ قَوْمِهِ عَلَي رُؤْيَاهُ قَصَّ

 هُوَ فَإِذَا بِالْأَرْضِ مُحِیطٌ  هُوَ الَّذِي الْجَبَلِ إِلَي انْتَهَي يحَتَّ الْمَغْرِبَ  يَؤُمُّ الْبِلَادِ فِي أَمْعَنَ حَتَّي الْقَرْنَیْنِ ذُو انْطَلَقَ وَ لَهُ  هَیْبَة  فَأَسْلَمُوا الْإِسْلَامِ إِلَي قَوْمَهُ دَعَا ثُمَّ جَلَّ

 إِلَي الظَّلَمَةِ مُنْتَهَي مِنْ رَبِّي سُبْحَانَ رَبِّي عَرْشِ إِلَي كَفِّي مَوْضِعِ مِنْ رَبِّي سُبْحَانَ آخِرِهَا إِلَي الدُّنْیَا أَوَّلِ مِنْ رَبِّي سُبْحَانَ يَقُولُ هُوَ وَ الْجَبَلِ َعلَي قَابِضٍ بِمَلَكٍ

 قَبْلَكَ  آدَمَ وُلْدِ مِنْ أَحَدٌ يَبْلُغْهُ  لَمْ  وَ  الْمَوْضِعِ هَذَا مَبْلَغِ عَلَي آدَمَ ابْنَ  يَا قَوِيتَ كَیْفَ الْمَلَكُ لَهُ قَالَ رَأْسَهُ رَفَعَ فَلَمَّا سَاجِدا  خَرَّ  الْقَرْنَیْنِ ذُو ذَلِكَ سَمِعَ فَلَمَّا النُّورِ

 فِي أَسْفَلُهُ وَ الدُّنْیَا بِسَمَاءِ مُلْتَصِقٌ الْجَبَلِ هَذَا رَْأسُ بِأَهْلِهَا الْأَرْضُ لَانْكَفَأَتِ الْجَبَلُ هَذَا لَا لَوْ وَ الْجَبَلِ بِهَذَا مُوَكَّلٌ إِنِّي الْمَلَكُ فَقَالَ ذَلِكَ عَلَي اللَّهُ قَوَّانِيَ قَالَ

 إِلَيَّ  أَوْحَي مَدِينَة   يُزَلْزِلَ أَنْ تَعَالَي اللَّهُ أَرَادَ فَإِذَا الْجَبَلِ  هَذَا إِلَي عِرْقٌ لَهَا وَ إِلَّا مَدِينَةٌ الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَي لَیْسَ وَ كَالْحَلْقَةِ بِهَا مُحِیطٌ هُوَ وَ السُّفْلَي ةِالسَّابِعَ الْأَرْضِ

 وَ  فَاتَكَ مَا عَلَي تَحْزَنْ لَا وَ لِغَدٍ  الْیَوْمِ عَمَلَ تُؤَخِّرْ لَا وَ غَدٍ رِزْقُ يَهُمَّنَّكَ لَا قَالَ أَوْصِنِي لِلْمَلَكِ قَالَ الرُّجُوعَ الْقَرْنَیْنِ  ذُو أَرَادَ فَلَمَّا إِلَیْهَا الَّذِي الْعِرْقَ فَحَرَّكْتُ

 مِثْلَ  بِهِمْ فَیَفْعَلُ الْأُمَمِ  مِنَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ  وَ بَیْنَهُ مَا يَسْتَقْرِي الْمَشْرِقِ نَحْوَ بِهِمْ عَطَفَ ثُمَّ أَصْحَابِهِ عَلَي عَطَفَ الْقَرْنَیْنِ ذَا إِنَّ ثُمَّ مُتَكَبِّرا  جَبَّارا   تَكُنْ  لَا وَ بِالرِّفْقِ عَلَیْكَ

 عَادِلَة   أُمَّة  فَوَجَدَ  يَعْدِلُونَ  بِهِ وَ بِالْحَقِّ يَهْدُونَ الَّذِينَ ص مُوسَي قَوْمِ مِنْ[ الْعَالِمَةِ] الْمُحَاكِمَةِ الْأُمَّةِ يعَلَ وَقَعَ إِذْ يَسِیرُ هُوَ فَبَیْنَمَا الْعَدْلِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِأُمَمِ فَعَلَ مَا

 بُیُوتِكُمْ  بَالُ فَمَا قَالَ قُلُوبِنَا مِنْ ذِكْرُهُ يَخْرُجَ لَا وَ الْمَوْتَ نَنْسَي لِئَلَّا قَالُوا بُیُوتِكُمْ أَبْوَابِ عَلَي مَوْتَاكُمْ  قُبُورِ بَالُ  مَا مِثْلَكُمْ أَرَ فَلَمْ الدُّنْیَا دُرْتُ أَنِّي أَخْبِرُونِي لَهُمْ فَقَالَ

 بَیْنَكُمْ  لَیْسَ بَالُكُمْ فَمَا قَالَ نَتَظَالَمُ لَا قَالُوا أُمَرَاءُ عَلَیْكُمْ لَیْسَ بَالُكُمْ فَمَا قَالَ أَمِینٌ إِلَّا فِینَا لَیْسَ وَ لِصٌّ لَا وَ ظَنِینٌ لَا وَ مُتَّهَمٌ فِینَا لَیْسَ قَالُوا أَبْوَابٌ عَلَیْهَا لَیْسَ

 لَا وَ تَتَفَاضَلُونَ لَا بَالُكُمْ فَمَا قَالَ  نَتَنَافَسُ لَا قَالُوا أَشْرَافٌ فِیكُمْ  لَیْسَ  بَالُكُمْ  فَمَا قَالَ نَتَكَاثَرُ  لَا قَالُوا مُلُوكٌ مِنْكُمْ  لَیْسَ  بَالُكُمْ فَمَا قَالَ نَخْتَصِمُ لَا قَالُوا حُكَّامٌ

 تَسُبُّونَ لَا بَالُكُمْ فَمَا قَالَ الْبَیْنِ ذَاتِ احِإِصْلَ وَ قُلُوبِنَا أُلْفَةِ قِبَلِ مِنْ قَالُوا تَغْتَالُونَ لَا وَ تَتَنَازَعُونَ لَا بَالُكُمْ فَمَا قَالَ مُتَرَاحِمُونَ وَ مُتَوَاسُونَ أَنَّا قِبَلِ مِنْ قَالُوا تَتَفَاوَتُونَ

 لَا وَ نَتَكَاذَبُ لَا أَنَّا قِبَلِ مِنْ قَالُوا مُسْتَقِیمَةٌ طَرِيقَتُكُمْ وَ وَاحِدَةٌ كَلِمَتُكُمْ بَالُكُمْ فَمَا قَالَ بِالْحِلْمِ أَنْفُسَنَا سُسْنَا وَ بِالْعَزْمِ طَبَائِعَنَا غَلَبْنَا أَنَّا قِبَلِ  مِنْ قَالُوا تَقْتُلُونَ لَا وَ

 قَالُوا غَلِیظٌ لَا وَ فَظٌّ فِیكُمْ لَیْسَ بَالُكُمْ فَمَا قَالَ بِالسَّوِيَّةِ نَقْتَسِمُ  أَنَّا قِبَلِ مِنْ قَالُوا فَقِیرٌ لَا وَ مِسْكِینٌ فِیكُمْ لَیْسَ  لِمَ فَأَخْبِرُونِي قَالَ بَعْضا  بَعْضُنَا يَغْتَابُ لَا وَ نَتَخَادَعُ

 أَنَّا قِبَلِ مِنْ قَالُوا تُقْحَطُونَ لَا بَالُكُمْ فَمَا قَالَ بِالْعَدْلِ نَحْكُمُ وَ بِالْحَقِّ نَتَعَاطَي أَنَّا قِبَلِ مِنْ قَالُوا أَعْمَارا  النَّاسِ أَطْوَلَ اللَّهُ جَعَلَكُمُ فَلِمَ قَالَ التَّوَاضُعِ وَ الذُّلِّ قِبَلِ مِنْ

 قَالُوا الْآفَاتُ تُصِیبُكُمُ لَا بَالُكُمْ فَمَا قَالَ أَنْفُسَنَا فَعَزَّيْنَا عَلَیْهِ حَرَصْنَا وَ الْبَلَاءِ عَلَي أَنْفُسَنَا وَطَّنَّا أَنَّا قِبَلِ مِنْ قَالُوا تَحْرَدُونَ لَا بَالُكُمْ فَمَا قَالَ الِاسْتِغْفَارِ عَنِ نَغْفَلُ لَا

 وَ مِسْكِینَهُمْ يَرْحَمُونَ آبَاءَنَا وَجَدْنَا قَالُوا يَفْعَلُونَ آبَاءَكُمْ وَجَدْتُمْ هَكَذَا أَ فَحَدِّثُونِي قَالَ النُّجُومِ وَ بِالْأَنْوَاءِ نَسْتَمْطِرُ لَا وَ تَعَالَي اللَّهِ غَیْرِ عَلَي نَتَوَكَّلُ لَا أَنَّا قِبَلِ مِنْ

 يَكْذِبُونَ  لَا وَ  يَصْدُقُونَ وَ أَمَانَتَهُمْ يُؤَدُّونَ وَ أَرْحَامَهُمْ يَصِلُونَ وَ سَبَّهُمْ لِمَنْ يَسْتَغْفِرُونَ وَ إِلَیْهِمْ أَسَاءَ مَنْ إِلَي يُحْسِنُونَ وَ ظَلَمَهُمْ عَمَّنْ يَعْفُونَ وَ فَقِیرَهُمْ يُوَاسُونَ

 يَوْمَ  إِلَي الْبِلَادِ فِي سَارَ مَا عِدَّةُ كَانَ وَ الْكِبَرَ  أَدْرَكَ وَ السِّنَّ  بَلَغَ قَدْ كَانَ وَ عُمُرٌ فِیهِمْ لَهُ  يَكُنْ  لَمْ  وَ قُبِضَ  حَتَّي الْقَرْنَیْنِ ذُو مْعِنْدَهُ فَأَقَامَ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ اللَّهُ فَأَصْلَحَ

 . عَامٍ  خَمْسَمِائَةِ تَعَالَي اللَّهُ قَبَضَهُ
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کهف و داستان موسی و خضر ع نباشد، هاي داستان ذوالقرنين اگر بيشتر از داستان اصحاب باید گفت عجایب و پيچيدگی

کمتر نيست. در مالقات حضرت موسی ع و خضر ع، سه واقعه مهم رخ داد که حضرت موسی ع تاب و توان تحمل آنها را 

 نداشت؛ و در حكایت ذوالقرنين هم سه واقعه پيچيده بيان شد: 

اوند، که خداوند در مورد آنها به ذوالقرنين ابتدا رسيدن به محل غروب خورشيد و مواجه با قومی ناسپاس در برابر خد

بخشم و هرکه بر ظلم و کفران اختيار تام بخشيد، و او به آنها مهلتی داد و گفت هرکه توبه و در مسير حق قرار گيرد او را می

 خویش اصرار بورزد او را بشدت مجازات کنم و البته مجازات سخت تر خدا هم در انتظار او خواهد بود.

تر مواجه شد: کتش را در مسير شرق و به جانب طلوع خورشيد در پيش گرفت؛ و این بار با گروهی عجيبسپس حر

 گروهی که خداوند همين مقدار درباره آنها فرموده که بين آنها و خورشيد حجابی نبود.

در برابر یاجوج  مسير سومين حرکت وي معلوم نيست؛ اما قرآن از رسيدن او به منطقه بين دو سد و سپس ساختن سدي

 دهد.و ماجوج خبر می

 در روایات، حكایت سفر ذوالقرنين در ظلمات نيز مطرح است که ظاهرا غير از این سه سفر بوده است.

 

( یكی از نكات مهم در حكایت ذوالقرنين، آميخته بودن شدید آن با یك سلسله رمز و رازهاست؛ و نوع بيان قرآن نيز 2

 ایتی به رمزآلود بودن ماجرا دارد.دهد که عنبخوبی نشان می

اند گشایی برخی از سالطين گذشته مانند اسكندر و کورش و ... قلمداد کردهاغلب مفسران این واقعه را بازگو کردن جهان

در حالی که در هيچيك از کتب تاریخ، چنين وقایعی در مورد آنان ثبت نشده است، و حداکثر این است که آنان سالطينی 

کند ه بسياري از نقاط عالم زمان خود در شرق و غرب را فتح کردند؛ اما وقایعی که خداوند درباره ذوالقرنين بازگو میبودند ک

چنان وقایع مهمی است که اگر در مورد هریك از چنين سالطينی بود، حتما دست کم رگه هایی از آن در تاریخ زندگی آن 

 شد.شاهان بيان می

اگر این نكته )که قرار بوده مطلبی به صورت رازآميز بيان شود( را جدي بگيریم، به جاي سعی در تطبيق آن با برخی از 

 –خورد، نه به درد زندگی و سعادت انسان که اگر هم درست باشد، صرفا به درد اطالعات عمومی می –وقایع خاص تاریخی 

 حقيقت بگشایيم. آیيم که از این رمزها راهی به سويدرصدد می

ها رمزگشایی زنییابی به کليد رمز، بخواهيم صرفا با گمانهاما در همين راستا یك اشتباه بزرگ آن است که بدون دست

اي براي تتبع بيشتر به کار آید اما هایی در حد طرح فرضيهزنیها، اگرچه ممكن است چنين گمانهکنيم. در این گونه عرصه

ها و بدون تكيه به حجتی از سوي خدا، کالم خدا را بر منظوري که رأي و زنیکه به صرف این گمانهاشتباهی بنيادین است 

 خواهد بود.« تفسير به رأي»نظر خودمان است تطبيق کنيم، که چنين کاري از مصادیق بارز 

 گيرد باید به هوش باشد که:زنی را در پيش میهرجا انسان مسير گمانه

 هد کافی به دست نيامده آن حدس خود را عين متن واقع نپندارد؛ واوال تا زمانی که شوا



704 

کننده نباشد؛ بلكه شواهد خالف را هم در مسير تتبع خویش جدي بگيرد و زمانی ثانيا صرفا درصدد یافتن شواهد اثبات

ف، یا همگی در ادعاي رسيدن به واقع کند که هم شواهد مثبت به قدر کافی و مستند مهيا باشد و هم شواهد خالف ضعي

 راستاي حدسی که مطرح شده، قابل فهم باشد.

( خداوند از بيان داستان ذوالقرنين، آن هم به این صورتی که فرازهاي مبهم فراوانی براي ما دارد چه مقصودي داشته 3

 است؟ )بویژه اگر توجه کنيم که حكایت امام زمان ع به حكایت ذوالقرنين تشبيه شده است(

که در پایان این مدت تامل و تتبع در آیات و روایات این داستان و نظرات مفسران، باید اذعان کنم که  حقيقت این است

دانم و هيچيك از نظراتی را که تاکنون در این زمينه خواندم )از تطبيق ذوالقرنين با اسكندر و کورش هنوز در این باره هيچ نمی

 ع( جز یك سلسله فرضياتی که شواهد خالف فراوانی هم داشت نيافتم.گرفته تا تطبيقش بر حضرت سليمان و امام زمان 

 واقعا خود ذوالقرنين که بود؟

اقوامی که با آنها مواجه شد، بویژه قومی که هيچ پوششی در برابر خورشيد نداشتند و قومی که بين دو سد بودند و 

 تقاضاي سدي جدید کردند، واقعا کيستند؟ 

 شود؟ اي دارند که با یك سد مهار میاند؟ چه فسادانگيزيیاجوج و ماجوج چه کسانی

گيرد؟ آیا تعبير سد در این آیات، آن سد چگونه چيزي است که حقيقتش رحمت است وتا حوالی قيامت جلوي آنان را می

( و تنها مورد دیگري است که 9)یس/ با اینكه خداوند سدي در برابر دیدگاه کافران قرار داده که از درك حقيقت عاجزند

درباره باطن اخروي کافران و بالفاصله  101که در آیه « غطاء»را به کار برده، نسبتی دارد؟ آیا این سد با « سد»خداوند تعبير 

و بعد از داستان یاجوج و ماجوج مطرح شد نسبتی دارد؟ اگر چنين است، بحثهاي آهن و آتش و قِطر ]مس یا برنج گداخته[ 

 ... که در ساخت آن مطرح شد به چه معناست؟

 و در یك کالم،

 خواهد بگوید که دانستنش براي ما الزم است؟ چرا به همين مقدار بسنده کرده است؟خداوند متعال در مورد اینها چه می

 کنند؟ ی میشوند کامال متفاوت از ما زندگخواهد بيان کند که در برخی از نقاط زمين انسانهایی یافت میآیا می

 خواهد به طور تلویحی به برخی از ابعاد زندگی خودمان که از آن غافليم اشاره کند؟ آیا می

 دهد؟آیا خبري از وضع زندگی آینده می

 آیا ممكن است که این سفرهاي ذوالقرنين، نه صرفا حرکتهایی در عالم ماده، بلكه سفرهایی در ملكوت عالم بوده باشد؟ 

القرنين و سد یاجوج و ماجوج یكدفعه به سراغ نفخ صور و قيامت رفت؟ و چه ارتباطی بين ذوالقرنين چرا از حكایت ذو

 و قيامت هست؟ 

 و ...

بله، نكاتی از این واقعه به چنگمان آمد که خداوند را از این بابت شاکرم، اما باید اذعان کنم که همچنان در حسرت فهم 

 ته نيز، آن مقدار که سوال مطرح شد، پاسخی داده نشد.ام و در جزیيات آیات گذشواقعه مانده
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: و چگونه خُبْرا بِهِ  تُحِطْ لَمْ  ما یعَل تَصْبِرُ کَيْفَ وَ»فرمود:  در داستان خضر و موسی، خضر در ابتداي مسير به موسی ع

هيچ یكدفعه و بی ( در اواسط این داستان هم خداوند68)کهف/« شكيبایی ورزي بر چيزي که بدان احاطه علمی نداري؟

کند  واقعه دو این هايشباهت متوجه را ذهن خواهدمی تعبير این آیا با. «خُبْراً لَدَیْهِ بِما أَحَطْنا قَدْ وَ کَذلِكَ»اي می فرماید مقدمه

 خدا همان بود؛ عاجز آن درك از ع موسی حضرت حتی که بود داده قرار ظرایفی خضر اقدامات در که خدایی و بفرماید همان

 است؟ دشوار شما براي درکش که کرد اموري این انجام و عالم غرب و شرق روانه را ذوالقرنين علمی احاطه همان با

اي به این نكته در روایات نيز درباره همراهی خضر با ذوالقرنين مطالب فراوانی آمده است، اما در قرآن ظاهرا هيچ اشاره

 نشد؛ چرا؟

تحقيقاتی این باشد که خأل همتایان قرآن هنگام مراجعه به قرآن را بيشتر احساس کنيم و شاید حداقل فایده این چنين 

تر شود و با پی اند براي ما پررنگعرض قرآن و شناسا و شناساننده تمامی حقایق قرآنشدگانی که هماحساس نياز به خالص

 تر دریابيم.يقبردن به درماندگی خویش، فقدان حضور امام در زندگی معرفتی خود را عم

 تر آن معلم حقيقیِ قرآن، که البته عدالت گستر جهان هم اوست.به اميد ظهور هرچه سریع

 

 6/12/1396 نُزاُل  لِلْكافِرينَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا أَوْلِیاءَ دُوني مِنْ عِبادي يَتَّخِذُوا أَنْ كَفَرُوا الَّذينَ أَفَحَسِبَ 102 آيه(18) كهف سوره( 685

 ترجمه

که بندگانم را از وراي من ولیّ ]سرپرست[ اتخاذ  آیا پس آنان که کفر ورزیدند ]چنين[ حساب کردند ]یا: کافی است[

 ایم.براي کافران آماده کرده پذیرایی[ وسيله: یا] جایگاهتردید ما جهنم را ]به عنوان[ کنند؟ بی

 نکات ادبی

 «حَسِبَ »

 معلوم ترجمه 55 به رجوع شبيه آنچه قبال هم اشاره شد، با حال، این با است، آشنایی بسيار معناي «کردن حساب» معناي

را به کار  «کردید گمان» یا «پنداشتيد» تعبير دو بلكه نكرده استفاده تعبير این از آیه، این ترجمه در مترجمان از یكهيچ که شد

 1اند.برده

 «عدّ » معناي بر عالوه ،«حسب» فعل که شده اشاره لغت کتب اغلب درباره چرایی چنين مطلبی هم توضيح داده شد که در

 وزن از هرگاه اندو طریحی گفته فيومی تمایز، معيار تعيين در. رودمی کار به هم «ظن» معناي به( شمردن کردن، حساب)

 شود استفاده( حُسبان: مصدر) «حَسِبَ» وزن از هرگاه و است کردن حساب معناي به شود استفاده( حِساب: مصدر) «حَسَبَ»

 جهت این به بریممی کار به «حسِب» تعبير وقتی که داده توضيح تفاوت، این پذیرش ضمن فارسابن است. «ظن» معناي به

 به اذغان ،«ظن» معناي واقع، در «دهدمی رخ که باشد اموري از که کنممی حساب» ایمگفته واقع در که دهدمی را «ظن» معناي

                                                      
 بود بسنده خود»اش چنین است كه ترجمهاست  شده ترجمه «فحَسْبُ أ»  قرائت اساس بر( 937ص ،4ج) «طبري تفسیر ترجمه» در تنها البته و.  1

 «ياران و دوستان من فرود از مرا بندگان بگیرند كه شدند كافر كه را هاكس آن
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 که اينكته. انددانسته «ظن» معناي به را «حسِب» که است جهت همين به و است، کتاب و حساب اساس بر مطلب یك وقوع

 «حُسبان» و «ظن» معناي تفاوت در اللغة( فی ابوهالل عسكري )صاحب الفروق که است این کندمی تقویت را برداشت این

 واقع در ندارد؛ نقشی اعتقاد عنصر حسِب، معناي در که حالی در است، درونی اعتقاد نوعی از حكایتگر ظن، که داده توضيح

 رفته کار ظن معناي به کمکم ظنی، امور در استفاده کثرت خاطر به که بوده «حالت یك وقوع کردن حساب» همان حُسبان،

 . است

 اینكه احتمال موارد، تمام در و رفته، کار به «حَسِبَ » صورت به فقط ماضی، فعل حالت در کلمه این اگرچه کریم، قرآن در

 . است شده استفاده «حسبان» و «حساب» صورت دو هر به مصدري صورت به اما نيست؛ منتفی باشد مدنظر «ظن» معناي

 هيچ ،«حساب» حالت در کلمه این کاربردهاي تمام در -اندگفته لغت اهل که طور همان – اگرچه که است این مهم نكته

 از اثري نيز در قرآن «حسبان» کلمه استعمالِ موارد از هيچيك در که است این جالب اما ندارد؛ وجود «ظن» معناي از اثري

 است ممكن فوق، توضيح طبق اگرچه که معناست بدان این و( 5/الرحمن ؛40/کهف ؛96/انعام) ندارد وجود «ظن» معناي

 براي لذا و) حُسبان براي «ظن» معناي هنوز قرآن، ظهور زمان تا الاقل اما بوده، رایج ظنی امور در «حسبان حسِب،» از استفاده

 در که بود جهت همين به. شود «منقول» لفظ که نرسيده حدي به هنوز اصطالحا و است نكرده پيدا قطعيت( حَسِبَ فعل

 .شد استفاده( است واژه این متيقن قدر که) «کردن حساب» تعبير همان موجود، هايترجمه همه رغمعلی ترجمه،

  /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-115 96جلسه 

و  153عمران/، آلاللَّهُ حَسْبُنَا؛ 64ه، انفال/اللَّ  حَسْبُكَ؛ 62ه، انفال/اللَّ حَسْبَكَ فَإِنَّ َ« )حَسْب»افزایيم که کلمه اکنون می

 بار به این صورت به کار رفته است. 11؛ و ...( که در قرآن کریم دست کم 8م، مجادله/نَّجَهَ حَسْبُهُمْ؛ 59توبه/

 

 «أَوْلِیاءَ»

 که است باب همين از «مولی» و کندمی «قرب» بر داللت اصل، در« ولی»است و قبال بيان شد که ماده  «ولیّ»اولياء، جمعِ 

 ولی،» دیگر، تعبير به .«رودمی کار به همسایه یاور، و ناصر پسرعمو، قسم،هم صاحب، آزادشده، يبرده آزادکننده، معانی به

 نزدیكی در شودمی گرفته استعاره همين براي و نيندازد فاصله آنها بين نباشد آنها از که چيزي که است شیء دو بين ايرابطه

 .«اعتقاد نصرت، دوستی، دین، نسبت، مكان، حيث از

 امور تدبير یعنی والیت پس ؛است گرفته برعهده را ب امور سرپرستی الف یعنی است، ب ولی الف که شود تعبير وقتی

 باشد؛ «سرپرست» فارسی در آن معادل مناسبترین شاید لذا و؛ او معاش و زندگی مسئوليت گرفتن برعهده و دیگر شخص

 سرپرست معناي در «ولی» کلمه از استفاده هم فارسی زبان در. است شده گرفته درنظر ما با خدا نسبت که آیه این در مخصوصا

 (.آموزدانش ولی مثال) است متداول بسيار

  /maidah-http://yekaye.ir/al-005-055 84جلسه 

 

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
http://yekaye.ir/al-maidah-005-055/
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 «نُزُالً»

 که باورند این بر لغت اهل اغلب و باشدمی( دنآم فرود: نزول) «نزل» ماده از مشبهه صفت« نُزُل»قبال بيان شد که کلمه 

 کنند؛ و یامی آماده گزیند، منزل و آید فرود جایی در خواهدمی که( مهمانی: بویژه) کسی براي که است چيزي آن معناي یا به

 باشد.می «اقامت و نزول محل: منزل» معناي به

  /kahf-http://yekaye.ir/al-018-107 195جلسه 

 1اختالف قرائت

پندارند کنند، چنين می)آیا کافران چنين حساب می« کفروا الذین أَفَحَسِبَ»در اغلب روایات به صورت « أ فحسب»عبارت 

عاصم است( و نيز روایت زید از یعقوب )از قراء عشره( و برخی قرائات کمتر اند اما در ابوبكر )که راوي که ...( قرائت کرده

و مجاهد و و زید بن علی بن یعمر یحيی  کثير و یعقوب، و قرائت ابن محيصن و حسن ومشهور مانند روایت خلف از ابن

 الذین فحسْبُ أ»اح، به صورت و شافعی و مسعود بن ص یابن أبی ليل نعيم بن ميسرة و ابوحيوة و ضحاك وعكرمة و قتادة و 

 4(2923، ص7البحر المحيط، ج؛ 7652ص ،6ج البيان، اند. )مجمع)آیا کافران را کافی است که ...( قرائت کرده« کفروا

 

                                                      
 (230ص ،7ج المحیط، البحر) الزاي بسكون نُزْال  عنه بخالف عمرو أبو و حیوة أبو قرأ و.  1
 يعقوب عن زيد و عنه البرجمي و األعشى رواية في بكر أبو . قرأ 2

 (ع) المؤمنین أمیر قراءة هو و السین سكون و الباء برفع كفروا الذين فحسْبُ أ

 أنه ذكر و فیها عاصما خالف و بكر أبو اختارها التي األحرف من هذا و لیلى أبي ابن و الضحاك و قتادة و عكرمة و مجاهد و الحسن و يعمر ابن و

 .الباء فتح و السین بكسر «فَحَسِبَ أَ» الباقون قرأ و قراءته استخلص حتى( ع) المؤمنین أمیر قراءة من عاصم قراءة في أدخلها

 و عبیدا كلهم فیكون مثلهم أنفسهم يعبدوا أن يجب بل أولیاء دوني من عبادي يتخذوا أن مطلوبهم و حظهم و الكافرين فحسب أ معناه: جني ابن قال

 الذين فحسب أ القراءة كانت إذا المعنى هو أيضا هذا و لك عبیدا اتخذتهم أي إِسْرائِیلَ بَنِي عَبَّدْتَ أَنْ عَلَيَّ تَمُنُّها نِعْمَةٌ تِلْكَ وَ تعالى قوله نحوه و لي أولیاء

 ...كذلك األخرى القراءة لیست و مطلوبهم مجموع و مرادهم غاية جعله ألنه ذلك و لهم الذم في أذهب السین ساكنة حسب أن إال كفروا

 التمییز على منصوب أعماال رفع موضع في يتخذوا فأن السین سكون و بالرفع فحسبُ قرأ من و علیه حسب بوقوع نصب موضع في «يَتَّخِذُوا أَنْ»

 الصفة على جر موضع في يكون أن يصلح الذين و وقع نوع أي في الخسران ذلك فبین خسروه ما على يدل ال مبهما كان «بِالْأَخْسَرِينَ » قال لما ألنه

 سعیهم ضل الذين هم أي االستئناف على رفع موضع في يكون أن يصلح و لألخسرين
 ابن و لیلى أبي ابن و الضحاك و میسرة بن نعیم و قتادة و عكرمة و مجاهد و يعمر بن يحیى و الحسین بن علي بن زيد و طالب أبي بن عليّ قرأ.  3

 .الباء ضم و السین بإسكان فَحَسبُ أَ صاح بن مسعود و الشافعي و حیوة أبو و محیصن ابن و عنهما بخالف يعقوب و كثیر
 است؛ شده قرائت( فظن أ اللّه عبد قرأ به و ظن بمعنى هنا حسب و: 229ص ،7ج المحیط، البحر) «فطن أ» صورت به مسعود ابن قرائت در البته.  4

 على عن المنذر ابن و منصور بن سعید و عبید أبو أخرج و:  253ص ،4ج المنثور، الدر) است شده روايت هم «فحسبهم أ» صورت به عكرمه از ظاهرا و

 ابن و المنذر ابن و عبید أبو أخرج و الباء؛ ضم و السین بجزم عبید أبو قال اولیاء دوني من عبادي يتخذوا أن كفروا الذين فحسب أ قرأ انه طالب أبى بن

 (ذلك فحسبهم أ يقول كفروا الذين فحسب أ قرأ انه عكرمة عن حاتم أبى
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 ای در تاریخ قرائاتنکته

و پيش از آن درباره اختالف قرائات و اینكه همه این قرائات سبعه  /9245https://t.me/YekAaye  660جلسه در  قبال

 رسد توضيحاتی ارائه شد.و عشره به طور متواتر به پيامبر می

تك حروف و تكاند که اصرار داشتند افزایيم که قاریان و راویانی که این قرائات به اسم آنان ثبت شده، کسانیاکنون می

کنند مستقيما از استاد خود شنيده و ثبت کرده باشند و او اعراب و حتی نحوه اداي حروف )قواعد تجویدي( هم که قرائت می

ها به اسم آنها مشهور است، در واقع کسانی هم مستقيما از استادش، تا به پيامبر ص ختم شود و این افرادي که امروزه قرائت

د بيش از دیگران به مساله آموزش قرائت به طور تخصصی اشتغال داشتند و شهرتشان از شهر و دیار بودند که در شهر خو

 خود هم گذشته بود و مردم سایر بالد براي آموزش به آنها مراجعه می کردند.

است. شاگرد برجسته دارد که مشهورترین آنها حفص و شعبه )ابوبكر بن عياش(  30الزم به ذکر است که عاصم حدود 

عاصم قرائتی را که از طریق ابوعبدالرحمن سلمی و او نيز از طریق اميرالمومنين ع از پيامبر فراگرفته بود، به حفص آموزش 

 به شعبه. مسعود از پيامبر گرفته بود،داد؛ و قرائتی را که از طریق زر بن حبيش از ابن

هاي دیگر از اميرالمومنين ع شنيده را با واسطه «سْبُ فح أ»اما در این مورد خاص )أ فحسب(، چون خود ابوبكر قرائت 

خوانم مسعود روایت کرده( را نمیبود، خودش در این مورد تصریح کرده که من در اینجا قرائت عاصم )و در واقع قرائتی که ابن

 (765ص ،6ج البيان، خوانم. )مجمعام میو قرائتی را که به روایت اميرالمومنين ع دریافت کرده

 دیثح

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

همانا خداوند حضرت علی ع را عَلَم ]پرچم[ اي بين خود و خالئقش قرار داد؛ پس هر که او را ]به امامت[ بشناسد مومن 

است و هرکس او را انكار کند کافر است و هرکس او را نشناسد گمراه است و هرکس در عرض او کس دیگري را ]به امامت[ 

 دهد مشرك است، و کسی که والیت او را آورد وارد بهشت شود.قرار 

 و

 از امام صادق ع روایت شده است: والیت ما همان والیت خداست که هيچ پيامبري مبعوث نشد مگر به آن.

 437ص ،1ج الكافی،

 یَسَارٍ  بْنِ  الْفُضَيْلِ عَنِ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ یُونُسُ حَدَّثَنَا لَقَا جُمُْهورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ یمُعَلَّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ

 وَ ضَالًّا کَانَ جَهِلَهُ مَنْ وَ کَافِراً کَانَ أَنْكَرَهُ مَنْ وَ مُؤْمِناً کَانَ عَرَفَهُ فَمَنْ خَلْقِهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ عَلَماً ع عَلِيّاً نَصَبَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 .الْجَنَّةَ دَخَلَ بِوَلَایَتِهِ جَاءَ مَنْ وَ مُشْرِکاً کَانَ شَيْئاً مَعَهُ نَصَبَ مَنْ

 

 بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ الْغُمْشَانِیِّ رِزْقٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ الْعَبَّاسِ  عَنِ سَيْفٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْخَطَّابِ بْنِ  سَلَمَةَ  عَنْ یَحْيَی بْنُ  مُحَمَّدُ

 : قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ
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 .بِهَا إِلَّا قَطُّ نَبِيّاً یَبْعَثْ  لَمْ الَّتِی اللَّهِ وَلَایَةُ وَلَایَتُنَا

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

قيامت حجابی نباشد تا او به ]عنایتِ[ خدا بنگرد و خداوند به او نظر ]لطف[  هرکس خوش دارد که بين او و خدا در روز

شان بيزاري افكند، پس تولّاي آل محمد صلی اهلل عليه و آله و سلم را در پيش گيرد ]= به سرپرستی آنان تن دهد[ و از دشمن

 افكند.نگرد و خدا به او نظر ]لطف[ میخداوند می جوید و امام آنها را به امامت خویش برگزیند؛ که اگر چنين باشد به ]عنایت[

 3511ص اإلسناد، قرب؛ 213ص عشر، الستة األصول 

 حُمَيْدُ  حَدَّثَنَا: لَقَا هَمَّامٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ اللَّهُ، أَیَّدَهُ التَّلَّعُكْبَرِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی بْنُ هَارُونُ مُحَمَّدٍ أَبُو الشَّيْخُ

 الْحَضْرَمِیُّ، الْقَاسِمِ بْنِ الْمُثَنَّی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْبَزَّازُ، الْأَزْدِيُّ َجعْفَرٍ بْنِ زَیْدِ بْنُ أَحْمَدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الدِّهْقَانُ، زِیَادٍ بْنُ

 جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ: قَالَ الْجُعْفِیِّ، یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ السَّبِيعِیِّ، شُعَيْبٍ بْنِ حُمَْيدِ عَنْ الْحَضْرَمِیُّ، شُرَیْحٍ ْبنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 : السَّلَامُ عَلَيْهِمَا عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ

 عَلَيْهِ  اللَّهُ صَلَّی مُحَمَّدٍ آلَ  فَلْيَتَوَلَّ إِلَيْهِ، اللَّهُ  یَنْظُرَ وَ اللَّهِ، إِلَی یَنْظُرَ حَتَّی الْقِيَامَةِ یَوْمَ حِجَابٌ اللَّهِ  بَيْنَ وَ بَيْنَهُ  یَكُونَ  لَا أَنْ  سَرَّهُ مَنْ

 .إِلَيْهِ اللَّهُ نَظَرَ وَ اللَّهِ، یإِلَ نَظَرَ ذَلِك کَانَ إِذَا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ؛ بِالْإِمَامِ یَأْتَمَّ وَ عَدُوِّهِمْ، مِنْ یَبْرَأْ وَ آلِهِ، وَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است که خداوند تبارك و تعالی فرمود:3

قطعا عذاب کنم هر رعيتی ]هر پيروي[ را که به والیت هر امام ستمگري که منصوب از جانب خدا نيست تن دهد، هرچند 

بخشم هر رعيتی در اسالم را که به والیت هر امام عادلی که ؛ و قطعا میآن رعيت در اعمال خویش نيكوکار و پرهيزکار باشد

 منصوب از جانب خداست تن دهد، هر چند آن رعيت به خودي خود ظالم و بدکار باشد.

 376ص ،1ج الكافی،

 أَبِی عَنْ السِّجِسْتَانِیِّ حَبِيبٍ  عَنْ سَالِمٍ بْنِ شَامِهِ عَنْمَحْبُوبٍ،  ابْنِ  عَنِ ،یعِيس بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا، مِنْ عِدَّةٌ

 تَعَالَی: وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ

 عَنْ  لَأَعْفُوَنَّ وَ تَقِيَّةً  بَرَّةً أَعْمَالِهَا فِی الرَّعِيَّةُ کَانَتِ إِنْ وَ اللَّهِ  مِنَ لَيْسَ جَائِرٍ إِمَامٍ کُلِّ  بِوَلَایَةِ دَانَتْ الْإِسْلَامِ فِی رَعِيَّةٍ  کُلَّ لَأُعَذِّبَنَّ

 .مُسِيئَةً ظَالِمَةً أَنْفُسِهَا فِی الرَّعِيَّةُ کَانَتِ إِنْ وَ اللَّهِ مِنَ عَادِلٍ إِمَامٍ کُلِّ بِوَلَایَةِ دَانَتْ الْإِسْلَامِ فِی رَعِيَّةٍ کُلِّ

 

 است:( محمد بن مسلم از امام باقر ع روایت کرده 4

هرکس با عبادتی دینداري بورزد که تمام تالشش را در آن عبادت صرف کند اما امامی از جانب خداوند نداشته باشد، 

 پس سعی و تالشش غيرمقبول است و او گمراهی متحير است و خداوند کارهاي وي را خوش نمی دارد؛

                                                      
 ... ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ ع الرِّضَا عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ عِیسَى ابْنُ . در قرب االسناد سندش چنین است: 1
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دود تا شب پس تمام روزش را به این سو و آن سو می و مَثَلِ او مَثَلِ گوسفندي است که چوپان و گله خود را گم کرده،

شود و شب را گردد و بدان فریفته میبيند به سوي آنان متمایل میاي از گوسفندان را همراه چوپانشان میرسد و او گلهسرمی

 شناسد؛له را نمیفهمد که[ آن چوپان و گخوابد، اما همين که آن چوپان گله را به حرکت درآورد ]میدر چراگاه آنان می

جوید تا دوباره چشمش به گوسفند و چوپانی پس باز حيران و سرگردان در این سو و آن سو چوپان و گله خویش را می

زند که برو! و به گله و چوپان خودت شود، اما این چوپان بر سرش فریاد میرود و بدان فریفته میافتد و به سوي آن میمی

 غافلی از چوپان و گله خودت؛ ملحق شو! که تو حيران و 

اش کند، نه چوپانی دارد که او را به چراگاهش هدایت کند یا به خانهپس باز هراسان و سرگردان این سو و آن سو رم می

 درد؛شمرد و او را میبرگرداند؛ در همين حال است که گرگی فرصت را غنيمت می

ح کند در حالی که امامی آشكار و عادل از جانب خداوند عز و اي محمد! به خدا سوگند هر کس از این امت هم که صب

 جل نداشته باشد، حيران و گمراه صبح کرده، و اگر بر این حال بميرد به مرگ کفر و نفاق مرده است؛

و بدان اي محمد! که همانا امامان ستمگر و پيروانشان از دین خدا به دورند، گمراهند و گمراه کنند، پس کارهایی که 

همانند گرد و خاکی است که باد در روز طوفانی آن را پراکنده سازد، بر چيزي از آنچه به دست آوردند قدرت »دهند جام میان

 (18)ابراهيم/« نيابند که این همان گمراهی دور و دراز است.

 1281ص للنعمانی، الغيبة ؛184-183ص ،1ج الكافی،

 جَعْفَرٍ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَزِینٍ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ یَحْيَی بْنِ صَفْوَانَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ

  یَقُولُ ع

 شَانِئٌ  اللَّهُ وَ مُتَحَيِّرٌ ضَالٌّ هُوَ وَ مَقْبُولٍ غَيْرُ فَسَعْيُهُ اللَّهِ مِنَ لَهُ إِمَامَ لَا وَ نَفْسَهُ فِيهَا یُجْهِدُ بِِعبَادَةٍ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ دَانَ مَنْ کُلُّ

 رَاعِيهَا مَعَ غَنَمٍ بِقَطِيعِ بَصُرَتْ اللَّيْلُ جَنَّهَا فَلَمَّا یَوْمَهَا جَائِيَةً وَ ذَاهِبَةً فَهَجَمَتْ قَطِيعِهَا وَ رَاعِيهَا عَنْ ضَلَّتْ شَاةٍ کَمَثَلِ مَثَلُهُ وَ لِأَعْمَالِهِ

 تَطْلُبُ  مُتَحَيِّرَةً فَهَجَمَتْ قَطِيعَهَا وَ رَاعِيَهَا أَنْكَرَتْ  قَطِيعَهُ الرَّاعِی سَاقَ أَنْ  فَلَمَّا مَرْبِضِهَا فِی مَعَهَا فَبَاتَتْ بِهَا اغْتَرَّتْ وَ إِلَيْهَا فَحَنَّتْ

 مُتَحَيِّرَةٌ  تَائِهَةٌ فَأَنْتِ قَطِيعِكِ وَ بِرَاعِيكِ الْحَقِی الرَّاعِی بِهَا فَصَاحَ بِهَا اغْتَرَّتْ وَ إِلَيْهَا فَحَنَّتْ رَاعِيهَا مَعَ بِغَنَمٍ  قَطِيعَهَا فَبَصُرَتْ وَ رَاعِيَهَا

 الذِّئْبُ اْغتَنَمَ إِذَا کَذَلِكَ هِیَ فَبَيْنَا یَرُدُّهَا أَوْ  مَرْعَاهَا إِلَی یُرْشِدُهَا لَهَا رَاعِیَ لَا تَائِهَةً مُتَحَيِّرَةً ذَعِرَةً فَهَجَمَتْ قَطِيعِكِ وَ رَاعِيكِ عَنْ

 إِنْ  وَ تَائِهاً  ضَالًّا أَصْبَحَ عَادِلٌ ظَاهِرٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ لَهُ إِمَامَ لَا الْأُمَّةِ  هَذِهِ مِنْ أَصْبَحَ  مَنْ  مُحَمَّدُ یَا اللَّهِ  وَ کَذَلِكَ وَ فَأَکَلَهَا ضَيْعَتَهَا

 أَضَلُّوا وَ ضَلُّوا قَدْ اللَّهِ دِینِ عَنْ لَمَعْزُولُونَ أَتْبَاعَهُمْ وَ الْجَوْرِ أَئِمَّةَ أَنَّ مُحَمَّدُ یَا اعْلَمْ وَ نِفَاقٍ وَ کُفْرٍ مِيتَةَ مَاتَ الْحَالَةِ هَذِهِ عَلَی مَاتَ

 .«الْبَعِيدُ الضَّاللُ هُوَ ذلِكَ ءٍشَیْ عَلی کَسَبُوا مِمَّا یَقْدِرُونَ  ال عاصِفٍ یَوْمٍ فِی لرِّیحُ ا بِهِ اشْتَدَّتْ کَرَمادٍ» یَعْمَلُونَهَا الَّتِی فَأَعْمَالُهُمُ

 

 گوید: کند که شبيه آن را معاذ بن مسلم هم نقل کرده است. میاي را نقل می( حمران بن اعين واقعه5

                                                      
 بْنُ  سَعْدَانُ وَ الْأَشْعَرِيُّ  إِبْرَاهِیمَ  بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ  عُقْدَةَ  ابْنُ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ أَحْمَدُ  الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا. نعماني سندش چنین است:  1

 رِئَابٍ  بْنِ عَلِيِّ عَنْ الزَّرَّادُ مَحْبُوبٍ بْنُ  الْحَسَنُ حَدَّثَنَا جَمِیعا  قَالُوا الْقَطَوَانِيُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ مُحَمَّدُ وَ الْمَلِكِ عَبْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ أَحْمَدُ وَ سَعِیدٍ بْنِ إِسْحَاقَ

 يَقُول ع الْبَاقِرَ عَلِيٍّ بْنَ مُحَمَّدَ جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الثَّقَفِيِّ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ
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جوید والیت اميرالمومنين ع اذعان دارد و از دشمنش بيزاري میبراي امام صادق ع حكایت مردي را بازگو کردم که به 

پذیرد، جز اینكه معتقد است که بين آنان ]اصحاب پيامبر[ اختالفی افتاد و همه آنان امام و پيشواي مایند و هر چه او بگوید می

دانيم کنيم چرا که میرا قبول می دانم که کدام ]واقعا[ امام است و وقتی شخص واحدي را همگی قبول کردند ما هم هماننمی

 امر در بين آنهاست و خداوند همه را آمرزیده است.

 حضرت فرمود: اگر بر این حال بميرد به مرگ جاهلی مرده است.

 135ص للنعمانی، الغيبة

 حَدَّثَنَا قَالَ مِائَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ وَ ثَلَاثٍ سَنَةَ شَعْبَانَ فِی بَانَشَيْ بْنِ زَکَرِیَّا بْنُ یَحْيَی حَدَّثَنَا قَالَ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا

 :قَالَ أَنَّهُ أَعْيَنَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ بْنُ عَلِیُّ

 اخْتَلَفُوا إِنَّهُمُ یَقُولُ أَنَّهُ إِلَّا یَقُولُ ءٍشَیْ کُلَّ یَقُولُ وَ  عَدُوِّهِ مِنْ یَتَبَرَّأُ وَ  ع الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ یَتَوَالَی رَجُلًا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی وَصَفْتُ

 فِيهِمْ  الْأَمْرَ أَنَّ عَرَفْتُ قَدْ  وَ بِقَوْلِهِ أَخَذْنَا وَاحِدٍ  رَجُلٍ عَلَی اجْتَمَعُوا إِذَا وَ الْإِمَامُ  أَیُّهُمُ أَدْرِي لَسْتُ وَ الْقَادَةُ الْأَئِمَّةُ  هُمُ وَ  بَيْنَهُمْ فِيمَا

  جَمِيعاً اللَّهُ رَحِمَهُمُ

 جَاهِلِيَّةً. مِيتَةً مَاتَ هَذَا مَاتَ إِنْ فَقَالَ

 .مِثْلَهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ  بْنِ مُعَاذِ عَنْ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ سَيْفٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ وَ

 تدبر

 «أَوْلِياءَ دُونی مِنْ عِبادي یَتَّخِذُوا أَنْ  کَفَرُوا الَّذینَ فَحَسِبَ أَ( »1

 چيست؟ «کنندمی اتخاذ ولیّ من وراي از را آیا چنين گمان می کنند کافرانی که بندگانم»مقصود از این تعبير 

را یاري دهند و عقاب خدا را از گزینند تا آنان الف. آیا کسانی که منكر توحيدند، غير خدا را به عنوان رب خویش برمی

اند که خود به بندگی خدا آنان دور کنند؟ و مقصود از این بندگانی که مورد توجه قرار گرفتند، حضرت عيسی ع و فرشتگانی

 (367ص ،13ج ؛ الميزان،767ص ،6ج البيان، معترفند. )مجمع

بگيرند، من بر آنان غضب نمی کنم و عقوبتشان نخواهم ب. آیا کسانی که کافرند گمان می کنند که اگر غير مرا به خدایی 

 (367ص ،13ج ؛ الميزان،767ص ،6ج البيان، کرد )ابن عباس، به نقل مجمع

را مفعول اول بگيریم و مفعول دوم را محذوف بدانيم، یعنی آیا کسانی که کافرند گمان می کنند  «یَتَّخِذُوا أَنْ»ج. عبارت 

 (367ص ،13ج دهند، به نفعشان است؟ )الميزان، که اگر به والیت غير من تن

باشد و جمله حالت استفهام انكاري داشته باشد؛ یعنی « حَسِب»در جایگاه دو مفعول براي ...« یَتَّخِذُوا  أَنْ» د. عبارت

زمانی طرفه است و امر دو « ولیّ قرار دادن»بخواهد نشان دهد که این اتخاذ ]= ولیّ گرفتن[ اتخاذ حقيقی نبوده است؛ زیرا 

شود که طرف دیگر هم قبول کند عهده داري والیت این شخص رادر حالی که فرشتگان صریحا اینكه ولیّ آنها شده حاصل می

 (367ص ،13ج ( )الميزان،41)سبأ/« دُونِهِمْ  مِنْ وَلِيُّنا أَنْتَ سُبْحانَكَ»باشند را انكار کردند 

دهد از اشتباه بودن حساب کافران، اشتباهی که روز قيامت خودشان باشد اما خبر میه. جمله حالت استفهام انكاري داشته 

کنند: یعنی آیا آنان واقعا حساب کردند که این معبودهاي دروغين، ولیِّ آنها هستند؛ در حالی که واقعا خودشان بدان اعتراف می
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فرماید روز قيامت خودشان این شرك ورزیدن خود که میاي شان نيستند؛ یعنی مضمونی شبيه آیهخواهند فهميد که آنها ولیّ

 أَنْ  إِالَّ فِتْنَتُهُمْ تَكُنْ لَمْ تَزْعُمُونَ؛ ثُمَّ کُنْتُمْ الَّذینَ  شُرَکاؤُکُمُ أَیْنَ  أَشْرَکُوا لِلَّذینَ  نَقُولُ ثُمَّ جَميعاً نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ وَ »کنند: را انكار می

 (24-22انعام/) «یَفْتَرُونَ کانُوا ما عَنْهُمْ ضَلَّ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلی کَذَبُوا کَيْفَ مُشْرِکينَ؛ انْظُرْ کُنَّا ام رَبِّنا اللَّهِ وَ قالُوا

 و ...

 

 «نُزُالً لِلْكافِرینَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا أَوْلِياءَ دُونی مِنْ عِبادي یَتَّخِذُوا أَنْ کَفَرُوا الَّذینَ أَفَحَسِبَ( »2

اند که چشمانشان از ذکر من در پرده است و تحمل در آیات قبل فرمود که ما جهنم را بر کافران عرضه کنيم و آنان کسانی

 شنيدن سخن حق را نداشتند.

در بسياري از روایاتی که ناظر به این آیه گذشت، این کافران بر کسانی تطبيق شده بود که منكر والیت اميرالمومنين ع 

 وند او را برگزیده بود.بودند که خدا

کند که در این آیه بخوبی موید آن روایات است، چرا که این کافرانی را که جهنم برایشان آماده شده، کسانی معرفی می

 پذیرند.ميان بندگان، از غير خدا، یعنی بدون دستور خدا ویا در برابر دستور او، والیت کسانی را می

 

 «نُزُالً لِلْكافِرینَ  جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا( »3

 اند.کرده آماده جایگاه و وسيله پذیرایی کافران را در جهنم از قبل

کنند. این تعبير ظاهرا با لطافت تمام در مقام بيان این منزل و وسایلی است که براي مسافر پيش آمدنش آماده می« نُزُل»

 حقيقت است که:

 فَالاصال حسابرسی اعمال ندارند ) -چنانكه در آیات بعد خواهد فرمود  -هستند که  کسانی که واقعا کافرند، به نحوي

 ( 105؛ کهف/وَزْنا الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقيمُ

 (367ص ،13ج گویی بعد از مرگشان بدون هيچ درنگی وارد جهنم می شوند. )الميزان،

 

 «نُزُالً لِلْكافِرینَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا أَوْلِياءَ دُونی مِنْ عِبادي یَتَّخِذُوا أَنْ کَفَرُوا الَّذینَ أَفَحَسِبَ» (4

دهند و ظاهرا آب از آب تن می -و نه کسانی که خداوند معين فرموده  –خواهد کافران به سرپرستی کسانی که دلشان می

 خورد.تكان نمی

ت، حساب و کتابی که روز قيامت معلوم مشكل اسکنند که این کارشان بیشود که آنان چنين حساب میاین گونه می

 شود چه اندازه نادرست بوده است.می

 ثمره اخالقی

 انتظار نداشته باشيم همه امور را با محاسبات دنيوي حل کنيم.
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 «نُزُالً لِلْكافِرینَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا أَوْلِياءَ دُونی مِنْ عِبادي یَتَّخِذُوا أَنْ کَفَرُوا الَّذینَ أَفَحَسب» (5

تن دهند، کافی  -و نه کسانی که خداوند معين فرموده  –خواهد پندارند که به سرپرستی کسانی که دلشان میاي میعده

 کنند.فهميدند که دارند با این کارشان جهنم را براي خود آماده میبين داشتند میاست. در حالی که اگر چشم باطن

 ثمره سیاسی

دادن به والیت بندگان، که مهر تایيدي از جانب خداوند نداشته باشد )خواه آن بندگان با زور و زر و تزویر هرگونه تن 

به چنان جایگاهی رسيده باشند، یا بر اثر توافق اکثریت و راي و سليقه جمعی(، جهنم را به عنوان منزل خویش آماده کردن 

 است.

 

 

 7/12/1396    أَعْماال  بِالْأَخْسَرينَ بِّئُكُمْنُنَ  هَلْ قُلْ 103آيه( 18) كهف سوره( 686

 ترجمه

 بگو آیا شما را از ]کسانی که[ زیانكارترین ]هستند[ در کارها]یشان[ آگاه کنم؟

 نکات ادبی

 «نُنَبِّئُکُمْ»

 مورد در اساس همين بر که باشدمی «دیگر جاي به جایی از چيزي انتقال» معناي به اصل در «نبأ» مادهقبال بيان شد که 

 زیاد فایده داراي باشد، مهم: باشد داشته شرط سه که خبري بلكه خبري، هر مورد در نه البته ؛است رفته کار به هم دادن «خبر»

 . کند پيدا قوي گمان یا یقين آن، شنيدن اثر بر انسان که باشد طوري به و باشد

 کار به دارد اطالع مطلب درباره مخاطب که جایی در توانمی را خبر که اندگفته این، بر عالوه ،«خبر» و «نبأ» تفاوت در

 است مهم بسيار خبر درباره حتما و ، ندارد علم انسان که است جایی در حتما «نبأ» اما ،(داري؟ خبري چه من درباره: مثال) برد

 .گویند «نبی» پيامبر به که است جهت همين به و

  /qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-13 188جلسه

 

 «لْأَخْسَرینَا»

 مال) مادي سرمایه خواه شود؛ وارد انسان سرمایه بر که دارد نقصی بر داللت اصل در است «خسر» مادهقبال بيان شد که 

 در موردش سه تنها ماده، این مشتقات از استفاده مورد 65 از کریم قرآن در و ؛آدمی خود جان و وجودي سرمایه ویا( التجاره

 تُخْسِرُوا ال وَ بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ أَقيمُوا وَ ؛181/شعرا الْمُخْسِرینَ؛، مِنَ تَُكونُوا ال وَ الْكَيْلَ أَوْفُوا) است رفته کار به مادي ضرر معناي
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( ربح) «سود» مقابل نقطه در و «زیان» آن، فارسی معادل(. 3/مطففين یُخْسِرُون، وَزَنُوهُمْ أَوْ کالُوهُمْ إِذا وَ ؛9/الرحمن الْميزان،

 .باشدمی متفاوت است، «نفع» مقابل در که «ضرر» با جهت این از و است

 سرمایه از محدودي مقدار وقتی: رودمی کار به تعبير دو سرمایه دادن دست از براي عربی زبان در که اندداده توضيح برخی

 در خسران کمکم هرچند) گویندمی «خسران» باشد کرده ضرر را سرمایه کل وقتی و گویند می «وضيعة» باشد داده دست از را

 .انددانسته هم هالکت را خسران اصل ظاهرا به همين جهت است که و ؛(است رفته کار به هم «سرمایه از مقداري» مورد

  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-22-2 243جلسه 

 می باشد.« خاسرترین»صفت تفضيل از این ماده است که به معناي « أخسر»

 «أَع ماالً بِال أَخ سَرینَ»

است )یعنی زیانكارترین افراد از حيث اعمالشان(، نه مضاف « اخسرین»چون نكره آمده، تمييز براي « أعماال»توجه شود که 

آید، درباره اینكه چرا در نادرست است. )غالبا تمييز به صورت مفرد می« بارترین کارهازیان»اليه آن؛ لذا ترجمه آن به صورت 

 نكاتی بيان خواهد شد(  اینجا جمع آمده، در قسمت تدبر،

 1اختالف قرائت

 حدیث

بگو آیا شما از ]کسانی که[ زیانكارترین ]هستند[ در کارها]یشان[ آگاه کنم؟ آنان که تالششان »( از امام باقر ع درباره آیه 1

آنان عبارتند روایت شده است: « کنندکنند که بهترین کار را میدر زندگی دنيا گم شد در حالی که خودشان چنين حساب می

 از مسيحيان، کشيشان، راهبان، اهل شبهه و هواي نفس از مسلمانان، خوارج، و اهل بدعت.

 46ص ،2ج القمی، تفسير

 هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی هُمْسَعْيُ ضَلَّ الَّذِینَ أَعْمالًا بِالْأَخْسَرِینَ ُننَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ» قَوْلِهِ ِفی ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی

 : قَالَ «صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ

 .الْبِدَع أَهْلُ وَ الْحَرُورِیَّةُ وَ الْقِبْلَةِ أَهْلِ مِنْ الْأَهْوَاءِ وَ الشُّبُهَاتِ أَهْلُ وَ الرُّهْبَانُ وَ الْقِسِّيسُونَ وَ النَّصَارَي هُمُ

 

روایت شده که « بگو آیا شما از ]کسانی که[ زیانكارترین ]هستند[ در کارها]یشان[ آگاه کنم؟»کاظم درباره ( از امام 2

 اندازند.کنند و آن را مرتب به عقب میاند که در انجام حج واجب تعلل میفرمودند: آنان کسانی

 86ص ،2ج اللئالی، عوالی

                                                      
بفتح السین و هي لغة تمیم؛ و قرأ ابوعمرو و ابن كثیر و نافع و كسائي « يحسَبون»ابوجعفر و الحسن و المطوعي  عامر و عاصم و حمزه و. قرأ ابن 1

من سوره  273بكسر السین و هي لغة حجاز؛ و تقدم مثل هذا مرارا، انظر االيه « يحسِبون»و هبیرة عن حفص عن عاصم و يعقوب و خلف و األعشي 

 ( 317، ص5البقرة. )معجم القرائات، ج
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 وَ  الْإِسْلَامِ بِحَجِّ یَتَمَادَوْنَ الَّذِینَ إِنَّهُمُ« أَعْمالًا بِالْأَخْسَرِینَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ » تَعَالَی قَوْلِهِ فِی ع اْلكَاظِمِ عَنِ الْفَضْلِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَي

 .یُسَوِّفُونَهُ

 

( از امام حسن عسكري روایت شده است: شخصی خدمت اميرالمومنين ع آمد و عرض کرد: یا اميرالمومنين! امروز 3

 خندید.گفت و به بالل میکرد، و بالل در اداي کلمات لكنت داشت اما فالنی خيلی شيوا سخن میفالنی بحث میبالل با 

حضرت فرمود: اي بنده خدا ! همانا فصيح سخن گفتن و خوب کلمات را ادا کردن براي آن است که انسان خوب عمل 

اي دارد وقتی که کارهاي او به بدترین وجه نی، چه فایدهکند و مهذب شود؛ شيوا سخن گفتن و خوب کلمات را ادا کردنِ فال

رساند وقتی که کارهایش به بهترین وجه ممكن خوب ممكن لكنت دارد؛ و لكنت در سخن گفتنِ بالل چه ضرري به او می

 انجام شده و وي را مهذب نموده است:

شمرد؛ طالب ع نمیرا همانند علی بن ابی شمرد و بعد از او هم کسیهمانا بالل احدي را همانند حضرت محمد ص نمی

داند که کسی که با علی ع دشمنی ورزد با خدا و رسولش دشمنی ورزیده است و کسی که او را اطاعت کند خدا و و می

 رسولش را اطاعت کرده است. 

ماتش سودي که با این بدقوارگی، شيوا سخن گفتن و خوب ادا کردن کل -و در بدقوارگی و لكنِت کارهاي فالنی 

اي اندازد؛ و سرکه را از عسل، و حنطل ]ميوهها را بر جلویی، و حقيران را بر بزرگان پيش میهمين بس که عقبی -رساندنمی

شمرد! بر ولیّ خدا ترجيح می دهد دشمن خدا را که بسيار تلخ[ را از ميوه خوشگوار، وآب دهان ]= تُف[ را از شير برتر می

 رسد. گرد او ]= ولی خدا[ نمی در هيچ خلق و خویی به

دهد آیا او جز کسی است که مسيلمه ]دروغگویی که ادعاي پيامبري کرد[ را بر حضرت محمد ص در نبوت ترجيح می

بگو آیا شما از ]کسانی که[ زیانكارترین ]هستند[ در »شان فرموده است: و آیا جز از کسانی است که خداوند متعال درباره

کنند که بهترین کار را کنم؟ آنان که تالششان در زندگی دنيا گم شد در حالی که خودشان چنين حساب می کارها]یشان[ آگاه

 اند؟آیا اینان جز امثال خوارج« کنندمی

 90ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلی المنسوب التفسير

 فِی یَلْحَنُ[ بِلَالٌ ] فَجَعَلَ فُلَاناً، الْيَوْمَ یُنَاظِرُ کَانَ بِلَالًا إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ  یَا: فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ إِلَی رَجُلٌ جَاءَ:  ع الْإِمَامُ قَالَ

 .بِلَالٍ مِنْ یَضْحَكُ وَ یُعْرِبُ، فُلَانٌ وَ کَلَامِهِ،

 وَ  إِعْرَابُهُ فُلَاناً  یَنْفَعُ ذَا مَا تَهْذِیبِهَا، وَ الْأَعْمَالِ لِتَقْوِیمِ تَقْوِیمُهُ وَ الْكَلَامِ  إِعْرَابُ یُرَادُ  إِنَّمَا اللَّهِ، عَبْدَ  یَا: ع الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرُ فَقَالَ

 أَحْسَنَ  مُهَذَّبَةً تَقْوِیمٍ، أَحْسَنَ مُقَوَّمَةً أَفْعَالُهُ کَانَتْ إِذَا کَلَامِهِ فِی لَحْنُهُ بِلَالًا یَضُرُّ مَا وَ لَحْنٍ أَقْبَحَ مَلْحُونَةً أَفْعَالُهُ  کَانَتْ إِذَا لِكَلَامِهِ تَقْوِیمُهُ

 نَظِيراً  أَحَداً یَرَي لَا أَنَّهُ لَهَا التَّهْذِیبِ وَ لِأَفْعَالِهِ التَّقْوِیمِ مِنَ( بِلَالٍ) َحسْبُ: قَالَ ذَاكَ کَيْفَ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا: الرَّجُلُ قَالَ تَهْذِیبٍ

 وَ  رَسُولَهُ، وَ  اللَّهَ عَانَدَ فَقَدْ عَلِيّاً عَانَدَ مَنْ کُلَّ  أَنَّ یَرَي أَنَّهُ وَ طَالِبٍ، أَبِی بْنِ  لِعَلِیِّ نَظِيراً بَعْدَهُ أَحَداً یَرَي لَا ثُمَّ ص اللَّهِ رَسُولِ لِمُحَمَّدٍ

 وَ بِالْعَرَبِيَّةِ، لِكَلَامِهِ بِإِعْرَابِهِ مَعَهَا یَنْتَفِعُ لَا الَّتِی أَفْعَالِهِ فِی اللَّحْنِ  وَ الِاعْوِجَاجِ مِنَ فُلَانٍ  حَسْبُ وَ .رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَهُ مَنْ

 فِی الْحَنْظَلَ وَ الْعَسَلِ، عَلَی الْحَلَاوَةِ فِی الْخَلَّ یُفَضِّلَ أَنْ وَ الْوُجُوهِ عَلَی الْأَسْتَاهَ وَ الصُّدُورِ، عَلَی الْأَعْجَازَ یُقَدِّمَ أَنْ لِلِسَانِهِ تَقْوِیمِهِ
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 قَدَّمَ  کَمَنْ إِلَّا هُوَ  هَلْ. فَضْلِهِ[ وَ] الْخِصَالِ  مِنَ ءٍشَیْ فِی یُنَاسِبُهُ لَا الَّذِي اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَلِیِّ عَلَی یُقَدِّمُ اللَّبَنِ عَلَی الْعُذُوبَةِ وَ الطِّيبِ،

 سَعْيُهُمْ  ضَلَّ الَّذِینَ أَعْمالًا بِالْأَخْسَرِینَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ»: تَعَالَی اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ  مِنَ إِلَّا هُوَ مَا الْفَضْلِ وَ النُّبُوَّةِ فِی مُحَمَّدٍ عَلَی مُسَيْلَمَةَ

 حَرُوَرا؟ أَهْلِ( إِخْوَانِ مِنْ إِلَّا هُوَ هَلْ.) «صُنْعاً  یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی

 

اي از اصحاب اميرالمومنين ع، ایشان را سرخوش یافتند و از ایشان در مورد برخی از ( روایت شده است که یكبار عده4

داهلل بن مسعود و عمار یاسر( سوال ایشان که از اصحاب پيامبر ص هم بودند )مانند ابوذر و سلمان و عب اصحاب برجسته

 کردند و ایشان هریك را به طور مختصر توصيف فرمود. سپس گفتند از خودتان هم چيزي بگویيد.

 فرمودند: خداوند ما را از خودستایی برحذر داشته است.

 (11)ضحی/« اما در مورد نعمت پروردگارت سخن بگو»فرماید گفتند: اما خداوند در عين حال می

دادم خواستند میگویم: به خدا سوگند چنان بودم که اگر از من میود: باشد، درباره نعمت پروردگارم بر من سخن میفرم

 و اگر سكوت می کردند خودم آغاز می کردم؛ و همانا در دل من علم فراوانی انباشته شده است؛ پس از من بخواهيد!

 شد[ شروع کرد به پرسيدن از برخی از آیات قرآن، تا رسيد به اینكه: الكواء ]یكی از کسانی که بعدا از روساي خوارجابن

زیانكارترین ]افراد[ در کارها]یشان[، آنان که تالششان در زندگی دنيا گم شد در حالی که خودشان »اند پس چه کسانی

 (؟103)کهف/« کنندکنند که بهترین کار را میچنين حساب می

کم در دینشان بدعت گذاشتند و به پروردگارشان هاي آنان بر حق بودند اما کمرزیدند. اولیفرمودند: آن اهل کتابی که کفر و

زیانكارترین ]افراد[ » اند کهکنند که بر چيزي هستند؛ آنانکوشند و چنين حساب میشرك ورزیدند؛ در حالی که در عبادت می

کنند که بهترین کار در حالی که خودشان چنين حساب می در کارها]یشان[ هستند، همانان که تالششان در زندگی دنيا گم شد

 «.کنندرا می

 و سپس صدایشان را بلند کردند و فرمودند: و فردا نيز اهل نهروان ]= خوارج[ از آنها دور نخواهند بود.

 پرسيم.الكوا گفت: جز از تو پيروي نخواهيم کرد و جز از تو سوالی نمیابن

 تو واگذار شد، چنين باش. حضرت فرمود: پس وقتی کار به

 ؛ 181-177ص ،1ج الغارات،

 عَنْ  حَدِّثْنَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا: فَقَالُوا مِزَاحٍ وَ نَفْسٍ طِيبَ مِنْهُ النَّاسُ فَوَافَقَ ع عَلِیٍّ عِنْدَ یَوْمٍ ذَاتَ کُنَّا: قَالَ الْكِنْدِيِّ عَمْرٍو أَبِی عَنْ

 1... َأَصْحَابِك

                                                      
 تَلْطُفُهُمْ رَأَيْنَاكَ الَّذِينَ عَنِ : فَقَالُوا «تَسْأَلُونَنِي؟ أَيِّهِمْ فَعَنْ أَصْحَابِي مُحَمَّدٍ أَصْحَابِ كُلُّ»: قَالَ ص مُحَمَّدٍ أَصْحَابِ عَنْ: قَالُوا «أَصْحَابِي؟ أَيِّ عَنْ »: قَالَ.  1

 دَرَيْنَا مَا اللَّهِ فَوَ: قَالُوا «بِذَلِكَ كَفَى وَ السُّنَّةَ عَلِمَ وَ  الْقُرْآنَ قَرَأَ»: قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَدِّثْنَا: قَالُوا «أَيِّهِمْ؟ عَنْ»: قَالَ الْقَوْمِ ُدونَ عَلَیْهِمْ بِالصَّلَاةِ  وَ بِذِكْرِكَ

 شَحِیحا   كَانَ وَ يُمْنَعُ وَ فَیُعْطَى السُّؤَالَ يُكْثِرُ كَانَ»: قَالَ ذَرٍّ أَبِي عَنْ  حَدِّثْنَا فَقُلْنَا: قَالَ اللَّهِ؟ بِعَبْدِ كَفَى أَمْ السُّنَّةِ عِلْمِ وَ الْقُرْآنِ بِقِرَاءَةِ كَفَى بِذَلِكَ كَفَى وَ بِقَوْلِهِ

 مَا كَشْفِهِ عَنْ عَجَزَ أَ فِیهِ عَجَزَ: بِقَوْلِهِ دَرَيْنَا مَا اللَّهِ فَوَ: قَالُوا «فِیهِ عَجَزَ عِلْما  وِعَاؤُهُ  امْتَلَأَ حَتَّى لَهُ وِعَاءٍ  ِفي مُلِئَ قَدْ الْجَزْمِ  الْعِلْمِ عَلَى حَرِيصا  دِينِهِ عَلَى حَرِيصا 

 بِهَا لَوَجَدُوهُ سَأَلُوهُ لَوْ وَ عَنْهَا غُفِلَ  حِینَ الْمُعْضِلَاتِ عَنِ  سَأَلَ وَ الْمُنَافِقِینَ  أَسْمَاءَ عَلِمَ»: قَالَ الْیَمَانِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ  حَدِّثْنَا: قُلْنَا مَسْأَلَتِهِ عَنْ  عَجَزَ أَوْ عِنْدَهُ كَانَ
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 فَإِنِّی»: قَالَ فَحَدِّثْ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ: یَقُولُ اللَّهَ فَإِنَّ: رَجُلٌ لَهُ قَالَ «التَّزْکِيَةِ  عَنِ اللَّهُ نَهَانَا مَهْلًا»: قَالَ نَفْسِكَ عَنْ فَحَدِّثْنَا: قُلْنَا

 ابْنُ إِلَيْهِ فَقَامَ. فَاسْأَلُونِی جَمّاً لَعِلْماً مِنِّی الْجَوَانِحِ تَحْتَ  إِنَّ وَ  ابْتُدِئْتُ سَكَتُّ إِذَا وَ أُعْطِيتُ سَأَلْتُ إِذَا اللَّهِ وَ  کُنْتُ رَبِّی بِنِعْمَةِ أُحَدِّثُ

 1...: اللَّهِ قَوْلُ فَمَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا: فَقَالَ الْكَوَّاءِ

 أَهْلِ کَفَرَةُ»: قَالَ ؟ «صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِینَ أَعْمَالًا» الْأَخْسَرُونَ فَمَنِ : قَالَ

 فَهُمُ  ءٍشَیْ عَلی أَنَّهُمْ سَبُونَیَحْ الْعِبَادَةِ فِی یَجْتَهِدُونَ هُمْ وَ  بِرَبِّهِمْ فَأَشْرَکُوا دِینِهِمْ فِی فَابْتَدَعُوا حَقٍّ فِی کَانُوا أُولَيهُمْ  فَإِنَّ الْكِتَابِ

 النَّهْرَوَانِ  أَْهلُ مَا وَ»: قَالَ وَ صَوْتَهُ رَفَعَ ثُمَّ «صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ َیحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِینَ أَعْمَالًا الْأَخْسَرُونَ

 .فَافْعَلْ إِلَيْكَ الْأَمْرُ کَانَ إِذَا: قَالَ غَيْرَكَ أَسْأَلُ لَا وَ سِوَاكَ أَتَّبِعُ لَا: الْكَوَّاءِ ابْنُ قَالَ «بِبَعِيدٍ  مِنْهُمْ غَداً

 این مضمون:

 4از ابوالطفيل، 3(253ص ،4)ج المنثور ( و الدر201-200ص ،6و تفسير ثعلبی )ج 2(187ص ،3ج) ع طالب أبی آل در مناقب

 ، 5( از امام بن ربعی352ص ،2)ج العياشی و در تفسير

                                                      
 الْكِتَابَ قَرَأَ وَ الْآخَرَ الْعِلْمَ أَدَْركَ وَ الْأَوَّلَ الْعِلْمَ أَدْرَكَ الْبَیْتِ أَهْلَ مِنَّا امْرُؤٌ ذَلِكَ وَ الْحَكِیمِ  لُقْمَانَ بِمِثْلِ لَكُمْ مَنْ»: قَالَ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ عَنْ فَحَدِّثْنَا: قَالُوا «عَالِما 

 مَعَهُ  زَالَ زَالَ حَیْثُ  بَشَرِهِ وَ شَعْرِهِ  وَ دَمِهِ  وَ بِلَحْمِهِ الْإِيمَانَ اللَّهُ خَالَطَ امْرُؤٌ ذَلِكَ»: قَالَ يَاسِرٍ بْنِ عَمَّارِ  عَنْ فَحَدِّثْنَا: قُلْنَا «يُتْرَفُ لَا بَحْرٌ  الْآخِرَ  الْكِتَابَ قَرَأَ وَ الْأَوَّلَ

 «شَیْئا  مِنْهُ  تَأْكُلَ أَنْ لِلنَّارِ يَنْبَغِي لَا وَ
: قَالَ  يُسْرا ؟ فَالْجارِياتِ[ الْجَارِيَاتُ] فَمَا: قَالَ «وَيْلَكَ السَّحَابُ»: قَالَ  وِقْرا ؟ فَالْحاماِلتِ[ الْحَامِلَاتُ] فَمَا: قَالَ «وَيْلَكَ الرِّيَاحُ»: قَالَ ذَرْوا ؟ الذَّارِياتِ وَ.  1

: قَالَ ؟ الْحُبُكِ ذاتِ السَّماءِ فَمَا: قَالَ  مُتَعَنِّتا  إِلَيَّ تَعُدْ  لَا: أَيْ وَيْلَكَ: يَقُولُ «وَيْلَكَ الْمَلَائِكَةُ»: قَالَ أَمْرا ؟ فَالْمُقَسِّماتِ[ المُقَسِّمَاتُ] فَمَا: قَالَ «وَيْلَكَ السُّفُنُ»

 مَا دَعْ وَ يَعْنِیكَ عَمَّا سَلْ وَيْلَكَ تَعَنُّتا  تَسْأَلْ لَا وَ تَفَقُّها  سَلْ وَيْلَكَ عَمْیَاءَ عَنْ سَأَلَ أَعْمَى»: قَالَ الْقَمَرِ؟ جَوْفِ فِي الَّذِي السَّوَادُ فَمَا: قَالَ «الْحَسَنِ الْخَلْقِ ذَاتُ»

 جَوْفِ  فِي الَّذِي السَّوَادُ هُوَ اللَّیْلِ  آيَةَ  فَمَحَوْنا آيَتَیْنِ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ: يَقُولُ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ إِنَّ»: قَالَ لَیَعْنِینِي عَنْهُ سَأَلْتُكَ مَا إِنَّ اللَّهِ وَ: قَالَ «يَعْنِیكَ لَا

 السَّمَاءِ  شَرَجُ إِنَّهَا»: قَالَ لَیَعْنِینِي عَنْهُ سَأَلْتُكَ مَا ِإنَّ اللَّهِ فَوَ: قَالَ «يَعْنِیكَ عَمَّا سَلْ وَيْلَكَ يَا تَعَنُّتا  تَسْأَلْ لَا وَ  تَفَقُّها  سَلْ وَيْلَكَ يَا»: قَالَ الْمَجَرَّةُ؟ فَمَا: قَالَ «الْقَمَرِ

 هِيَ  وَ الْقَوْسُ لَكِنَّهَا وَ الشَّیْطَانُ قُزَحَ فَإِنَّ قُزَحَ قَوْسُ: تَقُلْ لَا وَيْلَكَ»: قَالَ قُزَحٍ؟ قَوْسُ فَمَا: قَالَ «نُوحٍ قَوْمِ عَلَى الْغَرَقِ زَمَنَ مُنْهَمِرٍ  بِماءٍ السَّمَاءُ فُتِحَتِ مِنْهَا وَ

 غَیْرَ  أَقُولُ لَا فَاسْمَعْ  ذَلِكَ غَیْرَ تَقُولُ  لَا فَیُسْمَعُ اللَّهِ بِذِكْرِ دَعْوَةٌ وَ الْبَصَرِ مَدُّ»: قَالَ الْأَرْضِ؟ وَ السَّمَاءِ بَیْنَ فَكَمْ: قَالَ «نُوحٍ قَوْمِ بَعْدَ غَرَقَ فَلَا الْأَرْضِ أَهْلِ أَمَانُ

 «كَذَبَ ذَلِكَ غَیْرَ حَدَّثَكَ مَنْ مَغْرِبَهَا فَتَأْتِي مَطْلَعِهَا مِنْ تَطْلُعُ لِلشَّمْسِ يَوْمٍ مَسِیرَةُ»: قَالَ الْمَغْرِبِ؟ وَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ فَكَمْ: قَالَ «ذَلِكَ

 خواهد آمد. 4، حديث688. متن كامل آن در جلسه 2
 بِالْأَخْسَرِينَ أنبئكم هل قل اآلية هذه في يقول طالب أبى بن على سمعت قال قیس بن اهلل عبد خمیصة أبى عن حاتم أبى ابن و المنذر ابن أخرج . و 3

 السواري في أنفسهم حبسوا الذين الرهبان انهم أَعْمال ا

 قريش فجرة قال أَعْمال ا بِالْأَخْسَرِينَ أنبئكم هل من فقال الكواء ابن سأله و طالب أبى بن على سمعت قال الطفیل أبى عن مردويه ابن أخرج و

 بِالْأَخْسَرِينَ  أنبئكم هل قل اآلية هذه عن سئل أنه على عن طريق من مردويه ابن و حاتم أبى ابن و المنذر ابن و الفريابي و الرزاق عبد أخرج و

 منه الخوارج أن اال أظن ال قال أَعْمال ا

 بن سلمة عن سفیان روى ؛ و«الصوامع في أنفسهم حبسوا الذين القسوس و الرهبان هم»: طالب أبي بن علي فقال بذلك عنوا الذين في اختلفوا و . 4

 «حروراء أهل يا أنتم»: قال أَعْمال ا، بِالْأَخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ: قوله عن علیا الكوّا بن اهلل عبد سأل: قال الطفیل أبي عن كهیل

 الْحَیاةِ فِي سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ أَعْمال ا بِالْأَخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ أَخْبِرْنِي فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى الْكَوَّاءِ ابْنُ قَامَ: قَالَ رِبْعِيٍّ بْنِ إِمَامِ عَنْ.  5

 بِبَعِید مِنْهُمْ النَّهْرِ أَهْلُ مَا وَ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ دِينِهِمْ فِي ابْتَدَعُوا وَ بِرَبِّهِمْ كَفَرُوا الْكِتَابِ أَهْلُ أُولَئِكَ قَالَ صُنْعا  يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا
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 ، 1( از اصبغ بن نباته261ص ،1طبرسی )ج و در اإلحتجاج

 ست؛روایت شده ا

الكوا را در جنگ نهروان ]در صف خوارج[ دیدیم و گفتيم: گوید که ما ابنو در روایت اصبغ بن نباته، در پایان ماجرا می

جنگی؟ که بناگاه کسی بر او حمله کرد و اميرالمومنين ع چنان سوال کردي و امروز با او میمادرت به عزاي بنشيند؛ دیروز از 

 اي به او زد و او را به هالکت رساند.نيزه

 

 ( از اهل بيت ع روایت شده است:5

رانتان اي مردم! از عزت تقوا به ذلت معصيت، و از اُنس طاعت به وحشت خطاکاري بيرون نروید؛ و مخفيانه در حق براد

هاي بازي[ نكنيد؛ که همانا کسی که مخفيانه در حق برادرش غش کند خداوند آن را در حرکات صورت و لغزشغش ]دغل

زبانش آشكار سازد؛ پس خداوند در دنيا خواري، و در آخرت عذاب و پشيمانی را نصيبش گرداند؛ و صبح کند در حالی که 

ان[ است، همانان که تالششان در زندگی دنيا گم شد در حالی که خودشان چنين زیانكارترین ]افراد[ در کارها]یش»در زمره 

 «.کنندکنند که بهترین کار را میحساب می

 324ص المؤمنين، صفات فی الدین أعالم

 ع: مُحَمَّدٍ آلِ بَعْضُ قَالَ

 غِشّاً  لِإِخْوَانِكُمْ  تُسِرُّوا لَا وَ الْخَطِيئَةِ وَحْشَةِ  إِلَی الطَّاعَةِ أُنْسِ مِنْ لَا وَ الْمَعْصِيَةِ  ذُلِّ  إِلَی التَّقْوَي عِزِّ  مِنْ تَخْرُجُوا لَا النَّاسُ أَیُّهَا

 فِی النَّدَامَةَ وَ الْعَذَابَ وَ يَاالدُّنْ فِی الْخِزْيَ اللَّهُ فَأَوْرَثَهُ لِسَانِهِ فَلَتَاتِ وَ وَجْهِهِ صَفَحَاتِ فِی اللَّهُ أَظْهَرَهُ غِشّاً الْمُؤْمِنِ لِأَخِيهِ أَسَرَّ مَنْ فَإِنَّهُ

 «.صُنْعاً  یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِینَ أَعْمالًا الْأَخْسَرِینَ » مِنَ فَأَصْبَحَ الْآخِرَةِ

 تدبر

 «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْماالً( »1

  :ها متفاوت و داراي درجاتی استمنديهمان گونه که بهره

 ، (38؛ اعراف/ضِعْفٌ) دو برابر •

 ، (245؛ بقره/أَضْعافاً کَثيرَة) برابر ینچند •

  (،160: انعام/عَشْرُ أَمْثالِها) ده برابر •

 (261؛ بقره/فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ)هفت صد برابر  •

                                                      
 الْآيَةَ أَعْمال ا بِالْأَخْسَرِينَ  نُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلِ  عَنْ أَخْبِرْنِي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا ... قَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ خَطَبَنَا: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ . وَ 1

 عَلَى بِیَدِهِ ضَرَبَ  وَ  الْمِنْبَرِ عَنِ  نَزَلَ ثُمَّ صُنْعا   يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ هُمْ وَ أَدْيَانِهِمْ فِي فَابْتَدَعُوا الْحَقِّ  عَلَى كَانُوا قَدْ وَ النَّصَارَى وَ الْیَهُودِ الْكِتَابِ أَهْلِ كَفَرَةُ قَالَ

 النَّهْرَوَانِ  يَوْمَ الْكَوَّاءِ ابْنَ فَرَأَيْنَا قَالَ سِوَاكَ أَسْأَلُ لَا وَ غَیْرَكَ أُرِيدُ مَا الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا فَقَالَ  بِبَعِیدٍ مِنْهُمْ النَّهْرَوَانِ  أَهْلُ مَا وَ الْكَوَّاءِ ابْنَ يَا قَالَ ثُمَّ الْكَوَّاءِ ابْنِ مَنْكِبِ

 .فَقَتَلَهُ فَطَعَنَهُ عَلَیْهِ حَمَلَ رَجُل ا فَرَأَيْنَا تُقَاتِلُهُ؟ الْیَوْمَ أَنْتَ وَ سَأَلْتَهُ عَمَّا الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ تَسْأَلُ  بِالْأَمْسِ  أُمُّكَ ثَكِلَتْكَ لَهُ فَقِیلَ
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  (17؛ سجده/عْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْفَال تَ) و گاهی فوق تصوّر •

 (؛10زمر/ ؛أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ الصَّابِرُونَ ییُوَفَّو غيرقابل محاسبه است ) •

 هایی است:ها نيز داراي مراحل و تفاوتضرر و زیان

 (90)بقره/« بِئْسَمَا اشْتَرَوْا»ي بدي است. گاهی معامله •

 (16)بقره/« بِحَتْ تِجارَتُهُمْفَما رَ»گاهی سودي ندارد.  •

 (119)نساء/« خُسْراناً مُبِيناً »گاهی خسارت بزرگ و آشكار است.  •

 (21)نوح/« وَ وَلَدُهُ إِالَّ خَساراً  لَمْ یَزِدْهُ مالُهُ». داردخسارت اش صرفاً معاملهگاهی  •

 (2)عصر/« لَفِی خُسْرٍإِنَّ الْإِنْسانَ »است.  خسارتدر  خود انسانگاهی  •

 فرماید که در آیه حاضر می و

 « بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا»گاهی خسارت در تمام ابعاد است.  •

 (232-231، ص5تفسير نور، ج)اقتباس از 

 

 «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْماالً» (2

بندي انسانها در سود و بلكه باید رتبه(، 232، ص5تفسير نور، ج)مأمور بيان سود و زیان واقعی مردم است تنها نهپيامبر 

 زیان را هم معرفی کند.

به قول اميرالمومنين ع، عاقل کسی نيست که صرفاً بتواند خوب و بد را تشخيص دهد؛ بلكه عاقل کسی است که بتواند 

 1(322ص ،6ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرحبين بد و بدتر هم تشخيص دهد. )

 

 ...«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ( »3

 (232، ص5تفسير نور، ج)ي پرسش و پاسخ، از بهترین روشهاي آموزش و تربيت است. شيوه 

 

 «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْماالً( »4

 خبر باشد.بیباشد و انسان از آن « پرفایده»و  «مهم»گویند که به خبري می« نبأ»اشاره شد که « نكات ادبی»در 

« نبأ دادن»بلكه با تعبير « خبر دادن»را، نه با تعبير « اندکسانی که در کارهایشان زیانكارترین»بخشی در مورد اما چرا آگاهی

 بيان کرد؟

                                                      
كِتَابِ مَطَالِبِ »)مرحوم مجلسي هم اين را از  اقِلُ مَنْ يَعْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لَكِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ يَعْرِفُ خَیْرَ الشَّرَّيْنلَیْسَ الْعَ  :مِنْ كَلَامِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.  1

 (6، ص75بحار األنوار، ج نقل كرده است لِمُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة «السَّئُولِ
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 (232، ص5تفسير نور، ج)انسان در معرض غفلت از سود و زیان خویش است. الف. چون 

کنند بسيار است و در تشخيص اینكه چه کسانی واقعا بيش از همه زیان می ب. چون مدل محاسباتی بسياري از ما اشتباه

یَحْسَبُونَ، ال یَحْسَبَنَّ، أَ فَحَسِبْتُمْ و ...  ،حَسِبَ مهمچون: أَ  يبا تعابيرکنيم. شاهدش هم این است که قرآن کریم بارها اشتباه می

بار در مقام اعتراض به نحوه  42دست کم « حسب»)ماده  انتقاد کرده است. رایج در ميان ما اساسبی يهاياز حسابگر

 حسابگري انسانها در قرآن کریم به کار رفته است.(

 ج. ...

 

 «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعْماالً( »5

گقت: ید میآورند )بابا اینكه به طور عادي تمييز را مفرد می«. أخسرین»به لحاظ دستوري، تمييز است براي « أعماال»

 أخسرین عمال( چرا در اینجا جمع آورد؟

یعنی درواقع چون از  1(250ص القرآن، إعراب فی شود تمييز آن جمع بياید )التبيانجمع بوده، می« أخسرین»چون  الف.

 سخن به ميان آمده، نه از عمل.« اعمال»صحبت شده، به تبع آن، از « زیانكاران»

 المحيط، شده، اشاره کند. )البحروع و تكثر کارهایی که موجب زیانكار شدن افراد میخواهد به تنب. با جمع آوردن می

 (2312ص ،7ج

 ،13ج شود. )الميزان،خواهد بيان کند که خسرانِ این افراد شامل همه اعمالشان میج. با اشاره به تنوع در اعمال، می

و بدین ترتيب، به نحو غيرمستقيم، بر حبط اعمال )نابودي اعمالی که در نظر همگان خوب به نظر رسيده( داللت  3( 399ص

 دارد.

 د. ...

 

 

 8/12/1396 صُنْعا  يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ  فِي سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذينَ 104آيه( 18) كهف سوره( 687

 ترجمه

 دهند.کار خوبی انجام می کنند که خودشانشان در زندگی دنيا گم شده است در حالی که چنين حساب میآنان که کوشش

                                                      
 .الفاعلین أسماء عن منصوب ألنه جمعه، جاز و تمییز،: أَعْمال ا.  1
 .واحد عمل في مشتركین لیسوا و مختلفة الضالل في أعمالهم ألن جمع و التمییز على أَعْمال ا انتصب.  2
شمول  قیل: و لم يقل: باألخسرين عمال، مع أن األصل في التمییز أن يأتي مفردا و المصدر شامل للقلیل و الكثیر لإليذان بتنوع أعمالهم و قصد.  3

 الخسران لجمیعها
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 نکات ادبی

 «حْسَبُونَیَ»

 توضيحات الزم ارائه شد. 102در آیه « حسب»درباره ماده 

 حدیث

کرد: یا ابن رسول اهلل! ما وقتی در  ( از امام حسن عسكري روایت شده است که شخصی خدمت امام سجاد ع عرض1

ستایيم و بر محمد آل او صلوات می فرستيم، و پدرانمان را به کنيم و میعرفات و منی وقوف می کنيم خدا را یاد می

 کنيم، و قصدمان این است که حق آنها را ادا کرده باشيم.ها و کارهاي خوبشان یاد میبزرگمنشی

 راي اداي حق شما را از چيزي بهتر از این خبردار کنم؟خواهيد بحضرت فرمود: آیا می

 ]جمع حاضر[ گفتند: بله، یا ابن رسول اهلل!

اش به کسانی که وقوف در عرفات و منی همانا خداوند متعال هنگام شب عرفه و صبح روز منی نزد فرشتگان بلندمرتبه

 فرماید:اند مباهات می کند و میداشته

ها و وطن و برادران ها و سرزميناند؛ از دلخواههاي دور خسته و عبارآلود اینجا آمدهاز سرزميناند که اینان بندگان من

اند؛ پس به دلهاي آنان و آنچه در آن است بنگرید که من چشمان شما را بر اطالع از خویش را به طلب رضاي من جدا شده

 ضمير آنان توانا ساختم.

گویند پروردگارا ، بر آنها اطالع یافتيم، برخی سياه و بشدت ظلمانی است که و مینگرند پس فرشتگان به دلهاي آنان می

 زند ]و برخی سفيد و نورانی است که نورش آسمانها را درمی نوردد[از آنها دودي همچون دود جهنم بيرون می

ر زندگی دنيا گم شده است، در شان دکوشش»اند که فرماید: انا آنان ]که دلهایشان ظلمانی است[ شقاوتمندانیخداوند می

ها، خالی از طاعات، مُصِر بر آنان دلهایی تهی از خوبی« دهندکار خوبی انجام می کنند که خودشانحالی که چنين حساب می

ان و کوچك شمردن کسی است که من او را انحرافات و محرمات است، باورشان بزرگداشت کسی است که من خوارش کرده

 ام، اگر به همين صورت نزد من بيایند عذابی شدید در انتظارشان خواهد بود و حسابی سخت و طوالنی.اشتهبزرگ و گرامی د

رسولی است که بر خدا دروغ بست یا در کار  -نعوذ باهلل –دل آنها با چنين اعتقادي عجين شده که حضرت محمد ص 

به نحوي که  -ن کجیِ بندگان خدا و برپایی امور آنان، اش را منصوب کرد براي راست کردوصی خدا اشتباه کرد که برادر و

خبران آنان را به جایی برساند که امنيت را در برپایی دین ببينند، ]یعنی[ در نجات کسانی که در معرض هالکتند، و آگاه کردن بی

 بَرَد...و هشدار دادن به غافالنی که بد مرکبی است مرکب آنان، که ره به سوي جهنم می

 609-608ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلی المنسوب يرالتفس

 وَ  مَجَّدْنَاهُ، وَ اللَّهَ ذَکَرْنَا بِمِنًی، وَ بِعَرَفَاتٍ وَقَفْنَا إِذَا إِنَّا ص اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا: ع الْحُسَيْنِ بْنِ لِعَلِیِّ رَجُلٌ  قَالَ...  ع الْإِمَامُ قَالَ

 حُقُوقِهِمْ قَضَاءَ بِذَلِكَ نُرِیدُ أَعْمَالِهِمْ  شَرِیفِ وَ مَنَاقِبِهِمْ وَ بِمَآثِرِهِمْ أَیْضاً آبَاءَنَا ذَکَرْنَا وَ الطَّاهِرِینَ، الطَّيِّبِينَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَی صَلَّيْنَا

 .اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا بَلَی: قَالُوا ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ قَضَاءِ فِی أَبْلَغُ هُوَ بِمَا أُنَبِّئُكُمْ َلا وَ أَ: ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ فَقَالَ

 :لَهُمْ قَالَ وَ مِنًی وَ بِعَرَفَاتٍ بِالْوَاقِفِينَ مَلَائِكَتِهِ کِرَامَ بَاهَی مِنًی، یَوْمِ ضَحْوَةُ وَ عَرَفَةَ عَشِيَّةُ کَانَ إِذَا تَعَالَی اللَّهَ إِنَّ
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 إِخْوَانَهُمُ  وَ أَوْطَانَهُمْ، وَ بِلَادَهُمْ وَ شَهَوَاتِهِمْ، فَارَقُوا قَدْ غُبْراً، شُعْثاً السَّحِيقَةِ، الْبِلَادِ مِنَ هَاهُنَا حَضَرُونِی إِمَائِی وَ عِبَادِي هَؤُلَاءِ

 .عَلَيْهَا الِاطِّلَاعِ عَلَی مَلَائِكَتِی یَا أَبْصَارُکُمْ قَوِیَتْ فَقَدْ فِيهَا، مَا وَ قُلُوبِهِمْ إِلَی فَانْظُرُوا أَلَا مَرْضَاتِی، ابْتِغَاءَ

 .جَهَنَّمَ کَدُخَانِ دُخَانٌ عَنْهَا یَرْتَفِعُ مُدْلَهِمَّةٌ سُودٌ بَعْضُهَا وَ عَلَيْهَا، اطَّلَعْنَا رَبَّنَا یَا: فَيَقُولُونَ قُلُوبِهِمْ، عَلَی الْمَلَائِكَةُ فَتَطَّلِعُ: قَالَ

 مِنَ  خَاوِیَةٌ قُلُوبٌ  تِلْكَ صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ  یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا، الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ  ضَلَّ الَّذِینَ الْأَشْقِيَاءُ أُولَئِكَ[: اللَّهُ ] فَيَقُولُ

 وَافَوْنِی لَئِنْ بَجَّلْنَاهُ، وَ فَخَّمْنَاهُ مَنْ تَصْغِيرَ وَ أَهَنَّاهُ، مَنْ تَعْظِيمَ تَعْتَقِدُ الْمُحَرَّمَاتِ، الْمُرْدِیَاتِ عَلَی مُصِرَّةٌ الطَّاعَاتِ، مِنَ خَالِيَةٌ الْخَيْرَاتِ،

 .حِسَابَهَمْ لَأُطِيلَنَّ وَ عَذَابَهُمْ، لَأُشَدِّدَنَّ کَذَلِكَ

 عِبَادِ  أَوَدِ  إِقَامَةَ وَصِيَّهُ وَ أَخَاهُ تَقْلِيدِهِ فِی اللَّهِ عَنِ غَلَطَ أَوْ اللَّهِ عَلَی بَکَذَ[ ص اللَّهِ] رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ اعْتَقَدَتْ قُلُوبٌ تِلْكَ

 الْمَطَایَا بِئْسَ  الَّذِینَ الْغَافِلِينَ تَنْبِيهِ وَ الْجَاهِلِينَ، تَعْلِيمِ وَ الْهَالِكِينَ، إِنْقَاذِ فِی الدِّینِ إِقَامَةِ فِی الْأَمْنَ یَرَوُا حَتَّی بِسِيَاسَاتِهِمْ، الْقِيَامَ وَ اللَّهِ،

 ...مَطَایَاهُمْ جَهَنَّمَ إِلَی

 

 ( سليم روایت کرده که اميرالمومنين ع فرمودند:2

اند؛ و شوند که تنها یكی بهشتی است و هفتاد و دو فرقه دیگر در جهنمهمانا این امت به هفتاد و سه فرقه تقسيم می

]به این بهانه، مردم را از جهاد با « نباید جنگ کرد»گویند مسلكانی هستند که میمنفورترین آنها نزد خداوند سامريبدترین و 

داشتند[ در حالی که دروغ گفتند؛ بودند برحذر می مسلمانانی که به رهبري معاویه و طلحه و زبير عليه امام علی ع شورش کرده

 در سنت پيامبرش دستور به جنگ با این طغيانگران داده است.همانا خداوند عز و جل در کتابش و 

 اشعث بن قيس گفت:

اميه ]= عثمان[ بيعت تيم ]= ابوبكر[ و برادر بنی عدي ]= عمر[ و برادر بنی]اگر باید جنگ کرد[ پس چرا وقتی با برادر بنی

اي بخوانی و پيش از اینكه ار هم نشد که خطبهاي یكبشد، نجنگيدي و شمشير برنداشتی؛ در حالی که از وقتی وارد عراق شده

به خدا سوگند که من سزاوارترین مردم ]براي حكومت[ بر مردم بودم و از زمانی که خداوند »از منبر پایين بایی بگویی که 

 ؛ پس چرا آن موقع در برابر ظلمی که به تو شد شمشير نكشيدي؟«حضرت محمد را از دنيا برد همواره مظلوم بودم

 يرالمومنين ع فرمود: سوال کردي، پس جواب را بشنو: ...ام

 ]سپس به مرور یكایك وقایع تاریخ پرداختند تا بدینجا رسيدند که[

و چگونه دیدي ما را در جنگ نهروان، هنگامی که با مارقين ]= از دین برگشتگان[ مواجه شدم و در آن روز آنان چنگ 

کار خوبی  کنند که خودشانزندگی دنيا گم شده، در حالی که چنين حساب می شان درکسانی که کوشش»زده بودند به دین 

پس خداوند به دست ما آنان را در یك عرصه واحد به قتل رساند و روانه جهنم کرد؛ از آنان ده تن نماند و از « دهندانجام می

 مومنين ده تن کشته نشد ...

 

 د:همچنين سليم روایت کرده که اميرالمومنين ع فرمو
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اند و یكی در بهشت است، و سيزده فرقه از آن شوند که هفتاد و دو تا در جهنماین امت به هفتاد و سه فرقه تقسيم می

 هفتاد و سه فرقه ادعاي محبت ما اهل بيت را دارند که تنها یكی از آنها بهشتی است ...

اند؛ انند، دینشان را از ابليس و پيروان او گرفتهنشان بناحق است، یاوران دین شيطاو همه آن هفتاد و دو فرقه، دینداري

شوند، از خدا و حساب و کتاب وارد در جهنم میاند و بیآنان دشمنان خداوند متعال و دشمنان پيامبرش و دشمنان مومنان

چنين  و»اند هاند غير خدا را پرستيداند و به طوري که خودشان نفهميدهرسولش بيزارند و به خداوند شرك و کفر ورزیده

به خدا سوگند، پروردگارا، ما هرگز مشرك »روز قيامت می گویند « دهندکار خوبی انجام می کنند که خودشانحساب می

 به حقّ  که پندارند چنان و کنندیم یاد سوگند[ نيز] او يبرا کردندیم یاد سوگند شما يبرا که گونههمان( »23)انعام/« ایمنبوده

 (18)مجادله/ «ددروغگویانن اند کهآنان که باش آگاه. آنهاست جانب

کند داند و نه با شما دشمنی میگفتم: یا اميرالمومنين! نظر شما چيست درباره کسی که بازایستاده است، نه شما را امام می

و راست « دانمنمی»وید گنه به والیت شما تن داده و نه از دشمنان شما بيزاري جسته است و می گيرد،و نه عليه شما موضع می

 گوید.می

هایی است که سر و فرمود: آنها از این هفتاد و سه فرقه نيستند؛ همانا مقصود پيامبر از حدیث هفتاد و سه فرقه؛ فرقه

خوانند، که تنها یك فرقه از اینها به دین خداوند رحمان پرچمی بلند کرده و خودي نشان داده و دیگران را به دین خویش می

 اند؛اند و معيارِ توال و تبراي خود را قبول و مخالفت با آن قرار دادهاند و هفتاد و دوتا به دین شيطان متدینینمتد

 دشمنان گمراهی و ما والیت از اما باشد، آورده ایمان ص اهلل رسول به و داشته قبول وحدانيت به را خداوند که کسی اما

 درباره امت بين که را مواردي تمام و نبرد دست خدا حرام و حالل در و نورزد دشمنی ما با حال عين در و باشد خبربی ما

 است اختالف کرده نهی آن از یا امر بدان خداوند اینكه درباره امت بين آنچه از و بگيرد نيست اختالفی کرده امر خداوند آنچه

 مومنان ميانه طبقه این و است، یافتگان نجات از او واگذارد، خدا به دارد شبهه آن درباره که را آنچه علم و کند خودداري

 هستند ميزان و حساب اهل که انداینان دهندمی تشكيل را مردم اکثر و عمده اینان و دارند قرار[ حقيقی] مشرکان و[ حقيقی]

 به و آیندمی بيرون آتش از و گيرندمی قرار مومنان و فرشتگان و پيامبران شفاعت مورد که اندهاییجهنمی ویا انداعراف در و

 شوند؛می خوانده «جهنمی» جهت این

  شوند؛می جهنم وارد حساببی مشرکان آن اما و( 40/غافر) «شوندمی بهشت وارد حساببی»[ حقيقی] مومنان آن اما

 مولفة» به است مربوط نيز و گيرندمی قرار مشرکان و مومنان بين که افرادي گونه این به است مربوط حسابرسی همانا و

 را بد و خوب کار که کسانی» و( 60/توبه[ )شوند جذب کمکم تا کندمی برخورد آنان با مدارا با اسالم که کسانی]=  «قلوبهم

 (102/توبه[ )بد کار هم دارد خوب کار هم عملشان نامه]=  «اندآميخته هم در

 کنند دشمنی[ حقيقت و حق با] بخوبی توانندمی نه و ورزیدن، شرك و کفر بر «دارند توان نه که[ فكري] مستضعفان» و

 و هستند( 48/اعراف) «اعراف اصحاب» همان آنان شوند، حق شناسنده و مومن واقعا که( 98/نساء) «یابندمی راهی نه و»

 او از اگر و است گناهانش خاطر به ببرد جهنم به را آنان از هریك خداوند اگر که است شده واگذار خداوند مشيت به کارشان

 ... است رحمتش و عفو به درگذرد،
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 7، ح609-605؛ و ص12، ح668ص ،2ج الهاللی، قيس بن سليم کتاب

 ... أَصْحَابِه مِنْ جَمَاعَةٌ عِنْدَهُ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ حَوْلَ جُلُوساً  کُنَّا قَالَ  سُلَيْمٍ عَنْ أَبَانٌ

 وَ  النَّارِ فِی سَبْعُونَ وَ اثْنَتَانِ وَ الْجَنَّةِ فِی مِنْهَا وَاحِدَةٌ [ فِرْقَةٌ] فِرْقَةً سَبْعِينَ  وَ ثَلَاثٍ عَلَی تَفْتَرِقُ الْأُمَّةَ هَذِهِ إِنَّ قَيْسٍ ابْنَ یَا وَیْلَكَ

 وَ  کِتَابِهِ فِی الْبَاغِينَ هَؤُلَاءِ بِقِتَالِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَ  قَدْ کَذَبُوا وَ قِتَالَ  لَا نَ یَقُولُو الَّذِینَ السَّامِرَةُ مِنْهُ أَبْعَدُهَا وَ اللَّهِ إِلَی أَبْغَضُهَا وَ شَرُّهَا

 مُرَّةَ  بْنِ تَيْمِ أَخُو بُویِعَ حِينَ  طَالِبٍ أَبِی اْبنَ یَا یَمْنَعُكَ َفمَا[ قَوْلِهِ مِنْ غَِضبَ وَ] قَيْسٍ بْنُ الْأَشْعَثُ فََقالَ[ الْمَارِقَةُ کَذَلِكَ وَ] نَبِيِّهِ سُنَّةِ

 الْعِرَاقَ قَِدمْتَ کُنْتَ مُنْذُ خُطْبَةً تَخْطُبْنَا َلمْ أَنْتَ وَ بِسَيْفِكَ تَضْرِبَ  وَ تُقَاتِلَ أَنْ بَعْدَهُمَا أُمَيَّةَ بَنِی أَخُو وَ کَعْبٍ  بْنِ عَدِيِّ بَنِی أَخُو وَ

 مَنَعَكَ فَمَا ص مُحَمَّداً اللَّهُ قَبَضَ مُنْذُ مَظْلُوماً زِلْتُ مَا وَ بِالنَّاسِ النَّاسِ لَأَوْلَی إِنِّی اللَّهِ وَ مِنْبَرِكَ عَنْ تَنِْزلَ أَنْ قَبْلَ فِيهَا قُلْتَ قَدْ وَ إِلَّا

 مَظْلِمَتِكَ دُونَ بِسَيْفِكَ تَضْرِبَ أَنْ

 ... الْجَوَابَ  فَاسْمَعِ قُلْتَ قَيْسٍ ابْنَ یَا ع عَلِیٌّ لَهُ فَقَالَ

 هُمْ  وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ  ضَلَّ الَّذِینَ» بِدِینِ  یَوْمَئِذٍ مُسْتَمْسِكُونَ هُمْ  وَ  الْمَارِقِينَ  لَقِيتُ ِإذْ النَّهْرَوَانِ یَوْمَ رَأَیْتَنَا کَيْفَ وَ

  عَشَرَة الْمُؤْمِنِينَ مِنَ یَقْتُلُوا لَمْ وَ عَشَرَةٌ مِنْهُمْ  یَبْقَ لَمْ النَّارِ إِلَی وَاحِدٍ صَعِيدٍ فِی[ بِأَیْدِینَا] اللَّهُ فَقَتَلَهُمُ «صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ

 

 فِی فِرْقَةً سَبْعُونَ وَ اثْنَتَانِ فِرْقَةً سَبْعِينَ وَ ثَلَاثٍ عَلَی سَتَفْتَرِقُ الْأُمَّةَ إِنَّ یَقُولُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ سَمِعْتُ وَ سُلَيْمٌ قَالَ أَبَانٌ قَالَ

 1... الْجَنَّةِ فِی[ مِنْهَا] وَاحِدَةٌ الْبَيْتِ أَهْلَ مَحَبَّتَنَا تَنْتَحِلُ السَّبْعِينَ وَ الثَّلَاثِ مِنَ فِرْقَةً عَشْرَةَ ثَلَاثَ  وَ الْجَنَّةِ فِی فِرْقَةٌ وَ النَّارِ

 هُمْ أَوْلِيَائِهِ  وَ إِبْلِيسَ عَنْ الْآخِذُونَ الشَّيْطَانِ لِدِینِ النَّاصِرُونَ الْحَقِّ بِغَيْرِ الْمُتَدَیِّنُونَ هُمُ السَّبْعِينَ وَ  الِاثْنَتَيْنِ الْفِرَقِ تِلْكَ جَمِيعُ وَ

 وَ[ رَسُولَهُ  وَ  اللَّهَ نَسُوا] رَسُولِهِ مِنْ وَ  اللَّهِ مِنَ بُرَآءُ  حِسَابٍ بِغَيْرِ النَّارَ یَدْخُلُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْدَاءُ وَ رَسُولِهِ أَعْدَاءُ وَ تَعَالَی اللَّهِ أَعْدَاءُ

 رَبِّنا اللَّهِ وَ» الْقِيَامَةِ یَوْمَ یَقُولُونَ صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ یَعْلَمُونَ لَا حَيْثُ مِنْ اللَّهِ غَيْرَ عَبَدُوا وَ بِهِ کَفَرُوا وَ بِاللَّهِ  أَشْرَکُوا

 أَ  الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا فَقُلْتُ  قَالَ «الْكاذِبُونَ  هُمُ إِنَّهُمْ أَال ءٍشَیْ عَلی أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ  وَ  لَكُمْ یَحْلِفُونَ کَما لَهُ  فَيَحْلِفُونَ» «مُشْرِکِينَ  کُنَّا ما

 أَدْرِي لَا قَالَ وَ عَدُوِّکُمْ مِنْ یَتَبَرَّأْ لَمْ وَ یَتَوَلَّكُمْ لَمْ وَ[ یَتَعَصَّبْ لَمْ وَ] لَكُمْ یَنْصِبْ لَمْ وَ یُعَادِکُمْ  لَمْ وَ بِكُمْ یَأْتَمَّ فَلَمْ وَقَفَ قَدْ مَنْ رَأَیْتَ

 الَّذِینَ  النَّاصِبِينَ الْبَاغِينَ  فِرْقَةً  السَّبْعِينَ وَ بِالثَّلَاثِ  ص اللَّهِ رَسُولُ عَنَی إِنَّمَا فِرْقَةً السَّبْعِينَ وَ الثَّلَاثِ  مِنَ أُولَئِكَ لَيْسَ قَالَ صَادِقٌ  هُوَ وَ

 عَلَی تَتَوَلَّی وَ الشَّيْطَانِ دِینِبِ تَدِینُ سَبْعُونَ وَ  اثْنَتَانِ وَ الرَّحْمَنِ  بِدِینِ تَدِینُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَفِرْقَةٌ دِینِهِمْ إِلَی دَعَوْا وَ أَنْفُسَهُمْ شَهَرُوا قَدْ

 لَمْ  وَ شَيْئاً یَنْصِبْ لَمْ وَ عَدُوِّنَا ضَلَالَةَ لَا وَ وَلَایَتَنَا یَعْرِفْ لَمْ وَ ص اللَّهِ بِرَسُولِ آمَنَ وَ اللَّهَ وَحَّدَ مَنْ فَأَمَّا خَالَفَهَا مِمَّنْ تَتَبَرَّأُ وَ قَبُولِهَا

                                                      
 الْمُتَبَرِّئَةُ  لِي الْمُطِیعَةُ  لِأَمْرِي الْمُسَلِّمَةُ بِي الْمُؤْتَمِنَةُ فَهِيَ الْمُرْشَدَةُ الْمُوَافِقَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمُؤْمِنَةُ [المؤملة] الْمَهْدِيَّةُ [النَّاجِیَةُ] الْفِرْقَةُ أَمَّا وَ النَّارِ فِي عَشْرَةَ اثْنَتَا وَ.  1

 فِي اللَّهُ نَوَّرَ قَدْ  لِمَا تَشُكَّ لَمْ وَ [تَرْتَدَّ فَلَمْ] نَبِیِّهِ سُنَّةِ وَ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ طَاعَتِي فَرْضَ وَ إِمَامَتِي وَ حَقِّي عَرَفَتْ قَدْ الَّتِي لِعَدُوِّي الْمُبْغِضَةُ وَ لِي الْمُحِبَّةُ عَدُوِّي مِنْ

 وَ  أَنَا أَنِّي شَكٌّ يُخَالِطُهُ لَا يَقِینا  اسْتَیْقَنَتْ وَ [قُلُوبُهَا] اطْمَأَنَّتْ حَتَّي شِیعَتِنَا فِي فَأَدْخَلَهَا بِنَوَاصِیهَا أَخَذَهَا وَ أَلْهَمَهَا وَ فَضْلِهَا مِنْ عَرَّفَهَا وَ حَقِّنَا مَعْرِفَةِ مِنْ قَلْبِهَا

 حُجَّتَهُ  وَ خَْلقِهِ َعلَي شُهََداءَ جَعَلَنَا وَ عَصَمَنَا وَ طَهَّرَنَا وَ كَثِیرَةٍ الْكِتَابِ مِنَ آيٍ فِي نَبِیِّهِ وَ بِنَفْسِهِ اللَّهُ قَرَنَهُمُ الَّذِينَ مُهْتَدُونَ [هُدَاةٌ] الْقِیَامَةِ يَوْمِ إِلَي بَعْدِي أَوْصِیَائِي

 حَوْضَهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَي نَرِدَ حَتَّي يُفَارِقُنَا لَا وَ نُفَارِقُهُ لَا مَعَنَا الْقُرْآنَ وَ الْقُرْآنِ مَعَ جَعَلَنَا وَ [وَحْیِهِ  تَرَاجِمَةَ وَ حُكْمِهِ مَعَادِنَ وَ عِلْمِهِ عَلَي خُزَّانَهُ وَ] أَرْضِهِ فِي

 هُمْ  وَ [حَقّا ] الْجَنَّةِ  أَهْلِ مِنْ هُمْ الشُّبُهَاتِ وَ الضَّلَاالتِ وَ الْفِتَنِ جَمِیعِ مِنْ وَ النَّارِ مِنَ النَّاجِیَةُ هِيَ فِرْقَة  السَّبْعِینَ وَ الثَّلَاثِ مِنَ [الْوَاحِدَةُ] الْفِرْقَةُ تِلْكَ وَ قَالَ كَمَا

 حِسابٍ بِغَیْرِ  الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ [أَلْفا  سَبْعُونَ]
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 الْمُخْتَلِفِينَ  بَيْنَ عَمَّا کَفَّ وَ  بِهِ أَمَرَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ فِی خِلَافٌ فِيهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ بَيْنَ لَيْسَ مَا بِجَمِيعِ أَخَذَ  وَ یُحَرِّمْ لَمْ وَ یُحِلَّ

 عَلَيْهِ  أُشْكِلَ مَا عِلْمَ رَدَّ وَ یَعْلَمُ لَا وَ ُیحَرِّمْ لَمْ وَ یُحَلِّلْ لَمْ وَ[ شَيْئاً یَنْصِبْ فَلَمْ] عَنْهُ نَهَی[ أَوْ بِهِ أَمَرَ] اللَّهَ أَنَّ فِی خِلَافٌ[ فِيهِ ] الْأُمَّةِ مِنَ

 وَ الْمَوَازِینِ وَ الْحِسَابِ أَصْحَابُ هُمْ وَ أَجَلُّهُمْ وَ النَّاسِ أَعْظَمُ هُمْ الْمُشْرِِکينَ بَيْنَ وَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الطَّبَقَةُ هَذِهِ وَ نَاجٍ  فَهَذَا اللَّهِ إِلَی

 ونَالْمُؤْمِنُ فَأَمَّا الْجَهَنَّمِيِّينَ  فَيُسَمَّوْنَ النَّارِ مِنَ یَخْرُجُونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ الْأَنْبِيَاءُ لَهُمُ یَشْفَعُ الَّذِینَ الْجَهَنَّمِيُّونَ  وَ الْأَعْرَافِ

 بَيْنَ  الصِّفَاتِ هَذِهِ أَهْلِ عَلَی الْحِسَابُ إِنَّمَا وَ حِسَابٍ  بِغَيْرِ  النَّارَ فَيَدْخُلُونَ الْمُشْرِکُونَ أَمَّا «حِسابٍ  بِغَيْرِ...  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُونَ» وَ فَيَنْجُونَ

 یَسْتَطِيعُونَ لَا الَّذِینَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ سَيِّئاً آخَرَ وَ صالِحاً عَمَلًا خَلَطُوا الَّذِینَ وَ [ الْمُقْتَرِفَةِ وَ] قُلُوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَةِ وَ  الْمُشْرِکِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ

 هَؤُلَاءِ  وَ الْأَعْرافِ أَصْحابُ فَهُمْ  فِينَعَارِ مُؤْمِنِينَ یَكُونُوا أَنْ إِلَی سَبِيلًا یَهْتَدُونَ  ال وَ یَنْصِبُوا أَنْ یُحْسِنُونَ لَا وَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ حِيلَةَ

 ...[ فَقُلْتُ] فَبِرَحْمَتِهِ عَنْهُ تَجَاوَزَ إِنْ وَ فَبِذَنْبِهِ النَّارَ مِنْهُمُ أَحَداً یُدْخِلْ إِنْ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ إِنَّ الْمَشِيئَةُ فِيهِمُ لِلَّهِ 

 

 زنان گرفت، شدت عليها اهلل سالم زهرا حضرت بيماري که هنگامی که اندکرده روایت سنی و شيعه متعدد راویان (3

 آن هاينامردمی خاطر به اینكه درباره توضيحاتی از بعد ایشان است؛ چطور حالتان پرسيدند و آمدند ایشان عيادت به مدینه

 :فرمودند دارند، حالی چه مردم

 .آرد پی در دیگري شگفتی درآیی، شگفتی به اگر و بنمایاند؛ تو به شگفتی روزگار کنی، زندگی چون و! بشنو و بيا! هان

 و گذاشتند پاها جاي به را هادُم سوگند خدا به زدند؟ چنگ ریسمان کدامين به و دادند؟ تكيه پناهگاهی چه به آخر

 خوبی کار خودشان که کنندمی حساب» که قومی بينی باد سایيده خاك به! ؟ ساالنميان جاي به را[ ناتوان پيران] عجوزگان

 خواند،می فرا حق به را مردم که کس آن آیا( »12/بقره) «دانندنمی خود ولی فاسدند، آنان که بدانيد( »104/کهف) «دهندمی انجام

« !کنيد؟می داوري چگونه شده؟ چه را شما کنند؟ هدایتش آنكه مگر شودنمی هدایت خود آنكه یا است پيروي سزاوار

 (35/یونس)

 بدوشند سپس! دهد؟ نتيجه کی تا باش انتظار به پس[ شد آبستن فتنه این شتر]=  شد بسته نطفه که سوگند خدایت به امّا

 آنچه نهایتِ آیندگان، و( 27/جاثيه) «کنند زیان پيشگانباطل که آنجاست». کنندهتلخکام زهري و تازه خونی دوشيدن، آغاز در

 .ببينند نهادند، بنيان پيشينيان

 مرج و هرج و کشيده، شمشيرهاي به و! یابيد آرامش فتنه اضطراب به و! دارید دلخوش جانتان به[ فقط] جانتان از سپس

! رفتيد کجا و!  شما بر حسرت پس! درو را تانکِشته و کنند ناچيز را تانغنایم که که گيرید، بشارت ستمگران استبداد و گسترده

 (28/هود) «دارید؟می ناخوش را آن شما که کنيم ملزم چيزي به را شما آیا»! شدید؟ کور چه و

 355ص األخبار، معانی

 بْنِ  الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ الطَّيِّبِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْحُسَيْنِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدِ  بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُهَلَّبِیُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ زَکَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ اللَّخْمِیُّ حُمَيْدٍ
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 ص اللَّهِ  رَسُولِ بِنْتِ فَاطِمَةَ عِلَّةُ اشْتَدَّتْ لَمَّا: قَالَ ع الْحُسَيْنِ بِنْتِ فَاطِمَةَ أُمِّهِ عَنْ الْحَسَنِ نِبْ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

 1... فَقَالَتْ عِلَّتِكِ مِنْ  أَصْبَحْتِ کَيْفَ اللَّهِ رَسُولِ بِنْتَ یَا لَهَا فَقُلْنَ الْأَنْصَارِ وَ الْمُهَاجِرِینَ نِسَاءُ عِنْدَهَا اجْتَمَعَ

 الْحَادِثُ! أَعْجَبَكَ قَدْ وَ تَعْجَبْ إِنْ وَ الْعَجَبَ الدَّهْرُ أَرَاكَ عِشْتَ مَا وَ فَاسْمَعْ  هَلُمَّ أَلَا 

 یَحْسَبُونَ » قَوْمٍ لِمَعَاطِسِ فَرَغْماً بِالْكَاهِلِ الْعَجُزَ وَ بِالْقَوَادِمِ اللَّهِ وَ الذُّنَابَی اسْتَبْدَلُوا تَمَسَّكُوا عُرْوَةٍ بِأَیَّةِ وَ اسْتَنَدُوا سِنَادٍ أَيِّ إِلَی

 یُهْدي أَنْ لَّاإِ یَهِدِّي ال أَمَّنْ یُتَّبَعَ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ  إِلَی یَهْدِي فَمَنْ أَ »«یَشْعُرُونَ ال لكِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ  أَال» «صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ

 «تَحْكُمُونَ کَيْفَ لَكُمْ فَما

 وَ «الْمُبْطِلُونَ یَخْسَرُ هُنَالِكَ » مُمْقِراً زُعَافاً وَ عَبِيطاً دَماً الْقَعْبِ طِلَاعَ احْتَلَبُوا ثُمَّ تُنْتَجُ رَیْثَمَا فَنَظِرَةٌ لَقِحَتْ لَقَدْ إِلَهِكَ لَعَمْرُ أَمَا

 الْأَوَّلُونَ  أَسَّسَ مَا غِبَّ التَّالُونَ یَعْرِفُ

 فَيْئَكُمْ یَدَعُ الظَّالِمِينَ مِنَ اسْتِبْدَادٍ وَ شَامِلٍ هَرْجٍ وَ  صَارِمٍ بِسَيْفٍ أَبْشِرُوا وَ  جَأْشاً لِلْفِتْنَةِ اطْمَئِنُّوا وَ  أَنْفُساً أَنْفُسِكُمْ عَنْ طِيبُوا ثُمَّ

 .«کارِهُونَ  لَها أَنْتُمْ وَ نُلْزِمُكُمُوها أَ» عَلَيْكُمْ عُمِّيَتْ قَدْ وَ بِكُمْ أَنَّی وَ لَكُمْ حَسْرَتَی فَيَا حَصِيداً زَرْعَكُمْ وَ زَهِيداً

 گذشت. 2، حدیث318متن کامل این حدیث با اسناد مختلف آن در کتب شيعه و سنی، در جلسه 

 13-22-hajj-.ir/alhttp://yekaye/  

 

 ( روایت شده است که مامون از امام رضا درخواست کرد که مختصر و مفيد بنویسد که اسالم خالص چيست؟4

 شهادت بر ال اله اال اهلل شروع کردند تا رسيدند به:»حضرت از 

ورزیدند و ظلم بر ایشان  و بيزاري و دوري جستن از کسانی که بر آل محمد ص ظلم کردند و به بيرون کردن آنان اهتمام

شكنان، اصحاب جمل[ و قاسطين را سنت گرداندند و سنت پيامبرشان را تغيير دادند؛ و بيزاري و دوري جستن از ناکثين ]پيمان

شدگان، خوارج[ که حرمت رسول اهلل ص را دریدند و بيعت امامشان را ]ظالمان، اصحاب معاویه[ و مارقين ]از دین بيرون

کشتند و دوري و بيزاري جستن  –که رحمت خداوند بر آنان بود  –اميرالمومنين ع جنگيدند و شيعيان باتقوي را  شكستند و با

از کسانی که خوبانِ آنان را تبيعد و آواره کردند و مطرودین ملعون را پناه دادند و اموال را صرفا در ميان اغنيا به گردش 

درآوردند و سفيهانی مانند معاویه و عمروعاص که پيامبر آن دو را لعن کرده بود به کار گماشتند و بيزاري و دوري جستن از 

پيروان آنان و کسانی که با اميرالمومنين ع جنگيدند و مهاجران و انصار و صاحبان فضيلت و صالحِ در ميان پيشگامان را به 

شهادت رساندند و بيزاري و دوري جستن از کسانی که آن را که ناشایست بود ترجيح دادند و از ابوموسی اشعري و پيروانش 

                                                      
 بِئْسَ وَ الرَّأْيِ خَطَلِ وَ الْقَنَاةِ خَوَرِ  وَ الْحَدِّ لِفُلُولِ فَقُبْحا  سَبَرْتُهُمْ أَنْ بَعْدَ شَنَأْتُهُمْ وَ عَجَمْتُهُمْ أَنْ قَبْلَ لَفَظْتُهُمْ لِرِجَالِكُمْ  قَالِیَة   لِدُنْیَاكُمْ عَائِفَة  اللَّهِ وَ أَصْبَحْتُ.  1

 الظَّالِمِینَ  لِلْقَوْمِ سُحْقا  وَ عَقْرا  وَ فَجَدْعا   عَارَهَا عَلَیْهِمْ شَنَنْتُ وَ رِبْقَتَهَا قَلَّدْتُهُمْ لَقَدْ جَرَمَ لَا خالِدُونَ  هُمْ الْعَذابِ فِي وَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ سَخِطَ أَنْ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ قَدَّمَتْ  ما

 مِنْ  نَقَمُوا مَا وَ  الْمُبِینُ  الْخُسْرانُ  هُوَ  ذلِكَ أَال -الدِّينِ وَ الدُّنْیَا بِأَمْرِ الطَّبِینِ وَ الْأَمِینِ  الْوَحْيِ مَهْبِطِ وَ النُّبُوَّةِ قَوَاعِدِ  وَ الرِّسَالَةِ  رَوَاسِي عَنْ زَحْزَحُوهَا أَنَّى وَيْحَهُمْ

 وَ  لَاعْتَلَقَهُ ص اللَّهِ  رَسُولُ  نَبَذَهُ  زِمَامٍ عَنْ تَكَافُّوا لَوْ  اللَّهِ  وَ جَلَّ  وَ عَزَّ  للَّهِ ا ذَاتِ فِي تَنَمُّرَهُ وَ وَقْعَتِهِ  نَكَالَ وَ وَطْأَتِهِ  شِدَّةَ وَ سَیْفِهِ نَكِیرَ  مِنْهُ اللَّهِ  وَ نَقَمُوا حَسَنٍ أَبِي

 بِطَائِلٍ  مِنْهُ  مُتَحَلٍّ غَیْرَ الرَّيَ  لَهُمُ تَخَیَّرَ قَدْ بِطَانا   لَأَصْدَرَهُمْ وَ  ضِفَّتَاهُ تَطْفَحُ فَضْفَاضا  نَمِیرا  مَنْهَل ا لَأَوْرَدَهُمْ وَ رَاكِبُهُ  يُتَعْتَعُ لَا وَ خِشَاشُهُ يَكْلُمُ لَا سُجُحا  سَیْرا   بِهِمْ لَسَارَ 

 يَكْسِبُونَ كانُوا بِما اللَّهُ سَیَأْخُذُهُمُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَرَكَاتُ عَلَیْهِمْ لَفُتِحَتْ وَ السَّاغِبِ  سَوْرَةَ رَدْعِهِ وَ الْمَاءِ بِغَمْرِ إِلَّا
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دهند؛ کار خوبی انجام می کنند که خودشانشده است در حالی که چنين حساب می شان در زندگی دنيا گمآنان که کوشش»

کفر ورزیدند « و به دیدار او ]= خداوند[»و به والیت اميرالمومنين ع ، « اند که کفر ورزیدند به آیات پروردگارشانآنان کسانی

پس اعمالشان دچار حبط و تباهی شد و برایشان »موده به اینكه به دیدار خداوند بروند بدون ]پذیرش[ امامتی که او تعيين فر

 « ...ترازویی برقرار نكنيم.

 

و نيز از امام رضا ع روایاتی در توضيح فلسفه واجبات روایت شده، از جمله در چرایی وجوب نماز، و چرایی وجوب 

 ایانی آن فرمودند:پردازند و در فراز پسوره حمد در نماز، که در آن روایت به تفسير آیات سوره حمد می

پناه بردن به خداست از اینكه انسان از کسانی باشد که از راه خدا بيراهه رفتند بدون هيچ « وال الضالين: و نه گمراهان»

 «دهندکار خوبی انجام می کنند که خودشاندر حالی که چنين حساب می»معرفتی 

 

 1071و ص 126-121ص ،2ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون

 وَ  خَمْسِينَ وَ اثْنَتَيْنِ سَنَةَ شَعْبَانَ  فِی بِنَيْسَابُورَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ الْعَطَّارُ النَّيْسَابُورِيُّ  عُبْدُوسٍ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ الْوَاحِدِ عَبْدُ  دَّثَنَاحَ

 یَكْتُبَ  أَنْ ع الرِّضَا یمُوسَ بْنَ عَلِیَّ الْمَأْمُونُ سَأَلَ: قَالَ شَاذَانَ بْنِ  الْفَضْلِ عَنِ النَّيْسَابُورِيُّ قُتَيْبَةَ بْنِ ُمحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ ثَلَاثِمِائَةٍ

 ... اللَّه إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ  شَهَادَةُ الْإِسْلَامِ مَحْضَ أَنَّ لَهُ ع فَكَتَبَ الِاخْتِصَارِ وَ الْإِیجَازِ سَبِيلِ یعَلَ الْإِسْلَامِ مَحْضَ لَهُ

 وَ النَّاکِثِينَ مِنَالْبَرَاءَةُ  وَ ص نَبِيِّهِمْ سُنَّةَ غَيَّرُوا وَ ظُلْمَهُمْ سَنُّوا وَ بِإِخْرَاجِهِمْ هَمُّوا وَ ص مُحَمَّدٍ آلَ ظَلَمُوا الَّذِینَ مِنَ الْبَرَاءَةُ وَ

 قَتَلُوا وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ حَارَبُوا وَ الْمَرْأَةَ أَخْرَجُوا وَ إِمَامِهِمْ بَيْعَةَ نَكَثُوا وَ  ص اللَّهِ رَسُولِ حِجَابَ هََتكُوا الَّذِینَ الْمَارِقِينَ وَ الْقَاسِطِينَ

 بَيْنَ  دُولَةً الْأَمْوَالَ  جَعَلَ وَ اللُّعَنَاءَ  الطُّرَدَاءَ يآوَ وَ شَرَّدَهُمْ  وَ الْأَخْيَارَ ینَفَ مِمَّنْ الْبَرَاءَةُ وَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ اللَّهِ  رَحْمَةُ الْمُتَّقِينَ الشِّيعَةَ

 أَمِيرَ حَارَبُوا الَّذِینَ  وَ أَشْيَاعِهِمْ مِنْ الْبَرَاءَةُ وَ  ص اللَّهِ رَسُولِ لَعِينَیْ الْعَاصِ بْنِ عَمْرِو وَ مُعَاوِیَةَ مِثْلَ السُّفَهَاءَ اسْتَعْمَلَ وَ الْأَغْنِيَاءِ

 یمُوسَ أَبِی مِنْ  وَ الِاسْتِيثَارِ أَهْلِ مِنْ الْبَرَاءَةُ وَ السَّابِقِينَ مِنَ الصَّلَاحِ وَ الْفَضْلِ أَهْلَ وَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارَ قَتَلُوا وَ ع الْمُؤْمِنِينَ

 وَ رَبِّهِمْ  بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذِینَ أُولئِكَ  صُنْعاً یُحْسِنُونَ  أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِینَ وَلَایَتِهِ  أَهْلِ وَ الْأَشْعَرِيِّ

 ... وَزْنا الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقِيمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ إِمَامَتِهِ  بِغَيْرِ اللَّهَ لَقُوا بِأَنْ کَفَرُوا لِقائِهِ  وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ بِوَلَایَةِ

 

 لْيَكُنْ وَ مُضَيَّعاً مَهْجُوراً الْقُرْآنُ یَكُونَ لِئَلَّا الصَّلَاةِ فِی بِالْقِرَاءَةِ النَّاسُ أُمِرَ: قَالَ أَنَّهُ ع الرِّضَا عَنِ الْعِلَلِ  مِنَ الْفَضْلُ ذَکَرَهُ فِيمَا وَ

 مِنْ فِيهِ جُمِعَ الْكَلَامِ  وَ الْقُرْآنِ مِنَ ءٌشَیْ  لَيْسَ لِأَنَّهُ السُّوَرِ سَائِرِ دُونَ بِالْحَمْدِ بُدِئَ  إِنَّمَا وَ یُجْهَلَ لَا وَ یَضْمَحِلَّ  فَلَا مَدْرُوساً مَحْفُوظاً 

 2جَلَ ... وَ عَزَّ قَوْلَهُ أَنَّ ذَلِكَ وَ الْحَمْدِ سُورَةِ فِی جُمِعَ مَا الْحِكْمَةِ وَ الْخَيْرِ جَوَامِعِ

                                                      
 نیز آورده است. 310ص ،1ج الفقیه، يحضره ال من ؛260ص ،1ج الشرائع، علل. روايت دوم را در  1

 إِقْرَارٌ  وَ تَحْمِیدٌ وَ لَهُ تَوْحِیدٌ الْعالَمِینَ  رَبِّ -الْخَیْرِ  مِنَ عَبْدَهُ وَفَّقَ لِمَا شُكْرٌ وَ الشُّكْرِ مِنَ خَلْقِهِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوَْجبَ لِمَا أََداءٌ هُوَ إِنَّمَا لِلَّهِ  الْحَمْدُ .  2

 الْمُجَازَاةِ  وَ الْحِسَابِ  وَ بِالْبَعْثِ  لَهُ إِقْرَارٌ الدِّينِ  يَوْمِ مالِكِ -خَلْقِهِ جَمِیعِ عَلَى نَعْمَائِهِ  وَ آلِلَائِهِ  ذِكْرٌ  وَ اسْتِعْطَافٌ  الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ -غَیْرُهُ لَا الْمَالِكُ الْخَالِقُ هُوَ بِأَنَّهُ

 مِنْ اسْتِزَادَةٌ نَسْتَعِینُ  إِيَّاكَ وَ غَیْرِهِ  دُونَ بِالْعَمَلِ لَهُ إِخْلَاصٌ وَ  ذِكْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى تَقَرُّبٌ وَ رَغْبَةٌ  نَعْبُدُ إِيَّاكَ -الدُّنْیَا مُلْكِ كَإِيجَابِ لَهُ الْآخِرَةِ مُلْكِ إِيجَابُ وَ
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  1صُنْعاً ... یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ مَعْرِفَةٍ غَيْرِ مِنْ سَبِيلِهِ عَنْ ضَلُّوا الَّذِینَ مِنَ یَكُونَ أَنْ مِنْ اعْتِصَامٌ «الضَّالِّينَ  لَا وَ»

 

 ( از امام صادق ع از رسول اهلل ص روایت شده است:5

 کند.سازد بيش از آن مقداري است که اصالح مین مقداري که فاسد میکسی که بدون علم عمل کند آ

 198ص ،1ج المحاسن، ؛44ص ،1ج الكافی،

 قَالَ قَالَ ع[ آبَائِهِ ]عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبی عَنْ رَوَاهُ عَمَّنْ  فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ[ یَحْيَی بْنُ ]مُحَمَّدُ

 ص: اللَّهِ رَسُولُ

 .یُصْلِحُ مِمَّا أَکْثَرَ یُفْسِدُ مَا کَانَ عِلْمٍ غَيْرِ عَلَی عَمِلَ مَنْ

 

 شود. فرمودند:ي که موجب تباهی عمل می«عُجب»گوید از امام کاظم ع پرسيدم از ( علی بن سوید می6

بيند و دچار شود و آن را نيكو میبديِ کارش زینت داده میاي از آن آن است که براي بنده عُجب درجاتی دارد. مرتبه

 کند که کار نيكویی انجام داده است؛شود و چنين حساب میعجب می

گذارد؛ در آورد و ]بدین جهت[ بر خداوند عز و جل منت میاي از آن این است که بنده به پروردگارش ایمان میو مرتبه

 ارد.حالی که حداوند است که بر او منت د

 2432ص األخبار، معانی ؛313ص ،2ج الكافی،

 : قَالَ ع ی[مُوسَالْحَسَنِ ] أَبِی عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْحَلَّالِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 الْعَمَلَ؟ یُفْسِدُ  الَّذِي الْعُجْبِ عَنِ سَأَلْتُهُ

 الْعَبْدُ  یُؤْمِنَ أَنْ مِنْهَا وَ صُنْعاً یُحْسِنُ أَنَّهُ یَحْسَبَ وَ فَيُعْجِبَهُ حَسَناً فَيَرَاهُ عَمَلِهِ سُوءُ لِلْعَبْدِ یُزَیَّنَ أَنْ مِنْهَا دَرَجَاتٌ الْعُجْبُ فَقَالَ

 .الْمَن فِيهِ عَلَيْهِ لِلَّهِ وَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَی فَيَمُنَّ بِرَبِّهِ

 تدبر

 «صُنْعاً  یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ( »1

 هایشان هدر است.کسانی هستند که بر اساس محاسبات خود بهترین کارها را انجام می دهند اما همه تالش

 پس،

                                                      
 صِراطَ  -جَلَّ وَ عَزَّ لِرَبِّهِ  الْمَعْرِفَةِ فِي اسْتِزَادَةٌ وَ بِحَبْلِهِ  اعْتِصَامٌ وَ لِدِينِهِ اسْتِرْشَادٌ الْمُسْتَقِیمَ  الصِّراطَ اهْدِنَا نَصَرَهُ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِمَا اسْتِدَامَةٌ وَ عِبَادَتِهِ وَ تَوْفِیقِهِ

 يَكُونَ  أَنْ مِنْ اسْتِعَاذَةٌ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ النِّعَمِ تِلْكَ مِثْلِ فِي رَغْبَةٌ وَ َأوْلِیَائِهِ عَلَى نِعَمِهِ مِنْ تَقَدَّمَ قَدْ لِمَا ذِكْرٌ وَ الرَّغْبَةِ وَ السُّؤَالِ فِي تَوْكِیدٌ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِينَ

 نَهْیِهِ  وَ بِأَمْرِهِ وَ بِهِ الْمُسْتَخِفِّینَ الْكَافِرِينَ  الْمُعَانِدِينَ مِنَ
 .الْأَشْیَاءِ مِنَ ءٌشَيْ  يَجْمَعُهُ لَا مَا الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَمْرِ مِنْ الْحِكْمَةِ وَ الْخَیْرِ  جَوَامِعِ مِنْ  فِیهِ اجْتَمَعَ فَقَدِ.  1

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَاچنین است: . شروع سند نزد شیخ صدوق  2

 أَسْبَاطٍ  بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ
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 کنند؛آن گونه باشد که هر شخصی خود حساب می –حتی در مورد خود شخص  –واقعيت  این گونه نيست که

 بخش خوب بودن کار آنان نيست.به تعبير دیگر، تلقی خود افراد از خوب بودن کارشان، ضمانت

 شناسی )برای تامل بیشتر(نکته تخصصی انسان

 و جعفر بن علی نيت افراد معرفی کرده است )مسائل روایات متعددي داریم که پيامبر اکرم ص معيار قبولی اعمال را

 ؛1(346ص مستدرکاتها،

 دهند اما واقعا بيچاره و زیانكارند.گوید که از نظر خودشان کار خوب انجام میاما در این آیه از کسانی سخن می

خود شخص به خوب  باور»با « نيتِ خوب داشتن»توان بين این دو مطلب جمع کرد و چه تفاوتی است بين چگونه می

 ؟«بودن کار

 

 «صُنْعاً  یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ( »2

 یحسَب، حسِب، نهايوز در صرفا که) رفته کار به فعل صورت به «حسب» ماده که مواردي تمامی قرآن درقبال بيان شد که 

 «زعم» و «ظن» کلمه توانمی همگی در که طوري به انسانهاست؛ کتابهاي و حساب در اشتباه نوعی به ناظر( باشدمی یحتسب و

 .برد کار به را منفی معنایی بار با( پندار و گمان)

  /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-115 1، تدبر96جلسه 

 سازد.این ميان، شاید تعبيري که در این آیه آمده شدیدترین حالت به چالش کشيدن این نحوه محاسبات را مطرح میدر 

 

 «صُنْعاً  یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ  الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ ؛ الَّذینَالْأَخْسَرینَ أَعْماالً ( »3

 ما إِالَّ لِلْإِنْسانِ لَيْسَ أَنْ  وَاي ندارد )تنها سرمایه انسان در آخرت است و انسان جز سعیِ خود بهرهبا اینكه سعی و تالش 

 برند؟اي از آن نمیگوید که سعی و تالش دارند؛ اما بهره( چگونه است که در این آیه از کسانی سخن می32؛ نجم/یسَع

واقعا در مسير صحيح انجام شود. کسی که هدف و مسير را درست انتخاب الف. سعی و تالشی واقعا مثمرالثمر است که 

 (2شود. )حدیثنكرده هرچه بيشتر تالش کند، از حق دورتر می

 (232، ص5تفسير نور، ج) .ي درست آن استزیرا معيار ارزش هر کاري انگيزهب. 

                                                      
 حَدَّثَنِي قَالَ الْعَبَّاسِ بْنُ إِسْحَاقُ أَبِي أَخْبَرَنِي قَالَ بِدُبَیْل الْمُوسَوِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُفَضَّلِ أَبِي عَنْ جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنَا.  1

 بْنِ  مُوسَى أَبِیهِ عَنْ هَذَا وَ أَخِیهِ عَنْ هَذَا جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى بْنُ عَلِيُّ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْمَاعِیلُ

 وَ سَرِيَّةٍ فِي ع عَلِیّا  أَغْزَى ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ جَعْفَرٍ

 قَوْلَهُ ص النَّبِيَّ فَبَلَغَ بِهِ نَتَبَلَّغُ شَیْئا   أَوْ دَابَّة  أَوْ خَادِما  نُصِیبُ لَعَلَّنَا عَلِيٍّ سَرِيَّةٍ  فِي بِنَا اغْزُ لَهُ لِأَخٍ الْأَنْصَارِ مِنَ رَجُلٌ فَقَالَ سَرِيَّتِهِ فِي مَعَهُ يَنْتَدِبُوا أَنْ الْمُسْلِمِینَ  أَمَرَ

 نَوَى أَوْ الدُّنْیَا عَرَضَ يُرِيدُ غَزَا مَنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ مَا ابْتِغَاءَ غَزَا فَمَنْ نَوَى مَا امْرِئٍ لِكُلِّ وَ بِالنِّیَّاتِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا فَقَالَ

 نَوَى مَا إِلَّا لَهُ  يَكُنْ لَمْ عِقَال ا
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دستور خدا نباشد، باطنش پوچ و باطل ج. هر عمل و کوششی ظاهري دارد و باطنی؛ اگر تالش براي خدا و بر اساس 

 کند.می« گم»اش امري پوچ بوده است و از این رو در آخرت آن را بيند سعیها کنار رود، میاست، و وقتی پرده

 د. ...

  

 «صُنْعاً  حْسِنُونَیُ  أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ  الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ ؛ الَّذینَالْأَخْسَرینَ أَعْماالً ِ( »4

 زیانكاران چند گروهند:

 کنند.گروهی که کار نيك نمی -

 کنند، نه آخرت.گروهی که براي دنيا کار می -

 دانند که کارشان صحيح نيست.کنند و میگروهی که کار می -

 برند.پندارند که سود میگروهی که در زیانند و می و -

افتند، كر اصالح خود و جبران بيفتند، ولی گروه چهارم چون به فكر چاره نمیسه گروه اوّل، ممكن است با توبه به ف

 (232، ص5تفسير نور، ج)ترین مردمند. زیانكار

 

 «صُنْعاً  یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ( »5

 (1ان مسيحی و خوارج و ... برشمرد. )جلسه قبل، حدیثدر احادیث مصداق بارز این آیه را راهب

 چرا؟

تري در دهد براي این است که به وضعيت مناسبالف. هر انسانی که با رعایت مسائل عبادي به خود در دنيا سختی می

اند در دینداريگيري بر خویش اند که ظاهرا خيلی اهل تعبد و سختآخرت برسد. راهبان مسيحی، خوارج، و امثال اینها کسانی

اند و هم نصيبی در آخرت شان درست نيست، عمال هم از دنيا بازماندهاند؛ اما چون مبناي دیندارينظر کردهو از دنيا صرف

 ندارند.

 ب. ...

 

 «صُنْعاً  یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ( »6

 اند که تسليم والیت اميرالمومنين ع نيستند. چرا؟ري از احادیث، مصداق اصلی این آیه کسانی دانسته شدهدر بسيا

الف. انسان، در حين مسير، براي اینكه در مسير درست حرکت کند و کارش به نتيجه برسد باید شاخصی داشته باشد که 

خداوند براي انسانها قرار داده است. اگر کسی این شاخص مرتب وضعيت خود را با آن چك کند. امام ع آن شاخصی است که 

را کنار گذاشت معيار معتبري براي سنجش این که واقعا هنوز در مسير هست یا خير، ندارد؛ و براي کسی که شاخصی براي 

ه انسان را اغوا کند شناسد و قسم خورده کیابی نداشته باشد، در ظلمت دنيا، و با وجود ابليسی که همه ظرائف انسان را میراه
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 مِنْ  قَبيلُهُ وَ  هُوَ یَراکُمْ إِنَّهُ بيند در کمين نشسته است )و از جایی که انسان او را نمی (82؛ ص/أَجْمَعين لَأُغْوِیَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ قالَ)

 ( هيچ اميدي به راهيابی نيست.27عراف/ا ؛تَرَوْنَهُمْ ال حَيْثُ

 ب. ....

 

 

 9/12/1396 وَزْنا  الْقِیامَةِ يَوْمَ لَهُمْ نُقیمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ  بِآياتِ كَفَرُوا الَّذينَ أُولئِكَ 105آيه( 18)كهف سوره( 688

 ترجمه

قيامت اند که به آیات پروردگارشان و لقاي او کفر ورزیدند پس اعمالشان حبط ]تباه[ شد و برایشان روز آنان کسانی

 ميزانی برپا نكنيم.

 حدیث

 نظر از که کندمی بيان را آیاتی و امکرده شك خداوند کتاب در گویدمی و رسدمی ع اميرالمومنين خدمت شخصی( 1

 1.گذشت قبال آن از متعددي فرازهاي که دهدمی یكی یكی را ایشان پاسخ حضرت و است ناسازگار هم با خودش

 این است:پرسد یكی از سواالتی که می

 يچيز کس هيچ پس نهيم،یم قيامت روز در را قسط ]عدل[ يترازوها و»فرماید بينم که خداوند متعال میگفت: و می

 آنان»فرماید: ( و یا می105)کهف/« برایشان روز قيامت ميزانی برپا نكنيم.»فرماید ( و در عين حال می47)انبياء/« دبينینم ستم

. است حق[ اعمال سنجشوزن ] روز، آن در و»( و یا 40)غافر/« حسابد بدون یابنیم يروز آنجا در و شوندیم بهشت داخل

 که آنانند پس باشد، سبك او[ عمل] يميزانها کس هر و .رستگارانند خود آنان باشد، گران او[ عمل] ترازوهاي کس هر پس

توانم در ( اینها چگونه است اي اميرالمومنين؛ و چگونه می9-8اعراف/) «اندکرده ستم ما آیات به که چرا اند،زده زیان خود به

 شنوي شك نكنم؟آنچه می

 اميرالمومنين ع در پاسخ این فراز فرمودند:

 ستم يچيز کس هيچ پس نهيم،یم قيامت روز در را قسط ]عدل[ يترازوها و»و اما اینكه خداوند عز و جل فرمود 

کند و جزاي اعمالشان خداوند خالیق را در روز قيامت در قبال همدیگر بدان مواخذه می آن ترازوي عدل است که« دبينینم

 يميزانها کس هر» و «باشد گران او[ عمل] ترازوهاي کس هر»ستاند؛ و معنی آنكه فرمود دههد و حق مظلوم را از ظالم میرا می

شود حسابرسی می»ن روز چند گروهند، برخی همان کمی و زیادي حسابرسی است و مردم در آ« باشد سبك او[ عمل]

شوند ... بدون وارد بهشت می»اند که ( و برخی کسانی9-8)انشقاق/« گردداي آسان، و خوشحال نزد اهل خود برمیحسابرسی

                                                      
http://yekaye.ir/yunus-010- 5، حديث132؛ جلسهaraf-http://yekaye.ir/al-007-008/  3، حديث86فرازهايي از اين روايت در جلسه.  1

، 429؛ و جلسه  qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-23/ 2، حديث381؛ و جلسهhttp://yekaye.ir/fussilat-041-21/  2، حديث193؛ جلسه007/

 گذشت. /muzzammil-http://yekaye.ir/al-73-5 3، حديث450جلسه ؛ و  /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-10 2حديث

http://yekaye.ir/al-araf-007-008/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/fussilat-041-21/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-23/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-10/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-10/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-10/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-5/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-5/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-5/
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ه براي چرا که آنان به امر دنيا آلوده نشدند و حساب براي کسانی است که به دنيا آلوده شده باشند؛ و برخی هستند ک« حساب

گردند و برخی هم امامان کفر و رهبران ور رهسپار میشوند و به جانب عذابی شعلهپوسته و نخ هسته خرما هم مواخذه می

آنان در آن »اش در روز قيامت اعتنایی نگردد و اند که آنان برایشان روز قيامت ميزانی برپا نشود و به امر و نهیگمراهی

 (104مومنون/) «سوختگانچهره آن در ایشانند وصورتهایشان را آتش،  سازد انبری( »39)بقره/« اندجاودانه

 2441 و 241ص ،1ج ،(للطبرسی) ؛ اإلحتجاج259ص ،(للصدوق) التوحيد

 «وَزْناً  الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقِيمُ فَال» قَالَ وَ «شَيْئاً  نَفْسٌ تُظْلَمُ فَال الْقِيامَةِ لِيَوْمِ الْقِسْطَ الْمَوازِینَ نَضَعُ وَ» یَقُولُ تَعَالَی اللَّهَ أَجِدُ وَ قَالَ

 الْمُفْلِحُونَ  ُهمُ فَأُولئِكَ مَوازِینُهُ ثَقُلَتْ الْحَقُّ َفمَنْ یَوْمَئِذٍ الْوَزْنُ وَ» قَالَ وَ «حِسابٍ بِغَيْرِ فِيها یُرْزَقُونَ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ فَأُولئِكَ» قَالَ وَ

 فِيمَا َأشُكُّ لَا کَيْفَ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا ذَلِكَ  فَأَنَّی «یَظْلِمُونَ  بِآیاتِنا کانُوا بِما أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا الَّذِینَ فَأُولئِكَ مَوازِینُهُ خَفَّتْ  مَنْ وَ

 ... تَسْمَع

 الْخَلَائِقُ  بِهِ یُؤْخَذُ الْعَدْلِ مِيزَانُ فَهُوَ «شَيْئاً  نَفْسٌ تُظْلَمُ فَال الْقِيامَةِ لِيَوْمِ الْقِسْطَ الْمَوازِینَ نَضَعُ وَ» َجلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ أَمَّا وَ ع عَلِیٌّ قَالَ

 قَوْلِهِ  مَعْنَی وَ الظَّالِمِ مِنَ مَظْلُومِلِلْ یَقْتَصُّ وَ بِأَعْمَالِهِمْ یَجْزِیهِمْ  وَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضَهُمْ الْخَلَائِقَ تَعَالَی وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یَدِینُ الْقِيَامَةِ یَوْمَ

 یُحاسَبُ » مَنْ فَمِنْهُمْ مَنَازِلَ وَ طَبَقَاتٍ عَلَی یَوْمَئِذٍ النَّاسُ وَ کَثْرَتُهُ وَ الْحِسَابِ قِلَّةُ فَهُوَ «مَوازِینُهُ خَفَّتْ مَنْ» وَ «مَوازِینُهُ  ثَقُلَتْ فَمَنْ»

 إِنَّمَا وَ الدُّنْيَا أَمْرِ مِنْ یَتَلَبَّسُوا لَمْ لِأَنَّهُمْ «حِسابٍ بِغَيْرِ...  الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ» الَّذِینَ مِنْهُمُ وَ «مَسْرُوراً  أَْهلِهِ إِلی یَنْقَلِبُ وَ یَسِيراً حِساباً

 الْكُفْرِ أَئِمَّةُ مِنْهُمْ وَ  السَّعِيرِ عَذَابِ إِلَی َیصِيرُ وَ  الْقِطْمِيرِ وَ النَّقِيرِ عَلَی یُحَاسَبُ مَنْ مِنْهُمْ وَ هَاهُنَا بِهَا تَلَبَّسَ مَنْ عَلَی هُنَاكَ الْحِسَابُ

 النَّارُ  وُجُوهَهُمُ تَلْفَحُ» وَ «خالِدُونَ جَهَنَّمَ فِی هُمْ» وَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ نَهْيِهِ وَ بِأَمْرِهِ بِهِمْ یُعْبَأُ لَا وَ وَزْناً لَهُمْ یُقِيمُ  لَا فَأُولَئِكَ الضَّلَالَةِ قَادَةُ وَ

 «کالِحُون فِيها هُمْ وَ

 

 ( از پيامبر ص روایت شده است که:2

 اي وزن ندارد!آورند که به اندازه بال پشههيكل و چاقی را میروز قيامت شخص بزرگ

 2542ص ،4ج المنثور، الدر؛ 776ص ،6ج البيان، مجمع

 بعوضة جناح یزن ال القيامة یوم السمين العظيم الرجل ليأتی إنه قال ص النبی أن الصحيح فی روي

 

 و از اميرالمومنين ع روایت شده است که:

                                                      
 . با توجه به تفاوت اندك در عبارات، سوال را از توحید صدوق نقل كرديم و پاسخ را از احتجاج طبرسي. 1

 . سیوطي اين مطلب را بدين صورت نقل كرده:  2

 ص ...؛  اهلل رسول عن هريرة أبى عن حاتم أبى ابن و المنذر ابن و مسلم و البخاري أخرج

 يك به اين مضمون آورده است:و در ادامه حديث ديگري هم نزد

 األكول الطويل بالعظیم القیامة يوم لیؤتین سلم[ و آله] و علیه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة أبى عن االيمان شعب في البیهقي و عدى ابن أخرج و

 وَزْنا   الْقِیامَةِ يَوْمَ لَهُمْ نُقِیمُ فاَل شئتم ان اقرؤا بعوضة جناح تعالى و تبارك اهلل عند يزن فال الشروب
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 عثمان نزد خداوند به اندازه مگسی وزن ندارد!

 گفتند: به اندازه مگس؟

 (105)کهف/« و برایشان روز قيامت ميزانی برپا نكنيم»فرمود: حتی به اندازه بال مگس؛ سپس فرمودند 

 293ص المعارف )ابوالصالح الحلبی(، بتقری

 عُثْمَانُ یَزِنُ مَا: قَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِ عَلِيّاً أَدْرَكَ قَدْ کَانَ وَ إِسْحَاقَ، أَبِی عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرٍ، بْنِ حَكِيمِ عَنْ تَارِیخِهِ، فِی الثَّقَفِیُّ ذَکَرَ

 «وَزْناً  الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقِيمُ[ فَال] لَا» وَ: قَالَ ثُمَّ ذُبَابٍ، جَنَاحَ لَا وَ: فَقَالَ! ذُبَاباً: فَقَالَ ذُبَاباً، اللَّهِ عِنْدَ

 

 فرازي در 1.گذشت قبال آن از فرازهایی که است شده روایت مسعودابن به خطاب ص اکرم پيامبر از طوالنی حدیثی (3

 :است آمده حدیث این از

کاري از کارهاي نيك انجام دادي و در آن دنبال غير خدا بودي، ثوابی براي کارت انتظار نداشته باش که ابن مسعود! اگر 

 (105)کهف/« و برایشان روز قيامت ميزانی برپا نكنيم»او فرموده است: 

 453ص األخالق، مكارم

 ... ص اللَّهِ رَسُولِ یعَلَ یَوْماً أَصْحَابِنَا مِنْ رَهْطٍ خَمْسَةُ وَ أَنَا دَخَلْتُ: قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 الْقِيامَةِ  یَوْمَ لَهُمْ نُقِيمُ فَال» یَقُولُ فَإِنَّهُ ثَوَاباً مِنْهُ بِذَلِكَ تَرْجُ فَلَا اللَّهِ غَْيرَ بِذَلِكَ تُرِیدُ أَنْتَ  وَ الْبِرِّ مِنَ عَمَلًا عَمِلْتَ إِذَا مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 «اوَزْن

 

فرماید الكواء ]از روساي خوارج[ از اميرالمومنين ع درباره این سخن خداوند پرسيد که می( روایت شده است که ابن4

اند که در حروراء جمع فرمود آنان همان کسانی« بگو آیا شما از ]کسانی که[ زیانكارترین ]هستند[ در کارها]یشان[ آگاه کنم؟»

شان در زندگی آنان که کوشش»آن جمع شدند و از آنجا کارشان را شروع کردند[ سپس فرمود شوند ]محلی که بعدا خوارج در 

طالب؛ در جنگيدن با علی بن ابی« دهندکار خوبی انجام می کنند که خودشاندنيا گم شده است در حالی که چنين حساب می

 ميزانی قيامت روز برایشان و شد[ تباه] حبط عمالشانا پس ورزیدند کفر او لقاي و پروردگارشان آیات به که اندکسانی آنان»

یعنی حضرت « آیات قرآن و رسوالنم را»به والیت علی ع « جزاي آنان جهنم است به خاطر آنكه کفر ورزیدند .نكنيم برپا

والي بدانيد که هر کس من موالي اویم پس علی ع م»و مسخره گرفتند سخن او را که فرمود « مسخره گرفتند»محمد ص را 

 «کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند»و اینكه در مورد اصحاب او نازل شد « اوست

                                                      
 2، حديث77و فرازهاي ديگري از اين حديث در جلسهhttp://yekaye.ir/nuh-071-21/   1، حديث68عبارت اول حديث فوق در جلسه.  1

  /14-057-hadeed-http://yekaye.ir/al075-02/   1، حديث136و جلسه-qiyamah-http://yekaye.ir/al 1، حديث158و جلسه 

  /23-045-jathiyah-http://yekaye.ir/al017-018/  2، حديث162هو جلس-isra-http://yekaye.ir/al1، حديث579و جلسه -http://yekaye.ir/al

  /19-92-lail18-8/   2، حديث589و جلسه-kahf-http://yekaye.ir/al 18-28/  2، حديث609و جلسه-kahf-http://yekaye.ir/al  627جلسه و ،

 گذشت. /kahf-http://yekaye.ir/al-18-46 5حديث

http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-8/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
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 187ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) السالم عليهم طالب أبی آل مناقب

 الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ الْكَوَّاءِ ابْنُ سَأَلَ أَنَّهُ الطُّفَيْلِ أَبِی عَنْ کُهَيْلٍ بنِ سَلَمَةَ  عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ سُفْيَانَ عَنْ الْعُكْبَرِيِّ إِبَانَةِ وَ الْقُشَيْرِيِّ  تَفْسِيرِ

 وَ الدُّنْيا لْحَياةِا فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ  الَّذِینَ قَالَ ثُمَّ  حَرُورَاءَ أَهْلُ إِنَّهُمْ ع فَقَالَ الْآیَةَ أَعْمالًا بِالْأَخْسَرِینَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ  قُلْ یتَعَالَ قَوْلِهِ عَنْ ع

 یُقِيمُ  فَلَا أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذِینَ أُولئِكَ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ قِتَالِ فِی صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ

 اسْتَهْزَءُوا وَ  هُزُواً مُحَمَّداً یَعْنِی رُسُلِی وَ الْقُرْآنِ آیَاتِ اتَّخَذُوا وَ عَلِیٍّ بِوَلَایَةِ کَفَرُوا بِما جَهَنَّمُ جَزاؤُهُمْ ذلِكَ وَزْناً الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ

 الْآیَةَ. الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ أَصْحَابِهِ فِی أَنْزَلَ وَ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ کُنْتُ مَنْ أَلَا بِقَوْلِهِ

 

 تدبر

 «وَزْناً الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقيمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذینَ أُولئِكَ( »1

ين کسی اي براي چنکند که اصال در قيامت حسابرسیکفر ورزیدن به خداوند و قيامت اعمال انسان را چنان پوچ می

 شود.ماند و یكراست راهی جهنم مینمی

 شناسینکته تخصصی انسان

 آفریده اللهیخليفة مقام به رسيدن براي و اللهیخليفة ظرفيت با را انسان خداوندقبال در همين سوره توضيح داده شد که 

  است؛ داده او به را دارایی کمترین بالفعل اما است؛

 /http://yekaye.ir/al-kahf-18-57 3، تدبر638جلسه 

 مقام خودش انتخاب با تا داد نشان او به را شقاوت و سعادت راه البته و آفرید مختار موجودي را انسان خداونددر واقع، 

 .آورد دست به را اللهیخليفة

آخرتی که ظرفيت نمایان شدن این مقام معنی ندارد مگر با باور به خدایی که قرار است انسان خليفه او شود، و باور به 

مندي او از این مقام بدانيم، تحقق انسانيت امكان ندارد مگر این مقام را داشته باشد. اگر انسانيت انسان را در گروي امكان بهره

 با ایمان به خدا و آخرت.

به دست آورد و یا دست  تواند این مقام راشود که تنها کسی که ایمان به خدا و آخرت دارد، میبدین ترتيب معلوم می

کم تا حدي در مسير رسيدن به این مقام حرکت کند؛ و تنها و تنها چنين کسی است که عملش ارزشی در حد انسان دارد، 

 سازد.ارزشی که آن عمل را قابل محاسبه می

 پس،

مشمول حبط اعمال کسی که ایمان به خدا و لقاي او ندارد، هيچ عمل واقعا ارزشمندي ندارد، و بدین جهت است که 

سازند و اعمالش خاصيتی همه را برمال میکنند و پوچی و بیشود؛ یعنی در آخرت همه اعمال ظاهراً خوب وي را حاضر میمی

 کنند.( می23)فرقان/« هباءآً منثورا»همگی را 

از این روست که گيرد؛ و طبيعی است که چنين کسی که هيچ عمل ارزشمندي ندارد مورد حساب و کتاب هم قرار نمی

 (1شود. )توضيح بيشتر درحدیثهيچ حساب و کتابی یكراست وارد جهنم میبی
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 «وَزْناً الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقيمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذینَ أُولئِكَ( »2

 شود.ر ورزیدن به آیات پروردگار نيز موجب حبط اعمال میتنها کفر ورزیدن به خود خداوند، بلكه کفنه

 چرا؟ 

آوردند؛ و کفر به آیات به معناي الف. آیات اعم از آیات تكوینی است و آیاتی که پيامبران براي اثبات حقانيت خود می

خواهد نشان ( در واقع می400، ص13کفر به نبوت است همان طور که کفر به لقاء اهلل به معناي کفر به معاد است. )الميزان، ج

دهد، الزمه ایمان به خداوند، ایمان به نبوت و معاد است و اگر کسی منكر این دو شود عمال منكر خداونديِ خدا هم شده 

 است.

 جدي را هانشانه این که کسانی. گویدمی سخن ما با خود هاينشانه با ما هدایت براي خداوندب. قبال بيان شد که 

 نگيرد، جدي را الهی هاينشانه این که کسی اما. شوندمی هدایت و دهندمی تشخيص را راه کنند،می باور را آنها و گيرندمی

 . کرد نخواهد پيدا را درست راه که است طبيعی

  /nahl-http://yekaye.ir/an-016-104 1، تدبر209جلسه 

 شد ارائه توضيحاتی 6تدبر ،160جلسه در دینداري در شناسانهنشانه تفكر و یابینشانه اهميت دربارههمچنين )

51-007-araf-http://yekaye.ir/al/ ) 

 ج. ...

 

 «وَزْناً ... لَهُمْ نُقيمُ َفال ... فَحَبِطَتْ ... کَفَرُوا ( »...3

؛ هرچند 1است وزنبی و باشد پوچ باطل چيزي که (،8؛ اعراف/الْحَق یَوْمَئِذٍ الْوَزْنُاست )« حق»دار بودن ی مقياس وزنوقت

 (2که ظاهري وزین و درشت داشته باشد )حدیث

 

 «وَزْناً الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقيمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذینَ أُولئِكَ( »4

وقتی مقياس وزین بودن ایمان است، مومن حقيقی و صاحب والیت الهی همچون کوهی است که تندبادها توان تكان 

ورزد اساساً هيچ مقابل، کسی که کفر می ( و در /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-11 1، تدبر430دادن او را ندارند )جلسه 

 (2اي. )حدیثوزنی ندارد، حتی به اندازه بال پشه

 

 «وَزْناً الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقيمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذینَ أُولئِكَ( »5

                                                      
 .234ص ،7ج نور، تفسیر در« است وزنبى و پوچ باطل ولى دارد، وزن خدا نزد حقّ،»ام گرفتم از اين نكته . اين نكته را اله 1

http://yekaye.ir/an-nahl-016-104/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-104/
http://yekaye.ir/an-nahl-016-104/
http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
http://yekaye.ir/al-araf-007-51/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-11/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-11/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-11/
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دهد عملش هيچ وزنی دارد، اما کسی که براي غير خدا کاري انجام می کسی که براي خدا کار انجام دهد عملش وزنی

 (3ندارد )حدیث

 شناسی )تاملی درباره نقش ایمان در عمل(نکته تخصصی انسان

متاسفانه غلبه ظاهرگرایی موجب شده است که بسياري از افراد تنها عمل را معيار سعادت بدانند و از اهميت ایمان غافل 

ه عمل تنها و تنها زمانی سودمند است که برخاسته از ایمان باشد و ظاهر عمل، هرچقدر هم زیبا باشد اگر شوند! در حالی ک

 ارزد.برخاسته و مبتنی بر ایمان نباشد، پشيزي نمی

فهمند عمل انسان ناآشنایی با اهميت ایمان در زندگی و سعادت انسان، موجب شده که در حالی که همگان براحتی می

ارزش است؛ در حالی که ماهيتا فرقی بين اندازه بیکنند که عمل فرد کافر هم همانارزش است، اما براحتی قبول نمیریاکار بی

باشد که با عملش دنبال خدا ارزش است از آن جهت است که شبيه عمل کافر میاین دو نيست؛ و بلكه اگر عمل فرد ریاکار بی

 داشته باشد.نيست؛ و لذا نباید از خدا انتظار پاداش 

 

 این را در کانال نگذاشتم:

 ( حکایت6

 90-88ص ،2ج ،(شهرآشوب البن)  ع طالب أبی آل مناقب

 بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ أَحْمَدَ بْنُ  عُثْمَانُ عَمْرٍو أَبُو وَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ  أَبِيهِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ بْنِ یَحْيَی عَنْ إِسْحَاقَ  بْنُ  مُحَمَّدُ

 مَعَ یَمْضِی رَجُلٍ مِنْ هَلْ النَّبِیُّ  فَقَالَ الْحُدَیْبِيَةِ  فِی شَدِیدٌ  عَطَشٌ النَّاسَ أَصَابَ  إِنَّهُ طَوِیلٍ خَبَرٍ فِی عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ هَارُونَ

 وَ  الشَّجَرَةِ مِنَ دَنَوْا فَلَمَّا الْأَکْوَعِ بْنُ سَلَمَةُ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ فَذَهَبَ الْجَنَّةَ اللَّهِ عَلَی لَهُ ضْمَنُ أَ وَ بِالْمَاءِ فَيَأْتِيَنَا الْعَلَمِ ذَاتِ بِئْرِ  إِلَی السُّقَاةِ

 مَعَ  یَمْضِی رَجُلٍ  مِنْ هَلْ قَالَ ثُمَّ خَائِفِينَ فَرَجَعُوا حَطَبٍ بِغَيْرِ تَتَّقِدُ  نِيرَاناً رَأَوْا وَ طُبُولٍ قَرْعَ  وَ شَدِیدَةً حَرَکَةً وَ حِسّاً سَمِعُوا الْبِئْرِ

 یَرْتَجِزُ  هُوَ وَ سُلَيْمٍ بَنِی ِمنْ رَجُلٌ فَمَضَی الْجَنَّةَ اللَّهِ عَلَی لَهُ أَضْمَنْ بِالْمَاءِ فَيَأْتِيَنَا السُّقَاةِ

 الْأُمَمِ  خَيْرُ وَجْهِهِ مِنْ یَنْكُلُ  /  السَّلَمِ  نَحْوَ ظَاهِرٍ عَزِیفٍ مِنْ أَ

 الظُّلَمِ  مَبْسُوطُ اللَّيْلُ وَ فَيَسْتَقِی  /   الْعَلَمِ  آبَارَ یَبْلُغَ أَنْ قَبْلِ مِنْ

 الْكَلِمِ  تَوْبِيخَ وَ الذَّمَّ یَأْمَنُ وَ

 أَضْمَنْ  بِالْمَاءِ فَيَأْتِيَنَا الْعَلَمِ ذَاتِ الْبِئْرِ إِلَی السُّقَاةِ مَعَ یَمْضِی رَجُلٍ ِمنْ هَلْ ص النَّبِیُّ فَقَالَ وَجِلِينَ رَجَعُوا الْحِسِّ إِلَی وَصَلُوا فَلَمَّا

 وَ  الْعَلَمِ  ذَاتِ بِئْرَ  تَرِدَ حَتَّی السُّقَاةِ هَؤُلَاءِ مَعَ سِرْ  ع لِعَلِیٍّ  قَالَ ثُمَّ صِيَامٌ هُمْ وَ الْعَطَشُ بِالنَّاسِ اشْتَدَّ وَ أَحَدٌ یَقُمْ  فَلَمْ الْجَنَّةَ اللَّهِ عَلَی لَهُ

 قَائِلًا عَلِیٌّ فَخَرَجَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ تَعُودَ وَ تَسْتَقِیَ

 تَأْوِیلًا أَظْهَرُوا جِنٍّ عَزْفِ مِنْ / أَمِيلَا أَنْ بِالرَّحْمَنِ أَعُوذُ

 طُبُولًا عَزْفِهَا مَعَ قَرَعَتْ وَ / تَغْوِیلًا نِيرَانَهَا أَوْقَدَتْ وَ

 ثُمَّ  اللَّهُ شَاءَ إِنْ بِضَائِرِکم فَلَيْسَ تَسْمَعُونَ وَ تَرَوْنَ مَا یُفْزِعَنَّكُمْ لَا وَ أَثَرِي اتَّبِعُوا قَالَ وَ إِلَيْنَا عَلِیُّ فَالْتَفَتَ الرُّعْبُ فَدَاخَلَنَا قَالَ

 خَوْفٌ لَا وَ اتَّبِعُونِی یَقُولُ هُوَ وَ ضَجَّةٌ لَهَا مَقْطَعَةٍ  رُءُوسٍ وَ هَائِلَةٍ أَصْوَاتٍ وَ حَطَبٍ بِغَيْرِ تضطرم بِنِيرَانٍ فَإِذَا الشَّجَرَ دَخَلْنَا فَلَمَّا مَضَی
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 دَلْواً  فَاسْتَقَی الْبِئْرِ فِی دَلْوَهُ عَازِبٍ بْنُ الْبَرَاءُ فَأَدْلَی الْمَاءَ وَرَدْنَا وَ الشَّجَرَةَ جَاوَزْنَا فَلَمَّا شِمَالًا لَا وَ یَمِيناً مِنْكُمْ أَحَدٌ یَلْتَفِتْ لَا وَ عَلَيْكُمْ

 فَقَالَ  شَدِیداً ضِحْكاً وَ قَهْقَهَةً الْقَلِيبِ أَسْفَلِ مِنْ فَسَمِعْنَا الْقَعْرِ بَعِيدُ ُمظْلِمٌ ضَيِّقٌ الْقَلِيبُ وَ  الْقَلِيبِ فِی فَوَقَعَ الدَّلْوُ انْقَطَعَ ثُمَّ دَلْوَیْنِ أَوْ

 الْقَهْقَهَةُ  تَزْدَادُ مَا وَ الْقَلِيبِ فِی نَزَلَ وَ بِمِئْزَرٍ فَاتَّزَرَ ذَلِكَ نَسْتَطِيعَ لَنْ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رِشَاءٍ وَ بِدَلْوٍ فَيَأْتِيَنَا عَسْكَرِنَا إِلَی یَرْجِعُ مَنْ عَلِیٌّ

 ثُمَّ  الْمَخْنُوقِ کَغَطِيطِ غَطِيطاً  وَ اضْطِرَاباً وَ  شَدِیدَةً وَجْبَةً فَسَمِعْنَا فِيهِ فَسَقَطَ رِجْلُهُ زَلَّتْ إِذْ الْقَلِيبِ مَرَاقِی فِی یَنْحَدِرُ جَعَلَ وَ عُلُوّاً إِلَّا

 بَيْنَ  مَضَی وَ فَشَيْئاً شَيْئاً[ عُنُقِهِ ] قهعت عَلَی أَصْعَدَهَا وَ فَأَقْعَمَهَا قِرَبَكُمْ هَلُمُّوا اللَّهِ رَسُولِ أَخُو وَ اللَّهِ عَبْدُ أَنَا أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ نَادَي

 صَوْتاً فَسَمِعْنَا شَيْئاً نَرَ فَلَمْ أَیْدِینَا

 الْغَایَاتِ  إِلَی سَبَّاقٍ أَيُّ وَ / رَوْعَاتٍ أَخِی لَيْلٍ فَتَی أَيُّ

 الْقَامَاتِ  وَ الْهَامَاتِ هَاشِمِ مِنْ /  السَّادَاتِ  الْغُرَرِ دَرُّ لِلَّهِ

 الْكُرُبَاتِ  کَاشِفِ کَعَلِیٍّ أَوْ / الْآیَاتِ  ذِي اللَّهِ رَسُولِ مِثْلُ

 الْحَاجَاتِ  فِی الْمَرْءُ یَكُونُ کَذَا

 ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَارْتَجَزَ

 اللَّبِيبَا الْمُشَجَّعَ یُذْهِلُ وَ / الْمَهِيبَا یُرْهِبُ هَوْلٌ اللَّيْلُ

 الْخُطُوبَا وَ الرَّوْعَ أَخْشَی لَسْتُ وَ /  ذَیْباً  مِنْهُ أَهُولُ فَإِنَّنِی

 عَجِيباً  عَجَباً مِنْهُ أَبْصَرْتُ / الْقَضِيبَا الصَّارِمَ هَزَزْتُ إِذَا

 مَثَلٌ  رَأَیْتَهُ الَّذِي إِنَّ فَقَالَ کُلِّهِ بِخَبَرِهِ رَهُفَأَخْبَ عَلِیُّ یَا طَرِیقِكَ فِی رَأَیْتَ ذَا مَا اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ زَجَلٌ لَهُ وَ النَّبِیِّ إِلَی انْتَهَی وَ

 ضَجَّةٌ  لَهَا رَأَیْتَهُمْ الَّتِی الرُّءُوسُ أَمَّا ص فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا لِی اشْرَحْهُ ع عَلِیٌّ قَالَ هَذَا وَجْهِی فِی مَعِی حَضَرَ  لِمَنْ وَ لِی اللَّهُ ضَرَبَهُ

 یَوْمَ  لَهُمْ یُقِيمُ لَا وَ عَدْلًا لَا وَ صَرْفاً مِنْهُمْ اللَّهُ  یَقْبَلُ لَا وَ قُلُوبِهِمْ فِی لَيْسَ مَا بِأَفْوَاهِهِمْ یَقُولُونَ مَعِی قَوْمٍ مَثَلُ فَذَلِكَ لَجْلَجَةٌ لِأَلْسِنَتِهَا وَ

 یَوْمَ  لَهُمْ یُقِيمُ لَا وَ عَمَلًا لَهُمْ اللَّهُ یَقْبَلُ لَا سَوَاءٌ  الْقَاعِدُ وَ فِيهَا الْقَائِمُ بَْعدِي أُمَّتِی فِی تَكُونُ فَفِتْنَةٌ حَطَبٍ بِغَيْرِ النِّيرَانُ أَمَّا وَ وَزْناً الْقِيَامَةِ

 الَّذِي الْأَصْنَامِ شَيْطَانَ مِسْعَراً اللَّهِ عَدُوَّ قَتَلَ الَّذِي غُرَافٍ بْنُ سَمْلَقَةُ هُوَ وَ سَلْقَعَةُ فَذَاكَ بِكَ هَتَفَ الَّذِي الْهَاتِفُ أَمَّا وَ وَزْناً الْقِيامَةِ

 .هِجَايَ فِی یُشْرِعُ  وَ مِنْهَا قُرَیْشاً یُكَلِّمُ کَانَ

 

 

 10/12/1396       هُزُوا  رُسُلي وَ آياتي اتَّخَذُوا وَ كَفَرُوا بِما جَهَنَّمُ جَزاؤُهُمْ  ذلِكَ  106آيه( 18) كهف سوره( 689 

 ترجمه

 آن است کيفرشان جهنم، به ]سبب[ آنچه کفر ورزیدند و آیاتم و رسوالنم را مسخره کردند.

 نکات ادبی

 و اند؛دانسته مخفيانه گرفتن ریشخند و مزاح را آن برخی باشد؛می «کردن مسخره» معناي به «هزء» قبال بيان شد که ماده

 اند.دانسته کردن «اهانت» و «تحقير» را آن اصل برخی
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 وارد «هزؤ» در ،«استهزاء» که است این حداکثر نيستند؛ قائل را محسوسی تفاوت «استهزأ» و «هزأ» بين لغت اهل اغلب

 شده؛ حاصل که است آميزيحقارت وضعيت آن «هزء» که است این در «استهزء» با «هزأ» فرق گفت توانمی یعنی است، شدن

 .است برآمدن وضعيت آن ایجاد درصدد «استهزاء» ولی

 با است همراه ویا دانستن حقير از ناشی که است ايشوخی براي «هزأ» ماده که است این در «مزاح» با «استهزاء» تفاوت

 . گيردمی قرار استهزاء مورد که شخصی کردن تحقير

 حتما کردن مسخره در اینكه یكی. است شده مطرح وجه دو( کردن مسخره)=  «سُخریه» با «استهزاء» تفاوت در همچنين

 هيچ واقعا شاید و نيست، چنين لزوما استهزاء در اما شود؛می مسخره وي آن خاطر به که هست نظر مورد شخص در چيزي

 در شده، گرفته «سخر» ماده از که آنجا از «کردن مسخره» اینكه دوم. دهند قرار استهزاء مورد را او اما نباشد شخصی در اينكته

 .است نظر مد شخص درآوردن تسخير به و جوییسلطه نوعی آن

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-56 637جلسه 

 حدیث

 ( از امام رضا ع روایت شده است:1

 هفت چيز اگر همراه هفت چيز نباشد، از مصادیق استهزاء و مسخره کردن است:

 و پشيمان نباشد، خودش را مسخره کرده است؛ کند مغفرت طلبکسی که با زبانش 

 و کسی که از خداوند توفيق بخواهد و تالش نكند خودش را مسخره کرده است؛

 و کسی که بخواهد دوراندیشی کند ولی احتياط نكند، خودش را مسخره کرده است؛

 ها صبر نكند خودش را مسخره کرده است؛سختیو کسی که از خداوند بهشت را بخواهد ولی بر 

 و کسی که از آتش به خدا پناه بَرَد ولی شهوات را رها نكند، خودش را مسخره کرده است؛

 و کسی که خدا را یاد کند ولی براي لقاي او شتاب نگيرد خودش را مسخره کرده است؛

 است.[ کرده رهمسخ را خودش نشود مهيا آن براي ولی کند یاد را مرگ که کسی و]

 110ص ،2ج ورام، ؛ مجموعة59ص الخواطر، ریاضة و الجواهر معدن ؛330ص ،1ج الفوائد )کراجكی(، کنز

 صَالِحٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقُمِّیُّ شَاذَانَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو الْفَقِيهُ الشَّيْخُ حَدَّثَنَا

  الِاسْتِهْزَاءِ مِنَ أَشْيَاءَ سَبْعَةِ بِغَيْرِ أَشْيَاءَ سَبْعَةُ ع الرِّضَا قَالَ قَالَ نُوحٍ بْنُ أَیُّوبُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

  بِنَفْسِهِ اسْتَهَزَأَ فَقَدِ یَنْدَمْ لَمْ وَ بِلِسَانِهِ اسْتَغْفَرَ مَنِ

  بِنَفْسِهِ اسْتَهَزَأَ فَقَدِ یَجْتَهِدْ لَمْ وَ التَّوْفِيقَ اللَّهَ سَأَلَ مَنْ وَ

  بِنَفْسِهِ اسْتَهَزَأَ فَقَدِ یَحْذَرْ لَمْ وَ اسْتَحْزَمَ  مَنِ وَ

  بِنَفْسِهِ اسْتَهَزَأَ فَقَدِ الشَّدَائِدِ عَلَی یَصْبِرْ لَمْ وَ الْجَنَّةَ اللَّهَ سَأَلَ مَنْ وَ

 بِنَفْسِهِ  اسْتَهَزَأَ فَقَدِ الشَّهَوَاتِ یَتْرُكِ لَمْ وَ النَّارِ مِنَ بِاللَّهِ تَعَوَّذَ و مَنْ

 .بِنَفْسِهِ اسْتَهَزَأَ فَقَدِ لِقَائِهِ [ إِلَییَشْتَقْ] یَسْتَبِقْ لَمْ وَ [خَالِياً یتَعَالَاللَّهَ ] ذَکَرَ مَنْ وَ
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 1بِنَفْسِهِ[ اسْتَهَزَأَ لَهُ فَقَدِ یَسْتَعِدَّ لَمْ وَ الْمَوْتَ ذَکَرَ مَنْ و]

 توجه

مرود ذکر شده است، با این تفاوت که جمله پایانی آنها مختلف است، جمله پایانی در دو  6الف. در تمام سه سند فوق، 

 دادم.منبع نخست را مورد ششم، و جمله پایانی در منبع آخر را مورد هفتم قرار 

 و  seen-http://yekaye.ir/ya-36-30/]8[ 34در جلسهب. 

 rum-http://yekaye.ir/ar-030-10/]9[  67جلسه

 همين سوره( 56)آیه /kahf-http://yekaye.ir/al-18-56 637و جلسه 

ائه است و مجددا تكرار مطرح شد که در اینجا نيز قابل ار« خدا و پيامبران مسخره گرفتن آیات»احادیث و تامالتی درباره 

 .شودنمی

 تدبر

 «هُزُواً رُسُلی وَ آیاتی اتَّخَذُوا وَ کَفَرُوا بِما جَهَنَّمُ جَزاؤُهُمْ ذلِكَ( »1

 هاي خداست.ریشه جهنمی شدن، کفر ورزیدن و مسخره کردن آیات و فرستاده

هاي مخالفان پيامبران است؛ و در این آیه ویژگییكی از مهمترین « مسخره کردن»اشاره شد،  67و  34چنانكه در جلسات 

 نيز مسخره کردن را مهمترین ریشه جهنمی شدن معرفی کرده است.

 اما چرا؟

 تاملی درباره حقیقت ایمان و کفر

ایمان یعنی باور کردن حقيقت متعالی و زندگی را بر اساس این باور تنظيم کردن؛ و کفر عبارت است از جدي نگرفتن 

 متعالی.آن حقيقت 

اعتنا نيست و او را به حال کند که خداوند به او بیگيرد، باور میترین حقيقت را جدي میکسی که خداوند به عنوان حق

رسانان خود رها نكرده؛ و هم با تمامی افعال خود )یعنی مخلوقاتش که همگی آیات اویند( و هم با سخنانی که از طریق پيام

 ، با ما سخن گفته است.او )پيامبران( به ما رسانده

 شوند:در قبال این دو مواجهه خداوند با ما، مردم دو دسته می

 گيرند؛ یعنی مومنان، که آیات و رسوالن را جدي می

 یابند؛ بينند و از نشانه به صاحب نشانه ره میهم تمامی مخلوقات را به عنوان آیه و نشانه می

 کنند؛گيرند و زندگی خود را بر اساس آن تنظيم مییرسانان الهی را جدي مهاي پيامو هم پيام

 گيرند؛و کافران، که این دو را مسخره می

 ها خبري باشد؛شود که در وراي این نشانهیعنی نه باورشان می

                                                      
 اند.. متن اصلي را به روايت كنز قرار دادم كه مستند است و موارد داخل كروشه بر اساس نقل دو كتاب ديگر است كه روايت را مرسل آورده 1
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 دهند.رسانان گوش میو نه به سخنان آن پيام

 تاملی با خویش

ورزي خود را مورد بررسی قرار دهيم، واقعا ما در حت اندیشهمان صرف نظر کنيم و اندکی سااياگر از دینداري شناسنامه

 کدام دسته قرار داریم؟ 

 بينيم، یا صرفا از زاویه اینكه چه سودي براي من دارد؟بينيم آن را به عنوان آیت خدا میآیا هر چيزي که می

م که بفهميم و زندگی خود را با آن تطبيق گذاریمان را بر این میخوانيم بنايآیا سخنان پيامبر و کلمات خداوند را که می

 گيریم؟ها میها و رسانهرساندهيم یا برنامه زندگی خود را از سایر پيام

 

 «هُزُواً رُسُلی وَ آیاتی اتَّخَذُوا وَ کَفَرُوا بِما جَهَنَّمُ جَزاؤُهُمْ ذلِكَ( »2

 سخن گفت؛ها ها و تاب شنيدن نداشتن گوشاز در پرده بودن چشم 101در آیه 

 در این آیه از مسخره کردن آیات و مسخره کردن رسوالن.

 توان گفت:، می1با توجه به تدبر 

 مسخره کردن آیات، همان است که آیات را ببينيم اما از آنها متذکر نشویم؛ 

 مان تاب و تحمل شنيدن سخن دین را نداشته باشد. و مسخره کردن رسوالن، آن است که گوش

 

 «جَهَنَّمُ جَزاؤُهُمْ ذلِكَ ... الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ ( »3

 کسی که کارش در دنيا گم شود، پاداشش جهنم است.

 کند.به تعبير دیگر، کاري که هدر رفته باشد، انسان را جهنمی می

 ثمري است.پس حقيقت جهنم، پوچی و بی

 شناسینکته تخصصی انسان

 ثمري و ثمر بد داشتن؟شود؟ آیا فرقی نيست بين بیمی« عذاب»چرا انسان  اما اگر چنين است،

اش را از دست دهد. آیا کسی که سرمایهاي در اختيار او قرار میفرستد، سرمایهالف. خداوند وقتی هر انسانی را به دنيا می

 اي نداشته است؟داده، مانند کسی است که اصال سرمایه

ی دارد، وقتی در رتبه موجوداتی که ظرفيت کم دارند قرار بگيرد، این برایش عذاب خواهد ب. انسان چون ظرفيت عظيم

بود، هرچند آن رتبه براي خود آن موجودات حقير، عذاب نيست.خوك و ميمون شدن یك انسان، براي انسان عذاب است اما 

ماند؛ و این افق براي زه و حيوانيت باقی میشود یعنی در افق غریبراي خود خوك و ميمون عذاب نيست. اینكه انسان پوچ می

 یك انسان حتما عذاب است. 

ها قابل درك «خر»کشيد؛ و این براي بقيه بودنِ خودش عذاب می« خر»شد، از « خر»)تمثيل: در داستان پينوکيو، وقتی او 

 نبود، که چرا او از خر بودن ناراحت است.(
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 ج. ...

 

 «اکَفَرُو بِما ... جَزاؤُهُمْ» (4

 (235ص ،7ج نور، )تفسير. است خودش اعمال گرو در انسان سرنوشت

 

 

 11/12/1396سوره كهف )اصول دين، ايمان و كفر(       106تا  100بندي آيات ( جمع690

( بعد از اینكه خبر از متالشی شدن سد ذوالقرنين و نفخ صور و جمع شدن همگان 106تا  100در این چند آیه )آیات 

رسد تك تاملی داشتيم؛ و به نظر میوضع و حال جهنميان و چرایی جهنمی بودنشان را توضيح داد؛ در آنها تك اشاره کرد،

 سازند.مناسب است که این چند آیه را یكبار با هم نيز مورد مالحظه قرار دهيم، که با همدیگر معانی جدید را بر ما آشكار می

 نيم:کابتدا یكبار متن و ترجمه آنها را مرور می

 عَرْضاً  لِلْكافِرینَ یَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ عَرَضْنا وَ

 سَمْعاً  یَسْتَطيعُونَ ال کانُوا وَ ذِکْري عَنْ غِطاءٍ فی أَعْيُنُهُمْ کانَتْ الَّذینَ

 نُزاُلً  لِلْكافِرینَ جَهَنَّمَ أَعْتَدْنا إِنَّا أَوْلِياءَ دُونی مِنْ عِبادي یَتَّخِذُوا أَنْ کَفَرُوا الَّذینَ فَحَسِبَ أَ

 أَعْماالً بِالْأَخْسَرینَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ

 صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ فِی سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ

 وَزْناً  الْقِيامَةِ یَوْمَ لَهُمْ نُقيمُ فَال أَعْمالُهُمْ فَحَبِطَتْ لِقائِهِ وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ کَفَرُوا الَّذینَ أُولئِكَ

 هُُزواً رُسُلی وَ آیاتی اتَّخَذُوا وَ کَفَرُوا بِما جَهَنَّمُ جَزاؤُهُمْ ذلِكَ

 ترجمه

 دهيم؛ نشان باید، که چنان کافران، بر روز آن در را جهنم و

 .نداشتند شنيدن توان و تاب اصالً و من؛ ذکر از بود حجابی در چشمانشان که کسانی همان

 اتخاذ[ سرپرست] ولیّ من وراي از را بندگانم که [است کافی: یا] کردند حساب[ چنين] ورزیدند کفر که آنان پس آیا

 .ایمکرده آماده کافران براي پذیرایی[ وسيله: یا] جایگاه[ عنوان به] را جهنم ما تردیدبی کنند؟

 کنم؟ آگاه[ یشان]کارها در[ هستند] زیانكارترین[ که کسانی] را از شما آیا بگو

 .دهندمی انجام خوبی کار خودشان که کنندمی حساب چنين که حالی در است شده گم دنيا زندگی در شانکوشش که آنان

 قيامت روز برایشان و شد[ تباه] حبط اعمالشان پس ورزیدند کفر او لقاي و پروردگارشان آیات به که اندکسانی آنان

 .نكنيم برپا ميزانی

 .کردند مسخره را رسوالنم و آیاتم و ورزیدند کفر آنچه[ سبب] به جهنم، کيفرشان است آن
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 تدبر

 توان نتيجه گرفت:( از کنار هم نهادن این آیات می1

 کافر حقيقی، که حقيقتا جهنمی است و هيچ راه نجاتی ندارد، کسی است که:

 حقایق ماوراي آن نشود؛ الف چشمش ببيند، ولی در حد همين ظاهر بماند و متذکر به

 ب. حاضر به گوش دادن به سخن حقی که خالف دلخواه اوست، نباشد و تحمل شنيدن دعوت پيامبران را نداشته باشد؛

 ج. برخی بندگان خدا را بدون حجتی از جانب خداوند، ولیّ خود قرار دهد؛

 د. محاسباتش درست نيست و بر این اساس کارهایش هدر است؛

 داوند و لقاي او کفر ورزد.ه. به آیات خ

اند )یعنی توحيد، نبوت، امامت، عدل و معاد(؛ که انكار آنها همان توان گفت که اینها به ترتيب همان اصول دینآیا نمی

 کفر است؟!

 توجه:

ساسی اصول شاءاهلل در ادامه خواهد آمد بيانگر سه اصل ااند که آیه پایانی این سوره که در انبرخی از مفسران تذکر داده

 ( که ان شاء اهلل بدان اشاره خواهد شد.405، ص13دین )توحيد و نبوت و معاد( است )الميزان، ج

 

 -هایش گردد و تالشاش مختل می( کسی که چشمش در حجاب باشد و تحمل شنيدن نداشته باشد، مدل محاسباتی2

 ، یكسره هدر رفته خواهد بود. -کند مفيد استکه خودش گمان می

 شود، به این جهت است.کافر جهنمی می اگر

 

ها و برپا نشدن ميزان براي در این آیات وقتی بحث عرضه جهنم به کافران و آماده کردن آن و هشدار به زیانكارترین (3

را « نم»، بندگان «من»استفاده کرد؛ اما وقتی در مقام برشمردن گناهان آنهاست )در حجاب بودن از یاد « ما»آنهاست از تعبير 

 استفاده نمود. چرا؟« من»ولیّ گرفتن( از تعبير « من»بدون 

الف. در دسته اول، اقتضاي آن موارد آن است که از موضع باال بودن متكلم آشكار شود؛ از این رو، اصطالحاً از صيغه 

ه به خود او؛ و اطاعت از )ما( استفاده نمود؛ اما در دسته دوم، اقتضاي بحث تاکيد بر وحدت خدا )توج« معظم لنفسه»متكلم 

 خود او( است، از این رو از صيغه متكلم وحده )من( استفاده کرد.

)ما( استفاده « متكلم مع الغير»ب. در دسته اول، به کارگيري اسباب و وسایل در فعل خدا مورد نظر بوده، لذا از صيغه 

 نمود.

 ج. ...

 

 



743 

 توجه

 مورد بحث قرار گرفت. 196و  195جلسات ( در 1395مهر  10و  9قبال ) 108و  107دو آیه 

 رسد مناسب است که یكبار دیگر در ميان آیات قبل و بعد خود مورد توجه قرار گيرد.با این حال به نظر می

 افزایيم:اي بر آنها میآوریم و اگر شد نكتهاز این رو، آن مطالب را در اینجا مجددا می

 

 12/12/1396        نُزاُل الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ  كانَتْ  الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ           107آيه (18) كهف ( سوره691

 ترجمه

 وسيله[ پذیرایی است. هاي فردوس جایگاه ]یا: تردید کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند برایشان باغبی

 ای و نحوینکات ترجمه

 «نُزُل»

( و اغلب اهل 91ص ،12ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقباشد ))نزول: فرود آمدن( می« نزل»ت مشبهه از ماده صف

خواهد در جایی فرود آید و منزل گزیند، لغت بر این باورند که به معناي آن چيزي است که براي کسی )بویژه: مهمانی( که می

 المقایيس ؛ معجم 800ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات54ص ،9ج اللغة، فی ؛ المحيط 368ص ،7ج العين، کنند )کتابآماده می

 ( 417ص ،5ج اللغة،

)کسی که در جایی « نازل»)محل نزول و اقامت( و یا جمع « منزل»تواند به معناي می« نُزُل»اند که در اینجا البته برخی گفته

 لحاظ نحوي، این سه حالت تفاوت مختصري با هم دارند: گزیند( نيز باشد که البته بهآید و منزل میفرود می

ي در تقدیر بگيریم «مضاف»آید کنند( بگيریم، الزم میرا به همان معناي اول )آنچه براي پذیرایی آماده می« نُزُل»اگر 

 باغهاي فردوس به عنوان وسيله پذیرایی آماده شده(؛« ها و نعمتهايميوه»)برایشان 

گيرد )باغهاي قرار می« کان»)محل اقامت و نزول( باشد، در این صورت مستقيما خبر « منزل»به معناي را « نُزُل»و اگر 

 بهشت منزل ایشان است( 

بسا به معناي این است که در علم خدا قبل از خواهد بود که چه« لهم»باشد به عنوان حال براي « نازل»جمع « نُزُل»و اگر 

 )برایشان باغهاي بهشت است در حالی که نازل خواهند شد(  1خلقتشان این بهشت مقدر شده است

 (769ص ،6ج القرآن، تفسير فی البيان )مجمع

 «نُزُال ال فِر دَو سِ جَنَّاتُ لَهُم   کانَت »

اسم کان است، « جنات»، و با توجه به اینكه در این جمله، «نزل»به لحاظ نحوي، و با صرف نظر از تكثر معنایی خود لفظ  

 توان در نظر گرفت:دو گونه معنا براي این جمله می

                                                      
 است.« االنباريابن»اين معنا منسوب به  .1
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 این که است ینا بر تاکيد ین صورتا در کهشود؛ حال براي آن می« لهم»قرار داد و آنگاه « نزل»توان الف. خبر کان را می

اي است که براي آنها باغهاي فردوس وسيله پذیرایی»: است( کندمی نزول آنچه یا ،نزول محل یا ،پذیرایی وسيله) نُزُل باغها

 «مهيا شده است.

شود و در این صورت تاکيد بر این است که این براي آن حال می« نزل»توان قرار داد و آنگاه می« لهم»ب. خبر کان را 

 «باغهاي فردوس براي آنهاست به عنوان وسيله پذیرایی.»ا براي چه کسانی مهيا شده است: باغه

 (49ص ،6ج بيانه، و القرآن إعراب)

 حدیث

اش فاصله بين آسمان و زمين است؛ ( از پيامبر اکرم ص روایت شده است: بهشت صد درجه دارد که ما بين هر دو درجه1

جوشد، پس هرگاه از خدا درخواستی داشتيد از او نهرهاي چهارگانه بهشت از آنجا میاش است که فردوس باالترین درجه

 فردوس را بخواهيد.

 769ص ،6ج القرآن، تفسير فی البيان مجمع

 : قَالَ ص النَّبِیِّ عَنِ الصَّامِتِ بْنُ عُبَادَةُ يرَوَ

 فَإِذَا الْأَرْبَعَةُ  الْجَنَّةِ أَنْهَارُ تُفَجَّرُ مِنْهَا دَرَجَةً أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَيْنَ کَمَا دَرَجَتَيْنِ کُلِّ بَيْنَ مَا دَرَجَةٍ مِائَةُ الْجَنَّةُ

 .الْفِرْدَوْسَ فَاسْأَلُوهُ تعالی اللَّهَ سَأَلْتُمُ

2 ) 

 الف. از اميرالمومنين ع روایت شده است:

 اوج بهشت، بهشت فردوس است که از آن محمد و آل محمد ص است.هر چيزي قله و اوجی دارد؛ و قله و 

هاي فردوس تردید کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند برایشان باغبی»ب. از امام صادق ع در مورد آیه 

 روایت شده است:« جایگاه پذیرایی است

قرار « نُزُل»هاي فردوس را ازل شد که خداوند برایشان بهشتاین آیه درباره ابوذر و مقداد و سلمان فارسی و عمار یاسر ن

 یعنی منزل و مأوي.« نُزُل»داد و 

« سلمان منا اهل البيت: سلمان از ما اهل بيت است.»]نكته: این دو روایت منافاتی با هم ندارند چرا که در حدیث است که 

 تواند صادق باشد.[گر ایشان نيز می( و این سخن در مورد پيروان واقعی دی171)تفسير فرات کوفی، ص

 291ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات الف. تأویل

 الْهُذَلِیِّ صَخْرٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْحَجَرِيِّ یَحْيَی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَثْعَمِیُّ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 أَنَّهُ ع عَلِیٍّ عَنْ الْحَارِثِ عَنِ إِسْحَاقَ أَبِی عَنْ یَحْيَی بْنِ الصَّبَّاحِ عَنِ

 1ص مُحَمَّدٍ آلِ وَ لِمُحَمَّدٍ هِیَ وَ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ الْجَنَّةِ ذِرْوَةُ  وَ ذِرْوَةٌ ءٍشَیْ لِكُلِّ: قَالَ 

                                                      
 . اين دو روايت هم در همین رابطه قابل توجه است: 1
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 46ص ،2ج القمی، ب. تفسير

 بَصِيرٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ  َحمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسَی بْنِ[ اللَّهِ  عُبَيْدِ] اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحَْمدَ[ جَعْفَرٍ] بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 وَ  ذَرٍّ أَبِی فِی نَزَلَتْ هَذِهِ: قَالَ «نُزُلًا الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ کانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ»: قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 1مَنْزِلًا. وَ مَأْوَي أَيْ «نُزُلًا» الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتِ لَهُمْ اللَّهُ جَعَلَ یَاسِرٍ بْنِ عَمَّارِ وَ الْفَارِسِیِّ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ

 

گفت و سلمه در خدمت پيامبر خدا ص بودم و ایشان با من سخن میابوذر غفاري روایت کرده که روزي در منزل ام (3

طالب ع وارد شد. چون چشم حضرت ص به او افتاد در صورتش برق شادي و دادم که حضرت علی بن ابیمن گوش می

رفت و بين چشمانش را بوسيد و سپس به من رو کرد سرور به خاطر دیدن برادر و پسرعمویش درخشيد و او را در آغوش گ

 دانی؟و فرمود: آیا حق این را که بر من وارد شد آن طور که شایسته و بایسته است، می

رسد و پيامبر ورودشان به آسمان اول را کنند تا بحث به سفر معراج می]سپس پيامبر شروع به بيان اوصاف علی ع می

 رسند که:[دهند تا بدینجا میتوضيح می

محمد! ما حاجتی نزد تو داریم. رسول »کردند و گفتند شدم که به من سالم اي از فرشتگان مواجه هاي پياپیپس با گروه

 « دهی؟آیا براي ما انجامش میخدا ! 

مندي از[ خواهند چرا که خداوند مرا به ]بهرهمن گمان کردم که این فرشتگان شفاعت نزد پروردگار جهانها را از من می

 حوض ]کوثر[ و شفاعت کردن، بر همه انبياء برتري بخشيد. 

 تان چيست؟گفتم فرشتگان پروردگارم! حاجت

                                                      
 بْنُ مُوسَى مَوْلَايَ حَدَّثَنَا قَالَ النَّجَّارِ دَاوُدَ بْنِ عِیسَى عَنْ الْعَلَوِيِّ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سُهَیْلٍ بْنِ هَمَّامِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ ( قَال1َ

 نَزَلَتْ  قَالَ حِوَل ا عَنْها يَبْغُونَ ال فِیها خالِدِينَ نُزُل ا الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ الصَّالِحاتِ عَِملُوا وَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ أَبِي سَأَلْتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ

 .ص مُحَمَّدٍ آلِ فِي

  291ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآليات تأويل

 قد و إال رجل محمد أصحاب من ما و شريفها، و أمیرها علي و إال «الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِينَ » آية القرآن في ما قال عباس ابن عن عكرمة ( عن2

 األرض و السماوات أقطار لبعدت بها حدثت لو منقبة لعلي ألعلم إني: عكرمة قال بخیر، إال علیا ذكر ما و اهلل، عاتبه

 352ص ،2ج العیاشي، تفسیر

 آمده است: 349ص( للطوسي) . درباره برخي ديگر از اصحاب ائمه ع هم شبیه اين تعبیر آمده است؛ مثال در الغیبة 1

 الْعَلَاءِ  عَنِ  الْإِسْكَافِيِّ مَابُنْدَارَ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَلْخِيِّ الْحَسَنِ  أَبِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ  عَنِ  الرَّازِيِّ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ  جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنِي

 أَحْسَنَ  عَلِيُّ يَا الرَّحِیمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ بِخَطِّهِ الثَّانِي جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ مَهْزِيَارَ  بْنِ عَلِيِّ عَلَى الرِّسَالَةَ هَذِهِ قَرَأْتُ: قَالَ شَمُّونٍ بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ[ الْمَذَارِيِ ] النداري

 التَّوْقِیرِ وَ الْخِدْمَةِ وَ الطَّاعَةِ وَ النَّصِیحَةِ  فِي خَبَرْتُكَ وَ  بَلَوْتُكَ قَدْ عَلِيُّ يَا مَعَنَا اللَّهُ حَشَرَكَ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِي الْخِزْيِ مِنَ  مَنَعَكَ  وَ  جَنَّتَهُ أَسْكَنَكَ وَ جَزَاكَ اللَّهُ

 الْحَرِّ فِي خِدْمَتِكَ لَا وَ مَقَامِكَ عَلَى خَفِيَ فَمَا نُزُل ا الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتِ اللَّهُ فَجَزَاكَ َصادِقا  أَكُونَ أَنْ لَرَجَوْتُ مِثْلَكَ أَرَ لَمْ إِنِّي قُلْتَ فَلَوْ عَلَیْكَ يَجِبُ بِمَا الْقِیَامِ وَ

 الدُّعَاء سَمِیعُ إِنَّهُ بِهَا تُغْتَبَطُ بِرَحْمَةٍ يَحْبُوَكَ  أَنْ لِلْقِیَامَةِ الْخَلَائِقَ جَمَعَ إِذَا اللَّهَ  فَأَسْأَلُ النَّهَارِ  وَ اللَّیْلِ فِي الْبَرْدِ وَ
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طالب ع برسان و بگو مدتهاست که مشتاق دیدار گفتند: پيامبر خدا ! وقتی به زمين برگشتی سالم ما را به علی بن ابی

 تویيم.

 شناسيد؟گفتم: آیا مرا آن گونه که باید و شاید می

شود و شوند همين واقعه تكرار مییابد و در هر آسمانی که وارد میدهند و حكایت ادامه می]آنها در تایيد پاسخی می

 رسند:[دهند تا به آسمان ششم میهربار فرشتگان پاسخ جدیدي می

ت دوستانشان را تكرار سپس به آسمان ششم عروج کردیم و با فرشتگانی مواجه شدم و بر من سالم کردند و همان صحب

 شناسيد؟کردند. بدانها گفتم: آیا مرا چنانكه باید و شاید می

گفتند: بله، پيامبر خدا ! و چگونه تو را نشناسيم در حالی که خداوند بهشت فردوس را آفریده است و جلوي درب آن 

خدایی جز اهلل نيست، محمد ص رسول »درختی است که هيچ برگی ندارد مگر اینكه با نور بر روي آن نوشته شده است که: 

طالب دستگيره محكم الهی، و ریسمان استوار خدا، و چشم او بر تمامی خالیق، و شمشير کيفر او بر خداست، علی بن ابی

 مشرکان است؛ پس از جانب ما سالمی به او ابالغ فرما که اشتياق ما به او طوالنی شده است، 

 .سپس به آسمان هفتم عروج کردیم ..

 374: ص الكوفی، فرات تفسير

 کُنْتُ قَال[ عَلَيْهِ  اللَّهِ رَحِمَهُ] عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِی مُعَنْعَناً عَنْ الْأَحْمَسِیُّ سَعِيدٍ بْنِ ُمحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ

 طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ دَخَلَ إِذْ مُسْتَمِعٌ لَهُ أَنَا وَ یُحَدِّثُنِی اللَّهِ رَسُولُ وَ عَنْهَا اللَّهُ رَضِیَ سَلَمَةَ أُمِّ مَنْزِلِ فِی یَوْمٍ ذَاتَ ص اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ

 ثُمَّ  عَيْنَيْهِ  بَيْنَ قَبَّلَ وَ صَدْرِهِ یإِلَ ضَمَّهُ ثُمَّ عَمِّهِ  ابْنِ  وَ بِأَخِيهِ سُرُوراً  وَ فَرَحاً وَ نُوراً وَجْهُهُ أَشْرَقَ ص النَّبِیُّ بِهِ [ أَبْصَرَ] بَصُرَ  أَنْ فَلَمَّا ع

 ... السَّمَاءِ إِلَی بِی عُرِجَ أَنْ لَمَّا ذَرٍّ أَبَا یَا ... فَقَالَ مَعْرِفَتِه حَقَّ إِلَيْنَا الدَّاخِلَ هَذَا تَعْرِفُ ذَرٍّ أَبَا یَا فَقَالَ إِلَیَّ الْتَفَتَ

 فَظَنَنْتُ اللَّهِ رَسُولَ یَا تَقْضِيهَا هَلْ حَاجَةٌ إِلَيْكَ لَنَا مُحَمَّدُ یَا قَالُوا وَ  عَلَیَّ سَلَّمُوا َالْمَلَائِكَة مِنَ شِرْذِمَةٍ بَعْدَ شِرْذِمَةٍ یإِلَ  أَقْبَلْتُ... 

 مَلَائِكَةَ [ یَا] حَاجَتُكُمْ مَا قُلْتُ الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعِ یعَلَ الشَّفَاعَةِ وَ بِالْحَوْضِ فَضَّلَنِی اللَّهَ لِأَنَّ الْعَالَمِينَ رَبِّ عِنْدَ الشَّفَاعَةَ یَسْأَلُونَ الْمَلَائِكَةَ أَنَّ

 مَلَائِكَةَ [ یَا] قُلْتُ إِلَيْهِ شَوْقُنَا طَالَ قَدْ بِأَنْ مْهُأَعْلِ  وَ السَّلَامَ مِنَّا طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ فَأَقْرِئْ الْأَرْضِ یإِلَ رَجَعْتَ إِذَا اللَّهِ نَبِیَّ یَا قَالُوا رَبِّی

 ... مَعْرِفَتِنَا حَقَّ تَعْرِفُونَّا هَلْ رَبِّی

 هَلْ رَبِّی مَلَائِكَةَ فَقُلْتُ 1أَصْحَابِهِمْ  مَقَالَةِ مِثْلَ لِی قَالُوا وَ عَلَیَّ فَسَلَّمُوا الْمَلَائِكَةُ فَتَلَقَّتْنِی السَّادِسَةِ السَّمَاءِ إِلَی بِی عُرِجَ ... ثُمَّ

 عَلَيْهَا إِلَّا وَرَقَةٌ مِنْهَا لَيْسَ شَجَرَةٌ بَابِهَا عَلَی وَ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةَ اللَّهُ خَلَقَ قَدْ وَ  نَعْرِفُكُمْ لَا لِمَ اللَّهِ نَبِیَّ یَا بَلَی فَقَالُوا مَعْرِفَتِنَا حَقَّ تَعْرِفُونَّا

 الْخَلَائِقِ  عَلَی عَيْنُهُ وَ الْمَتِينُ اللَّهِ حَبْلُ وَ الْوَثِيقَةُ اللَّهِ عُرْوَةُ طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ  لَا بِالنُّورِ كتوبٌمَحَرْفٌ 

 السَّابِعَة... السَّمَاءِ إِلَی بِی عُرِجَ ثُمَّ إِلَيْهِ شَوْقُنَا طَالَ قَدْ وَ السَّلَامَ مِنَّا فَأَقْرِئْهُ الْمُشْرِکِينَ عَلَی نَقِمَتِهِ سَيْفُ وَ أَجْمَعِينَ

 

                                                      
 الْعَالَمِینَ  رَبِّ عِنْدَ الشَّفَاعَةَ يَسْأَلُونَ الْمَلَائِكَةَ أَنَّ فَظَنَنْتُ اللَّهِ رَسُولَ يَا تَقْضِیهَا هَلْ حَاجَةٌ إِلَیْكَ لَنَا مُحَمَّدُ يَا قَالُوا وَ عَلَيَّ ]صحبت قبلیها اين بود: فَسَلَّمُوا . 1

 طَالِبٍ أَبِي ْبنَ َعلِيَّ فَأَقْرِئْ الْأَرْضِ إِلَى رَجَعْتَ إِذَا اللَّهِ نَبِيَّ يَا قَالُوا رَبِّي مَلَائِكَةَ[ يَا] حَاجَتُكُمْ مَا ُقلْتُ الْأَنْبِیَاءِ جَمِیعِ عَلَى الشَّفَاعَةِ  وَ بِالْحَوْضِ فَضَّلَنِي اللَّهَ لِأَنَّ

 إِلَیْهِ[ شَوْقُنَا طَالَ قَدْ بِأَنْ أَعْلِمْهُ وَ السَّلَامَ مِنَّا
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 این حدیث را در کانال نگذاشتم

بن جعفر از برادرشان امام کاظم ع از پدرانشان از پيامبر اکرم ص روایت شده حدیثی از علی« جنت فردوس»( درباره 4

 فرمودند:است که 

تان فرواندازید و سرها خم کنيد تا فاطمه س اي ندا دهد اي جماعت خالیق! دیدگانهنگامی که روز قيامت شود، منادي

هایی گيرد و دوازده هزار حوري و پنجاه هزار فرشته بر مرکبدختر محمد ص بگذرد. پس او اول کسی است که خلعت می

هایشان از زبرجد است، و بر آنها جهازهایی از دُرّ، که روي مروارید درخشان، و زینهایشان از یاقوت، و زمامشان از که بال

آیند تا او را از صراط عبور دهند و به فردوس برسانند، پس با آمدنش هایی از حریر است، به استقبالش میهر جهازي بالشتك

 ننداي از نور بنشيند و پيرامونش بنشياهل بهشت را بشارت دهند و بر کرسی

و این همان بهشت فردوسی است که سقف آن عرش خداوند رحمان است و در آن دو قصر است: قصري سفيد و قصري 

 زرد از مرواریدهایی یك اندازه؛

هاي ابراهيم در قصر سفيد هفتاد هزار سرا از مساکن محمد و آل محمد ص هست و در قصر زرد هفتاد هزار سرا از مسكن

 و آل ابراهيم ع.

گوید: فرستد که تاکنون نه نزد کسی فرستاده و نه فرستاده خواهد شد و به او میاي را خدمت او میاوند فرشتهسپس خد

 «. از من بخواه»پروردگارت بر تو سالم کرده و می فرماید: 

 گوید: خدا خودش سالم است و سالم از اوست که او نعمتش را بر من تمام کرده و کرامتش را]حضرت فاطمه س[ می

ام ام داده، از او ]نجات و رستگاري[ فرزندانم و ذریهام داشته و بهشتش را در اختيارم قرار داده و بر سایر خالیقش برتريارزانی

 و کسی را که بعد از من و به خاطر من به آنها دوستی ورزید و در دفاع از آنها کوشيد، تقاضا دارم.

کند: به او خبر بده من او را شفيع فرزندانش و جابجا شود، وحی میپس خداوند به آن فرشته، بدون آنكه از جایش 

 اش و هرکس که بعد از وي به خاطر او نسبت به آنها دوستی ورزید و در حفاظت از آنها کوشيد قرار دادم.ذریه

شن گوید: حمد خدایی را سزاوار است که غم و اندوه را از من دور کرد و چشمم را روپس ]حضرت فاطمه س[ می

 دهد.کرد؛ و خداوند این را مایه چشم روشنیِ حضرت محمد ص قرار می

 346ص مستدرکاتها، و جعفر بن علی مسائل

 بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْجَلُودِيُّ یَحْيَی بْنُ الْعَزِیزِ عَبْدُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الصَّفْوَانِیُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنِی

 بْنِ  مُوسَی أَخِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ عَلِیُّ  حَدَّثَنِی قَالَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ  بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ سَهْلٍ

 عَنِ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دٍمُحَمَّ  بْنِ جَعْفَرِ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ

 مُحَمَّدٍ  بِنْتُ فَاطِمَةُ تَمُرَّ حَتَّی رُءُوسَكُمْ نَكِّسُوا وَ أَبْصَارَکُمْ غُضُّوا الْخَلَائِقِ مَعْشَرَ یَا مُنَادٍ نَادَي الْقِيَامَةِ  یَوْمُ  کَانَ  إِذَا: قَالَ ص النَّبِیِّ

 وَ  َأجْنِحَتُهَا الْيَاقُوتِ مِنَ نَجَائِبَ عَلَی مَلَكٍ أَلْفَ  خَمْسُونَ وَ  حَوْرَاءَ أَلْفَ عَشَرَ اثْنَا الْفِرْدَوْسِ مِنَ تَسْتَقْبِلُهَا وَ یُكْسَی مَنْ أَوَّلَ فَتَكُونُ

 بِهَا یَأْتُوا وَ الصِّرَاطَ بِهَا یَجُوزُوا حَتَّی سُنْدُسٍ مِنْ نُمْرُقَةٌ رَحْلٍ کُلِّ عَلَی الدُّرِّ مِنَ رَحْلٌ عَلَيْهَا زَبَرْجَدٍ مِنْ  رُکُبُهَا الرَّطْبُ اللُّؤْلُؤُ أَزِمَّتُهَا

 عَرْشُ  سَقْفُهَا الَّتِی الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ هِیَ وَ حَوْلَهَا یَجْلِسُونَ وَ نُورٍ مِنْ یٍّکُرْسِ  عَلَی فَتَجْلِسُ الْجِنَانِ أَهْلُ بِمَجِيئِهَا فَيَتَبَاشَرُ الْفِرْدَوْسَ
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 وَ  مُحَمَّدٍ مَسَاکِنُ  دَارٍ أَلْفَ سَبْعُونَ الْأَبْيَضِ الْقَصْرِ فِی وَاحِدٍ عِرْقٍ عَلَی لُؤْلُؤَةٍ مِنْ  أَصْفَرُ قَصْرٌ وَ أَْبيَضُ قَصْرٌ قَصْرَانِ فِيهَا وَ الرَّحْمَنِ

 یَبْعَثُ  لَا وَ قَبْلَهَا لِأَحَدٍ یَبْعَثْ لَمْ لَهَا مَلَكاً اللَّهُ  یَبْعَثُ ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ آلِ وَ إِبْرَاهِيمَ مَسَاکِنُ دَارٍ أَلْفَ سَبْعُونَ  الْأَصْفَرِ  الْقَصْرِ فِی وَ مُحَمَّدٍ آلِ

 وَ  کَرَامَتَهُ هَنَّأَنِی وَ نِعْمَتَهُ عَلَیَّ أَتَمَّ قَدْ السَّلَامُ مِنْهُ وَ السَّلَامُ هُوَ  فَتَقُولُ سَلِينِی یَقُولُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكِ یَقْرَأُ رَبَّكِ إِنَّ بَعْدَهَا فَيَقُولُ لِأَحَدٍ

 مِنْ  الْمَلِكِ ذَلِكَ  إِلَی اللَّهُ فَيُوِحی فِیَّ حَفَِظهُمْ وَ بَعْدِي وَدَّهُمْ  مَنْ وَ ذُرِّیَّتِی وَ وُلْدِي أَسْأَلُهُ خَلْقِهِ سَائِرِ عَلَی فَضَّلَنِی وَ جَنَّتَهُ أَبَاحَنِی

 أَذْهَبَ الَّذِي لِلَّهِ حَمْدُالْ فَتَقُولُ بَعْدَهَا حَِفظَهُمْ وَ فِيهَا وَدَّهُمْ مَنْ وَ ذُرِّیَّتِهَا وَ  وُلْدِهَا فِی شَفَّعْتُهَا قَدْ أَنِّی أَخْبِرَْها مَكَانِهِ مِنْ یَزُولَ أَنْ غَيْرِ

 1مُحَمَّد. عَيْنَ بِذَلِكَ اللَّهُ فَيُقِرُّ عَيْنِی أَقَرَّ وَ الْحُزْنَ عَنِّی

 تدبر

 «نُزاُل الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ کانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ( »1

                                                      
 . اين حديث هم در توصیف بهشت قابل توجه است: 1

 عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ  الْهَمَدَانِيُّ جَعْفَرٍ  بْنِ  زِيَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّيُّ بَابَوَيْهِ بْنِ  مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ  جَعْفَرٍ  أَبُو الْفَقِیهُ  الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 الْحَسَنِ  عَنِ هُرْمُزَ  بْنِ ثَابِتِ عَنْ الْحَكَمِ بْنُ هِشَامُ حَدَّثَنَا قَاال الْفُقَیْمِيِّ عَمْرٍو بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ

 طُوَالٍ  بِشَیْخٍ أَنَا إِذَا الطَّرِيقِ  بَعْضِ فِي أَنَا فَبَیْنَمَا فَقَدِمْتُهَا مِصْرَ إِلَى الْبَصْرَةِ  مِنَ  مَتَاعا   حَمَلْتُ: قَالَ عَلِيٍّ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ الْحَسَنِ  أَبِي بْنِ

 ... ص اللَّهِ رَسُولِ[ مَوْلَى] مُؤَذِّنُ بِلَالٌ هَذَا فَقَالُوا هَذَا مَنْ فَقُلْتُ أَبْیَضُ الْآخَرُ وَ أَسْوَدُ أَحَدُهُمَا طِمْرَانِ عَلَیْهِ اللِّحْیَةِ وَ الرَّأْسِ أَصْلَعَ أَبْیَضِ الْأُدْمَةِ شَدِيدِ

 اللَّهِ رَسُولُ لَكَ وَصَفَ كَیْفَ لِي صِفْ وَ أَرَهُ لَمْ وَ رَأَيْتَهُ قَدْ  فَإِنَّكَ اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتَ مَا إِلَيَّ أَدِّ وَ مُحْتَاجٌ  فَقِیرٌ  فَإِنِّي أَخْبِرْنِي وَ عَلَيَّ تَفَضَّلْ اللَّهُ رَحِمَكَ قُلْتُ

 مِلَاطَُها وَ يَاقُوتٍ مِنْ لَبِنَةٌ وَ فِضَّةٍ مِنْ لَبِنَةٌ وَ ذَهَبٍ مِنْ لَبِنَةٌ الْجَنَّةِ سُورَ إِنَّ يَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ* الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ اكْتُبْ قَالَ الْجَنَّةِ بِنَاءَ ص

 وَيْحَكَ قَالَ حَلْقَتُهُ  فَمَا قُلْتُ حَمْرَاءَ يَاقُوتَةٍ مِنْ  الرَّحْمَةِ بَابُ  مُخْتَلِفَةٌ أَبْوَابُهَا قَالَ أَبْوَابُهَا فَمَا قُلْتُ الْأَصْفَرُ وَ الْأَخْضَرُ وَ الْأَحْمَرُ الْیَاقُوتُ  شُرَفُهَا وَ الْأَذْفَرُ  الْمِسْكُ

 بَابُ أَمَّا* الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ  اكْتُبْ قَالَ ذَلِكَ فِي ص هِ اللَّ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتَ مَا إِلَيَّ تُؤَدِّيَ حَتَّى عَنْكَ بِكَافٍّ أَنَا مَا قُلْتُ شَطَطا  كَلَّفْتَنِي فَقَدْ عَنِّي كُفَّ

 ضَجِیجٌ لَهُ عَامٍ خَمْسُمِائَةِ بَیْنَهُمَا مَا مَسِیرَةُ مِصْرَاعَانِ لَهَا بَیْضَاءَ يَاقُوتَةٍ مِنْ فَإِنَّهُ الشُّكْرِ بَابُ أَمَّا وَ لَهُ حَلَقَ لَا حَمْرَاءَ يَاقُوتَةٍ مِنْ وَاحِدٌ مِصْرَاعٌ صَغِیرٌ فَبَابٌ الصَّبْرِ

 قُلْتُ  لَا قَالَ الصَّبْرِ  بَابُ هُوَ الْبَلَاءِ بَابُ لَیْسَ أَ قُلْتُ الْبَلَاءِ بَابُ أَمَّا وَ الْإِكْرَامِ وَ الْجَلَالِ ذُو يُنْطِقُهُ نَعَمْ قَالَ  الْبَابُ يَتَكَلَّمُ هَلْ قُْلتُ بِأَهْلِي جِئْنِي اللَّهُمَّ يَقُولُ حَنِینٌ وَ

 عَلَيَّ  تَفَضَّلْ وَ  زِدْنِي اللَّهُ رَحِمَكَ قُلْتُ مِنْهُ يَدْخُلُ مَنْ أَقَلَّ مَا وَاحِدٌ مِصْرَاعٌ صَفْرَاءَ يَاقُوتَةٍ مِنْ بَابٌ  هُوَ وَ الْجُذَامُ وَ الْأَمْرَاضُ وَ  الْأَسْقَامُ وَ الْمَصَائِبُ قَالَ الْبَلَاءُ فَمَا

 بِهِ  الْمُسْتَأْنِسُونَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الرَّاغِبُونَ وَ الْوَرَعِ وَ الزُّهْدِ  أَهْلُ هُمْ وَ الصَّالِحُونَ الْعِبَادُ  مِنْهُ فَیَدْخُلُ الْأَعْظَمُ  الْبَابُ أَمَّا شَطَطا   كَلَّفْتَنِي غُلَامُ يَا قَالَ فَقِیرٌ فَإِنِّي

 ثِیَابٌ  عَلَیْهِمْ نُورٍ مِنْ مَلَائِكَةٌ فِیهَا اللُّؤْلُؤُ مَجَاذِيفُهَا الْیَاقُوتِ سُفُنِ فِي مَصَافَّ فِي نََهرَيْنِ عَلَى يَسِیرُونَ قَالَ يَصْنَعُونَ ذَا مَا الْجَنَّةَ دَخَلُوا فَإِذَا اللَّهُ كَرَحِمَ قُلْتُ

 عَلَى يَسِیرُونَ جَلَالُهُ  جَلَّ الْعَالَمِینَ  رَبِّ نُورِ  مِنْ نُورٌ فِیهَا لَكِنْ  وَ خُضْرٌ هِيَ الثِّیَابَ إِنَّ قَالَ  أَخْضَرُ النُّورِ  مِنَ  يَكُونُ هَلْ اللَّهُ رَحِمَكَ  قُلْتُ خُضْرَتُهَا شَدِيدَةٌ خُضْرٌ

 يَاقُوتٌ  فَسُورُهَا عَدْنٍ جَنَّةُ فَأَمَّا الْجِنَانِ وَسَطِ فِي هِيَ وَ عَدْنٍ جَنَّةُ نَعَمْ قَالَ هَذَا غَیْرُ وَسَطُهَا هَلْ قُلْتُ الْمَأْوَى جَنَّةُ قَالَ النَّهَرِ ذَلِكَ اسْمُ فَمَا قُلْتُ النَّهَرِ حَافَتَيِ

 بِي الْفَاعِلُ أَنْتَ  بَلْ قُلْتُ  قَلِْبي عَلَيَّ حَیَّرْتَ عَنِّي كُفَّ وَيْحَكَ قَالَ سُورُهَا كَیْفَ وَ قُلْتُ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ نَعَمْ قَالَ غَیْرُهَا ِفیهَا فَهَلْ  قُلْتُ اللُّؤْلُؤُ حَصْبَاؤُهَا وَ أَحْمَرُ

 زِدْنِي قُلْتُ الْعَالَمِینَ رَبِّ نُورِ مِنْ  هِيَ قَالَ  فِیهَا هِيَ الَّتِي الْغُرَفُ وَ فَقُلْتُ نُورٌ سُورُهَا قَالَ  سُورِهَا عَنْ  تُخْبِرَنِي وَ الصِّفَةَ لِيَ تُتِمَّ حَتَّى عَنْكَ  بِكَافٍّ أَنَا مَا ذَلِكَ

 بِهَذَا يُؤْمِنُ لِمَنْ طُوبَى وَ الصِّفَةِ هَذِهِ َبعْضِ إِلَى وَصَلْتَ أَْنتَ إِنْ لَكَ طُوبَى ص اللَّهِ رَسُولُ[ بِنَا انْتََهى] نبأ إلي انتهى هَذَا إِلَى وَيْحَكَ قَالَ اللَّهُ رَحِمَكَ

 213-214ص ،(للصدوق) األمالي
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داند که همه اعمال صالح را انجام (. آیه این جایگاه را از آنِ مومنانی می2و  1فردوس باالترین مرتبه بهشت است )حدیث

آمده است که در زبان عربی این « الـ»جمعی است که روي آن « الصالحات)»اند، یعنی اعمالشان سراسر صالح است. داده

 اند(. سانی که همه اعمال صالح را انجام دادهکند، یعنی کوضعيت داللت بر شمول کامل می

 «نُزاُل الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ( »2

هایی در این مرتبه وجود دارد. یعنی آنانی هم یعنی فردوس فقط یك بهشت نيست، بلكه بهشت«. جنة الفردوس»نفرمود 

 :که اعمالشان سراسر صالح است همگی در یك بهشت و در یك مرتبه نيستند؛ در نتيجه

تواند بدیها را به خوبيها تبدیل کند حتی می -اگر با ایمان و عمل صالح همراه شود  -الف. اگر توجه کنيم که توبه واقعی

ایم، لزوما از تمامی فردوس محروم باشيم؛ به همين جهت گيریم که این گونه نيست که مایی که گناه کرده(، نتيجه می70)فرقان/

( و با توجه به گستره رحمت 1اند که فردوس را از خدا درخواست کنيم )حدیثي هم تعليم دادههاي عاداست که به ما انسان

 الهی، ما هم حق داریم که الاقل به مراتبی از فردوس اميد ببنيدیم و به قول حافظ:

 طمع فردوس جنت ازل، لطف از دارم

 کردم فراوان ميخانه دربانی چه گر

319https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

شود که چرا برخی روایات، این آیه را مربوط به دانيم مقام معصومين با دیگران متفاوت است، معلوم میب. با اینكه می

مومنان مانند سلمان و مقداد و ابوذر بيت ع دانسته؛ و برخی دیگر همين آیه را در شأن برخی از زبدگان مقام پيامبر ص و اهل

اند و منحصر به آنها هم نيست (؛ پس این افراد، به عنوان مصادیق آشكار معرفی شده3و عمار معرفی کرده است )حدیث

 (402ص ،13ج الميزان،)

 ج. ...

 

 «:نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ کانَتْ( »3

آنچه براي »اگرچه به معناي « نزل»بيان کرد. « نُزُل»شود با تعبير به این مومنان داده میدر این آیه، جایگاه و امكاناتی را که 

نوعی فرود آمدن نهفته است )محل فرود آمدن آنهاست(. یعنی « نزل»است اما چنانكه اشاره شد در کلمه « شودميهمان مهيا می

کند، بویژه اگر توجه کنيم که فردوس آن مومنان را بيان میآیند. این تعبير به زیبایی تمام، عظمت آنها به فردوس فرود می

 (2و1)حدیث باالترین مرتبه بهشت است؛

یابند که وقتی قرار است در باالترین مرتبه بهشت جاي گيرند، اي به قدري با ایمان و عمل صالحشان ارتقاء مییعنی عده

 برند.را برایشان به کار می« فرود آمدن و نازل شدن»تعبير 

 

 «نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ کانَتْ( »4

https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh319/
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh319/
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh319/
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شود، در ترجمه این فقره استفاده می« است شانجایگاه فردوس هايباغ»اگرچه در زبان فارسی به لحاظ سهولت، از تعبير 

 چرا؟«. کانت: بود» ؛ بلكه فرمود:«صارت: شد»باشد ویا حتی نفرمود تكون: می»بينيم که در آیه نفرمود اما اگر دقت شود، می

خواهد اشاره کند که که اگر کسی اهل ایمان و عمل صالح باشد، خداوند از قبل برایش جنات فردوس را الف. شاید می

 1(222، ص3؛ معالم التنزیل، ج769ص ،6ج البيان، مجمعمقدر کرده است. )

 شناسی )مقصد نهایی انسان(نکته تخصصی انسان

 اگر توجه شود که:

 ( 125، جلسه56شود( آفرید )ذاریات/ما را براي عبودیت )که با همين ایمان و عمل صالح محقق می اوال خدا

 اند فردوس را مقدر کرد، و ثانيا طبق این آیه، از قبل براي کسانی که اهل ایمان و عمل صالح

 مان است!توان نتيجه گرفت که جایگاه حقيقیِ همه ما فردوس است، و اگر بدان نرویم تقصير خودمی

 شاید حافظ شيرازي هم به همين نكته عنایت داشته که گفته:

 فراق شرح دهم چه قدسم گلشن طایر

 افتادم چون حادثه دامگه این در که

 بود جایم برین فردوس و بودم ملك من

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317 / 

 ب. ...

 

 13/12/1396              حِواَل  عَنْها يَبْغُونَ ال فیها خالِدينَ          108آيه (18) كهف ( سوره692

 ترجمه

 اند، در پی انتقال و تغيير و تحولی نيستند.در آن جاودانه

 ای و نحوینکات ترجمه

 « یَبْغُونَ»

و « درصدد برآمدن»و « طلب کردن»رود: یكی در معناي است. این ماده در دو معنا به کار می« بغی»از ماده فعل مضارع 

( که در این آیه در معناي اول به کار رفته است. 271ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمتجاوز[ )« ]= فساد»دیگري به معناي نوعی 

 ا برگرداند، توان این دو معنا را به یك معندر اینكه آیا می

                                                      
 عنوان به ترجمه، نكات در كه. انددانسته استنباط قابل آيه از بگیريم، نظر در «نازل» جمع را «نزل» اينكه اساس بر را معنا اين نیز مفسران . برخي 1

 شد. اشاره «نزل» سوم معناي

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317/
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است که اگر این خروج از حالت عدل « طلب خروج از حالت معمولی و ميانه»اند که اصل این ماده به معناي برخی گفته

 ألفاظ مفرداتبه احسان باشد، خوب و ممدوح است؛ و اگر خروج از حق به باطل باشد، مذموم و به معناي تجاوز است )

 (136ص القرآن،

بدان ضميمه شود « علی»دارد و تنها در صورتی که حرف « طلب شدید»اصل این ماده تنها داللت بر اند که و برخی گفته

 (309ص ،1ج الكریم، القرآن کلمات فی التحقيقکند. )اي در کالم باشد، داللت بر تعدي و تجاوز از حد میو یا قرینه

 «حِوَالً»

 قبال بيان شد که

 به «الحَول» و دارد قبلی حالت از تغيير و تحول بر داللت و این ماده است، نظر مد دوري حرکت نوعی «حول» در ماده

 گویندمی آدمی وضعيت به[ است چطور شما حال: مثال است، رایج هم فارسی در که] «حال»شود و می گفته «کامل سال یك»

 نيست کاري بر ايتوانایی هيچ و وضعيت یك از تغييري هيچ یعنی «باهلل اال قوه ال و حول ال»است.  تغيير معرض در دائما که

 .خدا اراده و خواست به مگر

مقصود، و برخی هم با توجه به معناي  به رسيدن براي کردن رو و زیر را فكر و امور در ايحاذقانه تدبير یعنی «حيله»

 یك به آن با مخفيانه که است چيزي آن هم «حيله» است( بر این باورند که تغيير معرض در دائما که آدمی )وضعيت «حال»

 رسند.می خاصی حالت

  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-098 182جلسه 

 هم مرحوم طبرسی گفته است:« حِوَل»درباره 

شود و أزهري و ابن اعرابی آن میاست در جایی که چيزي از مكانش به مكان دیگري منتقل « تحول»به معناي « الحِوَل»

 ( 768ص ،6ج البيان، مجمعاند. ))دگرگون کردن( نيز دانسته« تحویل»و نيز به معناي « حيله»را به معناي 

 

 «حِوَال عَن ها یَب غُونَ ال« »فیها خالِدینَ»

و دومی حال براي ضمير  در آیه قبل )لهم جنات الفردوس(؛« هُم»هر دو عبارت جمالت حاليه هستند، اولی حال براي 

 (؛ و معنا در واقع اینچنين است:263ص ،16ج القرآن، إعراب فی الجدول)« خالدین»مستتر در 

اند، در حالی که تغيير و تحولی را نسبت به این جاودانگی ]یا فردوس منزلگاه ایشان است در حالی که آنها در آن جاودانه

 کنند.نمینسبت به این بهشتهاي فردس[ طلب 

 حدیث

 عَنْهَا یَبْغُونَ  لَا»شوند، و اند و خارج نمیدر آن جاودانه یعنی« فِيها خالِدِینَ»( از امام صادق ع درباره این آیه فرمودند: 1

 خواهند آن وضعيت عوض شود(.خواهند )هيچگاه نمییعنی چيزي را به جاي آن نمی  «حِوَلًا

 46ص ،2ج القمی، تفسير

http://yekaye.ir/an-nisa-004-098/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-098/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-098/


752 

 بَصِيرٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ  َحمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسَی بْنِ[ اللَّهِ  عُبَيْدِ] اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحَْمدَ[ جَعْفَرٍ] بْنُ حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا

 لَا: قَالَ «حِوَلًا عَنْهَا یَبْغُونَ لَا» وَ مِنْهَا یَخْرُجُونَ لَا فِيهَا خَالِدِینَ: قَالَ «حِوَلًا عَنْها یَبْغُونَ ال فِيها خالِدِینَ»: قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 بَداَل. بِهَا یُرِیدُونَ

 ادامه این حدیث در بحث از آیه بعد خواهد آمد.

 

 :است شده روایت ع صادق امام از( 2

 به ابد تا ماندندمی جاودان دنيا در اگر که بود چنين دنيا در نيتشان که اندشده جاودانه آتش در علت بدین قطعا آتش اهل

 دنيا در اگر که بود این دنيا در نيتشان که شدند جاودانه بهشت در علت بدین قطعا بهشت اهل و دادند؛می ادامه خدا معصيت

 بگو»: کرد تالوت را آیه این سپس شدند؛ جاودان آنها و اینها که است نيات با کردند؛می اطاعت را خدا ابد تا ماندندمی باقی

 .نيتش اساس بر یعنی: فرمود( 84/اسراء)« اششاکله اساس بر کندمی عمل کس هر

 523ص ،2ج الشرائع، علل ؛ 331ص ،2ج المحاسن، ؛85ص ،2ج الكافی،

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ هَاشِمٍ أَبِی عَنْ یُونُسَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 الْجَنَّةِ  فِی الْجَنَّةِ أَهْلُ خُلِّدَ  إِنَّمَا وَ أَبَداً اللَّهَ یَعْصُوا أَنْ فِيهَا خُلِّدُوا لَوْ أَنْ  الدُّنْيَا فِی کَانَتْ نِيَّاتِهِمْ لِأَنَّ النَّارِ فِی النَّارِ أَهْلُ خُلِّدَ  إِنَّمَا

 عَلی یَعْمَلُ کُلٌّ قُلْ» تَعَالَی قَوْلَهُ تَلَا ثُمَّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ خُلِّدَ فَبِالنِّيَّاتِ أَبَداً اللَّهَ یُطِيعُوا أَنْ فِيهَا بَقُوا لَوْ أَنْ  الدُّنْيَا فِی کَانَتْ نِيَّاتِهِمْ لِأَنَّ

 1.نِيَّتِهِ عَلَی قَالَ( 84/اسراء) «شاکِلَتِهِ

 تدبر

 «:حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ( »1

خواهد تغييري برایش رخ دهد؛ اما بهشت به شود و دلش میدر دنيا انسان اگر در جایی به مدت طوالنی بماند، دلزده می

خواهد وضعيتشان عوض شوند و دلشان نمینمیاند، اما هيچگاه از آن خسته اي است که با اینكه بهشتيان در آن جاودانهگونه

 شود. اما چرا؟

 طلبی(شناسی )تاملی درباره ریشه روحیه تنوعبحث تخصصی انسان

توان انسان نيازهاي گوناگونی دارد که آنها را دست کم در دو بُعدِ غریزي )مشترك با حيوان( و فطري )خاص انسان( می

گرسنگی، تشنگی، نياز جنسی، و ...( الزمه زندگی دنيوي انسان است و خود این نيازها بندي کرد. نيازهاي غریزي )مانند دسته

دوستی، و ...( مبناي جویی، خيرخواهی، زیباییتَبَع حيات دنيا، ظرفيتشان محدود است؛ اما نيازهاي فطري )مانند حقيقتبه

توان طلبی دارند به نحوي که نمینهایتا هم اقتضاي بیانسانيت انسان است و از آنجا که حقيقت انسان جاودانه است، این نيازه

 اي را برشمرد که ظرفيت اینها پر شود.مرحله

                                                      
( آمده است؛ لیكن هر دو مورد ناظر به خلود جهنمیان در آتش بود، و در بازبیني 1)حديث 553( و جلسه 2)حديث 229. اين حديث در جلسه 1

 نیز بیايد. -كه ناظر به خلود بهشتیان است  –مناسب ديدم كه در اينجا  96اين آيه در اسفند
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هاي غریزي رنگ و کند و آنگاه خواستهتنيده شده، گاه غریزه بر فطرت غلبه میاما چون فطرت و غریزه در انسان درهم

طلبی نهایته ظرفيت هریك از این غرایز محدود است، عمال بیگيرند؛ درعين حال، از آنجا کطلبی به خود مینهایتبوي بی

گيري روحيه ، منجر به شكل«ظرفيت محدود»با « طلبینهایتبی»رسد درآميختن در آنها ممكن نيست؛ و اینجاست که به نظر می

کم مایه دلزدگی او رار آن کمشود، چون از آن جهت اشباع شده، تكاش اشباع میگردد، یعنی انسان هربار غریزهمی« طلبیتنوع»

 اي جدید ارضاء و اشباع کند؛ و دوباره ... .کوشد آن غریزه را به شيوهشود، لذا بار دیگر میمی

شود آورد که مگر میکم این شبهه را پدید میي زندگی )زندگی را در افق غریزه دیدن(، کمانس گرفتن با این شيوه

 نشود؟ وضعيتی باشد که انسان از آن دلزده

جویی، بينيم که کامال شدنی است؛ چنانكه مثال در وادي حقيقتاما حتی اگر در همين دنيا، افق فطرت را جدي بگيریم، می

نهایت شود؛ زیرا مسير پيش روي وي بیشخص هرچه در یك حوزه معرفتی بيشتر پيش برود، بيشتر بدان حوزه عالقمند می

 است.

آورد؛ که شاید یكی فطرت به فعاليت بپردازد، همان امر غریزي هم دیگر دلزدگی نمی جالب اینجاست که اگر غریزه تحت

به افق  -شود که از افق غریزه )رابطه جنسی( شروع می -هاي آن در جایی است که رابطه دو جنس مخالف از بهترین نمونه

شوند بلكه تنها از همدیگر دلزده نمینه؛ که در این صورت، زوجين هرچه بيشتر با هم باشند، 1فطرت )عشق واقعی( برسد

طلبی، ميل به کثرت شود چرا با اینكه غریزه جنسی و شهوتگردد؛ اینجاست که معلوم میتر میپيوند بينشان دلپذیرتر و عميق

 گراست و به غير معشوق التقاتی ندارد:طلبی دارد، اما عشق وحدتو تنوع

 آزادست عالم دو هر از تو عشق راسي  ستمستغنی خلد هشت از تو کوي گداي

35http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh /  

 شود:شود که در عين اینكه معشوق یكی است، اما تكراري نمیو همين موجب می

 است نامكرر شنوممی که زبان هر کز  عجب وین عشق غم نيست بيش قصه یك

39http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 تواند عالمت خوبی براي تفكيك عشق حقيقی از عشق ادعایی باشد:و این می 

 ببست وضوبی دل، يکعبه طوف احرام خواست وصل و نورزید عشق که آن هر حافظ

30http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 اي است که تحت افق فطرت قرار گرفته:گذرد، غریزهتازه همه آنچه بين زوجين عاشق می

 اندکرده شيرین و فرهاد از که حكایتها این  ماست شورانگيز عشق داستان از ايشمه

                                                      
 به افق غريزه جنسي ندارد و ظاهرا حافظ هم در اين دو بیت همین ديدگاه را دارد: البته برخي بر اين باورند كه اساسا رابطه عشق ربطي 1

 زنگاريست خط و لعل لب نه آن نام كه  خیزد  او از عشق كه نهاني ايستلطیفه

 دلداريست بار و كار اين در نكته هزار خال  و عارض و زلف و است چشم نه شخص جمال

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh66/  

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh39/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh39/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh39/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh30/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh30/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh30/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh66/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh66/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh66/
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12http://ganjoor.net/hafez/ghete/sh/  

 اما اگر قرار باشد خود فطرت انسان مستقيما عمل کند و کسی عشق خدا را تجربه کند، که دیگر خارج از حد بيان است:

 دانست توانی لعل این از کس هر گوهر   دانست نهانی راز می پرتو از صوفی

 1دانست معانی خواند ورقی کو هر نه که  بس و داند سحر مرغ گل مجموعه قدر

48http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 تبصره

رسد نوعی از کثرت به نظر میشود؛ اما اي است که منجر به دلزدگی میطلبیتوجه شود که بحث ما ناظر به روحيه تنوع

و تنوع نيز در ساحت فطرت وجود داشته باشد که مهترین تجلی آن را در ساحت زبان )و تنوع فرهنگی ناشی از تنوع زبانی( 

 آورد ندارد.اي که دلزدگی میطلبیتوان مالحظه کرد؛ و ربطی به تنوعمی

 

 «حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ» (2

مان دو نگرانی داریم: یكی اینكه اوضاع بر وفق مرادمان نباشد و دوم اینكه اگر هم بر وفق مراد است، باالخره زندگی ما در

فرماید: در فردوس )که باالترین دهد؛ میزمانی برسد که این اوضاع تمام شود. این آیه باالترین مرتبه رضایت انسان را نشان می

 و تغيير و انتقال پی هم اینكه چنان اوضاع بر وفق مرادشان است که به هيچ وجه در اند،انهجاود آن مرتبه بهشت است( هم در

 .نيستند تحولی

 (1خواهد از خدا چيزي بخواهد فردوس را بخواهد )جلسه قبل، حدیثواقعا پيامبر اکرم ص راست گفت که اگر کسی می

 

 «حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ»( 3

 شود؟ عوض وضعش که نخواهد دلش و نشود خسته هيچ اما باشد باشد جایی در همواره انسان است ممكن چگونه

                                                      
 . و نیز: 1

 دارد آستین در جان كه بوسد آستان آن كسي است  عقل از باالتر بسي درگه را عشق حريم

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh121/  

 ريز آدم خاك به گالبي و جام بخواه  ساقي  اي چیست كه نداند عشق فرشته

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266/  

 زد عالم همه به آتش و شد پیدا عشق  زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در

 زد آدم بر و غیرت اين از شد آتش عین نداشت عشق ملك ديد رخت كرد ايجلوه

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh152/  

 سرگردانند دايره اين در كه داند عشق  ولي وجودند پرگار نقطه عاقالن

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh193/  

http://ganjoor.net/hafez/ghete/sh12/
http://ganjoor.net/hafez/ghete/sh12/
http://ganjoor.net/hafez/ghete/sh12/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh48/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh48/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh48/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh121/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh121/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh121/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh152/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh152/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh152/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh193/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh193/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh193/
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 نمی دلزده معشوق محضر در بودن از هيچگاه واقعی عاشق نكرده؛ تجربه را راستين عشق که است کسی سوال این. الف

 .شود

 محدود عرصه مال دلزدگی. است نهایت بی هم است آن در که اي عرصه است، نهایت بی آنجا در انسان بقاي اگر. ب

 را آن و شود خسته وضعيت این از شخص که نيست آن از خارج چيزي و دارد خود در را چيز همه نهایت بی عرصه. است

 . بخواهد

 . ...ج

 

  مَدَدا   بِمِثْلِهِ جِئْنا لَوْ  وَ  رَبِّي كَلِماتُ تَنْفَدَ  أَنْ  قَبْلَ الْبَحْرُ  لَنَفِدَ رَبِّي لِكَلِماتِ مِدادا   الْبَحْرُ كانَ  لَوْ قُلْ 109آيه( 18) كهف سوره( 693

14/12/1396 

 ترجمه

شد پيش از آنكه کلمات تردید دریا تمام میبود براي ]نوشتن[ کلمات پروردگارم بیبگو اگر دریا مُرکّبی ]دواتی[ می

 آوردیم.پروردگارم تمام شود، اگرچه نظيرش را ]نيز[ به مدد می

 نکات ادبی

 کَلِماتُ 

 معجمدر زبان عربی در دو معنا به کار رفته است، یكی سخنی که فهميده شود و دیگري جراحت و زخم زدن )« کلم»ماده 

 (.131ص ،5ج اللغة، المقایيس

ی از حواس داللت دارد بر تاثيري که به وسيله یك« کلم»اند ماده اند این دو را به یك معنا برگردانند و گفتهبرخی کوشيده

به « کَلَّم»ادراك ناشی از بينایی است و « کَلْم»تاثير ناشی از شنيدن است و « کالم»شود، و در شخص ادراك کننده حاصل می

 (722ص القرآن، ألفاظ معناي جراحت زدنی است که تاثيرش آشكار شود. )مفردات

هاي عبري و آرامی وارد زبان عربی شده است، و در مقابل، برخی بر این باورند که معناي جراحت و زخم زدن از زبان

باشد و به همين مناسبت است که هم در اصل معناي این ماده همان ابراز ما فی الضمير و آشكار کردن آنچه در باطن است، می

 فی تحقيقرود )البه کار میمورد سخن گفتن عادي و هم در مورد افعال تكوینی خداوند )که نوعی تجلی و آشكار کردن است(

 (107ص ،10ج الكریم، القرآن کلمات

کداميك به معناي لفظ مفرد و کدام لفظ مرکب تام است بين علماي نحو و لغت و ... اختالف « کالم»و « کلمه»درباره اینكه 

دن واحد وحدت، بر یك ابراز کر« تاء»به خاطر « کلمه»(، و شاید بهترین نظر این است که 723ص القرآن، ألفاظ است )مفردات

شود که استمرار داشته باشد و از این جهت به خاطر حرف الف، بر ابراز کردنی اطالق می« کالم»شود؛ اما )لفظ مفرد( اطالق می

 (107ص ،10ج تر است )التحقيق،تطبيق آن بر جمالت و سخنی که ابتدا و انتها داشته باشد مناسب
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 کَلَّمَ اند تكليم در جایی است که کالمی در قبال مخاطب ]معين[ ابراز شود )گفتههم « کالم»و « تكلّم»و « تكليم»در تفاوت 

ي «کالم»است، زیرا هر « تكلم»و « کالم»( و از این جهت اخص از 26مریم/ ،إِنْسِيًّا الْيَوْمَ أُکَلِّمَ فَلَنْ؛ 164، نساء/تَكْليماً مُوسى اللَّهُ

 ال وَ فيها اخْسَؤُا قالَمطلق سخن گفتن است و مخاطب مد نظر نيست )« تكلم»ز لزوما خطاب به کسی را مد نظر ندارد، و ني

و « تكلم»، ولی هم براي «سخن»از تعبير « کالم»( ] در زبان فارسی ما براي 27ص اللغة، فی الفروق( )108؛ مومنون/تُكَلِّمُونِ

 ا صرفا باید از قرائن کالم متوجه شویم[استفاده می کنيم و تمایز فوق ر« سخن گفتن»، از تعبير «تكليم»هم براي 

و  46ه؛ نساء/مَواضِعِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ)« کَلِم»و هم  (109؛ کهف/رَبِّی لِكَلِماتِ مِداداًاست )« کلمات»هم « کلمه»جمعِ 

  (13مائده/

( 45عمران/؛ آلمَرْیَمَ ابْنُ عيسَى الْمَسيحُ اسْمُهُ مِنْهُ بِكَلِمَةٍ یُبَشِّرُكِ)« کلمه»و گاه در مورد مخلوقات و امور عينی هم تعبير 

اند که وجه آن این است که اساساً کلمه به معناي ابراز باطن است و در آن به کار برده شده است؛ و در این باره برخی گفته

شود و از باب نمونه، یزبان و فهم و ... شرط نيست؛ و چون ابراز آنچه در باطن است گاه با وجود خارجی تكوینی انجام م

( و برخی احتمال داده اند از 107ص ،10ج گفته شده )التحقيق،« کلمه»حضرت عيسی ع مظهر صفات خداوند است، به آن 

آسا[ ایجاد کرد، ویا به خاطر اینكه هدایت شدن ]به نحو معجزه« کن»این جهت باشد که خداوند حضرت عيسی ع را با کلمه 

، و یا از این جهت که از همان طفوليت خودش اعالم کرد که 1یت شدن مردم با کلمات خداوند استمردم با او همانند هدا

« ذکر»( و یا از این جهت که او را پيامبر قرار داد، همان طور که خود پيامبر ما را 30خداوند به من کتاب داده است )مریم/

 2(723ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات10خواند )طالق/

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 75و مشتقات آن « کلم»ماده 

 تَنْفَدَ  ... نَفِدَلَ

معجم مقایيس ؛ 817مفردات ألفاظ القرآن، صاند )را در اصل به معناي پایان یافتن و فانی و نابود شدن دانسته« نفد»ماده 

التحقيق رود )نابودي و فناي تدریجی به کار می اند که نه هر نابودي و فنایی، بلكه براي( و برخی تذکر داده458، ص5اللغة، ج

إِنَّ هذا )« نفاد»( و 26الرحمن/ ؛کُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ)« فانی»و « فناء»( و در واقع، تفاوت 211، ص12فى کلمات القرآن الكریم، ج

                                                      
. اين نكته به طور خاص، در فهم مسیحیت مهم است؛ نزد بسیاري از متكلمان مسیحیان، وحي، نه كلمات خداوند، بلكه خود خداوند است كه در  1

دانند و از اين جهت كتاب مقدس را نه كلمات خداوند بلكه گزارش حواريون از حضور خداوند در میان خود مي قالب مسیح ظهور و بروز پیدا كرده است؛

اند. تلقي وحي به عنوان تجربه ديني، برخاسته از همین نگرش و از اين جهت است كه براحتي اسم اناجیل را بر اساس گزارش دهنده آن انجیل ثبت كرده

 لقي چه اندازه از تلقي اسالمي از وحي فاصله دارد و واقعا تطبیق آن بر وحي اسالمي چه خطاي فاحشي است.است و واضح است كه اين ت
 و عیسى، به يعني: قیل و. اللّه كتاب: قیل و. التّوحید كَلِمَةُ  هي: قیل[ 39 /عمران آل] اللَّهِ  مِنَ  بِكَلِمَةٍ  مُصَدِّقا  بِیَحْیى يُبَشِّرُكَ اللَّهَ أَنَّ: لزكريّا قوله . و 2

[ 59 /عمران آل] عِیسى مَثَلَ إِنَّ: قوله في المذكور بكن موجدا لكونه[ 171 /النساء] مَرْيَمَ  إِلى أَلْقاها كَلِمَتُهُ  وَ: قوله في و اآلية، هذه في بكلمة عیسى تسمیة

 الْكِتابَ آتانِيَ اللَّهِ عَبْدُ ِإنِّي:مهده في هو و قال حیث صغره في به تعالى اللّه خصّه لما به سمّي: قیل و تعالى، اللّه بكالم كاهتدائهم به الناس الهتداء: قیل و

 [11 -10 /الطالق] رَسُول ا ذِكْرا ؛ سلم و علیه اللّه صلّى النبيّ سمّي كما نبیّا صار إنه حیث من تعالى اللّه كَلِمَةَ سمّي: قیل و ،[30 /مريم] اآلية
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رود، اما نفاد براي نابود شدن و از بين رفتن میبراي نابودي دفعی به کار »فناء»( در این است که 54؛ ص/زْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍلَرِ

 (98الفروق فى اللغة، صتدریجی )

 (96؛ نحل/ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍبار در قرآن کریم به کار رفته است )مورد چهارم:  4این ماده تنها 

 مَدَداً ...  مِداداً

 (، خواه کشيده شدن خود یك چيز ویا763مفردات ألفاظ القرآن، ص) دنش دهياصل داللت دارد بر کش در 1«مدد»ماده 

( )معجم گریرود به رود د كی)مانند اتصال  2و به این معنا امتداد یابد دیفزايکه بر طولش ب يگرید زيبه چ يزياتصال چ

، 11چند جهت )التحقيق فی کلمات القرآن الكریم، ج ای كیدر  افتنیبسط  گر،ید ري( و به تعب270، ص5المقایيس اللغة، ج

 (36؛ نمل/أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ. )به کار رفته است گرید زيبه چ يزيهرگونه کمك رساندن چ يکم به معنا( کم52ص

؛ 22طور/، حْمٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاکِهَةٍ وَ لَرود در معناي خوشایند است )غالبا این ماده وقتی در باب افعال به کار می

( و براي امر ناخوشایند و نامطلوب از فعل 125آل عمران/؛ یُمْدِدْکُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آالفٍ  ؛12نوح/، وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ 

وَ إِخْوانُهُمْ  ؛15بقرة/، وَ یَمُدُّهُمْ فِی طُغْيانِهِمْ یَعْمَهُونَ ؛ 79یم/مر، نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّاشود )ثالثی مجرد )مَدّ یَمُدُّ( استفاده می

شود و ربطی ( هرچند این مورد دوم عموميت ندارد )یعنی گاه از فعل ثالثی مجرد استفاده می202أعراف/، یَمُدُّونَهُمْ فِی الغَیِ 

 ( 763مفردات ألفاظ القرآن، ص( )27لقمان/؛ عْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍوَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَ) به خوشایندي و کراهت ندارد

( به ترتيب اسم مفعول از ثالثی مجرد و باب 9؛ همزه/عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ فی)« مُمَدَّدَة»( و 30؛ واقعه/وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ)« ممدود»

 «.زیادي داردچيزي که امتداد »و « کشيده شده»باشند، به معناي افعال این ماده می

لَوْ کانَ ) است یدر فارس« دوات»و « مرکب» يکه معادل معنا شود،یه با آن نوشته مچيزي است ک آنبه معناي  « دادمِ»

گویند می« مداد»االنباري نقل شده که بدین جهت به آن ( و درباره وجه تسميه آن از ابن109؛ کهف/الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّی

هایی که ( )توجه شود اینكه امروزه به قلم770ص ،6ج البيان، خواهد مطلبی را بنویسد )مجمعآید که میك کسی میکه به کم

شود ش نيست، بلكه به خاطر این مغز آن است که عمال نوشتن با آن انجام می«قلم»گویند به خاطر مغز ذغال دارند مداد می

بار، مرکب و دوات )که در این مورد، همان ذغال مداد است( در درون قلم قرار  در واقع در این مدادهاي امروزي، براي اولين

 گرفت(

 (4؛ توبه/مُدَّتِهِمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى. )کشدیطول م هجهت ک نیاز ااست،  زمانبه معناي « ةمدّ»

 بار در قرآن کریم به کار رفته است. 32و مشتقات آن « مدد»ماده 

 اختالف قرائت

است، اما در قرائت حمزه و کسائی )از اهل کوفه( و نيز برخی قرائتهاي غيرمشهور به صورت « تَنْفَدَ»تر قرائت قرائت رایج

 قرائت شده است.« یَنفَدَ »

                                                      
 به طور مختصر درباره اين ماده توضیحاتي آمده بود كه اكنون كامل شد. /isra-http://yekaye.ir/al-017-020 164جلسه . قبال در  1

 (768، ص6ج ان،یالب)مجمعاند دانسته گريد زیبعد از چ يزیآمدن چ يرا به معنا« مَد»مصدر  يبرخ . تا حدي كه 2

http://yekaye.ir/al-isra-017-020/
http://yekaye.ir/al-isra-017-020/
http://yekaye.ir/al-isra-017-020/
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البحر ؛ 8761، ص6مجمع البيان، جاند )قرائت کرده« مِداداً »را به صورت « دَداًمَ»همچنين در برخی از قرائتهاي غيرمشهور، 

 2(423-323، ص7المحيط، ج

 شأن نزول

: از علم جز اندکی به شما داده نشده وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»عباس نقل شده که وقتی آیه در شان نزول این آیه از ابن

شته باشد علم کثيري دارد، این آیه نازل شد، برخی از یهود گفتند: خير، به ما تورات داده شده و هرکس که تورات دا« است

شد پيش از آنكه کلمات تردید دریا تمام میبود براي ]نوشتن[ کلمات پروردگارم بیبگو اگر دریا مُرکّبی می»نازل شد که 

، 6مجمع البيان، ج؛ 307ص ،(الواحدي) القرآن نزول )أسباب« آوردیم.پروردگارم تمام شود، اگرچه نظيرش را ]نيز[ به مدد می

 (770ص

 حدیث

 اش آمده است:(. در ادامه1( در جلسه قبل ابوبصير حدیثی را از امام صادق ع در تفسير این آیات آورد )حدیث1

تردید بود براي ]نوشتن[ کلمات پروردگارم بیبگو اگر دریا مُرکّبی می»فرماید پرسيدم منظور از آیه بعدي چيست که می

 «آوردیم.ات پروردگارم تمام شود، اگرچه نظيرش را ]نيز[ به مدد میشد پيش از آنكه کلمدریا تمام می

 شود.دهد که کالم خداوند نه پایانی دارد و نه نهایتی و هيچگاه قطع نمیفرمود: به تو خبر می

شود که  خداي شما تنها خدایی است من فقط انسانی هستم مثل شما، به من وحی می»اي محمد! « بگو»سپس فرمود: 

پس هر که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش اميد دارد، باید که عملی صالح انجام دهد و هيچكس را در  واحد.

 که این شرك، شرك ریا است.« پرستش پروردگار خویش شریك نسازد.

                                                      
بالتاء و في الشواذ قراءة ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد و سلیمان التیمي و لو جئنا « تَنْفَدَ»قرأ أهل الكوفة غیر عاصم أن ينفد بالیاء و الباقون .  1

فهو منصوب على « مَدَدا »قرأ قال أبو علي: تنفد بالتاء أحسن ألن المسند إلیه للفعل مؤنث و المذكر حسن أيضا ألن التأنیث لیس بحقیقي و من  بمثله مدادا.

فكأنه قال أمددنا به إمدادا « وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ»الحال كما يقال جئتك بزيد عونا لك و مددا لك و يجوز أن ينتصب على المصدر بفعل مضمر يدل علیه قوله 

مدادا فإنه ينتصب على التمییز و المعنى بمثله من المداد و يكون ثم وضع مددا موضع إمدادا و قال الزجاج: هو منصوب على التمییز و من قال جئنا بمثله 

 مثل قولك لي مثله عبدا أي من العبید و على التمرة مثلها زبدا أي من الزبد.

مَدَدا  لكلمات »و قرأ عبد اللّه و ابن عباس و األعمش و مجاهد و األعرج و الحسن و المنقري عن أبي عمرو  «مِدادا  لِكَلِماتِ رَبِّي»و قرأ الجمهور .  2

 «. ربي

بالتاء من فوق. و قرأ حمزة و الكسائي و عمرو بن عبید و األعمش و طلحة و ابن أبي لیلى بالیاء. و قرأ السلمي َأنْ تَنَفَّدَ  «تَنْفَدَ»و قرأ الجمهور 

ألنفد و بالتشديد على تفعل على المضي، و جاء كذلك عن عاصم و أبي عمرو فهو مطاوع من نفّد مشددا نحو كسرته فتكسر. و في قراءة الجماعة مطاوع 

 لو محذوف لداللة المعنى علیه تقديره لنفد.  جواب

بفتح المیم و الدال بغیر ألف، و األعرج بكسر المیم. )و انتصب مَدَدا  على التمییز عن مثل كقوله:فإن الهوى يكفیكه مثله  «بمثله مَدَدا»و قرأ الجمهور 

محیصن و حمید و الحسن في رواية، و أبو عمرو في رواية و حفص في  صبرا( و قرأ ابن مسعود و ابن عباس و مجاهد و األعمش بخالف و التیمي و ابن

ه إمدادا ثم ناب المدد رواية بمثله مِدادا بألف بین الدالین و كسر المیم. قال أبو الفضل الرازي: و يجوز أن يكون نصبه على المصدر بمعنى و لو أمددناه بمثل

 مناب اإلمداد مثل أنبتكم نباتا.
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 46ص ،2ج القمی، تفسير

 بَصِيرٍ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ  َحمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسَی بْنِ[ اللَّهِ  عُبَيْدِ] اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحَْمدَ[ جَعْفَرٍ] بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 وَ  غَایَةٌ لَا وَ آخَرُ لَهُ لَيْسَ هِاللَّ کَلَامَ أَنَّ أُخْبِرُكَ قَدْ: قَالَ «إلخ رَبِّی لِكَلِماتِ مِداداً الْبَحْرُ کانَ لَوْ قُلْ» قَوْلُهُ قُلْتُ ... ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَنْ واِحدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ یُوحى مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما مُحَمَّدُ یَا قُلْ» قَالَ ثُمَّ: قَالَ أَبَدا. یَنْقَطِعُ لَا

 رِیَاءٍ  شِرْكُ الشِّرْكُ فَهَذَا «أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صالِحاً

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است که اميرالمومنين ع فرمودند:2

اي تكلم کرد و نوري شد و از آن همانا خداوند تبارك و تعالی احد و واحد است، در وحدانيتش تنهاست، سپس به کلمه

اي تكلم کرد، پس روح شد، و خداوند آن را در آن نور آفرید و مرا و ذریه مرا آفرید؛ سپس به کلمهنور حضرت محمد ص را 

 کند ...هاي ما سكنی داد؛ پس ما روح خدا و کلمات اویيم، به ماست که بر خلقش احتجاج میسكنی داد و آن را در بدن

 فرمایند[کنند، میمی]و بعد از توضيحاتی که درباره جایگاه حقيقی خویش بيان 

 کند.را جمع، و جمع را پراکنده می و من کلمه خدا هستم که بدان پراکنده

 ها ]عليا[ و بزرگترین آیات او ...و منم آن نيكوترین اسماء و برترین مَثَل

 132ص البصائر، مختصر

 مُحَمَّدٍ  بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الْكُوفِیِّ، الْأُطْرُوشِ اللَّهِ بْدِعَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ َعنْ رُوِيَ: الْوَاحِدَةِ کِتَابِ مِنْ وَ

 أَبِی عَنْ حُمَيْدٍ، بْنِ عَاصِمِ عَنْ نَجْرَانَ، أَِبی بْنُ  الرَّحَْمنِ عَبْدُ حَدَّثَنِی: قَالَ الْبَرْقِیُّ، خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ ْبنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی: قَالَ الْبَجَلِیُّ،

 بِكَلِمَةٍ تَكَلَّمَ ثُمَّ وَحْدَانِيَّتِهِ، فِی تَفَرَّدَ وَاحِدٌ، أَحَدٌ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ ِإنَّ ع أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ قَالَ»: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الثُّمَالِیِّ، حَمْزَةَ

 وَ النُّورِ ذَلِكَ فِی اللَّهُ فَأَسْكَنَهُ رُوحاً فَصَارَتْ بِكَلِمَةٍ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذُرِّیَّتِی، وَ خَلَقَنِی وَ ص مُحَمَّداً النُّورِ ذَلِكَ نْمِ خَلَقَ ثُمَّ نُوراً، فَصَارَتْ

 1... خَلْقِهِ  عَلَى احْتَجَّ فَبِنَا کَلِمَاتُهُ، وَ اللَّهِ رُوحُ  فَنَحْنُ أَبْدَانِنَا، فِی أَسْكَنَهُ

                                                      
 وَ الْخَلْقَ  يَخْلُقَ أَنْ قَبْلَ ذَلِكَ وَ نُسَبِّحُهُ، وَ  نُقَدِّسُهُ وَ نَعْبُدُهُ تَطْرِفُ، عَیْنَ لَا وَ نَهَارَ، لَا وَ لَیْلَ لَا وَ قَمَرَ، لَا وَ شَمْسَ لَا حَیْثُ خَضْرَاءَ ظُلَّةٍ فِي ازِلْنَ فَمَا ،.  1

 مَعَكُمْ  لِما مُصَدِّقٌ رَسُولٌ  جاءَكُمْ ثُمَّ  حِكْمَةٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ  مِیثاقَ اللَّهُ  أَخَذَ إِذْ وَ جَلَ وَ عَزَّ  قَوْلُهُ ذَلِكَ  وَ لَنَا، النُّصْرَةِ  وَ  بِالْإِيمَانِ الْأَنْبِیَاءِ  مِیثَاقَ  أَخَذَ

 .جَمِیعا  سَیَنْصُرُونَهُ وَ وَصِیَّهُ، لَتَنْصُرُنَّ وَ ص، دٍبِمُحَمَّ لَتُؤْمِنُنَّ  يَعْنِي  لَتَنْصُرُنَّهُ  وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ

 عَلَيَّ أَخَذَ  بِمَا لِلَّهِ  وَفَیْتُ وَ  عَدُوَّهُ، قَتَلْتُ وَ يَدَيْهِ، بَیْنَ  جَاهَدْتُ وَ ص مُحَمَّدا   نَصَرْتُ فَقَدْ لِبَعْضٍ، بَعْضِنَا بِالنُّصْرَةِ  ص مُحَمَّدٍ مِیثَاقِ  مَعَ مِیثَاقِي أَخَذَ اللَّهَ إِنَّ وَ

 مَشْرِقِهَا بَیْنَ  مَا لِي يَكُونُ وَ يَنْصُرُونَنِي سَوْفَ وَ  إِلَیْهِ، اللَّهُ  قَبَضَهُمُ لِمَا ذَلِكَ  وَ  رُسُلِهِ، وَ اللَّهِ أَنْبِیَاءِ مِنْ  أَحَدٌ يَنْصُرْنِي لَمْ  وَ ص، لِمُحَمَّدٍ النُّصْرَةِ وَ الْعَهْدِ  وَ الْمِیثَاقِ  مِنَ

 .جَمِیعا  الثَّقَلَیْنِ  وَ الْأَحْیَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ هَامَ بِالسَّیْفِ يَدَيَ  بَیْنَ يَضْرِبُونَ مُرْسَلٍ، نَبِيٍّ كُلِّ ص، مُحَمَّدٍ إِلَى آدَمَ مِنْ  أَحْیَاء  اللَّهُ لَیَبْعَثَنَّهُمُ وَ مَغْرِبِهَا، إِلَى

 شَهَرُوا قَدْ الْكُوفَةِ، بِسِكَكِ  انْطَلَقُوا قَدِ اللَّهِ، دَاعِيَ يَا لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ: بِالتَّلْبِیَةِ  زُمْرَة  زُمْرَة  يُلَبُّونَ أَحْیَاء  اللَّهُ يَبْعَثُهُمُ أَمْوَاتٍ مِنْ أَعْجَبُ لَا كَیْفَ وَ عَجَبَاهْ فَیَا

 اللَّهُ  وَعَدَ جَلَ وَ  عَزَّ قَوْلِهِ  فِي وَعَدَهُمْ مَا اللَّهُ يُنْجِزَ  حَتَّى الْآخِرِينَ وَ الْأَوَّلِینَ  جَبَابِرَةِ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَ جَبَابِرَتِهِمْ  وَ كَفَرَةِ،الْ هَامَ بِهَا لَیَضْرِبُونَ عَوَاتِقِهِمْ عَلَى سُیُوفَهُمْ

 خَوْفِهِمْ  بَعْدِ مِنْ  لَیُبَدِّلَنَّهُمْ وَ  لَهُمْ ارْتَضى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ لَیُمَكِّنَنَّ وَ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ

 .تَقِیَّةٌ عِنْدَهُمْ لَیْسَ ، عِبَادَتِي فِي حَدا أَ يَخَافُونَ لَا آمِنِینَ، يَعْبُدُونَنِي أَيْ  شَیْئا  بِي يُشْرِكُونَ ال يَعْبُدُونَنِي أَمْنا 
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 .الْمُجْتَمِعَ  بِهَا یُفَرِّقُ وَ الْمُفْتَرِقَ بِهَا یَجْمَعُ  الَّتِی اللَّهِ کَلِمَةُ أَنَا وَ

 1...الْكُبْرَى آیَاتُهُ وَ الْعُلْيَا، أَمْثَالُهُ وَ الْحُسْنَى اللَّهِ أَسْمَاءُ أَنَا وَ

                                                      
 مِنْ قَرْنٌ أَنَا وَ الْعَجِیبَاتِ،  الدُّولَاتِ وَ النَّقِمَاتِ، وَ الصَّوْلَاتِ صَاحِبُ وَ الْكَرَّاتِ، وَ الرَّجَعَاتِ صَاحِبُ أَنَا وَ الرَّجْعَةِ، بَعْدَ الرَّجْعَةَ وَ الْكَرَّةِ، بَعْدَ الْكَرَّةَ لِيَ إِنَّ وَ

 .اللَّهِ إِلَى الْحَاشِرُ أَنَا وَ مِیزَانُهُ، وَ صِرَاطُهُ وَ وَجْهُهُ وَ حِجَابُهُ، وَ سِرِّهِ عَیْبَةُ وَ خَازِنُهُ، وَ اللَّهِ  أَمِینُ أَنَا وَ ص، اللَّهِ رَسُولِ أَخُو وَ اللَّهِ عَبْدُ أَنَا وَ حَدِيدٍ،

 نحوي به اين آيه و بحث كلمات اهلل مربوط است:. اين روايات هم هريك به  1

 جَعْفَرُ  مُحَمَّدٍ أَبُو وَ شَاذَانَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو: الْفَقِیهَانِ الشَّیْخَانِ حَدَّثَنِي: دَقَّاقٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 بْنُ  مُحَمَّدُ  الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ( ره) الْقُمِّيُّ بَابَوَيْهِ بْنِ مُوسَي بْنِ الْحُسَیْنِ  بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ حَدَّثَنَا: قَاال( ره) الْقُمِّيُّ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ

 الْإِمَامِیَّةِ  الشِّیعَةِ مِنَ كَانَا وَ  سَیَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَِليُّ الْحَسَنِ أَبُو وَ زِيَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفُ يَعْقُوبَ أَبُو حَدَّثَنِي: قَالَ( ره) الْخَطِیبُ الْأَسْتَرْآبَاذِيُّ لْمُفَسِّرُا الْقَاسِمِ

 كَثِیرَ  كَانَ  وَ الزَّيْدِيَّةِ، إِمَامُ  الْحَقِّ إِلَي بِالدَّاعِي الْمُلَقَّبُ الْعَلَوِيُّ   زَيْدٍ بْنِ  الْحَسَنِ  إِمَارَةِ فِي كُنَّا وَ ، بِأَسْتَرْآبَاذَ الْغَالِبُونَ  هُمُ  الزَّيْدِيَّةُ كَانَتِ وَ إِمَامِیَّیْنِ، أَبَوَانَا كَانَ قَاال

 فَأَنْزَلْنَا ع، الْقَائِمِ أَبِي مُحَمَّدٍ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ  الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ أَبِي الْإِمَامِ  حَضْرَةِ  إِلَي بِأَهْلِینَا فَخَرَجْنَا أَنْفُسِنَا، عَلَي فَخَشِینَا بِسِعَايَاتِهِمْ، النَّاسَ  يَقْتُلُ  إِلَیْهِمْ، الْإِصْغَاءِ

 وَ سَعْیَكُمَا، تَعَالَي اللَّهُ  تَقَبَّلَ قَدْ  كَنَفِنَا، إِلَي الْمُلْتَجِئِینَ إِلَیْنَا، بِالْآوِينَ  مَرْحَبا : قَالَ  رَآنَا فَلَمَّا ع عَلِيٍّ بْنِ  الْحَسَنِ امِالْإِمَ عَلَي اسْتَأْذَنَّا ثُمَّ الْخَانَاتِ، بَعْضِ فِي عِیَاالتِنَا

 .مَقَالِهِ صِدْقِ فِي نَشُكَّ لَمْ أَنَّا مَعَ لَنَا، ذَلِكَ قَوْلِهِ  مِنْ  فَعَجِبْنَا .أَمْوَالِكُمَا وَ أَنْفُسِكُمَا عَلَي آمِنِینَ فَانْصَرِفَا أَعْدَاءَكُمَا، كَفَاكُمَا وَ رَوْعَكُمَا آمَنَ

 سُلْطَانِ طَلَبُ وَ هَرَبْنَا، مِنْهُ وَ الْبَلَدَ ذَلِكَ نَدْخُلُ كَیْفَ وَ اكَ،هُنَ مِنْ خَرَجْنَا بَلَدٍ إِلَي نَنْتَهِيَ أَنْ إِلَي -طَرِيقِنَا فِي نَصْنَعَ أَنْ الْإِمَامُ أَيُّهَا تَأْمُرُنَا ذَا فَمَا: فَقُلْنَا

 الْمَسْعِيِّ  بِوَعِیدِ لَا وَ بِالسُّعَاةِ، تَحْفَلَا لَا ثُمَّ بِهِ، تَعَالَي اللَّهُ يُشَرِّفُهُمَا الَّذِي الْعِلْمَ لِأُفِیدَهُمَا -هَذَيْنِ وَلَدَيْكُمَا عَلَيَّ خَلِّفَا: ع فَقَالَ! شَدِيدٌ إِيَّانَا وَعِیدُهُ وَ حَثِیثٌ لَنَا الْبَلَدِ

 .مِنْهُ هَرَبْتُمْ قَدْ مَنْ عِنْدَ فِیهِمْ شَفَاعَتِكُمْ إِلَي يُلْجِئُهُمْ وَ(  السُّعَاةَ يَقْصِمُ) جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ فَإِنَّ إِلَیْهِ،

 ذَاتَ  لَنَا فَقَالَ  .الْمَاسَّةِ الْأَرْحَامِ ذَوِي وَ الْآبَاءِ بِبِرِّ فَیَتَلَقَّانَا إِلَیْهِ، نَخْتَلِفُ كُنَّا وَ هُنَاكَ، خَلَّفَانَا وَ خَرَجَا[ قَدْ] وَ أُمِرَا، لِمَا فَأْتَمَرَا: الْحَسَنِ أَبُو وَ يَعْقُوبَ أَبُو قَالَ

 مُشْتَمِل ا الْقُرْآنِ تَفْسِیرَ أُفِیدَكُمَا أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ شُكْرِ مِنْ جَعَلْتُ إِيَّاهُمَا، وَعْدِي صِدْقِ وَ  أَعْدَاءَهُمَا إِخْزَائِهِ وَ بَوَيْكُمَاأَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كِفَايَةِ خَبَرُ أَتَاكُمَا إِذَا: يَوْمٍ

 .شَأْنَكُمَا بِذَلِكَ تَعَالَي اللَّهُ فَیُعَظِّمُ ص مُحَمَّدٍ آلِ أَخْبَارِ بَعْضِ عَلَي

 َبعْضَ -أُعَلِّمَكُمَا أَنْ أُرِيدُ مَا -عَلَّمَ ع الصَّادِقَ إِنَّ كَلَّا،: ع قَالَ مَعَانِیهِ وَ الْقُرْآنِ عُلُومِ(  جَمِیعِ عَلَي) نَأْتِي فَإِذ ا اللَّهِ رَسُولِ  ابْنَ يَا: قُلْنَا وَ فَفَرِحْنَا: قَاال

 قَلِیلٍ أَقَلُ ذَلِكَ مَعَ  لَكِنَّهُ  وَاسِعا ، فَضْل ا أُوتِیتُ وَ كَثِیرا ، خَیْرا  جَمَعْتُ قَدْ : ع فَقَالَ  كُلَّهُ الْقُرْآنِ عِلْمَ جَمَعْتَ قَدْ ص اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ يَا: قَالَ وَ بِذَلِكَ، فَفَرِحَ أَصْحَابِهِ

: يَقُولُ وَ  «مَدَدا  بِمِثْلِهِ جِئْنا لَوْ وَ رَبِّي كَلِماتُ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ  الْبَحْرُ لَنَفِدَ -رَبِّي لِكَلِماتِ مِدادا  الْبَحْرُ كانَ لَوْ قُلْ»: يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ إِنَّ الْقُرْآنِ، عِلْمِ أَجْزَاءِ[ مِنْ]

  فَكَمْ  عَجَائِبِهِ، مِنْ أَوْدَعَ مَا وَ مَعَانِیهِ، وَ الْقُرْآنِ عِلْمُ هَذَا وَ  «اللَّهِ كَلِماتُ نَفِدَتْ ما -أَبْحُرٍ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِنْ يَمُدُّهُ الْبَحْرُ وَ -أَقاْلمٌ شَجَرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فِي ما أَنَّ لَوْ وَ»

 التفسیر... )كَفَهِْمكَ يَفْهَمُ لَا وَ كَعِلْمِكَ، يَعْلَمُ لَا َمنْ كُلِّ عَلَي بِهِ تَعَالَي اللَّهُ فَضَّلَكَ  قَدْ أَخَذْتَهُ، الَّذِي الْقَدْرَ لَكِنَّ وَ[ الْقُرْآنِ] هَذَا جَمِیعِ مِنْ أَخَذْتَهُ مَا مِقْدَارَ تَرَي

 (11-9ص السالم، علیه العسكري الحسن اإلمام إلي المنسوب

 يَسْأَلُنِي أَكْثَمَ بْنُ  يَحْیَي إِلَيَّ كَتَبَ مُوسَي قَالَ قَالَ الْقُطْنِ  دَارِ فِي بِبَغْدَادَ  سَأَلَهُ مُوسَي بْنِ  عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ  مُوسَي عَنْ الْبَغْدَادِيُّ  عُبَیْدٍ  بْنِ  عِیسَي بْنُ  مُحَمَّدُ

 [...ع الهادي محمد بن علي] أَخِي عَلَي فَدَخَلْتُ تِسْعَةٍ أَوْ مَسَائِلَ عَشْرِ عَنْ

 الْبَحْرَ  وَ  أَقْلَامٌ الدُّنْیَا أَشْجَارَ أَنَّ لَوْ كَذَلِكَ َفُهوَ اللَّهِ كَلِماتُ نَفِدَتْ ما أَبْحُرٍ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِنْ يَمُدُّهُ الْبَحْرُ وَ  أَقْالمٌ شَجَرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ  فِي ما أَنَّ  لَوْ وَ قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 الْیَمَنِ عَیْنُ وَ الْكِبْرِيتِ عَیْنُ هِيَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كَلِمَاتُ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ لَنَفِدَتْ الطُّوفَانِ أَصْحَابُ فَغَرِقَ عُیُونا  الْأَرْضُ فُجِّرَتِ حَتَّي الْبَحْرَ مَدَّدَ سَبْعَةٍ بَعْدَ  لَهُ مِدَادٌ

[ اللَّهِ كَلِمَاتُ] الْكَلِمَاتُ نَحْنُ وَ بحر بَحْرُ وَ باحروان عَیْنُ وَ بسالن تُدْعَي وَ إِفْرِيقِیَةَ حَمَّةُ  وَ المنیات تُدْعَي وَ مَاسَبَذَانَ حَمَّةُ وَ الطَّبَرِيَّةِ عَیْنُ وَ بَرَهُوتَ عَیْنُ وَ

 (479ص العقول، تحف ؛ 94ص اإلختصاص،... ) تُسْتَقْصَي لَا وَ فَضَائِلُنَا تُدْرَكُ لَا الَّتِي

 جُبَیْرٍ بْنِ  سَعِیدِ  عَنْ الْمُنْذِرِ  بْنِ  زِيَادِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْكُوفِيِّ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقَاسِمِ  أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ  عَمِّهِ عَنْ  اللَّهُ  رَحِمَهُ عَلِيٍّ بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الْمُقْتَفِي وَ مُنَافِقٌ لَهُ الْمُبْغِضُ وَ مُؤْمِنٌ لَهُ الْمُحِبُّ وَ مُشْرِكٌ بِهِ الْمُشْرِكُ وَ كَافِرٌ بَعْدِي ع طَاِلبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَلَي الْمُخَالِفُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ

 اللَّهِ كَلِمَةُ عَلِيٌّ أَنْبِیَائِهِ عِلْمِ وَارِثُ وَ أَعْدَائِهِ عَلَي اللَّهِ  سَیْفُ عَلِيٌّ ادِهِعِبَ عَلَي حُجَّتُهُ  وَ بِلَادِهِ فِي اللَّهِ نُورُ عَلِيٌّ زَاهِقٌ عَلَیْهِ الرَّادُّ وَ مَارِقٌ لَهُ الْمُحَارِبُ وَ لَاحِقٌ لِأَثَرِهِ
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 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

مباشرت، و فهماندن اوست بدون مالقات، هدایت اوست بدون ایماء و اشاره، و کالم سخن خداوند، فعل اوست بدون 

 اوست بدون ابزار و آلت، و نيت اوست بدون گره خوردن در دل؛

و وجه اوست هرجا که رو کنی، و به سوي اوست هر طرف که ميل کنی، و قصد کردن اوست هر جا که قصد کنی، و 

 راه اوست هرجا که پایداري ورزي؛

 دهد؛فهماند، و از خودت به تو تعليم میاز تو به تو می

 هر چيزي را به ضدش مرتبط ساخت و با حدش آن را قطع کرد؛

 نه در خيال آید که تشبيه همنشينش شود، و نه به وهم آید که تنزیه از او دور گردد.

 66، ص1متشابه القرآن و مختلفه )البن شهر آشوب(، ج

قوله فعله من غير مباشرة و تفهيمه من غير مالقاة و هدایته من غير إیماء و کالمه من غير آلة و نيته و قال أمير المؤمنين ع 

ء و طریقه حيث استقمت منك یفهمك و عنك یعلمك ارتبط کل شی متَمَّمن غير اعتقاد وجهه حيث توجهت و قصده حيث یَ

 نزیه له مباین.بضده و قطعه بحده ما تخيل فالتشبيه له مقارن و ما توهم فالت

 

 این را در کانال نگذاشتم

اي که لعن اميرالمومنين ع در منابر رایج بود و با کوچكترین بهانه –اميه ( جابر بن یزید جعفی یكبار در تنگناي فشار بنی4

کند و می شود و با ایشان درددلیخدمت امام سجاد ع مشرف می –رساندند شيعيان و دوستداران اهل بيت ع را به شهادت می

 دهند تا اینكه جابر می گوید:حضرت در مدح اینان که در مسير دین استوار ماندند توضيحاتی می

گفتم: سرورم! حمد و سپاس خداوندي را که با ]دادن[ معرفت شما بر من منت نهاد و فضل و برتري شما را به من الهام  

 دشمنی با دشمنان شما توفيق داد. کرد و مرا براي شيعه شما بودن و دوستی با دوستان شما و

 حضرت فرمود: جابر! می دانی معرفت چيست؟

 دانم.گفتم: نمی

 فرمود: اول، اثبات توحيد است؛ و

 دوم، معرفت به معانی؛ و

 سوم، معرفت به ابواب ]درهاي هدایت[؛ و

 چهارم، معرفت به یتيمان؛ و

 پنجم، معرفت به نقباء )= بزرگان و مهتران(؛ و

 زادگان(؛ و ها، بزرگششم معرفت به نجباء )نجيب

                                                      
 بِوَلَايَتِهِ  إِلَّا الْإِيمَانَ اللَّهُ يَقْبَلُ  لَا الْمُسْلِمِینَ إِمَامُ  وَ الْمُحَجَّلِینَ الْغُرِّ قَائِدُ  وَ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ  عَلِيٌّ الْأَنْبِیَاءِ سَیِّدِ وَصِيُّ وَ الْأَوْصِیَاءِ  سَیِّدُ عَلِيٌّ السُّفْلَي أَعْدَائِهِ كَلِمَةُ  وَ الْعُلْیَا

 (11ص ،(للصدوق) األمالي.. ) طَاعَتِهِ وَ
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 هفتم معرفت به مختصين )اختصاص یافتگان(؛ و

 شدگان(؛ وهشتم معرفت به مخلصان )خالص

 شدگان؛نهم معرفت به امتحان

ردید تبود براي ]نوشتن[ کلمات پروردگارم بیبگو اگر دریا مُرکّبی ]دواتی[ می»و این همان سخن خداوند متعال است که 

 « آوردیم.شد پيش از آنكه کلمات پروردگارم تمام شود، اگرچه نظيرش را ]نيز[ به مدد میدریا تمام می

بگو اگر آنچه در زمين درخت هست، قلم شود و دریاها دواتش شود و بعد از آن هفت »و سپس این آیه را تالوت کرد: 

 «دریاي دیگر، کلمات خداوند تمامی نخواهد یافت

 یت تو را امر کرد به ثبات ]اثبات[ توحيد ]و[ معرفت معناي معانی.جابر! موال

 گردان موفق توحيد اثبات در گوید: گفتم: موال و سرورم! مراجابر می

 درك را او هاچشم» که همان است عظمت و علو داراي که هميشگی ازلی خداوند معرفت از است عبارت آن: فرمود

 توصيف را خودش که گونه آن که است باطن غيب او و «است خبير و فراوان لطف داراي او و کند درك را چشمها او و نكنند

 بندگانش کار و برگزید خویش ذات نور از را ما ماست؛ در آن ظاهر و هستيم؛ آن معانی ما پس معانی، اما و نشود؛ درك کرده

 هنگامی و بخواهد؛ خدا اینكه مگر خواهيمنمی چيزي ما و دهيم؛می انجام بخواهيم آنچه او اذن به ما پس فرمود واگذار ما به را

 رفيع جایگاه این به و برگزید بندگانش بين از را ما و داشت ما ارزانی را جایگاه این خداوند است، خواسته خدا بخواهيم ما که

 داد؛ قرار خویش هواينشانه و آیات و خود وجه و هایشسرزمين در حجت و بندگانش بر چشم را ما و داد اختصاص نورانی

 .است کرده رد را رسوالنش و آیات و انبياء و خدا کند رد و انكار را این از چيزي که کسی

 شده نازل کتاب با مطابق که است توصيفی این زیرا کرده اثبات را توحيد بشناسد اوصاف این با را خدا که کسی جابر!

 فرمود نيز و «است خبير و فراوان لطف داراي او و کند درك را هاچشم او و نكنند درك را او هاچشم» فرمود که است خداوند

دهد سوال ]= مواخذه[ نشود آنان اند که مورد از آنچه انجام می»و فرمود  «بيناست شنواي او و نيست او همانند چيزي هيچ»

 «گيرند.سوال قرار می

سپس معانی اش را شناختی و اینكه آنها از نور ذات اویند که خداوند جابر! هنگامی که خدا را با این توصيف شناختی؛ و 

آنان را به فضيلتی اختصاصص داد و به روحی که از جانب اوست عزت بخشيد که آن روح و نوري که عزت ما از اوست 

 ...«اي کامل و بالغ خواهد بود هرگز خاموش نشود؛ در این صورت تو عارف و آگاه و بصيرت یافته

 125-118ص ،(للعلوي) المناقب ؛230-227ص الكبري، ایةالهد

 إِْبرَاهِيمُ  حَدَّثَنِی: قَالَ الْبُرْسِیِّ، جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِيسَی، بْنِ أَْحَمدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی: قَالَ الْقُمِّیُّ، عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی

 أَفْضَتِ  وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قُبِضَ لَمَّا: قَالَ الْجُعْفِیِّ، یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ الصَّيْرَفِیِّ، سَدِیرٍ بْنِ حَنَانِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمَوْصِلِیُّ، مُحَمَّدٍ بْنُ

 بَلْدَةٍ کُلِّ فِی الشِّيعَةَ اغْتَالُوا وَ مِنْهُ تَبَرَّؤُا وَ الْمَنَابِرِ  عَلَی( عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ) الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ لَعَنُوا وَ الدِّمَاءَ سَفَكُوا أُمَيَّةَ بَنِی إِلَی الْخِلَافَةُ

 قَتَلُوهُ، مِنْهُ یَتَبَرَّأْ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَلْعَنْ لَمْ مَنْ کُلُّ الْبُلْدَانِ فِی النَّاسَ یَمْتَحِنُونَ الدُّنْيَا فَجَعَلُوا بِحُطَامِ الشِّيعَةِ مِنَ یَلِيهِمْ مَا وَ قَتَلُوهُمْ وَ

 ...( عَلَيْهِمَا اللَّهِ صَلَوَاتُ) الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ إِمَامِهِمْ وَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الرُّهْبَانِ سَيِّدِ وَ الْعَابِدِینَ زَیْنِ إِلَی الشِّيعَةُ فَشَكَتِ
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 وَ  مَوَالِيكُمْ مُوَاالةِ وَ لِشِيعَتِكُمْ َوفَّقَنِی وَ فَضْلَكُمْ أَلْهَمَنِی وَ بِمَعْرِفَتِكُمْ عَلَیَّ مَنَّ الَّذِي لِلَّهِ حَمْدُالْ سَيِّدِي یَا قُلْتُ جَابِرٌ ... قَالَ

 الْأَبْوَابِ  مَعْرِفَةُ ثُمَّ ثَانِياً، الْمَعَانِی، مَعْرِفَةُ ثُمَّ أَوَّلًا، التَّوْحِيدِ، إِثْبَاتُ: قَالَ أَدْرِي لَا: قُلْتُ الْمَعْرِفَةُ مَا تَدْرِي أَ : جَابِرُ یَا فَقَالَ أَعْدَائِكُمْ مُعَادَاةِ

 الْمُخْلَصِينَ  مَعْرِفَةُ ثُمَّ سَابِعاً، الْمُخْتَصِّينَ مَعْرِفَةُ  ثُمَّ سَادِساً، النُّجَبَاءِ مَعْرِفَةُ ثُمَّ خَامِساً، النُّقَبَاءِ مَعْرِفَةُ ثُمَّ رَابِعاً، الْأَیْتَامِ مَعْرِفَةُ ثُمَّ ثَالِثاً،

 لَوْ  وَ رَبِّی کَلِماتُ  تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ رَبِّی لِكَلِماتِ مِداداً الْبَحْرُ کانَ لَوْ قُلْ: تَعَالَی قَوْلُهُ هُوَ وَ تَاسِعاً، الْمُمْتَحَنِينَ مَعْرِفَةُ ثُمَّ ثَامِناً،

 اللَّهِ  کَلِماتُ نَفِدَتْ ما أَبْحُرٍ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِنْ یَمُدُّهُ الْبَحْرُ وَ أَقْالمٌ شَجَرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فِی ما أَنَّ لَوْ: تَعَالَی قَوْلَهُ تَلَا وَ مَدَداً بِمِثْلِهِ جِئْنا

 التَّوْحِيدِ ]قال[ إِثْبَاتِ  عَلَی وَفَّقَنِی مَوْلَايَ وَ سَيِّدِي فَقُلْتُ: جَابِرٌ قَالَ  الْمَعَانِ، مَعْنَی التَّوْحِيدِ مَعْرِفَةِ بِثَبَاتِ أَمَرَكَ مَوْلَاكَ جَابِرُ یَا. الْآیَةَ

 لَيْسَ َباطِنٍ غَيْبُ هُوَ وَ الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ ُهوَ وَ الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال الَّذِي الْعَظِيمِ الْعَلِیِّ الْقَدِیمِ الْأَزَلِ اللَّهِ مَعْرِفَةُ فَهِیَ

 فَنَحْنُ  عِبَادِهِ أَمْرَ  إِلَيْنَا فَوَّضَ وَ ذَاتِهِ نُورِ مِنْ اخْتَارَنَا فِينَا ظَاهِرُهُ وَ مَعَانِيهِ  فَنَحْنُ الْمَعَانِی أَمَّا وَ جَلَّ وَ عَزَّ نَفْسَهُ وَصَفَ کَمَا یُتَدَارَكُ

 بِهَذِهِ  خَصَّنَا وَ عِبَادِهِ بَيْنِ مِنْ اصْطَفَانَا وَ الْمَحَلَّ هَذَا اللَّهُ أَحَلَّنَا اللَّهُ أَرَادَ أَرَدْنَا إِذَا وَ اللَّهُ شَاءَ مَا إِلَّا نَشَاءُ لَا نَحْنُ وَ شَاءُنَ مَا بِإِذْنِهِ نَفْعَلُ

 اللَّهِ عَلَی رَدَّ  فَقَدْ رَدَّهُ  وَ شَيْئاً ذَلِكَ مِنْ أَنَْكرَ فَمَنْ آیَاتِهِ وَ وَجْهَهُ وَ بِلَادِهِ فِی حُجَّتَهُ وَ عِبَادِهِ عَلَی عَيْنَهُ جَعَلَنَا وَ السَّنِيَّةِ الرَّفِيعَةِ الْمَنْزِلَةِ

 هُوَ  وَ الْمُنْزَلِ اللَّهِ لِكِتَابِ مُوَافِقَةٌ الصِّفَةَ هَذِهِ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ أَثْبَتَ فَقَدْ الصِّفَةِ بِهَذِهِ اللَّهَ عَرَفَ مَنْ جَابِرُ یَا رُسُلِهِ، وَ آیَاتِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ

 وَ بَصِيرُالْ السَّمِيعُ هُوَ وَ ءٌشَیْ کَمِثْلِهِ لَيْسَ: الْعَزِیزِ کِتَابِهِ فِی قَوْلُهُ وَ الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ هُوَ وَ الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِکُهُ ال: قَوْلُهُ

 اخْتَصَّهُمُ  ذَاتِهِ نُورِ مِنْ أَنَّهُمْ وَ مَعَانِيَهُ  عَرَفْتَ ثُمَّ  الصِّفَةِ، بِهَذِهِ اللَّهَ عَرَفْتَ فَإِذَا جَابِرُ یَا یُسْئَلُونَ هُمْ وَ یَفْعَلُ عَمَّا یُسْئَلُ ال: تَعَالَی قَوْلُهُ

 کَامِلٌ  مُسْتَبْصِرٌ خَبِيرٌ عَارِفٌ أَنْتَ وَ عِزُّنَا مِنْهُ هُوَ الَّذِي النُّورِ وَ الرُّوحِ بِتِلْكَ یُطْفَأْ لَمْ مِنْهُ هِیَ الَّتِی بِالرُّوحِ  أَعَزَّهُمْ وَ بِالْفَضْلِ اللَّهُ

 بَالِغٌ،...

 تدبر

 «کَلِماتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداًقُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ ( »1

 شدیتمام م ایدر دیتردی]نوشتن[ کلمات پروردگارم ب يبرا بودی[ می]دوات یمُرکّب ایبگو اگر درفرماید که در این آیه می

 .میآوردی[ به مدد مزيرا ]ن رشياز آنكه کلمات پروردگارم تمام شود، اگرچه نظ شيپ

بسا این آیه مستقل از آیات قبل نازل شده باشد، چنانكه شان نزولی هم که اند که چهل را مطرح کردهبرخی این احتما

( 404، ص13کند؛ اما در هر صورت حتما با بقيه آیات این سوره ارتباطی دارد )الميزان، جبرایش مطرح شده همين را تایيد می

باب اینكه این آیه چه ارتباطی با آیات قبل دارد، احتماالت متعددي شد. در وگرنه جاي گرفتنش در این سوره بدون توجيه می

 مطرح شده است، از جمله:

کند که بدانيد که اش تاکيد میاز آنجا که در آیات قبل امر و نهی و وعده و وعيدهایی گذشت خداوند در ادامه الف.

تواند انجام دهد، پس الزم گيرد هرکاري بخواهد میمقدورات خداوند نامتناهی است و او با توجه به مصالحی که در نظر می

 1(177، ص6مجمع البيان، ج) است که شما امر و نهی او و وعده و وعيدهاي او را جدي بگيرید.

                                                      
تقدم األمر و النهي و الوعد و الوعید و عقب ذلك بما قبلها أنه لما « قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِدادا  لِكَلِماتِ رَبِّي»وجه اتصال اآلية الثانیة و هي قوله  . 1

مره و نهیه و يثق سبحانه ببیان أن مقدوراته ال تتناهى و أنه قادر على ما يشاء في أفعاله و أوامره على حسب المصالح فمن الواجب على المكلف أن يمتثل أ

 بوعده و يتقي وعیده.
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ب. این آیه به کل سوره ناظر است، در این سوره ابتدا اشاره کرد که حقایقی الهی در کار است و به پيامبر درباره رویگردانی 

ین ذکر دلداري داد و بعد سراغ سه حكایت اصحاب کهف و خضر و ذوالقرنين رفت که هریك حاوي اسرار و مردم از ا

که همان  –دهد که این امور حقایقی عظيم است که این کلمات در مقام بيان مقصاد خداوند از این وقایع بود و خداوند خبر می

باشند؛ گویی مانند کسی که در آخر یك بحث طوالنی تناهی میکلماتی از جانب خداوند براي بيان مقاصد او هستند، نام

 (404، ص13)الميزان، ج« کنيم.این مطالب ما تمامی ندارد اما به همين مقدار بسنده می»گوید می

 ج. ...

 

 «رَبِّی لِكَلِماتِ مِداداً»( 2

 را بنویسند؟ توانند همهپروردگار چيست که اگر دریاها مرکب شوند باز نمی« کلمات»مقصود از 

 أَرَدْناهُ  إِذا ءٍلِشَیْ قَوْلُنا إِنَّما»( و همان آفریدنش است چنانكه خود فرمود: 3الف. خداوند سخنش همان فعلش است )حدیث

( و از این جهت 40)نحل/ «شودگویيم باش، پس ]موجود[ میفَيَكُونُ: سخن ما به هر چيزي همان است که می کُنْ لَهُ نَقُولَ أَنْ

اي رخ آید و هيچ واقعهکند؛ پس موجودي پدید نمیهایی است که بر او داللت میافعالش کالم اوست که همگی آنان نشانه

 (403-402، ص13کند. )الميزان، جاي است که بر او داللت میدهد مگر اینكه از آن جهت که آیه و نشانه اوست، کلمهنمی

 (770ص ،6ج البيان، موده است ]= مطالب گفتنی و دستورات الهی[ )مجمعآنچه خداوند از کالم و احكام مقدر فرب. 

 إِلی أَلْقاها کَلِمَتُهُ وَ». آن چيزهایی که خداوند مقدر فرموده که بيافرید، چنانكه در مورد حضرت عيسی ع تعبير کرد ج

 (770ص ،6ج ،البيان (. )مجمع171)نساء/« اي بود که آن را به مریم القا فرمود: کلمهمَرْیَمَ 

 (770ص ،6ج البيان، . آن وعده و وعيدهایی که به نيكوکاران و بدکاران داده است )ابومسلم، به نقل مجمعد

 (770ص ،6ج البيان، . آنچه مقدور خداوند و اقتضاي حكمت اوست ویا عجایبی که آفریده است. )مجمعه

در قرآن و سایر کتب آسمانی ارائه فرموده است، چرا که  معانی کلماتی باشد که خداوند« کلمات»بسا مقصود از . چهو

 (770ص ،6ج البيان، خود کلمات وحيانی همگی گفته و نوشته شد. )مجمع

وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْالمٌ وَ ». مقصود علم خداوند است که نامتناهی است و از این جهت شبيه است به آیه ز

شود و و اگر آنچه از درخت در زمين است قلم شود و دریا را مرکب : دُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللَّهالْبَحْرُ یَمُ 

 (770ص ،6ج البيان، ( )حسن، به نقل مجمع27)لقمان/« کلمات خدا پایان نپذیرد ،هفت دریاى دیگر بعد از آن

 . ...ح

 

 «رُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً لَوْ کانَ الْبَحْ( »3

 جهان و مخلوقات خداوند نامتناهی است و به شمارش نياید.

 

 «رَبِّی کَلِمات( »4
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 ؟«کلمات اهلل»آورد و مثال نفرمود « ربی»چرا تعبير 

 ،7ج نور، )تفسير .است انسان تربيت و رشد مسير در و پروردگار از اىکلمه و نشانه اىپدیده هر دهد که[ الف. ]تا نشان

 (236ص

ها ب. شاید اشاره است به مقام حقيقت محمدیه که اول مخلوق و واسطه فيض است، یعنی همه این کلمات و آفریده

 است.« ربوبيت حضرت محمد ص»برخاسته از مقام 

نهایت است؛ پس اینها به من مرتبط است، و این گونه نيست که این کلمات ربطی به من کلماتش بی« پروردگار من»ج. 

 (5نداشته باشد. )توضيح بيشتر در تدبر 

 د. ...

 

 ...لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّی  «قُلْ( »5

 شروع شد؟« قل»چرا این آیه با 

اي است هاي خداوند و کلمات پروردگار نامتناهی است، مسالهتذکر دهد که این که جهان و آفریدهخواهد القاعده میعلی

 که فقط خودتان بدانيد و از آن بگذرید؛ بلكه مطلبی است که باید براي همگان بازگو کرد.

 اما چرا؟

 ر خواهد گرفت.تالف. هرچه افق دید انسان گسترده شود، خداي خود و زندگی حقيقی ابدي خویش را جدي

 

 این را در کانال نگذاشتم

 «لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّی( »6

 را تكرار کرد و در دفعه دوم به آوردن ضمير بسنده نكرد؟« کلمات ربی»و « بحر: دریا»چرا کلمات 

 (405، ص13براي بزرگداشت و اهتمام به او. )الميزان، ج« ربی»يد بر مطلب، و بویژه در مورد الف. براي تثبيت و تاک

 ب. ...
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 عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ اءَلِق يَرْجُوا نَ كا فَمَن  وَاحِدٌ هٌ إِل هُكُمْ إِل اأَنَّم إِلَيَّ  ييُوحَ  مْمِثْلُك بَشَرٌ  أَنَا إِنَّمَا قُلْ  110آيه( 18) كهف سوره( 694

 15/12/1396أَحَدا      رَبِّهِ ادَةِبِعِب يُشْرِكْ ال وَ صَالِح ا

 ترجمه

شود که  خداي شما تنها خدایی است واحد. پس هر که این گونه بگو من فقط انسانی هستم مثل شما، به من وحی می

س را در پرستش پروردگار خویش است که به مالقات پروردگار خویش اميد دارد، باید که عملی صالح انجام دهد و هيچك

 شریك نسازد.

 نکات ادبی

 «لقاء»

 تعبير به و (توافی و مالقات) «رسيدن هم به» و «شدن نائل هم دیدار به» به معناي «لقو» یا «لقی» مادهقبال بيان شد که 

 . باشدمی( مصادفه و مقابله) «کردن برخورد هم با» و «گرفتن قرار هم مقابل در» معناي به دیگر،

  /baqarah-http://yekaye.ir/al-2-37 227جلسه 

 مواجهه و دیدار و ؛«داشتن ارتباط» و «بودن هم مقابل»: است شده لحاظ قيد دو این ماده در که اندداده توضيحهم  برخی و

 .معناست این آثار از ،رسيدن هم به و

  /http://yekaye.ir/yunus-010-007 132جلسه 

 1اختالف قرائت

 حدیث

 :2( اهمیت قرائت این آیه1

الف. از امام صادق ع روایت شده است: کسی نيست که آخر سوره کهف را هنگام خواب بخواند مگر در هر ساعتی که 

 خواهد از خواب بيدار شود.می

 771ص ،6ج البيان، ؛ مجمع175ص ،2ج األحكام، ؛ تهذیب471ص ،1ج الفقيه، یحضره ال من ؛540ص ،2ج ی،الكاف

 عَبْدِ أَبِی عَنْ جُذَاعَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَامِرِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقَلَانِسِیِّ حَمْدَانَ عَنْ الْكُوفِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 یُرِید. الَّتِی السَّاعَةِ مَنَامِهِ[ فِی مِنْ ]اسْتَيْقَظَ تَيَقَّظَ إِلَّا یَنَامُ[ حِينَ] النَّوْمِ عِنْدَ الْكَهْفِ آخِرَ یَقْرَأُ أَحَدٍ مِنْ مَا: قَالَ ع اللَّهِ

                                                      
 من التفاتا و للسامع خطابا بالتاء تشرك ال و: عنه الجعفي رواية في عمرو أبو قرأ و. فَلْیَعْمَلْ قوله في مركاأل الغائب بیاء يُشْرِكْ ال وَ الجمهور قرأ و.  1

 إيذانا بربك التركیب يأت لم و بربه، قوله في الغیبة إلى الخطاب من االلتفات إلى عاد ثم الصالح بالعمل المأمور هو و المخاطب، ضمیر إلى الغائب ضمیر

 (234ص ،7ج التفسیر، فى المحیط البحر. )يَرْجُوا كانَ فَمَنْ  قوله في من هو و واحد لمدلول الضمیرين بأن
 :است آمده هم حديث دو اين آيه اين اهمیت درباره( 258-257ص ،4ج المنثور، الدر) سنت اهل كتب . در 2

 القرآن من نزلت آية آخر انها قال اآلية رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ اآلية هذه تال انه سفیان أبي بن معاوية عن مردويه ابن و جرير ابن أخرج و

 لكفتهم الكهف سورة خاتمة اال أمتي علي ينزل لم لو سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال حكیم أبي عن مردويه ابن و الطبراني أخرج و

http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
http://yekaye.ir/al-baqarah-2-37/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/
http://yekaye.ir/yunus-010-007/


767 

ترسد که از روایت شده که کسی که میاین حدیث به این صورت از پيامبر ص  91ص ،1ج ،(للدیلمی) القلوب در إرشاد

 وَ  فَتُعْطِينِی أَسْأَلُكَ وَ فَتُجِيبُنِی أَدْعُوكَ  إِلَيْكَ السَّاعَاتِ لِأَحَبِّ أَنْبِهْنِی اللَّهُمَّ » نماز شب خواب بماند این آیه را بخواند و بگوید

ودت، بيدار کن تا تو را بخوانم و اجابتم کنی و از تو درخواست : خدایا مرا براي بهترینِ ساعات از نظر خلِی فَتَغْفِرُ أَسْتَغْفِرُكَ

 1«کنم و به من عطا فرمایی و از تو بخشش بجویم و مرا ببخشی.

 

تا آخر سوره، « بگو من فقط انسانی هستم مثل شما...»اي نيست که آیه ب. از اميرالمومنين ع روایت شده است: هيچ بنده

ه او را نوري باشد از بسترش به جانب مسجدالحرام، و کسی که نوري در مسجد الحرام دارد، را بخواند ]و بخوابد[، مگر اینك

 المقدس.او را نوري است به سوي بيت

 7712ص ،6ج البيان، ؛ مجمع710ص األعمال، ثواب

 یَقُولُ: ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی

 نُورٌ  َلهُ کَانَ مَنْ فَإِنَّ الْحَرَامِ اللَّهِ بَيْتِ إِلَى مَضْجَعِهِ مِنْ نُوراً لَهُ کَانَ إِلَّا السُّورَةِ آخِرِ  إِلَى مِثْلُكُمْ بََشرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ یَقْرَأُ عَبْدٍ مِنْ مَا

  .الْمَقْدِسِ بَيْتِ إِلَى نُورٌ لَهُ کَانَ الْحَرَامِ اللَّهِ بَيْتِ فِی

این مضمون از رسول اهلل ص روایت شده، بدین صورت که نوري به سوي مكه دارد  47ص ،(للشعيري) األخبار جامعدر 

ي به همين صورت به سوي خوانند؛ و کسی که در مكه باشد نوراش نماز میاند که تا هنگام بيداريکه آن نور فرشتگانی

 3 المقدس دارد.بيت

                                                      
 رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ َأنَّما إِلَيَّ يُوحى مِثْلُكُمْ بَشَرٌ َأنَا إِنَّما قُلْ مَنَامِهِ عِنْدَ فَلْیَقْرَأْ اللَّیْلِ صَلَاةِ عَنْ يَنَامَ أَنْ خَافَ مَنْ: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ.  1

 .لِي فَتَغْفِرُ أَسْتَغْفِرُكَ وَ فَتُعْطِینِي أَسْأَلُكَ وَ فَتُجِیبُنِي أَدْعُوكَ إِلَیْكَ السَّاعَاتِ لِأَحَبِّ أَنْبِهْنِي اللَّهُمَّ يَقُولُ وَ أَحَدا  رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا   عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ

 :است آمده 263ص المؤمنین، صفات في الدين أعالم در مثال شده، معرفي سوره اين آخر آيه منظور از آخر سوره كهف، دو منابع، از برخي در البته

 فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ تَعَالَي قَوْلِهِ إِلَي رَبِّي لِكَلِماتِ مِدادا  الْبَحْرُ كانَ لَوْ قُلْ الْكَهْفِ سُورَةِ آخِرَ نَوْمِهِ عِنْدَ فَلْیَقْرَأْ اللَّیْلِ صَلَاةِ فَوَاتَ خَافَ مَنْ وَ

 .لِعِبَادَتِهِ إِيقَاظَهُ عَقِیبَهُمَا اللَّهَ  لْیَسْأَلِ وَ لَیْلَتِهِ لِصَلَاةِ اللَّهُ أَيْقَظَهُ  قَرَأَهُمَا فَمَنْ أَحَدا  رَبِّهِ  بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا   عَمَل ا

 :است آمده 204ص ،1ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح در مثال: است خورده گره هم به آيه دو اين خواص و

 مِدادا   الْبَحْرُ  كانَ لَوْ قُلْ الْكَهْفِ آخِرِ مِنْ آيَتَیْنِ وَ الْمُحْسِنِینَ  مِنَ قَوْلِهِ إِلَي اللَّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ الْأَعْرَافِ مِنَ آيَاتٍ ثَلَاثُ هِيَ وَ آخِرِهَا إِلَي السُّخْرَةِ آيَةَ تَقْرَأُ ثُمَّ

 تَنْتَصِرانِ قَوْلِهِ إِلَي الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مَعْشَرَ يا الرَّحْمَنِ مِنَ آيَاتٍ ثَلَاثَ وَ آخِرِهَا إِلَي الْعِزَّةِ رَبِّ رَبِّكَ سُبْحانَ الصَّافَّاتِ أَوَّلِ مِنْ آيَاتٍ عَشْرَ وَ  ِو السُّورَة آخِرِ إِلَي

 .السُّورَة آخِرِ إِلَي الْقُرْآنَ هذَا أَنْزَلْنا لَوْ الْحَشْرِ آخِرَ وَ
 (...ع) علي عن جده عن أبیه عن اهلل عبد بن عیسي عن بإسناده بابويه بن جعفر أبو الشیخ روي. سندي وي چنین است:  2
 يُصَلُّونَ مَلَائِكَةٌ  النُّورِ ذَلِكَ حَشْوُ مَكَّةَ  إِلَى يَتَلَأْلَأُ نُورا  لَهُ  كَانَ  أَحَدا  رَبِّهِ  بِعِبادَةِ إِلَى مِثْلُكُمْ  بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ -مَضْجَعِهِ عِنْدَ قَرَأَ مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ . وَ 3

 .يَسْتَیْقِظَ  حَتَّى عَلَیْهِ يُصَلُّونَ مَلَائِكَةٌ النُّورِ ذَلِكَ حَشْوُ الْمَعْمُورِ الْبَیْتِ إِلَى مَضْجَعِهِ مِنْ يَتَلَأْلَأُ نُورا  لَهُ كَانَ بِمَكَّةَ مَضْجَعُهُ كَانَ إِنْ وَ يَقُومَ حَتَّى عَلَیْهِ

 آمده است: 258ص ،4ج المنثور، الدرو در كتب اهل سنت نیز قريب اين مضمون هست؛ مثال در 

[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال الخطاب بن عمر عن األلقاب في الشیرازي و صححه و الحاكم و مردويه ابن و البزار و راهويه ابن أخرج و

 المالئكه حشوه مكة إلي ابن عدن من نور له كان اآلية رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ لیلة في قرأ من سلم و
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 ج. از رسول اهلل ص روایت شده است:

شود که  خداي شما بگو من فقط انسانی هستم مثل شما، به من وحی می »کسی که این آیه را هنگام خوابش بخواند که 

دارد، باید که عملی صالح انجام دهد تنها خدایی است واحد. پس هر که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش اميد 

برایش نوري تا مسجدالحرام پرتوافكنی خواهد کرد که حاشيه آن « و هيچكس را در پرستش پروردگار خویش شریك نسازد

 کنند.اند که تا صبح برایش استغفار مینور فرشتگانی

 175ص ،2ج األحكام، تهذیب ؛471ص ،1ج الفقيه، یحضره ال من؛ 282ص المسائل، نجاح و السائل فالح

 مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ الْعَيَّاشِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ نُعَيْمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ مُوسَى بْنُ هَارُونُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَ

 هَذِهِ قَرَأَ ... مَنْ: قَالَ ص النَّبِیِّ إِلَى رَفَعَهُ عُلْوَانَ  بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ یَحْيَى بْنِ عَلِیِّ الْحُسَيْنِ أَبِی عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  نَصْرٍ بْنُ

 یُشْرِكْ  ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ اءَلِق یَرْجُوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ یُوحى مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ مَنَامِهِ عِنْدَ  الْآیَةَ 

 .یُصْبِحَ حَتَّى لَهُ  یَسْتَغْفِرُونَ مَلَائِكَةٌ النُّورِ ذَلِكَ حَشْوُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ إِلَى نُورٌ لَهُ سَطَعَ أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ

 

 «أََحداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُش رِک  ال»( احادیثی درباره فراز آخر این آیه 2

هر که این گونه است که به مالقات »الف. از امام باقر ع روایت شده که از رسول اهلل ص درباره تفسير این سخن خداوند 

 سوال شد؛ فرمودند:...« پروردگار خویش اميد دارد 

 کسی که براي ریا کردن در برابر مردم نماز بگذارد مشرك است؛

 کردن در برابر مردم زکات ]صدقه[ بدهد مشرك است؛ کسی که براي ریا

 کسی که براي ریا کردن در برابر مردم روزه بگيرد مشرك است؛

 کسی که براي ریا کردن در برابر مردم حج بجا آورد مشرك است؛

 است؛کسی که کاري را از کارهایی که خداوند بدان دستور داده براي ریا کردن در برابر مردم  انجام دهد مشرك 

 کند.و خداوند عمل ریاکارانه را قبول نمی

 47ص ،2ج القمی، تفسير

 «إلخ...  رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَنْ» اللَّهِ  قَوْلِ تَفْسِيرِ عَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ  سُئِلَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی رِوَایَةِ فِی وَ

 حَجَّ  مَنْ وَ مُشْرِكٌ فَهُوَ النَّاسِ  مُرَاءَاةَ صَامَ مَنْ وَ  مُشْرِكٌ فَهُوَ النَّاسِ مُرَاءَاةَ زَکَّى مَنْ وَ مُشْرِكٌ  فَهُوَ النَّاسِ مُرَاءَاةَ صَلَّى مَنْ: فَقَالَ

 1.مُرَاءَاةٍ عَمَلَ اللَّهُ یَقْبَلُ لَا وَ مُشْرِكٌ فَهُوَ النَّاسِ مُرَاءَاةَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مِمَّا عَمَلًا عَمِلَ مَنْ وَ مُشْرِكٌ فَهُوَ النَّاسِ مُرَاءَاةَ

 

                                                      
  شود.نیز تفسیري از اين آيات ارائه شد كه مجددا تكرار نمي 683در جلسه  2و نیز در فرازي از حديث 1در جلسه قبل، حديث.  1
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پس هر که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش اميد دارد، »از امام صادق ع درباره این فرموده خداوند که  ب.

 فرمودند:روایت شده که « باید که عملی صالح انجام دهد و هيچكس را در پرستش پروردگار خویش شریك نسازد

دهد اما آن را به خاطر خدا انجام نمی دهد بلكه درصدد به نيكی معروف شدن نزد مردم گاه شخصی کار ثوابی انجام می

 خواهد که مردم حكایت وي را بشنوند؛ این کسی است که در پرستش پروردگارش شریكی قرار داده است.است، دلش می

اي ی را مخفيانه انجام دهد و زمانی بر او بگذرد مگر اینكه خداوند خوبیاي نيست که کار خوبسپس فرمودند: هيچ بنده

اي اي نيست که کار بدي را مخفيانه انجام دهد و زمانی بر او بگذرد مگر اینكه خداوند بديرا برایش آشكار سازد؛ و هيچ بنده

 را برایش آشكار سازد.

 2331ص عشر، الستة األصول؛ 352ص ،2ج العياشی، ؛ تفسير67ص ؛ الزهد،294ص ،2ج الكافی،

 جَرَّاحٍ  عَنْ  سُلَيْمَانَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ سُوَیْدٍ  بْنِ النَّضْرِ عَنِ  سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ  عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ  مُحَمَّدُ

 «أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ  یُشْرِكْ ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَنْ» جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ ِفی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْمَدَائِنِیِّ

 بِعِبَادَةِ  أَشْرَكَ الَّذِي فَهَذَا النَّاسَ بِهِ  یُسْمِعَ أَنْ یَشْتَهِی النَّاسِ تَزْکِيَةَ یَطْلُبُ إِنَّمَا اللَّهِ وَجْهَ بِهِ یَطْلُبُ لَا الثَّوَابِ مِنَ شَيْئاً یَعْمَلُ الرَّجُلُ قَالَ

 یُظْهِرَ  حَتَّى داً أَبَ الْأَیَّامُ فَذَهَبَتِ شَرّاً یُسِرُّ عَْبدٍ مِنْ مَا وَ خَيْراً لَهُ اللَّهُ ُیظْهِرَ حَتَّى أَبَداً الْأَیَّامُ فَذَهَبَتِ َخيْراً أَسَرَّ عَبْدٍ مِنْ مَا قَالَ ثُمَّ رَبِّهِ

 .شَرّاً لَهُ اللَّهُ

 

ج. از رسول اهلل ص روایت شده است که فرمودند: هرکس نمازي گذارد که با آن ریا کند، شرك ورزیده است؛ و سپس 

شود که  خداي شما تنها خدایی است واحد. بگو من فقط انسانی هستم مثل شما، به من وحی می»این آیه را تالوت کردند 

که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش اميد دارد، باید که عملی صالح انجام دهد و هيچكس را در پرستش پس هر 

 «پروردگار خویش شریك نسازد.

فرماید من بهترین شریك هستم، هرکس کسی را با من در کارش شریك گرداند، و نيز فرمودند: خداوند سبحان می

 کنم مگر چيزي که خالصاً براي من باشد.ي من! زیرا که من قبول نمیاش براي شریكم باشد نه براهمه

نيازترین شریكان هستم؛ هرکه کاري انجام دهد و غير مرا در آن شریك سازد، من از او بيزارم و آن فرماید: من بیو می

 براي کسی است که شریك من شده، نه براي من!

ي به حقيقت اخالص نرسد مگر اینكه دوست نداشته باشد که براي کاري او نيز فرمودند: هر حقی حقيقتی دارد؛ و بنده

 که براي خدا انجام داده، مورد سپاس و ستایش قرار گيرد.

                                                      
 السَّلَامُ هِعَلَیْ جَعْفَرا  سَمِعْتُ: قَالَ الْجُعْفِيِّ، جَابِرٍ  عَنْ السَّبِیعِيِّ، شُعَیْبٍ بْنِ حُمَیْدِ عَنْ  شُرَيْحٍ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ. در اصول سته عشر سند چنین است:  1

 را نداردو فراز پاياني )ثم قال ما من عبد ...(  :يَقُولُ
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 8253-256ص ،4ج المنثور، ؛ الدر7712-770ص ،6ج البيان، ؛ مجمع2171ص الساعی، نجاح و الداعی عدة

                                                      
 همین مضامین از قول ائمه ع آمده است: 353ص ،2ج العیاشي، . در تفسیر 1

 . خالصا لي كان ما إال أقبله لن عمله في بي أشرك من شريك، خیر أنا: تعالى و تبارك اهلل قال قال اهلل عبد أبي عن سالم بن علي عن

 . دوني له عمل لمن فهو لغیري و لي عمل من شريك، خیر أنا يقول اهلل إن قال عنه أخرى رواية في و

 الناس من أحد رضا فیه أدخل ثم اآلخرة الدار و  اهلل رحمة به يطلب عمال عمل عبدا أن لو قاال ع اهلل عبد أبي و جعفر أبي عن حمران و زرارة عن

 .مشركا كان
 طبرسي اين سه روايت را آورده: . مرحوم 2

 به أعجب و ذلك فیسرني علیه أحمد و مني ذلك فیذكر هلل إال ذلك أصنع ال و الرحم أصل و أتصدق إني فقال ص النبي إلي رجل جاء: مجاهد قال

 اآلية فنزلت شیئا يقل لم و ص اهلل رسول فسكت

 أورده( أشرك للذي فهو ءبري منه فأنا غیري فیه أشرك عمال عمل فمن الشرك عن الشركاء أغني أنا) جل و عز اهلل قال قال أنه ص النبي عن روي

 الصحیح في مسلم

 فقد به يرائي صوما صام من و أشرك فقد بها يرائي صالة صلي من يقول ص اهلل رسول سمعنا قاال أوس بن شداد و الصامت بن عبادة عن روي

 اآلية. هذه قرأ ثم أشرك

 روايت كه در هر دو كتاب مذكور آمده نیز در همین راستاست:همچنین اين 

 عَلَیْهِ أُحْمَدُ وَ مِنِّي فَیُذْكَرُ لِلَّهِ إِلَّا ذَلِكَ أَصْنَعُ لَا وَ الرَّحِمَ أَصِلُ وَ أَتَصَدَّقُ إِنِّي فَقَالَ ص النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ قَالَ جُبَیْرٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ الْمُفَسِّرُونَ رَوَاهُ فِیمَا

 لِقاءَ  يَرْجُوا كانَ فَمَنْ واحِدٌ  إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ يُوحى مِثْلُكُمْ بَشَرٌ  أَنَا إِنَّما قُلْ تَعَالَى قَوْلُهُ فَنَزَلَ شَیْئا  يَقُلْ لَمْ وَ ص اللَّهِ  رَسُولُ فَسَكَتَ بِهِ أُعْجَبُ وَ ذَلِكَ  فَیَسُرُّنِي

 (771ص ،6ج البیان، مجمع ؛223ص الساعي، نجاح و الداعي أَحَدا. )عدة رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ  ال وَ صالِحا  عَمَل ا یَعْمَلْفَلْ رَبِّهِ
 :آمد متن در مذكور مطلب ضمن در آنها از برخي كه آمده روايات اين المنثور الدر . در 3

 ابتغي مواقف أقف اني اهلل نبي يا رجل قال قال طاوس عن الحاكم و الطبراني و حاتم أبي ابن و اإلخالص في الدنیا أبي ابن و الرزاق عبد أخرج و

 أخرجه و أَحَدا  رَبِّهِ بِعِبادَةِ  يُشْرِكْ ال وَ صالِحا   عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ  لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ اآلية هذه نزلت حتي شیأ علیه يرد فلم موطني يري أن أحب و اهلل وجه

 عباس ابن عن طاوس عن موصوال البیهقي و صححه و الحاكم

 اهلل عند ما بها التمس و بالصدقة أتصدق اهلل رسول يا فقال سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي النبي إلي رجل جاء قال مجاهد عن الزهد في هناد أخرج و

 اآلية رَبِّهِ  لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ فنزلت خیرا لي يقال أن أحب و

 قال يُشْرِكْ ال وَ صالِحا  عََمل ا فَلْیَعْمَلْ ربه ثواب قال رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ قوله في سعید عن البیهقي و حاتم أبي ابن و المنذر ابن و هناد أخرج و

 أَحَدا   رَبِّهِ بِعِبادَةِ يرائي ال

 صالِحا   عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ  اآلخرة في البعث يخشي كان من قال رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ قوله في جبیر بن سعید عن آخر وجه من حاتم أبي ابن أخرج و

 تركت خلقي من أحدا عمله في معي أشرك فمن شريك خیر أنا يقول ربكم ان سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي النبي قال خلقه من أَحَدا   رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ

 رَبِّهِ  بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا   عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ  سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي النبي قرأ ثم خالصا لي كان ما اال أقبل لم و له كله العمل

 أَحَدا 

 في قال أَحَدا  رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا  عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ اهلل قول للحسن قلت قال زياد بن كثیر عن حاتم ابي ابن أخرج و

 علیه يرد فذلك الناس و به اهلل يريد عمال العمل بذلك أشرك لكن و ال قال باهلل أشرك قلت نزلت المؤمن

 ال وَ صالِحا   عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ  تقرأ ما و بني يا نعم قال هو أشرك الرياء عن أخبرني للحسن قلت قال زيد بن الواحد عبد عن حاتم أبي ابن أخرج و

 أَحَدا   رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ
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 يسمعهم و البصر ينفذهم واحد ببقیع اآلخرين و األولین اهلل جمع إذا سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي النبي قال قال أوس بن شداد عن الطبراني أخرج و

...  الْمُخْلَصِینَ اللَّهِ عِبادَ  إِلَّا قرأ ثم خالصا اال الیوم أقبل ال و الیوم أدعه فانا شريك فیه لي كان الدنیا دار في لي عمل عمل كل شريك خیر أنا قال الداعي

 أَحَدا  رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا  عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ

 يقول سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول سمعت أوس بن شداد عن البیهقي و صححه و الحاكم و مردويه ابن و الدنیا أبي ابن و أحمد أخرج و

 اآلية رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ قرأ ثم أشرك فقد يرائي تصدق من و أشرك فقد يرائي صام من و أشرك فقد يرائي صلي من

 صام من يقول سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول سمعت أ له قیل انه غنم بن الرحمن عبد عن عساكر ابن و البیهقي و مندة ابن و البرار أخرج و

 كانَ  فَمَنْ  اآلية هذه تال سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول لكن و بلي قال أشرك فقد رياء تصدق من و أشرك فقد رياء صلي من و أشرك فقد رياء

 لِیَرْبُوَا رِبا  مِنْ آتَیْتُمْ ما وَ الروم في التي اآلية مثل هي فقال اهلل رسول يا بلي قالوا عنكم أفرجها أال فقال علیهم اشتد و القوم علي ذلك فشق رَبِّهِ  لِقاءَ يَرْجُوا

 علیه ال و له ال يكتب لم رياء عمل فمن اللَّهِ عِنْدَ يَرْبُوا فَال النَّاسِ أَمْوالِ فِي

 ما و قالوا األصغر الشرك علیكم أخاف ما أخوف ان قال سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول ان لبید بن محمود عن البیهقي و أحمد أخرج و

 جزاء عندهم تجدون هل فانظروا الدنیا في تراؤن كنتم الذين إلي اذهبوا بأعمالهم الناس جزي إذا القیامة يوم اهلل يقول الرياء قال اهلل رسول يا األصغر الشرك

 صحف في القیامة يوم جل و عز اهلل يدي بین آدم بني أعمال تعرض سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال أنس عن البیهقي و البزار أخرج و

 ما اال العمل من الیوم أقبل ال و وجهي لغیر كان عمله ان فیقول خیرا اال منه رأينا ما اهلل و رب يا المالئكة فتقول هذا اقبلوا و هذا القوا اهلل فیقول مختتمة

 وجهي به أريد

 شريك خیر أنا اهلل يقول سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال قیس بن الضحاك عن به باس ال بسند البیهقي و مردويه ابن و البزار أخرج و

 و للرحم فانه للرحم و هلل هذا تقولوا ال و له خلص ما اال األعمال من يقبل ال اهلل فان هلل األعمال أخلصوا الناس أيها يا لشريكي فهو أحدا معي أشرك فمن

 شي منه هلل لیس

 اهلل بعثك محتسبا صابرا قاتلت ان اهلل عبد يا قال الغزو و الجهاد عن أخبرني اهلل رسول يا قال انه عمرو بن اهلل عبد عن صححه و الحاكم اخرج و

 الحال تلك علي اهلل بعثك قتلت أو قاتلت حال أي علي مكاثرا مرائیا قتلت ان و محتسبا صابرا

 اهلل صلي النبي ان جده بن عبادة بن الولید بن يحیي عن صححه و الحاكم و الطبراني و حبان ابن و الروياني و النسائي و الدارمي و أحمد أخرج و

 نوي ما فله عقاال اال غزاته في ينوي ال هو و غزي من قال سلم و[ آله و] علیه

 و رياء اال بها يلتمس ال بخطبة قام من يقول سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول سمعت عمرو بن اهلل عبد عن أحمد و شیبة أبي ابن أخرج و

 سمعة و رياء موقف في القیامة يوم جل و عز اهلل أوقفه سمعة

 به اهلل يسمع يسمع من و به اهلل يرائي يرائي من قال سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي النبي عن الخدري سعید أبي عن أحمد و شیبة أبي ابن أخرج و

 يقوم ان قال السرائر شرك ما و قالوا السرائر شرك و إياكم سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال لبید بن محمود عن شیبة أبي ابن أخرج و

 السرائر شرك فذلك الیه الناس لینظر جاهدا صالته يريد أحدكم

 و فقالوا النمل دبیب من أخفي فانه الشرك اتقوا الناس أيها فقال يوم ذات سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول خطبنا قال األشعري موسي أبي عن

 نعلم ال لما نستغفرك و نعلمه شیأ بك نشرك ان بك نعوذ انا اللهم قولوا قال اهلل رسول يا النمل دبیب من أخفي هو و نتقیه كیف

 شرك الرياء من يسیرا ان يقول سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول سمعت جبل بن معاذ عن االيمان شعب في البیهقي و صححه و الحاكم أخرج و

 قلوبهم يعرفوا لم و يدعوا لم حضروا ان يفتقدوا لم غابوا ان الذين األتقیاء األخفیاء األبرار يحب اهلل ان و بالمحاربة اهلل بارز فقد اهلل أولیاء عادي من ان و

 مظلمة غبراء كل من يخرجون الدجا مصابیح
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 إِلهٌ  إِلهُكُمْ  أَنَّما إِلَیَّ یُوحى مِثْلُكُمْ بَشَرٌ  أَنَا إِنَّما قُلْ الْآیَةَ هَذِهِ قَرَأَ ثُمَّ  أَشْرَكَ فَقَدْ بِهَا یُرَائِی صَلَاةً صَلَّى مَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ

 أَحَدا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ

 مَا إِلَّا أَقْبَلُ لَا لِأَنِّی دُونِی لِشَرِیكِی فَهُوَ عَمَلِهِ فِی شَرِیكاً مَعِی أَشْرَكَ مَنْ وَ شَرِیكٍ خَيْرُ أَنَا سُبْحَانَهُ اللَّهُ یَقُولُ قَالَ ص عَنْهُ وَ

  لِی خَلَصَ

 .دُونِی بِهِ أَشْرَكَ لِلَّذِي هُوَ وَ ءٌبَرِي مِنْهُ فَأَنَا غَيْرِي فِيهِ أَشْرَكَ ثُمَّ عَمَلًا عَمِلَ فَمَنْ الشُّرَکَاءِ أَغْنَى إِنِّی آخَرَ حَدِیثٍ فِی وَ

 1.اللَّهِ عَمَلِ مِنْ ءٍشَیْ عَلَى یُحْمَدَ أَنْ یُحِبَّ لَا حَتَّى الْإِخْلَاصِ حَقِيقَةَ عَبْدٌ بَلَغَ مَا وَ حَقِيَقةً حَقٍّ لِكُلِّ إِنَّ ص قَالَ وَ

 

پس هر که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش اميد دارد، باید که عملی صالح »ع از تفسير آیه  د. از امام صادق

 سوال شد، فرمودند:« انجام دهد و هيچكس را در پرستش پروردگار خویش شریك نسازد.

واهد، در عملش شریك کسی که نماز بخواند یا روزه بگيرد یا برده اي آزاد کند یا حج بجا آورد و ستایش مردم را بخ

 شود!قرار داده؛ و این شرکی است که آمرزیده می

 352ص ،2ج العياشی، تفسير

 ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَنْ» اآلیة هذه تفسير عن سألته قال ع اهلل عبد أبی عن الفضيل بن العال عن

 مغفور. مشرك هو و عمله فی اشترك فقد الناس، محمدة یرید حج أو أعتق أو صام أو صلى من قال «أَحَداً  رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ

                                                      
 فیكتب لیعمل الرجل ان العمل من أشد العمل علي االتقاء ان قال سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول ان الدرداء أبي عن ضعفه و البیهقي أخرج و

 ال ثم كله أجره تضعیف يمحي و عالنیة فیكتب يعلنه و الناس يذكره حتي الشیطان به يزال فال ضعفا سبعین أجره يضعف السر في به معمول صالح عمل له

 شرك الرياء فان دينه صان امرؤ اهلل فاتقي رياء يكتب و العالنیة من فیمحي علیه يحمد و يذكر ان يحب و الثانیة للناس يذكره حتي الشیطان به يزال

 أحسن صالة من حظ ذو رجل منزلة عندي أولیائي أحسن ان قال سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي النبي عن امامة أبي عن البیهقي و أحمد أخرج و

 بواكیه قلت و تراثه قل و منیته عجلت باألصابع الیه يشار ال الناس في غامضا كان و السر في ربه عبادة

 بأعمالهم المراءون قال يسكنه من قبل الحزن جب من باهلل تعوذ فقال سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي النبي خرج قال هريرة أبي عن البیهقي أخرج و

 برئ منه فانا غیري به أراد عمال عمل من كل جل و عز اهلل يقول سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال جابر عن البیهقي أخرج و

 يوم الرياء قال األصغر الشرك ما و قالوا األصغر الشرك اتقوا سلم و[ آله و] علیه اهلل صلي اهلل رسول قال قال هريرة أبي عن مردويه ابن أخرج و

 جزاء عندهم تصیبون هل أنظروا الدنیا في تراؤن كنتم الذين إلي اذهبوا يقول بأعمالهم العباد اهلل يجازي
 . همچنین اين احاديث نبوي هم در همین راستا هستند: 1

 رَجُلٍ  مِنْ لَیْسَ قَالَ «أَحَدا  رَبِّهِ  بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا  عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِي ص اللَّهِ  رَسُولِ عَنْ نَرْوِي

 قَدْ  وَ الرِّيَاءُ فَیُبْطِلُهُ الْعَمَلِ ذَلِكَ فِي «رَبِّهِ بِعِبَادَةِ» َأشْرَكَ إِلَّا النَّاسُ بِهِ تَسْمَعَ َأنْ يَشْتَهِي النَّاسِ تَزْكِیَةَ يَطْلُبُ إِنَّمَا اللَّهِ وَجْهَ بِهِ يَطْلُبُ لَا الثَّوَابِ مِنَ شَیْئا  يَعْمَلُ

 (387ص السالم، علیه الرضا اإلمام إلى المنسوب الفقه. )الشِّرْكَ تَعَالَى اللَّهُ سَمَّاهُ

 يُشْرِكُونَ  أَ فَقُلْتُ الشِّرْكَ أُمَّتِيَ عَلَى أَخَافُ فَقَالَ  بِكَ أَرَى الَّذِي مَا فَقُلْتُ سَاءَنِي مَا وَجْهِهِ  فِي فَرَأَيْتُ ص اللَّهِ  رَسُولِ عَلَى دَخَلْتُ أَوْسٍ بْنُ  شَدَّادُ قَالَ

 فَلْیَعْمَلْ  رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ كَلَّا الشِّرْكُ هُوَ الرِّيَاءُ وَ بِأَعْمَالِهِمْ يُرَاءُونَ لَكِنَّهُمْ  وَ حَجَرا  لَا وَ وَثَنا   لَا وَ قَمَرا  لَا وَ شَمْسا  يَعْبُدُونَ لَا إِنَّهُمْ أَمَا فَقَالَ  بَعْدِكَ مِنْ

 (233ص ،2ج ورام، مجموعة) أَحَدا رَبِّهِ  بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا   عَمَل ا
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 توضیح:

اند که مقصود این است که این شرك، از جنس شرکی که در سوره مرحوم فيض کاشانی در توضيح این عبارت اخير گفته

گيرد، )که همان شرك آشكار است( نيست و شرك خفی است. نمی( تصریح شده که مورد آمرزش قرار 118و  48نساء )آیه 

 1(270ص ،3ج الصافی، )تفسير

 

 از فرازي در 2.گذشت قبال آن از فرازهایی که است شده روایت مسعودابن به خطاب ص اکرم پيامبر از طوالنی حدیثی ه.

 :است آمده حدیث این

سازد؛ و کسی که علمی خداوند در روز قيامت او را کور محشور میابن مسعود! کسی که علمی بياموزد و بدان عمل نكند 

را براي ریا ]= کاري که به چشم مردم بياید[ و سمعه ]= کاري که به گوش مردم برسد[ بياموزد که با آن در طلب دنيا برآید ، 

ی گذارد؛ و هر که را خداوند به کند و او را به حال خویش وامگيرد و معيشتش را بر وي تنگ میخداوند برکتش را از او می

پس هر که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش »فرماید: حال خویش واگذارد هالك شده است؛ خداوند متعال می

 «اميد دارد، باید که عملی صالح انجام دهد و هيچكس را در پرستش پروردگار خویش شریك نسازد.

 451ص األخالق، مكارم

 ... ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَی یَوْماً أَصْحَابِنَا مِنْ رَهْطٍ خَمْسَةُ وَ أَنَا دَخَلْتُ: قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ هِاللَّ  عَبْدِ عَنْ

 الدُّنْيَا بِهِ یُرِیدُ سُمْعَةً وَ رِئَاءً الْعِلْمَ تَعَلَّمَ  مَنْ وَ أَعْمَى الْقِيَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ حَشَرَهُ فِيهِ بِمَا یَعْمَلْ لَمْ وَ الْعِلْمَ تَعَلَّمَ مَنْ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 لِقاءَ  یَرْجُوا کانَ فَمَنْ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ هَلَكَ فَقَدْ نَفْسِهِ إِلَى اللَّهُ وَکَلَهُ مَنْ وَ نَفْسِهِ إِلَى اللَّهُ وَکَلَهُ وَ مَعِيشَتَهُ عَلَيْهِ ضَيَّقَ وَ بَرَکَتَهُ اللَّهُ نَزَعَ

 أَحَدا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ

 

 اي را از اميرالمومنين ع روایت کرده که حضرت در فرازي از آن فرمودند:عباس خطبهو. ابن

 کوتاهى خدا حضور در آنچه بر دریغا: گویدشخص »اي مردم! االن، االن ]به خود آیيد[ پيش از پشيمانی؛ و پيش از آنكه 

( 57-56زمر/)« .بودم پرهيزگاران از مسلّماً کرد،مى هدایت خدایم اگر: بگوید یا م؛بود کنندگان مسخره از من تردیدبى ورزیدم

                                                      
 الشّرك هو هذا و الجليّ الشرك بذلك المراد ألنّ ذلك و* بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ  ال اللَّهَ إِنَّ تعالى اللَّه قال الّذي الشّرك من لیس انّه يعني: أقول.  1

 .الخفيّ

 2، حديث77و فرازهاي ديگري از اين حديث در جلسهhttp://yekaye.ir/nuh-071-21/   1، حديث68عبارت اول حديث فوق در جلسه.  2

  /14-057-hadeed-http://yekaye.ir/al075-02/   1يث، حد136و جلسه-qiyamah-http://yekaye.ir/al 1، حديث158و جلسه 

  /23-045-jathiyah-http://yekaye.ir/al017-018/  2، حديث162و جلسه-isra-http://yekaye.ir/al1، حديث579و جلسه -http://yekaye.ir/al

  /19-92-lail18-8/   2، حديث589و جلسه-kahf-e.ir/alhttp://yekay 18-28/  2، حديث609و جلسه-kahf-http://yekaye.ir/al  627جلسه و ،

 گذشت. /kahf-http://yekaye.ir/al-18-105 3، حديث688و جلسه  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-46 5حديث

http://yekaye.ir/nuh-071-21/
http://yekaye.ir/al-hadeed-057-14/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-jathiyah-045-23/
http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-lail-92-19/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-8/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-28/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-46/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
http://yekaye.ir/al-kahf-18-105/
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« .شدى کافران از و ورزیدى تكبّر و کردى تكذیب را آنها و آمد تو بر من هاىنشانه آرى،»پس خداوند به او پاسخ دهد 

 (58)زمر/

خواهد مگر براي اینكه عمل صالحی انجام دهد و احدي را در پرستش پروردگارش شریك سوگند بازگشت را نمی به خدا

 نگرداند.

 686-685ص ،(للطوسی) األمالی

 الْحَسَنِ  أَبِی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْمُفَضَّلِ، بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ [،شَاذَان بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُالْحَسَنِ ] أَبُو أَخْبَرَنَا عَنْهُ،

 عَنْ  اْلهُذَلِیُّ، بَكْرٍ  أَبُو حَدَّثَنِی: قَالَ الضَّبِّیُّ، بَكَّارٍ بْنُ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنِی :قَالَ الزُّفَرِيُّ، عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِی: قَالَ الرَّازِيِّ، النَّحْوِيِّ

 :فَقَالَ( السَّلَامُ عَلَيْهِ) الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ خَطَبَ: قَالَ عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ عِكْرِمَةَ،

 کُنْتُ  إِنْ وَ  اللَّهِ جَنْبِ فِی فَرَّطْتُ ما عَلى حَسْرَتى یا نَفْسٌ تَقُولَ أَنْ » قَبْلِ مِنْ وَ النَّدَمِ، قَبْلِ مِنْ الْآنَ  الْآنَ  النَّاسُ، أَیُّهَا: قَالَ ثُمَّ

 فَيَرُدُّ ،«الْمُحْسِنِينَ مِنَ فَأَکُونَ کَرَّةً لِی أَنَّ لَوْ الْعَذابَ تَرَى حِينَ تَقُولَ أَوْ الْمُتَّقِينَ مِنَ لَكُنْتُ هَدانِی اللَّهَ  أَنَّ  لَوْ تَقُولَ أَوْ السَّاخِرِینَ لَمِنَ

 لِيَعْمَلَ  إِلَّا الرُّجُوعَ سَأَلَ مَا اللَّهِ فَوَ ،«الْكافِِرینَ مِنَ کُنْتَ  وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ  بِها فَكَذَّبْتَ آیاتِی جاءَتْكَ قَدْ  بَلى»(: ثَنَاؤُهُ جَلَّ) الْجَلِيلُ

 .أَحَداً رَبِّهِ  بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صَالِحاً،

 

بگيرد. جلو خواست وضو اي بود و میگوید: بر امام رضا ع وارد شدیم که در مقابلش آفتابهح. حسن بن علی الوشاء می

 رفتم تا من آب را براي ایشان بریزم. فرمود: حسن! دست نگه دار!

 آید که من هم اجري ببرم؟دارید؟ آیا بدتان میگفتم: چرا مرا از اینكه براي شما آب بریزم برحذر می

 فرمود: تو اجر ببري و من بار گناه بردارم؟!

 گفتم: چطور؟

پس هر که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش »جل را که فرمود اي سخن خداوند عز و فرمود: آیا نشنيده

گيرم و من االن وضو می« اميد دارد، باید که عملی صالح انجام دهد و هيچكس را در عبادت پروردگار خویش شریك نسازد.

 براي نماز، که عبادت است؛ پس خوش ندارم که کسی در این کار با من مشارکت کند.

 3651ص ،1ج األحكام، ؛ تهذیب69ص ،3ج الكافی،

 یَدَیْهِ بَيْنَ  وَ ع الرِّضَا عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ الْوَشَّاءِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْمَرِ إِسْحَاقَ بْنِ  إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ

 یَدِكَ  عَلَى أَصُبَّ أَنْ تَنْهَانِی لِمَ لَهُ فَقُلْتُ حَسَنُ یَا مَهْ قَالَ وَ ذَلِكَ فَأَبَى عَلَيْهِ لِأَصُبَّ مِنْهُ فَدَنَوْتُ لِلصَّلَاةِ مِنْهُ یَتَهَيَّأَ أَنْ یُرِیدُ إِبْرِیقٌ

 رَبِّهِ  لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَنْ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ عْتَسَمِ مَا أَ فَقَالَ ذَلِكَ کَيْفَ وَ لَهُ فَقُلْتُ أَنَا أُوزَرُ وَ أَنْتَ تُؤْجَرُ قَالَ أُوجَرَ أَنْ تَكْرَهُ

 .أَحَدٌ فِيهَا یَشْرَکَنِی أَنْ فَأَکْرَهُ الْعِبَادَةُ هِیَ وَ لِلصَّلَاةِ أَتَوَضَّأُ ذَا أَنَا هَا وَ« أَحَداً  رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ

                                                      
 الْوَشَّاءِ  عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْمَرِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ. سند شیخ طوسي چنین است:  1
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و  1شبيه این مضمون از امام صادق ع در وصف وضوي اميرالمومنين ع روایت شده 43ص ،1ج الفقيه، یحضره ال در من

 2این مضمون به این صورت که امام رضا ع مامون را دید و او را از این کار نهی کرد، آمده است. 771ص ،6ج البيان، در مجمع

 

 «:فقط بشری مثل شما هستم من»( مصادیقی از تاکید رسول اهلل ص بر اینکه 3

گذارند بينند که پيامبر در کنار خانه خدا مشغول دعوت مردم است؛ با هم قرار میالف. یكبار جمعی از بزرگان قریش می

کنند و برخی آیات بر ایشان نازل آیند و اشكاالت خود را مطرح میکه بروند و ایشان را با طرح اشكاالتی مغلوب کنند. می

 دهند. در فرازي از این واقعه آمده است:یشان به تفصيل بدانها پاسخ میشود و امی

شود که  خداي شما بگو من فقط انسانی هستم مثل شما، به من وحی می»سپس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 

نه شما را، به نبوت اختصاص  یعنی به آنان بگو کم در بشر بودن مانند شایم وليكن پروردگارم مرا، و« تنها خدایی است واحد

داد، همان گونه که برخی از انسانها، و نه برخی دیگر را، به ثروت و سالمتی و زیبایی اختصاص داد؛ پس منكر این نباشيد که 

 مرا هم به نبوت اختصاص دهد. ...

 31ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج ؛504ص ع، العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 الْمُشْرِکِينَ  وَ الْيَهُودَ یُنَاظِرُ ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ هَلْ  ع مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ أَنَّهُ ع الْعَسْكَرِيِّ الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَنْ

 ... مِنْهَا کَثِيرَةً مِرَاراً بَلَى قَالَ یُحَاجُّهُمْ؟ وَ عَاتَبُوهُ إِذَا

 بْنُ  الْوَلِيدُ: مِنْهُمْ قُرَیْشٍ رُؤَسَاءِ مِنْ جَمَاعَةٌ اجْتَمَعَ إِذِ الْكَعْبَةِ بِفِنَاءِ بِمَكَّةَ یَوْمٍ ذَاتَ قَاعِداً کَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ذَلِكَ وَ: قَالَ

 الْمَخْزُومِیُّ، أُمَيَّةَ أَبِی بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ السَّهْمِیُّ، وَائِلٍ بْنُ الْعَاصُ وَ هِشَامٍ، بْنُ جَهْلِ أَبُو وَ هِشَامٍ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَبُو وَ الْمَخْزُومِیُّ، الْمُغِيرَةِ

 وَ  أَمْرَهُ اللَّهِ عَنِ يْهِمْإِلَ یُؤَدِّي وَ اللَّهِ کِتَابَ عَلَيْهِمْ یَقْرَأُ أَصْحَابِهِ مِنْ نَفَرٍ فِی ص اللَّهِ رَسُولُ وَ کَثِيرٌ، یَلِيهِمْ  مِمَّنْ جَمْعٌ مَعَهُمْ کَانَ وَ

 الْإِحْتِجَاجِ  وَ تَوْبِيخِهِ، وَ تَبْكِيتِهِ وَ بِتَقْرِیعِهِ نَبْدَأْ فَتَعَالَوْا خَطْبُهُ عَظُمَ وَ مُحَمَّدٍ، أَمْرُ اسْتُفْحِلَ لَقَدِ: لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ الْمُشْرِکُونَ فَقَالَ .نَهْيَهُ

 وَ تَمَرُّدِهِ وَ بَاطِلِهِ وَ غَيِّهِ مِنْ فِيهِ هُوَ عَمَّا یَنْزِعُ فَلَعَلَّهُ  عِنْدَهُمْ، قَدْرُهُ یَصْغُرَ وَ أَصْحَابِهِ، عَلَى خَطْبُهُ  لِيَهُونَ بِهِ جَاءَ مَا إِبْطَالِ وَ عَلَيْهِ،

 ....الْبَاتِرِ بِالسَّيْفِ عَامَلْنَاهُ إِلَّا وَ انْتَهَى فَإِنِ طُغْيَانِهِ،

: لَهُمْ قُلْ  یَعْنِی« واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ َأنَّما إِلَیَّ یُوحى الطَّعَامَ آکُلُ یَعْنِی مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُلْ» مُحَمَّدُ یَا: عَلَيْهِ تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ

 الْبَشَرِ، مِنَ بَعْضٍ  دُونَ الْجَمَالِ وَ الصِّحَّةِ  وَ  بِالْغَنَاءِ  الْبَشَرِ بَعْضَ یَخُصُّ کَمَا دُونَكُمْ، ةِبِالنُّبُوَّ خَصَّنِی رَبِّی لَكِنْ وَ مِثْلُكُمْ، الْبَشَرِیَّةِ فِی أَنَا

 3.بِالنُّبُوَّةِ أَیْضاً یَخُصَّنِی أَنْ تُنْكِرُوا فَلَا

                                                      
 لَا َفقَالَ الْمَاءَ عَلَیْكَ يَصُبُّونَ تَدَعُهُمْ لَا لِمَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ يَا لَهُ فَقِیلَ الْمَاءَ عَلَیْهِ يَصُبُّ أَحَدا  يَدَعْ لَمْ تَوَضَّأَ إِذَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ كَانَ وَ...  ع الصَّادِقُ قَالَ.  1

 .أَحَدا  رَبِّهِ بِعِبادَةِ يُشْرِكْ ال وَ صالِحا  عَمَل ا فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ يَرْجُوا كانَ فَمَنْ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ وَ أَحَدا  صَلَاتِي فِي أُشْرِكَ أَنْ أُحِبُّ
 فصرف أحدا ربك بعبادة تشرك ال فقال الماء يده علي يصب الغالم و للصالة يتوضأ فرآه المأمون علي يوما دخل( ع) الرضا الحسن أبا أن روي.  2

 بنفسه وضوئه إتمام تولي و الغالم المأمون

 فَسَاطِیطُ وَ دُورٌ وَ قُصُورٌ لَهُ الْحَالِ، عَظِیمَ الْمَالِ، كَثِیرَ إِلَّا رَسُول ا يَبْعَثَانِ لَا الْفُرْسِ  مَلِكُ وَ الرُّومِ، مَلِكُ هَذَا[ إِنَ]» : قَوْلُكَ أَمَّا وَ: ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ.  3

 يَفْعَلُ  بَلْ بِاقْتِرَاحِكَ، لَا وَ حُسْبَانِكَ، وَ ظَنِّكَ عَلَى يَفْعَلُ لَا الْحُكْمُ  وَ التَّدْبِیرُ  لَهُ اللَّهَ فَإِنَّ «عَبِیدُهُ فَهُمْ كُلِّهِمْ هَؤُلَاءِ فَوْقَ الْعَالَمِینَ رَبُّ وَ خُدَّامٌ، وَ  عَبِیدٌ وَ  خِیَامٌ وَ
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گزینم از شما همسر می« من فقط انسانی هستم مثل شما»ب. از امام باقر ع روایت شده است که رسول اهلل ص فرمودند: 

 آیم؛ مگر فاطمه س که ازدواج او از آسمان نازل شد. و به همسري با شما درمی

 393ص ،3ج الفقيه، یحضره ال من؛ 568ص ،5ج الكافی،

 عَلِیٍّ  بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُخَلَّدِ عَنْ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ  الْعَبَّاسِ عَنِ  مُحَمَّدٍ بْنِ حْمَدَأَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

  قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ تَغْلِبَ بْنِ أَبَانِ عَنْ الْيَرْبُوعِیِّ یَحْيَى بْنِ عَلِیِّ عَنْ

 .السَّمَاءِ مِنَ نَزَلَ تَزْوِیجَهَا فَإِنَّ ع فَاطِمَةَ إِلَّا أُزَوُِّجكُمْ وَ فِيكُمْ أَتَزَوَّجُ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 

 .خورشيد گرفت رفت، دنيا از اللَّه، رسول فرزند ابراهيم که ج. روایت شده است که روزى

 و حمد از بعد بيرون آمد و اکرم ص چون این را شنيد پيغمبر. است ابراهيم خاطر مرگخورشيد به  گرفتن: گفتند مردم

شوند و مى گرفته کسى مرگ نه براى و خداوند عز و جل هستند، آیات از آیه دو ماه و خورشيد مردم، اى: فرمود الهى، ثناى

 از پر چشمانش، و. ]= نماز آیات بخوانيد[مساجد بروید  به دیدید، را خسوف یا کسوف پس هرگاه. نه براي زندگی کسی؛

 . شد اشك

  کنيد؟مى گریه نيز شما اللَّه، رسول یا کردند عرض

نمی گویيم که موجب غضب خداوند  چيزى ولى شكند؛مى دل و گریدمى چشم هستم شما مثل بشرى هم من: فرمود

 اي ابراهيم! به خدا سوگند که ما به خاطر تو بسيار غمگينيم. .باشد

 104-103ص األوالد )شهيد ثانی(، و األحبة فقد عند الفؤاد سكنم

 لِمَوْتِ الشَّمْسُ انْكَسَفَتِ النَّاسُ فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ بْنُ إِبْرَاهِيمُ مَاتَ یَوْمَ الشَّمْسُ انْكَسَفَتِ: قَالَ لَبِيدٍ بْنِ مَحْمُودِ عَنْ وَ

 مِنْ  آیَتَانِ  الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا بَعْدُ أَمَّا قَالَ ثُمَّ  عَلَيْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ فَحَمِدَ  ذَلِكَ سَمِعَ حِينَ ص اللَّهِ  رَسُولُ فَخَرَجَ إِبْرَاهِيمَ

 اللَّهِ  رَسُولَ یَا فَقَالُوا عَيْنَاهُ دَمَعَتْ وَ الْمََساجِدِ إِلَى فَافْزَعُوا ذَلِكَ رَأَیْتُمْ فَإِذَا لِحَيَاتِهِ لَا وَ  أَحَدٍ لِمَوْتِ یَنْكَسِفَانِ لَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ آیَاتِ

 بِكَ إِنَّا إِبْرَاهِيمُ یَا اللَّهِ وَ الرَّبَّ یُسْخِطُ مَا نَقُولُ لَا وَ الْقَلْبُ یَفْجَعُ وَ الْعَيْنُ  فَتَدْمَعُ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا فَقَالَ اللَّهِ  رَسُولُ أَنْتَ وَ تَبْكِی

 .لَمَحْزُونُونَ

 

                                                      
 أَطْرَافَ  وَ اللَّْیلِ آنَاءَ ذَلِكَ فِي نَفْسَهُ يَكِدَّ وَ رَبِّهِمْ، إِلَى يَدْعُوَهُمْ وَ دِينَهُمْ، النَّاسَ لِیُعَلِّمَ نَبِیَّهُ اللَّهُ بَعَثَ إِنَّمَا اللَّهِ عَبْدَ يَا مَحْمُودٌ هُوَ وَ يُرِيدُ ما يَحْكُمُ وَ يَشاءُ، ما

 احْتَجَبُوا إِذَا لِمُلُوكٍ تَرَى مَا وَ أَ تَتَبَاطَأُ الْأُمُورُ وَ تَضِیعُ الرِّسَالَةُ كَانَتِ لَیْسَ أَ النَّاسِ عَنِ يَسْتُرُونَهُ خَدَمٍ وَ  عَبِیدٍ وَ فِیهَا يَحْتَجِبُ قُصُورٍ صَاحِبَ كَانَ فَلَوْ النَّهَارِ،

 لِرَسُولِهِ، النَّاصِرُ هُوَ أَنَّهُ وَ قُوَّتَهُ، وَ قُدْرَتَهُ لِیُعَرِّفَكُمْ لِي مَالَ لَا وَ اللَّهُ بَعَثَنِيَ إِنَّمَا وَ اللَّهِ عَبْدَ يَا يَشْعُرُونَ لَا وَ هِبِ يَعْلَمُونَ لَا حَیْثُ مِنْ الْقَبَائِحُ وَ الْفَسَادُ يَجْرِي كَیْفَ

 وَ بِبِلَادِكُمْ، اللَّهُ يُظْفِرُنِي ثُمَّ أَسْرا ، وَ قَتْل ا فَأُوَسِّعُكُمْ بِكُمْ  اللَّهُ يُظْفِرُنِي سَوْفَ وَ عَجْزِكُم فِي وَ قُدْرَتِهِ  فِي أَبْیَنُ فَهَذَا رِسَالَتِهِ، مِنْ  مَنْعِهِ لَا وَ قَتْلِهِ عَلَى تَقْدِرُونَ لَا

 ...دِينِكُمْ عَلَى يُوَافِقُكُمْ مَنْ دُونَ وَ دُونِكُمْ، مِنْ  الْمُؤْمِنُونَ عَلَیْهَا يَسْتَوْلِي
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 ( حدیثی در معنای تاویلی آیه4

پس هر که این گونه است که به مالقات پروردگار خویش اميد دارد، »سماعة بن مهران می گوید: از امام صادق ع درباره  

 سوال کردم؛ « باید که عملی صالح انجام دهد و هيچكس را در پرستش پروردگار خویش شریك نسازد.

تسليم حضرت « هيچكس را در پرستش پروردگار خویش شریك نسازد»فرمود: عمل صالح، شناخت امامان است و  اینكه 

 علی ع شدن است که در کنار او کسی را که این خالفت از آن او نيست و سزاوارش هم نيست، شریك نگرداند.

 353ص ،2ج العياشی، تفسير

 العمل: قال «أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صالِحاً عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ»: اهلل قول عن ع هللا عبد أبا سألت قال مهران بن سماعة عن

 أهله من هو ال و له ذلك ليس من الخالفة فی معه یشرك ال لعلی التسليم «أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ» باألئمة، المعرفة الصالح

 

 توجه

 /ahzab-http://yekaye.ir/al-33-44 533درجلسه « لقاي پروردگار»درباره 

  /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-5 402و بویژه در جلسه 

 شود.ا تكرار نمیاحادیث و تدبرهایی مطرح شد که مجدد

گذشت  /anbiyaa-http://yekaye.ir/al-21-108 415قبال در جلسه « واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ یُوحی»همچنين عبارت 

 که مطالبی که آنجا بيان شد مجددا تكرار نخواهد شد.

 

 شود:احادیث و تدبرهای این آیه، ارائه تدبرهای این آیه به فردا موکول میبا توجه به کثرت 

 تدبر

 بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَن  وَاحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ  یُوحَی مِثْلُكمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ( »1

 «أَحَداً رَبِّهِ

گانه دین اي از غرض سوره در آن است و اصول سهبنديرسد خالصه و جمعاین آیه پایانی سوره است و به نظر می

 )توحيد و نبوت و معاد( را جمع کرده است: 

 ؛«واحد است خدایی تنها شما خداي»توحيد این عبارت است که 

 ؛«شودمی وحی من به هشما، ک مثل هستم انسانی فقط من»نبوت این است 

 (405، ص13)الميزان، ج« دارد اميد خویش پروردگار مالقات به که است گونه این که هر پس»و معاد این عبارت که 

 

 «إِلَیَّ یُوحَی مِثْلُكمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ» (2

 پيامبر موظف است درباره خودش دو مطلب را با هم به ما بگوید:

 د ماست.الف. او بشري مانن

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-44/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-44/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-44/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-5/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-5/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-5/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-108/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-108/
http://yekaye.ir/al-anbiyaa-21-108/
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 شود.ب. به او وحی می

اي بر شوند و عدهاي بر جمله اول متمرکز میدهد این است که عدهتمام افراط و تفریطی که در شناسایی پيامبر رخ می

 جمله دوم.

 شناسی(بحث تخصصی فلسفه دین )پیامبر

انسان، از جانب خداوند براي یك ارتباط بسيار خاص با خداوند است، یعنی دریافت پيامی مستقيم توسط یك « وحی»

قدري این ارتباط خاص و منحصر به فرد و مردم، بدون هيچ کم و کاست و هيچ اشكالی در دریافت و انتقال این پيام. به

 نامتعارف است که:

برخی اساساً امكان چنين ارتباطی با خدا را در مورد هر انسانی ناممكن قلمداد نموده، و بدین جهت نبوت را انكار  -

 (؛4؛ و حدیث91اند )انعام/کرده

 اند:برخی انسان خاص بودن او را زیر سوال برده -

o اند پيامبر ص را انسانی کامال اميه ) و امروزه وهابيت( که با جعل احادیث دروغين کوشيدهخواه مانند بنی

را خليفه او معرفی  خطاکار و ... نشان دهند تا بتوانند توجيهی بسازند براي اینكه خود و افرادي در سطح خود

 کنند؛ 

o کوشند این ارتباط را شبيه یك ارتباط عادي، حداکثر در حد و خواه مانند برخی از مدعيان روشنفكري که می

 هاي خطاپذیر عرفا، و بلكه تجربه دینی خطاپذیر مومنان عادي معرفی کنند.مكاشفه

اند که عمال او هاي عادي متمایز و برتر قلمداد کردهو در طرف دیگر، برخی به خيال خود پيامبران را چنان از انسان -

 کنند )مانند تلقی مسيحيت از حضرت عيسی ع(؛در رده خدا قلمداد می -نعوذ باهلل –را موجودي فراتر از انسان و 

 یط اند.ها دچار افراط یا تفرآید این است که همه این دیدگاهاي که خداوند براي ما فروفرستاده برمیآنچه از خود وحی

 

 «إِلَیَّ یُوحَی مِثْلُكمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا( »3

 است.« وحی»پيامبر اگرچه شبيه ما یك انسان است، اما یك ویژگی خاص دارد که ما نداریم؛ و آن برخورداري وي از 

 «تجربه دینی»یا « مکاشفه»نقدی بر تلقی وحی به عنوان 

ها در امور مختلف با هم تفاوت دارند و خداوند و البته همان طور که انسان ها.پيامبر یك انسان است، همانند همه انسان

، الف(؛ این انسان از موهبتی به نام وحی برخوردار شده است، 4به برخی چيزهایی داده که به برخی دیگر نداده است )حدیث

 بودند:نيز از این موهبت برخوردار ن حتی امامان معصومکه هيچ انسانی که پيامبر نباشد، 

علم »اي در اختيار ائمه اطهار ع بوده است )که گاه از آن به توجه شود که بر اساس روایات متواتر، علم بسيار گسترده

، 1اند؛ کافی، جشود، هرچند خود ائمه از اینكه این تعبير در مورد علمشان به کار رود، ما را برحذر داشتهتعبير می« غيب
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کند همين دانيم که آنچه پيامبر را از غير پيامبر متمایز میشده که آنها پيامبر نيستند؛ و می (، با این حال تصریح258-255ص

 است.« وحی»

، که معصوم از خطا و اشتباه است، بدانيم، درست نيست؛ « علم ائمه ع»را شبيه « وحی»دهد که حتی اینكه این نشان می

فا، ویا اصطالحاً تجربه دینی )که حتی براي عموم دینداران غير عارف چه رسد به اینكه بخواهيم آن را از جنس  مكاشفات عر

 شود( بدانيم، که خطاپذیر هم هست.هم حاصل می

کند؛ و حق این است که همانند ها بيش از آنكه به فهم حقيقت وحی کمك کند، ما را از فهم آن دور میاین گونه قياس

و جواب از کسانی که خودشان واجد آن هستند به دست آوریم، نه صرفا با  هر پدیده خاصی، کيفيت آن را باید از راه سوال

 اند که واقعا مشابه نيستند. هایی که به نظر ما مشابه آن اند؛ اما خود آنها تصریح کردهمقایسه آن با پدیده

 

 «إِلَیَّ یُوحَی مِثْلُكمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا( »4

ل، بر اساس روایات متواتر، واالترین و برترین مخلوق خداوند )اشرف مخلوقات( پيامبر اکرم ص انسان است؛ در عين حا

 است؛

 پس انسان ظرفيت این را دارد که باالترین جایگاه را در ميان مخلوقات به دست آورد.

 

 «رَبِّهِ  لِقاءَ یَرْجُوا کانَ + فَـ + مَن وَاحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما( »5

 پروردگار را متفرع کرد بر اینكه اله شما الهی واحد است؟چرا اميد به دیدار 

هاي الوهيت اوست؛ یعنی او چون الف. چون رجوع و بازگشت همه خالیق به سوي خداوند ]= دیدار خداوند[ از الزمه

اش عبث نباشد و همه به سوي او برگردند و به دیدار او بروند؛ و از این اش این است که آفرینشاست، الزمه -و تنها اله –اله 

 یْلٌفَوَ کَفَرُوا الَّذِینَ ظَنُّ ذلِكَ باطِلًا بَيْنَهُما ما وَ  الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا ما وَ»فرماید: جهت شبيه است به مضمون این آیه که می

 (28)ص/ «کَالْفُجَّارِ  الْمُتَّقِينَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ  فِی کَالْمُفْسِدِینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ النَّارِ مِنَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ

است که دیگران واله و شيداي او به معناي کسی « وله»به معناي معبود است و برخی بر این باورند که از ماده « اله»ب. 

شوند. اگر اله خود را بشناسيد و بدانيد که باید تنها واله و شيداي او شوید، اميد دیدار او را خواهيد داشت، و آنگاه است می

 که به اميد دیدار او برنامه زندگی خود را تنظيم خواهيد کرد.

 ج. ...

 

 «صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَن( »6

 به آن.« یقين»به دیدار خداوند؛ و نه بر « اميد»انجام عمل صالح را مبتنی کرد بر 

 چرا؟
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الف. اميد به روز جزا و احتمال دادن آن کافی است که انسان از باب دفع ضرر محتمل، عمل صالح در پيش گيرد و از 

 (406، ص13گناه دوري کند. )الميزان، ج

نيست؛ بلكه شناختی است که با احساسات و  –ولو شناخت یقينی  –آنچه محرك عمل است، صرف شناخت ذهنی ب. 

گرایشها هم درآميخته شده باشد و یكی از تفاوتهاي اميد این است که عالوه بر شناخت، انگيزه هم در آن وجود دارد. به تعبير 

گيري به قيامت هم باید در کار باشد که انسان سختی انجام عمل هتدیگر، می خواهد نشان دهد که عالوه بر اطالع، نوعی ج

 صالح را به تن بخرد.

و این غایت مطلوبی است که تنها محرك « دیدار پروردگار خویش»نيست، بلكه اميد است به « اميد»ج. مساله صرفا 

 باشد.حقيقی براي انجام عمل صالح خالصانه می

 د. ...

 

 «رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَن» (7

 «.یرجو»و نفرمود « کان یرجو»فرمود 

 چرا؟

 (237ص ،7ج نور، )تفسير. اىلحظه نه باشد، پيوسته و دائمى حالت یك صورت به باید انسان در الف. اميد

 ب. ...

 

 «أَحَداً  رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ»( 8

 است از پيام دین:اي این جمله خالصه

 (406، ص13انجام عمل صالح، خالصانه براي خداوند )الميزان، ج

 

 «أَحَداً  رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ مَن( »9

 شریك خویش پروردگار پرستش در را هيچكس و دهد انجام صالح عملی دارد، اميد خویش پروردگار مالقات به هر که

 .نسازد

 پس،

 دهد؛اگر کسی عمل صالحی انجام نمی

 دهد؛یا اعمالش را فقط براي خدا انجام نمی

 در اینكه واقعا اميد به دیدار پروردگارش داشته باشد، تردید کند!

 برای تاملی بیشتر

 کند، واقعا دلبسته دیدار خدا است؟شانه خالی می از انجام عمل صالح« دلت پاك باشد»هایی مانند آیا کسی که با بهانه
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  «أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ ال»( 10

 ؟«به پروردگارش»؛ و نفرمود «به عبادت پروردگارش»چرا فرمود: شرك نورزد 

و الف. چون مقام بحث، مقام عمل صالح بود و عدم اخالص در عمل، شرك ورزیدن به عبادت اوست، نه به خود ا

 (770، ص6البيان، جعباس، به نقل مجمع)ابن

 ب. ...

 

 یُشْرِكْ ال وَ صَالِحًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا کانَ فَمَن  وَاحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَیَّ یُوحَی مِثْلُكمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلْ»( 11

 «أَحَداً  رَبِّهِ بِعِبادَةِ

 القاعده مطلبی است که باید در نشر آن بكوشيم.شود، علیشروع می« قل: بگو»آیه با وقتی 

 در اینجا چند مطلب آمده است تا هم خودمان آنها را درست بفهميم، و هم به دیگران بگویيم که:

 الف. پيامبر ص، یك بشري است مثل ما؛ همچون مسيحيان او را در حد خدا باال نبریم؛

 شود؛ و وحی و ارسال پيام خاص خدا به انسان امري ممكن است؛اینكه بشر است، به او وحی می ب. پيامبر ص با

 ج. اله و معبود شما خدایی واحد است، پس واله و شيداي دیگران نشوید؛

 د. خدایتان را اگر درست بشناسيد و واله او شوید، اميد دیدار او را خواهيد داشت؛

 گيرد.او دارد انجام عمل صالح در زندگی را جدي می ه. کسی که واقعا اميد به دیدار

 گيرد.کند و غير او را در محاسباتش در نظر نمیو. کسی که واقعا اميد به دیدار او دارد، تنها براي او کار می

 تاملی با خویش

 یكبار دیگر جمالت فوق را مرور کنيم

 کوشيم؟ر ترویج آنها در جامعه میچه اندازه این جمالت را خودمان باور داریم؛ و چه اندازه د

 دارد؟ کند یا آنها را از این مطالب باز میآیا سبك زندگی ما دیگران را به این جمالت دعوت می

 

 

 17/12/1396  سوره كهفبندي نهايي ( جمع695

آن را نازل  اتیاز آ يمعدود ياعدهاند، که البته در ابتداي سوره اشاره شد که سوره کهف را عموما از سور مكی دانسته

در مدینه نازل شده است  (... وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم) 28عباس نقل شده آیه مثال از  ابن انددانسته نهیشده در مد

مبر ص نازل شده اي است که بر پيا(؛ و یا در مورد آیه آخر آن حتی گفته شده که این آخرین آیه690، ص6)مجمع البيان، ج

 (.771، ص6)مجمع البيان، جاست. 
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مداومت بر قرائت آن در آید، در احادیث قرائت آن در شب و روز جمعه بسيار توصيه شده و حتی چنانچه در ادامه می

فراوانی از طرق ؛ و احادیث اندکرده یمعرف امتيشهدا در ق گاهیشهادت و جا قيبه توف یابیدست يبرا يانهيجمعه را زم يشبها

اهل سنت نيز وارد شده است که در آنها کسی که بر خواندن این سوره )در برخی روایات کل آن، و در برخی از روایات 

الدر ماند )باشد( مداومت ورزد از فتنه دجال مصون میمقداري از آن، که این مقدار سه یا ده آیه اول، ویا پنج یا ده آیه آخر می

 . ابتدا برخی از احادیث درباره این سوره را مرور کنيم:1(211-092، ص4، جالمنثور

                                                      
و الترمذي و النسائي و ابن الضريص و ابن حبان و الحاكم و البیهقي في سننه و ابن مردويه عن أبى الدرداء  أحمد و مسلم و أبو داودو أخرج .  1

 عن النبي صلى اهلل علیه و سلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال

له عن أبى الدرداء رضى اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم من قرأ العشر األواخر و أخرج أحمد و مسلم و النسائي و أبو عبید في فضائ

 من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال

ل لم و أخرج أبو عبید و ابن مردويه عن أبى الدرداء عن النبي صلى اهلل علیه و سلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدركه الدجا

 ره و من حفظ خواتیم سورة الكهف كانت له نورا يوم القیامةيض

 و أخرج الترمذي و صححه عن أبى الدرداء قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم من قرأ ثالث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال

اهلل علیه و سلم قال من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف و أخرج ابن الضريس و النسائي و أبو يعلى و الروياني عن ثوبان عن رسول اهلل صلى 

 فانه عصمة له من الدجال

ن و أخرج ابن مردويه عن عائشة رضى اهلل عنها قالت قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم من قرأ من سورة الكهف عشر آيات عند منامه عصم م

 من لدن قرنه إلى قدمه يوم القیامة فتنة الدجال و من قرأ خاتمتها عند رقاده كان له نورا

نیة أيام و أخرج ابن مردويه و الضیاء في المختارة عن على قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثما

 من كل فتنة تكون و ان خرج الدجال عصم منه

اني في األوسط و ابن مردويه و الضیاء عن أبى سعید الخدري قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و أخرج الحاكم و صححه و البیهقي في السنن و الطبر

 و سلم من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة و من قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره

و سلم من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج الدجال لم يسلط علیه و و أخرج الحاكم و صححه عن أبى سعید قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه 

 لم يكن له علیه سبیل

ان اهلل عز و و أخرج الطبراني عن أبى امامة قال خطبنا رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال فكان فیما قال لنا يومئذ 

آخر األنبیاء و أنتم آخر األمم و هو خارج فیكم ال محالة فان يخرج و أنا بین أظهركم فانا حجیج كل مسلم و ان  جل لم يبعث نبیا اال حذر أمته و انى

د اهلل اثبتوا يخرج فیكم بعدي فكل امرئ حجیج نفسه و اهلل خلیفتي على كل مسلم انه يخرج من خلة بین العراق و الشام و عاث يمینا و عاث شماال يا عبا

و  ل أنا نبى و ال نبى بعدي و انه مكتوب بین عینیه كافر يقرؤه كل مؤمن فمن لقیه منكم فلیتفل في وجهه و لیقرأ بقوارع سورة أصحاب الكهففانه يبدأ يقو

ة و جنته نار جن انه يسلط على نفس من بنى آدم فیفتلها ثم يحییها و انه ال يعدو ذلك و ال يسلط على نفس غیرها و ان من فتنته ان معه جنة و نارا فناره

على ابراهیم و ان أيامه أربعون يوما يوم كسنة و يوم  فمن ابتلى بناره فلیغمض عینیه و لیستعن باهلل تكون علیه بردا و سالما كما كانت النار بردا و سالما

بها األخر قالوا و كیف نصلى يا رسول اهلل في كشهر و يوم كجمعة و يوم كاأليام و آخر أيامه كالسراب يصبح الرجل عند باب المدينة فیمسي قبل ان يبلغ با

 تلك األيام القصار قال تقدرون فیها كما تقدرون في األيام الطوال و اهلل أعلم
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 حدیث

( از امام صادق ع روایت شده است که هرکس سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند، کفاره ]گناهان[ او در فاصله 1

 جمعه تا جمعه خواهد بود.

 9ص ،3ج األحكام، ، تهذیب429ص ،3ج الكافی،

 حَمْزَةَ  أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ نُوحٍ بْنِ أَیُّوبَ  عَنْ مَهْزِیَارَ بْنُ عَلِیُّ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ دٍمُحَمَّ بْنُ الْحُسَيْنُ

 .الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ بَيْنَ ]لِمَا[ ]لَهُ[ ما کَفَّارَةً کَانَتْ جُمُعَةٍ لَيْلَةِ کُلِّ فِی الْكَهْفِ ]سُورَةَ[ قَرَأَ مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُوقَالَ قَالَ

 

 ( از رسول اهلل ص روایت شده است:2

اي که عظمتش مابين آسمان و زمين را پر کرده است و هفتاد هزار فرشته ]نزول[ آن را آیا به شما خبر دهم از سوره

آمرزد و سه روز آن را بخواند خداوند وي را تا جمعه دیگر می همراهی کردند؟ ]آن[ سوره کهف ]است[؛ کسی که روز جمعه

شود؛ و کسی که پنج آیه پایانی آن رسد، و از فتنه دجال حفظ میدهد که به آسمان میاضافه هم بعد از آن، و نوري به او می

 شود.بيدار می شود و در هر وقت شب که بخواهدخواهد به بستر خواب برود، بخواند، حفظ میرا هنگامی که می

 0691، ص6مجمع البيان، ج؛ 725ص ،4ج المنثور، الدر

 قال صلی اهلل عليه ]و آله[ و سلم اهلل رسول ان بلغنا قال واقع أبی بن إسماعيل عن القرآن فضائل فی الضریس ابن أخرج و

 له اهلل غفر الجمعة یوم قرأها من الكهف سورة ملك ألف سبعون شيعها األرض و السماء بين ما عظمتها مال بسورة أخبرکم أال

 آیات الخمس قرأ من و الدجال فتنة من وفی و السماء یبلغ نورا أعطی و بعدها من أیام ثالثة زیادة و األخري الجمعة إلی بها

 2شاء الليل أي من بعث و حفظ فراشه من مضجعه یأخذ حين خاتمتها من

                                                      
عن النبي ص قال أ ال أدلكم على سورة شیعها سبعون ألف ملك حین نزلت مألت عظمتها ما بین السماء و . روايت مرحوم طبرسي چنین است:  1

ة ى قال سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر اهلل له إلى الجمعة األخرى و زيادة ثالثة أيام و أعطي نورا يبلغ السماء و وقى فتناألرض قالوا بل

 .الدجال

از منابع  ( روايات ذيل را هم در فضیلت اين سوره ذكر كرده، كه غیر از آخري همگي691، ص6مجمع البیان، جالبته ايشان در ابتداي سوره كهف )

 باشد، چنانكه اغلب آنها در پاورقي بعدي از الدر المنثور آمده است:اهل سنت مي

 سمرة بن جندب عن النبي ص قال من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال و من قرأ السورة كلها دخل الجنة

فظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يضره و من حفظ خواتیم النبي ص قال من ح و روى الواقدي بإسناده عن أبي الدرداء عن

 سورة الكهف كانت له نورا يوم القیامة

 و روي أيضا باإلسناد عن سعید بن محمد الجزمي عن أبیه عن جده عن النبي ص قال من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة أيام من كل

 عصم منهفتنة تكون فإن خرج الدجال 

 شهیدا و روى العیاشي بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبیه عن أبي عبد اهلل )ع( قال من قرأ سورة الكهف في كل لیلة جمعة لم يمت إال

 و بعثه اهلل مع الشهداء و وقف يوم القیامة مع الشهداء.

 :است آمده 610ص ،3ج القرآن، تفسیر في البرهان در سوره اين فضیلت درباره هم روايات . اين 2
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 زيادة و الجمعة، إلى الجمعة من له اهلل غفر الجمعة، يوم السورة هذه قرأ من»: قال أنه( آله و علیه اهلل صلى) النبي عن روي(: القرآن خواص) من و

 من أمن و أهله، و هو الدين و الفقر من أمن منزله، في جعله و الرأس ضیق زجاج إناء في جعلها و كتبها من و السماء، إلى يبلغ نورا اعطي و أيام، ثالثة

 .«الناس أذى

 أذى من أمن و أهله، و هو الدين و الفقر من أمن منزله، في جعله و الرأس ضیق زجاج إناء في جعلها و كتبها من: قال( السالم علیه) الصادق عن و

 تعالى اهلل بإذن عنه اهلل دفع ذلك، غیر و الحمص و األرز و الشعیر و القمح من الحبوب مخازن في جعلت و كتبت إن و أبدا، أحد إلى يحتاج ال و الناس،

 .«الحبوب يطرق مما مؤذ كل

توان يافت آمده است )البته روايايتي كه اهم رواياتي كه از طرق اهل سنت در فضیلت اين سوره مي 211-209، ص4الدر المنثور، جهمچنین در 

 ناظر به ربط اين سوره با فتنه دجال در همین كتاب آمد قبال ذكر شد:

الدالئل عن أبى العالیة قال قرأ أخرج أحمد و البخاري و مسلم و ابن الضريس و النسائي و ابن أبى حاتم و ابن حبان و ابن مردويه و البیهقي في 

ها السكینة نزلت رجل سورة الكهف و في الدار دابة فجعلت تنفر فینظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشیته فذكر للنبي صلى اهلل علیه و سلم قال اقرأ فالن فإن

 للقرآن

ول اهلل انى كنت اقرأ البارحة سورة الكهف فجاء فجاء شي حتى و أخرج الطبراني عن أسید بن حضیر انه أتى النبي صلى اهلل علیه و سلم فقال يا رس

 غطى فمي فقال النبي صلى اهلل علیه و سلم مه تلك السكینة جاءت حین تلوت القرآن

 القیامة و أخرج البیهقي في شعب االيمان عن أبى سعید ان رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم

من النور و أخرج الحاكم و صححه و البیهقي في السنن عن أبى سعید ان النبي صلى اهلل علیه و سلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له 

 ما بین الجمعتین

سعید الخدري قال من قرأ سورة الكهف و أخرج أبو عبید و سعید بن منصور و الدارمي و ابن الضريس و الحاكم و البیهقي في شعب االيمان عن أبى 

 في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بینه و بین البیت العتیق

رض إلى و أخرج أحمد و الطبراني و ابن مردويه عن معاذ بن أنس عن رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم قال من قرأها كلها كانت له نورا ما بین األ

 السماء

رضى اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطح له نور من تحت قدمه  و أخرج ابن مردويه عن عمر

 إلى عنان السماء يضئ له يوم القیامة و غفر له ما بین الجمعتین

ظمتها ما بین السماء و األرض و لكاتبها من األجر و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم أال أخبركم بسورة مال ع

اهلل أى اللیل شاء قالوا  مثل ذلك و من قرأها يوم الجمعة غفر له ما بینه و بین الجمعة األخرى و زيادة ثالثا أيام و من قرأ العشر األواخر منها عند نومه بعثه

 بلى يا رسول اهلل قال سورة أصحاب الكهف

عن خالد بن معدان قال من قرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة قبل ان يخرج االمام كانت له كفارة ما بینه و بین الجمعة و  و أخرج سعید بن منصور

 بلغ نورها البیت العتیق

 و أخرج ابن الضريس عن أبى المهلب قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كانت له كفارة إلى الجمعة األخرى

ب االيمان عن ابن عباس ان النبي صلى اهلل علیه و سلم قال سورة الكهف تدعى في التوراة الحائلة تحول بى قارئها و بین و أخرج البیهقي في شع

 النار

 اللیلة و أخرج ابن مردويه عن عبد اهلل بن مغفل قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم البیت الذي تقرأ فیه سورة الكهف ال يدخله شیطان تلك

كان الحسن بن على يقرأ سورة الكهف كل لیلة و كانت مكتوبه له في لوح يدار  أبو عبید و البیهقي في شعب االيمان عن أم موسى قالت و أخرج

 بلوحه حیثما دار من نسائه في كل لیلة
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ميرد مگر با شهادت، و یا اینكه جمعه سوره کهف را بخواند نمی ( از امام صادق ع روایت شده است: کسی که هر شب3

 ایستد.کند و روز قيامت هم همراه با شهدا میخداوند او را در زمره شهدا مبعوث می

 107ص األعمال، ثواب

 عَنْ  حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ الْمُتَوَکِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی

 یَمُتْ  لَمْ جُمَُعةٍ لَيْلَةِ کُلَ الْكَهْفِ سُورَةَ قََرأَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِی قَالَ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

 .الشُّهَدَاءِ مَعَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ وَقَفَ وَ الشُّهَدَاءِ مِنَ اللَّهُ یَبْعَثُهُ أَوْ شَهِيداً إِلَّا

 1تدبر

 بينيم که این سوره چند مضمون اصلی دارد:( اگر نگاهی کلی به محتواي این سوره بيفكنيم می1

 الف. اهميت وحی براي زندگی انسان و تاکيد بر توحيد؛ 

 اي از جامعه بر اساس ایمان آوردن یا نياوردن، و هشداري به عاقبت بَدان و بشارتی به خوبان، بنديهب. دست

هاي زمين، امري موقت و زینت زمين است براي امتحان شما؛ نه اینكه زینت شما باشد که بدان ج. تذکري به اینكه زینت

 دل ببندید.

یان سوره مورد تاکيد قرار داد و عمده بحث سوره را به چند حكایت و این مضامين را صریحا در ابتدا و ميانه و پا

 توان رد پاي همه این مضامين را در همه حكایات مذکور جستجو کرد:اختصاص داد که می

 

( شروع این سوره با حمد و سپاس به درگاه خدایی بود که کتابی براي هدایت ما فروفرستاد که هيچ انحراف و اعوجاحی 2

به بهشتی جاودان بشارت دهد؛ و هم  بخش است، تا با این کتاب هم مومنانی را که اهل عمل صالح هستندت و قوامدر آن نيس

دليل اي که از جانب وي ممكن است متوجه بندگان شود انذار دهد، بویژه در خصوص کسانی که بینسبت به شدت و سختی

 دهند!قرار میکنند و مثال براي خدا فرزند درباره خدا اظهار نظر می

                                                      
 بعون ألفا من المالئكةو أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن النبي صلى اهلل علیه و سلم قال نزلت سورة الكهف جملة معها س

 :است شده بیان مفسران میان در هاديدگاه اين چیست، سوره اين محور اينكه . درباره 1

 اين بر سوره اين انتهايي و ابتدايي آيات در چنانكه است؛ شرك از دادن پرهیز و است؛ صالح عمل و حق اعتقاد به دعوت متضمن سوره اين. الف

 است( ذوالقرنین و خضر؛ و ع موسي كهف، اصحاب) داستان سه بیان سوره، سه اين اصلي غرض كه شود گفته كه نیست بعید و است؛ شده تاكید مضمون

 (236ص ،13ج المیزان،. )بگیرد نتیجه را تقوا به تشويق و شريك نفي خواهدمي هاداستان اين از نهايتا كه

 خضر، ديدار براي موسي هجرت كهف، اصحاب هجرت: دارد وجود هجرت و حركت سه، هر در كه است شده نقل ماجرا سه سوره، اين در. ب

 (223ص ،7ج نور، تفسیر. )باشدمي محرومان نجات براي سوّمي و دانش تحصیل براي دوّمي است، ايمان حفظ براي هجرت اوّلي القرنین ذو هجرت

 . ...ج
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 خواهد زایل مدتی از بعد را زینت این و کند امتحان را مردم تا داده قرار زینتی زمين در خداوند سپس اشاره کرد که

 وضعيت شبيه هازینت این به شدنش مشغول و دنيا در انسان درنگ ساخت؛ و از آنجا وارد حكایت اصحاب کهف شد؛ گویی

 در انسانها کردند قلمداد روزنيم یك یا روزي چون را زمان گذر سال صد چند آنها که گونه همان که است کهف اصحاب

 آورند.می حساب به روز یك از کمتر یا روزي همچون را دینا در شانزندگی کل هم قيامت

 

 ( اولين حكایت، حكایت اصحاب کهف بود؛ جوانانی که در یك جامعه کامال مشرك بر عبادت خالصانه خداوند اصرار3

خالصه « بر هدایتشان افزودیم»و تمام کار خود با آنها را در اینكه « ایمان آوردند»ورزیدند و خداوند تمام کار آنان را در اینكه 

 کرد و آنچه ما از ایمان آوردنِ آنان آموختيم در سه گام بسط یافت:

 ما معرفی کرده است؛ . کهف معين و مشخصی در این جامعه پرآشوب بيابيم، که آن کهف را خود خدا به1

 . اميدمان در درجه اول به رحمت ویژه خداوند باشد؛2

 مان قرار دهد.مان را در مسير رشد حقيقی. از او بخواهيم که تمام کارهاي3

که همه چيز وابسته  -و وضعيت آنان را در فراز و فرود این خواب و بيداريِ بس طوالنی نمایان ساخت تا این مطلب را 

گذرد که نقطه آغاز حرکتشان بود، خودشان هم با عمق جان درك کنند و ببينند چگونه حتی زمانی که بر آنان می -به خداست 

اي غير از توان حتی درباره فردا هم سخنی گفت؛ و هيچ ولیهم از محاسبه آنان بيرون است و بدون تكيه بر مشيت خدا نمی

 خدا نيست و در حُكمش شریكی ندارد.

شود پيروي کن و مجددا تذکري ن حكایت از پيامبر خواست که صرفا از دستورات خداوند که به تو وحی میدر پایان ای

 اي در جامعه؛ و اینكه هر کاري بكنيد نهایتا بهشت و جهنمی در پایان مسير شماست.بنديداد به زینت بودن دنيا و مجددا دسته

 

شد و گفتگوي او با رفيقش. او خود حقيقی خویش را فراموش حكایت بعدي، حكایت صاحب باغی که باغش نابود  (4

و عِدّه ]= فرزند و خَدَم و حَشَم[ و عُدّه ]امكانات و مال و ثروت[ جستجو « هاداشتن»کرد و حقيقت وجودي خویش را در 

نشين وي، که عِدّه و عُدّه هم دارد؛ وو روح و عمل خود؛ از این رو، سر به طغيان و انكار معاد برمی« هابودن»کرد، نه در می

ها را از او بگيرد؛ و خداوند آن خواهد آن نعمتورزد و از خدا میکمتري داشته، ضمن مواخذه او، بر نگاه توحيدي اصرار می

 نعمتها را از یك شبه او گرفت و او را در حسرتی کامل رها کرد که نه کسی به یاریش آمد و نه امكان کمك به او وجود داشت.

اي غير از خدا نيست و در ُحكمش بندي داستان اصحاب کهف با این جمله بود که هيچ ولیت شود که هم جمعدق

 بندي این حكایت با این جمله است که والیت حقيقی تنها به دست خداست.شریكی ندارد؛ و هم جمع

هاي چند روزه دنيا را نخورید ینتدهد که فریب زجالب اینجاست که ختم این حكایت هم مَثَلی بود که در آن تذکر می

 و اینها را هميشگی نپندارید.
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دهد به زودگذر بودن و ناپایداري زندگی دنيا، و اینكه مال و فرزند زینت در ادامه، در یك تمثيل کوتاه، هشداري می( 5

زند به توصيف آخرت، آن می بستن دارد؛ و آنگاه در یك فراز نسبتا طوالنی، گریزيدنياست و تنها باقيات صالحات ارزش دل

هم با تاکيد بر وضعيت مجرمان در آن، یعنی وضعيت کسانی که به این زینت دنيا دل بستند، و این دلبستگی موجب گردید که 

کنند که این دنيا باقی است؛ کامال شبيه صاحب آن باغ، که پندار و گمانی آنچنانی درباره هميشگی بودن باغش پيدا « گمان»

زند به ابتداي آفرینش انسان و حكایت سجده نكردن ابليس؛ و اینكه ؛ و در وسط این بيان، یكدفعه گریز دیگري میکرده بود

خدا هم به خاطر اینكه او بر انسان سجده نكرد، او را از آن مقامی که داشت براي هميشه بيرون راند. با این حال، بسياري از 

 دهند!طان و ذریه او تن میانسانها، به جاي بندگی خدا، به والیت شي

گردد به توصيف وضعيت کسانی که فریب شيطان را خوردند، که در قيامت که با حقيقت اعمالشان مواجه و دوباره برمی

شوند و هيچكس هم نيست که به فریادشان برسد؛ و در ادامه به ریشه ایمان نياوردن اینان اشاره کرد: خداوند به انسان اختيار می

اختيار داشتن همراه است با برخورداري از ذهنی که دائما مسائل را تجزیه و تحليل کند، اما این ذهن به جاي اینكه  داده، که

کند دهد، صَرفِ آن میها در اختيار انسان قرار میاین تجزیه و تحليلش را در راستاي فهم حقایقی خرج کند که خداوند با مَثَل

هایشان شوده، و هم گوشاز ميدان بدر کند؛ و این گونه است که هم راه فهم آنان مسدود میکه با جدل مبتنی بر باطل، حق را 

افتند؛ هرچند که خداوند به خاطر رحمت و به هالکت می گردد؛ و نهایتا این مجرمان و ظالماناز شنيدن سخن حق سنگين می

 مغفرت عظيمش مدتها به آنان مهلت دهد. 

 

داند شود که مطالبی میحضرت موسی ع مامور یافتن شخصی می سی ع و خضر ع است؛( سومين حكایت، حكایت مو6

کنم علم نداري، پس تحمل همراهی با مرا نداري! این سفر از گوید تو چون به کارهایی که میداند؛ اما او میکه موسی ع نمی

 ست که در مسير همراهی موسی ع و خضر رخ داد:اي اسه واقعهابتدا تا انتهایش با عجایب همراه است، ولی تاکيد داستان بر 

 در هر سه واقعه، خضر ع ماموریت داشت از انسانهاي خاصی حمایت کند:

 پشت و پناه( بودند، و قرار بود یك خطر مالی از آنها دفع شود؛هایی بيچاره )بیاولی: انسان

 فع شود؛دومی: پدر و مادري مومن بودند که قرار بود یك آسيب معنوي از آنها د

 –پشت و پناه( از آنِ پدري صالح بودند که قرار بود به خاطر آن پدر، مانعی براي رشد مالی دو طفل یتيم )بی سومی:

 معنوي آنها پيش نياید.

 پشت و پناه؛ و مومنان.جد دارد: انسانهاي بیدر واقع، خداوند هواي دو گروه را به

 بود: و البته امتداد رحمت خدا در این دو متفاوت

 پشت و پناه، آن رحمت، خودشان را در بر گرفت؛در افراد بی

 اش به نسل آنها هم رسيد؛ البته به نحوي متفاوت:اما در مورد افراد مومن، این رحمت دامنه

وقتی فرزند آنها ناصالح است و احتمال دارد پدر و مادرش را از ایمان بيرون بَرَد ]یا پدر و مادرش را با کفر و سرکشی 

آوَرَد[، اقتضاي رحمتش براي آنها این است که فرزندشان را بكشد، و فرزند خوبی نصيبشان کند؛ اما وقتی که خود به ستوه می
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شود حتی اموال دو فرزند کند چنان مراقبت از آن فرزندان جدي گرفته میرا تهدید نمی چنين خطري از جانب فرزند، والدین

 شود تا سالم به دست آنها برسد.یتيمش حفظ می

در هر سه واقعه، خضر ع ماموریت داشت به نحوي خاص از انسانها حمایت کند؛ به نحوي که در نگاه ظاهري، این کار 

)خراب کردن کشتی، و کشتن پسرك( و یا کاري لغو و خالف منطق محاسبات عادي بود حمایت نبود، یا ضرر رساندن بود 

 اند و نياز به پول دارند(!اي بدون اجرت، در زمانی که گرسنه)بازسازي دیوار خرابه

 

 زمين در ( آخرین حكایت مهمی که سوره کهف بدان پرداخته است حكایت ذوالقرنين است. خداوند متعال به ذوالقرنين7

ها را در اختيار او قرار داد و او هم بخوبی از آن وسایل استفاده کرد و شرق انواع وسيله و بخشيد تمكن و امكانات و قدرتی

 و غرب عالم را درنوردید. 

اي رخ داد که ابتدا براي موسی ع نامانوس بود ولی در پایان ماجرا کشف رمز اگر در داستان موسی ع و خضر سه واقعه

 توان گفت کشف رمزش باقی مانده است: شد؛ در حكایت ذوالقرنين هم سه واقعه بيان شده که می

اوند، که خداوند در مورد آنها به ذوالقرنين ابتدا رسيدن به محل غروب خورشيد و مواجه با قومی ناسپاس در برابر خد

بخشم و هرکه بر ظلم و کفران اختيار تام بخشيد، و او به آنها مهلتی داد و گفت هرکه توبه و در مسير حق قرار گيرد او را می

 تر خدا هم در انتظار او خواهد بود.خویش اصرار بورزد او را بشدت مجازات کنم و البته مجازات سخت

تر مواجه شد: کتش را در مسير شرق و به جانب طلوع خورشيد در پيش گرفت؛ و این بار با گروهی عجيبسپس حر

 گروهی که خداوند همين مقدار درباره آنها فرموده که بين آنها و خورشيد حجابی نبود.

در برابر یاجوج  مسير سومين حرکت وي معلوم نيست؛ اما قرآن از رسيدن او به منطقه بين دو سد و سپس ساختن سدي

 زند: خراب شدن این سد، از عالئم آخرالزمان است.دهد؛ و از اینجا داستان وي را با آخرالزمان گره میو ماجوج خبر می

 

شكند در پایان داستان ذوالقرنين و از بحث یاجوج و ماجوج، به سراغ آخرالزمان رفت، زمانی که سد آنها می( دیدیم که 8

 د و بالفاصله سراغ قيامت رفت؛ و باز وضعيت نهایی خوبان و بدان عالم را در اوج خودش مطرح کرد:شوو قيامت نزدیك می

کافر حقيقی، که حقيقتا جهنمی است و شود و توضيح داد که مساله را از کافران شروع کرد که جهنم بر آنان عرضه می

 هيچ راه نجاتی ندارد، کسی است که:

 ماند؛همين ظاهر میبيند، ولی در حد الف چشمش می

 ب. گوش دارد، اما حاضر به گوش دادن به سخن حقی که خالف دلخواه اوست، نيست؛

 ج. برخی بندگان خدا را بدون حجتی از جانب خداوند، ولیّ خود قرار دهد؛

 د. محاسباتش درست نيست و بر این اساس کارهایش هدر است؛

 ه. به آیات خداوند و لقاي او کفر ورزد.

 درواقع ]به ترتيب[ انكار توحيد و نبوت و امامت و عدل و معاد است؛ و اینها
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یابند که اصال تغيير و سپس سراغ مومنان حقيقی رفت که جایگاهشان فردوس است و به چنان وضع مطلوبی دست می

 خواهند.تحولی از آن را نمی

خواهد بفرماید که کسی که توانند؛ شاید میمینهایتا فرمود اگر دریاهاي عالم دواتی شوند که کلمات خدا را بنویسند ن

 بخواهد به سخن خدا گوش دهد همين مقدار برایش کافی است؛

 و در آیه آخر از پيامبر خواست چند مطلب را به مردم بگوید؛ شاید این ماحصل و نتيجه کل بحثهاي سوره است:

 شود؛ الف. اینكه پيامبر ص، یك بشري است مثل ما؛ و البته به او وحی می

 ب.  اینكه اله و معبود شما خدایی واحد است، پس کسی را شریك او قرار ندهيد؛

 گيرد.ج. و اینكه کسی که واقعا اميد به دیدار او دارد انجام عمل صالح و خالصانه در زندگی را جدي می

 

دانند و نكته جالب یت می( با اینكه در این سوره چهار حكایت مطرح شده، اما اغلب مفسران محور سوره را سه حكا9

 این است که در هر حكایت، عدم احاطه علمی ما مورد توجه است:

 شود؛در حكایت اصحاب کهف، بر جهل ما درباره اینكه آنان چند نفر بودند و چند سال درنگ کردند، تاکيد می

ي بر چيزي که بدان احاطه چگونه شكيبایی ورز»فرمود:  در داستان خضر و موسی، خضر در ابتداي مسير به موسی ع 

 «علمی نداري؟

 أَحَطْنا قَدْ وَ کَذلِكَ »اي می فرماید هيچ مقدمهو در داستان ذوالقرنين هم که سراسر رمزآلود است، خداوند یكدفعه و بی

 . «خُبْراً  لَدَیْهِ بِما

 ها یك شيبی دارد:این جهل ما در این داستان

شان(، اهميت چندانی آنچه نسبت بدان آگاهی نداریم )تعداد آنها و مدت خوابرسد در داستان اصحاب کهف، به نظر می

 در اصل ماجرا ندارد؛

دانيم تا زمانی که خضر در داستان موسی ع و خضر ع محور داستان همان مطالبی است که ما و موسی ع رمزشان را نمی

 کند؛رمزگشایی می

 ماناي از ابهام است؛ گویی هداستان وقایعی است که براي ما در هالهو در داستان ذوالقرنين، هم خود او و هم تمامی 

 داستان خضر است ولی هنوز خضر از آن رمزگشایی نكرده است.

 

 ( خالصه کالم اینكه10

 این سوره هشداري بود به جدي گرفتن توحيد و وحی خداوند و آخرت خویش، و دل نبستن به زینت دنيا؛

ردشی در تاریخ کردیم، گردشی که تماما با اموري غيرمتعارف همراه بود، از خواب و بدین منظور در این سوره گ

سيصدساله اصحاب کهف، تا اقدامات نامتعارف خضر، تا خود شخصيت ذوالقرنين و سفرهاي پررمز و راز او؛ اموري که عقل 

 عادي ما توان تحليل آن را نداشت مگر جایی که خود خداوند برایمان رمزگشایی کرد
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تر توان گفت که غرض اصلی این سوره، از این فراز و فرودها، این بود که باور کنيم که واقعيت عالَم بسيار پيچيدهیا میآ

یابيم، و انسان مومن کسی است که بناي اصلی زندگی را بر اساس تعاليم مستقيم از آن چيزي است که با عقل محدود خود می

دهد، نه صرفا بر اساس تحليل ظاهربينانه خود؛ و تنها در چنين صورتی الهی شكل می خداوند )وحی(، و متناسب با امدادهاي

 است که ایمان واقعی و عمل صالح در کار خواهد بود.

 اکنون

توان گفت که غرض اصلی این سوره، از این فراز و فرودها، این بود که باور کنيم که واقعيت عالَم بسيار الف. آیا می

یابيم، و انسان مومن کسی است که بناي اصلی زندگی را بر اساس يزي است که با عقل محدود خود میتر از آن چپيچيده

دهد، نه صرفا بر اساس تحليل ظاهربينانه خود؛ و تنها در تعاليم مستقيم خداوند )وحی(، و متناسب با امدادهاي الهی شكل می

 بود؟ چنين صورتی است که ایمان واقعی و عمل صالح در کار خواهد

 ب. با توجه به اینكه در روایات، 

اند و هم خضر همنشين امام زمان دانسته شده، و هم امام از طرفی هم اصحاب کهف جزء یاران امام زمان ع معرفی شده

 زمان ع به ذوالقرنين تشبيه شده و و شكستن سد یاجوج و ماجوج با ظهور نسبت مستقيمی دارد،

ه و مداومت بر آن را موجب رسيدن به مقام شهداء و در امان ماندن از فتنه دجال و از طرف دیگر، خواندن این سور

 اند،معرفی کرده

توان احتمال داد که مضامين این سوره، اگر درست مورد توجه قرار بگيرد، در تقویت انتظار صحيح )و تصحيح آیا نمی

 هور رهگشا خواهد بود؟یابی به دوره ظما از نقش دین در زندگی(، و راه« انتظار»توقع و 

 ج. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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 شداي به آدرس زیر قرار داده میمطالب فوق به صورت روزانه در کانال تلگرامی به ذکر است که الزم
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و در آنجا عالوه بر امكان  شودیداده م قرار  yekAaye.irبه آدرس  یتیهر روز در سا انیدر پا فوق يمحتواها یتمام و

 قرار گرفته است. یمورد بررس یاتیتاکنون چه آ قايکه دق دیمطلع شو ديتوانیجستجو، م

 

 توانيد بيابيد.یهمچنين مجموعه نهایی شده بقيه این فایلها را در لينك زیر م

www.souzanchi.ir/site-yekaaye / 

 

که فرصت  یکسان یراحت يشده است که برا ياندازاز ماهها قبل راه «دهیگز -در روز هیآ كی»با عنوان  یکانال نيهمچن

 . به آدرسشودیکانال قرار داده م نیاز مطالب ا يادهیندارند، گز ياچندان عالقه یتخصص يهادارند و به بحث يکمتر

https://t.me/YekAayah  
 

 هرگونه استفاده از محتواهاي فوق در راستاي ترویج معارف قرآن و اهل بيت ع، حتی بدون ذکر منبع، بالمانع است.
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