بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدخل
قرآن کریم (بر اساس قرائت حفص از عاصم در مصحف عثمانی)  6277آیه

دارد.

اگر روزی حداقل در یک آیه قرآن بیندیشیم حداکثر یک  17سال و چهار  17روز ( 72روز) به طول خواهد

انجامید.

اغلب ما تاکنون یک یا دو  17سال از عمرمان سپری شده است و انشاءاهلل  17سالهای دیگری از عمرمان سپری خواهد
شد .اما در میان مسلمانانی که از صدر اسالم تاکنون زیسته اند آیا می توان ادعا کرد که حتی یک دهم درصد از آنها درباره
تمام آیات قرآن کریم در طول عمرشان الاقل یکبار تامل و تدبر کرده

اند؟!

و آیا بعدی ها هم درباره ما همین را نخواهند گفت؟
و آیا پیامبر ص حق ندارد که در روز قیامت از ما به درگاه خداوند متعال گله کند

که:

یا رب ان قومی اتخذوا هذا القران مهجورا
پروردگارا! همانا مردم من ،این قرآن را مهجور قرار دادند
در سال جدید که ابتدا و انتهایش مزین به والدت باسعادت کسی است که والدتش کوثر ،و وجودش مانع ابتر ماندن پیامبر
اکرم -صلی اهلل علیه و آله و سلم -و دینش بود تصمیم گرفتم به یاری خدا راهی را آغاز کنم که اگر حدود  17سال دیگر زنده
ماندم به پیامبرم عرض کنم که من الاقل یکبار در تمام سخنانی که از جانب خدا برایم آوردی تامل و تدبر

کردم.

اگر شما هم مایل به همراهی هستید بسم اهلل
چند نکته درباره این

کانال:

 .1قرار نیست به ترتیب قرآن جلو

برویم.

 .2چون قرار است هرکسی خودش تدبر کند در ابتدای روز آیه را در این کانال قرار می دهم تا هرکسی خودش
درباره آن تاملی کند سپس در اواسط یا اواخر روز برخی نکات درباره آن آیه تقدیم

میشود.

 .3گاه آیه چنان به قبل و بعدش گره خورده که نمیشود جداگانه بدان پرداخت لذا ممکن است گاه در یک روز بیش
از یک آیه مطرح شود
 .4از آنجا که اولین مفسر قرآن پیامبر اکرم و اهل بیت ایشان اند انشاءاهلل در هر آیه سعی می شود حداقل یک حدیث
از ایشان نقل

شود.

 .5اگر از منبعی استفاده شد حتما ذکر خواهد شد
اگر درباره آیه هر روز یا نکات مطرح شده نکتهای انتقادی یا پیشنهادی داشتید به آدرس همین کانال ارسال فرمایید تا ان
شاءاهلل از آن استفاده شود .همچنین نظرات خود را می توانید از طریق ایمیل
souzanchi@gmail.com
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یا سایت
www.souzanchi.ir

یا وبالگی که برای همین بحثها اختصاص یافته است:
http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/

ارسال

فرمایید .

آدرس کانال:
@YekAyehQuranDarRooz
مسئولیت تمام مطالب این کانال برعهده حقیر (حسین سوزنچی)

است.

و ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت و الیه انیب
1394/1/3

12جمادی الثانی 1437

 )1سوره حمد ( )1آیه  :1بسم اهلل الرحمن الرحیم 95/1/3
ترجمه

به نام خداوندی که رحمتش فراگیر و همیشگی است
حدیث

پیامبر اکرم ص فرمودند :هر کاری که با بسم اهلل الرحمن الرحیم شروع نشود ابتر
لذا مناسب است اولین تدبر را تدبر در همین آیه قرار

است.1

دهیم.

تدبر

 )1هرکاری (حتی قرآن خواندن) را با نام خدا شروع میکنم و از او کمک میگیرم که اوال کارم رنگ و بوی الهی بگیرد
و روز قیامت مایه حسرت من نشود ،و ثانیا خدا کمک کند که به انتها برسد.
 )2اسم از ریشه وسم است به معنای عالمتگذاری .پس هنگام هر کاری عالمت خدا را بر روی خودم میگذارم که در
طول کار یادم نرود خدایی دارم مهربان و بخشنده .او مرا فراموش نکرده ،من هم او را فراموش نکنم.
 . 1قَالَ الصَّادِقُ ع قال أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَدَّثَنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ :کُلُّ أَمْرٍ ذِی بَالٍ لَمْ یُذْکَرْ «بِسْمِ اللَّهِ» فِیهِ فَهُوَ أَبْتَر( .التفسیر
المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیه السالم ،ص)25
امام صادق ع در ضمن حدیثی طوالنی از امیرالمومنین ع نقل کردهاند که پیامبر اکرم ص فرمودند که خداوند به من فرمود:
هر کاری که در آن «بسم اهلل الرحمن الرحیم» گفته نشود ابتر است.
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 )3رحمن ،صیغه مبالغه است ،یعنی کسی که رحمتش فراگیر است؛ رحیم ،صفت مشبهه است یعنی کسی که رحمتش
دائمی و همیشگی است؛ پس من به نام خدایی تبرک میجویم که رحمتش فراگیر و همیشگی است بدین امید که
کار مرا هم مشمول رحمت خود کند .پس وقتی پشتوانه آن کار را خدای توانایی که رحمتش فراگیر و همیشگی است
قرار دادم خیالم راحت است که آن کار حتما به بهترین ثمر خواهد رسید ،حتی اگر در ظاهر گمان کنم که به ثمر
نرسیده است .پس هیچگاه از انجام آن کار پشیمان نخواهم شد.
 )4وقتی با نام چنین خدایی کارم را آغاز کنم نمیتوانم جز رحمت برای خودم و دیگران چیزی بخواهم .پس هر سخنی
که میگویم و هر کاری که میکنم باید مراقب باشم که رحمت خدا قرار است در آن جلوهگر شود؛ پس هرکاری را
که میخواهم انجام دهم ،وقتی با بسم اهلل الرحمن الرحیم آغازش کنم ،قبل از شروع مطمئن میشوم که آن کار ،کار
بد و گناه نخواهد بود؛ آن کار مایه رنجش و آزار بندگان خدا نخواهد شد؛ آن کار در روز قیامت مایه حسرت من
نخواهد بود؛ و در یک کالم ،مطمئنا آن کار خداپسند خواهد بود( .ظاهرا اگر فقط همین بسم اهلل را جدی بگیریم کل
زندگیمان اصالح میشود و از اولیاء اهلل خواهیم شد!)
 )5درباره اینکه گفته شد «آن کار مایه رنجش و آزار بندگان خدا نخواهد شد» باید بین رنجش واقعی و رنجش ظاهری
فرق بگذاریم .هر کاری که مطابق دستورات خدا باشد ،حتما به نفع انسانهاست هرچند ممکن است چون ما پشت
پرده مطالب را نمیدانیم آن کار را ناراحتکننده بیابیم .بدین ترتیب ،حتی عذاب خدا هم در حالی که عذاب و دردناک
است ،اما ناشی از رحمانیت خداست؛ هرچند فردی که در عذاب معذب است متوجه این رحمت نشود( .رجوع کنید
به آیه  45سوره مریم که حضرت ابراهیم در حالی که پدرخوانده اش را از عذاب خدا بیم میدهد همین عذاب را
ناشی از رحمانیت خدا معرفی میکند «یا أَبَتِ إِنِّی أَخافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَکُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِیًّا» که انشاء
اهلل روزی در این آیه تدبر خواهیم کرد)
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 )2سوره انبیاء ( )21آیه  10لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْكُمْ كِتاباً فیهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَال تَعْقِلُون 95/1/4
ترجمه :به تحقیق کتابی به شما نازل کردیم که در آن یاد شماست ،پس آیا نمیاندیشید؟
حدیث مرتبط با آیه:

عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَزِیزَ الْجَبَّارَ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ کِتَابَهُ وَ هُوَ
الصَّادِقُ الْبَارُّ فِیهِ خَبَرُکُمْ وَ خَبَرُ مَنْ قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ مَنْ بَعْدَکُمْ وَ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَوْ أَتَاکُمْ مَنْ یُخْبِرُکُمْ عَنْ ذَلِکَ لَتَعَجَّبْتُمْ.
ام ام صادق ع فرمودند :خداوند عزیز جبار کتابش را بر شما نازل کرد و او راستگوی نیکوکار است؛ در قرآن خبر شما
هست و خبر کسانی که قبل از شما بودند و خبر کسانی که بعد از شما خواهند بود و خبر آسمان و زمین؛ و اگر کسی که شما
را از آن مطالب خبردار کند نزد شما بیاید قطعا تعجب خواهید کرد.
اصول کافی ،ج ،2ص( 599کتاب فضل القران ،حدیث)3
تدبر:

 )1آیه با دو حرف ل+قد شروع شده یعنی مطلب بسیار مهم و مورد تاکید است .به این الم ،اصطالحا الم قسم میگویند
یعنی گویی قسم خورده است؛ یعنی باور مطلب برای مخاطب بقدری سخت است که خدا قسم میخورد .به «قد»،
قدِ تحقیق میگویند :به معنای «قطعا ،محققا ،بهتحقیق»
 )2انزلنا الیکم .قرآن کریم بر پیامبر نازل شده است یا بر ما؟ خدا در قرآن غالبا میفرماید «ما قرآن را بر پیامبر نازل کردیم»
اما در برخی از موارد مانند اینجا ( ونیز :نساء174/؛ نور )34/فرموده «بر شما نازل کردیم» شهاب الدین سهروردی،
می نویسد« :قرآن را باید با وجد و طرب و فکر لطیف بخوانی .قرآن را چنان بخوان که گویی در شأن تو نازل شده
است .این صفات را در جان خویش جمع بیاور و آنگاه از رستگاران خواهی بود»(مجموعه مصنفات ،ج ،4ص )139
از اقبال الهوری هم نقل شده که «یکبار پدرم به من توصیه کرده است که هر گاه قرآن می خوانی ،چنان بخوان که
گویی خداوند آن را به تو نازل کرده است؛ و از آن به بعد شروع به این کار کردم تا این که احساس کردم که آدم
دیگری شده ام .فهم و درکم از زندگی غیر از آنچه بود که قبالً درک کرده بودم»....
 )3فیه ذکرکم .در قرآن مطالبی که آمده همگی درباره ماست ،حکایت ماست ،خدا دائما از ما یاد کرده است؛ باید خودمان
را در قرآن پیدا کنیم .حدیثی که از امام صادق ع نقل کردم هم همین را میگفت .در قرآن خبرهای مربوط به ما هست؛
اما چون تا به حال دقت نکردهایم نمی تو انیم آنها را پیدا کنیم؛ اما اگر امام زمان ع بیاید و به ما نشان دهد ،تعجب
خواهیم کرد .انسان زمانی تعجب میکند که انتظار واقعه ای را نداشته باشد .یعنی وقتی به ما نشان بدهند که خبر ما
در آن هست ،تعجب میکنیم چون میبینیم که واقعا خبر مربوط به شخص ماست اما تاکنون بدان توجه نکرده بودیم.
از امروز سعی کنیم خودمان را مخاطب کالم خدا ببینیم و خود را بر قرآن عرضه کنیم در قرآن کریم خبرهای مربوط
به خودمان را پیدا کنیم .ابتدایش سخت است اما حتما به نتیجه خواهیم رسید .اقبال وقتی متوجه این شد کمکم فهم
4

و درکش از زندگی خودش عوض شد .من این حکایت اقبال را سالها قبل شنیده بودم .اما وقتی به این آیه رسیدم
تازه فهمیدم اقبال چه میگفت .قرآن را خود خدا به خود ما نازل کرده است؛ پیامبر واسطهای بوده که سخن خدا
درباره ما را به ما برساند؛ مطالبش همگی درباره ماست؛ اگر قرآن بخوانیم و درکمان از خودمان و زندگیمان عوض
نشود آیا واقعا قرآن خواندهایم؟ مشکل کجاست؟
 )4افال تعقلون؟ ادامه آیه پاسخ ما را داد .چون وقتی قرآن میخوانیم نمیاندیشیم .انتظار داریم «هلو برو تو گلو» باشد.
خدا به ما عقل داده است؛ اما حال نداریم از آن استفاده کنیم .خداوند متعال با همه علم بینهایتش ،آنچه مورد نیاز ما
بوده در این قرآن قرار داده است اما کلید ورود به آن را تعقل قرار داد .تعقل غیر از خیالبافی است؛ تعقل غیر از تفسیر
به رای است (تفسیر به رای یعنی آنچه دلم میخواهد و نظر شخصی خودم است بر قرآن تحمیل کنم) .قدم اول
تعقل ،گوش کردن ،آغوش را در برابر حقیقت باز کردن ،توجه کردن و جدی گرفتن مطلب است .یادمان باشد خدا
دارد با ما حرف میزند .انشاءاهلل درباره تعقل هم بیشتر تامل کنیم.
یک خاطره

دیدهاید بعضی از افراد که استخاره میکنند با مراجعه به قرآن کریم ،دقیقا آنچه نیاز داریم و مربوط به ماست میگویند؟!
یکی از اقوام میخواست با دختری ازدواج کند ،بعد از تحقیقات باز شک داشتند .به من گفتند که برای استخاره سراغ
فالنی برو .رفتم .بعد از نماز عده زیادی برای استخاره آمده بودند .نوبت من شد .بدون اینکه من چیزی بگویم نگاهی
به قرآن کرد و گفت« :موردی که برای خواستگاریش رفتهاند خودش خوب است اما خانواده بدی دارد که مشکالتی
ایجاد خواهد کرد ».او از کجا میدانست؟ آیا غیر از این است که خدا در  1400سال پیش خبر مربوط به ما را در
قرآن قرار داده است؟! توجه کنید .این معجزهای است که بارها و بارها میبینیم که خدا خبر همه ما را در قرآن قرار
داده است؛ اما باور نمیکنیم .اگر خدا خداست میتواند در کالمش با همه سخن بگوید و نیاز هرکس را جداگانه در
آن سخن مد نظر قرار دهد.
یک پیشنهاد

هرکسی تدبر خودش را برای خودش یادداشت کند .نترسید؛ اگر گوشمان را برای شنیدن سخن قرآن باز کنیم ،تفسیر
به رای نمی شود .گاهی اشتباه میفهمیم ،اما اگر خودبین نباشیم و بر اشتباهتمان اصرار نورزیم خود خدا بتدریج با
آیات دیگرش ما را متوجه اشتباهمان خواهد کرد .من اوایل که میخواستم به سراغ فهم قرآن بروم نگران تفسیر به
رای بودم .از یکی از اساتید سوال کردم گفت «هرچه رسیدی را سریع به عنوان تفسیر آیه در جایی نگو؛ با تفاسیر
معتبر چک کن؛ و هر گاه بقدری بررسی کردی که مطمئن شدی (به تعبیر ما طلبهها نزد خدا حجت داشتی) آنگاه
بیان کن و هرگاه متوجه شدی اشتباه کردی سریع اشتباهت را بپذیر و بر آن اصرار نکن ».مهمترین عرصهای که در
آن احتمال تفسیر به رای هست ،عرصه احکام شرعی است که افراد چون ناسخ و منسوخ ،محکم و متشابه را نمیدانند
و با روایات آشنا نیستند با دیدن یک آیه سریع حکم شرعی میدهند (مانند کسی که با دیدن آیه  43سوره نساء
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میگفت شرابخواری فقط هنگام نماز خواندن حرام است!!!) لذا ما الاقل تا مدتها سراغ این عرصه نمیرویم .یادمان
باشد قرآن برای همه ما نازل شده است .درست است که باید به متخصص مراجعه کرد ،اما هرکسی در حد خود هم
مطالبی میفهمد .مهم این است که حد خود را بشناسیم ،و به افراط و تفریط نیفتیم .عدهای دچار افراط میشوند؛
یعنی مطالبی که واقعا ابعاد مختلفش را بررسی نکردهایم و در گفتنش نزد خدا حجت ندارند و صرفا چون به ذهنشان
رسیده ،میگویند و بدون حجت شرعی ،بر سخن خود اصرار میکنند؛ و عدهای هم دچار تفریط میشوند و از ترس
تفسیر به رای اصال در قرآن تدبر و تامل نمیکنند .البته صراط مستقیم از مو باریکتر است اما باالخره باید حرکت کرد
و البته با دقت و مراقبت تمام.
علت این که همان اول صبح ،تامالت خودم را نمیگذارم این است که نمیخواهم مطلبم را بر شما تحمیل کنم.
میخواهم هرکدام ما بیندیشیم ،تامل کنیم ،تدبر کنیم .بعد من برداشت خودم را ،به عنوان یک برداشت عرضه میکنم.
من معصوم نیستم و ممکن است اشتباه کنم ،اما سعی میکنم تا عالوه بر تدبر شخصی ،تا حد امکان به تفاسیر معتبر
هم نگاه کنم و بنا را بر این گذاشتهام که مطالبم به گونهای باشد که از ظاهر خود آیه درآید .امیدوارم شما هم فقط
خواننده نباشید .این کانال صرفا بهانهای است که هر روز در یک آیه تدبر کنیم .قرار نیست یک نفر بگوید و دیگران
یاد بگیرند .برخی دوستان پیغام دادهاند که بهتر بود «گروه» باشد نه کانال .شاید بعدا گروه هم راه بیندازم؛ اما تجربه
نشان داده ،در گروه بحثهای دوسه نفرهای مطرح میشود که اغلب حال و حوصلهاش را ندارند و این بحثها بقدری
زیاد میشود که اغلب افراد خسته میشوند و کار را رها میکنند و اصل کار هدر میرود .شاید اگر بازخوردهای
زیادی بود بعدا یک گروه مکمل راه بیندازیم که فقط کسانی که میخواهند بحث کنند آنجا بیایند .تا خدا چه خواهد.
به قول مالی رومی:
درفکن تدبیر خود را پیش دوست

گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست

التماس دعا
 )3سوره بقره ( )2آیه  2ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِین 1395/1/5
ترجمه

آن کتاب ،شک و تزلزلی در آن نیست ،هدایتی برای متقین است.
نکته :ترجمه تقوا به پرهیزگاری ترجمه خوبی نیست .تقوی از ریشهی (وقی) به معنای نگه داشتن و حفظ کردن
است و شهید مطهری آن را به (خودنگهداری) ترجمه کرده است.

حدیث:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ع قَالَ :قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَةً وَ اسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوکَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ
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فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ وَ أَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ -فَلَا کَثَّرَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ
الْقُرْآنِ عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ فَأَسْهَرَ بِهِ لَیْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ وَ قَامَ بِهِ فِی مَسَاجِدِهِ وَ تَجَافَى بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ فَبِأُولَئِکَ یَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزِیزُ
الْجَبَّارُ الْبَلَاءَ وَ بِأُولَئِکَ یُدِیلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ بِأُولَئِکَ یُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَیْثَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَ اللَّهِ لَهَؤُلَاءِ
فِی قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْرِیتِ الْأَحْمَرِ .اصول کافی ،ج ،2ص627
امام محمد باقر علیه السالم فرمود:
قاریان قرآن سه قسماند:
 )1کسی که قرآن را خوانده ،پس آن را سرمایه کسب و کار خود میکند و با آن سراغ حاکمان میرود و آنان را
میدوشد و با آن بر مردمان فخرفروشی میکند؛
 )2کسی که قرآن را خوانده ،پس حروف و تلفظ آن را رعایت میکند ،اما حدود و احکامش را ضایع ساخته ،و آن
را همچون قدح [آب] برپا داشته است .پس خدا این جماعت از حامالن قرآن را زیاد نکند[ .ظاهرا عبارت «همچون
قدح برپا داشته»  ،کنایه است از اینکه فقط در حد نوشیدن و استفاده همان لحظه به درد میخورد ،نه برای استفاده
دائمی که در آخرت هم به درد انسان بخورد].
 )3کسی که قرآن را خوانده ،پس آن را مرهم قلب خود قرار داده ،و شبش را به آن بیدار داشته ،و روزش را به آن
تشنه ساخته ،و در مساجد خویش با آن قیام میکند ،و به خاطر بستر خواب را رها میکند .پس خداوند عزیز جبّار
به برکت این گروه ،بال را دفع مىنماید ،و به این جماعت ،مسلمانان را بر دشمنان ظفر و غلبه مىدهد ،و به این
جماعت ،خداوند باران را از آسمان فرو مىفرستد .پس به خدا سوگند که این گروه ،در میان قاریان قرآن از اکسیر
ناب کمترند» .تحفة األولیاء (ترجمه أصول کافى) ،ج ،4ص( 671با اندکی اصالح در ترجمه)
تدبر

 )1آیت اهلل جوادی آملی در درس تفسیر خود میفرمودند بسیاری از اوقات وقتی تعبیر «ذلک (= «آن»  ،و نه «این»)
در مورد قرآن کریم به کار میرود احتماال اشاره به مقام حقیقت قرآن در لوح محفوظ عند اهلل دارد .شاید در
همین آیه هم بتوان گفت آن قرآن است که در آن شک و تردید و تزلزلی وجود ندارد وگرنه در قرآنی که در
دست ماست («این» قرآن) خیلی از افراد دچار شک میشوند .پس اگر میخواهیم به قرآنی برسیم که شک و
تزلزلی در آن نباشد باید به سمت «آن کتاب» حرکت کنیم.
 )2راهش چیست؟ ادامه آیه میفرماید :هدایت برای متقین است .همه میدانیم که قرآن برای هدایت همه انسانها
آمده است (هُدیً للناس) پس چرا در اینجا فقط متقین را ذکر کرد؟ زیرا اگرچه قرآن برای همه مردم آمده است
اما فقط متقین هستند که از هدایتش بهرهمند میشوند( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص )118پس اگر
میخواهیم به سمت آن قرآنی که تزلزلی در آن راه ندارد حرکت کنیم و از هدایتش بهرهمند شویم باید متقی
باشیم.
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 )3متقی یعنی کسی که مواظب خودش هست و خودش را از خطرات نگه میدارد .برای متقی بودن فقط باید
خودمان را جدی بگیریم و خودمان را با دیگری عوضی نگیریم .خود حقیقیِ ما آن است که بعد از مرگ جسممان
همچنان باقی میماند .به قول مالی رومی:
در زمین مردمان خانه مکن
کار خود کن کار بیگانه مکن
کیست بیگانه تن خاکی تو
کز برای اوست غمناکی تو
تا تو تن را چرب و شیرین میدهی
جوهر خود را نبینی فربهی (مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،ابیات )265-263
متقی بودن ،یعنی به قول حافظ« ،پاسبان حرم دل» شدن (دیوان حافظ ،غزل  .)324متقی بودن جانماز آب کشیدن
نیست .متقی بودن همان دسته سومی است که در حدیث امام باقر علیهالسالم مطرح شد .بکوشیم که خود
واقعیمان را بشناسیم و از او مراقبت کنیم که آنگاه با خدا همسخن میشویم و دریچه دل ما به فهم سخن خدا
باز میشود.
انشاءاهلل این بحث قرآنی که شروع کردهایم به ما کمک کند که به حقیقت قرآن برسیم ،جایی که در آنجا هیچ
شک و تردیدی و هیچ تزلزل و اضطرابی راه ندارد .هشدار امام باقر ع را جدی بگیریم :مبادا این بحثها را برای
منافع دنیوی و کالس گذاشتن برای این و آن انجام دهیم؛ مبادا فقط حروف قرآن را تلفظ کنیم و حدود آن را
ضایع کنیم؛ بلکه به یاری خدا سخن خدا را مرهم قلب خود قرار دهیم و از هر درد و غمی رها ،و مملو از عشق
خدا شویم .انشاءاهلل
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وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث 1395/1/6

ترجمه:

و اما (فقط) درباره نعمت پروردگارت سخن بگوی
حدیث:

امروز دو حدیث که هر دو را امام صادق (ع) از امیرالمومنین روایت کردهاند میآورم ،چون هر کدام یک زاویه از آیه را
باز میکند.
 )1أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ
رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ:
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أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِیهَا.
همنشین خوبی برای نعمتها باشید؛ زیرا که به هر حال نعمت زایل میشود و [روز قیامت] شهادت میدهد که همنشینش
با او چه کار کرد.
علل الشرایع ،ج ،4ص 464
 )2مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع:
إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَى عَبْدِهِ
خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد و دوست دارد که اثر نعمت(ی که به بندهاش داده است) را در بندهاش ببیند.
کافی ،ج ،6ص 438
تدبر:

مهمترین نکتهای که در این آیه به ذهن میرسد این است که سعی کنیم با تکیه بر باور به خدا ،نگاه مثبت به
زندگی را هم برای خود و هم برای اطرافیانمان جدی کنیم .اینکه انسان فقط نعمتهای خدا را بازگو کند یعنی:
 )1اگر خدا ،خداست پس هر چیزی [از خدا] به ما میرسد نعمت است ،حتی اگر سختی باشد؛ زیرا خدا برای ما
بد نمیخواهد ،پس در هر سختی نعمت و گشایشی هست( .إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا؛ سوره انشراح ،آیات .)6-5
 )2هر نعمتی به ما میرسد از جانب خدا ببینیم( .وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه ،سوره نحل ،آیه  )53پس خدا به ما
توجه دارد و ما را در عالم رها نکرده است.
 )3گاهی ما به خاطر مزیتهایی که داریم فخرفروشی میکنیم؛ اما اگر هر نعمتی به من میرسد از جانب خدا بدانم،
پس جایی برای مغرور شدن و فخرفروشی و منت گذاشتن بر این و آن نمیماند.
 )4بیان اینکه این وضعیت خوبی که برای من رخ داده ،نعمت خداست ،خودش نوعی شکرگذاری و قدردانی از
نعمت است.
 )5هر واقعهای که برای من رخ میدهد ،حتی اگر ناخوشایند باشد ،من فقط نعمت بودنش را میبینم و فقط همین
را نزد این و آن مطرح میکنم؛ پس یاد میگیرم فقط خوبیها را ببینم و خوبیها را در جهان بگسترم .به قول
حافظ:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
9

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
برخی از نکاتی که دیگران فرستادند:
 )1پر شدی پر کن.
 )2بازگو کردن نعمتهای خدا از سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) است.
 )3کلمه «فحدث» اشاره داره به والیت امیر المومنین ...نعمت بهت دادم پس نعمت را بروز بده (اشاره به پیامبر)
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مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ

1395/1/7

ترجمه:

هیچ گفته ای تلفظ نمیشود مگر اینکه نزد آن مراقبی حاضر است
رقیب :مراقب
عتید :حاضر و آماده
حدیث

حدیث امروز مطلبی است که امام کاظم از پدرانش از امام حسین ع روایت کردهاند:
حدثنا علی بن أحمد الدقاق (رحمه اهلل) ،قال :حدثنا محمد بن هارون الصوفی ،عن عبید اهلل بن موسى الرویانی ،عن
عبد العظیم بن عبد الحسنی ،عن سلیمان بن جعفر الجعفری ،قال :سمعت موسى بن جعفر (علیهما السالم) یقول:
حدثنی أبی ،عن أبیه ،عن سید العابدین علی بن الحسین ،عن سید الشهداء الحسین بن علی ابن أبی طالب (علیهم
السالم) ،قال:
مر أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السالم) برجل یتکلم بفضول الکالم ،فوقف علیه ،ثم قال :إنک تملی على
حافظیک کتابا إلى ربک ،فتکلم بما یعنیک ودع ما ال یعنیک.
امالی صدوق ص 85
امیرالمومنین در مسیری به شخصی برخورد که سخنان اضافی می گفت (درباره مطالبی اظهارنظر می کرد که ربطی به
او نداشت) ایستاد و به او فرمود:
همانا تو بر دو [فرشته] نگهبانت کتابی را [که روز قیامت] نزد پروردگارت [گشوده خواهد شد] امالء می کنی .پس
درباره چیزهایی سخن بگو که به تو مربوط است؛ و چیزهایی که به تو ربطی ندارد را رها کن.
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تدبر

 )1ما هرجا هستیم اطرافمان فرشته (یا فرشتگانی) وجود دارد که نهتنها تکتک اعمال ما را مشاهده و ثبت میکنند ،بلکه
تکتک کلماتی را که از دهانمان بیرون میآید نیز ثبت و ضبط میکنند .حضرت علی ع میفرمایند «سخن در بند
توست مادام که از دهانت بیرون نیامده باشد ،پس هر گاه گفتى در بند آنی» (نهج البالغه ،حکمت  )381ما غالبا این
سخن را فقط در مورد دنیا میبینیم؛ اما فقط دنیا نیست .حتی اگر در اینجا کسی متوجه خطا و گناه ما نشود ،سخن ما
در عالم گم نمیشود.
 )2در میان اعمال ما ،آنچه بیش از همه باید مراقبش باشیم کالم است .چرا که در خصوص مراقبت فرشتگان بر اعمال
ما ،به نحو خاص در مورد سخن گفتن تاکید شده است .ظاهرا سخن گفتن (نسبت به هر کار دیگر) با کمترین انرژی،
بیشترین اثر (خوب یا بد) را دارد .با زبان میتوانیم در شناخت و گسترش و تقویت خوبیها به مردم راهنمایی کنیم؛
بین افرادی که اختالف دارند صلح و صمیمیت برقرار کنیم و ...؛ و می توانیم غیبت و سخنچینی و عیبجویی کنیم
و میانه مردم را به هم بزنیم.
ان شاء اهلل خدا کمک کند قبل از هر سخنی در حد چند ثانیه به یاد آرویم که فرشتگانی هرچیزی که می گوییم ثبت
میکنند و به فرموده حضرت علی ،هر سخن ما امالیی است که آنها مینویسند .اگر این را به یاد داشته باشیم ،آیا
ممکن است دهانمان به دروغ ،غیبت ،تهمت ویا حتی سخن بیهوده باز شود؟
نکته تفسیری (برای کسانی که دنبال بحثهای بیشتر تفسیری هستند):
در فضای روایات اینکه دو فرشته همراه انساناند که اعمال انسان را ثبت میکنند فراوان آمده است .در آیه 21
میفرماید همراه هر انسانی «سائق» و «شهید» هست که شاید اشاره به این دو فرشته باشد .اما آیا دو کلمه رقیب و
عتید هم دو نام برای دو فرشته است؟ برخی تفاسیر (مثال انوار درخشان ،ج ،15ص )439رقیب و عتید را نام دو
فرشته دانستهاند .اما آیه نفرمود «رقیب و عتید» بلکه فرمود« :رقیب عتید» .ظاهرش این است که این یک فرشته باشد
و کالم عالمه طباطبایی در این زمینه ابهام دارد .در متن اصلی (عربی) تفسیر المیزان (ج 18ص )348به گونهای است
که به نظر میرسد عالمه درباره دوتا بودن آنها نکتهای نگفته است؛ اما مترجم تفسیر المیزان (ج 18ص )521مطلب
را به گونهای ترجمه کرده است که گویی نظر عالمه صریحا این است که اینها دو فرشتهاند .نکتهاش این است که
عالمه نسبت این آیه به آیه قبلی (یعنی آیه  17سوره ق) که میفرماید «دو متلقی از چپ و راست میآیند» را نسبت
خاص به عام معرفی کرده است و ظاهرا مترجم محترم از همینجا نتیجه گرفته که رقیب و عتید هم باید نام همان
دو فرشته باشد.
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 )6سوره انفطار ( )82آیه  6یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْ َکرِی ِم
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ترجمه:

ای انسان! چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور کرد؟
غرور :فریب
مغرور کرد :فریفت
نکته تدبری:

در جایی که سوالی پرسیده می شود ،تدبر فقط تامل درباره اصل سوال نیست ،بلکه درباره پاسخش اندیشیدن هم
تدبر است.
حدیث:

امیرالمومنین علیهالسالم فرمودند:
کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَیْهِ وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِ وَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَه
نهجالبالغه ،حکمت  116و ( 260این حدیث در نهجالبالغه دوبار آمده است)
چه بسا کسى که با نعمتهایى که به او رسیده ،به دام افتد؛ و به خاطر اینکه گناهش را پردهپوشى کردهاند ،مغرور
شود؛ و با ستایش شدن ،مورد فتنه و آزمایش قرار گیرد؛ و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن ،نیازمود =( .اینکه
خدا به انسانها مهلت میدهد شدیدترین ابتال و آزمون الهی است)

تدبر

 )1آیت اهلل جوادی آملی میفرمودند :پاسخ سوالی که در این آیه مطرح شده این است« :کَرَمِ تو» .شاید بهترین معادل
«کریم» در فارسی« ،بزرگوار» باشد .یکی از بزرگترین مشکالت اغلب ما انسانها این است که غالبا با افراد ناآشنا،
مودب و خوشبرخورد هستیم ،مراعاتشان را میکنیم ،و ...؛ اما هرچه افراد به ما نزدیکتر میشوند و بیشتر در
حق ما بزرگواری میکنند ،بیشتر در حقشان ناسپاسی میکنیم؛ گویی وظیفهشان است که چنین کنند؛ نهتنها از آنها
متشکر نمیشویم؛ بلکه با کوچکترین بهانهای در مقابلشان ترشرویی میکنیم.
شاید مثال پدر و مادر بهترین مثال باشد .یک نفر هنگام وقوع یک مشکل مثال اداری به ما کمک میکند و هیچ
پولی هم از ما نمیگیرد ،هربار او را میبینیم از او تشکر میکنیم؛ اما پدر و مادری که برای بزرگ شدن ما این
همه رنج کشیدهاند و سالهای ناتوانیمان بدون هیچ چشمداشتی در حق ما چقدر احسان کردند ،شبها نخوابیدند
تا ما بخوابیم؛ جوانی خود را صرف کنند تا در حد توانشان زندگی خوبی داشته باشیم؛ آنگاه کافی است یکبار
خواسته ما را برآورده نکنند ،چه میکنیم؟! گویی چون مدتها در حق ما بزرگواری کردهاند دیگر وظیفهشان است.
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در مورد خدا هم همینطور .همه آنچه داریم از کَرَم اوست؛ حتی اینکه میتوانیم علیه او اعتراض کنیم ،باز به
خاطر تواناییای است که او به ما داده است .لحظهای نعمتهای خدا را بشمارید :چشم ،گوش ،دست ،پا ،دهان،
دندان ،گلو ،انگشت،.... ،پدر ،مادر ،دوست ،... ،امکانات زندگی ،هوا ،بهار ،گل ،سبزه ،... ،محبت ،عشق ،احساسات
پاک ،دلی به وسعت دریا ،... ،و  . ...با این حال چقدر به یاد او هستیم؟ چقدر او را در زندگی خود جدی
میگیریم؟ چقدر برنامههای زندگی او را مطابق تعالیم او تنظیم میکنیم؟  ....و اگر کوچکترین مشکلی در
زندگیمان پیش آید ،چقدر ناسپاسی میکنیم؟
 )2واقعا چرا به خدا چنین مغرور شدهایم؟ چرا هرکس با ما بزرگواری میکند ،مغرور میشویم و ناسپاسی میکنیم؟
چرا هرچه بزرگواری افراد بیشتر میشود ناسپاسی ما هم بیشتر میشود؟ آیا همه اینها دلیل بر این نیست که خود
حقیقیمان را فراموش کردهایم؟ خودمان را اشتباه گرفتهایم؟ مراقب خودمان نیستیم؟
تدبر امیرالمومنین ع در این آیه

حضرت علی علیهالسالم یکبار این آیه را تالوت کردند و دربارهاش خطبهای ایراد فرمودند (خطبه 223
نهجالبالغه) شاید این خطبه بهترین نمونه تدبر در این آیه باشد .خطبه شاید اندکی طوالنی باشد؛ و من بنا نداشتم
مطالب طوالنی بیاورم .اما گمان کنم برخی افراد عالقه داشته باشند؛ لذا متن خطبه و ترجمه آن را آوردم .بیایید
به سخنان ایشان گوش دهیم تا با نمونهای از تدبری که شخصیت عظیمی همچون حضرت علی علیهالسالم انجام
داده است ،آشنا شویم :ضمنا بر اساس تصحیحهای مختلفی که از نهجالبالغه انجام شده ،شماره خطبهها و
حکمتها متفاوت است .من غالبا از نهجالبالغه «تصحیح دشتی» استفاده میکنم که نهجالبالغه «ترجمه شهیدی»
نیز بر همان اساس است .اغلب استفاده کنندگان از گوشی همراه ،نرمافزار باد صبا را دارند .این نرم افزار چند
ضمیمه دارد که یکی از آنها «نهجالبالغه کیمیا» است .که آن هم بر اساس همین نسخه است .بنابراین هر آدرسی
از نهجالبالغه عرض شد میتوانید در گوشی خود آن را مشاهده کنید.
خطبه  223و من کالم له ع قاله عند تالوته «یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ»
أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ!
یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَکَ عَلَى ذَنْبِکَ وَ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ؟ وَ مَا أَنَّسَکَ بِهَلَکَةِ نَفْسِکَ؟ أَ مَا مِنْ دَائِکَ بُلُولٌ؟ أَمْ لَیْسَ
مِنْ نَوْمَتِکَ [نَوْمِکَ] یَقَظَةٌ؟ أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَیْرِکَ؟ فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِیَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ ،فَتُظِلُّهُ؛
أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلَمٍ یُمِضُّ جَسَدَهُ ،فَتَبْکِی رَحْمَةً لَهُ؛ فَمَا صَبَّرَکَ عَلَى دَائِکَ وَ جَلَّدَکَ عَلَى مُصَابِکَ وَ عَزَّاکَ عَنِ
الْبُکَاءِ عَلَى نَفْسِکَ وَ هِیَ أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَیْکَ؟ وَ کَیْفَ لَا یُوقِظُکَ خَوْفُ بَیَاتِ نِقْمَةٍ وَ قَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِیهِ مَدَارِجَ
سَطَوَاتِهِ؟
فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ فِی قَلْبِکَ بِعَزِیمَةٍ وَ مِنْ کَرَى الْغَفْلَةِ فِی نَاظِرِکَ بِیَقَظَةٍ وَ کُنْ لِلَّهِ مُطِیعاً وَ بِذِکْرِهِ آنِساً وَ تَمَثَّلْ فِی
حَالِ تَوَلِّیکَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَیْکَ یَدْعُوکَ إِلَى عَفْوِهِ وَ یَتَغَمَّدُکَ بِفَضْلِهِ وَ أَنْتَ مُتَوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَیْرِهِ
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فَتَعَالَى مِنْ قَوِیٍّ مَا أَکْرَمَهُ وَ تَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعِیفٍ مَا أَجْرَأَکَ عَلَى مَعْصِیَتِهِ وَ أَنْتَ فِی کَنَفِ سِتْرِهِ مُقِیمٌ وَ فِی سَعَةِ
فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ یَمْنَعْکَ فَضْلَهُ وَ لَمْ یَهْتِکْ عَنْکَ سِتْرَهُ بَلْ لَمْ تَخْلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَیْنٍ فِی نِعْمَةٍ یُحْدِثُهَا لَکَ أَوْ
سَیِّئَةٍ یَسْتُرُهَا عَلَیْکَ أَوْ بَلِیَّةٍ یَصْرِفُهَا عَنْکَ فَمَا ظَنُّکَ بِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ
وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ کَانَتْ فِی مُتَّفِقَیْنِ فِی الْقُوَّةِ مُتَوَازِیَیْنِ فِی الْقُدْرَةِ لَکُنْتَ أَوَّلَ حَاکِمٍ عَلَى نَفْسِکَ بِذَمِیمِ
الْأَخْلَاقِ وَ مَسَاوِئِ الْأَعْمَالِ
وَ حَقّاً أَقُولُ مَا الدُّنْیَا غَرَّتْکَ وَ لَکِنْ بِهَا اغْتَرَرْتَ وَ لَقَدْ کَاشَفَتْکَ الْعِظَاتِ وَ آذَنَتْکَ عَلَى سَوَاءٍ وَ لَهِیَ بِمَا تَعِدُکَ مِنْ
نُزُولِ الْبَلَاءِ بِجِسْمِکَ وَ [النَّقْضِ] النَّقْصِ فِی قُوَّتِکَ أَصْدَقُ وَ أَوْفَى مِنْ أَنْ تَکْذِبَکَ أَوْ تَغُرَّکَ وَ لَرُبَّ نَاصِحٍ لَهَا عِنْدَکَ
مُتَّهَمٌ وَ صَادِقٍ مِنْ خَبَرِهَا مُکَذَّبٌ
وَ لَئِنْ تَعَرَّفْتَهَا فِی الدِّیَارِ الْخَاوِیَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِیَةِ لَتَجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذْکِیرِکَ وَ بَلَاغِ مَوْعِظَتِکَ بِمَحَلَّةِ الشَّفِیقِ عَلَیْکَ
وَ الشَّحِیحِ بِکَ
وَ لَنِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِهَا دَاراً وَ مَحَلُّ مَنْ لَمْ یُوَطِّنْهَا مَحَلًّا وَ إِنَّ السُّعَدَاءَ بِالدُّنْیَا غَداً هُمُ الْهَارِبُونَ مِنْهَا الْیَوْمَ
إِذَا رَجَفَتِ الرَّاجِفَةُ وَ حَقَّتْ بِجَلَائِلِهَا الْقِیَامَةُ وَ لَحِقَ بِکُلِّ مَنْسَکٍ أَهْلُهُ وَ بِکُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدَتُهُ وَ بِکُلِّ مُطَاعٍ أَهْلُ طَاعَتِهِ
فَلَمْ [یَجْرِ] یُجْزَ فِی عَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ یَوْمَئِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِی الْهَوَاءِ وَ لَا هَمْسُ قَدَمٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا بِحَقِّهِ فَکَمْ حُجَّةٍ یَوْمَ
ذَاکَ دَاحِضَةٌ وَ عَلَائِقِ عُذْرٍ مُنْقَطِعَةٌ فَتَحَرَّ مِنْ أَمْرِکَ مَا یَقُومُ بِهِ عُذْرُکَ وَ تَثْبُتُ بِهِ حُجَّتُکَ وَ خُذْ مَا یَبْقَى لَکَ مِمَّا لَا
تَبْقَى لَهُ وَ تَیَسَّرْ لِسَفَرِکَ وَ شِمْ بَرْقَ النَّجَاةِ وَ ارْحَلْ مَطَایَا التَّشْمِیر
عبارات خطبه دشوار بود .دیدم در میان ترجمهها ترجمه مرحوم فیض االسالم توضیحات اضافی هم دارد که به
فهم خطبه کمک میکند .آن را انتخاب کردم  .مطالب داخل پرانتز غالبا توضیحات ایشان است .البته در مواردی
برای روان شدن ترجمه ،اصالحاتی انجام دادم و برخی از توضیحات اضافه را حذف کردم .شماره این خطبه در
نهجالبالغه فیضاالسالم ،خطبه  214است( .ترجمه و شرح نهج البالغة (فیض اإلسالم) ،ج ،4ص )712 -710
 -214از سخنان آن حضرت علیه السّالم است که آنرا هنگام خواندن «یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ»
فرموده است:
دلیل و برهان گناهکار مخاطب به آیه «ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ» نادرستترین برهانها است (زیرا اگر بگوید غَرَّنِی
کَرَمُکَ یعنى کرم تو مرا مغرور ساخت ،درست نیست چون مقتضى کرم کوشش نمودن در اطاعت و سپاسگزارى
است نه معصیت و کفران ،و اگر بگوید :غَرَّنِی الشَّیّطانُ یعنى شیطان مرا مغرور گردانید ،باو پاسخ داده میشود :آیا
ما در قرآن کریم نگفتیم از شیطان پیروى ننمائید که او دشمن آشکار شما است ،و اگر بگوید :غَرَّنى جَهْلِى یعنى
نادانى مرا مغرور کرد ،در جواب گفته میشود :مگر پیغمبران را نفرستادیم تا احکام ما را بشما یاد دهند ،خالصه
راه عذر بسته است) و فریب خوردهاى است که عذر او ناپذیرفتهترین عذرها است ،بتحقیق براى نادان ماندن
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خود اصرار نموده است (به این جهت لذّت و خوشى دنیاى فانى را بر سعادت همیشگى و بهشت جاوید اختیار
کرده است).
اى انسان ،چه چیز ترا بر گناه کردنت گستاخ گردانیده ،و چه چیز ترا به پروردگارت بغرور آورده ،و چه چیز
ترا به تباه کردن خویش مأنوس ساخته؟ آیا درد ترا بهبودى یا خواب ترا بیدارى نیست؟ آیا در مورد آنچه به غیر
خویش رحم میکنى ،به جان خود رحم نمىکنى؟ بسا شخص را در آفتاب دیده ،بر او سایه مىافکنى ،یا کسی را
به دردى گرفتار مىبینى که درد تن او را مىسوزاند و از راه مهربانى بر او گریه میکنى ،پس چه چیز ترا به درد
(گناهان) خود شکیبا ساخته و بر مصیبتهایت توانا نموده ،و از گریستن بر جان خویش باز داشته و تسلیت داده،
در حالیکه جانت نزد تو عزیزتر و ارجمندترین جانها است؟ و چگونه ترس از کیفری که شبانگاه بر تو بتازد
بیدارت نمىکند و حال آنکه به نافرمانیهاى از او در مسیرهاى قهر و غضب او افتادهاى؟
پس مداوا کن رنج سستى دل خود را با تصمیمی جدی؛ و خواب غفلت دیدهات را به بیدارى؛ و خدا را فرمان
بر! و به ذکر او أنس بگی! ،و در خاطرهات تجسم کن که چگونه در حالی که تو از رو میگردانی ،او به تو توجه
میکرد و تو را به عفو و بخشش خود میخواند و با فضل و کرمش مىپوشاند ،در همان حالی که تو از او رو
گردانیده و به دیگرى توجّه کرده بودى!
پس چه بسیار بلندمرتبه است آن توانایی که این اندازه کریم و بزرگوار است! و تو چه پست و ناتوانى و چه
بسیار بر نافرمانى او گستاخى! و حال آنکه تو در پناه پوشش (عفو و بخشش) او اقامت گزیدهاى ،و در پهنه فضل
و احسانش مىخرامى ،و با این حال فضلش را از تو باز نداشته ،و پرده (بخشش) خود را از (جلو گناهان) تو
ندریده است؛ بلکه حتی به اندازه یک چشم برهم زدن بیاحسان او بسر نبردهای( :همواره) یا نعمتی براى تو
پدید آورده یا گناهی از تو را پوشانده یا بالئى را از تو دور گردانده (با اینکه در نافرمانى او مىکوشى) پس اگر
(دستور) او را پیروى کنى ،به نظرت با تو چه خواهد کرد؟
و سوگند بخدا اگر این صفت (این گونه روی آوردن خدا به تو و دورى نمودن تو از او) در دو شخصى بود که
در توانگرى مساوى و در توانائى برابر بودند (و یکى از آنها تو بودى که از دیگرى همشأن خود که به تو رو
آورده بود دورى مىجستى) ،خودت اوّل کسى بودى که حکم مىدادى که خوهایت ناپسند و رفتارهایت نکوهیده
است.
و بحقّ و درستى مىگویم (که در واقع) دنیا تو را فریب نداده ،بلکه تو خود به آن فریفته شدهاى ،دنیا براى تو
پندها هویدا ساخته و در این آگاهسازی میان تو و دیگری فرقی نگذاشت ،و قطعا که او با بالهایی که به جسم
تو میرساند و نقصی که در توانایی تو میافکند ،راستگوتر و وفادارتر است از آن که (بخواهد) به تو دروغ گفته
یا تو را بفریبد ،و چهبسیار پنددهندهی خیرخواهی که نزد تو متهم است (از عبرتهاى آن پند نمىگیرى و چون بر
خالف خواهش نفس تو است بآن اهمیّت نمىدهى)؛ و بسا خبرهای راست آن را که آن را دروغ پنداشتى.
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و اگر با دیدن شهرهاى ویران و خانههاى خالى او را میشناختی از خوبی تذکرات و رساییِ موعظههایش،
درمییافتی که او با تو در جایگاه یاری مهربان که سخت نگران توست ،برخورد میکند (پس از اینرو نباید بگوئى
دنیا مرا بفریفت ،زیرا اگر دنیا ترا مىفریفت عبرتهایش را از تو پنهان مىساخت) و دنیا خانه خوبى است براى
کسی که به عنوان خانه (همیشگیاش) به آن راضی نشده ،و خوب جایى است براى کسی که آنرا وطن (و محل
اقامت همیشگى خویش) قرار نداده است ،و کسانى که با دنیا به خوشبختی میرسند کسانی هستند که امروز از
دنیا مىگریزند (و شیفته کاالى آن نمىشوند).
چون زمین سخت بلرزد و با هولها و سختیهاى آن قیامت محقّق گردد؛ و به هرآیینى ،اهل آن؛ و به هر معبودى،
پرستندگان آن؛ و به هر پیشوایى ،پیروانش ملحق شوند (در یک جا گرد آیند تا گفتار و کردارشان را وارسى
نمایند) آن کمترین نگاه به آسمان و کمترین قدمی در زمین واقع نشده باشد مگر اینکه بر اساس عدل و قسط
خداوند آن گونه که سزاوار است به جزای خود برسد.
پس چه بسیار حجّت و دلیلى که آنروز باطل و نادرست شناخته شود ،و دستاویزهای عذرى که بریده گردد .پس
در کار خویش چنان بکوش که عذرت را بپذیرند و حجّت تو ثابت بماند (طبق دستور خدا و رسول رفتار کن
تا از سختیهاى رستاخیز رهائى یابى) و از آنچه تو براى آن باقى نمىمانى (دنیا) بگیر آن چیزی را که براى تو
باقى مىماند (ایمان و عمل صالح) و براى سفر خود آماده باش ،و به بارقههای نجات و رهائى (از سختیها) نظر
افکن (که از کجا زده و به کجا مىرود) و بار بر مرکبهای چست و چاالک ببند (براى سفر آخرت توشه و
مرکب تهیه نما تا در راه نمانده بسختى بر نخورى).

 )7سوره مومنون ( )23آیه 78

وَ هُوَ الَّذي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلیالً ما تَشْكُرُونَ 1395/1/9

ترجمه:

و او کسی است که براى شما گوش و دیدگان و دلها بیافرید ،چه اندک سپاس مىگزارید.

حدیث:

 )1عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بَابَ شُکْرٍ فَخَزَنَ عَنْهُ بَابَ الزِّیَادَةِ.
اصول کافی ،ج ،2ص94
امام صادق ع نقل کردهاند که پیامبر اکرم ص فرمودند:
خدا بر هیچ بندهاى درِ شکر را نگشود ،که درِ زیادتى را از او پوشیده داشته باشد.
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 )2امیرالمومنین علی علیهالسالم میفرمایند:
اعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ یَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْم
نهجالبالغه ،حکمت 8
از ویژگىهاى این انسان در شگفتى مانید :با پیهای مىنگرد ،و با گوشتی سخن مىگوید ،و با استخوانی مىشنود ،و از
شکافى نفس مىکشد!!
اصالح در ترجمه

در عربی« ،أُذُن» به معنای «گوش» است و «سمع» به معنای «شنیدن» است .با اینکه در قرآن کریم کلمه «أذن» (و جمع آن:
آذان) به کار رفته است اما غیر از آیه  20سوره هود ،همواره (از جمله در همین آیه) کنار کلمه «السمع» ،کلمه «ابصار» (=
دیدگان ،چشمها) که اسم آلت ،و نه مصدر ،است ،به کار رفته است .در واقع ،در ترجمه آیه باید گفته میشد« :او براى شما
شنیدن و دیدگان و دلها بیافرید» ،نه «گوش و دیدگان و دلها» .در واقع در این آیه (و سایر آیات مشابه) در مورد شنیدن ،خداوند
کلمه «السمع» که مصدر است و داللت بر خود عمل شنوایی میکند را مطرح کرده است؛ اما در دو مورد بعدی ،به جای عمل،
به ابزار عمل (چشم و قلب) ،آن هم به صورت جمع (چشمها ،دلها) اشاره کرده است.
با توجه به اینکه تکتک کلمات قرآن از جانب خداوند نازل شده است ،این تفاوت حتما نکتهای دارد و از صبح تاکنون
درباره چرایی آن ،حدسهایی به ذهنم خطور کرده؛ اما به نکتهای که بتوانم با خیال راحت نزد دیگران مطرح کنم ،نرسیدم.
امروز صبح ،مانند هر روز ،برای نوشتن ترجمه ،یازده ترجمه مشهور را نگاه کردم؛ که همگی «السمع» را «گوش» ترجمه
کرده بودند .اما بعد که هنگام تدبر در آیه ،متوجه این تفاوت شدم ،به نرمافزار «جامع تفاسیر نور» مراجعه کردم که حاوی 55
ترجمه فارسی است .همگی یا «گوش و چشم» ترجمه کردهاند یا «شنوایی و بینایی» (یعنی سمع و ابصار را یا هردو به صورت
«اسم آلت» ترجمه کردهاند یا هردو را به صورت مصدر) .فقط دو نفر از مترجمان (ولیاهلل دهلوی ،و خوشابر مسعود انصاری)
عبارت را به صورت «براى شما شنوائى و دیدهها و دلها آفرید» ترجمه کرده بودند.
در تفاسیر هم در حدی که فرصت کردم کسی که توضیحی درباره این تفاوت ارائه کند ،نیافتم .اگر کسی مطلب قابل
اعتمادی دارد به لینک بنده
@Rah_row
ارسال فرماید تا در اختیار همگان قرار گیرد.

تدبر

 )1دیروز درباره بزرگواری پروردگار (کریم بودن رب) تامل کردیم .یکی از نمودهای مهم بزرگواریش همین نعمتهای
مهمی مانند چشم و گوش است که با آنها با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار میکنیم و شکرش را بجا نمیآوریم و با این
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حال آ نرا از ما نمیگیرد .چشم و گوش دمدستترین ابزارهای ارتباطی ما با جهان است و دل عمیقترین ابزار ارتباطی ما با
عالم .با اینها واقعیات مختلف را مییابیم و میفهمیم و با این فهم ،خودمان را متحول میکنیم:
ای برادر تو همه اندیشهای
مابقی خود استخوان و ریشهای
آیا عجیب نیست :با چند تکه پیه و استخوان و ریشه ،میبینیم و میشنویم و درک میکنیم؛ و در واقع با همین ابزارهای
مادی ،معنوی ترین کار عالم (ادراک و فهم واقعیت و ارتباط واقعی برقرار کردن با حقایق عالم) را انجام میدهیم .و چقدر کم
شکر این نعمت را ادا میکنیم!!!
 )2شکر نعمت ،صرف گفتن «متشکرم» نیست؛ که خداوند هیچ نیازی به «متشکرم» گفتن ما ندارد .ما ایرانیان ،به انسان
سپاسگزار ،انسان حقشناس میگوییم و چه تعبیر خوبی! سپاسگزاری یعنی حقشناسی؛ یعنی اگر هر نعمتی به ما دادند ،حق
آن را بشناسیم و آن را در جایی که شاید و باید استفاده کنیم .آیا به ما گوش دادهاند که سخنان حق و راست و صدای زیبای
طبیعت و صوت ملکوتی قرآن را بشنویم یا دروغ و غیبت و تهمت و ناسزا و موسیقیهای آشفته کنندهی روح را؟ چشم دادهاند
که به جلوههای جمال خدا بنگریم یا آن را خرج شهوترانی و چشمچرانی و سرک کشیدن در کار دیگران و  ...کنیم؟ و از
همه مهمتر ،دل داده اند که آن را حرم یار کنیم یا آن را انبانی کنیم از محتواهای بیهوده و لذتهای زودگذری که نهایتا تعالی
روح لطیف ما را زایل کرده ،باطن ما را آشفته میسازد؟ به چه کسی دل میدهیم؟ چرا فیلمهای آنچنانی چند ساعت دل ما را
میبرد و با تمام حضور قبل ،یک مسابقه فوتبال را نگاه میکنیم ،اما حاضر نیستیم دقایقی کوتاه خودمان دلمان را به محضر
خدا ببریم و اگر نماز هم میخوانیم ،به خدا دل نمیدهیم؟
واقعا چرا شکرگزاران اندکاند؟ آیا جز سوءاستفاده ما از بزرگواری خدا دلیل دیگری هم دارد؟
 )3راستی چرا چشم ما به عالم باطن باز نیست؟ چرا گوش ما صدای ملکوتیان را نمیشنود؟ چرا دل ما با یاد خدا آرام
نگرفته است؟ اگر شکرگزاری باعث افزایش نعمت است ،شکر چشم و گوش و دل ،توان بهرهوری از آنها را باال میبرد و این
ابزارهای ارتباطی ،ارتباط ما با کل عوالم (نه فقط عالم دنیا) را موجب خواهد شد .مگر نشنیدهاید که پیامبر اکرم (ص) یکبار
در کنار قبرستان بقیع درباره فریاد یکی از مردگان توضیحی داد و در جواب اصحابش که این صدا را نشنیدند ،فرمود « :وَلَوْال
تَمْرِیجٌ فِی قُلُوبِکُمْ وَتَزَیُّدُکُمْ فِی الْحَدِیثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ» (صریح السنه ،ابنجریر طبری ،ج ،1ص29؛ و شرح اصول کافی
مالصدرا ،ج ،1ص(2)331اگر نبود که دلهایتان چراگاه شده است و در سخنگفتن حد نگه نمیدارید ،آنچه من میشنوم را
میشنیدید) .مگر حضرت علی (ع) در خطبه قاصعه (خطبه  192نهجالبالغه) نفرمود که «من هنگام نزول وحی بر پیامبر صدای
ناله شیطان را شنیدم و از پیامبر (ص) سوال کردم که این چه نالهای بود؟ فرمود :ای علی! تو هرچه من میشنوم میشنوی و
 . 2این حدیث ظاهرا فقط در كتب اهل سند با سند آمده است .در مسند احمد بن حنبل شماره ( ]21788[ -)21704با این عبارت « وَلَوْلَا تَمَزُّعُ قُلُوبِكُمْ
أَوْ تَزَیُّدُكُمْ فِی الْحَدِیثِ ،لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ » و در معجم الكبیر طبرانی شماره ( [ ]7869[ -)7773ج  : 8ص  ] 217با این عبارت «وَلَوْال تَمْرِیجًا فِی
قُلُوبِكُمْ ،أَوْ تَزَیُّدُكُمْ فِی الْحَدِیثِ سَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ» و در كتاب «حدیث عباس الترقفی» (متوفی  )267حدیث شماره  54با این عبارت «وَلَوْال تَمْرِیجٌ فِی
قُلُوبِكُمْ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ "» آمده است.
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هرچه من میبینم میبینی ،غیر از اینکه تو پیامبر نیستی» وقتی ما این ابزارها را در همین عالم دنیا درست استفاده نمیکنیم ،چه
انتظاری داریم که این ابزارها را برای ما ارتقا دهند؟ البته برخی با ریاضتهای غیرشرعی و عرفانهای مندرآوردی میکوشند
اندکی به عوالم دیگر وارد شوند و به تعبیر قرآن کریم با شیاطین ارتباط برقرار میکنند و برخی اطالعات هم به دست میآورند؛
که امروزه دکان این عرفانهای دروغین فراوان شده است والبته سوءاستفادهها هم فراوان .به قول سنایی غزنوی:
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب
چو دزدی با چراغ آید گزیدهتر برد کاال
پس بیایید بیش از آنکه با کارهای عجیب و غریب ،به دنبال دیدن و شنیدن و ارتباط با عوالم باال باشیم ،همین ابزارها را
در همینجا ،آن گونه که خداپسند است ،استفاده کنیم که خدا خودش وعده داده است که «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزیدَنَّکُم» (سوره
ابراهیم ،آیه  .)7اگر شکر این نعمت را بجا آوردیم حتما چشم و گوش و دل معنویمان هم باز خواهد شد و آنگاه چون در
مسیر شکر جلو رفتهایم علمی هم که از آن طریق به دست آوریم انشاءاهلل مایه غفلت و سوءاستفاده نخواهد بود.
از خدا بخواهیم توفیق شکر واقعی این نعمتها ،و بلکه همه نعمتهایش را ،به همه ما عنایت فرماید.

 )8سوره شعرا ( )26آیه  217وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ 1395/1/10
ترجمه:

و بر آن شکستناپذیر رحیم توکل کن
توکل :وکیل قرار دادن ،کار را به دیگری واگذار کردن.
حدیث

امروز دو حدیث از امام صادق علیهالسالم را تقدیم میکنم :هر دو از اصول کافی ،ج ،2ص:65
)1

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

إِنَّ الْغِنَى وَ الْعِزَّ یَجُولَانِ فَإِذَا ظَفِرَا بِمَوْضِعِ التَّوَکُّلِ أَوْطَنَا.
ثروت و عزت در گردش بودند ،هنگامی که به جایگاه توکل دستیافتند ،همانجا اطراق کردند.
)2

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

أَیُّمَا عَبْدٍ أَقْبَلَ قِبَلَ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلَ اللَّهُ قِبَلَ مَا یُحِبُّ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ عَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَقْبَلَ اللَّهُ قِبَلَهُ وَ
عَصَمَهُ لَمْ یُبَالِ لَوْ سَقَطَتِ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ کَانَتْ نَازِلَةٌ نَزَلَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَشَمِلَتْهُمْ بَلِیَّةٌ کَانَ فِی حِزْبِ اللَّهِ
بِالتَّقْوَى مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ «إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقامٍ أَمِینٍ» [سوره دخان ،آیه .]51
هر بندهای که به جانب آنچه خدا دوست دارد روی آورد ،خداوند از جانبی که او دوست دارد [به او] روی میآورد؛
و کسی که به خدا پناه ببرد خدا او را در پناه خود بگیرد؛ و کسی که خدا به او روی آورد و پناهش دهد ،اگر آسمان
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بر زمین بیفتد یا عذابی بر اهل زمین نازل شود به نحوی که بال همگان را فراگیرد ،او در حزب خدا و در تقوای [=
محفوظ و نگهداشته شده] از هر بالیی باشد؛ آیا این خداوند عز و جل نیست که [در سوره دخان ،آیه  ]51میفرماید:
«همانا متقین در جایگاهی امن هستند».؟
اصالح در ترجمه:

توکل به معنای «واگذار کردن کار» نیست؛ بلکه به معنای «قبول کردن کار است با اعتماد بر خدا».
توضیح مطلب :وقتی به  55ترجمهای که مقابلم بود مراجعه کردم ،همگی (غیر از ترجمه فیضاالسالم که نوشته بود:
«توکل و اعتماد کن») یا توکل را بدون ترجمه رها کرده بودند یا آن را به «واگذار کن» ترجمه کرده بودند .در برخی
کتب لغت مانند «لسان العرب» هم مطلب به گونهای بود که همنی معنا برداشت میشد .من هم همین را به عنوان
معنای کلمه «توکل» نوشتم .اما یکی از اعضای محترم در پیامی برایم نوشت:
«توکل به ترجمه شهید مطهری ظاهرا یعنی کار را تماما خودم به عهده گرفتم با اعتماد بر خدا .وکیل گرفتن معنای
توکیل است نه توکل .توکل که مطاوعه هست یعنی خودم وکالت کار خودم را به عهده گرفتم علی اهلل .در واقع
معتمدا علی اهلل!»
به کتاب شهید مطهری و به مفردات راغب اصفهانی مراجعه کردم دیدم حق با ایشان است« :وکالت» در جایی گفته
میشود که کسی انجام کار خود را به دیگری واگذار کند« .توکیل» یعنی وکیل گرفتن ،و در جایی است که انسان به
خاطر اعتماد به کفایت شخصی دیگر یا به خاطر ناتوانی خودش از انجام کار ،کار را به شخص دیگر واگذار میکند.
نقطه مقابل «توکیل»« ،توکل» است؛ که اگر با حرف «لـ» بیاید به معنای «قبول وکالت» میباشد؛ اگر با حرف «بـ» بیاید
به معنای «ضمانت کردن برای انجام کار خاصی است» (لسان العرب ،ج ،11ص )734و اگر با حرف «علی» بیاید به
معنای «اعتماد کردن» بر دیگری است (مفردات راغب ،ص )569شهید مطهری معتقد است که تعبیر «توکل علی» جز
در مورد خدا (= توکلتُ علی اهلل) مطرح نشده است؛ و معنایش این است که من انجام کار را برعهده میگیرم با
اعتماد بر خدا .شهید مطهری در کتاب «گفتارهایی در اخالق اسالمی» که فصل اولش به توضیح «توکل» اختصاص
دارد ،توضیح میدهد دو معنا برای توکل پیدا شده :یکی واگذار کردن کار به خدا و خود را کنار کشیدن؛ دیگری ،کار
را علیرغم همه سختیها و ضررهای ظاهری برعهده گرفتن و در این مسیر به حمایت و امید خدا اعتماد کردن؛ و با
بحثهای جالب لغوی و بررسی مساله در آیات مختلف قرآن نشان می دهند که معنای دوم درست است .لذا برخالف
برخی مترجمان که «توکل» را به معنای «واگذار کردن کار به خدا» ترجمه کردهاند ،معنای درستش این است که «من
کارم را انجام می دهم با اعتماد و تکیه بر خدا».
آدرسی که میتوانید  PDFکتابهای شهید مطهری (از جمله این کتاب ،که برای فهم معنای قرآنی «توکل» بسیار مفید
است) را از آنجا دانلود کنید:
http://motahari.ir/fa/content/185
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تدبر
تمام رازهای موفقیت در زندگی در این یک آیه جمع شده است:
 )1انسانها در تصمیمهای مهم و بزرگ زندگیشان نیازمند کسی هستند که از آنها حمایت و پشتیبانی کند .در بسیاری
از مواقع ،می دانیم که انجام کاری صحیح است اما آن را یا برخالف منافع زودگذر خود میبینیم یا چنان تنها هستیم
که از انجام آن میترسیم و احتمال موفقیت را بسیار کم میبینیم .شهید مطهری مثال میزند به «کارمندی که اگر
بخواهد راه راستی و درستی را برود میبیند به حسب ظاهر پول و منفعت و پیشرفتی نیست .اما اگر راه باطل و رشوه
گرفتن و دزدی را پیش برود میبیند راه برایش باز است .با خود که فکر می کند میبیند در آن راه اول  90-80درصد
موفقیت است البته احتمال شکست هم هست .ولی اگر بخواهد راه درستی و راستی را برود شاید ده درصد احتمال
موفقیت نباشد .اکنون آیا در عالم قدرتی هست که اگر انسان دنبال حق برود ،او را تحت حمایت بگیرد؟» (گفتارهایی
در اخالق اسالمی ،ص )14معنای توکل بر خدا یعنی اعتماد کن به خدا .نترس؛ کاری که درست است انجام بده و
خیالت راحت باشد که خدا پشت سرت است.
 )2اگر هنگام هر کاری به خدا اعتماد و توکل کنیم ،حتما دنبال کار درست میرویم .حتما کارهایی خواهیم کرد که روح
ما را ارتقا خواهد داد .توکل کردن نهتنها ما را در کارمان موفق میکند بلکه خود به خود اهدافمان را هم تصحیح
میکند .به قول شهید مطهری ،معنی ندارد که کسی بگوید با توکل بر خدا میخواهم به دزدی بروم!
 )3در انجام کارمان به خدایی اعتماد میکنیم که عزیز است .عزیز یعنی قویای که بر همه غلبه می کند اما هیچگاه
مغلوب واقع نمیشود .یعنی کسی را پشتوانه کارت قرار بده که مطمئن باشی کم نمیآورد.
 )4در انجام کارمان به خدایی اعتماد میکنیم که رحیم است .قبال درباره رحیم گفته شد که رحیم یعنی کسی که رحمتش
دائمی است و در قرآن کریم ،این وصف خدا غالبا در مورد مومنان به کار رفته است؛ یعنی مومنان با ایمان آوردنشان،
عالوه بر رحمت عمومی خدا (رحمانیت) از رحمت ویژهای نیز برخوردار میشوند .وقتی به خدا توکل و اعتماد
میکنیم حتما از رحمت ویژه او برخوردار میشویم؛ وقتی که با ما با رحمت عمومیاش برخورد کرده ،این همه
نعمت به ما داده است؛ اگر خدایی که شکست در کارش راه ندارد (عزیز است) بخواهد با رحمت ویژهاش با ما
برخورد کند و کار ما را راه بیندازد ،چه خواهد شد؟ پس کسی را پشتوانه کارت قرار بده که نهتنها کم نمیآورد ،بلکه
به تو مهربان است و هیچگاه تو را رها نمیکند.
با وجود چنین خدای عزیز و رحیمی (خدایی که اگر سراغش برویم حتما هم هوای ما را دارد و هم میتواند کار را
به نتیجه برساند) ،چرا برخی از ما در کارهای درست سستی میکنیم و گمان میکنیم که موفق نمیشویم؟ چرا فکر
میکنیم که تنهاییم؟ چرا از موجهای اجتماعی مخالف میترسیم؟ چرا چشممان به دهان دیگران است؟ آیا با باور
داشتن به چنین خدایی و تکیه کردن به او ،اندک جایی برای سستی و ناامیدی میماند؟
در شگفتم که قرآن کریم این اندازه واضح و صریح راههای موفقیت تمام و کمال برای هدفهای مقدس و عالی با
ضمانت صددرصد را به ما آموزش میدهد اما عدهای به کالسهای موفقیت میروند؛ و فکر میکنند راه موفقیت را
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یافتهاند .واقعا جز خدا چه کسی میتواند تضمین قطعی برای موفقیت دهد؟ و چرا ما سخنان برخی افراد تبلیغاتچی
( )show manرا باور میکنیم اما سخنان خدایی چنین عزیز و رحیم را باور نمیکنیم؟ واقعا ای انسان! چه چیزی تو
را نسبت به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ (یا ایها االنسان ما غرک بربک الکریم؟)
***
بسم اهلل الرحمن الرحیم
میالد مبارک سرور زنان بهشت ،صدیقه کبری ،حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بر همه مسلمانان و محبان آن حضرت
مبارک باد .با توجه به کوتاه بودن آیات سوره کوثر ،و اینکه اگر دو آیه جلو بیفتیم شماره آیاتی که مورد تدبر قرار گرفته با
شماره روزهای سال منطبق خواهد شد ،انشاءاهلل امروز کل این سوره را – که بهنوعی به وجود مقدس حضرت زهرا (س)
مرتبط است مورد تدبر قرار خواهیم داد.

9و10و )11سوره كوثر ( )108بسم اهلل الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( )1فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( )2إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
()3

1395/1/11
ترجمه :به نام خداوندی که رحمتش فراگیر و همیشگی است .همانا ما به تو کوثر دادیم؛ پس برای پروردگارت نماز گزار

و «نحر» کن؛ همانا آنکه بغض تو را دارد خودش ابتر (= بیتبار و بیدنباله) است.
کوثر :دارای کثرت فراوان ،خیر کثیر ،همچنین نام نهری است که هرکس بخواهد وارد بهشت شود و بهشتی بماند از آن
سیراب میشود.
نحر :به قسمت باالی سینه و زیر گلو (حلقوم و محل انداختن گردنبند) گویند« .نحر کردن» هم به معنای «قربانی کردن
شتر» است (زیرا برای قربانی کردن شتر ،ابزار قربانی کردن را در قسمت نحر او وارد میکنند) و هم به معنای «باال بردن دستها
هنگام تکبیر گفتن در نماز» است (که دستها تا محاذی نحر باال میآید) .در ترجمهها و تفاسیر هر دو معنا مطرح شده و هر
دو می تواند درست باشد .اگر اولی باشد نماز ،اشاره به نماز روز عید قربان است که بالفاصله بعدش قربانی میکنند؛ و اگر
دومی باشد درباره مطلق نمازهاست.
شأن نزول :در روایات آمده بعد از رحلت پسر خردسال پیامبر اکرم (ص) یکی از دشمنان ایشان (عاص بن وائل یا عمرو
بن عاص) گفت :دیگر نگران این دین نباشید زیرا این شخص (پیامبر ص) پسر ندارد پس ابتر است و نسلش باقی نمیماند و
کارش بیدنباله خواهد بود و با مرگش فراموش میشود .این سوره نازل شد و یکی از معجزات پیامبر است زیرا هم نسل خود
آن شخص منقرض شد و هم نسل پیامبر از طریق حضرت زهرا (س) چنان گسترشی پیدا کرده است که امروزه این نسل با
عنوان سادات در همه کشورهای اسالمی شناخته شده و مورد احتراماند .بدین مناسبت مصداق کوثر را حضرت زهرا (س)
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دانسته اند که خداوند با دادن او به پیامبر ،در واقع حوض کوثر و خیر کثیری به او داد و نسل وی و دین وی را اینچنین
گسترش داد.
حدیث

امروز چون سه آیه مطرح شده ،سه حدیث میگذارم .حدیث اول ،بیان وجهی باطنی از فلسفه نزول این سوره است که
این حدیث را شیعه و سنی مستقال نقل کردهاند و مطلب را از منابع معتبر اهل سنت نقل میکنم و سپس یک آدرس از کتابهای
شیعه را هم برایش میگذارم:
 )1حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلَانَ ،حَدَّثَنَا َأبُو دَاوُدَ الطَّیَالِسِیُّ ،حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِیُّ ،عَنْ یُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ ،قَالَ:
قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ بَعْدَ مَا بَایَعَ مُعَاوِیَةَ ،فَقَالَ :سَوَّدْتَ وُجُوهَ الْمُؤْمِنِینَ ،فَقَالَ :لَا تُؤَنِّبْنِی رَحِمَکَ اللَّهُ ،فَإِنَّ النَّبِیَّ
ص أُرِیَ بَنِی أُمَیَّةَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَاءَهُ ذَلِکَ ،فَنَزَلَتْ :إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ،یَا مُحَمَّدُ یَعْنِی نَهْرًا فِی الْجَنَّةِ ،وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةَ:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ ،وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یَمْلِکُهَا بَعْدَکَ بَنُو أُمَیَّةَ یَا مُحَمَّدُ ،قَالَ
الْقَاسِمُ :فَعَدَدْنَاهَا ،فَإِذَا هِیَ أَلْفُ شَهْرٍ لَا یَزِیدُ یَوْمٌ وَلَا یَنْقُصُ
جامع ترمذی ج، 2ص( 861شبیه این حدیث در کتب شیعه :مناقب ابنشهر آشوب ،ج ،4ص)36
بعد از صلح امام حسن ع با معاویه ،شخصی به ایشان گفت« :آبروی مومنان را بردی!» حضرت فرمود« :با من چنین
پرخاش نکن ،خدا تو را رحمت کند؛ چرا که پیامبر (ص) بنیامیه را [در رویای صادقهای] بر روی منبرش دید [اشاره
به آیه  60سوره اسراء «وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتی أَرَیْناکَ إِالَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآن» (و آن رویایی که
به تو نشان دادیم نبود مگر فتنهای برای مردم و همان شجره ملعونه در قرآن)] ناراحت شد؛ پس إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ
نازل شد که نهری در بهشت است و سوره قدر نازل شد که شب قدر در آن از هزار ماه حکومت بنیامیه بهتر است.
«قاسم» (یکی از راویان حدیث) میگوید :ما حساب کردیم :دیدیم حکومت بنیامیه دقیقا  1000ماه بود ،نه یک روز
بیشتر و نه یک روز کمتر.
 )2فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ  ...فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَکَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا
عَنْ مَعْرِفَتِهَا
(تفسیر فرات کوفی ،ص)581
امام صادق ع در تفسیر « إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» توضیحاتی فرمودند ،سپس فرمودند« :کسی فاطمه را آن گونه که
شایسته است بشناسد ،شب قدر را درک کرده است؛ و فاطمه فاطمه نامیده شد چون خالیق از درک او طمع بریدهاند.
(فطم به معنی بریدن و قطع کردن است که غالبا در خصوص بچهای که او را از شیر میگیرند به کار میرود و به
معنای طمع بریدن هم میآید لسان العرب ،ج ،12ص)455
 )3نقل شده که امام حسن عسکری فرمودند:
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نحن حجهُ اهلل علی الخلق و فاطمه حجهٌ علینا
(تفسیر اطیبالبیان ،ج ،13ص)225
ما حجت خدا بر مخلوقات هستیم و فاطمه حجت بر ماست.

نکته تفسیری

در علم اصول فقه بحثی مطرح بوده است که «آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا ممکن است یا خیر؟» عدهای
گمان میکردند ممکن نیست؛ اما تحقیقات متاخر (بهویژه در کتاب «وقایة االذهان») نشان داده نهتنها ممکن است بلکه شواهد
فراوانی در ادبیات بر آن یافت میشود .از باب نمونه آن در زبان فارسی این برای مصراع دوم شعر زیر حداقل سه معنای
درست میتوان قائل شد:
از در بخشندگی و بندهنوازی
مرغ هوا را نصیب ماهی دریا
این مطلب ثمره مهمی در بحثهای تفسیری دارد:
یک آیه ممکن است به چندین معنای مستقل و متمایز به کار رود و همه آن معانی درست باشند .به تعبیر دیگر درست
بودن یک معنا بتنهایی دلیل بر غلط بودن سایر معانیای که از لفظ قابل استخراج است ،نمیباشد .انشاءاهلل در تدبر امروز نمونه
این اقدام را پیاده خواهیم کرد.
تدبر

این آیه را هم میتوان در خصوص حضرت زهرا س پیاده کرد و هم در خصوص خودمان؛ و منافاتی هم با هم ندارد.
وانحر را هم میتوان به معنای باال بردن دست هنگام تکبیر گرفت و میتوان به معنای قربانی کردن؛ و هیچ یک ردی بر دیگری
نمیباشد.
 )1حرف «فـ» در ابتدای آیه دوم ،اصطالحا «فـ» تفریع نام دارد ،یعنی مطلب بعد از خود را متفرع (= مبتنی) بر مطلب قبل
از خود میکند .پس :وقتی خدا به انسان خیر کثیر اعطا میکند سزاوار است انسان متوجه این باشد که خدا این خیر کثیر را به
او دارد و آن گونه که خدا دستور داده شکر او را بجا آورد (در شکر این نعمت ،نماز بخواند و دستانش را هم آن گونه که خدا
معین کرده باال ببرد)
( )2بر مبنای اینکه وانحر به معنای «قربانی کن» باشد) وقتی خدا به انسان خیر کثیر اعطا میکند سزاوار است انسان متوجه
این باشد که خدا این خیر کثیر را به او دارد و آن گونه که خدا دستور داده شکر او را بجا آورد و نفس خود را زیر پا بگذارد
(درباره قربانی کردن عید قربان گفتهاند که این تمثیلی از قربانی کردن نفس و هواهای نفسانی در مقابل معبود است) اگر به ما
خیر کثیر دادند ،ما هیچکارهایم ،لطف خدا بوده که شامل حال ما شده است؛ پس بر نفس خود غلبه کنیم.
 )3اگر خدا به ما عنایت کرد و ما هم دستور او را عمل کردیم ،دیگر نگران دشمنیهای بدخواهان نباشیم؛ در چنین
صورتی بدخواه ماست که کارش ابتر و ناتمام میماند ،نه ما.
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 )4حضرت فاطمه (س) خیر کثیری بود که خداوند به پیامبر (ص) عنایت کرد و با این عنایت موجب شد که کار پیامبر
ابتر نماند و نسل پیامبر در عالم گسترش یابد.
 )5پیامبر اکرم (ص) علیالقاعده بیش از اینکه دغدغه ابتر نماندن نسلش را داشته باشد ،دغدغه ابتر نماندن دینش را دارد.
بعد از رحلت پیامبر ص خطر عظیمی پیش روی اسالم خواهد بود :بنیامیهای که هزار ماه حکومت خواهند کرد و بدعتها
در دین ایجاد میکنند .خدا در ازای این خطر ،به پیامبر ص خیر کثیری داد که اثر اقدامات منفی آنها را خنثی کند و در مقابل
انحرافات و بیراهههایی که بنیامیه در امت پیامبر ص ایجاد میکنند ،راه هدایت همچنان برای جویندگانش باز بماند .پس
حضرت زهرا همچون شب قدر ،شخص خودش برای اغلب مردم ناشناخته میماند اما اثرش بر اثر هزار ماه حکومت بنیامیه
غلبه میکند و مانع ابتر ماندن کار پیامبر ص میشود.

3

 )12سوره بقره ( )2آیه 170وَ إِذا قیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ ال یَعْقِلُونَ
شَیْئاً وَ ال یَهْتَدُون 1395/1/12
ترجمه:

و هنگانی که به آنها گفته شد از آنچه خداوند نازل کرده تبعیت کنید؛ گفتند بلکه از آنچه پدرانمان بر آن انس گرفتهاند
تبعیت میکنیم .آیا حتی اگر پدرانشان این گونه بودند که نه در چیزی اندیشیده و نه هدایت شده باشند؟
حدیث:

َ )1أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ قَالَ لِی َأبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع:
....یَا هِشَامُ مَا بَعَثَ اللَّهُ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ إِلَى عِبَادِهِ إِلَّا لِیَعْقِلُوا عَنِ اللَّهِ فَأَحْسَنُهُمُ اسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ
اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلًا وَ أَکْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة.
اصول کافی ،ج ،1ص16
حدیثی طوالنی از امام کاظم ع به هشام بن حکم درباره جایگاه عقل و حقیقت آن نقل شده است .در فرازی از آن،
امام میفرماید:

.3نکته ای که چون مستند نبود ننوشتم:
اگر کوثری که خدا به پیامبر ص داد حضرت زهراست و پیامبر ص موظف است در قبال این کوثر نماز ادا کند و قربانی کند ،آیا ممکن
است:
نمازی که پیامبر ص دستور داده شد اشاره به اعالم والیت امیرالمومنین ع باشد (چنانکه در روایات متعدد از خود امیرالمومنین ع آمده است
ح أَنَا َحي َعلَى َخی ِْر ْال َع َمل» ر.ک« :فضائل» ابنشاذان قمی ،ص)83؟
«أَنَا َ
ص َالة ْالم ْؤ ِم ِن أَنَا َحي َعلَى الص َال ِة أَنَا َحي َعلَى ْالفَ َال ِ
و قربانی کردن ،اشاره به قربانی کردن امام حسین ع باشد؛ چنانکه در تفسیر آیه  107سوره صافاتَ « :و فَ َدیْناه بِ ِذبْح عَظیم» (و [برای
ابراهیم] ذبح عظیمی را جایگزین او [اسماعیل] کردیم) روایت از امام رضا علیهالسالم داریم که منظور از ذبح عظیم ،امام حسین ع بود
(عیون اخبار الرضا ،ج ،1ص)209؟
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ای هشام! خدا ،پیغمبران و رسوالنش را به سوى بندگانش نفرستاده ،مگر براى اینکه [در آنچه] از جانب خدا [آمده]
بیندیشند ،پس کسی بهتر اجابت کند که معرفتش نیکوتر باشد ،و کسی به امر خدا ،داناتر باشد که عقلش نیکوتر باشد؛
و آنکه عقلش تمامتر باشد ،جایگاهش در دنیا و آخرت ،بلندمرتبهتر است.
 )2عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ:
مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْ
روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،1ص22
کسی که دینش را از دهان این و آن بگیرد ،همان مردم او را از دینش برمیگردانند؛ ولی کسی که دینش را از کتاب
خدا و سنت پیامبر ص بگیرد ،کوهها زوال میپذیرند ،اما دین او زوال نمیپذیرد.
تدبر

 )1آنچه خدا فرستاده حتما با عقل سازگار است و مخاطب اصلی قرآن ،عقل است و اولین گاه برای هدایت شدن،
اندیشیدن است.
 )2اسالم دینداری تقلیدی را قبول ندارد (مراجع تقلید هم در ابتدای رساله شان نوشته اند که اصول دین تقلیدی نیست)
چنین دینداریای آن گونه که امیرالمومنین ع توضیح داده ،باقی ماندنی هم نیست.
 )3تعصّباتِ نژادى و قبیلهاى ،از زمینههاى نپذیرفتن حقّ است( .قرائتی ،تفسیر نور ،ج ،1ص)260
 )4آداب و عقاید نیاکان ،در آیندگان اثرگذار است؛ (قرائتی ،همان) مواظب اثراتش بر خود باشیم.
 )5پدران و اسالف انسان احترام دارند؛ اما حقیقت احترامش از همه چیز بیشتر است؛ لذا اگر اسالف و گذشتگان ما
اقداماتشان از روی تعقل و در مسیر هدایت نبوده باشد ،تبعیت از آنها پسندیده نیست هرچند عنوان آداب و رسوم به
خود گرفته باشد( .اسالم هیچ توجیهی برای انجام خرافات را قبول ندارد؛ ولو اینکه بگوییم آداب و رسوم پدرانمان
بوده است)
 )6فرمود« :أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ ال یَعْقِلُونَ شَیْئاً» یعنی «آیا حتی اگر پدرانشان این گونه بودند که اهل اندیشیدن نبودند» پس
اگر اسالف ما اهل اندیشه بودند و بر اساس تحقیق به نتیجهای رسیده باشند ،تبعیت از آنها خیلی هم خوب است و
نیاز نیست کار آنها را از نو شروع کنیم (رجوع شود به وصیتنامه امام علی ع به امام حسن ،نهجالبالغه ،نامه 31؛
فقرهای که با این جمالت شروع میشود :وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَیَّ مِنْ وَصِیَّتِی تَقْوَى اللَّهِ وَ الِاقْتِصَارُ
عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ الْأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَیْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِکَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِک ...بدان ای پسرم که
بهترین چیزی که دوست دارم از وصیت من اخذ کنی تقوای الهی است و سپس بسنده کردن به آنچه خدا بر تو
واجب کرده و گرفتن آن چیزهایی که پدران و صالحان از خاندانت بر آن مشی کردهاند که آنها اهلتحقیق بودهاند و
)...
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 )13سوره محمد ص ( )47آیه  :1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَ صَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ 1395/1/13
ترجمه:

آنان که کفر ورزیدند و از راه خدا مانع شدند[ ،خدا] مانع به نتیجه رسیدن اعمالشان شد.
توضیح لغات:

کفر :پوشاندن ،کافر را کافر میگویند چون با انکار حق ،روی حق را میپوشاند
صد :سد ایجاد کردن و مانع شدن (در زبان عربی غلظت حروف داللت بر غلظت و شدت معنا دارد« .صد» همان «سد»
است با غلظت و شدتش بیشتر.
اضل :ضل یعنی خروج از راه مستقیم ،که نتیجهاش به مقصد نرسیدن است« .أضل» متعدیِ «ضل» است که غالبا به «گمراه
کردن» ترجمه میشود .از آنجا که مفعول «گمراه کردن»« ،اعمال آنها» بوده ،معنایش این میشود که خدا کاری کرده که عملشان
راهش را گم کند ،پس معنایش این میشود که :عملشان به نتیجهای که آنها میخواهند نرسد.
حدیث

 )1امام صادق ع فرمودند:
من أراد أن یعرف ما أنزل اللّه عزّ و جلّ فینا و ما أنزل فی عدونا فلیقرأ سورة« :الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا» فإنها نزلت آیة فیهم
و آیة فینا.
شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار علیهم السالم (ابنحیون ،متوفی  )363ج ،2ص353
کسی که می خواهد بداند خداوند عز و جل درباره ما چه نازل کرده و درباره دشمنان ما چه نازل فرموده است سوره
«محمد» را بخواند که این سوره نازل شد :آیهای درباره آنها و آیهای درباره ما.
 )2الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ فَأَمَّا الْحِرْصُ فَإِنَّ آدَمَ ع حِینَ نُهِیَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَى أَنْ
أَکَلَ مِنْهَا وَ أَمَّا الِاسْتِکْبَارُ فَإِبْلِیسُ حَیْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ آلِدَمَ فَأَبَى وَ أَمَّا الْحَسَدُ فَابْنَا آدَمَ حَیْثُ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
اصول کافی ،ج ،2ص289
امام صادق ع فرمودند:
ریشه های کفر سه چیز است :حرص و تکبر و حسد :اما حرص ،زیرا که آدم هنگامی که از خوردن میوه نهی شد
حرص او را بر خوردن از آن وادار کرد؛ و اما تکبر ،زیرا که هنگامی که به ابلیس دستور سجده داده شد [تکبر کرد
و] زیر بار نرفت؛ و اما حسد ،زیرا که [به خاطر آن] در دو فرزند آدم ،یکی دیگری را کشت.
تدبر

 )1کسی که بخواهد حقیقت را بپوشاند ،کارش به ثمر نمیرسد؛ پس حقیقت مخفی نمیماند.
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 )2کسی که بخواهد راه خدا را ببندد کارش به ثمر نمیرسد؛ پس جای نگرانی ندارد .ما اگر به وظیفه خود درست
عمل کنیم ،خدا خودش میداند چگونه دین خود و راه هدایت بشر را باز نگه دارد :به قول ابوسعید ابوالخیر
هر آن شمعی که ایزد برفروزد

کسی کش پف کند سبلت بسوزد

/http://ganjoor.net/abusaeed/abyat-aa/sh27
 )3کسی که بخواهد حقیقت را بپوشاند یا راه خدا را ببندد ،این کار را به خاطر منفعتی انجام می دهد .اما به منفعتش
هم نخواهد رسید (کارش گم میشود).

 )14سوره بقره ( ،)2آیه  121الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْكِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ أُولئِكَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُون
1395/1/14
ترجمه:

کسانى که به آنان کتاب دادیم [و] آن را چنان که باید تالوت میکنند ،ایشاناند که بدان ایمان میآورند .و کسانى که بدان
کفر میورزند ،همانانند که زیانکارانند.
توضیح لغات:

تالوت :از ریشه «تلو» به معنای پشت سر کسی بودن و از او تبعیت کردن است و در قرآن کریم از این ریشه ،غیر از
کلمه «تالوت» کلمات زیادی آمده است مانند« :یتلوه شاهد منه» «والقمر اذا تالها».
حدیث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ:
 ...وَ عَلَیْکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ
فَکُلَّمَا قَرَأَ آیَةً رَقِیَ دَرَجَة...
امالی صدوق ،ص359
امام صادق ع فرمودند:
 ...و بر شما باد به تالوت قرآن؛ چرا که درجات بهشت به عدد آیات قرآن است؛ پس وقتی روز قیامت شد به کسی
که قرآن را [آن گونه که حق قرآن بوده] خوانده است گفته میشود :بخوان و باال برو؛ پس به ازای هر آیهای که بخواند
درجهای ارتقا پیدا میکند ...
تدبر

 )1قرآن را به ما دادهاند( .خودمان را دست کم نگیریم .خود خدا با ما سخن گفته است)
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 )2قرآن را داده اند که تالوت کنیم (بخوانیم و گام به گام از آن تبعیت کنیم) نه اینکه فقط هنگام سفر باالی سرمان
بگیریم.
 )3ایمان آوردن به قرآن محصول تالوت قرآن است .اگر تالوت کردیم و ایمان و عملمان افزایش نیافت ،واقعا تالوت
نکردهایم.
 )4کسی که به آموزههای عمیق قرآن کافر شود (به آنها بیاعتنایی کند ،آنها را بپوشاند و مخفی کند ،به آنها عمل نکند)
خودش ضرر کرده است.
 )5ضرر واقعی ،از دست دادن پول و مقام و  ...نیست؛ بلکه این است که از قرآن محروم بمانیم«( .اولئک هم الخاسرون»
داللت بر حصر دارد :آنانند که زیانکار هستند[ ،نه دیگران])
ضمنا روایتی هم که در همین زمینه ارسال کردم ،انشاء اهلل نوید خوبی برای ماست .اگر درجات بهشت بر اساس
فهم وعمل (تالوت) آیات قرآن تقسیم می شود ،بکوشیم در این برنامه تدبر روزانه ،در حق همان یک آیه در روز،
تالوتِ حق تالوت انجام دهیم ،انشاءاهلل در پایان این برنامه تمام قرآن را فهم و عمل کردهایم و به تمام مراتب بهشت
(یعنی باالترین مقام اولیای خدا) میرسیم .باور کنیم که این امر ممکن است .انشاءاهلل.
تدبری در این آیه از امام صادق ع

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى -الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ – قَالَ:
یُرَتِّلُونَ آیَاتِهِ وَ یَتَفَقَّهُونَ فِیهِ وَ یَعْمَلُونَ بِأَحْکَامِهِ وَ یَرْجُونَ وَعْدَهُ وَ یَخَافُونَ وَعِیدَهُ وَ یَعْتَبِرُونَ بِقِصَصِهِ وَ یَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ
وَ یَتَنَاهَوْنَ عَنْ نَوَاهِیهِ مَا هُوَ وَ اللَّهِ حِفْظَ آیَاتِهِ وَ دَرْسَ حُرُوفِهِ وَ تِلَاوَةَ سُوَرِهِ وَ دَرْسَ أَعْشَارِهِ وَ أَخْمَاسِهِ حَفِظُوا حُرُوفَهُ
وَ أَضَاعُوا حُدُودَهُ وَ إِنَّمَا تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَ الْعَمَلُ بِأَحْکَامِهِ
إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص79
امام صادق ع درباره سخن خدا که « :الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ» چنین فرمود:
[آنها] آیاتش را شمرده شمرده میخوانند و در آن آیات عمیقا میاندیشند و به احکامش عمل میکنند و به وعدههایش
امید میبندند و از وعیدش نگران میشوند و از داستانهایش عبرت مىگیرند و دستوراتش را اطاعت میکنند و از
نهیهایش پرهیز مىکنند .به خدا سوگند قرآن براى حفظ کردن آیاتش و درس دادن حروفش و تالوت سورههایش
و درس دادن یک جزء و دو جزئش نیست؛ حروفش را حفظ کردند ولى حدودش را ضایع کردند؛ جز این نیست که
[قرآن] براى این [آمده]است که در آیاتش تدبر و به احکامش عمل شود.
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 )15سوره غافر( )40آیه 39

یَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَیَوةُ الدُّنْیَا مَتَعٌ وَ إِنَّ اآلخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ

13958/1/15

ترجمه:

[مومن آلفرعون گفت ]:ای قوم من! این زندگى دنیا فقط یک کاال است ،و همانا آخرت است که سراى باقی ماندن و
آرام گرفتن است.
حدیث

امیرالمومنین ع فرمودند:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْیَا دَارُ مَجَازٍ وَ الْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْ وَ لَا تَهْتِکُوا أَسْتَارَکُمْ عِنْدَ مَنْ یَعْلَمُ أَسْرَارَکُمْ وَ
أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْیَا قُلُوبَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُکُمْ فَفِیهَا اخْتُبِرْتُمْ وَ لِغَیْرِهَا خُلِقْتُمْ إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا هَلَکَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَکَ وَ
قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ مَا قَدَّمَ لِلَّهِ آبَاؤُکُمْ فَقَدِّمُوا بَعْضاً یَکُنْ لَکُمْ قَرْضاً وَ لَا تُخْلِفُوا کُلًّا فَیَکُونَ فَرْضاً عَلَیْکُم
نهج البالغه ،خطبه 203
ای مردم! دنیا فقط خانهی گذر است؛ و آخرت سراى قرار و آرامش است ،پس از گذرگاه خود برای محل استقرار خود
[توشه] برگیرید .و مدرید پردههایتان را نزد کسی که از اسرار شما آگاه است ،و بیرون آورید از دنیا دلهاتان را ،پیش از آن که
برون رود از آن تنهاتان؛ که [فقط] برای آزمودن شما را وارد دنیا کردهاند و براى جز دنیا آفریدهاند .آدمى چون بمیرد مردم
گویند چه نهاد؟ و فرشتگان گویند چه پیش فرستاد؟ خدا پدرانتان را بیامرزاد! برخی [از آنچه دارید] را پیش فرستید تا قرضی
برای شما باشد (= در آن دنیا طلبکار باشید)؛ و همه را مگذارید که فرضی علیه شما (= واجبی برعهدهتان که ادا نکردهاید و
باید پاسخگویش شوید) باشد.
تدبر

شاید همه شناختی که درباره دنیا و آخرت باید داشته باشیم در همین دو جمله خالصه شده است :دنیا کاال و سرمایه
است ،یعنی ابزاری برای معامله ،نه آنچه برایش آفریده شدهایم؛ و خانه اصلی و محل نهایی آرام گرفتن و بهرهوری از سود
سرمایهای است که در دنیا به ما داده بودند ،آخرت است .مشکل ما این است که دنیا را خانه نهایی فرض میکنیم؛ نه کاالیی
که قرار است با آن خانه نهاییمان را بخریم و تجهیز کنیم.

تمثیل:

حکایت ما حکایت کسی است که از ابتدای عمرش در یک سوله زندگی کرده و بیرون نرفته است .در این سوله یک اتاق
پر از چک پول  50000تومانی بستهبندی شده به ما میدهند که با این هرکاری میخواهی بکن .ابتدا چکپولهای تمیز را کنار
میگذاریم که وقتی گرسنه شدیم از آنها بخوریم! یکی هم به ما میگوید من بلدم با اینها برایتان تشک درست کنم که وقتی
خسته شدید رویش بخوابید! بعد دهها بسته از آن را با نخ به هم میبندد که شبیه تشک میشود .ما که میخواهیم درست کند،
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نخ نداریم و به ازای ده بسته از آنها یک قرقره نخ از او میگیریم .آن فرد انواع تفریحات دیگر با آنها به ما یاد میدهد :چگونه
آنها آتش بزنیم و خوشمان بیاید؛ چگونه با تکهتکه کردن آنها ،کاردستی درست کنیم و . ...
فرد دیگری میآید و می گوید من از بیرون سوله برایتان خبر آوردم .با این کارهایتان این پولها را خراب نکنید ،حیف
است .میتوانید با اندکی از اینها غذاهای بسیار لذیذتر و تفریحات بسیار عالیتر و  ...داشته باشید .با سالم نگه داشتن این
پولها و معاوضه آن ،به خیلی چیزها میتوانید برسید که به مخیلهتان هم خطور نمیکند .اگر هم قبول نمیکنید آن نردبان
بزرگ را در کنار دیوار سوله بگذارید و از آن پنجره باالی سوله ،بیرون را نگاه کنید ببینید بیرون اینجا چه خبرهای عظیمی
هست.
عدهای از ما با خود میاندیشیم این یکی میخواهد سر ما کاله بگذارد .میگوید نقد را رها کن دنبال نسیه برو! اگر خوردن
و تفریح و تشک و  ...بخواهیم ،که همهاش را اینجا درست کردیم.
عدهای می گویند :آنچه در باالی سوله است ،عکس است نه پنجره .بیخود زحمت نکشید و همینجا راحت روی زمین
بخوابید و از همینجا آن عکس را تماشا کنید.
عدهای از ما با زحمت نردبان را جابجا می کنیم اما عمودیاش نمیکنیم؛ افقی روی آن راه میرویم و بعد میگوییم :دیدی
دروغ گفت! این نردبان به درد رسیدن به پنجره نمیخورد.
و عدهای هم ...
آیه پریروز یادتان هست (آنان که کافر شدند و باور نکردند حقیقت را ،کارهایشان گم شد)؟
نکند جوری زندگی کنیم که همه اعمالمان گم شود؟
نکند تا آخر عمرمان هیچوقت معراج (= نردبان) نماز را تا پله آخر باال نرویم و به پنجره ملکوت سرک نکشیم و زمانی
از این سوله بیرونمان ببرند که همه چکپولهای لحظات عمرمان تمام شده و با آن نه خانهای خریدهایم و نه توشه و غذایی!
پیامبران خدا هزاران پیام آوردند و باور نکردیم .اگر سخن موسی و سایر پیامبران خدا را قبول نمیکنیم بیاییم حداقل
سخن مومنی که با اینکه در خاندان فرعون بود اما کافر نبود (حقیقت را انکار نکرد) را بشنویم که« :ای مردم! دنیا فقط کاال
است؛ و خانه اصلی ما آخرت است( ».اگر حال داشتید بقیه سخنان او را هم در همین سوره غافر (= سوره مومن) بخوانید .از
سر دلسوزی  6-5آیه دیگر هم با ما حرف زده است)
آیا روزی میرسد که ما هم واقعا مومن شویم و این سخنان را باور کنیم؟
انشاءاهلل.

 )16سوره آلعمران ( )3آیه  :139وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ 1395/1/16
ترجمه:

سستی نکنید و اندوهگین مشوید در حالی که شما برترین هستید اگر که [واقعا] مومن باشید.
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حدیث:

امیرالمومنین علیهالسالم میفرمایند:
أَیُّهَا النَّاسُ لَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ وَ لَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِینِ الْبَاطِلِ لَمْ یَطْمَعْ فِیکُمْ مَنْ لَیْسَ مِثْلَکُمْ وَ لَمْ یَقْوَ مَنْ قَوِیَ
عَلَیْکُمْ
نهجالبالغه ،خطبه 166
ای مردم! اگر در یاری حق کوتاهی نمیکردید و در خوار کردن باطل سستی نمیورزیدید ،کسانی که مثل شما نیستند [=
دشمن شما که دین شما را ندارند] در شما طمع نمیکردند و کسانی که بر شما قدرت پیدا کردهاند ،چنین قوی نمیشدند.
تدبر

 )1اگر مومن باشیم (واقعا خدا را باور داشته باشیم و به باورمان ملتزم بمانیم) قطعا برترین و باالترین جایگاهها را خواهیم
داشت و کسی بر ما سلطه پیدا نمیکند .البته طبق آیه ،کسی که مومن است سستی نمیکند و طبق توضیح امیرالمومنین ،کسی
که اسم خود را مسلمان گذاشته اما در یاری حق یا مقابله با باطل سستی میکند ،دیگر نباید انتظار داشته باشد برتر و باالتر
باشد و در چنین شرایطی طبیعی است که دشمنان او برای خوار کردن او طمع بورزند و بر او تسلط پیدا کنند .پس:
 )2کسی که مومن است معنی ندارد سستی بورزد و در مقابل ابتالئات کم بیاورد .پس اگر در دفاع از حق و حقیقت سستی
میورزیم ،در ایمانمان شک کنیم.
 )3کسی که مومن است (و به وظیفهاش عمل کرده) هرچه رخ دهد جای ناراحتی ندارد .زیرا هرچه رخ دهد به مشیت
خداست و خدا حتما بهترین وضع را برای بنده مومن خود میخواهد.
 ) 4کسی که مومن است نیاز نیست نگران جایگاهش باشد .حتما جایگاهی عالی نزد خدا دارد و کسی که جایگاه عالی
دارد ،اگر دیگران جایگاه او را پایین قلمداد کنند ،آیا واقعا از جایگاهش چیزی کم میشود؟
نکتهای درباره طوالنی بودن برخی متنها
برخی از طوالنی بودن برخی متنها گالیه دارند و پیشنهاد کردهاند به جای مطالب ،لینکشان را بگذارم .اصل دغدغه
را قبول دارم ،و بنایم بر اختصار است .اما گاه به دالیلی چارهای نیست .برای اینکه مخاطب فرصت انتخاب داشته
باشد تقریبا همه یادداشتهایی که در این کانال گذاشته میشود تیتر دارد تا مخاطب اگر موردی را احساس کرد که
فرصت یا حال مطالعه ندارد بتواند انتخاب کند .سیر مطالب غالبا چنین است:
آیه،
سپس ترجمه،
سپس احیانا اگر نیاز باشد توضیح لغات،
سپس حدیث،
سپس تدبر.
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گاهی نکته دیگری که در فهم آیه کمک میکند یا به آیه مرتبط است در آخر خواهد آمد.

 )17سوره حج ( )22آیه  38إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحِبُّ كلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ
ترجمه:

قطعاً خداوند از کسانى که ایمان آوردهاند دفاع مىکند[ ،که] قطعا خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسى را دوست ندارد.
توضیح لغات:

«خوّان» و «کفور» هردو صیغه مبالغه میباشند؛ پس معنای آنها «بسیار خیانتکار» و «بسیار ناسپاس» است.
حدیث:

 )1امام سجاد ع در دعای عرفه (مفاتیح الجنان)
الهی! مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا الَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ لَقَدْ خَابَ مَنْ رَضِیَ دُونَکَ بَدَلًا وَ لَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغَى عَنْکَ
مُتَحَوَّال
خدایا :کسی که تو را یافت ،چه ندارد؟ و کسی که تو را ندارد ،چه دارد؟ محروم است کسی که به جای تو به
کسی دیگری رضایت دهد ،و ضرر کرده کسی که از تو به جانب کس دیگری .رویگرداند
 )2بَلَغَ عَبْدَ الْمَلِکِ أَنَّ سَیْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ زَیْنِ الْعَابِدِینَ فَبَعَثَ یَسْتَوْهِبُهُ مِنْهُ وَ یَسْأَلُهُ الْحَاجَةَ فَأَبَى عَلَیْهِ فَکَتَبَ
إِلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ یُهَدِّدُهُ وَ أَنَّهُ یَقْطَعُ رِزْقَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَأَجَابَهُ ع أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ لِلْمُتَّقِینَ الْمَخْرَجَ مِنْ حَیْثُ
یَکْرَهُونَ وَ الرِّزْقَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ قَالَ جَلَّ ذِکْرُهُ إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ فَانْظُرْ أَیُّنَا أَوْلَى بِهَذِهِ الْآیَةِ.
مناقب آل أبی طالب علیهم السالم (ابن شهرآشوب) ،ج ،4ص165
به عبدالملک مروان خبر دادند که شمشیر رسول خدا نزد زینالعابدین است .کسی را فرستاد که آن را به من
ببخش و به جایش حاجت بخواه .حضرت امتناع کرد .عبدالملک نامهای نوشت و حضرت را تهدید کرد و گفت
که سهم حضرت از بیتالمال را قطع خواهد کرد .حضرت چنین پاسخ داد:
اما بعد ،بدان که خداوند برای متقین ضمانت کرده است که برایشان راه خروجی از آنچه ناخوشایندشان است
قرار می دهد و به آنها از راهی که حساب نکردهاند روزی میرساند و خداوند فرمود که هیچ خیانتکار ناسپاسی
را دوست ندارد؛ پس بنگر که کدام ما به این آیه سزاوارتریم؟!
تدبر

 )1مومن در امان کامل است زیرا خدا مدافع اوست .آیا کسی که خدا از او دفاع کند کمترین ناراحتی برایش
ممکن است؟ و نیاز به کس دیگری دارد؟ به قول باباطاهر:
همه گویند طاهر کس نداره خدا یار موئه چه حاجت کس
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 )2آیا تا به حال به دوستی خدا فکر کردهایم؟ چه صفایی دارد؟ تازه ،دل همه هم به دست اوست؛ اگر او کسی
را دوست داشته باشد و صد سال همه در منابر لعنش کنند باز کاری میکند همه عالم عاشق او شوند حتی
غیرمسلمانها .خدا از علی ع دفاع کرده که محبوب عالم شده؛ وگرنه بنیامیه چهها کرد که نامی از حضرتش
نماند .اگر ما هم خدایی شویم ...
 )3چقدر برایما ن مهم است که خدا دوستمان بدارد؟ چقدر مهم است که دیگران دوستمان بدارند؟ اگر بین
محبوب خدا شدن و محبوب مردم شدن مخیر شویم کدام را انتخاب میکنیم؟ آیا گاهی محبوب گناهکاران
شدن برای ما از محبوب خدا شدن باالتر نیست (وقتی که به خاطر دوست و آشنا ،گناهی مرتکب میشویم
یا نگاه مثبت گناهکاران را خریداریم)؟
 )4چه خدای مهربانی؟ نگفت «خائن کافر» را؛ بلکه فرمود« :خوان کفور» را دوست ندارد .یعنی کسی که بسیار
خیانت میکند و بسیار ناسپاس است؛ یعنی قبول کرده که ممکن است ما گاهی خیانت کنیم و گاهی ناسپاسی
(همچنین :سوره نساء ،آیه)31؛ اما فقط وقتی خیلی خائن و خیلی ناسپاس شویم ،گلهمند میشود .واقعا چقدر
ناسپاسیم؟!
 )5چه امانتی دادند که مواظب باشیم «خیانت» نکنیم؟ یک قلب سالم .همین! اگر این را سالم تحویل خدا دادی،
همه بهشت مال تو ،اصال خود خدا مال تو (سوره شعرا ،آیه .)89لیکن مشکل این است که شیطان هست و
همه افکار ما را میخواند و دل ما را میبرد .این دل نگهبان میخواهد که حریف شیطان بشود .خود خدا
باید از ما دفاع کند .راهش هم این است که مومن شویم .به همین سادگی!
 )6چه نعمتی دادند که ممکن است «ناسپاسی» کنیم؟ عالمه طباطبایی اثبات کردهاند که «نعمت حقیقی «والیت»
است (ترجمه المیزان ،ج 19ص208

http://lib.eshia.ir/50081/19/208

) یعنی اینکه انسان کامال تحت

والیت الهی قرار گیرد که والیت اهل بیت مهمترین مصداقش است .ما چقدر قدر این نعمت را میدانیم؟
واقعا اگر قدرش را میدانستیم ،امام زمان عج ظهور نمیکرد؟

 )18سوره أحزاب ( )33آیه 39

الَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ ال یَخْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اللَّهَ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسیبا

1395/1/18
ترجمه

همان کسانى که پیامهاى خدا را میرسانند و از او مىترسند و از احدى جز اهلل نمىترسند ،و خدا برای حسابرسى کافى
است.
سوالی در مورد مرجع موصول

منظور از «همان کسانی» (الذین) اشاره به چه کسانی است؟
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پاسخ :ظاهرا اشاره به عبارت «الذین خلوا من قبل» (کسانی که قبال بودند) در آیه قبلیاش است .در آن آیه توضیح داده
که در جایی که خدا چیزی بر پیامبر واجب کند حرجی بر او نیست و او باید وظیفهاش را بدون توجه به سخن این و آن انجام
دهد ،که این سنت خدا در فرستادگان قبلی بوده؛ و در این آیه توضیح میدهد که آن افراد که مسئولیت ابالغ پیام را از جانب
خدا قبول میکردند چگونه بودند.
توضیح برخی لغات

یبلغون :از ریشه «بلغ» به معنای رساندن به طور تمام و کامل است«( .وصل» به معنای مطلق رساندن است؛ اما بلغ رساندنی
است که به حد نهایت خود باشد) بلوغ هم از همین ریشه است.
خشیت :ترسی که همراه با نوعی تعظیم نسبت به امر مورد نظر باشد .وقتی ابهت امری چنان بر انسان مستولی شود که
انسان خود را در مقابل او هیچکاره ببیند .عالمه طباطبایی توضیح دادهاند که «خشیت» غیر از «خوف»ی است که موجب میشود
شخص در برابر وضعیتهای خطرناک از خود مراقبت کند.
حسیب :از ریشه «حسب» به معنای حساب کردن است .وزن «فعیل» هم به معنای فاعل (حسابرس) میآید هم به معنای
«مفعول» «مورد محاسبه قرار گرفته» .اغلب مترجمان ،حسیب را به معنای فاعلی گرقتهاند که بر همین اساس هم ترجمه شد.
اما اگر به معنای مفعولی بگیریم هم معنا میدهد و اتفاقا با قبل آیه شاید سازگار تر است؛ معنیاش میشود :فقط خدا را در
حساب و کتاب خود جدی میگیرند؛ به تعبیر عامیانه :فقط روی خدا حساب میکنند.
حدیث

 )1امیرالمومنین ع در خطبه متقین در وصف متقین میفرمایند:
عَظُمَ الْخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِم
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آفریدگار نزدشان بزرگ بود ،پس هر چه جز اوست در دیدههاشان خرد نمود.
 )2امام حسین ع هنگام خروج از مکه به سمت کربال خطبهای خواندند و در قسمتی از آن فرمودند:
رِضَى اللَّهِ رِضَانَا أَهْلَ الْبَیْتِ نَصْبِرُ عَلَى بَلَائِهِ وَ یُوَفِّینَا أُجُورَ الصَّابِرِینَ  ...مَنْ کَانَ فِینَا بَاذِلًا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلَى لِقَائِنَا نَفْسَهُ
فَلْیَرْحَلْ فَإِنِّی رَاحِلٌ مُصْبِحاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،2ص29
رضایت ما اهل بیت در رضایت خداست ،بر بالی او صبر میکنیم و پاداشهای صابران را دریافت خواهیم کرد  ...پس
هرکس هستیاش را در راه ما میدهد و به دیدار ما دلبسته ،با ما کوچ کند ،که من به خواست خدا صبح کوچ خواهم کرد،
انشاء اهلل.
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تدبر

 )1کسی که میخواهد پیام (رسالت) الهی را به دیگران برساند ،باید تمام و کمال برساند ،نه نصفه  -نیمه (تفاوت بالغ
و وصول)
 )2کسی که می خواهد پیام (رسالت) الهی را برساند و کار دینی انجام دهد ،حتما دشمنان قدرتمندی پیدا میکند که در
حالت عادی امکان ترسیدن از آنها هست( .جامعه ما اگر بخواهد پرچمدار دینداری باشد حتما دشمن خطرناک خواهد
داشت)
 )3شجاعت و نترسیدن از این و آن ،اولین و مهمترین شرط کسانی است که بخواهند نقشی در هدایت مردم ایفا کنند.
 )4برای اینکه انسان از غیر خدا نترسد باید از خدا بترسد( .حتما بزرگتری باید باشد تا کسانی که ظاهرا از ما بزرگترند
در چشم ما حقیر شوند)
 )5کسی که حسابرسی خدا را جدی بگیرد ،از غیر خدا نمیترسد.
 )6کسی که روی خدا حساب باز کند ،از عهده هرکاری برمیآید( .خدا برای اینکه رویش حساب کنیم ،کافی است و
نیاز نیست روی کس دیگری هم حساب کنیم)
 )7موفقیّت در تبلیغ ،شرایطى دارد :الف :تداوم تبلیغ« .یُبَلِّغُونَ» ب :تقوا در عمل« .یَخْشَوْنَهُ» ج :شهامت و قاطعیّت« .وَ ال
یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ» د :توکّل به خدا« .وَ کَفى بِاللَّهِ حَسِیباً» (قرائتی ،تفسیر نور)375/9 ،
نکته

ظاهرا بر اساس منطق همین آیه بوده است که با اینکه آمریکا یک ابرقدرت بود ،امام خمینی میفرمود :آمریکا هیچ
غلطی نمیتواند بکند.
پاسخ به یک اشکال:

اگر خدا انبیای قبلی را ،چون از غیر خدا خشیت نداشتند ،میستاید؛ آیا از مطلب دو آیه قبلتر (که فرموده پیامبر
(ص) از مردم خشیت داشته و خداوند ظاهرا پیامبر ص را عتاب میکند) نتیجه میشود که پیامبر ص مقامش از انبیای
قبلی پایینتر بوده است؟
پاسخ با استفاده از توضیحات عالمه طباطبایی:
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مقصود از «یخشی الناس» ،نه این است که «وی در مواجهه با مردم از جان خود میترسیده» ،بلکه به معنای این است
که «بر [دین] مردم میترسیده» (که مردم زیر بار حکم شرعی محل بحث آیه نروند و چهبسا به خاطر اصرارشان بر
رسوم گذشته و نپذیرفتن حکم خدا ،از اصل دین خدا فاصله بگیرند) و خداوند با این عتاب میخواهد به مردم
بفهماند که در این ماجرا ،شخص پیامبر ص کارهای نیست و دستور دستور خداست؛ پس ثمره این گونه عتابها
حمایت از پیامبر است در مقابل فشار افکار عمومی؛ شبیه عتاب در آیه اعالم جانشینی حضرت علی ع« :یا أَیُّهَا الرَّسُولُ
بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» (مائده :67 ،ای پیامبر! آنچه از
جانب خدا بر تو نازل شده را اعالم کن ،که اگر نکنی ،اصال رسالتت را انجام ندادهای! و خدا تو را از [گزند] مردم
حفظ میکند) و به تعبیر دیگر ،این عتاب ،خودش نوعی تایید کردن پیامبر است در مقابل طعنهزنندگان ،شبیه آیه «عَفَا
اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْکاذِبِینَ» (توبه :43 ،خدا تو را ببخشد! چرا به آنها [که
میخواستند از حضور در جهاد فرار کنند] اجازه دادی [که بروند]؟ چرا که [اگر اجازه نمیدادی] برایت معلوم میشد
چه کسانی راست میگویند و دروغگویان را میشناختی)
المیزان4فى تفسیر القرآن ،ج ،16ص323-322؛ و ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،16ص483

 . 4متن مطلب در تفسیر المیزان:
و قوله« :وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ» أی مظهره «وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ» ذیل اآلیات أعنی قوله« :الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ
یَخْشَوْنَهُ وَ ال یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ» دلیل على أن خشیته (ص) الناس لم تکن خشیة على نفسه بل کان خشیة فی اهلل فأخفى فی نفسه ما أخفاه
استشعارا منه أنه لو أظهره عابه الناس و طعن فیه بعض من فی قلبه مرض فأثر ذلک أثرا سیئا فی إیمان العامة ،و هذا الخوف -کما ترى لیس خوفا
مذموما بل خوف فی اهلل هو فی الحقیقة خوف من اهلل سبحانه.
و قوله« :وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ» الظاهر فی نوع من العتاب ردع عن نوع من خشیة اهلل و هی خشیته عن طریق الناس و هدایة إلى
نوع آخر من خشیته تعالى و أنه کان من الحری أن یخشى اهلل دون الناس و ال یخفی ما فی نفسه ما اهلل مبدیه و هذا نعم الشاهد على أن اهلل کان قد
فرض له أن یتروج زوج زید الذی کان تبناه لیرتفع بذلک الحرج عن المؤمنین فی التزوج بأزواج األدعیاء و هو (ص) کان یخفیه فی نفسه إلى حین
مخافة سوء أثره فی الناس فآمنه اهلل ذلک بعتابه علیه نظیر ما تقدم فی قوله تعالى« :یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ -إلى قوله -وَ اللَّهُ
یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» اآلیة.
فظاهر العتاب الذی یلوح من قوله« :وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ» مسوق النتصاره و تأیید أمره قبال طعن الطاعنین ممن فی قلوبهم مرض
نظیر ما تقدم فی قوله« :عَفَا اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْکاذِبِینَ» :التوبة.43 :
و من الدلیل على أنه انتصار و تأیید فی صورة العتاب قوله بعد« :فَلَمَّا قَضى زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها» حیث أخبر عن تزویجه إیاها کأنه أمر خارج
عن إرادة النبی ص و اختیاره ثم قوله« :وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا».
برای ترجمهاش ،ر.ک :ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،16ص( 483 :البته در ترجمه ،افزودههایی دارد که برداشتهای مترجم بوده ودقیق نیست)
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 )19سوره مؤمنون ( )23آیه  71وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ بَلْ أَتَیْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُون 1395/1/19
ترجمه

[اینکه عدهای سخن قرآن را قبول نمیکنند چون انتظار دارند که حق ،تابع خواستههای آنها باشد] و اگر حق از
دلخواهها [هوى و هوسها]ى آنان پیروى مىکرد ،بىشک آسمانها و زمین و هر که در آنهاست ،تباه مىشد .اما مطلب
از این قرار است که ما حکایت خودشان5را برایشان آوردهایم ،و آنان از حکایت خویش رویگردانند.

حدیث

 )1پیامبر اکرم ص در ضمن حدیث مفصلی فرمودند:
 ...فعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ  ...مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّار

6

 . 5عالمه طباطبایی در المیزان مقصود از «ذکرهم» تذکر آنها به دین الهی کرده است از باب اینکه دین برای آنها آمده ،یعنی به جای ذکر «دینی که
برای آنها آمده» فرمود :ذکر خود آنها.
 . 6متن کامل حدیث اول بسیار زیباست .حیفم آمد فقط خودم بخوانم .در اینجا قرارش میدهم؛ هرکس حوصله داشت مطالعه کند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ فِی دَارِ هُدْنَةٍ وَ أَنْتُمْ عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَ السَّیْرُ بِکُمْ سَرِیعٌ وَ قَدْ رَأَیْتُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ یُبْلِیَانِ کُلَّ جَدِیدٍ وَ یُقَرِّبَانِ کُلَّ
بَعِیدٍ وَ یَأْتِیَانِ بِکُلِّ مَوْعُودٍ فَأَعِدُّوا الْجَهَازَ لِبُعْدِ الْمَجَازِ.
قَالَ فَقَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دَارُ الْهُدْنَةِ؟
قَالَ دَارُ بَلَاغٍ وَ انْقِطَاعٍ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ
وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّار وَ هُوَ الدَّلِیلُ یَدُلُّ عَلَى خَیْرِ سَبِیلٍ وَ هُوَ کِتَابٌ فِیهِ تَفْصِیلٌ وَ بَیَانٌ وَ تَحْصِیلٌ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ
فَظَاهِرُهُ حُکْمٌ وَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ ظَاهِرُهُ أَنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لَهُ نُجُومٌ وَ عَلَى نُجُومِهِ نُجُومٌ لَا تُحْصَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تُبْلَى غَرَائِبُهُ فِیهِ مَصَابِیحُ الْهُدَى وَ مَنَارُ الْحِکْمَةِ
وَ دَلِیلٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ لِمَنْ عَرَفَ الصِّفَةَ فَلْیَجْلُ جَالٍ بَصَرَهُ وَ لْیُبْلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ یَنْجُ مِنْ عَطَبٍ وَ یَتَخَلَّصْ مِنْ نَشَبٍ فَإِنَّ التَّفَکُّرَ حَیَاةُ قَلْبِ الْبَصِیرِ کَمَا
یَمْشِی الْمُسْتَنِیرُ فِی الظُّلُمَاتِ بِالنُّورِ فَعَلَیْکُمْ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ وَ قِلَّةِ التَّرَبُّصِ.
اصول کافی ،ج ،2ص599
رسول خدا ص فرمود که :اى مردمان! به درستى که شما در دار هدنه (= موقعیت «آرامش قبل از طوفان») قرار دارید ،و شما بر جناح [= بال]
سفرید ،و رفتن با شما شتاب مىکند و شما را زود مىبرد ،و دیدهاید که شب و روز و آفتاب و ماه ،هر نویى را کهنه مىکنند ،و هر دورى را نزدیک
مىسازند ،و هر وعدهشده را مىآورند .پس آماده شوید براى این مسیر طوالنی».
پس مقداد بن اسود برخاست و عرض کرد که :یا رسول اللَّه! دار هدنه چیست؟
فرمود :خانهی رساندن و تمام شدن .و چون فتنهها مانند پارههاى شب تار امور را بر شما مشتبه سازد ،پس بر شما باد به قرآن؛ زیرا که اگر شفاعت
کند یا بدگویی ،سخنش قبول مىشود ،هر که آن را در پیش روى خود قرار دهد [که آن را پیروى کند] ،او را به سوى بهشت کشاند ،و هر که آن را
در پشت سر خود قرار دهد ،او را به سوى آتش دوزخ براند و آن راهنمایى است که بر بهترین راهها داللت مىکند.
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اصول کافی ،ج ،2ص599
پس بر شما باد به قرآن!  ...هر که آن را در پیش روى خود قرار دهد [که آن را پیروى کند] ،او را به سوى بهشت
کشاند ،و هر که آن را در پشت سر خود قرار دهد ،او را به سوى آتش دوزخ براند.
 )2امیرالمومنین ع فرمود:

7

یَا کُمَیْلُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْحَقُّ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَ»
بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ،عماد الدین طبری ،ص30
ای کمیل! ما آن «حق»ی هستیم که خداوند در موردش فرمود« :اگر حق از دلخواهها [هوى و هوسها]ى آنان پیروى
مىکرد ،بىشک آسمانها و زمین و هر که در آنهاست ،تباه مىشد».
تدبر

 )1ما دلمان میخواهد همه چیز عالم به دلخواه ما باشد .اما اگر چنین شود عالم و موجوداتش تباه میشوند .پس اگر
چرخ جهان بر وفق مراد ما نمیچرخد ،اصال ناراحت نشویم؛ بلکه اگر نگاه کالن داشته باشیم خوشحال خواهیم بود
(زیرا اگر به دلخواه ما میبود همه چیز تباه میشد و آن وقت بیشتر ضرر میکردیم!)
 )2اگر کسی دنبال حق باشد ،نمیتواند همواره دنبال دلخواههای خود باشد و بالعکس .بررسی کنیم که حق برایمان
مهمتر است یا دلخواههایمان .کدام را مبنا قرار میدهیم؟

و آن کتابى است که در آن تفصیل و بیان [= توضیح] و تحصیل [= حاصل شدن مقاصد و اهداف] هست ،آن است جداکننده حق و باطل [= رافع
هر گونه اختالف] و شوخى و سرسرى نیست ،ظاهرى دارد و باطنى ،ظاهرش حکم و دستور است ،و باطنش علم و دانش؛ ظاهرش خرّم و زیبا
است و باطنش ژرف .اخترانى دارد [احتماال منظور آیات قرآن است که همچون ستارههایی که در شب تاریک انسان با کمک آنها راهش را پیدا
میکند ،راه را به انسان نشان میدهند] و اخترانش هم اخترانى دارند؛ شگفتىهایش شماره نشوند و تازههایش کهنه نگردند ،در آن است چراغهاى
هدایت و منارههای حکمت ،و راهنمایی به سوی معرفت است براى کسى که صفت آن را بشناسد .پس سزاوار است که انسان دیده خود را به
جوالن درآورد ،و نظر تأمّل را تا درک صفت آن برساند ،که نجات بخشد هر که در معرض هالک است و رها سازد هر که در چنگالی گرفتار است؛
پس به راستى اندیشه است که زنده مىکند دل بینا را چونان که طالب نور در تاریکىها به وسیله نور راه مىرود پس بر شما باد که خوش برآئید
[که خود را نیکو خالص کنید] و کم بپائید [خود را در فتنهها منتظر و سرگردان نگذارید].
 . 7أَخْبَرَنَا الشَّیْخُ أَبُو الْبَقَاءِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَصْرِیُّ بِقِرَاءَتِی عَلَیْهِ فِی الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَ خَمْسِمِائَةٍ بِمَشْهَدِ مَوْلَانَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ
عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ
الدُّبَیْلِیُّ قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ کَثِیرٍ الْعَسْکَرِیُّ قَالَ :حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَبُو سَلَمَةَ الْأَصْفَهَانِیُّ قَالَ :أَخْبَرَنِی رَاشِدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ وَائِلٍ الْقُرَشِیُّ
قَالَ :حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِیُّ قَالَ :أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ :لَقِیتُ کُمَیْلُ بْنُ زِیَادٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ أَمِیرِ
الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِوَصِیَّةٍ أَوْصَانِی بِهَا یَوْماً هِیَ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا؟ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ :قَالَ لِی عَلِیٌّ یَا کُمَیْلَ بْنَ زِیَادٍ
....
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 )3اینکه گاهی از «حق» تبعیت کنیم ،دلیل نمیشود که حتما «حق»گرا هستیم؛ زیرا همه افراد خودخواه (که فقط تابع
دلخواه خود هستند) هروقت «حق» با «دلخواه»شان هماهنگ باشد ،از «حق» تبعیت میکنند! پس هر عمل بر طبق
حق ،عالمت حقگرا بودن نیست؛ بلکه عالمت «حق»گرا بودن این است که جایی که نظر و دلخواه ما برخالف «حق»
بود ،آنجا از نظر خودمان کوتاه بیاییم و از دلخواه خودمان تبعیت نکنیم.
 )4شاید به همین جهت است که البالء للوالء (یعنی :هرکه در این دار مقربتر است /

جام بال بیشترش میدهند)

اگر خدا سختی داد و تبعیت کردیم ،معلوم است که تابع حقیم؛ وگرنه جایی که خوشمان میآید که معلوم نیست به
خاطر خدا و حق کار را انجام دادهایم یا به خاطر خدا؛ و شاید به همین جهت است که اغلب تکالیف اسالم ،تکلیف
(= همراه با دشواری) است؛ چرا؟ چون« :تا سیهروی شود هر که در او غش باشد».
 )5علت بیتوجهی ما به پیامهای دین این است که حکایت خود ما را بیپرده جلوی ما میگذارد :همه ما از زشتی بدمان
میآید؛ و اگر کسی آینه به دست بگیرد و زشتی ما را نشانمان دهد ،از آیینه و آیینه به دست ،رویگردان میشویم .آیا
ما دلمان میخواهد از ما تعریف کنند یا حقیقت ما را به ما نشان بدهند؟ اگر از آیات قرآن روگردانیم ،خدا ریشه آن
را در این آیه توضیح داده است :ما از خودمان فرار میکنیم و قرآن آینهای است برای دیدن خودمان (در روز دوم -
سوره انبیا ،آیه  -10در این باره توضیحاتی داده شد .اگر یافتنش در همین کانال سخت بود به لینک زیر مراجعه کنید)
http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/Posts/3/2%29+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%A
7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1+%2821%29+%D8%A2%D9%8A%D9%87+10+++%D9%84%D9%
8E%D9%82%D9%8E%D8%AF%D9%92+%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%84%D9%9
2%D9%86%D8%A7+%D8%A5%D9%90%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92

/+%D9%83%D9%90%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7
 )6اینها حکایت خودمان است ،نه حکایت دیگران .برخی از ما هرچه میشنویم ،بالفاصله در ذهنمان میآید «اِی وای!
دیدی فالنی این مشکل را دارد؟!»
فالنی را رها کن!
خودت را بچسب!
اینها ذکر برای توست؛ برای اصالح تو؛ نه برای عیبجویی از این و آن!
(آیا همین نوع صحبت کردن من هم مصداق همین نبود؟!)
تامل فلسفی – اجتماعی در آیه
 )7برخی گمان میکنند آزادی ما را فقط آزادی دیگران (= دلخواههای اکثریت) حق دارد محدود کند؛ اما اگر واقعا
میفهمیدند که «حق» با «دلخواه» فرق دارد ،میفهمیدند که «آزادی» را فقط «حق» میتواند محدود کند ،چه این حق
مطابق دلخواه ما و دیگران باشد ،چه نباشد.
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خلوتی با خویش
راستی تا به حال فکر کردهاید چرا از خودمان فرار میکنیم؟ چرا از تنهایی بدمان میآید و حاضر نیستیم چند دقیقه
با خودمان تنها باشیم؟ وقت تنهایی بالفاصله یا سراغ کنترل تلویزیون میرویم ،یا سراغ رایانه و فضای اینترنت و فیلم
و  ،...ویا سراغ موبایل و شبکههای اجتماعی .دلمان را بسادگی به همه اینها می دهیم که ببرند ،بعد با خودمان میگوییم
چرا برای نماز حضور قلب ندارم؟! در نماز باید خودت دلت را به خدا بدهی .آیا تا حاال چند دقیقه توانستهایم دلمان
را به کسی ندهیم و دست خودمان نگهداریم تا بعد آن را به خدا بدهیم؟ کسی که نتواند دقایقی با خود خلوت کند،
معلوم است که آرزوی حضور قلب در نماز را به گور خواهد برد؟ کسی که نتواند حکایت خودش را صریح و بیپرده
بشنود ،معلوم است که از قرآن فراری خواهد بود و اگر هم بخواند نه لذتی میبرد و نه چیزی میفهمد .بیایید از
خودمان فرار نکنیم .اگر بدی داریم ،عیبی ندارد؛ خدا میبخشد .یادتان هست دیروز خدا گفت خوان کفور را دوست
ندارد ،نه خائن کافر را! یعنی میداند که گاه خیانت و کفران میکنیم.
بیایید خودمان را جدی بگیریم و از خودمان نترسیم .اینقدر ظاهر و صورتمان را آرایش نکنیم که سیرتمان را بر
خودمان هم مخفی کنیم .حاضر باشیم خود واقعیمان را – علیرغم همه زشتیهایش -ببینیم تا کمکم با قرآن همنشین
شویم و از او فراری نباشیم تا انشاءاهلل خودش راه زیبا شدنمان را نشان دهد.

 )20سوره علق ( )96آیه 14أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى 1395/1/20
ترجمه

آیا نمیدانست که خدا میبیند؟
حدیث

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
یَا إِسْحَاقُ خَفِ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَ فَإِنْ کُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا یَرَاکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ یَرَاکَ
ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِینَ عَلَیْک
اصول کافی ،ج ،2ص68
امام صادق (ع) به اسحاق بن عمار فرمود:
اى اسحاق ،از خدا چنان بترس که گویا او را مىبینى؛ و اگر تو او را نبینى ،او تو را مىبیند؛ پس اگر میبینی [= نظرت
این است] که او تو را نمىبیند ،قطعاً کافر شدهای! و اگر میدانی که تو را مىبیند ،و آنگاه در برابرش با گناه آشکار میشوی،
پس حتما او را در زمره پستترین ناظران بر خود قرار دادهاى!
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تدبر

 )1کسی که می داند خدا می بیند و زیر نظر خدا کارش را انجام می دهد نه ناامید میشود ،نه شکست برایش معنی دارد،
نه خستگی ،نه پشیمانی ،و نه ...
 )2راستی! وقتی به ما بگویند "می دانی خدا همه چیز را می بیند" ،با خود میگوییم "چه خوب"؟ یا می گوییم " چه
بد "؟ این سوال محک خوبی است که بفهمیم آدم خوبی هستیم یا مشکل داریم!
کالمی از امام خمینی (ره)

همه ما خواهیم مرد و همه ما خواهیم حساب پس داد .بیدار بشوید ملت ،بیدار بشوید دولت ،همه بیدار باشید ،همهتان
در محضر خدا هستید ،فردا همه باید حساب پس بدهید ،از روى خون شهداى ما نگذرید بدون نظر ...
حکومت کردن بر یک همچو جامعهای که خون خودش را در راه اسالم و در راه کشور اسالمی دارد میدهد ،و جوانان
برومندش را دارد فدا میکند؛ از کارهای بسیار مشکل و از امتحانات بسیار مشکل است .ای رؤسا! شماها در معرض امتحان
درآمدهاید ،و اعمال شما دقیقاً تحت نظر خدای تبارک و تعالی است... .
ای پاسداران! ای ارتشیان! ای ژاندارمری! و ای سایر قوای مسلّح نظامی و انتظامی! و ای رؤسای هر جا که هستید ،هر
قبیله که هستید و ای همة استاندارهای سرتاسر کشور! در معرض امتحان هستید... .
از من طلبه تا تمام افراد این مملکت و تمام افراد بشر و تمام انبیا و اولیا ،همه در معرض امتحاناند ،به ادعا و گفتار رها
نمیشوند... .
همة گروهها ،همة مردمی که در این مملکت یا در رأس امور هستند ،یا در بازار هستند ،یا در کشاورزی هستند ،یا در
کارخانهها هستند ،یا گروهکهای مفسد هستند ،همه بدانند که در محضر خدا هستند و در معرض امتحان....
همه مورد امتحان خدا هستند .آن وقتی که قلم به دست میگیرید بدانید که در محضر خدا ،قلم دست گرفتهاید .آن وقتی
که میخواهید تکلم کنید بدانید که زبان شما ،قلب شما ،چشم شما ،گوش شما در محضر خداست.
عالم محضر خداست .در محضر خدا معصیت خدا نکنید.
در محضر خدا با هم دعوا نکنید سرِ امور باطل و فانی .برای خدا کار بکنید و برای خدا به پیش بروید.
اگر ملت ما برای خدا و برای رضای پیغمبر اکرم ص به پیش برود ،تمام مقاصدش حاصل خواهد شد.
صحیفه نور ،ج ،13ص237

http://lib.eshia.ir/50080/13/237
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 )21سوره لیل ( )92آیه 12إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى
ترجمه

همانا برعهده ما همان هدایت کردن است.
برخی نکتههای ترجمه برای کمک به تدبر:

 -1چون «علینا» مقدم بر «الهدی» آمده پس داللت بر حصر (یا الاقل :تاکید) میکند :هدایت فقط بر عهده ماست.
 -2اینکه تاکید عبارت بر «علینا» باشد یا بر «للهدی» در معنا تاثیر میگذارد و البته همگی درستاند .برخی معانی این
گونه خواهد شد:
 برعهده ما (نه بر عهده کس دیگر) هدایت کردن است برعهده ما (نه به نفع ما) هدایت کردن است (قابل استنباط از تقابل «علی» در این آیه با «لـ» که در آیه بعدی آمدهاست)
 برعهده ما هدایت کردن (نه کاری دیگر) است.« -3هدی» دارای حرف «الـ» است؛ این «الـ» ،میتواند عالمت معرفه بودن باشد (یعنی هدایتی که مخاطب هم میداند
کدام هدایت مورد نظر است) ،میتواند عالمت جنس باشد (جنس هدایت کردن) ،میتواند عالمت استغراق باشد
(هرگونه هدایت کردنی)
حدیث

امروز اول ماه رجب است و دعایی است که امام صادق ع تعلیم دادند که مستحب است صبح و عصر و بعد از تمام
نمازها در این ماه خوانده شود؛ که برای بسیاری از مومنین آشناست و در مفاتیح الجنان آمده است .چون موضوعش به آیه
امروز مرتبط است به نظرم رسید متن کامل آن دعا با ترجمه اش را امروز مرور کنیم:
رَوَى َأبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُرْسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ شَیْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ
الْعَلَوِیُّ الْعَبَّاسِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَرْقِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ السَّجَّادِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَجَبٌ عَلِّمْنِی فِیهِ دُعَاءً یَنْفَعُنِی اللَّهُ بِهِ
قَالَ فَقَالَ لِی َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ قُلْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ صَبَاحاً وَ مَسَاءً وَ فِی أَعْقَابِ صَلَوَاتِکَ
فِی یَوْمِکَ وَ لَیْلَتِکَ-
یَا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ کُلِّ شَرٍّ یَا مَنْ یُعْطِی الْکَثِیرَ بِالْقَلِیلِ یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ سَأَلَهُ یَا مَنْ یُعْطِی مَنْ لَمْ
یَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَ رَحْمَةً أَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِی إِیَّاکَ جَمِیعَ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ جَمِیعَ خَیْرِ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی
إِیَّاکَ جَمِیعَ شَرِّ الدُّنْیَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ غَیْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَیْتَ وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِکَ یَا کَرِیمُ
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قَالَ ثُمَّ مَدَّ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ الْیُسْرَى فَقَبَضَ عَلَى لِحْیَتِهِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ هُوَ یَلُوذُ بِسَبَّابَتِهِ الْیُمْنَى ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِکَ:
یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ -یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ حَرِّمْ شَیْبَتِی عَلَى النَّارِ.
بحار األنوار ،ج ،95ص391
محمد سجاد در ضمن حدیثی طوالنی نقل کرده است که به امام صادق ع عرض کردم که :جانم به فدایت! در این ماه
رجب دعایی به من بیاموز که خداوند مرا با آن دعا سودی رساند.
فرمود :بنویس بسم اهلل الرحمن الرحیم و بگو در هر روزی از روزهای رجب ،صبح و شام ،و بعد از هر نمازت در روز
و شبت:
ای کسی که برای هر خیری بدو امید بسته ام؛ و ایمان دارم که در هر لغزش و شری با نارضایتی او همراه است .ای کسی
که به ناچیز ،فراوان میبخشی؛ ای کسی که به آنکه از او درخواست کند میبخشی ،و نیز به آنکه از تو درخواستی نکرده است
و اصال تو را نمیشناسد ،نیز از روی مهربانیت نسبت به او و از روی رحمتت میبخشی؛ پس با این درخواست من از تو همه
خیرات و خوبیهای دنیا و همه خیرات و خوبیهای آخرت را به من ببخش؛ و با این درخواست من از تو همه بدیهای دنیا
و بدیهای آخرت را از من دور کن؛ چرا که آنچه تو میبخشی کم شدنی نیست؛ و از فضل خود بر من بیفزا؛ ای بزرگوار!
[راوی می گوید ]:آنگاه دیدم که دست چپ خود را بلند کردو محاسنش را به دست گرفت و این دعا را میخواند در
حالی که انگشتان دست راستش را به عالمت تضرع و التماس حرکت میداد و سپس فرمود:
ای که صاجب جاللت و بزرگواری هستی ،ای که صاحب نعمت و جودی ،محاسن مرا بر آتش حرام گردان!
(توجه :در برخی از ترجمههای مفاتیح ،عبارت « آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ کُلِّ شَرٍّ » به صورت «از سخط و خشم او در هر شری
در امان هستم» اما ظاهرا ترجمه درست همان است که باال نوشتم خصوصا که در برخی از اسناد این دعا که برخی عباراتش
اندکی متفاوت است ،به جای تعبیر «شر» ،تعبیر «عثرة» (به معنای لغزش و گناه) آمده است .مثال کافی ،ج ،2ص)584
تدبر

 )1هدایت فقط برعهده خداست ،نه حتی برعهده پیامبر (سوره قصص ،آیه .)55البته پیامبر (چه رسد به من و امثال من)
باید وظیفه اش را انجام دهد؛ اما اینکه حاال پس اینکه ابالغ کرد ،هدایت هم حاصل بشود یا نشود ،برعهده خود
خداست نه بر عهده ما .لذا اگر در کار فرهنگی وظیفهمان را درست شناختیم و درست عمل کردیم ،ولی تاثیری در
مخاطب ندیدیم ،ناراحت نشویم .ما کارمان را درست انجام دهیم ،خدا خودش بلد است کار خودش را درست انجام
دهد.
 )2هدایت کردن یعنی کمک کردن برای به مقصد رسیدن .در آیه فرمود:تنها کاری که در قبال ما برعهده خداست ،هدایت
کردن است .چرا؟ چون خدا برای مخلوقاتش در مجموع دو کار انجام میدهد :آنها را میآفریند و هدایت میکند
(سوره طه ،آیه  ) 50پس هدایت کردن یعنی همه آن کارهایی که خدا بعد از آفرینش برای ما انجام میدهد .پس اگر
خوب بنگریم روزی دادن ،امکان شغل و ازدواج و  ...مهیا کردن و  ...همگی جزء هدایت کردن خداست .پس هدایت
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کردن فقط آموزش نماز و روزه نیست؛ و این سخن که «همه سخنان دین فقط برای هدایت کردن است» ،معنای
عمیقی دارد و تعجب اینکه امروزه روشنفکرمآبان از آن« ،دین حداقلی» (= اینکه نیاز نیست دین در همه عرصههای
زندگی حضور و مداخله داشته باشد) درمیآورند!
 )3خدا ما را آفرید و رهایمان نکرد( .سوره قیامت ،آیه  )36بلکه هدایت ما را برعهده گرفت .ما چقدر این اقدام خدا را
جدی میگیریم؟ چقدر به هدایت او تن میدهیم؟ خوشحالیم که خدا ما را هدایت کرده یا ناراحتیم و ترجیح میدهیم
کاری به ما کاری نداشته باشد؟ آیا مفهوم «آزادی» را درست فهمیدهایم؟
 )4اگر خدا با ما جز هدایت کاری نمیکند ،پس هیچ سختیای سختی نیست (سوره انشراح ،آیه)5؛ و هیچ مصیبتی
مصیبت نیست .واقعا همه چیز عالی است و من چقدر خرسندم :ما رایت اال الجمیل.
 )5اگر خدا هدایت ما را برعهده گرفته ،آیا نیاز است این در و آن در بزنیم و دنبال هر دعوتی راه بیفتیم؟ اگر هدایت،
همه نیازهای مادی و معنوی ما را شامل میشود ،پس فقط باید سراغ خودش برویم (سوره حمد ،آیه  )5راه خودش
هم را از طریق پیام به پیامآورش (پیامبرش) داده که به ما بدهد ،آن هم با عشق! (آل عمران ،آیه  )31حیف نیست که
آ دم این راه را جدی نگیرد و مرتب معترض باشد که چرا خدا برای هدایت من (از جمله برای روزی من ،برای
ازدواج من ،برای  )...کاری نمیکند و بعد هرکس یک وضعیت بزککردهای را بیاورد ،دل ما را ببرد؟

 )22سوره نور ( )24آیه 52

وَ مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللَّهَ وَ یَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُون 1395/1/22

ترجمه:

و کسی خدا و رسولش را اطاعت کند و از خدا خشیت داشته باشد و تقوای الهی در پیش گیرد ،پس [فقط] اینانند که
رستگارانند.
حدیث

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الْمُؤْمِنُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لَا یَدْرِی مَا صَنَعَ اللَّهُ فِیهِ وَ عُمُرٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِی مَا یَکْتَسِبُ فِیهِ مِنَ الْمَهَالِکِ فَهُوَ لَا
یُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَ لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا الْخَوْفُ.
اصول کافی ،ج ،2ص71
امام صادق ع فرمود:
مؤمن در میان دو ترس و نگرانی است:
گناهى که گذشته است ،نمىداند که خدا در مورد آن چه کرده است؟ [آن را بخشیده یا عقوبتش خواهد کرد]؛
و عمرى که باقى مانده است ،نمىداند که چه مهالکى (گناهانى که مایه هالک او است) مرتکب مىشود
پس او شب را نگذراند جز ترسان ،و اصالحش نکند جز ترس [از خدا]
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تدبر

 )1اگرچه در خشیت و تقوی ،فقط باید خدا را مد نظر داشت ،اما در مقام عمل (مقام اطاعت و لذا حکومت) خود پیامبر
ص هم موضوعیت پیدا میکند و کسی که بگوید «قرآن و سخن خدا برای ما کافی است» خالف سخن خدا حرف زده است.
 )2بر اساس توضیح عالمه طباطبایی (المیزان ( )148/15ترجمه المیزان  ،)206/15این آیه بیان ویژگی مومن حقیقی (در
مقابل افراد منافق) است که به رستگاری نهایی میرسد .ویژگیهای کلیدی این افراد« ،اطاعت»« ،خشیت» و «تقوی» است.
 )3با توجه به ذکر فقط سه ویژگی فوق در نسبت انسان با خدا برای رستگاری ،گویی در رستگاران حقیقی ،فقط بر ابعاد
عظمت و جالل خدا تاکید شده است .شاید نکته اش در این است که خودمانی شدن با خدا (و با هرکس دیگری) نباید مایه
این شود که عظمت او در دیدگان ما کمرنگ شود .حتی در روابط عادی بشری ،فرق «عشق واقعی» با «عشق هوسبازی» در
این نیست که در یکی ابراز محبت هست و در دیگری نیست؛ بلکه در این است که در اولی ،معشوق در چشم عاشق ،عظمت
و ابهتش را حفظ کرده؛ و در دومی خیر.
بدین ترتیب ،آیا سخن امام صادق ع دلیل بر یک استرس همیشگی در مومن است! یا از سنخ ترس و نگرانی عاشق از
رنجش معشوق؟ چرا امام صادق ع فرمود که مومن را جز خوف اصالح نمیکند؟
آیا تا به حال فکر کردهاید که چرا آغاز و پایان نماز ،تذکر به عظمت و بزرگی بینهایت خداوند است ،نه مثال تذکر به
مهربانی او (چرا میگوییم «اهلل اکبر» و مثال نمیگوییم «اهلل رحمن»)؟
آیا کسانی که امروزه مد کردهاند «خدا را فقط با مهربانیاش معرفی کنیم» و به بهانه «نگاه رحمانی» ،در جهت فراموشاندن
جالل و ابهت خدا در جامعه گام برمیدارند ،واقعا در مسیر قرآناند؟
تدبر دریافتی

« برای رستگاری ،اطاعت (در حوزه رفتار) ،خشیت (در حوزه احساسات) و تقوی (= مراقبت و خودنگهداری ،در حوزه
ادراک و توجه) الزم است .پس هم «رفتار» و هم «احساسات» و هم «ادراک»مان باید رنگ خدایی بگیرد تا رستگار شویم».
نکتهای درباره تدبر فوق:
در مورد اطاعت و خشیت ،نکته خوبی است؛ اینکه «تقوی» را به حوزه ادراک مربوط کنیم ،مقداری جای تامل دارد .البته
اگر اینها را به نحو طولی ببینیم ظاهرا این تدبر درست است؛ یعنی رفتار (اطاعت) ،ریشه در احساسات (خشیت)؛ و احساسات،
ریشه در ادراک و توجه (تقوی) دارد و همگی اینها باید خدایی شوند .بدین ترتیب گویی آیه دارد از ابعاد ظاهریتر به ابعاد
عمیقتر وجود انسان سیر میکند و این سیر را با جمله آخر (اولئک هم الفائزون) جمعبندی میکند.
(البته عالمه طباطبایی در این آیه« ،خشیت» را ناظر به باطن انسان ،و «تقوی» را ناظر به ظاهر انسان گرفته است؛ اما دلیلی
ارائه نکرده)
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 )23سوره حجرات ( )49آیه 2یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ ال تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُون

1395/1/23

ترجمه:

اى کسانى که ایمان آوردهاید ،صداهایتان را روی صداى پیامبر بلند مکنید ،و آن گونه که با یکدیگر بلند سخن مىگویید
با او بلند سخن نگویید [مبادا] که اعمالتان نابود شود در حالی که متوجه نیستید.
حدیث

سالروز شهادت امام هادی ع را بر همه شیعیان و محبان آن حضرت تسلیت عرض میکنم .به همین مناسبت دو حدیث
از آن امام ،که به آیه امروز نیز مرتبط است تقدیم میشود از کتاب تحف العقول ،ص 483و :481
 )1مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ شَرَّهُ.
کسی که خودش نزد خود احترامی ندارد (خودش را حقیر میداند) از شرش در امان نباش.
 )2قَالَ ع لِبَعْضِ مَوَالِیهِ:
عَاتِبْ فُلَاناً وَ قُلْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ.
امام هادی ع به برخی از نزدیکان خود فرمودند:
فالنی را به [خاطر کار زشتی که انجام داده] سرزنش کن و [این را هم] به او بگو که اگر خداوند خوبیِ بندهای را
بخواهد ،آن شخص وقتی سرزنش شود ،قبول می کند.
تدبر

 )1یکی از ناهنجاریهای اجتماعی (که کمتر دربارهاش تذکر میدهیم) این است که بخواهیم با بلند کردن صدای خود بر
دیگری ،بر او غلبه کنیم .ظاهرا این ناهنجاری در آن زمان هم – مثل امروز -شیوع داشته (کجهر بعضکم لبعض) است .این
ناهنجاری از مشکالت مهم در ارتباطات اجتماعی است
(ظاهرا محور مسائل سوره حجرات ،ارتباطات اجتماعی است و جالب این است که به عنوان اولین معضل  -حتی قبل از
نزاع و تمسخر دیگران و غیبت و تجسس و  - ...مساله «صدا روی هم بلند کردن» را مطرح کرده است).
 )2اهمیت «ادب معاشرت» برای دیندار بودن تا حدی است که بیادبی (بلند صحبت کردن) با پیامبر ص میتواند اعمال
خوب و ثوابهای انسان را از بین ببرد (حبط اعمال).
(علیالقاعده بیادبی ناشی از پست و حقیر بودن شخص است؛ و امام هادی ع هم فرمود از کسی که حقیر و پست است
امکان سر زدن هر بدی وجود دارد .شاید بدین جهت است که بیادبی مایه حبط اعمال میشود)
 )3این عادت زشت (غلبه بر دیگران با بلند کردن صدای خود) خصوصا در مقابل کسی که میخواهد سخن خدا را به
گوش ما برساند ،مانع دریافت حقیقت خواهد شد (شاید بدین جهت اعمال فرد حبط میشود؛ زیرا سخن دین را درست
نمیشنود و راه سالم نگه داشتن ثواب عمل خود را یاد نمیگیرد)
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 )4ممکن است برخی اعمالی که از نظر ما (حتی ما مومنان!) پیشپاافتاده باشد (= اثر آن را جدی نمیگیریم« :و انتم
التشعرون») اعمال خوبمان نابود کند.
 ) 5حتی کسی که خدا او را اهل ایمان خوانده (یا ایها الذین آمنوا) ،ممکن است خطاهای ظاهرا پیشپاافتادهای مرتکب
شود که روز قیامت معلوم شود عمل خوبی برایش نمانده است( .حبط عمل)
 )6با توجه به جاودانه بودن سخنان قرآن کریم و رحلت پیامبر ص ،به نظر میرسد مصداق امروزی این آیه« ،تفسیر به
رای» باشد؛ یعنی به جای اینکه به سخن خدا گوش دهیم و ببینیم او چه میگوید ،بخواهیم با جار و جنجال و سخنوری ،نظر
خود را به عنوان دین القا کنیم؛ همان مطلبی که در آیه  16همین سوره با تعبیر «آیا شما به خدا دینتان را آموزش میدهید؟!»
مذمت شده است.

 )24سوره ملك ( ،)67آیه 14أَ ال یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطیفُ الْخَبیر 1395/1/24
ترجمه:
آیا کسی که آفریده است ،نمیداند؟ در حالی که [تنها] او لطیف [باریکبین /اهل لطف و مرحمت] و آگاه است.
توضیح برخی کلمات

لطیف :از ریشه «لطف» که واجد دو معنای «دقت و ظرافت» از سویی ،و «نیکویی و مهربانی و مدارا» از سوی دیگر
میباشد (به دو جمله زیر دقت کنید :او به لطائف امور آگاه است؛ او با ما به لطف رفتار کرد)
برخی از اهل لغت بر این باورند که وقتی به خدا «لطیف» گفته میشود این دو معنا با هم لحاظ میشود؛ یعنی «کسی که
رفق در کار ،و علم به ظرایف مصلحتها و رساندن این مصلحتها به مخلوقی که اینها برایش مقدر شده را دارد( ».النهایه
ابناثیر)251/4 ،
خبیر :اسم فاعل یا صفت مشبهه از ریشه «خبر» است و در تفاوت «خبر» با «علم» گفتهاند که خبر داللت بر علم به کنه
معلومات با همه ظرائفش دارد (الفروق فی اللغه ،ص)86
حدیث
 )1امام رضا ع در ضمن حدیثی طوالنی در شرح صفات خداوند فرمودند:
أَمَّا «اللَّطِیفُ» فَلَیْسَ عَلَى قِلَّةٍ وَ قَضَافَةٍ وَ صِغَرٍ وَ لَکِنْ ذَلِکَ عَلَى النَّفَاذِ فِی الْأَشْیَاءِ وَ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ یُدْرَکَ کَقَوْلِکَ
لِلرَّجُلِ لَطُفَ عَنِّی هَذَا الْأَمْرُ وَ لَطُفَ فُلَانٌ فِی مَذْهَبِهِ وَ قَوْلِهِ یُخْبِرُکَ أَنَّهُ غَمَضَ فِیهِ الْعَقْلُ وَ فَاتَ الطَّلَبُ وَ عَادَ مُتَعَمِّقاً
مُتَلَطِّفاً لَا یُدْرِکُهُ الْوَهْمُ فَکَذَلِکَ لَطُفَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَنْ أَنْ یُدْرَکَ بِحَدٍّ أَوْ یُحَدَّ بِوَصْفٍ ...
وَ أَمَّا «الْخَبِیرُ» فَالَّذِی لَا یَعْزُبُ عَنْهُ شَیْءٌ وَ لَا یَفُوتُهُ لَیْسَ لِلتَّجْرِبَةِ وَ لَا لِلِاعْتِبَارِ بِالْأَشْیَاءِ فَعِنْدَ التَّجْرِبَةِ وَ الِاعْتِبَارِ عِلْمَانِ وَ
لَوْ لَا هُمَا مَا عُلِمَ لِأَنَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ کَانَ جَاهِلًا وَ اللَّهُ لَمْ یَزَلْ خَبِیراً بِمَا یَخْلُقُ...
اصول کافی ،ج ،1ص122
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اما «لطیف» بودنش بمعنى کمى و ظرافت و کوچکى نیست بلکه بمعنى حضورش در دل اشیاست و اینکه محال است که
بتوان به ادراک او رسید؛ چنانکه وقتی میگویی «لطافت این مطلب فوق درک من است» و یا «فالنى در کردار و گفتارش لطیف
است» ،خبر میدهى که عقلت در آن امر درمانده و دامن طلب برچیده و مطلب بطورى عمیق و باریک گشته که مخیله انسان
درکش نکند؛ چنین است لطیف بودن خداى تبارک و تعالى از این نظر است که به هیچ حد و اندازه ای درک نشود و با هیچ
وصفی محدود نگردد ...
و اما «خبیر» (آگاه) کسى است که چیزى بر او پوشیده نیست و از دسترسش بیرون نمیرود ،خبیر بودن خدا از راه تجربه
کردن و عبرت گرفتن از چیزها نیست؛ چرا که در این صورت وقتی که تجربه کرده عالم میشود و هنگامی که هنوز تجربه
نکرده الزم میآید علم نداشته باشد؛ و نیز بدین دلیل که هرکس چنین باشد [در ذات خود] جاهل است؛ در حالی که خدا از
ازل به آنچه میآفریند آگاه بوده است.
 )2در نقلهای متعددی که از حدیث ثقلین آمده پیامبر مطلب را با این تعبیر شروع میکند« :فَإِنَّ اللَّطِیفَ الْخَبِیرَ قَدْ عَهِدَ
إِلَیَّ أَنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْض» یعنی خدا از این جهت که لطیف و خبیر است مقرر کرده است که ثقلین
جداییناپذیرند.
تدبر

سازنده ما حتما بر تمام ریزهکاریها (= لطیف) و تمام ابعاد حقیقت وجودیِ (= خبیر) ما مشرف است و با نظر لطف به
ما مینگرد؛ پس:
 -1برنامهای که او برای زندگی ما داده بهترین است (و از هر راهی که هرکس دیگر بگوید حتما بهتر است) هرچند برخی
جاهایش را نتوانیم تحلیل کنیم یا به نظر ما (که همه زوایای وجود خود را نمیشناسیم) اشتباه باشد.
 -2از تمام حاالت ما مطلع است ،پس غصه مشکالتمان را نخوریم که او لطیف است.
 -3به عمق هر کاری که انجام می دهیم آگاه است ،پس جلویش گناه و ریا نکنیم.
 -4وقتی «مخفیانه» حق آشنا یا غریبه را پایمال میکنیم و انواع توجیهات برای کار خود میآوریم ،او با دقت و ظرافت،
از عمق کار ما اطالع دارد و اگر ما را رسوا نکرده ،فکر نکنیم نمیداند.
راستی! اگر آدم ،علم خدا به خود  -آن هم نه صرف دانستن ،بلکه دانستن موشکافانه (=لطیف) و آگاهی عمیق (خبیر) –
را جدی بگیرد ،چگونه زندگی خواهد کرد؟
تمثیل:

برای درک رابطه خالق با مخلوق شاید مثال «آدم ذهنی» خوب باشد :در ذهن خود باغی را تصور کنید و سپس یک آدم
را در آن باغ قرار دهید و به اجازه دهید در این باغ ذهنی شما گردش کند .این آدم بتمامه ساختهی شماست .شما چقدر
به او احاطه دارید؟ آیا امکان دارد او کاری انجام دهد و شما متوجه نشوید؟ آیا کوچکترین حرکت و اقدام او از دید شما
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مخفی میماند؟ اگر توجه و لطف شما به او لحظهای از او برداشته شود ،آیا او توان باقی ماندن دارد؟ اگر به او اجازه دهید
که هرکاری خواست به اختیار خود انجام دهد و او شما را انکار کند و به شما فحاشی کند و  ،...آیا ذرهای بر دامن شما
گرد مینشیند؟ اگر او بگوید از دست شما خسته شده و میخواهد کاری به کارش نداشته باشید ،آیا او را رها میکنید؟ و
اگر احیانا رها کردید چیزی از او میماند؟ و اگر او را همچنان تحمل کردهاید آیا به خاطر این است که حریف او
نمیشوید؟
دقت کنید :این فقط یک تمثیل بود و بس؛ وگرنه نسبت خدا با ما بسیار برتر از نسبت ما و تصور ذهنیمان است.

 )25سوره أعراف ( )7آیه 96

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا

فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا یَكْسِبُون1395/1/25 .
ترجمه

و اگر مردم شهرها ایمان میآوردند و تقوا میورزیدند ،قطعاً برکاتى از آسمان و زمین برایشان مىگشودیم ،ولى تکذیب
کردند [حقیقت را دروغ شمرده ،انکار کردند] پس آنان را به [کیفر] آنچه به دست آورده بودند[ ،فرو] گرفتیم.
حدیث

وقتی بیماری حضرت زهرا س شدت گرفت عدهای از زنان به عیادت ایشان آمدند و ایشان تحلیلی ارائه کردند از وضعیتی
که اگر آن وضعیت برقرار میشد تجلی این آیه را مسلمانان به چشم میدیدند .به نظر میرسد لذا این فقره از خطبه
حضرت زهرا (س) را به عنوان حدیث مرتبط با آیه تقدیم میکنم:
وَیْحَهُمْ أَنَّى زَحْزَحُوهَا عَنْ رَوَاسِی الرِّسَالَةِ وَ قَوَاعِدِ النُّبُوَّةِ وَ مَهْبِطِ الْوَحْیِ الْأَمِینِ وَ الطَّبِینِ بِأَمْرِ الدُّنْیَا وَ الدِّینِ -أَال ذلِکَ هُوَ
الْخُسْرانُ الْمُبِینُ وَ مَا نَقَمُوا مِنْ أَبِی حَسَنٍ نَقَمُوا وَ اللَّهِ مِنْهُ نَکِیرَ سَیْفِهِ وَ شِدَّةَ وَطْأَتِهِ وَ نَکَالَ وَقْعَتِهِ وَ تَنَمُّرَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ وَ اللَّهِ لَوْ تَکَافُّوا عَنْ زِمَامٍ نَبَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَاعْتَلَقَهُ وَ لَسَارَ بِهِمْ سَیْراً سُجُحاً لَا یَکْلُمُ خِشَاشُهُ وَ لَا یُتَعْتَعُ رَاکِبُهُ وَ
لَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا نَمِیراً فَضْفَاضاً تَطْفَحُ ضِفَّتَاهُ وَ لَأَصْدَرَهُمْ بِطَاناً قَدْ تَخَیَّرَ لَهُمُ الرَّیَّ غَیْرَ مُتَحَلٍّ مِنْهُ بِطَائِلٍ إِلَّا بِغَمْرِ الْمَاءِ وَ رَدْعِهِ
سَوْرَةَ السَّاغِبِ وَ لَفُتِحَتْ عَلَیْهِمْ بَرَکَاتُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ سَیَأْخُذُهُمُ اللَّهُ بِما کانُوا یَکْسِبُون

8

 . 8متن کامل حدیث تقدیم میشود:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّیِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ حُمَیْدٍ اللَّخْمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَکَرِیَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُهَلَّبِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ:
لَمَّا اشْتَدَّتْ عِلَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص اجْتَمَعَ عِنْدَهَا نِسَاءُ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ لَهَا یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ کَیْفَ أَصْبَحْتِ مِنْ عِلَّتِکِ؟
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معانی األخبار ،ص355
واى بر آنان! از چه رو خالفت را از پایههاى نبوّت دور داشتند و از سرایى که محل نزول جبرئیل بود ،به دیگر سرا بردند
و از ید قدرت کاردانان دین و دنیا خارج ساختند! آگاه باشید که زیانى بس بزرگ است! چه چیزى سبب گردید تا از على
علیه السّالم عیبجویى کنند؟ عیب او گفتند؛ زیرا شمشیرش ،خویش و بیگانه نمىشناخت و قدمش سستی برنمیداشت و
حمالتش کسی را باقی نمیگذاشت و در راه خداوند عز و جل هیچ مالحظهای نداشت.
به خداوند سوگند ،اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور ،از دستان على پاى مىفشردند ،على آن را به سهولت راه مىبرد
و این شتر را به سالمت به مقصد مىرساند ،آن گونه که حرکت این شتر رنج آور نمىشد و سوار بر آن خسته نمیشد و
آنان را به آبشخورى صاف و مملو و وسیع هدایت مىکرد که آب از اطرافش سرازیر مىشد و هرگز رنگ کدورت به
خود نمىگرفت .او آنان را از این آبشخور سیراب به در مىآورد[ .او اگر بر مسند مىنشست] هرگز بهرهاى فراوان از بیت
المال را به خود اختصاص نمىداد و از فزونى و ثروت دنیا جز به مقدار نیاز برداشت نمىکرد ،به مقدار آبى که تشنگى
را فرو نشاند و خوراکى که گرسنگى را برطرف نماید .در این صورت «ابواب برکات آسمانى و زمین بر آنان گشوده
مىشد .و خداوند به زودى آنان را به سبب اعمال و کردارشان مؤاخذه خواهد کرد».
تدبر

 )1شرط باز شدن درهای برکت از آسمان و زمین ،دو چیز است :ایمان (باور کردن خدا) و تقوا (خود را در مسیر خدا
نگهداشتن و مراقبت از عمل خود برای حرکت در این مسیر)
 )2اساسا شرط به مقصود رسیدن در هر زمینهای همین دو چیز است :آن را باور کنیم و متناسب با آن فعالیت کنیم:

فَقَالَتْ أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ عَائِفَةً لِدُنْیَاکُمْ قَالِیَةً لِرِجَالِکُمْ لَفَظْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ عَجَمْتُهُمْ وَ شَنَأْتُهُمْ بَعْدَ أَنْ سَبَرْتُهُمْ فَقُبْحاً لِفُلُولِ الْحَدِّ وَ خَوَرِ الْقَنَاةِ وَ خَطَلِ الرَّأْیِ وَ
بِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ فِی الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ لَا جَرَمَ لَقَدْ قَلَّدْتُهُمْ رِبْقَتَهَا وَ شَنَنْتُ عَلَیْهِمْ عَارَهَا فَجَدْعاً وَ عَقْراً وَ سُحْقاً
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
وَیْحَهُمْ أَنَّى زَحْزَحُوهَا عَنْ رَوَاسِی الرِّسَالَةِ وَ قَوَاعِدِ النُّبُوَّةِ وَ مَهْبِطِ الْوَحْیِ الْأَمِینِ وَ الطَّبِینِ بِأَمْرِ الدُّنْیَا وَ الدِّینِ -أَال ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ وَ مَا نَقَمُوا
مِنْ أَبِی حَسَنٍ نَقَمُوا وَ اللَّهِ مِنْهُ نَکِیرَ سَیْفِهِ وَ شِدَّةَ وَطْأَتِهِ وَ نَکَالَ وَقْعَتِهِ وَ تَنَمُّرَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهِ لَوْ تَکَافُّوا عَنْ زِمَامٍ نَبَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص
لَاعْتَلَقَهُ وَ لَسَارَ بِهِمْ سَیْراً سُجُحاً لَا یَکْلُمُ خِشَاشُهُ وَ لَا یُتَعْتَعُ رَاکِبُهُ وَ لَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا نَمِیراً فَضْفَاضاً تَطْفَحُ ضِفَّتَاهُ وَ لَأَصْدَرَهُمْ بِطَاناً قَدْ تَخَیَّرَ لَهُمُ الرَّیَّ غَیْرَ
مُتَحَلٍّ مِنْهُ بِطَائِلٍ إِلَّا بِغَمْرِ الْمَاءِ وَ رَدْعِهِ سَوْرَةَ السَّاغِبِ وَ لَفُتِحَتْ عَلَیْهِمْ بَرَکَاتُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ سَیَأْخُذُهُمُ اللَّهُ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ
أَلَا هَلُمَّ فَاسْمَعْ وَ مَا عِشْتَ أَرَاکَ الدَّهْرُ الْعَجَبَ وَ إِنْ تَعْجَبْ وَ قَدْ أَعْجَبَکَ الْحَادِثُ إِلَى أَیِّ سِنَادٍ اسْتَنَدُوا وَ بِأَیَّةِ عُرْوَةٍ تَمَسَّکُوا اسْتَبْدَلُوا الذُّنَابَى وَ اللَّهِ
بِالْقَوَادِمِ وَ الْعَجُزَ بِالْکَاهِلِ فَرَغْماً لِمَعَاطِسِ قَوْمٍ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً -أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ ال یَشْعُرُونَ -أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ
أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ -أَمَا لَعَمْرُ إِلَهِکَ لَقَدْ لَقِحَتْ فَنَظِرَةٌ رَیْثَمَا تُنْتَجُ ثُمَّ احْتَلَبُوا طِلَاعَ الْقَعْبِ دَماً عَبِیطاً وَ زُعَافاً
مُمْقِراً هُنَالِکَ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَ یَعْرِفُ التَّالُونَ غِبَّ مَا أَسَّسَ الْأَوَّلُونَ ثُمَّ طِیبُوا عَنْ أَنْفُسِکُمْ أَنْفُساً وَ اطْمَئِنُّوا لِلْفِتْنَةِ جَأْشاً وَ أَبْشِرُوا بِسَیْفٍ صَارِمٍ وَ هَرْجٍ
شَامِلٍ وَ اسْتِبْدَادٍ مِنَ الظَّالِمِینَ یَدَعُ فَیْئَکُمْ زَهِیداً وَ زَرْعَکُمْ حَصِیداً
فَیَا حَسْرَتَى لَکُمْ وَ أَنَّى بِکُمْ وَ قَدْ عُمِّیَتْ عَلَیْکُمْ أَ نُلْزِمُکُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ.
لینک متن و ترجمه کامل خطبه (البته با روایتی دیگر)
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در زمینههای مادی چون این گونه هستیم به نتیجه میرسیم (مثال« :اتومبیل را باور کردهایم» و «سوارش میشویم و
رانندگی میکنیم» در نتیجه به مقصد میرسیم)
اما در مورد حقایق الهی چون آنها را [در باطن خود] باور نداریم (دروغ میشمریم و انکار میکنیم= لکن کذبوا) خدا
هم ما را به همان چیزی که داریم واگذار میکند (بما کانوا یکسبون)
به همین جهت است که در دنیا خود را غرق در برکات آسمانی (رسیدن به مقصدهایی مانند آرامش (رعد ،)28/رهایی
از خوف و حزن (بقره ،)62/همکالمی و دوستی با مالئکه (فصلت )32-31/و  )...و زمینی (دریافت بیدغدغه روزی
(ذاریات ،)23-22/غلبه بر دشمنان و بدخواهان (آلعمران )125-124/و  )...نمیبینیم.
 )3ایمان و تقوای فردی و جداگانه (حتی اگر تعدادی هم بشوند) برای رسیدن به برکات زمین و آسمان کافی نیست.
(فرمود «اهل القری» حتی نفرمود «الذین  »...یعنی یک جامعه ،یک شهر ،یک روستا ،نه حتی «کسانی که )»...بنابراین
که برای دریافت برکات زمین و آسمان ،وظیفه اجتماعی هم داریم.
 )4نظام عالم ،نظام اخالقی است :اگر خوب باشیم (هم در حوزه باورها و هم در حوزه رفتارها) آسمان و زمین به ما
جواب می دهد؛ و اگر بنا بر انکار حقیقتهای متعالی بگذاریم ،ما را به عملمان میگیرند.
 )5مهم در چیزهایی که به انسان داده میشود این است که برکت داشته باشد نه کثرت( .در واژه «برکت» ،معانی «خیر»
«رو به رشد بودن» «ثبات» و «منسوب به خدا بودن» نهفته است)
« )6درها را باز کردن» غیر از «دادن» است:
 وقتی بدهند خودشان انتخاب کردهاند ،وقتی در را باز کنند خودمان میرویم و انتخاب میکنیم و تمام همنمیشود.
 وقتی در را باز کنند ،باید برویم و برداریم .بعد از باز شدن در ،اگر کاری نکنیم به چیزی نمیرسیم. وقتی خودمان میرویم و برمیداریم ،ممکن است باز شدن در را نبینیم و فقط همین رفتنمان را ببینیم و مغرورشویم .پس اگر ابواب برکت باز شد مغرور نشویم (کهف)37-32/
 وقتی ابواب برکت باز شدن ،امکانات زیاد میشود و امکان سوءاستفاده هست و کسی که از امکانات عظیمسوءاستفاده کند ،ضربه عظیمتری میخورد (جن)17-16/
 )7رفاه و گشایش براى خوبان که همراه برکات است ،اما رفاه و گشایش براى کفّار و نااهالن که دیگر همراه برکات
نیست« ،فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ کُلِّ شَیْءٍ»(انعام( )44/قرائتی ،تفسیر نور )126/4
 )8عامل محرومیّتها و مشکالت ،عملکرد خود ماست« .بِما کانُوا یَکْسِبُونَ» (قرائتی ،تفسیر نور )127/4
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 )26سوره أحزاب ( )33آیه56

إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلیما

1395/1/26
ترجمه

بدرستی که خداوند و فرشتگانش بر پیامبر صلوات مىفرستد؛ [پس] اى کسانى که ایمان آوردهاید ،بر او صلوات فرستید
و آن گونه که شایسته است تسلیم (فرمان او) باشید (یا :آن گونه که شایسته است به او سالم کنید)
توضیح لغت:

صلوات از ریشه «صلی» به معنای دعا و استغفار و تهنیت است و آن گونه که عالمه طباطبایی توضیح داده در آن بنوعی
معنای «منعطف شدن برای توجه کردن» نهفته است .وقتی از جانب خدا به ما باشد به معنای نزول خیر وبرکت میشود؛ وقتی
از جانب ما به خدا باشد به معنای دعا و نماز است و وقتی از جانب ما به همدیگر باشد به معنای دعا کردن برای خیر و برکت
و ارتقای شخص و طلب مغفرت برای اوست.
برای توضیح بیشتر درباره صلوات به لینک زیر مراجعه کنید:
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA

حدیث

 )1حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیُّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ الْبَزَّازِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا
تَسْلِیماً فَقَالَ:
الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَحْمَةٌ؛ وَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ تَزْکِیَةٌ؛ وَ مِنَ النَّاسِ دُعَاءٌ؛ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً فَإِنَّهُ یَعْنِی
التَّسْلِیمَ لَهُ فِیمَا وَرَدَ عَنْهُ.
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ نُصَلِّی عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ؟
قَالَ تَقُولُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ مَلَائِکَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِیعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ
وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
قَالَ فَقُلْتُ فَمَا ثَوَابُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِیِّ وَ آلِهِ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ؟
قَالَ الْخُرُوجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ اللَّهِ کَهَیْئَتِهِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
معانی األخبار ،ص368
ابوحمزه میگوید از امام صادق ع درباره معنای آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ
سَلِّمُوا تَسْلِیماً» سوال کردم ،فرمود:
[صلوات ،جمع صالت است و] صالت از جانب خدا «رحمت» است و از جانب مالئکه «تزکیه» (= یاکیزه کردن و ارتقا
بخشیدن) است و از جانب مردم «دعا» است؛ و اما مقصود از «یسلموا تسلیما» ،تسلیم بودن در قبال آن چیزی است از جانب
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او رسیده است [لذا در روایات متعدد ،مصداق این «یسلموا تسلیما» را قبول والیت امیرالمومنین معرفی کردهاند .مثال در :تفسیر
فرات کوفی])342/
سپس سوال کردم که چگونه بر محمد و آل او صلوات بفرستیم؟
فرمود :بگویید :صلوات خدا و صلوات مالئکه و انبیا و رسوالن و جمیع خلقش بر محمد و آل محمد و سالم بر او و بر
آنها و نیز رحمت خدا و برکات او (بر او و برآنها) باد.
سپس گفتم :کسی که این گونه بر پیامبر صلوات بفرستد چه اجری دارد؟
فرمود :خارج شدن از گناهان  -به خدا قسم  -به آن نحوی که روزی که از مادر زاده شد ،آن گونه بود.
 )2أَبِی ره عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَسِّنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ
بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی دَخَلْتُ الْبَیْتَ فَلَمْ یَحْضُرْنِی شَیْءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِیِّ وَ آلِهِ .
فَقَالَ ع وَ لَمْ یَخْرُجْ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجْتَ.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص155
عبدالسالم بن نعیم میگوید به امام صادق ع عرض کردم من داخل بیتاهلل الحرام شدم در حالی که هیچ دعایی در خاطرم
نبود جز صلوات بر پیامبر و آلش [و لذا به جای اینکه دعا کنم فقط صلوات فرستادم]
فرمود :و هیچ کس خارج نشد از آنجا برتر از آن وضعیتی که تو با آن وضعیت از آنجا خارج شدی [= هیچکس با هیچ
دعایی نتوانست به اندازه تو ثواب ببرد]
تدبر

 )1پیامبر ص چنان جایگاهی دارد که هم خدا و هم ما باید بر او «صلوات» بفرستیم البته هرکسی صلواتی متناسب با
خودش (البته پیامبر هم متقابال بر ما صلوات میفرستد :احزاب)43/
 )2تسلیم شدن به دستورات پیامبر – که در قرآن کاری بسیار دشوار و موجب همنشینی با پیامبران و صدیقین و ...
شمرده شده (نساء - )70-65/زمانی ساده و ممکن میشود که پیوند روحی بین ما و پیامبر ص برقرار شده باشد :ابتدا
دستور به صلوات ،بعد دستور به تسلیم شدن.
 )3اگر صلوات داللت بر نوعی ارتقا دارد ،پس پیامبر همچنان به ارتقای معنوی خود ادامه میدهد.
 )4از ما به عنوان مومن خواسته شده که دغدغه رشد و ارتقای پیامبر ص هم داشته باشیم (چه رسد به دغدغه رشد بقیه
مومنان)
 )5پیامبر به عنوان اشرف مخلوقات که در سفر معراجش همه مراتب عالم را ختم کرده ،چگونه رشد و ارتقا برایش
فرض دارد؟ ظاهرا جملهای که بعد از صلواتِ تشهد (در نماز) میفرستیم مساله را حل میکند« :و تقبل شفاعته و
ارفع درجته» (رفعت درجه او به قبول شفاعتش است؛ یعنی گستره هدایتیِ او بیشتر میشود)

54

 )6از جانب خدا و مالئکه فقط صلوات است اما از جانب ما صلوات زمانی کامل میشود که تسلیم در برابر دعوت وی
هم باشد.
 )7پس صلوات فرستادن یعنی هم اعالم پیوند با پیامبر ص و هم عمل کردن به تعالیمی که او آورده و هم کمک کردن
در توسعه هدایت پیامبر و تقویت دین ( .شاید به همین جهات است که در روایات آمده که صلوات نفاق را از دل
میبرد و صلوات را از هر دعایی برتر دانستهاند).

 )27سوره ص( )38آیه  29كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْكَ مُبارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ وَ لِیَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْباب

1395/1/27

ترجمه:

کتابی است که آن را به تو نازل کردیم و در آن برکتی دائمی قرار داده شده؛ تا در آیاتش تدبر کنند و برای اینکه اهل
خرد ،متذکر گردند.
نکته نحوی

عبارت «انزلناه الیک» صفت برای کتاب است؛ و در ترجمه فوق« ،کتاب» را مانند اغلب مترجمان در جایگاه «خبر»
قرار دادیم که مبتدایش محذوف شده است (گویی چنین بوده« :هذا کتاب  ،)»...و «مبارک» خبر دوم قرار گرفته است.
حالت دیگر این است که «کتاب» را مبتدا قرار دهیم و آنگاه «مبارک» خبر برای آن میشود و ترجمه چنین میشود:
«کتابی که به سوی تو نازل کردیم مبارک است تا »...
توضیح برخی لغات:

مبارک :چون «اسم مفعول» است به معنای آن چیزی است که در آن برکت (= خیر فراوانی که در آن نوعی قداست
– انتساب به خدا -لحاظ شده است) قرار داده شده (مفردات)119/؛ و چون از باب فاعل-یفاعل است داللت بر
استمرار و تداوم برکت دارد (التحقیق فی کلمات القرآن)259/1 ،
تدبر :از ریشه «دبر» است که این ریشه به معنای «پشت» و «نهایت یک امر» است (در مقابل «جلو» و «دم دستی»).
تدبیر یعنی عاقبت امر را دیدن و کار را دارای عاقبت و پشتوانه قرار دادن؛ و تدبر بر وزن تفعل است که داللت بر
مطاوعه (پذیرش و قبول) میکند؛ یعنی حصول آن تدبیر [برای ما]؛ که به زبان ساده میتوان گفت پی بردن به
پشتپرده و اصل یک مطلب ،و فهمیدن تدبیری که در آن نهفته است.
اولوااللباب« :لب» به مغز و پاک و خالص هرچیزی گفته میشود و به همین جهت به «عقل ناب»« ،لب» گفته میشود
و لذا اولوااللباب یعنی کسانی که صاحب اندیشه ناب باشند و اندیشهشان با اوهام و اشتباه و  ...آمیخته نگردد.
حدیث

 )1عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَمُوتَ حَتَّى یَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ یَکُونَ فِی تَعْلِیمِهِ.
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اصول کافی ،ج ،2ص607
امام صادق ع فرمود:
سزاوار است که مومن نمیرد مگر اینکه قرآن را یاد گرفته باشد یا در حال یادگیری قرآن باشد
 )2حدیثی قبال (جلسه  )14درباره «حق تالوت» ارائه شد که در پایان آن امام صادق ع توضیح دادند که این همان «تدبر»
است.
تدبر

 )1نزول قرآن همراه با برکت بوده است؛ پس نه انتقالش به پیامبر یک انتقال ساده اطالعات است ،و نه پیامبر اکرم ص
تصرف شخصیای در آن کرده است.
 )2این کتاب مبارک است؛ متبرک شده توسط خود خداست؛ در آن برکت قرار داده شده؛ پس بدان می توان تبرک
جست؛ و البته تبرک جستن ،فقط اقدامی مادی (بوسیدن و باالی سر گرفتن و  )...نیست؛ بلکه اصل تبرک جستن،
چنانکه در ادامه آیه آمده« ،تدبر» و «تذکر» به قرآن است؛ تا با درک معارف و جدی گرفتن تعالیم آن ،برکت را به
زندگیمان وارد کنیم؛ انشاءاهلل.
 )3هدف از نزول قرآن ،دو امر بوده :یکی تدبر (برای رسیدن به فهم جدید) ،و دوم تذکر (برای خروج از غفلت و
نسیان)؛ پس وقتی سراغ قرآن میرویم فقط برای «مطلب جدید» نباشد ،خود «تذکر» هم موضوعیت دارد.
 )4همه در آیاتش باید تدبر کنند؛ اما فقط از «اولوااللباب» (صاحبان عقل ناب) انتظار میرود که متذکر شوند [«لیدبروا»
فاعلش همگان است؛ اما «لیتذکر» فاعلش «اولی االلباب» است]؛ پس عدهای که عقلشان با هوی و هوس آمیخته شده
(فاسق و گناهکار) ،ممکن است نهتنها متذکر و هدایت نشوند؛ بلکه با همین قرآن گمراه شوند (بقره.)26/
 )5عقل ناب داشتن ،فقط به فهمیدن نیست؛ بلکه آنکه عقلش ناب باشد ،تذکر را دریافت میکند .در نتیجه:
 آنقدر که برای متذکر شدن (خروج از غفلت) ،نیاز به عقل ناب هست ،برای فهمیدن نیاز نیست! اگر از تذکر (البته تذکر بحق) بدمان میآید در خالص و ناب بودن عقلمان شک کنیم (هوا و هوس با عقلمانمخلوط شده است)
 )6عقل ناب ،ویژگی انسانهایی است که بیشترین استفاده را از قرآن میکنند؛ پس در منطق قرآن ،عقلورزی الزمه
دینداری است؛ نه مزاحم آن.
« )7چون تعبیر «انزلنا» (در مقابل «نزّلنا») داللت بر نزول دفعی (در مقابل «تدریجی») دارد ،پس اقتضای تدبر و تذکر این
است که قرآن کریم به طور مجموع اعتبار شود ،نه جدا جدا( ».المیزان( )197/17ترجمه المیزان)300/17
البته معنای این سخن آن نیست که نمیتوان در مورد تکتک آیات تدبر کرد ،بلکه معنایش این است که تدبر در هر
آیهای را نباید کامال مستقل از آیات دیگر دانست زیرا قرآن کریم ،محکم و متشابه ،ناسخ و منسوخ ،مطلق و مقید ،و
 ...دارد؛ لذا باید در تدبر هر آیه توجه داشت که «معنای برداشت شده» با سایر آیات هماهنگ باشد و آیه دیگری آن
برداشت را رد نکند.
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 )28سوره شعراء ( )26آیه 9

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزیزُ الرَّحیم

1395/1/28

ترجمه

و بدرستی که پروردگار تو قطعا تنها اوست که عزیز و رحیم است.
توضیح برخی لغات:

رب :برخی آن را به از باب «تربیت» دانستهاند که به معنای «شیءرا بتدریج در مسیر کمال نهایی خود پیش بردن»
است (مفردات 336/؛ التحقیق فی کلمات القرآن  )18/4و برخی آن را به معنای اصالح شیء و قیام بر آن (معجم
مقاییس اللغه  )381/2معرفی کرده و به همین جهت گفتهاند که به «مالک» و «خالق» و «صاحب» ،رب گفته میشود.
رحیم :رجوع کنید به بند  3از تدبر جلسه 1
عزیز :رجوع کنید به بند  3از تدبر جلسه 8
حدیث

حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو الْقَاسِمِ الْعَلَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ
الْبَرْمَکِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ الْقُمِّیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَیْمِیُّ عَنْ
هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ فِی حَدِیثِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ....
قَالَ السَّائِلُ فَلَهُ رِضًى وَ سَخَطٌ؟
قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَعَمْ وَ لَیْسَ ذَلِکَ عَلَى مَا یُوجَدُ فِی الْمَخْلُوقِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الرِّضَا وَ السَّخَطَ دِخَالٌ یَدْخُلُ عَلَیْهِ فَیَنْقُلُهُ
مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَ ذَلِکَ صِفَةُ الْمَخْلُوقِینَ الْعَاجِزِینَ الْمُحْتَاجِینَ وَ هُوَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى
شَیْءٍ مِمَّا خَلَقَ وَ خَلْقُهُ جَمِیعاً مُحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا خَلَقَ الْأَشْیَاءَ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ وَ لَا سَبَبٍ اخْتِرَاعاً وَ ابْتِدَاعا
التوحید (للصدوق) ،ص248
هشام بن حکم در روایت مفصلی حکایت زندیق (کافر)ی را نقل کرده که خدمت امام صادق ع آمده بود و سواالتی
میپرسید که یکی از سواالت او این است:
سوال کرد :پس آیا خداوند خوشنودى و خشم دارد؟
امام ع فرمود :آرى ولی نه آن گونه که در مخلوقات است؛ خشنودی و خشم[ی که در مخلوقات است] وضعیتی است
که بر شخص وارد میشود و او را از حالی به حال دیگر درمیآورد؛ و این صفت مخلوقات عاجز و محتاج است در
حالی که خداوند تبارک و تعالی ،عزیز و رحیم است [یعنی ]:که حاجتى به چیزى از چیزهایی که آفریده ،ندارد بلکه
مخلوقات او همگی بدو محتاجند و او اشیاء را بدون هیچ حاجت و سببی و کامال به نحو ابداعی و بیسابقه آفرید.
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تدبر

)1

در آیه با چهار عبارت («إن» « ،لـ» « ،ضمیر فصل :هو» و «الـ روی خبر») تاکید شده است که «رب» ما –

یعنی کسی که قرار است ما را در مسیر کمال حقیقیمان جلو ببرد – هم شکستناپذیر است و هم بشدت مهربان
نسبت به ما .اگر کسی چنین «رب»ی را به ربوبیت قبول کند ،ذرهای توقف ،ضرر ،شکست ،ویا بنبست برایش رخ
میدهد؟ آیا عزتمندی و رحیمیت خدا را قبول داریم؟
 )2آیا ما رشد و هستی و جوابگویی نیازهای واقعی خود را با «این تنها عزیز رحیم» گره زدهایم یا وابسته به اطالعات
و تواناییهای شخصی ،پول ،رفیق ،شغل ،مقام ،و  ...میدانیم؟ آیا ما عزیز و رحیم بودن (= کمک با رحمت تمام
و بدون هیچ امکان شکست خوردنی) را از خدا انتظار داریم یا از گزینههای فوق؟ واقعا چه کسی را به عنوان
«رب» خود قبول داریم؟ (از پیامبر اکرم ص نقل شده است که« :کُلُّ عِزٍّ لَیْسَ بِاللَّهِ فَهُوَ ذُل» هر عزتی که مستند به
خدا نباشد ذلت است .مفردات راغب اصفهانی ص)564
 )3در سوره شعرا ،این آیه به همین صورت  9بار تکرار شده است؛ تقریبا بعد از داستان هر پیامبری؛ و اتفاقا موضوع
تمامی داستانها این است که پیامبری مردم خود را به خدا دعوت میکند؛ و در پایان هریک میفرماید «اکثر آن
مردم ایمان نیاوردند» به نحوی که ممکن است ما گمان کنیم آن پیامبر موفق نشد و شکست خورد؛ و بالفاصله
هربار این آیه میآید که بر روی عزت و شکستناپذیری خدا تاکید میشود .آیا تحلیل ما از شکست و موفقیت
درست است؟
(مخصوصا قابل توجه کسانی که کار فرهنگی میکنند یا اقدامات فرهنگی دیگران را نقد میکنند :واقعا در چه
صورت کار فرهنگی با شکست مواجه شده است؟)
 )29سوره غافر ( )40آیه  51إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهاد 1395/1/29
ترجمه

بهدرستی که ما فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آوردهاند ،در زندگى دنیا و روزى که شاهدان بهپا میخیزند،
حتماً یارى مىکنیم.
حدیث

 )1أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ
قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهادُ» قَالَ:
ذَلِکَ وَ اللَّهِ فِی الرَّجْعَةِ ،أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَنْبِیَاءَ کَثِیرَةً لَمْ یُنْصَرُوا فِی الدُّنْیَا -وَ قُتِلُوا وَ الْأَئِمَّةَ بَعْدَهُمْ قُتِلُوا -وَ لَمْ یُنْصَرُوا
ذَلِکَ فِی الرَّجْعَة
تفسیر قمی ،ج ،2ص259
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جمیل میگوید از امام صادق ع درباره سخن خداوند که میفرماید « :إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ
الدُّنْیا -وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهادُ » سوال کردم ،فرمود:
به خدا قسم که این در رجعت حاصل میشود .آیا نمیدانی که پیامبران فراوانی در دنیا یاری نشدند تا کشته
شدند و ائمه بعد از آنها هم کشته شدند در حالی که یاری نشدند؛ این [یاری در حیات دنیا] در رجعت است.
 )2حَدَّثَنِی أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهادُ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ مِنْهُمْ وَ لَمْ
یُنْصَرْ بَعْد
کامل الزیارات ،ص63
ابوبصیر نقل میکند که امام باقر ع این آیه (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهادُ) را
خواند و فرمود:
حسین بن علی ع از آنهاست که هنوز یاری نشده است.
تدبر

در آیه دیروز (شعرا )9/گفته شد که سراغ «رب»ی بروید که شکستناپذیر است .در آیه امروز سه تاکید («إن»
« ،لـ » « ،جمله اسمیه») آمده است (غالبا زمانی بر مطلبی تاکید میشود که مخاطب بسادگی نمیپذیرد) برای بیان این
مطلب که« :خداوند دو گروه («آنان که رسالتی الهی بر دوش دارند» و «آنان که ایمان دارند و خدا را باور کردهاند و
بر اساس باور خدا میخواهند زندگی کنند») را در دو موقف («زندگی دنیا» و «روزی که شاهدان میخواهند شهادت
دهند») حتما حتما حتما یاری میرساند» و اگر خدا کسی را یاری کند یعنی حتما کارش به نتیجه میرسد.
پس یاری شدن را در چهار حالت – که باورش برای ما سخت است -بیان کرده است:
 )1إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا  ...فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا ...
اگر رسالتی الهی برعهده بگیریم حتما حتما حتما در همین دنیا کارمان به نتیجه میرسد (خودمان بفهمیم یا
نفهمیم).
 )2إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا  ...یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهادُ
اگر رسالتی الهی برعهده بگیریم ،نه فقط خدا خبردار میشود؛ بلکه حتما حتما حتما در مقابل دیدگانی که
حقیقت کار را میبینند نیز کارمان به نتیجه میرسد؛ پیامبر ص و اهل بیت ع [که شاهدان مهم قیامتاند (نحل )89/و
(حج ] )78/کارمان را ببینند و خوشحال شوند بهتر است یا  ...؟
 )3إِنَّا لَنَنْصُرُ  ...الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا ...
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اگر خدا را باور کنیم و بر اساس این باور زندگی کنیم ،حتما حتما حتما در همین دنیا خدا یاریمان میکند و
لذا از زندگیمان نهایت بهره و لذت را خواهیم برد( .مومن حقیقی کمکم به مقام «رضا» میرسد که همه عالم برایش
لذتبخش میشود .حضرت زینب س در همین دنیا این یاری خدا را دید و فرمود« :ما رایت اال الجمیل»)
 )4إِنَّا لَنَنْصُرُ ...الَّذِینَ آمَنُوا « ...یَوْمَ» یَقُومُ الْأَشْهادُ
اگر خدا را باور کنیم و بر اساس این باور زندگی کنیم ،حتما حتما حتما ،نه فقط در مقابل خدا ،بلکه در مقابل
همه دیدگانی که حقیقت کار را میبینند نیز کارمان به نتیجه میرسد .پس اگر عدهای که در پیرامون خود ،آنها را به
عنوان بیننده کار خود قلمداد میکنیم خبردار نشدند یا به ما بیاعتنایی کردند ،ناراحت نشویم.
ما دلمان میخواهد کارمان به چشم بیاید؛ نگران نباشیم ،حتما به چشم خواهد آمد .نفرمود« :روز قیامت»؛ فرمود:
«روزی که شاهدان قیام کنند».
 )5إِنَّا لَنَنْصُرُ  ...الَّذِینَ آمَنُوا  ...یَوْمَ یَقُومُ «الْأَشْهادُ»
خدا میداند که ما دلمان میخواهد دیده شویم و دیگران ما را زیبا ببینند .اما بسته به اینکه کدام زیباییمان را
جلوه میدهیم ،معلوم میشود چه کسانی ما را میبینند و در چشم چه کسانی زیبا به نظر میرسیم؟ زیبایی مادی ،دل
دنیامداران را میبرد و زیبایی معنوی ،دل اهل معنا را.
 )6إِنَّا لَنَنْصُرُ  ...الَّذِینَ آمَنُوا  ...یَوْمَ «یَقُومُ» الْأَشْهادُ
برای همه ما «نظر» دیگران مهم است؛ هریک از ما در زندگیمان به «نظر» برخی شاهدان بیشتر اهمیت میدهیم؛
بکوشیم به «نظر» کسانی اهمیت دهیم که واقعیت را در عمق حقیقیاش میبینند و فردا هم برای شهادت دادن «حاضر
میشوند»؛ نه کسانی که فقط با چشم میبینند و نظرات سطحی میدهند و فردا هم یادشان میرود.

 )30سوره أحقاف ( )46آیه 7وَ إِذا تُتْلى عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبین

1395/1/30

ترجمه

و هنگامی که آیات ما  -در حالی که کامال واضح و آشکار کننده است  -بر آنها تالوت میشود ،کسانی که
نسبت به حق کفر ورزیدند ،هنگامی که نزدشان آمد ،گفتند که این سحری آشکار است.
نکاتی در ترجمه:

 )1بیّنه :مونث کلمه «بَیِّن» به معنای دلیلی که داللتش کامال آشکار کننده است .بسیاری از مترجمان ،کلمه
«بینات» را صفت برای «آیات» قلمداد کرده و به صورت «آیات روشن» ترجمه کردهاند در حالی که «آیات»
چون مضاف واقع شده ،معرفه است و «بینه» نکره آمده است ،پس صفت نیست ،بلکه «حال» است( .اگر
صفت باشد وصف خود آیات است؛ اما وقتی «حال» است وصف نحوه تالوت است).

60

 « )2لَمَّا جاءَهُمْ» هم میتواند متعلق به «قال» باشد و هم میتواند متعلق به «کفروا» باشد .در صورت اول معنایش
این است که آنها در وجودشان کفر به حق دارند اما وقتی با حق مواجه میشوند این سخنان را میگویند؛
در دومی معنایش این است که اساسا وقتی با حق مواجه میشوند حالت کفر و عناد در آنها شکل میگیرد.
(هر دو معنا میتواند درست باشد بنا بر قاعده «امکان استعمال یک لفظ در چند معنی»)
حدیث

میالد امام جواد ع بر تمامی شیعیان و محبان آن حضرت مبارک باد .تناسبی بین وجود شریف ایشان و حکایت این
آیه هست و آن اینکه بارها همسرش (امالفضل ،دختر مامون ،که بعدا ایشان را مسموم کرد) آیات و کراماتی از ایشان
مشاهده کرد و هر بار به جای اینکه ایمان آورد و دست از عداوت با ایشان بردارد ،ایشان را ساحر دانست( .دو
حکایت در این زمینه در کتاب الهدایه الکبری ،ص 305-304آمده است .متن اصلی یکی از این دو حکایت در لینک
http://lib.eshia.ir/16069/1/439

و ترجمهای از حکایت دیگر در لینک

http://lib.eshia.ir/26303/1/65

آمده

است).
حدیث امروز را از کالم ایشان نقل میکنیم:
قَالَ ع مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِیسَ فَقَدْ
عَبَدَ إِبْلِیسَ.
تحف العقول ،ص456
امام جواد ع فرمود:
کسی که به گویندهای گوش جان بسپارد ،پس او را پرستیده است؛ پس اگر آن گوینده از خدا بگوید ،او خدا را
پرستیده است؛ و اگر آن گوینده از زبان ابلیس بگوید (سخنانی که خدا نمیپسندد بگوید) پس او ابلیس را پرستیده
است.
تدبر

 )1صرف اینکه خود استدالل متقن و روشن است کافی نیست ،باید به نحوی که مخاطب بفهمد استدالل ارائه شود.
(بنابراین ،هر غیرمسلمانی ،مصداق کافری که خدا به او وعده جهنم داده ،نیست .اگر آیات خدا به نحو روشن به
شخص برسد و او با اینکه حقیقت را میفهمد لجاجت بورزد و انکار کند ،کافر است)
 )2عده ای حتی وقتی دلیل کامال روشن کننده باشد و حق آشکار شود باز هم ایمان نمیآورند( .انتظار خود را در
کارهای فرهنگی اصالح کنیم :ممکن است وظیفه را درست انجام دهیم ،اما در مخاطب اثر نکند)
 )3اینکه «قرآن را سحر دانستند» نشان میدهد که هم به عظمت قرآن پی بردهاند ،هم روشی پیدا کردهاند که مخاطبان
را برای مخالفت با قرآن توجیه کنند( .تعبیر «این سحر است» شبیه تعبیری است که وقتی یک کار عجیب و
باورنکردنی میبینیم و در عین حال میخواهیم بگوییم که انجام دهندهاش بنوعی فریبمان داده است ،میگوییم
«عجب شعبدهبازیای کرد»)
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)4

معاندان همیشه برای انکار حق ،بهانه دارند .اگر حق خیلی عالی و غیرقابل توجیه باشد ،چیز عجیب و غریبی
به اسم سحر وجود دارد که بتوان حق را به آن تشبیه کرد!

 )5همان طور که خدا حقیقت را محکم و آشکار (بینات) بیان میکند ،منکران حقیقت (= کافران) برای فریب دادن
مردم ،خیلی محکم سخن میگویند و ادعای آشکار بودن درباره مدعای خود میکنند؛ نگفتند «سحر است» گفتند
«سحری واضح است» ،یعنی «واضح است که سحر است» .پس همواره خود مدعا را بررسی کنیم و فریفته نحوه
بیان نشویم و به هرکسی گوش جان نسپاریم (حدیث امام جواد ع)
 )6عدهای هستند که ظاهرا آدم بدی نیستند اما وقتی با حق آشکار (خصوصا «حق»ی که باب میلشان نیست) مواجه
شوند ،کفر و لجاجتشان شروع میشود( .فرمود :لما جائهم)

 )31سوره شورى ( )42آیه 27

وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَ لكِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبیرٌ بَصیر

1395/1/31
ترجمه

و اگر خداوند روزی را برای بندگانش گسترش میداد قطعا که در زمین سرکشی میکردند؛ ولکن به اندازهای [معین]
آنچه را که میخواهد فرومیفرستد؛ بهراستی که او به بندگانش عمیقا آگاه و بیناست.
نکاتی در ترجمه:

« )1قدر» نکره آمده است ،پس مضاف به «ما یشاء» نیست؛ پس ترجمه فوق دقیقتر از ترجمه کسانی است که به صورت
«به اندازهای که بخواهد» ترجمه کرده اند.
 )2مرجع ضمیر مستتر «ما یشاء» ،به خودی خود میتوانست هم به خدا برگردد و هم به عبد؛ اما چون عبد در عبارت
قبل به صورت جمع آمده (عباد) ،پس مرجع ضمیر« ،اهلل» است( .یعنی :آنچه را که «خدا» میخواهد)
حدیث

 )1قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ فَعَلَ لَفَعَلُوا -وَ لَکِنْ جَعَلَهُمْ مُحْتَاجِینَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ -وَ اسْتَعْبَدَهُمْ بِذَلِکَ -وَ لَوْ جَعَلَهُمْ کُلَّهُمْ
أَغْنِیَاءَ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ «وَ لکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشاءُ» مما یعلم أنه یصلحهم فی دینهم و دنیاهم «إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِیرٌ
بَصِیر»
تفسیر قمی ج 2ص276
امام صادق درتفسیر عبارت «وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ» فرمودند:
و اگر این کار را میکرد آنها حتما آن کار را میکردند ولی آنها را محتاج به همدیگر قرار داد و بدین ترتیب آنها را
در مسیر بندگی قرارشان داد؛ و اگر همه را در زمره اغنیا قرار می داد حتما در زمین سرکشی میکردند «ولی به
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اندازهای [معین] نازل کرد آنچه را که میخواست» از آنچه که میدانست صالح دین و دنیایشان در آن است که «همانا
او به بندگانش عمیقا آگاه و بیناست»
 )2أَخْبَرَنِی أَبُو الْحُسَیْنِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ بْنِ حَیْوَةَ الْفَقِیهُ بِبَلخٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْهَرَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا
َأبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ یَحْیَى الْحُنَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا
صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى:
 ...إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ لَا یَصْلُحُ إِیمَانُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَ لَوْ أَغْنَیْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِکَ
وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ لَا یَصْلُحُ إِیمَانُهُ إِلَّا بِالْغِنَاءِ وَ لَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِکَ
وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ لَا یَصْلُحُ إِیمَانُهُ إِلَّا بِالسُّقْمِ وَ لَوْ صَحَّحْتُ جِسْمَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِکَ
وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ لَا یَصْلُحُ إِیمَانُهُ إِلَّا بِالصِّحَّةِ وَ لَوْ أَسْقَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِکَ
إِنِّی أُدَبِّرُ عِبَادِی لِعِلْمِی بِقُلُوبِهِمْ فَإِنِّی عَلِیمٌ خَبِیرٌ.
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التوحید (للصدوق) ،ص400
انس از پیامبر ص از جبرئیل از خداوند حدیث قدسی طوالنی ای را نقل میکند که در ضمن آن خداوند تبارک و
تعالی فرمود:
در میان بندگانم کسی هست که ایمانش سالم نمیماند مگر اینکه در فقر باشد و اگر برای او گشایشی ایجاد کنم آن
گشایش ایمانش را فاسد خواهد کرد؛
و در میان بندگان من کسی هست که ایمانش سالم نمیماند مگر اینکه ثروتمند باشد و اگر او را به فقر مبتال کنم ،این
تنگدستی ایمانش را فاسد خواهد کرد؛

 . 9متن كاملش چنین است
روایت مذكور به نقل از كتب اهل سنت نیز با همین عبارت مكرر آمده است .مثال :ر.ك :حلیه االولیاء ألبی النعیم اإلصبهانی ج 8ص-)12796( 319
[ ]12813حَدَّثَنَا أَبُو عَلِیٍّ ،ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ ،ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ .ح وثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ األَجُرِّي ،ثنا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى
الْحُلْوَانِیُّ .ح وثنا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ،ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْبَرَاثِیُّ ،قَاال :ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ،ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ یَحْیَى الْحُسْنِی ،عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِیُّ ،عَنْ
هِشَامِ الْكِنَانِیِّ ،عَنْ أَنَسٍ ،عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جِبْرِیلَ عَلَیْهِ السَّالمُ ،عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ ،قَالَ :مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیًّا ...
این روایت با اندك تفاوتی از قول امام باقر ع هم آمده است:
الكافی ،ج ،2ص :353عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِیِّ ص قَالَ یَا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَكَ؟ قَالَ:
یَا مُحَمَّدُ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی وَ مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَیْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي عَنْ وَفَاةِ الْمُؤْمِنِ یَكْرَهُ الْمَوْتَ
وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَ لَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى غَیْرِ ذَلِكَ لَهَلَكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَ لَوْ
صَرَفْتُهُ إِلَى غَیْرِ ذَلِكَ لَهَلَكَ وَ مَا یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِشَیْءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ إِذاً
سَمْعَهُ الَّذِي یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ.
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و در میان بندگان من کسی هست که ایمانش سالم نمیماند مگر با سالمتی؛ و اگر او را به مریضی مبتال کنم ،این
ایمانش را فاسد خواهد کرد؛
و در میان بندگان من کسی هست که ایمانش سالم نمیماند مگر به مریض بودن و اگر او را سالمت گردانم ،این
ایمانش را فاسد خواهد کرد؛
من با علم خودم به قلوب آنها کار بندگانم را تدبیر میکنم که براستی من دانای عمیقا آگاه هستم.
تدبر

 )1اگر خدا روزی ما را بسط نمیدهد با ما قهر نکرده است؛ ما ظرفیت نداشتهایم؛ او به وضعیت ما آگاهتر است؛ ما دلمان
بیشتر میخواهد؛ اما او میداند که چون ظرفیت نداریم ،به ضررمان تمام خواهد شد.
 )2به جای اینکه دنبال افزودن داراییهای خود باشیم ،به افزایش ظرفیت خود بیندیشیم .اگر ظرفیت نداشته باشیم ،دارایی
بیشتر به ضررمان تمام میشود .به قول مالی رومی:
آب کم جو تشنگی آور بدست

تا بجوشد آب از باال و پست

لینک متن کامل شعر:
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh151/

 )3اگر حتی با التماسهای ما روزیمان را گسترش نمیدهد ،از سر محبتش است .چقدر لطف و محبت در این آیه نهفته
است .اگر سخت میگیرد هم روی محبتش است.
دلیل :فرمود «لعباده = بندگانش» ،نفرمود« :للناس = مردم» یا حتی «للعباد = بندگان»؛ «اگر خدا برای بندگان خودش چنین
نمیکند  ،»...بندگان را به خودش نسبت داد .همان طور که وقتی به صورت متکلم حرف میزد ،خوبان را در «بندگانم» وارد
کرد و از «بهشتم» برایشان سخن گفت (فجر)30-29/
 )4و ما چقدر کمظرفیتیم؛ و خدا میداند به این راحتی ،کمظرفیت بودنمان را قبول نمیکنیم؛ لذا تاکید کرد؛ نفرمود
«احتماال سرکشی میکنند» فرمود «حتما سرکشی میکنند» (لـ  +بغوا)
 )5علت سرکشی کردنمان را هم گفت :چون حقیقت خود ،هستی خود ،خواهشها و آرزوهای خود را در زمین تعریف
کردهایم؛ چون آسمانی نشدهایم؛ (میتوانست فقط بگوید «لبغوا» اما فرمود «لبغوا فی االرض»)
 )6مالک در اینکه چقدر به ما بدهند ،خواست خداست؛ نه خواست ما.
البته نه اینکه بخواهد زور بگوید؛ بلکه «میداند ظرفیت ما این «قدر» است .لذا «بقدر» فرستاد .کار خدا حساب و کتاب
دارد .درست است مالک آنچیزی است که خدا بخواهد (ما یشاء) و خواست خدا فوق همه چیز است؛ اما نه فوق علم او؛ لذا
اولش فرمود «بقدرٍ»؛ یعنی آنچه فرومیفرستد ،بر اساس یک اندازهگیری است؛ آخرش هم فرمود که علیم و خبیر است؛ یعنی
این خواستهاش کامال بر اساس علم و خبرگی اوست.
 )7روزی فقط اموال و خوردنیها و مانند آن نیست .هرچه بر جان ما بیفزاید روزی ماست .علم هم روزی است ،قدرت
و شغل و  ...هم روزی است .اگر تالش کردیم اما بیشتر به ما ندادند ،بدانیم ظرفیتمان مشکل دارد و برای ظرفیتمان فکری
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کنیم .از خودم شروع کنم :اگر قرآن دریای بیکران است و من برای هر آیه فقط همین مقدار میفهمم ،ظرفیتم همین است.
بیشتر بدهند مغرور میشوم و سرکشی میکنم .اگر ظرفیت خودم را باال نبرم ،همین آش و همین کاسه.
 )8آنچه به ما میرسد ،روزی ماست که از باال آمده (ینزل)؛ لطف او بوده ،نه اینکه من کارهای هستم و من تالش کردم و
من زحمت کشیدم و من درس خواندم و ( ...قصص .)78/هروقت بر این «من» غلبه کردم ،ظرفیتم باال میرود و روزیام بیشتر
میشود.
 )9وظیفه خدا غیر از وظیفه ماست .اینکه خدا میداند به چه کسی چقدر روزی بدهد ،دلیل نمیشود که ما به نیازمندان
کمک نکنیم .امام صادق ع فرمود :خدا در این تقسیم روزی ،افراد را محتاج به هم قرار داده است .از عالئم غرور و کمظرفیتی
برخی این است که خود را به جای خدا میگذارند و میگویند «خدا همین «قدر» روزی به او داده ،پس چرا من کمک کنم؟»
(یس )47/خدا متناسب با جایگاه خودش یک کار میکند و من کاری متناسب با جایگاه خودم باید انجام دهم.
پرسش و پاسخ (شبهه)

پرسش :اگر خدا روزی همه را مقدر کرده است ،پس چرا برخی از گرسنگی میمیرند؟
پاسخ این را از دو منظر باید داد :از منظر انسانی و از منظر الهی:
از منظر انسانی :خدا وظیفه ما انسانها را هم تعیین کرده است؛ و اگر کسی گرسنه میخوابد دیگریای بوده که حق او را
خورده است( .از مزایای دوره امام زمان عج این است که جلوی ظلم گرفته میشود و لذا کسی گرسنه نمیخوابد)
از منظر الهی :هرآنچه به ما میرسد جزء روزی ماست ،حتی مرگ ما .آیا حاال که خدا روزی ما را معین کرده ،پس کسی
نباید بمیرد؟! و اگر خدا به این نحو مقدر کرده که مرگ هرکس به گونهای باشد که ما آن را بر اثر یک حادثه ببینیم ،یکی از
این حوادث هم مردن بر اثر گرسنگی است .یادمان باشد «هرآنچه به ما میرسد ،روزی ماست».
@YekAyehQuranDarRooz
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