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 1/10/1395            ساجِدینَ لَهُ فَقَعُوا رُوحي مِنْ فیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ فَإِذا                    29( آیه 15( سوره حجر )268

 ترجمه

 كرنش كنيد.كنان در پيش او او را سامان دادم و در او از روحم دميدم سجده پس هنگامي كه

 توجه

 مورد بحث قرار گرفت. 166 جلسهسوره ص است كه در  72عبارات این آیه دقيقا مشابه آیه 

اضافه خواهد كنيم و البته اگر احياناً نكته جدیدي درباره این آیه به ذهن رسيد، لذا امروز یك آیه دیگر را هم مطرح مي

 )نكته تدبري مذكور در كانال قرار داده نشد( شد.

 حدیث

 توان این روایات را هم اشاره كرد:آمده، مي 166جلسهعالوه بر روایاتي كه در متن و پاورقي 

سوال شد. فرمودند: روحي است « در او از روحم دميدم»فرماید ( از امام باقر ع درباره سخن خداوند عز و جل كه مي1

 ه خداوند آن را اختيار كرد و برگزید و آفرید و به خود منسوب كرد و بر همه ارواح برتري داد و از آن در آدم ع دميد.ك

 170ص ،(للصدوق) التوحيد

 أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ نْعَ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَلَوِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ حَمْزَةُ حَدَّثَنَا

 وَ اصْطَفَاهُ وَ اللَّهُ اخْتَارَهُ رُوحٌ قَالَ «رُوحِي مِنْ فِيهِ نَفَخْتُ وَ»جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 1آدَمَ. فِي مِنْهُ فَنُفِخَ فَأَمَرَ الْأَرْوَاحِ جَمِيعِ عَلَى فَضَّلَهُ وَ نَفْسِهِ إِلَى ضَافَهُأَ وَ خَلَقَهُ

 تدبر

 «: ساجِدینَ لَهُ فَقَعُوا رُوحي مِنْ فيهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ فإِذا( »1

 اضافه كرد؟ را هم« سویته»، بلكه تعبير ...«رُوحي  مِنْ فيهِ نَفَخْتُ إِذاف»چرا نفرمود 

                                                      
 :است توجه قابل راستا همین در هم روایات . این 1

. منها آدم في فنفخ اهلل خلقها روح: قال «ساجِدِینَ لَهُ فَقَعُوا رُوحِي مِنْ فِیهِ نَفَخْتُ وَ»: اهلل قول عن سألته قال ع جعفر أبي عن مسلم بن محمد عن( 1

 (241ص ،2ج العیاشي، تفسیر)

 عَمَّا ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَزَّازِ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ بَحْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا نْمِ عِدَّةٌ( 2

 أَضَافَ كَمَا نَفْسِهِ إِلَى فَأَضَافَهَا الْمُخْتَلِفَةِ الصُّوَرِ سَائِرِ عَلَى اخْتَارَهَا وَ اللَّهُ اصْطَفَاهَا وَ مَخْلُوقَةٌ مُحْدَثَةٌ صُورَةٌ هِيَ فَقَالَ صُورَتِهِ عَلَى آدَمَ خَلَقَ اللَّهَ أَنَّ یَرْوُونَ

 (134ص ،1ج الكافي،. )رُوحِي نْمِ فِیهِ نَفَخْتُ وَ بَیْتِيَ فَقَالَ نَفْسِهِ إِلَى الرُّوحَ وَ نَفْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةَ

 إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ زُرَارَةَ وَ الْحَلَبِيِّ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي( 3

 ،(للصدوق) التوحید) الْمُؤْمِنِین وَ الرُّسُلِ قُلُوبِ فِي اللَّهُ یَجْعَلُهُ قُوَّةٌ وَ تَأْیِیدٌ وَ نَصْرٌ خَلْقِهِ مِنْ خَلْقٌ الرُّوحُ إِنَّمَا وَ جَوْفٌ لَهُ لَیْسَ صَمَدٌ أَحَدٌ تَعَالَى وَ بَارَكَتَ اللَّهَ

 (171ص



 

2 

« رُوحي مِنْ فيهِ نَفَخْتُ»باشد یعني، عبارت « عطف تفسيري»در اینجا، « و»این احتمال مطرح شد كه حرف  166 جلسهدر 

كند، یعني دميدن روح در بدن است كه با سامان داده شدن انسان شده است و از این نكته را تفسير مي« سَوَّیْتُهُ»دارد عبارت 

 (2، تدبر166 جلسهخاصي گرفته شد. )شناسي ثمرات انسان

آیه در مقام بيان این نكته است كه شرط سجده  یعنيرا عطف عادي دانست؛ « و»توان اكنون به عنوان یك احتمال دیگر مي

روح در او. یعني همان  دميده شدنكردن فرشتگان بر آدم دو مطلب است: یكي اعتدال و سامان یافتن وجود انسان و دیگري 

مسجود  طبيعي است كه چنين انساني را ،بداندتن انسان را در حد اگر كسي روح الهي خویش را جدي نگيرد و طور كه 

كسي شود؛ و سامان یافتن وجود انسان است كه مقدمه ورود روح الهي در انسان ميبه همين ترتيب اعتدال و ؛ داندفرشتگان ن

 یش رخ نخواهد داد.هم كه وجودش سامان نيابد، مسجود فرشتگان شدن هم برا

تواند مورد نظر بوده باشد و قبول )توجه شود كه بر اساس قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا، هر دو احتمال مي

 1یكي لزوما به معناي نادرست بودن دیگري نيست.(

 

 1/10/1395            مَعُونَأَجْ كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ                   30( آیه 15( سوره حجر )269

 ترجمه

 ؛شان جمعاً سجده كردندپس فرشتگان همگي

 نکات ترجمه

ابراز هرگونه توضيح داده شد كه لزوما به معناي یك حالت خاص فيزیكي نيست، بلكه « سجده»قبال درباره «: سَجَدَ»

 (224جلسهاي است كه هيچ اثري از منيّت در شخص نماند )فروتني

« ملك»و « ألك»و « ألك»قبال توضيح داده شد كه درباره ریشه این كلمه اختالف است و به ترتيب، سه ریشه « كَةُالْمَالئِ»

  2(100جلسهباشد. )مي« رسانپيام»براي آن مطرح شده كه معناي لغوي آن در دو دیدگاه نخست، به معناي 

                                                      
معرفي شده « بخشيآفرینش و صورت»مقایسه شود كه آنجا مقدمه دستور سجده  2ر ، تدب231 جلسههمچنین خوب است این مطلب با بحث  1

 است.

 . توضیح مذكور این است: 2

 بررسي مورد «كلم» ماده ذیل در را كلمه این كه كساني از برخي حتي لغت، اهل از بسیاری برسد، نظر به ابتدا در شاید آنچه برخالف:  «الْمَالئِكَةُ»

 .نیست «كلم» ریشه این از لزوماً «مالئكه» كلمه كه باورند این بر( 292 /5البحرین مجمع ؛275 /6اللغة في المحیط مثال) اندداده قرار

 بعد گرفته، قرار( مألكه) مفعله وزن در و باشدمي( رسانيپیام) «رسالت» معنای به كه است بوده «كأل» از آن اصل كه است این دیدگاه معروفترین

 دیدگاه، این در. است درآمده «مالئكه» صورت به بعد و درآمده( معفله وزن بر) «مألكه» صورت به و( «ل» و «أ» حرف دو جابجایي) ادهد رخ قلب
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( 202است )مفردات/« اجتماع در یك امر»براي تاكيد بر « أجمع»و « جميع»قبال توضيح داده شد كه كلمه «: جْمَعُونَاَ»

بيشتر هم « أجمعون»القاعده این تاكيد در تعبير ( و علي109 /2رود )المصباح المنيرویژه در جایي كه احتمال جدایي افراد ميبه

 (2، تدبر141جلسهشده است. )

: اصطالحا) است آمده آن رويبر   «الـ» حرف آیه این در و است جمع «همالئك» كلمه كه آنجا از :«أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ»

و در  اندرا تاكيد بعد از تاكيد دانسته« أَجْمَعُونَ» و« كُلُّهُمْ» دو تعبيرو  كندمي مالئكه «همه» بر داللت( الم و الف به مُحَلي معج

 1شده است. واقع با سه عبارت، بر اینكه همه فرشتگان با هم سجده كردند تاكيد

                                                      
 و ملَک كلمه دو هر برخي و دانندمي ملک جمع را مالئكه برخي و شودنمي داده ایقطعي نظر جمع، یا است مفرد معنای به «ملَک» آیا اینكه درباره

 (82/القرآن ألفاظ مفردات ؛ 511 /13العروس تاج ؛ 19 /2المنیر المصباح ؛ 394 /10العرب لسان ؛381 /5العین كتاب. )دانندمي جمع را الئكهم

 در و رود؛مي كار به( رسانيپیام) رسالت معنای به هم ماده این و بوده «أكل» ریشه بلكه نداده، رخ آن در قلبي كه است این دارترطرف كم دیدگاه

 ،«مَلْأَك» جمع آنگاه و درآمده «مَلَک» صورت به و شده ساقط همزه بیان، در سهولت خاطر به كلمه، این در و است بوده( مَفعل وزن بر) «مَلْأَك» اصل،

 هم را «ألك» ماده كتابشان در برخي البته( 359 /4األثر و الحدیث غریب في النهایة. )شودمي گفته «مالئک» و افتدمي هم آن «ه» گاهي كه شده مالئكه

 (634 /13العروس تاج ؛482 /10العرب لسان. )استدانسته برتر را قبلي نظر پایان در اما اند،كرده مطرح

 اشهمزه كه بوده «فعأل» وزن بر «مألك» آن مفرد واقع در شده، گرفته «كلم» ماده همان از كلمه این بوده معتقد كیسانابن قدما میان در البته

 وارد نیز نقدهایي دیدگاه این بر كه( 174 /1البیان مجمع از نقل به. )باشدمي «فعائله» وزن بر «مالئكه» و شده تبدیل «مَلَک» به و افتاده بوده زاید چون

 ( 482 /10العرب لسان. )است شده

 الْمَالئِكَةِ مِنَ یَصْطَفِي» آیه به توجه با وگرنه است رفته كار به آنها برای نام این اندبوده فرشتگان انسان، غیر الهي رسوالن گروه مهمترین چون ظاهرا

 (175 /1البیان مجمع) داریم هم رسول غیر فرشتگان «النَّاسِ مِنَ وَ رُسُلًا

 آنچه اما است؛ «كلم» ماده از رودمي كار به[ خدا نیز و] انسان در حكمران معنای به كه «مَلِک» تعبیر كه شودمي معلوم اوصاف این با همچنین

 (777/القرآن ألفاظ مفردات. )باشدمي «رسانپیام» معنای به اصل در كه است «ملَک» است فرشتگان مورد در

 كریم، قرآن در و( 520 /10البیان مجمع) رودمي كار به جمع برای هم و مفرد برای هم كه است این درست دیدگاه ظاهرا «مَلَک» مورد در] 

 وُكِّلَ الَّذی الْمَوْتِ مَلَکُ ؛ 20/اعراف ، مَلَكَیْنِ تَكُونا أَنْ ؛102/بقره مارُوت؛ وَ هارُوتَ بِبابِلَ الْمَلَكَیْنِ عَلَى أُنْزِلَ ما) مفرد برای وضوح به گاه لمهك این

 ( 7/فرقان ، نَذیراً مَعَهُ فَیَكُونَ مَلَکٌ إِلَیْهِ أُنْزِلَ ال لَوْ ؛ 31/فیوس ، كَریمٌ مَلَکٌ إِالَّ هذا إِنًْ  ؛ 31/هود و 50/انعام مَلَک، إِنِّيْ  ؛ 11/سجده بِكُم،

 (26/نجم ،شَفاعَتُهُم تُغْني ال السَّماواتِ فِي مَلَکٍ مِنْ كَمْ وَ ؛ 22/فجر صَفًّا؛ صَفًّا الْمَلَکُ وَ رَبُّکَ جاءَ) جمع برای آشكارا گاه و

 یَلْبِسُونَ ما عَلَیْهِمْ لَلَبَسْنا وَ رَجُالً لَجَعَلْناهُ مَلَكاً جَعَلْناهُ لَوْ وَ) است رفته كار به جمع صورت به هم و مفرد معنای به هم واحد آن در هم آیه یک در و

 ( 9/انعام ،

 ؛ 12/هود ، مَلَکٌ مَعَهُ جاءَ ؛ 8/انعام ، اًمَلَك أَنْزَلْنا لَوْ وَ مَلَکٌ عَلَیْهِ أُنْزِلَ ال لَوْ) ندارد جمع یا مفرد در قطعي وضوح كه هست هم موارد برخي البته

 ( [17/الحاقه ؛ ثَمانِیَةٌ یَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ رَبِّکَ عَرْشَ یَحْمِلُ وَ أَرْجائِها عَلى الْمَلَکُ وَ ؛ 95/إسراء ، رَسُوالً مَلَكاً السَّماءِ مِنَ عَلَیْهِمْ لَنَزَّلْنا

 كسي است ممكن هنوز «الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ» شد گفته وقتي: است گفته آیه این تحلیل در كه شده نقل( نحو معروف علمای از) «مبرّد» قول از.  1

 آنها كه دهد احتمال كسي است ممكن هنوز اما رودمي بین از احتمال این «كُلُّهُمْ» تعبیر آمدن با باشند؛ نكرده سجده مالئكه از برخي شاید كه كند توهم

 بیانه، و القرآن اعراب) بردمي بین از هم را احتمال این «أَجْمَعُونَ» تعبیر آمدن و كرد ایسجده جداگانه و زمان یک در هركدام بلكه نكردند سجده یكدفعه
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 حدیث

ایشان فرمود: خداوند مخلوقي برتر و اند كه رسول خدا ص روایت كردهاميرالمومنين ع از ( امام رضا ع از پدرانشان از 1

 تر از من نيافرید.گرامي

 گوید: گفتم: رسول خدا ! آیا شما برترید یا جبرئيل؟علي ع مي

ي خود را بر فرشتگان مقربش برتري داد و مرا بر ران فرستاده شدهفرمود: علي! بدرستي كه خداوند تبارك و تعالي پيامب

جميع پيامبران و فرستادگان برتري بخشيد و این فضيلت پس از من براي تو است اي علي، و براي امامان پس از توست؛ و 

 بدرستي كه فرشتگان خدمتگزار ما و خدمتگزار دوستداران مایند.

گویند ... و طلب تند و كساني كه پيرامون آنند با حمد پروردگارشان تسبيح ميكساني كه حامل عرش هس»علي جان! 

 ( به والیت ما.7)غافر/« كنند براي كساني كه ایمان آوردندمغفرت مي

آفرید و نه حوا را و نه بهشت را و نه جهنم را و نه آسمان را و نه زمين را؛ علي جان! اگر ما نبودیم خداوند نه آدم را مي

ونه ما برتر از فرشتگان نباشيم در حالي كه در معرفت پروردگارمان و تسبيح و تهليل )= ابراز ال اله اال اهلل( و مقدس پس چگ

هاي ما بود پس ما را براي بيان وحدانيت و حمد شمردن او بر آنها پيشي جستيم؛ چرا كه اولين چيزي كه خداوند آفرید روح

ان را آفرید؛ پس چون ارواح ما را نور واحدي دیدند امر ما را عظيم شمردند؛ پس گفتن خویش به سخن درآورد؛ سپس فرشتگ

ما تسبيح گفتيم تا فرشتگان بدانند كه ما هم مخلوقاتي آفریده شده هستيم و خداوند از صفات ما منزه و برتر است؛ پس 

 فرشتگان به تسبيح ما تسبيح گفتند و او را از صفات ما منزه شمردند؛ 

ت شأن ما را دیدند تهليل )ال اله اال اهلل( گفتيم تا فرشتگان بدانند كه خدایي جز اهلل نيست و ما هم بندگان و چون عظم

 نه خدایاني كه الزم باشد همراه او و یا به جاي او پرستيده شوند؛ پس آنها هم ال اله اال اهلل گفتند؛  ،اویيم

گفتيم تا فرشتگان بدانند كه خداوند بزرگتر از آن است كه بزرگيِ ما تكبير  ،و چون كِبَر و بزرگي جایگاه ما را دیدند

 یافتني باشد؛ جایگاهي جز به وسيله او دست

تا فرشتگان بدانند كه  گفتيم« ال حول و ال قوة اال باهلل»دیدند،  ،و چون آنچه خداوند از عزت و قوت براي ما قرار داده

 هيچ تغيير و قدرتي نيست جز به وسيله خدا؛ 

تا فرشتگان  گفتيم «الحمد هلل» ،چون آن نعمتي را كه خداوند بر ما ارزاني داشته و اطاعت از ما را واجب كرده بود دیدند و

 بدانند آن سپاس نعمتي را كه سزاوار خداوند متعال است؛ پس فرشتگان گفتند الحمدهلل.

 اسگزاري وي راه یافتند؛ پس به وسيله ما به معرفت توحيد خدا و تسبيح و تهليل و حمدگویي و سپ

سپس خداوند متعال آدم را آفرید و ما را در صلب او قرار داد و به فرشتگان دستور داد تا بر او از باب عظيم شمردن و 

شان ابراز عبودیتي بود نسبت به خداوند عز و جل، و احترامي بود به آدم و اطاعتي بود به احترام به ما سجده كنند  و سجده

                                                      
عون و منصوب باشد؛ پس اجم« حال»به معنای یكدفعه باشد، باید « اجمعون»اند اگر البته برخي به این تعبیر اخیر اشكال گرفته و گفته (237ص ،5ج

 (239ص ،2ج ،)للنحاس( القرآن اعراب)  فقط تاكیدی است بر همگي آنها.
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( بر آدم 30)حجر/« شان جمعاهمگي»ه ما در صلب او بودیم؛ پس چگونه ما از فرشتگان برتر نباشيم در حالي كه خاطر اینك

 ؟سجده كردند

و بدرستي كه وقتي مرا به آسمان عروج دادند جبرئيل عبارات اذان را دوتا دوتا بيان كرد و سپس دوتا دوتا اقامه گفت و 

 نماز جماعت[ جلو بایست!  بعد به من گفت: محمد ص! ]براي اقامه

 به او گفتم: آیا من جلوي تو بایستم؟

 گفت: بله، زیرا خداوند تبارك و تعالي پيامبرانش را بر جميع فرشتگانش برتري بخشيد و تو را به نحو خاص برتري داد. 

 اي نيست.نماز را اقامه كردم و جاي هيچ فخرفروشي ،پس جلو ایستادم و به عنوان امام آنها

 هنگامي كه به پایان حجابهاي نوراني رسيدیم، جبرئيل به من گفت: محمد! جلو بيفت و مرا پشت سر بگذار.پس 

 شوي؟گفتم: جبرئيل! آیا در چنين جایي از من جدا مي

اي از آن عبور كنم بالهایم به خاطر گفت: محمد! نهایت حدي كه خداوند براي من قرار داده بود تا اینجا بود و اگر ذره

دي از حدودي كه خداوند عز و جل قرار داده خواهد سوخت. پس من در نور شتابي داده شدم تا بدانجایي از علوّ سلطنت تع

 خواست؛ خداوند رسيدم كه او مي

 پس مرا ندا داد: محمد!

 ! تَعَالَيْتَ وَ تَبَارَكْتَ سَعْدَیْكَ وَ لَبَّيْكَگفتم پروردگارا ! 

ني و من پروردگار توام؛ پس تنها مرا عبادت كن و تنها بر من توكل نما، كه همانا تو نوري محمد! تو بنده م به من فرمود:

اي به سوي مخلوقاتم و حجتي بر آفریدگانم هستي؛ براي تو و هركه تو را پيروي كند، بهشتم را در ميان بندگانم و فرستاده

و براي  ؛اي جانشينانت كرامت و احترام را واجب كردمو بر ؛و براي كسي كه با تو مخالفت ورزد آتشم را آفریدم ؛آفریدم

 شيعيان ) = پيروان راستين( ایشان پاداشم را واجب نمودم.

 گفتم: پروردگارا ! جانشينان من كيانند؟

 اند.: محمد! جانشينان تو در ساق عرش من ثبت شدهفرمود

ستم؛ دوازده نور دیدم و در هر نوري، سطري پس در  حالي كه پيش روي پروردگارم جل جالله بودم، به ساق عرش نگری

 طالب ع و آخرینشان مهديِ امتم.كه در آن اسم جانشيني از جانشينانم سبز شده بود؛ اولينشان علي بن ابي

 ؟!اندآنگاه گفتم: پروردگارا ! اینها جانشينان من بعد از من

و  من بعد از تو بر آفریدگانم هستند و آنها جانشينان: محمد! اینها اوليا و دوستان و برگزیدگان و حجتهاي به من فرمود

آنها كلمه  واسطه و به ،گردانمبا آنها دینم را غالب مي ،و به عزت و جاللم سوگند ؛تو و بهترین مخلوقات پس از تویند خلفاي

و  ،بخشمزمين مكنت ميو او را در شرق و غرب  ،كنمو با آخرین آنها زمين را از دشمنانم پاك مي ،بخشمخود را اعتال مي

و او را با سپاهيانم  ،دهمو او را بر اسباب تسلط مي ،كنمو ابرهاي سركش را براي او رام مي ،آورمبادها را به تسخير او درمي
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سپس سلطنتش را دوام  ،تا دعوت مرا فراگير كند و خلق را بر وحدانيت من گرد آورد ،بخشمیاري كرده، با فرشتگانم مدد مي

 كنم. شم و زمانه را بين اولياي خود تا روز قيامت دست به دست ميبخمي

 264-262ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون؛ 7-5ص ،1ج الشرائع، علل

 بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ يُّالْكُوفِ فُرَاتٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ الْهَاشِمِيُّ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبُخَارِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ الْعَبَّاسُ الْفَضْلِ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ الْهَمْدَانِيُّ عَلِيٍّ

 عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِيهِ عَنْ الرِّضَا مُوسَى بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْهَرَوِيُّ صَالِحٍ بْنُ السَّلَامِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ بَكْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ لْقَاسِمِا بْنِ

 ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ أَبِيهِ

 جَبْرَئِيلُ أَمْ أَفْضَلُ فَأَنْتَ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ ع عَلِيٌّ قَالَ مِنِّي عَلَيْهِ أَكْرَمَ لَا وَ مِنِّي أَفْضَلَ خَلْقاً اللَّهُ خَلَقَ مَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ

 وَ الْمُرْسَلِينَ وَ النَّبِيِّينَ جَمِيعِ عَلَى فَضَّلَنِي وَ الْمُقَرَّبِينَ مَلَائِكَتِهِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ أَنْبِيَاءَهُ فَضَّلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ عَلِيُّ یَا فَقَالَ

 حَوْلَهُ مَنْ وَ الْعَرْشَ یَحْمِلُونَ الَّذِینَ» عَلِيُّ یَا مُحِبِّينَا خُدَّامُ وَ لَخُدَّامُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَّ وَ بَعْدِكَ مِنْ لِلْأَئِمَّةِ وَ عَلِيُّ یَا لَكَ بَعْدِي الْفَضْلُ

 لَا وَ النَّارَ لَا وَ الْجَنَّةَ لَا وَ حَوَّاءَ لَا وَ آدَمَ اللَّهُ خَلَقَ مَا نَحْنُ لَا لَوْ عَلِيُّ یَا بِوَلَایَتِنَا «آمَنُوا لِلَّذِینَ یَسْتَغْفِرُونَ وَ...  رَبِّهِمْ بِحَمْدِ یُسَبِّحُونَ

 مَا أَوَّلَ لِأَنَّ تَقْدِیسِهِ وَ يلِهِتَهْلِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ رَبِّنَا مَعْرِفَةِ إِلَى سَبَقْنَاهُمْ قَدْ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ أَفْضَلَ نَكُونُ لَا فَكَيْفَ الْأَرْضَ لَا وَ السَّمَاءَ

 أَمْرَنَا اسْتَعْظَمُوا وَاحِداً نُوراً أَرْوَاحَنَا شَاهَدُوا فَلَمَّا الْمَلَائِكَةَ خَلَقَ ثُمَّ تَحْمِيدِهِ وَ بِتَوْحِيدِهِ فَأَنْطَقَنَا أَرْوَاحِنَا خَلْقُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ

 عِظَمَ شَاهَدُوا فَلَمَّا صِفَاتِنَا عَنْ نَزَّهَتْهُ وَ بِتَسْبِيحِنَا الْمَلَائِكَةُ فَسَبَّحَتِ صِفَاتِنَا عَنْ مُنَزَّهٌ أَنَّهُ وَ مَخْلُوقُونَ خَلْقٌ أَنَّا الْمَلَائِكَةُ مَلِتَعْلَ فَسَبَّحْنَا

 كِبَرَ شَاهَدُوا فَلَمَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا فَقَالُوا دُونَهُ أَوْ مَعَهُ نُعْبَدَ أَنْ یَجِبُ بِآلِهَةٍ لَسْنَا وَ عَبِيدٌ أَنَّا وَ هُاللَّ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ الْمَلَائِكَةُ لِتَعْلَمَ هَلَّلْنَا شَأْنِنَا

 حَوْلَ لَا قُلْنَا الْقُوَّةِ وَ الْعِزَّةِ مِنَ لَنَا اللَّهُ جَعَلَهُ مَا شَاهَدُوا فَلَمَّا بِهِ اإِلَّ الْمَحَلِّ عِظَمُ یُنَالَ أَنْ مِنْ أَكْبَرُ اللَّهَ أَنَّ الْمَلَائِكَةُ لِتَعْلَمَ كَبَّرْنَا مَحَلِّنَا

 قُلْنَا الطَّاعَةِ فَرْضِ مِنْ لَنَا أَوْجَبَهُ وَ عَلَيْنَا بِهِ اللَّهُ أَنْعَمَ مَا شَاهَدُوا فَلَمَّا بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ لَنَا حَوْلَ لَا أَنْ الْمَلَائِكَةُ لِتَعْلَمَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ

 مَعْرِفَةِ ىإِلَ اهْتَدَوْا فَبِنَا لِلَّهِ الْحَمْدُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَتِ نِعْمَتِهِ عَلَى الْحَمْدِ مِنَ عَلَيْنَا ذِكْرُهُ تَعَالَى لِلَّهِ یَحِقُّ مَا الْمَلَائِكَةُ لِتَعْلَمَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

 لَهُ بِالسُّجُودِ الْمَلَائِكَةَ أَمَرَ وَ صُلْبَهُ فَأَوْدَعَنَا آدَمَ خَلَقَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ ثُمَّ تَمْجِيدِهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَهْلِيلِهِ وَ تَسْبِيحِهِ وَ اللَّهِ تَوْحِيدِ

 الْمَلَائِكَةِ مِنَ أَفْضَلَ نَكُونُ لَا فَكَيْفَ صُلْبِهِ فِي لِكَوْنِنَا طَاعَةً وَ إِكْرَاماً آلِدَمَ وَ عُبُودِیَّةً جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ ودُهُمْسُجُ كَانَ وَ إِكْرَاماً وَ لَنَا تَعْظِيماً

 مُحَمَّدُ یَا تَقَدَّمْ لِي قَالَ ثُمَّ مَثْنَى مَثْنَى أَقَامَ وَ مَثْنَى مَثْنَى رَئِيلُجَبْ أَذَّنَ السَّمَاءِ إِلَى بِي عُرِجَ لَمَّا أَنَّهُ وَ أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ آلِدَمَ سَجَدُوا قَدْ وَ

 فَتَقَدَّمْتُ خَاصَّةً لَكَفَضَّ وَ أَجْمَعِينَ مَلَائِكَتِهِ عَلَى أَنْبِيَاءَهُ فَضَّلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ لِأَنَّ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْكَ أَتَقَدَّمُ جَبْرَئِيلُ یَا لَهُ فَقُلْتُ

 هَذَا مِثْلِ فِي جَبْرَئِيلُ یَا فَقُلْتُ عَنِّي تَخَلَّفْ وَ مُحَمَّدُ یَا تَقَدَّمْ جَبْرَئِيلُ لِي قَالَ النُّورِ حُجُبِ إِلَى انْتَهَيْتُ فَلَمَّا فَخْرَ لَا وَ بِهِمْ فَصَلَّيْتُ

 أَجْنِحَتِي احْتَرَقَتْ تَجَاوَزْتُهُ فَإِنْ الْمَكَانِ هَذَا إِلَى فِيهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ وَضَعَنِي الَّذِي حَدِّيَ انْتِهَاءَ إِنَّ دُمُحَمَّ یَا فَقَالَ تُفَارِقُنِي الْمَوْضِعِ

 فَقُلْتُ مُحَمَّدُ یَا فَنُودِیتُ مُلْكِهِ عُلُوِّ مِنْ اللَّهُ شَاءَ مَا حَيْثُ إِلَى انْتَهَيْتُ حَتَّى زَجَّةً النُّورِ فِي بِي فَزُجَّ جَلَالُهُ جَلَّ رَبِّي حُدُودِ بِتَعَدِّي

 فِي نُورِي فَإِنَّكَ فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ وَ فَاعْبُدْ فَإِیَّايَ رَبُّكَ أَنَا وَ عَبْدِي أَنْتَ مُحَمَّدُ یَا فَنُودِیتُ تَعَالَيْتَ وَ تَبَارَكْتَ سَعْدَیْكَ وَ رَبِّي لَبَّيْكَ

 لِأَوْصِيَائِكَ وَ نَارِي خَلَقْتُ خَالَفَكَ لِمَنْ وَ جَنَّتِي خَلَقْتُ اتَّبَعَكَ لِمَنِ وَ لَكَ بَرِیَّتِي عَلَى حُجَّتِي وَ خَلْقِي إِلَى رَسُولِي وَ يعِبَادِ

 عَرْشِي سَاقِ عَلَى الْمَكْتُوبُونَ أَوْصِيَاؤُكَ مُحَمَّدُ یَا فَنُودِیتُ أَوْصِيَائِي مَنْ وَ رَبِّ یَا فَقُلْتُ ثَوَابِي أَوْجَبْتُ لِشِيعَتِهِمْ وَ كَرَامَتِي أَوْجَبْتُ
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 مِنْ وَصِيٍّ اسْمُ عَلَيْهِ أَخْضَرُ سَطْرٌ نُورٍ كُلِّ فِي نُوراً عَشَرَ اثْنَيْ فَرَأَیْتُ الْعَرْشِ سَاقِ إِلَى جَلَالُهُ جَلَّ رَبِّي یَدَيْ بَيْنَ أَنَا وَ فَنَظَرْتُ

 أَوْلِيَائِي هَؤُلَاءِ مُحَمَّدُ یَا فَنُودِیتُ بَعْدِي مِنْ أَوْصِيَائِي هَؤُلَاءِ رَبِّ یَا فَقُلْتُ أُمَّتِي مَهْدِيُّ آخِرُهُمْ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ أَوَّلُهُمْ ئِيأَوْصِيَا

 بِهِمْ لَأُظْهِرَنَّ جَلَالِي وَ عِزَّتِي وَ بَعْدَكَ خَلْقِي خَيْرُ وَ خُلَفَاؤُكَ وَ وْصِيَاؤُكَأَ هُمْ وَ بَرِیَّتِي عَلَى بَعْدَكَ حُجَجِي وَ أَصْفِيَائِي وَ أَحِبَّائِي وَ

 لَأُذَلِّلَنَّ وَ الرِّیَاحَ لَهُ لَأُسَخِّرَنَّ وَ مَغَارِبَهَا وَ الْأَرْضِ مَشَارِقَ لَأُمَكِّنَنَّهُ وَ أَعْدَائِي مِنْ بِآخِرِهِمْ الْأَرْضَ لَأُطَهِّرَنَّ وَ كَلِمَتِي بِهِمْ لَأُعْلِيَنَّ وَ دِینِي

 تَوْحِيدِي عَلَى الْخَلْقُ یَجْتَمِعَ وَ دَعْوَتِي تَعْلُوَ حَتَّى بِمَلَائِكَتِي لَأَمُدَّنَّهُ وَ بِجُنْدِي لَأَنْصُرَنَّهُ وَ الْأَسْبَابِ فِي لَأَرْقِيَنَّهُ وَ الصِّعَابَ السَّحَابَ لَهُ

 .الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى أَوْلِيَائِي بَيْنَ الْأَیَّامَ لَأُدَاوِلَنَّ وَ مُلْكَهُ نَّلَأُدِیمَ ثُمَّ

 تدبر

 «أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ» (1

بعد از اینكه از روحي الهي در آدم دميده شد و خدا به فرشتگان دستور سجده بر آدم داد، همه سجده كردند. در این آیه 

تاكيدات كه در مراتب سلسله ر این مطلب كه همه فرشتگان در این سجده كردن حضور داشتند، تاكيدات مكرر آمده است؛ ب

 آیه وارد شده را مي توان به صورت زیر نشان داد:

 فَسَجَدَ مَالئِكَةٌ

  الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ

 كُلّاً الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ

 كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ

 جميعاً كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ

 أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ

 ؟بر آدم سجده كردندفرشتگان  «همه»چرا این اندازه تاكيد بر اینكه 

نشان ( با این تعبير 5نازعات/الف. فرشتگان مخلوقاتي هستند كه از جانب خداوند تدبير همه امور عالم را برعهده دارند )

 ست.وند اخدا يبرگزیده انسانِ م در خدمتِدهد كه همه عالَمي

خواهد نشان دهد كه ابليس اگرچه در رده ابليس اشاره شده است. شاید با این تاكيدات مي سرپيچيِدر آیه بعد، به ب. 

 كند.انسان سجده ميفرشتگان قرار گرفته بود، اما واقعا از فرشتگان نبوده؛ زیرا هركه فرشته باشد حتما حتما بر 

 ج. ...

 شناسینکته تخصصی انسان

كه مدبرات  –همه فرشتگان  دهد در منطق اسالم،است و نشان ميگرایي و بها دادن به انسان این آیه باالترین حد انسان

ماشين پيچيده . آنگاه چقدر جاي تعجب و تاسف دارد كه مكاتبي كه انسان را در حد یك اندانسان را در خدمت -اندكل عالم

مركزي، به خاطر طرد نظریه زمينبينند كه بقدري انسان را در عالم ماده محصور ميیا حداكثر یك حيوان پيشرفته تنزل داده و 
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 شعار روند، با این حالو به تبعيت از شيطان، زیر بار مقام برتر انسان در كل عالم نمي د،نكنمركزیت انسان در عالم را انكار مي

 كنند!گرایي معرفي ميدین الهي را مخالف انسان سر داده،گرایي( م )انساناومانيس

 «أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ فَسَجَدَ»( 2

 ( فرشتگان به سجده افتادند.+ سجد خدا دستور سجده داد بالفاصله )فـ

 كند.اي درنگ نميخو باشد، در انجام دستورات خدا لحظهكسي كه فرشته

 «أَجْمَعُونَ كُلُّهُمْ الْمَالئِكَةُ جَدَفَسَ»( 3

 است )توضيح در نكات ترجمه(« اجتماع در یك امر»اجمعون براي تاكيد مضاعف بر 

 برخي كارها هست كه همه با هم باید بدان اقدام كنند تا مقصود حاصل شود؛ حتي در عرصه فرشتگان!

كنان ه خاطر سجده نكردن، بلكه به خاطر اینكه با بقيه سجدهصرفا بنه ابليس،  32ن است كه در آیه موید این برداشت آ

 السَّاجِدینَ( مَعَ تَكُونَ أَالَّ لَكَ ما إِبْليسُ شود )یاهمراهي نكرده، مواخذه مي

 

 

 2/10/1395                    السَّاجِدینَ مَعَ یَكُونَ أَنْ أَبى إِبْلیسَ إاِلَّ                        31 آیه( 15) حجر سوره( 270

 ترجمه

 .كنندگان باشدسجدهبا كرد از اینكه  ابليس، سرپيچي مگرسجده كردند[  شان جمعاً]فرشتگان همگي

 حدیث

 د؟نهم وارد شو انگمراهدر آنچه خداوند مردم را به انجام آن دستور داده، آیا ممكن است  :( از امام صادق ع سوال شد1

شوند؛ زیرا كه خداوند تبارك و تعالي فرشتگان را به سجده كردن بر آدم دستور وارد ميفرمودند: بله و كافران هم در آن 

فرشتگان در آسمان بود كه خدا را عبادت  در زمره؛ پس هم فرشتگان و هم ابليس در دستور او وارد شدند؛ و اما ابليس داد

نبود؛ پس هنگامي كه خداوند فرشتگان را به سجده بر كردند كه او از آنهاست در حالي كه از آنها كرد و فرشتگان گمان ميمي

 د و آنجا بود كه فرشتگان دانستند كه ابليس مانند آنها نيست.حسدي كه در دل ابليس بود بيرون زآدم دستور داد، آن 

داده  به ایشان گفته شد: چگونه دستور به ابليس هم تعلق گرفت در حالي كه خداوند فرشتگان را بر سجده به آدم دستور

 بود؟!

شيطان از آنها بود، نه اینكه از جنس فرشتگان باشد؛ و آن بدین سبب بود كه خداوند  ،فرمودند: از حيث رابطه و دوستي

كه آنها را در زمين حكومت داده بود؛ پس سرپيچي و فساد و  -و ابليس هم از آنها بود  -قبل از آدم خالئقي را آفریده بود 

و او با  فرشتگاني را بر آنها برانگيخت و آنها را كشتند و ابليس را اسير كردند و به آسمان بردندخونریزي كردند و خداوند 

 كرد تا اینكه خداوند تبارك و تعالي آدم ع را آفرید.فرشتگان خدا را بندگي مي
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 36-35 ،1ج القمي، تفسير

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي فَإِنَّهُ

 الْمَلَائِكَةَ أَمَرَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ لِأَنَّ فِيهِ دَخَلُوا الْكَافِرُونَ وَ نَعَمْ قَالَ 1؟ِالضُّلَّال فِيهِ دَخَلَ أَ إِلَيْهِ الْخَلْقَ اللَّهُ نَدَبَ عَمَّا سُئِلَ

 مِنْهُمْ أَنَّهُ تَظُنُّ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ وَ اللَّهَ یَعْبُدُ السَّمَاءِ فِي الْمَلَائِكَةِ مِنَ كَانَ إِبْلِيسَ فَإِنَّ إِبْلِيسُ وَ الْمَلَائِكَةُ رِهِأَمْ فِي فَدَخَلَ آلِدَمَ بِالسُّجُودِ

 إِبْلِيسَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَلَائِكَةُ فَعَلِمَ الْحَسَدِ مِنَ إِبْلِيسَ قَلْبِ فِي كَانَ مَا أَخْرَجَ ع آلِدَمَ بِالسُّجُودِ الْمَلَائِكَةَ اللَّهُ أَمَرَ فَلَمَّا مِنْهُمْ یَكُنْ لَمْ وَ

 لَمْ وَ بِالْوَلَاءِ مِنْهُمْ إِبْلِيسُ نَكَا فَقَالَ آلِدَمَ بِالسُّجُودِ الْمَلَائِكَةَ اللَّهُ أَمَرَ إِنَّمَا وَ إِبْلِيسَ عَلَى الْأَمْرُ وَقَعَ فَكَيْفَ( ع) لَهُ فَقِيلَ مِثْلَهُمْ یَكُنْ لَمْ

 الدِّمَاءَ سَفَكُوا وَ أَفْسَدُوا وَ فَعَتَوْا الْأَرْضِ فِي حَاكِماً مِنْهُمْ إِبْلِيسُ كَانَ وَ آدَمَ قَبْلَ خَلْقاً خَلَقَ اللَّهَ أَنَّ ذَلِكَ وَ الْمَلَائِكَةِ جِنْسِ مِنْ یَكُنْ

 آدَمَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ خَلَقَ أَنْ إِلَى اللَّهَ یَعْبُدُ الْمَلَائِكَةِ مَعَ كَانَ وَ السَّمَاءِ إِلَى رَفَعُوهُ وَ إِبْلِيسَ أَسَرُوا وَ فَقَتَلُوهُمْ ةَالْمَلَائِكَ اللَّهُ فَبَعَثَ

 . ع

 توجه

ده بود و اغلب احادیث و ( آم231جلسه) 11( و سوره اعراف، آیه 224جلسه) 34سوره بقره، آیه مضمون این آیه در 

شود موارد زیر مجددا كنيم؛ بویژه توصيه ميشود، كه دیگر در اینجا تكرار نميبه این آیه نيز مرتبط مي جلسهتدبرهاي آن دو 

 مورد توجه قرار گيرد:

 6و  5و  1و تدبرهاي  2، حدیث224جلسه

 5و  4تدبرهاي ، 231جلسه

 تدبر

 «السَّاجِدینَ مَعَ كُونَیَ أَنْ أَبى إِبْليسَ إِالَّ( »1

 كنندگانسجده با اینكه ازكه  ابليس، مگر كردند؛ سجده جمعاً شانهمگي بعد از اینكه خداوند دستور سجده داد فرشتگان

 كرد. ، سرپيچيباشد

 ؛11؛ اعراف/34اشاره شده است )بقره/جاي قرآن  هفت ده و اطاعت فرشتگان و تخلف ابليس( درجاین واقعه )دستور به س

( كه در پنج جاي آن هر سه نكته با هم در یك آیه آمده و تنها در دوجا )آیه 74؛ ص/116؛ طه/50، كهف/61؛ اسراء/31حجر/

را به عنوان یك آیه مستقل مطرح  «تخلف ابليس» از این سه نكته،( الْكافِرین مِنَ كانَ وَ اسْتَكْبَرَ إِبْليسَ إِالَّ [74/صفعلي و ]

 كرده است.

 اي یك نشانه است، پس خود این تخلف و توجه بدان موضوعيت دارد. كه هر آیه شودتوجه اگر 

 چرا؟اما 

                                                      
، 1نوشته شده كه در این صورت جمله معنای واضحي نخواهد داشت. اما هم در تفسیر برهان )ج« الضاللة»در نسخه فعلي تفسیر قمي كلمه  . 1

دهد و لذا در اینجا اند كه معني درستي ميثبت كرده« الضالل»اند كلمه كرده( كه هردو از تفسیر قمي نقل 234، ص60( و هم در بحاراالنوار )ج170ص

 نیز ما این تعبیر را نوشتیم.
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وجود دارد؛ اما این « دستور خدا»خداوند نظام آفرینش را به نحوي قرار داده، كه امكان سرپيچي از  تا دریابيم كهالف. 

 شود.نمي« مشيت الهي»سرپيچي منجر به شرك و اقدامي فراتر از 

 بحث در خداشناسیثمره 

 خداوند دو گونه اراده دارد: اراده تكویني و اراده تشریعي؛ و احكام این دو با هم تفاوت دارد. 

 

ا اي در ردیف فرشتگان مقرب خدب. ریشه سرپيچي كردن از دستور خدا در عالَم، ابليس است؛ كه البته خود او یك برهه

 كرد.اش را شروع يبوده است؛ و در همانجا هم سرپيچ

 شناسیثمره بحث در حوزه اخالق و انسان

كسي اش خوب باشد، حق ندارد به خود مغرور شود. در عين حال كه ممكن است هيچكس، هرچقدر هم وضعيت فعلي

اي اي دیگر، بر اثر گناهي كه ریشهقرار گرفته باشد، اما لحظه كه در ردیف فرشتگان بر اثر عبادت و عبودیت بقدري باال رفته

 4، تدبرهاي224 جلسهوجودش داشته، اما بر خودش و بر دیگران )حتي بر فرشتگان مقرب الهي( مخفي مانده )توضيح در در 

 (، بدترین موجود عالَم شود.6و 

 

 ...ج. 

 

 «السَّاجِدینَ مَعَ یَكُونَ أَنْ أَبى إِبْليسَ إِالَّ»( 2

 ؟چرا...«.  كهاین از كرد سرپيچي»فرمود « سجده نكرد»به جاي اینكه بگوید 

الف. تاكيد بر اینكه انجام ندادن این كار، یك اقدام ایجابي بوده است كه قابل مواخذه است. )گناه، فقط انجام دادن یك 

 ها انجام ندادن یك كار بزرگترین گناه است(كار خالف نيست؛ گاهي وقت

 داوند بوده است نه این رفتار خاص.آنچه مهم بوده و موضوعيت داشته، اطاعت یا سرپيچي كردن از دستور خب. 

 ج. ...

 «السَّاجِدینَ مَعَ یَكُونَ أَنْ أَبى إِبْليسَ إِالَّ( »3

 چرا؟«. باشد كنندگانسجده با اینكه از كرد سرپيچي»، فرمود «اینكه سجده كند از كرد سرپيچي»به جاي اینكه بگوید 

و همواره در خدمت انسان « كن بودنسجده»وده است؛ بلكه الف. نشان دهد كه این سجده كردن فقط یك اقدام مقطعي نب

توان فعل آورد، اگر اسم فاعل بياید، داللت بر ثبوت و جایي كه مياللهي انسان قرار گرفتن موضوعيت دارد )و اهداف خليفة

 ت مي گذاریم.(تفاو« كن بودفالني سجده»و « فالني سجده كرد»دوام آن فعل در فاعلش دارد. در زبان فارسي هم بين 

 (3، تدبر269 جلسهب. بر اهميت اقدام جمعي تاكيد شود )توضيح در 
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 مِنَ یَكُنْ لَمْ إِبْليسَ سوره اعراف آمده بود )إِالَّ 17اگر تعبير فوق را مقایسه كنيم با تعبيري كه از این واقعه در آیه ج. 

دهد كه اگرچه شيطان از فرشتگان )از كساني كه در عمق تعبير به نحو ضمني دارد نشان ميالسَّاجِدینَ( شاید بتوان گفت این 

 ماند؛ شد با آنها همراهي كند؛ در ردیف آنها ميهستند( نبود، اما اگر حاضر مي« كنسجده»وجود خویش 

 شناسیثمره بحث در اخالق و انسان

دهد به نحوي ها همراهي كند، خداوند او را در ميان خوبان قرار مياگر كسي واقعا از خوبان نباشد اما در حد خود با آن

 برند.كه حتي خود آن خوبان هم به تفاوت وي با آنها پي نمي

 «السَّاجِدینَ مَعَ یَكُونَ أَنْ أَبى إِبْليسَ إِالَّ»( 4

)و دو آیه قبل « الْكافِرین مِنَ كانَ وَ اسْتَكْبَرَ إِبْليسَ إِالَّ»سوره ص  74با آیه  اگر این آیه را )با توجه به دو آیه قبل و بعدش(

 كنندگانسجده با اینكه از كرد سرپيچي»دقيقا  به جاي« استكبار ورزید و از كافران بود»بينيم تعبير و بعدش( مقایسه كنيم مي

 نشسته است. « باشد

هایي است كه در عالَم انجام شه تمام سرپيچياگر این مقدمه را هم اضافه كنيم كه این سرپيچي شيطان اولين سرپيچي و ری

گردد: یكي استكبار ورزیدن )خود را شود، شاید بتوان نتيجه گرفت كه حقيقت سرپيچي از دستورات خدا به دو عامل برميمي

ست در مقابل خدا كسي دانستن( و دوم كافر بودن )در عمق جان خویش، خدا را به خدایي قبول نداشتن(؛ اولي یك روحيه ا

 و دومي یك باور، كه درواقع، اولي هم محصول دومي است؛

 توان مهمترین سرمایه هركس دانست.لذاست كه ایمان را مي 

 

 3/10/1395                    السَّاجِدینَ مَعَ تَكُونَ أَالَّ لَکَ ما إِبْلیسُ یا قالَ                        32 آیه (15) حجر سوره( 271

 ترجمه

 كنندگان نباشي؟ابليس! تو را چه شده كه با سجدهاي : فرمود

 نکات نحوی

كالم این است  تقدیر و آن است خبر «لك» واست  مبتدأادات استفهام و  «ما» «السَّاجِدِینَ مَعَ تَكُونَ أَلَّا لَكَ ما»در عبارت 

 ال أن في»كنند كه در اصل نه تحليل مياغلب این گو« تكون الأ»در مورد  «.: چه چيزي براي تو هستلك ثابت ءشي أي»كه 

زانده « أن»، حرف «تكون أال»اند كه در بوده كه این جار و مجرور متعلق به خبر است؛ وبرخي هم چنين تحليل كرده« تكون

الساجدین: تو را چه شده كه خارج از  عن خارجا لك ما»در موضع حال است و تقدیر كالم این بوده: « ال تكون»است و 

 (516ص ،6ج البيان، مجمع) 1.«كنندگانيسجده

                                                      
 سه مبنا وجود دارد:« أن ال تكون»در تحلیل نحوی  . در نتیجه،1
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 حدیث

، 266جلسهدرباره چگونگي آفرینش آدم از خاك روایت شده ) ع در تفسير قمي در ادامه حدیثي كه از امام باقر( 1

 (، آمده است:1حدیث

گذشت و باقي ماند و مرتب ابليس لعين بر او مي ،گري شدهصورت ،پس خداوند ]پيكر[ آدم ع را آفرید و چهل سال

  «؟اندآخر، تو را براي چه آفریده»گفت: مي

اش [ فرمود: ابليس گفت: اگر خداوند مرا به سجده بر این دستور دهد حتما از نافرمانيم ]اشاره به یكي از امامان عو عالِ

 خواهم كرد.

سه بر جاي خود نشست اي كرد و بر اثر آن عطفرمود: سپس ]از روح[ در آن دميد. پس چون روح به مغزش رسيد، عطسه

پس از جانب خداوند امام صادق ع فرمود:  : خداوند رحمتت كند.خطاب آمدخداوند متعال از جانب و گفت: الحمدهلل؛ و 

 رحمت بر او پيشي گرفت.

سپس خداوند تبارك و تعالي به فرشتگان فرمود: بر آدم سجده كنيد؛ پس بر او سجده كردند و ابليس آنچه از حسد در 

چه چيزي مانع تو شد از اینكه »في كرده بود بيرون ریخت و از سجده كردن سرپيچي كرد و خداوند عز و جل فرمود: دلش مخ

 (12)اعراف/« سجده كني، هنگامي كه به تو دستور دادم؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریدي و او را از گِل

 41ص ،1ج القمي، تفسير

 أَمَرَنِي لَئِنْ إِبْلِيسُ فَقَالَ ع الْعَالِمُ فَقَالَ خُلِقْتَ مَا لِأَمْرِ فَيَقُولُ اللَّعِينُ إِبْلِيسُ بِهِ یَمُرُّ فَكَانَ مُصَوَّراً سَنَةً أَرْبَعِينَ يَفَبَقِ آدَمَ اللَّهُ فَخَلَقَ

 تَعَالَى اللَّهُ فَقَالَ لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ مِنْهَا جَلَسَ عَطْسَةً عَطَسَ دِمَاغِهِ إِلَى وحُالرُّ بَلَغَتِ فَلَمَّا فِيهِ نَفَخَ ثُمَّ قَالَ لَأَعْصِيَنَّهُ، لِهَذَا بِالسُّجُودِ اللَّهُ

 فأخرج له فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ تعالى و تبارك اهلل قال ثم الرَّحْمَةُ اللَّهِ مِنَ لَهُ فَسَبَقَتْ ع الصَّادِقُ قَالَ اللَّهُ یَرْحَمُكَ

 مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْهُ خَيْرٌ أَنَا قالَ أَمَرْتُكَ إِذْ تَسْجُدَ أَلَّا مَنَعَكَ ما» جل و عز اهلل فقال یسجد أن فأبى الحسد من قلبه في كان ما إبليس

 .«طِينٍ مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ

و این همانا سخن خداوند عز و جل بود  ( از امام رضا ع روایت شده است كه بيان كردند كه: اسم ابليس، حارث بود؛2

 اي عصيانگر؛ و ابليس ناميده شد زیرا از رحمت خدا مایوس شد ]ابلس یعني مایوس شد[.« اي ابليس»كه فرمود : 

 138ص األخبار، معاني

 حَدَّثَنَا قَالَ أَبِيهِ عَنْ الْعَيَّاشِيُّ مَسْعُودٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ ثَنَاحَدَّ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْعَلَوِيُّ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ الْمُظَفَّرُ حَدَّثَنَا

 اسْمَ أَنَّ رَذَكَ أَنَّهُ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ أُبْلِسُ لِأَنَّهُ إِبْلِيسُ سُمِّيَ وَ عَاصِي یَا إِبْلِيسُ یا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ إِنَّمَا وَ الْحَارِثُ إِبْلِيسَ

                                                      
 مبنای سیبویه: في حذف شده پس محالً منصوب است.

 است.مبنای خلیل: چون في در كار بوده و حذف شده محال مجرور 

 در موضع حال است.« ال تكون»زانده است و « أن»مبنای ابوالحسن: 
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 تدبر

 «السَّاجِدینَ مَعَ تَكُونَ أَالَّ لَكَ ما إِبْليسُ یا قالَ( »1

كند؛ اول كند، خدا با اینكه به همه چيز آگاه است، بالفاصله او را تنبيه نمييس ملعون در مقابل خود خدا تمرد ميوقتي ابل

 كند.خواهد، و وقتي سستي دليلش آشكار شد، آنگاه مواخذه را شروع مياز او دليل كارش را مي

 «السَّاجِدینَ مَعَ تَكُونَ أَالَّ لَكَ ما إِبْليسُ یا قالَ( »2

یعني اگر آن كاري كه باید انجام  «ي؟نيست كنندگانسجده با كه شده چه را تو»بلكه فرمود « چرا سجده نكردي»نفرمود 

 «شود در جایي كه باید باشي، نيستي؟چيزي برایت هست كه موجب مي چه» اي در وجودت دارد.اي، ریشهدادي ندادهمي

 ثمره اخالقی و تربیتی

مان بوده دواند باشيم. هرگاه دیدیم در جایي كه باید باشيم نيستيم و به آنچه وظيفهیشه ميمواظب آنچه در وجودمان ر

عمل نكردیم، بسيار حساس شویم، و بيش از آنكه دنبال مقصري خارج از خود بگردیم، ریشه آن را در خود جستجو كنيم و 

دام كنيم؛ وگرنه بعيد نيست عاقبت ما همچون ابليس كن كردنش اقتا فرصت عمر باقي است، با استمداد از خداوند براي ریشه

 شود.

 «السَّاجِدینَ مَعَ تَكُونَ أَالَّ ...»( 3

. خدا هم از او انتظار فرشته شدن نداشت؛ اما این انتظار را داشت (2و 1، احادیث232جلسه) ابليس از ابتدا هم فرشته نبود

 كه در آن مقام ساكنند نشان دهد. كه وقتي تا آن مقام باال آمده، خود را همانند كساني 

 دليل:

 یَكُنْ اند نبوده )لَمْو مقام قرب الهي كردناساساً از اینان كه اهل سجده كه در جاي دیگر اشاره كرده كه ابليس در حالي

كنان چرا تو از سجدهسَّاجِدین: ال مِن تَكُونَ أَالَّ)تعبير خواهد او را مواخذه كند، با ( اما وقتي مي3، تدبر231جلسهالسَّاجِدینَ؛  مِنَ

كرد، همچنان در كه اگر همراهي مي همراه نشدي؟ كناننيستي( مواخذه نكرد، بلكه همين قدر مواخذه كرد كه چرا با سجده

 ماند.زمره فرشتگان مي

 ثمره اخالقی

 توان از خوبان شد.با همراهي با خوبان، مي

: بعيد است كسي خودش را شبيه گروهي مِنْهُم یَكُونَ أَنْ أَوْشَكَ إِلَّا بِقَوْمٍ تَشَبَّهَ مَنْ لَّقَ إِنَّهُ»...فرمایند: اميرالمومنين ع مي

 (207البالغه، خطبه )نهج« بكند مگر اینكه به احتمال زیاد از آنها بشود

 «السَّاجِدینَ مَعَ تَكُونَ أَالَّ ...»( 4

 در و فرشتگان البالى در ابليس. نيست كارساز او هدایت در دیگر، عواملِ و محيط شد، پيدا شخصى در تكبّر روحيّه اگر

 (332ص ،6ج نور، )تفسير .شد گونه آن تكبر و لجاجت بخاطر لكن بود ملكوتى محيط
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 4/10/1395     مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ لِأَسْجُدَ أَكُنْ لَمْ قالَ            33 آیه (15) حجر سوره( 272

 ترجمه

 متغير و مانده كه بدبویي و سياه لجن از خام، و خشك گِلي از]كسي[ نيستم كه بر بشري سجده كنم كه او را گفت: من 

 اي.، آفریدهشده

 حدیث

 از امام صادق ع روایت شده است: ( 1

دانست كه خداوند چه و اگر ابليس مي «مرا از آتش آفریدي و او را از گِل»اولي كسي كه قياس كرد ابليس بود كه گفت: 

 كرد؛چيزي در آدم قرار داده هرگز بر او فخرفروشي نمي

« جان»را از آتش، و برخي از جنيان را از « جانّ»سپس فرمود: بدرستي كه خداوند عز و جل فرشتگان را از نور آفرید و 

اي از گِل؛ [ و گروهي از جن را از آب؛ و آدم را از الیه27است: نار السموم، حجر/« باد گرم»آتش ظاهرا اشاره به ]« باد»از 

خورد و فهمد؛ و با آتش است كه ميبيند و ميسپس در آدم نور و آتش و باد و آب را جریان داد؛ پس با نور است كه مي

بود كه آتش معده را كرد و اگر باد در درون فرزند آدم ننوشد، و اگر آتش در معده نبود هيچگاه معده غذا را آسياب نميمي

كرد و آن آتش درون د؛ و اگر آب در درون فرزند آدم نبود، حرارت آتش معده را خاموش نميشميور نور سازد، شعلهشعله

گي بود كه با آن به آدم نها یك ویژاین پنچ ویژگي را جمع كرد در حالي كه در ابليس ت سوزاند؛ پس خداوند در آدمدم را ميآ

 .ع فخرفروشي كرد

 109ص ،(للمفيد) اإلختصاص

 نارٍ مِنْ خَلَقْتَنِي فَقَالَ إِبْلِيسُ قَاسَ مَنْ أَوَّلَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى یَرْفَعُهُ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُعَلَّى

 خَلَقَ وَ النُّورِ مِنَ الْمَلَائِكَةَ خَلَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ قَالَ ثُمَّ عَلَيْهِ یَفْتَخِرْ لَمْ آدَمَ فِي اللَّهُ جَعَلَ امَ إِبْلِيسُ عَلِمَ لَوْ وَ طِينٍ مِنْ خَلَقْتَهُ وَ

 أَجْرَى ثُمَّ الطِّينِ صَفْحَةِ مِنْ آدَمَ خَلَقَ وَ الْمَاءِ مِنَ الْجِنِّ مِنَ صِنْفاً خَلَقَ وَ الرِّیحِ مِنَ الْجَانِّ مِنَ صِنْفاً الْجِنَّ خَلَقَ وَ النَّارِ مِنَ الْجَانَّ

 ةُالْمَعِدَ تَطْحَنِ لَمْ الْمَعِدَةِ فِي النَّارَ أَنَّ لَا لَوْ وَ شَرِبَ وَ أَكَلَ بِالنَّارِ وَ فَهِمَ وَ عَقَلَ وَ أَبْصَرَ فَبِالنَّورِ الْمَاءَ وَ الرِّیحَ وَ النَّارَ وَ النُّورَ آدَمَ فِي

 الْمَعِدَةِ نَارِ حَرَّ یُطْفِئُ آدَمَ ابْنِ جَوْفِ فِي الْمَاءَ أَنَّ لَا لَوْ وَ یَلْتَهِبْ لَمْ الْمَعِدَةِ نَارَ یُلْهِبُ آدَمَ ابْنِ جَوْفِ فِي الرِّیحَ أَنَّ لَا لَوْ وَ الطَّعَامَ

 .ع آدَمَ عَلَى بِهَا فَافْتَخَرَ خَصْلَةٌ إِبْلِيسَ فِي كَانَتْ وَ الْخِصَالِ الْخَمْسَ آدَمَ يفِ ذَلِكَ اللَّهُ فَجَمَعَ آدَمَ ابْنِ جَوْفَ النَّارُ لَأَحْرَقَتِ

آفرینش »]توجه: تعابير نور و نار و آب و باد را نباید صرفاً در معناي فيزیكيِ امروزین آن فهم كرد؛ شاهدش در این روایت 

و روایات، واضح است كه این نور، نور فيزیكي نيست؛ و روایت بعدي نيز است كه با توجه به سایر آیات « فرشتگان از نور

 موید دیگري بر این مدعاست.[
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]قياس= صرفا « كنيقياس مي»ام كه ( روایت شده كه ابوحنيفه بر امام صادق ع وارد شد. ایشان فرمودند: ابوحنيفه! شنيده2

 بر اساس مشابهت دو چيز، حكم یكي را به دیگري دادن[

 : بله.گفت

پس « مرا از آتش آفریدي و او را از گِل»فرمودند: قياس نكن؛ كه اولين كسي كه قياس كرد ابليس بود هنگامي كه گفت 

]كه واقعا كدام بر  دو نور اینكرد، برتري واقعي بين آتش و گِل قياس كرد؛ و اگر بين نورانيت آدم و نورانيت آتش قياس مي

 فهميد.یكي بر دیگري را مي صدیگري برتري دارد[ و صفا و خلو

 58ص ،1ج الكافي، 

 عَبْدِ أَبِي عَلَى حَنِيفَةَ أَبُو دَخَلَ: قَالَ الْقُرَشِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عِيسَى عَنْ الْعَقِيلِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 مِنْ خَلَقْتَهُ وَ نارٍ مِنْ خَلَقْتَنِي قَالَ حِينَ إِبْلِيسُ قَاسَ مَنْ أَوَّلَ فَإِنَّ تَقِسْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ تَقِيسُ أَنَّكَ بَلَغَنِي حَنِيفَةَ بَاأَ یَا لَهُ فَقَالَ ع اللَّهِ

 .الْآخَر عَلَى أَحَدِهِمَا صَفَاءَ وَ النُّورَیْنِ بَيْنَ مَا فَضْلَ عَرَفَ ارِالنَّ بِنُورِیَّةِ آدَمَ نُورِیَّةَ قَاسَ لَوْ وَ الطِّينِ وَ النَّارِ بَيْنَ مَا فَقَاسَ* طِينٍ

البالغه، توصيفي از چگونگي آفرینش انسان دارند. ]فرازهایي از این خطبه در اميرالمومنين ع در اولين خطبه نهج( 3

 آمد.[ 3، حدیث225جلسهو  3، حدیث219جلسه

 پاك تا پاشيد آب آن بر و كرد جمع را خاكى زمين، شور و شيرین، و نرم، و ت،سخ هاىقسمت از سبحان خداوند سپس

 ها،پيوستگى و گوناگون جوانب داراى آورد پدید صورتى گل، آن از سپس شد، چسبنده بياميخت تا گِل را و آن شد، خالص و

 تا شد، سفالين( و صال )خشكصل تا ساخت محكم و گرفت، را خود تا خشكاند، را آن. هاگسيختگى و مختلفه اعضاى و

 .مقرّر وقتي و معين، زماني

اي كه با آن تصرف اذهاني كه به جوالن درآید و اندیشه داراى گردید، انسانى صورت به تا دميد، روحش در آن از سپس

 هامزه و داند، ردنك جدا باطل از را حق معرفتي كه بدان و بدان زیر و رو سازد، كه ابزارى و گيرد، خدمت به كه اعضایى و كند

 مخالف اضدادى هم، و نظير همسانهایى و مختلف، رنگهاى طينت به تواند؛ آميخته شناختن را چيزها دیگر و رنگها و بویها و

 .خوشى و ناراحتي و خشكى و رطوبت و سردى و گرمى از هم، با متفاوت اخالطى و یكدیگر،

 و او بر سجده انجام در كنند، وفا اندپذیرفته كه را عهدى و كنند ادا دارند عهده در آنچه تا خواست فرشتگان از پس،

 تكبّر و غرور كه «ابليس جز كردند سجده همگان. كنيد سجده آدم بر» پس خداوند سبحان بدانها فرمود: او. اكرام براى فروتنى

 خاك از آمده وجود به» و رد،ك برترى و عزّت احساس آتش از شدنش آفریده به و شد، چيره او بر بدبختى و گرفت، را او

 و مهلتي بخشيد تا ]كامال[ سزاوار خشم گردد و آزمایش به كمال، را او هم خداوند .شمرد مقداربى و پست را «خشكيده

 .«تا آن روزي كه وقتش معلوم است یافتگانيمهلت از تو»: گفت او پس به اش به انجام رسد،وعده

 گذشت[ 3، حدیث225جلسه]ادامه عبارات این خطبه در  

 1البالغه، خطبهنهج
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 وَ خَلَصَتْ حَتَّى بِالْمَاءِ سَنَّهَا تُرْبَةً سَبَخِهَا وَ عَذْبِهَا وَ سَهْلِهَا وَ الْأَرْضِ حَزْنِ مِنْ سُبْحَانَهُ جَمَعَ ثُمَّ ع آدَمَ خَلْقِ صِفَةِ فِي مِنْهَا

 حَتَّى أَصْلَدَهَا وَ اسْتَمْسَكَتْ حَتَّى أَجْمَدَهَا فُصُولٍ وَ أَعْضَاءٍ وَ وُصُولٍ وَ أَحْنَاءٍ ذَاتَ صُورَةً مِنْهَا فَجَبَلَ لَزَبَتْ حَتَّى بِالْبِلَّةِ لَاطَهَا

 یَخْتَدِمُهَا جَوَارِحَ وَ بِهَا یَتَصَرَّفُ فِكَرٍ وَ یُجِيلُهَا أَذْهَانٍ ذَا إِنْسَاناً فَتَمَثَّلَتْ رُوحِهِ مِنْ فِيهَا نَفَخَ ثُمَّ مَعْلُومٍ أَمَدٍ وَ مَعْدُودٍ لِوَقْتٍ صَلْصَلَتْ

 الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَلْوَانِ بِطِينَةِ مَعْجُوناً الْأَجْنَاسِ وَ الْأَلْوَانِ وَ الْمَشَامِّ وَ الْأَذْوَاقِ وَ الْبَاطِلِ وَ الْحَقِّ بَيْنَ بِهَا یَفْرُقُ مَعْرِفَةٍ وَ یُقَلِّبُهَا أَدَوَاتٍ وَ

 اللَّهُ اسْتَأْدَى وَ[ السُّرُورِ وَ الْمَسَاءَةِ وَ] الْجُمُودِ وَ الْبِلَّةِ وَ الْبَرْدِ وَ الْحَرِّ مِنَ الْمُتَبَایِنَةِ الْأَخْلَاطِ وَ الْمُتَعَادِیَةِ الْأَضْدَادِ وَ الْمُؤْتَلِفَةِ اهِالْأَشْبَ

[ لَهُمْ] سُبْحَانَهُ فَقَالَ لِتَكْرِمَتِهِ[ الْخُشُوعِ وَ] الْخُنُوعِ وَ لَهُ بِالسُّجُودِ الْإِذْعَانِ فِي إِلَيْهِمْ وَصِيَّتِهِ عَهْدَ وَ لَدَیْهِمْ وَدِیعَتَهُ الْمَلَائِكَةَ سُبْحَانَهُ

 اللَّهُ فَأَعْطَاهُ الصَّلْصَالِ خَلْقَ اسْتَوْهَنَ وَ النَّارِ لْقَةِبِخِ تَعَزَّزَ وَ الشِّقْوَةُ عَلَيْهِ غَلَبَتْ وَ الْحَمِيَّةُ اعْتَرَتْهُ «إِبْلِيسَ إِلَّا فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا»

 .الْمَعْلُوم الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى الْمُنْظَرِینَ مِنَ فَإِنَّكَ فَقَالَ لِلْعِدَةِ إِنْجَازاً وَ لِلْبَلِيَّةِ اسْتِتْمَاماً وَ لِلسَّخْطَةِ اسْتِحْقَاقاً النَّظِرَةَ

 تدبر

 «مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ لِأَسْجُدَ أَكُنْ لَمْ قالَ»( 1

 سجده بشري بر كه نيستم[ كسي] من»رغم دستور خداوند، بر آدم سجده نكرد و دليلش را این معرفي كرد كه شيطان علي

این تعبير بخوبي نشان دهنده « .ايآفریده ده،ش متغير و مانده كه بدبویي و سياه لجن از خام، و خشك گِلي از را او كه كنم

 غرور و منيّت در اوست. 

اي بين خود و آدم كرد كه او از گِل است قرآن كریم این خودپرستي وي را در جاهاي دیگر با این تعبير آورده كه مقایسه

ي ندارد در مقابل كسي مثل او كند: پس كسي مثل من معنو اینجا نتيجه آن را بيان مي (.76؛ ص/12)اعراف/ و من از آتش

 سجده كند. 

 بنياد است كه خدا نيازي ندیده پاسخ آن را بدهد؛ زیرا:استدالل وي بقدري سست

نكرد، بلكه منوط كرد به اینكه وقتي از ...« آفرینش از صلصال »الف. اتفاقا خدا در دو آیه قبل، سجده آنها را منوط به 

 ببيند.« گِل»اما خودپرستي ابليس موجب شد انسان را فقط  روحم در او دميد، بر او سجده كنيد.

خوب، اگر خدا آفریده و بر هر دو احاطه كامل . اعتراف داشته كه هم خودش و هم آدم مخلوق خدایندبارها ب. خودش 

 داند كه كدام از این دو برترند، نه كسي كه خودش یك طرف ماجراست.دارد، او بهتر مي

 (1، تدبر232سهجل. )موارد دیگر در ج

 «مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ لِأَسْجُدَ أَكُنْ لَمْ قالَ»( 2

الیق سجده  شده باشد، آفریده «شده متغير و مانده كه بدبویي و سياه لجن از خام، و خشك گِلي از»كه  را شيطان بشري

 خام، و خشك گِلي از»بود! اما خدا بعد از اینكه شروع آفرینش انسان را ندانست؛ و اگر انسان فقط همين بود، حق با شيطان 

هنگامي كه او را سامان » (، دستور سجده نداد. بلكه فرمود:28حجر/معرفي كرد )« شده متغير و مانده كه بدبویي و سياه لجن از

 (29)حجر/« دادم و در او از روحم دميدم، بر او سجده كنيد.



 

17 

 شناختیثمره انسان

؛ یعني آب و خاك، بدبو و سياه لجني گردد بهنهایتا برمي بينند )یعني چيزي كه اصلشساني كه انسان را صرفا مادي ميك

، 232جلسه) ( طبيعي است كه مقامات معنوي عظيم انسان را انكار كنند.كه همه عناصر مادي بدن انسان را در خود جمع كرده

 (4تدبر

، انكار ياني انسان با خداوح ارتباط شود خوب دقت كنيم، انكار خدا، انكارمطرح ميعليه اصول دین اگر در شبهاتي كه 

معاد و زندگي پس از مرگ، انكار مقام عظيم امامت، همگي ریشه در انكار حقيقت متعالي انسان دارد؛ و این گونه است كه این 

 هاي انسان شده است.انكار شيطان، مبناي تمام گمراهي

رگاه خواستيد از توحيد، نبوت، امامت، معاد و سایر باورهاي اصيل دیني دفاع كنيد، ابتدا روي باور انسانها به تعبير دیگر، ه

گزاري كنيم، باز هم گزاري كنيد؛ همان گونه كه اگر بخواهيد روي خوب بودن انسانها سرمایهت عظيم خودشان سرمایهبه حقيق

: بِالْمَعْصِيَة یُهِنْهَا لَمْ ُ نَفْسُهُ عَلَيْهِ كَرُمَتْ مَنْ»نكه اميرالمومنين ع فرمودند: راهش توجه دادن به كرامت و بزرگي آدمي است چنا

 (537، ص5)غررالحكم و دررالكلم، ج« سازدكسي كه خودش نزد خویش كرامت یافت، آن را با گناه پست و حقير نمي

 «مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صالٍصَلْ مِنْ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ لِأَسْجُدَ أَكُنْ لَمْ قالَ»( 3

یعني اصال ذات و شأن من اجلّ كسي نيستم كه سجده كنم بر ... . « من»خدا به همه دستور سجده داد؛ اما شيطان گفت: 

و این اولين گناه ابليس بود كه ریشه همه گناهاني است كه ابليس در ( 156، ص12از آن است كه چنين كاري كنم )الميزان، ج

 شود.ميعالَم موجب 

  .(5، تدبر232جلسهاست )« خودخواهي»و « منيّت»پس ریشه همه گناهان، 

؛ و مهمترین چيزي كه انسان را از این و اگر دقت كنيم كه تنها چيزي كه بين ما و خدا فاصله انداخته، همين گناهان است

 گفت:فهميم كه چرا حافظ ميآنگاه مي برد، عشق است؛منيت و خودخواهي بيرون مي

 ساقي اي چيست كه نداند عشق فرشته

 ریز ... آدم خاك به گالبي و جام بخواه

 نيست حائل هيچ معشوق و عاشق ميان

 برخيز ميان از حافظ خودي حجاب خود تو

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266 / 

 ثمره اخالقی و تربیتی

نم باالتر أش« من»دهيم، صرفا به این جهت كه ميمان است را انجام ند كه كاري كه وظيفهآیميدر زندگي ما پيش  رچقد

 شنویم:چقدر این گونه جمالت را مياست؟  دیگراناز 

آیا من شأنم این است كه مانند بقيه سر صف بایستم؟ آیا من هم باید از این قانون تبعيت كنم؟ چگونه به خود حق 

 اي كه دارم به دادگاه بكشانند؟ آیا ... .دهند كه مرا با این سابقهمي

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266/
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 چنين نباشيم. نماالاقل خودمواظب باشيم 

 «مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ خَلَقْتَهُ لِبَشَرٍ لِأَسْجُدَ أَكُنْ لَمْ قالَ»( 4

 و خشك گِلي : ازمَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ»د كرد خواست آفرینش انسان را یاد كند با این تعابير یاخداوند وقتي مي

( احتماالتي براي استفاده از چنين 1، تدبر264جلسهدر بحث از این آیه ). «شده متغير و مانده كه بدبویي و سياه لجن از خام،

 .شد مطرحتعبيري 

 اكنون با توجه به این آیه یك احتمال دیگر هم قابل ذكر است:

خواست بهانه هم به دست ابليس بدهد كه امتحان شاید مي ،خواست فرشتگان و ابليس را امتحان كندال كه ميخداوند متع

تر باشد. لذا ابليس هم وقتي خواست از سجده كردن سرپيچي كند، با همين تعابير كه كامال بار منفي و تحقير آميز دارد، جدي

 1د.از انسان یاد كرد تا برتري خود را خوب احساس كن

 

 

 5/10/1395                    رَجیمٌ فَإِنَّکَ مِنْها فَاخْرُجْ قالَ            34 آیه (15) حجر سوره( 273

 ترجمه

 .ايشدهشو، بدرستي كه تو رانده خارجفرمود: پس، از اینجا 

 نکات ترجمه

]كه شاید بهترین معادل  ن رجام استپرتاب كرد« رَجم»است و « سنگ»به معناي « رِجام»است. « رجم»از ماده « رَجيم»

و دشنام دادن و طرد كردن و ؛ كه به نحو استعاري معنایش توسعه یافته و در مورد ظن و بدگماني باشد[« سنگسار»فارسي آن 

 چيزي كه به»عالوه بر معناي مصدري، به معناي « رجم»البته كلمه  .(345ص القرآن، ألفاظ مفردات)استبه كار رفته  هم راندن

و در هر صورت، استعمالش در موارد فوق بقدري زیاد  (119ص ،6ج العين، كتابرود )هم به كار مي «كنندوسيله آن رجم مي

اند و تمامي موارد فوق )سنگسار، دشنام، دانسته« پرتاب كردن چيزي به سمت كسي»است كه برخي آن را به معناي مطلقِ 

  اند.ین واژه شمردهبدگماني، لعن كردن( را از مصادیق اصلي ا

 باشدمي «كسي كه رجم شده»صفت مشبهه )یا صيغه مبالغه( در معناي اسم مفعول است، به معناي « رجيم»

 :به اشاره كرد تواناز مشتقات قرآني دیگر این ماده مي

 ، (206ص ،2ج النهایة، اند:دانسته« جمرَ»ویا جمع « مصدر»)كه آن را به معناي  (5؛ ملك/لِلشَّياطِين رُجُوماً)« جومرُ»

                                                      
یاد كرده، شیطان بر اینكه خودش از آتش است تاكید كرده « طین: گِل»همین جهت است كه در موارد دیگر كه از آفرینش انسان از  به شاید.  1

درست شده « مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ»به موجودی كه از« من»آمده، شیطان فقط گفت: « ونٍمَسْنُ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ»)مثال: ( اما در اینجا كه تعبیر 

 كنم.سجده نمي
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 (،345ص القرآن، ألفاظ مفردات( )به معناي كسي كه با سنگباران و به نحو بدي كشته شده: 116)شعراء/« مَرجوم»

دقيقا معادل آن « تيري در تاریكي انداختن»( )كه در فارسي هم معروف است و تعبير كنایي 22)كهف/« بِالْغَيْبِ رَجْماً»

 است(.

 ( هم یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.22)دخان/« نِ: مرا سنگسار كنيدتَرْجُمُو»صورت فعل از این ماده به 

 حدیث

 ( از امام حسن عسكري ع روایت شده است:1

مومني نيست  و هاي خير و خوبي، طرد شده استآن است كه او با لعن و نفرین رانده شده و از جایگاه« رجيم»معناي 

عجل اهلل تعالي فرجه الشریف  -كند؛ و در علم پيشين خداوند چنين رقم خورده كه هنگامي كه قائم مي مگر اینكه او را لعنت

ماند مگر اینكه او را با سنگ رجم كنند، آن گونه كه قبل از آن با لعن و نفرین رجمش قيام كند، مومني در آن زمان نمي –

 كردند.مي

 139ص األخبار، معاني

 عَبْدِ عَنْ زِیَادٍ بْنُ سَهْلُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الشَّيْبَانِيُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 مِنْ مَطْرُودٌ بِاللَّعْنِ مَرْجُومٌ أَنَّهُ الرَّجِيمِ مَعْنَى یَقُولُ ع الْعَسْكَرِيَّ حَمَّدٍمُ بْنَ عَلِيَّ الْحَسَنِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْحَسَنِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْعَظِيمِ

 بِالْحِجَارَةِ رَجَمَهُ إِلَّا مَانِهِزَ فِي مُؤْمِنٌ یَبْقَى لَا ع الْقَائِمُ خَرَجَ إِذَا أَنَّهُ السَّابِقِ اللَّهِ عِلْمِ فِي إِنَّ وَ لَعَنَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ یَذْكُرُهُ لَا الْخَيْرِ مَوَاضِعِ

 .بِاللَّعْنِ مَرْجُوماً ذَلِكَ قَبْلَ كَانَ كَمَا

 توجه

احادیث و « الرَّجيم الشَّيْطانِ مِنَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ الْقُرْآنَ قَرَأْتَ فَإِذا»سوره نحل  98به مناسبت بحث از آیه  92 جلسهدر 

از  1؛ و نيز حدیث4و تدبر 1؛ بویژه حدیثتواند به اینجا نيز مرتبط باشدطرح شد كه ميم« شيطان رجيم»تدبرهایي درباره 

 233جلسه

 تدبر

 «رَجيمٌ فَإِنَّكَ مِنْها فَاخْرُجْ قالَ( »1

آدم سجده  بر كه نيستم كسي من كه گفتابليس در جایگاهي در عرض فرشتگان مقرب الهي قرار گرفته بود؛ اما وقتي 

 .ايشدهرانده تو كه شو، خارج اینجا از پس،كنم؛ خطاب آمد كه 

 پس،

جا كاري كند، كه اصال با آن جایگاه تناسب ندارد و از اي باشد، و آنگاه در همانتواند كسي در جایگاه بسيار متعاليمي 

 آن مقام رانده شود.
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 اجتماعی -ثمره سیاسی 

 ان سوءاستفاده هست!از هر جایگاهي، حتي مقام قرب الهي و جوار فرشتگان مقرب، امك

 «رَجيمٌ فَإِنَّكَ مِنْها فَاخْرُجْ قالَ( »2

 كنم.من سجده نمي -

 چرا؟ -

 چون من برترم و شأن من نيست كه ... . -

 از اینجا بيرون برو.  -

 چرا؟  -

 هستي.« شدهرانده»چون تو  -

 نتيجه:

 ست.«شده بودن از درگاه خدا رانده»و « رجيم»است، « خودبرتربين»و « خودخواه»حقيقتِ كسي كه  الف.

گيرد، ریشه در عمق وجود خودش دارد. اگر ابليس سجده كند و در هر جایگاهي در عالَم قرار ميهركس هر كاري مي ب.

 1نكرد، به خاطر چيزي بود كه در باطن خودش ریشه داشت؛ و اگر هم بيرون شد، به خاطر همان امر باطني وي بود.

 .... ج

اگر شيطان بعد از سجده نكردن بر آدم، هبوط كرد، چگونه توانست بعدا آدم را كه در بهشت بود، » ( در باره اینكه3

 توضيح داده شد. 5، تدبر233جلسهدر « بفریبد؟

 

 

 6/10/1395                  الدِّینِ یَوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ عَلَیْکَ إِنَّ وَ            35 آیه (15) حجر سوره( 274

 ترجمه

 .البته بر تو لعنت خواهد بود تا روز داوري و

 

 نکات ترجمه

كند به طرد و دور كردني است كه از روي خشم و نارضایتي باشد، و وقتي خدا لعن ميبه معناي « لعن»از ماده  «اللَّعْنَةَ»

خواهند شخص خدا مي كنند به معناي این است كه ازمعناي آن است كه شخص را از رحمتش دور كند و وقتي انسانها لعن مي

                                                      
 یعني. «فَاخْرُجْ قالَ» فرمود بلكه نفرمود، چنان اما بود؛ چه ابلیس سخن از بعد خدا سخن كه دادمي نشان صرفا ،...« اخرُج فقال» فرمودمي اگر.  1

 .دهدمي نتیجه را شدن بیرون كه است خودخواهي این باطن یعني...«.  كه نیستم[ كسي] من» بر كرد مبتني را «شو بیرون»



 

21 

دعا عليه »هرگونه  ( و ظاهرا به همين مناسبت است كه742ص القرآن، ألفاظ مفردات) مورد نظر را از رحمت خویش دور كند.

از رحمت خدا در این واژه غلبه پيدا  «دور كردن»( و از آنجا كه معناي 388، ص13اند )لسان العرب، جگفته« لعن» را «كسي

 ،10ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقرود )ي، در موردي طرد كردن افراد نسبت به همدیگر هم به كار ميكرده، به نحو مجاز

، «: لعنت كردنلَعْن»و مصدر آن « لَعَنَ»غير از فعل ثالثي مجرد  بار در قرآن كریم آمده كه 41این ماده و مشتقات آن ( 202ص

( و اسم مفعول )ملعون: لعنت شده؛ 159كننده؛ بقره/فاعل )العن: لعنتو اسم )مانند همين آیه( « لعنت»به صورت اسم 

 هم به كار رفته است. (61احزاب/

 «جزا و حكم»چند معنا دارد و یكي از معاني آن را « دین»توضيح داده شد كه  160 جلسهدرباره این كلمه در « الدِّینِ»

 دهد. تن آن به شودمي مجبور شخص كه است قوانيني یك كه جهت این از( الدین یوم مالك) انددانسته

دین: « »دَین: بدهي»در سه معناي بار تكرار شده كه  101 كریم جمعاً قرآن درو مشتقاتش  «دین»افزایيم كه در اینجا مي

و  آیين»در قرآن كریم عمدتا به معناي « دین»صرف نظر كنيم، كلمه « دَین»اگر از معناي . بوده است« دین: جزا»و « شریعت

معناي اصلي در اینجا هم  كه نيست بعيد 1و معناي سوم آن تنها در مورد روز قيامت به كار رفته است.به كار رفته « شریعت

 گرفت( دین حقيقت) حقيقي دین معناي همان به« یوم الدین»در  را دین ، یعني، همان آیين و شریعت بوده باشد«دین»كلمه 

 .دارد بيشتر تامل به نياز مطلب این البته. است الهي یند شدن گرفته جدي عرصه كه روزي یعني

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

داند آخر بيني( شده است در حالي كه نميب و بسيار عجب از كسي كه نسبت به كار خویش دچار عُجب )خودبزرگجَعَ

 كارش به كجا خواهد انجاميد. 

و چيزي را ادعا كرده كه  ،شده گمراهدچار عُجب شود، از راه رشد و بالندگي  ،دكار خو یا نسبت بهو دپس هركه به خو

دروغگوست هرچند كه ادعایش را مخفي كند و روزگاري بر او بگذرد؛ پس  ناحق كنداز آنِ او نيست؛ و كسي كه ادعاي به

وجب عُجبش شده، تا بداند كه شود، بركندنِ آن چيزي است كه مبين( مياولين كاري كه با شخص دچار عُجب )= خودبزرگ

 حجت بر او شدیدتر گردد، همان گونه كه با ابليس چنين شد؛  وتا خود بر آن گواه باشد  ،او فردي ناتوان و حقير است

هایش جهل، و برگش خواهي[، و شاخهو زمينش نفاق، و آبش بَغي ]= فزون ،اش كُفر استو عُجب، گياهي است كه دانه

جب را برگزید، كفر كاشته و نفاق زراعت كرده است پس لعنت و جاودانگي در آتش است؛ پس هركه عُاش گمراهي، و ميوه

 رود.ناگزیز ميوه خواهد داد و به آتش مي

                                                      
بتنهایي آمده، و احتمال این هست كه داللت بر حكم و جزا كند؛ اما نه « دین»البته سه مورد هست كه اگرچه كلمه  .«یوم الدین». غالبا با تعبیر  1

 أَ»(، 7تین/) «بِالدِّینِ بَعْدُ یُكَذِّبُکَ فَما» (،6ذاریات/) «لَواقِعٌ الدِّینَ إِنَّ وَ»به كار رفته است: « یوم الدین»ینكه به همان معنای از خود واژه، بلكه از باب ا

اهد بود، نه جزا و داوری. با این حال، خو« دین و شریعت»را در تقدیر نگیریم، به معنای « یوم الدین»( و اگر معنای 1ماعون/) «بِالدِّینِ یُكَذِّبُ الَّذی رَأَیْتَ

 .(323ص ،القرآن ألفاظ )مفردات. است آن استعاری معنای شریعت و بوده جزا و اطاعت برای كلمه این اصل كه اند گفته لغت برخي از اهل
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 81ص الشریعة، مصباح

 عَنْ ضَلَّ فَقَدْ فِعْلِهِ وَ بِنَفْسِهِ أُعْجِبَ فَمَنْ لَهُ یُخْتَمُ بِمَ یَدْرِي لَا هُوَ وَ بِعَمَلِهِ یُعْجَبُ مِمَّنْ الْعَجَبِ كُلُّ الْعَجَبُ ع الصَّادِقُ قَالَ

 مَا نَزْعُ بِالْمُعْجَبِ یُفْعَلُ مَا أَوَّلَ فَإِنَّ دَهْرُهُ طَالَ وَ دَعْوَاهُ خَفِيَ إِنْ وَ كَاذِبٌ حَقٍّ غَيْرِ مِنْ الْمُدَّعِي وَ لَهُ لَيْسَ مَا ادَّعَى وَ الرَّشَادِ مَنْهَجِ

 أَرْضُهُ وَ الْكُفْرُ حَبُّهُ نَبَاتٌ الْعُجْبُ وَ بِإِبْلِيسَ فُعِلَ كَمَا عَلَيْهِ أَوْكَدَ الْحُجَّةُ لِتَكُونَ نَفْسِهِ عَلَى یَشْهَدَ وَ حَقِيرٌ عَاجِزٌ أَنَّهُ لِيَعْلَمَ بِهِ أُعْجِبَ

 زَرَعَ وَ الْكُفْرَ بَذَرَ فَقَدْ الْعُجْبَ اخْتَارَ فَمَنِ النَّارِ فِي الْخُلُودُ وَ اللَّعْنَةُ ثَمَرَتُهُ وَ الضَّلَالُ وَرَقُهُ وَ الْجَهْلُ أَغْصَانُهُ وَ الْبَغْيُ مَاؤُهُ وَ النِّفَاقُ

 النَّار. إِلَى یَصِيرَ وَ یُثْمِرَ أَنْ مِنْ بُدَّ فَلَا النِّفَاقَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

حقيقتي است كه كليدش قبول ]شدن توسط خداوند[ است، و امضایش  كند و آنفضيلتهاي كارها را جمع مي ،اخالص

رضایت ]خدا از شخص[ ؛ پس هر كه خدا از او قبول كرد و از او راضي شد، او مخلص است هرچند عملش كم باشد؛ و 

كه  وند از او قبول نكرد او مخلص نيست هرچند عملش زیاد باشد؛ و شاهدش هم حضرت آدم ع است و البيسكسي كه خدا

 لعنت بر او باد.

 36ص الشریعة، مصباح

 عَنْهُ یَرْضَى وَ مِنْهُ اللَّهُ تَقَبَّلَ فَمَنْ الرِّضَا تَوْقِيعُهُ وَ الْقَبُولُ مِفْتَاحُهُ مَعْنًى هُوَ وَ الْأَعْمَالِ فَوَاضِلَ یَجْمَعُ الْإِخْلَاصُ ع الصَّادِقُ قَالَ

 اللَّعْنَة. عَلَيْهِ إِبْلِيسَ وَ ع بِآدَمَ اعْتِبَاراً عَمَلُهُ كَثُرَ إِنْ وَ بِمُخْلِصٍ فَلَيْسَ مِنْهُ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ لَا مَنْ وَ عَمَلُهُ قَلَّ إِنْ وَ الْمُخْلِصُ فَهُوَ

 تدبر

 «الدِّینِ یَوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ عَلَيْكَ إِنَّ وَ»( 1

رانده شدن ( در نتيجه 156، ص14)الميزان، ج .است« ايشدهرانده : تورَجيمٌ فَإِنَّكَ »این آیه بيان و توضيح عبارت آیه قبل 

 دور و محروم شدن هميشگي از رحمت خدا بود.نبود، بلكه ویا جابجایي مكاني و تشریفاتي شيطان، صرفا یك امر اعتباري 

 «الدِّینِ یَوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ عَلَيْكَ إِنَّ وَ»( 2

 ها( بر شيطان. اما چرا همه لعنتها بر اوست؟یعني مطلقِ لعنت )همه لعنت الم جنس است؛ الف و« اللَّعْنَةَ»در « الـ»

اش در الف. آنچه موجب لعن است، گناه و معصيت است؛ و هيچ گناهي نيست مگر اینكه شيطان با اغواگري و وسوسه

 (156، ص14شود. )الميزان، جایجاد آن نقش دارد؛ پس او در هر گناهي سهيم است و همه لعنتها هم نصيب او مي

ب. ابليس اولين كسي است كه گناه كرد و باب گناه را باز كرد؛ و كسي كه باب كاري را باز كند در تمام عایدات آن سهيم 

 (156، ص14است. )الميزان، ج

ان هيچگاه توبه دهد كه شيطهم بدان ضميمه شده، نشان مي« تا روز قيامت»ج. اینكه هر لعنتي بر اوست، بویژه كه تعبير 

 (517، ص6البيان، جنخواهد كرد و ایمان نخواهد آورد. )مجمع

 اي از شيطان نداشته باشيد.دهد كه هيچگونه اميد خوبيميد. لعنت دوري از رحمت است. با این تعبير به ما تذكر 
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 ثمره تخصصی فلسفه اخالق

توان به سمت خوبي حركت كرد؛ اصطالحاً: ر بدي نميتوان داشت، پس با هيچ كااي به شيطان نمياگر هيچ اميد خوبي

 كند.هدف وسيله را توجيه نمي

 ه. ...

 «الدِّینِ یَوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ عَلَيْكَ إِنَّ وَ»( 3

ست بدین معنا باشد كه شيطان بعد از قيامت مورد نيممكن  و چرا ؟«روز جزا»چرا ملعون بودن شيطان را مقيد كرد به 

 گيرد؟رحمت قرار مي

لعن، وبال و ثمره معصيت است؛ معصيت كردن فقط تا روز قيامت ممكن است، علت مقيد شدنش این است كه الف. 

 (156، ص14)الميزان، ج شود.پس لعن هم به همين محدوده مربوط مي

است، اما در دهد كه تا آن موقع، وي فقط مورد طرد از رحمت نشان مي« یوم الدین: روز داوري و جزا»ب. خود تعبير 

 (156، ص14؛ الميزان، ج517، ص6البيان، ج)مجمع شود.قيامت، جزاي اعمالش داده مي

 (95-91؛ شعراء/16ج. در آیات دیگري به جاودانه در جهنم بودن شيطان تصریح شده است )مثال: حشر/

بدین جهت « تا قيامت»شود آخرت نسبت به دنيا، حكم باطن نسبت به ظاهر را دارد. بسياري از مطالب كه گفته ميد. 

شود. شبيه حدیث از دیدگان شماست كه در آن عرصه دیگر براي همه آشكار مي است كه تاكيد كنند كه این واقعيت مخفي

شوند تا در حوض بر من وارد شوند؛ و واضح است كه آن دو ]كتاب خدا و اهل بيتم[ از هم جدا نمي»ثقلين كه پيامبر فرمود 

 شوند.ت كه از آن به بعد از هم جدا ميمعنایش این نيس

 ه. ...

 «الدِّینِ یَوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ عَلَيْكَ إِنَّ وَ( »4

 بيني شد، از درگاه خدا كامال طرد شد.شيطان خود را برتر دانست و دچار خودبزرگ

 اگر توجه كنيم كه:

 دهد؛افراد را نشان مياوال ميزان نزدیكي و دوري از خداوند است كه بزرگي و كوچكي حقيقي 

 (؛2و ثانيا مطلقِ لعنت )همه لعنتها( براي شيطان است )تدبر

 شود كه:نتيجه مي

، 235جلسهرغم همه قدرتهاي عجيب و غریبي كه خداوند براي اغواي انسان به او داده )توضيح در علي –الف. شيطان 

 ( حقيرترین موجود عالم است.1حدیث

 شود؛ بلكه حقارت شدید او را در پي خواهد داشت.یه بزرگي شخص نميبيني نه تنها ماب. خودبزرگ

 ج. ...

 «الدِّینِ یَوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ عَلَيْكَ إِنَّ وَ( »5
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آمد؛ اما اكنون آنچه خبر إن است كه در حالت عادي باید به همين ترتيب مي« عليك»اسم إنّ، و « اللعنة»به لحاظ نحوي، 

« انحصار»لعنة(، عقبتر آمده و بنا بر قاعده نحوي )تقدیم ما حقه التاخير یفيد الحصر(، این جابجایي داللت بر بود )الباید مقدم مي

 كند؛ یعني: تا روز قيامت، فقط بر تو لعنت.مي

 تنها مورد لعنت قرار گرفته، بلكه جز لعنت و دوري از رحمت خداوند هيچ سهمي در عالم ندارد.نه ابليس یعني

 

 7/10/1395                     یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى فَأَنْظِرْني رَبِّ قالَ                   36( آیه 15ه حجر )( سور275

 ترجمه

 شوند!گفت: پروردگارا ! پس، مهلتم ده تا روزي كه مبعوث مي

 توجه

مورد بحث قرار  234 جلسهكه در ( یُبْعَثُونَ وْمِیَ إِلى أَنْظِرْني قالَ)است  اعرافسوره  14آیه  بسيار شبيهعبارات این آیه 

 باشد.، احادیث و تدبرهاي آن به اینجا نيز مرتبط ميتمامي نكات ترجمه گرفت.

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

كشيد؛  طول] در برخي روایات: چهار هزار[ سال ابليس در آسمان چهارم خدا را عبادت كرد با دو ركعتي كه شش هزار 

 و علت اینكه خداوند او را تا روزي كه وقتش معين است مهلت داد، آن سابقه عبادتش بود.

 1 242ص ،2ج العياشي، تفسير

 كَانَ وَ سَنَةٍ آلَافِ سِتَّةَ كْعَتَيْنِرَ فِي الرَّابِعَةِ السَّمَاءِ فِي اللَّهَ عَبَدَ إِبْلِيسَ إِنَّ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 .الْعِبَادَة تِلْكَ مِنْ سَبَقَ بِمَا الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلَى إِیَّاهُ اللَّهِ إِنْظَارُ

 اند:خواندند، فرموده( امام سجاد ع در فرازي از دعایي كه بعد از نماز شب مي2

كه از تو براي گمراه كردنم فرصت خواست و به او فرصت دادي، و تا روز  خدایا ! .... دشمنت بر من چيره شد، همان

 داروي از تو تقاضاي مهلت كرد و به او مهلت دادي...

 (32)دعاء  السجادیة، الصحيفة

                                                      
 ه است.هم بسیار شبیه روایت فوق است كه البته به چهار هزار سال تعبیر كرد 42، ص1این روایت از تفسیر قمي، ج 1

 رَبِّ یَا آدَمُ قَالَ الْقُوَّةِ مِنَ أَعْطَاهُ مَا إِبْلِیسَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَعْطَى لَمَّا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي

 یَا قَالَ أَمْثَالِهَا بِعَشَرَةِ الْحَسَنَةُ وَ بِوَاحِدَةٍ السَّیِّئَةُ لِوُلْدِكَ وَ لَکَ فَقَالَ لِوُلْدِی وَ لِي فَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْعُرُوقِ فِي الدَّمِ مَجْرَى تَهُأَجْرَیْ وَ وُلْدِی عَلَى سَلَّطْتَهُ

 اسْتَوْجَبَ ذَا بِمَا فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ قُلْتُ قَالَ حَسْبِي قَالَ أُبَالِي لَا وَ أَغْفِرُ قَالَ زِدْنِي رَبِّ یَا فَقَالَ الْحُلْقُومَ النَّفْسُ غُیَبْلُ حِینِ إِلَى مَبْسُوطَةٌ التَّوْبَةُ قَالَ زِدْنِي رَبِّ

 .سَنَةٍ آلَافِ أَرْبَعَةِ فِي السَّمَاءِ فِي رَكَعَهُمَا رَكْعَتَیْنِ قَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ مِنْهُ كَانَ مَا وَ قُلْتُ لَیْهِعَ اللَّهُ شَكَرَهُ مِنْهُ كَانَ ءٍبِشَيْ فَقَالَ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ أَنْ اللَّهِ مِنَ إِبْلِیسُ
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 بِالذَّنْب الِاعْتِرَافِ فِي لِنَفْسِهِ اللَّيْلِ صَلَاةِ مِنْ الْفَرَاغِ بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ

 .فَأَمْهَلْتَهُ لِإِضْلَالِي الدِّینِ یَوْمِ إِلَى اسْتَمْهَلَكَ وَ فَأَنْظَرْتَهُ، لِغَوَایَتِي اسْتَنْظَرَكَ الَّذِي عَدُوُّكَ عَلَيَّ اسْتَحْوَذَ قَدِ ... ... اللَّهُمَّ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

ه كسي كه مورد حسادت قرار گرفته ضرر برساند؛ مانند ابليس كه با حسادتش زند پيش از آنكه بحسود به خودش ضرر مي

 به جایگاه حقایق ميثاق الهي و برگزیده شدن.براي خودش لعنت گذاشت و براي آدم برگزیدگي و هدایت و ارتقاء 

 104ص الشریعة، مصباح

 وَ الْهُدَى وَ الِاجْتِبَاءَ ع لِآدَمَ وَ اللَّعْنَةَ لِنَفْسِهِ بِحَسَدِهِ أَوْرَثَ كَإِبْلِيسَ بِالْمَحْسُودِ یُضِرَّ أَنْ قَبْلَ بِنَفْسِهِ یُضِرُّ الْحَاسِدُ ع الصَّادِقُ قَالَ

 الِاصْطِفَاء. وَ الْعَهْدِ حَقَائِقِ مَحَلِّ إِلَى الرَّفْعَ

 تدبر

 «یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى فَأَنْظِرْني رَبِّ قالَ( »1

 !شوندمي مبعوث]انسانها[  كه روزي تا ده مهلتم پس،!  پروردگارا: و را لعنت كرد؛ شيطان گفتو اخدا شيطان را راند 

فكر زمين زدن شخصِ دیگر، بقدري او را به خود مشغول كرده، كه براي ضربه زدن به آن دیگري، به خودش واقعا حسود، 

 (: 3)حدیث كندخودش بيشتر از هركس دیگري ضرر ميزند و ضرر مي

اینكه بتواند انسانها  ؛ بلكه برايكردن و مورد بخشش واقع شدن درخواستش مهلت خواستن است، اما نه براي جبران اولين

 ؛(2)حدیث را زمين بزند

یا روزي كه روز حساب و كتاب من است؛ بلكه گفت تا روزي كه روز برانگيخته « یوم الدین»لذا براي پایان مهلتش نگفت 

 (1، تدبر234جلسهدر  )توضيح بيشترشدن آنهاست. 

 «... فَأَنْظِرْني رَبِّ :قالَ»( 2

 است.« پروردگارم»مخفف عبارت « ربِّ»

 داند حتي براي اغواي انسانها هم باید متوسل به ربوبيت خدا شود.شيطان مي

 بحث تخصصی خداشناسی

د هستند. حتي گناهكار هم اگر همه موجودات در همه احواالتشان و براي انجام هر كاري دائما نيازمند ربوبيت خداون

 است.« پروردگارش»تواند بكند باز به لطف و عنایت گناه مي

 ثمره اخالقی

 شيطان براي گمراه كردن و اغواگري هم صرفاً باید به ربوبيت خدا متوسل شود. 

كنيم، س حساب ميككاره عالَم خداست، و روي همهرود كه همهاما بسياري از ما، حتي در كارهاي خوب هم یادمان مي

 غير از خدا !

 «فَأَنْظِرْني ... ... »( 3
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خواست )كه این مهلتش براي  مهلت اما وقتي سجده نكرد، تا روز قيامت ،از اینكه شيطان به سجده بر آدم دعوت شد

به عنوان نماینده  شود كه سجده او بر آدم، سجده فقط بر شخص آدم نبود، بلكه سجده بر آدممعلوم مي ،اغواي كل انسانها بود(

 ضربه بزند و شيطان براي انتقام گيري سراغ افراد دیگر برود.  كسينوع انسان بود؛ وگرنه معني ندارد كه یك نفر به 

تواند در معرض وسوسه موید دیگر اینكه لعن بر او هم تا قيامت قرار داده شد؛ یعني تا زماني كه بشر اختيار دارد و مي

 (158، ص12زان، جشيطان قرار گيرد )المي

 (3، تدبر238جلسهو  1، تدبر231جلسهو  2، تدبر224 جلسه)توضيح بيشتر در مورد 

 «یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى أَنْظِرْنيـ + فَ + رَبِّ»( 4

 ...«پروردگارا + پس + مهلتم ده »شيطان گفت: 

 پس ...؟( را چرا گفت؟ )یعني چه چيزي بود كه شيطان گفت حال كه چنين است،« پس»كلمه 

( و این لعنت تا روز قيامت قرار داده شده، پس مهلت من هم تا 2، تدبر274جلسهچون لعنت به خاطر گناه است )الف. 

 (3( )همچنين تدبر159، ص12روز قيامت باشد )الميزان، ج

اميد به لطف او هست، حتي براي دارد،  خدا رب و پروردگار همگان است و كسي كه ربوبيت مخلوق را برعهدهب. 

 باشد(« رب»فقط مبتني بر « پس»نحوه استنباط: ابليس. )

شيطان عبادتي كرده بود كه هرچند بر طبق روایات، كند. هيچ چيزي را در مورد او فروگذار نمي. پروردگار هركس، ج

پاسخ نگذاشت. قدار تالش ظاهري او هم بي( اما خدا همان م234جلسهدر  2همان موقع هم واقعا اخالص نداشت، )حدیث

اي راندي و پروردگار رغم چنان سابقهبه اضافه آیه قبل باشد: حاال كه مرا علي« رب»مبتني بر « پس»نحوه استنباط: )( 1)حدیث

 هستي، پس چنين كن(

« پس»بحث باشد و  فقط براي شروع« رب»عبارت نحوه استنباط: خواست. ). شيطان فقط ما به ازاي كارهایش را ميد

 ام چنين كن(اي راندي، پس با توجه به سابقهفقط مبتني بر آیه قبل باشد: حاال كه مرا با چنان سابقه

 1 ... .ه

 

 

 

                                                      
 مطرح شده است. 1، تدبربعد جلسه. یک احتمال دیگر در 1
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 ترجمه

 شدگاني.دادهتي كه تو از مهلتبدرس فرمود: پس،

 توجه

مورد بحث قرار گرفت.  235 جلسه( كه در الْمُنْظَرینَ مِنَ إِنَّكَ قالَسوره اعراف است ) 15عبارات این آیه بسيار شبيه آیه 

 باشد.، احادیث و تدبرهاي آن به اینجا نيز مرتبط ميتمامي نكات ترجمه

 حدیث

اي كه یافت شد همگي از ( در تفسيرش كه به زبان فارسي است، و متنهاي عربي6حكایت زیر را ابوالفتوح رازي )قرن

؛ و فقط برخي عبارات را داخل ][ توضيح آوریمميبدون هرگونه دخل و تصرف اند؛ لذا عين عبارات او را این كتاب برگرفته

 :ایمداده

 مسجد در از مردى. بود نشسته من با دوستى و بودم نشسته واسط مسجد در من: گفت هشام، ابو از آیدمى خبرى در و

 .كرد نماز ركعت دو و رفت اسطوانى نزدیك و مسافران، عادت بر پوشيده ىاباراني درآمد

 ]= نماز تحيت مسجد[. قبله به كردن بایدمى تيامنى شما مسجد این در كه همانا :گفت بنشست، و آمد ما بر آنگه

 .گویندمى چنين: گفتم

 .امروز از پيش امنكرده نماز جا ینا هرگز من: گفت

 و ؛تو پنهانى نام آن حقّ به! خدایا بار ،«المختوم باسمك اسئلك انّي اللّهمّ»: گویندمى كه بينممى را مردمانى: گفت آنگه

 خویش، بندگان از پنهان باشد نامى را خدا

 ،[23اعراف/] «... أَنْفُسَنا ظَلَمْنا رَبَّنا»: گفتند خواندند، منا چه به را خدا ماندند، در -السّالم عليهما -حوّا و آدم چون كه نبينى

 .كرد قبول ایشان توبه تعالى خداى

 ،[26نوح/] «دَیَّاراً الْكافِرِینَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى تَذَرْ ال رَبِّ»: كه خواند نام این به را خدا كفّار، دست از درماند چون نوح و

 .آورد بر دمار را كافران و كرد اجابت دعایش تعالى خداى

 أَلْحِقْنِي وَ حُكْماً لِي هَبْ رَبِّ»: قوله في بخواند، نام این به را تعالى خداى داشت، حاجتى چون -السّالم عليه -ابراهيم و

 .آمد اجابتش ،[83شعراء/] «بِالصَّالِحِينَ

« لَهُ فَغَفَرَ»: آمد اجابتش ،«لِي فَاغْفِرْ فْسِينَ ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ»: گفت بكشت، را قبطى چون -السّالم عليه -موسى و

 .[28قصص/]

 لِي هَبْ وَ لِي اغْفِرْ رَبِّ»: خواند نامش این به هم مغفرت، و تعالى خداى از خواست لكمُ چون -السّالم عليه -سليمان

 .فرمود اجابت تعالى خداى ،[35ص/] «بَعْدِي مِنْ لِأَحَدٍ یَنْبَغِي ال مُلْكاً
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 خَيْرُ أَنْتَ وَ فَرْداً تَذَرْنِي ال رَبِّ»: گفت بخواند، نامش این به هم خواست فرزند تعالى خداى از چون -السّالم عليه -زكریّا

 .داد او به را یحيى و كرد اجابت را او تعالى خداى ،[89انبياء/] «الْوارِثِينَ

 را او تعالى خداى ،[118مومنون/] «الرَّاحِمِينَ خَيْرُ أَنْتَ وَ ارْحَمْ وَ اغْفِرْ رَبِّ»: كه بخواند نام این به را خداى آدم لدوُ سيّد

 .[2فتح/] «تَأَخَّرَ ما وَ ذَنْبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِيَغْفِرَ»: گفت كرد، اجابت

 خَلَقْتَ ما رَبَّنا»: عالىت قوله في -عمران آل سوره آخر در -بخواندند نام این به را تعالى خداى چون او امّت صالحان آنگه،

 .[195عمران/آل]« رَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجابَ»: كه آمد چنين ایشان اجابت آیات توقيع آیات، آخر به تا [191عمران/آل]« باطِلًا هذا

 رَبِّ»: خواند نام این به هم را خداى است مملكت تریندب كهاي كه هيچ كاره است[ ]= طرد شده كلّمَمُ طرید آن آنگه

 .[37حجر/] «الْمُنْظَرِینَ مِنَ إِنَّكَ»: كه آمد اجابت ،[36حجر/] «یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى فَأَنْظِرْنِي

 بزرگوارتر؟ این از باشد نامى تعالى را خداى پس

 .شد ناپيدا و بگفت این

 .الساّلم عليه است خضر آن كه بدانستيم ما

 71-70ص ،1ج تفسيرالقرآن، فى الجنان روح و الجنان روض

 1، همين عبارات را به عربي برگردانده است(282-280ص ،5ج الوسائل، مستدرك)

 تدبر

 «الْمُنْظَرینَ مِنَ فَإِنَّكَ قالَ( »1

 افتخار كرد! و تقاضا كرد این مقام تا روز قيامت برایش باقي بماند؛ و خدا هم اجازه داد! «در مقابل خدا ایستادن»به  ابليس

                                                      
 ثِیَابُ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ الْمَسْجِدِ فِي دَخَلَ إِذْ عِنْدِی جَالِساً كَانَ لِي صَدِیقٌ وَ وَاسِطٍ مَسْجِدِ فِي اًجَالِس كُنْتُ: قَالَ هِشَامٍ أَبِي عَنْ تَفْسِیرِهِ، فِي الْفُتُوحِ أَبُو.  1

 قَبْلَ قَطُّ هُنَا صَلَّیْتُ مَا قَالَ یَقُولُونَ كَذَا قُلْتُ الْقِبْلَةِ إِلَى تَیَامُناً هَذَا مَسْجِدِكُمْ فِي إِنَّ قَالَ وَ عِنْدَنَا جَلَسَ وَ إِلَیْنَا أَتَى ثُمَّ رَكْعَتَیْنِ فَصَلَّى أُسْطُوَانَةٍ إِلَى فَأَتَى السَّفَرِ

 تَعَالَى اللَّهَ دَعَوَا اضْطُرَّا لَمَّا حَوَّاءَ وَ آدَمَ تَرَى لَا أَ الْعِبَادِ عَنِ مَكْتُوماً اسْماً تَعَالَى لِلَّهِ إِنَّ الْمَكْتُومِ بِاسْمِکَ أَسْأَلُکَ إِنِّي اللَّهُمَّ یَقُولُونَ رِجَالًا أَرَى قَالَ ثُمَّ الْیَوْمِ هَذَا

 اللَّهُ فَأَجَابَ دَیَّاراً الْكافِرِینَ مِنَ ضِالْأَرْ عَلَى تَذَرْ ال رَبِّ الِاسْمِ بِهَذَا اللَّهَ دَعَا الْكُفَّارِ مِنَ اضْطُرَّ لَمَّا ع نُوحٌ وَ تَوْبَتَهُمَا اللَّهُ فَقَبِلَ  أَنْفُسَنا ظَلَمْنا رَبَّنا قاال اسْمٍ بِأَیِّ

 تَلَقَ لَمَّا ع مُوسَى وَ لَهُ فَاسْتُجِیبَ بِالصَّالِحِینَ أَلْحِقْنِي وَ حُكْماً لِي هَبْ رَبِّ الِاسْمِ بِهَذَا اللَّهَ دَعَا حَاجَةٌ لَهُ كَانَتْ مَهْمَا ع إِبْرَاهِیمُ وَ الْكَافِرِینَ أَهْلَکَ وَ دُعَاءَهُ

 رَبِّ فَقَالَ الِاسْمِ بِهَذَا تَعَالَى اللَّهَ دَعَا الْمَغْفِرَةَ وَ الْمُلْکَ تَعَالَى اللَّهِ مِنْ أَرَادَ لَمَّا ع سُلَیْمَانُ وَ لَهُ فَغَفَرَ بِقَوْلِهِ اللَّهُ فَأَجَابَهُ لِي فَاغْفِرْ نَفْسِي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ قَالَ الْقِبْطِيَّ

 وَ فَرْداً تَذَرْنِي ال رَبِّ قَالَ الِاسْمِ بِهَذَا تَعَالَى اللَّهَ دَعَا الْوَلَدَ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ أَرَادَ لَمَّا زَكَرِیَّا وَ تَعَالَى اللَّهُ فَأَجَابَهُ بَعْدِی مِنْ لِأَحَدٍ یَنْبَغِي ال مُلْكاً لِي هَبْ وَ لِي اغْفِرْ

 خَیْرُ أَنْتَ وَ ارْحَمْ وَ اغْفِرْ رَبِّ قَالَ الِاسْمِ بِهَذَا تَعَالَى اللَّهَ دَعَا ص اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ آدَمَ وُلْدِ سَیِّدُ وَ یَحْیَى لَهُ وَهَبَ وَ تَعَالَى اللَّهُ جَابَهُفَأَ الْوارِثِینَ خَیْرُ أَنْتَ

 عِمْرَانَ آلِ سُورَةِ آخِرِ فِي الِاسْمِ بِهَذَا تَعَالَى اللَّهَ دَعَوُا لَمَّا أُمَّتِهِ مِنْ الصَّالِحُونَ وَ تَأَخَّرَ ما وَ ذَنْبِکَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَکَ لِیَغْفِرَ قَالَ وَ تَعَالَى اللَّهُ فَأَجَابَهُ الرَّاحِمِینَ

 إِلى فَأَنْظِرْنِي رَبِّ الِاسْمِ بِهَذَا تَعَالَى اللَّهَ دَعَا اللَّهِ خَلْقِ شَرُّ الْمَطْرُودُ الرَّجِیمُ وَ رَبُّهُمْ لَهُمْ جابَفَاسْتَ بِقَوْلِهِ لَهُمْ فَاسْتُجِیبَ الْآیَاتِ آخِرِ إِلَى باطِلًا هذا خَلَقْتَ ما رَبَّنا

 .ع الْخَضِرُ أَنَّهُ فَعَلِمْنَا عَنَّا غَابَ وَ هَذَا قَالَ هَذَا مِنْ أَجَلُّ اسْمٌ تَعَالَى لِلَّهِ فَلَیْسَ الْمُنْظَرِینَ مِنَ فَإِنَّکَ قَوْلِهِ فِي لَهُ فَاسْتَجَابَ یُبْعَثُونَ یَوْمِ
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 توضیح تخصصی

« شوندپس، مهلتم ده تا روزي كه مبعوث مي» گفتربوبيت خداوند  با توسل بهاز درگاه خدا رانده شد، ابليس بعد از اینكه 

 .به او مهلت دارد« شدگانيدادهمهلت از تو پس،»هم با تعبير و خدا  ؛)آیه قبل(

بينيم مي« الْمُنْظَرینَ مِنَ إِنَّكَ قالَ یُبْعَثُونَ؛ یَوْمِ إِلى أَنْظِرْني قالَ»با مقایسه این دو آیه با آیات مشابه آن در سوره اعراف 

 اضافه شده است. در هر دو آیه در اینجا  - گيري استكه براي نتيجه -« فـ»حرف 

بينيم در سوره اعراف صحبتي از رجم و لعن شيطان مطرح نشده، و فقط مي سوره را مقایسه كنيماین دو  يوقتي آیات قبل

بيرون رو كه تو رجيم هستي »فرماید: ؛ اما در اینجا مي«تو در اینجا حق نداري تكبر بورزي و از اینجا بيرون رو»فرمود خداوند 

مهلت بده و بگذار همين طور گوید حاال كه من رجيم و لعين هستم، تا قيامت و شيطان مي؛ «بر تو بادلعنت و تا روز قيامت 

 بمانم!

 :به تعبير مرحوم نجفي همداني

گوید حاال كه مرا كند و مي)و رانده شده( افتخار مي «در مقابل خدا ایستاده»رانده شد، به اینكه خدا ابليس وقتي از درگاه 

ت مرا ادامه بده و بگذار تا مَراندي و توانستم به جایي برسم كه در برابر تو بایستم )و از درگاهت رانده شوم(، پس همين سِ

 این مقام باقي بمانم. درشود( است كه دیگر مالكيت مطلق خداوند بر همه چيز آشكار مياي روز قيامت )كه مرحله

 .این درخواست او را اجابت كرد تو از مهلت داده شدگاني؛« پس»و خدا هم با تعبير 

رسد كه خودشان آن خباثت را براي خود خوب گيرد به حدي ميدهد خباثت در اشخاص وقتي شدت مياین نشان مي

 مندي هميشگي از آن خباثت هستند. پندارند و خواهان بهرهمي

 كنند. بالند و افتخار ميشویم كه چرا بسياري از كافران به كفر خود مياگر این را بفهميم متوجه مي

 (105-102صتلخيصي از مطالب ، 5)درخشان پرتوي از اصول كافي، ج

توضيحاتي  5و  2و  1( تدبرهاي 234 جلسهسوره اعراف ) 15آیه ]درباره اینكه چرا خدا به شيطان مهلت داد، در همان 

 ارائه شد[

 «الْمُنْظَرینَ مِنَ فَإِنَّكَ قالَ» (2

 ؟...«فإنّك »بلكه تاكيد كرد و فرمود « فأنت من المنظرین»چرا نفرمود 

ده باشد و صرفا در پاسخ این مهلت دادن در برنامه خدا لحاظ نش»خواهد نشان دهد كه این گونه نيست كه الف. شاید مي

دهيم؛ چون اساسا زندگي انسان و رشد اختياري وي، و تاكيد كند كه حتما این مهلت را به تو مي« او به او این مهلت داده شده

 معني است.بدون اینكه ابليسي در سر راه او قرار بگيرد، بي

 ب. ...
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 9/10/1395                       الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ مِیَوْ إِلى                   38( آیه 15( سوره حجر )277

 ترجمه

 روزِ آن وقت معين.شدگاني[ تا داده]خداوند به ابليس فرمود: پس، بدرستي كه تو از مهلت

 حدیث

تا وقت  نشيطا به خداوند اینكه در مورد( السالم عليه العابدینزین اماماز  ایشان )یعني از گوید:اسحاق بن عمار مي( 1

« شدگاني؛ تا روزِ آن وقت معين.دادهفرمود: پس، بدرستي كه تو از مهلت»و در قرآن كریم آمده است كه  معيني مهلت داده

 سوال كردم.

زماني  كند،مي مبعوث را ایشان خداوند وقتيروز قيام قائم عجل اهلل تعالي فرجه الشریف است.  «آن وقت معين»: ندفرمود

! روزاین  از واي اي: گویدمي آید وایشان مي نزد به زانو درآمده كه حالي در ابليس است و كوفه مسجد در رسد كه ایشانمي

  آن وقت معيني است كه پایان اجل و مهلت اوست.روزِ هنگام، آن و ندنزمي گردن او را دربند كرده، پس

 203ص السالم، عليه الحجة القائم ذكر في المضيئة األنوار منتخب

 عَنْ ع الْعَابِدِینَ زَیْنَ یَعْنِي سَأَلْتُهُ: قَالَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ إِلَى یَرْفَعُهُ الْأَیَادِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیْضاً رِوَایَتُهُ لِي جَازَ مِمَّا وَ

 یَوْمُ «الْمَعْلُومُ الْوَقْتُ» قَالَ« الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى الْمُنْظَرِینَ مِنَ فَإِنَّكَ الَقَ» كِتَابِهِ فِي ذَكَرَهُ مَعْلُوماً وَقْتاً إِبْلِيسَ تَعَالَى اللَّهِ إِنْظَارِ

 بِنَاصِيَتِهِ فَيَأْخُذُ الْيَوْمِ هَذَا مِنْ اهْوَیْلَ یَا فَيَقُولُ رُكْبَتَيْهِ عَلَى یَجْثُو حَتَّى إِبْلِيسُ جَاءَ وَ الْكُوفَةِ مَسْجِدِ فِي كَانَ اللَّهُ بَعَثَهُ فَإِذَا الْقَائِمِ قِيَامِ

 1.أَجَلِه مُنْتَهَى الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمُ فَذَلِكَ عُنُقَهُ فَيَضْرِبُ

                                                      
( شبیه این حدیث را یكي از موالي اسحاق بن عمار، از امام 453ص اإلمامة، )و با سند متصل به او، در دالئل 242ص ،2ج العیاشي، در تفسیر . ؛ 1

تر ایم كه عباراتش تفاوتهای مختصری با تفسیر عیاشي كنوني دارد و ظاهرا نقل وی درستآوردهپرسد. )روایت را به نقل از دالئل االمامه صادق ع مي

 عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مَسْعُودٍ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ نَاحَدَّثَ: قَالَ الْعَلَوِیُّ، الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ الْمُظَفَّرُ حَدَّثَنَا: قَالَ جَعْفَرٍ، أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ عَلِيٌّ، الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِي است( وَ

: قَوْلِهِ إِبْلِیسَ، عَنْ( امُالسَّلَ عَلَیْهِ) اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ قَالَ عَمَّارٍ، بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى جَمِیعِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَامِرٍ، بْنُ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنِي: قَالَ فَضَّالٍ، بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ

 وَ لَا، النَّاسَ؟( تَعَالَى) اللَّهُ یَبْعَثُ یَوْمَ أَنَّهُ تَحْسَبُ أَ وَهْبُ، یَا: قَالَ هُوَ؟ یَوْمٍ أَیُّ «الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى الْمُنْظَرِینَ مِنَ فَإِنَّکَ قالَ یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى فَأَنْظِرْنِي رَبِّ

 .الْمَعْلُوم الْوَقْتِ یَوْمُ فَذَلِکَ عُنُقَهُ، یَضْرِبُ وَ بِنَاصِیَتِهِ، فَیَأْخُذُ قَائِمَنَا،( جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهُ بَعَثَ فَإِذَا قَائِمَنَا،( جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهُ یَبْعَثُ یَوْمِ إِلَى أَنْظَرَهُ( جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهَ لَكِنَّ
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 توجه:  شباهت ظهور و رجعت و قیامت

عت اميرالمومنين یا رج 1(245ص ،2ج القمي، )تفسيررجعت پيامبر اكرم ص  -در برخي از احادیث، این روز به ایام رجعت 

 اند. تطبيق داده 3(402ص ،2ج الشرائع، ونيز به نفخه اول در نفخ صور )علل – 2(117-115ص البصائر، مختصرو پيامبر ص )

دهند فراوان است؛ و عالمه طباطبایي توضيح این گونه روایات كه یك آیه را بر ظهور، رجعت، یا مقدمات قيامت تطبيق مي

سه مرتبه از مراتب ظهور حقيقت نهایي عالَم است و تقریبا اغلب آیاتي را كه ناظر « قيامت»و « رجعت» و« ظهور»اند كه داده

، 2)الميزان، ج توان براي فهم دوتاي دیگر به كار گرفت؛ و روایات نيز در همين مقام هستند.تاست، ميبه یكي از این سه

 تب انبياي قبلي، این روز را با این تعابير توضيح داده است: و موید این برداشت هم روایتي است كه در برخي ك 4(106ص

 مردانى گردانم، پاك گناهان و شرك و كفر از را زمين روز آن در كه امكرده مقدر قطعي و حتمي نحوي به كه است روزى

 خشوع و تقوى و یقين و اخالص و ورع از امكرده پر و ،كرده امتحان ایمان راه در را آنها دلهاى كه گزینمبرمى وقت آن براى را

                                                      
 قَالَ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ دُ. أَحْمَ 1

 .الْمَقْدِسِ بَیْتِ فِي الَّتِي الصَّخْرَةِ عَلَى ص اللَّهِ رَسُولُ یَذْبَحُهُ یَوْمٌ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمُ

 .است رجعت هنگام تعبیر، این از مقصود: گویدمي 113ص ،3ج الصافي، تفسیر در كاشاني فیض مرحوم

 أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ الْخَثْعَمِيِّ، عَمْرٍو بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ عَنْ الْحَضْرَمِيِّ، الْقَاسِمِ نِبْ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سَعْدَانَ، بْنِ مُوسَى عَنْ الْخَطَّابِ، أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ . مُحَمَّدُ 2

 الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمُ كَانَ فَإِذَا الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى رِینَالْمُنْظَ مِنَ فَإِنَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ، ذَلِکَ اللَّهُ فَأَبَى یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى أَنْظِرْنِي قَالَ إِبْلِیسَ إِنَّ» یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ

 .ص الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ یَكُرُّهَا كَرَّةٍ آخِرُ هِيَ وَ الْمَعْلُومِ، الْوَقْت یَوْمِ إِلَى آدَمَ اللَّهُ خَلَقَ مُنْذُ أَشْیَاعِهِ جَمِیعِ فِي اللَّهُ لَعَنَهُ إِبْلِیسُ ظَهَرَ

 لَكَرَّاتٌ؟ إِنَّهَا وَ: فَقُلْتُ

 یَوْمُ كَانَ فَإِذَا .الْكَافِرِ مِنَ الْمُؤْمِنَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُدِیلَ حَتَّى دَهْرِهِ فِي الْفَاجِرُ وَ الْبَرُّ مَعَهُ یَكُرُّ وَ إِلَّا قَرْنٍ فِي إِمَامٍ مِنْ مَا كَرَّاتٌ، وَ لَكَرَّاتٌ إِنَّهَا نَعَمْ،: قَالَ

 مِنْ قَرِیبٌ الرَّوْحَاءُ لَهَا یُقَالُ الْفُرَاتِ، أَرَاضِي مِنْ أَرْضٍ فِي مِیقَاتُهُمْ یَكُونُ وَ أَصْحَابِهِ، فِي إِبْلِیسُ جَاءَ وَ أَصْحَابِهِ، فِي ص الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ كَرَّ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ

 مِائَةَ الْقَهْقَرَى خَلْفِهِمُ إِلَى رَجَعُوا قَدْ ص الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلِيٍّ أَصْحَابِ إِلَى أَنْظُرُ فَكَأَنِّي الْعَالَمِینَ، جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مُنْذُ مِثْلُهُ یُقْتَتَلْ لَمْ قِتَالًا نَفَیَقْتَتِلُو كُوفَتِكُمْ،

 ص اللَّهِ رَسُولُ الْأَمْرُ، قُضِيَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ الْغَمامِ مِنَ ظُلَلٍ فِي جَلَ وَ عَزَّ الْجَبَّارُ یَهْبِطُ ذَلِکَ فَعِنْدَ. الْفُرَاتِ فِي أَرْجُلِهِمْ بَعْضُ وَقَعَتْ قَدْ وَ إِلَیْهِمْ أَنْظُرُ كَأَنِّي وَ قَدَمٍ،

...  تَرَوْنَ ال ما أَرى إِنِّي: فَیَقُولُ ظَفِرْتَ؟ قَدْ وَ تُرِیدُ أَیْنَ: أَصْحَابُهُ لَهُ فَیَقُولُونَ عَقِبَیْهِ، عَلَى نَاكِصاً الْقَهْقَرَى جَعَرَ إِبْلِیسُ إِلَیْهِ نَظَرَ فَإِذَا نُورٍ، مِنْ حَرْبَةٌ بِیَدِهِ أَمَامَهُ

 بِهِ یُشْرَكُ لَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُعْبَدُ ذَلِکَ فَعِنْدَ أَشْیَاعِهِ، جَمِیعِ هَلَاكُ وَ هَلَاكُهُ فَیَكُونُ یْهِ،كَتِفَ بَیْنَ طَعْنَةً فَیَطْعُنُهُ ص النَّبِيُّ فَیَلْحَقُهُ الْعالَمِینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي

 تَظْهَرُ ذَلِکَ عِنْدَ وَ ذَكَراً، سَنَةٍ كُلِّ فِي ذَكَراً، صُلْبِهِ مِنْ وَلَدٍ أَلْفَ ع عَلِيٍّ شِیعَةِ مِنْ الرَّجُلُ یَلِدَ حَتَّى سَنَةٍ، أَلْفَ أَرْبَعِینَ وَ أَرْبَعاً ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ یَمْلِکُ وَ. شَیْئاً

 «اللَّهُ شَاءَ بِمَا حَوْلَهُ مَا وَ الْكُوفَةِ مَسْجِدِ عِنْدَ الْمُدْهَامَّتَانِ الْجَنَّتَانِ

 عَنْ سَلَمَةَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ إِسْمَاعِیلَ بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا قَالَ زِیَادٍ بْنُ جَمِیلُ حَدَّثَنَا قَالَ إِلَيَّ كَتَبَ فِیمَا هُاللَّ رَحِمَهُ قُونِيٍّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنُ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا.  3

 الْمُنْظَرِینَ مِنَ فَإِنَّکَ لِإِبْلِیسَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ أَخْبِرْنِي وَ...  أَخْبِرْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَى دَخَلَ رَجُلًا أَنَّ الرَّازِیِّ الْعَلَاءِ أَبِي بْنِ یَحْیَى

 نَفْخَةٌ الصُّورِ فِي یُنْفَخُ یَوْمٌ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمُ وَ قَالَ...  قَبْلَکَ قَطُّ أَحَدٌ مَسْأَلَتِکَ عَنْ سَأَلَنِي مَا قَالَ وَ إِلَیْهِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَالْتَفَتَ...  الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى

 ...الثَّانِیَةِ وَ الْأُولَى النَّفْخَةِ بَیْنَ مَا إِبْلِیسُ فَیَمُوتُ واحِدَةٌ

 إال ذلک لیس و بالظهور، ثالثة و بالرجعة أخرى و بالقیامة تارة البیت أهل أئمة عن تفسیرها ورد اآلیات من كثیرا شیئا وجدت تصفحت فإذا. » 4

 «المعاني هذه بین سنخیة و لوحدة
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 ميل بدان و دارندمي بپا را حق دین است؛ من نزد كه بدانچه رغبت و دنيا، در زهد و وقار و صبر و بردبارى و راستى و

 1(34ص( طاوس بن للسيد) السعود سعد... )كنندمي

 ( از امام رضا ع روایت شده است:2

ترین شما ایمان ندارد؛ و بدرستي كه گرامي كند،د؛ و كسي كه تقيه نميداري[ ندارد، دین نداركسي كه ورع ]= خویشتن

 نزد خدا كسي است كه بيشتر بر اساس تقيه عمل كند. 

داري از بيان برخي حقایق دین در جایي كه ظرفيت و یا شرایط فهمش در مخاطب وجود ندارد و صرفا ]تقيه: خویشتن

 شود[ بسا كشته شدن بيگناهان موجب نزاع بين مسلمانان )شيعه و سني( و چه

 به ایشان گفته شد: یا ابن رسول اهلل! تا كِي؟

كه همان روز قيام قائم ماست؛ پس هر كه تا پيش از قيام قائم ما تقيه را ترك كند، از ما « تا روزِ آن وقت معين.»فرمودند: 

 نيست.

 274ص عشر، اإلثني األئمة على النص في األثر كفایة

 عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْهَمْدَانِيُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ عَلِيٍّ بْنُ حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا

 أَكْرَمَكُمْ إِنَّ وَ لَهُ تَقِيَّةَ لَا لِمَنْ إِیمَانَ لَا وَ[ لَهُ] وَرَعَ لَا لِمَنْ دِینَ لَا ع ضَاالرِّ مُوسَى بْنُ عَلِيُّ قَالَ قَالَ خَالِدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مَعْبَدٍ بْنِ

 التَّقِيَّةَ تَرَكَ فَمَنْ قَائِمِنَا خُرُوجِ یَوْمُ هُوَ وَ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى قَالَ مَتَى إِلَى اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقِيلَ بِالتَّقِيَّةِ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ عِنْدَ

 مِنَّا. فَلَيْسَ قَائِمِنَا خُرُوجِ قَبْلَ

 تدبر

 «الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى»( 1

؛ اما پایان داد مهلتاو  به خداوند، یعني تا روز قيامت؛ «شوندتا روزي كه مبعوث مي» ابليس از خداوند مهلت خواست

 آن زمان چه موقع است؟ .بيان كرد« معين وقت آن روزِ تا»تعبير مهلت را با 

                                                      
 بلفظ اهلل جواب و إبلیس سؤال من الخامس الكراس من الثامنة القائمة من نذكره فیما...  السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ نَبِیِّنَا عَلَى إِدْرِیسَ صُحُفِ فِي . رَأَیْتُ 1

 :جدناهو ما

 الْكُفْرِ مِنَ الْیَوْمَ ذَلِکَ الْأَرْضَ أُطَهِّرَ أَنْ حَتَمْتُ وَ قَضَیْتُ یَوْمٌ فَإِنَّهُ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلَى الْمُنْظَرِینَ مِنَ لَكِنَّکَ وَ لَا قَالَ یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى فَأَنْظِرْنِي رَبِّ قالَ 

 الصِّدْقِ وَ الْخُشُوعِ وَ التَّقْوَى وَ الْیَقِینِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ[ بالروح] بِالْوَرَعِ حَشَوْتُهَا وَ لِلْإِیمَانِ قُلُوبَهُمْ امْتَحَنْتُ لِي عِبَاداً الْوَقْتِ لِذَلِکَ أَنْتَخِبَ وَ اصِيالْمَعَ وَ الشِّرْكِ وَ

 مُرْتَضَى أَمِیناً وَ مُصْطَفَى نَبِیّاً لَهُمْ اخْتَرْتُ حَقّاً أَوْلِیَائِي أُولَئِکَ یَعْدِلُونَ بِهِ وَ بِالْحَقِّ یَدِینُونَ عِنْدِی فِیمَا الرَّغْبَةِ وَ نْیَاالدُّ فِي الزُّهْدِ وَ الْوَقَارِ وَ الصَّبْرِ وَ الْحِلْمِ وَ

 وَاقِعٌ أَنَّهُ بُدَّ لَا وَ غَیْبِي عِلْمِ فِي حَجَبْتُهُ وَقْتٌ ذَلِکَ الْمُرْتَضَى أَمِینِيَ وَ الْمُصْطَفَى لِلنَّبِيِّ اخْتَرْتُهَا أُمَّةٌ تِلْکَ أَنْصَاراً وَ أَوْلِیَاءَ لَهُ جَعَلْتُهُمْ وَ رَسُولًا وَ نَبِیّاً لَهُمْ فَجَعَلْتُهُ

 .الْمَعْلُوم الْوَقْتِ یَوْمِ إِلَى رِینَالْمُنْظَ مِنَ فَإِنَّکَ فَاذْهَبْ أَجْمَعِینَ جُنُودَكَ وَ رَجِلَکَ وَ خَیْلَکَ وَ یَوْمَئِذٍ أُبِیدُكَ
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(، از این جهت كه روز قيامت فقط براي خدا معلوم است )مفاتيح الغيب 578، ص2الف. روز قيامت است )الكشاف، ج

به نقل از  كنند )حسن بصري، جبائي، ابومسلم،یا از این جهت كه تا آن موقع وي را عذاب نمي (141، ص19)فخر رازي(، ج

 (519، ص6البيان، جمجمع

زمان معيني غير از روز قيامت است؛ دهد كه یك نشان مي با تعبير در سوال تفاوت كرد، تعبير در پاسخ، كهخود این ب. 

 اما چه موقع است، چند دیدگاه مطرح شده:

كه جامعه بشري در همين است زي رو اند( از این جهت كهاست )بسياري از روایات بر این تطبيق دادهایام ظهور ( 1ب.

، دیگر مهلتي كند؛ و لذاست كه در آن روزگناه نميظلم و رسد كه دیگر رسد؛ یعني بشریت به رشدي ميدنيا به كمال خود مي

 (159، ص12براي بقاي شيطان نيست. )الميزان، ج

 اند همان دليل فوق باشد.تواند( كه دليلش مي( ایام رجعت است )برخي از روایات بر این تطبيق داده2ب.

 كه آخرین زمان تكليف است، یعني آخرین زماني است كه امكان گناه براي بشر وجود دارد ( ابتداي نفخ اول است3ب.

 (519، ص6البيان، جعباس، به نقل از مجمعابن)

رد و هر لحظه او منتظر ( وقتي است كه براي خدا معلوم است اما براي ابليس معلوم نيست؛ تا او را در ابهام بگذا4ب.

 (519، ص6البيان، جمرگش باشد )بلخي، به نقل از مجمع

 ( ...5ب.

 1كنند؛ بویژه اگر به مطلبي كه در تكمله حدیثرا بيان مي يتاز واقع وجهيها هركدام ج. شاید بتوان گفت همه این دیدگاه

، ... . در دنيا ي چه؟ براي اغوا كردن، براي زنده ماندنتوجه شود. مهلت برا« مهلت دادن»بيان شد، توجه شود. باید در مفهوم 

شود، و از آن جهت مهلت وي از جهتي محدود ميو حوزه كارآیي اوجود ابليس و اي از مراحل فوق، در واقع در هر مرحله

ي به كار رفته( تعبير فوق )كه در قرآن براي اغلب آنها تعبير مستقل هايزمانرسد. شاید همين كه به جاي هریك از به پایان مي

 (2، شاهدي بر صحت این دیدگاه باشد. )توضيح بيشتر در تدبررا آورد «روزِ آن وقت معين»

 «الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى( »2

رساند و هم به هم معلوم و معين بودن آن را مي« روزي كه وقتش معلوم است تا»تعبير كردن از پایان مهلت شيطان به 

  چرا؟ ساله را براي ما مبهم و نامعلوم رها كرده است.نحوي م

بالغت قرآن كریم است كه ابعاد مختلفي از یك حقيقت و بلكه اي از رسد خود این گونه تعبير كردن نمونهبه نظر مي

 حقایق مختلفي را در یك عبارت بگنجاند؛ از این جهت كه آوردن چنين تعبيري،:

 اشد كه این روز براي خدا كامال معلوم، اما براي ما مبهم است.تواند نشاندهنده این بالف. مي

( پوشش دهد؛ آن هم به نحوي كه قبول هيچ 1هایي را كه درباره تعيين این روز ارائه شده )تدبرتواند همه دیدگاهب. مي

 مقطعي براي پایان مهلت مستلزم نفي مقطع دیگر نباشد.

 ج. ...
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 «عْلُومِالْمَ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى( »3

دهد ي هست كه تا آن روز مهلت داري. این تعبير بخوبي نشان مي«وقت معين»فرمود :تا روزِ آن وقت معين. یعني یك 

نيست،  «روز در مقابل شب»، یا «ي كه واحد شمارش هفته و ماه و سال استساعت 24روز »لزوما به معناي « یوم: روز»كه كلمه 

 است. « یك مقطع زماني»بلكه به معناي 

 24)لذا در آیاتي هم كه مثال آمده آسمانها و زمين را در شش روز آفرید، یا ... ضرورتي ندارد كه آن را به معناي روز 

 كه بعد در توجيهش دچار مشكل شویم( ،ساعتي یا روز در مقابل شب بدانيم

 «الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى( »4

 ؛ چرا؟«الي الوقت المعلوم: تا وقت معين»یا « ز معلومالي اليوم المعلوم: تا رو»نفرمود: 

ي هم در كار است؛ كه در یك مقطع زماني خاص «وقت معلوم»ذهن را درگير كند كه یك خواهد بسا ميچهالف. 

است، كه مهمترین ویژگي آن وقت، این است كه « وقت معلوم»فراخواهد رسيد. وقتي آن مقطع زماني )یوم( مربوط به یك 

 م است؛معلو

 پس، 

 توانيم بدان علم پيدا كنيم.ما هم مي

 ب. ...

 حکایت

طاق، یكي از اصحاب برجسته امام باقر ع و امام صادق ع بود. نقل شده است وقتي خبر رحلت امام صادق ع المومن ( 5

داشت، به طعنه به او گفت:  ]یا طبق برخي نقلها: امام باقر ع[ را به او دادند، یكي از علماي مخالف شيعه كه با او رفت و آمد

 «امام تو مُرد؟!»

 !«معين وقت آن روزِ تا است؛ شدگاندادهمهلت از» تو امام اما بله،او گفت: 

 1 381ص ،2ج ،(للطبرسي) اإلحتجاج

 

 

 

                                                      
 أما الطاق مؤمن فقال ضال؟ صبي على یدلني من ینادی مناد إذا الكوفة سكک من سكة في الطاق مؤمن مع یتماشى آخر یوما حنیفة أبو كان.  1

 نعم قال ؟-إمامک مات له فقال الطاق مؤمن أبوحنیفة رأى ع الصادق مات لما و حنیفة أبا به عنى هذا فخذ ضاال شیخا أردت إن و نره فلم الضال الصبي

 .الْمَعْلُوم الْوَقْتِ یَوْمِ إِلى الْمُنْظَرِینَ مِنَ إمامک أما
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 10/10/1395             أَجْمَعینَ أُغْوِیَنَّهُمْلَ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ أَغْوَیْتَني بِما رَبِّ قالَ          39 آیه( 15) حجر سوره (278

 ترجمه

و دهم امور را[ زیبا جلوه مياشياء و ]برایشان در زمين  و قطعاً اینكه مرا اغوا كردي، حتماً [ازاي]گفت: پروردگارا ! به 

 كنم.شان را اغوا ميهمگيو قطعاً  حتماً

 ای و نحوینکات ترجمه

 .  مرا: «ي»+  وقایه «ن»+   كردي اغوا: أغویتَ+  مصدري «ما»+  قسم یا بيتسب «بـ= » «أغوَیتَني بما»

 یا...(  هم من كردي، اغوا مرا اینكه سبب به یعني) باشد سببيت باء تواندمي اندگفته «أَغْوَیْتَني بِما» در «بـ» حرف درباره

 ،5ج بيانه، و القرآن إعراب ؛519ص ،6ج البيان،معمج...( )من كه خورممي سوگند كردي اغوا مرا اینكه به: یعني) قسم باء

 1(239ص

به معناي « غوي»توضيحاتي داده شد كه به طور خالصه « غوي»و هم درباره ماده قبال هم در مورد این عبارت  «لَأُغْوِیَنَّهُمْ»

رفته كه دیگر توان دیدن شده گویي در حجابي فرو « غيّ»قرار گرفتن در مسير شر و فساد است به نحوي كه كسي كه دچار 

 2(141جلسهباشد. )« سر در گمي»حقيقت را ندارد و در فارسي شاید نزدیكترین تعبير براي آن 

                                                      
( 161ص ،12ج المیزان،) شود یاد سوگند آن به كه ندارد قداستي اغواگری كه جهت این از دانند،نمي موجه چندان را دومي این برخي هرچند.  1

 !دارد قداست این شیطان، برای و است شیطان زبان از سوگند این كه داد پاسخ چنین توانب شاید البته

این مطلب وجود ندارد با اینكه در فایلهای بحث كه اتفاقا در كانال هم  141 جلسهوقتي به كانال تلگرام مراجعه كردم، در كمال تعجب دیدم در  2

د داشت. به هر حال چون آن مطالب را با اصالح مختصری مجددا در كانال گذاشتم در اینجا هم ( این مطالب وجو5-1395ام )فایل بارگذاری كرده

 آورم:مي

 دو لذا و است تاكید برای آن انتهای در مشدد نون و قسم الم آن الم كه است قسم جواب «لَأُغْوِیَنَّهُمْ» عبارت هم+  نّ+  أغوی+  لـَ=  «لَأُغْوِیَنَّهُمْ»

 .است رفته كار به ارتعب این در تاكید

 است «رشد» مقابل نقطه درست «غيّ». است شده متعدی رفته، إفعال باب به چون كه( غوایه و غيّ: مصدر) است «غوی» ماده از «أغوی»

 «غيّ» است، یرستگار و صالح مسیر در گرفتن قرار معنای به «رشد» اگر كه انددانسته اساس همین بر را آن تعریف برخي( 146/اعراف ؛256/بقره)

 كتاب) است گمراهي و جهل در فروافتادن معنای به كلمه این اصل پس(. 287 /7الكریم القرآن كلمات في التحقیق) است فساد و شر مسیر در گفتن قرار

 كار به ایشیرخواره[ شتر] مورد در كه انددانسته «الفصیل غَوِیَ» تعبیر از برگرفته را آن اصل برخي و ؛(149ص ،5ج اللغة، في المحیط ؛ 456 /4العین

 /4العین كتاب. )است شده كشیده هالكت به است، خورده شیر توانش حد از بیش اینكه خاطر به ویا اندگرفته شیر از را او اینكه خاطر به یا كه رودمي

 كسي گویي و یافته اشتقاق( پوشاندمي را امور روی هك ظلمتي و غبار معنای به) «غیابة» كلمه از نحوی به «غوایه» كلمه كه معتقدند برخي همچنین( 456

 قرآن آیات به مراجعه(. 459/البالغة أساس ؛399 /4اللغة المقاییس معجم) ندارد را حقیقت دیدن توان دیگر كه رفته فرو حجابي در شده «غيّ» دچار كه

 به و «ضاللت» از تریخفیف درجه «غيّ» كه اندگفته تفاوت این رهدربا و( 2/نجم) دارد وجود «ضاللت» و «غيّ» بین ظریفي تفاوت كه دهدمي نشان

 كلمات في التحقیق. )رسدمي باطل به سرانجامش كه است مسیری در گرفتن قرار «غيّ» اما است، باطل در وقوع ضاللت، یعني است؛ آن مقدمه نحوی

 .دانست «غيّ» برای خوبي معادل را «سردرگمي» نبتوا شاید اوصاف، این با( 208/اللغة في الفروق ؛ 287 /7الكریم القرآن
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 ثقيله براي تاكيد. « ن« + »دهماُزَیِّنَ: زینت مي»قسم + « لـ« = »لَأُزَیِّنَنَّ»

توضيح « زینت»است كه قبال درباره « زین»ماده  از«( تفعيل: تزیين»صيغه متكلم وحده از فعل ثالثي مزید )باب « اُزَیِّنَ»

در  4و  3تدبرهاي؛ و  50 جلسه)نكات ترجمه در  كنند تا زیبا به نظر برسداي است كه به شيء ضميمه ميزیبایيداده شد كه 

 (150جلسه

ين هستند برایشان ( یعني در حالي كه در زم239ص ،5ج بيانه، و القرآن إعراباند )دانسته «حال»برخي را « في االرض»

 دهم.]امور را[ زینت مي

 توجه

 تدبرهایي و احادیث و شد مطرح( 82/ص أَجْمَعينَ؛ لَأُغْوِیَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ قالَ) 141جلسه در قبال «أَجْمَعينَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ» عبارت

 (نيدك مرور را آنها توانيدمي زیر لينك از. )شودنمي تكرار مجددا كه گذشت آنجا در

http://yekaye.ir/sad-038-82 / 

 را فوق عبارت همين و كرده باز «نحوي و ايترجمه نكات» عنوان آنجا در كه است این دارد تعجب جاي كه اينكته تنها

-5 فایل در توضيحات این و( گذشت ««اغوي» كلمه براي و عبارت این براي فوق، در كه توضيحاتي همان) بودم داده توضيح

 ( زیر لينك بودم؛ كرده اريزبارگ مرداد پایان در كه) 1395

https://telegram.me/YekAaye/1682  
 ؛(زیر لينك) دارد وجود كردم بارگذاري روز همان كه وبالگي صفحه در نيز و

http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/Posts/144 / 

 (زیر لينك! )یابيدنمي آن از اثري كنيد، مراجعه كانال در مربوطه محل به وقتي اما 

https://telegram.me/YekAaye/1517  

 حدیث

هاي اميرالمومنين ع به خطبه قاصعه )به معناي خوار شمردن، یا تشنگي را از بين بردن( معروف است كه ( یكي از خطبه1

 فرمایند:گذشت. حضرت در ادامه مي 1، حدیث233 جلسهابتداي آن در 

 سوارگان و انگيزاند بر خویش بانگ با و گرداند، بتالم خود بيمارى به را از دشمن خدا كه شما بپرهيزید خدا بندگان پس

 ،كشيد سخت را كمان و ،بر چله كمان گذاشت را تهدید تير تانبراى كه سوگند جانم به كشاند. شما سر بر را خود پيادگان و

 حتماً برایشان در زميناینكه مرا اغوا كردي،  پروردگارا ! به: گفت» و ،افكند شما بر تير نزدیك جاى از و كرد نشانه را شما

و تيري در  گفت سخنى گمان روى ازدرباره غيب و « كنم.شان را اغوا ميدهم و قطعاً همگيزیبا جلوه مي ]امور و اشياء را[

                                                      
 

 هم و آمده قسم الم هم اینكه به توجه با. «را آنها: هُم»+  تاكید برای ثقیله نّ+  كنممي اغوا: أغوی+  قسم جواب یا قسم برای «لـ= » «لَأُغْوِیَنَّهُمْ»

 «آنها: هُم» ضمیر بر است دیگر تاكیدی «معیناج» تعبیر و. است رفته كار به عبارت این در تاكید دو لذا ثقیله، نون

http://yekaye.ir/sad-038-82/
http://yekaye.ir/sad-038-82/
https://telegram.me/YekAaye/1682
http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/Posts/144/
http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/Posts/144/
https://telegram.me/YekAaye/1517
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 كار از راست را او دعوي جهالت، و تكبر سواران مركب و ورزيتعصب برادران و نژادپرستي فرزندان اما ،تاریكي انداخت

 .درآوردند

 192البالغة، خطبه نهج

 ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ القاصعة تسمى ع له خطبة من و

 بِكُمْ أَغْرَقَ وَ الْوَعِيدِ سَهْمَ لَكُمْ فَوَّقَ لَقَدْ فَلَعَمْرِي رَجِلِهِ وَ بِخَيْلِهِ یَسْتَفِزَّكُمْ أَن وَ بِدَائِهِ یُعْدِیَكُمْ أَنْ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ عِبَادَ فَاحْذَرُوا 

 وَ بَعِيدٍ بِغَيْبٍ قَذْفاً أَجْمَعِينَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ أَغْوَیْتَنِي بِما رَبِّ قَالَ وَ قَرِیبٍ مَكَانٍ مِنْ رَمَاكُمْ وَ الشَّدِیدِ بِالنَّزْعِ

 .الْجَاهِلِيَّة وَ الْكِبْرِ فُرْسَانُ وَ الْعَصَبِيَّةِ إِخْوَانُ وَ الْحَمِيَّةِ أَبْنَاءُ بِهِ فَصَدَّقَهُ مُصِيبٍ غَيْرِ بِظَنٍّ رَجْماً

 

 تدبر

 «أَجْمَعينَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ أَغْوَیْتَني بِما رَبِّ قالَ»( 1

اش را در دو بند اعالم كرد: زینت دادن آنچه در زمين است امهخواست از خدا گرفت، برنابليس بعد از اینكه مهلتي كه مي

)تا انسان دلبسته زمين شود و از آسماني بودن خویش غافل گردد( و اغواگري. در سوره ص كه آیاتش بسيار شبيه اینجاست، 

لي او همان اغواگري اعالم كرد و این نشان مي دهد برنامه اص( 141 جلسه؛ 82)ص/« ألغوینهم أجمعين» فقط اش رابرنامه

؛ خصوصا اگر توجه باشدنه كاري مستقل، بلكه مهمترین راهكار وي در اغواگري مياست؛ و زینت دادن آنچه در زمين است، 

شود كه معناي دقيق اغواگري آن است كه شخص را چنان سردرگم كنند كه توان تشخيص حقيقت را نداشته باشد و مسير شر 

 و فساد را در پيش گيرد.

چون خدا با دستور سجده  كند:كه این اقدام خود را هم اینچنين توجيه كرد كه با خدا مقابله به مثل مي الب اینجاستج

 !كندبه آدم، او را اغوا كرده، او هم در نتيجه انسانها را اغوا مي

 «... لَأُزَیِّنَنَّ أَغْوَیْتَني بِما رَبِّ قالَ»( 2

دهد. این نشان قرار مي« ربِ: پروردگارم»كند، در عين حال شروع سخن خود را با  خواهد انسانها را اغواشيطان مي

 دهد كه:مي

خارج از حيطه ربوبيت خدا  –همانند هر فعل دیگري كه هر مخلوقي انجام دهد  –داند كه حتي اغواگري وي الف. او مي

 1نيست، و مشيت خداوند بر همه چيز حاكم است.

                                                      
را به خدا نسبت داده و خدا این عبارتش را پاسخ نداده، موجب شده كه بحثهای شدیدی بین مفسران درگیرد كه معنای « اغواگری». اینكه شیطان  1

دهد دهد خدا كار قبیح هم انجام مي اینكه این نشان مياغواگری خدا نسبت به شیطان چیست؛ و گاه اقوال بعضا عجیب و بوضوح نادرستي ارائه شده )مثال

(. در حالي 161، ص12اند این اغوا همان لعني است كه خدا به خاطر اقدامش در حق او انجام داد )المیزان، جو....( و عالمه طباطبایي هم در پاسخ گفته

گفته شد، نیازی به این توجیهات  4تا 2رسد با توجه به آنچه در تدبرهای يرسد این توجیه هم خروج از معنای ظاهری باشد و به نظر مكه به نظر مي
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 ن ندارد.باز ایما در عين حال،ب. 

 دارد.ج. در عين حال، باز دست از مخالفت با خدا برنمي

 1)تایيدي بر تدبر ینكه خالف دستورات خدا انجام دهد و مردم را از راه خدا باز دارد.به اكند افتخار مي در عين حال،د. 

 (276جلسهدر 

 ه. ...

 «...أَغْوَیْتَني ... رَبِّ»( 3

دت ورزید و به این دو جهت بود كه خود را از آدم برتر دید و بر او سجده نكرد؛ اما ابليس دچار تكبر بود و به آدم حسا

پروردگارم، ... مرا »نه خود، بلكه پروردگار خود را مقصر شمرد و گفت  وقتي خدا او را لعنت كرد و از درگاه خویش راند،

 ...«اغوا كردي 

 اخالقیثمره 

كند )اگر هيچكس نبود، بيند؛ و باالخره كسي را پيدا ميخود را مقصر نمي بيني شود، هيچگاهكسي كه مبتال به خودبزرگ

 خود خدا را( كه ریشه گناه خود را تقصير او بيندازد.

 «... لَأُغْوِیَنَّهُمْ ... أَغْوَیْتَني بِما رَبِّ»( 4

كوشد كار خود را توجيه )كه همان اغواگري است( انجام دهد، اول مي را خواهد شيطنت خویشحتي شيطان هم وقتي مي

گيرد: خدا پروردگار مك ميگري از اطالعات خداشناسي خود كو جالب اینجاست كه براي این توجيهحتي در مقابل خدا؛  ،كند

پس حال كه او با ربوبيتش مرا اغوا كرد، من  من اغوا شدم، به ربوبيت او بوده؛ من است؛ پس اگر پروردگاراز جمله  ،همه چيز

 دیگران را اغوا كنم. هم حق دارم

اما توجيه وي باطل است؛ زیرا اقتضاي همين ربوبيت خدا این بوده كه او را به صورت موجودي مختار بيافریند؛ و ربوبيت 

 5، تدبر141جلسه، در «اي به او دادچرا خدا چنين اجازه»)و اینكه  داد.كند كه به او اختيار نميخدا زماني سلب مسئوليت مي

 شد( توضيح داده

 ثمره اخالقی

هاي تنها مایه ارتقاي او نشد، بلكه دستاویز سوءاستفادهداند كه خدا رب اوست، در عين حال، این علمش نهشيطان مي

 بعدي هم او شد.

 فرمود:خدا رحمت كند امام عزیزمان را كه مي

                                                      
 استناد كرده -ربوبیت مطلق خدا و اینكه مشیت خدا حاكم بر همه چیز است –نیست. شیطان برای توجیه اقدام خود، به یک نكته صحیح در خداشناسي 

و توجیه وی را  كندمياز شیطان  مسئولیت سلب زماني خدا ربوبیت و بیافریند؛ ختارم موجودی صورت به را او كه بوده این خدا ربوبیت همین اقتضای

 .دادنمي اختیار او به كه سازدموجه مي
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 حتي علم، بشود ترانباشته هرچه «الْاكْبَرْ جابُالْحِ هُوَ الْعِلْمُ». خوردنمي درد به هم توحيد علم نباشد، كار در تهذیب اگر»

 تعالي و تبارك خداي از نباشد، مُهذَّب اگر را انسان انسان، قلب و انسان مغز در بشود انباشته است، علم باالترین كه توحيد

 (420، ص13)صحيفه امام خميني، ج« .كندمي دورتر

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=13&page=420  
 «الْأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ»( 5

د ناز حقيقت آسماني خویش غافل گرد هااست تا انسان «در زمين»، زینت دادن هامهمترین ترفند شيطان براي اغواي انسان

 «( نكات ترجمه»)توضيح در رود كه چيزي به وسيله چيز دیگر زیبا نشان داده شود. در جایي به كار مي« ینتز»(. كلمه 1)تدبر

به »و  «چه چيزي» اما زینت دادنِدر این عبارت مخاطب این تزیين )= انسانها( و محل این تزیين )در زمين( را بيان كرد؛ 

 ؟«وسيله چه چيزي

اند چون متعدي است نياز به مفعول دارد كه مفعولش در اینجا محذوف است؛ برخي گفته« اُزَیِّنَ»فعل الف. چه چيزي را؟ 

« معاصي»ویا كلمه ( 519ص ،6ج البيان، مجمعدهم( )است )باطل را برایشان در زمين زینت مي« باطل»آن مفعول محذوف كلمه 

و « باقي ماندن و زندگي در زمين»، « دنيا»ال: توان كلمات دیگري هم در تقدیر گرفت مثاما مي( 578، ص2است )الكشاف، ج

كه بتواند انسان را به زمين مشغول، و از آسمان غافل « همه چيزها ]اشياء[ و همه كارها ]امور[»و بلكه  ؛«آنچه در زمين است»

 تواند مصداق آن باشد.كند، مي

بيند؛ پس قيد به هيچ قاعده اخالقي نميچون شيطان، شيطان است خود را در رسيدن به هدف، مب. به وسيله چه چيزي؟ 

 كند.اي كه بتواند او را به مقصودش برساند، استفاده ميالقاعده از هر وسيلهعلي

 ای برای تامل بیشترنکته

« سينما»اند؟! مثال اخالقي گره خوردهدیني و بيها چه اندازه با ترویج بي«هنر»اید كه در دوره مدرن، راستي! آیا دقت كرده

ه بنوعي جامع بسياري از هنرهاي گوناگون است، آیا در مقياس جهاني، اولویت اصلي این هنر، دور كردن انسان از واقعيت ك

)جوالنگاه عقل( و بردن در فضاي مَجاز و خيال )غلبه وهم( و سيطره دادن فضاي شهوت و غضب )سكس و خشونت( 

 نيست؟!

 «أَجْمَعينَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ وَ الْأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ»( 6

)و در نتيجه مقابل آن، یعني آسمان( در قرآن كریم، همواره « زمين»دهد كلمه این آیه از مواردي است كه بخوبي نشان مي

 به معناي زمين فيزیكي )در مقابل آسمان فيزیكي( نيست؛ و تعبير زمين به معناي كل دنيا در برابر عوالم مافوق است: ابليس كه

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=13&page=420


 

40 

گري كنم، قطعا منظورش این نبود كه اگر كسي با سفينه مثال به ماه برود از زینتدهم و همه را اغوا ميگفت : در زمين زینت مي

 1 و اغواي ابليس در امان خواهد بود!

 «أَجْمَعينَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ ... رَبِّ قالَ»( 7

و فقط )در آیه بعد( بندگان مخلَص )یعني معصومين( را استثناء  شيطان با تاكيدات آنچناني بر اغوا كردن همگان تاكيد كرد

نيست  )صرف نظر از اینكه اثر كند یا نه(انجام عمليات اغوا كردن شود كه منظورش صرفا كرد. از همين استثناء هم معلوم مي

غير  –فریب خوردن همگان و اثر كردن این اغوا )چون موارد متعددي داریم كه حتي سراغ پيامبران هم رفته( بلكه منظورش 

 است. –از مخلَصين 

 شوند؟الاقل تا حدودي سر در گم مي -غير از مخلَصان –توان گفت كه همگان گوید؟ و آیا ميآیا واقعا راست مي

ي از و آرزوی صرفا یك گمان این شود كهدهد و معلوم ميهمين سوره به صراحت بطالن این سخن را نشان مي 42آیه 

( 1، حدیثجلسههمين ( و برخي روایات )مثال خطبه قاصعه، 20هرچند با توجه به آیات دیگر )مثالَ سبأ/ ،س بودهجانب ابلي

شاءاهلل توضيح بيشتر در تدبرهاي همان آیه . )انكنند گمان ابليس در مورد آنها درست از كار درآیدبرخي از افراد كاري مي

 خواهد آمد.(

 

 

 

 11/10/1395الْمُخْلَصینَ                 مِنْهُمُ عِبادَكَ إِالَّ                  40( آیه 15( سوره حجر )279

 ترجمه

[ مگر آن بندگان تو از آنان، كه كنممي اغوا را شانهمگي قطعاً و دهممي جلوه زیبا[ را امور] زمين در برایشان حتماً]

 اند.شدگانخالص

 توجه

مورد بحث و بررسي قرار گرفت. لذا احادیث و تدبرهاي  142جلسهست كه در سوره ص ا 83این آیه كامالً مشابه آیه 

 توانيد از طریق لينك زیر اقدام كنيد: شود. براي مطالعه آنها ميآنجا دوباره تكرار نمي

 در تلگرام: 

https://telegram.me/YekAaye/1526  
 در فضاي وب:

                                                      
 رسدمي آیه این به مناسبتي به( 141ص ،13ج) البالغهنهج شرح در الحدیدابي ابن چنانكه اندكرده تاكید آن بر برخي قدیم از كه است مطلبي این.  1

 الدنیا بل بعینها األرض به یرید لیس «الْأَرْضِ إِلَى أَخْلَدَ لكِنَّهُ وَ» تعالى كقوله التكلیف دار هي التي الدنیا هاهنا بها فالمراد األرض لفظة أما و»: گویدمي و

 «.األنفس هوى و المالذ من فیها ما و

https://telegram.me/YekAaye/1526
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 حدیث

فرمایند بر هر عضوي از اعضایت، زكاتي از جانب خداوند ( حدیثي از امام صادق ع روایت شده است كه حضرت مي1

كنند زكات عمرت؛ ]سپس شروع مي اي از لحظاتروید و هر لحظهمتعال بر تو واجب است، بلكه بر هر محلي كه مویي مي

 فرمایند:[دهند؛ در پایان ميچشم و گوش و زبان و ... را شرح مي

اینها آن چيزهایي بود كه قلبها تحمل فهم آن را داشت و جانها توان به كار بستن آن را؛ اما آنچه كه جز بندگان مخلَص 

اند و آن شعار و ادعاي آنهاست، نه دیگران؛ خدایا آنها صاحبان آنخدا بر آن اشراف ندارند، بيش از آن است كه به شمار آِد و 

 پسندي، توفيق ده!خودت ما را به آنچه دوست داري و مي

 52ص الشریعة، مصباح

 ع: الصَّادِقُ قَالَ

 زَكَاةٌ لَحَظَاتِكَ مِنْ لَحْظَةٍ كُلِّ عَلَى بَلْ شَعْرِكَ مِنْ شَعْرٍ مَنْبِتِ كُلِّ عَلَى بَلْ تَعَالَى لِلَّهِ وَاجِبَةٌ زَكَاةٌ أَجْزَائِكَ مِنْ جُزْءٍ كُلِّ عَلَى

 هُمْ وَ تُحْصَى أَنْ مِنْ أَكْثَرُ الْمُقَرَّبُونَ الْمُخْلَصُونَ عِبَادُهُ إِلَّا عَلَيْهِ یُشْرِفُ لَا مَا وَ اسْتِعْمَالَهُ النُّفُوسُ وَ فَهْمَهُ الْقُلُوبُ تَحْتَمِلُ مِمَّا هَذَا 1...

 2.تَرْضَى وَ تُحِبُّ بِمَا وَفِّقْنِي اللَّهُمَّ غَيْرِهِمْ دُونَ شِعَارُهُمْ هُوَ وَ رْبَابُهُأَ

                                                      
 النَّصِیحَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ مِنَ الدِّینِ فَوَائِدِ وَ الْقُرْآنِ وَ الْحِكْمَةِ وَ الْعَیْنِ اسْتِمَاعُ الْأُذُنِ زَكَاةُ وَ یُضَاهِیهَا مَا وَ الشَّهَوَاتِ عَنِ الْغَضُّ وَ بِالْعِبْرَةِ النَّظْرَةُ الْعَیْنِ فَزَكَاةُ.  1

 غَیْرِهَا وَ الذِّكْرِ وَ التَّسْبِیحِ كَثْرَةُ وَ لِلْغَافِلِینَ التَّیَقُّظُ وَ لِلْمُسْلِمِینَ النُّصْحُ اللِّسَانِ زَكَاةُ وَ بَاهِهِمَاأَشْ وَ الْغِیبَةِ وَ الْكَذِبِ مِنَ ضِدُّهُ هُوَ عَمَّا الْإِعْرَاضُ وَ نَجَاتُکَ فِیهِ مَا وَ

 زَكَاةُ وَ الشَّرِّ عَنِ الْقَبْضُ وَ تَعَالَى اللَّهِ طَاعَةِ فِي الْمُسْلِمُونَ بِهَا یَنْتَفِعُ مَنَافِعَ وَ الْعِلْمِ تَابَةِبِكِ تَحْرِیكُهَا وَ بِهِ عَلَیْکَ اللَّهُ أَنْعَمَ بِمَا السَّخَاءُ وَ الْعَطَاءُ وَ الْبَذْلُ الْیَدِ زَكَاةُ وَ

 دِینِکَ سَلَامَةُ وَ قَلْبِکَ صَلَاحُ فِیهِ مَا وَ الْجِهَادِ وَ الْأَرْحَامِ صِلَةِ وَ النَّاسِ إِصْلَاحِ وَ الذِّكْرِ مَجَالِسِ وَ الصَّالِحِینَ زِیَارَةِ مِنْ تَعَالَى اللَّهِ حُقُوقِ فِي السَّعْيُ الرِّجْلِ

 دشواری علت به كه شودمي باز اخالص بحث حدیث، آن ادامه در. شد مطرح اخالص درباره (2حدیث) 274 جلسه در صادق امام از حدیثي 2

 .نیاوردم كانال در مفهایمش

 : ع الصَّادِقُ قَالَ

 وَ الْعِلْمُ بِهِ مَا تَقْوِیمِ فِي مُهْجَتَهُ بَاذِلٌ رُوحُهُ ذَائِبٌ الْمُخْلِصُ وَ سُكُونٍ وَ حَرَكَةٍ كُلِّ عِلْمِ إِصَابَةِ مَعَ مَحَابٍّ كُلِّ بِبَذْلِ الِاسْتِقَامَةِ وُجُودُ الْقَبُولِ عَلَامَةُ وَ...

 الْأَوَّلُ قَالَ كَمَا التَّوْحِیدِ فِي التَّنْزِیهِ مَعَانِي تَصْفِیَةُ هُوَ وَ الْكُلُّ فَاتَهُ ذَلِکَ فَاتَهُ إِذَا وَ الْكُلَّ أَدْرَكَ فَقَدْ ذَلِکَ أَدْرَكَ إِذَا لِأَنَّهُ لِبِالْعَمَ الْمَعْمُولُ وَ الْعَامِلُ وَ الْأَعْمَالُ

 وَ الْمُتَّقُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ هَلَکَ وَ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ هَلَکَ وَ الصَّادِقُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ هَلَکَ وَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الْعَابِدُونَ هَلَکَ وَ الْعَابِدُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ هَلَکَ

 لَا ثُمَّ طَاقَتَهُ الْعَبْدِ بَذْلُ الْإِخْلَاصِ حَدِّ أَدْنَى وَ الْیَقِینُ یَأْتِیَکَ حَتَّى رَبَّکَ اعْبُدْ وَ -تَعَالَى اللَّهُ قَالَ عَظِیمٍ خُلُقٍ لَعَلَى الْمُوقِنِینَ إِنَّ وَ الْمُوقِنُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ هَلَکَ

 جَمِیعِ مِنْ السَّلَامَةُ الدُّنْیَا فِي الْمُخْلِصِ مَقَامِ أَدْنَى وَ لَعَجَزَ الْعُبُودِیَّةِ حَقِّ وَفَاءِبِ طَالَبَهُ لَوْ أَنَّهُ لِعِلْمِهِ بِعَمَلِهِ مُكَافَأَةً رَبِّهِ عَلَى بِهِ فَیُوجِبَ قَدْراً اللَّهِ عِنْدَ لِعَمَلِهِ یَجْعَلُ

 (36ص الشریعة، مصباح) بِالْجَنَّة الْفَوْزُ وَ النَّارِ مِنَ النَّجَاةُ الْآخِرَةِ فِي وَ الْآثَامِ

 حدیث زیر هم در همین راستا قابل توجه است

 (118ص ،2ج ورام، مجموعة) خَطَر عَلَى الْمُخْلِصُونَ وَ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا هَلْكَى كُلُّهُمْ الْعَامِلُونَ وَ الْعَامِلُونَ إِلَّا هَلْكَى كُلُّهُمْ الْعُلَمَاءُ ص اللَّهِ سُولِرَ عَنْ

http://yekaye.ir/sad-038-83/
http://yekaye.ir/sad-038-83/
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گوید: یكبار در محضر امام صادق ع نشسته بودم و سواالتي را كه اصحاب ما به من داده بودند یكي ( سدیر صيرفي مي2

 اي به دلم افتاد.سوالي به دلم افتاد. گفتم: همين االن مساله گرفتم؛ كه یكدفعهكردم و جواب ميیكي بر ایشان عرضه مي

 فرمود: آیا جزء آن سواالت نيست؟

 گفتم: خير.

 فرمود: آن چيست؟

همانا امر ما دشوار و پر از پيچدگي است، كسي بدان اقرار نكند ]توان تحمل آن را ندارد[ »گفتم: سخن اميرالمومنين ع كه 

شد یا نبي مرسَل )پيامبر داراي رسالت( یا بنده مومني كه خداوند قلبش را به ایمان امتحان كرده اي مقرب بامگر اینكه فرشته

 «باشد.

اند: اند مرسَل و غير مرسَل؛ و مومنين هم دو دستهاند: مقرب و غير مقرب؛ و انبياء دو دستهفرمود: بله، فرشتگان دو دسته

ر ما بر فرشتگان عرضه شد و جز مقربان بدان اقرار نكردند؛ و بر انبياء عرضه داده و امتحان نشده؛ و همانا این امامتحان پس

 شدگان بدان اقرار نكردند.شد جز آنان كه داراي رسالت بودند تحملش را نتوانستند؛ و بر مومنان عرضه شد، جز خالص

 428ص الكوفي، فرات تفسير

 حَدَّثَنَا قَالَ الْفَزَارِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ[ يْنِيُالْحُسَ] الْحَسَنِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

 : قَالَ الصَّيْرَفِيِّ دِیرٍسَ عَنْ الْبِلَادِ أَبِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَیُّوبُ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّائِغَ یَعْنِي الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 خَطَرَتْ مَسْأَلَةٌ لَهُ فَقُلْتُ مَسْأَلَةٌ بِقَلْبِي عَرَضَتْ إِذْ أَصْحَابُنَا أَعْطَانِيهَا مَسَائِلُ عَلَيْهِ أُعْرِضَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي یَدَيْ بَيْنَ لَجَالِسٌ إِنِّي

 مَلَكٌ إِلَّا بِهِ یُقِرُّ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ قَوْلُ قُلْتُ هِيَ مَا وَ قَالَ لَا قُلْتُ ئِلِالْمَسَا فِي لَيْسَ وَ قَالَ السَّاعَةَ بِقَلْبِي

 مُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ وَ مُقَرَّبِينَ غَيْرَ وَ مُقَرَّبِينَ الْمَلَائِكَةِ نَمِ إِنَّ نَعَمْ فَقَالَ لِلْإِیمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ امْتَحَنَ مُؤْمِنٌ عَبْدٌ أَوْ مُرْسَلٌ نَبِيٌّ أَوْ مُقَرَّبٌ

 وَ الْمُقَرَّبُونَ إِلَّا هِبِ یُقِرَّ فَلَمْ الْمَلَائِكَةِ عَلَى عُرِضَ هَذَا[ أَمْرَكُمْ] أَمْرَنَا إِنَّ وَ مُمْتَحَنِينَ غَيْرَ وَ مُمْتَحَنِينَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ وَ مُرْسَلِينَ غَيْرَ وَ

 .الْمُخْلَصُونَ إِلَّا بِهِ یُقِرَّ فَلَمْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى عُرِضَ وَ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا بِهِ یُقِرَّ فَلَمْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى عُرِضَ

االمري كه خداوند اطاعتشان رود و درباره اولي( ابوخالد كابلي از اصحاب خاص امام سجاد ع است. یكبار نزد ایشان مي3

رسند و حكایت جعفر كذاب برند تا به امام مهدي ع ميكند. حضرت امامان شيعه را یكي یكي نام ميرا واجب كرده سوال مي

)برادر امام حسن عسكري كه ادعاي امامت بعد از ایشان را كرد و درصدد بود امام زمان عج را بيابد و تحویل حكومت عباسي 

 شود؟كنند. وي مي پرسد: سپس چه ميمطرح ميدهد( را 

 فرمایند:امام سجاد ع مي

 یابد.سپس غيبت وليّ خداوند عز و جل، دوازدهمين وصي رسول خدا و امامان پس از ایشان، ادامه مي

اند؛ مردم هر زمانيابا خالد! همانا كساني كه در زمان غيبت ایشانند و به امامت او اعتقاد دارند و منتظر ظهور اویند، بهتر از 

چرا كه خداوند تبارك و تعالي عقل و فهم و معرفتي بدانها داده كه غيبت نزد آنها همچون مشاهده و حضور است و آنها را در 
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اند كه مخلصان حقيقي كردند، قرار داده است؛ آنانآن زمان بمثابه كساني كه در پيش روي رسول خدا ص با شمشير جهاد مي

 اند؛كنندگان به خدا در آشكار و نهان ما و دعوتو شيعيان واقعيِ

 هاست.و امام سجاد ع فرمود: انتظار فرج از بزرگترین فرج

 320ص ،1ج النعمة، تمام و الدین كمال

 اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْعَظِيمِ عَبْدِ عَنْ مُوسَى بْنِ لَّهِال عَبْدِ عَنْ الصُّوفِيُّ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَرَّاقُ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

: قَالَ الْكَابُلِيِّ خَالِدٍ أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ زِیَادٍ أَبِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ یَحْيَى بْنُ صَفْوَانُ حَدَّثَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْحَسَنِيِّ

 1... ع الْعَابِدِینَ زَیْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ سَيِّدِي عَلَى دَخَلْتُ

 تِهِغَيْبَ زَمَانِ أَهْلَ إِنَّ خَالِدٍ أَبَا یَا بَعْدَهُ الْأَئِمَّةِ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَوْصِيَاءِ مِنْ عَشَرَ الثَّانِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ بِوَلِيِّ الْغَيْبَةُ تَمْتَدُّ ثُمَّ قَالَ

 مَا الْمَعْرِفَةِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْعُقُولِ مِنَ أَعْطَاهُمْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ لِأَنَّ زَمَانٍ كُلِّ أَهْلِ مِنْ أَفْضَلُ لِظُهُورِهِ الْمُنْتَظِرِینَ وَ بِإِمَامَتِهِ الْقَائِلِينَ

 أُولَئِكَ بِالسَّيْفِ ص اللَّهِ رَسُولِ یَدَيْ بَيْنَ الْمُجَاهِدِینَ بِمَنْزِلَةِ الزَّمَانِ ذَلِكَ فِي جَعَلَهُمْ وَ مُشَاهَدَةِالْ بِمَنْزِلَةِ عِنْدَهُمْ الْغَيْبَةُ بِهِ صَارَتْ

 أَعْظَمِ مِنْ الْفَرَجِ انْتِظَارُ ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ وَ جَهْراً وَ سِرّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ دِینِ إِلَى الدُّعَاةُ وَ صِدْقاً شِيعَتُنَا وَ حَقّاً الْمُخْلَصُونَ

 .الْفَرَجِ

 تدبر

 «الْمُخْلَصينَ مِنْهُمُ عِبادَكَ إِالَّ( »1

 مگر» اي را استثناء كرد و گفتكنم؛ عدهمي اغوا را شانهمگي و دهممي جلوه زیبا زمين در شيطان كه گفته بود امور را

كند؛ آنها دو ویژگي دارند، اول اي اثر نميداند كه اغوایش در عدهیعني خودش مي« .اندشدگانصخال كه آنان، از تو بندگان آن

 شان كامال خالصانه است.خدایند و دوم اینكه این بندگي« بنده»اینكه 

 پس، 

                                                      
 أَوْجَبَ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ طَاعَتَهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرَضَ بِالَّذِینَ أَخْبِرْنِي اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقُلْتُ ع الْعَابِدِینَ زَیْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ سَیِّدِی عَلَى . دَخَلْتُ 1

 الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ طَاعَتَهُمْ عَلَیْهِمْ أَوْجَبَ وَ لِلنَّاسِ أَئِمَّةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ جَعَلَهُمُ الَّذِینَ الْأَمْرِ أُولِي إِنَّ كَنْكَرُ یَا لِي فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ بِهِمْ الِاقْتِدَاءَ عِبَادِهِ عَلَى

 أَنَّ ع عَلِيٍّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ لَنَا رُوِیَ سَیِّدِی یَا لَهُ فَقُلْتُ سَكَتَ ثُمَّ إِلَیْنَا الْأَمْرُ انْتَهَى ثُمَّ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ ابْنَا الْحُسَیْنُ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ

 بَعْدِی الْإِمَامُ وَ الْحُجَّةُ هُوَ بَقْراً الْعِلْمَ یَبْقُرُ رٌبَاقِ التَّوْرَاةِ فِي اسْمُهُ وَ مُحَمَّدٌ ابْنِي قَالَ بَعْدَكَ الْإِمَامُ وَ الْحُجَّةُ فَمَنِ عِبَادِهِ عَلَى عَزَّ وَ جَلَّ لِلَّهِ حُجَّةٍ مِنْ تَخْلُو لَا الْأَرْضَ

 أَنَّ ع أَبِیهِ عَنْ أَبِي يحَدَّثَنِ قَالَ صَادِقُونَ كُلُّكُمْ وَ الصَّادِقَ اسْمُهُ صَارَ فَكَیْفَ سَیِّدِی یَا لَهُ فَقُلْتُ الصَّادِقُ السَّمَاءِ أَهْلِ عِنْدَ اسْمُهُ وَ جَعْفَرٌ ابْنُهُ مُحَمَّدٍ بَعْدِ مِنْ وَ

 یَدَّعِي جَعْفَرٌ اسْمُهُ وَلَداً وُلْدِهِ مِنْ لِلْخَامِسِ فَإِنَّ الصَّادِقَ فَسَمُّوهُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ ابْنِي وُلِدَ إِذَا قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ

 لِأَخِیهِ الْحَاسِدُ وَ أَبِیهِ عَلَى الْمُخَالِفُ بِأَهْلٍ لَهُ لَیْسَ لِمَا الْمُدَّعِي وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى الْمُفْتَرِی الْكَذَّابُ جَعْفَرٌ اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ عَلَیْهِ كَذِباً وَ اللَّهِ عَلَى اجْتِرَاءً مَامَةَالْإِ

 زَمَانِهِ طَاغِیَةَ حَمَلَ قَدْ وَ الْكَذَّابِ بِجَعْفَرٍ كَأَنِّي قَالَ ثُمَّ شَدِیداً بُكَاءً ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ بَكَى ثُمَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ وَلِيِّ غَیْبَةِ عِنْدَ اللَّهِ سَتْرِ شْفَكَ یَرُومُ الَّذِی ذَلِکَ

 بِغَیْرِ یَأْخُذَهُ حَتَّى مِیرَاثِهِ فِي طَمَعاً وَ بِهِ ظَفِرَ إِنْ قَتْلِهِ عَلَى مِنْهُ حِرْصاً وَ بِوِلَادَتِهِ مِنْهُ جَهْلًا أَبِیهِ بِحَرَمِ التَّوْكِیلِ وَ اللَّهِ حِفْظِ فِي الْمُغَیَّبِ وَ اللَّهِ وَلِيِّ أَمْرِ تَفْتِیشِ عَلَى

 عَلَیْنَا تَجْرِی الَّتِي الْمِحَنِ ذِكْرُ فِیهَا الَّتِي الصَّحِیفَةِ فِي عِنْدَنَا لَمَكْتُوبٌ ذَلِکَ إِنَّ رَبِّي وَ إِی فَقَالَ لَكَائِنٌ ذَلِکَ إِنَّ وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقُلْتُ خَالِدٍ أَبُو قَالَ حَقِّهِ

 اذَ مَا یَكُونُ ثُمَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقُلْتُ خَالِدٍ أَبُو قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ
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 توان طوري زیست كه شيطان هم در ما طمع نكند.اگر خدا عنایت كند، مي

 «الْمُخْلَصينَ مِنْهُمُ عِبادَكَ إِالَّ ؛أَجْمَعينَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ وَ لْأَرْضِا فِي لَهُمْ لَأُزَیِّنَنَّ( »2

دهد، اند كه این استثناء فقط نسبت به اغواگري است؛ یعني شيطان دنيا را براي همه زینت ميبرخي مفسران توضيح داده

 (.165، ص12كند )الميزان، جاما فقط غيرمخلصين را اغوا مي

( و ثانيا 1، تدبر278 جلسهد تدبرهاي آیه قبل است كه اوال زینت كردن، مهمترین روش اغواگري او است )این سخن موی

(؛ لذا در مقام اقدام، براي 7، تدبر278 جلسهاست، نه صرف اقدام براي اغواء ) منظور از اغواگري در این آیه، اثر كردن اغواء

 شوند.خلصين اغوا ميكند؛ اما در مقام اثردهي، فقط غيرمهمه زینت مي

 «الْمُخْلَصينَ مِنْهُمُ عِبادَكَ إِالَّ( »3

 چرا ابليس هيچ طمعي به اغواي مخلصين ندارد؟

اند در قلبشان هيچ جایي و خدا آنها را خالص كرده؛ و چون خالص شده 1اندزیرا آنان خود را در مسير اخالص قرار داده

نماید و[ همان هم اي از جلوات خدا ميرایشان بسازد، ]در نظر آنها دوباره جلوهبراي غير خدا نمانده است؛ پس هر زینتي كه ب

 (165، ص12شود. پس اغواگري شيطان اثري در آنها ندارد. )الميزان، جمایه تقرب آنها مي

 شناسیبحث تخصصی انسان

را در مسير خدا جهت دهي كند و  اش ابعاد جسماني و غریزي دارد كه البته باید آنهاانسان عالوه بر روح و فطرت الهي

گذاري در این هاي شيطان در گروي سرمایهاند. همه اغواگريمادامي كه این ابعاد در مسير الهي قرار گيرند، مایه رشد انسان

ادش اي در مقابل دستورات الهي در انسان عَلَم كند. كسي كه خالص شده، چنان این ابعابعاد انسان است تا از دل آنها خواسته

گذاري كند؛ و لذاست كه از اي در او نمانده تا شيطان روي آن سرمایهدر مسير الهي مستقر گردیده كه هيچ خواسته غيرالهي

 اغواي شيطان در امان است.

 

 

 12/10/1395              مُسْتَقیمٌ عَلَيَّ صِراطٌ هذا قالَ                  41( آیه 15( سوره حجر )280

 ترجمه

 : این راهي است بر من راست.فرمود

                                                      
این گونه نیست كه خودشان هیچ نقشي در خالص شدن خویش نداشته  اند كه خدا آنها را خالص كرده است؛ اماشدگان( كسانيمخلَصین )خالص. 1

بوده  ( رسیدن به این مقام ناشي از سپری كردن امتحانات و موفق درآمدن از آنها3و حتي حدیث 2آید )مثال حدیثباشند؛ بلكه چنانكه از احادیث برمي

 است.
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 ای و نحوینکات ترجمه

 توضيح داده شد. 108 جلسهدر « مستقيم»و « صراط»دو كلمه 

 است. « صراط»صفت براي « مستقيم»خبر آن است و « صراط»مبتداست و « هذا»، «مُسْتَقيمٌ عَلَيَّ صِراطٌ هذا»در عبارت 

 اختالف است:« عَليّ»اما درباره جایگاه نحوي 

 إعراب في الجدولاند )قلمداد كرده« صراط»اند )علي + ي( كه برخي آن را متعلق به ب آن جار و مجرور دانستهاغل

( و برخي دیگر آن را متعلق به كلمه محذوفي كه آن كلمه صفت براي صراط بوده، حال آن كلمه محذوف 244ص ،14ج القرآن،

اي ( ویا كلمه240ص ،2ج ،)نحاس( القرآن إعراب)« بيانُه»( یا 239ص ،5ج بيانه، و القرآن إعرابباشد )« حقٌ»ممكن است 

 دیگر. 

 ابن و رجاء أبيخوانده است، و این قرائت در قرائات شاذه توسط « عَلِيٌّ»در قرائات عشر، یعقوب این را به صورت 

صادق ع هم به عنوان یكي از ن قرائت شده و از امام ميمو بن عمرو و عبادة بن قيس و مجاهد و ضحاك و قتادة و سيرین

دیگر جار « عليّ»( كه در این صورت، 24ص،14؛ تفسير طبري، ج518، ص6البيان، جقرائات این آیه روایت شده است )مجمع

( و یا اسم خاص 24ص،14تفسير طبري، ج )صراط رفيع و بلندمرتبه؛« صراط»و مجرور نيست، بلكه یا صفت است براي 

آمده است: )به معناي: این صراط مستقيم است كه همان علي ع « صراط مستقيم»است كه بدل از  )اشاره به حضرت علي  ع(

هم قرائت « مُسْتَقيمٌ: این صراط علي است كه مستقيم است عَلَيٍّ صِراطُ هذا»است(، و در برخي روایات، این آیه به صورت 

 (242ص ،2ج العياشي، تفسير؛ 138ص الكوفي، فرات تفسير) شده است.

 ای درباره اختالف قرائاتتوجه: نکته

، 3( و سني )صحيح بخاري، ج359، ص2الزم به ذكر است بر اساس حدیثي كه با سند صحيح توسط شيعه )خصال، ج 

از پيامبر اكرم ص روایت شده است، قرآن كریم بر هفت حرف )سبعة احرف( نازل شده است كه یكي از معاني  1(1089ص

قرائات متعدد نازل شده است؛ و در هر صورت وجود قرائات متعدد كه همگي توسط خود پيامبر اكرم  آن این است كه قرآن با

ص بر مسلمانان عرضه شده است، یك مطلب كامال قطعي در ميان شيعه و سني بوده است. البته در دو سه قرن اخير، وجود 

اي در فهم یك روایت، از جانب فهمير بوده، به خاطر كجتعدد قرائات، كه نقل آن از پيامبر ص امري متواتر و غير قابل انكا

برخي زیر سوال رفته است! اما حقيقت این است كه وجود هيچ قرائتي )كه معتبر است(، دليل بر بطالن قرائت دیگر )كه آن 

 شود.قرائت هم به نحو متواتر یا با سند كامال معتبر به ما رسيده باشد( نمي

                                                      
 اللَّهِ عَبْدَ أَنَّ اللَّهِ، عَبْدِ بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ حَدَّثَنِي: قَالَ شِهَابٍ، ابْنِ عَنْ عُقَیْلٌ، حَدَّثَنِي: قَالَ اللَّیْثُ، حَدَّثَنِي: قَالَ عُفَیْرٍ، بْنُ سَعِیدُ حَدَّثَنَا[ 4991] -(4632).  1

 " أَحْرُفٍ سَبْعَةِ إِلَى انْتَهَى حَتَّى وَیَزِیدُنِي أَسْتَزِیدُهُ، أَزَلْ فَلَمْ فَرَاجَعْتُهُ حَرْفٍ عَلَى جِبْرِیلُ أَقْرَأَنِي ": قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ حَدَّثَهُ، عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ بْنَ
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 حدیث

روایت شده است كه ابوبرزه )یكي از اصحاب پيامبر ص( گفته است: ما یكبار نزد رسول خدا ص بودیم ( از امام باقر ع 1

و بدرستي كه این صراط مستقيم من است ، »طالب اشاره كرده، و این آیه قرآن را خواندند: كه ایشان با دست به علي بن ابي

 (.153آیه )انعام/ تا آخر« پس از او تبعيت كنيد و دنبال راههاي ]دیگر[ نروید

 یكي گفت: آیا منظور از این آیه آن نيست كه خداوند این صراط ]= اسالم[ را بر غير آن برتري داده است؟

رسول خدا ص فرمودند: فالني! خوب جواب را گوش بده! اینكه گفتي خدا اسالم را بر غير آن برتري داده، درست است؛ 

؛ چرا كه من در برگشت از غزوه تبوك، به پروردگارم عرض «كه مستقيم است این صراط علي است»اما این سخن خداست كه 

كردم: خدایا ! تو علي را ]براي من[ همچون هارون نسبت به موسي ع قرار دادي جز اینكه نبوتي بعد از من براي او نيست؛ 

كه هارون را یاد كردي، كه همانا تو ات وفا كن و علي ع را با قرآن یاد كن همان گونه پس كالم مرا تصدیق فرما و به وعده

 استوار كه [چون چرا؟] را من گفته تصدیق كن نازل خدایا پس -اي را خواندپس آیه -اي؛ اسم مرا ]هم[ در قرآن یاد كرده

این »پس نازل شد كه  1كردند، شك او منزلت در [گروه دو هر] كه مشركين، تكذیب و او، به نسبت قبله اهل حسد است شده

و این كنار من نشسته بود؛ پس نصيحت وي را بپذیرید و آویزه گوش كنيد و سخنش را « علي است كه مستقيم است صراط

 بپذیرید كه هر كس مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده؛ و هركه علي ع را دشنام دهد، مرا دشنام داده است.

 138-137ص الكوفي، فرات تفسير

 اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ نَحْنُ بَيْنَمَا: قَالَ بَرْزَةَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ[ ع] جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ دُمُحَمَّ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 رَجُلٌ فَقَالَ الْآیَةِ آخِرِ إِلَى «السُّبُلَ تَتَّبِعُوا ال وَ اتَّبِعُوهُفَ مُسْتَقِيماً صِراطِي هذا أَنَّ وَ» ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ إِلَى بِيَدِهِ أَشَارَ وَ قَالَ إِذْ ص

 مَا عَلَى الْإِسْلَامِ فَضْلُ قَوْلُكَ أَمَّا فُلَانُ یَا جَوَابُكَ هَذَا ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ سِوَاهُ مَا عَلَى الصِّرَاطِ هَذَا فَضْلَ اللَّهُ یَعْنِي إِنَّمَا لَيْسَ أَ

 بِمَنْزِلَةِ ع عَلِيّاً جَعَلْتُ إِنِّي اللَّهُمَّ الْأُولَى تَبُوكَ غَزْوَةِ عَنْ مُقْبِلًا لِرَبِّي قُلْتُ فَإِنِّي «مُسْتَقِيمٌ عَلَيّ صِراط هذا» اللَّهِ قَوْلُ أَمَّا وَ كَذَلِكَ وَاهُسِ

 قَدْ فَإِنَّكَ هَارُونَ ذَكَرْتَ كَمَا 2بِالقُرآنِ ع عَلِيّاً اذْكُرْ وَ وَعْدِي أَنْجِزْ وَ كَلَامِي فَصَدِّقْ يبَعْدِ مِنْ لَهُ نُبُوَّةَ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ

 فِي شَكوْا حَيْثُ شْرِكِينَالْمُ تَكْذِیب وَ الْقِبْلَةِ هَذِهِ أَهْلِ مِنْ 3حَسَدُهُ فَرَسَخَ قَوْلِي تَصْدِیقَ فَأَنْزل آیَةً فَقَرَأَ الْقُرْآنِ فِي اسْمِي ذَكَرْتَ

 مَنْ فَإِنَّهُ قَوْلَهُ اقْبَلُوا وَ اسْمَعُوا وَ نَصِيحَتَهُ فَاقْبَلُوا عِنْدِي هَذَا جَالِسٌ وَ «مُسْتَقِيم عَلِيٍّ صِرَاطُ هَذَا» فَنَزَلَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مَنْزِلِ

 .سَبَّنِي فَقَدْ ع اًعَلِيّ سَبَّ مَنْ وَ اللَّهُ یَسُبُّ یَسُبُّنِي

                                                      
مرا تصدیق كند نازل شد تا حسد او را در میان اهل قبله  پس آنچه سخن. در ترجمه عبارت كمي تردید داشتم. ابتدا ترجمه زیر را نوشته بودم:  1

طالب شكایت داشتند. ترجمه فوق ترجمه استادم است كه )مسلمانان( و در برابر تكذیب مشركان ثابت و استوار سازد چرا كه در مورد منزلت علي بن ابي

 البته این را هم با احتمال پیشنهاد دادند.
دارد و « واذكر علیا»نوشته كه معنای محصلي ندارد و در بحاراالنوار كه از او نقل كرده در متن فقط تعبیر « الْقَلْبِب» . در نسخه فعلي تفسیر فرات 2

 آورده كه ظاهرا اصلش همین بوده است.« بالقرآن»در پاورقي به عنوان نسخه بدل، 

نوشته كه ظاهرا این درست باید باشد. « حسده»كه از او نقل كرده  نوشته است اما در تفسیر كنزالدقائق« جسده». در نسخه كنوني تفسر فرات،  3

 486ص ،4ج الغرائب، بحر و الدقائق كنز تفسیروالبته در پاورقي گفته كه در برخي نسخ حسده و در برخي جسده است. 
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( از امام صادق ع از پدرشان )امام باقر ع( از امام سجاد ع از پدرشان )امام حسين ع( روایت شده است كه روزي 2

گویي كه علي ع نسبت به من همچون هارون ع نسبت به موسي ع شخصي در مقابل پيامبر ص ایستاد و گفت: تو همواره مي

 ون را در قرآن یاد كرده، اما علي ع را یاد نكرده است.است، در حالي كه خداوند هار

این صراط علي است »اي كه نشين! آیا این سخن خداوند متعال را نشنيدهپيامبر ص فرمود: اي فرد خشن! اي عرب بادیه

 ؟«كه مستقيم است

 ،(شهرآشوب البن) السالم ليهمع طالب أبي آل مناقب ؛160ص األئمة )البن شاذان(، و المؤمنين أمير مناقب من منقبة مائة

 1 373ص ،2ج ،(للدیلمي) الصواب إلى القلوب ؛ إرشاد107ص ،3ج

 دَّثَنِيحَ قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ النَّحْوِيُّ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ قُولَوَیْهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 عَنْ أُذَیْنَةَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِي قَالَ هَمَّامٍ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ بُهْلُولٍ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ أَسْبَاطٍ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْعَبَّاسِ أَبِي بْنُ مَنْصُورُ

 أَنْتَ لِعَلِيٍّ تَقُولُ تَزَالُ لَا إِنَّكَ فَقَالَ ص النَّبِيِّ إِلَى الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ قَامَ: قَالَ أَبِيهِ عَنْ حُسَيْنِالْ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ

 قَوْلَ تَسْمَعُ مَا أَ أَعْرَابِيُّ یَا غَلِيظُ یَا ص النَّبِيُّ فَقَالَ ع عَلِيّاً یَذْكُرْ لَمْ وَ الْقُرْآنِ فِي هَارُونَ اللَّهُ ذَكَرَ قَدْ وَ مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي

 2.مُسْتَقِيم صِرَاطُ عَلِيٍّ هَذَا تَعَالَى اللَّهِ

 روایت شده است كه: او اميرالمومنين ع است.« هذا صراط عليّ مستقيم»( از امام باقر ع درباره آیه 3

 79ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 حَدَّثَنِي: قَالَ[ كَذَا] جَعْفَرٍ أَبِي بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ جَمِيلَةَ أَبِي عَنْ الصَّيْرَفِيُّ، عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْحُسَيْنُ ثَنَاحَدَّ

 . نِينَالْمُؤْمِ أَمِيرُ هُوَ: قَالَ مُسْتَقِيمٌ عَلَيَّ صِراطٌ هذا: قَوْلِهِ عَنْ أَخِي

نوشته ابوبكر محمد بن مومن شيرازي، )از  «اميرالمؤمنين شان في القرآن نزول»( از كتاب 664( سيد بن طاووس )متوفي4

علماي بزرگ اهل سنت كه مورد وثوق آنها بوده( مطلبي را از قتاده )از علماي معروف اهل سنت و از تابعين( نقل كرده كه 

                                                      
ر حالي كه در ترجمه این كتاب كه آقای افتاده است د« علي»ق( كلمه 1413. در كمال تعجب در نسخه چاپ شده فعلي از كتاب ارشاد القلوب ) 1

ست و رضایي سالها قبل از این چاپ عربي )توسط انتشارات اسالمیه( انجام داده این عبارت موجود است و متن روایت و سندش شبیه دو كتاب قبلي ا

 سیاق هم وجود چنین عبارتي را الزم مي آورد.

 ، از جمله دو روایت زیر:ای پرهیز از طوالني شدن در كانال نگذاشتم. روایات دیگری هم در همین مضمون وارد شده كه بر 2

 هذا ع اللَّهِ دِعَبْ أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْبَغْدَادِیِّ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 (512ص ،1ج الدرجات، )بصائر .الصِّرَاطُ وَ الْمِیزَانُ عَلِيٌّ اللَّهِ وَ هُوَ عَلِيٌّ؛ اللَّهِ وَ هُوَ قَالَ مُسْتَقِیمٌ عَلَيَّ صِراطٌ

 بْنِ سَلَّامِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُسَاوِرٍ بْنِ یَحْیَى عَنْ سِرَاجٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنِي قَالَ الْكُوفِيُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُرَاتُ

 قَالَ شِئْتَ عَمَّا سَلْنِي فَقَالَ سَأَلْتُکَ أَسْأَلَکَ أَنْ لِي نْتَأَذِ فَإِنْ عَلَیْکَ أَشُقَّ أَنْ أَكْرَهُ إِنِّي فِدَاكَ اللَّهُ جَعَلَنِيَ فَقُلْتُ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ الْجُعْفِيِّ الْمُسْتَنِیرِ

 صِرَاطُ فَقُلْتُ[ ع] بٍطَالِ أَبِي بْنِ عَلِيِّ صِرَاطُ قَالَ مُسْتَقِیمٌ عَلَيَّ صِراطٌ هذا قالَ كِتَابِهِ فِي[ جَلَ وَ عَزَّ] اللَّهِ قَوْلُ مَا قُلْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْقُرْآنِ عَنِ أَسْأَلُکَ قُلْتُ

 (78ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل ؛ شواهد225ص الكوفي، فرات )تفسیر [.ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ] عَلِيِّ صِرَاطُ فَقَالَ عَلِيٍّ
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]این[ صراط  مُسْتَقِيمٌ: عَلِيٍّ صِرَاطُ»خواند اهل سنت و از تابعين( این آیه را این گونه ميدیدم حسن بصري )از علماي معروف 

 به او گفتم: معناي آن چيست؟ «. علي، مستقيم است

طالب و دین او، راه و دین مستقيم است؛ پس از آن پيروي كنيد و بدان تمسك جویيد كه آن گفت: این راه علي بن ابي

 اي ندارد.و هيچ اعوجاج و ناراستيراهي واضح است 

 96ص ،1ج الطوائف، مذاهب معرفة في الطرائف

 الْمُشَارِ كِتَابِهِ فِي ثِقَاتِهِمْ وَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عُلَمَاءِ مِنْ هُوَ وَ الشِّيرَازِيُّ مُؤْمِنٍ بْنُ مُحَمَّدُ عِنْدَهُمْ الْحَافِظُ رَوَاهُ مَا ذَلِكَ مِنْ وَ 

 كَانَ: قَالَ الْبَصْرِيِّ الْحَسَنِ عَنِ قَتَادَةَ إِلَى بن مومن شيرازي( بِإِسْنَادِهِ محمد ابوبكر اثـر «اميرالمؤمنين شان في القرآن نزول)» يْهِإِلَ

 دِینٌ وَ طَرِیقٌ دِینُهُ وَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ رِیقُطَ هَذَا یَقُولُ قَالَ مَعْنَاهُ مَا وَ لِلْحَسَنِ فَقُلْتُ مُسْتَقِيمٌ عَلِيٍّ صِرَاطُ الْحَرْفَ هَذَا یَقْرَأُ

 فِيه عِوَجَ لَا وَاضِحٌ فَإِنَّهُ تَمَسَّكُوا بِهِ وَ فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمٌ

( با سندي دیگر شبيه این مضمون را از امام صادق ع 252)ص الطاهرة العترة فضائل في الظاهرة اآلیات در كتاب تأویل

  1كرده است. روایت

 تدبر

 «مُسْتَقيمٌ عَلَيَّ صِراطٌ هذا قالَ( »1

 كنم جز مخلَصين را.جمله فوق، پاسخ خداوند است بعد از اینكه شيطان گفت همه را اغوا مي

، همگي «امكان استعمال یك لفظ در چند معنا»تواند مد نظر باشد كه بر اساس قاعده از این جمله معاني مختلفي مي

 رست باشند:توانند دمي

 «عَلَيَّ...»...تر، یعني الف. براساس قرائت مشهور

كني و هم مخلصين را كه خواهد انجام دهد؛ یعني هم اغوایي كه تو مياشاره است به كل آنچه شيطان مي« این» -1الف.

دیدآميز است، ( به تعبير دیگر، كالمي ته166، ص12اش تحت مشيت و حكومت من است )الميزان، جاستثناء كردي، همگي

 «تواني بيرون برويشود و از چنگ من نميراهها به من ختم مي خواهي بكن، آخرش همههركاري مي»گویيم همان گونه كه مي

 ،6ج البيان، مجمع) باشد.( مي14)فجر/« : بدرستي كه پروردگارت در كمين استلَبِالْمِرْصاد رَبَّكَ إِنَّ»و مفاد آن شبيه مفاد آیه 

 (23، ص14سير طبري، ج؛ تف51ص

( حال یا به این معني كه: این راهي كه 372ص ،10ج اللغة، في است )المحيط« إلي»در این آیه به معناي « عَلي» -2الف.

( یا اشاره به وضع خود 23، ص14اي، بازگشت و نهایتش مستقيماً به سوي من است )تفسير طبري، جتو در پيش گرفته

 البيان، مجمع) رود )خوب یا بد( مستقيما به جانب من خواهد بودي گذر هركس كه هر راهي ميمخلصين و گمراهان است؛ یعن

 (51ص ،6ج

                                                      
 هَذَا» هَكَذَا الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا: قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ نْعَ الْعَظِیمِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بِإِسْنَادِهِاللَّهُ رَحِمَهُ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ الشَّیْخُ.  1

 .فِیهِ عِوَجَ لَا دِینَهُ وَ طَرِیقَهُ أَیْ ع طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ یَعْنِي« مُسْتَقِیمٍ عَلِيٍّ صِرَاطُ
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 ،6ج البيان، مجمعاشاره به دین الهي است، یعني این دین مستقيمي است كه بيانش بر عهده من است. )« این. »-3الف.

 ي اینكه چنين معنایي مد نظر باشد، وجود ندارد.اي برا( اشكال این دیدگاه این است كه در آیه هيچ قرینه51ص

 من برعهده كه است مستقيمي صراط این»: كه معني بدین باشد بعدي آیه به براي سازيزمينه «این» است ممكن -4.الف

 هب بعدا مطلب این) «.كند پيروي تو از انخودش كه به گمراهاني مگر ندهم هيچكس به را تو تسلط اجازه اینكه آن و است؛

 (امننوشته كانال در لذا و رسيد ذهنم

 توضيح داده شد(« نكات ترجمه»)درباره این قرائت، در « عَلِيٌّ»ب. براساس قرائت 

، 4؛ الدر المنثور، ج23، ص14اگرچه مفسران اهل سنت )مثال: تفسير طبري، ج« این صراط رفيع و مستقيمي است.»الف. 

توان پيدا مي« این»ما بر اساس همين معنا هم تنها مرجعي كه در آیات قبل براي ضمير اند؛ ا( تنها این معنا را مطرح كرده99ص

، یعني این علي ع 1 (252ص الظاهرة، اآلیات تأویل) معين، یعني اميرالمومنين ع« مخلَص»كرد، آن است كه اشاره باشد به یك 

 (3باشد )حدیثميكه مخلَص و از اغواي شيطان در امان است، صراطي بلندمرتبه و مستقيم 

مندند و بدان جهت از اغواي یعني آنچه كه مخلصين از آن بهره« این صراط مستقيم است، ]كه همان[ علي ع است.»ب. 

 2(4تا  1باشد. )احادیثیابند، همان صراط مستقيمي است كه مظهرش حضرت علي ع ميشيطان نجات مي

دهد كه چرا شيطان بر بندگان آیات تناسب زیادتري دارد و توضيح مي نكته: این معنا، عالوه بر ارتباط با قبل، با ادامه

تسلط ندارد: وقتي كه حضرت علي ع صراط باشد و انسانها راه او را در پيش گيرند، دیگر شيطان بر بندگان تسلطي را كه دلش 

 تواند داشته باشد.خواهد، نميمي

 به قول مرحوم شهریار

 نماند ناف از اثر عالم دو در كه خدا به

 را بقا چشمه سر باشد گرفته علي چو

 دوزخ ارنه بباري تو رحمت سحاب اي مگر

 را ماسوا جان همه سوزد قهر شرار به

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh2 / 

 «مُسْتَقيمٌ عَلَيَّ صِراطٌ هذا قالَ( »2

                                                      
 بأن إلبلیس تعالى اهلل أخبر بیانه یأتي كما شیعتهم و المعصومون األئمة هم و المخلصین اهلل عباد من لعینال إبلیس استثنى قد كان لما أنه اعلم.  1

 . مُسْتَقِیمٌ أفضلهم و أولهم و أبوهم هو و علي صراط هذا استثنیتهم الذین هؤالء
خصوصا روایاتي هم كه مصداق آیه بعدی را شیعیان و پیروان هم سازگاری زیادی دارد و « عَلِيّ»كه بعدا اضافه شد، با معنای « 4-الف». معنای  2

 باشند.و نیز پاورقیهایش(  موید این برداشت مي 3و  2، احادیث282 جلسهایشان معرفي كرده اند )

 

http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh2/
http://ganjoor.net/shahriar/gozidegh/sh2/
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)در معناي « عَلِيٌّ»قرائت شود و چه به صورت « عَلَيَّ»است، و چه به صورت « صراط»در هر صورت، وصف « تقيممس»

بعد از صراط بياید. اما چرا این « مستقيم»اسمي: حضرت علي ع، نه در معناي وصفي:بلندمرتبه( اقتضاي عادي كالم این بود كه 

 آمده است؟« عليّ»كلمه بعد از كلمه 

 1الف. ...

 

 

 13/10/1395الْغاوینَ            مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ إِالَّ سُلْطانٌ عَلَیْهِمْ لَکَ لَیْسَ عِبادی إِنَّ               42( آیه 15( سوره حجر )281

 ترجمه

 اي نداري، مگر كسي كه تو را پيروي كند، از آن گمراهان.در حقيقت، بندگانم، تو بر آنها سلطه

 و نحویای نکات ترجمه

 .باشد همراه غلبه و قهر با كه است یافتني سيطرهتوضيح داده شد كه به معناي  253 جلسهدرباره این كلمه در  «سُلْطانٌ»

33-7-aaraf-http://yekaye.ir/al/  

كنند؛ و كند چه كساني از ابليس تبعيت ميیعني بيان مي( 168، ص14من بيانيه است )الميزان، ج« من« »الْغاوینَ مِنَ»

 2جمع آن است.« غاوین»اش توضيح داده شد؛ و درباره 278 جلسهاست كه در « غوي»اسم فاعل از ماده « غاوي»

                                                      
 . شاید یک احتمال این باشد؛ كه چون مطمئن نبودم كه منظورم درست فهمیده شود، در كانال نگذاشتم: 1

 «عليٌ» كه باشد «است مستقیم و رفیع صراطي این: مُسْتَقیمٌ عَلَيُّ صِراطٌ هذا» صورت به اینكه یكي: است ترروان خیلي صورت دو در عبارت این

 صورت به اینكه دوم و( بیاید جلوتر مستقیم كه نیست نیازی و بود خواهند هم سر پشت وصف دو مستقیم و علي صورت این در) باشد وصفي معنای به

 مخفي در سعي بسیاری كه – آیه اخیر قرائت این شودمي موجب كردن بیان گونه این و «است مستقیم كه است علي صراط این: مُسْتَقیمٌ لَيٍّعَ صِراطُ هذا»

 .بماند باقي -اندداشته كردنش

 این كه( باشد شده استثنا كل آن از گروه آن یعني) شدبا متصل استثنای تواند مي: اندكرده تحلیل گونه دو را «اال» «الْغاوینَ مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ إِالَّ».  2

 به كل آن یعني) باشد منقطع استثنای تواندمي و داری؛ تسلط كنند، پیروی تو از كه گمراهاني بر تنها بندگانم، میان از تو: یعني است استثناء متداول معنای

 او از گمراهي اگر اما نداری؛ تسلط بندگانم بر مطلقا تو یعني ،(شودنمي حكم آن مشمول دیگری دلیل به گروه آن و ندارد استثنایي هیچ خود خودی

عالمه طباطبایي،  (244ص ،14ج القرآن، اعراب في الجدول ؛519ص ،6ج البیان،مجمع. )كندمي مهیا را خود بر او تسلط زمینه كارش این با كرد، پیروی

(. 169-168، ص14دهند( اما استثنای منفصل را قبول ندارند )المیزان، جریف و دقیقي را ارائه مياز استثنای متصل دفاع كرده )كه در این دفاع معنای ظ

رسد برخي دیگر از آنها با تقریر قویتری قابل دفاع باشند ای كه مبتني بر استثنای منفصل مطرح شده، اما به نظر مياگرچه نقد ایشان بر برخي از معاني

 وان هر دو معنا را در نظر گرفت.ت)بویژه مورد آخر( و لذا مي
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 حدیث

« اي نداريلطهدر حقيقت، بندگانم، تو بر آنها س»( روایت شده كه از امام صادق ع و نيز از امام باقر ع در مورد تفسير آیه 1

 سوال شد؛ فرمودند:

 فرماید: در اختيار تو نيست كه آنها را وارد در بهشت ویا آتش كني.خداوند ]به شيطان[ مي

 242ص ،2ج العياشي، تفسير

 عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبادِي إِنَّ» اللَّهِ قَوْلَرَأَیْتَ أَ قُلْتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ 1وَ[ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَمِيلَةَ أَبِي ]عَنْ

 .نَاراً لَا وَ جَنَّةً تُدْخِلَهُمْ أَنْ تَمْلِكُ لَا إِنَّكَ اللَّهُ قَالَ قَالَ هَذَا؟ تَفْسِيرُ مَا« سُلْطانٌ

، روایت شده «اي نداريهدر حقيقت، بندگانم، تو بر آنها سلط»( از امام صادق ع درباره این سخن خداوند كه مي فرماید: 2

 است كه:

 او ]= شيطان[ بر این جماعت خاص ]= شيعيان[ هيچ گونه تسلطي ندارد.

 دانيد؟ ]اشاره به گناهان آنها[كند: فدایت شوم، با اینكه در ميان آنها آن چيزهایي است كه خودتان هم ميكسي عرض مي

اي نداري كه كفر را محبوب [ آیه این بود كه تو بر آنان سلطهفرمایند: منظورم این گونه كه گمان كردي نيست. ]مرادمي

 و ایمان را مبغوض آنان قرار دهي.

 243ص ،2ج العياشي، تفسير ؛171ص ،1ج المحاسن،؛ 158ص األخبار، معاني

 بَعْضِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ دَأَحْمَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 خَاصَّةً الْعِصَابَةِ هَذِهِ عَلَى لَهُ لَيْسَ قَالَ سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبادِي إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى رَفَعَهُ أَصْحَابِنَا

 إِلَيْهِمُ یُحَبِّبَ أَنْ سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ قَوْلُهُ إِنَّمَا تَذْهَبُ حَيْثُ لَيْسَ قَالَ فِيهِمْ مَا فِيهِمْ وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ كَيْفَ وَ قُلْتُ قَالَ طَانٌسُلْ

 2 .الْإِیمَانَ إِلَيْهِمُ یُبَغِّضَ وَ الْكُفْرَ

                                                      
( از تفسیر عیاشي موجود است اما در متن فعلي تفسیر عیاشي كه در متن آدرسش داده شده وجود 254، ص60این عبارت در نقل بحاراالنوار )ج 1

 ندارد.

 دو حدیث زیر هم مضموني نزدیک به حدیث فوق دارند: 2

 فَلَمَّا نَفَسُهُ أَخَذَهُ قَدْ وَ بَصِیرٍ أَبُو عَلَیْهِ دَخَلَ إِذْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ الدَّیْلَمِيِّ سُلَیْمَانَ عَنْ مُعَنْعَناً عُبَیْدٍ بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ ( فُرَات1ٌ

 أَرِدُ مَا أَدْرِی لَسْتُ وَ عَظْمِي دَقَّ وَ سِنِّي[ كَبِرَتْ] كَبِرَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فِدَاكَ جُعِلْتُ قَالَ الْعَالِي النَّفَسُ هَذَا مَا دٍمُحَمَّ أَبَا یَا اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ قَالَ جْلِسَهُمَ أَخَذَ أَنْ

 فِي اللَّهُ ذَكَرَكُمُ لَقَدْ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا فَقَالَ كَلَاماً فَذَكَرَ هَذَا أَقُولُ لَا كَیْفَ وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقَالَ هَذَا لَتَقُولُ إِنَّکَ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ آخِرَتِي أَمْرِ مِنْ عَلَیْهِ

 إِنَّ فَقَالَ كِتَابِهِ فِي اللَّهُ ذَكَرَكُمُ لَقَدْ فَقَالَ زِدْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ قَالَ رْتُکَسَرَ فَهَلْ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا غَیْرَكُمْ بِهَا أَرَادَ مَا اللَّهِ وَ مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً فَقَالَ كِتَابِهِ

 .سَرَرْتُکَ فَهَلْ شِیعَتَهُمْ وَ الْأَئِمَّةَ إِلَّا بِهَا أَرَادَ مَا اللَّهِ وَ سُلْطانٌ عَلَیْهِمْ لَکَ لَیْسَ عِبادِی

 ،8ج الكافي،: است آمده هم زیر منابع در متفاوت سندهای با گاه و بیشتری تفصیل و طول با حدیث این البته) ؛226ص الكوفي، فرات تفسیر

 (244ص ،2ج العیاشي، تفسیر؛ 106ص( للمفید) اإلختصاص، ؛78ص ،1ج اإلسالم، دعائم ؛35ص
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 :فرمودند ص خدا رسول كه است شده روایت انپدرانش طریق از ع صادق امام از( 3

 تررنگخوش كه سرخ كوهي كنار در زمين از ايبقعه به افتاد نگاهم...  بردند، آسمانها به[ معراج سفر در] مرا كه هنگامي

: گفتم يلجبرئ به. داشت سر بر[ خاص كاله نوعي] ي«بُرنُس» كه بود پيرمردي آنجا در و مشك؛ از بوترخوش و رغفران از بود

 چيست؟ است، مشك از بوترخوش و رغفران از تررنگخوش كه سرخي بقعه این

 .است ع عليّ حضرت تو، وصي شيعه و تو شيعه بقعه این: گفت

 كيست؟ دارد، سر بر برنس كه پيرمردي آن: گفتم

 .است ابليس: گفت

 خواهد؟مي چه آنها از: گفتم

 .بخواند فجور و فسق به را آنان و بازدارد ع لمومنيناميرا والیت از را آنان كه خواهدمي: گفت

 اي[ شو بلند]=  «قُم»: گفتم. برد آنان سمت به مرا درخشان نگاه و جهنده برق از سریعتر پس. ببر آنان سمت به مرا: گفتم

 شيعه[ مورد در] كه چرا بشو، همسرانشان و اوالد و اموال در آنها دشمنان شریك[ بروي، كسي سراغ خواهيمي اگر] و! ملعون

 .«نداري آنها بر ايسلطه تو» ع، علي شيعه و من

 .شد ناميده «قم»[ سرزمين آن] سبب، بدین و

 572ص ،2ج الشرائع، علل

 الْفَضْلُ وَ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ نَاحَدَّثَ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْوَرَّاقُ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 عَنِ الْأَشْعَرِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا قَالَ الْأَزْدِيُّ زِیَادٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مُقْبِلٍ بْنُ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا قَاال الْأَشْعَرِيُّ عَامِرٍ بْنُ

 :قَالَ ع أَبِيهِ عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ مُحَمَّدٍ بْنِ فَرِجَعْ الصَّادِقِ

 أَحْسَنَ حَمْرَاءَ الْجَبَلِ بِأَرْضِ بُقْعَةٍ إِلَى فَنَظَرْتُ الْأَیْمَنِ كَتِفِهِ عَلَى جَبْرَئِيلُ حَمَلَنِي السَّمَاءِ إِلَى بِي أُسْرِيَ لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 .بُرْنُسٌ رَأْسِهِ عَلَى شَيْخٌ فِيهَا فَإِذَا الْمِسْكِ مِنَ رِیحاً أَطْيَبَ وَ الزَّعْفَرَانِ مِنَ اًلَوْن

 الْمِسْكِ؟ مِنَ رِیحاً أَطْيَبُ وَ الزَّعْفَرَانِ مِنَ لَوْناً أَحْسَنُ هِيَ الَّتِي الْحَمْرَاءُ الْبُقْعَةُ هَذِهِ مَا لِجَبْرَئِيلَ فَقُلْتُ

 .عَلِيٍّ وَصِيِّكَ شِيعَةِ وَ شِيعَتِكَ قْعَةُبُ قَالَ

 ؟ الْبُرْنُسِ صَاحِبُ الشَّيْخُ مَنِ فَقُلْتُ

 .إِبْلِيسُ قَالَ

 مِنْهُمْ؟ یُرِیدُ فَمَا قُلْتُ

 .رِالْفُجُو وَ الْفِسْقِ إِلَى یَدْعُوَهُمْ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ وَلَایَةِ عَنْ یَصُدَّهُمْ أَنْ یُرِیدُ قَالَ 

                                                      
 عُرَى شِیعَتُنَا وَ بُنْیَانٌ الْأَرْضِ فِي نَحْنُ وَ الْبَرَكَةِ بَیْتِ وَ النِّعْمَةِ بَیْتِ وَ حْمَةِالرَّ بَیْتِ أَهْلُ نَحْنُ یقول هو و ع محمد بن جعفر سمعت: قال بصیر أبي ( عن2

 ،2ج العیاشي، تفسیر) سُلْطان عَلَیْهِمْ لَکَ لَیْسَ عِبادِی إِنَّ قَالَفَ إِبْلِیسَ إِلَى الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى اللَّهُ اسْتَثْنَى لَقَدِ وَ شِیعَتِنَا وَ لَنَا إِلَّا إِبْرَاهِیمَ دَعْوَةُ كَانَتْ مَا وَ الْإِسْلَامِ

 (243ص
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 .إِلَيْهِمْ بِنَا أَهْوِ جَبْرَئِيلُ یَا فَقُلْتُ 

 .اللَّامِعِ الْبَصَرِ وَ الْخَاطِفِ الْبَرْقِ مِنَ أَسْرَعَ إِلَيْهِمْ بِنَا فَأَهْوَى

 «سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ» عَلِيٍّ شِيعَةَ وَ عَتِيشِي فَإِنَّ نِسَائِهِمْ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فِي أَعْدَاءَهُمْ فَشَارِكْ مَلْعُونُ یَا قُمْ فَقُلْتُ 

 1 .قُمْ فَسُمِّيَتْ

                                                      
 :اندتوجه قابل هم زیر احادیث راستا، همین . در 1

 لِلنَّاسِ أَقَامَهُ وَ قَالَ مَا ع لِعَلِيٍّ ص النَّبِيُّ قَالَ لَمَّا أَنَّهُ مٍّخُ غَدِیرِ حَدِیثِ فِي یَذْكُرُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ أَبِیهِ عَنْ الْخُزَاعِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ( 1

 لَقَدْ وَ الْقُرْآنُ فَنَزَلَ قَالَ الْخَلْقَ فِیهِ نَّلَأُضِلَّ اللَّهِ وَ عِیسَى كَیَوْمِ یَوْمُكُمْ وَیْلَكُمْ فَقَالَ الصَّرْخَةُ هَذِهِ مَا سَیِّدَنَا یَا فَقَالُوا الْعَفَارِیتُ لَهُ فَاجْتَمَعَتْ صَرْخَةً إِبْلِیسُ صَرَخَ

 وَیْحَكُمْ فَقَالَ الْأُخْرَى ةُالصَّرْخَ هَذِهِ مَا سَیِّدَنَا یَا فَقَالُوا الْعَفَارِیتُ إِلَیْهِ فَرَجَعَتْ صَرْخَةً إِبْلِیسُ صَرَخَ فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَرِیقاً إِلَّا فَاتَّبَعُوهُ ظَنَّهُ إِبْلِیسُ عَلَیْهِمْ صَدَّقَ

 جَلَالِکَ وَ کَعِزَّتِ وَ قَالَ ثُمَّ السَّمَاءِ إِلَى رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَرِیقاً إِلَّا فَاتَّبَعُوهُ ظَنَّهُ إِبْلِیسُ عَلَیْهِمْ صَدَّقَ لَقَدْ وَ عَلَیْهِ أَنْزَلَ وَ قُرْآناً كَلَامِي اللَّهِ وَ اللَّهُ حَكَى

 فَقَالُوا الْعَفَارِیتُ إِلَیْهِ فَرَجَعَتْ صَرْخَةً إِبْلِیسُ صَرَخَ قَالَ سُلْطانٌ عَلَیْهِمْ لَکَ لَیْسَ عِبادِی إِنَّ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ ص النَّبِيُّ فَقَالَ قَالَ بِالْجَمِیعِ الْفَرِیقَ لَأُلْحِقَنَّ

 اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ قَالَ إِلَیْکَ أُبَغِّضَهُمْ حَتَّى الْمَعَاصِيَ لَهُمُ لَأُزَیِّنَنَّ رَبِّ یَا جَلَالِکَ وَ بِعِزَّتِکَ لَكِنَّ وَ عَلِيٍّ أَصْحَابِ مِنْ اللَّهِ وَ قَالَ الثَّالِثَةُ الصَّرْخَةُ هَذِهِ امَ سَیِّدَنَا یَا

 مِنْهُ فَیُنْحَتُ بِالْفَأْسِ مِنْهُ یُسْتَقَلُّ الْجَبَلُ وَ الْجَبَلِ مِنَ أَشَدُّ الْمُؤْمِنُ وَ اللَّحْمِ عَلَى الزَّنَابِیرِ مِنَ أَكْثَرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْأَبَالِسَةُ وَ لَلْعَفَارِیتُ مَّداًمُحَ بِالْحَقِّ بَعَثَ الَّذِی وَ ع

 (301ص ،2ج العیاشي، تفسیر) دِینِه عَلَى یُسْتَقَلُّ لَا الْمُؤْمِنُ وَ

 عِشْرِینَ فِي زُفَرَ إِلَى الْأَوَّلُ فَیَنْظُرُ كَبْلًا، سَبْعِینَ وَ غُلًّا سَبْعِینَ فِي بِإِبْلِیسَ یُؤْتَى الْقِیَامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا: أَنَّهُ السَّلَامُ، عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ، أَبِي عَنْ( 2

 لَهُ جُدِرَ بِمَا: فَیَقُولُ. زُفَرُ هَذَا: فَیُقَالُ. جَمِیعاً الْخَلْقَ هَذَا أَغْوَیْتُ أَنَا وَ الْعَذَابَ اللَّهُ أَضْعَفَهُ الَّذِی هَذَا مَنْ: فَیَقُولُ إِبْلِیسُ فَیَنْظُرُ غُلٍّ، مِائَةِ وَ عِشْرِینَ وَ كَبْلٍ مِائَةِ وَ

 یَجْعَلَ أَنْ سَأَلْتُهُ وَ فَعَصَیْتُهُ لِآدَمَ بِالسُّجُودِ أَمَرَنِي اللَّهَ أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ ،!لَکَ ثُبُورٌ أَوْ لَکَ وَیْلٌ: إِبْلِیسُ لَهُ فَیَقُولُ. السَّلَامُ عَلَیْهِ عَلِيٍّ عَلَى یِهِبِبَغْ: فَیُقَالُ!. الْعَذَابُ؟ هَذَا

 حِینَ عَرَفْتُهُمْ مَا وَ الْغاوِینَ مِنَ اتَّبَعَکَ مَنِ إِلَّا سُلْطانٌ عَلَیْهِمْ لَکَ لَیْسَ عِبادِی إِنَّ: قَالَ وَ ذَلِکَ، إِلَى یُجِبْنِي فَلَمْ عَتِهِشِی وَ بَیْتِهِ أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى سُلْطَاناً لِي

 الَّذِینَ الْخَلْقِ إِلَى وَ عَلِيٍّ إِلَى مِنْکَ كَانَ الَّذِی مَا: لَهُ فَیُقَالُ الْخَلَائِقِ یَدَیِ بَیْنَ فَیُوقَفُ ،غُرُوراً نَفْسَکَ بِهِ فَمَنَیْتَ شاكِرِینَ أَكْثَرَهُمْ تَجِدُ ال وَ: قُلْتُ إِذْ اسْتَثْنَاهُمْ

 إِنَّ: اللَّهُ قَالَ مَا عَلَیْهِ زُفَرَ فَیَرُدُّ أَطَعْتَنِي؟ وَ رَبَّکَ عَصَیْتَ فَلِمَ: یسُإِبْلِ لَهُ فَیَقُولُ. بِذَلِکَ أَمَرْتَنِي أَنْتَ: لِإِبْلِیسَ زُفَرُ هُوَ وَ الشَّیْطَانُ فَیَقُولُ!. الْخِلَافِ؟ عَلَى اتَّبَعُوكَ

 (223ص ،2ج العیاشي، تفسیر) الْآیَة آخِرِ إِلَى. سُلْطانٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لِي كانَ ما وَ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَعَدْتُكُمْ وَ الْحَقِّ وَعْدَ وَعَدَكُمْ اللَّهَ

 الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ مَوْلَانَا بِمَشْهَدِ خَمْسِمِائَةٍ وَ عَشْرَةَ سِتَّ سَنَةَ الْمُحَرَّمِ فِي عَلَیْهِ بِقِرَاءَتِي الْبَصْرِیُّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ إِبْرَاهِیمُ الْبَقَاءِ أَبُو الشَّیْخُ خْبَرَنَاأَ( 3

 الدُّبَیْلِيُّ وَهْبَانَ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ عُتْبَةَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ طَالِبٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ

 حَدَّثَنِي: قَالَ الْقُرَشِيُّ وَائِلٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ رَاشِدُ أَخْبَرَنِي: قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ سَلَمَةَ أَبُو الْمُفَضَّلِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي: قَالَ عَسْكَرِیُّالْ كَثِیرٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ

 أَبِي بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ فَضْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ وَ زِیَادٍ بْنُ كُمَیْلُ لَقِیتُ: قَالَ أَرْطَاةَ بْنِ زَیْدِ بْنِ سَعِیدِ عَنْ قَإِسْحَا بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنِي: قَالَ الْمَدَنِيُّ حَفْصٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ

 ...زِیَاد بْنَ كُمَیْلَ یَا عَلِيٌّ لِي قَالَ: قَالَ بَلَى فَقُلْتُ فِیهَا؟ مَابِ الدُّنْیَا مِنَ لَکَ خَیْرٌ هِيَ یَوْماً بِهَا أَوْصَانِي بِوَصِیَّةٍ أُخْبِرُكَ لَا أَ فَقَالَ ع طَالِبٍ

 ...اللَّه لَعَنَهُ لِإِبْلِیسَ تَعَالَى اللَّهِ قَوْلَ اذْكُرْ كُمَیْلُ یَا

 عَزَّ اللَّهُ أَعْلَمَکَ قَدْ وَ بِنَا تَثَبَّتَ مَنْ إِلَّا مِنْهَا یَنْجُوا فَلَنْ فِخَاخِهِمْ مِنْ مَمْلُوءَةٌ الْأَرْضَ إِنَّ كُمَیْلُ یَا فِیهَا یُوقِعَکَ أَنْ فَاحْذَرْ یَنْصِبُهَا فِخَاخاً لَهُ إِنَّ كُمَیْلُ یَا...

 عَلَى سُلْطانُهُ إِنَّما جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ وَ سُلْطانٌ عَلَیْهِمْ لَکَ لَیْسَ عِبادِی إِنَّ لَّجَ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ كُمَیْلُ یَا أَوْلِیَاؤُنَا عِبَادُهُ وَ عِبَادُهُ إِلَّا مِنْهَا یَنْجُوَ لَنْ أَنَّهُ جَلَّ وَ

 یَصُومُونَ وَ فَیُطِیلُونَ یُصَلُّونَ بِأَقْوَامٍ تَغْتَرَّ لَا كُمَیْلُ ایَ أُمِرَ كَمَا وَلَدِكَ وَ مَالِکَ فِي یَشْرَكَکَ أَنْ مِنْ بِوَلَایَتِنَا انْجُ كُمَیْلُ یَا مُشْرِكُونَ بِهِ هُمْ الَّذِینَ وَ یَتَوَلَّوْنَهُ الَّذِینَ

 شُرْبِ وَ الزِّنَاءِ مِثْلَ الْفَوَاحِشِ لَىعَ قَوْماً حَمَلَ إِذَا الشَّیْطَانَ إِنَّ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ لَسَمِعْتُ بِاللَّهِ أُقْسِمُ كُمَیْلُ یَا مُوَفَّقُونَ أَنَّهُمْ فَیَحْسَبُونَ یَتَصَدَّقُونَ وَ فَیُدَاوِمُونَ
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 تدبر

 «الْغاوینَ مِنَ اتَّبَعَكَ مَنِ إِالَّ سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبادي إِنَّ( »1

اع آن طور كه ابليس كند جز بندگان مخلص؛ خداوند در پاسخ نشان داد كه اوضشيطان ادعا كرد كه همه را گمراه مي

(؛ بلكه شيطان، نه فقط بر بندگان مخلص، بلكه بر هيچيك از بندگان خدا تسلط پيدا نخواهد كرد، 1خواهد نيست )حدیثمي

 مگر بر گمراهاني كه خودشان از او تبعيت كنند.

 به تعبير عالمه طباطبایي:

 شيطان،

 ر همه )غير از مخلصين( تسلط دارد؛كند و معتقد است ب. بندگان خدا را به مخلصين محدود مي1

 فریبد؛كند اوست كه همه را مي. براي خود و ترفندهاي خود، اثري قائل است كه گمان مي2

 كند.. اغواي انسانها را كاري ابتدایي از جانب خود قلمداد مي2

 كند، بدین صورت كه:اما خداوند همه این ادعاها را رد كرده، مساله را معكوس معرفي مي 

اند و فقط كسي كه با اختيار خود راه پيروي او را در پيش گيرد، تحت سلطه . همگان بنده خدا و خارج از سلطه شيطان1

 گيرد.او قرار مي

اي از ابليس( اجازه . شيطان هيچ استقاللي از خود و تواني براي اثرگذاري ندارد و خداست كه )به خاطر پيروي عده2

 دهد.سلطه ابليس بر آنها را مي

اي ابتدایي به ابليس نيست كه هركس را بخواهد بتواند اغوا كند؛ بلكه این اجازه تنها در . این اجازه اغواي انسانها، اجازه3

 (167-166، ص14شود كه خودشان ابتداء دنبال ابليس راه بيفتند. )الميزان، جمورد كساني داده مي

 «طانٌ...سُلْ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبادي إِنَّ( »2

؛ یعني ابتدا یك تاكيدي بر «اي نداريتو بر بندگانم سلطه»و نفرمود « نداري ايسلطه آنها بر تو بندگانم،»خدا فرمود: 

 بعد جمله مربوط به تسلط نداشتن شيطان بر آنان را بيان فرمود. چرا؟« بندگانم كرد»

 باشيد.« بنده من»سلطه شيطان در امان باشيد: اینكه  شما فقط یك كار باید بكنيد تا از خواهد بگوید:الف. شاید مي

 ثمره اخالقی

بسا بتوان نتيجه را ذكر كرد، چه« بندگانم»را استثناء كرد و خدا در پاسخ، « بندگان مخلص تو»اگر دقت كنيم كه شيطان 

بنده مخلص »توانيم نكند، اگر نميبرد؛ اما براي اینكه شيطان بر ما تسلط پيدا گرفت كه اگرچه اخالص خيلي انسان را باال مي

 باشيم.« بنده خدا»باشيم، دست كم « خدا

                                                      
 الَّذِینَ أَئِمَّةِالْ وَلَایَةِ عَلَى حَمَلَهُمْ ثُمَّ السُّجُودَ وَ الْخُضُوعَ وَ الرُّكُوعَ وَ الْخُشُوعَ وَ الشَّدِیدَةَ الْعِبَادَةَ إِلَیْهِمُ حَبَّبَ الْمَآثِمِ وَ الْخَنَى مِنَ ذَلِکَ أَشْبَهَ مَا وَ الرِّبَا وَ الْخَمْرِ

 (28ص المرتضى، لشیعة المصطفى بشارة) یُنْصَرُون ال الْقِیامَةِ یَوْمَ وَ النَّارِ إِلَى یَدْعُونَ
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 حکایت

 بر سخني خواهممي امروز من! مردم در احواالت شيخ جعفر شوشتري نقل شده است كه یكبار ایشان منبر رفتند و گفتند:

  !بگویم اولياء و انبياء گفته خالف

 كردند. تعجب مردم

 اولياء و انبياء همه.  كنم دعوت شرك به را شما خواهممي من ولي اند،كرده دعوت توحيد به را مردم انبياء تمام فرمود:

 !كنيد شریك كارهایتان در نيز را خدا بگویم خواهممي من اما دهيد، انجام خدا براي فقط را كار: گفتند مي

 را دل دربست بسپارید! خدا به را اندلت از ايگوشه كم دست كنيد، نمي خدا مخصوص را دل و شود نمي موحد كه شما

 شوید! مي پشيمان روزي كه چرا ندهيد، خدا غير به

 (255ص، 1ج یزدي، مصباح دوست، درگاه بر)

 ب. ...

 ...« سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبادي إِنَّ( »3

كند، دهد و از او تبعيت مياو دل مي كند. اگر كسي به وسوسهشيطان بر بندگان خدا سلطه ندارد. او تنها و تنها وسوسه مي

گوید: من روند كه تقصيرها را بر دوش او بيندازند، ميتقصير خودش است؛ چنانكه روز قيامت هم وقتي جهنميان نزدش مي

 (22اي بر شما نداشتم جز اینكه دعوتتان كردم و خودتان آمدید. )ابراهيم/سلطه

 «الْغاوینَ مِنَ اتَّبَعَكَ مَنِ إِالَّ سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبادي إِنَّ( »4

كم اي داشته باشد؛ اما وقتي كسي از شيطان تبعيت كرد، كماي از بندگان خدا نيست كه شيطان ابتدائاً بر او سلطههيچ بنده

 كند.شود و آنگاه بر او سلطه پيدا ميشيطان بر او مسلط مي

 ثمره اخالقی

تند كه چشم و گوش و همه اجزاي بدنشان چنان خدایي شده كه جز اراده خدا از آنها صادر همان گونه كه انسانهایي هس

اي هم ممكن است با تبعيت از ابليس چنان تحت تسلط وي قرار گيرند كه جز كاري شيطاني از آنها صادر نشود. شود؛ عدهنمي

 (112اشاره به همين افراد باشد. )انعام/كه در قرآن كریم آمده، « الْجِن وَ الْإِنْسِ شَياطينَ»شاید تعبير 

 «الْغاوینَ مِنَ اتَّبَعَكَ مَنِ إِالَّ ( »...5

كنند، كند كه آن كساني كه از ابليس پيروي مي(؛ یعني بيان مي168، ص14بيانيه است )الميزان، ج« من»در اینجا « مِن»

 حقيقت را گم كرده باشد و سردرگم شود. شود كه كه راههستند؛ یعني تنها كسي پيروي ابليس مي« غاوین»همگي 

 ثمره در فلسفه دین

ورزد و تقليد را فقط در فروع دین بر تحقيقي بودن مسلمان شدن اصرار مي –هاي موجود برخالف اغلب دین –اسالم  

 شمرد، نه در اصول دین )اعتقادات و باورهاي اصلي(.)احكام عملي( مجاز مي
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داند؛ و ثانيا باور دارد كه اگر كسي با صدق نيت دنبال عا خود را منطبق بر حقيقت مياش همين است كه اوال واقریشه

اند، از شيطان پيروي یعني كساني كه مسير حقيقت را رها كرده« غاوین»حقيقت باشد، حتما به حقيقت خواهد رسيد، زیرا فقط 

 خواهند كرد.

 

 

 14/10/1395أَجْمَعینَ                  لَمَوْعِدُهُمْ نَّمَجَهَ إِنَّ وَ            43( آیه 15( سوره حجر )282

 ترجمه

 گاه آنهاست، همگي.و حتما جهنم وعده

 ای و نحوینکات ترجمه

( در زبان فارسي نيز 125ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم)« قرار گذاشتن»به معني « وعده»است؛ كه « وعد»از ماده « مَوْعِد»

را در مورد « وعد»برند؛ اما به كار مي« وعده تهدیدآميز و ناخوشایند»را فقط در مورد « وعيد»كلمه رایج است. از این ماده، 

را در كنار كلمه « وعد»(؛ هرچند وقتي 875ص القرآن، ألفاظ مفرداتبرند )هرگونه قرار )چه قرار خوب و چه بد( به كار مي

، هم به معناي اسم «موعد»باشد. كلمه ل قرار مالقات ناخوشایند( ميآورند به معناي قرار دیدار خوشایند )در مقابمي« وعيد»

 إِنَّ (، هم به معناي اسم زمان )زمان وعده، قرار مالقات( )مثال:17هُ؛ هود/مَوْعِدُ فَالنَّارُ مكان )مكان وعده، محل مالقات( )مثال:

سي هم براي مكان )قرارگاه( و هم براي زمان )صبحگاه( به كار در فار« گاه»آید، ]چنانكه پسوند ( مي81ح؛ هود/الصُّبْ مَوْعِدَهُمُ

)مواعده( به « واعد(. »222ص ،2ج العين، كتابرود. )به معناي مصدر )وعده، دیدار( هم به كار مي« موعد»رود[ و البته مي

 مفردات( )142/لَيْلَةً، أعراف ثاَلثِينَ مُوسى ناواعَدْ وَ ؛235/سِرًّا، بقرة تُواعِدُوهُنَّ ال لكِنْ )وَ: معناي قرار گذاشتن طرفيني است 

 (875ص القرآن، ألفاظ

 )الم مزحلقه( + أجمعين.« لـ»در این جمله تاكيدات متعددي به كار رفته است: إنّ + 

 حدیث

]آن سوال شد، فرمودند: « گاه آنهاست، همگيو حتما جهنم وعده »فرماید ( از امام باقر ع درباره سخن خداوند كه مي1

 گاه، هنگام[ وقوف آنها بر صراط است.وعده

 376ص ،1ج القمي، تفسير

 1.الصِّرَاطِ عَلَى فَوُقُوفُهُمْ «أَجْمَعِينَ لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ» قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي

                                                      
 . درباره این آیه این روایت هم وارد شده است كه چون  1

 277-275ص الواقیة، الدروع

 



 

57 

 فرمایند:یشان ميها( اميرالمومنين ع در فرازي از یكي از خطبه2

 در را خود توان كه شما آرید، رحمت خویشتن بر پس نيست، شكيبایى سوزان آتش بر را نازك پوست این كه! بدانيد و

 خون كه افتادگى، در سر به یا و كند، زارى چگونه خلد، شما از یكى بر كه خارى از ندیدید آیا آزمودید؛ جهان این مصيبتهاى

 و سنگ، او همخوابه سوزان، بود آتش از طبقه دو ميان كه رسد چه تا بسوزاند؟ را او كه تفته ریگ یا و گرداند، آلودش

                                                      
 لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عَلَى الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ اتُصَلَوَ النَّبِيِّ زُهْدِ كِتَابِ مُؤَلِّفُ -أَیْضاً -قَالَ وَ

 عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ بِهِ نَزَلَ مَا یَدْرُونَ لَا وَ أَصْحَابُهُ، بَكَى وَ شَدِیداً بُكَاءً آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ لَّىصَ اللَّهِ رَسُولُ بَكَى مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها. أَجْمَعِینَ

 بَیْنَ وَ فَاطِمَةَ بَابِ إِلَى أَصْحَابِهِ بَعْضُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَرِحَ فَاطِمَةَ رَأَى إِذَا آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ یُكَلِّمَهُ، أَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَحَدٌ یَسْتَطِعْ لَمْ وَ السَّلَامُ،

 «أَبْقى وَ خَیْرٌ اللَّهِ عِنْدَ ما»: تَقُولُ وَ تَطْحَنُ هِيَ وَ شَعِیرٍ مِنْ ءٌشَيْ یَدَیْهَا

 .هِاللَّ رَسُولِ بِنْتَ یَا عَلَیْکِ السَّلَامُ: فَقَالَ: قَالَ

 .«بِکَ؟ جَاءَ مَا السَّلَامُ، عَلَیْکَ وَ»: فَقَالَتْ

 !!. جَبْرَئِیلُ بِهِ نَزَلَ مَا أَدْرِی لَا وَ حَزِیناً، بَاكِیاً آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ تَرَكْتُ: قَالَ

 .«جَبْرَئِیلُ بِهِ نَزَلَ بِمَا یُخْبِرُنِي لَعَلَّهُ اللَّهِ رَسُولِ إِلَى أَنْطَلِقُ وَ يثِیَابِ إِلَيَّ أَضُمُّ یَدَیَّ بَیْنِ[ مِنْ] تَنَحَّ»: فَقَالَتْ

 سَلْمَانُ إِلَیْهَا نَظَرَ السَّلَامُ اعَلَیْهَ فَاطِمَةُ خَرَجَتْ فَلَمَّا النَّخْلِ، سَعَفِ مِنْ مَكَاناً عَشَرَ بِاثْنَيْ خِیطَتْ قَدْ ،[خَلَقَةً] خلقانا صُوفٍ مِنْ شَمْلَةً فَاطِمَةُ فَلَبِسَتْ: قَالَ

 يْبِاثْنَ خِیطَتْ قَدْ صُوفٍ مِنْ شَمْلَةٌ عَلَیْهَا مُحَمَّدٍ ابْنَةُ وَ الْحَرِیرِ، وَ السُّنْدُسِ لَفِي كِسْرَى وَ قَیْصَرَ إِنَّ حُزْنَاهْ وَا: یُنَادِی هُوَ وَ رَأْسِهِ عَلَى یَدَهُ فَوَضَعَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ

 .النَّخْلِ بِسَعَفِ مَكَاناً عَشَرَ

 سِخَمْ مُنْذُ لِعَلِيٍّ وَ لِي مَا نَبِیّاً بِالْحَقِّ بَعَثَکَ الَّذِی فَوَ لِبَاسِي، مِنْ تَعَجَّبَ سَلْمَانَ إِنَّ اللَّهِ، رَسُولَ یَا»: قَالَتْ اللَّهِ رَسُولِ عَلَى السَّلَامُ عَلَیْهَا فَاطِمَةُ دَخَلَتْ فَلَمَّا

 .النَّخْلِ لِیفُ حَشْوُهَا أَدَمٍ لَمِنْ مِرْفَقَتَنَا إِنَّ وَ افْتَرَشْنَاهُ، اللَّیْلُ كَانَ فَإِذَا بَعِیرُنَا، بِالنَّهَارِ عَلَیْهِ تُعْلَفُ كَبْشٍ، مَسْکُ إِلَّا سِنِینَ

 .«السَّوَابِقِ الْخَیْلِ فِي تَكُونُ لَعَلَّهَا ةَ،فَاطِمَ ابْنَتِي وَیْحَ سَلْمَانُ، یَا»: السَّلَامُ عَلَیْهِ النَّبِيُّ قَالَ

 .«أَبْكَاكَ؟ الَّذِی مَا أَبَتِ، یَا نَفْسِي فَدَتْکَ اللَّهِ، رَسُولَ یَا»: قَالَتْ

  «مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها. أَجْمَعِینَ لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ: الْآیَةِ بِهَذِهِ جَبْرَئِیلُ نَزَلَ قَدْ وَ أَبْكِي لَا كَیْفَ»: قَالَ

 .«النَّارَ دَخَلَ لِمَنْ الْوَیْلُ ثُمَّ الْوَیْلُ»: تَقُولُ هِيَ وَ وَجْهِهَا عَلَى فَاطِمَةُ فَسَقَطَتْ قَالَ

 .النَّارِ بِذِكْرِ أَسْمَعْ لَمْ وَ جِلْدِی مَزَّقُوا وَ لَحْمِي فَأَكَلُوا يلِأَهْلِ كَبْشاً كُنْتُ لَیْتَنِي یَا: فَقَالَ سَلْمَانُ ذَلِکَ فَسَمِعَ: قَالَ

 .عَذَابٌ لَا وَ حِسَابٌ عَلَيَّ یَكُنْ لَمْ وَ الْقِفَارِ فِي طَائِراً كُنْتُ لَیْتَنِي یَا: عَمَّارٌ قَالَ وَ

 جَعَلَ وَ رَأْسِهِ عَلَى یَدَهُ وَضَعَ ثُمَّ «النَّارِ بِذِكْرِ أَسْمَعْ لَمْ وَ لَحْمِي مَزَّقَتْ السِّبَاعَ لَیْتَ یَا وَ أُمِّي، تَلِدْنِي لَمْ تَنِيلَیْ یَا»: یَقُولُ هُوَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ عَلِيٌّ خَرَجَ ثُمَّ

 جَرْحَى وَ سَقِیمُهُمْ، یُعَادُ لَا مَرْضَى یَتَخَطَّفُونَ، النَّارِ بِكَلَالِیبِ وَ یَتَرَدَّدُونَ، النَّارِ وَ الْجَنَّةِ بَیْنَ وَ یَذْهَبُونَ، الْقِیَامَةِ سَفَرِ فِي زَادَاهْ، قِلَّةَ وَا سَفَرَاهْ، بُعْدَ وَا»: یَقُولُ وَ یَبْكِي

 .«یَتَقَلَّبُونَ النِّیرَانِ أَطْبَاقِ بَیْنَ وَ یَشْرَبُونَ، النَّارِ مِنَ وَ یَأْكُلُونَ، النَّارِ مِنَ قَتِیلُهُمْ یُجَارُ لَا وَ مَرِیضُهُمْ، یُعَادُ لَا وَ أَسِیرُهُمْ، یُفَکُّ لَا وَ جَرِیحُهُمْ، یُدَاوَى لَا

 .بَاكِیاً؟ أَرَاكَ لِي مَا الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا: فَقَالَ بِلَالٌ فَلَقِیَهُ

 مَعَانِقُنَا كَانَ إِنْ بِلَالُ یَا لَکَ وَ لِي الْوَیْلُ. النِّیرَانِ مُقَطَّعَاتِ مِنْ نُلْبَسُ الْكَتَّانِ وَ الْقُطْنِ بَعْدَ لِبَاسُنَا وَ النَّارِ، إِلَى مَصِیرُنَا كَانَ إِنْ بِلَالُ یَا لَکَ وَ لِي الْوَیْلُ»: قَالَ

 تَفَرَّقَا ثُمَّ «النَّارِ فِي الشَّیَاطِینِ مَعَ نُقْرَنُ الْأَزْوَاجِ بَعْدَ
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كوبند و هاي آتش بر یكدیگر ميشعله آرد، خشم دوزخ آتش بر مالك ]= خازن جهنم[ چون دانيدمى آیا. شيطان همنشينش

 كشند؟ميان درهاي جهنم به هر طرف زبانه ها از نهيب او در زند، شعله آن بر بانگ چون و كنند، خرد را همدیگر

 كه هایىغُل و افتد، گردنت گِرد تافته، آتش از طوقهاى كه گاه آن اىچگونه یافته، راه تو در پيرى كه سالخورده پير اى

  بخورد؟ را بازوها گوشت چنانكه برد، فرو هم به را دستها و گردن

 در دچار، تنگى به نه هستيد گشایش در و بيمار، نه تندرستيد و لمسا كه حال! بندگان گروه اى را، خدا را، خدا پس

 بگيرند ... است گرو در آنچه آنكه از پيش بكوشيد، خود گردنهاى گشودن

 195، با اقتباس از ترجمه شهيدي، ص183البالغه، خطبهنهج

 جَزَعَ فَرَأَیْتُمْ الدُّنْيَا مَصَائِبِ فِي جَرَّبْتُمُوهَا قَدْ فَإِنَّكُمْ نُفُوسَكُمْ فَارْحَمُوا النَّارِ عَلَى صَبْرٌ الرَّقِيقِ الْجِلْدِ لِهَذَا لَيْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ

 أَ شَيْطَانٍ قَرِینَ وَ رٍحَجَ ضَجِيعَ نَارٍ مِنْ طَابَقَيْنِ بَيْنَ كَانَ إِذَا فَكَيْفَ تُحْرِقُهُ الرَّمْضَاءِ وَ تُدْمِيهِ الْعَثْرَةِ وَ تُصِيبُهُ الشَّوْكَةِ مِنَ أَحَدِكُمْ

 الْكَبِيرُ الْيَفَنُ أَیُّهَا زَجْرَتِهِ مِنْ جَزَعاً أَبْوَابِهَا بَيْنَ تَوَثَّبَتْ زَجَرَهَا إِذَا وَ لِغَضَبِهِ بَعْضاً بَعْضُهَا حَطَمَ النَّارِ عَلَى غَضِبَ إِذَا مَالِكاً أَنَّ عَلِمْتُمْ

 مَعْشَرَ اللَّهَ فَاللَّهَ السَّوَاعِدِ لُحُومَ أَكَلَتْ حَتَّى الْجَوَامِعُ نَشِبَتِ وَ الْأَعْنَاقِ بِعِظَامِ النَّارِ أَطْوَاقُ الْتَحَمَتْ إِذَا أَنْتَ كَيْفَ الْقَتِيرُ لَهَزَهُ قَدْ الَّذِي

 1... رَهَائِنُهَا تُغْلَقَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رِقَابِكُمْ فَكَاكِ فِي فَاسْعَوْا لضِّيقِا قَبْلَ الْفُسْحَةِ فِي وَ السُّقْمِ قَبْلَ الصِّحَّةِ فِي سَالِمُونَ أَنْتُمْ وَ الْعِبَادِ

                                                      
 جه است:این روایت هم در وصف جهنم قابل تو 1

 الشَّرِیفُ حَدَّثَنَا: فَقَالَ الرَّیِّ، وَ بِقُمَّ كِتَاباً عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ صَنَّفَ أَنَّهُ الْفِهْرِسْتِ كِتَابِ فِي الْكَرَاجُكِيُّ ذَكَرَ الْأَعْیَانِ، مِنَ الشَّأْنِ عَظِیمُ أَحْمَدَ بْنُ جَعْفَرُ هَذَا وَ

 حَدَّثَنَا حَفْصٍ، أَبُو حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْحَسَنِ، بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شَاذَانَ، الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي: قَالَ اللَّهُ، رَحِمَهُ الْعَلَوِیُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو

 : قَالَ الْحَسَنِ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، بْنِ الْمَلِکِ عَبْدِ عَنْ زِیَادٍ، نِبْ یُوسُفَ عَنْ یَحْیَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلِ، بْنُ عِصْمَةُ

 آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ النَّبِيُّ انَكَ وَ اللَّوْنِ، مُتَغَیِّرُ هُوَ وَ الزَّوَالِ عِنْدَ فَجَاءَهُ فِیهَا، یَأْتِیهِ كَانَ مَا سَاعَةٍ فِي آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ النَّبِيِّ إِلَى جَبْرَئِیلُ جَاءَ

 أَرَى وَ ا،فِیهَ تَجِیئُنِي كُنْتَ مَا سَاعَةٍ فِي جِئْتَنِي أَرَاكَ لِي مَا جَبْرَئِیلُ یَا»: آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ یَوْمَئِذٍ، یَسْمَعْهُ فَلَمْ جِرْسَهُ، وَ حِسَّهُ یَسْمَعُ

 .؟«الْیَوْمَ أَسْمَعْهُ لَمْ وَ جِرْسَکَ وَ حِسَّکَ أَسْمَعُ كُنْتُ وَ مُتَغَیِّراً، لَوْنَکَ

 عَنِ أَخْبِرْنِي جَبْرَئِیلُ یَا»: قَالَ «النَّارَ خُلِقْتُ ذُمُنْ سَمِعْتُ مَا نَبِیّاً بِالْحَقِّ بَعَثَکَ الَّذِی وَ النَّارِ، عَلَى فَوُضِعَتْ النَّارِ بِمَنَافِخِ اللَّهُ أَمَرَ حِینَ جِئْتُ إِنِّي»: فَقَالَ

 .«بِهَا خَوِّفْنِي وَ النَّارِ

 بَعَثَکَ الَّذِی وَ. لَهَبُهَا یَنْطَفِي لَا وَ جَمْرُهَا ءُیُضِي لَا مُظْلِمَةٌ سَوْدَاءُ فَهِيَ اسْوَدَّتْ، حَتَّى عَامٍ أَلْفَ عَلَیْهَا فَأَوْقَدَ فَأَبْرَأَهَا خَلَقَهَا حِینَ النَّارَ خَلَقَ اللَّهَ إِنَّ»: فَقَالَ

 جَمِیعاً الْأَرْضِ أَهْلُ مَاتَلَ مِنْهَا أُخْرِجَ ثُمَّ جَهَنَّمَ أُدْخِلَ رَجُلًا أَنَّ لَوْ وَ آخِرِهِمْ، عَنْ من لَاحْتَرَقُوا الْأَرْضِ أَهْلِ عَلَى مِنْهَا خَرَجَ الْإِبْرَةِ خَرْقِ مِثْلَ أَنَّ لَوْ نَبِیّاً، بِالْحَقِّ

 ثُمَّ ضَالْأَرْ تَبْلُغَ حَتَّى آخِرِهَا عِنْدِ مِنْ لَذَابَتْ الدُّنْیَا جِبَالِ جَمِیعِ عَلَى وُضِعَتْ كِتَابِهِ فِي اللَّهُ ذَكَرَ الَّتِي السِّلْسِلَةِ مِنَ ذِرَاعاً أَنَّ لَوْ وَ بِهِ، یَرَوْنَ لِمَا إِلَیْهِ یَنْظُرُونَ حِینَ

 عُلِّقَ جَهَنَّمَ أَهْلِ ثِیَابِ مِنْ ثَوْباً أَنَّ لَوْ وَ خَلْقِهِ، تَشَوُّهِ مِنْ إِلَیْهِ یَنْظُرُونَ حِینَ لَمَاتُوا الْأَرْضِ أَهْلُ إِلَیْهِ نَظَرَ عَشَرَ التِّسْعَةَ جَهَنَّمَ خُزَّانِ بَعْضَ أَنَّ لَوْ وَ أَبَداً، اسْتَقَلَّتْ مَا

 وَ أَكَبَّ وَ «فَأَمُوتُ أَتَصَدَّعُ لَا جَبْرَئِیلُ، یَا حَسْبُکَ»: سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ «رِیحِهِ نَتْنِ مِنْ الْأَرْضِ أَهْلُ لَمَاتَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَیْنَ

 .یَبْكِي أَطْرَقَ

 .«بِهِ؟ أَنْتَ الَّذِی بِالْمَكَانِ اللَّهِ مِنَ أَنْتَ وَ تَبْكِي ذَا لِمَا»: جَبْرَئِیلُ فَقَالَ

 .«عَلَیْهَا أَصْبَحْتُ الَّتِي الْحَالِ عَلَى أَكُونَ أَلَّا أَخَافُ بِالْبُكَاءِ، أَحَقُّ أَنَا وَ أَبْكِيَ أَلَّا مَنَعَنِي مَا وَ»: قَالَ
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 تدبر

 «أَجْمَعينَ لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ( »1

خداوند انسان را آفرید و از روحش در او دميد و فرشتگان را به سجده بر او واداشت و شيطان را هم كه از دستور سجده 

تواند رد، از جایگاهي كه داشت راند؛ اینها همه یعني باالترین جایگاه را براي انسان قرار داد كه با عبودیت خدا بدان ميتمرد ك

 رسيد.

گاه نهایي با این اوصاف، اگر كساني آن جایگاه عالي كه خدا براي انسان قرار داده، رها كنند و دنبال شيطان بيفتند، وعده

 د؛ و خدا با كسي شوخي ندارد!شان جهنم خواهد بوهمگي

 شناسینکته تخصصی انسان

خداوند انسان را كه آفرید باالترین ظرفيت یك مخلوق را در او قرار داد؛ اما چگونه شكوفا كردن این ظرفيت به خود 

 تواند به دست آورد. ترین مرتبه در ميان مخلوقات را ميگردد؛ و از باالترین تا پایينانسانها برمي

اللهي آفرید؛ شناسي اسالمي باید به یاد داشته باشيم كه اگرچه خدا انسان را براي رسيدن به مقام خليفةاقع، در انساندر و

رسند، بلكه در حتي در حد یك حيوان معمولي باقي اللهي نميتنها به خليفةهایي كه در جهان وجود دارند، كه نهاما انسان

 كنند.ن سقوط ميمانند و تا زمره بدترین شياطينمي

 ها.ها تا بدترین پليديشود انتظار داشت؛ از بهترین زیبایينام دارد، مي« انسان»پس هر كاري را از این موجودي كه 

 «أَجْمَعينَ لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ( »2

حتما حتما  حتما»فرماید مي به زبان ساده، أجمعين(.« + لـ»إنّ + در این عبارت دست كم سه تاكيد به كار رفته است )

 چرا این همه تاكيد؟«. .شان استگاه همهوعده جهنم

اي بر كسي ندارد؛ و خدا هم ابليس و هم تمام كساني كه الف. این تاكيدي است بر مضمون آیه قبل، كه ابليس هيچ سلطه

 (170ص،12كند. )اقتباس از الميزان، جاز او پيروي كنند را در جهنم جمع مي

هاي آن را بيهوده توجيه نكنيد! یك واقعيت قطعي قطعي قطعي است؛ خواهد بفرماید وجود جهنم و عذابشاید ميب. 

 اند و ربطي به مهربان بودن یا نبودن خدا ندارد.و جهنم رفتن جهنميان هم راهي است كه خودشان در پيش گرفته

 ج. ...

 «أَجْمَعينَ لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ( »3

، این بود كه همگي انسانها، از مخلصان تا غاوین )گمراهان( هر راهي «هذا صراط عليّ مستقيم» 41یكي از معاني آیه 

 (1-، بند الف1، تدبر280جلسهشود. )بروند، آخرش به خدا ختم مي

 گاه( باشد یا مصدر )وعده(. تواند اسم مكان )وعدهرا به كار برد كه مي« موعد»اینجا نيز تعبير 

                                                      
  «فَیُعَذِّبَكُمَا تَعْصِیَا أَنْ مِنْ آمَنَكُمَا قَدْ اللَّهَ إِنَّ مُحَمَّدُ، یَا وَ جَبْرَئِیلُ یَا»: السَّمَاءِ مِنَ لَکٌمَ نَادَاهُمَا حَتَّى یَبْكِیَانِ یَزَاال فَلَمْ

 273-272ص ،(طاووس ابن) الواقیة الدروع
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اي خواهيم یعني اگر كسي دنبال شيطان برود، این گونه نيست كه دیگر از دست ما فرار كند. ما با همگي آنها هم وعده

 گاه ما و آنها جهنم است.داشت و وعده

 «أَجْمَعينَ لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ( »4

 ، بلكه نتيجه منطقي یك سلسله واقعيات است:تهدیدي مبتني بر بيرحمي نيست« گاه همه آنها جهنم استوعده»اینكه 

دانست ( یعني خودش مي36-34. شيطان از بهشت و از درگاه خدا رانده شد، و البته تا قيامت مهلت خواست )حجر/1

 در قيامت جهنمي خواهد بود.

 پيمایند.( یعني راهي كه او طي كرد مي42. آنها هم پيروي شيطان را كردند )حجر/2

 جایي خواهد بود كه شيطان بدانجا خواهد رفت.شان همانگاه نهایيه آنها هم وعدهدر نتيجه: هم

 

 

 15/10/1395مَقْسُومٌ            جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها            44( آیه 15( سوره حجر )283

 ترجمه

 بندي ]و معين[ شده، هست. ر دري، از آنان بخشي تقسيمآنهاست[ كه هفت در دارد، و براي ه گاهوعده جهنم حتما]

                         حدیث

 گوید: امام صادق ع از پدرشان از جدشان )امام سجاد ع( روایت كردند كه:( محمد بن فضيل مي1

و كفاري كه یك شوند. دري كه از آن مشركان براي نار هفت در هست. دري كه از آن فرعون و هامان و قارون وارد مي

شوند كه خاص آنهاست و هنگام شوند. دري كه بني اميه از آن وارد ميچشم بر هم زدني هم به خدا ایمان نياوردند وارد مي

( است، همان درب 15)معارج/« لظي: آتش برافروخته»شود! و آن همان درب ورود از این درب هيچكس هم مزاحم آنها نمي

( است ]سپس حضرت توضيحي درباره 9)قارعه/« هاویه: سقوط دهنده»، و همان درب «رتسقر: ذوب كننده از شدت حرا»

فرمایند[ . و دري كه هركس متنفر از ما و دشمن ما و خواركننده دهند، سپس ميآورد مياینكه هاویه چه بالیي بر سر آنها مي

 رت است.شود كه این بزرگترین درها و داراي شدیدترین حراما باشد از آن وارد مي

گوید به امام صادق ع گفتم: آیا آن دري را كه از پدرت از جدت روایت كردید كه بني اميه از آن داخل ابن فضيل مي

 شود یا شامل كساني است كه اسالم را درك كردند؟شوند، آیا شامل كساني از آنها كه مشركانه از دنيا رفتند هم ميمي

شوند؛ این دري است كه دري هست كه مشركان و كفار از آن وارد مي»وایت بود فرمود: عزیزم! آیا دقت نكردي كه در ر

، ولي این درب دیگري است كه بني اميه از «شوداي به روز حساب ایمان نياورده از آن وارد ميهر مشرك و كافري كه لحظه

شوند و آتش آنان ند؛ از این درب وارد ميباشمروان به طور خاص ميشوند كه آنها همانا ابوسفيان و معاویه و آلآن وارد مي

 ميرند.باشند و نه ميمي شكند كه در آنجا هيچ فریادي از آنها شنيده نشود و در آنجا نه زندهرا چنان درهم مي
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 361ص ،2ج الخصال،

 حَدَّثَنِي قَالَ حَبِيبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ بَكْرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ رِیَّازَكَ بْنِ یَحْيَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 عَنْ أَبِيهِ عَنْ للَّهِا عَبْدِ أَبِي عَنِ الرِّزْقِيِّ الْفُضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبَانِ عَنْ الْحَكَمِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ

 بِاللَّهِ یُؤْمِنْ لَمْ مِمَّنْ الْكُفَّارُ وَ الْمُشْرِكُونَ مِنْهُ یَدْخُلُ بَابٌ وَ قَارُونُ وَ هَامَانُ وَ فِرْعَوْنُ مِنْهُ یَدْخُلُ بَابٌ أَبْوَابٍ سَبْعَةُ لِلنَّارِ قَالَ ع جَدِّهِ

 تَهْوِي الْهَاوِیَةِ بَابُ هُوَ وَ سَقَرَ بَابُ هُوَ وَ لَظَى بَابُ هُوَ وَ أَحَدٌ فِيهِ یُزَاحِمُهُمْ لَا خَاصَّةً لَهُمْ هُوَ أُمَيَّةَ نُوبَ مِنْهُ یَدْخُلُ بَابٌ وَ عَيْنٍ طَرْفَةَ

 سَبْعِينَ كَذَلِكَ بِهِمْ تَهْوِي ثُمَّ خَرِیفاً سَبْعِينَ لَاهَاأَعْ فِي بِهِمْ قَذَفَ فَوْرَةً بِهِمْ فَارَ خَرِیفاً سَبْعِينَ بِهِمْ هَوَى كُلَّمَا وَ خَرِیفاً سَبْعِينَ بِهِمْ

 اًحَرّ أَشَدُّهَا وَ الْأَبْوَابِ لَأَعْظَمُ إِنَّهُ وَ خَاذِلُونَا وَ مُحَارِبُونَا وَ مُبْغِضُونَا مِنْهُ یَدْخُلُ بَابٌ وَ مُخَلَّدِینَ خَالِدِینَ أَبَداً هَكَذَا یَزَالُونَ فَلَا خَرِیفاً

 مَنْ یَدْخُلُهُ أُمَيَّةَ بَنُو مِنْهُ یَدْخُلُ أَنَّهُ ع جَدِّكَ عَنْ أَبِيكَ عَنْ ذَكَرْتَ الَّذِي الْبَابُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي فَقُلْتُ الرِّزْقِيُّ الْفُضَيْلِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 فَهَذَا الْكُفَّارُ وَ الْمُشْرِكُونَ مِنْهُ یَدْخُلُ بَابٌ وَ یَقُولُ تَسْمَعْهُ لَمْ أَ لَكَ أُمَّ لَا فَقَالَ سْلَامَالْإِ مِنْهُمُ أَدْرَكَ مَنْ أَوْ الشِّرْكِ عَلَى مِنْهُمْ مَاتَ

 مُعَاوِیَةَ وَ سُفْيَانَ لِأَبِي هُوَ لِأَنَّهُ أُمَيَّةَ وبَنُ مِنْهُ یَدْخُلُ الْآخَرُ الْبَابُ هَذَا وَ الْحِسابِ بِيَوْمِ یُؤْمِنُ ال كَافِرٍ كُلُّ وَ مُشْرِكٍ كُلُّ فِيهِ یَدْخُلُ الْبَابُ

 «.یَمُوتُون لَا فِيهَا وَ یَحْيَوْنَ لَا وَ وَاعِيَةً فِيهَا لَهُمْ تَسْمَعُ لَا حَطْماً النَّارُ فَتَحْطِمُهُمْ الْبَابِ ذَلِكَ مِنْ یَدْخُلُونَ خَاصَّةً مَرْوَانَ آلِ وَ

 :كه است شده یتروا ع اميرالمومنين از( 2

 ؛.گونه این: فرمود و گذاشت هم روي را دستانش و است دیگر برخي روي برخي كه دارد طبقهطبقه درب هفت جهنم

 آتش: لظي» باالترش و است «جهنم» آن ترینپایين پس داد قرار همدیگر روي را آتش و داد قرار عرض در را بهشت وخداوند

 «خروشان آتش: جحيم» آن باالي و «حرارت شدت از كننده ذوب:سقر» آن باالي و «كنندهش درهم: حطمه» آن باالي و «ورشعله

 .است «دهندهسقوط: هاویه» آن باالي و «برافروخته آتش: سعير» آن باالي و

 519ص ،6ج القرآن، تفسير فى البيان مجمع

 هَكَذَا فَقَالَ الْأُخْرَى عَلَى یَدَیْهِ إِحْدَى وَضَعَ وَ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُهَا أَطْبَاقٍ وابٍأَبْ سَبْعَةُ لَها جَهَنَّمَ أَنَّ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ رُوِيَ

 سَقَرُ فَوْقَهَا وَ طَمَةُالْحُ فَوْقَهَا وَ لَظَى فَوْقَهَا وَ جَهَنَّمُ فَأَسْفَلُهَا بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهَا النِّيرَانَ وَضَعَ وَ الْعَرْضِ عَلَى الْجِنَانَ وَضَعَ اللَّهَ أَنَّ وَ

 1.الْهَاوِیَةُ فَوْقَهَا وَ السَّعِيرُ فَوْقَهَا وَ الْجَحِيمُ فَوْقَهَا وَ

                                                      
 . این روایات هم در رابطه با این آیه قابل توجه است: 1

 عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ حَبِیبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ بَكْرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ زَكَرِیَّا بْنِ یَحْیَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ ( حَدَّثَنَا1

 أَسْبَاطِ بْنِ طَلْحَةَ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنِي قَالَ الْخَزَّازُ نَصْرٍ بْنُ[ مُحَمَّدُ] الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَاال لَهُ اللَّفْظُ وَ الصَّلْتِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ الصَّیْدَنَانِيُّ الْجَبَلِيُّ سَعِیدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الرَّحِیمِ

 :[تا پرسندمي ع امیرالمومنین از سواالتي اینكه تا] بِالْمَدِینَة الْیَهُودِ رُؤَسَاءِ مِنْ نِأَخَوَا یَهُودِیَّانِ قَدِمَ: قَالَ عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ نَصْرٍ بْنِ

 السَّبْعَةُ؟ فَمَا قَالَ: الیهودی له قال

 (597ص ،2ج الخصال،. )مُتَطَابِقَات النَّارِ أَبْوَابِ سَبْعَةُ: ع قَالَ 

 فِي اخْتِلَافِهِمْ وَ أُمَّتِهِ خَبَرُ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ وَفَاةِ خَبَرُ بَلَغَهُ لَمَّا الرُّومِ مَلِکَ أَنَّ: ... قَالَ عَنْهُ اللَّهِ رَضِيَ الْفَارِسِيِّ انَسَلْمَ إِلَى مَرْفُوعاً الْإِسْنَادِ ( بِحَذْف2ِ

 الْمَدِینَةَ فَقَدِمَ ... لَهُمْ جَاثَلِیقُ یَقْدُمُهُمْ فَخَرَجُوا رَجُلٍ مِائَةَ مِنْهُمْ فَاخْتَارَ أَسَاقِفَتِهِ وَ أَصْحَابِهِ مِنْ یَخْتَارَ أَنْ الْجَاثَلِیقَ فَأَمَرَ ... هِدَایَتِهِمْ سَبِیلَ تَرْكِهِمْ وَ عَلَیْهِمْ الِاخْتِیَارِ
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 هایي دادند تا بدینجا رسيدند كه: ( شخصي خدمت حضرت علي ع رسيد و از ایشان سواالتي پرسيد. حضرت ع پاسخ3

را برگزید؛ پس همه اشياء را بر هفت جاري ساخت « تك» را دوست دارد، و فرد است و« تك»همان خداوند فرد است و 

جهنم هفت در »و فرمود: « طبقه آفریدهفت آسمان را طبقه»و فرمود « هفت آسمان را آفرید و از زمين هم مانند آنها»و فرمود: 

اي دانه»و فرمود: « دهفت گاو چاق كه هفت گاو الغر آنها را خوردن»و فرمود « هفت خوشه سبز و بقيه خشك»و فرمود: « دارد

؛ پس این حدیث مرا به یارانت ابالغ كن، شاید كه «تاي از دوتا و قرآن عظيمهفت»و فرمود: « رویدكه هفت سنبله از آن مي

خداوند در آنها نجيبي قرار داده باشد كه هنگامي كه حدیث ما را بشنود، قلبش به دوستي ما متمایل گردد و پي ببرد به برتري 

 دانندش جز كساني كه عالم به فضل ما هستند...ا و آنچه از این مثالهایي كه نميعلم ما ر

 188-186ص ،1ج الغارات،

                                                      
 فَأَتَوْا بَكْرٍ أَبِي عَلَى فَدَلُّوهُمْ مَقَامَهُ قَامَ مَنْ وَ ص مُحَمَّدٌ إِلَیْهِ أَوْصَى عَمَّنْ الْمَدِینَةِ لَأَهْ فَسَأَلَ رَوَاحِلِهِمْ عَنْ الْقَوْمُ نَزَلَ حَتَّى أَصْحَابِهِ وَ قَوْمِهِ أَحْبَارِ مِنْ مَعَهُ بِمَنْ

 لِكُلِّ خَلْقِهِ بَیْنَ الْجِنَانَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَسَّمَ نَازِلِهَامَ وَ بِدَرَجَاتِهَا الْجَنَّةِ عَنِ ص اللَّهِ رَسُولَ أَخْبَرَ قال علي ع: ...وَ...بَكْر أَبِي عَلَى فَدَخَلُوا اللَّهِ رَسُولِ مَسْجِدَ

 سَبْعَةُ لَها قَالَ وَ النَّارِ فِي الْعَذَابِ مِنَ لَهُمْ أَعَدَّ مَا وَ الْفُجَّارِ مَنَازِلَ عَرَّفَنَا وَ اللَّهُ فَصَدَقَنَا الْإِیمَانِ وَ الْأَعْمَالِ فِي فَضَائِلِهِمْ قَدْرِ عَلَى أَجَلَّهُمْ وَ مِنْهَا ثَوَاباً مِنْهُمْ عَامِلٍ

 الصواب إلى القلوب إرشاد. )مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ فَ فُسُوقِهِ وَ ظُلْمِهِ وَ نِفَاقِهِ وَ شِرْكِهِ وَ كُفْرِهِ عَلَى مَاتَ فَمَنْ مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ

 (308ص ،2ج ،(لدیلميل)

 -منها الصفا على أهلها یقوم الجحیمُ: أَعْلَاهَا -دَرَجَاتٍ سَبَعَ جَعَلَهَا اللَّهَ أَنَّ أَعْلَمُ اللَّهُ وَ فَبَلَغَنِي مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها أَمَّا ( و3

 لِلْبَشَرِ لَوَّاحَةٌ -تَذَرُ ال وَ تُبْقِي ال سَقَرُ: الثالثة و فَأَوْعى جَمَعَ وَ تَوَلَّى وَ أَدْبَرَ مَنْ تَدْعُوا -لِلشَّوى نَزَّاعَةً لَظى: الثانیة و -فیها بما القدور كغلي فیها أدمغتهم تغلي

 الكحل مثل صاروا كلما الروح تموت فال الكحل، مثل إلیها صار من كل تدق صُفْرٌ جِمالَتٌ كَأَنَّهُ كَالْقَصْرِ بِشَرَرٍ تَرْمِي الحطمة: الرابعة و عَشَرَ، تِسْعَةَ عَلَیْها

 فإذا -مهل كأنه جلودهم من یسیل ماء صدید فیها -نار من صفر من آنیة لهم جعل أغاثهم فإذا -أغثنا مالک یا یدعون ملک فیها الهاویة: الخامسة و عادوا،

 ساءَتْ وَ الشَّرابُ بِئْسَ الْوُجُوهَ یَشْوِی كَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا یَسْتَغِیثُوا إِنْ وَ» اهلل قول هو و -حرها شدة من فیها وجوههم لحم تساقط -منه لیشربوا رفعوه

 سرادق كل في نار من سرادق مائة ثالث فیها السعیر: السادسة و -غیره جلد بدل جلده احترق كلما النار في عاما سبعین هوى فیها هوى من و «مُرْتَفَقاً

 جوامع و -نار من عقارب و نار من حیات فیها النار، عذاب من لون مائة ثالث بیت كل في و نار، من بیت مائة ثالث قصر كل في نار، من قصر مائة ثالث

 جهنم في جب هو و الفلق فیها و جهنم السابعة و «سَعِیراً وَ أَغاْللًا وَ ساَلسِلَ لِلْكافِرِینَ أَعْتَدْنا إِنَّا» اهلل یقول الذی هو و -نار من أغالل و سالسل و نار من

 فهو الجبل حول یجری -مذاب صفر من واد فهو أثاما أما و جهنم وسط نار من صفر من فجبل صعود، أما و -عذابا النار أشد هو و سعرا النار أسعر فتح إذا

 (376-377ص ،1ج القمي، تفسیر. )عذابا النار أشد

 وَ لِلثَّالِثِ، الثَّالِثُ الْبَابُ وَ لِحَبْتَرٍ، الثَّانِي بَابُهَا وَ زُرَیْقٌ هُوَ وَ لِلظَّالِمِ الْأَوَّلُ بَابُهَا أَبْوَابٍ، سَبْعَةُ لَهَا بِجَهَنَّمَ یُؤْتَى قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ عْفَرِجَ عَنْ بَصِیرٍ أَبِي ( عَن4ْ

 ،2ج العیاشي، تفسیر) اتَّبَعَهُم لِمَنْ أَبْوَابٌ فَهُمْ سَلَامَةَ لِأَبِي السَّابِعُ الْبَابُ وَ هَوْسَرَ، بْنِ لِعَسْكَرِ السَّادِسُ الْبَابُ وَ الْمَلِکِ لِعَبْدِ الْخَامِسُ الْبَابُ وَ لِمُعَاوِیَةَ، الرَّابِعُ

 (243ص

 أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها»: كتابه في یقول اهلل إن ةسبع من: فقال -ءالشي جزء و الجزء عن رجل سأله قال الحسن أبي عن نصر أبي بن محمد بن أحمد ( عن5

 (243ص ،2ج العیاشي، تفسیر) «مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ

 أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها» كتابه في یقول اهلل إن سبعة، من جزء: فقال -ماله من بجزء أوصى رجل في ع الرضا قال: قال الكوفي همام بن إسماعیل ( عن6

 (244ص ،2ج العیاشي، تفسیر). «مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ كُلِّلِ
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 جَمِيعَ فَأَجْرَى وَتْرَالْ اصْطَفَى فَرْدٌ وَ الْوَتْرَ یُحِبُّ فَرْدٌ اللَّهَ إِنَّ»: ع عَلِيٌّ لَهُ قَالَ  1.... ع عَلِيّا سَأَلَ رَجُلًا أَنَُّ  نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ وَ

 لَها جَهَنَّمُ» قَالَ وَ «طِباقاً سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ»: قَالَ وَ «مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ مِنَ وَ سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ»: جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ سَبْعَةٍ عَلَى الْأَشْيَاءِ

 سَبْعَ أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ»: قَالَ وَ «عِجافٌ سَبْعٌ یَأْكُلُهُنَّ سِمانٍ بَقَراتٍ سَبْعَ»: قَالَ وَ «یابِساتٍ أُخَرَ وَ خُضْرٍ سُنْباُلتٍ سَبْعَ»: قَالَ «أَبْوابٍ سَبْعَةُ

 حَدِیثَنَا سَمِعَ هُوَ إِذَا نَجِيباً فِيهِمْ جَعَلَ قَدْ یَكُونُ اللَّهَ لَعَلَّ أَصْحَابَكَ حَدِیثِي فَأَبْلِغْ «الْعَظِيمَ الْقُرْآنَ وَ الْمَثانِي مِنَ سَبْعاً» قَالَ وَ «سَنابِلَ

 2... بِفَضْلِنَا الْعَالِمُونَ إِلَّا یَعْلَمُهَا لَا الَّتِي الْأَمْثَالِ مِنَ نَضْرِبُ مَا وَ عِلْمِنَا فَضْلَ یَعْلَمُ وَ مَوَدَّتِنَا إِلَى قَلْبُهُ نَفَرَ

 تدبر

 «مَقْسُومٌ جُزْءٌ مْمِنْهُ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها( »1

هاي جهنم متنوع است و هم گناهاني كه موجب ورود افراد به جهنم دهد كه هم عذاباینكه جهنم هفت در دارد نشان مي

 (180، ص12شود. )الميزان، جمي

 شناسینکته تخصصی انسان

بسا توبه كند و ست )چون چههاي بد همگي یكسان نيستند. همان گونه كه هر كسي كار بد كند لزوما جهنمي نيانسان

 شوند یكسان نيستند. خدا او را ببخشد(، همين طور همه كساني هم كه جهنمي مي

 هاي بد نباید یكسان باشد.پس، در عين حال كه باید از جهنم و جهنميان دوري كرد؛ اما دافعه ما نسبت به همه آدم

 «مَقْسُومٌ ءٌجُزْ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها( »2

( بلكه حتي اینكه چه .ب2، تدبر282جلسهقابل انكار نيست، ) –براي كسي كه قرآن را قبول دارد  –تنها وجود جهنم نه

 شوند، نيز معلوم و معين است.كساني )صاحبان چه گناهاني( از كدام درب جهنم بدان فرستاده مي

 «مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها( »3

، 12كند )الميزان، جالقاعده، درب، ورودي هر چيزي است؛ پس اینها هفت طریقي است كه انسان را وارد در جهنم ميعلي

 ( اما  چرا هفت در؛ و مقصود از این هفت در چيست؟180ص

وضيح داد كه حضرت علي ع ت 3الف. عدد هفت در آیات و روایات موضوعيت خاصي دارد تا جایي كه در حدیث

اي است كه رمزآلود است؛ بلكه جمالت تنها متن روایت به گونهآفریده است. البته نه« هفت»خداوند همه اشياء را بر اساس 

                                                      
 قَدَرٍ عَلَى] بِمِشْفَرَةٍ ائِكَةِالْمَلَ نُزُولُ رَفْرَشَتْ قَدْ ع عَلِيٌّ لَهُ قَالَ فِیهَا الرُّوحِ وَ الْمَلَائِكَةِ تَنَزُّلَ وَ الْقَدْرِ لَیْلَةَ تَذْكُرُ أَرَاكَ إِنِّي: فَقَالَ الْقَدْرِ لَیْلَةِ عَنْ فَسَأَلَهُ.  1

 بِنِعْمَة إِذاً عَلَيَّ أَنْعَمْتَ قَدْ: قَالَ «الْقَدْرِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیْلَةِ بِمَعْنَى بِلَادِكَ أَهْلِ أَعْلَمَ تَكُونُ مِنْهُ ظَاهِراً فَسَأُعْطِیکَ شَرْحُهُ عَلَیْکَ عَمِيَ فَإِنْ[ فَرَشْتُ
 لَقَدْ أَوَّلَهُنَّ عَرَفْتَ لَئِنْ وَ أَوَّلَهُنَّ عَرَفْتَ لَقَدْ السَّبْعَةِ آخِرَ عَرَفْتَ لَئِنْ اللَّهِ وَ الْأَوَاخِرِ السَّبْعِ فِي اطْلُبْهَا»: قَالَ أَقْصِدُهَا؟ لَیْلَةٍ أَیِّ فِي بَیِّنْهَا: السَّائِلُ قَالَ.  2

 أَنْ عَلَیْکَ أَبَى وَ أَبَیْتَ إِذَا فَأَمَّا أَبَداً إِذاً یَهْتَدُوا فَلَنْ الْهُدى إِلَى تَدْعُهُمْ إِنْ: فَقَالَ قَوْمٍ قُلُوبِ عَلَى طَبَعَ اللَّهَ إِنَّ»: قَالَ تَقُولُ مَا أَفْقَهَ مَا: الَقَ «الْقَدْرِ لَیْلَةَ أَصَبْتَ

 كُلَّهُ الدِّینَ كَمَّلَ بِالسَّبْعَةِ فَازَ مَنْ فَإِنَّ السَّبْعَةِ مَعْرِفَةُ وَ السَّابِعِ لَیْلَةُ هِيَ وَ عِشْرِینَ وَ أَرْبَعٍ فِي فَاطْلُبْهَا رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ رِینَعِشْ وَ ثَلَاثٍ لَیْلَةُ مَضَتْ فَإِذَا فَانْظُرْ تَفْهَمَ

 رِوَایَةِ فِي وَ. «بَابٍ كُلُّ الْوَلَایَةِ عِنْدَ وَ جُزْءٌ بَابٍ كُلِّ عِنْدَ یَهْلِکُ مَقْسُومٌ جُزْءٌ مِنْهُمْ بابٍ لِكُلِّ: تَعَالَى قَالَ الَّتِي بُالْأَبْوَا هُمُ وَ عَلَیْهِمْ الْعَذَابُ وَ لِلْعِبَادِ الرَّحْمَةُ هُنَّ وَ

 .الصِّرَاطِ عَلَى قُوفُهُمْفَوُ «أَجْمَعِینَ لَمَوْعِدُهُمْ جَهَنَّمَ إِنَّ» قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي
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گویند این سخنان مرا به یارانت برسان شاید فرد نجيبي در ميان آنها پيدا شود كه با شنيدن پایاني حدیث )كه حضرت ع مي

اي است بر اینكه در این تعبير حقایقي ي ما متمایل گردد و به برتري  علم ما پي ببرد( خود قرینهاین حدیث قلبش به دوست

 شاءاهلل خداوند توفيق درك آنها را به همگي ما عنایت فرماید(برد. )اننهفته است كه بسادگي هركسي بدان پي نمي

ضب و حرص و حسد و مكر )ویا خدعه( و تكبر )ویا اند مثال: شهوت و غب. برخي علما اینها را بر اموري تطبيق داده

 (84ص ،2ج ،(صدرا) الكافي أصول عجب( و بلندي آرزو )و به زمين چسبيدن( )شرح

 ج. ...

                         

 

 16/10/1395عُیُونٍ                  وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقینَ إِنَّ            45( آیه 15( سوره حجر )284

 ترجمه

 سارها هستند. ها و چشمهبدرستي كه تقواپيشگان در باغ

 حدیث

اي خواندند. در فرازي از این خطبه ( اميرالمومنين ع بعد از كشته شدن عثمان و بيعت مردم با وي، بر منبر رفته، خطبه1

 فرمودند:

دهد و آنها را به بهشت به دست ميشوند و زمامش را بدانيد كه همانا تقوي مركبي رام است كه اهلش بر آن سوار مي

با سالمت داخل »شود: یابند و بدانها گفته ميگشایند و راحتي و پاكي آن را ميكند، پس درهاي بهشت را برایشان ميوارد مي

 (.46)حجر/« ایدشوید در حالي كه ایمن

 16البالغه، خطبهو نيز نهج 68ص ،8ج الكافي،

 لَمَّا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ أَنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّرَّاجِ یَعْقُوبَ وَ رِئَابٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 ...فَقَال الْمِنْبَرَ صَعِدَ عُثْمَانَ مَقْتَلِ بَعْدَ بُویِعَ

 طِيبَهَا وَ رِیحَهَا وَجَدُوا وَ أَبْوَابُهَا لَهُمْ فُتِحَتْ وَ الْجَنَّةَ فَأَوْرَدَتْهُمُ أُعْطُوا أَزِمَّتَهَا وَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا مِلَحُ ذُلُلٌ مَطَایَا التَّقْوَى إِنَّ وَ أَلَا 

 «.آمِنِين بِساَلمٍ ادْخُلُوها» لَهُمْ قِيلَ وَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 تقوي سه گونه است:

ناك؛ و این تقواي و آن عبارت است از ترك كردن حتي ]برخي[ چيزهاي حالل، چه رسد به امور شبههتقواي به خدا؛ 

 خاص الخاص است.

 ناك، چه رسد به امور حرام؛ و این تقواي خاص است.و تقواي از خدا؛ كه آن عبارت است از ترك امور شبهه
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 واي عام است.و تقواي از ترس آتش و عقاب، كه همان ترك حرام است؛ و این تق

گانه، مانند درختان كاشته شده  در حاشيه هاي سهو مَثَلِ تقوي، مَثَل آبي است كه در رودي جاري است، و مَثَلِ این طبقه

مكد آن رود است از هر رنگ و جنسي؛ و هر درختي از آنها از آبِ آن رود، به اندازه جوهره و طعم و لطافت و جرم خود مي

ریشه، ریشه و غير همهم»فرماید شان است كه خداوند متعال ميها به اندازه و قيمتاز آن درختان و ميوه و آنگاه منافع خالیق

( پس تقوي 4)رعد/« شوند و با این حال برخي را بر برخي دیگر در خوردن برتري دادیمكه همگي از آبي یكسان آبياري مي

ها در رنگ و طعمشان، مَثَل ست؛ و مَثَل طبيعتِ درختان و ميوهبراي طاعات و دستورات الهي، مانند آب براي درختان ا

تر تر است؛ و هركه باتقويتري از روح بود، باتقويي نابهاي ایمان است؛ پس هركه در درجه باالتري از ایمان و جوهرهاندازه

 تر است.تر است؛ و هركه چنين بود، به خداوند نزدیكتر و پاكبود، عبادتش خالص

اي كه براحتي به چشم نياید( است كه خداوند متعال عبادتي كه بر غير بنيان تقوي بنا شود، هباء منثور )غبار پراكندهو هر 

 لب بر را خود بنيان كه كس آن یا است بهتر نهاده او رضاى و الهى تقواى پایه بر را خود بنيان كه كسى آیا پس»فرماید: مي

 (109)توبه/« د؟!ساز سرنگون جهنم آتش در را او هك نهاده سقوط شرف در و سست پرتگاهى

اي ندارد، براي در امان ماندن از و تفسير تقوي، عبارت است از ترك كردن آنچه كه به دست آوردنش سختي و نگراني

آنچه كه سختي و نگراني دارد؛ و در حقيقت عبارت است از اطاعت بدون سرپيچي، و ذكر )= یاد( بدون فراموشي، و علم 

 شود.دون جهل، و كار قبولي كه رد نميب

 38ص الشریعة، مصباح

 ع: الصَّادِقُ قَالَ

 أَوْجُهٍ: ثَلَاثَةِ عَلَى التَّقْوَى

  الْخَاصِّ خَاصِّ تَقْوَى هُوَ وَ الشُّبْهَةِ عَنِ فَضْلًا 1الْحَلَالُ  تَرْكُ هُوَ وَ بِاللَّهِ تَقْوَى

  الْخَاصِّ تَقْوَى هُوَ وَ الْحَرَامِ عَنِ فَضْلًا الشُّبُهَاتِ تَرْكُ وَهُ وَ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ تَقْوَى وَ

  الْعَامِّ تَقْوَى هُوَ وَ الْحَرَامِ تَرْكُ هُوَ وَ الْعِقَابِ وَ النَّارِ خَوْفِ مِنْ تَقْوَى وَ

 مِنْ النَّهَرِ ذَلِكَ حَافَّةِ عَلَى مَغْرُوسَةٍ كَأَشْجَارٍ التَّقْوَى مَعْنَى فِي لَاثِالثَّ الطَّبَقَاتِ هَذِهِ مَثَلُ وَ نَهَرٍ فِي یَجْرِي كَمَاءٍ التَّقْوَى مَثَلُ وَ

 مِنْ الْخَلْقِ نَافِعُمَ ثُمَّ كَثَافَتِهِ وَ لَطَافَتِهِ وَ طَعْمِهِ وَ جَوْهَرِهِ قَدْرِ عَلَى النَّهَرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَاءَ یَسْتَمِصُّ مِنْهَا شَجَرَةٍ كُلُّ وَ جِنْسٍ وَ لَوْنٍ كُلِّ

 بَعْضٍ عَلى بَعْضَها نُفَضِّلُ وَ واحِدٍ بِماءٍ یُسْقى صِنْوانٍ غَيْرُ وَ صِنْوانٌ» تَعَالَى اللَّهُ قِيمَتِهَا قَالَ وَ قَدْرِهَا عَلَى الثِّمَارِ وَ الْأَشْجَارِ ذَلِكَ

 أَعْلَى كَانَ فَمَنْ الْإِیمَانِ مَقَادِیرِ مَثَلُ طَعْمِهَا وَ لَوْنِهَا فِي الْأَثْمَارِ وَ الْأَشْجَارِ طَبَائِعِ مَثَلُ وَ جَارِلِلْأَشْ كَالْمَاءِ لِلطَّاعَاتِ فَالتَّقْوَى «الْأُكُلِ فِي

 اللَّهِ مِنَ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ وَ أَطْهَرَ وَ أَخْلَصَ عِبَادَتُهُ كَانَتْ أَتْقَى كَانَ مَنْ وَ أَتْقَى كَانَ بِالرُّوحِ جَوْهَرَةً أَصْفَى وَ الْإِیمَانِ فِي دَرَجَةً

  أَقْرَبَ

                                                      
نوشته » الحالل»نوشته شده اما ظاهرا اشتباه است چون هم در ترجمه مصطفوي و هم در نسخه بحار « الْخِلَافِ». در نسخه في مصباح الشریعه  1

 شده است.
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 خَيْرٌ رِضْوانٍ وَ اللَّهِ مِنَ تَقْوى عَلى بُنْيانَهُ أَسَّسَ فَمَنْ أَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ مَنْثُورٌ هَبَاءٌ فَهِيَ التَّقْوَى غَيْرِ عَلَى مُؤَسَّسَةٍ عِبَادَةٍ كُلُّ وَ

 «جَهَنَّمَ نارِ فِي بِهِ فَانْهارَ هارٍ جُرُفٍ شَفا عَلى بُنْيانَهُ سَأَسَّ مَنْ أَمْ

 بِلَا عِلْمٌ وَ نِسْيَانٍ بِلَا ذِكْرٌ وَ عِصْيَانٍ بِلَا طَاعَةٌ الْحَقِيقَةِ فِي هُوَ وَ الْبَأْسُ بِهِ مِمَّا حَذَراً بَأْسٌ بِأَخْذِهِ لَيْسَ مَا تَرْكُ التَّقْوَى تَفْسِيرُ وَ

 مَرْدُود. غَيْرُ مَقْبُولٌ هْلٍجَ

 پرسد؛ ازجمله:رسد و از تفسير و تاویل برخي از آیات قرآن كریم مي( محمد بن فضيل خدمت امام كاظم ع مي3

 ...«بدرستي كه تقواپيشگان »گفتم: 

ست و بقيه مردم مان هستيم كه غير ما كسي بر آیين حضرت ابراهيم ع نيفرمود: به خدا سوگند كه منظورش ما و شيعيان

 از او مبري هستند.

 435ص ،1ج الكافي،

 قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع الْمَاضِي الْحَسَنِ أَبِي عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 .بُرَآء مِنْهَا النَّاسِ سَائِرُ وَ غَيْرُنَا إِبْرَاهِيمَ مِلَّةِ عَلَى لَيْسَ شِيعَتُنَا وَ اللَّهِ وَ نَحْنُ قَالَ« الْمُتَّقِينَ إِنَّ» قُلْتُ...   جَل وَ عَزَّ اللَّهِ

نيست. این گونه روایات در كنار روایات « كندهركه ادعاي شيعه بودن مي»]توجه: شيعه در این گونه روایات، به معناي 

 اند باید فهميد؛ مثال روایت بعدي[يعه و متقي را برشمردهدیگر كه عالمت ش

 فرمود:( از امام باقر ع روایت شده است كه اميرالمومينن ع مرتبا مي4

شوند؛ ]كه عبارتند از:[ راستگویي هنگام سخن گفتن، اداي هایي دارند كه با آن شناخته ميبدرستي كه اهل تقوي عالمت

آوردن بر ضعيفان، كمتر سراغ زنان رفتن ]احتماال به معناي خرفروشي و بخل، صله ارحام، رحمتامانت، وفاي به عهد، قلّتِ ف

خُلقي، بردباري وسيع، و ، خوبي را ]به این و آن[ ارزاني داشتن، خوش«[ به روابط حالل شرعي اكتفا كردن»كنترل شهوت و 

 كند.نزدیك ميها در آنچه كه ]انسان[ را به خداوند عز و جل تبعيت از دانسته

 483: ص ،2ج الخصال،

 بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ السَّمَرْقَنْدِيُّ الْمِصْرِيُّ الْعَلَوِيُّ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ الْمُظَفَّرُ طَالِبٍ أَبُو حَدَّثَنَا

 سِنَانٍ ابْنِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنُ حَدَّثَنِي قَالَ عَلِيٍّ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا قَالَ النَّضْرِ بِيأَ أَبِيهِ عَنْ الْعَيَّاشِيُّ مَسْعُودٍ

 التَّقْوَى لِأَهْلِ إِنَّ یَقُولُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ كَانَ قَالَ ع الْبَاقِرِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 لَّةَقِ وَ الضُّعَفَاءِ رَحْمَةَ وَ الْأَرْحَامِ صِلَةَ وَ الْبُخْلِ وَ الْفَخْرِ قِلَّةَ وَ بِالْعَهْدِ الْوَفَاءَ وَ الْأَمَانَةِ أَدَاءَ وَ الْحَدِیثِ صِدْقَ بِهَا یُعْرَفُونَ عَلَامَاتٍ

 .جَل وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى یُقَرِّبُ فِيمَا الْعِلْمِ اتِّبَاعَ وَ الْحِلْمِ سَعَةَ وَ الْخُلُقِ حُسْنَ وَ الْمَعْرُوفِ بَذْلَ وَ لِلنِّسَاءِ الْمُؤَاتَاةِ

 ( از امام صادق ع از تفسير تقوي سوال شد.5

 ات كرده، نبيند!ه، مفقود نيابد؛ و آنجایي كه نهيفرمودند: یعني خدا تو را در جایي كه به تو دستوري داد

 303ص الساعي، نجاح و الداعي عدة

 .نَهَاك حَيْثُ یَرَاكَ لَا وَ أَمَرَكَ حَيْثُ اللَّهُ یَفْقِدَكَ لَا أَنْ ع فَقَالَ التَّقْوَى تَفْسِيرِ عَنْ سُئِلَ ع الصَّادِقَ أَنَّ
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 تدبر

 «عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ( »1

اي ات كند سلطهرا از اغواي خود در امان دانست؛ اما خدا فرمود كه تو جز بر كسي كه پيروي« مخلَصين»ابليس فقط 

باشد « پيشهتقوي»در بهشتند؛ بلكه هركه « مخلصين»نداري؛ و بعد از اینكه پيروان وي را جهنمي معرفي كرد، نفرمود كه فقط 

 (؛ 170، ص12در بهشت است )الميزان، ج - ولو به مقام مخلصين نرسد -

به تعبير دیگر، براي بهشتي شدن، نياز نيست حتما به مقام مخلصين )مقام عصمت( رسيده باشيم؛ بلكه تقوي 

 )خودنگهداري، خود را از تبعيت از دعوت شيطان نگه داشتن( كافي است.

 شناسیثمره تخصصی انسان

كه هيچ گناهي ندارند، نيستند؛ بلكه فرد بهشتي ممكن است گناهي هم « مانمخلصان و معصو»هاي بهشتي، فقط انسان

 كند.ماند و توبه ميمواظب خویش( است و اگر گناهي هم كرد، در گناه نمي« )= تقواپيشه»كرده باشد؛ اما 

هي در زندگي پس انتظارمان از سایر انسانها را تصحيح كنيم: اینكه كسي بهشتي باشد، معنایش این نيست كه هيچ گنا

 كند؛ و با دیدن گناهي از دیگران، سریعاً حكم جهنمي بودن آنها را صادر نكنيم.نكرده و نمي

 تبصره

توان صادر كرد؛ چنانكه در جهنمي بودن امثال یزید سخن فوق بدین معنا نيست كه حكم جهنمي بودن هيچكس را نمي

 و صدام تردیدي نيست.

 «عُيُونٍ وَ اتٍجَنَّ في الْمُتَّقينَ إِنَّ( »2

 پيشه باشد، در بهشت است.كسي كه تقوي

 اند.دقت كنيد: نفرمود به بهشت خواهند رفت؛ فرمود: در بهشت

 «عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ( »3

 چرا؟«. جنت»سخن گفت؛ نه از « هاجنات: بهشت»از 

( كارهاي 1، تدبر283 جلسهرجات گناهكاران متفاوت است )دهد كه همان طور كه هم گناهان و هم دالف. این نشان مي

 ها داریم.خوب و بهشتيان هم متفاوتند و انواعي از بهشت

 ب. ...

 «عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ» (4

 گفت؟هستند، نيز سخن « سارهاعيون: چشمه»پيشگان در ، از اینكه تقوي«هاها، بهشتجنات: باغ»چرا عالوه بر 

 تر و زیباتر از باغي است كه فقط درختان باشد.الف. باغي كه در آن چشمه باشد بسيار جذاب

جوشد؛ پس این تعبير براي اشاره به سرزندگي و زایندگي و شكوفایي و نوبهنو جایي است كه آب از آن مي« چشمه»ب. 

 شدن بهشت است.
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نوشدن و زایندگي طراوت نبينيد و خود انسانها در نوبهج. شاید تذكري است كه بهشت را جاي سكون و یكنواختي 

 (6هاي جوشان معرفي كرد )انسان/بهشت نقش دارند، چنانكه در آیات دیگر، در وصف برخي بهشتيان آنها را ایجاد كننده چشمه

 د. ...

 «عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ في الْمُتَّقينَ إِنَّ( »5

كسي كه تو : الْغاوینَ مِنَ اتَّبَعَكَ مَنِ»و « عبادي: بندگانم»وه سخن گفته شد: ( از دو گر281 جلسهسوره حجر ) 45در آیه 

 «. را پيروي كند، از آن گمراهان

از جهنمي بودنشان « هُم: آنها»وقتي خواست سراغ گروه دوم برود، تعبير جدیدي برایشان نياورد و فقط با ضمير  44در آیه

 سخن گفت؛ 

« پيشگانمتقين: تقوي»را به تعبير « عبادي: بندگانم»اهد از غير این گروه نام ببرد، دیگر تعبير خواما در آیه كنوني وقتي مي

 تغيير داد. 

 چرا؟

خواهد ، شاید مي1(135جلسه« نكات ترجمه»خودنگهداري است )توضيح در « تقوي»الف. با توجه به اینكه معناي كلمه 

هشتي شدن نياز نيست كار عجيب و غریبي بكنيد؛، فقط مواظب شيطان باشيد آفریدم. براي ب« بنده خودم»بفرماید: من شما را 

 بندگي من نگهدارید. و خودتان را در این

 ب. ...

 

 17/10/1395آمِنینَ                  بِسَالمٍ ادْخُلُوها            46( آیه 15( سوره حجر )285

 ترجمه

 داخل آن شوید.با سالم ]سالمتي/درود[ و در حالي كه ایمن هستيد 

 ای و نحوینکات ترجمه

 (. 101جلسهقبال توضيح داده شد )« سالم»درباره 

                                                      
 . در آنجا بیان شد: 1

 اذیت مورد اینكه از است چیزی حفظ معنای به «وِقَایَة» و(  239 /5ینالع كتاب. )است كردن حفظ و نگهداشتن معنای به «یقو» ماده از «تَقْوی»

 كه است مناسبت همین به و رود،مي آن از ترس كه است چیزی آن به نسبت ای«وقایه» در خود دادن قرار معنای به «تَقْوی» و بگیرد، قرار ضرر و

 در تقوی جایگاه شرح در كه گفتارهایي در مطهری شهید(. 882/القرآن ألفاظ اتمفرد. )است رفته كار به هم «خدا از ترس» معنای در «الهي تقوای»

 معنای كلمه این كه چرا نیست، مناسبي ترجمه «پرهیزگاری» به آن ترجمه كلمه، این معنایي ریشه به توجه با كه دهدمي تذكر داشته، اسالم معارف نظام

 نگه گناه از را انسان و شودمي خویش بر آدمي كنترل و حفظ موجب كه است روحي قدرتي ی،تقو كه حالي در كند،مي القا را عزلت و نشینيگوشه

 (.30-18/گفتارده) كنندمي پیشنهاد كلمه این برای را «خودنگهداری» ترجمه نهایتا و دارد؛مي
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با صحت و سالمتي و عاري »تواند به معناي باشد، و ميجار و مجرور است كه حال براي فاعل جمله مي« بِسَالمٍ»عبارت 

؛ و «ي كه تحيت و سالم و درود بر شماستوارد شوید در حال»باشد؛ ویا به معناي « از هر گونه عيب و نقص وارد شوید

 (244ص ،5ج بيانه، و القرآن دوم براي فاعل جمله است. )إعراب« حال»هم « آمنين»

 حدیث

تنها شيعيان، بلكه بسياري از علماي اي طوالني است كه نهاي كه پيامبر اكرم ص در روز غدیر خواندند خطبه( ]خطبه1

بن طاوس متن كامل آن را از یكي از كتب اهل سنت )با سند آن( از زید بن ارقم نقل كرده اند. سيد اهل سنت هم روایت كرده

 است. در فرازهایي از آن چنين آمده است[:

طالب برادرم و وصي من و جانشينم و امام پس از من است همان كه خداوند جایگاه او نسبت ... بدانيد كه علي بن ابي

وسي قرار داد، جز اینكه پيامبري بعد از من نيست؛ بعد از خدا و رسولش او وليّ شماست به مرا همچون جایگاه هارون به م

... 

پيشه، والیت علي ع را نپذیرد؛ و جز مومن مخلص، به او ایمان جز فرد شقاوتمند، از علي ع نفرت ندارد؛ و جز فرد تقوي

 نيارد ...

ور داد كه هدایت را در آن بجویيد، سپس علي ع بعد از اي مردم! من صراط مستقيم خدا هستم كه خداوند شما را دست

« كنند و بدان متمایلندو به سوي حق هدایت مي»من، آن صراط است؛ سپس فرزنداني كه از صُلب اویند و امامان هدایتند 

 ( ...159)اعراف/

 (82)انعام/« و تردید نشدندكه ایمان آوردند و دچار شك »اند بدانيد كه كساني كه والیت او را بپذیرند، همان كساني

 كه حالي در و[ درود/سالمتي] سالم با»اند كه داخل بهشت شوند بدانيد كه كساني كه والیت او را بپذیرند، همان كساني

 (73)زمر/« چقدر پاكيد! پس جاودانه در آن داخل شوید»( و فرشتگان با سالم به استقبال آنان آیند كه: 46)حجر/« اندایمن

 ( ...40)غافر/« شوندحساب روزي داده ميبهشتي است كه در آن بي»كساني كه والیت او را بپذیرند، برایشان  بدانيد كه

 585ص اليقين )سيد ابن طاوس(، كتاب من زاد ما ألسرار التحصين

 الْبَلَدِيُّ السِّكِّينِ بْنِ عِيسَى بْنُ هَارُونُ وَ الطَّبَرِيُّ جَرِیرٍ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ الْمُفَضَّلِ أَبُو

 امْرَأَةٍ ابْنِ عَنِ الِحٍصَ بْنُ الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا قَالَ مُبَشِّرٍ بْنُ نُوحُ حَدَّثَنَا قَالَ هَارُونَ بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْخَزَّازُ الرَّبِيعِ بْنُ حُمَيْدُ حَدَّثَنَا قَاال

 :قَالَ أَرْقَمَ بْنِ زَیْدِ عَنْ وَ أَرْقَمَ بْنِ زَیْدِ

 ... خُم بِغَدِیرِ نَزَلَ حَتَّى جَاءَ الْوَدَاعِ حَجَّةِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ أَقْبَلَ لَمَّا

 نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ مَحَلُّ مِنِّي مَحَلُّهُ الَّذِي بَعْدِي مِنْ امُالْإِمَ وَ خَلِيفَتِي وَ وَصِيِّي وَ أَخِي طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ أَنَّ

 ...  رَسُولِه وَ اللَّهِ بَعْدَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي

 ...مُخْلِص مُؤْمِنٌ إِلَّا بِهِ یُؤْمِنُ لَا وَ تَقِيٌّ إِلَّا عَلِيّاً یُوَالِي لَا وَ شَقِيٌّ إِلَّا عَلِيّاً یُبْغِضُ مَا
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 أَئِمَّةُ صُلْبِهِ مِنْ وُلْدِي ثُمَّ بَعْدِي مِنْ عَلِيٌّ ثُمَّ إِلَيْهِ الْهُدَى تَسْلُكُوا أَنْ اللَّهُ أَمَرَكُمُ الَّذِي الْمُسْتَقِيمُ اللَّهِ صِرَاطُ أَنَا النَّاسِ مَعَاشِرَ 

 ... یَعْدِلُون بِهِ وَ بِالْحَقِّ یَهْدُونَ الْهُدَى

  «یَرْتَابُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذِینَ» أَوْلِيَاءَهُمُ إِنَّ أَلَا

  «خالِدِین فَادْخُلُوها طِبْتُمْ» أَنْ بِالتَّسْلِيمِ الْمَلَائِكَةُ تَتَلَقَّاهُمُ وَ «آمِنِينَ بِسَالمٍ» الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ الَّذِینَ أَوْلِيَاءَهُمُ إِنَّ أَلَا

 ...« حِساب بِغَيْرِ فِيها یُرْزَقُونَ الْجَنَّةُ» لَهُمُ لِيَاءَهُمْأَوْ إِنَّ أَلَا

( امام سجاد درباره اینكه خدا او را در پناه و پوشش خود قرار دهد دعاي مختصري دارند كه در فراز پایاني آن آمده 2

 است:

و مرا در خيل رستگاران قرار ده، و  ،«اندكه ایمن»و مرا در ميان اصحاب یمين جاي ده؛ و متوجه راههاي كساني بنما 

 عمرم را در همنشيني با صالحان سپري ساز؛ آمين اي پروردگار عالمين.

 :(الْوِقَایَةِ وَ السِّتْرِ طَلَبِ فِي السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ : و41َدعاء ) السجادیة، الصحيفة

 الصَّالِحِينَ، مَجَالِسَ بِي اعْمُرْ وَ الْفَائِزِینَ، فَوْجِ فِي اجْعَلْنِي وَ الْآمِنِينَ، مَسَالِكِ فِي وَجِّهْنِي وَ الْيَمِينِ، أَصْحَابِ فِي انْظِمْنِي وَ 1...

 2.الْعَالَمِينَ رَبَّ آمِينَ

 تدبر

 «آمِنينَ بِسَالمٍ ادْخُلُوها( »1

« سالم»ین موقعيت بر دو ویژگي ورود در بهشت ورودي سراسر سالمت )و تحيت(، و امنيت است؛ اما چرا در وصف ا

 تاكيد كرد؟« ایمن بودن»و 

                                                      
 . عبارات قبلي دعا چنین است: 1

 تَحْرِمْنِي لَا وَ عَنْکَ، بِالرَّدِّ تَسُمْنِي لَا وَ جَنَّتِکَ، بُحْبُوحَةَ أَحْلِلْنِي وَ رَحْمَتِکَ، مَشَارِعَ أَوْرِدْنِي وَ كَرَامَتِکَ، مِهَادَ يأَفْرِشْنِ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ 

 لَا وَ عَمَلِي، الْإِنْصَافِ مِیزَانِ عَلَى تَحْمِلْ لَا وَ مَسْتُورِی، تَكْشِفْ لَا وَ مَكْتُومِي، تُبْرِزْ الَ وَ اكْتَسَبْتُ، بِمَا تُنَاقِشْنِي لَا وَ اجْتَرَحْتُ بِمَا تُقَاصَّنِي لَا وَ. مِنْکَ بِالْخَیْبَةِ

 بِغُفْرَانِکَ، كَرَامَتِي أَكْمِلْ وَ بِرِضْوَانِکَ، دَرَجَتِي شَرِّفْ شَنَاراً عِنْدَكَ یُلْحِقُنِي مَا عَنْهُمْ اطْوِ وَ عَاراً، عَلَيَّ نَشْرُهُ یَكونُ مَا عَنْهُمْ أَخْفِ خَبَرِی الْمَلَإِ عُیُونِ عَلَى تُعْلِنْ
 244ص آیتى، . ترجمه كامل این دعا آن بر اساس ترجمه 2

 یكم: و چهل نیایش

 بهشت درون در و آور در خود رحمت آبشخور به مرا و بگستران من براى خویش كرامت فرشهاى و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدایا، بار

. مگیر خرده امكرده آنچه به. مكن قصاص امشده مرتكب آنچه به. مانم محروم كه مگردان نومید خود از و شوم رنجیده كه مران درگاهت از و ده جاى

 .مسنج عدالت ترازوى به من اعمال. مگیر بر پرده امداشته پوشیده آنچه از. منماى آشكار امداشته نهان را آنچه

 تو نزد من رسوایى سبب را چه هر. دار پوشیده مردم از سازدمى ننگین مرا آن افشاى را چه هر. مگوى فاش مردم برابر در را امنىپنها كردارهاى

 آور در الیمین اصحاب زمره در مرا. رسان كمال به من كرامت خویش آمرزش به و بر فرا من مرتبت و مقام خود خشنودى به. كن نهان ایشان از شود،مى

 .العالمین ربّ آمین. بخش رونق و آبادانى من به را صالحان مجالس. ده قرار رستگاران شمار در مرا. بران یافتگان ایمنى راه هب و
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دهنده موقعيتي است كه خود شخص در وضع مطلوب است و هم از بيرون الف. چون دو ویژگي سالمت و امنيت، نشان

 هيچ مشكلي پيش روي وي وجود ندارد.

 شناسیتوضیح تخصصی انسان

رفته باشد؛ و امنيت یعني شخص از حيث عوامل بيروني یعني وضعيت خود شخص در حالت مطلوب قرار گ« سالمت»

با هيچ چالشي مواجه نباشد. مریضي )خواه مریضي جسمي و خواه روحي( آن است كه وضع خود شخص نامطلوب باشد و 

كامل قرار « امنيت»و « سالمت»ناامني اشاره به هر مشكلي است كه از بيرون متوجه شخص گردد. پس اگر كسي در موقعيت 

د، به وضع مطلوبي رسيده است كه با هيچ گونه چالش و رنجي مواجه نخواهد بود. و منزلگاه نهایي انسان، چنين موقعيتي گير

 است.

 رسد.هایي است كه از غير به انسان ميب. چون مورد تحيت و سالم قرار گرفتن، و ایمن بودن، جامع تمام خوبي

 شناسیتوضیح تخصصی انسان

شان در راستاي كمال ماست )برخوردشان با ما تحيت و سالم است( یا در راستاي ه دارند، یا مواجههآنان كه با ما مواجه

فروكاستن و ضربه زدن به ما )برخوردشان مایه ناامن كردن زندگي ماست(. در آیات قبل، سخن از این بود كه بعد از آفرینش 

ایم، با اغواي او )و ه را گمراه كند؛ و تا وارد قيامت نشدهانسان، بالفاصله شيطان در مقابلش ایستاد و قسم خورد كه هم

شود، در هایي كه با ما ميخواهد به ما ضربه بزند( روبرویيم. اما با ورود در بهشت، دیگر تمام مواجهههایي كه ميمواجهه

 ایم.شویم و از هر مواجهه نامطلوبي ایمنراستاي خير و خوبي ماست: با تحيت وارد مي

 ج. ...

 «آمِنينَ بِسَالمٍ ادْخُلُوها( »2

 فرماید: وارد بهشت شوید. چرا؟با اینكه در آیه قبل فرمود، متقين در بهشتند، در این آیه مي

شود؛ و روز قيامت است كه اند؛ اما در دنيا، غالبا كسي متوجه این نميالف. آخرت باطن دنياست. متقين حقيقتا در بهشت

 گویند: به بهشت وارد شوید.پيش روي همگان به آنها مي گردد واین حقيقت آشكار مي

اند؛ اما هنوز تهدید دشمن بيروني و دروني وجود دارد؛ و این ب. اگرچه آخرت باطن دنياست و آنها حقيقتا در بهشت

ي( مصونيد، و كند كه از این پس در حالي وارد بهشت شوید كه از هرگونه تهدید دروني )مرض( و بيروني )ناامنآیه تاكيد مي

 (1اش، سالم و تحيت و خيرخواهي است. )توضيح بيشتر در تدبرشود، مواجهههركه با شما مواجه مي
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 18/10/1395          مُتَقابِلینَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ في ما نَزَعْنا وَ             47( آیه 15( سوره حجر )286

 ترجمه

 اند.هایي روبروي همهاي آنان بود، برادرانه بر تختنچه از كينه در سينهو بركندیم آ

 السالم مبارک بادمیالد امام حسن عسکری علیه

 حسن  ،«زمان امام»  مهربانِ باباي  كودكيم  هايزمان طرز به ميخوانمت

 «حسن» شيعيان ما زیارت باني اي  اربعين  روز بال و كرب گذار بنيان

 یانکات ترجمه

 درباره این ماده توضيح داده شد. 247 جلسهبه معناي كندن و بركشيدن از جایگاه خود است كه در « نزع»ماده « نَزَعْنا»

 « غِلّ»

است. درباره اینكه اصل این ماده چيست، بين اهل لغت اختالف است. ظاهرا در اصلِ این ماده، معناي « غلل»از ماده 

( و ظاهرا به همين 375ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمت ایجاد كردن، لحاظ شده است )خالل چيزي قرار گرفتن و نوعي ثبا

( ویا به معناي 610ص القرآن، ألفاظ مفردات) جهت است كه برخي آن را به معناي چيزي كه زره و واسطه چيز دیگر قرار گيرد

 ،7ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقد )انداخل كردن چيزي در چيز دیگر كه موجب تغيير و تحولي در آن شود، دانسته

كه لباسي « غالله»است، كه آبي است كه بين درختان جاري است ویا « غَلل»(. از مشتقات رایج این ماده در زبان عربي، 256ص

 پوشند.است كه زیر لباس اصلي مي

و زنجير )جمع آن: « غُلّ»توان از كلمه ميبار در قرآن كریم به كار رفته است كه از مشتقات قرآني این  16این ماده جمعا 

غُل: »شود[؛ و در قرآن كریم، عالوه بر گيرد و مانع تحرك دلخواه آن مياغالل( نام برد ]چيزي كه بين اعضاي بدن قرار مي

م: دستانشان أَیْدیهِ غُلَّتْ( و فعل )64؛ مائده/29بسته؛ اسراء/، این معنا به صورت مفعول )مغلوله: دست«اغالل: زنجيرها»و « زنجير

 ( هم به كار رفته است.30حاقه/ : بگيرید و در زنجيرش كنيد،فَغُلُّوهُ خُذُوهُ؛ 64بسته باد؛ مائده/

غلَّ »باشد كه فعل آن بر وزن مي« دشمني»و « كينه»است كه به معناي « غِلّ»كاربرد دیگرش در قرآن كریم همين تعبير 

 لِنَبِيٍّ كانَ ما وَ، كه در قرآن كریم به كار رفته )«یَغُلُّ غَلَّ»آن به كار نرفته[؛ و توجه شود كه وزن باشد ]كه این فعل در قرمي« یغِلُّ

 (499ص ،11ج العرب، لسانباشد )خيانت كردن مي ( به معناي161عمران/...: آلیَغْلُلْ مَنْ وَ یَغُلَّ أَنْ

 «سُرُر» 

از هر چيزي است كه « خالصِ»یكي مخفي كردن )سِرّ( و دیگري به معناي  رود.ظاهرا در دو معنا به كار مي« سرر»ماده 

سرور به معناي خوشحالي از این معناي دوم است از این جهت كه شخص مسرور خالي از حزن و وضعيت نامطلوب است. 
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اهانه[ اي است كه محل ]تخت ش است و به معناي جایگاه بلندمرتبه« سریر»جمع  «سُرر. »1(68ص ،3ج اللغة، المقایيس معجم)

 (404ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 520، ص6البيان، جباشد )مجمعسرور مي

 حدیث

گوید: بر رسول خدا ص در مسجدش وارد شدم )و سپس حكایت اینكه پيامبر ص بين مسلمانان ( زید بن ابي اوفي مي1

 د(گویكند؛ سپس ميعقد اخوت برقرار كرد را نقل مي

مبر ص گفت: جانم رفت  پشتم شكست كه دیدم كاري براي همه اصحابت انجام دادي غير از من؛ حضرت علي ع به پيا

 اید شما بزروگوار و صاحب اختيارید.اگر این ناشي از خشمي است كه بر من گرفته

تو نسبت رسول خدا ص به او فرمود: به كسي كه مرا به حق مبعوث كرد تو را به تاخير نينداختم مگر براي خودم، چرا كه 

 به من به منزله هارون نسبت به موسي هستي جز اینكه بعد از من پيامبري نيست؛ و تو برادر من و وارث مني.

 برم؟علي ع گفت: رسول خدا ! چه چيزي از تو به ارث مي

 فرمود: آنچه پيامبران قبل از من به ارث گذاشتند.

 گفت: پيامبران قبل از تو چه به ارث گذاشتند؟

اب خدا و سنت پيامبرشان؛ و تو همراه من در قصري در بهشت هستي، همراه با فاطمه، دخترم؛ و تو برادر و فرمود: كت

همدیگر را در راه خدا دوست دارند و به « اندهایي روبروي همبرادرانه بر تخت»رفيق مني؛ سپس پيامبر ص تالوت كردند: 

 نگرند.همدیگر مي

                                                      
ای است كه انسان در خود اند سرور را هم به همان معنای سر برگردانند و گفته اند از این جهت سرور است كه خوشحاليالبته برخي خواسته 1

كه باطن هر چیزی « خالص»گردد كه سر به معنای مخفي و باطن است و از همین جا معنای ( ویا از این جهت برمي405)المفردات، صكند مخفي مي

( اما در مورد 104ص ،5ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق]طبق توضیح معجم مقاییس( گرفته شده است )« سرور»است گرفته شده و از اینجا معنای 

 آمیز است.دهد كه سرور لزوما به معنای خوشحالي مخفي نیست و سخن دو هم بوضوح تكلفنشان مي« سریر»تي مثل اول مشتقا
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 أمير فضائل في ؛ الروضة2261-227ص الكوفي، فرات مشابه توسط شيعه )تفسير این حدیث با سندهاي متعدد و عبارات

 الثّقات؛ 4 37ص ،المغازلي ابن مناقب؛ 3 666ص ،2 ج الصحابة، ( و سني )فضائل2 77ص ،(القمي شاذان البن) ع المؤمنين

                                                      
 مَسْجِدِ فِي نَحْنُ وَ ص[ اللَّهِ رَسُولُ] نَّبِيُّال خَرَجَ: قَالَ أَوْفَى أَبِي بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُعَنْعَناً الْغَطَفَانِيُّ زَكَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ.  1

 اللَّهِ قَوْلُ ذَلِکَ وَ هُخَلْقَ لِرِسَالَتِهِ اصْطَفَى اللَّهَ إِنَّ بَعْدَكُمْ مَنْ لْیُحَدَّثْ وَ عُوهُ وَ فَاحْفَظُوهُ حَدِیثاً مُحَدِّثُكُمْ إِنِّي فَقَالَ عَلَیْهِ أَثْنَى وَ[ تَعَالَى] اللَّهَ فَحَمِدَ فَقَامَ الْمَدِینَةِ

 الْمَلَائِكَةِ بَیْنَ اللَّهُ آخَى كَمَا بَیْنَكُمْ[ لمؤاخ] أُوَاخِيَ وَ أَصْطَفِیَهُ أَنْ أُحِبُّ مَنْ مِنْكُمْ مُصْطَفٍ إِنِّي وَ الْجَنَّةَ أَسْكَنَهُمُ النَّاسِ مِنَ وَ رُسُلًا الْمَالئِكَةِ مِنَ یَصْطَفِي اللَّهُ تَعَالَى

 بِکَ سَخْطَةٍ[ مِنْ كَانَ] فَإِنْ[ غَیْرِی صَنَعْتَ مَا] بِأَصْحَابِکَ صَنَعْتَ مَا عِنْدَ رُوحِي ذَهَبَ وَ ظَهْرِی انْقَطَعَ لَقَدِ[ ع] طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ فَقَالَ طُولٌ فِیهِ كَلَاماً فَذَكَرَ

 إِلَّا أَخَّرْتُکَ مَا وَ بَعْدِی نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ إِلَّا مِنِّي أَنْتَ مَا بِالْحَقِّ بَعَثَنِي الَّذِی وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ[ كرامة و] الْكَرَامَةُ وَ الْعُتْبَى فَلَکَ عَلَيَّ

 قَالَ[ قَبْلِکَ مِنْ الْأَنْبِیَاءُ وَرَّثَتِ مَا وَ قَالَ] قَبْلِي مِنْ الْأَنْبِیَاءُ وَرَّثَتِ مَا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا مِنْکَ أَرِثُ لَّذِیا مَا وَ قَالَ وَارِثِي وَ أَخِي أَنْتَ وَ اللَّهِ رَسُولُ فَأَنَا لِنَفْسِي

 إِخْواناً ص اللَّهِ رَسُولُ تَلَا ثُمَّ رَفِیقِي أَنْتَ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِي زَوْجَتُکَ هِيَ بِنْتِي ةَفَاطِمَ مَعَ الْجَنَّةِ فِي قَصْرِیْ فِي عَلِيُّ یَا مَعِي أَنْتَ نَبِیِّهِمْ سُنَّةَ وَ رَبِّهِمْ كِتَابَ

 .بَعْضِ إِلَى بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ اللَّهِ فِي الْمُتَحَابِّینَ مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ عَلى

 عَلَیْهِ لِعَلِيٍّ قَالَ ثُمَّ.الْمَلَائِكَةِ بَیْنَ اللَّهُ یُؤَاخِي كَمَا بَیْنَكُمْ، مُؤَاخٍ إِنِّي: قَالَ سَلَّمَ، وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ ىعَلَ دَخَلْتُ: قَالَ أَرْقَمَ، بْنِ زَیْدِ . عَنْ 2

 بَعْض إِلَى بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ الْأَخِلَّاءُ« مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ عَلى واناًإِخْ» الْآیَةَ هَذِهِ قَرَأَ ثُمَّ رَفِیقِي، وَ أَخِي أَنْتَ أَخِي، یَا: السَّلَامُ

 الْبَصْرِیُّ السَّعْدِیُّ مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَیْنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الصُّوفِيُّ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ حَنْبَلٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا -1137.  3

 أَبِي بْنِ زَیْدِ عَنْ شرجیل بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَعْنٍ بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْعَبْدَرِیُّ عَبَّادٍ بْنُ الْمُؤْمِنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ مِائَتَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ وَ إِحْدَى سَنَةَ الْأَوَّلِ جُمَادَى فِي

 اللَّهَ فَحَمِدَ عِنْدَهُ تَوَافَوْا حَتَّى إِلَیْهِمْ یَبْعَثُ وَ یَتَفَقَّدُهُمْ وَ أَصْحَابِهِ وُجُوهِ فِي یَنْظُرُ فَجَعَلَ فُلَانٌ أَیْنَ فُلَانٌ أَیْنَ فَقَالَ مَسْجِدَهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ أَوْفَى

 غَیْرِی فَعَلْتَ مَا بِأَصْحَابِکَ فَعَلْتَ رَأَیْتُکَ حِینَ ظَهْرِی انْقَطَعَ وَ رُوحِي ذَهَبَتْ لَقَدْ ع عَلِيٌّ فَقَالَ بَیْنَهُمْ الْمُوَاخَاةِ حَدِیثَ الْحَدِیثَ ذَكَرَ وَ بَیْنَهُمْ فَآخَى عَلَیْهِ أَثْنَى وَ

 غَیْرَ مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي أَنْتَ وَ لِنَفْسِي إِلَّا أَخَّرْتُکَ مَا بِالْحَقِّ بَعَثَنِي الَّذِی وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ لْكَرَامَةُا وَ الْعُتْبَى فَلَکَ عَلَيَّ سَخَطٍ مِنْ هَذَا كَانَ فَإِنْ

 سُنَّةَ وَ اللَّهِ كِتَابَ قَالَ قَبْلِکَ مِنْ الْأَنْبِیَاءُ وَرَّثَ مَا وَ قَالَ قَبْلِي مِنْ الْأَنْبِیَاءُ وَرَّثَ مَا الَقَ اللَّهِ نَبِيَّ یَا مِنْکَ أَرِثُ مَا وَ قَالَ وَارِثِي وَ أَخِي أَنْتَ وَ بَعْدِی نَبِيَّ لَا أَنَّهُ

 وَ عَزَّ اللَّهِ فِي الْمُتَحَابُّونَ «مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً» ص اللَّهِ رَسُولُ تَلَا ثُمَّ رَفِیقِي وَ أَخِي أَنْتَ وَ ع ابْنَتِي فَاطِمَةَ مَعَ الْجَنَّةِ فِي قَصْرِی فِي مَعِي أَنْتَ وَ نَبِیِّهِ

 .بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ جَلَ

 خَیْثَمَةَ أَبِي بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ ثَنِيحَدَّ قَالَ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ شَوْذَبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنَا.  4

 زَیْدِ عَنْ قُرَیْشٍ مِنْ رَجُلٍ عَنْ شرجیل بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِي مَعْنٍ بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنِي قَالَ عُمَرَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ عُبَادَةَ بْنُ الْمُؤْمِنِ عَبْدُ حَدَّثَنِي عَلِيٍّ بْنُ نَصْرُ حَدَّثَنِي

 عَلى إِخْواناً» آیَةَالْ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ رَفِیقِي وَ أَخِي أَنْتَ ع لِعَلِيٍّ قَالَ ثُمَّ الْمَلَائِكَةِ بَیْنَ اللَّهُ آخَى كَمَا بَیْنَكُمْ مُوَاخٍ إِنِّي فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ أَرْقَمَ بْنِ

 بَعْض إِلَى بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ اللَّهِ فِي الْأَخِلَّاءُ «مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ
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-220، ص5الكبير للطبراني، ج؛ المعجم 1722-170، ص5؛ االحاد و المثاني البن ابي عاصم، ج1 141ص ،1ج )البن حبان(،

 الصحابة ( از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه در اینجا بر اساس یكي از منابع اهل سنت روایت شده، یعني: فضائل2223

 1085، حدیث638ص 2 ج حنبل بن ألحمد

 عَنْ شُرَحْبِيلَ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَعْنٍ، بْنُ یَزِیدُ نا: قَالَ عَبَّادٍ بْنُ الْمُؤْمِنِ عَبْدُ قثنا الذَّارِعُ مُحَمَّدٍ بْنُ حُسَيْنُ قثنا اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا

 عَلَيْهِ اهللُ ىصَلَّ اللَّهِ رَسُولِ مُؤَاخَاةِ قِصَّةَ فَذَكَرَ مَسْجِدَهُ، سَلَّمَ]آله و[  وَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ أَوْفَى أَبِي بْنِ زَیْدِ

 حِينَ ظَهْرِي، وَانْقَطَعَتْ رُوحِي، ذَهَبَتْ لَقَدْ: سَلَّمَ]آله و[  وَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى لِلنَّبِيِّ یَعْنِي عَلِيٌّ، فَقَالَ أَصْحَابِهِ، بَيْنَ سَلَّمَ]آله و[  وَ

 عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ وَالْكَرَامَةَ، الْعُتْبَى فَلَكَ عَلَيَّ، سَخَطٍ مِنْ هَذَا كَانَ فَإِنْ غَيْرِي، فَعَلْتَ مَا بِأَصْحَابِكَ فَعَلْتَ رَأَیْتُكَ

 «وَوَارِثِي أَخِي وَأَنْتَ بَعْدِي، نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى، مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي فَأَنْتَ لِنَفْسِي، إِلَّا أَخَّرْتُكَ مَا بِالْحَقِّ، بَعَثَنِي وَالَّذِي»: وَسَلَّمَ

 نَبِيِّهِمْ، وَسُنَّةَ اللَّهِ، كِتَابَ ": قَالَ قَبْلَكَ؟ الْأَنْبِيَاءُ وَرَّثَ وَمَا: قَالَ ، «قَبْلِي الْأَنْبِيَاءُ وَرَّثَ مَا»: قَالَ اللَّهِ؟ رَسُولَ یَا مِنْكَ أَرِثُ وَمَا: قَالَ ،

 عَلَى إِخْوَانًا»: سَلَّمَ]آله و[  وَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ تَلَا ثُمَّ وَرَفِيقِي، أَخِي وَأَنْتَ ابْنَتِي، فَاطِمَةَ مَعَ الْجَنَّةِ، فِي صْرٍقَ فِي مَعِي وَأَنْتَ

  .بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ اللَّهِ فِي الْمُتَحَابُّونَ (47/الحجر)« مُتَقَابِلِينَ سُرُرٍ

 ( در كتب اهل سنت روایتي نقل شده است كه:2

 حضرت علي ع به پيامبر ص گفت: رسول خدا ! كداممان را بيشتر دوست داري؟ مرا یا فاطمه را؟

بينم كه در اي! و گویي كه من تو هستم؛ و تو را ميفرمود: فاطمه نزد من محبوبتر از توست و تو برایم عزیزتر از فاطمه

هایي به اندازه تعداد ستارگان مهياست و همانا من و تو و حسن كني و آنجا ظرفتاده مردم را سيراب ميبر حوض ]كوثر[ ایس

                                                      
 ظهری انقطع و روحي ذهب اللّه رسول یا: طالب أبي بن عليّ فقال األصحاب، مع مؤاخاته و المدینة سلّم و آله و علیه اللّه صلّى النّبيّ قدوم عند.  1

 بمنزلة منّي أنت و لنفسي إلّا أخّرتک ما بالحقّ، بعثني الّذی و: قال! الكرامة و العتبى فلک عليّ سخطة من كان فان فعلت، ما بأصحابک تفعل رأیتک حین

 األنبیاء ورثت ما و: قال قبلي، األنبیاء ورثت ما قال منک؟ أرث اللّه رسول یا[: عليّ] قال وارثي، و أخي أنت و بعدی، نبيّ ال أنّه غیر موسى من هارون

 سُرُرٍ عَلى إِخْواناً: سلّم و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول تال ثمّ ابنتي، فاطمة مع الجنّة في قصری في معي أنت و نبیّهم، سنّة و اللّه كتاب: قال قبلک؟

 .اآلیة مُتَقابِلِینَ

 أَبِي بْنِ زَیْدِ عَنْ قُرَیْشٍ، مِنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَحْبِیلَ، بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنِي: قَالَ مَعْنٍ بْنُ یَزِیدُ نا الْعَبْدِیُّ، ادٍعَبَّ بْنُ الْمُؤْمِنِ عَبْدُ نا عَلِيٍّ، بْنُ نَصْرُ حَدَّثَنَا.  2

: فَقَالَ عِنْدَهُ اجْتَمَعُوا حَتَّى إِلَیْهِمْ وَیَبْعَثُ فُلَانٍ، بْنِ فُلَانِ ابْنُ: یَقُولُ فَجَعَلَ لْمَدِینَةِا مَسْجِدَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَوْفَى،

 وَمَنَ رُسُلًا الْمَلَائِكَةِ مِنَ یَصْطَفِي اللَّهُ} الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ «لْقًاخَ خَلْقِهِ مِنْ اصْطَفَى وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ بَعْدَكُمْ، مَنْ بِهِ وَحَدِّثُوا وَعُوهُ فَاحْفَظُوهُ بِحَدِیثٍ أُحَدِّثُكُمْ إِنِّي»

 عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةِ بَیْنَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ آخَى كَمَا بَیْنَكُمَا وَمُوَاخِي أَصْطَفِیَهُ أَنْ أُحِبُّ مَنْ مِنْكُمْ مُصْطَفٍ وَإِنِّي الْجَنَّةَ، یُدْخِلُهُمُ[ 171:ص] خَلْقًا[ 75: الحج{ ]النَّاسِ

 انَكَ فَإِنْ غَیْرِی فَعَلْتَ مَا بِأَصْحَابِکَ فَعَلْتَ رَأَیْتُکَ حِینَ ظَهْرِی وَانْقَطَعَ رُوحِي ذَهَبَتْ اللَّهِ، رَسُولَ یَا: فَقَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ فَقَامَ...  السَّلَامُ؛

 أَخِي فَأَنْتَ بَعْدِی، نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي فَأَنْتَ لِنَفْسِي؛ إِلَّا اخْتَرْتُکَ مَا بِالْحَقِّ بَعَثَنِي وَالَّذِی»: قَالَ وَالْكَرَامَةُ الْعُتْبَى فَلَکَ عَلَيَّ سَخْطَةٍ مِنْ

 تَلَا ثُمَّ «وَرَفِیقِي أَخِي أَنْتَ نَبِیِّهِمْ، وَسُنَّةَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهِ كِتَابَ»: قَالَ «قَبْلَکَ السَّلَامُ عَلَیْهِمُ الْأَنْبِیَاءُ وَرِثَ مَا»: قَالَ مِنْکَ؟ أَرِثُ مَا اللَّهِ، رَسُولَ یَا: قَالَ «وَوَارِثِي

 بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ اللَّهِ فِي الْأَخِلَّاءُ[ 47: الحجر{ ]مُتَقَابِلِینَ سُرُرٍ عَلَى إِخْوَانًا} الْآیَةَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ

 ...عَلِيٍّ بْنُ نَصْرُ ثنا التُّسْتَرِیُّ، إِسْحَاقَ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا - 5146 ح. همان حدیث قبل، فقط در ابتدای سندش این اضافه را دارد:  3
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آن گونه كه هيچكس پشت همنشينش را « هم روبروي هایيتخت بر برادرانه»و حسين و فاطمه و عقيل و جعفر در بهشتيم 

 بيند.نمي

 ،1ج األئمة، معرفة في الغمة كشف؛ 173ص ،9 ج: الزّوائد ؛ مجمع 7675، ح343، ص7المعجم االوسط للطبراني، ج

 325ص

 كَثِيرٍ، أَبِي بْنِ یَحْيَى عَنْ عَمَّارٍ، بْنُ عِكْرِمَةُ ثَنَا الْيَمَامِيُّ، الْحَنَفِيُّ عُقْبَةَ بْنُ سَلْمَى ثَنَا كَثِيرٍ، بْنُ الْحَسَنُ ثَنَا مُوسَى، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 إِلَيَّ أَحَبُّ فَاطِمَةُ: قَالَ فَاطِمَةُ؟ أَمْ أَنَا: إِلَيْكَ أَحَبُّ أَیُّمَا اللَّهِ، رَسُولَ یَا: طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ قَالَ: قَالَ هُرَیْرَةَ أَبِي عَنْ لَمَةَ،سَ أَبِي عَنْ

 وَأَنْتَ وَإِنِّي السَّمَاءِ، نُجُومِ عَدَدِ مِثْلَ لَأَبَارِیقَ عَلَيْهِ وَإِنَّ النَّاسَ، عَنْهُ تَذُودُ حَوْضِي عَلَى وَأَنْتَ بِكَ وَكَأَنِّي مِنْهَا، عَلَيَّ أَعَزُّ وَأَنْتَ مِنْكَ،

 اللَّهِ رَسُولُ قَرَأَ ثُمَّ ؛نَّةِالْجَ فِي وشِيعَتُكَ مَعِي وَأَنْتَ مُتَقَابِلِينَ، سُرُرٍ عَلَى إِخْوَانًا الْجَنَّةِ فِي وَجَعْفَرٌ وَعَقِيلٌ وَفَاطِمَةُ وَالْحُسَيْنُ وَالْحَسَنُ

 1.صَاحِبِهِ قَفَا فِي أَحَدُهُمْ یَنْظُرُ لَا( 47/الحجر) «مُتَقَابِلِينَ سُرُرٍ عَلَى إِخْوَانًا»: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى

 ( از امام صادق ع در ضمن روایتي طوالني خطاب به شيعيان واقعي نقل شده است:3

هاي آنان بود، برادرانه بر و بركندیم آنچه از كينه در سينه»تان فرمود: یيد كه خداوند عز و جل دربارهبه خدا سوگند شما

همانا شيعيان ما صاحبان چهار چشم هستند: دو چشم در سر و دو چشم در دل؛ بدانيد كه همه « اندهایي روبروي همتخت

 را باز كرد و چشمان آنها ]= دشمنان اهل بيت ع[ را كور گرداند.اند، جز اینكه خداوند چشمان ]دل[ شما خالیق این گونه

  244ص ،2ج العياشي، ؛ تفسير215-214ص ،8ج الكافي،

 بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ شَمُّونٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ -260

 قال: ... ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي بْنِ عَمْرِو عَنْ الْقَاسِمِ

 الْأَرْبَعَةِ أَصْحَابُ شِيعَتُنَا إِنَّمَا« مُتَقابِلِينَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ فِي ما نَزَعْنا وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ

 2 .أَبْصارَهُمْ أَعْمى وَ أَبْصَارَكُمْ فَتَحَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ إِلَّا كَذَلِكَ كُلُّهُمْ الْخَلَائِقُ وَ أَلَا الْقَلْبِ فِي عَيْنَانِ وَ الرَّأْسِ فِي عَيْنَانِ الْأَعْيُنِ

                                                      
 . این دو حدیث هم در كتب اهل سنت در همین راستاست: 1

 بْنُ اللَّهِ عَبْدُ ثَنَاحَدَّ: قَالَ بِوَاسِطٍ السَّقَّاءِ بِابْنِ الْمَعْرُوفُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ الْجَامِعِ فِي إِمْلَاءً السَّعْدِیُّ سَعْدٍ أَبُو ( حَدَّثَنَا1

 ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنِ الثَّوْرِیُّ سُفْیَانُ حَدَّثَنَا: قَالَ حَكِیمٍ أَبِي بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الضَّیْفِ بْنُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا: قَالَ حَمَّادٍ، بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ

 وَ ذَرٍّ، أَبِي وَ عَقِیلٍ وَ جَعْفَرٍ وَ حَمْزَةَ، وَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ فِي نَزَلَتْ: قَالَ مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ فِي ما نَزَعْنا وَ: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ

 (413ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد) ع الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ وَ الْمِقْدَادِ، وَ عَمَّارٍ وَ سَلْمَانَ

 لٍّغِ مِنْ صُدُورِهِمْ فِي مَا وَنَزَعْنَا} نَزَلَتْ وَاللَّهِ فِینَا ": قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِيٍّ عَنْ الْحَسَنِ، عَنِ إِسْرَائِیلُ، وَهُوَ مُوسَى أَبِي عَنْ سُفْیَانُ، نا أَبِي، ( حَدَّثَنِي2

 (597ص ،2ج الصحابة، فضائل ؛573ص ،2ج حنبل، بن احمد بن لعبداهلل السنة) مُتَقَابِلِینَ سُرُرٍ عَلَى إِخْوَانًا
 آمد( 281جلسهاحادیث زیر هم همگي در مقام تطبیق این آیه بر شیعیان است )همچنین حدیثي كه در پاورقي  2

 كَتِفِهِ عَلَى وَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ الصَّیْرَفِيِّ سَدِیرٍ بْنِ حَنَانِ عَنْ مُعَنْعَناً الْكِسَائِيُّ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 قَرْحَةً قَلْبِي فِي إِنَّ[ إال] بَلَى قَالَ قَلْبُکَ یُؤْمِنْ لَمْ وَ أَ[ قَالَ] فَقَالَ الْبَیْتِ أَهْلَ مَحَبَّتِكُمْ عَلَى كُمْشِیعَتَ اللَّهُ یُثَبِّتُ مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقُلْتُ خَزٍّ مِنْ مِطْرَفٌ
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 ر کانال نگذاشتم:برای رعایت اختصار د این احادیث را

 بكر و مردم مصر نوشته، با این جمالت به پایان رسانده است:اي را كه اميرالمومنين ع به محمد بن ابي( نامه4

 31ص ،(للطوسي) األمالي ؛269ص ،(للمفيد) األمالي ؛159ص ،1ج ،(القدیمة - ط) الغارات

 :...مِصْر أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ إِلَى ع عَلِيٌّ كَتَبَ :قَالَ عَبَایَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 «مُتَقابِلِينَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً» الرِّضْوَانِ دَارِ فِي بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَنَا جَمَعَ وَ الْمُخْلَصِينَ وُدَّ وَ الْمُتَّقِينَ خُلَّةَ إِیَّاكُمْ وَ خُلَّتَنَا اللَّهُ ...جَعَلَ

 .ص نَبِيِّكُمْ حَوْضَ تَرِدُوا طَاعَتِكُمْ عَلَى اثْبُتُوا وَ مُحَمَّدٍ مُؤَازَرَةَ مِصْرَ أَهْلَ یَا أَحْسِنُوا ؛اللَّهُ شَاءَ إِنْ

 ( در برخي كتب اهل سنت این حدیث نبوي هم روایت شده است:5

 1 531، ص1؛ شعب االیمان )ابوبكر بيهقي(، ج814، ص2االیمان البن منده، ج

 سَعِيدُ ثَنَا زُرَیْعٍ، بْنُ یَزِیدُ ثَنَا الْمِنْهَالِ، بْنُ مُحَمَّدُ ثَنَا الْمُثَنَّى، بْنُ مُعَاذُ ثَنَا: قَالَا أَیُّوبَ، بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ وَأَحْمَدُ مُحَمَّدٍ، بْنُ عَلِيُّ أَنْبَأَ

 وَنَزَعْنَا»: الْآیَةِ هَذِهِ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ الْخُدْرِيِّ، سَعِيدٍ أَبِي عَنْ النَّاجِيِّ، الْمُتَوَكِّلِ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَرُوبَةَ، أَبِي بْنُ

 بَيْنَ قَنْطَرَةٍ عَلَى فَيُحْبَسُونَ الصِّرَاطِ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ یَخْلُصُ: قَالَ ، (47/الحجر)« مُتَقَابِلِينَ سُرَرٍ عَلَى إِخْوَانًا غَلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ فِي مَا

 إِنَّ فَوَاللَّهِ الْجَنَّةِ، دُخُولِ فِي لَهُمْ أَذِنَ وَنُقُّوا هُذِّبُوا، إِذَا حَتَّى الدُّنْيَا، فِي بَيْنَهُمْ كَانَتْ مَظَالِمُ بَعْضٍ مِنْ لِبَعْضِهِمْ فَيُقْتَصُّ وَالنَّارِ الْجَنَّةِ

 .الدُّنْيَا فِي مَنْزِلِهِ مِنْ الْجَنَّةِ فِي بِمَنْزِلِهِ لَأَهْدَى أَحَدَهُمْ

 تدبر

 «مُتَقابِلينَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ في ما نَزَعْنا وَ( »1

شاید اگر در زندگي خود بنگریم حجم عظيمي از مشكالت ما ناشي از كدورتهایي است كه بين ما و دیگران وجود دارد؛ 

 و بهشت جایي است كه:

 (؛ غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ في ما نَزَعْنا. بين افرادش هيچ كينه و كدورتي نيست )1

 و روابط آنجا، نه فقط عادالنه، بلكه:

 (، و إِخْواناً. برادرانه )2

 (، و سُرُرٍ عَلى. در اوج سرور و شادي )3

                                                      
 أَنَّهُ جَدِّی عَنْ أَبِي أَخْبَرَنِي قَالَ[ وَ] النَّارِ فِي بِالْقِشْرِ أَهْوَى ثُمَّ نَضِجَتْ حَتَّى النَّارِ عَلَى فَوَضَعَهَا بَیْضَاءَ[ بِبَیْضَةٍ فَأَتَاهُ] بَیْضَةً[ آتِنِي] ائتني لَهُ لِخَادِمٍ قَالَ ثُمَّ[ فَرْحَةً]

 هَذِهِ صُفْرَةُ الصُّفْرَةُ هَذِهِ كَمَا اللَّهِ لَصَفْوَةُ إِنَّا اللَّهِ وَ قَالَ ثُمَّ الْیُمْنَى كَفِّهِ عَلَى[ فَوَضَعَهَا] فَأَخَذَهَا صُفْرَةً أَخْرَجَ ثُمَّ هَكَذَا النَّارِ فِي مُبْغِضُونَا هَوَى الْقِیَامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا

 یَوْمُ كَانَ إِذَا قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِي عَنْ أَبِي أَخْبَرَنِي قَالَ ثُمَّ الصُّفْرَةِ مَعَ الْبَیَاضَ وَ الْبَیَاضِ مَعَ الصُّفْرَةَ فَخَالَطَ فِضَّةٍ بِخَاتَمِ دَعَا ثُمَّ الْبَیْضَةِ

 (227ص الكوفي، فرات تفسیر. )مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً قَالَ ثُمَّ أَصَابِعِهِ بَیْنَ شَبَّکَ وَ مُخْتَلِطِینَ بِنَا هَكَذَا شِیعَتُنَا الْقِیَامَةِ

 صُدُورِهِمْ فِي ما نَزَعْنا وَ»: اهلل قال الذین أنتم و بالسالم، یأتونه اهلل مالئكة و إال امرأة ال و رجل ممنك لیس قال ع اهلل عبد أبي عن مروان بن محمد عن

 (244ص ،2ج العیاشي، تفسیر) «مُتَقابِلِینَ سُرُرٍ عَلى إِخْواناً غِلٍّ مِنْ
 بْنُ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِي الْإِسْمَاعِیلِيُّ، بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا الْأَدِیبُ، اهللِ عَبْدِ بْنُ مَّدُمُحَ عَمْرٍو أَبُو أَخْبَرَنَا - 339 ح. سند كتاب دوم تا جایي متفاوت است:  1

 ...الْمِنْهَالِ ابْنُ وَهُوَ مُحَمَّدٌ حدثنا: قَالَا یَعْلَى وَأَبُو سُفْیَانَ،
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 (مُتَقابِلينَكاري است )كارها روبروي هم و بدون هرگونه پنهان. همه4

 شاءاهلل.ند چنين بهشتي را روزي همه ما گرداند؛ انخداو

 ...« إِخْواناً غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ في ما نَزَعْنا وَ( »2

ها و ... نسبت به هم كينه و كدورتي در دل داشته باشند؛ اما وقتي بدانها ممكن است بهشتيان در دنيا به خاطر سوءتفاهم

شود و در بوده، از دل آنها كنده مي آنان هايسينه و كدورت و دشمني در كينه از شود وارد بهشت شوید، هرآنچهگفته مي

 گيرند.در برابر هم قرار مي برادرانه بهشت، در كمال صفا و بدون هيچ كدورتي از هم،

 شناسیثمره انسان

درواقع، ممكن ست وجود كدورت و كينه بين دو گروه همواره بدین معنا نيست كه یكي بر باطل است؛ چرا كه ممكن ا

است انسانهاي بسيار خوب و برحق )كه همان بهشتيان هستند( در همين دنيا نسبت به هم كدورت و كينه پيدا كنند؛ كه البته 

شود كدورت آنها بجا نبوده و مثال ریشه در شود و معلوم ميشود، این كدورت رفع ميدر قيامت كه همه حقایق آشكار مي

 1همدیگر داشته است.تحليل اشتباهي از وضع 

 «مُتَقابِلينَ سُرُرٍ عَلى( »... 3

 اي دارد؟چه نكته« اندهم روبروي»آوردن تعبير 

شود، این تعبير به طور استعاري اشاره دارد به اینكه، برخالف افرادي نيز فهميده مي 2چنانكه از عبارت پایاني حدیثالف. 

 (177، ص12گردد )الميزان، جهاي دیگران نميپشت سر[ دنبال عيبكه در دلشان غِل و كينه است، در بهشت كسي ]از 

 (131، ص5پشت سر یكدیگر بدگویي كردن وجود ندارد. )تفسير خسروي، ج و غيبت آنجا در آنكهه ب است اشارهب. 

ون دارند، اي در آنجا در كار نيست؛ و انسانها نيازي به مخفي كردن آنچه در دركاريج. شاید اشاره است كه هيچ پنهان

 ندارند.

 د. ...

 ...« إِخْواناً غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ في ما نَزَعْنا وَ( »4

ها و كدورتها را كنار گذاشت. )تفسير نور، براي اینكه برادري حاصل شود باید كينه ت،نيس سازگار برادرى با توزى كينه

 (338، ص6ج

 «مُتَقابِلينَ سُرُرٍ عَلى واناًإِخْ غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ في ما نَزَعْنا وَ» (5

اي را كه به خاطر اغواي آیات سوره حجر از مساله خلقت انسان شروع كرد بالفاصله سراغ شيطان رفت و دو دسته اصلي

 آیند، برشمرد و آنگاه سراغ سرنوشت نهایي این دو دسته رفت: شيطان در عالم پدید مي

                                                      
 دیگرى بودن باطل و یكى بودن حقّ نشانه جا همه یكدیگر، تحمّل عدم و نارضایتى و قهر»اند: . آقای قرائتي مطلب را این گونه توضیح داده 1

 پندارندمى باطل را دیگرى كار و نگرندمى مسئله به زاویه یک از كدام هر لكن دارند، مقدّس هدفى و هستند بهشت اهل اینكه با نفر دو گاهى زیرات؛ نیس

 (338ص ،6ج نور، تفسیر). «شودمى زدوده خداوند اراده با هاكدورت همه قیامت در كه شوند،مى عصبانى او به نسبت و
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كند بر وضعيت نهایي آنها( آنها جهنم است )كه بنوعي داللت مي« گاهوعده» وقتي سخن از پيروان شيطان شد، بيان شد كه

ها و پيشگان شد، از اینكه آنان در بهشتكه براي ورودشان، هفت درب اختصاص یافته است. اما وقتي سخن از تقوي

دانيم بهشت هم، نه یك اینكه ميكند بر وضعيت فعلي آنها( سخن به ميان آمد؛ و با )كه بنوعي داللت مي« هستند»سارها چشمه

تنها در اینجا سخني از درهاي متعدد به ميان نيامد و فقط از ورود ( اما نه73؛ زمر/50درب، بلكه درهاي متعددي دارد )ص/

شود، اند برداشته مياي هم قبال نسبت به همدیگر داشته(؛ بلكه بر اینكه اگر دلخوري46سالمت و ایمن سخن گفته شد )آیه 

 (.47كيد گردید )آیهتا

 شناسینکته تخصصی انسان

دهد كه هر دو گروه در ميان خود انواعي دارند و اختالفاتي ميانشان هست؛ در شاید بتوان گفت تحليل فوق نشان مي

شود، همچنان باقي است؛ اما بهشتيان، اگرچه اختالف دارند، و حتي جهنميان این اختالف و تعددشان كه موجب آزارشان مي

ماند؛ و لذا شان شود، باقي نمياند، اما دیگر هيچ اختالفي كه مایه رنجشر دنيا نيز به دالیل مختلف از همدیگر دلخور بودهد

 زدایيم.در آیه قبل بر ورود سالم و ایمن آنها تاكيد كرد و در این آیه بر اینكه همه كدورتهاي بين آنها را مي

 

 

 19/10/1395             بِمُخْرَجینَ مِنْها هُمْ ما وَ نَصَبٌ فیها یَمَسُّهُمْ ال             48( آیه 15( سوره حجر )287

 ترجمه

 شدني نيستند.در آنجا رنجي بدانها دست نيابد و آنها از آن بيرون

 نکات ترجمه

 «نَصَبٌ»

بوده كه به عنوان بت برپا مي  سنگي« النَّصْب»؛ و «بر پا داشتن و مستقيم نگه داشتن چيزي»كند بر داللت مي« نصب»ماده 

 عَلَى ذُبِحَ ما است كه دوتاي اخير در قرآن كریم آمده )وَ« أَنْصَاب»و « نُصُب» و «نَصَائِب»اند كه جمع آن پرستيدهداشته و مي

باشد از این جهت كه گویي به معناي رنج و زحمت و خستگي مي« نَصَب»و  (90/، مائدةالْأَزْالمُ وَ الْأَنْصابُ ؛ و3َ/، مائدهالنُّصُبِ

ناصِبَةٌ؛  اي صاف بایستد كه رمقش تمام شود؛ از این كلمه اسم فاعلش هم در قرآن كریم آمده است )عامِلَةٌانسان به اندازه

هم به عنوان حظ و بهره شخص از چيزي است، ظاهرا از این جهت كه گویي آن سهم براي شخص مورد « نصيب(. »3/غاشية

 (434ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم؛  808ص القرآن، ألفاظ شده است )مفرداتنظر برپا داشته 

 حدیث

 ( از پيامبر اكرم ص روایت شده است:1

 یك وجب از بهشت، از دنيا و آنچه در آن است، بهتر است.
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 174ص ،(للشعيري)األخبار جامع

 .فِيهَا مَا وَ الدُّنْيَا مِنَ خَيْرٌ الْجَنَّةِ مِنَ شِبْرٌ ص النَّبِيُّ قَالَ وَ

 اي فرمودند:( اميرالمومنين ع در خطبه2

ها و نوري از ظلمتها؛ و او از فتنه« دهد راه خروجيكسي كه تقواي الهي پيشه كند، خداوند برایش قرار مي»و بدانيد كه 

 عرش آن سایه كرد، ناب خود براى كه اىخانه در دارد، او كرامت نشان كه منزلى سازد، دررا در آنچه آرزو داشت جاودان 

 . او پيامبران همدمانش و دوستان و او، فرشتگان آن زائران و او، عظمت تجلّى اشروشنى و اوست،

 مرگ و گردد، گسسته مردمان آرزوى رشته است نزدیك گيرید! كه پيشى اجل بر و! بشتابيد معاد به رسيدن[ ]در پس

 سپس شدند، رهسپار جهان بدان شما از پيش كه هستيد كسانى همچون شما. بسته شانروى به توبه در و جسته، آنان بر ناگهان

 این اندگفته را شما. وانهاده نيست، شما آن از كه را اىخانه و افتاده، راه به رهگذرانيد، شما. شدند خواستار را دنيا به بازگشتن

 بردارید. توشه آن از اندفرموده و واگذارید، را خانه

( 3، حدیث74 جلسه)و فراز دیگري از این خطبه در  2حدیث 282جلسهكه درباره جهنم است، در ]ادامه این خطبه 

 گذشت.[

 (195، )اقتباس از ترجمه شهيدي، ص183، خطبهالبالغة نهج

 :ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ 

 عِنْدَهُ الْكَرَامَةِ مَنْزِلَ یُنْزِلْهُ وَ نَفْسُهُ اشْتَهَتْ فِيمَا یُخَلِّدْهُ وَ الظُّلَمِ مِنَ نُوراً وَ الْفِتَنِ مِنَ مَخْرَجاً لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ أَنَّ اعْلَمُوا وَ

 النَّاسَ فَإِنَّ الْآجَالَ سَابِقُوا وَ ادَالْمَعَ فَبَادِرُوا رُسُلُهُ رُفَقَاؤُهَا وَ مَلَائِكَتُهُ زُوَّارُهَا وَ بَهْجَتُهُ نُورُهَا وَ عَرْشُهُ ظِلُّهَا لِنَفْسِهِ اصْطَنَعَهَا دَارٍ فِي

 وَ قَبْلَكُمْ كَانَ الرَّجْعَةَ مَنْ إِلَيْهِ سَأَلَ مَا مِثْلِ فِي أَصْبَحْتُمْ فَقَدْ التَّوْبَةِ بَابُ عَنْهُمْ یُسَدَّ وَ الْأَجَلُ یَرْهَقَهُمُ وَ الْأَمَلُ بِهِمُ یَنْقَطِعَ أَنْ یُوشِكُ

 بِالزَّادِ... فِيهَا أُمِرْتُمْ وَ بِاالرْتِحَالِ مِنْهَا أُوذِنْتُمْ قَدْ وَ بِدَارِكُمْ دَارٍ لَيْسَتْ مِنْ سَفَرٍ عَلَى يلٍسَبِ بَنُو أَنْتُمْ

 تدبر

 «بِمُخْرَجينَ مِنْها هُمْ ما وَ نَصَبٌ فيها یَمَسُّهُمْ ال( »1

د؛ و بعد از مدتي نيز هرچه به دست آورده و هر افتهایش به زحمت و رنج ميانسان در دنيا براي رسيدن به خواسته

ها، هيچ رنج و زحمت و دهد ]حداقل با مرگ[ ؛ اما در بهشت، براي مهيا شدن دلخواهموقعيتي را كه كسب كرده، از دست مي

 گيرند. ها را هم هيچگاه از انسان نمي(؛ و این نعمت521، ص6البيان، جاي در كار نيست )مجمعخستگي

 «نَصَبٌ... فيها مَسُّهُمْیَ ال( »2

كند. )مسّ كردن = لمس كردن، تماس نمي« مسّ»كشند، بلكه فرمود: در آنجا رنجي آنها را نفرمود در آنجا آنها رنج نمي

 1آید و تماسي با آنها ندارد.برقرار كردن(؛ یعني در آنجا رنج اصال سراغشان نمي

                                                      
( و از 62)كهف/ نَصَبا هذا سَفَرِنا مِنْ لَقینا لَقَدْفرماید: خسته شدن را برساند مي« نصب»خواهد با كلمه . در جای دیگر قرآن كریم، وقتي مي  1

 نها در حد مالقات، بلكه حتي در حد تماس هم انكار شده است.تنه« نصب»گوید. اما در این آیه ارتابط با مالقات با خستگي سخن مي
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 شناسینکته تخصصی انسان

ا رنج و خستگي آميخته است كه اینها را دو امر دروني، و از عوارض عادي و طبيعي زندگي زندگي دنيوي ما چنان ب

ها و قبول هاي مفصلي دارند درباره ضرورت كنار آمدن با رنج و سختيشناسي بحثكنيم؛ و بسياري از مكاتب روانقلمداد مي

 اي داشت.خستگيرنج و توان زندگي بيآنها به عنوان جزء الینفك زندگي؛ و گویي نمي

اما در زندگي حقيقي انسان، رنج و زحمت  خواهد بگوید كه چنين وضعيتي مربوط به زندگي دنياست؛شاید این آیه مي

 كند.جایي ندارد؛ و رنج، امري است خارج از انسان، كه در بهشت، این امر حتي اندك تماسي با انسان برقرار نمي

 دهد؛ و مادام كه در دنيا هستيم، نباید چنين سودایي در سر پروراند.( رخ ميالبته چنين وضعيتي فقط در بهشت )فيها

 «بِمُخْرَجينَ مِنْها هُمْ ما وَ( »...3

دانيم كه باالخره و اینكه مي« مرگ»انسان هر اندازه در ناز و نعمت بسر ببرد و هيچ مشكلي در زندگي نداشته باشد، اما 

ها ها در جان ما مستقر شود. در واقع، همه لذتشود كه لدت همه آن نعمتكه مانع مي ميریم، ظاهراً مهمترین عاملي استمي

 بازند.با وجود مرگ، رنگ مي

پذیر نيست و كسي را هاي بهشتي را با این جمله ختم كرد كه این لذتها پایانشاید به این جهت است كه پایان این نعمت

 كنند.از بهشت بيرون نمي

 «بِمُخْرَجينَ مِنْها هُمْ ما وَ نَصَبٌ فيها یَمَسُّهُمْ ال( »4

 چرا این دو نعمت بهشتي )به رنج و زحمت نيفتادن و از بهشت خارج نشدن( را با هم در یك آیه مطرح كرد؟

سارها بودن، سالمتي و تحيت و امنيت، هاي قبلي كه براي بهشتيان برشمرد، عبارتند از در ميان باغها و چشمهالف. نعمت

مندي دائمي از آنها، حتي در همين ها، امكان بهرهنداشتن و برادري، و بر جایگاه شادي تكيه زدن. در مورد همه این نعمتكينه 

چنان با زندگي ما درآميخته است كه حتي اگر همه امكانات رفاهي « رنج و خستگي»زندگي دنيوي براي ما متصور است؛ اما 

رنج و خستگي تصور كنيم )الاقل رنج توانيم خود را بيد، باز جز در مدتهاي محدود، نميآور براي ما مهيا باشو امنيتي و شادي

ناشي از پرخوري و ...، یا خسته شدن و دلزدگي از همين امكاناتي كه داریم(؛ گویي اگر ما را از هيچ نعمتي بيرون نكنند، بيرون 

 ناپذیر است.، چاره«رنج و خستگي نداشتن»شدن از نعمت 

كنند و از كثرت نعمتها دلزده هم نخواهيم شد. شت موقعيتي است كه هيچگاه از این موقعيت هم بيرونمان نمياما به

 (108)كهف/

 ب. ...

 سوره حجر: 48تا  45بندی وضعیت بهشتیان در آیات ( جمع5 

 هاي بهشتي كه در این آیات برشمرده شد:نعمت

 عُيُونٍ(  وَ جَنَّاتٍ سارها: فيها و چشمهر باغالف: محيط بيروني بسيار جذاب و دلپسند )زندگي د

 بِسَالمٍ( مشكل )سالمتي: ادْخُلُوهاب. قرار گرفتن در وضعيت دروني كامال بي
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ج. ایمن بودن از همه مشكالتي كه ممكن است این وضعيت دروني مطلوب )سالمتي مادي و معنوي( انسان را تهدید 

 كند. )آمِنينَ(

 إِخْواناً غِلٍّ مِنْ صُدُورِهِمْ في ما نَزَعْنا ال مطلوب: بدون هيچ كدورت و در فضاي برادري و شادي )وَد. روابط اجتماعي كام

 مُتَقابِلينَ( سُرُرٍ عَلى

 نَصَبٌ( فيها یَمَسُّهُمْ ه. عدم هرگونه رنج و زحمت و خستگي و دلزدگي )ال

 جين(بِمُخْرَ مِنْها هُمْ ما و. دائمي بودن همه این نعمتها )وَ

 توان تصور كرد كه در بهشت نباشد؟واقعا آیا مطلوب دیگري مي

 شناختیثمره انسان

گویند رابطه خود بندي چهارگانه روابط انسان )رابطه با خود، خدا، دیگران، و طبيعت( را بپذیریم، این آیات مياگر تقسيم

دهيم؛ آن هم به ترین وضعيت ممكن قرار ميدر عاليبا خدا )عبودیت، تقوي( را حفظ كنيد؛ آنگاه همه روابط دیگر شما را 

 ناپذیر.صورت زوال

 

 

 20/10/1395الرَّحیمُ                         الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادی نَبِّئْ              49 آیه( 15) حجر سوره (288

 ترجمه

 ام.رحمتي هميشگي به بندگانم خبر بده كه بدرستي این منم كه بسيار آمرزنده و داراي

 کنم.اهلل هاشمی رفسنجانی را تسلیت عرض میسالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها و نیز درگذشت آیت

انصافي است اگر كسي ام، اما بياهلل هاشمي رفسنجاني بودهحقير اگرچه سالهاست در حد درك و فهم خود، منتقد آیت

 ر ایشان وارد بود، سالها خدمات ایشان به اسالم و نظام اسالمي را نادیده بگيرد. بخواهد به خاطر انتقاداتي كه ب

 این و دارد، قرار گوناگون فعاليت و تالش از مشحون ياپرونده با الهي يمحاسبه محضر در كهنسال مبارز این اكنون»

 .استم يهمه سرنوشت

 «له و لنا غفراهلل

 

 ای و نحوینکات ترجمه

است؛ و نبأ به معناي خبر بسيار مهمي است كه غالبا مخاطب بدان آگاهي ندارد « نبأ»امر از باب تفعيل از ماده  فعل« نَبِّئْ»

 توضيح داده شد. 188 جلسهو درباره این ماده در 
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درباره  318 جلسهاست كه این ماده به معناي پوشاندن و محو كردن اثر گناه است و در « غفر»صيغه مبالغه از ماده « الْغَفُورُ»

 1آن توضيح داده شد.

توضيح  89 جلسهدر « رحمت»كلمه رحيم به معناي كسي است كه رحمتش دائمي و هميشگي است ودرباره ماده « الرَّحيمُ»

 داده شد.

ل ترین عواماین عبارت شاید از موكدترین عبارات درباره غفران و رحمت الهي باشد؛ واضح« الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي»

بر روي خبر « الـ»جمله اسميه + ضمير فصل )أنا( + آمدن « + أنّ»تاكيدي كه در این عبارت كوتاه به كار رفته است، عبارتند از: 

 ، نه الغافر الراحم(الرَّحيمُ الْغَفُورُ( كه عالوه بر تاكيد داللت بر حصر نيز دارد + استفاده از صيغه مبالغه )الرَّحيمُ الْغَفُورُ)

 حدیث

از امام حسن عسكري از پدرشان )امام هادي ع( حدیثي طوالني درباره احتجاجات پيامبر ص با برخي از مشركين نقل  (1

گوید تو چگونه پيامبري در حالي كه ما این همه تو را اذیت شده است. در فرازي از این حكایت، ابوجهل به پيامبر ص مي

 فرستد.كنيم و خدا عذابي بر ما نميمي

داني؟ اكرم ص فرمود: ابوجهل! آیا داستان حضرت ابراهيم خليل ع را هنگامي كه در ملكوت رفعت یافت، نميپيامبر 

 (. 75)انعام/« كنندگان باشددهيم تا از یقينچنين به ابراهيم ع ملكوت آسمانها و زمين را نشان ميو این»همان كه خداوند فرمود: 

 دید؛ دیدگانش را چنان قوت داد كه آنچه در زمين مخفي و آشكار بود مي هنگامي كه خداوند او را به آسمانها برد،

 پس مرد و زني را دید كه مشغول فحشاء بودند، براي هالكت آنها دعا كرد و آنها هالك شدند؛ 

 سپس دو نفر دیگر را دید و براي هالكت آنها دعا كرد و آنها هم هالك شدند؛ 

اي هالكت آنها هم دعا كند، خداوند به او وحي كرد: ابراهيم! از دعا كردن عليه سپس دو نفر دیگر را دید و خواست بر

]هم[ جبّار و « است ام كه بسيار آمرزنده و داراي رحمتي هميشگيبدرستي كه من كسي»بندگان و كنيزان من دست بردار، كه 

رساند، و من آنها را براي تشفي سودي به من نميزند، همان گونه كه اطاعتشان ]هم[ بردبارم، گناهان بندگانم ضرري به من نمي

 كنم آن گونه كه تو كردي؛ خاطر و فرونشاندن خشمم عذاب نمي

                                                      
 «مِغفَر» اندگذاشتهمي سر بر كالهخود زیر كه پوششي به چنانكه رودمي كار به «پوشاندن» معنای در اصل در كه است «غفر» ماده از «غفور».  1

 كلمات في التحقیق) است «شيء اثر كردن محو» اشاصلي معنای اندگفته يبرخ و( 386: ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم ؛406ص ،4ج العین، كتاب) گویند

 (241ص ،7ج الكریم، القرآن

 عفو» هم عادی هایانسان مورد در لذا و شود،مي منصرف كردن عذاب و مذمت از شخص عفو، در كه شده گفته «مغفرت» و «عفو» تفاوت در

 كه است عذاب كردن ساقط اینحوه واقع، در و بردنمي را او آبروی و پوشاندمي را شخص گناهِ غفرت،م در اما شود؛مي برده كار به «عفو طلب و كردن

 و 17ص اللغة، في الفروق. )رودمي كار به خداوند مورد در فقط «استغفار» و «مغفرت» همچون كلماتي لذا و دارد، خود دل در را دادن پاداش نوعي

230) 
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اي انذاردهنده هستي، نه شریك در سلطنتم و نه پس از دعا كردن عليه بندگان و كنيزان من دست بردار، كه همانا تو بنده

 داراي هيمنه بر من و نه بر بندگانم؛

 اند:در پيشگاه من سه دستهو بندگانم 

 دارم؛آمرزم و عيوبشان را پنهان ميپذیرم و گناهانشان را ميشان را ميكنند، پس توبهیا به جانب من توبه مي

دانم از صلب آنها ذریه مومني زاده خواهد شد و لذا به پدران و مادران دارم به خاطر اینكه ميیا عذابم را از آنها بازمي

دارم تا آن مومن از آنها زاده شود و هنگامي كه اینها از آنها جدا شدند، عذابم بر آورم و عذابم را از آنها برميم ميكافر آنها رح

 گردد؛آنها وارد، و بالیم بر آنها مستقر مي

ام ه كردهداري آمادتر از آنچه تو نسبت بدانها روا ميو اگر نه این باشد و نه آن، كسي است كه خودم برایش عذابي عظيم

 كه عذاب من نسبت به بندگانم متناسب با جاللت و كبریاي من است.

 ترم،ابراهيم، مرا با بندگانم واگذار كه من بدانها از تو مهربان

 و مرا بابندگانم واگذار كه من جبار و بردبار و عالم و حكيمم؛ 

 سازم.پياده ميگردانم و قضاء و قدرم را در آنها امور آنها را بر اساس علم خود مي

 36ص ،1ج ،(للطبرسي) ؛ اإلحتجاج513ص ع، العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 قال:... ع مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ عن ابيه ع الْعَسْكَرِيِّ الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَنْ

 نُرِي كَذلِكَ وَ»رَبِّي  قَوْلُ ذَلِكَ وَ الْمَلَكُوتِ؟ فِي رُفِعَ لَمَّا الْخَلِيلِ بْرَاهِيمَإِ قِصَّةَ عَلِمْتَ مَا أَ جَهْلٍ أَبَا یَا ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ ...

 الْأَرْضَ رَأَبْصَ حَتَّى السَّمَاءِ دُونَ لَمَّا رَفَعَهُ بَصَرَهُ اللَّهُ قَوَّى (75)انعام/ «الْمُوقِنِينَ مِنَ لِيَكُونَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مَلَكُوتَ إِبْراهِيمَ

 بِالْهَلَاكِ عَلَيْهِمَا فَدَعَا آخَرَیْنِ رَأَى ثُمَّ فَهَلَكَا بِالْهَلَاكِ عَلَيْهِمَا فَدَعَا فَاحِشَةٍ عَلَى امْرَأَةً وَ رَجُلًا فَرَأَى مُسْتَتِرِینَ وَ ظَاهِرِینَ عَلَيْهَا مَنْ وَ

 دَعْوَتَكَ اكْفُفْ إِبْرَاهِيمُ یَا إِلَيْهِ اللَّهُ فَأَوْحَى عَلَيْهِمَا بِالدُّعَاءِ فَهَمَّ آخَرَیْنِ رَأَى ثُمَّ فَهَلَكَا الْهَلَاكِبِ عَلَيْهِمَا فَدَعَا آخَرَیْنِ رَأَى ثُمَّ فَهَلَكَا

 أَسُوسُهُمْ لَسْتُ وَ طَاعَتُهُمْ تَنْفَعُنِي لَا كَمَا دِيعِبَا ذُنُوبُ یَضُرُّنِي لَا الْحَلِيمُ الْجَبَّارُ «الرَّحِيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي»فَ إِمَائِي وَ عِبَادِي عَنْ

 عِبَادِي لَا وَ عَلَيَّ مُهَيْمِنٌ لَا وَ الْمُلْكِ فِي شَرِیكٌ لَا نَذِیرٌ عَبْدٌ أَنْتَ فَإِنَّمَا إِمَائِي وَ عِبَادِي عَنْ دَعْوَتَكَ فَاكْفُفْ كَسِيَاسَتِكَ الْغَيْظِ بِشِفَاءِ

 بِأَنَّهُ لِعِلْمِي عَذَابِي عَنْهُمْ كَفَفْتُ إِمَّا وَ عُيُوبَهُمْ سَتَرْتُ وَ ذُنُوبَهُمْ غَفَرْتُ وَ عَلَيْهِمْ فَتُبْتُ إِلَيَّ تَابُوا إِمَّا ثَلَاثٍ خِلَالٍ بَيْنَ عِيمَ عِبَادِي وَ

 الْمُؤْمِنُ ذَلِكَ لِيَخْرُجَ عَذَابِي عَنْهُمْ أَرْفَعُ وَ الْكَافِرَاتِ بِالْأُمَّهَاتِ أَتَأَنَّى وَ افِرِینَالْكَ بِالْآبَاءِ فَأَرِقُّ مُؤْمِنُونَ ذُرِّیَّاتٌ أَصْلَابِهِمْ مِنْ سَيَخْرُجُ

 مِمَّا أَعْظَمُ عَذَابِي مِنْ لَهُمْ عْدَدْتُهُأَ الَّذِي فَإِنَّ هَذَا لَا وَ هَذَا یَكُنْ لَمْ إِنْ وَ بَلَائِي بِهِمْ حَاقَ وَ عَذَابِي بِهِمْ حَلَّ تَزَایَلُوا فَإِذَا أَصْلَابِهِمْ مِنْ

 وَ بَيْنِي خَلِّ وَ مِنْكَ بِهِمْ أَرْحَمُ فَأَنَا عِبَادِي بَيْنَ وَ بَيْنِي خَلِّ إِبْرَاهِيمُ یَا كِبْرِیَائِي وَ جَلَالِي حَسَبِ عَلَى لِعِبَادِي عَذَابِي فَإِنَّ بِهِمْ تُرِیدُهُ

 .قَدَرِي وَ قَضَائِي فِيهِمْ أُنَفِّذُ وَ بِعِلْمِي أُدِیرُهُمْ الْحَكِيمُ الْعَلَّامُ الْحَلِيمُ الْجَبَّارُ أَنَا فَإِنِّي عِبَادِي بَيْنَ

غروي روایت « كتاب العتيق»( دعایي را از امام سجاد ع از 138-121، ص91االنوار، ج( مرحوم عالمه مجلسي )بحار2

 ه است:كرده است كه در فرازي از این دعا آمد
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تواند تو را از ... خدایا ! واي بر من! واي بر من! از اینكه بر تو وارد شوم و بر من خشمگين باشي؛ آنگاه، چه چيزي مي

 ام كه به خاطر آن سرم را باال بگيرم یا زبانم به نطق آید؛ من راضي كند؟ عمل نيكي در طاعت تو، از پيش نفرستاده

كه بتحقيق رحمت تو بر غضبت پيشي گرفته است: عفو كن، عفو كن، عفو كن، كه جز اميد به تو چيزي ندارم، چرا 

 كه بده خبر بندگانم به»نازل كردي، فرمودي  -صلوات و سالم تو بر او و بر خاندان او باد  –خودت در كتابي كه بر پيامبرت 

« من است كه عذابي دردناك است ؛ و بدرستي كه عذابامهميشگي رحمتي داراي و آمرزنده بسيار كه منم این بدرستي

 (49-48)حجر/

پروردگارا ! راست گفتي، راست گفتي! جز حلم تو چيزي غضبت را رد نكند؛ و جز عفو تو پناهگاهي از عقوبتت وجود 

 ندارد، و جز با تضرع به درگاهت، راه نجاتي از تو نيست ...

 (123ص ،91ج األنوار، بحار)به نقل از  الغروي العتيق كتاب

 لِي سَبَقَتْ حَسَنَةٌ لِي لَيْسَ عَنِّي یُرْضِيكَ الَّذِي ذَا فَمَنْ عَلَيَّ سَاخِطٌ أَنْتَ وَ عَلَيْكَ قَدِمْتُ أَنَا إِنْ لِي الْوَیْلُ ثُمَّ لِي الْوَیْلُ إِلَهِي.. .

 عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ غَضَبَكَ رَحْمَتُكَ سَبَقَتْ فَقَدْ مِنْكَ الرَّجَاءُ لَّاإِ لِي لَيْسَ لِسَانِي بِهَا یَنْطِقُ أَوْ رَأْسِي إِلَيْكَ بِهَا أَرْفَعُ طَاعَتِكَ فِي

 أَنَّ وَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادِي نَبِّئْ سَلَامُكَ وَ آلِهِ عَلَى وَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُكَ الْمُرْسَلِ نَبِيِّكَ عَلَى الْمُنْزَلِ كِتَابِكَ فِي قُلْتَ فَإِنَّكَ

 مِنْكَ یُنْجِي لَا وَ عَفْوُكَ إِلَّا عِقَابِكَ مِنْ یُجِيرُ لَا وَ حِلْمُكَ إِلَّا غَضَبَكَ یَرُدُّ لَيْسَ سَيِّدِي یَا صَدَقْتَ صَدَقْتَ الْأَلِيمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابِي

 ...إِلَيْك التَّضَرُّعُ إِلَّا

 شان نزول

  یر یافت شد كه چون سندي نداشت در كانال نياوردم.درباره شان نزول این آیه روایت ز

 تَضْحَكُونَ أَ فَقَالَ یَضْحَكُونَ بِقَوْمٍ مَرَّ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادِي نَبِّئْ تَعَالَى قَوْلِهِ نُزُولِ سَبَبَ أَنَّ رُوِيَ وَ

 أَنِّي عِبادِي نَبِّئْ لَكَ یَقُولُ وَ السَّلَامَ یُقْرِئُكَ رَبُّكَ مُحَمَّدُ یَا قَالَ وَ جَبْرَائِيلُ فَنَزَلَ طَوِیلًا لَبَكَيْتُمْ وَ قَلِيلًا حِكْتُمْلَضَ أَعْلَمُ مَا عَلِمْتُمْ فَلَوْ

 (109ص ،1ج ،(للدیلمي) القلوب )إرشاد .الْأَلِيمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابِي أَنَّ وَ. الرَّحِيمُ الْغَفُورُ أَنَا

 تدبر

 توجه

( 100؛ نساء/رَحيماً غَفُوراً اللَّهُ كانَ وَ) 184جلسه( و 53؛ یوسف/رَحيمٌ غَفُورٌ رَبِّي إِنَّ) 147جلسهدر « غفور رحيم»عبارت  

مرتبط باشد.  تواندبه اینجا نيز مي( مطرح شده و در هریك تدبرهایي آمده كه با 31عمران/؛ آلرَحيم غَفُورٌ اللَّهُ وَ) 202جلسهو 

 توانيد مشاهده كنيد:مباحث آن جلسات را به تریيب در صفحات زیر مي

053-012-http://yekaye.ir/yusuf/ 

100-004-nisa-http://yekaye.ir/an/  

31-003-imran-http://yekaye.ir/ale/  

 «الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ( »1

http://yekaye.ir/yusuf-012-053/
http://yekaye.ir/an-nisa-004-100/
http://yekaye.ir/ale-imran-003-31/
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كند كه در انسانها اصل بر جهنمي كند )جز مخلصين(؛ یعني كاري ميدر آیات قبل، شيطان ادعا كرد همه را گمراه مي

م نشان داد كه این گونه نيست و اصل بر بهشتي بودن است. در گام اول، اینكه او جز بر كساني شدن باشد. خداوند در دو گا

اند. در گام دوم )آیه حاضر( پيشگان بهشتياي ندارد؛ و لذا نه فقط مخلصين، بلكه همه تقويكه خودشان پيرویش كنند سلطه

مهم )نبأ( به مردم بگوید كه خداوند داراي دو صفت مغفرت خواهد كه به عنوان یك خبر با تاكيدات فراوان از پيامبر ص مي

 )خطاپوشي( و رحمت )لطف و عنایتي، نه در ازاي تالش( هم هست، یعني حتي گناهكاران هم نااميد نباشند.

(؛ 180، ص12نه فقط متقين، بلكه همه بندگان است )الميزان، ج« بندگانم»دهد كه منظور از سياق آیات هم نشان مي

 اي نداري.به شيطان گفت تو بر بندگانم سلطه 42كه در آیه  همانها

 «الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ( »2

اطالع باشد. غفور و رحيم گفته شده داللت دارد بر خبري كه اوال مهم باشد و ثانيا مخاطب از آن بي« نبأ»در تحليل لغت 

 اند؟اطالعردم از آن بياي دارد كه مبودن خدا چه اهميت ویژه

پيشگان مطرح شد؛ و این آیه سخن از مغفرت و رحمت خداست. بله، اغلب مردم از الف. در آیه قبل، بهشتي بودن تقوي

دهد. )البته نه پيشگان، بلكه بسياري از گناهكاران را هم خدا مورد مغفرت و رحمت قرار مياند كه نه فقط تقوياطالعاین بي

 چنانكه در آیه بعد بر اینكه عذاب هم هست، تاكيد كرد( هر گناهكاري،

حاوي تاكيدات فراوان است )توضيح در نكات ترجمه گذشت(. مردم شاید از مغفرت « الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي»ب. عبارت 

كنند. در برخي روایات ر نميدانند ویا باوو رحمت خدا خبر داشته باشند، اما این اندازه گسترده و جدي بودنش را غالبا نمي

كند كه حتي شيطان هم طمع به بخشيده شدن پيدا وارد شده كه روز قيامت بقدري خدا با مغفرت و رحمتش برخورد مي

 كند، اما زهي خيال باطل!مي

خواهد هشدار دهد كه با توجه به مغفرت )خطاپوشي( و رحمت )لطف و عنایتي، نه در ازاي تالش( شما ج. شاید مي

 شود؛ پس، براحتي در مورد جهنمي شدن دیگران قضاوت نكنيد.كسي واقعا جهنمي ميكامال خبر ندارید كه چه

امكان قضاوت نباشد. در « هيچگاه»در مورد جهنمي شدن دیگران قضاوت نكردن، غير از این است كه « براحتي»)توجه: 

اي هستند كه عالوه بر خدا ( و اینكه عده48؛ نساء/ 80توبه/آیات متعددي، قرآن كریم از نبخشيده شدن برخي گناهان )مثال: 

 تواند جهنمي بداند.(( سخن گفته؛ یعني اینها را هركسي مي87عمران/؛ آل159كنند )مثال: بقره/انسانها هم آنها را لعن مي

 د. ...

 «الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ( »3

 ضمير+  اسميه جمله+  «أنّ»)بر مهم را بده كه من غفور و رحيمم؛ اما چرا این همه تاكيد؟ گوید به مردم این خخدا مي

 (مبالغه صيغه+  خبر روي بر «الـ»( + أنا) فصل

تواند بر این مغفرت من حد و حدودي بزند و جز به مشيت خودم به هيچ چيزي خواهد بگوید هيچكس نميالف. مي

 ( 180، ص12شود )الميزان، جمحدود نمي
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حكمت است، بلكه تاكيد بر غلبه مشيت بدین ضابطه و بي)توجه شود این سخن بدین معنا نيست كه مشيت خدا بي

 هایي در كار باشد كه عقل ما بدان نرسيده باشد.(معناست كه ممكن است حكمت

 ب. ...

 «الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ»  (4

 واقع در خواندمي قرآن ما هركدام وقتي اما است، ص اكرم پيامبر به اول درجه در دستورش اگرچه و تاس امر فعل «نَبِّئْ»

 قطعاً قطعاً قطعاً قطعاً خداوند» اینكه از كنيم مطلع را خدا بندگان كه ماست همه وظيفه پس: گيردمي قرار خدا كالم مخاطب

 «است هميشگي رحمتي داراي و آمرزنده بسيار

 !باشيد رسانه هم شما پيام، این اندنرس در پس،

 «الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ( »5

اند كه زند، و برخي توضيح دادهكند. هر گناهي زخمي و آسيبي به روح ميپوشاندني است كه اثر گناه را محو مي« غفران»

 (. 52-50ي اندیشه اسالمي در قرآن، صمغفرت در حقيقت پر كردن خألهایي است كه زخم روح است )طرح كل

بودن خدا هم صفتي است مربوط به مومنان، یعني اگر كسي مومن « رحيم»(، 43همچنين بر حسب آیات دیگر )احزاب/

 شود.باشد، مشمول این رحمت خاصه مي

لتيامي بماند، مایوس انسان در طول زندگيش اشتباهاتي دارد. اگر هر خطایي انجام داد، به صورت یك جراحت غير قابل ا 

خواهد بگوید كه من غفور و رحيمم ولذا همه این خطاها قابل جبران است )طرح كلي و نااميد خواهد شد. اما خداوند مي

اید (. یعني هنگامي كه گناهي از شما سر زد، اگر واقعا مومن باشيد و از گناهي كه كرده143اندیشه اسالمي در قرآن، ص

 نيد دوباره خود را مشمول مغفرت و رحمت خاصه من كنيد و بيایيد در زمره بهشتيان.تواپشيمان، آنگاه مي

 

 21/10/1395                            الْأَلیمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابي أَنَّ وَ             50( آیه 15( سوره حجر )289

 ترجمه

 و البته عذاب من هم آن عذاب دردناك است.

 حدیث

 ر خدا ص روایت شده است:از پيامب (1

ور این آتشي كه در دسترس شماست، یك جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است كه هفتاد بار خنك شده و آنگاه شعله

 شد هيچ آدمي تحمل آن را نداشت ]یا: توان خاموش كردنش را نداشت[؛ور ميگردیده؛ كه اگر چنين نبود، پس از آنكه شعله

كشد كه هيچ فرشته مقرب و اندازند و چنان فریادي ميآورند و بر آتش ميروز قيامت ميو بدرستي كه ]شخصي را[ در 

 آید.ماند مگر اینكه از جزع و فزع آن ناله به زانو درمياي[ نميشدهنبي مرسَلي ]پيامبر فرستاده
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 ع صادق امام زا مضمون این 366ص ،1ج القمي، تفسير در) 101ص ،(3قرن اهوازي، كوفي سعيد بن حسين) الزهد

 (است شده روایت

 :ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَیْدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ عُلْوَانَ بْنُ الْحَسَنُ

 آدَمِيٌّ اسْتَطَاعَ لَمَا ذَلِكَ لَا لَوْ وَ الْتَهَبَتْ ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّةً سَبْعِينَ ئَتْأُطْفِ لَقَدْ وَ جَهَنَّمَ نَارِ مِنْ جُزْءاً سَبْعِينَ مِنْ لَجُزْءٌ هَذِهِ نَارَكُمْ إِنَّ

 نَبِيٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ یَبْقَى لَا[ مَا] صَرْخَةً فَتَصْرَخُ النَّارِ عَلَى تُوضَعَ حَتَّى الْقِيَامَةِ یَوْمَ بِهَا لَيُؤْتَى إِنَّهُ وَ الْتَهَبَتْ إِذَا[ یُطْفِئَهَا] یُطِيقَهَا أَنْ

 .صَرْخَتِهَا مِنْ فَزَعاً[ لِرُكْبَتَيْهِ] رُكْبَتَيْهِ عَلَى جَثَا إِلَّا مُرْسَلٌ

هایي به او كرده است. كند و در آن توصيهبكر را به حكومت مصر منصوب مياي محمد بن ابي( اميرالمومنين در عهدنامه2

 مده است:در فرازي از آن نامه آ

 پيش بزرگ كارى مرگ، كه كسب كنيد؛ و آمادگي الزم براي آن را آن، نزدیكى و مرگ از خدا، بترسيد بندگان ... پس

 كسى چه پس. است تهى خير از هميشه كه شرّى یا نيست، آن با شرّى هرگز كه خيرى: دارد همراه سترگ اىحادثه و آوردمى

 كند؟اكار مي دوزخ براي كه آن از نزدیكترست آتش به كسى چه و كند،مي كار تبهش براى كه آن از نزدیكترست بهشت به

 آید، وقتتان سر به بگریزید، اگر و برباید را شما بایستيد ، اگر1است رانده جایهاتان از مرگ كه هستيد همچون شكارهایي شما

 .پيچيده در شما پس در دنيا و است چسبيده پيشانيهاتان به مرگ. آید شما پى در تانسایه از ترپيوسته و

 و نباشد رحمتى آن در كه سرایى. تازه آن عذاب و اندازهبى آن گرماى و است، عميق آن ژرفاى كه بترسيد آتشى از پس،

 گشوده. اندوهى بند نه و نگردد شنوده، فریادى

 نيك گمان بنده كه آورید، فراهم مه با را دو این برید، نيكو گمان بدو هم و بترسيد سخت خدا از هم كه توانستيد اگر و

 ...باشد بيشتر خدا از وى ترس كه است كسى خدا به مردمان تریننيكوگمان و بترسد، او از كه برد اندازه بدان خود پروردگار به

 (290-289)با اقتباس از ترجمه شهيدي، ص (27 نامه) بَكْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ إِلَى ع لَهُ عَهْدٍ مِنْ البالغة نهج

 أَوْ أَبَداً شَرٌّ مَعَهُ یَكُونُ لَا بِخَيْرٍ جَلِيلٍ خَطْبٍ وَ عَظِيمٍ بِأَمْرٍ یَأْتِي فَإِنَّهُ عُدَّتَهُ لَهُ أَعِدُّوا وَ قُرْبَهُ وَ الْمَوْتَ اللَّهِ عِبَادَ فَاحْذَرُوا ٍ ... 

 لَهُ أَقَمْتُمْ إِنْ الْمَوْتِ طُرَدَاءُ أَنْتُمْ وَ عَامِلِهَا مِنْ النَّارِ إِلَى أَقْرَبُ مَنْ وَ عَامِلِهَا مِنْ نَّةِالْجَ إِلَى أَقْرَبُ فَمَنْ أَبَداً خَيْرٌ مَعَهُ یَكُونُ لَا شَرٍّ

 قَعْرُهَا نَاراً فَاحْذَرُوا خَلْفِكُم مِنْ تُطْوَى نْيَاالدُّ وَ بِنَوَاصِيكُمْ مَعْقُودٌ الْمَوْتُ ،ظِلِّكُمْ مِنْ لَكُمْ أَلْزَمُ هُوَ وَ أَدْرَكَكُمْ مِنْهُ فَرَرْتُمْ إِنْ وَ أَخَذَكُمْ

 خَوْفُكُمْ یَشْتَدَّ أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِ وَ كُرْبَةٌ فِيهَا تُفَرَّجُ لَا وَ دَعْوَةٌ فِيهَا تُسْمَعُ لَا وَ رَحْمَةٌ فِيهَا لَيْسَ دَارٌ جَدِیدٌ عَذَابُهَا وَ شَدِیدٌ حَرُّهَا وَ بَعِيدٌ

 النَّاسِ أَحْسَنَ إِنَّ وَ رَبِّهِ مِنْ خَوْفِهِ قَدْرِ عَلَى بِرَبِّهِ ظَنِّهِ حُسْنُ یَكُونُ إِنَّمَا الْعَبْدَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاجْمَعُوا بِهِ ظَنُّكُمْ یَحْسُنَ أَنْ وَ اللَّهِ مِنَ

 2...لِلَّه خَوْفاً أَشَدُّهُمْ بِاللَّهِ ظَنّاً

                                                      
 .گیرند قرار آنها تیررس و مرآی در و درآیند حركت به شكارها كنندمي كاری هیاهو با صحرا در كه ها،شكارچي به مرگ تشبیه.  1

 البالغه هم با مطلب فوق شباهت دارد: . این فراز در نهج 2

 وَ بَعِیدٌ قَعْرُهَا وَ شَدِیدٌ حَرُّهَا نَاراً اتَّقُوا وَ أَعْوَز غَائِبُهُ وَ أَعْجَزُ عَنْهُ فَعَازِبُهُ بِّهِلُ حَاضِرُ یَنْفَعُهُ لَا مَنْ وَ السَّرَائِرُ فِیهِ تُبْلَى وَ الذَّخَائِرُ لَهُ تُذْخَرُ لِیَوْمٍ اعْمَلُوا

 (120خطبه البالغة، نهج) صَدِید شَرَابُهَا وَ حَدِیدٌ  حِلْیَتُهَا
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شوند خوانند اما مرتكب معصيت ميرض شد: گروهي هستند كه خود را دوستدار و شيعه شما ميبه امام صادق ع ع( 3

 گویند ]به مغفرت خدا[ اميد داریم.و مي

 گویند، آنان دوستدار و شيعه ما نيستند؛ امام ع فرمودند: دروغ مي

 اند كه آرزوها آنها را در خویش فرو برده است؛ آنان كساني

 كوشد؛ زي دارد برایش ميكسي كه اميد به چي

 آن فرار مي كند. ترسد، ازو كسي كه از چيزي مي

 68: ص ،2ج ،(اإلسالمية - ط) الكافي

 : قَالَ رَفَعَهُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ رَوَاهُ وَ

 نَرْجُو یَقُولُونَ وَ بِالْمَعَاصِي یُلِمُّونَ مَوَالِيكَ مِنْ قَوْماً إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ

 1.مِنْه هَرَبَ ءٍشَيْ مِنْ خَافَ مَنْ وَ لَهُ عَمِلَ شَيْئاً رَجَا مَنْ الْأَمَانِيُّ بِهِمُ تَرَجَّحَتْ قَوْمٌ أُولَئِكَ بِمَوَالٍ لَنَا لَيْسُوا كَذَبُوا فَقَالَ

 تدبر

 «الْأَليمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابي أَنَّ وَ( »1

( دو بند داشت؛ یكي اینكه خداوند غفور و 3، تدبر288 جلسهن به مردم تاكيد داشت، )خبر مهمي كه خداوند بر ابالغ آ

توصيف عذاب به +  خبر روي بر «الـ»( + هو) فصل ضمير+  اسميه جمله+  «أنّ»)رحيم است و دوم با همان اندازه تاكيدات 

 دناك است.اصرار دارد كه خبر بده كه عذاب خدا هم حقيقتا عذابي در«( االليم: دردناك»

تواند بر این مغفرت من حد و حدودي بزند و جز به خواست بگوید هيچكس نميدرواقع، همان طور كه در بند قبلي مي

تواند به بهانه رحمت شود، در مورد عذاب خدا هم همين طور؛ یعني هيچكس نميمشيت خودم به هيچ چيزي محدود نمي

 ( 180، ص12ایمن بشمرد )الميزان، جخدا ویا هر چيز دیگري، خود را از عذاب خدا 

 «الْأَليمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابي أَنَّ وَ ؛الرَّحيمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ( »2

 اند. پيشگان، كه بهشتياند؛ و تقويتابعان شيطان، كه جهنمي انسانها را در دو دسته گنجاند: در آیات قبل، خداوند

حد و اندازه دهد كه این خبر مهم را به مردم بدهد كه هم مغفرت و رحمت خدا بيپيامبر دستور ميدر این دو آیه، به 

 است و هم عذاب خداوند كامال جدي و البته بشدت دردناك.

                                                      
 این روایات در كتب اهل سنت نیز مضموني مشابه مضون فوق دارد:  1

 الْأَلِیمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابِي أَنَّ وَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادِی نَبِّئْ قوله في قتادة عن حاتم أبى ابن و المنذر ابن و جریر ابن و حمید بن عبد أخرج و

 نفسه لجمع عذابه درق یعلم لو و حرام من تورع لما اهلل عفو قدر العبد یعلم إن قال سلم و علیه اهلل صلى اهلل نبى ان بلغنا قال

 مائة خلقها یوم الرحمة خلق اهلل ان قال سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول ان هریرة أبى عن الصفات و األسماء في البیهقي و مسلم و البخاری أخرج و

 یعلم لو و الرحمة من ییأس لم رحمته من اهلل عند الذی كل الكافر یعلم فلو واحدة رحمة كلهم خلقه في أرسل و رحمة تسعین و تسعة عنده فامسک رحمة

 (102ص ،4ج المأثور، تفسیر في المنثور النار )الدر من یأمن لم العذاب من اهلل عند الذی بكل المؤمن
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یعني در هر صورت كسي و چيزي از مشيت خدا خارج نيست و انسان باید بين خوف و رجا بماند: با چنان رحمتي جاي 

 (180، ص12با جدي بودن جهنم، جاي آسودگي نيست. )الميزان، ج نااميدي نيست و

 به قول محتشم كاشاني:

 است غلط ایمني چه گر ازو ثواب صد به

 خطا نااميدیست خطا هزار صد به

3moh/sh-idemoh/ghas-http://ganjoor.net/mohtasham/divan/  

 

 یعني، از طرفي به قول قاآني:

 ازو نااميد نيم گناه اینهمه با

 1ازو سپيد را خود ينامهسياه خواهم

4http://ganjoor.net/ghaani/tarkibgh/sh/  

 

 و از طرف دیگر، به قول حافظ:

 ر طریقت كافري استتكيه بر تقوي و دانش د

 بایدش توكل دارد هنر صد گر راهرو

276http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 «الْأَليمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابي أَنَّ وَ( »3

كوشند به بهانه رحمت هات برخي افراد كه ميدهد توجيعذاب خدا واقعا أليم و دردناك است؛ این آیه بخوبي نشان مي

 توجيه نمایند، ناموجه است.« عذب و گوارا»عذاب جهنم را انكار كنند و عذاب را از به معناي 

 1شبهه

 كند؟اش، آیا واقعا برخي را عذاب ميخداوند با وجود رحمت گسترده

                                                      
 یا به قول مالی رومي،.  1

 عونشان؟ دولت گشت و كشیدمي    فرعونشان ساحران، به سحر نه

 عنود؟ ونفرع به كشیدیشان كي  جحود آن و سحرشان نبودی گر

 عُصات قوم ای شد طاعت معصیت  معجزات؟ و عصا بدیدندی كي

 آمدست طاعت مانند گنه چون  زدست گردن خدا را ناامیدی

 وشات رغم كندمي اشطاعتي  سیئات او كندمي مبدل چون

166sh/1masnavi/daftarhttp://ganjoor.net/moulavi//  

 

http://ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/ghaside-moh/sh3/
http://ganjoor.net/ghaani/tarkibgh/sh4/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh276/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh166/
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 پاسخ: 

 ه انسان بتواند كار بد هم انجام دهد.خدا به انسان اختيار داده، و اختيار معني ندارد مگر اینك

هاي اخروي، همگي آشكار شدن باطن كارهاي بد انسانهاست در باطن كار بد، شقاوت و بدبختي است؛ در واقع، عذاب

 روز قيامت؛ و معني ندارد كسي كاري را انجام دهد، بعد انتظار داشته باشد كه خداوند او را با باطن كار خویش مواجه نسازد. 

 یلتمث

شود. اگر به شخصي تذكر داده شد ولي اعتنا احتياط یك عابر از یك اتوبان پر تردد حتما منجر به تصادف وي ميعبور بي

 نكرد و به خاطر یك لحظه غفلت، یك عمر فلج شد، ربطي ندارد به اینكه خدا رحمت دارد یا ندارد!

 2شبهه

 كن است؟اگر عذابها باطن كار ماست، بخشش و رحمت خدا چگونه مم

 پاسخ

اراده و مشيت خداوند فوق هر چيزي است. خاصيت آتش سوزانندگي است، اما این سوزانندگي را هم خدا به آتش داده، 

طور. خاصيت هر چيزي را خدا در او قرار داده، و سوزاند؛ چنانكه بر ابراهيم ع سرد شد. قيامت هم همينو اگر نخواهد، نمي

اه كنيد طبيعي است كه بسوزید و به عذاب دردناك مبتال شوید. در عين حال، به ما خبر داده كه به ما هم خبر داده كه اگر گن

اي نمانده. اگر واقعا به آغوش خدا برگردیم، مشيت خدا فوق هر چيزي است و اگر گناه كردید، فكر نكنيم كه دیگر چاره

 تواند چنين كند.خدایي كه آتش را بر حضرت ابراهيم، سرد و سالمت كرد، با ما هم مي

 «الْأَليمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابي أَنَّ وَ( »4

سازد: یعني فقط عذاب بر روي خبر داللت بر حصر دارد؛ و آمدن ضمير فصل )هو( این انحصار را موكد مي« الـ»آمدن 

 من است كه عذاب اليم است؛ 

 شمرید؛عذابي را دردناك نمي خواهد بفرماید اگر شدت عذاب مرا بدانيد دیگر هيچ سختي وظاهرا مي

هذا ما ال تقوم له السماوات و االرض فكيف بي؟ این چيزي است كه آسمانها و »به قول اميرالمومنين ع در دعاي كميل:  

 «زمين تحملش نتوانند كرد، آن وقت من چه كنم؟

 ثمره در سبک زندگی

 شود.دردي در این دنيا در راه خدا برایش آسان ميكسي كه بفهمد تنها عذاب خداست كه حقيقتا دردناك است، تحمل هر 

وقتي انسان احواالت برخي از شيعيان در زندانهاي مخوف امویان و عباسيان در صدر اسالم، ویا انقالبيون در زمان شاه 

ل كنند و با این هایي را تحماند سالها چنان شكنجهكند كه چگونه توانستهشنود، تعجب ميهاي صدام را ميویا اسراء در زندان

 حال، كسي ویا خبري را لو ندهند. 

 ظاهرا آنان، برخالف امثال من كه از حال آنها در تعجبيم، سخنان قرآن را در عمق جان باور دارند!

 «الْأَليمُ الْعَذابُ هُوَ عَذابي أَنَّ وَ الرَّحيمُ؛ الْغَفُورُ أَنَا أَنِّي عِبادي نَبِّئْ( »5
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 دوبار انسانها را در دو دسته گنجاند؛ اما در این دوبار دو گونه سخن گفت: ه حجر خداوندسور 50تا  42در آیات 

اند و آنگاه سراغ تابعان شيطان اشاره كرد كه جهنمي (، ابتدا به48-42آنجا كه از عمل خود انسانها سخن گفت )

 اند. پيشگان رفت كه بهشتيتقوي

 (، ابتدا سخن از مغفرت و رحمت بود، سپس اشاره به عذاب اليم.50-49گوید )اما اینجا كه از موضع خدا سخن مي

 خواهد بگوید:شاید مي

 اند؛ اگر به خدا باشد، اغلب انسانها در درجه اول بهشتي

 و اگر به شما باشد، از جهنم باید شروع كنيم؛ 

 همان مضموني كه در بسياري از ادعيه از معصومان ع آمده كه:

ي بر اساس عمل انسان( بخواهد رفتار كند اغلب سزاوار عذابند؛ ولي اگر به فضلش )یعني فقط بر اگر خدا به عدلش )یعن

 فَبِعَدْلِك تُعَذِّبْنَا تَشَأْ إِنْ وَ فَبِفَضْلِكَ، عَنَّا تَعْفُ تَشَأْ إِنْ اللَّهُمَّفرستد: اساس كَرَم خویش( بخواهد رفتار كند، اغلب را به بهشت مي

 1عاي دهم()صحيفه سجادیه، د

 

 

 

 توجه )درباره نحوه انتخاب آیات بعدی(

خلقت »به عنوان محور آیات انتخابي قرار گرفته؛ و به طور خاص موضوع « شناسيانسان»چنانكه قبال اشاره شد موضوع 

 هاي بقره، اعراف و حجر مورد بررسي قرار گرفت.محل بحث بود و سه دسته آیات در سوره« انسان

هاي دیگر وجود دارد كه به بحث خلقت اوليه انسان )وضعيت انسان قبل از دنيا و مساله در سوره هنوز آیات متعددي

هاي نظر كرده، به سراغ برخي دیگر از خصلتهاي دیگر صرفپردازند. اما فعال از ادامه بيشتر این موضوع در سورههبوط( مي

 رویم.انسان كه در متن آفرینش او قرار داده شده، مي

آمده، اما این تعبير، نه در مورد « خلقت انسان»كنيم كه در آنها هم تعبير ار بحث را از آیاتي از سوره معارج شروع مياین ب

وضعيت انسان قبل از دنيا و مساله هبوط، بلكه در مورد وضعيت انسان در متن دنياست. ظاهرا در این آیات سراغ یكي از 

دهد كه با مدیریت صحيح، زا باشد اما شرح ميآفرین و مشكلتواند چالشه اول ميرود كه در نگاهاي عميق انسان ميویژگي

 گردد.چگونه همين ویژگي عامل رشد و بهشتي شدن انسان مي

 

                                                      
 (:376ص) للكفعمي و نیز این مناجات حضرت امیر ع در المصباح 1

 لَا وَ بِفَضْلِکَ عَلَیْنَا امْنُنْ وَ دٍمُحَمَّ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ عَدْلُهُ إِلَّا یُخَافُ لَا وَ فَضْلُهُ إِلَّا یُرْجَى لَا مَنْ فَیَا فَبِعَدْلِکَ عَذَّبْتَ إِنْ وَ فَبِفَضْلِکَ عَفَوْتَ إِنْ إِلَهِي 

 عَدْلِک فِي عَلَیْنَا تَسْتَقْصِ
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 22/10/1395                   هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ                   19( آیه 70( سوره معارج )290

 ترجمه

 تاب[  آفریده شده است.بسيار آزمند و بي« ]= هلوع»سان بدرستي كه ان

 نکات ترجمه

كند و وقتي در مورد انسان به است كه این ماده در اصل داللت بر سرعت و تيزي مي« هلع»صيغه مبالغه از ماده « لُوعهَ»

از اهل لغت، این ماده را معادل ( برخي 62ص ،6ج اللغة، المقایيس معجمرود، منظور از آن چيزي شبيه به حرص است )كار مي

( و برخي دیگر، خصوصا با توجه به ادامه همين آیه كه در مقام توضيح این خصلت 374، ص8دانسته )لسان العرب، ج« حرص»

اند؛ كه در ميان صحابه و ( معرفي كرده70تابي و اضطراب شدید( )فقه اللغه، ص)بي« جَزَع»انسان است، معناي اصلي آن را 

؛ المحيط في 107، ص1، و بسياري از اهل لغت )كتاب العين، ج1(266، ص6هردو نظر مطرح بوده )الدر المنثور، جتابعين 

و  كسي كه حرص شدید»( آن دو را با هم جمع كرده و به معناي 533ص ،10ج البيان، ( و مفسران )مجمع114، ص1اللغه، ج

دارد، كه « در ناز و نعمت بسر بردن»د اصل این ماده داللت بر تمایل به اناند. در مقابل، برخي هم گفتهگرفته« دارد شدید جزع

شود به صورت جزع آید، و وقتي شخص از به ثمر رسيدن آن نااميد ميشود به صورت حرص درميوقتي این ميل فعال مي

 القرآن كلمات في التحقيقن )است نه معناي آ« هلوع»دهد، و معتقدند آنچه در ادامه آیه آمده، ثمره و اثر خود را نشان مي

 2(. این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.269ص ،11ج الكریم،

                                                      
 هو فقال  الهلوع عن عنهما اهلل رضى عباس ابن سئل قال عنه اهلل رضى عكرمة عن حاتم أبى ابن و المنذر ابن و جریر ابن و حمید بن عبد . أخرج 1

 الهلوع فهو مَنُوعاً كان الْخَیْرُ مَسَّهُ إِذا وَ جَزُوعاً كان الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا اهلل قال كما

 جهل أبى في نزلت جزوعا ضجورا قال هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ جل و عز قوله عن أخبرني له قال األزرق بن نافع ان عباس ابن عن الطستي أخرج و

 «هلعا بخلقه مكبا ال و  / بخلقه للیتیم مانعا ال» یقول هو و حازم أبى بن بشر سمعت أما نعم قال ذلک العرب تعرف هل و قال هشام بن

 هو قال مَنُوعاً الْخَیْرُ مَسَّهُ إِذا وَ جَزُوعاً الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا فقرأ بعدها ما اقرأ قال هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ قوله عن سئل انه الحسن عن المنذر ابن أخرج و

 خلق هكذا

 جزوعا شحیحا قال هَلُوعاً قوله في جبیر بن سعید عن نذرالم ابن أخرج و

 الضجر قال هَلُوعاً عنه اهلل رضى عكرمة عن المنذر ابن أخرج و

 جزوعا قال هَلُوعاً عنه اهلل رضى قتادة عن المنذر ابن و الرزاق عبد أخرج و

 الشره قال هَلُوعاً عنهما اهلل رضى عباس ابن عن المنذر ابن أخرج و

 الحریص قال هَلُوعاً الرحمن عبد بن حصین عن المنذر بنا أخرج و

 المال جمع من یشبع ال الذی قال هَلُوعاً الضحاك عن المنذر ابن أخرج و

 له. أجر ال هَلُوعاً كتب جزوعا كان ان و حسنات أنینه كان صابرا كان فان المریض أنین یكتب مرفوعا عليّ عن الدیلمي أخرج و

 مسعود توجه كنید:رود. به این حدیث ابنهم به كار مي« حرصش گرفت»گوییم كه ما در فارسي مي« حرص»نایي از به مع« هلع». ظاهرا  2

 



 

94 

 حدیث

 ( در فرازي از یكي از دعاهایي كه از امام سجاد ع روایت شده، آمده است:1

گر اینها، خدایا، ناشي از خشم تو بر و اگر این ضرري كه به من رسيده یا فقري كه ذليلم كرده ویا بالیي كه سراغم آمده، ا

اي با اینها مرا امتحان كني، كه تو خود ناتواني و ضعف در تدبير برم؛ و اگر خواستهمن است، كه از خشمت به حلم تو پناه مي

بدي به  ؛ هنگامي كهاست شده آفریده[  تاببي و آزمند بسيار]=  «هلوع» انسان كه بدرستي»داني هنگامي كه فرمودي: مرا مي

 (21-19)معارج/« كند.رسد، ]آن را از دیگران[ منع ميكند و هنگامي كه خوبي به او ميرسد جَزَع مياو مي

 176ص ،(للراوندي) الدعوات

 مِنْ إِلَهِي یَا ذَلِكَ یَكُ فَإِنْ جَاءَنِي قَدْ الْبَلَاءُ وَ أَذَلَّنِي قَدْ الْفَقْرُ وَ مَسَّنِي قَدْ الضُّرُّ كَانَ إِنْ وَ : ...یَدْعُو ع الْعَابِدِینَ زَیْنُ كَانَ وَ

 إِنَّ» قُلْتَ إِذْ حِيلَتِي قِلَّةَ وَ ضَعْفِي عَرَفْتَ فَقَدْ تَبْلُوَنِي أَنْ أَرَدْتَ كُنْتَ إِنْ وَ مَوْلَايَ یَا سَخَطِكَ مِنْ بِحِلْمِكَ فَأَعُوذُ عَلَيَّ سَخَطِكَ

 «.مَنُوعا الْخَيْرُ مَسَّهُ إِذا وَ جَزُوعاً الشَّرُّ سَّهُمَ إِذا هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ

 ( از اميرالمومنين ع از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه فرمودند: 2

شود ثبت مي« هلوع»شود؛ و اگر جَزَع كند، به عنوان شود: اگر اهل صبر باشد، برایش حسنه ثبت ميناله مریض ثبت مي

 كه اجري ندارد.

 217ص ،1ج اإلسالم، دعائم ؛211ص ،(األشعثيات) تالجعفریا

 جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ جَدِّهِ عَنْ هِأَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ

 .لَهُ أَجْرَ لَا هَلُوعاً كُتِبَ جَزِعاً كَانَ إِنْ وَ حَسَنَاتٍ كُتِبَ صَابِراً كَانَ فَإِنْ الْمَرِیضِ أَنِينُ یُكْتَبُ

                                                      
 فَوَلَجْتُ قَالَ الْمُخْدَعَ لِجِ اللَّهِ عَبْدَ یَا فَقَالَ بِهِ لِأَتَّصِلَ الْحَقَّ أَرِنِي اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى یَوْماً دَخَلْتُ: قَالَ رض مَسْعُودٍ ابْنُ رَوَاهُ مِمَّا وَ

 بِهِ خْبِرَأُ حَتَّى فَخَرَجْتُ شِیعَتِي مِنْ لِلْخَاطِئِینَ اغْفِرْ رَسُولِکَ وَ عَبْدِكَ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ اللَّهُمَّ سُجُودِهِ وَ رُكُوعِهِ فِي یَقُولُ هُوَ وَ یُصَلِّي طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ وَ الْمُخْدَعَ

 النَّبِيُّ فَرَفَعَ عَلَيَّ غُشِيَ حَتَّى هَلَعٌ فَأَخَذَنِي قَالَ أُمَّتِي مِنْ لِلْخَاطِئِینَ اغْفِرْ عَبْدِكَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بِحَقِّ اللَّهُمَّ یَقُولُ وَ یُصَلِّي هُوَ وَ فَرَأَیْتُهُ ص اللَّهِ رَسُولَ

 أَعْلَمْ فَلَمْ بِهِ اللَّهَ تَسْأَلُ رَأَیْتُکَ وَ بِکَ تَعَالَى اللَّهَ یَسْأَلُ عَلِیّاً رَأَیْتُ لَكِنِّي وَ ص اللَّهِ رَسُولَ یَا كَلَّا وَ حَاشَا فَقُلْتُ إِیمَانٍ بَعْدَ كُفْراً أَ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا قَالَ وَ رَأْسَهُ ص

 (129ص ،(القمي شاذان البن) ... )الفضائل اعْلَم لِي فَقَالَ یَدَیْهِ بَیْنَ فَجَلَسْتُ لِسْاجْ لِي ص فَقَالَ اللَّهِ عِنْدَ أَفْضَلُ أَیُّكُمْ

 در روایات ما هم به معنای جزع و به عنوان وصف بدن هم به كار رفته است:

 الْهَلُوعَ الْبَدَنَ هَذَا وَ الْجَزُوعَةَ النَّفْسَ هَذِهِ تَرْحَمَ َ( 139ص ،2ج اإلقبال،) شَمْسِک حَرَّ یُطِیقُ لَا الَّذِی الْهَلُوعَ الْبَدَنَ هَذَا وَ الْجَزُوعَةَ النَّفْسَ هَذِهِ تَرْحَمَ أَنْ

 ( 142ص ،2ج اإلقبال،) الدَّقِیق الْعَظْمَ وَ الرَّقِیقَ الْجِلْدَ وَ

 المخاوف لدفع القویة العدد) الشَّمْس حَرِّ عَلَى یَصْبِرُ لَا الَّذِی الْجَزُوعِ الْقَلْبِ لِهَذَا وَ الْهَلُوعَةِ النَّفْسِ لِهَذَهِ اغْفِرَْ و البته به عنوان وصف نفس هم آمده است: 

 (24ص الیومیة،

 فِي صَوِّرْ وَ الْحِرْصِ، أَهْلِ هَلَعِ وَ ةِالرَّغْبَ سُوءِ مِنْ أَعِذْنِي وَ دَائِمٍ صَبْرٍ وَ صَادِقَةٍ بِنِیَّةٍ مِنْکَ أَیِّدْنِي وَ ... آمده است، مثال: اللَّهُمَّ« حرص»و هم به معنای 

 (14 دعاء السجادیة، )الصحیفة ...ثَوَابِکَ، مِنْ لِي ادَّخَرْتَ مَا مِثَالَ قَلْبِي
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 نين ع از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه: ( از اميرالموم3

 طلب؛شوند: دنياطلب و علماند كه هرگز سير نميدو تشنه

ماند؛ و كسي كه آن را از غير حاللش به دست آورد، پس هركه از دنيا به آنچه خدا برایش حالل كرده بسنده كند، سالم مي

 شود مگر اینكه توبه كند یا برگرداند؛ هالك مي

یابد و كسي كه با آن دنيا را بخواهد، همان ]دنيا[ بهره كه علم را از اهلش بگيرد و به علمش عمل كند نجات ميو كسي 

 او خواهد بود.

 46ص ،1ج الكافي،

 أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَّادِحَ عَنْ جَمِيعاً أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ وَ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ یَقُولُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ سَمِعْتُ قَالَ قَيْسٍ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ عَيَّاشٍ أَبِي بْنِ أَبَانِ عَنْ

 هَلَكَ حِلِّهَا غَيْرِ مِنْ تَنَاوَلَهَا مَنْ وَ سَلِمَ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّ مَا عَلَى الدُّنْيَا مِنَ اقْتَصَرَ فَمَنِ عِلْمٍ طَالِبُ وَ دُنْيَا طَالِبُ یَشْبَعَانِ لَا مَنْهُومَانِ

 .حَظُّهُ فَهِيَ الدُّنْيَا بِهِ أَرَادَ مَنْ وَ نَجَا بِعِلْمِهِ عَمِلَ وَ أَهْلِهِ مِنْ الْعِلْمَ أَخَذَ مَنْ وَ یُرَاجِعَ أَوْ یَتُوبَ أَنْ إِلَّا

 برتد

 «هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ( »1

 أَهْلِ هَلَعِبه كار رفته )مثال: « خواهيحرص زدن و زیاده»از كلماتي است كه در روایات مختلف هم به معناي « هلوع»

یه این (. در این آ1)حدیث« تابي و صبر و تحمل نداشتنجَزَع و بي»و هم به معناي  (14 دعاء ،سجادیه ، صحيفه الْحِرْصِ،

 ویژگي به عنوان یكي از خصلتهایي كه در متن آفرینش انسان است، مطرح شده است. 

 شناسینکته تخصصی انسان

 چرا خدا انسان را چنين آفریده؟

انسان قرار است مسير سعادت جاودان را بپيماید، پس خداوند در او حرص و ولع شدیدي به كماالتي كه انسان  الف.

تاب شود و از اینكه به كمال و خيري نرسد، ناراحت و بيقرار داده، به نحوي كه به هيچ حدي قانع نمي تواند به دست آوردمي

گردد. پس، این لزوما یك بُعد نامطلوب در انسان نيست؛ تنها اگر در مسير ناصواب قرار بگيرد، بُعد مذمومي خواهد شد. مي

نهایت در كار ان نباشد، محركي براي پيمودن این راه دشوار و بي( درواقع، اگر چنين چيزي در انس14ص ،20ج الميزان،)

 نخواهد بود.

-28آفرید و از روحي در او دميد كه این روح او را از مالئكه برتر كرد )حجر/« گِل»ب. قبال بيان شد كه خدا انسان را از 

است كه هلوع شود: آن ظرفيت عظيم، دائما  اند. طبيعي(. درواقع، یك حقيقت عظيم ماورایي را با یك بدن مادي درآميخته29

گردد. مهم این است تاب ميزند و هم بينهایت را ندارد؛ پس هم حرص ميخواهد و این بستر مادي، تحمل بيبي نهایت مي

 بودن را چگونه مدیریت كنيم، كه موضوع آیات بعدي است.« هلوع»كه 

 ج. ...
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 «هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ( »2

 هاي انسان هست كه در متن آفرینش او قرار داده شده است.رخي ویژگيب

 شناسیشناسی و جامعهثمره در انسان

شناسان، انسان كامال برساخته جامعه نيست، بلكه برخي عناصر در متن خلقت وي قرار داده برخالف تلقي برخي جامعه

نهایت و عدم امكان ارضاي او در دنيا ه حكایتگر ميل به بيتحملي، كورزي و كمبودن )حرص« هلوع»شده است: مانند همين 

 است(

 

 

 23/10/1395                      جَزُوعاً الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا                   20( آیه 70( سوره معارج )291

 ترجمه

 تاب.هنگامي كه بدي به او رسد، بسيار بي

 ای و نحوینکات ترجمه

و دو نيمه كردن طناب است و به طور « قطع كردن»است. اصل این ماده به معناي « جزع»ه از ماده صيغه مبالغ« جَزُوع»

اي كه انسان را از انجام آنچه درصددش بوده اي، بلكه ناراحتيرود، اما نه هر ناراحتيخاص در معناي ناراحتي شدید به كار مي

است به معناي انقطاعِ توان شخص است از « صبر»نقيض « جَزَع»، (. به تعبير دیگر195ص القرآن، ألفاظ مفرداتمنقطع كند )

(؛ چنانكه در قرآن كریم هم در مقابل صبر كردن 453ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم) بر دوش كشيدن آنچه برایش پيش آمده

« زع كنيم یا صبر كنيم، راه نجاتي برایمان نيست: تفاوتي ندارد كه جمَحيص مِنْ لَنا ما صَبَرْنا أَمْ جَزِعْنا أَ عَلَيْنا سَواءٌ» آمده است:

 1(. این ماده در قرآن كریم تنها همين دوبار )جزوعا، جزعنا( به كار رفته است.21)ابراهيم/

 توان تحليل كرد:را دو گونه به لحاظ نحوي مي« جَزُوعاً الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا»عبارت 

خبر است براي « جزوعا»جمله شرطيه است و « مسه الشر»ت، آنگاه ظرفي است كه دربردارنده معناي شرط اس« اذا. »1

تاب است هنگامي كه بدي به او رسد، بسيار بي»و این عبارت، جزاي شرط است:  -كه محذوف است -« صار»یا « كان»

 (38ص ،3ج الكریم، القرآن إعراب) «شود[.]مي

اضافه به آن و در « مسه الشر»، و «جزوعا»ظرف متعلق به « اذا»در آیه قبل است و « هلوعا»حال یا نعت براي « جزوعاً. »2

 (213ص ،10ج بيانه، و القرآن إعراب)« رسدتاب در هنگامي كه بدي به او ميبسيار بي»محل جر: 

                                                      
كه انسان اگرچه غالبا در معنای منفي به كار رفته، اما گاه به طور استعاری در معنای مثبت هم به كار رفته و آن اشاره به وضعیتي است « جزوع. » 1

 البن) الكبیر المزار)« خَال إِذَا جَزَعَهُ فَأُسَاعِدَ جَزُوعٍ مِنْ هَلْ»خوانیم: یابد چنانكه در دعای ندبه ميچنان درمانده شده كه غیر از خدا پناهگاهي نمي

 (582ص ،(المشهدی
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 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

آنچه در باطن آنها از ظلمت و وحشت  تابي(سازد؛ و جزع )بيصبر، آنچه در باطن بندگان، از نور و صفا هست، ظاهر مي

 كند؛ است، آشكار مي

تابي را ماند جز فروتنان، و جزع و بيقدم نميصبر چيزي است كه همه كس ادعایش را دارند، اما كسي در نزد آن ثابت

يبت، خبردهنده ترین چيز براي وضعيت منافقان است؛ چرا كه نزول سختي و مصكند در حالي كه آشكاركنندههركسي انكار مي

 از راستگویي و درغگویي ]ادعاها[ است؛

و صبر حقيقي آن است كه چشيدنش ]از روي رغبت[ ادامه داشته باشد؛ وگرنه آنچه از روي اضطراب ]و اجبار[ باشد، 

 شود؛صبر ناميده نمي

ي كه نازل شود و تابي حقيقي، اضطراب دروني و تسليم غم شدن و تغيير رنگ و حال است؛ و هر مصيبتو جزع و بي

 تابِ( ناشكيباست ... .)بي« جزوعِ»شخص در آن رو به فروتني و توبه و تضرع به درگاه خدا نياورد، پس آن شخص 

 185ص الشریعة، مصباح

 ع: الصَّادِقُ قَالَ

 كُلُّ یَدَّعِيهِ الصَّبْرُ وَ الْوَحْشَةِ وَ الظُّلْمَةِ مِنَ بَوَاطِنِهِمْ فِي مَا یُظْهِرُ الْجَزَعُ وَ الصَّفَاءِ وَ النُّورِ مِنَ الْعِبَادِ بَوَاطِنِ فِي مَا یُظْهِرُ الصَّبْرُ 

 الصَّادِقِ عَنِ مُخْبِرٌ ةِالْمُصِيبَ وَ الْمِحْنَةِ نُزُولَ لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ عَلَى أَبْيَنُ هُوَ وَ أَحَدٍ كُلُّ یُنْكِرُهُ الْجَزَعُ وَ الْمُخْبِتُونَ إِلَّا عِنْدَهُ یَثْبُتُ مَا وَ أَحَدٍ

 الشَّخْصِ تَحَزُّنُ وَ الْقَلْبِ اضْطِرَابُ الْجَزَعِ تَفْسِيرُ وَ صَبْراً یُسَمَّى لَا اضْطِرَابٍ عَنِ كَانَ مَا وَ مَذَاقُهُ یَسْتَمِرُّ مَا الصَّبْرِ تَفْسِيرُ وَ الْكَاذِبِ وَ

 غَيْرُ صَابِرٍ... جَزُوعٌ فَصَاحِبُهَا اللَّهِ إِلَى التَّضَرُّعِ وَ الْإِنَابَةِ وَ الْإِخْبَاتِ مِنَ أَوَائِلُهَا خَلَتْ نَازِلَةٍ كُلُّ وَ الْحَالِ تَغَيُّرُ وَ اللَّوْنِ تَغَيُّرُ وَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 لي كه او صبور است؛رسد در حاگيرند؛ پس بالء به او ميبدرستي كه صبر و بال در رسيدن به مومن از هم سبقت مي

رسد در حالي كه او جزوع گيرند، پس بالء به او ميتابي( و بال در رسيدن به كافر از هم سبقت ميو بدرستي كه جزع )بي

 تاب( است.)بي

 224ص ،3ج الكافي،

 أَبِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ رِبْعِيِّ عَنْ الْمِيثَمِيِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 الْبَلَاءُ فَيَأْتِيهِ الْكَافِرِ إِلَى نِیَسْتَبِقَا الْبَلَاءَ وَ الْجَزَعَ إِنَّ وَ صَبُورٌ هُوَ وَ الْبَلَاءُ فَيَأْتِيهِ الْمُؤْمِنِ إِلَى یَسْتَبِقَانِ الْبَلَاءَ وَ الصَّبْرَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ

 .جَزُوعٌ هُوَ وَ

 تدبر

 «جَزُوعاً الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا( »1

 شود.تاب ميرسد، بشدت بياي است كه وقتي شر و بدي بدو ميانسان به گونه
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 پذیریم.كاره عالم نيستيم و موجودي آسيبپس ما همه

 ثمره اخالقی

شود؛ چون هاي مختلف توانا باشد، به خود مغرور نميرد خود باور كند، هرچقدر هم در زمينهاگر كسي این آیه را در مو

 داند:مي

 پنداریم.اند كه خود را بااستقامت ميفعال ما را مبتال نكرده

 حکایت

اثيري كه اند كه روزي به بارگاه اميرالمومنين ع رفت و با توجه به تحكایت كردهدر مورد یكي از عرفاي معروف نجف 

 تحمل بال در رشد انسان دارد، عرض كرد: هرچه بال هست، بر سر من بریز.

گفت: من تحملش را ندارم و غلط كردم كه چنين ادعایي چند روز بعد چنان مضطر شده بود كه ناالن به حرم آمده، مي

 كردم.

 «جَزُوعاً الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا( »2

 كند چيست؟مي« جزع»لش ي كه انسان در مقاب«شر»منظور از این 

در قرآن ظاهرا « خير»( احتماال چون 13، ص20البيان، ج؛ مجمع368، ص2است )تفسير قمي، ج« فقر»به معناي « شر»الف. 

بخل »تواند به معناي )كه مي« منوع بودن هنگام خير»( و در آیه بعد، از 8گاه به معناي مال و ثروت به كار رفته )عادیات/

 تواند به معناي فقر باشد.مي« شر»سخن به ميان آمده ، پس در مقابلش در این آیه،  باشد(« وتورزیدن هنگام ثر

ب. هر چيزي كه مانع رسيدن انسان به كماالت خود شود؛ و جزع هم لزوما معناي منفي ندارد بلكه اضطرابي است كه 

 (14، ص20شود. )الميزان، جانسان به خاطر از دست دادن كمال بدان مبتال مي

تابي و در طاقتي و بياي است كه براي انسان پيش آید؛ و جزع داراي بار منفي بوده، به معناي كمج.  هر بال و سختي

 كند(را استثنا مي« مصلين: نمازگزاران»( )شاهد بر اینكه بار منفي دارد، آن است كه در آیات بعد 2مقابل صبوري است )حدیث

 د. ...

 نکته تفسیری

هاي قرآن براي چنين توضيح داده شد. یكي از روش« امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»بار درباره قبال چندین 

 قُلِ»كند و ...، مثال در آیه اي این است كه گاه یك عبارت، یك معنا دارد، با افزودن عبارت دیگر، معناي دومي پيدا مياستفاده

: بگو خدا و سپس رهایشان ذَرْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ قُلِ» یك معني دارد، « : بگو خدااللَّهُ قُلِ»(، 91)انعام/« عَبُونیَلْ خَوْضِهِمْ في ذَرْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ

 ثُمَّ اللَّهُ قُلِ» و « : بگو خدا و سپس آنها را در این فرورفتنهاي باطلشان رها كنخَوْضِهِمْ في ذَرْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ قُلِ»معناي دوم، « كن

، 1)الميزان، ج« : بگو خدا و سپس آنها را رها كن كه در این باطل فرو رفتنشان به بازي مشغول باشندیَلْعَبُون خَوْضِهِمْ في مْذَرْهُ

 (261ص
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مدنظر بوده باشد؛ اما این « ج»شود كه معناي در آیات بعد، قرینه مي« اال المصلين»بر این اساس، اگر چه توجه به عبارت 

و بویژه با توجه به آیه قبل « اال المصلين»نادرست باشد؛ بلكه این جمله بدون در نظر گرفتن « ب»كه معناي بدان معني نيست 

تواند مد نظر بوده كند. و با توجه به قاعئه فوق، هر دو معني ميرا افاده مي« ب»بود( معناي  )كه ناظر به مقام آفرینش انسان

 باشد. 

 

 

 24/10/1395                      مَنُوعاً الْخَيْرُ مَسَّهُ إِذا وَ                   21( آیه 70( سوره معارج )292

 ترجمه

 .كنندهمنع بسيار رسد، او به يخوب كه هنگاميو 

 نکات ترجمه

ردن است. منع به معناي آن است كه از انجام كاري جلوگيري شود و منع ك« منع»صيغه مبالغه از ماده « منّاع»همانند « مَنُوع»

به معناي كس یا امر با عزت و « منيع»گویند. مي« منّاع»و « مانع»باشد، و به شخص بخيل، در مقابل بخشيدن و عطا كردن مي

 دهدگویند كه اجازه تعرض به حریم خود را نميبه زن عفيفي مي« منيعه»است كه هركسي بدان دسترسي ندارد و  باشكوهي

به عنوان یكي از اسماء الهي هم به كار رفته، از « مانع(. »278ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم؛ 779ص القرآن، ألفاظ فردات)م

 العروس، تاجكند از انجام برخي كارها توسط افرادي كه صالحيت انجام آن كار را ندارند. )این جهت كه خداوند جلوگيري مي

كسي « مَنِع»كند و انجام كار توسط دیگران جلوگيري ميكسي است كه از « منوع»االعرابي نقل شده كه ( و از ابن463ص ،11ج

 (464دارد )همان، صاست كه خود را از انجام كاري بازمي

 حدیث

 فرمودند:( از امام صادق ع روایت شده است كه مي1

كه اي نيست كه مانع از ]هزینه كردن[ درهمي شود در جایي كه سزاوارش است، مگر اینكه دوبرابرش را در جایي بنده

 سزاوار نيست خرج خواهد كرد؛

و هيچ شخصي نيست كه از حقي كه در مالش هست، منع كند ]= آن حق را پرداخت نكند[ مگر آنكه خداوند به خاطر 

 آن، ماري را در روز قيامت در گردنش آویزد.

 504ص ،3ج الكافي،

 یَقُولُ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ زُرَارَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 حَقِّهِ، غَيْرِ فِي اثْنَيْنِ أَنْفَقَ إِلَّا حَقِّهِ فِي دِرْهَماً یَمْنَعُ عَبْدٍ مِنْ مَا
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 1.الْقِيَامَةِ یَوْمَ نَارٍ مِنْ حَيَّةً بِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ طَوَّقَهُ إِلَّا مَالِهِ مِنْ حَقّاً یَمْنَعُ رَجُلٌ مَا وَ

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

انيگزاند در حالي كه دستانشان به گلویشان بسته شده و خداوند تبارك و تعالي روز قيامت مردماني را از قبرهایشان برمي

كنند همراهشان فرشتگاني است كه آنها را بشدت سرزنش مي توانند چيزي را با آن بردارند، وبه اندازه یك سرانگشتي هم نمي

اند كه خداوند به آنها اند كه از ]دادن[ خير اندكي از خيري فراوان منع ]= خودداري[ كردند؛ كسانيگویند اینان كسانيو مي

 د شدند.]مال و منال[ ارزاني داشت، ولي آنها مانع ]= خودداري كننده[ از ]اداي[ حق اهلل در اموال خو

 506ص ،3ج الكافي،

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ نُوحٍ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 قِيسَ بِهَا یَتَنَاوَلُوا أَنْ یَسْتَطِيعُونَ لَا أَعْنَاقِهِمْ إِلَى أَیْدِیهِمْ مَشْدُودَةً بُورِهِمْقُ مِنْ نَاساً الْقِيَامَةِ یَوْمَ یَبْعَثُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 حَقَّ فَمَنَعُوا اللَّهُ أَعْطَاهُمُ الَّذِینَ اءِهَؤُلَ كَثِيرٍ خَيْرٍ مِنْ قَلِيلًا خَيْراً مَنَعُوا الَّذِینَ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ شَدِیداً تَعْيِيراً یُعَيِّرُونَهُمْ مَلَائِكَةٌ مَعَهُمْ أَنْمُلَةٍ

 2.أَمْوَالِهِمْ فِي اللَّهِ

 فرمایند:كند تا بدینجا مي رسد كه امام ع ميرسد و سواالتي مطرح مينصر خدمت امام رضا ع مي( احمد بن محمد بن ابي3

 هایي وجود دارد؛«حق اهلل»و بدرستي كه صاحب نعمت در موقعيت خطيري است؛ همانا از آن نعمت برعهده ا

و  –ام شود، و همواره به خاطر آنها در ترس و نگرانيهایي از حانب خداوند بر من ارزاني ميبه خدا سوگند گاه نعمت

 هایي را كه خداوند در مورد آن بر من واجب كرده، ادا كنم.تا زماني كه حق –دستانش را تكان داد 

 یگاه تو از چنين چيزي مي ترسد؟گفتم: فدایت شوم، آیا كسي در جا

 فرمود: آري، اي احمد!

 3 502ص ،3ج ؛ الكافي،387ص اإلسناد، قرب

                                                      
 . این روایت هم به همین مضمون نزدیک است: 1

 الكافي،. )مِثْلَیْهِ بَاطِلٍ فِي أَنْفَقَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ حَقّاً مَنَعَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ هِأَبِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 (506ص ،3ج

 . این روایت هم از جهتي به این مضمون نزدیک است: 2

 الْعَرْزَمِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْبَرْقِيِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ يَرَضِ أَبِي حَدَّثَنَا

 فِي وَضْعُهُ أَوْ حَقِّهِ مِنْ مَنْعُهُ أَوْ حِلِّهِ غَیْرِ مِنْ مَالٍ أَخْذُ ثَلَاثٍ مِنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُ یُعْیِیَنِي فَلَنْ آدَمَ ابْنِ فِي أَعْیَانِي مَا اللَّهُ نَهُلَعَ إِبْلِیسُ یَقُولُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

 (133ص ،1ج الخصال،. )وَجْهِهِ غَیْرِ
 نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌفاوت است: . در نقل كافي، هم سند و هم متن روایت اندكي مت 3

 لَهُ عَجَّلَ مِمَّا لَهُ خَیْرٌ الدُّنْیَا هَذِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ عَنِ اللَّهُ أَخَّرَ مَا اللَّهِ فَوَ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ شَاءَ إِنْ لَکَ اللَّهُ یَصْنَعَ أَنْ أَرْجُو فَإِنِّي اصْبِرْ فَقَالَ شَیْئاً ع لِلرِّضَا ذَكَرْتُ: قَالَ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ النِّعَمُ عَلَيَّ لَتَكُونُ إِنَّهُ اللَّهِ وَ افِیهَ اللَّهِ حُقُوقُ عَلَیْهِ یَجِبُ إِنَّهُ خَطَرٍ عَلَى النِّعْمَةِ صَاحِبَ إِنَّ قَالَ ثُمَّ؟ هِيَ ءٍشَيْ أَیُّ قَالَ وَ الدُّنْیَا صَغَّرَ ثُمَّ فِیهَا
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 ...السَّلَام عَلَيْهِ الرِّضَا سالتُ :قَالَ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 عَلَى مِنْهَا أَزَالُ فَمَا اللَّهِ مِنَ النِّعَمُ عَلَيَّ لَيَكُونُ إِنَّهُ اللَّهِ وَ مِنْهَا، لِلَّهِ حُقُوقٌ عَلَيْهِ یَجِبُ إِنَّهُ خَطَرٍ، عَلَى النِّعْمَةِ صَاحِبَ قال: إِنَّ

 .فِيهَا عَلَيَّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ لِلَّهِ تَجِبُ الَّتِي الْحُقُوقِ مِنَ أَخْرُجَ حَتَّى -یَدَیْهِ حَرَّكَ وَ -وَجَلٍ،

 هَذَا؟ تَخَافُ قَدْرِكَ فِي أَنْتَ فِدَاكَ، جُعِلْتُ: لَهُ فَقُلْتُ

 أَحْمَدُ. یَا نَعَمْ: قَالَ

 تدبر 

 «مَنُوعاً الْخَيْرُ مَسَّهُ إِذا وَ( »1

 شود؟مي« منوع»چرا وقتي خيري به انسان برسد، انسان 

ن آیه را اگر با توجه به آیه قبلش )كه بحث درباره نحوه خلقت انسان است( توضيح دهيم، معناي ( ای2)مانند آیه قبل )تدبر

كند( توضيح دهيم، بار منفي دارد؛ منفي و مذموم ندارد؛ و اگر با توجه به آیه بعدش )كه نمازگازران را از این حالت مستثني مي

 ز این پاسخها مي تواند چنين باشد:س، پاسخ این سوال، در هر مورد متفاوت است. دو نمونه ا

رسد، )حریص( است نسبت به هر خير و نفعي كه به خودش مربوط باشد. پس، وقتي خيري به او مي« هلوع»الف. انسان 

نظر كند مگر اینكه بداند خير كند كه مانع از دست رفتن آن شود؛ و نيز حاضر نيست از آن به نفع دیگري صرفهركاري مي

 (13، ص20گردد. )الميزان، جبرمي بيشتري به او

بيند بيند و آن خير و نعمت را نه از جانب خدا، بلكه صرفا محصول دانش و تالش خویش ميب. شاید خود را مستقل مي

كند، كند، و هم آن را از دیگران دریغ مي(؛ و لذا هم حق الهي مربوط به آن )مانند خمس و زكات و ...( را ادا نمي78)قصص/

 پندارد نه خدا و نه هيچكس دیگري در رسيدن این خير به او نقشي نداشته است.يچون م

 1ج. ...

 «مَنُوعاً الْخَيْرُ مَسَّهُ إِذا وَ( »2

رسد اما به جاي این گونه نيست كه حتما نتيجه خوب داشته باشد. گاه خير به انسان مي رسد، انسان به خوبي كه هنگامي

 كند.ند، از اینكه این خير به دیگران هم برسد، ممانعت مياینكه او هم خيرخواهي پيشه ك

                                                      
 رَبِّي فَأَحْمَدُ نَعَمْ قَالَ ذَاهَ تَخَافُ قَدْرِكَ فِي أَنْتَ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ فِیهَا عَلَيَّ لِلَّهِ تَجِبُ الَّتِي الْحُقُوقِ مِنَ أَخْرُجَ حَتَّى یَدَهُ حَرَّكَ وَ وَجَلٍ عَلَى مِنْهَا أَزَالُ فَمَا

 .عَلَيَّ بِهِ مَنَّ مَا عَلَى

 . این معنا هم به ذهنم رسید اما چون مطمئن نبودم در كانال نگذاشتم:  1

 .گرددمي نمایان اشبزرگمنشي رسدمي او به خیری وقتي باشد؛( بزرگمنشي) طبع مناعت معنای به تواندمي منوع
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 ثمره اخالقی

بخواهيم،  از خدا بخواهيم ظرفيتي بدهد كه وظایفي را كه به خاطر برخورداري از « نعمتي»همواره قبل از اینكه از خدا 

كننده از نشر آن و ما جلوگيري(؛ وگرنه، اگر خيري به ما رسيد 3آید، درست انجام دهيم )حدیثمان ميآن نعمت، برعهده

 (2شدیم، همان خير مایه عذاب ما خواهد شد. )حدیث

 

 

 25/10/1395                      الْمُصَلِّينَ إِالَّ                   22( آیه 70( سوره معارج )293

 ترجمه

 به جز نمازگزاران؛

 نکات ترجمه

 « الْمُصَلِّين»

كه به باب تفعيل )صلّي، یصلّي( رفته است؛  1است«[ صلي»]یا « صلو»اسم فاعل از ماده  است كه این كلمه« مُصَلّي»جمع 

متعارف است. اما در اینكه اصل و خاستگاه این واژه چيست، بين اهل لغت اختالف فراواني « نماز»و استعمال آن در معناي 

« صلو»و اكثراً معناي دعا و نماز و عبادت را براي  2هستند؛« صلي»و « صلو»است. اغلب معتقد به وجود دو معناي مستقل براي 

 توضيحاتي داده شد.  197و  163كه درباره این معناي دوم در جلسات  3دانندمي« صلي»و آتش زدن و برافروختن را معناي 

ماده  )به معناي آتش و برافروختن( در اصل از زبان عبري گرفته شده؛ اما« صلي»مرحوم مصطفوي بر این باور است كه 

ها به زبان عبري هم منتقل شده و در همه این زبانها به معناي یك ریشه در زبانهاي سریاني و آرامي دارد، كه از آن زبان« صلو»

به كار رفته؛ و نهایتا « ثناگویي»بوده؛ اما در همين ماده در خود زبان عربي به معناي هرگونه « یك عبادت مخصوص ]= نماز[»

آید معناي دوم مي« علي»نماز، ظاهرا هر دو مولفه به هم پيوند خورده است؛ اما وقتي این كلمه با حرف  به معناي« صالت»در 

 یُصَلِّي الَّذِي هُوَ( »56)احزاب/ «عَلَيْهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا النَّبِيِّ عَلَى یُصَلُّونَ مَالئِكَتَهُ وَ اللَّهَ إِنَّ»)مدح و ثنا( غلبه دارد؛ مثال: 

                                                      
 ،8ج اللغة، في المحیط؛ 153ص ،7ج العین، كتاباست )« صلوان»اند چون جمع آن صلوات و مثای آن دانسته« صلو». اغلب ریشه آن را  1

 اند )مانند راغب اصفهاني در پاورقي بعد(دانسته« صلي»( اما برخي آن را از ماده 184ص

« صلي: برافروختن آتش»را در ذیل ماده « صاله»اني بعد از اینكه اما در قابل برخي مانند راغب اصفه ؛300ص ،3ج اللغة، المقاییس معجم. مثال:  2

به معنای آتش گرفته شده از « صلي»از « صالت»كند كه معتقد است كه به معنای دعا و عبادت است، دیدگاهي را مطرح مي« صاله»آورده و مي گوید 

( و خودش درباره اینكه این دیدگاه را قبول دارد، موضعي 491ص القرآن، ألفاظ مفرداتكند )این جهت كه نمازگزار با نماز خود را از آتش جهنم حفظ مي

گرفته شده از این جهت كه نمازگزار با نمازش « صلیتِ العود بالنار: عود را با آتش گرم و نرم كردم»از « صالت»نمي گیرد؛ ویا این قول مطرح شده كه 

 (346ص ،2ج المنیر، المصباحدر مقابل خدا نرم و خاشع مي گردد )

3  . 
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( كه اگر بتوان این را یك قاعده كلي دانست، 103)توبه/ «لَهُم سَكَنٌ صَالتَكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلِّ( »43)احزاب/ «مَالئِكَتُهُ وَ عَلَيْكُمْ

ثنا »بلكه به معناي نهي از « فقنماز خواندن بر منا»( نه به معناي نهي از 84)توبه/« أَبَدا ماتَ مِنْهُمْ أَحَدٍ عَلى تُصَلِّ ال وَ»آنگاه آیه 

 (275-272ص ،6ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقباشد. )بعد از مرگش از او بخوبي یاد كردن[ مي« ]= كردن بر منافق

 حدیث

( از امام صادق ع روایت شده است كه پيامبر اكرم ص فرمودند: مَثَلِ نماز، مَثَلِ ستون خيمه است؛ هنگامي كه ستون 1

خورد و نه ميخي و نه جا باشد، طنابها و ميخها و پارچه خيمه فایده دارد؛ اما همين كه ستون بشكند نه طنابي به درد ميپابر

 اي.پارچه

 266ص ،3ج الكافي،

  قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ زُرَارَةَ بْنِ دِعُبَيْ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ

 لَمْ الْعَمُودُ انْكَسَرَ إِذَا وَ الْغِشَاءُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الْأَطْنَابُ نَفَعَتِ الْعَمُودُ ثَبَتَ إِذَا الْفُسْطَاطِ عَمُودِ مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 غِشَاء. لَا وَ وَتِدٌ الَ وَ طُنُبٌ یَنْفَعْ

 ( از امام كاظم ع روایت شده است: هنگامي كه پدرم در بستر مرگ به من فرمود:2

 رسد.شمرد، نميپسرم!  شفاعت ما به كسي كه نماز را سبك مي

 270ص ،3ج الكافي،

 قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ السَّرَّاجِ إِسْمَاعِيلَ أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 ع: الْأَوَّلُ الْحَسَنِ أَبُو قَالَ

 .بِالصَّلَاةِ اسْتَخَفَّ مَنِ شَفَاعَتَنَا یَنَالُ لَا إِنَّهُ بُنَيَّ یَا لِي قَالَ الْوَفَاةُ أَبِيَ حَضَرَ لَمَّا إِنَّهُ

ز زیارت اميرالمومنين ع در روز غدیر خم كه توسط امام حسن عسكري از نحوه زیارت كردن پدرشان ( در فرازي ا3

 )امام هادي ع( روایت شده است:

خداوند متعال درجه شما باالتر از همه امت قرار داد و منزلت شما را رفعت بخشيد و فضل و برتري شما را آشكار كرد 

( كه 33)احزاب/« هرگونه پليدي را از شما دور كرد و كامال تطيرتان نمود»د، پس و شما را بر همه جهانيان شرافت بخشي

 به بدي كه هنگامي؛ است شده آفریده[  تاببي و آزمند بسيار]=  «هلوع» انسان كه بدرستي »خداوند عز و جل فرموده است: 

(؛ پس خداوند متعال 22-19)معارج/« ز نمازگزارانكننده؛ به جمنع بسيار رسد، او به يخوب كه هنگاميو ؛ تاببي بسيار رسد، او

 از جميع خالیق استثنا كرد ... –اي سيد اوصياء  -پيامبرش مصطفي ص و تو را 

 279ص ،(المشهدي البن) الكبير المزار

 عَنْ الطَّبَرِيِّ، الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ الْعِمَادِ الْفَقِيهِ عَنِ نْهُ،عَ اللَّهُ رَضِيَ الْقُمِّيُّ جَبْرَئِيلَ بْنُ شَاذَانُ الْفَضْلِ أَبُو الْأَجَلُّ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنِي

 عَلِيِّ عَنْ ،الْكُلَيْنِيِّ یَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ قُولَوَیْهِ، بْنِ جَعْفَرِ الْقَاسِمِ أَبِي عَنْ النُّعْمَانِ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَالِدِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَبِي
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 أَبِيهِ عَنْ الْعَسْكَرِيِّ، عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَنْ الْعَمْرِيِّ، سَعِيدٍ بْنِ عُثْمَانَ وَ رُوحٍ بْنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ

 .الْمُعْتَصِمُ أَشْخَصَهُ الَّتِي السَّنَةِ فِي الْغَدِیرِ یَوْمِ فِي بِهَا زَارَ لَامُالسَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ وَ عَلَيْهِمَا، اللَّهِ صَلَوَاتُ

 الرِّجْسَ مُعَنْكُ فَأَذْهَبَ الْعَالَمِينَ، عَلَى شَرَّفَكُمْ وَ فَضْلَكُمْ، أَبَانَ وَ مَنْزِلَتَكُمْ، رَفَعَ وَ دَرَجَتَكُمْ، الْأُمَّةِ عَلَى تَعَالَى اللَّهُ أَعْلَى قَدْ ...

 فَاسْتَثْنَى «المصلين إال منوعا الخير مسه إذا و جزوعا الشر مسه إذا هلوعا خلق اإلنسان إن»: عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ قَالَ تَطْهِيراً، طَهَّرَكُمْ وَ

 قِ...الْخَلْ جَمِيعِ مِنْ الْأَوْصِيَاءِ سَيِّدَ یَا أَنْتَ وَ الْمُصْطَفَى نَبِيَّهُ تَعَالَى اللَّهُ

 تدبر

 « إال الْمُصَلِّين»( 1

كننده. در هر دو صورت، دست و پاي خود شود و در برابر خير، منعانساني كه اهل نماز نباشد، در برابر شر، مضطرب مي

 كند. چه ربطي هست بين نمازگزاري و این گونه نشدن؟را گم مي

اند. مشكل این است كه در با یك بدن مادي درآميخته، اشاره شد كه یك حقيقت عظيم ماورایي را 1، تدبر290جلسهدر 

ایم؛ كه با اتصال به ایم؛ نماز یادآوري مكرر این است كه ما مال اینجا نيستيم و به حقيقتي برتر گره خوردهافق ماده گير افتاده

يري كه به ما داده، واقعا مال تواند از پا درآورد )اگر او نخواهد( و نه مال و ثروت و هر خاي ما را مياو، نه سختي و بدي

 ماست كه بخواهيم از دیگران منعش كنيم.

 «إال الْمُصَلِّين» (2

 استثناء از چه چيزي است؟« اال» 

(؛ 15، ص20الف: استثناء از از كل سه جمله قبل، در واقع استثناء در نحوه آفرینش انسان )هلوع بودن( است )الميزان، ج

 تواند داشته باشد:يآنگاه این استثناء چند معني م

این مربوط به اصل آفرینش است كه آیه اشاره به نحوه خاصي از آفرینش برخي انسانها دارد كه مهمترین ویژگي  1الف.

 (3)حدیث« نمازگزارند»آنها این است كه 

این خصلت فائق  توان بربودن خصلتي است كه در آفرینش انسان قرار داده شده، اما با نمازگزار بودن مي« هلوع. »2الف.

 آمد و آن را تحت مدیریت خود گرفت.

 . ...3الف.

بودن یك ویژگي مربوط به انسان است كه بعد مادي و معنوي را با « هلوع»ب: استثناء فقط از دو جمله آخر است: آنگاه 

طاقت و منع ]بسيار بي(، آنگاه اگر به حال خود رها شود و خود را مدیریت نكند، جزوع و منوع 1، تدبر290 جلسههم دارد )

گردد. )توضيح بيشتر در شود؛ و اگر با نماز خود را مدیریت كند، همان خصلت مایه رشد سریع او ميها[ ميكننده از خوبي

 (1تدبر

 . ...2ب.

 ج. استثناء فقط از جمله آخر است؛ آنگاه
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عادي است؛ اما اینكه وقتي انسان به  ها، یك امرتحملي در برابر سختيها بوده )حرص( و كم. بشدت دنبال خوبي1ج.

 شودخيري رسيد آن را از دیگران دریغ كند، امر نامطلوبي است كه كسي كه نمازگزار باشد به این وضعيت مبتال نمي

 . ...2ج.

 « إال الْمُصَلِّينجَزُوعاً  الشَّرُّ مَسَّهُ إِذا » (3

 ت.كسي كه واقعا نمازگزار باشد در برابر نامالیمات صبور اس

 ثمره اخالقی

 آیا ما واقعا نمازگزاریم؟

 « إال الْمُصَلِّين ،مَنُوعاً الْخَيْرُ مَسَّهُ إِذا وَ ( »4

 كسي كه واقعا نمازگزار باشد اهل بخل نيست

 ثمره اخالقی

 آیا ما واقعا نمازگزاریم؟

 

 26/10/1395                      ائِمُونَد صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذینَ                   23( آیه 70( سوره معارج )294

 ترجمه

 اند،كنندگانآنان كه بر نمازشان مداومتهم

 حدیث

 ( از امام باقر ع در تفسير این آیات روایات شده است:1

كند و وقتي خوبي به او تابي ميرسد بيطاقت خواند كه وقتي بدي به او مي]در آیات قبل خداوند انسان را حریص و كم

( آنگاه آنان را به بهترین عملشان 22)معارج/« مگر نمازگزاران»كند[ سپس خداوند استثنا كرد و فرمود رسد از دیگران منع ميمي

فرماید: هنگامي كه چيزي از نمازهاي مستحب را بر خود الزم مي« اند.كنندگانآنان كه بر نمازشان مداومتهم»توصيف كرد: 

 د.ورزكند، بر آن مداومت ميمي

 386ص ،2ج القمي، تفسير

 صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذِینَ» أَعْمَالِهِمْ بِأَحْسَنِ فَوَصَفَهُمْ الْمُصَلِّينَ إِلَّا فَقَالَ اسْتَثْنَى ثُمَّ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ

 .عَلَيْه دَامَ النَّوَافِلِ مِنَ ئاًشَيْ نَفْسِهِ عَلَى فَرَضَ إِذَا یَقُولُ «دائِمُونَ

گوید: در جواني بر امام باقر ع وارد شدم و برایم از نمازهاي مستحب و روزه گرفتن سخن گفت. وقتي ( زراره مي2

ام دید، فرمود: اینها واجب نيست كه اگر كسي آن را ترك كند، هالك شود؛ بلكه كاري از روي رغبت سنگيني این را در چهره

]ظاهرا اشاره به امامان شيعه ویا « آنها»ستحب است؛ اگر از آن بازماندي یا تركش كردي، قضایشان را به جا آور؛ همانا و م
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عموم اولياء اهلل است[ خوش نداشتند كه اعمالشان یك روز كامل و روز دیگر ناقص باال رود؛ كه خداوند عز و جل مي فرماید: 

و خوش نداشتند كه نماز بخوانند مگر اینكه ظهر برسد، چرا كه درهاي آسمان « اند.دگانكننآنان كه بر نمازشان مداومتهم»

 شود.هنگام زوال است كه گشوده مي

اشاره است به روایاتي كه « خوش نداشتند كه اعمالشان یك روز كامل و روزي ناقص باال رود»]توضيح: ظاهرا منظور از 

 كنند.[ودهاي مربوط به حضور قلب و قبولي نمازهاي واجب را تكميل ميها و كمباند نمازهاي مستحب، نقصفرموده

 442ص ،3ج الكافي،

 شَابٌّ أَنَا وَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 شُغِلْتَ إِنْ التَّطَوُّعُ هُوَ إِنَّمَا هَلَكَ تَرَكَهَا مَنْ كَالْفَرِیضَةِ لَيْسَ هَذَا إِنَّ لِي فَقَالَ وَجْهِي فِي ذَلِكَ ثِقْلَ فَرَأَى الصَّوْمَ وَ التَّطَوُّعَ لِيَ فَوَصَفَ

 صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذِینَ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ نَاقِصاً یَوْماً وَ تَامّاً یَوْماً لُهُمْأَعْمَا تُرْفَعَ أَنْ یَكْرَهُونَ كَانُوا إِنَّهُمْ قَضَيْتَهُ تَرَكْتَهُ أَوْ عَنْهُ

 .النَّهَارُ زَالَ إِذَا تُفَتَّحُ السَّمَاءِ أَبْوَابَ إِنَّ النَّهَارُ یَزُولَ حَتَّى یُصَلُّوا أَنْ یَكْرَهُونَ كَانُوا وَ« دائِمُونَ

ندین تن از ائمه اطهار روایتي نقل شده است كه حضرت اميرالمومنين ع در یك مجلس چهارصد باب از آنچه ( از چ3

كند، به برخي از اصحابش آموخت. قبال فرازهایي از این روایت گذشت، در یكي از دین و دنياي انسان مسلمان را آباد مي

 فرمایند:فرازها مي

دهد؛ و انسان نافله الي كه عارف به حق آن است، خداوند او را مورد مغفرت قرار ميجا آورد در ح... كسي كه نماز را به

]= نماز مستحب[ را در وقت فریضه ]= نماز واجب[ بجا نياورد و آنها را بدون عذر ترك نكند و ]اگر ترك كرد[ بعد از آن 

اند آنها كساني« اند.كنندگانن كه بر نمازشان مداومتآنا»فرماید: اگر امكانش برایش مهيا شد، قضا كند؛ كه خداوند عز و جل مي

شود در شب هاي[ روز از آنها فوت ميكنند و آنچه از ]نافلهشود در روز قضا ميهاي[ شب از آنها فوت ميكه آنچه از ]نافله

كنيد، سپس آنچه برایتان  كنند؛ و قضاي نماز نافله را در وقت نماز فریضه انجام ندهيد؛ بلكه ابتدا فریضه را شروعقضا مي

 مقدور است، ]نافله بخوانيد[.

بدین « انسان نماز نافله را در وقت نماز واجب بجا نياورد»شود آن جمله كه ]توضيح: با توجه به جمله آخر، معلوم مي

د نافله مقدم بر معناست كه زماني كه وقت نماز واجب رسيد، ابتدا به واجب بپردازد؛ البته غير از مواردي كه در شریعت خو

 فریضه است[

 6281ص ،2ج ؛ الخصال،117ص العقول، تحف

                                                      
 رسد عبارات تحف دقیقتر باشد لذا آن را در متن آوردم. البته در خصال سند هم آمده:.عبارات خصال اندكي متفاوت است و به نظر مي 1

 رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْیَقْطِینِيُّ عُبَیْدٍ بْنِ یسَىعِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 بَابٍ أَرْبَعَمِائَةِ وَاحِدٍ مَجْلِسٍ فِي أَصْحَابَهُ عَلَّمَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَنَّ ع آبَائِهِ عَنْ جَدِّی عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ

 :دُنْیَاه وَ دِینِهِ فِي لِلْمُسْلِمِ یُصْلِحُ مِمَّا
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 دُنْيَاه وَ دِینِهِ فِي لِلْمُسْلِمِ یُصْلِحُ مِمَّا بَابٍ أَرْبَعَمِائَةِ وَاحِدٍ مَجْلِسٍ فِي أَصْحَابَهُ عَلَّمَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ أَنَّ

 ذَلِكَ بَعْدَ لْيَقْضِ وَ عُذْرٍ مِنْ إِلَّا یَتْرُكْهَا لَا وَ فَرِیضَةٍ وَقْتِ فِي نَافِلَةً الرَّجُلُ یُصَلِّ لَا وَ لَهُ اللَّهُ غَفَرَ ابِحَقِّهَ عَارِفاً الصَّلَاةَ أَتَى مَنْ... 

 مِنَ وَ بِالنَّهَارِ اللَّيْلِ مِنَ فَاتَهُمْ مَا یَقْضُونَ الَّذِینَ هُمُ« دائِمُونَ صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذِینَ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْقَضَاءُ أَمْكَنَهُ إِذَا

 2.لَكُم بَدَا مَا صَلُّوا ثُمَّ بِالْفَرِیضَةِ ابْدَءُوا لَكِنِ وَ 1الْفَرِیضَةِ وَقْتِ فِي النَّافِلَةَ تَقْضُوا لَا بِاللَّيْلِ النَّهَارِ

 تدبر

 «ائِمُونَد صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذینَ» (1

كند و وقتي خوبي به او تابي ميرسد بيطاقت خواند كه وقتي بدي به او ميدر آیات قبل خداوند انسان را حریص و كم

دهد آید نشان مياما آیاتي كه در ادامه مي«. نمازگزاران»كند. در آیه قبل، یك گروه را استثنا كرد: رسد از دیگران منع ميمي

 هایي دارد.ها و ویژگي به خواندن نماز نيست. بلكه عالمتصرفاً« نمازگزار بودن»

معرفي كرد. « مداومت ورزیدن بر نماز»( را 1جالب اینجاست كه اولين )در واقع بهترین( ویژگيِ نمازگزار واقعي )حدیث

كه شخص بر آن  زدایي دارد )سه آیه قبل(زدایي، تقویت صبر و بخلخواهد نشان دهد آن نمازي واقعا آثار حرصشاید مي

 مداومت بورزد.

 «دائِمُونَ صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذینَالْمُصَلِّينَ ( »2

                                                      
 وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ الْقَضَاءُ أَمْكَنَهُ إِذَا ذَلِکَ بَعْدَ یَقْضِي نْلَكِ وَ عُذْرٍ مِنْ إِلَّا فَرِیضَةٍ وَقْتِ فِي نَافِلَةً الرَّجُلُ یُصَلِّي لَا لَهُ غُفِرَ بِحَقِّهَا عَارِفاً الصَّلَاةَ أَتَى مَنْ... 

 بِالْفَرِیضَةِ ابْدَأْ فَرِیضَةٍ وَقْتِ فِي النَّافِلَةُ ىتُقْضَ لَا بِاللَّیْلِ النَّهَارِ مِنَ فَاتَهُمْ مَا وَ بِالنَّهَارِ اللَّیْلِ مِنَ فَاتَهُمْ مَا یَقْضُونَ الَّذِینَ یَعْنِي دائِمُونَ صَالتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذِینَ تَعَالَى

 لَک بَدَا مَا صَلِّ ثُمَّ

 روایت زیر هم مضموني شبیه روایت فوق دارد: 1

 مِنْهُ فَاتَهُ مَا قَضَى وَ عَلَیْهِ حَافَظَ مَنْ التَّطَوُّعِ فِي هَذَا قَالَ «دائِمُونَ صَالتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذِینَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي: قَالَ أَنَّهُ ص مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ وَ

 (214ص ،1ج اإلسالم، دعائم. )بِاللَّیْلِ قَضَاهُ بِالنَّهَارِ فَاتَهُ مَا وَ بِالنَّهَارِ قَضَاهُ بِاللَّیْلِ فَاتَهُ مَا ذَلِکَ یَفْعَلُ ص الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ كَانَ قَالَ وَ
 درباره این آیه، روایت زیر هم قابل توجه است: 2

 اكَمَ الْبَیْتِ أَهْلِ عِنْدَ فَهِيَ الْخَمْسِ صَلَوَاتُ أَمَّا: فَقَالَ( ...السَّلَامُ عَلَیْهِ[ )العسكری] مُحَمَّدٍ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَانَا: ... قَالَ الْجَوْهَرِیِّ مَهْدِیٍّ بْنِ عِیسَى عَنْ عَنْهُ وَ

 وَ...الظُّهْر وَقْتِ فِي قَوْلُهُ هُوَ وَ أَسْمَاؤُهُ تَقَدَّسَتْ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ لَكُمْ أُبَیِّنُهَا أَوْقَاتٍ سِتَّةِ فِي رَكْعَةً خَمْسِینَ وَ إِحْدَى هِيَ وَ رَسُولِهِ عَلَى تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ اللَّهُ فَرَضَ

 هَاتَیْنِ وَ لِمَسَائِهِمْ صَبَاحِهِمْ مِنْ دائِمُونَ صَالتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذِینَ: حَقِّهَا فِي حَكَى وَ یُحافِظُونَ صَالتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذِینَ وَ: الْعَزِیزِ كِتَابِهِ يفِ حَكَى فَقَدْ الْفَجْرِ صَلَاةُ

 هِيَ وَ الضِّیَاءِ مَبْدَأُ مِنْهَا تَشَعَّبَتْ الصَّلَاةُ أَنَّهَا وَ الصَّلَاةِ عَدَدِ كَمِّیَّةِ فِي الِانْتِهَاءِ إِلَى ثَانٍ وَقْتٍ إِلَى فَمِنْهَا لِلصَّلَاةِ عَةٌجَامِ لِأَنَّهَا الْفَجْرِ صَلَاةِ حَقِّ فِي دُونَهُمَا مَا وَ الْآیَتَیْنِ

 الْقُرْآنَ لِأَنَّ مَشْهُوداً كانَ الْفَجْرِ قُرْآنَ إِنَّ الْفَجْرِ قُرْآنَ وَ اللَّیْلِ غَسَقِ إِلى: قَوْلُهُ جَامِعَةٌ أَنَّهَا عَلَى اللَّهِ كِتَابِ مِنْ الشَّاهِدُ وَ مَوْلَاهُ وَ الْعَبْدِ بَیْنَ مَا الْوَاسِطَةُ وَ السَّبَبُ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ذَكَرَهَا الَّتِي أَوْقَاتٍ الْخَمْسُ فَهَذِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ اسْتِمَاعِ وَ ةِالْإِجَابَ مَعْنَى فِي أَیْ مَشْهُوداً كَانَ الْقُرْآنَ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مِنَ الْعَبْدِ فَرَاغِ بَعْدِ مِنْ

 (348ص الكبرى، الهدایة... ) هِي وَ اللَّیْلِ صَلَاةُ السَّادِسُ الْوَقْتُ. . بِهَا أَمَرَ وَ



 

108 

مداومت « شان»دارند. به قول عالمه طباطبایي، اینكه فرمود: بر نماز مداومت نمازشان اند كه برنمازگزاران واقعي، كساني

گذارند دهد كه تحت هر شرایطي و هر چه پيش آید، نمينشان مياضافه كرد( « صالت: نماز»را به « هُم: آنها»دارند )ضميرِ 

 (15، ص20نمازشان ترك شود. )الميزان، ج

 پس،

و ...( نمازش را نخواند؛ « تنبلي»گرفته تا « خجالت كشيدن»هاي مختلف )از كسي كه گاهي نماز بخواند، گاهي به بهانه

 در زمره این نمازگزاران واقعي نيست.

 «دائِمُونَ صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذینَنَ الْمُصَلِّي( »3

 اند كه بر نمازشان مداومت دارند. نمازگزاران ]واقعي[ كساني

گرداند. )الميزان، كند و انسان را واقعا متصف به آن كار ميدهد مداومت بر عمل است كه اثر عمل را كامل مياین نشان مي

 (15، ص20ج

 بي یارشان اهلل آنانكه خوشا

 بي كارشان اهلل هو قل و دبحم

 نمازند در دایم آنانكه خوشا

 بي )باباطاهر( بازارشان جاودان بهشت

http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh313 / 

 «دائِمُونَ صاَلتِهِمْ عَلى هُمْ الَّذینَ( »4

 دانسته شده است )از جمله هرسه حدیث فوق(« مقيد بودن به نوافل یوميه»، دوام بر نماز، به معناي در احادیث متعددي

شاید بتوان گفت علتش این است كه با توجه به سایر روایات، اگر در انجام نماز واجب خللي باشد )كه غالبا هست( با 

كم و كند، گویي همه نمازهایش را بييد به انجام نوافل ميتوان آن را جبران كرد. پس كسي كه خود را مقنمازهاي نافله، مي

 كاست بجا آورده و در نتيجه واقعا بر نماز مداومت نموده است.

 توضیحی درباره نوافل یومیه:

 باشند، به ترتيب زیر:ركعت( مي 34ركعت است كه نوافل یوميه دو برابر آنها ) 17نمازهاي واجب یوميه 

 قبل از نماز صبح؛ البته اگر سرخي هوا نمایان شود، بهتر است بعد از نماز صبح بخوانند. ركعت.2نافله نماز صبح، 

 ركعتي، قبل از نماز ظهر.2تا 4نافله نماز ظهر. 

 ركعتي، قبل از نماز عصر.2تا 4نافله نماز عصر. 

 ركعتي، بعد از نماز مغرب.2تا 2نافله نماز مغرب، 

 شود( بعد از نماز عشاء.ركعت حساب مي 1ادل ركعت نشسته )كه مع 2نافله نماز عشاء، 

 ركعت نماز وتر، از نيمه شب شرعي تا اذان صبح. 1ركعت نماز شفع، سپس 2تا دو ركعتي، سپس 4نافله شب، ابتدا 

http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh313/
http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh313/
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 توانيد به لينك زیر مراجعه كنيد.براي توضيحات دقيقتر مي

-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%87-http://hadana.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2

AA8%D3%B8%D7%A8%%D-9%87D9%86%D9%88%DA%AF%D%86%%DA/ 

 

 

 

 27/10/1395                      مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في الَّذینَ وَ                   24( آیه 70( سوره معارج )295

 ترجمه

 و همانان كه در اموالشان، حق معلومي هست.

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

شوند داني نميبدرستي كه خداوند عز و جل براي فقرا در اموال اغنيا، واجبي را قرار داده كه جز با اداي آن شایسته قدر

شود و به خاطر آن اند[، و آن همان زكاتي است كه به خاطر آن خونشان حفظ مي]یا: جز با آن، وظيفه قدرداني را انجام نداده

 شوند؛مسلمان ناميده مي

آنان  و»هاي دیگري غير از زكات هم قرار داده است؛ كه فرمود: اما ]عالوه بر این[ خداوند عز و جل در اموال اغنيا حق

( این حق معلوم از غير زكات است؛ و آن هرچيزي است كه شخص در مال 24)معارج/« كه در اموالشان، حق معلومي هست.

سازد، و بر او واجب است كه آن را به اندازه توان خود و وسعت اموالش معين سازد؛ پس آنچه را كه بر خود بر خود معين مي

 كند؛ویا اگر خواست در هر جمعه ویا اگر خواست در هر ماه ادا ميخود معين كرده، اگر خواست در هر روز 

 1كنند بر حقوق واجبي غير از زكات، فرمودند[]و بعد از برشمردن آیاتي دیگر كه آنها هم داللت مي 

 اش بوده را انجام داده است؛و هركس آنچه خدا بر او واجب كرده، ادا كند، پس آنچه برعهده

 اوند در مالش بر او نعمت داده، ادا كرده است؛ و شكر آنچه را كه خد

                                                      
 . عبارت محذوف چنین است: 1

 است؛ زكات از غیر هم این و ؛( 18/حدید)« [الحسنهقرض]=  نیكو قرضي خدا به دهندمي قرض»: فرمود جل و عز دخداون نیز و

 ؛(31/ابراهیم) «كنندمي انفاق آشكار و نهان در دادیم روزی بدانها آنچه از»: فرمود جل و عز خداوند نیز و

 به استفاده برای كه كاالیي ویا دهدمي الحسنهقرض وام صورت به دیگران به كه قرضي از است عبارت كه است، چنین نیز( 7/ماعون) «ماعون» و

 دارند؛مي روا دیگران حق در كه نیكي كار هر یا و دهندمي عاریت

 داخ آنچه با كه كساني» كه است جل و عز خداوند سخن این فرموده واجب اموال در زكات از غیر جل و عز خداوند كه چیزهایي جمله از نیز و

 ؛(22/رعد) «دهندمي انجام[ رحم] صله داده، دستور بدان

http://hadana.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://hadana.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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اش هایي كه به وي بخشيده، و با وسعت دادن به روزيو در حقيقت، حمد خدا را به جا آورده است در قبال آن نعمت

 نموده است.او را بر دیگران برتري داده، و او را در اداي آنچه بر او واجب شده، توفيق داده، و او را در انجام این واجب یاري 

 498ص ،3ج الكافي،

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مِهْرَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 عَزَّ اللَّهَ لَكِنَّ وَ مُسْلِمِينَ سُمُّوا بِهَا وَ دِمَاءَهُمْ حَقَنُوا بِهَا الزَّكَاةُ هِيَ وَ بِأَدَائِهَا إِلَّا یُحْمدُونَ لَا یضَةًفَرِ الْأَغْنِيَاءِ أَمْوَالِ فِي لِلْفُقَرَاءِ فَرَضَ

 الزَّكَاةِ غَيْرِ مِنْ الْمَعْلُومُ فَالْحَقُّ« مَعْلُومٌ حَقٌّ مْوالِهِمْأَ فِي الَّذِینَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ الزَّكَاةِ غَيْرَ حُقُوقاً الْأَغْنِيَاءِ أَمْوَالِ فِي فَرَضَ جَلَّ وَ

 إِنْ نَفْسِهِ عَلَى فَرَضَ الَّذِي فَيُؤَدِّي مَالِهِ سَعَةِ وَ طَاقَتِهِ قَدْرِ عَلَى یَفْرِضَهُ أَنْ عَلَيْهِ یَجِبُ مَالِهِ فِي نَفْسِهِ عَلَى الرَّجُلُ یَفْرِضُهُ ءٌشَيْ هُوَ وَ

 1... شَهْرٍ كُلِّ فِي شَاءَ إِنْ وَ جُمْعَةٍ كُلِّ فِي شَاءَ إِنْ وَ یَوْمٍ كُلِّ فِي شَاءَ

 عَلَيْهِ اللَّهُ عَمَأَنْ مَا عَلَى حَمِدَهُ هُوَ إِذَا مَالِهِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ مَا شُكْرَ أَدَّى وَ عَلَيْهِ مَا قَضَى فَقَدْ عَلَيْهِ اللَّهُ فَرَضَ مَا أَدَّى مَنْ وَ

 2.عَلَيْهِ أَعَانَهُ وَ عَلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرَضَ مَا لِأَدَاءِ وَفَّقَهُ لِمَا وَ غَيْرِهِ عَلَى السَّعَةِ مِنَ بِهِ فَضَّلَهُ مِمَّا فِيهِ

                                                      
 وَ «النِیَةًعَ وَ سِرًّا رَزَقْناهُمْ مِمَّا یُنْفِقُوا» أَیْضاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ الزَّكَاةِ غَیْرُ هَذَا وَ «حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرَضُوا» أَیْضاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ.  1

 یَصِلُونَ الَّذِینَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ الزَّكَاةِ غَیْرِ مِنْ الْمَالِ فِي أَیْضاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَرَضَ مِمَّا وَ یَصْنَعُهُ الْمَعْرُوفُ وَ یُعِیرُهُ الْمَتَاعُ وَ یُقْرِضُهُ الْقَرْضُ هُوَ وَ أَیْضاً الْمَاعُونَ

 «یُوصَلَ أَنْ بِهِ هُاللَّ أَمَرَ ما

 شود:مورد دیگر كه در آنها به این آیه استناد شده است، تقدیم مي 5. با این مضمون دهها روایت نقل شده است كه  2

 أَصْحَابِ بَعْضُ مَعَنَا وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنَّا: قَالَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ الْمَغْرَاءِ أَبِي عَنْ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ( 1

 تُقْبَلْ لَمْ یُؤَدِّهَا لَمْ لَوْ وَ مُسْلِماً بِهَا سُمِّيَ وَ دَمَهُ بِهَا حَقَنَ إِنَّمَا ظَاهِرٌ ءٌشَيْ هُوَ إِنَّمَا وَ صَاحِبُهَا بِهَا یُحْمَدُ لَیْسَ الزَّكَاةَ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ الزَّكَاةَ فَذَكَرُوا الْأَمْوَالِ

 وَ كِتَابِهِ فِي یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ تَسْمَعُ مَا أَ اللَّهِ سُبْحَانَ فَقَالَ الزَّكَاةِ غَیْرُ أَمْوَالِنَا فِي عَلَیْنَا مَا وَ اللَّهُ أَصْلَحَکَ فَقُلْتُ الزَّكَاةِ غَیْرَ أَمْوَالِكُمْ فِي عَلَیْكُمْ إِنَّ وَ صَلَاةٌ لَهُ

 الْجُمْعَةِ فِي أَوْ الْیَوْمِ فِي هِیُعْطِی مَالِهِ فِي الرَّجُلُ یَعْمَلُهُ ءُالشَّيْ هُوَ قَالَ عَلَیْنَا الَّذِی الْمَعْلُومُ الْحَقُّ ذَا مَا قُلْتُ قَالَ الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ. مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِي الَّذِینَ

 الزَّكَاةُ مِنْهُ وَ یُعِیرُهُ الْبَیْتِ مَتَاعُ وَ یَصْطَنِعُهُ الْمَعْرُوفُ وَ یُقْرِضُهُ الْقَرْضُ هُوَ قَالَ «الْماعُونَ یَمْنَعُونَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلَهُ وَ عَلَیْهِ یَدُومُ أَنَّهُ غَیْرَ كَثُرَ أَوْ قَلَّ الشَّهْرِ فِي أَوْ

 وَ» لَهُ قُلْتُ قَالَ كَذَلِکَ كَانُوا إِذَا تَمْنَعُوهُمْ إِنْ جُنَاحٌ عَلَیْكُمْ لَیْسَ لَا فَقَالَ نَمْنَعْهُمْ إِنْ جُنَاحٌ فَعَلَیْنَا أَفْسَدُوهُ وَ كَسَرُوهُ مَتَاعاً أَعَرْنَاهُمْ إِذَا جِیرَاناً لَنَا إِنَّ لَهُ فَقُلْتُ

 لَیْسَ قَالَ «عَالنِیَةً وَ سِرًّا النَّهارِ وَ بِاللَّیْلِ أَمْوالَهُمْ یُنْفِقُونَ الَّذِینَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ قُلْتُ الزَّكَاةِ مِنَ لَیْسَ قَالَ «أَسِیراً وَ یَتِیماً وَ مِسْكِیناً حُبِّهِ عَلى الطَّعامَ ونَیُطْعِمُ

 لَیْسَ قَرَابَتَکَ صِلَتُکَ وَ الزَّكَاةِ مِنَ لَیْسَ قَالَ «لَكُمْ خَیْرٌ فَهُوَ الْفُقَراءَ تُؤْتُوهَا وَ تُخْفُوها إِنْ وَ هِيَ فَنِعِمَّا الصَّدَقاتِ تُبْدُوا إِنْ» جَلَّ وَ عَزَّ لُهُقَوْ فَقُلْتُ قَالَ الزَّكَاةِ مِنَ

 (499ص ،3ج الكافي،. )الزَّكَاةِ مِنَ

 یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْأَنْصَارِیِّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ حَمَّدٍمُ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ( عَنْه2ُ

 الْمَعْلُومُ الْحَقُّ هَذَا مَا الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ. مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِي الَّذِینَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ نِيأَخْبِرْ لَهُ فَقَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ أَبِي إِلَى جَاءَ رَجُلًا إِنَّ

 مِنَ لَا وَ الزَّكَاةِ مِنَ یَكُنْ لَمْ فَإِذَا قَالَ الْمَفْرُوضَتَیْنِ الصَّدَقَةِ مِنَ لَا وَ الزَّكَاةِ مِنَ سَلَیْ مَالِهِ مِنْ الرَّجُلُ یُخْرِجُهُ ءُالشَّيْ الْمَعْلُومُ الْحَقُّ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ لَهُ فَقَالَ

 یَقْرِی وَ رَحِماً بِهِ یَصِلُ قَالَ بِهِ یَصْنَعُ فَمَا الرَّجُلُ لَهُ فَقَالَ یَمْلِکُ مَا قَدْرِ عَلَى أَقَلَّ شَاءَ إِنْ وَ أَكْثَرَ شَاءَ إِنْ مَالِهِ مِنْ الرَّجُلُ یُخْرِجُهُ ءُالشَّيْ هُوَ فَقَالَ هُوَ فَمَا الصَّدَقَةِ

 (500ص ،3ج الكافي،.) «رِسَاالتِهِ یَجْعَلُ حَیْثُ یَعْلَمُ اللَّهُ» الرَّجُلُ فَقَالَ تَنُوبُهُ لِنَائِبَةٍ أَوْ اللَّهِ فِي لَهُ أَخاً بِهِ یَصِلُ أَوْ كَلًّا بِهِ یَحْمِلُ وَ ضَیْفاً بِهِ
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، حق معلومي هست؛ براي سائل و آنان كه در اموالشان»فرماید: ( از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز وجل كه مي2

 سوال شد كه آیا چيزي غير از زكات است؟« و محروم

دهد و او هزار یا دو هزار یا سه هزار یا كمتر و بيشتر از فرمودند: مقصود شخصي است كه خداوند به او مال و ثروتي مي

 دارد.ا از دوش آشنایانش برميدهد یا بار سنگيني رآورد و با آن صله رحم انجام مياین را از مالش بيرون مي

 499ص ،3ج الكافي،

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ

 الزَّكَاةِ؟ سِوَى هُوَ أَ «الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِي الَّذِینَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي

 وَ رَحِمَهُ بِهِ فَيَصِلُ أَكْثَرَالْ وَ الْأَقَلَّ وَ الْآلَافِ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَلْفَيْنِ وَ الْأَلْفَ مِنْهُ فَيُخْرِجُ الْمَالِ الثَّرْوَةَ مِنَ اللَّهُ یُؤْتِيهِ الرَّجُلُ هُوَ فَقَالَ

 1.قَوْمِهِ عَنْ الْكَلَّ بِهِ یَحْمِلُ

 گوید: ( عبدالرحمن بن كثير مي3

خواست به عراق مسافرت كند، براي خداحافظي آمد. امام باقر ع دستش خدمت امام باقر ع بودم كه یكي از شيعيان كه مي

داد گفت و با او خداحافظي كرد و او رفت. متي و ایمني در سفر[ انجام ميرا گرفت و براي او از پدرش، از آنچه ]براي سال

 اند. مطلب را به امام باقر ع خبر دادم. بعدا خبرش رسيد كه راهزنان اموالشان را غارت كرده

 فرمود: سبحان اهلل! آیا من نصيحتش نكردم؟

 توانم آن را از زكاتم حساب كنم؟آیا مي گفتم: چرا. سپس گفتم: فدایت شوم! اگر چنين چيزي برایم پيش آید،

 باشد.« حق معلوم»تواند از آن فرمود: خير! ولي اگر خواستي مي

 349ص ،2ج المحاسن،

                                                      
 یا علیک السالم: فقال -بعمامة متعمم جعشم طوال رجل أقبل إذ ع أبي مع بالبیت ألطوف إني قال ع محمد بن جعفر عن مروان بن محمد ( عن2

 ءالشي هو: قال المعلوم الحق هذا ما «مَعْلُومٌ قٌّحَ أَمْوالِهِمْ فِي»: قوله عن فأخبرني: قال...عنها أسألک أن أردت أشیاء فقال أبي، علیه فرد: قال اهلل، رسول ابن

 (آمد هم 222جلسه پاورقي در كامل طور به حدیث این.  30ص ،1ج العیاشي، تفسیر)  الصلة و للنائبة فیكون الزكاة من لیس ماله من الرجل یخرجه

 لِكُلِّ وَ شَهْرٍ كُلَّ شِئْتَ إِنْ وَ جُمْعَةٍ كُلَّ شِئْتَ إِنْ مَالِکَ مِنْ تُخْرِجُهُ ءُالشَّيْ هُوَ الزَّكَاةِ مِنَ لَیْسَ «مُالْمَعْلُو الْحَقُّ»: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَمَاعَةُ ( رَوَى4

 الْقَرْضُ وَ تَصْنَعُهُ الْمَعْرُوفُ هُوَ الزَّكَاةِ مِنَ لَیْسَ الْمَاعُونُ وَ الزَّكَاةِ مِنَ یْسَفَلَ «لَكُمْ خَیْرٌ فَهُوَ الْفُقَراءَ تُؤْتُوهَا وَ تُخْفُوها إِنْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ وَ فَضْلُهُ فَضْلٍ ذِی

 یَفْرِضُهُ ءٌشَيْ هُوَ وَ الزَّكَاةِ غَیْرُ الْمَعْلُومُ فَالْحَقُّ «ومٌمَعْلُ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِي الَّذِینَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ الزَّكَاةِ مِنَ لَیْسَ قَرَابَتِکَ صِلَةُ وَ تُعِیرُهُ الْبَیْتِ مَتَاعُ وَ تُقْرِضُهُ

 (48ص ،2ج الفقیه، یحضره ال من) سَعَتِهِ وَ طَاقَتِهِ قَدْرِ عَلَى یَفْرِضَهُ أَنْ لَهُ یَجِبُ وَ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِي أَنَّهُ نَفْسِهِ عَلَى الرَّجُلُ

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ سَابَاطَ أَهْلِ مِنْ رَجُلٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ غَیْرُهُ وَ اللَّهِ عَبْدِ نِبْ مُحَمَّدِ بْنُ ( أَحْمَد5ُ

 مَالِکَ مِنْ الْمَعْلُومَ الْحَقَّ فَتُخْرِجُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الزَّكَاةِ مِنَ عَلَیْکَ اللَّهُ افْتَرَضَ مَا فَتُؤَدِّی قَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ نَعَمْ الَقَ كَثِیرٍ مَالٍ رَبُّ أَنْتَ عَمَّارُ یَا السَّابَاطِيِّ لِعَمَّارٍ

 إِنَّهُ عَمَّارُ یَا یَمُوتُ لَا حَيٌّ الدَّیَّانَ وَ یَبْقَى الْعَمَلَ وَ یَبْلَى الْبَدَنَ وَ یَفْنَى الْمَالَ إِنَّ عَمَّارُ یَا الَفَقَ نَعَمْ قَالَ إِخْوَانَکَ تَصِلُ وَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَرَابَتَکَ فَتَصِلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ

 (501ص ،3ج الكافي،) یَلْحَقَک فَلَنْ أَخَّرْتَ مَا وَ یَسْبِقَکَ فَلَنْ قَدَّمْتَ مَا

 .أدائها عن یعجزون التي المصائب و كالدیات قومه ثقل یحمل أیاند: متقین در شرح این عبارت اخیر گفتهمرحوم محمدتقي مجلسي در روضة ال 1

 



 

112 

 بِالْخُرُوجِ لِيُوَدِّعَهُ الشِّيعَةِ مِنَ رَجُلٌ أَتَاهُ إِذْ ع جَعْفَرٍ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ كَثِيرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ

 یَصْنَعُ. كَانَ بِمَا أَبِيهِ عَنْ حَدَّثَهُ ثُمَّ بِيَدِهِ ع جَعْفَرٍ أَبُو فَأَخَذَ الْعِرَاقِ إِلَى

 ع جَعْفَرٍ اأَبَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرْتُ عَلَيْهِ قُطِعَ بِأَنَّهُ الْخَبَرُ فَأَتَاهُ مَضَى وَ الرَّجُلُ فَوَدَّعَهُ قَالَ

 أَعِظْهُ؟ لَمْ وَ أَ اللَّهِ سُبْحَانَ فَقَالَ ع

  الزَّكَاةِ مِنَ بِهِ أَعْتَدُّ ذَلِكَ فَعَلْتُ أَنَا فَإِذَا فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ ثُمَّ بَلَى فَقُلْتُ

 1.الْمَعْلُوم الْحَقِّ مِنَ ذَلِكَ یَكُونَ أَنْ شِئْتَ إِنْ لَكِنْ وَ ع لَا فَقَالَ

 تدبر 

 «مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في الَّذینَ ... وَ الَّذینَالْمُصَلِّينَ » (1

 دهند.معلوم و معيني براي نيازمندان قرار مي حق اموالشان، هاي نمازگزاران واقعي این است كه دراز ویژگي

 شناسیثمره دین

 اعتنا باشد.بت به حال و روز مردم و نيازمندان بيشود كسي اهل نماز و ارتباط با خدا باشد، اما نسدر اسالم، نمي

 «مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في الَّذینَ ... وَ الَّذینَالْمُصَلِّينَ ( »2

فرماید یكي از ویژگي طاقت و بخيل معرفي شد، مگر نمازگزازان، كه این آیه ميدر آیات قبل، انسان، هلوع )حریص( و بي

 در اموالشان حق معلومي هست.نمازگزاران این است كه 

رسد( از این آیه، جدا شده، و این آیه خودش بتنهایي گوید این حق معلوم به چه كساني ميتوجه شود كه آیه بعد )كه مي

كه بتنهایي یك آیه -است؛ اما تاكيد خود این آیه « كمك به نيازمندان»یك آیه است؛ یعني اگرچه تاكيد مجموعِ این دو آیه بر 

 است.« وجود حقي معلوم در ميان اموال انسان»بر  2-است

                                                      
 شد كه برای رعایت اختصار از آوردنش خودداری كردم. دو حدیث زیر هم به این آیه مربوط مي 1

 یَعْدُو لَا مَنْ شِیعَتُنَا ع قَالَ شِیعَتَکَ لِي صِفْ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي( 1

 شِیعَتُنَا الْغُرَابِ طَمَعَ یَطْمَعُ لَا وَ الْكَلْبِ هَرِیرَ یَهِرُّ لَا مَنْ شِیعَتُنَا جُوعاً مَاتَ لَوْ وَ إِخْوَانِهِ غَیْرَ یَسْأَلُ لَا وَ غَیْرِهِ عَلَى كَلَّهُ یَطْرَحُ لَا وَ بَدَنَهُ شَحْنَاؤُهُ لَا وَ سَمْعَهُ صَوْتُهُ

 فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ قَالَ یَتَزَاوَرُونَ قُبُورِهِمْ فِي وَ جْزَعُونَیَ لَا الْمَوْتِ عِنْدَ وَ یَتَوَاسَوْنَ وَ «مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي الَّذِینَ» شِیعَتُنَا دِیَارُهُمْ الْمُنْتَقِلَةُ عَیْشُهُمْ الْخَفِیفَةُ

 ،(للصدوق) الشیعة صفات. )ینَالْكافِرِ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أَذِلَّةٍ -كِتَابِهِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ كَمَا الْأَسْوَاقِ بَیْنَ وَ الْأَرْضِ أَطْرَافِ فِي قَالَ أَطْلُبُهُمْ فَأَیْنَ

 (18ص

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي إِلَى رَجُلٌ جَاءَ: قَالَ جُذَاعَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ مَالِکِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ( 2

 عُقْدَةٍ فَإِلَى قَالَ اللَّهِ وَ لَا قَالَ تُؤَبُّ؟ تِجَارَةٍ فَإِلَى قَالَ اللَّهِ وَ لَا الرَّجُلُ فَقَالَ تُدْرَكُ؟ غَلَّةٍ إِلَى ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ مَیْسَرَةٍ إِلَى قَرْضٌ اللَّهِ عَبْدِ بَاأَ یَا لَهُ فَقَالَ

 اللَّهَ اتَّقِ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَبْضَةً مِنْهُ فَنَاوَلَهُ فِیهِ یَدَهُ فَأَدْخَلَ دَرَاهِمُ فِیهِ بِكِیسٍ دَعَا ثُمَّ حَقّاً أَمْوَالِنَا فِي لَهُ اللَّهُ جَعَلَ مِمَّنْ فَأَنْتَ ع اللَّهِ عَبْدِ وأَبُ فَقَالَ اللَّهِ وَ لَا فَقَالَ تُبَاعُ؟

 .«تَبْذِیراً تُبَذِّرْ ال وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الْإِسْرَافِ مِنَ التَّبْذِیرَ إِنَّ «قَواماً ذلِکَ بَیْنَ» لَكِنْ وَ تَقْتُرْ لَا وَ تُسْرِفْ لَا وَ

 (501ص ،3ج الكافي،. )ذَلِکَ مِثْلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ -

 است ان،انس سلوك برای نشانه یک یعني.  2
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 شناختیثمره انسان

اند كه هرچه دارند، تنها و تنها محصول هوش و استعداد و تالش خودشان بوده است بسياري از انسانها دچار این توهم

رد و تالشي هم كرده، هم داند كه اگر هوش و استعدادي داگيرد، مي(؛ اما انسان نمازگزار، چون خدا را جدي مي78)قصص/

در ميان تالش هزاران  –شود تالش وي اي كه موجب ميآن استعداد و توان تالش كردن را خدا داده، و هم امكانات بيروني

(؛ لذا باور دارد كه خداوند در این اموال او حق دارد؛ پس در دادن 1به ثمر برسد، ناشي از عنایت خداست )حدیث –نفر دیگر 

، چه واجباتي همانند خمس و زكات، و چه تعيين سهم معيني متناسب با توان مالي خویش براي رفع نياز نيازمندان واجبات مالي

 كند.(، تردید نمي2پيرامون خود )حدیث

 «مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في الَّذینَ وَ( »3

حل مصرف آن كامال از جانب خدا تعيين این حق معلوم، غير از واجبات شرعي معيني )مانند زكات( است كه مقدار و م

 شده است.

شاهد این مطلب، عالوه بر روایات فراواني كه از معصومين ع در این زمينه آمده )مثال احادیث فوق(، خود آیه مربوط به 

كه طبق  - «محروم»و « سائل»اند، و ( است كه در آن افرادي كه باید بدانها زكات داد، دقيقا معين شده60زكات واجب )توبه/

 (16، ص20جزء آن افراد نيستند. )الميزان، ج –شود بدانها داده مي« حق معلوم»آیه بعد، این 

 «مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في الَّذینَ ... اال...هَلُوعاً خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ»( 4

 دهد.ختصاص ميطاقت نيست كه در اموالش حقي معين براي نيازمندان اكسي حریص و بخيل و كم

 ثمره اخالقی

یك راه غلبه بر حرص و بخل، و تقویت صبر، این است كه انسان خود را ملتزم سازد كه هر روز، یا هر هفته، یا هر ماه 

 ( متناسب با دارایي خویش، مبلغ معيني را به نيازمندان كمك كند.1)حدیث

ل كنيم؛ و چه بهتر كه كاري كنيم كه حتما این انفاق  ما چه خوب است از همين امروز تصميم بگيریم به این آیه قرآن عم

 مقبول درگاه الهي قرار گيرد.

 اما چگونه؟

 حکایت

 فرمودند:مرحوم آیت اهلل حاج آقا مجتبي تهراني مي

 السالمعليه رضا امام طرف از را صدقه باشد؛ جمع حواست باش، زرنگ نده؛ صدقه همينطوري بدهي، صدقه خواهيمي اگر

 ممكن دارد. دوست را آنها خدا كه معصومي دو است، معصوم دو براي! بده فرجه في اهلل عجل زمان امام آقا سالمتي براي

 گريواسطه حق همين و ايواسطه تو. گيريمي را اتگريواسطه حق اینجا هم تو كند، رد را تو صدقه این خداوند نيست

 .برسي خاص مراحل به تو دهدمي اجازه كه ستا

 «مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في الَّذینَ وَ( »5
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 را آورد؟ «معلوم»آنان حقي ]براي نيازمندان[ در اموالشان هست كه معلوم است. چرا كلمه 

هایشان صرفا از روي احساساتي شدن نيست كه نياز باشد كه كسي احساسات آنها خواهد بفرماید كه كمكالف. شاید مي

كمك كنند. بلكه آنها خودشان عالمانه و به دور از جوّزدگي، مقداري از اموالشان را براي این كار معلوم را برانگيزاند تا به او 

 اند.و معين كرده

خواهد توجه دهد كه براي آنها، حق خدا در اموالشان امري كامال واضح و معلوم است )توضيح بيشتر در ب. شاید مي

 (2تدبر

 ج. ...

 «مَعْلُومٌ حَقٌّ الِهِمْأَمْو في الَّذینَ وَ( »6

 تواند آن را در اختيار دیگري قرار دهد.یعني آنچه در اختيار انسان است و البته انسان مي« مال»

گردد، مال منحصر در پول و ثروت مادي نيست، بلكه حتي مثال اگر كسي با اگر به این معنا دقت شود، معلوم مي

 تواند مصداق این آیه باشد.رفع كند، ميهاي خود هرگونه نياز كس دیگري را توانایي

 به تعبير دیگر، نياز نيست كه حتما پولدار باشيم تا بتوانيم به این آیه عمل كنيم:

بضاعت، كالس جبراني برگزار كند؛ بيماران نيازمند آموزان بيسازد كه به طور منظم، براي دانشكسي كه خود را متعهد مي

بضاعت كمك كند، و ... او نيز ي جهادي، در ساختن منزل یا برداشت محصول به كشاورزان كمرا رایگان معالجه كند؛ در اردو

 در اموالش حق معلومي براي نيازمندان قرار داده است.»

 

 

 28/10/1395                                الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ                   25( آیه 70( سوره معارج )296

 ترجمه

 كند[ و درمانده.كننده ]= كسي كه گدایي ميبراي سوال

 حدیث

، از امام «كند[ و محروم ]درمانده[براي سائل ]= كسي كه گدایي مي»فرماید ( درباره سخن خداوند عز و جل كه مي1

 صادق ع روایت شده است كه:

رنجش ]ظاهرا به این معني كه دسترنج خود در خرید و فروش محروم شده است. ي است كه از دست«محارَف»محروم، 

اي باشد كه اجازه تصرف در اموالش را ندارد، ویا به معناي كسي بسا به معناي ورشكستهدهد، و چهاش را نميكفاف زندگي

 كه اهل كار كردن هست اما فعال بيكار است.[
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كه عقلش مشكلي ندارد، اما در  شخصي است« محروم»و نيز از امامان باقر ع و صادق ع روایت شده است كه فرمودند 

 است.« محارف»اش در تنگناست، كه چنين كسي روزي

 500ص ،3ج الكافي،

 حَارَفُالْمُ الْمَحْرُومُ قَالَ الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْجَمَّالِ صَفْوَانَ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ وَ

 .الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فِي یَدِهِ كَدَّ حُرِمَ قَدْ الَّذِي

 الرِّزْقِ فِي لَهُ یُبْسَطْ لَمْ وَ بَأْسٌ بِعَقْلِهِ لَيْسَ الَّذِي الرَّجُلُ الْمَحْرُومُ قَاال أَنَّهُمَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي وَ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ أُخْرَى رِوَایَةٍ فِي وَ

 .مُحَارَف وَهُ وَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه شخصي خدمت پيامبر ص رسيد و گفت:2

 رسول خدا ! آیا در اموال جز زكات حقي هست؟

لباسي از او تقاضا كرد، او را لباس اي از او تقاضا كرد، سيرش كند؛ و اگر بيفرمودند: بله، بر مسلمان است كه اگر گرسنه

 بپوشاند.

 آن هست كه دروغگو باشد؟ گفت: اما ترس

 فرمود: آیا ترس آن نيست كه راست بگوید؟

 136ص ،(للشعيري)األخبار جامع

 الزَّكَاةِ؟ سِوَى حَقٌّ الْمَالِ فِي أَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قَالَ ص النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٌ جَاءَ: قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ

 سَأَلَهُ. إِذَا الْعَارِيَ یَكْسُوَ وَ سَأَلَهُ إِذَا الْجَائِعَ یُطْعِمَ أَنْ الْمُسْلِمِ عَلَى نَعَمْ قَالَ

 كَاذِباً؟ یَكُونَ أَنْ یَخَافُ إِنَّهُ قَالَ

 صِدْقَهُ؟ یَخَافُ فَلَا أَ قَالَ

 توجه:

شناسيد، حتي اگر در كلمات معصومين ع روایات فراواني وارد شده است كه سوال كننده را رد نكنيد، حتي اگر او را نمي

شود؛ مگر اینكه بدانيد كسي مسلمان نباشد؛ كه دعاي آنها اگر در حق خودشان هم مستجاب نباشد، در حق شما مستجاب مي

ورزد. البته در نقطه مقابل روایات فراواني هم در مذمت سوال كردن و گدایي وارد است كه در مقابل دین حق آگاهانه عناد مي

اگر نيازمند نباشد و گدایي كند وعده عذاب داده شده، بلكه حتي اگر نيازمند باشد باید بداند با این كار  تنهاشده است، كه نه

 و احادیثش در پاورقي آن خواهد آمد(. 2آبروي خود را برده است. )توضيح این مطلب در تدبر

درو كردن محصول بودند؛ گدایي آمد گوید: نزد امام صادق ع در زمين ]زراعي[ ایشان بودم و آنها مشغول ( مصادف مي3

 و درخواست كرد. گفتم: خدا روزیت دهد. 

فرمود: صبر كن! حق چنين كاري ]راندن سائل[ را ندارید مگر اینكه ]در آن روز دست كم[ به سه نفر ]چيزي[ داده باشيد؛ 

 ان مربوط است.بعد از آن اگر خواستيد باز هم دادید به خودتان مربوط است و اگر ندادید هم به خودت
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 47ص ،2ج الفقيه، یحضره ال من

 مَهْ فَقَالَ یَرْزُقُكَ اللَّهُ فَقُلْتُ یَسْأَلُ سَائِلٌ فَجَاءَ یَصْرِمُونَ هُمْ وَ لَهُ أَرْضٍ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مَعَ كُنْتُ: قَالَ مُصَادِفٍ عَنْ رُوِيَ

  1.فَلَكُمْ أَمْسَكْتُمْ إِنْ وَ فَلَكُمْ ذَلِكَ بَعْدَ أَعْطَيْتُمْ إِنْفَ ثَلَاثَةً تُعْطُوا حَتَّى لَكُمْ ذَاكَ لَيْسَ

عبداهلل ]= امام صادق ع[ در منا بودیم و در مقابلمان انگوري بود كه از آن گوید: نزد ابا( مسمع بن عبدالملك مي4

 هند.خوردیم. گدایي آمد و درخواست كمك كرد. حضرت فرمود یك مشت انگور به او بدمي

 او گفت: به این نياز ندارم، اگر قرار است ]چيزي بدهيد[ ، پول بدهيد.

 خداوند بر تو وسعت دهد؛ و او رفت.  حضرت ع فرمود:

 سپس برگشت و گفت: همان انگورها را بدهيد.

 خداوند بر تو وسعت دهد؛ و چيزي به او نداد. حضرت ع فرمود:

 ور برداشت و به او داد.گداي دیگري آمد؛ امام صادق ع سه دانه انگ

 الْعالَمِينَ. رَبِّ لِلَّهِ گدا آن را از دست امام ع گرفت و گفت: الْحَمْدُ

 حضرت فرمود: همينجا بایست. ]سپس رو كرد به یكي از همراهيانش و گفت[ جوان! پولي همراهت هست؟

 او حدود بيست درهم همراه داشت و آن را به او داد.

 لِلَّه كه این از توست، تنهایي و شریكي نداري. او گرفت و گفت: الْحَمْدُ

فرمود: همينجا بایست. و سپس روپوشي را كه برتن داشت از تن درآورد و فرمود: این را  [ع صادق امام]=  ابوعبداهلل

 بپوش.

خدا به تو جزاي خير »: ؛ یا اینكه گفت«لِلَّه كه به من لباس داد و مرا پوشاند، اي اباعبداهلل الْحَمْدُ»آن را پوشيد و گفت: 

 و در هر صورت، براي امام صادق ع جز همين دعا را نكرد؛ سپس راهش را گرفت و رفت.« دهد

داد؛ چرا كه هربار كه به او و ما گمان كردیم كه اگر او براي امام دعا نكرده بود، امام همين طور اعطاي به او را ادامه مي

 به او عطا كرد. عطایي كرد و او حمد خدا را گفت، باز هم

 49ص ،4ج الكافي،

 :قَالَ الْمَلِكِ عَبْدِ بْنِ مِسْمَعِ عَنْ عِيسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 هَذَا فِي لِي حَاجَةَ لَا السَّائِلُ فَقَالَ فَأَعْطَاهُ دٍبِعُنْقُو فَأَمَرَ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ فَجَاءَ نَأْكُلُهُ عِنَبٌ أَیْدِینَا بَيْنَ وَ بِمِنًى ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنَّا

 فَأَخَذَ آخَرُ سَائِلٌ جَاءَ ثُمَّ شَيْئاً یُعْطِهِ لَمْ وَ لَكَ اللَّهُ یَسَعُ فَقَالَ الْعُنْقُودَ رُدُّوا فَقَالَ رَجَعَ ثُمَّ فَذَهَبَ عَلَيْكَ اللَّهُ یَسَعُ قَالَ دِرْهَمٌ كَانَ إِنْ

 عَبْدِ أَبُو فَقَالَ رَزَقَنِي الَّذِي «الْعالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» قَالَ ثُمَّ یَدِهِ مِنْ السَّائِلُ فَأَخَذَ إِیَّاهُ فَنَاوَلَهَا عِنَبٍ حَبَّاتِ ثَلَاثَ ع اللَّهِ بْدِعَ أَبُو

                                                      
 . این روایت هم به همین مضمون است:  1

 تَزْدَادُوا أَنْ شِئْتُمْ إِنْ ثَلَاثَةً أَطْعِمُوا السُّؤَّالِ فِي یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ

 (17ص ،4ج الكافي،. )یَوْمِكُمْ حَقَّ أَدَّیْتُمْ فَقَدْ إِلَّا وَ ازْدَادُوافَ
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 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ «الْعالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» قَالَ ثُمَّ یَدِهِ مِنْ السَّائِلُ فَأَخَذَهَا اهُإِیَّ فَنَاوَلَهَا عِنَباً كَفَّيْهِ ءَمِلْ فَحَشَا مَكَانَكَ ع اللَّهِ

 قَالَ ثُمَّ فَأَخَذَهَا إِیَّاهُ فَنَاوَلَهَا وِهَانَحْ أَوْ حَزَرْنَاهُ فِيمَا دِرْهَماً عِشْرِینَ مِنْ نَحْوٌ مَعَهُ فَإِذَا الدَّرَاهِمِ مِنَ مَعَكَ ءٍشَيْ أَيُّ غُلَامُ یَا مَكَانَكَ

 الْحَمْدُ قَالَ ثُمَّ فَلَبِسَهُ هَذَا الْبَسْ فَقَالَ عَلَيْهِ كَانَ قَمِيصاً فَخَلَعَ مَكَانَكَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ لَكَ شَرِیكَ لَا وَحْدَكَ مِنْكَ هَذَا لِلَّهِ الْحَمْدُ

 أَنَّهُ فَظَنَنَّا قَالَ فَذَهَبَ انْصَرَفَ ثُمَّ بِذَا إِلَّا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي یَدْعُ لَمْ خَيْراً اللَّهُ جَزَاكَ قَالَ أَوْ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا سَتَرَنِي وَ سَانِيكَ الَّذِي لِلَّهِ

 1 .أَعْطَاهُ اللَّهَ حَمِدَ يهِیُعْطِ كَانَ كُلَّمَا لِأَنَّهُ یُعْطِيهِ یَزَلْ لَمْ لَهُ یَدْعُ لَمْ لَوْ

 تدبر

 «الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ( »1

كنند و اند، هم براي كساني كه از آنها سوال و درخواست مياند كه در اموالشان حقي معين كردهنمازگزاران واقعي كساني

 هم براي هركسي كه درمانده و محروم باشد. 

« محروم»كنند، و با آوردن كلمه اني است كه خودشان نيازهایشان را ابراز مياشاره به كس« سائل»ظاهرا آوردن كلمه 

 2خواهد تاكيد كند، كه منتظر نباشيد كه هر محرومي نيازش را ابراز كند تا به او كمك كنيد.مي

 «الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ( »2

دهد كه هنگام كمك كردن به كنند، نشان ميك ميكننده، گدا( هم كم)سوال« سائل»اینكه این خوبان، غير از محروم، به 

 گوید یا نه؟!كند، راست ميمستمندان، نيازي نيست حتما پيگيري كنيم كه آیا كسي كه سوال مي

 بحثی درباره پدیده گدایی و وظیفه ما در قبال آن

شده كه سوال و درخواست تردیدي نيست كه پدیده گدایي، پدیده مطلوبي در جامعه نيست و احادیث فراواني هم وارد 

 3كردن را، حتي در حالت نيازمندي، مذمت كرده، چه رسد به اینكه به دروغ باشد.

                                                      
 :است كرده تاویل را آیه این كه هست هم . روایتي 1

 سَأَلَ رَجُلًا أَنَّ ع أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى الْحَسَنِ أَبِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِیسَى عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بَكْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ مَا

 السَّائِلَ أَنَّ عَنِّي تَرْوِی كَیْفَ انْظُرْ وَ هَذَا یَا احْفَظْ أَبِي لَهُ فَقَالَ الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِي الَّذِینَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع عَلِيٍّ بْنَ مُحَمَّدَ أَبَاهُ

 ذُرِّیَّتُهُ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ الْخُمُسَ أَحْرَمَ مَنْ هُوَ الْمَحْرُومُ وَ حَقَّهُ لَهُمْ اللَّهِ مَسْأَلَةِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ فَهُوَ السَّائِلُ أَمَّا عَظِیمٌ شَأْنُهُمَا الْمَحْرُومَ وَ

 این نقل از بعد استرآبادی مرحوم( 700ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل. )النَّاسُ تَقُولُ كَمَا هُوَ لَیْسَ فَهِمْتَ وَ سَمِعْتَ هَلْ ص الْأَئِمَّةَ

 فال غیرهم أما و أربابه إلى یخرجونه الذین ع البیت أهل شیعة هم الخمس هو و مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِي الَّذِینَ یكون التأویل هذا فعلى»: نویسدمي حدیث

 «.ذلک فاعلم یوجبه ال و یخرجه

 دارند.. آقای قرائتي چنین تعبیر كرده است: در فقرزدایي تنها به ظاهر افراد ننگرید، برخي از نیازمندان با سیلي صورت خود را سرخ نگه مي 2

 (219ص ،10ج نور، تفسیر)
 .شودنمي مقبول هم شهادتش و رودمي آبرویش سائل چون نیاز، وجود با حتي شده، مطلقا مذمت كردن سوال آنها در كه روایاتي از ای. نمونه 3
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 رَبِّي عَلَى ضَمِنْتُ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ مَالِکِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ( 1

 (19ص ،4ج الكافي،. )حَاجَةٍ مِنْ یَسْأَلَ أَنْ إِلَى یَوْماً الْمَسْأَلَةُ اضْطَرَّتْهُ إِلَّا حَاجَةٍ غَیْرِ مِنْ أَحَدٌ یَسْأَلُ لَا أَنَّهُ

 قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ( 2

 (19ص ،4ج الكافي،. )فَقْرٍ بَابَ عَلَیْهِ اللَّهُ فَتَحَ مَسْأَلَةٍ بَابَ نَفْسِهِ عَلَى فَتَحَ مَنْ قَالَ فَإِنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ قَوْلَ اتَّبِعُوا عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ

 اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ السَّكُونِيِّ حُصَیْنٍ بْنِ مَالِکِ عَنْ انٍسِنَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ( 3

 (19ص ،4ج الكافي،. )النَّارَ بِهَا لَهُ اللَّهُ یُثَبِّتَ وَ إِلَیْهَا اللَّهُ یُحْوِجَهُ حَتَّى فَیَمُوتُ حَاجَةٍ غَیْرِ مِنْ یَسْأَلُ عَبْدٍ مِنْ مَا ع

 فَقْرٌ وَ الدُّنْیَا فِي ذُلٌّ فَإِنَّهُ النَّاسِ سُؤَالَ وَ إِیَّاكُمْ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعَ عَمَّنْ حَمَّادٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ هِیمَإِبْرَا بْنُ عَلِيُّ( 4

 (20ص ،4ج ،الكافي. )الْقِیَامَةِ یَوْمَ طَوِیلٌ حِسَابٌ وَ تُعَجِّلُونَهُ

 مَا الْمَسْأَلَةِ فِي مَا السَّائِلُ یَعْلَمُ لَوْ مُحَمَّدُ یَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ( 5

 (20ص ،4ج الكافي،. )أَحَداً أَحَدٌ رَدَّ مَا الْعَطِیَّةِ فِي مَا الْمُعْطِي یَعْلَمُ وْلَ وَ أَحَداً أَحَدٌ سَأَلَ

 الْمُعْطِي یَدُ وَ الْعُلْیَا اللَّهِ یَدُ اثٌثَلَ الْأَیْدِی ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ رَفَعَهُ النَّضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ( 6

 الْحِجَابَ هَتَکَ شَاءَ مَنْ وَ رِزْقَهُ أَخَذَ وَ حَیَاءَهُ قَنِيَ شَاءَ فَمَنْ حُجُبٌ دُونَهَا الْأَرْزَاقَ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ مَا السُّؤَالِ عَنِ فَاسْتَعِفُّوا الْأَیْدِی أَسْفَلُ الْمُعْطَى یَدُ وَ تَلِیهَا الَّتِي

 وَ تَمْرٍ مِنْ بِمُدٍّ فَیَبِیعَهُ السُّوقَ بِهِ یَدْخُلَ ثُمَّ طَرَفَاهُ یَلْتَقِيَ لَا حَتَّى فَیَحْتَطِبَ الْوَادِی هَذَا عَرْضَ یَدْخُلَ ثُمَّ حَبْلًا أَحَدُكُمْ یَأْخُذَ لَأَنْ بِیَدِهِ نَفْسِي الَّذِی وَ رِزْقَهُ أَخَذَ وَ

 (20ص ،4ج الكافي،. )حَرَمُوهُ أَوْ أَعْطَوْهُ النَّاسَ یَسْأَلَ أَنْ مِنْ لَهُ خَیْرٌ بِثُلُثَیْهِ یَتَصَدَّقَ وَ هُثُلُثَ یَأْخُذَ

 ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى الْأَنْصَارِ مِنَ فَخِذٌ جَاءَتْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ( 7

 عَلَى لَنَا تَضْمَنُ قَالُوا يَهِ مَا هَاتُوهَا فَقَالَ عَظِیمَةٌ حَاجَةٌ إِنَّهَا قَالُوا حَاجَتَكُمْ هَاتُوا فَقَالَ حَاجَةٌ إِلَیْکَ لَنَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا السَّلَامَ عَلَیْهِمُ فَرَدَّ عَلَیْهِ فَسَلَّمُوا

 مِنْهُمْ الرَّجُلُ فَكَانَ قَالَ شَیْئاً أَحَداً تَسْأَلُوا لَا أَنْ عَلَى بِكُمْ ذَلِکَ أَفْعَلُ فَقَالَ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ الْأَرْضِ فِي نَكَتَ ثُمَّ رَأْسَهُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَنَكَسَ قَالَ الْجَنَّةَ رَبِّکَ

 مِنْهُ الْمَاءِ إِلَى أَقْرَبَ الْجُلَسَاءِ بَعْضُ فَیَكُونُ الْمَائِدَةِ عَلَى یَكُونُ وَ فَیَأْخُذُهُ فَیَنْزِلُ الْمَسْأَلَةِ مِنَ فِرَاراً نَاوِلْنِیهِ لِإِنْسَانٍ یَقُولَ أَنْ فَیَكْرَهُ سَوْطُهُ فَیَسْقُطُ السَّفَرِ فِي یَكُونُ

 (21ص ،4ج الكافي،. )فَیَشْرَبُ یَقُومُ ىحَتَّ نَاوِلْنِي یَقُولُ فَلَا

: قَالَ رُمَّانَةَ بْنِ قَیْسِ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ الصَّیْرَفِيِّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ( 8

 بِهَا تَفَرَّجْ وَ فَخُذْهَا[ الدوانیقي] جَعْفَرٍ أَبُو بِهَا وَصَلَنِي دِینَارٍ أَرْبَعُمِائَةِ هَذِهِ الْكِیسَ ذَلِکَ هَاتِ جَارِیَةُ یَا فَقَالَ حَالِي بَعْضَ لَهُ فَذَكَرْتُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَى تُدَخَلْ

 فَتَهُونَ حَالِکَ بِكُلِّ النَّاسَ تُخْبِرَ أَنْ إِیَّاكَ لَكِنْ وَ سَأَفْعَلُ إِنِّي فَقَالَ قَالَ لِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ تَدْعُوَ أَنْ أَحْبَبْتُ لَكِنْ  دَهْرِی هَذَا مَا فِدَاكَ جُعِلْتُ اللَّهِ وَ لَا فَقُلْتُ قَالَ

 (21ص ،4ج الكافي،. )عَلَیْهِمْ

 عَلَیْهِ النَّاسَ تُظْهِرِ لَا وَ یَوْماً بِهِ بُلِیتَ فَإِنْ الْفَقْرِ مِنَ أَمَرُّ هُوَ شَیْئاً أَجِدْ فَلَمْ الشَّجَرِ لِحَاءَ أَكَلْتُ وَ الصَّبِرَ ذُقْتُ بُنَيَّ یَا ابْنِهِلِ قَالَ أَنَّهُ لُقْمَانَ عَنْ رُوِیَ وَ( 9

 (22ص ،4ج الكافي،. )یُنْجِهِ فَلَمْ بِهِ وَثِقَ أَوْ یُعْطِهِ فَلَمْ سَأَلَهُ الَّذِی ذَا مَنْ سَلْهُ وَ فَرَجِکَ عَلَى أَقْدَرُ فَهُوَ بِهِ ابْتَلَاكَ الَّذِی إِلَى ارْجِعْ ءٍبِشَيْ یَنْفَعُوكَ لَا وَ فَیَسْتَهِینُوكَ

 عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ الْمَعْزَاءِ أَبِي عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي( 10

 (276األعمال،ص عقاب و األعمال وابث. )لَحْمٌ وَجْهِهِ فِي لَیْسَ وَ یَلْقَاهُ یَوْمَ تَعَالَى اللَّهَ لَقِيَ أَیَّامٍ ثَلَاثَةِ قُوتُ عِنْدَهُ وَ النَّاسَ سَأَلَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

[ حُصَیْنٍ] حصن بْنِ[ مَالِکِ] ملک عَنْ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِي قَالَ ره أَبِي( 11

 (276األعمال،ص عقاب و األعمال ثواب. )النَّارَ بِهَا لَهُ یُثَبِّتَ وَ إِلَیْهَا اللَّهُ یُحْوِجَهُ حَتَّى فَیَمُوتُ حَاجَةٍ غَیْرِ مِنْ یَسْأَلُ عَبْدٍ مِنْ مَا ص لَّهِال رَسُولُ قَالَ قَالَ السَّكُونِيِّ

 رَسُولُ رَدَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ الٍفَضَّ ابْنِ عَنِ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ( 12

 (396ص ،7ج الكافي،. )سَخِطَ مُنِعَ إِنْ وَ رَضِيَ أُعْطِيَ إِنْ نَّهُلِأَ ذَلِکَ وَ الشَّهَادَةِ عَلَى یُؤْمَنُ لَا لِأَنَّهُ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ كَفِّهِ فِي یَسْأَلُ الَّذِی السَّائِلِ شَهَادَةَ ص اللَّهِ
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دانيم كه تا تحقق عدالت مهدوي، انتظار اینكه هيچ نيازمندي در جامعه وجود نداشته باشد، آرزویي از طرف دیگر، مي

آورند و لذا همگان باید براي رفع این و درخواست رو ميبيش نيست؛ و وقتي نياز به شخص فشار آورد، بسياري به سوال 

انداختن موسساتي براي شناسایي و معضل بكوشند. در این زمينه یك سلسله وظایف جمعي و حتي حاكميتي هست )مانند راه

ر مواجهه با این پدیده، د« یك فرد مسلمان»رفع مشكالت نيازمندان، ایجاد اشتغال، و ...(؛ اما عالوه بر آن، هریك از ما به عنوان 

اي كمك كرد، چون موجب تقویت كنندهاي فردي هم داریم. برخي معتقدند كه نباید به طور فردي به هيچ گدا و سوالوظيفه

كند. برخي هم ( این تلقي را رد مي10؛ ضحي/177شود؛ كه وجود این آیه )و نيز: بقره/ها ميگري و سوءاستفادهپدیده تكدي

 كند.ها را بيشتر باز مياي باب سوءاستفادهكنند؛ كه چنين مواجههاحساسات آنها را برانگيزاند، به او كمك مي هركسي بتواند

 ارائه داد.« وظيفه فردي»اي در خصوص بنديبا مروري بر احادیث، شاید بتوان چنين جمع

و اگرچه  1رسيد؛كرد، به رستگاري نمييكمك نم« سائل»اي از گدایان، دروغگویند، اساسا هركس كه به اگر نبود كه عده

 (. 1اي داریم )حدیثممكن است برخي دروغ بگویند، اما اگر راست گفته باشند، پس ما در قبال آنان وظيفه

كنيم؛ البته توان پي برد كه او سزاوار كمك كردن هست یا نيست، بر اساس علم عمل ميسهولت ميطبيعتا در جایي كه به

 2توان حكم كرد.ظاهر اوليه شخص نميصرفا هم از روي 

                                                      
 تَقْطَعُوا لَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّكُونِيِّ زِیَادٍ أَبِي بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ النَّوْفَلِيِّ یَزِیدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ.  1

 (15ص ،4ج الكافي،. )رَدَّهُمْ مَنْ أَفْلَحَ مَا یَكْذِبُونَ الْمَسَاكِینَ أَنَّ فَلَوْلَا مَسْأَلَتَهُ السَّائِلِ عَلَى

 عَلَى كَانَ لَوْ وَ السَّائِلَ أَعْطِ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ نْعَ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ.  2

 . فَرَسٍ ظَهْرِ
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كمك  ، اصل اوليه1سهولت امكان ندارد، در صورتي كه داشته باشيم كه كمك كنيماما در جایي كه شناسایي مخاطب به

و در عين حال، نباید این ؛ 4اش با دین الهي واضح باشد(، )مگر اینكه دشمني3حتي شخص اگر مسلمان نباشد ،2كردن به اوست

. یك راهكار عملياتي این است 5(29به افراط كشيده شود، به نحوي كه زندگي خودمان دچار اختالل گردد )اسراء/ كمك كردن

                                                      
 عَبْدِ أَبِي عَنْ الشَّحَّامِ زَیْدٍ أُسَامَةَ أَبِي عَنْ مُحْرِزٍ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ.  1

 (15ص ،4ج الكافي،). بِهِ اللَّهُ یَأْتِي قَالَ إِلَّا وَ أَعْطَى عِنْدَهُ كَانَ إِنْ قَطُّ سَائِلًا ص اللَّهِ رَسُولُ مَنَعَ مَا: قَالَ قَالَ ع اللَّهِ
 نَاجَى فِیمَا كَانَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْوَصَّافِيِّ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ . عِدَّةٌ 2

 فِیمَا یَبْلُونَک الرَّحْمَنِ مَلَائِكَةِ مِنْ مَلَائِكَةٌ جَانٍّ لَا وَ بِإِنْسٍ لَیْسَ مَنْ یَأْتِیکَ لِأَنَّهُ جَمِیلٍ بِرَدٍّ أَوْ یَسِیرٍ ذْلٍبِبَ السَّائِلَ أَكْرِمِ مُوسَى یَا قَالَ ع مُوسَى بِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 (15ص ،4ج ي،الكاف. )عِمْرَانَ ابْنَ یَا صَانِعٌ أَنْتَ كَیْفَ فَانْظُرْ نَوَّلْتُکَ عَمَّا یَسْأَلُونَکَ وَ خَوَّلْتُکَ

 بْنَ عَلِيَّ حَضَرْتُ: قَالَ الْمُسَیَّبِ بْنِ سَعِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْأَسَدِیِّ غَالِبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 (15ص ،4ج الكافي،. )سَائِلًا تَرُدُّوا لَا وَ السَّائِلَ أَعْطُوا ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ فَقَالَ بِالْبَابِ سَائِلٌ فَإِذَا ةَالْغَدَا صَلَّى حِینَ یَوْماً ع الْحُسَیْنِ

 یُسْتَجَابُ فَإِنَّهُ الدُّعَاءَ فَلَقِّنُوهُمُ أَعْطَیْتُمُوهُمْ إِذَا: قَالَ ذَكَرَهُ عَمَّنْ دِیِّالْقَنْ زِیَادٍ عَنْ غَیْرِهِ وَ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 (17ص ،4ج الكافي،. )أَنْفُسِهِمْ فِي لَهُمْ یُسْتَجَابُ لَا وَ فِیكُمْ لَهُمْ الدُّعَاءُ
 یُسْتَجَابُ فَإِنَّهُ أَحَدٍ دَعْوَةَ تُحَقِّرُوا لَا: قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِي عَنْ الْجَهْمِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَّدِمُحَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ.  3

 (17ص ،4ج الكافي،. )أَنْفُسِهِمْ فِي لَهُمْ یُسْتَجَابُ لَا وَ فِیكُمْ النَّصْرَانِيِّ وَ لِلْیَهُودِیِّ
 أَعْطِ نَعَمْ فَقَالَ مُسْلِماً أَعْرِفُهُ لَا سَائِلًا أُطْعِمُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ الصَّیْرَفِيِّ سَدِیرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ.  4

 مِنَ ءٍشَيْ إِلَى دَعَا أَوْ الْحَقِّ مِنَ ءٍلِشَيْ نَصَبَ مَنْ تُطْعِمْ لَا وَ( 83/بقره) «حُسْناً لِلنَّاسِ قُولُوا وَ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ قِّلِلْحَ عَدَاوَةٍ لَا وَ بِوَلَایَةٍ تَعْرِفُهُ لَا مَنْ

 (13ص ،4ج الكافي،. )الْبَاطِلِ

 هم او به آمد، بعدی. داد چیزی هم او به آمد، دیگری. داد او به چیزی ایشان و آمد، گدایي كه بودم ع صادق امام نزد: گویدمي صبیح بن . ولید 5

 .آورد گشایش تو بر خداوند: فرمود[ او به] آمد، دیگری. داد چیزی

 ذاردنگ باقي را آن از چیزی كه گیردمي تصمیم سپس رسد،مي درهم هزار چهل سي، به كه دارد ثروتي و مال شخصي كه شودمي گاه: فرمود سپس

 .گرددمي رد دعایشان كه شودمي نفری سه از و كندمي چنین و كند انفاق موردی در مگر

 كیستند؟ آنها: گفتم

 عز پروردگار! بده روزی من به پروردگارا گویدمي آنگاه كرده، خرج بوده جایگاهش آنچه غیر در را آن و داشته ثروتي و مال كه شخصي: فرمود

! بده روزی من به پروردگارا: گویدمي و كندنمي تالشي روزی طلب در و نشسته اشخانه در كه شخصي و ندادم؟ روزی وت به آیا: فرمایدمي جل و

 دست از مرا پروردگارا: گویدمي و كندمي اذیتش كه دارد زني كه شخصي و ام؟نداده قرار روزی كردن طلب راه برایت آیا: فرمایدمي جل و عز پروردگار

 .[است طالق حق به اشاره ظاهرا]=  نسپردم دست به را او امر آیا: فرمایدمي جل و عز پروردگار! بده نجات زن این

  16ص ،4ج الكافي، ؛69ص ،2ج الفقیه، یحضره ال من

 : قَالَ صَبِیحٍ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ سِنَانٍ نِبْ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 كَانَ لَوْ ارَجُلً إِنَّ قَالَ ثُمَّ عَلَیْکَ اللَّهُ وَسَّعَ فَقَالَ آخَرُ جَاءَهُ ثُمَّ فَأَعْطَاهُ آخَرُ جَاءَهُ ثُمَّ فَأَعْطَاهُ آخَرُ جَاءَهُ ثُمَّ فَأَعْطَاهُ سَائِلٌ فَجَاءَهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ

 قُلْتُ قَالَ دُعَاؤُهُمْ یُرَدُّ الَّذِینَ الثَّلَاثَةِ مِنَ فَیَكُونُ لَهُ مَالَ لَا فَیَبْقَى لَفَعَلَ حَقٍّ فِي وَضَعَهُ إِلَّا شَیْئاً مِنْهَا یُبْقِيَ لَا أَنْ شَاءَ ثُمَّ دِرْهَمٍ أَلْفَ أَرْبَعِینَ أَوْ ثَلَاثِینَ یَبْلُغُ مَالٌ لَهُ

 فِي یَسْعَى لَا وَ بَیْتِهِ فِي جَلَسَ رَجُلٌ وَ أَرْزُقْکَ لَمْ أَ جَلَّ وَ عَزَّ الرَّبُّ فَیَقُولُ ارْزُقْنِي رَبِّ یَا قَالَ ثُمَّ وَجْهِهِ غَیْرِ فِي فَأَنْفَقَهُ مَالٌ لَهُ كَانَ رَجُلٌ أَحَدُهُمْ قَالَ هُمْ نْمَ
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گفتند: در حد یا اینكه به هركس حداقل ممكن ]برخي بزرگان مي (3را جواب رد ندهيم )حدیث« تا سه نفر»كه در هر روز 

 1خرید نان[ بدهيم.

 «الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ»( 3

 كيست؟« محروم»كند. اما سائل، یعني كسي كه درخواست خود را مطرح مي

نياز قلمداد (، به همين جهت بي535، ص10البيان، جكند )مجمعدار است و نياز خود را مطرح نميالف. كسي كه خویشتن

 (613، ص4ماند. )الكشاف، جشود و از كمك دیگران محروم ميمي

 [1ماند. ]اقتباس از حدیثه مخارجش نيست و لذا از تامين كل مخارج خود محروم ميب. كسي كه درآمدش به انداز

ج. كسي كه به خاطر ورشكستگي یا هر دليل دیگر ]مثال آواره شدن بر اثر حمله دشمن[، از تصرف در اموال خود محروم 

 [1شده است. ]اقتباس از حدیث

 د. ...

 «الْمَحْرُومِ وَ سَّائِلِلِل ،مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ في ( »4

 (3-1، احادیث295جلسهر اموال اغنيا، حقي دارند. )نيازمندان ]واقعي[ د

 «الْمَحْرُومِ وَ لِلسَّائِلِ» (5

 (219ص ،10ج نور، تفسير)شرط كمك كردن به دیگران، نيازمند بودن آنهاست، نه مسلمان یا مومن بودن 

 «مَحْرُومِالْ وَ لِلسَّائِلِ ... الْمُصَلِّين( »6

 (219، ص10در اسالم وظایف فردي و عبادي )نماز( با وظایف اجتماعي كامال گره خورده است )اقتباس از تفسير نور، ج

 

 

                                                      
 فَیَقُولُ مِنْهَا خَلِّصْنِي رَبِّ یَا فَیَقُولُ تُؤْذِیهِ امْرَأَةٌ لَهُ رَجُلٌ وَ الرِّزْقِ طَلَبِ إِلَى سَبِیلًا لَکَ أَجْعَلْ لَمْ أَ جَلَّ وَ عَزَّ الرَّبُّ فَیَقُولُ ارْزُقْنِي رَبِّ یَا یَقُولُ وَ الرِّزْقِ طَلَبِ

 . بِیَدِكَ أَمْرَهَا أَجْعَلْ لَمْ أَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 و امرأته على دعا رجل و أرزقک، لم أ: له فیقال ارزقني، ربّ یا: قال»: اندداده تذكر اشحاشیه در كه است افتاده عبارت این كافي، خهنس در البته)

 («و بیته في جلس رجل و بیدك، أمرها أجعل لم أ: له فیقال ظالم لها هو
 لَا وَ یَسْأَلُ السَّائِلِ عَنِ سُئِلَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ النَّوْفَلِيِّ الْفَضْلِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ لَّهِال عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ.  1

 (14ص ،4ج الكافي،. )دَوَانِیقَ أَرْبَعَةُ قَالَ یُعْطَى مَا أَكْثَرُ قُلْتُ رْهَمِالدِّ دُونَ أَعْطِ قَالَ وَ قَلْبِکَ فِي الرَّحْمَةُ لَهُ وَقَعَتْ مَنْ أَعْطِ قَالَ هُوَ مَا یُدْرَى

. مُحْتَرِقٍ بِظِلْفٍ لَوْ وَ السَّائِلَ تَرُدُّوا لَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ عَنْ الْجَهْمِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ

 (15ص ،4ج الكافي،)
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 29/10/1395                      الدِّینِ بِيَوْمِ یُصَدِّقُونَ الَّذینَ وَ                   26( آیه 70( سوره معارج )297

 ترجمه

 كنند؛روز جزا را تصدیق ميو آنان كه 

 نکات ترجمه

اي كامال آشناست؛ و وقتي به باب تفعيل است. صدق به معناي راستگویي واژه« صدق»باب تفعيل از ماده « یُصَدِّقُونَ»

در  فالنا( به معناي نسبت صدق دادن به او و تایيد راستگویي اوست؛ ]و اگر رود، اگر در مورد شخص به كار رود )صَدَّقْتُمي

تواند زباني یا عملي باشد[ مورد مطلبي به كار رود، به معناي اذغان به راست و درست بودن آن مطلب است، كه این اذعان مي

 (.480ص القرآن، ألفاظ رود )مفرداتاي انجام شده، به كار ميدر مورد هر چيزي كه در آن تحقيق و بررسي« تصدیق»و 

 مُصَدِّقُ ٌ؛ 105ا، صافات، الرُّؤْی صَدَّقْتَ؛ 37ن، صافات/الْمُرْسَلي صَدَّقَرف اضافه )هم بدون ح« صدّق»در قرآن كریم فعل 

 بِكَلِماتِ صَدَّقَتْ»؛ 6، ليل/«يبِالْحُسْن صَدَّقَ»)مانند همين آیه، یا « بـ»( به كار رفته، هم با حرف اضافه 92ه، انعام/یَدَیْ بَيْنَ الَّذي

( و هم با حرف 89، بقره/مَعَهُمْ لِما مُصَدِّقٌ)« لـ»( و هم با حرف اضافه 39عمران/ه، آلاللَّ مِنَ بِكَلِمَةٍ مُصَدِّقاً؛ 12تحریم/« ارَبِّه

 (.20ه، سبأ/ظَنَّ إِبْليسُ عَلَيْهِمْ صَدَّقَ)« علي»اضافه 

قرآن كریم هم به معناي آیين داللت بر نوعي تسليم شدن در برابر یك برنامه و مقررات دارد و در « دین»ماده « الدِّینِ یَوْمِ»

به معناي بدهي، به كار رفته است. « دَین»)در تركيب یوم الدین(، و با تلفظ « حكم و داوري و جزا»و شریعت، و هم به معناي 

 یَوْمِ إِلى اللَّعْنَةَ يْكَعَلَ إِنَّ وَ) 274 جلسه و( 51/اعراف...، لَهْواً  دینَهُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ) 160 جلسهدر  ترجمه نكات دردر این باره 

 .ارائه شد بيشتري توضيحات( 35/حجر ؛الدِّینِ

 توجه

یوم »( احادیث و تدبرهایي درباره  /fatihah-http://yekaye.ir/al-1-4( )56جلسه، 4)حمد/« الدِّین یَوْمِ مَلِكِ»در آیه 

 شود.ید كه دوباره تكرار نميمطرح گرد« الدین

 حدیث

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:1

دهد كه دنبال آن بود، در دنيا كرد، و ثروتي را از دست ميشتابد كه از آن فرار ميدر عجبم از بخيل كه به سوي فقري مي

 دهد؛كند و در آخرت مانند اغنيا حساب پس ميمانند فقرا زندگي مي

 اي متعفن خواهد بود؛اي بود و فردایش جنازهمتكبري كه دیروزش نطفهو در عجبم از 

 بيند؛و در عجبم از كسي كه در خدا شك مي كند در حالي كه آفرینش خدا را مي

 بيند؛كند و مردگان را ميو در عجبم از كسي كه مرگ را فراموش مي

 بيند؛ئه اول )= دنيا( را ميكند در حالي كه نشو در عجبم از كسي كه نشئه آخرت را انكار مي

http://yekaye.ir/al-fatihah-1-4/
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 كند و سراي بقا را رها كرده است.و در عجبم از كسي كه سراي فنا را آباد مي

 126البالغه، حكمتنهج

 وَ الْفُقَرَاءِ عَيْشَ الدُّنْيَا يفِ فَيَعِيشُ طَلَبَ إِیَّاهُ الَّذِي الْغِنَى یَفُوتُهُ وَ هَرَبَ مِنْهُ الَّذِي الْفَقْرَ یَسْتَعْجِلُ لِلْبَخِيلِ عَجِبْتُ ع قَالَ وَ

 وَ اللَّهِ فِي شَكَّ لِمَنْ عَجِبْتُ وَ جِيفَةً غَداً یَكُونُ وَ نُطْفَةً بِالْأَمْسِ كَانَ الَّذِي لِلْمُتَكَبِّرِ عَجِبْتُ وَ الْأَغْنِيَاءِ حِسَابَ الْآخِرَةِ فِي یُحَاسَبُ

 وَ الْأُولَى النَّشْأَةَ یَرَى هُوَ وَ الْأُخْرَى النَّشْأَةَ أَنْكَرَ لِمَنْ عَجِبْتُ وَ الْمَوْتَى یَرَى هُوَ وَ الْمَوْتَ نَسِيَ لِمَنْ عَجِبْتُ وَ اللَّهِ خَلْقَ یَرَى هُوَ

 1.الْبَقَاء دَارَ تَارِكٍ وَ الْفَنَاءِ دَارَ لِعَامِرٍ عَجِبْتُ

 تدبر

 «الدِّینِ بِيَوْمِ یُصَدِّقُونَ الَّذینَ وَ» (1

 هاي نمازگزاران واقعي، تصدیق و راست دانستن روز جزاست.ژگياز وی

شمرد، متناسب با آن است و كسي كه چيزي را راست مي« راست شمردن»تصدیق كردن، صرفا بيان لفظي نيست؛ بلكه 

هاي خود الششمریم لذا مهمترین محور ت)مثال ما خاصيت داشتن پول در رفع نيازها را راست مي 2زند.زندگي خود را رقم مي

 ایم و نياز نيست كسي ما را به پول درآوردن تشویق كند!(را كسب مال قرار داده

(، و در 23-22(، و واقعا و همواره اهل نمازند )حجر/21-20طاقت و بخيل نيستند )حجر/اي هستند كه بياگر عده

اند و خود را آماده آن ز جزا را واقعا باور كردهاش این است كه رو(، ریشه25-24اموالشان براي نيازمندان حقي قائلند )حجر/

 كنند.روز مي

 ثمره اخالقی

 آیا ما واقعا روز جزا را باور داریم؟ 

كنيم، یا حداكثر این است كه گاهي یادي از آخرت هاي زندگي را بر اساس این باور تنظيم ميبه عبارت دیگر، آیا برنامه

 بكنيم؟

 «الدِّینِ بِيَوْمِ یُصَدِّقُونَ الَّذینَ ... إال الْمُصَلِّين ...لُوعاً هَ خُلِقَ الْإِنْسانَ إِنَّ»( 2

تحمل و بخيل نيستند خواه( آفریده شده، اما نمازگزاران كم)زیاده« هلوع»رغم اینكه انسان در آیات قبل دیدیم علي

« هلوع»ن روز جزا را باور دارند. پس (، و با توجه به این آیه، ظاهرا یكي از علل این مطلب، آن است كه آنا22-19)حجر/

 خواه( آفریده شدن انسان، لزوما به معناي منفي نيست:)زیاده

                                                      
 . این روایت هم ناظر به این آیه آمده است: 1

 الَّذِینَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ يفِ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 (287ص ،8ج الكافي،) ع الْقَائِمِ بِخُرُوجِ قَالَ «الدِّینِ بِیَوْمِ یُصَدِّقُونَ

، 20داند. )المیزان، جبه تعبیر عالمه طباطبایي، این تصدیق، تصدیق عملي است، یعني با عمل خود نشان دهد كه روز جزا را راست و واقعي مي 2

 (16ص
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 كند:طلب، آفریده شده؛ اما دو گونه زندگي مينهایتخواه، بلكه بيانسان زیاده

رسد، از اي بدو ميطاقت است و وقتي خوبيها بيبيند، در برابر سختي.انساني كه افق زندگي را در دنيا محدود مي1

 (21-20كند. )حجر/دیگران منع مي

بيند، و كمك به دیگران را امري كه جزایش بسيار بيشتر ها را عامل رشد مي. انساني كه روز جزا را باور دارد، سختي2

 (24-22شود كه اهل كمك به دیگران باشد. )حجر/اش موجب ميطلبينهایتخواهد بود؛ و همان بي

 شناسینسانثمره تخصصی ا

بيني ماست. اگر افق نگاه انسان به دنيا لذت و رنج در زندگي، بيش از آنكه محصول عوامل بيروني باشد؛ محصول جهان

تابي، و هم كننده است )هم جزع و بيها، هر دو، در نهایت ناراحتها و هم رسيدن به خوبيمحدود باشد، هم  مواجهه با بدي

باور به روز جزا جاي خود را در افق نگاه انسان باز كرد، همين انسان، اهل نماز )كه مایه  بخل، مرض روح است(؛ ولي اگر

 شود. دستي، در مقابل بخل( مي( و اهل كمك به دیگران )گشاده28آرامش دل است؛ رعد/

 «الدِّینِ بِيَوْمِ یُصَدِّقُونَ الَّذینَ وَ( »3

دهد این باور به روز جزا، امري مستمر در آنهاست كه ر داد، نشان ميكه داللت بر استمرا« یُصدّقون»آوردن فعل مضارع 

ها( در طول زندگي بر اساس ها و چه خودداري كردندهد و همه اعمال آنها )چه انجام دادنهنگام هر عملي خود را نشان مي

 (16، ص20شود. )الميزان، جاین باور تنظيم مي

 «الدِّینِ بِيَوْمِ یُصَدِّقُونَ الَّذینَ وَ( »4

نمازگزار بودن، صرفا در انجام یك سلسله اعمال نيست، بلكه یك سلسله باورها )و در راس آنها باور به روز جزا( نيز در 

 آن موضوعيت دارد.

 شناسیثمره انسان

ت هم باور گذاري كرد؛ و در ميان اعتقاداشود اعمال مردم را اصالح كرد بدون اینكه براي ارتقاي اعتقاداتشان سرمایهنمي

 اي دارد.به روز جزا اهميت ویژه

 «الدِّینِ بِيَوْمِ یُصَدِّقُونَ الَّذینَ وَ( »5

كسي كه روز جزا را باور دارد، مبنا و ميزانش براي عمل كردن، حساب اخروي و ترازوي آسماني است، نه حساب دنيوي 

 این باور، شالوده و اساس زندگي دیني است. به همين جهت است كه(؛ 3700، ص6و ترازوي زميني )في ظالل القرآن، ج

 ثمره در فلسفه دین

یكي از سواالتي كه براي بسياري از افراد مطرح است این است كه باور به توحيد و نبوت، سزاوار است كه جزء اصول 

ورتي دارد كه باور به دین قرار گيرد، اما اگر كسي نبوت را قبول كرد، بناچار معاد را هم قبول خواهد كرد، در نتيجه چه ضر

 معاد را هم جزء اصول دین بدانيم؟
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پذیر پاسخش این است كه چون این باور شالوده و مهمترین پشتوانه زندگي دیني است. اساساً تمام اعمال دیني زماني توجيه

 بنا كنيم. شود و نظام محاسباتي خود را بر اساس آخرت و روز جزاشود كه بدانيم زندگي ما در دنيا تمام نميمي

 

 

 30/10/1395                      مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذینَ وَ                   27( آیه 70( سوره معارج )298

 ترجمه

 اند؛اند كه از عذاب پروردگارشان است كه هراسانو همانان

 ای و نحوینکات ترجمه

 « مُشْفِقُونَ»

( به معناي سرخي آسمان در هنگام 16)انشقاق/« شَفَق»است؛ كه كلمه « شفق»از باب افعال از ماده  اسم فاعل« مُشفِق»

 رود. غروب در فارسي نيز به كار مي

( و برخي اصل 44، ص5ارزشي از اشياء است )كتاب العين، جبه معناي هر چيز پست و كم« قفش»اند ماده برخي گفته

 المقایيس معجماند )را رقت ورزیدن و حذر كردن دانسته« اشفاق»اء وجود دارد، معرفي، و ي كه در اشي«رقت»این ماده را 

قلمداد كرده « ترسدرقت قلب ناشي از تحمل امري كه شخص از آن مي»(. در همين راستا، برخي آن را 197ص ،3ج اللغة،

« من»دانسته و معتقدند كه وقتي با حرف « سعنایت كردن آميخته با تر»(. و برخي دیگر آن را 534، ص10البيان، ج)مجمع

« عنایت كردن»شود معناي متعدي مي« في»در آن غلبه دارد )مانند همين آیه( و وقتي با حرف « ترس»شود معناي متعدي مي

تاریكي شب ( و شفق آسمان را هم آميخته شدن نور روز با 22/؛ شورى« كَسَبُوا مِمَّا مُشْفِقِينَ»تر است )مانند در آن پررنگ

(. 458ص القرآن، ألفاظ مفرداترساند[ )معرفي كرده ]كه شاید همين آميخته شدن عنایت با ترس را به نحو محسوس مي

مرحوم مصطفوي هم آن را وضعيتي كه داراي سه مولفه سستي )رخوت( و لطافت )دقت( و ضعف باشد )در مقابل شدت و 

 (86ص ،6ج الكریم، القرآن كلمات في )التحقيق غلظت و قوت(، معرفي نموده است.

 

است و طبيعتا باید بعد از « مُشْفِقُونَ» جار و مجروري است كه متعلق به...«  عَذابِ مِنْ»عبارت « مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ»

پروردگارشان از عذاب »كم تاكيد دارد؛ لذا در ترجمه به جاي آمد. چون پيش از آن آمده، داللت بر حصر ویا دستآن مي

 «انداز عذاب پروردگارشان است كه هراسان»نوشته شد: « اندهراسان

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1
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اميرالمومنين ع در عراق نماز صبح را براي مردم اقامه كرد؛ نمازش كه تمام شد شروع كرد به موعظه، و از خوف خدا 

 گریست و آنها را گریاند. سپس فرمود:

حال گذراندند آشفتهبه خدا سوگند! در زمان دوستم رسول خدا ص مردماني را تجربه كرده بودم كه صبح و شب مياما 

 هایشان به پشتشان چسبيده، و چشمانشان همچون مفاصل بزها، گود افتاده؛ و غبارآلوده، ]از فرط الغري[ شكم

( و بين برپا ایستاده بودن و برخاك پيشاني 64)فرقان/« درساندنشبها را براي پروردگارشان با سجده و قيام به صبح مي»

 نهادن، در رفت و آمد؛ 

 خواستند؛كردند و رهایي خود از آتش را ميبا پروردگارشان مناجات مي

 اند.دیدم كه با این وجود، ترسان و هراسانبه خدا سوگند آنها را مي

 236ص ،2ج الكافي،

 عَنْ خَرَّبُوذَ بْنِ مَعْرُوفِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حْمَدَأَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي

 قَالَ: ثُمَّ اللَّهِ خَوْفِ مِنْ أَبْكَاهُمْ وَ فَبَكَى وَعَظَهُمْ انْصَرَفَ فَلَمَّا بِالْعِرَاقِ الصُّبْحَ بِالنَّاسِ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ صَلَّى

 كَرُكَبِ أَعْيُنِهِمْ بَيْنَ خُمْصاً غُبْراً شُعْثاً یُمْسُونَ وَ لَيُصْبِحُونَ إِنَّهُمْ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ خَلِيلِي عَهْدِ عَلَى أَقْوَاماً عَهِدْتُ لَقَدْ اللَّهِ وَ أَمَا

 لَقَدْ اللَّهِ وَ النَّارِ مِنَ رِقَابِهِمْ فَكَاكَ یَسْأَلُونَهُ وَ رَبَّهُمْ یُنَاجُونَ جِبَاهِهِمْ وَ أَقْدَامِهِمْ بَيْنَ یُرَاوِحُونَ «قِياماً وَ سُجَّداً لِرَبِّهِمْ یَبِيتُونَ»الْمِعْزَى 

 1.مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ هُمْ وَ هَذَا مَعَ رَأَیْتُهُمْ

 است كه پدرم از پدرش ]= امام سجاد ع[ نقل كرده: ( از امام صادق ع روایت شده2

 طالب ]امام حسن مجتبي[ ع عابدترین و زاهدترین و برترین مردم زمان خویش بود؛حسن بن علي بن ابي

 رفت؛ بسا پابرهنه ميرفت و چهرفت پاي پياده مياین گونه بود كه وقتي حج مي

 گریست؛ افتاد، ميو هنگامي كه به یاد مرگ مي

 گریست؛افتاد ميو هنگامي كه به یاد قبر مي

 گریست؛افتاد ميو هنگامي كه به یاد برانگيخته شدن و متفرق شدن در محشر مي

 گریست؛افتاد ميو هنگامي كه به یاد عبور از صراط مي

 شد؛داد كه بيهوش ميافتاد، فریادي سر ميو هنگامي كه به یاد عرضه شدن در پيشگاه الهي مي

 افتاد؛ایستاد، اعضاي بدنش در پيشگاه پروردگار عز و جل به رعشه ميامي كه براي نماز ميو هنگ

                                                      
 هم با این مضمون شباهت دارد:متقین  خطبه. این فراز از  1

 مِنْ ضَوْنَیَرْ لَا عَظِیمٌ أَمْرٌ خَالَطَهُمْ لَقَدْ وَ خُولِطُوا لَقَدْ یَقُولُ وَ مَرَضٍ مِنْ بِالْقَوْمِ مَا وَ مَرْضَى فَیَحْسَبُهُمْ النَّاظِرُ إِلَیْهِمُ یَنْظُرُ الْقِدَاحِ بَرْیَ الْخَوْفُ بَرَاهُمُ قَدْ

 وَ غَیْرِی مِنْ بِنَفْسِي أَعْلَمُ أَنَا فَیَقُولُ لَهُ یُقَالُ مِمَّا خَافَ مِنْهُمْ أَحَدٌ زُكِّيَ إِذَا مُشْفِقُونَ أَعْمَالِهِمْ مِنْ وَ مُتَّهِمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فَهُمْ الْكَثِیرَ یَسْتَكْثِرُونَ لَا وَ الْقَلِیلَ أَعْمَالِهِمُ

 (193 خطبه البالغه، نهج. )یَعْلَمُونَ لَا مَا لِي اغْفِرْ وَ یَظُنُّونَ مِمَّا أَفْضَلَ اجْعَلْنِي وَ یَقُولُونَ بِمَا تُؤَاخِذْنِي لَا اللَّهُمَّ بِنَفْسِي مِنِّي بِي عْلَمُأَ رَبِّي
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شد، از خداوند بهشت را درخواست افتاد، همچون شخص مارگزیده مضطرب ميو هنگامي كه به یاد بهشت و جهنم مي

 برد.كرد و از جهنم به او پناه ميمي

 179ص ،(للصدوق) األمالي

 الْحُسَيْنِ عَمِّهِ عَنْ النَّخَعِيُّ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَحْمَدَ بْنُ يُّعَلِ حَدَّثَنَا

 أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنَ الْحَسَنَ أَنَّ ع أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي ع الصَّادِقُ قَالَ قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ النَّوْفَلِيِّ یَزِیدَ بْنِ

 بَكَى الْمَوْتَ ذَكَرَ إِذَا كَانَ وَ حَافِياً مَشَى رُبَّمَا وَ مَاشِياً حَجَّ حَجَّ إِذَا كَانَ وَ أَفْضَلَهُمْ وَ أَزْهَدَهُمْ وَ زَمَانِهِ فِي النَّاسِ أَعْبَدَ كَانَ ع طَالِبٍ

 ذِكْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى الْعَرْضَ ذَكَرَ إِذَا وَ بَكَى الصِّرَاطِ عَلَى الْمَمَرَّ ذَكَرَ إِذَا وَ بَكَى النُّشُورَ وَ الْبَعْثَ ذَكَرَ إِذَا وَ بَكَى الْقَبْرَ ذَكَرَ إِذَا وَ

 اضْطَرَبَ النَّارَ وَ الْجَنَّةَ ذَكَرَ إِذَا كَانَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ رَبِّهِ یَدَيْ بَيْنَ فَرَائِصُهُ تَرْتَعِدُ صَلَاتِهِ فِي قَامَ إِذَا انَكَ وَ مِنْهَا عَلَيْهِ یُغْشَى شَهْقَةً شَهَقَ

 النَّار. مِنَ بِهِ یَعُوذُ وَ الْجَنَّةَ اللَّهَ یَسْأَلُ وَ السَّلِيمِ اضْطِرَابَ

 است: ( از امام صادق ع روایت شده3

همانا جماعتي گناهان بسيار مرتكب شدند، پس بدین خاطر هراسان، و دچار خوف شدیدي شدند. دیگراني آمدند و 

گفتند: گناهان شما برعهده ما؛ پس خداوند بر آنها عذاب نازل كرد؛ آنگاه خداوند تبارك و تعالي فرمود: آنان از من ترسيدند و 

 ؟!شما آنها را نسبت به من جرأت بخشيدید

 2411ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب؛ 104ص ،5ج الكافي،

: قَالَ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ حَفْصِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ جَمِيعاً شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

  ع لَّهِال عَبْدِ أَبُو لِي َقَالَ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ عَلَيْنَا ذُنُوبُكُمْ فَقَالُوا آخَرُونَ جَاءَ وَ شَدِیداً خَوْفاً خَافُوا وَ مِنْهَا فَأَشْفَقُوا كَثِيرَةً ذُنُوباً أَذْنَبُوا قَوْماً إِنَّ ...

 .عَلَيَّ اجْتَرَأْتُمْ وَ خَافُونِي تَعَالَى وَ تَبَارَكَ قَالَ ثُمَّ الْعَذَابَ عَلَيْهِمُ

 تدبر

 «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذینَ وَ( »1

دانيم كه یكي از . ميجزاست روز دانستن راست و تصدیق واقعي، نمازگزاران هايویژگي ازدر آیه قبل اشاره شد كه 

است كه هركس روز جزا را تصدیق كند، جهنم  هاي روز جزا، جهنم و عذابي است كه خدا وعده داده است؛ و طبيعيویژگي

و بهشت، و عذاب و ثواب را هم قبول دارد. وقتي این نتيجه واضح است، چرا بدان تصریح كرد و اگر قرار است تصریح شود، 

 چرا فقط به عذاب؟

 الف. آن بُعدي از روز جزا كه جدي گرفتن آن در زندگي انسان بسيار موثر است، عذاب است.

                                                      
ایان روایت عبارت ÷... و در  عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ هِاللَّ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِي قَالَ ره أَبِيسند شیخ صدوق چنین است:  . شروع1

 را ندارد.« عليَّ»



 

128 

 حکایت

 فرمودند:ت اهلل جوادي آملي ميآی

 همه این با باشد بهشت به شوق نيتش كسي اگر. كنندنمي معصيت آتش از خوف خاطر به و انذار اثر در مردم از بسياري

 خوف صبح نماز خواندن در او محرك چون اما. خواندمي صبح نماز مثل هم را شب نماز شده، ذكر شب نماز براي كه فضائل

 .است محروم شب نماز فيض از ولي خواند مي را صبح نماز است، جهنم از

 ب. ...

 «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذینَ وَ( »2

خواست كامال ساده مطلب را ؛ این آیه هم اگر مي«كنندو آنان كه روز جزا را تصدیق مي»آیه قبل با عبارتي ساده فرمود 

من عذاب »را اضافه كرد، و هم « هُم»؛ اما چنين نگفت بلكه، هم ضمير «فقون من عذاب ربهموالذین یش»گفت بيان كند، باید مي

)مشفقون( استفاده كرد كه داللتش بر ثبات و دوام و استمرار « اسم فاعل»)یشفقون( از « فعل»را مقدم نمود، و هم به جاي ...« 

و به همين جهت بود كه در ترجمه به جاي اینكه بگویيم شدیدتر است. )یعني حداقل سه عنصر تاكيدي در كالم اضافه كرد؛ 

 اما چرا؟«(. انداند كه از عذاب پروردگارشان است كه هراسانو همانان»گفتيم « اندو آنان از عذاب پروردگارشان در هراس»

آنها را بسيار خواهد نشان دهد كه اگرچه به روز داوري و جزا باور دارند، اما آنچه در صحنه آن روز الف. شاید مي

 دلمشغول و نگران كرده، عذاب پروردگار است. 

كنند( تذكر دهد كه خواهد در مقابل این ترفند شيطاني )كه به بهانه رحمت خدا، عذاب اخروي را انكار ميب. شاید مي

 دانند.عذاب را كامال جدي مياتفاقا آنان كه نمازگزار واقعي )واقعا اهل ارتباط با خدا( هستند، 

 ... ج.

 «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذینَ وَ( »3

 چرا؟«. از عذاب پروردگارشان»اند؛ بلكه فرمود هراسان« عذاب خدا»نفرمود از 

دانند همان خدایي كه پروردگار آنهاست، ممكن است آنها را عذاب كند؛ خواهد اشاره كند كه آنها ميبسا ميالف. چه

راستاي ربوبيت و پروردگاري خداست، نه صرفا انتقامي براي تسالي خاطر و مانند آن؛ و اگر توجه كنيم یعني این عذاب در 

شود كه این عذاب هم در باطن خودش براي انسان خير دهد؛ معلوم ميو رشد مي« پرورش»است كه انسان را « پروردگار»كه 

 حشتناك و آزاردهنده نباشد.است، ولو كه این خوب بودن بدین معنا نيست كه عذابش بشدت و

 ب. ...

 «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذینَ وَ( »4

(، هم در روابط خود با خدا و هم در روابطشان 34-29( و بعد )حجر/25-22چرا اینان با اینكه با توجه به آیات قبل )حجر

 ند.ااند، بشدت از عذاب خداوند در هراسبا دیگران، اهل عمل صالح
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الف. عذاب در مقابل مخالفت است و مخالفت امري دروني و مربوط به نفس انسان است و اگر خدا انسان را حفظ نكند، 

 (16، ص20هيچ اطميناني به نفس نيست. )الميزان، ج

ب. چون خطر هميشه در كمين است: خطر انحراف و سوء عاقبت و بدون توبه مردن، خطر پذیرفته نشدن اعمال، خطر 

 (219، ص10اعمال، و ... )تفسير نور، ج حبط

 ج. ...

 «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عَذابِ مِنْ هُمْ الَّذینَ وَ( »5

( تصریح شده 35اند همان كساني هستند كه در آیات بعد )آیهجالب است كه این كساني كه از عذاب خدا بشدت هراسان

 كه از بهشتيان هستند.

 ثمره اخالقی

اگر »فهمد كه برد و ميعنویات باالتر رود، بيشتر به قصور و تقصير خود در پيشگاه خداوند پي ميهرچه مقام انسان در م

(. ظاهرا بدین جهت است كه 21)نور/« فضل و رحمت اضافي خداوند نباشد هيچكس هيچگاه پاك و تزكيه نخواهد شد

 (.2اند )حدیثبودهرغم معصوم بودنشان، آن اندازه شدید از عذاب خداوند هراسان معصومين علي

 


