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إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

1395/11/1

ترجمه

در حقيقت ،عذاب پروردگارشان ایمنیناپذیر است.
حدیث

 )1از پيامبر اكرم ص روایت شده است:
مومن بين دو خوف است :خوف از آنچه گذشته و خوف از آنچه در پيش روست؛
و با مردن نفس است كه حيات دل حاصل میشود ،و با حيات دل است كه به استقامت میتوان رسيد؛
و كسی كه خدا را بر اساس خوف و رجا عبادت كند ،گمراه نمیشود ،و به آرزویش میرسد؛
و چگونه بنده نترسد در حالی كه نمیداند كه نامه عملش به چه چيزي ختم میشود ،و عملی ندارد كه استحقاقی پيدا
كرده باشد كه بدان توسل جوید ،و توانایی بر كاري ندارد و راه فراري ندارد؛
و چگونه اميدوار نباشد در حالی كه عجز خویش را میداند و در دریاي نعمتهاي خداوند غوطهور است آن اندازه كه به
حساب و شماره درنياید...
مصباح الشریعة ،ص181-180؛ بحار األنوار ،ج ،67ص391
 ...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
الْمُؤْمِنُ بَيْنَ خَوْفَيْنِ خَوْفِ مَا مَضَی وَ خَوْفِ مَا بَقِیَ وَ بِمَوْتِ النَّفْسِ یَكُونُ حَيَاةُ الْقَلْبِ وَ بِحَيَاةِ الْقَلْبِ الْبُلُوغُ إِلَی الِاسْتِقَامَةِ
وَ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی مِيزَانِ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ لَا یَضِلُّ وَ یَصِلُ إِلَی مَأْمُولِهِ وَ كَيْفَ لَا یَخَافُ الْعَبْدُ وَ هُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا یُخْتَمُ
صَحِيفَتُهُ وَ لَا لَهُ عَمَلٌ یَتَوَسَّلُ بِهِ اسْتِحْقَاقاً وَ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَی شَیْءٍ وَ لَا مَفَرَّ وَ كَيْفَ لَا یَرْجُو وَ هُوَ یَعْرِفُ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ وَ هُوَ غَرِیقٌ
فِی بَحْرِ آلَاءِ اللَّهِ وَ نَعْمَائِهِ مِنْ حَيْثُ لَا تُحْصَی وَ لَا تُعَدُّ ...
 )2در كتاب فقه منسوب به امام رضا ع آمده است:
ما میگویيم :كسی كه بميرد در حالی كه خود را از اینكه [ایمان و عمل صالح را] از دست بدهد ایمن میداند ،از دست
خواهد داد؛
و كسی كه بميرد در حالی كه ترسان است كه مبادا [ایمانش را] از دست بدهد ،از اینكه «از دست بدهد» ایمن است؛
و توفيق از جانب خداست.
الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا عليه السالم ،ص382؛ بحار األنوار ،ج ،67ص390
وَ نَرْوِي مَنْ مَاتَ آمِناً مِنْ أَنْ یُسْلَبَ سُلِبَ وَ مَنْ مَاتَ خَائِفاً مِنْ أَنْ یُسْلَبَ أَمِنَ السَّلَبَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
 )3از امام صادق ع روایت شده است :از جمله خطبههایی كه از پيامبر اكرم ص در یادها باقی مانده این است كه فرمودند:

1

اي مردم! بدرستی كه براي شما عالئمی قرار داده شده ،پس با این عالمتها راه بيابيد؛ و براي شما نهایتی هست ،پس به
سوي آن نهایتتان حركت كنيد؛
بدانيد كه مومن بين دو خوف است :مهلتی كه گذشته ،نمی داند كه خداوند در مورد آن با او چه میكند؛ و مهلتی كه باقی
مانده ،نمیداند خداوند در آن براي او چه رقم زده است؛
پس بنده مومن ،از خویش براي خویش برگيرد ،و از دنيایش براي آخرتش ،و از جوانی قبل از پيري ،و از حيات قبل از
مرگ؛ كه سوگند به كسی كه جان محمد در درست اوست ،بعد از دنيا «دنبال رضایت رفتن»ي در كار نخواهد بود ،و بعد از
آن سرایی نيست مگر بهشت یا آتش.
الكافی ،ج ،2ص70
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ:
إِنَّ مِمَّا حُفِظَ مِنْ خُطَبِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَی مَعَالِمِكُمْ وَ إِنَّ لَكُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَی نِهَایَتِكُمْ
أَلَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَعْمَلُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَی لَا یَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ فِيهِ وَ بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِي مَا اللَّهُ قَاضٍ فِيهِ
فَلْيَأْخُذِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ مِنْ دُنْيَاهُ آلِخِرَتِهِ وَ فِی الشَّبِيبَةِ قَبْلَ الْكِبَرِ وَ فِی الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَ مَا بَعْدَهَا مِنْ دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ.
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تدبر

« )1إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ»
این آیه ظاهرا به منزله دليل است براي آیه قبل:
چرا «آنان از عذاب پروردگارشان سخت هراساناند»؛
چون «در حقيقت ،عذاب پروردگارشان ایمنیناپذیر است».
« )2إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ»
عذاب خداوند امري نيست كه كسی از آن در امان باشد .چرا؟
الف .این عذاب ،باطن عمل خود انسانهاست .انسان نيز چون اختيار دارد ،ممكن است هر لحظه كاري انجام دهد كه
باطنش جهنم باشد .پس هيچكس از عذاب در امان نيست ،مگر با ایمان و عمل صالح ،خود را در پرتوي رحمت خدا قرار
دهد.
ب .با وجود ایمان و عمل صالح هم باز كسی نباید خود را در امان ببيند؛ زیرا مادام كه زندهایم اختيار داریم و امكان
انحراف و سقوط ،هيچگاه منتفی نيست( .حدیث)3

 . 1این حدیث هم مضمون نزدیکی بدان دارد:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :الْمُؤْمِنُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ ذَنْبٍ قَدْ
مَضَى لَا یَدْرِي مَا صَنَعَ اللَّهُ فِیهِ وَ عُمُرٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِي مَا یَکْتَسِبُ فِیهِ مِنَ الْمَهَالِكِ فَهُوَ لَا یُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَ لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا الْخَوْفُ( .الکافی ،ج ،2ص)71
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ج .با وجود ایمان و عمل صالح ،كسی نباید خود را در امان ببيند؛ زیرا از كجا معلوم كه حسنات ما واقعا و در باطن حسنه
باشد؛ از كجا كه به خاطر شهرت و منافعی كه داشته و  ...كار خوب را انجام نداده باشيم؛ از كجا معلوم كه آنها را آن گونه كه
موظف بودهایم – با تمام شرایط و حدودش -انجام داده باشيم ،از كجا معلوم ( ...مجمعالبيان ،ج ،10ص )535و (حدیث)1
د... .
« )3إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ»
جهنم و عذابهاي آن حقيقتی است كه كسانی كه به هر بهانهاي آن را انكار میكنند ،فقط خود را فریب میدهند.
« )4إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ»
كسانی كه واقعا بهشتیاند (بنا به آیه  35كه درباره همين افراد است) خود را از اینكه به عذاب گرفتار آیند ،در امان
نمیبينند .در مقابل ،بسياري از افراد كه باورشان به معاد سست است و اعمالشان به گونهاي است كه حقيقتا شایسته جهنماند،
خود را بهشتی خيال میكنند و از خدا طلبكار! (كهف)36/
معيار بهشتی و جهنمی بودن،آن نيست كه خود انسان خيال میكند؛ آنانكه خود را ایمن میبينند ،در خطرند؛ و آنان كه
خود را در خطر میبينند ،ایمناند (حدیث)2
به قول حافظ شيرازي:
اي دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرك چون به دام افتد تحمل بایدش...
تكيه بر تقوي و دانش در طریقت كافریست
راهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh276 /
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وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ

1395/11/2

ترجمه

و آناناند كه نگهدارنده اندامهاي جنسی خویشاند،
نکات ترجمه

«فُرُوجِ»
جمع «فَرج» است .ماده «فر ج» در اصل به معناي «گشودگی» و شكافی است كه در چيزي یا بين دو چيز افتاده باشد،
چنانكه «فُرجة» در دیوار و مانند آن به معناي «شكاف» است و «فَرْجة» به معناي رها شدن از غم و غصه میباشد و «فروج» به

3

معناي مرزهایی كه بيم نفوذ دشمن از آن میرود و نيازمند مراقبت بيشتر است ،به كار میرود( .معجم المقایيس اللغة ،ج،4
ص499؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)628
به شرمگاههاي انسان (چه در جلو و چه در عقب) از این جهت كه بين دو پا قرار گرفته ،به نحو كنایهاي «فرج» و «فروج»
گفته شده تا هم از طرفی ،از تصریح به تعابير قبيح خودداري شود ،و هم بنوعی ،با این تعبير بر ضرورت حفظ و مراقبت از
آن تاكيد شود (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،9ص.)47
الزم به ذكر است تمامی كلماتی كه در قرآن كریم براي اشاره به این اعضاي بدن به كار رفته ،در آن زمان ،معناي غيرمستقيم
داشته ،اما در طول زمان و به خاطر استفاده مكرر از این كلمات در این معنا ،امروزه این كلمات در عرف ،مستقيما به معناي
همان اعضاء به كار میرود و وجه غيرمستقيم خود را از دست داده است.
«حافِظُونَ»
«حافظ» اسم فاعل از ماده «حفظ» است كه تعبير «حفظ و نگهداري» در زبان فارسی هم رواج دارد و عموما آن را به معناي
«مراعات چيزي را كردن» (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )87یا «فراموش نكردن و در قبال نگهداري از چيزي متعهد شدن»
(مفردات ألفاظ القرآن ،ص )244و یا «هرگونه مراقبت و ضبط [نگهداري]» (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،2ص)253
دانستهاند.
براي اینكه معناي دقيق این واژه بهتر معلوم شود ،خوب است تفاوت آن با كلمات مشابه دقت شود:
تفاوت «حفظ» با «رعایت» در این است كه نقطه مقابل حفظ ،ضایع كردن است؛ اما نقطه مقابل رعایت ،مهمل گذاشتن
است؛ در واقع حفظ آن است كه مانع اثرگذاري عوامل نامطلوب شویم [یعنی صرفا جلوگيري كردن است] ،اما رعایت یعنی
اقدامی انجام دهيم كه با این اقدام ما كسی یا چيزي نتواند آسيبی ایجاد كند [یعنی اقدامی جدید انجام دادن است] (الفروق فی
اللغة ،ص)199
تفاوت «حفيظ» با «رقيب» (حفاظت با مراقبت) در این است كه «رقيب» از این جهت مراقبت میكند كه چيزي از احوال
شخص یا شیء مورد نظر از او مخفی نماند و لذا در معناي آن نوعی تفتيش و وارسی لحاظ شده است ،اما در كلمه حفظ،
تفتيش و وارسی خود شیء لحاظ نشده است( .الفروق فی اللغة ،ص)200
تفاوت «حفظ» با «حراست» در این است كه اوال در كلمه حراست نوعی استمرار نهفته است ،اما حفظ لزوما چنين نيست؛
ثانيا كلمه حفظ بنوعی داللت دارد بر علم و احاطه به شیاي كه قرار است حفظ شود ،اما حراست لزوما چنين نيست( .الفروق
فی اللغة ،ص)199
تفاوت «حفظ» با «علم» (در خصوص محفوظات ذهنی) در آن است كه حفظ فقط در مورد شنيدنیها به كار میرود و به
نگهداشتن مطلب در حافظه گفته میشود؛ اما علم هر گونه آگاهی پيدا كردنی را در بر میگيرد( .الفروق فی اللغة ،ص)85
تفاوت «حفظ» با «حمایت» در این است كه حمایت در مورد جایی ویا چيزي است كه نمیتوان بر آن كامال احاطه پيدا
كرد (مثال حمایت از سرزمين) اما حفظ در جایی است كه آن امر كامال تحت احاطه شخص درمیآید (مثال حفظ پول) (الفروق
فی اللغة ،ص)201
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تفاوت «حفظ» و «ضبط» [= نگهداري] كه «ضبط» داللت بر شدت محافظت میكند به نحوي كه مبادا چيزي از آن فروگذار
شود؛ لذا در مورد خداوند كه احتمال فروگذاري چيزي در مورد او نيست ،كلمه «ضابط» به كار نمیرود ،اما «حفيظ» به كار
رفته است( .الفروق فی اللغة ،ص)201
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
هيچ عبادتی برتر از عفت شكم و شرمگاه نيست.
الكافی ،ج ،5ص554؛ المحاسن ،ج ،1ص292
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
یَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
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 )2شخصی به امام باقر ع عرض كرد:
من انسانی هستم كه اعمال [خوب] من كم است ،كم نماز میخوانم ،كم روزه میگيرم [= فقط به واجبات بسنده میكنم
و چندان اهل مستحبات نيستم] ؛ اما میكوشم كه جز مال حالل نخورم و جز از طریق حالل غریزه جنسیام را اشباع نكنم.
امام ع فرمود :و چه جهادي است باالتر از عفت شكم و شرمگاه؟
المحاسن ،ج ،1ص292
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِی عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْيَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی ضَعِيفُ الْعَمَلِ قَلِيلُ الصَّلَاةِ قَلِيلُ الصَّوْمِ وَ لَكِنْ أَرْجُو أَنْ لَا آكُلَ إِلَّا حَلَالًا وَ لَا أَنْكَحَ إِلَّا حَلَالًا !
فَقَالَ وَ أَيُّ جِهَادٍ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْج.
 )3از امام صادق ع روایت شده است:
به والد ینتان نيكی كنيد ،فرزندانتان به شما نيكی خواهند كرد؛ و در مورد زنان مردم عفت پيشه كنيد ،زنانتان عفت پيشه
خواهند كرد.
الكافی ،ج ،5ص554
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَرُّوا
آبَاءَكُمْ یَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ.
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 . 1این روایت هم به این آیه مربوط میشود:
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا
عَفِیفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ( .الکافی ،ج ،5ص)453
 . 2در همین مضمون این روایت هم قابل توجه است:
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 )4نجم بن حطيم میگوید:
امام باقر ع به من فرمود :نجم! همه شما با ما در بهشتيد؛ اما چقدر زشت است كه یكی از شما وارد بهشت شود در حالی
كه پرده [حيایش] دریده شده و عيب و عورتش آشكار گردیده باشد.
گفتم :فدایت شوم .آیا چنين چيزي شدنی است؟
فرمود :بله ،اگر كه شرمگاه و شكمش را حفظ نكند.
الخصال ،ج ،1ص25
حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ
عَنْ نَجْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَالَ لِی یَا نَجْمُ كُلُّكُمْ فِی الْجَنَّةِ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَدْ هَتَكَ سِتْرَهُ وَ
بَدَتْ عَوْرَتُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یَحْفَظْ فَرْجَهُ وَ بَطْنَهُ.
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تدبر

« )1وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»
شهوت ،طغيانگر است و به كنترل و حفاظت نياز دارد (تفسير نور ،ج ،8ص)84
« )2وَ الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»
نفرمود كسانی كه شهوت را در خود میكُشند یا اندامهاي جنسی را در خویش نابود میكنند؛ بلكه فرمود نگهدارنده و
مراقب اندامهاي جنسی خویشاند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ
عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَى آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ
وَ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَا اللَّهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ وَ مُفْقِرُ الزَّانِینَ أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُكُمْ كَمَا تَدِینُ تُدَانُ( .الکافی ،ج ،5ص)554
 . 1البته در بسیاري از روایات اصل بهشت رفتن را منوط به مراقبت از این دو كردهاند ،از باب نمونه:
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خِرَاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلَايَ أَنَسٌ قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى
أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ ضَمِنَ لِی اثْنَیْنِ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ فِدَاكَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَضْمَنُهُمَا لَكَ مَا هُمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ضَمِنَ
لِی مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَ مَا بَیْنَ رِجْلَیْهِ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ( .معانی األخبار ،ص)411
صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :أَتَى النَّبِیَّ ص أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ لَهُ أَوْصِنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ أُوصِیكَ
بِحِفْظِ مَا بَیْنَ رِجْلَیْك (الزهد ،ص)8
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :أُوصِیكَ بِحِفْظِ مَا بَیْنَ رِجْلَیْكَ وَ مَا بَیْنَ لَحْیَیْكَ( .مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص)60
أَخْبَرَنِی الْخَلِیلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ
عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أُمَّتِیَ الْأَجْوَفَانِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْأَجْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَمُ وَ أَكْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةُ تَقْوَى اللَّهِ وَ
حُسْنُ الْخُلُقِ( .الخصال ،ج ،1ص)78

6

نکته انسانشناسی

در اسالم ،شهوت و غریزه جنسی بخودي خود چيز بدي نيست .یكی از تمایالتی است كه خداوند در انسان آفریده ،و
هيچ بخشی از آفرینش خداوند هم باطل نيست .خدا در انسان ،هم عقل قرار داده و هم شهوت؛ عقل مابهاالمتياز انسان از
حيوانات است؛ و شهوت ،امري مشترك بين انسان و حيوان؛ پس برتري انسان بر حيوان به خاطر عقلش است ،نه به خاطر
شهوتش.
پس استفاده از شهوت بد نيست؛ آنچه بد است ،این است كه به جاي اینكه عقل بر شهوت حاكم باشد (و انسان شهوت
خود را در جاي صحيح خرج كند) شهوت بر عقل حاكم شود.
نقدی بر تمدن غرب

اگر از منظر اسالمی نقدي بر تمدن غربی هست ،این نقد ،از جنس سخنان مسيحيت تحریفشده نيست كه بگوید «این
تمدن جدید ،چرا رهباینت در پيش نگرفته و به شهوت اعتنا میكند»؛ بلكه این است كه :چرا این تمدن ،شهوت را بر عقل
حاكم گردانده؛ و عقل در قبال شهوت ،فقط نقش تهيه كننده ابزارهاي گوناگون براي شهوترانی را دارد ،و نه نقش كنترل كننده.
« )3الْمُصَلِّينَ  ...الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»
در آیات قبل ویژگی نمازگزاران را برمیشمرد ،كه این مزیت را دارند كه كمطاقت و بخيل نيستند .یكی دیگر از ویژگیهاي
آنان این است كه در حوزه غریزه جنسی «خویشتندار»ند.
نکته تخصصی انسانشناسی

هر انسانی ویژگیهاي مختلفی دارند ،اما این ویژگیها كامال با هم در ارتباطند ،هرچند در نگاه ما این ارتباط به چشم
نياید .حرص و كمطاقتی و بخيل بودن ،با بینمازي گره خورده (معارج)22-20/؛ و در مقابل ،نمازخوان واقعی بودن ،نهتنها با
صبوري و بخشندگی و باورمندي به قيامت (معارج ،)28-22/بلكه با عفت و خویشتنداري جنسی.
در واقع ،خصلتهاي خوب در انسان با هم گره خورده و خصلتهاي بد هم موید و همراهی كننده همدیگرند.
« )4الْمُصَلِّينَ  ...الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»
نمازگزار واقعی است كه اهل عفت و خویشتنداري جنسی است.
ثمره اخالقی

در نهایت امر،
نمیشود كسی نمازگزار باشد و به جانب عفت متمایل نگردد؛ ویا عفيف باشد و به نماز بیاعتنایی كند .همچنين نمیشود
كسی بیعفت باشد و نمازش لطمه نبيند ،و یا بینماز باشد و عفتش پابرجا بماند.
پس ،اگر افرادي را میبينيم كه «نمازگزار غيرعفيف» یا «عفيف بینماز» هستند ،منتظر باشيم كه ببينيم نهایتا كدام خصلت،
تكليف دیگري را یكسره میكند.
« )5الْمُصَلِّينَ  ...الَّذینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»
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نمازگزار كسی است كه مبناي زندگی خود را ارتباط خود با خدا قرار داده؛ این ارتباط ،كاري كرده كه به جاي اینكه
مالپرستی و شهوت بر او حكومت كند (كه با اندك سختیاي طاقت از دست بدهد ،و در مقابل خوبی هایی كه به او میرسد،
خودخواهی و بخلش نقویت شود؛ معارج )22-19/او كنترل اموال و شهواتش را در دست دارد.
ثمره انسانشناسی

از مزایاي ارتباط با خدا ین است كه افق نگاه انسان را گسترش میدهد .كسی كه با خدا ارتباط ندارد ،افق نگاهش ،زندگی
دنيوي و مادي است؛ لذا وقتی سختی بدو میرسد بیتاب میشود و وقتی خوشی به او میرسد نمیگذارد دیگران هم از این
خوشی بهرهمند شوند( .معارج )21-20/اما كسی كه ارتباط با خدا (نماز) را جدي میگيرد ،افق نگاهش درباره زندگی تا آخرت
كشيده میشود (معارج)28-26/؛ لذا هم كمك به نيازمندان را در راستاي تعالی خود میبيند (معارج )25-24/و هم شهوت
خویش را كامال تحت كنترل دارد.

 )301سوره معارج ( )70آیه 30

إِالَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومینَ

1395/11/3

ترجمه

جز با همسرانشان یا آن موردي كه صاحب اختيارش هستند ،كه همانا [در مورد] آنها مورد نكوهش نيستند.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه:
به پدرم [امام باقر ع] گفته شد :چرا مومن شدیدا بُرَنده است؟
فرمود :چون عزت و صالبت قرآن در قلب اوست؛ و محض ایمان ،از سينه او [جاري] است؛ و او بندهاي است كه كامال
مطيع خدا و تصدیق كننده پيامبر اوست.
گفته شد :چرا مومن گاه شدیدا بخيل است؟
فرمود :چون روزياش را از راه حالل به دست میآورد ،و به دست آوردن حالل دشوار است ،پس دوست ندارد چيزي
از آن را از دست دهد ،چون میداند دشواري به دست آوردنش را؛ و نيز اینكه اگر سخاوت میورزد ،جز در جایی كه سزاوار
است چنين نمیكند[ .ظاهرا یعنی چون ،نه بر اساس احساسات ،بلكه بر اساس حساب و كتاب ،میبخشد ،دیگران او را بخيل
به حساب میآورند]
گفته شد :چرا مومن گاه شدیدا اهل زناشویی است؟
فرمود :فرمود به خاطر مراقبتی كه نسبت به دامن خویش در قبال آنچه برایش حالل نيست ،دارد؛ او كسی نيست كه
شهوتش را در اینجا و آنجا كه ميلش كشيد پياده كند ،لذا هنگامی كه به حالل میرسد بدان اكتفا میكند و با حالل ،خود را از
غير آن بینياز میسازد.
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علل الشرائع ،ج ،2ص557-558
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ :قِيلَ لَهُ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَحَدَّ شَیْءٍ قَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْقُرْآنِ فِی قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِیمَانِ عَنْ صَدْرِهِ وَ هُوَ لَعَبْدٌ مُطِيعٌ
لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ مُصَدِّقٌ قِيلَ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ یَكُونُ أَشَحَّ شَیْءٍ قَالَ لِأَنَّهُ یَكْسِبُ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ وَ مَطْلَبُ الْحَلَالِ عَزِیزٌ فَلَا یُحِبُّ
أَنْ یُفَارِقَهُ شَيْئُهُ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ عُسْرِ مَطْلَبِهِ وَ إِنْ هُوَ سَخَتْ نَفْسُهُ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا فِی مَوْضِعِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ یَكُونُ أَنْكَحَ
شَیْءٍ قَالَ لِحِفْظِهِ فَرْجَهُ عَنْ فُرُوجِ مَا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ لَكِنْ لَا تَمِيلُ بِهِ شَهْوَتُهُ هَكَذَا وَ لَا هَكَذَا فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ اكْتَفَی بِهِ وَ اسْتَغْنَی بِهِ
عَنْ غَيْرِهِ.

1

 )2از امام صادق ع در مورد سخن خداوند متعال كه میفرماید «و آناناند كه نگهدارنده دامن خویشاند ،جز با همسرانشان
یا آن موردي كه صاحب اختيارش هستند» روایت شده كه مراد از آن ،كنيزان است ،نه بندگان [مرد].
هدایة األمة إلی أحكام األئمة عليهم السالم ،ج ،7ص 156و246
قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ» إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ
الْإِمَاءُ خَاصَّةً دُونَ الْعَبِيدِ.
 )3از امام صادق ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:
كسی كه دوست دارد بر فطرت من باشد ،پس به سنت من عمل كند؛ و از سنتهاي من ازدواج و زناشویی است.
الكافی ،ج ،5ص496
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَيَّارٍ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَكُونَ عَلَی فِطْرَتِی فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّكَاحَ.

2

تدبر

« )1إِالَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ»
نمازگزاران واقعی  ،مراقب غریزه جنسی خود هستند ،اما این مراقبت ،به معنی رهبانيت و تعطيل كردن غریزه جنسی
نيست؛ بلكه جایی كه برایشان حالل است ،كامال آزادند.

 . 1ادامه روایت به بحث مربوط نبود ،اما چون بسیار زیبا بود در اینجا میآوردم:
قَالَ ع إِنَّ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِی قَلْبِهِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ تَجِدُونَهُ ضَعِیفَ الْبَدَنِ نَحِیفَ الْجِسْمِ وَ هُوَ یَقُومُ اللَّیْلَ وَ یَصُومُ النَّهَارَ وَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَشَدُّ فِی دِینِهِ مِنَ
الْجِبَالِ الرَّاسِیَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْجَبَلَ قَدْ یُنْحَتُ مِنْهُ وَ الْمُؤْمِنَ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ یَنْحِتَ مِنْ دِینِهِ شَیْئاً وَ ذَلِكَ لِضَنِّهِ بِدِینِهِ وَ شُحِّهِ عَلَیْهِ.
 . 2این حدیث هم در همین راستاست:
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَیْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ
إِحْدَاهُنَّ إِنَّ زَوْجِی لَا یَأْكُلُ اللَّحْمَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِی لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ زَوْجِی لَا یَقْرَبُ النِّسَاءَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى
صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِی لَا یَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَ لَا یَشَمُّونَ الطِّیبَ وَ لَا یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَمَا إِنِّی آكُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّیبَ
وَ آتِی النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی( .الکافی ،ج ،5ص)496
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« )2إِالَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ»
چرا به استثنا كردن موارد حالل ،بسنده نكرد ،و عبارت «همانا آنان مورد نكوهش نيستند» را افزود؟
الف .برخی گمان میكنند دینداري و معنویت با إعمال غریزه جنسی ناسازگار است و اگر انسان بتواند این غریزه را كامال
تعطيل كند ،گویی به لحاظ دینی و معنوي بهتر است!
قرآن كریم این تلقی را رد میكند و در وصف نمازگزاران ،در عين حال كه تاكيد دارد كه در مسائل جنسی خویشتندار
هستند (آیه قبل) ،اما رهبانيت را قبول ندارد (حدید ،)27/بلكه اصل زناشویی به نحو حالل را یك سنت نبوي (یعنی یك امر
مستحب) قلمداد میكند (حدیث )3و لذا هرگونه مالمت و نكوهش در زمينه برقراري رابطه جنسیِ مشروع را ناروا میشمرد؛
یعنی بين دینداري و معنویت ،با رابطه جنسی (در حد مجاز خود) هيچ گونه منافاتی نمیبيند.
ب... .
« )3إِالَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ»
در اسالم ،كنيز همانند همسر شخص ،حق رابطه جنسی دارد و رابطه شخص با كنيزش مشروع است.
مساله بردهداری در اسالم و دنیای مدرن

در دنياي قدیم ،بردهداري در تمامی جوامع رواج داشت .اسالم با برنامههایی كه اجرا كرد ،نهتنها كاري كرد كه تدریجا
بردهداري از بين برود (مثال عالوه بر تشویقهاي افراد به آزاد كردن بندگان ،كفاره بسياري از گناهان را آزاد كردن برده قرار
داد)؛ بلكه در همان موقع كه این نظام هنوز وجود داشت ،با قرار دادن انواع حقوق براي بردگان ،آن را از قالب یك نظام ظالمانه
خارج ساخت.
از جمله آن اقدامات ،برنامههاي اسالم در مورد وضعيت جنسی كنيزان است .در دوره جاهليت ،ارباب اختيار كنيز خود
را از هر حيث در اختيار داشت ،تا حدي كه میتوانست براي كسب درآمد ،او را هر ساعت در اختيار كسی قرار دهد و به
فحشاء وادار سازد .قرآن كریم نهتنها این گونه امور را كامال ممنوع كرد (نور ،)33/بلكه صاحبان كنيزان را در مورد نيازهاي
جنسی آنان مسئول دانست ،و امكان ازدواج كنيزان با دیگران (اعم از بردگان یا افراد آزاد) را هم به رسميت شناخت؛ و عِدّه
نگهداشتن (فاصله زمانیاي كه زن بعد از طالق ،حق ازدواج با مرد دیگر ندارد) را همان طور كه در مورد زنان آزاد واجب
كرد ،در مورد كنيزان هم واجب ساخت.
اینها را مقایسه كنيد با دنياي مدرن كه ظاهرا بردهداري را ملغی كرد ،اما عمال بردهداري را به صورتهاي دیگر احيا نمود
و به نقل منابع موجود در ویكیپدیا ،هماكنون آمار تجارت «بردهداري جنسی» (كه از آن به «بردهداري سفيد» نيز یاد میشود)
حدود  800هزار نفر در سال تخمين زده میشود!
« )4إِالَّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ»
از شبهاتی كه برخی از مخالفان شيعه مطرح كردهاند این است كه« :این آیه حكم «متعه» (ازدواج موقت) را نسخ كرده
است؛ چون تنها مواردي را كه جایز شمرده است ،أزواج (همسران) و آنچه فرد صاحب اختيارش است (كنيزان) دانسته است».
دو پاسخ به این اشكال میتوان داد.
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یكی اینكه متعه یا ازدواج موقت ،ازدواج است با شرایط كمتر ،لذا زن در این حالت – مادام كه زمان ازدواج موقت بسر
نيامده – همسر محسوب میشود (همان گونه كه در ازدواج دائم تا قبل از طالق ،همسر هم محسوب میشوند).
پاسخ دوم این است كه این آیه جزء آیات مكی است در حالی كه حكم ازدواج موقت در مدینه نازل شد ،و لذا اگر نسخی
بخواهد در كار باشد ،آیه مدنی را باید ناسخ آیه مكی دانست نه بالعكس (الكافی ،ج ،5ص.)450
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فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ

1

1395/11/4

ترجمه

پس هر كه درصدد وراي آن برآید ،آناناند كه تجاوزگراناند.
نکات ترجمه

«العادُونَ»
این كلمه ،جمعِ مذكر سالم كلمه «العادي» است ،از ماده «عدو» [یا «عدي] ؛ كه این ماده در اصل داللت دارد بر تجاوز
كردن (گذر كردن) از حد خود و پيشی گرفتن در جایی كه سزاوار است بدانجا بسنده شود؛ و «عادي» كسی است كه ظالمانه
از حق خودش تجاوز میكند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص .)249و تفاوتش با «تجاوز» در این است كه تجاوز ،به صرفِ
گذر كردن از نقطه معين (خروج از حق خود) گفته میشود؛ اما «تعدي» ،تجاوزي است كه ورود نابجا به حقوق دیگران هم
در آن لحاظ شده است (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص .)63برخی اصل این ماده را از كلمه «عُدوَة» (أنفال)42/
دانستهاند («عدوة الوادي» لبه و حاشيه یك سرزمين) دانستهاند (الفروق فی اللغة ،ص )124گویی كسی كه تعدي میكند ،به
سمت لبه حق خود میرود و از آن گذر میكند.
این ماده هم در مورد امور قلبی و درونی (مانند «عداوت» :دشمنی« ،عَدُوّ» :دشمن ،جمع آن :اعداء) و هم در مورد امور
ظاهري و مادي (مانند «عَدْو» 2به معناي تندتر از معمول راه رفتن ،دویدن) به كار میرود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)554

 . 1این استدالل دوم در گفتگوي مومن الطاق با ابوحنیفه مورد استفاده قرار گرفته است:
عَلِیٌّ رَفَعَهُ قَالَ :سَأَلَ أَبُو حَنِیفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا
یَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ یُسْتَمْتَعْنَ وَ یَکْتَسِبْنَ عَلَیْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَیْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ یُرْغَبُ فِیهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ یَرْفَعُونَ
أَقْدَارَهُمْ وَ لَکِنْ مَا تَقُولُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ فِی النَّبِیذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا یَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِی الْحَوَانِیتِ نَبَّاذَاتٍ فَیَکْتَسِبْنَ عَلَیْكَ فَقَالَ أَبُو
حَنِیفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآیَةَ الَّتِی فِی سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَایَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ
لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَکِّیَّةٌ وَ آیَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِیَّةٌ وَ رِوَایَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِیَّة ...
 2البته «عدو» به معناي مصدري و به معناي «تجاوز كردن از حق» و «دشمنی» هم به كار رفته است ،چنانکه قرآن كریم میفرماید« :فَیَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم» (انعام)108/
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چنانكه اشاره شد« ،العادون» جمع مذكر سالم كلمه «العادي» است؛ و جمع مونث سالم این كلمه« ،العادیات» (عادیات)1/
میباشد كه از «عدو» به معناي «دویدن» گرفته شده و اصطالحا در مورد اسبانی كه با سرعت میدوند ،به كار میرود.
این ماده و مشتقات آن  106بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حدیث

 )1اميرالمومنين ع در یكی از خطبههایشان خطاب به مردم فرمودند:
همانا خداوند تبارك و تعالی حد و اندازههایی را معين كرده ،پس از این حدود تجاوز نكنيد؛ و واجباتی را واجب نمود،
پس آنها را كم نگذارید؛ و در مورد اموري سكوت كرد ،و این سكوتش از باب فراموشی آنها نبود ،پس خود را در آنها مكلف
نسازید ،كه آن از باب رحمت خدا بر شما بوده است و آن [تخفيف] را قبول كنيد.
سپس فرمودند:
حاللی آشكار هست و حرامی آشكار؛ و بين اینها امور شبههناك؛ پس هركه آن گناهی را بر او مشتبه شده ،ترك كند،
نسبت به آنچه آشكار است بيشتر اهل ترك كردن خواهد بود؛
و [بدانيد] معصيتها ،منطقه ممنوعه خداست؛ و هركس در حول و حوش آن به گردش درآید ،بعيد نيست كه در آن وارد
شود.
من ال یحضره الفقيه ،ج ،4ص75
خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ فَقَالَ:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ یَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً لَهَا
فَلَا تُكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ
الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِی حِمَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِكْ أَنْ یَدْخُلَهَا.
 )2از امام باقر ع روایت شده است كه پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم فرمودند:
در زنا پنج ویژگی هست:
آبرو را میبرد؛
منجر به فقر میشود؛
عمر را میكاهد؛
خداوند مهربان را خشمگين میسازد؛
و در آتش جاودانه میسازد؛
به خدا پناه میبریم از آتش.
الكافی ،ج ،5ص542
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص:
فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ:
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یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ،
وَ یُورِثُ الْفَقْرَ،
وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ،
وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ،
وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ،
نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.

1

 )3از امام صادق ع در مورد استمناء سوال شد.
فرمودند :گناهی بزرگ است كه خداوند در كتابش از آن نهی كرده است؛ و انجام دهنده آن مانند كسی است كه با خودش
زناشویی كرده باشد! و اگر میدانستی كه او با خود چه می كند ،با او همسفره نمیشدي.
سوال كننده گفت :یَا ابْنَ رسولِ اللَّه! اینكه در كتاب خدا آمده را به من نشان بده!
فرمود :این سخن خداوند كه میفرماید« :پس هر كه درصدد وراي آن برآید ،آناناند كه تجاوزگراناند( ».معارج31/؛
مومنون )7/و این كار وراي آن [نكاح با همسر و كنيز] است.
او گفت :كدامشان بزرگتر است :زناكاري یا این كار؟
فرمود :این كار گناهی عظيم است ،و گاه میشود كه شخص با خود میگوید برخی از گناهان از برخی دیگر كماهميتترند؛
در حالی كه گناهان همگی در پيشگاه خداوند عظيماند ،چرا كه همه آنها معصيت هستند ،و خداوند دوست ندارد كه بندگان
مرتكب معصيت شوند؛ و خداوند از آن نهی كرده است ،زیرا كه آن از كارهاي شيطان است ،و خداوند فرموده است« :شيطان
را نپرستيد» (یس« )60/همانا شيطان دشمن شماست ،او را دشمن بگيرید ،چرا كه او حزب خود را فرامیخواند تا از اصحاب
جهنم شوند( ».فاطر)6/
وسائل الشيعة ،ج ،28ص364
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی فِی نَوَادِرِهِ (ص )62عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ؟

 . 1این سه روایت هم در توضیح مضرات زناست:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ :لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ
ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَةِ أَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ
الْخُلُودُ فِی النَّارِ( .الکافی ،ج ،5ص)541
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع اتَّقِ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ یُبْطِلُ الدِّینَ.
(الکافی ،ج ،5ص)541
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ( .الکافی ،ج ،5ص)541
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فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَی اللَّهُ عَنْهُ فِی كِتَابِهِ ،وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا یَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ.
فَقَالَ السَّائِلُ فَبَيِّنْ لِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ؟
فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ «فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ.
فَقَالَ الرَّجُلُ أَیُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِیَ؟
فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِیَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا
یُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْيَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَدْ قَالَ «ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ» «إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِير»
تدبر

« )1فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»
خدا به انسان غریزه داده ،عقل هم داده است؛ هيچكدام را هم اشتباهی نداده است .غریزه اگر در حد و اندازهاي كه برایش
قرار داده شده ،رفتار كند ،نهتنها بد نيست ،بلكه كارش میتواند كار مستحب و احياي سنت پيامبر ص باشد (جلسه،301
حدیث )3اما اگر این غریزه بخواهد از آنچه برایش مجاز است عبور كند ،متجاوز است؛ و متجاوز در درجه اول ،از حریم
عقلش عبور كرده ،و به حيوانيت روي آورده است.
نکته تخصصی انسانشناسی

اگرچه انسان همانند عموم حيوانات غریزه جنسی دارد ،اما ظاهرا تنها موجودي است كه «ازدواج» میكند؛ و با این كارش
مهمترین بنياد جامعهي انسانی (یعنی خانواده) را ایجاد میكند 1و این رابطه را در درون یك سلسله قوانين اعتباري اجتماعی
قرار میدهد؛ چنانكه در تمامی جوامع بشري در طول تاریخ ،بين «ازدواج» و «رابطه جنسی آزاد» تفاوت میگذاشتهاند و خانواده
در انسان ،نهادي است كه با «ازدواج قانونی» شكل میگيرد.
اگر تفاوت اصلی انسان و حيوان را در بهرهمندي انسان از «عقل» بدانيم ،آنگاه باید گفت كه غریزه جنسی در انسان،
برخالف حيوانات ،با عقل و انسان بودن وي گره خورده ،و لذا مبناي «ازدواج» براي انسان در بهشت (یعنی در مرتبهاي از
عالم ،كه ماوراي افق دنياست) پیریزي شد( .توضيح بيشتر در جلسه ،239تدبر )1و كسی كه وراي این حدودي كه عقل براي
غریزه تعيين میكند بجوید از انسانيت خارج شده و به وادي حيوانيت رو كرده است.
« )2فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»
ارضاي غریزه جنسی از راه حرام [ولو بهتنهایی (استمناء ،حدیث )3یا با رضایت طرف مقابل باشد] نوعی تجاوزگري
است.
به تعبير دیگر،

1

 .توجه شود كه جامعه انسانی اساسا با جامعههاي حیوانی متفاوت است؛ به نحوي كه مهمترین سوال آنتروپولوزیستها (انسانشناسان،

مردمشناسان)این است كه چرا انسانها با اینکه فیزیولوزي یکسانی دارند و نوع واحدي هستند ،از جوامعی برخوردارند كه این اندازه با هم متفاوت است.
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در منطق انسانی كه خدا را باور دارد ،تجاوز كردن ،صرفا «بدون رضایت شخص مقابل ،به حریم او وارد شدن» نيست،
كه اگر طرفين راضی باشند ،تجاوز محسوب نشود؛ بلكه هرجا كه از حدي كه خداوند متعال قرار داده (و خدا هم این حدود
را به خاطر مصلحت خود انسانها قرار داده) عبور شود ،تجاوز است.
نکته تخصصی جامعهشناختی

برخی گمان میكنند «محدودیت در روابط ،موجب حرص افراد میشود؛ و برداشتن محدودیتها ،از مشكالت اجتماعی
و تعرضها میكاهد ».اما نگاهی به وضعيت كشورهایی كه روابط جنسی در آنها آزاد است ،بخوبی بطالن این تلقی را نشان
میدهد .آیا عجيب نيست كه در بسياري از كشورها ،هرگونه رابطه ،صرفا اگر با رضایت طرفين باشد ،قانوناً مُجاز است ،و
«تجاوز» را منحصر به مواردي میدانند كه بدون رضایت مخاطب ،به حریمش وارد شده باشند؛ با این حال ،آمار تجاوز در آن
كشورها بيشتر است؟ یعنی افراد چنان به عدم تعادل روحی مبتال شدهاند كه با اینكه اگر مخاطب خود را راضی كنند( ،یا سراغ
مخاطبانی بروند كه راضی و آماده این كار و براحتی در دسترس هستند) رابطهشان تجاوز محسوب نمیشود؛ با این حال تجاوز
در این كشورها بسيار بيشتر است از كشورهایی كه هرگونه رابطه نامشروعی را تجاوز میدانند! (طبق آمارهاي جهانی سایت
 wonderslistكه «ده مورد باالترین» را در عرصههاي مختلف گزارش میكند ،باالترین آمار تجاوز در جهان به ترتيب مربوط
است به :آفریقاي جنوبی ،سوئد ،آمریكا ،بریتانيا ،هند ،نيوزلند ،كانادا ،استراليا ،زیمبابوه ،دانمارك و فنالند)
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« )3فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ»
هر كه درصدد وراي آن برآید ،تجاوزگر است .تجاوزگر ،یعنی كسی كه از حد درمیگذرد.
واقعا مقصود چيست؟ آیا میخواهد بگوید كسی كه از حد در گذرد ،از حد درگذرنده است؟!
الف .انسان به خاطر برخورداري از بُعد معنوي و ملكوتیاش «هلوع» و «بینهایتطلب» است (جلسه ،191تدبر .)1اما
تمام امور مادي و حيوانی ،بهخودي خود محدودند .در حيوانات ،غریزه جنسی محدود است و در حد نياز عمل میكند ،اما
انسان به خاطر برخورداري از این بُعدِ بینهایتطلبی ،اگر غریزه جنسیاش بر او حاكم شود ،آنگاه هيچگاه و در هيچ مرحلهاي
توقف نخواهد كرد و همواره «تجاوزگر» خواهد بود.
ب .شاید مراد این است كه كسی كه از حد مجاز عبور كند ،دیگر توقفی ندارد .شاید وضعيت تمدن جدید بهترین شاهد
بر این مدعا باشد .آنها ابتدا روابط بين زن و مرد را برداشتند ،كمكم روابط بين همجنس و روابط با حيوانات شيوع پيدا كرد ،و
امروزه انواعی از روابط جنسی عجيب و غریب پيدا شده كه ظاهرا در تاریخ بشر بیسابقه است.
ج .شاید كلمه «ابتغی» (درص دد برآمدن ،دنبال بودن) محل تاكيد است؛ یعنی در مورد غریزه جنسی بدانيد كه اگر كسی
«درصدد برآید» بيش از حد مجاز انجام دهد« ،حتما» از حد تجاوز خواهد كرد( .یعنی ميل جنسی بقدري شدید است كه اگر
به این ميل اضافی اندكی اعتنا شود ،حتما از حد گذر میكند).

/http://www.wonderslist.com/top-10-countries-with-maximum-rape-crimes . 1
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د .شاید اشاره است به حركت مرحله به مرحلهاي این غریزه .یعنی اگر كسی بخواهد از این حد مشروع فراتر رود ،حتی
اگر به خيال خود فقط در حد نگاههاي حرام ویا استمنا باشد ،كمكم كارش به گناهان دیگر هم خواهد كشيد.
ه... .
یكی از اعضاي محترم كانال این شعر از مثنوي معنوي (دفتر اول ،ابيات 3700به بعد) را فرستاده است كه با این آیه بسيار
مناسبت دارد:
نار بيرونی به آبی بفسُرَد

نار شهوت تا به دوزخ میبرد

نار شهوت مینيارامد به آب

زانكه دارد طبع دوزخ در عذاب

نار شهوت را چه چاره نور دین

نوركم اطفاء نار الكافرین

 ...شهوت ناري به راندن كم نشد

او به ماندن كم شود بی هيچ بُد

تا كه هيزم مینهی بر آتشی

كی بميرد آتش از هيزمكِشی

چونكه هيزم باز گيري ،نار مُرد

زانكه تقوي آب سوي نار برد

/http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh162
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وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ

1395/11/5

ترجمه

و آناناند كه به امانتها و عهدشان متعهدند؛
نکات ترجمهای

«راعُون»
جمع سالم «راعی» است (جمع مكسر راعی« ،رُعاة» و «رِعاء» میباشد)؛ و راعی ،اسم فاعل از ماده «رعی» میباشد كه این
ماده به معناي رعایت كردن ،مراقب بودن و حفظ و نگهداري به كار میرود .برخی بر این باورند كه این كلمه در اصل در مورد
حفظ و نگهداري حيوانات به كار میرفته (چنانكه راعی به معناي «چوپان» و «مَرعی» به معناي «چراگاه و مرتع» به كار میرود)
و بعدا در مورد هرگونه حفظ و نگهداري ،بویژه در عرصه حكومت و سياست نيز رایج شده است (مفردات ألفاظ القرآن،
ص )357چنانكه اكنون یكی از معانی راعی ،والی و حاكم میباشد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص .)408در قرآن كریم ،از
این ماده  ،جمعا ده بار به كار رفته ،كه عالوه بر استفاده آن به صورت فعل ثالثی مجرد و به معناي عام «مراعات كردن»
(بقره104/؛نساء46/؛ طه54/؛ حدید )27/به صورت مشتقات زیر نيز آمده است« :راعُون :رعایتكنندگان» (معارج 32/و
مومنون)8/؛ «رعایة :رعایت كردن» (حدید« )27/رُعاة :چوپانان» (قصص« )23/مرعی :مرتع و چراگاه» (نازعات31/؛ اعلی)4/
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حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است[ :براي شناخت افراد] نه به نماز فریفته شوید و نه به روزهشان ؛ چرا كه گاه شخص
چنان به نماز و روزه عادت كرده كه اگر تركش كند دچار وحشت میشود؛ لكن آنها را هنگامی كه باید سخن راست گفت ویا
هنگام اداي امانت بشناسيد.
الكافی ،ج ،2ص104
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَا تَغْتَرُّوا بِصَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِيَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ حَتَّی لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لَكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ
الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است :سه مطلب هست كه عذر هيچكس در آنها پذیرفته نيست:
اداي امانت ،خواه [امانتگذار] نيكوكار باشد یا بدكار؛
وفاي به عهد ،خواه [كسی كه با او عهد بسته شده] نيكوكار باشد یا بدكار؛
و نيكی به والدین ،خواه نيكوكار باشند یا بدكار.
الكافی ،ج ،5ص132؛ الخصال ،ج ،1ص123
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ
لِأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ
 )3از رسول خدا ص روایت شده است:
شش مطلب را براي من متعهد شوید تا من بهشت را برایتان متعهد شوم:
هنگامی كه سخن گفتيد ،دروغ نگویيد؛
هنگامی كه وعده دادید ،خلف وعده نكنيد؛
هنگامی كه امانتدار شدید ،خيانت در امانت نكنيد؛
چشمانتان را فروبخوابانيد،
دامنهایتان را حفظ كنيد؛
دست و زبانتان را [از آزار مردم] بازدارید.
الخصال ،ج ،1ص321
حَدَّثَنَا َأبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ
الْقَاضِی فِی دَارِهِ بِمَدِینَةِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ یَزِیدَ الصَّدَائِیُّ عَنْ أَبِی شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
تَقَبَّلُوا لِی بِسِتٍّ أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ:
إِذَا حَدَّثْتُمْ فَلَا تَكْذِبُوا
وَ إِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تَخَلَّفُوا
17

وَ إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا
وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ
وَ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ
وَ كُفُّوا أَیْدِیَكُمْ وَ أَلْسِنَتَكُمْ.

1

 )4از امام صادق ع روایت شده است:
 ...ما ودیعه [= امانت] هاي خدا در بندگانيم ،ما بزرگترین حرم خدایيم؛ ما پيمان خدایيم؛ ما عهد خدایيم؛ پس هر كه به
عهد ما وفا كند ،به عهد خدا وفا كرده است؛ و كسی كه این عهد را بشكند ،عهد و پيمان خدا را شكسته است.
الكافی ،ج ،1ص221
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ قَالَ
لِی َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع  2...نَحْنُ وَدِیعَةُ اللَّهِ فِی عِبَادِهِ وَ نَحْنُ حَرَمُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ نَحْنُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ عَهْدُ اللَّهِ فَمَنْ وَفَی بِعَهْدِنَا فَقَدْ
وَفَی بِعَهْدِ اللَّهِ وَ مَنْ خَفَرَهَا فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَ عَهْدَهُ.
تدبر

 « )1الْمُصَلِّينَ  ...الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»

 . 1این احادیث هم در همین زمینه قابل توجه است:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ :أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ ،قَالَ :حَدَّثَنِی أَبِی ،عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى،
عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِیهِ ،عَنْ جَدِّهِ (عَلَیْهِمُ السَّلَامُ) ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) :أَقْرَبُکُمْ غَداً مِنِّی فِی الْمَوْقِفِ أَصْدَقُکُمْ لِلْحَدِیثِ ،وَ آدَاكُمْ لِلْأَمَانَةِ ،وَ أَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ ،وَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً ،وَ أَقْرَبُکُمْ مِنَ النَّاسِ( .األمالی
(للطوسی) ،ص)229
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی جَدِّي الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ
شُرَحْبِیلَ عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ عَنْ أَبِی مَالِكٍ قَالَ :قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَخْبِرْنِی بِجَمِیعِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ الْحُکْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ( .الخصال،
ج ،1ص)113
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً
إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ( .الکافی ،ج ،2ص)104
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی كَهْمَسٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع -عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ یُقْرِئُكَ
السَّلَامَ قَالَ عَلَیْكَ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَیْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ لَكَ انْظُرْ مَا بَلَغَ بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَالْزَمْهُ فَإِنَّ
عَلِیّاً ع إِنَّمَا بَلَغَ مَا بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ( .الکافی ،ج ،2ص)104
 . 2عبارتی كه براي رعایت اختصار حذف شد ،چنین است:
یَا خَیْثَمَةُ نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ بَیْتُ الرَّحْمَةِ وَ مَفَاتِیحُ الْحِکْمَةِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ وَ مَوْضِعُ سِرِّ اللَّهِ وَ
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نمازگزار واقعی ،كسی است كه در روابط اجتماعی هم انسان قابل اعتمادي است ،اگر چيزي از دیگران نزد او باشد،
امانتدار است و اگر با دیگران قول و قراري بگذارد ،به قول و قرار خویش پايبند است؛ كه اگر چنين نبود ،نمازگزاریش از
روي عادت است ،نه نمازگزاري واقعی (حدیث.)1
« )2إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ،وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ،إال الْمُصَلِّين  ...الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»
امانتداري و وفاي به عهد از مشخصههاي كسانی است كه در مقابل سختیها صبور ،و در خوشیها اهل كمك به دیگراناند.
(معارج)19-18/
« )3وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»
سادهترین مصداق امانت ،آن است كه دیگران ،كاالیی را براي مدتی نزد انسان بگذارند (انفال)27/؛
و سادهترین مصداق عهد ،قول و قرارهاي بين افراد است كه طرفين ملتزم به انجام آن میشوند (مثال :توبه.)4/
اما عهد و امانتهایی كه انسان باید نسبت به آنها اهل مراقبت و رعایت باشد ،مصداقهاي دیگري هم دارد1؛ از جمله:
الف .امانتی كه آسمانها و زمين توان بر دوش كشيدن آن را نداشتند (احزاب )72/كه مفسران آن را «اختيار»« ،والیت»
اولياي الهی ،و  ...دانستهاند؛ و امانتداري به ازاي هر یك معناي خاصی دارد.
ب .عهد بندگی با خدا (اعراف172/؛ یس )60/و انجام دستورات الهی (بقره 27/و ( )40احزاب)33/

2

ج .عهد نبوت و امامت ،كه از سویی عهد خدا با برخی انسانهاست (بقره )124/و از سوي دیگر عهدي از جانب خدا
برعهده انسانها (طه ،86/فتح( )10/حدیث)4
د .هر قراري كه انسان با خداي خود میگذارد كه خود را موظف به انجام كاري كند (توبه)75/
ه .خود قرآن ،كه خداوند براي انسانها فروفرستاده ،عهدي است بين خدا و انسان كه هر مسلمانی موظف است روزانه در
آن بنگرد و از آن بياموزد( .الكافی ،ج ،2ص)609

3

و .هر آنچه كه شخصی در مورد آن به انسان اعتماد میكند و از انسان انتظار دارد آن را حفظ كند اعم از مال و آبرو و ...
امانتی نزد انسان است (الميزان ،ج ،20ص.)17

 . 1برخی امانات را شامل دو دسته :امانات خدا (كه همان عبادات واجب مانند نماز و روزه و )...و امانات بندگان (مانند ودیعه و عاریه و بیع و
شهادات و )...؛ و عهد را شامل سه دسته :اوامر خدا ،نذرهاي انسان ،و عهدهاي طرفینی بین انسانها معرفی كردهاند:
«و األمانات ضربان أمانات اهلل تعالى و أمانات العباد فاألمانات التی بین اهلل تعالى و بین عباده هی العبادات كالصیام و الصالة و االغتسال و أمانات
العباد هی مثل الودائع و العواري و البیاعات و الشهادات و غیرها و أما العهد فعلى ثالثة أضرب أوامر اهلل تعالى و نذور اإلنسان و العقود الجاریة بین الناس»
(مجمعالبیان ،ج ،7ص)159
 . 2و قیل :العهد كل ما التزم به اإلنسان لغیره فإیمان العبد لربه عهد منه عاهد به ربه أن یطیعه فی كل ما كلفه به فلو عصاه فی شیء مما أمره به أو
نهاه عنه فقد نقض عهد (المیزان ،ج ،20ص)17
 . 3عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَقَدْ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَنْظُرَ فِی عَهْدِهِ وَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْهُ فِی
كُلِّ یَوْمٍ خَمْسِینَ آیَة.
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ز  .هر نعمتی و هر عضوي از اعضاي بدن كه خدا به انسان داده ،امانتی است كه به انسان سپرده شده است و انسان باید
آن را در مسيري كه خدا مقرر كرده به كار برد (الميزان ،ج ،20ص)17
ح... .
« )4وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»
درباره شخصی كه پايبند به عهد و امانتش است ،در قرآن كریم غالبا تعابيري مانند امانتدار (مؤتمن) ،اداكننده امانت،
وفادار به عهد ،به كار میرود؛ اما در این آیه تعبير «راعون» به معناي رعایت ،مراعات و مراقبت كننده به كار رفته است.
الف .شاید میخواهد تاكيد كند كه این امانتداري و وفاي به عهد در این انسانهاي شایسته ،صرفا در حد یك رفتار بيرونی
نيست ،بلكه یك التزام و حساسيت درونی در آنها نسبت به حقوق دیگران و روابطی كه با دیگران برقرار میكنند وجود دارد.
ب... .
« )5وَ الَّذینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»
هر دو كلمه امانات و عهد را بدون قيد آورد؛ نفرمود امانتها ویا عهدي كه در قبال مسلمانان ،شيعيان ،انسانهاي خوب ،یا
 ...دارند.
این نشان میدهد كه نمازگزار واقعی ،كسی است كه درباره مطلق انسانها (خوب یا بد ،مسلمان یا غير مسلمان ،و  )...خود
را موظف به امانتداري و وفاي به عهد میبيند؛ یعنی گاه امانتی را قبول نمیكند و قول و قراري هم نمیگذارد؛ اما اگر به
امانت یا عهدي تن داد ،حتی اگر امانتگذارنده ،قاتل پيامبران ویا قاتل اميرالمومنين ع باشد (كافی ،ج ،5ص 1)133و یا عهد با
مشركان بسته شده باشد (توبه ،)4/بدان وفادار میماند.
تبصره اخالقی

از آنجا كه عهد یك قرارداد طرفينی است ،در صورتی كه طرف مقابل به عهد وفا نكند و پيمانشكنی كند ،در واقع دیگر
عهدي باقی نمانده است و لذا در این صورت ،شخص مومن هم دیگر ضرورتی ندارد ملتزم به عهد باشد.

 . 1در همین راستا این احادیث هم قابل توجهاند:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ص أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِیَاءِ( .الکافی ،ج ،5ص)133
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى
مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ لَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع ائْتَمَنَنِی عَلَى أَمَانَةٍ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ( .الکافی ،ج ،5ص)133
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ ع بِالسَّیْفِ وَ
قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی وَ اسْتَنْصَحَنِی وَ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ الْأَمَانَةَ( .الکافی ،ج ،5ص)133
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وَ الَّذینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ

1395/11/6

ترجمه

و آناناند كه بر سر شهادتهایشان ایستاده [= استوار] اند.
نکات ترجمه

«شَهادات»
جمع «شهادة» از ماده «شهد» است كه اصل این ماده داللت دارد بر حضور و آگاهی (علم) و آگاه كردن (اعالم) (معجم
المقایيس اللغة ،ج ،3ص )221به تعبير دیگر« ،شهادت» حضوري است كه همراه با مشاهده (اعم از مشاهده با چشم یا با شهود
قلبی) باشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )465و برخی افزودهاند كه جایی كه هم كه استدالل و تفكر به نحو قطعی به مطلبی
برشد ،كلمه «شهادت» را میتوان به كار برد (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،6ص 1)131و شاهد بر این مدعا هم آیه
«شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَميصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَت ( »...یوسف )27-26/است .با این توضيحات معلوم میشود كه در
شهادت دو عنصر «علم» و «حضور» با هم شرط است؛ لذا «شهادت» هم از «علم» اخص است و منحصر به مواردي است كه
علم به معلوم بدون هيچ واسطهاي حاصل شده باشد ،2و هم از «حضور» اخص است و جایی كه حضور همراه با غفلت و
بیتوجهی باشد ،شهادت صدق نمیكند (الفروق فی اللغة ،ص )88و اصطالح «شهادت» هم در جایی كه واقعه رخ میدهد و
شخص حاضر است و به واقعه توجه میكند به كار میرود (اصطالحا :تحمل شهادت) و هم در جایی كه از شخص تقاضا
میشود واقعهاي را كه در آن حاضر بوده ،در مقابل دیگران گواهی دهد (اصطالحا :اداي شهادت).
«شهيد» به معناي «حاضري كه آگاه است» بر وزن «فعيل» میباشد كه این وزن ،داللت بر مبالغه در معناي اسم فاعل دارد
كه وقتی درباره مطلق علم باشد «عليم» گویند ،و وقتی درباره علم به امور مخفی و غيرآشكار باشد «خبير» گویند ،و وقتی در
مورد علم به امور آشكار باشد «شهيد» گویند ،كه بدین معنا «شهيد» هم یكی از اسمهاي خداوند است (لسان العرب ،ج،3
ص .)239به كسی هم كه در راه خدا كُشته میشود «شهيد» [و به كار او «شهادت»] گفته میشود؛ و درباره چرایی آن ،برخی
گفتهاند :چون فرشتگان رحمت در لحظه شهادت نزد او حاضر میشوند ،یا چون او در محضر فرشتگان قرار میگيرد (معجم

 . 1البته ایشان شهادت را بر پنج قسم دانستهاند كه شهادت با اعضاي بدن را به دو قسم شهادت چشم و شهادت سایر حواس تقسیم كرده ،و شهود
نفس را هم به دو قسم (شهود خود و صفاتش ،و شهود خدا و صفاتش) تقسیم كردهاند كه بدین ترتیب پنج قسم میشود كه البته اگر این گونه بخواهیم
تقسیم كنیم ،شهود مالئکه را هم باید در اقسام شهود نفس بیاوریم.
 2همچنین گفتهاند كه علم به موجود و معدوم تعلق می گیرد اما شهادت خیر (الفروق فی اللغة ،ص)88؛ اما به نظر میآید این سخن درست نباشد
زیرا همان طور كه شهادت دادن بر انجام كار داریم ،شهادت دادن بر انجام ندادن كار هم داریم (كه من شاهد بودم كه فالنی در آن ساعت فالنجا بود و لذا
آن كار را كه مورد اتهام قرار گرفته انجام نداده است)
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المقایيس اللغة ،ج ،3ص 1)221ویا از این جهت كه در آن لحظه آن نعمتهایی كه خدا براي آنها مهيا كرده را مشاهده میكنند،
ویا از این جهت كه روح آنها آن لحظه محضر خدا را درك میكند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)468
همچنين به محلهایی كه مناسك حج بجا آورده میشود «مشاهدِ» حج گویند از این جهت كه جایگاههاي شریفی است
كه فرشتگان و خوبان در آنجا حاضر میشوند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)465
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه پيامبر خدا ص فرمودند:
كسی كه شهادتی را كتمان كند یا به نحوي شهادت دهد كه با آن خون مسلمانی هدر رود یا مالش را از چنگش درآورند،
روز قيامت میآید در حالی صورتش تا جایی كه چشم كار میكند ظلمانی است و در چهرهاش خراشيدگیاي هست كه خالیق
او را با اسم و نسبش میشناسند؛
و كسی كه شهادتی دهد كه حق مسلمانی را با آن زنده كند ،روز قيامت میآید در حالی صورتش تا جایی كه چشم كار
میكند نورانی است و خالیق او را با اسم و نسبش میشناسند؛
سپس امام باقر ع فرمود :آیا نمیبينی كه خداوند تبارك و تعالی میفرماید« :و شهادت را براي خدا اقامه كنيد» (طالق.)2/
الكافی ج ،7ص381
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی
یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَي أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ».
 )2از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامی كه براي شهادت بحق در جایی حاضر شدي و خواستی با شهادت دادنت حقی را اقامه كنی ،آن را آن گونه كه
صالح میدانی تغيير بده و مرتب كن و تصحيحش كن آن گونه كه میتوانی ،تا به صحيحترین وجهی حق را به صاحب حق
برساند ،البته اینها بعد ازآن است كه نخواهی جز به حق شهادت بدهی ،و نخواهی به خود حق ،آنچه حق نيست بيافزایی؛
[آن كارها را بكن] چرا كه شاهد گاه حق را باطل ،ویا حق را محقق میكند ،و با شاهد است كه حق اثبات میشود و با
شاهد است كه به افراد داده میشود؛
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 .و از جمله گفته شده كه چون به زمین میافتد و زمین را هم «الشاهده» میگویند (معجم المقاییس اللغة ،ج ،3ص )221اما به نظر نمیرسد

صحیح باشد زیرا هركس كه میمیرد به زمین میافتد ،در حالی كه فقط به كسی كه در راه خدا كشته میشود شهید میگویند؛ و مثال هیچگاه به كشتگان
دشمن شهید گفته نمیشود.
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و شاهد با این كارش  -كه در اقامهي درست شهادت هر كاري كه بدان راهی دارد انجام میدهد اعم از اضافه كردن الفاظ
و معانی و تفسير آنها به نحوي كه حق ثابت گردد و به نحو صحيح ادا شود و هيچ چيزي بيش از آنچه حق است داده نشود
– اجري میبرد همانند اجر روزهدارِ شبزندهدارِ مجاهد فی سبيل اهلل.
تهذیب األحكام ،ج ،6ص285
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
إِذَا شَهِدْتَ عَلَی شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّی یَصِحَّ الشَّیْءُ لِصَاحِبِ
الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدِ
یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَی وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا یَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِیَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ
التَّفْسِيرِ فِی الشَّهَادَةِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ زِیَادَةً عَلَی الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِی سَبِيلِ
اللَّهِ.
 )3از امام باقر ع روایت شده است:
هنگامی كه شخصی شهادتی را بشنود و خودش بر آن شاهد نباشد[ ،اگر از او براي شهادت دادن دعوت شود] به اختيار
خودش است كه اگر خواست شهادت دهد و اگر خواست سكوت كند؛ مگر اینكه بداند كه ظلمی رخ میدهد كه در این
صورت باید شهادت دهد و برایش حالل نيست جز اینكه شهادت دهد.
الكافی ،ج ،7ص382
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِذَا سَمِعَ
الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَلْيَشْهَدْ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ
یَشْهَدَ.
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تدبر

« )1وَ الَّذینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ»
ایستاده و استوار بودن بر شهادت یعنی:

 . 1این روایت درباره اثر شهادت دادن افراد قابل توجه است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
كَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ -دَاوُدُ ع فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبُكَ شَیْءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِیَ دَاوُدُ ع وَ قِیلَ
لَهُ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَکُمْ قَالَ فَأَنْکَرَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ قَالُوا كَیْفَ لَمْ یَحْضُرْهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ
إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا صَلَّوْا قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً قَالَ دَاوُدُ الَّذِي أَطْلَعْتَنِی عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ
الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ( .تهذیب األحکام ،ج ،6ص)279
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الف .براي تحمل شهادت میایستند و از تحمل شهادت خودداري نمیكنند (حادثهاي رخ داده و باید ایستاد تا بعدا شهادت
داد)( .الميزان ،ج ،20ص)17
ب .چيزي كه شاهد بودهاند كتمان نمیكنند( .الميزان ،ج ،20ص)17
ج .چيزي كه شاهد بودهاند تغيير نمیدهند و تحریف نمیكنند و محكم و استوار بر آنچه دیدهاند میایستند( .الميزان،
ج ،20ص( )17البته اصالح كردن عبارات شهادت ،و شهادت را به نحوي بيان كردن كه در رسيدن حق به حقدار موثرتر واقع
شود ،نهتنها مصداق تحریف نيست ،بلكه مصداق قيام به شهادت است؛ حدیث)2
د .به شهادت دروغين نمیدهند( .بر آنچه واقعا شاهد بودهاند میایستند و گواهی میدهند)
ه... .
« )2وَ الَّذینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ»
همان طور كه امانتداري و وفاي به عهد (آیه قبل) ،مربوط به روابط اجتماعی است ،شهادت و گواهی دادن هم همين
طور است .پس چرا این را در آیهاي مستقل آورد؟
الف .در حالت اول ،رابطه فقط بين انسان و آن كسی است كه امانتی گذاشته ویا عهدي بسته است .اما در شهادت دادن،
انسان همواره با دو نفر مواجه است :كسی كه شهادت به نفع اوست و كسی كه شهادت به ضرر اوست .به تعبير دیگر ،در قبلی،
این منافع شخصی است كه ممكن است مانع انجام وظيفه شود؛ اما در این مورد ،روابط اجتماعی خاص با افراد است كه ممكن
است چنين مانعی ایجاد كند؛ در واقع ،در قبلی فقط باید بر منفعتپرستی غلبه كرد؛ اما در اینجا باید بر حب و بغضها هم
غلبه كرد.
ب .در حالت اول مساله هنوز نسبتا شخصی است (فقط بين خود شخص و مخاطب وي است)؛ اما در دومی كامال جنبه
اجتماعی پيدا میكند (تالش براي معلوم شدن حق در بين افراد جامعه ،و رسيدن حق به حقدار در اجتماع است) (حدیث)2
بحث تخصصی جامعهشناسی

زیمل ،جامعهشناس آلمانی بحث هاي جالبی دارد در این زمينه كه وقتی «دو نفر» بشوند «سه نفر» ،چقدر اقتضائات
اجتماعی جدیدي پيش میآید .مثال اینكه هر یك از آن دو نفر میكوشند نفر سوم را با خود همراه كنند ،یا یكی میكوشد بين
دو نفر دیگر دعوا بيندازد تا بر هر دو مسلط شود یا یكی میتواند نقش ميانجی بين آن دو را ایفا كند و  . ...در واقع ،شهادت
دادن مربوط به عرصهاي است كه دستكم سه نفر الزم است ،اما مورد قبلی (امانتداري و وفاي به عهد) مربوط به جایی بود
كه رابطه بين دو نفر بود.
ج .در حالت اول كاالیی را نزد انسان به امانت میگذارند ویا انجام كاري را از انسان انتظار دارند ،اما در اینجا حقيقتی را
در مقابل دیدگان آدم میگذارند و از انسان میخواهند در قبال آن حقيقت شهادت دهد.
بحث تخصصی جامعهشناسی

در مقابل جریان پوزیتيویستی در علوم اجتماعی« ،دیلتاي» و پس از او« ،زیمل» و «ماكس وبر» نشان دادند كه آنچه در
حوزه «كنش» انسانی مهم است ،نه صرفا «رفتار» (كه قابليت مشاهده حسی دارد) ،بلكه «معنی»اي است كه در رفتار لحاظ شده
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است؛ و افق مساله جامعهشناسی را ،از بررسی رفتارها به بررسی معانی رفتارها ارتقا دادند« .شهادت دادن» از بهترین نمونههاي
عمل اجتماعی است كه اساسا در وادي «معانی رفتار» باید تحليل شود ،نه در قالب رفتار فيزیكی محض؛ و از عرصههایی است
كه بخوبی تفاوت الگوي تحليلهاي علوم طبيعی و علوم اجتماعی را در آن میتوان نشان داد.
د... .
« )3الْمُصَلِّينَ  ...الَّذینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ»
نمازگزار واقعی ،در روابط اجتماعیاش ،نهتنها اهل امانتداري و وفاي به عهد است و بر اساس منفعتطلبی رفتار نمیكند
(آیه قبل)؛ بلكه در جایی كه شاهد مطلبی بوده ،بر شهادت خود پایمردي میكند و تحت تاثير حب و بغضهاي شخصی هم
از حق منحرف نمیشود( .توضيح در تدبر ،2بند الف)
« )4الْمُصَلِّينَ  ...الَّذینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ»
نمازگزار واقعی ،نه تنها نسبت به اداي حقوقی كه از دیگران برعهده اوست ،جدي است (چه حق مستمندان ،چه امانات
مردم و چه عهدي كه با دیگران بسته؛ معراج 24/و  ،)32بلكه نسبت به حقوق بين دیگران نيز حساس است و در جایی كه
آگاهی دارد ،با حاضر شدن و شهادت دادن ،تمام تالش خود را میكند تا حق به حقدار برسد( .حدیث)1
« )5وَ الَّذینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ»
در آیاتی كه گذشت ،انسان زیادهخواه (هلوع) ،و كمطاقت و بخيل دانسته شد؛ مگر نمازگزارانی كه براي نيازمندان در
اموال خود حقی قرار میدهند ،آخرت را جدي باور دارند؛ روابط جنسیشان كامال كنترل شده است ،و اهل امانتداري و وفاي
به عهدند( .معراج)32-19/
تمامی این اوصاف اوصافی است كه در زندگی انسان بسيار مورد ابتالست؛ اما شهادت دادن ،مطلبی است كه در عمر
بسياري از ما ممكن است اصال پيش نياید .چرا چنين وصفی را در عداد آن اوصاف مطرح كرد؟
شاید بدین جهت كه:
الف .این اقدام اوج اقدام دیگرخواهانه در زندگی انسان است كه نهتنها انجام آن هيچ نفع مادي واضحی به خود شخص
نمیرساند ،بلكه چهبسا مشكالتی را هم (از جانب كسانی كه شهادت عليه آنها بوده) به همراه داشته باشد.
ب .در تمام موارد قبل ،خود شخص آگاهانه در موقعيتی قرار میگيرد كه خودش تصميم به انجام آن كار میگيرد؛ اما
تحمل شهادت و سپس شهادت دادن غالبا به طور ناخواسته بر انسان تحميل میشود؛ و انسان غالبا از قبل خود را براي این
كار آماده نكرده است؛ و حاال باید در چنين موقعيتی ،صرفا براي اینكه حقی به دیگري برسد از وقت و عمر خود مایه بگذارد.
ج .چون مستقيما مساله به خود وي مرتبط نمیباشد ،شانه خالی كردن از زیر آن هم به گونهاي است كه غالبا مذمتی را
متوجه شخص نمیسازد ،زیرا غالبا كسی نمیداند كه او شاهد بوده است؛ پس ،فرار از آن ،برخالف تمام موارد قبل ،به هيچ
وجه لطمهاي به آبرو و وجاهت وي وارد نمیسازد؛ و لذا اخالص در چنين كاري جديتر است( .به تعبير دیگر ،هم زمينه ریا
و شهرتطلبی در آن كمتر است ،و هم در انجام ندادنش احتمال نمیرود كه لطمهاي به وجهه او وارد شود).
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د .چون كسی را نمیتوان به شهادت دادن مجبور ساخت ،و صرفا انگيزه درونی است كه میتواند محرك شخص شود،
برخالف تمامی موارد قبلی ،كه میتوان با قانون بيرونی و اعمال زور ،شخص را ملزم به انجام آن كار كرد.
ه... .
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وَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ

ترجمه

و آناناند كه بر نمازشان محافظت دارند.
نکات ترجمه

«یُحافِظُونَ» از ماده «حفظ» كه تعبير حفظ به معناي مراقبت و نگهداري است و درباره این كلمه و تفاوتش با كلمات
نزدیك به آن ،در جلسه 300بحث شد ( .)/http://yekaye.ir/al-maaarij-70-29در اینجا فقط اضافه میكنيم كه این كلمه
وقتی مانند این آیه به باب «مفاعله» میرود داللت بر رابطه طرفينی میكند یعنی هر یك محافظ دیگري باشد؛ پس این تعبير
كه آنها بر نمازشان «محافظت دارند» اشاره اي است كه از طرفی آنها با مراعات اوقات و اركان نماز و قيام به آن در كمال
خضوع و بندگی بر اقامه درست نمازشان محافظت میكنند و در مقابل نماز هم آنها را از فحشاء و منكر (عنكبوت )45/و سایر
آسيبها حفظ میكند( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)245
حدیث

 )1از امام باقر ع و امام صادق ع در تفسير آیه «و آناناند كه بر نمازشان محافظت دارند» (معارج )34/و آیه «آناناند كه بر
نمازشان مداومتكنندگاناند» (معارج )23/روایت شده است:
محافظت در مورد واجبات است ،و مداومت در مورد نافلهها (نمازهاي مستحبی) است.
عوالی اللئالی العزیزیة ،ج ،2ص21؛ الكافی ،ج ،3ص1270؛ فقه القرآن ،ج ،1ص131

2

وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَی «وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ» وَ قَوْلِهِ «الَّذِینَ هُمْ عَلی
صَالتِهِمْ دائِمُونَ» أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَی النَّوَافِل.

3

 . 1عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «الَّذِینَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ» قَالَ هِیَ الْفَرِیضَةُ قُلْتُ «الَّذِینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ دائِمُونَ» قَالَ هِیَ النَّافِلَةُ.
همین روایت عینا در تهذیب األحکام ،ج ،2ص 240نیز آمده است.
2

 .وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ «إِلَّا الْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ» إِنَّ ذَلِكَ فِی النَّوَافِلِ یَدْعُونَ عَلَیْهَا وَ فِی قَوْلِهِ «وَ الَّذِینَ هُمْ عَلى

صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ» فِی الْفَرَائِضِ وَ الْوَاجِبَاتِ.
 . 3نزدیك به این مضمون روایتی است كه از امام كاظم ع آمده است:
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 )2از امام باقر ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه میفرماید «و آناناند كه بر نمازشان محافظت دارند» (معارج)34/
روایت شده است:
این در مورد نماز واجب است كه هركس آن را در وقتش بجا آورد در حالی كه به حق آن معرفت دارد و غير آن را بر آن
ترجيح نمی دهد ،خداوند برایش نامه رهایی از آتش مینویسد؛
و كسی كه آن را در وقتش بجا نياورد و به حق آنها معرفت نداشته باشد و غير آن را بر آن ترجيح دهد ،كارش به خداوند
عز و جل واگذار است ،اگر خواست او را میبخشد و اگر خواست عذابش میكند.
مجمع البيان ،ج ،10ص536؛ دعائم اإلسالم ،ج ،1ص135
روي زرارة عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ :فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ» قَالَ
هَذِهِ الْفَرِیضَةُ مَنْ صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا لَا یُؤْثِرُ عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً لَا یُعَذِّبَهُ وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا غَيْرَ عَارِفٍ
بِحَقِّهَا مُؤْثِراً عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

1

 )3از امام باقر ع روایت شده است :هر سهو و حوسپرتیاي در نماز ،از آن میكاهد ،جز آنكه خداوند متعال با نمازهاي
نافله ،راهی براي جبرانش گذاشته است؛
بدرستی كه اولين چيزي كه بنده بر آن محاسبه میشود ،نماز است؛ اگر قبول شود ماسواي آن هم قبول میشود؛
بدرستی كه نماز هنگامی كه در اول وقتش باال رود ،به صاحبش برمیگردد در حالی كه سفيد و نورانی است و میگوید:
مرا حفظ كردي ،خدا تو را حفظ كند؛
و اگر در وقتش و بدون حد و اندازههاي [حقيقی] اش باال رود ،سياه و ظلمانی به صاحبش برمیگردد و میگوید :مرا
ضایع كردي ،خدا ضایعت كند!
الكافی ،ج ،3ص268

2

رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی
ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِلَّا الْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ دائِمُونَ» قَالَ أُولَئِكَ وَ اللَّهِ أَصْحَابُ الْخَمْسِینَ مِنْ شِیعَتِنَا قَالَ قُلْتُ «وَ الَّذِینَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ
یُحافِظُونَ» قَالَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ شِیعَتِنَا قَالَ قُلْتُ وَ «أَصْحابُ الْیَمِینِ» قَالَ هُمْ وَ اللَّهِ مِنْ شِیعَتِنَا( .تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة
الطاهرة ،ص699؛ مجمع البیان ،ج ،10ص)536
 . 1این روایت هم در همین فضا قابل توجه است:
قَالَ ع مَا یَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَانَ فِی تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ» قَالَ یُحَافِظُونَ
عَلَى الْمَوَاقِیتِ وَ قَالَ «الَّذِینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ دائِمُونَ» قَالَ یَدُومُونَ عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ فَإِنْ فَاتَهُمْ بِاللَّیْلِ قَضَوْا بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِالنَّهَارِ قَضَوْا
بِاللَّیْلِ» (الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا علیه السالم ،ص72؛ شبیه مضمون پایانی این حدیث ،در حدیث  3جلسه  294گذشت)
 . 2این روایت هم به این مضمون نزدیك است:
حُسَیْنٌ ،عَنْ رَجُلٍ ،عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ ،قَالَ :إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ حَافَظَ عَلَیْهَا ،ارْتَفَعَتْ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً تَقُولُ :حَفِظْتَنِی حَفِظَكَ اللَّهُ،
وَ إِذَا لَمْ یُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَیْهَا ،رَجَعَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ :ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَكَ اللَّهُ( .األصول الستة عشر ،ص322؛ من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص)209
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جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ:
كُلُّ سَهْوٍ فِی الصَّلَاةِ یُطْرَحُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا إِنَّ
الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِی حَفِظَكَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی غَيْرِ وَقْتِهَا
بِغَيْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِی ضَيَّعَكَ اللَّهُ.
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تدبر

« )1وَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ»
در آیاتی كه گذشت (معراج ،)34-19/نهتنها محور انسانهاي شایسته را نمازگزار بودن (المصلين) قرار داد ،بلكه هم اولين
و هم آخرین خصلت آنها را مربوط به همين مساله نماز دانست :اولش تداوم بر نماز و آخرش محافظت از نماز .این نشاندهنده
جایگاه عظيم نماز در تحقق انسانيت انسان است .اگر این مطلب فهميده شود ،معلوم میشود كه چرا فرمودهاند قبولی نماز،
عامل قبولی همه اعمال است (حدیث)3
« )2وَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ»
نمازگزار واقعی ،فقط نمازش را نمیخواند ،بلكه از نمازش محافظت میكند .این محافظت یعنی:
 . 1دو حدیث دیگر به این آیه مربوط میشد كه به دالیلی كه در ادامه میآید در كانال نگذاشتم:
 )1در روایتی از امام حسن عسگري ،از برخی از آیات قرآن ،اوقات نماز را بیرون كشیدهاند از جمله از این آیات وقت نماز صبح را ،كه چون
مضمون روایت پیچیدگی دارد در كانال نگذاشتم:
الْحُسَیْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخَصِیبِیُّ عَنْ عِیسَى بْنِ مَهْدِيٍّ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ ... :دَخَلْنَا عَلَى سَیِّدِنَا أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) ...
قال :أَمَّا صَلَوَاتُ الْخَمْسِ فَهِیَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَیْتِ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ وَ هِیَ إِحْدَى وَ خَمْسِینَ رَكْعَةً فِی سِتَّةِ أَوْقَاتٍ أُبَیِّنُهَا لَکُمْ مِنْ
كِتَابِ اللَّهِ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ  ...وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَدْ حَکَى فِی كِتَابِهِ الْعَزِیزِ« :وَ الَّذِینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ» وَ حَکَى فِی حَقِّهَا« :الَّذِینَ هُمْ عَلى صَالتِهِمْ
دائِمُونَ» مِنْ صَبَاحِهِمْ لِمَسَائِهِمْ وَ هَاتَیْنِ الْآیَتَیْنِ وَ مَا دُونَهُمَا فِی حَقِّ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِلصَّلَاةِ فَمِنْهَا إِلَى وَقْتٍ ثَانٍ إِلَى الِانْتِهَاءِ فِی كَمِّیَّةِ عَدَدِ الصَّلَاةِ وَ
أَنَّهَا الصَّلَاةُ تَشَعَّبَتْ مِنْهَا مَبْدَأُ الضِّیَاءِ وَ هِیَ السَّبَبُ وَ الْوَاسِطَةُ مَا بَیْنَ الْعَبْدِ وَ مَوْلَاهُ وَ الشَّاهِدُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى أَنَّهَا جَامِعَةٌ قَوْلُهُ« :إِلى غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ بَعْدِ فَرَاغِ الْعَبْدِ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَانَ مَشْهُوداً أَيْ فِی مَعْنَى الْإِجَابَةِ وَ اسْتِمَاعِ الدُّعَاءِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل
(الهدایة الکبرى ،ص)348
 )2در برخی ادعیه وضعیت چنین نمازگزارانی در این آیه را جزء تقاضاهاي خود برشمردهاند كه مستقیما درباره آیه توضیحی نمیدهد ،اما چون
آن را با تقاضاهاي قبل و بعدش مقایسه كنیم میتوان نکاتی را به دست آورد ،آن را هم در همینجا میآورم:
حَدَّثَ أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّلَّعُکْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ یَحْیَى بْنِ سَامَانَ الْعَبَرْتَائِیُّ الْکَاتِبُ قَالَ:
هَذَا مِمَّا خَرَجَ مِنْ دَارِ سَیِّدِنَا أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ الْآخِرِ ع فِی سَنَةِ خَمْسٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَیْنِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ فَقَدِّمْ
رِجْلَكَ الْیُسْرَى قَبْلَ الْیُمْنَى فِی دُخُولِكَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ
لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ تَوْبَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّی أَبْوَابَ مَعْصِیَتِكَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ زُوَّارِكَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَ مِمَّنْ یُنَاجِیكَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ مِنَ «الَّذِینَ هُمْ عَلى
صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ» وَ ادْحَرْ عَنِّی الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ وَ جُنُودَ إِبْلِیسَ أَجْمَعِینَ( .جمال األسبوع بکمال العمل المشروع ،ص225-226؛ مصباح المتهجد ،ج،1
ص)287

28

الف .میكوشد با حضور قلب نماز بخواند.
ب .میكوشد تمام اجزاي نماز را درست بجا آورد.
ج .میكوشد تمام شرایط نماز را رعایت كند؛
و كسی كه شرایط نماز را رعایت كند ،انسانی میشود كه:
 .1بهداشت را تمرین میكند (طهارت و وضو)
 .2نظم را تمرین میكند (وجوب ترتيب در نماز ،وجوب رو به قبله بودن و انجام حركات معين ،و )...
 .3خویشتنداري را تمرین میكند (در نماز نباید به این طرف و آن طرف بگردد ،باید خنده و گریه ،سخن گفتن ،و  ...را
كنترل كند ،و )...
 .4رعایت حقالناس را تمرین میكند (با لباس غصبی ،یا در مكان غصبی ،نمیتوان نماز خواند یا با آب غصبی وضو
نمیتوان گرفت و )...
 .5كار جمعی را تمرین میكند (اصل در نماز بر جماعت است و اغلب اذكار نماز به صورت جمع است و )...
 .6وقتشناسی را تمرین میكند (هر نمازي در وقت معين باید خوانده شود)
 .7صلح و صفا با دیگران را تمرین میكند (پایان نماز واجب است سالم بدهد و سالم ،ابراز صلح و صميميت با دیگران
است)
 . 8ادب را تمرین میكند (نحوه ایستادن و نشستن و  ...در نماز)
 .9قانونمداري را تمرین میكند (اینكه یك اعمال و اذكار خاصی را به نحو خاصی كه مقرر شده انجام دهد)
 .10تمركز را تمرین میكند (حضور قلب)
... .11
همه اینها غير از اصل نماز است كه تمرین ارتباط مستقيم با خدا آن هم فقط از باب اطاعت از دستور خداست و اثرش
بسيار برتر از همه اینهاست.
« )3وَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ»
اولين ویژگی نمازگزاران واقعی مداومت كردن بر نماز بود (معراج )23/و آخرینش محافظت از نماز .مداومت (هميشگی
بودن) ناظر به كميّت (تعداد و تكرار) نماز است ،و محافظت ،ناظر به كيفيت .از كميت شروع كرد و به كيفيت ختم كرد.
اصالحی در مدل دینشناسی

برخی گمان میكنند چون كيفيت نماز مهمتر از كميت آن است ،پس ما بر كيفيت آن اصرار بورزیم ،نه بر كميتش.
این آیات ،این نگاه را به چالش میكشد :درست است كه كيفيت مهمتر از كميت است ،اما شروع كار از كميت است ،نه
از كيفيت! اینكه نماز با كيفيت عالی و با حضور قلب كامل بخوانيم ،آخر كار است ،نه ابتداي كار .شروع كار ،مداومت و مقيد
كردن هميشگی خود به نماز است.

29

جالب است كه در روایات ،مداومت را بر نافله (نمازهاي مستحب) ،و محافظت را بر نماز واجب تطبيق دادهاند( .حدیث)1
این هم موید دیگري است كه كثرت و كميت نماز ،شروع كار است .اگر كسی میخواهد نماز با كيفيت بخواند ،ابتدا باید با
كثرت نماز شروع كند .به نمازهاي واجب بسنده نكند و نوافل را هم بخواند .نمازهاي نافله ،هم از این جهت كه مداومت
(هميشگی بودن) را تثبيت میكند موثر است ،و هم از این جهت كه مقدمهاي میشود براي محافظت از نماز واجب( .نماز
واجب هر مقدارش كه مورد محافظت ما نباشد و سهو و غفلت در آن راه یابد ،با نماز نافله جبران میشود؛ حدیث)3
در واقع ،این وسوسه شيطان است كه :چون حضور قلب نداري ،نمازت به درد نمی خورد .خير! از مداومت بر همين
نمازها باید شروع كرد تا كمكم به مرتبه محافظت بر نماز رسيد.
« )4وَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ»
اگرچه اولين خصلت نمازگزاران ،مداومت بر نماز بود ،اما محافظت از نماز كه موجب حضور قلب در نماز میشود،
آخرین خصلت آنان دانسته شد.
ثمره اخالقی :راهکار رسیدن به حضور قلب در نماز

همين نمازهاي ظاهرا بیحضور قلب،
اوال اگر مورد مداومت قرار گيرد (معراج )23/و نمازهاي نافله هم جدي گرفته شود (حدیث،)1
و ثانيا به اقتضائات همين مقدار رابطه با خدا هم توجه شود ،یعنی اخالق اقتصادي (دادن حق نيازمندان ،معراج)25-24/
و باور به معاد (معراج ،)28-26/اخالق فرهنگی (كنترل غریزه جنسی ،معارج ،)30-29/و اخالق اجتماعی (امانتداري و وفاي
به عهد و شهادت به حق) هم مورد اهتمام قرار گيرد،
انسان به مرتبهاي میرسد كه توان محافظت بر نماز پيدا میكند و نمازهایش با حضور قلب تمام خواهد بود؛ و اگر هم
اندكی غفلت وارد شد ،با انجام نمازهاي نافله (كه قبال جدي گرفته شده) آن خأل هم جبران میشود.
« )5وَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ»
تقریبا تمامی صفاتی كه براي این نمازگزاران راستين بيان شد ،به صورت اسم فاعل (مشفقون ،حافظون ،راعون ،قائمون)
آمد ،حتی «مداومت كردن بر نماز» نيز به نحو اسم فاعل « دائمون» آمد .اما این اقدام اخيرشان (محافظت بر نماز) به صورت
فعل «یحافظون» آمد ،نه اسم فاعل (محافظون) .چرا؟
الف .اسم فاعل داللت بر یك امر ثابت و مستقر در شخص میكند ،اما فعل مضارع ،داللت بر یك امري كه در حال وقوع
است و هنوز به تماميت خود نرسيده است .شاید میخواهد دشواري محافظت از نماز و حضور قلب در نماز را گوشزد كند
كه اگر چه همه موارد قبلی (از جمله مداومت بر نماز) در اینان به صورت یك صفت مستقر و یك ملكه اخالقی درآمده است،
اما در مورد حضور قلب ،بيش از یك كاري كه سعی در تحقق آن دارند ،از آنها انتظار نمیرود.
ب .اسم فاعل داللت بر وجود یك «صفت» در شخص میكند اما فعل داللت بر انجام یك «رفتار»؛ شاید میخواهد نشان
دهد كه با مساله مراقبت از نماز و حضور قلب ،باید به عنوان یك رفتار و یك اقدام ،كه هر دفعه به تصميم جدیدي نيازمند
است ،مواجه شد؛ و آن را یك مطلب تمام شده ،ندید؛ و در هر نمازي مستقال باید بدان اقدام كرد؛ و وجود آن در یك نماز،
30

دليل نمیشود كه دیگر در همه نمازهایمان با حضور قلب خواهيم بود؛ همان طور كه عدم آن در نمازهاي قبلی ،دليل نمیشود
كه ما اساساً از آن بیبهرهایم و در نمازهاي بعدي هم نمیتوانيم بدان برسيم.
ج... .
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أُولئِكَ فی جَنَّاتٍ مُکْرَمُونَ

1395/11/8

ترجمه

آنانند در بهشتهایی ،گرامیداشتهشدگان.
نکات ترجمهای و نحوی

«مُكْرَمُون» جمع «مُكرَم» و از ماده «كرم» میباشد ،كه این ماده در اصل داللت بر شرافت و بزرگمنشی میكند كه دربارهاش
در جلسه  )/http://yekaye.ir/al-infitar-082-11( 191توضيح داده شد« .مُكرَم» اسم مفعول است یعنی كسی كه مورد اكرام
قرار میگيرد ،گرامی داشته میشود ،و او را بزرگ و عزیز میدارند.
عبارت «فی جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ» را به لحاظ نحوي دو گونه میتوان تحليل كرد كه هر دو میتواند درست باشد (الميزان،
ج ،20ص17؛ إعراب القرآن و بيانه ،ج ،10ص)216
الف« .فی جنات» خبر اول باشد براي «اولئك»؛ و «مكرمون» خبر دوم (خبر بعد خبر) باشد؛ آنگاه ترجمهاش میشود« :آنان
در بهشتهایی هستند و آنان گرامیداشتهشدگاناند».
ب« .مكرمون» خبر براي «اولئك» باشد؛ و «فی جنات» متعلق باشد به «مكرمون»؛ آنگاه ترجمهاش میشود« :آنان در
بهشتهایی گرامی داشته شدهاند».
حدیث

 )1اميرالمومنين ع در فرازي از یكی خطبههایشان در وصف بهشت فرمودند:
اگر با چشم دل به آنچه كه از بهشت براي تو وصف كردهاند بنگري،
از آنچه در دنياست دل میكنی ،هر چند شگفتیآور و زیبا باشد؛
و از خواهشهاي نفسانی و خوشیهاي زندگانی و منظرههاي آراسته و زیباي آن كناره میگيري؛
و فكرت را مشغول میداري به درختان بهشتی ،كه شاخههایشان همواره به هم میخورند ،ریشههايشان در تودههاي
مشك ،نهان شده ،در سواحل جویباران؛ داراي خوشههاییاند مملو از لؤلؤي تر و تازه ،آویخته بر شاخههايشان ،و ميوههاي
گوناگونی سر برآورده از درون غالفها و پوششها؛ شاخههایی كه بیزحمت خم شوند ،تا چيننده آن هر گاه كه خواهد ،بر
چيند[ .مهمانداران بهشت] گرد ساكنان آن و پيرامون كاخهایشان در گردشند و آنان را عسلهاي پاكيزه و شرابهاي گوارا
دهند.
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آنها مردمانی بودند كه همواره كرامت قرینشان بود تا در سراي قرار فرود آمدند و از رنج سفرها آسودند.
پس اي شنونده! اگر دلت را مشغول داري به رسيدن بدان چشماندازهاي زیبا كه بر تو هجوم میآورد ،جانت از شوق آن
به درآید و نشستن در این مجلس را نتواند؛ و براي زودتر رسيدن بدانها از این مجلس من به همسایگی اهل قبور روي آري!
خداوند به رحمت خود ،ما و شما را از آنان گرداند كه به دل كوشند تا خود را به منزلهاي نيكوكاران رسانند.
نهج البالغه ،خطبه( 165با اقتباس از ترجمههاي شهيدي و دشتی)
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ...
مِنْهَا فِی صِفَةِ الْجَنَّةِ
فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَی الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَّاتِهَا وَ زَخَارِفِ
مَنَاظِرِهَا وَ لَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِی [اصْطِفَافِ] اصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيِّبَتْ عُرُوقُهَا فِی كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَی سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا وَ فِی تَعْلِيقِ
كَبَائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ فِی عَسَالِيجِهَا وَ أَفْنَانِهَا وَ طُلُوعِ تِلْكَ الثِّمَارِ مُخْتَلِفَةً فِی غُلُفِ أَكْمَامِهَا تُجْنَی مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَتَأْتِی عَلَی مُنْيَةِ
مُجْتَنِيهَا وَ یُطَافُ عَلَی نُزَّالِهَا فِی أَفْنِيَةِ قُصُورِهَا بِالْأَعْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ وَ الْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْکَرَامَةُ تَتَمَادَی بِهِمْ حَتَّی حَلُّوا
دَارَ الْقَرَارِ وَ أَمِنُوا نُقْلَةَ الْأَسْفَارِ فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ بِالْوُصُولِ إِلَی مَا یَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهِقَتْ
نَفْسُكَ شَوْقاً إِلَيْهَا وَ لَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَجْلِسِی هَذَا إِلَی مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ مِمَّنْ یَسْعَی بِقَلْبِهِ إِلَی مَنَازِلِ
الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ.
 )2از اميرالمومنين ع روایت شده است:
هيچ خوبیاي كه بعدش [= نهایتش] آتش باشد ،خوب نيست؛ و هيچ بدياي كه بعدش [= نهایتش] بهشت باشد ،بد
نيست؛
هر نعمتی دون بهشت ،كمارزش و حقير است؛ و هر بالیی دون آتش ،عافيت و سالمتی است!
نهج البالغة حكمت387
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَ لَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ وَ كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ
عَافِيَةٌ.
 )3از اميرالمومنين ع روایت شده است:
بدانيد كه انسان آزاده این لقمهي نيمخورده را براي اهلش میگذارد!
بدرستی كه براي جانتان بهایی نيست جز بهشت؛ پس آن را جز بدان نفروشيد.
نهج البالغه ،حكمت 456
وَ قَالَ ع :أَلَا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا.
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 . 1شاید بتوان این روایت را هم ناظر به این آیه دانست:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «یَوْمَ
نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمنِ وَفْداً» فَقَال ...
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تدبر

« )1أُولئِكَ فی جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ»
نمازگزارانی (معارج )22/كه ارتباط با خدا (نماز) را جدي میگيرند (معارج 23/و  )34و افق نگاهشان درباره زندگی تا
آخرت كشيده شده است (معارج )28-26/و در زندگی اجتماعی خویش ،میكوشند اصول اخالقی را در حوزههاي مختلف
اقتصادي (دادن حق نيازمندان ،معراج ،)25-24/فرهنگی (كنترل غریزه جنسی ،معارج ،)30-29/و اجتماعی (امانتداري و
خوشقولی و دغدغهمندي نسبت به احقاق حقوق مردم ،معارج )33-32/تا حد توان خویش رعایت كنند ،در بهشتها
گرامیداشته میشوند.
ثمره انسانشناسی

قرآن به ما گوشزد میكند كه در همين دنيا و ميان همين آدمها عدهاي هستند كه قطعا بهشتیاند و در بهشت هم مورد
اكراماند؛ هرچند كه به چشم ما نيایند.
« )2أُولئِكَ فی جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ»
«اكرام» آنان را به صورت اسم مفعول آورد ،نه به صورت فعل؛ فرمود آنان «مُكرمون :اكرامشدگان»اند ،و نفرمود «یُكرَمون:
اكرام میشوند».
اسم مفعول داللت بر تحقق و استقرار فعل دارد ،در حالی كه اگر به صورت فعل مضارع میآمد میتوانست داللت بر
وقوع آن در آینده داشته باشد .یعنی وقتی میفرماید "آنان «گرامی داشته شده» هستند" ،یعنی اكرام در حق آنان انجام شده است
و هماكنون هم مورد اكراماند؛ در حالی كه اگر میفرمود «آنان اكرام میشوند» این برداشت میشد كه این یك وعدهاي است
كه بعدا قرار است انجام شود.
در واقع ،این آیه خبر از آیندهي این نمازگزاران نيست ،بلكه خبر از واقعيتی است در باطن عالم ،كه هماكنون هم در
جریان است ،هرچند كه چشمان ما از دیدن آن عاجز است:
نمازگزاران واقعی هماكنون در بهشتاند و مورد اكرام.
« )3أُولئِكَ فی جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ»
«جنات» را به صورت جمع (بهشتها) آورد ،نه به صورت مفرد .چرا؟
الف .این نمازگزاران واقعی همه یكسان نيستند؛ و متناسب با مراتب مختلف خود ،در بهشتهاي مختلفی به سر میبرند.
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وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَواكِهُ وَ هُمْ مُکْرَمُونَ» قَالَ فَإِنَّهُمْ لَا یَشْتَهُونَ شَیْئاً فِی الْجَنَّةِ إِلَّا أُكْرِمُوا بِهِ( .الکافی ،ج ،8ص)100
 . 1الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع :لَا تَقُولُوا جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض (الزهد،
ص)99
و منها فی صفة الجنة :دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ لَا یَنْقَطِعُ نَعِیمُهَا وَ لَا یَظْعَنُ مُقِیمُهَا وَ لَا یَهْرَمُ خَالِدُهَا وَ لَا یَبْأَسُ سَاكِنُهَا (نهج البالغة،
خطبه)85
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ب .این نمازگزاران واقعی ،كارهاي گوناگونی انجام دادهاند كه به ازاي آنها ،پاداشهاي مختلفی و در نتيجه بهشتهاي
مختلفی براي هریك از آنها در كار است.
ج... .
« )4أُولئِكَ فی جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ»
در «نكات ترجمه» اشاره شد كه «فی جنات» و «مكرمون» را میتوان دو خبر براي «اولئك» دانست .بر این مبنا ،میتوان
گفت:
«بهشتيان هم از نظر مادي «فی جنات» و هم از نظر معنوي «مكرمون» كامال تامين هستند( ».قرائتی ،تفسير نور ،ج،10
ص)221
« )5أُولئِكَ فی جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ»
در «نكات ترجمه» اشاره شد كه میتوان «فی جنات» را ظرف براي «مكرمون» دانست.
در این صورت ،با توجه به اینكه این ظرف ،قبل از «مكرمون» آمده (در حالی كه در حالت طبيعی باید بعدش میآمد) و
داللت بر انحصار ویا الاقل نوعی تاكيد دارد؛
شاید آیه میخواهد بفرماید :چندان تعجب نكنيد كه این نمازگزارانی كه داراي چنان صفات اخالقی متعالیاي هستند ،در
دنيا مورد بیاعتنایی واقع میشوند؛ زیرا ظرف و محل اكرام حقيقیِ اینان در بهشت است.
 )6جمعبندي آیات  19تا  35سوره معارج:
در آیاتی كه گذشت ،انسان كالً زیادهخواه (هلوع) دانسته شد :كمطاقت در سختیها ،و بخيل در خوشیها (معارج-19/
)21؛
اما در این ميان ،عدهاي این گونه نيستند:
نمازگزارانی (معارج )22/كه ارتباط با خدا (نماز) را جدي میگيرند (معارج 23/و  )34و افق نگاهشان درباره زندگی تا
آخرت كشيده شده است (معارج)28-26/؛ لذا هم كمك به نيازمندان را در راستاي تعالی خود میبينند (معارج )25-24/و هم
شهوت خویش را كامال تحت كنترل دارند (معارج )31-29/و هم در روابط اجتماعی خویش ،امانتدار و خوشقول (معارج،)32/
و دغدغهمند نسبت به احقاق حقوق مردماند (معارج)33/؛
و وجود چنين انسانهایی ،آرزویی دستنيافتنی نيست ،بلكه آنان نمازگزارانیاند كه هماكنون (توضيح در تدبر )1در افق
بهشت ،گرامیداشته شدهاند.
نکته تخصصی انسانشناسی

انسان حقيقتا كدام است؟
مهمترین مبناي تصميمگيريهاي انسان چيست؟
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در انسانشناسیِ «انسان مدرن» ،در مواجهه با این سوال ،سه پاسخ مهم داده شده ،كه به نحوي اغلب تئوريهاي علوم
انسانی و اجتماعی ،به این سه برمیگردد :آن مبنا ،یا زر است (مالكيت) ،ویا زور (قدرت) ،ویا شهوت (غریزه جنسی)؛ كه
هریك را یك تئوريپرداز مهم ،در تبيين انسان مبنا قرار داده است :ماركس ،نيچه ،و فروید .و هرسه معتقدند كه انسان در حوزه
مورد نظر خود ،زیادهخواه و خودخواه است.
آیات فوق به ما میگوید كه اینان هم درست میگویند و هم اشتباه میكنند:
درست میگویند ،چون دارند انسان غيرنمازگزار را تحليل میكنند؛ یعنی انسانی كه خدا در زندگیاش حضور ندارد؛ و
جالب اینجاست كه هرسه تئوريپرداز یا صریحا منكر خدایند و یا دستكم خدا را از زندگی انسان مدرن ،حذفشده میدانند.
و اشتباه میكنند ،چون واقعيتی به نام «انسانِ واقعا نمازگزار» را ندیده و منكرند؛
و این «انسانِ واقعا نمازگزار» است كه در افق علوم انسانی و اجتماعی غربی قابل تحليل نيست ،چرا كه چنين انسانی
هماكنون در باطن عالم( ،یعنی در بهشت) مورد اكرام است؛ در حالی كه زندگی مدرن ،توجه به باطن حقيقیِ عالم (= آخرت)
را از مدار زندگی خود حذف كرده است.
و به همين جهت است كه علیرغم همه دشمنیها با ایران اسالمی ،و برخورداريِ این دشمنان از قویترین متخصصان
علوم اجتماعی ،هنوز از تحليل این جامعه ،و سرنگون كردن نظام آن ،فروماندهاند( .این سخنان به معناي انكار گناهان فراوان
در ميان بسياري از افراد این جامعه ،و حتی انكار نفاق در ميان بسياري از سردمداران نظام اسالمی نيست؛ كه آن بحثی دیگر
میطلبد)
در فایل صوتی زیر این مطلب به تفصيل توضيح داده شده است.

توجه (درباره نحوه انتخاب آیات بعدی)

چنانكه قبال اشاره شد موضوع «انسانشناسی» به عنوان محور آیات انتخابی قرار گرفته؛ و به طور خاص موضوع «خلقت
انسان» محل بحث بود و سه دسته آیات در سورههاي بقره ،اعراف و حجر مورد بررسی قرار گرفت.
سپس به سراغ آیاتی از سوره معارج رفتيم كه در آنها نيز تعبير «خلقت انسان» آمده ،اما این تعبير ،نه در مورد وضعيت
انسان قبل از دنيا و مساله هبوط ،بلكه در مورد وضعيت انسان در متن دنياست.
اكنون به سراغ آیات ابتدایی سوره حج میرویم كه با نيمنگاهی به «خلقت انسان» ،این بار درباره وضعيت انسان با توجه
به هدف و غایتی كه در آخرت محقق میشود ،بحث میكند ،و بر اساس راهی كه انسانها باید براي رسيدن به این هدف
بپيمایند ،گونهشناسیاي از انسانها ارائه مینماید.
از آنجا آیه اول این سوره قبال در جلسه  189مورد بحث قرار گرفته( ،از طریق لينك (http://yekaye.ir/al-hajj-022-

 ) /001میتوانيد مطالعه كنيد)  ،به یاري خداوند متعال ،بحث را از آیه 2شروع میكنيم.
آیه اول این سوره چنين بود:
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظيمٌ
به نام خداوند رحمن و رحيم؛ اي مردم! نسبت به پروردگارتان تقوي پيشه كنيد ،بدرستی كه زلزلهي آن لحظه چيزي
عظيم است.

 )307سوره حج ( )22آیه 2

یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُکارى

وَ ما هُمْ بِسُکارى وَ لکِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدیدٌ

1395/11/9

ترجمه

روزي كه ببينيدش هر [زن] شيردهی از آن كه شير دهد غفلت كند ،و هر بارداري بارش را بگذارد ،و مردم را مست ببينی
در حالی كه مست نيستند ،ولكن عذاب خداوند سخت است.
نکات ترجمهای و نحوی

«تَرَوْنَها» ضمير «ها» به آیه قبل برمیگردد و در آن آیه هم میتواند به «الساعة» برگردد ،و هم به «زلزلة» (اعراب القرآن و
بيانه ،ج ،6ص )386یعنی این روزي كه این اتفاقات میافتد ،میتوان خود روز قيامت باشد ،و میتواند زمان آن زلزلهاي باشد
كه از مقدمات وقوع قيامت است.
«تَذْهَلُ» فعل مضارع از ماده «ذهل» است كه در جایی به كار می رود كه شخص به خاطر ترس یا امري دیگر چيزي را كه
بدان مشغول بوده ،فراموش و رها كند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص363؛ كتاب العين ،ج ،4ص .)39در قرآن كریم ،این ماده
فقط همين یكبار به كار رفته است.
«مُرْضِعَةٍ» «أَرْضَعَتْ»
ماده «رضع» در اصل به معناي «شير خوردن از پستان» میباشد كه در مورد انسان و حيوان [= پستانداران] به كار میرود
(معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص« )400مُرضِعة» و « أرضعت» هر دو از باب إفعال هستند كه معنا را متعدي میكند (شير دادن)؛
اولی اسم فاعل از این ماده است به معناي «شير دهنده» و دومی فعل ماضی .در زبان عربی هم «مُرضِع» به كار میرود و هم
«مُرضِعة» ،با توجه به اینكه تنها زنان هستند كه شير میدهند ،در تفاوت این دو گفتهاند كه «مُرضِع» به «زن شيرده» به طور كلی
گفته میشود (جمعِ آن :مَراضِع ،قصص)12/؛ اما «مُرضِعة» به زن شيردهنده در حالتی كه در حال شير دادن به بچه است و
پستانش در دهان اوست ،گفته میشود .این ماده در قرآن كریم ،جمعا  11بار آمده است كه عالوه بر حالت اسم فاعل و فعل،
به صورت مصدر «الرَّضاعَة» نيز به كار رفته است .تعبير «برادر ویا خواهر رضاعی» كه در زبان فارسی هم رایج شده ،به معناي
دو نفري است كه هر دو از سينه یك زن شير خورده باشند ،كه خواهر و برادر رضاعی ،از افرادياند كه طبق قرآن كریم به هم
محرم میباشند« :أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَة :خواهران رضاعی شما» (نساء)23/
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«عَمَّا أَرْضَعَتْ» = عن  +ما  +أرضعت .حرف «ما» در اینجا میتواند ماي موصول باشد (از آنچه شير داد) ویا ماي مصدري
(از شير دادنش) و در هر دو حالت ،مفعول (كسی كه به او شير داده شده) محذوف است (مجمع البيان ،ج ،7ص)111
«حَمْل» تعبير حمل كردن به معناي «جابجا كردن چيزي» در زبان فارسی هم مانوس است .تنها نكتهاي كه باید افزود این
است كه در زبان عربی بين «حَمْل» و «حِمْل» تفاوت میگذارند« .حَمْل» (ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها؛ حج )2/در جایی است كه آن
شی اي كه قرار است جابجا شود ،تحت احاطه حامل ویا در درون وي باشد (مانند حمل چيزي درون دستها یا حمل جنين
توسط حامله) اما «حِمْل» (وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها ال یُحْمَلْ مِنْهُ شَیْءٌ؛ فاطر )18/در جایی است كه آن شیء را انسان بر
پشت خود ویا روي سر جابجا كند به طوري كه محموله آشكار و ظاهر باشد ،چنانكه به باري كه روي حيوانات میگذارند نيز
«حِمل» گفته میشود( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص106؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص257؛ مجمع البيان ،ج ،7ص)111
«تَرَى النَّاسَ سُكارى» در این عبارت ،میتوان «تري» را فعل یك مفعولی دانست و «سكاري» را حال براي آن (مردم را
میبينی در حالی كه مستاند) و میتوان آن را فعل دو مفعولی دانست و «سكاري» را مفعول دوم (میبينی كه مردم مستاند)
(مجمع البيان ،ج ،7ص)111
حدیث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:
بدرستی كه قبرها باغی از باغهاي بهشت یا گودالی از گودالهاي آتش است؛ و بدانيد كه روزي سه بار میگوید :من خانه
وحشتم ،من خانه كِرمها هستم.
بدانيد كه در وراي آن روزي است كه «هر شيردهی از آنچه شير میداد غافل شود» (حج )2/و «اطفال پير شوند ،آسمان
بدان شكافته شود» (مزمل« ،)18-17/و هر بارداري بارش را بنهد و مردم را مست میبينی در حالی كه مست نيستند ولكن
عذاب خداوند سخت است( ».حج)2/
بدانيد كه در وراي آن «بهشتی است كه گستره آن آسمانها و زمين است» (آلعمران)133/
خداوند ما و شما را از عذاب دردناك پناه دهد؛ و بر ما و شما از عذاب خواركننده رحم كند.
مشكاة األنوار فی غرر األخبار (للطبرسی) ص305
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَلَا إِنَّ الْقُبُورَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ أَلَا وَ إِنَّهُ یَتَكَلَّمُ فِی كُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
أَنَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ أَنَا بَيْتُ الدُّودِ أَلَا وَ إِنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ یَوْماً تَذْهَلُ فِيهِ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ یَكُونُ الْوِلْدانَ شِيباً السَّماءُ مُنْفَطِرٌ
بِهِ -وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِیدٌ -أَلَا إِنَّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ جَنَّةً-
عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَ رَحِمَنَا وَ إِیَّاكُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ.
 )2از امام زینالعابدین روایتی درباره «صور» نقل شده كه در فرازي از آن میفرمایند:
 ...و همانا سه نفخِ [= دميدن] در صور هست :نفخهي فَزَع [= دميدن اضطراب] ،نفخهي موت [دميدن مرگ] ،و نفخهي
بعث [دميدن برانگيختن].
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پس چون ایام دنيا فانی شود ،خداوند عز و جل به اسرافيل دستور دهد كه «نفخه فزع» را بدمد ،پس چون فرشتگان
اسرافيل را دیدند كه در حالی كه صور به همراهش است ،هبوط كرده ،گفتند خداوند بر مرگ اهل آسمان و زمين اذن داده
است.
پس اسرافيل در كنار بيتالمقدس رو به جانب كعبه هبوط میكند و نفخهي فزع را در صور میدمد كه خداوند متعال
فرمود« :و روزي كه در صور دميده می شود پس هركه در زمين و هر كه در آسمان است به فَزَع درآید مگر كسی را كه خدا
بخواهد ،و همگی سربهزیر و تسليم حاضر شوند» (نمل )87/تا آنجا كه فرمود «هركه حسنه آورد برایش بهتر از آن خواهد بود
و آنان از فزع در آن روز ایمناند» (نمل )89/و زمين به زلزله افتد و « هر [زن] شيردهی از آن كه شير میداد غفلت كند ،و هر
بارداري بارش را بگذارد» (حج ،)2/و مردم را میبينی حيران این سو و آن سو میروند و برخی بر روي برخی دیگر میافتند
گویی «آنان مستاند در حالی كه مست نيستند ،ولكن» از عظمت آن فزعی كه در آناند چنين شدهاند ،و ریش جوانان از آن
فَزَع سفيد شود و شياطين به اطراف زمين بگریزند و اگر نبود كه خداوند روحهاي خالیق را در بدنهایشان نگه می داشت ،از
هول آن نفخه خارج میشد.
پس آن مقدار كه خداوند بخواهد در آن حال درنگ میكنند تا خداوند متعال به اسرافيل دستور میدهد كه نفخه صعق
[بيهوشی] را در صور بدمد...
إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص54-53
وَ قَدْ رَوَى الثِّقَةُ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع ...

1

وَ لَهُ فِی الصُّورِ ثَلَاثُ نَفَخَاتٍ نَفْخَةُ الْفَزَعِ وَ نَفْخَةُ الْمَوْتِ وَ نَفْخَةُ الْبَعْثِ فَإِذَا أُفْنِيَتْ أَیَّامُ الدُّنْيَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِسْرَافِيلَ أَنْ
یَنْفُخَ فِيهِ نَفْخَةَ الْفَزَعِ فَرَأَتِ الْمَلَائِكَةُ إِسْرَافِيلَ وَ قَدْ هَبَطَ وَ مَعَهُ الصُّورُ قَالُوا قَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِی مَوْتِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَيَهْبِطُ
إِسْرَافِيلُ عِنْدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَيَنْفُخُ فِی الصُّورِ نَفْخَةَ الْفَزَعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی
السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِینَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ
یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ تَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ وَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ یَصِيرُ النَّاسُ یَمِيدُونَ وَ یَقَعُ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَأَنَّهُمْ سُكَارَى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لَكِنْ مِنْ عَظِيمِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْفَزَعِ وَ تَبْيَضُّ لِحَى الشُّبَّانِ مِنَ الْفَزَعِ وَ تَطِيرُ
الشَّيَاطِينُ هَارِبَةً إِلَى أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یُمْسِكُ أَرْوَاحَ الْخَلَائِقِ فِی أَجْسَادِهِمْ لَخَرَجَتْ مِنْ هَوْلِ تِلْكَ النَّفْخَةِ
فَيَمْكُثُونَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ یَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِسْرَافِيلَ أَنْ یَنْفُخَ فِی الصُّورِ نَفْخَةَ الصَّعْق. ...
شان نزول

 )3از دوتن از صحابه پيامبر (عمران بن حُصَين و ابوسعيد خدري) درباره شان نزول این آیه آمده است:

 . 1أَنَّ الصُّورَ قَرْنٌ عَظِیمٌ لَهُ رَأْسٌ وَاحِدٌ وَ طَرَفَانِ وَ بَیْنَ الطَّرَفِ الْأَسْفَلِ الَّذِي یَلِی الْأَرْضَ إِلَى الطَّرَفِ الْأَعْلَى الَّذِي یَلِی السَّمَاءَ مِثْلُ مَا بَیْنَ تُخُومِ الْأَرَضِینَ
السَّابِعَةِ إِلَى فَوْقِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فِیهِ أَثْقَابٌ بِعَدَدِ أَرْوَاحِ الْخَلَائِقِ وَسِعَ فَمُهُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ
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دو آیه آغاز این سوره در یكى از شبهاى «غزوه بنى المصطلق» [قرن  6هجري] نازل شد در حالى كه مردم در حال حركت
به سوى ميدان جنگ بودند ،پيامبر ص مردم را صدا زد ،آنها توقف كردند و گرداگرد پيامبر ص حلقه زدند ،حضرت این آیات
را بر آنها خواند؛ آن شب چنان گریستند كه چنان گریهاي از ایشان دیده نشده ،تا صبح نه زینی از مركبها برداشتند و نه خيمهاى
بر پا ساختند ،برخی گریان بودند و برخی سر در گریبان نهاده ،به فكر فرو رفته بودند.
رسول خدا ص فرمود :آیا مىدانيد این چه روزى است؟
عرض كردند :خدا و پيامبرش آگاهتر است.
فرمود :روزى است كه خداوند به آدم میفرماید :امروز است كه از ميان فرزندانت به جانب آتش روانه خواهم ساخت ...
مجمعالبيان ،ج ،7ص112
قال عمران بن الحصين و أبو سعيد الخدري نزلت اآلیتان من أول السورة ليال فی غزاة بنی المصطلق (و هم حی من خزاعة)
و الناس یسيرون فنادى رسول اهلل ص فحثوا المطی حتى كانوا حول رسول اهلل ص فقرأها عليهم فلم یر أكثر باكيا من تلك
الليلة فلما أصبحوا لم یحطوا السرج عن الدواب و لم یضربوا الخيام و الناس من بين باك أو جالس حزین متفكر فقال رسول
اهلل ص أ تدرون أي یوم ذاك قالوا اهلل و رسوله أعلم قال ذاك یوم یقول اهلل تعالى آلدم أبعث بعث النار من ولدك ...
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تدبر

« )1یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ
لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدیدٌ»
وقوع زلزله قيامت و سختی عذابهاي الهی هم كامال غافلگير كننده است و هم چنان رعبی در دلها بيفكند كه زنان شيرده،
كه هنگام شير دادن تمام توجهشان به بچه شيرخوارشان است ،در حالی كه پستانشان در دهان بچه است («مرضعه» كسی است
كه در حال شير دادن است ،توضيح در «نكات ترجمه») شير دادن را رها میكنند ،و زنان باردار بچهشان میافتد و همه مردم
چنان عقل از سرشان میپرد كه هركس آنها را ببيند گمان میكند همه مستاند.
وقتی حادثهاي غافلگيركننده است كه انسان برایش آماده نباشد.

 . 1ادامه روایت چنین است:
فیقول آدم من كم و كم فیقول اهلل عز و جل من كل ألف تسعمائة و تسعة و تسعین إلى النار و واحد إلى الجنة فکبر ذلك على المسلمین و بکوا و
قالوا فمن ینجو یا رسول اهلل فقال أبشروا فإن معکم خلیقتین یأجوج و مأجوج ما كانتا فی شیء إال كثرتاه ما أنتم فی الناس إال كشعرة بیضاء فی الثور
األسود أو كرقم فی ذراع البکر أو كشأمة فی جنب البعیر ثم قال إنی ألرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة فکبروا ثم قال إنی ألرجو أن تکونوا ثلث أهل الجنة
فکبروا ثم قال إنی ألرجو أن تکونوا ثلثی أهل الجنة و إن أهل الجنة مائة و عشرون صفا ثمانون منها أمتی ثم قال و یدخل من أمتی سبعون ألفا الجنة بغیر
حساب و فی بعض الروایات أن عمر بن الخطاب قال یا رسول اهلل سبعون ألفا قال نعم و مع كل واحد سبعون ألفا فقام عکاشة بن محصن فقال یا رسول اهلل
ادع اهلل أن یجعلنی منهم فقال اللهم اجعله منهم فقام رجل من األنصار فقال ادع اهلل أن یجعلنی منهم فقال ص سبقك بها عکاشة.
قال ابن عباس كان األنصاري منافقا فلذلك لم یدع له.
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اما میتوان غافلگير نشد و ظاهرا به همين جهت است كه علیرغم اینكه با این زلزله و نفخه صور ،عموماً به جَزَع و فَزَع
میافتند ،عدهاي دچار هيچ اضطرابی نمیشوند (نمل ،87/و نيز حدیث)2
آیا ما آمادهایم؟ یا غافلگير خواهيم شد؟
خلوتی با خویش

اگر به ما بگویند دستگاههاي پيشرفتهاي اختراع شده كه وقوع زلزله را از چند روز قبل پيشبينی میكند؛ و این دستگاهها
نشان میدهند تا چند روز دیگر در شهري كه در آن زندگی میكنيم زلزله بسيار شدیدي میآید ،و دور شهر هم چنان محاصره
شده باشد كه به هيچ وجه امكان خروج از شهر نباشد؛ چه میكنيم؟
آیا جز این است كه همه همّ و غممان یافتن راهی براي خالصی خواهد بود؟
آیا براي سخن خدا براي ما به اندازه دستگاههاي پيشرفته انسانساخته اعتبار ندارد؟
راستی،
چرا مخاطبان پيامبر ص وقتی این آیه را شنيدند شب تا صبح خوابشان نبرد (شأن نزول) اما ما میشنویم و  ...؟
خداوند همه ما را از شر آن روز نگه دارد ،انشاءاهلل.
« )2یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها»
اینكه هر شيردهی شيرخوارش را رها كند و هر بارداري بارش را بگذارد ،یك معناي ظاهري اوليه دارد كه قطعا درست
است .اما این آیه همانند هر آیه دیگري باطنهایی دارد.
الف .شاید یكی از باطنهایش این باشد كه هركس هرچه به فعليت رسانده ،بيرون میدهد .شيرده شيرخوارش را زمانی
رها می كند كه دیگر نيازي به شير نداشته باشد .شاید اشاره است به اینكه آنچه انجام دادنی بود ،انجام دادیم و كار دیگري
نمانده .و ه ر باري كه تاكنون به دوش كشيده بودیم ،بر زمين گذاشتيم .یعنی بقدري مهلت داشتيم كه هرچه بتوانيم به فعليت
درآوریم ،درآوردهایم.
(در این معنا ،رها كردن شيرخوار و وضع حمل ،نه به معناي رها كردن نيمهكاره ،بلكه رها كردنِ كار به پایان رسيده،
قلمداد شده است .چيزي كه میتواند موید این معنا باشد این است كه در برخی روایات ،تمسك به این آیه را براي سهولت
وضع حمل ،در مورد كسی كه زمان وضع حملش فرا رسيده ،معرفی كردهاند (كتاب سليم بن قيس الهاللی ،ج ،2ص،955
حدیث.1)88
ب... .
 . 1الْخَوَاتِیمِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ ،قَالَ إِنِّی لَأَعْرِفُ آیَتَیْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَلِ تُکْتَبَانِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا عَسُرَ عَلَیْهَا وَلَدُهَا ،تُکْتَبَانِ فِی رَقِّ ظَبْیٍ وَ یُعَلِّقُهُ فِی حَقْوَیْهَا« :بِسْمِ
اللَّهِ وَ بِاللَّهِ ،إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً ... ،إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً» ،سَبْعَ مَرَّاتٍ« .یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ ،إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ ،یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُکارى وَ ما هُمْ بِسُکارى وَ لکِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِیدٌ» مَرَّةً وَاحِدَةً .یُکْتَبُ عَلَى وَرَقَةٍ وَ تُرْبَطُ بِخَیْطٍ
مِنْ كَتَّانٍ غَیْرِ مَفْتُولٍ وَ تُشَدُّ عَلَى فَخِذِهَا الْأَیْسَرِ ،فَإِذَا وَلَدَتْهُ قَطَعْتَهُ مِنْ سَاعَتِكَ وَ لَا تَتَوَانَى عَنْهُ.
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« )3یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها »...
چون شير دادن و بارداري مربوط به دنياست ،پس ظاهرا این زلزله عظيم مربوط به دنياست (مجمع البيان ،ج ،7ص)113
كه با آن انسانها به قيامت منتقل میشوند.
اكنون این سوال پيش میآید كه:
مگر نه این است كه انسانها از عالم برزخ گذر میكنند تا وارد قيامت شوند .آیا این آیه نمیگوید كه آن زنان شيرده و
باردار و بچههایشان یكدفعه وارد قيامت میشوند؟
الف .این تعبير استعاري است :یعنی وضعيت به گونهاي ترسناك و غافلگيركننده است كه اگر زنی شيرده یا باردار باشد،
نيز بچهاش را رها میكند( .مجمع البيان ،ج ،7ص)113
ب .اگر چه این زلزله مقدمه قيامت است ،اما آیه صراحتی ندارد كه بالفاصله با این زلزله به صحنه قيامت وارد میشوند؛
و كامال محتمل است كه بين این مقدمه و وقوع قيامت فاصلهاي باشد؛ چنانكه در برخی احادیث است كه این واقعه ،قبل از
نفخ صوري است كه انسانها را به فَزَع درمیآورد (حدیث( )2یعنی هنوز مردن همگان با نفخ صور حاصل نشده ،چه رسد به
زنده شدن همگان در قيامت)؛ و چون قبل از آن است ،حتی طبق برخی احادیث ،میتواند مربوط به زمان ظهور ویا زمان
رجعت باشد (الهدایة الكبرى ،ص405؛ مختصر البصائر ،ص 1 )455كه همه اینها نيز به عنوان مقدمه قيامت برشمرده شدهاند.
 .1در دو منبع فوق ،در حدیثی طوالنی در اوصاف ظهور ،بعد از آنکه سید حسنی به امام زمان ع میرسد و به ایشان میپیوندد ،آمده است:
قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخُصَیْبِیٌّ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیَّانِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :سَأَلْتُ سَیِّدِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)... ،
قَالَ الْمُفَضَّلُ ثُمَّ مَا ذَا یَا سَیِّدِي قَالَ :ثُمَّ تَثُورُ رِجَالُهُ إِلَى سَرَایَا السُّفْیَانِیِّ بِدِمَشْقَ فَیَأْخُذُونَهُ وَ یَذْبَحُونَهُ عَلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ یَظْهَرُ الْحُسَیْنُ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) فِی
اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ صِدِّیقٍ وَ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ رِجَالِهِ بِکَرْبَلَاءَ فَیَا لَكَ عِنْدَهَا مِنْ كَرَّةٍ زَهْرَاءَ وَ رَجْعَةٍ بَیْضَاءَ ثُمَّ یَخْرُجُ الصَّدِّیقُ الْأَكْبَرُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَیْهِ التَّسْلِیمُ وَ
تُنْصَبُ لَهُ الْقُبَّةُ عَلَى النَّجَفِ وَ تُقَامُ أَرْكَانُهَا رُكْنٌ بِهَجَرَ وَ رُكْنٌ بِصَنْعَاءِ الْیَمَنِ وَ رُكْنٌ بِطَیْبَةَ وَ هِیَ مَدِینَةُ النَّبِیِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ
مَصَابِیحِهَا تُشْرِقُ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَضْوَى مِنَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَعِنْدَهَا تُبْلَى السَّرائِرُ وَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ ثُمَّ یَظْهَرُ الصَّدِّیقُ الْأَكْبَرُ
الْأَجَلُّ السَّیِّدُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فِی أَنْصَارِهِ إِلَیْهِ وَ مَنْ آمَنَ بِه...
ضمنا توجه شود حدیث 1كه در متن آمد ضرورتا نمیرساند كه این آیه خاص قیامت باشد ،چون سخن از بعد از قبر است ،و بعد از قبر ،با رجعت
هم قابل تطبیق است.
البته برخی روایات هست كه ظهور اولیهاش این است كه این آیه مربوط به صحنه قیامت است ،مثال رسول خدا ص در هنگام عقد امیرالمومنین ع
و صدیق كبري س خطبهاي خواندند بدین عبارات:
حَدَّثَنِی أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُکْبَرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنِی أَبِی ،قَالَ :أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعُرَیْبِ الضَّبِّیُّ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا بْنِ دِینَارٍ الْغَلَابِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بْنُ وَاقِدٍ ،عَنِ اللَّیْثِ ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) ،عَنْ أَبِیهِ ،عَنْ جَدِّهِ ،عَنْ جَابِرٍ ،قَالَ :لَمَّا
أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ یُزَوِّجَ فَاطِمَةَ عَلِیّاً (عَلَیْهِ السَّلَامُ) ...
فَلَمَّا حُشِدَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) ،فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ،وَ قَالَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ فَبَنَاهَا ،وَ بَسَطَ الْأَرْضَ فَدَحَاهَا ،وَ أَثْبَتَهَا بِالْجِبَالِ فَأَرْسَاهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهَا ،الَّذِي تَعَاظَمَ عَنْ صِفَاتِ الْوَاصِفِینَ،
وَ تَجَلَّلَ عَنْ تَحْبِیرِ لُغَاتِ النَّاطِقِینَ ،وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ ثَوَابَ الْمُتَّقِینَ ،وَ النَّارَ عِقَابَ الظَّالِمِینَ ،وَ جَعَلَنِیَ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِینَ ،وَ نَقِمَةً عَلَى الْکَافِرِینَ.
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ج... .
« )4وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدیدٌ»
عذاب خدا كامال جدي و واقعی است؛ آن گونه كه مردمی كه فقط در معرض این عذاب واقع میشوند (نه اینكه وارد
عذاب شده باشند) چنان میترسند كه عقل از سرشان میپرد و رفتارهایی همچون رفتارهاي افراد مستِ الیعقل از آنها سر
میزند.
نكته
درباره این شبهه كه «با توجه به رحمانيت گسترده خداوند ،وجود عذاب هاي جهنم چگونه ممكن است» قبال توضيح
داده شد (جلسه  ،51تدبر/http://yekaye.ir/hood-11-16 )2
 )5یَوْمَ «تَرَوْنَها» تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ  ..وَ تَضَعُ كُلُّ  ...وَ «تَرَى» النَّاسَ سُكارى ...
چرا دوبار تعبير «تَرَوْنَها :میبينيدش» و «تَرَى :میبينی» را به كار برد و بسادگی نفرمود:
روزي كه هر [زن] شيردهی از آن كه شير دهد غفلت كند ،و هر بارداري بارش را بگذارد ،و مردم همچون مستها هستند
...
الف .تاكيد بيشتري بر مطلب داشته باشد.
ب .این صحنهها مطلبی است كه اگر كسی چشم باطنبينش باز شود هماكنون میتواند ببيند؛ چنانكه پيامبر اكرم ص در
سفر معراج ،جهنميان و بهشتيان را در جهنم و بهشت دید؛ و این اختصاص به پيامبر ص ندارد ،شاهدش اینكه تعبير اول را به
صورت جمع آورد (میبينيد) تعبير دوم را به صورت مفرد (میبينی) (در حالی كه اگر صرفا تاكيد بود ،علیالقاعده هر دو را
باید یكسان میآورد)
ج... .

عِبَادَ اللَّهِ ،إِنَّکُمْ فِی دَارِ أَمَلٍ ،بَیْنَ حَیَاةٍ وَ أَجَلٍ ،وَ صِحَّةٍ وَ عِلَلٍ ،دَارِ زَوَالٍ ،وَ تَقَلُّبِ أَحْوَالٍ ،جُعِلْتُ سَبَباً لِلِارْتِحَالِ ،فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً قَصَّرَ مِنْ أَمَلِهِ ،وَ جَدَّ
فِی عَمَلِهِ ،وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ،وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قُوتِهِ ،فَقَدَّمَهُ لِیَوْمِ فَاقَتِهِ .یَوْمَ تُحْشَرُ فِیهِ الْأَمْوَاتُ ،وَ تَخْشَعُ فِیهِ الْأَصْوَاتُ ،وَ تُنْکِرُ الْأَوْلَادُ وَ الْأُمَّهَاتُ« ،وَ
تَرَى النَّاسَ سُکارى وَ ما هُمْ بِسُکارى» «یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ» «یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ
ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً» «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ؛ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» لِیَوْمٍ تَبْطُلُ فِیهِ الْأَنْسَابُ ،وَ تُقْطَعُ
الْأَسْبَابُ ،وَ یَشْتَدُّ فِیهِ عَلَى الْمُجْرِمِینَ الْحِسَابُ ،وَ یَدْفَعُونَ إِلَى الْعَذَابِ ،فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ،وَ مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
أَیُّهَا النَّاسُ ،إِنَّمَا الْأَنْبِیَاءُ حُجَجُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ ،النَّاطِقُونَ بِکِتَابِهِ ،الْعَامِلُونَ بِوَحْیِهِ ،وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَ كَرِیمَتِی فَاطِمَةَ بِأَخِی وَ ابْنِ عَمِّی
وَ أَوْلَى النَّاسِ بِی :عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ،وَ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ قَدْ زَوَّجَهُ بِهَا فِی السَّمَاءِ ،بِشَهَادَةِ الْمَلَائِکَةِ ،وَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَهُ فِی الْأَرْضِ ،وَ أُشْهِدُكُمْ عَلَى ذَلِكَ.
ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) ،ثُمَّ قَالَ :قُمْ ،یَا عَلِیُّ ،فَاخْطُبْ لِنَفْسِكَ( ...دالئل اإلمامة ،ص)90-89
اما باز هم اینها لزوما با هم منافات ندارند ،زیرا درست است كه پیامبر ص در توصیف احواالت محشر از تعبیري كه در این آیه آمده ،استفاده كرده
«وَ تَرَى النَّاسَ سُکارى وَ ما هُمْ بِسُکارى» اما تصریح نفرموده كه من درباره همین «یومی» كه در آیه محل بحث ماست ،سخن میگویم و كامال محتمل
است كه این وضعیت هم در ظهور و هم در رجعت و هم در قیامت رخ دهد ،خصوصا كه ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه ظهور حقیقت هستند و ممکن
است بسیاري از آیات بر هر سه به نحو طولی صدق كنند.
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مطلب زیر سوالی است كه فعال برایش پاسخی ندارم؛ لذا در كانال نگذاشتم
« )6یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها»
چرا مرضعه (شيردهنده) و باردار هر دو با بچهاي سر و كار دارند .در دومی صریحا از وضع «حمل» سخن گفت و مفعول
(حمل :بچهاي كه در شكم اوست) را تصریح كرد؛ اما در اولی هيچ تصریحی به مفعول (شيرخوار) نكرد و حتی عبارت را به
جاي اینكه به صورت «تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ ما أَرْضَعَتْه :آنچه را كه شير میداد ،رها كرد» یا «مَن أَرْضَعَتْه :آن كسی را كه شير
میداد» بياورد ،به صورت «عَمَّا أَرْضَعَتْ :از آنچه شير داد» آورد؟ یعنی صرفا به كار او «شير دادنش» اشاره كرد و سخنی از بچه
(آنكه شير میخورد) به ميان نياورد؟

 )308سوره حج ( )22آیه  3وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطانٍ مَریدٍ

1395/11/10

ترجمه

و از مردم ،كس هست كه در مورد خدا بدون هيچ دانشی به جدال میپردازد و از هر شيطان متمردي پيروي میكند؛
نکات ترجمه

«مَرید»
از ماده «مرد» گرفته شده است كه اصل این ماده ظاهرا داللت میكند بر اینكه چيزي عاري و برهنه باشد از آنچه كه سزاوار
است برخوردار باشد ،چنانكه به جوانی كه محاسن بر صورت نداشته باشد «أمرد» گویند و به درختی كه برگهایش فرو ریخته
باشد «شجرة مرداء» (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص72؛ معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص.)318
«مَرید» و «مارد» هم به كسی میگویند كه عاري از هر گونه خوبیاي باشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)764؛ و گفتهاند كه
اساسا «مرود» یعنی چيزي به نهایت جایی برسد كه اعضاي همان نوع وجود دارند و از آن نهایت خارج شود( .لسان العرب،
ج ،3ص )400و ظاهرا با توجه به همين نكته است كه به كسی كه سركشی (عتوّ) میكند «مَرید» گفته میشود [و از همين ماده
كلمه «متمرد» ساخته شده كه در زبان فارسی هم متداول است] و بدین ترتيب ،فعل «مَرَد» به معناي كسی كه در سركشی كار
را به نهایت میرسد ،به كار رفته است« :وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ؛ توبة( )101/مفردات ألفاظ القرآن ،ص)764
حدیث

 )1ابوعبيده حذاء روایت كرده است كه امام باقر ع به من فرمود:
بپرهيز از ورود در بحث و جدلهاي نزاعآميز ،كه این كار ،منجر به شك می شود و عمل [صالح] را حبط و نابود میكند
و كسی كه بدین كار پرداخته را به هالكت میكشاند؛ و چهبسا كه او سخنی بگوید كه آن را بر او نبخشند ...
التوحيد (للصدوق) ،ص456
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أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ
لِی َأبُو جَعْفَرٍ ع:
یَا زِیَادُ إِیَّاكَ وَ الْخُصُومَاتِ فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّكَّ وَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَ تُرْدِي صَاحِبَهَا وَ عَسَى أَنْ یَتَكَلَّمَ بِالشَّیْءِ فَلَا یُغْفَرَ لَهُ ...

1

 )2از امام صادق ع روایت شده است:
كسی كه جایگاه كالمش نسبت به عقلش را بداند ،سخن گفتنش در آنچه به وي مربوط نيست كم میشود.
الزهد ،ص5
مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ :مَنْ عَلِمَ مَوْضِعَ كَلَامِهِ مِنْ عَقْلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ فِيمَا لَا یَعْنِيه.
 )3از رسول خدا ص روایت شده است:
سختترین چيزي كه از آن بر امتم میترسم ،سه چيز است:
لغزش عالِم،
جدال كردنِ منافق با استفاده از قرآن،
دنيا ،كه گردنتان را [در مقابل خود] كج كند ،پس نفس خود را در مورد آن همواره متهم بشمارید.
الخصال ،ج ،1ص163
حَدَّثَنَا َأبُو أَحْمَدَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا َأبُو أُسَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ یَحْيَى الصُّوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجَعْفِريُّ وَ كَانَ مِنْ خِيَارِ مَنْ أَدْرَكْنَا عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی
زِیَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
أَشَدُّ مَا یُتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِی ثَلَاثَةٌ زَلَّةُ عَالِمٍ أَوْ جِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ أَوْ دُنْيَا تَقْطَعُ رِقَابَكُمْ فَاتَّهِمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ.
 )4از امام صادق ع روایت شده كه رسول خدا ص فرمودند:
بپرهيزید از بحث و جدال كردن با هر كه «مفتون» (كسی كه دچار فتنه و انحراف فكري شده) است ،كه هر كه چنين شده
تا زمانی كه مدتش به سر آید دليلش به او تلقين میشود [ظاهرا یعنی مادام كه وضعيت غبارآلود است ،او براي حرف خود
دليل میآورد] ،اما همين كه مدتش تمام شد ،آن فتنهاش او را به آتش [جهنم] خواهد سوزاند (و در روایتی دیگر :آن خطيئهاش
او را به خود مشغول كرده ،میسوزاند).
التوحيد (للصدوق) ،ص459؛ الجعفریات (األشعثيات) ،ص2171؛ الزهد ،ص5

 . 1ادامه روایت چنین است:
إِنَّهُ كَانَ فِیمَا مَضَى قَوْمٌ تَرَكُوا عِلْمَ مَا وُكِّلُوا بِهِ وَ طَلَبُوا عِلْمَ مَا كُفُوهُ حَتَّى انْتَهَى كَلَامُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحَیَّرُوا فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَیُدْعَى مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ
فَیُجِیبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُدْعَى مِنْ خَلْفِهِ فَیُجِیبُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ.
 . 2بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّقُوا جِدَالَ كُلِّ مَفْتُونٍ
فَإِنَّ كُلَّ مَفْتُونٍ یُلَقَّنُ حُجَّتَهُ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ رَسَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ وَ أَحْرَقَتْهُ.
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أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاكُمْ وَ جِدَالَ كُلِّ مَفْتُونٍ فَإِنَّ كُلَّ مَفْتُونٍ مُلَقَّنٌ حُجَّتَهُ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ أَحْرَقَتْهُ
فِتْنَتُهُ بِالنَّارِ وَ رُوِيَ شَغَلَتْهُ خَطِيئَتُهُ فَأَحْرَقَتْهُ.
تدبر

« )1وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ»
با اینكه اغلب آیاتی كه در مدینه نازل شده ،محور بحث خود را «الذین آمنوا» قرار داده ،اما این آیه درباره برخی از «ناس:
مردم» است؛ 1با این حال ،موضوعِ بحث و جدال آنها را «خدا» معرفی كرده است؛ كه ظاهرا موضوعِ مربوط به مومنان است.
چرا؟
الف .به نظر میرسد این آیه (و آیات بعد) در مقام ارائه یك دستهبندي عمومی از انسانهاست كه محور این دستهبندي را
می توان «سبك زندگی انسانها» (یا به تعبير دقيقتر :مبناي تصميمگيري انسانها در زندگی) دانست؛ كه همگی به نوع خداشناسی
آنها برمیگردد( .حتی منكران خدا هم كه زندگی خود را بر اساس بی خدایی تنظيم میكنند ،شناختی از خدا دارند كه او را
انكار میكنند)
نکته تخصصی :جایگاه خداشناسی در انسانشناسی

با یك نگاه عميق میتوان دریافت كه مدلهاي كالن زندگی انسانها همگی ،بنوعی ،به ميزان و نحوه خداشناسی آنها و
نقشی كه براي خدا در زندگی خود باور دارند برمیگردد؛ و در یك تقسيم كلی ،افراد دو دستهاند:
كسانی كه خداشناسی آنها مستند به شناخت و آگاهی معتبر است؛
و كسانی كه خداشناسی آنها بدون علم ،و صرفا بر اساس اغواگري شياطنی است كه بنایشان بر سركشی و طغيان است.
و این دو ،دو گونه زندگی در پيش خواهند گرفت كه در آیه  19همين سوره خواهد گفت كه نزاع بين این دو همواره
ادامه خواهد داشت تا اینكه در قيامت ،دو دسته اصلی بهشتيان و جهنميان را رقم بزنند.
« )2وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ»
آیات قبل و بعد این آیه درباره آخرت ،و انكار آن توسط برخی از افراد است .اما این آیه در مورد سخن گفتن بدون علم
«درباره خدا» تذكر میدهد .چرا؟
الف .شاید میخواهد تاكيد كند كه باور داشتن یا نداشتن به آخرت اساساً به نوع خداشناسی افراد برمیگردد.
ب .شاید می خواهد نشان دهد كه باور داشتن یا نداشتن به آخرت اساساً به عالمانه یا جاهالنه بودن نگاه افراد به خدا
برمیگردد.
ج .شاید میخواهد نشان دهد كه این دو نوع خداشناسی است كه وضعيت اخروي انسانها را نهایتا معلوم میكند (توضيح
بيشتر در تدبر)1

 . 1همچنین در این سوره تمامی خطابها ،غیر از تنها یك مورد در پایان سوره« ،یا ایها الناس» است ،نه «یا ایها الذین آمنوا».

45

د... .
« )3وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ»
خدا حقيقت مطلق است كه هر حق و حقيقتی ،حق بودن خود را از او گرفته است.
پس جدل بدون علم درباره خدا ،در واقع ،شامل هرگونه جدل بدون علم میشود.
پس،
این آیه نشان میدهد كه بحث و جدل كردن بدون علم و آگاهی معتبر ،تالزم دارد با پيروي از شياطين سركش و متمرد.
ظاهرا به همين جهت است كه و وجود چنين كسانی یكی از بزرگترین خطراتی است كه امت اسالمی را تهدید میكند
(حدیث)3
ثمره اخالقی

اگر كسی در زمينهاي علم ندارد و وارد بحث میشود ،بداند كه خواهناخواه از یك شيطان متمردي پيروي خواهد كرد.
(حدیث 1و )4
و چنين كسی اگرچه با این اظهارنظرها میخواهد برتري عقلی خود را اثبات كند ،اما حقيقت این است كه حتی جایگاه
عقل خود نسبت به كالم خود را نمیداند (حدیث)2
حکایت

كسی میگفت :در جامعه ما ،به هر تخصصی نياز باشد ،به تخصص در حوزه هاي پزشكی و معماري و فقاهت نيازي
نيست؟!
پرسيدند :چگونه؟
گفت :چون
هر مریضی كه پيدا كنی ،از هركسی سوال كنی ،برایت نسخه میپيچد!
اگر در حال ساخت خانهاي باشی ،هركس كه میرسد ،درباره معماري خانه نظر میدهد!
و هر سوال شرعیاي داشته باشی ،از هركه بپرسی ،برایت فتوا میدهد!
« )4وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ»
چرا در مورد این انسانهایی كه در مورد خدا بدون علم جدل میكنند ،صرفا نفرمود كه «از شيطان» ،بلكه فرمود «از هر
شيطان سركش و متمردي» پيروي میكنند؟ یعنی چرا «هر شيطان»؟
الف .شاید میخواهد اشاره كند به اینكه ابليس ترفندها و راههاي مختلفی براي اغواي آدميان دارد و لشكریانی دارد كه
در هر بابی شيطانی قرار داده است (الميزان ،ج ،14ص )343و كسی كه بدون علم و شناخت حركت كند به هریك از اینها
ممكن است گرفتار شود.
ب .شاید میخواهد بگوید كه این پيروي كردن ،حد نهایتی ندارد (الميزان ،ج ،14ص)343
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ج .شاید میخواهد بگوید ،وقتی كسی مبناي حركت معرفتی خود را علم و آگاهی معتبر قرار نداد ،هر لحظه و بدون هيچ
مبنایی موضعش را عوض میكند ،و همه مواضع ضد و نقيض را یكسان قابل اعتنا میداند.
نکته تخصصی انسانشناسی

در جامعهاي كه شناخت معتبر محل تردید قرار بگيرد و شكاكيت جایش را بگيرد ،دیدگاههاي بسيار متكثر و ضد و نقيض
پيدا میشود و در چنين جامعهاي طبيعی است كه كمكم نسبیگرایی بر اذهان مسلط گردد ،كه گویی راه حق ،یك راه معينی
نيست و همه دیدگاههاي ضد و نقيض ،همگی به یك اندازه از حقيقت بهرهمندند؛ و لذا امروز از این شيطان پيروي میكند و
فردا از آن شيطان ،و كمكم هر شيطانی را شایسته پيروي میداند.
به تعبير دیگر ،انسانی كه حق را كنار بگذارد ،همه باطلهاي ضد و نقيض را یكسان شایسته پيروي میبيند .چرا كه ،به
قول مالي رومی:
مستان خدا گر چه هزارند یكیاند
مستان هوا جمله دوگانهست و سهگانهست.
/http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh332
د... .
« )5وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ»
چرا در مورد این انسانهایی كه در مورد خدا بدون علم ،بحث و جدل میكنند ،صرفا نفرمود «از شيطان» ،بلكه فرمود «از
هر شيطان سركش و متمردي» پيروي میكنند؟ یعنی چرا وصفِ «مرید» را براي این شياطين آورد؟
(در «نكات ترجمه» بيان شد كه «مرید» كسی است كه از حد گذر كرده ،سركشی میكند ویا كسی كه هيچ خيري در او
یافت نمیشود).
الف« .مرید» می تواند به معناي سركش ،و قيد توضيحی براي شياطين باشد ،یعنی درست است كه همه شياطين مَرید و
سركش اند ،اما از این جهت این وصف را آورده كه كسی كه بدون علم به بحث و جدل میپردازد ،كارش به سركشی خواهد
انجاميد.
ب« .مرید» میتواند به معناي سركش ،و قيد احترازي براي شياطين باشد ،یعنی شياطين چند دستهاند؛ برخی وسوسه
میكنند ،برخی غفلت میآورند ،برخی انسان را به تاخير انداختن كارها میخوانند ... ،و برخی هم اهل سركشی و تمردند؛ و
میخواهد بفرماید این دسته از شياطين ،قبله آمال چنان افرادي خواهد شد.
ج .مرید میتواند به معناي «كسی كه هيچ خيري در او نيست» باشد ،و اشاره به اینكه وي كه بدون علم حركت میكند،
عمال پيرو كسی خواهد شد كه هيچ خيري از او عایدش نخواهد شد؛ و بعدا میفهمد كه سراسر ضرر كرده است (حدیث)4
د... .
« )6وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ»
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تعبير «شياطين» در قرآن كریم ،منحصر به ابليس و لشكریان وي از جنيان – كه ما عموما متوجه حضور و اغواگریشان
نمیشویم ،-نمیباشد؛ بلكه صریحا از «شَياطينَ الْإِنْس» (انعام )112/هم سخن به ميان آورده است.
پس ،اگرچه در تدبر 1بيان شد كه این آیه به یك دسته از دو دسته اصلی انسانها پرداخته ،اما با توجه به این مالحظه،
همين دسته ،دو گروه مهم دارد :یكی افرادي كه چون بدون علم وارد بحث و جدال میشوند ،پيرو شياطين میشوند ،و دوم،
خود شياطينی كه بنایشان بر سركشی است و مُریدهایی از ميان انسانها براي خود پيدا میكنند( .این دسته دوم ،چنانكه در
آیات 9-8همين سوره آمده ،خودشان هم بدون علم وارد بحث و جدال شدهاند)
ثمره انسانشناسی

همان طور كه در ميان مومنان ،رابطه امت و امام ،و پيروي امت از امام وجود دارد ،در ميان گمراهان هم عدهاي پيروند و
عدهاي از شياطين انس و جن ،رهبريِ آن گمراهان را برعهده گرفتهاند.
در واقع ،زندگی انسانی بدون اینكه در آن عدهاي پيرو و عدهاي رهبر قرار گيرند ،امكان ندارد؛ هرچند شياطينی كه رهبري
گمراهان را در پيش میگيرند ،در سخن ،هر گونه پيروي كردن را به بهانه مذموم بودن تقليد ،تخطئه كنند.

 )309سوره حج ( )22آیه 4

كُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَالَّهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدیهِ إِلى عَذابِ السَّعیرِ

1395/11/11

ترجمه

بر او نوشته [=مقدر] شد كه بیشك كسی كه به سرپرستیاش تن دهد ،حتما او گمراهش میسازد و به عذاب سوزان
[شعلهور] هدایتش مینماید.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
از همنشينی با اهل بدعت برحذر باش ،چرا كه این كار كفر و گمراهی آشكاري در دل میرویاند.
مصباح الشریعة ،ص68
قَالَ الصَّادِقُ ع ... :وَ احْذَرْ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّهَا تُنْبِتُ فِی الْقَلْبِ كُفْراً وَ ضَلَالًا مُبِيناً.
 )2در فرازي از وصيتهاي اميرالمومنين ع به امام حسن ع آمده است:
و برحذر باش از همنشينی با كسی كه در مورد دینت از او میترسی و  ...و مبادا خود را از خدعههاي شيطان ایمن ببينی
و [از نزدیك شدن با شياطين حذر نكنی و] بگویی هرگاه كه مطلب ناشایستی دیدم كنار میكشم؛ چرا كه این گونه بود كه
بسياري از مسلمانان پيش از تو هالك شدند ،در حالی كه به معاد یقين داشتند و اگر صریح به آنها مىگفتى :آخرتت را به دنيا
بفروش ،حاضر نبودند؛ ولى شيطان چنان با مكر و خدعههایش عقل از سرشان میبَرَد كه او را به خاطر بهره حقيري از دنيا به
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وادي هالكت بكشاند و دائما از شري به شر دراندازد تا جایی كه از رحمت خدا نااميد شود و به «قنوط» (نااميدي كامل) رساند
تا حدي كه براي مخالفت با اسالم توجيهی مییابد...
تحف العقول ،ص79؛ [اگر چه عمده این وصيتنامه در نامه 31نهجالبالغه آمده؛ اما این قسمت در آنجا نيامده است]
فِی وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع
 ...وَ إِیَّاكَ وَ مُقَارَبَةَ مَنْ رَهِبْتَهُ عَلَى دِینِكَ و  ...وَ لَا تَأْمَنْ خُدَعَ الشَّيْطَانِ وَ تَقُولُ مَتَى أَرَى مَا أُنْكِرُ نَزَعْتُ فَإِنَّهُ كَذَا هَلَكَ مَنْ
كَانَ قَبْلَكَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ قَدْ أَیْقَنُوا بِالْمَعَادِ فَلَوْ سُمْتَ بَعْضَهُمْ بَيْعَ آخِرَتِهِ بِالدُّنْيَا لَمْ یَطِبْ بِذَلِكَ نَفْساً ثُمَّ قَدْ یَتَخَبَّلُهُ الشَّيْطَانُ
بِخَدْعِهِ وَ مَكْرِهِ حَتَّى یُوَرِّطَهُ فِی هَلَكَتِهِ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا حَقِيرٍ وَ یَنْقُلَهُ مِنْ شَرٍّ إِلَى شَرٍّ حَتَّى یُؤْیِسَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ یُدْخِلَهُ فِی
الْقُنُوطِ فَيَجِدُ الْوَجْهَ إِلَى مَا خَالَفَ الْإِسْلَام ...
 )3از رسول خدا ص روایت شده است كه چهار چيز است كه دل را به فساد میكشاند... :
و [چهارم] همنشينی با مردگان است.
گفتند :رسول خدا ! همنشينی با مردگان یعنی چه؟
فرمود :همنشينی با هر كس كه از [وادي] ایمان به گمراهی ،و از احكام [دین] به بيرون متمایل شده است.
األمالی (للمفيد) ،ص315
قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ خَالِدٍ الْمَرَاغِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثُوَابَةُ بْنُ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُثَنَّى عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خَلِيلٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی الْمُجَبِّرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَفْسَدَةٌ
لِلْقُلُوبِ  1...وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَى فَقِيلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا مُجَالَسَةُ الْمَوْتَى قَالَ مُجَالَسَةُ كُلِّ ضَالٍّ عَنِ الْإِیمَانِ وَ جَائِرٍ فِی الْأَحْكَام.
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تدبر

« )1كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَالَّهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدیهِ إِلى عَذابِ السَّعيرِ»
در آیه قبل از كسی سخن گفت كه به خاطر بحث و جدل بدون علم ،پيرو شيطان شده است .در این آیه ،چنين كسی را
به عنوان شخصی معرفی كرده كه به سرپرستی آن شيطان تن داده است؛ و كسی كه چنين كند ،حتما آن شيطان او را گمراه ،و
مقصدش را عذاب سوزان قرار خواهد داد.
پس،
بحث و جدال بدون علم  پيروي از شيطان سركش  تن دادن به سرپرستی آن شيطان گمراهی رسيدن به عذاب
سوزان

 . 1الْخَلْوَةُ بِالنِّسَاءِ وَ الِاسْتِمَاعُ مِنْهُنَّ وَ الْأَخْذُ بِرَأْیِهِنَّ
 . 2این روایت هم در همین فضا قابل توجه است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ الرِّضَا ع
فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجَراً لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ( .األمالی( للصدوق) ،ص)130
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ما غالبا وقتی از اعمال زشتی كه موجب جهنمی شدن انسان میشود ،میخواهيم سخن بگویيم اموري مانند قتل بيگناهان
و  ...به ذهنمان خطور می كند؛ و نماد انسان جهنمی را قاتلی بيرحم ویا رباخواري كه خون مردم ناتوان را میمكد ویا ...
میدانيم؛
آیا باورمان میشود كه برخی از سخنوران توانا ،چهبسا با ظاهري موقر ،و احتماال بسيار خوشبرخورد و جذاب ،كه ممكن
است یكی از مهمترین مصادیق جهنميان باشند؟!
آیا حواسمان هستيم كه اگر بیپروا و بدون علم به اظهار نظر و بحثها وارد شویم و جدالورزانه بر آن نظرمان ،كه واقعا
علم مطمئنی نسبت بدان نداریم ،اصرار بورزیم ،ممكن است كمكم به چه سرنوشتی برسيم؟ یادمان باشد كه جهنمی شدن ،غالبا
تدریجی است (حدیث.)2
(توجه :البته تعبير قرآن «جدل در مورد خدا»ست ،نه هرگونه جدل؛ اما در تدبر 1جلسه قبل تبيين شد كه هر موضعگيري
جدياي در زندگی ،به نحوي به موضعگيرياي انسان در حوزه خداشناسی برمیگردد).
« )2كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَالَّهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدیهِ إِلى عَذابِ السَّعيرِ»
توجه شود كه مطلب را از «انه من تواله »...شروع نكرد و عبارت «كتب عليه» را در ابتداي كالم افزود.
الف .ظاهرا می خواهد تاكيد كند كه این یك سنت قطعی و غيرقابل تغيير است و قلم قضاي الهی بر لوح محفوظ این را
ثبت كرده است .یعنی امكان ندارد كسی به سرپرستی غيرخدایی تن دهد ،مگر اینكه به ضاللت و جهنم كشيده میشود.
ب... .
« )3أَنَّهُ مَنْ تَوَالَّهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدیهِ»...
مرجع ضمير «ه» و فاعل «یضل» در عبارت «تَوَالَّهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ» كيست؟
مرحوم طبرسی سه احتمال مطرح كرده است (مجمعالبيان ،ج ،7ص)113
الف .هر دو به «شيطان» برگردد ،یعنی كسی كه به سرپرستی شيطان تن دهد ،آن شيطان گمراهش میكند...
ب .هر دو به «آن كسی كه جدل بدون علم كرده» برگردد ،یعنی كسی كه به سرپرستی «كسی كه بحث و جدل بدون علم
میكند» تن دهد ،این جدلكننده او را گمراه میكند و ...
ج .ضمير در «تواله» به «شيطان» یا به «آن كسی كه جدل بدون علم كرده» ،برگردد ،ولی فاعل «یضل» به خدا برگردد ،یعنی
كسی كه به سرپرستی شيطان یا جدلكننده تن دهد ،خداوند او را گمراه میكند و [ ..گمراه كردن خدا به معناي او را به حال
خود رها كردن و اجازه گمراه شدن دادن است ،كه به این معنا در آیات دیگري هم آمده است؛ مثال :بقره]26/
« )4فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدیهِ إِلى عَذابِ السَّعيرِ»
اضالل و «گمراه» كردن ،همراه است با «هدایت» كردن به چيزي دیگر.
در واقع ،هركس انسان را از راهی بازمیدارد ،حتما راه دیگري را پيش روي انسان میگذارد.
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از دروغهاي بزرگی كه امروزه زیاد شنيده میشود ،شعار «آزادي از همه چيز» و «معرفی دین به عنوان مهمترین مانع
آزادي» است.
دروغ بودنش هم به این است كه:
اوال امكان ندارد كه «انسان» از چيزي رها شود و به چيز دیگري وابسته نگردد .بهترین نمونهاش هم در مدافعان حكومت
«ليبرال دموكراسی» میتوان مشاهده كرد كه ابتدا مدعی میشوند كه حكومت باید صرفا به انتخاب مردم باشد و كسی حق
ندارد آزادي مردم را مانع شود ،بعد كه از آنها سوال میشود كه اگر مردمی راي دادند كه ما حكومت «ليبرال دموكراسی» را
نمیخواهيم چطور؟ میگویند :باید در مقابل آنها به زور متوسل شد! یعنی آنها آزاد نيستند كه ليبراليسم را نپذیرند!
ثانيا تنها چيزي كه حقيقتا میتواند آزادي را به همراه بياورد دین است ،زیرا هركس كه بخواهد ما را از چيزي آزاد كند،
عمال از طرف دیگري ما را محدود كرده ،چون ما را به مدعاي خود وابسته كرده است .تنها دین است كه میتواند انسان را
آزاد كند بدون اینكه این آزادي محدودیتی بياورد؛ زیرا آزاد كردن انسان را با وابسته كردن به خدا گره زده ،و خدا هم بینهایت
است ،كسی كه به بینهایت وابسته شود ،حقيقتا به هيچ محدودیتی گرفتار نشده است.
« )5یَهْدیهِ إِلى عَذابِ السَّعيرِ»
«سعير» به معناي آتش شعلهور و سوزان است .در قرآن انواعی از عذابها مطرح شده :عذاب اليم (دردناك) ،مُهين
(خواركننده) ،كه هركدام مناسبتی با نوع گناه شخص دارد .چرا در اینجا عذاب سعير مطرح شد؟
الف .آتش مهمترین ویژگیاش این است كه میسوزاند ،و نيست و نابود میكند .كسی كه بدون علم در عرصهاي وارد
شده و به گمراهی كشيده شده ،در واقع دنبال هدفی رفته كه واقعيتی ندارد؛ به تعبير دیگر ،چيزي را واقعی فرض كرده ،كه
واقعيتی ندارد؛ شاید علت اینكه به «عذاب سعير» مبتال میشود این است كه در آنجا به او نشان میدهند كه آن هدفی كه داشته،
اساساً «نيست و نابود» است؛ و چون این هدف در تمام وجودش رخنه كرده است ،نشان دادن «هيچ و پوچ بودنِ» چيزي كه
عمرش را برایش صرف كرده ،برایش بسيار سوزاننده و گزنده است و تمام وجودش را آتش میزند( .جلسه ،51تدبر 2و )3
/http://yekaye.ir/hood-11-16
ب... .
« )6یَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَریدٍ؛ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَالَّهُ »...
در آیه قبل از كسی سخن گفت كه جدل بدون علم كرده و پيرو هر شيطان سركشی شده است .در این آیه ،از كسی سخن
میگوید كه به سرپرستیاي تن داده است.
ظاهرا این شاهدي است بر اینكه هركسی كه هر مرامی را در پيش گيرد ،عمالً خود را در یك نظام رهبرياي قرار داده
(جلسه قبل ،تدبر ،)6یا رهبر اسن یا تن داده به سرپرستی یك رهبر (تدبر)3؛
و اگر كسی خود را تحت والیت خدا و اولياي او قرار نداد ،حتما تحت والیت و سرپرستی شيطان قرار خواهد گرفت
(اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا  ...وَ الَّذینَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوت؛ بقره)257/
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 )310سوره حج ( )22آیه  5یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ
یُتَوَفَّى وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْال یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهیجٍ 1395/11/12
ترجمه

اي مردم! اگر نسبت به برانگيخته شدن در تردیدید ،پس [بدانيد /بيندیشيد كه] همانا ما شما را آفریدیم از خاكی ،سپس
از نطفهاي ،سپس از عَلَقهاي [= خون منعقد شدهاي] سپس از مُضغهاي [= لقمه گوشتی] –با آفرینشی تمام یا ناتمام  ، -تا
[قدرت/حكمت .../خود را] براي شما بيان كنيم و در رَحِمها برقرار داریم آنچه بخواهيم تا سرآمدي معين ،سپس شما را كودكی
برون آریم ،سپس [پرورش دهيم] تا به كمال رشدتان برسيد ،و از شما برخی توفی یابد ،و از شما برخی به سرازیري عمر
بازگردانيده شود تا چنان شود كه در پی دانایی[ ،دیگر] چيزي نداند؛ و زمين را مرده میبينی ،تا هنگامی كه آب بر آن فروفرستيم
در اهتزاز آید و برآید و برویاند از هر زوج بهجتزایی.
حدیث

 )1از امام باقر ع در توضيح عباراتی از این آیه آمده است:
«تا براي شما بيان كنيم» كه شما این گونه در رحمها بودید« ،و در رَحِمها برقرار داریم آنچه بخواهيم» تا به صورت
سقطشده خارج نشود.
تفسير القمی ،ج ،2ص78
وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع« :وَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ» كَذَلِكَ كُنْتُمْ فِی الْأَرْحَامِ «وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ» فَلَا یَخْرُجُ
سِقْطاً.
 )2از امام باقر ع درباره این عبارت قرآن كریم «مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ :با آفرینشی تمام یا ناتمام [آفریده یا نيافریده]» سوال
شد .فرمودند:
«الْمُخَلَّقَةُ :آفریده» كسانی اند كه خداوند آنها را در صُلب حضرت آدم آفرید و از آنها ميثاق گرفت ،سپس آنها را در
صلبهاي مردان و رَحِمهاي زنان جاري ساخت ،و آناناند كه به دنيا وارد میشوند تا از ميثاق مورد سوال قرار گيرند؛
اما «غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ :نيافریده /آفرینشی ناتمام» كسانیاند كه خداوند هنگامی كه خالئق را در عالَم ذر میآفرید و از آنها ميثاق
میگرفت ،آنها را نيافرید؛ و آنها همان نطفههاي به هدر رفته ویا جنينهاي سقطشدهاي هستند قبل از آنكه روح و حيات و بقا
در آنها دميده شود.
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مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ»
فَقَالَ الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِینَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ ع أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ثُمَّ أَجْرَاهُمْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ
وَ هُمُ الَّذِینَ یَخْرُجُونَ إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى یُسْأَلُوا عَنِ الْمِيثَاقِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ فَهُمْ كُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ یَخْلُقْهُمُ اللَّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ ع
حِينَ خَلَقَ الذَّرَّ وَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ وَ هُمُ النُّطَفُ مِنَ الْعَزْلِ وَ السِّقْطُ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ وَ الْحَيَاةُ وَ الْبَقَاءُ.
 )3محمد بن مسلم گفته است :از امام باقر ع سوال كردم :مردي زنی را میزند و نطفه در رحمش سقط میگردد[ ،دیهاش
چقدر است؟]
امام ع فرمود :بيست دینار (سكه طال) برعهده اوست.
پرسيدم :اگر او را بزند و علقهاش بيفتد.
فرمود :چهل دینار.
پرسيدم :اگر او را بزند و مضغهاش بيفتد.
فرمود :شصت دینار.
پرسيدم :او را بزند و چيزي سقط شود كه استخوان داشته باشد.
فرمود :دیه كامله بر عهده اوست؛ و اميرالمومينن ع این گونه قضاوت فرمود.
گفتم :خلقت این نطفه را كه بدان شناخته شود برایم توصيف كنيد.
فرمود :چيز سفيدي شبيه اخالط غليظ سينه.
گفتم :خلقت علقه را كه بدان شناخته شود برایم توصيف كنيد
فرمود :همانند لخته خون حجامتشدهاي كه خشك شده ،كه بعد از تبدیل شدن از حالت نطفه مدت چهل روز میماند
و سپس به مضغه تبدیل میشود.
گفتم :خلقت این مضغه را كه بدان شناخته شود برایم توصيف كنيد.
فرمود :شبيه یك لقه گوشت جویده شده قرمز است كه در آن رگهاي سبز مشبكی وجود داشته باشد و سپس به وضعيت
استخواندار تبدیل میشود.
گفتم :خلقت این چيزي كه استخوان دارد را كه بدان شناخته شود برایم توصيف كنيد.
فرمود :هنگامی كه استخوان داشته باشد ،گوش و چشمش متمایز شده ،و اعضاء و جوارحش سامان یافتهاند ،كه هر گاه
چنين باشد ،دیه كامله دارد.
 . 1در مختصر البصائر ،این مطلب مستقیما از كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب نقل شده و در پایانش این جمله را اضافه دارد:
قَالَ :فَهَؤُلَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ وَ هُمُ الَّذِینَ لَا یُسْأَلُونَ عَنِ الْمِیثَاقِ ،وَ إِنَّمَا هُمْ خَلْقٌ بَدَا لِلَّهِ فِیهِمْ فَخَلَقَهُمْ فِی الْأَصْلَابِ وَ الْأَرْحَام
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الكافی ،ج ،7ص345
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ یَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً
قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ قَالَ عَلَيْهِ سِتُّونَ دِینَاراً قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّیَةُ كَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ النُّطْفَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ النُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا
صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ یَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ
تَمْكُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ یَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِیَ
مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً فَقَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ
السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ الدِّیَةَ كَامِلَةً.

1

 . 1روایات زیر هم به آیه مربوطند كه چون دركشان دشوار بود در كانال نگذاشتم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ
فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا كَمَلَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَكَراً أَوْ
أُنْثَى فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ وَ مَا رِزْقُهُ وَ كُلُّ شَیْءٍ مِنْ حَالِهِ وَ عَدَّدَ مِنْ ذَلِكَ أَشْیَاءَ وَ یَکْتُبَانِ الْمِیثَاقَ بَیْنَ
عَیْنَیْهِ فَإِذَا أَكْمَلَ اللَّهُ لَهُ الْأَجَلَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَیَخْرُجُ وَ قَدْ نَسِیَ الْمِیثَاقَ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَیَجُوزُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ فَیُحَوِّلَ الْأُنْثَى
ذَكَراً وَ الذَّكَرَ أُنْثَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ( .الکافی ،ج ،6ص)13
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ النُّطْفَةَ الَّتِی مِمَّا أَخَذَ عَلَیْهَا الْمِیثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ أَوْ مَا یَبْدُو لَهُ فِیهِ وَ یَجْعَلَهَا فِی الرَّحِمِ حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ وَ أَوْحَى إِلَى الرَّحِمِ أَنِ
افْتَحِی بَابَكِ حَتَّى یَلِجَ فِیكِ خَلْقِی وَ قَضَائِیَ النَّافِذُ وَ قَدَرِي فَتَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَهَا فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ فَتَرَدَّدُ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ
تَصِیرُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ لَحْماً تَجْرِي فِیهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِکَةٌ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ یَخْلُقَانِ فِی الْأَرْحَامِ مَا یَشَاءُ اللَّهُ فَیَقْتَحِمَانِ فِی بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ
فَمِ الْمَرْأَةِ فَیَصِلَانِ إِلَى الرَّحِمِ وَ فِیهَا الرُّوحُ الْقَدِیمَةُ الْمَنْقُولَةُ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَیَنْفُخَانِ فِیهَا رُوحَ الْحَیَاةِ وَ الْبَقَاءِ وَ یَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ
وَ جَمِیعَ الْجَوَارِحِ وَ جَمِیعَ مَا فِی الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ یُوحِی اللَّهُ إِلَى الْمَلَکَیْنِ اكْتُبَا عَلَیْهِ قَضَائِی وَ قَدَرِي وَ نَافِذَ أَمْرِي وَ اشْتَرِطَا لِیَ الْبَدَاءَ فِیمَا تَکْتُبَانِ فَیَقُولَانِ
یَا رَبِّ مَا نَکْتُبُ فَیُوحِی اللَّهُ إِلَیْهِمَا أَنِ ارْفَعَا رَءُوسَکُمَا إِلَى رَأْسِ أُمِّهِ فَیَرْفَعَانِ رُءُوسَهُمَا فَإِذَا اللَّوْحُ یَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ فَیَنْظُرَانِ فِیهِ فَیَجِدَانِ فِی اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَ
زِینَتَهُ وَ أَجَلَهُ وَ مِیثَاقَهُ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ جَمِیعَ شَأْنِهِ قَالَ فَیُمْلِی أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَیَکْتُبَانِ جَمِیعَ مَا فِی اللَّوْحِ وَ یَشْتَرِطَانِ الْبَدَاءَ فِیمَا یَکْتُبَانِ ثُمَّ یَخْتِمَانِ
الْکِتَابَ وَ یَجْعَلَانِهِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُقِیمَانِهِ قَائِماً فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَالَ فَرُبَّمَا عَتَا فَانْقَلَبَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِی كُلِّ عَاتٍ أَوْ مَارِدٍ وَ إِذَا بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ
غَیْرَ تَامٍّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الرَّحِمِ أَنِ افْتَحِی بَابَكِ حَتَّى یَخْرُجَ خَلْقِی إِلَى أَرْضِی وَ یَنْفُذَ فِیهِ أَمْرِي فَقَدْ بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ قَالَ فَیَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ
فَیَبْعَثُ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ زَجْرَةً فَیَفْزَعُ مِنْهَا الْوَلَدُ فَیَنْقَلِبُ فَیَصِیرُ رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَ رَأْسُهُ فِی أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِیُسَهِّلَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ عَلَى
الْوَلَدِ الْخُرُوجَ قَالَ فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَكُ زَجْرَةً أُخْرَى فَیَفْزَعُ مِنْهَا فَیَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ بَاكِیاً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ( .الکافی ،ج ،6ص)15-13
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَلْقِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِینٍ أَفَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ فَجَعَلَهُ سَعِیداً وَ جَعَلَ الْکَافِرَ شَقِیّاً فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِکَةُ فَصَوَّرُوهَا ثُمَّ
قَالُوا یَا رَبِّ أَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَیَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَیَقُولَانِ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ ثُمَّ تُوضَعُ فِی بَطْنِهَا فَتَرَدَّدُ تِسْعَةَ أَیَّامٍ فِی كُلِّ عِرْقٍ وَ
مَفْصِلٍ وَ مِنْهَا لِلرَّحِمِ ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ قُفْلٌ فِی أَعْلَاهَا مِمَّا یَلِی أَعْلَى الصُّرَّةِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ الْقُفْلُ الْآخَرُ وَسَطَهَا وَ الْقُفْلُ الْآخَرُ أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ فَیُوضَعُ بَعْدَ
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تدبر

« )1یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ ...ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ  ...وَ تَرَى الْأَرْضَ
هامِدَةً فَإِذا  ...اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيجٍ»

تِسْعَةِ أَیَّامٍ فِی الْقُفْلِ الْأَعْلَى فَیَمْکُثُ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَ التَّهَوُّعُ ثُمَّ یَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ فَیَمْکُثُ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صُرَّةُ
الصَّبِیِّ فِیهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ وَ عُرُوقُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا مِنْهَا یَدْخُلُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ ثُمَّ یَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَسْفَلِ فَیَمْکُثُ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَذَلِكَ تِسْعَةُ
أَشْهُرٍ ثُمَّ تُطْلَقُ الْمَرْأَةُ فَکُلَّمَا طُلِقَتْ انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ صُرَّةِ الصَّبِیِّ فَأَصَابَهَا ذَلِكَ الْوَجَعُ وَ یَدُهُ عَلَى صُرَّتِهِ حَتَّى یَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَ یَدُهُ مَبْسُوطَةٌ فَیَکُونُ رِزْقُهُ
حِینَئِذٍ مِنْ فِیهِ( .الکافی ،ج ،6ص)15
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِلْحُبْلَى
أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ مَا فِی بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِیّاً قَالَ یَدْعُو مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نُطْفَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً عَلَقَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُضْغَةٌ فَذَلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا نَخْلُقُ ذَكَراً أَمْ أُنْثَى شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُقَالُ ذَلِكَ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ وَ مَا أَجَلُهُ وَ مَا مُدَّتُهُ فَیُقَالُ ذَلِكَ
وَ مِیثَاقُهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ لَا یَزَالُ مُنْتَصِباً فِی بَطْنِ أُمِّهِ حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَیَخْرُجُ وَ یَنْسَى الْمِیثَاقَ( .الکافی،
ج ،6ص)16
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا
وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا كَمَا
یُرِیدُ اللَّهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى صَوِّرَاهُ وَ اكْتُبَا أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ مَنِیَّتَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ اكْتُبَا لِلَّهِ الْمِیثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَیْهِ فِی الذَّرِّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ
أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ فَیَفْزَعُ فَزَعاً فَیَنْسَى الْمِیثَاقَ وَ یَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ یَبْکِی مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ( .الکافی ،ج ،6ص)16
و این دو روایت هم با روایات فوق متفاوتند اما قابل توجهاند:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْعَیَّاشِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ
ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ مِائَةَ سَنَةٍ فَذَلِكَ أَرْذَلُ الْعُمُر( .تفسیر القمی ،ج ،2ص)79
روي عن أمير المؤمنين ع ،أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً یَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ
وَ لَا یَسْفِكُ دَماً حَرَاماً وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَدْ كَبُرَ هَذَا عَلَیَّ وَ حَرِجَ مِنْهُ صَدْرِي حَتَّى أَزْعُمَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي یُصَلِّی وَ یُوَارِینِی وَ أُوَارِیهِ أُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ مِنْ
أَجْلِ ذَنْبٍ یَسِیرٍ أَصَابَهُ فَقَالَ ع صَدَقَكَ أَخُوكَ إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ فَأَنْزَلَهُمْ ثَلَاثَ مَنَازِلَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ فَأَصْحابُ
الْمَیْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ .وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ .وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مِنَ السَّابِقِینَ السَّابِقِینَ
 ...ثُمَّ ذَكَرَ أَصْحَابَ الْمَیْمَنَةِ وَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً بِأَعْیَانِهِمْ فَجَعَلَ فِیهِمْ أَرْبَعَةَ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ رُوحَ الْقُوَّةِ وَ رُوحَ الشَّهْوَةِ وَ رُوحَ الْبَدَنِ فَلَا یَزَالُ الْعَبْدُ
مُسْتَکْمِلًا هَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْأَرْبَعَةَ حَتَّى تَأْتِیَ عَلَیْهِ حَاالتٌ فَقَالَ وَ مَا هَذِهِ الْحَاالتُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَمَا قَالَ اللَّهُ -وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْال
یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً فَهَذَا تَنْقُصُ مِنْهُ جَمِیعُ الْأَرْوَاحِ وَ لَیْسَ بِالَّذِي یَخْرُجُ مِنَ الْإِیمَانِ لِأَنَّ اللَّهَ الْفَاعِلُ بِهِ ذَلِكَ وَ رَادُّهُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ فَهُوَ لَا یَعْرِفُ لِلصَّلَاةِ
وَقْتاً وَ لَا یَسْتَطِیعُ التَّهَجُّدَ بِاللَّیْلِ وَ لَا الصِّیَامَ بِالنَّهَارِ فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنْ رُوحِ الْإِیمَانِ وَ لَیْسَ بِضَارِّهِ شَیْئاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَنْقُصُ مِنْهُ رُوحُ الشَّهْوَةِ فَلَوْ مَرَّتْ بِهِ أَصْبَحُ
بَنَاتِ آدَمَ مَا حَنَّ إِلَیْهَا وَ تَبْقَى فِیهِ رُوحُ الْبَدَنِ فَهُوَ یَدِبُّ بِهَا وَ یَدْرُجُ حَتَّى یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَهَذَا بِحَالِ خَیْرٍ اللَّهُ الْفَاعِلُ بِهِ ذَلِكَ وَ قَدْ تَأْتِی عَلَیْهِ حَاالتٌ فِی قُوَّتِهِ
وَ شَبَابِهِ یَهُمُّ بِالْخَطِیئَةِ فَتُشَجِّعُهُ رُوحُ الْقُوَّةِ وَ تُزَیِّنُ لَهُ رُوحُ الشَّهْوَةِ وَ تَقُودُهُ رُوحُ الْبَدَنِ حَتَّى تُوقِعَهُ فِی الْخَطِیئَةِ فَإِذَا لَامَسَهَا تَفَصَّى مِنَ الْإِیمَانِ وَ تَفَصَّى الْإِیمَانُ
مِنْهُ فَلَیْسَ بِعَائِدٍ أَبَداً أَوْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ وَ عَرَفَ الْوَلَایَةَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَادَ فَهُوَ تَارِكٌ لِلْوَلَایَةِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَ أَمَّا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( ...تحف
العقول ،ص)191-189
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این آیه مخاطبش را «ناس» مردم» قرار داده ،و ظاهرا از دو جهت راه تردید درباره رستاخيز را بر هر انسان (نه فقط انسان
مومن) میبندد:
یكی با تذكر به سابقه خود انسانها ،كه از خاك و آنگاه از نطفهاي بیجان ،مراحلی طی شد تا انسان به حد رشد و كمالش
رسيد؛
و دوم با توجه دادن به اینكه زمين مرده و بیجان ،هم باالخره جانی تازه میگيرد و رویيدنیهاي بهجتزا در آن میروید
و زندگی در سراسر آن موج می زند.
یعنی هم خودمان ،و هم محيطی كه در آن زندگی میكنيم ،از یك وضعيت بیجان ،به یك حيات پر جنب و جوش تبدیل
شدند .پس اینكه بعد از مرگ و بیجان شدن این پيكر ،دوباره حياتی در مرحلهاي دیگر در كار باشد ،هيچ استبعادي ندارد.
(مجمعالبيان ،ج ،7ص114؛ الميزان ،ج ،7ص)345-344
« )2إِنْ كُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ  ...مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ »...
در قرآن یكی از مراحل آفرینش انسان ،مضغه (وضعيتی همچون لقمه گوشتی جویده شده) معرفی شده است( .حج5/؛
مومنون )14/در این آیه مضغه را به دو قسم «مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ» تفسيم كرده است.
درباره اینكه مراد از این دو چيست ،دو سخن در ميان مفسران از قدیم رواج داشته كه در ترجمهها هم همين دو مد نظر
قرار گرفته:
یكی اینكه به معناي «داراي خلقت تمام و خلقت ناتمام» میباشد (ابنعباس و قتاده ،به نقل از مجمعالبيان ،ج ،7ص)114
یعنی آنچه خلقتش كامل میشود و به صورت نوزادي سالم به دنيا میآید ،و آنكه در بين راه سقط میشود.
دیگري به معناي «شكل و صورتدار (مصور) و بیصورت» از این جهت كه دسته اول ،مواردي است كه به حياتش ادامه
داده ،صورت معينی پيدا میكنند؛ اما آنچه تا این مرحله سقط میشود ،تكه گوشتی است كه هيچ صورت معينی ندارد (مجاهد،
به نقل از مجمعالبيان ،ج ،7ص)114
اما با توجه به روایات (مثال حدیث )2شاید بتوان این دو كلمه را به همان معناي ظاهریش (آفریده و نيافریده) هم دانست،
و اینجا اشاره به بعد دیگري از آفرینش انسان باشد (یك آفرینش از خاك و نطفه و  ،...آفرینشی دیگر كه برخی مضغهها دارند
و برخی ندارند) كه در سوره مومنون (آیه )14هم این دو گونه آفرینش را با تعبير «خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً  ...ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَر»
بيان فرمود .این آفرینش دوم ،همان آفرینش روح براي انسانهاست كه در عالم ذر رقم خورده ،و لذا اگر سير نطفه و علقه و
مضغه طی شود ،اما خدا براي آن مضغه روحی نيافریده باشد ،آن مضغه به انسان تبدیل نمیشود( .حدیث)2
به نظر میرسد اگر كسی وجود این «نحوه خلقت دیگر» در انسان را جدي بگيرد ،برایش تردیدي در بعث نمیماند ،از
این جهت كه این روح امري ماوراي دنيا بوده و قبال آفریده شده بود و اكنون با این جسم متحد شد؛ طبيعی است كه با مردن،
آن امر غيردنيوي ،همچنان به حياتش ادامه دهد ،و باز طبيعی است كه آن روح در مرتبهاي دیگر دوباره با جسم متحد شود.
(موید این برداشت این است كه بالفاصله بعد از اشاره به «مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ» ،فرمود «تا براي شما بيان كنيم» ،یعنی این
بيانگر بودن ،نهتنها كل سير انسان از نطفه تا بلوغ و پيري ،بلكه همين مرحله هم یك بيانی و تبيينی براي شما دارد).
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« )3إِنْ كُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا  ...نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً»
انسان ابتدا در عالم رحم استقرار یافته ،اما تا اجل (مرگ ،مهلت) معينی؛ و آنگاه به صورتی كه ظرفيتش براي زندگی در
وضع يت قبلی كامل شده ،اما براي زندگی در عالم جدید ،كامال وضعيت ابتدایی است (یعنی نوزاد) ،وارد این عالم جدید
میشود،
این ظاهرا وضعيتی است كه قرار است عيناً در رستاخيز رخ دهد .یعنی وقتی از آن عالم بدینجا بنگریم ،ما همچون
موجودي هستيم كه در رَحِمِ دنيا مستقر میش ویم تا اجل معينی ،و آنگاه كه ظرفيت رشدمان در اینجا به پایان رسيد وارد عالم
قيامت میشویم كه زندگی اصلیمان را آنجا شروع كنيم.
« )4یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ  ...مِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْال یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ
شَيْئاً»
انسانها وقتی به كمال رشد میرسند ،دو حالت پيدا میكنند :برخی را فرشته مرگ بتمامه دریافت میكند (توفی= دریافت
بتمامه) و برخی به سرازیري عمر میافتند و از وضعيت علم و آگاهیاي كه قبال داشتند ،دستشان خالی میشود.
وجود این گروه دوم ،دليلی است بر اینكه اوال آن گروه اول كه مردند ،هيچ و پوچ نشدند ،بلكه توفی (دریافت بتمامه)
شدند؛ و ثانيا بعث قابل تردید نيست.
چگونه؟
آنان ،بعد از اینكه علم داشتند ،دیگر علم ندارند؛ در حالی كه هنوز هستند .به نظر میرسد «علم» و «آگاهی» حصولی ،به
آن نحوي كه در انسان هست ،از مهمترین ویژگیهاي منحصر به فرد انسان است كه حكایت از یك بُعد ماورایی در انسان
میكند (جلسه /http://yekaye.ir/baqare-2-31 )221و اذعان به یك بعد ماورایی مانع میشود كه انسان مرگ در دنيا را
پایان كار خویش بداند.
« )5وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيجٍ»
زمين مرده و بیبر و بار است .اما همين كه آب به او میرسد ،به جنبش و رشد و رویاندن میرسد.
بله ،اگر زمين را بتنهایی میدیدیم ،كه خشك و مرده به نظر میآمد ،همچون عموم سيارات و ستارگانی كه میشناسيم و
از حيات در آنها خبري نيست .اما همين كه آبی از آسمان بر او اضافه شد ،این وضع مرده را یكسره زنده میكند و هر گونه
بهجتآفرینی را در خود میرویاند.
اگر كسی این را درست بفهمد ،میفهمد كه بعث (رستاخير) قابل تردید نيست .تمام تردیدها در بعث ناشی از این است
كه ما به مرده نگاه می كنيم و بس؛ و غفلت می كنيم كه این شخص ،وقتی هم كه زنده بود ،زندگيش هم از خودش نبود و
دیگري آن را به او بخشيده بود.
زمين مرده هم تا آبی از جاي دیگر بر او نمیبارید ،مرده بود .اما ظرفيت زندگی را داشت؛ بذرهاي حيات در او پخش
بود اما تا آب نمیآمد ،آن بذرها نمیرویيدند.
افاضهاي الهی باید ،تا حيات دوباره در مرده جریان یابد.
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 )6آنچه در تدبر  1بيان شد (اینكه هم خود ما و هم زمين از وضعيتی بیجان به حيات رسيدیم) حداكثر ،دليلی براي رفع
استبعاد از معاد است ( كه زنده شدن مردگان ،امر محالی نيست)؛ اما ظاهراً مدعاي آیه بسيار بيشتر از این است:
مدعاي آیه ،رفع هرگونه شك و تردید درباره خود رستاخيز (وقوع آن) است ،و نه فقط رفع تردید درباره «امكان»
رستاخيز.

1

اما چگونه؟
به نظر میرسد در چند جاي آیه ،مطلب را به گونهاي بيان كرده ،كه دقت در آنها میتواند نشان دهد كه ،نه فقط امكان،
بلكه وقوع معاد قابل تردید نيست .این موارد عبارتند از:
 مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ (تدبر)2 نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً (تدبر)3 مِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى و مِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْال یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً (تدبر)4 إِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ (تدبر)5و جالب اینجاست كه اگر هدف آیه صرفاً رفع استبعاد بود ،همه این فقرات قابل حذف بود ،چنانكه در تدبر ،1به هيچيك
از این عناصر اشاره نشد.
 )7یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ  ...وَ مِنْكُمْ مَنْ
یُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْال یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ
أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيجٍ
این آیه میفرماید ،اگر نسبت به «بعث» تردیدي دارید ،مطلبی بيان كنم كه دیگر تردیدي برایتان نماند.
در تدبر 6اشاره شد كه اغلب مفسران حداكثر ،دليلی براي رفع استبعاد از معاد است ( كه زنده شدن مردگان ،امر محالی
نيست)؛ در حالی كه مدعاي آیه ،بيانی است كه نه صرفا «امكان» بلكه «قطعی بودن» (قابل تردید نبودن) بعث را بيان میكند.
یك وجه آن میتواند بيان ذیل باشد:
شما به مراحلی كه در آفرینشتان سپري شده دقت كنيد :شما را از خاك آفریدیم ،سپس شما را از نطفه ،سپس از عَلَقه،
سپس از مُضغه  ...آفریدیم 2.وقتی از نطفه ،علقه آفریده شد ،این گونه نبود كه از فعليتهاي نطفه چيزي باقی نماند و او كامال
نابود شده و به جایش علَقه ،به عنوان امري كامال جدید آفریده شود .بلكه «علقه» آن واقعيتی است كه تمام فعليتهاي نطفه را
نگه داشته و البته چيزي زاید بر اوست.

 . 1البیته برخی مفسران مانند مرحوم فیض كاشانی ،تصریح كردهاند كه این تردید در امکان و مقدوریتش است« :یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ
الْبَعْثِ من إمکانه و كونه مقدورا( »...تفسیر الصافی ،ج ،3ص )363اما ظاهرا دلیل این سخنشان همین بوده كه وجهی براي اینکه آن را دال بر رفع تردید
نسبت به وقوع معاد بدانند ،نیافتهاند.
 . 2ما میگوییم «نطفه علقه شد» اما خدا میفرماید «ما نطفه را علقه آفریدیم»
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در واقع ،اگر در خودتان بيندیشيد خواهيد فهميد كه اگرچه در هر مرحله جدیدي ،وضعيت قبلیتان را از دست دادید،
(از جمادي مردم و نامی شدم ،از نما مردم زحيوان سر زدم  )...اما این مرگِ وضعيت قبلی ،به معناي نيست و نابود شدن آن
نبود( ،چون اساساً نيست و نابود شدن چيزي كه در متن واقعيت حضور پيدا كرده ،1بیمعنی است؛ خصوصا اگر توجه كنيم كه
زمان هم بعد چهارم اشياي مادي است) بلكه آن مرحله بعدي ،تاریخ قبلی خود را با خود دارد و اساساً با انضمام آن تاریخ
است كه االن هویتی دارد .پس اساساً سير وجودي خود شما ،یك سير تكامل وجودي در متن عالم بوده است.
اگر چنين است آنگاه خواهيد فهميد كه مرگ هم صرفا یك مرحله گذر به مرحله دیگر است؛ و اصال نابودي بیمعنی
است؛ و تمام وجود شما براي مرحله بعدي توفی (دریافت بتمامه) میشود ،چنانكه نطفه در علقه توفی شد و علقه در مضغه
و . ...
اما یك اشكال پيش میآید :ما میدانيم كه انسانها در سرازیري پيري میافتند و داشتههاي قبلی و حتی علم قبلیشان را از
دست میدهند .در حالی كه شما ادعا كردید كه همواره هر مرحلهاي حاوي مراحل بعدي است.
پاسخش این است كه این مرحله پيري ،یا حتی مرحله مرگ ،همان زمينِ «هامده» است« .هامده» وضعيتی است كه ظاهرش
مرده است ،اما ظرفيت زنده شده دارد؛ اگر بر زمين هامده باران ببارد ،به اهتزاز و تكاپو درمیآید و اموري را در خود میرویاند
و سرسبز میكند؛ اما اگر بر كویر مرده هرچه آب ببارد ،تغييري نمیكند .مرگ شما (وَ مِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى) و پيري شما (وَ مِنْكُمْ
مَنْ یُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) همانند زمين هامده است ،نه زمين لمیزرع؛ بذري در آن هست ،اما باران نباریده؛ و چون باران نباریده،
شبيه زمين لمیزرع مینُماید .اگر باران متناسب با حيات او بر او ببارد (در احادیث هست كه قبل از قيامت ،چهل روز بر زمين
باران می بارد كه البته نه آن روزش لزوما از این روزهاست و نه آن باران ،لزوما این باران كنونی است؛ چون زمين غير از آن
زمين شده است و سماوات نيز :یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماوات؛ ابراهيم )48/آنگاه خواهی دید كه چگونه این زمين
پير ویا مرده ،به جنبش درمیآید و سر برمیكشد و همه آن بذرهایی كه در دنيا در خود نهاده بود ،میرویاند (وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ نَباتا؛ ثُمَّ یُعيدُكُمْ فيها وَ یُخْرِجُكُمْ إِخْراجا؛ نوح)18-17/؛ و به نتيجه میرساند ،كه« :الدنيا مزرعة اآلخرة».
نکته تخصصی انسانشناسی

هر انسانی ،آنی نيست كه االن هست؛ بلكه همه آنچه تاكنون بوده را در خود دارد؛ و آن كه فنا شدنی نيست و حتما معاد
دارد ،این حقيقت است كه همه حيات او را یكجا در بردارد.

2

این را در کانال نگذاشتم (مطلب به قدر کافی منقح نشده است)

« )8إِنْ كُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ...وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ »...

1

 .یعنی هر چیزي اگر در زمان بعدیش نابود شد ،به منزله نفی واقعیت آن چیز از خود آن زمانی كه در آن موجود بود ،نیست؛ و در قیامت كه

فعلیت تامه اشیاست ،هر چیزي در هر برههاي از زمان هم بوده كل واقعیتش در آن برهه حاضر میشود.
 . 2و معاد مرحلهاي است كه همه این بذرهایی كه در وجود خود كاشته ،یكجا ثمر میدهد؛ لذا آمدن هركس در معاد ،آمدن همه حقيقتی است كه در عمرش براي خود
رقم زده ،نه صرف لحظه آخر حيات او.
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اینها (حركت انسان از خاك به حيات ،و حركت زمين از وضع مرده به گسترش حيات در آن) ظاهرا دو دليل مستقل بر
مساله معادند .چرا هر دو را در یك آیه آورد نه در دو آیه جداگانه؟
الف .مدل استدالل به هردو یكسان است ،پس این دو استدالل ،و سایر استداللهاي شبيه آن ،همگی یك نشانه و یك
آیهاند.
ب .اینها دو استداللند كه با كمك هم «وقوع معاد» را قطعی و بدون تردید میكند .در واقع تكتك آنها نهایت توانشان،
رفع استبعاد (امكان معاد) است ،اما با كمك هم دليل چنان تقویت میشود كه وقوع معاد هم قطعی میشود( .بویژه توجه شود
كه در هر دو از زمين (تراب/أرض) شروع كرد.
ج... .

 )311سوره حج ( )22آیه 6

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتى وَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ

1395/11/13

ترجمه

آن از این رو است كه تنها خداست كه حق است ،و اینكه اوست كه مردگان را زنده میكند و اینكه او بر هر چيزي
تواناست.
نکات ترجمهای و نحوی

«الْحَقّ» :چنانكه قبال هم اشاره شد (جلسه« ) /http://yekaye.ir/saad-38-27( 174حق» نقطه مقابل «باطل» است .اصل
این كلمه را محكم كردن شیء (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )15ثبات و استقرار داشتن (المصباح المنير ،ج ،2ص )144و
مطابقت و موافقت داشتن با یك امر ثابت و مستقر دانستهاند ،چنانكه به محور و پاشنه درب كه درب با تكيه بر آن و بر مدار
آن حركت میكند «حقّ» میگویند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)246
«أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ» این عبارت حاوي تاكيدان فراوان است ،از جمله:
بيان مطلب در قالب جمله اسميه  +استفاده از ادات «أَنَّ»  +استفاده از ضمير فصل «هو»  +آوردن جمله (هو الحق) در مقام
خبر دادن از «اهلل» (میتوانست بگوید :نفرمود :اهلل حقٌ)  +آمدن «الـ» بر روي خبر (حق) كه داللت بر حصر خبر در مبتدایش
میكند (فقط او حق است) .اگر بخواهيم همه این تاكيدات را در زبان فارسی منعكس كنيم احتماال چنين باید مینوشتيم:
تاكيد میكنم كه همانا اهلل كسی است كه فقط او حق است.
حدیث

 )1شخصی به امام صادق ع عرض كرد :یا اباعبداهلل! مرا براي امر عجيبی آفریده شدهایم.
امام ع فرمود :آن چيست؟ عجيب این حرف توست!
گفت :ما آفریده شدهایم براي فنا و نابودي.
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فرمود :صبر كن برادرزاده! ما آفریده شدهایم براي بقا؛ و چگونه فانی شود بهشتی كه زایلشدنی نيست ،و آتشی كه خاموش
نشود؛ ولكن بگو فقط از خانهاي به خانهاي [دیگر] میرویم.
علل الشرائع ،ج ،1ص11
حَدَّثَنَا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِجَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّا خُلِقْنَا لِلْعَجَبِ قَالَ وَ مَا ذَاكَ لِلَّهِ أَنْتَ قَالَ خُلِقْنَا لِلْفَنَاءِ فَقَالَ مَهْ یَا ابْنَ أَخِ خُلِقْنَا لِلْبَقَاءِ وَ كَيْفَ تَفْنَى
جَنَّةٌ لَا تَبِيدُ وَ نَارٌ لَا تَخْمُدُ وَ لَكِنْ قُلْ إِنَّمَا نَتَحَرَّكُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ.
 )2از امام رضا ع سوال شد :چرا خداوند سبحان و متعال ،خالیق را به انواع گوناگون و آفرید و همه را به یك نوع واحد
نيافرید؟
فرمود :تا در اوهام خطور نكند كه او از این كار عاجز بود؛ و هيچ صورتی در ذهن ملحدان نقش نمیبندد مگر اینكه
خداوند عز و جل ،بر آن صورت ،مخلوقی آفریده تا نگویند كه «آیا خداوند عز و جل میتواند صورت چنين و چنانی بيافریند؟»؛
چرا كه چيزي در این زمينه نمیگوید مگر اینكه چنان صورتی در ميان خالیق خداوند تبارك و تعالی موجود است؛ پس با
نگریستن در انواع خالیق دانسته میشود كه او بر هر كاري تواناست.
علل الشرائع ،ج ،1ص14
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ :قُلْتُ لَهُ لِمَ خَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى الْخَلْقَ عَلَى أَنْوَاعٍ شَتَّى وَ
لَمْ یَخْلُقْهُمْ نَوْعاً وَاحِداً فَقَالَ لِئَلَّا یَقَعَ فِی الْأَوْهَامِ أَنَّهُ عَاجِزٌ وَ لَا یَقَعَ صُورَةٌ فِی وَهْمِ مُلْحِدٍ إِلَّا وَ قَدْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا خَلْقاً
لِئَلَّا یَقُولَ قَائِلٌ هَلْ یَقْدِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَنْ یَخْلُقَ صُورَةَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهُ لَا یَقُولُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً إِلَّا وَ هُوَ مَوْجُودٌ فِی خَلْقِهِ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَيَعْلَمُ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنْوَاعِ خَلْقِهِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.
 )3از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامی كه خداوند عز و جل میخواهد كه مخلوقات را برانگيزاند ،آسمان را چهل صباح به بارش وامیدارد ،پس اعضاء
[بدن] گرد هم میآیند و گوشت میروید.
األمالی( للصدوق) ،ص177؛ تفسير القمی ،ج ،2ص253
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادٍ الْهَمَدَانِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ
بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ:
إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَبْعَثَ الْخَلْقَ أَمْطَرَ السَّمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالُ وَ نَبَتَتِ اللُّحُومُ.
[توجه :چنانكه در تدبر 7آیه قبل اشاره شد ،باریدن آن موقع ،لزوما به معناي بارانی كه ما میشناسيم نيست زیرا كه زمين
و آسمان دیگرگون گردیدهاند( :یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماوات؛ ابراهيم] )48/

 . 1این روایت هم درباره كیفیت حشر قابل توجه است:
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تدبر

« )1ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتى وَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ»
در آیه قبل فرمود كه اگر در رستاخيز تردیدي دارید ،به سير آفرینش خود بنگرید كه دائما از مرحلهاي به مرحله دیگر
منتقل شدید؛ و در این انتقال ،اگر مرگی هست ،نابودي نيست؛ بلكه همچون خمودي و خاموشیِ زمين داراي بذري است كه
كافی است آبی بر او ببارد تا جنبش و رشد و رویش همه چيز در آن را ببينی.
در این آیه تاكيد میكند كه همه اینها برمیگردد به شناختی كه باید از خدا داشته باشيم:
اگر رستاخيزي هست ،بدین خاطر است كه خداوند سراسر حق است و كار باطل نمیكند ،اوست كه مردهها را زنده
میكند و بر هر كاري تواناست.
ثمره انسانشناسی

اگر كسی در باور به معاد دچار شك و تردید است ،مشكل اصلیاش در خداشناسیِ اوست.
« )2ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتى وَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ»
این آیه سه برهان میآورد بر مطلبی كه در آیه قبل آمد.
میفرماید« :آن مطلب [كه در آیه قبل اشاره شد]
اوال بدین سبب است كه تنها خداست كه حق است؛
ثانيا بدین جهت است كه اوست كه مردگان را زنده میكند؛
و ثالثا بدین علت است كه او بر هر چيزي تواناست.
اما آن مطلب (ذلك) كدام است ،كه اینها علت آناند؟
الف .اصل مساله «بعث :برانگيخته شدن» انسانها در قيامت( .یعنی همان چيزي كه در آیه قبل هم بر آن دليل اقامه شد)
قَالَ أَ فَتَتَلَاشَى الرُّوحُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ قَالَبِهِ أَمْ هُوَ بَاقٍ؟
قَالَ ع بَلْ هُوَ بَاقٍ إِلَى وَقْتٍ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْطُلُ الْأَشْیَاءُ وَ تَفْنَى فَلَا حِسَّ وَ لَا مَحْسُوسَ ثُمَّ أُعِیدَتِ الْأَشْیَاءُ كَمَا بَدَأَهَا مُدَبِّرُهَا وَ ذَلِكَ
أَرْبَعُمِائَةِ سَنَةٍ یَسْبُتُ فِیهَا الْخَلْقُ وَ ذَلِكَ بَیْنَ النَّفْخَتَیْنِ
قَالَ وَ أَنَّى لَهُ بِالْبَعْثِ وَ الْبَدَنُ قَدْ بَلِیَ وَ الْأَعْضَاءُ قَدْ تَفَرَّقَتْ فَعُضْوٌ بِبَلْدَةٍ یَأْكُلُهَا سِبَاعُهَا وَ عُضْوٌ بِأُخْرَى تُمَزِّقُهُ هَوَامُّهَا وَ عُضْوٌ صَارَ تُرَاباً بُنِیَ بِهِ مَعَ الطِّینِ
حَائِطٌ؟
قَالَ ع إِنَّ الَّذِي أَنْشَأَهُ مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ وَ صَوَّرَهُ عَلَى غَیْرِ مِثَالٍ كَانَ سَبَقَ إِلَیْهِ قَادِرٌ أَنْ یُعِیدَهُ كَمَا بَدَأَهُ
قَالَ أَوْضِحْ لِی ذَلِكَ
قَالَ ع إِنَّ الرُّوحَ مُقِیمَةٌ فِی مَکَانِهَا رُوحُ الْمُحْسِنِ فِی ضِیَاءٍ وَ فُسْحَةٍ وَ رُوحُ الْمُسِیءِ فِی ضِیقٍ وَ ظُلْمَةٍ وَ الْبَدَنُ یَصِیرُ تُرَاباً كَمَا مِنْهُ خُلِقَ وَ مَا تَقْذِفُ بِهِ
السِّبَاعُ وَ الْهَوَامُّ مِنْ أَجْوَافِهَا مِمَّا أَكَلَتْهُ وَ مَزَّقَتْهُ كُلُّ ذَلِكَ فِی التُّرَابِ مَحْفُوظٌ عِنْدَ مَنْ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ عَدَدَ الْأَشْیَاءِ وَ وَزْنَهَا
وَ إِنَّ تُرَابَ الرُّوحَانِیِّینَ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِی التُّرَابِ فَإِذَا كَانَ حِینُ الْبَعْثِ مُطِرَتِ الْأَرْضُ مَطَرَ النُّشُورِ فَتَرْبُو الْأَرْضُ ثُمَّ تمخضوا [تُمْخَضُ] مَخْضَ السِّقَاءِ فَیَصِیرُ
تُرَابُ الْبَشَرِ كَمَصِیرِ الذَّهَبِ مِنَ التُّرَابِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ -وَ الزُّبْدِ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مُخِضَ فَیَجْتَمِعُ تُرَابُ كُلِّ قَالَبٍ إِلَى قَالَبِهِ فَیَنْتَقِلُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْقَادِرِ إِلَى حَیْثُ الرُّوحِ
فَتَعُودُ الصُّوَرُ بِإِذْنِ الْمُصَوِّرِ كَهَیْئَتِهَا وَ تَلِجُ الرُّوحُ فِیهَا فَإِذَا قَدِ اسْتَوَى لَا یُنْکِرُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً ( ...اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص)350
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ب« .سير اینچنينی آفرینش انسان» و «اینكه زمين خموده ،با ریزش باران حيات مییابد» (یعنی آن دو نكته كالنی كه در
آیه قبل ،به عنوان دليل برانگيخته شدن مطرح شد ،خودشان در این سه نكته ریشه دارند)
ج .شاید به ترتيب ،هریك از این سه ،اشاره به برخی از مطالبی باشد كه در آیه قبل مطرح شد :مثال اینكه انسان را با چنان
سيري آفریدیم ،یا اینكه جنين را تا زمانی معين در رَحِم نگه میداریم ،یا  ،...ناشی از این است كه خداست كه سراسر حق
است و باطلی در او راه ندارد؛ و اینكه برخی را زودتر توفی میكنيم ،یا اینكه زمين خموده را زنده میكنيم ،یا  ،...ناشی از این
است كه خداست كه مرده زنده میكند؛ و اینكه نطفه را علقه كردیم ،یا عدهاي را به سراشيبی عمر انداختيم ،یا  ،...ناشی از آن
است كه خداوند بر هر كاري تواناست.
د... .
« )3ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ »...
تعبير فوق (آن به این است كه خدا  )...از تعابيري است كه ظرفيتهاي معنایی متعددي را براي آیه ایجاد كرده ،كه با
توجه به قاعده «امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا» اینكه همه این معانی درست باشد ،كامال محتمل است.
الف .مطالبی كه در این آیه آمده میتواند «دليل» براي مطالبی كه در آیه قبل آمده بود باشد (كه خود این چندین حالت
دارد؛ تدبر)2
ب .مطالبی كه در این آیه آمده میتواند «علت» براي آن مطالب باشد( .الميزان ،ج ،14ص)346-345
(فرق دليل و علت این است كه «دليل» ارتباط دو مطلب را براي ذهن ما آماده میكند ،مثال از اینكه خدا بر هر كاري
تواناست ،پی میبریم كه او می تواند از خاك ،انسان پدید آورد؛ اما علت ،اشاره به ارتباط دو مطلب در متن واقع است ،مثال
احياگري خدا موجب میشود زمين خموده زنده شود؛ كه البته غالبا «فهم» علت هر چيزي ،خودبخود دليلی براي پی بردن به
چرایی آن چيز میشود).
ج .مطالبی كه در آیه قبل بوده ،ممكن است «دليل» بر مطالب این آیه باشد ،بدین صورت كه مثال :چون خدا چنان آفرینشی
انجام داده پس او حق است كه پرستيده شود ،سزاوار است باور كنيم كه او چنين صفات عظيمی (زنده كردن مردگان ،توانایی
بر هر كار) دارد (مجمعالبيان ،ج ،7ص)116
د... .
« )4أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»
چنين تعبيري در مورد حق بودن خدا با چنان تاكيداتی (جمله حاوي حداقل  5تاكيد است ،توضيح در «نكات نحوي»)
نشان میدهد كه حق ،صرفا صفتی براي خدا نيست ،بلكه خداوند ،خود حق محض است( .الميزان ،ج ،14ص)345
بحث تخصصی انسانشناسی

هركسی آن اندازه كه خدایی شود ،به حق و حقيقت نزدیك شده؛ و نيز در طرف مقابل ،هرچه از حق و حقيقت دور شود،
از خدا دور شده است؛ و خداپرستی با حقطلبی و حقيقتجویی الزم و ملزوماند؛
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شاید بدین جهت است كه در اسالم (خصوصا در شيعه) اصرار فراوانی بر این هست كه دینداري تحقيقی باشد؛ یعنی مبنا
و معيار دینداري ،تنها و تنها حق و حقيقت قرار داده شود ،زیرا آنچه حقيقتا حق است ،خود خداوند متعال است ،و هر حق و
حقيقتی از آن جهت كه حق است ،ما را به سمت خدا میبرد.
« )5أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتى وَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ»
خداوند است كه احياگر مردگان است؛ همان خدایی كه بر هر كاري تواناست؛
پس،
زندگی مجدد مردگان اصال جاي تعجب و تردید ندارد.
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وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ ال رَیْبَ فیها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ

1395/11/14

ترجمه

و اینكه آن ساعت ،آمدنی است ،تردیدي در آن نيست؛ و اینكه خداوند برانگيزاند كسانی كه در قبرها [دفن شده] اند.
نکات ترجمهای و نحوی

عبارت «ال رَیْبَ فيها» به لحاظ نحوي دست كم چهار وجه میتواند داشته باشد:
میتواند خبر دوم باشد براي «الساعة» (الجدول فى اعراب القرآن ،ج ،17ص )91و ضمير «ها» در «فيها» هم به «الساعة»
برگردد (قيامت آمدنی است و قيامت تردیدبردار نيست)
میتواند حال باشد براي «آتية» (اعراب القرآن الكریم ،ج ،2ص )303و ضمير «ها» در «فيها» هم به «آتية» برگردد (قيامت
آمدنی است در حالی كه آمدنش تردیدبردار نيست)
در هر یك از حاالت فوق ،میتوان ضمير «ها» در «فيها» را به كلمه دیگر برگرداند (در اولی به «آتية» و در دومی به
«الساعة»).
«یبعث» از ماده «بعث» است كه چنانكه در جلسه  234بيان شد ( )/http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14به معناي برانگيختن
و به جانب چيزي یا كاري روانه كردن است.
«مَنْ فِی الْقُبُورِ» كلمه «مَن» موصول است و صله میخواهد .عبارت «فیالقبور» جار و مجرور است و وابسته است به
«صله»اي كه در كالم حذف شده است؛ در واقع میتوان گفت عبارت چنين است« :كسانی كه در قبور  »...و این محذوف
میتواند عبارتی باشد مانند :میباشند ،دفن شدهاند ،آرميدهاند ،منتظرند ،و . ...
حدیث

 )1ابن عباس روایت كرده است كه مدتی بعد از آنكه حضرت محمد ص مبعوث شد و مردم را به خدا دعوت میكرد،
جبرئيل د ستور خدا را آورد كه به اهل كتاب (یهودیان و مسيحيان) نامه بنویسد و آنها را هم به اسالم دعوت كند .از جمله
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حضرت نامه اي نوشت به یهودیان خيبر كه رئيس آنها عبداهلل بن سالم (از علماي بزرگ یهود در آن زمان) بود .وي گفتگوي
طوالنیاي با پيامبر ص داشته است كه از اولين مطالب آن این است:
گفت :محمد (ص) ! مردم را به چه فرامیخوانی؟
فرمود :به اسالم و ایمان به خدا؟
گفت :اسالم چيست؟
فرمود :شهادت دادن به اینكه خدایی جز اهلل نيست ،او یكی است ،شریكی ندارد؛ و اینكه محمد ص بنده و رسول خداست،
و «اینكه آن ساعت ،آمدنی است ،تردیدي در آن نيست؛ و اینكه خداوند برانگيزاند كسانی كه در قبرها [دفن شده] اند».
اإلختصاص ،ص42
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ص أُمِرَ أَنْ یَدْعُوَ الْخَلْقَ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَى
الْإِجَابَةِ وَ أَنْذَرَ النَّبِیُّ ص الْخَلْقَ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ بِأَنْ یَكْتُبَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ یَعْنِی الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى  ...ثُمَّ وَجَّهَ الْكِتَابَ إِلَى یَهُودِ
خَيْبَرَ فَلَمَّا وَصَلَ الْكِتَابُ إِلَيْهِمْ حَمَلُوهُ وَ أَتَوْا بِهِ رَئِيساً لَهُمْ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ...
قَالَ یَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِی إِلَى مَا تَدْعُو؟
قَالَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ.
قَالَ وَ مَا الْإِسْلَامُ؟
قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ «أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَیْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ
مَنْ فِی الْقُبُور».
 )2از امام صادق ع روایت شده است:رسول خدا صلی اهلل عليه و آله و سلم به جبرئيل فرمود :جبرئيل! نشانم میدهی كه
خداوند تبارك و تعالی چگونه روز قيامت برمیانگيزاند؟
گفت :بله.
پس به جانب گورستان بنیساعده رفت و نزد قبري رسيد و گفت :به اذن خدا بيرون آي!
پس مردي بيرون آمد در حالی كه خاك را از سرش میتكاند و میگفت :وامصيبتا !
سپس گفت :برگرد ،و او برگشت.
سپس قبر دیگري را قصد كرد و گفت :به اذن خدا بيرون آي!
پس جوانی بيرون آمد در حالی كه خاك را از سرش میتكاند و میگفت :شهادت میدهم كه خدایی جز اهلل نيست ،او
یكی است ،شریكی ندارد؛ و اینكه محمد ص بنده و رسول خداست ،و «اینكه آن ساعت ،آمدنی است ،تردیدي در آن نيست؛
و اینكه خداوند برانگيزاند كسانی كه در قبرها [دفن شده] اند».
سپس گفت :محمد! این گونه در روز قيامت برانگيخته میشوند.
قرب اإلسناد ،ص58
وَ عَنْهُ ،عَنْ صَفْوَانَ ،عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
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«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَبْرَئِيلَ :یَا جَبْرَئِيلُ ،أَرِنِی كَيْفَ یَبْعَثُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْعِبَادَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ :نَعَمْ.
فَخَرَجَ إِلَى مَقْبَرَةِ بَنِی سَاعِدَةَ ،فَأَتَى قَبْراً فَقَالَ لَهُ :اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ .فَخَرَجَ رَجُلٌ یَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ التُّرَابِ ،وَ هُوَ یَقُولُ:
وَالَهْفَاهْ -وَ اللَّهْفُ هُوَ الثُّبُورُ -ثُمَّ قَالَ :ادْخُلْ .فَدَخَلَ.
ثُمَّ قَصَدَ بِهِ إِلَى قَبْرٍ آخَرَ فَقَالَ :اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ .فَخَرَجَ شَابٌّ یَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ التُّرَابِ ،وَ هُوَ یَقُولُ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ ،وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ،وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَیْبَ فِيهَا ،وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ.
ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا یُبْعَثُونَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ ،یَا مُحَمَّدُ».
تدبر

« )1وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَیْبَ فيها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ»
در دو آیه قبل فرمود كه اگر چنان سيري در آفرینش شما هست كه دائما از مرحلهاي به مرحله دیگر منتقل میشوید؛
بدین خاطر است كه خداوند سراسر حق است و اینكه او مردهها را زنده میكند و بر هر كاري تواناست.
در این آیه ظاهرا تاكيد میكند كه آن سير همچنان بدین خاطر است كه آن ساعت بیتردید خواهد آمد و نيز اینكه خداوند
حتما اهل قبور را برمیانگيزاند.
به تعبير دیگر ،به نظر میرسد در آیه قبل میخواست بگوید كه اگر خداشناسی شما اصالح شود ،درك شما از سير آفرینش
اصالح میشود (جلسه قبل ،تدبر)1؛ و در این آیه میخواهد بگوید اگر درك شما از معاد و قيامت (كه قطعا آمدنی است و
قطعا مردم از قبرها برمیخيزند) اصالح شود ،درك شما از سير آفرینش اصالح خواهد شد.
نکته تخصصی انسانشناسی

بر اساس توضيحات فوق ،ظاهرا این سه آیه میخواهند نشان دهند كه اساسا فهم درست سير زندگی انسان در دنيا (=
درك صحيح فلسفه زندگی) ،در گروي آن است كه هم خداشناسی ما اصالح شود ،و هم باور ما به وقوع قيامت.
« )2وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَیْبَ فيها»
در این سه آیه  7-5از اینحا شروع كرد كه:
اگر «ریب» (تردید)ي در «بعث» دارید،... ،
و به اینجا ختم كرد كه:
«آن ساعت آمدنی است و «ریب»ي در آن نيست.
ظاهرا میخواهد بگوید اگر كسی سير زندگی انسان را درست توجه كند ،میفهمد كه كه قيامت حتما آمدنی است و جاي
كوچكترین تردیدي در آن نيست.
اما چگونه؟
الف .شاید همين كه سير وجودياي در زمان در كار باشد ،كافی است كه داللت كند كه همه اجزاي این زمان در یك
فرازمانی كه بر همه اینها محيط است ،حضور دارند .پس همين كه شما یك سيري تكاملی وجودي در زمان دارید (سير شما
در زمان ،مانند حركت یك سنگ – كه تغييري در او ایجاد نمیشود -نيست؛ بلكه همانند حركت یك دانه است كه درخت
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می شود و وقتی درخت شد تمام مراتب قبلی را با خود دارد) و این اجزاء همگی با هم آن «لحظه فرازمان :الساعة» را رقم
میزند؛ پس اگر چنين سيري در زمان هست ،آن لحظه فرازمان حتما در كار است و اصال قابل تردید نيست.
ب... .
« )3وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ»
در این سه آیه  7-5از اینحا شروع كرد كه «اگر «ریب» (تردید)ي در «بعث» دارید ،... ،و به اینجا ختم كرد كه «آن ساعت
آمدنی است و «ریب»ي در آن نيست.
ظاهرا میخواهد بگوید اگر كسی سير زندگی انسان را درست توجه كند ،میفهمد كه حتما قبر پایان كار انسان نيست و
اگر در قبر رفتنی هست ،برانگيخته شدنی هم در پی دارد.
اما چرا و چگونه؟
الف .شاید بدین بيان كه اگر تمام مراحلی كه بر شما گذشت ،مراحلی از آفرینش خدا بود (نفرمود شما نطفه بودید بعد
علقه شدید و  ،»...بلكه فرمود شما را از نطفه آفرید و بعد از علقه آفرید و  )...پس این آفرینش ادامه دارد و این بار این آفرینش
به صورت تبدیل آنها كه در قبر هستند ،به زندگانی كه سوي محشر میشتابند ،بروز مییابد.
ب... .
« )4وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَیْبَ فيها وَ أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ »...
در این آیه و آیه بعد جمعاً پنج مطلب بيان شد :خدا حق است ،خدا مردگان را زنده میكند ،خدا بر هر كاري تواناست،
آن ساعت حتما آمدنی است ،خدا اهل قبور را برمیانكيزاند».
اگر دقت شود در چهار جمله از آن ،بيان مطلب بدین صورت است كه :خدا چنين است و چنان میكند ،اما در خصوص
جمله «أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَیْبَ فيها» تعبير به صورت اینكه «ساعت ،آمدنی است» بيان شد ،و بر سياق عبارات قبل و بعدش،
نفرمود «خدا آن ساعت را میآورد» .دليل این تفاوت چيست؟
الف .شاید اشاره است به اینكه آن ساعت كامال ناگهانی میآید و هيچ علمی (جز علم خدا) بدان تعلق نمیگيرد
(اعراف )187/و اشاره نكردن به فاعل ،حكایت از مبالغه در مخفی بودن مطلب است (الميزان ،ج ،14ص)348
ب .شاید میخواهد شدت وضوح مطلب را برساند .یعنی اگر كسی نظام عالم را درست درك كند ،چنان وقوع قيامت
برایش واضح میشود كه گویی نياز نيست كه براي اثباتش به حكمت و قدرت و سایر صفات خدا تمسك كنيم.
ج .شاید میخواهد نشان دهد كه مساله وقوع قيامت (= معاد) چنان استقاللی دارد كه كامال میتواند به عنوان یكی از
اصول دین و در عرض توحيد مطرح شود.
د... .
 ...« )5أَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ»
خدا آنان را كه در قبرها هستند برمیانگيزاند .پس حشر و معاد ،جسمانی هم هست.
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 )313سوره حج ( )22آیه  8وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنیرٍ 1395/11/15
ترجمه

و از مردم ،كس هست كه در مورد خدا به جدال میپردازد بدون هيچ دانشی و نه هدایتی و نه كتابی تابناك؛
میالد حضرت زینب سالم اهلل علیها مبارک

ميالد زینب كبري سالم اهلل عليها بزرگ بانوي عالَم كه در كوران مصائبی كه كمر زمين و آسمان را شكست جز زیبایی
ندید؛ و رسالتی را بر دوش كشيد كه مردان بزرگ عالَم از انجامش عاجز بودند ،مبارك باد.
در این سرا هزارها "فضه" جليله میشود
ولی ميان این حرم یكی"عقيله" میشود
اما چرا؟
به این نكته توجه كن اگر كه در وفاداري،
برادر میشود عباس ،خواهر میشود زینب
پس از حيدر اگر بابا ،پس از زهرا اگر مادر
پس از عباس هم قطعا برادر میشود زینب
دیشب به مناسبت ميالد باسعادتش ،در مسجد زینبيه قم ،در جمع محبان اهل بيت عليهمالسالم ،بحثی شد در باب اینكه
با نگاه به جایگاه حضرت زینب (سالم اهلل عليها) در نهضت حسينی ،چگونه میتوان نمونهاي از نقشآفرینی مستقيم زن در
جامعه به عنوان یك «انسان گرانبها»  -نه یك «شیء گرانبها» ویا یك «انسان بیبها»  -را تصویر كرد ،كه از آنجا كه شروع و
مبناي این بحث ،یك بحث قرآنی بوده ،فایل آن در اینجا تقدیم میشود.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
قاري [قرآن] بدون علم مانند كسی است كه بدون مال و اموال فخرفروشی كند ،او به خاطر فقرش از مردم متنفر است و
مردم به خاطر فخرفروشی اش از او؛ چنين كسی همواره با مردم در حال نزاع است در جایی كه ضرورت ندارد؛ و كسی كه با
مردم در غير از آن جایی كه بدان امر شده ،به نزاع و مخاصمه برخيزد با خالقيت و ربوبيت [خدا] به نزاع و مخاصمه برخاسته،
كه خداوند متعال میفرماید« :و از مردم ،كس هست كه در مورد خدا به جدال میپردازد بدون هيچ دانشی و نه هدایتی و نه
كتابی تابناك»؛ وعقاب هيچكس شدیدتر نيست از كسی كه لباس ادعاي بیحقيقت و بیمعنی به تن كند.
مصباح الشریعة ،ص57
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قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُتَقَرِّئُ بِلَا عِلْمٍ كَالْمُعْجَبِ بِلَا مَالٍ وَ لَا مُلْكٍ یُبْغِضُ النَّاسَ لِفَقْرِهِ وَ یُبْغِضُونَهُ لِعُجْبِهِ فَهُوَ أَبَداً مُخَاصِمٌ لِلْخَلْقِ
فِی غَيْرِ وَاجِبٍ وَ مَنْ خَاصَمَ الْخَلْقَ فِی غَيْرِ مَا یُؤْمَرُ بِهِ فَقَدْ نَازَعَ الْخَالِقِيَّةَ وَ الرُّبُوبِيَّةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنِيرٍ وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَشَدَّ عِقَاباً مِمَّنْ لَبِسَ قَمِيصَ الدَّعْوَى بِلَا حَقِيقَةٍ وَ لَا مَعْنًى.
 )2روایت شده است كه امام صادق ع به اصحابشان فرمودند:
سخنی را از من بشنوید كه برایتان از شتر بسيارشيرده [= كنایه از مال و ثروت فزاینده] بهتر است:
هيچكس در آنچه به او مربوط نيست ،سخن نگوید؛ و در بسياري از آنچه به او مربوط است هم سخن را رها كند تا اینكه
جایگاه مناسبی براي آن بيابد [كه گفتن آن سخن واقعا سودي دهد]  ،كه چهبسيار گویندهاي كه چون در غير جایگاهش سخن
گفت ،با كالمش به خود آسيب زد؛
و هيچيك از شما نه با سفيه [= كمخِرَد] مراء كند و نه با حليم [= بُردبار]  ،چرا كه كسی كه با بُردبار مراء كند ،وي او را
به نهایت كارش رساند؛ و كسی كه با كمخرد مراء كند ،وي او را به خواري و پستی كشاند؛
و برادران خود را وقتی غایبند به بهترین وجهی یاد كنيد كه دوست دارید وقتی شما غایبيد آن گونه یادتان كنند؛
و عمل كسی را انجام دهيد كه می داند كه خوبیاش پاداش دارد و جرمهایش مواخذه.
[مراء كردن = بحث و جدل كردن و پافشاري بر موضع خویش در یك بحث]
األمالی (للطوسی) ،ص225
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الْمُفِيد] ،قَالَ :حَدَّثَنَا الشَّرِیفُ الصَّالِحُ َأبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الْحُسَيْنِیُّ (رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ) ،قَالَ:
أَخْبَرَنَا َأبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِی كِتَابِهِ إِلَيْنَا عَلَى یَدِ أَبِی نُوحٍ الْكَاتِبِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِی ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِیعٍ ،عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:
اسْمَعُوا مِنِّی كَلَاماً هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الدُّهْمِ الْمُوَقَّفَةِ ،لَا یَتَكَلَّمْ أَحَدُكُمْ بِمَا لَا یَعْنِيهِ ،وَ لْيَدَعْ كَثِيراً مِنَ الْكَلَامِ فِيمَا یَعْنِيهِ حَتَّى یَجِدَ
لَهُ مَوْضِعاً ،فَرُبَّ مُتَكَلِّمٍ فِی غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ بِكَلَامِهِ ،وَ لَا یُمَارِیَنَّ أَحَدُكُمْ سَفِيهاً وَ لَا حَلِيماً ،فَإِنَّهُ مَنْ مَارَى حَلِيماً
أَقْصَاهُ ،وَ مَنْ مَارَى سَفِيهاً أَرْدَاهُ ،وَ اذْكُرُوا أَخَاكُمْ إِذَا غَابَ عَنْكُمْ بِأَحْسَنِ مَا تُحِبُّونَ أَنْ تُذْكَرُوا بِهِ إِذَا غِبْتُمْ عَنْهُ ،وَ اعْمَلُوا عَمَلَ مَنْ
یَعْلَمُ أَنَّهُ مُجَازًى بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ.
کسی که میخواهد درباره دین خویش به تحقیق بپردازد ،چگونه آغاز کند؟

 )3اميرالمومنين ع در فرازي از وصيتنامه معروفی كه خطاب به امام حسن ع (در منطقه «حاضرین» هنگام بازگشت از
صفين) نوشتند ،فرمودهاند:
 ...پسرم! بدان آنچه بيشتر دوست دارم از وصيتم به كار بندى ،عبارت است از تقواي الهی و بسنده كردن بر آنچه بر تو
واجب داشته ،و گرفتن آنچه پدرانِ نخستينات و خوبانِ خاندانت بر آن بودند؛ چه آنان باز نایستادند از نگریستن در خویش
چنانكه تو مینگري ،و اندیشيدند چنانكه تو میاندیشی ،و در آخر به این رسيدند كه گرفتند آنچه را كه شناختند ،و دست نگه
داشتند از آنچه بدان مكلف نشده بودند.
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و اگر نفس تو سر باز زد از اینكه آن را بپذیرد بدون اینكه بداند چنانكه آنان دانستند ،پس جستجوى تو باید بر مبناي فهم
و آموختن باشد ،نه در شبههها غوطهور شدن ،و به نزاعها درآویختن[ .ظاهرا یعنی تحقيق و بررسیات را از فهم صحيح صورت
مساله و یاد گرفتن از اهل فن آغاز كن ،نه از بررسی اقوالی كه محل نزاع این و آن بوده و شبيه حق است و تشخيص حق از
باطل در آنها ساده نيست]
و پيش از اینكه این راه را بپویى باید از خداى خود یارى جویى؛ و براى توفيق خود بدو روى آرى ،و رها كنی هر
شائبهاي كه تو را به شبهه اى دچار سازد یا به گمراهیات دراندازد.
و چون یقين كردى كه دلت صفا یافت و [در مقابل حق و حقيقت] خاشع گردید ،و اندیشهات به بلوغ رسيد و از هرج
و مرج رهایيد ،و همّ و غم تو در یك راستا [= یافتن حقيقت و الغير] گردید ،در آنچه برایت توضيح دادم بنگر؛
و اگر آنچه از نفست و آسودگى فكر و اندیشهات انتظار داري برایت مهيا نشد ،بدان كه تو صرفا با چشم نيمهبسته این
در و آن در میزنی ،و در تاریكى غوطهور میشوي ،و طالب دین كسی نيست كه در مسير سرگردانی یا التقاط گام بردارد؛ و
در چنين حال بازداشتن خویش سزاوارتر است.
نهجالبالغه ،نامه 31
و من وصية له ع للحسن بن علی ع كتبها إليه بحاضرین عند انصرافه من صفين
 ...وَاعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَیَّ مِنْ وَصِيَّتِی تَقْوَى اللَّهِ وَ االِقْتِصَارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ،وَ الْأَخْذُ بِمَا مَضَى
عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ ،وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ ،فَإِنَّهُمْ لَمْ یَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ ،وَ فَكَّرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ،ثُمَّ
رَدَّهُمْ آخِرُ ذلِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ یُكَلَّفُوا،
فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذلِكَ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ ،الَ بِتَوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ وَ عُلَقِ
الْخُصُومَاتِ.
وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِی ذلِكَ بِاالِسْتِعَانَةِ بِإِلهِكَ ،وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِی تَوْفِيقِكَ ،وَ تَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ فِی شُبْهَةٍ ،أَوْ أَسْلَمَتْكَ
إِلَى ضَالَلَةٍ.
فَإِنْ أَیْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعَ ،وَ تَمَّ رَأْیُكَ فَاجْتَمَعَ ،وَ كَانَ هَمُّكَ فِی ذلِكَ هَمّاً وَاحِداً ،فَانْظُرْ فِيَما فَسَّرْتُ لَكَ .وَ إِنْ
لَمْ یَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ ،وَ فَرَاغِ نَظَرِكَ وَ فِكْرِكَ ،فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّما تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلْمَاءَ .وَ لَيْسَ طَالِبُ الدِّینِ
مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ ،وَ الْإِمْسَاكُ عَنْ ذلِكَ أَمْثَلُ.

1

 . 1این حدیث هم در همین راساست:
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ( .التوحید
(للصدوق) ،ص)459
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توجه

آیه  3سوره حج كه در جلسه  308بحث شد ،شباهت زیادي با آیه امروز دارد و تمامی احادیث و  3تدبر اول آن در مورد
این آیه نيز صادق است كه از تكرار آنها خودداري میشود و از طریق لينك زیر میتوانيد آنها را مرور كنيد:
/http://yekaye.ir/al-hajj-22-3
تدبر

« )1وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنيرٍ»
خداوند بعد از دالیلی كه درباره معاد مطرح كرد ،دوباره سراغ كسانی رفت كه بدون معرفتی معتبر ،بحث و اظهار نظر
می كنند و این را مصداق اظهارنظر نادرست درباره خدا معرفی كرد (درباره چرایی اینكه این را به خدا ربط دارد ،در جلسه
 308تدبرهاي  2و  3احتماالتی بيان شد).
در این آیه ،كسانی كه سخنشان بیاعتبار است از سه چيز محروماند؛
پس،
اگر آنان ،حتی یكی از این سه را میداشتند ،سزاوار این مذمت نمیشدند.
این نشان میدهد كه هر یك از این سه از منظر قرآن كریم ،یك معرفت معتبر است:
الف .علم (ظاهرا هر دانشی كه بشر با روشهاي معتبر عقلی [برهان ،حس و تجربه و  ]...به دست آورد)
ب .هدایت (ظاهرا همان هدایت ویژه الهی است براي كسانی كه در عبودیت اخالص میورزند)
ج .كتابی كه نورافشانی كند (ظاهرا وحی الهی است كه از طریق نبوت و در قالب كتاب آسمانی به ما میرسد است)

1

عالمه طباطبایی احتمال دادهاند كه این سه ،به ترتيب محصول فؤاد [= دل ،كه در قرآن كریم به معناي مركز ادراكی انسان
به كار رفته] و بَصَر [= دیدن ،به معناي شهود] و سمع [شنيدن] باشد و لذا مضمون این آیه شبيه باشد به آیه «وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا :در جایی كه علم نداري ،توقف نكن ،بدرستی كه سمع و بَصَر
و فواد ،همهشان مورد سوال واقع خواهند شد» (إسراء( )36/الميزان ،ج ،14ص)349
« )2وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنيرٍ»
كسی كه پشتوانه معرفتی معتبري ندارد ،نباید صرفا بر اساس حدسيات و گمانهزنیهاي شخصی خود در هيچ عرصهاي،
بویژه عرصههاي دینی كه لغزش در آنها بشدت هالكتبار است ،به بحث و جدل وارد شود( .حدیث )3بسياري از

 . 1بسیاري از كلمات هستند كه اصطالحاً« :اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» یعنی وقتی با هم بیایند معناي متفاوت دارند و وقتی جدا بیایند
یك معنا دارند .كلمه «علم» وقتی بتنهایی در آیه  3آمد و از مردم ،كس هست كه در مورد خدا به جدال میپردازد بدون هیچ علمی) به معناي هرگونه
علمی بود (چه با تحقیق و تفکر به دست آمده باشد یا با شهود و الهام ،یا با استفاده از متون دینی) بود؛ اما وقتی در این آیه در كنار دو كلمه «هدي» و
«كتاب منیر» آمده ،منظور فقط «علم»ي است كه غیر از راه «هدایت ویژه» (مثال وحی و الهام) و غیر از كتابهاي آسمانی به دست آمده باشد.
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نزاعجوییهاي افراد در مسائل دینی ،ناشی از ورود افراد غيرمتخصصی است كه اموري را به اسم دین بر مردم تحميل میكنند
كه خداوند چنان چيزي را نخواسته است (حدیث.)1
تذکر اخالقی

البته همان طور كه تحميل نابجاي برخی از امور توسط مدعيان غيرمتخصص ،اقدامی خالف دین است ،زیر سوال بردن
واجبات دین توسط برخی دیگر از مدعيان غيرمتخصص نيز میتواند مصداق این آیه قرار گيرد.
« )3وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنيرٍ»
در این آیه« ،علم» را غير از «هدایت» و «كتاب روشنیبخش» ،معرفی كرده است؛
پس،
«علمی كه اسالم قبول دارد ،منحصر در آیات و روایات نيست»
بحث تخصصی درباره علم دینی

برخی معتقدند غير از علومی كه از آیات و روایات گرفته شده باشد ،بقيه علوم (چه تمامی علوم غربی ،و چه حتی علومی
كه ابتدا از یونان وارد جهان اسالم شد ،مانند فلسفه) از نظر اسالم پذیرفتنی نيست.
این آیه صریحا این موضع را تخطئه میكند و نشان میدهد كه قرآن كریم منبع معتبر را منحصر در آنچه محصول هدایت
مستقيم الهی ویا كتاب آسمانی است ،نمیداند.
تبصره

اگرچه افراد فوق ،به اسم «علم دینی» چنين سخنی را مطرح میكنند؛ و چنين معنایی از علم دینی ،بر اساس آیات قرآن،
قابل قبول نيست؛ اما «علم دینی» معناي موجهی هم دارد و آن علمی است كه یكی از ویژگیهایش این است كه عالوه بر
روشهاي متعارف كسب علم (مانند تجربه و برهان) ،معارف ارائه شده از طریق وحی و متون دینی را هم جدي میگيرد .به
تعبير دیگر« ،علم دینی» نه به معناي نفی سایر تالشهاي معرفتی انسان ،بلكه به معناي این است كه:
اوال مواجهه عالمانه با مجموعههایی كه امروزه به عنوان «علم» شناخته میشوند ،داشته ،بكوشيم كه آموزههاي غيرمعرفتیاي
را كه خودآگاه یا ناخودآگاه در این مجموعهها وارد شده ،به اسم علم قبول نكنيم؛
ثانيا در تالش معرفتی خود ،معارف ارائه شده در متون دینی معتبر را هم جدي بگيریم.
« )4وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنيرٍ»
در این آیه« ،هدایت» را غير از «كتاب روشنیبخش» ،معرفی كرده است؛
پس،
«قرآن كریم ،الهام و شهود را به عنوان یك راه معتبر معرفتی قبول دارد» (البته راه شخصی)

72

توضیح تخصصی

برخی از مخالفان عرفان ،گمان میكنند عرفان ساخته و پرداخته صوفيان است و در اسالم چيزي به اسم كشف و شهود
وجود ندارد و براي مطالب مربوط به خدا و عوالم برتر صرفا باید سراغ آیات و روایات رفت.
این آیه صریحا این موضع را تخطئه میكند و نشان میدهد كه قرآن كریم منبع معتبر براي شناخت خدا را منحصر در
آنچه محصول كتاب آسمانی است ،نمیداند؛ و در كنار و عالوه بر متون دینی ،از «هدایت» نام برده است ،كه با توجه به تفكيك
آن از «علم» و از «كتاب منير» ،تنها گزینهاي كه باقی میماند و تناسب دارد ،هدایتهاي مستقيمی است كه شامل حال افراد
میشود و عرفا از آن به كشف و شهود یاد میكنند.
تبصره

معتبر دانستن كشف و شهود،
اوال بدین معنا نيست كه هركس ادعاي كشف و شهود كرد ،راست میگوید؛

1

ثانيا بدین معنا نيست كه هرچه براي هركس رخ میدهد كه از نظر خودش یك مكاشفه است ،لزوما صحيح باشد؛

2

شاید بدین جهت است كه قرآن كریم از تعبير «هدایت» (كه صرفا شامل شهودات رحمانی است) و نه تعابيري مانند شهود
و مكاشفه ،استفاده كرده است.
« )5وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنيرٍ»
«منير» را غالبا صفت براي «كتاب» گرفتهاند؛ اما به لحاظ نحوي میتواند عالوه بر آن ،وصف براي «علم» و «هدي» هم
باشد؛

3

آنگاه معناي جدیدي پيدا میكند ،یعنی آنچه مبناي معرفت است و بحث و جدل با تكيه بر آن مجاز است ،نه هرگونه علم
و شهود و كتاب آسمانی ،بلكه علم و شهود و كتاب آسمانیاي است كه از جهت روشنیبخشاش مورد استفاده قرار گرفته؛
وگرنه هم علم و هم الهامات و هم كتاب آسمانی ،همگی ممكن است كه مورد سوءاستفاده قرار بگيرند و باز به بحث و جدل
نامطلوب بيانجامند.
« )6وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنيرٍ»

 . 1چون شهود یك امر شخصی است ،اعتبارش هم صرفا براي خود شخص است؛ به همین جهت است كه در مورد قبول سخنان پیامبران هم ما
ابتدا با دلیل عقلی «نبوت» را اثبات میكنیم و سپس قبول میكنیم كه ادعاي آنها درباره آنچه از جانب خدا فقط به آنها داده شده ،معتبر است.
 . 2عرفا بحثهاي سنگینی درباره مکاشفات رحمانی و مکاشفات شیطانی دارند ،و قرآن كریم هم همانطور كه از وحی به پیامبران خبر داده ،از
وحی بین خود شیاطین هم سخن گفته (انعام .)121/بدین جهت است كه عرفا یکی از ضابطههاي معتبر بودن شهود را شهودات معصومین معرفی كردهاند،
به زبان ساده ،اگر كسی حتی به خیال خود مطلبی را شهود كند كه خالف تعالیم وحیانی باشد ،شهودش اعتبار ندارد .شاید بدین جهت است كه قرآن كریم
از تعبیر «هدایت» و نه تعابیري مانند شهود و مکاشفه ،استفاده كرده است.
 . 3چنانکه در فارسی هم اگر بعد از چند كلمه كه به هم عطف شدهاند ،وصفی بیاید ،آن وصف هم ممکن است به آخرین كلمه برگردد و هم به تمام
آن كلمات.
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این آیه بسيار شبيه آیه  3است (كه در جلسه 308بحث شد) .چرا این مضمون را دوباره تكرار كرد؟
الف .ظاهرا آن آیه درباره جامعه مقلِدان و پيروان گمراهی است (زیرا كه از پيروي آنها از هر شيطانی سخن میگوید) و
این آیه درباره امامان گمراهی و پيروي شوندگان است ،چرا كه در آیه بعد از اقدام اینان براي گمراهی دیگران سخن میگوید.
(الكشاف ،ج ،3ص146؛ الميزان ،ج ،14ص)349
ب .آن آیه درباره عموم گمراهان است كه همه آنها  -چه رهبران و چه پيروانشان – از شياطينی تبعيت میكنند؛ و این آیه
به نحو خاص درباره رهبران گمراهی است (چنانكه در آیه بعد اقدامات اینان را تفصيل میدهد)
ج .آن آیه مبناي آنها در گمراهی را به اجمال مطرح كرد (حركت بدون علم) و در این آیه تفصيل داد (بیعلم بودن یعنی
نه علم عادي داشتن ،نه هدایت و الهامی دریافت كردن و نه به كتاب آسمانی تكيه كردن؛ تدبر)1
د... .

 )314سوره حج ( )22آیه  9ثانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْيٌ وَ نُذیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحَریقِ 1395/11/16
ترجمه

در حالی كه رو برگردانده ،تا [مردم را] از راه خدا گمراه كند ،نصيب او در دنيا خواري باشد و روز قيامت عذاب آتش
برافروخته را به او میچشانيم.
نکات ترجمهای و نحوی

«ثانِیَ عِطْفِهِ»
«ثانی» از ماده «ثنی» است كه در اصل بر تكرار چيزي ویا متوالی و پشت سرهم قرار گرفتن امور داللت میكند و كلمه
«اثنان» به معناي «دو» و «ثانی» به معناي «دوم» بسيار متداول است( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص391؛ مفردات ألفاظ القرآن،
ص )178و «الثِّنْی» در مورد هر چيزي ،به معناي آن است كه آن شی دوال و روي هم تا شود؛ كه جمع آن «أثناء» میباشد [تعبير
«در اثناي  »...به معناي «در البالي  »...در زبان فارسی نيز رایج است] (كتاب العين ،ج ،8ص)243
در مورد «عِطف» هم باید گفت كه اصل ماده «عطف» به معناي متمایل شدن و خم شدن و یك جانب چيزي را به جانب
دیگر متمایل كردن (مانند تا كردن) به كار میرود (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص )351و «عطوف» [و همين طور عطوفت و
عاطفه كه در فارسی به معناي مهربانی به كار میرود] در اصل در مورد ماده شتري به كار میرفته كه با محبت به جانب بچهاش
خم و متمایل شده است و همين كلمه وقتی با حرف «عن» بياید ،به معناي ضدش مبدل میشود (قهر كردن و روگردان شدن).
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«عِطفِ» هر چيزي به كناره آن گفته میشود ،چنانكه «عِطف» كمان ،به دو لبه كمان؛ و «عطف» انسان ،به دو پهلوي انسان( 1در
فاصله گردن تا كمر) گفته میشود( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص ،572مجمعالبيان ،ج ،7ص)116
با این توضيحات معلوم میشود كه تركيب «ثانی عطفه» به معناي روي گردان شدن است كه گویی هنگام مواجهه با حق،
پهلو برمیگرداند و غالبا توضيح دادهاند كه داللت بر تكبر و خودبزرگبينی دارد (مجمعالبيان ،ج ،7ص116؛ الكشاف ،ج،3
ص146؛ الميزان ،ج،14ص )349و لذا برخی اساسا آن را به معناي «الوي عنقه :گردن كشيد ،گردنفرازي كرد» دانسته (كتاب
العين ،ح ،2ص )18و برخی از مترجمان فارسی نيز چون این تعبير حالت استعاري داشته ،ترجمه «شانه باال می اندازد» را براي
این تركيب به كار بردهاند( .ترجمه گرمارودي)
عبارت «ثانِیَ عِطْفِهِ» را عموما «حال» براي مجادلهكننده (آیه قبل) دانستهاند (جدال بدون علم میكند در حالی كه در
مواجهه با حق پهلو برمیگرداند).
عبارت «لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ» را میتوان مستقيما مربوط به «یجادل» (در آیه قبل) دانست (جدل میكند تا [مردم را] گمراه
كند) و میتوان وابسته به همين «ثانی عطفه» دانست (پهلو برمیگرداند و تكبر میورزد تا [مردم را] گمراه كند) (الجدول فی
إعراب القرآن ،ج ،17ص)92
«لَهُ فِی الدُّنْيا خزي» این عبارت را میتوان جمله حاليه براي قبل خود دانست (متكبرانه گمراه میكند در حالی كه بهرهاش
در دنيا خواري است) ،میتواند «مقارنه» به معناي «استحقاق» باشد (متكبرانه گمراه میكند و در همان موقع سزاوار خواري
است) ومیتواند جمله مستأنفه (یعنی مطلبی كامال جدید و نه درباره عبارت قبل) باشد (یعنی او چنان میكند و در دنيا خواري
نصبيش میشود) (التبيان فی إعراب القرآن ،ص)268
شان نزول

2

 1غالبا اهل لغت و از جمله راغب اصفهانی به «جانباه :دو جنب او» تعبیر كردهاند .اما راغب اصفهانی در ادامه در توضیح «جانب» تعبیر «هو الذي
یمکنه أن یلقیه من بدنه» را به كار برده كه ظاهرا به معناي «جلو و پشت» میباشد؛ اما مرحوم طبرسی تصریح میكند به «جانباه من عن یمین أو شمال»
 . 2درباره شان نزول این آیه در تفسیر قمی (ج ،2ص )79بدون ذكر سند ،ادعا شده كه آیه قبل (و مرحوم فیض [تفسیر الصافی ،ج ،3ص]366
نتیجه گرفته :و نیز این آیه) درباره ابوجهل نازل شده است؛ اما با توجه به اینکه این سوره مدنی است و در ابتداي سوره ،شان نزول آیات اول سوره را در
غزوه بنیالمصطلق دانستند كه در سال ششم هجري رخ داده و ابوجهل در جنگ بدر كشته شده بوده ،این شان نزول بعید است.
در تفاسیر متعددي از اهل سنت ،این آیه را از قول انس بن مالك درباره «مردي» دانستهاند كه مردم خیلی او را اهل عبادت میدانستند و در مسجد
النبی آمد نماز خواند ،پیامبر ص ابوبکر و سپس عمر را فرستاد كه او را بکشد ،اما او این كار را نکرد و وقتی حضرت علی ع را فرستاد ،او رفته بود؛ و
در پایان این داستان از ابنعباس نقل كردهاند كه من دیدم كه او در جنگ صفین كشته شد:
در دو كتاب شیعی (الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،ج ،2ص430-429؛ نهج الحق و كشف الصدق ،ص )331این گونه مطلب را از كتب مختلف
اهل سنت نقل كردهاند
فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ مُؤْمِنٍ الشِّیرَازِيُّ فِیمَا أَوْرَدَهُ فِی كِتَابِهِ الَّذِي اسْتَخْرَجَهُ مِنَ التَّفَاسِیرِ الِاثْنَیْ عَشَرَ تَفْسِیرِ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ
یُوسُفَ بْنِ سُفْیَانَ وَ تَفْسِیرِ ابْنِ جُرَیْجٍ وَ تَفْسِیرِ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ تَفْسِیرِ وَكِیعِ بْنِ جَرَّاحٍ وَ تَفْسِیرِ یُوسُفَ بْنِ مُوسَى الْقَطَّانِ وَ تَفْسِیرِ قَتَادَةَ وَ تَفْسِیرِ أَبِی عُبَیْدَةَ
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قَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ وَ تَفْسِیرِ عَلِیِّ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِیِّ وَ تَفْسِیرِ السُّدِّيِّ وَ تَفْسِیرِ مُجَاهِدٍ وَ تَفْسِیرِ مُقَاتِلِ بْنِ حَیَّانَ وَ تَفْسِیرِ أَبِی صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ الْحُسَیْنِ
بِمَکَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو شُعَیْبٍ الْحِرَابِیُّ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابِلِیُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَتَذَاكَرْنَا رَجُلًا یُصَلِّی
وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُزَكِّی فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ یَعْبُدُ اللَّهَ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُقَدِّسُهُ وَ یُوَحِّدُهُ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ فَبَیْنَمَا نَحْنُ فِی ذِكْرِ الرَّجُلِ
إِذِ اطَّلَعَ عَلَیْنَا فَقُلْنَا هُوَ هَذَا فَنَظَرَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لِأَبِی بَکْرٍ خُذْ سَیْفِی هَذَا وَ اذْهَبْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ رَأَیْتُهُ مِنْ حِزْبِ
الشَّیْطَانِ فَدَخَلَ أَبُو بَکْرٍ الْمَسْجِدَ فَرَآهُ رَاكِعاً فَقَالَ وَ اللَّهِ لَا أَقْتُلُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّینَ فَرَجَعَ أَبُو بَکْرٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیْتُ الرَّجُلَ
رَاكِعاً وَ إِنَّكَ نَهَیْتَنَا عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّینَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اجْلِسْ یَا أَبَا بَکْرٍ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ قُمْ یَا عُمَرُ وَ خُذْ سَیْفِی مِنْ أَبِی بَکْرٍ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ
قَالَ فَأَخَذْتُ السَّیْفَ مِنْ یَدِ أَبِی بَکْرٍ وَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَیْتُ الرَّجُلَ سَاجِداً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْتُلُهُ فَقَدِ اسْتَأْذَنَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیْتُ الرَّجُلَ سَاجِداً فَقَالَ یَا عُمَرُ اجْلِسْ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ قُمْ یَا عَلِیُّ فَإِنَّكَ أَنْتَ قَاتِلُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ لَمْ یَقَعِ الضَّلَالُ
وَ الِاخْتِلَافُ بَیْنَ أُمَّتِی أَبَداً قَالَ عَلِیٌّ فَأَخَذْتُ السَّیْفَ وَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَلَمْ أَرَهُ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قُلْتُ مَا رَأَیْتُهُ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ أُمَّةَ مُوسَى
افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ نَاجِیَةٌ وَ الْبَاقُونَ فِی النَّارِ وَ إِنَّ أُمَّةَ عِیسَى افْتَرَقَتْ عَلَى اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ نَاجِیَةٌ وَ الْبَاقُونَ فِی النَّارِ وَ إِنَّ
أُمَّتِی سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ نَاجِیَةٌ وَ الْبَاقُونَ فِی النَّارِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ النَّاجِی قَالَ الْمُتَمَسِّكُ بِمَا أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی
ذَلِكَ الرَّجُلِ ثانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْيٌ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحَرِیقِ « »1یَقُولُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ ظَهَرَ مِنْ أَصْحَابِ الْبِدَعِ وَ
الضَّلَاالتِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ مَا قَتَلَ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ صِفِّینَ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْيٌ قَالَ الْقَتْلُ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحَرِیقِ
بِقِتَالِهِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَوْمَ صِفِّینَ.
اما ابنشهر آشوب (مناقب آل أبی طالب علیهم السالم ،ج ،3ص )188مطلب را از برخی دیگر از كتب اهل سنت نقل كرده كه در آنها اوال فقط از
فرستادن ابوبکر سخن به میان آمده( ،از فرستادن عمر سخنی نیست) و ثانیا خیلی مختصرتر است و خبري از سخن ابنعباس نیست؛ به عالوه موضوع
بحثش درباره خوارج است و ابتدا مطلبی را درباره حرقوص بن زهیر (رئیس خوارج) نقل میكند و بعد این داستان را با اندكی تفاوت از كتب اهل سنت
نقل میكند ،چنانکه نویسنده تسلیة المجالس و زینة المجالس (ج ،1ص )461با عبارت (و روي من طرق شتّى أنّه ذكروه بین یدي رسول اللّه صلّى اللّه
علیه و آله) این دو واقعه را به هم گره زده است؛ هرچند نقل ابن شهرآشوب بر اساس نسخه فعلی آن لزوما چنین داللتی ندارد (دقت كنید در این نسخه
تعبیر «انه ذكر بین یدي  »...آمده ،نه «ذكروه بین یدي:)»...
الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ الطَّبَرِيُّ وَ الثَّعْلَبِیُّ فِی كُتُبِهِمْ أَنَّ ذَا الْخُوَیْصِرَةِ التَّمِیمِیَّ قَالَ لِلنَّبِیِّ اعْدِلْ بِالسَّوِیَّةِ فَقَالَ وَیْحَكَ إِنْ أَنَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ وَجَّنَتْ وَ خَسِرَتْ
فَمَنْ یَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِی أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً وَ ذَكَرَ وَصْفَهُ فَنَزَلَ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُكَ فِی الصَّدَقاتِ.
مُسْنَدِ أَبِی یَعْلَى الْمَوْصِلِیِّ وَ إِبَانَةِ ابْنِ بُطَّةَ الْعُکْبَرِيِّ وَ عِقْدِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأُنْدُلِسِیِّ وَ حِلْیَةِ ابْنِ أَبِی نُعَیْمٍ الْأَصْفَهَانِیِّ وَ زِینَةِ أَبِی حَاتِمٍ الرَّازِيِّ وَ كِتَابِ أَبِی
بَکْرٍ الشِّیرَازِيِّ أَنَّهُ ذُكِرَ بَیْنَ یَدَيِ النَّبِیِّ ص بِکَثْرَةِ الْعِبَادَةِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَا أَعْرِفُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ طَلَعَ فَقَالُوا هُوَ هَذَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَمَا إِنِّی أَرَى بَیْنَ عَیْنَیْهِ سَفْعَةً
« »3مِنَ الشَّیْطَانِ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهُ هَلْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ إِذْ طَلَعْتَ عَلَیْنَا أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْقَوْمِ أَحَدٌ مِثْلَكَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَقَفَ یُصَلِّی فَقَالَ النَّبِیُّ ص
أَ لَا رَجُلٌ یَقْتُلُهُ فَحَسَرَ أَبُو بَکْرٍ عَنْ ذِرَاعَیْهِ وَ صَمَدَ نَحْوَهُ فَرَآهُ رَاكِعاً فَقَالَ أَقْتُلُ رَجُلًا یَرْكَعُ وَ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ ص اجْلِسْ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ قُمْ یَا عَلِیُّ
فَإِنَّكَ أَنْتَ قَاتِلُهُ فَمَضَى وَ انْصَرَفَ وَ قَالَ مَا رَأَیْتُهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَوْ قُتِلَ لَکَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَ آخِرَهَا وَ فِی رِوَایَةِ هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ یَطْلُعُ فِی أُمَّتِی لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا
اخْتَلَفَ بَعْدِي اثْنَانِ وَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ثانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْيٌ الْفَتْلُ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحَرِیقِ بِقِتَالِ
عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ.
البته مرحوم استرآبادي (در كتاب تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص )328حدیثی نقل میكند كه البته خودش آن را لزوما نه به
معناي شأن نزول ،بلکه به معناي تاویل باطنی آن (تأویله ما جاء فی باطن تفسیر أهل البیت ص) معرفی كرده است؛ و آن این است كه:
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حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
كسی كه بدون علم و بدون هدایتی از جانب خداوند فتوا دهد (حكم شرعی بيان كند) هم فرشتگان رحمت و هم فرشتگان
عذاب او را لعنت كنند ،و گناه كسی را كه به فتواي او عمل كرده نيز بر دوش كشد.
تهذیب األحكام ،ج ،6ص223
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ َأبُو جَعْفَرٍ ع:
مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ یَعْمَلُ بِفُتْيَاهُ.
 )2امام معصوم ع [احتماال امام صادق ع]  1فرمودند:
كسی كه با علم در وادي ایمان وارد شود ،در آن ثابتقدم میماند و ایمانش به او نفع میرساند؛ و كسی كه بدون علم در
آن وارد شود ،همان طور كه در آن وارد شده بود ،از آن بيرون میرود؛
و نيز فرمودند :كسی كه دینش را از كتاب خدا و سنت پيامبرش صلی اهلل عليه و آله و سلم بگيرد ،كوهها زایل میشوند
پيش از آنكه او زایل شود ،و كسی كه دینش را از دهان مردم بگيرد ،همان مردم او را [از دینش] برمیگردانند.
كافی ،ج ،1ص7
قَدْ قَالَ الْعَالِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ« :مَنْ دَخَلَ فِی الْإِیمَانِ بِعِلْمٍ ،ثَبَتَ فِيهِ ،وَ نَفَعَهُ إِیمَانُهُ ،وَ مَن دَخَلَ فِيهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ،خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ
فِيهِ».

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا حَدِیثاً یَرْفَعُهُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ« :وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال
كِتابٍ مُنِیرٍ ثانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ» قَالَ هُوَ الْأَوَّلُ ثَانِیَ عِطْفِهِ إِلَى الثَّانِی وَ ذَلِكَ لَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْإِمَامَ عَلَماً لِلنَّاسِ وَ قَالَ وَ اللَّهِ لَا نَفْیَ لَهُ
بِهَذَا أَبَداً.
البته واضح است كه شان نزولش هرچه باشد ،منحصر در آن فرد نیست چنانکه امام صادق ع در حدیث (در متن) آن را بر دو نفر از اهل زمان خود
تطبیق دادند.
 . 1این حدیث را مرحوم كلینی در مقدمه كافی و بدون سند ذكر كرده است و در جستجویی كه انجام شد با این عبارت یافت نشد؛ اینکه مقصود از
«العالم» كدام امام است ،در سه شرح معروف كافی (توسط :میرداماد ،مالصدرا و عالمه مازندرانی) چون مطلق آمده ،آن را بر امام كاظم ع تطبیق دادهاند.
اما مرحوم مجلسی گفته «این تخصیص معلوم نیست درست باشد» در تعلیقه جدید كافی (نشر دارالحدیث ،ص )14به فراز پایانی از حدیث چهارمی كه
در متن از امام صادق ع آوردهایم ،ارجاع داده است كه البته اندكی در عباراتش متفاوت است؛ اما به نظر میرسید جداي از این بحثها با توجه به اینکه
جمله مرحوم كلینی به نحوي است كه ظاهرا حدیث بعدي را هم از همین امام ع میداند و حدیث بعدي (با توجه به پاورقیاي كه بعد از این پاورقی
میآید) با اندك تفاوتی در عبارات ،از امام صادق ع روایت شده است( ،و جایی هم كه از امیرالمومنین ع است راویش امام صادق ع است) این احتمال
بسیار تقویت میشود كه این حدیث هم از امام صادق ع باشد.
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وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَوَات اللَّهِ عَلَيْه وَ آلِهِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ یَزُولَ ،وَ مَنْ أَخَذَ
دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ ،رَدَّتْهُ الرِّجَالُ»

1

 )3سَدیر 2میگوید :امام باقر ع در كنار خانه خدا دستم را گرفت و رو به خانه خدا كرد و فرمود:
سدیر! همانا به مردم دستور داده شده كه نزد این سنگها بيایند و دور آن طواف كنند ،سپس نزد ما بيایند و والیتشان به ما
را اظهار دارند؛ و این همان سخن خداوند است كه میفرماید« :و بدرستی كه من بسيار آمرزندهاند براي كسی كه ایمان آورد و
عمل صالحی انجام دهد ،سپس هدایت شود» و به سينه خود اشاره كرد و فرمود« :به والیت ما».
سپس فرمود :سدیر! آیا بيا تا سد كنندگان از دین خدا را نشانت دهم.
سپس در آن لحظه نگاهی به ابوحنيفه و سفيان ثوري انداخت در حالی كه حلقههایی را در مسجدالحرام تشكيل داده بودند
و فرمود:
اینها سدكنندگان از دین خدا هستند بدون اینكه هدایتی از جانب خدا یا كتاب آشكاري در دست داشته باشند؛ اگر این
ناپاكان در خانههاي خود مینشستند ،مردم میگشتند و وقتی كسی را نمییافتند كه [با سخنان باطل ولی عوامپسند] از خداوند
تبارك و تعالی و از رسولش ص خبر دهد ،نزد ما میآمدند و آنگاه ما برایشان از خداوند تبارك و تعالی و از رسولش ص خبر
میدادیم.
الكافی ،ج ،1ص393
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
جَمِيعاً عَنْ أَبِی جَمِيلَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ دَاخِلٌ وَ أَنَا خَارِجٌ وَ أَخَذَ بِيَدِي ثُمَ اسْتَقْبَلَ
الْبَيْتَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَيَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَأْتُونَا فَيُعْلِمُونَا وَلَایَتَهُمْ لَنَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ

 . 1این حدیث ،در الغیبة للنعمانی ،ص 22بدین صورت آمده است( :كه اگرچه سندش نیامده اما عبارت «رُوِّینَا :ما را به روایت كردن واداشتهاند»
ظاهرا در جایی به كار میرود كه شخص از طریق اساتید خود سند دارد و اساتید اجازه روایت كردن به او دادهاند)
كَمَا رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ :مَنْ دَخَلَ فِی هَذَا الدِّینِ بِالرِّجَالِ أَخْرَجَهُ مِنْهُ الرِّجَالُ كَمَا أَدْخَلُوهُ فِیهِ وَ مَنْ دَخَلَ فِیهِ بِالْکِتَابِ وَ
السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ یَزُولَ؛
و در تصحیح االعتقاد للمفید ،ص 72؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،1ص 22بدین صورت آمده است:
وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَرْوِيٌّ عَنِ
الصَّادِقِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
 . 2اگرچه كلمه «سُدَیر» (اسم مصغر «سِدر» كه نام یك گیاه است) در عربی وجود دارد ،اما این اسم« ،سَدیر» است كه آن را معرب «سه دل»
دانستهاند كه ظاهرا قبهاي است كه در میان سه قبه متداخل قرار گرفته باشد (هرچند در اینکه معرب آن باشد برخی تردید كردهاند) و به عالوه نام منطقهاي
در یمن و نیز منطقهاي در عباسیه است ،و «سدیر بن حکیم» از آن دسته راویان شیعی است كه اهل سنت هم با اینکه شیعی بودن وي را میدانند از او
روایت میكنند و چنانکه ابوحاتم رازي و ابنحجر عسقالنی و ذهبی او را صالحالحدیث دانستهاند؛ و یحیی بن معین تعبیر «ثقة كوفی» برایش آورده است؛
و دیگرانی هم كه او را مذمت كردهاند عموما خاطر تشیعش بوده است چنانکه مثال ابواحمد بن عدي میگوید «مفرط فی التشیع اما فی الحدیث فارجو
انه ال باس به» البته سلفیهاي وهابی امروزي به همین جهت صریحا او را ضعیف معرفی میكنند( .اطالعات برگرفته از نرم افزار جوامع الکلم)
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لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ إِلَى وَلَایَتِنَا ثُمَّ قَالَ یَا سَدِیرُ فَأُرِیكَ الصَّادِّینَ عَنْ دِینِ اللَّهِ ثُمَّ
نَظَرَ إِلَى أَبِی حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِی ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ هُمْ حَلَقٌ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الصَّادُّونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ بِلَا هُدًى مِنَ اللَّهِ
وَ لَا كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْأَخَابِثَ لَوْ جَلَسُوا فِی بُيُوتِهِمْ فَجَالَ النَّاسُ فَلَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُخْبِرُهُمْ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ عَنْ
رَسُولِهِ ص حَتَّى یَأْتُونَا فَنُخْبِرَهُمْ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ عَنْ رَسُولِهِ ص.
 )4مفضل نامهاي خدمت امام صادق ع مینویسد و در آن شرح میدهد كه عدهاي با استناد به برخی احادیث كه نماز و
زكات و  ...و نيز زنا و ربا و  ...را «رجال» (= مردان) معرفی میكند ،معتقدند باطن واجبات و محرمات عدهاي از اشخاصاند؛
و همين كه به برخی از اشخاص ارادت داشته و از برخی بيزاري بجویند كافی است و دیگر نيازي به رعایت این واجبات و
محرمات ظاهري نيست.
امام ع توضيح میدهند كه اصل آن روایات درست بوده ،اما فهم اینها باطل است؛ و ضمن تقبيح شدید اینان ،با نقل برخی
از آن روایات باطنی ،شروع به توضيح دادن آنها میكنند ،فرازي از آن در جلسه ،253حدیثhttp://yekaye.ir/al-aaraf-( 1

 ) /7-33گذشت؛ در فراز دیگري از این پاسخ امام ع آمده است:
 ...پس به تو خبر می دهم از دین ،كه «همانا اصل دین یك شخص است»؛ و آن شخص ،یقين و ایمان است كه او [=
یقين و ایمان] امام امت و امام زمان خودش است ،پس هركه او را شناخت [یعنی به یقين و ایمان حقيقی رسيد] خدا را شناخته؛
و كسی كه او را انكار كرد ،خدا را انكار كرده؛ و كسی كه از او جاهل ماند ،در مورد خدا و دینش و حدود و شریعتهاي او
به خاطر [پيروي از] غير آن امام ،جاهل مانده؛ و بدین معناست كه «معرفت اشخاص ،دین خداست»؛
و معرفت در وجه درستش ،معرفت ثابتی است از روي بصيرت كه با آن دین خدا شناخته میشود ،و با آن به معرفت اهلل
میشود رسيد؛ پس این معرفت باطنیاي كه بهخودي خود امري ثابت و مستقر است و حقِ خود را [بر داننده خود] واجب
میسازد ،و كسی كه بر آن اشراف یافته ،مستوجب آن است كه شكر خدایی را بجا آورد  -كه بدان سبب بر او منت نهاده است،
از ميان منتهایی كه خدا بر هركس بخواهد میگذارد  ، -همراه است با معرفت ظاهري و معرفت در ظاهر؛ پس ،اهل معرفت
در ظاهر كه حقانيت امر ما را دانستند بدون اینكه به چنان علمی دست یافته باشند ،به اهل معرفت در باطن با چنان بصيرتی،
ملحق نشوند؛ و [البته] به خاطر بهرهمندي از آن معرفت  -كه نسبت به حق معرفت اهلل قاصر است  -گمراه نيستند چنانكه
خداوند در كتابش فرمود« :و كسانی [را] كه به جاي او میخوانند شفاعتی ندارند مگر كسانی كه به حق شهادت دادند در حالی
كه میدانند» (زخرف )86/پس هركه شهادت به حق داد [لزوما] قلبش كامال از روي بصيرت بدان معتقد نشده است؛ همچنين
كسی كه سخنی میگوید كه [عميقا] قلبش بدان معتقد نشده ،در هنگام عقاب ،همچون كسی نيست كه قلبش بدان معتقد شده
و با بصيرت در آن ثابتقدم گردیده است.
پس دانستی چگونه بود حال رجالِ اهل معرفت در ظاهر ،در گذشته و حال ،كه به حق اقرار كردند بدون اینكه علم داشته
باشند ،تا اینكه كار به پيامبر خدا ص ،و بعد از او به كسی كه شد ،و به كسی كه معرفتشان بدو رسيد ،برسد؛ [ظاهرا یعنی :تا
اینكه كارشان در قيامت به شفاعت اهل بيت ع برسد] و آنان شناخته شدند فقط بر اساس شناخت كارهایشان و دینشان  -كه
خداوند بر اساس آن دین است كه نيكوكار را به نيكیاش و بدكار را به بدياش جزا میدهد -؛ [ظاهرا یعنی اگر این اهل
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معرفت در ظاهر ،گمراه محسوب نمی شوند ،فقط به خاطر این است كه كارها و اصل دینشان درست بوده است ،نه اینكه به
حقيقت معرفت رسيدهاند] و گاه گفته میشود:
همانا كه كسی بدون یقين و بصيرت وارد در این امر شد ،همان طور كه در آن وارد شد ،از آن خارج میشود؛
خداوند ما و شما را معرفتی ثابت و با بصيرت روزي فرماید ...
بصائر الدرجات ،ج ،1ص530
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
 ...ثُمَّ إِنِّی أُخْبِرُكَ أَنَّ الدِّینِ وَ أَصْلَ الدِّینِ هُوَ رَجُلٌ وَ ذَلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الْيَقِينُ وَ هُوَ الْإِیمَانُ وَ هُوَ إِمَامُ أُمَّتِهِ وَ أَهْلِ زَمَانِهِ فَمَنْ
عَرَفَهُ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ اللَّهَ وَ دِینَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ جَهِلَ اللَّهَ وَ دِینَهُ وَ حُدُودَهُ وَ شَرَائِعَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْإِمَامِ كَذَلِكَ جَرَى بِأَنَّ
مَعْرِفَةَ الرِّجَالِ دِینُ اللَّهِ وَ الْمَعْرِفَةُ عَلَى وَجْهِهِ مَعْرِفَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى بَصِيرَةٍ یُعْرَفُ بِهَا دِینُ اللَّهِ وَ یُوصَلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ فَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ
الْبَاطِنَةُ الثَّابِتَةُ بِعَيْنِهَا الْمُوجِبَةُ حَقَّهَا الْمُسْتَوْجِبُ أَهْلَهَا عَلَيْهَا الشُّكْرَ لِلَّهِ الَّتِی مَنَّ عَلَيْهِمْ بِهَا مِنْ مَنِّ اللَّهِ یَمُنُّ بِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مَعَ
الْمَعْرِفَةِ الظَّاهِرَةِ وَ مَعْرِفَةٌ فِی الظَّاهِرِ فَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِی الظَّاهِرِ الَّذِینَ عَلِمُوا أَمْرَنَا بِالْحَقِّ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ لَا یَلْحَقُ بِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِی
الْبَاطِنِ عَلَى بَصِيرَتِهِمْ وَ لَا یَضِلُّوا بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ الْمُقَصِّرَةِ إِلَى حَقِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِی كِتَابِهِ «وَ ال یَمْلِكُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» فَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ لَا یَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ فِيهِ كَذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ لَا یَعْقِدُ عَلَيْهِ
قَلْبَهُ لَا یُعَاقَبُ عَلَيْهِ عُقُوبَةَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَ ثَبَتَ عَلَى بَصِيرَةٍ فَقَدْ عَرَفْتَ كَيْفَ كَانَ حَالُ رِجَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِی الظَّاهِرِ وَ الْإِقْرَارِ
بِالْحَقِّ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ فِی قَدِیمِ الدَّهْرِ وَ حَدِیثِهِ إِلَى أَنِ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى نَبِیِّ اللَّهِ وَ بَعْدَهُ إِلَى مَنْ صَارَ وَ إِلَى مَنِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ مَعْرِفَتُهُمْ
وَ إِنَّمَا عُرِفُوا بِمَعْرِفَةِ أَعْمَالِهِمْ وَ دِینِهِمُ الَّذِي دَانَ اللَّهَ بِهِ الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ وَ الْمُسِیءُ بِإِسَاءَتِهِ وَ قَدْ یُقَالُ إِنَّهُ مَنْ دَخَلَ فِی هَذَا الْأَمْرِ
بِغَيْرِ یَقِينٍ وَ لَا بَصِيرَةٍ خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِيهِ رَزَقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكَ مَعْرِفَةً ثَابِتَةً عَلَى بَصِيرَة...
تدبر

« )1ثانِیَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُ فِی الدُّنْيا خِزْيٌ وَ نُذیقُهُ یَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَریقِ»
كسانی كه بدون دسترسی به شناختی معتبر به بحث و جدل درباره خدا (و دین خدا و هر حقيقت مهمی براي زندگی
انسان) میپردازند ،در واقع دچار خودبزرگبينی هستند و با این كارشان مردم را از راه خدا منحرف میكنند.
ظاهرا عبارت «ثانِیَ عِطْفِهِ» (متكبرانه روي برگردانده) كه حال آنها را نشان میدهد ،ریشه این انحراف خود آنها و
انحرافافكنیشان را هم نشان میدهد:
متكبر و خودبزرگبيناند؛ لذا خود را در همه چيز صاحبنظر میدانند و بدون اینكه به هيچ منبع معتبري (از عقل و شهود
و وحی) تكيه كرده باشند ،بحث جدل میكنند؛ (درواقع« ،سرچشمه جدال ناآگاهان ،غرور و تكبّر است» تفسير نور ،ج،8
ص)22
متكبر و خودبزرگبيناند ،لذا نمیتوانند ببينند انسانها بنده خدا میشوند؛ پس راه خدا را سد میكنند ،تا خودشان
جایگاهی بيابند.
80

ثمره در انسانشناسی و اخالق

اگر چنين انسانهایی ،كه به خاطر عقده خودبزرگبينی ،مردم را عمال به خود میخوانند ،نبودند ،مردم به بيراهه نمیرفتند
(حدیث )3و لذا چنين كسانی مورد لعن فرشتگان هستند (حدیث)1؛ اما وجود آنها عذري براي مردمی كه گمراه شدند ،ایجاد
نمی كند؛ خداوند به هركسی عقل داده ،و خودش باید راه را بيابد؛ و كسی كه دینش را از دهان این و آن بگيرد ،دینش زایل
شدنی است (حدیث)1
در حقيقت ،همان گونه كه عالمان حقيقی دین ،در قبال بدعتها و انحرافافكنیهاي چنين انسانهایی باید سكوت نكنند
و با آنان مقابله كنند ،خود عموم مردم هم حق ندارند هر سخنی را از هر كسی قبول كنند.
« )2ثانِیَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ»
برخی عبارتِ «تا [مردم] را از راه خدا گمراه كند» را مربوط به «جدل میكند» دانستهاند (جدل میكند تا مردم را گمراه
كند) (الميزان ،ج،14ص )349اما در «نكات ترجمه» اشاره شد كه میتوان آن را مربوط به «ثانِیَ عِطْفِهِ :متكبرانه رویگردان
میشود» نيز دانست؛ كه در این صورت معناي لطيفی میدهد« :بزرگى مىفروشند تا مردم را از راه خدا گمراه كنند»1؛ كه این
مضمون بسيار نزدیك میشود به مضمون آیه «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوه[ :فرعون] قومش را تحقير كرد تا اطاعتش كردند»
(زخرف)54/
« )3ثانِیَ عِطْفِهِ  ...لَهُ فِی الدُّنْيا خِزْيٌ»
كسی كه از حق رویگردان شود ،میخواهد تكبر به خرج دهد تا خود را بزرگتر از آنچه هست بنمایاند ،اما نصيبش خواري
و ذلت است.
« )4ثانِیَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ  ...نُذیقُهُ یَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَریقِ»
«حریق» آتشی است كه شعلهور شده ،هرچه در مقابلش باشد میسوزاند .قبال اشاره شد كه هر عذابی در قيامت ،تناسبی
دارد با گناهی كه در دنيا انجام داده است .چرا عذاب چنين كسانی ،حریق قرار داده شده است؟
الف .شاید بدین جهت كه تكبر و خودبزرگبينی ،یك نوع توهم شخص درباره خویش است كه عاري از هرگونه حقيقتی
است ،و مهمترین خاصيت سوزانندگی آتش ،این است كه نيست و نابود میكند؛ در واقع ،او مبتال به یك توهم شده ،و در
قيامت تمام آنچه بدان باور پيدا كرده ،باید بسوزد ،و نيست و نابود بودن این تلقی بر خودش و دیگران عيان گردد.
ب... .
« )5ثانِیَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ »...

 . 1علیرغم نظر عالمه طباطبایی كه «گمراه میكند» را مبتنی بر «جدل میكند» قرار داده ، ،اما این عبارت ،كه در متن آمد ،عبارتی است كه مترجم
المیزان هنگام ترجمه آیه انجام داده است (ترجمه المیزان ،ج ،14ص)482
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اگرچه در اغلب قرائات به همين صورت «لِيُضِلَّ» قرائت شده ،اما از ميان قرّاء سبعه ،ابنكثير ،ابوعمرو و یعقوبی (به روایت
رویس) (و از قرائات شاذه :یزیدي و ابنمحيصن) 1به صورت «لِيَضِلَّ» خواندهاند (الكامل المفصل فی القرائات االربعة العشر،
ص )333كه آنگاه معنایش این میشود كه :او [متكبرانه] روبرگردانده تا گمراه شود از راه خدا.
پس ،تكبرورزي میتواند عامل گمراهی خود شخص هم بشود.
شاید بدین جهت كه كسی كه متكبر است نظر خودش را بر حقيقت ترجيح میدهد لذا هيچگاه در برابر حقيقتی كه
برخالف نظرش است گوش شنوا ندارد.
تذكر :تمامی قرائات سبعه (و بلكه ،تمامی قرائات عشره) به نحو متواتر از پيامبر اكرم ص به دست ما رسيده است؛ و همه
آنها از جانب فرشته وحی نازل شده است ،و لذا همه آنها قرآن محسوب میشوند و لذا از نظر همه مفسران شيعه وسنی ،تفسير
آیه بر اساس هریك از این قرائات ،مصداق تفسير قرآن بوده ،و به فتواي عموم فقهاي شيعه و سنی ،خواندن هریك از این
قرائات متواتر در نماز جایز است.

 )315سوره حج ( )22آیه  10ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبیدِ 1395/11/17
ترجمه

این به ازاي آن چيزي است كه دستانت پيش فرستاد ،و اینكه خداوند بههيچوجه ظلمكننده به بندگان نيست.
نکات ترجمهای و نحوی

«ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ»
حرف «بـ» میتواند باء مقابله باشد (مانند «بعتُ هذا بذاك» این را به [ازاي] آن فروختم) ،و میتواند باء سببيت باشد،
یعنی «این خزي و عذاب ،به جزاي/به سبب آن چيزي است كه به دست خود فرستادي» (الميزان ،ج ،14ص)350
«ظَالَّمٍ»
صيغه مبالغه از ماده «ظلم» است و اصل این ماده بر دو معنا داللت میكند :یكی ظلمت و تاریكی در مقابل نور و روشنایی؛
و دیگري قرار دادن چيزي در غير جایگاه اصلی خود ،كه ظلم و ستم از این معناي دوم است (معجم المقایيس اللغة ،ج،3
ص468؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)537برخی معتقدند معناي اول هم به این معناي دوم برمیگردد ،با این توجيه كه اصل در
عالم بر نور و روشنایی است و ظلمت و تاریكی ،نبودن این اصل در جایگاه خود است (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم،
ج ،7ص .)174در اشعار عرب ،تعبير «ظلّام» نيز به طور خاص در جایی كه كاري در جاي خود انجام نشده (براي نحر شتر،
چاقو را در جاي مناسب قرار ندهند) (تاجالعروس ،ج ،17ص )450ویا قبل از اینكه زمانش برسد انجام شود (لسان العرب،

 . 1و از تابعین ،مجاهد و ابنجریح (البحر المحیط فی التفسیر ،ج ،7ص)488
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ج ،12ص )376به كار رفته است .كلمه «ظالم» پنج بار در قرآن كریم به كار رفته (آلعمران ،182/انفال ،51/حج ،10/فصلت،46/
ق )29/و همگی درباره نفى ظلم از خداوند است.
ضمنا درباره تفاوت «ظلم» با «بغی» در جلسه 253توضيحاتی ارائه شد( .لينك زیر)
/http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33
«لَيْسَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبيدِ» حرف «بـ» اصطالحا زاید است (یعنی تاثير نحوي خاصی كه در معنا اثر گذار باشد ندارد) و براي
تاكيد آمده؛ و حرف «لـ» اصطالحا «حرف زائده براي تقویت» است (الجدول فی إعراب القرآن ،ج ،17ص( )92در واقع« ،عبيد»
مفعول براي «ظالم» است؛ اما «ظالم» فعل نيست ،بلكه اسم مشتق است كه میتواند همچون فعل ،عامل بر كلمات دیگر قرار
بگيرد ،و این حرف «بـ» نقش عامليت آن را تقویت میكند)
حدیث

 ) 1از امام صادق ع روایت شده است :به بندگان دستوري داده نشده كه توانایی انجامش را نداشته باشند؛ پس هرچه كه
دستور داده شده كه رعایت كنند ،در سعه و توان آنها هست؛ و چيزي كه در سعه و توان آنها نباشد [تكليفش] از آنها برداشته
شده است؛ اما در این مردم خيري نيست.
التوحيد (للصدوق) ،ص347
حَدَّثَنَا أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَاال حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ
جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَا أُمِرَ الْعِبَادُ إِلَّا بِدُونِ سَعَتِهِمْ فَكُلُّ شَیْءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِأَخْذِهِ فَهُمْ مُتَّسِعُونَ لَهُ وَ مَا لَا یَتَّسِعُونَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ وَ لَكِنَّ النَّاسَ
لَا خَيْرَ فِيهِمْ.
 )2روایت شده ا ست كه ابوحنيفه روزي وارد مدینه شد .عبداهلل بن مسلم كه همراهش بود گفت :اینجا جعفر بن محمد
[امام صادق ع] است كه از علماي خاندان حضرت محمد ص میباشد .برویم و از علمش توشهاي برگيریم .وقتی رفتند ،دیدند
جمعی از علماي شيعه منتظر آمدن ایشاناند .همين موقع ،نوجوانی بيرون آمد و همگان به احترام او بلند شدند.
ابوحنيفه گفت :ابنمسلم! این كيست؟
گفت :موسی [= امام كاظم ع] پسرش است.
گفت :به خدا جلوي شيعيانش خجالت زدهاش میكنم.
گفت هرگز نمیتوانی.
گفت :به خدا سوگند ،چنين میكنم.
[سوالی كرد و حضرت جواب داد تا نهایتا رسيد به اینكه]:
ابوحنيفه گفت :بچهجان! معصيت از جانب كيست؟
فرمود :پيرمرد! از سه حال خارج نيست:
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یا از جانب خداست و بنده هيچ نقشی در آن ندارد ،كه اگر چنين باشد سزاوار حكيم نيست كه بندهاش را به خاطر كاري
كه او انجام نداده ،مواخذه كند؛
یا از جانب بنده و خدا با همدیگر انجام میشود؛ كه خدا شریك قويتر است و براي شریك بزرگتر سزاوار نيست كه
شریك كوچكتر را به گناهش بگيرد؛
یا از جانب بنده است و از جانب خدا نيست ،پس اگر بخواهد عفو میكند و اگر بخواهد عقوبت مینماید.
ابنمسلم میگوید :چنان دهان ابوحنيفه بسته شد كه گویی دهانش را پر از سنگ كردهاند .به او گفتم :نگفتم كه متعرض
اوالد رسول خدا ص نشو!
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص388؛ األمالی( للصدوق) ،ص410
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رُوِيَ :أَنَّهُ دَخَلَ َأبُو حَنِيفَةَ الْمَدِینَةَ وَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ هَاهُنَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ
مُحَمَّدٍ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ نَقْتَبِسْ مِنْهُ عِلْماً فَلَمَّا أَتَيَا إِذَا هُمَا بِجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ شِيعَتِهِ یَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ أَوْ دُخُولَهُمْ عَلَيْهِ فَبَيْنَمَا هُمْ
كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ غُلَامٌ حَدَثٌ فَقَامَ النَّاسُ هَيْبَةً لَهُ فَالْتَفَتَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ یَا ابْنَ مُسْلِمٍ مَنْ هَذَا؟ قَالَ مُوسَى ابْنُهُ قَالَ وَ اللَّهِ أُخْجِلُهُ
بَيْنَ یَدَيْ شِيعَتِهِ قَالَ لَهُ لَنْ تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ فِی بَلْدَتِكُمْ
هَذِهِ؟ قَالَ یَتَوَارَى خَلْفَ الْجِدَارِ وَ یَتَوَقَّى أَعْيُنَ الْجَارِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسْقَطَ الثِّمَارِ وَ لَا یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا یَسْتَدْبِرُهَا فَحِينَئِذٍ
یَضَعُ حَيْثُ شَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا غُلَامُ مِمَّنِ الْمَعْصِيَةُ؟ قَالَ یَا شَيْخُ لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ مِنَ الْعَبْدِ شَیْءٌ فَلَيْسَ
لِلْحَكِيمِ أَنْ یَأْخُذَ عَبْدَهُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَبْدِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَقْوَى الشَّرِیكَيْنِ فَلَيْسَ لِلشَّرِیكِ الْأَكْبَرِ أَنْ یَأْخُذَ
الشَّرِیكَ الْأَصْغَرَ بِذَنْبِهِ وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَبْدِ وَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَیْءٌ فَإِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ قَالَ فَأَصَابَتْ أَبَا حَنِيفَةَ سَكْتَةٌ
كَأَنَّمَا أُلْقِمَ فُوهُ الْحَجَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَتَعَرَّضْ لِأَوْلَادِ رَسُولِ اللَّهِ.
 )3امام صادق ع سخنانی درباره جبر و اختيار دارند كه امام هادي ع آن را شرح دادهاند .فرازهایی از این روایت در جلسه
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گذشت .در فراز دیگري از آن از زبان امام هادي ع روایت شده است:
از امام صادق ع سوال شد :آیا خداوند بندگان را بر گناهان اجبار كرده؟
امام صادق ع فرمود :خداوند عادلتر از این است كه چنين كند!
سوال شد :پس ،آیا امور را به آنها تفویض كرده؟

 . 1شیخ صدوق این روایت را با سند آوده اما مختصرتر است:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ الْمُکَتِّبُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ الْآدَمِیُّ عَنْ عَبْدِ
الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ الرِّضَا عَلِیِّ بْنِ مُوسَى ع قَالَ :خَرَجَ أَبُو حَنِیفَةَ ذَاتَ یَوْمٍ مِنْ عِنْدِ الصَّادِقِ
ع فَاسْتَقْبَلَهُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ یَا غُلَامُ مِمَّنِ الْمَعْصِیَةُ فَقَالَ لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةٍ إِمَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَتْ مِنْهُ فَلَا یَنْبَغِی لِلْکَرِیمِ أَنْ یُعَذِّبَ
عَبْدَهُ بِمَا لَمْ یَکْتَسِبْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ الْعَبْدِ فَلَا یَنْبَغِی لِلشَّرِیكِ الْقَوِيِّ أَنْ یَظْلِمَ الشَّرِیكَ الضَّعِیفَ وَ إِمَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْعَبْدِ وَ هِیَ مِنْهُ
فَإِنْ عَاقَبَهُ اللَّهُ فَبِذَنْبِهِ وَ إِنْ عَفَى عَنْهُ فَبِکَرَمِهِ وَ جُودِهِ.
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امام صادق ع فرمود :او بر آنها مسلطتر و عزتمندتر از آن است كه چنين كند!
و از امام صادق ع روایت شده است كه «مردم درباره «قضا و قدر» سه گروهند :كسی كه گمان میكند كار به خودش
واگذار شده؛ كه او خدا را در مُلكش پست شمرده و چنين كسی هالكشدنی است؛ و كسی كه گمان میكند كه خداوند عز و
جل بندگان را بر معصيت مجبور كرده و چيزي كه توانش را ندارند بدانها تكليف نموده؛ كه چنين كسی خدا را در حكمش
ظالم دانسته ،و او هم هالك شدنی است؛ و كسی كه باور دارد كه خداوند بر بندگان آنچه توان و تحملش را دارند تكليف
میكند و آنچه توانش را ندارند تكليف نمیكند ،پس چون نيكی كند خدا را سپاس گوید و چون بدي از او سر زند نزد خدا
استغفار كند ،چنين كسی مسلمانِ به بلوغرسيده است».
پس امام صادق ع با این بيان خبر داد كه چه كسانی یوق جبر و تفویض بر گردن خود انداخته و بدان متدین شدهاند كه
خالف حق است؛
خوب ،برایت شرح دادم جبري را كه كسی كه بدان ملتزم شود به خطا افتاده ،و نيز تفویضی را كه كسی كه یوق آن بر
گردن نهد به خطا رفته ،پس نهایتش منزلتی بين این دو منزلت شد.
سپس [امام هادي ع] فرمود:
برایت در مورد هر بابی از این ابواب مثالی میزنم تا براي هركه طالب است معنیاش به ذهن نزدیك شود و جستجو از
شرح آن ،برایش ساده گردد ،به نحوي كه آیات محكم قرآن بر آن شهادت دهد و هر خردمندي صدق آن را دریابد ،و از
خداوند توفيق و مصونيت از خطا میطلبم:
اما آن جبري كه هركس بدان ملتزم شود خطاست ،سخن كسی است كه میپندارد خداوند عز و جل بندگان را بر معصيت
مجبور آفریده و بعد هم آنها را به خاطر آن عقوبت می كند؛ و كسی كه چنين گوید خدا را در حكم كردنش ظالم شمرده و او
را تكذیب كرده و سخن او را رد كرده است ،چرا كه خداوند میفرماید «و پروردگارت به احدي ستم نكند» (كهف )49/و نيز
«این به ازاي آن چيزي است كه دستانت پيش فرستاد ،و اینكه خداوند بههيچوجه ظلمكننده به بندگان نيست» (حج )10/و
اینكه «بدرستی كه خداوند به مردم ظلمی نكند ولی مردماند كه به خویش ستم میكنند» (یونس )44/به عالوهي آیات فراوان
دیگر؛ پس هركه پندارد كه بر انجام معاصی مجبور است ،گناهش را به خدا حواله داده و او را در عقوبت كردن ظالم شمرده؛
و كسی كه خدا را ظالم بداند ،كتاب خدا را تكذیب كرده ،و كسی كه كتاب خدا را تكذیب كند ،به اجماع همه امت ،كافر
است...
تحف العقول ،ص461-460؛ اإلحتجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص450
وَ مِمَّا أَجَابَ بِهِ َأبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَى أَهْلِ الْأَهْوَازِ حِينَ سَأَلُوهُ عَنِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیض ...
أَنَّ الصَّادِقَ ع سُئِلَ هَلْ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِی فَقَالَ الصَّادِقُ ع هُوَ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فَهَلْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ع
هُوَ أَعَزُّ وَ أَقْهَرُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ النَّاسُ فِی الْقَدَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَقَدْ وَهَّنَ اللَّهَ
فِی سُلْطَانِهِ فَهُوَ هَالِكٌ وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ أَجْبَرَ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِی وَ كَلَّفَهُمْ مَا لَا یُطِيقُونَ فَقَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ فِی حُكْمِهِ
فَهُوَ هَالِكٌ وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا یُطِيقُونَ وَ لَمْ یُكَلِّفْهُمْ مَا الیُطِيقُونَ فَإِذَا أَحْسَنَ حَمِدَ اللَّهَ وَ إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ
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فَهَذَا مُسْلِمٌ بَالِغٌ فَأَخْبَرَ ع أَنَّ مَنْ تَقَلَّدَ الْجَبْرَ وَ التَّفْوِیضَ وَ دَانَ بِهِمَا فَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ فَقَدْ شَرَحْتُ الْجَبْرَ الَّذِي مَنْ دَانَ بِهِ
یَلْزَمُهُ الْخَطَأُ وَ أَنَّ الَّذِي یَتَقَلَّدُ التَّفْوِیضَ یَلْزَمُهُ الْبَاطِلُ فَصَارَتِ الْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ع وَ أَضْرِبُ لِكُلِّ بَابٍ مِنْ هَذِهِ
الْأَبْوَابِ مَثَلًا یُقَرِّبُ الْمَعْنَى لِلطَّالِبِ وَ یُسَهِّلُ لَهُ الْبَحْثَ عَنْ شَرْحِهِ تَشْهَدُ بِهِ مُحْكَمَاتُ آیَاتِ الْكِتَابِ وَ تَحَقَّقَ تَصْدِیقُهُ عِنْدَ ذَوِي
الْأَلْبَابِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ الْعِصْمَةُ فَأَمَّا الْجَبْرُ الَّذِي یَلْزَمُ مَنْ دَانَ بِهِ الْخَطَأُ فَهُوَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ أَجْبَرَ الْعِبَادَ عَلَى
الْمَعَاصِی وَ عَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا وَ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَقَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ فِی حُكْمِهِ وَ كَذَّبَهُ وَ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ «وَ ال یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً» وَ قَوْلَهُ
«ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» وَ قَوْلَهُ «إِنَّ اللَّهَ ال یَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ» مَعَ آيٍ
كَثِيرَةٍ فِی ذِكْرِ هَذَا فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْمَعَاصِی فَقَدْ أَحَالَ بِذَنْبِهِ عَلَى اللَّهِ وَ قَدْ ظَلَّمَهُ فِی عُقُوبَتِهِ وَ مَنْ ظَلَّمَ اللَّهَ فَقَدْ كَذَّبَ
كِتَابَهُ وَ مَنْ كَذَّبَ كِتَابَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْكُفْرُ بِاجْتِمَاعِ الْأُمَّة ...
 )4حدیث زیر توضيح معناي آیه نيست ،بلكه یكی از خطبههاي اميرالمومنين ع است كه در آن ،حضرت ع جریان
بنیعباس بعد از بنیاميه را پيشبينی میكنند و در آخر این آیه را بر آنها [یا یكی از آنها] تطبيق مینمایند:
واي بر این امت از مردانِ آن شجره ملعونه كه پروردگار متعال از آن یاد كرد (اسراء )60/اولينشان سرسبز است و
آخرینشان خزان.
سپس بعد از آنها كار امت محمد ص را كسانی به دست میگيرند كه:
اولينشان رئوفترین است،
و دومينشان خدعهگرترینشان،
و پنجمينشان گوسفند [كنایه از اینكه حكومتش استقرار مییابد]،
و هفتمينشان داناترین آنها؛
و دهمينشان كافرپيشهترین آنها ،كه او را نزدیكترین كسانش میكشند؛
و پانزدهمين آنها پرمشغلهترین با كمترین خوشی،
و شانزدهمينشان بيش از بقيه ذمهها را بري كرد و صله رحم بجا آورد؛
گویی هيجدهمينشان را میبينم كه در خون خویش دست و پا میزند بعد از آنكه لشكریانش محاصره شدند ،كه از
فرزندانش سه تن بودند كه سيرهشان سيره گمراهان بود؛
و بيست و دومينشان پيرمردي است كه سالهاي طوالنی زندگی میكند و رعيتش در زمانش با هم خوبند؛
و بيست و ششمين آنها سلطنت از او فرار می كند همچون فرار كردن شتري عصيانگر و یك زیاندیده احمق یاریش
میكند ،گویی او را بر پل «زوراء» (منطقهاي در عراق) كُشته میبينم؛ «این به ازاي آن چيزي است كه دستانت پيش فرستاد ،و
اینكه خداوند بههيچوجه ظلمكننده به بندگان نيست».
خالصه توضيح مرحوم مجلسی در بحاراالنوار ،ج ،41ص324-323
اولی سفاح است كه رئوف ترینشان بود ،و دومی منصور است كه بسياري را با مكر و خدعه به قتل رساند ،و پنجمی
هارونالرشيد بود كه حكومت عباسی در دوره وي باثباتترین موقعيتش را داشت و مانند گوسفندي رام بود ،و هفتمی مامون
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بود كه اهل علم و مناظره بود ،و دهمی متوكل بود كه دشمنی شدیدي با اهل بيت ع داشت و كوشيد كربال را با خاك یكسان
كند و ندیمانش او را كشتند ،پانزدهمی معتمد بود كه عمده حكومتش به جنگ با صاحب الزنج سپري شد ،و شانزدهمی معتضد
بود كه در خواب اميرالمومنين ع را دید و براي همين با علویان بسيار نيكی كرد؛ و هيجدهمی مقتدر بود كه مونس خادم (از
لشكریان خودش) بر او خروج كرد و لشكري جمع كرد و لشكر وي را از پا درآورد و او در معركهاي در بغداد به قتل رساند
و بعدش سه فرزندش راضی و متقی و مطيع عهده دار خالفت شدند .در مورد بيست و دومی ،اگر خطاي راوي نباشد ،امام آن
سه نفر را كه حكومت مستقل نداشتند ،به حساب نياورده و آنگاه مقصود یا قادر باهلل است كه  86سال عمر و  41سال حكومت
كرد یا قائم بأمراهلل كه  76سال عمر و  44سال حكومت كرد؛
و بر این مبنا بيست و ششمی راشد باهلل است كه تحت حمایت عماد الدین زنگی فرار كرد و فدایيان او را كشتند؛ ویا
مستعصم ،آخرین خليفه عباسی باشد كه اگرچه سی و هفتمين خليفه عباسی بود اما بيست و ششمين نفر از نسل عباس
محسوب میشود.
مناقب آل أبی طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،2ص276
وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ ع وَیْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رِجَالِهِمْ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ الَّتِی ذَكَرَهَا رَبُّكُمْ تَعَالَى أَوَّلُهُمْ خَضْرَاءُ وَ آخِرُهُمْ هَزْمَاءُ ثُمَّ
یَلِی بَعْدَهُمْ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ رِجَالٌ أَوَّلُهُمْ أَرْأَفُهُمْ وَ ثَانِيهِمْ أَفْتَكُهُمْ وَ خَامِسُهُمْ كَبْشُهُمْ وَ سَابِعُهُمْ أَعْلَمُهُمْ وَ عَاشِرُهُمْ أَكْفَرُهُمْ یَقْتُلُهُ
أَخَصُّهُمْ بِهِ وَ خَامِسَ عَشَرَهُمْ كَثِيرُ الْعَنَاءِ قَلِيلُ الْغَنَاءِ سَادِسَ عَشَرَهُمْ أَقْضَاهُمْ لًلذِّمَمِ وَ أَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ كَأَنِّی أَرَى ثَامِنَ عَشَرَهُمْ
تَفْحَصُ رِجْلَاهُ فِی دَمِهِ بَعْدَ أَنْ یَأْخُذَ جُنْدَهُ بِكَظْمِهِ مِنْ وُلْدِهِ ثَلَاثُ رِجَالٍ سِيرَتُهُمْ سِيرَةُ الضَّلَالِ وَ الثَّانِی وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُمْ الشَّيْخُ
الْهَرِمُ تَطُولُ أَعْوَامُهُ وَ تُوَافِقُ الرَّعِيَّةَ أَیَّامُهُ وَ السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْهُمْ یُشَرَّدُ الْمُلْكُ مِنْهُ شُرُودَ الْمُنْفَتِقِ وَ یَعْضُدُهُ الْهَزْرَةُ الْمُتَفَيْهِقُ
لَكَأَنِّی أَرَاهُ عَلَى جِسْرِ الزَّوْرَاءِ قَتِيلًا ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
تدبر

« )1ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبيدِ»
كسی كه دیگران را به گمراهی بكشاند نصيبش خواري در دنيا و عذاب در آخرت است؛ و این نتيجه كار خودش است.
به تعبير دیگر ،خداوند به انسان اختيار داده است .اگر گناه كند ،نتيجه گناهش را میبيند (حدیث 2و )3؛ و این ظالم بودن
خدا نيست.
نکته تخصصی معادشناسی

برخی میگویند خدا بسيار مهربان است و كسی را به جهنم نمیفرستد؛ گویی كسانی كه جهنمی شدن افراد را مطرح
كردهاند خدا را ظالم میدانند و اینها میخواهند خدا را از این تقصير مبرا كنند!
اما زهی خيال باطل!
چون
این خدا نيست كه افراد را به جهنم میفرستد؛
این خود افرادند كه مسير جهنم را در پيش میگيرند؛
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و البته خدا بدانان اختيار داده است و راه جهنم رفتن را بر آنها نبسته است.
« )2ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ »...
انسان هر عملی كه در دنيا انجام میدهد ،پيشاپيش براي آخرت خود چيزي میفرستد.
ثمره سلوکی

اگر یادمان باشد كه زندگی اخروي بینهایت است و زندگی دنيا محدود؛ و تمام آن زندگی بینهایت بر اساس اعمال
محدود ما در این دنيا رقم میخورد؛ آنگاه آیا باز هم انجام دستورات الهی را مزاحم زندگی خود میشمریم؟
تمثیل

اگر در یك برنامه تلویز یونی به ما بگویند آیا حاضرید كه در ازاي دریافت صد ميليون تومان ،ده ساعت مداوم در این
زمين زراعی بيل بزنيد ،و در این مدت حق ندارید با كسی سخن بگویيد و فقط دو قرص نان میتوانيد بخورید ،چه پاسخی
داریم؟ آیا این بيست ساعت را شكنجه میشمریم یا مقدمهاي براي راحتی فراوان؟
یا اگر در یك شهر غریب ،پليس راهنمایی به ما هشدار دهد كه در این اتوبان پرتردد ،محدودیت سرعتی براي رانندگان
نگذاشته اند ،پس ،براي عبور از آن ،حتما از پل عابر استفاده كنيد ،وگرنه تصادف كردن شما حتمی ،و مقصر خودتان هستيد و
اگر زنده هم بمانيد تا آخر عمر فلج شوید ،چه میكنيم؟
آیا باورمان به وعدههاي خدا ،كمتر از باورمان به یك برنامه تلویزیونی ویا یك پليس راهنمایی غریبه نيست؟
« )3نُذیقُهُ یَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَریقِ؛ ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ »...
در آیات قبل ،مطلب را به صورت غایب آورد (به «او» میچشانيم) اما در این آیه ،مطلب را به صورت مخاطب آورد (اینها
را دستان «تو» پيش فرستاد) .چرا؟
الف .تغيير موضع سخن از غایب به مخاطب ،بار مالمت و عتاب درباره موضوع را شدیدتر میكند( .الميزان ،ج،14
ص( )350در همه زبانها این نوع بيان وجود دارد .مثال میگویيد« :فرشيد كه دروغ گفت ،آبرویش رفت؛ خوب ،عزیزم! چرا
دروغ میگویی كه آبرویت برود»)
ب .بر اساس آیات متعدد آخرت در باطن دنيا حاضر است ،و جهنم بر جهنميان ،هماكنون هم احاطه دارد (إِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرین؛ توبه49/؛ عنكبوت)54/؛ و خطاب در این آیه ،خطابی است مربوط به موقف آخرت و جهنم (چون میفرماید
آنها را از پيش فرستادي ،یعنی دنيا پشت سر گذاشته شده)؛ و موقف قيامت ،موقف حضور است؛ اگر غيبت و پنهانیاي هست،
مربوط به دنياست .لذا از موضع دنيا به نحو غایب ،خواري در دنيا را خبر داده و وعده عذاب آخرت میدهد؛ اما از موضع
آخرت ،به نحو مخاطب ،با او سخن میگوید و درباره آنچه از پيش فرستاده ،خبر میدهد.
ج... .
 ...« )4أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبيدِ»
«ظالم» صيغه مبالغه است( ،ظاهرا یعنی بسيار ظلمكننده) ،واضح است وقتی میفرماید خدا «ظالم نيست» نمیخواهد
بگوید ظالم بودن در مورد خدا اشكال ندارد و فقط ظالم بودن نارواست! پس ،چرا در مورد خدا تعبير «ظالم» به كار برد؟
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الف .با توجه به مقام خدایی خدا ،كه در كارش خالف و اختالفی نيست ،اگر به یك نفر ظلم كند ،به همه ظلم خواهد
كرد؛ پس اگر ظالم باشد ،حتما ظالم خواهد بود( .الميزان ،ج ،9ص101؛ ج ،18ص)33
ب .ظلم ،قرار دادن چيزي در غير جایگاه خودش است؛ و با توجه به اینكه قرار گرفتن همه امور در جاي خود به دست
خداست ،پس اگر او احيانا چيزي را در جاي خود نگذارد[ ،عمال آن چيز در جاي چيز دیگري قرار خواهد گرفت و آن چيز
دیگر هم در ج اي شیء سوم و  ]...آنگاه هيچ چيزي در جاي خود قرار نخواهد گرفت؛ و همين ظلم ،او را ظالم میكند.
(اقتباس از الميزان ،ج ،17ص)401

1

ج .اگر خداوند كسانی كه دیگران را گمراه كردند و مانع رسيدن آنها به سعادت شدند ،عذاب نمیكرد و آنها را در ردیف
پاكان قرار میداد بسيار ستمگر بود؛ و چون ظلّام نيست لذا روى عدل حتما چنين افرادي را عذاب میكند (اقتباس از قاموس
قرآن ،ج ،4ص)271

2

د« .ظالم» مبالغه هست ،اما چون در سياق نفی به كار رفته ،نمیخواهد در ظالم بودن مبالغه كند ،بلكه میخواهد بر این
نفی مبالغه كند ،یعنی بفرماید او به هيچ وجه و تحت هيچ شرایطی ظلم نمیكند.
ه... .
« )5ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ یَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبيدِ»
جمله دوم (یعنی «اینكه خداوند بههيچوجه ظلمكننده به بندگان نيست») برهان است بر جمله اول (یعنی «این به ازاي آن
چيزي است كه دستانت پيش فرستاد»)؛
چون
«ظلم» یعنی «ممانعت از قرار گرفتن هر چيز در جایگاه خود»
آن عذاب ،باطن و حقيقتِ عمل خود اوست ،پس جایگاهش در وجود خود آن شخص است.
پس،
آنچه رخ داده ،قرار گرفتن آن كار در جاي خودش (یعنی مواجهه وي با باطن عمل خودش) و عين عدل است.

 . 1عبارت عالمه طباطبایی ،كه این نکته را در ذیل آیه  46سوره فصلت مطرح كرده ،چنین است:
قوله تعالى« :مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَیْها» إلخ أي إن العمل قائم بصاحبه ناعت له فلو كان صالحا نافعا انتفعت به نفسه و إن كان سیئا
ضارا تضررت به نفسه فلیس فی إیصاله تعالى نفع العمل الصالح إلى صاحبه و هو الثواب و ال فی إیصال ضرر العمل السیئ إلى صاحبه و هو العقاب ظلم
و وضع للشیء فی غیر موضعه.و لو كان ذلك ظلما كان تعالى فی إثابته و تعذیبه من ال یحصى من العباد فی ما ال یحصى من األعمال ظالما للعبید لکنه
لیس بظلم و ال أنه تعالى ظالم لعبیده و بذلك یظهر وجه التعبیر باسم المبالغة فی قوله« :وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ» و لم یقل :و ما ربك بظالم
2

 .عبارت ایشان درباره كل پنج موضعی است كه این تعبیر در قرآن كریم آمده است و ما سعی كردیم بر آیه منطبقش كنیم .اصل عبارت ایشان

چنین است« :اگر خداوند كافر و ظالم را عذاب نمیكرد و آنها را در ردیف پاكان قرار میداد و یا عمل هر كس را به خودش بر نمیگرداند بسیار ستمگر
بود؛ و چون ظلّام نیست لذا روى عدل عذاب میكند».
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 )316سوره حج ( )22آیه  11وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى
وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبینُ

1395/11/18

ترجمه

و از مردم ،كس هست كه خدا را در حاشيه میپرستد ،پس اگر خوشیاي به او رسد ،بدان دلگرم شود ،و اگر فتنهاي به
او رسد بر وجه [سابق] خویش دگرگون گردد ،در دنيا و آخرت زیان كرده است؛ این است همان زیان آشكار.
نکات ترجمه

عَلى حَرْفٍ
حرْف» در اصل به معناي طرف و كناره و لبه و انتهاي شیء است؛ و بدینسان« ،انحراف» یعنی به كناره و حاشيه متمایل
« َ
شدن ،به نحوي كه تدریجا از مسير اصلی خارج شود؛ و «تحریف» عبارت است از به كناره راندن براي اینكه آن چيز از جاي
حقيقی خود بيرون رود« .حروف» الفبا را هم ظاهرا از این جهت حرف گفتهاند كه همه كلمات بدانها ختم میشوند (التحقيق
فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،2ص)198؛ چنانكه در نحو هم «حرف» (در مقابل «اسم» و «فعل») از حواشی كلمات است كه
آنها را به هم ربط میدهد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)228
در قرآن كریم جمعا شش بار این ماده به كار رفته است كه چهار مورد آن به صورت فعل «یُحَرِّفُون» و درباره «تحریف
كردن كالم» است (بقره75/؛ نساء46/؛ مائده 13/و  )41و دو مورد دیگر اسم است ،كه یكی بوضوح به معناي «كناره گرفتن»
میباشد (مُتَحَرِّفاً لِقِتال؛ انفال ،)16/و مورد آخر كلمه «حرف» در همين آیه حاضر است كه میتواند هم به معناي «كناره و
حاشيه» باشد و هم به معناي «سخن و كالم» (یعنی خدا را فقط در زبان میپرستند ،اما در عمل پاي كار نمیمانند).
شأن نزول

1

2

حدیث

 )1زراره میگوید از امام باقر ع درباره آیه «و از مردم ،كس هست كه خدا را در حاشيه میپرستد ،پس اگر خوشیاي به
او رسد ،بدان دلگرم شود ،و اگر فتنهاي به او رسد بر وجه [سابق] خویش دگرگون گردد ،در دنيا و آخرت زیان كرده است»
پرسيدم .فرمودند:
 . 1نکتهاي براي فهم معناي «تعبد علی حرف» در روز عاشورا بعد از اینکه امام حسین ع دشمنان را مخاطب قرار میدهد ،شمر ملعون این آیه را
بر امام تطبیق میدهد و حبیب بن مظاهر پاسخی به شمر میدهد كه در فهم معناي «یعبد علی حرف» میتواند نگاه جدیدي بدهد:
فَقَالَ لَهُ شِمْرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ هُوَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ إِنْ كَانَ یَدْرِي مَا تَقَوَّلَ فَقَالَ لَهُ حَبِیبُ بْنُ مُظَاهِرٍ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَاكَ تَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى سَبْعِینَ حَرْفاً وَ
أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ صَادِقٌ مَا تَدْرِي مَا یَقُولُ قَدْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِك (اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،ج ،2ص)98
 . 2ابْنُ عَبَّاسٍ :كَانَ جَمَاعَةٌ إِذَا صَحَّ جِسْمُ أَحَدِهِمْ وَ نَتَجَتْ فَرَسُهُ وَ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَاماً وَ كَثُرَتْ مَاشِیَتُهُ رَضِیَ بِالْإِسْلَامِ وَ إِنْ أَصَابَهُ وَجَعٌ أَوْ سُوءٌ قَالَ
مَا أُصِبْتُ فِی هَذَا الدِّینِ إِلَّا سُوءً فَنَزَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْف (مناقب آل أبی طالب علیهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،1ص)56
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آنان گروهی بودند كه خدا را عبادت كرده ،و عبادت هر معبود غير خدا را كنار گذاشتند ولی در حضرت محمد ص و
آنچه آورده بود ،شك كردند؛ پس به زبان اسالم آوردند و شهادت دادند كه خدایی جز اهلل نيست و حضرت محمد ص رسول
خداست و به قرآن اقرار كردند ،در حالی كه درباره حضرت محمد ص و آنچه آورده بود شكاك بودند ،با اینكه درباره خدا
شك نداشتند؛ و خداوند فرمود« :و از مردم ،كس هست كه خدا را میپرستد بر حرفی» یعنی بر شك در محمد ص و آنچه
آورده «پس اگر به او برسد خوشیاي» یعنی عافيت در جان و مال و فرزند «بدان دلگرم شود» و راضی گردد «و اگر به او برسد
فتنهاي» یعنی بالیی در بدن و مالش ،آن را به فال بد میزند و از اینكه در موضع اقرار به پيامبر ص قرار گرفته ،ناراحت میشود،
پس به سوي بازایستادن [از اذعان به نبوت پيامبر ص] و شك برمیگردد و دشمنی با خدا و رسولش و انكار نسبت به رسول
و آنچه را او آورده در پيش میگيرد.
الكافی ،ج ،2ص413
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ» قَالَ
زُرَارَةُ سَأَلْتُ عَنْهَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ:
هَؤُلَاءِ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ شَكُّوا فِی مُحَمَّدٍ ص وَ مَا جَاءَ بِهِ فَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَ شَهِدُوا أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَقَرُّوا بِالْقُرْآنِ وَ هُمْ فِی ذَلِكَ شَاكُّونَ فِی مُحَمَّدٍ ص وَ مَا جَاءَ بِهِ وَ لَيْسُوا شُكَّاكاً فِی اللَّهِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ یَعْنِی عَلَى شَكٍّ فِی مُحَمَّدٍ ص وَ مَا جَاءَ بِهِ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ یَعْنِی عَافِيَةً
فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ رَضِیَ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ یَعْنِی بَلَاءً فِی جَسَدِهِ أَوْ مَالِهِ تَطَيَّرَ وَ كَرِهَ الْمُقَامَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالنَّبِیِّ
ص فَرَجَعَ إِلَى الْوُقُوفِ وَ الشَّكِّ فَنَصَبَ الْعَدَاوَةَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْجُحُودَ بِالنَّبِیِّ وَ مَا جَاءَ بِهِ.
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البته حدیث 1هم به نحوي همین مضمون را تایید می كند.
 1و در روایات این بر غاصبان مقام اهل بیت ع هم تطبیق شده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ
هُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ وَ لَیْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ» قَالَ إِنَّ الْآیَةَ تَنْزِلُ فِی الرَّجُلِ ثُمَّ تَکُونُ فِی
أَتْبَاعِهِ ثُمَّ قُلْتُ كُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَکُمْ شَیْئاً فَهُوَ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ یَکُونُ مَحْضاً( .الکافی ،ج ،2ص «( )397-398محضا» أي شركا
محضا .و یحتمل أن یکون تتمة كالمه سابقا أي و قد یکون فی الرجل محضا و ال یکون فی أتباعه).
این روایت هم مضمونش شبیه روایت متن است:
حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الظَّبْیَانِ [ابْنِ الطَّیَّارِ] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی قَوْمٍ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ
جعلوا عبادة [وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ] مَنْ دُونَ اللَّهِ وَ خَرَجُوا مِنَ الشِّرْكِ وَ لَمْ یَعْرِفُوا أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَهُمْ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى شَكٍّ فِی مُحَمَّدٍ وَ مَا جَاءَ بِهِ فَأَتَوْا
رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا نَنْظُرُ فَإِنْ كَثُرَتْ أَمْوَالُنَا وَ عُوفِینَا فِی أَنْفُسِنَا وَ أَوْلَادِنَا عَلِمْنَا أَنَّهُ صَادِقٌ وَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنْ كَانَ غَیْرُ ذَلِكَ نَظَرْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ «فَإِنْ
أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ( ...تفسیر القمی ،ج ،2ص)79
و البته در روایات این آیه را ابوموسی اشعري و عمروعاص هم تطبیق كردهاند:
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 )2از امام صادق ع روایت شده است:
انسان منافق قطعا به دوري از رحمت خداوند متعال رضایت داده است؛ زیرا اعمالی كه ظاهرش شبيه شریعت احكام
شریعت است بجا میآورد در حالی كه در لهو و لغو و پشت و رو كردن حقيقت آن و به مسخره گرفتن آن مشغول است؛
و عالمت نفاق عبارت است از كماعتنایی [در خویشتنداري] نسبت به دروغ و خيانت و ادعاي بیمحتوا و چشمچرانی
و سفاهت و اشتباه [یا مغالطه كردن] و كمحيایی و كوچك شمردن گناهان و تالش در ضایع كردن بزرگان دینی و كوچك
شمردن [تحمل] مصيبتها در [راه] دین و تكبر و دوست داشتن چاپلوسی و حسد و ترجيح دادن دنيا بر آخرت و بدي بر
خوبی و تشویق به سخنچينی و دوست داشتن كارهاي لهو و یاري اهل گناه و ستم و فرار كردن هنگام انجام كارهاي خوب
و كم ارزش وانمود كردن خوبیِ خوبان و كار بد خود را پسندیده ،و كار خوب دیگران را ناپسند قلمداد كردن؛ و مانند اینها
فراوان است،
و خداوند در مواضع متعددي از كتابش منافقان را توصيف كرد ،چنانكه فرمود« :و از مردم ،كس هست كه خدا را در
حاشيه میپرستد» بعد این را تفسير كرد« :پس اگر خوشیاي به او رسد ،بدان دلگرم شود ،و اگر فتنهاي به او رسد بر وجه
[سابق] خویش دگرگون گردد ،در دنيا و آخرت زیان كرده است؛ این است همان زیان آشكار ».و نيز فرمود ...
مصباح الشریعة ،ص145-144
قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُنَافِقُ قَدْ رَضِیَ بِبُعْدِهِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ یَأْتِی بِأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةِ شَبِيهاً بِالشَّرِیعَةِ وَ هُوَ لَاهٍ وَ لَاغٍ وَ بَاغٍ
بِالْقَلْبِ عَنْ حَقِّهَا مُسْتَهْزِئٌ فِيهَا وَ عَلَامَةُ النِّفَاقِ قِلَّةُ الْمُبَاالةِ بِالْكَذِبِ وَ الْخِيَانَةُ وَ الْوَقَاحَةُ وَ الدَّعْوَى بِلَا مَعْنًى وَ اسْتِخَانَةُ الْعَيْنِ وَ
السَّفَهُ وَ الْغَلَطُ وَ قِلَّةُ الْحَيَاءِ وَ اسْتِصْغَارُ الْمَعَاصِی وَ اسْتِيضَاعُ أَرْبَابِ الدِّینِ وَ اسْتِخْفَافُ الْمَصَائِبِ فِی الدِّینِ وَ الْكِبْرُ وَ حُبُّ الْمَدْحِ
وَ الْحَسَدُ وَ إِیثَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ الشَّرِّ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْحَثُّ عَلَى النَّمِيمَةِ وَ حُبُّ اللَّهْوِ وَ مَعُونَةُ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ الْبَغْیِ وَ التَّخَلُّفُ
عَنِ الْخَيْرَاتِ وَ تَنَقُّصُ أَهْلِهَا وَ اسْتِحْسَانُ مَا یَفْعَلُهُ مِنْ سُوءٍ وَ اسْتِقْبَاحُ مَا یَفْعَلُهُ غَيْرُهُ مِنْ حَسَنٍ وَ أَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَ قَدْ وَصَفَ
اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِی غَيْرِ مَوْضِعٍ قَالَ تَعَالَى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فِی التَّفْسِيرِ أَيْ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ
فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِين» و قال ...
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رُوِيَ فِی مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ أَنَّهُ كَانَ أَبُو مُوسَى وَ عَمْرٌو( .مناقب آل أبی طالب علیهم السالم (البن شهرآشوب)،
ج ،3ص)181
 . 1روایات زیر همگی در توصیف كسانی است كه خسر الدنیا و االخره شدهاند كه براي رعایت اختصار آنها را در كانال نگذاشتم:
[ )1قَالَ الْإِمَامُ] ع :قَالَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الْآیَةَ [أُولئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّاللَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِینَ؛ بقره ]16/حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَوْمٌ،
فَقَالُوا :یَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ الرَّازِقِ ،أَ لَمْ تَرَ فُلَاناً كَانَ یَسِیرَ الْبِضَاعَةِ ،خَفِیفَ ذَاتِ الْیَدِ ،خَرَجَ مَعَ قَوْمٍ یَخْدُمُهُمْ فِی الْبَحْرِ فَرَعَوْا لَهُ حَقَّ خِدْمَتِهِ ،وَ حَمَلُوهُ مَعَهُمْ
إِلَى الصِّینِ وَ عَیَّنُوا لَهُ یَسِیراً مِنْ مَالِهِمْ ،قَسَّطُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَهُ ،وَ جَمَعُوهُ فَاشْتَرَوْا لَهُ [بِهِ] بِضَاعَةً مِنْ هُنَاكَ فَسَلِمَتْ فَرَبِحَ الْوَاحِدُ عَشَرَةً .فَهُوَ الْیَوْمَ مِنْ مَیَاسِیرِ
أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ قَالَ قَوْمٌ آخَرُونَ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص :یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ تَرَ فُلَاناً كَانَتْ حَسَنَةً حَالُهُ ،كَثِیرَةً أَمْوَالُهُ جَمِیلَةً أَسْبَابُهُ ،وَافِرَةً خَیْرَاتُهُ وَ شَمْلُهُ مُجْتَمِعٌ،
أَبَى إِلَّا طَلَبَ الْأَمْوَالِ الْجُمَّةِ ،فَحَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَى أَنْ تَهَوَّرَ ،فَرَكِبَ الْبَحْرَ فِی وَقْتِ هَیَجَانِهِ ،وَ السَّفِینَةُ غَیْرُ وَثِیقَةٍ ،وَ الْمَلَّاحُونَ غَیْرُ فَارِهِینَ إِلَى أَنْ تَوَسَّطَ الْبَحْرَ
حَتَّى لَعِبَتْ بِسَفِینَتِهِ رِیحٌ [عَاصِفٌ] فَأَزْعَجَتْهَا إِلَى الشَّاطِئِ ،وَ فَتَقَتْهَافِی لَیْلٍ مُظْلِمٍ وَ ذَهَبَتْ أَمْوَالُهُ ،وَ سَلِمَ بِحُشَاشَةِ نَفْسِهِ فَقِیراً وَقِیراً یَنْظُرُ إِلَى الدُّنْیَا حَسْرَةً.
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فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحْسَنَ مِنَ الْأَوَّلِ حَالًا ،وَ بِأَسْوَأَ مِنَ الثَّانِی حَالًا قَالُوا :بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ .قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :أَمَّا أَحْسَنُ مِنَ الْأَوَّلِ
حَالًا فَرَجُلٌ اعْتَقَدَ صِدْقاً بِمُحَمَّدٍ [رَسُولِ اللَّهِ] ،وَ صِدْقاً فِی إِعْظَامِ عَلِیٍّ أَخِی رَسُولِ اللَّهِ وَ وَلِیِّهِ ،وَ ثَمَرَةِ قَلْبِهِ وَ مَحْضِ طَاعَتِهِ ،فَشَکَرَ لَهُ رَبَّهُ وَ نَبِیَّهُ وَ وَصِیَّ نَبِیِّهِ
فَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ،وَ رَزَقَهُ لِسَاناً لِآلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ذَاكِراً ،وَ قَلْباً لِنَعْمَائِهِ شَاكِراً وَ بِأَحْکَامِهِ رَاضِیاً ،وَ عَلَى احْتِمَالِ مَکَارِهِ أَعْدَاءِ مُحَمَّدٍ
وَ آلِهِ نَفْسَهُ مُوَطِّناً .لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَمَّاهُ عَظِیماً فِی مَلَکُوتِ أَرْضِهِ وَ سَمَاوَاتِهِ ،وَ حَبَاهُ بِرِضْوَانِهِ وَ كَرَامَاتِهِ ،فَکَانَتْ تِجَارَةُ هَذَا أَرْبَحَ ،وَ غَنِیمَتُهُ أَكْثَرَ وَ
أَعْظَمَ.
وَ أَمَّا أَسْوَأُ مِنَ الثَّانِی حَالًا فَرَجُلٌ أَعْطَى أَخَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بَیْعَتَهُ ،وَ أَظْهَرَ لَهُ مُوَافَقَتَهُ وَ مُوَاالةَ أَوْلِیَائِهِ ،وَ مُعَادَاةَ أَعْدَائِهِ ،ثُمَّ نَکَثَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَالَفَ وَ
وَالَى عَلَیْهِ أَعْدَاءَهُ ،فَخُتِمَ لَهُ بِسُوءِ أَعْمَالِهِ فَصَارَ إِلَى عَذَابٍ لَا یَبِیدُ وَ لَا یَنْفَدُ قَدْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ( .التفسیر المنسوب إلى اإلمام
الحسن العسکري علیه السالم ،ص)127-126
 )2وَ رَوَى لِی مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ
بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَکْرٍ الْمُرَادِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ
عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ یُعَبِّیهِمْ لِلْحَرْبِ إِذَا أَتَاهُ شَیْخٌ عَلَیْهِ شَحْبَةُ السَّفَر ...قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ حَسْرَةً قَالَ ع الَّذِي
حُرِمَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِین (من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص)383
 )3وَ قَالَ ع :مَعَاشِرَ النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لَا یَبْلُغُهُ وَ بَانٍ مَا لَا یَسْکُنُهُ وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ یَتْرُكُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ أَصَابَهُ
حَرَاماً وَ احْتَمَلَ بِهِ آثَاماً فَبَاءَ بِوِزْرِهِ وَ قَدِمَ عَلَى رَبِّهِ آسِفاً لَاهِفاً قَدْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِین (نهج البالغة ،حکمت 344؛این در إرشاد
القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص 39هم آمده ،با اندكی تفاوت در عبارات ):وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لَا یَبْلُغُهُ وَ
جَامِعٍ مَا لَا یَأْكُلُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ أَصَابَهُ حَرَاماً وَ وَرِثَهُ عَدْواً فَاحْتَمَلَ إِصْرَهُ وَ بَاءَ بِوِزْرِهِ وَرَدَ عَلَى رَبِّهِ خَاسِراً آسِفاً لَاهِفاً قَدْ خَسِرَ الدُّنْیا
وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.
 )4وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ :إِذَا رَأَیْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْیُهُ وَ تَمَاوَتَ فِی مَنْطِقِهِ وَ تَخَاضَعَ فِی
حَرَكَاتِهِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ یُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُّنْیَا وَ رُكُوبُ الْحَرَامِ مِنْهَا لِضَعْفِ نِیَّتِهِ وَ مَهَانَتِهِ وَ جُبْنِ قَلْبِهِ فَنَصَبَ الدِّینَ فَخّاً لَهَا فَهُوَ لَا یَزَالُ یَخْتِلُ النَّاسَ
بِظَاهِرِهِ فَإِنْ تَمَکَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ وَ إِذَا وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَإِنَّ شَهَوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ یَنْبُو عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَ
إِنْ كَثُرَ وَ یَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْهَاءَ قَبِیحَةٍ فَیَأْتِی مِنْهَا مُحَرَّماً فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنْ ذَلِكَ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ حَتَّى تَنْظُرُوا مَا عُقْدَةُ عَقْلِهِ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ
أَجْمَعَ ثُمَّ لَا یَرْجِعُ إِلَى عَقْلٍ مَتِینٍ فَیَکُونُ مَا یُفْسِدُ بِجَهْلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِیناً فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّكُمْ تَنْظُرُوا أَ مَعَ هَوَاهُ یَکُونُ عَلَى عَقْلِهِ أَمْ
یَکُونُ مَعَ عَقْلِهِ عَلَى هَوَاهُ وَ كَیْفَ مَحَبَّتُهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَ زُهْدُهُ فِیهَا فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ یَتْرُكُ الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا وَ یَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ
الْبَاطِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَ النِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَیَتْرُكُ ذَلِكَ أَجْمَعَ طَلَباً لِلرِّئَاسَةِ حَتَّى إِذا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ
الْمِهادُ فَهُوَ یَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ یُوقِدُهُ أَوَّلَ بَاطِلٍ إِلَى أَبْعَدِ غَایَاتِ الْخَسَارَةِ وَ یُمِدُّهُ رَبُّهُ بَعْدَ طَلَبِهِ لِمَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ فِی طُغْیَانِهِ فَهُوَ یُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ یُحَرِّمُ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ لَا یُبَالِی مَا فَاتَ مِنْ دِینِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ الرِّئَاسَةُ الَّتِی قَدْ شَقِیَ مِنْ أَجْلِهَا فَأُولَئِكَ الَّذِینَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً وَ لَکِنَّ الرَّجُلَ
كُلَّ الرَّجُلِ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَوَاهُ تَبَعاً لِأَمْرِ اللَّهِ وَ قُوَاهُ مَبْذُولَةً فِی رِضَى اللَّهِ یَرَى الذُّلَّ مَعَ الْحَقِّ أَقْرَبَ إِلَى عِزِّ الْأَبَدِ مِنَ الْعِزِّ فِی الْبَاطِلِ وَ یَعْلَمُ أَنَّ
قَلِیلَ مَا یَحْتَمِلُهُ مِنْ ضَرَّائِهَا یُؤَدِّیهِ إِلَى دَوَامِ النَّعِیمِ فِی دَارٍ لَا تَبِیدُ وَ لَا تنفذ [تَنْفَدُ] وَ أَنَّ كَثِیرَ مَا یَلْحَقُهُ مِنْ سَرَّائِهَا إِنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ یُؤَدِّیهِ إِلَى عَذَابٍ لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَ
لَا یَزُولُ فَذَلِکُمُ الرَّجُلُ نِعْمَ الرَّجُلُ فِیهِ فَتَمَسَّکُوا وَ بِسُنَّتِهِ فَاقْتَدُوا وَ إِلَى رَبِّکُمْ فَتَوَسَّلُوا فَإِنَّهُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ وَ لَا یُخَیَّبُ لَهُ طَلِبَةٌ( .اإلحتجاج على أهل اللجاج
(للطبرسی) ،ج ،2ص)321-320
 )5حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِیهِ ع « »1قَالَ :نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ ال یَزِیدُ الظَّالِمِینَ آلِلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا خَساراً فَالْقُرْآنُ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ لِأَنَّهُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ وَ خَسَارٌ وَ بَوَارٌ عَلَى
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 )3امام حسين ع در مسير كربال فرمودند:
بدرستی كه این مردم بنده دنيایند و دین را روي زبانشان مزمزه میكنند ،و تا جایی كه معيشتشان برقرار است ،آن را [در
دهان] میچرخانند؛ پس هنگامی كه به بالء آزموده گردند ،دینداران كمشوند.
تحف العقول،ص245
وَ قَالَ ع فِی مَسِيرِهِ إِلَى كَرْبَلَاءَ
 ...إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّینُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیَّانُون.
تدبر

« )1وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ
ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ»
برخی از مردم خداپرستاند ،اما خدا را نه در متن زندگی ،بلكه در حاشيه زندگیشان می گذارند؛ تا جایی خدا را قبول
دارند كه اوضاع بر وفق مرادشان باشد؛ اما همين كه اوضاع آن طور كه میخواهند نيست؛ همه چيز را كنار میگذارد.
چنين كسی هم در دنيا ضرر میكند و هم در آخرت .و اگر كسی اندكی بيندیشد بوضوح مییابد كه چنين زندگیاي
سراسر ضرر و زیان است.
« )2وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ
ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ»
كسی كه وقتی خوشیاي به او برسد ،به دینداري و عبادتش دلگرم میشود و وقتی به بالیی آزموده شود ،به خدا پشت
میكند ،به عنوان كسی معرفی شده كه خدا را «علی حرفٍ» عبادت میكند .عبادت «علی حرفٍ» یعنی:
الف .ضعف در عبادت :حرف به معناي لبه یك طناب است؛ یعنی او مانند كسی است كه روي لبه طناب ایستاده ،هر
لحظه در معرض افتادن است؛ و این وصف كسی است كه دینداریش را بر دالیل محكم استوار نكرده است( .علی بن عيسی،
به نقل از مجمعالبيان ،ج ،7ص)120
الظَّالِمِینَ لِأَنَّ فِیهِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْ وَ لَا یَزِیدُهُمْ إِلَّا خَسَاراً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ( .تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة،
ص)284
 )6همچنین در الکافی ،ج ،8ص 208سخنانی از عمار خطاب به ابوذر آمده كه از این آیات استفاده كرده است:
سَهْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ التَّمِیمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ الْخَثْعَمِیُّ قَالَ :قَالَ لَمَّا سَیَّرَ عُثْمَانُ أَبَا ذَرٍّ إِلَى الرَّبَذَةِ شَیَّعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
وَ عَقِیلٌ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْوَدَاعِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین ...ثُمَّ تَکَلَّمَ عَمَّارٌ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ أَوْحَشَ
اللَّهُ مَنْ أَوْحَشَكَ وَ أَخَافَ مَنْ أَخَافَكَ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یَقُولُوا الْحَقَّ إِلَّا الرُّكُونُ إِلَى الدُّنْیَا وَ الْحُبُّ لَهَا أَلَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ « »1وَ الْمُلْكُ
لِمَنْ غَلَبَ عَلَیْهِ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ دَعَوُا النَّاسَ إِلَى دُنْیَاهُمْ فَأَجَابُوهُمْ إِلَیْهَا وَ وَهَبُوا لَهُمْ دِینَهُمْ فَخَسِرُوا الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ وَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِین (البته در
السقیفة و فدك ،ص 77هم آمده اما با اندكی تفاوت ) :ثم تکلم عمار رحمه اللّه مغضبا ،فقال :ال آنس اللّه من أوحشك ،و ال آمن من أخافك ،أما و اللّه
لو أردت دنیاهم ألمنوك ،و لو رضیت أعمالهم ألحبّوك ،و ما منع الناس أن یقولوا بقولك إال الرضا بالدنیا ،و الجزع من الموت ،و مالوا الى سلطان جماعتهم
علیه ،و الملك لمن غلب ،فوهبوا لهم دینهم ،و منحهم القوم دنیاهم ،فخسروا الدنیا و اآلخرة ،أال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ
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ب .دینداري با شك (مجاهد ،به نقل از مجمعالبيان ،ج ،7ص)120
ج .دینداري به زبان؛ چرا كه دین دو حرف است :زبان و دل؛ و كسی كه فقط به زبان دیندار است ،خدا را به یك حرف
میپرستد( .حسن بصري ،به نقل از مجمعالبيان ،ج ،7ص)120
د .این یك تعبير كنایه اي و استعاري است و مقصودش همان وضعيتی است كه در ادامه آیه آمده :در خوشیها دلگرم
شدن و در فتنهها به دین پشت كردن (الميزان ،ج ،14ص)341
ه .دین یك حد و مرزهایی دارد ،كسی كه دائما روي مرزهاي دین حركت كند ،باالخره میلغزد .یعنی شاید این آیه اشاره
به مفاد آن حدیث نبوي است كه كسی كه وارد در شبهات و امور مشتبه شود ،به محرمات كشيده میشود و از جایی كه
نمیفهمد به هالكت میافتد.

1

و .فقط در مقام حرف بنده خداست؛ اما در مقام عمل خير .یعنی شاید اشاره است به آن حدیث علوي كه «حق گستردهترین
امور است در مقام وصف كردن؛ و تنگترین امور است در مقام عمل كردن.

2

ز .در حاشيه دین ایستاده و آماده خروج از دین است؛ مانند كسی كه در كناره لشكر میایستد كه تا اوضاع سخت شد،
بتواند بالفاصله فرار كند( .تفسير الصافی ،ج ،3ص)366
ح... .
« )3مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ»...
معيار اینكه دین خوب و الزم است یا نه ،این نيست كه وقتی دیندار شدیم اوضاع زندگی دینوي بر وفق مراد باشد .بلكه
اتفاقا ،ورود در دینداري معادل است با شروع فتنهها و بالیهایی كه نشان دهد كه آیا در ادعاي ایمانمان صادق هستيم؟
(عنكبوت)2-1/
كسی كه انتظارش از دین و دینداري این است كه با عبادت خدا اوضاع دنيوياش بر وفق مراد شود و به فتنه و بالیی
نيفتد ،كسی است كه خدا روي حرف میپرستد و در دنيا و آخرت ضرر میكند.
ثمره اجتماعی

برخی گمان میكنند باید به هر قيمتی كه شده ،دین را براي نسل جدید جذاب نمود و از سختیهاي دین و دینداري
سخنی نگفت .این آیه به صراحت چنين تلقیاي را تخطئه میكند و در حدیث ،این آیه مصداق منافقان دانسته شده است
(حدیث)2
مواظب باشيم ناخواسته در دام نفاق نيفتيم!
 ...« )4فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ  ...وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ »...
 . 1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ :قال أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع  ...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ
مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَم( .الکافی ،ج ،1ص)68
 . 2فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی التَّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِی التَّنَاصُف (نهج البالغة ،خطبه)216
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در نقطه مقابل رسيدن «خوبی ،از رسيدن «بدي» سخن نگفت ،بلكه از رسيدن «فتنه» سخن گفت؛ چرا؟
الف .شاید بدین جهت كه كسی كه خدا را جدي بگيرد ،میفهمد كه بدياي در عالَم براي او پيش نخواهد آمد:
آنچه پيش میآید یا بوضوح خوبیاش معلوم است؛
و یا اگر نامطلوب مینماید ،فتنه و آزمایشی است كه اگر در برابر آن فتنه و سختیهاي آن بر دین خویش استقامت بورزد،
رشد بسيار بيشتري براي او خواهد داشت (فصلت30/؛ احقاف13/؛ جن)16/
ب... .
« )5وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ
ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ»
این مدل عبودیت ،كه خدا و دین را تا جایی قبول داشته باشيم كه اوضاع بر وفق مراد باشد ،خسارت دنيا و آخرت را در
پیدارد و خسارتبار بودنش كامال آشكار است .چرا و چگونه؟
الف .اینكه به فتنه میافتد خسارت دنيوي اوست؛ و اینكه از خدا رويگردان میشود خسارت اخروي اوست؛ [پس همين
كه به فتنه افتاد ،چون چنين موضعی دارد ،آشكارا دچار خسارت شده است]( .الميزان ،ج ،14ص)351
ب .همين كه در مقابل سختیها به دین پشت كرده ،آبرویش را در دنيا از دست میدهد و چون مرتد شده همه اعمالش
حبط میشود( .اقتباس از تفسير الصافی ،ج ،3ص)366

1

ج .به خاطر مصيبتی كه به او رسيده در دنيا ضرر كرده ،و چون تسليم خدا نبوده ،ثواب صابرین را از دست داده (الكشاف،
ج،3ص)146
د... .
« )6وَ مِنَ النَّاسِ  ...فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ »...
انسان در معرض هجوم حوادث تلخ و شيرین است؛ و ایمان بعضىها موسمى و سطحى است و حوادث تلخ و شيرین
آن را تغيير مىدهد( .تفسير نور ،ج ،8ص)23
« )7فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبينُ»
در تدبر  5دیدیم اغلب مفسران این خسران دنيا و آخرت را فقط مربوط به وقتی كه فتنه به او میرسد دانستهاند؛ (خسران
دنيا به خاطر آن است كه در فتنه چيزي از دست داده؛ و خسران آخرت به خاطر آن است كه با آمدن فتنه ،از خدا رویگردان
شده)؛ در حالی كه چهبسا این خسران شاید اشاره به كل وضعيت چنين كسی باشد:
یعنی كسی كه در پی خوشیاي كه به او میرسد آرام میگيرد و با آمدن فتنه به هم میریزد ،اساساً در دنيا و آخرت در
خسران است؛ زیرا خسران یعنی از دست دادن سرمایه ،و سرمایه هركسی آن حقيقت خدادادياي است كه درون اوست؛

 . 1عبارت ایشان چنین است :خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ بذهاب عصمته و حبوط عمله باالرتداد
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یعنی چنين كسی چنان حقيقت خود را فراموش كرده دچار ازخودبيگانگیاي شده و سرمایه وجودي خود را هدر داده،
كه اوضاع و احوال بيرونی است كه برایش تعيين میكند شاد باشد یا ناراحت .چنين كسی ،سرمایهازدستدادهاي است كه نه
در دنيا سرمایهاي دارد و نه در آخرت ،و این است كه خسران آشكار است.

 )317سوره حج ( )22آیه  12یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَضُرُّهُ وَ ما ال یَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعیدُ 1395/11/19
ترجمه

به جاي خدا چيزي میخواند كه نه زیانش دهد و نه سودش رساند؛ این است همان گمراهی دور [و دراز].
نکات ترجمهای و نحوی

كل این آیه ،میتواند حال براي فاعل «یعبد» در آیه قبل باشد (آن كس بر حاشيهاي خدا را میپرستد در حالی كه  )...و
میتواند جمله مستأنفه [= جمله جدید و بدون ارتباط نحوي با جمله قبل] باشد (إعراب القرآن و بيانه ،ج ،6ص)40
«یَدْعُوا»
فعل مضارع ضمير مفرد مذكر غایب است از ماده «دعو» .این ماده در اصل به معناي «متمایل شدن به جانب كسی با كالم»
(معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )279ویا «خواستن چيزي با توجه و ميل به آن» و معادل كلمات فارسی «دعوت كردن و
خواندن» است (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص .)217 :به تعبير دیگر ،دعا همان ندا دادن است با این تفاوت كه
«ندا دادن» عموما با صداي بلند است ،اما دعا میتواند با صداي بلند یا آهسته (نجوي) باشد .مصدر «دَعْوَى» هم به معناي «ادعا
كردن» به كار میرود (فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا؛ اعراف )5/و هم به معناي «دعا كردن» (وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعالَمِينَ؛ یونس)10/؛ همچنين دعا كردن بسيار در معناي درخواست كردن همراه با استغاثه به كار میرود( .مفردات ألفاظ
القرآن ،ص)316-315
در این آیه ،به قرینه آیه قبل (یعبد اهلل علی حرف» و نيز به قرینه تعبير «من دون اهلل»« ،یدعو» میتواند «خواندن» به معناي
«پرستيدن و اظهار نياز» باشد؛ و نيز میتواند به معناي «خواستن و دنبال چيزي رفتن» :معنایی كه به ذهن اغلب افراد رسيده این
است كه «به جاي خدا چيزي را بپرستد كه  »...اما معناي دوم این است كه «به جاي خدا چيزي را طلب كند كه »...
تذکر

در زبان عربی ،چنين رایج است كه در انتهاي فعل ماضی در صيغه جمع ،كه به حرف واو ختم میشود ،الف زاید گذاشته
شود (مثال فعلوا) و چنين كاري در جایی كه واو انتهایی ،نه نشانگر صيغه جمع ،بلكه جزء كلمه باشد ،رایج نيست؛ اما كتابت
قرآن كریم (كه به «رسم المصحف» معروف است) از زمان عثمان به نحو متواتر به همين صورت نقل شده ،و تغيير آن سزاوار
نيست؛ چرا كه گاه این تفاوتها رمزي دارد كه اغلب بعد از سالها براي عموم آشكار میگردد( .مانند روابط عددي عجيب و
معجزهآسایی كه بين تعداد حروف در سورهها وجود دارد)
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«یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَضُرُّهُ »...
تركيب نحوي جمله ابتدایی این آیهبه نحوي است كه دست كم سه معناي مختلف میتواند در بر داشته باشد كه با توجه
به قاعده «امكان استعمال یك لفظ در چند معنا» همگی میتوانند درست باشند:
 «مِنْ دُونِ اللَّهِ» را حال و «ما ال یَضُرُّهُ» را مفعول بدانيم (اغلب مترجمان :به جاي خدا میخواند چيزي را كه نه به اوضرري میزند )...؛
 «مِنْ دُونِ اللَّهِ» را مفعول و «ما ال یَضُرُّهُ» را حال قلمداد كنيم (ترجمه سيدكاظم ارفع :غير خدا را مىخواند ،در صورتىكه نه زیانى به او مىرساند)...؛
 «ما ال یَضُرُّهُ» را مفعول بدانيم ،اما «مِنْ دُونِ اللَّهِ» در معناي جار و مجروري خود (بدون اینكه حال باشد) قلمداد كنيم:(ترجمه حجةالتفاسير :این كس چيزى را از جز خدا مىخواند كه ضرر به او نمىرساند)...
«الضَّاللُ الْبَعيدُ»
این تعبير استعاره گرفته شده از كسی كه در بيابان بقدري دور میشود كه كامال راه را گم میكند؛ و مسير گمشدنش
طوالنی و دور از دسترس میگردد( .الكشاف ،ج ،3ص)147
حدیث

 )1زراره میگوید :از امام باقر ع درباره سخن خداوند متعال سوال كردم كه فرموده است « :و از مردم ،كس هست كه خدا
را بر حرفی میپرستد».
امام فرمود :آنان گروهی اند كه خدا را واحد دانستند و عبادت هر معبود غير خدایی را رها كردند ،پس ،از شرك خارج
شدند ولی معرفت پيدا نكردند كه حضرت محمد ص رسول خداست ،پس آنها خدا را با شك در مورد حضرت محمدص و
آنچه آورده بود پرستيدند؛ نزد رسول خدا ص آمدند و [با خود] گفتند :نگاه میكنيم ،اگر اموالمان زیاد شد و در جان و
فرزندانمان به عافيت رسيدیم ،میفهميم كه او راستگوست و رسول خداست؛ و اگر غير از این شد[ ،در كار او] تامل میكنيم.
خداوند عز و جل فرمود« :پس اگر خوشیاي به او رسد بدان دلگرم شود» یعنی عافيتی در دنيا «و اگر فتنهاي به او رسد»
یعنی بالیی در جان و مالش« ،بر وجه [سابق] خویش دگرگون گردد» یعنی بر شكش به جانب شرك« ،در دنيا و آخرت زیان
كرده است؛ این است همان زیان آشكار .به جاي خدا چيزي میخواند كه نه زیانش دهد و نه سودش رساند»
فرمود :یعنی به شرك برمیگردد و غير خدا را میخواند و غير او را میپرستد؛
پس ،از آنها برخی معرفت پيدا میكند و ایمان در قلبش وارد میشود و ایمان میآورد و تصدیق میكند و از جایگاه شك
به سمت ایمان میروند؛ و برخی بر شكش باقی میمانند ،و برخی به جانب شرك برمیگردند.
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الكافی ،ج ،2ص414؛ تفسير القمی ،ج ،2ص79

1

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ» قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَخَرَجُوا
مِنَ الشِّرْكِ وَ لَمْ یَعْرِفُوا أَنَّ مُحَمَّداً ص رَسُولُ اللَّهِ فَهُمْ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى شَكٍّ فِی مُحَمَّدٍ ص وَ مَا جَاءَ بِهِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ
قَالُوا نَنْظُرُ فَإِنْ كَثُرَتْ أَمْوَالُنَا وَ عُوفِينَا فِی أَنْفُسِنَا وَ أَوْلَادِنَا عَلِمْنَا أَنَّهُ صَادِقٌ وَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ نَظَرْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَ جَلَّ «فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» یَعْنِی عَافِيَةً فِی الدُّنْيَا «وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ» یَعْنِی بَلَاءً فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ «انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ» انْقَلَبَ
عَلَى شَكِّهِ إِلَى الشِّرْكِ «خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَضُرُّهُ وَ ما ال یَنْفَعُهُ» قَالَ یَنْقَلِبُ
مُشْرِكاً یَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ وَ یَعْبُدُ غَيْرَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ یَعْرِفُ وَ یَدْخُلُ الْإِیمَانُ قَلْبَهُ فَيُؤْمِنُ وَ یُصَدِّقُ وَ یَزُولُ عَنْ مَنْزِلَتِهِ مِنَ الشَّكِّ إِلَى
الْإِیمَانِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَثْبُتُ عَلَى شَكِّهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْقَلِبُ إِلَى الشِّرْكِ.
 )2از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه جبرئيل نزد پيامبر آمد و گفت :یا رسولاهلل! همانا خداوند تبارك و تعالی مرا
به هدیهاي به سوي تو فرستاده است كه تاكنون به كسی داده نشده بود.
گفتم :و آن چيست؟
گفت :صبر و از آن بهتر.
گفتم :و آن چيست؟
گفت :رضا [راضی بودن به قضاي الهی] و از آن بهتر.
گفتم :و آن چيست؟
گفت :زهد و از آن بهتر.
گفتم :و آن چيست؟
گفت :اخالص و از آن بهتر.
گفتم :و آن چيست؟
گفت :یقين و از آن بهتر.
گفتم :و آن چيست ،اي جبرئيل!
گفت :همانا نردبان آن توكل بر خداوند عز و جل است.
گفتم[ :حقيقتِ] توكل بر خداوند عز و جل چيست؟

 . 1در تفسیر قمی ،این روایت با سندي دیگر از امام صادق ع روایت شده كه هم عبارت شروعش تفاوت مختصري دارد و هم بعد از عبارت «فَإِنْ
أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» به جاي عبارت «یَعْنِی عَافِیَةً فِی الدُّنْیَا «وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ» یَعْنِی بَلَاءً فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ «انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ» انْقَلَبَ عَلَى شَکِّهِ إِلَى
الشِّرْكِ «خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ»« ،الخ »...گذاشته شده است .سند و شروع روایت چنین است:
حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الظَّبْیَانِ [ابْنِ الطَّیَّارِ] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی قَوْمٍ وَحَّدُوا اللَّهَ...
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گفت :دانستن اینكه مخلوق نه زیان دهد و نه سودي رساند و نه ببخشد و نه منع كند ،و نااميد شدن از خَالیق؛ كه اگر
بنده چنين باشد ،كاري جز براي خدا نمیكند و بيم و اميدي جز خدا ندارد و در احدي جز خدا طمع نمیبندد؛ كه توكل این
است.
معانی األخبار ،ص261
حَدَّثَنَا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فِی حَدِیثٍ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِیِّ ص قَالَ:
جَاءَ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَرْسَلَنِی إِلَيْكَ بِهَدِیَّةٍ لَمْ یُعْطِهَا أَحَداً قَبْلَكَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص قُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ الصَّبْرُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الرِّضَا وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الزُّهْدُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ
وَ مَا هُوَ قَالَ الْإِخْلَاصُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْيَقِينُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ یَا جَبْرَئِيلُ قَالَ إِنَّ مَدْرَجَةَ ذَلِكَ التَّوَكُّلُ
عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ وَ مَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا یَضُرُّ وَ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُعْطِی وَ لَا یَمْنَعُ وَ
اسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ یَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ یَرْجُ وَ لَمْ یَخَفْ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ یَطْمَعْ فِی أَحَدٍ
سِوَى اللَّهِ فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّل.
 ) 3در فرازي از حدیثی كه امام رضا ع از امام سجاد ع درباره نحوه شناخت مردم ،و فریب ظاهر را نخوردن ،روایت
كرده 1،امام سجاد ع میفرمایند:
همانا در ميان مردم كس هست كه «دنيا و آخرتش را زیان كرده» دنيا را براي دنيا ترك میكند ،و به نظرش لذت ریاست
باطل برتر از لذت اموال و نعمتهاي مباح و حالل است؛ پس همه آنها را به خاطر رسيدن به ریاست ترك میكند تا جایی كه
«هنگامی كه به او گفته شود تقواي الهی پيشه كن! عزتطلبی [= ریاستطلبی] او را به گناه می كشاند؛ حسابش با جهنم است
و بسيار بد جایگاهی است».

 . 1متن كامل حدیث چنین است:
وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ :إِذَا رَأَیْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْیُهُ وَ تَمَاوَتَ فِی مَنْطِقِهِ وَ تَخَاضَعَ فِی حَرَكَاتِهِ
فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ یُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُّنْیَا وَ رُكُوبُ الْحَرَامِ مِنْهَا لِضَعْفِ نِیَّتِهِ وَ مَهَانَتِهِ وَ جُبْنِ قَلْبِهِ فَنَصَبَ الدِّینَ فَخّاً لَهَا فَهُوَ لَا یَزَالُ یَخْتِلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ
فَإِنْ تَمَکَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ وَ إِذَا وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فَإِنَّ شَهَوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ -فَمَا أَكْثَرَ مَنْ یَنْبُو عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَ إِنْ كَثُرَ
وَ یَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْهَاءَ قَبِیحَةٍ فَیَأْتِی مِنْهَا مُحَرَّماً فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ یَعِفُّ عَنْ ذَلِكَ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکُمْ حَتَّى تَنْظُرُوا مَا عُقْدَةُ عَقْلِهِ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ أَجْمَعَ
ثُمَّ لَا یَرْجِعُ إِلَى عَقْلٍ مَتِینٍ فَیَکُونُ مَا یُفْسِدُ بِجَهْلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِیناً فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّكُمْ تَنْظُرُوا أَ مَعَ هَوَاهُ یَکُونُ عَلَى عَقْلِهِ أَمْ یَکُونُ
مَعَ عَقْلِهِ عَلَى هَوَاهُ وَ كَیْفَ مَحَبَّتُهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَ زُهْدُهُ فِیهَا فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ یَتْرُكُ الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا وَ یَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ
أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَ النِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَیَتْرُكُ ذَلِكَ أَجْمَعَ طَلَباً لِلرِّئَاسَةِ حَتَّى إِذا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ فَهُوَ
یَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ یُوقِدُهُ أَوَّلَ بَاطِلٍ إِلَى أَبْعَدِ غَایَاتِ الْخَسَارَةِ وَ یُمِدُّهُ رَبُّهُ بَعْدَ طَلَبِهِ لِمَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ فِی طُغْیَانِهِ فَهُوَ یُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ یُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَا
یُبَالِی مَا فَاتَ مِنْ دِینِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ الرِّئَاسَةُ الَّتِی قَدْ شَقِیَ مِنْ أَجْلِهَا فَأُولَئِكَ الَّذِینَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً وَ لَکِنَّ الرَّجُلَ كُلَّ الرَّجُلِ
نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَوَاهُ تَبَعاً لِأَمْرِ اللَّهِ وَ قُوَاهُ مَبْذُولَةً فِی رِضَى اللَّهِ یَرَى الذُّلَّ مَعَ الْحَقِّ أَقْرَبَ إِلَى عِزِّ الْأَبَدِ مِنَ الْعِزِّ فِی الْبَاطِلِ وَ یَعْلَمُ أَنَّ قَلِیلَ مَا یَحْتَمِلُهُ
مِنْ ضَرَّائِهَا یُؤَدِّیهِ إِلَى دَوَامِ النَّعِیمِ فِی دَارٍ لَا تَبِیدُ وَ لَا تنفذ [تَنْفَدُ] وَ أَنَّ كَثِیرَ مَا یَلْحَقُهُ مِنْ سَرَّائِهَا إِنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ یُؤَدِّیهِ إِلَى عَذَابٍ لَا انْقِطَاعَ لَهُ وَ لَا یَزُولُ فَذَلِکُمُ
الرَّجُلُ نِعْمَ الرَّجُلُ فِیهِ فَتَمَسَّکُوا وَ بِسُنَّتِهِ فَاقْتَدُوا وَ إِلَى رَبِّکُمْ فَتَوَسَّلُوا فَإِنَّهُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ وَ لَا یُخَیَّبُ لَهُ طَلِبَةٌ.
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وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْن:
فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ «خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ» یَتْرُكُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا وَ یَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَ النِّعَمِ
الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ فَيَتْرُكُ ذَلِكَ أَجْمَعَ طَلَباً لِلرِّئَاسَةِ حَتَّى «إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهاد».
تدبر

« )1یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَضُرُّهُ وَ ما ال یَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعيدُ»
كسی كه باورش به خدا و بندگیاش نسبت به او قدري بر لب مرز است كه با یك فتنه و آزمون زیر و رو میشود ،در
حقيقت ،خدا را كنار گذاشته و دنبال چيزي راه افتاده كه برایش نه سودي میدهد نه زیانی؛ او بقدري در بيراهه رفته ،كه دیگر
به این زودي راه پيدا نمیكند.
ثمره انسانشناسی

انسان موجودي نيازمند آفریده شده و وجودش به گونهاي است كه خواهناخواه به چيزي دل میبندد و از او خواستههاي
خود را میخواهد.
كسی كه به خاطر یك امتحان دشوار خدا را رها میكند ،این گونه نيست كه دیگر به كسی دل نبندد و براي رفع نيازش
سراغ كس دیگر نرود؛ اما چون همه چيز به دست خداست 1و بیمشيت الهی چيزي در عالم رخ نمیدهد ،سراغ هركه غير خدا
برود ،او هيچ نيازي از وي را نمیتواند برآورده كند و فقط ضرر كرده است .به قول حافظ شيرازي:
سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست
از بهر این معامله غمگين مباش و شاد
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هيچ
در معرضی كه تخت سليمان رود به باد
/http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh100
« )2یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَضُرُّهُ وَ ما ال یَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعيدُ»
چرا خواستن از غير خدا ،گمراهی دور و دراز است؟
الف .شاید چون انسان به خاطر ظاهربينی ،متوجه نمیشود كه این امور دنيوياي كه بدانها دل بسته و گمان میكند كه
اینها كار او را انجام میدهند ،واقعا هيچكارهاند؛ و زمانی به بیخاصيتی آنها پی میبرد كه كار از كار گذشته و راه برگشتی
نيست.

 . 1سوي حق چون بشتابی تو چو خورشید بتابی
چو چنان سود بیابی چه كنی سود و زیان را
/http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh160
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ب... .
« )3ما ال یَضُرُّهُ وَ ما ال یَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعيدُ»
سراغ چيزي رفتن كه توان سود و ضرررسانی ندارد ،در واقع ،هزینه كردن سرمایه عمر است بدون به دست آوردن سودي؛
لذا با اینكه او توان سود و ضرررسانی ندارد ،اما این كار سراسر ضرر كردن است .شاید بدین جهت است كه از آن به «گمراهی
دور و دراز» تعبير كرد .به قول عطار نيشابوري:
عمر در سود و زیان بردي به آخر بیخبر
می ندارد سود با تو پس زیان میبایدت
/http://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh19
و به قول حافظ شيرازي:
بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين
كاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان
گر شما را نه بس ،این سود و زیان ما را بس
/http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh268
 « )4یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ  ...یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ »...
در آیه قبل فرمود «خدا را بر حرفی عبادت میكند» و در این آیه فرمود «به جاي خدا كسی را میخواند»؛ یعنی عبادت بر
حرفی (خواه به معناي عبادت بر لب مرز ،یا عبادت در حد لقلقه زبان ،یا  ،...جلسه قبل ،تدبر )2باطن و حقيقتش رفتن به سوي
غير خدا است.
شاید به همين جهت است كه در احادیث ،این آیات را وصف منافقان دانست ،كه در ظاهر خدا را میپرستند ،اما در باطن
به غير خدا رو كردهاند( .جلسه قبل ،حدیث)2
(توجه :حدیث 3دقایقی قبل به احادیث جلسه قبل افزوده شد .از طریق همين لينك باال قابل مشاهده است)
« )5یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَضُرُّهُ وَ ما ال یَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعيدُ»
دینشناسی :مساله توسل

با توجه به اینكه همه چيز به دست خداست و سراغ كسی غير خدا نباید رفت ،چرا شيعيان به اهل بيت متوسل میشوند؟
«غير خدا»یی كه رفتن به سراغش بیحاصل است« ،غيرخدا»یی است كه به جاي خدا و در عرض خدا به سراغش میروند.
اما به دستور خدا سراغ كسی رفتن ،مصداقِ رفتن به سوي خداست ،نه رفتن به سوي غير خدا .شاهدش اینكه در قرآن كریم
از سویی به شدت هرگونه «والیت» غير خدا را قبول كردن ،خالف ایمان میشمرد (مثال اعراف3/؛ شوري9/؛  )...و از سوي
دیگر ،مومنان را به قبول والیت خدا و رسول و اميرالمومنين ع فرامیخواند (مائده)55/
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 )318سوره حج ( )22آیه  13یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشیرُ 1395/11/20
ترجمه

میخواند كسی [را] كه قطعا زیانش از سودش نزدیكتر است [به عنوان مولی و عشيره خود]  ،قطعا [چه] بد موال و بد
عشيرهاي است.
نکات ترجمهای و نحوی

«یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ»
تحليل نحوي حرف «الم» (لمن )...در این آیه معركه آراء گردیده و به تبع آن این جمله چندین وجه میتواند داشته باشد
(مجمعالبيان ،ج ،7ص: 1)119-117
الف« .الم» تاخير است و این جمله مستقل از جمله قبل است ،در اصل چنين بوده «یدعو مَن لضره :...كسی را میخواند
كه قطعا ضررش .»...
ب« .الم» ابتداي كالم است (كه بر كالمی كه با «اسم» [در مقابل فعل و حرف] آغاز میشود ،میآید)؛ و «یدعو» مربوط به
جمله قبل میباشد و در ادامه ،با جمله جدیدي (مستانفه) مواجهيم كه مبتدایش «لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ» است و خبرش «لَبِئْسَ الْمَوْلى
وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ» (قطعا كسی كه زیانش از سودش بيشتر است ،بد مولی و بد عشيرهاي است)
آنگاه اینكه «یدعو» چگونه معنا میشود ،چند حالت دارد:
ب« .1.ذلك» در جمله قبل ،مبتداست ،و «الضالل البعيد» خبرش است ،و فعل «یدعو» در اصل «یدعوه» و حال میباشد
براي «ذلك» ،و اصل كالم چنين بوده« :آن ،در حالی كه او را میخواند ،گمراهی دور و دراز است»
ب .2.همانند حالت قبل ،اما فعل «یدعو» ،نه حال ،بلكه تكرار و تاكيدي است بر فعل «یدعو» در جمله قبل؛ معناي كالم
این گونه میشود« :چيزي را كه ضرر و نفعی نداشته ،میخواند و می خواند؛ و این گمراهی دور و دراز است».
ب« .3.ذلك» در جمله قبل ،به معناي «الذي» بوده؛ و «یدعو» در این جمله تكرار و تاكيد «یدعو» در آیه قبل است؛ و
معناي كالم (از ابتداي آیه قبل) بدین صورت است« :چيزي را كه ضرر و نفعی نداشته كه گمراهی دوري بوده ،میخواند و
میخواند»
ب .4.همانند حالت قبل ،اما «یدعو» تكرار قبلی نيست ،بلكه فعلی جدید ،و «ذلك هو  »...مفعول براي «یدعو»ي دوم
میباشد ،و آنگاه معنا چنين میشود« :چيزي را كه ضرر و نفعی نداشته ،میخواند؛ و نيز آن را كه گمراهی دوري بوده ،میخواند»

 . 1گزینه الف نظر علماي بصره و كوفه است كه توضیحی برایش ندادهاند و زجاج در توضیح آن گفته :یعنی این الم قسم و تاكید است كه از جایش
جابجا شده ،همانند «الم قسم»ي كه باید بر مبتدا بیاید ،اما وقتی حرف «ان» در ابتداي جمله باشد ،این الم بر روي خبر قرار میگیرد مانند «ان زیدا
لقائم» .نظر دوم حاالتی است كه زجاج احتمال داده ،و نظر سوم وجه جدیدي است كه مرحوم طبرسی به این وجوه افزوده است .و عالمه طباطبایی هم
در المیزان فقط این وجه سوم را برشمرده است (المیزان ،ج ،14ص)351
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ج .الم براي ابتداي كالم است؛ اما «یدعو» مربوط به جمله قبل نيست ،بلكه معنایش شبيه معناي «یقول» (میگوید) یا
«یسمی» (مینامد) است؛ و «لمن ضره اقرب من نفعه» مبتدایی است كه خبرش محذوف است؛ و عبارت «لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ
الْعَشِيرُ» یك جمله جدید است كه معناي آن خبر محذوف را نشان میدهد؛ یعنی در جمله قبل بيان شد كه او با رفتن به سراغ
چيزي كه سود و ضرري نمیتواند داشته باشد به گمراهی دور و درازي افتاده ،آنگاه در این آیه بيان میكند كه او با این رفتارش:
«میگوید چيزي كه ضررش نزدیكتر از سودش است ،موال و عشيره من است؛ و این چه بد مولی و بد عشيرهاي است».
[در ترجمه تالش شده با گذاشتن كروشه [كه به معناي امكان حذف عبارت است] ،به نحوي باشد كه حتیاالمكان همه
این معانی را پوشش دهد]
«الْعَشير»
از ماده «عشر» است كه اصل این ماده در دو معنا به كار میرود:
یكی معناي «عدد  »10و دیگري به معناي مصاحبت و اختالط و با هم درآميختن و معاشرت كردن كه «عشيره» به معناي
اهل و عيال از همين باب است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص 324و .)326
برخی خواستهاند این دو به معنا را به هم پيوند دهند و گفتهاند ده عدد كامل است و «عشيره» آن اهل و عيال شخص
است كه با آنها زیاد میشود و گویی با آنها به منزله عدد كامل میگردد ،و به این مناسبت ،به نزدیكان و خویشان شخص كه با
آنها زیاد میشود ،عشيره گفتهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)567؛ در مقابل ،برخی بر این باورند كه اساساً در زبان عربی «عشر»
به همان معناي مصاحبت و همنشينی بوده است و عشر به معناي «عدد »10همانند نام سایر اعداد ،از زبان عبري به عربی وارد
شده است (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص)137
این ماده با مشتقات مختلفش جمعا  27بار در قرآن كریم به كار رفته است:
از مشتقات این ماده در معناي اول ،به غير از «عشر» و «عشرة» (عدد  )10كه جمعا  16مورد در قرآن كریم به كار رفته،
كلمههاي «عشرون» (انفال« )62/مِعشار» (سبأ )45/و «عشار» (تكویر )4/آمده است كه اولی به معناي «عدد  ،»20دومی به معناي
«عُشر» (یكدهم) ،و سومی به معناي «شتر مادهاي كه ده ماه از زمان حملش گذشته و درواقع نزدیك زایيدن است» میباشد.
از مشتقات این ماده در معناي دوم ،عالوه بر واژههاي «عشير» (حج )13/و «عشيرة» (توبه24/؛ شعراء214/؛ مجادله،)22/
به صورت فعل «عاشروا» (عاشروهن بالمعروف :به نيكی با آنها معاشرت كنيد؛ نساء )19/و نيز به صورت اسم «معشر» (معشر
الجن ،انعام 128/و  130و الرحمن ) 33/به معناي جماعتی كه امرشان واحد باشد [وضع و حالشان یكسان مورد توجه باشد]
(كتاب العين ،ج ،1ص )248به كار رفته است.
الزم به ذكر است كه برخی گمان كردهاند كه دو كلمه «عاشورا» كه در مورد روز دهم محرم به كار میرود ،به معناي
«دهم» (و «تاسوعا» هم از تسع و به معناي نهم) است ،ولی با توجه نكاتی كه در مورد وزن «فاعوال» وجود دارد و اینكه نه این
دو كلمه در مورد نهم و دهمِ سایر ماهها به كار میرود و نه اینكه از این وزن براي سایر اعداد ،كلمهاي درست شده (مثال
سابوعا یا سادوسا و ...؛ بلكه تعبير متداول از نهم و دهم به صورت تاسع/تاسعه و عاشر/عاشره است) اهل لغت بحثهاي
جالبی دارند كه چون این كلمه در قرآن نيامده ،از ورود در آن خودداري میشود.
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حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
بهترین موعظه آن است كه سخن از حد راستگویی و عمل از حد اخالص تجاوز نكند؛ پس همانا حكایت موعظهگر و
موعظهشونده ،حكایت بيدار و خفته است؛ پس هركه خودش از خواب غفلت و مخالفتها و معصيتهایش بيدار شد ،صالحيت
دارد كه دیگر خفتگان را بيدار كند؛ اما كسی كه حيران و سرگردان در بيابانهاي سركشی ،و فرورفته در چراگاههاي گمراهی
است و حيا را ترك كرده به خاطر تمایل به سُمعه [درباره انسان خوب بگویند] و ریا و شهرت و خود را نزد مردم خوب نشان
دادن ،به زي صالحان خود را می نمایاند و با سخنانش چنان اظهار میدارد كه گویی باطنش را آباد كرده ،در حالی كه حقيقتاً
خالی از اینهاست ،بلكه وحشتش را ميل به «موردستایش قرار گرفتن» پوشانده؛ و ظلمت طمع ،وي را در خود فرو برده است؛
[واي كه] چه اندازه به فتنه افتاده با هواي نفس خود! و چه اندازه مردم را به گمراهی كشانده با سخنان خویش! كه خداوند
عز و جل میفرماید« :قطعا [چه] بد موال و بد همدمی است».
مصباح الشریعة ،ص161-160
قَالَ الصَّادِقُ ع:
أَحْسَنُ الْمَوْعِظَةِ مَا لَا یُجَاوِزُ الْقَوْلُ حَدَّ الصِّدْقِ وَ الْفِعْلُ حَدَّ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّ مَثَلَ الْوَاعِظِ وَ الْمُتَّعِظِ كَالْيَقْظَانِ وَ الرَّاقِدِ فَمَنِ
اسْتَيْقَظَ عَنْ رَقْدَةِ غَفْلَتِهِ وَ مُخَالَفَاتِهِ وَ مَعَاصِيهِ صَلَحَ أَنْ یُوقِظَ غَيْرَهُ مِنْ ذَلِكَ الرُّقَادِ وَ أَمَّا السَّائِرُ فِی مَفَاوِزِ الِاعْتِدَاءِ وَ الْخَائِضُ فِی
مَرَاتِعِ الْغَیِّ وَ تَرْكِ الْحَيَاءِ بِاسْتِحْبَابِ السُّمْعَةِ وَ الرِّیَاءِ وَ الشُّهْرَةِ وَ التَّضَيُّعِ إِلَى الْخَلْقِ الْمُتَزَیِّی بِزِيِّ الصَّالِحِينَ الْمُظْهِرُ بِكَلَامِهِ عِمَارَةَ
بَاطِنِهِ وَ هُوَ فِی الْحَقِيقَةِ خَالٍ عَنْهَا قَدْ غَمَرَتْهَا وَحْشَتُهُ حُبَّ الْمَحْمَدَةِ وَ غَشِيَتْهَا ظُلْمَةُ الطَّمَعِ فَمَا أَفْتَنَهُ بِهَوَاهُ وَ أَضَلَّ النَّاسَ بِمَقَالِهِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشِير» ...
 )2راویان متعدد شيعه و سنی روایت كرده اند كه هنگامی كه بيماري حضرت زهرا سالم اهلل عليها شدت گرفت ،زنان
مدینه به عيادت ایشان آمدند و پرسيدند حالتان چطور است؛ ایشان بعد از توضيحاتی درباره اینكه به خاطر نامردمیهاي آن
مردم چه حالی دارند ،فرمودند:

 . 1شاید بتوان روایت زیر را به نحوي ناظر به شأن نزول این آیه دانست:
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ،قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ ،قَالَ حَدَّثَنِی حَمْدَانُ بْنُ سُلَیْمَانَ أَبُو الْخَیْرِ ،قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیُّ،
قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ الْکُوفِیُّ ،عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ ،عَنْ طَاوُسٍ ،قَالَ :كُنَّا عَلَى مَائِدَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِیَّةِ حَاضِرٌ ،فَوَقَعَتْ
جَرَادَةٌ فَأَخَذَهَا مُحَمَّدٌ ،ثُمَّ قَالَ هَلْ تَعْرِفُونَ مَا هَذِهِ النُّقَطُ السُّودُ فِی جَنَاحِهَا قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ .فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ (ع) أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِیِّ (ص)
ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَعْرِفُ یَا عَلِیُّ هَذِهِ النُّقَطَ السُّودَ فِی جَنَاحِ هَذِهِ الْجَرَادَةِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ .فَقَالَ (ع) مَکْتُوبٌ فِی جَنَاحِهَا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ ،خَلَقْتُ
الْجَرَادَ جُنْداً مِنْ جُنُودِي أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ،فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ یَفْتَخِرُونَ عَلَیْنَا یَقُولُونَ إِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا ،فَقَالَ مُحَمَّدٌ مَا وَلَّدَهُمْ إِلَّا
مَنْ وَلَّدَنِی ،قَالَ ،فَسَمِعَ ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ (ع) فَبَعَثَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ،فَقَالَ لَهُمَا أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِی مَا قُلْتُمَا إِذْ وَجَدْتُمَا جَرَادَةً ،فَأَمَّا أَنْتَ یَا ابْنَ
عَبَّاسٍ فَفِیمَنْ نَزَلَتْ فَ«لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ» فِی أَبِی أَوْ فِی أَبِیكَ وَ تَلَا عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَثِیر (رجال الکشی ،ج ،1ص)276
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 ...چه چيزى سبب گردید تا از ابوالحسن [= حضرت على عليه السّالم] عيبجویى كنند و انتقام گيرند؟ عيب او گفتند زیرا
شمشيرش ،خویش و بيگانه نمىشناخت و قدمش سستی برنمیداشت و حمالتش كس باقی نمیگذاشت و در راه خداوند عز
و جل هيچ مالحظهاي نداشت.
به خداوند سوگند ،اگر مردانتان از [به دست گرفتن] زمامی كه رسول خدا به او داده بود ،خودداري میكردند ،او افسارش
میزد و آن را به سالمت به مقصد مىرساند ،آن گونه كه نه بينی شتر رنجيده مىشد [شتر را با انداختن زمام در بينیاش
میكشند] و نه سوارش خسته؛ و آنان را وارد مىكرد به آبشخورى صاف و گوارا و وسيع كه آب از اطرافش سرازیر مىبود ،و
سيراب بيرون مىآورد؛ و براي خود جز به مقدار نياز برنمیداشت ،به مقدار آبى كه تشنگى فرو نشاند و خوراكى كه گرسنگى
بزداید .در این صورت «ابواب بركات آسمان و زمين بر آنان گشوده مىشد» (اعراف )97/و خداوند به زودى آنان را به سبب
اعمال و كردارشان مؤاخذه خواهد كرد.
هان! بيا و بشنو! و چون زندگی كنی ،روزگار شگفتی به تو بنمایاند؛ و اگر به شگفتی درآیی ،شگفتی دیگري در پی آرد.
آخر به چه پناهگاهى تكيه دادند؟ و به كدامين ریسمان چنگ زدند؟ به خدا سوگند دُمها را به جاي پاها گذاشتند و
عجوزگان [پيران ناتوان] را به جاي ميانساالن ؟! به خاك سایيده باد بينى قومى كه «حساب كردند كه كارشان خوب است»
(كهف« )104/بدانيد كه آنان فاسدند ،ولى خود نمىدانند» (بقره« )12/آیا آن كس كه مردم را به حق فرا مىخواند ،سزاوار پيروى
است یا آنكه خود هدایت نمیشود مگر آنكه هدایتش كنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داورى مىكنيد؟!» (یونس)35/
امّا به خدایت سوگند كه نطفه بسته شد [= شتر این فتنه آبستن شد] پس به انتظار باش تا كی نتيجه دهد؟! سپس بدوشند
در آغاز دوشيدن ،خونی تازه و زهري كامتلخكننده« .آنجاست كه باطلپيشگان زیان كنند» (جاثيه )27/و آیندگان ،نهایتِ آنچه
پيشينيان بنيان نهادند ،ببينند.
سپس از جانتان [فقط] به جانتان دلخوش دارید! و به اضطراب فتنه آرامش یابيد! و به شمشيرهاى كشيده ،و هرج و مرج
گسترده و استبداد ستمگران بشارت گيرید ،كه كه غنایمتان را ناچيز كنند و كِشتهتان را درو! پس حسرت بر شما ! و كجا رفتيد!
و چه كور شدید؟! «آیا شما را به چيزي ملزم كنيم كه شما آن را ناخوش میدارید؟» (هود)28/
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حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ
حُمَيْدٍ اللَّخْمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُهَلَّبِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ :لَمَّا اشْتَدَّتْ عِلَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص
اجْتَمَعَ عِنْدَهَا نِسَاءُ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ لَهَا یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ أَصْبَحْتِ مِنْ عِلَّتِكِ فَقَالَتْ ...
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وَ مَا نَقَمُوا مِنْ أَبِی حَسَنٍ نَقَمُوا وَ اللَّهِ مِنْهُ نَكِيرَ سَيْفِهِ وَ شِدَّةَ وَطْأَتِهِ وَ نَكَالَ وَقْعَتِهِ وَ تَنَمُّرَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهِ لَوْ
تَكَافُّوا عَنْ زِمَامٍ نَبَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَاعْتَلَقَهُ وَ لَسَارَ بِهِمْ سَيْراً سُجُحاً لَا یَكْلُمُ خِشَاشُهُ وَ لَا یُتَعْتَعُ رَاكِبُهُ وَ لَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا نَمِيراً
فَضْفَاضاً تَطْفَحُ ضِفَّتَاهُ وَ لَأَصْدَرَهُمْ بِطَاناً قَدْ تَخَيَّرَ لَهُمُ الرَّيَّ غَيْرَ مُتَحَلٍّ مِنْهُ بِطَائِلٍ إِلَّا بِغَمْرِ الْمَاءِ وَ رَدْعِهِ سَوْرَةَ السَّاغِبِ وَ لَفُتِحَتْ
عَلَيْهِمْ «بَرَكَاتُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» وَ سَيَأْخُذُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا یَكْسِبُونَ
أَلَا هَلُمَّ فَاسْمَعْ وَ مَا عِشْتَ أَرَاكَ الدَّهْرُ الْعَجَبَ وَ إِنْ تَعْجَبْ وَ قَدْ أَعْجَبَكَ الْحَادِثُ إِلَى أَيِّ سِنَادٍ اسْتَنَدُوا وَ بِأَیَّةِ عُرْوَةٍ تَمَسَّكُوا
اسْتَبْدَلُوا الذُّنَابَى وَ اللَّهِ بِالْقَوَادِمِ وَ الْعَجُزَ بِالْكَاهِلِ فَرَغْماً لِمَعَاطِسِ قَوْمٍ «یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً» «أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ
لكِنْ ال یَشْعُرُونَ» «أَ فَمَنْ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّي إِلَّا أَنْ یُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
أَمَا لَعَمْرُ إِلَهِكَ لَقَدْ لَقِحَتْ فَنَظِرَةٌ رَیْثَمَا تُنْتَجُ ثُمَّ احْتَلَبُوا طِلَاعَ الْقَعْبِ دَماً عَبِيطاً وَ زُعَافاً مُمْقِراً هُنَالِكَ «یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ» وَ
یَعْرِفُ التَّالُونَ غِبَّ مَا أَسَّسَ الْأَوَّلُونَ ثُمَّ طِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْفُساً وَ اطْمَئِنُّوا لِلْفِتْنَةِ جَأْشاً وَ أَبْشِرُوا بِسَيْفٍ صَارِمٍ وَ هَرْجٍ شَامِلٍ وَ
اسْتِبْدَادٍ مِنَ الظَّالِمِينَ یَدَعُ فَيْئَكُمْ زَهِيداً وَ زَرْعَكُمْ حَصِيداً فَيَا حَسْرَتَى لَكُمْ وَ أَنَّى بِكُمْ وَ قَدْ عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها
كارِهُونَ.
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 . 1حدثنی هارون بن مسلم بن سعدان عن الحسن بن علوان عن عطیة العوفی قال :لما مرضت فاطمة ع المرضة التی توفیت بها دخل النساء علیها...
 . 2حدثنا محمد بن زكریا ،قال :حدثنا محمد عبد الرحمن المهلبی ،عن عبد اللّه بن حماد بن سلیمان ،عن أبیه ،عن عبد اللّه بن حسن بن حسن ،عن
أمه فاطمة بنت الحسین علیها السالم ،قالت :لما اشتد بفاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله الوجع
 . 3أَخْبَرَنَا الْحَفَّارُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الدِّعْبِلِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ الْخَزَّازُ بِبَغْدَادَ بِالْکَرْخِ بِدَارِ كَعْبٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ الرَّفَّاءُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ الدِّعْبِلِیُّ :وَ حَدَّثَنَا أَبُو یَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الدَّبَرِيُّ بِصَنْعَاءِ الْیَمَنِ فِی سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَمَانِینَ وَ مِائَتَیْنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ،عَنِ
الزُّهْرِيِّ ،عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،قَالَ :دَخَلْتُ نِسْوَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ) یَعُدْنَهَا فِی عِلَّتِهَا ،فَقُلْنَ لَهَا :السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ،كَیْفَ أَصْبَحْتِ
 . 4عن سوید بن غفلة
 . 5أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ عَائِفَةً لِدُنْیَاكُمْ قَالِیَةً لِرِجَالِکُمْ لَفَظْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ عَجَمْتُهُمْ وَ شَنَأْتُهُمْ بَعْدَ أَنْ سَبَرْتُهُمْ فَقُبْحاً لِفُلُولِ الْحَدِّ وَ خَوَرِ الْقَنَاةِ وَ خَطَلِ الرَّأْيِ وَ بِئْسَ
ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ فِی الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ لَا جَرَمَ لَقَدْ قَلَّدْتُهُمْ رِبْقَتَهَا وَ شَنَنْتُ عَلَیْهِمْ عَارَهَا فَجَدْعاً وَ عَقْراً وَ سُحْقاً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
وَیْحَهُمْ أَنَّى زَحْزَحُوهَا عَنْ رَوَاسِی الرِّسَالَةِ وَ قَوَاعِدِ النُّبُوَّةِ وَ مَهْبِطِ الْوَحْیِ الْأَمِینِ وَ الطَّبِینِ بِأَمْرِ الدُّنْیَا وَ الدِّینِ -أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ
 . 6متن كامل این سخنان به نحوي كه اختالف روایات در آن منعکس شده باشد ،به صورت زیر است:
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« )1یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشيرُ»
كسی كه دنبال غير خدا  -كه حقيقتا توان سودي و ضرر رساندن ندارد -میرود ،قطعا دنبال چيزي رفته كه ضررش از
نفعش به او نزدیكتر است؛
وقتی سرپرستی و همدمی با خدا را كنار بگذارد ،سراغ هر كه برود ،بداند كه مبتال به بد سرپرست و بد همدمی خواهد
شد.
« )2یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ»
چرا انسان سراغ هر غيرخدایی برود ،ضررش نزدیكتر از نفعش است؟ (توجه شود كه تعبير ضررش بيش از نفعش است،
در مواردي كه فقط ضرر است و نفعی ندارد هم به كار میرود؛ مجمعالبيان ،ج ،7ص)121
الف .شاید چون هر خوبیاي به خدا برمیگردد و هر بدياي به خود اشخاص( .نساء )79/پس هر غيرخدایی ،از آن جهت
كه غير خدا و بریده از خدا در نظر گرفته شده ،فقط بدي دارد ،پس ،آن خوبیاي كه هم در او سراغ داریم و به خاطر آن به او
دل میدهيم ،به ما نخواهد رسيد.
ب .شاید چون تنها خداست كه بینياز مطلق است و با انجام كارهایش دنبال منفعتی براي خویش نيست .پس هر
غيرخدایی هركاري كه میكند دنبال منفعت خودش است ،نه ما؛ لذا ضررش به ما بيشتر میرسد.

فَقَالَتْ :أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ عَائِفَةً لِدُنْیَاكُنَّ ،قَالِیَةً لِرِجَالِکُنِّ ،لَفَظْتُهُمْ بَعْدَ إِذْ عَجَمْتُهُمْ ،وَ سَئِمْتُهُمْ [شنأتهم] بَعْدَ إِذْ سَبَرْتُهُمْ ،فَقُبْحاً لِأُفُونِ الرَّأْيِ [لفلول الحد] وَ
خَطْلِ الْقَوْلِ [الرأي] وَ خَوَرِ الْقَنَاةِ ،وَ «لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ فِی الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ» وَ لَا جَرَمَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَلَّدْتُهُمْ رِبْقَتَهَا ،وَ شَنِنْتُ
[شنت] عَلَیْهِمْ عَارَهَا ،فَجَدْعاً وَ رَغْماً [عقرا] و بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ .وَیْحَهُمْ ،أَنَّى زَحْزَحُوهَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ! مَا نَقَمُوا وَ اللَّهِ مِنْهُ إِلَّا نَکِیرَ سَیْفِهِ ،وَ نَکَالَ وَقْعِهِ،
[أنى زحزحوها عن رواسی الرسالة و قواعد النبوة و مهبط الروح األمین الطبن [و الطیّبین] بأمور الدنیا و الدین أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِین و ما الذي نقموا
من أبی الحسن نقموا و اهلل منه نکیر سیفه و شدة وطأته و نکال وقعته] وَ تَنَمُّرَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ ،وَ تَاللَّهِ [و یا هلل] لَوْ تَکَافُّوا عَلَیْهِ عَنْ زِمَامٍ نَبَذَهُ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ
(صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) لَاعْتَلَقَهُ ،ثُمَّ لَسَارَ بِهِمْ سَیْراً سُجُحاً ،فَإِنَّهُ قَوَاعِدُ الرِّسَالَةِ ،وَ رَوَاسِی النُّبُوَّةِ ،وَ مَهْبِطُ الرُّوحِ الْأَمِینِ وَ الْبَطِینُ بِأَمْرِ الدِّینِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ
«أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ»
وَ اللَّهِ لَا یَکْتَلِمُ [ال یکلم/تکلم] خِشَاشُهُ [حشاشته] ،وَ لَا یُتَعْتَعُ رَاكِبُهُ ،وَ لَأَوْرَدَهُمْ مَنْهَلًا رَوِیّاً [ /نمیرا] فَضْفَاضاً ،تَطْفَحُ ضِفَّتُهُ [ضفتاه] ،وَ لَأَصْدَرَهُمْ بِطَاناً
قَدْ خَثَرَ [تحرى] بِهِمُ الرَّيُّ غَیْرَ مُتَحَلٍّ بِطَائِلٍ إِلَّا بِغَمْرِ النَّاهِلِ [غیر متجل منهم بطائل بعمله الباهر] وَ رَدْعِ [ردعه/روعه] سَوْرَةِ السَّاغِبِ ،وَ لَفُتِحَتْ عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٌ
مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ سَیَأْخُذُهُمْ اللَّهُ بِما كانُوا یَکْسِبُونَ.
فَهَلُمَّ فَاسْمَعْ ،فَمَا عِشْتَ أَرَاكَ الدَّهْرُ الْعَجَبَ [عجبه] [أال هلمن فاسمعن و ما عشتن أراكن الدهر عجبا] ،وَ إِنْ تَعْجَبْ بَعْدَ الْحَادِثِ [فقد أعجبك الحادث]،
فَمَا بِالْهَمِّ بِأَيِّ سَنَدٍ اسْتَنَدُوا [إلى أي لجإ لجئوا و أسندوا] ،أَمْ بِأَیَّةِ عُرْوَةٍ تَمَسَّکُوا «لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ» وَ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا .اسْتَبْدَلُوا الذُّنَابَى
بِالْقَوَادِمِ ،وَ الْحَرُونَ بِالْقَاحِمِ ،وَ الْعَجُزَ بِالْکَاهِلِ ،فَتَعْساً لِقَوْمٍ [فرغما لمعاطس قوم] «یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً»« ،أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ ال یَشْعُرُونَ»،
[ویحهم] «أَ فَمَنْ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّي إِلَّا أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ كَیْفَ تَحْکُمُون
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هر موجود نيازمندي ،در درجه اول نياز خودش را میخواهد رفع كند؛ و اگر كاري براي دیگري انجام میدهد در درجه
اول دنبال منافع خویش است .كسی كه الهی شد ،میداند اگر رفع نياز دیگران را وجهه همتش قرار دهد ،خدا به مراتب بيشتر
نياز او را رفع میكند؛ پس چنين كسی میتواند سودش براي ما بيش از زیانش باشد؛ اما هركه غيرخدایی شد ،فقط نياز خودش
اولویت دارد ،و چون دنيا دار تزاحم است[ ،یعنی هر چيزي به یك نفر برسد ،بقيه از آن محروم میشوند] پس حتما ضررش
براي ما بيشتر خواهد بود.
ج... .
« )3یَدْعُوا  ...لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشيرُ»
هر غيرخدایی كه انسان سراغش رود ،بد سرپرست و بد همدمی است.
چرا؟
الف .شاید چون در درجه اول دنبال سود خودش است ،نه سود ما (تدبر .)2پس هم در سرپرستیاش نسبت به ما و هم
در همنشينیاش با ما ،در درجه اول مراعات دلخواه خودش را میكند ،نه نياز ما را.
ب .شاید چون انسان موجودي بس پيچيده است و تنها خداست كه علمش مطلق است .البته اگر كسی خدایی شد ،و
خدا با راهنماییهاي ویژهاش نحوه سرپرستی مطلوب انسان را به او مینمایاند ،لذا او قبول والیت او در راستاي والیت خدا
سودمند است؛ اما كسی كه علمش هرلحظه در معرض خطاست ،حتی اگر بخواهد منافع و عواطف ما را در نظر بگيرد ،همواره
تاحدودي همچون دوست نادان عمل میكند.
ج... .
« )4لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشيرُ»
هر غيرخدایی بد سرپرست و بد همدمی است.
ظاهرا بدین جهت است كه در اسالم ،این اندازه هم بر قبول والیت كسانی كه خدا تعيين كرده ،و هم بر دقت در انتخاب
همسر و بلكه هرگونه همنشين و دوست اصرار شده؛ و بویژه تخطی از این قبول والیت آنان كه خدا تعيين كرده ،موجب فرو
افتادن جامعه در ورطه هالكت معرفی گردیده است( .حدیث)2
« )5یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشيرُ»
برخی مفسران« ،یدعو» در این آیه را به معناي «یقول» دانستهاند و عبارت بعدي را سخن آن گوینده (توضيح در نكات
ترجمه)
بر این اساس ،این آیه بيان حال و سخن آن انسان گمراه [كه خدا را بر حرفی میپرستيد و با یك فتنهاي پشت به دین
میكرد] در قيامت است كه میگوید :سوگند كه كسی كه ضررش بيش از نفعش است ،بد مولی و بد سرپرستی است( .الميزان،
ج ،14ص)351
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1395/11/21

یُریدُ
ترجمه

قطعاً خداوند كسانی كه ایمان آوردند و كارهاي شایسته انجام دادند وارد بهشتهایی میكند كه پایيناش نهرها روان
است؛ البته خداوند انجام میدهد آنچه اراده فرماید.
شهادت حضرت زهرا س تسلیت باد

شهادت صدیقه كبري ،حضرت زهرا سالم اهلل عليها ،كه با قبر مخفی خویش ،در تاریكترین برهه تاریخ ،چراغی پيش
روي جویندگان حقيقت قرار داشت و نگذاشت كه ره گم شود ،بر همه دوستداران اهل بيت تسليت باد
شأن نزول

1

حدیث

 )1ابوبصير میگوید :به امام صادق ع عرض كردم :فدایتان شوم یَا ابْنَ رسولِ اللَّه! شوق مرا زیاد فرما!
فرمود :ابومحمد! همانا از كمترین نعمتهاي بهشتی آن است كه بوي خوش آن از فاصلهاي كه در دنيا هزار سال طول
میكشد ،به مشام میرسد؛
و همانا پایينترین جایگاه بهشتيان ،جایگاه كسی است كه اگر تمام جن و انس بر او وارد شوند خوردنی و نوشيدنی براي
آنها دارد و از آنچه دارد كم نشود؛
و همانا سادهترین منزل بهشتيان منزل كسی است كه وارد بهشت میشود و براي او سه باغ مهيا شده؛ چون وارد پستترین
آنها میشود از همسران و خدمتگزاران و نهرها و ميوهها ما شاء اهلل مشاهده میكند ،آن چنان كه چشمش بدان روشن و دلش
خرسند میگردد .پس چون شكر و حمد خدا را به جا آورد ،به او گفته میشود :سرت را بلند كن و باغ دوم را ببين .در آن
چيزهایی هست كه در این نيست .پس میگوید پروردگارا این را به من بده! خداوند متعال میفرماید اگر این را به تو بدهم
غير آن را خواهی واست .میگوید پرودگارا همين! همين! پس چون در آن وارد میشود شكر و حمد خدا را بجا میآورد،
آنگاه گفته میشود در بهشت را برایش بگشایيد و به او گفته میشود سرت را بلند كن .پس چون درهایی از جاودانگی برایش
باز شود و چندین برابر آنچه در قبل بود ببيند در حالی كه خوشحالی و سرورش چندین برابر شده میگوید پروردگارا! حمد
سزاوار توست كه بر من با این بهشتها منت گذاشتی و از آتش رهانيدي.
 . 1قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ قِیلَ نَزَلَتْ فِی عَلِیٍّ وَ حَمْزَةَ وَ عُبَیْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ حِینَ
بَارَزُوا عُتْبَةَ وَ شَیْبَةَ وَ الْوَلِیدَ قُرْآنٌ فَأَمَّا الْکُفَّارُ فَنَزَلَ فِیهِمْ هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى عَذابَ الْحَرِیقِ وَ فِی عَلِیٍّ وَ أَصْحَابِهِ إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ
الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ الْآیَةَ( .كشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،1ص325؛ كشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین ع ،ص406؛ الخصائص (ابن
البطریق) ،ص)261
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ابوبصير میگوید :من به گریه افتادم و گفتم :فدایت شوم باز هم بگو.
حضرت فرمود... :
تفسير القمی ،ج ،2ص82
حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع :جُعِلْتُ فِدَاكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ شَوِّقْنِی فَقَالَ یَا أَبَا
مُحَمَّدٍ إِنَّ مِنْ أَدْنَى نَعِيمِ الْجَنَّةِ یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ مِنْ مَسَافَةِ الدُّنْيَا وَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا لَوْ نَزَلَ بِهِ أَهْلُ الثَّقَلَيْنِ
الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ لَوَسِعَهُمْ طَعَاماً وَ شَرَاباً وَ لَا یَنْقُصُ مِمَّا عِنْدَهُ شَیْءٌ وَ إِنَّ أَیْسَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيُرْفَعُ لَهُ ثَلَاثُ
حَدَائِقَ فَإِذَا دَخَلَ أَدْنَاهُنَّ رَأَى فِيهَا مِنَ الْأَزْوَاجِ وَ الْخَدَمِ وَ الْأَنْهَارِ وَ الْأَثْمَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ مِمَّا یَمْلَأُ عَيْنَهُ قُرَّةً وَ قَلْبَهُ مَسَرَّةً فَإِذَا شَكَرَ
اللَّهَ وَ حَمِدَهُ قِيلَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَى الْحَدِیقَةِ الثَّانِيَةِ فَفِيهَا مَا لَيْسَ فِی الْأُخْرَى فَيَقُولُ یَا رَبِّ أَعْطِنِی هَذِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ
أَعْطَيْتُكَ إِیَّاهَا سَأَلْتَنِی غَيْرَهَا فَيَقُولُ رَبِّ هَذِهِ هَذِهِ فَإِذَا هُوَ دَخَلَهَا شَكَرَ اللَّهَ وَ حَمِدَهُ قَالَ فَيُقَالُ افْتَحُوا لَهُ بَابَ الْجَنَّةِ وَ یُقَالُ لَهُ ارْفَعْ
رَأْسَكَ فَإِذَا قَدْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخُلْدِ وَ یَرَى أَضْعَافَ مَا كَانَ فِيمَا قَبْلُ فَيَقُولُ عِنْدَ تَضَاعُفِ مَسَرَّاتِهِ رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ الَّذِي لَا یُحْصَى
إِذْ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِالْجِنَانِ وَ نَجَّيْتَنِی مِنَ النِّيرَانِ قَالَ َأبُو بَصِيرٍ فَبَكَيْتُ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِی...

1

تدبر

« )1إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یُریدُ»
اگر عدهاي بر اساس بحث و جدلِ بدون علم درباره خدا دیگران را گمراه میكنند ،و عدهاي هم در پيروي از اینها گمراه
میشوند ،و عدهاي هم خداپرستیشان روي حرف است و در واقع دنبال چيزهایی میروند كه ضررش بيش از نفعش است و
راه گمراهی را میپيمایند؛ در مقابل ،كسانی هستند كه ایمان آورده و كارهاي شایسته انجام میدهند ،كه اینها را حتما خدا در
بهشتهایی دلگشا وارد میكند( .الميزان ،ج،14ص )341اگر آن معبودهاي دروغين كاري از دستشان برنمیآمد؛ در مقابل ،خدایی
اینها را به بهشت وارد میسازد كه هر كاري بخواهد میكند و هيچكس نمیتواند مانع او گردد.
« )2إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یُریدُ»
اینكه «خدا هر كاري بخواهد میكند» معنایش این نيست كه كارهاي خدا بیضابطه و اصطالحا دلبخواهی است و اگر
بخواهد نيكوكار را به جهنم و كافر را به بهشت میبرد؛ بلكه معنایش این است كه خداوند قادر مطلق است و كاري كه اراده
كند كه انجام دهد ،هيچ مانعی نمیتواند از انجام آن جلوگيري كند؛ لذا ابتدا در آیه 10تاكيد كرد كه جهنمی شدن جهنميان

 . 1قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ فِی الْجَنَّةِ نَهَراً فِی حَافَتِهِ جَوَارٍ نَابِتَاتٌ إِذَا مَرَّ الْمُؤْمِنُ بِجَارِیَةٍ أَعْجَبَتْهُ قَلَعَهَا وَ أَنْبَتَ اللَّهُ مَکَانَهَا أُخْرَى قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِی
قَالَ الْمُؤْمِنُ یُزَوَّجُ ثَمَانَمِائَةِ عَذْرَاءَ وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ ثَیِّبٍ وَ زَوْجَتَیْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ثَمَانُمِائَةِ عَذْرَاءَ قَالَ :نَعَمْ مَا یَفْرِشُ [یَفْتَرِشُ یَفْتَرِسُ] فِیهِنَّ
شَیْئاً إِلَّا وَجَدَهَا كَذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ أَيِّ شَیْءٍ خُلِقْنَ الْحُورُ الْعِینُ قَالَ :مِنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ النُّورَانِیَّةِ وَ یُرَى مُخُّ سَاقَیْهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِینَ حُلَّةً كَبِدُهَا مِرْآتُهُ
وَ كَبِدُهُ مِرْآتُهَا ،قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَهُنَّ كَلَامٌ یُکَلِّمْنَ بِهِ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ كَلَامٌ یَتَکَلَّمْنَ بِهِ لَمْ یَسْمَعِ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِ ،قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ یَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا
نَمُوتُ وَ نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ وَ نَحْنُ الْمُقِیمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ وَ نَحْنُ الرَّاضِیَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوبَى لِمَنْ خُلِقَ لَنَا وَ طُوبَى لِمَنْ خُلِقْنَا لَهُ نَحْنُ اللَّوَاتِی لَوْ أَنَ قَرْنَ
إِحْدَانَا عُلِّقَ فِی جَوِّ السَّمَاءِ لَأَغْشَى نُورُهُ الْأَبْصَار
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محصول عمل خودشان است و خدا به كسی ظلم نمیكند؛ و در ابتداي این آیه هم فرمود كه خداوند حتما مومنانِ نيكوكار را
به بهشت میبرد( ،یعنی در این دو آیه ،ضابطه بهشت و جهنمی شدن را نشان داد) ،آنگاه فرمود خدا هر كاري بخواهد میكند.
« )3إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ»
در این آیه دو چيز به این انسانها نسبت داد :ایمان و عمل صالح؛ و میدانيم ایمان حقيقت باالروندهاي است كه عمل
صالح در آن قرار میگيرد و به باال رفتن بيشترش كمك میكند( .إِلَيْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه؛ فاطر)10/
وضعيت اخروي آنها هم داراي دو مولفه است :جنات است كه در آن نهرها روان است.
با توجه به اینكه آخرت باطن دنياست ،چهبسا این جنات ،باطنِ آن ایمان باشد؛ و این نهرهاي جاري در آن ،باطنِ آن
اعمال صالح .چيزي كه چهبسا موید این برداشت باشد ،آن روایت نبوي است كه فرمود :بهشت زمين صافی است كه با اعمالتان
نهر و درخت و  ...در آن ایجاد كنيد (در واقع اگر كسی مومن شد بهشتش مهياست ،اما باید با اعمال صالح رودها و  ...در آن
جاري كند.
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 )320سوره حج ( )22آیه  15مَنْ كانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ
یُذْهِبَنَّ كَیْدُهُ ما یَغیظُ

1395/11/22

ترجمه

كسی كه همواره گمان می كند كه خداوند او را در دنيا و آخرت هرگز یاري نخواهد كرد ،پس به سببی [ریسمانی را] به
سوي آسمان [سقف] مدد جوید [بكِشَد] سپس [نفَسش را] قطع كند [خود را حلقآویز كند تا خفه شود] تا ببيند آیا حيلهاش
آن غيظ را [از بين] میبرد؟
 22بهمن مبارک باد

سالروز پيروزي انقالب اسالمی در بحبوحه سيطره دنياي ظلمانی بر همه غيبباوران خسته از ظلمت و حقيقتجویان
منتظر عدالت مبارك باد
نکات ترجمهای و نحوی

«مَنْ كانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ» اینكه مرجع ضمير «ه» (در ینصره اهلل») به چه برمیگردد ،از همان صدر اسالم دو نظر
بين مفسران قرآن وجود داشته (كه با توجه به امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا ،هر دو میتواند درست باشد):
 . 1ورد عن النبی صلى اللّه علیه و آله :ان الجنة قاع صفصف .لیس فیها عمارة .فأكثروا من غراس الجنة فی الدنیا.
قیل :یا رسول اللّه! و ما غراس الجنة؟قال صلى اللّه علیه و آله :-فهذه الجنة ،ما فیها من األشجار و األنهار و الثمرات و غیرها ،من الحور و القصور
و الغلمان و الولدان ،هی أعمالهم و أخالقهم و مقاماتهم و أحوالهم .مثّلت و صوّرت فی أمثلة و صور مناسبة .ثم ردت الیهم .و لهذا یقال لهم :انما هی أعمالکم
ترد إلیکم (تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج ،1ص)284
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اغلب مفسران و علماي نحو نظرشان این بوده كه مرجع ضمير «پيامبر اكرم ص» است كه اگرچه اسم ایشان در آیات قبل
نيامده اما همين كه در آیه قبل ،بحث ایمان مطرح شده و «ایمان به رسول» هم از اجزاي اصلی ایمان است ،كفایت میكند (نظر
ابن عباس و الكلبی و مقاتل و الضحاك و قتادة و ابن زید و السدي از مفسران ،و الفراء و الزجاج از علماي نحو؛ به نقل از
تفسير كبير فخر رازي ،ج ،23ص210؛ و عالمه طباطبایی هم همين را ترجيح داده ،الميزان ،ج ،14ص.)352
دوم اینكه مرجع ضمير همان «مَن» در ابتداي كالم باشد یعنی كسی كه گمان میكند خدا خود وي را یاري نمیكند»
(تفسير كبير فخر رازي ،ج ،23ص210؛ الميزان ،ج ،14ص.)352
«فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ»
درباره معناي سه كلمه «سبب» و «سماء» و «قطع» در این آیه معانی گوناگونی احتمال دادهاند ،كه همگی ممكن است مورد
نظر بوده باشد.
در مورد «سبب» برخی گفتهاند به معناي «ریسمان» است (یكی از معانی «سبب» در عربی «حبل :ریسمان» است)؛ دیگران
آن را به همان معناي متعارف «سبب» كه در زبان فارسی هم رواج دارد (وسيله ،علت) دانستهاند( .تفسير كبير فخر رازي ،ج،23
ص )210سوم اینكه «سبب» را با توجه به آیه «وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ سَبَباً فَأَتْبَعَ سَبَبا» (كهف )85-84/به معناي «دليل» و راهنما
دانستهاند( .تفسير قمی ،ج ،2ص)79
درباره معناي «سماء» برخی گفتهاند به معناي «سماء البيت :سقف خانه» است و برخی گفتهاند منظور همان «آسمان» است،
كه میتواند آسمان ظاهري ویا آسمان ملكوتی باشد( .التفسير الكبير ،ج ،23ص)210
درباره معناي «قطع» هم چهار معنا مطرح شده است :برخی به معناي «قطع شدن نَفَس» دانستهاند (یعنی خودش را حلقآویز
و خفه كند) (كه این نظر ابنعباس و كلبی و مقاتل است)؛ برخی به معناي قطع مسافت (یعنی به هر وسيلهاي كه میتواند خود
را به آسمان باال ببرد و با این سبب و وسيله ،مسافت را قطع كند ،نظر ابومسلم) ،و برخی هم به معناي قطع یاري خدا نسبت
به پيامبر ص قلمداد كردهاند (یعنی به هر وسيله راهی به آسمان (یعنی به سوي خدا) بيابد و اگر توانست ،كمك خدا به رسولش
را قطع كند) (التفسير الكبير ،ج ،23ص .)210و برخی هم با توجه به آیه «وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً» (اعراف )160/آن
را به معناي «متمایز كردن» گرفتهاند [یعنی با هر وسيله اي كه شده ،راهی به سوي آسمان بيابد و حق را از باطل متمایز كند و
ببيند غيظی كه داشت درست بود یا باید آن را از بين ببرد؟] (تفسير قمی ،ج ،2ص)80
شان نزول

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه پيامبر اكرم ص روزي فرمود:
پروردگارم مرا به یاریش وعده داد و اینكه با فرشتگانش مرا امداد رساند و آنها را یاريكننده من قرار دهد و نيز با علی
ع كه برادرم و اهل بيت خاص من است؛ پس این مطلب بر قومی سنگين آمد و غيظشان را درآورد؛ پس خداوند عز و جل
نازل فرمود« :كسی كه همواره گمان میكند كه خداوند هرگز یاریش نخواهد كرد» محمد ص را با علی ع «در دنيا و آخرت،
پس به سببی به سوي آسمان [سقف] مدد جوید سپس [نفَسش را] قطع كند تا ببيند آیا حيلهاش آن غيظ را [از بين] میبرد؟»
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فرمود به گردن خود اندازد ریسمانی را كه به سقف خانهاش وصل شده و او را بكِشد تا خفه شود و بميرد تا ببيند آیه این
حيلهاش غيظ او را [از بين] میبرد؟
تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص329 :
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ النَّجَّارِ قَالَ قَالَ
الْإِمَامُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِيهِ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ ذَاتَ یَوْمٍ إِنَّ رَبِّی وَعَدَنِی نُصْرَتَهُ وَ أَنْ یُمِدَّنِی بِمَلَائِكَتِهِ
وَ أَنَّهُ نَاصِرُنِی بِهِمْ وَ بِعَلِیٍّ أَخِی خَاصَّةً مِنْ بَيْنِ أَهْلِی فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ خَصَّ عَلِيّاً ع بِالنُّصْرَةِ وَ أَغَاظَهُمْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَ جَلَّ «مَنْ كانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ» مُحَمَّداً بِعَلِیٍّ «فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ
یُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما یَغِيظُ» قَالَ یَضَعُ حَبْلًا فِی عُنُقِهِ إِلَى سَمَاءِ بَيْتِهِ یُمِدُّهُ حَتَّى یَخْتَنِقَ فَيَمُوتُ فَيَنْظُرُ هَلْ یُذْهِبُ كَيْدُهُ مَا یَغِيظُ.
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حدیث

 )1خطبهاي از امام صادق ع روایت شده كه در آن به توضيح وضع امامان و صفات ایشان میپردازند .در فرازي از این
خطبه آمده است:
بدرستی كه خداوند تبارك و تعالی امام را همچون «عَلَم»ي [پرچم و عالمتی كه با آن راه را مییابند] براي خالیق نصب
كرد و او را حجتی بر عالميان و كسانی كه دائما در حال رشد و ارتقا هستند قرار داد ،و بر سرش تاج وقار نهاد و او را از نور
جبار پوشاند ،با سببی [ریسمانی] به آسمان امتداد یافته كه هيچگاه حقيقت آن از او جدا نمیشود؛ و بدانچه نزد خداست جز
از طریق سببهاي [ریسمانهاي] وي نایل نتوان شد؛ و خداوند اعمال بندگان را جز با معرفت او قبول نكند ،پس او عالم است
به آنچه از امور پوشيده شده در تاریكی و سنتهايهاي كوركننده و فتنههاي شبههناك به او برسد؛ ...
الكافی  ،ج ،1ص203؛ بصائر الدرجات ،ج ،1ص413
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 . 1البته سه قول دیگر هم مطرح شده ،اما همگی در حد حدس و گمان است نه روایت مستند .فخر رازي (مفاتیح الغیب ،ج ،23ص )211این سه
قول را این گونه نقل كرده است:
فیجب البحث هاهنا عن أمرین :أحدهما :أنه من الذي كان یظن أن اللَّه تعالى ال ینصر محمدا صلى اللَّه علیه و سلم؟ ...
أما البحث األول :فذكروا فیه وجوها :أحدها :كان قوم من المسلمین لشدة غیظهم و حنقهم على المشركین یستبطئون ما وعد اللَّه رسوله من النصر
فنزلت هذه اآلیة .و ثانیها :قال مقاتل :نزلت فی نفر من أسد و غطفان قالوا نخاف أن اللَّه ال ینصر محمدا فینقطع الذي بیننا و بین حلفائنا من الیهود فال
یمیروننا .و ثالثها :أن حساده و أعداءه كانوا یتوقعون أن ال ینصره اللَّه و أن ال یعلیه على أعدائه ،فمتى شاهدوا أن اللَّه نصره غاظهم ذلك.
 . 2سند و متن كل حدیث در بصائر اندكی تفاوت دارد اما این عبارات در هر دو مشترك است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى وَ یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ وَ غَیْرُهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَلَّفَ
فِی أُمَّتِهِ كِتَابَ لَا انْفِصامَ لَها وَ عَهْدَهُ الْمُؤَكَّدَ صَاحِبَانِ مُؤْتَلِفَانِ یَشْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ بِتَصْدِیقٍ یَنْطِقُ الْإِمَامُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْکِتَابِ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ
عَلَى الْعِبَادِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَ وَلَایَتِهِ وَ أَوْجَبَ حَقَّهُ الَّذِي أَرَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِ اسْتِکْمَالِ دِینِهِ وَ إِظْهَارِ أَمْرِهِ وَ الِاحْتِجَاجَ بِحُجَّتِهِ وَ الِاسْتِضَاءَةِ
بِنُورِهِ فِی مَعَادِنِ أَهْلِ صَفْوَتِهِ وَ مُصْطَفَى أَهْلِ خِیَرَتِهِ قَدْ ذَخَرَ اللَّهُ بِأَئِمَّةِ الْهُدَى مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّنَا عَنْ دِینِهِ وَ أَبْلَجَ بِهِمْ عَنْ سَبِیلِ مَنَاهِجِهِ وَ فَتَحَ بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ
یَنَابِیعِ عِلْمِهِ فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَاجَبَ حَقِّ إِمَامِهِ وَجَدَ طَعْمَ حَلَاوَةِ إِیمَانِهِ وَ عَلِمَ فَضْلَ طَلَاقَةِ إِسْلَامِهِ لِأَنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ نَصَبَ الْإِمَامَ عَلَماً لِخَلْقِهِ وَ
حُجَّةً عَلَى أَهْلِ عَالَمِهِ أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَاجَ الْوَقَارِ وَ غَشَّاهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ یَمُدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ لَا یَنْقَطِعُ عَنْهُ مَوَارِدُهُ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا بجهد
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مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خُطْبَةٍ
لَهُ یَذْكُرُ فِيهَا حَالَ الْأَئِمَّةِ ع وَ صِفَاتِهِمْ :
 ...أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَصَبَ الْإِمَامَ عَلَماً لِخَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ مَوَادِّهِ وَ عَالَمِهِ وَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَاجَ الْوَقَارِ وَ غَشَّاهُ مِنْ
نُورِ الْجَبَّارِ یُمَدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ لَا یَنْقَطِعُ عَنْهُ مَوَادُّهُ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِجِهَةِ أَسْبَابِهِ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ
فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا یَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ مُلْتَبِسَاتِ الدُّجَى وَ مُعَمَّيَاتِ السُّنَنِ وَ مُشَبِّهَاتِ الْفِتَن ...
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 )2محمد بن عجالن میگوید:
به تنگدستی شدیدي مبتال شده بودم و بدهی سنگينی داشتم كه طلبكار امانم را بریده بود ،داشتم به سمت خانه حسن بن
زید كه امير مدینه بود و در گذشته آشناییاي با من داشت ،میرفتم كه در راه دوستم محمد بن عبداهلل ،نوه امام سجاد ع را
دیدم .گفت خبردار شدم كه مشكلی برایت پيش آمده ،براي رفع مشكلت به چه كسی اميد بستهاي؟
گفتم :به حسن بن زید.

[بِجِهَةِ] أَسْبَابِ سَبِیلِهِ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا یَرِدُ مِنْ مُلْتَبِسَاتِ الْوَحْیِ وَ مُصِیبَاتِ السُّنَنِ وَ مُشْتَبِهَاتِ الْفِتَنِ وَ لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیُضِلَّ
قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ وَ تَکُونُ الْحُجَّةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ بَالِغَةً.
 . 1متن كامل حدیث در كافی (ص )205-203چنین است:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْضَحَ بِأَئِمَّةِ الْهُدَى مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّنَا عَنْ دِینِهِ وَ أَبْلَجَ بِهِمْ عَنْ سَبِیلِ مِنْهَاجِهِ وَ فَتَحَ بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ یَنَابِیعِ عِلْمِهِ فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةِ
مُحَمَّدٍ ص وَاجِبَ حَقِّ إِمَامِهِ وَجَدَ طَعْمَ حَلَاوَةِ إِیمَانِهِ وَ عَلِمَ فَضْلَ طُلَاوَةِ إِسْلَامِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَصَبَ الْإِمَامَ عَلَماً لِخَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ
مَوَادِّهِ وَ عَالَمِهِ وَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَاجَ الْوَقَارِ وَ غَشَّاهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ یُمَدُّ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ لَا یَنْقَطِعُ عَنْهُ مَوَادُّهُ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِجِهَةِ أَسْبَابِهِ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ
أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا یَرِدُ عَلَیْهِ مِنْ مُلْتَبِسَاتِ الدُّجَى وَ مُعَمَّیَاتِ السُّنَنِ وَ مُشَبِّهَاتِ الْفِتَنِ فَلَمْ یَزَلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَخْتَارُهُمْ لِخَلْقِهِ مِنْ وُلْدِ
الْحُسَیْنِ ع مِنْ عَقِبِ كُلِّ إِمَامٍ یَصْطَفِیهِمْ لِذَلِكَ وَ یَجْتَبِیهِمْ وَ یَرْضَى بِهِمْ لِخَلْقِهِ وَ یَرْتَضِیهِمْ كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ إِمَامٌ نَصَبَ لِخَلْقِهِ مِنْ عَقِبِهِ إِمَاماً عَلَماً بَیِّناً وَ هَادِیاً
نَیِّراً وَ إِمَاماً قَیِّماً وَ حُجَّةً عَالِماً أَئِمَّةً مِنَ اللَّهِ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ حُجَجُ اللَّهِ وَ دُعَاتُهُ وَ رُعَاتُهُ عَلَى خَلْقِهِ یَدِینُ بِهَدْیِهِمُ الْعِبَادُ وَ تَسْتَهِلُّ بِنُورِهِمُ الْبِلَادُ وَ
یَنْمُو بِبَرَكَتِهِمُ التِّلَادُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ حَیَاةً لِلْأَنَامِ وَ مَصَابِیحَ لِلظَّلَامِ وَ مَفَاتِیحَ لِلْکَلَامِ وَ دَعَائِمَ لِلْإِسْلَامِ جَرَتْ بِذَلِكَ فِیهِمْ مَقَادِیرُ اللَّهِ عَلَى مَحْتُومِهَا فَالْإِمَامُ هُوَ الْمُنْتَجَبُ
الْمُرْتَضَى وَ الْهَادِي الْمُنْتَجَى « »2وَ الْقَائِمُ الْمُرْتَجَى اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَیْنِهِ فِی الذَّرِّ حِینَ ذَرَأَهُ وَ فِی الْبَرِیَّةِ حِینَ بَرَأَهُ ظِلًّا قَبْلَ خَلْقِ نَسَمَةٍ عَنْ
یَمِینِ عَرْشِهِ مَحْبُوّاً بِالْحِکْمَةِ « »3فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَهُ اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ وَ انْتَجَبَهُ لِطُهْرِهِ بَقِیَّةً مِنْ آدَمَ ع وَ خِیَرَةً مِنْ ذُرِّیَّةِ نُوحٍ وَ مُصْطَفًى مِنْ آلِ إِبْرَاهِیمَ وَ سُلَالَةً
مِنْ إِسْمَاعِیلَ وَ صَفْوَةً مِنْ عِتْرَةِ مُحَمَّدٍ ص لَمْ یَزَلْ مَرْعِیّاً بِعَیْنِ اللَّهِ یَحْفَظُهُ وَ یَکْلَؤُهُ بِسِتْرِهِ مَطْرُوداً عَنْهُ حَبَائِلُ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ مَدْفُوعاً عَنْهُ وُقُوبُ الْغَوَاسِقِ
« »4وَ نُفُوثُ كُلِّ فَاسِقٍ مَصْرُوفاً عَنْهُ قَوَارِفُ السُّوءِ مُبْرَأً مِنَ الْعَاهَاتِ مَحْجُوباً عَنِ الْآفَاتِ مَعْصُوماً مِنَ الزَّلَّاتِ مَصُوناً عَنِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا مَعْرُوفاً بِالْحِلْمِ وَ الْبِرِّ
فِی یَفَاعِهِ « »5مَنْسُوباً إِلَى الْعَفَافِ وَ الْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ عِنْدَ انْتِهَائِهِ مُسْنَداً إِلَیْهِ أَمْرُ وَالِدِهِ صَامِتاً عَنِ الْمَنْطِقِ فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ وَالِدِهِ إِلَى أَنِ انْتَهَتْ بِهِ
مَقَادِیرُ اللَّهِ إِلَى مَشِیئَتِهِ وَ جَاءَتِ الْإِرَادَةُ مِنَ اللَّهِ فِیهِ إِلَى مَحَبَّتِهِ وَ بَلَغَ مُنْتَهَى مُدَّةِ وَالِدِهِ ع فَمَضَى وَ صَارَ أَمْرُ اللَّهِ إِلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَلَّدَهُ دِینَهُ وَ جَعَلَهُ الْحُجَّةَ عَلَى
عِبَادِهِ وَ قَیِّمَهُ فِی بِلَادِهِ وَ أَیَّدَهُ بِرُوحِهِ وَ آتَاهُ عِلْمَهُ وَ أَنْبَأَهُ فَصْلَ بَیَانِهِ وَ اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ وَ انْتَدَبَهُ لِعَظِیمِ أَمْرِهِ وَ أَنْبَأَهُ فَضْلَ بَیَانِ عِلْمِهِ وَ نَصَبَهُ عَلَماً لِخَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ
حُجَّةً عَلَى أَهْلِ عَالَمِهِ وَ ضِیَاءً لِأَهْلِ دِینِهِ وَ الْقَیِّمَ عَلَى عِبَادِهِ رَضِیَ اللَّهُ بِهِ إِمَاماً لَهُمُ اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ وَ اسْتَحْفَظَهُ عِلْمَهُ وَ اسْتَخْبَأَهُ حِکْمَتَهُ « »6وَ اسْتَرْعَاهُ لِدِینِهِ
« »7وَ انْتَدَبَهُ لِعَظِیمِ أَمْرِهِ وَ أَحْیَا بِهِ مَنَاهِجَ سَبِیلِهِ وَ فَرَائِضَهُ وَ حُدُودَهُ فَقَامَ بِالْعَدْلِ عِنْدَ تَحَیُّرِ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ تَحْیِیرِ أَهْلِ الْجَدَلِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ وَ الشِّفَاءِ النَّافِعِ
بِالْحَقِّ الْأَبْلَجِ وَ الْبَیَانِ اللَّائِحِ مِنْ كُلِّ مَخْرَجٍ عَلَى طَرِیقِ الْمَنْهَجِ الَّذِي مَضَى عَلَیْهِ الصَّادِقُونَ مِنْ آبَائِهِ ع فَلَیْسَ یَجْهَلُ حَقَّ هَذَا الْعَالِمِ إِلَّا شَقِیٌّ وَ لَا یَجْحَدُهُ إِلَّا
غَوِيٌّ وَ لَا یَصُدُّ عَنْهُ إِلَّا جَرِيٌّ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَلَا.
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گفت :پس نه حاجتت روا خواهد شد و نه طلبت ادا میشود؛ بر تو باد رفتن به سراغ كسی كه توانایی این كار را دارد و
بخشندهترین بخشندگان است ،و از او بخواه آنچه آرزو داري؛ چرا كه از پسر عمویم امام صادق شنيدم كه از پدرانش از پيامبر
اكرم ص روایت میكرد كه خداوند به یكی از پيامبرانش وحی كرد:
به عزت و جاللم سوگند ،آرزوي هر كه به غير من اميد بسته را به یأس تبدیل میكنم و لباس ذلت در ميان مردم بر تنش
میپوشانم و او را از گشایش و فضل خود دورش میگردانم؛ آیا بندهام در سختیها به غير من دل میبندد و جز مرا اميد دارد؟
در حالی كه منام كه بینياز و بخشنده ام ،كليد همه درها به دست من است؛ و در حالی كه همه آنها بسته است ،در من براي
هر كه مرا بخواند باز است؛ آیا نمیداند كه هر مصيبتی او را به ضعف كشاند ،برطرف كردنش را جز من نتواند؟ پس چرا
میبينمش كه با اميد بستن به دیگران از من روبرگردانده؛ در حالی كه با جود و كَرَم خود چيزهایی كه از من نخواسته بود بدو
دادم؛ آنگاه از من روبرمی گرداند و از من نمیخواهد و از غير من تقاضایش را میطلبد؟ من كه خداییام كه قبل از درخواست
كردن عطا می كنم ،اگر از من بخواهد جوابش را نمی دهم؟! چنين نيست! آیا جود و كرم ،از آن من نيست؟ آیا دنيا و آخرت
به دست من نيست؟
اگر اهل هفت آسمان و زمين همگی از من بخواهند ،به هریك خواستهاش را میدهم و این به اندازه بال مگسی ،تقص
در مُلك من پدید نياورد و چگونه ممكن است مُلكی ناقص شود كه من پشتوانه و قوامبخش اویم؛ پس چه زشت است آنكه
عصيانم را میكند و به من توجهی ندارد.
األمالی (للطوسی) ،ص584؛ الكافی ،ج ،2ص66
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أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ ،عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ یَاسِينَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ مَوْلَى الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ
السَّلَامُ) ،قَالَ :حَدَّثَنِی أَبِی ،عَنْ جَدِّهِ یَاسِينَ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ،قَالَ :أَصَابَتْنِی فَاقَةٌ شَدِیدَةٌ وَ لَا صَدِیقٌ لِمُضِيقٍ،
وَ لَزِمَنِی دَیْنٌ ثَقِيلٌ وَ غَرِیمٌ یَلِجُ بِاقْتِضَائِهِ ،فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ دَارِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ ،وَ هُوَ یَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِینَةِ لِمَعْرِفَةٍ كَانَتْ بَيْنِی وَ بَيْنَهُ،

 . 1الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ :كُنَّا فِی مَجْلِسٍ نَطْلُبُ
فِیهِ الْعِلْمَ وَ قَدْ نَفِدَتْ نَفَقَتِی فِی بَعْضِ الْأَسْفَارِ فَقَالَ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا مَنْ تُؤَمِّلُ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ فَقُلْتُ فُلَاناً فَقَالَ إِذاً وَ اللَّهِ لَا تُسْعَفُ حَاجَتُكَ وَ لَا یَبْلُغُكَ
أَمَلُكَ وَ لَا تُنْجَحُ طَلِبَتُكَ قُلْتُ وَ مَا عَلَّمَكَ رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّثَنِی أَنَّهُ قَرَأَ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی
وَ مَجْدِي وَ ارْتِفَاعِی عَلَى عَرْشِی لَأَقْطَعَنَّ أَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ [مِنَ النَّاسِ] غَیْرِي بِالْیَأْسِ وَ لَأَكْسُوَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ عِنْدَ النَّاسِ وَ لَأُنَحِّیَنَّهُ مِنْ قُرْبِی وَ لَأُبَعِّدَنَّهُ مِنْ فَضْلِی
أَ یُؤَمِّلُ غَیْرِي فِی الشَّدَائِدِ وَ الشَّدَائِدُ بِیَدِي وَ یَرْجُو غَیْرِي وَ یَقْرَعُ بِالْفِکْرِ بَابَ غَیْرِي وَ بِیَدِي مَفَاتِیحُ الْأَبْوَابِ وَ هِیَ مُغْلَقَةٌ وَ بَابِی مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِی فَمَنْ ذَا
الَّذِي أَمَّلَنِی لِنَوَائِبِهِ فَقَطَعْتُهُ دُونَهَا وَ مَنْ ذَا الَّذِي رَجَانِی لِعَظِیمَةٍ فَقَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّی جَعَلْتُ آمَالَ عِبَادِي عِنْدِي مَحْفُوظَةً فَلَمْ یَرْضَوْا بِحِفْظِی وَ مَلَأْتُ سَمَاوَاتِی
مِمَّنْ لَا یَمَلُّ مِنْ تَسْبِیحِی وَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا یُغْلِقُوا الْأَبْوَابَ بَیْنِی وَ بَیْنَ عِبَادِي فَلَمْ یَثِقُوا بِقَوْلِی أَ لَمْ یَعْلَمْ [أَنَ] مَنْ طَرَقَتْهُ نَائِبَةٌ مِنْ نَوَائِبِی أَنَّهُ لَا یَمْلِكُ كَشْفَهَا أَحَدٌ
غَیْرِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِی -فَمَا لِی أَرَاهُ لَاهِیاً عَنِّی أَعْطَیْتُهُ بِجُودِي مَا لَمْ یَسْأَلْنِی ثُمَّ انْتَزَعْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ یَسْأَلْنِی رَدَّهُ وَ سَأَلَ غَیْرِي أَ فَیَرَانِی أَبْدَأُ بِالْعَطَاءِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ
ثُمَّ أُسْأَلُ فَلَا أُجِیبُ سَائِلِی أَ بَخِیلٌ أَنَا فَیُبَخِّلُنِی عَبْدِي أَ وَ لَیْسَ الْجُودُ وَ الْکَرَمُ لِی أَ وَ لَیْسَ الْعَفْوُ وَ الرَّحْمَةُ بِیَدِي أَ وَ لَیْسَ أَنَا مَحَلَّ الْآمَالِ فَمَنْ یَقْطَعُهَا دُونِی أَ
فَلَا یَخْشَى الْمُؤَمِّلُونَ أَنْ یُؤَمِّلُوا غَیْرِي فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِی وَ أَهْلَ أَرْضِی أَمَّلُوا جَمِیعاً ثُمَّ أَعْطَیْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَمَّلَ الْجَمِیعُ مَا انْتَقَصَ مِنْ مُلْکِی مِثْلَ
عُضْوِ ذَرَّةٍ وَ كَیْفَ یَنْقُصُ مُلْكٌ أَنَا قَیِّمُهُ فَیَا بُؤْساً لِلْقَانِطِینَ مِنْ رَحْمَتِی وَ یَا بُؤْساً لِمَنْ عَصَانِی وَ لَمْ یُرَاقِبْنِی.
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وَ شَعَرَ بِذَلِكَ مِنْ حَالِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ،وَ كَانَ بَيْنِی وَ بَيْنَهُ قَدِیمُ مَعْرِفَةٍ ،فَلَقِيَنِی فِی الطَّرِیقِ فَأَخَذَ بِيَدِي وَ
قَالَ لِی :قَدْ بَلَغَنِی مَا أَنْتَ بِسَبِيلِهِ ،فَمَنْ تُؤَمِّلُ لِكَشْفِ مَا نَزَلَ بِكَ قُلْتُ :الْحَسَنَ بْنَ زَیْدٍ.
فَقَالَ :إِذَنْ لَا تُقْضَى حَاجَتُكَ وَ لَا تُسْعَفُ بِطَلِبَتِكَ ،فَعَلَيْكَ بِمَنْ یَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ،وَ هُوَ أَجْوَدُ الْأَجْوَدِینِ ،فَالْتَمِسْ مَا تُؤَمِّلُهُ مِنْ
قِبَلِهِ ،فَإِنِّی سَمِعْتُ ابْنَ عَمِّی جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ،عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ ،عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ
(عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) ،عَنِ النَّبِیِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قَالَ :أَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْضِ أَنْبِيَائِهِ فِی بَعْضِ وَحْيِهِ إِلَيْهِ :وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأُقَطِّعَنَّ
أَمَلَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ غَيْرِي بِالْإِیَاسِ ،وَ لَأَكْسُوَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ فِی النَّاسِ ،وَ لَأُبَعِّدَنَّهُ مِنْ فَرَجِی وَ فَضْلِی ،أَ یُؤَمِّلُ عَبْدِي فِی الشَّدَائِدِ غَيْرِي،
أَوْ یَرْجُو سِوَايَ! وَ أَنَا الْغَنِیُّ الْجَوَادُ ،بِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ وَ هِیَ مُغْلَقَةٌ وَ بَابِی مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِی ،أَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ مَا أَوْهَنَتْهُ نَائِبَةٌ لَمْ
یَمْلِكْ كَشْفَهَا عَنْهُ غَيْرِي ،فَمَا لِی أَرَاهُ بِأَمَلِهِ مُعْرِضاً عَنِّی ،قَدْ أَعْطَيْتُهُ بِجُودِي وَ كَرَمِی مَا لَمْ یَسْأَلْنِی ،فَأَعْرَضَ عَنِّی وَ لَمْ یَسْأَلْنِی وَ
سَأَلَ فِی نَائِبَتِهِ غَيْرِي! وَ أَنَا اللَّهُ أَبْتَدِئُ بِالْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ ،أَ فَأُسْأَلُ فَلَا أُجِيبُ كَلَّا أَ وَ لَيْسَ الْجُودُ وَ الْكَرَمُ لِی ،أَ وَ لَيْسَ الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةُ بِيَدِي ،فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ أَرَضِينَ سَأَلُونِی جَمِيعاً فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ ،مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِی مِثْلَ
جَنَاحِ بَعُوضَةٍ ،وَ كَيْفَ یَنْقُصُ مُلْكٌ أَنَا قَيِّمُهُ فَيَا بُؤْسُ لِمَنْ عَصَانِی وَ لَمْ یُرَاقِبْنِی.
تدبر

« )1مَنْ كانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما یَغيظُ»
در آیات قبل وضعيت گمراهان (گمراهكنندگان ،پيروان آنها ،و دینداران سستبنياد) بيان شد كه دنبال شيطان یا اموري از
سود و زیان رساندن ناتواناند ،افتادهاند؛ و در مقابل ،به وضعيت مومنان حقيقی اشاره شد كه خدا آنها را به بهشت وارد میكند.
این آیه ،ظاهرا در مقام این است كه تاكيد كند كه تنها یاري خداست كه براي انسان سود دارد؛ و میفرماید كسی كه در
این یاري تردید دارد ،هر ترفندي كه میخواهد ،به كار ببرد تا خيالش راحت شود كه غير از این نخواهد بود.
چنانكه در نكات ترجمه اشاره شد ،در خصوص جمله اول ،حداقل دو معنا در خصوص این آیه قابل تصور است :یكی
اینكه آیه در مورد كفار و منافقانی باشد كه در تردیدند كه خدا پيامبرش را یاري خواهد كرد؛ و دیگري درباره سستایمانی
باشد كه شك دارد كه اگر در مسير ایمان قدم بردارد ،خدا یاریش میكند
« )2مَنْ كانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ  ...هَلْ یُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما یَغيظُ»
كسی كه گمان كند خدا یاریش نمیكند ،و بخواهد بر این اساس زندگی كند ،هر كاري كند ،سرش به سنگ میخورد.
(حدیث)2
« )3مَنْ كانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما یَغيظُ»
در تفسير قمی (ج ،2ص )80توضيحی درباره این آیه آورده كه چندان واضح نيست ادامه حدیثی از امام صادق ع است
(جلسه قبل ،حدیث )1یا سخن خودش است؛ اما چون نمونه جالبی از تفسير قرآن با قرآن بود ،در اینجا تقدیم میشود:
اینكه فرمود « كسی كه گمان میكند كه خداوند او را در دنيا و آخرت هرگز یاري نخواهد كرد« »...ظن» در كتاب خدا بر
دو وجه است :ظن به معناي یقين و ظن به معناي شك؛ كه در این آیه ،ظن به معناي شك است؛ پس میفرماید :كسی كه شك
دارد كه خداوند در دنيا و آخرت او را پاداش نمیدهد« ،پس باید به سببی به سوي آسمان مدد جوید» یعنی بين خود و خدا
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دليلی قرار دهد؛ و دليل اینكه «سبب» همان «دليل» است ،سخن خداوند است در سوره كهف ( )84-85است كه میفرماید« :وَ
آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ سَبَباً فَأَتْبَعَ سَبَبا :پس از هر چيزي سببی به او دادیم و او از سببها تبعيت كرد» و اینكه فرمود «سپس قطع
كند» یعنی متمایز كند؛ و دليل بر اینكه «قطع» به معناي «تمایز دادن» است ،سخن خداست كه فرمود «وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ
أَسْباطاً أُمَماً :و آنها را به صورت دوازده سبط كه هر یك امتی بود متمایز ساختيم» (اعراف« )160/تا ببيند آیا كيد او آن غيظ را
[از بين] میبرد؟» كيد او ،یعنی حيله [= تدبير] او؛ و دليلش هم این آیه است كه « كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ» یعنی این گونه حيله
[تدبير] برایش ساختيم تا برادرش را نگه دارد ،و نيز این آیه كه سخن فرعون را حكایت میكند « فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ» یعنی
حيلههایتان را [تدبيرهایتان را روي هم جمع كنيد] ؛ پس [معنی آیه میشود :هنگامی كه براي نفس خود دليلی قرار داد و این
دليلش را بر اساس حق متمایز ساخت....؛ اما اهل سنت در مورد این آیه روایت آوردهاند كه :كسی كه تو را در آنچه در مورد
خدا میگویی تصدیق نكند ،پس باید با ریسمانی خود را از سقف بياویزد تا خفه شود.

 )321سوره حج ( )22آیه 16

وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَیِّناتٍ وَ أَنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یُریدُ

1395/11/23

ترجمه

و بدینسان فروفرستادیمش [به صورت] آیاتی روشنگر؛ و اینكه به یقين خداوند هدایت میكند كسی را كه اراده كند.
شهادت حضرت زهرا س تسلیت

شهادت صدیقه كبري ،حضرت زهرا س ،كه یاد داد میتوان با سالح گریه ،خواب را بر غفلتزدگان حرام كرد؛ و نهایتا
در تاریكترین نقطه تاریخ ،كه میرفت حقيقت فراموش شود ،با قبر مخفی خویش ،نشانی گذاشت كه ره گم نشود و وجودش
شب قدري شد كه هزار ماه ترفند بنیاميه را تحتالشعاع قرار داد ،بر دلدادگان حق و حقيقت تسليت باد.
نکات ترجمهای و نحوی

«أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَيِّناتٍ»
اغلب مرجع ضمير «ه» را [با توجه به سياق بحث] «قرآن» دانستهاند (یعنی قرآن را به صورت آیاتی روشنگر فرو فرستادیم)،
ولی ممكن است اشاره به مطالب قبلی باشد (این مطالبی كه بيان شد را به عنوان آیاتی روشنگر فرو فرستادیم).
عموما «آیات» را حال براي ضمير «ه» دانستهاند ،1و «بينات» را صفت براي «آیات»( 2آن را به صورت آیاتی روشنگر
فروفرستادیم)
«وَ أَنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یُریدُ»

 . 1البته ظاهرا میتوان آن را مفعول دوم براي «انزلنا» نیز قلمداد كرد.
 . 2ظاهرا میتوان «بینات» را حال براي «آیات» هم دانست :آن را آیاتی فروفرستادیم در حالی كه روشنگر باشد.
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درباره اینكه این «و» چه نقشی دارد و تحليل نحوي جمله بعد از آن چيست ،دو حالت مطرح شده است :یكی اینكه «و»
عطف است و جمله عطف شده به ضمير «ه» در انزلناه( ،یعنی ما آن را چنان نازل كردیم و نيز نازل كردیم كه خداوند هدایت
میكند)...؛ و دیگر اینكه «و» حاليه است و آنگاه یك مبتداي محذوف (مثالً االمرُ أن اهلل  )...داریم (یعنی ما آن را چنان نازل
كردیم در حالی كه مطلب از این قرار است كه خداوند هدایت میكند)...
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
كارتان را براي خدا قرار دهيد و نه براي مردم؛ چرا كه آنچه براي خداست؛ پس براي خداست؛ و آنچه براي مردم باشد،
به جانب خدا باال نمیرود؛ پس با مردم در دینتان بحث و نزاع نكنيد؛ كه نزاع مریضكننده قلب است و خداوند به پيامبرش
فرمود « :بدرستی كه تو كسی را كه دوست داري هدایت نمی كنی ولكن خدا هر كه را بخواهد هدایت میكند( ».قصص)56/
و نيز فرمود «آیا تو مردم را مجبور میكنی تا مومن باشند؟!» (یونس )99/این مردم را رها كن كه این مردم [ ،دینشان را] از
مردم گرفتند و شما از رسول خدا ع و حضرت علی ع گرفتيد و این دو یكسان نيست؛ همانا از پدرم شنيدم كه میفرمود:
خداوند هنگامی كه بر بندهاي مسجل كند كه در این امر [قبول والیت اهل بيت] وارد شود ،اقدام او سریعتر از بازگشت پرنده
به النهاش خواهد بود.
المحاسن ،ج ،1ص201؛ كافی ،ج ،1ص166
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلنَّاسِ فَلَا یَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ فَلَا تُخَاصِمُوا النَّاسَ لِدِینِكُمْ
فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ مَمْرَضَةٌ لِلْقَلْبِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ص «إِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ» وَ قَالَ «أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ
النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» ذَرِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلِیٍّ ع وَ لَا سَوَاءً إِنِّی
سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا كَتَبَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ یَدْخُلَ فِی هَذَا الْأَمْرِ كَانَ أَسْرَعَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّيْرِ إِلَى وَكْرِهِ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است :شخصی نزد پدرم آمد و گفت :من آدم اهل بحث و نزاع هستم ،با هر كس كه
دوست داشته باشم كه در این امر [قبول والیت اهل بيت] وارد شود ،مخاصمه [بحث و نزاع] میكنم.
پدرم به او فرمود :با هيچكس مخاصمه [بحث و نزاع] نكن؛ چرا كه خداوند هنگامی كه خير بندهاي را اراده كند ،در قلبش
نقطه [نورانی] اي میگذارد تا حدي كه بدان سبب برخی از شما را كه مشتاق دیدار او بود ،از روي بصيرت ببيند.
المحاسن ،ج ،1ص201
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْيَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبِی فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ خَصِمٌ أُخَاصِمُ مَنْ أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ فِی هَذَا الْأَمْرِ
فَقَالَ لَهُ أَبِی لَا تُخَاصِمْ أَحَداً فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً نَكَتَ فِی قَلْبِهِ نُكْتَةً حَتَّى إِنَّهُ لَيَبْصُرُ بِهِ الرَّجُلَ مِنْكُمْ یَشْتَهِی لِقَاءَهُ
قَالَ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَه
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تدبر

« )1وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَيِّناتٍ وَ أَنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یُریدُ»
نزول آیات براي هدایت شدن ،كافی نيست؛ بلكه خدا هم باید بخواهد كه شخص هدایت شود (الميزان ،ج ،14ص)353
...« )2أَنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یُریدُ»
خدا كسی را كه بخواهد هدایت میكند و هيچكس نمیتواند مانع هدایت خدا شود .معناي این جمله آن نيست كه هدایت
خدا -نعوذ باهلل -به اراده گزافی وابسته است و بیحكمت و بیضابطه است؛ چرا كه اراده خدا تابع علم و حكمت اوست؛ و
حتما اگر كاري را اراده میكند مبنا و حكمتی دارد؛ بلكه معنایش این است كه خدا مانند دیگران نيست كه چيزي بتواند انجام
خواستهاش را مانع شود( .شبيه این مطلب درباره تعبير «ان اهلل یفعل ما یرید» گذشت؛ جلسه ،319تدبر)2
« )3وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَيِّناتٍ وَ أَنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یُریدُ»
میفرماید :بدینسان آن را به صورت آیاتی روشنگر نازل كردیم؛ منظورش از «كذلك :بدینسان» چيست؟
الف .میخواهد بفرماید آیات قرآن داللتشان واضح و روشن است ،همان گونه كه این آیاتی كه گذشت ،داللتشان آشكار
بود( .الميزان ،ج ،14ص)353
ب .شاید اشاره به همين آیاتی است كه دستهبندي انسانها در آن ارائه شد :سه گروه گمراه و یك گروه رهیافته؛ و میخواهد
بگوید این طبقه چهارگانه ،از زمره نشانهاي روشنگر است ،براي كسی كه میخواهد هدایت شود.
ج... .
« )4وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَيِّناتٍ وَ أَنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یُریدُ»
چهبسا بتوان در این آیه ،فاعل «یرید» را «مَن :كسی كه» قرار داد ،نه «خدا»1؛ آنگاه یعنی خدا آیات روشنگر میفرستد؛ اما
كسی را هدایت میكند كه آن شخص خودش طالب هدایت باشد؛ یعنی این آیات الهی ،به نحوي نيست كه انسان به نحو
غيرارادي مجبور به پذیرش هدایت شود؛ خود انسان باید بخواهد و تصميم بگيرد كه در مسير هدایت گام بردارد تا خداوند با
این آیات او را هدایت كند .به تعبير دیگر ،اگر كسی خودش چشمش را ببندد ،خدا به زور چشم او را باز نمیكند؛ و چهبسا
در قيامت هم كور محشور شود( .وَ مَنْ كانَ فی هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبيال؛ اسراء)72/

 . 1آن مقدار كه تفحص شد ،همگان فاعل «یرید» را «اهلل» دانستهاند؛ در حالی كه این درست است ،اما به نظر میآید یك احتمال دیگر هم قابل
اعتنا باشد و آن اینکه فاعل «یرید» «مَن» باشد؛ یعنی خدا هركس كه خود آن شخص اراده كند [و بخواهد كه هدایت شود] ،را هدایت میكند .امري كه
میتواند موید این احتمال شود ،این است كه به لحاظ نحوي ،وقتی موصول میآید در صله آن ،ضمیري الزم است كه به موصول برگردد .یعنی براي حالت
اول كه اهلل را فاعل گرفته ،مفعولش خود آن كس است و لذا باید میفرمود «من یریده» ولی در این حالت كه مطرح شد ،چون فعل «یرید» داراي ضمیر
مستتر فاعلی است ،نیاوردن ضمیر مشکلی ندارد.
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 )322سوره حج ( )22آیه  17إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئینَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ
بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ شَهیدٌ

1395/11/24

ترجمه

البته كسانی كه ایمان آوردند و كسانی كه یهودي شدند و صابئیها و نصرانیها [مسيحيان] و زرتشتیها و كسانی كه شرك
ورزیدند ،حتما خداوند بين آنان در روز قيامت جدایی میافكند؛ بدرستی كه خداوند بر هر چيزي شاهد است.
نکات ترجمه

درباره «الَّذینَ هادُوا» و «الصَّابِئينَ» و «النَّصارى» قبال در جلسه  ) http://yekaye.ir/al-maidah-05-069/( 157توضيح
داده شد« .مجوس» هم ظاهرا همان پيروان شریعت زرتشت هستند كه در حدیث ،2اشارهاي به آنها میشود.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه:
بدرستی كه شدیدترین عذاب در روز قيامت از آن هفت نفر است :پسر حضرت آدم ع كه برادرش را كشت؛ نمرودي
كه [قرآن حكایتش را نقل فرمود] كه «با حضرت ابراهيم ع در مورد خدا بحث میكرد» (بقره)258/؛ آن دو نفر در بنیاسرائيل
كه قومشان را یهودي و نصرانی كردند؛ آن فرعونی كه میگفت «من پروردگار برتر شمایم» (نازعات)24/؛ و دو نفر از این امت
كه یكی از آنها از آن دیگري بدتر است در تابوتی شيشهاي زیر شكافی در دریاهایی از آتش.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص215-214
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ
قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِيَامَةِ لَسَبْعَةُ نَفَرٍ أَوَّلُهُمُ ابْنُ آدَمَ الَّذِي
قَتَلَ أَخَاهُ وَ نُمْرُودُ الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِی رَبِّهِ وَ اثْنَانِ فِی بَنِی إِسْرَائِيلَ هَوَّدَا قَوْمَهُمَا وَ نَصَّرَاهُمَا وَ فِرْعَوْنُ الَّذِي قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى
وَ اثْنَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدُهُمَا شَرُّهُمَا فِی تَابُوتٍ مِنْ قَوَارِیرَ تَحْتَ الْفَلَقِ فِی بِحَارٍ مِنْ نَارٍ.

1

 . 1در همین راستا این دو حدیث هم قابل توجه است:
( )1حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِی عَبَّادُ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ :قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَدِّثْنِی فِیهِمَا بِحَدِیثٍ فَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ أَبِیكَ فِیهِمَا أَحَادِیثَ عِدَّةً قَالَ فَقَالَ لِی یَا إِسْحَاقُ الْأَوَّلُ
بِمَنْزِلَةِ الْعِجْلِ وَ الثَّانِی بِمَنْزِلَةِ السَّامِرِيِّ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِی فِیهِمَا قَالَ هُمَا وَ اللَّهِ نَصَّرَا وَ هَوَّدَا وَ مَجَّسَا فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِی
فِیهِمَا قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ وَ ال یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَنْ هُمْ قَالَ رَجُلٌ ادَّعَى إِمَاماً مِنْ غَیْرِ اللَّهِ وَ آخَرُ طَغَى فِی إِمَامٍ مِنَ
اللَّهِ وَ آخَرُ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً -قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِی فِیهِمَا قَالَ مَا أُبَالِی یَا أَبَا إِسْحَاقَ مَحَوْتُ الْمُحْکَمَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ جَحَدْتُ مُحَمَّداً
النُّبُوَّةَ أَوْ زَعَمْتُ أَنْ لَیْسَ فِی السَّمَاءِ إلها [إِلَهٌ] أَوْ تَقَدَّمْتُ [عَلَى] عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ زِدْنِی قَالَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ فِی النَّارِ لَوَادِیاً
یُقَالُ لَهُ مُحِیطٌ لَوْ طَلَعَ مِنْهُ شَرَارَةٌ لَأَحْرَقَ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ یَتَعَوَّذُونَ مِنْ حَرِّ ذَلِكَ الْوَادِي وَ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِیهِ لِأَهْلِهِ وَ إِنَّ فِی
ذَلِكَ الْوَادِي لَجَبَلًا یَتَعَوَّذُونَ أَهْلُ ذَلِكَ الْوَادِي مِنْ حَرِّ ذَلِكَ الْجَبَلِ وَ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِیهِ لِأَهْلِهِ -وَ إِنَّ فِی ذَلِكَ الْجَبَلِ لَشِعْباً یَتَعَوَّذُ جَمِیعُ أَهْلِ ذَلِكَ
الْجَبَلِ مِنْ حَرِّ ذَلِكَ الشِّعْبِ مِنْ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِیهِ لِأَهْلِهِ وَ إِنَ فِی ذَلِكَ الشِّعْبِ لَقَلِیباً یَتَعَوَّذُ أَهْلُ ذَلِكَ الشِّعْبِ مِنْ حَرِّ ذَلِكَ الْقَلِیبِ وَ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ
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 )2از امام صادق ع در مورد «مجوس» [= زرتشتی] سوال شد كه آیا پيامبري داشته اند؟
فرمودند :بله ،مگر حكایت نامه پيامبر خدا به اهل مكه را نشنيدهاي كه اسالم بياورید وگرنه مجبور به جنگ میشویم؛ و
آنها به پيامبر ص نوشتند از ما جزیه بگير [جزیه :مالياتی كه اهل كتاب در حكومت دینی میپردازند و در عوض از حمایت
حكومت برخوردار میشوند و از وظایفی مانند جهاد و خمس و  ...معاف میگردند] و بگذار بتهایمان را بپرستيم.
پيامبر ص بدانها نوشت من جز از اهل كتاب جزیه نمیگيرم.
در ایشان نوشتند :چگونه میگویی فقط از اهل كتاب جریه میگيري در حالی كه از مجوسيان جزیه گرفتهاي؟
پيامبر ص نوشت :مجوس پيامبري داشتند كه او را كشتند و كتابی كه آن را سوزاندند ،پيامبرشان كتابی برایشان آورده بود
در دوازده هزار پوست گاو.
الكافی ،ج ،3ص568-567
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْيَى الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ :سُئِلَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ
كَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِیِّ ص أَنْ خُذْ مِنَّا
الْجِزْیَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِیُّ ص أَنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ یُرِیدُونَ بِذَلِكَ
تَكْذِیبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْیَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِیُّ ص أَنَّ الْمَجُوسَ
كَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْر.
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وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِیهِ لِأَهْلِهِ وَ إِنَّ فِی ذَلِكَ الْقَلِیبِ لَحَیَّةً یَتَعَوَّذُ جَمِیعُ أَهْلِ ذَلِكَ الْقَلِیبِ مِنْ خُبْثِ تِلْكَ الْحَیَّةِ وَ نَتْنِهَا وَ قَذَرِهَا وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَنْیَابِهَا
مِنَ السَّمِّ لِأَهْلِهَا وَ إِنَّ فِی جَوْفِ تِلْكَ الْحَیَّةِ لَسَبْعَ صَنَادِیقَ فِیهَا خَمْسَةٌ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَ اثْنَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَنِ الْخَمْسَةُ وَ مَنِ
الِاثْنَانُ قَالَ أَمَّا الْخَمْسَةُ فَقَابِیلُ الَّذِي قَتَلَ هَابِیلَ وَ نُمْرُودُ الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِی رَبِّهِ  ...قالَ أَنَا أُحْیِی وَ أُمِیتُ وَ فِرْعَوْنُ الَّذِي قَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى وَ یَهُودَا
الَّذِي هَوَّدَ الْیَهُودَ وَ بُولَسُ الَّذِي نَصَّرَ النَّصَارَى وَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَعْرَابِیَّانِ( .ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص)216-215
( )2عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِیَّ قَال ...
قَالَ عَلِیٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ تَابُوتاً مِنْ نَارٍ فِیهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا سِتَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِتَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ فِی جُبٍّ فِی قَعْرِ جَهَنَّمَ فِی تَابُوتٍ
مُقَفَّلٍ عَلَى ذَلِكَ الْجُبِّ صَخْرَةٌ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُسَعِّرَ جَهَنَّمَ كَشَفَ تِلْكَ الصَّخْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْجُبِّ فَاسْتَعَرَتْ جَهَنَّمُ مِنْ وَهَجِ ذَلِكَ الْجُبِّ وَ مِنْ حَرِّهِ
قَالَ عَلِیٌّ ع فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَنْتُمْ شُهُودٌ بِهِ عَنِ الْأَوَّلِینَ
فَقَالَ ص أَمَّا الْأَوَّلُونَ فَابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ وَ فِرْعَوْنُ الْفَرَاعِنَةِ وَ الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِیمَ فِی رَبِّهِ وَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ بَدَّلَا كِتَابَهُمْ وَ غَیَّرَا سُنَّتَهُمْ أَمَّا
أَحَدُهُمَا فَهَوَّدَ الْیَهُودَ وَ الْآخَرُ نَصَّرَ النَّصَارَى وَ إِبْلِیسُ سَادِسُهُمْ وَ فِی الْآخِرِینَ الدَّجَّالُ وَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ أَصْحَابُ الصَّحِیفَةِ وَ الْکِتَابِ وَ جِبْتُهُمْ وَ طَاغُوتُهُمُ الَّذِي
تَعَاهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَعَاقَدُوا عَلَى عَدَاوَتِكَ یَا أَخِی وَ تظاهرون [تَظَاهَرُوا] عَلَیْكَ بَعْدِي هَذَا وَ هَذَا حَتَّى سَمَّاهُمْ وَ عَدَّهُمْ لَنَا قَالَ سَلْمَانُ فَقُلْنَا صَدَقْتَ نَشْهَدُ أَنَّا
سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (كتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ج ،2ص 597؛ اإلحتجاج (للطبرسی) ،ج ،1ص)86
 . 1درباره «مجوس» این دو روایت هم قابل توجه است( .اولی درباره اصل آن و دومی درباره اینکه علیرغم اختالف عقیدتی ،نحوه تعامل چگونه
است:
( )1الْقَطَّانُ وَ الدَّقَّاقُ وَ السِّنَانِیُّ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ
طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ :قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فَقَامَ إِلَیْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ كَیْفَ تُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْیَةُ
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 )3از امام صادق حدیثی در توضيح سوره توحيد آمده است؛ در فرازي از آن میفرمایند:
جدایی انداختن او [=خدا] همان جزا دادنش است؛ و امر او حتما محقق میشود.
الكافی ،ج ،1ص91
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِيبِیِّ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... :فَصْلُهُ جَزَاءٌ وَ أَمْرُهُ وَاقِع ...
تدبر

« )1إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ
اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ شَهيدٌ»
در آیات قبل ،دسته بندي اي از انسانها بر اساس حقيقت ایمانشان ارائه داد :سه دسته بر باطل (گمراهكنندگان ،پيروان آنها،
و دینداران سستبنياد) و یك دسته برحق (مومنان داراي عمل صالح).
در این آیه میفرماید خداوند بر همه این گروهها با هر عنوانی كه در دنيا بر خود گذاشتهاند شاهد است و اینها را در روز
قيامت از هم متمایز میكند تا حساب هركس معلوم شود.
« )2إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ »...
با توجه به تقابل «الذین آمنوا» با یهودیان و مسيحيان و  ،...معلوم میشود ،مقصود از «الذین آمنوا» كسانیاند كه به حضرت
محمد ص ایمان آوردهاند (الميزان ،ج ،14ص )358اما چرا فقط آنان را با این عنوان یاد كرد؟
الف .ایمان واقعی ،ایمانی است كه هر پيامبري آمد ،قبول كند .مسلمانان تمام پيامبران قبلی را قبول كردهاند و اگر مدعيان
جدید نبوت را دروغگو میدانند ،چون در متن كتاب آسمانیشان ،پيامبرشان آخرین پيامبر معرفی شده است .اما یهودیانی و

وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ كِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ فَقَالَ بَلَى یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ كِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً وَ كَانَ لَهُمْ مَلِكٌ سَکِرَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَى
فِرَاشِهِ فَارْتَکَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَى بَابِهِ فَقَالُوا أَیُّهَا الْمَلِكُ دَنَّسْتَ عَلَیْنَا دِینَنَا فَأَهْلَکْتَهُ فَاخْرُجْ بِظَهْرِكَ نُقِمْ عَلَیْكَ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُمُ اجْتَمِعُوا
وَ اسْمَعُوا كَلَامِی فَإِنْ یَکُنْ لِی مَخْرَجٌ مِمَّا ارْتَکَبْتُ وَ إِلَّا فَشَأْنَکُمْ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ لَهُمْ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَیْهِ مِنْ أَبِینَا آدَمَ وَ أُمِّنَا
حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ أَیُّهَا الْمَلِكُ قَالَ أَ فَلَیْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِیهِ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّیْنُ فَتَعَاقَدُوا عَلَى ذَلِكَ فَمَحَا اللَّهُ مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنَ
الْعِلْمِ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْکِتَابَ فَهُمُ الْکَفَرَةُ یَدْخُلُونَ النَّارَ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ الْمُنَافِقُونَ أَشَدُّ حَالًا مِنْهُمْ فَقَالَ الْأَشْعَثُ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ وَ اللَّهِ لَا عُدْتُ
إِلَى مِثْلِهَا أَبَداً (األمالی( للصدوق) ،ص)341
( )2عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ :كَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَیْنِ وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ
مَاتَ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
لَیْسَ عِنْدِي فِی ذَلِكَ شَیْءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ
الصَّدَقَةِ فَیُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ( .الکافی ،ج ،7ص)16
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مسيحيان و  ...كه ظاهرا ایمان آوردهاند ولی علیرغم اینكه در كتاب آسمانیشان سخن از پيامبر بعدي مطرح است ،باز زیر بار
پيامبران بعدي نمیروند ،واقعا ایمان نياوردهاند.

1

ب... .
« )3إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ
اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ شَهيدٌ»
اگرچه اصل بر باطن انسان و جهتگيري باطنی اوست ،اما این گونه نيست كه این عناوینی كه ما در دنيا بدان تن دادهایم
تاثيري در حقيقت اخروي ما نداشته باشد؛ خداوند كه بر همه چيز شاهد است ،انسانها را فقط بر اساس هدایت یافته و گمراه
متمایز نمیكند .با اینكه ظاهرا تمام این گروها را میتوان در دو گروه حق و باطل قرار داد (با توجه به توضيح ارائه شده در
تدبر )2اما تاكيد كرد كه خدا بين [همه] اینها جدایی میافكند.
ثمره تخصصی انسانشناسی

باطن و حقيقت انسان با ظاهر او و فرهنگی كه در آن به سر میبرد ،بشدت ارتباط دارد .این گونه نيست كه اگر كسی
مومن (یا گمراه) باشد ،دیگر تفاوتی نداشته باشد كه در این آیين باشد یا در آیين دیگر .روز قيامت كه محل آشكار شدن حقایق
است ،ظاهرا فقط بين حق و باطل تمایز برقرار نمیشود ،بلكه بين همه مسلكها هم جدایی انداخته میشود؛ شاید چون اثري
كه آنها در هدایت یا سعادت انسان دارند متفاوت است.

2

 ...« )4الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَكُوا »...

 . 1چیزي كه شاید بتواند موید این برداشت شود آیه  69سوره مائده است كه در آنجا وقتی اسم این گروها را آورد و تنها ایمان به مبدا و معاد و
عمل صالح را براي هدایت كافی شمرد ،از «مشركان» كه قطعا بر باطلاند سخنی نگفت .اما اینجا كه از آنها سخن گفت ،فقط به اینکه خدا تکلیف همه را
معلوم میكند ،اشاره كرد .به عالوه كه در دو آیه بعد ،كل اینها را دو گروه نقطه مقابل هم در مساله خدا معرفی كرد( .هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فی رَبِّهِمْ)
 . 2در حدیثی از پیامبر اكرم ص روایت شده كه برخی یهودیان و مسیحیانی و  ...كه حضرت علی ع را از تا دل دوست دارند[ ،و علیالقاعده مصداق
جاهل قاصر هستند كه مسلمان نشدهاند] در مراتبی از بهشت هستند ،و بعد حضرت میفرماید :وقتی اینها در چنان بهشتهایی هستند ،آنان كه مسلمانند و
دوستدار واقعی ایشان ،چه مراتبی خواهند داشت؟ یعنی با اینکه محبت واقعی حضرت امیر ،عامل رستگاري است اما همین كه شخص علیرغم این
محبت ،اسالم نیاورده ،جایگاهش پایینتر خواهد بود:
عَنْ الشیخ التلعکبري رحمه اللّه ،عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ ،عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الزَّرَّادِ « »2الْقُرَشِیِّ « ،»3عَنْ یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا اللُّؤْلُؤِيِّ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْخَزَّازُ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ،عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ،عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ ،عَنْ رَجُلٍ ،عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ ،قَالَ :كَانَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ صَاحِبٌ یَهُودِيٌّ قَالَ « :»4وَ كَانَ كَثِیراً مَا یَأْلَفُهُ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَسْعَفَهُ فِیهَا ،فَمَاتَ الْیَهُودِيُّ فَحَزِنَ عَلَیْهِ وَ
اشْتَدَّتْ وَحْشَتُهُ لَهُ ،قَالَ :فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ -وَ هُوَ ضَاحِكٌ -فَقَالَ لَهُ :یَا أَبَا الْحَسَنِ! مَا فَعَلَ صَاحِبُكَ الْیَهُودِيُّ؟ قَالَ :قُلْتُ :مَاتَ ،قَالَ:
اغْتَمَمْتَ بِهِ وَ اشْتَدَّتْ وَحْشَتُكَ عَلَیْهِ؟ قَالَ :نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ :فَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُ مَحْبُوراً؟ قَالَ :نَعَمْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی ،قَالَ :ارْفَعْ رَأْسَكَ ،وَ كَشَطَ لَهُ عَنِ السَّمَاءِ
الرَّابِعَةِ فَإِذَا هُوَ بِقُبَّةٍ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ مُعَلَّقَةٍ بِالْقُدْرَةِ ،فَقَالَ لَهُ :یَا أَبَا الْحَسَنِ! هَذَا لِمَنْ یُحِبُّكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ ،وَ شِیعَتُكَ
الْمُؤْمِنُونَ مَعِی وَ مَعَكَ غَداً فِی الْجَنَّةِ( .األصول الستة عشر ،ص)277
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نهتنها یهودیّت و مسيحيّت ،بلكه مجوسيّت و صابئيّت نيز از ادیان توحيدى و آسمانى بودهاند ،چون نام آنان در برابر
مشركان برده شده است( .تفسير نور ،ج ،8ص)27
 ...« )5إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ شَهيدٌ»
خدا بر هر چيزي شاهد است.
اگر همين یك جمله را ،كه هيچ خداباوري در آن كمترین تردیدي ندارد ،جدي بگيریم ،زندگیمان چگونه خواهد شد؟
خدا رحمت كند امام عزیزمان را كه میفرمود:
آن وقتی كه میخواهيد تكلم كنيد بدانيد كه زبان شما ،قلب شما ،چشم شما ،گوش شما در محضر خداست .عالم محضر
خداست .در محضر خدا معصيت خدا نكنيد.
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=13&page=461

« )6إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ شَهيدٌ»
در قيامت ،خداوند هم قاضى است و هم شاهد.
شاید با اشاره به همين آیه است كه اميرالمومنين ع میفرمایند« :از معصيت خدا در خلوت هم بپرهيزید ،كه همانا شاهد
همان است كه قاضی خواهد بود.
وَ قَالَ ع اتَّقُوا مَعَاصِیَ اللَّهِ فِی الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِم (نهجالبالغه ،حكمت)324
« )7إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ شَهيدٌ»
خدایی بين اینها جدایی میافكند و درباره آنها حكم میكند كه بر هر چيزي شاهد است و بر اساس حقيقتی كه از آن
مشاهده كرده ،حكم میكند.
پس معيار جدایی آنها و تعيين جایگاه هریك ،تنها و تنها حقيقت خودشان است.

 )323سوره حج ( )22آیه  18أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ
الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثیرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ 1395/11/25
ترجمه

آیا ندیدي كه خداوند ،برایش سجده میكند هركس كه در آسمانهاست و هركس كه در زمين است و خورشيد و ماه و
ستارگان و كوهها و درخت و جنبندگان و بسياري از مردم ،و بسياري عذاب بر آنها محقق گردید؛ و كسی را كه خداوند خوار
كند ،هيچ اكرامكنندهاي برایش نيست؛ بدرستی كه خداوند انجام میدهد آنچه مشيت كند.
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نکات ترجمه

«یَسْجُدُ» از ماده «سجد» است كه درباره این ماده در جلسه  ) /http://yekaye.ir/sad-038-71-2( 166و جلسه 224
( ) /http://yekaye.ir/2-baqare-03توضيح داده شد كه خالصهاش این است كه به معناي «ابراز خضوعی است كه هيچ گونه
اثري از منيّت در شخص نماند» و این حالت بدنی خاص ،جزء معناي كلمه نيست.
«یَشاءُ» به معناي «میخواهد» از ماده «شيأ» است كه كلمه «شیء :چيز» (جمع آن :اشياء) از همين ماده است .درباره
معناي «شیء» گفته اند هر آنچه بتوان به نحوي آن را شناخت و از آن خبر داد؛ برخی آن را فقط درباره اموري كه «موجود»ند
دانستهاند اما برخی گفتهاند به هر امر موجود یا معدومی میتوان «شیء» گفت [چنانكه در زبان فارسی نيز به تعبير «هر چيز
معدومی» هم تركيب نادرستی نيست] .اینكه كلمه «شیء» چه ارتباطی با فعل «شاء» -كه به معناي «خواستن» است  -دارد،
برخی گفتهاند وقتی در مورد خدا این كلمه به كار رود به معناي اسم فاعل (شاءٍ :خواهنده)» و وقتی در مورد سایر امور به كار
رود ،به معناي اسم مفعول (مشیء :خواسته شده) است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )471اما برخی گفتهاند اصل در این ماده
« تمایلی است كه به حد طلب كردن (خواستن ) برسد و در مورد خدا هم به همان معناي اسم مفعولی است ،یعنی هر چيزي
كه مورد طلب واقع شده« ،شیء» است و خدا هم مطلوب همه موجودات است( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج،6
ص )155الزم به ذكر است كه در قرآن كریم ،در مورد خدا هم كلمه «شیء» اطالق شده است (انعام)19/
اما آیا اراده و مشيت تفاوتی با هم دارند؟ برخی فعل «شاء :خواست» را به همان معناي «أراد :اراده كرد» دانستهاند (المصباح
المنير ،ج ،2ص )330و در اینكه در بسياري از موارد در كالم عرب ،این دو به جاي هم به كار میرود ،تردیدي نيست؛ اما به
نظر میرسد تفاوتی هم با هم دارند ،چنانكه در برخی احادیث ،در مورد خداوند« ،مشيت» (= مصدر از «شاء») را مقدم بر
«اراده» 1ویا مستقل و كامال جداي از اراده 2مطرح كردهاند؛ و در قرآن كریم هم دوبار تعبير «یفعل ما یرید» آورده (وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ

 . 1الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ :سُئِلَ الْعَالِمُ ع كَیْفَ عِلْمُ اللَّهِ قَالَ عَلِمَ وَ شَاءَ وَ أَرَادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَى وَ أَمْضَى فَأَمْضَى مَا قَضَى وَ قَضَى مَا
قَدَّرَ وَ قَدَّرَ مَا أَرَادَ فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشِیئَةُ وَ بِمَشِیئَتِهِ كَانَتِ الْإِرَادَةُ وَ بِإِرَادَتِهِ كَانَ التَّقْدِیرُ وَ بِتَقْدِیرِهِ كَانَ الْقَضَاءُ وَ بِقَضَائِهِ كَانَ الْإِمْضَاءُ وَ الْعِلْمُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْمَشِیئَةِ
وَ الْمَشِیئَةُ ثَانِیَةٌ وَ الْإِرَادَةُ ثَالِثَةٌ وَ التَّقْدِیرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْبَدَاءُ فِیمَا عَلِمَ مَتَى شَاءَ وَ فِیمَا أَرَادَ لِتَقْدِیرِ الْأَشْیَاءِ فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ
بِالْإِمْضَاءِ فَلَا بَدَاءَ فَالْعِلْمُ فِی الْمَعْلُومِ قَبْلَ كَوْنِهِ وَ الْمَشِیئَةُ فِی الْمُنْشَإِ قَبْلَ عَیْنِهِ وَ الْإِرَادَةُ فِی الْمُرَادِ قَبْلَ قِیَامِهِ وَ التَّقْدِیرُ لِهَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ قَبْلَ تَفْصِیلِهَا وَ تَوْصِیلِهَا
عِیَاناً وَ وَقْتاً وَ الْقَضَاءُ بِالْإِمْضَاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ ذَوَاتِ الْأَجْسَامِ الْمُدْرَكَاتِ بِالْحَوَاسِّ مِنْ ذَوِي لَوْنٍ وَ رِیحٍ وَ وَزْنٍ وَ كَیْلٍ وَ مَا دَبَّ وَ دَرَجَ مِنْ إِنْسٍ وَ
جِنٍّ وَ طَیْرٍ وَ سِبَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِمَّا یُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ فَلِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِیهِ الْبَدَاءُ مِمَّا لَا عَیْنَ لَهُ فَإِذَا وَقَعَ الْعَیْنُ الْمَفْهُومُ الْمُدْرَكُ فَلَا بَدَاءَ وَ اللَّهُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ
فَبِالْعِلْمِ عَلِمَ الْأَشْیَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَا وَ بِالْمَشِیئَةِ عَرَّفَ صِفَاتِهَا وَ حُدُودَهَا وَ أَنْشَأَهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا وَ بِالْإِرَادَةِ مَیَّزَ أَنْفُسَهَا فِی أَلْوَانِهَا وَ صِفَاتِهَا وَ بِالتَّقْدِیرِ قَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَ
عَرَّفَ أَوَّلَهَا وَ آخِرَهَا وَ بِالْقَضَاءِ أَبَانَ لِلنَّاسِ أَمَاكِنَهَا وَ دَلَّهُمْ عَلَیْهَا وَ بِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عِلَلَهَا وَ أَبَانَ أَمْرَهَا وَ ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم (الکافی ،ج ،1ص-148
)149
 . 2حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِیُّ الْأَسْوَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَکِّیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَیْهِ الْبَرْذَعِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَتَکِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَکَمِ وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ نَصْرٍ السُّورِیَانِیُّ قَاال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ
عَنْتَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غِیَاثُ بْنُ الْمُجِیبِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ :سَبَقَ الْعِلْمُ وَ جَفَّ الْقَلَمُ وَ تَمَّ الْقَضَاءُ بِتَحْقِیقِ الْکِتَابِ وَ
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مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یُرید ،بقره253/؛ إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ
اللَّهَ یَفْعَلُ ما یُرید ،حج )14/و دوبار تعبير «یفعل ما یشاء» (قالَ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لی غُالمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِیَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتی عاقِرٌ قالَ
كَذلِكَ اللَّهُ یَفْعَلُ ما یَشاء ،آلعمران40/؛ وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاء ،حج .)18/برخی در تفاوت این
دو گفتهاند «مشيت» هم در جایی به كار میرود كه بين خواستن و انجام كار فاصلهاي نباشد؛ اما «اراده» اعم از این است (الفروق
فی اللغة ،ص 1)117و برخی گفته اند كه مشيت در مورد خدا جایی است كه ایجاد كردن در كار باشد و در مورد انسان جایی
كه وصول به چيزي؛ اما وقتی كلمه اراده به كار میرود لزوما مراد در پی نخواهد آمد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)472-471
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ضمنا به لحاظ لغوي «اراده» از ماده «رود» میآید كه در این ماده نوعی معناي حركت و رفت و برگشت نهفته است (معجم
المقایيس اللغة ،ج ،2ص )457و در احادیث هم اراده خدا قابل عوض شدن دانسته شده كه بحثی تحت عنوان «بداء» در معارف
اهل بيت مطرح گردیده؛ اما «مشيت» را غالبا قطعی و غير قابل تغيير معرفی كردهاند.
حدیث

 )1اميرالمومنين ع فرمودند:
دنيا و آخرت زمامشان در كف قدرت الهی مهار شده و آسمانها و زمينها كليدهاي خود را به او سپردهاند؛ و درختان
سرسبز صبح و شام بر او سجده میكنند و از شاخههاي خود ،آتش نورانی برایش افروختند [شاید اشاره باشد به ميوههایی
مانند نارنج كه در ميان شاخههاي درختان همچون شعلههاي آتش ،نمود دارد] و به اشارات او ميوههاي رسيده را براي خوردن
پيش آورند.

تَصْدِیقِ الرِّسَالَةِ وَ السَّعَادَةِ مِنَ اللَّهِ وَ الشَّقَاوَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ یَرْوِي حَدِیثَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَ جَلَّ یَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِیَّتِی كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وَ بِإِرَادَتِی كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تُرِیدُ لِنَفْسِكَ مَا تُرِید ( ...التوحید (للصدوق) ،ص)340
( . 1الفرق) بین اإلرادة و المشیئة :أن االرادة تکون لما یتراخى وقته و لما ال یتراخى ،و المشیئة لما لم یتراخ وقته و الشاهد أنك تقول فعلت كذا شاء
زید أو أبى فیقابل بها إباه و ذلك انما یکون عند محاولة الفعل و كذلك مشیئته انما تکون بدال من ذلك فی حاله.
 . 2راغب اصفهانی درباره این تفاوت توضیحاتی داده كه به نظر میرسد بیشتر از جنس بحث كالمی (=علم كالم) است تا بحث لغوي :و الْمَشِیئَةُ
عند أكثر المتکلّمین كاإلرادة سواء ،و عند بعضهم :الْمَشِیئَةُ فی األصل :إیجاد الشیء و إصابته ،و إن كان قد یستعمل فی التّعارف موضع اإلرادة ،فَالْمَشِیئَةُ من
اللّه تعالى هی اإلیجاد ،و من الناس هی اإلصابة ،قال :و المشیئة من اللّه تقتضی وجود الشیء ،و لذلك قِیلَ( :مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَکُنْ) و اإلرادة
منه ال تقتضی وجود المراد ال محالة ،أال ترى أنه قال :یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ ال یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ [البقرة ،]185 /وَ مَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ [غافر ،]31 /و
معلوم أنه قد یحصل العسر و التّظالم فیما بین الناس ،قالوا :و من الفرق بینهما أنّ إرادة اإلنسان قد تحصل من غیر أن تتقدّمها إرادة اللّه ،فإنّ اإلنسان قد
یرید أن ال یموت ،و یأبى اللّه ذلك ،و مشیئته ال تکون إلّا بعد مشیئته لقوله:وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ* [اإلنسان،]30 /رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ :لِمَنْ شاءَ
مِنْکُمْ أَنْ یَسْتَقِیمَ [التکویر ،]28 /قَالَ الْکُفَّارُ :الْأَمْرُ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا اسْتَقَمْنَا ،وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَسْتَقِمْ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ و قال بعضهم :لو
ال أن األمور كلّها موقوفة على مشیئة اللّه تعالى ،و أنّ أفعالنا معلّقة بها و موقوفة علیها لما أجمع الناس على تعلیق االستثناء به فی جمیع أفعالنا نحو:
سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ [الصافات ،]102 /سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً [الکهف ،]69 /یَأْتِیکُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ [هود ،]33 /ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ
اللَّهُ [یوسف ،]69 /قُلْ ال أَمْلِكُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ ال ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ [األعراف ،]188 /وَ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِیها إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا [األعراف ،]89 /وَ
ال تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ [الکهف.]24 /
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نهج البالغه ،خطبه133
و من كالم له ع
وَ انْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَ اآلْخِرَةُ بِأَزِمَّتِهَا وَ قَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرَضُونَ مَقَالِيدَهَا وَ سَجَدَتْ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَ اآلْصَالِ الْأَشْجَارُ
النَّاضِرَةُ وَ قَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النِّيرَانُ الْمُضِيئَةُ وَ آتَتْ أُكُلَهَا بِكَلِمَاتِهِ الثِّمَارُ الْيَانِعَةُ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است :هيچ پرندهاي در خشكی و دریا شكار نمیشود ،و هيچ حيوان وحشیاي شكار
نمیشود مگر به سبب آنكه در تسبيح فروگذار كرد است.
تفسير القمی ،ج ،2ص107؛ تفسير العياشی ،ج ،2ص294
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ صِدِّیقِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ طَيْرٍ یُصَادُ فِی الْبَرِّ وَ لَا فِی الْبَحْرِ وَ لَا یُصَادُ شَیْءٌ مِنَ الْوَحْشِ إِلَّا
بِتَضْيِيعِهِ التَّسْبِيحَ.
 )3از امام صادق ع سوال شد درباره اینكه خداوند عز و جل میفرماید« :آیا ندیدي كه خداوند ،برایش سجده میكند
هركس كه در آسمانهاست و هركس كه در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها و درخت و جنبندگان »...
فرمودند :بدرستی كه خورشيد هر روز و شب چند سجده دارد .اولينش هنگامی است كه در جانب افق قرار میگيرد
هنگامی كه سفيديِ نورش در طول آسمان كشيده میشود قبل از اینكه فجر طلوع كند؛ كه آن همان هنگامِ فجر كاذب است،
چرا كه خورشيد در جانب زمين طلوع میكند؛ پس چون از سجده برخيزد ،فجر طلوع كند و وقت نماز وارد شود.
و اما سجده دوم هنگامی است كه در وسط آسمان قرار گيرد و روز باال بياید و اندكی از زوال عبور كند ،پس آنگاه كه
عبور كند به ازاي عرش قرار گيرد و سجده كند و چون از سجده برخيزد از ميانه آسمان عبور كند و وقت نماز ظهر برسد؛
و اما سجده سوم ،وقتی در جانب افق پنهان گردد ،به سجده افتد و چون از سجده برخيزد شب مستقر گردد ،همان گونه
كه وقتی از وسط آسمان گذشت وقت نماز ظهر رسيد.
توجه :مرحوم مجلسی (بحاراالنوار ،ج ،55ص )165توضيح دادهاند كه سجده به معناي نهایت خضوع است و همه
موجودات به لحاظ تكوینی كامال در ید قدرت خداوند خاضعاند ،پس همواره در سجدهاند؛ اما اینكه چرا بر این چند زمان
تاكيد كرد شاید از این جهت است كه در این زمانهاست كه براي مردم نهایت انقياد و تسليم خورشيد در برابر تدبير الهی آشكار
میگردد ،زیرا در هر یك از این مواضع ،وضعيت شب و روز ،كامال از حالی به حال دیگر تبدیل میشود؛ و نيز اینها زمانهایی
است كه وقت نماز كه همه انسانها باید به سجده بيفتند ،شروع میشود[ .یعنی خورشيد در پيشگاه عرش الهی همواره در سجده
است؛ اما این چند بار موقعيتهایی است كه مردم هر مكانی در آن لحظه ،متوجه این خضوع خورشيد در بارگاه الهی میشوند]
اإلختصاص ،ص213-214
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ قَالَ:
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سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ
وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ» فَقَالَ إِنَّ لِلشَّمْسِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كُلَّ یَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ قَالَ فَأَوَّلُ سَجْدَةٍ إِذَا صَارَتْ فِی طَرَفِ
الْأُفُقِ حِينَ یَخْرُجُ الْفَلَكُ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا رَأَیْتَ الْبَيَاضَ الْمُضِیءَ فِی طُولِ السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ
ذَاكَ الْفَجْرُ الْكَاذِبُ لِأَنَّ الشَّمْسَ تَخْرُجُ سَاجِدَةً وَ هِیَ فِی طَرَفِ الْأَرْضِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ
وَ أَمَّا السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فَإِنَّهَا إِذَا صَارَتْ فِی وَسَطِ الْقُبَّةِ وَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَكَدَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا صَارَتْ بِحِذَاءِ الْعَرْشِ رَكَدَتْ وَ سَجَدَتْ
فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا زَالَتْ عَنْ وَسَطِ الْقُبَّةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ أَمَّا السَّجْدَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّهَا إِذَا غَابَتْ مِنَ الْأُفُقِ خَرَّتْ
سَاجِدَةً فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا زَالَ اللَّيْلُ كَمَا أَنَّهَا حِينَ زَالَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ دَخَلَ وَقْتُ الزَّوَالِ زَوَالِ النَّهَار.
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تدبر

« )1أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ
وَ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ»
در آیه قبل ،سخن از تمایز نهادن خداوند ميان انسانهاي مختلف بود .اینجا میفرماید موجودات بر دو قسماند یكی آنان
كه سجده میكنند و دیگري آنان كه از سجده سر باز میزنند و عذاب و خواري برایشان محقق میشود.
شاید میخواهد بگوید اگرچه خدا بين همگان جدایی میافكند ،اما مهمترین ضابطه این جدایی ،آن است كه كسی در
مقابل حقيقت محض عالم سر سجده فرود میآورد یا نه.
« )2أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ»
كسی كه چشم باطنبين دارد ،میتواند سجده همه موجودات زمين و آسمان را ببيند .البته ظاهرا این خطاب به خود پيامبر
اكرم ص است ،چون فرمود :آیا ندیدي ،و نفرمود :آیا ندیدید؟ (تفسير الصافی ،ج ،3ص)439؛ اما معلوم است كه ما هم به این
دیدن فراخوانده شدهایم( .اعراف)185/
« )3أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ
وَ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ»
ببين! همه عالم از خورشيد و ماه گرفته تا آسمانيان و زمينيان ،تا درختان و حيوانات ،تا كوهها و ستارگان ،بر آستان خدا
به سجده افتادهاند.
تو چه میكنی؟
 . 1این روایت هم در همین راستا باید فهم شود:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلشَّمْسِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ بُرْجاً كُلُّ بُرْجٍ مِنْهَا مِثْلُ جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْعَرَبِ فَتَنْزِلُ كُلَّ یَوْمٍ عَلَى بُرْجٍ مِنْهَا فَإِذَا غَابَتِ انْتَهَتْ إِلَى حَدِّ بُطْنَانِ
الْعَرْشِ فَلَمْ تَزَلْ سَاجِدَةً إِلَى الْغَدِ ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى مَوْضِعِ مَطْلَعِهَا وَ مَعَهَا مَلَکَانِ یَهْتِفَانِ مَعَهَا وَ إِنَّ وَجْهَهَا لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ قَفَاهَا لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ لَوْ كَانَ وَجْهُهَا لِأَهْلِ
الْأَرْضِ لَاحْتَرَقَتِ الْأَرْضُ وَ مَنْ عَلَیْهَا مِنْ شِدَّةِ حَرِّهَا وَ مَعْنَى سُجُودِهَا مَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ
وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِیرٌ مِنَ النَّاس (الکافی ،ج ،8ص)157
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« )4أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ
وَ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ»
همه عالم خاضع و ساجد در محضر خداست؛ و در مورد برخی از انسانها كه چنين نيستند ،گفت «سزاوار عذاباند»یعنی
الزمهي سجده نكردن آنها را بيان كرد (الميزان ،ج ،14ص)360
نکته تخصصی انسانشناسی

اگر توجه كنيم كه خداوند حق و حقيقت محض است شاید بتوان گفت وجه عذاب این انسانها این است كه:
همه باید در برابر حقيقت محض خاضع و خاشع باشند؛ كسی كه در مقابل حقيقت سر تسليم فرود نياورد ،در واقع دچار
توهم شده است و باید این توهم در وجودش بسوزد و هيچ و پوچ بودنش آشكار گردد.
 « )5أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ  ...وَ كَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مكرم»
كسی كه از سجده و تسليم شدن در برابر حق متكبرانه سر باز میزند ،حقيقتش این نيست كه واقعا به بزرگی میرسد؛
بلكه حقيقت این تكبر ،اسير وهم شدن؛ و لذا حقيقت آن ،خوار و ذليل شدن است؛ خصوصا كه در حالی چنين میكند كه تمام
موجودات در برابر حقيقت محض عالم سر به سجده فرود آوردهاند .پس او برایش خواري رقم خورده است و جاي هيچ
بزرگداشتی ندارد.
« )6مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ»
كسی را كه خدا خوار كند ،هيچكس نمیتواند از خواري بيرون آورد .چرا؟
الف .چون خدا حق مطلق و حقيقت محض است؛ و كار خدا همان حقيقتی است كه در متن واقع ،رخ میدهد :اگر
حقيقتِ تكبر و سر باز زدن از كرنش در برابر حقيقت محض ،عين خواري و پستی است ،معنا ندارد كه كسی چنين بكند اما
بتوان مانع خواري او شد.
ب .پاسخ این سوال ،ادامه آیه است :چون خداست كه هر كاري بخواهد میكند و كسی نمیتواند در مقابل مشيت خدا
بایستد( .درباره اینكه این به معناي بیضابطه بودن مشيت خداوند نيست ،در جلسه ،319تدبر ،2توضيح داده شد)
ج... .
« )7مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ»
«كسی را كه خداوند خوار كند ،هيچ اكرامكنندهاي برایش نيست»
اكرام كردن یعنی احترام كردن و شخص را به بزرگی باور داشتن.
آیا ما این آیه را باور داریم؟ آیا قبول داریم مستكبران عالم كه از سجده در پيشگاه الهی سر باز میزنند ،واقعا خوار و
حقيرند؟ یا به خاطر امكانات مادياي كه دارند ،آنها را بزرگ میشمریم و در مقابلشان كرنش میكنيم؟
به زبان ساده:
آیا قبول داریم كه آمریكا هيچ غلطی نمیتواند بكند؛ یا دولتمردان مستكبر آمریكا را كدخداي دهكده جهانی میدانيم؟
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« )8أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ
وَ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ»
این آیه در ابتدایش از سجده همه كسانی كه در زمين و آسمان هستند ،سخن میگوید ،و از آنجا كه میدانيم كسانی در
زمين هستند كه كافرند و براي خدا سجده نمیكنند ،معلوم میشود در اینجا سجده تكوینی مورد نظر است (یعنی خاضع بودن
همه مخلوقات در برابر مشيت الهی) اما در عين حال ،در ادامه ،از سجده كردن بسياري از انسانها و سجده نكردن بسياري
دیگر ،سخن به ميان میآورد؛ كه این همان سجده تشریعی است ،كه در آن بين انسانها تفاوت هست( .الميزان ،ج ،14ص)359
اكنون ،همان طور كه تمام این دو دسته انسانها ،جزئی از «كسانی كه در زمين هستند» میباشند ،آیا خورشيد و ماه و كوه
و درخت و جنبدگان هم جزئی از «كسانی كه در زمين و آسمان میباشند» نيستند؟ و آنگاه ،همان طور كه ذكر مجدد این دو
دسته انسان ،براي اشاره به سجده تشریعی آنها بوده است ،آیا احتمال ندارد معنایی از سجده تشریعی براي این موجودات هم
در كار باشد؟ (حدیث )2خصوصا كه در آیات دیگر ،از اینكه آنها به رغبت یا اكراه ،سجده كنند (آلعمران83/؛ رعد )15/یا
تسليم دستور خدا شوند (فصلت )11/و  1...سخن به ميان آمده است.
مورد زیر را در کانال نگذاشتم

« )9مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ»
مفرد آمدن خورشيد و ماه معلوم است ،و جمع آمدن ستارگان و كوهها و جنبندگان .اما چرا درخت مفرد آمد؟
الف .برخی از مفسران بر این باورند كه این از مصادیقی است كه لفظ مفرد آمده ،اما معنی جمع است (تفسير القمی ،ج،1
ص11؛ ج ،2ص)80

 )324سوره حج ( )22آیه  19هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فی رَبِّهِمْ فَالَّذینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ
الْحَمیمُ

1395/11/26

ترجمه

این دو دشمنان یكدیگرند كه در پروردگارشان [با هم] نزاع كردند؛ پس ،كسانی كه كفر ورزیدند برایشان جامهاي از آتش
بریده شده ،از فراز سرشان آب جوشان ریخته میشود.

 . 1مانند ابراز ناتوانی از قبول امانت الهی و ترسیدن از آن :إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها...
احزاب72/
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شأن نزول

 )1شأن نزول این آیات ( )23-19را اغلب مفسران شيعه و سنی در مورد سه نفر از مسلمانان و سه نفر از كفاري دانستهاند
كه در جنگ بدر در مقابل هم قرار گرفتند .از افراد سرشناس صحابه و تابعين كه این شأن نزول را نقل كردهاند میتوان از
حضرت علی ع ،ابوذر ،ابوسعيد خدري ،ابنعباس ،سفيان ثوري ،سدي ،قيس بن عباد و ابنسيرین ،نام برد و نيز از امام صادق
ع هم از طریق پدرانشان ،روایت شده است .از منابع شيعی میتوانيد به تفسير فرات كوفی (ص )272-271و از منابع اهل
سنت میتوانيد به الدر المنثور (ج ،4ص . )350-349شواهد التنزیل لقواعد التفضيل (ج ،1ص )516 -503مراجعه كنيد كه در
منبع اخير ،مطلب با  11سند مختلف از علماي اهل سنت نقل شده است.
واقعه بر اساس نقل ابنسيرین ،كه با طول و تفصيل بيشتري بيان كرده ،تقدیم میشود:
این آیه در مورد كسانی نازل شد كه در جنگ بدر مبارزه تن به تن كردند .در جنگ بدر ،عُتبه و شَيبه (پسران ربيعه) و
وليد بن عُتبه ابتدا جلو آمدند و گفتند :محمد! همشأن ما را براي مبارزه بفرست .گروهی از انصار بلند شدند ،پيامبر خدا ص
فرمود بنشينيد ،احسنت بر شما ! حمزه متوجه شد كه پيامبر خدا ص قصدي دارد ،پس بلند شد و سپس [حضرت] علی ع و
سپس عبيده بلند شدند كه همگی عمامه سفيد بسته بودند.
آنها گفتند :اي عمامه سفيدها ،خودتان را معرفی كنيد تا بشناسيمتان!
حمزه گفت :من حمزه پسر عبدالمطلبم.
علی ع فرمود :من علی بن ابیطالبم
عبيده گفت :من عبيده پسر حارث بن عبدالمطلبم.
گفتند همشأنهاي بزرگواري آمدند!
پس حمزه با عتبه مبارزه كرد و او را كشت؛ و علی ع با وليد مبارزه كرد و او را كشت ،و عبيده با شيبه مبارزه كرد كه هر
دو كم آوردند و علی ع به سراغ او رفت و یاران عبيده او را برگرداند؛
و نسبت اینان به مسلمانان مانند حلقه وسط گردنبند به گردنبند بود؛ و نسبت آنان به مشركان هم مانند حلقه وسط گردنبند
به گردنبنبد بود؛ پس این آیات نازل شد« ،این دو دشمنان یكدیگرند كه در پروردگارشان [با هم] نزاع كردند» ،كه از ادامه این
تا عبارت «و بچشيد عذاب سوزان را» (آیه )22مربوط به این مشركان بود و آیه «همانا خداوند كسانی كه ایمان و عمل صالح
انجام دادند» تا «به سوي صراط پسندیده» (آیات )24-23در مورد این مسلمانان.
تفسير فرات الكوفی ،ص272
قَالَ حَدَّثَنِی عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ مُعَنْعَناً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِینَ قَالَ :نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی الَّذِینَ تَبَارَزُوا یَوْمَ بَدْرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ
یَوْمُ بَدْرٍ بَرَزَ عُتْبَةُ وَ شَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ فَقَالَ عُتْبَةُ یَا مُحَمَّدُ أَخْرِجْ إِلَيْنَا أَكْفَاءَنَا فَقَامَ فِئَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ ص قَالَ اجْلِسُوا قَدْ أَحْسَنْتُمْ فَلَمَّا رَأَى حَمْزَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ص] یُرِیدُ شَيْئاً قَامَ حَمْزَةُ ثُمَّ قَامَ عَلِیٌّ ثُمَّ قَامَ عُبَيْدَةُ عَلَيْهِمُ الْبَيْضُ
قَالَ تَكَلَّمُوا یَا أَهْلَ الْبَيْضِ نَعْرِفْكُمْ فَقَالَ حَمْزَةُ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ قَالَ عَلِیٌّ أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ قَالَ عُبَيْدَةُ أَنَا عُبَيْدَةُ
بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالُوا أَكْفَاءٌ كِرَامٌ فَتَبَارَزَ حَمْزَةُ عُتْبَةَ فَقَتَلَهُ حَمْزَةُ وَ بَارَزَ عَلِیٌّ الْوَلِيدَ فَقَتَلَهُ عَلِیٌّ وَ بَارَزَ عُبَيْدَةُ شَيْبَةَ
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فَأَنْغَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَالَ عَلَيْهِ عَلِیٌّ فَأَجْهَزَ [فَأَجَازَ] عَلَيْهِ وَ احْتَمَلَ عُبَيْدَةَ أَصْحَابُهُ وَ كَانُوا هَؤُلَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَوَاسِطَةِ الْقِلَادَةِ
مِنَ الْقِلَادَةِ وَ كَانُوا هَؤُلَاءِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَوَاسِطَةِ الْقِلَادَةِ مِنَ الْقِلَادَةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَاتُ هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ حَتَّى بَلَغَ
وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ فَهَذَا فِی هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَ نَزَلَتْ إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ حَتَّى بَلَغَ إِلى صِراطِ
الْحَمِيدِ فَهَذَا فِی هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ.
حدیث

 )1وقتی به اميرالمومنين ع خبر رسيد كه بنیاميه او را به مشاركت در قتل عثمان متهم میكند ،فرمودند:
آیا شناختى كه فرزندان اميّه از من دارند ،آنان را از عيب بر من نهادن باز نمىدارد؟ آیا پيشينهام نادانان را بر جاى نمىنشاند
تا به من تهمت نزنند؟! آنچه خدا آنان را بدان پند داد ،از بيان من رساتر است .من مارقين (از دین بيرون شدگان) را به حجّت
مغلوب كنم و با ناكثينِ (= پيمانشكنانِ) اهل شك و تردید ،به مخاصمه برخيزم .امور شبههناك بر كتاب خدا عرضه شود ،و
بندگان را بدانچه در دل دارند ،پاداش دهند.
ابنابیالحدید در شرح نهج البالغة (ج ،6ص )171توضيح داده ،مقصود ایشان از «این امور شبههناك بر كتاب خدا عرضه
شود» ،اشاره است به آیه «هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ»
نهجالبالغه ،خطبه( 75با اقتباس از ترجمه شهيدي ،ص[ )56البته در شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید ،این خطبه 74میباشد]
و من كالم له ع لما بلغه اتهام بنی أمية له بالمشاركة فی دم عثمان
أَ وَ لَمْ یَنْهَ بَنِی أُمَيَّةَ عِلْمُهَا بِی عَنْ قَرْفِی أَ وَ مَا وَزَعَ الْجُهَّالَ سَابِقَتِی عَنْ تُهَمَتِی وَ لَمَا وَعَظَهُمُ اللَّهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ لِسَانِی أَنَا حَجِيجُ
الْمَارِقِينَ وَ خَصِيمُ النَّاكِثِينَ الْمُرْتَابِينَ وَ عَلَى كِتَابِ اللَّه تُعْرَضُ الْأَمْثَالُ وَ بمَا فی الصُّدُورِ تُجَازَى الْعِبَاد.
 )2نضر بن مالك میگوید :به امام حسين ع عرض كردم :یا اباعبداهلل! براي من درباره سخن خداوند كه میفرماید« :این
دو دشمنان یكدیگرند كه در پروردگارشان [با هم] نزاع كردند» ،توضيح دهيد.
فرمودند :ما و بنیاميه درباره خداوند عز و جل نزاع كردیم ،ما گفتيم« :خدا راست گفت» و آنها گفتند «خدا دروغ گفت»؛
پس ما و آنان در روز قيامت دشمنان هم خواهيم بود.
الخصال ،ج ،1ص43؛ تفسير القمی ،ج ،2ص80
حَدَّثَنَا َأبُو مُحَمَّدٍ عَمَّارُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأُسْرُوشَنِیُّ [الْأُسْرُوشِیُ] رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِی شُجَاعٍ الْبَجَلِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَفِیِّ عَنْ یَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِّثْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ»
قَالَ نَحْنُ وَ بَنُو أُمَيَّةَ اخْتَصَمْنَا فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْنَا صَدَقَ اللَّهُ وَ قَالُوا كَذَبَ اللَّهُ فَنَحْنُ وَ إِیَّاهُمُ الْخَصْمَانِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 )3در منابع معتبر اهل سنت ،از حضرت علی ع روایت شده است:
من اولين كسی هستم كه روز قيامت در پيشگاه خداوند رحمان براي اقامه دعوي مینشينم.
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صحيح بخاري ،ج ،5ص75؛ ج ،6ص98؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،1ج ،1ص503
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِیُّ[و حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ] ،حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،قَالَ :سَمِعْتُ أَبِی ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأبُو مِجْلَزٍ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ،عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ:
أَنَا أَوَّلُ مَنْ یَجْثُو بَيْنَ یَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ یَوْمَ القِيَامَةِ.
 )4ابوحمزه ثمالی از امام باقر ع درباره این آیه روایت كرده است كه فرمود:
«این دو دشمنان یكدیگرند كه در پروردگارشان [با هم] نزاع كردند؛ پس ،كسانی كه كفر ورزیدند» به والیت علی ع،
«برایشان جامهاي از آتش بریده شده است».
الكافی ،ج ،1ص422؛ مناقب آل أبی طالب ع (البن شهرآشوب) ،ج ،3ص238
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى
«هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا» بِوَلَایَةِ عَلِیٍّ «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نار».
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تدبر

« )1هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فی رَبِّهِمْ»
در آیات قبل انسانها را در چند دستهبندي ارائه كرد:
ابتدا سه گروه گمراه (گمراهكننده ،پيروان آنها ،دینداران سستبنياد) و یك گروه مومن داراي عمل صالح (آیات)14-8؛
سپس شش گروه دینی :مومنان (مسلمان) و یهودیان و مسيحيان و صابئيان و زرتشتيان و مشركان (آیه )17كه اولیها
هدایتیافته ،و بقيه گمراهند؛
سپس دو گروه :یكی آنان كه همراه با سایر موجودات سجده میكنند و دیگري آنان كه عذاب بر آنها قطعيت یافته (آیه)18
به نظر میآید آیه كنونی ،جمعبندياي از همه اینها باشد؛ یعنی همه این گروهبنديها را میتوان در دو گروه متخاصم قرار
داد كه موضوع نزاعشان خداست.
این مویدي بر همان نكتهاي است كه قبال بيان شد دستهبندي انسانها بر اساس سبك زندگیشان ،به نوع خداشناسی آنها
برمیگردد( .جلسه ،308تدبر)1

 . 1سند حاكم حسکانی (مولف كتاب شواهد التنزیل) تا معتمر متفاوت است و بقیه سند مشترك است:
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَالَوِيُّ قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِیدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقُرَشِیُّ قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَیُّوبَ بْنِ یَحْیَى الرَّازِيُّ قَالَ :أَخْبَرَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُعْتَمِر...
 . 2در دعاي وضو هنگام شستن دست چپ ،پناه بردن از «مقطعات نیران» از خدا خواسته شده است:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :بَیْنَمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَاعِدٌ وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ إِذْ قَالَ یَا
مُحَمَّدُ ایتِنِی بِإِنَاءٍ فِیهِ مَاءٌ أَتَوَضَّأْ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ  ...ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُسْرَى فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِی كِتَابِی بِیَسَارِي وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ
النِّیرَان( ...المحاسن ،ج ،1ص)45
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« )2هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فی رَبِّهِمْ فَالَّذینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَميمُ»
در این آیه تمام دستهبنديهاي اجتماعی كه در آیت قبل مطرح شد  -چه بر اساس باورهاي آنها در قبال خدا و حقيقت
محض (دستهبندي اول ،آیات ،)14-8چه بر اساس عنوانبنديهاي فرهنگی و اجتماعی (آیه )17و چه بر اساس ،نسبتی كه در
عمل با خدا و حق و حقيقت برقرار میكنند (آیه ، - )18همه را در دو گروه خالصه كرد كه بر سر خدا نزاع دارند و بالفاصله
سراغ وضعيت نهایی این دو گروه رفت؛ و این وضعيت نهایی را از كافران شروع كرد ،كه لباسی از آتش بر تن دارند و بر
سرشان آب جوش ریخته میشود.
ثمره انسانشناسی

مساله «خدا» مهمترین مساله براي انسان است؛ كه همه نزاعهاي بشري به قبول یا رد این مساله برمیگردد؛ و چشم خود
را در قبال آن بستن (كفر ورزیدن) ،اقدام كماهميتی نيست؛ بلكه كامال انسان را در برمیگيرد و باطن زندگی را میسوزاند.
 « )3فَالَّذینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَميمُ»
چرا كفار لباس از آتش بر تن دارند؟ چرا از باالي سرشان آب جوش میریزند؟
الف .آخرت باطن دنياست .لباس چيزي است كه از همه طرف انسان را میپوشاند و غالبا ،سر است كه از لباس بيرون
میماند .شاید این تعابير بدین خاطر است كه نشان دهد:
كسی كه كفر میورزد و در برابر حقيقت سر تسليم فرو نمیآورد ،وجود خود را از همه سو در هيچ و پوچ گرفتار كرده؛
و و قتی وارد عرصه بروز حقيقت میشود ،از هر سو ،در معرض سوختن قرار میگيرد.
ب .لباس دورادور انسان را فرا میگيرد؛ شاید لباس آتشين هان كفر آنها باشد كه دورادور وجود آنها را احاطه كرده؛ و
آب جوشی كه از باال بر سرشان ریخته میشود ،تجلی اعمال ناشایستشان باشد كه لحظه به لحظه بر وجود آنها اضافه میشود
و آنها را در كفرشان جلوتر میبرد.
دقت كنيد« :پوشيدن لباسی از آتش» به صورت فعل ماضی (قُطِّعَتْ) آمده كه داللت بر تمام شدن كار دارد؛ ولی ریخته
شدن آب جوش از باالي سر ،با فعل مضارع (یُصَبُّ) آمده كه داللت بر استمرار دارد.
ج... .
« )4هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فی رَبِّهِمْ»
با اینكه همه را در دو گروه متخاصم قرار داد (هذان خصمان) ،چرا دعواي آنها را به صورت جمع (اختصموا) آورد و نه
به صورت تثنيه؟
الف .از این جهت كه همه كسانی كه با هم اختالف دارند و روز قيامت قرار است از هم جدا شوند (آیه )17نهایتا به دو
گروه حق و باطل تقسيم میشوند« ،خصمان» را مثنی آورد؛ و از این جهت كه در این نزاع ،اقوال بسيار متعددي در كار است،
[چنانكه در آیه  17الاقل شش دسته را نام برد] عمل مخاصمه آنها را به صورت جمع آورد «اختصموا»( .الميزان ،ج ،14ص)361
ب« .خصم» از كلماتی است كه هم در مورد مفرد به كار میرود و هم تثنيه و هم جمع؛ هم مذكر و هم مونث؛ در اینجا
خصم بودن ناظر به «گروه» هاست كه در معناي جمعاند و چون نزاع همواره دو طرف دارد ،پس این اسم جمع را به صورت
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تثنيه آورد؛ شبيه آیه «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» (حجرات[ )9/كه طائفه چون اسم جمع است ،معناي جمع میدهد و
در عين حال جنگ بين افراد دو طائفه است] (مجمعالبيان ،ج ،7ص)123
ج .همه گروهها در جامعه را به دو گروه حق و باطل میتوان تقسيم كرد؛ اما نزاعهاي اینها كامال یكدست نيست ،بلكه
افراد همين دو گروه در زمينههاي مختلف ،انواعی از نزاعها با هم دارند.
د... .

 )325سوره حج ( )22آیه 20

یُصْهَرُ بِهِ ما فی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ

1395/11/27

ترجمه

[به طوري كه] با آن ،آنچه در اندرونشان است و پوستها ،گداخته میگردد.
نکات ترجمهای و نحوی

«یُصْهَرُ» فعل مضارع مجهول از ماده «صهر» است كه این ماده در دو معنا به كار میرود :یكی به معناي خویشاوندي -
غالبا به خویشاوندياي كه با ازدواج حاصل شود (اصطالحا :رابطه سَببی در مقابل رابطه نَسَبی)  -و محرميت ناشی از آن ،گفته
میشود؛ و به طور خاص ،به «داماد» «صهر میگویند؛ و دوم در معناي ذوب كردن و گداختن در اثر حرارت زیاد به كار میرود
(معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص315؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)494برخی كاربرد این كلمه در معناي دوم را برگرفته از زبان
عبري دانستهاند (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،6ص.)292
این ماده در قرآن كریم ،در معناي اول فقط در آیه «وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً» (فرقان)54/؛ و در
معناي دوم ،فقط در آیه حاضر به كار رفته است.
«یُصْهَرُ بِهِ» غالبا مرجع ضمير «ه» را «حميم :آب جوشان» در آیه قبل دانستهاند؛ اما میتوان این ضمير را به كل مطلب آیه
قبل ارجاع داد یعنی هم «ثياب من نار :لباس آتشين» و هم «حميم» است كه آنها را میگدازد؛ آنگاه بقيه عبارت آیه را چهبسا
بتوان مصداق لف و نشر مشوش دانست؛ یعنی لباس آتشين ،كه دور شخص را احاطه كرده ،پوستها را میگدازد و آب
جوشان كه از باال بر سرش میریزد وارد بدنش شده و درونش را میسوزاند.
حدیث

 )1از اميرالمومنين ع روایت طوالنی درباره اموري كه پيامبر اكرم ص از آنها نهی فرمودهاند ،نقل شده است .در فرازي از
آن آمده است:
 ...و رسول خدا ص نهی كرد از خرید و فروش شراب و ساقیگريِ آن را؛ و فرمود :خداوند لعنت كرد شراب را و
شرابساز را و كسی كه انگور را براي شراب میكارد و كسی كه آن را مینوشد ،و كسی كه ساقی شراب است و فروشندهاش
را و خریدارش را و كسی كه از طریق آن ارتزاق میكند و كسی كه آن را میآورد و كسی كه به سوي آورده میشود؛ و فرمود
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كسی كه آن را بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمیشود ،و اگر بميرد و چيزي از آن در شكمش مانده باشد بر خداست كه به
او از طينت خبال بنوشاند ،و آن چرك اهل جهنم است و چيزي است كه از بدن زناكاران خارج میشود و در دیگهاي جهنم
جمع گردد و اهل آتش از آن بنوشند ،پس «با آن آنچه در اندرونشان است و پوستها گداخته میگردد».
األمالی( للصدوق) ،ص425؛ مكارم األخالق (للطبرسی) ،ص426
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ َأبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی َأبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى الْأَبْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْجَوْهَرِيُّ الْغَلَابِیُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ
بْنُ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ ...
وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَ أَنْ تُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ غَارِسَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا
وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ یَوْماً وَ إِنْ مَاتَ وَ فِی بَطْنِهِ
شَیْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ یَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ وَ هُوَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِی
قُدُورِ جَهَنَّمَ فَيَشْرَبُهَا أَهْلُ النَّارِ فَـ«یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ».
 )2از امام سجاد ع از اميرالمومنين ع روایت شده است:
گاه میشد كه پيامبر خدا صلی اهلل عليه و آله ما را [از عذاب جهنم و قهر خدا] میترساند و میفرمود:
به كسی كه جان محمد ص در دست اوست سوگند ،اگر قطرهاي از «زقوم» (واقعه )52/بر كوههاي زمين بچكد تا اعماق
زمينهاي هفتگانه فرو میرود و طاقتش را ندارد ،پس چگونه خواهد بود حال كسی كه این طعامش است؟
و اگر قطرهاي از «غسلين» (حاقه )36/یا از «صدید» (ابراهيم )16/بر كوههاي زمين بچكد تا اعماق زمينهاي هفتگانه
فرو رود و طاقتش را ندارد ،پس چگونه خواهد بود حال كسی كه این نوشيدنیاش است؟
و اگر یكی از گُرزهایی كه خداوند در كتابش از آنها سخن گفته (حج )21/بر روي كوههاي زمين قرار داده شود ،تا اعماق
زمينهاي هفتگانه فرو رود و طاقتش را ندارد ،پس چگونه خواهد بود حال كسی كه با این در آتش بر سرش كوبيده شود؟
الدروع الواقية( ،سيد بن طاوس) ص274
قَالَ َأبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ فِی كِتَابِ زُهْدِ النَّبِیِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ،فِيمَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ،عَنْ زَیْدِ
بْنِ عَلِیٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جَدِّهِ ،عَنْ عَلِیٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
رُبَّمَا خَوَّفَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَقُولُ« :وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قَطَرَتْ عَلَى جِبَالِ
الْأَرْضِ لَسَاخَتْ أَسْفَلَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ لَمَا أَطَاقَتْهُ ،فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ؟!
وَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الْغِسْلِينِ أَوْ مِنَ الصَّدِیدِ قَطَرَتْ عَلَى جِبَالِ الْأَرْضِ لَسَاخَتْ أَسْفَلَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ لَمَا أَطَاقَتْهُ ،فَكَيْفَ بِمَنْ
هُوَ شَرَابُهُ؟!
وَ الَّذِي نَفْسِی بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مِقْمَاعاً وَاحِداً مِمَّا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وُضِعَ عَلَى جِبَالِ الْأَرْضِ لَسَاخَتْ إِلَى أَسْفَلِ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ
لَمَا أَطَاقَتْهُ ،فَكَيْفَ بِمَنْ یُقْمَعُ بِهِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ فِی النَّارِ؟»
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 )3از سعيد بن جبير (از تابعين ،و از اصحاب خاص امام سجاد ع) در كتب اهل سنت نقل شده است:
هنگامی كه اهل آتش گرسنه شوند ،به درخت زقوم پناه میبرند و از آن میخورند ،پس پوست صورتهایشان كنده میشود
[و به درخت میچسبد] به طوري كه اگر كسی از مقابل آنها عبور كند كه آنها را میشناسد ،پوست صورتهایشان را در آن
[درخت] خواهد شناخت؛ سپس عطش بر آنان هجوم میآورد ،پس استغاثه سر میدهند ،و با آبی همچون مُهل [فلز مذاب] به
فریادشان می رسند ،و آن چيزي است كه به نهایت درجه حرارتش رسيده است؛ پس چون آن را به دهانهایشان نزدیك كنند،
از شدت حرارتش گوشت صورتهایشان كه پوستش ریخته بود ،آب میشود و «گداخته میگردد با آن آنچه در اندرونشان
است» (حج )20/به راه میافتند در حالی كه امعاء و احشاءشان در حال كنده شدن است «و پوستهایشان» (حج)20/؛ سپس
آنها را با «گرزهایی از آهن» (حج )21/میزنند ،پس هر عضوي بر جاي خود سقوط میكند و اینجاست كه فریاد «واي هالك
شدم» سر میدهند.
توجه :در كتب اهل سنت ،اینكه سعيد بن جبير ،از چه كسی این مطالب را نقل كرده ،سخنی نيست؛ اما با توجه به جایگاه
او نزد امام سجاد ع واضح است كه این كلمات از خودش نيست.
جامع البيان (ابن جریر طبري) ،ج ،17ص( 10چاپ قاهره :ج ،16ص)498
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ،قَالَ :ثنا یَعْقُوبُ ،عَنْ جَعْفَرٍ ،وَهَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،قَالَ :إِذَا جَاعَ أَهْلُ النَّارِ ،اسْتَغَاثُوا بِشَجَرَةِ
الزَّقُّومِ ،فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا ،فَاخْتَلَسَتْ جُلُودَ وُجُوهِهِمْ ،فَلَوْ أَنَّ مَارًّا مَرَّ بِهِمْ یَعْرِفُهُمْ ،یَعْرِفُ جُلُودَ وُجُوهِهِمْ فِيهَا ،ثُمَّ یُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْعَطَشُ،
فَيَسْتَغِيثُونَ ،فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ،وَهُوَ الَّذِي قَدِ انْتَهَى حَرُّهُ ،فَإِذَا أَدْنَوْهُ مِنْ أَفْوَاهِهِمُ انْشَوَى مِنْ حَرِّهِ لُحُومُ وُجُوهِهِمُ الَّتِی قَدْ سَقَطَتْ
عَنْهَا الْجُلُودُ ،وَ «یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمْ» یمشون وأَمْعَاؤهُمْ تَسَّاقَطُ وجُلُودُهُمْ ،ثُمَّ یُضْرَبُونَ بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِیدٍ ،فَيَسْقُطُ كُلُّ ُعضْو
عَلَى حيالِهِ ،یَدْعُونَ بِالْوَیْلِ وَالثُّبُورِ.

1

تدبر

« )1یُصْهَرُ بِهِ ما فی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ»
وقتی بر تن كسانی كه كفر ورزیدند لباسی از آتش میپوشانند و بر سرشان آبی جوشان میریزند ،آنچه در اندرونشان
است و نيز پوستهایی كه محافظ روي بدن است ،گداخته و ذوب میگردد.

 . 1و قد روى ان اهلل تعالى یجوعهم حتى ینسوا عذاب النار من شدة الجوع ،فیصرخون الى مالك فیحملهم الى تلك الشجرة و فیهم أبو جهل فیأكلون
منها فتغلى بطونهم كغلى الحمیم ،فیسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهایته فی الحرارة ،فاذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم ،فذلك قوله« ،یَشْوِي
الْوُجُوهَ» فاذا وصل الى بطونهم صهر ما فی بطونهم كما قال سبحانه «یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ» (مجمع البیان ،ج ،8ص)697
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ یُوسُفَ ،حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ ،عَنِ الْأَعْمَشِ ،عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِیَّةَ ،عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ،عَنْ أُمِّ
الدَّرْدَاءِ ،عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :یُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَیَعْدِلُ مَا هُمْ فِیهِ مِنَ الْعَذَابِ فَیَسْتَغِیثُونَ فَیُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِیعٍ لَا یُسْمِنُ وَلَا
یُغْنِی مِنْ جُوعٍ ،فَیَسْتَغِیثُونَ بِالطَّعَامِ فَیُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ فَیَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا یُجِیزُونَ الْغَصَصَ فِی الدُّنْیَا بِالشَّرَابِ ،فَیَسْتَغِیثُونَ بِالشَّرَابِ فَیُرْفَعُ إِلَیْهِمُ الْحَمِیمُ
بِکَلَالِیبِ الْحَدِیدِ ،فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ ،فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِی بُطُونِهِمْ (جامع ترمذي ،ج ،2ص)659
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تاملی درباره عذابهای جهنم

برخی به خيال خود گمان میكنند كه معرفی خداوند به عنوان خداي رحمان ،در گروي انكار عذاب و هرگونه سختگيري
از جانب اوست؛ و با انواع توجيهات سست ،منكر عذابهاي اخروي میشوند؛ در حالی كه آیات مختلف قرآن كریم ،همان گونه
كه تردیدي درباره وجود بهشت و نعمتهاي فراوان آن باقی نمیگذارد ،هر گونه تردید درباره عذابهاي سخت و شدید آخرت
را نيز ،براي هر كه كالم خدا را باور دارد ،از بين میبرد؛
و جالب اینجاست كه در منطق قرآن كریم ،آنان كه ملكوت عالم را دیدهاند (انعام ،)75/فهميدهاند كه این عذابها نه تنها
منافاتی با رحمانيت خدا ندارد ،بلكه دقيقا ناشی از رحمانيت اوست؛ چنانكه حضرت ابراهيم ع به آذر گفت( :یا أَبَت إِنِّی أَخافُ
أَنْ یَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمن :پدرجان! واقعا من میترسم كه عذابی از جانب رحمان به تو برسد؛ مریم)45/
كسانی كه این را درك نمیكنند ،انسان و پيچيدگیها و عظمتهاي وجود او را درك نكردهاند:
بحث تخصصی انسانشناسی

انسان موجودي است كه ظرفيت آن را دارد كه تا مقام خليفةاللهی باال رود و مسجود همه فرشتگان قرار گيرد .اما براي
رسيدن به این مقام ،به او اختيار داده شده است؛ كه البته اقتضاي مختار بودن این است كه بتواند از این اختيارش سوءاستفاده
هم بكند؛ و اگر سوء استفاده كند ،میتواند تمام آن ظرفيت عظيم و بینهایت را در مسير بدي و پليدي پيش ببرد تا حدي كه
از ابليس هم گذر كند (چنانكه بر اساس برخی روایات ،در جهنم كسانی هستند كه عذابشان از ابليس هم شدیدتر است).
اگر توجه كنيم كه آخرت ،باطن دنياست؛ و توجه كنيم كه ظرفيت انسان چقدر عظيم است ،و كسانی هستند كه این
ظرفيت را در مسير شر و بدي به پيش میبرند ،باور به واقعيت داشتن این عذابهاي شدید ،دشوار نخواهد بود.
واقعا گمان میكنيد آن كس كه براحتی حاضر میشود تنها با یك دستور خود (دستور بمباران اتمی هيروشيما و ناكازاكی)
ظرف چند دقيقه صدهاهزار نفر را بكشد و تا سالهاي متمادي نسلهاي بعدي را دچار انواع مرضها كند ،و در عين حال ،به این
كارش افتخار كند و به خلبانی كه این بمب را انداخته جایزه دهد ،چه اندازه پليدي در وجودش ذخيره شده است؟ یا
شكنجهگري كه هزاران نفر را با انواع شكنجههاي باورنكردنی آزار میدهد و از این كارش لذت میبرد ،باطن عملش چيست؟
البته اینها مثالهایی از عرصه رفتارهاي برخی انسانهاست .اگر توجه كنيم كه رفتارها از صفات و ملكات اخالقی ریشه
میگيرند؛ و صفات و ملكات ،از شاكله وجودي انسان؛ كه این شاكله وجودي ،بيش و پيش از هرچيز ،توسط باورهاي عميق
وي (كه از آن به ایمان و كفر تعبير میشود) رقم میخورد ،میتوانيم بفهميم كه كسی كه حقيقتا «كافر» است ،چه اندازه پليدي
در وجود خود انباشت كرده است.
(توجه شود كافري كه در قرآن وعده عذابش قطعی است ،غير از كافر شناسنامهاي است؛ همان گونه كه مومنی هم كه
بهشتی است ،غير از مومن شناسنامهاي است)
« )2یُصْهَرُ بِهِ ما فی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ»
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دو تعبير «ما فی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ» یك ظاهر اوليه دارد كه همان امعاء و احشاء بدن از سویی ،و پوست بدن ،از سوي
دیگر است (مجمعالبيان ،ج ،7ص124؛ الميزان ،ج،14ص)361؛ اما عالوه بر آن ،میتواند اشاره به معانی عميقتري هم داشته
باشد ،از جمله:
الف .باطن محل ظهور افكار و عقاید فاسدشان بوده و ظاهر محل بروز اعمال ناشایستهشان (التحقيق فی كلمات القرآن
الكریم ،ج ،6ص)292
ب .شاید باطن ،باورها و كارهاي زشتی است كه مخفی میكردند؛ و ظاهر ،باورها و كارهاي زشتی كه آشكارا نشان
میدادند.
ج .در برخی آیات مربوط به قيامت (فصلت )21-20/برخی احتمال دادهاند كه «جلود» ،نه به معناي پوستها ،بلكه كنایه
از اندامهاي جنسی است كه براي رعایت ادب در كالم چنين تعبير شده است (الميزان ،ج ،17ص .)379اگر آن معنا درست
باشد ،آنگاه این احتمال در این آیه هم مطرح میشود ،یعنی چهبسا بطن (شكم) و جلد (اندام جنسی) اشاره باشد به دو عضو
بدن كه بسياري از گناهان ،به این دو مربوط میشود( .مال حرام و روابط نامشروع)
د... .
« )3یُصْهَرُ بِهِ ما فی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ»
در مورد ظاهرشان ،از گداختن خود «پوستها» سخن گفت ،اما در مورد باطنشان ،از «آنچه در باطنشان است» سخن
گفت .چرا؟
الف .چه بسا میخواهد بفرماید در مورد ظاهرشان ،خود آن ظاهري را كه براي خود درست كرده بودند میگُدازیم و
نيست و نابود میكنيم؛ اما باطنشان ،آن حقيقت نهایی شان است كه سوختنی نيست ،بلكه آن امور باطلی كه در باطن خود
مخفی كرده بودند ،میسوزد.
ب .پوست و جلد ،مهمترین عامل حفظ آن چيزي است كه در درون است :شاید اشاره است كه خود پوست ذوب میشود
و از بين میرود و وقتی محافظی براي آنچه در درون بود ،نماند ،آنچه در درون است هم میگدازد.

1

ج... .

 )326سوره حج ( )22آیه 21

وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدیدٍ

1395/11/28

ترجمه

و نصيبشان گرزهایی از آهن است؛
1

 .البته این برداشت اندكی بعید است زیرا اگر چنین برداشتی مد نظر بود شاید بهتر بود ابتدا «الجلود» میآمد ،بعدا «ما فی بطونهم»؛ مگر اینکه

بگوییم اول آن نهایت كار را گفت و بعدش دارد دارد علتش را توضیح میدهد كه چون آن پوست هم ذوب شده بود ،این امور در باطن ذوب شد.
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نکات ترجمه

«مَقامِع»
از ماده «قمع» است كه به معناي «كتك زدنی كه با خوار و ذليل كردن همراه باشد» به كار میرود[ .تعبير «قلع و قمع
كردن» كه در زبان فارسی نيز رایج شده ،به معناي «بركندن و كوبيدن» است].
«مَقامِع» جمعِ «مِقمَع» است كه اسم آلت میباشد :ابزاري است براي كوبيدن و خوار و ذليل كردن (التحقيق فی كلمات
القرآن الكریم ،ج ،9ص ،)321كه اگرچه برخی آن را همان «شالق» (السوط) دانستهاند (انوار التنزیل (بيضاوي) ،ج ،4ص68؛
تفسير صافی ،ج ،3ص )368اما با توجه به وصف آن (از آهن بودن) غالبا آن را همان «گُرز» (مجمعالبيان ،ج،7ص )124ویا
عمود آهنين (تفسير قمی ،ج ،2ص )80قلمداد كردهاند.
این ماده فقط همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.
حدیث

 )1از رسول خدا ص روایت شده است كه درباره آیه «و نصيبشان گرزهایی از آهن است» فرمودند :اگر یكی از گرزها
در زمين گذاشته شود و جن و انس جمع شوند نمیتوانند آن را از زمين بردارند.
مجمعالبيان ،ج ،7ص124
روى ابو سعيد الخدري قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله« :وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ» لو وضع مقمع من حدید فی
األرض ثم اجتمع عليه الثقالن ما اقلوه فی األرض.
 )2از امام صادق ع روایت شده است:
روزي سلمان در كوفه از بازار آهنگران عبور میكرد؛ جوانی را دید كه فریادي كشيد و مردم پيرامونش جمع شدند .به
سلمان گفتند :اي اباعبداهلل [= كنيه سلمان در ميان مسلمانان]  ،این جوان دچار صرع شده است ،اي كاش چيزي در گوشش
بخوانی [كه شفا یابد] .سلمان به او نزدیك شد ،وقتی جوان او را دید به هوش آمد و گفت :اباعبداهلل! مطلب آن گونه كه این
مردم دربارهام میگویند ،نيست؛ بلكه من از كنار این آهنگران عبور می كردم در حالی كه با پتكهایشان در حال كوبيدن [بر
آهن] بودند؛ به یاد آوردم سخن خداوند عز و جل را كه فرمود« :و نصيبشان گرزهایی از آهن است» (حج )21/و از ترس از
عقاب خداوند متعال ،عقل از سرم پرید.
سلمان او را به برادري خویش برگزید و در دلش شيرینی «محبت فی اهلل» نسبت به او را راه داد و همواره با او بود تا
زمانی كه آن جوان مریض شد و سلمان نزدش آمد و باالي سرش نشست در حالی كه در شُرُفِ جان دادن بود؛ گفت :اي ملك
الموت! با برادرم رفاقت و مدارا كن!
[ملك الموت] گفت :اي اباعبداهلل! من با هر مومنی رفيقم.
األمالی (للمفيد) ،ص136
قَالَ أَخْبَرَنِی َأبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
141

مَرَّ سَلْمَانُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْحَدَّادِینَ بِالْكُوفَةِ فَرَأَى شَابّاً صَعِقَ وَ النَّاسُ قَدِ اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَذَا
الشَّابُّ قَدْ صُرِعَ فَلَوْ قَرَأْتَ فِی أُذُنِهِ قَالَ فَدَنَا مِنْهُ سَلْمَانُ فَلَمَّا رَآهُ الشَّابُّ أَفَاقَ وَ قَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِی مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ
وَ لَكِنِّی مَرَرْتُ بِهَؤُلَاءِ الْحَدَّادِینَ وَ هُمْ یَضْرِبُونَ بِالْمِرْزَبَاتِ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى «وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ» فَذَهَبَ عَقْلِی خَوْفاً مِنْ
عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاتَّخَذَهُ سَلْمَانُ أَخاً وَ دَخَلَ قَلْبَهُ حَلَاوَةُ مَحَبَّتِهِ فِی اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ یَزَلْ مَعَهُ حَتَّى مَرِضَ الشَّابُّ فَجَاءَهُ سَلْمَانُ
فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ هُوَ یَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ یَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِأَخِی
فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّی بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِيقٌ.
 ) 3از امام باقر ع روایتی طوالنی نقل شده است كه وضعيت كافر حقيقی از لحظه مرگ تا عالم قبر و ورود در محشر و
نهایتا ورود در جهنم را توضيح میدهند .بدینجا میرسند كه:
 ...سپس ضربهاي بر سرش زده میشود كه [به اندازه] هفتاد هزار سال سقوط میكند تا به چشمهاي میرسد كه بدان «آنية»
گویند ،خداوند متعال میفرماید« :از چشمه آنية مینوشد» (غاشيه )5/و آن چشمهاي است كه حرارت و توان پختناش به
نهایت رسيده است و خداوند از وقتی كه جهنم را آفریده ،در آتش آن دميده است؛ هر وادياي از واديهاي آتش ،به خواب
میرود ولی این چشمه از شدت حرارتش نمیخوابد؛ فرشتگان میگویند :اي جماعت شقاوتپيشه ،نزدیك آیيد و از این
بنوشيد؛ و چون از آن روي گردانند ،فرشتگان با گرزها بر آنان زنند و بدانان گفته شود« :آتش سوزان را بچشيد؛ این به سبب
آن چيزي است كه خودتان از پيش فرستادید و خداوند اصال به بندگان ظلم نمیكند( ».انفال )51-50/سپس جامی از آهن
میآورند كه در آن جرعهاي از چشمه «آنية» است پس چون [آن جام] بدانها نزدیك شود لبهایشان چروكيده و منقبض میشود
و گوشت صورتشان از هم باز و پراكنده میگردد؛ و چون از آن بنوشند و در درونشان قرار گيرد« ،با آن ،آنچه در اندرونشان
است و پوستها ،گداخته میگردد» (حج )20/سپس بر سرش ضربهاي زنند كه هفتاد هزار سال سقوط كند ،تا در «سعير» (=
آتش شعلهور) قرار گيرد ،پس چون در آن قرار گيرد ،صورتهایشان شعلهور گردد؛ آنگاه است كه چشمانشان از شدت دميدن
آن ،پوشيده شود؛ سپس ...
[تذكر :اگر باور این عذابها برایتان سخت است ،مطلب ارائه شده در (جلسه ،325تدبر )1را مطالعه كنيد].
اإلختصاص ،ص363
سَعِيدُ بْنُ جَنَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَوْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ رُوحِ الْكَافِر...
ثُمَّ یَضْرِبُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى یَنْتَهِیَ إِلَى عَيْنٍ یُقَالُ لَهَا آنِيَةٌ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ
وَ هِیَ عَيْنٌ یَنْتَهِی حَرُّهَا وَ طَبْخُهَا وَ أُوقِدَ عَلَيْهَا مُذْ خَلَقَ اللَّهُ جَهَنَّمَ كُلُّ أَوْدِیَةِ النَّارِ تَنَامُ وَ تِلْكَ الْعَيْنُ لَا تَنَامُ مِنْ حَرِّهَا وَ تَقُولُ
الْمَلَائِكَةُ یَا مَعْشَرَ الْأَشْقِيَاءِ ادْنُوا فَاشْرَبُوا مِنْهَا فَإِذَا أَعْرَضُوا عَنْهَا ضَرَبَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَقَامِعِ وَ قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ ذلِكَ
بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ قَالَ ثُمَّ یُؤْتَوْنَ بِكَأْسٍ مِنْ حَدِیدٍ فِيهِ شَرْبَةٌ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ فَإِذَا أُدْنِیَ مِنْهُمْ تَقَلَّصَتْ
شِفَاهُهُمْ وَ انْتَثَرَتْ لُحُومُ وُجُوهِهِمْ فَإِذَا شَرِبُوا مِنْهَا وَ صَارَ فِی أَجْوَافِهِمْ یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ ثُمَّ یُضْرَبُ عَلَى رَأْسِهِ
ضَرْبَةٌ فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى یُوَاقِعَ السَّعِيرَ فَإِذَا وَاقَعَهَا سُعِّرَتْ فِی وُجُوهِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ غُشِيَتْ أَبْصَارُهُمْ مِنْ نَفْحِهَا ثُم ...
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تدبر

« )1وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدیدٍ»
گرز آهنين علی القاعده براي كوبيدن است.
و اگر با چنين گرزي برسر كسی بكوبند چه خواهد شد؟!
اما چرا چنين عذابی؟
الف .قيامت عرصه جلوه حق و نيست و نابود شدن باطلهاست .كسی كه تمام وجودش را باطل فراگرفته چاره اي برایش
نمی ماند جز آنكه وجودش را در هم بكوبند.
ب .در نكات ترجمه بيان شد كه قمع ضربه اي است كه شخص را خوار و ذليل می كند .كافر كه در مقابل خدا گردن
فرازي می كند در حقيقت این تكبرش نشان دهنده شدت ذلت و خواري اوست و لذا براي خود مقامعی آماده كرده است.
ج... .
نکته زیر را چون مطمئنن نبودم در کانال نگذاشتم
« )2وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدیدٍ»
برخی گفته اند «مقمع» آن چكشی است كه فيلبان بر سر فيل می كوبد تا او را تحت كنترل درآورد (الجامع الحكام القرآن
(قرطبی) ج ،13ص)27
بدین سان شاید آیه اشاره اي است به شدت سركشی آنها در دنيا ،كه حقيقتش نه آزادي ،بلكه اسارتی تحقيرآميز بوده
است.
یعنی كسی كه عمري به خيال خود آزاد بود و نفس سركش وي او را هرجا می برد ،االن می فهمد كه حقيقتا آن وضعيتی
كه داشته آزادي نبوده ،بلكه وجودش و همه امكانات عظيمش همچون فيلی بوده است كه عليرغم توانایی عظيمش ،تحت
چكش یك عامل بيرونی ،بیآنكه اراده خودش نقشی داشته باشد ،به این سو و آن سو رانده میشود.

 )327سوره حج ( )22آیه 22

كُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعیدُوا فیها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ 1395/11/29

ترجمه

هرگاه بخواهند بيرون آیند از آن ،از غمی ،بدان بازگردانده شوند؛ و بچشيد عذاب سوزان را.
نکات ترجمهای و نحوی

«غم»
از ماده «غمم» است كه این ماده در اصل به معناي پوشاندن و دربر گرفتن چيزي می باشد« .غمام» به معناي «ابر» (از
همين ماده) را از این جهت چنين ناميده اند كه نور خورشيد را می پوشاند و «غُمَّة» هم به معناي دشواري و سختی اي است
كه شخص را در بر گرفته باشد« :ثُمَّ ال یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً» (یونس( )71 /مفردات ألفاظ القرآن ،ص )613غم و اندوه را
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هم از این جهت غم گویند كه چيزي است دل آدمی را در خود می پوشاند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص )378همچنين «ذو
غَمٍّ :داراي غم ،غمگين» به كسی گویند كه در وضعيت ناراحت كننده اي قرار گرفته كه راه خروجی از آن نمی یابد( .كتاب
العين ،ج ،4ص)350
و از كلمات نزدیك به آن ،كه گاه در كنار هم به كار می روند «همّ» است و تفاوت هم و غم در این است كه «همّ»
اندیشيدن براي رهایی از سختی و رسيدن به مطلوب است ،اما غم در جایی است كه عالوه براین ،هم دل انسان تنگ می شود
و هم در ضرري واقع شده ویا بيم ضرري می رود كه كامال خاطر انسان را به خود مشغول داشته است (الفروق فی اللغة،
ص)261
«مِنْ غَمٍّ» جار و مجرور است كه می تواند «من» بيانيه باشد یا «من» سببيه (الميزان ،ج ،14ص)361؛ ظاهرا اگر من بيانيه
باشد ،بيان است براي ضمير «منها» (بيرون آیند از آنجا ،كه سراسر غم است)؛ و اگر من سببيه باشد وابسته به «أرادوا» است
(یعنی :از شدت و به سبب این غم اراده میكنند كه خارج شوند)
حدیث

 )1ابوبصير می گوید :به امام صادق ع عرض كردم :یا ابن رسول اهلل! مرا بترسان ،چرا كه احساس میكنم دچار قساوت
قلب شدهام.
امام ع فرمودند :ابامحمد! براي حياتی طوالنی آماده شو كه همانا جبرئيل نزد رسول خدا ص آمد در حالی كه چهرهاش
گرفته و درهم بود؛ در حالی كه قبال با چهره خندان میآمد .رسول خدا ص فرمود :جبرئيل! امروز با چهره عبوس نزدم آمدي؟!
گفت :محمد! دمندههاي آتش [در جاي خود] قرار گرفت.
حضرت فرمود :دمندههاي آتش چيست؟
گفت :محمد! خداوند عز و جل به آتش دستور داد و هزار سال در آن دميدند تا نورانی شد ،سپس هزار سال در آن دميدند
تا سرخ شد ،سپس هزار سال در آن دميدند تا سياه شد ،پس آن آتش سياه و ظلمانی است ،اگر قطرهاي از «ضریع» [چيزي كه
شخص را به تضرع و ذلت میآندازد] (غاشيه )6/در آشاميدنیهاي اهل دنيا ریخته شود ،از بوي بد آن همگی میميرند؛ و اگر
حلقهاي از «زنجيرهایی كه طول آن هفتاد ذراع است» (الحاقه )32/روي دنيا گذاشته شود ،دنيا از حرارتش ذوب میشود؛ و اگر
شلواري از شلوارهاي [یا :جامهاي از جامههاي] اهل آتش (ابراهيم )50/بين آسمان و زمان آویزان گردد ،اهل زمين از حرارت
و گرماي آن خواهند مرد؛
پس رسول خدا ص گریست و جبرئيل هم گریست ،و خداوند فرشتهاي را به جانب آن دو گسيل داشت كه گفت:
پروردگارتان به شما سالم میرساند و میفرماید :شما دو تا را ایمن كردم از ایكه گناهی انجام دهيد كه شما را به خاطر آن
عذاب كنم.
امام صادق ع در ادامه فرمود :و رسول خدا بعد از آن جبرئيل را خندان ندید.
سپس فرمود :همانا اهل آتش آتش را عظيم میشمرند ،و اهل بهشت هم بهشت و آن نعمت را عظيم میشمرند؛ و اهل
جهنم هنگامی كه در آن وارد شوند ،مسيري هفتاد ساله را سقوط میكنند؛ پس چون [دوباره] به باالي آن برسند ،با گرزهایی
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از آهن بر سرشان میكویند و به همان دَرَكشان برگردانده میشوند و حالشان چنين است؛ و این همان سخن خداوند عز و جل
است كه فرمود« :هرگاه بخواهند بيرون آیند از آن ،از غمی ،بدان بازگردانده شوند( »...حج )22/سپس پوستشان تبدیل میشود
به پوستی غير از پوستی كه بر تنشان بود.
سپس امام صادق ع فرمود :ابامحمد! كافی است؟
گفتم :كافی است ،كافی است!
تفسير القمی ،ج ،2ص81
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ خَوِّفْنِی فَإِنَّ قَلْبِی
قَدْ قَسَا فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اسْتَعِدَّ لِلْحَيَاةِ الطَّوِیلَةِ فَإِنَّ جَبْرَائِيلَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَاطِبٌ وَ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ یَجِیءُ وَ
هُوَ مُبْتَسِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :یَا جَبْرَئِيلُ جِئْتَنِی الْيَوْمَ قَاطِباً فَقَالَ :یَا مُحَمَّدُ قَدْ وُضِعَتْ مَنَافِخُ النَّارِ ،فَقَالَ :وَ مَا مَنَافِخُ النَّارِ یَا
جَبْرَئِيلُ فَقَالَ :یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَنُفِخَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ وَ نُفِخَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ نُفِخَ
عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ ،فَهِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الضَّرِیعِ قَطَرَتْ فِی شَرَابِ أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَاتَ أَهْلُهَا مِنْ نَتْنِهَا وَ لَوْ
أَنَّ حَلْقَةً مِنَ السِّلْسِلَةِ الَّتِی طُولُهَا سَبْعُونَ ذِراعاً وُضِعَتْ عَلَى الدُّنْيَا لَذَابَتِ الدُّنْيَا مِنْ حَرِّهَا ،وَ لَوْ أَنَّ سِرْبَالًا مِنْ سَرَابِيلِ أَهْلِ النَّارِ
عُلِّقَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَمَاتَ أَهْلُ الْأَرْضِ مِنْ رِیحِهِ وَ وَهَجِهِ ،فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بَكَى جَبْرَئِيلُ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكاً
فَقَالَ لَهُمَا :إِنَّ رَبَّكُمَا یُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَ یَقُولُ قَدْ آمَنْتُكُمَا أَنْ تُذْنِبَا ذَنْباً أُعَذِّبُكُمَا عَلَيْهِ.

1

فَقَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع :فَمَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص جَبْرَئِيلَ مُبْتَسِماً بَعْدَ ذَلِكَ .ثُمَّ قَالَ :إِنَّ أَهْلَ النَّارِ یُعَظِّمُونَ النَّارَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ
یُعَظِّمُونَ الْجَنَّةَ وَ النَّعِيمَ وَ إِنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ إِذَا دَخَلُوهَا هَوَوْا فِيهَا مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَاماً فَإِذَا بَلَغُوا أَعْلَاهَا قُمِعُوا بِمَقَامِعِ الْحَدِیدِ وَ أُعِيدُوا
فِی دَرَكِهَا هَذِهِ حَالُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« :كُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها .إلخ» ثُمَّ تُبَدَّلُ جُلُودُهُمْ جُلُوداً غَيْرَ الْجُلُودِ الَّتِی
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَسْبُكَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قُلْتُ حَسْبِی حَسْبِی.
 )2از امام صادق ع روایتی طوالنی درباره خلقت انسان آمده است؛ در فرازي از آن میفرمایند:
هنگامی كه خداوند عز و جل آدم و همسرش را در بهشت ساكن كرد ،بدانها فرمود« :با خيال راحت از هرجایی خواستيد
بخورید و به این گياه نزدیك نشوید» یعنی گياه گندم «كه از ظالمان خواهيد بود»؛ پس آن دو نگاهشان به جایگاه [حضرات]
محمد ص و علی ع و فاطمه س و حسن ع و حسين ع و امامان پس از ایشان افتاد و آن را بلندمرتبهترین جایگاه بهشتيان
یافتند؛ و گفتند :پروردگارا ! این جایگاه كيست؟
خداوند عز و جل فرمود :سرتان را بلند كنيد و به پاي عرش بنگرید؛
پس سرهایشان را بلند كردند و اسامی محمد ص و علی ع و فاطمه س و حسن ع و حسين ع و امامان بعدي را دیدند
كه در پاي عرش با نوري از نور خداوند جبار جل جالله نوشته شده بود؛
گفتند :پروردگارا ! چقدر این جایگاه نزد تو باارزش است و چه اندازه آنها را دوست داري و چه شرافتی آنان نزد تو
دارند؟!
 . 1روایتی كه در پاورقی  2جلسه  282گذشت بسیار مضمونش به این روایت شبیه است () /http://yekaye.ir/al-hegr-15-43
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خداوند جل جالله فرمود :اگر آنها نبودند شما دوتا را نمیآفریدم؛ آنان خزانهداران علم من و امين بر سرّ مناند؛ مبادا كه
به چشم حسادت بدانها بنگرید و آرزوي منزلت آنان نزد من و جایگاه كریمانه آنان را در سر بپرورانيد كه در این صورت در
نهی و عصيانم وارد شده ،از آن ظالمان خواهيد بود.
گفتند :پروردگارا ! و آن ظالمان چه كسانیاند؟
فرمود :كسانی كه بناحق منزلت ایشان را ادعا كنند.
گفتند :پروردگارا ! جایگاه ظلمكنندگانِ بدانها در جهنم را به ما نشان بده ،همان گونه كه جایگاه خود آنان در بهشت را
نشانمان دادي!
پس خداوند تبارك و تعالی به آتش دستور داد و همه آنچه از شكنجهها و عذابهاي گوناگون در آن بود را نمایان
ساخت؛
و خداوند عز و جل فرمود :مكانِ ظلمكنندگانِ بدانها كه بناحق جایگاه آنان را ادعا كردند ،در پستترین جاي آن است؛
«هرگاه بخواهند از آن بيرون آیند ،بدان بازگردانده میشوند» (حج )22/و «هر بار كه پوستهایشان بروید» پوستهاي دیگري به
جایش براید «تا عذاب را بچشند» (نساء... )56/
معانی األخبار ،ص109
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْيَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا
َأبُو مُحَمَّدٍ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع ...

1

لَمَّا أَسْكَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُمَا «كُال مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ» یَعْنِی شَجَرَةَ
الْحِنْطَةِ «فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ» فَنَظَرَا إِلَى مَنْزِلَةِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ص فَوَجَدَاهَا أَشْرَفَ
مَنَازِلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَاال یَا رَبَّنَا لِمَنْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ ارْفَعَا رُءُوسَكُمَا إِلَى سَاقِ عَرْشِی فَرَفَعَا رُءُوسَهُمَا فَوَجَدَا اسْمَ
مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ص مَكْتُوبَةً عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بِنُورٍ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَاال یَا
رَبَّنَا مَا أَكْرَمَ أَهْلَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ عَلَيْكَ وَ مَا أَحَبَّهُمْ إِلَيْكَ وَ مَا أَشْرَفَهُمْ لَدَیْكَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكُمَا هَؤُلَاءِ خَزَنَةُ
عِلْمِی وَ أُمَنَائِی عَلَى سِرِّي إِیَّاكُمَا أَنْ تَنْظُرَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَ تَتَمَنَّيَا مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدِي وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ كَرَامَتِی فَتَدْخُلَا بِذَلِكَ فِی نَهْيِی

 . 1إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفَیْ عَامٍ فَجَعَلَ أَعْلَاهَا وَ أَشْرَفَهَا أَرْوَاحَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّةِ
بَعْدَهُمْ ص فَعَرَضَهَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَغَشِیَهَا نُورُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ هَؤُلَاءِ أَحِبَّائِی وَ أَوْلِیَائِی وَ
حُجَجِی عَلَى خَلْقِی وَ أَئِمَّةُ بَرِیَّتِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُمْ وَ لِمَنْ تَوَلَّاهُمْ خَلَقْتُ جَنَّتِی وَ لِمَنْ خَالَفَهُمْ وَ عَادَاهُمْ خَلَقْتُ نَارِي فَمَنِ ادَّعَى مَنْزِلَتَهُمْ
مِنِّی وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ عَظَمَتِی عَذَّبْتُهُ عَذاباً ال أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَ وَ جَعَلْتُهُ مَعَ الْمُشْرِكِینَ فِی أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنْ نَارِي وَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَایَتِهِمْ وَ لَمْ یَدَّعِ مَنْزِلَتَهُمْ مِنِّی
وَ مَکَانَهُمْ مِنْ عَظَمَتِی جَعَلْتُهُ مَعَهُمْ فِی رَوْضَاتِ جَنَّاتِی وَ كَانَ لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ عِنْدِي وَ أَبَحْتُهُمْ كَرَامَتِی وَ أَحْلَلْتُهُمْ جِوَارِي وَ شَفَّعْتُهُمْ فِی الْمُذْنِبِینَ مِنْ
عِبَادِي وَ إِمَائِی فَوَلَایَتُهُمْ أَمَانَةٌ عِنْدَ خَلْقِی فَأَیُّکُمْ یَحْمِلُهَا بِأَثْقَالِهَا وَ یَدَّعِیهَا لِنَفْسِهِ دُونَ خِیَرَتِی فَأَبَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنِ
ادِّعَاءِ مَنْزِلَتِهَا وَ تَمَنِّی مَحَلِّهَا مِنْ عَظَمَةِ رَبِّهَا
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وَ عِصْيَانِی فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ قَاال رَبَّنَا وَ مَنِ الظَّالِمُونَ قَالَ الْمُدَّعُونَ لِمَنْزِلَتِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ قَاال رَبَّنَا فَأَرِنَا مَنَازِلَ ظَالِمِيهِمْ فِی نَارِكَ
حَتَّى نَرَاهَا كَمَا رَأَیْنَا مَنْزِلَتَهُمْ فِی جَنَّتِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى النَّارَ فَأَبْرَزَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ أَلْوَانِ النَّكَالِ وَ الْعَذَابِ وَ قَالَ عَزَّ
وَ جَلَّ مَكَانُ الظَّالِمِينَ لَهُمْ الْمُدَّعِينَ لِمَنْزِلَتِهِمْ فِی أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنْهَا «كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا» وَ «كُلَّما نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ» بُدِّلُوا سِوَاهَا «لِيَذُوقُوا الْعَذاب»...
تدبر

« )1كُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعيدُوا فيها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ»
صحنه قيامت مراحلی دارد كه در این مراحل برخی نهایتا پاك میشوند و از عذاب رهایی مییابند؛ اما كسانی هستند كه
بقدري خباثت در ذاتشان انباشته شده ،كه به جهنم خُلد [جاودان) وارد میشوند و هيچگاه از آن رهایی نخواهند داشت (توضيح
در جلسه ،215تدبر /http://yekaye.ir/al-muminoon-023-077 4؛ و جلسه  ،325تدبر)1
چنين افرادي هرگاه بخواهند از جهنم و از غم و اندوههاي آن بيرون آیند دوباره بدان بازگردانده شوند؛ و بدانها خطاب
میشود :بچشيد عذاب سوزان را.
« )2أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا منها مِنْ غَمٍّ  ...ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ »
چرا فقط نفرمود« :هرگاه بخواهند از آن بيرون آیند»؛ و تعبير «از غم» را هم افزود؟
الف .اینكه نشان دهد كه عذاب جهنم همواره با غم و اندوه و سختی همراه است و هيچگاه براي ساكنانش عادي نمیشود.
نکته تخصصی در معادشناسی

برخی ظاهرا چون نتوانستهاند بين رحمانيت خدا و عذاب جاودان جمع كنند ،1سعی كردهاند توجيه كنند كه عذاب بر
جهنميان كمكم عادي و گوارا میشود به نحوي كه از عذاب لذت میبرند! (براي تبيين چگونگی جمع این دو به تدبر 1جلسه
 325مرجعه كنيد)
این آیه بخوبی این تلقی را رد میكند؛ زیرا میفرماید آنها همواره دلشان میخواهد كه از «این غم و اندوه و سختی» خارج
شوند ،اما دوباره بدان برگردانده میشوند و بدانها گفته میشود كه «عذاب سوزان» را بچشيد.
ب .شاید می خواهد به عذاب درونی ،عالوه بر عذاب بيرونی اشاره كند .یعنی در آیات قبل ،از عذابهایی كه از بيرون بر
آنها وارد میشود سخن گفت؛ اینجا میخواهد نشان دهد كه آن عذاب بيرونی ،همراه است با عذاب و غم و اندوهی درونی،
كه این است كه بيش از همه بدانها فشار میآورد و آنها دلشان میخواهد از این غم و فشار درونی رهایی یابند.
ج... .
 . 1ظاهرا برخی با توجه به اینکه در دو مورد ،قرآن كریم از تعبیر «عذاب خُلد» استفاده كرده (یونس ،52/سجده )14/گفتهاند عذاب چون از ماده
«عذب» است و عذب به معناي گواراست پس این عذاب كمكم بر آنها گوارا میشود! جداي از اینکه چنین معنا كردنهایی بیشتر مصداق تفسیر به راي
است (یعنی چون رایی را دارد سعی میكند قرآن را بر آن تحمیل كند) بسیاري از آیات دیگر درباره جاودانگی عذابها از كلمه عذاب استفاده نکرده است
و آیه محل بحث هم بخوبی این مدعا را رد میكند كه آنها هیچگاه از غم خارج نمیشوند و وقتی به این غم برگردانده میشود ،بدانها گفته میشود
«عذاب» سوزان را بچشید .پس عذاب همچنان عذاب و سوزان و همراه با غم خواهد بود ،نه امري گوارا و لذتبخش.
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« )3أُعيدُوا فيها»
با اینكه غالبا براي برگرداندن كسی به جایی از تعبير «إلی :به سوي» استفاده میشود ،چرا در اینجا از تعبير «فيها :در آن»
استفاده كرد؟
الف .شاید بدین جهت كه «الی» در جایی است كه از كسی بيرون رفته باشد و بخواهند او را دوباره بدانجا برگردانند .اما
اینجا میخواهند بيرون روند ،اما نهایتا بيرون نمیروند؛ بلكه حداكثر این است كه از قعر آن به نزدیك مرزهاي آن بروند
(حدیث)1؛ لذا برگرداندن آنها همواره در درون جهنم خواهد بود؛ نه به سوي جهنم.
ب... .
« )4كُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعيدُوا فيها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ»
چرا به بيان اینكه برگرداندن آنها (هربار میخواهند خارج شوند ،آنها را برمیگردانند) اكتفا نكرد و تاكيد نمود كه به آنها
میگویند «عذاب سوزان را بچشيد»؟
الف .شاید تا نشان دهد كه این عذاب هيچگاه براي آنها عادي و قابل تحمل نمیشود (تدبر)2
ب .چهبسا میخواهد نشان دهد كه اینها بقدري خباثت در وجودشان جمع شده ،كه هر چه سوخته میشود خباثتشان
تمام نمیگردد؛ و باز باید سوازنده شوند( .درباره معناي آتش و سوزاندن در جلسه ،51تدبر 2احتماالتی مطرح شد
) /http://yekaye.ir/hood-11-16
ج... .
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إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ یُحَلَّوْنَ

فیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فیها حَریرٌ

1395/11/30

ترجمه

قطعاً خداوند كسانی را كه ایمان آوردند و كارهاي شایسته انجام دادند وارد بهشتهایی میكند كه پایيناش نهرها روان
است ،در آن با دستبندهایی از طال و مروارید زینت داده میشوند ،و لباسشان در آنجا حریر است.
نکات ترجمه

«أَساوِرَ» جمع «سوار» است .اگرچه ممكن است گمان شود اصل این كلمه از ماده رایج «سور» در زبان عربی گرفته شده
(درباره این ماده در جلسه  76توضيح داده شد  ) /http://yekaye.ir/al-hadeed-057-13اما اهل لغت توضيح دادهاند كه
اصل كلمه «سوار» ،كلمه فارسی «دستوار» (به معناي دستبند) بوده است كه وارد زبان عربی شده؛ و هم به صورت «أَساوِرَ»
(كهف31/؛ حج23/؛ فاطر33/؛ انسان )21/و هم به صورت «أَسْوِرَة» (زخرف )53/جمع بسته شده است (مفردات ألفاظ القرآن،
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ص433؛ معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص115؛ التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،5ص)260؛ همان طور كه كلمه «سُور» (به
معناي اطعام كردن ،سور دادن) هم از فارسی به عربی رفته و ربطی به ماده «سور» ندارد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص)63
حدیث

 )1از امام صادق ع از قول رسول خدا ص حدیثی بسيار طوالنی روایت شده در وصف مراحلی كه مومن از قبض روح
تا عالم قبر و برزخ و سپس حشر در قيامت و ورود در بهشت و  ...سپري میكند ،كه فرازهایی از آن بدین قرار است:
هنگامی كه خداوند تبارك و تعالی میخواهد روح مومن قبض شود ،به ملكالموت دستور میدهد كه با همراهيانت به
جانب بنده من برو كه مدتهاست خودش را براي من آماده كرده است و روحش را قبض كن تا نزد من آرام گيرد.
ملكالموت با رویی گشاده و لباسی پاك و بویی خوش به سراغ او میرود  ...و با فرشتگان همراهش به او میگویند :اي
ولیّ خدا! بشارت باد كه خدایت بر تو سالم میرساند و از تو راضی و خشنود است و بشارت باد بر تو «روح و ریحان و
بهشت نعمت»
 ...وقتی بدنش را در قبر میگذارند ،زمين به او میگوید :آفرین بر تو اي ولیّ خدا ! به خدا سوگند كه همواره وقتی روي
من راه میرفتی ،دوستت داشتم ،و اكنون كه درون من جاي گرفتی محبتی شدیدتر به تو خواهم داشت؛ به خدا سوگند كه حق
همسایگی را برایت ادا كنم و بسترت را خوش و خرم گردانم و جایگاهت را وسيع سازم كه همانا من باغی از باغهاي بهشت
یا گودالی از گودالهاي دوزخم.
آنگاه خداوند فرشتهاي را بفرستد و او با بال خود بر چپ و راست و جلو و عقب وي زند و برایش از هر طرف به
وسعت چهل نور گسترش یابد و قبرش سراسر نورانی شود ...
[بعد از اینكه حضرت توضيحاتی می دهند درباره وضعيت برزخی او و نيز ورود او در محشر ،كه با چه عزت و احترامی
وارد محشر میشود و اینكه چگونه اعمالش وي را در برابر آتش جهنم حفظ میكنند ،میفرمایند]
پس در سایه عرش قرار میگيرد و خداوند او را نزدیك میكند تا بين او و خدایش حجابی از نور میماند ...
خداوند میفرماید :بندهام! كتابت را بخوان!
پس اعضاي بدنش از ترس به رعشه میافتد؛
خداوند میفرماید :آیا بر بديهایت چيزي افزوده یا از خوبیهایت چيزي فروگذار شده است؟!
میگوید :خير سرورم! تو برپا كننده قسط و بهترین جداكننده [حق از باطل] هستی.
خداوند می گوید :بندهام! آیا از من حيا نكردي و مراقبم نبودي و از من خشيت نداشتی؟!
می گوید :سرورم! بد كردم؛ رسوایم مكن ،كه خالیق مرا مینگرند!
خداوند جبار میفرماید :اي بدكار! تو را امروز رسوا نخواهم كرد.
پس بديهایش بين خود و خدایش مخفی میماند و خوبیهایش در معرض دید خالئق قرار میگيرد .پس هر گناهی را
كه خدا به خاطرش او را سرزنش می كند ،می گوید :سرورم! مرا به آتش بفرستی بهتر از این است كه مرا سرزنش كنی [= در
پيشگاهت شرمنده شوم] !
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آنگاه خداوند تبارك و تعالی براي اینكه چشم او روشن شود ،میگوید :آیا یادت هست در فالن روز گرسنهاي را سير
كردي ،حق برادر مومنی را ادا كردي ،لباسی بر او پوشاندي ،سعیاي كردي ،در صحراها حج را بپا داشتی و در حالی كه مُحرِم
بودي مرا خواندي ،چشمانت از خوف من گریان بود و شبها را به عبادت برخاستی ،به خاطر من چشم از حرام فروخواباندي؛
این به آن در! اما كارهاي خوبی كه كردي همگی مورد سپاس واقع خواهد شد و اما بديهایی كه كردي مورد مغفرت قرار
میگيرد .پس روي برگردان!
و چون برمیگردانت رویش سفيد و دلش مسرور شده است؛ و تاجی بر سرش مینهند و دستهایش را با زیور و زینتها
میآرایند؛ سپس خداوند میفرماید :جبرئيل بندهام را با خود ببر و كرامت مرا به وي نشان بده!
[سپس امام نحوه ورود او به بهشت و آنچه در بهشت برایش مهيا شده را یكی یكی توضيح میدهند .انشاءاهلل خداوند
روزي همه ما كند .متن كامل حدیث به زبان اصلی در پاورقی 1لينك زیر قرار داده شده استhttp://yekaye.ir/al-hajj-22- .

] /23
اإلختصاص ،ص356-345
إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْضَ رُوحِ الْمُؤْمِنِ قَالَ یَا مَلَكَ الْمَوْتِ انْطَلِقْ أَنْتَ وَ أَعْوَانُكَ إِلَى عَبْدِي فَطَالَ مَا نَصَبَ نَفْسَهُ
مِنْ أَجْلِی فَأْتِنِی بِرُوحِهِ لِأُرِیحَهُ عِنْدِي فَيَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِوَجْهٍ حَسَنٍ وَ ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ وَ رِیحٍ طَيِّبَةٍ  ...فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا وَلِیَّ
اللَّهِ أَبْشِرْ فَإِنَّ الرَّبَّ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ أَمَا إِنَّهُ عَنْكَ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ وَ أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِيمٍ ...
 ...قَالَ فَيَقُولُ لَهُ الْأَرْضُ مَرْحَباً یَا وَلِیَّ اللَّهِ مَرْحَباً بِكَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أُحِبُّكَ وَ أَنْتَ عَلَى مَتْنِی فَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ أَشَدُّ حُبّاً إِذَا
أَنْتَ فِی بَطْنِی أَمَا وَ عِزَّةِ رَبِّی لَأُحْسِنَنَّ جِوَارَكَ وَ لَأُبَرِّدَنَّ مَضْجَعَكَ وَ لَأُوَسِّعَنَّ مَدْخَلَكَ إِنَّمَا أَنَا رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ
مِنْ حُفَرِ النَّارِ قَالَ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً فَيَضْرِبُ بِجَنَاحَيْهِ عَنْ یَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ بَيْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ فَيُوَسِّعُ لَهُ مِنْ كُلِّ
طَرِیقَةٍ أَرْبَعِينَ نُوراً فَإِذَا قَبْرُهُ مُسْتَدِیرٌ بِالنُّورِ ...
قَالَ فَيُقَامُ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ فَيُدْنِيهِ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَتَّى یَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ مِنْ نُورٍ فَيَقُولُ لَهُ مَرْحَباً فَمِنْهَا یَبْيَضُّ
وَجْهُهُ وَ یُسَرُّ قَلْبُهُ وَ یَطُولُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً مِنْ فَرْحَتِهِ فَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ وَ طُولُهُ طُولُ آدَمَ وَ صُورَتُهُ صُورَةُ یُوسُفَ وَ لِسَانُهُ لِسَانُ مُحَمَّدٍ
ص وَ قَلْبُهُ قَلْبُ أَیُّوبَ كُلَّمَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبٌ سَجَدَ فَيَقُولُ عَبْدِي اقْرَأْ كِتابَكَ فَيَصْطَكُّ فَرَائِصُهُ شَفَقاً وَ فَرَقاً قَالَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ هَلْ زِدْنَا
عَلَيْكَ سَيِّئَاتِكَ وَ نَقَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَنَاتِكَ قَالَ فَيَقُولُ یَا سَيِّدِي بَلْ أَنْتَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ قَالَ فَيَقُولُ عَبْدِي أَ
مَا اسْتَحْيَيْتَ وَ لَا رَاقَبْتَنِی وَ لَا خَشِيتَنِی قَالَ فَيَقُولُ یَا سَيِّدِي قَدْ أَسَأْتُ فَلَا تَفْضَحْنِی فَإِنَّ الْخَلَائِقَ یَنْظُرُونَ إِلَیَّ قَالَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ وَ
عِزَّتِی یَا مُسِیءُ لَا أَفْضَحُكَ الْيَوْمَ قَالَ فَالسَّيِّئَاتُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ مَسْتُورَةٌ وَ الْحَسَنَاتُ بَارِزَةٌ لِلْخَلَائِقِ قَالَ فَكُلَّمَا كَانَ عَيَّرَهُ بِذَنْبٍ
قَالَ سَيِّدِي لَتَبْعَثُنِی إِلَى النَّارِ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تُعَيِّرَنِی قَالَ فَيَضْحَكُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا شَرِیكَ لَهُ لِيُقِرَّ بِعَيْنِهِ قَالَ فَيَقُولُ أَ
تَذْكُرُ یَوْمَ كَذَا وَ كَذَا أَطْعَمْتَ جَائِعاً وَ وَصَلْتَ أَخاً مُؤْمِناً كَسَوْتَ یَوْماً أَعْطَيْتَ سَعْياً حَجَجْتَ فِی الصَّحَارِي تَدْعُونِی مُحْرِماً أَرْسَلْتَ
عَيْنَيْكَ فَرَقاً سَهِرْتَ لَيْلَةً شَفَقاً غَضَضْتَ طَرْفَكَ مِنِّی فَرَقاً فَذَا بِذَا وَ أَمَّا مَا أَحْسَنْتَ فَمَشْكُورٌ وَ أَمَّا مَا أَسَأْتَ فَمَغْفُورٌ حَوِّلْ بِوَجْهِكَ
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فَإِذَا حَوَّلَهُ رَأَى الْجَبَّارَ فَعِنْدَ ذَلِكَ ابْيَضَّ وَجْهُهُ وَ سُرَّ قَلْبُهُ وَ وُضِعَ التَّاجُ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى یَدَیْهِ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ ثُمَّ یَقُولُ یَا جَبْرَئِيلُ
انْطَلِقْ بِعَبْدِي فَأَرِهِ كَرَامَتِی.

1

 . 1متن كامل حدیث چنین است:
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْضَ رُوحِ الْمُؤْمِنِ قَالَ یَا مَلَكَ الْمَوْتِ انْطَلِقْ أَنْتَ وَ أَعْوَانُكَ إِلَى عَبْدِي فَطَالَ مَا نَصَبَ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِی فَأْتِنِی
بِرُوحِهِ لِأُرِیحَهُ عِنْدِي فَیَأْتِیهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِوَجْهٍ حَسَنٍ وَ ثِیَابٍ طَاهِرَةٍ وَ رِیحٍ طَیِّبَةٍ فَیَقُومُ بِالْبَابِ فَلَا یَسْتَأْذِنُ بَوَّاباً وَ لَا یَهْتِكُ حِجَاباً وَ لَا یَکْسِرُ بَاباً مَعَهُ
خَمْسُمِائَةِ مَلَكٍ أَعْوَانٌ مَعَهُمْ طِنَانُ الرَّیْحَانِ وَ الْحَرِیرِ الْأَبْیَضِ وَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ فَیَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَبْشِرْ فَإِنَّ الرَّبَّ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ أَمَا إِنَّهُ عَنْكَ
رَاضٍ غَیْرُ غَضْبَانَ وَ أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِیمٍ قَالَ أَمَّا الرُّوحُ فَرَاحَةٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ بَلَائِهَا وَ الرَّیْحَانُ مِنْ كُلِّ طِیبٍ فِی الْجَنَّةِ فَیُوضَعُ عَلَى ذَقَنِهِ فَیَصِلُ رِیحُهُ
إِلَى رُوحِهِ فَلَا یَزَالُ فِی رَاحَةٍ حَتَّى یَخْرُجَ نَفْسُهُ ثُمَّ یَأْتِیهِ رِضْوَانُ خَازِنُ الْجَنَّةِ فَیَسْقِیهِ شَرْبَةً مِنَ الْجَنَّةِ لَا یَعْطَشُ فِی قَبْرِهِ وَ لَا فِی الْقِیَامَةِ حَتَّى یَدْخُلَ الْجَنَّةَ
رَیَّاناً فَیَقُولُ یَا مَلَكَ الْمَوْتِ رُدَّ رُوحِی حَتَّى یَثْنِیَ عَلَى جَسَدِي وَ جَسَدِي عَلَى رُوحِی قَالَ فَیَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِیَثْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَیَقُولُ
الرُّوحُ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ جَسَدٍ خَیْرَ الْجَزَاءِ لَقَدْ كُنْتَ فِی طَاعَتِهِ مُسْرِعاً وَ عَنْ مَعَاصِیهِ مُبْطِئاً فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِّی مِنْ جَسَدٍ خَیْرَ الْجَزَاءِ فَعَلَیْكَ السَّلَامُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ
وَ یَقُولُ الْجَسَدُ لِلرُّوحِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَیَصِیحُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالرُّوحِ أَیَّتُهَا الرُّوحُ الطَّیِّبَةُ اخْرُجِی مِنَ الدُّنْیَا مُؤْمِنَةً مَرْحُومَةً مُغْتَبَطَةً قَالَ فَرَقَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ فَرَّجَتْ
عَنْهُ الشَّدَائِدَ وَ سَهَّلَتْ لَهُ الْمَوَارِدَ وَ صَارَ لِحَیَوَانِ الْخُلْدِ قَالَ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ لَهُ صَفَّیْنِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ غَیْرَ الْقَابِضَیْنِ لِرُوحِهِ فَیَقُومُونَ سِمَاطَیْنِ مَا بَیْنَ مَنْزِلِهِ إِلَى قَبْرِهِ
یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یَشْفَعُونَ لَهُ قَالَ فَیُعَلِّلُهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ یُمَنِّیهِ وَ یُبَشِّرُهُ عَنِ اللَّهِ بِالْکَرَامَةِ وَ الْخَیْرِ كَمَا تُخَادِعُ الصَّبِیَّ أُمُّهُ تَمْرَخُهُ بِالدُّهْنِ وَ الرَّیْحَانِ وَ بَقَاءِ النَّفْسِ
وَ تَفْدِیهِ بِالنَّفْسِ وَ الْوَالِدَیْنِ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قَالَ الْحَافِظَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ یَا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْأَفْ بِصَاحِبِنَا وَ ارْفُقْ فَنِعْمَ الْأَخُ كَانَ وَ نِعْمَ الْجَلِیسُ لَمْ یُمْلِ عَلَیْنَا
مَا یُسْخِطُ اللَّهَ قَطُّ فَإِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ خَرَجَتْ كَنَخْلَةٍ بَیْضَاءَ وَضَعَتْ فِی مِسْکَةٍ بَیْضَاءَ وَ مِنْ كُلِّ رَیْحَانٍ فِی الْجَنَّةِ فَأُدْرِجَتْ إِدْرَاجاً وَ عَرَجَ بِهَا الْقَابِضُونَ إِلَى
السَّمَاءِ الدُّنْیَا قَالَ فَیُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ یَقُولُ لَهَا الْبَوَّابُونَ حَیَّاهَا اللَّهُ مِنْ جَسَدٍ كَانَتْ فِیهِ لَقَدْ كَانَ یَمُرُّ لَهُ عَلَیْنَا عَمَلٌ صَالِحٌ وَ نَسْمَعُ حَلَاوَةَ صَوْتِهِ بِالْقُرْآنِ
قَالَ فَبَکَى لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ الْبَوَّابُونَ لِفَقْدِهَا وَ یَقُولُ یَا رَبِّ قَدْ كَانَ لِعَبْدِكَ هَذَا عَمَلٌ صَالِحٌ وَ كُنَّا نَسْمَعُ حَلَاوَةَ صَوْتِهِ بِالذِّكْرِ لِلْقُرْآنِ وَ یَقُولُونَ اللَّهُمَّ ابْعَثْ لَنَا
مَکَانَهُ عَبْداً یُسْمِعُنَا مَا كَانَ یُسْمِعُنَا وَ یَصْنَعُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ فَیَصْعَدُ بِهِ إِلَى عَیْشٍ رَحَّبَتْ بِهِ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَ یَشْفَعُونَ لَهُ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یَقُولُ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحْمَتِی عَلَیْهِ مِنْ رُوحٍ وَ یَتَلَقَّاهُ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِینَ كَمَا یَتَلَقَّى الْغَائِبُ غَائِبَهُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ذَرُوا هَذِهِ الرُّوحَ حَتَّى تُفِیقَ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ
كَرْبٍ عَظِیمٍ وَ إِذَا هُوَ اسْتَرَاحَ أَقْبَلُوا عَلَیْهِ یُسَائِلُونَهُ وَ یَقُولُونَ مَا فَعَلَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ بَکَوْا وَ اسْتَرْجَعُوا وَ یَقُولُونَ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ الْهَاوِیَةُ فَ إِنَّا لِلَّهِ
وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَیْهِ فَمِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَ فِیهَا أُعِیدُهُمْ وَ مِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِذَا حُمِلَ سَرِیرُهُ حَمَلَتْ نَعْشَهُ الْمَلَائِکَةُ وَ انْدَفَعُوا
بِهِ انْدِفَاعاً وَ الشَّیَاطِینُ سِمَاطَیْنِ یَنْظُرُونَ مِنْ بَعِیدٍ لَیْسَ لَهُمْ عَلَیْهِ سُلْطَانٌ وَ لَا سَبِیلٌ فَإِذَا بَلَغُوا بِهِ الْقَبْرَ تَوَثَّبَتْ إِلَیْهِ بِقَاعُ الْأَرْضِ كَالرِّیَاضِ الْخُضْرِ فَقَالَتْ كُلُّ بُقْعَةٍ
مِنْهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِی بَطْنِی قَالَ فَیُجَاءُ بِهِ حَتَّى یُوضَعَ فِی الْحُفْرَةِ الَّتِی قَضَاهَا اللَّهُ لَهُ فَإِذَا وُضِعَ فِی لَحْدِهِ مُثِّلَ لَهُ أَبُوهُ وَ أُمُّهُ وَ زَوْجَتُهُ وَ وُلْدُهُ وَ إِخْوَانُهُ قَالَ فَیَقُولُ
لِزَوْجَتِهِ مَا یُبْکِیكِ قَالَ فَتَقُولُ لِفَقْدِكِ تَرَكْتَنَا مُعْوِلِینَ قَالَ فَتَجِیءُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ فَیَقُولُ مَا أَنْتَ فَیَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ أَنَا لَكَ الْیَوْمَ حِصْنٌ حَصِینٌ وَ جُنَّةٌ
وَ سِلَاحٌ بِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ فَیَقُولُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ فِی هَذَا الْمَکَانِ لَنَصَبْتُ نَفْسِی لَكَ وَ مَا غَرَّنِی مَالِی وَ وُلْدِي قَالَ فَیَقُولُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَبْشِرْ بِالْخَیْرِ فَوَ اللَّهِ
إِنَّهُ لَیَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ الْقَوْمِ إِذَا رَجَعُوا وَ نَفْضَهُمْ أَیْدِیَهُمْ مِنَ التُّرَابِ إِذَا فَرَغُوا قَدْ رُدَّ عَلَیْهِ رُوحُهُ وَ مَا عَلِمُوا قَالَ فَیَقُولُ لَهُ الْأَرْضُ مَرْحَباً یَا وَلِیَّ اللَّهِ مَرْحَباً بِكَ
أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أُحِبُّكَ وَ أَنْتَ عَلَى مَتْنِی فَأَنَا لَكَ الْیَوْمَ أَشَدُّ حُبّاً إِذَا أَنْتَ فِی بَطْنِی أَمَا وَ عِزَّةِ رَبِّی لَأُحْسِنَنَّ جِوَارَكَ وَ لَأُبَرِّدَنَّ مَضْجَعَكَ وَ لَأُوَسِّعَنَّ مَدْخَلَكَ
إِنَّمَا أَنَا رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ قَالَ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً فَیَضْرِبُ بِجَنَاحَیْهِ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ فَیُوَسِّعُ
لَهُ مِنْ كُلِّ طَرِیقَةٍ أَرْبَعِینَ نُوراً فَإِذَا قَبْرُهُ مُسْتَدِیرٌ بِالنُّورِ قَالَ ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهِ مُنْکِرٌ وَ نَکِیرٌ وَ هُمَا مَلَکَانِ أَسْوَدَانِ یَبْحَثَانِ الْقَبْرَ بِأَنْیَابِهِمَا وَ یَطَئَانِ فِی شُعُورِهِمَا
حَدَقَتَاهُمَا مِثْلُ قِدْرِ النُّحَاسِ وَ أَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَ أَبْصَارُهُمَا مِثْلُ الْبَرْقِ اللَّامِعِ فَیَنْتَهِرَانِهِ وَ یَصِیحَانِ بِهِ وَ یَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ وَ مَنْ نَبِیُّكَ وَ مَا دِینُكَ وَ
مَنْ إِمَامُكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَغْضَبُ حَتَّى یَنْتَقِضَ مِنَ الْإِدْلَالِ تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ مِنْ غَیْرِ قَرَابَةٍ وَ لَا نَسَبٍ فَیَقُولُ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ وَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ اللَّهُ وَ نَبِیِّی وَ نَبِیُّکُمْ
مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ دِینِیَ الْإِسْلَامُ الَّذِي لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مَعَهُ دِیناً وَ إِمَامِی الْقُرْآنُ مُهَیْمِناً عَلَى الْکُتُبِ وَ هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِیمُ فَیَقُولَانِ صَدَقْتَ وَ وُفِّقْتَ وَفَّقَكَ اللَّهُ وَ
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هَدَاكَ انْظُرْ مَا تَرَى عِنْدَ رِجْلَیْكَ فَإِذَا هُوَ بِبَابٍ مِنْ نَارٍ فَیَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ مَا كَانَ هَذَا ظَنِّی بِرَبِّ الْعَالَمِینَ قَالَ فَیَقُولَانِ لَهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ لَا تَحْزَنْ وَ
لَا تَخْشَ وَ أَبْشِرْ وَ اسْتَبْشِرْ فَلَیْسَ هَذَا لَكَ وَ لَا أَنْتَ لَهُ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ یُرِیَكَ مِنْ أَيِّ شَیْءٍ نَجَّاكَ وَ یُذِیقَكَ بَرْدَ عَفْوِهِ قَدْ أَغْلَقَ هَذَا الْبَابَ
عَنْكَ وَ لَا تَدْخُلُ النَّارَ أَبَداً انْظُرْ مَا تَرَى عِنْدَ رَأْسِكَ فَإِذَا هُوَ بِمَنَازِلِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ أَزْوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ قَالَ فَیَثِبُ وَثْبَةً لِمُعَانَقَةِ الْحُورِ الْعِینِ الزَّوْجَةِ مِنْ
أَزْوَاجِهِ فَیَقُولَانِ لَهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ إِنَّ لَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لَمْ یَلْحَقُوا فَنَمْ قَرِیرَ الْعَیْنِ كَعَاشِقٍ فِی حَجَلَتِهِ إِلَى یَوْمِ الدِّینِ قَالَ فَیُفْرَشُ لَهُ وَ یُبْسَطُ وَ یُلْحَدُ قَالَ فَوَ اللَّهِ
مَا صَبِیٌّ قَدْ نَامَ مُدَلَّلًا بَیْنَ یَدَيِ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ بِأَثْقَلِ نَوْمَةٍ مِنْهُ قَالَ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یَجِیئُهُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فَتُطِیفُ بِهِ فَإِذَا كَانَ مُدْمِناً عَلَى تَنْزِیلِ السَّجْدَةِ وَ تَبارَكَ
الَّذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَقَفَتْ عِنْدَهُ تَبَارَكَ وَ انْطَلَقَتْ تَنْزِیلُ السَّجْدَةُ فَقَالَتْ أَنَا آتٍ بِشَفَاعَةِ رَبِّ الْعَالَمِینَ قَالَ فَتَجِیئُ عُنُقٌ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ
قَبْلِ یَمِینِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ إِلَیْكَ عَنْ وَلِیِّ اللَّهِ فَلَیْسَ لَكَ إِلَى مَا قِبَلِی سَبِیلٌ فَیَأْتِیهِ مِنْ قِبَلِ یَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ إِلَیْكَ عَنْ وَلِیِّ اللَّهِ فَلَیْسَ لَكَ إِلَى مَا قِبَلِی سَبِیلٌ
فَیَأْتِیهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَیَقُولُ الْقُرْآنُ إِلَیْكَ عَنْ وَلِیِّ اللَّهِ فَلَیْسَ لَكَ إِلَى مَا قِبَلِی سَبِیلٌ فَقَدْ وَعَانِی فِی قَلْبِهِ وَ فِی اللِّسَانِ الَّذِي كَانَ یُوَحِّدُ بِهِ رَبَّهُ فَلَیْسَ لَكَ إِلَى
مَا قِبَلِی سَبِیلٌ فَتَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ مُغْضَباً فَیَقُولُ دُونَکُمَا وَلِیَّ اللَّهِ وَلِیَّکُمَا قَالَ فَیَقُولُ الصَّبْرُ وَ هُوَ فِی نَاحِیَةِ الْقَبْرِ أَمَا وَ اللَّهِ مَا مَنَعَنِی أَنْ أَلِیَ مِنْ وَلِیِّ اللَّهِ
الْیَوْمَ إِلَّا أَنِّی نَظَرْتُ مَا عِنْدَكُمْ فَلَمَّا أَنْ جُزْتُمْ عَنْ وَلِیِّ اللَّهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ مَئُونَتَهُ فَأَنَا لِوَلِیِّ اللَّهِ ذُخْرٌ وَ حِصْنٌ عِنْدَ الْمِیزَانِ وَ جِسْرِ جَهَنَّمَ وَ الْعَرْضِ عِنْدَ اللَّهِ
فَقَالَ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُفْتَحُ لِوَلِیِّ اللَّهِ مِنْ مَنْزِلِهِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ بَاباً یَدْخُلُ عَلَیْهَا رَوْحُهَا وَ رَیْحَانُهَا وَ طِیبُهَا وَ لَذَّتُهَا وَ نُورُهَا إِلَى یَوْمِ
الْقِیَامَةِ فَلَیْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ قَالَ فَیَقُولُ یَا رَبِّ عَجِّلْ عَلَى قِیَامِ السَّاعَةِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِی وَ مَالِی فَإِذَا كَانَتْ صَیْحَةُ الْقِیَامَةِ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ
مَسْتُورَةً عَوْرَتُهُ مُسَکَّنَةً رَوْعَتُهُ قَدْ أُعْطِیَ الْأَمْنَ وَ الْأَمَانَ وَ بُشِّرَ بِالرِّضْوَانِ وَ الرَّوْحِ وَ الرَّیْحَانِ وَ الْخَیْرَاتِ الْحِسَانِ فَیَسْتَقْبِلُهُ الْمَلَکَانِ اللَّذَانِ كَانَا مَعَهُ فِی الْحَیَاةِ
الدُّنْیَا فَیُنَفِّضَانِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَ عَنْ رَأْسِهِ وَ لَا یُفَارِقَانِهِ وَ یُبَشِّرَانِهِ وَ یُمَنِّیَانِهِ وَ یُفَرِّجَانِهِ كُلَّمَا رَاعَهُ شَیْءٌ مِنْ أَهْوَالِ الْقِیَامَةِ قَاال لَهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْكَ
الْیَوْمَ وَ لَا حُزْنٌ نَحْنُ الَّذِینَ وُلِّینَا عَمَلَكَ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ نَحْنُ أَوْلِیَاؤُكَ الْیَوْمَ فِی الْآخِرَةِ انْظُرْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ الَّتِی أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَالَ فَیُقَامُ فِی ظِلِّ
الْعَرْشِ فَیُدْنِیهِ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَتَّى یَکُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ حِجَابٌ مِنْ نُورٍ فَیَقُولُ لَهُ مَرْحَباً فَمِنْهَا یَبْیَضُّ وَجْهُهُ وَ یُسَرُّ قَلْبُهُ وَ یَطُولُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً مِنْ فَرْحَتِهِ
فَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ وَ طُولُهُ طُولُ آدَمَ وَ صُورَتُهُ صُورَةُ یُوسُفَ وَ لِسَانُهُ لِسَانُ مُحَمَّدٍ ص وَ قَلْبُهُ قَلْبُ أَیُّوبَ كُلَّمَا غُفِرَ لَهُ ذَنْبٌ سَجَدَ فَیَقُولُ عَبْدِي اقْرَأْ كِتابَكَ فَیَصْطَكُّ
فَرَائِصُهُ شَفَقاً وَ فَرَقاً قَالَ فَیَقُولُ الْجَبَّارُ هَلْ زِدْنَا عَلَیْكَ سَیِّئَاتِكَ وَ نَقَصْنَا عَلَیْكَ مِنْ حَسَنَاتِكَ قَالَ فَیَقُولُ یَا سَیِّدِي بَلْ أَنْتَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ وَ أَنْتَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ
قَالَ فَیَقُولُ عَبْدِي أَ مَا اسْتَحْیَیْتَ وَ لَا رَاقَبْتَنِی وَ لَا خَشِیتَنِی قَالَ فَیَقُولُ یَا سَیِّدِي قَدْ أَسَأْتُ فَلَا تَفْضَحْنِی فَإِنَّ الْخَلَائِقَ یَنْظُرُونَ إِلَیَّ قَالَ فَیَقُولُ الْجَبَّارُ وَ عِزَّتِی
یَا مُسِیءُ لَا أَفْضَحُكَ الْیَوْمَ قَالَ فَالسَّیِّئَاتُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ مَسْتُورَةٌ وَ الْحَسَنَاتُ بَارِزَةٌ لِلْخَلَائِقِ قَالَ فَکُلَّمَا كَانَ عَیَّرَهُ بِذَنْبٍ قَالَ سَیِّدِي لَتَبْعَثُنِی إِلَى النَّارِ
أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تُعَیِّرَنِی قَالَ فَیَضْحَكُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا شَرِیكَ لَهُ لِیُقِرَّ بِعَیْنِهِ قَالَ فَیَقُولُ أَ تَذْكُرُ یَوْمَ كَذَا وَ كَذَا أَطْعَمْتَ جَائِعاً وَ وَصَلْتَ أَخاً مُؤْمِناً
كَسَوْتَ یَوْماً أَعْطَیْتَ سَعْیاً حَجَجْتَ فِی الصَّحَارِي تَدْعُونِی مُحْرِماً أَرْسَلْتَ عَیْنَیْكَ فَرَقاً سَهِرْتَ لَیْلَةً شَفَقاً غَضَضْتَ طَرْفَكَ مِنِّی فَرَقاً فَذَا بِذَا وَ أَمَّا مَا أَحْسَنْتَ
فَمَشْکُورٌ وَ أَمَّا مَا أَسَأْتَ فَمَغْفُورٌ حَوِّلْ بِوَجْهِكَ فَإِذَا حَوَّلَهُ رَأَى الْجَبَّارَ فَعِنْدَ ذَلِكَ ابْیَضَّ وَجْهُهُ وَ سُرَّ قَلْبُهُ وَ وُضِعَ التَّاجُ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى یَدَیْهِ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ
ثُمَّ یَقُولُ یَا جَبْرَئِیلُ انْطَلِقْ بِعَبْدِي فَأَرِهِ كَرَامَتِی فَیَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَدْ أَخَذَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَدْحُو بِهِ مَدَّ الْبَصَرِ فَیَبْسُطُ صَحِیفَتَهُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ هُوَ یُنَادِي
هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُالقٍ حِسابِیَهْ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ راضِیَةٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ قِیلَ لَهُ هَاتِ الْجَوَازَ قَالَ هَذَا جَوَازِي مَکْتُوبٌ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هَذَا جَوَازٌ جَائِزٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَیُنَادِي مُنَادٍ یُسْمِعُ أَهْلَ الْجَمْعِ كُلَّهُمْ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ سُعِدَ سَعَادَةً
لَا یَشْقَى بَعْدَهَا أَبَداً قَالَ فَیَدْخُلُ فَإِذَا هُوَ بِشَجَرَةٍ ذَاتِ ظِلٍّ مَمْدُودٍ وَ ماءٍ مَسْکُوبٍ وَ ثِمَارٍ مهدلة [مُتَهَدِّلَةٍ] تُسَمَّى رِضْوَانَ یَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا عَیْنانِ تَجْرِیانِ فَیَنْطَلِقُ
إِلَى إِحْدَاهُمَا وَ كُلَّمَا مَرَّ بِذَلِكَ فَیَغْتَسِلُ مِنْهَا فَیَخْرُجُ وَ عَلَیْهِ نَضْرَةُ النَّعِیمِ ثُمَّ یَشْرَبُ مِنَ الْأُخْرَى فَلَا تَکُنْ فِی بَطْنِهِ مَغَصٌ وَ لَا مَرَضٌ وَ لَا دَاءٌ أَبَداً وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ
تَعَالَى وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً ثُمَّ تَسْتَقْبِلُهُ الْمَلَائِکَةُ فَتَقُولُ لَهُ طِبْتَ فَادْخُلْهَا مَعَ الدَّاخِلِینَ فَیَدْخُلُ فَإِذَا هُوَ بِسِمَاطَیْنِ مِنْ شَجَرٍ أَغْصَانُهَا اللُّؤْلُؤُ وَ فُرُوعُهَا
الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ ثِمَارُهَا مِثْلُ ثُدِيِّ الْجَوَارِي الْأَبْکَارِ فَتَسْتَقْبِلُهُ الْمَلَائِکَةُ مَعَهُمُ النُّوقُ وَ الْبَرَاذِینُ وَ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ فَیَقُولُونَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ ارْكَبْ مَا شِئْتَ وَ الْبَسْ مَا
شِئْتَ وَ سَلْ مَا شِئْتَ قَالَ فَیَرْكَبُ مَا اشْتَهَى وَ یَلْبَسُ مَا اشْتَهَى وَ هُوَ عَلَى نَاقَةٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ مِنْ نُورٍ وَ ثِیَابُهُ مِنْ نُورٍ وَ حِلْیَتُهُ مِنْ نُورٍ یَسِیرُ فِی دَارِ النُّورِ مَعَهُ مَلَائِکَةٌ
مِنْ نُورٍ وَ غِلْمَانٌ مِنْ نُورٍ وَ وَصَائِفُ مِنْ نُورٍ حَتَّى تَهَابُهُ الْمَلَائِکَةُ مِمَّا یَرَوْنَ مِنَ النُّورِ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَنَحَّوْا فَقَدْ جَاءَ وَفْدُ الْحَلِیمِ الْغَفُورِ قَالَ فَیَنْظُرُ إِلَى أَوَّلِ
قَصْرٍ لَهُ مِنْ فِضَّةٍ مُشْرَقاً بِالدُّرِّ وَ الْیَاقُوتِ فَتُشْرِفُ عَلَیْهِ أَزْوَاجُهُ فَیَقُلْنَ مَرْحَباً مَرْحَباً انْزِلْ بِنَا فَیَهُمُّ أَنْ یَنْزِلَ بِقَصْرِهِ قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ سِرْ یَا وَلِیَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا
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لَكَ وَ غَیْرَهُ حَتَّى یَنْتَهِیَ إِلَى قَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُکَلَّلٍ بِالدُّرِّ وَ الْیَاقُوتِ فَتُشْرِفُ عَلَیْهِ أَزْوَاجُهُ فَیَقُلْنَ مَرْحَباً مَرْحَباً یَا وَلِیَّ اللَّهِ انْزِلْ بِنَا فَیَهُمُّ أَنْ یَنْزِلَ بِهِنَّ فَتَقُولُ لَهُ
الْمَلَائِکَةُ سِرْ یَا وَلِیَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا لَكَ وَ غَیْرَهُ قَالَ ثُمَّ یَنْتَهِی إِلَى قَصْرٍ مُکَلَّلٍ بِالدُّرِّ وَ الْیَاقُوتِ فَیَهُمُّ أَنْ یَنْزِلَ بِقَصْرِهِ فَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِکَةُ سِرْ یَا وَلِیَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا
لَكَ وَ غَیْرَهُ قَالَ ثُمَّ یَأْتِی قَصْراً مِنْ یَاقُوتٍ أَحْمَرَ مُکَلَّلًا بِالدُّرِّ وَ الْیَاقُوتِ فَیَهُمُّ بِالنُّزُولِ بِقَصْرِهِ فَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِکَةُ سِرْ یَا وَلِیَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا لَكَ وَ غَیْرَهُ قَالَ فَیَسِیرُ
حَتَّى یَأْتِیَ تَمَامَ أَلْفِ قَصْرٍ كُلَّ ذَلِكَ یَنْفُذُ فِیهِ بَصَرُهُ وَ یَسِیرُ فِی مُلْکِهِ أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ الْعَیْنِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى أَقْصَاهَا قَصْراً نَکَسَ رَأْسَهُ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ مَا لَكَ یَا
وَلِیَّ اللَّهِ قَالَ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَادَ بَصَرِي أَنْ یُخْتَطَفَ فَیَقُولُونَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَبْشِرْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَیْسَ فِیهَا عَمًى وَ لَا صَمَمٌ فَیَأْتِی قَصْراً یُرَى بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ وَ
ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ یَاقُوتٍ وَ لَبِنَةٌ دُرٌّ مَلَاطُهُ الْمِسْكُ قَدْ شُرِّفَ بِشُرَفٍ مِنْ نُورٍ یَتَلَأْلَأُ وَ یَرَى الرَّجُلُ وَجْهَهُ فِی الْحَائِطِ وَ
ذَا قَوْلُهُ خِتامُهُ مِسْكٌ یَعْنِی خِتَامَ الشَّرَابِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِیُّ ص الْحُورَ الْعِینَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مَا لَنَا فَضْلٌ عَلَیْهِنَّ قَالَ بَلَى بِصَلَاتِکُنَّ
وَ صِیَامِکُنَّ وَ عِبَادَتِکُنَّ لِلَّهِ بِمَنْزِلَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى الْبَاطِنَةِ وَ حَدَّثَ أَنَّ الْحُورَ الْعِینَ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ فِی الْجَنَّةِ مَعَ شَجَرِهَا وَ حَبَسَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فِی الدُّنْیَا عَلَى
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ حُلَّةً یَرَى بَیَاضَ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحُلَلِ السَّبْعِینَ كَمَا تُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِی الزُّجَاجَةِ الْبَیْضَاءِ وَ كَالسِّلْكِ الْأَبْیَضِ فِی الْیَاقُوتِ الْحَمْرَاءِ
یُجَامِعُهَا فِی قُوَّةِ مِائَةِ رَجُلٍ فِی شَهْوَةِ مِقْدَارِ أَرْبَعِینَ سَنَةً وَ هُنَّ أَتْرَابٌ أَبْکَارٌ عَذَارَى كُلَّمَا نُکِحَتْ صَارَتْ عَذْرَاءَ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال جَانٌ یَقُولُ لَمْ
یَمَسَّهُنَّ إِنْسِیٌّ وَ لَا جِنِّیٌّ قَطُّ فِیهِنَّ خَیْراتٌ حِسانٌ یَعْنِی خَیْرَاتِ الْأَخْلَاقِ حِسَانَ الْوُجُوهِ كَأَنَّهُنَّ الْیاقُوتُ وَ الْمَرْجانُ یَعْنِی صَفَاءَ الْیَاقُوتِ وَ بَیَاضَ اللُّؤْلُؤِ قَالَ وَ
إِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَنَهَراً حَافَتَاهُ الْجَوَارِي قَالَ فَیُوحِی إِلَیْهِنَّ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَسْمِعْنَ عِبَادِي تَمْجِیدِي وَ تَسْبِیحِی وَ تَحْمِیدِي فَیَرْفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ بِأَلْحَانٍ وَ تَرْجِیعٍ
لَمْ یَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا قَطُّ فَتُطْرِبُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّهُ لَتُشْرِفُ عَلَى وَلِیِّ اللَّهِ الْمَرْأَةُ لَیْسَتْ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ السَّجْفِ فَتَمْلَأُ قُصُورَهُ وَ مَنَازِلَهُ ضَوْءاً وَ نُوراً فَیَظُنُّ وَلِیُّ
اللَّهِ أَنَّ رَبَّهُ أَشْرَفَ عَلَیْهِ أَوْ مَلَكٌ مِنْ مَلَائِکَتِهِ فَیَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ بِزَوْجَةٍ قَدْ كَادَتْ یُذْهِبُ نُورُهَا نُورَ عَیْنَیْهِ قَالَ فَتُنَادِیهِ قَدْ آنَ لَنَا أَنْ تَکُونَ لَنَا مِنْكَ دَوْلَةٌ قَالَ
فَیَقُولُ لَهَا وَ مَنْ أَنْتِ قَالَ فَتَقُولُ أَنَا مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فِیها وَ لَدَیْنا مَزِیدٌ فَیُجَامِعُهَا فِی قُوَّةِ مِائَةِ شَابٍّ وَ یُعَانِقُهَا سَبْعِینَ سَنَةً مِنْ أَعْمَارِ
الْأَوَّلِینَ وَ مَا یَدْرِي أَ یَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا أَمْ إِلَى خَلْفِهَا أَمْ إِلَى سَاقِهَا فَمَا مِنْ شَیْءٍ یَنْظُرُ إِلَیْهِ مِنْهَا إِلَّا رَأَى وَجْهَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَکَانِ مِنْ شِدَّةِ نُورِهَا وَ صَفَائِهَا ثُمَّ
تُشْرِفُ عَلَیْهِ أُخْرَى أَحْسَنُ وَجْهاً وَ أَطْیَبُ رِیحاً مِنَ الْأُولَى فَتُنَادِیهِ فَتَقُولُ قَدْ آنَ لَنَا أَنْ تَکُونَ لَنَا مِنْكَ دَوْلَةٌ قَالَ فَیَقُولُ لَهَا وَ مَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ
فِی الْقُرْآنِ فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما كانُوا یَعْمَلُونَ قَالَ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ خَمْسُمِائَةِ حَوْرَاءَ مَعَ كُلِّ
حَوْرَاءَ سَبْعُونَ غُلَاماً وَ سَبْعُونَ جَارِیَةً كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ الْمَنْثُورُ وَ كَأَنَّهُنَّ اللُّؤْلُؤُ الْمَکْنُونُ وَ تَفْسِیرُ الْمَکْنُونِ بِمَنْزِلَةِ اللُّؤْلُؤِ فِی الصَّدَفِ لَمْ تَمَسَّهُ الْأَیْدِي وَ لَمْ تَرَهُ الْأَعْیُنُ
وَ أَمَّا الْمَنْثُورُ فَیَعْنِی فِی الْکَثْرَةِ وَ لَهُ سَبْعُ قُصُورٍ فِی كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ بَیْتاً وَ فِی كُلِّ بَیْتٍ سَبْعُونَ سَرِیراً عَلَى كُلِّ سَرِیرٍ سَبْعُونَ فِرَاشاً عَلَیْهَا زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ
الْعِینِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ صَافٍ لَیْسَ بِالْکَدِرِ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ ضَرْعِ الْمَوَاشِی وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى لَمْ
یَخْرُجْ مِنْ بُطُونِ النَّحْلِ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ لَمْ یَعْصِرْهُ الرِّجَالُ بِأَقْدَامِهِمْ فَإِذَا اشْتَهَوُا الطَّعَامَ جَاءَ بِهِمْ طُیُورٌ بِیضٌ یَرْفَعْنَ أَجْنِحَتَهُنَّ فَیَأْكُلُونَ مِنْ أَيِّ
الْأَلْوَانِ اشْتَهَوْا جُلُوساً إِنْ شَاءُوا أَوْ مُتَّکِئِینَ وَ إِنْ اشْتَهَوُا الْفَاكِهَةَ تَسَعَّبَتْ إِلَیْهِمْ أَغْصَانٌ فَأَكَلُوا مِنْ أَیِّهَا اشْتَهَوْا قَالَ وَ الْمَالئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَالمٌ
عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ فَبَیْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ یَسْمَعُونَ صَوْتاً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ یَا أَهْلَ الْجَنَّةِ كَیْفَ تَرَوْنَ مُنْقَلَبَکُمْ فَیَقُولُونَ خَیْرُ الْمُنْقَلَبِ مُنْقَلَبُنَا وَ خَیْرُ
الثَّوَابِ ثَوَابُنَا قَدْ سَمِعْنَا الصَّوْتَ وَ اشْتَهَیْنَا النَّظَرَ إِلَى أَنْوَارِ جَلَالِكَ وَ هُوَ أَعْظَمُ ثَوَابِنَا وَ قَدْ وَعَدْتَهُ وَ ال تُخْلِفُ الْمِیعادَ فَیَأْمُرُ اللَّهُ الْحُجُبَ فَیَقُومُ سَبْعُونَ أَلْفَ
حِجَابٍ فَیَرْكَبُونَ عَلَى النُّوقِ وَ الْبَرَاذِینِ عَلَیْهِمُ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ فَیَسِیرُونَ فِی ظِلِّ الشَّجَرِ حَتَّى یَنْتَهُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ هِیَ دَارُ اللَّهِ دَارُ الْبَهَاءِ وَ النُّورِ وَ السُّرُورِ
وَ الْکَرَامَةِ فَیَسْمَعُونَ الصَّوْتَ فَیَقُولُونَ یَا سَیِّدَنَا سَمِعْنَا لَذَاذَةَ مَنْطِقِكَ فَأَرِنَا نُورَ وَجْهِكَ فَیَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى حَتَّى یَنْظُرُونَ إِلَى نُورِ وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
الْمَکْنُونِ مِنْ عَیْنِ كُلِّ نَاظِرٍ فَلَا یَتَمَالَکُونَ حَتَّى یَخِرُّوا عَلَى وُجُوهِهِمْ سُجَّداً فَیَقُولُونَ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ یَا عَظِیمُ قَالَ فَیَقُولُ عِبَادِي ارْفَعُوا
رُءُوسَکُمْ لَیْسَ هَذِهِ بِدَارِ عَمَلٍ إِنَّمَا هِیَ دَارُ كَرَامَةٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ نَعِیمٍ قَدْ ذَهَبَتْ عَنْکُمُ اللُّغُوبُ وَ النُّصُبُ فَإِذَا رَفَعُوهَا رَفَعُوهَا وَ قَدْ أَشْرَقَتْ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ
سَبْعِینَ ضِعْفاً ثُمَّ یَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَا مَلَائِکَتِی أَطْعِمُوهُمْ وَ اسْقُوهُمْ فَیُؤْتَوْنَ بِأَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ لَمْ یَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ فِی طَعْمِ الشَّهْدِ وَ بَیَاضِ الثَّلْجِ وَ لِینِ الزُّبْدِ فَإِذَا
أَكَلُوهُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَانَ طَعَامُنَا الَّذِي خَلَّفْنَاهُ فِی الْجَنَّةِ عِنْدَ هَذَا حُلُماً قَالَ ثُمَّ یَقُولُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَا مَلَائِکَتِی اسْقُوهُمْ قَالَ فَیُؤْتَوْنَ بِأَشْرِبَةٍ فَیَقْبِضُها
وَلِیُّ اللَّهِ فَیَشْرَبُ شَرْبَةً لَمْ یَشْرَبْ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ ثُمَّ یَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی طَیِّبُوهُمْ فَتَأْتِیهِمْ رِیحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ بِمِسْكٍ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الثَّلْجِ تُغَیِّرُ وُجُوهَهُمْ وَ
جِبَاهَهُمْ وَ جُنُوبَهُمْ یُسَمَّى الْمُثِیرَةَ فَیَسْتَمْکِنُونَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى نُورِ وَجْهِهِ فَیَقُولُونَ یَا سَیِّدَنَا حَسْبُنَا لَذَاذَةُ مَنْطِقِكَ وَ النَّظَرُ إِلَى نُورِ وَجْهِكَ لَا نُرِیدُ بِهِ بَدَلًا وَ لَا
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 )2از پيامبر خدا ص روایت شده است:
همانا زمين بهشت هموار و مسطح است؛ در آن عمارتی هم نيست .پس براي كاشت بهشت در دنيا بكوشيد!
گفتند :یا رسول اهلل! كاشت بهشت چيست؟
فرمودند :این بهشت ،در آن درختان و نهرها و ميوهها و غير اینها از حور و قصر و خدمتكاران و  ...چيزي نيست؛ اینها
اعمال و اخالق و مقامات و احوال آنهاست كه تمثل مییابد و صورتی متناسب میپذیرد و بدانها برمیگردد؛ و براي این است
كه به آنها گفته میشود« :همانا این اعمال شماست كه به شما برگردانده شد»
نَبْتَغِی بِهِ حِوَلًا فَیَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنِّی أَعْلَمُ أَنَّکُمْ إِلَى أَزْوَاجِکُمْ مُشْتَاقُونَ وَ أَنَّ أَزْوَاجَکُمْ إِلَیْکُمْ مُشْتَاقَاتٌ فَیَقُولُونَ یَا سَیِّدَنَا مَا أَعْلَمَكَ بِمَا فِی نُفُوسِ
عِبَادِكَ فَیَقُولُ كَیْفَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنَا خَلَقْتُکُمْ وَ أَسْکَنْتُ أَرْوَاحَکُمْ فِی أَبْدَانِکُمْ ثُمَّ رَدَدْتُهَا عَلَیْکُمْ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَقُلْتُ اسْکُنِی فِی عِبَادِي خَیْرَ مَسْکَنٍ ارْجِعُوا إِلَى
أَزْوَاجِکُمْ قَالَ فَیَقُولُونَ یَا سَیِّدَنَا اجْعَلْ لَنَا شَرْطاً قَالَ فَإِنَّ لَکُمْ كُلَّ جُمُعَةٍ زَوْرَةً مَا بَیْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ قَالَ فَیَنْصَرِفُونَ فَیُعْطَى
كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُمَّانَةً خَضْرَاءَ فِی كُلِّ رُمَّانَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً لَمْ یَرَهَا النَّاظِرُونَ الْمَخْلُوقُونَ فَیَسِیرُونَ فَیَتَقَدَّمُهُمْ بَعْضُ الْوِلْدَانِ حَتَّى یُبَشِّرُوا أَزْوَاجَهُمْ وَ هُنَّ قِیَامٌ عَلَى
أَبْوَابِ الْجِنَانِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا نَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ فَأَنْکَرَتْهُ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فَقَالَتْ حَبِیبِی لَقَدْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَ مَا أَنْتَ هَکَذَا قَالَ فَیَقُولُ حَبِیبَتِی تَلُومِینِی أَنْ
أَكُونَ هَکَذَا وَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَى نُورِ وَجْهِ رَبِّی تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَشْرَقَ وَجْهِی مِنْ نُورِ وَجْهِهِ ثُمَّ یُعْرِضُ عَنْهَا فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا نَظْرَةً فَیَقُولُ حَبِیبَتِی لَقَدْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكِ
وَ مَا كُنْتِ هَکَذَا فَیَقُولُ حَبِیبِی تَلَومُنِی أَنْ أَكُونَ هَکَذَا وَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَى وَجْهِ النَّاظِرِ إِلَى نُورِ وَجْهِ رَبِّی فَأَشْرَقَ وَجْهِی مِنْ وَجْهِ النَّاظِرِ إِلَى نُورِ وَجْهِ رَبِّی سَبْعِینَ
ضِعْفاً فَتُعَانِقُهُ مِنْ بَابِ الْخَیْمَةِ وَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَضْحَكُ إِلَیْهِمْ فَیُنَادُونَ بِأَصْوَاتِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَکُورٌ قَالَ ثُمَّ إِنَّ
الرَّبَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَأْذَنَ لِلنَّبِیِّینَ فَیَخْرُجُ رَجُلٌ فِی مَوْكِبٍ فَصَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ النُّورُ أَمَامَهُمْ فَیَنْظُرُ إِلَیْهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَیَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ إِلَیْهِ فَیَقُولُونَ مَنْ هَذَا إِنَّهُ
لَکَرِیمٌ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ هَذَا الْمَخْلُوقُ بِیَدِهِ وَ الْمَنْفُوخُ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ الْمُعَلَّمُ لِلْأَسْمَاءِ هَذَا آدَمُ قَدْ أُذِنَ لَهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ ثُمَّ یَخْرُجُ رَجُلٌ فِی مَوْكِبٍ
حَوْلَهُ الْمَلَائِکَةُ قَدْ صَفَّتْ أَجْنِحَتَهَا وَ النُّورُ أَمَامَهُمْ قَالَ فَیَمُدُّ إِلَیْهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَعْنَاقَهُمْ فَیَتَوَلَّوْنَ مِنْ هَذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ هَذَا الْخَلِیلُ إِبْرَاهِیمُ قَدْ أُذِنَ لَهُ عَلَى اللَّهِ
قَالَ ثُمَّ یَخْرُجُ رَجُلٌ فِی مَوْكِبٍ حَوْلَهُ الْمَلَائِکَةُ قَدْ صَفَّتْ أَجْنِحَتَهَا وَ النُّورُ أَمَامَهُمْ قَالَ فَیَمُدُّ إِلَیْهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَعْنَاقَهُمْ فَیَقُولُونَ مَنْ هَذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ هَذَا مُوسَى
بْنُ عِمْرَانَ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ تَکْلِیماً قَدْ أُذِنَ لَهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ ثُمَّ یَخْرُجُ رَجُلٌ فِی مَوْكِبٍ حَوْلَهُ الْمَلَائِکَةُ قَدْ صَفَّتْ أَجْنِحَتَهَا وَ النُّورُ أَمَامَهُمْ فَیَمُدُّ إِلَیْهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ
أَعْنَاقَهُمْ فَیَقُولُونَ مَنْ هَذَا الَّذِي قَدْ أُذِنَ لَهُ عَلَى اللَّهِ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ هَذَا رُوحُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ هَذَا عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قَالَ ثُمَّ یَخْرُجُ رَجُلٌ فِی مَوْكِبٍ فِی مِثْلِ جَمِیعِ
مَوَاكِبِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ سَبْعِینَ ضِعْفاً حَوْلَهُ الْمَلَائِکَةُ قَدْ صَفَّتْ أَجْنِحَتَهَا وَ النُّورُ أَمَامَهُمْ فَیَمُدُّ إِلَیْهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَعْنَاقَهُمْ فَیَقُولُونَ مَنْ هَذَا الَّذِي قَدْ أُذِنَ لَهُ عَلَى اللَّهِ
فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ هَذَا الْمُصْطَفَى بِالْوَحْیِ الْمُؤْتَمَنُ عَلَى الرِّسَالَةِ سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ هَذَا النَّبِیُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ وَ سَلَّمَ كَثِیراً قَدْ أُذِنَ لَهُ عَلَى اللَّهِ
قَالَ ثُمَّ یَخْرُجُ رَجُلٌ فِی مَوْكِبٍ حَوْلَهُ الْمَلَائِکَةُ قَدْ صَفَّتْ أَجْنِحَتَهَا وَ النُّورُ أَمَامَهُمْ فَیَمُدُّ إِلَیْهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَعْنَاقَهُمْ فَیَقُولُونَ مَنْ هَذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ هَذَا أَخُو رَسُولِ
اللَّهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ قَالَ ثُمَّ یُؤْذَنُ لِلنَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ فَیُوضَعُ لِلنَّبِیِّینَ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَ لِلصِّدِّیقِینَ سَرِیرٌ مِنْ نُورٍ وَ لِلشُّهَدَاءِ كَرَاسِیُّ مِنْ نُورٍ ثُمَّ یَقُولُ
الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَرْحَباً بِوَفْدِي وَ زُوَّارِي وَ جِیرَانِی یَا مَلَائِکَتِی أَطْعِمُوهُمْ فَطَالَ مَا أَكَلَ النَّاسُ وَ جَاعُوا وَ طَالَ مَا رَوِيَ النَّاسُ وَ عَطِشُوا وَ طَالَ مَا نَامَ
النَّاسُ وَ قَامُوا وَ طَالَ مَا أَمِنَ النَّاسُ وَ خَافُوا قَالَ فَیُوضَعُ لَهُمْ أَطْعِمَةٌ لَمْ یَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ عَلَى طَعْمِ الشَّهْدِ وَ لِینِ الزُّبْدِ وَ بَیَاضِ الثَّلْجِ ثُمَّ یَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی فَکِّهُوهُمْ
فَتُفَکِّهُونَهُمْ بِأَلْوَانٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ لَمْ یَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ وَ رُطَبٍ عَذْبٍ دَسِمٍ عَلَى بَیَاضِ الثَّلْجِ وَ لِینِ الزُّبْدِ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَتَقَعُ الْحَبَّةُ مِنَ الرُّمَّانِ فَتَسْتُرُ وُجُوهَ
الرِّجَالِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ثُمَّ یَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی اكْسُوهُمْ قَالَ فَیَنْطَلِقُونَ إِلَى شَجَرٍ فِی الْجَنَّةِ فَیَجْنُون مِنْهَا حُلَلًا مَصْقُولَةً بِنُورِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ یَقُولُ طَیِّبُوهُمْ فَتَأْتِیهِمْ
رِیحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ تُسَمَّى الْمُثِیرَةَ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الثَّلْجِ تُغَیِّرُ وُجُوهَهُمْ وَ جِبَاهَهُمْ وَ جُنُوبَهُمْ ثُمَّ یَتَجَلَّى تَبَارَكَ وَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ حَتَّى یَنْظُرُوا إِلَى نُورِ وَجْهِهِ
الْمَکْنُونِ مِنْ عَیْنِ كُلِّ نَاظِرٍ فَیَقُولُونَ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ یَا عَظِیمُ ثُمَّ یَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا إِلَهَ غَیْرُهُ لَکُمْ كُلَّ جُمُعَةٍ زَوْرَةٌ مَا بَیْنَ
الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
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تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج ،1ص284
ورد عن النبی صلى اللّه عليه و آله :ان الجنة قاع صفصف .ليس فيها عمارة .فأكثروا من غراس الجنة فی الدنيا.
قيل :یا رسول اللّه! و ما غراس الجنة؟ قال صلى اللّه عليه و آله :-فهذه الجنة ،ما فيها من األشجار و األنهار و الثمرات و
غيرها ،من الحور و القصور و الغلمان و الولدان ،هی أعمالهم و أخالقهم و مقاماتهم و أحوالهم .مثّلت و صوّرت فی أمثلة و
صور مناسبة .ثم ردت اليهم .و لهذا یقال لهم :انما هی أعمالكم ترد إليكم.
 ) 3ابواالسود دوئلی در ربذه به دیدار ابوذر غفاري رفت و ابوذر برایش تعریف كرد كه :یكبار اواسط روز بر پيامبر ص
در مسجدشان وارد شدم و در مسجد كسی نبود غير از رسول خدا ص ،و علی ع كه در كنار ایشان بود .خلوت بودن مسجد
را غنيمت شمردم و گفتم :یا رسول اهلل! پدرم و مادرم فدایتان! سفارشی به من بفرمایيد كه مرا سود دهد.
حضرت فرمودند :باشد؛ خدا تو را كرامت بخشد! اي ابوذر ،تو از ما ،اهل بيت ،هستی! تو را وصيتی میكنم كه اگر آن را
حفظ كردي جامع همه راههاي خوبی است؛ و اگر آن را حفظ و نگهداري كردي دو كفه تو را پر كند.
[سپس حضرت مطالب مختلفی بيان كردند؛ در فرازي از این روایت طوالنی ،فرمودند]:
ابوذر! اگر زنی از زنان بهشتی در شبی ظلمانی بر آسمان دنيا مشرف شود ،زمين برایش روشن شود بيش از نوري كه ماه
كامل زمين را روشن میكند؛ و بوي خوشش را همه زمينيان استشمام كنند؛
و اگر پيراهنی از پيراهنهاي بهشتی امروز در دنيا در اختيار قرار گيرد ،هر كس بدان بنگرد [از خوشی] بيهوش خواهد شد
و چشمانشان تحمل دیدن آن را ندارد! ...
األمالی (للطوسی) ،ص 533-526؛ عدة الداعی ،ص109
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ َأبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الطُّوسِیُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ،قَالَ :أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ ،عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
رَجَاءُ بْنُ یَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبَرْتَائِیُّ الْكَاتِبُ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَ فِيهَا مَاتَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ،
قَالَ :حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمُّ ،عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ ،عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی ذُبَیٍّ الْهُنَائِیِّ ،قَالَ :حَدَّثَنِی أَبُو
حَرْبِ بْنُ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیُّ ،عَنْ أَبِيهِ أَبِی الْأَسْوَدِ ،قَالَ :قَدِمْتُ الرَّبَذَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِی ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ فَحَدَّثَنِی َأبُو ذَرٍّ ،قَالَ:
دَخَلْتُ ذَاتَ یَوْمٍ فِی صَدْرِ نَهَارِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فِی مَسْجِدِهِ ،فَلَمْ أَرَ فِی الْمَسْجِدِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَسُولَ
اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ عَلِیٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى جَانِبِهِ جَالِسٌ ،فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَةَ الْمَسْجِدِ ،فَقُلْتُ :یا ریَا رَسُولَ اللَّهِ ،بِأَبِی أَنْتَ
وَ أُمِّی أَوْصِنِی بِوَصِيَّةٍ یَنْفَعُنِی اللَّهُ بِهَا.
فَقَالَ :نَعَمْ وَ أَكْرِمْ بِكَ یَا أَبَا ذَرٍّ ،إِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ،وَ إِنِّی مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ إِذَا حَفِظْتَهَا فَإِنَّهَا جَامِعَةٌ لِطُرُقِ الْخَيْرِ وَ سُبُلِهِ،
فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَهَا كَانَ لَكَ بِهَا كِفْلَانِ.
یَا أَبَا ذَرٍّ ،اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه ...
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یَا أَبَا ذَرٍّ ،لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ مِنْ سَمَاءِ الدُّنْيَا فِی لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ لَأَضَاءَتْ لَهَا الْأَرْضُ أَفْضَلَ مِمَّا یُضِیءُ الْقَمَرُ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ ،وَ لَوَجَدَ رِیحَ نَشْرِهَا جَمِيعُ أَهْلِ الْأَرْضِ ،وَ لَوْ أَنَّ ثَوْباً مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ نَشَرَ الْيَوْمَ فِی الدُّنْيَا لَصَعِقَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ مَا
حَمَلَتْهُ أَبْصَارُهُمْ...
توجه

فقره اول این آیه شبيه آیه  14سوره حج (جلسه )319است و احادیث و تدبرهاي آن (بویژه تدبر )3در اینجا نيز مصداق
دارد كه مجددا تكرار نمیشود.
http://yekaye.ir/al-hajj-22-14 /

تدبر

« )1إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ یُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً
وَ لِباسُهُمْ فيها حَریرٌ»
در آیات  8تا  18سوره حج ،سه دستهبندي از انسانها ارائه داد كه در آیه  ،19همه افرادي كه در این سه دستهبندي قرار
میگرفتند ،به عنوان دو گروه مقابل هم كه در مورد پروردگارشان با هم مخاصمه میكنند ،معرفی كرد (توضيح در جلسه ،324
تدبر )1از همان آیه تا آیه قبل (آیه )22یك طرف این ماجرا (یعنی آنان كه جهنمی شدند) را توضيح داد؛ و این آیه و آیه بعد،
به سراغ طرف دیگر ماجرا (یعنی آنان كه بهشتی شدند) میرود؛ و در این آیه میفرماید:
قطعاً خداوند كسانی را كه ایمان آوردند و كارهاي شایسته انجام دادند وارد بهشتهایی میكند كه پایيناش نهرها روان
است ،در آن با دستبندهایی از طال و مروارید زینت داده میشوند ،و لباسشان در آنجا حریر است.
« )2إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ »..
با اینكه هم عذاب جهنميان و هم پاداش بهشتيان به اراده خداست؛ اما در آیات قبل ،عذاب جهنميان را با تعبير «آنها چنين
و چنان میشوند» بيان كرد؛ اما اینجا بهشت رفتن بهشتيان را با تعبير «خدا با آنها چنين میكند» .چرا؟
الف .این از باب تعظيم شأن مومنان است (تفسير صافی ،ج ،30ص)370
ب .همه چيز به دست خداست؛ اما گاه ادب دینی اقتضا دارد كه آنچه در نظر مردم بد میآید ،به خدا نسبت ندهيم ولی
خوبیها را به خدا نسبت دهيم (چنانكه در داستان موسی و خضر ،كاري مثل بنا كردن ساختمان براي حفظ مال یتيمان را فقط
به خدا نسبت داد و خراب كردن كشتی را فقط به خودش؛ كهف 71/و )77
ج... .
« )3إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ یُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً
وَ لِباسُهُمْ فيها حَریرٌ»
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در این آیه از اوصاف بهشتی ،از سه مطلب سخن گفت :باغهایی كه نهرها از پایين آن روان است؛ دستبندهاي طال و
مروارید و لباسهاي حریر .درباره مطلب اول در جلسه  319تدبر 3توضيحاتی ارائه شد .اما دوتاي دیگر چه اهميتی دارند كه
در وصف بهشت ،به اینها اشاره شد؟
الف .انسانها عموما اغلب كارهایشان را با دستشان انجام میدهند؛ لباس هم چيزي است كه دورادور انسان را فرامیگيرد.
لذا شاید «دست» از این جهت مورد توجه است كه اشاره به كارهاي انسان دارد و زیور دادن دست ،در واقع ،اولين انعكاس
اعمالی است كه شخص انجام داده است؛ و لباس حریر هم وضعيتی است كه دورادور انسان را فراگرفته و بسيار دلپسند است.
ب .زینت داده شدن با دستبند را با فعل مضارع آورد (یُحَلَّوْنَ) كه داللت بر استمرار میكند؛ ولی لباس را به صورت جمله
اسميه آورد كه داللت بر ثبوت میكند؛ شاید اولی اشاره به اعمالشان است كه دائما به رشد آنها میافزاید و دومی اشاره به
ایمانشان كه تمام وجودشان را در برگرفته و همواره همراهشان است.
ج... .
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