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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 1/2/1395   تُرْجَعُون إِلَيْنا ثُمَّ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ    57 آیه (29) عنكبوت( سوره 32

 ترجمه

 د.شويمى بازگردانده ما به سپس است، مرگ چشنده سىنف هر

 برخی لغاتتوضیح 

در « نفس»ی متمايز از ديگری برايش فرض شود، تعبیر «هويت»و « خود»است. هر موجودی که « خود»به معنای « نفس»

گويند اين مي« نفس»( علت اينكه روح را هم 198: ص ،12ج الكريم، القرآن کلمات في التحقیقموردش صادق خواهد بود. )

 ماست. ما انسانها در گروی روح « خودِ»است که 

اما وقتي «( چشدمرگ را مي»اند: است )لذا برخي مترجمان ترجمه کرده« يذوق الموت»تقريبا معادل « ذائقه الموت»تعبیر 

کند. يعني اگرچه فعل مضارع، داللت بر آيد داللت بر ثبوت و استمرار ميبه جای فعل )يذوق(، اسم فاعل )ذائق/ذائقه( مي

 يابد.ار آن دارد؛ اما اين معنا در اسم فاعل بسیار شدت ميوقوع عمل در حال حاضر و استمر

روم( اما رود )مثال: من ميشود و تمام مي شود هم به کار ميبه تعبیر ديگر، فعل مضارع در جايي که کار االن انجام مي

 اسم فاعل در جايي است که آن کار همچنان ادامه دارد )مثال: آب روان است(

 حدیث

 وَ کُلُّهُمْ الْخَلَائِقُ تَمُوتُ أَ رَبِّ يَا قُلْتُ «مَیِّتُونَ إِنَّهُمْ وَ مَیِّتٌ إِنَّكَ» الْآيَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ دِهِبِإِسْنَا وَ (1

 الْمَلَائِكَةُ؟ تَبْقَى

 .تُرْجَعُونَ إِلَیْنا ثُمَّ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ کُلُّ فَنَزَلَتْ

 62 ص السالم، علیه الرضا اإلمام صحیفة

 اند که ايشان فرمود:امام رضا ع از پدرانش از پیامبر اکرم ص روايت کرده

، گفتم: پروردگارا! آيا خالئق «میرندمیری و بدرستي که آنها هم ميبدرستي که تو مي»هنگامي که اين آيه نازل شد که 

 مانند؟میرند و فرشتگان باقي ميهمگي مي

 «د.شويمى بازگردانده ما به سپس است، مرگ چشنده سىنف هر»]در جواب[ اين آيه نازل شد که: 

 :تَعَالَى اللَّهُ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ مَسْعُودٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ قَالَ( 2

 يُطْغِیكَ مَا تَطْلُبُ وَ يَكْفِیكَ فِیمَا أَنْتَ تَفْرَحُ أَنْتَ وَ عُمُرِكَ مِنْ مٍيَوْ کُلَّ يُنْقَصُ وَ تَحْزَنُ أَنْتَ وَ بِرِزْقِكَ يَوْمٍ کُلَّ يُؤْتَى آدَمَ ابْنَ

 .تَشْبَعُ کَثِیرٍ مِنْ لَا وَ تَقْنَعُ بِقَلِیلٍ لَا

 337ص المؤمنین، صفات في الدين أعالم

 فرمايد:کند که خداوند ميابن مسعود از پیامبر اکرم ص نقل مي
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و ت آنچه !کنىمي شادىتو  و شودمي کاسته تو عمر از روز هر و ي!غمگینتو  و دهندرا مي تو ىروز روز هر !آدم پسر اى

 !سیر بسیار با نه و شوىمي قانع کمه ب نه !طلبىمي کشاند بطغیان راو ت آنچه در همان حال و دارى کند کفايت را

 فرماند:( امیرالمومنین ع مي3

 أُمِّه بِثَدْیِ الطِّفْلِ مِنَ بِالْمَوْتِ سُآنَ طَالِبٍ أَبِي لَابْنُ اللَّهِ وَ

 5البالغه، خطبه نهج 

 به خدا قسم، قطعا انس پسر ابوطالب به مرگ بیش از انس طفل به سینه مادرش است.

 تدبر

 میريم، اما اصرار داريم خود را بهدانیم ميگیرند. همه ميترين واقعیتي است که اغلب آن را ناديده ميمرگ قطعي( 1

نهايت؛ آنگاه چقدر برای آباداني اين زندگي رويم يعني به سوی بيدانیم که وقتي بمیريم به سوی خدا ميغفلت بزنیم. همه مي

 مان؟نهايتگذاريم و چقدر برای زندگي بيمحدود در دنیا وقت مي

خورد ي و پول و ... به درد نمي( مرگ استثنا ندارد و برای همه هست. اينجا موقعیت نهايي همه ماست که ديگر هیچ پارت2

ماند. همه ما هر چه داشته باشیم و هر کسي که باشیم، و فرقي بین فقیر و غني، عالم و جاهل، رئیس و مرئوس، و ... نمي

 خواهیم مرد.

رويم؛ پس ترين حقیقت عالم خداست، و با مرگ به سوی خدا مي( مرگ پايان کار نیست، شروع کار است. اگر حقیقي3

 کنیم.رويم؛ يعني تازه زندگي حقیقي را شروع ميترين حقیقت ميزه با مرگ به سوی حقیقيتا

چشد، بلكه ما مرگ را توجه کنید که مرگ ما را نمي»فرمودند: ( آيت اهلل جوادی آملي در درس تفسیر خود مكرر مي4

شود، نه اينكه ما با مرگ گم شويم. ما مييعني مرگ در ما گم « کنیم، نه بالعكس.چشیم. ما مرگ را در خود هضم ميمي

 کنیم.جاودانیم و مرگ را هم در خود هضم مي

 مرگ چیست؟ آيا فقط خروج روح از بدن است؟ پس در مورد فرشتگان چه معني دارد؟( 5

 است. « رجوع الي اهلل»چشد و مرحله بعد از مرگ دارد( مرگ را مي« خود»ی )يعني هر کسي که «نفس»فرمايد هر آيه مي

 شوم. گیرند؛ و اين گونه به خدا نزديكتر ميمي« من»دانم، از را آن مي« خودم» که يعني آنچه «مرگ»پس 

گي ادامه مي زندبه در عالم برزخ  و گیرندپنداريم؛ با مرگ، اين بدن را از ما ميرا همین بدن مي« خود»تا در دنیا هستیم 

شويم. مالی رومي اين مطلب میريم و به قیامت منتقل مينفخ صور، از برزخ هم مي پوسد. سپس بااما بدنمان در قبر مي دهیم،

 را به زبان ساده چه زيبا توضیح داده است:

 شدم نامي و مردم جمادی از

 زدم بر حیوان به مردم نما وز

 شدم آدم و حیواني از مردم

 ؟شدم کم مردن ز کي ؟ترسم چه پس

 بشر از بمیرم ديگر حملة
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 سر و پر ماليك از آرم بر تا

 جو ز جستن بايدم هم ملك وز

 وجهه اال هالك شيء کل

 شوم قربان ملك از ديگر بار

 شوم آن نايد وهم اندر آنچ

 ارغنون چون عدم گردم عدم پس

 راجعون الیه انا که گويدم

 امتست اتفاق آنك دان مرگ

 ظلمتست در نهان حیواني بکآ

 جو طرف زين برو نیلوفر همچو

 جومرگ و حريص مستسقي همچو

 آب جويای او و ستا آب او مرگ

 بالصواب اعلم واهلل خوردمي

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh187/ 

«( ذائقه الموت» فرمود« سیذوق الموت»دهد، بلكه االن هم هست )نفرمود که در آينده رخ مينیست ي ( مردن يك اقدام6

بیان « توضیح برخي لغات»در قسمت « يذوق»با « ذائق»)فرق است.  و مستمر دائمي ،که يكدفعه رخ دهدنیست اقدامي هم 

که از  –فرشته مرگ کنیم. دهیم و به سمت خدا حرکت ميشد( هر لحظه، بخواهیم يا نخواهیم، داريم چیزی را از دست مي

 برد، اما ما ... ؟دارد آرام آرام ما را به سوی خدا مي –قرب الهي است مالئكه م

کند )= وابستگي به مال و مقام و فرزند دهیم آن چیزهايي باشد که محدودمان مياگر آن چیزی که با مرگ از دست مي( 7

 دارد.و ...(، جای ناراحتي ن

مان را «جان»خواهد بود، پس  برايمان مهم مان«جان» همانندها اما اگر به اين محدوديتها چسبیده باشیم، جدا شدن از اين

« مرگ» چشیدنو آنگاه است که  ايمزدهبه جای اينكه به سوی نامحدود )= خدا( ببريم و از محدوديت رها شويم، به دنیا گره 

 .شودبرايمان تلخ مي

بايد  ،یمباش« هاداشته»دنبال اضافه کردن كه باين ظرفیت بودن است و به جای( ديروز اشاره شد که مهمترين مشكل ما کم8

ظرفیتي همان کمببینم، « من»و همه چیز را از چنین و چنان کردم، « من»مان فكری کنیم؛ و گفته شد که اين «ظرفیت»برای 

« خودم»ار من گیرند؛ يكبمحدود را مي« من»محدود را بايد از ما بگیرند و با هر مرگي، يك مرحله از اين « من»ماست. پس اين 

کنم؛ آن را هم تصور مي« بدن برزخي»را « خودم»گیرند؛ يكبار کنم، با مرگ از دنیا اين را از من ميم تصور مي«بدن»را همین 

 گیرند؛ و اين سیر تا خدا ادامه دارد: الینا ترجعون.از من مي

 

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh187/
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       الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْني شَهيداً بِاللَّهِ كَفى قُلْ رْسَالًمُ لَسْتَ كَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ وَ     43( آیه 13)( سوره رعد 33

2/2/1395 

 تبريك میالد امیرالمومنین

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

و غیر مسلمان که محبت او مسلمان  کسي باد، مبارك آزاده انسانهای همه و مسلمانان و شیعیان تمامي بر امیرالمومنین میالد

چه بگويم در وصف کسي که اهل ذمه )مسیحیان و يهوديان( او را »گويد ( مي656الحديد )متوفي  ابي ابن شناسد چنانكهنمي

در  –های خود اند، و پادشاهان فرنگ و روم تصويرش را در معابد و عبادتگاهدارند با اينكه منكر نبوت پیامبر خاتمدوست مي

اند؛ و پادشاهان ترك و ديلم تصويرش را بر شمشیرهايشان نصب کرده -دست گرفته و آماده جنگ است حالتي که شمشیر به 

 28ص  1البالغه جشرح نهج« اند.حك کرده
  15335/1/28http://lib.eshia.ir/  

 ترجمه

به عنوان شاهد ]= گواه بر اينكه حق شده ]از جانب خدا[ نیستي! بگو خدا  گويند تو فرستادهو کساني که کفر ورزيدند مي

]به عنوان شاهد بین من و  [ کسي که علم به کتاب ]= قرآن[ نزد اوستو ]نیز کافي است؛بین من و شما با چه کسي است[ 

 .شما کافي است[

 ای نحوی در ترجمه:نکته

 :يعني است؛ «اهلل» به عطف «الكتاب علم عنده من» عبارت( 1 

 .است چنین نیز «است کتاب علم او نزد که کسي» و است چنین خدا 

شود و به نفع يكي از طرفین شهادت گواه، کسي که در محكمه حاضر مي« )= شاهد»در اينجا به معنای « شهید»کلمه (  2

اغلب «. ؟ از جهت شهادت دادناز چه جهت خدا بین من و شما کافي است»است: « تمییز»دهد( است و جايگاه نحوی آن مي

اند که معنايش تقريبا تغییر داده« اهلل»را از وضعیت تمییز به وضعیت مضاف نسبت به «شهید»مترجمان برای سهولت ترجمه 

 توان اين گونه هم ترجمه کرد:شود اما دقتش اندکي کمتر است. در واقع ميهمین مي

اينكه حق با چه کسي است[ کافي است و ]گواهيِ[ کسي که علم به کتاب  بگو شهادتِ ]= گواهيِ[ خدا بین من و شما ]بر

 ]= قرآن[ نزد اوست ]نیز بین من و شما بر اينكه حق با چه کسي است کافي است[.

 حدیث

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أُذَيْنَةَ ابْنِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي( 1

 ؟«الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ الَّذِی» أَمِ أَعْلَمُ «الْكِتابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ الَّذِی» عَنِ سُئِلَ وَ ؛ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ هُوَ الْكِتابِ عِلْمُ دَهُعِنْ الَّذِی

 الْبَحْرِ، مَاءِ مِنْ بِجَنَاحِهَا الْبَعُوضَةُ تَأْخُذُ مَا بِقَدْرِ إِلَّا «الْكِتابِ مُعِلْ عِنْدَهُ الَّذِی» عِنْدَ «الْكِتابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ الَّذِی» عِلْمُ کَانَ مَا فَقَالَ

http://lib.eshia.ir/15335/1/28
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 فِي ،النَّبِیِّینَ اتَمِخَ إِلَى النَّبِیُّونَ بِهِ فُضِّلَتْ مَا جَمِیعَ وَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ آدَمُ بِهِ هَبَطَ الَّذِی الْعِلْمَ إِنَّ أَلَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ

 ص النَّبِیِّینَ خَاتَمِ عِتْرَةِ

 367ص ،1ج قمي، تفسیر

 همان امیرالمومنین ع است.« کسي که علم به کتاب نزد اوست »امام صادق ع فرمود: 

كه ]آصف بن برخیا، وزير سلیمان، که به آني تخت مل« کسي که علمي از کتاب نزد اوست»و از ايشان سوال شد که آيا 

 حضرت فرمود: ؟«کسي که علم به کتاب نزد اوست»سبأ را نزد سلمان حاضر کرد[ عالمتر است يا 

ای که يك نیست مگر به اندازه« کسي که علم به کتاب نزد اوست»در پیش « کسي که علمي از کتاب نزد اوست»دانشِ 

از آسمان بر  وندین ع فرمود بدانید که علمي که خداپشه با بال خود از آب دريا بردارد، ]و در همین راستاست که[ امیرالمومن

برديگران برتری داده شدند، نزد اهل بیت خاتم پیامبران  -تا پیامبر خاتم ص  -همه آنچه به خاطر آن انبیا نیز زمین نازل کرد و 

 است.

کردند تا جايي که مخفي مي امیه در صدر اسالم، اينكه اين آيه در فضیلت امیرالمومنین ع است را( به خاطر خفقان بني2

عباس )همراه با بسیاری از آخوندهای درباری معاويه( يكبار گفته بود که اين آيه در مورد عبداهلل بن سالم )از اطرافیان ابن

 عثمان( است اما اواخر عمرش قسم خورد که آن سخنش واقعي نبوده و اين آيه در شأن حضرت علي ع است:

 الْجُمَحِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا: قَالَ اللَّهِ، عُبَیْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْحُسَیْنِ بْنُ عَقِیلُ أَخْبَرَنَا

 الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ[: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي] صَالِحٍ أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ ةَمُعَاوِيَ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الْخُرَيْبِيُّ دَاوُدَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ

 .الْحَرَامِ وَ الْحَلَالِ وَ الْمَنْسُوخِ وَ النَّاسِخِ وَ التَّأْوِيلِ وَ بِالتَّفْسِیرِ عَالِماً کَانَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 بْنُ عَلِيُّ إِلَّا هُوَ مَا اللَّهِ وَ لَا: يَقُولُ عُمُرِهِ آخِرِ فِي سَمِعْتُهُ وَ سَلَامٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ هُوَ: يَقُولُ مَرَّةً عَبَّاسٍ ابْنَ سَمِعْتُ: صَالِحٍ أَبُو قَالَ

 .طَالِبٍ أَبِي

 405، ص1، جالتفضیل لقواعد التنزيل شواهد

در توضیح  آورداحاديث متعددی از طريق اهل سنت مي فوق ( در کتاب490حاکم حسكاني )از علمای اهل سنت متوفي 

 427-422لینك زير احاديث  حضرت علي ع است:« عنده علم الكتابمن »اينكه 
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_50/part1/main.htm 

سندهای ديگر در آنها آمده، که اين احاديث با همین سندها يا با را کتابهای متعدد ديگری  ،مصحح کتاب در پاورقي ضمناً

 (405-400ص 1، جالتفضیل لقواعد التنزيل شواهدمطرح کرده است. )بر اساس نسخه موجود در نرم افزار جامع احاديث نور: 

 شود و هم به امروز نیاورم:ز پدر هم هست، حیفم آمد روايتي که هم به آيه مربوط ميچون امروز رو( 3

 لِيُّعَ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيُّ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الطَّالَقَانِيُّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 يُقَالُ ابْنٌ لَهُ کَانَ لِأَنَّهُ فَقَالَ الْقَاسِمِ بِأَبِي ص النَّبِيُّ کُنِّيَ لِمَ لَهُ فَقُلْتُ ع الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ أَبِیهِ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ

 عَلِيٌّ وَ أَنَا قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ نَعَمْ فَقَالَ لِلزِّيَادَةِ أَهْلًا تَرَانِي فَهَلْ اللَّهِ سُولِرَ ابْنَ يَا لَهُ فَقُلْتُ قَالَ بِهِ فَكُنِّيَ قَاسِمٌ لَهُ

 ع عَلِیّاً أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ قَالَ بَلَى قُلْتُ نْهُمْمِ ع عَلِيٌّ وَ أُمَّتِهِ لِجَمِیعِ أَبٌ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ قَالَ بَلَى قُلْتُ الْأُمَّةِ هَذِهِ أَبَوَا

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_50/part1/main.htm
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 ص النَّبِيِّ شَفَقَةَ إِنَّ قَالَ ذَلِكَ مَعْنَى مَا وَ لَهُ فَقُلْتُ النَّارِ وَ الْجَنَّةِ قَسِیمِ أَبُو لِأَنَّهُ الْقَاسِمِ أَبُو لَهُ فَقِیلَ قَالَ بَلَى قُلْتُ النَّارِ وَ الْجَنَّةِ قَاسِمُ

 الْإِمَامُ وَ خَلِیفَتُهُ وَ وَصِیُّهُ لِأَنَّهُ ص کَشَفَقَتِهِ عَلَیْهِمْ ع عَلِيٍّ شَفَقَةُ بَعْدِهِ مِنْ وَ ع عَلِيٌّ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ وَ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ شَفَقَةُ أُمَّتِهِ عَلَى

 ... لْأُمَّةا هَذِهِ أَبَوَا عَلِيٌ وَ أَنَا قَالَ فَلِذَلِكَ بَعْدَهُ

 86 ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون

 گويد از امام رضا ع سوال کردم: چرا پیامبر ص را ابوالقاسم نامیدند؟ حسن بن علي بن فضال مي

 فرمود: چون فرزندی به نام قاسم داشت.

 عرض کردم: آيا اهلیت دارم که بیشتر برايم توضیح دهید؟

 ؟«من و علي پدران اين امت هستیم»ر ص فرمود: داني که پیامبفرمود: آيا مي

 عرض کردم. بله.

 داني که پیامبر ص پدر همه امت است و علي ع هم يكي از اين امت است؟فرمود: آيا مي

 عرض کردم : بله.

 داني که علي تقسیم کننده )قاسم( بهشت و جهنم است؟فرمود: آيا مي

 عرض کردم: بله.

 ی( بهشت و جهنم است.کنندهگفته شد چون او پدرِ قاسم )تقسیم« القاسمابو»فرمود: پس به پیامبر ص، 

 عرض کردم: و معنای آن چیست؟

ان به فرزندان است؛ و برترين امتش علي ع است، و بعد از فرمود: مهرباني پیامبر ص نسبت به امتش همانند مهرباني پدر

مت است زيرا که او امام و وصي و خلیفه بعد از اوست و برای او هم مهرباني علي ع به امت، همانند مهرباني او )ص( به ا

 1«من و علي پدران اين امت هستیم...»همین است که فرمود: 

 تدبر

 مقدمه:

 کند:دلیل بر اثبات نبوت پیامبر اکرم ص اشاره ميگونه اين آيه بر دو 

 ي است.الف( برای اثبات نبوت پیامبر ص در مقابل کافران، شهادت خدا بتنهايي کاف

 ب( برای اثبات نبوت پیامبر ص در مقابل کافران، شهادت کسي که علم کتاب نزد اوست، بتنهايي کافي است.

                                                           
روایات متعددی ذیل این آیه آمده است از جمله این روایت كه دیگر به علت ضيق مجال  485-481ص ،6ج الغرائب، بحر و الدقائق كنز تفسير». در  1

 نياوردم:

 .لك منقبة بأفضل أخبرني: أسمع أنا و له، فقال -السّالم عليه -طالب أبي بن عليّ رجل سأل: قال  قيس بن سليم عن

 .كتابه في اللّه أنزل ما: قال

 فيك؟ اللّه أنزل ما و: قال

 الكتاب. علم عنده بمن عنى إیّای الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنِي -قوله إلى -مُرْسَلًا لَسْتَ كَفَرُوا الَّذِینَ یَقُولُ وَ: قوله: قال
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 اما چگونه؟

تواند بر نبوت پیامبر ص شهادت دهد؟ صرف اينكه پیامبر ادعا کند خدا شاهد است، کافي نیست؛ ( خدا چگونه مي1

 پس منظور از شهادت چیست: مه چیز شاهد است.چون در عالم دروغگو هم وجود دارد و خدا بر ه

تواند سخنان خود پیامبر نميشود که اينها ای است که انسان اگر با دقت کافي بخواند متوجه ميکلمات قرآن به گونهالف( 

 یامبرش.است. پس خود کالم خدا، شهادت خداست بر نبوت پبه اينكه اينها کالم خدپي برد توان از خود کالم خدا مي باشد و

بريد که اين سخن اوست. برخي صرفا از صدای او، شنويد پي مي)همان طور که شما همین که سخن مثال پدرتان را مي

برند که اين سخنان از مثال پدرشان صادر شده است. هر دو در برند؛ اما برخي هم هستند که از نوع محتوای کالم پي ميپي مي

 (تواند مورد نظر باشدمورد خدا مي

آورد گويد. بدين ترتیب معجزاتي که پیامبر ص ميب( همه عالم کلمات خداست و خدا با اين کلماتش نیز با ما سخن مي

 داده است. شهادتپیامبر بودن پیامبرش بر وقايع )= کلمات(ی است که خدا با آنها 

 عَلى  الْمُرْسَلین لَمِنَ إِنَّكَ»مانند  ج( طبق توضیح عالمه طباطبايي، چون تمام آيات قرآن معجزه است، و خدا در آياتي

( بر شهادت ايشان گواهي داده، پس خود صريحا شهادت به حقانیت پیامبر ص دادهاست. )المیزان 4-3)يس/ مُسْتَقیمٍ صِراطٍ

11/383) 

رده و ک امیه احاديث متعددی جعلدهد؟ جاعالن در زمان بني( کسي که نزد او علم کتاب هست، چگونه شهادت مي2

ای که دوسال قبل از رحلت پیامبر ص عبداهلل بن سالم )يهودی)مسیحیان و يهوديان( يا « کتاباهل»که منظور  رواج دادند

 اما اين تفسیر که برای کتمان فضايل امیرالمومنین بوده، نادرست است زيرا:  مسلمان شد( است.

کتاب، منكر نبوت پیامبر ص شدند؛ پس چگونه خدا شهادت  بسیاری از اين اهل در مورد اينكه منظور اهل کتاب باشند،

 آنها را کافي شمرده است؟ 

کنند( خودش است )و بقیه از او نقل ميدر مورد اينكه منظور عبداهلل بن سالم باشد، تنها کسي که اين ادعا را مطرح کرده 

، البته مردم به ادعايش در شأن او نازل شده استوقتي مردم مسلماني وی را منكر شدند ادعا کرد اسالم آورده و اين آيه  که

 زيراو او دروغ گفت ( 2/834)جامع ترمذی  اعتنا نكردند

در حالي که وی  کند،و حكايت اعتراض کافران در مكه را بیان مي )قبل از هجرت نازل شده(مكي است اين سوره  اوال

 هشت سال بعد از هجرت پیامبر ص مسلمان شده بود؛

ادعا را رد کردند )مشكل االثار للطحاوی  امیه اينبنيهمان زمان در شعبي و سعید بن جبیر( مانند ) تابعینن بزرگاثانیا 

  2(289و  284حديث 

                                                           
 بَنِي مِنْ شَاهِدٌ وَشَهِدَ»: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي الشَّعْبِيِّ عَنِ عَاصِمٍ، عَنْ الرَّبِيعِ، بْنُ قَيْسُ حَدَّثَنَا الْفِرْیَابِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْیَمَ، أَبِي بْنُا حَدَّثَنَا قَدْ مَا[  331] -(285).   2

 فِيهِ أُنْزِلَ وَمَا بِعَامَيْنِ، السَّالمُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ وَفَاةِ قَبْلَ سَالمٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَسْلَمَ وَإِنَّمَا مَكِّيَّةٌ، آیَةٌ سَالمٍ، بْنَ اللَّهِ عَبْدَ لَيْسَ قَالَ ،«وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَآمَنَ مِثْلِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ

 .تُؤْمِنُوا أَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ قَوْمُهُ، هِبِ آمَنَ إسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ رَجُلٍ فِي اآلیَةُ هَذِهِ أُنْزِلَتْ وَإِنَّمَا الْقُرْآنِ، مِنَ شَيْءٌ
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 شهادت به بتوان و دهد شهادت پیامبر صدق بر کفار مقابل در که شاهدیثالثا قرآن شخص مورد نظر را به عنوان شاهدی 

ن هم شاهدی که شهادتش نیازمند هیچ چیز ديگری نیست در حالي که هیچ تاريخي نقل مطرح کرده است، آ کرد، استناد او

 3نداشته است. -حتي نزد مسلمانان –نكرده که ابن السالم در جايي چنین شهادتي داده باشد و اصال وی چنین اعتباری 

 برای همگان؟ دهد که دلیل باشد( اگر کسي که نزد او علم کتاب هست، علي ع است چگونه شهادت مي3

های عمیق در سخنان علي ع را، که بعد از قرنها هنوز انديشمندان را مبهوت خود الف( کسي که عجايب و ظرائف و نكته

فهمد ام، ميبیند که او اذعان دارد که من هرچیزی دارم از پیامبر ص گرفتهبیند و بعد ميکرده، و کسي به گردش نرسیده، مي

 گويد.دهد، حتما راست ميیامبر ص مياگر او شهادت بر نبوت پ

 تنهايي دلیلي کافيبهو فداکاريهای آنچناني وی در راه اسالم  )به عنوان يكي از پیروان پیامبر ص( علي ع شخصیتب( 

او  رغم آن شجاعتهای خیبری، علي ای وقتي ديدهمان طور که يهودی. که علي ع به او گرويده است است یبر صدق پیامبر

 توضیح واقعه در لینك زير 4اسالم آورد.به حقانیت اسالم پي برد و برند، بسته برای بیعت ميرا دست 
 71808/1/1134http://lib.eshia.ir/ 

هايي، شاهد ن کرامتبا انجام چنا –که علم به اندکي از کتاب داشت  –ج( اگر کسي مثل آصف بن برخیا )وزير سلیمان( 

تر ز او نقل هايي بسیار عظیمکه کرامت –شد، پس کسي که علم به همه کتاب دارد بر حقانیت حضرت سلیمان محسوب مي

 قطعا شاهد بر حقانیت پیامبر اکرم ص است. –شده 

 (13/378، تفسیر نور )قرائتي ( ايمان به حمايت خدا بهترين پشتوانه در برابر هر گونه تحقیر و تكذيب معاندان است4

 

 3/2/1395   یَسْتَهْزِؤُن بِهِ كانُوا إِالَّ رَسُولٍ مِنْ یَأْتيهِمْ ما الْعِبادِ عَلَى حَسْرَةً یا      30 آیه (36) یسسوره ( 34

 ترجمه

ته او را مسخره ای به نزدشان نیامد مگر اينكه روال را بر استهزای او گذاشتند. ]= پیوسدريغا بر اين بندگان! هیچ فرستاده

 کردند[مي

                                                           
 كَفَى قُلْ »:ىتَعَالَ قَوْلُهُ وَهِيَ أَیْضًا، فِيهِ أُنْزِلَتْ إنَّهَا: النَّاسِ بَعْضُ قَالَ قَدْ أُخْرَى آیَةٍ نَفْيِ وَفِي سَالمٍ، ابْنِ فِي أُنْزِلَتْ تَكُونَ أَنْ اآلیَةِ هَذِهِ نَفْيِ فِي الشَّعْبِيُّ وَافَقَ وَقَدْ

 جُبَيْرٍ بْنُ سَعِيدُ «الْكِتَابِ عِلْمُ عِنْدَهُ وَمَنْ وَبَيْنَكُمْ بَيْنِي شَهِيدًا بِاللَّهِ

... 

 عَلَى إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ شَاهِدٌ وَشَهِدَ»: اآلیَةِ هَذِهِ فِي الشَّعْبِيِّ عَنِ عَوْنٍ، ابْنُ حَدَّثَنَا السَّمَّانُ، سَعْدٍ بْنُ أَزْهَرُ حَدَّثَنَا سِنَانٍ، بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنَا وَكَمَا[  331] -(289)

 .مَكِّيَّةٌ هِيَ صَدَقَ :قَالَ سِيرِینَ، ابْنَ یَعْنِي مُحَمَّدًا، أَنَّ فَنُبِّئْتُ: عَوْنٍ ابْنُ قَالَ!  مَكِّيَّةٌ؟ اآلیَةُ وَهَذِهِ سَالمٍ ابْنُ یَكُونُ وَكَيْفَ سَالمٍ، ابْنُ: یَقُولُونَ: قَالَ ،«مِثْلِهِ

او  -القاعده بسياری از آنها اصحاب پيامبر بودندكه علي –شود كه این آیات درباره من نازل شده، همه مردم مدینه . در حكایت معروفي كه مدعي مي 3

 كنند.را یهودی دروغگو خطاب مي

آمده  254منتشر شده( ص 1337( )كه اول بار در سال 1363دارالكتب االسالميه، )تهران:  كمپاني، اهلل فضل نوشته« كيست؟ علي» . این مطلب از كتاب 4

 اند.هم آمده است؛ متاسفانه هيچكدام آدرسي نداده 1134ص  1و در دانشنامه امام علي ج

http://lib.eshia.ir/71808/1/1134
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 نکاتی در ترجمه

شان در آيات قبل صحبت اين بندگاني که درباره»عهد باشد )به معنای « الـ»تواند مي« العباد»در کلمه « الـ»«: العباد( »1

يعني در آيات  و ظاهرا هر دو معنا با هم قابل جمع است؛ «(همه بندگان»استغراق باشد )به معنای « الـ»تواند و مي« کرديممي

ای از بندگان سخن گفته، سپس در اين آيه برای اين گونه بندگان، که متاسفانه عمومیت هم دارد، قبل درباره اين رويه در عده

 اظهار تاسف کرده است.

کند ای در آن فعل ميقبل از فعل مضارع بیايد داللت بر استمرار و وجود يك وضعیت همیشگي« کان»وقتي  :...«کانوا »( 2

شود، اما که گويي قرار نیست فاعلش از آن وضعیت بیرون آيد. در اين گونه موارد غالبا به صورت فعل مضارع ترجمه مي

تر کند و ظاهرا در زبان فارسي معادل معیني برای چنین ترکیبي نداريم. مترجمان قديميای معنا را کامل منتقل نميچنین ترجمه

کردند و به علت نامانوس بودن اين تعبیر، برخي مترجمان در چنین مواردی با استفاده مي« دندهمي ... کر»از تعابیری مانند 

و ... سعي « به جز ... کاری نمي کردند« »قرار بر اين گذاشتند»، «روال بر اين است»، «پیوسته چنین است»افزودن تعابیری مانند 

 کنند بر اين مشكل غلبه کنند.مي

( 841)مفردات، « مزاح وشوخي مخفیانه» ( و6/54)معجم المقايیس اللغه « مسخره کردن»را « ءاستهزا: »«يستهزؤن»( 3

برخي ( و 17نهفته باشد )الفروق في اللغه، « تحقیر کردن»شود که در آن ای گفته مياند که به شوخياند اما تاکید کردههدانست

اند )التحقیق في کلمات القرآن الكريم هفته باشد، قلمداد کردهاصل معنای آن را هر سخن يا کاری که در آن تحقیر و اهانت ن

 دانست.« جدی گرفتن»(. شايد بتوان آن را درست نقطه مقابل 11/255

 حدیث

 أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ جُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ جَمِیعاً جُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ هَمَّامٍ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ رِجَالِهِ بَعْضِ عَنْ

  ...اللَّحْنَ فَیَعْرِفَ لَهُ يُلْحَنَ حَتَّى فَقِیهاً شِیعَتِنَا مِنْ الرَّجُلَ نَعُدُّ لَا اللَّهِ وَ إِنَّا ... تَرْوِيهِ عَشْرٍ مِنْ خَیْرٌ تَدْرِيهِ خَبَرٌ

 عَلَى إِسْرَافِهِمْ وَ جَوْرِهِمْ وَ بِظُلْمِهِمْ عَنْهَا خَلْقَهُ سَیُعْمِي اللَّهَ لَكِنَّ وَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ حُجَّةٍ مِنْ تَخْلُو لَا الْأَرْضَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ

 يُوسُفُ کَانَ يَعْرِفُونَهُ کَمَا لَا وَ النَّاسَ يَعْرِفُ الْحُجَّةَ لَكِنَّ وَ بِأَهْلِهَا لَسَاخَتْ لِلَّهِ حُجَّةٍ مِنْ وَاحِدَةً سَاعَةً الْأَرْضُ خَلَتِ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ

 .«سْتَهْزِؤُنَيَ بِهِ کانُوا إِلَّا رَسُولٍ مِنْ يَأْتِیهِمْ ما الْعِبادِ عَلَى حَسْرَةً يا» تَلَا ثُمَّ مُنْكِرُونَ لَهُ هُمْ وَ النَّاسَ يَعْرِفُ

 http://lib.eshia.ir/15220/1/141   142ص )نعماني( الغیبة

 : فرمود السّالم علیه صادق امام

 از کسى سوگند، خدا به و ... کنى،مى روايت را آن صرفا که خبر ده از است بهتر کنى دركعمیقا  را آن که خبر يك

 بدانید و ... دريابد، را رمز آن او و شود گفته او به سخنى رمز به اينكه تا شماريمنمى ]= دارای فهم عمیق[ فقیه را خود شیعیان

 و ظلم خاطر به سازدمى نابینا او از را خلقش ديده بزودى عزيز خداى ولى ماندنمى خالى جلّ و عزّ خداى حجّت از زمین که

 لكن برد،مى فرو را خود اهل بماند خالى خدا حجّت از ساعت يك زمین اگر و خودشان، به نسبت آنان روىزياده و جورشان
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 را او آنها و شناختمى را [برادرانش]=  مردم يوسف که چنان شناسند،نمى را اودر حالي که  شناسدمى را مردم حجّت آن

 . شناختندنمى

 «.کردندمي مسخره را او اينكه مگر نیامد نزدشان به ایفرستاده هیچ! بندگان اين بر دريغا»: فرمود تالوت سپس

 /362/58368http://www.ghadeer.org/Book(  2، حديث10)باب  199ص غفارى، ترجمه/  للنعماني الغیبة

 تدبر

دا ( اين تنها موردی در قرآن کريم است که خود خداوند برای بندگان حسرت خورده است! پس اينكه فرستادگان خ1

 بارترين واقعه برای انسان است.شوند، حسرتمسخره گرفته مي

خدا در  آيا بر ما هم حسرت خواهند خورد؟! از کجا بفهمیم؟ هرکس که روز قیامت حسرت بخورد، کسي است که( 2

تمام  شان در محدوده دنیاهم و غمخورد؟ کساني که . اما چه کسي در آن روز حسرت ميستا بر او حسرت خوردهاينجا 

 (. 56)زمر/ برنداز عمرشان بهره الزم را نمي ( و يا با مسخره بازی،31)انعام/ کنندميديدار خدا را باور نشود و مي

کنیم خدا را در نظر بگیريم. )يادآوری: برای خدا و آخرت کار کردن، صرفا نماز و روزه و ... نیست؛ يعني هرکاری مي 

 در حد جهاد شمرده شده است( مثال کسب روزی حالل برای خانواده،

مسخره کردن پیامبران صرفا به معنای ريشخند گرفتن آنان نیست؛ بلكه جدی نگرفتن و غیر مهم )حقیر( دانستن پیام ( 3

  گیريم؟را جدی مي های خداما پیامايشان هم مصداق مسخره گرفتن آن است. آيا 

نويسد و پرهیز هم رود و دکتر نسخه ميدکتر مينزد د و جدی گرفتن مثل وضعیت کسي است که بیماری حاد قلبي دار

کند؟ آيا قلب ما سالم است؟ )عالمت سالمتش، حضور ها و رعايت پرهیزها مراقبت مي. وی چگونه در خوردن قرصدهدمي

تر مي گیرند دیقلب در نماز است. اگر سالم نیستیم نسخه را خیلي بايد جدی بگیريم. البته گويي آنها که قلبشان سالم است ج

 تا امثال من!(

متاسفانه معیار برخي برای انتخاب مطلب، جذابیت است؛ نه حقیقت. يادمان باشد حقیقت در بسیاری از موارد تلخ  (4

کسي که مالك انتخابش جذابیت است، منتظر است دلش را ببرند؛  مبادا تلخ بودنش بهانه شود که آن را مسخره کنیم!است؛ اما 

به حقیقت،  ا کسي که مالك انتخابش حقیقت است؛شمرد؛ امکند و ناتوان ميکنند، آنها را مسخره ميمبران چنین نميو وقتي پیا

 )به حقیقت دل دادن = ايمان( دهد. حتي اگر تلخ باشد، دل مي

 .«ستهزؤنکانوا ي»، فرمود: «يستهزؤن»( متاسفانه جدی نگرفتن حقیقت و رسوالن الهي يك عادت شده است، نفرمود: 5

)قرائتي، تفسیر نور  .باشند ديگران زبان زخم انتظار در دينى مبلّغان پس «رَسُولٍ مِنْ». گرفتند قرار استهزا مورد انبیا تمام( 6

9/537) 

فرستاده الهي منحصر در پیامبر نیست. اگر همه اشیای عالم و همه وقايع عالم آيت خداست، پس همه چیز برايمان ( 7

اگر فقیه )به معنای مورد نظر در حديث( شويم، خواهیم ديد هر  !خدا دارد؛ تا اينكه ما چقدر اهل رمز باشیمپیامي از جانب 

 حتي مراجعه يك نیازمند.  ای از خداست؛، فرستادهشودکاری که در اين عالم به ما ارجاع 

http://www.ghadeer.org/Book/362/58368
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دريغ کرده . کسي که به او بخشید  ی خداست؛ کسي که از او دريغ کرد، از خدانیازمند، فرستاده»حضرت علي ع فرمود: 

 (اللَّه أَعْطَى فَقَدْ أَعْطَاهُ مَنْ وَ اللَّهَ مَنَعَ فَقَدْ مَنَعَهُ فَمَنْ اللَّهِ رَسُولُ الْمِسْكِینَ إِنَّ: 304البالغه، حكمت به خدا بخشیده است )نهج

راند( کند يا مسكین واقعي را از خود مين ميکنند )مانند کسي که به پیامبر توهی( برخي فرستادگان خدا را مسخره مي8

(: هر سخن و حكم خدا که رعايت نشود، مسخره کردن آيات )و بنابراين 140کنند )نساء/و برخي آيات خدا را مسخره مي

 ی( خداست.مسخره کردن فرستاده

که به ما کمك کند. به خاطر بارترين کار ممكن است؟ زيرا اين فرستاده آمده ( چرا مسخره کردن فرستاده خدا حسرت9

اگر برخي کارهايش سخت است چون اساسا رشد کردن سخت  (86از ما نخواسته )ص/ هم آمیزخودش نیامده و کار تكلف

ها را ببیند و فرستاده حقیقت را جدی نگیرد، واقعا خواهد دکتری بگیرد(. آنگاه کسي فقط اين سختياست )مثل کسي که مي

 ضرر زده؟ جز به خودش به چه کسي

ای که امروز هم نیامد؟ آيا از فقدانش خأليي احساس کرديم؟ ( و در اين پايان روز جمعه، آيا يادمان بود از آن فرستاده10

تك لحظاتمان گیريم؟ جدی گرفتن او صرفا به دعای ندبه و ... نیست؛ به اين است که در تكمان جدی ميآيا او را در زندگي

ر او را ديديم اصال خجالت نكشیم. يكبار ديگر حديث امام صادق ع را بخوانیم. چه ربطي است بین طوری زندگي کنیم که اگ

 جای حسرت ندارد؟ -اند که امام زمان ع را مسخره گرفته –آيا وضع کساني  اهل رمز بودن، امام زمان ع، و اين آيه؟

 

 4/2/1395     ازْدُجِر وَ مَجْنُونٌ قالُوا وَ عَبْدَنا كَذَّبُوافَ نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ كَذَّبَتْ     9آیه (54) قمر(سوره 35

 ترجمه

 (زدهجنديوانه ) [نوح]: گفتند و ندکرد تكذيب را ما بندهتكذيب کردند؛ پس  []حق و حقیقت را نوح قوم ايشان، از قبل

 و آزرده شد. است

 نکاتی در ترجمه:

گفتند چون مي« مجنون»تعرض جن واقع شده است. به ديوانه  است يعني کسي که مورد« جن»مجنون: اسم مفعول از 

 کردند جن در او حلول کرده و او را دچار اختالل کرده است.گمان مي

. اينكه فاعلش چه کسي )زجر داده شد( است. فعل در اينجا مجهول است« زجر دادن»به معنای « زجر»ازدجر: از ريشه 

جن سراغ »ادامه سخن قوم نوح باشد و منظورشان اين باشد که « ازدجر و»انكه عبارت  اند: يكيبوده، مفسران دو احتمال داده

دوم «. گويد محصول آزارهای جنیان در اوستاين سخنان که مي در نتیجه، خاطر کرده، واو رفته و او را زجر داده و آزرده

آنها »خدا در ادامه داده به اين معنا که:  باشد و اين توضیحي است که« بودن مجنون»تهمت آنكه سخن قوم نوح فقط همان 

 (19/110 المیزان ترجمه( )19/68 المیزان) و با اين کار او را اذيت کردند و او آزرده خاطر شد.« نوح مجنون است»گفتند 

 حدیث

  قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي (1
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 عَشَرَ اثْنَا -الشَّمْسِ طُلُوعِ عِنْدَ فَوَافَاهُ عَلَیْهِمْ، يَدْعُوَ أَنْ فَهَمَّ يُجِیبُوهُ فَلَمْ -اللَّهِ إِلَى يَدْعُوهُمْ -سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ قَوْمِهِ فِي نُوحٌ بَقِيَ

 .سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ أَجَّلْتُهُمْ قَدْ نُوحٌ فَقَالَ قَوْمِكَ، عَلَى تَدْعُوَ لَا أَنْ فَنَسْأَلُكَ .... فَقَالُوا ...الدُّنْیَا سَمَاءِ مَلَائِكَةِ قَبَائِلِ مِنْ قَبِیلٍ أَلْفَ

 فَقَالَ الثَّانِیَةِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةِ قَبَائِلِ مِنْ قَبِیلٍ أَلْفَ عَشَرَ اثْنَا فَوَافَاهُ عَلَیْهِمْ يَدْعُوَ أَنْ هَمَّ يُؤْمِنُوا لَمْ وَ -سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ عَلَیْهِمْ أَتَى فَلَمَّا

 أَجَّلْتُهُمْ قَدْ نُوحٌ فَقَالَ .قَوْمِكَ عَلَى تَدْعُوَ لَا أَنْ نَسْأَلُكَ ... الثَّانِیَةِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةِ قَبَائِلِ مِنْ قَبِیلٍ أَلْفَ عَشَرَ اثْنَا نَحْنُ قَالُوا أَنْتُم مَنْ نُوحٌ

 .سَنَةٍ ثَلَاثَمِائَةِ

 تَبْتَئِسْ فَال آمَنَ قَدْ مَنْ إِلَّا قَوْمِكَ مِنْ يُؤْمِنَ لَنْ أَنَّهُ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ عَلَیْهِمْ يَدْعُوَ أَنْ هَمَّ ،سَنَةٍ تِسْعُمِائَةِ عَلَیْهِمْ أَتَى فَلَمَّا

 «کَفَّاراً فاجِراً إِلَّا يَلِدُوا ال وَ عِبادَكَ يُضِلُّوا تَذَرْهُمْ إِنْ إِنَّكَ ؛دَيَّاراً الْكافِرِينَ مِنَ الْأَرْضِ لَىعَ تَذَرْ ال رَبِّ» نُوحٌ فَقَالَ «يَفْعَلُونَ کانُوا بِما

 وَ النَّخْلُ بَلَغَ وَ سَنَةً خَمْسُونَ لِذَلِكَ أَتَى لَمَّافَ ... بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ وَ مِنْهُ فَیَسْخَرُونَ بِهِ يَمُرُّونَ قَوْمُهُ فَكَانَ ؛النَّخْلَ يَغْرِسَ أَنْ اللَّهُ فَأَمَرَهُ

 ...السَّفِینَةَ يَنْحِتَ أَنْ اللَّهُ فَأَمَرَهُ ...بِقَطْعِهِ أَمَرَ اسْتَحْكَمَ

 ؛ متن کامل حديث در لینك زير325-325ص ،1ج قمي، تفسیر
12015/1/325hia.ir/http://lib.es  

 فرمود: در ضمن حديثي طوالني ( امام صادق ع 1

کرد و او را اجابت نكردند؛ پس تصمیم گرفت آنان را نفرين نوح سیصد سال در میان قوم خود مردم را به خدا دعوت مي

ايم از تو بخواهیم که ... ما آمدهگفتند ... کند، اما هنگام طلوع آفتاب دوازده هزار طائفه از فرشتگان آسمان دنیا نزدش آمدند

قومت را نفرين نكني؛ نوح گفت سیصد سال ديگر به آنها مهلت دادم. وقتي ششصد سال شد و آنها ايمان نیاوردند تصمیم 

از ايم گفتند ... ما آمده گفت شما کیستید؛ .گرفت که آنها را نفرين کند، دوازده هزار طائفه از مالئكه آسمان دوم نزد او آمدند

تو بخواهیم که قومت را نفرين نكني؛ نوح گفت سیصد سال ديگر به آنها مهلت دادم. وقتي نهصد سال شد و آنها ايمان نیاوردند 

اند کسي ايمان از قومت جز آنان که تاکنون ايمان آورده»تصمیم گرفت که آنها را نفرين کند، خدا وحي بر او نازل کرد که 

خداوندا بر زمین از »( آنگاه نوح دعا کرد: 36)هود/« دهند اندهگین مباشهايي که انجام ميآورد؛ پس تو به خاطر کارنمي

پس خدا دستور دارد درخت نخلي بكارد و مردمش از  (27-26)نوح «...باقي نگذار؛  ایگزيننده[ ديار ]= سكنيکافران هیچ 

گذشت و دستور آمد درخت را قطع کن و از آن کشتي بساز کردند ... تا اينكه پنجاه سال گذشتند و او را مسخره ميکنارش مي

... 

 قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي( 2

 مَوْلُودٌ فِیهِمْ يُولَدْ فَلَمْ ،سَنَةً أَرْبَعِینَ النِّسَاءِ أَرْحَامَ عَقَّمَ نُوحٍ قَوْمِ هَلَاكَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ لَمَّا 

 327ص ،1ج قمي، تفسیر

امام صادق ع فرمود: وقتي خداوند عز و جل خواست قوم نوح را هالك کند رحم زنانشان را برای چهل سال عقیم کرد 

 ای به دنیا نیاورد.به نحوی که در اين چهل سال کسي بچه

http://lib.eshia.ir/12015/1/325
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 تدبر

چنین افرادی ع روند خیلي تعجب نكنیم؛ از زمان حضرت نوح یقت نميبینیم که زير بار حقای را مي( اينكه امروز عده1

  اند. )فقط مواظب باشیم خودمان جزء آنها نشويم!(اند و اتفاقا اکثريت هم بودهوجود داشته

 اگرشان ديوانه خطاب کنند؛ ما وقتي پیامبران بزرگي همچون نوح را که جزء برترين اولیای خدا بودند اکثريت جامعه (2

خواهیم وارد کار فرهنگي بشويم بايد خیلي ظرفیت خودمان را باال ببريم. اگر کسي انتظار دارد قربه الي اهلل کار فرهنگي مي

 ه انتظار قدرداني هم داريم!کند؛ چه رسد به اينكه از هماشتباه ميکند و دشنام نشنود، 

و  سال ديگر صبر کرد؛ 50د و دعايش قبول شد، سال تكذيب شد و صبر کرد؛ وقتي هم که دعا کر 900( حضرت نوح 3

آيا ما اگر در کارمان مشكل  در اين مدت او را ديوانه خواندند؛ و البته او هم زجر کشید )و ازدجر(، اما تسلیم دستور خدا بود.

 ايجاد شود، تا چقدر تحمل داريم که خدا حل مشكل را عقب بیندازد؟

ه چرا خدا ما را به جای فالن کس )مثال حضرت علي ع( قرار نداد؟ خدا گیريم ک( گاهي بر عدل خدا اشكال مي4

داند که داستانهای پیامبرانش را در قرآن گفته؛ آيا اگر جای آنها بوديم حاضر بوديم اين قدر تحمل کنیم؟ خودش بهتر مي

نه جای  ،ا جای آنها نبوديم، جای شكر داردبینیم اينكه م(. اگر داستان پیامبران را بخوانیم مي124رسالتش را به کي بدهد )انعام/

  اعتراض.

 خوانند. واقعا ديوانه کیست؟ اند، برترين انسانهای عالم )پیامبر اولوالعزم( را ديوانه مي( کساني که منكر حقیقت5

ل کند و مردم حرفش را قبوسال مردم را دعوت مي 950آيا هرکس همانند اکثريت نبود، ديوانه است؟ آيا کسي که 

بینیم افرادی را دانستیم؟ در همین جامعه خودمان؛ ميکنند، ديوانه است يا نه؟ آيا اگر ما آنجا بوديم، ما هم او را ديوانه نمينمي

ای برايشان ندارد و مردم شوند در حالي که سود دنیویمتحمل ميبه خاطر ديگران يا به خاطر ترويج دين خدا که چه زحماتي 

 باشیم. « برخي»ای؟ مبادا ما جزء اين گويند: مگر ديوانهانند. برخي به آنها ميدهم قدرشان را نمي

آنها اشاره شد يك احتمال اين است که تكذيب اول، اشاره به تكذيب کلي آنها در برابر « تكذيب»( اينكه چرا دوبار به 6

ب خدا( باشد و در تكذيب دوم، مصداق اين را ای از جانحق و حقیقت )به تعبیر عالمه طباطبايي: در برابر هر گونه فرستاده

شود که قوم نوح ( آنگاه منظور آيه اين مي108/ 19( )ترجمه المیزان 67/ 19)که تكذيب حضرت نوح بود( بیان کرد. )المیزان 

 کردند و لذا پیامبرشان را تكذيب کردند.هم جزء کساني بودند که حقیقت را تكذيب مي

 

 5/2/1395     الْعالَمین رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ       2 ( آیه1( سوره حمد )36

 ترجمه

 .[است]ن جهانیا پروردگار ]که[ خداستبرای  يستايش و سپاسهر گونه 

 : ترجمه اصالح

 [.ست]هاجهان همه پروردگار[ که] خداست برای ستايشي و سپاس گونه هر
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 نکاتی در ترجمه:

 «.هرگونه حمدی»شود: استغراق؛ و در هر دو صورت معنايش مي« لـا»جنس است يا « الـ»يا « الحمد»در « الـ»

شكر( با هم جمع شده است. )مطهری، )=  «سپاس»مدح( و )=  «ستايش»در فارسي معادل ندارد؛ و در آن معنای  «حمد»

امور غیراختیاری تواند در العمل در برابر مشاهده زيبايي و عظمت است که مي(. مدح )ستايش( عكس11/ 2، آشنايي با قرآن

فقط در مواردی است که اقدامي اختیاری رخ داده باشد )الفروق في « حمد»قامت رعنا( در حالي که مدح هم باشد )مثال 

(؛ زيرا 39منحصر به اين نیست )الفروق في اللغه/« حمد»در جايي است که نعمت در کار باشد؛ اما )سپاس( « شكر»(؛ 41اللغه/

 (437 /1 األثر، و الحديث غريب في النهايةاما حمد هم در مورد افعال و هم در مورد صفات است )شكر فقط بر افعال است؛ 

 (256است )مفردات/« مدح»و اخص از « شكر»اعم از « حمد»پس 

است( يا بدل برای آن )ترجمه:  نجهانیا پروردگار که ييخداحمد برای است )ترجمه: « اهلل»يا صفت برای « رب العالمین»

 ن(جهانیا پروردگار ست،خدارای حمد ب

 اصالح در ترجمه

البته ترجمه کرده بودند.  «جهانیان»را به « عالمین»اهلل دهلوی( ؛ و شاه وليها غیر از دو نفر )آيت اهلل مشكینيتمامي ترجمه

خود به معنای « عالَم» است؛ در حالي که« در جهان افراد»به معنای « جهانیان»کامال غلط نیست؛ اما دقیق هم نیست. « جهانیان»

 .است «هاهمه جهان»به معنای « العالمین»؛ و «هاجهان»و عالمین به معنای  ؛است« جهان»

 آدمیان، فرشتگان، جهان) هاستجهان دهندهپرورش و امر ولىّ و مدبّر که خداست آن از ستايش و سپاسترجمه مشكیني: 

 (.جمادات و هاحیوان پريان،

 .هاعالم پروردگار راست خدا ستايشترجمه دهلوی: 

 حدیث

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (1

 : قَالَ

 .«الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» الرَّجُلِ قَوْلُ الشُّكْرِ امُتَمَ وَ الْمَحَارِمِ اجْتِنَابُ النِّعْمَةِ شُكْرُ

 95، ص2اصول کافي، ج

 امام صادق ع فرمود:

 رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ»شكر نعمت دوری کردن از محرمات است؛ و تمامِ ]= کامل شدنِ[ شكر به اين است که شخص بگويد: 

 «الْعالَمِینَ

 : قَالَ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ حَمَّدٍمُ بْنُ الْحُسَیْنُ (2

 أُتِيَ أَنْ بِثَلَ فَمَا قَالَ شُكْرِهِ حَقَّ اللَّهَ لَأَشْكُرَنَّ عَلَيَّ اللَّهُ رَدَّهَا لَئِنْ فَقَالَ دَابَّتُهُ ضَاعَتْ قَدْ وَ الْمَسْجِدِ مِنَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو خَرَجَ

 الْحَمْدُ قُلْتُ تَسْمَعْنِي لَمْ أَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ شُكْرِهِ حَقَّ اللَّهَ لَأَشْكُرَنَّ قُلْتَ لَیْسَ أَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قَائِلٌ لَهُ فَقَالَ لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ بِهَا

 .لِلَّهِ
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 97/ 2اصول کافي 

در حالي که مرکب ايشان گم شده بود. فرمود: اگر خدا آن را به من برگرداند چنان  رون آمدامام صادق ع از مسجد بی

شكر خدا را گزارم که حق شكرش ادا شده باشد. اندکي نگذشت که آن را آوردند. حضرت فرمود: الحمدهلل. کسي گفت: آيا 

 5 ؟!«الحمدهلل»نشنیدی که گفتم فرمود: آيا « چنان شكر خدا را گزارم که حق شكرش ادا شده باشد. »نگقتي 

 عَنْ الْحَنَّاطِ الْمُثَنَّى عَنِ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ يَحْیَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ (3

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ بِهِ يَغْتَمُّ أَمْرٌ عَلَیْهِ وَرَدَ إِذَا وَ النِّعْمَةِ هَذِهِ عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ يَسُرُّهُ أَمْرٌ عَلَیْهِ وَرَدَ إِذَا ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ

 .حَالٍ کُلِّ

 97/ 2اصول کافي 

 الحمدهلل گفت کرد ميه او را خوشحال ميداد کامام صادق ع فرمود: رسول خدا ص چنین بود که اگر امری برايش رخ مي

 .حال هر در الحمدهلل گفتمي کردمي غمگین را او که دادمي رخ برايش امری اگر و نعمت؛ اين بر

را از امیرالمومنین نقل تفسیری طوالني از اين آيه  (285-283ص ،1ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون )ضمنا امام رضا )در

 6 لت طوالني بودن از آوردنش خودداری شد(اند که به عکرده

                                                           
 مَا لِي: قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْجَمَّالِ صَفْوَانَ عَنْ كَمِالْحَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ . و به این مضمون بسيار نزدیك است این حدیث: 5

 سپس و دادن بزرگي یا كوچك نعمت هر ایبنده به خداوند :فرمود ع صادق امام .شُكْرَهَا أَدَّى إِلَّا لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ بِنِعْمَةٍ عَبْدٍ عَلَى اللَّهُ أَنْعَمَ

 (96/ 2اصول كافي ) .است كرده ادا را نعمت آن شكر بنده آن اینكه مگر نگفت، «الحمدهلل» بنده

یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ  الْمُفَسِّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیُ 285-283، ص: 1ر الرضا عليه السالم، جعيون أخبا.  6

عَنْ  ى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَ

فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي  مَا تَفْسِيرُهُ الْعالَمِينَ رَبِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَّهِ عَزَّ وَ جَلَأَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ ال

مَا  الْعالَمِينَ رَبِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْبَاقِرِ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَبِي عَنْ جَدِّی عَنِ

كْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى أَوْ تُعْرَفَ فَقَالَ لَهُمْ فَ عِبَادَهُ بَعْضَ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ جُمَلًا إِذْ لَا یَقْدِرُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ جَمِيعِهَا بِالتَّفْصِيلِ لِأَنَّهَا أَفَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَ أَنْ عَرَّ تَفْسِيرُهُ

فَهُوَ یَقْلِبُهَا فِي قُدْرَتِهِ وَ یَغْذُوهَا  ينَ وَ هُمُ الْجَمَاعَاتُ مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ مِنَ الْجَمَادَاتِ وَ الْحَيَوَانَاتِ وَ أَمَّا الْحَيَوَانَاتُقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْنَا رَبُّ الْعَالَمِ

وَ یُمْسِكُ الْمُتَهَافِتَ مِنْهَا أَنْ  جَمَادَاتُ فَهُوَ یُمْسِكُهَا بِقُدْرَتِهِ وَ یُمْسِكُ الْمُتَّصِلَ مِنْهَا أَنْ یَتَهَافَتَالْمِنْ رِزْقِهِ وَ یُحَوِّطُهَا بِكَنَفِهِ وَ یُدَبِّرُ كُلًّا مِنْهَا بِمَصْلَحَتِهِ وَ أَمَّا 

وَ قَالَ ع رَبُّ الْعَالَمِينَ مَالِكُهُمْ وَ خَالِقُهُمْ  لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ لَّا بِأَمْرِهِ إِنَّهُ بِعِبَادِهِوَ یُمْسِكُ الْأَرْضَ أَنْ تَنْخَسِفَ إِ یَتَلَاصَقَ وَ یُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

لَى أَیِّ سِيرَةٍ سَارَهَا مِنَ الدُّنْيَا لَيْسَ تَقْوَى مُتَّقٍ بِزَائِدِهِ وَ لَا تِي ابْنَ آدَمَ عَوَ سَائِقُ أَرْزَاقِهِمْ إِلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ یَعْلَمُونَ وَ مِنْ حَيْثُ لَا یَعْلَمُونَ فَالرِّزْقُ مَقْسُومٌ وَ هُوَ یَأْ

قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ طَلَبَهُ رِزْقُهُ كَمَا یَطْلُبُهُ الْمَوْتُ فَفُجُورُ فَاجِرٍ بِنَاقِصِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ سِتْرٌ وَ هُوَ طَالِبُهُ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ یَفِرُّ مِنْ رِزْقِهِ لَ

وهُ بِمَا فَضَّلَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَى شِيعَتِهِمْ أَنْ یَشْكُرُبِهِ عَلَيْنَا وَ ذَكَّرَنَا بِهِ مِنْ خَيْرٍ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ قَبْلَ أَنْ نَكُونَ فَفِي هَذَا إِیجَابٌ عَلَى مُحَمَّ

هُ مِنْ بَحْرَ وَ نَجَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ وَ الْأَلْوَاحَ رَأَى مَكَانَرَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع وَ اصْطَفَاهُ نَجِيّاً وَ فَلَقَ لَهُ الْ

یَا مُوسَى أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَّداً عِنْدِی أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ مَلَائِكَتِي  جَلَّ جَلَالُهُ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ یَا رَبِّ لَقَدْ أَكْرَمْتَنِي بِكَرَامَةٍ لَمْ تُكْرِمْ بِهَا أَحَداً قَبْلِي فَقَالَ اللَّهُ

مُ مِنْ آلِي قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مُوسَى أَ مَا قَالَ مُوسَى ع یَا رَبِّ فَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ ص أَكْرَمَ عِنْدَكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ فَهَلْ فِي آلِ الْأَنْبِيَاءِ أَكْرَ وَ جَمِيعِ خَلْقِي

 الْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ كَفَضْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ مُوسَى یَا رَبِّ فَإِنْ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ فَهَلْ فِي أُمَمِعَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِيعِ آلِ النَّبِيِّينَ 
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 مويد بر اينكه حقیقت حمد مال مقام مخلصین است و لذا آخر دعوای اهل بهشت است: (25/2/1395)اضافه شد در 

 22: ص ،1ج العیاشي، تفسیر

 فقال الْعَظِیمَ الْقُرْآنَ وَ الْمَثانِي مِنَ سَبْعاً آتَیْناكَ لَقَدْ وَ» جل و عز اهلل قول عن ع اهلل عبد أبا سألت قال مسلم بن محمد عن

 الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ: فیها الجنة کنز من[ الكتاب بفاتحة علي من اهلل إن ص اهلل رسول قال و: قال -القول فیها يثنى] الكتاب فاتحة

 دعوى «الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ و» «نُفُوراً أَدْبارِهِمْ عَلى لَّوْاوَ وَحْدَهُ الْقُرْآنِ فِي رَبَّكَ ذَکَرْتَ إِذا وَ»: فیها يقول التي اآلية الرَّحِیمِ

 الثواب حسن اهلل شكروا حین الجنة أهل

 تدبر

است. « دنرا بتدريج در مسیر کمال نهايي خود پیش برشيء»که به معنای  توضیح داده شد« رب»مفهوم  28جلسه در ( 1

گردد؛ زيرا هرموجودی هر کمالي که ای که در عالم مشاهده شود، به او برميخوبيکمال و شد هر « رب العالمین»اگر کسي 

خداست؛ پس همه  حمدی از هر موجودی بشود، (سپاس و ستايشحمد )کند با امداد الهي است. پس بناچار هر کسب مي

 ستايشها از آن اوست. و هاسپاس

نهايت است، پس در حالت عادی هرکاری که بخواهیم انجام دهیم، رايط پیراموني ما برای انجام هر کاری بي( چون ش2

 )امیرالمومنین آيد.توانیم همه شرايط پیراموني خود را تنظیم کنیم و لذا باالترين تدبیرهای ما هم گاهي ناموفق از آب درمينمي

 (250البالغه، حكمتام شكست خورد، شناختم. نهجهای قطعينجا که تصمیمبفسخ العزائم: خدا را در آ اهللَ : عرفتُع

اش راحت کنیم و خیالمان از نتیجهبودن خدا توجه کنیم، کارهايمان را فقط با خدا تنظیم مي« العالمینرب»اگر به  اما

الم را با خود وشدن، يعني کل عاست؛ پس با خدا هماهنگ « رب العالمین»خواهد بود؛ زيرا همه کارهای همه افراد به دست 

. بدين ترتیب آيا امكان دارد کسي که واقعا مومن است کارش به نتیجه نرسد؟ )البته نتیجه ظاهری و دلخواه هماهنگ کردن

ديدم خواست عمیق و مخفي الم آگاه بودم ميوداند و اگر من هم به همه عای است که خدا ميسطحي من، غیر از نتیجه واقعي

 هست( خودم هم

                                                           
وَ فَلَقْتَ لَهُمُ الْبَحْرَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مُوسَى أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى  عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى وَ أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمُ الْغَمامَ عِنْدَكَ مِنْ أُمَّتِي ظَلَّلْتَ

وَ جَلَّ إِلَيْهِ یَا مُوسَى إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُمْ وَ لَيْسَ هَذَا أَوَانَ ظُهُورِهِمْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ   جَمِيعِ الْأُمَمِ كَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي فَقَالَ مُوسَى ع یَا رَبِّ لَيْتَنِي كُنْتُ أَرَاهُمْ

تُحِبُّ أَنْ أُسْمِعَكَ كَلَامَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ إِلَهِي أَ فَ  وَ فِي خَيْرَاتِهَا یَتَبَحْبَحُونَوَ لَكِنْ سَوْفَ تَرَاهُمْ فِي الْجَنَّاتِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ الْفِرْدَوْسِ بِحَضْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي نَعِيمِهَا یَتَقَلَّبُونَ

ا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فَأَجَابُوهُ الْجَلِيلِ فَفَعَلَ ذَلِكَ مُوسَى ع فَنَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ یَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قُمْ بَيْنَ یَدَیَّ وَ اشْدُدْ مِئْزَرَكَ قِيَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ بَيْنَ یَدَیِ الْمَلِكِ 

هُ كَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ قَالَ فَجَعَلَ اللَّكُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِیكَ لَ

ي عَلَيْكُمْ أَنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبَى وَ عَفْوِی قَبْلَ عِقَابِي فَقَدِ اسْتَجَبْتُ لَكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْكَ الْإِجَابَةَ شِعَارَ الْحَاجِّ ثُمَّ نَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّ قَضَائِ

لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَادِقٌ فِي أَقْوَالِهِ  ي وَ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْأَلُونِي مَنْ لَقِيَنِي مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُمِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُوَنِ

نَّ أَوْلِيَاءَهُ الْمُصْطَفَيْنَ الطَّاهِرِینَ الْمُطَهَّرِینَ بِي طَالِبٍ أَخُوهُ وَ وَصِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَلِيُّهُ وَ یُلْتَزَمُ طَاعَتُهُ كَمَا یُلْتَزَمُ طَاعَةُ مُحَمَّدٍ وَ أَمُحِقٌّ فِي أَفْعَالِهِ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَ

عَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً هِ مِنْ بَعْدِهِمَا أَوْلِيَاؤُهُ أَدْخَلْتُهُ جَنَّتِي وَ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ قَالَ ع فَلَمَّا بَالْمُنْبِئِينَ بِعَجَائِبِ آیَاتِ اللَّهِ وَ دَلَائِلِ حُجَجِ اللَّ

عَلَى مَا اخْتَصَّنِي بِهِ مِنْ هَذِهِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ذِهِ الْكَرَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص قُلِص قَالَ یَا مُحَمَّدُ وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا أُمَّتَكَ بِهَ

 هِ مِنْ هَذِهِ الْفَضَائِلِ.عَلَى مَا اخْتَصَّنَا بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الْفَضِيلَةِ وَ قَالَ لِأُمَّتِهِ قُولُوا أَنْتُمْ
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حمد، سپاس و ستايشي است که حاصل معرفت است نسبت به شخص مورد حمد قرار گرفته؛ لذا اگر کسي بتواند »( 3

 )حديث دوم( را اظهار کند، حق شكر الهي را ادا کرده است.« الحمدهلل»از عمق جان، حقیقت 

 مطلب: استدالل بر اين

 در فقط را( ديگر کس هر يا) خدا شكر، درپس  ت هم هست.شكر فقط در مورد افعال است؛ اما حمد در مورد صفا (1

 ما به نعمت است شده موجب که او خود در کمالي صفات به حمد، در اما کنیم؛مي درك ،(داده ما به که نعمتي) کارش حد

 . )حديث سوم( کنیممي توجه ندهد، يا بدهد

کمال غیر از اموری است که خارج از اختیار وی  پس اين صفاتدر امور اختیاری است؛  )برخالف مدح( فقط «حمد»( 2

 باشد.مي

در جايي است که نوعي شناسايي صفات کمالي )= توان توصیف حقیقي( در کسي که مورد حمد است « حمد»نتیجه: پس 

 رخ داده باشد.

 ( توضیح داده است:32 /1)ترجمه المیزان  20 /1مقدمات بعدی را عالمه طباطبايي در المیزان 

يعني خدا اگرچه صفات کمال دارد؛ اما نه در حدی که ما فهم  وصیف حقیقي خدا برای غیر خدا ممكن نیست.( ت3 

گويند، )توصیف به صفات کمال( اگر بخواهند خدا را حمد  ي فرشتگان،حتدر نتیجه ايم، که او فراتر از درك ماست. کرده

)يعني توصیف حمد بدون تسبیح در نتیجه،  ؛(7(75زمر/م، رَبِّهِ بِحَمْدِ يُسَبِّحُونَکنند )با تسبیح و تنزيه همراه ميحمد خود را 

  (65غافر/ ؛182؛ صافات/ 2حمد/شود )از جانب خودش بیان مي فقطحقیقي( 

 کنیم، او را فوق وصف خود، و منزه از آن بدانیم()حمد با تسبیح و تنزيه، يعني در حالي که او را به کمالي توصیف مي

مه خوديتش را از دست داده باشد و توسط خدا خالص شده باشد )چون از خود چیزی ندارد و مظهر خدا ( اگر کسي ه4

که  - (160-159)صافات/ شدگان توسط خدا )مخلَصین(خالص تواند خدا را توصیف کند. لذا در دنیا فقطشده است( مي

؛ 43)اعراف/ در آخرت فقط بهشتیان وبدون تنزيه بگويند؛ « الحمدهلل»توانند مي -( 15؛ نمل/39مهمترينشان انبیايند )ابراهیم/

 .(74؛ زمر/34؛ فاطر/10يونس/

حق شكر الهي را به جای توصیف حقیقي از خدا کرده و بگويد « الحمدهلل»بدين جهت است که اگر کسي بتواند واقعا 

 آورده است. 

                                                           
 .توجه شود كه سخن مالئكه نيست« قيل». مخصوصا به  7
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امام ؛ چنانكه (42)مثال آل عمران/ 8و هم درباره انسانبرند به کار مي خارج از ما« جهان»درباره را هم « معالَ»( تعبیر 4

عالم دو عالم است: عالم کبیر که جهان و افالك است و عالم صغیر که انسان است زيرا که خدا انسان را بر » :صادق ع فرمود

 9 (582)مفردات/« هیئت جهان آفريده است و از هرچه در عالم کبیر هست در او ايجاد کرده است.

هايي که کند. جهانهم ربوبیت مي« عوالم»برعهده گرفته، بلكه ما را به عنوان  «افراد»تنها ربوبیت ما را به عنوان نهخداوند 

هايي که تحت ربوبیت «جهان»های اجتماعي هم در زمره در طول من شكل گرفته، تحت ربوبیت خدا است. اما آيا جهان

                                                           
بقره/ الْعالَمينَ ) عَلَى فَضَّلْتُكُمْ أَنِّي وَ عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ الَّتي نِعْمَتِيَ اذْكُرُوا إِسْرائيلَ بَني آمده است: )یا« هاانسان»به معنای « العالمين». مواردی كه در قرآن  8

 نِساءِ عَلى اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ اللَّهَ إِنَّ مَرْیَمُ یا  (33آل عمران/) الْعالَمينَ عَلَى عِمْرانَ آلَ وَ إِبْراهيمَ آلَ وَ نُوحاً وَ آدَمَ اصْطَفى اللَّهَ (؛ إِن122َّو  47

 مِنَ أَحَداً أُعَذِّبُهُ ال عَذاباً أُعَذِّبُهُ فَإِنِّي (20مائده/) الْعالَمينَ مِنَ أَحَداً یُؤْتِ لَمْ ما آتاكُمْ وَ مُلُوكاً جَعَلَكُمْ وَ أَنْبِياءَ فيكُمْ جَعَلَ إِذْ ْ  (42/ آل عمران) الْعالَمينَ

 أَحَدٍ مِنْ بِها سَبَقَكُمْ ما الْفاحِشَةَ تَأْتُونَ أَ لِقَوْمِهِ قالَ إِذْ لُوطاً وَ (86ام/انع) الْعالَمينَ عَلَى فَضَّلْنا كالًّ وَ لُوطاً وَ یُونُسَ وَ الْيَسَعَ وَ إِسْماعيلََ  (115مائده/) الْعالَمينَ

 أَ (70حجر/) الْعالَمينَ عَنِ نَنْهَكَ لَمْ وَ أَ قالُوا (140اعراف/) الْعالَمينَ عَلَى فَضَّلَكُمْ هُوَ وَ إِلهاً أَبْغيكُمْ اللَّهِ غَيْرَ أَ قالَ (28؛ عنكبوت/80اعراف/) الْعالَمينَ مِنَ

 الْعالَمينَ صُدُورِ في بِما بِأَعْلَمَ اللَّهُ لَيْسَ وَ أَْ  (6عنكبوت/) الْعالَمينَ عَنِ لَغَنِيٌّ اللَّهَ إِنَّ لِنَفْسِهِ یُجاهِدُ فَإِنَّما جاهَدَ مَنْ وَ (165شعرا/ ) الْعالَمينَ مِنَ الذُّكْرانَ تَأْتُونَ

 (16جاثيه/) الْعالَمينَ عَلَى فَضَّلْناهُمْ َ (32دخان/) الْعالَمينَ عَلَى عِلْمٍ عَلى اخْتَرْناهُمْ لَقَدِ وَ (79صافات/) الْعالَمينَ فِي نُوحٍ لىعَ سَالمٌ (10/ عنكبوت)

 على بناؤه جعل و به، یختم و به یطبع لما الخاتم و كالطابع به یعلم لما اسم األصل في هو و األعراض، و الجواهر من یحویه ما و للفلك اسم: الْعَالَمُ . و 9

 582: ص القرآن، ألفاظ مفردات                        آلة الْعَالَمُ و كاآللة، لكونه الصّيغة هذه

 جمعه أمّا و ،[185 /األعراف] الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مَلَكُوتِ فِي یَنْظُرُوا لَمْ وَ أَ: فقال وحدانيّته، معرفة في عليه تعالى أحالنا لهذا و صانعه، على الدّاللة في

 أیضا و النّار، عالم و الماء، عالم و اإلنسان، عالم: فيقال عَالَماً، یسمّى قد هذه من نوع كلّ من فألنّ

 «.1»( عَالَمٍ أَلْفَ عَشَرَ بِضْعَةَ لِلَّهِ إِنَّ: )رُوِیَ قَدْ

 و حكمه، غلب اللّفظ في غيره شارك إذا اإلنسان و جملتهم، في النّاس فلكون السّالمة جمع جمعه أمّا و

 و «2» عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ هَذَا رُوِیَ قَدْ وَ. غَيْرِهَا دُونَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْخَلَائِقِ أَصْنَافُ بِهِ عُنِيَ لِأَنَّهُ الْجَمْعُ هَذَا جُمِعَ إِنَّمَا: قِيلَ

 لِأَنَّهُ الْإِنْسَانُ هُوَ وَ الصَّغِيرُ وَ فِيهِ، بِمَا الْفَلَكُ هُوَ وَ الْكَبِيرُ عَالَمَانِ الْعَالَمُ«: 4» قَالَ وَ ،«3» عَالَماً مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلُّ جُعِلَ وَ النَّاسُ بِهِ عُنِيَ: مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ

 .الْكَبِيرِ الْعَالَمِ فِي مَوْجُودٌ هُوَ مَا كُلَّ فِيهِ تَعَالَى اللَّهُ أَوْجَدَ قَدْ وَ الْعَالَمِ، هَيْئَةِ عَلَى مَخْلُوقٌ

 فضالء أراد: قيل و. زمانهم عالمي أراد: قيل ،[47 /البقرة* ]الْعالَمِينَ عَلَى فَضَّلْتُكُمْ أَنِّي وَ:تعالى قوله و ،[1 /الفاتحة* ]الْعالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ: تعالى قال

 كانَ إِبْراهِيمَ إِنَّ: قوله في بأمّة السالم عليه إبراهيم كتسمية بذلك تسميتهم و منه، مكّنهم و أعطاهم لما عالم كلّ مجرى منهم واحد كلّ یجری الذین همزمان

 [.70 /الحجر] الْعالَمِينَ عَنِ نَنْهَكَ لَمْ وَ أَ: قوله و ،[120 /النحل] أُمَّةً
__________________________________________________ 

 عالم ألف عشر ثمانية ذلك سوى ما و عالم، الجن و عالم، اإلنس: قال* العالمين ربّ: تعالى قوله في العالية أبي عن حاتم أبي ابن و جریر ابن أخرج( 1) 

 .المالئكة من

 .34 /1 المنثور الدر: انظر. واحد عالم منها الدنيا. عالم ألف عشر ثمانية جل و عزّ للّه إنّ: قال وهب عن الحلية في نعيم أبو و الشيخ أبو أخرج و

 .34 /1 المنثور الدر و ،95 /4 البصائر: انظر( 2) 

 .95 /4 البصائر: انظر( 3) 

 .78 ص النشأتين تفصيل انظر( 4) 
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« من»کند )مثال های متعدد ايجاد مي«جهان»علت ارتباطات مختلفش با انسانها، اجتماعي: هر انساني به  خداست، نیست؟ )جهان

 ها، و ... هستم(عضو جهان اسالم، جهان مردها، جهان  پدرها، عالم دنیا، عالم انسان

)اگرچه دين با  است اسالمي اثبات شده فلسفه درو اينكه همگي تحت ربوبیت خداست، « طولي عوالم» نكته: وجود

است که هويتش « يك جهان»که هر انساني را  اينهای پسامدرن هم شناسيجامعه قبال اين را توضیح داده بود(.« مالئكه»ت ادبیا

ها نیز ، که البته هنوز به اينكه همگي اين جهاندانندخود مي هایآورد، از کشفهای متعدد به دست مي«جهان»را از زيستن در 

 اند.نبرده پي خداوند واحد است،تحت ربوبیت 

 

 6/2/1395   لَواقِع تُوعَدُونَ إِنَّما    7آیه (77) مرسالت( سوره 37

 ترجمه

 .)واقعي است( پیونددبه وقوع ميد حتما يشوبدرستي که آنچه وعده داده مي

 حدیث

 امیرالمومنین ع فرمود:( 1

 بَیَّنَهَا رَبِّي مِنْ بَیِّنَةٍ لَعَلَى إِنِّي وَ لَنَسِيٌّ إِذاً إِنِّي إِلَيَّ عَهِدَ مَا نَسِیتُ لَا وَ بِي ضُلَّ لَا وَ ضَلَلْتُ لَا وَ کُذِبْتُ لَا وَ کَذَبْتُ مَا اللَّهِ فَوَ

 لَقْطا أَلْقُطُهُ الْوَاضِحِ الطَّرِيقِ لَعَلَى إِنِّي وَ إِلَيَّ فَبَیَّنَهَا ص لِنَبِیِّهِ

 185البالغه، حكمت ؛ نهج 407امالي صدوق /

نه دروغ گفتم و نه به من دروغ گفته شد؛ نه گمراه شدم و نه کسي را به گمراهي کشاندم و نه عهدی را که  به خدا قسم

ای از جانب با من بسته شد فراموش کردم که در اين صورت جزء فراموشكاران خواهم بود در حالي که من بر اساس بینه

  پیمايم.به قدم مي قدمهستم که آن را ر راهي واضح که پیامبرش برايم تبیین کرد و من د کنمعمل ميپروردگارم 

 فِیهَا بِآيَةٍ مَرُّوا إِذَا وَ أَعْیُنِهِمْ نُصْبَ أَنَّهَا ظَنُّوا وَ شَوْقاً إِلَیْهَا نُفُوسُهُمْ تَطَلَّعَتْ وَ طَمَعاً إِلَیْهَا رَکَنُوا تَشْوِيقٌ فِیهَا بِآيَةٍ مَرُّوا فَإِذَا( 2

 آذَانِهِم أُصُولِ فِي شَهِیقَهَا وَ جَهَنَّمَ زَفِیرَ أَنَّ ظَنُّوا وَ قُلُوبِهِمْ مَسَامِعَ إِلَیْهَا أَصْغَوْا تَخْوِيفٌ

 193البالغه، خطبه نهج

 برآيدبه سمت آن  شوق از جانهاشان وآرزومندانه به جانبش میل کنند  است، آن در تشويقى که گذشتند اىآيه به اگر و

 بدان با تمام وجود خويش دل گوش است، دادنى بیم آن در که خواندند را اىآيه اگر و است، هاشانديدهدر مقابل  گويى که

 .در بیخ گوششان است دوزخ آتش فروشدن و برآمدن بانگِ گويي ند،سپار

 تدبر

اگر واقعا  گويیم؛اند( ديگر ما هم دروغ نمياگر باور کنیم که آنچه وعده داده شده، واقعي است )به ما دروغ نگفته( 1

ها و وعیدهايش را جدی خوانیم، وعده. قرآن را وقتي ميکنیمهدايت شويم و گمراه نشده باشیم، ما هم کسي را گمراه نمي

 گیريم. مي
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 .شودآنچه را که حتما واقع ميايم باور نكرده اگر اين گونه نیستیم،

مجبور است چندتا قسم بخورد تا باور کنیم  برايمان عادی شده که خدا جدی زندگي ( بقدری باور نكردن حقايق2

برای ديگران کنیم و بر اساسش اقدام ميکنیم و چه سخناني را از چه کساني قبول مي ،ماندر زندگي روزمرههايش را. وعده

 ... !!!خدا سخن اما  ؛کنیمهم با اعتماد تمام نقل مي

شما وعده دادند(؛ مضارع است نه ماضي؛ يعني همین االن هم فرمود: توعدون )به شما وعده مي دهند(، نه وعدتم )به ( 3

 شويم؟آيا متوجه مي شنويم؟يا مي. آدارند به ما وعده مي دهند

؛ گويي آنچه گويند(مي« واقعٌ»آيد ای که فرود مي)به پرنده انددانسته« و قرار پیدا کردن فرود آمدن»را به معنای « وقوع»( 4

 «وقوع» اين مواظبشود. راه گريزی از آن نداريم. افتد و در تمامي اطراف ما مستقر ميوی سر ما مياند بر ربه ما وعده داده

 .نشود خراب سرمان بر «ناگهان» قیامت تا باشیم

اسم فاعل است و قبال گفته شد که اسم فاعل داللت بر ثبوت و استمرار دارد. نفرمود سیقع )واقع خواهد شد( « واقع( »5

جا و در باطن پیوندد. قیامت همینشود(. فرمود: واقع، يعني دائما در حال وقوع است. دارد به وقوع مي)واقع مي« يقع»نفرمود: 

 (10نساء/« سَعیرا «يَصْلَوْنَ+سَ» وَ ناراً بُطُونِهِمْ في «يَأْکُلُونَ)»دنیاست؛ نه در آينده. 

پیوندد. يعني منسوب به واقع؛ يعني آنچه به وقوع مي درست شده است؛« ياء نسبت« + »واقع»در فارسي از « واقعي» (6

 «شويد، واقعي است.بدرستي که آنچه وعده داده مي»توان آيه را چنین ترجمه کرد: مي« واقعي»پس بر اساس معنای دقیق کلمه 

 

 7/2/1395   لِلْمُكَذِّبين یَوْمَئِذٍ وَیْلٌ    15آیه ( 77) المرسالت( 38

 ترجمه

 !کنندگانتكذيب بر واى روز آن

 حدیث

 : قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ[ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ] عَنْ مُعَنْعَناً أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 وَيْلٌ ثُمَّ] وَيْلٌ ثُمَّ فَوَيْلٌ بَعْدِی مِنْ بِكَ تَغْدِرُ يأُمَّتِ أَنَّ أَخْبَرَنِي[ ع] جَبْرَئِیلَ أَنَّ عَلِمْتَ عَلِيُّ يَا :يَوْمٍ ذَاتَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 لِبَیْعَتِكَ. النَّاکِثُ وَ لِذُرِّيَّتِكَ الْقَاتِلُونَ وَ مُعَادُوكَ أَهْلِهِ أَکْثَرُ جَهَنَّمَ فِي وَادٍ :قَالَ ؟وَيْلٌ مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ يَا :قُلْتُ .مَرَّاتٍ ثَلَاثَ[ لَهُمْ

 216: ص الكوفي، فرات یرتفس

 فرمايد:حضرت علي ع مي

کنند؛ سپس سه بار داني که جبرئیل به من خبر داد که امتم بعد از من با تو غدر ميپیامبر اکرم ص روزی به من فرمود: مي

 «(وای بر آنها« )»ويل لهم»فرمود: 

 چیست؟« ويل»عرض کردم: ای پیامبر خدا، 

 اند که بیعت تو را شكستند.اکثر اهالي آن، دشمنان تو، قاتالن ذريه تو و کساني ای در جهنم است کهفرمود: وادی
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 تدبر

کسي گناه کند، ممكن است توبه کند، ممكن است با انواع عذابها عذابش کنند تا پاك شود؛ اما در مورد کسي «: ويل»( 1

فقط يك کلمه  ؛(10؛ يس/6بقره/) نیست او هب امیدی هیچ ديگرکه حقیقت را تكذيب کند و چشم خود را روی حقیقت ببندد، 

 «وای بر او»توان گفت: مي

وضعیت خوبي داشته باشد، اما در آن در ظاهر کند، در اين دنیا ممكن است کسي که حقیقت را تكذيب مي«: يومئذ»( 2

 «.وای بر او» :شود کهشود معلوم ميها آشكار ميروز که باطن

برای دهد، اما هشدار ميبه ما ی را خطرسخن نیست؛ با عمل هم هست: وقتي کسي  تكذيب کردن فقط با :«مكذبین»( 3

دهند و خود را برای پذيرايي ايم. وقتي خبر از آمدن مهمان ميرا تكذيب کرده« واقعي بودن هشدار»نیم، کنميدفع آن اقدامي 

کنند، اما به جای آن م کاری اجرت بسیار زياد معین ميقتي برای انجاو .ايمرا دروغ دانسته «آمدن مهمان»کنیم، از او آماده نمي

باور های خدا را آيا ما وعدهاکنون ... . ايم؛ و انكار کرده را« اجرت بر آن کار» رويم،درآمد ميکار، سراغ يك کار بسیار کم

 تكذيب؟ايم يا کرده

 دهیم؟را بر کارهای ديگر ترجیح مي کنیم که نماز بهترين کار است )حي علي خیرالعمل( و آنمثال آيا باور مي

 

 8/2/1395  لَقادِرُون بِهِ ذَهابٍ عَلى إِنَّا وَ الْأَرْضِ فِي فَأَسْكَنَّاهُ بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ     18 آیه (23) المؤمنون( 39

 ترجمه

ما بر ]از بین[ بردن آن مسلّماً  که هماناو/درحالي م پس آن را در زمین ساکن کرديمو از آسمان آبي به اندازه فروفرستادي

 ايم.توانايي

 نحوی: نکته

« واو عطف»توان ( و مي326 /2الكريم  القرآن إعرابدانست ) «واو حالیه»توان را مي« ... ذَهابٍ عَلى إِنَّا وَ»در عبارت « و»

توانستیم چنین نكنیم آن را ساکن کرديم در حالي که مي»ود: ش(. در حالت اول معنايش مي50 /6 بیانه، و القرآن إعرابدانست )

تا  توانیم آن را از بین ببريمآن را ساکن کرديم ولي مي»شود: در حالت دوم معنايش مي« ماندميآبي برای شما باقي نآنگاه و 

 اند.ها بر اساس عطف معني کردهاغلب ترجمه«. آبي برای شما نماند.

 حديث

 :يَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ مَالِكِ عَنْ وبٍمَحْبُ ابْنُ( 1

 مَا عَنْهُمْ صَرَفَ يبِالْمَعَاصِ قَوْمٌ عَمِلَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ يَشَاءُ حَیْثُ يَضَعُهُ اللَّهَ لَكِنَّ وَ سَنَةٍ مِنْ مَطَراً أَقَلَّ سَنَةٍ مِنْ مَا إِنَّهُ 

 10.الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الْفَیَافِي إِلَى وَ غَیْرِهِمْ إِلَى السَّنَةِ تِلْكَ فِي الْمَطَرِ مِنَ لَهُمْ قَدَّرَ کَانَ

                                                           
 . ادامه روایت چنين است: 10



22 

 272ص ،2ج اصول کافي،

 فرمايد:مي (ع) باقر امام

 خدا نافرمانى مردمى گاه هر دهد؛قرار مي خواهد اج هر را باران آن خدا ولى نیست ديگر سال از ترباران کم سالى هیچ

 درياها و جانب دشتها به و گرداند بر جانب ديگران به کرده، مقدّر سال آن در آنها براى از باران آنچه جل و عز خداوند کنند،

  فرستد ...مي کوهها و

 :که کندنقل مي بهايي شیخ( 2

 علم به «ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا آيه» در را «ماء» لمومنین ع در تفسیر قرآن()از اصحاب پیامبر ص و شاگرد امیرا عبّاس ابن

 11.است کرده تفسیر

 12  42ص ،2مقدمه الفالح، مفتاح ترجمة في النجاح منهاج

                                                           
 أَهْلِ مَحَلَّةِ سِوَى مَسْلَكٍ فِي السَّبِيلَ لَهَا اللَّهُ جَعَلَ قَدْ وَ بِحَضْرَتِهَا مَنْ بِخَطَایَا بِمَحَلِّهَا هِيَ الَّتِي الْأَرْضِ عَنِ مَطَرِالْ بِحَبْسِ جُحْرِهَا فِي الْجُعَلَ لَيُعَذِّبُ اللَّهَ إِنَّ وَ

  الْأَبْصارِ أُولِي یا فَاعْتَبِرُوا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ قَالَ الْمَعَاصِي

 در كه مردمى گناهان براى است او محل كه زمينى از باران كردن دریغ واسطه به كندمى عذاب كندمى عذاب سوراخش در را جُعَل آینه هر خدا راستى

: فرمود( ع) باقر امام سپس:گوید كارها، معصيت محلّ جز دیگر محلّى به برود آن از كه است كرده فراهم راهى جُعَل براى خدا تحقيق به و است آنها ميان

 .الْأَبْصارِ أُولِي یا اعْتَبِرُوافَ

 مِنْ بِأَكْثَرَ عَامٌ مَا: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِْ  مُسْلِمٍ، بْنِ الْحَسَنِ عَنِ التَّيْمِيِّ، سُلَيْمَانَ عَنْ حَكِيمٍ، بْنُ عَاصِمُ بِقَدَرٍق مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلْنَا ف:قَوْلُهُ[ 396:  1] -(292)

 .رًامَطَ عَامٍ

 .شَاءَ حَيْثُ یُصَرِّفُهُ اللَّهَ وَلَكِنَّ عَامٍ، مِنْ مَا: قَالَ أَوْ

 بَيْنَهُمْ      تفسير یحيي بن السالم صَرَّفْنَاهُ وَلَقَدْ ف:اآلیَةَ هَذِهِ وَقَرَأَ

 آمده است: سنت اهل جوامعكه در  حدیث این از ضمني داللت به مگر نيافتم كند تفسير علم به را ماءكه  آیه این ذیل عباس ابن. حدیثي از  11

 بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ الْهَاشِمِيِّ، جَعْفَرٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ حُدِّثْنَا[ 678] -(678[ ) 316ص ،1ج( ] 444 م الداني سعيد بن عثمان)  للداني الفتن في الوارده السنن

 عَنِ عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَيَّانَ، بْنِ مُقَاتِلِ عَنْ عُلَيٍّ، بْنُ مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا: قَالَ سَابِقٍ، بْنُ سَعِيدُ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِیُّ، مَاعِيلَإِسْ أَبُو حَدَّثَنَا الْمَادَرَائِيُّ، إِسْحَاقَ

 وَالنِّيلَ الْعِرَاقِ، نَهْرَا وَهُمَا وَالْفُرَاتَ وَدِجْلَةَ بَلْخٍ، نَهْرُ وَهُوَ وَجَيْحُونَ الْهِنْدِ، نَهْرُ وَهُوَ سَيْحُونَ: أَنْهَارٍ مْسَةَخَ األَرْضِ إِلَى الْجَنَّةِ مِنَ تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ ": قَالَ  ص النَّبِيِّ

 وَأَجْرَاهَا الْجِبَالَ، وَاسْتَوْدَعَهَا السَّالمُ، عَلَيْهِ جِبْرِیلَ جَنَاحَيْ عَلَى دَرَجَاتِهَا، مِنْ دَرَجَةٍ فَلِأَسْ مِنْ الْجَنَّةِ عُيُونِ مِنْ وَاحِدَةٍ عَيْنٍ مِنْ تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَهَا مِصْرَ نَهْرُ وَهُوَ

 یَأْجُوجَ خُرُوجِ عِنْدَ كَانَ فَإِذَا «األَرْضِ فِي فَأَسْكَنَّاهُ قَدَرٍبِ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلْنَا » قَوْلُهُ وَذَلِكَ مَعَایِشِهِمْ، أَصْنَافِ فِي لِلنَّاسِ مَنَافِعَ فِيهَا وَجَعَلَ األَرْضِ فِي

 فِيهِ، بِمَا مُوسَى وَتَابُوتَ بْرَاهِيمَ،إِ وَمَقَامَ الْبَيْتِ، رُكْنِ مِنْ األَسْوَدَ وَالْحَجَرَ كُلَّهُ، وَالْعِلْمَ الْقُرْآنَ األَرْضِ مِنَ فَرَفَعَ السَّالمُ عَلَيْهِ جِبْرِیلَ تَعَالَى اللَّهُ أَرْسَلَ وَمَأْجُوجَ

 لدِّینِا خَيْرَ أَهْلُهَا فَقَدَ األَرْضِ مِنَ األَشْيَاءُ هَذِهِ رُفِعَتْ فَإِذَا ،«لَقَادِرُونَ بِهِ ذَهَابٍ عَلَى وَإِنَّا » قَوْلُهُ فَذَلِكَ السَّمَاءِ، إِلَى ذَلِكَ كُلَّ فَيَرْفَعُ الْخَمْسَةَ األَنْهَارَ وَهَذِهِ

                         است. آورده( 8ص ،5ج) المنثور الدر از ( آن را به نقل 39ص ،57ج) األنوار، بحارهم در  مجلسيمرحوم  و    " وَالدُّنْيَا

 . روایات دیگری در این زمينه: 12

 سُلَيْمَانَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عِيسَى عَنْ الْيَعْقُوبِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ مَعْرُوفٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ :391: ص ،6ج ،(اإلسالمية - ط) الكافي  الف(

 مَاءَ یَعْنِي فَقَالَ لَقادِرُونَ بِهِ ذَهابٍ عَلى إِنَّا وَ الْأَرْضِ فِي نَّاهُفَأَسْكَ بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ جَعْفَرٍ بْنِ

  . الْعَقِيقِ

  .الوادی بالعقيق یعني: أقولُ( در توضيح آن آمده است: 397ص ،3ج) صافي تفسيركه در 
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 تدبر

ورشید و کند و... . درست است که ابر و باد و مه و خفرستد و آن را در زمین ساکن ميخداست که باران مي«: إنّا( »1

 فلك درکارند تا باران ببارد، اما همگي به اراده خدا درکارند. 

 جدی بگیريم(ای را در هر واقعه)دست خدا 

 دور از دست ماند و به اعماقخدا که باران را فرستاد در زمین ساکنش کرد )اگر روی زمین نمي)فاسكناه .... لقادرون(: ( 2

يا کارهای ديگری انجام  دهدنتوانست اين کارها را انجام رساند؛ و خدا حتما ميای نميهشد؛ يا ...( فايدرفت؛ يا تبخیر ميمي

  . اگر نكرده، ناشي از ضعفش نیست.دهد که اثر اين را خنثي کند

 جدی بگیريم؛ دست خدا بسته نیست( -توانست آن کار را نكندکه مي –ای )قدرت خدا در هر واقعه

 توانند ندهند، يا آن را طوری بدهند که قابل استفاده نباشد. هر نعمتي که بدهند، مي..«:  فاسكناه ... علي ذهاب به( »3

 جدی بگیريم(ای را در هر واقعه)لطف خدا 

 فرستاد؛ کار خدا دقیق است و اندازه دارد.« به اندازه»خدا آب را «: بقدر( »4

 ای جدی بگیريم( )حكمت خدا را در هر واقعه

 های مقرر کم و زياد کند. اگر کم شد تقصیر خودمان است )حديث اول(.اند سهم ما را از اين اندازهتو( اعمال ما مي5

 ای جدی بگیريم()غضب خدا را هم در هر واقعه

 «بردن آن از جايي به جای ديگر»تواند به معنای مي باشد؛« آن از بین بردن»تواند به معنای )بردن آن( مي« ذهاب به»( 6

نتوانید آن را مهار اشاره به اينكه  يعنيباشد ( أسكنّاه)« ساکن کردن»در تقابل با « حرکت دادن»تواند و ميباشد؛ )حديث اول( 

 سیل راه بیفتد و به جای اينكه استفاده ببريد ضرر کنید. کنید يا اينكه

 

                                                           
 . المنورة المدینة عقيق احدها...  أربعة اعقة العرب بالد في و وسعه، و فانهره السيل شقه واد كل العقيقتوضيح داده است:  (138، ص4)ج البلدان معجمو در 

 ( در این باره توضيح داده است: 244ص ،22ج) الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة و مرحوم مجلسي در

 ماء فيهما یجتمع غدر و برك فيها إنما و ماء، فيها ليس التي المواضع من مثله أی التمثيل، وجه على السالم عليه ذكره إنما و العقيق، وادی المراد لعل و»

 من بسبب الموضع لهذا اآلیة نزول أوال كان: یقال أو فيه، اإلحرام غسل لوقوع الدین و للدنيا الماء إلى فيه الحتياجهم الموضع ذلك خص: یقال أو السماء،

 «.بعده یخفى فال العقيق فص ماء على حمله أما و نعرفه، ال األسباب

 الفرات و دجلة و بلخ نهر هو و جيحون و الهند نهر هو و سيحون انهار خمسة الجنّة من انزل تعالى اللَّه انّ آله و عليه اللَّه صلّى النبيّ عن المجمع في وب( 

 أَنْزَلْنا وَ قوله فذلك معایشهم اصناف في للنّاس منافع فيها جعل و األرض في أجراها و واحدة عين من اللَّه أنزلها مصر نهر هو و النيل و العراق نهرا هما و

 ذهاب تنكير في قيل انزاله على قادرین كنّا كما لَقادِرُونَ استنباطه یتعذّر بحيث التعميق أو التصعيد او باإلفساد بِهِ ذَهابٍ عَلى إِنَّا وَ اآلیة بِقَدَرٍ ماءً السَّماءِ مِنَ

 .به اإلیعاد في مبالغة و طرقه كثرة الى إیماء

 مسلم، بن محمد عن حماد، بن خلق عن إبراهيم، بن عمرو عن یقطين، بن علي عن یزید، بن یعقوب عن محمد، بن أحمد عن یحيى، بن محمد عن و( ج

 قد و إلّا األرض، في اءم من ليس(: ص) قال. مباركا ماءً السَّماءِ، مِنَ أَنْزَلْنا وَ :جلّ و عزّ اللّه قال(: ص) اللّه رسول قال یقول،( ع) جعفر أبا سمعت :قال

 201: ص ،(للشبر) السالم عليهم األئمة طب   .السماء ماء خالطه
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 الْحَدیدَ أَنْزَلْنَا وَ بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ الْميزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ لْناأَنْزَ وَ بِالْبَيِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ      25آیه (57) حدید( سوره 40

 9/2/1395     عَزیز قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ بِالْغَيْبِ رُسُلَهُ وَ یَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِيَعْلَمَ وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ شَدیدٌ بَأْسٌ فيهِ

 ترجمه

گیری( نازل کرديم تا دازهگانمان را با داليل روشن فرستاديم و همراه آنها کتاب و میزان )ترازو، وسیله انبتحقیق فرستاد

فعي مناهم و  است [جنگ و کارزارسخت ]=  آسیبي هم قسط بپاخیزند و آهن را نازل کرديم که در آن مردم برای ]تحقق[

ناپذير کند؛ البته خداوند قوی شكسترستادگانش را در نهان ياری ميو برای اينكه خدا معلوم کند چه کسي او و ف برای مردم،

 است.

 نکته ای در ترجمه

و قرآن کريم با يك آيه معاني « استعمال يك لفظ در بیش از يك معنا»ای هست به نام قاعده که شد اشاره 9جلسه در 

در اين آيه باشد که « بالغیب»های واضح آن جايگاه کلمه اده کرده است. شايد يكي از نمونهمتعدد را بفهماند از اين قاعده استف

 موجب شده مترجمان و مفسران معاني مختلفي را به آيه نسبت دهند که همگي هم معاني صحیحي است؛ از جمله:

که  (قبلهم بالفعل متعلقان «بِالْغَیْبِ» :314ص ،3ج الكريم، القرآن إعراباند )را متعلق به فعل گرفته «بالغیب»برخي الف( 

 اين دو حالت دارد: 

 ...«کند که خدا بدين طريق مخفیانه معلوم مي»باشد يعني « يعلم»متعلق به فعل  -

: که برای اين حالت مترجمان چند گونه کندياری ميخدا و رسوالنش را مخفیانه »باشد: « ينصر»متعلق به فعل  -

 اند:ترجمه کرده

 در خلوت که کسي هم نیست؛ ( حتي1)

 ريا؛ بي (2)

 ( با ايمان قلبي که از ديدگان مخفي است؛ 3)

 .( به وسیله کارهايي که علني نیست4)

تواند گونه مي که در اين صورت چند( 474ص ،9ج بیانه، و القرآن اند )إعرابگرفته ولي برخي آن را حال برای اسمب( 

 باشد: 

 « دکنمى يارى نديده را او فرستادگان و خدا کسى چه»د: برگرد «خدا و رسوالنش»به  -

)اشاره به وضعیت امثال ما که « ددهمى يارى پیامبران غیاب در را پیامبرانش و خدا چه کسي»برگردد « رسوالنش»به  -

 کونه بالغیب النصر نکو( »172/  19که همین دو معنا دارد؛ به قول عالمه طباطبايي)المیزان  پیامبر ص در میان ما حاضر نیست(

 رسول غیبت يا حال کنند،مى يارى را او رسول ،غیبت حال در( »302/  19)ترجمه المیزان « همن غیبتهم أو منهم غیبته حال في

 «لرسو از ايشان غیبت يا و ايشان، از

 اند:گونه ترجمه کرده حداقل دوبرای اين حالت نیز مترجمان  که ،برگردد «خدا»به  -
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 «ندکنمى يارى را رسوالنش و او کسى چه دارد معلوم ناديده خداى»: اندقرار داده خدا را در جايگاه فاعلبرخي ( 1)

 .«بینند او و رسوالنش را ياری کننددر حالي که خدا را نمي»: اندقرار داده برخي خدا را در جايگاه مفعول (2)

 

آيد حاالت صحیح ديگری آمده است؛ و البته به نظر ميهای موجود تمامي موارد فوق جزء مواردی است که در ترجمه

 هم قابل فرض باشد.

 حدیث

 بْنِ هِشَامِ عَنْ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْعَطَّارُ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا( 1

 :قَال ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ دٍسَعْ عَنْ سَالِمٍ

 «بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ [الْمِیزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ]» الْإِمَامِ فِي اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ الْمِیزَانُ نَحْنُ وَ ...

 311: ص ،1ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 دند:امام باقر ع فرمو

 «تا مردم به قسط بپاخیزند.»ما هستیم، و اين سخن خداست درباره امام که فرمود: ]در سوره حديد[ « میزان»و مقصود از  

 ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ يِّعَلِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ جَمِیعاً أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَنَسُ وَ عَمْرٍو بْنُ حَمَّادُ وَى( ر2َ

 :لَه قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِيِّ عَنِ

 فَآمَنُوا الْحُجَّةُ عَنْهُمُ حُجِبَ وَ النَّبِيَّ يَلْحَقُوا لَمْ الزَّمَانِ آخِرِ فِي يَكُونُونَ قَوْمٌ يَقِیناً أَعْظَمُهُمْ وَ إِيمَاناً النَّاسِ أَعْجَبُ عَلِيُّ ... يَا

 یَاضبَ عَلَى بِسَوَادٍ

 366: ص ،4ج الفقیه، يحضره ال من

کنند که در فرازی از امام صادق ع از پدرانش از امیرالمومنین حكايت وصايای طوالني پیامبر اکرم ص به وی را نقل مي

 اين وصیت فرمودند:

پیامبر نرسیدند و حجت  اند، بهها از آن مردماني است که در آخر الزمانآورترين ايمانها و بزرگترين يقینای علي! اعجاب

 13ای بر کاغذی[ ايمان آوردند.ای ]نوشتهای بر روی سفیدی)= امام( هم از آنها در پرده است، اما با سیاهي

                                                           
كند در اینجا . احادیث دیگری هم بود كه برای پرهيز از تفصيل در كانال قرار ندادم. برخي كه به نظرم هركدام ظرافت خاص دیگری را منتقل مي 13

 آوردم:

 قَالَ ثُمَّ الْجَنَّةِ آسِ وَرَقِ مِنْ خُلِقَ الْفَقَارِ ذُو مَعَهُ الْجَنَّةِ مِنَ آدَمَ اللَّهُ أَنْزَلَ قَالَ «الْحَدِیدَ أَنْزَلْنَا وَ» تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِي عَنْ السُّدِّیِّ تَفْسِيرِ -

 حَتَّى صِدِّیقٍ بَعْدَ صِدِّیقٌ وَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيٌّ بِهِ یُحَارِبُونَ أَنْبِيَائِي یَزَالُ لَا مَكْتُوباً عَلَيْهِ كَانَ وَ الشَّيَاطِينِ وَ الْجِنِّ مِنَ أَعْدَاءَهُ آدَمُ یُحَارِبُ بِهِ كَانَ وَ «شَدِیدٌ بَأْسٌ فِيهِ»

 .طَالِبٍ أَبِي بْنِ بِعَلِيِّ بِالْكُفَّارِ النَّقِمَةِ مِنَ مَنِيعٌ «عَزِیزٌ قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ» عَلِيٍّ وَ لِمُحَمَّدِ «اسِلِلنَّ مَنافِعُ» وَ الْأُمِّيِّ النَّبِيِّ عَنِ بِهِ فَيُحَارِبَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ یَرِثَهُ

 294ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) السالم عليهم طالب أبي آل مناقب

قتي آدم را از بهشت فروفرستاد، همراهش ذوالفقار را فرستاد كه از برگ یعني خداوند و «آهن را فروفرستاد»ابن عباس در تفسير این آیه گفته است: 

جنگيد و بر آن نوشته و حضرت آدم با آن با دشمنانش از جنيان و شياطين مي« در آن بأس شدید است»بهشتي آفریده شده بود كه  13«آس»درخت 
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 تدبر

 کند.پاسخ رها نميها نیاز به راهنمايي دارند و خدا اين نیاز را بيفرستد. انسانخدا حتما رسول مي« لـ + قد + ارسلنا( »1

دار آيد. پس اگر کسي هم بخواهد عهدهاگر کسي از طرف خدا پیام بیاورد، حتما با دلیل کامال روشن مي«: بالبینات( »2

فكر »رساالت الهي )مبلغ دين( شود حتما بايد با دلیل کامال روشن حرکت کند. مسیر خدا مسیر حدس و گمان و احتمال و 

 و ... نیست.« کنم که

حتما دار رسالت الهي شود( خواهد عهده)يا ميکسي که فرستاده خداست  «الْمیزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ ... أرْسَلْنا»( 3

. با اين دو است که دلیل او کامال آشكار )میزان( معیار برای تشخیص محتواهای ديگردو همراه دارد: محتوای معتبر )کتاب( و 

چه بايد بكند و ثانیا معیار و میزان هم دستش است و در قضاوت و تشخیص  داندشود )بینات(. پس اوال کتابي دارد که ميمي

 کند.کارهای ديگران هم خطا نمي

د؛ ثانیا کار ناين است که مردم بپاخیزند: پس اوال به کار مردم کار دار فرستادگان الهي هدف «بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ»( 4

د که خود مردم برای برقراری عدل و ند بلكه بايد کاری بكننهمه کارها را بكن انبه اين صورت نیست که خودش انشداشتن

 قسط قیام کنند.

                                                           
جنگند تا اینكه اميرالمومنين ع آن را به د ازصدیق دیگر با آن ]با دشمنانشان[ ميشده كه همواره پيامبران من، پيامبری بعد از پيامبر دیگر، و صدیقي بع

و آسيبهای ناشي « كه البته خداوند قوی و عزیز است»برای محمد ص و علي، « منافعي برای مردم دارد»ارث ببرد و با آن از جان پيامبر امي دفاع كند و 

 كند.طالب دفع مياز كفار را به وسيله علي بن ابي

 امام علي ع در ضمن گفتگویي طوالني فرمودند: -

 إِیَّاه خَلْقُهُ ذَلِكَ فَإِنْزَالُهُ « شَدِیدٌ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِیدَ أَنْزَلْنَا وَ» قَالَ

 250ص ،1ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 ش است.نازل كردنش همان آفریدن« آهن را نازل كردیم كه...»فرماید: خداوند مي

 جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سِنَانٍ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِيعاً، الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ،یَحْيى بْنُ مُحَمَّدُ و ؛عِيسى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ، عَنْ غَيْرُهُ، و الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ -

 الَّذِی ءٍشَيْ كُلِّ عِلْمُ بِهِ یُعْلَمُ الَّذِی الْكِتَابُ هُوَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ قَال: ... السَّلَامُ، عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ :الدَّیْلَمِ أَبِي بْنِ الْحَمِيدِ بْدِعَ عَنْ عَمْرٍو، بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ و

 الْكِتَابَ یُدْعَى مِمَّا عُرِفَ إِنَّمَا الْأَكْبَر وَ الْكِتَابُ الِاسْمُ «الْمِيزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا أَرْسَلْنا ... وَ لَقَدْ وَ» تَعَالَى هُاللَّ یَقُولُ عَلَيْهِم، اللَّهِ صَلَوَاتُ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ كَانَ

 الصُّحُفِ لَفِي هذا إِنَّ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَخْبَرَ السَّلَامُ، عَلَيْهِمُ إِبْرَاهِيمَ و شُعَيْبٍ و صَالِحٍ كِتَابُ فِيهَا و السَّلَامُ، عَلَيْهِ نُوحٍ كِتَابُ فِيهَا فِيهَا الْفُرْقَانُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ التَّوْرَاةُ

 13الْأَكْبَر .... الِاسْمُ مُوسَى صُحُفُ وَ الْأَكْبَرُ الِاسْمُ إِبْرَاهِيمَ صُحُفُ إِنَّمَا إِبْرَاهِيمَ صُحُفُ فَأَیْنَ مُوسى وَ إِبْراهِيمَ صُحُفِ الْأُولى

 293ص 1ج كافي

 امام صادق ع در ضمن حدیثي طوالني به این آیه رسيدند و فرمودند:

 ما كه بتحقيق»: فرماید تعالى خداى است؛ كه بوده عليهم اللَّه صلوات پيغمبران همراه و شود دانسته آن از چيز هر علم كه اسم اكبر همان كتابي است

 و انجيل و تورات شناخته شده، كتاب به نام ميان آنچه از و است، اكبر اسم همان كتاب« كردیم نازل ميزان و كتاب ایشان بهمراه ... و فرستادیم نىرسوال

 و عز خداى كه ستا السالم عليهم ابراهيم و شعيب و صالح كتاب و السالم عليه نوح كتاب كتاب، آن در و]لى عالوه بر آنها[ معروف است،( قرآن) فرقان

 صحف قرآن است[ و انجيل و به تورات منحصر كتاب ]اگر پس« موسى و ابراهيم صحف است، نخستين صحف ]مطلب[ در این همانا» داده است خبر جل

 ... است اكبر اسم هم موسى صحف و است؛ اكبر اسم ابراهيم، صحف همانا! كجاست ابراهيم
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گستر باشند؛ اما تا خود مردم اهل پیامبران )به عنوان حاکم جامعه ديني( بايد اهل عدل و عدالت: «بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ»( 5

 قیام به قسط نشوند، هدف آنها محقق نشده است. 

 ها همچنان جوالن خواهند داد.در حد امیرالمومنین ع هم باشد، تا مردم همراهي نكنند، معاويه حاکم عدالت اگر پس:

 عمل براى که است مردم با مسئولیّت خداوند، طرف از حجّت اتمام از بعد« بِالْقِسْطِ  النَّاسُ لِیَقُومَ...  أَنْزَلْنا...  أَرْسَلْنا ( »6

 ( 487 /9)قرائتي، تفسیر نور  .بپاخیزند اجرا و

فرستد، آهن را هم نازل وقتي خدا برای برپايي عدالت پیامبر مي: «شَدِيدٌ بَأْسٌ فِیهِ الْحَدِيدَ أَنْزَلْنَا وَ بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ» (7

 کند که بتوان از آن سالح ساخت؛ برقراری عدالت فقط با نصیحت، شدني نیست.مي

آمیز؛ آهن آنچه خدا آفريده و نازل کرده، هم کارکرد خشن دارد و هم کارکرد منفعت« لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ شَديدٌ سٌبَأْ فیهِ»( 8

متداول فناورانه؛ بستگي به خود ما دارد که در کجا از آن خورد و هم به درد رفع نیازهای هم به درد ساخت وسايل جنگي مي

 استفاده کنیم.

های کافر و مسلمان، خوب و بد، و ...( بندیآنچه خدا آفريده برای همه مردم )صرف نظر از دسته: «سِلِلنَّا مَنافِعُ»( 9

گیری بیشتر از اين ظرفیت بهره»دهنده قابلیت استفاده دارد: پس توان استفاده بیشتر و ساخت تكنولوژی های برتر، فقط نشان

 ندارد؛ نه دلیل بر آن است و نه دلیل بر عدم آن. « دن نزد خدابهتر و عزيزتر بو»يا « حقانیت»است، ربطي به « عمومي

)بأس  توان خوب يا بدمياز آن که  -... : هر چیزی يك قابلیت استفاده به خودی خود دارد  يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ «وَ( »10

بر اساس ؛ اما اين تمايز، دهیم یزیتمی خوب وبد هااينكه با کمك آن بین انسانو يك قابلیتي برای  -استفاده کرد  يا منافع(

بر اساس کیفیت استفاده (، بلكه !)که گمان شود هرکس بیشتر استفاده کرد خدا عنايت بیشتری به او داردکمیت استفاده نیست 

 .(کندميه چه کسي اينها را در مسیر خدايي استفاده است )ک

فرستادن انبیا يك هدف خاص دارد )قیام مردم به قسط(، خلقت )فرو فرستادن( : رُسُلَهُ وَ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِیَعْلَمَ «وَ( »11

ربط، يك هدف مشترك هم دارند: هدف مشترك اشیای طبیعي هم هدفي به خودی خود دارد )فیه ...(؛ اما اين امور ظاهرا بي

های معنوی )پیامبران( قات( را در راستای آن فرستادههای مادی )مخلواز اين دو فرو فرستادن اين است که آيا ما اين فرستاده

 بینیم که اولي را در راستای دومي به کار بگیريم يا خیر؟گیريم يا نه؟ آيا نظام تكوين و تشريع را به هم مرتبط ميبه کار مي

خبردار شود کافي است. اگر  کنیم، خودش: ياری کردن خدا نیاز به جار و جنجال ندارد: اگر برای خدا کار ميبِالْغَیْبِ( 12

 مان ياری خدا باشد.اصرار بر خبردار کردن بقیه داريم، معلوم نیست که هدف واقعي

اگر در مقابل چشمت نبود و ياری  : ياری کردن دين خدا نیاز به حضور فیزيكي پیامبر ص و امام ع ندارد.بِالْغَیْبِ (13

 کردی، ايمانت برتر است. )حديث دوم(

 خورد.. اينكه خدا از ما ياری خواسته، به معنای نیاز او نیست. او هیچگاه شكست نميعَزيز قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ...  نْصُرُهُيَ مَنْ( 14

خورد، يعني همیشه پیروز شكست نميهیچگاه . ياری کردن کسي که قوی است و عَزيز قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ...  يَنْصُرُهُ نْ( م15َ

شود و شكست ببندد، هیچگاه دچار ضعف نمي« ياری کردن خدا و رسول»اش را بر اساس مه زندگيبودن. کسي که برنا

 خورد.نمي
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ناپذير اگر آهن مظهر بأس و شدت است، مخلوق خدايي است که قوی و شكست «عَزيز قَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ ... الْحَديدَ أَنْزَلْنَا( »16

 است.

کسي که خدا را ياری کند، شدت و صالبت آهن و توپ و تانك در نظرش  «عَزيز قَوِیٌّ اللَّهَ نَّإِ ... الْحَديدَ أَنْزَلْنَا( »17

 است، تربزرگ ما قلم و زبان صدها از ارزشش که خود کوچك قلب با که است ایساله دوازده طفل آن ما رهبر»شود: ناچیز مي

 صحیفه( )ره)خمیني امام «.نوشید شهادت شربت نیز خود و ودنم منهدم را آن و انداخت دشمن تانك زير را خود نارنجك، با

  =page=14http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume&73 (73ص ،14ج امام،

 نکته دریافتی از یکی از مخاطبان

 نوعي شدن نازل و برخورد از حاصلاست  زمین کره روی بر که آهني اکثر و زمین کره مرکز آهن در« حَديدَالْ أَنْزَلْنَا وَ»

 . برای توضیحات اين مطلب به لینك زير مراجعه کنید:است زمین روی بر ها کهكشان ابر و ها ستاره از

https://www.newscientist.com/article/dn27570-supernova-space-bullets-could-have-seeded-earths-iron-core / 

 

 10/2/1395      الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ     3( آیه 1( سوره حمد )41

 ترجمه

 فراگیر و همیشگي است يمترحدارای ]همان خدايي که[  

 توضیح داده شد 1جلسه درباره دو کلمه رحمن و رحیم در 

 حدیث

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي وَ (1َ

 «الرَّحِیمِ» ،خَلْقِهِ بِجَمِیعِ «الرَّحْمنِ» ،الْمَخْلُوقِینَ خَلَقَ قَالَ «الْعالَمِینَ رَبِّ» قَوْلِهِ فِي ،لِلَّهِ الشُّكْرُ قَالَ «لِلَّهِ لْحَمْدُا» قَوْلِهِ فِي

 الصِّراطَ اهْدِنَا» مِثْلُهُ «نَسْتَعِین إِيَّاكَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ اطَبَةُمُخَ «نَعْبُدُ إِيَّاكَ» ... الْحِسَابِ يَوْمِ قَالَ «الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ» خَاصَّةً بِالْمُؤْمِنِینَ

 الْإِمَام مَعْرِفَةَ وَ الطَّرِيقَ قَالَ «الُْمسْتَقِیم

 28: ص ،1ج القمي، تفسیر

همه »فرمودند « الْعالَمِین بِّرَ»؛ و درباره «همه شكرها سزاوار خداوند است»فرمودند  «لِلَّهِ الْحَمْدُ»امام صادق ع درباره 

روز  «الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ» رحمتي خاص مومنان است؛« الرَّحِیم»رحمتي به همه خلقش دارد؛ « الرَّحْمن»؛ «مخلوقات را آفريد

 راه و شناخت امام است. «یمالْمُسْتَقِ الصِّراطَ اهْدِنَا» خطاب قرار دادن خداست؛ «نَسْتَعِین إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»حساب است ... 

 :ع الْإِمَامُ ( قَال2َ

 . طَاعَتِهِ عَنْ انْقَطَعُوا إِنِ وَ رِزْقِهِ، مَوَادَّ عَنْهُمْ يَقْطَعُ لَا بِالرِّزْقِ، خَلْقِهِ عَلَى الْعَاطِفِ: «الرَّحْمنِ»

 .. . مُوَافَقَتِهِ إِلَى دُعَائِهِمْ فِي بِهِمْ الرِّفْقِ فِي الْكَافِرِينَ بِعِبَادِهِ وَ هِطَاعَاتِ عَلَیْهِمْ تَخْفِیفِهِ فِي الْمُؤْمِنِینَ بِعِبَادِهِ «الرَّحِیمِ»

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=14&page=73
https://www.newscientist.com/article/dn27570-supernova-space-bullets-could-have-seeded-earths-iron-core/
https://www.newscientist.com/article/dn27570-supernova-space-bullets-could-have-seeded-earths-iron-core/
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 وَ بِتَرْبِیَتِهِ مَلِتَقُو عَلَیْهِ رَقَّقَهَا وَ أُمِّهِ، فِي الْقُوَّةَ تِلْكَ جَعَلَ -التَّغَذِّی وَ النُّهُوضِ قُوَّةَ الطِّفْلَ سَلَبَ لَمَّا أَنَّهُ -رَحْمَتِهِ مِنْ وَ: قَالَ

 قُوَّةَ الْحَیَوَانَاتِ بَعْضَ سَلَبَ لَمَّا وَ الْمُؤْمِنِینَ، سَائِرِ عَلَى[ حَضَانَتَهُ وَ] الطِّفْلِ هَذَا تَرْبِیَةَ أَوْجَبَ الْأُمَّهَاتِ مِنَ أُمٍّ قَلْبُ قَسَا فَإِنْ حَضَانَتِهِ،

 .لَهَا الْمُسَبَّبِ رِزْقِهَا إِلَى تَسِیرَ وَ تُولَدُ حِینَ لِتَنْهَضَ الْأَوْلَادِ فِي الْقُوَّةَ تِلْكَ جَعَلَ مَصَالِحِهَا،بِ الْقِیَامِ وَ لِأَوْلَادِهَا، التَّرْبِیَةِ

 34ص السالم،علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 ند:فرمود «(الرحمن الرحیم»)در تفسیر  السّالمحسن عسكری علیه إمام

کند هرچند که آنها ورزد، اصل روزی آنها را قطع نمي، ]يعني[ کسي که با دادن روزی به خاليق برآنها عطوفت ميرحمن 

 از اطاعتش سر باز زنند.

کند و نسبت به بندگان کافر اين بودنش نسبت به بندگان مومن اين است که انجام طاعاتش را بر آنها سهل مي« رحیم»و 

 ... کندبه سوی اينكه آنها با ]تعالیم[ خدا همسو شوند مدارا مياست که با آنها در دعوت 

ه ب، گرفته کودك از را خوردن غذا و شدن بلند نیروى ش اين است که چون]رحماني[ا و از مصاديق رحمتفرمود: 

 قیام شاپرستاری و تتربیالقلب قرار داده تا به نسبت به کودکش عاطفي و رقیق را اوهم  وه داد مادره ب را توان هم آن ،جايش

 واجب مؤمنین ديگرر ب را طفلاز اين  پرستارى و تربیت بود سنگدل مادران از مادرى بدين جهت است که اگر و - کند

 تاب آن ،قرار نداده حیوانات از برخى آنها را در مصالحه ب قیام وفرزندان  تربیت نیروى خداوند که آنجا از و -ه است گردانید

 !دنافت راهه ب انمقدّرش روزى ه سویب و دنبپاخیز آيندتوانند هنگامي که به دنیا ميان قرار داده که ميفرزند دخو در را توان و

 

 شود.گفته شد که ديگر تكرار نمي «الرحمن الرحیم»نكاتي درباره  1جلسه يادآوری: در 

 تدبر

 ( 1مقدمه 

ربوبیت خدا،رب العالمین( مطرح شده و در آيه بعد نهايت کار )مالك يوم الدين(.  در آيه قبل، بدايت کار )خالقیت و

 است. بین اين دو « رحمن و رحیم»

 ( 2مقدمه 

در بر آن رحمت ابتدايي خداست که بي هیچ چشمداشتي همه موجودات را  ، ]داللت بر گستردگي رحمت[رحمانیت

ولي  (،75کمك به گمراهان )مريم/امداد و ( و حتي 52؛ يس/ 5فرستادن )شعرا/ روزی دادن، تا پیامبر از وجود دادن و گیرد:مي

( و بنابراين نمودش در مومنین 2برد )حديثرحیمیت خدا آن رحمتي است که هرکس بخواهد هدايت شود از آن بهره مي

شود یت خدا مي(؛ يعني هرکس اگر بخواهد به سمت خدا حرکت کند مشمول رحیم1؛ و حديث43آشكارتر است )احزاب/

 گرديم(.)= با رحیمیت اوست که به سوی او برمي

 نتیجه: 

گرديم )مالك يوم الدين(، باز هم با رحمتش آيیم )رحمن(، و به او که برميآيیم، با رحمتش ميپس، از خدا )رب( که مي

 گرديم )رحیم(.برمي
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کند و دائما امداد ميآفرينش ما را وارد عوالم اش العالمین است؛ و با رحمت گستردهپس سپاس و ستايش خدايي را رب

 گرداند.اش ما را به سوی معاد و نهايت کارمان )يعني به سوی خودش( برميرساند؛ و با رحمت همیشگيمي

 است؟« الیه راجعونانا هلل و انا »خدا در مسیر « رحمت»توضیح « الرحمن الرحیم»وان گفت که تآيا نمي

 

 11/2/1395    لَمُخْرَجُون إِنَّا أَ آباؤُنا وَ تُراباً كُنَّا إِذا أَ كَفَرُوا الَّذینَ قالَ وَ     67 آیه (27) نمل( سوره 42

 ترجمه

ده آوربیرون  حتماما واقعا آيا  مان؛[ پدرانهمچنین]آيا هنگامي که خاك شديم، و  :گفتند ،و کساني که کفر ورزيدند

 ؟شويممي

 حدیث

 :کَثِیرَة مَسَائِلَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ الَّذِی نْدِيقِالزِّ سُؤَالِ مِنْ وَ( 1

 عُضْوٌ وَ هَوَامُّهَا تُمَزِّقُهُ بِأُخْرَى عُضْوٌ وَ سِبَاعُهَا يَأْکُلُهَا بِبَلْدَةٍ فَعُضْوٌ تَفَرَّقَتْ قَدْ الْأَعْضَاءُ وَ بَلِيَ قَدْ الْبَدَنُ وَ بِالْبَعْثِ لَهُ أَنَّى وَ... 

 ؟حَائِطٌ الطِّینِ مَعَ بِهِ بُنِيَ تُرَاباً صَارَ

 14بَدَأَهُ کَمَا يُعِیدَهُ أَنْ قَادِرٌ إِلَیْهِ سَبَقَ کَانَ مِثَالٍ غَیْرِ عَلَى صَوَّرَهُ وَ ءٍشَيْ غَیْرِ مِنْ أَنْشَأَهُ الَّذِی إِنَّ ع قَالَ

 351ص ،2ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 : شودسوال ميق ع از امام صاد

اند؛ عضوی را در جايي چگونه برانگیختن انسان ممكن است در حالي که بدن پوسیده و اعضای آن پراکنده شده... 

اند و عضوی به خاك تبديل شده و در ساختن ديوار از آن استفاده شده اند و عضو ديگر را حشرات فاسد کردهدرندگان خورده

 است؟

 امام ع فرمود: 

تواند دوباره آن را ايجاد کرد بدون اينكه قبال چیزی باشد و صورتي که از روی آن طراحي کند داشته باشد ، مي کسي که

 شود توضیحاتي دادند ...(آن را برگرداند همان گونه که در ابتدا آفريد. )سپس درباره روح که با مرگ از بدن جدا مي

                                                           
 رُوحُ وَ فُسْحَةٍ وَ ضِيَاءٍ فِي الْمُحْسِنِ رُوحُ مَكَانِهَا فِي مُقِيمَةٌ الرُّوحَ إِنَّ قَالَ ذَلِكَ لِي أَوْضِحْ در پاورقي آوردم: قَالَ. ادامه روایت توضيح مطلب است لذا  14

 عِنْدَ مَحْفُوظٌ التُّرَابِ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَزَّقَتْهُ وَ أَكَلَتْهُ مِمَّا أَجْوَافِهَا مِنْ الْهَوَامُّ وَ السِّبَاعُ بِهِ تَقْذِفُ مَا وَ خُلِقَ مِنْهُ كَمَا تُرَاباً یَصِيرُ الْبَدَنُ وَ ظُلْمَةٍ وَ ضِيقٍ فِي ءِالْمُسِي

 مُطِرَتِ الْبَعْثِ حِينُ كَانَ فَإِذَا التُّرَابِ فِي الذَّهَبِ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحَانِيِّينَ تُرَابَ إِنَّ وَ وَزْنَهَا وَ الْأَشْيَاءِ عَدَدَ یَعْلَمُ وَ الْأَرْضِ ظُلُمَاتِ فِي ذَرَّةٍ مِثْقَالُ عَنْهُ یَعْزُبُ لَا مَنْ

 إِذَا اللَّبَنِ مِنَ الزُّبْدِ وَ -بِالْمَاءِ غُسِلَ إِذَا التُّرَابِ مِنَ الذَّهَبِ كَمَصِيرِ الْبَشَرِ تُرَابُ فَيَصِيرُ السِّقَاءِ مَخْضَ[ تُمْخَضُ] تمخضوا ثُمَّ الْأَرْضُ فَتَرْبُو النُّشُورِ مَطَرَ الْأَرْضُ

 یُنْكِرُ لَا تَوَىاسْ قَدِ فَإِذَا فِيهَا الرُّوحُ تَلِجُ وَ كَهَيْئَتِهَا الْمُصَوِّرِ بِإِذْنِ الصُّوَرُ فَتَعُودُ الرُّوحِ حَيْثُ إِلَى الْقَادِرِ اللَّهِ بِإِذْنِ فَيَنْتَقِلُ قَالَبِهِ إِلَى قَالَبٍ كُلِّ تُرَابُ فَيَجْتَمِعُ مُخِضَ

 شَيْئاً نَفْسِهِ مِنْ
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 أَخِیهِ عَنْ النَّخَعِيِّ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّه عَبْدِ بْنِ سَعْدُ نَاحَدَّثَ أَبِیهِ عَنْ بَابَوَيْهِ ابْنِ عَنْ( 2

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَلِيٍّ

 إِنْ وَ ذَلِكَ تَسْتَطِیعُ لَنْ وَ النَّوْمِ نَفْسِكَ عَنْ فَارْفَعْ الْمَوْتِ مِنْ شَكٍّ فِي تَكُ إِنْ بُنَيَّ يَا قَالَ أَنْ ابْنِهِ ع لُقْمَانُ بِهِ وَعَظَ فِیمَا کَانَ 

 النَّوْمِ إِنَّمَا وَ غَیْرُكَ بِیَدِ نَفْسِكَ أَنْ عَلِمْتَ رْتَفَكَّ إِذَا فَإِنَّكَ ذَلِكَ تَسْتَطِیعُ لَنْ وَ الِانْتِبَاهِ نَفْسِكَ عَنْ فَادْفَعْ الْبَعْثَ مِنْ شَكٍّ فِي کُنْتَ

 ... الْمَوْت بَعْدَ الْبَعْثَ بِمَنْزِلَةِ النَّوْمِ بَعْدَ الْیَقَظَةِ إِنَّمَا وَ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ

 191ص ،(للراوندی) السالم علیهم األنبیاء قصص

 امام باقر ع فرمود:

به پسرش، اين بود که: فرزندم! اگر در مورد مرگ شك داری، خواب را از خودت بردار ]که بتواني  از حمله نصايح لقمان

اصال نخوابي[ در حالي که هرگز نخواهي توانست؛ و اگر در برانگیخته شدن شك داری، بیدار شدن را از خودت بردار ]که بعد 

س اگر بینديشي، خواهي دانست که نفس تو در دست ديگری از خوب، بیدار نشوی[ در حالي که اين را هم نخواهي توانست؛ پ

 است، و خواب به منزله مرگ، و بیدار شدن به منزله برانگیخته شدن بعد از مرگ است ...

 تدبر 

خواهد بالعكس است، چون مي« گاهي»جويي ندارد؛ ريشه در حقیقت های انسانهمیشه پرسش «:کفروا + أ + إنّ + لَـ » (1

 « آيا واقعا؟ حتما؟»شود؟! قت نرود، اهل پرسش و تحقیق ميزير بار حقی

تبديل شدن به »را صرفا  «مردن»بیند؛ لذا نمي «خاك»را هم بیش از  «خود»شود حقیقت ( کسي که منكر حقیقت مي2

  شود و امیدی به حیاتي برتر از اين زندگيِ پر از رنج ندارد.؛ افق نگاه و آرزوهايش کوچك ميشمردمي «خاك

نظريه داروين شايد درباره بُعد مادی ما درست باشد، اما مشكلش اين است که بُعد دمیده شدن روح را کامال نديده ( 3

بیند؛ و کسي که انسان را اين گونه ديد، مرگ را پايان ( ميعناصر مادیگیرد و در نتیجه حقیقت انسان در حد خاك )فقط مي

 شمرد.کار مي

بیری مانند برانگیخته شدن )بعث، بعثر( و محشور شدن )حشر( از قبر درباره قیامت سخن گفته اند، ( انبیاء همواره با تعا4

در قرآن « اخراج»اند )تعبیر اند، آن را بیرون آمدن از خاك قلمداد کردهدانستهاما کافران، چون حقیقت انسان را کامال فیزيكي مي

 (35منون/فقط از قول مخالفان آمده است: اين آيه و نیز مو

 

 12/2/1395       بِالْقَلَم عَلَّمَ الَّذی     4آیه( 96) علق( سوره 43

 ترجمه

 .نمود تعلیم قلم وسیله به که پروردگاری[ همان]
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 حدیث

 .15بِالْكِتَابِ الْعِلْمَ قَیِّدُوا ص قَالَ ( و1َ

 36ص العقول، تحف

 د ]خود[ آوريد.پیامبر اکرم ص فرمود: علم را با کتاب )کتابت( در قید و بن

 

 هَذَا مِنْ أَسْمَاؤُهُ تَقَدَّسَتْ اللَّهُ أَنْعَمَ مَا مُفَضَّلُ يَا تَأَمَّلْ: قَالَ قَالَ ع الصَّادِقِ عَنِ عَنْهُ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ بِرِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ، تَوْحِیدُ( 2

 بِهَا وَ لِلْآتِینَ الْبَاقِینَ أَخْبَارُ وَ لِلْبَاقِینَ الْمَاضِینَ أَخْبَارُ تُقَیَّدُ بِهَا الَّتِي الْكِتَابَةُ کَذَلِكَ وَ قَالَ أَنْ إِلَى ضَمِیرِهِ فِي عَمَّا بِهِ يُعَبِّرُ الَّذِی النُّطْقِ

 لَوْلَاهُ وَ الْحِسَابِ وَ الْمُعَامَلَاتِ مِنَ غَیْرِهِ بَیْنَ وَ نَهُبَیْ يَجْرِی مَا ذِکْرَ الْإِنْسَانُ يَحْفَظُ بِهَا وَ غَیْرِهَا وَ الْآدَابِ وَ الْعُلُومِ فِي الْكُتُبُ تُخَلَّدُ

 عَلَى يَدْخُلُ مَا عَظُمَ وَ الْآدَابُ ضَاعَتِ وَ الْعُلُومُ دَرَسَتِ وَ أَوْطَانِهِمْ عَنْ الْغَائِبِینَ أَخْبَارُ وَ بَعْضٍ عَنْ الْأَزْمِنَةِ بَعْضِ أَخْبَارُ لَانْقَطَعَ

 لَعَلَّكَ وَ جَهْلُهُ يَسَعُهُمْ لَا مِمَّا لَهُمْ رُوِیَ مَا وَ دِينِهِمْ أَمْرِ مِنْ فِیهِ النَّظَرِ إِلَى يَحْتَاجُونَ مَا وَ مُعَامَلَاتِهِمْ وَ أُمُورِهِمْ فِي الْخَلَلِ نَمِ النَّاسِ

 الْبَارِئِ فِطْرَةُ ذَلِكَ فَأَصْلُ قَالَ أَنْ إِلَى طِبَاعِهِ وَ خُلُقِهِ مِنْ الْإِنْسَانُ أُعْطِیَهُ مِمَّا سَتْلَیْ وَ الْفِطْنَةِ وَ بِالْحِیلَةِ إِلَیْهِ يُخْلَصُ مِمَّا أَنَّهَا تَظُنُّ

 16.الْعَالَمِینَ عَنِ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ کَفَرَ مَنْ وَ أُثِیبَ شَكَرَ فَمَنْ خَلْقِهِ عَلَى بِهِ تَفَضَّلَ مَا وَ عَزَّ وَ جَلَّ

 259ص ،13ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك

 امام صادق ع فرمود:

خبار کني ... و همچنین کتابتي که با آن ای که با آن از آنچه در نهان توست تعبیر مي«نطق»ای مفضل! تامل نما در اين 

ر علوم و آداب و غیره ماندو به وسیله آن است که کتابها دگذشتگان برای حاضران و اخبار حاضران برای آيندگان باقي مي

                                                           
« بِالْكِتَابَةِ الْعِلْمَ قَيِّدُوا قَالَ وَ»بدین صورت آمده است  82 ص (،841)دیلمي م « المؤمنين صفات في الدین أعالم»؛ و 44، ص1.در سرائر ابن ادریس، ج 15

 كِتَابَتُهُ. قَالَ تَقْيِيدُهُ مَا وَ قِيلَ الْعِلْمَ قَيِّدُوا: قَالَ أَنَّهُ ص بِيِّالنَّ عَنِ رُوِیَ قَدْ بدین صورت آمده است وَ 267د، صریيه المنو در م

 . متن كاملتر كالم امام كه این فقره از بحث را تمام مي كند بدین صورت است: 16

 غَيْرِهِ عَنْ یَفْهَمُ بِهِ فِكْرُهُ وَ یُنْتِجُهُ وَ بِقَلْبِهِ یَخْطُرُ مَا وَ ضَمِيرِهِ فِي عَمَّا بِهِ یُعَبِّرُ الَّذِی الْمَنْطِقِ هَذَا مِنْ الْإِنْسَانِ عَلَى بِهِ أَسْمَاؤُهُ تَقَدَّسَتْ اللَّهُ أَنْعَمَ مَا مُفَضَّلُ یَا تَأَمَّلْ

 الْمَاضِينَ أَخْبَارُ تُقَيَّدُ بِهَا الَّتِي الْكِتَابَةُ كَذَلِكَ وَ شَيْئاً مُخْبِرٍ عَنْ تَفْهَمُ لَا وَ ءٍبِشَيْ نَفْسِهَا عَنْ تُخْبِرُ لَا الَّتِي الْمُهْمَلَةِ الْبَهَائِمِ بِمَنْزِلَةِ كَانَ ذَلِكَ لَا لَوْ وَ نَفْسِهِ فِي مَا

 الْحِسَابِ وَ الْمُعَامَلَاتِ مِنَ غَيْرِهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ یَجْرِی مَا ذِكْرَ الْإِنْسَانُ یَحْفَظُ بِهَا وَ غَيْرِهَا وَ الْآدَابِ وَ الْعُلُومِ فِي الْكُتُبُ تُخَلَّدُ بِهَا وَ لِلْآتِينَ الْبَاقِينَ أَخْبَارُ وَ لِلْبَاقِينَ

 فِي الْخَلَلِ مِنَ النَّاسِ عَلَى یَدْخُلُ مَا عَظُمَ وَ آدَابُالْ ضَاعَتِ وَ الْعُلُومُ دَرَسَتِ وَ أَوْطَانِهِمْ عَنْ الْغَائِبِينَ أَخْبَارُ وَ بَعْضٍ عَنْ الْأَزْمِنَةِ بَعْضِ أَخْبَارُ لَانْقَطَعَ لَوْلَاهُ وَ

 لَيْسَتْ وَ الْفِطْنَةِ وَ بِالْحِيلَةِ إِلَيْهِ یُخْلَصُ مِمَّا أَنَّهَا تَظُنُّ لَعَلَّكَ وَ جَهْلُهُ یَسَعُهُمْ لَا مِمَّا لَهُمْ رُوِیَ مَا وَ دِینِهِمْ أَمْرِ مِنْ فِيهِ النَّظَرِ إِلَى یَحْتَاجُونَ مَا وَ مُعَامَلَاتِهِمْ وَ أُمُورِهِمْ

 لِكِتَابَةِ كَذَلِكَ وَ فَةِالْمُخْتَلِ الْأُمَمِ فِي یَخْتَلِفُ صَارَ لِهَذَا وَ بَيْنَهُمْ فَيَجْرِی النَّاسُ عَلَيْهِ یَصْطَلِحُ ءٌشَيْ هُوَ إِنَّمَا الْكَلَامُ كَذَلِكَ وَ طِبَاعِهِ وَ خَلْقِهِ مِنْ الْإِنْسَانُ أُعْطِيَهُ مِمَّا

 ادَّعَى نِلِمَ فَيُقَالُ الْكَلَامِ عَلَى اصْطَلَحُوا كَمَا عَلَيْهَا اصْطَلَحُوا إِنَّمَا الْأُمَمِ فِي مُتَفَرِّقَةٌ هِيَ الَّتِي الْكِتَابَةِ سَائِرِ مِنْ غَيْرِهَا وَ الرُّومِيِّ وَ الْعِبْرَانِيِّ وَ السِّرْیَانِيِّ وَ الْعَرَبِيِّ

 فَإِنَّهُ خَلْقِهِ فِي لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ هِبَةٌ وَ عَطِيَّةٌ الْحِيلَةَ وَ الْفِعْلَ ذَلِكَ بِهِ یَبْلُغُ الَّذِی ءَالشَّيْ فَإِنَّ حِيلَةٌ أَوْ فِعْلٌ جَمِيعاً الْأَمْرَیْنِ فِي لَهُ كَانَ إِنْ وَ الْإِنْسَانَ أَنَّ ذَلِكَ

 مِنَ ذَلِكَ اعْتَبِرْ وَ أَبَداً لِيَكْتُبَ یَكُنْ لَمْ لِلْكِتَابَةِ أَصَابِعُ وَ مُهَيَّئَةٌ كَفٌّ لَهُ تَكُنْ لَمْ لَوْ وَ أَبَداً لِيَتَكَلَّمَ یَكُنْ لَمْ لِلْأُمُورِ بِهِ یَهْتَدِی ذِهْنٌ وَ لِلْكَلَامِ مُهَيَّأٌ لِسَانٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ لَوْ

 الْعالَمِين. توحيد عَنِ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ كَفَرَ مَنْ وَ أُثِيبَ شَكَرَ فَمَنْ خَلْقِهِ عَلَى بِهِ تَفَضَّلَ مَا وَ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَارِی فِطْرَةُ ذَلِكَ فَأَصْلُ كِتَابَةَ لَا وَ لَهَا كَلَامَ لَا الَّتِي الْبَهَائِمِ

 79-81: ص المفضل،
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ها( دهد )مانند معامالت و حساب و کتابشود و به وسیله آن است که انسان حكايت آنچه بین او و ديگران رخ ميجاودانه مي

ماندند و خبر مياند بيرسید و کساني که از وطن خود دور ماندهدارد، و اگر نبود، اخبار يك زمان به زمان ديگر نميرا نگه مي

افتاد در امور مردم و معامالتشان و آنچه از در امر دينشان به های عظیمي ميشد و خللرفت و آداب ضايع مياز بین مي علوم

بسا گمان کرده بودی که از آن ؛ و چه نظر کردن در آن نیاز دارند و آنچه برايشان نقل شده که در ندانستنش معذور نیستند

توانستند از آن رهايي يابند و از آن چیزهايي نیست که در خلقت و طبیعت انسان يهايي است که با تدبیر و زيرکي مچیز

 17... «کالم»گذاشته شده است؟! و همچنین است 

  /71404/1/79http://lib.eshia.irکامل حديث در لینك مقابل:      متن 

 تدبر

اير موجودات در اين است که انسان ادراکاتش منحصر در انسان با س تفاوتقلم است:  بر اساس ،علم انساني بنیاد( 1

دانش خود د نشود که انسانها بتوانو فرهنگ و تمدن داشتن در صورتي ممكن مي ؛فرهنگ و تمدن داردغريزه نیست، بنابراين 

 . دهدجام ميان« قلم»است که  د و اين کار عظیميکننمنتقل  ضور فیزيكيح را بدون

(. شايد بدين يَعْلَم لَمْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَآموزد )آيه بعد اين است: به او مي داندرا نمي آنچه انسان [تمام] ،( پس خدا با قلم2

تواند همه حقايق را در که مي البته کتابيجهت است که معجزه پیامبر خاتم )که معجزه جاودان است( از جنس کتاب است؛ 

 گنجاند و منتقل کند.خود ب

است که با قلم تعلیم نمود؛ و « ربك االکرم»شد )بر اساس آيه قبل،  بر ساير موجودات قلم مايه کرامت و برتری آدم( 3

( چرا که با قلم انسان توانست هر چیزی را که است که مايه برتری انسان معرفي شده است «کرامت» ،اسراء سوره 70آيه  در

 سلهای بعدی منتقل کند و جهان را تحت سلطه درآورد.فراگرفته بود، به ن

                                                           
 ر ارتباط داشت كه به علت ضيق مجال در كانال نياوردم. این احادیث هم بسيا 17

 الْقِيَامَةِ مِیَوْ إِلَى كَائِنٌ هُوَ مَا وَ كَانَ مَا فَكَتَبَ اكْتُبْ لَهُ فَقَالَ الْقَلَمُ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّلُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي ( قَال1َ 

 198ص ،2ج القمي، تفسير

 عَنِ نَانٍسِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمِّهِ عَنْ النَّخَعِيِّ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ السِّنَانِيُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا (2

 رَسُولَ أَنَّ ع عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّثَنِي أَبِي إِنَّ رِیبَةٌ بِالْعِبَادَةِ الِاشْتِهَارُ: قَالَ أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ ظَبْيَانَ بْنِ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ

 وَ عِلْماً أَكْثَرُهُمْ قِيمَةً النَّاسِ أَكْثَرُ وَ هَوَاهُ غَلَبَ مَنْ النَّاسِ أَشْجَعُ وَ عِلْمِهِ إِلَى النَّاسِ عِلْمَ جَمَعَ مَنْ النَّاسِ أَعْلَمُ ... وَ الْفَرَائِضَ أَقَامَ مَنْ النَّاسِ بَدُأَعْ قَالَ ص اللَّهِ

 ... عِلْماً أَقَلُّهُمْ قِيمَةً النَّاسِ أَقَلُّ

 21: ص ،(للصدوق) الياألم

 على نبه و...  عيش یصلح لم و دین قام ما القلم ال لو عظيمة، اهلل من نعمة القلم ":تفسيرها في قتادة عن و « یَعْلَمْ لَمْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِی( »3

 كتب ال و مقاالتهم، و األولين أخبار ضبطت ال و الحكم قيدت ال و العلوم دونت ما و هو، إال بها یحيط ال التي العظيمة المنافع من فيه لما الكتابة، علم فضل

  ."الدنيا و الدین أمور استقامت ما لوالها و بالكتابة، إال المنزلة الكتب اهلل

 و 30: 161 الطبری و 10: 514 المجمع و 20: 120 القرطبي و 369 و 6: 250 المنثور )الدر 389ص ،1ج سلم، و آله و عليه اهلل صلى الرسول مكاتيب

 1: 392 الراوی ألخالق الجامع و 10: 380 التبيان و 32: 17 الرازی تفسير

http://lib.eshia.ir/71404/1/79
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نعمت ويژه خدا به انسان است؛ که البته همانند هر نعمت عظیمي ظرفیت عظیمي برای سوءاستفاده دارد؛ « قلم»( پس 4

و علیه  اش عنايت ويژه خدا بوده است؛ حتي کسي که علیه خدانويسیم، همهخوانیم و ميمي« قلم»اما يادمان باشد، اگر با 

از لطف و عنايت خودش با او دشمني  گرفتن زند؛ چقدر رحمان است اين خدا، که دشمنش هم با کمكتعالیم الهي قلم مي

 کند!مي

شناسان، ها )انسانشود که برخالف نظر آنتروپولوژيستاگر به اين تفاوت انسان به ساير موجودات توجه شود، معلوم مي( 4

میلیون سال  1)حدود  «انسان جاوه»میلیون سال قبل( يا  2)حدود  «انسان شكارچي»و « انسان ماهر»ن، شناسان(، اولین انسامردم

آن موجودات، اگرچه ظاهری همچون انسان داشتند اما  ؛نبودههزار سال قبل(  35تا  150)حدود  «نئوآندرتال»و حتي  قبل(

به او آموزش داد و « قلم»ست؛ انسان از زماني انسان شد که خدا با است، انسان نی« ما قبل تاريخ»آنچه مربوط به  نبودند؛« آدم»

؛ همه اينها او توانست فرهنگ خود را منتقل کند و تمدن ايجاد کند؛ لذا حضرت آدم، نه غارنشین بود، نه شكارچي، نه ...

اشكال تلقي دارويني از انسان اين  باشند )ديروز اشاره شد که داشته شبیه انسان بدني کامالاند؛ اگرچه موجوداتي قبل از آدم

 .کند(گیرد و فقط بر اساس بدن حكم مياست که روح را ناديده مي

 

 13/2/1395           یَعْلَم لَمْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَ     5 آیه (96) علقسوره  ( 44

 ترجمه

 .آموخت دانستنمى که را آنچه انسان به]پروردگارت[ 

 حدیث

 :ع الصَّادِقِ عَنِ الْبَصْرِیِّ عُنْوَانِ عن( 1

 فِي أَوَّلًا فَاطْلُبْ الْعِلْمَ أَرَدْتَ فَإِنْ 18 يَهْدِيَهُ أَنْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ يُرِيدُ مَنْ قَلْبِ فِي يَقَعُ نُورٌ هُوَ إِنَّمَا بِالتَّعَلُّمِ الْعِلْمُ لَیْسَ... 

 يُفْهِمْك اللَّهَ اسْتَفْهِمِ وَ بِاسْتِعْمَالِهِ الْعِلْمَ لُبِاطْ وَ الْعُبُودِيَّةِ حَقِیقَةَ نَفْسِكَ

 225ص ،1ج األنوار، بحار

 :فرمايدمي «بصری عنوان» معروف حديث از فرازی در ع صادق امام

 صرف کند،مي ايجاد را آن آنچه که است متعالي حقیقت يك علم، حقیقت يعني] نیست تعلم به علم[ ايجاد و حصول]

 هدايت را او بخواهد تعالي و تبارك خداوتد که گیردمي قرار کسي قلب در که است نوری آن[ بلكه نیست؛ ديگران از ریيادگی

 کند.

 :ع جَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى الْحَسَنِ أَبُو لِي قَالَ قَالَ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ رَفَعَهُ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ الْأَشْعَرِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو( 2

                                                           
نوشته شده است كه ترجمه اش چنين « یبدیه»« یهدیه»( به جای 600رسي مب)نوشته مرحوم ط 326ص األخبار، غرر في األنوار مشكاة . در كتاب 18

 بخواهد بر او آشكار كند تعالي و تبارك گيرد كه خداوتدمي شود: در قلب كسي قرار مي 
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 الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ وَ رَبَّانِيٍّ عَالِمٍ مِنْ إِلَّا عِلْمَ لَا وَ يُعْتَقَدُ بِالْعَقْلِ التَّعَلُّمُ وَ بِالتَّعَلُّمِ الْعِلْمُ وَ بِالْعِلْمِ الطَّاعَةُ وَ بِالطَّاعَةِ إِلَّا نَجَاةَ لَا...  هِشَامُ يَا

 بِالْعَقْل

 17ص ،1ج کافي، اصول

 :فرمودند مفصلي حديث ضمن در ع کاظم امام

 آيد؛مي دست به تعلم با علم و است؛ علم وسیله به طاعت و ؛[خداوند] طاعت با مگر نیست نجاتي! ... هشام ای

 علم شناخت و ؛[آوری دست به] رباني عالم از[ آنچه] مگر نیست علمي و شود؛مي تبديل قلبي عقیده به تعقل با تعلم و 

 .است عقل وسیله به[ علم شبه از]

 :قَالَ رَفَعَهُ سَیْفٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ النَّوْفَلِيِّ يَزِيدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ( 3

 عِلْمِه إِلَى النَّاسِ عِلْمَ جَمَعَ مَنْ: قَالَ النَّاسِ؟ أَعْلَمُ مَنْ: ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ سُئِلَ 

 230ص ،1ج ،(للبرقي) المحاسن

  کیست؟ مردم ترينعالم که شد سوال ع لمومنینامیرا از

 19 .گردآورد خود علم نزد را ديگران علم که کسي: فرمود

 تدبر

مان جايگاه هرکس هر علمي دارد )حتي علمي که محصول مطالعه است: بالقلم(، خدا به او داده است؛ پس اگر با علم (1

 20علم ندارند، تكبر نورزيم و ... . ای به دست آورديم، مغرور نشويم؛ به کساني کهاجتماعي

 طغیان و شودمي نیازیبي احساس به منجر علم شود،نمي توجه واقعیت اين به وقتي اما. است داده ما به را علم خدا (2

 در دينداری مدرن آموزشي نظام در که است واقعیت اين علل از يكي نكته همین شايد( سوره همین یبعد آيه دو) آوردمي

 .گیردمي قرار شهرت و ثروت کسب راستای در عمدتا آموزیعلم و گذاردمي افول به رو کردگانتحصیل میان

شود ارتباط با خدا )عبوديت( آنچه حقیقتا موجب عالم شدن ميپس معلم اصلي اوست، پس دهد، اگر خدا علم مي( 3

 ( 1 )حديث ، تا هر کار ديگر.است

                                                           
 :430، ص2تفسير القمي، جو حدیثي دیگر در تفسير كل آیات و تطبيق آن بر پيامبر اكرم ص و اميرالمومنين ع  به نقل از .  19

فَ عَنْ عَبْدِ دَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ یُوسُحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَ

یَعْنِي خَلَقَ نُورَكَ الْأَقْدَمَ  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ أْ قَالَ وَ مَا أَقْرَأُ قَالَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ اقْرَ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

عَلَّمَ  یَعْنِي عَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ  الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِیَعْنِي خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ ]عَلَقَةٍ[ وَ شَقَّ مِنْكَ عَلِيّاً اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ

 یَعْنِي عَلَّمَ عَلِيّاً مَا لَمْ یَعْلَمْ قَبْلَ ذَلِكَ. الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ

 (78/قصص... ) و ایمكشيده زحمت خودمان و ایمبوده ایكاره خودمان نكنيم فكر و نكنيم فخرفروشي و نبينيم برتر را خود . 20
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«: يَعْلَم لَمْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَبِالْقَلَم  عَلَّمَ» علمي است که خدا داده است: لعه است،علمي که محصول مطادر عین حال،  (4

 ه سزاوار استو ن(، 3و  2)حديث  ده بگیريمبه بهانه خدادادی بودن، تحصیل و مطالعه و نقش قلم را نادي ه سزاوار استپس ن

 21.(1ديث )ح م شدن بدانیمکاره در عالِکه مطالعه و قلم را همه

دنبال اين  .استعمل کردن  ش از جنسراهکه کنیم جستجو مي یشهودکشف و ي را در علم حقیقبسیاری از ما ( 5

 «چنین و چنان بكن»به ما بگويد دائما هستیم که کسي 

اعتنايي ما مکشايد يكي از علل  22آورد.انسان سخن بگويد، ابتدا نام قلم را مي تعلیم الهي بهخواهد از اما قرآن وقتي مي

، ولو آن قلم، دانیممي «معرفت حاصل از قلم»تر از را مهم «معرفت حاصل از عمل»نقش : اين است که، «مطالعه جدی قرآن» به

 !قلم الهي باشد

يا از قرآن هم باال رود؛ اما آمان گیری( تا توان بهره1)حديث و از خدا طلب فهم کنیم دانیم عمل کنیم البته بايد بدانچه مي

 ( برويم؟!کريم )قرآن نوشتهسراغ قلم و تر جدیبه جای اهتمام به مرشد و حكیم، نبايد 

 

  الْمُحْسِنين یُحِبُّ اللَّهُ وَ النَّاسِ عَنِ الْعافينَ وَ الْغَيْظَ الْكاظِمينَ وَ الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ فِي یُنْفِقُونَ الَّذینَ   134آیه (3) عمرانآل( 45

14/2/1395 

 ترجمه

]يا  مهارکنندهکنند و انفاق مي و تنگدستي[ خوشي و ناخوشي، گشايشسختي ]و  راحتي]متقین[ کساني]اند[ که در 

 اند و خداوند نیكوکاران را دوست دارد.مردم بخشاينده ]تقصیرات[و  ،خشمفروبرنده[ 

 توضیح کلمات از عالمه طباطبایی

 اصل در «کظم» و ،است دشوارى و آسانى يا به معنای شود، انسان بدحالى ايهم و مسرت مايهيعني آنچه « ضراء»و  «سراء»

به  باشد، خشم يا اندوه از پر کهوقتي  انسان مورد در استعاره صورت به که بوده آن پرکردن از بعد مشك سر بستن معناى به

فراوان مواردی است که او را ناراضي  اهدهمش اثر در انتقام براى برانگیخته شدن طبیعت آدمي معناى به «غیظ» ورود؛ کار مي

 ولى ،کرد غضب خدا که شودمى گفته ،جهت همین به و است، مجازات يا انتقام اراده معناى به که غضب خالفبر کند؛مي

 (28 /4( )ترجمه المیزان 20/ 4ورزيد. )المیزان غیظ که خدا شودنمى گفته

                                                           
دهد، نه صرف آوریم )حتي علم محصول مطالعه : بالقلم( خدا به ما داده است. پس هم حواسمان باشد كه علم را خدا ميهر علمي را كه به دست مي . 21

 (.3و  2(؛ و هم اینكه این بهانه نشود كه تعلم را كنار بگذاریم )حدیث 1تعلم )حدیث 

( اما محور را بر آموزش 1اللَّهُ؛ و حدیث یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا : و282َتواند بدهد )بقره/دهد از راه غير مطالعه و تعلم ظاهری هم ميا خدا مياگر علم ر . 22

 (یَعْلَم لَمْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَ با قلم گذاشته است )عَلَّمَ بالقلم،
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 حدیث

چهار حديث مرتبط با آيه از کالم ايشان نقل  ت. به همین مناسبت امروزامروز سالروز شهادت امام موسي کاظم ع اس

 شود:مي

 23فِیهِ. اللَّهَ تُطِیعَ أَنْ مِنْ بِأَفْضَلَ فِیكَ اللَّهَ عَصَى مَنْ تُكَافِئَ لَنْ فَإِنَّكَ النِّعَمِ أَعْدَاءِ عَلَى اصْبِرْ( 1

 109ص ،2ج کافي،اصول 

سزايي  است، کرده نافرمانى را خدا تو حقِّ در که کسىدر مورد  تو که زيرا ؛صبر کن هانعمت دشمنانِ [اذيّت]آزار و  بر

 .کنى اطاعت را خدادستور  او حقّ در آنكه ازتر ي باالتواني بدهنمي

 أُولَئِكَ النَّاسِ بَیْنَ لِلْمُصْلِحِینَ طُوبَى لْقِیَامَةِا يَوْمَ الْمَرْحُومُونَ هُمُ أُولَئِكَ لِلْمُتَرَاحِمِینَ طُوبَى الْإِنْجِیلِ فِي مَكْتُوبٌ هِشَامُ يَا (...2

 رَمَنَابِ يَرْتَقُونَ أُولَئِكَ الدُّنْیَا فِي لِلْمُتَوَاضِعِینَ طُوبَى الْقِیَامَةِ يَوْمَ الْمُتَّقُونَ هُمُ أُولَئِكَ قُلُوبُهُمْ لِلْمُطَهَّرَةِ طُوبَى الْقِیَامَةِ يَوْمَ الْمُقَرَّبُونَ هُمُ

 ... الْقِیَامَة يَوْمَ الْمُلْكِ

  خُلُقاً أَحْسَنُهُمْ إِيمَاناً الْمُؤْمِنِینَ أَکْمَلُ وَ الشَّرِّ مِفْتَاحُ الْغَضَبُ هِشَامُ يَا

  395-394ص العقول، تحف

واقع  کنند، آنهايند که در قیامت مورد رحمتای هشام! در انجیل نوشته شده است: خوشا به آنان که به هم رحم مي

اند؛ خوشا به آنان که قلبشان را پاك دهند؛ آنهايند که در قیامت در زمره مقربینبین مردم آَتي مي شوند؛ خوشا به آنان کهمي

های سلطنت اند؛ خوشا به متواضعان در دنیا، آنهايند که در قیامت بر اريكهدارند، آنهايند که در قیامت در زمره متقیننگه مي

 ..روند .باال مي

 هاست؛ و ايمان مومني کاملتر است که حسن خلق بیشتری داشته باشد ...ای هشام! غضب کلید بدی

 عَظَّمَ فَقَدْ ؤْمِنِالْمُ عِنْدَ الصَّنِیعَةَ صَغَّرَ فَمَنْ تَعْجِیلِهَا وَ سَتْرِهَا وَ تَصْغِیرِهَا أَشْیَاءَ بِثَلَاثَةِ إِلَّا لِصَاحِبِهَا الْمُؤْمِنِ عِنْدَ صَنِیعَةً تَتِمُّ لَا( 3

 .الْعَطِیَّةَ هَنِئَ فَقَدْ وَعَدَ مَا عَجَّلَ مَنْ وَ فَعَالُهُ کَرُمَ فَقَدْ صَنِیعَةٍ مِنْ أَوْلَاهُ مَا کَتَمَ مَنْ وَ أَخَاهُ صَغَّرَ فَقَدْ عِنْدَهُ الصَّنِیعَةَ عَظَّمَ مَنْ وَ أَخَاهُ

 403ص العقول، تحف

رسد مگر به سه چیز: کوچك شمردنش، پوشاندنش، و منشین خود به حد تمام و کمال نمينیكوکاری انسان مومن به ه

که کار  آناش را بزرگ داشته است؛ و که کار خود برای يك مومن را کوچك بداند، برادر ايماني آنتعجیل در انجامش؛ پس 

در  که آن و شود، ارجمند کردارش بپوشاند را احسانش که آناش را کوچك شمرده است؛ و خود را بزرگ بداند، بردار ايماني

 .سازد گواراتر را عطا کند، وفااش تعجیل انجام وعده

 يُوصِینِي أَبِي الَزَ مَا وَ سَخِیّاً إِلَّا نَبِیّاً اللَّهُ بَعَثَ مَا وَ الْجَنَّةَ يُدْخِلَهُ حَتَّى عَنْهُ اللَّهُ يَتَخَلَّى لَا اللَّهِ کَنَفِ فِي الْخُلُقِ الْحَسَنُ السَّخِيُّ (4

 .مَضَى حَتَّى الْخُلُقِ حُسْنِ وَ بِالسَّخَاءِ

 412تحف العقول، ص

                                                           
 :قَالَ ع الْأَوَّلِ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَدَأَحْ عَنْ یَحْيَى بْنُ . مُحَمَّدُ 23
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دارند تا او را به بهشت وارد کند خلف در تحت حمايت خداوند است و خدا دست از سر او برنميآدم سخاوتمند خوش

ه از دنیا رفت همواره مرا به سخاوتمندی و حسن و خدا هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اينكه سخاوتمند بود و پدرم تا زماني ک

 24 کرد.خلق سفارش مي

 تدبر

توضیح  3در جلسه  دهد.دهد و در اين آيه متقین را توضیح مينكته مقدماتي: در آيه قبل وعده بهشت را برای متقین مي

 است. « خودنگهداری»داده شد که معنای دقیق تقوی 

 دينداران) متقین گاه که گونههمان قرآن در(. 13/حجرات) است تقوی اسالم در برتری و دينداری معیار دانیممي( 1

 روابط حسن اساس بر( بحث محل آيه مانند) گاه ،(4-2/بقره) شوندمي معرفي عبادی اعمال و ايمان اساس بر گاه( واقعي

 .هستند دارمردم بشدت بلكه عبوس، و منزوی افرادی نه( واقعي دينداران) متقین پس. شوندمي معرفي اجتماعي

                                                           
 چند حدیث دیگر كه به آیه بسيار مرتبط است و به علت ضيق مجال در كانال نياوردم:  . 24

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ السَّكُونِيِّ حُصَيْنٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ (1

 الْمُحْسِنِينَ یُحِبُّ اللَّهُ وَ النَّاسِ عَنِ الْعافِينَ وَ الْغَيْظَ الْكاظِمِينَ وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فِي عِزّاً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ زَادَهُ إِلَّا غَيْظاً كَظَمَ عَبْدٍ مِنْ مَا

 .ذَلِكَ غَيْظِهِ مَكَانَ اللَّهُ أَثَابَهُ وَ

 110ص ،2ج كافي،

 الْحُسَيْنِ بْنُ یَحْيَى حَدَّثَنِي قَالَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا (2

 یَقُولُ: قِالرَّزَّا عَبْدَ سَمِعْتُ قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ لَهُ یُقَالُ الْيَمَنِ أَهْلِ مِنْ شَيْخٌ حَدَّثَنِي قَالَ جَعْفَرٍ بْنِ

 رَأْسَهُ ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ فَرَفَعَ فَشَجَّهُ وَجْهِهِ عَلَى الْجَارِیَةِ یَدِ مِنْ الْإِبْرِیقُ فَسَقَطَ لِلصَّلَاةِ یَتَوَضَّأُ هُوَ وَ عَلَيْهِ الْمَاءَ تَسْكُبُ ع الْحُسَيْنِ بْنِ لِعَلِيِّ جَارِیَةٌ جَعَلَتْ 

 اللَّهُ وَ» قَالَتْ عَنْكِ اللَّهُ عَفَى قَدْ قَالَ «النَّاسِ عَنِ الْعافِينَ وَ» قَالَتْ غَيْظِي كَظَمْتُ قَدْ لَهَا فَقَالَ «الْغَيْظَ الْكاظِمِينَ وَ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ لْجَارِیَةُا فَقَالَتِ إِلَيْهَا

 .ةٌحُرَّ فَأَنْتِ اذْهَبِي قَالَ «الْمُحْسِنِينَ یُحِبُّ

 201ص ،(للصدوق) األمالي

 قَالُوا: غَيْرُهُ وَ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ جَدِّی حَدَّثَنِي قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو ( أَخْبَرَنِي3

 تَبْلُغُوا أَنْ أُحِبُّ أَنَا وَ الرَّجُلُ هَذَا قَالَ مَا سَمِعْتُمْ قَدْ لِجُلَسَائِهِ قَالَ انْصَرَفَ فَلَمَّا یُكَلِّمْهُ فَلَمْ مَهُشَتَ وَ فَأَسْمَعَهُ بَيْتِهِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ عَلَى وَقَفَ

  عَلَيْهِ رَدِّی تَسْمَعُوا حَتَّى إِلَيْهِ مَعِي

  نَقُولَ وَ لَهُ تَقُولَ أَنْ نُحِبُّ كُنَّا لَقَدْ وَ نَفْعَلُ لَهُ فَقَالُوا قَالَ

  شَيْئاً لَهُ یَقُولُ لَا أَنَّهُ فَعَلِمْنَا« الْمُحْسِنِينَ یُحِبُّ اللَّهُ وَ النَّاسِ عَنِ الْعافِينَ وَ الْغَيْظَ الْكاظِمِينَ وَ» یَقُولُ هُوَ وَ مَشَى وَ نَعْلَيْهِ فَأَخَذَ قَالَ

  الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ هَذَا لَهُ قُولُوا فَقَالَ بِهِ رَخَفَصَ الرَّجُلِ مَنْزِلَ أَتَى حَتَّى فَخَرَجَ قَالَ

 آنِفاً عَلَيَّ وَقَفْتَ قَدْ كُنْتَ كَإِنَّ یَا أَخِي ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ لَهُ فَقَالَ مِنْهُ كَانَ مَا بَعْضِ عَلَى لَهُ مُكَافِئاً جَاءَهُ إِنَّمَا أَنَّهُ یَشُكُّ لَا هُوَ وَ لِلشَّرِّ مُتَوَثِّباً إِلَيْنَا فَخَرَجَ قَالَ

  لَكَ اللَّهُ فَغَفَرَ فِيَّ لَيْسَ مَا قُلْتَ كُنْتَ إِنْ وَ مِنْهُ اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُ فِيَّ مَا قُلْتَ كُنْتَ فَإِنْ قُلْتَ وَ فَقُلْتَ

  بِهِ أَحَقُّ أَنَا وَ فِيكَ لَيْسَ مَا فِيكَ قُلْتُ بَلْ قَالَ وَ عَيْنَيْهِ بَيْنَ مَا الرَّجُلُ فَقَبَّلَ قَالَ

 الْحَسَنِ. بْنُ الْحَسَنُ هُوَ الرَّجُلُ وَ لِلْحَدِیثِ الرَّاوِی قَالَ

 146-145ص ،2ج العباد، على اهلل حجج معرفة في اإلرشاد
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ش «غیظ»آدم را درآورد و حتي انسان متقي هم ممكن است « غیظ»های اجتماعي که آمدن مشكالت و نابساماني( پیش2

 به جوش آيد، اما مهم اين است که مي تواند خود را کنترل کند و غیظش را مهار کند.

داند که انفاق کند زيرا ميكه در سختي و تنگنا نیز انفاق مي( انسان متقي )ديندار واقعي( نه فقط در خوشي و گشايش، بل3

 (3، ص4. کافي، جبِالصَّدَقَة الرِّزْقَ اسْتَنْزِلُواکند )کردن ضرر نیست، بلكه حتي روزی را نازل مي

خواهد ببخشد برايش مهم نیست آن شخص، مسلمان است، مسیحي است، راست ( انسان متقي )ديندار واقعي( وقتي مي4

 بخشد )العافین عن الناس(.ست، چپ است، ... همین که جزء مردم )ناس( باشد ميا

( اگرچه عدل يك دستورالعمل کلي برای تنظیم روابط اجتماعي است اما متقین و بهشتیان در افقي باالتر از عدل با 5

« عفو»را بگیرند، بلكه مبنا را بر شان «حق«گذارند که حتما کنند؛ در مسائل شخصي، مبنا را بر اين نميديگران رفتار مي

 گذارند.مي

هر انساني در سطح غرايزش دو قوه جذب و دفع )شهوت و غضب( وجود دارد که بايد تحت عقل کنترل شود. انسان ( 6

کند )اهل انفاق است( و هم بر دفع طلبي( غلبه ميخودنگهدار )= متقي، ديندار( و بهشتي هم بر جذب غريزی )= منفعت

دو خصلت  4کند )اهل کظم غیظ و عفو مردم است(. شايد به همین جهت است که حديث )غیظ و غضب( غلبه ميغريزی 

 سخاوتمندی )اهل انفاق بودن( و حسن خلق )اهل کظم غیظ بودن( را عامل بهشتي شدن معرفي کرد.

کند )الكاظمین الغیظ( و از مي( انسان خودنگهدار )= ديندار = نیكوکار( در عرصه غضب، از طرفي خشم خود را کنترل 7

ضرر  انتظار ندارد که ديگران هم حتما بتوانند خشم خود را کنترل کنند و به وی ضرر نزنند؛ لذا وقتي به اوطرف ديگر، 

 بخشد )العافین عن الناس(.رسانند، آنها را ميمي

کند طلبي خود را کنترل ميطرفي منفعتطلبي، از ( انسان خودنگهدار )= ديندار = نیكوکار( در عرصه غلبه بر منفعت8

خواهد(؛ و از طرف ديگر، انتظار همه چیز را فقط برای خود نمي ،وقتي دارد کند؛در خوشي و راحتي )في السراء( انفاق مي)

، باز او القاعده ديگران بايد به او کمك کننددر سختي )في الضراء( هم که علي بنابراين ،ندارد که ديگران هم مانند او باشند

 بخشد.طلبي خود را کنترل کنند، لذا عالوه بر اين، آنها را ميحتي انتظار ندارد که ديگران هم حتما بتوانند منفعت ؛کندانفاق مي

دهد باطن ما خواهیم بود )اين نشان مي)محسنین( نیكوکار متقي(، حتما = خودنگهدار مواظب خودمان باشیم )= ( اگر 9

داريم، فقط خوبي از ما سر مراقبت کنیم و نگذاريم شیطان در ما تصرف کند و خود را نگه« خود»از  جز خوبي نیست که اگر

 زند( و آنگاه محبوب خدا خواهیم بود؛ و اگر خدا کسي را دوست داشته باشد، ...مي

و ملكه )کاظمین، يابد و هم در حوزه خلق )انفاق کردن( بروز مي =تقوی( هم در حوزه عمل و کنش-( خودنگهداری )10

عافین، محسنین، همگي اسم فاعل هستند و داللت بر ثبوت خلق در آدمي دارند( و اگر کسي هر دو را داشت نیكوکار )محسن( 

 است که خدا دوستش دارد.
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 15/2/1395     كَالْأَعْالم الْبَحْرِ فِي الْجَوارِ آیاتِهِ مِنْ وَ      32 آیه (42) شورىسوره   (46

 ترجمه

 ها]ی مرتفع[.مانند کوه درياست در جاری هاىکشتي او هاىنشانه از و

 :برخی کلماتتوضیحات 

به معنای )جريان( « جری»از ريشه  کند؛ اين کلمهای است که در دريا حرکت مي«کشتي»به معني  25«جاريه»جوار: جمع 

 (194حرکت سريع است. )مفردات/

شود از اين جهت به کار برده مي« کوه مرتفع»نه( است که در اصطالح به معنای )نشا« عالمت»به معنای « عَلَم»اعالم، جمع 

 (123/ 6؛ مجمع البحرين 581شد. )مفردات/که به عنوان عالمت راه قلمداد مي

 حدیث

 عن الصادق ع قال: الْمُفَضَّلعن 

 کَنَحْوِ کَاللُّحْمَةِ مُعْتَرِضَةٌ مَعَهُ أُخْرَى وَ کَالسَّدَى مَمْدُودَةٍ خُیُوطٍ مِنْ نَسْجاً کَالْمَنْسُوجِ تَرَاهُ فَإِنَّكَ هُوَ کَیْفَ الْجِذْعِ خِلْقَةَ تَأَمَّلْ... 

 لِیَتَهَیَّأَ وَ نَخْلَةً ارَصَ إِذَا الْعَوَاصِفِ الرِّيَاحِ هَزِّ وَ الثَّقِیلَةِ الْقَنَوَاتِ حَمْلِ مِنْ يَتَقَصَّفَ لَا وَ يَصْلُبَ وَ لِیَشْتَدَّ ذَلِكَ وَ بِالْأَيْدِی يُنْسَجُ مَا

 بَعْضُهُ مُدَاخِلًا بَعْضَهُ تَرَى فَإِنَّكَ النَّسْجِ مِثْلَ الْخَشَبَ تَرَى کَذَلِكَ وَ جِذْعاً صَارَ إِذَا مِنْهُ يُتَّخَذُ مِمَّا ذَلِكَ غَیْرِ وَ الْجُسُورِ وَ لِلسُّقُوفِ

 کَالْحِجَارَةِ مُسْتَحْصَفاً کَانَ لَوْ فَإِنَّهُ الْآلَاتِ مِنَ مِنْهُ يُتَّخَذُ لِمَا لِیَصْلُحَ مَتَانَةٌ ذَلِكَ مَعَ فِیهِ وَ اللُّحَمِ أَجْزَاءِ کَتَدَاخُلِ عَرْضاً وَ طُولًا بَعْضاً

 جَسِیمِ مِنْ وَ ذَلِكَ أَشْبَهَ مَا وَ التَّوَابِیتِ وَ الْأَسِرَّةِ وَ کَالْأَبْوَابِ الْخَشَبَةُ فِیهِ يُسْتَعْمَلُ مِمَّا ذَلِكَ غَیْرِ وَ السُّقُوفِ فِي يُسْتَعْمَلَ أَنْ يُمْكِنْ لَمْ

 یْفَکَ الْخُلَّةُ هَذِهِ لَا فَلَوْ فِیهِ الْأَمْرِ جَلَالَةَ يَعْرِفُ کُلُّهُمْ لَیْسَ وَ مِنْهُ هَذَا يَعْرِفُ النَّاسِ فَكُلُّ الْمَاءِ عَلَى يَطْفُو أَنَّهُ الْخَشَبِ فِي الْمَصَالِحِ

 التِّجَارَاتِ حَمْلِ فِي الْمَئُونَةِ خِفَّةَ وَ الرِّفْقَ هَذَا النَّاسُ يَنَالُ کَانَ أَنَّى وَ الْحَمُولَةِ مِنَ الْجِبَالِ أَمْثَالَ تَحْمِلُ الْأَظْرَافُ وَ السُّفُنُ هَذِهِ کَانَتْ

 عَسُرَ أَوْ أَصْلًا مَفْقُوداً الْبُلْدَانِ بَعْضِ فِي إِلَیْهِ يُحْتَاجُ مِمَّا کَثِیرٌ يُلْقَى حَتَّى حَمْلِهَا فِي هِمْعَلَیْ الْمَئُونَةُ تَعْظُمُ کَانَتْ وَ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مِنْ

 وُجُودُه

 163-162ص المفضل، توحید

 امام صادق ع به مفضل )در ضمن حديثي طوالني( فرمود:

 صلب که آن براى -بافندمى دست به که هاجامه مانند - شده فتهبا پود و تار از چگونه که را خرما درخت خلقت کن تأمل

 و هاپل و هاسقف بناهاى براى و نیابد راه آن بر کسرى تند بادهاى از و نشكند گران هاىخوشه برداشتن از و شود محكم و

 .برد توان کار به آن غیر

 اندشده داخل ديگر يك میان در عرض و طول در اجزايش و شده بافته کنىمى مالحظه که را هاچوب ساير چنین هم و

 زيرا آورد توان عمل به هاپنجره و درها و ادوات و آالت آن از که نرمى با دارد استحكامى ذلك مع و پود و تار تداخل مانند

 آن از آن امثال و هاصندوق و هاکرسى و درها و برد توانستنمى کار به هاسقف در و بود سنگین و محكم سنگ، مانند اگر که

                                                           
 هم جمع بسته شده است: والجاریات یسرا« جاریات». در قرآن كریم به صورت  25
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 عمل به هاکشتى آن از و ايستدمى آب روى بر که است آن است، تخته و چوب در که عظیمه مصالح از و. ساخت توانستنمى

 اين اگر و آسانى، و مئونه خفّت نهايت با کنندمى نقل شهر به شهر از و دهندمى جا آن در گران بارهاى از کوه مانند که آيدمى

 دشوار بسیار يا نیست میسّر هاآن نقل کشتى بدون که امتعه از بسیارى نقل و حمل در شدمى دشوار مردم رب کار بود،نمى

 26.است

 203ص مجلسى، عالمه ترجمه مفضل، توحید

 تدبر

 ببینیم.« آيات»دهند که، نه فقط خود قرآن، بلكه تمام عالم را هم آيات قرآن به ما ياد مي «و من آياته» (1

ای برای خدا هستند. هم آيه و نشانه یمصنوعات بشرنام برد؛ پس  ، از يك مصنوع بشری )کشتي(آيهعنوان خدا به ( 2

عالم طبیعت )که همگي  که انسان از قوانین عالم طبیعت )که مخلوق خداست( و از اشیای ش اين استجهتچگونه؟ يك 

 ی بسازد.( استفاده کرده تا توانسته کشتي يا هر چیز ديگرمخلوق خدا هستند

ای اين گونه نیست که اگر بشر پیشرفت کرد و چیزی را ساخت ديگر خدا کنار رفته باشد؛ همان ساخته بشر هم نشانه پس

 بر خداست.

 ساخت که روی آب بتوان کشتي عظیم و سنگینيای قرار داده که را به گونه سخت و چوب سست ( اينكه خدا آب3

های خداست. امروزه هم که کشتي «حكمت»ای بر ، نشانههم از آن طريق جابجا کند باقي بماند و بلكه بارهای سنگیني را

                                                           
 ( نيز در ذیل این آیه ممكن بود بياوریم كه برای رعایت اختصار در كانال نياوردم:146ص) المفضل، حيدتوفقره دیگری از .  26

 دَوَابِّ وَ السَّمَكِ أَصْنَافِ مِنْ یُحْصَى لَا مَا رَبٌمُضْطَ وَ مُكْتَنَفٌ أَنَّهُ[ فَاعْلَمْ] فعلم فِيهِ الْإِرْبُ مَا قُلْتَ وَ الْبِحَارِ فِي الْمُتَرَاكِمِ الْكَثِيرِ الْمَاءِ هَذَا مَنْفَعَةِ فِي شَكَكْتَ فَإِنْ

 بَعْدُ هُوَ ثُمَّ قَاقِيرِالْعَ وَ الطِّيبِ مِنَ ضُرُوبٍ الْيَلَنْجُوجِ وَ الْعُودِ مَنَابِتُ سَوَاحِلِهِ فِي وَ الْبَحْرِ مِنَ تُسْتَخْرَجُ شَتَّى أَصْنَافٍ وَ الْعَنْبَرِ وَ الْيَاقُوتِ وَ اللُّؤْلُؤِ مَعْدِنِ وَ الْبَحْرِ

 لَمْ لَوْ التِّجَارَاتِ هَذِهِ فَإِنَّ الصِّينِ إِلَى الْعِرَاقِ مِنَ وَ الْعِرَاقِ إِلَى الصِّينِ مِنَ یُجْلَبُ مَا كَمِثْلِ الْبَعِيدَةِ الْبُلْدَانِ مِنَ تُجْلَبُ الَّتِي التِّجَارَاتِ لِهَذِهِ مَحْمِلٌ وَ لِلنَّاسِ مَرْكَبٌ

 أَمْرَانِ ذَلِكَ فِي یَجْتَمِعُ كَانَ وَ لِحَمْلِهَا أَحَدٌ یَتَعَرَّضُ فَلَا أَثْمَانَهَا یُجَاوِزُ حَمْلِهَا أَجْرَ لِأَنَّ أَهْلِهَا أَیْدِی وَ بُلْدَانِهَا فِي بَقِيَتْ وَ لَبَارَتْ الظَّهْرِ عَلَى إِلَّا مَحْمِلٌ لَهَا یَكُنْ

 بِفَضْلِهَا یَتَعَيَّشُ وَ یَحْمِلُهَا مَنْ مَعَاشِ انْقِطَاعُ الْآخَرُ وَ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ تَعْظُمُ كَثِيرَةٍ اءَأَشْيَ فَقْدُ أَحَدُهُمَا

 فرمایند:امام صادق ع در توضيح فواید دریا پس از بيان نكاتي مي

: چون آبزى؛ شماربى جانوران مأواى و جایگاه كه بدان است؟ نياز چه آن گویى بهمى و تردیدى در آمده گرد دریاها در كه بسيار آب این فایده در اگر

 .است آب دریایى حيوانات و ماهيها انواع

 .است آب گرددمى استخراج آب از كه اشيایى انواع و عنبر یاقوت، گوهر، مخزن و معدن

 بر بازرگانان كه است مركبى همانند مردم براى آب.شودمى یافت سودمند داروهاى و[ كنندهمست اى] عطرها و خوشبو عودهاى انواع آن، ساحلهاى در

 .كنندمى حمل كاال چين به عراق از و عراق به چين از آبها وسيله به. كنندمى منتقل براحتى دست دور سرزمينهاى از را خود كاالهاى و شوندمى سوار آن

 هزینه زیرا ماند؛مى صاحبانشان دست در و سرزمينها همان در كاال همه شد،مى حمل پشت با چيز همه و نبود كاالها این حمل وسيله آب اگر تردیدبى

 آن به كه مفيد چيزهاى از بسيارى -1 :داشت پيامد دو نتيجه، در كرد؛نمى اقدام آنها حمل به كس هيچ و گشتمى بيشتر كاالها خود ارزش از آنها حمل

 .بگذرانند زندگى و درآورند روزى گونه این بازرگانى، و حمل راه در توانستندنمى مردم زا بسيارى -2 .رسيدنمى نيازمندان دست به بود نياز

 134ص ،(مفضل توحيد ترجمه) آفرینش شگفتيهاى
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های فوالد با محفوظ ساختن هوا در میان ورقه ،دهد(سازند، عالوه بر شكل لگني آن )که هوا را در خود قرار ميفوالدی مي

کنند. چگالي کشتي را از آب کمتر ميکنند که در چوب وجود دارد )به حديث دقت شود( و در مجموع همان کاری را مي

 برای توضیح علمي مطلب، به دو لینك زير مراجعه کنید.

 84125http://vista.ir/article//  27 
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کشتي »و حرکت کردنش مد نظر باشد. اينكه « جريان»گويند که مي« جاريه» کشتي()= « سفینه» هوقتي ب( در زبان عربي، 4

ای آفريده که چیزی که را به گونه جهان: خداست «قدرت»ای بر آيه کند،گويي کوه حرکت مي و کندحرکت مي« پیكرکوه

رود! آن هم توسط باد! مي( روی آب راه ستوار باشدرود ساکن و ا)و در نتیجه، انتظار مياست  و سنگین همانند کوه، عظیم

کنند و بسادگي را بر دوش خود حمل ميدو چیزی که به نظر ما بسیار سست است )آب و باد(، چیزی همانند کوه يعني 

قط دهد؛ و نه فترين امور انجام ميترين کارها را با سادههیچ کار سختي برای خدا سخت نیست؛ سخت پس ند!دهحرکت مي

 .خودش چنین است بلكه به انسان هم اين ظرفیت را داده است که چنین کند

                                                           
 كمتر شييء چگالي اگر ترتيب بدین ، دارد سيال و شيء آن «حجم به وزن نسبت» چگالي به بستگي سيال یك روی بر شيء یك ماندن . شناور 2727

 . باشد نظر مورد شيء وزن هم شده جا به جا آب كه رود مي فرو آب در ای نقطه تا فقط شيء آن ، باشد آب چگالي از

 حدود در فوالد مخصوص وزن كه حالي در بماند شناور آب روی بر فوالد جنس از كشتي یك است ممكن چگونه پس ، باشد صادق اصلي چنين اگر

 ميشود پر ، است آب از كمتر برابر 816 مخصوص وزن دارای كه هوا وسيله به كشتي بدنه كه است این حقيقت.  است آب مخصوص وزن برابر هشت

 روند؟ نمي فرو آب در یا شوند نمي روند؟غرق نمي فرو آب در اندازه وزن این با پيكر غول های كشتي . چرا 28

 آب حجمش اندازه به رود مي فرو آب در جسمي وقتي.است دیگر كفه آمدن باال و ترازو كفه یك رفتن پایين مثل درست آب در جسم یك رفتن فرو    

 خيلي آب سطح چون البته.شود مي پخش آب سطح در و آید مي باال آب ليتر یك ببریم فرو آب در را ليتری یك بطری یك اگر مثال.آورد مي باال را

 به دارید نياز آب حجم آن آوردن باال برای كه نيرویي.شد خواهد زناچي بسيار آن ارتفاع و شود مي پخش وسيع سطح این در آب ليتر است،یك وسيع

 بنابراین.كنيد مي مصرف انرژی آب ليتر یك آمدن باال اندازه ببرید،به فرو آب درون به را ليتری یك جسمي وقتي است؛بنابراین آن حجم هم آب وزن اندازه

 كمتر جسمي روی جاذبه نيروی اگر رود؛ولي مي فرو آب در جسم باشد،آن حجم همان به آب روی جاذبه نيروی از بيشتر جسمي روی جاذبه نيروی اگر

 زبان به.كرد كشف حمام در ارشميدس كه است مشهوری قانون همان این.ماند مي شناور آب روی جسم باشد،آن آب حجمم آن روی جاذبه نيروی از

 قرار آب در باشند،وقتي سنگين هم هرچقدر ها كشتي.رود مي فرو آب در(شدا داشته بيشتری حجمي جرم)باشد آب از تر چگال كه هرچيزی تر ساده

 از كشتي واقع در.هاست كشتي مانند لگن شكل هم موضوع این علت.بياید باال ها آن جای به باید آب حجم همان دارند زیادی بسيار گيرند،حجم مي

 به كه راند؛نيرویي مي باال به را آب از زیاد حجمي ،عمال بگيرد قرار آب در وقتي كه شده پخش طوری چگال ماده آن شده؛ولي ساخته چگال ای ماده

 است آب از حجمي اندازه كند،به مي وارد آب به كشتي كه نيرویي است؛اما كشتي فلزی های دیواره وزن معادل شود،تنها مي وارد كشتي به وزن خاطر

 كمتر بسيار كشتي كلي چگالي(هواست واقع در) است خالي رفته فرو آب در كه كشتي حجم بيشتر چون و آمده باال سمت به كشتي رفتن فرو خاطر به كه

 یك حجم تمام اما(شود مي غرق سنگریزه مانند صورت آن در كه شود آب از پر كشتي درون اینكه مگر)ماند مي آب روی و شد خواهد آب چگالي از

 جا به جا برای نياز مورد نيروی از بيشتر كند مي وارد آب به سنگ وزن كه نيرویي شود؛زیرا مي غرق اندازیمش مي آب در ووقتي است چگال سنگ

 .باالست سمت به سنگ حجم هم آب كردن

http://vista.ir/article/84125/
http://ask.dnoj.ir/637/
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است؛ به همین جهت بسیاری از « کشتي»خود  تشبیه برایترين حالت، ( در سادهی مرتفعها)مانند کوه« کاألعالم»( 5

و نكات فوق را هم  «درياست در پیكر جاریکوه هاىکشتي او هاىنشانه از و»اند: مترجمان، آيه را بدين صورت ترجمه کرده

های در حال حرکت تشبیه شده باشد که کشتي جاری به کوه« کشتي جاری»تواند تشبیه برای مي. اما بر همین اساس گفتیم

های ها به کوهباشد، که اين کشتي« کشتي جاری در دريا»تواند تشبیه برای مي؛ و (سوره نمل 88آيه  )شبیه نكته موجود درباشد 

 د.نکنند( تشبیه شده باشحرکت ميدر دريا )که يخ 

فرمايد: الجوار الكنس( در اين ( الجوار به معنای ستارگان )که در پهنه آسمان شناورند( نیز آمده است )قرآن کريم مي6

اس معنای اند. بر اين اسيابي بشر همواره عالمت بودهاست که ستارگان برای راه« هاعالمت»به همان معنای « اعالم»صورت 

 کند.توان گرفت که به عجايبي ديگر از خلقت اشاره ميکامال جديدی برای آيه در نظر مي

 

  رَحيم رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنينَ عَلَيْكُمْ حَریصٌ عَنِتُّمْ ما عَلَيْهِ عَزیزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ      128 آیه (9)ه توب( سوره 47

16/2/1395 

 پیامبر رحمت بر همه جويندگان حقیقت مبارك باد مبعث

 ترجمه

است و  (ناگوارشديد ) شاندازد برايميمشقت رنج و مد که آنچه شما را به ای از خودتان نزد شما آکه فرستاده يقینبه

 مهربان و دارای رحمتي همیشگي است.بسیار ]خیر و رشد[ شماست و نسبت به مومنین  عالقمندبشدت 

 

 حدیث

 فَقَالَتْفَدَكَ ....  السَّلَامُ عَلَیْهَا فَاطِمَةَ مَنْعِ عَلَى بَكْرٍ أَبُو أَجْمَعَ لَمَّا أَنَّهُ: ُ السَّلَامُ عَلَیْهِمُ آبَائِهِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ ىرَوَ

 :السَّلَامُ عَلَیْهَا

 حُكْمِهِ، إِمْضَاءِ عَلَى عَزِيمَةً وَ لِأَمْرِهِ، إِتْمَاماً تَعَالَى اللَّهُ ابْتَعَثَهُ ... انْتَجَبَهُ وَ اخْتَارَهُ رَسُولُهُ، وَ بْدُهُعَ( ص) مُحَمَّداً أَبِي أَنَّ أَشْهَدُ وَ... 

 صَلَّى بِمُحَمَّدٍ اللَّهُ فَأَنَارَ عِرْفَانِهَا، مَعَ لِلَّهِ مُنْكِرَةً لِأَوْثَانِهَا، دَةًعَابِ نِیرَانِهَا، عَلَى عُكَّفاً أَدْيَانِهَا، فِي فِرَقاً الْأُمَمَ فَرَأَى حَتْمِهِ، لِمَقَادِيرِ إِنْفَاذاً وَ

 وَ الْغَوَايَةِ، مِنَ هُمْأَنْقَذَ وَ بِالْهِدَايَةِ، النَّاسِ فِي قَامَ وَ غُمَمَهَا، الْأَبْصَارِ عَنِ جَلَى وَ بُهَمَهَا، الْقُلُوبِ عَنِ کَشَفَ وَ ظُلَمَهَا، آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ

 وَ رَغْبَةٍ وَ اخْتِیَارٍ، وَ رَأْفَةٍ قَبْضَ إِلَیْهِ اللَّهُ قَبَضَهُ ثُمَّ الْمُسْتَقِیمِ، الطَّرِيقِ إِلَى دَعَاهُمْ وَ الْقَوِيمِ، الدِّينِ إِلَى هَدَاهُمْ وَ الْعَمَايَةِ، مِنَ بَصَّرَهُمْ

 مُجَاوَرَةِ وَ الْغَفَّارِ، الرَّبِّ رِضْوَانِ وَ الْأَبْرَارِ، بِالْمَلَائِكَةِ حُفَّ قَدْ رَاحَةٍ، فِي الدَّارِ هَذِهِ تَعَبِ عَنْ آلِهِ وَ لَیْهِعَ اللَّهُ صَلَّى بمحمد إِيْثَارٍ

وَ  اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ رَضِیِّهِ، وَ الْخَلْقِ مِنَ یَرَتِهِخِ وَ صَفِیِّهِ وَ الْوَحْيِ عَلَى أَمِینِهِ وَ نَبِیِّهِ أَبِي عَلَى اللَّهُ صَلَّى الْجَبَّارِ، الْمَلِكِ

 بَرَکَاتُهُ

  ،«رَحِیمٌ رَؤُفٌ بِالْمُؤْمِنِینَ عَلَیْكُمْ حَرِيصٌ عَنِتُّمْ ما عَلَیْهِ عَزِيزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ لَقَدْ جاءَکُمْ...»



44 

 وَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّهِ سَبِیلِ إِلَى دَاعِیاً بِأَکْظَامِهِمْ، آخِذاً ثَبَجَهُمْ، ضَارِباً الْمُشْرِکِینَ، مَدْرَجَةِ عَنْ مَائِلًا بِالنِّذَارَةِ، ادِعاًصَ الرِّسَالَةَ، فَبَلَّغَ ...

 عَنْ الْحَقُّ أَسْفَرَ وَ صُبْحِهِ، عَنْ اللَّیْلُ تَفَرَّى حَتَّى الدُّبُرَ، وَلَّوُا وَ الْجَمْعُ انْهَزَمَ حَتَّى الْهَامَ، يَنْكُثُ وَ الْأَصْنَامَ، يَكْسِرُ الْحَسَنَةِ، الْمَوْعِظَةِ

 ... الشِّقَاقِ وَ الْكُفْرِ عُقَدُ انْحَلَّتْ وَ النِّفَاقِ، وَشِیظُ طَاحَ وَ الشَّیَاطِینِ، شَقَاشِقُ خَرِسَتْ وَ الدِّينِ، زَعِیمُ نَطَقَ وَ مَحْضِهِ،

 225-220ص ،29ج األنوار، بحار

ای خواند و در فقراتي هنگامي که ابوبكر بر ندادن فدك به حضرت زهرا س مصمم شد، حضرت به مسجد رفت و خطبه

 شود:از ان پیامبر اکرم ص را توصیف کرد که بخشي از آن فقرات تقديم مي

 ...کرد خابانت و برگزيد را او. اوست فرستاده و بنده محمّد، پدرم، که دهممى گواهى... و 

 پیامبر. رساند انجام به بود، ساخته مقدّر را آنچه و ،نافذ را حكمش کامل، را فرمانش تا برانگیخت راخداوند متعال او  ...

 ياد همگان و نماز، به بت برابر در گروهى طواف، در آتش گرد بر اىدسته. اندگشته پذيرا را آيینى گروه هر که نمود مشاهده

 ابرهاى و رهانید، تیرگى از را دلها و برچید، را ظلمت بساط محمّد با خداوند پس. اندزدوده خاطر از شناسند،مى که را خدايى

 ناراستى و گمراهى از را آنها و خاست پاى به مردم هدايت براى( خدا پیامبر) او. فكند سو يك به ديدگان مقابل از را تار و تیره

خداوند روح او  سپس .نمود دعوت راست راه به و رهنمون پابرجا آيین به را آنان. ساخت بینا را چشمانشان و بخشید رهايى

 دل جهان اين رنج از را اواز باب رغبت به او و ترجیح محمد ص که  و مهربانى، و اختیار روى ازرا قبض کرد، قبض روحي 

 درودنشیني خداوند جبار قرار گرفت؛ و رضوان پروردگار غفار و هم مقرّب ، پس در احاطه فرشتگاندنماي راحت و آسوده

 و مورد پسند او از میان خاليق، و سالم و رحمت خدا و برکاتش بر او باد. برگزيده وخدا  وحى امین و پدرم، نبي بر خداوند

 است (ناگوار) شديد برايش اندازدمي مشقت و رنج به را شما آنچه که آمد شما نزد خودتان از ایفرستاده که يقینبه »...

 ...«.است همیشگي رحمتي دارای و مهربان بسیار مومنین به نسبت و شماست عالقمند بشدت و

 گردنهايشان و گرداند روى مشرکان روش از. داشت حذر بر خداوندى عذاب از را آنان و ابالغ مردم به را خود رسالت او...

 خداوند راه به سودمند هایاندرز وحكمت  با را مردم او. فشرد سختى به را حلقومشان و کوفت توحید تازيانه ضرب به را

 صبح و شد زدوده تار شب ظلمت و گسیخت هم از آنها جمع تا شكست هم در را پرستان بت و بت شوکت. بود رهنمون

 شىخامو به شیاطین جويیهاىعربده و شد باز گفتار به دين پیشواى زبان ،فكند سو يك به حقیقت چهره از نقاب و دمید ايمان

 ... شد گشوده اختالف و کفر هاىگره افتاد، فرو زمین بر نفاق تاج .گرايید

-827ص ،]با اندکي دخل و تصرف[  روحانى ترجمه( األنوار بحار 43 جلد ترجمه)  السالم علیها زهرا حضرت زندگانى

829 29 

                                                           
 . حدیثي دیگر درباره پيامبر اكرم ص 29

 حَدَّثَنَا قَالَ الْقُمِّيُّ الصَّلْتِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ طَالِبٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ حَمَّدُمُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الْمَاحِي إِبْرَاهِيمَ صُحُفِ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ اسْمَ إِنَّ: قَالَ ع لْبَاقِرِا عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ یُونُسُ

 وَ الْأَزْلَامِ وَ الْأَوْثَانِ مَاحِي وَ الْأَصْنَامِ صُورَةَ الْمَاحِي فَقَالَ الْمَاحِي تَأْوِیلُ فَمَا قِيلَ ص مُحَمَّدٌ الْفُرْقَانِ فِي وَ أَحْمَدُ عِيسَى إِنْجِيلِ فِي وَ الْحَادُّ مُوسَى تَوْرَاةِ فِي وَ

 فِي لَيْهِعَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ثَنَاءُ حَسُنَ قَالَ أَحْمَدَ تَأْوِیلُ فَمَا قِيلَ بَعِيداً أَوْ كَانَ قَرِیباً دِینَهُ وَ اللَّهَ حَادَّ مَنْ یُحَادُّ قِيلَ الْحَادِّ تَأْوِیلُ فَمَا قِيلَ الرَّحْمَنِ دُونَ مَعْبُودٍ كُلِّ
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 تدبر

اعتماد کرد مهیا نموده  «برپیام»بتوان به اين  خدا برای ابالغ پیامش، پیكي به ما فرستاده و تمام شرايط را برای اينكه( 1

 :اواست، 

 از خودمان است )غريبه نیست( -

 کند. )با تمام وجود هوای ما را دارد(به مشقت افتادن ما او را ناراحت مي -

 حريص است مانسبت به هدايت  -

 رساندمهربان است و لذا با حداکثر نرمي و دلسوزی مطلب را به ما مي -

 کند.است: دارای رحمتي از جنس رحمت خدا، که اگر کسي کمترين تالشي بكند، بشدت به او کمك مي رحیم -

کنیم؛ ديگر اين حداقل پس اگر در تعالیمش گاه احساس سختي و مشقت مي« کندبه مشقت افتادن ما او را ناراحت مي( »2

آمپول تجويز کند؛ درد دارد،  ،کودکيعالج شده برای  پزشك مهرباني که مجبور ممكن برای رهايي از سختي بوده است؛ مانند

را نفهمد. در بسیاری از موارد، اگر قرار باشد به دلخواه ما  شگیرد؛ ولو خود کودك ارتباطاما جلوی دردهای عظیمي را مي

 30(7رفتار کند، آنگاه است که بسیار به مشقت خواهیم افتاد )حجرات/

ای از آنها نیست، به سخن پیامبری که هايي که ديگر چارهخاطر ديدن برخي سختي ( و برخي از ما چقدر ناسپاسیم. به3

زباني را باز کنیم؛ و به جايش باب دوستي با جوامع يا افراد چربشود، اعتنا نميما ناراحت مي« به سختي افتادن»بشدت از 

 .31(118عمران/ ما را دارند )آل« فتادنبه سختي ا»توان فهمید که آرزوی کنیم که با عمیق شدن در رفتارشان ميمي

خورد. اش را مي( محبت پیامبر ص نسبت به ما از شوق گذشته و به حرص رسیده است! مثل مادری که حرص بچه4

 .(3؛ شعراء/6)کهف/ تن دهدکشه خواهد به خاطر هدايت ما خودش را بگويي مي

                                                           
 لَمَكْتُوبٌ اسْمَهُ إِنَّ وَ عَلَيْهِ یُصَلُّونَ وَ یَحْمَدُونَهُ أُمَمِهِمْ جَمِيعَ وَ رُسُلِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ جَمِيعَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَ اللَّهَ إِنَّ قَالَ مُحَمَّدٍ تَأْوِیلُ فَمَا قِيلَ أَفْعَالِهِ مِنْ حُمِدَ بِمَا الْكُتُبِ

 فِي یُخْرِجُهَا وَ عَلَيْهَا یَتَّكِئُ عَنَزَةٌ لَهُ كَانَتْ وَ الْحَرْبِ فِي الْأُذُنَيْنِ ذَاتِ الْمُضَرِیَّةَ وَ الْبَيْضَاءَ وَ الْيَمَنِيَّةَ الْقَلَانِسِ مِنَ یَلْبَسُ ص كَانَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ رْشِالْعَ عَلَى

 وَ الرِّیَّ یُسَمَّى قَعْبٌ لَهُ كَانَ وَ[ السَّعَةَ] المنبعة تُسَمَّى قَصْعَةٌ لَهُ كَانَتْ وَ الْكِنَّ یُسَمَّى فُسْطَاطٌ لَهُ كَانَ وَ الْمَمْشُوقُ لَهُ یُقَالُ قَضِيبٌ لَهُ كَانَ وَ بِهَا فَيَخْطُبُ الْعِيدَیْنِ

 وَ الْعَضْبَاءُ لِأَحَدِهِمَا یُقَالُ نَاقَتَانِ لَهُ كَانَتْ وَ الشَّهْبَاءُ لِلْأُخْرَى وَ دُلْدُلُ لِأَحَدِهِمَا یُقَالُ بَغْلَتَانِ لَهُ كَانَ وَ السَّكْبُ لِلْآخَرِ وَ الْمُرْتَجِزُ لِأَحَدِهِمَا یُقَالُ فَرَسَانِ لَهُ كَانَ

 یُسَمَّى حِمَارٌ لَهُ كَانَ وَ الرَّسُومُ لِلْآخَرِ وَ الْمِخْذَمُ لِأَحَدِهِمَا یُقَالُ آخَرَانِ سَيْفَانِ لَهُ كَانَ وَ نُالْعَوْ لِلْآخَرِ وَ الْفَقَارِ ذُو لِأَحَدِهِمَا یُقَالُ سَيْفَانِ لَهُ كَانَ وَ الْجَذْعَاءُ لِلْأُخْرَى

 رَایَةٌ لَهُ كَانَتْ وَ خَلْفَهَا حَلْقَتَانِ وَ یَدَیْهَا بَيْنَ حَلْقَةٌ فِضَّةٍ قَاتٍحَلَ ثَلَاثُ لَهَا الْفُضُولِ ذَاتَ تُسَمَّى دِرْعٌ لَهُ كَانَ وَ السَّحَابَ تُسَمَّى عِمَامَةٌ لَهُ كَانَتْ وَ[ یَعْفُوراً] یعفور

 وَ مَوْتِهِ عِنْدَ ع عَلِيٍّ إِلَى كُلَّهُ ذَلِكَ فَسَلَّمَ لْأَسْعَدُا لَهُ یُقَالُ مِغْفَرٌ لَهُ كَانَ وَ الْمَعْلُومَ یُسَمَّى لِوَاءٌ لَهُ كَانَ وَ الدِّیبَاجُ لَهُ یُقَالُ عَلَيْهِ یَحْمِلُ بَعِيرٌ لَهُ كَانَ وَ الْعُقَابَ تُسَمَّى

 وَ نَفْسِكَ عَلَى لَوْ وَ الْحَقَّ قُلِ وَ قَطَعَكَ مَنْ صِلْ أَحْرُفٍ ثَلَاثَةُ فِيهَا صَحِيفَةً سُيُوفِهِ مِنْ سَيْفٍ قَائِمَةِ فِي وَجَدَ أَنَّهُ ع عَلِيٌّ فَذَكَرَ إِصْبَعِهِ فِي جَعَلَهُ وَ خَاتَمَهُ أَخْرَجَ

 الْعَنْزَ حَلْبِيَ وَ مُؤْكَفاً الْحِمَارَ رُكُوبِيَ وَ الْعَبِيدِ مَعَ الْحَضِيضِ عَلَى الْأَكْلُ الْمَمَاتِ حَتَّى أَدَعُهُنَّ لَا خَمْسٌ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَ قَالَ إِلَيْكَ أَسَاءَ مَنْ إِلَى أَحْسِنْ

 .بَعْدِی مِنْ سُنَّةً لِتَكُونَ الصِّبْيَانِ عَلَى التَّسْلِيمُ وَ الصُّوفِ لُبْسُ وَ بِيَدِی

 72-71ص ،(للصدوق) األمالي

 لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِيرٍ فِي یُطِيعُكُمْ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ فِيكُمْ أَنَّ اعْلَمُوا . وَ 30

 أْلُونَكُمْ خَبالًا وَدُّوا ما عَنِتُّمْ. . ال تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ال یَ 31
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اش نسبت به کند از شدت مهربانيهر کاری که مي«. مهربان بسیار»است؛ يعني « رأفت»صیغه مبالغه از مصدر « رئوف( »5

ماست. کافي است کفر )لجاجت با حقیقت( نورزيم و حقیقت را جدی بگیريم )مومن باشیم( تا مهرباني شديد او نسبت به 

 خود را احساس کنیم.

رقت  «فتأر»اند در گفته« ترحم»و « رأفت». در تفاوت هستهم « رحیم»، «رؤوف»فرمايد پیامبر عالوه بر آيه مي( 6

« رحمت»رود؛ اما وجود دارد؛ لذا کلمه رأفت هیچگاه در موردی که با کراهت توام باشد به کار نمي «رحمت»قلب بیشتری از 

« رأفت»است؛ نه « رحمت»)آنچه در پزشك است،  (176ص ،2ج األثر، و الحديث غريب في النهاية)گاه با کراهت توام است. 

 . کرد(ه آمپول تجويز نميوگرنه هیچگا

آيد که برخي تكالیف برايمان دشوار است ولي پیامبر ص هم به ما رأفت دارد و هم رحمت. چون رأفت دارد، سختش مي

 ورزد.کند و در انجامش اصرار ميدارد، آن تكالیف سخت را به ما ابالغ مي« رحمت»چون 

 «آوردنکم»پیام او گوش دهیم و در راه خدا قرار بگیريم، نگران  اگر به یت او ويژه مومنین است، پسرحیم( رؤوفیت و 7

گیرد. )شیعه و سني در شفاعتگری جا ريشه مينباشیم چون خود پیامبر ص به کمك ما خواهد آمد. حقیقت شفاعت هم از همین

 پیامبر ص ترديد ندارند( 

 

 17/2/1395     الْعَظيم الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال اللَّهُ يَحَسْبِ فَقُلْ تَوَلَّوْا فَإِنْ     129 آیه (9)ه توب( سوره 48

 ترجمه

عظیم  او پروردگار عرش وم اهکرد بر او توکلتنها خدايي جز او نیست،  بس است،بگو خدا مرا  ندگرداند پس اگر روی

 است.

 نکات نحوی

چیست برخي « الْعَظیم الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ وَ »در جمله « و»؛ اما اينكه است« حسبي اهلل»لیه برای جمله حا« هوال اله اال »جمله 

است « ال اله اال هو»و عطف به  است عطف واو اندگفته برخي( و 1ص ،2ج الكريم، القرآن إعرابحالیه است )« واو»اند گفته

های تواند درست باشد( و اينكه حال يا عطف به چه باشد گزينهنا مي)و هر دو معو ( 68ص ،11ج القرآن، إعراب في الجدول)

 ديگری هم محتمل است.

 حدیث

 قال رسول اهلل ص:( 1

 .عَبْدِی أَدْرِكْ: هُلَ قَالَ وَ ع جَبْرَئِیلَ تَعَالَى اللَّهُ فَبَعَثَ الْمَنْجَنِیقِ فِي بِهِ فَرُمِيَ النَّارِ، فِي قَذْفُهُ أُرِيدَ لَمَّا...  إِبْرَاهِیمَ إِنَّ ...

 .لِنُصْرَتِكَ اللَّهُ بَعَثَنِي فَقَدْ لَكَ بَدَا مَا کَلِّفْنِي: فَقَالَ الْهَوَاءِ، فِي فَلَقِیَهُ فَجَاءَهُ

 . إِلَیْهِ إِلَّا لِي حَاجَةَ لَا وَ غَیْرَهُ أَسْأَلُ لَا إِنِّي ،«الْوَکِیلُ نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبِيَ» بَلْ: فَقَالَ

 533ص السالم، علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب لتفسیرا
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 پیامبر اکرم ص در ضمن يكي از بحثهايي که با مسیحیت داشت، فرمود:

ع را در آتش بیندازند، او را با منجنیقي پرتاب کردند؛ پس خدا جبرئیل را نزد او فرستاد و به او  ابراهیموقتي خواستند 

خواهي از من بخواه که برای ياريت آنچه مي»یل آمد در موقعیتي که او در هوا بود و به او گفت گفت بنده مرا درياب. جبرئ

من از غیر او درخواستي ندارم و حاجتم را جز « خدا مرا کافي  است که او بهترين وکیل و کارگزار است»ام. ابراهیم گفت آمده

 برم.به نزد غیر او نمي

 ؛فَلَا إِلَیْكَ أَمَّا»( اين گونه نقل شده است که فرمود: 73/ 2ايت ديگری در تفسیر قمي، )اين اقدام حضرت ابراهیم ع در رو

 )اما به تو، هیچ ]نیازی ندارم[، اما به پروردگار عالمین، بله ]نیازمندم(« فَنَعَم الْعَالَمِینَ رَبِّ إِلَى أَمَّا وَ

 

 عُثْمَانُ سَیَّرَ لَمَّا قَالَ: قَالَ« 6» الْخَثْعَمِيُّ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ التَّمِیمِيِّ حَفْصٍ بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٌ( 2

 أَمِیرُ قَالَ الْوَدَاعِ عِنْدَ کَانَ فَلَمَّا عَنْهُ لَّهُال رَضِيَ يَاسِرٍ بْنُ عَمَّارُ وَ ع الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ عَقِیلٌ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ شَیَّعَهُ الرَّبَذَةِ إِلَى ذَرٍّ أَبَا

 قَالَ:فَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبُوذَرٍّ تَكَلَّمَ ثُمَّ ... عَمَّارٌ تَكَلَّمَ ثُمَّ ... ع الْحُسَیْنُ تَكَلَّمَ ثُمَّ ... ع الْحَسَنُ تَكَلَّمَ ثُمَّ ... عَقِیلٌ تَكَلَّمَ ثُمَّ ... الْمُؤْمِنِینَ ع

 بِالْمَدِينَةِ لِي مَا وَ بِكُمْ ص اللَّهِ رَسُولَ ذَکَرْتُ رَأَيْتُكُمْ إِذَا فَإِنِّي الْوُجُوهُ هَذِهِ أُمِّي وَ بِأَبِي بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ السَّلَامُ عَلَیْكُمُ

 إِلَیْهِ فَطَلَبْتُ بَلْدَةٍ إِلَى يُسَیِّرَنِي أَنْ فَآلَى بِالشَّامِ مُعَاوِيَةَ عَلَى ثَقُلَ کَمَا بِالْمَدِينَةِ رِیجِوَا عُثْمَانَ عَلَى ثَقُلَ إِنَّهُ وَ غَیْرُکُمْ لِأَسْكُنَ شَجَنٌ

 لَا وَ أَنِیساً فِیهَا أَرَى لَا بَلْدَةٍ إِلَى یِّرُنِيلَیُسَ بِاللَّهِ آلَى وَ بِالْكُوفَةِ النَّاسَ أَخِیهِ عَلَى أُفْسِدَ أَنْ يَخَافُ أَنَّهُ فَزَعَمَ الْكُوفَةِ إِلَى ذَلِكَ يَكُونَ أَنْ

 وَ تَوَکَّلْتُ عَلَیْهِ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُ حَسْبِيَ وَحْشَةٌ اللَّهِ مَعَ لِي مَا وَ صَاحِباً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِلَّا أُرِيدُ مَا اللَّهِ وَ إِنِّي وَ حَسِیساً بِهَا أَسْمَعُ

 .الطَّیِّبِینَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ سَیِّدِنَا عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ الْعَظِیمِ الْعَرْشِ بُّرَ هُوَ

 208-207ص ،8ج الكافي،

 عمار و السّالم علیهم حسین و حسن و عقیل و مؤمنان امیر کرد تبعید بربذه را ذر ابو عثمان چون: گويد خثعمى جعفر ابو

هرکدام مطالبي فرمودند ]که برای رعايت اختصار آنها را در  خداحافظى وقت در و کردند بدرقه را او عنه اللَّه رضى ياسر بن

 :گفت ،آمده سخنه ب عنه اللَّه رضى ذر ابو آنگاه آورم[اينجا نمي

 لرسو ياده ب بینممى را شما من گاه هر براستى که هاچهره اين بقربان مادرم و پدر باد، شما همگى بر خدا رحمت و سالم

 در چنانچه ،بود ناگوار عثمان بر مدينه در بودنم ولى بوديد، شما تنها مدينهدر  سكونت برای من دلخوشى و افتم،مى ص خدا

 آن که خواستم او از من. کند تبعید ديگرى شهره ب مرا گرفت تصمیم رو اين از و مینمود ناگوار معاويه بر من توقف نیز شام

 برادر که عقبه بن ولید] برادرش علیه بر را شهر آن روم کوفهه ب من اگر ترسید خود خیاله ب او ولى دهد قرار کوفه را شهر

 و باشم نداشته همدمى گونه هیچ آنجا در که کند تبعید شهرىه ب مرا که خورد سوگند خداه ب و بشورانم، [بود عثمان مادرى

 بس مرا خدا» ندارم، وحشتى و هراس او پناه در و همنخوا ياورى و يار جل و عز خداى جز من که براستى و نشنوم، آوازى

 خاندان و محمد ما آقاى بر خدا درود و «بزرگ عرش پروردگار است او و ماردهک توکل او بر ،نیست او جز ، خدايياست

 .باد پاکش
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 32. 6ص ،2ج محالتى، رسولى ترجمه الكافي، من الروضة

                                                           
 . متن كامل حدیث و ترجمه كامل آن به قرار زیر است: 32

 وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ شَيَّعَهُ الرَّبَذَةِ إِلَى ذَرٍّ بَاأَ عُثْمَانُ سَيَّرَ لَمَّا قَالَ: قَالَ الْخَثْعَمِيُّ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ التَّمِيمِيِّ حَفْصٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٌ

  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ یَاسِرٍ بْنُ عَمَّارُ وَ ع الْحُسَيْنُ وَ الْحَسَنُ وَ عَقِيلٌ

 دِینِكَ عَلَى خِفْتَهُمْ وَ دُنْيَاهُمْ عَلَى خَافُوكَ الْقَوْمَ إِنَّ لَهُ غَضِبْتَ مَنْ فَارْجُ -جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ غَضِبْتَ إِنَّمَا إِنَّكَ ذَرٍّ أَبَا یَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ الْوَدَاعِ عِنْدَ كَانَ فَلَمَّا

 الْحَقُّ إِلَّا یُؤْنِسْكَ فَلَا مَخْرَجاً مِنْهَا لَهُ جَعَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ اتَّقَى ثُمَّ رَتْقاً عَبْدٍ عَلَى الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ كَانَتِ لَوْ اللَّهِ وَ وَ بِالْبَلَاءِ امْتَحَنُوكَ وَ الْفِنَاءِ عَنِ فَأَرْحَلُوكَ

  الْبَاطِلُ إِلَّا یُوحِشْكَ لَا وَ

 لِذَلِكَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى فَثَوَابُكَ الْقَلِيلَ إِلَّا النَّاسُ ضَيَّعَ مَا فِينَا حَفِظْتَ قَدْ أَنْتَ وَ تُحِبُّنَا أَنَّكَ نَعْلَمُ نَحْنُ وَ نُحِبُّكَ أَنَّا تَعْلَمُ أَنْتَ ذَرٍّ أَبَا یَا فَقَالَ عَقِيلٌ تَكَلَّمَ ثُمَّ

 فَدَعِ الْيَأْسِ مِنَ الْعَافِيَةَ اسْتِبْطَاءَكَ وَ الْجَزَعِ مِنَ الْبَلَاءَ تِعْفَاءَكَاسْ أَنَّ اعْلَمْ وَ اللَّهَ فَاتَّقِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى فَثَوَابُكَ الْمُسَيِّرُونَ سَيَّرَكَ وَ الْمُخْرِجُونَ أَخْرَجَكَ

  الْوَكِيل نِعْمَ وَ اللَّهُ حَسْبِيَ قُلْ وَ الْجَزَعَ وَ الْيَأْسَ

 عَلَيْكَ یَرِدُ مَا شِدَّةِ وَ فِرَاقِهَا بِذِكْرِ الدُّنْيَا ذِكْرَ عَنْكَ فَدَعْ الْأَعْلَى بِالْمَنْظَرِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ تَرَى قَدْ مَا إِلَيْكَ أَتَوْا قَدْ الْقَوْمَ إِنَّ عَمَّاهْ یَا فَقَالَ ع الْحَسَنُ تَكَلَّمَ ثُمَّ

  اللَّهُ شَاءَ إِنْ رَاضٍ عَنْكَ هُوَ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى نَبِيَّكَ تَلْقَى حَتَّى اصْبِرْ وَ بَعْدَهَا مَا لِرَخَاءِ

 عَمَّا أَغْنَاكَ فَمَا دِینَكَ مَنَعْتَهُمْ وَ دُنْيَاهُمْ مَنَعُوكَ الْقَوْمَ إِنَّ شَأْنٍ فِي یَوْمٍ كُلَّ هُوَ وَ تَرَى مَا یُغَيِّرَ أَنْ قَادِرٌ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ عَمَّاهْ یَا فَقَالَ ع الْحُسَيْنُ تَكَلَّمَ ثُمَّ

  یُغْنِيكَ لَا الْجَزَعَ فَإِنَّ الْجَزَعَ دَعِ وَ الْكَرَمِ مِنَ الصَّبْرَ وَ الصَّبْرِ فِي الْخَيْرَ فَإِنَّ بِالصَّبْرِ فَعَلَيْكَ مَنَعْتَهُمْ مَا إِلَى أَحْوَجَهُمْ مَا وَ مَنَعُوكَ

 وَ الدُّنْيَا إِلَى الرُّكُونُ إِلَّا الْحَقَّ یَقُولُوا أَنْ النَّاسَ مَنَعَ مَا اللَّهِ وَ إِنَّهُ أَخَافَكَ مَنْ أَخَافَ وَ أَوْحَشَكَ مَنْ اللَّهُ أَوْحَشَ ذَرٍّ اأَبَ یَا فَقَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَمَّارٌ تَكَلَّمَ ثُمَّ

 وَ الدُّنْيَا فَخَسِرُوا دِینَهُمْ لَهُمْ وَهَبُوا وَ إِلَيْهَا فَأَجَابُوهُمْ دُنْيَاهُمْ إِلَى النَّاسَ دَعَوُا الْقَوْمَ هَؤُلَاءِ إِنَّ وَ لَيْهِعَ غَلَبَ لِمَنْ الْمُلْكُ وَ الْجَمَاعَةِ مَعَ الطَّاعَةُ أَلَا إِنَّمَا لَهَا الْحُبُّ

 الْمُبِينُ الْخُسْرانُ هُوَ ذلِكَ وَ الْآخِرَةَ

 بِالْمَدِینَةِ لِي مَا وَ بِكُمْ ص اللَّهِ رَسُولَ ذَكَرْتُ رَأَیْتُكُمْ إِذَا فَإِنِّي الْوُجُوهُ هَذِهِ أُمِّي وَ بِأَبِي بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ذَرٍّ أَبُو تَكَلَّمَ ثُمَّ

 الْكُوفَةِ إِلَى ذَلِكَ یَكُونَ أَنْ إِلَيْهِ فَطَلَبْتُ بَلْدَةٍ إِلَى یُسَيِّرَنِي أَنْ فَآلَى بِالشَّامِ مُعَاوِیَةَ عَلَى ثَقُلَ كَمَا الْمَدِینَةِبِ جِوَارِی عُثْمَانَ عَلَى ثَقُلَ إِنَّهُ وَ غَيْرُكُمْ لِأَسْكُنَ شَجَنٌ

 وَ عَزَّ اللَّهَ إِلَّا أُرِیدُ مَا اللَّهِ وَ إِنِّي وَ حَسِيساً بِهَا أَسْمَعُ لَا وَ أَنِيساً فِيهَا أَرَى لَا بَلْدَةٍ إِلَى نِيلَيُسَيِّرُ بِاللَّهِ آلَى وَ بِالْكُوفَةِ النَّاسَ أَخِيهِ عَلَى أُفْسِدَ أَنْ یَخَافُ أَنَّهُ فَزَعَمَ

 .الطَّيِّبِينَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ الْعَظِيمِ عَرْشِالْ رَبُّ هُوَ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُ حَسْبِيَ وَحْشَةٌ اللَّهِ مَعَ لِي مَا وَ صَاحِباً جَلَّ

 را او عنه اللَّه رضى یاسر بن عمار و السّالم عليهم حسين و حسن و عقيل و مؤمنان امير كرد تبعيد بربذه را ذر ابو عثمان چون: گوید خثعمى جعفر ابو

  كردند؛ بدرقه

 كه كس بهمان پس كردى، خشم( عثمان برابر در) جل و عز خداى براى تنها تو كه براستى ذر ابا اى: فرمود السّالم عليه مؤمنان، امير ىخداحافظ وقت در

 خود ىدنيا مزاحم را تو بودن و) ترسيدند خود دنياى بر تو وجود از( اشدسته و دار و عثمان یعنى) مردم این همانا و باش، اميدوار كردى خشم او بخاطر

 اگر سوگند بخدا و آزمودند، گرفتارى و ببال و دادند كوچ خود حومه از را تو اینها رو این از و شدى، بيمناك خود دین بر آنها كارهاى از تو ولى( دیدند

 مبادا پس سازد، مقرر( گرفتارى و بال آن از) گشایشى او براى خداوند كند پيشه را خدا تقواى بنده آن و باشد بسته اىبنده بروى زمين و آسمانها همه

 .اندازد بهراس نادرستى و باطل جز چيزى و گيرد، همدمى و انس به را تو راستى و حق جز چيزى

 :گفت چنين و آمده بسخن عقيل آنگاه

 مردم را آنچه كردى مراعات ما حق در تو و دارى، دوست را ما تو كه ایمدانسته بخوبى هم ما و داریم، دوست را تو ما كه ميدانى بخوبى تو ذر ابا اى

 اتآواره وطن از و. كردند بيرونت اینان كه بود خاطر بهمين و بود، خواهد جل و عز خداى با تو پاداش كردند، ضایع را آن آنها از اندكى بجز دیگر

 نوميدى از بال رفع و تندرستى پنداشتن دیر و ست،ا تابىبى از ندادنت ببال تن كه بدان و باش، داشته پرهيز خدا از جل، و عز خداى بر پاداشت ساختند
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 تدبر

« سدی»باشند )شش ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم ص، به نقل ات نازل شده ميآيه قبلي در زمره آخرين آي واين آيه ( 1

ای به سوی فرستاده )که ديروز بدان اشاره شد( توضیح داد که چه( در آيه قبل 234 /1،شهرآشوب ابن مناقبدر « عباسابن»و 

دهد که اگر ، مومنان واقعي( را تسلي ميايشان بعتاندازه دغدغه شما را دارد؛ در اين آيه پیامبر )و بهشما گسیل کرديم و او چه

کند و ... . شايد يك نوع ، خدا تو را کفايت ميگردان شدند، ديگر تو مسئولیتي نداری، رویدينمردم از اين دعوت دلسوزانه 

که مسلمانان او بینیم که هم حضرت فاطمه س در خطبه فدکیه بیني باشد بر آنچه بعد از پیامبر نسبت به امت گذشت. ميپیش

شود و به مكاني کند، هم ابوذر وقتي با انحرافات جامعه زمان خويش مواجه مي( اشاره مي128را تنها گذاشتند به اين آيه )آيه 

                                                           
 شومنمى آسوده بال این از چرا بگوئى خود با و ميانجامد بطول آن رفع كنى خيال اگر و .هستى تابىبى شخص نباشى بال در بتحمل حاضر اگر یعنى) است

 «الوكيل نعم و اللَّه حسبى»: بگو و( ایست به مردانه و) كن دور خود از را تابىبى و نوميدى پس( است خداوند درگاه از بودنت نوميد بر دليل

 :فرمود آمده بسخن السّالم عليه على بن حسن حضرت سپس

 جدائى و مرگ یاد با را دنيا ذكر پس نگرد،مى را وضع این دیدگاه فرازمندترین در جل و عز خداى همانا و دیدى، كه كردند آن تو با مردم این عموجان

 با كنى دیدار را( ص) پيغمبرت تا باش شكيبا و كن، هموار خود بر سرانجامش سعادت و آسودگى بخاطر ميرسد تو بر را آنچه سختى و بنه، سر از آن از

 .اللَّه شاء ان تو از رضایت و خوشنودى حال

 :فرمود آمده بسخن السّالم عليه حسين سپس

 و تغييرات و) است كارى در روز هر كه است او و كند دگرگون بينىمى كه را( انخراشىج) وضع این كه است توانا تعالى خداى كه براستى عموجان اى

 آنچه از نيازىبى چه تو كه راستى و بازداشتى آنها از را خود دین هم تو و داشتند دریغ تو از را خود دنياى مردم این همانا ،(است او بدست همه تحوالت

 از كردن پيشه صبر و است، صبر در خوبى و خير براستى كه بصبر باد تو بر بازداشتى، آنها از تو چه بدان آنان نيازمندند چه و داشتند دریغ تو از آنان

 .نبخشد سودت تابىبى كه مكن تابىبى و است، بزرگوارى

 :گفت چنين كرده سخن آغاز عنه اللَّه رضى عمار سپس

 باز حقگوئى از را مردم چيزى كه بخدا سوگند براستى و ترساند را تو آنكه بترساند و اختاند بهراس را تو آنكه اندازد وحشت و بهراس خدا ذر ابا اى

 اگر هستند اكثریت تابع عموما مردم یعنى گوید( ره) مجلسى) است اكثریت پرتو در فرمانبردارى و طاعت كه بدان آن، دوستى و بدنيا بستن دل جز نداشته

 بدان كه است كسى آن از فرمانروائى و سلطنت و...(  است حق اهل جماعت با طاعت كه باشد این مقصود است ممكن و باشد، باطل بر اكثریت آن چه

 نتيجه در و دادند بدانها را خود دین مقابل در و پذیرفتند را دعوتشان آنها و كردند دعوت بدنياشان رسيدن براى را مردم گروه این براستى و یافته، دست

 .است همين براستى آشكارا زیان و ندبرد را آخرت و دنيا زیان

 :گفت آمده بسخن عنه اللَّه رضى ذر ابو آنگاه

 سلم و آله و عليه اللَّه صلى خدا رسول بياد بينممى را شما من گاه هر براستى كه هاچهره این بقربان مادرم و پدر باد، شما همگى بر خدا رحمت و سالم

 شام در چنانچه( ميدید خویش كارهاى مزاحم مرا و) بود ناگوار عثمان بر مدینه در بودنم ولى بودید، شما هاتن مدینه سكونت در من دلخوشى و افتم،مى

 بكوفه مرا و) دهد قرار كوفه را شهر آن كه خواستم او از من. كند تبعيد دیگرى بشهر مرا گرفت تصميم رو این از و مينمود ناگوار معاویه بر من توقف نيز

 سوگند بخدا و بشورانم،( بود عثمان مادرى برادر كه عقبه بن وليد) برادرش عليه بر را شهر آن روم بكوفه من اگر ترسيد خود بخيال وا ولى( كند تبعيد

 و نخواهم یاورى و یار جل و عز خداى جز من كه براستى و نشنوم، آوازى و باشم نداشته همدمى گونه هيچ آنجا در كه كند تبعيد بشهرى مرا كه خورد

 ما آقاى بر خدا درود و بزرگ عرش پروردگار است او و كنم توكل او بر نيست او جز معبودى و است بس مرا خدا ندارم، وحشتى و هراس او پناه رد

 .باد پاكش خاندان و محمد
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( 407 /2)حديث نبوی، تاريخ االسالم ذهبي، « تنها بماند، تنها بمیرد و تنها محشور شود»گردد که قرار است در آنجا تبعید مي

کند، و حضرت ابراهیم ع هم وقتي در اوج تنهايي است همین تعبیر را )حسبي اهلل و ...( را به ( استناد مي129يه )آيه به اين آ

  برد. امروز جمعه بود و گذشت. آيا امام زمان عج هم همین را با خود گفت؟کار مي

امبر ص را تنها بگذاريم او ضرر نكرده ( اين آيه فقط تسلي پیامبر ص نیست؛ بلكه ما هم بايد متوجه شويم که اگر پی2

اگر روی گرداندند »نفرمود: ...«  فَقُلْ تَوَلَّوْا فَإِنْ»است و خدا نیازی به ما ندارد. برای همین، فقط پیامبر را تسلي نداد، بلكه فرمود: 

 ...« که « بگو»اگر روی گرداندند  »بلكه فرمود ..« خدا تو را بس است، به او توکل کن و 

 شاءاهلل.همین را هم بشنويم، ممكن است بیدار شويم و ديگر از دعوت پیامبر رحمت روی برنگردانیم. ان اگر

بگو خدا مرا کفايت »فرمود:  ،«بر خدا توکل کن»گفتن که به جای  ( دلیل اين412 /9( از نظر عالمه طباطبايي )المیزان 3

اند، قطعا همه کارهکاره است و بقیه هیچي کسي که بفهمد خدا همهاين است که به مبنای توکل اشاره کند. يعن...« کند مي

 «که خدايي جز او نیست و بر او توکل کردم»اش فرمود: کند؛ لذا در ادامهکارهايش را به خدا واگذار مي

  (174 /5)قرائتي، تفسیر نور گذارد تأثیر ما ىروحیّه و ايمان در نبايد دين، از مردم رويگردانى( 4

زدند و به رود که سالطین در هنگام جلسات رسمي بر آن تكیه ميی به کار مي«تخت»اصطالحا در مورد « عرش»( 5

)ترجمه « است آن شؤون اداره و مملكت امور تدبیر مرکز که نددشمي اىنقطه متوجه آن شنیدن از مردم»تعبیر عالمه طباطبايي 

گیرد، اطالق شده ای از عالم که از آنجا همه چیز سرجشمه ميترين مرتبهاصطالح عرش در قرآن کريم به باال (158 /8المیزان 

 وَ اللَّهَ هُوَ لَیْسَ الْعَرْشُ»است و در روايات به معنای کل علم و قدرت خدا معرفي شده است چنانكه امام رضا ع فرمودند: 

خود خدا نیست؛ بلكه عرش اسم علم و قدرت است و عرشي است که )عرش « ءشَيْ کُلُّ فِیهِ عَرْشٍ وَ قُدْرَةٍ وَ عِلْمٍ اسْمُ الْعَرْشُ

فهمد که شود کامال مي فهمالعرش بودن خدا برای کسي ( خدا رب العرش است؛ و اگر رب131/ کافيهمه چیز در آن است؛ 

 کند و بايد تنها بر او توکل کرد.ها، خدا او را کفايت ميها و سختيدر مقابل همه دشمني

 

 18/2/1395     الْحِساب سَریعُ اللَّهَ إِنَّ الْيَوْمَ ظُلْمَ ال كَسَبَتْ بِما نَفْسٍ كُلُّ تُجْزى الْيَوْمَ    17آیه (40) غافر سوره( 49

 ترجمه

؛ بدرستي که خداوند شود؛ هیچ ظلمي در اين روز نیستجزا داده مي ،ردهبه دست آوامروز ]آن روز[ هر کس به آنچه 

 است. ع[سري رسحسابسريع الحساب ]

 حدیث

 بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ يَحْیَى، بْنُ هَمَّامُ أَنْبَأَ هَارُونَ، بْنُ يَزِيدُ ثنا مَسْعُودٍ، بْنُ سَعِیدُ ثنا الْمَحْبُوبِيُّ، أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ الْعَبَّاسِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ رَجُلٍ عَنْ بَلَغَنِي: قَالَ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عَقِیلٍ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْوَاحِدِ، عَبْدِ

 فَشَدَدْتُ بَعِیرًا، فَابْتَعْتُ أَسْمَعْهُ، لَمْوَ الْقِصَاصِ، فِي وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعَهُ وَسَلَّمَ، وَآلِهِ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

 عَبْدِ ابْنُ: فَقَالَ الْبَابِ، عَلَى جَابِرٌ لَهُ قُلْ: لِلْبَوَّابِ فَقُلْتُ أُنَیْسٍ، بْنَ اللَّهِ عَبْدَ فَأَتَیْتُ مِصْرَ، قَدِمْتُ حَتَّى شَهْرًا سِرْتُ ثُمَّ عَلَیْهِ، رَحْلِي
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 رَسُولِ مِنْ سَمِعْتَهُ عَنْكَ بَلَغَنِي حَدِيثٌ: لَهُ فَقُلْتُ وَاعْتَنَقْتُهُ، فَاعْتَنَقَنِي إِلَیْهِ خَرَجَ حَتَّى ثَوْبَهُ يَطَأُ فَقَامَ فَأَخْبَرَهُ، فَأَتَاهُ ،نَعَمْ: قُلْتُ اللَّهِ؟

 سَمِعْتُ: اللَّهِ عَبْدُ فَقَالَ أَسْمَعَهُ، أَنْ قَبْلَ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ أَنْ خَشِیتُفَ الْقِصَاصِ، فِي أَسْمَعْهُ وَلَمْ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ

  33:يَقُولُ وَسَلَّمَ، وَآلِهِ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ

 يَدْخُلَ أَنْ الْجَنَّةِ أَهْلِ مِنْ ألَحَدٍ يَنْبَغِي ال الدَّيَّانُ أَنَا مَلِكُ،الْ أَنَا»: قَرُبَ مَنْ يَسْمَعُهُ کَمَا بَعُدَ مَنْ يَسْمَعُهُ بِصَوْتٍ يُنَادِيهِمْ ثُمَّ... 

 صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ وَتَال: قَالَ 34... « اللَّطْمَةَ حَتَّى مِنْهُ أَقُصَّهُ حَتَّى مَظْلِمَةٌ وَعِنْدَهُ النَّارَ، يَدْخُلَ أَنْ النَّارِ أَهْلِ مِنْ ألَحَدٍ يَنْبَغِي وَال الْجَنَّةَ،

 «الْیَوْمَ ظُلْمَ ال کَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ کُلُّ تُجْزَى الْیَوْمَ»: وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَیْهِ اللَّهُ

 3567، حديث 438ص ،2ج المستدرك علي الصحیحین )حاکم نیشابوری( 

 805ص ،8ج القرآن، تفسیر فى البیان مجمع

شدم که يكي از اصحاب پیامبر ص حديثي از ايشان درباره قصاص شنیده که  گويد خبردارجابر بن عبداهلل انصاری مي

ام. پس شتری تهیه کردم و بار سفر بستم و يك ماه در راه بودم تا به مصر رسیدم و نزد عبداهلل بن انیس )فرد مورد من نشنیده

کشان آمد و م بله. به او خبر داد و وی دامننظر( رفتم و به دربان گفتم بگو جابر جلوی در است. گفتم: جابر بن عبداهلل؟ گفت

ام، ای درباره قصاص که من آن را نشنیدهمرا در آغوش گرفت. به او گفتم خبردار شدم که حديثي از پیامبر اکرم ص شنیده

  فرمود:واسطه[ بشنوم. او گفت: از پیامبر شنیدم که ميترسیدم بمیرم يا بمیری قبل از اينكه آن را ]از خودت، بي

دهد: من سلطان هستم، من ديّان نوند ندا ميش... خداوند در قیامت به صدايي که افراد دور و نزديك همگي يكسان مي

شود مگر شود و نه کسي از جهنمیان وارد جهنم مي]جزا دهنده، برپا دارنده دين[ هستم. نه کسي از بهشتیان وارد بهشت مي

م را انجام دهم حتي اگر به اندازه خراشي باشد. سپس پیامبر اين آيه را تالوت اينكه اگر ظلمي بر کسي کرده قصاص آن ظل

 «نیست روز نآ در ظلمي هیچ شود؛مي داده جزا آورده، دست به آنچه به کس هر روز آن»کرد: 

 فرمايندامیرالمومنین ع مي( 2

 الْأَمَلِ طُولُ أَمَّا وَ الْحَقِّ عَنِ فَیَصُدُّ الْهَوَى اتِّبَاعُ فَأَمَّا الْأَمَلِ طُولُ وَ الْهَوَى اعُاتِّبَ اثْنَانِ عَلَیْكُمُ أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهَا

 لِكُلٍّ وَ أَقْبَلَتْ قَدْ الْآخِرَةَ إِنَّ وَ أَلَا ابُّهَاصَ اصْطَبَّهَا الْإِنَاءِ کَصُبَابَةِ صُبَابَةٌ إِلَّا مِنْهَا يَبْقَ فَلَمْ حَذَّاءَ وَلَّتْ قَدْ الدُّنْیَا إِنَّ وَ أَلَا الْآخِرَةَ فَیُنْسِي

  الْقِیَامَةِ يَوْمَ بِأَبِیهِ سَیُلْحَقُ وَلَدٍ کُلَّ فَإِنَّ الدُّنْیَا أَبْنَاءِ مِنْ تَكُونُوا لَا وَ الْآخِرَةِ أَبْنَاءِ مِنْ فَكُونُوا بَنُونَ مِنْهُمَا

 عَمَل لَا وَ حِسَابٌ غَداً وَ سَابَحِ لَا وَ عَمَلٌ الْیَوْمَ إِنَّ وَ

 42البالغه، خطبه  نهج

ترسم دو چیز است: تبعیت از هوای نفس و بلند بودن آرزو: که ترين چیزی که برای شما از آن ميترسناك ای مردم!  

 برد؛شود؛ و بلند بودن آرزو آخرت را از ياد ميتبعیت از هوای نفس، مانع قبول حق مي

 .است نمانده باشند، کرده خالى را آن که آبى ظرف از ایمانده ته جز آن از و کرده پشت سرعت به نیاد! باشید آگاه

 آيد!مى ما سوى به آخرت که باشید بهوش

                                                           
 شَيْءٌ مَعَهُمْ لَيْسَ ": قَالَ مًا؟بُهْ مَا: قُلْنَا: قَالَ ،" بُهْمًا غُرْال عُرَاةً النَّاسَ: وَقَالَ الْعِبَادَ، اللَّهُ یَحْشُرُ ".  33

 ،" وَالسَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ ": قَالَ بُهْمًا؟ غُرْال اللَّهَ نَأْتِي وَإِنَّمَا ذَا، كَيْفَ: قُلْنَا: . قَالَ 34
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 پدر به فرزندى هر قیامت، روز در زيرا دنیا، نه باشید، آخرت فرزندان از بكوشید. دارند فرزندانى يك هر آخرت، و دنیا

 .گرددمى باز خويش مادر و

 35.عمل نه است حسابرسى روز فردا و حسابرسى، نه است عمل هنگام امروز

 فَقَالَ يَرَوْنَهُ لَا وَ يُحَاسِبُهُمْ کَیْفَ فَقِیلَ کَثْرَتِهِمْ عَلَى يَرْزُقُهُمْ کَمَا ع فَقَالَ کَثْرَتِهِمْ عَلَى الْخَلْقَ اللَّهُ يُحَاسِبُ کَیْفَ ع سُئِلَ ( و3َ

 يَرَوْنَه لَا وَ زُقُهُمْيَرْ کَمَا ع

 300البالغه، حكمت  نهج

 کند؟و از امام علي ع سوال شد که: چگونه خداوند مخلوقات را با اين کثرتشان محاسبه مي

 دهد.فرمود: همان گونه که با اين کثرتشان به همه آنها روزی مي

 بینند؟کند در حالي که او را نميشان ميسوال شد: چگونه محاسبه

 بینند.دهد در حالي که او را نميشان ميود: همان گونه که روزیفرم

 تدبر

هیچ ظلمي باقي کند و  را کامال دريافتهرکس جزای متناسب با عملش اينكه حساب هرکس دقیقا رسیده شود و ( 1

ز همه حقیقت )همه جزا( را زيرا دنیا ظرفیت برو (2ونیز حديث «الیوم»با توجه به کلمه )نماند، مربوط به قیامت است؛ نه دنیا. 

 (65ص ،5ج القرآن )عالمه طباطبايي( و الحديث بین الموافقة في البیان تفسیرندارد )

ناشي از اين است که از کل سیستم غفلت « اگر خدا عادل است چرا اين همه ظلم در دنیا وجود دارد»که پس اين اشكال 

توان درباره کیفیت ی فقط يا ديدن سالن ساخت اتاقك خودرو نميدر يك کارخانه خودروسازشده است. همان طور که اگر 

 توان درباره عدالت خدا قضاوت درستي داشت.و کارايي خودرو قضاوت درستي داشت؛ با ديدن فقط دنیا هم نمي

 و مزاحمي هم ندارد که بخواهد شوددر متن عمل ما انجام ميهمراه و  ،است زيرا محاسبه او سريع الحسابخدا ( 2

و اين باطن در روز قیامت برای ما آشكار  ؛شودکنیم، در باطنش حسابش معلوم ميهمین که عمل مي .(3معطلش کند )حديث 

 گردد؛ نه به خدا. های خود ما برميدهد به معطليای در صحرای محشر رخ ميپس اگر معطليگردد. مي

                                                           
 . این حدیث هم از اميرالمومنين ع بود كه به علت ضيق مجال در كانال نياوردم 35

 سَالِفِ مِنْ لِإِشْفَاقِهَا الْقُلُوبُ فَطَارَتِ الْجَلِيلِ الْمَلِكِ یَدَیِ بَيْنَ لِلتَّحْصِيلِ وَقَعْتُمْ وَ الصُّدُورِ فِي ما حُصِّلَ وَ الْقُبُورُ بُعْثِرَتِ وَ الْأُمُورُ تَنَاهَتِ دْقَ لَوْ بِكُمْ ...  فَكَيْفَ

 عَمِلُوا بِما أَساؤُا الَّذِینَ لِيَجْزِیَ» یَقُولُ اللَّهَ إِنَّ «كَسَبَتْ بِما نَفْسٍ كُلُّ تُجْزى» هُنَالِكَ الْأَسْرَارُ وَ الْغُيُوبُ مِنْكُمُ رَتْظَهَ وَ الْأَسْتَارُ وَ الْحُجُبُ مِنْكُمُ هُتِكَتْ وَ الذُّنُوبِ

 فَإِنَّ الْغَفْلَةِ طُولِ عَلَى الْمُهْلَةُ یَحْمِلَنَّكُمُ لَا وَ النَّدَمِ قَبْلَ التَّوْبَةَ بَادِرُوا وَ الْهَرَمِ قَبْلَ يْبَةِالشَّ وَ السَّقَمِ قَبْلَ الصِّحَّةِ أَیَّامَ اغْتَنِمُوا «بِالْحُسْنَى أَحْسَنُوا الَّذِینَ یَجْزِیَ وَ

 اسْتَعِينُوا وَ الْأَوْبَةَ مَعَهَا یَنْتَظِرُ لَا الَّتِي لِلْغِيبَةِ بَرَزُوا وَ النَّوْبَةِ حُضُورِ قَبْلَ بِالتَّوْبَةِ اللَّهُ مُرَحِمَكُ فَبَادِرُوا الْأَحِبَّةِ تَفْرِیقِ وَ الْمُدَّةِ بِنَقْصِ مُوَكَّلَةٌ الْأَیَّامُ وَ الْأَمَلَ یَهْدِمُ الْأَجَلَ

 الْمَخَافَة .. بِطُولِ الْمَسَافَةِ بُعْدِ عَلَى

 440ص ،74ج األنوار، بحار
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و به کسي هم ظلم  الحساب استخدا سريعتقصیر خدا؛ معطلي در قیامت، تقصیر خودمان است، نه تر، به تعبیر ساده

بايد  (23: البثین فیها احقابا )نبأ/هامعادل قرنبسا چهکند، ؛ اما وجود ما و کارهای ما گیرهايي دارد که معطلمان ميکندنمي

 به قول حافظ: شويم.ايم( باز شود تا وارد بهشت های وجودمان )هرجا که وجودمان را به دنیای فاني گره زدهتك گرهتك

 کبود چرخ زير که آنم همت غالم

 آزادست پذيرد تعلق رنگ چه هر ز

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh37 / 

 .167-158صطباطبايي( )عالمه « انسان از آغاز تا انجام» نگاه کنید به« سريع الحساب بودن خدا»معنای توضیح برای 
 http://download.ghbook.ir/downloads/htm/8000/5221-f-13930127-ensan%20az%20aghaz%20ta%20anjam.htm  

 

 19/2/1395   یُبْخَسُون ال فيها هُمْ وَ فيها أَعْمالَهُمْ إِلَيْهِمْ نُوَفِّ زینَتَها وَ الدُّنْيا الْحَياةَ یُریدُ كانَ مَنْ 15 ( آیه11) هود( سوره 50

 ترجمه

[ دنیا زندگي]=  آن در را کارهايشان[ ثمره] آنان به بخواهد، را آن زينت و دنیا زندگي که 36بوده اين بر روالش که کسي

 .نشوند داده کم آن در آنان و دهیممي کامل طور به

 توضیحات ترجمه

 استمراری ماضي فعل «يريد کان» فارسي زبان در پس. دارد استمرار نوعي بر داللت شود ضمیمه مضارع فعل به وقتي «کان»

 ترجمه آمده، مضارع صورت به( نوف)  شرط جزای اينكه به توجه با اما شود؛ ترجمه بايد «خواستمي» صورت به و است

 معنای همان مشكل اين رفع برای. اند کرده ترجمه مضارع صورت به را آن مترجمان عموم تقريب و شود مي چالش دچار

 37.داديم قرار ترجمه در «بوده اين بر روالش» عبارت با را استمرار

 

اين  «جمال»با ( و 387/ 7العین کتاب) به معنای هر چیزی است که به وسیله آن چیز ديگری را زيبا جلوه دهند« زينت»

انجام  به شخص مورد نظر گويند که با افزودن چیزیبه اموری مي نیست؛ بلكه خص، از خود شتفاوت را دارد که زينت

گردنبند و گوشواره و ... را  آرايش، بنابراين،ست. خود شخص اهای ؛ اما جمال شامل زيبايي(267/ 18العروس تاج)شودمي

  گويند.را جمال مي يا قامت صورت طبیعي زيباييمثال گويند، اما مي« زينت»

 

                                                           
 ست به بوده تغيير دادم.ترجمه كرده بودم كه چون ماضي ا« باشد». ابتدا  36

 . ابتدا این گونه نوشته بودم كه بعد به صورت داخل متن اصالح شد: 37

ي وقتي به فعل مضارع ضميمه شود داللت بر نوعي استمرار دارد. در زبان فارسي فعل مضارع به معنای استمرار است و این تفاوت در زبان فارس« كان»

شود تا معنا و مانند آن اضافه مي« روالش بر این است كه»، «قرار است كه»، عباراتي نظير «كان»سب با فعل بعد از معادل ندارد؛ بنابراین در ترجمه، متنا

 «روالش براین است كه ... را بخواهد»شود به این معنا مي...« كان یرید »است؛ پس « خواهدرا مي»... به معنای ...« یرید »را برساند: 

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh37/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh37/
http://download.ghbook.ir/downloads/htm/8000/5221-f-13930127-ensan%20az%20aghaz%20ta%20anjam.htm
http://download.ghbook.ir/downloads/htm/8000/5221-f-13930127-ensan%20az%20aghaz%20ta%20anjam.htm
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کند. ( داللت مي878؛ مفردات/129 /6است که بر تمام و کمال انجام دادن )معجم المقايیس اللغه« وفي»: از ريشه فّوَنُ

شود ريافت ميهم از همین ريشه است و از اين جهت به مردن وفات گويند که روح )حقیقت انسان( به تمام و کمال د« وفات»

 شود.و چیزی از وجود انسان در عالم گم نمي

 

تعبیر ( 110ی است که از روی ظلم باشد. )مفردات/«کم گذاشتن»و « نقص»است و به معنای « بخس»از ريشه « يبخسون»

 خواهد کاال را زير قیمت واقعي بخرد.در جايي است که خريدار مي« ثمن بخس»

 

 حدیث

شاء اهلل که همگي بتوانیم به شیوه پیامبر خدا در قیام و صیام آن بود، بر همگان مبارك باد و ان حلول ماه شعبان، ماهي که

 مِنْكَ حَفَفْتَهُ الَّذِی شَعْبَانُ رُسُلِكَ سَیِّدِ نَبِیِّكَ شَهْرُ هَذَا پیامبرمان اقتدا کنیم؛ آن گونه که در صلوات ماه شعبانیه آمده است: وَ

 وَ إِکْرَامِهِ فِي لَكَ بُخُوعاً أَيَّامِهِ وَ لَیَالِیهِ فِي قِیَامِهِ وَ صِیَامِهِ فِي يَدْأَبُ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ کَانَ الَّذِی ضْوَانِالرِّ وَ بِالرَّحْمَةِ

 لَدَيْه الشَّفَاعَةِ نَیْلِ وَ فِیهِ هِبِسُنَّتِ الِاسْتِنَانِ عَلَى فَأَعِنَّا اللَّهُمَّ حِمَامِهِ مَحَلِّ إِلَى إِعْظَامِهِ

ای، شعباني که و اين ماه پیامبرت، سرور فرستادگانت است، شعباني که آن را در لفافه رحمت و رضايت خود پیچیده»

ها و م کند، در شبدر اين ماه تا هنگام مرگش اين بود که روزه بگیرد و ]برای نماز[ قیا آلِه وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّىرسول خدا شیوه 

داشت اين ماه؛ پس خدايا ما را در عمل به سنت ايشان و وصول به روزهايش، از باب خشوع برای تو و از باب اکرام و بزرگ

 «شفاعت ايشان ياری فرما.

به همین مناسبت، حديثي از امیرالمومنین )که هم ناظر به احیای سنت پیامبر ص است و هم مربوط به آيه محل بحث، 

 شود.قديم ميت

 فرمايند:ای ميامیرالمومنین ع در ضمن خطبه

 وَ بِنَبِیِّهِ الْمُتَأَسِّي اللَّهِ إِلَى الْعِبَادِ أَحَبُّ وَ تَعَزَّى لِمَنْ عَزَاءً وَ تَأَسَّى لِمَنْ أُسْوَةً فِیهِ فَإِنَّ ص الْأَطْهَرِ الْأَطْیَبِ بِنَبِیِّكَ فَتَأَسَّ... 

 أَنْ فَأَبَى الدُّنْیَا عَلَیْهِ عُرِضَتْ بَطْناً الدُّنْیَا مِنَ أَخْمَصُهُمْ وَ کَشْحاً الدُّنْیَا أَهْلِ أَهْضَمُ طَرْفاً يُعِرْهَا لَمْ وَ قَضْماً الدُّنْیَا قَضَمَ رِهِلِأَثَ الْمُقْتَصُّ

 تَعْظِیمُنَا وَ اللَّهُ أَبْغَضَ مَا حُبُّنَا إِلَّا فِینَا يَكُنْ لَمْ لَوْ وَ فَصَغَّرَهُ شَیْئاً صَغَّرَ وَ فَحَقَّرَهُ ئاًشَیْ حَقَّرَ وَ فَأَبْغَضَهُ شَیْئاً أَبْغَضَ اللَّهَ أَنَّ عَلِمَ وَ يَقْبَلَهَا

 نَعْلَهُ بِیَدِهِ يَخْصِفُ وَ الْعَبْدِ جِلْسَةَ يَجْلِسُ وَ الْأَرْضِ عَلَى يَأْکُلُ ص کَانَ لَقَدْ وَ اللَّهِ أَمْرِ عَنْ مُحَادَّةً وَ لِلَّهِ شِقَاقاً بِهِ لَكَفَى اللَّهُ صَغَّرَ مَا

 لِإِحْدَى فُلَانَةُ يَا فَیَقُولُ -التَّصَاوِيرُ فِیهِ تَكُونُ بَیْتِهِ بَابِ عَلَى السِّتْرُ يَكُونُ وَ خَلْفَهُ يُرْدِفُ وَ الْعَارِیَ الْحِمَارَ يَرْکَبُ وَ ثَوْبَهُ بِیَدِهِ يَرْقَعُ وَ

 تَغِیبَ أَنْ أَحَبَّ وَ نَفْسِهِ مِنْ ذِکْرَهَا أَمَاتَ وَ بِقَلْبِهِ الدُّنْیَا عَنِ فَأَعْرَضَ زَخَارِفَهَا وَ الدُّنْیَا ذَکَرْتُ إِلَیْهِ نَظَرْتُ إِذَا فَإِنِّي عَنِّي غَیِّبِیهِ اجِهِأَزْوَ

 غَیَّبَهَا وَ الْقَلْبِ عَنِ أَشْخَصَهَا وَ النَّفْسِ مِنَ فَأَخْرَجَهَا مُقَاماً فِیهَا يَرْجُوَ لَا وَ قَرَاراً يَعْتَقِدَهَا الَ وَ رِيَاشاً مِنْهَا يَتَّخِذَ لِكَیْلَا عَیْنِهِ عَنْ زِينَتُهَا

 مَسَاوِئِ عَلَى يَدُلُّكَ مَا ص اللَّهِ رَسُولِ يفِ کَانَ لَقَدْ وَ عِنْدَهُ يُذْکَرَ أَنْ وَ إِلَیْهِ يَنْظُرَ أَنْ أَبْغَضَ شَیْئاً أَبْغَضَ مَنْ کَذَلِكَ وَ الْبَصَرِ عَنِ

 أَهَانَهُ أَمْ مُحَمَّداً بِذَلِكَ اللَّهُ أَکْرَمَ أَ بِعَقْلِهِ نَاظِرٌ فَلْیَنْظُرْ زُلْفَتِهِ عَظِیمِ مَعَ زَخَارِفُهَا عَنْهُ زُوِيَتْ وَ خَاصَّتِهِ مَعَ فِیهَا جَاعَ إِذْ عُیُوبِهَا وَ الدُّنْیَا

 وَ لَهُ الدُّنْیَا بَسَطَ حَیْثُ غَیْرَهُ أَهَانَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَلْیَعْلَمْ أَکْرَمَهُ قَالَ إِنْ وَ الْعَظِیمِ بِالْإِفْكِ أَتَى وَ الْعَظِیمِ اللَّهِ وَ کَذَبَ فَقَدْ أَهَانَهُ قَالَ نْفَإِ
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 عَلَماً ص مُحَمَّداً جَعَلَ اللَّهَ فَإِنَّ الْهَلَكَةَ يَأْمَنُ فَلَا إِلَّا وَ مَوْلِجَهُ وَلَجَ وَ أَثَرَهُ اقْتَصَّ وَ بِنَبِیِّهِ مُتَأَسٍّ تَأَسَّى فَإِنْ مِنْهُ النَّاسِ أَقْرَبِ عَنْ زَوَاهَا

 لِسَبِیلِهِ مَضَى حَتَّى حَجَرٍ عَلَى حَجَراً يَضَعْ لَمْ سَلِیماً الْآخِرَةَ وَرَدَ وَ خَمِیصاً الدُّنْیَا مِنَ خَرَجَ بِالْعُقُوبَةِ مُنْذِراً وَ بِالْجَنَّةِ مُبَشِّراً وَ لِلسَّاعَةِ

 حَتَّى ذِهِهَ مِدْرَعَتِي رَقَّعْتُ لَقَدْ اللَّهِ وَ عَقِبَهُ نَطَأُ قَائِداً وَ نَتَّبِعُهُ سَلَفاً بِهِ عَلَیْنَا أَنْعَمَ حِینَ عِنْدَنَا اللَّهِ مِنَّةَ أَعْظَمَ فَمَا رَبِّهِ دَاعِيَ أَجَابَ وَ

  .السُّرَى الْقَوْمُ يَحْمَدُ الصَّبَاحِ فَعِنْدَ عَنِّي اغْرُبْ فَقُلْتُ تَنْبِذُهَا لَا أَ قَائِلٌ لِي قَالَ لَقَدْ وَ رَاقِعِهَا مِنْ اسْتَحْیَیْتُ

 160البالغه، خطبه نهج

 مايه و خواهد، اندوه زدودن که را آن است خصلتى او -رفتار -در که کن، اقتدا خود( ص) پاك و پاکیزه پیامبر به پس

 خود سرمشق را پیامبر رفتار که است کسى خدا نزد بندگان ترينداشته دوست و طلبد، شكیبايى که کسى براى است شكیبايى

 . رود او دنبال به و کند،

 دنیا مردم همه از او گاهتهی. افكند بدان چشم گوشه که چندان ننگريست بدان و کند، پر را دهان که نخورد چندان دنیا از

 دارد،مى دشمن را چیزى خدا دانست -چون -و. نپذيرفت را آن دادند، نشان بدو را دنیا. ترخالى همه از او شكم و بود، الغرتر

 آن شمرده، کوچك که را چیزى و انگاشت، خوار را آن شمرده خوار که را چیزى و ،-گفت آن ترك و -داشت دشمن را آن

  داشت، کوچك را

 خرد را آن رسول، و خدا آنچه ديدن بزرگ و دارد،مى دشمن را آن رسول، و خدا آنچه دوستى جز نبود ما در اگر و

 . نمودمى آشكارا او فرمانهاى از را ما سرپیچى و بود کافى خدا با ما مخالفت دادن نشان براى شمارد،مى

 پینه را خويش افزار پاى خود دست به و نشست،مى انبندگ چون و خورد،مى زمین روى باد، وى بر خدا درود که او

  فرمود،مى سوار خود ترك بر را ديگرى و شد،مى سوار پاالنبى خر بر و نمود،مى وصله خود را خود جامه و بست،مى

 که کن، نپنها من از را پرده اين»: گفت را خويش زنان از يكى داشت، تصويرهايى که بود، آويخته او خانه در بر اىپرده

 . «آورممى ياد به را آن زيورهاى و دنیا نگرم،مى بدان هرگاه

 تا ماند نهان او از دنیا زينت که داشت دوست و میراند، خود خاطر در را آن ياد و گرداند، روى دنیا از خود دل به پس

 . برندارد آن از زيورى

 آن از ديده و برداشت، آن از دل و کرد، برون خود از را آن پس. نداشت ماندن امید آن در و دانستنمى پايدار را دنیا

 .برگاشت

  رود، زبان بر وى نزد آن نام يا بنگرد بدان ندارد داشت، خوش دشمن را چیزى که کسى است، چنین آرى 

 يكاننزد با او چه راهنماست دنیا عیبهاى و زشتیها به را تو که است هايىنشانه تو براى( ص) خدا رسول زندگانى در و

 .-شمرد خوار را آن و -ماند دور او ديده از دنیا زينتهاى داشت که بزرگ منزلتى با و برد،مى سر به گرسنه خويش

 نمود؟ خوار را او يا فرمود، اکرام صفتها چنین داشتن به را( ص) محمّد خدا، آيا: که بنگرد خويش خرد با نگرنده پس

 کرد، اکرام را او خدا: بگويد اگر و است، آورده بزرگ بهتانى و است گفته دروغ گبزر -خداى به -کرد، خوار را او: بگويد اگر

 . درنورديد بدوست، همه از نزديكتر که کسى از را آن و گستريد، وى براى را دنیا که شمرد خوار را کسى خدا بداند پس
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 نبود، ايمن تباهى از نه گر و نهد، او پاى جاى بر پاى و رود، او پى بر و کند پیروى را خدا پیامبر بايد خواهد، که آن پس

 . عقوبت از ترساننده و بهشت به دهنده مژده و قیامت، براى ساخت اىنشانه را( ص) محمّد خدا همانا که

 را جهان تا ننهاد سنگى بر سنگى نبرد، خود با گناهى و شد، در آخرت به نخورد، سیر آن نعمت از و رفت برون دنیا از

 پیشروى. داده ما به نعمتى چنین و نهاده، ما بر خدا که منّتى است بزرگ چه پس. پذيرفت را پروردگارش وتدع و گفت، ترك

 .نهیم او پاى جاى بر پا که پیشوايى و کنیم، پیروى را او بايد که

 دور را نآ»: گفت من به يكى. بردم شرمسارى کننده پینه از که کردم پینه چندان را خود پشمین جامه اين که خدا به 

 :گفتم «افكنى؟نمى

 :که شو دور من از

 بینى امتحان روز سرخ، را نظر صاحب دل             افروزد چهره غشبى بوته از عیار کامل زر         

 38 163-162ص شهیدى، ترجمه سید جعفر، 160البالغه، خطبه نهج

 

 تدبر

هايش را در دنیا دريافت کند. پس ر داشته باشد نتیجه همه تالشتواند انتظامي دنیاطلب است که انسانِدر نظام الهي، ( 1

تالش  دنیاطلبي در راستای هرگاه انتظار داريم که ثمره تالشهايمان را حتما در دنیا ببینیم، آيا عالمت اين نیست که در اين موارد

 تمان را اصالح کنیم.ابیايید انتظارکنیم، نه برای خدا؟ مي

                                                           
 مناسب بود كه به علت رعایت اختصار در كانال گذاشته نشد. . این احادیث هم با آیه 38

 أمتي صارت القيامة یوم كان إذا: ص اهلل رسول قال: قال أنس عن الشعب في البيهقي أخرج: «الدُّنْيا الْحَياةَ یُرِیدُ كانَ مَنْ»: قوله في: المنثور، الدر في ( و1

 دنيا؛ به یصيبون اهلل یعبدون فرقة و ریاء، اهلل یعبدون فرقة و خالصا، اهلل یعبدون فرقة: فرق ثالث

  النار، إلى به انطلقوا إليه ترجع ال و جمعت ما ینفعك ال جرم ال: فيقول الدنيا: بعبادتي؟ فيقول أردت ما جاللي و بعزتي: للدنيا اهلل یعبد كان للذی فيقول

 ینفعك ال و ءشي منها إلي یصعد ال بها؛ ترائي كنت التي عبادتك كانت إنما: فيقول الریاء: قال بعبادتي؟ أردت ما جاللي و بعزتي: ریاء اهلل یعبد للذی یقول و

 النار. إلى به انطلقوا اليوم؛

: قال -لدارك و لوجهك أعبدك كنت -مني به أعلم ألنت جاللك و بعزتك :فيقول بعبادتي؟ أردت ما جاللي و بعزتي: خالصا اهلل یعبد كان للذی یقول و

 .الجنة إلى به انطلقوا عبدی صدق

 181ص ،10ج القرآن، تفسير فى به نقل از الميزان
      

 پيامبر اكرم ص فرمود: (2 

 تعلم من و أعمى، القيامة یوم اللَّه حشره فيه بما یعمل لم و العلم تعلم من مسعود ابن یا الجنة، عليه اللَّه حرم زینتها و للدنيا القرآن تعلم من مسعود ابن ... یا

 ... هلك فقد نفسه إلى اللَّه وكله من و نفسه إلى اللَّه وكله و معيشته عليه ضيق و بركته اللَّه نزع الدنيا به یرید سمعة و ریاء العلم

 211ص ،26ج الوافي،



57 

شود که حتما آدم يا هايش را در دنیا مشاهده کرد، دلیل نميای اهل تالش دنیوی بود و ثمرات تالشاگر فرد يا جامعه (2

ای خوب، و مود توجه خداست. )اين سخن به معنای نفي اهمیت کار و تالش در زندگي نیست؛ بلكه تاکید بر اين است جامعه

 ع قضاوت کنیم، اشتباه است(ها در دنیا درباره افراد و جواماينكه بر اساس ثمردهي تالش

چیزی است که به چیز ديگر اضافه « زينت)»جمال  مقوله از نه است شده دانسته «زينت» مقوله از «دنیا هایزيبايي»( 3

ترين عالم ممكن( است از خودش زيبايي )جمال( ندارد، آنچه )پايین« دنیا»کنند تا در نظر زيبا بنمايد(. دنیا از آن جهت که مي

 اند تا ما را بیازمايند.هايي است که به آن بسته«زينت»فقط دارد 

افق نگاه خود را به دنیا »به معنای « زندگي دنیا را خواستن»گره زد. پس « زينت آن»را با خواستن « دنیا»( خواستن 4

خرت، مورد اهتمام بد است؛ وگرنه دعا برای طول عمر در دنیا به منظور عبوديت و آباد کردن هرچه بیشتر آ« محدود کردن

 پیامبران و اولیای دين بوده است. 

، به همه دنیاپس در  .دهیمرا تمام و کمال به آنها مي «ثمره[ اعمالشان»] فرمود بلكه ،«خواهندآنچه مي» نفرمود( 5

)آيه فعلي( ش کنیم ای که تالآن هم به اندازه ،(20شوری/؛ 18اسراء/ها )به مقداری از خواسته رسیم، تنهاهايمان نميخواسته

ي که در و حتي چیزهاي ،(35و هم بیش از آن )ق/ ،(71رسیم )زخرف/هم به هرچه بخواهیم مي :رسیم؛ آن آخرت است کهمي

 ( 17دهند )سجده/هم به ما ميايم گنجد و لذا آرزويش هم نداشتهمخیله ما نمي

یا و برای دنیا تالش کند، خدا در همین دنیا برايش کم ( چه خدای مهرباني! اگر مخلوقي از خدا رويگردان شود و در دن6

 گذارد. )اليبخسون(نمي

شود که دلیل نپذيرفتن روند( معلوم مياز مقايسه اين آيه با آيه قبلش )که توصیف کساني است که زير بار حقیقت نمي (7

 (34/ 12حق و حقیقت، دنیاطلبي است. )قرائتي، تفسیر نور

 

    یَعْمَلُون كانُوا ما باطِلٌ وَ فيها صَنَعُوا ما حَبِطَ وَ النَّارُ إِالَّ الْآخِرَةِ فِي لَهُمْ لَيْسَ الَّذینَ أُولئِكَ     16 یهآ (11) هود( سوره 51

20/2/1395 

 ترجمه

 در آنچه و ندارند ایبهره آتش جز آخرت در که اندکساني[ اندبوده آن زينت و دنیا زندگي خواهان که کساني]=  آنان

 39.است پوچ و باطل انددادهمي انجام که آنچه و شد تباه ساختند آنجا

                                                           
 . ابتدا این گونه ترجمه كرده بودم و این توضيح نحوی را هم گذاشته بودم كه همگي حذف شد 39

ای ندارند و آنچه در آنجا ساختند تباه شد و اند كه در آخرت جز آتش بهرهخواهند[ كسانياست كه زندگي دنيا و زینت آن را مي آنان ]كه روالشان این»

 «دهند باطل و پوچ است.آنچه كه همواره انجام مي

 نحوی نكته
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 حدیث

 قَالَ الْخَشَّابُ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الطَّارِیُّ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الدَّقَّاقُ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ ( حَدَّثَنَا1

 الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ مُحَسِّنٍ بْنُ مُحَمَّدُ نَاحَدَّثَ

 ع: طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ

 غَسَّاقاً أَشْرَبُهُ کَحَمِیمٍ إِلَّا عَیْنِي فِي لَذَاذَتُهَا لَا وَ فَارْتَحَلُوا سَائِقُهُمْ بِهِمْ صَاحَ إِذْ حَلُّوا مَنْهَلٍ لَىعَ کَسَفْرٍ إِلَّا عِنْدِی دُنْیَاکُمْ مَا اللَّهِ وَ

 رَاقِعِهَا مِنْ اسْتَحْیَیْتُ حَتَّى هَذِهِ مِدْرَعَتِي رَقَّعْتُ قَدْلَ وَ خِنَاقاً أُوهِقُهَا نَارٍ مِنْ قِلَادَةٍ وَ دِهَاقاً أَسْقَاهُ أَفْعًى سَمِّ وَ زُعَاقاً أَتَجَرَّعُهُ عَلْقَمٍ وَ

 :عَنِّي اعْزُبْ لَهُ فَقُلْتُ لِیَرْقَعَهَا يَرْتَضِیهَا لَا الْأُتُنِ قَذْفَ بِهَا اقْذِفْ لِيَ قَالَ وَ

 الْكَرَى[ غَلَاالتُ] عُلَاالتُ اعَنَّ تَنْجَلِي وَ            السُّرَى الْقَوْمُ يَحْمَدُ الصَّبَاحِ فَعِنْدَ

 بِرَقِیقِ الزُّلَالَ الْمَاءَ لَشَرِبْتُ وَ دَجَاجِكُمْ بِصُدُورِ الْبُرِّ هَذَا لُبَابَ لَأَکَلْتُ وَ دِيبَاجِكُمْ مِنْ الْمَنْقُوشِ بِالْعَبْقَرِیِّ لَتَسَرْبَلْتُ شِئْتُ لَوْ وَ

 يَقُولُ: حَیْثُ عَظَمَتُهُ جَلَّتْ اللَّهَ أُصَدِّقُ لَكِنِّي وَ زُجَاجِكُمْ

 إِلَّا الْآخِرَةِ فِي لَهُمْ لَیْسَ الَّذِينَ أُولئِكَ. يُبْخَسُونَ ال فِیها هُمْ وَ فِیها أَعْمالَهُمْ إِلَیْهِمْ نُوَفِّ زِينَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ يُرِيدُ کانَ مَنْ»

 «النَّارُ

 فِي النَّارِ وَهْجُ لَأَنْضَجَهَا بِقُلَّةٍ نَفْسٌ اعْتَصَمَتْ لَوِ وَ نَبْتَهَا لَأَحْرَقَتْ الْأَرْضِ إِلَى بِشَرَرَةٍ قَذَفَتْ لَوْ نَارٍ ىعَلَ الصَّبْرَ أَسْتَطِیعُ فَكَیْفَ

 أَبِیتَ لَأَنْ اللَّهِ وَ مُكَذِّباً بِجُرْمِهِ عَلَیْهِ مَسْخُوطاً مُبَعَّداً ئاًخَسِی لَظَى فِي يَكُونَ أَوْ مُقَرَّباً الْعَرْشِ ذِی عِنْدَ يَكُونَ أَنْ لِعَلِيٍّ خَیْرٌ أَيُّمَا وَ قُلَّتِهَا

 مُحَمَّداً الْقِیَامَةِ فِي أَلْقَى أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَحَبُّ مُصَفَّداً أَغْلَالِي فِي أُجَرَّ أَوْ سَفَاهَا مُمَدَّداً عَلَى أَطْمَارٌ تَحْتِي وَ مُرَقَّداً السَّعْدَانِ حَسَكِ عَلَى

 حُلُولُهَا الثَّرَى أَطْبَاقِ فِي يَمْتَدُّ وَ قُفُولُهَا الْبَلَاءِ إِلَى تُسْرِعُ لِنَفْسٍ الْیَتِیمِ غَیْرَ وَ الْیَتِیمَ أَظْلِمِ لَمْ وَ مُتَعَمِّداً بِفَلْسَةٍ أَظْلِمُهُ يَتْمَةٍ ذِی فِي خَائِناً

 40نُزُولُهَا  شِالْعَرْ فَبِذِی رُوَيْداً عَاشَتْ إِنْ وَ

                                                           
 ترجمه را اولي كه هرگونه لذا و( مضارع فعل+  كان) است كسانی نحوی لحاظ به( حاضر آیه در) «یعملون كانوا» تعبير با( قبل آیه در) «یرید كان» تعبير

 ترجمه( اندداده انجام) ماضي صورت به را دومي و( خواهدمي) مضارع صورت به را اولي هاترجمه اغلب. كنيم ترجمه گونه همان هم را دومي باید كنيم

. اندكرده ترجمه( دهندمي انجام) مضارع صورت به هم را دومي و داشته دقت مورد این در انصاریان ترجمه و( قرائتي) نور تفسير ترجمه فقط. اندكرده

 بودن ماضي ناخودآگاه مترجمان و است شده «فيها صَنَعُوا ما حَبِطَ» جمله به عطف «یَعْمَلُون كانُوا ما باطِلٌ» جمله كه بوده این اشتباه این علت ظاهرا

 .باشدمي مضارع تقدیر در و است اسميه جمله دوم جمله كه حالي در( اندخوانده «بطل» صورت به را «باطل)» اند؛داده تسری هم دومي به را اول جمله

 علت حذف شدن را در كانال این گونه توضيج دادم:

 امروز آیات ترجمه بنابراین .كندمي ماضي زمان بر داللت «مضارع فعل+  كان» تركيب بود هم درستي تذكر و اندداده تذكر محترم كاربران از یكي چنانكه

 .شد حذف امروز نحوی نكته و شد اصالح مربوطه توضيحات و  دیروز و

 . ادامه حدیث بدین شرح است: 40

 فَلَا شُجُونٍ ذُو الْحَدِیثَ إِنَّ أَلَا لِرُكَّابِهَا أُنِيخَتْ قَدْ الرَّحِيلِ مَطَایَا هَذِهِ وَ كَذِئَابِهَا نَفْسٍ بَعْدَ نَفْساً مِنْكُمْ تَخْتَطِفُ بِأَنْيَابِهَا الدُّنْيَا عَضَّتْكُمُ فَقَدْ احْذَرُوا شِيعَتِي مَعَاشِرَ

 وَ مَنْسُوجَهُ دِهْقَانِهِ نَالَةِ مِنْ لَبِسَ وَ عُلُوجَهُ نِيفِيَّةِالْحَ بَعْدَ تَبِعَ الْمَدَائِنِ قُطَّانِ مِنْ رَجُلًا أَنَّ بَلَغَنِي لَقَدْ وَ عَارِضٌ الْكَلَامَ لِأَنَّ مُتَنَاقِضٌ عَلِيٍّ كَلَامَ إِنَّ قَائِلُكُمْ یَقُولَنَّ

 نَاهَزَ مَا بَعْدَ لَهُ تَعْساً سُرُرِهِ ىعَلَ الرُّومِ مَفْرُوشَاتُ لَهُ مُدَّ قَدْ وَ نَفَاحَهُ یَشَمُّ حَدِیقَةٍ رَیْحَانُ حَوْلَهُ وَ رَوَاحَهُ الْهِنْدِ بِعُودِ تَبَخَّرَ وَ صَبَاحَهُ النَّوَافِجِ هَذِهِ بِمِسْكِ تَضَمَّخَ

 نْهُمِ اللَّهُ أَمْكَنَنِي لَئِنْ عَلْقَمِهِ مِنْ بِفَاضِلَاتٍ وَاسَاهُمْ فَمَا قَرْمِهِ مِنْ وَ ضُرِّهِ مِنْ تَضَوَّرَ یَتْمَةٍ ذُو وَ هَرَمِهِ مِنْ أَرْضِهِ عَلَى یَدِبُّ شَيْخٌ حَوْلَهُ وَ عُمُرِهِ مِنْ السَّبْعِينَ
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 : فرمود المؤمنین امیر حضرت که شده روايت السالم علیهم پدرانش از ع صادق از امام

 فرياد جلودارشان اند وای توقف کردهدر کنار برکه که مسافرانى مانند مگر نیست من پیش در شما دنیاى سوگند به خدا

آن را بنوشم يا مايع  که قرار باشد چرکى جوش آب مانند نیست مگر من چشم در دنیا لذات و کنند؛مي کوچ دهد وندا مي

که در گردنم  آتش از يا گردنبندهائى بچشم، اندك اندك که آن را افعى زهر تلخي که قرار باشد آن را جرعه جرعه سر کشم يا

 و ديگر افكن اين جامه را دور گفت به من او دارم، شرم اشدهزنن وصله از که امزده وصله را امجامه آنقدر همانا و بسته باشند؛

 اين را نخواه که: من از گفتم او به پس زند؛ وصله را آن که شودنمى راضى

 41بینى امتحان روز سرخ، را نظر صاحب دل             افروزد چهره غشبى بوته از عیار کامل زر         

 زالل بخورم، و آبي مرغ سینه بريان با گندم نان و بپوشم، شما رنگین ديباى هاىامهاز ج توانستممى خواستم،مي اگر من

  :فرمود که را جل و عز سخن خداى امباور کرده ولى ؛های بلورين بنوشمدر جام

[ دنیا زندگي]=  آن در را کارهايشان[ ثمره] آنان به بخواهد، را آن زينت و دنیا زندگي که باشد اين بر روالش که کسي»

 « ای ندارنداند که در آخرت جز آتش بهرهآنها در کساني .نشوند داده کم آن در آنان و دهیممي کامل طور به

                                                           
 رَغِيفٌ فَلَا أَ وَبَرٌ فَلَا أَ صُوفٌ فَلَا أَ شَعْرٌ فَلَا أَ لَهُ تَعْساً مَسَدٍّ كُلَّ جَهْلِهِ مِنْ لَأَسُدَّنَّ وَ حَدٍّ بَعْدَ الثَّمَانِينَ لَأَضْرِبَنَّهُ وَ الْمُرْتَدِّ حَدَّ عَلَيْهِ لَأُقِيمَنَّ وَ الْبُرِّ خَضْمَ لَأَخْضَمَنَّهُ

 یَمْلِكُ لَا مَا ضَيَّعَ إِذَا الْحُجَّةُ لَهُ لَاتَّسَقَتْ مُؤْمِناً كَانَ لَوْ وَ تَنْحَدِرُ لَيَالٍ ظُلْمَةِ فِي خَدٍّ عَلَى عَبْرَةٌ فَلَا أَ[ مُعْدِمٌ إِفْطَارٌ لِلَّيْلِ قَفَارٌ رَغِيفٌ فَلَا أَ] مُقَدَّمٌ إِفْطَارٌ اللَّيْلِ قَفَارُ

 خَامِصاً أَیَّامِهِ ثَالِثَ یَلْوِی یَكَادُ وَ جِيَاعَهُ یُطْعِمُهُ شَعِيرِكُمْ مِنْ وَسْقٍ عُشْرِ فِي عَاوَدَنِي وَ صَاعَةً بُرِّكُمْ مِنْ اسْتَمَاحَنِي حَتَّى أَمْلَقَ قَدْ وَ أَخِي عَقِيلًا یْتُرَأَ لَقَدْ اللَّهِ وَ

 أُوتِغُ ظَنَّنِي وَ فَغَرَّهُ سَمْعِي إِلَيْهِ أَصْغَيْتُ كَرَّرَهُ وَ قَوْلِهِ فِي عَاوَدَنِي فَلَمَّا قُرِّهِمْ مِنْ وُجُوهُهُمْ اشْمَأَزَّتْ كَأَنَّمَا ضُرِّهِمْ مِنْ نِالْأَلْوَا شُعْثَ أَطْفَالَهُ رَأَیْتُ وَ اسْتَطَاعَهُ مَا

 كَادَ وَ سُقْمِهِ مِنْ یَئِنُّ دَنَفٍ ذِی ضَجِيجَ أَلَمِهِ مِنْ فَضَجَّ جِسْمِهِ مِنْ أَدْنَيْتُهَا ثُمَّ یَصْبِرُ لَا وَ دُنُوّاً مِنْهَا تَطِيعُیَسْ لَا إِذْ لِيَنْزَجِرَ حَدِیدَةً لَهُ أَحْمَيْتُ سَرَّهُ مَا فَأَتَّبِعُ دِینِي

 نَارٍ إِلَى تَجُرُّنِي وَ لِمَدْعَبِهِ إِنْسَانُهَا أَحْمَاهَا حَدِیدَةٍ مِنْ تَئِنُّ أَ عَقِيلُ یَا الثَّوَاكِلُ كَثَكِلَتْ لَهُ فَقُلْتُ عُدْمِهِ مِنْ لَهُ[ أَضْنَى] لَظًى فِي لِحَرْقَةٍ وَ كَظْمِهِ مِنْ سَفَهاً یَسُبُّنِي

 مَقْتِ مِنْ لَاسْتَحْيَيْتُ الرَّمَمِ فِي بَالِيَاتٌ مَضَاجِعِهَا فِي تُرِكَتْ وَ مِالْأُمَ عَنِ الْمُكَافَاةُ سَقَطَتِ لَوْ اللَّهِ وَ لَظَى مِنْ أَئِنُّ لَا وَ الْأَذَى مِنَ تَئِنُّ أَ غَضَبِهِ مِنْ جَبَّارُهَا سَجَرَهَا

 لَا وَ یَصْطَرِخُ جَحِيمٍ فِي أَثِيمٍ بَيْنَ وَ ةٌنَاعِمَ خِيَامِهَا فِي نَفْسٍ بَيْنَ كَمْ تَنْسَلِخُ بِأَحْلَامِهَا كَلَيْلَةٍ بِلَأْوَائِهَا تَمُرُّ دُنْيَا عَلَى فَصَبْراً الْأَوْزَارِ مِنَ فَاضِحَاتٍ یَكْشِفُ رَقِيبٍ

 كُلٌّ وَ زَكَاةٌ مْأَ نَذْرٌ أَمْ صَدَقَةٌ أَ لَهُ فَقُلْتُ إِنَائِهَا[ عَلَى] فِي بَسَطَهَا مَعْجُونَةٍ وَ وِعَائِهَا فِي زَمَّلَهَا بِمَلْفُوفَاتٍ طَرَقَنَا طَارِقٍ مِنْ مِنَّا صُنْعٍ بِلَا أَعْجَبُ وَ هَذَا مِنْ تَعْجَبُ

 دِینِ فَعَنْ أَ الثَّوَاكِلُ ثَكِلَتْكَ لَهُ فَقُلْتُ هَدِیَّةٌ لَكِنَّهُ وَ ذَاكَ لَا وَ ذَاكَ لَا لِي فَقَالَ السُّنَّةِ وَ الْكِتَابِ فِي الْقُرْبَى ذِی خُمُسَ مِنْهُ عُوِّضْنَا وَ النُّبُوَّةِ بَيْتِ أَهْلَ عَلَيْنَا یَحْرُمُ

 حَبَّةٍ مِثْقَالِ عَنْ النُّفُوسُ لَيْسَتِ أَ تَهْجُرُ أَمْ جِنَّةٍ ذُو أَمْ مُخْتَبِطٌ أَ تَمْرِكُمْ بِعَصِيرِ بِهَا أَتَيْتُمُونِي صَفْرَاءَ خَبِيصَةٍ وَ بِقَنْدِكُمْ[ عَرَّقْتُمُوهَا] غرقتموها بِمَعْجُونَةٍ تَخْدَعُنِي اللَّهِ

 أَعْصِيَ أَنْ عَلَى بِأَمْلَاكِهَا مُذْعِنَةً قُطَّانُهَا اسْتُرِقَّ وَ أَفْلَاكِهَا تَحْتَ بِمَا السَّبْعَةَ الْأَقَالِيمَ أُعْطِيتُ لَوْ اللَّهِ وَ مَعْمُولَةً أَتَزَقَّمُهَا مَعْجُونَةٍ فِي أَقُولُ ذَا فَمَا مَسْئُولَةً خَرْدَلٍ مِنْ

 بِهَا یَقْذِفُ خِنْزِیرٍ عُرَاقَةِ مِنْ عِنْدِی أَقْذَرُ وَ تَقْضَمُهَا جَرَادَةٍ فَمِ فِي وَرَقَةٍ مِنْ عِنْدِی أَهْوَنُ لَدُنْيَاكُمْ وَ أَرَدْتُ لَا وَ قَبِلْتُ مَا كَهَافَأَلُو شَعِيرَةً أَسْلُبُهَا نَمْلَةٍ فِي اللَّهَ

 اللَّهُمَّ[ قَيْئِهَا] قيئا أَوْ حَيَّةٍ بِرِیقِ عُجِنَتْ كَأَنَّهَا مَعْجُونَةً وَ طَيِّهَا فِي عَكَمْتَهَا مَلْفُوفَاتٍ أَقْبَلُ فَكَيْفَ شَمُهَافَيَبْ سُقْمٍ ذُو یَلُوكُهَا حَنْظَلَةٍ مِنْ فُؤَادِی عَلَى أَمَرُّ وَ أَجْذَمُهَا

 أَلْتَقِطُ وَكْرِهَا مِنْ الْعَقَارِبِ دَبِيبَ أَ رَابِطَةً مَبْرَكِهَا فِي إِبِلًا أَبْتَلِعُ وَ سَاقِطَةٍ قَلُوصِهَا مِنْ وَبَرَةٍ مِنْ أَمْتَنِعُ أَ الْقَمَرَ یُرِینِي وَ السُّهَا أُرِیهِ كَيِّهَا مِنْ الْمُهْرَةِ نِفَارَ عَنْهَا نَفَرْتُ

 سَأَلْقَى الْمَعَاصِي[ تَنْحَتُهَا] تُنْتِجُهَا لَذَّةٍ وَ یَفْنَى نَعِيمٍ وَ لِعَلِيٍّ مَا خَلَاصِي رْجُوأَ اللَّهِ فَبِتَقْوَى أَقْرَاصِي وَ بِمِلْحِي دُنْيَاكُمْ مِنْ فَدَعُونِي أَرْتَبِطُ مَبِيتِي فِي الرُّقْشِ قَوَاتِلَ أَمْ

 .الْأَعْمَالِ يِّئَاتِسَ مِنْ بِاللَّهِ نَعُوذُ وَ الْكافِرِینَ یَمْحَقَ وَ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ لِيُمَحِّصَ -خِمَاصٍ بُطُونٍ وَ مُرْهٍ بِعُيُونٍ رَبَّنَا شِيعَتِي وَ
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 اگر و سوزاندمى را گیاهانش تمام افتد زمین بر آتش آن از اىشعله اگر که آتشى بر دارم شكیبائى توانائى چگونه پس

 ، شعاع حرارت آن از راه دور گوشت بدنش را بپزد!کسي برای فرار از آن به قله کوهي پناه برد

آتش رانده شده و به خاطر جرمش  در لهیب يا شود؟ عرش صاحب پیشگاه ع بهتر است؟ مقرب در على براى کدام و

 روى بر امژنده هاىجامهدر حالي که  بخوابم تیز خارهاى روى بر اگر سوگند بخدا ؟ مورد غضب و تكذيب واقع شده باشد

ص  محمّد ، ]حضرت[قیامت در اينكه از است ترداشتنيبرايم دوست شوم کشیده غل و زنجیرها در يا باشد کشیده هايشتیغ

 بدني به خاطر ]بدانید که[ من و باشم، دهقرار دا ستم مورددك مالي عامداً نبه خاطر ا را او که يتیمى حق در کنم ديدار خائن را

های زمین ]= قبر[ است و به جانب خداوند اش درون اليهکه زندگي کند، جايگاه نهاييو هرچقدر هم  نهايتش پوسیدن است که

 .نكنم ستم يتیم غیر و يتیم حق درشود العرش روان ميذی

 عُنُوداً مِنْكُمْ أَشَدَّ وَ جُنُوداً مِنْكُمْ أَکْثَفَ وَ عَدِيداً مِنْكُمْ أَعَدَّ وَ آثَاراً أَبْیَنَ وَ أَعْمَاراً مِنْكُمْ أَطْوَلَ کَانَ مَنْ مَسَاکِنِ فِي لَسْتُمْ ... أَ (2

 هُاللَّ يَقُولُ تَطْمَئِنُّونَ إِلَیْهَا أَمْ تَحْرِصُونَ هَذِهِ عَلَى أَمْ تُؤْثِرُونَ فَهَذِهِ أَ بِالصَّغَارِ عَنْهَا ظَعَنُوا ثُمَّ إِيْثَارٍ أَیَّ آثَرُوهَا وَ تَعَبُّدٍ أَیَّ لِلدُّنْیَا تَعَبَّدُوا

 وَ النَّارُ إِلَّا الْآخِرَةِ فِي لَهُمْ لَیْسَ الَّذِينَ أُولئِكَ. يُبْخَسُونَ ال فِیها هُمْ وَ فِیها أَعْمالَهُمْ إِلَیْهِمْ نُوَفِّ زِينَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ يُرِيدُ کانَ مَنْ

 ... وَجَل عَلَى فِیهَا يَكُنْ لَمْ وَ يَتَهَیَّبْهَا لَمْ لِمَنْ الدَّارُ تِفَبِئْسَ يَعْمَلُونَ کانُوا ما باطِلٌ وَ فِیها صَنَعُوا ما حَبِطَ
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 لجاجت و ترافزون سپاه و ترفراوان مال و زيادتر اثر و بیشتر عمر آن قبلى صاحبان که نیستید هائىخانه ساکن شما ... آيا

با خواری از  بزودى دادند، چه ترجیح دادني؛، و آن را بر همه چیز ترجیح ميایدلبسته دنیا بودند، چه دلبستگي داشتند، بیشتر

ايد؟ در حالي کرده اطمینان به چنین چیزی يا زنید؟حرص مي نبرای اي آيا دهید؟را ترجیح مي چیزى چنین آيا .کردند کوچآن 

  :فرمايدمي خداوند که

[ دنیا زندگي]=  آن در را کارهايشان[ ثمره] آنان به بخواهد، را آن زينت و دنیا زندگي که باشد اين بر روالش که کسي»

ای ندارند و آنچه درست اند که در آخرت جز آتش بهرهآنها در کساني .نشوند داده کم آن در آنان و دهیممي کامل طور به

 « کردند نابود شد و آنچه عمل کردند همگي هدر رفت

 نباشد... نگران و بیمناكو نسبت به آن  نترسد دنیااز  که کسى براى است جايگاهى پس ]دنیا[ بد

 تدبر

در اين آيه « شوندمين داده کم و دهیممي کامل طور به دنیا زندگي در را کارهايشان ثمره[]»در آيه قبل )ديروز( فرمود: ( 1

 .«بوده است« باطل»)فاسد و تباه( شد يا از ابتدا « حبط»اقداماتشان يا »فرمود: 

 پس

يا از ابتدا باطل و پوچ بوده است. نعمت  ؛شدني است؛ يا تباه(96)نحل/ دهند، در واقع چیزی نیستدنیا به ما مي آنچه در

م )حديث(. شوي(. اگر واقعیت اينها را ببینیم به اينها دلخوش نمي16-15خورد )فجر/باشد يا نقمت، فقط به درد امتحان کردن مي

 مان باز نشده است.بیناين است که چشم حقیقت مشكل (23تنش ناراحت )حديد/شويم و نه با رفنه با آمدنش شاد مي
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 اعتراض جای قیامت در شدنش جهنمي و نابودی باشد، نداشته اخروی و خدايي گیریجهت کارهايش در کسي اگر( 2

د را بسوزاند و جهنم کند. خدا تواند باطن خوبرد؛ اما راه را باز گذاشته که انسان ميخدا به زور کسي را به جهنم نمي. ندارد

و باطن  حقیقت با عنوان هیچ به را خود زندگي که کسي. زند رقم را خود باطن خودش هرکسيتا  به ما اختیار داده است

 پوچ را خود باطن که کسي. باشد سازگار او با و بگیرد جدی را او ،حقیقت داشت که انتظار آيا بايد نكرده، سازگارهستي 

  گردد؟مي مواجه پوچي با جز بشود باطنعالم  وارد وقتي انگاشته،مي

 :سازدمي نمايان را خودش پوچي از انسان فهم که است ایکلمه ترينساده آتش رسدمي نظر به

 نابود و سوزاننده بشدت اما زيباست، ظاهرش کند؛دستت را پر نمي چیزیدست که به سويش ببری،  اما بیني،مي را آتش

 .است کننده

 الَّذينَ أُولئِكَ »تفسیر جمله « يَعْمَلُون کانُوا ما باطِلٌ» و «فیها صَنَعُوا ما حَبِطَ»عالمه طباطبايي اشاره کرده که دو جمله ( 3

 چگونه؟اما ( 176/ 10المیزان)باشد. مي« النَّارُ إِالَّ الْآخِرَةِ فِي لَهُمْ لَیْسَ

برد. د از بین ميندارد و هر واقعیتي هم که به چنگش بیفت «شت پر کنم»ايد؟ خودش واقعیت تا به حال به آتش فكر کرده

کند. تنها در صورتي مفید است که مي «نیست» ،هستکه گیرد و هرچه کند: سوزش ميما برخورد کند چه مي وقتي آتش به

 رون آن پخته شوند(. ای باشد که خودش نسوزد و مواد خام دابزار ديگری باشد که محدود و کنترلش کند )مثال قابلمه

ی «مشت پر کن»: هم واقعیت )ابزار ديگری ندارند( جز آتش اند، در آخرت چیزی ندارندکساني که به دنیا بسنده کرده

اش کند و پوچي، تباه مي)صنعوا( بودندو ساخته سوزاند )هر هويتي برای خود ايجاد کرده برايشان نیست؛ هم خودشان را مي

 .(«باطل ما کانوا يعملون) کندو باطل مي سوزاندم اعمال و کارهايشان را ميدهد( و هرا نشان مي

و واقعیتي به واقعیتهای عالم اضافه )صنعوا( سازند کنند دو قسم است: يا چیزی ميها در عمرشان کسب مي( آنچه انسان4

. اما )مانند لذتهای بهشتي( ماندن باقي ميکه آثار عملشا)يعملون(  دهند؛ يا عملي انجام مي)مانند قصرهای بهشتي( کنندمي

 ماند )باطل(.( و نه اثری از عملش باقي ميحبطماند )هايش سالم ميکسي که به دنیا  دلخوش کرده، نه ساخته

ت آن چیزی امری موقت و از بین رونده است. حقیقبینیم: اين ت اصیل آن چیزی نیست که در دنیا ميحقیق يادمان باشد:

ماند. برای همین اگرچه برخي نعمتهای وعده داده شده در آخرت ظاهرا شبیه جهاني نامتناهي )آخرت( باقي مي است که در

و مهمتر ( 4)بلد/درونشان پر از رنج و زحمت است  دارند: اينها نعمت حقیقي نیست؛نعمتهای دنیاست؛ اما يك تفاوت مهم 

 پذير است.حمت دارد و نه نابودی؛ اما آخرت نه نعمتش ز(96)نحل/ مانداينكه باقي نمي

رود؛ در مورد نابودی کارهای خوب به کار مي« حبط»شايد دو مورد فوق، اشاره به کارهای خوب و بد دنیاطلبان باشد. ( 5

مربوط به چیزی است که از ابتدا بد و پوچ است. انسان دنیامدار چیزی از حقیقت با خود ندارد. اگر در ظاهر کار « باطل»و 

« باطل»د، دهرا انجام مي کنیم(اش را ما درك ميشود و اگر کارهای نفساني خودش )= کاری که بدیمي« حبط»کند ميخوب 

 است.

 



62 

 21/2/1395    الْمُطْمَئِنَّة النَّفْسُ أَیَّتُهَا یا :27 آیه (89) فجر( سوره 52

 ترجمه

 !ش رسیده[ آرام]= به ای نفس مطمئن 

 السالم بر تمامي مسلمانان و محبان آن حضرت مبارك باد.سیدالشهدا، امام حسین علیهالنبي، میالد باسعادت سبط

 حدیث

  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ بِإِسْنَادِهِ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ رُوِیَ وَ( 1

 کَانَ وَ أُسَامَةَ أَبُو لَهُ فَقَالَ اللَّهُ رَحِمَكُمُ فِیهَا ارْغَبُوا وَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ سُورَةُ فَإِنَّهَا نَوَافِلِكُمْ وَ ضِكُمْفَرَائِ فِي الْفَجْرِ سُورَةَ اقْرَءُوا

 إِلى ارْجِعِي الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أَيَّتُهَا يا» تَعَالَى هِقَوْلِ إِلَى تَسْمَعُ لَا أَ فَقَالَ خَاصَّةً لِلْحُسَیْنِ السُّورَةُ هَذِهِ صَارَتْ کَیْفَ الْمَجْلِسِ حَاضِرَ

 الْمَرْضِیَّةِ الرَّاضِیَةِ الْمُطْمَئِنَّةِ النَّفْسِ ذُو فَهُوَ ع عَلِيٍّ بْنَ الْحُسَیْنَ يَعْنِي إِنَّمَا «جَنَّتِي ادْخُلِي وَ عِبادِی فِي فَادْخُلِي مَرْضِیَّةً راضِیَةً رَبِّكِ

 شِیعَةِ وَ شِیعَتِهِ وَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِي السُّورَةُ هَذِهِ وَ عَنْهُمْ رَاضٍ هُوَ وَ الْقِیَامَةِ يَوْمَ اللَّهِ عَنِ الرَّاضُونَ ص مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ أَصْحَابُهُ وَ

 .حَكِیمٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ الْجَنَّةِ فِي دَرَجَتِهِ يفِ الْحُسَیْنِ مَعَ کَانَ الْفَجْرَ قِرَاءَةَ أَدْمَنَ مَنْ خَاصَّةً مُحَمَّدٍ آلِ

 769ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآليات تأويل

 امام صادق ع فرمود:

سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحبتان بخوانید، که آن سوره حسین بن علي ع است، و به آن رغبت نشان دهید؛ 

 خدا شما را رحمت کند.

 واسامه که در مجلس بود پرسید:اب

 چگونه اين سوره مخصوص امام حسین ع است؟

ای نفس مطمئن ]به آرامش رسیده[؛ به جانب »ای که: فرمود: آيا اين سخن خدای متعال ]در اين سوره[ را نشنیده

منظور « ر بهشتم داخل شو!؛ پس در بندگانم وارد شو؛ و دپرورداگرت برگرد در حالي که تو از او راضي و او از تو راضي است

؛ چرا که او برخوردار از نفس مطمئني است که از خدا راضي و خدا از او راضي است و اصحاب او از حسین بن علي ع است

خاندان محمد ص نیز در روز قیامت از خدا راضي و خدا از آنها راضي است. کسي که بر قرائت سوره فجر مداومت ورزد 

 42در بهشت خواهد بود؛ که خداوند عزيز و حكیم است. همراه حسین در مرتبه او

                                                           
به یكي از مصادیق عالي خود تطبيق شده است وگرنه .  این از باب مصداق خاص است )به تعبير عالمه طباطبایي از باب جری و تطبيق است كه آیه  42

 اند هم در مورد كل مومنان:در روایات دیگر هم این را در خصوص حضرت علي ع دانسته

 مثال:

 مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي لَقَا] الزُّهْرِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ[ الْكُوفِيُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ] فُرَاتُ :555: ص الكوفي، فرات تفسير (1

 طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ فِي نَزَلَتْ الَقَ[ السُّورَةِ آخِرِ] آخِرِهِ إِلَى الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أَیَّتُهَا یا قَوْلِهِ فِي ع[ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ] اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ[ سَالِمٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ

 .ع
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 بْنُ عُمَیْرُ حَدَّثَنَا قَالَ زَکَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ السُّكَّرِیُّ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ ( حَدَّثَنَا2

 :قَالَ الْیَمَانِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ خِرَاشٍ بْنِ رِبْعِيِّ عَنْ النَّخَعِيِّ[ عَمْرٍو] عِمْرَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ

 بِیَدِهِ نَفْسِي ذِیالَّ فَوَ فَاعْرِفُوهُ عَلِيٍّ بْنُ الْحُسَیْنُ هَذَا النَّاسُ أَيُّهَا يَا يَقُولُ هُوَ وَ ع عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِیَدِ آخِذاً ص النَّبِيَّ رَأَيْتُ

 .الْجَنَّةِ فِي مُحِبِّیهِ مُحِبِّي وَ الْجَنَّةِ فِي مُحِبِّیهِ وَ الْجَنَّةِ لَفِي إِنَّهُ

 597ص ،(للصدوق) األمالي

 فرمود:گويد: پیامبر ص را ديدم که دست حسین بن علي را گرفته بود و ميحذيفه مي

سید، به کسي که جانم به دست اوست سوگند، بدرستي که او حتما در ای مردم! اين حسین بن علي ع است؛ او را بشنا

 ند.اداران دوستداران او هم در بهشتتند و دوسابهشت است، و همین طور دوستداران او در بهشت

 تدبر

. شود که انسان به مطلوب خود برسدآرامش است؛ آرامش وقتي حاصل مي رسیدن به ،های انسانترين خواستهعمیقاز  (1

 به هر چیزی برسد، نهايت طلب است،چون بيشود زيرا نميکنند که آرامش واقعي هیچگاه برای آدمي حاصل برخي گمان مي

و  ،کندخطاب مي« نفس به آرامش رسیده»برخي انسانها را با تعبیر در اين آيه خداوند ؛ اما شودبعد از مدتي از آن خسته مي

دهد که انسان گويد وارد بهشت شو(. اين نشان مي)زيرا در آيات بعدی به او مي اين خطاب قبل از ورود در بهشت است،

 به آرامش حقیقي برسد.  قبل از بهشت تواند در همین زندگيطلب مينهايتبي

 است که آرام و قرار پیدانهايت بي محضرطلب تنها در نهايتبي انسان؛ زيرا (28)رعد/ اهلل است ذکرظاهرا تنها راهش هم 

 .کندمي

ترين ( آرامش مستلزم سكون و منفعل بودن نیست؛ امام حسین ع نفس مطمئنه است، در حالي که از پر چنب و جوش2

انسانهای عالم بوده و عالمي را به جنب و جوش واداشته است. شايد تمثیل اقیانوس برای آرامش تمثیل خوبي باشد: شديدترين 

                                                           
 اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً[ الْكُوفِيُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ] الْعَلَوِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا : قَال554َ-553: ص الكوفي، فرات تفسير ( 2

 أَهْلُ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ حَضَرَ الْوَفَاةُ حَضَرَتْهُ إِذَا الْمُؤْمِنَ إِنَّ قَالَ ذَاكَ كَيْفَ وَ قُلْتُ قَالَ اللَّهِ وَ لَا فَقَالَ قَالَ نَفْسِهِ خُرُوجِ عَلَى الْمُؤْمِنُ یُسْتَكْرَهُ فِدَاكَ جُعِلْتُ ع

 عَنِ[ أكنوا كنو] الْتَوَى لَكِنِ وَ[ الْإِكْرَامُ وَ التَّحِيَّةُ] وَ السَّلَامُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمُ الْأَئِمَّةِ جَمِيعُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ بَيْتِهِ

 فَيَقُولُ قَالَ فَأَحِبَّهُ یَتَوَلَّانَا وَ یُحِبُّنَا مِمَّنْ كَانَ إِنَّهُ اللَّهِ رَسُولَ یَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَيَقُولُ قَالَ ع« 1» عَزْرَائِيلُ وَ لُإِسْرَافِي وَ مِيكَائِيلُ وَ جَبْرَئِيلُ یَحْضُرُهُ وَ فَاطِمَةَ اسْمِ

 الْمَوْتِ لِمَلَكِ جَمِيعاً یَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ مِثْلَ إِسْرَافِيلَ وَ لِمِيكَائِيلَ ع جَبْرَئِيلُ فَيَقُولُ قَالَ بَّهُفَأَحِ ذُرِّیَّتَهُ وَ عَلِيّاً یُحِبُّ مِمَّنْ كَانَ إِنَّهُ جَبْرَئِيلُ یَا ص اللَّهِ رَسُولُ

 بِالرِّسَالَةِ خَصَّهُ وَ بِالنُّبُوَّةِ ص مُحَمَّداً اصْطَفَى وَ كَرَّمَكُمْ وَ اخْتَارَكُمْ الَّذِی وَ وْتِالْمَ مَلَكُ فَيَقُولُ قَالَ بِهِ فَارْفُقْ ذُرِّیَّتَهُ وَ عَلِيّاً یَتَوَلَّى وَ آلَهُ وَ مُحَمَّداً یُحِبُّ كَانَ إِنَّهُ

 فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ رِهَانَ أَمَانِكَ أَخَذْتَ رَقَبَتِكَ فَكَاكَ خَذْتَأَ اللَّهِ عَبْدَ یَا لَهُ فَيَقُولُ الْمَوْتِ مَلَكُ إِلَيْهِ مَالَ ثُمَّ شَفِيقٍ أَخٍ مِنْ أَشْفَقُ وَ رَفِيقٍ وَالِدٍ مِنْ بِهِ أَرْفَقُ لَأَنَا

 فَانْظُرْ عَيْنَيْكَ افْتَحْ بِهِ اللَّهُ أَتَاكَ فَقَدْ تَرْجُو نْتَكُ مَا أَمَّا وَ مِنْهُ اللَّهُ آمَنَكَ فَقَدْ تَحْذَرُ كُنْتَ مَا أَمَّا فَيَقُولُ ذُرِّیَّتِهِ وَ عَلِيّاً بِوَلَایَتِي وَ آلِهِ وَ مُحَمَّداً بِحُبِّي فَيَقُولُ ذَا فَبِمَا

 اللِّحَاقَ فَتُحِبُّ أَ رُفَقَاؤُكَ هَؤُلَاءِ وَ لَكَ هُاللَّ أَعَدَّ مَا هَذَا لَهُ فَيَقُولُ إِلَيْهَا فَيَنْظُرُ الْجَنَّةِ إِلَى بَابٌ لَهُ یُفْتَحُ وَ وَاحِداً وَاحِداً إِلَيْهِمْ فَيَنْظُرُ عَيْنَيْهِ فَيَفْتَحُ قَالَ عِنْدَكَ مَا إِلَى

 مُنَادٍ یُنَادِیهِ وَ إِلَيْهَا وعِالرُّجُ لَا وَ الدُّنْيَا إِلَى لِي حَاجَةَ لَا قَوْلِهِ مِنْ فَوْقُ إِلَى حَاجِبَيْهِ رَفْعَ وَ شَخْصَتَهُ رَأَیْتَ مَا أَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ قَالَ الدُّنْيَا إِلَى الرُّجُوعَ أَوِ بِهِمْ

[ عَلِيٍ ایَةِبِوَلَ] بِالْوَلَایَةِ راضِيَةً رَبِّكِ إِلى ارْجِعِي بَعْدِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَ وَصِيِّهِ وَ مُحَمَّدٍ إِلَى الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أَیَّتُهَا یا بِحَضْرَتِهِ مَنْ یُسْمِعُ وَ یُسْمِعُهُ الْعَرْشِ بُطْنَانِ مِنْ

 .مَشُوبَةٍ غَيْرَ جَنَّتِي ادْخُلِي وَ[ ع] بَيْتِهِ أَهْلِ وَ[ ص] مُحَمَّدٍ مَعَ عِبادِی فِي فَادْخُلِي بِالثَّوَابِ مَرْضِيَّةً
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انسان به آرامش رسیده  کند.کند؛ اما اقیانوس همه را در خود گم ميناك ميندکي موجها سطح اقیانوس را اطوفانها و زلزله

 گويد: ما رايت اال الجمیل.های عظیم عاشورا مياست که در مقابل سختي

مهمترين « = های روح )نفس( است، نه بدنآرامش از خصلت« + »های آدمي استآرامش از مهمترين خواسته( »3

نمايد و اصال جز زيبايي های جسمي آسان ميمربوط به حوزه روح است؛ روح که به آرامش برسد سختي های آدميخواسته

 شود: ما رايت اال الجمیل.چیزی ديده نمي

( 2( و بلكه دوستداران ايشان )حديث1تنها شامل امام حسین ع است، بلكه شامل اصحاب ايشان )حديث( اين آيه نه4

 رساند.شود و انسان را به آرامش حقیقي مياولیاءاهلل، مسیر پیوند با خدا مي پیوند روحي باشود. پس مي

 

 22/2/1395     مَرْضِيَّة راضِيَةً رَبِّكِ إِلى ارْجِعي    28 آیه (89) فجر( سوره 53

 ترجمه

 به جانب پروردگارت برگرد در حالي که ]هم[ راضي و ]هم[ مورد رضايت ]هستي[.

 حدیث

 مبارك باد ع الفضلمیالد حضرت ابو

 بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْهَمَدَانِيُّ زِيَادٍ بْنُ أَحْمَدُ عَلِيٍّ أَبُو ( حَدَّثَنَا1

 : قَالَ صَفِیَّةَ أَبِي بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَسْبَاطٍ ابْنِ عَنِ مَنِالرَّحْ عَبْدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ الْیَقْطِینِيِّ عُبَیْدٍ

 43:قَالَ ثُمَّ فَاسْتَعْبَرَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ إِلَى ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ الْعَابِدِينَ سَیِّدُ نَظَرَ

 مَعَ بِهِمَا يَطِیرُ جَنَاحَیْنِ بِهِمَا جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَبْدَلَهُ يَدَاهُ قُطِعَتْ حَتَّى بِنَفْسِهِ أَخَاهُ فَدَى وَ أَبْلَى وَ آثَرَ فَلَقَدْ الْعَبَّاسَ اللَّهُ رَحِمَ...  

  .الْقِیَامَةِ يَوْمَ الشُّهَدَاءِ جَمِیعُ بِهَا يَغْبِطُهُ مَنْزِلَةً تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ لِلْعَبَّاسِ إِنَّ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ لِجَعْفَرِ جَعَلَ کَمَا الْجَنَّةِ فِي الْمَلَائِكَةِ

 463ص ،(للصدوق) األمالي

ينجا رسید روزی امام سجاد ع نگاهش به عبیداهلل، پسر حضرت ابوالفضل، افتاد. اشكش جاری شد و مطالبي فرمود تا بد

 که:

خدا عباس را رحمت کند. قطعا که ايثار کرد و مبتال شد و جانش را فدای برادرش کرد تا جايي که دستانش بريده شد؛ 

طالب پس خداوند به جای آن، دو بال به او داد که همراه فرشتگان در بهشت به پرواز درآيد همان گونه که برای جعفربن ابي

؛ و بدرستي که عباس نزد خداوند تبارك و تعالي جايگاهي دارد که تمامي شهدا در روز قیامت به ]جعفر طیار[ چنین کرده بود

 خورند.حال او غبطه مي

                                                           
 جَعْفَرُ عَمِّهِ ابْنُ فِيهِ قُتِلَ مُؤْتَةَ یَوْمَ بَعْدَهُ وَ رَسُولِهِ أَسَدُ وَ اللَّهِ أَسَدُ الْمُطَّلِبِ دِعَبْ بْنُ حَمْزَةُ عَمُّهُ فِيهِ قُتِلَ أُحُدٍ یَوْمِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى أَشَدَّ یَوْمٍ مِنْ . مَا 43

 بِاللَّهِ هُوَ وَ بِدَمِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى یَتَقَرَّبُ كُلٌّ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ رَجُلٍ أَلْفَ ثَلَاثُونَ عَلَيْهِ ازْدَلَفَ ع الْحُسَيْنِ كَيَوْمِ یَوْمَ لَا وَ ع قَالَ ثُمَّ طَالِبٍ أَبِي بْنُ

 ع قَالَ ثُمَّ عُدْوَاناً وَ ظُلْماً وَ بَغْياً قَتَلُوهُ حَتَّى یَتَّعِظُونَ فَلَا یُذَكِّرُهُمْ
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 :قَالَ الصَّیْرَفِيِّ سَدِيرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ ( عِدَّة2ٌ

 ؟رُوحِهِ قَبْضِ عَلَى الْمُؤْمِنُ يُكْرَهُ هَلْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا فِدَاكَ جُعِلْتُ ع اللَّهِ عَبْدِ يلِأَبِ قُلْتُ

 بَعَثَ الَّذِی فَوَ تَجْزَعْ لَا هِاللَّ وَلِيَّ يَا الْمَوْتِ مَلَكُ لَهُ فَیَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ جَزِعَ رُوحِهِ لِقَبْضِ الْمَوْتِ مَلَكُ أَتَاهُ إِذَا إِنَّهُ اللَّهِ وَ لَا قَالَ 

 الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ لَهُ يُمَثَّلُ وَ قَالَ فَانْظُرْ عَیْنَكَ افْتَحْ حَضَرَكَ لَوْ رَحِیمٍ وَالِدٍ مِنْ عَلَیْكَ أَشْفَقُ وَ بِكَ أَبَرُّ لَأَنَا ص مُحَمَّداً

 وَ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ وَ اللَّهِ رَسُولُ هَذَا لَهُ فَیُقَالُ ع ذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةُ وَ حُسَیْنُالْ وَ الْحَسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ

 أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ إِلَى «الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أَيَّتُهَا يا» :فَیَقُولُ الْعِزَّةِ رَبِّ قِبَلِ مِنْ مُنَادٍ رُوحَهُ فَیُنَادِی فَیَنْظُرُ عَیْنَهُ فَیَفْتَحُ قَالَ رُفَقَاؤُكَ ع الْأَئِمَّةُ

 ءٌشَيْ فَمَا «جَنَّتِي يادْخُلِ وَ» بَیْتِهِ أَهْلَ وَ مُحَمَّداً يَعْنِي «عِبادِی فِي فَادْخُلِي» بِالثَّوَابِ «مَرْضِیَّةً» بِالْوَلَايَةِ «راضِیَةً رَبِّكِ إِلى ارْجِعِي» بَیْتِهِ

 بِالْمُنَادِی اللُّحُوقِ وَ رُوحِهِ اسْتِلَالِ مِنِ إِلَیْهِ أَحَبَّ

 128ص ،3ج ، الكافي

ا مومن از قبض روحش نم فدای شما ای پسر رسول خدا ! آيگويد: به امام صادق ع عرض کردم که: جاسدير صیرفي مي

 آيد؟بدش مي

آيد، او در اين هنگام ]ابتدا[ جزع الموت برای قبض روح او ميیست. هنگامي که ملكفرمود: به خدا قسم که چنین ن

 گويد:الموت به او ميکند. اما ملك]ناراحتي[ مي

 مترخورم که من نسبت به تو دلسوزتر و مهربانای ولي خدا ! ناراحتي نكن! به کسي که محمد ص را مبعوث کرد قسم مي

 نت باشد. چشمانت را بگشای و نگاه کن!از پدری مهرباني که بر بالی

اند ای که از ذريه ايشانو ائمهع و حسین ع و حسن  ع و فاطمهع و امیرمومنان ص فرمود: و در اين هنگام رسول خدا 

و ع و حسن  ع و فاطمهع و امیرمومنان ص شود: اين رسول خدا شوند؛ پس به او گفته ميدر مقابل ديدگان او نمايان مي

 و بقیه ائمه ع دوستان تو هستند. ع حسین

ای نفسي )که به »العزه  روح او را ندا مي دهد: ای از جانب ربنگرد؛ پس منادیگشايد و ميفرمود: پس چشمانش را مي

يت ]او بر تو[( به جانب پروردگارت برگرد در حالي که تو راضي )به وال ؛و اهل بیت او( به آرامش رسیدهص سوی محمد 

پس در بندگانم )يعني محمد و اهل  مورد رضايت هستي. (شود[، معلوم ميکنيدريافت مي]ی که خاطر پاداشهستي و )به 

 «بیتش( وارد شو و در بهشت من وارد شو.

 تر از رهايي روحش و ملحق شدن به آن منادی وجود ندارد.داشتنيآنگاه برای او چیزی دوست

 تدبر

، نه کسي که اول بار بخواهد به گويند که قبال در جايي بوده باشدبه کسي مي« دبرگر«. »بیا»؛ نفرمود «برگرد»( فرمود 1

گرديم به اصل خود بازمي ،رويم. ما اگر به سوی خدا مي(35)بقره/ ما ابتدا در بهشت بوده است وجودیِ حقیقت جايي برود.

 («ارجعي الي ربك» « =نفخت فیه من روحي»)

 کبرياست ما منزل نگذريم چرا دو زين  م افزونتري ملك وز برتريم فلك ز خود
http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463/  

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463/
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 است.« مورد رضايت»و « راضي»چون  ؟است (رسیدهبه آرامش = ) «مطمئنه»چرا اين انساني که مخاطب خدا شده،  (2

های ما در دنیا همین دو است: اينكه همه چیز بر وفق مراد ما باشد )از همه چیز راضي باشیم( و اينكه ديگران از مام خواستهت

 رسیم.. اگر به اين دو خواسته برسیم، به آرامش کامل ميما خوششان بیايد )مورد رضايت واقع شويم(

 (2)همچنین حديث «.شوددعوت به ورود در بهشت مي است« راضي و مورد رضايت»نفس مطمئنه، در حالي که ( »3

قبل از ورود به بهشت « هم خودمان کامال خشنود باشیم و هم مورد پسند ديگران واقع شويم»پس رسیدن به اين موقعیت که 

 هم امكان دارد. 

با ذهن بشر طراحي شده هايي است که چون نگاهشان به راه «آل داشتشود زندگي کامال ايدهنمي»کنند که همه گمان مي

برسیم و اين گونه  وضعیتخدا دين فرستاده تا ما به اين  تواند نشان دهد.ميخدا  چون! «شودمي»فرمايد: . اما اين آيه مياست

 وارد بهشت شويم.

خود، به آرامش حقیقي « رب»کند. پس آيا اگر کسي بخواهد بدون رجوع به خود رجوع مي« رب»به « نفس مطمئنه( »4

 شود؟ نمي« سرخورده و ناامید»رسد دچار توهم نشده است؟ و باالخره يك وقتي ب

ها به خیال خود شايد يكي از علل خسته شدن از زندگي و گسترش پوچي و خودکشي در اين زمانه، اين است که انسان

 اند.راههای ديگری برای رسیدن به آرامش در پیش گرفته

 موارد زير در کانال نیامد:

ترين در عمیق مرگ لذا داند(اين خطاب را مربوط به لحظه مرگ مي 2)حديث  .است پروردگار جانب به رجوع مرگ( 5

شود اينكه غالبا به خروج روح از بدن مرگ گفته مي .چیزی دادن دست از نه است شدن نزديك خود حقیقت بهمعنای خود، 

شويم وگرنه تعبیر مرگ اوال نه فقط برای ت خود نزديكتر مياز باب اين است که ما با کنار گذاشتن بدن يك گام به حقیق

 خروج از دنیا به برزخ بلكه برای خروج از برزخ به قیامت )نفخ صور( و ثانیا برای فرشتگان مقرب هم به کار رفته است.

 

 

 23/2/1395        عِبادی في فَادْخُلي     29 آیه (89) فجرسوره  (54

 ترجمه

 دگانم درآیپس در ]زمره[ بن
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 باد مبارك حضرت آن محبان و شیعیان تمامي بر ع سجاد  امام سیدالعابدين، باسعادت میالد

 حدیث

 قَالَ الْمَكِّيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخَرْقَانِيُّ التَّمِیمِيُّ سِمْعَانَ بْنِ النَّضْرِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا (1

[ السُّوسِيُ شُعَیْبٍ] الشوني سعید أَبُو زِيَادٍ بْنُ صَالِحُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَرَّانِيُّ الْأُطْرُوشُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا

 : قَالَ سُلَیْمٍ بْنُ عِمْرَانُ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَوْدِیُّ مَعْنٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ السُّكَّرِیُّ مَیْمُونٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عُثْمَانَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

  «یْنالْحُسَ بْنُ عَلِيُّ الْعَابِدِينَ زَيْنُ حَدَّثَنِي» قَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ حَدَّثَ إِذَا الزُّهْرِیُّ کَانَ

 «الْعَابِدِينَ؟ زَيْنُ لَهُ تَقُولُ لِمَ وَ» عُیَیْنَةَ بْنُ سُفْیَانُ لَهُ فَقَالَ

 زَيْنُ أَيْنَ مُنَادٍ يُنَادِی الْقِیَامَةِ يَوْمُ کَانَ إِذَا» قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ يُحَدِّثُ الْمُسَیَّبِ بْنَ سَعِیدَ سَمِعْتُ لِأَنِّي قَالَ

 .«ِالصُّفُوف بَیْنَ يَخْطُو طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ وَلَدِی إِلَى أَنْظُرُ فَكَأَنِّي الْعَابِدِينَ

 230ص ،1ج الشرائع )للصدوق(، علل

لعابدين علي بن حسین ازين»گفت کرد مي)از علمای بزرگ اهل سنت( از امام سجاد ع حديثي نقل مي« زهری»هرگاه 

العابدين چرا به او زين»به او گفت:  يكبار سفیان بن عیینه )يكي ديگر از علمای بزرگ اهل سنت(«. برايم روايت کرده است

 «گويي؟مي

 کرد که پیامبر خدا ص فرمود:عباس نقل ميگفت: چون از سعید بن مسیب شنیدم که حديثي را از ابن

آنگاه است که نگاهم به فرزندم « کنندگان کجاست؟زينت عبادت»دهد که ای ندا ميمنادیهنگامي که روز قیامت شود »

 آيد[.دارد ]و جلو ميافتد که دارد بین صفوف قدم برميطالب ميعلي بن حسین بن علي بن ابي

 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْأَنْصَارِیُّ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ یجَدِّ حَدَّثَنِي قَالَ يَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرَنِي( 2

 مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عِنْدَ کُنْتُ: قَالَ کُلْثُومٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ رُسْتَمَ بْنِ زِيَادِ عَلِيٍّ أَبِي عَنْ عُلْوَانَ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَزَّازُ مَیْمُونٍ

 :قَالَ ثُمَّ 44... ع

 عَیْنَاهُ رَمِصَتْ وَ السَّهَرِ مِنَ لَوْنُهُ اصْفَرَّ قَدِ فَرَآهُ أَحَدٌ يَبْلُغْهُ لَمْ مَا الْعِبَادَةِ مِنَ بَلَغَ قَدْ هُوَ فَإِذَا عَلَیْهِ ع ابْنُهُ جَعْفَرٍ أَبُو دَخَلَ لَقَدْ وَ

 حِینَ أَمْلِكْ فَلَمْ ع جَعْفَرٍ أَبُو فَقَالَ الصَّلَاةِ فِي الْقِیَامِ مِنَ قَدَمَاهُ وَ سَاقَاهُ وَرِمَتْ وَ السُّجُودِ مِنَ أَنْفُهُ انْخَرَمَ وَ بْهَتُهُجَ دَبِرَتْ وَ الْبُكَاءِ مِنَ

 الصُّحُفِ تِلْكَ بَعْضَ أَعْطِنِي بُنَيَّ يَا فَقَالَ دُخُولِي مِنْ هُنَیْهَةٍ بَعْدَ إِلَيَّ تَفَالْتَفَ يُفَكِّرُ هُوَ إِذَا وَ لَهُ رَحْمَةً فَبَكَیْتُ الْبُكَاءَ الْحَالِ بِتِلْكَ رَأَيْتُهُ

                                                           
 متن حذف شده چنين است: . 44

 وَ لِسَبِيلِهِ مَضَى حَتَّى قَطُّ حَرَاماً الدُّنْيَا مِنَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ أَكَلَ مَا اللَّهِ وَ قَالَ ثُمَّ أَهْلُهُ هُوَ بِمَا مَدَحَهُ وَ فَأَطْرَاهُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ فَذَكَرَ 

 اللَّهِ رَسُولِ عَمَلَ أَطَاقَ مَا وَ بِهِ ثِقَةً فَقَدَّمَهُ دَعَاهُ إِلَّا قَطُّ نَازِلَةٌ ص اللَّهِ بِرَسُولِ نَزَلَتْ مَا وَ دِینِهِ فِي عَلَيْهِ أَشَدِّهِمَابِ أَخَذَ إِلَّا رِضًى لِلَّهِ هُمَا قَطُّ أَمْرَانِ لَهُ عُرِضَ مَا

 طَلَبِ فِي مَمْلُوكٍ أَلْفَ مَالِهِ مِنْ أَعْتَقَ لَقَدْ وَ هَذِهِ عِقَابَ یَخَافُ وَ هَذِهِ ثَوَابَ یَرْجُو النَّارِ وَ الْجَنَّةِ بَيْنَ وَجْهُهُ كَانَ رَجُلٍ عَمَلَ لَيَعْمَلُ كَانَ إِنْ وَ غَيْرُهُ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ

 عَنْ ءٌشَيْ فَضَلَ إِذَا الْكَرَابِيسَ إِلَّا لِبَاسُهُ كَانَ مَا وَ الْعَجْوَةِ وَ الْخَلِّ وَ بِالزَّیْتِ هُأَهْلَ لَيَقُوتُ كَانَ إِنْ وَ جَبِينُهُ مِنْهُ رَشَحَ وَ بِيَدَیْهِ كَدَّ مِمَّا النَّارِ مِنَ النَّجَاةِ وَ اللَّهِ وَجْهِ

 ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ مِنْ فِقْهِهِ وَ هِلِبَاسِ فِي بِهِ شَبَهاً أَقْرَبُ أَحَدٌ بَيْتِهِ أَهْلِ لَا وَ وُلْدِهِ مِنْ أَشْبَهَهُ مَا وَ فَقَصَّهُ بِالْجَلَمِ دَعَا كُمِّهِ مِنْ یَدِهِ
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 «ع عَلِيٍّ عِبَادَةِ عَلَى قْوَىيَ مَنْ» قَالَ وَ تَضَجُّراً يَدِهِ مِنْ تَرَکَهَا ثُمَّ يَسِیراً شَیْئاً فِیهَا فَقَرَأَ فَأَعْطَیْتُهُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عِبَادَةُ فِیهَا الَّتِي

. 

 142ص ،2ج العباد )للمفید( على اهلل حجج معرفة في اإلرشاد

العابدين( ع وارد شد در حالي که هیچكس در عبادت به کند که يكبار امام باقر ع بر پدرش )زينامام صادق ع نقل مي

 مقام بدان آب آورده بودشده و از کثرت گريه چشمانش  داری رنگش زردزندهرسید و او را ديد که از شدت شبگرد او نمي

 پینه پیشانیش و نموده ورم گريه زيادى از ديدگانش و شده زرد بیدارخوابى از مبارکش صورت رنگ که کرد مالحظه نرسیده

 کردم مشاهده ارمبزرگو پدر در را حال اين که هنگامى فرمود ع باقرامام  .بود شده متورم نماز براى قیام از پاهايش و بسته

 رو کرد و منپس به  .بود انديشه درغرق او  در حالي که و از باب شفقت بر او گريستم نمايم خوددارى گريه از نتوانستم

سپس با  آنها را به وی دادم و اندکي را خواند پس .بیاور شده نوشته آن در ع على عبادات که هائىصحیفهآن  از بخشى فرمود

 ؟!کند عبادت ع على همچون تواندمي کسى چه فرمود داد ودلتنگي آنها را پس 

 قَالَ عُمَرَ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الطَّبَرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْعَلَوِیُّ حَمْزَةَ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا( 3

 فَقَالَ ... ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ تَكَلَّمَ: قَالَ الشَّعْبِيِّ عَامِرٍ عَنْ زَائِدَةَ أَبِي بْنِ ازَکَرِيَّ عَنْ وَکِیعٌ حَدَّثَنَا

 45.تُحِب کَمَا فَاجْعَلْنِي أُحِبُّ کَمَا أَنْتَ رَبّاً لِي تَكُونَ أَنْ فَخْراً بِي کَفَى وَ عَبْداً لَكَ أَکُونَ أَنْ عِزّاً لِي کَفَى إِلَهِي 

 420ص ،2ج صدوق،خصال 

 امیرالمومنین ع فرمود:

ای که دوست خدايا در عزت من همین بس که بنده تو باشم؛ و افتخار من همین بس که تو پروردگارم باشي؛ تو آن گونه

 دارم؛ پس مرا هم آن گونه کن که دوست داری!

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ قُرَّةَ أَبِي بْنِ الْفَضْلِ عَنِ سَابِقٍ بْنِ شَرِيفِ نْعَ الْبَرْقِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ( 4

 وَ نْطِقُهُمَ عِلْمِكُمْ فِي يَزِيدُ وَ رُؤْيَتُهُ اللَّهَ يُذَکِّرُکُمُ مَنْ قَالَ نُجَالِسُ مَنْ اللَّهِ رُوحَ يَا لِعِیسَى الْحَوَارِيُّونَ قَالَتِ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 .عَمَلُهُ الْآخِرَةِ فِي يُرَغِّبُكُمْ

 39ص ،1ج اصول کافي،

 اند که:امام صادق ع از پیامبر اکرم ص روايت کرده

 «با چه کسي همنشین شويم؟»حواريون به عیسي گفتند: 

                                                           
 . متن كامل حدیث این است:  45

 اللِّحَاقِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي جَمِيعَ الْأَنَامِ عَنِ ع بِتِسْعِ كَلِمَاتٍ ارْتَجَلَهُنَّ ارْتِجَالًا فَقَأْنَ عُيُونَ الْبَلَاغَةِ وَ أَیْتَمْنَ جَوَاهِرَ الْحِكْمَةِ وَ قَطَعْنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ تَكَلَّمَ

نْ تَكُونَ لِي رَبّاً  إِلَهِي كَفَى لِي عِزّاً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً وَ كَفَى بِي فَخْراً أَالْمُنَاجَاةِ وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الْحِكْمَةِ وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الْأَدَبِ فَأَمَّا اللَّاتِي فِي الْمُنَاجَاةِ فَقَالَ

هُ وَ مَا هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ وَ أَمَّا اللَّاتِي أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ وَ أَمَّا اللَّاتِي فِي الْحِكْمَةِ فَقَالَ قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُ

 .عَلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِيرَهُ وَ احْتَجْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَهُ وَ اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيرَهُ أَدَبِ فَقَالَ امْنُنْفِي الْ
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ا به آخرت متمايل کسي که ديدنش شما را به ياد خدا اندازد، و سخن گفتنش بر عمل شما بیفزايد و عملش شما ر»گفت: 

 «سازد.

 تدبر

شود، اين است که در زمره بندگان خدا ( وقتي به سوی پروردگار حرکت کنیم، اولین چیزی که از اين حرکت نتیجه مي1

 ...«(ارجعي .. + فـ + ادخلي »است. فرمود: « تفريع بدون فاصله»اصطالحا برای « فـ»شويم. )حرف وارد مي

در میان بندگان خدا »و « بنده خدا بودن»توان انجام داد، پس الترين کاری است که مياگر حرکت به سمت خدا باپس 

دانیم؟ آيا به بنده ( آيا ما اين را باالترين مقام مي2و 1باالترين مقامي است که يك انسان مي تواند بدان برسد. )حديث« بودن

کنیم؟ )حديث هستیم و چه اندازه به انتسابمان به خدا افتخار مي چه اندازه دنبال انتساب به اين و آنکنیم؟ بودن خود افتخار مي

3) 

با چه  در اين دنیا درصدديم»که  ی حرکت به سوی خداست پس دقت کنیمنتیجه ،( اگر در زمره بندگان خدا وارد شدن2

در مسیر »تا بفهمیم که آيا « همنشین باشیماند( دانند يا کساني که دنبال بندگي شیطان)کساني که خود را بنده خدا ميکساني 

 (4يا نه؟ )حديث « به سوی خدا هستیم حرکت

هايي که در معرض فريب را برای انسان« بندگان من»)چون خدا تعبیر هستند، « بنده خدا» ، نه فقط اولیاءاهلل،همه خالئق( 3

اين است که يادشان  و گناهكاران کافرانشكل ؛ لیكن م( نیز به کار برده است(53( يا حتي گناهكاراند )زمر/53اند )اسراء/شیطان

 اند. رود بندهمي

خالئقي که بنده  »و به  جدا شو« خالئقي که بنده نیستند»يعني از ، «وارد شو« بندگان من»در زمره »پس اينكه فرمود 

 وارد شو!« هستند

 چه معنايي دارد؟« ستند، جدا شواز خالئقي که بنده نی»جمله ند هست« بنده خدا»اما وقتي همه خالئق مخلوق و لذا 

و باب رحمت الهي را برای  ستنبايد به چشم تحقیر نگري هیچكس رای خدايند و همه مخلوق و لذا بندهيعني از طرفي 

فت رگاش بايد از او فاصله خواهد بندگي شیطان کند، از جهت اين خواستهاگر کسي ميو از طرف ديگر، ! بسته دانستکسي 

 (.22)مجادله/ دبا او درگیر ششد  اگر الزمو حتي 

 دقت کنید:

از اين جهت که هم، ها نیبايد جدا شويم؛ اما در میان هم ،«دانندنميخدا بنده »از اين جهت که خود را  ،هاانسان اين از

شويم، ميارد و وقتي از اين جهت بر آنها و ؛بايد وارد شويم ،)چه خودشان متوجه باشند چه نباشند( «بنده خدا هستند»واقعا 

گناه و بندگي شیطان با آنها همراهي نخواهیم کفر و در شمريم، اما بندگان خدا ارزشمند مي در حالي که آنها را همانند همة

 کرد و خواهیم کوشید که آنها هم به دامن رحمت خدا برگردند. 
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 24/2/1395      جَنَّتي ادْخُلي وَ     30 آیه (89) فجرسوره  (55

 ترجمه

 و به بهشتم وارد شو!

 حدیث

 حَمَّادٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحِمْیَرِیُّ جَعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي (1

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُصْعَبٌ حَدَّثَنِي لَقَا الْأَنْصَارِیِّ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الْكُوفِيِّ

 الْأَوْصِیَاءَ وَ هُفَضْلَ يَعْرِفُ وَ عَلِیّاً فَلْیَتَوَلَّ بِیَدِهِ رَبِّي غَرَسَهَا عَدْنٍ جَنَّةَ جَنَّتِي يَدْخُلَ وَ مَمَاتِي يَمُوتَ وَ حَیَاتِي يَحْیَا أَنْ سَرَّهُ مَنْ 

 ... دَمِي وَ لَحْمِي مِنْ عِتْرَتِي هُمْ عِلْمِي وَ فَهْمِي اللَّهُ أَعْطَاهُمُ عَدُوِّی مِنْ يَتَبَرَّى وَ بَعْدِهِ مِنْ

 71الزيارات، ص کامل

 رسول خدا ص فرمودند:

بهشت من، همان بهشت شود که همچون زندگي من زندگي کند و همچون مرگ من بمیرد و در کسي که خشنود مي

ی که خداوند خودش آن را به نحو خاص مهیا کرده، وارد شود، پس به واليت علي ع تن دهد و برتری او و جانشینان «عدن»

آنان فهم و علم مرا داده است، آنان عترت من و از بعديش را به رسمیت بشناسد و از دشمنان من برائت جويد، که خداوند به 

 ... گوش و خون من هستند

 عَنْ الْخَفَّافِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحَرِيرِیِّ سُفْیَانَ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ ( عَلِي2ُّ

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي

 

 

 کَانَ الَّذِی شِیعَتِنَا مِنْ الرَّجُلَ ... فَیَأْتِي الْخَلْقُ إِلَیْهَا نَظَرَ صُورَةٍ أَحْسَنِ فِي الْقِیَامَةِ يَوْمَ تِييَأْ الْقُرْآنَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ تَعَلَّمُوا سَعْدُ يَا

 فِي فَیَرْجِعُ قَالَ اللَّهِ عَبْدَ يَا أَعْرِفُكَ مَا فَیَقُولُ الرَّجُلُ إِلَیْهِ فَیَنْظُرُ تَعْرِفُنِي مَا فَیَقُولُ يَدَيْهِ بَیْنَ فَیَقُومُ الْخِلَافِ أَهْلَ بِهِ يُجَادِلُ وَ يَعْرِفُهُ

 سَمِعْتَ عَیْشَكَ أَنْصَبْتُ وَ لَیْلَكَ أَسْهَرْتُ الَّذِی أَنَا الْقُرْآنُ فَیَقُولُ نَعَمْ فَیَقُولُ تَعْرِفُنِي مَا يَقُولُ وَ الْأَوَّلِ الْخَلْقِ فِي کَانَتْ الَّتِي صُورَتِهِ

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ الْعِزَّةِ رَبِّ إِلَى بِهِ فَیَنْطَلِقُ قَالَ الْیَوْمَ وَرَاءَكَ أَنَا وَ تِجَارَتَهُ اسْتَوْفَى قَدِ تَاجِرٍ کُلَّ إِنَّ وَ أَلَا فِيَّ بِالْقَوْلِ رُجِمْتَ وَ الْأَذَى

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَیَقُولُ يُبْغِضُ وَ فِيَّ يُحِبُّ وَ بِسَبَبِي يُعَادَى عَلَيَّ مُوَاظِباً فِيَّ نَصِباً نَکَا قَدْ بِهِ أَعْلَمُ أَنْتَ وَ عَبْدُكَ رَبِّ يَا رَبِّ يَا فَیَقُولُ

 ... بِتَاجٍ تَوِّجُوهُ وَ الْجَنَّةَ حُلَلِ مِنْ حُلَّةً اکْسُوهُ وَ جَنَّتِي عَبْدِی أَدْخِلُوا

 598-597ص ،2ج الكافي،

 ديثي طوالني در وصف قرآن کريم فرمود:امام باقر ع در ضمن ح

 ... شودتوانند بدان نگاه کنند ظاهر ميای سعد! قرآن را بیاموزيد که روز قیامت در بهترين شكلي که خالئق مي
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مرا »گويد: کرد و به او ميشناخت و با آن در مقابل مخالفان بحث ميرود که قرآن را مي... به نزد يكي از شیعیان ما مي

 «شناسي؟نمي

 « شناسم!ای بنده خدا! من تو را نمي»گويد: آن شخص مي

 «.شناسي؟مرا نمي»گويد: آيد و و ميکرده درميپس قرآن به همان صورتي که در آفرينش ابتدايي ظهور مي

 «چرا، شناختم.»گويد: مي

ات مثابل ديدگانت قرار دادی زندگيها را با من بیدار بودی و در من همانم که شب»گشايد که: پس قرآن لب به کالم مي

گری حقش کامل ادا خواهد شد و من امروز پشتوانه . بدانید که هر معاملهو به خاطر من اذيت شدی و مورد اهانت قرار گرفتي

ه او پروردگارا! پروردگارا! اين بنده توست و تو ب»گويد: کند و ميالعزه تبارك و تعالي رو ميسپس قرآن به جانب رب« توام.

العین خود قرار داده بود و به خاطر من اذيت شد و به خاطر من مورد دوستي و دشمني آگاهتری که چگونه مرا با دقت نصب

 «قرار گرفت.

های بهشتي بر سرش های بهشتي بر تن و تاجام را در بهشتم وارد کنید و از حلهفرمايد: بندهپس خداوند عز و جل مي

 ... کنید

 :لِسَدِيرٍ قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْكُوفِيِّ مُصْعَبٍ وَ الْكُوفِيِّ الْخَطَّابِ عَنِ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِيٍّ نِبْ مُحَمَّدِ (3

 وَ النَّدَامَةُ لَهُ تَبِینَ أَوْ السُّرُورَ يَرَى وَ يَغْتَبِطَ أَنْ نَبَیْ وَ أَحَدِکُمْ بَیْنَ مَا الْجَنَّةِ إِلَى رُوحَهُ عَجَّلَ وَ بِالنُّبُوَّةِ مُحَمَّداً بَعَثَ الَّذِی وَ

 فَیُنَادِی رُوحَهُ يَقْبِضُ الْمَوْتِ مَلَكُ أَتَاهُ وَ قَعِیدٌ الشِّمالِ عَنِ وَ الْیَمِینِ عَنِ -کِتَابِهِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ مَا يُعَايِنَ أَنْ إِلَّا الْحَسْرَةُ

 إِلى ارْجِعِي الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أَيَّتُهَا يا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ بِخُرُوجِهَا يُحِسُّ فَمَا الْمُؤْمِنُ فَأَمَّا جَسَدِهِ مِنْ فَتَخْرُجُ حَهُرُو

 46لَهُمْ وَصُولًا لِإِخْوَانِهِ مُوَاسِیاً وَرِعاً کَانَ لِمَنْ ذَلِكَ قَالَ مَّثُ جَنَّتِي ادْخُلِي وَ عِبادِی فِي فَادْخُلِي مَرْضِیَّةً راضِیَةً رَبِّكِ

                                                           
 . ادامه روایت چنين است: 46

 لَقِيَ إِذَا وَ بِفِعْلٍ ذَلِكَ یُصَدِّقْ لَمْ وَ بِلِسَانِهِ الْمَحَبَّةَ انْتَحَلَ مِمَّنِ أَنْتَ لِإِخْوَانِكَ الْمُوَاسَاةِ وَ الْوَرَعِ مِنَ كَمَنَعَ مَا لَهُ قِيلَ لِإِخْوَانِهِ وَصُولًا لَا وَ وَرِعٍ غَيْرَ كَانَ إِنْ وَ

 .ذَلِكَ فَهُوَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ أَنْفَهُ اللَّهُ جَدَعَ مَنْ سَدِیرٌ قَالَ لَهُ افِعَيْنِشَ غَيْرَ وَجْهِهِ فِي مُقْطِبَيْنِ مُعْرِضَيْنِ لَقِيَهُمَا ص الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ

 شود:همچنين دو روایت دیگر با مضامين مشابه وجود دارد كه آنها هم در اینجا تقدیم مي

 یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْوَصَّافِيِّ الْوَلِيدِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ حَمَّدِمُ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ ( مُحَمَّد1ُ

 فِيهَا تُحَكِّمُهُمْ وَ جَنَّتَكَ تُبِيحُهُمْ الَّذِینَ هَؤُلَاءِ مَنْ وَ رَبِّ یَا قَالَ فِيهَا أُحَكِّمُهُمْ وَ تِيجَنَّ أُبِيحُهُمْ عِبَاداً لِي إِنَّ قَالَ ع مُوسَى عَبْدَهُ بِهِ جَلَّ عَزَّ وَ اللَّهُ نَاجَى فِيمَا إِنَّ

 وَ أَرْفَقَهُ وَ فَأَظَلَّهُ الشِّرْكِ أَهْلِ مِنْ بِرَجُلٍ فَنَزَلَ الشِّرْكِ دَارِ ىإِلَ مِنْهُ فَهَرَبَ بِهِ فَوَلَعَ جَبَّارٍ مَمْلَكَةِ فِي كَانَ مُؤْمِناً إِنَّ قَالَ ثُمَّ سُرُوراً مُؤْمِنٍ عَلَى أَدْخَلَ مَنْ قَالَ

 مُشْرِكاً بِي مَاتَ مَنْ عَلَى مُحَرَّمَةٌ نَّهَالَكِ وَ فِيهَا لَأَسْكَنْتُكَ مَسْكَنٌ جَنَّتِي فِي لَكَ كَانَ لَوْ جَلَالِي وَ عِزَّتِي وَ إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى الْمَوْتُ حَضَرَهُ فَلَمَّا أَضَافَهُ

 .اللَّهُ شَاءَ حَيْثُ مِنْ قَالَ الْجَنَّةِ مِنَ قُلْتُ النَّهَارِ طَرَفَيِ بِرِزْقِهِ یُؤْتَى وَ تُؤْذِیهِ لَا وَ هِيدِیهِ نَارُ یَا لَكِنْ وَ

 189-188ص ،2ج ،(اإلسالمية - ط) الكافي

 اللَّهِ وَ لَكُمْ وَ یُقْبَلُ اللَّهِ وَ مِنْكُمْ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعَ مَنْ حَدَّثَنِي قَالَ مَرْوَانَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ىیَحْيَ بْنُ مُحَمَّدُ (2

 حَضَرَهُ احْتُضِرَ وَ ذَلِكَ كَانَ إِذَا إِنَّهُ قَالَ ثُمَّ حَلْقِهِ إِلَى بِيَدِهِ أَوْمَأَ وَ هَاهُنَا نَفْسُهُ تَبْلُغَ أَنْ إِلَّا الْعَيْنِ قُرَّةَ وَ السُّرُورَ یَرَى وَ غْتَبِطَیَ أَنْ بَيْنَ وَ أَحَدِكُمْ بَيْنَ لَيْسَ إِنَّهُ یُغْفَرُ

 یَا ص اللَّهِ رَسُولُ یَقُولُ وَ فَأَحِبَّهُ الْبَيْتِ أَهْلَ یُحِبُّنَا كَانَ هَذَا إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَيَقُولُ ع عَلِيٌّ مِنْهُ يَدْنُوفَ ع الْمَوْتِ مَلَكُ وَ جَبْرَئِيلُ وَ ع عَلِيٌّ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ



72 

 177ص ،1ج المحاسن )للبرقي(،

 امام صادق ع فرمود:

سوگند به کسي که محمد ص را به نبوت برانگیخت و روحش را به جانب بهشت برد، فاصله هريك از شما و اينكه به 

آن »حسرت برسد چیزی نیست جز آنكه ببیند آنچه را که خداوند عز و جل در کتابش فرمود نهايت غبطه و سرور يا ندامت و 

بیند[ و ]اشاره به لحظه مرگ که انسان فرشتگان کاتب اعمالش را مي« اندکننده در چپ و راست او نشستهدو ]فرشته[ دريافت

ی خارج شود. اما کسي که مومن است اصال الموت برای قبض روحش بیايد و روحش را ندا دهد پس روح از پیكر وملك

گارت ای نفس به آرامش رسیده؛ به سوی پرورد»کند و اين همان سخن خداوند است که فرمود: اين خروج را احساس نمي

 «برگرد در حالي که راضي و مورد رضايتي؛ پس در بندگانم درآِ و به بهشتم وارد شو!

 اش[ باشد.پرهیزگار و اهل برادری و خیررساني به برادران ]ايمانيسپس فرمود: البته اين برای مومني است که 

 مُحَمَّدِ بْنِ بُنَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحِمْیَرِیُّ جَامِعٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْفَامِيُّ هَارُونَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا (4

 قَالَ قَالَ ع أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ السَّكُونِيِّ مُسْلِمٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَى بْنِ

 ص اللَّهِ رَسُولُ

 عَبْدِی مِنْ بِالصَّوْمِ عَبْدِی اسْتَجَارَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ الرَّبُّ قَالَ إِلَّا عَلَیْكَ سَلَامٌ صَائِمٌ إِنِّي فَیَقُولُ فَیُشْتَمُ صَائِماً يُصْبِحُ عَبْدٍ مِنْ مَا

 .عِبَادِی فِي.جَنَّتِي أَدْخِلُوهُ وَ نَارِی مِنْ أَجِیرُوهُ

 586ص ،(للصدوق) األمالي

                                                           
 وَ فَأَحِبَّهُ رَسُولِهِ بَيْتِ أَهْلَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُحِبُّ كَانَ هَذَا إِنَّ الْمَوْتِ لِمَلَكِ جَبْرَئِيلُ یَقُولُ وَ فَأَحِبَّهُ رَسُولِهِ بَيْتِ أَهْلَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُحِبُّ كَانَ هَذَا إِنَّ جَبْرَئِيلُ

 عَزَّ اللَّهُ فَيُوَفِّقُهُ قَالَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي الْكُبْرَى بِالْعِصْمَةِ سَّكْتَتَمَ بَرَاءَتِكَ أَمَانَ أَخَذْتَ رَقَبَتِكَ فَكَاكَ أَخَذْتَ اللَّهِ عَبْدَ یَا فَيَقُولُ الْمَوْتِ مَلَكُ مِنْهُ فَيَدْنُو بِهِ ارْفُقْ

 فَقَدْ تَرْجُوهُ كُنْتَ الَّذِی أَمَّا وَ مِنْهُ اللَّهُ كَآمَنَ فَقَدْ تَحْذَرُهُ كُنْتَ الَّذِی أَمَّا صَدَقْتَ فَيَقُولُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ وَلَایَةُ فَيَقُولُ ذَلِكَ مَا وَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ جَلَّ وَ

 أَذْفَرَ بِمِسْكٍ الْجَنَّةِ مِنَ حَنُوطِهِ وَ الْجَنَّةِ مِنَ بِكَفَنِهِ یَنْزِلُ ثُمَّ رَفِيقاً سَلًّا نَفْسَهُ یَسُلُّ ثُمَّ ع فَاطِمَةَ وَ عَلِيٍّ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مُرَافَقَةِ الصَّالِحِ بِالسَّلَفِ أَبْشِرْ أَدْرَكْتَهُ

 ارَوْحِهَ مِنْ عَلَيْهِ یَدْخُلُ الْجَنَّةِ أَبْوَابِ مِنْ بَابٌ لَهُ فُتِحَ قَبْرِهِ فِي وُضِعَ فَإِذَا الْجَنَّةِ حُلَلِ مِنْ صَفْرَاءَ حُلَّةً یُكْسَى ثُمَّ الْحَنُوطِ بِذَلِكَ یُحَنَّطُ وَ الْكَفَنِ بِذَلِكَ فَيُكَفَّنُ

 رَبٍّ وَ نَعِيمٍ جَنَّةِ وَ وَ رَیْحَانٍ بِرَوْحٍ أَبْشِرْ فِرَاشِهَا عَلَى الْعَرُوسِ نَوْمَةَ نَمْ لَهُ یُقَالُ ثُمَّ یَسَارِهِ عَنْ وَ یَمِينِهِ عَنْ وَ شَهْرٍ مَسِيرَةَ أَمَامِهِ عَنْ لَهُ یُفْسَحُ ثُمَّ رَیْحَانِهَا وَ« 4»

 فَإِذَا الْبَيْتِ أَهْلَ قَائِمُنَا یَقُومَ حَتَّى مَجَالِسِهِمْ فِي مَعَهُمْ یَتَحَدَّثُ وَ شَرَابِهِمْ مِنْ یَشْرَبُ وَ طَعَامِهِمْ مِنْ مَعَهُمْ فَيَأْكُلُ رَضْوَى جِنَانِ فِي مُحَمَّدٍ آلَ ورُیَزُ ثُمَّ غَضْبَانَ غَيْرِ

 مِنْ الْمُقَرَّبُونَ نَجَا وَ الْمَحَاضِيرُ هَلَكَتِ یَكُونُونَ مَا قَلِيلٌ وَ الْمُحِلُّونَ یَضْمَحِلُّ وَ الْمُبْطِلُونَ یَرْتَابُ ذَلِكَ فَعِنْدَ زُمَراً زُمَراً لَبُّونَیُ مَعَهُ فَأَقْبَلُوا اللَّهُ بَعَثَهُمُ قَائِمُنَا قَامَ

 ع جَبْرَئِيلُ وَ ع عَلِيٌّ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ حَضَرَهُ الْكَافِرُ احْتُضِرَ إِذَا وَ قَالَ السَّلَامِ وَادِی بَيْنَكَ وَ نِيبَيْ مَا مِيعَادُ وَ أَخِي أَنْتَ ع لِعَلِيٍّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ذَلِكَ أَجْلِ

 وَ اللَّهَ یُبْغِضُ كَانَ هَذَا إِنَّ جَبْرَئِيلُ یَا ص اللَّهِ رَسُولُ یَقُولُ وَ أَبْغِضْهُفَ الْبَيْتِ أَهْلَ یُبْغِضُنَا كَانَ هَذَا إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَيَقُولُ ع عَلِيٌّ مِنْهُ فَيَدْنُو ع الْمَوْتِ مَلَكُ وَ

 مَلَكُ مِنْهُ فَيَدْنُو عَلَيْهِ اعْنُفْ وَ فَأَبْغِضْهُ ولِهِرَسُ بَيْتِ أَهْلَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُبْغِضُ كَانَ هَذَا إِنَّ الْمَوْتِ مَلَكَ یَا جَبْرَئِيلُ فَيَقُولُ فَأَبْغِضْهُ رَسُولِهِ بَيْتِ أَهْلَ وَ رَسُولَهُ

 اللَّهِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَدُوَّ ایَ أَبْشِرْ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي الْكُبْرَى بِالْعِصْمَةِ تَمَسَّكْتَ بَرَاءَتِكَ أَمَانَ أَخَذْتَ رِهَانِكَ فَكَاكَ أَخَذْتَ اللَّهِ عَبْدَ یَا فَيَقُولُ الْمَوْتِ

 بِرُوحِهِ أَذَّىیَتَ وَ وَجْهِهِ فِي یَبْزُقُ كُلُّهُمْ شَيْطَانٍ ثَلَاثَمِائَةِ بِرُوحِهِ یُوَكِّلُ ثُمَّ عَنِيفاً سَلًّا نَفْسَهُ یَسُلُّ ثُمَّ بِكَ نَزَلَ فَقَدْ تَحْذَرُهُ كُنْتَ الَّذِی أَمَّا النَّارِ وَ عَذَابِهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ

  .لَهَبِهَا وَ قَيْحِهَا مِنْ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ النَّارِ أَبْوَابِ مِنْ بَابٌ لَهُ فُتِحَ قَبْرِهِ فِي وُضِعَ فَإِذَا

 132-131ص ،3ج ،(اإلسالمية - ط) الكافي
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 اند که:امام صادق ع از پدرانشان از پیامبر اکرم ص روايت کرده

ام دار باشد و مورد دشنام و توهین قرار بگیرد اما ]به جای مقابله به مثل[ بگويد: من چون روزهست که روزهای نیهیچ بنده

اش پناه بنده ديگرم به روزه]شر[ ام از کنم؛ مگر اينكه پروردگار تبارك و تعالي بفرمايد: بندهبا تو به صلح و سالمت رفتار مي

 در بهشتم در میان بندگانم وارد کنید. برد؛ پس او را از آتش من پناه دهید و

 تدبر

رساند، راضي و مورد رضايت قرار ابتدا او را به آرامش ميرا به ورود به بهشت دعوت کند،  خدا قبل از اينكه انسان (1

حرار بود( ادت تجار، بلكه عبادت ابعمچون امیرالمومنین که عبادتش نه )هخود حقیقي بندگان میان را به ورود در  دهد، اومي

 :دهدبعد بهشت به او مي ،کنددعوت مي

 ديوانه تو هر دو جهان را چه کند؟  ديوانه کني هردو جهانش بخشي

گیرند که با وعده بهشت، رغم اين آيات آشكار، برخي به اسالم اشكال ميچه اندازه قرآن در میان ما مهجور است که علي

 کنند!رخي هم اين سخنان را باور ميآورد نه عاشق؛ و بها را تاجر بار ميانسان

« در حالت رضايت بازگشت به رب»عطف بر همديگرند. و هر دو ثمره  «به بهشت وارد شدن»و  «در بندگان وارد شدن»( 2

بینیم و ايم؛ اگر رضايت نداريم، اگر خالئق را بندگان خدا نميپس اين چند کار از هم جدايي ندارند: اگر به آرامش نرسیده

، و اگر ...، پس هنوز بهشتي «بودن جمعي که همه به يك خدا وصلند»است نه « بودن افراد متمايز»ما در میان آنها همچون  بودن

 ايم.نشده

در قرآن است که برای افراد مختلف آماده شده است.  «جنات تجری من تحتها االنهار»يا « ةالجن» غیر از «جنت من»( 3

خود خدا با خطاب  شود.آمده است؛ يعني بهشتي بسیار ويژه که به خود خدا منسوب مي« جنتي»فقط در همین آيه تعبیر 

شود؟! واقعا ما هدفمان را در چه افقي تعريف از اين باالتر مي« تو وارد بهشت من شو!»گويد: مستقیم به خود انسان مطمئن مي

 مان چیست؟ بینیم؟ نهايت خواستهمي ايم؟ آخر خط را چهکرده

 ای داشتیم که دلمان تنگ شود؟ بگذريم(هم جمعه بود و تمام شد. آيا واقعا خواسته )امروز

 توجه کنید: آيدکه در ادامه مي به جمالت امام خمینيبرای توضیح مطلب 

 تدبری در این چند آیه سوره فجر از امام خمینی ره

 اهلل ذکر نه. است «اهلل ذکر» آوردمي بیرون دارد که يخواهش و دارد که يتزلزل آن از را نفس و آوردمي اطمینان که آني... 

 تَطْمَئِنُّ اهللِ بذِکْرِ أال: او به توجه خدا، ياد شود،مي واقع قلب در که اللهي ذکر]بلكه[ . بگويیم «اهلل إلّا إله ال» ما لفظ، با اينكه به

 وَادْخُلِي عِبَادی فِي فَادْخُلِي مَرضِیَّةً رَاضِیَةً رَبِّكِ إِلي ارْجِعي المُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أيَّتُهَا يَا که فرمايدمي ديگر آيات در بعد و .الْقُلُوبُ

 . جَنَّتِي

 نَفْس» آن اينكه آن و. بكنم آن به اشاره يك من. است طوالني بگويد را شريفه آيات اين خصوصیات بخواهد انسان اگر

 بايد است، کم اين گويدمي شده وزير نخست حاال که نیست طوراين .ردندا خواهشي هیچ ديگر که نفسي آن يعني ؛«مطمئنّه

 اينجا به. باشم اسالمي کشورهای جمهور رئیس بايد من است، کم اين گويدمي است شده جمهور رئیس بشوم؛ جمهور رئیس
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 کندمي فكر وقتي بدهند، او دست به و کنند لقمه يك اگر را عالم تمام. است کم برسد جا هر به. است کم اين گويدمي رسید

 .است اين غیر خواهشش دارد؛ نقیصه بیندمي

 به توجه. کار در نباشد او غیر باشد؛ او که است وقتي آن مطلق کمال. برسد مطلق کمال به که شودمي مطمئن وقت آن

 باشد شده منحصر ياد. نباشد هیچ شهادت، به غیب، به ديگر هایعالم به توجه ماده، عالم به توجه سلطنت، به توجه رياست،

 .شودمي «مطمئن» نفس آنجا. خدا ياد به

 شدی؛ مطمئن که رسیدی آنجا به که نفسي ای الْمُطْمَئِنَّةُ! النَّفْسُ أَيَّتُها يا که شودمي واقع خطاب اين مورد که است وقت آن

 برای ديگر چیز هیچ ديگر حاال رَبِّكِ إلي ارْجِعي مُطْمَئِنَّةُالْ النَّفْسُ أَيَّتُها يا. ديگر جای به نداری توجه و رفتي بیرون لغزش از

 . مطمئنّه نفس ربِّ. «رَبِّكِ: »«خودت» خدای سوی به برگرد تو. شودنمي تو

 وَادْخُلي وقت آن عباد، در شدی واقع که وقتي. کاری ريزه اين با. «عبادی» .نه عبادصالحین عباداهلل، نه عِبادی في فَادْخُلي

 «عبادی» مالِ. نیست «عبادی» است، «صالح عباد» مال طولش و عرض همه با جنت آن. است ديگران مال جنت آن.الجنَّه نه جَنَّتي

 .«هو» عبادت هم آن عبادت، جز نیست هیچ ديگر آنچه

 در بشويد وارد همه اهلل شاء ان که شما جنّت. ديگران جنت نه ذات؛ جنّت لقاء، جنّتِ. «جنّتي ادخلي» رسیدی، آنجا وقتي

 جا هیچ به انتساب که است جنتي اين اما. است «الصالحین عباداهلل» ،«صالح عباد» جنتِ آن. دارد فرق جنت اين با جنت، آن

 چیزی آن به است رسیده و مطلق، کمال يك در و نور منبع يك در است شده وارد «مطمئنّه نفس» وقت آن. «هو» به الّا ندارد،

 . ودب او عاشق که

 اينجاست در هرچه و زمین به رسیدن قدرت که کنندمي خیال بزرگ قدرتهای! کندمي خیال ؟ندارد عشق چیزی هیچ به

 هیچ که باشم داشته من قدرتي يك که هست همه فطرت در که بینیدمي[ که است اين] نیست کافي اينكه دلیل. است کافیشان

 هم ديگری قدرت يك لكن داری، را ملكوت و مُلْك قدرتِ همه حاال خوب، که بگويند آن به اگر. نباشد حدی به محدود

 و ملكوت و مُلْك عالم هست، عالم در که قدرتهايي همه بگويد[ اگر! ]است مثبت جواب خواهي،نمي يا خواهيمي هست،

 اين، از باالتر هست ديگری چیز يك لكن شدی، ملكوت و مُلْك عالم فرمانفرمای تو و دادم تو به هست، که هرچه جبروت،

 وقتي که نیست شما از کس هیچ. خواهممي گويدمي انساني فطرت. خواهممي گويدمي خواهي؟نمي ديگر را آن يا خواهيمي

 ...خواهمنمي من بگويد داشتند، او به عرضه

 جمهور رئیس جای به را اشم از يك هر اگر اما. دانیدنمي حاال چون بدهند، دستتان را ديگری اداره يك که قانعید شما

 همان است کمتر اششعله شما دل در و هست آنها دل در اآلن زيادتر که آشوبي همان بگذارند، شوروی يا بگذارند، امريكا

 انسان آنكه. شودمي زياد تزلزل شد؛ خواهد زيادتر آشوب بدهند، شما به را دنیا همه اگر و. شودمي زيادتر شما قلب در آشوب

 شد پیدا اطمینان وقتي. شودمي پیدا اطمینان شوند؛مي ريخته تزلزلها که خداست ياد با. خداست ذکر آوردمي بیرون زلتزل از را

 خطاب که است روايتي در المُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ أيَّتُها يا: خطاب اين به شودمي مخاطب که است وقتي شد، خدا ياد و خدا ذکر و

 في». ديگر عباد في نه عباداهلل؛ في نه. عِبادی في فادخلي که گويندمي شما به که است قتو آن. سیدالشهداست حضرت به

 جنّتهای با دارد فرق هم جنّتش شد، طوراين وقتي. است خودش مالِ بشر اين. خودم مال است خصوصي عنايت يك. «عِبادی
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 «الجنّه». است «جنّتي» است، ديگری وضع آن خیر،. است اهلل رسول بهشت مثل ماها و شماها بهشت که نكنید خیال شما. ديگر

 چه دنبال پس. رسدنمي ديگر جای به دل ديگر. ديگر است «جنّتي» رسید، آنجا به وقتي لكن اهلل؛ شاء ان[ است] همه مال

. شودمي دست که یدکنمي خیال شما. بیايد دستتان چیزی يك مثالً که کنیدمي کوشش زبانتان، با قلمتان، با که شماها گرديدمي

 آن برای. شودمي بیشتر نگرانیها شويد،مي متزلزل زيادتر آمد، دستتان وقتي! نه شويد،مي مطمئن ديگر آمد، که دستتان مطلب

. امريكا جمهور رئیس از است کمتر خاطر تشويش کند،مي پیدا ناني لقمه يك کنید فرض و نشسته ایگوشه يك که درويشي

 کنید زياد نه بشود، رفع نگرانیها بكنید کاری. است نگرانتر است؛ متزلزلتر است؛ ترناآسوده است؛ ادترزي خاطرش تشويش او

 .شودمي زياد نگرانیها جلو، برويد هرچه. را نگرانیها

 خودتان بزرگ، پرده. بشود زده کنار اينها است تعالي و تبارك خدای بین و شما بین که هاييپرده اين که بكنید کاری

 داشته آسايش بخواهید. کنید پیدا قلبي اطمینان بخواهید بكنید فكر. خودی حجاب خود تو. است حجاب خودش انسان. تیدهس

 انسان برای که نگرانیهايي اين. داردمي نگه را انسان جهنم در نگرانیها اين هم دنیا همین در انسان. نگراني و تزلزل نه باشید؛

 دو داريد اگر پُست يك که نیست اين به نگرانیها شدن رفع. بشود رفع نگرانیها اين کنید کوشش. است جهنم از بابي يك است

 که چیزهايي اين و نگراني اين هست، انسان در که نَفْسي وحشتِ اين که بكنید کاری. است نگراني اضافه نه،. باشید داشته تا

 تمام برداشتید، بین از را خودتان اگر. حجابید خودتان.ريدبردا بین از را خودتان. بشود رفع اينها خودخواهیهاست، اين دنبال

 ...شد خواهد تمام نگرانیها

 208-206ص ،14ج ،خمیني امام صحیفه
56&tid=14http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=  

 

 25/2/1395     الدِّين يَوْمِ مَلِكِ      4( آیه 1ه حمد )( سور56

 ترجمه

 47مالك و فرمانروای روز جزا ]است[. [که خدايي همان]

                                                           
 اش در طول روز دو نكته به ذهنم رسيد:. در ترجمه 47

 ر باشد هم بر مالك داللت دارد و هم بر ملكبهت« صاحب اختيار»شاید ترجمه  (1

باشد. شاید تنها موردی « جزا»قيامت است، هيچ موردی نيافتم كه دال بر الدین در قرآن جز در مواردی كه به صورت یوم الدین آمده و دال بر روز  (2

( كه اینجا به همان معنای رایج 76)یوسف/ الْمَلِك دینِ في أَخاهُ يَأْخُذَلِ كانَ ما لِيُوسُفَ كِدْنا كه به این نزدیك است داستان حضرت یوسف است كه: كَذلِكَ

یعت معنای دین در قرآن )شریعت( هم مي شود اطالق شود. البته در لغت گفته اند كه اصل این كلمه برای اطاعت و ذلت بوده كه جزا معنای صریحتر و شر

ان دین را به همان معنای دین حقيقي )حقيقت دین( گرفت یعني روزی كه عرصه جدی گرفته شدن استعاری آن است. اما در هر صورت بعيد نيست كه بتو

 دین الهي است. البته این مطلب نياز به تامل بيشتر دارد.

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=14&tid=56
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 حدیث

 تَأْخِیرِهِ وَ وَقْتِهِ، عَلَى يمِهِتَقْدِ عَلَى قَادِرٌ الْحِسَابِ، يَوْمُ هُوَ وَ الدِّينِ، يَوْمِ إِقَامَةِ عَلَى قَادِرٌ أَیْ( الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ) ع الْإِمَامُ قَالَ (1

 کَمَا يَجُورُ، وَ يَظْلِمُ مَنْ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءَ وَ الْحُكْمَ يَمْلِكُ لَا بِالْحَقِّ، يَقْضِي فَهُوَ الدِّينِ، يَوْمِ فِي أَيْضاً الْمَالِكُ هُوَ وَ وَقْتِهِ، بَعْدَ

 .كَامَالْأَحْ يَمْلِكُ مَنْ الدُّنْیَا فِي

 الْكَیِّسِینَ بِأَکْیَسِ أُخْبِرُکُمْ لَا أَ: يَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ وَ؛ الْحِسَابِ يَوْمُ هُوَ «الدِّينِ وْمِيَ»: ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ وَ: قَالَ

 .اللَّهِ رَسُولَ يَا بَلَى: قَالُوا الْحَمْقَى أَحْمَقِ وَ

 اللَّهِ عَلَى تَمَنَّى وَ هَوَاهَا، نَفْسُهُ اتَّبَعَ مَنِ الْحَمْقَى أَحْمَقَ إِنَّ وَ الْمَوْتِ، بَعْدَ لِمَا عَمِلَ وَ نَفْسَهُ، حَاسَبَ مَنْ الْكَیِّسِینَ أَکْیَسُ: قَالَ

 ....الْأَمَانِيَّ تَعَالَى

 38ص السالم، علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 :فرمود« الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ»در تفسیر  السّالم علیهگری حسن عس ماما

يا عقب  و بیندازد جلو زمانش از را آن که است. تواناست حساب روز همان که ،جزا روز يعني او تواناست بر برپايي 

ز اين گونه نیست در آن رو .کند داورى حقهب ؛ پس اوستنیز ه« و صاحب اختیار مالك» جزا روز در اوبیندازد؛ و همچنین 

  داد.که کسي که خود اهل ظلم و جور است اختیاردار حكم و قضاوت شود؛ آن گونه که در دنیا چنین رخ مي

از رسول خدا » فرمودمي و «است حساب روزيوم الدين، همان » فرمودمي ع أمیرالمؤمنین و [فرمود ]امام عسگری در ادامه

 ندهم؟ خبر حمقهاا ترينحمقا و زيرکها يرکترينز به را شما آياند: فرموده ک شنیدم ص

 ! اللَّه رسول يا! آرى: گفتند

بدرستي  و. نمايد عمل است، مرگ از بعد آنچه براى و کند محاسبه را نفسش که است کسى زيرکها، زيرکترين: ندفرمود

اش فقط بر ]يا: خداپرستي هدبخوا خدا از پوچ آرزوهاى و پیروی کند نفسش هواى از که است کسى حمقهاا ترينحمقا که

 48 ... سوره بقره باشد[ 78اساس آرزوهايش باشد، نه بر اساس تعالیم الهي، که اشاره به آيه 

                                                           
 . ادامه حدیث چنين است: 48

 إِلَيْكِ یَعُودُ لَا عَلَيْكِ مَضَى یَوْمٌ هَذَا إِنَّ نَفْسِ یَا: فَقَالَ -نَفْسِهِ إِلَى رَجَعَ أَمْسَى ثُمَّ أَصْبَحَ ذَاإِ: قَالَ نَفْسَهُ الرَّجُلُ یُحَاسِبُ كَيْفَ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا: الرَّجُلُ فَقَالَ

 فِي الْغَيْبِ بِظَهْرِ حَفِظْتِيهِ أَ كُرْبَةً عَنْهُ نَفَّسْتِ أَ مُؤْمِنٍ حَوَائِجَ قَضَيْتِ أَ يهِحَمِدْتِ أَمْ اللَّهَ ذَكَرْتِ أَ فِيهِ عَمِلْتِ الَّذِی فَمَا -أَفْنَيْتِيهِ فِيمَا عَنْهُ یَسْأَلُكِ تَعَالَى اللَّهُ وَ أَبَداً،

 أَنَّهُ ذَكَرَ فَإِنْ .مِنْهُ كَانَ مَا فَيَذْكُرُ فِيهِ صَنَعْتِ ذِیالَّ مَا مُسْلِماً أَعَنْتِ أَ جَاهِكِ بِفَضْلِ مُؤْمِنٍ أَخٍ غِيبَةِ عَنْ كَفَفْتِ أَ مُخَلَّفِيهِ فِي الْمَوْتِ بَعْدَ حَفِظْتِيهِ أَ وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ

 بِتَجْدِیدِ نَفْسِهِ عَنْ ذَلِكَ مَحَا وَ هِ،مُعَاوَدَتِ تَرْكِ عَلَى عَزَمَ وَ تَعَالَى، اللَّهَ اسْتَغْفَرَ تَقْصِيراً، أَوْ مَعْصِيَةً ذَكَرَ إِنْ وَ تَوْفِيقِهِ، عَلَى كَبَّرَهُ وَ تَعَالَى، اللَّهَ حَمِدَ خَيْرٌ، مِنْهُ جَرَى

 ذَلِكَ فَعَلَ فَإِذَا .هِحَقِّ عَنْ دَافِعِيهِ وَ شَانِئِيهِ وَ أَعْدَائِهِ لَعْنِ إِعَادَةَ وَ لَهَا، قَبُولَهُ وَ نَفْسِهِ، عَلَى ع عَلِيٍّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ بَيْعَةَ عَرَضَ وَ الطَّيِّبِينَ، آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصَّلَاةِ

 .أَعْدَائِي مُعَادَاتِكَ وَ أَوْلِيَائِي، مُوَاالتِكَ مَعَ -الذُّنُوبِ مِنَ ءٍشَيْ فِي أُنَاقِشُكَ لَسْتُ: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 كند؟ محاسبه چطور را نفسش إنسان، و! المؤمنين أمير یا: گفت مردى هنگام، این در

 :بگوید و كند مراجعه خویش نفس به رسد، فرا شامگاه، سپس! بامدادى( رایشب) گاه؛ هر: فرمود
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 بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ جَمِیعاً الْقَاسَانِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ (2

 : قَالَ الزُّهْرِیِّ عَنِ عُیَیْنَةَ

 -قَرَأَ إِذَا ع کَانَ وَ مَعِي الْقُرْآنُ يَكُونَ أَنْ بَعْدَ اسْتَوْحَشْتُ لَمَا الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ مَنْ مَاتَ لَوْ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 .يَمُوتَ أَنْ کَادَ حَتَّى كَرِّرُهَايُ الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ

 602ص ،2ج الكافي،

 :فرمود ع الحسین بن على حضرت: گويد زهرى

اين گونه  حضرت آن و باشد. من با قرآن اگرکه بمیرند، اندکي نهراسم هستند مغرب و مشرق بین ما که مردم همه اگر»

 .بمیرد بود نزديك که کردمي تكرار را آن آنقدر خواندمي را« الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ» گاه ]در نماز[ هر که بود

 عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّيُّ بَابَوَيْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ ( حَدَّثَنَا3

 عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبَوَيْهِمَا عَنْ سَیَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ وَ زِيَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ یُّالْأَسْتَرْآبَادِ

 الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ نِبْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

 تَعَالَى: وَ تَبَارَكَ اللَّهُ ص قَالَ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ

 سَأَلَ مَا لِعَبْدِی وَ عَبْدِیلِ نِصْفُهَا وَ لِي فَنِصْفُهَا عَبْدِی بَیْنَ وَ بَیْنِي الْكِتَابِ فَاتِحَةَ قَسَمْتُ

 فِي لَهُ أُبَارِكَ وَ أُمُورَهُ لَهُ أُتَمِّمَ أَنْ عَلَيَّ حَقٌّ وَ بِاسْمِي عَبْدِی بَدَأَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الْعَبْدُ قَالَ إِذَا

  أَحْوَالِهِ

 إِنْ الَّتِي الْبَلَايَا أَنَّ وَ عِنْدِی مِنْ لَهُ الَّتِي النِّعَمَ أَنَّ عَلِمَ وَ عَبْدِی حَمِدَنِي جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ الْعالَمِینَ رَبِّ هِلِلَّ الْحَمْدُ قَالَ فَإِذَا

  الدُّنْیَا بَلَايَا عَنْهُ دَفَعْتُ کَمَا الْآخِرَةِ بَلَايَا عَنْهُ أَرْفَعُ وَ رَةِالْآخِ نِعَمَ الدُّنْیَا نِعَمِ إِلَى لَهُ أُضِیفُ أَنِّي أُشْهِدُکُمْ فَبِتَطَوُّلِي عَنْهُ دُفِعَتْ

                                                           
 در كردى؟ اشفانى چه در كه؛ نماید بازخواست ترا اشباره در! تعالى خداى و! نميگردد بر تو بسوى هرگز. شد سپرى تو بر روز، این براستى؛! نفس اى

 آیا؛ ساختى؟ برطرف او از را بال و گرفتارى آیا؛ برآوردى؟ را مؤمنى حوائج آیا؛ ستودى؟ را او یا آوردى؟ بياد را خدا آیا دادى؟ انجام عملى چه آن،

 -را او آبروى بود، غایب تو از كه؛ هنگامى

 نظر صرف[ مقامت برترى و بفضل] مؤمنى برادر غيبت از آیا، كردى؟ رعایت أخالفش در را او احترام مرگ، از بعد آیا؛ نگهداشتى؟ -اوالدش و أهل در

 كردى؟ چه آن در كردى؟ كمك را مسلمانى آیا؛ كردى؟

 .آورد بياد است، او وجود كمون در آنچه و

 یا عصيان و نافرمانى گاه هر و!. كند یاد ببزرگى را او بتوفيقش، و پردازد! جلّ و عزّ خداى ستایش و بحمد زده، سر خيرى او، از كه آید بيادش اگر پس؛

 :بزداید را آن خویش، نفس از زیر، طرق با و! كند استغفار -تكرارش بترك -را الهى أقدس ذات آورد، بياد تقصيرى

 لعن تكرار و! آن براى پذیرفتنش و! خویش نفس بر عليه، اللَّه صلوات المؤمنين أمير بيعت پيشنهاد و! او طاهر و پاك آل و محمّد بر صلوات بتجدید] 

 با دوستيت و مواالت با: گفت! جلّ و عزّ خداى زد، سر او از فعلى چنين گاه هر پس؛![ حقوقش از نبازدارندگا و او دشمنان و بدخواهان و مبغضين

 !نكنم مناقشه تو با گناهان، از چيزى در دشمنانم، با اتدشمنى و عداوت و من، دوستان و أولياء
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 مِنْ زِلَنَّلَأُجْ وَ حَظَّهُ رَحْمَتِي مِنْ لَأُوَفِّرَنَّ أُشْهِدُکُمْ الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ بِأَنِّي لِي شَهِدَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ قَالَ فَإِذَا

  نَصِیبَهُ عَطَائِي

 وَ حِسَابَهُ الْحِسَابِ يَوْمَ لَأُسَهِّلَنَّ الدِّينِ يَوْمِ مَالِكُ أَنَا أَنِّي اعْتَرَفَ کَمَا أُشْهِدُکُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ قَالَ فَإِذَا

  سَیِّئَاتِهِ عَنْ نَّلَأَتَجَاوَزَ وَ حَسَنَاتِهِ لَأَتَقَبَّلَنَّ

 فِي خَالَفَهُ مَنْ کُلُّ يَغْبِطُهُ ثَوَاباً عِبَادَتِهِ عَلَى لَأُثِیبَنَّهُ أُشْهِدُکُمْ يَعْبُدُ إِيَّایَ عَبْدِی صَدَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ قَالَ فَإِذَا

  لِي عِبَادَتِهِ

 بِیَدِهِ لَآخُذَنَّ وَ شَدَائِدِهِ فِي لَأُغِیثَنَّهُ وَ أَمْرِهِ عَلَى لَأُعِینَنَّهُ أُشْهِدُکُمْ الْتَجَأَ وَ اسْتَعَانَ بِيَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ تَعِینُنَسْ إِيَّاكَ وَ قَالَ فَإِذَا

  نَوَائِبِهِ يَوْمَ

 وَ لِعَبْدِی اسْتَجَبْتُ قَدِ سَأَلَ مَا لِعَبْدِی وَ لِعَبْدِی هَذَا جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ السُّورَةِ آخِرِ إِلَى الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا قَالَ فَإِذَا

 .وَجِلَ مِنْهُ مِمَّا آمَنْتُهُ وَ أَمَّلَ مَا أَعْطَیْتُهُ

 175ص ،(للصدوق)األمالي

 فرمايد: تعالى و كتبار خداى اند کهنقل کرده خدا ص امام حسن عسگری ع از قول پدرانشان از رسول

 آنچه من است بنده برای من؛ و بنده برای نیمى و است من برای نیمى ،کردم تقسیم بندگانم و خودم میان را الكتاب فاتحة

  کنم[ام در اين سوره را اجابت ميهای بندهبخواهد ]يعني خواسته

 الزم است من بر و کرد آغاز به نام من امبنده» فرمايد جالله جل خداوند «الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» گويد بنده که هنگامى

 «سازم. مبارك را احوالش به پايان رسانم و را کارش

 نعمتى هر دانست و مرا ستايش و سپس گفت امبنده» فرمايد جالله جل خداوند «الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» گويد چون

 دنیايش هاینعمته ب را آخرت هاینعمت باشید گواه شما ؛است من ه احسانب دفع شود او زا بال هر و ستا منجانب  از دارد

 «از او دفع کردم را دنیا ىيابال همان گونه که گردانیدمدور  او از را آخرت اىبالي و افزودم

اش بهره که باشید گواه شما .رحیمم و رحمان منکه  داد گواهى» فرمايد جالله جل خداوند« الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ» گويد چون

 «.ماردارزاني  اوه برا  شايانم ىياعطا وفراوان کنم  رحمتم را از

 که من صاحب اختیار کرد اعتراف همان گونه که که باشید گواه فرمايد خداوند عز و جل« الدِّينِ يَوْمِ مالِكِ» گويد چون

 «.درگذرم يشهایبد از و پذيرمب را حسناتش و کنم آسان را حسابش ، در روز حساب،جزايم روز

به او  عبادتش بر که باشید گواه .پرستدمي مرا تنها ،گفت راست امبنده» فرمايد خداوند عز و جل «نَعْبُدُ إِيَّاكَ» گويد چون

 «.برد رشك او بر کرد،با او در بندگیش نسبت به من مخالف مي که هر پاداشي دهم که

 در را او که باشید گواه .برد پناه منه ب و خواست کمك من از» فرمايد خداوند عز و جل «نُنَسْتَعِی إِيَّاكَ وَ» گويد چون

 «.بگیرم را دستش گرفتارى ايام و ،رسم فريادشه ب سختیها در و ،کنم کمك کارش
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 ستا من بندهسهم  [های سوره]قسمت اين» :فرمايد جالله جل خداوند «سوره آخر تا الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا» گويد چون

نگران بود ايمنش  آنچه از و دادم اوه ب داشت آرزو آنچه و کردم اجابت امبنده براى ؛است او آن از خواهد چه هر من بنده و

 «.ساختم

 175امالي صدوق، ص

 تدبر

در آن روز  ؟ چون«صاحب اختیار روز جزا»گويیم با اينكه خدا همیشه مالك و صاحب اختیار همه چیز است؛ چرا مي (1

مطلق روز جزا خداست، ديگر امكان ندارد « صاحب اختیار»شود. وقتي اينكه مالكیت حقیقي فقط از آن خدا بوده، آشكار مي

انسان آرام  –که هست  –حقي ناحق شود، يا کسي بدون اينكه لیاقت داشته باشد، برتری پیدا کند. پس اگر قیامتي هست 

 «الحمدهلل ... مالك يوم الدين»پس خدا را شكر  ش خداست.صاحب اختیارمالك و شود؛ چون مي

اگر خدا صاحب اختیار آخرت «. دنیاست عملِ باطنِ ،آخرتجزای » :شد که معلوم 51و  49و  37جلسات در تدبر ( 2

ناحق  بینیم در همین دنیا هم امكان ندارد حقيبین ما باز شود مي؛ پس اگر چشم باطندست خداستهم است؛ پس باطن دنیا 

 جای هیچ نگراني نیست.شود، کسي بناحق به جايگاه يا ثروتي برسد و ...، و آب از آب تكان نخورد. اگر قیامتي هست، 

جزا مربوط به پايان مسابقه است؛ زمان تعیین نتیجه نهايي. )جزا( به کار برد؟ « الدين»، تعبیر قیامتچرا برای اشاره به  (3

است  هم شود. چون روز جزاست روز حسابسرانجام نهايي هرچیزی معلوم ميکه  خدا صاحب اختیار جايي استيعني 

بار به خود متذکر شود که روز حسابي در کار است و اختیارش هم کامال دست (. اگر کسي روزی حداقل پنج3و  1)حديث 

 (؟گويیمه مي)آيا در نماز حواسمان هست چتوان فريبش داد، چگونه زندگي خواهد کرد؟ خدايي است که نمي

رسد، آيا واقعا سود کند، و به مال و مقامي ميگذارد و از امكانات موجود سوءاستفاده مي( کسي که سر ديگران کاله مي4

برده است؟ و آيا ما که چنین نكرديم ضرر کرديم؟ اگر روز جزايي نبود، يا اگر بود، مالكش غیر خدا بود، شايد. اما االن چطور؟ 

گر و حاکم را ها در جامعه ما زياد شده؟ آيا کسي که جزا و حساب را جدی بگیرد و محاسبهاسف خوردنراستي چرا اين ت

 کنیم؟را با چه مبنايي مشخص ميمرز زيرکي و حماقت ما ( 1خدا بداند، زيرك است يا کسي که اينها را نديده بگیرد؟ )حديث

است نهايت و سرانجام همه چیز معلوم شود، کارها همگي به ( )الحمدهلل ...الدين( خدا را شكر که در جايي که قرار 5

قطعا يكي از راههای رسیدن به مقام  رسد.انسان چقدر به آرامش مي شود وخیال انسان راحت ميدست خداست، نه اين و آن. 

 نفس مطمئنه )بحث ديروز(، جدی گرفتن روز جزاست.

کند؛ ولو که ديگران که حقیقت مرگ يي در افق دنیا زندگي نميرا جدی بگیرد، ديگر گو« مالك يوم الدين»کسي که  (6

السالم برای ( برای همین است که رفتارها و اقدامات انبیاء و ائمه علیهم2اند، اسم اين را مرگ بگذارند. )حديثرا نشناخته

توانیم هر روز لمي ديگر. ما هم ميکردند و آنها بر اساس عاشان قابل درك نبود. چون مردم بر اساس دنیا رفتار ميمردم زمانه

 همین آيه را بارها تكرار کنیم.

 در سوره حمد به اوصافي که پشت سر هم برای خدا آمد دقت کنید: (7

 الدين. العالمین، الرحمن، الرحیم، مالك يوماهلل، رب
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 ده است:ارائه ش« شناسي توحیدی همراه با يك حس مثبت )حمد(شناسي و انسانجهان»يك دوره کامل 

 حمد برای کسي است که:

 خداست؛

 آفريدن و پرورش همه جهانها و جهانیان به دست اوست؛ 

 همه چیز از رحمت او شروع شده است؛

 گردند؛شوند و با کمك اين رحمت به خدا برميخوبان در رحمت همیشگي او غرق مي

 شان به دست اوست.و نه فقط خوبان، بلكه همگان، سرانجام نهايي

 

     یَرْجِعُون لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذی بَعْضَ لِيُذیقَهُمْ النَّاسِ أَیْدِی كَسَبَتْ بِما الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي الْفَسادُ ظَهَرَ    41 آیه (30) رومسوره ( 57

28/2/1395 

 ترجمه

شايد  نها بچشاند،داباند کردهچه ي از آنبعض تا ،فساد در خشكي و دريا پديدار گشتبا آنچه دستهای مردم فراهم آورده، 

 گردند.ازکه ب

 حدیث

 الدُّعَاءَ قَلَّلُوا إِذَا قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا هِيَ مَا وَ قِیلَ خِصَالٍ بِعَشْرِ اللَّهُ عَاقَبَهُمُ خِصَالٍ عَشْرُ أُمَّتِي فِي ظَهَرَتْ إِذَا ص النَّبِيُّ قَالَ (1

 إِذَا وَ السَّمَاءِ مِنَ الْقَطْرُ مُنِعَ السُّلْطَانُ جَارَ إِذَا وَ الْمَوَاشِي هَلَكَتِ الزَّکَاةَ مَنَعُوا إِذَا وَ الْأَمْرَاضُ کَثُرَ الصَّدَقَاتِ واتَرَکُ إِذَا وَ الْبَلَاءُ نَزَلَ

 وَ عَدُوَّهُمْ عَلَیْهِمْ سَلَّطَ تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بِخِلَافِ حَكَمُوا إِذَا وَ ازِلُالزَّلَ کَثُرَتِ الرِّبَا کَثُرَ إِذَا وَ الْفَجْأَةِ مَوْتُ فِیهِمْ کَثُرَ الزِّنَاءُ فِیهِمُ کَثُرَ

 الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي الْفَسادُ هَرَظَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَرَأَ ثُمَّ بِالسِّنِینَ اللَّهُ أَخَذَهُمُ الْكَیْلَ طَفَّفُوا إِذَا وَ بِالْقَتْلِ اللَّهُ ابْتَلَاهُمُ اللَّهِ عَهْدَ نَقَضُوا إِذَا

 .يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِی بَعْضَ لِیُذِيقَهُمْ النَّاسِ أَيْدِی کَسَبَتْ بِما

 180ص ،(للشعیری)األخبار جامع

  :ندفرمود( ص) امبر اکرمپی

 کند.مي وند آنها را ده گونه عذابخدا پیدا شود، من امّت درهنگامي که ده ويژگي 

  گفتتد: ای رسول خدا، آن ده ويژگي چیست؟

 : ندفرمود

 ؛شودهنگامي که کم دعا کنند )به دعا کردن بي اهتمام شوند( بال نازل مي

 ؛شودها زياد ميهنگامي که صدقه دادن را ترك کنند، مريضيو 

 ؛شودهنگامي که زکات را ترك کنند، مرگ و میر چهارپايان زياد ميو 

 ؛کندحكومت ستم کند، آسمان از باران دريغ ميه هنگامي کو 
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 ؛شوددر آنها زنا زياد شود، در میان آنها مرگ ناگهاني زياد مي هنگامي کهو 

 ؛شودزياد مي ربا زياد شود، شدائدهنگامي که و 

 شوند؛شمنانشان بر آنها مسلط ميبر خالف آنچه خداوند متعال نازل کرده، حكم کنند، دهنگامي که و 

 کند؛آنها را به کشتار مبتال ميخداوند  پیمان خدا را بشكنند،نگامي که هو 

 کند.ا آنها را با قحطي مواخذه ميفروشي کنند؛ خدکمهنگامي که و 

 سپس رسول اهلل اين آيه را خواندند:

 شايد بچشاند، انهابد اندکرده آنچه از بعضي تا گشت، پديدار دريا و خشكي در فساد آورده، فراهم مردم دستهای آنچه با

 .بازگردند که

 فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ( 2

 .«أَمِیرٌ مِنْكُمْ وَ أَمِیرٌ مِنَّا» الْأَنْصَارُ قَالَتِ حِینَ اللَّهِ وَ ذَاكَ قَالَ «النَّاسِ أَيْدِی کَسَبَتْ بِما بَحْرِالْ وَ الْبَرِّ فِي الْفَسادُ ظَهَرَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ

 (160ص ،2ج القمي، با سندی ديگر در تفسیر) 58ص ،8ج الكافي،

 فرمودند:« النَّاسِ أَيْدِی کَسَبَتْ ابِم الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ فِي الْفَسادُ ظَهَرَ»امام باقر ع درباره آيه 

 «امیری از ما باشد و امیری از شما»به خدا قسم اين آن زماني بود که انصار گفتند: 

حضرت علي جانشیني رغم دستورات الهي پیامبر ص درباره ای عليت پیامبر )ص( که عدهشهادبعد از  جريان)اشاره به 

انصار هم قبول کردند با کنار گذاشتن دستور خدا، حاکم انتخاب کنند و فقط  و ند؛ع، برای تعیین جانشین در سقیفه جمع شد

 در نحوه آن اختالف داشتند(

 عِنْدَهُ أَوْلِیَائِهِ أَعَزَّ واتَكُونُ وَ قُدْسِهِ دَارِ فِي اللَّهَ تُجَاوِرُوا أَنْ تُرِيدُونَ فَبِهَذَا أَ مُزْدَجِرٌ زَاجِرٌ لَا وَ مُغَیِّرٌ مُنْكِرٌ فَلَا «الْفَسَادُ ظَهَرَ» ... (3

 الْعَامِلِینَ الْمُنْكَرِ عَنِ النَّاهِینَ وَ لَهُ التَّارِکِینَ بِالْمَعْرُوفِ الْآمِرِينَ اللَّهُ لَعَنَ بِطَاعَتِهِ إِلَّا مَرْضَاتُهُ تُنَالُ لَا وَ جَنَّتِهِ عَنْ اللَّهُ يُخْدَعُ لَا هَیْهَاتَ

 بِه

 129ه البالغه، خطب نهج

 فرمايند:ای پس از مذمت شیوع دنیاگرايي در جامعه اسالمي و ذکر مصاديقي از آن ميامیرالمومنین ع در خطبه

 چنین با. اىبازدارنده را معصیت و نافرمانى نه و است مانده اىکننده دگرگون را زشت کار نه گشت، آشكار فساد...  

 او بهشت و خدا با! هرگز گرديد؟ دوستانش گرامیترين از وى نزد و شويد؟ او مجاور خدا قدس دار در خواهیدمى دستاويز

 آن خود و دهند، فرمان معروف به که آنان بر خدا لعنت. آورد نتوان دست به طاعت به جز را او خشنودى و کرد، نتوان خدعه

 .آرند جا به را آن خود و بازدارند منكر از و واگذارند، را

 49  128ص (شهیدى جعفرسید  ترجمه) هالبالغ نهج

                                                           
 . ابتدای خطبه چنين است: 49

خَاسِرٌ وَ قَدْ  مُضَيَّعٌ وَ رُبَّ كَادِحٍ ذِهِ الدُّنْيَا أَثْوِیَاءُ مُؤَجَّلُونَ وَ مَدِینُونَ مُقْتَضَوْنَ أَجَلٌ مَنْقُوصٌ وَ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ فَرُبَّ دَائِبٍعِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ وَ مَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَ

مَكِيدَتُهُ وَ أَمْكَنَتْ يهِ إِلَّا إِقْبَالًا وَ لَا الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعاً فَهَذَا أَوَانٌ قَوِیَتْ عُدَّتُهُ وَ عَمَّتْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنٍ لَا یَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِدْبَاراً وَ لَا الشَّرُّ فِ
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 تدبر

گیرد، جوامع انساني را نميانسان و ( پس فساد انسان هم فقط دامن 29همه چیز در زمین برای انسان آفريده شده )بقره/ (1

 .شود(گیرد. )هر چیز خوبي، اگر بد شود، بديش هم از اشیای معمولي بیشتر ميبلكه دامن خشكي و دريا را هم مي

شود؛ بلكه نظام طبیعت هم ای است که سوراخ کردن جای خود )گناه( به ضرر همه تمام ميثل کشتينه فقط جامعه م( 2

رسد. القاعده ضررش به همه ميشود فسادی در خشكي و دريا ايجاد شود که عليهمین گونه است. گناه يك عده، موجب مي

به امر به معروف اهتمام داشته باشیم )البته امر  م استهم الزمان زيستبه خاطر محیط ، بلكهمانجامعه نه فقط به خاطرپس، 

 (3و 1به معروف را در چندتا مطلب ظاهری خالصه نكنیم و اول هم خودمان عامل شويم. احاديث 

خاطرش باب انتقاد به عدل کنیم و غالبا بهيد که اين فسادهايي که در نظام طبیعت مشاهده مياتا به حال دقت کرده( 3

 الَّذی «بَعْضَ» لِیُذيقَهُمْ) کند، نه با عدلش:ا فضلش رفتار ميخدا با ما بتازه  است!خود ما انسانهکنیم، تقصیر مي الهي را باز

 شد؟!ديدند، چه ميبدشان را مي اعمال« همه»اگر قرار بود با عدلش رفتار کند و مردم نتیجه  .(عَمِلُوا

گويي خود جهان طبیعت ما یر صحیح برگرديم )لعلهم يرجعون(. همین عذابهای دنیوی هم برای اين است که به مس( 3

معتاد شده به مواد مخدر ای که توان تشبیه کرد به تنبیه سخت بچهاين عذابها را ميکند. نهي از منكر ميامر به معروف و را 

و خشونت تنبیه را ببیند و  حاال اگر کسي فقط سختي دست بردارد.دهد اش را بر باد ميکه زندگياست تا بلكه از اعتیادش 

 کند؟هدف آن را نبیند درست قضاوت مي

های جدی بگیريم، باور خواهیم کرد که هزينه دريا ريشه در اعمال بد مردم دارد،که فسادهای خشكي و را  اگر اين( 4

های ای بكنیم بین بودجههاخالقي جامعه کاهش داد. خوب است مقايس-توان با ارتقای فرهنگيمربوط به باليای طبیعي را هم مي

                                                           
 كَأَنَّ راً أَوْ غَنِيّاً بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَفْراً أَوْ مُتَمَرِّداًاضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيراً یُكَابِدُ فَقْ فَرِیسَتُهُ

 وَ أَیْنَ الْمُتَوَرِّعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَزِّهُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ أَ لَيْسَ قَدْ ظَعَنُوا بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً أَیْنَ أَخْيَارُكُمْ وَ صُلَحَاؤُكُمْ وَ أَیْنَ أَحْرَارُكُمْ وَ سُمَحَاؤُكُمْ

إِلَّا بِذَمِّهِمُ الشَّفَتَانِ اسْتِصْغَاراً لِقَدْرِهِمْ وَ ذَهَاباً عَنْ ذِكْرِهِمْ َ إِنَّا لِلَّهِ وَ [ خُلِقْتُمْ إِلَّا فِي حُثَالَةٍ لَا تَلْتَقِي جَمِيعاً عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ الْعَاجِلَةِ الْمُنَغِّصَةِ وَ هَلْ ]خُلِّفْتُمْ

 إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ

 -.اندخواسته شما از ار آن پرداخت كه وامدارانيد و. اندنهاده شما براى معيّن مدّتى كه هستيد مهمانانى آرزومندید، جهان این از آنچه و شما! خدا بندگان

 در شما و. دید زیان كه رنجبرده بسا و گردانيد تباه كه اىكوشنده بسا چه. -آگاه آن از فرشتگان و خدا و -شده ضبط كردارى و كوتاه، مدّتى -در

. شودمى بيشتر مردمان كردن اهتب در شيطان طمع و. دودمى پيش و آورده روى بدى و رود،مى همچنان و كرده پشت آن در خوبى كه هستيد روزگارى

 به چشم گوشه. گرفته قرار دسترش در وى شكار و گشته، فراگيرتر او سگالى بد و فریب و گردیده، قویتر شيطان ساخت و ساز كه است روزگارى این

 و ندارد، بخشش دست كه آن یا كفران، در خدا نعمت با دولتمندى یا گریبان، به دست فقر با بينى مستمندى جز آیا! بيفكن مردم به خواهى كه سو هر

 كجایند. است گران موعظتها شنيدن از او گوش گویى ،-است روگردان حق سخن از -كه سركشى یا آرد، حساب به مال افزونى را خدا حق ندادن

 رخت همگان كه است این جز آیا رفتار؟ و هرا در پاكيزگان و كار، و كسب در پرهيزگاران كجایند جوانمردانتان؟ و آزادگان و نيكانتان، و شما گزیدگان

 لب رتبت، خردى از كه مقدار،بى و خوار گروهى! ماندید شما و گسستند؟ دل مردمان، بر عيش كننده تيره و گذران، و پست جهان این از و بربستند،

 .«راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا» پس بسترد، خاطر از را یادشان خواهد همى و برد، زشتى به را نامشان تا خورد هم به نخواهد
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اگر نه، و خوانند يا های فرهنگي کشور تا بفهمیم آيا مسئوالن مربوطه اصال قرآن ميجبران يا پیشگیری از اين باليا، با بودجه

 های فرهنگي هم ...()بگذريم که بسیاری از بودجه خوانند سخن خدا را باور دارند؟مي

 مترجمان برخي اما. را «چیزی چه سوی به» نه گفته، را «چیزی چه از» نه کريم قرآن ،(ترجعون) «گرديدبازمي» مورد در( 5

 خدا، به حق، سوی به ؛... و بد، راه از خطا، از معاصي، از شرك، از زشت، کردار از خويش، کردار از گناه، از: اندگفته مصداق

 ... . و اطاعت، به خدا، درگاه به توحید، به

 :اما گفت؛ توانمي هم اينها از بیش احتماال و است درست اينها همه

 .آنها گفتن تا کندمي باز حقايق از بیشتری هایعرصه فهم برای را ذهن کلمات، برخي نگفتن هاوقت خیلي

 ؟«چیزی چه سوی به» و برگردد، بايد «چیزی چه از» که بنگرد خودش ايستاده، آن در االن که جايي با متناسب هرکسي

 اين عامل آنچه از بايد شده، کم شبش نماز در قلبش حضور که کسي و برگردد؛ بايد شرابخواری از خورديم شراب که کسي

 يكسان همه از و نیستند نقطه يك در همه اما است يكي صراط اگرچه اهلل، الي رجوع اين در: باشد يادمان! باشد برحذر شده

 .رودنمي انتظار

 .(معروف به امر ترك معنای به نه است، فوق معنای به «گذارندنمي گریدي قبر در را هیچكس» گويندمي اينكه)

 پاسخ به يك شبهه در مورد اين آيه( 6

آورد اما در برخي کشورهای از اينكه در کشور ما باليای طبیعي اين اندازه فساد و خرابي به بار ميآيا با توجه به اين آيه، 

 توان نتیجه گرفت که جامعه ما فاسدتر است؟ هم بله، و هم خیر.ميپرست، اين خبرها نیست، آيا حتي کافر و بت

ها )لذا همان طور که حضرت و هم در بدی بردمي باالها که جامعه ديني، ظرفیت انسانها را هم در خوبي از اين جهت بله،

 حديث در شود.امعه ديني پیدا ميمنافق که از از کافر بدتر است، در ج :نظیر استنظیر است، معاويه هم بيعلي ع در عالم بي

 جامعه خاص مساله يك 2 حديث در و ندارد؛ موضوعیت کفر جامعه در گناهش اصال که هست ديني جامعه برای عذابهايي 1

 . برای توضیح بیشتر مطلب روی لینك زير کلیك کنید(است برشمرده جهان در فساد لعام بزرگترين را ديني

http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq / 

يك جامعه از  فاسدتر بودن»غیر از مبنای تحلیل در « فاسد بودن يك جامعه»از اين جهت که مبنای تحلیل در  و خیر،

شود؛ اما در دومي ابتدا بايد در هر جامعه مجموع فسادها است توجه مياست. در اولي صرفا به آنچه عامل فساد « جامعه ديگر

 ها را در نظر گرفت و سپس سرجمع هر جامعه را با سرجمع جامعه ديگر بررسي کرد. و خوبي

( اما امام علي ع سكوت کرد تا همین 2بر همین اساس است که با اينكه انحراف بعد از پیامبر بزرگترين فساد بود )حديث)

 (امعه توسط جامعه کفر نابود نشود.ج

 نكته بعدی را چون مطمئن نبودم در کانال نگذاشتم:

مطلق  مورد(  و گاه در 64و  33-32)مائده/ در خصوص ظلم در روابط انسانيگاه را  «فساد في االرض»اگرچه قرآن  (7

فساد اما ظاهرا  ؛کار بردهبه  (12، فجر/26، غافر/83و  78، قصص116هود/فساد )چه در روابط انساني و چه در نظام طبیعت )

و ثانیا با انسان شروع  ؛)يعني در نظام طبیعت، نه نظام روابط انساني( ست، اوال فساد در خشكي و دريادر اين آيه محل بحث

http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq/
http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq/
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ای که قبل از انسان در روابط حیواني حیوانات هم وجود دارد، نیست( اگر شده است )پس از جنس خونخواری و درندگي

. شوددر خشكي و دريا )در زمین( اگر کارهای انسان نباشد فساد پديدار نميو ، فساد حاصل دست انسان است فساد در طبیعت

 های محیط زيست هم وجود نداشت!()مثال میلیونها سال که هنوز انسان پا به زمین نگذاشته بود، مساله آلودگي

 موجودی است که اختیار و توان تصرف اش بحث دارددربارهکند و ي که قرآن معرفي ميانسان شودپس معلوم مي

. اين تمايز مهمي تواند خشكي و دريا را به فساد بكشاند، تا حدی که ميکنددارد و صرفا با هدايت غريزه رفتار نمي غیرغريزی

برند، انسان نبوده است؛ زيرا مي شناسان به عنوان انسان ماهر و ابزارساز و ... نامشناسي است. برای همین آنچه انساندر انسان

 سال دارد( هیچ فسادی در طبیعت انجام نشده است. 15000ای کمتر از تا قبل از انسان کنوني )که سابقه

 

 27/2/1395   مُشْرِكين أَكْثَرُهُمْ كانَ قَبْلُ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ       42 آیه (30) رومسوره  (58

 ترجمه

 50چگونه بود عاقبت کساني که قبال ]در زمین ساکن[ بودند؛ اکثرشان مشرك بودند. تا ببینیدبگو در زمین سیر کنید 

 حدیث

 فرمايند:امیرالمومنین ع در فرازی از خطبه قاصعه مي( 1

 وَ خُدُودِهِمْ بِمَثَاوِی اتَّعِظُوا وَ مَثُلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ اللَّهِ بَأْسِ مِنْ لِكُمْقَبْ مِنْ الْمُسْتَكْبِرِينَ الْأُمَمَ أَصَابَ بِمَا فَاعْتَبِرُوا

 الدَّهْرِ طَوَارِقِ مِنْ تَسْتَعِیذُونَهُ کَمَا الْكِبْرِ لَوَاقِحِ مِنْ بِاللَّهِ اسْتَعِیذُوا وَ جُنُوبِهِم مَصَارِعِ

 192البالغه، خطبه نهج

 و او، کیفرهاى و خوارى و او سختگیريهاى و خدا عذاب از رسید، شما از پیش مستكبران به آنچه از گیريد عبرت پس

 بريد پناه خدا به و است، افتاده آن بر پهلوهاشان زمینهايي که و است، نهاده آن بر هاشانرخساره که خاکى تیره از گیريد عبرت

 .آيد پیش که روزگار بالهاى از بريدمى پناه بدو هچنانك زايد، -هاسینه در -که کبر از

 214ص شهیدى، البالغه، ترجمه نهج

 عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ جَمِیعاً سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ( 2

 : قَالَ الشَّامِيِّ الرَّبِیعِ أَبِي عَنْ الْخَثْعَمِيِّ الْوَلِیدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَلَبِيِّالْ يَحْیَى

                                                           
 :. نكته نحوی 50

مي توان آن را جمله حاليه رسد كه به نظر مياند؛ و بر همين اساس هم ترجمه شد؛ اما را جمله مستانفه گرفته« مُشْرِكين أَكْثَرُهُمْ كانَ» اغلب نحویون جمله 

اش اند. ترجمه؛ كه برخي مترجمان بر اساس این دو گونه ترجمه كرده«عاقبه»باشد و هم حال برای « .الذین..»تواند حال برای دانست؛ آنگاه هم ميهم 

بودند، چگونه  مشرك اكثرشان آنها در حالي كه عاقبت« »بودند، چگونه بود مشرك اكثرشان گذشتگاني كه عاقبت»شود: در این دو حالت اخير چنين مي

 «بود
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 کانَ کَیْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي یرُواسِ قُلْ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ وَ جَلَّ... وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ

 «قَبْلُ مِنْ الَّذِينَ عاقِبَةُ

 عَنْه أَخْبَرَکُمْ مَا قَبْلِكُمْ وَ مِنْ الَّذِينَ عَاقِبَةُ کَانَ کَیْفَ فَاعْلَمُوا الْقُرْآنِ فِي انْظُرُوا أَیِ بِذَلِكَ عَنَى فَقَالَ

 249ص ،8ج الكافي،

 بگو »فرمايد: پرسد از جمله در مورد سخن خداوند عز و جل که مير امام صادق ع سواالتي ميابي ربیع شامي از محض

 اما مي فرمايند:«. بودند[ ساکن زمین در] قبال که کساني عاقبت بود چگونه ببینید تا کنید سیر زمین در

از آنها بود و خداوند از آنها خبر داد، منظور از آن اين است که در قرآن نظر اندازند تا بدانند که عاقبت کساني که قبل 

 51 چه شد.

 تدبر

 در تفكر راآن  هدف که مورد يك از غیر -سخن آمده سیر في االرض  درباره( در قرآن کريم، در تمامي مواردی که 1

د مورگیری از گذشتگان معرفي کرده است )دو ثمره اصلي اين گشت و گذار را عبرت - (20/عنكبوت) دانسته خلقت اصل

 (46؛ حج/18سبا/ درباره ثمره اين سیر اصال سخني به میان نیامده است: کهديگر هم هست 

( پس هدف اصلي گشت و گذار 31( و انسان خلیفه خدا در زمین است )بقره/29اگر زمین برای انسان آفريده شده )بقره/

؛ نه صرفا تفريح يا ديدن بناها و اندن زيستهکه روی زمی باشد ييهاگیری از وضعیت انسانعبرتمشاهده و در زمین هم بايد 

 مناظر طبیعي و ... . 

لي سیر و سیاحت از منظر قرآن است؛ که نیست؛ بلكه بحث بر سر محور اص سفر تفريحي و ...اين سخن به معنای نفي 

 برويم؟سفر هايمان قرآني باشد، چگونه خواهیم مسافرتاگر مي

توان سفر گیری است؛ بدون جابجايي مكاني و با کمك قرآن ميردن و عبرت( وقتي هدف اصلي سیر و سفر، نظر ک2

 ( 2رفت؛ سفری حقیقي آن هم به اعماق تاريخ. )حديث

                                                           
 الزُّهْرِیِّ عَنِ عُيَيْنَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ الْمِنْقَرِیِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَصْبَهَانِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي . حَدَّثَنَا 51

 فِيهِ: یَقُولُ یلٍطَوِ حَدِیثٍ فِي قَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ

 بِهِمَا أَبْصَرَفَ قَلْبِهِ فِي اللَّتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ لَهُ فَتَحَ خَيْراً بِعَبْدٍ اللَّهُ أَرَادَ فَإِذَا آخِرَتِهِ أَمْرَ بِهِمَا یُبْصِرُ عَيْنَانِ وَ دُنْيَاهُ وَ دِینِهِ أَمْرَ بِهِمَا یُبْصِرُ عَيْنَانِ أَعْيُنٍ أَرْبَعَ لِلْعَبْدِ إِنَّ أَلَا

 .فِيهِ بِمَا الْقَلْبَ تَرَكَ ذَلِكَ غَيْرَ بِهِ أَرَادَ إِذَا وَ آخِرَتِهِ أَمْرِ فِي الْغَيْبَ

 242ص ،1ج الخصال )للصدوق(

 العابدین در ضمن حدیثي طوالني فرمودند:امام زین

به كار دین و دنيایش بصيرت یابد و دو چشم كه با آن به بصيرت در امر اش چهار چشم قرار داده است: دو چشم كه با آن نسبت همانا خدا برای بنده

كند تا با آن نسبت به آنچه در امر آخرتش بر او ای را بخواهد، دو چشمي را كه در قلبش قرار داده بر او باز ميآخرتش برسد. پس اگر خدا خير بنده

 كندرا با آنچه در آن است رها مينهان است بينا شود؛ و اگر برای او غير این را خواهد قلبش 
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مان مفید گیری است؛ پس حكايات تاريخي قرآن هم زماني برایو اگر سفر در احوال گذشتگان برای نظر کردن و عبرت

 ندارد؛ مگر اينكه وضعیت خود را بر آنها تطبیق دهیم.گیری معني بگیريم؛ و عبرتشود که عبرتمي

 داند:مضمون آيه قبلي )ديروز( مياين آيه را به عنوان شاهدی بر  52( عالمه طباطبايي3

اين فسادهايي که در خشكي و دريا پر شده، جزای عمل انسانها بوده است تا بازگردند. اگر در زمین سیر کنیم و عاقبت 

و ها ورزی انساناين فسادهايي که در خشكي و دريا پر شده، به خاطر شرك يابیم. پسغلب را مشرك ميگذشتگان را ببینیم ا

 ده است تا بازگردند.بوجزای آنها 

رساني آن به کل عالم اين اندازه برايمان آيا شرك و آسیب آيا ما تا به حال در احوال گذشتگان اين گونه نگاه کرده بوديم؟

 مهم است؟

 زند؟مي اغلب گذشتگان در اين آيه اشاره کرد؟ چرا شرك اين اندازه به کل عالم آسیب« مشرك بودن»ا به ( چرا خد4

( هم همین مشرك بودن است. خدا را قبول داريم، اما کنار خدا و در 106چون مشكل اغلب انسانها حتي مومنان )يوسف/

کاره؛ فقط برای برخي کارها سراغ خدا دانیم؛ اما نه همهمي ای در عالمعرض خدا ديگراني را هم قبول داريم. خدا را کاره

کنیم ترسیم و گاهي بیش از خدا. و ... . با اين حال خود را هم موحد خیال ميترسیم؛ اما از ديگران هم ميرويم. از خدا ميمي

 ( داريم.55)جلسه « جنت+ی»و انتظار 

 ( شويم.54)جلسه « عبادی»برداريم و مصداق ببینیم عاقبت گذشتگان چه شد؟ شايد که از شرك دست 

شروع شد؟ يعني فقط قرار نیست اينها را بشنويم و خودمان را اصالح کنیم. بلكه به بقیه هم بايد اين « قل»( چرا آيه با 5

 «.رسانه باشید»ها: را برسانیم. يعني، به تعبیر تلگرامي

 

 یُوَجِّهْهُ أَیْنَما مَوْالهُ عَلى كَلٌّ هُوَ وَ ءٍشَيْ عَلى یَقْدِرُ ال أَبْكَمُ أَحَدُهُما رَجُلَيْنِ ثَالًمَ اللَّهُ ضَرَبَ وَ     76 آیه (16) نحلسوره  (59

   28/2/1395       مُسْتَقيم صِراطٍ عَلى هُوَ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ مَنْ وَ هُوَ یَسْتَوی هَلْ بِخَيْرٍ یَأْتِ ال

 ترجمه

تواند انجام است، کاری نمي [يکالمهرگونه ارتباط عاجز از گنگ مادرزاد ] از آنها که يكيمردی را  زده: دو يلثَو خدا مَ

آورد؛ آيا او با نمي [به بار]خیری  فرستد[ب کارىهر  برای= ]او را به هر سمتي متوجه کند  ،ش استوليّ خويدهد و سر بار 

 برابرند؟ مستقیم است، راهبر خود دهد و مي فرمانکسي که به عدل 

                                                           
 بادوا و آثارهم عفت و دیارهم خربت حيث قبل من كانوا الذین آثار إلى فينظروا األرض في یسيروا أن یأمرهم أن ص للنبي : أمر197/ 16. الميزان 52

 في فاآلیة التوحيد، إلى فيرجعوا المعتبرون به ليعتبر عملوا ما بعض اهلل فأذاقهم مشركين أكثرهم كان البالیا و النوائب من بأنواع دابرهم انقطع و آخرهم عن

 السابق اآلیة لمضمون االستشهاد مقام
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 کلماتتوضیح برخی 

با ناتواني توام  گويند بلكه اللآيد؛ اما به هر اللي نميالل به دنیا مي است؛ به معنای کسي است که« كمبُ»از ريشه « بكمأ»

(. 141/ريشه در ضعف عقلي او هم داشته باشد )مفردات ،اش در ارتباط کالميناتواني ؛ يعني(53 /12و ابلهي )لسان العرب 

( 300/ 12( )المیزان56/ 6البیان مجمعني کسي که نه فقط از سخن گفتن، بلكه از هرگونه تفهیم و تفهم کالمي عاجز باشد )يع

 بودن است.« بُكم»دهنده اوج و شدت نشان« أبكم»، ظاهرا «أفعل»با توجه به وزن 

و به  است( 56/ 6البیان مجمع)نامطلوب  ثقل و سنگیني( و 591/ 11)لسان العرب و زحمت )عيّ( ناتوانيبه معنای « کَلّ»

 شود.)سر بار جامعه است( گفته مي که وجودش باری بر دوش ديگران است شخص ناتواني

 حدیث

 :قَالَ «بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ مَنْ وَ هُوَ يَسْتَوِی هَلْ» قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ عَطَاءٍ بْنُ حَمْزَةُ( 1

  مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى هُوَ وَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ طَالِبٍ بِيأَ بْنُ عَلِيُّ هُوَ

 53 الرِّضَا عَنِ الْمَضَا أَبُو مِنْهُ نَحْواً رَوَى وَ

 107ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) ع طالبأبي آل مناقب

 :ندفرمود ...«دهد و کسي که به عدل فرمان مي»امام باقر ع )و در جايي ديگر: امام رضا ع( درباره آيه 

 دهد و خود بر راه مستقیم است.طالب است که به عدل فرمان مياو علي بن ابي

                                                           
 اند:احادیث زیر هم با طرق دیگری همين مطلب را بيان كرده . 53

 262ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات ( تأویل1

 حَمْزَةَ عَنْ مُسْنَداً حَدِیثاً الْمَنَاقِبِ نُخَبِ كِتَابِهِ فِي جُبَيْرٍ بْنُ الْحُسَيْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو رَوَى لِمَا ع المؤمنين أمير فهو مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ عَلى هُوَ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ الذی أما و

 عَلَى هُوَ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هُوَ قَالَ مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ عَلى هُوَ وَ الْعَدْلِبِ یَأْمُرُ مَنْ وَ هُوَ یَسْتَوِی هَلْ تَعَالَى قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ عَطَاءٍ بْنِ

 .مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ

 205ص الصدق، كشف و الحق نهج (2

 .ع علي أنه عباس ابن عن مستقيم صراط على هو و بالعدل یأمر من و هو یستوی هل

 91ص السالم، عليه المؤمنين أمير أسرار في اليقين رأنوا ( مشارق3

 .العدل هو و به یأمرون و علي، حب هو و المستقيم الصراط على علي شيعة: قال مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ عَلى هُوَ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ: تعالى قوله ... أیضا السدیّ روى و

 ن آیه برشمرده است:وجوه مختلف دیگری هم برای ای طبرسي( البته مرحوم 4

 56ص ،6ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 ءشي بين و بينه یسوى فكيف اهلل من كله الخير أصل و منه یؤمل ال من و جهته من الخير یؤمل فيمن تعالى اهلل ضربه مثل أنه أحدهما وجهان أیضا فيه و

 یَأْمُرُ مَنْ و خلف بن أبي األبكم إن قيل و عباس ابن عن المؤمن بالعدل یأمر الذی و افرالك فاألبكم المؤمن و للكافر مثل أنه اآلخر و .العبادة في سواه

 ص اهلل رسول یعادی الخير قليل كان و القرشي الحارث بن عمرو بن هاشم األبكم إن قيل و عطاء عن مظعون بن عثمان و حمزة بِالْعَدْلِ
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 مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ إِدْرِيسَ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا( 2

 قَال: ...54ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ الَقَ

 .غَیْرُنَا يَعْلَمُهُ فَلَیْسَ نَحْنُ، وَ بِهِ نَبِیَّهُ اللَّهُ خَاطَبَ وَ لِلنَّاسِ الْأَمْثَالُ فِیهِ ضُرِبَ الْقُرْآنُ وَ

 425ص ،2ج القمي، تفسیر

 امام باقر ع فرمود:

شده است؛ و خداوند با آنها پیامبرش و ما را خطاب قرار داده است؛  و قرآن ]کتابي است که[ در آن برای مردم مثلها زده

 داند.پس ]حقیقت نهايي[ آن را غیر از ما کسي نمي

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ ( حَدَّثَنِي3

 .عُقُولِهِمْ قَدْرِ عَلَى النَّاسَ نُكَلِّمَ أَنْ أُمِرْنَا الْأَنْبِیَاءِ مَعَاشِرَ إِنَّا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَطُّ عَقْلِهِ بِكُنْهِ الْعِبَادَ ص اللَّهِ رَسُولُ کَلَّمَ مَا

 268ص ،8ج الكافي،

فرمود: ما جماعت ردم سخن نگفت و رسول خدا ميامام صادق ع فرمود: رسول خدا ص هیچگاه با کنه عقل خود با م

 ايم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگويیم.انبیا دستور داده شده

 ای برای تدبر در آیات حاوی مَثَلمقدمه

 تواند اشاره به معاني مختلفي باشد. های معنايي متعددی دارد و ميظرفیت« مَثَل»

 . باشد نظر مد تواند مي زير وجوه داقلح آيه اين در رفته کار به تمثیل در

 «بالعدل يامر» تعبیر هم اوالً که است اين مدعا اين شاهد. واقعي خدای و( دروغین خدايان) بتها از باشد تمثیلي( 1

 و قبل آيات سیاق با وجه، اين ثانیا و است آمده خداوند خود مورد در( 56/هود) «مستقیم صراط علي» تعبیر هم و( 90/نحل)

 دستشان از کاری که بتهايي و رودمي انتظار او از خیرها همه که خدايي بین است مقايسه و( 302/ 12المیزان) است سازگار عدب

 (56 /6البیان مجمع) آيدبرنمي

( «رجلین» تعبیر از استفاده و تمثیل اول قسمت ويژه به) آيه خود سیاق وجه، اين شاهد که ها،انسان برای است تمثیلي( 2

 :است شده گفته برايش معنا دو الاقل وجه همین ست؛ کها

 ؛ 55(65 /6البیان مجمع) (است گنگ انسان مانند که) کافر و( است عدالت درصدد که) مومن از است تمثیلي( 1-2

 (1باشد )حديث( تمثیل امام حق و امام باطل مي2-2

                                                           
 الَّتِي دَوْلَتِهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ غَشِيَ فُلَانٌ الْمَوْضِعِ هَذَا فِي اللَّيْلُ قَالَ «یَغْشى إِذا اللَّيْلِ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ هِاللَّ قَوْلِ عَنْ)مطلبي كه حذف شده چنين است( .  54

  الْبَاطِلَ دَوْلَتُهُ غَلَبَ قَامَ إِذَا الْبَيْتِ، أَهْلَ مِنَّا ع الْقَائِمُ هُوَ النَّهَارُ قَالَ «تَجَلَّى إِذا هارِالنَّ وَ» :قَالَ تَنْقَضِيَ، حَتَّى دَوْلَتِهِمْ فِي یَصْبِرُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ وَ -عَلَيْهِ لَهُ جَرَتْ

 ملیؤ ال من و جهته من الخير یؤمل فيمن تعالى اهلل ضربه مثل أنه( أحدهما) قوالن أیضا المثل هذا معنى في قيل و»سخن مرحوم طبرسي چنين است: .  55

 بالعدل یأمر الذی و الكافر فاألبكم المؤمن و للكافر مثل أنه( اآلخر و) العبادة في سواه ءشي بين و بينه یستوی فكيف تعالى اهلل من كله الخير أصل و منه

 الحارث بن عمر بن هاشم ماألبك إن قيل و عطاء عن مظعون بن عثمان و حمزة بالعدل یأمر من و خلف بن أبي األبكم إن قيل و ؛عباس ابن عن المؤمن

 «لمقات عن ص اهلل رسول یعادی الخير قليل كان و القرشي
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 تدبر

شايد « زندخدا مثل مي»و ابتدايش گفت « ر بگیريد و...دونفر را در نظ»چرا خدا همین نكته را مستقیم نگفت که ( 1

)مثال: فیض  از مفسران رخيخواهد توجه ما را عالوه بر محتوای تمثیل، به اين روش خاص برای تفهیم حقايق جلب کند. بمي

توان معارف عمیق را به زبان اند که اين گونه ميها در قرآن را اين دانستهچرايي استفاده از مَثَل  56 (30/ 1صافي تفسیرکاشاني، 

 (1 حديث) بماند ويژه مصاديق به اشاره برای جا و (3و  2ساده گفت تا هرکس در حد خود بفهمد )حديث

                                                           
 :تمثيل از قرآن استفاده چرایي درباره فيض سخن.  56

آنهاست( پس از ذكر احادیثي در این  تأویله و متشابهات درباره تحقيق و آیات وجوه معاني مرحوم فيض كاشاني در مقدم چهارم تفسيرش )كه درباره

 ره كاربرد مثل در قرآن مفيد است:اباب توضيحي داده كه درب

: التوفيق باللَّه و فنقول. باب الف ألهله منه ینفتح العلم من باب فتح و اللباب جنس من مبسوط بكالم اإلتيان یقتضي تأویله و المتشابه في القول تحقيق و

 لوجودهما و األرواح و للحقائق األلفاظ وضعت إنما و واحدة لحقيقة القوالب و الصور یتعدد قد و قالب و صورة له و روحا و حقيقة المعاني من معنى لكل إن

 قصب من كونها فيها یعتبر أن دون من األلواح في الصور نقش آللة وضع إنما القلم لفظ مثال بينهما، ما التحاد الحقيقة على فيهما األلفاظ تستعمل القوالب في

 هذا و منقوشاً فيه كونه مجرد بل خشب أو قرطاس من اللوح كون ال و معقولًا أو محسوساً النقش كون ال و جسماً یكون أن ال و بل ذلك غير أو حدید أو

 عَلَّمَ: )قال تعالى اللَّه فان القلم هو یكون أن به فأخلق القلوب ألواح في العلوم نقش بواسطة یستطر ءشي الوجود في كان فإن روحه و وحده اللوح حقيقة

 مثلًا الميزان كذلك و عنه خارج هو ما معه یكون أن دون من حدّه و حقيقته و القلم روح فيه وجد حيث الحقيقي القلم هو بل( یَعْلَمْ لَمْ ما الْإِنْسانَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

 به یوزن كما روحاني بعضها و جسماني بعضها تّىش صور و مختلفة قوالب له و روحه و حقيقته هو واحد معنى هذا و المقادیر به یعرف لمعيار موضوع فإنه

 كالفرجار القسي و الدوایر به یوزن ما و كاألسطرالب االرتفاعات و المواقيت به یوزن ما و مجراهما یجری ما و القبان و الكفتين ذی مثل األثقال و األجرام

 المدركات بعض به یوزن ما و كالمنطق الفلسفة به یوزن ما و كالعروض الشعر به یوزن ما و كالمسطر الخطوط به یوزن ما و كالشاقول األعمدة به یوزن ما و

 .الموازین من ذلك غير إلى الكامل كالعقل الكل به یوزن ما و القيامة ليوم یوضع كما األعمال و العلوم به یوزن ما و الخيال و كالحس

 .معنى و لفظ كل القياس هذا على و فيه الموجودة حقيقته و حدّه باعتبار منها كل يف حقيقة الميزان لفظة و جنسه من یكون ءشي كل ميزان: بالجملة و

 عالم في ءشي من فما رفيقاً أولئك حسن و األعلى المأل لمرافقة أهلت و الملكوت أبواب لك فتحت و روحانياً صرت األرواح إلى اهتدیت إذا أنت و

 أمثلة الحقيقة في الناس جمهور عقول و الصرفة حقيقته و المجرد روحه هو و الملكوت عالم في يروحان ألمر صورة و مثال هو و اال الشهادة و الحس

 في انهم عقولهم قدر و عقولهم قدر على الناس یكلموا أن أُمروا ألنهم األمثال بضرب إال معهم یتكلموا أن األولياء و لألنبياء فليس األولياء و األنبياء لعقول

 أعناق في الدر یعلق أنه المنام في رأى أهلها غير الحكمة یعلم كان من لهذا و بمثل، إال األغلب في ءشي له ینكشف ال النائم و النشأة كتل إلى بالنسبة النوم

 فالناس شآتالن بين خفية لعالقة ذلك و القياس هذا على و. فروجهم و الناس أفواه على یختم أنه رأى الفجر قبل رمضان شهر في یؤذن كان من و الخنازیر،

 ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ: )سبحانه اللَّه قشوراً، قال كانت األمثلة تلك أن عقلوا و ذلك أرواح عرفوا و بالمثال سمعوه ما حقائق علموا و انتبهوا ماتوا فإذا نيام

( الْأَمْثالَ اللَّهُ یَضْرِبُ كَذلِكَ: )فقال آخرها في نبه ثم بالزبد الضالل و باألودیة القلوب و ءبالما العلم فمثّل( رابِياً زَبَداً السَّيْلُ فَاحْتَمَلَ بِقَدَرِها أَوْدِیَةٌ فَسالَتْ

 إلى یحتاج ذلك مناسب بمثال لك ليتمثل المحفوظ للوح بروحك مطالعاً النوم في كنت الذی الوجه على إليك یلقيه القرآن فإن فهمك یحتمل ال ما فكل

 أن یجب الكل به یخاطب فما مقاماتهم و عقولهم قدر على یتكلمون إنما الناس كان لما و القشر على یدور فالمفسر التعبير ىمجر یجری فالتأویل التعبير

 ینال ال البدن من و البشرة و اإلهاب في ما هو و اإلنسان من القشر أن كما القشریة المعاني إال یدركون ال الظاهریين من فالقشریة نصيب فيه للكل یكون

 العلم في الراسخون هم و األلباب أولوا اال یدرك فال حقيقتها و سرها و روحها أما و الصور و السواد من الغالف و الجلد في ما هو و المعاني تلك قشر اال

 و كثر أم قل حظ منهم لكل و التأویل علمه و الدین في فقهه اللهم قال حيث أصحابه لبعض دعائه في سلم و آله و عليه اللَّه صلّى النبي أشار ذلك إلى و

 فيه ألحد مطمع فال األقصى إلى الوصول و لالستيفاء البلوغ أما و أنوارها و أسرارها و أغوارها و أطوارها إلى الترقي في درجات لهم و كمل أو نقص ذوق
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)عاجز از تفهیم و تفهم کالمي( است، از همه چیز عاجز است و در همه چیز سر بار ديگران، و هیچ « ابكم»( انساني که 2

 دهد. تواند درست انجام ری را نميکا

 کَلٌّ هُوَ»است. جمله « ابكم»حرف عطف )و( نیامد؛ پس همه تعابیر بعدی وصف « ابكم»)دلیل نحوی اين استنباط: بعد از 

 (. 358/ 14القرآن إعراب في لجدول)ا« ابكم»است، نه عطف به « اليقدر»يا عطف يا حال برای  نیز «مَوْالهُ عَلى

 در اشآفريني نقش و - (4/علق) نوشتار چه و( 4/الرحمن) گفتار چه - انسان خلقت تحلیل در زبان نقش ظاهرانتیجه: 

 فرد وصف در. )ايمکرده توجه بدان کمتر رايج اسالمي شناسيانسان مباحث در ما که است اساسي بسیار( آيه همین) جامعه

 عدالت به دستور»: فرمود بلكه ؛«رزدومي عدالت ديگران مورد در» نفرمود حتي يا «دارد عدالت خودش»: نفرمود هم آلايده

 («دهدمي

دهد نشان مي« در حالي که خودش در راه مستقیم است»اضافه کرد « دهدبه عدل دستور مي»اينكه بالفاصله بعد از  (3

به عدل، اوال دستور دادنش به ديگران، اين گونه نیست که فقط برای ديگران باشد و خودش اين گونه نباشد؛ و ثانیا اين دستور 

يك امر عارضي بر او نیست؛ بلكه اين الزمه ذات خودش است و چون خودش اهل صراط مستقیم است، نسبت به اينكه 

 (437/ 12( )ترجمه المیزان302/ 12ديگران هم عدالت بورزند، حساسیت دارد. )المیزان

ح امروزی: خاکستری( به افراد، و نگاه بینانه )که نگاه طیفي، يا به اصطالقرآن کريم در اوج ظرافت بین نگاه واقع( 4

حال که تقابلي از جنس تقابل در اين مَثَل، در عینگرايانه )که قائل به حق و باطل در جامعه است( جمع کرده است. آرمان

 گنگ ناتوان از)»تقابل حق و باطل است، اما نگاهش صفر و يكي نیست، بلكه طیفي است. زيرا دو گزينه مطرح شده در آيه 

 تقابلشان در يك طیف معني دارد )هیچكدام مقابل مستقیم ديگری نیست(«( آمر به عدل بر روی صراط مستقیم»و « همه کار

 در عین حال يكي مظهر حق است و ديگری مظهر باطل. 

یم. در حالي گرايانه جمع کنبینانه و نگاه آرمانهای اجتماعي بین نگاه واقعاين الگويي است برای اينكه چگونه در تحلیل

 بینیم، تحلیل مبتني بر حق و باطل را حفظ کنیم.که اغلب افراد جامعه را خاکستری مي

                                                           
 ذكر مما و( مَدَداً بِمِثْلِهِ جِئْنا لَوْ وَ رَبِّي كَلِماتُ تَنْفَدَ أَنْ قَبْلَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ رَبِّي لِكَلِماتِ مِداداً الْبَحْرُ كانَ لَوْ قُلْ) اقالماً األشجار و لشرحه مداداً البحر كان لو و

 على كل یكلم أن فيجب مختلفة عقول و شتّى طوائف به خوطب مما ألنها ذلك و الدین أصول في الواردة األخبار و اآلیات ظواهر اختالف سبب یظهر

 .أصلًا فيه مجاز ال و الحقيقة حيث من مختلف غير صحيح فالكل هذا مع و مقامه و فهمه قدر

 الظاهر بحسب مناقضاً كان الظاهر على حمله أن جهة من المتشابهات من شيئاً یفهم لم من فكل هذا على و مشهور هو و الفيل و العميان بمثال ذلك اعتبر و

 یرصد ثم العلم في الراسخين و سبحانه اللَّه إلى به العلم یحيل و یبدلها ال اللفظ صورة على یقتصر أن فينبغي عنده یقينية حقة عقائد و دینية صحيحة ألصول

 كان أمراً اللَّه یقضي و عنده من أمر أو بالفتح له یأتي اللَّه لعل تعالى اللَّه قبل من اآلتية دهره أیام لنفحات یتعرض و تعالى اللَّه عند من الرحمة ریاح لهبوب

 تَأْوِیلِهِ ابْتِغاءَ وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغاءَ مِنْهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِینَ فَأَمَّا: )سبحانه فقال علم بغير المتشابهات تأویلهم على قوماً ذم سبحانه اللَّه فان مفعوال

  34-29ص ،1ج الصافي، تفسير (.الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ
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 شما هم تدبر کنید

اما در توصیف خودش فرمود « دهددستور به عدالت مي»اش با ديگران فرمود: آل، در توصیف رابطهدر مورد فرد ايده( 5

ديگران را به صراط مستقیم »در اولي نفرمود: ر يك سیاق نیاورد؛ يعني مثال اين دو را دچرا « خودش بر صراط مستقیم است»

 ؟«خودش هم عادل است»يا در دومي نفرمود « آوردمي

 اين مورد آخر را در کانال نگذاشتم:

 اين کنش« ارتباطي»اوال دست روی ويژگي «. دهددستور به عدالت مي»آل فرمود: در اين آيه در وصف کنش فرد ايده( 6

گذاشت )نه صرف عادل بودن فرد يا حتي عدالت ورزيدنش با ديگران(؛ و ثانیا مهمترين ويژگي اين کنش ارتباطي را نه 

 معرفي کرد.« امر به عدالت»های کنش در الگوی مطلوب کنش ارتباطي هابرماس(، بلكه )ويژگي« صحت، صداقت و صراحت»

 ارتباطي اسالم در قبال الگوهای غربي باشد؟  بخش الگويي از کنشتواند الهامآيا اين آيه نمي 

 

 یُهَيِّئْ وَ رَحْمَتِهِ مِنْ رَبُّكُمْ لَكُمْ یَنْشُرْ الْكَهْفِ إِلَى فَأْوُوا اللَّهَ إاِلَّ یَعْبُدُونَ ما وَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ إِذِ وَ        16 آیه (18) كهفسوره ( 60

 29/2/1395        مِرفَقا أَمْرِكُمْ مِنْ لَكُمْ

 ترجمه

 بگستراندرحمتش بر شما از  ]تا[ پروردگارتان، به آن غار پناه بريد کناره گرفتیدپرستند و آنچه جز خدا مي اناز آن چونو 

 57.فراهم آورد وضع دلپسندیو برای شما از کارتان ]يا: در مورد کارتان[ 

 کهف: غار بزرگي که در دل کوه واقع باشد

 حدیث

 وَ اللَّهِ عِنْدَ فِیمَا رَغِبَ وَ فِیهَا الرَّاغِبِینَ وَ الدُّنْیَا أَهْلَ اعْتَزَلَ اللَّهِ عَنِ عَقَلَ فَمَنْ الْعَقْلِ قُوَّةِ عَلَامَةُ الْوَحْدَةِ عَلَى بْرُالصَّ هِشَامُ يَا( 1

 عَشِیرَة غَیْرِ مِنْ مُعِزَّهُ وَ لَةِالْعَیْ فِي غِنَاهُ وَ الْوَحْدَةِ فِي صَاحِبَهُ وَ الْوَحْشَةِ فِي أُنْسَهُ اللَّهُ کَانَ

 17ص ،1ج اصول کافي،

 امام کاظم ع در ضمن حديثي طوالني فرمود:

کساني که به دنیا  و دنیااهل  از گرفت خردمندى خدا از که هرای هشام! صبر بر تنهايي عالمت قوت عقل است؛ پس 

نیازکننده او در ، بيتنهائى ، همراه او دروحشتاو در  انسمايه  خدا وتمايل ورزد  خداست نزد بدانچه متمايلند کناره گیرد و

 رساند.تنگي معیشت است، و بدون اينكه ايل و تباری داشته باشد او را به عزت مي

 :ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ وَ( 2

                                                           
را « یعبدون»در یعبدون را نه مای موصوله، بلكه مای نافيه و در نتيجه مجبور شده « ما»های موجود، ترجمه آیتي در كمال تعجب . در ميان ترجمه 57

 «پرستيدنمى را دیگرى خداى یكتا خداى جز و ایدجسته كناره خود قوم از اگر»ترجمه كند و نتيجتا چنين ترجمه كرده است: « تعبدون»هم 
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 قَالُوا بِأَشْبَالِهِ کَالثَّعْلَبِ جُحْرٍ إِلَى جُحْرٍ مِنْ وَ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ مِنْ يَفِرُّ مَنْ إِلَّا دِينُهُ دِينٍ لِذِی يَسْلَمُ لَا زَمَانٌ النَّاسِ عَلَى لَیَأْتِیَنَّ

 وَ بَلَى قَالَ بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْتَنَا اللَّهِ رَسُولَ ايَ قَالُوا الْعُزُوبَةُ حَلَّتِ ذَلِكَ فَعِنْدَ اللَّهِ بِمَعَاصِي إِلَّا الْمَعِیشَةُ تُنَلِ لَمْ إِذَا قَالَ الزَّمَانُ ذَلِكَ مَتَى وَ

 وَ زَوْجَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ وَلَدِهِ وَ زَوْجَتِهِ يَدَیْ فَعَلَى أَبَوَانِ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ أَبَوَيْهِ يَدَیْ عَلَى الرَّجُلِ فَهَلَاكُ الزَّمَانُ ذَلِكَ کَانَ إِذَا لَكِنْ

 يُورِدُوهُ حَتَّى يُطِیقُ لَا مَا يُكَلِّفُونَهُ وَ الْمَعِیشَةِ بِضِیقِ يُعَیِّرُونَهُ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ يَا ذَلِكَ کَیْفَ وَ قَالُوا جِیرَانِهِ وَ قَرَابَتِهِ يَدَیْ فَعَلَى دٌوَلَ لَا

 58.الْهَلَكَةِ مَوَارِدَ

 388ص ،11ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك

 بر اکرم ص فرمود:پیام

تواند دينش را حفظ کند مگر کسي که از موهي به کوه ديگر و از روزگاری بر مردم خواهد آمد که هیچ دينداری نمي

 مي گريزد.شیر  ي که ازای به صخره ديگر پناه ببرد مانند روباهصخره

 گفتند: آن چه زمان خواهد بود؟

آيد ... در آن زمان هالك انسان به دست والدينش است! و به دست نميفرمود: زماني که معاش جز با انجام معصیت خدا 

 اگر آنها هالکش نكنند، به دست همسر و فرزندانش! و اگر آنها هالکش نكنند به دست نزديكان و همسايگانش!

 گفتند: چگونه چنین چیزی خواهد شد ای پیامبر خدا؟

هايي کنند ]هزينههايي وادارش ميکنند و به برآوردن درخواستهميجويي فرمود: او را به خاطر تنگي معیشت مالمت و عیب

 کشانند.کنند[ که توان انجام آن ]از راه حالل[ را ندارد و اين گونه او را به عرصه هالکت ميرا بر او تحمیل مي

 ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ کَانَ: قَالَ أَبِیهِ عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّیَّارِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْعَطَّارُ يَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ رَوَى( 3

 :يَقُولُ الصَّلَوَاتِ بِهَذِهِ ص النَّبِيِّ عَلَى يُصَلِّي وَ مِنْهُ النِّصْفِ لَیْلَةِ فِي وَ شَعْبَانَ أَيَّامِ مِنْ زَوَالٍ کُلِّ عِنْدَ يَدْعُو

 الْمُعْتَصِمِین عِصْمَةِ وَ الْهَارِبِینَ مَلْجَإِ وَ الْمُسْتَكِینِ الْمُضْطَرِّ غِیَاثِ وَ الْحَصِینِ الْكَهْفِ مُحَمَّدِ آلِ وَ مُحَمَّدٍ لَىعَ صَلِّ اللَّهُمَّ ...

 828ص ،2ج المتهجد، مصباح

                                                           
 .روایات دیگری در این موضوع: 58

 اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ غِيَاثٍ بْنِ فْصِحَ عَنْ الْمِنْقَرِیِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ[ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ وَ] مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 وَ ارَكَتَبَ اللَّهِ عِنْدَ مَحْمُوداً كُنْتَ إِذَا النَّاسِ عِنْدَ مَذْمُوماً تَكُونَ أَنْ عَلَيْكَ مَا وَ عَلَيْكَ النَّاسُ یُثْنِ لَمْ إِنْ عَلَيْكَ مَا وَ فَافْعَلُوا تُعْرَفُوا لَا أَنْ قَدَرْتُمْ قَالَ إِنْ: قَالَ ع

 ثُمَّ تُدَاهِنَ لَا وَ تَتَصَنَّعَ لَا وَ تُرَائِيَ لَا وَ تَحْسُدَ لَا وَ تَكْذِبَ لَا وَ تَغْتَابَ لَا أَنْ خُرُوجِكَ فِي عَلَيْكَ فَإِنَّ فَافْعَلْ بَيْتِكَ مِنْ تَخْرُجَ لَا أَنْ قَدَرْتَ إِنْ قَالَ ... ثُمَّ تَعَالَى

 فَرْجَه وَ نَفْسَهُ وَ لِسَانَهُ وَ بَصَرَهُ فِيهِ یَكُفُّ بَيْتُهُ الْمُسْلِمِ صَوْمَعَةُ نِعْمَ قَالَ

 128ص ،8ج الكافي،

 وَ الْحَقِّ عِلْمِ خِصَالٍ عَشَرَةِ إِلَى یَحْتَاجُ هُوَ وَ يَةًعَلَانِ وَ سِرّاً بِهِ تَفَرَّدَ لِمَنْ طُوبَى فَيَا بِحَرَاسَتِهِ مُتَحَرِّسٌ وَ تَعَالَى اللَّهِ بِحِصْنِ مُتَحَصِّنٌ الْعُزْلَةِ صَاحِبُ ع الصَّادِقُ قَالَ

 بِلَا الذِّكْرِ كَثْرَةِ وَ الْعُجْبِ تَرْكِ وَ ودِالْمَجْهُ بَذْلِ مَعَ الْعِبَادَةِ فِي التَّقْصِيرِ رُؤْیَةِ وَ الْعَوَاقِبِ فِي النَّظَرِ وَ الْخَلْوَةِ اغْتِنَامِ وَ الزُّهْدِ وَ الشِدَّةِ اخْتِيَارِ وَ الْفَقْرِ تَحَبُّبِ وَ الْبَاطِلِ

 الْوَقْت فِي إِلَيْهِ یَحْتَاجُ لَا عَمَّا الْبَيْتِ خَلْوَةِ وَ حِجَابٍ كُلِّ سَبَبُ وَ بَلِيَّةٍ كُلِّ رَأْسُ وَ الشَّيْطَانِ مِصْطَادُ الْغَفْلَةَ فَإِنَّ غَفْلَةٍ

 99: ص الشریعة، مصباح
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 فرمايد:امام سجاد ع در فرازی از صلوات شعبانیه مي

ت همانها که غاری امن وفريادرس درماندگان ناتوان و پناهگاه فراريان و خداوندا بر محمد و خاندان وی درود فرس

 اند.زنندگاندستاويز چنگ

 تدبر

گیرد، با اينكه اسالم ديني اجتماعي است اما جايي که انسان دينش در معرض تهديد جدی قرار مي« اعتزلتموهم( »1

ای گیری از جامعه دنیامداران است، نه از هرجامعهی مجاز، کنارهگیر(. پس اين کناره2حديث پذيرد )گیری و عزلت را ميکناره

 (1)حديث 

گیری کرد، حتما بايد يك پناهگاه معیني اگر کسي به خاطر دينش از جامعه کناره «:کهفٍ»و نفرمود: « الكهف»( فرمود 2

 (3اند )حديث دهخوان« کهف حصین»داشته باشد که بدان پناه ببرد. شايد بدين جهت است که اهل بیت را 

و  شودگیری کرد، و به پناهگاه معیني پناه برد، رحمت ويژه خدا شاملش مي( اگر کسي به خاطر دينش از جامعه کناره3

کند که گاه حتي نه در مخیله خودش بگنجد، نه در مخیله مهیا مي (مدارا و رفق با :«مرفقا»)بر وفق مراد وی  طوری کارهاخدا 

 59سال بعد در جامعه خداپرست بیدار شدند( 300ز جامعه کفر فرار کرده بودند خوابیدند و آنها که ا) ديگران.

اش عالم را بر وفق ( کسي که حفظ دينش برايش مهم باشد ممكن است در جامعه تنها شود، اما خدا با رحمت ويژه4

 مراد او تنظیم خواهد کرد.

 

 30/2/1395    یَحْزَنُون هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَال اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ       13آیه  (46) أحقاف( سوره 61

 ترجمه

 شوند.نه ترسي بر آنان است و نه غمگین مي، کساني که گفتند پروردگار ما اهلل است سپس استقامت ورزيدند يقینبه

 حدیث

 ثَابِتٌ حَدَّثَنَا الْقُطَعِيُّ، حَزْمٍ أَبِي بْنُ سُهَیْلُ حَدَّثَنَا قُتَیْبَةَ، بْنُ سَلْمُ قُتَیْبَةَ أَبُو حَدَّثَنَا الْفَلَّاسُ، عَلِيٍّ بْنُ عَمْرُو حَفْصٍ أَبُو حَدَّثَنَا( 1

 :قَالَ «اسْتَقَامُوا ثُمَّ هُاللَّ رَبُّنَا قَالُوا الَّذِينَ إِنَّ»: قَرَأَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ مَالِكٍ، بْنِ أَنَسِ عَنْ الْبُنَانِيُّ،

 .اسْتَقَامَ مِمَّنْ فَهُوَ عَلَیْهَا مَاتَ فَمَنْ أَکْثَرُهُمْ کَفَرَ ثُمَّ[ ناسٌ قالها قد] النَّاسُ قَالَ قَدْ

 832ص 2ج ترمذی، جامع

                                                           
 شاید بتوان به موارد فوق افزود:این را هم  . 59

فاووا »كند )اصحاب كهف پيامبر نبودند، اما خودشان ( كسي كه به خاطر خدا و حفظ دینش كاری خالف عرف انجام دهد، خدا ادامه راه را به او القا مي4

 گفتند(« الي الكهف
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س استقامت يقین کساني که گفتند پروردگار ما اهلل است سپبه»کند که پیامبر اکرم ص آيه انس بن مالك روايت مي

را خواندند و فرمودند: مردم آن ]ربنا اهلل[ را گفتند اما اکثرشان کافر شدند؛ پس آن کسي که بر آن تا زمان مرگش « ورزيدند

 باقي ماند، او از کساني است که استقامت ورزيده است.

 قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرَ يَسْأَلُ تَغْلِبَ بْنَ أَبَانَ سَمِعْتُ: قَالَ مَرْيَمَ أَبِي نْعَ مُخَوَّلٌ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَحْمَسِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِي( 2

 60.ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ وَلَايَةِ عَلَى اسْتَقَامُوا قَالَ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِينَ إِنَّ تَعَالَى اللَّهِ

 382 ص کوفي، فرات تفسیر

يقین کساني که گفتند پروردگار ما اهلل است سپس استقامت به»فرمايد: ن بن تغلب از امام باقر ع درباره سخن خدا که ميابا

 فرمايد:کند. امام ميسوال مي« ورزيدند

 طالب پايدار ماندند.بر واليت علي بن ابي]مقصود کساني است که[ 

 إِنَّ» سُبْحَانَهُ قَالَ وَ «اسْتَغْفِرُوهُ وَ إِلَیْهِ فَاسْتَقِیمُوا» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ کَمَا رَبِّكُمْ إِلَى سْتَقِیمُواا النَّاسُ أَيُّهَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ( 3

 وَ «بَیْنَكُمْ دَخَلًا أَيْمانَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَنْكاثاً قُوَّةٍ بَعْدِ مِنْ غَزْلَها نَقَضَتْ کَالَّتِي تَكُونُوا ال وَ» النَّاسُ أَيُّهَا «اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِينَ

 التَّقْوَى عِزِّ مِنْ تَخْرُجُوا لَمْ وَ صِحَّةٍ عَلَى سُلُوکَهُ يَتَبَیَّنْ لَمْ وَ غَیْرِهِ إِلَى مَقَامٍ مِنْ يَرْتَقِ لَمْ صِفَتِهِ فِي مُسْتَقِیماً يَكُنْ لَمْ مَنْ أَنَّهُ اعْلَمُوا

 عَلَى اللَّهُ أَظْهَرَهُ غِشّاً لِأَخِیهِ أَسَرَّ مَنْ فَإِنَّ غِشّاً لِإِخْوَانِكُمْ تُسِرُّوا لَا وَ الْخَطِیئَةِ وَحْشَةِ إِلَى الطَّاعَةِ أُنْسِ مِنْ لَا وَ الْمَعْصِیَةِ ذُلِّ إِلَى

 .أَعْمَالًا الْخَاسِرِينَ مِنَ فَأَصْبَحَ الْآخِرَةِ فِي النَّدَامَةَ وَ الْعَذَابَ وَ الْخِزْیَ وَ الدُّنْیَا فِي الذُّلَّ بِهِ فَأَوْرَثَهُ لِسَانِهِ فَلَتَاتِ وَ وَجْهِهِ صَفَحَاتِ

 84ص ،1ج ،(للديلمي) الصواب إلى القلوب إرشاد

 مبر خدا ص فرمود:پیا

 آمرزش طلب از او و آوريد روی به سوی او»: فرموده تعالى خداى که طورى همان پروردگارتان بسوى بشتابید !مردم اى 

 مانند و» !مردم اى «.يقین کساني که گفتند پروردگار ما اهلل است سپس استقامت ورزيدندبه» است فرموده و (6)فصلت/« کنید

 میان را خود سوگندهاى که مباشید گسستمى هم از[ يكى يكى] بافتن، محكم از پس را خود رشته کهمباشید [ زنى] آن

ورزد، از آن جايگاهش با ن استقامت دارد که صفتى آن در کس هر بدانید( و 92)نحل/ «سازيد تقلب[ و فريب] لهوسی خويش

 گناه ذلت سوىه ب پیشگيتقوی عزت از و اش به صحت و سالمت نخواهد رسید؛يابد و شیوه زندگيجايگاه ديگر ارتقا نمي

نورزيد که هرکس مخفیانه با  غش و نیرنگ در خفا خود دينى رانبراد با وخطا رويد؛  وحشت سوىه ب طاعت انس از نیز و

ش آشكار سازد و ذلت در دنیا و زبان هاىلغزشو  اشچهرهرا در پهنای  نیرنگ [ آنآثاربرادر ]ديني[ خود غش کند خداوند ]

 کارترين افراد قرار گیرد.خواری و عذاب و پشیماني در آخرت را نصیبش سازد تا او در زمره زيان

                         

                                                           
 220: ص ،1ج ،(اإلسالمية - ط) الكافي                         .  60

 أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ سَيْنُالْحُ

 وَاحِد بَعْدَ وَاحِدٍ الْأَئِمَّةِ عَلَى اسْتَقَامُوا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِینَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ -ع اللَّهِ عَبْدِ

 (111: ص ،2ج التقدیم، مستحقي إلى المستقيم الصراط  )و نيز در
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 تدبر

نگاه توحیدی )علم(  ابتدا :، جمع کردهبین تمام آنچه انسان از علم و عمل الزم دارد« اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا» تعبیر( 1

 /5صافي تفسیر ،استقامت )که اوج عمل است(؛ و اينكه عمل مبتني بر علم و در افق توحیدی بايد باشد )فیض کاشاني سپس و

13) 

ده است؛ زيرا نفي ش «شدهواقع»يا  «محتمل» هرگونه وجود امر ناخوشايندِ «يَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ ال»با تعبیر ( 2

دهد؛ و حزن و غم مربوط به چیزی خوف و ترس، مربوط به چیزی است که هنوز رخ نداده و انسان احتمال رخ دادنش را مي

همه  ، شاملاند اين آيه، برخي گفتهسبر همین اسا (196 /18المیزانه رخ داده است و انسان را غمگین کرده است. )است ک

 61(44 /5. )مجلسي، مرآت العقولشودميهای مربوط به گذشته )غم( و آينده )خوف( نگراني

 شود: معلوم مي «اهلل شدناولیاء»يونس بگذاريم، راه  سوره 69 را کنار آيه( 13)احقاف/اگر اين آيه ( 3

 و ؛اذعان کنیم که پروردگار ما اهلل استگام اول: 

  از اين حرف کوتاه نیايیم! گام دوم:

ماند و خوشايند است: ديگر نه غمي ميهم موافقید از همین لحظه تصمیم بگیريم که جزء اولیاءاهلل شويم! هم دلچسب و 

شاءاهلل امام زمان )عج( هم وقت انآن (31يم )فصلت/شورفیق ميبا فرشتگان هم  نه ترسي! نه از گذشته نه از آينده! به عالوه

 خواهد آمد.

 آيا کار دشواری است؟ توضیحش در بندهای بعدی. 

هم اگر  ت قبول داريم، اما به ربوبیت خیر؛از ما خدا را به خالقی بسیاریما اهلل است؟ « رب»آيا باور داريم گام اول:  (4

  :دهیمبرايش شريك قرار مي دانیم و در ربوبیتنمي« رب يگانه»او را ل کنیم، قبو راربوبیتش 

 نكاتي گفته شد( و تشريعي.  36و  28ربوبیت دو قسم است: تكويني )که در جلسات 

 :ری، فقط به قانون الهي تن دهیمتوحید در ربوبیت تشريعي يعني در مقام قانونگزا

که قانون کنند را قبول نمي ها هم اينخیلي )اصل ربوبیت تشريعي(؛ مبنا باشدکه قانون الهي قبول ندارند  اصال بسیاری

 )توحید در ربوبیت تشريعي(.الهي فوق همه قوانین است و هر قانوني بايد در راستای قانون الهي باشد 

 ما چطور؟

  http://halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp    8رباره توحید ربوبي، در لینك زير، مقاله بیشتر دتوضیح 

                                                           
 اإلمام تفسير في كما ولد و مال و أهل من خلفتم ما على تحزنوا ال و أمامكم مما تخافوا ال أو الثواب، فوت لىع "تَحْزَنُوا ال وَ "العقاب "تَخافُوا . أَلَّا 61

 كُفِيتُمُوهَا فَقَدْ الْأَهْوَالِ مِنَ أَمَامَكُمْ فَمَا زَنُواتَحْ ال وَ تَخافُوا أَلَّا الْمَالئِكَةُ عَلَيْهِمُ تَتَنَزَّلُ -اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِینَ إِنَّ سخن امام این است:  .السالم عليه

 العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب )التفسير مِنْهُمْ بَدَلًا الْجِنَانِ فِي شَاهَدْتُمُوهُ الَّذِی فَهَذَا ،[الْأَمْوَالِ وَ] الْعِيَالِ وَ الذَّرَارِیِّ مِنَ تُخَلِّفُونَهُ مَا عَلَى تَحْزَنُوا ال وَ

 (240السالم، ص عليه

http://halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp
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آيا باور به . «نچه باور داريماظهار کردن آ»عبارت است از  «گفتن»«. اعتقدوا»و نفرمود « قالوا»فرمود: ( ادامه گام اول: 5

احكام  تعالیم و کشیم که بگويیم بهها خجالت ميکنیم يا در برخي از جمعربوبیت را )که در بند قبل توضیح داده شد( اظهار مي

 گیری کنیم )آيه ديروز(؟ها کنارهآيا نبايد از اين گونه جمع و قوانین اسالمي باور داريم؟

حاضر  آوريم؛ وم؛ اما در مقام عمل کم ميکنیم، هم آن را اظهار مي کنیهم ربوبیت را باور مي ( گام دوم: بسیاری از ما6

و قانون او را  تكیه کردن خدافقط به  در کارهاپای ربوبیت الهي ايستادن يعني  (1)حديث نیستیم پای ربوبیت الهي بايستیم.

 فوق همه قوانین دانستن.

به قانون الهي عمل کنیم، نه به دلخواه خودمان، يا حتي  و یم نه به پول و شغل و ...؟به خدا تكیه کنآيا حاضريم همه جا 

 آيد(؟دلخواه اکثريت )در جايي که اکثريت، از قانون خدا خوشش نمي

  اصحاب کهف )آيه ديروز( حاضر بودند!البته 

 قابل جمع نیست.)عصیان خدا( کردن با گناه بند بودن به ربوبیت خداست؛ پس پایاستقامت ورزيدن بر ربنا اهلل، ( 7

 کنیم؟ راستي چرا گاهي گناه مي

 . و شادی به خاطر لذتغالبا 

ای برايمان نماند و در همین دنیا با فرشتگان الهي همدم شويم ای باالتر از اينكه هیچ غم و نگرانيواقعا لذت و شادی

 ( وجود دارد؟ 31-30)فصلت/

کنیم و به خاطر لذتهای حقیر، به لذتهای خودمان و ظرفیت خودمان را باور نمي ظاهرا مهمترين مشكل ما اين است که

 اعتنايیم.اصیل بي

 

 31/2/1392    شَأْن في هُوَ یَوْمٍ كُلَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ یَسْئَلُهُ        29 آیه (55) رحمن( سوره 62

 ترجمه

 کند؛ هر روز او در کاری است.درخواست ميها و زمین، از او سوال و هرکس در آسمان

 حدیث

: قَالَ بِجُرْجَانَ، الشَّعْرَانِيُّ الْبَیْهَقِيُّ مُحَمَّدٍ أَبُو الْمُسَیَّبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْفَضْلُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُفَضَّلِ، أَبِي عَنْ جَمَاعَةٌ، أَخْبَرَنَا( 1

 ،(السَّلَامُ عَلَیْهِمَا) مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُجَاشِعِيُّ، مُوسَى أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ الْعَزِيزِ عَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنُ هَارُونُ حَدَّثَنَا

 أَبِیهِ عَنْ مُوسَى، أَبِیهِ عَنْ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِ) مُوسَى بْنُ عَلِيُّ الرِّضَا حَدَّثَنَاهُ وَ: الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ(. السَّلَامُ عَلَیْهِ) اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَبِي حَدَّثَنَا: قَالَ

 اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِمُ) طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ آبَائِهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 (: آلِهِ وَ عَلَیْهِ

 62.آخَرِينَ يَضَعَ وَ قَوْماً يَرْفَعَ وَ کَرْباً، يُفَرِّجَ وَ ذَنْباً، يَغْفِرَ أَنْ شَأْنِهِ مِنْ فَإِنَّ «شَأْنٍ هُوَ فِي يَوْمٍ کُلَّ»(: تَعَالَى وَ تَبَارَكَ) قَالَ

                                                           
 134ص ،1الدرداء نقل شده است مثال در سنن ابن ماجه، ج. این حدیث به طرق اهل سنت هم مكرر از قول ابي 62
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 522ص ،(للطوسي) األمالي

؛ از شأن او اين است که گناهي را ببخشد، «هر روز او در شأن ]کار[ی است»فرمايد: وند ميپیامبر اکرم ص فرمود: خدا

 ای قرار دهد، گروهي را باال ببرد و گروه ديگری را پايین آورد.گشايشي برای سختي

 عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ ذَکَرَهُ عَمَّنْ غَیْرِهِ وَ النَّضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ( 2

 حُسْنِ مِنْ النَّاسُ فَعَجِبَ الْعَصْرِ بَعْدَ خُطْبَةً ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ خَطَبَ: قَالَ الْأَعْوَرِ الْحَارِثِ عَنِ السَّبِیعِيِّ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ سَمَّاهُ رَجُلٍ

 :کِتَابِهِ مِنْ عَلَیْنَا فَأَمْلَاهَا کَتَبْتُهَا قَدْ قَالَ حَفِظْتَهَا مَا وَ أَ لِلْحَارِثِ فَقُلْتُ إِسْحَاقَ أَبُو قَالَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهِ تَعْظِیمِ مِنْ ذَکَرَهُ مَا وَ هِصِفَتِ

 ... يَكُن لَمْ بَدِيعٍ إِحْدَاثِ مِنْ شَأْنٍ فِي يَوْمٍ کُلَّ نَّهُلِأَ عَجَائِبُهُ تَنْقَضِي لَا وَ يَمُوتُ لَا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ

 141ص ،1ج کافي،اصول 

 های غراء خود فرمودند:امیرالمومنین ع در ابتدای يكي از خطبه

میرد و عجايبش پاياني ندارد، زيرا که او هر روز در کاری است: ايجاد چیزهای نويي ستايش خدايي را که نميو سپاس 

 که قبال نبوده است...

 الْحُسَیْنَ لَقِیتُ إِذْ الْحَرَمَ دَخَلْتُ حِینَ بَعِیرَهَا أَسُوقُ أَنَا فَبَیْنَا سِتِّینَ سَنَةِ فِي بِأُمِّي حَجَجْتُ: قَالَ أَنَّهُ الشَّاعِرِ الْفَرَزْدَقِ عَنِ رُوِیَ( 3

  ... تِرَاسُهُ وَ أَسْیَافُهُ مَعَهُ مَكَّةَ مِنْ خَارِجاً ع عَلِيٍّ بْنَ

 خَلْفَكَ النَّاسِ عَنِ أَخْبِرْنِي لِي قَالَ ثُمَّ

 يَشاءُ ما يَفْعَلُ اللَّهُ وَ السَّمَاءِ مِنَ يَنْزِلُ الْقَضَاءُ وَ عَلَیْكَ أَسْیَافُهُمْ وَ مَعَكَ النَّاسِ قُلُوبُ ،سَأَلْتَ الْخَبِیرَ :فَقُلْتُ 

 أَدَاءِ عَلَى الْمُسْتَعَانُ هُوَ وَ نَعْمَائِهِ عَلَى اللَّهَ فَنَحْمَدُ نُحِبُّ بِمَا الْقَضَاءُ نَزَلَ إِنْ شَأْنٍ فِي هُوَ رَبُّنَا يَوْمٍ کُلَّ وَ الْأَمْرُ لِلَّهِ صَدَقْتَ فَقَالَ

 سَرِيرَتَه قْوَىالتَّ وَ نِیَّتَهُ الْحَقُّ کَانَ مَنْ يَبْعُدْ فَلَمْ الرَّجَاءِ دُونَ الْقَضَاءُ حَالَ إِنْ وَ الشُّكْرِ

 67ص ،2ج العباد، على اهلل حجج معرفة في اإلرشاد

پرسد که مردم کوفه در چه وضعي بودند. او بیند و از او ميامام حسین ع در مسیر مكه به کوفه فرزدق را در راه مي

 وندشود و خدااز آسمان نازل ميو قضاء  ؛توست برشمشیرهايشان  ، وبا تو آدم بااطالعي سوال کردی! قلبهای مردمگويد: از مي

 کند. هرآنچه بخواهد مي

 حضرت فرمود:

راست گفتي! کار به دست خداست، و هر روز پروردگارمان در کاری است؛ اگر قضا مطابق آنچه دوست داشتیم نازل شد 

ف آن چیزی بود که امید که خداوند را به خاطر نعمتهايش حمد مي کنیم و او ياريگر ما در ادای شكر است؛ و اگر قضا برخال

 بیراهه نرفته است. ،و باطنش، تقواست ،داشتیم، پس، کسي که نیتش، حق

 بْنِ نَوَهْبَا بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ اللَّهُ أَيَّدَهُ[ يَزْدَادَ] بزداد بْنِ الْبَاقِي عَبْدِ عَنْ قَالَ الطِّرَازِیُّ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ( 4

 حَمَّادِ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِیهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ جُمْهُورٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِیُّ مُحَمَّدٍ

  يَقُولُ سَمِعْتُهُ ثُمَّ ... سَاجِداً خَرَّ ...ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ عُثْمَانَ بْنِ
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 وَ الظَّالِمِینَ تُبِیدُ بِهِ وَ خَلْقِكَ مِنْ أَصْفِیَائِكَ وَ أَوْلِیَائِكَ فَرَجُ بِفَرَجِهِ مَنْ لِفَرَجِ تَأْذَنَ أَنْ وَ بَیْتِهِ أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّيَ أَنْ ...

 ...  الْعَالَمِینَ رَبَّ يَا ذَلِكَ عَجِّلْ تُهْلِكُهُمْ

 :قُلْتُ رَأْسَهُ رَفَعَ فَرَغَ فَلَمَّا

 ؟هُوَ أَنْتَ لَسْتَ وَ أَ أَوْلِیَائِهِ وَ اللَّهِ أَصْفِیَاءِ فَرَجُ بِفَرَجِهِ مَنْ بِفَرَجِ تَدْعُو أَنْتَ وَ سَمِعْتُكَ فِدَاكَ جُعِلْتُ

 .ع مُحَمَّدٍ آلِ قَائِمُ ذَاكَ لَا قَالَ

  عَلَامَةٌ لِخُرُوجِهِ فَهَلْ قُلْتُ

 مِصْرَ أَهْلَ يُظِلُّ فِتْنَةٌ وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ[ فِي] الْقَمَرِ خُسُوفُ وَ النَّهَارِ مِنَ سَاعَةٍ ثُلُثَيْ طُلُوعِهَا عِنْدَ الشَّمْسِ کُسُوفُ نَعَمْ قَالَ

 شَأْنٍ عَنْ شَأْنٌ يَشْغَلُهُ لَا شَأْنٍ فِي هُوَ يَوْمٍ کُلَّ اللَّهَ فَإِنَّ نَهَارَكَ وَ لَیْلَكَ صَاحِبِكَ أَمْرَ قَّعْتَوَ وَ لَكَ بَیَّنْتُ بِمَا اکْتَفِ النِّیلِ قَطْعُ وَ الْبَلَاءُ

 63.خَائِفُونَ لَهُ هُمْ وَ أَوْلِیَائِهِ تَحْصِینُ بِهِ وَ الْعَالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ ذَلِكَ

                                                           
 ماه مبارك رمضان آورده، چنين است: 21. متن كامل روایت و دعای مذكور كه مرحوم مجلسي در قسمت دعاهای مختص روز  63

 فَصَلِّ لِزْقِي إِلَى قَالَ ثُمَّ بِحَصِيرٍ فَدَعَا فِدَاكَ جُعِلْتُ نَعَمْ قُلْتُ اغْتَسَلْتَ حَمَّادُ یَا لِي فَقَالَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةَ -ع اللَّهِ بْدِعَ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ

 غِلْمَانِهِ بَعْضَ دَعَا وَ أَقَامَ وَ فَأَذَّنَ الْفَجْرُ اعْتَرَضَ أَنِ إِلَى دُعَائِهِ عَلَى أُؤَمِّنُ أَنَا وَ یَدْعُو أَخَذَ ثُمَّ صَلَاتِنَا جَمِيعِ مِنْ نَافَرَغْ حَتَّى لِزْقِهِ إِلَى أُصَلِّي أَنَا وَ یُصَلِّي یَزَلْ فَلَمْ

 فَلَمَّا أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ وَ الْكِتَابِ بِفَاتِحَةِ -الثَّانِيَةَ الرَّكْعَةِ فِي وَ الْأُولَى فِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا وَ الْكِتَابِ بِفَاتِحَةِ فَقَرَأَ الْغَدَاةَ بِنَا صَلَّى وَ فَتَقَدَّمَ خَلْفَهُ فَقُمْنَا

 الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ لِجَمِيعِ الدُّعَاءِ وَ ص رَسُولِهِ عَلَى لَاةِالصَّ وَ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى الثَّنَاءِ وَ التَّقْدِیسِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّسْبِيحِ مِنَ فَرَغْنَا

 بِلَا الْخَلْقِ خَالِقَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -الْأَبْصَارِ وَ الْقُلُوبِ مُقَلِّبَ أَنْتَ لَّاإِ إِلَهَ لَا یَقُولُ سَمِعْتُهُ ثُمَّ طَوِیلَةً سَاعَةً النَّفَسَ إِلَّا مِنْهُ أَسْمَعُ لَا سَاجِداً خَرَّ الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِينَ

 أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -الْأُمُورِ مُدَبِّرَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -الْقُبُورِ فِي مَنْ بَاعِثَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -ءٌشَيْ مُلْكِكَ عَنْ یَنْقُصُ لَا الْخَلْقِ مُبْدِئَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -إِلَيْهِمْ فِيكَ حَاجَةٍ

 إِلَهَ لَا -الثِّمَارِ طَعْمِ مُكَوِّنَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -النَّبَاتِ فِي الْمَاءِ مُجْرِیَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -الصَّمَّاءِ الصَّخْرَةِ فِي الْمَاءِ مُجْرِیَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -الْجَبَابِرَةِ جَبَّارَ وَ الدِّینِ دَیَّانَ

 وَ رَطْبٍ مِنْ الْبِحَارِ يفِ مَا مُحْصِي أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -الْهَوَاءِ فِي الرِّیَاحُ بِهِ تَجْرِی مَا عَدَدِ مُحْصِيَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -السَّحَابُ تَحْمِلُهُ مَا وَ الْقَطْرِ عَدَدِ مُحْصِيَ أَنْتَ إِلَّا

 وَ عِنْدَكَ الْغَيْبِ عِلْمِ فِي بِهِ اسْتَأْثَرْتَ أَوِ نَفْسَكَ بِهِ سَمَّيْتَ الَّذِی بِاسْمِكَ أَسْأَلُكَ الثَّرَى أَطْبَاقِ فِي وَ الْبِحَارِ ظُلُمَاتِ فِي یَدِبُّ مَا مُحْصِيَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا -یَابِسٍ

 بِهِ سُئِلْتَ إِذَا وَ أَجَبْتَ بِهِ دُعِيتَ إِذَا الَّذِی بِاسْمِكَ أَسْأَلُكَ وَ مَلَائِكَتِكَ مِنْ أَحَدٍ أَوْ شَهِيدٍ أَوْ صِدِّیقٍ أَوْ نَبِيٍّ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ أَحَدٌ بِهِ سَمَّاكَ اسْمٍ كُلِّبِ أَسْأَلُكَ

 تُصَلِّيَ أَنْ فَضْلَكَ بِهِ أَنَلْتَهُمْ وَ نَفْسِكَ عَلَى أَوْجَبْتَهُ الَّذِی بِحَقِّهِمُ وَ بَرَكَاتُكَ وَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُكَ بَيْتِهِ أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى بِحَقِّكَ أَسْأَلُكَ وَ أَعْطَيْتَ

 الْمُؤْمِنُونَ بِهِ اسْتَضَاءَ نُوراً وَ لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً جَعَلْتَهُ وَ سَمَائِكَ وَ أَرْضِكَ فِي عِبَادِكَ بَيْنَ عِالسَّاطِ سِرَاجِكَ وَ بِإِذْنِكَ إِلَيْكَ الدَّاعِي رَسُولِكَ وَ عَبْدِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى

 اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا أَسْأَلُكَ الْأَلِيمِ الْعَذَابِ ذَائِقُو كَذَّبُوهُ الَّذِینَ أَنَّ أَشْهَدُ وَ لِينَالْمُرْسَ صَدَّقَ وَ بِالْحَقِّ جاءَ قَدْ أَنَّهُ أَشْهَدُ عِقَابِكَ مِنْ الْأَلِيمَ أَنْذَرَنَا وَ ثَوَابِكَ بِجَزِیلِ فَبَشِّرَنَا

 تَجْعَلَنِي أَنْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّيَ أَنْ الْغَدَاةِ هَذِهِ يفِ أَسْأَلُكَ مَوْلَایَ یَا مَوْلَایَ یَا مَوْلَایَ یَا سَيِّدِی یَا سَيِّدِی یَا سَيِّدِی یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ یَا رَبَّاهْ یَا اللَّهُ یَا

 مَا جَلَالِكَ عَظِيمِ مِنْ أَسْأَلْكَ لَمْ مَا وَ كَسَأَلْتُ مَا بِجَمِيعِ أَسْأَلُكَ وَ الرَّاحِمِينَ أَرْحَمَ یَا النَّارِ مِنَ رَقَبَتِي بِفَكَاكِ عَلَيَّ تَمُنَّ أَنْ وَ نَصِيباً سَائِلِيكَ وَ عِبَادِكَ أَوْفَرِ مِنْ

 عَجِّلْ تُهْلِكُهُمْ وَ مِينَالظَّالِ تُبِيدُ بِهِ وَ خَلْقِكَ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ فَرَجُ بِفَرَجِهِ مَنْ لِفَرَجِ تَأْذَنَ أَنْ وَ بَيْتِهِ أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّيَ أَنْ بِهِ لَسَأَلْتُكَ عَلِمْتُهُ لَوْ

 أَقِلْنِي الْوَرِیدِ حَبْلِ مِنْ إِلَيَّ أَقْرَبُ هُوَ مَنْ یَا الْآخِرَةِ آجِلِ وَ الدُّنْيَا لِعَاجِلِ سَأَلْتُكَ مَا جَمِيعِ فِي الْإِكْرَامِ وَ الْجَلَالِ ذَا یَا سُؤْلِي أَعْطِنِي وَ الْعَالَمِينَ رَبَّ یَا ذَلِكَ

 أَرْحَمَ یَا دُعَائِي لِي اسْتَجِبْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ رَمِيمٌ هِيَ وَ عِظَامِي مُحْيِيَ یَا وَ بَاعِثِي یَا وَ رَازِقِي یَا وَ خَالِقِي یَا حَوَائِجِي بِقَضَاءِ اقْلِبْنِي وَ يعَثْرَتِ

 آلِ قَائِمُ ذَاكَ لَا قَالَ هُوَ أَنْتَ لَسْتَ وَ أَ أَوْلِيَائِهِ وَ اللَّهِ أَصْفِيَاءِ فَرَجُ بِفَرَجِهِ مَنْ بِفَرَجِ تَدْعُو أَنْتَ وَ سَمِعْتُكَ فِدَاكَ عِلْتُجُ قُلْتُ رَأْسَهُ رَفَعَ فَرَغَ فَلَمَّا الرَّاحِمِينَ

 مِصْرَ أَهْلَ یُظِلُّ فِتْنَةٌ وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ[ فِي] الْقَمَرِ خُسُوفُ النَّهَارِ وَ مِنَ سَاعَةٍ ثُلُثَيْ لُوعِهَاطُ عِنْدَ الشَّمْسِ كُسُوفُ نَعَمْ قَالَ عَلَامَةٌ لِخُرُوجِهِ فَهَلْ قُلْتُ -ع مُحَمَّدٍ

 بِهِ وَ الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّهُ ذَلِكَ شَأْنٍ عَنْ شَأْنٌ یَشْغَلُهُ لَا شَأْنٍ فِي هُوَ یَوْمٍ كُلَّ اللَّهَ فَإِنَّ نَهَارَكَ وَ لَيْلَكَ صَاحِبِكَ أَمْرَ تَوَقَّعْ وَ لَكَ بَيَّنْتُ بِمَا اكْتَفِ النِّيلِ قَطْعُ وَ الْبَلَاءُ

 .خَائِفُونَ لَهُ هُمْ وَ أَوْلِيَائِهِ تَحْصِينُ
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 158ص ،95ج األنوار، بحار

و ايشان مشغول نماز و دعايي بودند و در فرازی از  شدمرمضان بر امام صادق ع وارد  21گويد: در ميحماد بن عثمان 

 گفتند:آن دعا در سجده مي

خواهم ... که بر محمد و آل او درود فرستي و اذن به فرج و گشايش کار کسي دهي که گشايش کار او، خداوند از تو مي

سازی. ای پروردگار کشاني و هالك ميمیان خالئق است و با او ظالمیان را به ذلت ميگشايش کار اولیاء و برگزيدگاني در 

 عوالم، در اين کار تعجیل فرما...

 وقتي سر از سجده برداشتند، به ايشان عرض کردم:

 کردی که گشايش کار برگزيدگان و اولیای خدا به گشايش کارفدايت شوم. شنیدم که دعا برای فرج و گشايش کسي مي

 اوست. آيا مگر چنین کسي خود شما نیستید؟

 فرمود: خیر، او همان قائم آل محمد ع است.

 عرض کردم: آيا خروج و قیام او عالمتي دارد؟

وف خورشید در هنگام طلوعش به مدت دوسوم يك ساعت از روز ]يا: وقتي به اندازه دوسوم يك ساعت فرمود: بله، کس

افكند و قطع شدن رود ای که باليش بر اهل مصر سايه ميماه در بیست و سوم، و فتنهاز طلوع آفتاب گذشته باشد[ و خسوف 

نیل؛ پس بدانچه برايت گفتم بسنده کن و شب و روزت منتظر کار صاحبت باش که همانا خداوند هر روزی در کاری است، 

اولیايش بر عهده اوست و آنها فقط از او هیچ کاری او را از کار ديگر باز ندارد، چنین است پروردگار عالمین، و حفاظت او 

 64اند.بیمناك

                                                           
 الْحِمْيَرِیِّ جَعْفَرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ هُرَحِمَ عَبَّاسٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا ( قَال4َ.  64

 بْنِ الْحَسَنِ أَبِيهَا عَنْ ع الْحَسَنِ بِنْتِ فَاطِمَةَ 64أُمِّهِمَا عَنْ حَسَنِالْ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ خَالِدٍ أَبِي عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ نَصْرِ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ

 لَا إِنَّهُ عَظِيمُ ... یَا مَزُورٍ أَكْرَمُ وَ مَأْتِيٍّ مُأَكْرَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْأَوَّلَتَانِ الرَّكْعَتَانِ الزَّوَالِ صَلَاةِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كُلِّ بَيْنَ الدُّعَاءِ بِهَذَا یَدْعُو ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ: قَالَ ص عَلِيٍّ

 شَأْنَ شَأْنِكَ فِي لِي اجْعَلْ وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ شَأْنٍ فِي یَوْمٍ كُلَّ هُوَ مَنْ یَا شَأْنٍ فِي هُوَ یَوْمٍ كُلَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ یَسْئَلُهُ الْعَظِيمُ إِلَّا الْعَظِيمَ یَغْفِرُ

 مَا بِكُلِّ وَ عَلَيَّ بِذَلِكَ امْنُنْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ وَ جَنَّتِكَ وَ بِرِضْوَانِكَ الْفَوْزُ وَ سَخَطِكَ مِنْ الْأَمَانُ وَ النَّارِ مِنَ رَقَبَتِي فَكَاكُ هِيَ حَاجَتِي وَ حَاجَتِي

 ...صَلَاحِي فِيهِ

 138ص المسائل، نجاح و السائل فالح

 كرد؛ در فرازی از دعای بعد از دو ركعت اول ایشان آمده است:رسول اكرم ص بعد از هر دوركعت از نوافل نماز ظهر دعا مي

 روزى هر كنند،مى واستدرخ او از هستند زمين و آسمانها در كه كسانى تمام آمرزد كهنمى بزرگواری جز را بزرگ گناه گمانبى بزرگ، خداوندا! .... اى 

 حاجتم و ده، قرار خویش امور جمله از مرا حاجت امر و فرست، درود محمّد آل و محمّد بر هستى، كارى در روز هر كه كسى اى است؛ كارى در او

 هر و امور این به و فرست، درود دمحمّ آل و محمّد بر. باشدمى بهشتت و خشنودى به كاميابى و ناخشنودى تو، از ایمنى و جهنّم، آتش از امرهایى همان

 گذار ... منّت من بر است، آن در من صالح كه چيزى
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 تدبر

به معنای درخواست حاجت يا ( پس سوال از خدا 23( سوال به معنای ايراد و اشكال گرفتن از خدا جايي ندارد )انبیاء/1

بیان شد  40جلسه و  9جلسه )در  اندصحیحمگي معنا دارد که ه چند «يسئله»تعبیر  پس .، يا به معنای پرس و جو کردناست

 :که استعمال يك لفظ در بیش از يك معنا ممكن است(

 پرسند.کنند؛ نشان از او مياو را جستجو مي کنند؛خود او را ]به عنوان حاجت اصلي خود[ درخواست ميالف( 

 خواهند. ؛ پاسخ سواالتشان را از او ميکننداست مياز او ]حاجاتشان را[ درخوب( 

 .کندمي را القا يمتفاوتمعنای ( شَأْن في هُوَ يَوْمٍ کُلَّ)بر اساس هريك از اين دو معنا، جمله دوم 

 ويا جلوه جديدی کندای تجلي ميآيه شايد اشاره باشد به اينكه خداوند هرلحظه به گونه کل، «الف»بر اساس معنای  (2

 تا کسي که طالب اوست هرگونه به نحوی مشاهده جمال او کند.  (2کند )حديثايجاد مي

 به قول فروغي بسطامي:

 را تو کنم تماشا ديده هزار صد با    من که آمدی برون جلوه هزار صد با

http://ganjoor.net/forooghi/divan-forooghi/ghazalf/sh9 / 

 منسوب به مالی رومي: بیتيا اين 

 شد.  نهان و برد آمد؛ دل بر عیار بت شكلي به لحظه هر

کند. همه ما به سوی يك حقیقت رو به خدا مراجعه ميو زمین است،  هاها، بلكه هرکس در آسمانتنها ما انسان( نه3

 )نه به شأن واحد(.و چه بسا کامال برعكس همديگر های مختلف دهد؛ البته به گونهرا مي يك حقیقت پاسخ همه ما کنیم ومي

 (1)حديث 

وحدانیت  گیريم، نه به شأن واحد.ای متفاوت پاسخ ميبريم، به گونه( هر يك از ما هم هربار که حاجتي به نزد خدا مي4

در را بفهمد و رحیمیت خدا را هم باور داشته باشد، هرکاری که و کسي که اين خدا منافاتي با انجام کارهای گوناگون ندارد 

 فرمايد: پس کدام نعمت خدا را تكذيب مي کنید؟()اتفاقا آيه بعد هم همین را مي (3)حديث رخ دهد راضي است نظام الهي 

ي اولیاءاهلل( بر ها )حتيعني انسان« بداء( »4و  2است )خصوصا با توضیح حديث « بداء»اين آيه از مستندات بحث ( 5

دهد؛ پس قوانین اساس قوانین عالم )که بر اساس علم خداست( انتظار واقعیتي را دارند، اما واقعیت به گونه ديگری رخ مي

بیني پیشبه نحو خاصي و ممكن است مقدرات ما، که تاکنون  ،و او هر لحظه در کاری است ،عالم دست خدا را نبسته است

  شد، عوض شود.مي

پذير است؛ لذا امام از طرفي عالئمي را برای ظهور اصل ظهور امام زمان ع بداءپذير نیست؛ اما ظاهرا زمانش بداء اگرچه

 (.4فرمايد هر صبح و شب منتظر ظهور باش )حديثکند، و از طرف ديگر، ميمطرح مي

ها او را مغرور؛ ند؛ و نه خوشحاليکها او را ناامید مي( اگر انسان توجه کند که خدا هر روز در کاری است، نه سختي6

گردد و هر لحظه و در هر کاری خدا در نظر هر لحظه ممكن است اوضاع عوض شود؛ پس فاني بودن همه چیر آشكار مي

http://ganjoor.net/forooghi/divan-forooghi/ghazalf/sh9/
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« الْعَزَائِم بِفَسْخِ سُبْحَانَهُ اللَّهَ عَرَفْتُ»بنند. شايد حديث امام علي ع که فرمود آيد؛ و آنگاه انسان به چیزی غیر از خدا دل نميمي

 ( از همین باب باشد.250البالغه، حكمت)نهج

فهمد که عاقبت به خیری مهم است نه وضعیت فعلي؛ و اگر انسان توجه کند که خدا هر روز در کاری است، اوال مي (7

 عوض شود. بیند، زيرا چه بسا وضعاز خودش باالتر نمي –هرچند بسیار آدم بدی به نظر برسد  –ثانیا دنیا هیچكس را 

 ر کانال نگذاشتمزیر را دمطلب 

د. تلف را به خدای واحد محض نسبت داکارهای مخ تواناين است که نمي های فلسفي مشرکان )!(يكي از استدالل( 8

من زيرا اين تكثر به تكثر مخلوقات ) در هر لحظه در يك شأن بودن، منافاتي با وحدت محض ندارد؛ :دهدآيه به آنها پاسخ مي

 65گردد، نه به تكثری در ذات خدا.برميت برقرار کردن آنها با او )يسئله( و نسب في السموات و من في االرض(

 

 )قابل جستجو در محیط تلگرام(« يك آيه در روز»کانال آدرس 
@YekAaye 

 

 «حداقل يك آيه در روز» عضويت در کاناللینك 
 

https://telegram.me/joinchat/A1Jeoj5e2jaBJW_m_HAIMg  

 

 فضای وب(مطالعه در )برای  «حداقل يك آيه در روز»وبالگ لینك 

http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com / 

 

                                                           
دارد: مي گویند خدا حيث واحد دارد و ... . نيز هم باشد. قاعده الواحد یك مشكل فلسفي مهم « قاعده الواحد». بدین بيان، شاید این آیه ردی بر  65

 حَتَّى الْحَيْثَ حَيَّثَ الَّذِی هُوَ وَ بِحَيْثٍ أَصِفُهُ كَيْفَ»را حيثيت كرده است: « حيثيت»ت یا خداوند است كه مقدم برخداس سوال این است كه آیا خود حيثيت

ود كرد. پس توان با حيثيت خدا را محدنمي ، پسحيثيت امری متاخر از خداست اگر( 104/ 1)كافي« الْحَيْث مِنَ لَنَا حَيَّثَ بِمَا الْحَيْثُ فَعُرِفَتِ حَيْثاً صَارَ

البته  توان بر آن نتيجه منطقي )لوازم حيثيت( را بار كرد.از باب سلب تكثر در اوست، نه از باب توصيف حقيقي او؛ و لذا نمي« حيثيت واحد دارد»تعبير 

اند )كه همه حيثيات را در به كار گرفتهاند و لذا بسيط بودن را در معنای عرفاني متوجه این اشكال بوده )به ویژه در حكمت متعاليه( ظاهرا فالسفه متاخر

در واقع بين )اولين فيض الهي كه حاوی همه متكثرات است( « وجود منبسط»خود دارد( نه در معنای فلسفي )كه فقط یك حيثيت دارد( و لذا با قبول 

اما نه به این معنا كه این كارهای مختلف را در زمانها اند. خدا هر روز در شأني است؛ جمع كرده« و ما امرنا اال واحده»با آیه « كل یوم هو في شأن»

 كه كل كار او یكجا و فرازمان است؛ و عمال قاعده الواحد با كاركردهایي كه در فلسفه مشاء داشت، از خاصيت افتاده است.مختلف انجام دهد، بل
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