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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فهرست اجمالی

 1 1/1/1231 یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ هاإِنَّ كَالَّ تَرَكْتُ فيما صالِحاً أَعْمَلُ عَلِّيلَ  111 هیآ( 32) مؤمنون سوره( 181

 8 ........................................ 3/1/1231                   خَّرأَ وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا             12هیآ( 11) قيامت سوره( 188

 11 ...... 2/1/1231         عَظيمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1هیآ( 33) حج سوره( 183

 12 ........................................................ 4/1/1231                لَحافِظينَ عَلَيْكُمْ إِنَّ وَ            11 هیآ( 83) انفطار سوره( 131

 11 ................................................................... 1/1/1231                كاتِبينَ كِراماً            11 هیآ( 83) انفطار سوره( 131

 31 ............................................................ 6/1/1231                تَفْعَلُونَ ما یَعْلَمُونَ            13 هیآ( 83) انفطار سوره( 133

 32نتُرْجَعُو إِلَيْهِ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ أَنْطَقَ الَّذي اللَّهُ أَنْطَقَنَا قالُوا عَلَيْنا شَهِدْتُمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ قالُوا وَ 31هیآ( 41) فصلت سوره(132

   مَلُونَتَعْ مِمَّا اًكَثير یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ لكِنْ وَ جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما و33َهیآ(41)فصلت سوره(134

 24 ............ 3/1/1231         نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ          111هیآ( 18) كهف سوره( 131

 41 ............................................ 11/1/1231               حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ          118هیآ( 18) كهف سوره( 136

 41 ... 11/1/1231    سَعيرا سَيَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ في یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذینَ إِنَّ       11 هیآ( 4) نساء سوره( 131

 13/1/123143 كَثيرا اللَّهَ ذَكَرَ وَ الْآخِرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في كُمْلَ كانَ لَقَدْ 31هیآ( 22) أحزاب سوره( 138

 یَرَى لَوْ وَ لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ وَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ اسِالنَّ مِنَ وَ          161 هیآ( 3) بقره سوره( 133

 12 .................................................. 12/1/1231                 الْعَذاب شَدیدُ اللَّهَ أَنَّ وَ جَميعاً لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذینَ

 18 ....... 14/1/1231          الْأَسْباب بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذینَ مِنَ اتُّبِعُوا الَّذینَ تَبَرَّأَ إِذْ      166 هیآ( 3) بقره سوره( 311

 ما وَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُریهِمُ كَذلِكَ مِنَّا تَبَرَّءُوا كَما مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ اتَّبَعُوا الَّذینَ قالَ وَ     161 هیآ( 3) بقره سوره( 311

 63 .......................................................................................................................... 11/1/1231    النَّارِ مِنَ بِخارِجينَ مْهُ

 66 . 16/1/1231  رَحيم غَفُورٌ اللَّهُ وَ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوني اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ     21هیآ( 2) عمرانآل سوره( 313

 13 ....... 11/1/1231      طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ وَ      48هیآ( 31) فرقان سوره( 312

 16 .................. 18/1/1231            كَثيراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ وَ مَيْتاً بَلْدَةً بِهِ لِنُحْيِيَ           43هیآ( 31) فرقان سوره( 314

 81 ...................... 13/1/1231              كُفُوراً إِالَّ النَّاسِ أَكْثَرُ فَأَبى لِيَذَّكَّرُوا بَيْنَهُمْ صَرَّفْناهُ لَقَدْ وَ          11هیآ( 31) فرقان سوره( 311

 81 ................................................. 31/1/1231          نَذیراً قَرْیَةٍ كُلِّ في لَبَعَثْنا شِئْنا لَوْ وَ          11هیآ( 31) فرقان سوره( 316

 88 ...................................... 31/1/1231         كَبيراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال          13هیآ( 31) فرقان سوره( 311

 32 ....    مُبينٌ عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجَمِيٌّ إِلَيْهِ یُلْحِدُونَ الَّذي لِسانُ بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّما یَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ لَقَدْ وَ 112 هیآ( 16) نحل سوره( 318

  تَصْنَعُون ما یَعْلَمُ اللَّهُ وَ أَكْبَرُ اللَّهِ لَذِكْرُ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ أَقِمِ وَ الْكِتابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ ما اتْل41ُهیآ(33)عنكبوت(311

 114 ....................................... 31/1/1231             مُسْتَقيم صِراطٍ إِلى لَتَدْعُوهُمْ إِنَّكَ وَ          12 هیآ( 32) مؤمنون سوره( 311

 111 ........................ 36/1/1231           لَناكِبُونَ الصِّراطِ عَنِ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ وَ          14 هیآ( 32) مؤمنون سوره( 313

 111 ...... 31/1/1231      یَعْمَهُونَ طُغْيانِهِمْ في لَلَجُّوا ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ وَ              11 هیآ( 32) مؤمنون سوره( 312

 111 ............ 38/1/1231            یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا بِالْعَذابِ أَخَذْناهُمْ لَقَدْ وَ           16 هیآ( 32) مؤمنون سوره( 314

 113 ......... 33/1/1231            مُبْلِسُونَ فيهِ هُمْ إِذا شَدیدٍ ذابٍعَ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى            11 هیآ( 32) مؤمنون سوره( 311

 132 ..... 21/1/1231       تَشْكُرُون ما قَليالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ أَنْشَأَكُمْ الَّذي هُوَ قُلْ     32هیآ( 61) ملك سوره( 316
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 فهرست تفصیلی مطالب

 1 .1/1/1231 یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ نَّهاإِ كَالَّ تَرَكْتُ فيما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي 111 هیآ( 32) مؤمنون سوره( 181

 1 ..................................................................................................................................................... ترجمه

 1 ............................................................................................................................... ينحو و ياترجمه نكات

 3 .....................................................................................................................................................ثیحد

 1 ........................................................................................................................................................ تدبر

 8 ........................................ 3/1/1231                   أَخَّر وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ إِنْسانُالْ یُنَبَّؤُا             12هیآ( 11) قيامت سوره( 188

 8 ..................................................................................................................................................... ترجمه

 8 ............................................................................................................................................. ترجمه نكات

 8 .....................................................................................................................................................ثیحد

 3 ........................................................................................................................................................ تدبر

 11 ...... 2/1/1231         عَظيمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا اسُالنَّ أَیُّهَا یا الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1هیآ( 33) حج سوره( 183

 11 ................................................................................................................................................... ترجمه

 11 ...................................................................................................................................................ثیحد

 13 ...................................................................................................................................................... تدبر

 12 ........................................................ 4/1/1231                لَحافِظينَ عَلَيْكُمْ إِنَّ وَ            11 هیآ( 83) انفطار سوره( 131

 12 ................................................................................................................................................... ترجمه

 12 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 14 ...................................................................................................................................................ثیحد

 16 ...................................................................................................................................................... تدبر

 11 ................................................................... 1/1/1231                كاتِبينَ كِراماً            11 هیآ( 83) انفطار سوره( 131

 11 ................................................................................................................................................... ترجمه

 11 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 11 ...................................................................................................................................................ثیحد

 31 ...................................................................................................................................................... تدبر

 31 ............................................................ 6/1/1231                تَفْعَلُونَ ما یَعْلَمُونَ            13 هیآ( 83) انفطار سوره( 133

 31 ................................................................................................................................................... ترجمه

 31 ............................................................................................................................................ ينحو نكات

 31 ...................................................................................................................................................ثیحد

 33 ...................................................................................................................................................... تدبر
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 32 تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ أَنْطَقَ الَّذي اللَّهُ أَنْطَقَنَا قالُوا عَلَيْنا شَهِدْتُمْ مَلِ لِجُلُودِهِمْ قالُوا وَ  31هیآ( 41) فصلت سوره( 132

 32 ................................................................................................................................................... ترجمه

 32 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 34 ...................................................................................................................................................ثیحد

 36 ...................................................................................................................................................... تدبر

 تَعْمَلُونَ مِمَّا اًكَثير یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ لكِنْ وَ جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما و33َهیآ(41)فصلت سوره(134

 21 .............................................................................................................................................................. ترجمه

 21 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 21 ...................................................................................................................................................ثیحد

 23 ...................................................................................................................................................... تدبر

 24 ............ 3/1/1231         نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ          111هیآ( 18) كهف سوره( 131

 24 ................................................................................................................................................... ترجمه

 21 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 21 ...................................................................................................................................................ثیحد

 41 ...................................................................................................................................................... تدبر

 41 ............................................ 11/1/1231               حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ          118هیآ( 18) كهف سوره( 136

 41 ................................................................................................................................................... ترجمه

 43 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 43 ...................................................................................................................................................ثیحد

 43 ...................................................................................................................................................... تدبر

11/1/1231             سَعيرا سَيَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ في یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذینَ إِنَّ       11 هیآ( 4) ءنسا سوره( 131

 ...................................................................................................................................................................... 41 

 41 ................................................................................................................................................... ترجمه

 41 ........................................................................................................................................... ترجمه نكات

 41 ...................................................................................................................................................ثیحد

 41 ...................................................................................................................................................... تدبر

 13/1/123143 كَثيرا اللَّهَ ذَكَرَ وَ الْآخِرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ 31هیآ( 22) أحزاب سوره( 138

 43 ................................................................................................................................................... ترجمه

 43 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 11 ...................................................................................................................................................ثیحد

 13 ...................................................................................................................................................... تدبر
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 یَرَى لَوْ وَ لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ وَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ          161 هیآ( 3) بقره سوره( 133

 12 .................................................. 12/1/1231                 الْعَذاب شَدیدُ اللَّهَ أَنَّ وَ جَميعاً لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذینَ

 12 ................................................................................................................................................... ترجمه

 12 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 14 ...................................................................................................................................................ثیحد

 16 ...................................................................................................................................................... تدبر

 18 ....... 14/1/1231          الْأَسْباب بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذینَ مِنَ اتُّبِعُوا الَّذینَ تَبَرَّأَ إِذْ      166 هیآ( 3) بقره سوره( 311

 18 ................................................................................................................................................... ترجمه

 18 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 13 ...................................................................................................................................................ثیحد

 61 ...................................................................................................................................................... تدبر

 ما وَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُریهِمُ كَذلِكَ مِنَّا تَبَرَّءُوا كَما مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ اتَّبَعُوا الَّذینَ قالَ وَ     161 هیآ( 3) بقره هسور( 311

 63 .......................................................................................................................... 11/1/1231    النَّارِ مِنَ بِخارِجينَ هُمْ

 63 ................................................................................................................................................... ترجمه

 63 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 63 ...................................................................................................................................................ثیحد

 64 ...................................................................................................................................................... تدبر

 66 . 16/1/1231  رَحيم غَفُورٌ اللَّهُ وَ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوني اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ     21هیآ( 2) عمرانآل سوره( 313

 66 ................................................................................................................................................... ترجمه

 66 ...................................................................................................................................................ثیحد

 11 ...................................................................................................................................................... تدبر

 13 ....... 11/1/1231      طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ وَ      48هیآ( 31) فرقان سوره( 312

 13 ................................................................................................................................................... ترجمه

 13 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 12 ...................................................................................................................................................ثیحد

 11 ...................................................................................................................................................... تدبر

 16 .................. 18/1/1231            كَثيراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ وَ مَيْتاً بَلْدَةً بِهِ لِنُحْيِيَ           43هیآ( 31) فرقان سوره( 314

 16 ................................................................................................................................................... ترجمه

 11 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 18 ...................................................................................................................................................ثیحد

 13 ...................................................................................................................................................... تدبر
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 81 ...................... 13/1/1231              كُفُوراً إِالَّ النَّاسِ أَكْثَرُ فَأَبى لِيَذَّكَّرُوا بَيْنَهُمْ صَرَّفْناهُ لَقَدْ وَ          11هیآ( 31) فرقان سوره( 311

 81 ................................................................................................................................................... ترجمه

 81 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 82 ...................................................................................................................................................ثیحد

 84 ...................................................................................................................................................... تدبر

 81 ................................................. 31/1/1231          نَذیراً قَرْیَةٍ كُلِّ في لَبَعَثْنا شِئْنا لَوْ وَ          11هیآ( 31) فرقان سوره( 316

 81 ................................................................................................................................................... ترجمه

 81 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 86 ...................................................................................................................................................ثیحد

 86 ...................................................................................................................................................... تدبر

 88 ...................................... 31/1/1231         كَبيراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال          13هیآ( 31) فرقان سوره( 311
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 83 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 83 ...................................................................................................................................................ثیحد
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 32 ................................................................................................................................................... ترجمه

 32 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 32 ...................................................................................................................................................ثیحد

 34 ...................................................................................................................................................... تدبر
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 31 ................................................................................................................................................... ترجمه

 31 ...................................................................................................................................................ثیحد

 36 ...................................................................................................................................................... تدبر
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 31 ............................................................................................................................. ينحو و ياترجمه نكات

 38 ...................................................................................................................................................ثیحد
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6 

 114 ................................................................................................................................................. ترجمه

 114 ......................................................................................................................................... ترجمه نكات
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 111 ........................................................................................................................... ينحو و ياترجمه نكات
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 116 .................................................................................................................................................ثیحد

 111 .................................................................................................................................................... تدبر
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 113 ........................................................................................................................... ينحو و ياترجمه نكات
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 132 ........................................................................................................................... ينحو و ياترجمه نكات

 134 .................................................................................................................................................ثیحد

 134 .................................................................................................................................................... تدبر
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           ُثُونَیُبْعَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها وَهُ كَلِمَةٌ إِنَّها كَالَّ تَرَكْتُ فیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي      711( آیه 32( سوره مؤمنون )781

7/1/7231 

 ترجمه

ت كه او ]فقط[ گوینده آن این سخني اسهمانا  اصالً و ابدا؛. اموانهادهاي انجام دهم در آنچه كه كار شایستهمن  تا شاید

 .وندشوراي آنها برزخي است تا روزي كه برانگيخته مياست؛ و 

 داران اهل بيت ع و شيعيان آن حضرت ع مبارک باد.ميالد باسعادت امام موسي كاظم ع بر همه دوست

 دگر سينایى گردیده ما بزم قدومش كز   دگر آرایى عالم آمد باز مارا بزم

 دگر موسایى نيل فتح به اینك آمده  نيل رود شرح و موسى از بگذشته قرنها

 دگر دریایى علم، تشنگان براى از   ازني بى حّى داده را نبى آل صادق

 دگر فرزند، زهرایى چنين با حميده شد  ولى همتایى، نيست عالم به را زهرا گرچه

 دگر دالرایى شمسِ تو، فرزند بر داده  خدا چون روشن، دیده زهرا: به گو بر صبا اى

 گرد عيسایى تو بر عيسى پنج از بعد داده  كرم از حق بود، عيسى یك مام مریم كه گر

 دگر موالیى گشته طریقت در ما هادى   مجيد قرآن حفظ و دین ترویج پى از

 دگر مسيحایى اینك جهان دراین قدم زد  دهد جان گرمش زانفاس را مرده تاجهان

 دگر معنایى راست او رفتن زندان زانكه  زندانيش بود هم یوسف كه آمد یوسفى

 دگر ... فردایى سازِانسان امروز قدم زد   را العباس بنى بنياد ریشه كَنَد از تا

 دگر جایى مرو پس آنان دربار در از  شفيع محشر در نيست را ما اللّه آلُ غير

 دگر امضایى نيست آنان مهر جز معتبر  است امضاءبسته به ما عبور برگ جزا در

 دگر سودایى نيست آنان عشق جز سرش در  جدا سازى را شيعه بند بند تيغى به گر

 دگر كاالیى نيست سليمان بر اینم غير  مور «ژوليده» و منِ سته ملخ ران من شعر

 نشابورى ژوليده

 ای و نحوینکات ترجمه

= « )ي»شود و از حروف ناصبه است كه براي بيان آرزو به كار برده مي« لعلّ» .«لَعلَّ + ي»لَعَلِّي =  «:صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي»

 داللت« یك واحد نامتعين»كه به صورت مفرد نكره آمده است بر « صالحاً»كلمه خبر آن است. « اعمل صالحا»من( اسم آن و 

را هم  این كلمهدر این جمله،  كند، یعني حتي اگر فقط یك كار شایسته بتوانند انجام دهند آرزویشان برآورده شده است.مي

( در صورت اول بدین معناست كه 146، ص6)اعراب القرآن و بيانه، ج «مفعول مطلق»در نظر گرفت و هم  «مفعول به»توان مي

اما در صورت دوم تاكيد بر این است كه بتوانم كاري انجام دهم كه البته آن كار صالح باشد؛ « اي را انجام دهمكار شایسته»
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 «(اختياري)عمل  یك انجام» در اصل، آرزويمد نظر است، اما در حالت دوم  «خوب عمليانجام »وي زیعني در حالت اول، آر

 كار خوبي باشد.كارش كه البته این بار  دارد

و  یي باشد كه با مردن پشت سر خود گذاشته،«هااموال و دارایي»تواند مي ،ما: آنچه(= مرجع موصول )« تَرَكْتُ فيما»

مهلتي داشته كه  عمر وبسا اشاره به ( و نيز چه61، ص11باشد كه او با مردن دنيا را ترک كرده است )الميزان، ج« دنيا»تواند مي

( ناظر 2، حدیث186معرفي كرده بودند )جلسه« مانع الزكاة»رسد روایاتي كه مصداق بارز این آیه را تمام شده است. به نظر مي

( و 3، حدیث186به معناي اول است، روایاتي كه این آیه را وصف حال كافران دانسته، بيشتر ناظر به معناي دوم باشد )جلسه

، 186ناپذیري دنيا گرفته، بيشتر ناظر به معناي سوم )جلسهآیه را هشداري نسبت به زودگذر بودن و برگشتروایاتي كه این 

 ،«لُعمَأ»دانست و هم متعلق به « صالحا»ه توان متعلق ب( و نيز معناي دوم باشد. به لحاظ نحوي نيز این عبارت را هم مي1حدیث

 كند.( داللت مي«مفعول مطلق»باشد یا  «مفعول به»ن اشاره شد )كه صالحا كه به ترتيب، بر دو معنایي كه در بند قبل بدا

صفت  «هو قائلها»گردد. جمله برمي« رب ارجعون لعلي اعمل صالحا»به جمله « إنها»ضمير  مرجع «قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّها»

و اینكه اوال جمله به صورت جمله اسميه  ؛تخبر آن اس« قائلها»مبتداي آن و « هو»خودش یك جمله است كه  ، و«كلمة»براي 

آمده و ثانيا خبر آن )قائلها( به صورت اسم فاعل، و نه به صورت فعل آمده، نشان دهنده تاكيد شدید بر مطلب و نيز ثبات و 

 یگردیك گفته و لقلقه زبان نيست؛ و از سوي  شود كه این سخن وي، بيش ازدوام این مطلب است؛ یعني از سویي تاكيد مي

 خورد.اي است كه دیگر همواره بر زبان او جاري است و دائما حسرت آن را ميشود كه این گفتهتاكيد مي

و معناي آن را امري كه حائل و حجاب و موجب  1دانسته« برزه»برخي این كلمه را مُعرَّب )عربي شده( از كلمه  «برزخ»

؛ الميزان، 222ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم؛ 118دات ألفاظ القرآن، صاند )مفردانسته ،شودفاصله انداختن بين دو چيز مي

 لغة،ال المقایيس معجمكند )مي« مبالغه»به آن اضافه شده و این حرف داللت بر « خ»( اما با توجه به اینكه حرف 68، ص11ج

 و ،دانستهاست(  «آشكار شدنرز و با»)كه در زبان عربي وجود دارد و به معناي « برز»( برخي ریشه آن را كلمه 222ص ،1ج

اند كه عيمد، كه اند، معرفي كرده«حالت جدیدي كه با وضعيت قبلي شيء متفاوت و البته مرتبط است»را « برزخ»معناي لذا 

داللت  «مانع و حجاب»ظاهرا بر ه این كلمه در آنها سایر آیاتي را هم ك رد،با عالم برزخ بسيار تناسب دا عالوه بر اینكه این معنا

 (312ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق) كندبهتر توجيه مي( 12، فرقان/31دارد )الرحمن/

 حدیث

 ( از امام سجاد ع روایت شده است:1

 شود، و زماني كه از قبرش قياممي سخت ترین ساعات بر فرزند آدم، سه زمان است: زماني كه با ملك الموت روبرو

 شود.مي گيرد كه یا بهشتي و یا جهنميمي ر محضر خداوتد تبارک و تعالي قراركند و زماني كه دمي

                                                      
ي به كار رفته كه هیچیک نسبت« شاخه درخت»)برزگر( و هم به معنای « كاشت»هم به معنای « برزه»ز چه زباني است. در فارسي اند معرب ااما نگفته 7

 با معنای حائل و مانع ندارد؛ و بعید است كه از فارسي به عربي رفته باشد.
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گامي ؛ و اگر هنوگرنه هالكي [خوش به حالت= ]تو تویي كه  ،س فرمود: اي فرزند آدم! اگر در هنگام مرگ نجات یافتيپس

نگامي كه مردم در محضر پروردگار شوند نجات یافتي، كه تو تویي وگرنه هالكي؛ و اگر هكه مردم به جانب صراط برده مي

 جهانها ایستادند نجات یافتي، كه تو تویي؛ وگرنه هالكي. 

 «شوندمي برانگيخته كه روزي تا است برزخي آنها وراي و»سپس تالوت كرد: 

اي رههاي بهشت است و یا حففرمود: منظور قبر است كه در آن معيشتي تنگ دارند؛ به خدا سوگند كه قبر یا باغي از باغ

 هاي آتش.از حفره

داند چه كسي ساكن بهشت و چه كسي ساكن حهنم است، نشينانش كرد و فرمود: ساكن آسمان ميسپس رو به یكي از هم

 پس تو از كدام آنهایي و كدام سرا سراي توست؟

 131ص ،1ج الخصال،

 عَبْدُ احَدَّثَنَ قَالَ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهِ دِعَبْ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 تِيالَّ السَّاعَةُ سَاعَاتٍ اثُثَلَ آدَمَ ابْنِ سَاعَاتِ أَشَدُّ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيِّ عَنِ مَعْمَرٍ عَنْ الرَّزَّاقِ

 وَ الْجَنَّةِ إِلَى إِمَّافَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ یَدَيِ بَيْنَ فِيهَا یَقِفُ الَّتِي السَّاعَةُ وَ قَبْرِهِ مِنْ فِيهَا یَقُومُ الَّتِي السَّاعَةُ وَ الْمَوْتِ مَلَكَ فِيهَا یُعَایِنُ

 أَنْتَفَ قَبْرِکَ فِي تُوضَعُ حِينَ آدَمَ ابْنَ یَا نَجَوْتَ إِنْ وَ هَلَكْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ فَأَنْتَ الْمَوْتِ عِنْدَ آدَمَ ابْنَ یَا نَجَوْتَ إِنْ الَقَ ثُمَّ النَّارِ إِلَى إِمَّا

 لِرَبِّ النَّاسُ یَقُومُ حِينَ نَجَوْتَ إِنْ وَ هَلَكْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ فَأَنْتَ الصِّرَاطِ عَلَى النَّاسُ یُحْمَلُ حِينَ نَجَوْتَ إِنْ وَ هَلَكْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ

 إِنَّ اللَّهِ وَ اًضَنْك لَمَعِيشَةً فِيهِ لَهُمْ إِنَّ وَ الْقَبْرُ هُوَ قَالَ« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ» تَلَا ثُمَّ هَلَكْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ فَأَنْتَ الْعالَمِينَ

 الْجَنَّةِ نَسَاكِ السَّمَاءِ سَاكِنُ عَلِمَ لَقَدْ لَهُ فَقَالَ جُلَسَائِهِ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَقْبَلَ ثُمَّ النَّارِ حُفَرِ مِنْ حُفْرَةٌ أَوْ الْجَنَّةِ رِیَاضِ مِنْ لَرَوْضَةٌ الْقَبْرَ

 .دَارُکَ الدَّارَیْنِ أَيُّ وَ أَنْتَ الرَّجُلَيْنِ فَأَيُّ النَّارِ سَاكِنِ مِنْ

گوید كه اواخر عمر سلمان فارسي نزد او بودم و مریض شده بود و به من گفت پيامبر ص به من ( اصبغ بن نباته مي3

اي نزد قبور وعده داده كه وقتي اواخر عمرت باشد مردگان با تو سخن خواهند گفت. مرا به نزد قبور ببر. او را همراه عده

وع با او شر -شود از بهشتيان است بت معلوم ميحكه در حين ص –دهد و یكي از مردگان را خطاب قرار ميبرند و وي آنها مي

 گوید:رسد كه به او ميتا بدینجا مي كندبه سخن گفتن مي

نگها س سلمان! بنده خدا ! بدان كه وقتي در بسترم در قبر قرار گرفتم گمان كردم كه از آسمان به زمين در قبرم افتادم و... 

از زبان جدا شد و شنوایي و بينایي زیر ها مخفي شدم، آنگاه بود كه روح را رویم چيدند و خاک بر من ریختند تا كامال از دیده

یه افتادم و فشارش به گر پشيماني مرا فرا گرفت و از قبر و تنگي ،، پس چون منادي به مردم اعالن كرد كه برگردندو رو گردید

 ابدا؛ و الًاص»دادم، كه جوابي از گوشه قبر شنيدم كه گشتم و عمل صالحي انجام ميكساني بودم كه برميو گفتم كاشكي از 

و گفتم ت« .شوندمي برانگيخته كه روزي تا است برزخي آنها وراي و است؛ آن گوینده[ فقط] او كه است سخني این همانا

 بّه ]آگاه كننده[ هستم. گفتم: مُنَبّه! تو كيستي؟ گفت :...كني؟ گفت: من مُنَگویي و صحبت ميكيستي كه با من سخن مي

 83: ص ،(القمي شاذان البن) الفضائل
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 مَعَ كُنْتُ :قَالَ أَنَّهُ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الصَّحِيحِ بِالْإِسْنَادِ الْمَهْدِيُّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْإِسْلَامِ شَيْخُ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا

 ... قَبْرِه مِنْ نَطَقَ قَدْ بِمَيِّتٍ هُوَ فَإِذَا ... ِاللَّه رَحِمَهُ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ

 لَحْدِي فِي الْأَرْضِ إِلَى مَاءِالسَّ مِنَ سَقَطَتْ قَدْ أَنِّي لِي تُخُيِّلَ لَحْدِي إِلَى سَرِیرِي مِنْ وَقَعْتُ لَمَّا أَنِّي اعْلَمْ اللَّهِ عَبْدَ یَا سَلْمَانُ یَا

 الْمُنَادِي ادَىنَ فَلَمَّا الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ انْقَلَبَ وَ اللِّسَانِ مِنَ الرُّوحَ سُلِبْتُ ذَلِكَ فَعِنْدَ وَارَوْنِي وَ عَلَيَّ التُّرَابُ حُثِيَ وَ اللَّبِنُ عَلَيَّ شُرِّجَ وَ

 فَجَاوَبَنِي الِحاًصَ عَمَلًا لَعَمَلْتُ الرَّاجِعِينَ مِنَ كُنْتُ لَيْتَنِي یَا قُلْتُ وَ ضَغَطِهِ وَ ضِيقِهِ وَ الْقَبْرِ مِنَ بَكَيْتُ وَ النَّدَمِ فِي أَخَذْتُ بِاالنْصِرَافِ

 وَ تُكَلِّمُنِي الَّذِي هَذَا یَا أَنْتَ مَنْ لَهُ فَقُلْتُ عَثُونَیُبْ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَلَّا الْقَبْرِ جَانِبِ مِنْ مُجِيبٌ

 ...مُنَبِّه یَا أَنْتَ مَنْ لَهُ فَقُلْتُ مُنَبِّهٌ أَنَا فَقَالَ تُحَدِّثُنِي

 توانيد مطالعه كنيد.كل این حكایت را در لينك زیر مي

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5248/7009/84955  
 اش را در لينك زیر:و متن كامل اصلي

http://lib.eshia.ir/15090/1/86  
 گوید:عمرو بن یزید مي (2

اید كه همه شيعيان ما با هر وضعي كه هستند در بهشت خواهند هام كه شما فرمودبه امام صادق ع عرض كردم: شنيده

 بود؟

 شان به خدا سوگند در بهشت خواهند بود.فرمود: بله، به تو راست گفتم. همه

 اند[گفتم: فدایت شوم: گناهان فراوان و كبيره است! ]یعني بسياري از آنها مرتكب گناه شده

 شود ویا وصي آن پيامبر در بهشتعت پيامبري كه سخنش مورد اطاعت واقع ميفرمود: بدان كه در قيامت همه شما با شفا

 ماش ترسم؟ ]یعني شفاعت مال قيامت است، نه برزخ؛ و گناهكارانخواهيد بود، ولكن به خدا سوگند كه از برزخ بر شما مي

 در برزخ عذاب خواهند شد[

 گفتم: برزخ چيست؟

 تا روز قيامت. فرمود: ]عالَمِ[ قبر است ، از زمان مرگش

 343ص ،2ج الكافي،

: قَالَ یَزِیدَ بْنِ عَمْرِو عَنْ حَمَّادٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 قَالَ الْجَنَّةِ يفِ اللَّهِ وَ كُلُّهُمْ صَدَقْتُكَ قَالَ فِيهِمْ كَانَ مَا عَلَى الْجَنَّةِ فِي شِيعَتِنَا كُلُّ تَقُولُ أَنْتَ وَ سَمِعْتُكَ إِنِّي ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ

 اللَّهِ وَ لَكِنِّي وَ بِيِّالنَّ وَصِيِّ أَوْ الْمُطَاعِ نَّبِيِّال بِشَفَاعَةِ الْجَنَّةِ فِي فَكُلُّكُمْ الْقِيَامَةِ فِي أَمَّا فَقَالَ كِبَارٌ كَثِيرَةٌ الذُّنُوبَ إِنَّ فِدَاکَ جُعِلْتُ قُلْتُ

 1.الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى مَوْتِهِ حِينِ مُنْذُ الْقَبْرُ قَالَ الْبَرْزَخُ مَا وَ قُلْتُ الْبَرْزَخِ فِي عَلَيْكُمْ أَتَخَوَّفُ

                                                      
 البالغه هم عالي است اما چون طوالني بود نگذاشتم:نهج 337. خطبه  7

 لَا ضِمَاراً وَ یَنْمُونَ لَا جَمَاداً قُبُورِهِمْ فَجَوَاتِ فِي فَأَصْبَحُوا دِمَائِهِمْ مِنْ شَرِبَتْ وَ لُحُومِهِمْ مِنْ فَأَكَلَتْ فِیهِ عَلَیْهِمْ الْأَرْضُ سُلِّطَتِ سَبِیلًا الْبَرْزَخِ بُطُونِ فِي سَلَكُوا

 كَانُوا إِنَّمَا وَ یَحْضُرُونَ لَا شُهُوداً وَ یُنْتَظَرُونَ لَا غُیَّباً لِلْقَوَاصِفِ یَأْذَنُونَ لَا وَ بِالرَّوَاجِفِ یَحْفِلُونَ لَا وَ الْأَحْوَالِ تَنَكُّرُ یَحْزُنُهُمْ لَا وَ الْأَهْوَالِ وُرُودُ یُفْزِعُهُمْ لَا یُوجَدُونَ

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5248/7009/84955
http://lib.eshia.ir/15090/1/86
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 تدبر 

 «:قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ نَّهاإِ كَالَّ تَرَكْتُ فيما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي»( 1

یك عمل صالح انجام دهد و حداقل خواهد برگردد فهمد. دلش ميرسد قدر عمل صالح را ميانسان وقتي لحظه مرگ مي

االن كه فرصت داریم،  چرا«(. نكات ترجمه»توضيح در  یعني به یك عمل صالح هم راضي است؛ مفرد نكره است، «صالحاً»)

 دانيم؟نميقدر عمل صالح را 

 القرنین در ظلمات حکایت لشکر ذی

ینجا بردارید، ا توانيد از سنگ و ریگِرفتند، به جایي رسيدند. خضر گفت تا ميالقرنين در ظلمات ميگویند وقتي لشكر ذي

توانيد يه تا مگویم كشود؛ اما من به شما ميباز پشيمان مي بردارد اگر هم البته شود وكه چيزي برندارد پشيمان مي كسي هر

 حال: گفتند گردی برخي و كنيم؛ سنگين را خود بار كه دارد لزومي چه پس شویم،مي پشيمان برداریم اگر گفتند برخيبردارید. 

 رنداشتهب كه آنان. دیدند آنها طال و جواهر بوده است رسيدند، روشنایي نور به و آمدند بيرون ظلمات از وقتي. داریمبرمي چيزي

 ؟نداداشتهنبر بيشتر چرا كه گفتندمي بودند برداشته كه آنان و ؛برنداشتند چرا كه افتادند پشيمانيبه  بودند

                                                      
 وَ رَساًخَ بِالنُّطْقِ بَدَّلَتْهُمْ كَأْساً سُقُوا لَكِنَّهُمْ وَ دِیَارُهُمْ صَمَّتْ وَ أَخْبَارُهُمْ عَمِیَتْ مَحَلِّهِمْ بُعْدِ لَا وَ عَهْدِهِمْ ولِطُ عَنْ مَا وَ فَافْتَرَقُوا آلَافاً[ أُلَّافاً] وَ فَتَشَتَّتُوا جَمِیعاً

 انْقَطَعَتْ وَ التَّعَارُفِ عُرَا بَیْنَهُمْ« 7» بَلِیَتْ یَتَزَاوَرُونَ لَا أَحِبَّاءُ وَ یَتَأَنَّسُونَ لَا جِیرَانٌ سُبَاتٍ صَرْعَى الصِّفَةِ ارْتِجَالِ فِي فَكَأَنَّهُمْ سُكُوناً بِالْحَرَكَاتِ وَ صَمَماً بِالسَّمْعِ

 سَرْمَداً هِمْعَلَیْ كَانَ فِیهِ ظَعَنُوا الْجَدِیدَیْنِ أَیُّ مَسَاءً لِنَهَارٍ لَا وَ صَبَاحاً لِلَیْلٍ یَتَعَارَفُونَ لَا أَخِلَّاءُ هُمْ وَ الْهَجْرِ بِجَانِبِ وَ جَمِیعٌ هُمْ وَ وَحِیدٌ فَكُلُّهُمْ الْإِخَاءِ أَسْبَابُ مِنْهُمْ

 انُواكَ فَلَوْ الرَّجَاءِ وَ الْخَوْفِ مَبَالِغَ فَاتَتْ مَبَاءَةٍ إِلَى مْلَهُ مُدَّتْ الْغَایَتَیْنِ فَكِلْتَا[ فَكِلَا] قَدَّرُوا مِمَّا أَعْظَمَ آیَاتِهَا مِنْ رَأَوْا وَ خَافُوا مِمَّا أَفْظَعَ دَارِهِمْ أَخْطَارِ مِنْ شَاهَدُوا

 مِنْ تَكَلَّمُوا وَ الْعُقُولِ آذَانُ عَنْهُمْ تْسَمِعَ وَ الْعِبَرِ أَبْصَارُ فِیهِمْ رَجَعَتْ لَقَدْ أَخْبَارُهُمْ انْقَطَعَتْ وَ آثَارُهُمْ عَمِیَتْ لَئِنْ وَ عَایَنُوا مَا وَ شَاهَدُوا مَا بِصِفَةِ لَعَیُّوا بِهَا یَنْطِقُونَ

 تَهَكَّمَتْ[ تْدَّمَتَهَ] وَ الْوَحْشَةَ تَوَارَثْنَا وَ الْمَضْجَعِ ضِیقُ تَكَاءَدَنَا وَ الْبِلَى أَهْدَامَ لَبِسْنَا وَ النَّوَاعِمُ الْأَجْسَامُ خَوَتِ وَ النَّوَاضِرُ الْوُجُوهُ كَلَحَتِ فَقَالُوا النُّطْقِ جِهَاتِ غَیْرِ

 مُتَّسَعاً ضِیقٍ مِنْ لَا وَ فَرَجاً كَرْبٍ مِنْ نَجِدْ لَمْ وَ إِقَامَتُنَا الْوَحْشَةِ مَسَاكِنِ فِي طَالَتْ وَ صُوَرِنَا مَعَارِفُ تَنَكَّرَتْ وَ أَجْسَادِنَا مَحَاسِنُ فَانْمَحَتْ الصُّمُوتُ الرُّبُوعُ عَلَیْنَا

 فِي الْأَلْسِنَةُ عَتِتَقَطَّ وَ فَخَسَفَتْ بِالتُّرَابِ أَبْصَارُهُمْ اكْتَحَلَتْ وَ فَاسْتَكَّتْ بِالْهَوَامِّ أَسْمَاعُهُمْ ارْتَسَخَتْ قَدِ وَ لَکَ الْغِطَاءِ مَحْجُوبُ عَنْهُمْ كُشِفَ أَوْ بِعَقْلِکَ مْمَُثَّلْتَهُ فَلَوْ

 أَیْدٍ افَلَ مُسْتَسْلِمَاتٍ إِلَیْهَا اآلْفَةِ طُرُقَ سَهَّلَ وَ سَمَّجَهَا بِلًى جَدِیدُ مِنْهُمْ جَارِحَةٍ كُلِّ فِي عَاثَ وَ یَقَظَتِهَا بَعْدَ صُدُورِهِمْ فِي قُلُوبُالْ هَمَدَتِ وَ ذَلَاقَتِهَا بَعْدَ أَفْوَاهِهِمْ

 أَنِیقِ وَ سَدٍجَ عَزِیزِ مِنْ الْأَرْضُ أَكَلَتِ فَكَمْ تَنْجَلِي لَا غَمْرَةٌ وَ تَنْتَقِلُ لَا حَالٍ صِفَةُ فَظَاعَةٍ كُلِّ فِي لَهُمْ عُیُونٍ أَقْذَاءَ وَ قُلُوبٍ أَشْجَانَ لَرَأَیْتَ تَجْزَعُ قُلُوبٌ لَا وَ تَدْفَعُ

 لَعِبِهِ وَ بِلَهْوِهِ حَاحَةًشَ وَ عَیْشِهِ بِغَضَارَةِ ضَنّاً بِهِ نَزَلَتْ مُصِیبَةٌ إِنْ السَّلْوَةِ إِلَى یَفْزَعُ وَ حُزْنِهِ سَاعَةِ فِي بِالسُّرُورِ یَتَعَلَّلُ شَرَفٍ رَبِیبَ وَ تَرَفٍ غَذِیَّ الدُّنْیَا فِي كَانَ لَوْنٍ

 لَا بَثٌّ خَالَطَهُفَ كَُثَبٍ مِنْ الْحُتُوفُ إِلَیْهِ نَظَرَتْ وَ قُوَاهُ مُالْأَیَّا نَقَضَتِ وَ حَسَكَهُ بِهِ الدَّهْرُ وَطِئَ إِذْ غَفُولٍ عَیْشٍ ظِلِّ فِي إِلَیْهِ تَضْحَکُ وَ الدُّنْیَا إِلَى یَضْحَکُ هُوَ فَبَیْنَا

 بِالْحَارِّ لْبَارِدِا تَحْرِیکِ وَ بِالْقَارِّ حَارِّالْ تَسْكِینِ مِنْ الْأَطِبَّاءُ عَوَّدَهُ كَانَ مَا إِلَى فَفَزِعَ بِصِحَّتِهِ كَانَ مَا آنَسَ عِلَلٍ فَتَرَاتُ فِیهِ تَوَلَّدَتْ وَ یَجِدُهُ كَانَ مَا هَمٍ نَجِيُّ وَ یَعْرِفُهُ

 وَ رِّضُهُمُمَ ذَهَلَ وَ مُعَلِّلُهُ تَرَفَ حَتَّى دَاءٍ ذَاتِ كُلَّ مِنْهَا أَمَدَّ إِلَّا الطَّبَائِعِ لِتِلْکَ بِمُمَازِجٍ اعْتَدَلَ لَا وَ بُرُودَةً هَیَّجَ إِلَّا بِحَارٍّ حَرَّكَ لَا وَ حَرَارَةً ثَوَّرَ إِلَّا بِبَارِدٍ یُطْفِئُ فَلَمْ

 عَلَى لَهُمْ رٌبِّمُصَ وَ عَافِیَتِهِ إِیَابَ لَهُمْ مُمَنٍّ وَ بِهِ لِمَا هُوَ یَقُولُ فَقَائِلٌ یَكْتُمُونَهُ خَبَرٍ شَجِيَّ دُونَهُ تَنَازَعُوا وَ عَنْهُ السَّائِلِینَ جَوَابِ عَنْ خَرِسُوا وَ دَائِهِ بِصِفَةِ أَهْلُهُ تَعَایَا

 یَبِسَتْ وَ نَتِهِفِطْ نَوَافِذُ فَتَحَیَّرَتْ غُصَصِهِ مِنْ عَارِضٌ لَهُ عَرَضَ إِذْ الْأَحِبَّةِ تَرْكِ وَ الدُّنْیَا فِرَاقِ مِنْ جَنَاحٍ عَلَى كَذَلِکَ هُوَ فَبَیْنَا قَبْلِهِ مِنْ الْمَاضِینَ أُسَى یُذَكِّرُهُمْ فَقْدِهِ

 لَغَمَرَاتٍ لِلْمَوْتِ إِنَّ وَ یَرْحَمُهُ كَانَ صَغِیرٍ أَوْ یُعَظِّمُهُ كَانَ كَبِیرٍ مِنْ عَنْهُ فَتَصَامَّ سَمِعَهُ بِقَلْبِهِ مُؤْلِمٍ دُعَاءٍ وَ رَدِّهِ عَنْ فَعَيَّ عَرَفَهُ جَوَابِهِ مِنْ مُهِمٍّ مِنْ فَكَمْ سَانِهِلِ رُطُوبَةُ

 .الدُّنْیَا أَهْلِ عُقُولِ عَلَى تَعْتَدِلَ أَوْ بِصِفَةٍ رَقَتُسْتَغْ أَنْ مِنْ أَفْظَعُ هِيَ
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این همان عمل صالح ماست كه هرچقدر برداریم كم است. شاید بدین جهت است كه این آیه را هم در وصف بسياري 

 (.3، حدیث181( و هم در وصف جهنميان )جلسه3اند )حدیثاز بهشتيان دانسته

 توست كف و موج زمين كه حقایق بحر اي

 پدیدي و پيدا چه فعل در و پنهاني

 بحر آن از جوشيدي كه خورشيد چشمه اي

 دریدي انوار به ظلمات پرده تا

 شد زر همه گرفتي دست در كه خاک هر

 گزیدي كه سنگي تو ز زمرد و لعل شد

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2626 / 

 «:قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَالَّ تَرَكْتُ فيما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي»( 3

لحظه مرگ كه هم ایمان و هم عمل صالح زماني ارزشمند است، كه از روي اختيار باشد، نه از روي اجبار. براي همين، 

( و نه ابراز اینكه 31-31اي دارد )یونس/نه ایمان آوردنش فایده ؛سودي نداردگيري شود، تصميمبا حقيقت روبرو مي انسان

 .برگردم و عمل صالحي انجام دهم، واقعي و فراتر از لقلقه زبان است

 به قول سعدي:

 روزگار بگردد و بگردید بس

 هوشيار درنبندد دنيا به دل

 بكن كاري رسدمي دستت كه اي

 كار هيچ نياید تو كز آن از پيش

 چشم شوخ ماي و رفتند اینهمه

 اعتبار... ایشان از نگرفتيم هيچ

 نماند خود قرار بر دیدي آنچه

 قرار بر نماند هم بيني وینچه

 نازنين شخص و شكل این زود و دیر

 غبار خاكش و بودن خواهد خاک

 باغبان شكبي چيد بخواهد گل

 بار... ز ریزد فرو خود نچيند ور

 لحد خاک در بيچاره خفتگان،

 سوسمار سر، يكَلّه اندر خفته

 نيست هيچ ظاهر زیباي صورت

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2626/
http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2626/
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 بيار ... زیبا سيرت برادر اي

 برد بيرونت دست كز آن از پيش

 اختيار زمام گيتي گردش

 ببر رنجي طلب در خواهي، گنج

 بكار تخمي بایدت،مي خرمني

http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh28 / 

 «:تَرَكْتُ فيما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي( »2

گذاریم. اگر با این دارایي عمل صالحي انجام دادیم، آن را با خود كنيم و باقي ميهایمان را ترک ميما در دنيا همه دارایي

 آمد.ایم عمل صالحي بود كه با ما ميخوریم كه كاش در این چيزهایي كه ترک كردهلحظه مرگ حسرت ميوگرنه در  ؛ایمبرده

 حکایت

 نگاه دخو منزل براي را مقدار مختصري یك فقط داده، خدا راه در را آن اعضاي تمامي كرده، ذبح گوسفندي پيامبرگویند 

دست  از همين اش ماند و فقطهمه: »فرمود پيامبر! ماند برایمان همين فقط و رفت اشهمه اهلل، رسول یا: گفت عایشه. داشتند

 .«ما رفت

 «: یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ»( 4

. بسته شود (كه از قبر برانگيخته شود) تا قيامتاش شود؛ و این گونه نيست كه پروندهانسان با مرگ نيست و نابود نمي

ي شود. ممكن است یكسره با مردن به سوقيامت، برزخ است كه تكليف بسياري از افراد در آنجا یكسره مي حد فاصل مرگ تا

؛ و ممكن است در برزخ سالها در عذاب باشد تا در قيامت پاک وارد شود و مشمول (1)حدیث بهشت ویا جهنم رانده شود

 (2شفاعت گردد. )حدیث

 «:یُبْعَثُونَ یَوْمِ قائِلُها ... إِلى هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَالَّ كْتُتَرَ فيما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي( »1

اینكه )قائلها( به صورت اسم فاعل، و نه به صورت فعل آمده، نشان دهنده تاكيد شدید بر مطلب و نيز ثبات و دوام این 

يد زبان نيست؛ و از سوي دیگر تاك شود كه این سخن وي، بيش از یك گفته و لقلقهمطلب است؛ یعني از سویي تاكيد مي

یعني كسي كه در دنيا خورد. اي است كه دیگر همواره بر زبان او جاري است و دائما حسرت آن را ميشود كه این گفتهمي

 كند كه اي كاش برگردم و عمل صالحي انجام دهم.قدر عمل صالح را ندانسته، همواره تا قيامت ابراز مي

 :«... أَعْمَلُ ؛ لَعَلِّيارْجِعُونِ رَبِّ» (6

ر )قرائتي، تفسي .است مشكوک صالح انجام عمل مورد در آنان سخن ولى ؛است جدى كفّار سوى از بازگشت تقاضاى

 (133، ص8نور، ج

 

 

http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh28/
http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh28/
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 3/1/7231                   أَخَّر وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا             72( آیه11ت )قیام( سوره 788

 ترجمه

 شود.آگاه ميو به تاخير انداخت،  فرستادپيش  [از]انسان در آن روز بدانچه 

 نکات ترجمه

 اسبر همين اسباشد كه مي« انتقال چيزي از جایي به جاي دیگر»است كه این ماده در اصل به معناي « نبأ»از ماده « نَبَّؤُایُ»

( و البته نه در مورد هر خبري، بلكه خبري كه 281ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمدادن هم به كار رفته است )« خبر»در مورد 

( و در 183ص القرآن، ألفاظ مفرداتانسان آن را جدي بگيرد و بخواهد اثري بر آن مترتب كند )فایده جدي داشته باشد و 

 خاطب درباره مطلب اطالع دارد به كار بردتوان در جایي كه ماند كه خبر را مي، عالوه بر این نكته، گفته«خبر»و « نبأ»تفاوت 

حتما درباره خبر بسيار مهم است « نبأ»، و 1)مثال: درباره من چه خبري داري؟(، اما نبأ حتما در جایي است كه انسان علم ندارد

 3(384گویند )الفروق في اللغة، ص« نبي»و به همين جهت است كه به پيامبر 

 .اندم دانستهه و برخالف( در مقابلتر: یا به تعبير دقيقنقيض )م و تأخّر، و نيز تقدیم و تأخير را دو كلمه تقد«: أَخَّر وَ قَدَّمَ»

تقدم جلو افتادن و سبقت گرفتن  (63ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛ 11ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم؛ 212ص،4)كتاب العين، ج

ا جلو انداختن و مقدم كردن است و تاخير، چيزي را به عقب است و تأخر، عقب ماندن؛ به همين ترتيب، تقدیم، چيزي ر

 انداختن و مؤخّر كردن.

هاي بسيار متنوعي ، دیدگاه«دهندآنچه مقدم و موخر شده، كه روز قيامت به انسان از آن خبر مي»درباره اینكه منظور از 

مگي ه« امكان استعمال یك لفظ در چند معني»قاعده  با توجه به اند، امااي برخي از آنها بعيد دانستهاگرچه عده مطرح شده كه

 ها بدین قرارند:تواند درست باشد. برخي از این دیدگاهمي

اول و آخر اعمالي كه انجام داده؛ اعمالي كه در دنيا انجام داده/ باقيات صالحاتي كه بعد از مرگ برایش رسيده  مقدم/موخر:

ي كه بعد از مرگش از او برجا مانده است و در مردم رواج یافته؛ اموالي كه براي هاي خوب و بد؛ اعمالي كه انجام داده/ سنت

توانسته انجام آخرت فرستاده/ اموالي كه از او براي وراث مانده؛ اعمال خوب و بدي كه انجام داده/ اعمال خوب و بدي كه مي

وقعش انجام نداده تا تضييع شده ؛ گناهاني كه جلو بدهد اما رها كرده ؛ واجباتي كه در موقعش انجام داده/ واجباتي كه در م

 (138، ص11البيان، جمجمع؛ 116، ص31كه تاخير انداخت و انجام نداد )الميزان، ج انداخت/ واجباتي

 حدیث

وایت ر« شودانسان در آن روز بدانچه پيش فرستاد و به تاخير انداخت، آگاه مي»( از امام باقر ع درباره این سخن خداوند 1

عدا هایي كه براي اینكه بعدیها بدان اقتدا كنند بآن سنت شود[ بدانچه از خير و شر كه پيش فرستاد، ویعني ]آگاه مي شده است:

                                                      
 . ظاهرا این نكته هم به خاطر معنای اصلي ماده آن است كه در آن انتقال از جایي به جای دیگر نهفته است. 7

دارد اما در رسم الخط قرآن )مصحف عُثماني( ن« ا»فعل مجهول در باب افعال است و چون صیغه مفرد است، در كتابت رایج عربي نیازی به « ینبّؤ. » 3

 با الف ثبت شده است. )ینبؤا(



3 

فرستاد كه اگر شر بود براي او هم مانند وزر و وبال آنها خواهد بود بدون آن كه از وزر آنها كاسته شود؛ و اگر خير بود براي 

 آنها خواهد بود بدون آنكه از پاداش آنها كم شود. او همانند اجر و پاداش

 238ص ،3ج القمي، تفسير

 مِمَّا خَّرَأَ مَا وَ -شَرٍّ وَ خَيْرٍ مِنْ قَدَّمَ بِمَا أَخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ

 لُمِثْ لَهُ كَانَ خَيْراً كَانَ إِنْ وَ ءٌ،شَيْ وِزْرِهِمْ مِنْ یُنْقَصُ لَا وَ -وِزْرِهِمْ مِثْلُ عَلَيْهِ كَانَ شَرّاً كَانَ فَإِنْبَعْدِهِ مِنْ بِهَا لِيُسْتَنَّ سُنَّةٍ مِنْ سَنَّ

 .ءٌشَيْ أُجُورِهِمْ مِنْ یُنْقَصُ لَا وَ -أُجُورِهِمْ

( 1)كه فرازهاي دیگري هم قبال گذشت داشت، مسعود بن عبداهلل به كه ايطوالني توصيه از فرازي در ص اكرم پيامبر( 3

 فرمود:

گونه از خود برجاي گذاري كه بنده هرگاه سنت بدي را برجاي گذارد وزر و وبال آن و مسعود! مبادا كه سنتي بدعتابن

و آنچه از پيش فرستادند و آثار »فرماید: بود كه خداوند متعال مي اش خواهدوزر و وبال هركس كه بدان عمل كند بر عهده

 «شود.انسان در آن روز بدانچه ]از[ پيش فرستاد و به تاخير انداخت، آگاه مي»فرماید: ( و مي13)یس/« آنها را ثبت كردیم

 414ص األخالق، مكارم

 :ص للَّهِا رَسُولُ قَالَ...  قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 نَكْتُبُ وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ بِهَا عَمِلَ مَنْ وِزْرُ وَ وِزْرُهَا لَحِقَهُ سَيِّئَةٍ سُنَّةَ سَنَّ إِذَا الْعَبْدَ فَإِنَّ بِدْعَةٍ سُنَّةَ تَسُنَّ أَنْ إِیَّاکَ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 3 .أَخَّر وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ ایُنَبَّؤُ سُبْحَانَهُ قَالَ وَ آثارَهُمْ وَ قَدَّمُوا ما

 تدبر

 «:أَخَّر وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا»( 1

مان وارد دهيم، بلكه بسياري از امور هست كه بعد از مرگ ما در حساب عملایم انجام مينه تنها كارهایي كه تا زنده

 دي بگيرد، در كارها و اقداماتش خيلي دقت خواهد كرد.شود. اگر كسي این نكته را جمي

 :ندفرمودمي نقل شده كه عليه اهلل رحمهآیت اهلل بهجت از 

 ردمم اضالل كه بكند رحم خدا ،كرد اگر و ؛بكند اجتماعي معصيت نكند خدا كرد، اگر و ؛كند معصيت انسان نكند خدا»

 «.باشد آن در

                                                      
  7، حدیث718؛ جلسه 3، حدیث163جلسه؛  1، حدیث118جلسه ؛  7، حدیث728؛ جلسه 3، حدیث11؛ جلسه 7، حدیث88. جلسه  7

 ت هم اشاره شد:ن روایای 718در پاورقي جلسه .  3

 ضْلِالْفَ بْنُ عَاصِمُ حَدَّثَنَا قَالَ  لَیْلَى أَبِي بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الرَّحِیمِ عَبْدِ بْنُ الْكَرِیمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلِيٍّ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 لَهُ قَالَفَ ص النَّبِيِّ عَلَى بَكْرٍ أَبُو دَخَلَ «أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُرِیدُ بَلْ» الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ دَرَّاجٍ ابْنِ عَنِ مُسْلِمٍ بْنِ حَمَّدِمُ عَنْ الْخَیَّاطُ

 مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَى سَلِّمْ قَالَ عُمَرُ دَخَلَ ثُمَّ رَسُولِهِ مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ قَالَ رَسُولِهِ؟ مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ لَفَقَا الْمُؤْمِنِینَ بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَى سَلِّمْ

 .نالْمُؤْمِنِی بِإِمْرَةِ عَلِيٍّ عَلَى السَّلَامِ مِنَ بِهِ أُمِرَ لِمَا یَفْعَلْهُ لَمْ مِمَّا «أَخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ ؤُایُنَبَّ» نَزَلَتْ ثُمَّ فَقَالَ رَسُولِهِ مِنْ وَ اللَّهِ مِنَ فَقَالَ رَسُولِهِ؟

 711ص( طاووس البن) المؤمنین بإمرة ع علي موالنا الیقین
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 «ئِذٍ...یَوْمَ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا( »3

 داند. )توضيح در: نكات ترجمه( در مورد خبر مهمي است كه شخص نمي« نبأ»

خبر مهمي درباره كارهاي خودش، كه از آن »پس اگر كسي در اینجا از خود حساب بكشد و مراقب كارهاي خود باشد، 

 در آن عرصه غافلگير نخواهد شد. و ماند، نمي«خبر باشدبي

حاسبوا قبل ان »را معادل 1)بميرید پيش از آنكه بميرانندتان(« موتوا قبل ان تموتوا»تعبير  شاید به همين جهت است كه

 اند.)به حساب خود برسيد قبل از اینكه به حسابتان برسند( دانسته 3«تحاسبوا

 پيامخوش رسول آن گفت این بهر

 كرام یا موت قبل موتوا رمز

 موت قبل من اممرده چنانكهم

 صوت و صيت این ماآورده طرف زان

 ببين را قيامت شو قيامت پس

 این ستا شرط را چيز هر دیدن

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh22 / 

 

 

 2/1/7231         عَظیمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        7( آیه33حج ) ( سوره783

 ترجمه

 يزي آن لحظه چيد، بدرستي كه زلزلهنسبت به پروردگارتان تقوي پيشه كني ؛ اي مردم!به نام خداوند رحمن و رحيم

 عظيم است.

 حدیث

ازي اي به اهالي مصر نوشت كه فرنامه –فرستاد  به مصربكر را به عنوان حاكم ابي هنگامي كه محمد بن - اميرالمومنين( 1

 آمده است:( گذشت. در فراز دیگري از آن 3، حدیث181از آن قبال )در جلسه 

 .بكرابي بن محمد و مصر اهالي به طالبابي بن علي اميرمومنان خدا بنده از الرحيم الرحمن اهلل بسم

 .عليكم سالم

 ... بعد اما. نيست او جز خدایي كه  شاكرم را خدایي

                                                      
 283 ص ،3ج ،نفس مسایل عیون شرح ،آملي زاده. حسن 7

 88صمصباح الشریعه، 3

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh22/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh22/
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 ،شود، بزرگبندگان خدا ! همانا آنچه بعد از برانگيختن رخ مي دهد شدیدتر از قبر است؛ روزي كه طفل در آن پير مي

روزي كه »؛ (3)حج/« كندهر زن شيردهي طفل شيرخوار خود را رها مي»شود، و گردد، جنين سقط ميمست و حيران مي

ت آن روز به گونه اي ( وحش1)انسان/« روزي كه شر و عذاب بسي گسترده است» (11)انسان/« و بشدت سخت است عبوس

ترساند و هفت ]آسمان[ وكوههاي محكم كوبيده شده و زميني كه مهد آرامش مي را كه هيچ گناهي ندارنداني است كه فرشتگ

همچون غنچه »( و 16)الحاقه/« گسسته و متالشي خواهد بودروز ازهمدارد و در آن آسمان شكاف برمي»غُرند و بوده از او مي

( بعد از آنكه سخت و نفوذناپذیر بودند 14)مزمل/ «و كوهها همچون شن روان گردند»( 21)الرحمن/ «گردداي ميشكفته شده

( 81)نمل/« خدا بخواهددر زمين و هركس كه در آسمان است به فزع درآید مگر كسي كه  شود پس هركسو در صور دميده مي»

پس چگونه است كسي كه با گوش و چشم و زبان و دست و پا و فرج و شكمش عصيان كرده است، اگر كه خدا او را نبخشد 

كند، به آتشي كه عمقش بعيد و حرارتش راند و به جانب دیگر رهسپارش ميچرا كه او حكم مي ،و آن روز بر او رحم نكند

آید[ و عذابش جدید ]نو به نو[ و گرزهایش از حدید ]= آهن[ است، = آب چركي كه از زخم مياش صدید ]شدید و نوشيدني

ي اش اعتنایميرند، سرایي كه رحمتي در آن نيست و به دعوت اهاليشود و نه ساكنانش مياي واگذاشته مينه عذابش لحظه

 شود.نمي

و  اش گستره آسمانشود، بهشتي كه گسترهباد دریغ نميكه در كنار این رحمت خداست كه از عو بدانيد بندگان خدا ! 

 اي همراهش نيست، لذاتش خسته و ملول كننده نيستاي كه هرگز شر و بديزمين است و براي متقين آماده شده است، خوبي

طال كه در آن  با ظروفي از ایستاده جوانانياند و ر خداي رحماننجامد، ساكنانش در جوااو اجتماعش هيچگاه به تفرقه نمي

 ...همواره آماده خدمت بدیشانند ميوه و ریحان است

 33-38،ص(للطوسي) األمالي ؛343-341ص ،1ج ؛ الغارات،366-366ص ،( للمفيد) األمالي

 إِسْحَاقَ بُوأَ أَخْبَرَنِي قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ يٍّعَلِ بْنُ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِي قَالَ الْكَاتِبُ حُبَيْشٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ

 الْجَعْدِ نِبْ فُضَيْلِ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الثَّقَفِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ

 أَمَرَهُ وَ اباًكِتَ لَهُ كَتَبَ أَعْمَالَهَا وَ مِصْرَ بَكْرٍ أَبِي بْنَ مُحَمَّدَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ وَلَّى لَمَّا قَالَ الْهَمْدَانِيِّ إِسْحَاقَ يأَبِ عَنْ

 بْنِ لِيِّعَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ -الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ -الْكِتَابُ فَكَانَ يهِفِ بِهِ وَصَّاهُ بِمَا لِيَعْمَلَ وَ مِصْرَ أَهْلِ عَلَى یَقْرَأَهُ أَنْ

 ... بَعْد أَمَّا هُوَ إِلَّا هَإِلَ لَا الَّذِي اللَّهَ إِلَيْكُمُ أَحْمَدُ فَإِنِّي عَلَيْكُمْ سَلَامٌ بَكْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ وَ مِصْرَ أَهْلِ إِلَى طَالِبٍ أَبِي

 تَذْهَلُ وَ» الْجَنِينُ هِفِي یَسْقُطُ وَ الْكَبِيرُ فِيهِ یَسْكَرُ وَ -الصَّغِيرُ فِيهِ یَشِيبُ یَوْمٌ الْقَبْرِ مِنَ أَشَدُّ هُوَ مَا الْبَعْثِ بَعْدَ إِنَّ اللَّهِ عِبَادَ یَا...

 لَهُمْ نْبَذَ لَا الَّذِینَ -الْمَلَائِكَةَ لَيُرْهِبُ الْيَوْمِ ذَلِكَ فَزَعَ إِنَّ «مُسْتَطِيراً شَرُّهُ كانَ» یَوْمٌ «قَمْطَرِیرٌ عَبُوسٌ مٌیَوْ» «أَرْضَعَتْ عَمَّا مُرْضِعَةٍ كُلُّ

 تَكُونُ وَ»« كَالدِّهانِ وَرْدَةً» تَصِيرُ وَ «واهِيَةٌ یَوْمَئِذٍ فَهِيَ ءُالسَّما تَنْشَقُّ وَ» الْمِهَادُ الْأَرْضُ وَ الْأَوْتَادُ الْجِبَالُ وَ الشِّدَادُ السَّبْعُ مِنْهُ تَرْعُدُ وَ

 فَكَيْفَ اللَّهُ اءَش مَنْ إِلَّا الْأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَيَفْزَعُ الصُّورِ فِي یُنْفَخُ وَ صِلَاباً صُمّاً كَانَتْ مَا بَعْدَ «مَهِيلًا كَثِيباً الْجِبالُ

 وَ قْضِيیَ لِأَنَّهُ الْيَوْمِ ذَلِكَ مِنْ یَرْحَمْهُ وَ لَهُ اللَّهُ یَغْفِرِ لَمْ إِنْ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الرِّجْلِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ -الْبَصَرِ وَ بِالسَّمْعِ عَصَى نْمَ

 وتُیَمُ لَا وَ عَذَابُهَا یَفْتُرُ لَا حَدِیدٌ مَقَامِعُهَا وَ جَدِیدٌ عَذَابُهَا وَ صَدِیدٌ شَرَابُهَا وَ دِیدٌشَ حَرُّهَا وَ بَعِيدٌ قَعْرُهَا نَارٍ إِلَى غَيْرِهِ إِلَى یَصِيرُ

 دَعْوَةٌ لِأَهْلِهَا یُسْمَعُ لَا وَ رَحْمَةٌ فِيهَا لَيْسَ دَارٌ سُكَّانُهَا
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 «لِلْمُتَّقِينَ أُعِدَّتْ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ كَعَرْضِ عَرْضُها جَنَّةٌ» الْعِبَادِ عَنِ تَعْجِزُ لَا الَّتِي اللَّهِ رَحْمَةَ هَذَا مَعَ أَنَّ اللَّهِ عِبَادَ یَا اعْلَمُوا وَ

 مِنَ افٍبِصِحَ الْغِلْمَانُ أَیْدِیهِمُ بَيْنَ امَقَ وَ الرَّحْمَنَ جَاوَرُوا قَدْ سُكَّانُهَا یَتَفَرَّقُ لَا مُجْتَمَعُهَا وَ تُمِلُّ لَا لَذَّاتُهَا أَبَداً شَرٌّ مَعَهَا یَكُونُ لَا خَيْرٌ

 ...الرَّیْحَان وَ الْفَاكِهَةُ فِيهَا الذَّهَبِ

 تدبر

 «:عَظيمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا»( 1

ه شود كه نفرمود: شود. بویژه توجآخرت است كه باعث جدي گرفتن خدا در زندگي ميتوجه به جدي بودن و عظمت  

یعني پروردگار خودتان را جدي بگيرید كه در آن عرصه مهيب تنها او كه رب و پرورگار « اتقوا ربكم»بلكه فرمود ؛ «اتقوا اهلل»

 .رسدشماست به داد شما مي

 ثمره سلوكي:

 . این آیه یكي ازمان پررنگ شود و كمتر دچار غفلت شویمگویند چكار كنيم كه حضور خدا را در زندگيبسياري مي

تواند خدا را جدي نگيرد و صرفا بر اساس دلخواه )= هوا و دهد. كسي كه به یاد آخرت باشد، نميراههاي آن را نشان مي

 ش زندگي كند؛ و آخرت و مرگ هم واقعيتي است كه قابل انكار نيست.هوس(

 «عَظيمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ ... الرَّحيمِ الرَّحْمنِ ( »...3

جزیي از همواره و غير از سوره حمد،  ؛طبق روایات متعدد، بسم اهلل الرحمن الرحيم هر سوره، جزیي از آن سوره است

آیه، هم از رحمت خدا سخن گفته و هم از عظمت و دشواري زلزله قيامت. این در ود. پس شآیه اول آن سوره محسوب مي

منافاتي با رحمت خدا ندارد. قبال هم اشاره شد كه اگر اقتضاي رحمت خدا این است  پس قيامت و عذابها و دشواریهایش هيچ

و زندگيش سرانجامي  (26نشود )قيامت/، و ثانيا انسان به حال خود رها (1، تدبر164)جلسه كه اوال انسان اختيار داشته باشد

 ن بين خوبان و بدان در كار نباشد.شود كه آخرت و قيامت و دیدن نتایج اعمال و تفاوت نهادداشته باشد، نمي

براي لحظه وقوع قيامت )الساعة( شاید بدین جهت است كه آن لحظه همه « زلزله»به كار بردن تعبير «: السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ( »2

از هاي ما در عرصه باورها و شناختهم و  ،كند؛ هم در عرصه عالم خارجدهد و زیر و رو ميچيز را از جاي خود تكان مي

ها استوارند دهد، نه كوهكاره خواهند شد، نه خورشيد نور ميكردیم هيچعالم: همه عوامل و روابطي كه در دنيا به آنها اعتماد مي

 .(3، تدبر118)جلسه و نه ... 

 «:عَظيمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا»( 4

برد و وقتي عموم را به كار مي «یا ایها الذین آمنوا»دهد تعبير تي جامعه دیني را مورد خطاب قرار ميدر قرآن كریم وق

آخرت  دهد كه باور به توحيد وكند. به كار بردن این تعبير در این آیه، نشان مياستفاده مي« یا ایها الناس»، از تعبير راانسانها 

ن به توان قبل از اینكه انسانها مسلمان و متدیي نيست و مقدم بر آنهاست. در نتيجه ميلزوما مبتني بر باور به نبوت و دیندار

 تنها درباره خدا و آخرت سخن گفت، بلكه آنها را نسبت به این واقعيات انذار داد.یك دین الهي شوند با آنها، نه

تقال و در كنار نبوت به عنوان یكي از اصول تنها توحيد، بلكه معاد را هم مسشاید بر همين اساس بوده كه علماي دین، نه

 اند.دین )كه تعبدي و تقليدي نيست( قرار داده
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 «عَظيمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ( »1

ر جمله اسميه + تعبي « +إنّ»در این آیه انواع تاكيدات ادبي براي نشان دادن عظمت و دشواري قيامت به كار رفته است: 

« )= ءشي»است( + تعبير « لحظه»در لغت به معناي « ساعة)»كند اي آن ميي قيامت، كه داللت بر وقوع یكدفعهالساعة به جا»

ناک و عظيم است( + نكره اي براي انسان ترسدهد و هر چيز ناشناختهچيزي، كه كامال ابهام و ناشناخته بودن آن را نشان مي

 «عظيمٌ»خود وصف  د +افزایكه بر این ابهام و عظمت مي« شيءٌ»بودن 

داند اینها همه براي این است كه ما مساله قيامت را باید خيلي جدي بگيریم. كسي كه زلزله آن لحظه را جدي بگيرد، مي

برد تا از فزع آن لحظه ایمن شود اي همراه خود ميها مال گناهكاران است و به طور جدي، براي آن لحظه حسنهكه این سختي

 ( 83)نمل/

 اگر انسانها قيامت را جدي بگيرند، زندگي دنيایشان هم كامال آرام و شاد و امن و مطلوب نخواهد شد؟آیا 

 

 

 7/1/7231                لَحافِظينَ عَلَيْكُمْ إِنَّ وَ            71( آیه 83( سوره انفطار )731

 ترجمه

 ؛كه بر شما حافظاني هست قطعاو 

 ای و نحوینکات ترجمه

فراموشي( و به معناي متعهد شدن و غفلت « )= نسيان»است كه این ماده نقطه مقابل « حفظ»سم فاعل از ماده ا« حافِظ»

( 138، ص2كنند )كتاب العين، جاصطالح شده براي فرشتگاني كه اعمال آدمي را ثبت و ضبط مي« حافظ»نورزیدن است و 

( و البته تفاوت این 81ص ،3ج اللغة، المقایيس معجماند )تهرا به معناي رعایت و مراعات شيء دانس« حفظ»برخي اصل ماده 

اهمال و « »رعایت»ضایع كردن و در معرض آسيب قرار دادن است، اما نقطه مقابل  ،«حفظ»دو در آن است كه نقطه مقابل 

معناي  «حفظ»( همچنين در كلمه 133ص اللغة، في الفروقساز ضایع شدن است. )و اهمال زمينهاست « سستي ورزیدن

)نگهباني( تاكيد بيشتر بر جلوگيري از آسيب خوردن است و در « حراست»نيز نهفته است با این تفاوت كه در « حراست»

)مراقب( « رقيب»به كلمه « حفظ»( كلمه 311ص ،تاكيد بيشتر بر علم و آگاهي و تحت احاطه و توجه بودن است. )همان« حفظ»

كشد تا سر از كار آدمي درآورد كسي است كه گردن مي («رقبه: گردن»خانواده )هم «رقيب»هم نزدیك است با این تفاوت كه 

با كلمه  «حفظ»متضمن چنين معنایي نيست )همان( « حفظ»و نوعي مفهوم تفتيش و وارسي در مفهوم آن نهفته است اما كلمه 

ظ كردن دارد كه نوعي نگراني از شدت حف»داللت بر « ضبط»)ثبت كردن( هم نزدیك است با این تفاوت كه كلمه « ضبط»

گردد )همان، شود زیرا چيزي از او فوت نميو لذاست كه در مورد خدا به كار برده نمي« دست رفتن در آن مطرح است

 (311ص
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به كار بردن اسم فاعل به جاي فعل و ارائه معنا در قالب جمله « + إِنَّ»این عبارت حاوي تاكيدات فراوان است، از جمله: 

( + آوردن الم مزحلقه )الم تاكيد( بر روي حافِظينَ) ( بر اسم إنّعَلَيْكُمْن خبرِ إنّ )دمقدم كر ه )نفرمود: حفظ عليكم( +اسمي

 اسم إنّ

 حدیث

 درش نقل مي كند كه از رسول خدا ص شنيدم كه مي فرمود:عمار یاسر از پ( 1

فرشتگاني كه حافظ و موكل انسانها هستند، به خاطر طالب در برابر جميع همانا دو ]فرشته[ حافظ و موكل علي بن ابي

ه موجب اند ككنند، زیرا هيچگاه به نزد خداوند چيزي از او باال نبردهبالند و افتخار مياینكه همراه با علي ع هستند، به خود مي

 سخط و غضب خداوند تبارک و تعالي باشد.

 8ص ،1ج الشرائع، علل

 حَدَّثَنَا الَقَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مَنْصُورُ حَدَّثَنَا قَالَ الْفَضْلِ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْقُرَشِيُّ الْوَهَّابِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْوَاحِدِ عَبْدُ حَدَّثَنَا

 قَالَ الْبَرَاجِمِيُّ الْحَكَمِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَوْفِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَهْزِیَارَ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ

 :قَالَ أَبِيهِ عَنْ یَاسِرٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَامِرِيِّ وَقَّاصٍ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ شَرِیكُ حَدَّثَنَا

 لَمْ أَنَّهُمَا ذَلِكَ وَ عَلِيٍّ مَعَ لِكَيْنُونَتِهِمَا الْحَفَظَةِ جَمِيعِ عَلَى لَيَفْتَخِرَانِ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ حَافِظَيْ إِنَّ ولُیَقُ ص النَّبِيَّ سَمِعْتُ

 .تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ یُسْخِطُ مِنْهُ ءٍبِشَيْ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى یَصْعَدَا

آمد در حالي كه دستش را روي كتف عباس )= روایت شده است: روزي پيامبر خدا ص داشت ميامام صادق ع  ( از3

 و با رسول خدا ص معانقه )روبوسي( كرد و بين رفتعموي پيامبر( گذاشته بود. پس اميرالمومنين ع از پيش رو به سمت آنها 

اب سالمش را داد. عباس عصباني شد و دیدگان حضرت ص را بوسيد، سپس عباس به علي ع سالم كرد و او معمولي جو

گذارد؟! رسول خدا ص فرمود: عباس! درباره علي چنين سخن مگو! من اندكي گفت: رسول خدا ! علي تكبرش را كنار نمي

پيش جبرئيل را دیدم كه به من گفت: دو فرشته موكل علي ع را االن دیدم و گفتند: از روزي كه او به دنيا آمده تاكنون یك گناه 

 ایم.رایش ننوشتهب

 261ص ،1ج القمي، تفسير

 یَوْماً ص اللَّهِ رَسُولُ أَقْبَلَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ یَسَارٍ أَبِي ابْنِ عَنِ قَيْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي 

 فَرَدَّ عَلِيٍّ عَلَى بَّاسُالْعَ سَلَّمَ ثُمَّ -عَيْنَيْهِ بَيْنَ مَا قَبَّلَ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَعَانَقَهُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قْبَلَهُفَاسْتَ الْعَبَّاسِ كَتِفِ عَلَى یَدَهُ وَاضِعاً

 عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ تَقُلْ لَا عَبَّاسُ یَا: ص اللَّهِ رَسُولُ الَفَقَ -زَهْوَهُ عَلِيٌّ یَدَعُ لَا ص اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ فَغَضِبَ -خَفِيفاً رَدّاً عَلَيْهِ

 .الْيَوْم هَذَا لَىإِ وُلِدَ مُنْذُ ذَنْباً عَلَيْهِ كَتَبْنَا مَا فَقَاال -السَّاعَةَ بِعَلِيٍّ الْمُوَكَّلَانِ الْمَلَكَانِ لَقِيَنِي لِي فَقَالَ -آنِفاً جَبْرَئِيلَ لَقِيتُ فَإِنِّي

 اي خواندند، در فرازي از این خطبه فرمودند:وایت شده است كه اميرالمومنين ع در بصره خطبهر (2

نياز نيستيد، و از انجام دادن عملي صبر ]خودداري[ اي شيعيانم! بر ]انجام[ عملي صبر ]استقامت[ ورزید كه از ثواب آن بي

تر از صبر صبر ]= استقامت[ بر ]انجام[ طاعت خدا را ساده كنيد كه صبر ]=تحمل[ي نسبت به عقاب آن ندارید؛ بدرستي كه ما

 ایم.]= تحمل[ نسبت به عذاب خداوند عز و جل یافته
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اي هستيد و ناگزیر هر مهلتي به سر آید هاي به شمارش افتادهبدانيد كه شما در مهلتي محدود و آرزویي طوالني و نفس

 كه اقطع و »سپس اشك از دیدگانش سرازیر شد و این آیات را قرائت كرد:  و هر آرزوي بهم برآید و هر نفَسي به شماره آید،

 «كنيد.دانند آنچه ميبزرگوار نویسندگي، كه مي هست؛ حافظاني شما بر

 113ص ،(للصدوق) األمالي

 بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ لِمٍمُسْ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَمِّهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :ع آبَائِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ

 1بِالْبَصْرَةِ... خَطَبَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ أَنَّ

 الصَّبْرَ جَدْنَاوَ إِنَّا عِقَابِهِ عَلَى لَكُمْ صَبْرَ لَا عَمَلٍ عَنْ بِرُوااصْ وَ ثَوَابِهِ عَنْ بِكُمْ غِنَى لَا عَمَلٍ عَلَى اصْبِرُوا شِيعَتِي مَعَاشِرَ ع قَالَ ثُمَّ

 بُدَّ لَا وَ مَعْدُودٍ نَفَسٍ وَ مَمْدُودٍ أَمَلٍ وَ مَحْدُودٍ أَجَلٍ فِي أَنَّكُمْ اعْلَمُوا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَذَابِ عَلَى الصَّبْرِ مِنَ أَهْوَنَ اللَّهِ طَاعَةِ عَلَى

 ما عْلَمُونَیَ كاتِبِينَ كِراماً لَحافِظِينَ عَلَيْكُمْ إِنَّ وَ -قَرَأَ وَ عَيْنَاهُ دَمَعَتْ ثُمَّ یُحْصَى أَنْ لِلنَّفَسِ وَ یُطْوَى أَنْ لِلْأَمَلِ وَ یَتَنَاهَى أَنْ لِلْأَجَلِ

 3.تَفْعَلُونَ

                                                      
 لِأَمْسِ یْسَلَ وَ عِظَةٌ لِلْحَيِّ الْمَیِّتُ وَ عِبْرَةٌ لِلْمُقِیمِ الْمَاضِي وَ قَصِیرَةٌ طَالَتْ إِنْ وَ الْمُدَّةُ آلِهِ وَ النَّبِيِّ عَلَى صَلَّى وَ عَلَیْهِ أَثْنَى وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ حَمِدَ مَا بَعْدَ . فَقَالَ 7

 ائِلُالْهَ الْیَوْمُ وَ غَالِبٌ لِكُلٍّ الْمَوْتُ وَ لَاحِقٌ بِكُلٍّ كُلٌّ وَ مُفَارِقٌ لِكُلٍّ كُلٌّ وَ قَائِدٌ لِلْآخِرِ الْأَوْسَطُ وَ رَائِدٌ لِلْأَوْسَطِ الْأَوَّلُ ثِقَةٍ عَلَى غَدٍ مِنْ الْمَرْءُ لَا وَ عَوْدَةٌ مَضَى إِنْ

 سَلِیمٍ بِقَلْبٍ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلَّا. بَنُونَ ال وَ مالٌ فِیهِ یَنْفَعُ لَا الَّذِی وْمُالْیَ هُوَ وَ آزِفٌ لِكُلٍّ

 ای كه حافظ انسانند قابل توجه است:. روایت زیر درباره مالئكه 3

 هست؟ فرشته چند ایبنده هر همراه كه دهید خبر من به: گفت و وارد ص خدا رسول بر عُثمان

 بدی ارك كه هنگامي و نویسد مي تا ده دهيمي انجام خوبي كار كه هنگامي كه چپت، سمت در یكي و حسناتت، برای راستت سمت در ایفرشته: فرمود

: گویدمي را این بار سه كه وقتي. كند توبه و استغفار كه شاید: گویدمي بنویسم؟: گوید مي است راستت سمت آنكه به است چپت سمت آنكه دهي، انجام

 خدا برابر در چقدر است، اندك جل و عز خداوند به نسبت مراقبتش چقدر است، بدهمنشیني كه كند راحت او دست از را ما خدا بنویس، دهد مي پاسخ

 سرت پشت و مقابل در فرشته دو و( 78/ق) «هست آن نزد عتیدی و رقیب اینكه مگر آیددرنمي لفظ به سخني هیچ: فرماید مي خداوند كه. حیاستبي

 قبضه به را اتپیشاني كه ایفرشته و.« كنندمي حفظ الهي امر به را او كه هست او سر پشت و رو پیش در كنندگانيتعقیب: »فرمایدمي متعال داوندخ كه

 كه تهفرش دو و كندمي رسوا و آورد مي پاینن را تو كني گردنكشي خدا بر كه هنگامي و بردمي باال را تو كني تواضع خدا برای كه هنگامي دارد، خود

 دو و شودمي بدان موذی حیوانات ورود مانع و ایستاده تو دهان بر كه ایفرشته و ص محمد بر صلوات مگر كنندنمي حفظ را چیزی و انددو لبهای كنار

 آدمي هر برای فرشته بیست پس اندشب فرشتگان از غیر روز فرشتگان و هستند آدمي هر برای فرشته ده اینها پس دارند جای تو چشم بر كه ایفرشته

 آن كه هنگامي: »فرمود و( 71/انفطار) «هست حافظاني شما بر كه قطعا و:  » فرمود خداوند و آیندمي سراغت شبها فرزندانش و روزها ابلیس و هست

 (71/ق) «كنندمي دریافت اند،نشسته او راست و چپ كه حالي در كنندهدریافت[ ِفرشته] دو

 331ص منضود، نفوسلل السعود سعد

 :بلفظه أوله وجهة من منه سطر آخر من نذكر النیسابوری القیصم محمد بن القیصم تألیف القرآن آیات نزول بأسباب القرآن قصص كتاب من نذكره فیما

 الحافظین الملكین ذكر في فصل



16 

 تدبر

 «:لَحافِظينَ عَلَيْكُمْ إِنَّ وَ» (1

ل خود رها شده نيستيم. هرچقدر تنها هم كه باشيم، باز تنها نيستيم. نه فقط خدا، بلكه قطعا قطعا قطعا ها به حاما انسان

 مان هستند.قطعا فرشتگاني بر ما گماشته شده كه همواره مراقب ما و اعمال

 «:لَحافِظينَ عَلَيْكُمْ إِنَّ وَ»( 3

یا  –بياید. اما مقدم آمده. این تقدم، داللت بر حصر  )حافظين(القاعده باید بعد از اسم إنّ خبر إنّ است و علي« عليكم»

راقب م –و نه بر سایر موجودات  –خواهد اشاره كند كه بر ما انسانها دارد. اگر معناي حصر را در نظر بگيریم مي –الاقل تاكيد 

 اند؟به نحو خاص، مراقب گماشتهچرا براي ما اند؟ اما گماشته

ده كه اطالع انسان از وجود فرشتگاني كه هميشه پيرامون وي هستند، بر شدت مراقبه انسان نسبت به غالبا بر این تاكيد ش

 (33ص ،36ج نمونه، تفسير)افزاید. اعمال خود مي

 نکته تخصصی

علل دیگري نيز داشته باشد.  ،انسان خصوص براي محافظانبسا وجود این در جاي خود درست است، اما چه فوق نكته

هر »بيان شد كه . قبال آفرینندمي يي جدیدهاند؛ و چون اختيار دارند، جهاند بدین جهت است كه انسانها اختيار دارمثال شای

ها هيچكدام از دایره ربوبيت خداوند و این جهان« كندهاي متعدد ایجاد مي«جهان»انساني به علت ارتباطات مختلفش با انسانها، 

 ( پس به ازاي هر1هاي الهي در تدبير عوالم هستند )نازعات/و اگر فرشتگان واسطه ؛(4[ تدبر 3]حمد/ 26)جلسه خارج نيست

يزهایي ترینش ثبت و ضبط تمام آن چاي ایفا كنند كه واضحساز است، فرشتگان خاصي باید نقش ویژه، كه موجودي عالَمانسان

 گم نشود. انسان ایجاد كرده، در متن هستيكه  هایي[جهاناست كه انسان پدید آورده است، كه این عوالمي ]= زیست

 

 

                                                      
 حَسَنَةً عَمِلْتَ فَإِذَا الشِّمَالِ عَلَى وَاحِدٌ وَ حَسَنَاتِکَ عَلَى یَمِینِکَ عَلَى مَلَکٌ قَالَ مَلَکٍ مِنْ مَعَهُ مْكَ الْعَبْدِ عَنِ أَخْبِرْنِي فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى عُُثْمَانُ دَخَلَ

 فَبِئْسَ مِنْهُ للَّهُا أَرَاحَنَا اكْتُبْ نَعَمْ قَالَ ثَلَاثاً قَالَ فَإِذَا یَتُوبُ وَ فِرُیَسْتَغْ لَعَلَّهُ قَالَ أَكْتُبُ الْیَمِینِ عَلَى لِلَّذِی الشِّمَالِ عَلَى الَّذِی قَالَ سَیِّئَةً عَمِلْتَ إِذَا وَ عَشْراً كَتَبَ

 سُبْحَانَهُ اللَّهُ ولُیَقُ خَلْفِکَ مِنْ وَ یَدَیْکَ بَیْنَ مَلَكَانِ وَ عَتِیدٌ رَقِیبٌ لَدَیْهِ إِلَّا قَوْلٍ مِنْ یَلْفِظُ ما اللَّهُ یَقُولُ مِنْهُ اسْتِحْیَاءَهُ أَقَلَّ مَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ مُرَاقَبَتَهُ أَقَلَّ مَا الْقَرِینُ

 شَفَتَیْکَ لَىعَ مَلَكَانِ وَ فَضَحَکَ وَ وَضَعَکَ اللَّهِ عَلَى تَجَبَّرْتَ إِذَا وَ رَفَعَکَ لِلَّهِ تَوَاضَعْتَ فَإِذَا نَاصِیَتِکَ عَلَى قَابِضٌ مَلَکٌ وَ خَلْفِهِ مِنْ وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ مُعَقِّباتٌ لَهُ

 وَ دَمِيٍّآ كُلِّ عَلَى أَمْلَاكٍ عَشَرَةُ فَهَذِهِ عَیْنَیْکَ عَلَى مَلَكَانِ وَ فِیکَ فِي الْحَیَّةُ تَدْخُلَ أَنْ یَدَعُ لَا فِیکَ عَلَى قَائِمٌ مَلَکٌ وَ ص مُحَمَّدٍ عَلَى الصَّلَاةَ إِلَّا یَحْفَظَانِ لَیْسَ

 وَ عَزَّ قَالَ وَ ةَالْآیَ لَحافِظِینَ عَلَیْكُمْ إِنَّ وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ بِاللَّیْلِ وُلْدُهُ وَ بِالنَّهَارِ إِبْلِیسُ وَ آدَمِيٍّ كُلِّ عَلَى مَلَكاً عِشْرُونَ فَهَؤُلَاءِ النَّهَارِ مَلَائِكَةِ سِوَى اللَّیْلِ ائِكَةُمَلَ

 الْآیَة مُتَلَقِّیانِالْ یَتَلَقَّى إِذْ جَلَّ
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 1/1/7231                كاتِبينَ كِراماً            11 آیه( 83) انفطار سوره( 737

 ترجمه

 نویسندگاني بزرگوار        یا:        اند ]كه[ بزرگوار ]و[ نویسنده

 ای و نحوینکات ترجمه

 بحرین،ال مجمع) است( ه)فرومای« ملئي»ه مقابل نقط باشد ومي« كَرُمَ»مشبهه از صفت  كه است« كریم»جمع « كرام»«: كِراماً»

اند پستي( دانسته« )= هوان»را نقطه مقابل  «كرم« »مُكْرِم مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُهِنِ مَنْ وَ» (. و برخي با توجه به آیه112ص ،6ج

 المقایيس معجمماده بر شرف و ارزشمندي ذاتي داللت دارد ) اصل این (.46ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق)

مه ترج« بزرگمنشي»و  «يبزرگوار» كه شاید ترجمه آن به باشدعزت و بخشندگي مي از لوازم این معنا ( و113ص ،1ج اللغة،

، اما كرامت، ته استطلبي نسبت به دیگران نهفدر این است كه در مفهوم عزت، نوعي برتري« عزت»مناسبي باشد. تفاوتش با 

بيشتر در مورد علو و « شرافت»در این است كه  «شرف»و تفاوتش با  ؛بزرگواري و شرافت خود شيء به خودي خود است

 قرآنال كلمات في التحقيقعمدتا ناظر به بزرگي و برتري معنوي است )« كرامت»رود در حالي كه برتري مادي به كار مي

« عطاء كثرت» كميت و بيشتر ناظر به« جود»)بخشندگي( در این است كه كلمه « جود»وتش با ( و تفا41-46ص ،11ج الكریم،

ز روي ارود بيشتر ناظر به كيفيت بخشندگي است، یعني بخششي كه در مورد بخشندگي به كار مي وقتي« كرامت»اما  ،است

 (168ص ،اللغة في الفروقتحقير و پست كردني در آن نيست )هيچ گونه بزرگمنشي است و 

یعني حافظاني هستند كه هم  ،1انددر جمله قبل دانسته« حافظين»این دو كلمه را عموما دو صفت براي «: كاتِبينَ كِراماً»

ال اما وجود احتماالت دیگر براي این آیه منتفي نيست، مث كنند؛كنند با كتابت ثبت و ضبط ميبزرگوارند و هم آنچه حفظ مي

ها كه مقدم بر آن آمده است دانست كه آیه در مقام بزرگواري آنها در نوشتن اعمال انسان« نویسنده» را وصف« كراماً»توان مي

وق، )دو ترجمه ف كند.را تایيد مياین برداشت  شد چنانكه هم تفكيك این دو وصف در یك آیه و هم مضمون برخي احادیثبا

 تواند درست باشد(ان استعمال یك لفظ در چند معني، هر ميبر اساس این دو احتمال نوشته شد، كه با توجه به قاعده امك

 حدیث

روایت شده است كه اميرالمومنين ع كسي را دید كه صحبتهاي اضافي مي كرد ]درباره مطالبي صحبت مي كرد كه  (1

 ربطي به او نداشت[ فرمود:

ه تو ببرند؛ پس درباره چيزي سخن بگو كه بكني كه نزد پروردگارت ات امالء مياي را بر دو فرشتهفالني! تو داري نوشته

 مربوط باشد و چيزي كه به تو مربوط نيست را رها كن.

 63ص ،(للصدوق) اإلمامية إعتقادات 

 :فَقَالَ الْكَلَامِ، بِفُضُولِ یَتَكَلَّمُ هُوَ وَ بِرَجُلٍ -السَّلَامُ عَلَيْهِ -عَلِيٌّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ مَرَّ وَ

 .یَعْنِيك لَا مَا دَعْ وَ یَعْنِيكَ، بِمَا فَتَكَلَّمْ رَبِّكَ، إِلَى كِتَاباً مَلَكَيْكَ عَلَى تُمْلِي نَّكَإِ هَذَا، یَا

                                                      
 .711ص ،1ج القرآن )للنحاس(، إعراب ؛ 717ص ،71ج بیانه، و القرآن ؛ إعراب 731ص ،2ج الكریم، القرآن . مُثال: إعراب 7
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دهد؛ اگر ساعت به او مهلت مي 1كند خداوند ( از امام صادق ع روایت شده است كه: بنده مومن وقتي كه گناه مي3   

شود؛ و اي در نامه عملش ثبت ميسئيهو اگر این ساعات گذشت و استغفار نكرد، شود استغفار كرد چيزي عليه او نوشته نمي

ناهش گيرد و كافر بالفاصله گآید تا استغفار كند و مورد مغفرت قرار ميهمانا مومن گاه بعد از بيست سال گناهش به یادش مي

 برد.را از یاد مي

 421ص ،3ج الكافي،

 نْعَ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ جَمِيعاً یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيٍّ أَبُو وَ بِيهِأَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَشِيرٍ بْنِ الصَّمَدِ عَبْدِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ

 یَسْتَغْفِرْ مْلَ وَ السَّاعَاتُ مَضَتِ إِنْ وَ ءٌشَيْ عَلَيْهِ یُكْتَبْ لَمْ اللَّهَ اسْتَغْفَرَ فَإِنِ سَاعَاتٍ سَبْعَ اللَّهُ أَجَّلَهُ ذَنْباً أَذْنَبَ إِذَا الْمُؤْمِنُ الْعَبْدُ

 1.سَاعَتِه نْمِ لَيَنْسَاهُ الْكَافِرَ إِنَّ وَ لَهُ فَيَغْفِرَ رَبَّهُ یَسْتَغْفِرَ حَتَّى سَنَةً عِشْرِینَ بَعْدَ ذَنْبَهُ لَيُذَكَّرُ الْمُؤْمِنَ إِنَّ وَ سَيِّئَةٌ عَلَيْهِ كُتِبَتْ

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:2

 شدني باشد:شود مگر واقعا هالکچهار مطلب است كه خدا قرار داده است كه با وجود آنها دیگر كسي هالک نمي

گيرد تا بدان عمل مي كند، پس اگر بدان عمل نكرد ]موفق نشد عمل كند[ به گامي كه تصميم به كار خوب ميبنده هن

گيرد نویسد؛ و وقتي تصميم ميشود؛ و اگر بدان عمل كرد، خداوند ده حسنه ميخاطر حسن نيتش یك حسنه برایش نوشته مي

ساعت مهلت  1شود و اگر انجامش داد ه چيزي عليه او نوشته نمي، كاي تا بدان عمل كند، پس اگر عمل نكردبه انجام سيئه

شود و فرشته مامور حسنات به فرشته مامور سيئات، كه در سمت چپ است، مي گوید: عجله نكن! شاید كه بعد از آن داده مي

( 114)هود/« برندا از بين ميهمانا حسنات سيئات ر»فرماید: اي انجام دهد كه اثر آن را محو كند  كه خداوند عز و جل ميحسنه

 وَ الْجَلَالِ ذَا الرَّحِيمَ الْغَفُورَ الْحَكِيمَ الْعَزِیزَ الشَّهَادَةِ وَ الْغَيْبِ عَالِمَ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ»یا استغفاري كند كه اگر بگوید: 

نم به پيشگاه خدایي كه جز او خدایي نيست، داناي آشكار و پنهان است، عزیز و حكيم ك)طلب مغفرت مي« إِلَيْهِ أَتُوبُ وَ الْإِكْرَامِ

 1 شود؛ و اگراز هم چيزي عليه او نوشته نميكنم.( باست و به سوي او توبه مي و غفور و رحيم و صاحب جاللت و اكرام

آن ]امور حسنات به مامور سيئات مي گوید: اي انجام داد و نه استغفاري، فرشته مساعت گذشت و بعد از آن گناه، نه حسنه

 گناه را[ بر این بدبخت محروم ثبت كن.

 421ص ،3ج الكافي، 

 لَّهِلا عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الْمُرَادِيِّ عُثْمَانَ بْنِ فَضْلِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 عْمَلْهَایَ لَمْ هُوَ فَإِنْ فَيَعْمَلُهَا بِالْحَسَنَةِ الْعَبْدُ یَهُمُّ هَالِكٌ إِلَّا بَعْدَهُنَّ اللَّهِ عَلَى یَهْلِكْ لَمْ فِيهِ كُنَّ مَنْ أَرْبَعٌ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ یَقُولُ ع

 وَ ءٌشَيْ لَيْهِعَ یُكْتَبْ لَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ فَإِنْ یَعْمَلَهَا أَنْ بِالسَّيِّئَةِ یَهُمُّ وَ عَشْراً لَهُ اللَّهُ كَتَبَ عَمِلَهَا هُوَ إِنْ وَ نِيَّتِهِ بِحُسْنِ حَسَنَةً لَهُ اللَّهُ كَتَبَ

 حَسَنَةٍبِ یُتْبِعَهَا أَنْ عَسَى تَعْجَلْ لَا لشِّمَالِا صَاحِبُ هُوَ وَ السَّيِّئَاتِ لِصَاحِبِ الْحَسَنَاتِ صَاحِبُ قَالَ وَ سَاعَاتٍ سَبْعَ أُجِّلَ عَمِلَهَا هُوَ إِنْ

                                                      
 همچنین به این روایت توجه شود:  . 7

 إِلَى غُدْوَةٍ مِنْ أُجِّلَ ذَنْباً أَذْنَبَ إِذَا الْعَبْدَ إِنَّ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ -7

 (721ص ،3ج )الكافي، عَلَیْه یُكْتَبْ لَمْ اللَّهَ اسْتَغْفَرَ فَإِنِ اللَّیْلِ
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 عَالِمَ وَهُ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ» قَالَ هُوَ فَإِنْ الِاسْتِغْفَارِ أَوِ« السَّيِّئاتِ یُذْهِبْنَ الْحَسَناتِ إِنَّ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ تَمْحُوهَا

 وَ سَاعَاتٍ سَبْعُ مَضَتْ إِنْ وَ ءٌشَيْ عَلَيْهِ یُكْتَبْ لَمْ «إِلَيْهِ أَتُوبُ وَ الْإِكْرَامِ وَ الْجَلَالِ ذَا الرَّحِيمَ الْغَفُورَ الْحَكِيمَ الْعَزِیزَ الشَّهَادَةِ وَ يْبِالْغَ

 1.الْمَحْرُومِ الشَّقِيِّ عَلَى اكْتُبْ السَّيِّئَاتِ احِبِلِصَ الْحَسَنَاتِ صَاحِبُ قَالَ اسْتِغْفَارٍ وَ بِحَسَنَةٍ یُتْبِعْهَا لَمْ

واهد خاي مي( عبداهلل پسر امام كاظم ع مي گوید: از پدرم درباره دو فرشته مامور بر انسان سوال كردم كه وقتي بنده4

 شوند؟[وجه ميدانند؟ ]یعني قبل از شروع عمل، آنها متگناهي یا كار خوبي انجام دهد، آیا آن دو فرشته مي

 فرمود: آیا بوي گند با بوي طيب و خوش یكسان است؟

 گفتم: خير.

چپ به  مامور سمت]فرشته[ شود پس گيرد از جانش بوي خوشي بلند مياي تصميم به كار خوبي ميفرمود: وقتي بنده

د زبان او قلمش و آب دهان وقتي انجامش دابلند شو كه او تصميم به كار خوب گرفته است؛ و  :گویدمامور سمت راست مي

شود كه كنند؛ و وقتي كه تصميم به كار بدي گرفت از جانش بوي گندي بلند ميشود و آن را برایش ثبت مياو جوهرش مي

گرفته است، و وقتي انجامش داد زبانش  يگوید بایست كه او تصميم به كار بدمامور سمت چپ به مامور سمت راست مي

 كند.شود و آن را عليه او ثبت مييقلم و آب دهانش جوهر م

« كرام»گفته شده كه آنها را »توضيح داده: ( 336ص ،1ج الصافي، تفسير)مرحوم فيض كاشاني در ادامه این روایت 

ن كنند و بر آروند و بر خداوند متعال عرضه مينویسند و با آن به آسمان مياي را مياند زیرا وقتي حسنه)بزرگوار( ناميده

با آن  كنند وات فالني چنين و چنان عمل خوبي انجام داد؛ اما وقتي كار بدي از بنده ثبت ميگویند: بندهت مي دهند، ميشهاد

 .مانند؛ تا خداوند بار دوم و سوم بپرسدام چه كرد؟ ساكت ميفرماید: بندهروند، خداوند متعال ميبا غم و اندوه به آسمان مي

م عيب هایشان را بپوشانند، تو هها( هستي و به بندگانت دستور دادي كه عيبتار )پوشاننده بديگویند خدایا، تو سآنگاه مي

 شوند.ناميده مي« كراماً كاتبين»هایي؛ و بدین جهت است كه آنها را بپوشان كه تو داناي همه پنهان

 433ص ،3ج الكافي،

 هَلْ كَيْنِالْمَلَ عَنِ سَأَلْتُهُ: قَالَ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ السَّائِحِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْعُوسِيِّ حَفْصٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَنْهُ

 خَرَجَ الْحَسَنَةِبِ هَمَّ إِذَا الْعَبْدَ إِنَّ قَالَ لَا قُلْتُ سَوَاءٌ الطِّيبِ رِیحُ وَ الْكَنِيفِ رِیحُ فَقَالَ الْحَسَنَةِ أَوِ یَفْعَلَهُ أَنْ الْعَبْدُ أَرَادَ إِذَا بِالذَّنْبِ یَعْلَمَانِ

 لَهُ فَأَثْبَتَهَا دَادَهُمِ رِیقُهُ وَ قَلَمَهُ لِسَانُهُ كَانَ فَعَلَهَا فَإِذَا بِالْحَسَنَةِ هَمَّ قَدْ فَإِنَّهُ قُمْ الشِّمَالِ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ صَاحِبُ فَقَالَ الرِّیحِ طَيِّبَ نَفَسُهُ

 لِسَانُهُ كَانَ عَلَهَافَ هُوَ فَإِذَا بِالسَّيِّئَةِ هَمَّ قَدْ فَإِنَّهُ قِفْ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ صَاحِبُ فَيَقُولُ الرِّیحِ مُنْتِنَ نَفَسُهُ خَرَجَ بِالسَّيِّئَةِ هَمَّ إِذَا وَ

 .عَلَيْه أَثْبَتَهَا وَ مِدَادَهُ رِیقُهُ وَ قَلَمَهُ

 عالىت اللَّه على یعرضون و السماء الى به یصعدون حسنة كتبوا إذا ألنّهم كِراماً سمّوا انّما قيل: 336ص ،1ج لصافي،ا تفسير

 الغمّ مع ءالسما الى به یصعدون سيّئة العبد من كتبوا إذا و كذا و كذا حسنة عمل فالن عبدک انّ فيقولون ذلك على یشهدون و

                                                      
 صَاحِبِ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى الْمُؤْمِنُ مَرِضَ إِذَا یَقُولُ ع إِبْرَاهِیمَ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ دُرُسْتَ عَنْ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ  . همچنین: 7

 الكافي،) نَاتِالْحَسَ مِنَ صِحَّتِهِ فِي تَكْتُبُهُ كُنْتَ مَا لِعَبْدِی اكْتُبْ أَنِ الْیَمِینِ صَاحِبِ إِلَى وحِيیُ وَ ذَنْباً وَثَاقِي وَ حَبْسِي فِي دَامَ مَا عَبْدِی عَلَى تَكْتُبْ لَا الشِّمَالِ

 (777ص ،2ج
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 یستروا ان عبادک تأمر و ستّار انت الهي فيقولون ثالثاً و ثانياً اللَّه یسأل حتّى فيسكتون عبدي فعل ما تعالى اللَّه فيقول الحزن و

 .كاتِبِينَ كِراماً یسمّون لهذا و الغيوب علّام انت و عيوبهم استر عيوبهم

 تدبر

جا هند پس دو همنشين بزرگوار هماند، هم بزرگوارند و هم كاتب. بزرگوارفرشتگاني كه بر ما گماشته«: كاتِبينَ كِراماً( »1

قتي افراد بزرگواري در معيت انسان هستند، حرمت آنها را رعایت كند؛ و وكند كه كنند؛ و ادب حكم ميما را همراهي مي

 حيا باشد كه بزرگواري همنشينانش در رفتار او اثريكند، یعني حتي اگر انسان بقدري بيكاتب بودنشان این را تشدید مي

 (1)حدیث كنند.، حداقل باید حواسش را جمع كند كه این دو همنشين بزگوار، اعمال وي را ثبت و ضبط مينگذارد

كنند؛ در ثبت اند، نویسندگاني بزرگوارند؛ با بزرگمنشي اعمال ما را ثبت ميفرشتگاني كه بر ما گماشته«: كاتِبينَ كِراماً( »3

تنها حتي تا ساعتها بعد از ها نه( اما در ثبت بدي2كنند )حدیثرا ثبت ميكنند و به محض تصميم، خوبي ها تعجيل ميخوبي

( بلكه در هنگام ارسال گزارش هم بر ستاریت خدا اصرار 2و 3كنند كه بلكه ما توبه و جبران كنيم )حدیثعمل درنگ مي

 .(4)حدیث ورزندمي

 ما إِنْسانُالْ أَیُّهَا یا»توان گفت جز اینكه: كرده چه ميواقعا با چنين خداي كریمي كه چنين فرشتگان كریمي را بر ما مامور 

 (6)اي انسان! چه چيزي تو را به پروردگار كریمت مغرور كرد؛ انفطار/« الْكَریم بِرَبِّكَ غَرَّکَ

ر پاداش ام ،در واقعكاتبان اعمال انسان را ثنا گفت و بزرگ شمرد،  ،كریمان(« )= كرام»اینكه با وصف «: كاتِبينَ كِراماً»( 2

توجيهي نداشت كه یك عده از مالئكه، آن هم از مالئكه  ،الشان نبود؛ كه اگر جزا امري بزرگ و عظيمرا بزرگ شمرده و جزا

كه قرار است محاسبه شود. چنين تعبيري هم انذار و ترساندن گناهكاران را در دل خود شوند مامور ثبت و ضبط اعمالي  ،كرام

 (116، ص4به مومنان را. )الكشاف، ج دارد و هم لطف و عنایت

چنانكه  تباه؛اه و اشاي باشد به عصمت و مصونيت آنها از هر گنتواند اشارهبودن این فرشتگان مي« كریم»«: كاتِبينَ كِراماً»( 4

 مُكْرَمُونَ بادٌعِ بَلْ» آنها معرفي كرد:« یافتگيِكرامت»مبتني بر « كنندآنها فقط به امر خدا عمل مي»در جاي دیگر، این نكته را كه 

گيرند اند؛ بر خدا در مقام سخن هيچ سبقتي نميیافته( )بلكه بندگاني كرامت36)األنبياء/ «یَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ هُمْ وَ بِالْقَوْلِ یَسْبِقُونَهُ ال

 (336، ص31)الميزان، جكنند( و تنها به امر خدا عمل مي

 

 

 8/1/7231                تَفْعَلُونَ ما یَعْلَمُونَ            73( آیه 83( سوره انفطار )733

 ترجمه

 .كنيددانند آنچه ميميكه 
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 1نکات نحوی

شود و اغلب هم چنين در نظر محسوب مي« حافظين»این جمله با توجه به اینكه بعد از نكره آمده، صفت سوم براي 

( اما 41ص ،11ج بيانه، و القرآن إعراب؛ 362ص ،21ج القرآن، إعراب في الجدول؛ 116ص ،1ج القرآن، إعراباند )گرفته

 (41ص ،2ج الكریم، القرآن إعراباند )دانسته« حال»برخي این جمله را 

 حدیث

 ( زندیق )=كافر(ي نزد امام صادق ع آمد و سوال و جوابهایي رد و بدل شد. از جمله اینكه:1

ش مامور كرد كه كارهاي خوب و بد آنها را مي نویسند، در حالي كه پرسيد: علت این چيست كه فرشتگاني را بر بندگان

 داند؟تر از آن را ميخداوند سرّ و مخفي

فرمود: تا بندگان را به عبودیت نزدیكتر گرداند و  آنها ]= فرشتگان[ را شاهداني بر خالیق قرار دهد تا بندگان نسبت به 

اي هشان شدیدتر شود؛ و چه بسيار بندو نسبت به معصيت او خودداري اطاعت خدا مراقبت و مواظبت بيشتري داشته باشند

ورزد مي داريكند و خویشتنآورد و مراعات آنها را ميگيرد پس جایگاه این دو فرشته را در نظر ميكه تصميم به معصيتي مي

 ... دت خواهند دادبييند و بعدا شهااند ميشدهگوید پروردگاریم و فرشتگاني كه بر گماشتهو با خود مي

 243ص ،3ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 ... ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا أَتَى الَّذِي الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ: قَالَ أَنَّهُ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ رُوِيَ

  أَخْفَى؟ هُوَ مَا وَ السِّرِّ عَالِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ یَكْتُبُونَ بِعِبَادِهِ الْمُوَكَّلِينَ الْمَلَائِكَةِ عِلَّةُ فَمَا قَالَ

 يَتِهِمَعْصِ عَنْ وَ -مُوَاظَبَةً اللَّهِ طَاعَةِ عَلَى أَشَدَّ إِیَّاهُمْ لِمُلَازَمَتِهِمْ الْعِبَادُ لِيَكُونَ خَلْقِهِ عَلَى شُهُوداً جَعَلَهُمْ وَ بِذَلِكَ اسْتَعْبَدَهُمْ قَالَ

 3...شْهَدُتَ بِذَلِكَ عَلَيَّ حَفَظَتِي وَ یَرَانِي رَبِّي فَيَقُولُ كَفَّ وَ فَارْعَوَى مَكَانَهُمَا فَذَكَرَ بِمَعْصِيَتِهِ یَهُمُّ عَبْدٍ مِنْ كَمْ وَ انْقِبَاضاً شَدَّأَ

 اي فرمودند:اميرالمومنين ع در خطبه( 3

كودكان در آن پير و اضطراب در آن فراوان،  و رسي كنند، تشویشدر آن اعمال را وا كه هشدار از روزي! خدا بندگان

 گردند.

ست اگيرند و حافظان رشود و از جوارح و اعضایتان شما را زیر نظر ميخودتان بر شما رصد مي از كه بدانيد! خدا بندگان

 نهانپ استوار درى نه و پوشاند،مى نانآ از را شما سياه شبى نهكنند؛ حفظ مي را هایتاننَفَس شمارهو درستي اعمال شما را و 

 ...رسدمى بدان و آیدمى فردا و رود،مى است آن در آنچه با امروز. است نزدیك امروز به فردا بدرستي كه .تواند كردنتان

 111البالغه، خطبهنهج

  ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ

                                                      
 .. در كانال نگذاشتم 7

 اللَّهِ أَمْرُ ءَیَجِي أَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِ یَرَوْنَ لَا حَیْثُ مِنْ كَُثِیرَةً آفَاتٍ وَ الْأَرْضِ هَوَامَّ وَ الشَّیْطَانِ مَرَدَةَ عَنْهُمْ یَذُبُّونَ بِعِبَادِهِ وَكَّلَهُمْ أَیْضاً لُطْفِهِ وَ بِرَأْفَتِهِ اللَّهَ إِنَّ . وَ 3
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 مِنْرَصَداً  مْعَلَيْكُ أَنَّ اللَّهِ عِبَادَ اعْلَمُوا الْأَطْفَالُ فِيهِ تَشِيبُ وَ الزِّلْزَالُ فِيهِ یَكْثُرُ وَ الْأَعْمَالُ فِيهِ تُفْحَصُ یَوْماً احْذَرُوا اللَّهِ عِبَادَ... 

 كُمْیُكِنُّ لَا وَ دَاجٍ لَيْلٍ ظُلْمَةُ مِنْهُمْ مْتَسْتُرُكُ لَا أَنْفَاسِكُمْ عَدَدَ وَ أَعْمَالَكُمْ یَحْفَظُونَ صِدْقٍ حُفَّاظَ وَ جَوَارِحِكُمْ مِنْ عُيُوناً وَ أَنْفُسِكُمْ

 1... بِه لَاحِقاً الْغَدُ ءُیَجِي وَ فِيهِ بِمَا الْيَوْمُ یَذْهَبُ قَرِیبٌ الْيَوْمِ مِنَ غَداً إِنَّ وَ رِتَاج ذُو بَابٌ مِنْهُمْ

 تدبر

 «:تَفْعَلُونَ ما یَعْلَمُونَ( »1

بينند و از كارمان آگاهند. قبال اشاره شد كه چنين تعبيري هم ار )كرام( هستند كه ما را مياي بزرگوما هر كاري كنيم، عده

اش واضح ( جنبه انذارگونه2، تدبر131جلسهانذار و ترساندن گناهكاران را در دل خود دارد و هم لطف و عنایت به مومنان را. )

 ایتش این است كه:اما جنبه لطف و عن ،(1است )حدیث

از باب جلوگيري از ریا، توصيه شده كه كار خوب را طوري انجام دهيد كه كسي نفهمد. در عين حال، انسان دلش 

خواهد اگر كار خوبي كرد، دیگران هم باخبر شوند. پس ما هرچقدر هم كار خوبمان را مخفي كنيم بزرگواراني هستند كه مي

، 131جلسه ؛ و 1، حدیث131جلسه) آیدشوند و به خاطر كار خوبمان از ما خوششان ميمي بينند و از كارمان مطلعما را مي

 شود.ریا محسوب نمي و حتي از باب خوشایند و تشویق آنها، انجام كار جلوي آنهاحُسنش در این است كه ؛ و (4حدیث

اني هم مامور كرده تا همواره همراه ما باشند و اعمال ما را ثبت كنند و روز قيامت شهادت دهند، ( اینكه خداوند فرشتگ3

 وي! قصور و ضعف معرفتيهم بر عظمت و كرامت انسان داللت دارد و هم بر 

ارشان این كاینكه برخي افراد كریم، آن هم نه انسان، بلكه فرشتگاني كه معصوم و عاري از هر گناه و خطایي هستند، تنها 

دهد كه ما چقدر ارزشمندیم! )هميشه اهميت مراقبان و محافظان كمتر از باشد كه همواره همراه و مراقب ما باشند، نشان مي

 شود(اهميت كسي است كه از او محافظت مي

كه اگر كسي را چدهنده قصور انسانها از توجه به خداست، این آیه نشان ،(1شيري )از عرفاي قرن در عين حال، به قول قُ

و بيشتر موجب  ترحضور در محضر خداوند و حشمت و جالل او را درک كند، این برایش در مقام گناه بسيار بازدارنده

كنيم، ( یعني ما از افراد بزرگوار شرم مي638ص ،2ج اإلشارات، لطایف) او باشند.است تا اینكه فرشتگاني در كنار شرمندگي 

 نيم!كاما از خود خدا شرم نمي

 

 

                                                      
 782البالغه، خطبه . نهج 7

 أَعْلَنْتُمْ إِنْ وَ عَلِمَهُ تُمْأَسْرَرْ إِنْ قَبْضَتِهِ فِي تَقَلُّبُكُمْ وَ بِیَدِهِ نَوَاصِیكُمْ وَ بِعَیْنِهِ أَنْتُمْ الَّذِی اللَّهَ وافَاتَّقُ خَلْقِه مِنْ حَاجَتَهُ وَ رِضَاهُ مُنْتَهَى جَعَلَهَا وَ بِالتَّقْوَى أَوْصَاكُمْ ... وَ

 بَاطِال ... یُُثْبِتُونَ لَا وَ حَقّاً یُسْقِطُونَ لَا كِرَاماً حَفَظَةً بِذَلِکَ وَكَّلَ قَدْ وَ كَتَبَهُ
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 أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ أَنْطَقَ الَّذی اللَّهُ أَنْطَقَنَا قالُوا عَلَیْنا شَهِدْتُمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ قالُوا وَ        37( آیه77) فصلت( سوره 732

 1/1/7231       تُرْجَعُونَ إِلَیْهِ وَ مَرَّةٍ

 ترجمه

 [ ید:فرما، سپس ميدهندامت گوش و چشم و پوست بر آنچه انسان انجام داده، شهادت ميقي آیه قبل اشاره شده كه در ]در

زي يدرآورد كه هر چ گفتن ا را به سخنه ما شهادت دادید؟ گفتند: خدایي مچرا علي :گفتند ]بدن[ خویشهاي به پوست و

 .گردیدميازبه سوي او ب تنها آفرید واول بار شما را  ست كهواو  ،را به سخن درآورد

 ای و نحوینکات ترجمه

)پوست( است كه در زبان فارسي هم این را به عنوان مطلق قشر « قشر و الیه محافظ بدن»به معناي « جِلد»جمعِ  ،«جُلُود»

دن را هم كند و پوست باند اصل این ماده داللت بر سختي و محكمي ميبریم. برخي گفتهمحافظ )مثال: جلد كتاب( به كار مي

تر و نفوذناپذیرتر است؛ چنانكه به زمين صُلب و سفت گویند كه از گوشتي كه زیر پوست است محكممي« جِلد»ن جهت از ای

كه به معناي تازیانه زدن است و در قرآن هم به كار « جَلدة»( تعبير 411ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمگویند. )مي« جَلَد»هم 

(. برخي منظور 133ص القرآن، ألفاظ مفرداتني است كه به پوست بدن برخورد كند. )( در اصل به معناي ضربه زد4رفته )نور/

 القرآن، ألفاظ مفرداتاند )و نفْس( دانسته )در مقابلِ: قلب، به معناي جان« بدن»در آیه محل بحث را به معناي « جلد»از 

« صحرا»كه به معناي « غائط»، همان گونه كه است (جنسي هاي)اندام «فروج»كنایه از « جلود»گفته شده كه تعبير  نيز( و 133ص

؛ معاني القرآن للفراء، 31 ص ،للجرجاني األدباء كنایات من المنتخب) است به عنوان كنایه از دستشویي رفتن به كار رفته است.

 2(436ص ،3ج قمي،ال تفسيرمعرفي شده است. )« فروج»به معناي « جلود»و در روایتي از امام صادق ع نيز صریحا  (163، ص2ج

اج اند كه احتجاز این عبارت به بعد را برخي از مفسران، سخن خداوند )نه ادامه سخن قبل( دانسته «مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ»

سایر مفسران تذكر  اما( 14ص ،3ج القرآن، تفسير في البيان مجمعكند كه چگونه اعضاي بدن را بر سخن گفتن توانا كرد )مي

 (281، ص11آن را ادامه سخن قبل )یعني ادامه سخن اعضاي بدن( بدانيم هم مشكلي ندارد. )الميزان، جاگر اند به اینكه داده

                                                      
مطرح شده است و در پاورقي مفردات، آدرس فوق به « قیل»به عنوان یک  733ص القرآن، ألفاظ و مفردات 87ص ،8ج العین، ن مطلب در كتاب. ای 7

 عنوان منبع این قول مطرح شده است.

سخن فراء را به عنوان قول  71ص ،7ج القرآن، )اندام جنسي مذكر( كرده است؛ و نحاس هم در إعراب« ذكر»تعبیر « فروج». البته ایشان به جای  3

 اصلي انتخاب كرده است.

 . فَقَالَ..القَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الزُّبَیْرِیُّ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بُرَیْدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ صَالِحٍ بْنِ بَكْرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ  28ص ،3ج الكافي، و نیز در 2

 الْأَفْخَاذ. وَ الْفُرُوجَ بِالْجُلُودِ یَعْنِي جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَیْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما وَ

 ما وَ جَلَّ وَ عَزَّ ... قَالَ عَنْه اللَّهُ رَضِيَ الْحَنَفِیَّةِ بْنِ مُحَمَّدِ لِابْنِهِ یَّتِهِوَصِ فِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ از امیرالمومنین ع : َ 838، ص3و نیز در من الیحضره الفقیه ج

 الْفُرُوج بِالْجُلُودِ یَعْنِي جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَیْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ
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ت آمد؛ اینكه قبلش آمده داللاست و باید بعد از آن مي« ترجعون»جار و مجروري است كه وابسته به « اليه«: »تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ»

 اضافه شد.« تنها»ترجمه، قيد بر حصر مي كند؛ لذا در 

 حدیث

 از امام باقر ع در ضمن حدیثي طوالني، روایت شده است: (1

دهد كه عذاب ... و این گونه نيست كه اعضا و جوارح عليه انسان مومن شهادت دهد؛ بلكه فقط عليه كسي شهادت مي

ه خداوند عز و جل فرموده است: پس آنكه دهد كبر او قطعي شده باشد اما مومن، خداوند كتابش را به دست راستش مي

اي از ه]= ذرشود اي به آنها ظلم نميخوانند و ذرهاند كه كتابشان را ]با خيالي راحت[ ميكتابش به دست راستش داده شد آنا

 ...شود[ حقشان كه در دنيا توسط دیگران تضييع شده بود، فروگذار نمي

 23ص ،3ج الكافي، 

 سَالِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مِهْرَانَ بْنِ الرَّزَّاقِ عَبْدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ دٍمُحَمَّ بْنُ عَلِيُّ

 :قَال ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ

 اللَّهُ قَالَ هِبِيَمِينِ كِتَابَهُ فَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ فَأَمَّا الْعَذَابِ كَلِمَةُ عَلَيْهِ حَقَّتْ مَنْ ىعَلَ تَشْهَدُ إِنَّمَا مُؤْمِنٍ عَلَى الْجَوَارِحُ تَشْهَدُ لَيْسَتْ ... وَ

 ... «فَتِيال یُظْلَمُونَ ال وَ كِتابَهُمْ یَقْرَؤُنَ فَأُولئِكَ بِيَمِينِهِ كِتابَهُ أُوتِيَ مَنْ فَأَمَّا» جَلَّ وَ عَزَّ

كند كه از نظر ام و آیاتي را بيان ميگوید در كتاب خداوند شك كردهرسد و ميمنين ع مي( شخصي خدمت اميرالمو3

اني در مقابل آیاتي كه حكایتگر سخنسخن گفتن منع انسانها از خودش با هم ناسازگار است، از جمله آنها آیاتي است كه درباره 

 1دهند:د به این سوال چنين پاسخ ميدهدر روز قيامت است. حضرت به یكایك آنها پاسخ مي از انسانها

گوید مگر كسي كه خداوند رحمان به او كنند و سخن نميروزي كه روح و مالئكه به صف قيام مي»و اما اینكه فرمود 

روز »( و فرمود: 32)انعام/« ایمبه خدا سوگند ما مشرک نبوده»( و فرمود 28)نبأ/« اذن داده باشد و سخن صواب خواهد گفت

این مطلب حقي است كه »( و فرمود: 31)عنكبوت/« كنندورزند و برخي برخي دیگر را لعن ميرخي به برخي كفر ميقيامت ب

نزد من خصومت و نزاع نكنيد در حالي كه قبال به جانب شما »( و فرمود: 64)ص/« اندو نزاع اهل نار با هم در خصومت

گویند و پاهایشان به هایشان سخن ميزنيم و دستهانهایشان مهر ميامروز بر د»( و فرمود: 38)ق/« هشدارها فرستاده بودم

 (؛ 61)یس/« دهنداند شهادت ميآنچه كسب كرده

( كه 4)معارج/« مقدارش پنجاه هزار سال است»اینها هر كدام در موقعيتي غير از موقعيت دیگري در آن روزي است كه 

گویند و برخي از برخي با هم فرق دارند و برخي با برخي سخن مي كند كهخداوند عز و جل خالیق را در مواطني جمع مي

كنند كه آنها كساني بودند كه در سراي دنيا نسبت به روسا و اتباع آنها اطاعتي داشتند و اهل معصيتي كه از مغفرت طلب مي

ان و مستضعفان همدیگر را لعن رساندند اعم از مستكبربارد و در سراي دنيا در ظلم و دشمني به هم یاري ميآنها نفرت مي

 كنند؛مي

                                                      
 گذشت. 7، پاورقيِ حدیث783و فراز دیگری از آن در جلسه 2، حدیث88وال و جواب در جلسه. فرازهای دیگری از این س 7
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لق شد همه خكنند به نحوي كه اگر صدایشان براي اهل دنيا آشكار ميآیند و گریه ميسپس در موطني دوباره گرد هم مي

 گریند؛شد مگر كه خدا بخواهد؛ پس همچنان خون ميتكه ميماندند و دلهایشان تكهشان باز مياز معيشت

« بودیمپروردگارا ما مشرک ن»گویند: شود سخن بگویند پس ميشوند و از آنها خواسته ميگر جمع ميسپس در موقعيتي دی

آیند و هریك به معصيتي زند و دست و پا و پوست بدن ]یا: اندام جنسي[ آنان به سخن درميپس خداوند بر دهان آنها مهر مي

یند: گوشود و به پوست بدن ]یا: اندام جنسي[ خویش ميته ميدهد سپس مهر از زبان برداشكه از او سر زده بود شهادت مي

 (؛31)فصلت/« چرا عليه ما شهادت دادید؟ گفتند: خدایي ما را به سخن گفتن درآورد كه هر چيزي را به سخن درآورد»

 يروز»كنند و این سخن خداوند عز و جل است كه شوند پس برخي از برخي فرار ميپس در موقعيتي دیگر جمع مي

شود ( پس از آنها خواسته مي24-26)عبس/« كندهمسرش و فرزندانش فرار مي و پدرشكه شخص از بردارش و مادرش و 

پس پيامبران قيام « گوید مگر آنكه خداوند اذن دهد و سخن صواب خواهد گفتهيچكس سخني نمي»سخن بگویند پس 

پس چگونه باشد هنگامي كه از هر امتي شاهدي »فرمود:  دهند و این همان است كهكنند و در این موقعيت شهادت ميمي

 (؛4)نساء/« بياوریم و تو را بر همه آنها شاهد بياوریم

است پس او « مقام محمود»آیند كه در آنجا مقام حضرت محمد ص است و آن همان پس در موقعيتي دیگر گرد هم مي

گونه ثنا نگفته باشد سپس تمامي مالئكه را ثنا گوید و هيچ خداوند تبارک و تعالي را چنان ثنا گوید كه قبلش هيچكس آن 

يچكس قبال اي كه هماند مگر اینكه حضرت محمد ص بر او ثنا گفته باشد، سپس پيامبران را ثنا گوید به گونهاي نميفرشته

س اهل صالحان را، پكند و سپس  چنان ثنایي نگفته باشد، سپس هر مرد و زن مومني را ثنا گوید و از صدیقين وشهدا شروع

اميد است كه پروردگارت تو را در مقامي محمود »آسمانها و زمين او را سپاس گویند و این همان است كه خدا فرمود: 

اي باشد و واي بر آن كس كه در آن مقالم هيچ بهره و (؛ خوشا به حال كسي كه در آن مقام برایش بهره13)اسراء/« برانگيزاند

 نصيبي نداشته باشد؛ 

شود و همه اینها قبل از حساب است كه شوند و حق هركس از دیگران بازپس گرفته ميسپس در موقعيتي دیگر جمع مي

 خواهيم.شود؛ و از خداوند بركت آن روز را ميوقتي درگير حساب شدند هركسي بدانچه مربوط به خودش است مشغول مي

 343ص ،1ج ،(للطبرسي) اإلحتجاج  ؛  211-218ص ،1ج العياشي، ؛ تفسير361-361ص ،(للصدوق) التوحيد

 بْنِ عْقُوبَیَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ حَبِيبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ بَكْرِ عَنْ یَحْيَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 یَزِیدَ بْنُ ةُطَلْحَ حَدَّثَنَا بِخَطِّهِ أَبِي كِتَابِ فِي وَجَدْتُ قَالَ بِنَيْسَابُورَ الْجُنْدُ الْأَحْدَبُ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ نُبْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَطَرٍ

 السَّعْدَانِيِّ: مَعْمَرٍ أَبِي عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ

 ...الْمُنْزَل اللَّهِ كِتَابِ فِي شَكَكْتُ قَدْ إِنِّي الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ مِنِينَالْمُؤْ أَمِيرَ أَتَى رَجُلًا أَنَّ

 أَیْضاً فِيهِ شَكَكْتَ مَا هَاتِ قَالَ 

 طِقُوااسْتُنْ وَ قَالَ وَ« صَواباً قالَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا كَلَّمُونَیَتَ ال صَفًّا الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ یَقُومُ یَوْمَ» یَقُولُ اللَّهَ أَجِدُ وَ قَالَ

 تَخاصُمُ حَقٌّلَ كَذلِ إِنَّ» قَالَ وَ« بَعْضاً بَعْضُكُمْ یَلْعَنُ وَ بِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ یَكْفُرُ الْقِيامَةِ یَوْمَ» قَالَ وَ« مُشْرِكِينَ كُنَّا ما رَبِّنا اللَّهِ وَ»فَقَالُوا 

 بِما هُمْأَرْجُلُ تَشْهَدُ وَ أَیْدِیهِمْ تُكَلِّمُنا وَ أَفْواهِهِمْ عَلى نَخْتِمُ» قَالَ وَ« بِالْوَعِيدِ إِلَيْكُمْ قَدَّمْتُ قَدْ وَ لَدَيَّ تَخْتَصِمُوا ال» قَالَ وَ« النَّارِ أَهْلِ
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 الْخَلْقَ أَنَّ یُخْبِرُ مَرَّةً وَ صَواباً قالَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا یَتَكَلَّمُونَ ال أَنَّهُمْ یُخْبِرُ مَرَّةً وَ تَكَلَّمُونَیَ أَنَّهُمْ یُخْبِرُ فَمَرَّةً« یَكْسِبُونَ كانُوا

 أَشُكُّ لَا يْفَكَ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا ذَلِكَ فَأَنَّى یَخْتَصِمُونَ أَنَّهُمْ یُخْبِرُ مَرَّةً وَ مُشْرِكِينَ كُنَّا ما رَبِّنا اللَّهِ وَ مَقَالَتِهِمْ عَنْ یَقُولُ وَ یَنْطِقُونَ لَا

 ؟تَسْمَع فِيمَا

 رَبِّنا اللَّهِ وَ» قَوْلُهُ وَ «صَواباً قالَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا یَتَكَلَّمُونَ ال صَفًّا الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ یَقُومُ یَوْمَ» قَوْلُهُ أَمَّا وَ ع فَقَالَ ...

 قَوْلُهُ وَ «النَّارِ هْلِأَ تَخاصُمُ لَحَقٌّ ذلِكَ إِنَّ» قَوْلُهُ وَ «بَعْضاً بَعْضُكُمْ یَلْعَنُ وَ بِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ یَكْفُرُ الْقِيامَةِ یَوْمَ» قَوْلُهُ وَ «مُشْرِكِينَ كُنَّا ما

 انُواك بِما أَرْجُلُهُمْ تَشْهَدُ وَ أَیْدِیهِمْ تُكَلِّمُنا وَ أَفْواهِهِمْ عَلى نَخْتِمُ الْيَوْمَ» قَوْلُهُ وَ «بِالْوَعِيدِ إِلَيْكُمْ دَّمْتُقَ قَدْ وَ لَدَيَّ تَخْتَصِمُوا ال»

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَجْمَعُ «سَنَةٍ أَلْفَ خَمْسِينَ ارُهُمِقْد كانَ» الَّذِي الْيَوْمِ ذَلِكَ مَوَاطِنِ مِنْ وَاحِدٍ غَيْرِ مَوَاطِنَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ «یَكْسِبُونَ

 الدُّنْيَا دَارِ فِي ةُالطَّاعَ مِنْهُمُ كَانَ الَّذِینَ أُولَئِكَ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ یَسْتَغْفِرُ وَ بَعْضاً بَعْضُهُمْ یُكَلِّمُ وَ یَتَفَرَّقُونَ مَوَاطِنَ فِي یَوْمَئِذٍ الْخَلَائِقَ

 وَ بِرِینَالْمُسْتَكْ الدُّنْيَا دَارِ فِي الْعُدْوَانِ وَ الظُّلْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَ الْبَغْضَاءُ مِنْهُمُ بَدَتْ الَّذِینَ الْمَعَاصِي أَهْلُ یَلْعَنُ وَ الْأَتْبَاعِ وَ ؤَسَاءِلِلرُّ

 نْعَ الْخَلْقِ جَمِيعَ لَأَذْهَلَتْ الدُّنْيَا لِأَهْلِ بَدَتْ الْأَصْوَاتَ تِلْكَ أَنَّ فَلَوْ فِيهِ یَبْكُونَ آخَرَ مَوْطِنٍ فِي یَجْتَمِعُونَ ثُمَّ 1... الْمُسْتَضْعَفِينَ

 اللَّهِ وَ يَقُولُونَفَ فِيهِ طَقُونَفَيُسْتَنْ آخَرَ مَوْطِنٍ فِي یَجْتَمِعُونَ ثُمَّ الدَّمَ یَبْكُونَ یَزَالُونَ فَلَا اللَّهُ شَاءَ مَا إِلَّا قُلُوبُهُمْ لَتَصَدَّعَتْ وَ مَعَایِشِهِمْ

 مِنْهُمْ كَانَتْ عْصِيَةٍمَ بِكُلِّ فَتَشْهَدُ الْجُلُودَ وَ الْأَرْجُلَ وَ الْأَیْدِيَ یَسْتَنْطِقُ وَ أَفْوَاهِهِمْ عَلَى تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ فَيَخْتِمُ مُشْرِكِينَ كُنَّا ما رَبِّنا

 مَوْطِنٍ فِي یَجْتَمِعُونَ ثُمَّ« ءٍشَيْ كُلَّ أَنْطَقَ الَّذِي اللَّهُ أَنْطَقَنَا قالُوا عَلَيْنا شَهِدْتُمْ لِمَ -لِجُلُودِهِمْ فَيَقُولُونَ الْخَتْمَ لْسِنَتِهِمُأَ عَنْ یَرْفَعُ ثُمَّ

 فَيُسْتَنْطَقُونَ« نِيهبَ وَ صاحِبَتِهِ وَ. أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ مِنْ الْمَرْءُ یَفِرُّ یَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ فَذَلِكَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ فَيَفِرُّ فَيُسْتَنْطَقُونَ آخَرَ

 كُلِّ مِنْ ناجِئْ إِذا فَكَيْفَ» قَوْلُهُ فَذَلِكَ الْمَوْطِنِ هَذَا فِي فَيَشْهَدُونَ الرُّسُلُ فَيَقُومُ «صَواباً قالَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا یَتَكَلَّمُونَ ال»ـفَ

 نِيفَيُثْ الْمَحْمُودُ الْمَقَامُ هُوَ وَ ص مُحَمَّدٍ مَقَامُ فِيهِ یَكُونُ آخَرَ مَوْطِنٍ فِي یَجْتَمِعُونَ ثُمَّ« شَهِيداً هؤُالءِ عَلى بِكَ جِئْنا وَ بِشَهِيدٍ أُمَّةٍ

 یُثْنِي ثُمَّ ص حَمَّدٌمُ عَلَيْهِ أَثْنَى إِلَّا مَلَكٌ یَبْقَى فَلَا كُلِّهِمْ الْمَلَائِكَةِ عَلَى یُثْنِي ثُمَّ قَبْلَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ یُثْنِ لَمْ بِمَا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ عَلَى

 أَهْلُ فَيَحْمَدُهُ بِالصَّالِحِينَ ثُمَّ الشُّهَدَاءِ وَ بِالصِّدِّیقِينَ دَأُیَبْ مُؤْمِنَةٍ وَ مُؤْمِنٍ كُلِّ عَلَى یُثْنِي ثُمَّ قَبْلَهُ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ یُثْنِ لَمْ بِمَا الرُّسُلِ عَلَى

 مْلَ لِمَنْ وَیْلٌ وَ حَظٌّ الْمَقَامِ ذَلِكَ فِي لَهُ كَانَ لِمَنْ فَطُوبَى« مَحْمُوداً مَقاماً رَبُّكَ یَبْعَثَكَ أَنْ عَسى» قَوْلُهُ فَذَلِكَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ

 أُخِذَ إِذَافَ الْحِسَابِ قَبْلَ كُلُّهُ هَذَا وَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ یُدَالُ وَ آخَرَ مَوْطِنٍ فِي یَجْتَمِعُونَ ثُمَّ نَصِيبٌ لَا وَ حَظٌّ الْمَقَامِ ذَلِكَ فِي لَهُ كُنْیَ

 .الْيَوْم ذَلِكَ بَرَكَةَ اللَّهَ نَسْأَلُ -لَدَیْهِ بِمَا إِنْسَانٍ كُلُّ شُغِلَ الْحِسَابِ فِي

 تدبر

 ( نگاه كلي به آیه:1

 شهادت داده، انجام انسان آنچه بر هاي بدن ]یا اندام جنسي[پوست و شنوایي و دیدگان ،قيامت در كه شده بيان قبل آیه در

 مطرحخویش  بدن ]یا اندام جنسي[ هايپوست این اشخاص را خطاب به يِیا اعتراض آميزدهند. در این آیه سخن تعجبمي

 دادید؟ شهادت ما عليه شما كه عضو بدن ما هستيد و اگر نوبت عذاب شود پاي شما هم گير است، شما چرا :كند كهمي

                                                      
 كَفَرْتُ إِنِّي»الشَّیْطَانِ  لُقَوْ إِبْرَاهِیمَ سُورَةِ فِي نَظِیرُهَا وَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ یَبْرَأُ یَقُولُ الْبَرَاءَةُ الْآیَةِ هَذِهِ فِي الْكُفْرُ وَ« بَعْضاً بَعْضُهُمْ یَلْعَنُ وَ بِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ یَكْفُرُ. » 7

 مِنْكُمْ تَبَرَّأْنَا ( یَعْنِي7)ممتحنه/ «بِكُمْ كَفَرْنا» الرَّحْمَنِ خَلِیلِ إِبْرَاهِیمَ قَوْلُ ( و32َ)ابراهیم/« قَبْلُ مِنْ أَشْرَكْتُمُونِ بِما
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كه حقيقت محض است و به همه چيز  خدایي كنند كه قيامت، موطن و جایگاه افشاي حقایق است وآنها هم اشاره مي

 زبان بيان حقيقت داده، ما را هم گویا كرد. 

هم شروع آفرینش و هم پایان كار شما با خداست؛ یعني او كه ابتدا و انتهاي  كه این مطلب را ارتباط داد با این نكتهكل  و

طبيعي است كه در این موقعيت )كه موقعيت آَكار شدن شما در دست اوست، حقيقت تمام كارهاي شما نزد او آشكار است و 

 خودتان آشكار شود.بدن توسط اعضاي  وضعيت شما حقيقت همه حقایق است(

 شیوه زندگی:اصالح نتیجه این بحث در 

اي از ما جدا نيستند و روزي كه قرار هاي ما شاهداني بر اعمال ما هستند، شاهداني كه تا در دنيا هستيم لحظهخود بدن

 رغم خواست ما، سخن خواهند گفت.است حقایق آشكار شود، علي

 اي نداشته باشيم؟اي كه چنان شاهداني دارد، دغدغهحضور در محكمه كنيم كه هنگامآیا به نحوي زندگي مي

 «:عَلَيْنا شَهِدْتُمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ قالُوا وَ( »3

را خطاب قرار دادند؟ « جلود»است، چرا در اینجا اینها فقط « سمع و ابصار و جلود»سخن از به نطق آمدن  ،در آیه قبل

پوست بدن است، و احتمال دارد كه در این آیه به نحو كنایه در مورد اندام  به معناي «ودجل»)در نكات ترجمه اشاره شد كه 

 توان در نظر گرفت(جنسي به كار رفته باشد، لذا در پاسخ، هر دو حالت را مي

ل اابزاري بوده كه مستقيما درگير كارهاي انسان بوده است، برخالف گوش و چشم كه عمدتا شاهد اعم «جلود»چون الف. 

 (213، ص11اند. )الميزان، جبوده

كند، و عمال تصوري از خطاب قرار دادن اش خطاب ميب. وقتي انسان بخواهد خطاب قرار دهد، غالبا با چشم و چهره

 گوش و چشم توسط خود آدم نمي توان داشت، اما خطاب قرار دادن جلود )به هر دو معنا( كامال طبيعي است.

برد، عضوي است كه خاطر اینكه از طریق لمس )بدون فاصله از شيء مورد نظر( لذت مي رسد جلود بهج. به نظر مي

و غالبا  گيرند، از راه دور ارتباط ميهاها و دیدنيشنيدنيمستقيما در لذت بردن مشاركت داشته، برخالف گوش و چشم كه با 

شهادت دادن اولي بيشتر، كه خودش هم سودي برده، برند، لذا شوند كه خودشان لذت نميتلقي مي فقط به عنوان ابزار لذت

 بيشتر جاي تعجب دارد.

 (233، ص11ت )قرائتي، نفسير نور، جاس بيشتر داده انجام بدن پوست با انسان كه گناهانى رسوایىد. 

 ...ه. 

 ...«: قالُوا أَنْطَقَنَا عَلَيْنا شَهِدْتُمْ لِمَ( »2

یك تعبير  ،)كه در آیه قبل اشاره شد( دادنشهادت به نطق درآمدن اعضاء براي شود معلوم مي« قالوا: گفتند»به قرینه تعبير 

، بلكه حقيقت سخن گفتن )كه ابراز ما في الضمير است( در كار است، هرچند سخن گفتن لزوما به معناي مجازي نبوده است

را بدون هيچ مجازگویي در مورد یك دهان و زبان داشتن و خروج هوا از حنجره نيست، چنانكه امروزه تعبير سخن گفتن 

 بریم.ربات هم به كار مي

 دل اهل حواس محسوس هست   گل نطق و خاک نطق و آب نطق
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http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh150 / 

 «عَلَيْنا شَهِدْتُمْ لِمَ»( 4

 ما فراتر از اینهاست. و حقيقتِ اي بدن ما، و چشم و گوش و پوست بدن ما، صرفا ابزاري در دست ماست، واقعيتاعض

ا ممكن هلذا همين نه اینكه خودمان را با اینها اشتباه بگيریم؛ اینها را خدا به ما داده تا ابزاري باشد براي حركت به سوي او،

د، دهنفرشتگاني كه همراه ما هستند، غير از ما هستند كه له یا عليه ما شهادت مي است شاهدي عليه ما شوند. همان گونه كه

 دهد كه حتي اعضاي بدنمان هم غير از ما هستند و ممكن است روزي عليه ما شهادت بدهند.این آیه نشان مي

 شود مرتد ،شود خصمت لشكرت     شود بد ورنه ،بلقيس بيا هين

 كند خصمي جان به تو با تو جان    دنَكَ بر را درت تو دارپرده

 1امتحان ... گاه اندحق لشكر    آسمان و زمين ذرات جمله

 كرد ... چه طوفان در كه دیدي را آب   كرد چه عادان با كه دیدي را باد

 نهدمي سر شودمي حق لشكر    دهدمي گواهي كافر بر دست

 سبتر اویي لشكر ميان در   درس فعل در حق ضد نموده اي

 نفاق از اندمطيع اكنون تو را مر  [وفاق درنا يلشكروفاق ] لشكر از در جزوت جزو

 دمار صد آرد بر تو از چشم درد   «فشار را كو» را چشم بگوید گر

 3گوشمال... دندان ز تو ببيني پس   «وبال بنما او» گوید دندان به ور

 كِي است انآس جان، جان با دشمني  وي است چيزي هر جانِ جانِ چون كه

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh32 / 

 «:ءٍشَيْ كُلَّ أَنْطَقَ الَّذي اللَّهُ اَنْطَقَنَا»( 1

به نطق درآورده است؛ منتها گوش آیند، بلكه خداوند همه چيز را نه فقط چشم و گوش و جلود در قيامت به سخن درمي

گوشمان را باز كنيم و بشنویم. به قول  محرم شویم،گوید به شرط اینكه ما سنگين است. در و دیوار عالم با انسان سخن مي

 مالي رومي:

 اوستاد اي بود افسرده جامد   جماد او نام و ستردَافسُ عالم

                                                      
 زمین نای نمودست قارون با وآنچ كین   بحر آن زد فرعون بر . آنچ 7

 خورد نمرود كلة پشه وآنچ   كرد  پیل آن با بابیل آن وآنچ

 شكست لشكر و پاره شصد گشت بدست  داودی انداخت سنگ وآنک

 غوط خوردند سیه آب در كه تا لوط   اعدای بر باریدمي سنگ

 پیغامبران یاری عاقالنه  جهان  جمادات از بگویم گر

 پر بار از شود زعاج كشد گر شتر  چل كه شود چندان مُثنوی

 عمل را تن لشكر ببیني تا العلل  باب بخوان را طب كن . باز 3

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh150/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh150/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh32/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar4/sh32/
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 ... جهان مِجس جنبشِ ببيني تا   عيان آید حشر خورشيد تا باش

 اندگوینده طرف آن و اینجا شخامُ  اندزنده سو زان و اند سو زین مرده

 اژدها ما سوي گردد عصا آن  ما سوي فرستد سوشان آن از چون

 بود مومي به كف آهن جوهر    كند داودي لحن هم كوهها

 شود دانيسخن موسي با بحر    شود سليماني حمال ،باد

 شود نسرین را ابراهيم نار    شود بيناشارت احمد با ماه

 رَشَد در آید حنانه اُستُنِ  دشَكِ در ماري چو را قارون ،خاک

 كندمي پيامي را یحيي كوه   كندمي سالمي احمد بر سنگ

 ...خامشيم ما نامحرمان شما با  خوشيم و بصيریم و سميعيم ما

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37 / 

 «:مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ أَنْطَقَ الَّذي اللَّهُ»( 6

 خَلَقَ »بگذاریم كنار این آیات « آفرید بار اول را شما كه اوست و درآورد، سخن به را چيزي هر كه خدایي»اگر این تعبير 

اي تر كند: بيان و نطق، وسيلهشاید معنا را ظریف (4-2الرحمن/) «الْبَيانَ: انسان را آفرید به او بيان را تعليم كرد عَلَّمَهُ نْسانَ؛الْإِ

الضمير است. انسان كه آفرید در همان ابتدا به او بيان داد، هر چيزي را هم نطق داد؛ براي آشكار كردن مكنونات دروني و مافي

نه كه انسان ظرفيت ابراز حقایق را دارد، هر مخلوقي توان ابراز حقایق را دارد، فقط همان طور كه باید با زبان پس همان گو

 انسانها آشنا شد تا سخن آنها را فهميد، با زبان مخلوقات اگر آشنا شویم سخن آنها را هم خواهيم فهميد:

 شوید چون جمادان جانِ محرم  رویدمي جمادي سوي شما چون

 بشنوید عالم اجزاي غلغل   روید جانها عالَمِ جمادي، از

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37 / 

 ...«: الَّذي اللَّهُ أَنْطَقَنَا قالُوا عَلَيْنا شَهِدْتُمْ لِمَ ( »...1

كنند: گردد. آنها سوال ميكاره عالم خداست و همه چيز به او برميوحيد محض است و اینكه همهقيامت مظهر بروز ت

در پاسخ چنين سوال، غالبا انگيزه از انجام كار باید بيان شود، اما آنها در پاسخ به جاي بيان انگيزه،  دادید؟ شهادت ما عليه «چرا»

 بسنده كردند. « اینكه خدا ما را ناطق كرد»به 

وب، اگر در دنيا كه دار اختيار است و امكان عمل برخالف دستور الهي وجود دارد، سوال همچنان باقي است: خدا شما خ

 را ناطق كرد، اما هركس ناطق شد مگر باید حتما هر حرفي را بزند؟ 

نطق داد، امكان ندارد  گردد: اگر خدامعلوم مي« شودجز به اراده خدا هيچ كاري محقق نمي»اینكه  حقيقتِ ،اما در قيامت

 كه ما حقایق را بيان نكنيم؛ چون خدا اینجا را موقعيت ابراز حقایق قرار داده است.

 «:تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ أَنْطَقَ الَّذي اللَّهُ أَنْطَقَنَا» (8

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh37/
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دادن به هر چيز، تالزمي دارد با اینكه خداوند مبدأ و معاد انسان است. اما نطق دادن به اعضا و جوارح انسان، بلكه نطق 

 1چگونه؟

 

 

 أَنَّ مْظَنَنْتُ لكِنْ وَ جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَیْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما وَ        33آیه( 77) فصلت سوره( 737

 8/1/7231              تَعْمَلُونَ مِمَّا كَُثیراً لَمُیَعْ ال اللَّهَ

 ترجمه

تان دنهاي بتان و پوستتان و دیدگانشنوایي]مبادا[ این كه ]هنگام ارتكاب گناه، خود را[ از  و شما این گونه نبودید كه

خداوند بسياري از آنچه را كه  كهكردید گمان مي كن؛ وليپوشيده دارید تان[ عليه شما شهادت دهندهاي جنسي]یا: اندام

 داند.كنيد، نميمي

 ای و نحوینکات ترجمه

 المقایيس ممعجبه معناي پوشش )غطاء( است )« سَتر»باشد. مي« ستر»باب افتعال از ماده « تستترون«: »تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ»

(. 236ص القرآن، ألفاظ مفرداتو مخفي شدن است ) به معناي اختفاء« استتار»به معناي پوشاندن و « سِتر»( و 122ص ،2ج اللغة،

 كند كه قبال توضيح داده شد.شود داللت بر استمرار یك وضعيت در گذشته ميبا فعل مضارع همراه مي« كان»وقتي فعل 

 ، نكات ترجمه(24)جلسه

جه كه با تو توان تحليل كردميگونه  چندرا دهد( )كه در واقع معناي مصدري مي« عليكم یَشْهَدَ أَنْ»جایگاه نحوي عبارت 

 :به قاعده امكان استعمال یك لفظ در چند معنا، همگي صحيح  و مكمل همدیگرند

به  در تقدیر بگيریم )اصطالحا: منصوب« مِن»خودي خود متعدي نيست، یك كلمه به« یستترون»با توجه به اینكه فعل  -

 (141ص ،8ج بيانه، و القرآن إعراب)نزع خافض( 

 ( 141ص ،8ج بيانه، و القرآن إعرابم )عليك یشهد أن ألجل :بدانيم« تستترون»براي « مفعول الجله»ا مستقيما آن ر -

  (211ص ،34ج القرآن، إعراب في الجدولیشهد عليكم ) أن مخافة :با حذف مضاف بدانيم« مفعول الجله»آن را  -

 :آنگاه بار معنایي این عبارت به ترتيب بدین صورت خواهد بود

                                                      
 ناختهش خواستم بودم مخفي گنجي: أعرف لكي الخلق فخلقت أعرف أن فأحببت مخفیا كنزا كنت» قدسي حدیث مضمون به است اشاره شاید. . الف 7

 سوی به زچی همه نهایي بازگشت تا خدا از چیز همه گرفتن سرچشمه از یعني) صعود و نزول قوس در آفرینش «شوم شناخته تا آفریدم را خلق پس شوم

 .آفریده خدا كه است حقیقتي ابراز و نطق همگي دهدمي رخ معاد و مبدأ بین آنچه پس خدا، توسط است حقیقت ابراز همگي( خدا

 .كندمي آشكار ار شما كارهای تمام حقیقت اوست، دست در شما انتهای و ابتدا كه او یعني. ب

 . ...ج
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 آوردید[كردید ]شهادت دادن اینها را اصال به حساب نميشما خودتان را از شهادت دادن اینها مخفي نمي -

تيد با پنداشكردید براي این نبود كه اینها شهادت ندهند ]بلكه به خاطر این بود كه ميشما اگر خودتان را مخفي مي -

 شود[این كار، دیگر خدا مطلع نمي

 كردید، از ترس شهادت دادن اینها نبود ]بلكه از ترس مردم و ... بود[.في ميشما اگر خودتان را مخ -

 حدیث

اي كه در آن هول و هراس روز قيامت را توصيف ( از امام سجاد ع رویات شده است كه اميرالمومنين ع در خطبه1

 كرد، فرمود: مي

ند و پاها شهادت مي دهند و پوستهاي بدن ]یا گویها سخن ميگوید؛ و دستشود پس سخني نميها مهر زده ميبر دهان

 (.43)نساء/« كنندهيچ مطلبي را از خداوند مخفي نمي»اند پس آیند درباره آنچه كردهاندام جنسي[ به سخن درمي

 343ص ،1ج العياشي، تفسير

 ىعَلَ خُتِمَ الْقِيَامَةِ یَوْمِ هَوْلَ یَصِفُ خُطْبَةٍ فِي ع الْمُؤْمِنِينَ مِيرُأَ قَالَ: قَالَ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ

  .«حَدِیثاً اللَّهَ یَكْتُمُونَ ال»ـفَ عَمِلُوا بِمَا الْجُلُودُ نَطَقَتِ وَ الْأَرْجُلُ شَهِدَتِ وَ الْأَیْدِي تَكَلَّمَتِ قَدْ وَ تَكَلَّمُ فَلَا الْأَفْوَاهِ

 براهيم قمي در تفسيرش نوشته است:علي بن ا( 3

، كنایه از هاي بدنپوستجلود ]= هنگامي كه آنها ]اعداءاهلل[ نزد آن ]= آتش جهنم[ آمدند شنوایي و دیدگان و »آیه 

شان بر آنها ( در مورد گروهي نازل شد كه اعمال31)فصلت/« جنسي[ آنها به آنچه مي كردند عليه آنها شهادت دادند هاياندام

كردند بت ميكدام از این كارها را انجام ندادیم؛ پس فرشتگاني كه اعمال آنها را ثه شد و آن را انكار كردند و گفتند ما هيچعرض

 بر آنها شهادت دادند؛

و سپس  ؛دهنداند و به نفع تو شهادت ميامام صادق ع فرمود: كه آنها در این موقعيت گفتند: پروردگارا اینان فرشتگان تو

روزي كه »فرماید: و این همان سخن خداوند است كه مي ؛اندكدام از آن كارها را انجام ندادهسوگند خوردند كه هيچ به خدا

و آنها همان « خورند همان طور كه براي شما سوگند خوردندكند پس براي او هم سوگند ميخدا همگي آنها را مبعوث مي

و جوارح آنها گذارد هاي آنها مهر مي؛ در اینجاست كه خداوند بر زبانردندكساني هستند كه ]حق[ اميرالمومنين ع را غصب ك

 آیند؛به سخن درمي

 ،پس گوش بدانچه از محرمات كه شنيده است شهادت مي دهد

 دهد،و دیده بدانچه بر آن نظر انداخته كه خدا بر او حرام كرده بود شهادت مي

 ،ه برداشتند و خدا بر آنها حرام كرده بود شهادت مي دهندهایي كو دستها بدانچه گرفتند و پاها بدان قدم

 و اندام جنسي بر كاري كه مرتكب شده و خدا بر او حرام كرده بود شهادت مي دهد؛ 

كنایه از اندام جنسي[ ، هاي بدنها ]پوستجلدبه »آنها « گویندو مي»كند سپس خداوند زبانهایشان را ]مجددا[ گویا مي

 اوست و درآورد، سخن به را چيزي هر كه درآورد گفتن سخن به را ما خدایي: گفتند دادید؟ شهادت ام عليه چراخویش كه 

 شما ليهع كه»یعني از خدا  «پوشيده دارید كه نبودید گونه این شما و .گردیدبازمي او سوي به تنها و آفرید بار اول را شما كه
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 هك كردیدمي گمان وليكن» هاي جنسي استها، اندام«جلد»كه منظور از « جلدهایتان و تاندیدگان و تانشنوایي دهند شهادت

و این گماني بود كه به پروردگارتان گمان بردید پس شما را در معرض  .داندنمي كنيد،مي كه را آنچه از بسياري خداوند

 (32-31)فصلت/« پيشگان شدیدهالكت قرار داد و جزء خسران

 364: ص ،3ج القمي، تفسير

 معليه یعرض قوم في نزلت فإنها «یَعْمَلُونَ كانُوا بِما جُلُودُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ سَمْعُهُمْ عَلَيْهِمْ شَهِدَ جاؤُها ما إِذا حَتَّى»: لهقو و

 یَا: لِلَّهِ فَيَقُولُونَ ع الصَّادِقُ فَقَالَ أعمالهم، عليهم كتبوا الذین المالئكة عليهم فتشهد شيئا، منها عملنا ما فيقولون فينكرونها أعمالهم

 كَما لَهُ حْلِفُونَفَيَ جَمِيعاً اللَّهُ یَبْعَثُهُمُ یَوْمَ: »اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ شَيْئاً ذَلِكَ مِنْ فَعَلُوا مَا بِاللَّهِ یَحْلِفُونَ ثُمَّ لَكَ یَشْهَدُونَ مَلَائِكَتُكَ هَؤُلَاءِ رَبِّ

 سَمِعَ بِمَا السَّمْعُ فَيَشْهَدُ جَوَارِحَهُمْ یُنْطِقُ وَ أَلْسِنَتِهِمْ عَلَى اللَّهُ یَخْتِمُ ذَلِكَ فَعِنْدَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ غَصَبُوا الَّذِینَ هُمُ وَ «لَكُمْ یَحْلِفُونَ

 یَشْهَدُ وَ للَّهُا حَرَّمَ فِيمَا سَعَتَا بِمَا الرِّجْلَانِ تَشْهَدُ وَ أَخَذَتَا بِمَا دَانِالْيَ تَشْهَدُ وَ اللَّهُ حَرَّمَ مَا إِلَى بِهِ نَظَرَ بِمَا الْبَصَرُ یَشْهَدُ وَ اللَّهُ حَرَّمَ مِمَّا

 ءٍشَيْ كُلَّ قَأَنْطَ الَّذِي اللَّهُ اأَنْطَقَنَ قالُوا عَلَيْنا شَهِدْتُمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ» هُمْ «قالُوا وَ» أَلْسِنَتَهُمْ اللَّهُ أَنْطَقَ ثُمَّ اللَّهُ حَرَّمَ مِمَّا ارْتَكَبَ بِمَا الْفَرْجُ

 وَ «كُمْجُلُودُ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ» اللَّهِ مِنَ أَيْ «تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما وَ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ خَلَقَكُمْ هُوَ وَ

 .«الْخاسِرِینَ نَمِ فَأَصْبَحْتُمْ أَرْداكُمْ بِرَبِّكُمْ ظَنَنْتُمْ الَّذِي ظَنُّكُمُ ذلِكُمْ وَ تَعْمَلُونَ مِمَّا كَثِيراً یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ نْلكِ وَ» الْفُرُوجُ الْجُلُودُ

 از امام صادق ع روایت شده است كه خطاب به اسحاق بن عمار فرمودند: (2

س اگر بيند؛ پبيني، قطعا او تو را ميبيني؛ و اگر تو چناني كه او را نميه گویي تو او را مياسحاق! از خدا بترس چنانك

معصيت  بيند سپس در مقابلش آشكارا بهداني كه او تو را مياي! و اگر ميبيند، پس قطعا كافر شدهبيني كه او تو را نميچنان مي

 اي!ت قرار دادهن بينندگان به خودتریكني، او را از پستاقدام مي

 68ص ،3ج الكافي،

 اهلل دعب أبو قال قال عمار بن إسحاق عن جبلة بن اهلل عبد عن المبارک بن یحيى عن زیاد بن سهل عن الحسن بن محمد

 ع:

 یَرَاکَ أَنَّهُ تَعْلَمُ كُنْتَ إِنْ وَ كَفَرْتَ فَقَدْ یَرَاکَ لَا هُأَنَّ تَرَى كُنْتَ فَإِنْ یَرَاکَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ لَا كُنْتَ إِنْ وَ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ خَفِ إِسْحَاقُ یَا

 .عَلَيْكَ النَّاظِرِینَ أَهْوَنِ مِنْ جَعَلْتَهُ فَقَدْ بِالْمَعْصِيَةِ لَهُ بَرَزْتَ ثُمَّ

 تدبر

 «:تَعْمَلُونَ مِمَّا راًكَثي یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ لكِنْ وَ جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما وَ»( 1

]یا  بدنپوست شود كه خود چشم و گوش و كنيم؛ اما از چه كسي؟ باورمان نميكاري ميها مخفيما بسياري وقت

كاري كردیم از خدا هم كنيم كه وقتي مخفيميشهادت دهند! گمان روزي بخواهند مان هم ممكن است هاي جنسي[اندام

 (2كنيم؟ )حدیثچرا از او حيا نمي دانيم،، كه ميبينددانيم كه خدا ميشود؟ اگر ميماند؟ و خدا هم باخبر نميمخفي مي

 «:عَلَيْكُمْ... یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما وَ( »3

ترسند ان ميو شهرت و اعتبارش كاري دارند، حاال یا از آبروهند سعي در مخفيداغلب افراد وقتي كار ناشایستي انجام مي

 كند؟اند، آیا بسياري از رفتارهایمان تغيير نميو یا از عقوبت عمل. اگر بدانيم در محلي كه هستيم دوربين مخفي كار گذاشته



22 

هاي اي خاص، بلكه دوربينهم نه فقط از زاویه دوربين مخفي گذاشته، آندر این آیات به ما خبر داده است كه برایمان خدا 

مان داده و تاكيد كرده كه هر وقت كاري انجام دهيد ها را هم نشانتك دوربين؛ و تككنندبرداري ميخدا از همه زوایا فيلم

 .شونداینها خودكار روشن مي

ا در فضاهاي مجازي تلویزیون و ماهواره ها ویخواهيم از چشممان استفاده كنيم و در فضاي حقيقي خياباناگر وقتي مي

داست، خ دوربين مخفيِكنيم، چيزي نگاه كنيم، بدانيم كه همين چشمي كه با او نگاه ميكسي و هر و وب و تلگرام و ... به هر 

كه در محضر خدا صداهاي  خداست ضبط صوت مخفيِ سپاریم،اي یا به كسي گوش ميهمان گوشي كه با آن به موسيقي

داست خثبت و ضبط كنيم، مامور زنيم و یا مطلبي را تایپ مي، دستي كه با آن قلم ميخواهد كردشده را دوباره پخش شنيده 

 كند؟مان تغييري نميآنگاه آیا زندگيو ...، 

 «تَعْمَلُونَ مِمَّا كَثيراً یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ لكِنْ وَ( »2

قبول داشته باشد و در عين حال گمان كند كه خدا از بسياري از كارهایش « خدا بودن»را به « خدا»آیا ممكن است كسي 

 قبول منكر است، و كسي كه خدا را قبول دارد، این را هم كامالعلم خدا را هم  كسي كه خدا را منكر است كه خبر است؟بي

 . پس منظور آیه چيست؟داندكه او همه چيز را مي دارد

این نبود كه به خاطر جدي نگرفتيد، را شهادت اعضاي بدنتان  ازاینكه شما مخفي كردن خود خواهد بگوید الف. مي

 (282، ص11خدا را خوار شمردید. )الميزان، ج و علم شهادت ،شهادت آنها را خوار بشمارید، بلكه در حقيقت

، درچه وقتي به مساله توجه كنيدر این آیه، ناظر به وضعيت وجوديِ است، نه ظن و گمان ذهني؛ یعني اگ« ظن»ظاهرا ب. 

ما شه غفلت چنان وجود تنها این باور نهادینه نشده است، بلكان نهچيز باخبر است؛ اما در عمق وجودت كه خدا از همه ددانيمي

 مخفي شد، گویي دیگر از خدا هم ي دیگران از دید انسانهاكارت، همين كه كاري كنيدخواهيد مخفيكه وقتي مي را فراگرفته

شما عمل كسي را » ،به تعبير دیگر شود.ان این گمان هست كه خدا هم خبردار نميمخفي شده است؛ گویي در عمق وجودت

 (14ص،3البيان، ج)مجمع« اطالع استكند خدا از اغلب كارهایش بيانجام دادید كه گمان مي

 ج. ...

 «جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ»( 4

 ؟...«یشهد سمعكم و » نفرمودورد و آرا « عليكم» چرا

دهد كه شهادت دادن اعضاء و جوارح، مربوط به گناهكاران و بدكاران است كه منكر نشان مي« عليكم»آوردن ظاهرا 

 1(.1، حدیث132جلسه(، نه خوبان، كه اعمال خوب خود را قبول دارند )3شوند )حدیثاعمالشان مي

                                                      
آورد، موید دیگری بر این مدعاست. علت اینكه برای ادعای فوق )كه شهادت « اعداءاهلل»تر( هم آین مطالب را در مورد )دو آیه قبل 31. اینكه در آیه  7

)یعني  «مورد، مخصِص نیست»آیات قرآن، اعضاء فقط مربوط به بدكاران است( ابتداءا به آن آیه استناد نشد این است كه ممكن است كسي بگوید در 

شود و لذا هرجا اینكه آیه در یک مورد خاص آمده، معنایش این نیست كه فقط شامل آن مورد است( و هرجا مالك وجود داشته باشد، آیه شاملش مي

به «علیكم»الل فوق، با اینكه نیاوردن كلمه شود. اما در استدانجام كاری توسط اعضاء و جوارح وجود داشته باشد مشمول شهادت اعضاء و جوارح مي
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 «:تَعْمَلُونَ مِمَّا كَثيراً یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ...  سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ»( 1

شهود،  شهادتتوان گرفت:[ نتيجه مي« داندگمان اینكه خدا نمي»با « شهادت اعضاي بدنتوجهي آنها به بي»]از قرین شدنِ 

 إِلَّا عَمَلٍ مِنْ تَعْمَلُونَ ال وَ»فرماید: مي نيز (61)یونس/ ، چنانكه در جاي دیگريادت دادن ]و علمِ[ خود خداستبه نحوي شه

ا شاهد كنيد بر شمدهيد مگر اینكه ما در همان حال كه به آن مبادرت ميه: هيچ عملي انجام نميفِي تُفِيضُونَ إِذْ شُهُوداً عَلَيْكُمْ كُنَّا

 ( 284، ص11)الميزان، ج «ایمبوده

 «:جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما وَ»( 6

ر ِ بسياري باطالعند جدي نگيرند! گماناز آن بيندیده و كه  را هایيها واقعيتشود كه انساننگاه ظاهرگرایانه موجب مي

هنگام كارهاي  موجوداتي بيشعور هستند و شعور و ادراک، مال مغز است! براي همين، با اینكه دامهاي بدناین است كه ان

 آورند.كاري، اعضاء و جوارح خود را به حساب نمياما در این مخفي كنند،كاري ميناشایست مخفي

( و 44و به تسبيح او مشغولند )اسراء/ اما در جهاني كه خدا آفریده همه موجوداتش درک و شعور دارند و مامور خدایند

 ایم:ایم و به آنها بسنده كردهفهميم، به خاطر این است كه با ماده و مادیات انس گرفتهاگر ما این را نمي

 شوید چون جمادان جانِ محرم روید مي جمادي سوي شما چون

 

 تَعْمَلُونَ مَّامِ كَثيراً یَعْلَمُ ال اللَّهَ أَنَّ ظَنَنْتُمْ لكِنْ وَ جُلُودُكُمْ ال وَ أَبْصارُكُمْ ال وَ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ یَشْهَدَ أَنْ تَسْتَتِرُونَ كُنْتُمْ ما وَ

 تاندنب هايپوست و تاندیدگان و تانشنوایي[ مبادا] كه این از[ را خود گناه، ارتكاب هنگام] كه نبودید گونه این شما و

 كه را آنچه از بسياري خداوند كه كردیدمي گمان وليكن دارید؛ پوشيده دهند شهادت اشم عليه[ تانجنسي هاياندام: یا]

 .داندنمي كنيد،مي

 

 

 3/1/7231         نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ          711آیه (78) كهف ( سوره731

 ترجمه

  ست.اوسيله[ پذیرایي  ]یا: جایگاههاي فردوس كساني كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند برایشان باغ دتردیبي

                                                      
 است كه موضوع را خاص« بر علیه شما»ی معنایش همان بار معنایي كند و اضافهكرد، آوردنش بر معنای جمله اضافه ميلحاظ نحوی مشكلي ایجاد نمي

 باشد.بدكاران مي
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 ای و نحوینکات ترجمه

به معناي آن چيزي  كه و اغلب اهل لغت بر این باورند 1باشدمي)نزول: فرود آمدن( « نزل»صفت مشبهه از ماده  :«نُزُل»

 268ص ،1ج العين، كتابكنند )خواهد در جایي فرود آید و منزل گزیند، آماده ميه: مهماني( كه مياست كه براي كسي )بویژ

 ( 411ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم؛  811ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 14ص ،3ج اللغة، في ؛ المحيط

یي ي كه در جاكس :نازل»و یا جمع « اقامت منزل: محل نزول و»تواند به معناي مي« نُزُل»كه در اینجا اند البته برخي گفته

 :، این سه حالت تفاوت مختصري با هم دارندباشد كه البته به لحاظ نحوي نيز« گزیندآید و منزل ميفرود مي

ي در تقدیر بگيریم «مضاف»آید بگيریم، الزم مي كنند(اول )آنچه براي پذیرایي آماده مين معناي را به هما« لنُزُ»اگر 

 ؛باغهاي فردوس به عنوان وسيله پذیرایي آماده شده(« ها و نعمتهايميوه»ن )برایشا

گيرد )باغهاي قرار مي« كان»در این صورت مستقيما خبر  )محل اقامت و نزول( باشد،« منزل»ي را به معنا «نُزُل» اگر و

 بهشت منزل ایشان است( 

به معناي این است كه در علم خدا قبل از بسا چهخواهد بود كه « لهم»به عنوان حال براي  باشد« نازل»جمع « نُزُل» اگر و

 تفسير في البيان مجمعبرایشان باغهاي بهشت است در حالي كه نازل خواهند شد( )) 3خلقتشان این بهشت مقدر شده است

 (163ص ،6ج القرآن،

راي دو گونه معنا ب ،«نزل»ز این تكثر معنایي خود لفظ و با صرف نظر ابه لحاظ نحوي، « نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ»

« لهم»قرار داد و آنگاه « نزل»توان اسم كان است، و خبر كان را مي« جنات»در این جمله،  توان در نظر گرفت:این جمله مي

 ،6ج بيانه، و القرآن رابإعشود )براي آن حال مي« نزل»قرار داد و آنگاه « لهم»توان خبر كان را و مي ؛شودحال براي آن مي

ي كند( است و در دومكه در اولي تاكيد بر این است كه این باغها نُزُل )وسيله پذیرایي یا محل نزول یا آنچه نزول مي( 43ص

 شود:معناي این دو حالت به ترتيب چنين مي تاكيد بر این است كه این باغها براي چه كساني مهيا شده است؛

 اي است كه براي آنها مهيا شده است.پذیرایي وسيلهباغهاي فردوس 

 باغهاي فردوس براي آنهاست به عنوان وسيله پذیرایي.

 حدیث

اش فاصله بين آسمان و زمين است؛ ( از پيامبر اكرم ص روایت شده است: بهشت صد درجه دارد كه ما بين هر دو درجه1

جوشد، پس هرگاه از خدا درخواستي داشتيد از او آنجا مياش است كه نهرهاي چهارگانه بهشت از فردوس باالترین درجه

 فردوس را بخواهيد.

 163ص ،6ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

                                                      
 37ص ،73ج الكریم، القرآن كلمات في . التحقیق 7

 است.« االنباریابن»ه این معنا منسوب ب .3
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 عالهاأ الفردوس األرض و السماء بين كما درجتين كل بين ما درجة مائة الجنة قال ص النبي عن الصامت بن عبادة روى

 الفردوس فاسألوه تعالى اهلل ألتمس فإذا األربعة الجنة أنهار تفجر منها درجة

3)  

 از اميرالمومنين ع روایت شده است: الف.

 و قله و اوج بهشت، بهشت فردوس است كه از آن محمد و آل محمد ص است. ؛هر چيزي قله و اوجي دارد

هاي فردوس ن باغتردید كساني كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند برایشابي»از امام صادق ع در مورد آیه  ب.

 روایت شده است:« جایگاه پذیرایي است

رار ق« نُزُل»هاي فردوس را این آیه درباره ابوذر و مقداد و سلمان فارسي و عمار یاسر نازل شد كه خداوند برایشان بهشت

 یعني منزل و مأوي.« نُزُل»داد و 

 «سلمان منا اهل البيت: سلمان از ما اهل بيت است.»ه ]نكته: این دو روایت منافاتي با هم ندارند چرا كه در حدیث است ك

 تواند صادق باشد.[( و این سخن در مورد پيروان واقعي دیگر ایشان نيز مي111)تفسير فرات كوفي، ص

 331ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات الف. تأویل

 لِيِّالْهُذَ صَخْرٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْحَجَرِيِّ یَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَثْعَمِيُّ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 أَنَّهُ ع عَلِيٍّ عَنْ الْحَارِثِ عَنِ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ یَحْيَى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنِ

 ص مُحَمَّدٍ آلِ وَ لِمُحَمَّدٍ هِيَ وَ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ الْجَنَّةِ ذِرْوَةُ وَ ذِرْوَةٌ ءٍشَيْ لِكُلِّ: قَالَ 

 46ص ،3ج القمي، تفسيرب. 

 بَصِيرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسَى بْنِ[ اللَّهِ عُبَيْدِ] اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ[ جَعْفَرٍ] بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 وَ رٍّذَ أَبِي فِي نَزَلَتْ هَذِهِ: قَالَ «نُزُلًا الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ: »قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

 1.مَنْزِلًا وَ مَأْوَى أَيْ «نُزُلًا» الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتِ لَهُمْ اللَّهُ جَعَلَ یَاسِرٍ بْنِ عَمَّارِ وَ الْفَارِسِيِّ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ

سلمان منا اهل البيت: سلمان از ا اهل بيت »]نكته: این روایت منافاتي با روایت قبلي ندارد چنانكه در حدیث است كه 

 [111تفسير فرات كوفي، ص« است.

                                                      
 . این دو روایت هم در همین رابطه قابل توجه است: 7

 نُبْ مُوسَى مَوْلَایَ حَدَّثَنَا قَالَ النَّجَّارِ دَاوُدَ بْنِ عِیسَى عَنْ الْعَلَوِیِّ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سُهَیْلٍ بْنِ هَمَّامِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ ( قَال7َ

 تْنَزَلَ لَقَا حِوَلًا عَنْها یَبْغُونَ ال فِیها خالِدِینَ نُزُلًا الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ أَبِي سَأَلْتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ

 .ص مُحَمَّدٍ آلِ فِي

  337ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل

 قد و إال رجل محمد أصحاب من ما و شریفها، و أمیرها علي و إال «الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ» آیة القرآن في ما قال عباس ابن عن عكرمة ( عن3

 األرض و السماوات أقطار لبعدت بها حدثت لو -منقبة لعلي ألعلم إني: عكرمة قال بخیر، إال علیا ذكر ما و اهلل، عاتبه

 213ص ،3ج العیاشي، تفسیر
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گفت و سلمه در خدمت پيامبر خدا ص بودم و ایشان با من سخن ميكه روزي در منزل ام ابوذر غفاري روایت كرده (2

برق شادي و صورتش در طالب ع وارد شد. چون چشم حضرت ص به او افتاد دادم كه حضرت علي بن ابيمن گوش مي

و رسيد و سپس به ابوذر سرور به خاطر دیدن برادر و پسرعمویش درخشيد و او را در آغوش گرفت و بين چشمانش را بو

 داني؟ميآن طور ه شایسته و بایسته است، كه بر من وارد شد  راكرد و فرمود: آیا حق این 

ا رسد و پيامبر ورودشان به آسمان اول ركنند تا بحث به سفر معراج مي]سپس پيامبر شروع به بيان اوصاف علي ع مي

 رسند كه:[دهند تا بدینجا ميتوضيح مي

رسول  .محمد! ما حاجتي نزد تو داریم»كردند و گفتند شدم كه به من سالم اي از فرشتگان مواجه هاي پياپيهپس با گرو

 « دهي؟آیا براي ما انجامش ميخدا ! 

مندي از[ خواهند چرا كه خداوند مرا به ]بهرهمن گمان كردم كه این فرشتگان شفاعت نزد پروردگار جهانها را از من مي

 و شفاعت كردن، بر همه انبياء برتري بخشيد.  حوض ]كوثر[

 تان چيست؟گفتم فرشتگان پروردگارم! حاجت

تاق دیدار مدتهاست كه مشطالب ع برسان و بگو گفتند: پيامبر خدا ! وقتي به زمين برگشتي سالم ما را به علي بن ابي

 تویيم.

 ؟شناسيدمي گفتم: آیا مرا آن گونه كه باید و شاید

و  شودشوند همين واقعه تكرار ميیابد و در هر آسماني كه وارد ميحكایت ادامه ميدهند و يد پاسخي مي]آنها در تای

 [رسند:تا به آسمان ششم مي دهندهربار فرشتگان پاسخ جدیدي مي

 سپس به آسمان ششم عروج كردیم و با فرشتگاني مواجه شدم و بر من سالم كردند و همان صحبت دوستانشان را تكرار

 شناسيد؟مرا چنانكه باید و شاید ميكردند. بدانها گفتم: آیا 

آن  برد ه است و جلويگفتند: بله، پيامبر خدا ! و چگونه تو را نشناسيم در حالي كه خداوند بهشت فردوس را آفرید

سول رص محمد  ،نيست اهلل خدایي جز» :درختي است كه هيچ برگي ندارد مگر اینكه با نور بر روي آن نوشته شده است كه

و بر ا كيفرو چشم او بر تمامي خالیق و شمشير  ،و ریسمان استوار خدا ،طالب دستگيره محكم الهي، علي بن ابيخداست

 مشركان است؛ پس از جانب ما سالمي به او ابالغ فرما كه اشتياق ما به او طوالني شده است، 

 سپس به آسمان هفتم عروج كردیم ...

 214: ص الكوفي، فرات تفسير

 كُنْتُ القَ[ عَلَيْهِ اللَّهِ رَحِمَهُ] عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْغِفَارِيِّ ذَرٍّ أَبِي مُعَنْعَناً عَنْ الْأَحْمَسِيُّ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِي قَالَ فُرَاتٌ

 الِبٍطَ أَبِي بْنُ عَلِيُّ دَخَلَ إِذْ مُسْتَمِعٌ لَهُ أَنَا وَ یُحَدِّثُنِي اللَّهِ رَسُولُ وَ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ سَلَمَةَ أُمِّ مَنْزِلِ فِي یَوْمٍ ذَاتَ ص اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ

 ثُمَّ عَيْنَيْهِ بَيْنَ قَبَّلَ وَ صَدْرِهِ إِلَى هُضَمَّ ثُمَّ عَمِّهِ ابْنِ وَ بِأَخِيهِ سُرُوراً وَ فَرَحاً وَ نُوراً وَجْهُهُ أَشْرَقَ ص النَّبِيُّ بِهِ[ أَبْصَرَ] بَصُرَ أَنْ فَلَمَّا ع

 ... السَّمَاءِ إِلَى بِي عُرِجَ أَنْ لَمَّا ذَرٍّ أَبَا یَا ... فَقَالَ مَعْرِفَتِه حَقَّ إِلَيْنَا الدَّاخِلَ هَذَا تَعْرِفُ ذَرٍّ أَبَا یَا فَقَالَ إِلَيَّ الْتَفَتَ
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 ظَنَنْتُفَ اللَّهِ رَسُولَ یَا تَقْضِيهَا هَلْ حَاجَةٌ إِلَيْكَ لَنَا مُحَمَّدُ یَا قَالُوا وَ عَلَيَّ َسَلَّمُوا الْمَلَائِكَة مِنَ شِرْذِمَةٍ بَعْدَ شِرْذِمَةٍ إِلَى أَقْبَلْتُ... 

 مَلَائِكَةَ[ یَا] كُمْحَاجَتُ مَا قُلْتُ الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَ حَوْضِبِالْ فَضَّلَنِي اللَّهَ لِأَنَّ الْعَالَمِينَ رَبِّ عِنْدَ الشَّفَاعَةَ یَسْأَلُونَ الْمَلَائِكَةَ أَنَّ

 مَلَائِكَةَ[ یَا] قُلْتُ إِلَيْهِ شَوْقُنَا طَالَ قَدْ بِأَنْ أَعْلِمْهُ وَ السَّلَامَ مِنَّا طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ فَأَقْرِئْ الْأَرْضِ إِلَى رَجَعْتَ إِذَا اللَّهِ نَبِيَّ یَا قَالُوا رَبِّي

 ... مَعْرِفَتِنَا حَقَّ تَعْرِفُونَّا هَلْ رَبِّي

 هَلْ بِّيرَ مَلَائِكَةَ فَقُلْتُ 1أَصْحَابِهِمْ مَقَالَةِ مِثْلَ لِي قَالُوا وَ عَلَيَّ فَسَلَّمُوا الْمَلَائِكَةُ فَتَلَقَّتْنِي السَّادِسَةِ السَّمَاءِ إِلَى بِي عُرِجَ ثُمَّ... 

 عَلَيْهَا إِلَّا وَرَقَةٌ نْهَامِ لَيْسَ شَجَرَةٌ بَابِهَا عَلَى وَ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةَ اللَّهُ خَلَقَ قَدْ وَ نَعْرِفُكُمْ لَا لِمَ اللَّهِ نَبِيَّ یَا بَلَى فَقَالُوا مَعْرِفَتِنَا حَقَّ تَعْرِفُونَّا

 الْخَلَائِقِ لَىعَ عَيْنُهُ وَ الْمَتِينُ اللَّهِ حَبْلُ وَ الْوَثِيقَةُ اللَّهِ عُرْوَةُ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ اللَّهُ اإِلَّ إِلَهَ لَا بِالنُّورِ كتوبٌمَحَرْفٌ 

 ...السَّابِعَة السَّمَاءِ إِلَى بِي عُرِجَ ثُمَّ إِلَيْهِ وْقُنَاشَ طَالَ قَدْ وَ السَّلَامَ مِنَّا فَأَقْرِئْهُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى نَقِمَتِهِ سَيْفُ وَ أَجْمَعِينَ

بن جعفر از برادرشان امام كاظم ع از پدرانشان از پيامبر اكرم ص روایت شده از علي يحدیث« جنت فردوس»درباره ( 4

 رمودند:كه ف 3است

ن فرواندازید و سرها خم كنيد تا فاطمه س تااي ندا دهد اي جماعت خالیق! دیدگانهنگامي كه روز قيامت شود، منادي

هایي گيرد و دوازده هزار حوري و پنجاه هزار فرشته بر مركب. پس او اول كسي است كه خلعت ميبگذرددختر محمد ص 

ي و بر آنها جهازهایي از دُرّ، كه رو ،هایشان از زبرجد استو زین ،درخشان و زمامشان از مروارید ،از یاقوت هایشانبالكه 

آیند تا او را از صراط عبور دهند و به فردوس برسانند، پس با آمدنش هایي از حریر است، به استقبالش ميهر جهازي بالشتك

 اي از نور بنشيند و پيرامونش بنشينندرا بشارت دهند و بر كرسي هشتباهل 

است: قصري سفيد و قصري  و این همان بهشت فردوسي است كه سقف آن عرش خداوند رحمان است و در آن دو قصر

 زرد از مرواریدهایي یك اندازه؛

هاي ابراهيم نست و در قصر زرد هفتاد هزار سرا از مسكسرا از مساكن محمد و آل محمد ص ه در قصر سفيد هقتاد هزار

 .و آل ابراهيم ع

گوید: خواهد شد و به او ميكسي فرستاده و نه فرستاده  نزدفرستد كه تاكنون نه اي را خدمت او ميسپس خداوند فرشته

 . «از من بخواه»پروردگارت بر تو سالم كرده و مي فرماید: 

گوید: خدا خودش سالم است و سالم از اوست كه او نعمتش را بر من تمام كرده و كرامتش را ]حضرت فاطمه س[ مي

ام ریهفرزندانم و ذ]نجات و رستگاري[ اده، از او ام دام داشته و بهشتش را در اختيارم قرار داده و بر سایر خالیقش برتريارزاني

 .، تقاضا دارماز آنها كوشيد دفاعكه بعد از من و به خاطر من به آنها دوستي ورزید و در را و كسي 

                                                      
 الْعَالَمِینَ بِّرَ عِنْدَ الشَّفَاعَةَ یَسْأَلُونَ مَلَائِكَةَالْ أَنَّ فَظَنَنْتُ اللَّهِ رَسُولَ یَا تَقْضِیهَا هَلْ حَاجَةٌ إِلَیْکَ لَنَا مُحَمَّدُ یَا قَالُوا وَ عَلَيَّ . ]صحبت قبلیها این بود: فَسَلَّمُوا 7

 طَالِبٍ أَبِي نَبْ عَلِيَّ أَقْرِئْفَ الْأَرْضِ إِلَى رَجَعْتَ إِذَا اللَّهِ نَبِيَّ یَا قَالُوا رَبِّي مَلَائِكَةَ[ یَا] حَاجَتُكُمْ مَا قُلْتُ الْأَنْبِیَاءِ جَمِیعِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَ بِالْحَوْضِ فَضَّلَنِي اللَّهَ لِأَنَّ

 إِلَیْهِ[ شَوْقُنَا طَالَ قَدْ بِأَنْ أَعْلِمْهُ وَ السَّلَامَ مِنَّا

 . كه به خاطر طوالني بودن و برخي مالحظات دیگر در فضای تلگرام نیاوردم و آن را فقط در وبالگ گذاشتم. 3
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كند: به او خبر بده من او را شفيع فرزندانش و وحي مي، بدون آنكه از جایش جابجا شودبه آن فرشته، پس خداوند 

 كه بعد از وي به خاطر او نسبت به آنها دوستي ورزید و در حفاظت از آنها كوشيد قرار دادم. اش و هركسذریه

گوید: حمد خدایي را سزاوار است كه غم و اندوه را از من دور كرد و چشمم را روشن مي]حضرت فاطمه س[ پس 

 دهد.و خداوند این را مایه چشم روشنيِ حضرت محمد ص قرار مي ؛كرد

 246ص مستدركاتها، و جعفر نب علي مسائل

 بْنُ مَّدُمُحَ حَدَّثَنَا قَالَ الْجَلُودِيُّ یَحْيَى بْنُ الْعَزِیزِ عَبْدُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الصَّفْوَانِيُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنِي

 بْنِ سَىمُو أَخِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ نِبْ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ سَهْلٍ

 عَنِ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ نِبْ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ

 مُحَمَّدٍ بِنْتُ فَاطِمَةُ تَمُرَّ حَتَّى رُءُوسَكُمْ نَكِّسُوا وَ أَبْصَارَكُمْ غُضُّوا الْخَلَائِقِ مَعْشَرَ یَا مُنَادٍ نَادَى الْقِيَامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا: قَالَ ص النَّبِيِّ

 وَ نِحَتُهَاأَجْ الْيَاقُوتِ مِنَ نَجَائِبَ عَلَى مَلَكٍ أَلْفَ خَمْسُونَ وَ حَوْرَاءَ أَلْفَ عَشَرَ اثْنَا الْفِرْدَوْسِ مِنَ تَسْتَقْبِلُهَا وَ یُكْسَى مَنْ أَوَّلَ فَتَكُونُ

 بِهَا یَأْتُوا وَ الصِّرَاطَ بِهَا یَجُوزُوا حَتَّى سُنْدُسٍ مِنْ نُمْرُقَةٌ رَحْلٍ كُلِّ ىعَلَ الدُّرِّ مِنَ رَحْلٌ عَلَيْهَا زَبَرْجَدٍ مِنْ رُكُبُهَا الرَّطْبُ اللُّؤْلُؤُ أَزِمَّتُهَا

 عَرْشُ فُهَاسَقْ الَّتِي الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ هِيَ وَ حَوْلَهَا یَجْلِسُونَ وَ نُورٍ مِنْ كُرْسِيٍّ عَلَى فَتَجْلِسُ الْجِنَانِ أَهْلُ بِمَجِيئِهَا فَيَتَبَاشَرُ الْفِرْدَوْسَ

 وَ مُحَمَّدٍ مَسَاكِنُ دَارٍ أَلْفَ سَبْعُونَ الْأَبْيَضِ الْقَصْرِ فِي وَاحِدٍ عِرْقٍ عَلَى لُؤْلُؤَةٍ مِنْ أَصْفَرُ قَصْرٌ وَ أَبْيَضُ قَصْرٌ قَصْرَانِ فِيهَا وَ الرَّحْمَنِ

 یَبْعَثُ لَا وَ لَهَاقَبْ لِأَحَدٍ یَبْعَثْ لَمْ لَهَا مَلَكاً اللَّهُ یَبْعَثُ ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ آلِ وَ إِبْرَاهِيمَ سَاكِنُمَ دَارٍ أَلْفَ سَبْعُونَ الْأَصْفَرِ الْقَصْرِ فِي وَ مُحَمَّدٍ آلِ

 وَ كَرَامَتَهُ نَّأَنِيهَ وَ نِعْمَتَهُ عَلَيَّ أَتَمَّ قَدْ السَّلَامُ مِنْهُ وَ السَّلَامُ هُوَ فَتَقُولُ سَلِينِي یَقُولُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكِ یَقْرَأُ رَبَّكِ إِنَّ بَعْدَهَا فَيَقُولُ لِأَحَدٍ

 مِنْ مَلِكِالْ ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ فَيُوحِي فِيَّ حَفِظَهُمْ وَ بَعْدِي وَدَّهُمْ مَنْ وَ ذُرِّیَّتِي وَ وُلْدِي أَسْأَلُهُ خَلْقِهِ سَائِرِ عَلَى فَضَّلَنِي وَ جَنَّتَهُ أَبَاحَنِي

 ذْهَبَأَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ فَتَقُولُ بَعْدَهَا حَفِظَهُمْ وَ فِيهَا وَدَّهُمْ مَنْ وَ ذُرِّیَّتِهَا وَ وُلْدِهَا فِي شَفَّعْتُهَا قَدْ أَنِّي أَخْبِرْهَا مَكَانِهِ مِنْ یَزُولَ أَنْ يْرِغَ

 1مُحَمَّد. عَيْنَ كَبِذَلِ اللَّهُ فَيُقِرُّ عَيْنِي أَقَرَّ وَ الْحُزْنَ عَنِّي

                                                      
 . این حدیث هم در توصیف بهشت قابل توجه است: 7

 عَلِيُّ حَدَّثَنَا الَقَ الْهَمَدَانِيُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّيُّ بَابَوَیْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ ثَنَاحَدَّ

 الْحَسَنِ نِعَ هُرْمُزَ بْنِ ثَابِتِ عَنْ الْحَكَمِ بْنُ هِشَامُ حَدَّثَنَا قَاال الْفُقَیْمِيِّ عَمْرٍو بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ

 طُوَالٍ بِشَیْخٍ أَنَا إِذَا الطَّرِیقِ بَعْضِ فِي أَنَا فَبَیْنَمَا فَقَدِمْتُهَا مِصْرَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ مَتَاعاً حَمَلْتُ: قَالَ عَلِيٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مِیدِالْحَ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحَسَنِ أَبِي بْنِ

 ... ص اللَّهِ رَسُولِ[ مَوْلَى] مُؤَذِّنُ بِلَالٌ هَذَا فَقَالُوا هَذَا مَنْ فَقُلْتُ أَبْیَضُ الْآخَرُ وَ أَسْوَدُ أَحَدُهُمَا نِطِمْرَا عَلَیْهِ اللِّحْیَةِ وَ الرَّأْسِ أَصْلَعَ أَبْیَضِ الْأُدْمَةِ شَدِیدِ

 اللَّهِ سُولُرَ لَکَ وَصَفَ كَیْفَ لِي صِفْ وَ أَرَهُ لَمْ وَ رَأَیْتَهُ قَدْ فَإِنَّکَ اللَّهِ لِرَسُو مِنْ سَمِعْتَ مَا إِلَيَّ أَدِّ وَ مُحْتَاجٌ فَقِیرٌ فَإِنِّي أَخْبِرْنِي وَ عَلَيَّ تَفَضَّلْ اللَّهُ رَحِمَکَ قُلْتُ

 مِلَاطُهَا وَ یَاقُوتٍ مِنْ لَبِنَةٌ وَ فِضَّةٍ مِنْ بِنَةٌلَ وَ ذَهَبٍ مِنْ لَبِنَةٌ الْجَنَّةِ سُورَ إِنَّ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ* الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ اكْتُبْ قَالَ الْجَنَّةِ بِنَاءَ ص

 وَیْحَکَ الَقَ حَلْقَتُهُ فَمَا قُلْتُ حَمْرَاءَ یَاقُوتَةٍ مِنْ الرَّحْمَةِ بَابُ مُخْتَلِفَةٌ أَبْوَابُهَا قَالَ أَبْوَابُهَا فَمَا قُلْتُ الْأَصْفَرُ وَ الْأَخْضَرُ وَ الْأَحْمَرُ الْیَاقُوتُ شُرَفُهَا وَ الْأَذْفَرُ الْمِسْکُ

 بَابُ أَمَّا *الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ اكْتُبْ قَالَ ذَلِکَ فِي ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتَ مَا إِلَيَّ تُؤَدِّیَ حَتَّى عَنْکَ بِكَافٍّ أَنَا مَا قُلْتُ شَطَطاً كَلَّفْتَنِي فَقَدْ عَنِّي كُفَّ

 ضَجِیجٌ لَهُ امٍعَ خَمْسُمِائَةِ بَیْنَهُمَا مَا مَسِیرَةُ مِصْرَاعَانِ لَهَا بَیْضَاءَ یَاقُوتَةٍ مِنْ فَإِنَّهُ الشُّكْرِ بَابُ أَمَّا وَ لَهُ حَلَقَ لَا حَمْرَاءَ یَاقُوتَةٍ مِنْ وَاحِدٌ مِصْرَاعٌ صَغِیرٌ بَابٌفَ الصَّبْرِ

 قُلْتُ لَا قَالَ بْرِالصَّ بَابُ هُوَ الْبَلَاءِ بَابُ لَیْسَ أَ قُلْتُ الْبَلَاءِ بَابُ أَمَّا وَ الْإِكْرَامِ وَ الْجَلَالِ ذُو یُنْطِقُهُ نَعَمْ قَالَ الْبَابُ یَتَكَلَّمُ هَلْ قُلْتُ هْلِيبِأَ جِئْنِي اللَّهُمَّ یَقُولُ حَنِینٌ وَ
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 تدبر

 «:نُزاُل الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ( »1

داند كه همه اعمال صالح را انجام آیه این جایگاه را از آنِ مومناني مي (.3و  1رین مرتبه بهشت است )حدیثفردوس باالت

آمده است كه در زبان عربي این « الـ»جمعي است كه روي آن « الصالحات)»ان سراسر صالح است. اند، یعني اعمالشداده

 اند(. كند، یعني كساني كه همه اعمال صالح را انجام دادهوضعيت داللت بر شمول كامل مي

 «:نُزاُل الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ( »3

هایي در این مرتبه وجود دارد. یعني آناني هم لكه بهشتیعني فردوس فقط یك بهشت نيست، ب«. جنة الفردوس»نفرمود 

 ؛ در نتيجه:مرتبه نيستندبهشت و در یك كه اعمالشان سراسر صالح است همگي در یك 

 ندتواند بدیها را به خوبيها تبدیل كحتي مي - اگر با ایمان و عمل صالح همراه شود -اگر توجه كنيم كه توبه واقعي الف.

مين جهت ؛ به هفردوس محروم باشيمتمامي از ایم، لزوما كه گناه كرده یياین گونه نيست كه ما گيریم كهمي نتيجه ،(11)فرقان/

و با توجه به گستره رحمت ( 1اند كه فردوس را از خدا درخواست كنيم )حدیثهاي عادي هم تعليم دادهاست كه به ما انسان

 س اميد ببنيدیم و به قول حافظ:فردو الاقل به مراتبي ازما هم حق داریم كه  ،الهي

 طمع فردوس جنت ،ازل لطف از دارم

 كردم فراوان ميخانه درباني چه گر

برخي روایات، این آیه را مربوط به  شود كه چرامعلوم ميدانيم مقام معصومين با دیگران متفاوت است، با اینكه ميب. 

را در شأن برخي از زبدگان مومنان مانند سلمان و مقداد و ابوذر  برخي دیگر همين آیه ه؛ ودانست ع بيتو اهلص مقام پيامبر 

 و منحصر به آنها هم نيست اندبه عنوان مصادیق آشكار معرفي شده پس این افراد، ؛(2)حدیث ه استو عمار معرفي كرد

 (413ص ،12ج الميزان،)

 ج. ...

 «:نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لَهُمْ كانَتْ»( 2

                                                      
 لَيَّعَ تَفَضَّلْ وَ زِدْنِي اللَّهُ رَحِمَکَ قُلْتُ مِنْهُ یَدْخُلُ مَنْ أَقَلَّ مَا وَاحِدٌ مِصْرَاعٌ صَفْرَاءَ یَاقُوتَةٍ مِنْ بَابٌ هُوَ وَ الْجُذَامُ وَ رَاضُالْأَمْ وَ الْأَسْقَامُ وَ الْمَصَائِبُ قَالَ الْبَلَاءُ فَمَا

 بِهِ سُونَالْمُسْتَأْنِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الرَّاغِبُونَ وَ الْوَرَعِ وَ الزُّهْدِ أَهْلُ هُمْ وَ الصَّالِحُونَ الْعِبَادُ مِنْهُ لُفَیَدْخُ الْأَعْظَمُ الْبَابُ أَمَّا شَطَطاً كَلَّفْتَنِي غُلَامُ یَا قَالَ فَقِیرٌ فَإِنِّي

 ثِیَابٌ هِمْعَلَیْ نُورٍ مِنْ مَلَائِكَةٌ فِیهَا اللُّؤْلُؤُ مَجَاذِیفُهَا الْیَاقُوتِ سُفُنِ فِي صَافَّمَ فِي نَهَرَیْنِ عَلَى یَسِیرُونَ قَالَ یَصْنَعُونَ ذَا مَا الْجَنَّةَ دَخَلُوا فَإِذَا اللَّهُ رَحِمَکَ قُلْتُ

 لَىعَ یَسِیرُونَ جَلَالُهُ جَلَّ الْعَالَمِینَ رَبِّ نُورِ مِنْ نُورٌ فِیهَا لَكِنْ وَ خُضْرٌ هِيَ الُثِّیَابَ إِنَّ قَالَ أَخْضَرُ النُّورِ مِنَ یَكُونُ هَلْ اللَّهُ رَحِمَکَ قُلْتُ خُضْرَتُهَا شَدِیدَةٌ خُضْرٌ

 یَاقُوتٌ فَسُورُهَا عَدْنٍ جَنَّةُ فَأَمَّا الْجِنَانِ وَسَطِ فِي هِيَ وَ عَدْنٍ جَنَّةُ نَعَمْ قَالَ هَذَا غَیْرُ وَسَطُهَا هَلْ قُلْتُ الْمَأْوَى جَنَّةُ قَالَ النَّهَرِ ذَلِکَ اسْمُ فَمَا قُلْتُ النَّهَرِ حَافَتَيِ

 بِي اعِلُالْفَ أَنْتَ بَلْ قُلْتُ قَلْبِي عَلَيَّ حَیَّرْتَ عَنِّي كُفَّ وَیْحَکَ قَالَ سُورُهَا كَیْفَ وَ قُلْتُ الْفِرْدَوْسِ جَنَّةُ نَعَمْ قَالَ غَیْرُهَا فِیهَا فَهَلْ قُلْتُ اللُّؤْلُؤُ حَصْبَاؤُهَا وَ أَحْمَرُ

 دْنِيزِ قُلْتُ الْعَالَمِینَ رَبِّ نُورِ مِنْ هِيَ قَالَ فِیهَا هِيَ الَّتِي الْغُرَفُ وَ فَقُلْتُ نُورٌ سُورُهَا قَالَ سُورِهَا عَنْ تُخْبِرَنِي وَ الصِّفَةَ لِيَ تُتِمَّ حَتَّى عَنْکَ بِكَافٍّ أَنَا مَا ذَلِکَ

 بِهَذَا یُؤْمِنُ لِمَنْ طُوبَى وَ الصِّفَةِ هَذِهِ بَعْضِ إِلَى وَصَلْتَ أَنْتَ إِنْ لَکَ طُوبَى ص اللَّهِ رَسُولُ[ بِنَا تَهَىانْ] نبأ إلي انتهى هَذَا إِلَى وَیْحَکَ قَالَ اللَّهُ رَحِمَکَ

 372-377ص ،(للصدوق) األمالي
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نچه براي آ»اگرچه به معناي « نزل»بيان كرد. « نُزُل»شود با تعبير جایگاه و امكاناتي را كه به این مومنان داده مي در این آیه،

ه آیند. این تعبير بنوعي فرود آمدن نهفته است. یعني آنها به فردوس فرود مي« نزل»در مفهوم است اما « شودميهمان مهيا مي

 (3و1یث)حد ؛، بویژه اگر توجه كنيم كه فردوس باالترین مرتبه بهشت استكندبيان ميزیبایي تمام، عظمت آن مومنان را 

یابند كه وقتي قرار است در باالترین مرتبه بهشت جاي گيرند، اي به قدري با ایمان و عمل صالحشان ارتقاء ميعده یعني

 برند.را برایشان به كار مي« فرود آمدن و نازل شدن»تعبير 

 «:نُزُال الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ هُمْلَ كانَتْ( »4

شود، در ترجمه این فقره استفاده مي« است شانجایگاه فردوس هايباغ»تعبير  ، ازاگرچه در زبان فارسي به لحاظ سهولت

 «. كانت: بود»؛ بلكه فرمود: «باشد، استیكون: مي»یا « صارت: شد»در آیه نفرمود بينيم كه مياما اگر دقت شود، 

؛ معالم التنزیل، 163ص ،6ج البيان، مجمع)چنانكه در برخي تفاسير، به عنوان یك برداشت مطرح شده:  خواهدمي شاید

اشاره كند كه كه اگر كسي اهل ایمان و عمل صالح باشد، خداوند از قبل برایش جنات فردوس را مقدر كرده  (333، ص2ج

 1.است

 اگر توجه شود كه 

 ( 131، جلسه16شود( آفرید )ذاریات/)كه با همين ایمان و عمل صالح محقق مي خدا ما را براي عبودیتاوال 

 اند فردوس را مقدر كرد، طبق این آیه، از قبل براي كساني كه اهل ایمان و عمل صالح ثانيا و

 بتوان نتيجه گرفت كه جایگاه حقيقيِ همه ما فردوس است، و اگر بدان نرویم تقصير خودمان است.

 يرازي هم به همين نكته عنایت داشته كه گفته:شاید حافظ ش

 فراق شرح دهم چه قدسم گلشن طایر

 افتادم چون حادثه دامگه این در كه

 بود جایم برین فردوس و بودم ملك من

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317 / 

 

 

 71/1/7231              حِوَال  عَنْها یَبْغُونَ ال فیها خالِدینَ          718آیه (78) كهف ( سوره738

 ترجمه

 در پي انتقال و تغيير و تحولي نيستند. اند،جاودانهدر آن 

                                                      
 عنوان هب ترجمه، نكات در كه. انددانسته استنباط قابل آیه از بگیریم، نظر در «نازل» جمع را «نزل» اینكه اساس بر را معنا این نیز مفسران . برخي 7

 شد. اشاره «نزل» سوم معنای

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh317/
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 ای و نحوینکات ترجمه

درصدد »و  «طلب كردن»رود: یكي در معناي به كار مي است. این ماده در دو معنا« بغي»فعل مضارع از ماده « یَبْغُونَ»

( كه در این آیه در معناي اول به كار 311ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمتجاوز[ ) ]= و دیگري به معناي نوعي فساد« برآمدن

خروج از  طلب»به معناي ه اصل این ماداند كه توان این دو معنا را به یك معنا برگرداند، برخي گفتهرفته است. در اینكه آیا مي

است كه اگر این خروج از حالت عدل به احسان باشد خوب و ممدوح است و اگر خروج از حق به « حالت معمولي و ميانه

اند كه اصل این ماده تنها داللت بر ( و برخي گفته126ص القرآن، ألفاظ مفرداتاست ) و به معناي تجاوز باطل باشد، مذموم

اي در كالم باشد، داللت بر تعدي و تجاوز بدان ضميمه شود و یا قرینه« علي»تنها در صورتي كه حرف  دارد و« طلب شدید»

 (213ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقكند. )از حد مي

ل قاست در جایي كه چيزي از مكانش به مكان دیگري منت« تحول»به معناي « الحِوَل»"گوید: : مرحوم طبرسي مي«حِوَالً»

 يان،الب مجمعاند. ))دگرگون كردن( نيز دانسته« تحویل»و نيز به معناي « حيله»شود و أزهري و ابن اعرابي آن را به معناي مي

 (183توضيحات الزم ارائه شد )جلسه« لوح»درباره ماده « حيله»( و قبال هنگام بحث از كلمه 168ص ،6ج

در آیه قبل )لهم جنات « مهُ»جمالت حاليه هستند اولي حال براي « حِواَل عَنْها نَیَبْغُو ال»و « فيها خالِدینَ»هر دو عبارت 

؛ و معنا در واقع اینچنين (362ص ،16ج القرآن، إعراب في الجدول« )خالدین»الفردوس( و دومي حال براي ضمير مستتر در 

ي كه تغيير و تحولي را نسبت به این جاودانگي اند، در حالاست: فردوس منزلگاه ایشان است در حالي كه آنها در آن جاودانه

 كنند.]یا نسبت به این بهشتهاي فردس[ طلب نمي

 حدیث

 عَنْهَا یَبْغُونَ لَا»و  شوند،اند و خارج نميدر آن جاودانه یعني «فِيها خالِدِینَ»( از امام صادق ع درباره این آیه فرمودند: 1

 .خواهند آن وضعيت عوض شود(اهند )هيچگاه نميخویعني چيزي را به جاي آن نمي  «حِوَلًا

 46ص ،3ج القمي، تفسير

 بَصِيرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُوسَى بْنِ[ اللَّهِ عُبَيْدِ] اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَحْمَدَ[ جَعْفَرٍ] بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 لَا: قَالَ «احِوَلً عَنْهَا یَبْغُونَ لَا» وَ مِنْهَا یَخْرُجُونَ لَا فِيهَا خَالِدِینَ: قَالَ «حِوَلًا عَنْها یَبْغُونَ ال فِيها خالِدِینَ: »قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ بْدِعَ أَبِي عَنْ

 بَدَال. بِهَا یُرِیدُونَ

 تدبر

 «:حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ»( 1

خواهد تغييري برایش رخ دهد؛ اما بهشت به شود و دلش مينسان اگر در جایي به مدت طوالني بماند، دلزده ميدر دنيا ا

 خواهد وضعيتشان عوضو دلشان نمي شونداند، اما هيچگاه از آن خسته نمياي است كه با اینكه بهشتيان در آن جاودانهگونه

 اما چرا؟ شود.
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 شناسيبحث تخصصي انسان

ان ابعاد گوناگوني دارد و نيازهاي وي را دست كم در دو بُعدِ غریزي )مشترک با حيوان( و فطري )خاص وجود انس

ت و الزمه زندگي دنيوي انسان اس )مانند گرسنگي، تشنگي، نياز جنسي، و ...( بندي كرد. نيازهاي غریزيتوان دستهانسان( مي

دوستي، جویي، خيرخواهي، زیبایي)مانند حقيقتاست؛ اما نيازهاي فطري  محدودظرفيتشان تَبَع حيات دنيا، خود این نيازها به

ه نحوي طلبي دارند بنهایتبياقتضاي از آنجا كه حقيقت انسان جاودانه است، این نيازها هم مبناي انسانيت انسان است و و ...( 

 اي را برشمرد كه ظرفيت اینها پر شود.توان مرحلهكه نمي

هاي غریزي رنگ و كند و آنگاه خواسته، گاه غریزه بر فطرت غلبه ميشده تنيدهانسان درهم زه دراما چون فطرت و غری

طلبي نهایتعمال بياز آنجا كه ظرفيت هریك از این غرایز محدود است، درعين حال، گيرند؛ طلبي به خود مينهایتبوي بي

« طلبينوعت»گيري روحيه ، منجر به شكل«ظرفيت محدود»با  «طلبينهایتبي»در آنها ممكن نيست؛ و اینجاست كه درآميختن 

لذا  ،شودمي مایه دلزدگي اوكم كمشود، چون از آن جهت اشباع شده، تكرار آن اش اشباع ميگردد، یعني انسان هربار غریزهمي

 ... . اي جدید ارضاء و اشباع كند؛ و دوبارهكوشد آن غریزه را به شيوهبار دیگر مي

ود شآورد كه مگر ميكم این شبهه را پدید ميكم (،زندگي را در افق غریزه دیدن) زندگي يتن با این شيوهانس گرف

 وضعيتي باشد كه انسان از آن دلزده نشود؟

جویي، چنانكه مثال در وادي حقيقت ؛بينيم كه كامال شدني استمياگر در همين دنيا، افق فطرت را جدي بگيریم،  حتي اما

نهایت شود؛ زیرا مسير پيش روي وي بيدر یك حوزه معرفتي بيشتر پيش برود، بيشتر بدان حوزه عالقمند ميشخص هرچه 

 است.

د یكي كه شای ؛آوردجالب اینجاست كه اگر غریزه تحت فطرت به فعاليت بپردازد، همان امر غریزي هم دیگر دلزدگي نمي

ق اف به - شودشروع مياز افق غریزه )رابطه جنسي(  كه - س مخالفهاي آن در جایي است كه رابطه دو جناز بهترین نمونه

شوند بلكه تنها از همدیگر دلزده نميكه در این صورت، زوجين هرچه بيشتر با هم باشند، نه ؛1فطرت )عشق واقعي( برسد

 كثرت ، ميل بهطلبيو شهوت شود چرا با اینكه غریزه جنسيگردد؛ اینجاست كه معلوم ميتر ميو عميق پيوند بينشان دلپذیرتر

 و به غير معشوق التقاتي ندارد: گراست، اما عشق وحدتطلبي داردو تنوع

 آزادست عالم دو هر از تو عشق اسير  ستمستغني خلد هشت از تو كوي گداي

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35 /  

 :شودتكراري نمي اما ،استیكي  اینكه معشوق شود كه در عينهمين موجب مي و

 است نامكرر شنوممي كه زبان هر كز  عجب وین عشق غم نيست بيش قصه یك

                                                      
 البته برخي بر این باورند كه اساسا رابطه عشق ربطي به افق غریزه جنسي ندارد و ظاهرا حافظ هم در این دو بیت همین دیدگاه را دارد: 7

 گاریستزن خط و لعل لب نه آن نام كه  خیزد  او از عشق كه نهاني ایستلطیفه

 دلداریست بار و كار این در نكته هزار خال  و عارض و زلف و است چشم نه شخص جمال

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh66/  

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh66/
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http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh39/  

 اي تفكيك عشق حقيقي از عشق ادعایي باشد:تواند عالمت خوبي برو این مي 

 ببست وضوبي ،دل يكعبه طوف احرام خواست وصل و نورزید عشق كه آن هر حافظ

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh30/  

 :تحت افق فطرت قرار گرفتهاي است كه گذرد، غریزهتازه همه آنچه بين زوجين عاشق مي

 اندكرده شيرین و فرهاد از كه حكایتها این  ماست شورانگيز عشق داستان از ايشمه

http://ganjoor.net/hafez/ghete/sh12/  

 را تجربه كند، كه دیگر خارج از حد بيان است:اما اگر قرار باشد خود فطرت انسان مستقيما عمل كند و كسي عشق خدا 

 دانست تواني لعل این از كس هر گوهر   دانست نهاني راز مي پرتو از صوفي

 1دانست معاني خواند ورقي كو هر نه كه  بس و داند سحر مرغ گل مجموعه قدر

z/ghazal/sh48http://ganjoor.net/hafe/  

 «حِوَال عَنْها یَبْغُونَ ال فيها خالِدینَ» (3

مان دو نگراني داریم: یكي اینكه اوضاع بر وفق مرادمان نباشد و دوم اینكه اگر هم بر وفق مراد است، باالخره ما در زندگي

ترین فرماید: در فردوس )كه باالدهد؛ ميزماني برسد كه این اوضاع تمام شود. این آیه باالترین مرتبه رضایت انسان را نشان مي

 و ييرتغ و انتقال پي درهم اینكه چنان اوضاع بر وفق مرادشان است كه به هيچ وجه  اند،جاودانه آن درمرتبه بهشت است( هم 

 .نيستند تحولي

 (1، حدیث131جلسهخواهد از خدا چيزي بخواهد فردوس را بخواهد )واقعا پيامبر اكرم ص راست گفت كه اگر كسي مي

 

 

                                                      
 . و نیز: 7

 دارد آستین در جان كه بوسد آستان آن كسي است  عقل از باالتر بسي درگه را عشق حریم

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh121/  

 ریز آدم خاك به گالبي و جام بخواه  ساقي  ای چیست كه نداند عشق فرشته

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

 زد عالم همه به آتش و شد پیدا عشق  زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در

 زد آدم بر و غیرت این از شد آتش عین نداشت عشق ملک دید رخت كرد ایجلوه

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh152/  

 سرگردانند دایره این در كه داند عشق  ولي وجودند رگارپ نقطه عاقالن

 http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh193/  

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh39/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh30/
http://ganjoor.net/hafez/ghete/sh12/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh48/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh121/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh266/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh152/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh193/


41 

 

             سَعیرا سَیَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ في یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذینَ إِنَّ       71آیه  (7) نساءسوره  (731

77/1/7231 

 ترجمه

 ختهفروا يآتش درخورند و بزودي هایشان آتش ميخورند فقط در شكمبه ظلم مي كساني كه اموال یتيمان را در حقيقت،

 .[ور كنندلهيب آتشي را شعله] درآیند

 نکات ترجمه

باشد يم« صلي»آن حذف شده است. لذا از ماده « یاء»بوده است كه « یصلَيُون»سـ + یصلون. یصلون در اصل «: سَيَصْلَوْنَ»

نيست، اگر « وصل»)توجه شود كه از ماده  (431ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشد )ميآتش  ور كردنبه معناي برافروختن و شعله

« لَونیُص»شد در حالي كه در قرائات دیگري كه براي این آیه وجود دارد تنها خوانده مي« یَصِلون»بود به صورت « وصل»از ماده 

 (31، ص2البيان، جروایت شده است )مجمع

 (411ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشد )است كه این نيز به معناي شعله و لهيب و حرارت آتش مي« سعر»از ماده « سَعير»

 حدیث

( از امام صادق ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمود: هنگامي كه مرا در معراج به آسمان بردند گروهي را دیدم 1

اند كه اند؟ گفت: اینها كسانيگفتم: جبرئيل اینها چه كسانيآمد. شان بيرون ميشد و از پشتكه آتش در درونشان وارد مي

 خوردند.اموال یتيمان را از روي ظلم مي

 123: ص ،1ج القمي، تفسير

 :ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي فَإِنَّهُ

 هَؤُلَاءِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ یَا هَؤُلَاءِ مَنْ فَقُلْتُ أَدْبَارِهِمْ، مِنْ تَخْرُجُ وَ النَّارُ أَجْوَافِهِمُ فِي تُقْذَفُ قَوْماً رَأَیْتُ السَّمَاءِ إِلَى بِي أُسْرِيَ لَمَّا

 .ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ

 :است آمده طالب عابي بن علي كتاب در كه شده روایت ع صادق امام از( 3

 شود؛مي ملحق او به كارش وبال و چشدمي خودش بازماندگان در را این وبال خورد،مي را یتيم مال ظالمانه كه كسي

 «هستند نهاآ ننگرا كه گذارندمي باقي ضعيفي ذریه خود از بعد كه كساني بترسند باید پس: »فرمایدمي خداوند كه دنيا، در خواه

 شانهایشكم در فقط خورندمي ظلم به را یتيمان اموال كه كساني حقيقت، در: »فرمایدمي خداوند كه آخرت، در خواه و( 3/نساء)

 (11/نساء.« )درآیند افروخته آتشي در بزودي و خورندمي آتش

 318ص ،1ج العياشي، تفسير

 :ع طالب يأب بن علي كتاب في أن ع اهلل عبد أبي عن الحلبي عن
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 الَّذِینَ خْشَلْيَ وَ: »قال اهلل فإن الدنيا في أما ذلك فقال یلحقه و بعده، من عقبه في ذلك وبال یدركه ظلما اليتيم مال آكل أن

 یَأْكُلُونَ نَّماإِ -ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ ونَیَأْكُلُ الَّذِینَ إِنَّ» یقول اهلل فإن اآلخرة في أما و «عَلَيْهِمْ خافُوا -ضِعافاً ذُرِّیَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوْ

  «سَعِيراً سَيَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ فِي

 :، فرمودنددرباره خوردن مال یتيم سوال كردماز امام صادق ع گوید: عجالن مي( 2

خورند فقط ان را به ظلم ميدر حقيقت، كساني كه اموال یتيم»فرماید: مطلب همان گونه است كه خداوند عز و جل مي

 .« درآیند ختهفروا يآتش درخورند و بزودي هایشان آتش ميدر شكم

د و یا دار شود تا از یتيمي بيرون آیفرمودند: كسي كه سرپرستي یتيمي را عهده ،سپس بدون اینكه از ایشان سوالي كنم

خورد ان طور كه آتش را بر كسي كه مال یتيم را ميكند همنياز شود خداوند عز و جل بهشت را بر او واجب مياینكه بي

 واجب كرده است.

 138، ص1الكافي، ج

 : قَالَ صَالِحٍ أَبِي عَجْلَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 الْيَتِيمِ مَالِ أَكْلِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ

 «اًسَعِير سَيَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ فِي یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ إِنَّ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ كَمَا هُوَ فَقَالَ

 النَّارَ وْجَبَأَ كَمَا الْجَنَّةَ لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْجَبَ بِنَفْسِهِ یَسْتَغْنِيَ أَوْ یُتْمُهُ نْقَطِعَیَ حَتَّى یَتِيماً عَالَ مَنْ أَسْأَلَهُ أَنْ غَيْرِ مِنْ ع قَالَ ثُمَّ

 1.الْيَتِيمِ مَالَ أَكَلَ لِمَنْ

                                                      
 . روایات زیر هم در زمینه این آیه و خوردن مال یتیم قابل توجه است: 7

 378ص ،7ج العیاشي، تفسیر

 -ظُلْماً الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ إِنَّ: »یقول اهلل ألن أهله إلى یؤدی: فقال توبة له هل الیتیم مال أكل رجل عن سألته قال ع اهلل عبد أبي عن سماعة عن

 كَبِیرا حُوباً كانَ إِنَّهُ: قال و «سَعِیراً سَیَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ فِي یَأْكُلُونَ إِنَّما

 371-337ص ،7ج العیاشي، تفسیر

 .درهمین في: قال النار الیتیم مال ألكل یجب كم في قلت قال أحدهما عن مسلم بن محمد عن -71

 الَّذِینَ إِنَّ» یقول اهلل بأن ذلک: قال أهله به یرد: قال -توبة له هل الیتیم مال أكل رجل عن سألته قال ع الحسن أبي أو ع اهلل عبد أبي عن سماعة عن -77

 .«سَعِیراً سَیَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ فِي یَأْكُلُونَ إِنَّما -ظُلْماً الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ

 أن یینو هو و -عیاله على و علیه منه فینفق یده فیمد فیحتاج -ألیتام مال یده في یكون الرجل عن ع الحسن أبا سألت قال محمد بن أحمد عن -73

 ما دنىأ كم: له قلت -یسرف ال و بقصد إال یأكل أال له ینبغي لكن و ال :قال اآلیة «ظُلْماً الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ إِنَّ: »اهلل قال ممن وه أ إلیهم یرده

 .إلیهم دهیر ال أن نیته و نفسه من كان إذا -واحد كُثیره و قلیله :قال نارا بطنه في یأكل یكون حتى رده ینوی ال هو و -أكله هو إذا الیتیم مال من یكون

 كانَ مَنْ وَ: »قوله له قلنا: قال ربحه، للیتیم و -ضمنه یدیه على وضع من به عمل إن الیتیم مال قال أنه ع اهلل عبد أبي عن مسلم بن محمد و زرارة عن -72

 مالهم. من بالمعروف فلیأكل لنفسه یتخذ فلم -أموالهم في علیهم نفسه حبس إذا ذلک إنما: قال «بِالْمَعْرُوفِ فَلْیَأْكُلْ فَقِیراً
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 تدبر

 «سَعيرا سَـ + یَصْلَوْنَ وَ ناراً، ... یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً ... یَأْكُلُونَ الَّذینَ( »..1

                                                      
 أن یرغ من هو قال «سَعِیراً سَیَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ فِي یَأْكُلُونَ إِنَّما: »اهلل قال كما هو فقال الیتیم مال أكل من ع اهلل عبد ألبي قلت قال عجالن عن -77

 .النار الیتیم مال ألكل أوجب كما الجنة له اهلل أوجب -بنفسه يیستغن أو یتمه ینقضي حتى یتیما عال من: أسأله

 فال علیه لهم فیبقى صغارا أیتاما فیترك -إیاه یقضه لم و فیموت بقرض أو ببیع إما -المال عنده للرجل یكون الرجل عن سألته قال إبراهیم أبي عن -71

 یرید ال و -یأكله الذی هو إنما ع موسى الحسن أبا سألت: األحول فقال فال، إلیهم یؤدی أن ینوی كان إذا: قال ظلما الیتیم مال یأكل ممن یكون أ یقضیهم،

 .نعم: قال الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ من أداءه

 .هلل حمدال و اختالف صحابناأ بین هذا في لیس و -ظلما الیتیم مال أكل منها: فقال الكبائر، عن سألته قال ع اهلل عبد أبي عن زرارة بن عبید عن -78

: قال هؤالء من اهلل رسول یا: له فقیل نارا أفواههم تأجج القیامة یوم قبورهم من أناس یبعث ص اهلل رسول قال: قال ع جعفر أبي عن الجارود أبي عن -71

 .«سَعِیراً سَیَصْلَوْنَ وَ اراًن بُطُونِهِمْ فِي یَأْكُلُونَ إِنَّما -ظُلْماً الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذِینَ»

 الیتیم نحن و درهما الیتیم مال من أكل من: قال النار العبد به یدخل ما أیسر ما -اهلل أصلحک: ع جعفر ألبي قلت قال بصیر أبي عن -78

 738ص ،1ج الكافي،

 یَدَهُ مُدُّفَیَ إِلَیْهِ فَیَحْتَاجُ لِأَیْتَامٍ مَالٌ یَدِهِ فِي یَكُونُ الرَّجُلِ عَنِ ع الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ نَصْرٍ أَبِي نِبْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 الَّذِینَ إِنَّ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّذِی بِالْمَنْزِلِ فَهُوَ عَلَیْهِمْ یَرُدَّهُ لَا أَنْ نِیَّتِهِ مِنْ كَانَ فَإِنْ یُسْرِفُ لَا الْقَصْدَ إِلَّا یَأْكُلَ أَنْ لَهُ یَنْبَغِي لَا فَقَالَ یَرُدَّهُ أَنْ یَنْوِی وَ فَیَأْخُذُهُ

  ظُلْماً الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ

 733ص ،1ج الكافي،

 وَ یْتَامٍأَ بَیْتِ فِي لَنَا أَخٍ عَلَى نَدْخُلُ إِنَّا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قِیلَ: قَالَ الْكَاهِلِيِّ یَحْیَى بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 قَالَفَ ذَلِکَ فِي تَرَى فَمَا طَعَامِهِمْ مِنْ فِیهِ وَ صَاحِبِنَا عِنْدِ مِنْ الطَّعَامَ فِیهِ طَعِمْنَا رُبَّمَا وَ مْخَادِمُهُ یَخْدُمُنَا وَ مَائِهِمْ مِنْ نَشْرَبُ وَ بِسَاطِهِمْ عَلَى فَنَقْعُدُ لَهُمْ خَادِمٌ مَعَهُمْ

 -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ لَقَا قَدْ وَ عَلَیْكُمْ یَخْفَى لَا فَأَنْتُمْ بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ ىعَل الْإِنْسانُ بَلِ ع قَالَ وَ فَلَا ضَرَرٌ فِیهِ كَانَ إِنْ وَ بَأْسَ فَلَا لَهُمْ مَنْفَعَةٌ عَلَیْهِمْ دُخُولِكُمْ فِي كَانَ إِنْ

 الْمُصْلِح مِنَ الْمُفْسِدَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ الدِّینِ فِي فَإِخْوانُكُمْ تُخالِطُوهُمْ إِنْ وَ

 787ص ،3ج الشرائع، علل

 سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّحَّافُ الرَّبِیعِ بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ دَّثَنَاحَ قَالَ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 مَالَ أَكَلَ ذَاإِ ذَلِکَ أَوَّلُ الْفَسَادِ وُجُوهِ مِنْ كَُثِیرَةٍ لِعِلَلٍ ظُلْماً الْیَتِیمِ مَالِ أَكْلَ حَرَّمَ مَسَائِلِهِ جَوَابِ مِنْ كَتَبَ فِیمَا یْهِإِلَ كَتَبَ ع الرِّضَا مُوسَى بْنَ عَلِيَّ الْحَسَنِ أَبَا أَنَّ

 قَدْ فَكَأَنَّهُ مَالَهُ أَكَلَ إِذَافَ وَالِدَیْهِ كَقِیَامِ یَكْفِیهِ وَ عَلَیْهِ یَقُومُ مَنْ لَهُ لَا وَ بِشَأْنِهِ قَائِمٍ لَا وَ لِنَفْسِهِ تَمِلٍمُحْ لَا وَ مُسْتَغْنٍ غَیْرُ الْیَتِیمُ إِذِ قَتْلِهِ عَلَى أَعَانَ فَقَدْ ظُلْماً الْیَتِیمِ

 لِقَوْلِ وَ اللَّهَ قُوافَلْیَتَّ عَلَیْهِمْ خافُوا ضِعافاً ذُرِّیَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوْ الَّذِینَ لْیَخْشَ قَوْلِهِ فِي وبَةِالْعُقُ مِنَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَوَّفَ مَا مَعَ الْفَاقَةِ وَ الْفَقْرِ إِلَى صَیَّرَهُ وَ قَتَلَهُ

 وَ بِنَفْسِهِ اسْتِقْلَالُهُ وَ یمِالْیَتِ اسْتِبْقَاءُ الْیَتِیمِ مَالِ تَحْرِیمِ فَفِي الْآخِرَةِ فِي عُقُوبَةً وَ یَاالدُّنْ فِي عُقُوبَةً عُقُوبَتَیْنِ الْیَتِیمِ مَالِ أَكْلِ فِي وَعَدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ع جَعْفَرٍ أَبِي

 حَتَّى غْضَاءِالْبَ وَ الْعَدَاوَةِ وَ الشَّحْنَاءِ وُقُوعِ وَ أَدْرَكَ إِذَا بُِثَأْرِهِ یَتِیمِالْ طَلَبِ مِنْ ذَلِکَ فِي مَا مَعَ الْعُقُوبَةِ مِنَ فِیهِ اللَّهُ وَعَدَ لِمَا أَصَابَهُمْ مَا یُصِیبَهُ أَنْ لِلْعَقِبِ السَّلَامَةُ

 .یَتَفَانَوْا

 37ص ،2ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع

 إلیهم یرده ال أن نیته من كان إذا واحد كُثیره و قلیله فقال اآلیة هذه في الوعید تحت الیتیم مال آكل به یدخل ما أدنى كم الرضا سئل
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شان )خوردن خرت در باطن دنيا حضور دارد: در این آیه هم كار دنيوي آنها )خوردن مال یتيم( و هم وضعيت اخرويآ

ودشان را )كه دیگر خ «شانآتش گرفتن»هرچند « خورندخورند، آتش ميآنها كه ظالمانه ... مي»آتش( را با یك تعبير به كار برد: 

 بيان كرد.ه داللت بر آینده نزدیك دارد( )ك« سـ»با حرف شوند( هم متوجه آتش مي

 «:ناراً بُطُونِهِمْ في یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذینَ إِنَّ( »3

هاي اخروي قراردادي و اعتباري نيست، بلكه باطن و حقيقت همان عمل ماست كه آن موقع آشكار پاداش و عذاب

 شود.مي

 ماند.شود و جاي هيچ اعتراضي نميهيچ كم و كاستي حاصل ميجهت است كه عدالت بتمامه و بيبه همين 

 «:سَعيرا سَيَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ في یَأْكُلُونَ إِنَّما» (2

ردن است شود، یعني همان طور كه در این دنيا با خوور ميخورند اما بعدا تمام وجودشان آتشي شعلهآنها االن آتش مي 

 كند.كند؛ در باطن انسان هم خوردن آتش، تمام وجود انسان را آتش ميكه اجزاي بدن را تامين مي

ترجمه « در آتش افتادن»شود كه جمله آخر را صرفا به هاي رایج بيان ميتر است از آنچه در ترجمهاین تعبير بسيار ظریف

 كنند. مي

 توضیح تخصصی:

م كساني كه مال یتي»است یعني حال و روز « إنّ»روي هم، خبرِ  «سَعيرا سَيَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ في یَأْكُلُونَ إِنَّما»عبارت 

« یاكلون»، بویژه با توجه به اینكه اولي با فعل مضارع در عبارت فوق دو تعبير هم قرار گرفتنكند. كنار را بيان مي« خورندمي

ور )االن آتش مي خورند بعدا آتشي شعله دهده، ظاهرا عمل و نتيجه آن را شرح ميآمد« سيصلون»و دومي با فعل مستقبل 

در آتش »است، نه « ور شدن آتششعله»و « آتش افروختن»به معناي « یصلون»؛ مخصوصا اگر توجه كنيم كه تعبير شوند(مي

 )توضيح در نكات ترجمه(.« انداختن

 «ناراً ... یَأْكُلُونَ نَّما +إِ ظُلْماً + ... یَأْكُلُونَ الَّذینَ»..( 4

كه هر خورند؛ نه اینمي آتش «فقط» خورندمي ظلم به را یتيمان اموال كه كند. یعني كسانيداللت بر حصر مي« إنما»كلمه 

دهد كه باطن هر عملي تمام و سودي كرده باشند و هم آتش خورده باشند. این نشان مي چيزي خورده و قوت بدني گرفته

 بينيم هيچ اثري در حقيقت شيء ندارد.دهد و آنچه در ظاهر مين را تشكيل ميحقيقت آ

 «: ناراً بُطُونِهِمْ في یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذینَ إِنَّ ( »1

شود[ ر قيامت مجسم ميكند ]كه حقيقت عمل دتعبير این آیه از تعابيري است كه بوضوح داللت بر تجسم اعمال مي

 (312، ص4)الميزان، ج
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 اللَّهَ ذَكَرَ وَ الْآخِرَ الْیَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ            37( آیه22) أحزاب( سوره 738

 73/1/7231            كَُثیرا

 ترجمه

اميد دارد و خدا را  آخرتبه خدا و روز  همواره براي كسي كه ،رسول خدا ص اسوه نيكویي است براي شما در قطعا

 .كندميزیاد یاد 

 تسليت آغاز محرم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تا گرفتمي فزوني او در دائما اندوه و غم و شدنمي دیده خندان دیگر شدمي محرم كه هرگاه پدرم: فرمودند ع رضا امام

 .بود اشگریه و حزن و مصيبت روز سراسر دیگر دهم روز كه گذشت،مي محرم از زرو ده

 138ص ،(للصدوق) األمالي

اي كه خود را از امت داشتند، اما عدهالحرام، ماه عزاي اهل بيت ع، ماهي كه اهل جاهليت حرمتش را نگه ميآغاز محرم

 د، بر همه عاشقان و دلدادگان و عزاداران حسيني تسليت باد.دانستند، خون فرزند ایشان را مباح دانستنرسول اهلل مي

شاءاهلل كه فضاي معنويِ این ماه را فرصتي براي رسيدن به همنشيني محمد و آل محمد ص در جنات فردوس قرار ان

ارت زی حتي اگر توفيق االمر ع بيفزایيم و در این ایام چنان باشيم كهدهيم و بر آمادگي خود براي ظهور حضرت صاحب

 سيدالشهداء ع در كربال را نيافتيم، ناممان در جرگه زائران و عزاداران ایشان ثبت شود:

 گيریمگرچه دوریم به یاد تو قدح مي

 بُعد منزل نبود در سفر روحاني

 ای و نحوینکات ترجمه

ز دیگري عيت اسان خود را در موقعيت تبكه ان اندشود( و حالتي دانسته)كسي كه به او اقتدا مي« قُدوه»را به معناي « أُسْوَةٌ»

، 1باشد )كتاب العين، جبه معناي معالجه جراحات با دوا و بخيه زدن مي« سْواَ»(. كلمه 16ص القرآن، ألفاظ مفرداتقرار دهد )

معرفي  را این« سوهاُ»و وجه تسميه  را به معناي مداوا و اصالح دانسته« وأس»اي اصل ماده عده ،( و بر همين اساس222ص

( و ضعف خود را 116ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمخواهد خود را مداوا و اصالح )اند كه انسان با اقتداي به او ميكرده

 (31ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقجبران كند )

اي است كه به خودي خود سول خدا به گونهخود ر»این عبارت هم به معناي اینكه « حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في لَكُمْ كانَ»

 شود كه اوموجب ميخصلت در رسول خدا خصلتي هست كه آن »تواند باشد و هم به معناي اینكه مي« ستبراي شما اسوه

 (121،ص2)الكشاف، ج« اسوه شما باشد

ل متمایز كند كه كدام از شما( ویا بدفصل )یعني براي است كه مي تواند بدل « لكم»بدل براي ...« یَرْجُوا كانَ لِمَنْ»عبارت 

 (633، ص1شامل چه كساني است( باشد. )إعراب القرآن و بيانه، ج« شما»اشتمال )توضيح دهيد حقيقت مخاطبان خود را، یعني 
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 ( داللت بر استمرار و وجود یك روال24قبل از فعل مضارع، چنانكه قبال بيان شد )جلسه« كانَ»آمدن فعل  «:یَرْجُوا كانَ»

 هميشگي در آن اشخاص دارد.

 حدیث

 از امام صادق ع روایت شده است: (1

 باشد كه انجامش نداده باشد.هاي رسول خدا ص از خوي خصلتي خوش ندارم كه مردي از دنيا برود و خوي و

 41ص األخالق )للطبرسي(، مكارم

 : قَالَ ع الصَّادِقِ عَنِ

 .بِهَا یَأْتِ لَمْ ص اللَّهِ رَسُولِ خِلَالِ مِنْ خَلَّةٌ عَلَيْهِ بَقِيَتْ قَدْ وَ یَمُوتَ أَنْ لِلرَّجُلِ لَأَكْرَهُ إِنِّي

از ابن مسعود روایت شده است: در مسجد كوفه بحثي پيش آمده بود كه چرا اميرالمومنين همان گونه كه با طلحه و  (3

لي ع رسيد. دستور داد كه ندا دهند تا مردم در حضرت عزبير و عایشه و معاویه درگير شد با آن سه نفر درگير نشد. خبر به 

 سپس فرمود:  ،مسجد جامع جمع شوند. وقتي جمع شدند بر منبر رفت و حمد و ثناي خدا را گفت

 مردم! به من چنين و چنان خبر رسيده است. 

 ایم. گفتند درست است؛ ما چنين گفته

قطعا براي  »فرماید: ام كه خداوند عز و جل در كتابش ميردهام به سنت پيامبر ان عمل كفرمود: من در آنچه انجام داده

 «شما در رسول خدا ص اسوه نيكویي است

  ؟انگفتند: اميرالمومنين! كدام پيامبر

 (48)مریم/ «كنمگيري ميخوانيد كنارو از شما و آنچه غير خدا مي»فرمود: اول آنها ابراهيم ع هنگامي كه به قومش گفت: 

ویيد به و اگر بگ ؛ایدكه كفر ورزیده ،گيري كردهيم بدون اینكه هيچ كدورتي از قومش دیده بود از آنها كنارهاگر بگویيد ابرا

 خاطر امور ناخوشایندي كه از آنها دید از آنها كناره گرفت، پس عذر وصي در این زمينه بيشتر است؛

 به یا داشتم نيرویى شما با مقابله براى كاش اى» گفتهنگامي كه به قومش  ،اش لوط اقتدا كردمو نيز به پسر خاله

و  ؛یداكه كفر ورزیده ،اگر بگویيد كه لوط نيرویي براي مقابله با آنها داشت .(81)هود/« بردممى پناه استوار و محكم گاهىتكيه

 تر بود؛اگر بگویيد نيرویي نداشت، عذر وصي موجه

« خوانند بيشتر دوست دارم! زندان را از آنچه مرا بدان مي پروردگارا»هنگامي كه گفت  ،و نيز اسوه من یوسف بود

 ؛ایدهكه كافر شد ،اگر گفتيد دعاي یوسف به درگاه خدا و خواستن زندان براي خشمگين كردن پروردگارش بود .(22)یوسف/

 تر است؛موجهكه عذر وصي  ،و اگر بگویيد كه براي اینكه خدایش بر او خشم نگيرد آن دعا را كرد و زندان را خواست

 (31اء/)شعر «هنگامي كه گفت: از شما ]فرعونيان[ فرار كردم هنگامي كه از شما ترسيدم ،و نيز موسي هم برایم اسوه بود

ها ترسيد، و اگرگفتيد موسي از آن ؛ایدكه كافر شده ،اگر بگویيد موسي از آن قوم فرار كرد بدون اینكه ترسي از آنها داشته باشد

 ر است؛پس عذر وصي بيشت
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پسر مادرم! همانا قوم مرا ضعيف شمردند و »و نيز من به برادرش هارون اقتدا كردم هنگامي كه به برادر خود گفت: 

 ؛ایدكه كافر شده ،( اگر گفتيد كه او را ضعيف نشمردند و آماده قتل وي نبودند111)اعراف/« نزدیك بود كه مرا به قتل برسانند

مردند و تا نزدیكي قتل وي پيش رفتند، و به همين جهت دربرابر آنها سكوت كرد، پس عذر و اگر بگویيد كه او را ضعيف ش

 تر است؛ وصي موجه

و نيز اسوه من حضرت محمد ص است هنگامي كه او قوم خود گریخت و از ترس آنها به غار پناه برد و مرا در بستر 

سيد و و اگر بگویيد از آنها تر ؛ایدكه كفر ورزیده ،آنها بود خود خواباند؛ اگر گفتيد گریختن وي از قومش بدون هيچ ترسي از

 مرا در بسترش خواباند و از ترس آنها بود كه به غار گریخت، عذر وصي بيشتر است.

 143ص ،1ج الشرائع، علل 

 حَدَّثَنَا قَالَ الْجُمَحِيُّ خَبَّابٍ بْنُ الْفَضْلُ حَدَّثَنِي قَالَ يدٍسَعِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْعَلَوِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ حَمْزَةُ حَدَّثَنَا

 :قَالَ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ الطَّائِيُّ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْحِمَّصِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدُ

 ذَلِكَ فَبَلَغَ یَةَمُعَاوِ وَ عَائِشَةَ وَ الزُّبَيْرَ وَ طَلْحَةَ نَازَعَ كَمَا الثَّلَاثَةَ یُنَازِعِ لَمْ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ بَالُ مَا فَقَالُوا ةِالْكُوفَ مَسْجِدِ فِي احْتَجُّوا

  :قَالَ ثُمَّ عَلَيْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ حَمِدَفَ الْمِنْبَرَ صَعِدَ اجْتَمَعُوا فَلَمَّا جَامِعَةً بِالصَّلَاةَ یُنَادَى أَنْ فَأَمَرَ ع عَلِيّاً

 فَعَلْتُ يمَافِ أُسْوَةً الْأَنْبِيَاءِ بِسُنَّةِ لِي فَإِنَّ قَالَ ذَلِكَ قُلْنَا قَدْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ صَدَقَ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا عَنْكُمْ بَلَغَنِي إِنَّهُ النَّاسِ مَعَاشِرَ

 قَالَ إِذْ ع إِبْرَاهِيمُ أَوَّلُهُمْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا هُمْ مَنْ وَ قَالُوا حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كانَ لَقَدْ كِتَابِهِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 اعْتَزَلَهُمْ لْتُمْقُ إِنْ وَ كَفَرْتُمْ فَقَدْ مِنْهُمْ أَصَابَهُ مَكْرُوهٍ لِغَيْرِ قَوْمَهُ اعْتَزَلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ قُلْتُمْ فَإِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ ما وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ لِقَوْمِهِ

 إِنَّ لْتُمْقُ فَإِنْ شَدِیدٍ رُكْنٍ إِلى آوِي أَوْ وَّةًقُ بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ أُسْوَةٌ لُوطٍ خَالَتِهِ بِابْنِ لِي وَ أَعْذَرُ فَالْوَصِيُّ مِنْهُمْ رَآهُ لِمَكْرُوهٍ

 إِلَيَّ حَبُّأَ السِّجْنُ رَبِّ قَالَ إِذْ أُسْوَةٌ ع بِيُوسُفَ لِي وَ أَعْذَرُ فَالْوَصِيُّ قُوَّةٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ قُلْتُمْ إِنْ وَ كَفَرْتُمْ فَقَدْ قُوَّةٌ بِهِمْ لَهُ كَانَتْ لُوطاً

 رَبَّهُ سْخَطَیَ لِئَلَّا بِذَلِكَ أَرَادَ إِنَّهُ قُلْتُمْ إِنْ وَ كَفَرْتُمْ فَقَدْ رَبِّهِ لِسَخَطِ السِّجْنَ سَأَلَهُ وَ رَبَّهُ دَعَا یُوسُفَ إِنَّ قُلْتُمْ فَإِنْ إِلَيْهِ دْعُونَنِيیَ مِمَّا

 بِلَا وْمِهِقَ مِنْ فَرَّ مُوسَى إِنَّ قُلْتُمْ فَإِنْ خِفْتُكُمْ لَمَّا مِنْكُمْ فَفَرَرْتُ قَالَ إِذْ أُسْوَةٌ ع ىبِمُوسَ لِي وَ أَعْذَرُ فَالْوَصِيُّ السِّجْنَ فَاخْتَارَ عَلَيْهِ

 إِنَّ أُمَّ ابْنَ لِأَخِيهِ قَالَ إِذْ سْوَةٌأُ ع هَارُونَ بِأَخِي لِي وَ أَعْذَرُ فَالْوَصِيُّ مِنْهُمْ خَافَ مُوسَى إِنَّ قُلْتُمْ إِنْ وَ كَفَرْتُمْ فَقَدْ مِنْهُمْ لَهُ كَانَ خَوْفٍ

 عَلَى أَشْرَفُوا وَ اسْتَضْعَفُوهُ مُقُلْتُ إِنْ وَ كَفَرْتُمْ فَقَدْ قَتْلِهِ عَلَى یُشْرِفُوا لَمْ وَ یَسْتَضْعَفُوهُ لَمْ قُلْتُمْ فَإِنْ یَقْتُلُونَنِي كادُوا وَ اسْتَضْعَفُونِي الْقَوْمَ

 رَاشِهِفِ عَلَى أَنَامَنِي وَ خَوْفِهِمْ مِنْ بِالْغَارِ لَحِقَ وَ قَوْمِهِ مِنْ فَرَّ حِينَ أُسْوَةٌ ص بِمُحَمَّدٍ لِي وَ أَعْذَرُ فَالْوَصِيُّ عَنْهُمْ سَكَتَ كَفَلِذَلِ قَتْلِهِ

 الْوَصِيُّفَ خَوْفِهِمْ مِنْ بِالْغَارِ هُوَ لَحِقَ وَ فِرَاشِهِ عَلَى أَنَامَنِي وَ خَافَهُمْ مْقُلْتُ إِنْ وَ كَفَرْتُمْ فَقَدْ مِنْهُمْ خَوْفٍ لِغَيْرِ قَوْمِهِ مِنْ فَرَّ قُلْتُمْ فَإِنْ

 1.أَعْذَرُ

                                                      
 قابل توجه است: 737ص ،3ج اإلسالم، . این روایت هم از دعائم 7

 فَقَالَ لَّهِلِ تَعْظِیماً السَّمَاءِ إِلَى أْسَهُرَ یَرْفَعَ أَنْ عَلَى یَقْدِرُ لَا وَ الطَّیِّبَ الطَّعَامَ وَ النِّسَاءَ تَرَكَ حَتَّى اللَّهِ مِنَ الْخَوْفُ دَخَلَهُ رَجُلٍ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ

 أَمَّا وَ سَلَالْعَ وَ اللَّحْمَ یَأْكُلُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ فَقَدْ الطَّیِّبِ الطَّعَامِ تَرْكِ فِي قَوْلُکَ أَمَّا وَ مِنْهُنَّ اللَّهِ لِرَسُولِ كَانَ مَا عَلِمْتَ فَقَدْ النِّسَاءِ تَرْكِ فِي قَوْلُکَ أَمَّا ع

 فَمَا ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ لِلَّهِ أَخْوَفَ وَ أَخْشَعَ یَكُونُ ذَا مَنْ وَ الْقَلْبِ فِي الْخُشُوعُ فَإِنَّمَا السَّمَاءِ إِلَى رَأْسَهُ یَرْفَعَ أَنْ یَسْتَطِیعَ لَا حَتَّى اللَّهِ مِنَ الْخَوْفُ دَخَلَهُ قَوْلُکَ

 «الْآخِر الْیَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كانَ لَقَدْ» -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ هَذَا یَفْعَلُ كَانَ
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رسول خدا ص فرمود: كسي كه ذكر خدا عز و جل را زیاد داشته باشد خدا او را دوست دارد و كسي كه خدا را زیاد ( 2

 ئتي از آتش و برائتي از نفاق.شود: برایاد كند دو برائت براي او نوشته مي

 111ص ،3ج الكافي،

 دَاوُدَ عَنْ الْوَشَّاءِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ جَمِيعاً مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 :ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِرْحَانَ بْنِ

 .النِّفَاقِ مِنَ بَرَاءَةٌ وَ النَّارِ مِنَ بَرَاءَةٌ بَرَاءَتَانِ لَهُ كُتِبَتْ كَثِيراً اللَّهَ ذَكَرَ مَنْ وَ اللَّهُ أَحَبَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِكْرَ أَكْثَرَ مَنْ

 تدبر

ه براي كسي است كه افق نگاهش محدود به دنيا نباشد، بلكه بخواهد بر اساس اميد ( پيامبر اسوه نيكوست، اما این اسو1

 اش پررنگ باشد )ذكر كثير(خود را سامان دهد، و بخواهد حضور خدا در زندگيبه خدا و آخرت زندگي

هد اسوه دآورد نشان مي« لكم»را به عنوان بدل براي  «كَثيرا اللَّهَ ذَكَرَ وَ الْآخِرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ»اینكه تعبير ( 3

انجام دهد، بلكه تنها كار آن دسته از مومناني است كه چنان حقيقت  لزوما قرار دادن رسول خدا، كاري نيست كه هر مومني

كه آنها را به عمل  )یعني ایمانشان چنان به خدا و آخرت تعلق گرفتهایمان در آنها رسوخ كرده كه اميد به خدا و آخرت دارند 

 (383، ص16شوند )الميزان، جو به خاطر برخورداري از ذكر كثير، هيچگاه از خدا غافل نميدارد( صالح متناسب با آن وامي

 «:حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ في لَكُمْ كانَ لَقَدْ»( 2

 ؟«رسول اهلل اسوه است»ورد و نفرمود را آ« في رسول اهلل»چرا تعبير 

یافت شود، سزاوار است اسوه قرار  «در او»شاید بدین جهت كه نه وضعيت كلي او، بلكه هر كاري و صفتي كه  الف.

 (1گيرد. )حدیث

 ب. ...

 (241، ص3ج و نيز هميشگي است. )قرائتي، تفسير نور،غيرقابل تردید قطعي و الگو بودن پيامبر، امري  ...«:كانَ  لَقَدْ» (4

 ...«: یَرْجُوا كانَ لِمَنْ سَنَةٌحَ أُسْوَةٌ »... (1

ها یعني اسوه بودن پيامبر در همه زمينه«. لمن كان یرجو»؛ بلكه فرمود «لمن یرجو»و حتي نفرمود « لمن آمن»نفرمود  

( براي كساني است كه ایمان خدا و آخرت در آنها به حد رجاء دائمي رسيده باشد، یعني 4( و براي همه زمانها )تدبر2)تدبر

بسته باشد )= رجاء و اميد( و ثانيا این اميد و دلبستگي فراتر رفته و بدانها دل به خدا و آخرت  از حد باور دروني )ایمان(اوال

 اش قرار گرفته باشد.زندگي او به خدا و آخرت به صورت یك روال جدي و مستمر در

، د؛ اگر كسي واقعا به خدا  آخرت اميد بسته باشدرا هم بر آن عطف كر«ذكر اهلل كثيرا»شاید به همين جهت است كه تعبير 

 باشد.یاد و حضور خدا در زندگيش پررنگ مي

 «:كَثيرا اللَّهَ ذَكَرَ وَ الْآخِرَ الْيَوْمَ وَ اللَّهَ یَرْجُوا كانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ »...( 6

 ارد.نيست، بلكه چنين كسي، نياز به اسوه هم د اینكه كسي واقعا دنبال خدا و آخرت و اهل ذكر كثير باشد، بتنهایي كافي

 اما چرا؟
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 شناختيبحث تخصصي انسان

بيني اسالم است. اسالم احكام و ش واقعدليلاینكه در اسالم، عالوه بر دستورات دیني، اسوه هم قرار داده شده، یك 

اه در شرایط انسان گبدانيم ني این است كه بيدستورات خود را براي شرایط عادي زندگي تنظيم كرده، با این حال اقتضاي واقع

یيد كارهاي آنها مورد تا مگيرد. اینكه عالوه بر تعاليم كلي، اشخاصي وجود داشته باشند كه تماغيرعادي و اضطراري قرار مي

ف وقعيتهاي مختلتر بر مشود افراد بتوانند هم آن قوانين كلي را سادهخدا باشد و آنها را در جایگاه اسوه قرار دهد، موجب مي

اصي عمل خ با تاسي به اضطراراتي كه براي آن اسوه پيش آمده و به نحو شرایط اضطراري بتوانند درتطبيق دهند و هم اینكه 

 (3كرده، وظيفه دیني خود را تشخيص دهند. )حدیث

 

 

 لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ وَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً هِاللَّ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ          781 آیه( 3) بقره سوره( 733

 72/1/7231                 الْعَذاب شَدیدُ اللَّهَ أَنَّ وَ جَمیعاً لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذینَ یَرَى لَوْ وَ

 ترجمه

گزینند كه آنها را همانند دوستي خدا دوست دارند، و ي هستند كه در برابر خدا مثل و مانندهایي برميو از مردم كسان

بينند يهنگامي كه عذاب را م -كساني كه ایمان آوردند محبشان به خدا شدیدتر است؛ و اگر ]این[ كساني كه ظلم كردند ببينند 

 ا شدید و سخت است.كه قدرت و نيرو همه از آن خداوند است و عذاب خد -

 ای و نحوینکات ترجمه

دو  رسد اما همين اضافه مفعولي بهدر اینجا اضافه اهلل به حب، بيش از هر احتمالي، اضافه مفعولي به نظر مي« اللَّهِ كَحُبِّ»

دارند( یا به معناي  آنچنان كه مومنان خدا را دوست« )= آنچنان كه باید خدا را دوست داشت»تواند باشد: یا به معناي معنا مي

 1«.آنچنان كه خدا را دوست دارند»

اند )اي كاش دانسته« أن القوه هلل جميعا»را محذوف )= عذاب( دانسته و جواب لو را  «یري»برخي مفعولِ ...«  یَرَى لَوْ»

(، 233، ص3ن الكریم، جدانستند[ كه همه قوت از آن خداست( )الجدول في اعراب القرآبينند، ]ميظالماني كه ]عذاب را[ مي

نند كه بيباشد )یعني اي كاش ظالماني كه مي« یري»در حالي كه اغلب بر این باورند كه عبارت فوق در جایگاه مفعول براي 

فهميدند كه چه ضرر عظيمي مي»همه قوت از آن خداست( و آنگاه جواب لو را محذوف بدانيم كه عبارتي بوده مانند اینكه 

)اعراب « كردندتعجب مي»( یا 313، ص1)كشاف، ج« شدندپشيمان مي»( یا 88، ص1القرآن )للنحاس( ج )اعراب« اندكرده

                                                      
(، فت )اعراب القرآن الكریم )للنحاسدر نظر گر« اندادا»توان صفت برای دانست و هم مي« یتخذ»توان حال برای ضمیر مستتر در را هم مي« یُحِبُّونَهُمْ. » 7

( در حالت اول، این دوست داشتن، بیان حالت آن اشخاصي است كه این معبودهای دروغین را دوست دارند و معنای جمله این است كه: 88، ص7ج

این دوست داشتن وصف آن معبودهای  و در حالت دوم« دهندكساني در حالي كه اینها را این چنین دوست دارند آنها را مُثل و مانند خدا قرار مي»

 «.كساني آنها را مُثل و مانندهایي كه مُثل خدا دوستشان دارند، قرار مي دهند»دروغین است و معنای جمله چنین است: 
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(؛ این سبك 32ص ،1ج بيانه، و القرآن إعراب« )كردنددر انتخاب چنين محبوبهایي احتياط مي»( یا 63، ص1القرآن الكریم، ج

 (88، ص1هدید دارد )اعراب القرآن، جدر قرآن شایع است و داللت بيشتري در مقام ت« لو»حذف جواب 

 حدیث

( از امام حسن عسگري روایت شده است: خداوند عز و جل، هنگامي كه مومنان ایمان آوردند؛ و والیت حضرت محمد 1

كساني هستند كه در برابر »اي محمد! « ازمردم»ص و حضرت علي ع را عاقالن پذیرفتند، و دشمنان مانع از آن شدند، فرمود: 

د كه آنها را همانن»دهند گزینند كه آنها را ]به خيال خود[ همتاي خدا قرار ميدشمناني برمي« گزینندثل و مانندهایي برميخدا م

و كساني كه ایمان آوردند »آن همتایانِ از بتها را دوست دارند همان اندازه كه خدا را دوست دارند « دوستي خدا دوست دارند

ز آناني كه آن همتایان را در كنار خدا قرار دادند، زیرا مومنان ربوبيت را تنها از آن خداوندي ا« محبشان به خدا شدیدتر است

 دهند.دانند كه واحد است و شریكي برایش قرار نميمي

با قرار دادن بتها به عنوان همتایان و قرار دادن كافران و فاجران همتاي « و اگر ]این[ كساني كه»سپس فرمود: محمد! 

كه بر آنان واقع « بينند عذاب رامي»در آن هنگامي كه « ظلم كردند، ببينند عذاب را»مد ص و حضرت علي ع حضرت مح

خواهند دانست كه قوت از آن خداست هركه را « كه قدرت و نيرو همه از آن خداوند است»شود به خاطر كفر و عنادشان مي

و اینكه كافران هيچ نيرویي ندارند تا با آن از عذاب او جلوگيري كنند نماید كند و هر كه را بخواهد اكرام ميبخواهد عذاب مي

 و خواهند دانست كه عذاب خدا براي كسي كه همتایاني براي خدا قرار دهد شدید است.« و عذاب خدا شدید و سخت است»

 118ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير 

 النَّاسِ مِنَ وَ الْمُعَانِدُونَ عَنْهَا صَدَّ وَ الْعَاقِلُونَ، ع عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَلَایَةَ قَبِلَ وَ الْمُؤْمِنُونَ، آمَنَ لَمَّا جَلَّ وَ عَزَّ للَّهُا قَالَ ع الْإِمَامُ قَالَ

 لِلَّهِ مْكَحُبِّهِ الْأَصْنَامِ مِنَ الْأَنْدَادَ تِلْكَ یُحِبُّونَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ الًاأَمْثَ لِلَّهِ یَجْعَلُونَهُمْ أَعْدَاءً أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ مُحَمَّدُ یَا

 [.بِهِ] یُشْرِكُونَ لَا وَحْدَهُ لِلَّهِ الرُّبُوبِيَّةَ یَرَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ اللَّهِ، مَعَ الْأَنْدَادَ الْمُتَّخِذِینَ هَؤُلَاءِ مِنْ لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذِینَ وَ

 یَرَوْنَ إِذْ ع عَلِيٍّ وَ لِمُحَمَّدٍ أَمْثَالًا الْفُجَّارِ وَ الْكُفَّارِ اتِّخَاذِ وَ -أَنْدَاداً الْأَصْنَامِ بِاتِّخَاذِ ظَلَمُوا الَّذِینَ یَرَى لَوْ وَ مُحَمَّدُ یَا: قَالَ ثُمَّ

 نْمَ یُكْرِمُ وَ یَشَاءُ، مَنْ یُعَذِّبُ لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ یَعْلَمُونَ جَمِيعاً لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ عِنَادِهِمْ وَ لِكُفْرِهِمْ -بِهِمْ الْوَاقِعَ عَذَابَالْ یَرَوْنَ حِينَ الْعَذابَ

 1...للَّهِا مَعَ الْأَنْدَادَ اتَّخَذَ لِمَنِ الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّهَ أَنَّ یَعْلَمُونَ وَ الْعَذابِ دِیدُشَ اللَّهَ أَنَّ وَ عَذَابِهِ مِنْ بِهَا یَمْتَنِعُونَ لِلْكُفَّارِ قُوَّةَ لَا یَشَاءُ،

 ( از رسول خدا ص روایت شده كه فرمودند:3

                                                      
 :صورت بدین دهدمي شرح را آیات ادامه روایت . ادامه 77

 الْأَسْبابُ بِهِمُ قَطَّعَتْتَ وَ الْأَتْبَاعَ وَ الرَّعَایَا اتَّبَعُوا الَّذِینَ مِنَ الرُّؤَسَاءُ اتُّبِعُوا الَّذِینَ تَبَرَّأَ حِینَ الْأَنْدَادَ اتَّخَذُوا الَّذِینَ الْكُفَّارُ اءِهَؤُلَ رَأَى لَوْ اتُّبِعُوا الَّذِینَ تَبَرَّأَ إِذْ: قَالَ ثُمَّ

 هُنَاكَ مِنْهُمْ نَتَبَرَّأَفَ الدُّنْیَا إِلَى رَجْعَةٌ: كَرَّةٌ لَهُمْ كَانَ لَوْ یَتَمَنَّوْنَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ الْأَتْبَاعُ اتَّبَعُوا الَّذِینَ قالَ وَ ءٍبِشَيْ اللَّهِ بِعَذَا مِنْ النَّجَاةِ عَلَى یَقْدِرُونَ لَا وَ حِیَلُهُمْ، فَنِیَتْ

 .هَاهُنَا مِنَّا تَبَرَّؤُا كَما

 لَّتِيا غَیْرِهِمُ أَعْمَالَ فَیَرَوْنَ اللَّهِ، لِغَیْرِ الدُّنْیَا فِي عَمِلُوا أَنَّهُمْ ذَلِکَ وَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ تَبَرَّأَ[ كَمَا] كَذلِکَ: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 .بِهِ اللَّهُ أَمَرَ الَّذِی الْوَجْهِ غَیْرِ عَلَى كَانَتْ أَوْ اللَّهِ، لِغَیْرِ كَانَتْ إِذْ لَهَا ثَوَابَ لَا أَنْفُسِهِمْ أَعْمَالَ أَوْارَ وَ أَهْلِهَا، ثَوَابَ اللَّهُ عَظَّمَ قَدْ -لِلَّهِ كَانَتْ

 .تِهِمْشِیعَ خِیَارِ مِنْ خَیِّرٍ لَا وَ وَصِيٍّ، لَا وَ نَبِيٍّ، شَفَاعَةُ تَلْحَقُهُمْ لَا كُفْراً، وبُهُمْذُنُ كَانَتْ وَ دَائِماً، سَرْمَداً عَذَابُهُمْ كَانَ النَّارِ مِنَ بِخارِجِینَ هُمْ ما وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ
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 دكه خداون –اي نيست كه از والیت ما خارج شود و با راه ما مخالفت كند و اوصاف ما و خوبان اهل بيت ما را هيچ بنده

هاي ما بداند و به این لقبي كه وصف دیگران بشمرد و آن دیگران را سزاوار لقب -ایشان را نگهدارنده دین و دنيایش قرار داده

دهد معتقد باشد و كارش از روي تقيه و یا رعایت یك مصلحت دیني نباشد، مگر اینكه خداوند روز قيامت او را به آنها مي

كوشيدند را هم به جانب او را به جاي خدا وليّ خود قرار داد و شياطيني كه در گمراهي او مي كند كههمراه با كسي مبعوث مي

ا ات رپرستيدي و از اینها خواستهفرماید: بنده من! آیا پروردگاري در عرض من هست؟ آنها را تو ميدارد؛ و مياو گسيل مي

هایي كه همراه آنها مرتكب شدي هم از آنها بخواه، و عقاب جرماي خواستي؟! اكنون هم پاداش كارهایي را كه انجام دادهمي

 ات است.برعهده

 113ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 وَ ئِنَابِأَسْمَا غَيْرَنَا سَمَّى وَ طَرِیقَتَنَا، خَالَفَ وَ وَلَایَتِنَا، عَنْ زَالَ أَمَةٍ لَا وَ عَبْدٍ مِنْ مَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ قَالَ

 فٍ،خَوْ تَقِيَّةُ لِكَذَ عَلَى یَحْمِلُهُ لَا مُعْتَقِداً، یُلَقِّبُهُ لِذَلِكَ هُوَ وَ بِأَلْقَابِنَا لَقَّبَهُ وَ دُنْيَاهُ، وَ بِدِینِهِ لِلْقُيَّامِ اللَّهُ اخْتَارَهُ الَّذِي -أَهْلِنَا خِيَارِ أَسْمَاءِ

 .یُغْوُونَهُ انُواكَ الَّذِینَ الشَّيَاطِينُ إِلَيْهِ حُشِرَ وَ وَلِيّاً، اللَّهِ دُونِ مِنْ اتَّخَذَهُ قَدِ كَانَ مَنْ وَ الْقِيَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ بَعَثَهُ إِلَّا دِینٍ، مَصْلَحَةِ تَدْبِيرُ لَا وَ

 عِقَابُ مَعَهُمْ لَكَ تَعْمَلُ، كُنْتَ مَا ثَوَابَ فَاطْلُبْ فَمِنْهُمْ تَطْلُبُ كُنْتَ إِیَّاهُمْ وَ تَعْبُدُ كُنْتَ لَاءِهَؤُ مَعِي، رَبّاً أَ عَبْدِي یَا[: لَهُ] فَقَالَ

 1.أَجْرَامك

 ( ابورزین عقيلي سوال كرد: رسول خدا ! ایمان چيست؟2

 فرمود: اینكه خدا و رسولش را از ماسواي اینها بيشتر دوست داشته باشي.

 .. و در روایت دیگري: و حتي از خودش..

 332ص ،1ج ورام، مجموعة

 الْإِیمَانُ؟ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا الْعُقَيْلِيُّ رَزِینٍ أَبُو قَالَ

 سِوَاهُمَا. مِمَّا إِلَيْكَ أَحَبَّ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَكُونَ أَنْ قَالَ ص:

 3نَفْسِه مِنْ وَ :أُخْرَى رِوَایَةٍ فِي وَ... 

                                                      
 ؛723ص للنعماني، الغیبة ؛13ص ،7ج العیاشي، تفسیر ؛217ص ،7ج . روایت زیر هم در همین راستاست كه در منابع متعددی آمده است از جمله الكافي، 7

 وْلِقَ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ جَابِرٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ : مُحَمَّد227ُص اإلختصاص،

 اللَّهُ جَعَلَهُ الَّذِی الْإِمَامِ دُونَ أَئِمَّةً اتَّخَذُوهُمْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ وَ هُمْ قَالَ «اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً هِاللَّ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ

 رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذِینَ مِنَ اتُّبِعُوا الَّذِینَ تَبَرَّأَ إِذْ. الْعَذابِ شَدِیدُ اللَّهَ أَنَّ وَ جَمِیعاً لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذِینَ یَرَى لَوْ وَ» قَالَ فَلِذَلِکَ إِمَاماً لِلنَّاسِ

 مِنَ ارِجِینَبِخ هُمْ ما وَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ كَذلِکَ مِنَّا تَبَرَّؤُا كَما مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ اتَّبَعُوا الَّذِینَ قالَ وَ. الْأَسْبابُ بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ

 .أَشْیَاعُهُمْ وَ الظَّلَمَةِ أَئِمَّةُ جَابِرُ یَا اللَّهِ وَ هُمْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ «النَّارِ

 ت:. این روایت هم قابل توجه اس 3

 حَتَّى اللَّهِبِ الْإِیمَانَ رَجُلٌ یُمَحِّضُ لَا یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ إِلَیْهِ أَسْنَدَهُالَّذِی أَصْلُهُ كِتَابٍ فِي ع الصَّادِقِ صَاحِبُ سَیْفٍ بْنُ الْحُسَیْنُ رَوَى السائل فالح

 .كُلِّهِمْ النَّاسِ مِنَ وَ مَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ وَ نَفْسِهِ مِنْ إِلَیْهِ أَحَبَّ اللَّهُ یَكُونَ
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و از مردم كساني هستند كه در برابر خدا مثل و  »( از امام باقر ع و از امام صادق ع درباره این سخن خداوند كه 4

 «گزیيند كه آنها را همانند دوستي خدا دوست دارند، و كساني كه ایمان آوردند محبشان به خدا شدیدتر استمانندهایي برمي

خدا شدیدتر است[ آل محمد ص هستند ]كه در صلوات اسم آنها را كنار اسم پيامبر  روایت شده است كه آنها ]كه محبتشان به

 كنيم[.ذكر مي

 13ص ،1ج العياشي، تفسير

 أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ: »قوله ع اهلل عبد أبي و جعفر أبي عن مسلم بن محمد و حمران و زرارة عن

 ص محمد آل هم: قال «لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذِینَ وَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ

 تدبر

 «:لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ وَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ( »1

در عرض خدا دارد كه آن را به اندازه خدا دوست دارد، حقيقتا به  شود كسي كه محبوبياز تقابل این دو گروه معلوم مي

 خدا ایمان نياورده است.

 «:ظَلَمُوا الَّذینَ یَرَى لَوْ وَ ... اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ( »3

 ست دارد، حقيقتا ظالم است.كسي كه محبوبي در عرض خدا دارد كه آن را به اندازه خدا دو

 «:الْعَذاب شَدیدُ اللَّهَ أَنَّ وَ جَميعاً لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذینَ یَرَى لَوْ وَ( »2

شان اي تا عذاب الهي و این را كه همه قدرتها در اختيار خداست نبينند، دست از خطا و گناه و تمایالت غيرالهيعده

 دارند.برنمي

 «:لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ( »4

براي مومن بودن نيازي نيست كه انسان فقط خدا را دوست داشته باشد و غير خدا هيچ چيز را دوست نداشته باشد.  

 همين مقدار كه خدا را بيش از همه چيز دوست داشته باشد كافي است.

 شناسینکته تخصصی انسان

د انسان را داراي عالئق گوناگوني نسبت به امور حقيقي و اعتباري )مانند عالقه و محبت به همسر و فرزند و شغل خداون

و مال و مقام و ...( آفریده كه وجود این عالئق براي اینكه زندگي انسان برپا شود و تداوم یابد ضروري است. اگر انسان به 

ها نباشد، زحمت غذا درست كردن و خوردن دهد؛ اگر عالقه به خوردنيتشكيل نمي همسر و فرزند عالقه نداشته باشد، خانواده

ها به خودي خود، چيز بدي نيست و اسالم از خرد، و ... . پس وجود این عالئق و محبتاش را به جان نميو مشكالت بعدي

 ه ممكن است و نه مطلوب.خواهد همه عالئق خود جز عالقه به خدا را كنار بگذارد، كه این امر نانسان نمي

مهم این است كه محبت انسان به خدا فوق همه اینها باشد: اینها همه محبتهایي است كه خدا قرار داده تا بتوانيم زندگي 

دنيوي را سپري كنيم و در این دنيا رشد معنوي و حقيقي خود را انجام دهيم و به سوي خدا برویم؛ اما اگر خود این عالئق به 

                                                      
 31ص ،81ج األنوار، بحار
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قرار گيرند )حتي اگر نه جایگزین خدا، كه صرفا هدفي در عرض خدا ]كحب اهلل[( سقوط انسان قطعي است؛  عنوان هدف

كه هدفْ قرار دادنِ هر امر محدودي، او را محدود كرده و وي را  (1، تدبر136جلسهطلبي است )نهایتزیرا انسان موجود بي

 كند؛ واگر كسي به حقيقت خود نرسد همواره در عذاب خواهد بود.ياز حقيقت اصيل خود دور م

 «لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ( »1

فقط »داند كه باشد، احتماال مومن را كسي مي« فقط آرمانگرا»بيني است. كسي كه گرایي اسالم كامال همراه با واقعآرمان

به لحاظ واقعيت انساني، دوست داشتن دیگران هم در زندگي انسان امري گریزناپذیر داند كه اما اسالم مي« خدا را دوست دارد

( لذا همين مقدار كه دوستي آنها را بر دوستي خدا غلبه ندهد و محبت به خدا را فوق آن محبتها قرار دهد، براي 4است )تدبر

 مومن بودن كافي است.

 «جَميعاً لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذینَ یَرَى لَوْ ... وَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ( »6

ها به خاطر دوست داشتن قدرتمندان، حاضرند آورد؛ و انسان: قدرت داشتن، محبوبيت مينکته تخصصی علوم سیاسی

 ظلم كنند.

 نحوه استنباط از آیه: 

خورد كه اي ( تاسف مي3هاي دروغين هستند و لذا ظالم خوانده شدند )تدبرقرآن بر این اشخاصي كه دنبال آن محبوب

كردند رفتند كه فكر ميدانستند همه قدرتمندي از آن خداست. پس آنها بدین جهت دنبال آن مطلوبها در عرض خدا ميكاش مي

 آنها هم قدرتي دارند.

 تكميلي نكته ✔

 :بيافزایيم باید را ايتكمله نكته آن به توجه با كه داد خوبي تذكر كانال محترم اعضاي زا یكي

 داراي خدا عرض در را آنها چون) آوردمي محبوبيت داشتن قدرت كه دهدمي نشان شده، نوشته كه استداللي اگرچه

: وردآ مي قدرت هم محبوبيت كه دهدمي نشان شد، نوشته باال در كه اولي جمله اما( شدند متمایل بدانها دانستند،مي قدرت

 بمحبو چون سران آن پس شوند؛مي ظالم و كنند مي تبعيت آنها از دارند، دوست را خود سران اینكه خاطر به پيروان زیرا

 .شدند ظلم به حاضر آنها داشتن دوست خاطر به ايعده و شد افزوده قدرتشان بر شدند، واقع

 «الْعَذاب شَدیدُ اللَّهَ أَنَّ الْعَذابَ... وَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذینَ یَرَى لَوْ ...وَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ ( »1

 دانستند كه خداوند شدید العذاب است.آیه هشدار مي دهد كه اي كاش اینان مي

شده است كه بسياري از انسانها باورشان نشود كه خداوند اهل عذاب كردن شدید تلقي نادرست از رحمانيت خدا موجب 

 كنند.روند ویا اینكه ظلم ميگيرند و سراغ محبوبهایي در عرض خدا ميباشد؛ لذا سراغ خدا را جدي نمي

 قرآن است.پس معرفي كردن رحمانيت خدا به نحوي كه شدیدالعذاب بودن خدا را انكار كند رویكردي خالف تعاليم 

 «:لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا الَّذینَ وَ( »8
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محبت فقط یك امر شهواني است كه فقط به امور مادي و جسماني »كنند دهد دیدگاه كساني كه گمان مياین آیه نشان مي

ا به معناي است و صرف تواند به خدا محبت بورزد و تعبير محبت ورزیدن به خدا یك تعبير مجازيگيرد، و انسان نميتعلق مي

 نادرست است.« اطاعت كردن از دستورات اوست

وجه استدالل این است كه محبت به خدا امري تشكيكي و داراي مراتب شدت و ضعف معرفي شده است، در حالي كه 

را اطاعت  شود كه بخواهيم ایندانيم كه اقدام مشركان اصال اطاعت كردن محسوب نمياگر به معناي اطاعت كردن بود، مي

 (41ص ،1ج الميزان،ضعيف بدانيم )

 مورد زیر را در کانال نگذاشتم

زیرا  بر پارادوكسيكال بودن و تناقض دروني رویكرد این افراد داللت دارد:« أَنْداداً اللَّهِ دُونِ مِنْ یَتَّخِذُ مَنْ »( خود تعبير 3

دون »قرار مي دهند و از طرف دیگر خودشان هم مي دانند كه آنها  مثل و مانند( خدا« )= نِد»از طرفي آن محبوبهاي دروغين را 

 )فروتر از خدا( هستند و كسي در عرض خدا نيست.« اهلل

 

 

 77/1/7231          بالْأَسْبا بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذینَ مِنَ اتُّبِعُوا الَّذینَ تَبَرَّأَ إِذْ      788 آیه( 3) بقره سوره( 311

 ترجمه

هاي هنگامي كه كساني كه پيروي شدند از كساني كه پيروي كردند بيزاري جستند و ]در حالي كه[ عذاب را دیدند و رشته

 اي از آنها قطع شد(بين آنها گسيخته شد )هر گونه اسباب و وسيله

 ای و نحوینکات ترجمه

 القرآن، إعراب في الجدول؛ 63ص ،1ج الكریم، القرآن إعراباند )اغلب واو حاليه دانسته را« الْعَذابَ رَأَوُا وَ»در عبارت « و»

 (322، ص1تواند واو حال یا واو عطف باشد. )اعراب القرآن و بيانه، جاند مي( و برخي گفته22ص ،3ج

كه هر رفتند )و بلاال ميشود كه با آن از درخت خرما باست. سبب در اصل به ریسماني گفته مي« سبب»جمع « أسباب»

، كم به هر چيزي كه وسيله رسيدن به چيز دیگر باشدشد( و به این مناسبت كمریسماني كه براي باال رفتن از آن استفاده مي

 (363ص ،3ج المنير، المصباح ؛231ص القرآن، ألفاظ مفرداتسبب گفته شد. )

 اند:مورد نظر است، مفسران صدر اسالم وجوه متعددي را احتمال داده «سْبابُالْأَ بِهِمُ تَقَطَّعَتْ»درباره اسبابي كه در عبارت 

 (ربيع و قتاده و مجاهدشد ). آنچه مایه اتصال و پيوند آنها مي1

 ( عباس ابن) . خویشاوندي كه با هم ارتباط داشتند3

 شد )ابن عباس(هایي كه بين آنها بود و مایه دوستي آنها مي. عهد2

 زید و سدي(هایي كه كارهایشان را بدان وسيله انجام مي دادند )ابنيله. اسباب و وس4

 . اسباب نجات )ابوعلي(1
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ها سازگار است و لذا سزاوار است ظاهرا آیه با همه این دیدگاه»دهد كه: ها تذكر ميمرحوم طبرسي بعد از نقل این دیدگاه

دهند و آنها هر سببي را كه ممكن بود بدان درآویزند از دست مي كه آیه را به عموم خود باقي بگذاریم یعني گویي گفته شده

اي نمي برند اعم از جایگاه و خویشاوندي و دوستي و عهد و پيمان و ... كه در از هيچ گونه اسباب كه نفعي به آنها دهد بهره

 (418ص ،1ج البيان، مجمعداد؛ كه این نشان دهنده شدت نااميدي آنهاست. )دنيا برایشان سودي مي

 حدیث

 1حدیث 133جلسه ( امام حسن عسكري در ادامه روایتي كه به شرح این چند آیه اختصاص دارد )قسمت ابتداي آن در 1

 فرمایند:گذشت( مي

برگزیدند  ا]یعني[ اگر آن كفاري كه همتایاني ر« شدند پيروي كه كسانيبيرازي جستند  كه هنگامي»سپس خداوند فرمود: 

]یعني[  «كردند پيروي كه كساني از» كه همان روساء هستند« شدند پيروي كه كسانيهنگامي را كه بيرازي جستند »دیدند مي

هایشان بر باد رفت و براي نجات از عذاب خدا هيچ كاري حيله« شد گسيخته آنها بين هايرشته و» جستند«از رعایا و پيروان

 توانند بكنند ...نمي

 113ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب تفسيرال

 ایَاالرَّعَ تَّبَعُواا الَّذِینَ مِنَ الرُّؤَسَاءُ اتُّبِعُوا الَّذِینَ تَبَرَّأَ حِينَ الْأَنْدَادَ اتَّخَذُوا الَّذِینَ الْكُفَّارُ هَؤُلَاءِ رَأَى لَوْ اتُّبِعُوا الَّذِینَ تَبَرَّأَ إِذْ: قَالَ ثُمَّ

 ءٍ.بِشَيْ اللَّهِ عَذَابِ مِنْ النَّجَاةِ عَلَى یَقْدِرُونَ لَا وَ حِيَلُهُمْ، فَنِيَتْ الْأَسْبابُ بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْأَتْبَاعَ وَ

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

كه هر سبب )رشته پيوند( اي نگيرید كه ]در آن صورت[ دیگر مومن نخواهيد بود، چرا غير از خدا هيچ دوست صميمي

همان گونه كه غباري كه بر روي  -شود اي قطع و مضمحل ميو نَسَب و خویشاوندي و دوستي صميمي و بدعت و شبهه

 مگر آن مواردي كه قرآن تثبيت كرده باشد. –شود آسا مضمحل ميسنگ سخت است با باریدن باران سيل

 343ص ،8ج الكافي،

 كُونُواتَ فَلَا وَلِيجَةً اللَّهِ دُونِ مِنْ تَتَّخِذُوا لَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ مُرْسَلًا أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اأَصْحَابِنَ مِنْ عِدَّةٌ

 لْحَجَرِا عَلَى یَكُونُ الَّذِي الْغُبَارُ یَضْمَحِلُّ كَمَا مُضْمَحِلٌّ طِعٌمُنْقَ شُبْهَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ وَلِيجَةٍ وَ قَرَابَةٍ وَ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ كُلَّ فَإِنَّ مُؤْمِنِينَ

 1.الْقُرْآنُ أَثْبَتَهُ مَا إِلَّا الْجَوْدُ الْمَطَرُ أَصَابَهُ إِذَا الصَّلْدِ

 : است شده روایت ع صادق امام از( 3

 زمينش؟ در خدا خليفه كجاست :دهد ندا عرش دل از ايمنادي شود قيامت روز كه هنگامي

                                                      
 . همچنین این روایت: 7

 نَسَبٍ وَ سَبَبٍ كُلَّ فَإِنَّ مُؤْمِنِینَ تَكُونُوا فَلَا وَلِیجَةً اللَّهِ دُونِ مِنْ تَتَّخِذُوا لَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ مُرْسَلًا أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .الْقُرْآنُ أَثْبَتَهُ مَا إِلَّا مُنْقَطِعٌ شُبْهَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ وَلِیجَةٍ وَ قَرَابَةٍ وَ

 13ص ،7ج الكافي،
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 رايب ايخليفه هم تو كه چه اگر نكردیم، قصد را تو: آیدمي جل و عز خداي نزد از ندایي اما كند،مي قيام ع پيامبر داوود

 .بودي خدا

 كجاست؟ زمينش در خدا خليفه: دهدمي ندا منادي دوباره سپس

 !خالئق جماعت اي: كه آیدمي جل و عز خداي بجان از ندایي پس كند؛مي قيام ع طالبابي بن علي اميرالمومنين پس

 رآویختد او ریسمان به دنيا سراي در كه هر پس بندگانش، بر او حجت و زمينش، در خدا خليفه است، ع طالبابي بن علي این

 .كند پيروي بهشتها درجات باالترین تا را او و گيرد روشنایي نورش از و درآویزد او ریسمان به هم امروز

 .كنندمي پيروي را او بهشت تا پس بودند، آویخته او ریسمان به دنيا در كه كنندمي قيام ميمرد پس

 هب االن كه باید پس كرد، پيروي دنيا سراي در را امامي هركه! باشيد آگاه: آیدمي جل و عز خداوند نزد از ندایي سپس

 و ردندك پيروي كه كساني از شدند پيروي كه كساني» جویندمي بيزاري كه است موقع این در كند، پيرویش رودمي كه هرجا

 شتيبرگ هم ما كاش اي: گفتند كردند پيروي كه كساني و. شد گسيخته آنها بين هايرشته و دیدند را عذاب[ كه حالي در]

 سرتح مایه عنوان هب را آنها اعمال خداوند گونه این. جستند بيزاري ما از آنان كه طور همان بجویيم بيزاري آنها از تا داشتيم

 .«بود نخواهند آتش از شوندهخارج آنها و نمایاندمي بدانها

 64ص ،(للطوسي) األمالي

 نِبْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ( تَعَالَى اللَّهُ رَحِمَهُ) النُّعْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 عَبْدِ أَبِي نْعَ عُثْمَانَ، بْنِ أَبَانِ عَنْ یَحْيَى، بْنِ صَفْوَانَ عَنْ نُوحٍ، بْنِ أَیُّوبَ عَنْ اللَّهِ، عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ أَبِي، حَدَّثَنِي: قَالَ بَابَوَیْهِ،

 :الْعَرْشِ بُطْنَانِ مِنْ مُنَادٍ نَادَى الْقِيَامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا: قَالَ ،(سَّلَامُال عَلَيْهِمَا) مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ اللَّهِ

 (:جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهِ عِنْدِ مِنْ النِّدَاءُ فَيَأْتِي ،(السَّلَامُ عَلَيْهِ) النَّبِيُّ دَاوُدُ فَيَقُومُ أَرْضِهِ فِي اللَّهِ خَلِيفَةُ أَیْنَ

 .خَلِيفَةً لِلَّهِ كُنْتَ إِنْ وَ أَرَدْنَا، إِیَّاکَ لَسْنَا

 اللَّهِ قِبَلِ مِنْ لنِّدَاءُا فَيَأْتِي ،(السَّلَامُ عَلَيْهِ) طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَيَقُومُ أَرْضِهِ فِي اللَّهِ خَلِيفَةُ أَیْنَ: ثَانِياً مُنَادٍ یُنَادِي ثُمَّ

 الدُّنْيَا دَارِ فِي بِحَبْلِهِ تَعَلَّقَ فَمَنْ عِبَادِهِ، عَلَى حُجَّتُهُ وَ أَرْضِهِ، فِي اللَّهِ خَلِيفَةُ طَالِبٍ، أَبِي بْنُ عَلِيُّ هَذَا الْخَلَائِقِ، مَعْشَرَ یَا(: جَلَّ وَ عَزَّ)

 .الْجِنَانِ مِنَ الْعُلَا الدَّرَجَاتِ إِلَى بِعْهُلْيَتَّ وَ بِنُورِهِ، ءُیَسْتَضِي الْيَوْمِ، هَذَا فِي بِحَبْلِهِ فَلْيَتَعَلَّقْ

 .الْجَنَّةِ إِلَى فَيَتَّبِعُونَهُ الدُّنْيَا فِي بِحَبْلِهِ تَعَلَّقُوا قَدْ الَّذِینَ النَّاسُ فَيَقُومُ: قَالَ

 الَّذِینَ» تَبَرَّأُیَ فَحِينَئِذٍ بِهِ، یَذْهَبُ حَيْثُ إِلَى فَلْيَتَّبِعْهُ الدُّنْيَا دَارِ فِي امٍبِإِمَ تَعَلَّقَ مَنْ أَلَا(: جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهِ عِنْدِ مِنْ النِّدَاءُ یَأْتِي ثُمَّ

 كَذلِكَ مِنَّا بَرَّؤُاتَ كَما مِنْهُمْ تَبَرَّأَفَنَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ: اتَّبَعُوا الَّذِینَ قالَ وَ. الْأَسْبابُ بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذِینَ مِنَ اتُّبِعُوا

 1«النَّار مِنَ بِخارِجِينَ هُمْ ما وَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ

                                                      
 . همچنین این روایت: 7

 الْقِیَامَةِ یَوْمَ جَاءَ إِلَّا الدُّنْیَا فِي بِإِمَامِهِمْ ائْتَمُّوا قَوْمٍ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الْجُهَنِيِّ مَالِکٍ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ النَّضْرِ نِعَ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ

  حَالِكُمْ مُِثْلِ عَلَى كَانَ مَنْ وَ مْأَنْتُ إِلَّا یَلْعَنُونَهُ وَ یَلْعَنُهُمْ



61 

 تدبر

 «:سْبابالْأَ بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذینَ مِنَ اتُّبِعُوا الَّذینَ تَبَرَّأَ إِذْ( »1

شوند، بيشترْ مریدِ پيروانشان هستند تا پيروان نسبت به آنها؛ غالبا سران و روسایي كه بر اساس اهداف دنيوي پيروي مي

 بينند.زیرا آنها براي در قدرت ماندن، خود را نيازمند پيرويِ پيروان مي

اب آنهاست )زیرا كه در گمراه كردن آنها موثر بينند كه پيرويِ پيروان، وبال گردن و مایه عذاما در قيامت، وقتي كه مي

نيستند،  تنها دنبال جمع كردن پيروهاي دنيوي بر باد رفته و پيروي آنها سودي براي ایشان ندارد، دیگر نهاند( و نيز آن رابطهبوده

 جویند.بلكه از همان پيروان قبلي خود هم بيزاري مي

 «:الْأَسْباب بِهِمُ تَقَطَّعَتْ( »3

مان به آنها اعتماد كرده و زندگي خود ر دنيا غالبا با اسباب و روابطي سر و كار داریم كه براي امورات مختلف زندگيما د

ست و كاره بوده ااالسباب، همهشود خداوندِ مسببرا بر مبناي باور به كارایي آنها تنظيم مي كنيم. اما در روز قيامت معلوم مي

اگر او نخواهد اینها هيچ خاصيتي ندارند؛ و چون قيامت مظهر بروز اراده الهي است و بدون اذن  او اینها را سبب قرار داده؛ و

 شود.پنداشتيم( از دست ما گرفته ميخدا هيچ امري رخ نمي دهد، سبب بودن آنها )آن گونه كه ما مي

 هاستپرده نظرها بر هاسبب این

 سزاست را صنعش دیدار هر نه كه

 كن وراخس سبب باید ايدیده

 بن و بيخ از كَنَد بر را حُجُب تا

 المكان اندر بيند مُسَبّب تا

 دكان و اكساب و جهد داند هرزه

 شر و خير هر رسدمي مسبب از

 پدر اي وسایط و اسباب نيست

5/sh63http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar/  

 «الْأَسْباب بِهِمُ تَقَطَّعَتْ وَ الْعَذابَ رَأَوُا وَ اتَّبَعُوا الَّذینَ مِنَ اتُّبِعُوا الَّذینَ تَبَرَّأَ إِذْ( »2

ما انسانها در زندگي بشدت تحت تاثير دیگران هستيم و ميل داریم كسي باشد كه از او پيروي كنيم. )جریاناتي مانند 

 بازیگران، تعلق خاطر به احزاب، و ... همگي ناشي از وجود همين ميل است(مدگرایي، ستاره شدن 

اما اگر نيك بيندیشيم، كسي ارزش پيروي كردن دارد كه در موقف قيامت و دیدن عذاب و قطع شدن اسباب و علل عادي، 

 د.بتواند هواي پيروان خود را داشته باشد، نه اینكه در چنان وضعيتي از پيروانش بيزاري بجوی

 

                                                      
 777ص ،7ج المحاسن،

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/sh63/
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 راتٍحَسَ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُریهِمُ كَذلِکَ مِنَّا تَبَرَّءُوا كَما مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ اتَّبَعُوا الَّذینَ قالَ وَ     781( آیه 3( سوره بقره )317

 71/1/7231    النَّارِ مِنَ بِخارِجینَ هُمْ ما وَ عَلَیْهِمْ

 ترجمه

كه پيروي كردند گفتند كاش ما را هم بازگشتي بود تا از آنها بيزاري جویيم همان گونه كه از ما بيزاري جستند، و كساني 

 رونده از آتش نيستند.این گونه خداوند اعمالشان را مایه حسرتي به ایشان بنمایاند و ]در حالي كه[ آنها بيرون

 ای و نحوینکات ترجمه

( )بازگشت« رجعت»را به معناي « كرة»رجوع براي بار دیگر )تكرار كردن( است. لذا برخي  به معناي« كرر»از ماده « كرة»

( )دفعات« كرّات»دفعه دیگر، بار دیگر(، كه تعبير « )= مرة»( و برخي هم به معناي 121ص ،3ج المنير، المصباحاند )معرفي كرده

 (121، ص1جمع آن است )لسان العرب، ج

 إعرابتواند مفعول سوم )براي فعل یري( ویا حال محسوب شود )و به لحاظ نحوي مياست « حسرت»جمع « حسرات»

اعمالشان را به صورت چيزي كه مایه حسرت است، »شود: (. در حالت اول معناي جمله چنين مي322ص ،1ج بيانه، و القرآن

 «دهدتشان است بدانها نشان مياعمالشان را كه مایه حسر»شود كه ؛ و در حالت دوم چنين مي«دهدبدانها نشان مي

 حدیث

 1حدیث 311جلسه ( امام حسن عسكري در ادامه روایتي كه به شرح این چند آیه اختصاص دارد )قسمت قبلي آن در 1

 فرمایند:گذشت( مي

داشتند  ش رجوع و بازگشتي به دنياكنند كه اي كاآرزو مي« و كساني كه پيروي كردند گفتند كاش ما را هم بازگشتي بود»

 در اینجا.« همان گونه كه از ما بيزاري جستند»در آنجا، « تا از آنها بيزاري جویيم»

ا خداوند اعمالشان ر»یعني آنچنان كه برخي از برخي دیگر بيزاري جستند « این گونه»فرماید: آنگاه خداوند عز و جل مي

 دادند یا به نحويبدان جهت است كه آنها در دنيا اعمالشان را براي غير خدا انجام ميو این « مایه حسرتي به ایشان بنمایاند

 عذابشان« رونده از آتش نيستندو آنها بيرون»فرماید: دادند. خداوند متعال ميجز آن گونه كه خدا دستور داده بود انجام مي

يامبر و ي پیك از خوبانِ شيعهوصي پيامبر و هيچهميشگي و دائمي است و گناهشان كفري است كه شفاعت هيچ پيامبر و 

 رسد.اش  بدانها نميوصي

 113ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 .هَاهُنَا نَّامِ تَبَرَّؤُا كَما هُنَاکَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ نْيَاالدُّ إِلَى رَجْعَةٌ: كَرَّةٌ لَهُمْ كَانَ لَوْ یَتَمَنَّوْنَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ الْأَتْبَاعُ اتَّبَعُوا الَّذِینَ قالَ وَ

 غَيْرِلِ الدُّنْيَا فِي عَمِلُوا أَنَّهُمْ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُهُمْ تَبَرَّأَ[ كَمَا] كَذلِكَ: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 كَانَتْ أَوْ اللَّهِ، لِغَيْرِ كَانَتْ إِذْ لَهَا ثَوَابَ لَا أَنْفُسِهِمْ أَعْمَالَ رَأَوْا وَ أَهْلِهَا، ثَوَابَ اللَّهُ عَظَّمَ قَدْ -لِلَّهِ كَانَتْ الَّتِي غَيْرِهِمُ أَعْمَالَ فَيَرَوْنَ لَّهِ،ال
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 الَ كُفْراً، ذُنُوبُهُمْ كَانَتْ وَ دَائِماً، سَرْمَداً عَذَابُهُمْ كَانَ النَّارِ مِنَ بِخارِجِينَ هُمْ ما وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ. بِهِ اللَّهُ أَمَرَ الَّذِي الْوَجْهِ غَيْرِ عَلَى

 .شِيعَتِهِم خِيَارِ مِنْ خَيِّرٍ لَا وَ وَصِيٍّ، لَا وَ نَبِيٍّ، شَفَاعَةُ تَلْحَقُهُمْ

« این گونه خداوند اعمالشان را مایه حسرتي به ایشان بنمایاند»ند عز و جل ( از امام صادق ع درباره این سخن خداو3

 آمده است:

گذارد براي كسي ميرد و آن را ميكند و ميگذارد و در مسير طاعت خدا خرج نمياین شخصي است كه مالش را باقي مي

 كند:كه آن را در طاعت خدا یا به معصيت خدا خرج مي

بيند و آن مایه خرج كند ]روز قيامت، صاحب اوليه[ آن را در ترازوي اعمال غير خودش مياگر آن را در طاعت خدا 

 شود چون آن مال او بوده است؛ حسرتش مي

شود كه[ با آن مال وي را تقویت كرده تا بتواند در و اگر در راه معصيت خدا استفاده كرده، ]از این جهت پشيمان مي

 م دهد. معصيت خداوند عز و جل كاري انجا

 63ص ،3ج الفقيه، یحضره ال من؛ 12ص ،1ج العياشي، ؛ تفسير 42ص ،4ج الكافي،

 اللَّهُ یُرِیهِمُ كَذلِكَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ عِيسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ أَحْمَدُ

 فِي وْأَ اللَّهِ بِطَاعَةِ فِيهِ یَعْمَلُ لِمَنْ فَيَدَعُهُ یَمُوتُ ثُمَّ بُخْلًا اللَّهِ طَاعَةِ فِي یُنْفِقُهُ لَا مَالَهُ یَدَعُ الرَّجُلُ هُوَ قَالَ« عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ لَهُمْأَعْما

 قَوَّاهُ اللَّهِ مَعْصِيَةِ فِي بِهِ عَمِلَ كَانَ إِنْ وَ لَهُ الْمَالُ كَانَ قَدْ وَ حَسْرَةً فَرَآهُ غَيْرِهِ نِمِيزَا فِي رَآهُ اللَّهِ طَاعَةِ فِي بِهِ عَمِلَ فَإِنْ اللَّهِ مَعْصِيَةِ

 1.جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعْصِيَةِ فِي بِهِ عَمِلَ حَتَّى الْمَالِ بِذَلِكَ

گامي هن« اعمالشان را مایه حسرتي به ایشان بنمایاند این گونه خداوند»از امام باقر ع درباره این آیه روایت شده است:  (2

)عهدنامه( اي هستند كه آن « صحيفه»كه در وقت مردن آن عذاب دردناكي را كه برایشان مهيا شده است ببينند و آنها اصحاب 

 « رونده از آتش نيستند.و آنها بيرون»صحيفه را در مخالفت با علي ع نوشتند 

 312ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم عليهم طالب أبي آل مناقب

 هُمْ وَ الْأَلِيمِ الْعَذَابِ مِنَ لَهُمْ أَعَدَّ مَا الْمَوْتِ عِنْدَ عَایَنُوا إِذَا «عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ كَذلِكَ» قَوْلِهِ فِي ع عن الْبَاقِرُ

 3«النَّارِ مِنَ بِخارِجِينَ هُمْ ما وَ» عَلِيٍّ مُخَالَفَةِ لَىعَ كَتَبُوا الَّذِینَ الصَّحِيفَةِ أَصْحَابُ

                                                      
 این دو روایت هم در همین مضمون است: 7

 حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ کَكَذلِ -عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلِهِ مَعْنَى فِي ع أَحَدِهِمَا عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ : عَنْ 311ص ،(للمفید) األمالي

 .غَیْرِهِ مِیزَانِ فِي حَسَنَاتٍ كَسَبَ مَا الرَّجُلُ فَیَرَى صَالِحاً عَمَلًا فِیهِ فَیَعْمَلُ غَیْرُهُ فَیَرِثُهُ فَیَمُوتُ خَیْراً فِیهِ یَعْمَلَ أَنْ فَیُحْرَمُ مَالًا یَكْسِبُ الرَّجُلُ قَالَ «عَلَیْهِمْ

 فیه یعمل من فیرثه خیرا فیه یعمل ال و المال یكتسب الرجل هو قال أنه( ع) جعفر أبي عن أصحابنا : رواه 718ص ،7ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع

 غیره میزان في حسرة كسبه ما األول فیرى صالحا عمال

 است كه با آیه حاضر تناسب دارد: توضیحاتي آمده( 3حدیث ،733جلسه) شد نقل ص اكرم پیامبر از آیات این تفسیر در كه روایتي یادامه . در 3

 .یَعْتَقِدُهُ مَا هِرُیُظْ كَانَ وَ تَقِیَّةٌ، عَلَیْهِ یَكُنْ لَمْ نْمِمَّ وَ یَعْتَقِدُهُ، مَا یُظْهِرُ لَا تَقِیَّةٍ فِي كَانَ مِمَّنْ ع آلِهِمَا وَ عَلِيٍّ وَ لِمُحَمَّدٍ الْمُوَالُونَ الشِّیعَةُ یُحْشَرَ أَنْ تَعَالَى اللَّهُ یَأْمُرُ ثُمَّ

 .مُضَاعَفَةً أَضْعَافاً حَسَنَاتِهِمْ فَیُضَاعِفُونَ: قَالَ.فَضَاعِفُوهَا عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ شِیعَةِ حَسَنَاتِ انْظُرُوا: تَعَالَى اللَّهُ فَیَقُولُ
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فرمایند از بزرگترین حسرتها در روز قيامت، حسرت شخصي است كه مالي را در غير طاعت خدا ( اميرالمومنين ع مي4

، و این مال او را به ]= از راه حرام[ كسب كرده و آن را به ارث براي شخصي گذاشته كه او آن را در طاعت خدا خرج كرده

 كند.بهشت، و شخص اول به جهنم داخل مي

 433 البالغه، حكمت نهج

 يفِ فَأَنْفَقَهُ رَجُلٌ فَوَرِثَهُ[ رَجُلًا فَوَرَّثَهُ] -اللَّهِ طَاعَةِ غَيْرِ فِي مَالًا كَسَبَ رَجُلٍ حَسْرَةُ الْقِيَامَةِ یَوْمَ الْحَسَرَاتِ أَعْظَمَ إِنَّ: ع قَالَ وَ

 النَّار بِهِ الْأَوَّلُ دَخَلَ وَ الْجَنَّةَ بِهِ فَدَخَلَ سُبْحَانَهُ اللَّهِ اعَةِطَ

 تدبر 

 خارِجينَبِ هُمْ ما وَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُریهِمُ كَذلِكَ مِنَّاتَبَرَّءُوا  كَما مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ كَرَّةً لَنا أَنَّ لَوْ اتَّبَعُوا الَّذینَ قالَ وَ( »1

 «:النَّارِ مِنَ

يشوایان توانستند از آن پپيشوایان ضاللت از پيروانشان بيزاري جستند، و پيروان با اینكه آرزو دارند كه كاش آنها هم مي

 یابند.شود و راهي براي خروج از جهنم نميتوانند؛ و به همين جهت اعمالشان مایه حسرتشان ميتبري بجویند، اما نمي

 توانند؟اما چرا پيشوایان توانستند بيزاري بجویند اما پيروان نمي

 بحث تخصصی

كسي كه در موقعيت پيشوایي قرار گرفته و پيرواني دارد، بيزاري جستنش از پيروان صرفا بدین معناست كه دیگر خود را 

، بيند؛ و این حقيقت در قيامتهد، نميدر موقعيتي كه بخواهد آنها را به سمت و سوي خاصي ببرد ویا برایشان كاري انجام د

شود؛ زیرا آنها از اینكه بتوانند مشكل جهنم رفتن پيروانشان را حل كنند ناتوانند، پس، در خصوص پيشوایان ضاللت محقق مي

                                                      
 وَ. الْأَصْفِیَاءِ وَ الْأَوْلِیَاءِ مَعَ السُّعَدَاءُ فَهَؤُلَاءِ طَاعَاتِهِ، فِي مَغْمُورَةً فَكَانَتْ -ذُنُوبُهُ قَلَّتْ مَنْ فَمِنْهُمْ: فَیَنْظُرُونَ. عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ شِیعَةِ ذُنُوبَ ظُرُواانْ: تَعَالَى اللَّهُ یَقُولُ ثُمَّ

 .فَیُقَدَّمُونَ عَلِيٍّ، وَ مُحَمَّدٍ أَوْلِیَاءِ مِنْ -عَلَیْهِمْ تَقِیَّةَ لَا كَانُوا الَّذِینَ قَدِّمُوا: تَعَالَى اللَّهُ فَیَقُولُ عَظُمَتْ، وَ ذُنُوبُهُ كَُثُرَتْ مَنْ مِنْهُمْ

 انَكَ لِمَا الْمُؤْمِنِینَ، لِهَؤُلَاءِ فَاجْعَلُوهَا خُلَفَائِهِمْ، دُونِ مِنْ وَ عَلِيٍّ وَ مَّدٍمُحَ دُونِ مِنْ الْأَنْدَادَ اتَّخَذُوا الَّذِینَ النُّصَّابِ هَؤُلَاءِ عِبَادِی حَسَنَاتِ انْظُرُوا: تَعَالَى اللَّهُ فَیَقُولُ

 .تَقِیَّةٌ عَلَیْهِمْ یَكُنْ لَمْ ینَالَّذِ لِشِیعَتِنَا النَّوَاصِبِ حَسَنَاتُ فَتَصِیرُ ذَلِکَ، فَیَفْعَلُونَ أَذَاهُمْ إِلَى قَصْدِهِمْ وَ فِیهِمْ، بِوَقِیعَتِهِمْ لَهُمْ اغْتِیَابِهِمْ مِنِ

 لذُّنُوبِا مِنَ رِهَابِقَدْ النُّصَّابِ أُولَئِکَ عَلَى فَاحْمِلُوا زِیَادَاتٌ، فِیهِمْ بِوَقِیعَتِهِمْ النُّصَّابِ هَؤُلَاءِ عَلَى لَهُمْ بَقِیَتْ فَإِنْ عَلِيٍّ، وَ مُحَمَّدٍ شِیعَةِ سَیِّئَاتِ إِلَى انْظُرُوا: یَقُولُ ثُمَّ

 .ذَلِکَ فَیُفْعَلُ. الشِّیعَةِ لِهَؤُلَاءِ الَّتِي

 .بِالْأَوَّلِینَ مْفَعَلْتُ مَا مْسَیِّئَاتِهِ وَ النُّصَّابِ هَؤُلَاءِ حَسَنَاتِ وَ سَیِّئَاتِهِمْ، وَ حَسَنَاتِهِمْ فِي فَافْعَلُوا الْأَعْدَاءِ، لِخَوْفِ الْمُتَّقِینَ بِالشِّیعَةِ ائْتُوا: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَقُولُ ثُمَّ

 لِمَذَاهِبِكُمْ اكَانُو امَ النُّصَّابُ أَیُّهَا یَا اللَّهِ وَ كَلَّا: فَیُقَالُ! مُعْتَقِدِینَ لِمَذَاهِبِنَا وَ قَائِلِینَ، بِأَقَاوِیلِنَا وَ حَاضِرِینَ، مَشَاهِدِنَا فِي مَعَنَا كَانُوا هَؤُلَاءِ -رَبَّنَا یَا: النَّوَاصِبُ فَیَقُولُ

 وَ مْبِأَقَاوِیلِهِ لَهُمْ دَدْنَااعْتَ قَدِ الْكَافِرِینَ، مَعَاشِرَ مِنْكُمْ لِلتَّقِیَّةِ عَامِلِینَ بِأَعْمَالِكُمْ وَ قَائِلِینَ، بِأَقْوَالِكُمْ كَانُوا إِنْ وَ مُخَالِفِینَ، اللَّهِ إِلَى لَكُمْ بِقُلُوبِهِمْ كَانُوا بَلْ مُعْتَقِدِینَ،

 :عَامِلِینَ بِأَمْرِنَا كَانُوا إِذْ الْمُحْسِنِینَ، أَفَاعِیلِ وَ الْمُطِیعِینَ بِأَقَاوِیلِ اعْتِدَادَنَا -أَفَاعِیلِهِمُ

 وَ لنُّصَّابِ،ا مَعَاشِرِ ظُهُورِ عَلَى شِیعَتِنَا سَیِّئَاتِ رَأَوْا وَ الْبَیْتِ، أَهْلَ شِیعَتِنَا مَوَازِینِ فِي حَسَنَاتِهِمْ رَأَوْا إِذَا النُّصَّابِ حَسَرَاتُ تَعْظُمُ ذَلِکَ فَعِنْدَ: ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 عَلَیْهِم حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ كَذلِکَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ذَلِکَ

 181-113ص السالم، علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر
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دیگر،  بيرشان انجام دهند. به تعتوانند كاري برايجویند چون دیگر كاري به كار آنها ندارند و نمياز پيروان خود بيزاري مي

چشند، اما این عقوبت مربوط به خودشان است، و این غير از آن است كه اگرچه پيشوایان عقوبت گمراه كردن دیگران را مي

گویند ما به شما ورزیدند ميدر آنجا بخواهند كاري براي پيروان انجام دهند؛ پس در جواب آن پيروان كه به اینها محبت مي

خاطر  هایي كه بهتوانيم انجام دهيم؛ و این بيزاري جستن، ربطي ندارد به عقوبتري هم برایتان نمياي نداریم و كاهيچ عالقه

 شود.گمراه كردن دیگران گریبانگيرش مي

اما كسي كه در موقعيت پيروي قرار گرفته، پيروي كردنش عملي بوده كه انجام داده، و این عمل همراه او در قيامت 

كند. پس این پيروي به عنوان عمل او در روز هنمي )و اگر رهبرش رهبر حق باشد، بهشتي( ميهست، و همين عمل او را ج

ذا او افتد؛ لدر آخرت به خاطر این پيرویش، به دنبال پيشوایش به جهنم مي -بخواهد یا نخواهد  -شود؛ و او قيامت ظاهر مي

فرستد ار بگذارد تا چنين عملي كه در آخرت او را به جهنم ميكند كه كاش به دنيا برگردد و این پيروي را در دنيا كنآرزو مي

 نداشته باشد.

 «:عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُریهِمُ كَذلِكَ مِنَّا، ... تَبَرَّءُوا اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ( »3

به خاطر او كارهایي انجام داده باشد، بعد بارترین موقعيتها این است كه انسان كسي را دوست داشته باشد و از حسرت

 تنها كاري براي انسان انجام ندهد، بلكه از انسان بيزاري بجوید.در موقع نياز، آن محبوب، نه

 پس،

 ورزي به این و آن بسيار دقت كنيم.در انتخاب دوست و محبت

 «:النَّارِ مِنَ بِخارِجينَ هُمْ ... ما اتَّبَعُوا الَّذینَ( »2

پيرو  شوند؛ ونه نيست كه تنها پيشوایان ضاللت در جهنم جاودانه باشند. بلكه پيروان آنها هم از جهنم خارج نمياین گو

 كاهد؛ بودن از بار گناه آنها نمي

بر  توانستند پيشوایان حق را كنار بزنند وشاید بدین جهت كه اگر این پيروان نبودند هيچگاه آن پيشوایان ضاللت نمي

 وار شوند.گرده مردم س

توانستند پيروي نكنند و كردند؛ وگرنه كسي كه از شود كه آنها ميخورند معلوم ميتوجه: از اینكه پيروان حسرت مي

 (418، ص1البيان، جانجام دادن كاري ناتوان است معني ندارد كه بعدا حسرت آن را بخورد )مجمع

 «:عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ ریهِمُیُ كَذلِكَ كَرَّةً ... لَنا أَنَّ ... لَوْ قالَ وَ( »4

اي زندگي كنيم كه بعد از مرگ آرزوي تكرار شدن و شود. پس مبادا به گونهاي كه در دنيا داریم دیگر تكرار نميزندگي

ایم برگردیم، تهپيش گرفهایمان تنها مایه حسرتمان باشد! اگر قرار است از مسير اشتباهي كه در برگشتن را داشته باشيم، و كرده

 تا فرصت هست اقدام كنيم.

 «:عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُریهِمُ ... كَذلِكَ اللَّهِ كَحُبِّ یُحِبُّونَهُمْ( »1

 تواند مایه حسرت ویا مایه سعادت انسان شود. محبت ورزیدن هم عملي است از اعمال انسان كه در قيامت مي

 انال گذاشته نشدنکات زیر در ک
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 :«عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُرِیهِمُ كَذلِكَ»( 6

بته اند كه الهاي متعددي گفتهبه گزارش مرحوم طبرسي، مفسران درباره مقصود از اعمالي كه مایه حسرت است، دیدگاه

 (:418، ص1البيان، جتواند مصداق آیه باشد )مجمعهمگي آنها مي

 زید، جبائي، بلخي(كه انجام دادند و حسرت مي خورند كه كاش انجام نداده بودند )ربيع، ابن . گناهاني1

 . طاعاتي كه انجام ندادند ویا تضييع كردند )سدي(3

دهد و او حسرت گذارد و وارث با آن عمل صالح انجام مي. آنچه در روایات شيعه آمده كه مالي كه شخص به ارث مي2

 (4و3ش از آن ثواب محروم شده )حدیث خورد كه چرا خودمي

 اند.خورند كه چرا كوتاهي كردهدهد و افراد حسرت مي. خداوند مقدار ثوابهاي اعمال را نشان مي4

گذشت و عجيب است كه در این اقوال مفسران بدان  3رسد اقتضاي سياق آیه موردي باشد كه در تدبر. به نظر مي1]

 اشاره نشده[

 «: النَّارِ مِنَ ارِجينَبِخ هُمْ ما وَ( »1

وند( شرا به معناي مدت طوالني معرفي كنند، اما تعبير این آیه )كه از آتش خارج نمي« خلود در جهنم»اند برخي خواسته

شود. )قرائتي، تفسير نور، اي واقعا خلود به معناي جاودانه در آتش بودن در آخرت محقق ميدهد كه در مورد عدهنشان مي

 (311، ص1ج

 

  حیمرَ غَفُورٌ اللَّهُ وَ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوني اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ     27آیه (2) عمرانآل ( سوره313

78/1/7231 

 ترجمه

زد شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامراید كه خدا را دوست دارید پس مرا پيروي كنيد تا خدا ]نيز[ بگو اگر چنين بوده

 1و خداوند بسيار آمرزنده و داراي رحمتي هميشگي است.

 حدیث

اي به شيعيان نوشته و خواسته بود كه هر روز بعد از نمازهایشان آن را مرور كنند. فرازي از این نامه ( امام صادق ع نامه1

 بدین بيان است:گذشت. فراز پایاني این نامه  3، حدیث111در جلسه

شود كه بداند كه خدا دوستش دارد پس به طاعت خدا عمل كند و از ما پيروي نماید، آیا سخن و كسي كه خوشحال مي

اید كه خدا را دوست دارید پس مرا پيروي كنيد تا خدا ]نيز[ بگو اگر چنين بوده»اي كه خداوند عز و جل به پيامبرش را نشنيده

                                                      
 هلل )مجمع احب المسیح نعظم إنا قالوا لما النصارى من نجران وفد في اآلیتان نزلت الزبیر بن جعفر بن محمد قال این آیه گفته شده است:  . شان نزول 7

 (122ص ،3ج القرآن، تفسیر في البیان
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كند مگر اینكه خدا در طاعتش اي اطاعت خدا را نميو به خدا سوگند هيچگاه بنده« اهانتان را بيامرزدشما را دوست بدارد و گن

اي پيروي ما را نكند مگر اینكه خدا او او را در پيروي ما ]در زمره پيروان ما[ نيز داخل كند و به خدا سوگند كه هيچگاه بنده

وي ما را رها نكند مگر اینكه بغض ما را داشته باشد و به خدا سوگند را دوست بدارد؛ و به خدا سوگند هيچكس هرگز پير

هيچكس هيچگاه بغض ما را نداشته باشد مگر اینكه نافرماني خدا كند و كسي كه در حال نافرماني خدا بميرد خدا او را خوار 

 گرداند و با صورت در آتش بيفنكند و الحمدهلل رب العالمين.

 14ص ،8ج الكافي،

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْمُؤَذِّنِ حَفْصٍ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ نِيحَدَّثَ

 إِلَى لَةِالرِّسَا بِهَذِهِ كَتَبَ هُأَنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بَزِیعٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ

 نَظَرُوا لَاةِالصَّ مِنَ فَرَغُوا فَإِذَا بُيُوتِهِمْ مَسَاجِدِ فِي یَضَعُونَهَا فَكَانُوا بِهَا الْعَمَلِ وَ تَعَاهُدِهَا وَ فِيهَا النَّظَرِ وَ بِمُدَارَسَتِهَا أَمَرَهُمْ وَ أَصْحَابِهِ

 فِيهَا

 خْلَدٍمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الصَّحَّافِ الرَّبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِيِّ مَالِكٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ نُالْحَسَ حَدَّثَنِي وَ

  الرَّحِيم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ أَصْحَابِهِ إِلَى ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مِنْ الرِّسَالَةُ هَذِهِ خَرَجَتْ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّرَّاجِ

 تُحِبُّونَ نْتُمْكُ إِنْ قُلْ ص لِنَبِيِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ یَسْمَعْ لَمْ أَ لْيَتَّبِعْنَا وَ اللَّهِ بِطَاعَةِ فَلْيَعْمَلْ یُحِبُّهُ اللَّهَ أَنَّ یَعْلَمَ أَنْ سَرَّهُ ... و مَنْ

 یَتَّبِعُنَا لَا اللَّهِ وَ لَا وَ اعَنَااتِّبَ طَاعَتِهِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ أَدْخَلَ إِلَّا أَبَداً عَبْدٌ اللَّهَ یُطِيعُ لَا اللَّهِ وَ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ

 عَاصِياً مَاتَ مَنْ وَ اللَّهَ عَصَى إِلَّا أَبَداً أَحَدٌ یُبْغِضُنَا لَا اللَّهِ وَ لَا وَ أَبْغَضَنَا إِلَّا أَبَداً اتِّبَاعَنَا أَحَدٌ یَدَعُ لَا اللَّهِ وَ لَا وَ اللَّهُ أَحَبَّهُ إِلَّا أَبَداً عَبْدٌ

 1.لْعالَمِينا رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ النَّارِ فِي وَجْهِهِ عَلَى أَكَبَّهُ وَ اللَّهُ أَخْزَاهُ لِلَّهِ

 ( حفص بن غياث از امام صادق ع روایت كرده:3

                                                      
 توضیحي 3حدیث ،781 جلسه در قبال) ردندك ایراد ص پیامبر رحلت از بعد روز چند امیرالمومنین كه وسیله خطبه به معروف خطبه از فرازی . در 7

 :است آمده( شد ارائه آن از فرازی و خطبه این درباره

 زِیدَیَ بْنِ جَابِرِ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ يِّالْأَوْزَاعِ عَمْرٍو أَبِي عَنْ الْفِهْرِیِّ النَّضْرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ التَّمِیمِيِّ عُكَایَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ

 اخْتَلَفُوا أَیْنَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ مَعْنَى عَلَى أَقِفْکَ لَمْ أَ جَابِرُ یَا فَقَالَ مَذَاهِبِهَا فِي الشِّیعَةِ اخْتِلَافُ أَرْمَضَنِي قَدْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقُلْتُ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ

 جَابِرُ یَا هِأَیَّامِ فِي ص اللَّهِ لِرَسُولِ كَالْجَاحِدِ الزَّمَانِ لِصَاحِبِ الْجَاحِدَ إِنَّ جَابِرُ یَا اخْتَلَفُوا إِذَا تَخْتَلِفْ فَلَا قَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا بَلَى قُلْتُ تَفَرَّقُوا جِهَةٍ أَیِّ مِنْ وَ

  للَّها رَسُولِ وَفَاةِ مِنْ أَیَّامٍ سَبْعَةِ بَعْدَ بِالْمَدِینَةِ النَّاسَ خَطَبَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ إِنَّ رَاحِلَتُکَ بِکَ انْتَهَتْ حَیْثُ بَلِّغْ وَ عِ وَ اسْمَعْ قَالَ  شِئْتَ إِذَا قُلْتُ عِ وَ اسْمَعْ

 بَابَهُ جَعَلَهُ وَ خَلْقِهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ الْعُذْرَ وَ الِاحْتِجَاجَ بِهِ قَطَعَ وَ الْإِعْذَارَ وَ الْإِنْذَارَ بِهِ خَتَمَ اللَّهَ لِأَنَّ ص اللَّهِ بِرَسُولِ كَالْمُصِیبَةِ تْجَلَّ رَزِیَّةٌ لَا وَ عَظُمَتْ مُصِیبَةٌ لَا وَ... 

 أَرْسَلْناكَ فَما وَلَّىتَ مَنْ وَ اللَّهَ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ» كِتَابِهِ مُحْكَمِ فِي قَالَ وَ بِطَاعَتِهِ إِلَّا إِلَیْهِ قُرْبَةَ لَا وَ -بِهِ إِلَّا لُیَقْبَ لَا الَّذِی مُهَیْمِنَهُ وَ عِبَادِهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ الَّذِی

 مِنَ مَوْضِعٍ غَیْرِ يفِ ذَلِکَ بَیَّنَ وَ عَصَاهُ وَ اتَّبَعَهُ مَنِ عَلَى لَهُ شَاهِداً وَ إِلَیْهِ فَوَّضَ مَا عَلَى دَلِیلًا ذَلِکَ فَكَانَ بِمَعْصِیَتِهِ مَعْصِیَتَهُ وَ بِطَاعَتِهِ طَاعَتَهُ فَقَرَنَ «حَفِیظاً عَلَیْهِمْ

 یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ بِعُونِيفَاتَّ اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ» بِدَعْوَتِهِ الْقَبُولِ وَ یقِهِتَصْدِ فِي التَّرْغِیبِ وَ اتَّبَاعِهِ عَلَى التَّحْرِیضِ فِي تَعَالَى وَ تَبَارَكَ فَقَالَ الْعَظِیمِ الْكِتَابِ

 الْجَنَّة وُجُوبُ وَ الْفَوْزِ كَمَالُ وَ الذُّنُوبِ غُفْرَانُ رِضَاهُ وَ اللَّهِ مَحَبَّةُ ص فَاتِّبَاعُهُ «ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ

 38ص ،8ج الكافي،
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من براي كساني از این امت كه حق ما را به رسميت شناختند، اميد نجات دارم مگر سه كس: كسي كه همنشين سلطان 

 را خدا كه یدابوده چنين اگر بگو» كند؛ سپس این آیه را تالوت كرد:ستمگر است، هواپرست، و گناهكاري كه علناً گناه مي

 « بدارد دوست را شما[ نيز] خدا تا كنيد پيروي مرا پس دارید دوست

 سپس فرمود: حفص! محبت برتر از ترس است.

ه دهد؛ و كسي كسپس فرمود: به خدا سوگند دوست ندارد خدا را كسي كه دنيا را دوست دارد و به والیت غير ما تن مي

 رزید قطعا خداوند تبارک و تعالي او را دوست دارد.حق ما را به رسميت شناخت و به ما محبت و

اي كه روي محبت خدا و اوليایش این است كه دینداري« محبت برتر از ترس است»]نكته: ظاهرا مقصود امام از عبارت 

 1ریزي شود[اي است كه فقط روي ترس از جهنم پایهتر از دینداريریزي شود برتر و عميقپایه

 133ص ،8ج الكافي، 

 عَنْ الْمِنْقَرِيِّ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ[ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ وَ] مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

  :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ غِيَاثٍ بْنِ حَفْصِ

 لَاتَ الْمُعْلِنِ ثُمَّ الْفَاسِقِ وَ هَوًى صَاحِبِ وَ جَائِرٍ سُلْطَانٍ صَاحِبِ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِ إِلَّا الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ حَقَّنَا عَرَفَ لِمَنْ جَاةَالنَّ لَأَرْجُو إِنِّي

 أَحَبَّ مَنْ للَّهَا أَحَبَّ مَا اللَّهِ وَ قَالَ ثُمَّ الْخَوْفِ مِنَ أَفْضَلُ الْحُبُّ صُحَفْ یَا قَالَ ثُمَّ« اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ»

 .تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ أَحَبَّ فَقَدْ أَحَبَّنَا وَ حَقَّنَا عَرَفَ مَنْ وَ غَيْرَنَا وَالَى وَ الدُّنْيَا

 كنيم؛ آیا اینگذاري مياي خود را[ به اسم شما و اسم پدران شما نامه( به امام صادق ع گفته شد: فدایت شوم! ما ]بچه2

 برایمان سودي دارد؟

اید كه خدا را دوست دارید پس اگر چنين بوده»فرماید: فرمود: به خدا سوگند بله! و آیا دین جز محبت است؛ خداوند مي

 «امرزدمرا پيروي كنيد تا خدا ]نيز[ شما را دوست بدارد و گناهانتان را بي

 168ص ،1ج العياشي، تفسير

 و إي: فقال كذل فينفعنا آبائكم أسماء و بأسمائكم نسمي فداک إنا جعلت: ع اهلل عبد ألبي قيل قال اهلل عبد بن ربعي عن

 3«ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ رْیَغْفِ وَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ» اهلل قال الحب إال الدین هل و اهلل

                                                      
 الْحُسَیْنِ نُبْ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الطَّبَرِیُّ الْحَبَّالُ مُوسَى بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الصُّوفِيُّ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُكَتِّبُ السِّنَانِيُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ . حَدَّثَنَا 7

 قَةٌفَطَبَ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ یَعْبُدُونَ النَّاسَ إِنَّ ع مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ قَالَ قَالَ ظَبْیَانَ بْنِ یُونُسَ عَنْ مِحْصَنٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْخَشَّابُ

 جَلَّ وَ عَزَّ هُلَ حُبّاً أَعْبُدُهُ لَكِنِّي وَ رَهْبَةٌ هِيَ وَ الْعَبِیدِ عِبَادَةُ فَتِلْکَ النَّارِ مِنَ خَوْفاً یَعْبُدُونَهُ آخَرُونَ وَ الطَّمَعُ هُوَ وَ الْحُرَصَاءِ ةُعِبَادَ فَتِلْکَ ثَوَابِهِ فِي رَغْبَةً یَعْبُدُونَهُ

 لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ» جَلَّ وَ عَزَّ لِقَوْلِهِ وَ «آمِنُونَ یَوْمَئِذٍ فَزَعٍ مِنْ هُمْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ لِقَوْلِهِ الْأَمْنُ هُوَ وَ الْكِرَامِ عِبَادَةُ فَتِلْکَ

 (28ص ،(للصدوق) )األمالي .الْآمِنِینَ مِنَ كَانَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَحَبَّهُ مَنْ وَ اللَّهُ أَحَبَّهُ اللَّهَ أَحَبَّ فَمَنْ «ذُنُوبَكُمْ

 . همچنین به روایات زیر نیز توجه شود: 3

 أَبُو لَنَا الَقَ: قَالَ حَبِیبٍ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ یَحْیَى عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ وَ الْخَُثْعَمِيِّ حَبِیبٍ عَنْ الْجَوْهَرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ

 آخَرَ حَدِیثٍ فِي وَ لٌأَصْ لَهُ بِأَمْرٍ أَخَذْتُمْ إِنَّكُمْ وَ بِرَأْیِهِ أَخَذَ مَنْ مِنْهُمْ وَ بِهَوَاهُ أَخَذَ مَنْ مِنْهُمْ شَتَّى سُبُلًا سَلَكُوا النَّاسَ إِنَّ مِنْكُمْ إِلَيَّ أَحَبَّ أَحَدٌ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ
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اي از خراسان خدمت امام جواد ع رسيدند. نگاه ایشان به یكي از آنها افتاد كه پاهایش از زخم شكاف برداشته ( عده4

 بود؛ فرمود: چرا چنين شده است؟

 بيت. گفت: به خاطر دوري راه است، یا ابن رسول اهلل! و به خدا سوگند مرا به اینجا نياورد جز محبت شما اهل

 شوي.امام جواد ع فرمود: بشارت باد كه به خدا سوگند تو با ما محشور مي

 گفت: یا ابن رسول اهلل! با شما؟

كند؛ و آیا دین جز محبت است؟ خداوند عز و اي ما را دوست بدارد خداوند او را با ما محشور ميفرمود: بله اگر بنده

 «را دوست دارید پس مرا پيروي كنيد تا خدا ]نيز[ شما را دوست بدارد. اید كه خدابگو اگر چنين بوده»فرماید: جل مي

 13ص ،1ج اإلسالم، دعائم

 عْدُبُ فَقَالَ هَذَا مَا لَهُ فَقَالَ رِجْلَاهُ تَشَقَّقَتَا قَدْ مِنْهُمْ رَجُلٍ إِلَى فَنَظَرَ خُرَاسَانَ مِنْ أَتَوْهُ قَوْماً أَنَّ ص عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ

 مَعَنَا للَّهِا وَ فَأَنْتَ أَبْشِرْ جَعْفَرٍ أَبُو لَهُ قَالَ الْبَيْتِ أَهْلَ مَحَبَّتُكُمْ إِلَّا جِئْتُ حَيْثُ مِنْ بِي جَاءَ مَا اللَّهِ وَ وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا الْمَسَافَةِ

 إِنْ قُلْ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الْحُبُّ إِلَّا الدِّینُ هَلِ وَ مَعَنَا اللَّهُ حَشَرَهُ إِلَّا عَبْدٌ أَحَبَّنَا مَا نَعَمْ قَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا مَعَكُمْ قَالَ تُحْشَرُ

 1.اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ

                                                      
 حُبِّ وَ بِّهِلِحُ هَدَاكُمْ اللَّهُ وَ بِالرِّوَایَةِ قَالُوا طَائِفَةٌ وَ بِآرَائِهِمْ قَالُوا طَائِفَةٌ وَ بِأَهْوَائِهِمْ أَخَذُوا فَطَائِفَةٌ هَكَذَا وَ هَكَذَا أَخَذُوا النَّاسَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ لِحَبِیبٍ

 عِنْدَه حُبُّهُ یَنْفَعُكُمْ مَنْ

 718ص ،7ج المحاسن،

 فما -الدنیا في حبا و هرسول و اهلل في و هلل حبا یكون قد و -كُثیر مبغضین في أحببتم و كُثیر منكرین في عرفتم قد قال ع اهلل عبد أبي عن الدهان بشیر عن

 أحد منهم سلی الخوارج هذه و القدریة هذه و المرجئة هذه إن: قال ثم یده نفض ثم ءشي في فلیس الدنیا في كان ما و اهلل، على فُثوابه رسوله و اهلل في كان

 عَنْهُ هاكُمْنَ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما و مِنْكُمْ، الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا» تال ثم اهلل، في أحببتمونا إنما إنكم و الحق، على أنه یرى إال

 .«اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ و اللَّهَ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ و فَانْتَهُوا،

 781ص ،7ج العیاشي، تفسیر

 رَىتَ لَا أَ الْحُبُّ إِلَّا الدِّینُ هَلِ وَ وَیْحَکَ زِیَادُ یَا قَالَ لَهُ حَدِیثٍ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْحَذَّاءِ زِیَادٍ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ الْجَمَّالِ صَفْوَانَ عَنْ نَصْرٍ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ

 قَالَ وَ قُلُوبِكُمْ يفِ زَیَّنَهُ وَ الْإِیمانَ إِلَیْكُمُ حَبَّبَ ص لِمُحَمَّدٍ اللَّهِ قَوْلَ تَرَى لَا وَ أَ وبَكُمْذُنُ لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ قَوْلِ إِلَى

 الدِّین هُوَ الْحُبُّ وَ الْحُبُّ هُوَ الدِّینُ فَقَالَ إِلَیْهِمْ هاجَرَ مَنْ یُحِبُّونَ

 781ص ،7ج العیاشي، تفسیر ؛382ص ،7ج المحاسن،   

 مِنْ لِأَحَدٍ لَا وَ لِعَلِيٍّ نَسْمَعْ لَمْ مُحَمَّدٌ مَاتَ لَئِنْ فَقَالُوا اجْتَمَعُوا حِینَ ذَلِکَ وَ فِیهِمْ نَزَلَتْ الْآیَةُ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ قَوْلِهِ فِي ع الْبَاقِرُ عن

 (311ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل )مناقب .بَیْتِهِ أَهْلِ

 این روایت بدین صورت نقل شده است: 781ص ،7ج العیاشي، .  در تفسیر 7

 من ينجاء ما اهلل و أما: قال و -تغلفتا قد و رجلیه فأخرج -ماشیا خراسان من قادم علیه دخل إذ ع جعفر أبي عند كنت قال العجلي معاویة بن برید عن

 اللَّهَ ونَتُحِبُّ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ» یقول اهلل إن] الحب إال الدین هل و معنا، اهلل حشره حجر أحبنا لو اهلل و: ع جعفر أبو فقال البیت، أهل حبكم إال -جئت حیث

 [ الحب إال الدین هل و «إِلَیْهِمْ هاجَرَ مَنْ یُحِبُّونَ: »قال و «اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ -فَاتَّبِعُونِي
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 همچنین به این روایات توجه شود:

: الَقَ یَةَمُعَاوِ بْنِ بُرَیْدِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ وَ عُُثْمَانَ بْنِ غَالِبِ وَ مَیْمُونٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَ عُقْبَةَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ عَنْهُمْ

 أَمْشِي فَكُنْتُ ضْوٍنِ لِي بَكْرٍ عَلَى جِئْتُ قَالَ هَكَذَا لِرِجْلَیْکَ مَا لَهُ فَقَالَ لَهُ فَرَثَى الرِّجْلِ مُنْقَلِعَ الْأَسْوَدِ زِیَادٍ إِلَى فَنَظَرَ بِمِنًى لَهُ فُسْطَاطٍ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ

 أَبُو لَفَقَا -عَنِّي تَجَلَّى وَ النَّجَاةَ فَرَجَوْتُ حُبَّكُمْ ذَكَرْتُ هَلَكْتُ قَدْ أَنِّي ظَنَنْتُ إِذَا حَتَّى بِالذُّنُوبِ أُلِمُّ إِنِّي زِیَادٌ ذَلِکَ عِنْدَ لَهُ قَالَ وَ لَهُ ثَىفَرَ الطَّرِیقِ عَامَّةَ عَنْهُ

 یُحِبُّونَ» قَالَ وَ «هُاللَّ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ» قَالَ وَ «قُلُوبِكُمْ فِي زَیَّنَهُ وَ الْإِیمانَ إِلَیْكُمُ حَبَّبَ» ىتَعَالَ اللَّهُ قَالَ الْحُبُّ إِلَّا الدِّینُ هَلِ وَ ع جَعْفَرٍ

 وَ بْتَأَحْبَ مَنْ مَعَ أَنْتَ اللَّهِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ أَصُومُ لَا وَ الصَّوَّامِینَ أُحِبُّ وَ أُصَلِّي لَا وَ الْمُصَلِّینَ أُحِبُّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ص النَّبِيَّ أَتَى رَجُلًا إِنَّ «إِلَیْهِمْ هاجَرَ مَنْ

 .إِلَیْنَا فَزِعْتُمْ وَ نَبِیِّنَا إِلَى فَزِعْنَا وَ مَأْمَنِهِمْ إِلَى قَوْمٍ كُلُّ فَزِعَ السَّمَاءِ مِنَ فَزْعَةٌ كَانَ لَوْ إِنَّهَا أَمَا تُرِیدُونَ مَا وَ تَبْغُونَ مَا قَالَ وَ اكْتَسَبْتَ مَا لَکَ

 81ص ،8ج الكافي،

 عُُثْمَانَ بْنِ أَبَانِ وَ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ الْمُفَلَّسِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الزُّهْرِیُّ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ

 قَالَ نِمُتَعَلِّقَیْ رِجْلَیْکَ أَرَى لِي مَا ادُزِیَ یَا جَعْفَرٍ أَبُو فَقَالَ الْأَحْلَامُ زِیَادٌ عِنْدَهُ وَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى دَخَلْنَا قَاال الْأَحْمَرِیِّ إِبْرَاهِیمَ وَ الْعِجْلِيِّ مُعَاوِیَةَ بْنِ بُرَیْدِ عَنْ

 رُبَّمَا إِنِّي اءَدَالْفِ لَکَ جُعِلْتُ قَالَ ثُمَّ مَلِیّاً زِیَادٌ أَطْرَقَ ثُمَّ إِلَیْكُمْ شَوْقِي وَ لَكُمْ حُبِّي إِلَّا ذَلِکَ عَلَى حَمَلَنِي مَا وَ الطَّرِیقِ عَامَّةَ لِي نِضْوٍ عَلَى جِئْتُ الْفِدَاءَ لَکَ جُعِلْتُ

 هَلِ وَ زِیَادُ یَا قَالَ لكم مُتَّكِئاً كَانَ وَ[ إِلَیْكُمْ] انْقِطَاعِي وَ لَكُمْ حُبِّي أَذْكُرُ ثُمَّ آیِسٌ فَكَأَنِّي الْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ مِنَ سَلَفَ قَدْ مَا فَیُذَكِّرُنِي الشَّیْطَانُ فَأَتَانِي خَلَوْتُ

 الْعِصْیانَ وَ لْفُسُوقَا وَ الْكُفْرَ إِلَیْكُمُ كَرَّهَ وَ قُلُوبِكُمْ فِي زَیَّنَهُ وَ الْإِیمانَ إِلَیْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ لكِنَّ وَ كَفِّهِ فِي كَأَنَّهَا الُثَّلَاثَ الْآیَاتِ هَذِهِ تَلَا ثُمَّ الْبُغْضُ وَ الْحُبُّ اإِلَّ الدِّینُ

 لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قَالَ وَ إِلَیْهِمْ هاجَرَ مَنْ یُحِبُّونَ قَالَ وَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ اللَّهُ وَ نِعْمَةً وَ اللَّهِ مِنَ ضْلًافَ. الرَّاشِدُونَ هُمُ أُولئِکَ

 دِّقِینَالْمُتَصَ أُحِبُّ وَ أُصَلِّي لَا وَ الْمُصَلِّینَ أُحِبُّ وَ أَصُومُ لَا وَ الصَّوَّامِینَ أُحِبُّ إِنِّي اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى رَجُلٌ أَتَى رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ ذُنُوبَكُمْ

 زِعْنَافَ وَ مَأْمَنِهِمْ إِلَى قَوْمٍ كُلُّ فَزِعَ السَّمَاءِ مِنَ فَزْعَةٌ كَانَتْ لَوْ أَنْ تَرْضَوْنَ مَا أَ اكْتَسَبْتَ مَا لَکَ وَ أَحْبَبْتَ مَنْ مَعَ أَنْتَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ[ أَصَّدَّقُ] أَتَصَدَّقُ لَا وَ

 .إِلَیْنَا فَزِعْتُمْ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى

 721ص الكوفي، فرات تفسیر

 عَامَّةَ مَشَیْتُفَ ضَعِیفٍ لِي بَكْرٍ عَلَى أَقْبَلْتُ مَوْلَایَ یَا فَقَالَ زِیَادُ یَا هَذَا مَا جَعْفَرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ تَشَقَّقَتَا قَدْ رِجْلَیْهِ إِلَى فَنَظَرَ عَلَیْهِ دَخَلَ الْأَسْوَدَ زِیَاداً أَنَّ ع عَنْهُ وَ

 تَرَقْرَقَتَا عَیْنَیْهِ نَارَأَیْ حَتَّى ص جَعْفَرٍ أَبُو لَهُ فَرَقَّ قَالَ الْبَكْرَ هَذَا اشْتَرَیْتُ حَتَّى ءٍشَيْ إِلَى شَیْئاً ضَمَمْتَ مَاإِنَّ وَ مُسِنّاً بِهِ أَشْتَرِی مَا عِنْدِی یَكُنْ لَمْ أَنَّهُ ذَلِکَ وَ الطَّرِیقِ

 الْبَیْتِ أَهْلَ مْلَكُ حُبِّي وَ إِیَّاكُمْ وَلَایَتِي أَذْكُرُ ثُمَّ هَلَكْتُ قَدْ قُلْتُ رُبَّمَا حَتَّى نَفْسِي ىعَلَ مُسْرِفٌ الذُّنُوبِ كَُثِیرُ اللَّهِ وَ إِنِّي فِدَاكَ اللَّهُ جَعَلَنِيَ زِیَادٌ لَهُ فَقَالَ دُمُوعاً

 إِلَیْكُمُ حَبَّبَ» هِكِتَابِ فِي یَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ الْحُبُّ إِلَّا الدِّینُ هَلِ وَ اللَّهِ سُبْحَانَ قَالَ وَ بِوَجْهِهِ ذَلِکَ عِنْدَ ص جَعْفَرٍ أَبُو عَلَیْهِ فَأَقْبَلَ الْمَغْفِرَةَ بِذَلِکَ فَأَرْجُو

 النَّبِيَّ أَتَى رَابِیّاًأَعْ إِنَّ جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ «لَیْهِمْإِ هاجَرَ مَنْ یُحِبُّونَ» قَالَ وَ «اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ» قَالَ وَ «قُلُوبِكُمْ فِي زَیَّنَهُ وَ الْإِیمانَ

 لَهُ فَقَالَ ةَالْفَرِیضَ لَیْسَ عَالتَّطَوُّ أَصُومُ لَا وَ أُصَلِّي لَا یَعْنِي جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ أَصُومُ لَا وَ الصَّائِمِینَ أُحِبُّ وَ أُصَلِّي لَا وَ الْمُصَلِّینَ أُحِبُّ إِنِّي اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ص

 مَعَنَا إِنَّكُمْ یِّنَابِنَ إِلَى إِلَّا فَزِعْنَا لَا وَ إِلَیْنَا إِلَّا فَزِعْتُمْ مَا النَّاسُ لَهُ یَفْزَعُ أَمْرٌ وَقَعَ لَوْ اللَّهِ وَ أَمَا تَبْغُونَ الَّذِی مَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ أَحْبَبْتَ مَنْ مَعَ أَنْتَ ص اللَّهِ رَسُولُ

 .لَهُمْ كَرَامَةَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا غَیْرُكُمْ وَ اللَّهُ یُسَوِّیكُمُ لَا اللَّهِ وَ أَبْشِرُوا ثُمَّ فَأَبْشِرُوا

 13ص ،7ج اإلسالم، دعائم

 بآیات تأول ثم: الق -حنجرته إلى بإصبعه أشار -و هاهنا نفسه تبلغ أن إال -یغتبط أن بین و أحدكم بین ما یقول كان عنه: قال ع اهلل عبد أبي عن بشیر عن

: قال «اللَّهُ كُمُیُحْبِبْ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ» «اللَّهَ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ» و «مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ أَطِیعُوا وَ اللَّهَ أَطِیعُوا: »فقال الكتاب من

 یلعنونه و أصحابه یلعن -ءیجي القیامة یوم إمام من كم و -إمامكم اهلل فرسول «بِإِمامِهِمْ أُناسٍ كُلَّ نَدْعُوا یَوْمَ: »قال ثم
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 ع یا امام صادق ع[ روایت شده است: ( از یكي از معصومين ]احتماال پيامبر ص یا اميرالمومنين1

 اید كه خداوندكند از ما نيست و ما از او نيستيم؛ آیا نشنيدهكسي كه ادعاي محبت ما را دارد ولي به سخن ما عمل نمي

 ااید كه خدا را دوست دارید پس مرا پيروي كنيد تا خدا ]نيز[ شما ربگو اگر چنين بوده»فرماید: متعال از قول پيامبرش مي

 «دوست بدارد.

 11ص ،1ج ،(للدیلمي) الصواب إلى القلوب إرشاد

 قُلْ» هِنَبِيِّ عَنْ مُخْبِراً یَقُولُ تَعَالَى اللَّهِ قَوْلَ سَمِعُوا مَا أَ مِنْهُ نَحْنُ لَا وَ مِنَّا فَلَيْسَ بِقَوْلِنَا یَعْمَلُ لَا هُوَ وَ حُبَّنَا ادَّعَى مَنِ قَالَ إِنَّ وَ

 1.«اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ مْكُنْتُ إِنْ

 تدبر

 ...«:فَاتَّبِعُوني  اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ( »1

 (. 1و  1شود كسي ادعا كند محبت خدا را دارد، بعد از كسي كه خدا تعيين كرده پيروي نكند. )همچنين احادیثنمي

 آورد: در واقع، محبت، پيروي مي

و  311جلسه سوره بقره، )دو  161-166در این آیه، این سخن را بر جایي كه خدا محبوب است، تطبيق داد؛ و در آیات 

 ( آنهایي را كه محبوبهاي غيرخدایي برگزیدند پيرو آن محبوبها معرفي كرد.311

 «:اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوني اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ( »3

 (4و  1باشد )همچنين احادیث بنيان دینداري بر روابط محبت آميز بين انسان، خدا و افرادي كه خداوند تعيين كرده، مي

 «ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ اتَّبِعُوني( »2

 شود.از كساني كه خدا تعيين كرده، موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و آمرزش گناهان ميپيروي كردن 

تاكيد  «رَحيم غَفُورٌ اللَّهُ وَ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرْ وَ»آميز بين انسان و خداست، بر ( چرا در این آیه، كه بحث از رابطه محبت4

 كرد؟

ب انسان به خدا و كناز زدن حجاب بُعد است؛ و بين انسان و خدا حجابي الف. محبت خدا به انسان عاملي براي تقر

اي نيست جز اینكه مغفرت (، پس اگر محبت خدا بخواهد شامل حال انسان شود، چاره1نيست مگر گناهان بنده )مطففين/

 (161، ص2الهي، گناهي براي انسان باقي نگذارد. )الميزان، ج

                                                      
 217ص ،3ج العیاشي، تفسیر

 اللَّهِ عَبْدِ وأَبُ لِي قَالَ: قَالَ یَسَارٍ بْنِ سَعِیدِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ اشِمٍهَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا

 اللَّه یُحْبِبْكُمُ ونِيفَاتَّبِعُ اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ الْحُبُّ إِلَّا الدِّینُ هَلِ ع

 37: ص ،7ج الخصال،

 الِاجْتِهَادَ وَ رَعَوَالْ شَأْنِنَا مِنْ إِنَّ وَ بِنَا فَلْیَقْتَدِ مِنَّا كَانَ فَمَنْ أَلَا طَاعَتَنَا عَلَیْكُمْ فَرَضَ وَ مُوَاالتَنَا وَ حُبَّنَا عَلَیْكُمْ أَوْجَبَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ ع الصَّادِقُ قَالَ . وَ 7

 (373ص )اإلختصاص، مِنَّا فَلَیْسَ بِنَا یَقْتَدِ لَمْ مَنْ وَ ءِالْمُسِي عَنِ الْعَفْوَ وَ الضَّیْفِ إِقْرَاءَ وَ الرَّحِمِ صِلَةَ وَ الْفَاجِرِ وَ الْبَرِّ إِلَى الْأَمَانَةِ أَدَاءَ وَ
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است كه گاهي گناهي از ما سر بزند. شاید آوردن این تعابير  -البته، نه موجه -يعي ب. در مورد ما انسانهاي عادي، طب

خواهد بفهماند اصل در فضاي دینداري این است كه خدا را دوست داشته باشيم و بر همين اساس از كساني بدین جهت كه مي

گيرد؛ بویژه مان پيش آید مورد مغفرت قرار ميگيكه خدا تعيين كرده پيروي كنيم. اگر چنين كردیم، گناهاني كه احتماال در زند

(. به تعبير دیگر، اگر 42شود )احزاب/را به كار برده كه رحمتي است كه شامل حال مومنان مي« رحيم»اگر دقت كنيم كه تعبير 

از  اني هم كه گاهشویم و در نتيجه گناهآميز و پيروي، مومن بودن خود را نشان دادیم مشمول رحيميت خدا ميبا رابطه محبت

 گيرد.زند، مورد مغفرت قرار ميسر غفلت از ما سر مي

 ج. ...

 ...« اللَّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُوني اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ( »1

د در ه بایهایي است كدهد كه این مطلب كه بنيان دینداري بر محبت است، جزء آموزهدر ابتداي آیه نشان مي« قل»آوردن 

معرفي و ابالغ آن به دیگران كوشيد؛ باید به همه بگویيم كه در اسالم، بنيان دین بر محبت است، البته محبت واقعي، كه پيروي 

 از محبوب را با خود دارد.

 

 

 71/1/7231      طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ نْزَلْناأَ وَ رَحْمَتِهِ یَدَیْ بَیْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذی هُوَ وَ      78( آیه31( سوره فرقان )312

 ترجمه

 اي پيش روي رحمتش فرستاد و از آسمان آبي بسيار پاک فروفرستادیم.و او كسي است كه بادها را نویددهنده

 ای و نحوینکات ترجمه

كند و پوست بدن انسان را مي« ایيآشكار شدن همراه با حُسن و زیب»است كه این ماده داللت بر « رشب»از ماده « بُشر»

كننده است كه به خبر نگران« انذار»گویند كه در مقابل به خبر خوب و خوشایند مي« بشارت»گویند و « بَشره»به همين جهت 

« بَشَر»ترین است ظاهر( و انسان را از جهت اینكه در ميان موجودات خوش311ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمشود )گفته مي

كه در این آیه آمده « بُشر»شود. گفته مي« مُبَشِّر»یا « بشير»آورد ( و كسي كه بشارت مي311گویند )الفروق في اللغة، صيم

 (.664، ص4البيان، جاست )مجمع« بشير»جمع 

 است.« ریاح»در این جمله، حال براي « بُشر» جایگاه نحوي

فت براي موصوف، خبر براي مبتدا، و انواع قيدها )مانند حال، تمييز  مثال ص -هاي نحويِ یك كلمه در زبان عربي، وابسته

حوي به ي نكنند؛ اما در زبان فارسي غالبا وابستهاند تبعيت ميبه لحاظ مفرد و جمع بودن از چيزي كه بدان وابسته -و ...( 

جمع « بُشر»م، گلها زیبا هستند. لذا با اینكه آید. مثال: خدا گلها را زیبا )نه زیباها( آفرید، گلهاي زیبایي دیدصورت مفرد مي

 است اما در ترجمه آن به صورت مفرد تعبير شد.
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)كه در فارسي هر دو « نظافت»با « طهارت»باشد و تفاوت به معناي پاكي و مبرا بودن از پليدي مي« طهر»طهور: از ماده 

رود اما نظافت عمدتا اني و هم در امور معنوي به كار ميكنيم( در این است كه طهارت هم در امور جسمرا پاكيزگي ترجمه مي

تواند به عنوان مصدر در باب هم مي« طهور(. »313باشد )الفروق في اللغة، صناظر به امور ظاهري )بدن و لباس و ...( مي

رت صفت به كار باشد )كه در این آیه به صو 1تفعل باشد )تطهّرت طهورا مانند توضأت وضوءا( و هم صفت ]صيغه مبالغه[

اند كه این مطلب ممكن است به لحاظ معنایي كه بعدا رایج شده )پاک كننده( گرفته« مُطَهِّر»رفته( و برخي آن را به معناي 

 هاي افعال و تفعيل )مطُهّر باب تفعيلدهد زیرا وزن فعول براي بابدرست باشد اما به لحاظ ساختار لغوي چنين معنایي نمي

به معناي « طهور»( هرچند نقل قولي هم از برخي از قدما مطرح شده كه 136ص القرآن، ألفاظ مفرداترود )است( به كار نمي

 (438ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمباشد )كننده ميچيزي است كه هم خودش پاک است و هم پاک

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

به جانب آب روي آور روي آوردني به جانب رحمت خداوند متعال،  هنگامي كه تصميم به طهارت و وضو گرفتي پس

كه آب را كليد نزدیك شدن و مناجات خود و داللتگري به جانب بساط خدمتش قرار داد و همان گونه كه رحمت خدا گناهان 

سي است كه بادها را و او ك»كند و خداوند متعال فرمود: كند، نجاسات ظاهري را هم آب است كه پاک ميبندگان را پاک مي

قرار  اي را از آبو هر چيز زنده»و فرمود: « اي پيش روي رحمتش فرستاد و از آسمان آبي بسيار پاک فروفرستادیم.نویددهنده

پس همان گونه كه هر نعمت دنيوي را با آن زنده گردانيد، همين طور با رحمت و فضل خود، حياتِ دل را در طاعات « دادیم

 قرار داد؛ 

 آميزد بيندیش  و از آن استفاده كندر زاللي و رقيق بودن و طهارت و بركت آب و اینكه بسادگي با هر چيزي درميپس 

در طهارت اعضایي كه خداوند به تو دستور پاكيزه كردن آنها را داده و با اداي واجبات و مستحباتش تو را به عبودیت خود 

د آن هاي فوایاست؛ پس هنگامي كه به دیده احترام از آن استفاده كردي، چشمه واداشته، كه تحت هریك از آنها فواید فراواني

 از نزدیك برایت خواهد جوشيد؛

كند و از معناي ]= كيفيت مایع[ سپس با خلق خدا معاشرت كن همچون درآميختن آب با اشياء كه حق هركس را ادا مي

 رت بگير كه: مَثَلِ مومن مخلص مَثَلِ آب است؛ كند و در این زمينه از سخن رسول خدا ص عبخود تغيير نمي

دهي همچون زاللي آب باشد هنگامي كه آن را از ات در تمامي طاعاتي كه در محضر خدا انجام ميپيراگيو زاللي و بي

 با تقويدهي دلت را )بسيار پاک( ناميد و هنگامي كه اعضاي بدنت را با آب طهارت مي« طهور»آسمان نازل نازل كرد و آن را 

 و یقين طهارت بده.

 133-138ص الشریعة، مصباح

 ع الصَّادِقُ قَالَ

                                                      
 وزنه كرم، ابب و نصر باب یطهر، طهر الثالثيّ من مشبّهة صفة طهورا،)رود: به صورت مصدري براي مبالغه هم به كار مياند كه . برخي آن را اساسا صفت مشبهه دانسته 1

 (38: ص ،13ج القرآن، إعراب في الجدول) للمبالغة صفة استعمل طهر مصدر أو. الفاء بفتح فعول
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 وَ هِقُرْبَتِ مِفْتَاحَ الْمَاءَ جَعَلَ قَدْ تَعَالَى اللَّهَ فَإِنَّ تَعَالَى اللَّهِ رَحْمَةِ إِلَى تَقَدُّمَكَ الْمَاءِ إِلَى فَتَقَدَّمْ الْوُضُوءَ وَ الطَّهَارَةَ أَرَدْتَ إِذَا

 للَّهُا قَالَ غَيْرُ لَا الْمَاءُ یُطَهِّرُهَا الظَّاهِرَةُ النَّجَاسَاتُ كَذَلِكَ الْعِبَادِ ذُنُوبَ تُطَهِّرُ اللَّهِ رَحْمَةَ أَنَّ كَمَا وَ خِدْمَتِهِ بِسَاطِ إِلَى دَلِيلًا وَ اجَاتِهِمُنَ

 لَّكُ الْماءِ مِنَ جَعَلْنا وَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ وَ «طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ وَ» تَعَالَى

 فِي تَفَكَّرْفَ بِالطَّاعَاتِ الْقَلْبِ حَيَاةَ جَعَلَ فَضْلِهِ وَ بِرَحْمَتِهِ كَذَلِكَ الدُّنْيَا نَعِيمِ مِنْ ءٍشَيْ كُلَّ بِهِ أَحْيَا فَكَمَا «یُؤْمِنُونَ فَال أَ حَيٍّ ءٍشَيْ

 تَعَبَّدَکَ وَ هِيرِهَابِتَطْ اللَّهُ أَمَرَکَ الَّتِي الْأَعْضَاءِ تَطْهِيرِ فِي اسْتَعْمِلْهُ وَ ءٍشَيْ بِكُلِّ امْتِزَاجِهِ لَطِيفِ وَ بَرَكَتِهِ وَ طُهْرِهِ وَ رِقَّتِهِ وَ الْمَاءِ صَفَاءِ

 ثُمَّ قَرِیبٍ نْعَ فَوَائِدِهِ عُيُونُ لَكَ انْفَجَرَتْ بِالْحُرْمَةِ اسْتَعْمَلَهَا فَإِذَا كَثِيرَةً فَوَائِدَ مِنْهَا وَاحِدَةٍ كُلِّ تَحْتَ فَإِنَّ سُنَنِهِ وَ رَائِضِهِفَ فِي بِأَدَائِهَا

 لْمُخْلِصِا الْمُؤْمِنِ مَثَلُ ص الرَّسُولِ لِقَوْلِ مُعْتَبِراً مَعْنَاهُ عَنْ یَتَغَيَّرُ لَا وَ حَقَّهُ ءٍشَيْ كُلَّ یُؤَدِّي بِالْأَشْيَاءِ الْمَاءِ كَامْتِزَاجِ اللَّهِ خَلْقَ عَاشِرْ

 لْبَكَقَ طَهِّرْ وَ طَهُوراً سَمَّاهُ وَ السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَهُ حِينَ الْمَاءِ كَصَفْوَةِ طَاعَتِكَ جَمِيعِ فِي تَعَالَى اللَّهِ مَعَ صَفْوَتُكَ لْتَكُنْ وَ الْمَاءِ كَمَثَلِ

 بِالْمَاء جَوَارِحِكَ طَهَارَةِ عِنْدَ الْيَقِينِ وَ بِالتَّقْوَى

اي یعني باران فروفرستاد، كه همراه با هر قطره« از آسمان آب فروفرستاد»( از پيامبر اكرم ص روایت شده است: اینكه 3

 دهد.د عز و جل به او امر كرده است جاي ميشود كه آن را در جایگاهي كه خداوناي نازل ميفرشته

 111ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 . جَلَّ وَ عَزَّ هُرَبُّ بِهِ یَأْمُرُهُ الَّذِي مَوْضِعِهَا فِي یَضَعُهَا -مَلَكٌ قَطْرَةٍ كُلِّ مَعَ یَنْزِلُ الْمَطَرَ یَعْنِي ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ وَ: قَالَ ص ثُمَّ

( شخص زندیقي )= كافري( خدمت امام صادق ع آمد و سواالتي كرد، از جمله سواالتي كه پرسيد این بود كه: حقيقت 2

 و جوهره باد چيست؟

ان شود و قوام دنيا بدشود و وقتي ساكن باشد هوا ناميده ميفرمود: باد همان هواست كه وقتي حركت كند باد ناميده مي

شود و مطلب از این قرار است كه باد به منزله ه اگر سه روز از باد دریغ شود همه آنچه در سطح زمين است فاسد مياست ك

گرداند، باد )ریح( به منزله روح در بدن است كه كند و آن را پاک ميزداید و دفع مياي است كه فساد را از هر چيزي ميپنكه

 الخالقين.شود، و آفرین بر خداوند احسندد و متغير ميهنگامي كه از بدن خارج شود بدن مي گن

 211ص ،3ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل على اإلحتجاج 

 قَال أَنَّهُ كَثِيرَةٍ مَسَائِلَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ الَّذِي الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ وَ

 فِتَكُ لَوْ وَ الدُّنْيَا قِوَامُ بِهِ وَ هَوَاءً یُسَمَّى سَكَنَ فَإِذَا رِیحاً یُسَمَّى تَحَرَّکَ إِذَا هَوَاءٌ الرِّیحُ قَالَ الرِّیحِ؟ جَوْهَرُ مَا فَأَخْبِرْنِي قَالَ ...

 وَ ءٍشَيْ كُلِّ عَنْ الْفَسَادَ تَدْفَعُ وَ تَذُبُّ ةِالْمِرْوَحَ بِمَنْزِلَةِ الرِّیحَ أَنَّ ذَلِكَ وَ نَتُنَ وَ الْأَرْضِ وَجْهِ عَلَى ءٍشَيْ كُلُّ لَفَسَدَ أَیَّامٍ ثَلَاثَةَ الرِّیحُ

 1الْخالِقِين أَحْسَنُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَغَيَّرَ وَ الْبَدَنُ نَتُنَ الْبَدَنِ عَنِ خَرَجَ إِذَا الرُّوحِ بِمَنْزِلَةِ فَهِيَ تُطَيِّبُهُ

                                                      
 لَىعَ یَأْتِي یَكَادُ الَّذِی الْكَرْبَ یُحْدِثُ كَیْفَ رَكَدَتْ إِذَا رُكُودَهَا تَرَى لَسْتَ أَ فِیهَا مَا وَ الرِّیحِ عَلَى مُفَضَّلُ یَا هُکَأُنَبِّ ع الصَّادِقُ قَالَ قَالَ الْمُفَضَّلِ، . تَوْحِیدُ 7

 مِنْ الرِّیحِ وبَهُبُ أَنَّ بَیَانُ هَذَا فَفِي الْغَلَّاتِ فِي الْآفَةَ وَ الْأَبْدَانِ فِي الْوَبَاءَ یُعْقِبُ وَ الْبُقُولَ یُعَفِّنُ وَ الُثِّمَارَ یُفْسِدُ وَ الْمَرْضَى یَنْهَکُ وَ الْأَصِحَّاءَ یُحْرِضُ وَ النُّفُوسِ

 نَفْعُهُ یَعُمَّلِ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ مِنْ السَّحَابَ تُزْجِي وَ أَجْسَامِالْ عَنِ تَرُوحُ فَالرِّیحُ الْهَابَّةُ الرِّیحُ هَذِهِ مِنْهُ وَ...  الْهَوَاءِ عَنِ أُنَبِّئُکَ وَ الْخَلْقِ صَلَاحِ فِي الْحَكِیمِ تَدْبِیرِ

 وَ النَّدِیَّةَ الْأَشْیَاءَ جَفِّفُتُ وَ النَّارَ تَشُبُّ وَ الْمَاءَ تُبَرِّدُ وَ الْأَطْعِمَةَ تُرْخِي وَ السُّفُنَ تُسِیرُ وَ الشَّجَرَ تُلْقِحُ وَ فَیَتَفَشَّى یَسْتَخِفَّ حَتَّى تَفُضُّهُ وَ فَیَمْطُرَ یَسْتَكُْثِفَ حَتَّى

 .فَسَدَتْ وَ الْأَشْیَاءُ حُمَّتِ وَ الْحَیَوَانُ مَاتَ وَ النَّبَاتُ لَذَوَى الرِّیحُ لَا فَلَوْ الْأَرْضِ فِي مَا كُلَّ تُحْیِي إِنَّهَا بِالْجُمْلَةِ
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ست و نشگر اینكه پيامبر اكرم ص دو زانو بر زمين ميوزید معباس روایت كرده است: هيچگاه باد ]شدیدي[ نمي( ابن4

 قرار نده.« باد»قرار بده و « بادها»گفت: خدایا آن را رحمت قرار بده و عذاب قرار نده؛ خدایا ! آن را مي

 1 114، ص1؛ مسند الشافعي، ج 13ص ،11ج األنوار، بحار

 اجْعَلْهَا اللَّهُمَّ عَذَاباً تَجْعَلْهَا لَا وَ رَحْمَةً اجْعَلْهَا اللَّهُمَّ قَالَ وَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى ص النَّبِيُّ جَثَا اإِلَّ قَطُّ رِیحٌ هَبَّتْ مَا: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ

 رِیحا. تَجْعَلْهَا لَا وَ رِیَاحاً

یا صریحاً در مورد « دالریح: با»همواره در موارد رحمت به كار رفته، و كلمه « الریاح: بادها»نكته: در قرآن كریم كلمه 

( 22؛ شوري/21، حج/18؛ یا در مواردي كه حالت تهدید به خود گرفته است )ابراهيم/63؛ اسراء/41عذاب به كار رفته )ذاریات/

دانيم سرعت آن باد بسيار زیاد ( كه مي13؛ سبأ/26؛ ص/81به كار رفته )انبياء/« بادي كه در اختيار سليمان بود»و یا در مورد 

كيلومتر( در یك صبح یا بعد از ظهر طي  1211فرسخ، حدود  181پيمودند )ها در یك ماه ميه مسيري را كه قافلهبوده ك

 (13كرده است )سبأ/مي

هاي مختلف شود و وقتي چند باد و در جهتامروزه هم ظاهرا بر این باورند كه اگر باد در یك جهت بوزد ویرانگر مي

 3شود.ند؛ كه اگر چنين باشد، این روایت بسيار جالب ميكنوزند همدیگر را تعدیل ميمي

الزم به ذكر است كه این نكته بدین صورت در احادیث نيست چنانكه در برخي احادیث هم براي رحمت و هم براي 

 دقتي راوي بودهتواند ناشي از بي(، كه اگر مطلب فوق درست باشد مي33، ص8به كار رفته )كافي، ج« ریاح»عذاب كلمه 

 باشد.

 تدبر

 «:طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ وَ( »1

هميم فاگر وجود خدا را جدي بگيریم و توجه كنيم كه خداست كه فرستنده باد و فروفرستنده آب از آسمان است، مي

 ده و فيزیكي محض نيست؛ یعني:وقایع عالم طبيعت حوادثي مر

هستند )یعني پيامي را منتقل مي كنند(؛ آن هم بشارت « دهندهبشارت»بارد، هم این بادها وزند و باران مياگر بادهایي مي

دارد( و هم آن آب سراسر است )یعني مهرباني خدا را ارزاني ما مي« رحمت»دهنده رحمتي كه در راه است؛ و هم آن باران 

 پاكي و مایه طهارت است.

 «:طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ وَ( »3

                                                      
 1ص ،11ج األنوار، بحار

. اندكرده روایت سند با كه دیدم سنت اهل كتب در تنها اما شده، روایت( 882ص ،7ج البیان،مجمع مانند) شیعه كتب برخي در اگرچه حدیث . این 7

 :717ص ،7ج الشافعي، مسند مانند آمده هم ترمتقدم كتب در اما كرده نقل سیوطي المنُثور الدر از مجلسي مرحوم

 یْهِ،رُكْبَتَ عَلَى النَّبِيُّ جَُثَا إِال قَطُّ رِیحٌ هَبَّتْ مَا: قَالَ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَاشِدٍ، بْنُ الْعَالءُ رَنَاأَخْبَ أَتَّهِمُ، ال مَنْ أَخْبَرَنَا[ 283] -(228)

 " رِیحًا تَجْعَلْهَا وَال رِیَاحًا اجْعَلْهَا اللَّهُمَّ عَذَابًا، تَجْعَلْهَا وَال رَحْمَةً اجْعَلْهَا اللَّهُمَّ ": وَقَالَ

 شوم.های معتبر توضیخاتي ارائه كنند ممنون مي. اگر دوستاني كه در این زمینه تخصص دارند نفیا یا ایجابا با ارائه ارجاع 3
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داشته باشد؛ ها نشد یا تدبيرش در عالم فيزیكي، ربطي به ما انسانخداي ما خدایي نيست كه از تدبير عالم كنار كشيده با

( در ارتباط با انسان )بشارت، رحمت، طهارت( 1بارد اوال همه به دست اوست و ثانيا )= تدبروزد و باراني ميبلكه اگر بادي مي

 است 

 «:رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ وَ( »2

وزد پيام بشارت رحمت خدا را با خود دارد، در گوید: بادي ميدهد، با ما سخن ميخدا با كارهایي كه در عالم انجام مي

 (4و1، تدبرهاي 123؛ و جلسه1، تدبر134هاي خدا به انسان است )= آیه است( )جلسه ها و پيامواقع همه عالم نشانه

 «:هُوراًطَ ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ( »4

فرستاد بشدت پاک و مایه پاكي همه چيز است. واقعا همين نعمت ساده را چقدر جدي آبي كه خدا از آسمان فرومي

 دانيم؟ و آیا باهاي ما چگونه خواهد شد؟ آیا قدر آن را ميگيریم؟ فرض كنيد چنين نعمتي مدتي از ما دریغ شود؛ زندگيمي

 (1كنيم؟ )حدیثآن به عنوان یك نعمت الهي برخورد مي

 «:طَهُوراً ماءً السَّماءِ مِنَ أَنْزَلْنا وَ رَحْمَتِهِ یَدَيْ بَيْنَ بُشْراً الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ وَ( »1

الغير )ما فرستد( بيان كرد ولي نزول باران را با صيغه متكلم معچرا فرستادن بادهاي رحمت را به صيغه مفرد غایب )او مي

 ؟فروفرستادیم(

 آن مقدار كه در تفاسير مختلف جستجو شد هيچ مفسري در این زمينه توضيحي نداده بود، با این حال:

 (3الف. شاید كاربرد صيغه جمع درباره باران اشاره دارد به ماموراني كه در این نزول دست اندر كارند )حدیث

این باشد كه در اولي سخن از بشارت دادن است و ب. شاید وجه تغيير از غایب )هو ... أرسل( به حاضر )متكلم: انزلنا( 

ا آید تناسب دارد اماي براي رحمت است، براي همين با تعبير غایب از جانب كسي كه بشارت از سوي او ميبشارت مقدمه

 در دومي سخن از خود رحمتي است كه توسط خدا به انسان داده شده و حضور خدا در دادن این رحمت اقتضاي به كار بردن

 تعبير حاضر )متكلم( دارد.

 ج. ...

 

 

 78/1/7231            كَُثیراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِیَهُ وَ مَیْتاً بَلْدَةً بِهِ لِنُحْیِيَ           73( آیه31( سوره فرقان )317

 ترجمه

ایم با كنيم و چارپایان و انسانهاي فراواني را كه آفریده ]از آسمان آبي بسيار پاک فروفرستادیم[ تا با آن زمين مرده را زنده

 آن سيراب كنيم.
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 ای و نحوینکات ترجمه

جار و « مما خلقنا»و عبارت 3باشدمي« نسقي»دو مفعول براي فعل « انعام»و « ه»ضمير  ،«أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ»جمله  1در

، 1البيان، جاند )مجمع)یا وابسته به محذوفي كه حال است( براي انعام دانستهمجروري است كه اغلب آن را در مقام حال 

( كه بر همين اساس، ترجمه شد. اما اعراب 33ص ،13ج القرآن، إعراب في الجدول ؛3ص ،1ج بيانه، و القرآن إعراب؛ 363ص

ا ر« مما خلقنا»اند این است كه كرده دیگري كه از این جمله ممكن است به ذهن خطور كند و حتي برخي هم این گونه اعراب

از آنچه »شود: ( كه در این صورت ترجمه آیه چنين مي214ص ،3ج الكریم، القرآن إعراببدانيم )« نسقي»متعلق به فعل 

 « آفریدیم، چارپایان و انسانهاي فراواني را با آن سيراب كردیم.

آب در ميان مخلوقات فقط مخصوص چارپایان و انسانها  تفاوت دو تحليل این است كه در دومي گویي سيراب كردن با

 اي از مخلوقات خدا هستند.شوند عدهاست اما در تعبير اول صرفا اشاره شده كه چارپایان و انسانها كه سيراب مي

ند كه ااند و در حالت دوم گفتهدانسته« انسان»)منسوب به إنس( و هم « إنسيّ»جمع است و مفرد آن را هم « أَناسِيَّ»

 در عرب متداول است( كه وقتي جمع بسته شده به« اُنَيسيان»بوده )بدین دليل كه تصغير انسان به « انسيان»در اصل « انسان»

( )اما اگر جمعِ 363، ص3تبدیل شده است )معاني القرآن، ج« ي»به « ن»صورت اناسين در آمده )شبيه بستان و بساتين( و 

)از ماده « ياننس»)ماده أنس( گرفته شده یا از « اُنس»از « انسان»ه است(. البته اینكه خود كلمه باشد ابدالي صورت نگرفت« إنسي»

 اي دیگر خواهيم پرداخت.شاءاهلل توضيح بيشترش را در آیهنسي( دو دیدگاه وجود دارد كه ان

ي جمع هااین است كه جزء صيغهاست و دليل اینكه چرا تنوین بر سر آن نيامده « انعام»عطف به « اناسي»به لحاظ نحوي، 

هاي ( )در زبان عربي، برخي از صيغه33ص ،13ج القرآن، إعراب في گيرند )الجدولالجموع است كه تنوین نميمكسر منتهي

هایي كه شود؛ به جمعالجموع گفته ميالجمع یا منتهيشود، مثال: قول، اقول، اقاویل؛ كه به اینها جمعجمع دوباره جمع بسته مي

گفته  «صيغه منتهي الجموع»روند الجموع )مانند افاعل و افاعيل( به كار ميهاي منتهيواقعا منتهي الجموع نيستند اما بر وزن

 شود(شوند كه تنوین بر آنها وارد نميشود و در هر دو صورت، جزء كلمات غيرمنصرف محسوب ميمي

 عطف شده، صفت براي آن هم محسوب« انعام»)كه البته چون اناسي به اند دانسته« اناسي»عموما آن را صفت براي « كَثِيراً»

ين اند و چن؛ اما برخي آن را حال براي انعام و اناسي دانسته«چارپایان و انسانهاي بسياري»شود( كه معنایش این است كه مي

دانسته و « ما خلقنا»ا آن را حال براي ( و ی41، ص1)حجة التفاسير، ج« چارپایان و مردم، در حالي كه بسيارند»اند ترجمه كرده

                                                      
 كار به ثمون برای هم و مذكر برای هم «میت» كلمه اینكه یكي اندكرده ذكر وجه دو نشد؟ گفته «میتة» چرا است مونث «بلدة» اینكه با «مَیْتاً بَلْدَةً».  7

 ،2ج الكشاف،( )3/فرقان) مَیِّت بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ آیه همانند است «بلد» معنای در «بلده» اینكه دوم و( 38ص ،73ج القرآن، اعراب في الجدول) رودمي

 (387ص

را مفعول دوم و « ه»( و برخي با توجه به معنا 217ص ،3ج الكریم، القرآن إعراب.  برخي این دو مفعول را به همین ترتیب مفعول اول و دوم دانسته) 3

 ( كه تفاوت چنداني در معنا ندارد33ص ،73ج القرآن، إعراب في اند )الجدولرا مفعول اول دانسته« انعام»
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)ترجمه صفارزاده( و در حد « بنوشانيم آن از حيوان، چه و انسان چه ایمآفریده وفور به كه را مخلوقات»اند  چنين ترجمه كرده

 1«بسيار بنوشانيم»هم دانست بدین معنا كه « نسقي»بسا بتوان آن را متعلق به خود فعل یك احتمال، چه

 حدیث

 از امام صادق ع از پدرانشان روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:( 1

 آب برترین نوشيدني در دنيا و آخرت است. 

 131ص ،3ج اإلسالم، دعائم

 : قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ آبَائِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ رُوِّینَا وَ

 3.الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فِي الشَّرَابِ سَيِّدُ الْمَاءُ

 فرمود:نوشيد مي( از امام صادق ع روایت شده كه پيامبر اكرم ص وقتي آب مي3

حمد خدایي راست كه ما را به واسطه رحمتش ما از آبي گوارا سيراب كرد و به خاطر گناهانمان آبي تلخ و شور به ما 

 ننوشاند.

 118، ص3محاسن، ج؛ ال284، ص6؛ الكافي، ج31قرب اإلسناد، ص

 : قَالَ ع أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ الْقَدَّاحِ مَيْمُونٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 بِذُنُوبِنَا. أُجَاجاً مِلْحاً ایَسْقِنَ لَمْ وَ بِرَحْمَتِهِ زُلَالًا سَقَانَا عَذْباً الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ الْمَاءَ شَرِبَ إِذَا یَقُولُ ص النَّبِيُّ كَانَ

گوید: خدمت امام صادق ع بودم كه آبي خواست بنوشد. وقتي نوشيد دیدم گریست و اشك در چشمانش ( داوود رقي مي2

 حدقه زد، سپس به من فرمود: 

                                                      
 بسیار مردم و چهارپایان خویش، مخلوقات به را )آن( شاید كسي چنین برداشت كند 218، ص71. از ظاهر ترجمه انصاریان و نیز ترجمه المیزان )ج 7

 شودبنوشانیم( البته به شرطي كه ویرگول را بعد از كلمه مردم بگذاریم اما اگر ویرگول را بعد از كلمه بسیار بگذاریم همان دیدگاه اول مي

 . این به معنای زیاد آب خوردن نیست كه از آن مذمت شده است: 3

 .مِنْهُ فَلْیُقِلَّ اشْتَهَاهُ فَإِذَا یَشْتَهِیَهُ حَتَّى الْمَاءَ أَحَدُكُمُ یَشْرَبْ لَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الدَّیْلَمِيِّ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ نْعَ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ

 نْمِ أَقَلُّوا النَّاسَ أَنَّ لَوْ آخَرَ حَدِیثٍ فِي وَ قَالَ دَاءٍ لِكُلِّ مَادَّةٌ فَإِنَّهُ الْمَاءِ شُرْبِ مِنْ الْإِكُْثَارَ وَ إِیَّاكُمْ: الَقَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ و عَنْهُ

 (117: ص ،3ج )المحاسن، أَبْدَانُهُم لَاسْتَقَامَتْ الْمَاءِ شُرْبِ

شده كه ایستاده آب ننوشند ویا یک جرعه ننوشد اما در كنار آن نقل هایي شده كه گاه برخي  كه توصیهضمنا برای خوردن آب آدابي است از جمله این

نوشیدند و حتي در مواردی فوایدی برای ایستاده آب خوردن ذكر شده كه غالبا فقها اینها را به این معنا نوشیدند یا یک جرعه مياهل بیت ایستاده مي

دهد كه مضمونش این است كه رعایت این آداب خوب است در روز كراهت دارد. اما روایتي هست كه شاید خوب توجه مي اند كه ایستاده خوردنگرفته

 اما هم و غمّ شما نباید اینها باشد:

 إِذْ ع للَّهِا عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ جَمِیعاً شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 أَسْجُدُفَ قَالَ شِئْتَ إِنْ قَالَ أَرْوَى حَتَّى وَاحِدٍ بِنَفَسٍ شْرَبُفَأَ أَ قَالَ شِئْتَ إِنْ لَهُ فَقَالَ قَائِمٌ أَنَا وَ الْمَاءَ أَشْرَبُ اللَّهُ أَصْلَحَکَ لَهُ فَقَالَ الْقُمِّيُّ الْمَلِکِ عَبْدُ عَلَیْهِ دَخَلَ

 (282ص ،8ج )الكافي، .عَلَیْكُمْ أَخَافُ شِبْهِهِ وَ هَذَا مِنْ مَا اللَّهِ وَ إِنِّي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ ثُمَّ شِئْتَ إِنْ قَالَ ثَوْبِي فِي یَدِی وَ
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تد و يتش بيفاي نيست كه آب بنوشد و به یاد حسين ع و اهل بداوود! خداوند قاتالن حسين ع را لعنت كند؛ هيچ بنده

[ و روز دهندگيرد ]كه امام ع این ثوابها را توضيح ميقاتل او را لعنت كند مگر آنكه خداوند براي او ثوابهاي فراوان در نظر مي

 كند در حالي كه دلش خنك شده است.قيامت او را محشور مي

 143ص ،(للصدوق)األمالي ؛116؛ كامل الزیارات، ص 231ص ،6ج الكافي،

 الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْحَسَّانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْخَشَّابِ عَنِ ذَكَرَهُ عَمَّنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 :قَالَ الرَّقِّيِّ دَاوُدَ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ

 لَعَنَ -دَاوُدُ ایَ لِي قَالَ ثُمَّ بِدُمُوعِهِ عَيْنَاهُ اغْرَوْرَقَتْ وَ اسْتَعْبَرَ قَدِ رَأَیْتُهُ شَرِبَهُ فَلَمَّا الْمَاءَ قَىاسْتَسْ إِذَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ

 حَسَنَةٍ لْفِأَ مِائَةَ لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ كَتَبَ إِلَّا لَهُقَاتِ لَعَنَ وَ بَيْتِهِ أَهْلَ وَ ع الْحُسَيْنَ فَذَكَرَ الْمَاءَ شَرِبَ عَبْدٍ مِنْ مَا وَ ع الْحُسَيْنِ قَاتِلَ اللَّهُ

 فُؤَاد.الْ جَثَلِ الْقِيَامَةِ یَوْمَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حَشَرَهُ وَ نَسَمَةٍ أَلْفِ مِائَةَ أَعْتَقَ كَأَنَّمَا وَ دَرَجَةٍ أَلْفِ مِائَةَ لَهُ رَفَعَ وَ سَيِّئَةٍ أَلْفِ مِائَةَ عَنْهُ حَطَّ وَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 4

؛ سپس «هللالحمد»سپس بنوشد و بعد دست نگه دارد و بگوید « بسم اهلل»نوشد، اگر بگوید هنگامي كه یكي از شما آب مي

گه دارد و بگوید ن بعد دست« بسم اهلل»؛ سپس بنوشد و بگوید «الحمدهلل»بعد دست نگه دارد و بگوید « بسم اهلل»بنوشد و بگوید 

 بگوید[ آن آب مادامي كه« الحمدهلل»شروع كند و در پایان « بسم اهلل»]یعني آب را در سه جرعه بنوشد و هربار با « الحمدهلل»

 در شكم اوست تا خارج شود، تسبيح خواهد گفت.

 284ص ،6ج الكافي،  

 أَبِيهَا نْعَ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ بِنْتِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ لِعُمَرَ عَمٍّ ابْنِ عَنِ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هِاللَّ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

 لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ قَطَعَهُ ثُمَّ اللَّهِ بِسْمِ فَقَالَ شَرِبَ ثُمَّ لَّهِلِ الْحَمْدُ فَقَالَ قَطَعَهُ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ اللَّهِ بِسْمِ -فَقَالَ الْمَاءَ أَحَدُكُمُ شَرِبَ إِذَا

 .یَخْرُجَ أَنْ إِلَى بَطْنِهِ فِي دَامَ مَا لَهُ الْمَاءُ ذَلِكَ سَبَّحَ لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ قَطَعَهُ ثُمَّ اللَّهِ بِسْمِ فَقَالَ شَرِبَ ثُمَّ

 تدبر

 «مَيْتاً بَلْدَةً هِبِ لِنُحْيِيَ( »1

دانيم زمين مرده كه بخواهد با رویيدن گياهان زنده شود، كند. اگرچه ميخداوند با آب است كه زمين مرده را زنده مي

هاي گياهان باشد؛ اما نكته این است كه هرچقدر دانه گياه یا هر چيزي كه ظرفيت حيات دارد، داشته باید حتما حاوي دانه

 گيرد.ب خداوند آب نازل نشود زندگي شكل نميباشيم، تا از جان

 عبرت اخالقي:

شود. اما همه این ظرفيتها اگر مشمول باران هاي ذهني و مهارتي و ... داریم كه موجب غرور ما ميما انسانها گاه ظرفيت

 د خورد.بخش نخواهد بود و به درد زندگي حقيقيِ ما )كه در آخرت است( نخواهرحمت الهي نباشد واقعا زندگي

 «كَثيراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا لنُسْقِيَهُ ؛طَهُوراً ماءً » (3
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كند. پس تشنگيِ ما صرفا نيازمند آب نيست، بلكه نيازمند از حيوانات و انسانها رفع عطش مي« آب طهور»خداوند با  

 طهارت نيز هست. پس ميل به پاكي در نهاد انسان و حيوان وجود دارد.

 عبرت اخالقي:

اگر طبيعت بدني ما ميل به پاكي دارد، آیا روح ما نيز فطرتا خواهان پاكي نيست؟ و اگر جسم ما براي سيراب شدن باید 

 ها برود؟با آب پاک تغذیه شود، آیا نباید روحمان براي سيراب شدن فقط سراغ پاكي

 «كَثيراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ وَ مَيْتاً بَلْدَةً بِهِ لِنُحْيِيَ( »2

ترند، ابتدا آب دادن به زمين و سپس به چهارپایان و آنگاه تر و شریفچرا با اینكه انسان از حيوان و هر دو از زمين متعالي

 انسانها را نام برد؟

شند. باو حيات انسانها مي الف. چون حيات زمين سبب حيات چهارپایان و انسان است و چهارپایان هم از اسباب معيشت

 تاس حيوانات و نباتات مرهون بشر زندگى ( به تعبير دیگر، چون 31ص ،1ج بيانه، و القرآن ؛ إعراب381، ص2)الكشاف، ج

 (364، ص8)قرائتي، تفسير نور، ج

 ب...

 «كَثيراً أَناسِيَّ وَ عاماًأَنْ خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ وَ مَيْتاً بَلْدَةً بِهِ لِنُحْيِيَ ؛طَهُوراً ماءً ( »4

معرفي كرد. طهارت آب « آب طهور»، بلكه ناشي از «آب»زنده شدن زمين و سيراب شدن چارپایان و انسان را نه ناشي از 

 چه نقشي در این زمينه دارد؟

نشان دهنده  را از باب اكرام انسان مطرح كرد كه« طهور»الف. چون سيراب كردن انسان هم از فواید نزول آب بود، وصف 

 (381، ص2فرستد، آنها هم اهل طهارت باشند. )الكشاف، جمنتي از خدا باشد كه وقتي براي آنها آب طهور مي

 ب. شاید طهارت آب واقعا هم در حيات و هم در سيرابي موثر است.

 ج. ...

 « أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ» (1

 وشند، تنها چارپایان را برشمرد؟نچرا در ميان حيوانات مختلفي كه آب مي

رسد و نعمت بخشيدن به آنها مصداقي از نعمت بخشيدن به اند و منافعشان به انسان ميالف. چون آنها در اختيار انسان

 (381، ص2ها به انسان است )الكشاف، جانسانهاست و این آیه در مقام یادآوري نعمت

كنند، برخالف چارپایان كه آب را باید ا مسيرهاي طوالني حركت ميب. چون پرندگان و حيوانات وحشي در طلب آب ت

 (381، ص2رساند. )الكشاف، جبدانها رساند و آیه در مقام نعمت باران است كه آب را از دریا به جاهاي دور دست از دریا مي

 ج. ...

آورد؟ )توجه شود كه اگر جمع « كثرت»اناسي را نكره و با وصف چرا انعام و « كَثيراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ( »6

ظر مد ن« همه»دهد كه نشان مي« كثير»كرد، اما هم نكره آوردن و هم استفاده از تعبير آورد داللت بر شمول كامل ميمي« الـ»با 

 نبوده است(
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اند و در واقع بدون نياز ها اقامت گزیدهدریاچهها و ها و رودخانههایي از انسانها هستند كه در كنار چشمهالف. چون گرو

 (381، ص2شده است. )الكشاف، جبه نزول باران، نياز آنها به آب عمال تامين مي

 ب. ...

 

 «كَثيراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِيَهُ وَ مَيْتاً بَلْدَةً بِهِ لِنُحْيِيَ»

 با ایمفریدهآ كه را فراواني انسانهاي و چارپایان و كنيم زنده را مرده زمين آن با تا[ یمفروفرستاد پاک بسيار آبي آسمان از]

 .كنيم سيراب آن

 

 73/1/7231              كُفُوراً إِالَّ النَّاسِ أَكُْثَرُ فَأَبى لِیَذَّكَّرُوا بَیْنَهُمْ صَرَّفْناهُ لَقَدْ وَ          11آیه( 31) فرقان سوره( 311

 ترجمه

و براستي كه آن را بين آنها ]از حالتي به حالت دیگر[ بازگرداندیم تا اینكه متذكر شوند اما اكثر مردم جز كفران ]كفر به 

 حق[ نكردند.

 ای و نحوینکات ترجمه

گر است كه اصل این ماده داللت دارد بر: از حالتي به حالت دی« صرف»از ماده « صرّف«. »صرَّف + نا + ه« = »صَرَّفْناه»

( 323ص ،6ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق؛ 482ص القرآن، ألفاظ مفردات) برگشتن و تبدیل كردن چيزي به چيز دیگر

از همين ماده است و نيز در قرآن كریم به « انصراف»در این ماده نهفته است چنانكه كلمه « رجوع»و در واقع، نوعي معناي 

افي( گفته )در فارسي: صر« صيرفي»كنند رفته و به محلي كه پولي را به پول دیگر تبدیل مي( هم به كار 13)فرقان/« توبه»معناي 

از همين باب است( « صرّف»رود )كه ( وقتي این ماده به باب تفعيل مي242-243ص ،2ج اللغة، المقایيس معجمشود. )مي

تي به حالت دیگر و از امري به امر دیگر به كار كند و در این حالت بویژه براي برگرداندن شيء از حالداللت بر كثرت مي

 (482ص القرآن، ألفاظ مفرداترود )مي

آبي كه خدا از آسمان فرو »مفعول است؛ اما اینكه مرجع ضمير چيست، اغلب مرجع ضمير را « صرفناه»در « ه»ضمير 

 محلي به محل دیگر در رفت و برگشت است اند كه مقصود این است كه این باران از قومي به قوم دیگر و ازدانسته« فرستدمي

و به این نحو نيست كه براي یك قوم یكباره ببارد كه نابودشان كند و بر قوم دیگر اصال نبارد و از قحطي بميرند )الميزان، 

باد  اند كه منظور خود این بيانات خاص درباره( اما برخي این احتمال را مطرح كرده31ص ،1ج البيان، مجمع؛ 338، ص11ج

اند كه این مطالب در بين قرآن و كتب آسماني مختلف به تعابير را برخي این دانسته« بينهم»و باران است كه آنگاه منظور از 

اند به این معنا دانسته« بين مردم»( و برخي هم منظور را 381، ص2؛ الكشاف، ج18، ص4مختلف بيان شده است )الصافي، ج

( و این 412، ص34الغيب، جكند )مفاتيحبه عنوان دالیل مختلف در بين مردم مطرح مي كه قرآن این مطالب گوناگون را
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( تعبير 1؛ جاثيه/164احتماالت همگي با آیات دیگر قرآن سازگار است زیرا در قرآن كریم هم در مورد گردش بادها )بقره/

 به كار رفته است.« صرفنا»( در خود قرآن تعبير 83ء/ها )اسرا( ویا مَثَل112آمده و هم براي ارائه انواع وعيدها )طه/« تصریف»

 

و برخي  (41ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمبه معناي امتناع و سر باز زدن از انجام كاري است )« أبي«: »أبي»فـ + « = فأبي»

نيست « اءاب»اي و مانع تراشيكند به طوري كه هر ابایي امتناع هست اما هر امتناع داللت بر شدت امتناع مي« اباء»اند واژه گفته

 اش متداول است: زید از انجام فالن كار ابا دارد()در فارسي این تعبير بدون همزه پایاني (18ص القرآن، ألفاظ مفردات)

 

ا در شود چون دانه رگفته مي« كافر«كند؛ به كشاورز است كه داللت بر پوشاندن و مخفي كردن مي« كفر»كُفُور: از ماده 

هم به معناي اقدامي است كه چنان روي « تكفير»پوشاند و هم كفاره است چون گناه را مي« كفاره»كند و مخفي مي دل خاک

پوشاند كه گویي انسان گناهي انجام نداده )در مقابل حبط كه در مورد نابود شدن كارهاي خوب است( ]البته در زبان گناه را مي

[؛ 116ردات/بدین معناست. مف« إكفار»گویيم كه در زبان عربي تعبير مي« تكفير»فارسي، حكم كردن به كفر شخص دیگري را 

به  «ناسپاسي»و به معناي  «شكر»و هم در نقطه مقابل  «پوشاندحق را مي»رود زیرا و كفر، هم در نقظه مقابل ایمان به كار مي

  (111و  114ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛131ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمپوشاند. )رود زیرا نعمت را ميكار مي

رود، ار ميبه ك« كفران»در خصوص این مطلب اخير، راغب اصفهاني توضيح داده كه در مورد ناسپاسي نعمت، غالبا تعبير 

)كه در  «وركُفُ»رود و است( به كار مي« كافر»)كه فاعل آن، « كُفر»دیني( غالبا تعبير و در مورد انكار خدا و نبوت و شریعت )بي

 رود. آیه حاضر آمده است( در هر دو با هم به كار مي

ین ماده را دیني، مشتقات ابر اساس توضيحات ایشان اگر بخواهيم با توجه به این دو معناي ناسپاسي )كفران نعمت( و بي

 دسته بندي كنيم باید بگویيم:

تر بليغ« فّاركَ»است و« كَفور»كند، یاد كفران نعمت ميو كسي كه ز رود،غالبا براي ناسپاسي نعمت به كار مي« كفران»الف. 

 شود.استفاده مي« كَفَرَة»كند از تعبير است، و غالبا براي جمع بستن كسي كه كفران نعمت مي« كَفور»از 

« كُفّار»ن است كه جمع آ« كافر»رود، و كسي كه منكر خدا یا نبوت یا شریعت است دیني به كار ميغالبا براي بي« كُفر»ب. 

 ( 116-114ص القرآن، ألفاظ مفرداتاست. )

رود ار ميبه ك« كافر»و كشاورز هم تعبير « زارع»و توجه شود كه اینها معاني پراستعمال است وگرنه چنانكه اشاره شد براي 

تواند به همان و مي باشد )كشاورزان(« زُرّاع»تواند به معناي سوره حدید، مي 31است در آیه « كافر»كه جمع « كُفّار»و لذا 

 معناي مخالفان اسالم باشد.

 : 1تذكر 

رود فقط به معناي منكر خدا و نبوت و شریعت به كار مي« كافر»الزم به ذكر است كه اگرچه در فرهنگ دیني غالبا كلمه 

ه به جاي والیت اهلل، رود چنانكه كساني كاما در ادبيات قرآني در مورد منكر والیت و امامت الهي هم این تعبير به كار مي

( و حتي منافق هم )كه ظاهرا مسلمان است و خدا و 316معرفي شده )بقره/« كفر»والیت طاغوت را پذیرفته باشند كارشان 
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(. همچنين قبال حدیثي گذشت كه توضيح 2-1؛ منافقون/128-121نبوت و شریعت را قبول دارد( كافر خوانده شده است )نساء/

شد: انكار از روي ظن و گمان، ویا كامال رآن به پنج معنا به كار رفته: كفر حجود )انكار( ]كه دو قسم ميداده بود كه كفر در ق

 (1، حدیث113آگاهانه در برابر حقيقت ایستادن[، ترک آنچه خدا دستور داده، كفر برائت و كفر نعمت )جلسه

 «: كٌفُور»اي درباره معناي ، تكمله3تذكر

به معناي زميني است كه از مردم دور باشد و كسي در آنجا پياده نشود و « كَفْر»اند كه دادهدر اغلب كتب لغت توضيح 

قابل اند اهالي كُفور در مگویند و گفتهمي« اهل كُفور»كسي از آن گذر نكند و اگر كساني در چنين جایي زندگي كنند به آنها 

( از این جهت كه چون از اهل علم و فرهنگ 211ص ،1ج العين، كتابباشند )اهالي شهرها شبيه مردگان در برابر زندگان مي

از زبان سریاني وارد « كَفر»اند ( و برخي گفته416-412، ص1العروس، جخبري بر آنها غلبه دارد )تاجاند جهالت و بيدور بوده

به معناي « كُفُور»( و 113هدر جلس« قریه»است )توضيح « شونداي در آن جمع ميقریه: سرزميني كه عده»شده و به معناي 

 ( 412، ص1العروس، ج؛ تاج111ص ،1ج العرب، لسان) باشدها )روستاها( ميقریه

« كَفور»در هر صورت، تردیدي نيست كه )چنانكه راغب اصفهاني هم گفت( بين كَفور و كُفور تفاوت است و در اینكه 

بحث كرده آن را به همين معناي « كُفور»ر كسي كه از تعبير به معناي ناسپاس است، بحثي نيست؛ اما در ميان اهل لغت، ه

اند )عالوه سرزميني دانسته با این توضيح كه یا انسان در آن نيست یا اگر باشد غالبا مردمانش از فرهنگ و تمدن به دور بوده

( آن 132هنگ ابجدي، ص؛ فر121، ص3؛ المصباح المنير، ج133ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم بر دو كتاب فوق، همچنين:

( است كه 411، ص1العروس، جاند مانند تاجمقدار كه جستجو شد تنها راغب اصفهاني )ویا كساني كه از ایشان نقل قول كرده

را به معناي جمع بين كافر و كفران )هم ناسپاس و هم منكر دین( معرفي كرده است و استناد ایشان هم تنها به دو آیه « كُفور»

( است )كه اصطالحا مستلزم دور است(. 33)إسراء/« كُفُوراً إِلَّا الظَّالِمُونَ فَأَبَى»همين آیه محل بحث و دیگري آیه قرآن )یكي 

ترجمه فارسي، هيچيك معنایي  11با توجه به این نكته آیا ترجمه دیگري براي این آیه نباید در نظر گرفت؟ )با جستجو در 

 1نظر نگرفته بودند(غير از ناسپاسي و یا كفر به حق در 

 حدیث

 ( از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه:1

بر اهل دنيا از زماني كه خداوند عز و جل آن را آفرید روزي نگذشته است مگر اینكه آسمان در آن بارش داشته اشت و 

 خداوند عز و جل هرجا كه خواسته آن را قرار داده است.

 131ص ،1ج الفقيه، یحضره ال من

                                                      
 و آب از دور هب و تمدنبي افراد مانند جز اینكه از داشتند ابا مردم اكُثر» كه بوده این منظور كه گفت نباید آیه این ترجمه در آیا نكته این به توجه . با 7

  «كنند زندگي آبادی

 نیست.« كَفور»ای كه به ما رسیده، هیچیک قرائت جالب اینجاست كه در میان قرائات مشهوره و شاذه
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 لِكَذَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَيَجْعَلُ تَمْطُرُ فِيهَا السَّمَاءُ وَ إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَهَا مُنْذُ وَاحِدٌ یَوْمٌ الدُّنْيَا أَهْلِ عَلَى أَتَى مَا ص لنَّبِيُّا قَالَ

 .یَشَاءُ حَيْثُ

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

بارد[ كمتر از سال دیگري نيست ولي خداوند آن را هر جا كه بخواهد كه روي زمين مي هيچ سالي باران ]مجموع باراني

دهد. بدرستي كه خداوند عز و جل، هنگامي كه قوم و جماعتي به معصيت روي آورند آن مقدار باراني را كه در آن قرار مي

گرداند؛ و خداوند سوسك ]یا: سوسمار[ كوهها برميسال برایشان مقدّر فرموده بود به جانب مردم دیگر و بيابانها و دریاها و 

رود[ با نفرستادن باران بر زميني كه او در آنجا زندگي تواند به جایي غير از محلي كه اهل معصيت هستند برود ]و نميرا كه مي

 (3)حشر/« يرتپس عبرت بگيرید اي اهل بص»كند؛ اش عذاب ميكند به خاطر گناهان كساني كه در آنجایند، در النهمي

 218ص ،(للصدوق) األمالي؛ 111ص ،1ج المحاسن،؛ 313ص ،3ج الكافي،

 نَّلَكِ وَ سَنَةٍ مِنْ مَطَراً أَقَلَّ سَنَةٍ مِنْ مَا إِنَّهُ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنُ

 يْرِهِمْغَ إِلَى السَّنَةِ تِلْكَ فِي الْمَطَرِ مِنَ لَهُمْ قَدَّرَ كَانَ مَا عَنْهُمْ صَرَفَ بِالْمَعَاصِي قَوْمٌ عَمِلَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ یَشَاءُ حَيْثُ یَضَعُهُ اللَّهَ

 نْمَ بِخَطَایَا بِمَحَلِّهَا هِيَ الَّتِي الْأَرْضِ عَنِ الْمَطَرِ بِحَبْسِ جُحْرِهَا فِي الْجُعَلَ بُلَيُعَذِّ اللَّهَ إِنَّ وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الْفَيَافِي إِلَى وَ

 1.لْأَبْصارِا أُولِي ای فَاعْتَبِرُوا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ قَالَ الْمَعَاصِي أَهْلِ مَحَلَّةِ سِوَى مَسْلَكٍ فِي السَّبِيلَ لَهَا اللَّهُ جَعَلَ قَدْ وَ بِحَضْرَتِهَا

 تدبر

 «كُفُوراً إِالَّ النَّاسِ أَكْثَرُ فَأَبى لِيَذَّكَّرُوا بَيْنَهُمْ صَرَّفْناهُ لَقَدْ وَ» (1

مربوط به گردش باد و باران در جوامع مختلف یا ارائه انواعي از مطالب در قرآن باشد دو احتمالي است « صرفناه»اینكه 

« تصریف»( تعبير 1؛ جاثيه/164آن سازگار است زیرا در قرآن كریم هم در مورد گردش بادها )بقره/كه هر دو با آیات دیگر قر

 به كار رفته است.« صرفنا»( در خود قرآن تعبير 83ها )اسراء/( ویا مَثَل112آمده و هم براي ارائه انواع وعيدها )طه/

گرداند و این گونه نيست كه یكجا همواره ببارد مختلف ميهر دوي اینها، یعني هم اینكه خداوند باران را در ميان جوامع 

هاي گوناگون درباره تدبيرهاي خداوند در عالم مطرح شده، هر دو و جاي دیگر اصال نبارد، و هم این انواع مطالبي كه به بيان

بقدري در زندگي ما زیاد باید عاملي شود كه ما رحمت و عنایت خدا به خویش را جدي بگيریم؛ اما این گونه عنایات خداوند 

 گيریم.است كه برایمان عادي شده و جدي نمي

 «بَيْنَهُمْ صَرَّفْناهُ لَقَدْ وَ( »3

                                                      
 پیامبر را روایتي احتماال كه شده نقل مسعودابن و عباسابن از مضمون این به قریب( 1ص ،1ج المأثور، تفسیر في المنُثور الدر) سنت اهل تفاسیر . در 7

 أخرج و لِیَذَّكَّرُوا بَیْنَهُمْ صَرَّفْناهُ لَقَدْ وَ الْآیَةَ هَذِهِ قَرَأَ ثُمَّ یَشَاءُ حَیْثُ یَصْرِفُهُ اللَّهَ لَكِنَّ وَ عَامٍ مِنْ مَطَراً بِأَقَلَّ عَامٍ مِنْ مَا: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ :اندشنیده ص اكرم

 مُثله مسعود ابن عن األخالق مكارم في الخرائطى
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اگر گردش و توزیع بارش در جوامع مختلف به عنایت الهي است، و اگر خداوند در همين دنيا نيز گاه ثمرات كار خوب 

مندي بيشتر و كمتر ما از بارش نزوالت گناهان و طاعات ما در بهرهچشاند، پس طبيعي است كه و بد انسانها را به آنها مي

 (3آسماني موثر باشند. )حدیث

ه ساده كرد كه توان این گونرا مي« كُفُوراً: ابا و امتناع كردند اكثر مردم جز اینكه كفور باشند إِالَّ النَّاسِ أَكْثَرُ فَأَبى»تعبير  (2

كه در بحث نكات ترجمه گذشت، شاید بتوان گفت این آیه  3با توجه به نكته« فور باشنداكثر مردم متمایل بودند كه فقط ك»

 هاست:این ناسپاسي فقط در مقام مواخذه ناسپاسي انسانها، بلكه در مقام بيان ریشهنه

انهاي جاهل و شوند، ریشه در این دارد كه متمایلند همچون انساینكه اكثر مردم از مواجهه با این آیات الهي متذكر نمي

تمدن كه به علت زندگي به دور از آبادي، درک مناسبي از جایگاه انسان در عالم ندارند، باشند و همانند آنها، بدون هيچ بي

 هاي عالم مواجه شوند.عبرت گرفتني، با پدیده

 

 

 31/1/7231          یراًنَذ قَرْیَةٍ كُلِّ في لَبَعَُثْنا شِئْنا لَوْ وَ          17( آیه31( سوره فرقان )318

 ترجمه

 انگيختيم؛اي برميخواستيم حتماً در هر مجتمعي انذاردهندهو اگر مي

 ای و نحوینکات ترجمه

آید كه جمله مقدم در شرطيه، امكان وقوع گویند و در جایي ميمي« شرطيه امتناعيه»را  «لو»قبال اشاره شد كه حرف «: لو»

چه  چرا نخواستيم و به جایش»درباره اینكه «. خواستيم ...، اما نخواستيماگر كه مي»ین معناست كه لذا این آیه بد 1نداشته باشد.

 «خواستيم تو را نذیر براي همه عالم فرستادیماز باب نشان دادن عظمت تو بود و مي»اند: غالبا به این معنا گرفته« خواستيم

اند كه ممكن است آیه در مقام اشاره به قدرت خدا باشد هم مطرح كرده( البته برخي احتمال دیگري را 338، ص11)الميزان، ج

م، اما فرستيم، براي هر جمعيتي هم نذیري بفرستيتوانستيم همان طور كه براي هر قومي باراني ميخواستيم ميكه یعني اگر مي

 ( 312، ص1البيان، جنخواستيم و مصلحت را در این دیدیم كه تو را براي همگان بفرستيم )مجمع

 توضيحات الزم ارائه شد. 113درباره این كلمه در جلسه « قریة»

باشد و تعبير مي« مُنذِر»است كه در معناي اسم فاعل به كار رفته و به همان معناي « نذر»صفت مشبهه از ماده « نذیر»

(كه 138ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 414ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمباشد )مي« نُذُر»رود جمعي كه براي هر دو به كار مي

به معناي ابالغ و بياني است كه با ترساندن توأم « انذار»اش این است كه قبال درباره منذر توضيحات الزم ارائه شد كه خالصه

 (112باشد )در فارسي: هشدار دادن( )جلسه

                                                      
 2، تدبر738، نكات ترجمه؛ و جلسه 771جلسه  7
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 حدیث

 است: ( از اميرالمومنين ع در توصيف وضعيت پيش از پيامبر اكرم ص روایت شده1

 تشآ پریشان، كارها جوالن، در فتنه اسب غنودند،مى دراز خوابى در مردمان و نبودند، پيامبران: كه فرستاد هنگامى را او 

 مينز دل در آبش نوميد، اشميوه از پژمرده، و زرد آن برگ افسرده، آن باغ چيره، همه بر دنيا فریب تيره، جهان فروزان، جنگها

 ،روىترش خویش خواهنده با و ناخوشروى، خود مردم با دنيا هویدا، گمراهى عالمتهاى ناپيدا، تگارىرس هاىنشانه ناپدید،

 .مرگبار تيغ برونش بيم، درونش مردار، آن خوردنى آزار، و محنت بارَش

 حساب و ،كردارند آن گرو در چگونه كه آرید، یاد به را خود برادران و پدران هاىكرده و. گيرید عبرت! خدا بندگان پس

 به دیده كه امروز و. نگشته فاصله قرنها و سالها و نگذشته روزگارى آنان و شما ميان هنوز سوگند، جانم به. دارند عهده را آن

 ... ایدبوده آنان پشت در كه روزى از نيست دور چندان ایدگشوده جهان

 آمده است(  61، ص1ت در كافي، ج( )این خطبه با اندكي تفاو13؛ )ترجمه شهيدي، ص 83البالغه، خطبهنهج

 قال اميرالمومنين ع:

 يَاالدُّنْ وَ الْحُرُوبِ مِنَ تَلَظٍّ وَ الْأُمُورِ مِنَ انْتِشَارٍ وَ الْفِتَنِ مِنَ اعْتِزَامٍ وَ الْأُمَمِ مِنَ هَجْعَةٍ طُولِ وَ الرُّسُلِ مِنَ فَتْرَةٍ حِينِ عَلَى أَرْسَلَهُ

 ظَهَرَتْ وَ الْهُدَى مَنَارُ دَرَسَتْ قَدْ مَائِهَا مِنْ اغْوِرَارٍ وَ ثَمَرِهَا مِنْ إِیَاسٍ وَ وَرَقِهَا مِنْ اصْفِرَارٍ حِينِ عَلَى الْغُرُورِ ةُظَاهِرَ النُّورِ كَاسِفَةُ

 .السَّيْفُ دِثَارُهَا وَ الْخَوْفُ شِعَارُهَا وَ الْجِيفَةُ طَعَامُهَا وَ الْفِتْنَةُ ثَمَرُهَا طَالِبِهَا وَجْهِ فِي عَابِسَةٌ لِأَهْلِهَا مُتَجَهِّمَةٌ فَهِيَ الرَّدَى أَعْلَامُ

 بِهِمُ لَا وَ مْبِكُ تَقَادَمَتْ مَا لَعَمْرِي وَ مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا وَ مُرْتَهَنُونَ بِهَا إِخْوَانُكُمْ وَ آبَاؤُكُمْ الَّتِي تِيكَ اذْكُرُوا وَ اللَّهِ عِبَادَ فَاعْتَبِرُوا

 1...بِبَعِيدٍ أَصْلَابِهِمْ فِي كُنْتُمْ یَوْمَ مِنْ الْيَوْمَ أَنْتُمُ مَا وَ الْقُرُونُ وَ الْأَحْقَابُ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَكُمْ فِيمَا خَلَتْ لَا وَ عُهُودُالْ

 تدبر

 «نَذیراً قَرْیَةٍ كُلِّ في لَبَعَثْنا شِئْنا لَوْ وَ( »1

ها وجود دارد كه خداوند باید براي هر جمعيت و گروهي مستقالً یك پيامبر و انذاردهنده ظاهرا این انتظار نادرست در انسان

فرماید این گونه نيست كه نتوانيم چنين كاري كنيم. اگر چنين نكردیم بدین جهت بود كه مصلحتي را در بفرستد. این آیه مي

                                                      
 وَ كَتَبَارَ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ صَدَقَةَ بْنِ دَةَمَسْعَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ یَحْیَى بْنُ . مُحَمَّدُ 7

 طُولِ وَ لِالرُّسُ مِنَ فَتْرَةٍ حِینِ عَلَى أَرْسَلَهُ مَنْ وَ الرَّسُولِ عَنِ وَ أَنْزَلَهُ مَنْ وَ الْكِتَابِ عَنِ أُمِّیُّونَ أَنْتُمْ وَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَیْهِ أَنْزَلَ وَ ص الرَّسُولَ إِلَیْكُمُ أَرْسَلَ تَعَالَى

 بِالْحُرُو مِنَ تَلَظٍّ وَ الدِّینِ مِنَ امْتِحَاقٍ وَ الْجَوْرِ مِنَ اعْتِسَافٍ وَ الْحَقِّ عَنِ عَمًى وَ الْمُبْرَمِ مِنَ انْتِقَاضٍ وَ الْفِتْنَةِ مِنَ اعْتِرَاضٍ وَ الْجَهْلِ مِنَ انْبِسَاطٍ وَ الْأُمَمِ مِنَ هَجْعَةٍ

 أَعْلَامُ فَظَهَرَتْ الْهُدَى أَعْلَامُ دَرَسَتْ قَدْ مَائِهَا مِنْ اغْوِرَارٍ وَ ثَمَرِهَا مِنْ یَأْسٍ وَ وَرَقِهَا مِنْ انْتُِثَارٍ وَ أَغْصَانِهَا مِنْ یُبْسٍ وَ الدُّنْیَا جَنَّاتِ رِیَاضِ مِنْ اصْفِرَارٍ حِینِ عَلَى

 أَعْمَتْ قَدْ وَ مُمَزَّقٍ كُلَّ مُزِّقْتُمْ السَّیْفُ دِثَارُهَا وَ الْخَوْفُ شِعَارُهَا وَ الْجِیفَةُ طَعَامُهَا وَ الْفِتْنَةُ ثَمَرَتُهَا مُقْبِلَةٍ غَیْرُ مُدْبِرَةٌ مُكْفَهِرَّةٌ أَهْلِهَا وُجُوهِ فِي مُتَهَجِّمَةٌ فَالدُّنْیَا الرَّدَى

 رَفَاهِیَةُ وَ الْعَیْشِ طِیبُ دُونَهُمْ یَجْتَازُ أَوْلَادِهِمْ مِنْ بَیْنَهُم الْمَوْءُودَةَ التُّرَابِ فِي دَفَنُوا وَ دِمَاءَهُمْ سَفَكُوا وَ أَرْحَامَهُمْ قَطَّعُوا قَدْ أَیَّامُهَا عَلَیْهَا أَظْلَمَتْ وَ أَهْلِهَا عُیُونَ

 تَصْدِیقِ وَ لَىالْأُو الصُّحُفِ فِي مَا بِنُسْخَةِ فَجَاءَهُمْ مُبْلِسٌ النَّارِ فِي مَیِّتُهُمْ وَ نَجِسٌ أَعْمَى حَیُّهُمْ عِقَاباً مِنْهُ اللَّهِ وَ یَخَافُونَ لَا وَ ثَوَاباً اللَّهِ مِنَ یَرْجُونَ لَا لدُّنْیَاا خُفُوضِ

 وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى یَأْتِي مَا عِلْمَ وَ مَضَى مَا عِلْمَ فِیهِ إِنَّ عَنْهُ أُخْبِرُكُمْ لَكُمْ یَنْطِقَ لَنْ وَ فَاسْتَنْطِقُوهُ الْقُرْآنُ ذَلِکَ الْحَرَامِ رَیْبِ مِنْ حَلَالِالْ تَفْصِیلِ وَ یَدَیْهِ بَیْنَ الَّذِی

 .لَعَلَّمْتُكُمْ عَنْهُ سَأَلْتُمُونِي فَلَوْ ونَتَخْتَلِفُ فِیهِ أَصْبَحْتُمْ مَا بَیَانَ وَ بَیْنَكُمْ مَا حُكْمَ
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( با همين 338، ص11اند )مثال: الميزان، جفسران گفتهتوانستيم.؛ و چنانكه همه مخواستيم، نه اینكه نمينظر گرفته و نمي

ذیري اي نتوانست براي هر قریهاي براي پيامبر اكرم ص دارد كه خدا با اینكه ميمضمونش داللتي بر احترام و عظمت ویژه

 بفرستد چنين نكرد و حضرت محمد ص را براي كل عالم كافي دانست. 

 «نَذیراً قَرْیَةٍ لِّكُ في لَبَعَثْنا شِئْنا لَوْ وَ( »3

( 14، ص1است )الدرالمنثور، ج« قرآن»)صرفناه( در آیه قبل « ه»اند بر اینكه مرجع ضمير برخي این آیه را شاهدي گرفته

توانستيم به جاي این كار در هر خواستيم ميگردانيم و اگر ميظاهرا بيانش این است كه: ما قرآن را در بين اقوام مختلف مي

 نياز كرده است.ك نذیر بفرسيم؛ اما همين گرداندن قرآن در اقوام مختلف، ما را از فرستادن نذیر در هر قریه بياي یقریه

دهد كه قرآن كریم ( نتيجه مي34)فاطر/« براي هر امتي حتما نذیري وجود دارد»ضميمه كردن نكته فوق، به این مطلب كه 

 باشد.اي را مرتفع كرده، بلكه پاسخگوي تمامي امتها نيز ميقریهو پيامبر اكرم ص، نه تنها نياز به نذیر در هر 

 «نَذیراً قَرْیَةٍ كُلِّ في لَبَعَثْنا شِئْنا لَوْ وَ( »2

 هيچ در امبرىپي هيچ تو كنار در: فرمایدمى كه چرا اوست، مكتب جامعيّت و اسالم پيامبر خاتميّت بيانگر نوعى به آیه این

 چنان اىدار تو. نيست دیگرى به نيازى و هست جامعه كلّ ىاداره توان تو شخصيّت و مكتب در زیرا است، نشده مبعوث كجا

 (361ص ،8ج نور، یابد )تفسيرمى خاتمه نبوّت ىپرونده تو وجود با كه هستى مقامى

 «نَذیراً قَرْیَةٍ كُلِّ في لَبَعَثْنا شِئْنا لَوْ وَ» (4

بدانيم، آنگاه مضمون « ورندهایي كه از فضاي تمدني دور  و در جهالت غوطهقریه»در آیه قبل را به معناي « كُفور»اگر  

( 34/)فاطر« براي هر امتي نذیري باشد»اي از انسانها هست بدین صورت كه اگرچه خداوند وعده داده این آیه نوعي طعنه به عده

روهي كامال خواستند در جهالت بسر ببرند، خدا در قبال اما خود افراد هم باید بخواهند كه از این انذارها استفاده كنند اگر گ

 كند.اي نذیري بفرستد اما چنين نميآنها مسئوليتي ندارد؛ و لذا با اینكه مي تواند براي هر قریه

 مورد زیر را در کانال نیاوردم

 ...« لَبَعَثْنا شِئْنا لَوْ وَ( »1

 نكته فلسفي:

كند؛ گویي عالوه بر را رد مي« يزي در مورد خدا ممكن باشد حتما واجب استهر چ»ظاهرا این آیه این تلقي فلسفي كه 

هي دهد تنها و تنها مشيت البر روي تالي، نشان مي« لـ»امكان، باید مشيت خدا هم به فعل تعلق بگيرد، خصوصا آوردن حرف 

 ود، ضروري بود.بسا اگر این مشيت نبمانع از انجام این كار شده و این كار بخودي خود ممكن، و چه
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 37/1/7231         كَبیراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال          13( آیه31( سوره فرقان )311

 ترجمه

 پس، از كافران اطاعت مكن و به وسيله آن با آنها جهاد كن جهادي بزرگ.

 تسلیت عاشورا

 عظمتش لكهب آمده، سنگين اسالم اهل جميع بر تنهانه كه آدم، و عالم ریختا مصيبت ترینسنگين سالروز حسيني، عاشوراي

 نایاندردآش و دلسوختگان تمامي بر ساخته، خویش عزادار را ملكوتيان حتي و داده، قرار خود تاثير تحت را زمين و هاآسمان

 باد. تسليت دیدگانشمصيبت و

 قاماتم ترینعالي به انسانها از جمعي وصول و انسان عبودیت يهاصحنه ترینباشكوه و ترینعظيم دیگر، سوي از و��

 را انسانيت هايهجلو ترینمتعالي و زیباترین و بوده، آدمي آفرینش در فرشتگان اعتراض به كوبنده پاسخي كه تسليم، و رضا

 ��.باد مبارک والیت يغلطيده خون و خاک به سرداران و امامت دلدادگان و شهادت عاشقان آن بر زده، رقم جهان در

 اشبقيه بماند...  احترام است مرده  اشبقيه بماند...  كالم كن كوتاه

 اشبقيه بماند...  حرام نشد هم آن  بود مانده تير یك حرمله تيرهاي از

 اشبقيه بماند...  انتقام به آمد داشت ذوالفقار و علي از زخمي كه كس هر

 اشبقيه بماند... تمام هاسنگ شد  تمام هانيزه و شد تمام شمشيرها

 اشبقيه بماند! ... امام؟ ي سينه بر  شود نمي زینب باور هنوز گویا

 اشبقيه بماند... ازدحام بين در  دوخته گریه با فاطمه كه پيراهني

 اشبقيه بماند....خيام نوبت شد خيالشان كه همين حسين از شد راحت

 اشبقيه بماند...  سالم! اطمهیاف  ایهاالرسول یا كه مدینه در كرد رو

 اشبقيه بماند...  الدوام علي خون  دامنش ز و شمر آمده قتلگاه از

 اشبقيه بماند...  امام پيكر از كاش رفت، انگشت هم بعد آه، رفت سر

 اشبقيه بماند... شام به ميروم من  عدو ميبرد مرا و اي خفته خاک بر

 اشبقيه بماند... بام پشت گسن از  ها نيزه روي سرت براي دلواپسم

 اشبقيه بماند... حرام مجلس در  دخترت بهر و من براي دلواپسي

 اشبقيه بماند...  شام به تا كوفه از  سرش رود كجاها هست قرار حاال

 اشبقيه بماند...  بام پشت روي از  آن از شوم رد و كنم اي اشاره تنها

 اشبقيه بماند...  تمام نشد شعرم  شد شروع تازه و رسيد «سر» به قصه

 (رسولي محمد از شعر)
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 ای و نحوینکات ترجمه

« جُهد»، و «مشقت»به معناي « جَهد»اند و گفته شده دانسته« مشقت و طاقت»را به معناي « جهد»ماده «: جِهاداً ... جاهِدْهُمْ»

( و لذا 318ص القرآن، ألفاظ ؛ مفردات481ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم)تاب و توان( است )« وسع»و « طاقت»به معناي 

 كلمات يف اند كه این ماده به معناي به كار بستن نهایت توان و وسع خود براي انجام كار است )التحقيقبرخي توضيح داده

و « جِهاد»( و 481ص ،1ج اللغة، المقایيس معجماست )« زمين سخت و صلب»به معناي « جَهاد( »138ص ،3ج الكریم، القرآن

 باشد.به معناي به كار بستن تمام توان و تالش خود براي دفع كردن دشمن مي« مُجاهده»

 عباس( و یا با استناد به تفسير ابن338ص،11به تَبَعِ سياق آیه )الميزان، ج -را اغلب مفسران « ه»مرجع ضمير «: بِهِ جاهِدْهُمْ»

اند؛ یعني با قرآن با آنها مجاهده كن؛ و برخي به عنوان احتمال داندهبرگر« قرآن»به  -( 312، ص1البيان، جاز این آیه )مجمع

 التأویل، أسرار و التنزیل أنوارشود )استفاده مي« فال تطع»باشد كه از عبارت « با ترک اطاعت كفار»تواند منظور اند ميدوم گفته

 (13، ص4؛ تفسير الصافي، ج138ص ،4ج

 حدیث

 است: ( از پيامبر اكرم ص روایت شده1

 با كفار با دست و زبانتان به جهاد برخيزید.

 211ص ،61ج األنوار، بحار

 1«أَلْسِنَتِكُمْ وَ بِأَیْدِیكُمْ الْكُفَّارَ جَاهِدُوا» سَلَّمَ وَ آلِه و عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى قَالَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

چيزي را قرار داده است تا جایي كه خداوند هيچ چيزي كه بندگان خداوند تبارک و تعالي در قرآن بيان و توضيح هر 

 ؛ و حتما خدا در آن مورد چيزي«اگر چنين بود در قرآن نازل شده بود»بدان نياز دارند را فروگذار نكرده تا بنده نتواند بگوید 

 نازل كرده است.

 13ص ،1ج الكافي، 

 وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ حَدِیدٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مَّدِمُحَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 أُنْزِلَ هَذَا كَانَ لَوْ قُولُیَ عَبْدٌ یَسْتَطِيعَ لَا ىحَتَّ الْعِبَادُ إِلَيْهِ یَحْتَاجُ شَيْئاً اللَّهُ تَرَکَ مَا اللَّهِ وَ حَتَّى ءٍشَيْ كُلِّ تِبْيَانَ الْقُرْآنِ فِي أَنْزَلَ تَعَالَى

 .فِيهِ اللَّهُ أَنْزَلَهُ قَدْ وَ إِلَّا -الْقُرْآنِ فِي

                                                      
اند. در كتب اهل سنت حدیُثي هست كه به این مضمون نزدیک ( نقل كرده و همه از او نقل كرده318. این حدیث را راغب اصفهاني در مفردات )ص 7

 : 277ص ،7ج ،(الجصاص) القرآن است در أحكام

 علیه للَّها صلّى اللَّه رسول أن مالک بن أنس عن حمید أخبرنا حماد حدثنا قال حجاج حدثنا قال اللَّه عبد بن إبراهیم حدثنا قال قانع بن الباقي عبد حدثنا

 ألسنتكم و أنفسكم و بأموالكم المشركین جاهدوا قال سلم و آله و
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كنند مگر اینكه در كتاب خداوند عز و جل ( از امام صادق ع روایت شده است: در هيچ امري دو نفر اختالف پيدا نمي2

 رسد.وجود دارد، ولي ]مشكل این است كه غالبا[ عقل مردم بدان نمياصل و اساسي ]براي حل آن اختالف[ 

 61ص ،1ج الكافي،

 عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ خُنَيْسٍ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ حَدَّثَهُ عَمَّنْ مَيْمُونٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 1.الرِّجَالِ عُقُولُ تَبْلُغُهُ لَا لَكِنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابِ فِي أَصْلٌ لَهُ وَ إِلَّا اثْنَانِ فِيهِ یَخْتَلِفُ أَمْرٍ مِنْ مَا ع اللَّهِ

 هاي خود فرمودند:( اميرالمومنين ع در یكي از خطبه4

 ت نشوید...اي مردم! در مسير هدایت به خاطر كميِ اهل آن دچار وحش

 31ص للنعماني، الغيبة ؛311البالغة، خطبه نهج

 ...أَهْلِه لِقِلَّةِ الْهُدَى طَرِیقِ فِي تَسْتَوْحِشُوا لَا النَّاسُ أَیُّهَا

پرسد از جمله مي رسد و سواالتي مياي از نوادگان هارون )برادر حضرت موسي ع( خدمت اميرالمومنين ع مي( یهودي1

 گوید:

شوند و چه كسي همراه او در ده كه حضرت محمد ص چند امام عدل دارد و در كدام بهشت ساكن ميبه من خبر ب

 شود؟بهشتش ساكن مي

 فرمود: 

بدرستي كه حضرت محمد ص دوازده امام عدل دارد كه خوار كردن كساني كه آنها را خوار مي كنند صرري به آنها 

 د و ...اندارتر از كوههاي استوار زمينترسند و آنها در دین ریشهكنند نمييزند و از مخالفت كساني كه با آنها مخالفت منمي

 121ص ،1ج الكافي،

 سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ السَّرَّاجِ بْنِ حَنَانِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 لَامٌغُ فَأَقْبَلَ نَاحِيَةً جَالِسٌ ع عَلِيٌّ وَ بُویِعَ حِينَ عُمَرَ شَهِدْتُ وَ مَاتَ یَوْمَ بَكْرٍ أَبِي جِنَازَةَ شَهِدْتُ: قَالَ الطُّفَيْلِ أَبِي عَنْ الْكِسَائِيِّ

 ع عَلِيٍّ عَلَى الْيَهُودِيُّ فَأَقْبَلَ ص 3... هَارُونَ وُلْدِ نْمِ هُوَ وَ حِسَانٌ ثِيَابُ عَلَيْهِ بَهِيٌّ الْوَجْهِ جَمِيلُ یَهُودِيٌّ

 جَنَّتِهِ فِي مَعَهُ سَاكَنَهُ مَنْ وَ یَكُونُ جَنَّةٍ أَيِّ فِي وَ عَدْلٍ إِمَامِ مِنْ لَهُ كَمْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخْبِرْنِي ...

                                                      
 28ص ،7ج . الكافي، 7

 الَ أَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنِ الْقَمَّاطِ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ يِّالْبَرْقِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 إِلَى عَنْهُ رَغْبَةً الْقُرْآنَ یَتْرُكِ لَمْ وَ اللَّهِ مَعَاصِي فِي لَهُمْ یُرَخِّصْ لَمْ وَ اللَّهِ عَذَابِ مِنْ یُؤْمِنْهُمْ مْلَ وَ اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ النَّاسَ یُقَنِّطِ لَمْ مَنْ الْفَقِیهِ حَقِّ بِالْفَقِیهِ أُخْبِرُكُمْ

 فِیهِ لَیْسَ عِلْمٍ فِي یْرَخَ لَا أَلَا أُخْرَى رِوَایَةٍ فِي وَ تَفَكُّرٌ فِیهَا لَیْسَ عِبَادَةٍ فِي خَیْرَ الَ أَلَا تَدَبُّرٌ فِیهَا لَیْسَ قِرَاءَةٍ فِي خَیْرَ لَا أَلَا تَفَهُّمٌ فِیهِ لَیْسَ عِلْمٍ فِي خَیْرَ لَا أَلَا غَیْرِهِ

 .فِیهِ وَرَعَ لَا نُسُکٍ فِي خَیْرَ لَا أَلَا فِیهَا فِقْهَ لَا عِبَادَةٍ فِي خَیْرَ لَا أَلَا تَدَبُّرٌ فِیهَا لَیْسَ قِرَاءَةٍ فِي خَیْرَ لَا أَلَا تَفَهُّمٌ

 فَقَالَ الْقَوْلَ عَلَیْهِ أَعَادَ وَ أَعْنِي إِیَّاكَ فَقَالَ رَأْسَهُ عُمَرُ فَطَأْطَأَ قَالَ نَبِیِّهِمْ أَمْرِ وَ بِكِتَابِهِمْ الْأُمَّةِ هَذِهِ أَعْلَمُ أَنْتَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ عُمَرَ رَأْسِ عَلَى قَامَ . حَتَّى 3

 للَّهِا رَسُولِ عَمِّ ابْنُ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هَذَا قَالَ الشَّابُّ هَذَا مَنْ وَ قَالَ الشَّابَّ هَذَا دُونَکَ فَقَالَ دِینِي فِي شَاكّاً لِنَفْسِي مُرْتَاداً جِئْتُکَ إِنِّي قَالَ ذَاكَ لِمَ عُمَرُ لَهُ

 اللَّهِ رَسُولِ بِنْتِ فَاطِمَةَ زَوْجُ هَذَا وَ ص اللَّهِ رَسُولِ ابْنَيْ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ أَبُو هَذَا وَ ص
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 إِنَّهُمْ وَ خَالَفَهُمْ مَنْ بِخِلَافِ یَسْتَوْحِشُونَ لَا وَ خَذَلَهُمْ مَنْ خِذْلَانُ یَضُرُّهُمْ لَا عَدْلٍ إِمَامَ عَشَرَ اثْنَيْ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ هَارُونِيُّ یَا ع فَقَالَ

 ... وَ الْأَرْضِ فِي الرَّوَاسِي الْجِبَالِ مِنَ أَرْسَبُ الدِّینِ فِي

 تدبر

 «راًكَبي جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال( »1

ادیم؛ فرستاي مياي انذاردهندهخواستيم در هر قریهورزند و ما اگر ميدر آیات قبل اشاره شد كه اغلب مردم فقط كفران مي

گيرد كه حال كه چنين است، پس تو هم از این ها فرستادیم؛ و در این آیه نتيجه مياما نفرستادیم و پيامبر را براي همه قریه

 يت نكن و با این قرآن )یا با همين تبعيت نكردن( به جهاد و مقابله با آنها برخيز.كافران و كفرورزان تبع

 انداند كه باطل است؛ تو هم چون آنها اكثریتدهد كه روالي را اغلب مردم در پيش كرفتهدر واقع، آیات دارد هشدار مي

 (.3حدیثتواني همه آنها را كنار بزني )( و با همين قرآن مي4مرعوبشان نشو )حدیث

 «كَبيراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال( »3

به  سخن« جهاد كبير»در قرآن كریم اگرچه جهاد به معناي مبارزه نظامي زیاد به كار رفته، اما این تنها موردي است كه از 

مبارزه فرهنگي است؛ زیرا اوال آیه مكي است هاي نظامي نيست، بلكه ميان آمده و جالب اینجاست كه این جهاد از سنخ مبارزه

خود »است و یا « قرآن»دارد كه مرجع ضمير آن یا « به»و در مكه هنوز مسلمانان اجازه جهاد نظامي نداشتند؛ و ثانيا تعبير 

 )توضيح در نكات ترجمه گذشت( و در هر دو حالت، از جنس مبارزه فرهنگي است، نه نظامي.« اطاعت نكردن از كفار

كه  «تهاجم فرهنگي»توان به واقعيتي به نام اگر جهاد همواره براي دفع تجاوز دشمن است، پس براحتي از این آیه مي و

 كند پي برد.از جانب دشمنان اسالم همواره جامعه اسالمي را تهدید مي

 «كَبيراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال» (2

( راه عالجش استغنا 3اي به نام تهاجم فرهنگي مواجه است )تدبرسوي جامعه كفر همواره با پدیده اگر جامعه اسالمي از 

 بِهِ( جاهِدْهُمْ هاي دیني خود )قرآن( است )وَالْكافِرینَ( و اعتماد به سرمایه تُطِعِ در برابر كفار و اطاعت نكردن از آنها )فَال

 «كَبيراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال( »4

ري خود گيفرماید مبناي تصميماطاعت كردن از كسي یعني نظر وي را مبناي تصميم گيري خود قرار دادن؛ و این آیه مي

 را از كفار نگيرید، بلكه از قرآن بگيرید. و آنگاه با این كار خود به جهاد كبيري با كفار دست بزنيد.

 مي را به صورت یك جهاد معمولي یاد كرده، اما این را جهاد كبير معرفي كرده است؟اما چرا قرآن كریم از مبارزه نظا

گيریم دو مولفه دارد: صغراي تصميم )كه از جنس تشخيص مصداق است( و كبراي تصميم )كه مبناي هر تصميمي كه مي

نم مي نم در واقع استداللي در ذهدانم كمك كگيرم به شخصي كه وي را نيازمند ميگيري است(. مثال وقتي تصميم ميتصميم

 گذرد.

 این استدالل ممكن است بدین صورت باشد:

 این شخص نيازمند است.

 هر نيازمندي شایسته كمك كردن است.
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 گذرد:اما گاهي استدالل دیگري در ذهنم مي

 وضعيت این شحص احساسات مرا برانگيخت.

 هركس احساسات مرا برانگيزاند، شایسته كمك كردن است.

دالل گيري در اینها متفاوت است. استر دقت كنيد با اینكه این دو استدالل به یك نتيجه منجر شود، اما مبناي تصميماگ

 اول استدالل مناسبي براي یك تصميم عاقالنه است، اما استدالل دوم از مبناي عقلي مناسبي برخوردار نيست.

يرد. گهاي تصميمي كه ميشود تا بر اساس مصداقبنا مي اشگيريهر فرهنگي در درجه اول بر اساس مبناهاي تصميم

ليم ها فعال تغيير نكند، اما آن فرهنگ در واقع تسگيري فرهنگي عوض شود، هرچند نتيجه تصميمبراي همين اگر مبناي تصميم

 هاي تصميمش هم تغيير خواهد كرد.فرهنگ مهاجم شده و دیر یا زود، مصداق

گيري خودمان، یك مصداق باطل را براندازیم؛ اما در مبارزه فرهنگي، م بر اساس مبناي تصميمخواهيدر مبارزه نظامي، مي

گيري ما را از ما بگيرد؛ كه اگر این را از ما بگيرد، دیگر بدون اینكه با زور خواهد مبناي تصميممساله این است كه دشمن مي

تان را از كافران نگيرید رد؛ و لذا قرآن اصرار دارد كه مبناي تصميماسلحه ما را محبور كنند، ما عمال از آنها اطاعت خواهيم ك

 و براي این كار به قرآن تكيه كنيد كه این مبارزه، جهاد كبير است.

 ؟...«فال تطيعوا ... و جاهدوهم »( با اینكه دشمنان دین را جمع بست )الكافرین(، چرا نفرمود 1

م براي همگان كافي است تاكيد كرد و این آیه در مقام بيان نقش خاصي است كه در آیات قبل بر اینكه پيامبري پيامبر اكر

كند. در واقع، شاید آیه در مقام تاكيد بر این است كه این وظيفه كه نباید در برابر پيامبر به عنوان رهبر جامعه دیني ایفا مي

تواند دیني را برعهده دارد. به تعبير دیگر، كسي ميكافران مطيع بود، بيش و پيش از هر چيز وظيفه كسي است كه رهبري جامعه 

رهبري جامعه دیني را برعهده بگيرد كه اهل اطاعت نكردن و تسليم نشدن در برابر كفار باشد و با منطق قرآني به مبارزه و 

 (1كند بپردازد. )حدیثمقابله جدي با تفكري كه اطاعت ار كفار را ترویج مي

  

 «كَبيراً جِهاداً بِهِ جاهِدْهُمْ وَ الْكافِرینَ تُطِعِ فَال»

 .بزرگ جهادي كن جهاد آنها با آن وسيله به و مكن اطاعت كافران از پس،

 13: ص ،4ج الصافي، تفسير                   

 یعني يراًكَبِ جِهاداً طاعتهم یترک أو القرآن بِهِ جاهِدْهُمْ وَ للمؤمنين و له تهييج هو و عليه یریدونك فيما الْكافِرِینَ تُطِعِ فَال

 مجاهدة من اكبر بالحجج السّفهاء مجاهدة فانّ باطلهم ازاحة و مخالفتهم في باالجتِهاد فقابلهم حقّك إبطال في یجتهدون انّهم

 .بالسّيف األعداء

 

 



32 

            بینٌمُ عَرَبِيٌّ لِسانٌ هذا وَ أَعْجَمِيٌّ إِلَیْهِ یُلْحِدُونَ الَّذی انُلِس بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّما یَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ لَقَدْ وَ 712 آیه( 78) نحل سوره( 318

33/1/7231 

 ترجمه

]این را[ به او  كه كسى زبان ؛آموزدمى او به بشرى را [قرآن] این كه نيست این جز: گویندمى آنها كه دانيممىنيك  و

 ]= رسا[ آشكار. عربى ي استبانز این و ،است بندند، اعجمي ]= گنگ و نارسا[مي

 ای و نحوینکات ترجمه

 لحدم. كند مي اصلي مسير از كردن پيدا انحراف و شدن متمایل بر داللت اصل در ماده این كه است لحد ماده از یلحدون

 این زا است اهپناهگ و ملجأ معناي به رفته كار به قرآن در كه نيز ملتحد. باشد شده منحرف ایمان و حق راه از كه است كسي

 (121القرآن، ص الفاظ مفردات ؛326، ص1، جاللغة المقایيس معجم.)شود مي متمایل بدان پناهنده كه جهت

 انزب ميتواند اما است عجم و نيست عرب كه كسي یعني عجمي و گویند عرب غير به عجم. است عجمي از غير اعجمي

كه بيانش  سيك یعني اعجمي اما. نحو علم معروف عالم سيبویه دمانن باشد مسلط فصيح عربي به حتي و باشد داشته فصيحي

 (136، ص6)مجمع البيان، ج بگوید سخن فصيح عربي به تواندنمي و گنگ و نارساست

رسد بهتر است این جمله ( اما به نظر مي626، ص3اند )الكشاف، جرا جمله استينافيه گرفته...« لسان الذي »برخي جمله 

ا گویند كسي به پيامبر قرآن را تعليم كرده در حالي كه بتر است یعني آنها ميریم كه براي رد بر آنان بليغرا حال در نظر بگي

 (136، ص6زدند )البحر المحيط في التفسير، جتوجه به اعجمي بودن آن شخص و عربي مبين بودن قرآن نباید چنين حرفي مي

 حدیث

 د:فرمودن« قرآن[ به زبان عربي مبين است»]فرماید: اره سخن خداوند كه مي( از امام باقر یا امام صادق ع سوال شد درب1

توانند او را بيان كنند. ]ظاهرا مقصود این است كه هر مطلبي در هر زبان دیگري باشد كند ولي زبانها نميزبانها را بيان مي

 طالب قرآن را بيان كند[تواند تمام مقرآن آن را بيان كرده و مي تواند بيان كند اما هيچ زباني نمي

 623ص ،3ج الكافي،

 بِلِسانٍ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع أَحَدِهِمَا عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ الْحَجَّالِ عَنِ حَمَّادٍ أَبِي بْنِ صَالِحِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 .الْأَلْسُنُ تُبِينُهُ لَا وَ الْأَلْسُنَ یُبِينُ قَالَ« مُبِينٍ عَرَبِيٍّ

اه وشيوا پرسند ایشان با عباراتي بسيار كوتاي از اصحاب نزد پيامبر بودند سواالتي درباره ابر و رعد و برق مي( یكبار عده3

 گویند:دهند، حاضران ميپاسخهاي زیبایي مي

 ایم؟وایي تو ندیدهگویي؛ ما كسي را به فصاحت و شيپيامبر خدا ! چقدر فصيح و شيوا سخن مي

 «به زبان عربي آشكار»فرمود: و چرا چنين نباشد در حالي خداوند قرآن را بر زبان من جاري كرد ]و فرمود[ 

]ظاهرا منظور حضرت این است كه چون قرآن بسيار فصيح است و بر زبان ایشان جاري شده، این فصاحت قرآن در 

 سخن گفتن خود ایشان هم تاثير گذاشته است[
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 231ص األخبار، انيمع

 عُبَيْدُ حَدَّثَنَا الَقَ سَعِيدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْفَقِيهُ النَّيْسَابُورِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ الْحَمِيدِ عَبْدُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا

 إِبْرَاهِيمَ نِبْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ الْمُهَلَّبِيُّ عَبَّادٍ بْنُ عَبَّادُ حَدَّثَنَا قَالَ الضَّرِیرُ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْهَاشِمِيُّ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ

 ...ص اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ كُنَّا: قَالَ أَبِيهِ عَنْ التَّمِيمِيِّ

 لِسانٍبِ الْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانِي وَ ذَلِكَ مِنْ یَمْنَعُنِي مَا وَ فَقَالَ مِنْكَ أَفْصَحُ هُوَ الَّذِي رَأَیْنَا مَا وَ حَكَأَفْصَ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا ...

 مُبِين عَرَبِيٍّ

 تدبر

 «:مُبِينٌ عَرَبِيٌّ لِسَانٌ وَهَذَا أَعْجَمِيٌّ لَيْهِإِ یُلْحِدُونَ الَّذِي لِسَانُ  بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّمَا یَقُولُونَ أَنَّهُمْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ( »1

شبهه درباره اصالت قرآن از همان زمان نزول قرآن مطرح بوده است و خداوند از این شبهات آگاه است؛ اما نظام الهي 

فهمد ه كه عقل ميگوناین گونه نيست كه براي حفظ دین و كتابش، كاري كند كه انسانها نتوانند شبهه كنند؛ بلكه حقيقت را آن 

ن قرآن را به گوید ایزباني كه عربي فصيح سخن نميكنند كه یك غير عربكند نمایان ساخته است: آنها شبهه ميو تصدیق مي

زباني بتواند توسط یك غيرعرفهمد كه قرآني كه در اوج فصاحت و شيوایي است، نميپيامبر تعليم كرده، اما عقل براحتي مي

ز فصاحت نبرده، تعليم داده شده باشد. با این حال، راه شبهه كردن باز است و اگر كسي شبهه كرد و خواست زیر اي اكه بهره

 شود. بار حقيقت نرود، نظام الهي مانع شبهه كردنش نمي

 ثمره در تحليل دیني:

دا به بشر اختيار داده، باید بشر ها در عالم شود. این انتظار نابجایي است. اگر خگاه ما انتظار داریم خدا مانع وقوع بدي

كار بد هم بتواند انجام دهد؛ حتي اگر این كار بد موضع گيري عليه خود خداوند  كتاب آسماني وي باشد. البته خدا عقلي هم 

 داده كه بتواند حقيقت را از شبهه تشخيص دهد.

 «:مُبِينٌ بِيٌّعَرَ لِسَانٌ وَهَذَا ...  بَشَرٌ یُعَلِّمُهُ إِنَّمَا یَقُولُونَ( »3

عادي  از آن یاد شده، با عربي« عربي مبين»شاید از این آیه بتوان نتيجه گرفت كه عربي قرآن، كه در این آیه با تعبير 

 «.این عربي مبين است»گوید ، مي«این تعليم بشر است»گویند متفاوت است؛ زیرا در قبال اینكه آنها مي

اند كه زبان قرآن فوق همه زبانها و مسلط بر همه ، بلكه این دانسته1ا آشكار بودنبودن را نه صرف« مبين»احادیثي هم كه 

. آید، موید این برداشت استآید ولي هيچ زباني از عهده تبيين آن برنمياست به نحوي كه از عهده تبيين هر زباني برمي

 (1)حدیث

لب آیات قرآن را بفهمد، در حالي كه با همين مقدار تواند اغموید دیگر اینكه انسان با آموختن اندكي عربي بسادگي مي

 تواند یك روزنامه عربي بخواند؛ اطالعات، نمي

                                                      
بودن یک صفت الزم است، نه متعدی؛ و « آشكار»شود، در حالي كه اسم فاعل از باب افعال است كه در این باب، معنای كلمه متعدی مي« مُبین. » 7

 تنها خودش آشكار است، بلكه آشكار كننده امور دیگر هم هست.ای است كه نهاست كه متعدی است. یعني این عربي« آشكار كننده بودن»
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زبانان است. )چنانكه مثال در زبانان بسادگي حفظ كردن آن براي عربو دیگر اینكه حفظ كردن قرآن، براي غير عرب

 زبانان نيست(عنوان كمتر از عربزبانان حافظ به هيچ المللي حفظ قرآن تعداد غيرعربمسابقات بين

 

 

 32/1/7231            أَلیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ یَهْدیهِمُ ال اللَّهِ بِآیاتِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ   717 آیه( 78) نحل سوره( 313

 ترجمه

 برایشان عذابي دردناک است. كند وآورند، خداوند آنها را هدایت نميمسلماً كساني كه به آیات خدا ایمان نمي

 حدیث

 ( امام صادق ع خطاب به هيثم تميمي فرمودند:1

همانا گروهي به ظاهر ایمان آوردند و به باطن كافر شدند و هيچ سودي برایشان نداشت، و بعد از آنها گروهي آمدند كه 

نه ایمان به ظاهر ]بدون ایمان به باطن، واقعا به باطن ایمان آوردند و به ظاهر كافر شدند و آن هم هيچ سودي برایشان نداشت، 

 ایمان[ است و نه ایمان به باطن بدون ایمان به ظاهر.

 121ص ،1ج الدرجات، بصائر

 تَّمِيمِيُّال هَيْثَمُ یَا ع اللَّهِ بْدِعَ أَبُو قَالَ قَالَ التَّمِيمِيِّ الْهَيْثَمِ عَنِ هِشَامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 ذَلِكَ نْفَعْهُمْیَ فَلَمْ بِالظَّاهِرِ كَفَرُوا وَ بِالْبَاطِنِ فَآمَنُوا بَعْدِهِمْ مِنْ قَوْمٌ جَاءَ وَ ءٌشَيْ یَنْفَعْهُمْ فَلَمْ بِالْبَاطِنِ وَ كَفَرُوا بِالظَّاهِرِ آمَنُوا قَوْماً إِنَّ

 .بِظَاهِرٍ إِلَّا بِبَاطِنٍ لَا وَ[ بِبَاطِنٍ إِلَّا] بِظَاهِرٍ انَإِیمَ لَا وَ شَيْئاً

شود این است كه نظري را ببيند ( از امام صادق ع روایت شده است: كمترین چيزي كه شخص با آن از اسالم خارج مي3

 كه خالف حق است اما بر آن نظر پابرجا بماند.

 331ص ،1ج العياشي، تفسير

 حَقِّالْ بِخِلَافِ الرَّأْيَ یَرَى أَنْ الْإِسْلَامِ مِنَ الرَّجُلُ بِهِ یَخْرُجُ مَا أَدْنَى یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ الرَّحْمَنِ عَبْدِ نِبْ أَبَانِ عَنْ

 .عَلَيْه فَيُقِيمَ

پرسد، ایشان از زندان پاسخ ایشان مي نویسد و سواالت متعددي ازاي به امام كاظم ع مي( علي ]بن سوید[ سناني نامه2

 فرمایند:نویسند و در فرازي از پاسخ ایشان ميوي را مي

هر چيزي كه از ما به تو رسيد ویا به ما منسوب شد، سریع نگو كه این باطل است، هرچند كه بر اساس شناخت تو، آن 

 ایم.اي آن را بيان كردهه و بر اساس چه وجه و نكتهداني ما چرا آن سخن را گفتمطلب برخالف بوده باشد؛ زیرا كه تو نمي

 136، ص8؛ كافي، ج128ص ،1ج الدرجات، بصائر

 فِي هِلَيْإِ كَتَبَ أَنَّهُ ع الْحَسَنِ أَبِي عَنْ السِّنَانِيِّ عَلِيٍّ عَنْ بَزِیعٍ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 .فَةٍصِ وَ وَجْهٍ أَيِّ عَلَى وَ قُلْنَا لِمَ تَدْرِي لَا فَإِنَّكَ خِلَافَهُ تَعْرِفُ كُنْتَ إِنْ وَ بَاطِلٌ هَذَا إِلَيْنَا نُسِبَ أَوْ عَنَّا بَلَغَكَ لِمَا تَقُلْ لَا وَ رِسَالَةٍ
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 تدبر

 «اللَّهُ دیهِمُیَهْ ال اللَّهِ بِآیاتِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ( »1

گيرند و آنها را باور ها را جدي ميگوید. كساني كه این نشانههاي خود با ما سخن ميخداوند براي هدایت ما با نشانه

هاي الهي را جدي نگيرد، طبيعي است كه راه درست شوند. اما كسي كه این نشانهدهند و هدایت ميكنند، راه را تشخيص ميمي

 توضيحاتي ارائه شد( 6، تدبر161شناسانه در دینداري در جلسهیابي و تفكر نشانهرد. )درباره اهميت نشانهرا پيدا نخواهد ك

 «اللَّهُ یَهْدیهِمُ ال اللَّهِ بِآیاتِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ( »3

 كریم:تواند هم آیات تكویني )آنچه خداوند آفریده( باشد و هم آیات قرآن مي« آیات اهلل»مصداقِ 

اي یعني توجه به اینكه هر چه خدا آفریده و بلكه هرچه در عالم رخ اي به آفرینش خدا دارد )نگاه آیهكسي كه نه نگاه آیه

دهد، پيامي براي انسان دارد و نشانه و عالمتي است براي مسيري كه انسان باید در زندگيش بپيماید( و نه سخنان خدا در مي

شود هم تنها و تنها كند، و اینكه مشمول هدایت خدا واقع نميلوم است كه خداوند او را هدایت نميقرآن كریم را باور كند مع

ت، توانيد به كتاب مساله شناخمي« ايشناخت آیه»تقصير خودش است زیرا تمام راههاي هدایت را بر خود بسته است. )درباره 

 مراجعه كنيد( 161-141مرتضي مطهري، ص

 «:أَليمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ یَهْدیهِمُ ال( »2

كند(، عطف كه عطف جمله دوم )= عذابي دردناک برایشان است( بر جمله اول )= خدا هدایتشان نمي 1رسدبه نظر مي

 تفسيري باشد؛ یعني اینكه عذاب دردناكي در انتظارشان است، توضيح همان هدایت نشدن آنهاست.

( و نيز با توجه به اینكه 11)مریم/« شوداز شما نيست مگر اینكه وارد جهنم مي هيچيك»ي از گذاشتن این آیه كنار آیه

 توان به این نتيجه رسيد كه: ( مي116تعبير كرده )اعراف/« خلود در زمين»خداوند گاه، جهنمي شدن برخي افراد را با 

 «، باطنش جز جهنم و عذابي دردناک نيست.زندگي انسان، اگر در حد همين دنيا بماند و راه هدایتي به فراتر از خود نيابد»

 نكته تخصصي كالم و فلسفه دین:

است. خالصه شبهه این « شر»خدایان درباره وجود خداوند مطرح شده، مساله اي كه از جانب بيشاید مهمترین شبهه

ه شر و بدي در عالم است كه چگونه ممكن است خداي عالم و قادر و خيرخواهي وجود داشته باشد، و در عين حال، این هم

يك كنندگان بين مساله توحيد و معاد تفكهاي این شبهه این است كه اشكالرسد از مهمترین ریشهوجود داشته باشد. به نظر مي

 خواهند عالم دنيا را كامال بدون در نظر گرفتن سایر عوالم تبيين كنند.كرده و به خيال خود مي

رود؛ زیرا پرواضح است كه در جهنم جز رنج و است اساس این شبهه كامال بر باد مياما اگر بفهميم كه باطن دنيا، جهنم 

شود و وجود جهنم هم در نظام كلي عالم ضرورت دارد )دست كم از این جهت ضرورت دارد بدي و سختي چيزي یافت نمي

                                                      
 اتآی به كه كساني»تواند خبر دومي باشد در مورد است و مي« كندنمي هدایت را آنها خداوند»عطف به جمله « است دردناك عذابي برایشان». جمله  7

ر رسد اگشوند و ثانیا عذابي دردناك خواهند داشت( اما به نظر ميآورند، اوال هدایت نمين نمي)یعني كساني كه به آیات خدا ایما« آورندنمي ایمان خدا

 این عطف را عطف تفسیری بگیریم )به گونه ای كه در متن توضیح داده شد، مناسبتر باشد(
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د ولي نتواند كار بد انجام دهد؛ ویا كار بد كه خدا انسان را داراي اختيار آفریده است؛ و معني ندارد كه انسان اختيار داشته باش

 انجام دهد اما این كار بد او را در رنج و درد و هالكت قرار ندهد(

 

 

 لَذِكْرُ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ أَقِمِ وَ الْكِتابِ مِنَ إِلَیْکَ أُوحِيَ ما اتْلُ           71آیه (33) عنكبوت( 371

 37/1/7231           تَصْنَعُون ما یَعْلَمُ اللَّهُ وَ أَكْبَرُ اللَّهِ

 ترجمه

آنچه به تو از این كتاب وحي شده تالوت كن و نماز را برپا دار، بدرستي كه نماز از فحشاء و منكر )امور ناشایست و 

 سازید.داند آنچه را ميترین( است؛ و خداوند ميرتبهتر )بلندمدارد؛ و البته یاد خداوند بلندمرتبهناپسند( بازمي

 ای و نحوینکات ترجمه

 كند، به طوري كهاست كه این ماده داللت بر زشتي و قبح و شناعت در چيزي مي« فحش»این كلمه از ماده «: الْفَحْشاء»

 المقایيس معجمشود )فته ميگ« فاحش»در مورد هر چيزي كه از حد خودش تجاوز كند )كه به نحوي موجب كراهت شود( 

ر را در مورد صورت و ظاه« قبح»قبح شدید است و ثانيا « فحش»در این است كه اوال « قبح»( و تفاوتش با 418ص ،4ج اللغة،

است، در حالي كه فحش را غالبا فقط در مورد سخن ویا فعل قبيح به « قبيح المنظر»برند، مثال مي گویند فالني هم به كار مي

( بدین ترتيب، هر كاري قبحش شدید و آشكار باشد 636ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 331برند )الفروق في اللغة، صيكار م

به لحاظ مفهومي اشد از « فحشاء»اند( و كلمه شود )و شخص زناكار را هم از همين جهت فاحشه گفتهناميده مي« فاحشه»

 ،3ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقكند( )در مفهوم داللت ميباشد )اضافه شدن مد در لفظ بر این شدت مي« فاحشه»

 (26ص

د شناسوضعيتي است كه انسان مي« عرف»است. « عرف»است كه این ماده درست نقطه مقابل ماده « نكر»الْمُنْكَر: از ماده 

ست كه دل انسان آن را تصور نكرده در اصل چيزي ا« انكار»( و 416ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمگيرد )و دلش با آن آرام مي

كم در مورد هر چيزي كه با زبان مورد انكار و مخالفت قرار مي گيرد به كار رود و نوعي جهل بوده، و كمو زیر بار آن نمي

كرده است؛ هرچند گاه در مورد چيزي كه انسان در باطن رفته، چون سبب این انكار این بوده كه قلب انسان بدان اذعان نمي

ل هر كاري است عق« منكَر»رود. بدین ترتيب، آید( هم به كار ميكند )و در مقام دروغ گفتن برميداند اما با زبان انكار ميمي

 فرداتمكند ویا در حسن و قبحش متوقف مانده اما شریعت به قبح آن حكم كرده باشد )سالم به زشتي و قباحت آن حكم مي

 (832ص القرآن، ألفاظ

( اي جدید و مستقل استدر ابتداي این جمله را برخي استينافيه )كه جمله بعد از آن كامال جمله« و» «أَكْبَرُ اللَّهِ لَذِكْرُ وَ»

( و برخي آن را واو حاليه )كه جمله بعد از آن بيان حال و وضعيت جمله قبلي 441ص ،1ج بيانه، و القرآن إعراباند )دانسته

 (416ص ،3ج الكریم، رآنالق إعراباند )است( معرفي كرده
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ا به توان این ررسد، اضافه مفعولي است )یعني خدا را یاد كردن( اما مياولين معنایي كه به ذهن مي« ذكر اهلل»در تعبير 

از چه « اكبر»، «ذكر اهلل»كه متناسب با هر یك، مقصود از اینكه  1صورت اضافه به فاعل هم در نظر گرفت )خدا یاد كند ما را(

 ،8ج البيان، مجمعهر دو محتمل است )« بزرگترین»باشد یا « بزرگتر»گردد؛ و نيز اینكه اكبر به معناي باشد، مختلف ميچيزي 

 به كار برده« كبير»به معناي « اكبر»( و حتي برخي از اهل لغت، این احتمال را هم كه در اینجا 121، ص16الميزان، ج ؛441ص

 3(111ص ،2ج ،)للنحاس( قرآنال إعراب) اند.شده باشد مطرح كرده

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

بدانيد كه نماز مانع و حایل خداوند در زمين است، پس هركس دوست دارد كه بداند از سود نمازش چه اندازه عاید وي 

، از سود نمازش همان اندازه شده، ببيند كه: اگر نمازش مانع او از انجام فواحش و منكرات )كارهاي ناشایست و ناپسند( شده

 كه مانع وي شده، عاید وي گردیده است.

و كسي كه دوست دارد بداند كه نزد خداوند چه چيزي دارد ]= چه جایگاهي دارد[، ببيند خداوند نزد او چه چيزي دارد 

 ]چه جایگاهي دارد[ ...

 321ص األخبار، معاني

 عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَمِّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ یْهِمَاجِيلَوَ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي 

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ ظَبْيَانَ بْنِ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 نِعَ حَجَزَتْهُ صَلَاتُهُ كَانَتْ فَإِنْ فَلْيَنْظُرْ صَلَاتِهِ نَفْعِ مِنْ أَدْرَکَ مَا یَعْلَمَ أَنْ أَحَبَّ فَمَنْ الْأَرْضِ فِي اللَّهِ حُجْزَةُ الصَّلَاةَ أَنَّ اعْلَمْ 

 2عِنْدَهُ لِلَّهِ مَا فَلْيَعْلَمْ اللَّهِ عِنْدَ لَهُ مَا یَعْلَمَ أَنْ أَحَبَّ مَنْ وَ احْتَجَزَ مَا بِقَدْرِ نَفْعِهَا مِنْ أَدْرَکَ فَإِنَّمَا الْمُنْكَرِ وَ الْفَوَاحِشِ

 . داشت السّالم عليه صادق امام دست بر در حالي كه تكيه شد خارج اىجمعه ( منصور دوانيقي روز3

 كند؟مي تكيه او دست بر المؤمنين امير كه رسيده به جایى مقامش كه كيست این گفت: به نام رزام مردى

                                                      
 آمده است: 711ص ،3ج القمي، مُثال در این روایت در تفسیر 7

 «أَذْكُرْكُم نِيفَاذْكُرُو» یَقُولُ أَنَّهُ تَرَى لَا أَ إِیَّاهُ ذِكْرِهِمْ مِنْ أَكْبَرُ الصَّلَاةِ لِأَهْلِ اللَّهِ ذِكْرُ یَقُولُ «أَكْبَرُ اللَّهِ لَذِكْرُ وَ» قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ ودِالْجَارُ أَبِي رِوَایَةِ فِي وَ

زل همین قرآن نا« الكتاب»كند كه در این صورت منظور از اند یعني موضوع وحي را بیان ميگرفته بیانیه« من»را غالبا « مِن»حرف  «الْكِتابِ مِنَ. » 3

« تابالك»نشویه ویا ابتدائیه هم دانست كه در این صورت منظور از « من»توان آن را شده است )آنچه به تو وحي شده، كه همین قرآن است( ولي ظاهرا مي

 شود.شود: آنچه از لوح محفوظ به سوی تو وحي ميمعنای آیه چنین ميحقیقت قرآن در لوح محفوظ است و 

 . ادامه حدیث چنین است: 2

 فِي سَیِّئَةً عَمِلَ مَنْ وَ الزِّیَادَةِ وَ بِالْوَفَاءِ أَوْلَى لَّجَ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ فَلْیَجْتَنِبْهُ قَبِیحاً سَیِّئاً كَانَ إِنْ وَ عَلَیْهِ فَلْیَمْضِ جَمِیلًا حَسَناً كَانَ فَإِنْ فِیهِ فَلْیَنْظُرْ بِعَمَلٍ خَلَا مَنْ وَ

 .الْعَلَانِیَةِ فِي حَسَنَةً فَلْیَعْمَلْ الْعَلَانِیَةِ فِي سَیِّئَةً عَمِلَ مَنْ وَ السِّرِّ فِي حَسَنَةً فَلْیَعْمَلْ السِّرِّ

 771ص ،8ج رآن،الق تفسیر في البیان همچنین به این روایت توجه شود در مجمع

 منه قبلت منعته ما فبقدر المنكر و الفحشاء عن صالته منعته هل فلینظر تقبل لم أم صالته قبلت أ یعلم أن أحب من قال( ع) اهلل عبد أبي عن أصحابنا روى
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 .است صادق ع محمّد بن جعفر اللَّه عبد ابو شخص این گفتند

 بود. يم صادق ع[ امام كردم رخسار ابوجعفر ]= منصور دوانيقي[ كفش جعفر ]=آرزو مي گرنه و نشناختم من به خدا: گفت

 .دارم سؤالى المؤمنين امير یا: ایستاد و گفت منصور مقابل سپس

 .كن سؤال خصش این از گفت منصور

 به من خبر ده! آن حدود و نماز گفت: از ع و صادق به امام كرد رو رزام

كنند. ]ظاهرا اشاره است به اینكه این تو را در مورد آنها بازخواست نمي كه است حد هزار چهار داراى نماز فرمود: امام ع

 بيش از حد فهم توست كه بدان مكلف باشي و بخواهي بفهمي و عمل كني[

 .شودنمي تمام آن بدون نماز و نيست جایز آن ترک كه دهيد خبر من به مقداري آن از تگف

 :فرمود ع صادق امام

اهتمام خود را به وسعش انجام داده ]یا: به بلوغ رسيده است[  و گرفته كاملي وضوى كه كسي مگر براي شودمي تمام نماز

گرفته و نه در حين نماز از قبله روگردان شود[ پس بایستد و فروتني  نه فاسد است و نه منحرف ]یا: نه وضویش را نصفه نيمه

 بهشت هاىوعده گویى ورزد و از جاي خود تكان نخورد، به نحوي كه خود را در بين بيم و اميد و صبر و اضطراب ببيند،

ارد و غرض و مقصودش را مورد او پياده شده است. آبرویش را در برابر خود بگذ در دوزخ تهدیدهاى براي او محقق شده و

و بدون هيچ حجتي در نظر آورد،  خود را مقابل خدا خاكسار جان خود را در طبق اخالص گذاشته، در مقابل دیدگانش آورد،

به جانب درگاه كسي باشد كه رو سوي او نهاده و پاداش او  جا قطع و تنهااميدش از همه بيني خود را بر خاک ماليده و چشم

بدان امر شده و از آن خبر داده شده و این  كه است نمازي آن خواند نمازى چنين اگر طلبد.رد و از او عنایتي ميبرا انتظار مي

 دارد.همان نمازي است كه از فحشاء و منكر )كارهاي ناشایست و ناپسند( بازمي

ه تو نزدیك ب و نوشيممي ايعهدانشت جر سرشار دریاى از پيوسته اللَّه! عبد ابا یا: گفت شده صادق حضرت متوجه منصور

 زدایي بدون اینكه به فساد ویا انحرافي كشيده شوي.دهي و با نور خود ظلمت را ميشویم، از كوري شفا ميمي

 32ص المسائل، نجاح و السائل فالح ؛334ص ،3ج الفوائد، كنز 

 الِدِخَ مَوْلَى رِزَامٌ لَهُ یُقَالُ رَجُلٌ فَقَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ یَدِ عَلَى ئاًمُتَوَكِّ جُمُعَةٍ یَوْمِ فِي خَرَجَ الْمَنْصُورَ جَعْفَرٍ أَبَا أَنَّ

 ع قُالصَّادِ مُحَمَّدٍ بْنُ عْفَرُجَ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو هَذَا لَهُ فَقِيلَ یَدِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ یَعْتَمِدُ مَا خَطَرِهِ مِنْ بَلَغَ الَّذِي هَذَا مَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ

 لْمُؤْمِنِينَا أَمِيرَ یَا أَسْأَلُ لَهُ فَقَالَ الْمَنْصُورِ یَدَيِ بَيْنَ فَوَقَفَ قَامَ ثُمَّ لِجَعْفَرٍ نَعْلٌ جَعْفَرٍ أَبِي خَدَّ أَنَّ لَوَدِدْتُ عَلِمْتُ مَا اللَّهِ وَ إِنِّي فَقَالَ

 لصَّلَاةِلِ ع الصَّادِقُ فَقَالَ حُدُودِهَا وَ الصَّلَاةِ عَنِ أَخْبِرْنِي فَقَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الْإِمَامِ إِلَى رِزَامٌ فَالْتَفَتَ هَذَا لْسَ الْمَنْصُورُ لَهُ فَقَالَ

 لِذِي إِلَّا لصَّلَاةُا تَتِمُّ لَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ بِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ تَتِمُّ لَا وَ تَرْكُهُ یَحِلُّ لَا بِمَا أَخْبِرْنِي فَقَالَ بِهَا تُؤَاخَذُ لَسْتَ حَدٍّ آلَافِ أَرْبَعَةُ

 كَأَنَّ زَعِالْجَ وَ بْرِالصَّ وَ الطَّمَعِ وَ الْيَأْسِ بَيْنَ وَاقِفٌ فَهُوَ فَثَبَتَ أَخْبَتَ وَ فَوَقَفَ عَرَفَ زَائِغٍ لَا وَ نَازِغٍ غَيْرِ بَالِغٍ اهْتِمَامٍ وَ سَابِغٍ طُهْرٍ

 عَلَائِقَ طَعُیَقْ بِإِرْغَامٍ مُرْتَغِماً الْحُجَّةِ غَيْرَ تَنَكَّبَ وَ الْمُهْجَةَ اللَّهِ فِي بَذَلَ وَ غَرَضَهُ تَمَثَّلَ وَ عِرْضَهُ بَذَلَ وَقَعَ بِهِ الوَعِيدَ وَ صُنِعَ لَهُ الْوَعْدَ

 هِيَ إِنَّهَا وَ بِرَأُخْ عَنْهَا وَ أُمِرَ بِهَا الَّتِي الصَّلَاةُ هِيَ كَانَتْ بِذَلِكَ أَتَى فَإِذَا اسْتَرْفَدَ فِيهِ وَ وَفَدَ إِلَيْهِ وَ قَصَدَ هُلَ مَنْ[ بِعَيْنِ] یعين الِاهْتِمَامِ
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 وَ نَغْتَرِفُ حْرِکَبَ مِنْ نَزَالُ لَا اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا لَهُ فَقَالَ ع اللَّهِ دِعَبْ أَبِي إِلَى الْمَنْصُورُ فَالْتَفَتَ الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الَّتِي الصَّلَاةُ

 .زَائِغٍ لَا وَ نَازِغٍ غَيْرَ الطَّخْيَاءُ بِنُورِکَ تَجْلُو وَ الْعَمَى مِنَ تُبَصِّرُ نَزْدَلِفُ إِلَيْكَ

نماز مي گزارد و در عين حال مرتكب گناهان زشتي  روایت شده است كه جواني از انصار همراه با پيامبر خدا ص (2

 دارد. شد. وضع و حال او را براي پيامبر اكرم ص بازگو كردند. فرمود: نمازش روزي او را از این كار بازميمي

 1 133ص ،13ج األنوار، بحار؛ 441ص ،8ج القرآن، تفسير في البيان مجمع

 إِنَّ فَقَالَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ ذَلِكَ فَوُصِفَ الْفَوَاحِشَ یَرْتَكِبُ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ الصَّلَاةَ یُصَلِّي كَانَ الْأَنْصَارِ مِنَ فَتًى أَنَّ رُوِيَ وَ

 2  3.مَا یَوْماً تَنْهَاهُ صَلَاتَهُ

                                                      
 .كرد هتوب كه نگذشت زیادی مدت .تَابَ أَنْ یَلْبَثْ . در بحاراالنوار این عبارت را هم در ادامه دارد: فَلَمْ 7

 . در همین مضمون سه روایت زیر هم قابل توجه است: 3

 بُعْدا إِلَّا اللَّهِ مِنَ یَزْدَدْ لَمْ الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشَاءِ عَنِ صَالتُه تَنْهَهُ لَمْ مَنْ قَالَ ص النبي عن الجهني مالک بن أنس روی

 711ص ،3ج القمي، تفسیر ؛771ص ،8ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع

 المنكر و الفحشاء عن ینتهي أن الصالة طاعة و الصالة یطع لم لمن صالة ال قال أنه ص النبي عن أیضا مسعود ابن عن روی

 771ص ،8ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع

 لتردعه صالته إن فقال باللیل یسرق و بالنهار یصلي فالنا إن ص اهلل لرسول قیل قال جابر عن

 771ص ،8ج القرآن، سیرتف في البیان مجمع

 .درباره این آیه روایات تفسیری دیگری هم بود كه به علت ضیق مجال ارائه نشد: 2

 نأخذ بم :فقالوا النار، من جننكم خذوا لكن و ال،: قال حضر عدو اهلل رسول یا: قالوا جننكم خذوا ص اهلل رسول قال: قال ع اهلل عبد أبي عن بصیر أبي عن

 و معقبات، و منجیات و مؤخرات و مقدمات لهن و القیامة یوم یأتین فإنهن أكبر، اهلل و اهلل إال إله ال و هلل الحمد و اهلل سبحان قال النار من اهلل رسول یا جننا

 خراتمؤ و هذا شبه و حرم أو أحل ما عند اهلل ذكر: قال «أَكْبَرُ اللَّهِ لَذِكْرُ وَ» ع اهلل عبد أبو قال ثم الصالحات، الباقیات هن

 231ص ،3ج العیاشي، تفسیر

 بْنِ رِوعَمْ عَنْ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 فِیهَا یَكْتُبُفَ اللَّیْلِ أَوَّلَ وَ النَّهَارِ أَوَّلَ بِصَحِیفَةٍ یَنْزِلُ الْمَلَکَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع الْبَاقِرِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ عُُثْمَانَ

 وَ رْكُمْأَذْكُ فَاذْكُرُونِي یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ اللَّهُ شَاءَ إِنْ ذَلِکَ بَیْنَ فِیمَا لَكُمْ یَغْفِرُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ خَیْراً آخِرِهَا فِي وَ خَیْراً أَوَّلِهَا فِي مْلُوافَأَ آدَمَ ابْنِ عَمَلَ

 «أَكْبَر اللَّهِ لَذِكْرُ وَ» جَلَالُهُ جَلَّ یَقُولُ

 113ص ،(للصدوق) األمالي

 أَكْبَر اللَّهِ لَذِكْرُ وَ یَقُولُ اللَّهَ فَإِنَّ شَیْئاً اللَّهِ ذِكْرِ عَلَى تَخْتَرْ لَا مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 718ص األخالق، مكارم

 السابقین إن معاذ یا ص قال و جل و عز اهلل ذكر من رطب لسانک و تموت إن قال اهلل إلى أحب األعمال أی ص اهلل رسول سألت قال جبل بن معاذ عن

 جل و عز اهلل ذكر فلیكُثر الجنة ریاض في یرتع أن أحب من و جل و عز اهلل بذكر یسهرون الذین

 778ص ،8ج القرآن، تفسیر في البیان مجمع
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 تدبر

 ...« الصَّالةَ أَقِمِ وَ الْكِتابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ ما اتْلُ»( 1

 را در كنار بحث نماز آورد؟« الْكِتابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ ما اتْلُ»رت چرا در این آیه عبا

ورزیدن و ارتكاب فحشاء و منكر چه بالیي بر سر آنان آورد، الف. در این آیه، بعد از ذكر داستانهاي امتها و اینكه شرک

 ها و وعدمندي از حكایتها و عبرتها و موعظهدستور به تالوت وحي و اقامه نماز داده، زیرا كه تالوت وحي نيز به خاطر بهره

 (122، ص16و وعيدها، در كنار نماز، از بهترین امور بازدارنده از شرک و ارتكاب فحشاء و منكر است. )الميزان، ج

 سخن تو با خدا خواهيمي وقتياند ب. قرآن خواندن و نماز خواندن دو طرف ارتباط انسان و خداست )چنانكه گفته

 (بخوان نماز بگویي سخن خدا با تو خواهيمي وقتي و بخوان آنقر بگوید

 ج. ...

 «:الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ أَقِمِ( »3

وقتي دستور به اقامه نماز آمده، بالفاصله یكي از ثمرات آن اشاره شده است: نماز را برپادار كه نماز از فحشاء و منكر 

دهد كه در اسالم، حتي دارد. اگر توجه كنيم كه نماز بارزترین مصداق یك عمل تعبدي است، این تعبير نشان ميزميبا

 اي دارند و درصدد تامين مصلحتي براي زندگي انسان هستند.ترین اعمال هم حكمت و فلسفهتعبدي

 ن آنها نيست.منطق بودضابطه و بيبه تعبير دیگر، تعبدي بودن واجبات، به معناي بي

 «:الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ»( 2

 چرا نماز، مانع و بازدارنده از فحشاء و منكر است؟

به معناي امر كامال زشت و ناشایست است درست نقطه مقابل نماز كه تماما ارتباطي زیبا با خدا و ثناگویي « فحشاء»الف. 

 ي و ميل به سوي خالق متعالي مستلزم دوري از تمایالت به امور زشت و ناپسند است.  )التحقيقگيرخالق متعال است. جهت

 ( 26ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات في

 ب. چون:

اندازد و كسي كه هاي مكرر انسان را دائما به یاد خدا و آخرت و جزاي عمل و ... مياز طرفي نمازهاي پنجگانه با تلقين

 پرهيزد؛ از ارتكاب فحشاء و منكر ميبه خدا توجه كند 

                                                      
 الْقُرْآنَ مُواتَعَلَّ سَعْدُ یَا: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْخَفَّافِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحَرِیرِیِّ سُفْیَانَ عَنْ مَنِالرَّحْ عَبْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 ...  صُورَةٍ أَحْسَنِ فِي الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَأْتِي الْقُرْآنَ فَإِنَّ

 لَهَا وَ تَتَكَلَّمُ لَاةُالصَّ وَ سَعْدُ یَا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ تَسْلِیمٍ أَهْلُ إِنَّهُمْ شِیعَتِنَا مِنْ الضُّعَفَاءَ اللَّهُ رَحِمَ قَالَ ثُمَّ فَتَبَسَّمَ الْقُرْآنُ یَتَكَلَّمُ هَلْ وَ جَعْفَرٍ أَبَا یَا فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ...

 یَعْرِفِ لَمْ فَمَنْ عَتُنَاشِی إِلَّا النَّاسُ هَلِ وَ جَعْفَرٍ أَبُو فَقَالَ النَّاسِ فِي بِهِ أَتَكَلَّمُ أَنَا أَسْتَطِیعُ لَا ءٌشَيْ هَذَا قُلْتُ وَ لَوْنِي کَلِذَلِ فَتَغَیَّرَ سَعْدٌ قَالَ تَنْهَى وَ تَأْمُرُ خَلْقٌ وَ صُورَةٌ

 أَكْبَرُ اللَّهِ لَذِكْرُ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ فَقَالَ عَلَیْکَ اللَّهُ صَلَّى بَلَى فَقُلْتُ سَعْدٌ قَالَ الْقُرْآنِ كَلَامَ أُسْمِعُکَ سَعْدُ یَا قَالَ ثُمَّ حَقَّنَا أَنْكَرَ فَقَدْ الصَّلَاةَ

 .أَكْبَرُ نَحْنُ وَ اللَّهِ ذِكْرُ نَحْنُ وَ رِجَالٌ الْمُنْكَرُ وَ الْفَحْشَاءُ وَ كَلَامٌ فَالنَّهْيُ

 138ص ،3ج الكافي،
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و از طرف دیگر، خود نماز كه یك رابطه قلبي با ساحت كبریایي است ]كه این رابطه، با تقویت معنویت در انسان، از ميل 

 كاهد[؛به گناه مي

ا، به آنه هاي تربيتي فراواني است كه توجه مكررالناس و مولفهو از طرف سوم، نماز مشتمل بر رعایت طهارت و حق

 (124-122، ص16خواند. )الميزان، جكم انسان را به توجه به این امور در كل زندگي فراميكم

ي خداست. پس با ي خواستهدهندهج. چون نماز خواندن دليلي ندارد جز اطاعت از دستور خدا؛ و دستور خدا هم نشان

كنيم و از آنجا كه خواسته خدا، از خدا جدا نيست، با نماز )و يهاي خدا را در عالم محقق مانجام نماز، ما مصداقي از خواسته

شویم )اصطالحا: فناي در مقام فعل( )این خالصه برهاني است كه عالمه طباطبایي هر دستور واجب دیگري( به خدا وصل مي

ندي ن را از هر امر زشت و ناپساند( و اتصال به خدا انسادر رساله الوسائط درباره چگونگي تاثير واجبات در تقرب انسان آورده

 سازد.دور مي

 د. ...

 شبهه

شناسيم كه نماز فرماید كه نماز بازدارنده از فحشاء و منكر است، در حالي كه همه ما افرادي را ميچگونه این آیه مي

 دهند؟خوانند اما كارهاي زشت و ناشایست هم انجام ميمي

اي كه واقعا نماز باشد، انسان را از ارتكاب بدیها ارد. یعني نماز به اندازهالف. بسياري از نمازها فقط ظاهر نماز را د

 (3و  1)همچنين احادیث  (448، ص8البيان، جدارد. )مجمعبازمي

( 448، ص8البيان، جكشد )مجمعب. نماز خاصيت بازدارندگي دارد، اما گاه تا این خاصيت در انسان اثر كند طول مي

 (2)همچنين حدیث

باشد؛ یعني این یك عامل موثر در زندگي انسان است « علت تامه»دهد نه اینكه نماز را نشان مي« اقتضاي نماز»آیه  ج. این

، 16كنند )الميزان، جبسا گاه اثر این عامل را خنثي ميگيري انسان وجود دارد كه چهو عوامل و موانع دیگري هم در تصميم

 1( 126-122ص

، 8البيان، جكند. )مجمعواي نماز را در خود حفظ كرده، اثر این بازدارندگي را هم مشاهده ميد. انسان مادام كه حال و ه

 (448ص

خواند و گناهاني انجام هـ . نماز حتي در همين افراد هم تا حدودي مانع شده است. باید حال شخصي را كه نماز مي

 3كرد.اند چه گناهاني ميخودهد با حال خود همان شخص در نظر بگيریم كه اگر نماز نميمي

                                                      
 كرده بدی از نهي و خوبي به امر هم خدا كه طور همان است، بدی از دارنده برحذر و خوبي به كنندهدعوت یک مانند . یک دیدگاه این است كه نماز 7

داللت آیه بیش از یک  عالمه طباطبایي در این قول اشكال كرده كه با (778ص ،8ج البیان،مجمع) شود وضعیت آن حتما كه نیست این معنایش اما است

 رسد كه این قول تنها اگر به قول ج برگردد قابل قبول باشد.دعوت ساده است و به نظر مي

 توضیحي عنوان به دانند،مي قبول قابل هم را آن بحث اواخر در گویي اما كنندمي رد را برداشت این ابتدا 721ص ،78ج المیزان، در طباطبایي . عالمه 3

 ج حالت از
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 و ...

 :«أَكْبَرُ اللَّهِ لَذِكْرُ وَ»( 4

 وَ»قبال درباره اینكه یك لفظ ممكن است در چند معنا به كار رود كه همگي صحيح باشند، توضيحاتي ارائه شد. عبارت 

سران درباره مراد از آن آمده، كه همگي هاي متعددي از جانب مفمصداق بارز چنين الفاظي است كه دیدگاه «أَكْبَرُ اللَّهِ لَذِكْرُ

 ها عبارتند از :توانند صحيح باشند. این دیدگاهمي

 باشد:« ذكر»الف. اهلل در نقش فاعل 

 بنا و سلمان و عباس كنيد )ابنكند بزرگتر است از آنچه شما او را یاد مياینكه خداوند شما را با رحمت خود یاد مي -

 (448، ص8ن، جالبيا)مجمعمجاهد(  و مسعود

اینكه خدا در هنگام نماز به یاد بنده است و به او توجه دارد بيش از آن است كه بنده در نمازش به خدا توجه دارد  -

 (448، ص8البيان، ج)مجمعمالك(  )أبي

 باشد:« ذكر»ب. اهلل در نقش مفعول 

ذ الدرداء و معا و أبي قتادة و زید ابن و أخرى یةروا في اینكه بنده خدا را یاد كند از جميع اعمال او برتر است )سلمان -

به تعبير دیگر، ذكر خدا برترین كار ممكن است، چه در نماز و چه در غير نماز؛ در نماز،  (448، ص8البيان، ج)مجمعبن جبل( 

ذكر خداست كه  از این جهت كه همه اعمال نماز حركاتي است كه اگر ذكر نباشد هيچ خاصيتي ندارد؛ و در غير نماز هم این

 (261ص ،8ج المحيط في التفسير، عطيه( )البحربرد. )ابنشود و انسان را به سوي ملكوت باال ميمانع هر گناهي مي

نماز بازدارنده از فحشاء و منكر است اما یاد خدا كه حاصل نماز است، اثرش بيشتر از این است )زیرا هم مانع از  -

 (126، ص16براي تقرب انسان به سوي خداست( )الميزان، ج شود و هم عامليفحشاء و منكر مي

 هاي او و آنچه از ثواببزرگترین چيز در بازداشتن انسان از فحشاء، این است كه انسان پروردگار خویش و امر و نهي -

ر ز هر لطفي بزرگتكشاند، را به یاد داشته باشد كه این او عقاب آماده كرده، كه انسان را به طاعت و اجتناب از معصيت مي

 .است دیگر اهرم هر از باالتر منكر، و فحشا از جلوگيرى براى خدا، یاد ( به تعبير دیگر،448، ص8البيان، ج)مجمع است.

 (111ص ،1ج نور، تفسير)

 رذكر خدا كه همان تسبيح و تقدیس و ال اله اال اهلل گفتن است بزرگتر و سزاوارتر است كه انسان را از فحشاء و منك-

البيان، جمع)مبازدارد )الفراء( یعني كسي كه به یاد خداست سزاوارتر است كه این ذكرش او را از ارتكاب فحشاء و منكر بازدارد. 

 (448، ص8ج

 1(111ص ،1ج نور، تفسير) .است نماز ظاهر از باالتر ،(قلب حضور و) خدا یاد -

                                                      
را برای شود زیاند از آیه برداشت كنند كه: اگرچه اصل مطلب درست است اما این مطلب از این آیه برداشت نميآقای قرائتي این نكته را هم خواسته.  7

 چنین برداشتي باید 
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( ]و فلسفه نماز را ذكر اهلل معرفي 3از نماز به كار برده است )جمعه/را كنایه « ذكر اهلل»با توجه به اینكه در آیات دیگر  -

خواهد بفرماید نماز برترین كار [ در اینجا هم ذكر اهلل كنایه از خود نماز است و مي(14/طه) «لِذِكْرِي الصَّالةَ أَقِمِ»كرده است: 

 1(411، ص2است. )الكشاف، ج

 (261ص ،8ج التفسير، في المحيط نماز است )البحر ذكر خدا در نماز برتر از ذكر خدا در غير -

 :«تَصْنَعُونَ ما یَعْلَمُ اللَّهُ وَ» (1

 ( 121، ص16سازید، هشداري است به اینكه مراقب كارهاي خود باشيد )الميزان، جداند چه مياینكه خدا مي

 ؟«سازیدداند چه ميخدا مي»فرمود:  «كنيدداند چه ميخدا ميتَفْعلون:  ما یَعْلَمُ اللَّهُ وَ»اما چرا به جاي 

 القاعده این تعبير، به جاي تاكيد بر خود عمل، بر آنچه ثمره عمل ماست تاكيد دارد؛ لذا:علي

یعني عمل ما صرفا یك كاري نيست كه انجام و تمام شود. بلكه ما با اعمال « تجسم اعمال»اي است به الف. شاید اشاره

 كنيم كه در روز قيامت همه آنها نزد ما ظاهر خواهد شد.زنيم و ایجاد ميم ميخود، واقعياتي را در عالم رق

 سازیم.بسا تاكيدي است بر اینكه ما اساسا با عمل خود، خودمان را ميب. چه

 ج. ...

 

 

 31/1/7231             مُسْتَقیم صِراطٍ إِلى لَتَدْعُوهُمْ إِنَّکَ وَ          12( آیه 32( سوره مؤمنون )377

 ترجمه

 كني.و البته تو حتماً آنها را به صراطي مستقيم دعوت مي

 نکات ترجمه

 توضيحات الزم ارائه شد. 118قبال در جلسه « مستقيم»و « صراط»درباره دو كلمه 

 حدیث

بكر و عمر بواند كه یكبار ما با جماعتي از اصحاب پيامبر ص، از جمله ا( ابن عباس و جابر بن عبداهلل انصاري نقل كرده1

و عثمان و عبدالرحمن ]بن عوف[ در مسجد در خدمتشان بودیم، دو نفر از قراء قرآن، كه هر دو از رزمندگان جنگ بدر بودند، 

                                                      
 ذكر را نماز كه( 77/طه) «لِذِكْرِی الصَّالةَ أَقِمِ» ىآیه دلیل به. است الهى ذكر ترینبزرگ نماز،»اند: . آقای قرائتي به عنوان یک برداشت مطرح كرده 7

 «إنّ» برای دوم خبر بلكه مستقل جمله یک نه را عبارت این كه باشد تواندمي اساس این بر برداشت این( 711ص ،1ج نور، تفسیر.« )داندمى خداوند

توان قلمداد مين ذكر برای صفت هم را در این صورت اكبر و ضمنا كبر؛ا اهلل لذكر الصلوة ان و...  تنهي الصلوه إن: است بوده چنین این گویي یعني بدانیم

این جمله  بیاید؛ بلكه باید كل «االكبر» صورت به اكبر» كه بودمي الزم ظاهرا حالتي چنین در چون« كرد )كه چنین ترجمه شود: نماز ذكر بزرگتر خداست

عیدی كه معنای ب« همانا نماز، ذكر خدا بزرگتر است، است»شود: ه درواقع معنایش چنین ميدر نظر گرفت ك« ان الصلوة»)لذكر اهلل اكبر( را خبر برای 

 است اما احتمال آن كامال منتفي نیست.
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آیات  دهند كه پيامبر درباره آنیعني عبداهلل بن مسعود و ابيّ بن كعب، هم آنجا بودند و آیاتي را خواندند؛ ]سپس توضيح مي

 دهد[:تنها حضرت علي ع پاسخ دقيقي به آن سواالت مي پرسد وسواالتي مي

 آنگاه پيامبر لبخندي زد و فرمود:

حكمت بر تو گوارا باد! علم بر تو گوارا باد اي ابوالحسن! تو وارث علم مني و تبيين كننده اموري هستي كه امتم بعد از 

راه تو را در پيش بگيرد، در زمره كساني است كه به  كنند، كسي كه به خاطر دینت تو را دوست بدارد ومن در آن اختالف مي

اند؛ و كسي كه از خواسته تو سرپيچي كند و بغض و نفرت تو را داشته باشد، به لقاي خداوند در صراط مستقيم هدایت شده

 اي ندارد.رسد در حالي كه هيچ فضيلت و بهرهروز قيامت مي

 433ص ،(للطوسي) األمالي

 بِبَغْدَادَ،( للَّهُا رَحِمَهُ) النَّصِيبِيُّ الْعَلَوِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُفَضَّلِ، أَبِي عَنْ ،جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنَا

 نُبْ مُوسَى :سَيِّدَانِ أَهْلِنَا مِنْ بَرَّانِ شَيْخَانِ حَدَّثَنِي: قَالَ اللَّهِ، عُبَيْدِ بْنِ عَلِيِّ أَبِيهِ عَنْ یُحَدِّثُ عَلِيٍّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ جَدِّي سَمِعْتُ: قَالَ

: قَالَ دَّمْعَةِ،ال ذُو لِيٍّعَ بْنِ زَیْدِ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِيهِ وَ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرٍ، أَبِي عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ جَعْفَرِ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ،

 يْهِعَلَ) جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِمُ) الْحُسَيْنِ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، بْنُ مُحَمَّدُ أَخِي حَدَّثَنِي: قَالَ عَلِيٍّ، بْنُ عُمَرُ عَمِّي حَدَّثَنِي

 ابِأَصْحَ مِنْ مَحَضَ مِمَّنْ وَ شَجَرِیّاً، أُحُدِیّاً بَدْرِیّاً كَانَ وَ الْأَنْصَارِيُّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنُ جَابِرُ وَ الْعَبَّاسِ، نُبْ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِي وَ(: السَّلَامُ

 مَسْجِدِهِ فِي( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ بَيْنَا: واقَالُ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِ) الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ مَوَدَّةِ فِي( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولِ

 نُابْ اللَّهِ عَبْدُ هُمَا الْمُهَاجِرِینَ، مِنَ الصَّحَابَةِ قُرَّاءِ مِنْ رَجُلَانِ وَ الرَّحْمَنِ عَبْدُ وَ عُثْمَانُ وَ عُمَرُ وَ بَكْرٍ أَبُو فِيهِمْ أَصْحَابِهِ، مِنْ رَهْطٍ فِي

  بَدْرِیَّيْنِ، كَانَا وَ كَعْبٍ بْنُ أُبَيُّ الْأَنْصَارِ مِنَ وَ عَبْدٍ، أُمِّ

 الْمُبِينُ وَ عِلْمِي، وَارِثُ أَنْتَ وَ الْحَسَنِ، أَبَا یَا الْعِلْمُ لِيَهْنِكَ الْحِكْمَةُ، لِتَهْنِكَ: قَالَ وَ( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ .. فَتَبَسَّمَ

 وَ وَاکَهَ عَنْ رَغِبَ مَنْ وَ مُسْتَقِيمٍ، صِراطٍ إِلى هُدِيَ مِمَّنْ فَهُوَ بِسَبِيلِكَ أَخَذَ وَ لِدِینِكَ أَحَبَّكَ مَنْ بَعْدِي، مِنْ فِيهِ اخْتَلَفَتْ مَا لِأُمَّتِي

 .لَهُ خَلَاقَ لَا الْقِيَامَةِ یَوْمَ اللَّهَ لَقِيَ أَبْغَضَكَ

 ابن عباس روایت شده است كه پيامبر اكرم ص خطاب به حضرت علي ع فرمود: ( از3

 تو راه آشكاري، و تو صراط مستقيمي، و تو نسبت به مومنان مانند یعسوب )= ملكه زنبور عسل( هستي.

 16ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 الْحَسَنِ نُبْ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْفَقِيهُ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا:قَالَ أَصْلِهِ، مِنْ يْهِعَلَ بِقِرَاءَتِي الْمُعَاذِيُّ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 بْنُ مِلُكَا حَدَّثَنَا: قَالَ سُلَيْمَانَ بْنُ عَبْدَةُ حَدَّثَنِي: قَالَ إِسْحَاقَ بْنُ هَارُونُ حَدَّثَنَا: قَالَ حَاتِمٍ أَبِي بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْقَطَّانُ

 : قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ ثَابِتٍ، أَبِي بْنُ حَبِيبُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَلَاءِ

 .الْمُؤْمِنِين یَعْسُوبُ أَنْتَ وَ الْمُسْتَقِيمُ، الصِّرَاطُ أَنْتَ وَ الْوَاضِحُ الطَّرِیقُ أَنْتَ: طَالِبٍ أَبِي بْنِ لِعَلِيِّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 ( از امام باقر ع روایت شده است:2

 آل محمد )ص( همان صراطي هستند كه خداوند بدان دعوت كرده است.

 13: ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد
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 الصِّرَاطُ مُحَمَّدٍ آلُ: قَالَ جَعْفَرٍ، أَبِي عَنْ :سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ الْبَرْقِيِّ، عَنِ خُرَّزَادَ، بْنِ نِالْحَسَ عَنِ الْحَسَنِ، بْنُ مُحَمَّدُ[ أَخْبَرَنَا] 

 .عَلَيْهِ اللَّهُ دَلَّ الَّذِي

 تدبر

 «:مُسْتَقيم صِراطٍ إِلى لَتَدْعُوهُمْ إِنَّكَ وَ( »1

اي شدهو سهل است یعني راه مهيا« صراط مستقيم»انسان در جهان، یافتن ترین خواسته قبال تبيين شد كه مهمترین و بنيادي

( ؛ و مهمترین كار پيامبر قطعا ارائه 1، تدبر118هيچ انحراف و خللي رهروش را به مقصد نهایي )خدا( برساند )جلسه كه بي

 هاست.این راه به انسان

 «:مُسْتَقيم صِراطٍ إِلى لَتَدْعُوهُمْ إِنَّكَ وَ( »3

چه بخواهند و چه نخواهند، و چه به سخن تو توجه كنند، و « كنيمي دعوت مستقيم صراطي به را آنها حتماً تو البته و»

 چه توجه نكنند؛ چه مانعي در مقابل تو ایجاد بكنند و چه نكنند؛ و ...؛ یعني:

ها باید انجامش بدهد هرچند با مخالفتاي است كه پيامبر حتما رساندن رسالت الهي و ارائه راه مستقيم به انسانها وظيفه

 مواجه شود و حتي اگر كسي به سخن و دعوت وي اعتنا نكند.

 «:مُسْتَقيم صِراطٍ إِلى لَتَدْعُوهُمْ إِنَّكَ وَ( »2

صراط »د كنیعني همه آنچه پيامبر مردم را بدان دعوت مي« كنيمي دعوت مستقيم صراطي به را آنها حتماً تو البته»اینكه 

 است؛ « تقيممس

 اكنون اگر توجه كنيم كه:

شود و انسان را از از طرفي صراط دوتاست و این صراط در دنيا، در آخرت در قالب صراطي كه روي جهنم كشيده مي

 شود؛( مجسم مي2و  3، احادیث 118دهد )جلسه، روي جهنم عبور مي

 امت در گذر ما از صراط موثر خواهد بود؛ و از طرف دیگر، هر كاري كه در این جهان انجام دهيم، در روز قي

شده  اي بياندهيم، وظيفهتوان نتيجه گرفت در دعوت پيامبر )در دین الهي( براي تمام كارهایي كه ما انجام ميآنگاه مي

شریعت  هبودن باشد؛ اما تعيين اینكه چه چيزي مباح و جایز است نيز برعهد« مباح»تواند حكم به است )كه البته آن وظيفه مي

 است(.

 دهد كه تمام اعمال خود را با دعوت پيامبر تطبيق دهد.در واقع كسي به هدایت پيامبر تن مي

 «:مُسْتَقيمٍ صِراطٍ إِلى( »4

( در این آیه صراط مستقيم را با تعبير نكره آورد؟ آیا 2، تدبر118یكي بيش نيست )جلسه « صراط مستقيم»چرا با اینكه 

راطهاي كند یكي از صتوان كثرت صراطهاي مستقيم را نتيجه گرفت )كه اینكه پيامبر ما بدان دعوت مياز این نكره بودن مي

 است(« صراطهاي مستقيم»مستقيم است(؟ )این ادعاي دكتر عبدالكریم سروش در مقاله 

 پاسخ: 
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، دیگر فه شد، وصفظاهرا وقتي موصوف و صفت به صورت معرفه بياید، تاكيد كالم بر موصوف است )زیرا وقتي معر

قيد احترازي نيست كه با آمدنش، مصداقها و حالتهاي خاصي از موصوف كنار گذاشته شود، بلكه صرفا قيد توضيحي است( 

و وقتي به صورت نكره بياید، تاكيد بر صفتي است كه آن موصوف دارد )زیرا در اینجا اقتضاي وصف این است كه با آمدنش 

توجه و درخواست اصلي ما این « اهدنا الصراط المستقيم»س، وقتي در سوره حمد مي گویيم موصوف محدود و معين شود(. پ

است كه به حقيقت صراط )كه البته یكي بيش نيست( هدایت شویم و البته با توجه به اینكه این صراط مستقيم است. اما در 

د هم قيم بودن این صراط است، چنانكه در آیه بعكني، تاكيد بر مستفرماید تو به صراطي مستقيم دعوت مياین آیه وقتي مي

 كنند.پيدا مي« انحراف»شود كه آنها از این صراط تاكيد مي

( و نيز اینكه در هيچ 6شود و با توجه به آیات دیگر )مانند حمد/مستقيم نمي لذا آمدن این تعبير دليلي بر كثرت صراط

توان وجود صراطهاي مستقيم متكثر را ه آمدن صراط در این آیه نميجاي قرآن صراط به صورت جمع به كار نرفته، از نكر

 نتيجه گرفت.

 «:مُسْتَقيمٍ صِراطٍ إِلى لَتَدْعُوهُمْ إِنَّكَ وَ( »1

، 118رساند )جلسهاین نكته نهفته است كه حتما رهروش را به مقصد مي« صراط مستقيم»با توجه به اینكه در معناي 

كني كه اگر كسي به دعوت تو تن بدهد حتما به مقصد و مقصود خود ردم را به چيزي دعوت مي(، پس تو اي پيامبر م2تدبر

 خواهد رسيد.

 

 

 38/1/7231لَناكِبُونَ            الصِّراطِ عَنِ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ وَ          17( آیه 32( سوره مؤمنون )373

 ترجمه

 اند.آورند، از این صراط، سخت منحرفرت ایمان نميو یقيناً كساني كه به آخ

  ای و نحوینکات ترجمه

عهد است، یعني دارد به همان « الـ»در اینجا « الـ»آمده است پس « صراط»با توجه به اینكه در آیه قبل تعبير « الصِّراط»

 ستفاده شد[ا« این صراط»كند. ]لذا در ترجمه از تعبير صراطي كه در آیه قبل آمده اشاره مي

قتي آمد؛ وباشد و در حالت عادي باید بعد از آن ميمي« ناكبون»جار و مجروري است كه وابسته به « الصِّراطِ عَنِ»تعبير 

يزي شوند نه از چكند: یعني گویي اینها فقط از صراط است كه منحرف ميقبلش آمده، داللت بر حصر ویا تاكيد شدید مي

 دیگر!

 «: ناكب + ون = لـ + لَناكِبُونَ»

« مَنكِب»و انحراف از چيزي است؛ و به استخوان بين بازو و كتف هم « ميل»به معناي « نكب»اسم فاعل از ماده « ناكب»

 (. 11است كه در قرآن به كار رفته است )ملك/« مناكب»گویند كه جمع آن مي
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 باشد.مي« إنّ»خبر « لناكبون»ود و عبارت ركه در ابتداي آن آمده الم مزحلقه است كه براي تاكيد به كار مي« لـ»

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه:1

« دشناسنو بر اعراف شخصيتهایي هستند كه همگي را به سيمایشان مي»الكوا خدمت اميرالمومنين ع آمد و از آیه ابن

 ( سوال كرد. حضرت فرمود:46)اعراف/

 شناسيم؛مایشان ميما بر اعراف هستيم و یارانمان را به سي

 شود؛ ي هستيم كه خداوند عز و جل جز ار راه معرفت ما شناخته نمي«اعراف»و ما 

شود مگر اینكه ما را شناساند، پس كسي وارد بهشت نميي هستيم كه خداوند عز و جل بر صراط ما را مي«اعراف»و ما 

 كسي كه منكر ما باشد و ما او را انكار كنيم.  شود مگربشناسد و ما هم او را بشناسيم؛ و هيچكس وارد جهنم نمي

؛ ولي ما را ابواب و صراط و راه خود  شناساندخواست خودش را به بندگان ميبدرستي كه خداوند تبارک و تعالي اگر مي

از »اد آنها و وجه ]= جهت[ي قرار داد كه از آنجا بيایند، پس هر كه از والیت ما رویگردان شد ویا غير ما را بر ما برتري د

هاي ؛ پس یكسان نيست كسي كه مردم به او درآویزند و یكسان نيست آنجا كه مردم به سمت چشمه«اندصراط سخت منحرف

ه رود كهایي زاللي ميكنند بروند و كسي كه به جانب ما و به سمت چشمهاي كه مرتب آبشان را در همدیگر خالي ميآلوده

 اي دارد و نه قطع شدني.تمامي به امر پروردگارش جاري است و نه

 181: ص البصائر، مختصر ؛142ص الكوفي، فرات تفسير ؛438ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر184ص ،1ج الكافي،

 مُقَرِّنٍ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

 كُلًّا یَعْرِفُونَ رِجالٌ الْأَعْرافِ عَلَى وَ» الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ إِلَى الْكَوَّاءِ ابْنُ جَاءَ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ

 وَ نَامَعْرِفَتِ بِسَبِيلِ إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُعْرَفُ لَا الَّذِي الْأَعْرَافُ نَحْنُ وَ بِسِيمَاهُمْ أَنْصَارَنَا نَعْرِفُ الْأَعْرَافِ ىعَلَ نَحْنُ فَقَالَ «بِسِيماهُمْ

 أَنْكَرَنَا مَنْ إِلَّا النَّارَ یَدْخُلُ لَا وَ عَرَفْنَاهُ وَ عَرَفَنَا مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ لُیَدْخُ فَلَا الصِّرَاطِ عَلَى الْقِيَامَةِ یَوْمَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُعَرِّفُنَا الْأَعْرَافُ نَحْنُ

 فَمَنْ مِنْهُ ىیُؤْتَ الَّذِي الْوَجْهَ وَ سَبِيلَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ أَبْوَابَهُ جَعَلَنَا لَكِنْ وَ نَفْسَهُ الْعِبَادَ لَعَرَّفَ شَاءَ لَوْ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ أَنْكَرْنَاهُ وَ

 إِلَى لنَّاسُا ذَهَبَ حَيْثُ سَوَاءٌ لَا وَ بِهِ النَّاسُ اعْتَصَمَ مَنِ سَوَاءٌ فَلَا لَناكِبُونَ الصِّراطِ عَنِ فَإِنَّهُمْ غَيْرَنَا عَلَيْنَا فَضَّلَ أَوْ وَلَایَتِنَا عَنْ عَدَلَ

 .انْقِطَاعَ لَا وَ لَهَا نَفَادَ لَا رَبِّهَا بِأَمْرِ تَجْرِي صَافِيَةٍ عُيُونٍ إِلَى إِلَيْنَا ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ وَ بَعْضٍ فِي هَابَعْضُ یُفْرَغُ كَدِرَةٍ عُيُونٍ

آورند، از این صراط، سخت و یقيناً كساني كه به آخرت ایمان نمي»( از امام علي روایت شده است كه در مورد آیه 3

 یعني از والیت ما. فرمود:« اندمنحرف

 العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل ؛318: ص الكوفي، فرات ؛ تفسير134ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 213ص الطاهرة،
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 حَدَّثَنَا: قَالَ عَلِيٍّ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا: قَالَ ،الْإِسْكَافُ الْأَنْطَاكِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ وَصِيفُ حَدَّثَنِي: قَالَ السَّبِيعِيِّ بَكْرٍ أَبِي عَنْ حَدَّثُونَا

 ال الَّذِینَ نَّإِ وَ» :تَعَالَى اللَّهِ قَوْلِ فِي ع عَلِيٍّ عَنْ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْإِسْكَافِ سَعْدٍ عَنْ عُلْوَانَ، ابْنُ[ حَدَّثَنَا: قَالَ] حُسَيْنٍ بْنُ حَسَنُ

 1وَلَایَتِنا. عَنْ قَالَ «لَناكِبُونَ الصِّراطِ عَنِ الْآخِرَةِبِ یُؤْمِنُونَ

 (، فرمودند:3، حدیث161اش توضيح داده شد )جلسهكه قبال درباره« وسيله»( اميرالمومنين ع در فرازي از خطبه 2

ایماني كه بدو كفر ي كه از او گمراه شدند، و آن راهي كه از او ]به سوي دیگر[ متمایل شدند، و آن «ذكر»من هستم آن 

اعتنایي قرارش دادند( و دیني كه تكذیبش كردند و صراطي كه از منحرف ورزیدند و آن قرآني كه مهجور گذاشتند )مورد بي

 وزخد پرتگاه بر ،آن درپذیر و فریبي زودگذر ]كنایه از دنيا[ به چرا مشغول شدند در حالي كه زوال يمتاعدر  چهاگرشدند، و

ه بر سر آنها : كهایيپذیرا ترینملعون وضعيت و نوميدترین دربرایشان به آن خواهد بود،  بدى بسيار ورودید تردكه بي بودند

كشند، و از عذاب آن راه فراري اي را كه داشتند حسرت را در آغوش ميكشند، و به جاي آن راحتيمي« لعنت باد»فریاد 

مان جاهليت و سپس آمدن اسالم و وقایعي كه بعد از رحلت پيامبر یابند. ]سپس حضرت توضيحي از وضعيت مردم از زنمي

كنند و نهایتا اي ميكنند، و بين اقداماتي كه مردم بعد از پيامبر كردند با سرنوشت امتهاي قبلي مقایسهاكرم ص رخ داد، ارائه مي

 فرمایند:[مي

ي كسي كه از مسير واضح الهي منحرف شود و ( پس چيست جزا144)بقره/« دهند غافل نيستو خدا از آنچه انجام مي»

ور شود و آب را با سراب، و حجت او را انكار كند و با هدایتگرانش مخالفت ورزد و با نور خدا بجنگد و در ظلمتش غوطه

 نعمت را با عذاب، و رستگاري را با شقاوت، و شادي را با محنت، و گشایش را با تنگنا جایگزین كند جز جزاي همان عملي

كه مرتكب شده و جایگزیني بدي كه انجام داده است؟ پس باید كه یقين كنند به آن وعده همان طور كه حقيقت دارد و به 

( قبرها از همه) شدن بيرون روز( روز) روزي كه آن صيحه خواهد آمد، آن»یقين برسند درباره آنچه بدانها وعده داده شده در 

« شتابان فدبشكا آنها روى از زمين كه روزى. ماست سوى بازگشت به و ميرانيم،مى و كنيممى زنده كه مایيم این تردیدبى. است

 ( تا آخر سوره.44-43)ق/

 21و  33ص ،8ج الكافي،

 نْعَ الْأَوْزَاعِيِّ عَمْرٍو أَبِي عَنْ هْرِيِّالْفِ النَّضْرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ التَّمِيمِيِّ عُكَایَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ

 مَذَاهِبِهَا يفِ الشِّيعَةِ اخْتِلَافُ أَرْمَضَنِي قَدْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقُلْتُ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو

 تَخْتَلِفْ لَافَ قَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا بَلَى قُلْتُ تَفَرَّقُوا جِهَةٍ أَيِّ مِنْ وَ اخْتَلَفُوا أَیْنَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ مَعْنَى عَلَى فْكَأَقِ لَمْ أَ جَابِرُ یَا فَقَالَ

 وَ مَعْاسْ قَالَ شِئْتَ إِذَا قُلْتُ عِ وَ اسْمَعْ جَابِرُ یَا أَیَّامِهِ يفِ ص اللَّهِ لِرَسُولِ كَالْجَاحِدِ الزَّمَانِ لِصَاحِبِ الْجَاحِدَ إِنَّ جَابِرُ یَا اخْتَلَفُوا إِذَا

 نَحِي لِكَذَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ وَفَاةِ مِنْ أَیَّامٍ سَبْعَةِ بَعْدَ بِالْمَدِینَةِ النَّاسَ خَطَبَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ إِنَّ رَاحِلَتُكَ بِكَ انْتَهَتْ حَيْثُ بَلِّغْ وَ عِ

 ...فَقَال تَأْلِيفِهِ وَ الْقُرْآنِ جَمْعِ مِنْ فَرَغَ

                                                      
ن تفسیر ؛ اما در متكه در متن نقل شد است« والیتنا»است كه این را از فرات كوفي نقل كرده و دیگری « والیتي»در شواهد التنزیل دو نقل آورده یكي  7

 آمده است.« والیتنا اهل البیت»و « والیتنا»آمده است. در تاویل اآلیات الظاهره هم با دو سند مختلف دو تعبیر « والیته»فرات كوفي 
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 وَ كَذَّبَ بِهِ الَّذِي الدِّینُ وَ هَجَرَ إِیَّاهُ الَّذِي الْقُرْآنُ وَ كَفَرَ بِهِ الَّذِي الْإِیمَانُ وَ مَالَ عَنْهُ الَّذِي السَّبِيلُ وَ ضَلَّ عَنْهُ الَّذِي الذِّكْرُ فَأَنَا

 وُرُودٍ رِّشَ عَلَى لَهُمَا النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفا عَلى مِنْهُ كَانَا وَ الْمُنْقَطِعِ الْغُرُورِ وَ الْمُنْصَرِمِ الْحُطَامِ فِي رَتَعَا لَئِنْ وَ نَكَبَ عَنْهُ ذِيالَّ الصِّرَاطُ

 1... مَنْدُوحَةٍ مِنْ عَذَابِهِمَا عَنْ لَا وَ رَاحَةٍ مِنْ لَهُمَا مَا بِالْحَسْرَةِ قَانِیَتَنَاعَ وَ بِاللَّعْنَةِ یَتَصَارَخَانِ مَوْرُودٍ أَلْعَنِ وَ وُفُودٍ أَخْيَبِ فِي

 هِظُلَمِ فِي مَاقْتَحَ وَ نُورِهِ عَنْ حَادَّ وَ هُدَاتَهُ خَالَفَ وَ حُجَّتَهُ أَنْكَرَ وَ مَحَجَّتَهُ تَنَكَّبَ مَنْ جَزَاءُ فَمَا یَعْمَلُونَ عَمَّا بِغافِلٍ اللَّهُ مَا ... وَ

 خِلَافِهِ سُوءُ وَ اقْتِرَافِهِ جَزَاءُ إِلَّا الضَّنْكَ بِالسَّعَةِ وَ الضَّرَّاءَ بِالسَّرَّاءِ وَ الشَّقَاءَ بِالْفَوْزِ وَ الْعَذَابَ بِالنَّعِيمِ وَ السَّرَابَ بِالْمَاءِ اسْتَبْدَلَ وَ

 إِلَيْنَا وَ نُمِيتُ وَ ينُحْيِ نَحْنُ إِنَّا الْخُرُوجِ یَوْمُ ذلِكَ بِالْحَقِّ الصَّيْحَةَ تَأْتِي یَوْمَ یُوعَدُونَ بِمَا يَسْتَيْقِنُوالْ وَ حَقِيقَتِهِ عَلَى بِالْوَعْدِ فَلْيُوقِنُوا

 3السُّورَة. آخِرِ إِلَى سِراعاً عَنْهُمْ الْأَرْضُ تَشَقَّقُ یَوْمَ الْمَصِيرُ

 تدبر

 «:لَناكِبُونَ الصِّراطِ عَنِ بِالْآخِرَةِ نُونَیُؤْمِ ال الَّذینَ إِنَّ وَ( »1

                                                      
 السَّائِبَةَ وَ یلَةَالْوَصِ وَ الْبَحِیرَةَ لَهَا یَجْعَلُونَ وَ الْقُرْبَانَ لَهَا یَتَّخِذُونَ وَ ائِرَالْعَتَ لَهَا یَنْصِبُونَ وَ الْمَنَاسِکَ لَهَا یُقِیمُونَ أَوْثَانٍ سَدَنَةَ وَ أَصْنَامٍ عُبَّادَ یَزَالُوا لَمْ الْقَوْمَ . إِنَّ 7

 وَ لِیَّةِالْجَاهِ سَوْدَاءُ غَمَرَتْهُمْ وَ الشَّیْطانُ عَلَیْهِمُ اسْتَحْوَذَ قَدِ وَ الْبِعَادِ إِلَى مُهْطِعِینَ الرَّشَادِ عَنِ حَائِرِینَ ذِكْرُهُ عَزَّ اللَّهِ عَنِ عَامِهِینَ بِالْأَزْلَامِ یَسْتَقْسِمُونَ وَ الْحَامَ وَ

 لِمَنْ یداًتَأْیِ وَ اتَّبَعَهُ لِمَنِ فَضْلًا وَ تَبَسَهُاقْ لِمَنِ نُوراً الْحُجُبِ عَنِ بِنَا أَسْفَرَ وَ رَأْفَةً عَلَیْهِمْ أَطْلَعَنَا وَ رَحْمَةً إِلَیْهِمْ اللَّهُ فَأَخْرَجَنَا ضَلَالَةً انْفَطَمُوهَا وَ جَهَالَةً رَضَعُوهَا

 وَ مَیْسُورَةٍ كَرَامَةٍ وَ مَذْكُورَةٍ عْمَةٍنِ أَهْلَ صَارُوا وَ طَوَائِفُهَا وَ الْجَبَابِرَةُ لَهُمُ أَذْعَنَتْ وَ الْأَبْصَارُ وَ الْقُلُوبُ هَابَتْهُمُ وَ الْقِلَّةِ بَعْدَ الْكَُثْرَةَ وَ الذِّلَّةِ بَعْدَ الْعِزَّ فَتَبَوَّءُوا صَدَّقَهُ

 يفِ بِنَا فَلَجُوا وَ الْإِیمَانِ ثَوْبَ أَشْمَلْنَاهُمْ وَ السَّلَامِ دَارَ أَدْخَلْنَاهُمْ وَ الْهُدَى بَابَ أَوْلَجْنَاهُمْ وَ عَدْنَانَ بْنِ مَعَدِّ مَفَاخِرُ بِنَا أَضَاءَتْ وَ كَوْفٍ بَعْدَ جَمْعٍ وَ خَوْفٍ بَعْدَ أَمْنٍ

 لَّجَ وَ عَزَّ اللَّهُ دَعَا إِذَا حَتَّى الْمَُثَابَةَ یَأْتُونَ وَ الْأَمَانَةَ یُظْهِرُونَ زَاهِدٍ مُعْتَكِفٍ وَ قَانِتٍ مُصَلٍ وَ مُجَاهِدٍ حَامٍ مِنْ الصَّالِحِینَ آثَارَ الرَّسُولِ أَیَّامُ لَهُمْ أَبْدَتْ وَ الْعَالَمِینَ

 أَظْهَرُوا وَ ارِبِالْأَوْتَ طَلَبُوا وَ الْأَدْبَارِ عَلَى انْتَكَصُوا وَ الْأَعْقَابِ عَلَى رَجَعُوا أَنْ إِلَى بَرْقَةٍ مِنْ وَمِیضٍ أَوْ خَفْقَةٍ مِنْ كَلَمْحَةٍ إِلَّا بَعْدَهُ ذَلِکَ یَکُ لَمْ إِلَیْهِ رَفَعَهُ وَ ص نَبِیَّهُ

 ظالِمِینَ انُواك وَ اتَّخَذُوهُ بَدِیلًا بِمُسْتَخْلَفِهِ اسْتَبْدَلُوا وَ أَنْوَارِهِ مِنْ بَعُدُوا وَ أَحْكَامِهِ عَنْ رَغِبُوا وَ ص اللَّهِ رَسُولِ آثَارَ غَیَّرُوا وَ الدِّیَارَ فَلُّوا وَ الْبَابَ رَدَمُوا وَ الْكَتَائِبَ

 الْمُهَاجِرِیِّ مِنَ خَیْرٌ قُحَافَةَ أَبِي آلِ مُهَاجِرَ أَنَّ وَ لِمَقَامِهِ ص اللَّهِ رَسُولُ اخْتَارَ مِمَّنِ ص اللَّهِ رَسُولِ بِمَقَامِ وْلَىأَ قُحَافَةَ أَبِي آلِ مِنْ اخْتَارُوا مَنِ أَنَّ زَعَمُوا وَ

 مْرِأَ مِنْ كَانَ فَلَمَّا ص اللَّهِ رَسُولِ مُسْتَخْلَفُ صَاحِبَهُمْ أَنَّ شَهَادَتُهُمْ الْإِسْلَامِ فِي قَعَتْوَ زُورٍ شَهَادَةِ أَوَّلَ إِنَّ وَ أَلَا مَنَافٍ عَبْدِ بْنِ هَاشِمِ نَامُوسِ الرَّبَّانِيِّ الْأَنْصَارِیِّ

 يفِ بِالزُّورِ عَلَیْهِ مَشْهُودٍ أَوَّلَ الْمُبَارَكُ الطَّیِّبُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَكَانَ یَسْتَخْلِفْ لَمْ وَ مَضَى ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ قَالُوا وَ ذَلِکَ عَنْ رَجَعُوا كَانَ مَا عُبَادَةَ بْنِ سَعْدِ

 نْقَلَبِالْمُ مِنَ سَعَةٍ وَ أَجَلِالْ مِنَ شِفَاءٍ وَ الْمَهْلِ مِنَ مَنْدُوحَةٍ فِي كَانُوا لَئِنْ وَ الْأَوَّلُونَ أَسَّسَهُ مَا غِبَّ التَّالُونَ سَیَجِدُونَ وَ یَعْلَمُونَ] مَا غِبَّ یَجِدُونَ قَلِیلٍ عَنْ وَ الْإِسْلَامِ

 عَمَهُنِ عَلَیْهِمْ أَسْبَغَ وَ بَاعُورٍ بْنَ بَلْعَمَ وَ عَبُّودٍ بْنَ ثَمُودَ وَ عَادٍ بْنَ شَدَّادَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمْهَلَ فَقَدْ الْأَمَلِ مِنَ إِدْرَاكٍ وَ الْحَالِ مِنَ سُكُونٍ وَ الْغُرُورِ مِنَ اسْتِدْرَاجٍ وَ

 الْمُدَّةَ ابَلَغُو لَمَّافَ الِاسْتِكْبَارِ عَنِ لِیَنْتَهُوا وَ إِلَیْهِ الْإِنَابَةَ وَ لَهُ الْإِهَابَةَ لِیَعْرِفُوا وَ اللَّهِ آلَاءَ لِیَذَّكَّرُوا بِبَرَكَاتِهَا الْأَرْضُ أَتَتْهُمُ وَ الْأَعْمَارِ وَ بِالْأَمْوَالِ أَمَدَّهُمْ وَ باطِنَةً وَ ظاهِرَةً

 مَنْ مِنْهُمْ وَ الرَّجْفَةُ أَوْدَتْهُ مَنْ مِنْهُمْ وَ الظُّلَّةُ أَحْرَقَتْهُ مَنْ مِنْهُمْ وَ الصَّیْحَةُ أَخَذَتْهُ مَنْ مِنْهُمْ وَ حُصِبَ مَنْ فَمِنْهُمْ اصْطَلَمَهُمْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَخَذَهُمُ الْأُكْلَةَ اسْتَتَمُّوا وَ

 آلَ وَ ظَّالِمُونَال إِلَیْهِ هَوَى عَمَّا لَکَ كُشِفَ لَوْ أَجَلَهُ الْكِتَابُ بَلَغَ فَإِذَا كِتَاباً أَجَلٍ لِكُلِّ إِنَّ وَ أَلَا یَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ كانُوا لكِنْ وَ لِیَظْلِمَهُمْ اللَّهُ كانَ فَما الْخَسْفَةُ رْدَتْهُأَ

 إِسْرَائِیلَ نِيبَ فِي حِطَّةٍ كَبَابِ وَ فِرْعَوْنَ آلِ فِي كَهَارُونَ النَّاسُ أَیُّهَا فِیكُمْ إِنِّي وَ أَلَا صَائِرُونَ إِلَیْهِ وَ مُقِیمُونَ عَلَیْهِ هُمْ مِمَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى رَبْتَلَهَ الْأَخْسَرُونَ إِلَیْهِ

 ثُمَّ الْوَسْنَانِ قَةِخَفْ وَ الشَّارِبِ مَذْقَةِ وَ الْآكِلِ كَلُعْقَةِ إِلَّا هِيَ هَلْ وَ تُوعَدُونَ مَا سَتَعْلَمُونَ قَلِیلٍ عَنْ وَ الْأَكْبَرُ الصِّدِّیقُ وَ الْعَظِیمُ بَأُالنَّ إِنِّي نُوحٍ قَوْمِ فِي نُوحٍ كَسَفِینَةِ وَ

 ... الْعَذابِ أَشَدِّ إِلى رَدُّونَیُ الْقِیامَةِ یَوْمَ وَ الدُّنْیَا فِي خِزْیاً الْمَعَرَّاتُ تُلْزِمُهُمُ

 .معرضون الوالیة عن الُثالث و الُثاني و األول ع قال لَناكِبُونَ الصِّراطِ عَنِ إنهم تعالى قوله في ع الباقر عن المصالت صاحب . ذكر 3

 381ص ،7ج التقدیم، مستحقي إلى المستقیم الصراط
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كند زیرا دغدغه صراط مستقيم و دین الهي ندارد. اما چرا؟ چون كسي كه به آخرت ایمان نياورد، در صراط حركت نمي

ریزي نامهنهایت برشود كه دغدغه مقصد متعالي داشته باشد و بخواهد براي بيصراط مستقيم و دین حق براي كسي مطرح مي

كند. اما كسي كه زندگي خود را در دنيا محدود بيند، طبيعي است كه دین و تعاليم دیني برایش بيهوده به نظر برسد. )الميزان، 

 (43، ص11ج

 «:لَناكِبُونَ الصِّراطِ عَنِ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ وَ( »3

شود: كسي كه از صراط شود. عكس نقيض این جمله ميف ميكسي كه ایمان به آخرت نداشته باشد، از صراط منحر

 منحرف نشده باشد، ایمان به آخرت دارد.

 قدم بمانيم، باید ایمان به آخرت را در وجود خود تقویت كنيم.پس براي اینكه بتوانيم در صراط مستقيم ثابت

 «:اكِبُونَلَن الصِّراطِ عَنِ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ وَ( »2

 رب داللت آمده، قبلش وقتيو  آمد؛مي «لناكبون» از بعد باید عادي حالت در «الصِّراطِ عَنِ»در نكات ترجمه اشاره شد كه 

 !دیگر چيزي از نه شوندمي منحرف كه است صراط از فقط اینها گویي یعني: كندمي شدید تاكيد ویا حصر

 شناسي است:و این نكته مهمي در مردم

هاي اهل انافتد كه باید انسرسند، یادشان ميگيرند، گویي تنها وقتي به دین ميدقت كنيد كساني كه دین را جدي نمياگر 

وجود  شان هزاران مشكلهاي عادي و در سراسر زندگياستداللي باشند و آنگاه با هيچ استداللي هم قانع نشوند! یعني در برنامه

اي كافي است كه دین و دینداري را مذمت كنند و از آن فاصله رسد، كوچكترین بهانهمي دارد، اما فقط وقتي نوبت به دیانت

بگيرند. در منطق آنها، مثال ميلياردها تومان خرج كردن براي سفرهاي اروپایي هيچ اشكالي ندارد؛ اما یك دهم آن خرج كردن 

ان روزشخوانند و در همان حال شبانهد كوركورانه ميبراي سفر حج، اسراف است! رجوع جاهل به عالم در مسائل دیني را تقلي

 شناسند؛ و ...گذرد كه حتي سازنده و طراح آن را نميبه تقليد از مدهایي مي

 گيرند.گيرند، تنها مسير دین است كه از آن فاصله ميواقعا كساني كه آخرت را جدي نمي

 

 

 31/1/7231یَعْمَهُونَ       طُغْیانِهِمْ في لَلَجُّوا ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ حِمْناهُمْرَ لَوْ وَ              11( آیه 32( سوره مؤمنون )372

 ترجمه

نمودیم، قطعا، در حالي كه كردیم و آنچه از زحمت و ناراحتي گریبانگير آنها بود برطرف ميو اگر هم بر آنها رحم مي

 .ورزیدندشان اصرار ميسرگردان بودند، در سركشي
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 ای و نحوینکات ترجمه

به معناي برداشتن چيزي از روي چيز دیگري است كه آن را مخفي كرده بود تا آشكار شود )كتاب « كشف»ماده  «:كَشَفْنا»

به نحوي معناي زایل كردن و از بين بردن « كشف»)آشكار كردن( در این است كه در « جهر»( و تفاوتش با 331، ص1العين، ج

 (381دربردارنده چنين معنایي نيست. )الفروق في اللغة، ص« جهر»و مانع شده بود هم نهفته است، اما آن چيزي كه پرده 

هم به  رسد، ضررنقطه مقابل نفع است و با توجه به اینكه نفع به معناي خيري است كه به انسان مي« ضرر»ماده «: ضُرٍّ»

اند گفته« ضَرّ»و « ضُرّ»( و در تفاوت 31ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقشود )معناي نقصي است كه متوجه انسان مي

شود ر ميتعبي« ضُرّ»رود به صورت آید اما وقتي تنها به كار ميمي« ضَرّ»برند به صورت وقتي ضرر و نفع را با هم به كار مي

تر از تر و شدیدبليغ« ضُرّ»اینكه مفهوم مفهوم بدحالي نيز نهفته است و دیگر « ضُرّ»( و نيز در معناي 6، ص1)كتاب العين، ج

صفت معدوله براي مبالغه است ]= صيغه « ضُرّ»كند، اما مصدر است و بر اصل وقوع فعل داللت مي« ضَرّ»است )زیرا «ضَرّ»

 )=بدي( در« سوء»با « ضرر»( و همچنين تفاوت 133اي بوده كه از وزن اصلي اش خارج شده[( )الفروق في اللغة، صمبالغه

رد هر را در مو« ضرر»برند اما شناسيم به كار ميهایي كه ریشه و منشأش را ميرا تنها در مورد بدي« سوء»این است كه تعبير 

 اش را نداند )همان(اي كه به انسان برسد ولو ریشهبدي

نها قرار است برطرف شود، و كند هر آن چيزي را كه از آبيانيه است یعني بيان مي« من»در اینجا « مِن»حرف «: ضُرٍّ مِنْ»

( ویا 12ص ،6ج بيانه، و القرآن إعراب، حال است )«من ضر»من بيانيه داللت بر شمول دارد، یعني هر ضرري. جایگاه نحوي 

 إعراب يف الجدولباشد )مي« ما بهم»در « هم»تر، متعلق به امر محذوفي است كه آن امر محذوف، حال براي ضمير به تعبير فني

 (136ص ،18ج ،القرآن

؛  126ص القرآن، ألفاظ مفرداتبه معناي عنادورزي و اصرار غيرمنطقي بر انجام ویا ادامه یك كار است )« لجاج«: »لَجُّوا»

بریم. ( و در زبان فارسي ما تعابير لجاجت و لجوج را در همين معنا به كار مي161ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق

ه وضعيت كند چنانكه بداللت بر تردد و رفت و برگشت چيزي بر روي چيز دیگر مي« لجج»اند كه اصل ماده برخي توضيح داده

 (311ص ،1ج اللغة، المقایيس معجمگویند )مي« لُجّة البحر»شوند ها روي هم سوار ميطوفاني دریا كه موج

 توضيح داده شد. 123در جلسه « طاغوت»ذیل كلمه « طُغْيان»كلمه 

داند به كجا گردد و نميرود و برمياي كه شخص ميكند بر حيرت و گمراهياست كه داللت مي« عمه»از ماده « مَهُونَیَعْ»

( به تعبير دیگر تردد و تردیدي است كه ناشي از تحير و سرگرداني باشد 122ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمباید روي آورد )

 ،الكریم القرآن كلمات في التحقيقرسيدن به هرگونه رأي و نظري درمانده شود )( و شخص از 188ص القرآن، ألفاظ مفردات)

 ( جایگاه نحوي این كلمه در آیه فوق، حال است.338ص ،8ج

 شأن نزول

( روایت شده است كه هنگامي كه ثمامه بن اثال حنفي )زمامدار یمامه( اسالم آورد، و به یمامه برگشت، از ارسال آذوقه 1

خوردند، ابوسفيان نزد مانعت كرد به نحوي كه دچار قحطي شدند تا حدي كه علهز )پشم آغشته به خون( ميبه اهل مكه م



112 

م، دهاي به حضرت نوشت[ و گفت: تو را به حق رَحِم سوگند مياند نامهرسول خدا ص آمد ]در واقع در كتب تاریخ نوشته

 مت براي همه عالميان( مبعوث كرده است؟ )رح« رحمة للعالمين»آیا مدعي این نيستي كه خداوند تو را 

 فرمود: بله.

 گفت: پدران را با شيمشير كشتي و اكنون فرزندان را با گرسنگي؟ 

 و آین آیه نازل شد.

 12، ص1؛ تفسير الثعلبي، ج 143ص ،2ج الثقلين، نور تفسير

 لْعِلْهِزَ ]وا أَكَلُوا حَتَّى بِالسِّنِينَ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ مَكَّةَ، أَهْلِ مِنْ الْمِيرَةَ مُنِعَ بِالْيَمَامَةِ قَوَلَحِ الْحَنَفِيَّ أُثَالٍ بْنَ ثُمَامَةَ أَسْلَمَ لَمَّا أَنَّهُ رُوِيَ

 تَزْعُمُ تَأَلَسْ وَالرَّحِمَ، اللَّهَ کَأَنْشُدُ: لَهُ فَقَالَ وَ آلِهِ و سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ إِلَى سُفْيَانَ أَبُو فَجَاءَ الصوف[، مع القراد دم هو

 .الْآیَةُ فَنَزَلَتِ بِالْجُوعِ وَالْأَبْنَاءَ بِالسَّيْفِ الْآبَاءَ قَتَلْتَ: فَقَالَ «بَلَى: »لِلْعَالَمِينَ؟ فَقَالَ الرحمة بعثت أَنَّكَ

د از اطالع از این واقعه، به ثماله نامه هاي تاریخي پيامبر بع]ظاهرا این واقعه بعد از صلح حدیبيه رخ داده و طبق نقل

 توانيد به لينك زیر مراجعه كنيد.نوشت و از او خواست مانع ارسال آذوقه به مكه نشود.[ براي گزارشي از این واقعه مي

http://tahoor.com/fa/Article/View/119179  

 حدیث

 اي كه در ابتداي خالفتشان ایراد كردند، فرمودند:اميرالمومنين ع در فرازي از اولين خطبه( 3

شود با صدق نيت و شوق قلبي به جانب ها بر آنها نازل، و نعمتها از آنها زایل ميو اگر مردم هنگامي كه سختي

 شد.ر امر فاسدي برایشان اصالح ميگشت و هكردند، هرچه از دست داده بودند بدانها برميپروردگارشان تضرع مي

 181البالغه، خطبه نهج

 كُلَّ هِمْعَلَيْ لَرَدَّ قُلُوبِهِمْ مِنْ وَلَهٍ وَ نِيَّاتِهِمْ مِنْ بِصِدْقٍ رَبِّهِمْ إِلَى فَزِعُوا النِّعَمُ عَنْهُمُ تَزُولُ وَ النِّقَمُ بِهِمُ تَنْزِلُ حِينَ النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ

 .فَاسِدٍ كُلَّ لَهُمْ صْلَحَأَ وَ شَارِدٍ

 تدبر

 «:یَعْمَهُونَ طُغْيانِهِمْ في لَلَجُّوا ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ وَ( »1

اند انيشوند كساند؛ یعني كافراني كه جهنمي مياین آیه تاكيدي است بر آیه قبل، كه كافران، از صراط چه اندازه منحرف

ها بيرون آیند، این گونه نيست كه شكر كنند و راه خدا را در پيش گيرند، مورد رحمت قرار بگيرند و از سختيكه حتي اگر 

 (43، ص11ورزند. )الميزان، جبلكه مجددا و در كمال سرگرداني بر سركشي خود اصرار مي

 «:یَعْمَهُونَ انِهِمْطُغْي في لَلَجُّوا ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ وَ( »3

ها را بردارد؛ اما این همواره به نفعمان نيست. بسياري خواهيم خداوند سختيها گریزانيم و ميها غالبا از سختيما انسان

از انسانها هستند كه اگر سختي از آنها برداشته شود، با تمام وجود و با لجاجت تمام و در حالي كه راه را بلد نيستند و 

 گيرند.د، مسير طغيان و سركشي را در پيش ميسرگردانن

 «:طُغْيانِهِمْ في لَلَجُّوا ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ ... وَ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ الذین ال»( 2

http://tahoor.com/fa/Article/View/119179
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این گونه نيست كه  ( اما141-141عمران/اگرچه بال و امتحان در درجه اول براي مومنان است تا آنها را خالص كند )آل

ها نشوند. گاه براي اینكه طغيان این كفار كنترل شود و آنها نيز از حدي از سركشي فراتر نروند، آنها نيز كفار مبتال به سختي

 شود.ها از آنها برطرف نميشوند و این سختيها ميها و شدتدچار سختي

 «:یَعْمَهُونَ طُغْيانِهِمْ في لَلَجُّوا رٍّضُ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ وَ( »4

يض عكس نق« .ورزیدندمي اصرار شانسركشي در نمودیم،مي برطرف بود آنها گریبانگير ناراحتي و زحمت از آنچه اگر»

 « داشتيم.ورزند، زحمت و ناراحتي را از آنها برميشان اصرار نمياگر در سركشي»شود: این جمله مي

( هم تاكيد شده كه اگر 3( و هم در احادیث )مثالً: حدیث36وني است كه هم در آیات دیگر )اعراف/این همان مضم

انسانهایي كه در وضعيت ناخوشایند هستند، دست از سركشي و گناه بردارند حتما خداوند سختي آنان را به نعمت و خوشي 

 كند.تبدیل مي

 «طُغْيانِهِمْ فِي لَلَجُّوا... ناهُمْ رَحِمْ لَوْ ... بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال»( 1

 (113ص ،8ج نور، )تفسير. كنندمى استفاده سوء هامهلت و هافرصت از ایمان،بى هاىانسان

 «یَعْمَهُونَ طُغْيانِهِمْ في لَلَجُّوا( »6

رحم، و  آنها بر هم اگر»توانست صرفا بگوید: اند( را آورد، در حالي كه ميدر حالي كه سرگردان« )= یعمهون»چرا كلمه 

 ؟«ورزیدندمي اصرار شانسركشي در كردیم،ضررها را برطرف مي

ه كنند دقيقا راه و برنامه معيني داشتخواهد نشان دهد كه این طور نيست كه كساني كه سركشي و طغيان ميالف. شاید مي

 يني داشته باشند و منفعت خاصي ببرند.باشند؛ گاه خود سركشي كردن براي افراد موضوعيت دارد، بدون اینكه هدف مع

ب. شاید اشاره است به اینكه كسي كه مسير لجاجت و طغيان را در پيش گرفته، اساساً وضعيتش در تردد و سرگرداني 

 است

 ج. ...

رطرف لضر = بكشفنا عنهم ا»و نفرمود « ضُرٍّ = برطرف كردیم آنچه به ایشان بود از ضرر مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا»( چرا فرمود 1

 ؟«كردیم از آنها ضرر را

خواهد بفهماند علت رسيدن ضرر به آنها و قرار گرفتنشان در موقعيت پرضرر، خودشان الف. شاید به طور ضمني مي

 باء سببيت باشد: به سبب خودشان(« بهم»در « بـ)»هستند: 

 ب. ...

 «ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ وَ( »8

ها از پيش روي انسان هم رحمت است؛ پس رحمت بر دو قسم است: گاهي رحمت ابتدایي و رداشتن ضررها و سختيب

 دادن نعمت است و گاهي برداشتن موانع.

 چون در مورد صحت برداشت بعدي تردید داشتم، در كانال نگذاشتم.

 «والَلَجُّ ضُرٍّ مِنْ بِهِمْ ما كَشَفْنا وَ رَحِمْناهُمْ لَوْ وَ( »3
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 (113ص ،8ج نور، )با اقتباس از تفسير. است ثمررحمت ورزیدن و مهرباني بر كساني كه اهل ایمان به آخرت نيستند، بى

 

 

 38/1/7231            یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا بِالْعَذابِ أَخَذْناهُمْ لَقَدْ وَ           18( آیه 32( سوره مؤمنون )377

 ترجمه

 كنند.اي ميشك آنها را به عذاب گرفتار كردیم، اما نه براي پروردگارشان خضوع كردند و نه ناله و زاريو بي

 ای و نحوینکات ترجمه

رفته اي گاند، اما درباره اینكه از چه مادهدانسته« خاضع و ذليل شد»را عموم اهل لغت به معناي « استكان»كلمه «: اسْتَكانُوا»

و بر وزن افتعال باشد كه حاوي یك الف « سكن»اند كه از ماده اختالف نظر دارند. برخي احتمال بيشتر را در این دانسته شده

ا كسي است كه ب« مسكين»به معناي سكونت و آرامش پيدا كردن در جایي است، و « سكن»اند كه زاید است و توضيح داده

یدتر از فقير است( و نيز به معناي شخصي است كه ذليل شده و مورد خشم یابد )كه وضعيتي شدتكيه بر مردم سكونت مي

 ،3ج ر،المني المصباحباشد )مي« خاضع و ذليل شد»به معناي « استكان»قرار گرفته، هرچند ثروتمند باشد، و بر این اساس، 

 بر« استكان»اند كه این دانسته ( در مقابل، برخي احتمال قویتر را361، ص6البحرین، ج؛ مجمع281، ص3؛ النهایة، ج382ص

باشد كه این بر اساس اشتقاق باشد كه داللت بر بودن )= كَون( در حالت خواري و انكسار مي« كين»و از ماده « استفعل»وزن 

؛ المحيط في 111ص ،11ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقباشد ))كَين( مي« ي»)كَون( به « و»كبير، ناشي از تبدیل حرف 

در باب « كَون»)=بودن( و قرار گرفتن ماده « كَون»اند اما از همان ماده دانسته« استفعل»برخي هم وزن را  1(224، ص6اللغة، ج

ه معناي از ب« استحاله»اند همان گونه كه استفعال را به معناي انتقال از یك وضعيت )بودن( به وضعيت )بودن( دیگر دانسته

 ( 138-131، ص2است )الكشاف، ج حالتي به حالت دیگر درآمدن

پذیري و مقاومت نشان ندادن در گرفته شده كه این ماده در اصل داللت بر نرمي و انعطاف« ضرع»از ماده « یَتَضَرَّعُونَ»

 عجممگویند )« ضَرْع»دهند، ، و به پستان حيواناتي كه شير مي«ضَرَع»كند و به انسان ضعيف و ذليل برابر امر خارجي مي

حالت تسليم و انقياد دارد، همان گونه كه « ضارع»در این است كه « ذليل»با « ضارع»( و تفاوت 236ص ،2ج اللغة، قایيسالم

هم طعامي است كه جز ذلت و خواري عاید « ضریع»دوشد، رام است و دهد در برابر كسي كه شيرش را ميحيواني كه شير مي

است و به اینكه انسان از « ضراعه»را در حالت تسليم و زاري قرار دادن و اظهار هم خود « تضرع»( و 1كند )غاشيه/انسان نمي

هم شریك شدن در این « مضارعه»شود؛ و روي خوف و ذلت انگشتان دست را به چپ و راست حركت دهد نيز گفته مي

را از همين معنا « ضارعم»كم به هرگونه مشاركتي اطالق شده است و علماي علم نحو هم كلمه وضعيت ذليالنه است و كم

                                                      
ای درون اندام جنسي زنان به معنای گوشت و غده« كَین»اند كه ا كامال مستقل دانسته  و توضیح دادهر« كَین»و « كَون». و برخي هم اساسا دو ماده  7

 (217، ص72؛ لسان العرب، ج227، ص8اند )المحیط في اللغة، جاست و استكان را از همین ماده دانسته
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اند كه بندي معناي این ماده برخي گفته( در جمع116ص القرآن، ألفاظ مفردات، 341اند )الفروق في اللغة، صاستعاره گرفته

 (38ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيق) كند.این ماده داللت بر نوعي ذلت و تذلل همراه با ابراز حاجت و نيازمندي مي

 حدیث

 سوال شد، فرمودند:« نمودند« تضرع»كردند و نه « استكانة»نه براي پروردگارشان »( از امام باقر ع درباره آیه 1

 عبارت است از بلند كردن دستها و با آنها ]به درگاه الهي[ گریه و زاري كردن.« تضرع»همان خضوع است و « استكانة»

 481ص ،3ج الكافي،

 وَ زَّعَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ نْعَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 .بِهِمَا التَّضَرُّعُ وَ الْيَدَیْنِ رَفْعُ هُوَ ضَرُّعُالتَّ وَ الْخُضُوعُ هُوَ الِاسْتِكَانَةُ فَقَالَ« یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا» جَلَّ

( سوال شد؛ فرمودند: یعني امروز دیگر دعا و التماس نكنيد. 61)مومنون/« التجأروا اليوم»( از اميرالمومنين ع درباره آیه 3

یعني در دعا و درخواستشان  ( فرمودند:16)مومنون/« نمودند تضرعي نه و كردند خضوع پروردگارشان براي نه»و درباره آیه 

 كرد.تواضع نكردند و خضوع ننمودند و اگر در مقابل خداوند عز و جل خاضع شده بودند خداوند استجابتشان مي

 334ص ،(األشعثيات) الجعفریات

 هِجَدِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ إِسْمَاعِيلَ بْنُ وسَىمُ حَدَّثَنِي قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا

 لَا قَالَ «الْيَوْمَ تَجْأَرُوا ال» تَعَالَى قَوْلِهِ فِي ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ

 وَ عَزَّ لِلَّهِ اخَضَعُو لَوْ وَ یَخْضَعُوا لَمْ وَ الدُّعَاءِ فِي یَتَوَاضَعُوا لَمْ أَيْ «یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا» تَعَالَى قَوْلِهِ وَ الْيَوْمَ عُواتَدْ

 .لَهُمْ لَاسْتَجَابَ جَلَّ

روز جمعه، دعایي بعد از نماز عصر روایت شده است كه در فرازي از ( از امام باقر ع از امام سجاد ع در مورد اعمال 2

 فرماید:آن مي

م كنم؛ كه واقعا نزد تو به گناهانكنم، و به من روي آور وقتي با تو مناجات ميخدایا ! بر نداي من رحم كن وقتي ندایت مي

ام ام و ميل و خواهش نفسانيام و سنگدليو نداريكنم و در پيشگاه تو از فقر نمایم و به تو جاجتم را بيان مياعتراف مي

و این من هستم خدایا « نمودند ايگریه و زاري نه و كردند خضوع پروردگارشان براي نه»كنم كه تو خود فرمودي شكایت مي

بيني و يد دارم؛ مرا ميام و به آنچه نزد توست امام و ناالن به تو روي آوردهام و بيچاره در برابرت نشستهكه به تو پناه آورده

 شناسي ...ام و جایگاهم را ميام و حال و آیندهشنوي و نياز و درماندگيداني و سخنم را ميآنچه در من است مي

 236ص ،1ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح

  الْعَصْرِ ... بَعْدَ الدُّعَاءُ الْجُمُعَةِ مِیَوْ عَمَلِ فِي ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ رُوِيَ

 مَسْكَنَتِي كَإِلَيْ أَشْكُو وَ حَاجَتِي لَكَ أَذْكُرُ وَ بِذُنُوبِي لَكَ أَعْتَرِفُ فَإِنِّي نَاجَيْتُكَ إِذَا عَلَيَّ أَقْبِلْ وَ نَادَیْتُكَ إِذَا نِدَائِي فَارْحَمْ اللَّهُمَّ 

 قَعَدْتُ وَ بِكَ اسْتَجَرْتُ قَدِ إِلَهِي یَا ذَا أَنَا هَا وَ «یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا» قُلْتَ فَإِنَّكَ نَفْسِي مَيْلَ وَ لْبِيقَ قَسْوَةَ وَ فَاقَتِي وَ

 حَالِي وَ مَسْكَنَتِي وَ حَاجَتِي وَ تَعْرِفُ كَلَامِي تَسْمَعُ وَ نَفْسِي فِي مَا تَعْلَمُ وَ تَرَانِي عِنْدَکَ لِمَا رَاجِياً إِلَيْكَ مُتَضَرِّعاً مُسْتَكِيناً یَدَیْكَ بَيْنَ

 ... مَثْوَاي وَ مُنْقَلَبِي وَ
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 تدبر

 «:یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا بِالْعَذابِ أَخَذْناهُمْ لَقَدْ وَ( »1

شود؛ و اگر كسي با تضرع و ناله و زاري به درگاه خدا حاصل مي هاي خدا در دنيا، براي رشد ماست كه این رشدعذاب

 ها به تضرع نيفتد، دیگر اميدي به هدایت و رشد او نيست.در برابر این عذابها و سختي

 شناختي:توضيح تخصصي انسان

وجودات و فوق همه م رسيم كه مقامي استاللهي ميي خدایيم و اگر به اقتضاي بندگي رفتار كنيم، به مقام خليفةما بنده

حتي باالتر از فرشتگان مقرب؛ چنانكه در تشهد درباره پيامبر اكرم ص كه برترین مخلوق خداست، ابتدا بنده بودن وي را مطرح 

 «.أشهد أن محمداً عبدُه و رسولُه»كنيم و سپس پيامبر بودنش را مي

كنيم. وقتي عبد گاه و نقش واقعي خود را فراموش ميمان این است كه جایاما از مهمترین مشكالت ما انسانها در زندگي

 هایي كه بر دیگران داریم، غروركنيم، با توجه به برتريبودن خود )و در واقع، نسبت حقيقيِ خود با خداوند( را فراموش مي

ز از تمامي عوالم و ا فهميدیم كهبودیم ميشود. )البته این غرور ناشي از حقارت ماست زیرا اگر بنده خدا ميبر ما مسلط مي

ورزیم، حداكثر خودمان را با حيوانات و فرشتگان برتریم، اما وقتي بندگي را كنار گذاشته، از رابطه خود با خدا غفلت مي

 كنيم.(دانيم، مقایسه ميسطح حيوانات ميموجودات روي كره زمين ویا سایر انسانهایي كه آنها را هم هم

لهي برد. كسي كه به درگاه ابه اهميت و ارزش تضرع و گریه و ناله به درگاه الهي پي ميدر چنين فضایي است كه انسان 

تضرع كرده و خود را در برابر خدا كوچك ببيند، در واقع به رابطه خود با خدا پي برده و عظمت حقيقيِ خویش در قبال سایر 

ار عجز است؛ اما باطنش درک موقعيت عظيم خود فهمد؛ پس این تضرع، اگر چه ظاهرش زاري و ناله و اظهموجودات را مي

دهد كه انسان به موقعيت حقيقي خویش شود تضرع به درگاه خداوند، در جایي رخ ميدر عالم است. بر این اساس، معلوم مي

 رساند.تواند برسد ميترین جایگاهي كه ميپي ببرد و این تضرع انسان را به عالي

شود واقعا رحمت خداست؛ زیرا این هایي كه در دنيا متوجه ما ميه بسياري از عذابشود كبا این توضيحات معلوم مي

عذاب مي خواهد غرور كاذب ما را بشكند و ارتباط حقيقي ما با خدا را به ما یادآوري كند و اینجاست كه اگر عذاب برسد و 

( و اگر تضرع نكند، یعني حتي با این 3حدیث گردد )شود و به كمال خود برميانسان تضرع كند، با استجابت خدا مواجه مي

 عذاب هم متوجه جایگاه واقعي خود نشده است.

 «:یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا بِالْعَذابِ أَخَذْناهُمْ لَقَدْ وَ( »3

ردیم و آنچه از زحمت و ناراحتي كو اگر هم بر آنها رحم مي»این آیه ظاهرا در مقام استدالل بر آیه قبلي است كه فرمود: 

ر آن آیه، یعني د« ورزیدند.شان اصرار مينمودیم، قطعا، در حالي كه سرگردان بودند، در سركشيگریبانگير آنها بود برطرف مي

 دهد كه چرا چنين است.فایده بودن رحم كردن بر آنها را بيان كرد، و در این آیه توضيح ميبي

 توضیح تخصصی:
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هاي عادي نجات را بر خود بسته شود( وضعيت دهشتناكي است كه انسان راهترجمه مي« شكنجه»اه به عذاب )كه گ

شوید. درواقع، اقتضاي عذاب، قطع اميد انسان از اسباب و علل عادي است و انسان بسا از جان خود هم دست ميبيند و چهمي

رده االسباب )كسي كه اسباب را اسباب كشود، متوجه مسبب اي است كه وقتي دستش از همه اسباب عادي قطعفطرتا به گونه

(. پس ارسال عذاب در دنيا، آخرین گام براي هدایت انساني است كه از خدا و آخرت غافل 61گردد )عنكبوت/است( مي

بد؛ به تعبير یااست. اما كسي با این هم هدایت نشود، یعني چنان به دنيا چسبيده كه فطرتش دیگر جایي براي نفس كشيدن نمي

دیگر، كسي كه حتي وقوع در عذاب هم وي را از خواب غفلت بيدار نكند، دیگر به هيچ عنوان از خواب غفلت بيدار نخواهد 

 ضوعخ پروردگارشان براي نه اما كردیم، گرفتار عذاب به را آنها»اي نخواهد داشت. لذا اینكه شد و رحم كردن بر او هيچ فایده

ان هایشان را برطرف كنيم، طغيانگریشاگر بر آنها رحم كنيم و سختي»دليلي است بر اینكه « نمودند اياريز و ناله نه و كردند

 «شودشدیدتر مي

 «:لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا بِالْعَذابِ أَخَذْناهُمْ( »2

 أَخَذْناهُمْ»شيرین است. تعبير  اگرچه این آیه ناظر به عذاب است، اما تعابير این آیه در رساندن مقصود خود بسيار شيوا و

رماید آنها فیعني به جاي اینكه بگوید آنها را با عذاب طرد كردیم و از خود راندیم، مي« آنها را با عذاب گرفتيم»یعني « بِالْعَذابِ

ا ه صرفدهد كه فلسفه این عذاب، نوعي رحمت و عاملي براي بازگشت آنها به سوي خدا بوده، نرا گرفتيم. این نشان مي

 1(. 1جویي )تدبرانتقام

 «:یَتَضَرَّعُونَ ما وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا فَمَا( »4

 را مضارع؛ و هر دو را ماضي یا مضارع نياورد؟« یتضرعون»را ماضي آورد و « استكانوا»چرا 

جریان است. این فعل  الف. ماضي داللت بر تحقق و تمام شدن كار دارد و مضارع داللت بر اینكه كار ادامه دارد و در

آید: تا هنگامي كه باب عذاب شدیدي را ماضي، ناظر به جمله قبل است، و فعل مضارع ناظر به جمله بعد )كه در آیه بعد مي

رزند و وفرماید: آنها را به سختي و عذاب انداختيم اما خضوع نكردند؛ و آنها همچنان تكبر ميبر آنها باز كنيم ...( پس آیه مي

 (138، ص2كنند تا اینكه باب عذاب شدیدي را بر آنها باز كنيم و ... . )الكشاف، جميتضرع ن

                                                      
 ادهم از ویا است «سكن» ماده از یا «استكان» كه شد اشاره «ترجمه نكات» در. تاس كار در دیگر ظرافتي هم «لِرَبِّهِمْ اسْتَكانُوا مَا» تعبیر مورد . در 7

 :«كَون»

 آرامش و سكون به رسیدن از معنایي آن دل در كه كرده بیان ایكلمه با را آنها كردن خضوع و تضرع این واقع در باشد، «سكن» ریشه از «استكان» اگر

 به تعبیری اام نكردند، تضرع و خضوع آنها چرا كه كندمي تعجب كه حال عین در گرفتیم، عذاب با را آنها ما گویدمي اینكه از بعد دیگر تعبیر به هست؛

 . نجستند آرامش و سكون پروردگارشان به آنها چرا كه است این از تعجبش گویي كه برده كار

 راچ كه كندمي تعجب كه حال عین در یعني كندمي شیرین خیلي ار معنا «لـ» حرف آمدن هم صورت این در كه باشد «كَون» ماده از «استكان» هم اگر

 .نكردند دیگرگون را خود وضعیت و حال پروردگارشان خاطر به آنها چرا كه برده كار به تعبیری اما نكردند، تضرع و خضوع آنها
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خواهد دو مفهوم مختلف را در ب. استكان و تضرع به لحاظ معنایي بسيار به هم نزدیك است و و این دو تعبير، نمي

ت و در واقع یك مفهوم را به طور هميشگي مورد آنها بيان كند، بلكه آیه در مقام گزارش از دو مقطع زماني مربوط به آنهاس

 كنند.فرماید كه آنها نه قبال تضرع كردند و نه از این پس تضرع ميداند و ميدر مورد آنها صادق مي

 ج. ...

 

 

 33/1/7231            سُونَمُبْلِ فیهِ هُمْ إِذا شَدیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَیْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى            11( آیه 32( سوره مؤمنون )371

 ترجمه

 چاره و نوميد یافتند.تا اینكه بر آنها دري را كه عذابي سخت داشت گشودیم، بناگاه خود را در آن بي

 ای و نحوینکات ترجمه

، 2الكشاف، ج) كنند تا وقتي كه ...(تواند عبارت قبلي باشد )تضرع نميمي« حتي: تا وقتي كه»مبداء ...«:  فَتَحْنا إِذا حَتَّى»

كنيم )و كنيم و رهایشان نميباشد )ما بر اینها رحم نمي...« ولو رحمناهم »تواند معناي مندرج در عبارت ( و مي138ص

 (131، ص8هاي كوچك بر آنها مي فرستيم( تا وقتي كه زمان آن برسد كه عذاب اصلي را متوجه آنها كنيم( )تفسير نور، جعذاب

باشد كه البته در زبان عربي به نحو ثالثي مجرد به كار نرفته و عمدتا در همين وزن افعال مي« بلس»ه از ماد«: بْلِسُونَمُ»

 ،1ج اللغة، المقایيس معجم( و به معناي نااميدي )221ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في التحقيقرود ))ابالس( به كار مي

به شخص « مُبلِس(. »142ص القرآن، ألفاظ مفردات) شودآدمي مي( و غم و اندوهي است كه از شدت سختي گریبانگير 333ص

( و تفاوت ابالس با نااميدي در این است كه ابالس نااميدي 363، ص1شود )كتاب العين، جدرمانده غمگين پشيمان گفته مي

 ،1ج ،... التحقيقشدیدي است كه اوال ناشي از سوء عمل خود شخص باشد و ثانيا غم و سختي فراوان در پي داشته باشد )

 (221ص

اند به معناي كسي كه از رحمت خدا كامال نااميد دانسته« ابالس»)اسم خاص شيطان( را هم از همين ماده « ابليس»برخي 

اي بر این باورند كه ابليس، معرّب از فارسي است )یعني اصلش عربي نيست و ( در مقابل عده363، ص1شد )كتاب العين، ج

؛ و دليلشان هم این است كه جزء كلمات «ابالس»فارسي بوده، نه از « پالس»رد عربي شده( و اصلش هم از از زبان فارسي وا

 مصباحالباشند )اي كه بر این وزن هستند )مانند اجفيل و اخریط( قابل صرف ميغيرمنصرف است در حالي كه كلمات عربي

 (221، ص1؛ التحقيق، ج61ص ،3ج المنير،

 حدیث

قر ع روایتي درباره رجعت نقل شده است كه در آن روایت، امام ع آیاتي متعددي از قرآن كریم را ناظر به ( از امام با1

اي از مومنان محض و فاجران حقيقي بعد از ظهور و قبل از قيامت به كنند ]رجعت بدین معناست كه عدهرجعت معرفي مي

 گردند[. در فراز پایاني این حدیث آمده است:دنيا برمي
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علي بن « تا اینكه بر آنها دري را كه عذابي سخت داشت گشودیم»فرماید: . و منظور از سخن خداوند عز و جل كه مي..

 طالب است هنگامي كه در رجعت برگردد.ابي

 88ص البصائر، مختصر

 بْنِ جَابِرِ عَنْ جَمِيلٍ، بْنِ الْمُنَخَّلِ عَنِ مَرْوَانَ، بْنِ عَمَّارِ عَنْ سِنَانٍ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَطَّابِ، أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 1...: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ یَزِیدَ،

 عَة.الرَّجْ فِي رَجَعَ إِذَا ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ هُوَ« شَدِیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى» تَعَالَى قَوْلَهُ وَ

روایت شده است كه فرمودند: این « تا اینكه بر آنها دري را كه عذابي سخت داشت گشودیم»( از امام باقر ع درباره آیه 3

 در رجعت است.

 183ص ،1ج القرآن، تفسير فى البيان مجمع

 جعةالر في هو( ع) جعفر أبو ... قال «شَدِیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى»

 تدبر

 «مُبْلِسُونَ فيهِ هُمْ إِذا شَدیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى( »1

گاهي عذاب الهي زمينه است براي اینكه انسان تضرع كند، )آیه قبل( اما اگر انسان با این حد از عذاب تضرع و توبه نكند، 

 و ساخته نيست و نااميدي سراپاي وجودش را خواهد گرفت.شود كه دیگر هيچ كاري از امبتال به عذاب شدیدي مي

 «مُبْلِسُونَ فيهِ هُمْ إِذا شَدیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى»( 3

                                                      
 عبارت حذف شده چنین است:.  7

ثُمَّ تَلَوْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الْآیَةَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ... « ةٌ، إِنَّهُ مَنْ قُتِلَ نُشِرَ حَتَّى یَمُوتَ، وَ مَنْ مَاتَ نُشِرَ حَتَّى یُقْتَلَلَیْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ قَتْلَةٌ وَ مَوْتَ»

 أَنَّ هِ إِیَّاهُمْ، أَ لَمْ تَسْمَعْشَرُ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَیُنْشَرُونَ إِلَى قُرَّةِ أَعْیُنِهِمْ، وَ أَمَّا الْفُجَّارُ فَیُنْشَرُونَ إِلَى خِزْیِ اللَّمَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ إِلَّا وَ یُنْ»ثُمَّ قَالَ: 

 كْبَرِ. دُونَ الْعَذابِ الْأَ وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ

 یُعْنَى بِذَلِکَ مُحَمَّدٌ ص وَ قِیَامُهُ فِي الرَّجْعَةِ یُنْذِرُ فِیهَا. «یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ» وَ قَوْلَهُ تَعَالَى

 لْبَشَرِ فِي الرَّجْعَةِ.یُعْنَى مُحَمَّدٌ ص نَذِیراً لِ «إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ. نَذِیراً لِلْبَشَرِ» وَ قَوْلَهُ تَعَالَى

 قَالَ: یُظْهِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الرَّجْعَةِ. «وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى» وَ قَوْلَهُ تَعَالَى

 میردمي كه آن و بمیرد، تا شودمي برانگیخته شودمي شهید كه آن همانا دارد، مردني و شدني شهید اینكه مگر نیست ای[ يحقیق] مومن هیچترجمه: 

 برانگیخته مومنون اما شود،مي برانگیخته اینكه مگر نیست، بدكار یا نیكوكار امت، این از یک هیچ: »فرمود سپس...  شود شهید تا شودمي برانگیخته

ای ای كه خدا برایشان مقدر كرده است؛ آیا نشنیدهخواری جانب به شوندمي برانگیخته بدكاران اما كند،مي روشن را چشمشان كه چیزی جانب به شوندمي

نذار اخیز و اای جامه به خود پیچیده، بپ»فرماید: و مي« چشانیمو قطعا به آنها از عذاب تزدیک قبل از عذاب بزرگتر مي»فرماید: كه خداوند متعال مي

آن یكي از دو امر بزرگ است، هشدار »فرماید: كند، و ميكن، كه منظور حضرت محمد ص و بپاخاستن ایشان در رجعت است كه در آن موقع انذار مي

و دین حق  او كسي است كه رسولش را با هدایت»فرماید: یعني حضرت محمد ص هشدار دهنده آدمیان است در رجعت. و مي« ای برای آدميدهنده

 دهد.كه خداوند عز و جل در رجعت اورا سیطره مي« ]ها[ سیطره یابد هرچند مشركان خوششان نیایدفرستاد  تا بر كل دین
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وقتي درهاي عذاب شدید را بر آنها باز كردند، یكدفعه كالً نااميد شدند. اما چرا نااميد شدند؟ خوب، چرا توبه نكردند؟ 

د. این اي ندارین آیه ناظر به موقعيتي است كه دیگر امكان توبه وجود ندارد. همان موقعيتي كه دیگر ایمان آوردن فایدهظاهرا ا

آیه مربوط به جهنم نيست، زیرا در جهنم، جهنميان درون عذاب شدید هستند در حالي كه در این آیه از باز شدن درهاي عذاب 

 اند.وز وارد عذاب شدید نشدهشدید سخن به ميان آمده است؛ یعني هن

 اگر این آیه درباره جهنم نيست، پس درباره كجاست؟

(؛ اما 11شود )زمر/در قرآن كریم اگرچه بيان شده كه در آخرت و قبل از ورود به جهنم، درهاي جهنم براي افراد باز مي

 انسته و دو موقعيت دیگر را نيز براي انسانوضعيتهایي را كه ایمان آوردن و توبه كردن دیگر سودي ندارد منحصر به آخرت ند

 مطرح نموده كه ایمان آوردن دیگر فایده ندارد و زمانش گذشته است:

-31شود: آیا االن؟ )یونس/كند ایمان آوردم و خطاب ميیكي در لحظه مردن است كه فرعون در لحظه غرق شدن ادعا مي

 (؛31

برخي از آیات پروردگارت آمد، دیگر ایمان آوردن كسي كه قبال  فرماید وقتيو دیگري در رجعت است كه خداوند مي

( ]علت اینكه این آیه، مربوط به رجعت، و نه 118اي ندارد )انعام/ایمان نياورده یا در ایمانش بهره خوبي كسب نكرده، فایده

كه قيامت عرصه بروز تمام سخن گفته شده، در حالي « بعض آیات ربّ»آخرت دانسته شد، این است كه در این آیه از آمدن 

یس صریحا جمالت این آیه مربوط به رجعت معرفي شده است.[ اگرچه برخي از آیات رب است. همچنين در زیارت آل

مفسران صدر اسالم در ميان صحابه و تابعين، به نظرشان رسيده كه شان نزول این آیه مربوط به جنگ بدر، یا قحطي مكه به 

شود حق با اهل بيت اما طبق بيان فوق، معلوم مي 1(181ص ،1ج البيان،مجمعط به فتح مكه باشد )نفرین پيامبر ص ویا مربو

 (3و  1اند )احادیثبوده است كه این آیه را بر رجعت تطبيق داده

                                                      
 مرحوم طبرسي اقوال زیر را ذكر كرده است: «شَدِیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَیْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى». درباره شأن نزول آیه  7

ال ای مانند قحطي زمان حضرت یوسف مبتوقتي است كه پیامبر ص علیه آنها ]كفار قریش[ دعا كرد و گفت: پروردگارا آنها را به قحطيمجاهد: مربوط به 

 )پشم آغشته به خون( مي خوردند.« علهز»كن. پس چنان به گرسنگي افتادند كه 

 ابن عباس: كشتاری است كه در جنگ بدر مسلمانان در كفار انجام دادند.

 ائي: دری از عذاب در آخرت استجب

 همچنین گفته شده مربوط به فتح مكه است.

 امام باقر ع فرموده: مربوط به رجعت است.

 عباس ابن عن بدر یوم القتل هو قیل و مجاهد عن بالدم الوبر هو و العلهز أكلوا حتى فجاعوا یوسف كسني سنین اللهم فقال علیهم ص النبي دعا حین ذاك

 .الرجعة في هو( ع) جعفر أبو و قال مكة فتح حین ذلک قیل و الجبائي عن اآلخرة في جهنم عذاب من بابا علیهم فتحنا قیل و

 :است آمده 77ص ،1ج المنُثور، الدر در سنت اهل تفاسیر در و
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ود شها با همدیگر متفاوت است. گاهي شخص عذاب ميشود كه شدت عذاب( از مقایسه این آیه با آیه قبل معلوم مي2

كند؛ اما در موردي دیگر، همين شخص، هنوز عذاب نشده، اما همين كه در عذاب قدري مغرور است كه حتي تضرع نمياما ب

 شود.دهد و یاس كامل بر وجودش مستولي ميشود، وي تمام اميدش را از دست ميبرویش گشوده مي

 :«مُبْلِسُونَ فيهِ هُمْ إِذا شَدیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى»( 4

این گونه نيست كه عذابها صرفا براي پاک شدن انسانها باشد. البته برخي عذابها براي پاک شدن انسانهاست و شاید به 

(. اما 2دبر، ت314جلسه )توضيح بيشتر در « با عذاب آنها را گرفتيم»( تعبير كرد كه 16همين جهت بود كه در آیه قبل )مومنون/

دیگر  و« در داراي عذاب را بر آنها گشودیم»وقتي كه آن عذاب در پاک شدن و برگشت آنها موثر نبود، در این آیه تعبير كرد 

( نشان 11ن/تر )مومنوبرد. چنين عذابي دیگر براي پاک كردن نيست، زیرا در دو آیه قبلبه كار نمي« با عذاب گرفتيم»تعبير 

 اي ندارد. اند كه رحم كردن بر آنها جز بدتر شدنشان ثمرهي در طغيان فرو رفتهداده كه آنها بقدر

 شوند؟ كند، پس چرا عذاب مياما اگر عذاب آنها را پاک نمي

ظاهرا این عذاب، همان حقيقت و باطن طغيان آنهاست و آخرت عرصه ظهور باطن امور است. اینها به خاطر شدت 

 شوند.مانند و هيچگاه پاک نميد و جهنمي شده، براي همين در جهنم جاویدان ميطغيانشان، باطنشان صددرصد پلي

 «مُبْلِسُونَ فيهِ هُمْ إِذا شَدیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى»( 1

است  ايتظره واقعهنامند، كه به معناي وقوع یكدفعه و غيرمني فُجائيه مي«إذا»در این آیه را اصطالحا « إذا»دومين تعبير 

یي كه در هااستفاده شد(. اگر انسان در مسير كفر و لجاجت و طغيان پيش برود، و عذابها و سختي« بناگاه»)در ترجمه از كلمه 

؛ و )اگر شودرسد كه یكدفعه با باطن عمل خود مواجه مياي ميآید او را از انحرافش باز ندارد، به نقطهمسير زندگيش پيش مي

 هاي وي برايم كه اميد مهمترین عامل براي ادامه زندگي و فعاليت انسان است( این مواجهه غيرمنتظره، همه انگيزهدقت كني

 دهد.زندگي و هر فعاليتي را یكجا بر باد مي

 :«مُبْلِسُونَ فيهِ هُمْ إِذا شَدیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَيْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى»( 6

دست كم دو احتمال وجود دارد، كه با توجه به قاعده امكان استعمال یك لفظ در چند « فيه» در« ه»براي مرجع ضمير 

 تواند مد نظر بوده باشد:معنا، هر دو مي

الف. منظور، همان موقعيت باز شدن درهاي عذاب است، یعني با باز شدن درهاي عذاب، یاس تمام وجود آنها را 

 گيرد.فرامي

ه شود یكدفعخواهد بگوید وقتي درهاي عذاب شدید بر آنها باز ميد است؛ یعني آیه ميب. منظور، وضعيت عذاب شدی

 اند.شوند كه درون آن عذاب شدید قرار گرفتهو پيش از آنكه به خود بيایند، متوجه مي

 ( یك پيام مهم براي ما دارد:11-14( این آیات )مومنون/1

                                                      
 ابن أخرج و بدر؛ یوم كان مضى قد قال شَدِیدٍ عَذابٍ ذا اًباب عَلَیْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى قوله في عباس ابن عن مردویه ابن و جریر ابن و شیبة أبى ابن أخرج و

 قال شَدِیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَیْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى مجاهد عن جریر ابن أخرج و بدر؛ یوم قال شَدِیدٍ عَذابٍ ذا باباً عَلَیْهِمْ فَتَحْنا إِذا حَتَّى جریج ابن عن جریر

 أیضا لهم القصة نم قبلها ما و الجوع قریش لكفار
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هاي كوچكش بردار نيست. آنها را جدي بگيریم. اگر با نمونهيهاي الهي كامال جدي است و شوخوقوع آخرت و عذاب

تر و شدیدترش مبتال خواهيم شد كه دیگر اميدي به نجات هاي خيلي جديدر دنيا به صراط مستقيم برنگردیم، به نمونه

 ماند.نمي

 

 

 21/1/7231       تَشْكُرُون ما قَلیالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ مْعَالسَّ لَكُمُ جَعَلَ وَ أَنْشَأَكُمْ الَّذی هُوَ قُلْ     32آیه( 81) ملک سوره( 378

 ترجمه

 1.گزاریدمي سپاس اندک بسيار داد، قرار هادل و دیدگان و شنوایي شما براي و آورد پدید را شما آنكه است او بگو

 ای و نحوینکات ترجمه

اشد بمي« تشكرون»ول مطلق )یا متعلق به م مفعول مطلق محذوف( براي در جایگاه مفع« قليال«: »تَشْكُرُون ما قَليالً» 

ن كه معناي عبارت چني«( حقاً اندک»حرف زائد براي تاكيد قِلّت )= قليالً ما( باشد )به معناي « ما»)تشكرون شكرا قليال( و 

 ،6ج بيانه، و القرآن إعراب؛ 138ص ،18ج القرآن، إعراب في كنيد شكرگذاري واقعاً اندكي( )الجدولشكرگزاري مي»شود: مي

اند كه این تعبير، نه بدین معناست كه شكرگزار هستند اما مقدار شكرشان كم است، بلكه شبيه ( و برخي توضيح داده13ص

 درواقع، این اندک، داراي بار منفي« ما اقلّ شكرک: چقدر كم شكرگزاري!»كند بگویيم آنكه در مذمت كسي كه كفران نعمت مي

  در زبان انگليسي( a fewدر مقابل  few( )شبيه 38ص ،32ج الغيب، مفاتيحاست )

 :است قابل  بحث هم دیگري مختلف هايصورت به جمله این تركيب رسد مي نظر به

 .گزاریدمي شكر را كمي مقدار بسيار: بگيریم به مفعول را «قليال» اینكه -

 را آن از دكيان شكر حتي اینكه از كنایه را؛ قليلي گذاریدنمي شكر: نافيه را «ما» و بگيریم به مفعول را «قليال»اینكه  -

 .آوریدنمي جا به هم

 یلتاو در را «تشكرون ما» عبارت و اندگرفته مصدریه را «ما» اما دانسته، مطلق مفعول نائب همچنان را قليال برخي -

 این در. باشد «شُكركم قليال» صورت به یعني( 22ص ،3ج الكریم، القرآن إعراب) اندكرده بمعرفي «قليالَ» براي فاعل و مصدر

 ستهواب هم چيزي شودمي آیا كه كندمي خطور ذهن به اشكال این اما كند نمي تفاوت گذشت متن در آنچه با معنایش صورت

 كه هتج آن از و است كرونیش به متعلق و وابسته گرفته، قرار مطلق مفعول مقام در كه جهت آن از «قليال)» عامل هم و باشد

 .(است آن در عامل گرفته، قرار آن فاعل مقام در یشكرون ما

                                                      
اش دادم كه بعد متوجه شدم كه این آیه جزء اولین آیاتي بوده كه در همین كانال درباره قرار را مومنون سوره 18در ادامه آیات قبل، آیه ابتدا . امروز  7

ای به آیات قبلي اضافه شده باشد و م كه هم آیه( و در واقع، تكراری است. برای همین به نظرم رسید آیه امروز را آیه فوق قرار ده1ایم )جلسهتدبر كرده

 .تواند بسیار به هم نزدیک باشدهم بسیار به آیه فوق شبیه است و احادیث فوق و نیز تدبر در آن مي
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 اهراظ كه( ايقمشه الهي) اندكرده ترجمه «آوریدمى جاى به او شكر شما از كمى بسيار عده» صورت به برخي همچنين -

 صورت هب باید صورت این در كه است گرفته ظرن در( فاعل یا) مبتدا را «ما قليال» ترجمه این در زیرا نباشد درستي ترجمه

 شتباها همين هم الميزان مترجم اما گرفته، مطلق مفعول را شكرا الميزان، متن در اینكه با كه اینجاست جالب. آمدمي «ما قليلٌ»

 (14ص ،11ج الميزان، ترجمه) است كرده ترجمه فوق صورت به و شده مرتكب را

 حدیث

 وایت شده است كه فرمودند:( از اميرالمومنين ع ر1

 .كشدنفس ميشنود، و از شكافى مى يو با استخوان گوید،ي سخن مىو با گوشت ،نگردمى ايبا پيه عجب از این آدمى!

 8البالغه، حكمتنهج

 .خَرْم مِنْ سُیَتَنَفَّ وَ بِعَظْمٍ یَسْمَعُ وَ بِلَحْمٍ یَتَكَلَّمُ وَ بِشَحْمٍ یَنْظُرُ الْإِنْسَانِ لِهَذَا اعْجَبُوا

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

كسي كه خداوند نعمتي بر او بخشيد و آنها را با قلبش شناخت ]= نعمت خدا بودن آن را با تمام وجود درک كرد[ شكر 

 آن را ادا كرده است.

 36ص ،3ج الكافي،

 رَجُلٍ عَنْ الْحَسَنِ أَبِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عِيسَى عَنْ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيٍّ أَبُو

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

 .شُكْرَهَا أَدَّى فَقَدْ بِقَلْبِهِ فَعَرَفَهَا بِنِعْمَةٍ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ مَنْ

 ه است:( از اميرالمومنين ع روایت شد2

 كسي كه پيرامون نعمتها حصاري از شكر نكشد، آنها را در معرض زوال قرار داده است. 

 6311، ح381ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف

 (.1/ 412) لِزَوَالِهَا عَرَّضَهَا فَقَدْ لَهَا بِالشُّكْرِ النِّعَمَ یُحِطِ لَمْ مَنْ

 تدبر 

شود. ( بسيار شبيه این آیه است؛ لذا نكات آنجا مجددا تكرار نمي18ومنون/)م 1آیه مذكور در جلسه چنانكه بيان شد، 

( و هم تدبرهایي درباره 4هم احادیثي درباره سمع آمده )بویژه حدیث« یستمعون القول»به مناسبت آیه  141ضمنا در جلسه 

 .شودو مجددا تكرار نمي م مرتبط باشدتواند به این آیه ه( كه كامال مي1و  2و  3گوش و شنوایي مطرح شده )بویژه تدبرهاي 

 «:تَشْكُرُون ما قَليالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ أَنْشَأَكُمْ الَّذي هُوَ قُلْ( »1

اري زها قرار گرفته و به خاطر كمي شكرگدر این آیه نعمت آفریده شدن ما در كنار نعمت اعطاي شنوایي و دیدگان و دل

 ایم.مورد مذمت قرار گرفته

 اما چرا ميان این همه نعمت، بر این سه نعمت شنوایي و دیدگان و دلها تاكيد كرد؟
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 شناسيانسان بحث تخصصي

 شنوایي، بينایي،) پنجگانه حواس اگرچه هم حواس ميان در. وي دل یا و است وي حواس یا انسان ادراكي هايراهالف. 

ان از انسكه  زیرا است؛ شنوایي و بينایي حس دو مدیون عالم، از ما شناخت و علم عمده اما معروفند( المسه چشایي، بویایي،

هاي بسيار نزدیك كند )بویایي و چشایي و المسه، تنها در فاصلهبرقرار ميتري از عالم ارتباط طریق آنها با عرصه بسيار گسترده

، 11، جكند. )الميزانمندي از آن وسعت ادراكي انسان را بسيار بيشتر ميرهاست كه به و مقصود از دل هم قوه عاقلهمفيد است( 

مقصود از ادارک دل كليه اداراكات نيازمند فكر است كه اعم از ادراكات جزیي خيالي و ادراكات كلي  توجه شود كه (14ص

 (311، ص16عقلي است. )الميزان، ج

عالم باشد، محصول خواندن و شنيدن است كه در این  ازمستقيم  تجربهعمده معرفت انسانها، بيش از آنكه محصول ب. 

دو زمينه كار اصلي بر عهده بينایي و شنوایي و فاهمه انسان است و در واقع كاركرد این سه باهم ویژگي اختصاصي انسان 

 3، تدبر13اسي، در جلسهشن)یعني زبان( است كه مایه تمایز او با سایر موجودات گردیده است. )درباره اهميت زبان در انسان

 ( توضيحاتي ارائه شد(4)علق/ 42و نيز در احادیث و تدبرهاي جلسه 

مستقيم  كنند. دسته اول محصولهاي تدبيري تقسيم ميهاي التذاذي و فعاليتهاي انسان را به دو دسته فعاليتب. فعاليت

اي است كه حتي و تعقل انسان. و انسان به گونهغریزه است )مانند خوردن و آشاميدن و ...( و دسته دوم محصول تدبير 

دهد )مثال خوردن غذا در انسان را با حيوانات مقایسه هاي تدبيري انجام ميهاي التذاذیش را هم غالبا در ذیل فعاليتفعاليت

ان كه ت انسهاي تدبيري است كه شكرگزاري یا عدم آن بشدت قابل طرح است. آن دسته از ادراكاكنيد( و در عرصه فعاليت

اند كه مولد علم حصولي در انسان هستند. اگر اداي شكر هر نعمت را در گروي زنند، ادراكاتيهاي تدبيري را رقم ميفعاليت

( و در نتيجه استفاده آن در راستایي كه براي آن آفریده شده، بدانيم، آنگاه در ميان 3معرفت صحيح نسبت به آن نعمت )حدیث

هایي كه انسان باید راستاي صحيح استفاده از آنها را مورد توجه قرار دهد، همين ان داده شده، آن نعمتهایي كه به انسنعمت

شوند یعني شنيدن و دیدن و فهميدن؛ كه به ترتيب محصول شنوایي هاي تدبيري ما ميساز فعاليتهایي هستند كه زمينهنعمت

 این سه نعمت است كه خيلي بروز و ظهور دارد.و دیدگان و دلهاست. درواقع، شكرگزار نبودن در خصوص 

كه درک  شود؛ برترینش این استشود كه بر هيچ چيز دیگري مترتب نميبر شنوایي و دیدگان و دلها منافعي مترتب ميد. 

لمداد ق یكنآنها را كان لمشود چنانكه خداوند وقتي این سه به كار درک آیات الهي نياید، آیات الهي توسط این سه انجام مي

 یَجْحَدُونَ كانُوا إِذْ ءٍشَيْ مِنْ أَفْئِدَتُهُمْ ال وَ أَبْصارُهُمْ ال وَ سَمْعُهُمْ عَنْهُمْ أَغْنى فَما أَفْئِدَةً وَ أَبْصاراً وَ سَمْعاً لَهُمْ جَعَلْنا»كرده است: 

 (133، ص2( )الكشاف، ج36)احقاف/« اللَّهِ بِآیاتِ

 ...ه 

 «تَشْكُرُون ما قَليالً ... لَكُمُ جَعَلَ وَ كُمْأَنْشَأَ الَّذي هُوَ( »3

مان تا خداست كسي كه ما را ایجاد كرده؛ و اوست كه برایمان قرار داده ... . ما این نعمتها را در اختيار داریم: از هستي

توجه  ماندازه در زندگيها در حال گذران زندگي هستيم؛ اما در مجموع چه انما دائما با این نعمتشنوایي و دیدگان و دلها. 

 داریم كه اینها مال خودمان نبوده و خداوند اینها را به ما داده است؟ 
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 البته از اینكه شكر تمام نعمتها را بگذاریم ناتوانيم، چرا كه به قول سعدي:

 نعمتي آید مفرّح ذات؛ پس در هر نفسي دو نعمت است و بر هررود ممد حيات است و چون برميهر نفسي كه فرو مي

 شكري واجب:

 از دست و زبان كه برآید

 كز عهده شكرش بدرآید

اي همچون شنوایي دستيالقاعده از ما انتظار چنين شكري هم ندارد. اما واقعا این همه از نعمتهاي دمو خداوند هم علي

به ما داده؟ و به فرض هم به یاد  كنيم، چه اندازه یادمان هست كه اصال اینها نعمتهایي است كه خداو دیدگان و دل استفاده مي

 آوریم كه خدا به ما داده، چه اندازه دغدغه این را داریم كه اینها را در راهي كه خدا داده استفاده كنيم؟ 

 «:تَشْكُرُون ما قَليالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ أَنْشَأَكُمْ الَّذي هُوَ قُلْ»( 2

ها قرار گرفته و به خاطر كمي شكرگزاري ن آیه نعمت آفریده شدن ما در كنار نعمت اعطاي شنوایي و دیدگان و دلدر ای

 هبفقط  (تَشْكُرُون ما قَليالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ أَنْشَأَ الَّذي هُوَ وَ)سوره مومنون  18ایم. در آیهمورد مذمت قرار گرفته

 ایم. با كنار هم گذاشتنمورد مذمت قرار گرفتهگزاري راشاره شده و سپس به خاطر كمي شكها طاي شنوایي و دیدگان و دلاع

گر انسان كند و اهاست كه انسان را انسان مياین دو آیه شاید بتوان به این نتيجه رسيد كه نعمت اعطاي شنوایي و دیدگان و دل

 اي ندارد.سگزاري در قبال اصل آفرینش خودش هم در كار نخواهد بود ویا اگر هم باشد، فایدهسپاس اینها را نگذارد، دیگر سپا

 «:تَشْكُرُون ما قَليالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ أَنْشَأَكُمْ الَّذي هُوَ قُلْ( »4

، 3، سجده/18؛ مومنون/18آمده است. )نحل/ ،داده به انسان« هسمع و ابصار و افئد»در چهار جاي قرآن این تعبير كه خدا 

و سرنوشت نهایي انسان مطرح است؛ و در قبل از آیه حاضر و آیه  ( در تمامي آنها قبل ویا بعدش بحثي درباره قيامت32ملك/

 فاصله گرفتن از صراط مستقيم هشدار داده شده است. دربارهمومنون،  18

داي ایابي )صراط مستقيم( و رسيدن به سعادت حقيقي )در قيامت(، رین ابزارهاي ما براي راهتوان نتيجه گرفت: مهمتمي

( آنگاه مهمترین اقدام براي قرار گرفتن 3؛ و اگر اداي شكر را حق معرفت آنها بدانيم )حدیثهاستشنوایي، دیدگان و دل شكر

صرف مراقبت از این سه امر )شنوایي، دیده و دل( كرده  در صراط و رسيدن به مقام قرب، این است كه تمام هم و غم خود را

 و بكوشيم از آنها درست استفاده كنيم.

 «:تَشْكُرُون ما قَليالً( »1

اشاره شد این تعبير ناظر به ميزان شكرگزاري انسانهاست، نه تعداد شكرگزاران؛ و آیه در مقام  «نكات ترجمه»چنانكه در 

 كنيد.شگرگزاري مي این است كه مذمت كند كه: چه اندک

خواهد اگر توجه كنيم كه شكر حقيقي یك نعمت، استفاده از آن در مسيري است كه خدا برایش تعيين كرده، شاید مي

ن مقدار آ ،خواسته یا ناخواسته ،اشاره كند كه باالخره اقتضاي اوليه شنوایي و دیدگان و دلها، حداقلي از شكر هست كه افراد

  !چرا این اندازه اندک؟كنند. اما را ادا مي
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يار بهره بس و فقط دهيمبه شما داده، این طور هدر ميدرواقع چرا نعمتي را كه خدا براي رسيدن به باالترین مقامات عالم 

( اما آنها 4. با این نعمت قرار بوده ما صراط مستقيم را بيابيم و تا برترین منازل آخرت را درنوردیم )تدبرگيریماندكي از آن مي

 كنيم.را صرفا خرج دنيا مي

 آیا این نحوه هدر دادن امكانات جاي مذمت ندارد؟

 «الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ( »6

را به صورت اسم ابزار )بصر= دیده= ابزار بينایي، « بصر و فؤاد»را به صورت مصدر و منفرد آورد؛ اما « سمع: شنوایي»چرا 

 ابزار فهم و گرایش( آورد؟ فؤاد= دل =

 اماي براي این سوال نيافتهمن هنوز پاسخ قانع كننده

 شوم كه در اختيار بنده نيز قرار دهد.هركس پاسخي یافت ممنون مي

 این را در کانال نگذاشتم

 الَّذي ... هُوَ قُلْ( »1

 اند.فهميد، مطالبي است كه باید به گوش دیگران هم رسمطالبي كه از این آیه مي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .ایم كرده تدبر آیات تمام در عمرمان طول در سال 11 از بعد بيندیشيم قرآن آیه یك در روزي اگر

 

 لينك كانال حداقل یك آیه در روز

https://telegram.me/YekAaye 
 

 شود(لينك گزیده )كانالي كه گلچيني از كانال فوق در آن قرار داده مي

https://telegram.me/YekAayah 

 كانال حداقل یك آیه در روز درباره توضيحات

https://telegram.me/YekAaye/2025 

 

 ( كانال نویسنده) سوزنچي حسين با ارتباط

@hsouzanchi 

 

 وبالگ حاوي كل مطالب كانال حداقل یك آیه در روز

http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/ 


