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ترجمه

پروردگار مشرق و مغرب ،خدایی جز او نيست ،پس او را وكيل بگير.
نکات ترجمه

جایگاه نحوی «رَبُّ الْمَشْرِقِ 1و :»...
میتواند خبر باشد برای مبتدای محذوف( ،هو ربُّ )...؛ یا
مبتدا باشد و جمله ال اله اال هو» خبر آن باشد( .إعراب القرآن (نحاس) ،ج ،5ص)39
البته این كلمه در قرائت شام (ابنعامر) و اغلب اهل كوفه غير از حفص (یعنی شعبه از عاصم ،و نيز حمزه و كسائی) و
برخی از قرائات عشر (یعقوب و خلف) و شاذه (ابنمحيصن و اعمش) به صورت «ربِّ» قرائت شده است (الكامل المفصل
فی القرائات االربعة عشر ،ص574؛ مجمع البيان ،ج ،10ص )566كه در این صورت بدل میشود از «ربك» در آیه قبل.
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«وَكيالً»
از ماده «وكل» است كه اصل این ماده داللت دارد بر اعتماد و تكيه كردن به دیگری در كار خود .و دربارهاش در جلسه422
توضيح داده شد/http://yekaye.ir/al-ahzab-33-3 .
شأن نزول
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حدیث

 )1زندیق [= كافر] ی از مصر آمد تا با امام صادق ع مناظره كند  ...در فرازی از این گفتگو امام صادق ع به او فرمود:
 . 1در قرائت ابنمسعود و ابنعباس «المشارق و المغارب» قرائت شده است( :الجمهور :المشرق و المغرب موحدين و عبد اللّه و أصحابه و ابن
عباس :بجمعهم (البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)316
 . 2البته زمخشری(کشاف ،ج ،4ص )639اين را قرائت را به ابنعباس هم نسبت داده و از قول وی مجرور بودن آن را از باب قسم (که حرف قسم
مضمر باشد) گرفته که ابوحیان به بیان زير (البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص )316اين تحلیل را زير سوال برده است:
و قال الزمخشری ،و عن ابن عباس :على القسم ،يعني :خفض رب بإضمار حرف القسم ،کقولك :اللّه ألفعلن ،و جوابه :ال إله إال هو ،کما تقول :و
اللّه ال أحد في الدار إال زيد .انتهى .و لعل هذا التخريج ال يصح عن ابن عباس ،إذ فیه إضمار الجار في القسم ،و ال يجوز عند البصريین في لفظة اللّه ،و ال
يقاس علیه .و ألن الجملة المنفیة في جواب القسم إذا کانت اسمیة فال تنفي إال بما وحدها ،و ال تنفي بال إال الجملة المصدرة بمضارع کثیرا و بماض في
معناه قلیال ،نحو قول الشاعر:
ردوا فو اللّه ال زرناکم أبدا ما دام في مائنا ورد لورّاد
و الزمخشری أورد ذلك على سبیل التجويز و التسلیم ،و الذی ذکره النحويون هو نفیها بما نحو قوله:
لعمرك ما سعد بخلة آثم و ال نأنأ يوم الحفاظ و ال حصر (البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)316
 . 3روايتي در مناقب آل أبي طالب علیهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،3ص 325آمده است که:
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آیا میدانی زمين زیر و رویی دارد؟
گفت :بله.
فرمود :آیا در اعماق زمين وارد شدهای؟
گفت :خير.
فرمود :چه میدانی كه در آن اعماق چيست؟
گفت :نمیدانم جز اینكه گمان میكنم خبری نباشد.
فرمود :گمان كردن نشان دهنده ناتوانی كسی است كه یقين ندارد.
سپس فرمود آیا در آسمان باال رفتهای؟
گفت :خير.
فرمود :آیا میدانی در آنجا چه خبر است؟
گفت :نه.
فزمود :عجبا از تو! نه به مشرق رسيدهای و نه به مغرب ،نه در عمق زمين رفتهای و نه در اوج آسمان ،و نه از اینها عبور
كردهای كه بدانی پشت سر آنها چيست؛ آنگاه در مورد آنچه كه درون اینهاست انكار میورزی؟ آیا عاقل چيزی را كه نمیداند
منكر میشود؟!
الكافی ،ج ،1ص73
ن یُونُسَ بْنِ
ن الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ
ن إِ ْبرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَ ِ
أَخْبَرَنَا َأبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ َیعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْ ُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :قَالَ لِی هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ كَانَ بِمِصْرَ زِنْدِیقٌ تَبْلُغُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْيَاءُ فَخَرَجَ إِلَی
الْمَدِینَةِ لِيُنَاظِرَهُ...
فَقَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلزِّنْدِیقِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ لِلْأَرْضِ تَحْتاً وَ فَوْقاً؟
قَالَ نَعَمْ.
قَالَ فَدَخَلْتَ تَحْتَهَا؟
قَالَ لَا.
قَالَ فَمَا یُدْرِیكَ مَا تَحْتَهَا؟
قَالَ لَا أَدْرِی إِلَّا أَنِّی أَظُنُّ أَنْ لَيْسَ تَحْتَهَا شَیْءٌ.
فَقَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَالظَّنُّ عَجْزٌ لِمَا لَا تَسْتَيْقِنُ؛ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَ فَصَعِدْتَ السَّمَاءَ؟
قَالَ لَا.
وَ رُوِیَ أَنَّ فَاطِمَةَ ع تَمَنَّتْ وَکِیلًا عِ ْندَ غَزَاةِ عَلِيٍّ ع فَنَزَلَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکِیلًا.
با توجه به اينکه اين سوره مکي است اين روايت بسیار بعید به نظر ميرسد مگر اينکه چنانکه برخي گفتهاند تمام آيات اين سوره مکي نباشد و
برخي مدني باشد؛ يا اينکه روايت در مقام جری و تبیق باشد نه شأن نزول ،چنانکه عموما هم اين را به عنوان شأن نزول ندانستهاند.
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قَالَ أَ فَتَدْرِی مَا فِيهَا؟
قَالَ لَا.
قَالَ عَجَباً لَكَ! لَمْ تَبْلُغِ الْمَشْرِقَ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَغْرِبَ وَ لَمْ تَنْزِلِ الْأَرْضَ وَ لَمْ تَصْعَدِ السَّمَاءَ وَ لَمْ تَجُزْ هُنَاكَ فَتَعْرِفَ مَا خَلْفَهُنَّ
ل یَجْحَدُ الْعَاقِلُ مَا لَا یَعْرِف.
وَ أَنْتَ جَاحِدٌ بِمَا فِيهِنَّ وَ هَ ْ
 )2اصبغ بن نباته میگوید یكبار اميرالمومنين ع بر منبر كوفه فرمود :ای مردم از من سوال كنيد كه سينهام مملو از علم
است .ابنالكواء بلند شد و سواالتی كرد؛ از جمله اینكه گفت :اميرالمومنين! من یافتهام كه كتاب خدا قسمتهایی از آن قسمتهای
دیگری را نقض میكند.
فرمود :مادرت به عزایت بنشيند ابنالكواء! كتاب خدا هر قسمتش قسمت دیگر را تصدیق میكند و هيچگاه قسمتی از آن
قسمت دیگر را نقض نمیكند؛ حاال چه سوالی برایت پيش آمده؟
گفت :یا اميرالمومنين! در یك آیه میفرماید« :پروردگار مشرقها و مغربها» (معارج)40/؛ در آیه دیگری میفرماید
«پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب» (الرحمن )17/؛ و در آیه دیگری میفرماید« :پروردگار مشرق و مغرب» (مزمل9/؛
شعراء.)28/
فرمود :مادرت به عزایت بنشيند ابنالكواء! این مشرق است و این مغرب؛ اما «پروردگارِ دو مشرق و پروردگار دو مغرب»،
زیرا مشرقِ زمستان [= موقعيت طلوع آفتاب در زمستان] در جای خودش است و مشرقِ تابستان در جای خود؛ آیا با توجه به
نزدیكی و دوری خورشيد از این مطلب خبر نداشتی؟ [موقعيتی كه خورشيد در آسمان طلوع میكند ،با توجه به تغيير زاویه
تابش خورشيد در تابستان و زمستان تفاوتش كامال واضح است] و اما اینكه فرمود «پروردگار مشرقها و مغربها»؛ چرا كه
خورشيد  360برج [محل طلوع و غروب] دارد كه هر روز در یك برج طلوع میكند و در برجی دیگر غایب میشود و تا همان
روز در سال بعد به آن برج برنمی گردد... .
اإلحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،1ص259 :
وَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ :خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَی مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ سَلُونِی فَإِ َّن
بَيْنَ جَوَانِحِی عِلْماً جَمّاً فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَقَالَ  ...یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَدْتُ كِتَابَ اللَّهِ یَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضاً
قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ یَا ابْنَ الْكَوَّاءِ كِتَابُ اللَّهِ یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ لَا یَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضاً فَسَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ
قَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ «رَبُّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ» وَ قَالَ فِی آیَةٍ أُخْرَی «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» وَ قَالَ
فِی آیَةٍ أُخْرَی «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ»
قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ یَا ابْنَ الْكَوَّاءِ هَذَا الْمَشْرِقُ وَ هَذَا الْمَغْرِبُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» فَإِنَّ مَشْرِقَ الشِّتَاءِ
عَلَی حِدَةٍ وَ مَشْرِقَ الصَّيْفِ عَلَی حِدَةٍ أَ مَا تَعْرِفُ بِذَلِكَ مِنْ قُرْبِ الشَّمْسِ وَ بُعْدِهَا؟ وَ أَمَّا قَوْلُهُ «رَبُّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ» فَإِنَّ
لَهَا ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ بُرْجاً تَطْلُعُ كُلَّ یَوْمٍ مِنْ بُرْجٍ وَ تَغِيبُ فِی آخَرَ فَلَا تَعُودُ إِلَيْهِ إِلَّا مِنْ قَابِلٍ فِی ذَلِكَ الْيَوْم ...
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توجه

درباره توكل بر خدا و وكيل قرار دادن او در جلسه  422هم احادیث و هم نكاتی مطرح شد كه مجددا تكرار نمیشود
/http://yekaye.ir/al-ahzab-33-3
تدبر

« )1رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً»
مشرق تا مغرب عالم تحت ربوبيت خدایی واحد است؛ آیا سزاوار است كه برای انجام شدن كارهایمان سراغ غير او
برویم؟
توضیح منطقی

به نظر میرسد این جمالت هریك مقدمه و دليلی است برای جمله بعدی:
«او پروردگار مشرق و مغرب» یعنی ربوبيت همه عالم به دست اوست؛
پس
«معبودی جز او نيست» زیرا كسی سزاوار پرستش است كه رب باشد
پس
«او را وكيل بگير» زیرا كسی كه ربوبيت همه چيز دست اوست و غير از او هم معبودی نيست ،پس تنها اوست كه میتواند
كار هر كسی را راه بيندازد( .اقتباس از الميزان ،ج ،20ص)66-65
« )2رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ»
مراد از رب مشرق و مغرب چيست؟
الف .یعنی «پروردگار آنچه بين شرق و غرب است» یعنی پروردگار كل عالم( .مجمع البيان ،ج ،10ص)571
ب .منظور پروردگار طلوع و غروب آفتاب ،یعنی تمام زمان در كف ربوبيت اوست( .مجمع البيان ،ج ،10ص)571
ج مالك و صاحب اختيار شرق و غرب عالم( .مجمع البيان ،ج ،10ص)571
د... .
« )3رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً»
در آیات قبل درباره دستورالعملهایی برای روز و شب سخن گفت .از آنجا كه شب و روز ،به اشراق و غروب آفتاب
برمیگردد ،در این آیه میفرماید او پروردگار مشرق و مغرب است (الميزان ،ج ،20ص )65یعنی اگر برای اوقات شما برنامهای
داد بدانيد كه تمام این اوقات و زمانها در كف ربوبيت اوست .پس میسزد كه كار را به او واگذار ،و تنها بر او اعتماد كنی.
« )4رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً»
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با اینكه در آیه قبل از تعبير «ربك» استفاده كرد (اذكر اسم ربك) چرا دوباره بر اینكه او رب مشرق و مغرب است تاكيد
نمود؟
الف .میخواهد بفرماید اگر به تو دستور داده شده كه به یاد خدا باش ،نه صرفا برای این است كه او فقط خدای توست
(آن گونه كه بتپرستان هر یك بتی داشت و آن بت را خدای خود میدانست و دیگری هم بتی دیگر و خدایی دیگر!) بلكه
از این جهت پروردگارت را یاد كن كه او پروردگار كل عالم است( .الميزان ،ج ،20ص)65
نکته تخصصی انسانشناسی

از مهمترین و در عين حال سادهترین معارف ادیان توحيدی این است كه پروردگار ما پروردگار همه عالم است .اگر كسی
این مساله برایش حل شود ،باور میكند كه فقط كارهایش را به خدا واگذار كند؛
یعنی فقط خدا را بپرستد و فقط از او كمك بگيرد (ایاك نعبد و ایاك نستعين)
تو با خدای خود انداز كار و دل خوش دار
كه رحم اگر نكند مدعی خدا بكند
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187 /

تاملی با خویش

اگر ما در برآورده شدن كارهایمان به این و آن چشم دوختهایم ،شاید ناشی از این است كه هنوز باور نكردهایم خدای ما
خدای همه چيز است و همه كارها به دست اوست.
ب... .
« )5رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكيالً»
مقصود از اینكه «او را وكيل بگير» چيست؟
الف .وكالت ،دیگری را به جای خود قرار دادن است به نحوی كه ارادهاش جای اراده شخص شود و عملش جای عمل
شخص .وكيل گرفتن خدا یعنی انسان همه امور را به او واگذار كند :در امور خارجی و تكوینی یعنی برای خودش و هيچ
سببی از اسباب تاثير مستقلی نبيند و همه را از او ببيند؛ و در امور تشریعی هم همه باید و نبایدهای زندگی را به او واگذار
كند( .الميزان ،ج ،20ص)66
ب... .
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 )455سوره مزّمّل ( )73آیه  10وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً  28 1396/4/2رمضان 1438
ترجمه

و بر آنچه میگویند شكيبا باش و از آنان به شيوهای زیبنده دوری گزین.
نکات ترجمه

«اهْجُرْهُمْ» «هَجْراً»
ماده «هجر» در اصل به معنای «قطع كردن» و نقطه مقابل «وصل» است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص )34خواه این قطع
ارتباط با بدن باشد یا با زبان یا با دل؛ چنانكه « وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ :آنان را در بستر رها كنيد» (نساء )34/منظور جدایی
جسمانی است؛ ولی در آیه «إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً» (فرقان )30/منظور جدایی و رها كردن قلبی (شاید هم قلبی
و هم زبانی) است؛ و در آیه محل بحث (وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيال) به نظر میرسد هر سه مد نظر باشد( .مفردات ألفاظ القرآن،
ص )833برخی كه دقت بيشتری در این واژه داشتهاند تذكر دادهاند كه این ماده داللت دارد بر رها كردن و جدایی در جایی
كه ارتباطی بين آنها وجود داشته است؛ چنانكه «مهاجر» كسی است كه از سرزمينی كه مدتها در آن زندگی كرده جدا شود
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص)240
همچنين كلمه «هَجر» به معنای «هذیان گفتن» و سخنان بيهوده و ناسزا بر زبان راندن هم به كار میرود (مُسْتَكْبِرینَ بِهِ
سامِراً تَهْجُرُون؛ مومنون )67/و گفتهاند از این باب است كه انسان به خاطر مرض یا عصبانيت و  ...حالت طبيعی خود را ترك
كرده است( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص)240
این ماده و مشتقاتش  31بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حدیث

 )1از امام صادق ع درباره سخن خداوند متعال كه میفرماید «بر آنچه میگویند شكيبا باش» روایت شده است:
یعنی ای محمد! [شكيبا باش] بر اینكه تو را تكذیب میكنند؛ چرا كه من از آنها انتقام خواهم گرفت با مردی از [تبار] تو
و او همان «قائم» من است كه او را بر [ریختن] خون ظالمان مسلط میگردانم.
تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص492 :
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ ع:
فِی قَوْلِهِ تَعَالَی «اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ» یَا مُحَمَّدُ مِنْ تَكْذِیبِهِمْ إِیَّاكَ فَإِنِّی مُنْتَقِمٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكَ وَ هُ َو قَائِمِی الَّذِی سَلَّطْتُهُ
عَلَی دِمَاءِ الظَّلَمَةِ.
 )2حفص به غياث از امام صادق ع روایت كرده كه فرمودند:
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ای حفص! همانا كسی كه صبر و شكيبایی میورزد ،اندكی صبر میكند؛ و كسی هم كه جزع و بیتابی میكند ،این بیتابی
و جزعش اندك است [ظاهرا اشاره به موقت بودن دنياست].
سپس فرمود :بر تو باد به شكيبایی در تمام كارهایت چرا كه خداوند عز و جل [وقتی] حضرت محمد ص را مبعوث كرد
به او دستور صبر و مدارا داد و فرمود« :و بر آنچه میگویند شكيبا باش و از آنان به شيوهای زیبنده دوری گزین .و تكذیبكنندگانِ
صاحب نعمت [و ثروت] را به من واگذار!» (مزمل)11-10/؛
و نيز فرمود[« :بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع كن ،آن گاه كسی كه ميان تو و او دشمنی است ،گویی دوستی یكدل
میگردد و و این [خصلت] را جز كسانی كه شكيبا بودهاند نمییابند ،و آن را جز كسی كه سهم بزرگی [از كمال انسانيت]
دارد ،نخواهد یافت( ».فصلت.)35-34/
پس رسول اهلل ص شكيبایی ورزید تا جایی كه آزارهای عظيمی در حقش روا داشتند و او را مورد هجوم قرار دادند ،كه
سينهاش به تنگ آمد ،و خداوند عز و جل نازل فرمود« :و قطعاً میدانيم كه سينه تو از آنچه میگویند تنگ میشود؛ پس با
ستایشِ پروردگارت ،تسبيح گوی؛ و از سجده كنندگان باش( ».حجر.)98-97/
باز هم او را تكذیب كردند و هدف قرار دادند و اندهگين شد و خداوند عز و جل به همين دليل نازل فرمود« :به یقين،
میدانيم كه آنچه میگویند تو را سخت غمگين میكند .در واقع آنان تو را تكذیب نمیكنند ،بلكه ستمكاران آیات خدا را انكار
میكنند .و پيش از تو نيز پيامبرانی تكذیب شدند ،ولی بر آنچه تكذیب شدند و آزار دیدند شكيبایی كردند تا یاری ما به آنان
رسيد» (انعام)33-32/؛
اما آنان نشستند و خداوند تبارك و تعالی را هم به بدی یاد كردند و او را تكذیب نمودند و رسول اهلل ص فرمود :من در
مورد خودم و خانواده ام و آبرویم شكيبایی ورزیدم اما بر اینكه خدا را چنين یاد كنند صبر ندارم؛ پس خداوند عز و جل نازل
كرد« :و به یقين آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است در شش روز آفریدیم و هيچ رنج و خستگی به ما نرسيد؛
پس بر آنچه میگویند شكيبا باش» (ق.)39-38/
پس پيامبر ص در جميع این احوال شكيبایی ورزید و سپس در مورد امامان از عترت و اهل بيتش بشارت داده شد و آنها
هم به صبر و شكيبایی توصيف شدند و خداوند  -جل ثناؤه – فرمود« :و از آنان امامانی قرار دادیم كه به امر ما هدایت
میكردند ،از آن رو كه صبر ورزیدند و به آیات ما را یقين داشتند( ».سجده.)24/
در اینجا بود كه [پيامبر ص] فرمود« :صبر نسبت به ایمان همانند سر نسبت به بدن است»
و خداوند عز و جل از او تشكر كرد و نازل فرمود« :و به گروهی كه همواره ضعيف شمرده میشدند ،قسمتهای شرق و
غربِ آن سرزمين را -كه در آن بركت قرار داده بودیم -به ارث دادیم و سخن نيك پروردگارت بر بنی اسرائيل [=وعده پيروزی
آنها] به پاداش صبر آنان كامال تحقق یافت و آنچه را كه فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران كردیم( ».اعراف)137/
و پيامبر ص فرمود :همانا این هم بشارت و هم انتقام است ،پس خداوند عز و جل مبارزه با مشركان را بر او مباح فرمود و
نازل كرد« :مشركان را در هر كجا یافتيد با آنها مبارزه كنيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآورید و در هر كمينگاهی به
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كمين آنان بنشينيد» (توبه« )5/و هر جا آنان را یافتيد با آنها بجنگيد» (بقره )192/پس خداوند آنان را به دست رسول اهلل ص و
دوستانش به هالكت رساند ،و برای او ثواب صبرش را قرار داد همراه با آنچه برایش در آخرت ذخيره كرده است؛
پس هركه صبر كند و به حساب خدا بگذارد از دنيا خارج نمیشود تا اینكه خداوند چشم او را در مورد [خواری و
هالكت] دشمنانش روشن سازد ،عالوه بر اجری كه در آخرت برای او ذخيره شده است.
تفسير القمی ،ج ،1ص197؛ الكافی ،ج ،2ص88
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ
عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
ل بَعَثَ
جمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ َو جَ َّ
ن صَبَرَ صَبَرَ قَلِيلًا وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِی َ
یَا حَفْصُ إِنَّ مَ ْ
مُحَمَّداً ص فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ فَقَالَ «وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا وَ ذَرْنِی وَ الْ ُمكَذِّبِينَ أُولِی النَّعْمَةِ» وَ قَالَ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَی «ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ [السَّيِّئَةَ] فَإِذَا الَّذِی بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِيمٌ وَ ما یُلَقَّاها إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما
یُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ «وَ لَقَدْ نَعْلَمُ
أَنَّكَ یَضِيقُ صَدْرُكَ بِما یَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ» ثُمَّ كَذَّبُوهُ وَ رَمَوْهُ فَحَزِنَ لِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ «قَدْ
نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِی یَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ ال یُكَذِّبُونَكَ وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیاتِ اللَّهِ یَجْحَدُونَ وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا
عَلی ما كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّی أَتاهُمْ نَصْرُنا» فَأَلْزَمَ النَّبِیُّ ص نَفْسَهُ الصَّبْرَ فَقَعَدُوا وَ ذَكَرُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بِالسُّوءِ وَ كَذَّبُوهُ ،فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص 1قَدْ صَبَرْتُ فِی نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ عِرْضِی وَ لَا صَبْرَ لِی عَلَی ذِكْرِ إِلَهِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ
وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ» فَصَبَرَ النَّبِیُّ ص فِی جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ثُمَّ بُشِّرَ فِی عِتْرَتِهِ
بِالْأَئِمَّةِ وَ وُصِفُوا بِالصَّبْرِ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ» فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ ص
الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنی عَلی بَنِی
إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما كانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا یَعْرِشُونَ» فَقَالَ ص إِنَّهُ بُشْرَی وَ انْتِقَامٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ
ث وَجَدْتُمُو ُهمْ وَ خُذُوهُمْ َو احْصُرُوهُمْ َو اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ» «وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْ ُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ» فَقَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَی یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَحِبَّائِهِ وَ جَعَلَ لَهُ ثَوَابَ صَبْرِهِ مَعَ مَا ادَّخَرَ لَهُ فِی الْآخِرَةِ فَمَنْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ
لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّی یُقِرَّ اللَّهُ لَهُ عَيْنَهُ فِی أَعْدَائِهِ مَعَ مَا یَدَّخِرُ لَهُ فِی الْآخِرَةِ.
 )3از اميرالمومنين ع درباره منافقان در زمان رسول اهلل ص روایت شده است:
و رسول اهلل ص [از باب مدارا و جلب دلهای آنان] دائما با آنها الفت برقرار میكرد و آنها را به خود نزدیك میكرد و
آنان را در چپ و راست خود می نشاند تا اینكه خداوند عز و جل در مورد دور ساختن آنان به وی اجازه داد با این سخن كه
«و از آنان به شيوهای زیبنده دوری گزین» (مزمل )10/و با این سخن كه «چه شده است كه آنان كه كفر ورزیدهاند ،به سوی تو
 . 1در کافي به جای عبارت «فَقَعَدُوا -وَ ذَکَرُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِالسُّوءِ وَ کَذَّبُوهُ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص» نوشته شده« :فَتَعَدَّوْا فَذَکَرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ
تَعَالَى وَ کَذَّبُوهُ فَقَالَ ص»
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شتاباناند؛ گروه گروه ،از راست و از چپ؛ آیا هر یك از آنان طمع میبندد كه در بهشت پر نعمت درآورده شود؛ نه چنين
است .ما آنان را از آنچه [خود] میدانند آفریدیم» (معارج )39-36/و همچنين است سخن خداوند عز و جل كه فرمود« :روزی
را كه هر مردمی را به امامشان میخوانيم» (اسراء )71/ولی آنها را با اسم خودشان و اسم پدر و مادرشان نام نبرد؛ ...
اإلحتجاج (للطبرسی) ،ج ،1ص253
جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَی أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیٍّ ع وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُضِ لَدَخَلْتُ فِی دِینِكُمْ فَقَالَ
لَهُ ع ...
وَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَأَلَّفُهُمْ وَ یُقَرِّبُهُمْ وَ یُجْلِسُهُمْ عَنْ یَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ حَتَّی أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی إِبْعَادِهِمْ بِقَوْلِهِ وَ
اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا وَ بِقَوْلِهِ «فَما لِلَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ .عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ عِزِینَ .أَ یَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ
جَنَّةَ نَعِيمٍ .كَلَّا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَ» وَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» وَ لَمْ یَسُمِّ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ
آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِم.
 )4اميرالمومنين ع فرمودند:
نمیشود كه شخص صبور پيروز نشود ،هر چند زمانش طوالنی گردد.
نَهْجِ الْبَلَاغَه ،حكمت153
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع:
لَا یَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.
تدبر

« )1وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً»
كسی كه وظيفه تبليغ دین خدا و رهبری دینی جامعه را برعهده میگيرد ،هم باید خود را برای سخنان ناروا تكذیبها و
زیر بار حق نرفتنها و طعنه و كنایهها آماده كند و هم وقتی میخواهد از آنها كنارهگيری كند باید این عمل را به نحوی كه
زیبنده یك ولیّ خداست انجام دهد.
پس،
صبر بر اذیتها و آمادگی در برابر زخمزبانها و تهمتها ،و سعه صدر و خوشخلقی و مدارا ،شرط یك مبلغ واقعی
(مجمعالبيان ،ج ،10ص)571؛ بلكه از شرایط رهبر دینی است( .تفسير نور ،ج ،10ص)270
به قول صائب تبریزی
نيست از زخم زبان پروا دل بیتاب را
مانع از گردش نگردد خار و خس گرداب را
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh12 /
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« )2وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ»
مواجه شدن با زخمزبانها و تهمتها و  ...برای كسی كه میخواهد در راه خدا گام بردارد ،یك واقعيت اجتنابناپذیر
است ،به طوری كه خداوند چهار بار در قرآن كریم پيامبرش را با تعبير «اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ» به شكيبایی در برابر این سخنان
فراخوانده است( .طه130/؛ ص17/؛ ق39/؛ مزمل)10/

1

از زخم زبان نيست گزیر اهل رقم را
بی چاك كه دیده است گریبان قلم را؟
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh806 /

جالب اینجاست كه اگرچه ظاهرا تمام این آیات در سورههای مكی آمده است ،اما در برخی روایات ،این تعبير مورد به
منافقان هم دانسته شده است (حدیث )3و در تاریخ اسالم هم زخمزبانهایی كه اوليای دین ،از درون جامعه اسالمی خوردهاند
به هيچ وجه كمتر از آزارهایی كه از كافران دیدهاند نبوده است.
مروری بر تاریخ

امام خمينی در «منشور روحانيت» بعد از اصرار بر نقشآفرینی روحانيت متعهد ،فرمودند:
البته بدان معنا نيست كه ما از همة روحانيون دفاع كنيم ،چرا كه روحانيون وابسته و مقدسنما و تحجرگرا هم كم نبودند
و نيستند .در حوزه های علميه هستند افرادی كه عليه انقالب و اسالم ناب محمدی فعاليت دارند ... .اولين و مهمترین حركت،
القای شعار جدایی دین از سياست بود  ...علما و روحانيت متعهد سينه را برای مقابله با هر تير زهرآگينی كه به طرف اسالم
شليك میشد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند .اولين و مهمترین فصل خونين مبارزه در عاشورای  15خرداد رقم خورد.
در  15خرداد  42مقابله با گلولة تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها این بود مقابله را آسان مینمود .بلكه عالوه بر آن ،از
داخل جبهة خودی ،گلولة حيله و مقدسمآبی و تحجر بود؛ گلولة زخم زبان و نفاق و دورویی بود كه هزار بار بيشتر از باروت
و سرب ،جگر و جان را می سوخت و میدرید ... .آنقدر كه اسالم از این مقدسين روحانی نما ضربه خورده است ،از هيچ قشر
دیگر نخورده است و نمونة بارز آن مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين ـ عليه السالم ـ كه در تاریخ روشن است.
بگذارم و بگذرم و ذائقه ها را بيش از این تلخ نكنم.
تاملی با خویش

اگر مدعی كار فرهنگی هستيد ،خود را برای زخمزبانها و تهمتها آماده كنيد!
« )3فَاتَّخِذْهُ وَكيالً؛ وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ»

 . 1طه :130/فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ ْمسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى
ص :17/اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
ق :39/فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ
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الزمه واگذار كردن كار خود به خدا ،صبر و شكيبایی بر تكذیبها و سخنان ناروا و طعنه و كنایههاست( .الميزان ،ج،20
ص)67

1

تاملی با خویش

ضابطه فوق نشان میدهد چقدر در ادعای «توكل» و «مبلغ واقعی بودن» صادقایم.
« )4وَ اذْكُرِ  ...وَ تَبَتَّلْ ،فَاتَّخِذْهُ وَكيالً ،وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ»
یاد خداوند ،بریدن از دیگران ،و توكل بر خدا ،زمينهساز صبر در برابر نامالیمات است( .تفسير نور ،ج ،10ص)270
نيست از زخم زبان غم عاشق بیباك را
سيل می روبد ز راه خود خس و خاشاك را
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh103 /

« )5وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً»
مراد از «هجر جميل» چيست؟
الف .خوشخلقی و خيرخواهی هنگام دعوت دیگران به دین خدا ،و پرهيز از مقابله به مثل هنگام مواجهه با برخوردهای
نامناسب( .الميزان ،ج ،20ص)67
ب .اظهار جدایی و كناركشيدن است بدون اینكه دست از دعوت خيرخواهانه به حق بردارد؛ كه چنين برخورد همراه با
مدارایی ،اثر بيشتری در اینكه مورد اجابت قرار گيرد میگذارد( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)571
ج .كنار زدن دیگران به شكلی زیبا و در شأن رهبر جامعه اسالمی( .تفسير نور ،ج ،10ص)270
د« .هجر» به معنای جدا شدن و كنار كشيدن است؛ و زیبایی در كنار كشيدن ،یعنی وقتی در قبال دعوت افراد به دین حق،
با برخورد بدی مواجه میشود ،طوری خود را كنار بكشد كه تحسين هر بينندهای را برانگيزاند .شبيه مفاد آیه «وَ إِذا خاطَبَهُمُ
الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً :و هنگامی كه نادانان ایشان را خطاب قرار میدهند ،سالمی میگویند» (فرقان)63/
ه... .
« )6وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً»
گاهی الزم است رهبر جامعه اسالمی ،افراد یا گروههایی را بایكوت كند و از آنها كناره بگيرد( .تفسير نور ،ج ،10ص)270
 . 1برای تو فدا کرديم جانها

کشیده بهر تو زخم زبانها

شنیده طعنههای همچو آتش

رسیده تیرِ کاری زان کمانها

اگر دل را برون آريم پیشت

ببخشايي بر آن پرخون نشانها

/https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh111
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« )7وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً»
صبر را مقدم بر هجر مطرح نمود ،شاید بتوان نتيجه گرفت ابتدا باید صبر كرد و در گام بعد باید كنارهگيری كرد( .تفسير
نور ،ج ،10ص)270
« )8فَاتَّخِذْهُ وَكيالً ... ،وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميالً»
كسی كه خداوند را به عنوان وكيل خود برگزیند ،براحتی میتواند از دیگران كنارهگيری كند( .تفسير نور ،ج ،10ص)270

 )456سوره مزّمّل ( )73آیه  11وَ ذَرْنی وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليالً  29 1396/4/3رمضان 1438
ترجمه

و تكذیبكنندگانِ غرق در نعمت را به من واگذار و آنان را اندكی مهلت ده!
نکات ترجمه

«النَّعْمَةِ»

1

 . 1توجه شود که نَعمت با نِعمت اندکي متفاوت است ،ظاهرا نِعمت ،به آن حالت مطلوبي که انسان در آن بسر ميبرد ويا خداوند به انسان داده ،گفته
ميشود اما نَعمت ،مصدر است و به معنای تنعم و خوشگذراني ميباشد:
النعمة بفتح النون لین اللمس و ضدها الخشونة و النعمة الثروة و المنة أيضا و النعمة بضم النون المسرة يقال نعم و نعمة عین و نعمى عین (مجمع البیان
في تفسیر القرآن ،ج ،10ص)572
نعم :النون و العین و المیم فروعُه کثیرة ،و عندنا أنّها على کثرتها راجعةٌ إلى أصلٍ واحدٍ يدلُّ على ترفُّهٍ و طِیب عیش و صالح .منه النِّعمة :ما يُنعِم اللَّه
تع الى على عبدِه به من مالٍ و عیش .يقال :للَّهِ تعالى علیه نِعمة .و النِّعمة :المِنَّة ،و کذا النَّعْماء .و النَّعْمة :التنعُّمُ و طیبُ العیش .قال اللَّه تعالى :وَ نَعْمَةٍ کانُوا
فِیها فاکِهِینَ( .معجم المقايیس اللغة ،ج ،5ص)446
النِّعْمَةُ :الحالةُ الحسنةُ ،و بِنَاء النِّعْمَة بِناء الحالةِ التي يکون علیها اإلنسان کالجِلْسَة و الرِّکْبَة ،و النَّعْمَةُ :التَّنَعُّمُ ،و بِنَاؤُها بِنَاءُ المَرَّة من الفِعْلِ کالضَّرْبَة و
الشَّتْمَة ،و النِّعْمَةُ للجِنْسِ تقال للقلیلِ و الکثیرِ .قال تعالى :وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها (النحل( )18/مفردات ألفاظ القرآن ،ص)815
و النعمة کالرحمة مصدر ،و کذلك النعومة ،بمعنى الطیب في الحال .کما قال تعالى« :وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِيمٍ وَ نَعْمَةٍ کانُوا فِیها فاکِهِینَ» (دخان« )27 /وَ
ذَرْنِي وَ الْمُکَذِّبِینَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیلًا» (مزمل )11/يراد الّذين کانوا في طیب عیش و سعة في حیاتهم .و هذا نتیجة حصول جمیع أقسام النعم ،و فیها
مبالغة ،و ذکرت في موردين .و النِّعْمَةُ کالجلسة للنوع :و تدلّ على نوع خاصّ من التَّنَعُّمِ ،و مصاديقها کثیرة( .التحقیق في کلمات القرآن الکريم ،ج،12
ص)179
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شأن نزول

1

حدیث

 )1محمد بن فضيل خدمت امام كاظم ع مشرف میشود و درباره برخی از آیات قرآن از ایشان سوال میكند .از جمله
اینكه:
سوال كردم درباره آیه« :و شكيبا باش بر آنچه میگویند» (مزمل)11-10/
فرمود« :میگویند» درباره تو «و از آنان به شيوهای زیبنده دوری گزین .و به من واگذار تكذیبكنندگانِ» وصیات را «كه
غرق در نعمتاند و آنان را اندكی مهلت ده!»
گفتم :واقعا [منظور] قرآن این است؟
فرمود :بله.
الكافی ،ج ،1ص ،434تأویل اآلیات الظاهرة ،ص707؛ مناقب آل أبی طالب ع ،ج ،3ص39

2

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ:
ت «وَ اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ» قَالَ یَقُولُونَ فِيكَ «وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًاَ .و ذَرْنِی» یَا مُحَمَّدُ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ...قُلْ ُ
«وَ الْمُكَذِّبِينَ» بِوَصِيِّكَ «أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا» قُلْتُ إِنَّ هَذَا تَنْزِیلٌ قَالَ نَعَم.

3

 . 1دو گونه شأن نزول برای اين آيه آمده ،که هر دو با نزولش در مدينه سازگارتر است؛ يکي درباره کافران:
«وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیلًا»  ...قال مقاتل نزلت في المطعمین ببدر و هم عشرة ذکرناهم في األنفال و قیل نزلت في صناديد قريش و المستهزءين (مجمع البیان
في تفسیر القرآن ،ج ،10ص)573
و ديگری درباره منافقان:
عن السیّد الثقة الجلیل الفقیه السیّد نعمة اللّه الجزائری رحمه اللّه في بعض مؤلّفاته عن ابن عبّاس قال :لمّا صارت الخالفة إلى أمیر المؤمنین علیه
السّالم و سیّد الوصیّین و قائد الغرّ المحجّلین علي بن أبي طالب علیه السّالم ،فلمّا کان في الیوم الثالث أقبل رجل في ثیاب خضر و وقف على باب المسجد،
و کان أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه جالسا في المسجد و الناس حوله يمینا و شماال فقال :السالم علیکم يا أهل بیت النبوّة و معدن الرسالة و مختلف
المالئکة و مهبط الحقّ .فقال له أمیر المؤمنین :و علیك السالم يا بیهس بن صاف بن حاف بن المو بن بیهس .فقال ...أخبرني عن قول اللّه تعالى ذَرْنِي وَ
الْمُکَذِّبِینَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیلًا قال :نعم ،التیمي و العدوی و األموی الذين لم يصدّقوا رسول اللّه و اتّهموه .فقال :إنّ لدنیا أنکاال و جحیما و طعاما ذا
غصّة و عذابا ألیما( .إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل اهلل تعالى فرجه الشريف ،ج ،1ص)107
 . 2عبارت مناقب چنین است:
وَ عَنْهُ ص فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ فِیكَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا وَ ذَرْنِي وَ الْمُکَذِّبِینَ بِوَصِیِّكَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِیلًا.
البته لحن اين احاديث (بويژه عبارت إِنَّ هَذَا تَنْزِيلٌ) به گونهای است که گويي از روايات ناظر به اختالف قرائات است ،نه روايات صرفاً تفسیری.
 . 3أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ ذَرْنِي وَ الْمُکَذِّبِینَ الْآيَةَ قَالَ هُوَ وَعِیدٌ تَوَعَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَنْ کَذَّبَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ( .مناقب
آل أبي طالب علیهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،3ص)203
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 )2ابوحمزه ثمالی میگوید از امام باقر ع شنيدم كه میفرمود« :و كسی كه بعد از مورد ظلم قرار گرفتنش انتقام گيرد»
(شوری )41/منظور حضرت قائم ع و اصحابش است «هيچ ایرادی بر ایشان نيست» (شوری )41/و قائم ع هنگامی كه قيام كند،
خودش و اصحابش ،از بنیاميه و از تكذیبكنندگان و ناصبیها انتقام میگيرند؛ و این سخن خداوند است «همانا ایراد بر
كسانی است كه به مردم ظلم میكنند و در زمين بناحق تجاوزگری مینمایند كه آنان را عذابی دردناك است( ».شوری)42/
تفسير القمی ،ج ،2ص278 :؛ تفسير فرات الكوفی ،ص399

1

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِیمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَ َة
الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ:
«وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ» یَعْنِی الْقَائِمَ ع وَ أَصْحَابَهُ «فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ» وَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ انْتَصَرَ مِنْ بَنِی أُمَيَّةَ وَ مِنَ
الْمُكَذِّبِينَ وَ النُّصَّابِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ
لَهُمْ عَذابٌ أَلِيم».
 )3امام صادق ع نامهای به شيعيان نوشته و خواسته بودند كه هر روز بعد از نمازهایشان آن را مرور كنند .توضيحاتی
درباره این نامه و فرازهایی از آن در جلسه ،175حدیث /http://yekaye.ir/sad-38-28 2و جلسه ،202حدیث1
 /http://yekaye.ir/ale-imran-003-31گذشت .در فراز دیگری از این نامه آمده است:
پس به طاعت خدا عمل كنيد و از معصيتش اجتناب ورزید و بدانيد كه هيچيك از مخلوقات ،شما را از خداوند بینياز
نكند ،نه هيچ فرشته مقربی ،و نه پيامبر فرستاده شدهای و نه كمتر از آنها؛ پس هر كه دوست دارد كه شفاعت شفاعتكنندگان
نزد خدا او را سودی بخشد ،باید از خدا آن را طلب كند كه خدا از او راضی شود؛ و بدانيد كه هيچيك از خالئق به رضای
خدا دست نيابد مگر با اطاعت او و اطاعت از پيامبر او و اطاعت از اولیاالمر از آل محمد ص؛ و معصيت آنها معصيت خداست،
و هيچ فضيلت كوچك و بزرگی از آنها را انكار نكند؛ و بدانيد كه انكاركنندگان همان تكذیبكنندگاناند و تكذیبكنندگان
منافقاناند و خداوند عز و جل درباره منافقان چنين فرموده – و فرموده او حق است – كه« :همانا منافقان در پایينترین مرتبه
آتشاند و هيچ یاوری برایشان نمییابی( ».نساء)145/
الكافی ،ج ،8ص11
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَيْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ َأبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَی أَصْحَابِهِ وَ
أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا یَضَعُونَهَا فِی مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا؛
 . 1سند وی متفاوت است و در عباراتش تعبیر «و اصحابه» را ندارد[ :فُرَاتٌ] قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَلْحَةَ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْیَى بْنُ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ
ظُلْمِهِ قَالَ الْقَائِمُ وَ أَصْحَابُهُ قَالَ اللَّهُ [تَعَالَى] فَأُولئِكَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ قَالَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ انْتَصَرَ مِنْ بَنِي أُمَیَّةَ وَ الْمُکَذِّبِینَ وَ النُّصَّابِ وَ هُوَ قَوْلُهُ إِنَّمَا السَّبِیلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ.
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ن
قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْ ِ
مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِهِ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْد ...
فَاعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ اجْتَنِبُوا مَعَاصِيَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ یُغْنِی عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ شَيْئاً لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ
وَ لَا مَنْ دُونَ ذَلِكَ فَمَنْ سَرَّهُ َأنْ تَنْفَعَهُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَطْلُبْ إِلَی اللَّهِ أَنْ یَرْضَی عَنْهُ -وَ اعْلَمُوا أَنَّ أَحَداً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ
لَمْ یُصِبْ رِضَا اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ طَاعَةِ رَسُولِهِ وَ طَاعَةِ وُلَاةِ أَمْرِهِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ مَعْصِيَتُهُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَ لَمْ یُنْكِرْ لَهُمْ فَضْلًا
عَظُمَ أَوْ صَغُرَ -وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْمُنْكِرِینَ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ وَ أَنَّ الْمُكَذِّبِينَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِلْمُنَافِقِينَ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ
«إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً»
تدبر

« )1وَ ذَرْنی وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليالً»
در آیات قبل ،از پيامبر ص (و در واقع از هر كسی كه میخواهد كار فرهنگی دینی انجام دهد) خواست كه بر تكذیبها
و زخمزبانهای دشمنان صبر كنند.
این آیه ظاهرا توضيح میدهد كه فكر نكن كه اینكه به تو گفتيم صبر كن به این معناست كه كاری به كار آنها نداریم!
خير؛ گفتيم صبر كن ،یعنی اندك مهلتی به آنها بده و كارشان را به منِ خدا واگذار كن.
چقدر این آیه به آدمی كه در راه خدا قدم برمیدارد ،دلگرمی و قوت قلب میدهد.
تمثیل

اگر پدرمان آدم قدرتمندی باشد و به ما كاری را بسپرد و بگوید :تو كارت را انجام بده؛ و از زخمزبانها و مزاحمتها
ناراحت نشو؛ تكليف همهشان با من!
حاال خدایی كه همه قدرتها دست اوست و مغلوب هيچكس واقع نمیشود ،چنين سخنی به ما میگوید!
« )2الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ»
«تكذیبكنندگان» را با وصف «صاحبان نعمت» (كنایه از افرادی كه غرق در نعمتاند) تعبير كرد .چرا؟
الف .می خواهد اشاره كند به علت عذابی كه در آیات بعد برای آنها مهيا كرده است؛ یعنی آنها دارای نعمت بودند اما با
تكذیبشان كفران نعمت كردند لذا سزاوار عذاب شدند( .الميزان ،ج ،20ص)67
ب .معموالً تكذیبكنندگان از طبقات مرفه و خوشگذران بودهاند( .تفسير نور ،ج ،10ص)271
ج .شاید میخواهد بفرماید اگر دیدی دشمنان دین صاحب قدرت و ثروت و  ...هستند ،ترسی به دل راه مده! همه را از
همان خدایی گرفتهاند كه تو را سراغ آنان فرستاده است.
د .شاید میخواهد به طور ضمنی هشداری دهد كه نعمت فراوان ،اگر انسان ظرفيتش را در خود ایجاد نكند ،طغيان
میآورد( .شبيه مضمون :إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغی؛ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی؛ علق)7-6/
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ه  .شاید هشداری است كه مراقب باشيد كه برخورداری از این نعمتها به خودی خود ،عالمت این نيست كه انسان مورد
لطف و عنایت ویژه خداست؛ بلكه اینها صرفا برای امتحان است( .شبيه مضمون :فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ
فَيَقُولُ رَبِّی أَكْرَمَن  ...كَلّا؛ فجر)17-15/
لذا در سوره حمد هم از خدا «راه همه كسانی كه به آنها نعمت دادهای» را طلب نمیكنيم؛ بلكه دو تا وصف برایشان
میآوریم :نعمت دادی و بر آنها غضب نكردی و ازگمراهان هم نبودند (صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ الَ
الضَّالِّين؛ حمد.)7/
و... .
« )3مَهِّلْهُمْ قَليالً»
این مهلت اندك تا چه موقع است؟
الف .این مهلت تا زمانی است كه خداوند به پيامبرش اجازه جهاد با مشركان را داد ،یعنی جنگ بدر (مجمعالبيان ،ج،10
ص)573
ب .با توجه به آیات دیگر (معراج7/؛ آلعمران )197/تا پایان عمرشان است (الميزان ،ج ،20ص.)67
ثمره اخالقی

تا پایان عمر ،مهلتی كوتاه است.
مواظب مهلتی كه به ما داده شده باشيم.
ج .این مهلت تا قيام امام زمان ع است( .حدیث2؛ و جلسه قبل ،حدیث)1
د.... .

1

« )4فَاتَّخِذْهُ وَكيال  ...وَ ذَرْنی وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ»
كسی كه خدا را وكيل بگيرد ،مخالفان هرزهگو را به خدا وامیگذارد (تفسير نور ،ج ،10ص)271
حکایتی از شهید بهشتی

بهش میگفتند انحصارطلب ،دیكتاتور ،مرفه ،پولدار.
دوستانش دوستانه گفته بودند چرا جواب نمیدهی؟ تا كی سكوت؟
میگفت مگر نشنيدهاید قرآن میگوید «ان اهلل یدافع عن الذین امنوا» .یعنی وظيفه من این است كه ایمان بياورم؛ كار خدا
این است كه از من دفاع كند .دعا كن من وظيفه خودم را خوب انجام بدهم؛ خدا كارش را خوب بلد است...

 . 1چهبسا اين احتمال را هم بتوان مطرح کرد که اين مهلت تا رجعت است( .چنانکه در زيارت آليس زماني که ديگر ايمان آوردن فايدهای ندارد،
زمان رجعت معرفي شده است)
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« )5وَ ذَرْنی وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ»
اگر شما قادر به مقابله با صاحبان قدرت و ثروت نبودید ،نگران نباشيد ،چون خداوند قادر به مقابله با آنان است( .تفسير
نور ،ج ،10ص)271
« )6الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليالً»
مهلت دادن به مخالفان جزء سنتهای الهی است؛ اما این مهلت اندك است و دوره تكذیب حق و خوشگذرانی زیاد طول
نمی كشد( .تفسير نور ،ج ،10ص)271
« )7وَ ذَرْنی وَ الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ»
در آیات قبل خدا را در موضع غایب نشاند (وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّك  ...رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ) و اینجا از
موضع خود خداوند (از موضع متكلم وحده« :ذرنی») سخن میگوید .چرا؟
الف .چهبسا برای شدید كردن تهدید است (الميزان ،ج ،20ص )67یعنی فرق است كه گفته شود خدایت با آنان چنين و
چنان میكند؛ تا خود خدا بگوید من با آنها چنين و چنان می كنم.
ب .عالوه بر تشدید ،مایه قوت قلب بيشتر پيامبر ص (و هر كسی كه در مقام تبليغ دین نشسته) نيز هست( .تدبر)1
ج... .

 )457سوره مزّمّل ( )73آیه  12إِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماً

 30 1396/4/4رمضان 1438

ترجمه

كه همانا نزد ما قيد و بندها و جهنمی [= آتشی بشدت فروزان] است
نکات ترجمه

«أَنْكاالً»
ماده «نكل» در اصل داللت میكند بر مانع شدن ،و ناتوانی از انجام كاری« .نَكل» به قيد و بندی كه بر چارپایان میزنند،
و نيز به طور خاص به آهنِ لجامِ (حدیدة اللِّجام) گفته میشود از این جهت كه مانع آزادی عمل حيوان میگردد و مهار وی را
كامال به دست سوارش میدهد و «أنكال» (مزمل )12/جمع آن میباشد.
تعبير «نَكَّلَ» را در جایی به كار میبرند كه مانعی برای دیگری ایجاد كنند (وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكيالً؛ نساء )84/كه
اسم این كار را «نَكال» گویند« :فَجَعَلْناها نَكالًا لِما بَيْنَ یَدَیْها وَ ما خَلْفَها» (بقرة« ،)66/جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ» (مائدة)38/
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولی؛ نازعات[ )25/و ظاهرا به خاطر همين خاصيت بازدارندگیاش است كه این تعبير را گاه به
«مایه عبرت» ترجمه میكنند] (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص473؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)825
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این ماده در قرآن كریم در همين  5مورد آمده است.
«جَحيماً»
ماده «جحم» در اصل برای حرارت بسيار زیاد و شدت التهاب آتش به كار میرود و «جاحم» به مكان بسيار داغ گفته
میشود و «جحيم» صيغه مبالغه از آن است لذا به جهنم گفته میشود (معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص429؛ مفردات ألفاظ
القرآن ،ص )187تفاوتش با «سعير» و «حریق» و «جهنم» در این است كه «سعير» فقط در مورد وضعيت آتش در همان لحظات
اشتعال به كار میرود؛ و «حریق» به وضعيت آتش در حالی كه دارد اشيای دیگر را نابود میكند؛ اما «جحيم» آتش بسيار شدیدی
است كه گویی آتش روی آتش است و داللت بر شدت التهاب و شعلهور بودن آتش دارد؛ و «جهنم» داللت بر عمق بسيار
شدید دارد (الفروق فی اللغة ،ص)307
از این ماده تنها به صورت كلمه «جحيم» در قرآن به كار رفته كه موارد آن جمعا  26مورد میباشد.
حدیث

روایت شده است كه پيامبر اكرم ص آیه «إِنَّ لَدَیْنا أَنْكالًا وَ جَحِيماً» را كه قرائت كردند ،بيهوش شدند.
[در برخی نقلها آمده كه از شخصی دیگر كه این آیه را قرائت میكرد ،شنيدند و از هوش رفتند .الدر المنثور ،ج،6
ص]279

1

رجال الكشی مع تعليقات ميرداماد ،ج ،1ص45؛ تفسير طبری ،ج ،29ص86

2

و روی حمزة عن حمران بن أعين أن النبی صلّی اللّه عليه و آله قرأ «إِنَّ لَدَیْنا أَنْكالًا وَ جَحِيماً» فصعق.
 )2حضرت امير ع در روایتی طوالنی به ریشههای و شاخههای كفر و نفاق اشاره كردهاند كه فراز مربوط به نفاق آن در
جلسه  ،431حدیث /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12 1گذشت .در پایان این حدیث فرمودهاند:
پس هر كه توبه كند هدایت شود؛ و آنكه در فتنه افتاد گمراه شود مادامی كه به سوی خدا توبه نكرده و به گناه خویش
اعتراف ننموده باشد؛ و هالكت هيچكس برعهده خدا نيست مگر كسی كه خود مسير هالكت را بپيماید.
پس خدا را [در نظر بگيرید!] خدا را [در نظر بگيرید!] كه چه اندازه وسيع است آن توبه و رحمت و بشارت و بردباری
عظيمی كه دارد؛ و چه اندازه دست و پا گير است آن قيد و بندها (أنكال) و آتش بشدت فروزان (جحيم) و در چنگال قهر او
 . 1و أخرج أبو عبید في فضائله و أحمد في الزهد و ابن أبى الدنیا في نعت الخائفین و ابن جرير و ابن أبى داود في الشريعة و ابن عدى في الکامل
و البیهقي في شعب االيمان من طريق حمران ابن أعین عن أبى حرب بن أبى األسود ان النبي صلى اهلل علیه و سلم سمع رجال يقرأ إِنَّ لَدَيْنا أَنْکالًا وَ جَحِیماً
فصعق
 . 2اين حديث به همین ترتیب در تفسیر ثعلبي ،ج ،10ص 64؛ تفسیر قرطبي ،ج ،19ص47؛ تفسیر ابن ابيحاتم ،ج ،10ص 3380نیز آمده است.
البته در همه اين منابع اهل سنت ،اين روايت بعد از عبارت «وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ» و همانند حديث فوق از حمران آمده است و در مجمع البیان ،ج،10
ص 573اين روايت بعد از عبارت «وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ» و به نقل حمران از ابنعمر آمده است.
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گرفتار آمدن (بطش شدید)؛ پس هركه با اطاعت خدا به پيروزی رسيد كرامت او را به خود جلب نموده و هر كه داخل در
معصيت او شد عواقب سخت و دشوار آن را خواهد چشيد «و حتما تا اندكی دیگر پشيمان خواهند شد» (مومنون)40/
الكافی ،ج ،2ص395
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَيَّاشٍ عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ :بُنِیَ الْكُفْرُ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ ...وَ النِّفَاقُ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِمَ ...
ن غَوَی مَا لَمْ یَتُبْ إِ َلی اللَّهِ وَ َیعْتَرِفْ بِذَنْبِهِ وَ لَا یَهْلِكُ عَلَی اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ اللَّهَ اللَّهَ فَمَا أَوْسَعَ مَا
فَمَنْ تَابَ اهْتَدَی وَ مَنِ افْتُتِ َ
لَدَیْهِ مِنَ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ َو الْ ُبشْرَی وَ الْحِلْمِ الْعَظِيمِ وَ مَا أَنْكَلَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَنْكَالِ وَ الْجَحِيمِ وَ الْبَطْشِ الشَّدِیدِ فَمَنْ َظفِرَ بِطَاعَتِهِ
اجْتَلَبَ كَرَامَتَهُ وَ مَنْ دَخَلَ فِی مَعْصِيَتِهِ ذَاقَ وَبَالَ نَقِمَتِهِ «وَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ».
 )3در فرازی از یكی از دعاهای منسوب به امام سجاد ع آمده است:
خدایا ! بهشتت را آفریدی برای كسی كه اطاعتت كند؛ و در آن وعده دادهای چيزهایی را كه به دل كسی خطور نكند؛ و
من به عمل خودم نگاه كردم و – ای موالی من  -آن را ضعيف دیدم؛ و به محاسبه نفس پرداختم ،و نيافتم كه به شكر آنچه بر
من نعمت دادهای قيام كرده باشم؛
و آتشی را آفریدی برای كسی كه عصيانت كند؛ و در آن قيد و بندها (أنكال) و آتشی بشدت فروزان (جحيم) و عذابی
را وعده دادی؛ و میترسم – ای موالی من – كه مستوجب آن شده باشم ،به خاطر گستاخی فراوانم ،و جرم عظيمم ،و بدیهای
دور و درازم؛
اما به هيچ وجه در محضر تو بزرگ نباشد آن گناهی را كه تو برمن بخشی و نه در مورد كسی كه جرمش از من بيشتر
باشد؛ چرا كه هم جایگاه من در مُلك تو بس خُرد است ،و هم از یقين من به تو و توكل و اميدم به خودت خبر داری.
بحار األنوار ،ج ،91ص141
أَقُولُ وَجَدْتُ فِی بَعْضِ الْكُ ُتبِ هَذَا الدُّعَاءَ مَنْسُوباً إِلَی سَيِّدِ السَّاجِدِینَ ع وَ هُوَ فِی الْمُنَاجَاةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ...
ن أَطَاعَكَ وَ وَعَدْتَ فِيهَا مَا لَا یَخْطُرُ بِالْقُلُوبِ وَ نَظَرْتُ إِلَی عَمَلِی فَرَأَیْتُهُ ضَعِيفاً یَا مَوْلَایَ وَ حَاسَبْتُ
ك لِمَ ْ
إِلَهِی خَلَقْتَ جَنَّتَ َ
نَفْسِی فَلَمْ أَجِدْ أَنْ أَقُومَ بِشُكْرِ مَا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ خَلَقْتَ نَاراً لِمَنْ عَصَاكَ وَ وَعَدْتَ فِيهَا أَنْكالًا وَ جَحِيماً وَ عَذَاباً وَ قَدْ خِفْتُ یَا
ن هُوَ َأعْظَمُ جُرْماً
مَوْلَایَ أَنْ أَكُونَ مُسْتَوْجِباً لَهَا لِكَبِيرِ جُرْأَتِی وَ عَظِيمِ جُرْمِی وَ قَدِیمِ إِسَاءَتِی فَلَا یَتَعَاظَمُكَ ذَنْبٌ تَغْفِرُهُ لِی وَ لَا لِمَ ْ
مِنِّی لِصِغَرِ خَطَرِی فِی مُلْكِكَ مَعَ یَقِينِی بِكَ وَ تَوَكُّلِی وَ رَجَائِی لَدَیْك.
تدبر

« )1إِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماً»
در آیه قبل فرمود كار تكذیبكنندگان را به من واگذار و به آنها مهلت بده!
حاال به خدا واگذار كردیم؛ با آنها چه میكند؟
می فرماید :همانا نزد ما قيد و بندها و جهنمی [= آتشی بشدت فروزان] است.
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یعنی
اگر خدا به تكذیبكنندگان خوشگذران مهلتی میدهد ،نشانه رضایت او نيست؛ بلكه غل و زنجيرها و آتشی برافروخته
در انتظارشان است( .تفسير نور ،ج ،10ص)271
« )2إِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماً»
«انكال» چيست؟
الف .از شعيبی نقل شده :غل و زنجيرهایی است كه به پا میبندند؛ كه بيش از آنكه برای این باشد كه مانع فرار آنها شود،
به نحوی سنگين است كه مانع حركت كردن آنها میشود (البحر المحيط ،ج ،10ص)317
ب .از مجاهد و قتاده نقل شده :غل و زنجيرهایی در آخرت است كه هيچگاه باز نمیشود( .مجمع البيان ،ج ،10ص)573
ج... .
تاملی با خویش

پيامبر اكرم ص كه معصوم است ،وقتی این آیات را میخواند یا میشنيد از هوش میرفت (حدیث)1؛
اميرالمومنين ع با آن مقامات عالیاش در دعای كميل فریاد میزند «این عذابی است كه آسمانها و زمين تحملش را
ندارند ،من چه كنم؟» (هَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ یَا سَيِّدِی فَكَيْفَ بِی)؛
امام سجاد ع كه جز بندگی خدا را نكرد ،از این غل و زنجيرها به خدا پناه میبرد (حدیث)3
ما چطور؟
امروز ماه رمضان – ماهی كه درهای جهنم را بر روزهداران بسته و شياطين را در غل و زنجير كرده بودند (األمالی (للمفيد)،
ص ،1)230تمام شد.
و البته به ما وعده دادهاند در شب و روز عيد فطر به اندازه كل كسانی كه در ماه مبارك رمضان مورد مغفرت قرار گرفته،
از آتش رها میشوند.
از خداوند بخواهيم كه ما را هم جزء آنان قرار دهد و ما را چنان در مسير خود ثابتقدم گرداند كه درهای جهنم همچنان
بر روی ما بسته بماند؛ كه وقتی اميرالمومنين ع میگوید كه تحمل عذاب آن را ندارد ،ما چه بگویيم؟
« )3إِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماً»

 . 1حَدَّثَنَا أَبُو الطَّیِّبِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّاهِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَ ُد
بْنُ جلیس [حُلَیْسٍ] الرَّا زِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَکَمِ الْعُرَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ السَّدُوسِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ
ب
مُحَمَّدٍ السِّیرَافِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَ ِمعَ النَّبِيَّ ص يَقُولُ  ...يَقُولُ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا رِضْوَانُ افْتَحْ أَبْوَا َ
الْجِنَانِ يَا مَالِكُ أَغْلِقْ أَبْوَابَ الْجَحِیمِ عَنِ الصَّائِمِینَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ يَا جَبْرَئِیلُ اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ فَصَفِّدْ مَرَدَةَ الشَّیَاطِینِ وَ غُلَّهُمْ بِالْأَغْلَال
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نزد خداوند ،نهتنها بهشت و خوشیهای بیپایان هست؛ بلكه غل و زنجيرها و آتشی سوزان هم هست؛ و اینها با رحمانيت
خداوند منافاتی ندارد.
نکته خداشناسی

خدا را نباید مطابق هوا و هوس خود بشناسيم و تصویر كنيم؛ بلكه بر اساس آنچه واقعا هست و آنچه خودش خود را
معرفی كرده باید بشناسيم .در اینكه خداوند رحمان است و رحمتش همه عالم را فراگرفته تردیدی نيست؛ اما معنای این
رحمت فراگير ،یك مهربانی صرفاً احساساتی و بیمنطق نيست؛ بلكه رحمتی است كه غضب را هم در دل خود دارد؛ چنانكه:
ترحم بر پلنگ تيزدندان
ستمكاری بود بر گوسفندان

1

درباره اینكه عذاب چگونه ناشی از رحمانيت خداوند است ،قبال در جلسه  ،325تدبر 1توضيح داده شد.
/http://yekaye.ir/al-hajj-22-20

 1396/4/5عید سعید فطر

 )458سوره قلم ( )68آيه 34إِنَّ لِلْمُتَّقینَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعیم
ترجمه

به یقين برای تقویپيشگان نزد پروردگارشان بهشتهای نعيم [= پرنعمت] است.
تبریک عید سعید فطر

عيد سعيد فطر ،عيد بندگی و عبودیت را به همه بندگان خوب خدا تبریك عرض میكنم.
ماه رمضان ماه روزه بود ،ماهی برای تقوا و عبودیت؛ و امروز روز عيد است و زمان به ثمر نشستن تقوا ،و اميد بستن به
رحمت و بخشش خدا .به نظر رسيد چهبسا بهتر باشد امروز را به یكی از آیات ناظر به وعدههای خدا به متقين اختصاص
دهيم و از فردا بحث قبل را ،كه درباره عذاب الهی برای تكذیبكنندگان بود ،ادامه دهيم.
در سال قبل فرازی از دعای وداع امام سجاد ع با ماه رمضان (دعای  45صحيفه سجادیه) را همراه با ترجمه سادهای از آن
تهيه كرده بودم كه همان را امسال در كانال گذاشتم () /http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-6؛ اما شبهنگام شعری در
وداع این ماه یافتم و متناسب با متن دعا ،آن را تغيير دادم و ابياتی به آن افزودم كه اكنون میتواند تاحدودی به منزله ترجمه
فقراتی از آن دعا قلمداد شود و به جای متن سال قبل این را در اینجا میگذارم
خداحافظ ای ماه پروردگار!

خداحافظ ای محفل انس یار!

 . 1و به قول سعدی:
رحم آوردن بر بدان ستمست بر نیکان ،عفو کردن از ظالمان جورست بر درويشان
خبیث را چو تعهد کني و بنوازی به دولت تو گنه ميکند به انبازی
/
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https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh7

خداحافظ ای عيد پرشور و حال

خداحافظ ای لحظههای وصال

خداحافظ ای بهترین همنشين

تو ای برترین در زمان و زمين

خداحافظ ای محفل آرزو

فزایندهی نيكیِ خلق و خو
1

خداحافظ ای همدم بس رفيع

فراقت اليم و غيابت فجيع

خداحافظ ای مونس خوشخرام

چه موحِش بُوَد رفتن تو مدام

خداحافظ ای رقّتُ القلبِ من

سحرهای تو صبح تطهير من

خداحافظ ای ماه ! ای ماه ِ ماه

خداحافظ ای شانهات تكيهگاه

خداحافظ ای مومنان را دليل

ولی نزد نامحرمان بس طویل

خداحافظ ای ماه شبهای قدر

خداحافظ ای برتر از هر چقدر!

خداحافظ ای از همه جا سالم

در ایام ،بس برتر از كاف و الم

خداحافظ ای بركت سفرهها

تو شویندهی زشتی و ثُلمهها

نه از روزههایت ماللی رسيد

نه اندر وداعت شوم نااميد

خداحافظ و الوداع ای نگار

خداحافظ ای ماه شب زندهدار

 . 1فراقت الیم است و فقدت فجیع  /فراقت الیم و نبودت فجیع
 . 2اصل شعری که پیدا کردم اين بود .دو متن از آن پیدا کردم که با هم تلفیق کردم:
خداحافظ ای ماه ! ای ماه ِ ماه

خداحافظ ای شانهات تکیه گاه

خداحافظ و الوداع ای نگار

خداحافظ ای ماه شب زنده دار

خداحافظ ای آرزوهای خوب

خداحافظ ای ربّنای غروب

خداحافظ ای رزق و روزی ِ پاك

خداحافظ ای جمع ِ افالك و خاك

خداحافظ ای لحظه های سحر

خداحافظ ای ماه چشمان ِ تر

خداحافظ ای بغض افطارها

خدا حافظ ای ماه ِ ديدار ها

خداحافظ ای ختم ياسین و نور

خداحافظ ای ماه ِ عشق و سرور

خداحافظ ای ماه رو راستي

خداحافظ ای بي کم و کاستي

خداحافظ ای ماه اشك و سکوت

خداحافظ ای سوره ی عنکبوت

خداحافظ ای قدر زلفت دراز

خداحافظ ای اشتیاق ِ نماز

خداحافظ ای لحظه های دعا

خداحافظ ای ماه ِ ارض و سماء

خداحافظ ای ماه ِ صبر و رضا

تو ای ماه آرامش مرتضي

خداحافظ ای گرمي آفتاب (ای نور ای آفتاب)

خداحافظ ای خوابهايت ثواب

خداحافظ ای بهترين سرنوشت

تو پای مرا مي کشي تا بهشت

خداحافظ ای ماه تقدير من

سحرهای تو صبح تطهیر من

خداحافظ ای برکت سفره ها

خداحافظ ای ماه ِ خوب خدا
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السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ ،وَ مَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْ ِتهِ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَ یَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ ،وَ یَا خَيْرَ شَهْرٍ فِی الْأَیَّامِ وَ السَّاعَاتِ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ قَرُبَتْ فِيهِ الْآمَالُ ،وَ نُشِرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِینٍ جَلَّ َقدْرُهُ مَوْجُوداً ،وَ أَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً ،وَ مَرْجُوٍّ آلَمَ فِرَاقُهُ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيفٍ آنَسَ مُقْبِلًا فَسَرَّ ،وَ أَوْحَشَ مُنْقَضِياً فَمَضَّ
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ ،وَ قَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَی الشَّيْطَانِ ،وَ صَاحِبٍ سَهَّلَ سُبُلَ الْإِحْسَانِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتَقَاءَ اللَّهِ فِيكَ ،وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَی حُرْمَتَكَ بِكَ!
السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْحَاكَ لِلذُّنُوبِ ،وَ أَسْتَرَكَ لِأَنْوَاعِ الْعُيُوبِ!
السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَی الْمُجْرِمِينَ ،وَ أَهْيَبَكَ فِی صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ!
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ لَا تُنَافِسُهُ الْأَیَّام السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ
السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِیهِ الْمُصَاحَبَةِ ،وَ لَا ذَمِيمِ الْمُلَابَسَةِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا بِالْبَرَكَاتِ ،وَ غَسَلْتَ عَنَّا دَنَسَ الْخَطِيئَاتِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُوَدَّعٍ بَرَماً وَ لَا مَتْرُوكٍ صِيَامُهُ سَأَماً.
السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ ،وَ مَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْ ِتهِ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِكَ عَنَّا ،وَ كَمْ مِنْ خَيْرٍ أُفِيضَ بِكَ عَلَيْنَا
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَی لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا بِالْأَمْسِ عَلَيْكَ ،وَ أَشَدَّ شَوْقَنَا غَداً إِلَيْكَ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَی فَضْلِكَ الَّذِی حُرِمْنَاهُ ،وَ عَلَی مَاضٍ مِنْ بَرَكَاتِكَ سُلِبْنَاهُ…
نکات ترجمه

«النَّعيم»
از ماده «نعم» است كه اصل آن داللت بر برخورداری از رفاه (ترفّه) و خوشایند بودن معيشت (طيب العيش) و «بر وفق
مراد بودن» امور دارد( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )446از این ماده مشتقات فراوانی ساخته شده است:

خداحافظ ای محفل وصف يار!

خداحافظ ای ماه پروردگار!

خداحافظ ای سر به سر شورو حال!

خداحافظ ای لحظه های وصال
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«نَعْمَة» (با فتحه ن) مصدر است به معنای متنعم بودن ،در ناز و نعمت به سر بردن« :أُولِی النَّعْمَةِ» (مزمل« )11/وَ نَعْمَةٍ كانُوا
فِيها فاكِهِينَ» (دخان)27/؛ برخی ویژگی اصلی آن (و تفاوتش با «نِعمة») را در این دانستهاند كه «نَعمت» داللت بر وضعيت
مطلوب در حال دارد (آنچه نتيجه حصول نعمتهای مختلف در وضعيت فعلی است؛ و داللت بر مبالغه و فراوانی دارد) اما
«نِعمت» (با كسره ن) بر وزن «فِعلة» داللت بر «نوع» دارد و منظور نوع خاصی از نعمت است كه در مصادیق مختلف نعمت
میتواند به كار رود« :وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها» (نحل )18/؛ «و اذْكُرُوا نِعْمَتَ ال َّلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ َبيْنَ قُلُوبِكُمْ»
آلعمران« )103/لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ» (قلم( )49/التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص)178
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كلمه «نِعمت» دو گونه جمع بسته میشود :یكی به صورت «نِعَم» كه اصطالحا جمع كثرت است و در مورد افراد كثير به
كار میرود« :وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً» (لقمان )20/و دیگری به صورت «أنْعُم» جمع قلت است و غالبا در مورد كمتر
از دهتا به كار میرود «فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ» (نحل( )112/التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص)179
«نَعِيم» را برخی صفت مشبهه دانستهاند كه داللت بر ثبات و هميشگی بودن نعمت دارد (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم،
ج ،12ص)179و برخی آن را صيغه مبالغه دانسته و به معنای «نعمت فراوان» معرفی كردهاند «جَنَّاتُ النَّعِيمِ» (قلم( )34/مفردات
ألفاظ القرآن ،ص)815
«نَعَّمَ ،تنعيم» به معنای دیگری را در نعمت قرار دادن است «فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ» (فجر)15/
«أنعَمَ ،إِنْعَام» نيكی رساندن به دیگران است و تنها در مورد نيكی رساندن به انسانها به كار میرود «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» (فاتحة)7/
ن أَذَقْناهُ
«نَعْمَاء» اسم مفرد است (نه جمع ،یا صفت یا مصدر) در مقابل «ضَرَّاء» كه داللت بر نعمت گسترده میكند «وَ لَئِ ْ
نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ» (هود( )10/التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص)179
«ناعم» به كسی گویند كه مورد إنعام قرار گرفتنش واضح و آشكار شده باشد «وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ» (غاشية( )8/كتاب العين،
ج ،2ص)161
«نَعَم» را برخی به معنای شتر معرفی دانسته ،از این جهت كه برخورداری از آن برای عرب نعمت بزرگی بوده؛ و گفتهاند
كه جمع آن را كه «أنعام» است ،درباره چهارپایان اهلی (مشخصا شتر و گاو و گوسفند) به كار میبرند «وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ
فَرْشاً» (أنعام )142/و تاكيد كردهاند زمانی این برای چارپایان اهلی به كار میرود كه حتما در ميانشان شتر وجود داشته باشد.
(مفردات ألفاظ القرآن ،ص )815؛ اما به نظر میرسد كه اگرچه احتماال اصل این كلمه را ابتدا برای «شتر» استفاده كرده باشند،
اما تدریجا حتی مفرد آن (نَعَم) را برای مطلق چارپایان اهلی به كار برده باشند چنانكه اغلب ،آیه «مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»
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 .البته در تفاوت اينها اقوال ديگری هم گفته شده است که به نظر ميرسید قول فوق تناسب بیشتری با آيات داشته باشد .قول ديگر يکي نظر

راغب است که ويژگي اصلي «نَعمت» (و تفاوتش با «نِعمت») را در اين دانستهاند که وزن «فَعله» داللت بر يکباره بودن (مرّة) دارد (مانند ضَربت) اما
«نِعمة» (با کسره ن) بر وزن «فِعلة» داللت بر «حالت» دارد (مانند :جِلسة) و به معنای «حالت نیکو» ،و آن حالتي است که انسان در آن حالت واقع شده
است( :مفردات ألفاظ القرآن ،ص )814ابنفارس هم پس از اينکه «نَعمت» را مصدر دانسته ،درباره «نِعمت» ميگويد عبارت است از آنچه خداوند بر
بندهاش اعطا فرموده است (معجم المقايیس اللغة ،ج ،5ص)446
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(مائده )95/را مختص شتر ندانستهاند؛ و دیگران هم این كلمه را شامل حال همه بهائم دانستهاند( .معجم المقایيس اللغة ،ج،5
ص)446
«نِعْمَ» كلمهای است كه برای «مدح» كردن به كار میرود و در مقابل «بِئْسَ» میباشد و گویی میخواهد بيان كند كه نعمتی
شامل حال شخص شده است« .نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (ص« ،)44/فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ» زمر( )74/مفردات ألفاظ القرآن ،ص)815
برخی توضيح دادهاند كه در اصل ،فعل (بر وزن «نَعِمَ») بوده است كه به حاطر سهولت در تلفظ به این صورت درآمده و با این
تغيير معنای انشایی به خود گرفته است (به معنای :چه خوب است( )...التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص)181
«نِعِمَّا» همين تعبير «نِعْمَ» است به اضافه «ما»؛ كه به خاطر این تقارن دو ميم ،مجددا تخفيف دیگری برای تلفظ در آن
صورت گرفته است «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ» (بقره)271/
«نَعَمْ» هم كلمهای است كه برای جواب مثبت دادن به یك سوال به كار میرود (نقطه مقابل «ال») كه در فارسی از معادل
«آری» استفاده میكنيم .البته «نَعَم» با «بَلی» این تفاوت را دارد كه «نَعَم» همواره برای تایيد مضمون سوال است ،اگر سوال مثبت
باشد كه واضح است «فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقا قالُوا :نَعَمْ» (أعراف)44/؛ اما وقتی سوال به صورت منفی باشد ،با كلمه
«بَلی» آن مطلب منفی رد میشود« :أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلی :آیا من پروردگار شما نبودم؟ بله ،بودی» (أعراف )172/در حالی كه
با كلمه «نَعَم» همچنان مضمون منفی تایيد میشود (یعنی اگر در این آیه پاسخ میدادند :نعم ،معنایش این میشد :آری ،تو
پروردگار ما نبودی!) (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)146
ماده «نعم» و مشتقات آن جمعاً  144بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«إِنَّ لِلْمُتَّقينَ  ...جَنَّاتِ النَّعيم»
در این عبارت« ،جنات» اسم إنّ است و «للمتقين» كه در مقام خبر است ،بر آن مقدم شده؛ و این مقدم شدن ،اگر داللت
بر حصر نداشته باشد (= فقط برای متقين ،نزد پروردگار جنات نعيم هست) ،حداقل داللت بر تاكيد شدید دارد :برای متقين
است كه نزد پروردگارشان جنات نعيم است.
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
ما در كتاب [نوشتهای از] حضرت علی ع یافتهایم كه[ :این آیه كه میفرماید] «مسلّما زمين از آن خداست ،به هر كس
بخواهد به ميراث میدهد و سرانجام از آن تقویپيشگان است» من هستم و اهل بيت من كه زمين را به ارث خواهيم برد؛ و
مایيم آن «تقویپيشگان»؛ و زمين تمامش برای ما خواهد بود...
الكافی ،ج ،5ص279
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْكَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

25

ی الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ َو
وَجَدْنَا فِی كِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ ا ْلأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ َأهْلُ بَيْتِ َ
نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا...
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 )2از امام صادق ع سوال شد درباره آیه «مَثَلِ بهشتی كه وعده داده شده است به تقویپيشگان»؛ فرمودند :این آیه درباره
حضرت علی ع و اوالد و شيعيان اوست؛ آناناند تقویپيشگان؛ و آناناند اهل بهشت و مغفرت.
تفسير فرات الكوفی ،ص417
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَلَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِي َم الْكُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ ْبنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَحْمَسِیُّ قَالَ
حَدَّثَنِی أَبُو یَحْيَی الْبَصْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ عَنْ طُعْمَةَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
سُئِلَ سَيِّدِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ» قَالَ هِیَ ِفی عَلِیٍّ وَ أَوْلَادِهِ وَ شِيعَتِهِمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَ هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.
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 )3جابر میگوید كه امام باقر ع به من فرمود:
جابر! آیا كسی كه ادعای شيعه بودن دارد كافی است كه بگوید كه ما اهل بيت را دوست دارد؟
به خدا سوگند شيعه ما نيست مگر كسی كه تقوای الهی در پيش گيرد و او را اطاعت كند؛
و آنها شناخته نمیشوند مگر به تواضع و خشوع و امانتداری و زیاد به یاد خدا بودن و روزه و نماز و نيكی با والدین و
رسيدگی به همسایگانِ نيازمند و مسكين و بدهكار و یتيم و راستگویی و تالوت قرآن و نگهداشتن زبانشان در مورد مردم جز
بخوبی ،و اینكه طائفهشان آنها را امين خود بدانند.
گفتم :یَا ابْنَ رسولِ اللَّه! امروزه من هيچكس را با این اوصاف نمیشناسم!
ن
 . 1فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِي وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِی َ
مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِي وَ لَهُ مَا أَکَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِي بِالسَّیْفِ فَیَحْوِيَهَا
وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِي أَيْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
 . 2اين مضمون که حضرت علي ع و پیروانش مصداق متقیناند در روايات فراواني آمده است از جمله:
ت عَلَى
ي بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع دَخَ ْل ُ
فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْدِیُّ مُعَنْعَناً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ [ع] قَالَ :قَالَ [أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ] عَلِ ُّ
رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ کَیْفَ أَصْبَحْتَ وَ اللَّهُ يَا عَلِيُّ عَنْكَ رَاضٍ وَ أَصْبَحَ [وَ] اللَّهُ رَبُّكَ عَنْكَ راض [رَاضِیاً] وَ أَصْبَحَ کُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ عَنْكَ راضون [رَاضِینَ]
إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نُعِیَتْ إِلَیْكَ نَفْسُكَ فَیَا لَیْتَ نَفْسِيَ الْمُتَوَفَّاةُ قَبْلَ نَفْسِكَ قَالَ أَبَى اللَّهُ فِي عِلْمِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ قَالَ [قُلْتُ] فَادْعُ اللَّهَ
لِي بِدَعَوَاتٍ تُصِیبُنِي [يُصِیبُنِي] بَعْدَ َوفَاتِكَ قَالَ يَا عَلِيُّ ادْعُ لِنَفْسِكَ بِمَا تُحِبُّ حَتَّى أُؤَمِّنَ فَإِنَّ تَأْمِینِي لَكَ لَا يُرَدُّ قَالَ فَدَعَا عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
ع] اللَّهُمَّ ثَبِّتْ مَوَدَّتِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ [قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص آمِینَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ ادْعُ فَدَعَا بِتَثْبِیتِ مَوَدَّتِهِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ
وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ] حَتَّى دَعَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّمَا دَعَا دَعْوَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [النَّبِيُ] ص آمِینَ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ص الْمُتَّقُونَ [الْمُتَّقِینَ] عَلِيُّ [بْنُ أَبِي طَالِبٍ] وَ شِیعَتُهُ( .تفسیر
فرات الکوفي ،ص)252
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فرمود :جابر! راه و روش های مختلف تو را حيران نكند كه گمان كنی كه كافی است كسی بگوید علی ع را دوست دارم
و والیت او را پذیرفتهام و با این حال اهل عمل نباشد! و اگر میگفت رسول اهلل ص را دوست دارم  -چرا كه رسول اهلل ص
برتر از حضرت علی ع است – و در عين حال از سيره او پيروی نمیكرد و به سنت او عمل نمینمود ،آن محبتش ذرهای او
را سود نمیبخشيد .پس تقوای الهی پيشه كنيد و به طاعت او عمل نمایيد.
جابر! به خدا سوگند كسی جز با اطاعت خداوند تبارك و تعالی تقرب نمییابد؛ و ما با خود برائتنامهای از آتش نداریم؛
و هيچكس بر خدا هيچ حجتی ندارد:
كسی كه مطيع خداوند باشد اوست كه والیت ما را پذیرفته و ولیّ و دوست ماست؛ و كسی كه نسبت به خداوند
معصيتكار باشد ،او دشمن ماست؛
و به والیت ما نتوان رسيد جز با عمل و خویشتنداری.
الكافی ،ج ،2ص74
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
قَالَ لِی یَا جَابِرُ أَ یَكْتَفِی مَنِ انْتَحَلَ التَّشَيُّعَ أَنْ یَقُولَ بِحُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَی اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ وَ مَا كَانُوا
یُعْرَفُونَ یَا جَابِرُ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التَّخَشُّعِ وَ الْأَمَانَةِ وَ كَثْرَةِ ذِ ْكرِ اللَّهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ َو الْ ِبرِّ بِالْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ مِنَ الْفُقَرَا ِء
وَ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْغَارِمِينَ وَ الْأَیْتَامِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ كَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَ كَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ
فِی الْأَشْيَاءِ.
قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا نَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَداً بِهَذِهِ الصِّفَةِ!
ب
فَقَالَ یَا جَابِرُ لَا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ یَقُولَ أُحِبُّ عَلِيّاً وَ أَتَوَلَّاهُ ثُمَّ لَا یَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَّالًا فَلَوْ قَالَ إِنِّی أُحِ ُّ
رَسُولَ اللَّهِ -فَرَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرٌ مِنْ عَلِیٍّ ع ثُمَّ لَا یَتَّبِعُ سِيرَتَهُ وَ لَا یَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ مَا نَفَعَهُ حُبُّهُ إِیَّاهُ شَيْئاً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ
اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ أَتْقَاهُمْ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ مَا یُتَقَرَّبُ
إِلَی اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ مَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ لَا عَلَی اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِیٌّ وَ مَنْ كَانَ
لِلَّهِ عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَ مَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعِ.
 )4یونس و مفضل و ابیسلمه و حسين بن ثویر گفتهاند :ما نزد امام صادق ع بودیم كه فرمود:
گنجينههای زمين و كليدهایش نزد ماست و اگر بخواهم با یكی از پاهایم اشاره كنم كه آنچه از طال داری بيرون بریز،
چنين خواهد كرد .سپس با یكی از پاهایش اشاره كرد و خطی روی زمين كشيد و زمين شكاف برداشت و سپس با دست اشاره
كرد و تكه طالیی به اندازه یك وجب بيرون افتاد .آن را برداشت و فرمود :خوب و هوشيار نگاه كنيد كه شك نكنيد؛ سپس
فرمود به زمين بنگرید؛ و بناگاه تكههای فراوانی روی زمين افتاده بود كه روی همدیگر ریخته شده و میدرخشيدند.
برخی از ما گفتند :فدایتان شویم .اینها به شما داده شده است در حالی كه شيعيان شما نيازمندند؟!
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فرمود :همانا خداوند بين ما و شيعيانمان در دنيا و آخرت جمع خواهد كرد و آنها را وارد بهشتهای نعيم [= سراسر
نعمت] میكند ،و دشمنمان را وارد حجيم [= آتش فرزوان].
بصائر الدرجات ،ج ،1ص374؛ الكافی ،ج ،1ص474
ل بْنِ عُمَ َر َو أَبِی
ن یُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّ ِ
ن الْحِمْيَرِیِّ [ِالْخَيْبَرِی] عَ ْ
ن مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَ ِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ ُ
سَلَمَةَ السَّرَّاجِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالُوا:
كُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَ مَفَاتِيحُهَا وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ َأقُولَ بِإِحْدَی ِرجْلَیَّ أَخْرِجِی مَا فِيكِ مِنَ ال َّذهَبِ
لَأَخْرَجَتْ قَالَ فَقَالَ بِإِحْدَی ِرجْلَيْهِ فَخَطَّهَا فِی الْأَرْضِ خَطّاً فَانْفَجَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَأَخْرَجَ سَبِيكَةَ ذَهَبٍ قَدْرَ شِبْرٍ فَتَنَاوَلَهَا
فَقَالَ انْظُرُوا فِيهَا حِسّاً حَسَناً لَا تَشُكُّوا ثُمَّ قَالَ انْظُرُوا فِی الْأَرْضِ فَإِذَا سَبَائِكُ فِی الْأَرْضِ كَثِيرَةٌ بَعْضُهَا عَلَی بَعْضٍ یَتَلَأْلَأُ فَقَالَ لَهُ
بَعْضُنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ أُعْطِيتُمْ كُلَّ هَذَا وَ شِيعَتُكُمْ مُحْتَاجُونَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَجْمَعُ لَنَا وَ لِشِيعَتِنَا الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ یُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
وَ یُدْخِلُ عَدُوَّنَا الْجَحِيمَ.
تدبر

« )1إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيم»
منظور از جنات نعيم چيست؟
الف .بهشتهایی كه در آن جز تنعم خالص نيست( .تفسير الصافی ،ج ،5ص )213در واقع ،این اضافه شدن «نعيم» به
بهشتها نشان میدهد كه در این بهشتها فقط نعمت است و خبری از نقمت نيست( .الميزان ،ج ،19ص )381برخالف
باغهای دنيوی كه باالخره زحمت و مشقتی در آنها هست (مجمعالبيان ،ج ،10ص)509
ب .مقصود «نعمتهای بهشتها»ست و این معكوس كردنش برای نشان دادن كثرت و مبالغه در این نعمتهاست (تفسير
الصافی ،ج ،4ص)140
ج .هرگاه «نعيم» در قرآن كریم به صورت مطلق بياید مقصود نعمت والیتِ [پيامبر ص و اهل بيت ع] است ،از آن جهت
كه مسيری است برای دریافت تمامی نعمتها و نيز راه استفاده صحيح از نعمتها ،كه این استفاده صحيح است كه موجب
میشود نعمت واقعا برای انسان نعمت شود ،نه نقمت( .الميزان ،ج ،19ص381؛ و ج ،20ص)354؛ پس بهشتهای نعيم،
بهشتهایی است كه در اثر پيروی از والیت پيامبر ص و اهل بيت ع به دست میآید (حدیث)4
د .باالترین مرتبههای بهشت است كه از آنِ «مقربين» است به داللت آیات  12-10سوره واقعه« :وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ؛
أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ؛ فِی جَنَّاتِ النَّعِيم»
ه... .
« )2إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيم»
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«جنات نعيم» «اسم إن» است و جایگاه عادیش این است كه بالفاصله بعد از «إن» بياید؛ اما در این آیه در آخر كالم آمده
است؛ كه همين تاكيدی را بر كلمات قبلی ایجاد میكند .بسته به اینكه تاكيد را بر كدام فراز بگذاریم معانی متعددی از آیه قابل
استنباط است كه همگی میتواند مد نظر بوده باشد:
الف« .برای متقين» است كه خداوند جنات نعيمی را نزد خود مهيا فرموده است.
ب .آنچه خاص متقين است این است كه پروردگارشان «نزد خود» برایشان جنات نعيمی معيا فرموده است.
ج .بهشتی كه برای متقين نزد پروردگارشان مهيا شده ،نه یك بهشت ،بلكه بهشتها ،آن هم «بهشتهای نعيم» است
د... .
« )3إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيم»
اگر توجه كنيم كه:
مقدمه :1با تقوا است كه میتوان به «جنات نعيم» رسيد (همين آیه)؛ و
مقدمه« .2جنات نعيم» جایگاهی است كه برای مقربان در نظر گرفته شده است (الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِيم؛ واقعه-11/
)12؛ و
مقدمه« .3تقوی» و «متقی شدن» با همين اعمال ساده شریعت مانند روزه (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ  ...لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛ بقره)183/
و ایمان و نماز و كمك به نيازمندان و وفای به عهد و صبر (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ  ...وَ آتَی الْمالَ عَلی حُبِّهِ  ...وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَی
الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ  ...وَ الصَّابِرینَ  ...أُولئِكَ هُمُ الْمُ َّتقُون؛ بقره )177/به دست میآید؛
نتيجه:
درمییابيم كه راه رسيدن به باالترین مقامات قرب ،با عمل به همين تعاليم ساده شریعت حاصل میشود؛ و نيازی نيست
به درصدد راههای عجيب و غریب برآمدن و پيروی از برخی مدعيانی كه از باطن آنها كسی جز خدا خبر ندارد.
حکایت1

معروف بود كه هركس نزد مرحوم آیت اهلل خوشوقت  -كه دستی در سير و سلوك داشت  -میرفت ،و از ایشان
دستورالعمل میخواست ،ایشان میفرمود :انجام واجب و ترك محرمات .همين!
یكبار از ایشان در این باره سوال شد .فرمودند :این حرف من نيست؛ سخن خداست .خداوند فرموده است «تقوی» داشته
باشيد تا به همه چيز برسيد .تقوی هم یعنی عمل به دستورات خدا؛ دستورات خدا هم یعنی انجام واجب و ترك حرام.
حکایت2

مهمترین توصيه مرحوم آیت اهلل بهجت به اغلب كسانی كه برای گرفتن دستور سير و سلوك به ایشان مراجعه میكردند
این بود كه« :به آنچه میدانيد عمل كنيد ،آنچه نمیدانيد را خدا به شما خواهد آموخت ».یعنی نيازی نيست دنبال ذكر و ورد و
كارهای عجيب و غریب باشيد؛ همان را كه خدا گفته و شما میدانيد عمل كنيد؛ خود راه بگویدت كه چون باید رفت.
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 )459سوره مزّمّل ( )73آيه  13وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلیماً
ترجمه

و غذایی غصهدار [= گلوگير و ناگوار] و عذابی پردرد.
نکات ترجمه

«غُصَّةٍ»
از ماده «غصص» است و به معنای غم و اندوهی است كه در گلو گير كند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )607و یا به خودِ
گير كردن لقمه در گلو گویند به طوری كه خورنده غذا نتواند براحتی آن را ببلعد؛ و این تعبير كه میگویند در دلش «غصه»
فالن مطلب را دارد یعنی برایش همچون خاری در گلو است كه خوردن و آشاميدن را بر او دشوار میكند (مجمع البيان ،ج،10
ص )572و غذای «ذاغصه» نقطه مقابل غذای «سائغ :گوارا» (لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِين ،نحل )66/میباشد( .النهایة ،ج،3
ص)370
این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم آمده است.
حدیث

 )1روایت شده است كه پيامبر اكرم ص فرمودند:
اهل آتش به گرسنگیای مبتال میشوند كه برایشان همانند آن عذابی است كه در آن بسر میبرند؛ پس با عجز و البه
تقاضای طعام میكنند؛ برایشان طعامی آورده میشود «از ضریع [= خار خشكيده تلخ] كه نه فربه كند ،و نه گرسنگی را باز
دارد» (غاشيه )7-6/و طعامی آورده میشود غصهدار [= گلوگير و ناگوار] ؛ پس به یاد میآورند كه وقتی در دنيا غذا در گلویشان
گير میكرد ،نوشيدنی میخواستند؛ پس به عجز و البه تقاضای نوشيدنی كنند؛ پس برایشان «حميم» [= آب جوشان] در
مالقههای آهنينی میآورند كه وقتی به صورتهایشان نزدیك میشود صورت را میگدازد و هنگامی كه وارد شكمشان شود،
آنچه درون شكمشان است تكهتكه كند (اشاره به آیه 15سوره محمد).
میگویند خازنان [=نگهبانان] جهنم را بخوانيد .آنها میگویند« :مگر پيامبرانتان دالیل روشن به سوی شما نياوردند؟ گفتند:
چرا .گفتند :پس بخوانيد؛ ولی دعای كافران جز در بيراهه نيست( ».غافر.)50/
میگویند :مالك [فرشته اصلی جهنم] را بخوانيد؛ او را میخوانند« :ای مالك[ ،بگو ]:پروردگارت جان ما را بستاند».
(غافر )77/پس به آنها پاسخ داده شود« :شما ماندگارید( ».غافر)77/
الكشف و البيان عن تفسير القرآن (ثعلبی) ،ج ،8ص345؛ الدر المنثور ،ج ،5ص16

 . 1در إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ،ج ،1ص 36به اين صورت آمده است:
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أخبرنا ابن فنجویه الدینوری ،حدثنا ابن حبش المقری ،حدثنا ابن الفضل ،حدثنا جعفر ابن محمد الدنقای الضبی ،حدثنا
عاصم بن یوسف اليربوعی ،حدثنا قطبة بن عبد العزیز السعدی ،عن األعمش ،عن سمر بن عطية ،عن شهر بن حوشب ،عن أمّ
الدرداء ،عن أبی الدرداء ،قال :قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلم:
یلقی علی أهل النّار الجوع حتّی یعدل ما هم فيه من العذاب ،فيستغيثون فيغاثون بطعام «مِنْ ضَرِیعٍ ال یُسْمِنُ وَ ال یُغْنِی مِنْ
جُوعٍ» ،فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذی غصة فيذكرون أنهم كانوا یجيزون الغصص فی الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب
فيدفع إليهم الحميم بكالليب الحدید فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما فی بطونهم ،فيقولون
ادعوا خزنة جهنم ،فيقولون «أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنات؟ قالُوا :بَلی ،قالُوا :فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِینَ إِلَّا فِی ضَاللٍ» ،قال:
فيقولون ادعوا مالكا ،فيدعون« :یا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ» ،فيجيبهم «إِنَّكُمْ ماكِثُونَ»
 )2از اميرالمومنين روایت شده است كه:
مواظب باشيد كه مبادا دنيا بر شما غلبه كند؛ چرا كه امر فوری و دمدستی آن« ،نَغَصة» [= ناكامی و تيرهروزی] است؛ و
امر درازمدت آن« ،غصه» [= خار درگلو] است.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص136
إِیَّاكُمْ وَ غَلَبَةَ الدُّنْيَا عَلَی أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ عَاجِلَهَا نَغَصَةٌ وَ آجِلَهَا غُصَّةٌ.
تدبر

« )1وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَليماً»
مقصود از «طعاما ذا غصّة» چيست؟
الف .ابنعباس :غذای دارای خار و تيغی كه در گلو گير میكند و نه داخل میرود و نه بيرون میآید (مجمع البيان ،ج،10
ص573؛ الدر المنثور ،ج ،6ص)279
ب .ابنعباس و مجاهد :منظور [ميوه] درخت زقوم (دخان )43/است (الدر المنثور ،ج ،6ص)279
ج .گفته شده :غذایی است كه به خاطر ناگوار و ناخوشایند بودن گلو را میخراشد و براحتی پایين نمیرود( .مجمع البيان،
ج ،10ص)573

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَشْتَدُّ بِأَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ عَلَى مَا هُمْ فِیهِ مِنَ الْعَذَابِ فَیَسْتَغِیثُونَ بِالطَّعَامِ فَیُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِی غُصَّةٍ وَ عَذَابٍ أَلِیمٍ وَ شَرَابٍ ِمنْ حَمِیمٍ
فَیَقْطَعُ أَمْعَاءَهُمْ فَیَقُولُونَ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّکُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ فَیُقَالُ لَهُمْ أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِیکُمْ رُسُلُکُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ
الْکافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ.
و در مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ج ،10ص 727آمده است:
و قال أبو الدرداء و الحسن إن اهلل يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فیه من العذاب فیستغیثون فیغاثون بطعام ذی غصة فیذکرون
أنهم کانوا يجیزون الغصص في الدنیا بالماء فیستقون فیعطشهم اهلل سبحانه ألف سنة ثم يسقون من عین آنیة شربة ال هنیئة و ال مريئة کلما أدنوه إلى وجوههم
سلخ جلود وجوههم و شواها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك قوله وَ سُقُوا ماءً حَمِیماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ
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د .گفته شده :همان «ضریع» [خار خشكيده تلخ] (غاشيه )6/است( .مجمع البيان ،ج ،10ص )573و نيز :حدیث.1
ه .عاقبت و نهایتِ دلبستگی به دنياست كه همچون خاری در گلو گير میكند( .اقتباس از حدیث)2
و... .
« )2وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَليماً»
انسان و هر مخلوقی برای ادامه زندگیاش نيازمند غذاست (حتی فرشتگان هم نيازمند غذایند ،البته غذا لزوماً امری مادی
نيست ).انسان حتی در جهنم هم كه باشد ،چارهای جز غذا خوردن ندارد1؛ اما غذای جهنميان ،هم نهتنها اندك لذتی عایدشان
نمیكند ،بلكه همان غذا هم بخشی از عذاب آنهاست.
« )3وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ»
بقای انسان نيازمند یك امداد دائمی از جانب حق است ،حتی در جهنم؛
پس،
از طرفی در جهنم باید «حق»ی دائما به آنها افاضه شود؛ و
از طرف دیگر اینها تكذیبكنندگان «حق»اند.
پس چارهای ندارند كه
از طرفی از «حق» تغذیه كنند؛ و
از طرف دیگر ،چون همواره مخالف حق بودهاند ،این حق در گلویشان گير میكند؛
پس،
هم «طعام» دارند ،و
هم این طعام «ذا غصه» [خار در گلو ،گلوگير] است.
« )4عَذاباً أَليماً»
با توجه به اینكه آخرت ،عرصه ظهور باطن دنياست ،این عذاب پردرد چيست؟
الف .درد و رنجی و آزار و اذیتی كه در حق دیگران روا میداشتهاند( .در آیات قبل ،پيامبر ص را در برابر آزار آنان تسلی
داد ،آیه)10
ب .آنها در ناز و نعمت بودهاند و از دست دادن ناز و نعمت برای فرد رفاهزده ،بشدت دردناك است (در آیات قبل ،از
«اولی النَعمة :غرق در نعمت و ثروت» بودن آنها سخن گفت ،آیه)11
 . 1عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :ابْنُ آدَمَ خُلِقَ أَجْوَفَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَقَالَ وَ إِنْ يَسْتَغِیثُوا يُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ يَشْوِی
الْوُجُوهَ( .تفسیر العیاشي،ج ،2ص)327
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ج« .درد» ،همواره ناشی از نامالیم بودن یك وضعيت برای انسان است؛ و «كفر» ،نادیده گرفتن و تكذیب حقيقت و
دلبستن به اموری غيرحقيقی است .وقتی حقيقت آشكار شود ،كسی كه همواره از حقيقت رویگردان بوده ،این وضعيت برایش
بسيار نامالیم است و لذا برایش دردناك است( .در آیات قبل از «تكذیب» حق توسط آنان سخن گفت ،آیه)11
د .گناه ،ظلم در حق فطرت و روح متعالیای است كه خداوند در هر انسانی قرار داده است؛ و هر گناهی آسيبی به این
روح و فطرت میزند؛ و آخرت جلوهگاه بروز فطرت است؛ و لذا دردهایش بروز میكند( .در آیات بعد ،از «عصيان» و گناه
فرعون سخن خواهد گفت ،آیه)16
ه... .
برای بحث بيشتر درباره «عذاب اليم» میتوانيد به احادیث و آیات جلسه( 289وَ أَنَّ عَذابی هُوَ الْعَذابُ الْأَليمُ؛ حجر)50/
نيز مراجعه كنيد/http://yekaye.ir/al-hegr-15-50 .
« )5إِنَّ لَدَیْنا أَنْكاالً وَ جَحيماً؛ وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَليماً»
خداوند در آیات قبل فرمود كار تكذیبكنندگان را به من واگذار؛ و فرمود وقتی نزد من بيایند ،چهار چيز منتظرشان است:
قيد و بند ،آتشی فروزان ،غذایی غصهدار [= گلوگير و ناگوار] و عذابی پردرد .ذكر این چهار تا چه وجهی دارد (بویژه اگر
توجه كنيم كه آخرت باطن دنياست)؟
الف .برخی گفتهاند :افراد گناهكار فرو رفته در شهوات ،از طرفی در قيد و بند شهواتند؛ از طرفی با این جدایی [از
دلخواههای خود] در آتش فراق میسوزند؛ از طرف دیگر غذایشان غصه هجران است؛ و عذاب پردرد هم عذاب حرمان از
لقای خداوند متعال است( .أنوار التنزیل (بيضاوی) ج ،5ص257؛ تفسير الصافی ،ج ،5ص242؛ كنزالدقائق ،ج ،13ص)504
ب .آنها به جای دلبستگی به خدا – كه بینهایت است و دلبستگی به او محدودیت نمیآورد -اموری محدودكننده و
دست و پاگير (از بت گرفته تا ثروت و مقام و  )...را خدا و غایت نهایی خود قرار داده بودند ،و این امور محدود آن را در قيد
و بند كشيد؛
چون این خدایان اینها اموری باطل و دروغين بودند ،آتش فروزان ،هر آنچه هدف و مقصود خود قرار داده بودند،
میسوزاند ،و پوچ و تباه بودن آنها را برمال میسازد؛
برای ادامه بقایشان به طعام و امدادی از حق و حقيقت نياز دارند ،اما چون مطلب حق همواره در گلویشان گير میكرد و
هيچگاه حق را در خود هضم نكرده بودند ،این طعام هم همواره گلوگير و ناگوار است؛ (تدبر)3
و درد و رنجی كه به این و آن میرساندند و كفر و گناهانی كه بر روح و فطرت خود تحميل میكردند ،در قالب عذابی
دردناك گریبانگریشان میشود( .تدبر)4
ج... .
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 )460سوره مزّمّل ( )73آيه  14يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ کانَتِ الْجِبالُ کَثیباً مَهیالً

1396/4/7

ترجمه

روزی كه این زمين و كوهها به لرزه درآیند و كوهها [به سان] پشتهای از ریگ روان و پاشيده شده ،باشند.
نکات ترجمه

«تَرْجُفُ»

1

از ماده «رجف» است كه اصل این ماده داللت بر اضطراب و تكان خوردن شدید دارد و غالبا در مورد «زمين» «دریا» و
«دل» (قلب) به كار میرود؛ و «أرجف ،إرجاف» به معنای در «رجفة» و اضطراب انداختن است و وقتی در مورد انسانها این
تعبير را به كار ببرند (وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَة؛ احزاب ،)60/به معنای آن است كه آنها در مطلب ناصوابی فرو رفتهاند و اضطرابی
را پدید آوردهاند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص491؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)344
كلمه «الرَّجْفَة» به معنای «زلزله»  4بار در قرآن كریم [در مورد عذابی برای قوم صالح (اعراف ،)78/قوم شعيب (اعراف91/؛
عنكبوت )37/و قوم موسی (اعراف ])155/به كار رفته و در تفاوت این دو كلمه گفتهاند كه «رجفة» ،نه هر زلزلهای ،بلكه به
زلزلههای بسيار شدید میگویند (الفروق فی اللغة ،ص )298و در مورد زلزله روز قيامت هم این تعبير به كار رفته است« :یَوْمَ
تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ» (نازعات)6/
این ماده و مشتقاتش جمعا  8بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«كَثيباً»
ماده «كثب» داللت بر جمع شدن و كنار هم قرار گرفتن میكند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )163و غالبا در مورد
«رمل»هایی (ریگ و شن) به كار میروند كه به صورت تودهای كنار هم جمع میشوند؛ و به رملهای انباشته شده« ،كثيب
الرمل» گویند به خاطر نرمی این شنها ،كه گویی روی همدیگر پخش شدهاند( .مجمع البيان ،ج ،10ص572؛ مفردات ألفاظ
القرآن ،ص703؛ كتاب العين ،ج ،5ص)351
این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.
«مَهيالً»
از ماده «هيل» است كه در اصل به معنای سقوط و روان شدن از باال به پایين (در مورد غير مایعات) به كار میرود (التحقيق
فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص« )308رمل هائل» به شن و ماسهای گویند كه از فرط نرمی ،آرام و قرار ندارد و دائما فرو
میریزد (كتاب العين ،ج ،4ص )89و برخی گفتهاند «هلت الرمل» به حالتی میگویند كه شنها روان میشوند و دائما آنها كه

 . 1عموماً اين را به همین صورت فعل معلوم قرائت کرده اند اما از زيد بن علي اين کلمه به صورت فعل مجهول «تُرجَفُ» روايت شده است (البحر
المحیط ،ج ،10ص :317قرأ الجمهور :تَرْجُفُ بفتح التاء مبنیا للفاعل و زيد بن علي :بضمها مبنیا للمفعول)
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پایين است باال میرود و آنها كه باالست پایين میآید ،و «مهيل» 1ریگهایی است كه وقتی پا روی آن میگذاری ،فرو میرود
و و وقتی از پایينش میخواهی یك مشت برداری ،باالیش فرو میریزد( .مجمع البيان ،ج ،10ص 572و )574
درباره «كَثِيباً مَهِيلًا» از ابنعباس نقل شده كه منظور «شن روانی است كه دائما پخش و پراكنده میشود» (رمال سائال متناثرا)
(مجمع البيان ،ج ،10ص)574
حدیث

 )1در فرازی از نامهای كه اميرالمومنين ع برای نصب محمد بن ابیبكر به مصر نوشت ،آمده است:
بندگان خدا ! همانا آنچه بعد از برانگيختن رخ می دهد شدیدتر از قبر است؛ روزی كه طفل در آن پير میشود ،بزرگ،
مست و حيران میگردد ،جنين سقط میشود ،و «هر زن شيردهی طفل شيرخوار خود را رها میكند» (حج)2/؛ «روزی كه
عبوس و بشدت سخت است» (انسان« )10/روزی كه شر و عذابش بسی گسترده است» (انسان.)7/
وحشت آن روز به گونه ای است كه فرشتگانی را كه هيچ گناهی ندارند میترساند و هفت [آسمان] استوار وكوههای
محكم كوبيده شده و زمينی كه مهد آرامش بوده از او میغُرند و «آسمان شكاف برمیدارد و در آن روز ازهمگسسته و متالشی
خواهد بود» (الحاقه )16/و «همچون غنچه شكفته شدهای میگردد» (الرحمن« )37/كوهها [به سان] پشتهای از ریگ روان و

 . 1گفتهاند اصل «مهیل» «مهیول» بوده است فحذفت الواو عند سیبويه و سکنت الیاء و الیاء عند األخفش و قلبت الواو ياء( .التبیان في إعراب
القرآن ،ص)381
نحاس (إعراب القرآن ،ج ،5ص )41-40مطلب را به طور تفصیليتر چنین توضیح داده است:
قال أبو جعفر :األصل مهیول فاعلّ فألقیت حرکة الیاء على الهاء فالتقى ساکنان ،و اختلف النحويون بعد هذا فقال الخلیل و سیبويه « :»2حذفت الواو
اللتقاء الساکنین ألنها زائدة و کسرت الهاء لمجاورتها الیاء فقیل :مهیل ،و زعم الکسائي و الفراء و األخفش أن هذا خطأ و الحجة لهم أن الواو جاءت لمعنى
فال تحذف و لکن حذفت الیاء فکان يلزمهم على هذا أن يقولوا :مهول فاحتجّوا بأن الهاء کسرت لمجاورتها الیاء فلمّا حذفت الیاء انقلبت الواو ياء لمجاورتها
الکسرة .قال أبو جعفر :و هذا باب التصريف و غامض النحو ،و قد أجمعوا جمیعا على أنه يجوز مهیول و مبیوع و مکیول و مغیوم.
قال أبو زيد :هي لغة لتمیم ،و قال علقمة بن عبدة:
[البسیط]  -505يوم رذاذ علیه الدّجن مغیوم
فهذا جائز في ذوات الیاء ،و ال يجیزه البصريون في ذوات الواو ،و ال يجوز عندهم خاتم مصووغ و ال کالم مقوول ،لثقل هذا ألنه قد اجتمعت واوان
و ضمة ،و هم يستثقلون الواحدة و يفرّون منها .قال جلّ و عزّ :وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ [المرسالت ]11 :کذا في المصحف المجتمع علیه .قال الشاعر:
[الرجز]  -506لکلّ دهر قد لبست أثؤبا
فأبدل من الواو همزة ،و أجاز النحويون رمل مهول و ثوب مبوع ينوه على بوع الثوب فأبدل من الیاء واو لضمة ما قبلها ،و أنشد الفراء:
[الطويل] -507ألم تر أنّ الملك قد شون وجهه

و نبع بالد اللّه قد صار عوسجا

يريد «شین» ،و أنشد الکسائي و الفراء:
[الطويل]  -508و يأوی إلى زغب مساکین دونهم

فال ال تخطّاه الرّکاب مهوب

و اللغة العالیة التي جاء بها القرآن .قال عائذ بن محصن بن ثعلبة:
[الوافر]  -509فأبقى باطلي و الحدّ منها

کدکّان الدّرابنة المطین
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پاشيده شده ،باشند» (مزمل )14/بعد از آنكه سخت و نفوذناپذیر بودند «و در صور دميده میشود پس هركس در زمين و هركس
كه در آسمان است به فزع درآید مگر كسی كه خدا بخواهد» (نمل.)87/
پس چگونه است كسی كه با گوش و چشم و زبان و دست و پا و فرج و شكمش عصيان كرده است ،اگر كه خدا او را
نبخشد و آن روز بر او رحم نكند ،چرا كه او حكم میراند و به جانب دیگری رهسپارش میكند ،به آتشی كه عمقش بعيد و
حرارتش شدید و نوشيدنیاش صدید [= آب چركی كه از زخم میآید] و عذابش جدید [نو به نو] و گرزهایش از حدید [=
آهن] است ،نه عذابش لحظهای واگذاشته میشود و نه ساكنانش میميرند ،سرایی كه رحمتی در آن نيست و به دعای اهالیاش
اعتنایی نمیشود.
األمالی (للمفيد) ،ص266-265؛ األمالی (للطوسی) ،ص29-28
قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَاتِبُ قَالَ أَخْبَرَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیُّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو إِسْحَاقَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الْجَعْدِ
عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ لَمَّا وَلَّی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیُّ ْبنُ أَبِی طَالِبٍ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَكْرٍ مِصْرَ وَ أَعْمَالَهَا كَتَبَ لَهُ كِتَاباً وَ أَمَرَهُ
أَنْ یَقْرَأَهُ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ وَ لِيَعْمَلَ بِمَا وَصَّاهُ بِهِ فِيهِ فَكَانَ الْكِتَابُ -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ -مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیِّ بْنِ
أَبِی طَالِبٍ إِلَی َأهْلِ مِصْرَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَكْر ...
یَا عِبَادَ اللَّهِ ،إِنَّ بَعْدَ الْبَعْثِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ ،یَوْمٌ یَشِيبُ فِيهِ الصَّغِيرُ ،وَ یَسْكَرُ مِنْهُ الْكَبِيرُ ،وَ یَسْقُطُ فِيهِ الْجَنِينُ ،وَ «تَذْهَلُ
كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ» ،یَوْمٌ «عَبُوسٌ قَمْطَرِیرٌ» ،وَ یَوْمٌ «كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً» .إِنَّ فَزَعَ ذَ ِلكَ الْيَوْمِ لَيُرْهِبُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِینَ لَا ذَنْبَ
لَهُمْ ،وَ تُرْعَدُ مِنْهُ السَّبْعُ الشِّدَادُ ،وَ الْجِبَالُ الْأَوْتَادُ ،وَ الْأَرْضُ الْمِهَادُ ،وَ تَنْشَقُّ «السَّمَاءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ» ،وَ تَتَغَيَّرُ فَكَأَنَّهَا «وَرْدَةٌ
ن فِی الْأَرْضِ
كَالدِّهانِ»« ،وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا» بَعْدَ مَا كَانَتْ صُمّاً صِلَاباً« ،وَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ» فَ َيفْزَعُ «مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَ ْ
إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ» ،فَكَيْفَ مَنْ عَصَی بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ اللِّسَانِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ الْفَرْجِ وَ الْبَطْنِ  -إِنْ لَمْ یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ وَ یَرْحَمْهُ مِنْ
ذَلِكَ الْيَوْمِ -لِأَنَّهُ یَقْضِی وَ یَصِيرُ إِلَی غَيْرِهِ ،إِلَی نَارٍ قَعْرُهَا بَعِيدٌ ،وَ حَرُّهَا شَدِیدٌ ،وَ شَرَابُهَا صَدِیدٌ ،وَ عَذَابُهَا جَدِیدٌ ،وَ مَقَامِعُهَا حَدِیدٌ،
لَا یَفْتُرُ عَذَابُهَا وَ لَا یَمُوتُ سَاكِنُهَا ،دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ ،وَ لَا یُسْمَعُ لِأَهْلِهَا دَعْوَةٌ.

1

تدبر

« )1یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً»
«یوم» ظرف [زمان] است برای آن عذابهایی كه در آیات قبل اشاره شد (الميزان ،ج ،20ص)67؛

 . 1اين حديث قبال در جلسه  189نیز گذشت . /http://yekaye.ir/al-hajj-022-001
همچنین اين دو حديث هم به اين آيه ميتوان متربط دانست:
 ...عِبَادَ اللَّهِ احْذَرُوا يَوْماً تُفْحَصُ فِیهِ الْأَعْمَالُ وَ يَکْثُرُ فِیهِ الزِّلْزَالُ وَ تَشِیبُ فِیهِ الْأَطْفَال (نهج البالغة ،خطبه)157
قیل إن رجال من ثقیف سأل النبي ص کیف تکون الجبال يوم القیامة مع عظمها فقال إن اهلل يسوقها بأن يجعلها کالرمال ثم يرسل علیها الرياح فتفرقه.
(مجمع البیان ،ج ،7ص)48
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یعنی تكذیبكنندگان و كسانی را كه سخن تو [= پيامبر ص] را دروغ میشمرند به من واگذار كن كه نزد ما چنان
عذابهایی هست در روزی كه این زمين و كوهها به لرزه درآیند و كوهها [به سان] پشتهای از ریگ روان و پاشيده شده ،باشند.
« )2یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً»
زمين كه مظهر آرامش و «مهد» (گهواره) زندگی انسان است ،در روز قيامت كامال به اضطراب و ناآرامی میافتد؛ و كوهها
كه مظهر استواری و ثبات هستند ،و هيچگاه در كوه زمينلرزه رخ نمیدهد كامال به اضطراب و لرزشهای شدید افتاده ،و
همچون تودههای ریگهای روان كویر درمیآیند كه هيچ گونه استحكام و ثباتی ندارد.
در واقع ،در قيامت نظامات دنيویای كه با آن انس گرفتهایم كامال به هم میریزد؛
و اگر در عالم قبر وضعيت فقط برای ما عوض میشود ،در قيامت عالم زیر و رو میشود؛
و چنين است كه وقوع قيامت ،حتی از ورود در عالم قبر هم بسيار سنگينتر و شدیدتر است (حدیث)1
« )3الْمُكَذِّبينَ أُولِی النَّعْمَةِ  ...عَذاباً أَليما  ...یَوْمَ  ...كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً»
تبدیل رفاه دنيا به عذابی دردناك برای قدرتی كه كوههای استوار را به شنهای روان تبدیل میكند ،كاری آسان است.
(تفسير نور ،ج ،10ص)271
« )4یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً»
تبدیل كوهها به شن روان نشاندهنده شدت و عظمت لرزش (رجفة) ای است كه در زمين رخ داده است( .تفسير نور،
ج ،10ص)271
برگی از تاریخ

بزرگترین زلزله تاریخ معاصر ایران زلزلهای بشدت  7/6بوده است و بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ جهان زلزلهای
بشدت  9/5ریشتر در شيلی بوده است.
تاملی با خویش

اگر به ما خبر دهند زلزلهای بشدت  9ریشتر تا چندی دیگر منطقهای را كه در آن سكونت دارید خواهد لرزاند ،چه
خواهيم كرد؟
طبيعی است كه انواع كارهای الزم كه ما را آماده مواجهه با این پدیده كند در پيش خواهيم گرفت ،از جستجو برای
امنترین موقعيت جغرافيایی ،تا برداشتن اموال گرانبها ،و تهيه زاد و توشه مناسب برای پس از زلزله ،و ...
در عظيمترین زلزلههای ثبت شده در تاریخ ،حداكثر این بوده كه پارهای از زمين شكاف بردارد اما در هيچ زلزلهای گزارش
نشده است كه كوهی شكاف بردارد ،چه رسد به اینكه كوهها چنان بلرزند كه صخرههای عظيم آنها همچون شن روان گردند!
اما زلزله قيامت ،چنين خواهد كرد .آیا خود را برای آن آماده میكنيم؟
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اصال آیا باور كردهایم كه چنين زلزلهای در پيش است؟
« )5یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثيباً مَهيالً»
با اینكه آن لرزش و اضطراب عظيم زمين و كوهها را با لفظ مضارع (ترجف) آورد ،اما اینكه كوهها به سان پشتهای از
ریگ روان و پاشيده شده ،میباشند؛ را با فعل ماضی تعبير كرد ،آن هم نه با فعل «صارت» (شدند) بلكه فرمود «كانت» (بودند).
یعنی كوهها [به سان] پشتهای از ریگ روان و پاشيده شده ،بودند.
چرا؟
الف« .كانت :بود» در اینجا به معنای «صارت :شد» است (بحرالعلوم (سمرقندی ،قرن )4ج ،3ص.)511

1

ب .این آیه فقط از یك تغيير ظاهری نمیخواهد خبر دهد؛ بلكه شاید از حقيقت باطنی امور هم میخواهد خبر دهد .ما
در این جهان استواری و ثبات را به كوه نسبت میدهيم؛ در حالی كه در یك نگاه عميق ،هر حقيقتی در درجه اول به خدا
منسوب است و هر موجودی اگر مستقال لحاظ شود ،هيچ چيزی از خود ندارد :كوهها اگر ثابت و استوارند ،چون خدا آنها را
چنين قرار داده است؛ وگرنه ،خود این كوهها جز تودهای ریگ روان و پاشيده شده ،نبودند؛ چنانكه در آیه دیگری میفرماید
حتی همين هم نيستند و كوهها سرابی بيش نبودند! «وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً :كوهها به حركت درآمدند ،پس سرابی
بودند» (نبأ)20/
ج... .

 )461سوره مزّمّل ( )73آيه  15إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَیْکُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَیْکُمْ کَما أَرْسَلْنا إِلي فِرْعَوْنَ رَسُوالً 1396/4/8
ترجمه

در حقي قت ما به سوی شما پيامبری كه شاهد بر [اعمال] شماست فرستادیم ،همان گونه كه به سوی فرعون پيامبری
فرستادیم.
نکات ترجمه

«شاهِداً»
«شاهد» اسم فاعل از ماده «شهد» است كه این ماده در اصل به معنای «حضوری است كه همراه با مشاهده (حسی یا قلبی)
باشد» و در جلسه 304در باره آن صحبت شد/http://yekaye.ir/al-maaarij-70-33 .
عبارت «شاهداً عليكم» حال برای «رسوالً» میباشد ،یعنی آن رسول را در حالی فرستادیم كه او را شاهد بر [اعمال] شما
قرار دادیم.

 . 1ظاهر برخي روايات هم همین است .در حديث 1فرمود« :بعد از آنکه سخت و نفوذناپذير بودند»
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حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
فرعون هفت شهر [تو در تو] بنا كرد و آن را دژ خود در مقابل موسی [كه شنيده بود قرار است بياید و حكومت او را
نابود كند] قرار داد .پس هنگامی كه خداوند به حضرت موسی ع دستور داد كه سراغ فرعون برود ،موسی رفت و وارد شهر
شد و چون وارد شد [وی شيرهایی را مامور حفاظت و حمله به بيگانگان كرده بود] شيرها در مقابل او نشستند و دم تكان
دادند؛ و وارد هيچ شهری نشد مگر اینكه دروازهاش بر او باز شد تا به در [كاخی] رسيد كه فرعون در آن بود .پس پشت در
نشست [اجازه ورود خواست] در حالی كه لباسی پشمين به تن داشت و عصایش در دستش بود.
چون اذن داده شد حضرت موسی ع گفت «من فرستاده رب العالمين هستم» (زخرف )46/به سوی تو؛ فرعون اعتنایی به
او نكرد .پس او با عصایش ضربه ای به در زد و هيچ دری بين او فرعون باقی نماند مگر اینكه باز شد[ .احتمال دارد این چند
جمله در نقل حدیث جابجا شده و مربوط به چند سطر قبل بوده باشد]
موسی بر او وارد شد و گفت« :من فرستاده رب العالمين هستم».
گفت :نشانهای بياور!
او عصایش را انداخت كه دو طرف داشت ،یك طرفش در زمين قرار گرفت و طرف دیگرش در باالی قبه فرعون .فرعون
به او نگاهی انداخت و دید كه آتش از او بيرون میزند[ ،مار] به سمت او خيز برداشت.
فرعون فریاد زد :موسی! بگيرش!
و هيچيك از اطرافيان فرعون نبود مگر اینكه فرار كرد .چون موسی عصا را گرفت و فرعون به حال عادی برگشت تصميم
گرفت موسی را تصدیق كند؛ اما هامان [وزیر فرعون] بلند شد و گفت :تو خدایی هستی كه تو را میپرستند؛ میخواهی تابع
یك بنده شوی؟ و بزرگان جمع شدند و گفتند:این ساحری تواناست؛ پس ساحران را برای ميقات آن روز معين جمع كردند
....
قصص األنبياء عليهم السالم (للراوندی) ،ص155
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ جَعْفَرِ ْبنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ
فِرْعَوْنَ بَنَی سَبْعَ مَدَائِنَ فَتَحَصَّنَ فِيهَا مِنْ مُوسَی فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَ فِرْعَوْنَ جَاءَهُ وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْأُسُودُ بصبصبت
[بَصْبَصَتْ ] بِأَذْنَابِهَا وَ لَمْ یَأْتِ مَدِینَةً إِلَّا انْفَتَحَ لَهُ بَابُهَا حَتَّی انْتَهَی إِلَی الَّتِی هُوَ فِيهَا فَقَعَدَ عَلَی الْبَابِ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ وَ
مَعَهُ عَصَاهُ فَلَمَّا خَرَجَ الْآذِنُ قَالَ لَهُ مُوسَی ص إِنِّی رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ إِلَيْكَ فَلَمْ یَلْتَفِتْ فَضَرَبَ بِعَصَاهُ الْبَابَ فَلَمْ یَبْقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ
فِرْعَوْنَ بَابٌ إِلَّا انْفَتَحَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ ائْتِنِی بِآیَةٍ فَأَلْقَی عَصَاهُ وَ كَانَ لَهُ شُعْبَتَانِ فَوَقَعَتْ إِحْدَی
الشُّعْبَتَيْنِ فِی الْأَرْضِ وَ الشُّعْبَةُ الْأُخْرَی فِی أَعْلَی الْقُبَّةِ فَنَظَرَ فِرْعَوْنُ إِلَی جَوْفِهَا وَ هِیَ تَلَهَّبُ نَاراً .وَ أَهْوَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ فِرْعَوْنَ وَ
صَاحَ یَا مُوسَی خُذْهَا وَ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ مِنْ جُلَسَاءُ فِرْعَوْنَ إِلَّا هَرَبَ فَلَمَّا أَخَذَ مُوسَی الْعَصَا وَ رَجَعَتْ إِلَی فِرْعَوْنَ نَفْسُهُ هَمَّ بِتَصْدِیقِهِ
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فَقَامَ إِلَيْهِ هَامَانُ وَ قَالَ بَيْنَا أَنْتَ إِلَهٌ تُعْبَدُ إِذْ أَنْتَ تَابِعٌ لِعَبْدٍ وَ اجْتَمَعَ الْمَلَأُ وَ قَالُوا هَذَا سَاحِرٌ عَلِيمٌ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ یَوْمٍ
مَعْلُومٍ...

1

 )2از پيامبر اكرم ص روایت شده است:
همانا خداوند تبارك و تعالی مرا برگزید و انتخاب كرد و فرستاده خود قرار داد و بر من برترین كتاب [آسمانی] را نازل
فرمود .گفتم :خداوند و موالی من! تو موسی را به سوی فرعون فرستادی و از تو درخواست كرد كه برادرش هارون را وزیر
او قرار دهی كه كمككارش باشد و سخنش را تصدیق كند؛ و من هم از تو میخواهم  -ای سرور و خدای من  -كه از
خانوادهام وزیری برایم قرار دهی كه كمككارم باشد؛ پس خداوند حضرت علی ع را وزیر و برادرم قرار داد و شجاعت در
دلش نهاد و هيبتِ در دل دشمنش را بر او پوشاند و او اولين كسی است كه به من ایمان آورد و مرا تصدیق كرد و اولين كسی
است كه همراه من به وحدت خداوند را اذعان نمود؛ و من آن را از پروردگارم – عز و جل – خواستم و به من عطا فرمود ...

2

 . 1حکايت ورود حضرت موسي ع در روايات ديگری هم با مضموني نزديك به مضمون فوق آمده است مثال:
رُوِیَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ :لَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى امْرَأَتِهِ قَالَتْ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ عِنْدِ رَبِّ تِلْكَ النَّارِ قَالَ فَغَدَا إِلَى
فِرْعَوْنَ فَوَ اللَّهِ لَکَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَیْهِ طَوِيلَ الْبَاعِ ذو [ذَا] شَعْرٍ آدِمَ عَلَیْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ عَصَاهُ فِي کَفِّهِ مَرْبُوطٌ حِقْوُهُ بِشَرِيطٍ نَعْلُهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ شِرَاکُهَا مِنْ لِیفٍ
فَقِیلَ لِفِرْعَوْنَ إِنَّ عَلَى الْبَابِ فَتًى يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِصَاحِبِ الْأَسَدِ خَلِّ سَلَاسِلَهَا وَ کَانَ إِذَا غَضِبَ عَلَى أَحَدٍ خَلَّاهَا فَقَطَعَتْهُ فَخَلَّاهَا وَ
قَرَعَ مُوسَى الْبَابَ الْأَوَّلَ وَ کَانَتْ تِسْعَةُ أَبْوَابٍ فَلَمَّا قَرَعَ الْبَابَ الْأَوَّلَ انْفَتَحَ لَهُ الْأَبْوَابُ التِّسْعَةُ فَلَمَّا دَخَلَ جَعَلْنَ يُبَصْبِصْنَ تَحْتَ رِجْلَیْهِ کَأَنَّهُنَّ جِرَاءٌ فَقَالَ فِرْعَوْنُ
لِجُلَسَائِهِ رَأَيْتُمْ مِثْلَ هَذَا قَطُّ فَلَمَّا أَقْبَلَ إِلَیْهِ قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِینا وَلِیداً إِلَى قَوْلِهِ وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّینَ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قُمْ فَخُذْ بِیَدِهِ وَ قَالَ لِلْآخَرِ
اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ جَبْرَئِیلُ بِالسَّیْفِ حَتَّى قَتَلَ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ خَلُّوا عَنْهُ قَالَ فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَیْضاءُ قَدْ حَالَ شُعَاعُهَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ وَجْهِهِ وَ أَلْقَى
الْعَصَا فَإِذَا هِيَ حَیَّةٌ فَالْتَقَمَتِ الْإِيوَانَ بِلِحْیَیْهَا فَدَعَاهُ أَنْ يَا مُوسَى أَقِلْنِي إِلَى غَدٍ ثُمَّ کَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا کَان( .مجمع البیان ،ج ،7ص)395
عَنْ عَاصِمٍ الْمِصْرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ :إِنَّ فِرْعَوْنَ بَنَى سَبْعَ مَدَائِنَ يَتَحَصَّنُ فِیهَا مِنْ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ جَعَلَ فِیمَا بَیْنَهَا آجَاماً وَ غِیَاضاً وَ جَعَلَ فِیهَا الْأُسْدَ
لِیَتَحَصَّنَ بِهَا مِنْ مُوسَى قَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ وَ رَآهُ الْأُسْدُ تَبَصْبَصَتْ وَ وَلَّتْ مُدْبِرَةً قَالَ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ مَدِينَةً إِلَّا انْفَتَحَ لَهُ بَابُهَا حَتَّى
انْتَهَى إِلَى قَصْرِ فِرْعَوْنَ الَّذِی هُوَ فِیهِ قَالَ فَقَعَدَ عَلَى بَابِهِ َو عَلَیْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ وَ مَعَهُ عَصَاهُ فَلَمَّا خَرَجَ الْآذِنُ قَالَ لَهُ مُوسَى اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى فِرْعَوْنَ فَلَمْ
يَلْتَفِتْ إِلَیْهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِینَ قَالَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَیْهِ قَالَ فَمَکَثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَهُ قَالَ فَلَمَّا أَکْثَرَ عَلَیْهِ
قَالَ لَهُ أَ مَا وَجَدَ رَبُّ الْعَالَمِینَ مَنْ يُرْسِلُهُ غَیْرَكَ قَالَ فَغَضِبَ مُوسَى فَضَرَبَ الْبَابَ بِعَصَاهُ فَلَمْ يَبْقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ فِرْعَوْنَ بَابٌ إِلَّا انْفَتَحَ حَتَّى نَظَرَ إِلَیْهِ فِرْعَوْنُ وَ هُوَ
فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ أَدْخِلُوهُ قَالَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ مِنْ بُقْعَةٍ کَبِیرَةِ الِارْتِفَاعِ ثَمَانُونَ ذِرَاعاً قَالَ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِینَ إِلَیْكَ قَالَ فَقَالَ فَأْتِ بِآيَةٍ
إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ قَالَ فَأَلْقى عَصاهُ وَ کَانَ لَهَا شُعْبَتَانِ قَالَ فَإِذا هِيَ حَیَّةٌ قَدْ وَقَعَ إِحْدَى الشُّعْبَتَیْنِ فِي الْأَرْضِ وَ الشُّعْبَةُ الْأُخْرَى فِي أَعْلَى الْقُبَّةِ قَالَ فَنَظَرَ
فِرْعَوْنُ إِلَى جَوْفِهَا وَ هُوَ يَلْتَهِبُ نِیرَاناً قَالَ وَ أَهْوَتْ إِلَیْهِ فَأَحْدَثَ وَ صَاحَ يَا مُوسَى خُذْهَا( .تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)24-23
 . 2اين روايات هم در مقايسه داستان حضرت موسي ع با امت ما وارد شده و قابل توجه است:
قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ [قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَ یْدُ بْنُ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ يَحْیَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ عَنْ أَبِي صَادِقٍ
ض عَلَى سُنَّ ِة
عَنْ حَنَشٍ] عَنْ عَ ِليِّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ] ع قَالَ :مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ أَمْرِنَا وَ [عَنْ] أَمْرِ الْقَوْمِ فَإِنَّا وَ أَشْیَاعَنَا يَوْمَ خَلَقَ [اللَّهُ] السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْ َ
مُوسَى وَ أَشْیَاعِهِ وَ إِنَّ عَدُوَّنَا [وَ أَشْیَاعَهُ] يَوْمَ خَلَقَ [اللَّهُ] السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ عَلَى سُنَّةِ فِرْعَوْنَ وَ أَشْیَاعِهِ فَلْ َیقْرَأْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ [القصص] إِلَى
قَوْلِهِ يَحْذَرُونَ وَ إِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ [فأقسم] الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ الَّذِی [و] أَنْزَلَ الْکِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص [عَلَى مُوسَى] صِدْقاً وَ عَدْلًا لَیَعْطِفَنَّ عَلَیْکُمْ
هَؤُلَاءِ عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا( .تفسیر فرات الکوفي ،ص)314
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األمالی( للصدوق) ،ص22
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الزُّبَيْرِ الْمَكِّیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی اصْطَفَانِی وَ اخْتَارَنِی وَ جَعَلَنِی رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَیَّ سَيِّدَ الْكُتُبِ فَقُلْتُ إِلَهِی وَ سَيِّدِی إِنَّكَ أَرْسَلْتَ
مُوسَی إِلَی فِرْعَوْنَ فَسَأَلَكَ أَنْ تَجْعَلَ مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِیراً تَشُدُّ بِهِ عَضُدَهُ وَ تُصَدِّقُ بِهِ قَوْلَهُ وَ إِنِّی أَسْأَلُكَ یَا سَيِّدِی وَ إِلَهِی أَ ْن
تَجْعَلَ لِی مِنْ أَهْلِی وَزِیراً تَشُدُّ بِهِ عَضُدِی فَجَعَلَ اللَّهُ لِی عَلِيّاً وَزِیراً وَ أَخاً وَ جَعَلَ الشَّجَاعَةَ فِی قَلْبِهِ وَ أَلْبَسَهُ الْهَيْبَةَ عَلَی عَدُوِّهِ وَ
هُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِی وَ صَدَّقَنِی وَ أَوَّلُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ مَعِی وَ إِنِّی سَأَلْتُ ذَلِكَ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَأَعْطَانِيهِ ...

1

 )3از امام صادق ع درباره آیه «و فرعون ذیاالوتاد [= صاحب ميخها]» سوال شد كه چرا «صاحب ميخها» ناميده شد.
فرمودند :چون هنگامی كه میخواست شخصی را شكنجه دهد او را به صورت روی زمين میخواباند و دست و پایش را
میكشيد و با چهار ميخ به زمين میكوبيد؛ و گاهی او را روی چوب پهنی میخواباند و دست و پایش را با چهار ميخ به آن
میكوبيد؛ سپس او را به حال خود رها كرد تا بميرد؛ و به همين جهت خداوند او را «فرعون صاحب ميخها» ناميد.
علل الشرائع ،ج ،1ص70
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ الرَّازِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتادِ لِأَیِّ شَیْءٍ سُمِّیَ ذَا الْأَوْتَادِ؟
قَالَ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا عَذَّبَ رَجُلًا بَسَطَهُ عَلَی الْأَرْضِ عَلَی وَجْهِهِ وَ مَدَّ یَدَیْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَأَوْتَدَهَا بِأَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ فِی الْأَرْضِ وَ رُبَّمَا
بَسَطَهُ عَلَی خَشَبٍ مُنْبَسِطٍ فَوَتَّدَ رِجْلَيْهِ وَ یَدَیْهِ بِأَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ ثُمَّ تَرَكَهُ عَلَی حَالِهِ حَتَّی یَمُوتَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِرْعَوْنَ ذَا الْأَوْتَادِ
لِذَلِكَ.
تدبر

« )1إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلی ِفرْعَوْنَ رَسُوالً»
بيان شباهت ارسال پيامبر با فرستادن حضرت موسی به سوی فرعون ،در اینجا چه وجهی دارد؟

فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي [حَدَّثَنَا] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَلْحَةَ الْخُرَاسَانِيُّ مُعَنْعَناً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها
يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها يَعْنِي أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها يَعْنِي الْأَئِمَّةَ أَهْلَ الْبَیْتِ يَمْلِکُونَ الْأَرْضَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
فَیَمْلَئُونَهَا عَدْلًا وَ قِسْطاً الْمُعِینُ لَهُمْ کَمُعِینِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَ الْمُعِینُ عَلَیْهِمْ کَمُعِینِ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى( .تفسیر فرات الکوفي ،ص)563
 . 1فَهُوَ سَیِّدُ الْأَوْصِیَاءِ اللُّحُوقُ بِهِ سَعَادَةٌ وَ الْمَوْتُ فِي طَاعَتِهِ شَهَادَةٌ وَ اسْمُهُ فِي التَّوْرَاةِ مَقْرُونٌ إِلَى اسْمِي وَ زَوْجَتُهُ الصِّدِّيقَةُ الْکُبْرَى ابْنَتِي وَ ابْنَاهُ سَیِّدَا
شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ابْنَایَ وَ هُوَ وَ هُمَا وَ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِ ِه بَعْدَ النَّبِیِّینَ وَ هُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي مَنْ تَبِعَهُمْ نَجَا مِنَ النَّارِ وَ مَنِ اقْتَدَى بِهِمْ هُدِیَ
إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ لَمْ يَهَبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَبَّتَهُمْ لِعَبْدٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
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الف .فرستادن پيامبر ص به سوی آنان را به فرستادن حضرت موسی ع به فرعون تشبيه میكند تا آن تكذیبكنندگان كه
حكایت سركشی فرعون و عذابی كه نهایتا دامنگير او شده بود را قبال شنيده بودند عبرت بگيرند و به خود آیند( .الميزان،
ج ،20ص)68
ب .بعد از اینكه در آیات قبل از پيامبر ص خواست كه در مقابل آزارها و زخمزبانها صبر كند ،و تكذیبكنندگان را به
عذاب الهی تهدید كرد؛ حكایت موسی و فرعون را برشمرد كه معلوم شود این گونه مخالفتها با پيامبر ص یك امر جدیدی
نيست و این دلگرمیای است برای پيامبر ص و مومنان.
ج .داستان بنیاسرائيل و حضرت موسی ع داستان اولين جامعه دینی است كه در جهان تشكيل شد! (پيامبران قبلی ،مردم
را دعوت میكردند اما جز اندكی ایمان نمیآوردند و عذاب نازل میشد) و پيامبر ص هم فرمود هر كاری كه آنها كردند شما
مو به مو تكرار خواهيد كرد( .تفسير القمی ،ج ،2ص 1)413با توجه به اینكه این سوره را جزء اولين سورههای نازل شده است،
شاید میخواهد تذكر دهد بر این شباهت شدیدی كه بين حضرت موسی ع و پيامبر اسالم ص وجود دارد ،تا حدی كه حتی
به ازای هارون هم حضرت علی ع را قرار دادهاند (حدیث.)2
د... .
« )2إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ»
پيامبر ص فقط فرستادهای نيست كه پيامی را برساند و برود؛ بلكه شاهد بر اعمال ما هم هست؛ شاهدی كه روز قيامت بر
اعمال ما شهادت خواهد داد (جِئْنا بِكَ شَهيداً عَلی هؤُالء؛ نحل.)89/
یعنی،
اگر رسولی هست ،اگر پيامی می دهند و انجام اعمال خاصی را انتظار دارند ،حتما شاهدی هم بر این كه آیا آن انتظارات
برآورده شد یا نه ،میگمارند.
نکته تخصصی دینشناسی

مهمترین مطلبی كه از مخاطب پيامبر ص انتظار میرود «ایمان آوردن» و «انجام عمل صالح» مطابق دستور خداوند است.
میدانيم نهتنها ایمان آوردن ،امری قلبی (نه صرفاً زبانی) است ،بلكه عمل صالح هم زمانی واقعا صالح است كه با نيت درستی
انجام شود؛ پس «شاهد» بودن زمانی معنا دارد كه پيامبر ص از دل مخاطب خود هم آگاه باشد ،بویژه اگر توجه شود كه این
شهادت قرار است در روز قيامت ادا شود ،كه مرحله ظهور باطنهاست.
این سوره جزء اولين سورههای مكی است .پس قرآن كریم از همان ابتدا نشان میدهد كه جایگاه پيامبر ص صرفا در حد
یك نامهبر نيست كه خودش در متن این پيام نقشی ایفا نكند ،بلكه او از یك جایگاه معنوی عميق ،واسطه این پيام قرار گرفته
 . 1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَتَرْکَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ -حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ -وَ لَا تُخْطِئُون طَرِيقَتَهُمْ شِبْرٌ بِشِبْرٍ -وَ ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ وَ بَاعٌ بِبَاعٍ-
حَتَّى أَنْ لَوْ کَانَ مَنْ قَبْلَکُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ -قَالُوا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَى تَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :فَمَنْ أَعْنِي لَیُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً -فَیَکُونُ
أَوَّلُ مَا تَنْقُضُونَ مِنْ دِينِکُمُ -الْإِمَامَةَ [الْأَمَانَةَ] وَ آخِرُهُ الصَّلَاةَ.
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است ،جایگاهی كه قرار نيست این پيام را صرفاً به گوش مخاطب برساند .بلكه او ناظر بر تحول وجودی مخاطبان خود نيز
هست و بر این تحول شهادت خواهد داد.
این مقام ،م قامی ویژه است كه اساساً فرستادن دین ،با این مقام توأم است؛ و این مقام با رحلت پيامبر ص تمام شدنی
نيست ،چنانكه در آیات دیگر ،از اینكه عدهای از مومنان هم هستند كه همچون پيامبر شاهد بر اعمال ما هستند ،سخن گفته
شده است (َ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَی اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ :بگو عمل انجام دهيد كه خدا عمل شما را میبيند و رسول او
و آن مومنان؛ توبه)105/
تنها مدعيان این مقام ،ائمه اطهار ع میباشند؛ و این از شواهدی است كه نشان میدهد رساندن حقيقت دین بدون وجود
امام امكان ندارد.
« )3إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلی ِفرْعَوْنَ رَسُوالً»
اگر چه مخاطب اوليه این آیات ،كفار قریش بودهاند ،اما هيچگاه شأن نزول ،محدود كننده معنای آیه نيست و این آیات
امروز هم برقرار است.
وقتی مطلب با تعبير «كُم :شما» ارائه میشود اقتضای اینكه خودمان را مخاطب بدانيم جدیتر است.
حاال یكبار دیگر مضمون آیه را مرور كنيم:
همان طور كه به سوی فرعون رسولی فرستادیم ،به سوی شما هم رسولی میفرستيم كه شاهد بر شما باشد.
آیا این نشان نمیدهد كه در وجود ما هم فرعونی هست؟ 1و اینكه باید این فرعونِ وجود خود را در مقابل رب العالمين
خاضع كنيم؛ كه اگر او خاضع نشود ،همان میكند كه فرعون كرد و به همان عاقبتی میرسيم كه فرعون رسيد؟
اگر این برداشت درست باشد ،آیا نمیتوان این هشدار را ادامه داد و یكبار دیگر كل داستان حضرت موسی و فرعون را
بر خود تطبيق داد؟ مثال اینكه این فرعون ،وزیری به نام هامان و اطرافيانی داشت كه حتی آنجا كه میخواست متنبه شود ،وی
را تحریك كردند كه تسليم نشود (حدیث )1و ...
« )4إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً شاهِداً عَلَيْكُمْ»
انجام رسالت همراه با نظارت است( .تفسير نور ،ج ،10ص)273
« )5أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ»
در مبارزه با منكرات سراغ سرچشمه بروید (تفسير نور ،ج ،10ص)273
« )6أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُوالً ...كَما أَرْسَلْنا إِلی »...
 . 1طُوبَى لِمَنْ عَصَى فِرْعَوْنَ هَوَاهُ وَ أَطَاعَ مُوسَى تَقْوَاه (عیون الحکم و المواعظ (للیثي) ،ص)314
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منطق فرستادن پيامبران الهی در همه زمانها یكی است( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)273

 )462سوره مزّمّل ( )73آيه  16فَعَصي فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبیالً

1396/4/9

ترجمه

ولی فرعون آن پيامبر را نافرمانی كرد ،پس او را با گرفتنی سخت [و سنگين] گرفتار كردیم.
نکات ترجمه

«وَبيالً»
ماده «وبل» در اصل داللت دارد بر «شدت» و «انباشتگی» (تجمع) (معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص )83ویا «شدت» همراه
با ثقل و سنگينی (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص.)16
«وَبْل» و «وَابِل» به باران رگباری شدید (فَأَصابَهُ وابِلٌ ،بقرة )264/گفته میشود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)851
«وَبالِ» یك كار ،به نتيجه شدید و سنگين و ناخوشایندِ مترتب بر آن اقدام گفته میشود «ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ» (تغابن)5/
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص.)16
«وَبِيل» (فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً؛ مزمل )16/هر مطلب شدید و سنگين و ناخوشایندی است (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم،
ج ،13ص )16كه وبال آن جای ترس و نگرانی دارد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)851
از ابنعباس نقل شده است كه «أَخْذاً وَبيالً» گرفتن شدیدی است كه هيچ پناهگاهی برای شخص نگذارد( .الدر المنثور،
ج ،6ص)279
در زبانهای عبری و سریانی نيز «وبال» به معنای سوق دادن با شدت و غلظت ،و نيز باران شدید به كار رفته است
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص.)16
این ماده با مشتقاتش (وبال ،وابل ،وبيل) جمعاً  8بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حدیث

 )1در ادامه حدیث 1جلسه قبل (كه از امام صادق ع روایت شده بود) آمده است:
پس هنگامی كه ساحران ریسمانها و عصاهایشان را انداختند ،حضرت موسی ع عصایش را انداخت و همه آنها را بلعيد؛
و آن ساحران هفتاد و دو پيرمرد بودند كه همگی به سجده افتادند و به فرعون گفتند :این سحر نيست؛ كه اگر سحر بود
ریسمانها و عصاهای ما برایمان باقی میماند.
بعد [از وقایع دیگری كه بين حضرت موسی و فرعون گذشت ،نهایتاً] حضرت موسی ع با بنیاسرائيل از شهر خارج
شدند و وی دریا را شكافت و خداوند حضرت موسی ع و كسانی كه با او بودند را نجات داد و فرعون و همراهيانش را غرق
كرد.
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[حكایت ورود فرعونيان به دریا چنين بود كه] چون موسی به دریا رسيد ،فرعون و لشكرش هم او را دنبال میكردند،
فرعون ترسيد كه وارد دریا شود؛ پس جبرئيل [سوار] بر مادیانی متمثل شد و فرعون بر اسب نری سوار بود؛ و قوم فرعون كه
آن مادیان را دیدند 1دنبالش راه افتادند و وارد دریا شدند و غرق گشتند؛
و خداوند به دریا دستور داد كه جنازه فرعون را بيرون اندازد تا گمان نشود كه وی زنده است و غایب شده است.
قصص األنبياء (للراوندی) ،ص155
حمَّادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی َ
 ...فَلَمَّا أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ أَلْقَی مُوسَی عَصَاهُ فَالْتَقَمَتْهَا كُلَّهَا وَ كَانَ فِی السَّحَرَةِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ شَيْخاً خَرُّوا سُجَّداً ثُمَّ قَالُوا
لِفِرْعَوْنَ مَا هَذَا سِحْرٌ لَوْ كَانَ سِحْراً لَبَقِيَتْ حِبَالُنَا وَ عِصِيُّنَا ثُمَّ خَرَجَ مُوسَی عَلَيْهِ السَّلَامُ بِبَنِی إِسْرَائِيلَ یُرِیدُ أَنْ یَقْطَعَ بِهِمُ الْبَحْرَ
فَأَنْجَی اللَّهُ مُوسَی وَ مَنْ مَعَهُ وَ غَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ فَلَمَّا صَارَ مُوسَی فِی الْبَحْرِ أَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ فَتَهَيَّبَ فِرْعَوْنُ أَنْ یَدْخُلَ
الْبَحْرَ فَمُثِّلَ جَبْرَئِيلُ عَلَی مَادِیَانَةٍ وَ كَانَ فِرْعَوْنُ عَلَی فَحْلٍ فَلَمَّا رَأَی قَوْمُ فِرْعَوْنَ الْمَادِیَانَةَ اتَّبَعُوهَا فَدَخَلُوا الْبَحْرَ وَ غَرِقُوا وَ أَمَرَ اللَّهُ
الْبَحْرَ فَلَفَظَ فِرْعَوْنَ مَيِّتاً حَتَّی لَا یُظَنَّ أَنَّهُ غَائِبٌ وَ هُوَ حَی.
 )2از امام صادق ع روایت شده است:
در ميان مردم شدیدترین عذاب روز قيامت از آن هفت تن است:
پسر حضرت آدم كه برادرش را كُشت؛
نمرودی كه «با حضرت ابراهيم در مورد پروردگارش مناقشه میكرد» (بقره)258/؛
دو نفر از بنیاسرائيل كه قومشان را یهودی و نصرانی كردند؛
فرعونی كه میگفت :من پروردگار برتر شمایم» (نازعات)24/؛ و
دو نفر از این امت.
الخصال ،ج ،2ص346
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهُ ع قال سَمِعْتُهُ یَقُولُ:

 . 1ظاهر اين جمله ممکن است به ذهن القا کند که حضرت جبرئیل در قالب يك ماديان متمثل شده ،اما در نقلهای ديگر واضح است که ايشان
سوار بر يك ماديان متمثل شدهاند؛ مثال:
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ قَالَ :لَمَّا صَارَ مُوسَى فِي الْبَحْرِ أَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ قَالَ فَتَهَیَّبَ فَرَسُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَحْرَ فَتَمَثَّلَ لَهُ
جَبْرَئِیلُ عَلَى رَمَکَةٍ فَلَمَّا رَأَى فَرَسُ فِرْعَوْنَ الرَّمَکَةَ أَتْبَعَهَا فَدَخَلَ الْبَحْرَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ فَغَرِقُوا (تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)128
وَ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ حِصَانٍ -فَامْتَنَعَ الْحِصَانُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ فَعَطَفَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَى مَادِيَانَةٍ -فَتَقَدَّمَهُ وَ دَخَلَ فَنَظَرَ الْفَرَسُ إِلَى الرَّمَکَةِ -فَطَلَبَهَا
وَ دَخَلَ الْبَحْر (تفسیر القمي ،ج ،2ص)122
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إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعَةُ نَفَرٍ أَوَّلُهُمُ ابْنُ آدَمَ الَّذِی قَتَلَ أَخَاهُ وَ نُمْرُودُ الَّذِی «حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِی رَبِّهِ» وَ اثْنَانِ مِنْ
بَنِی إِسْرَائِيلَ هَوَّدَا قَوْمَهُمْ وَ نَصَّرَاهُمْ وَ فِرْعَوْنُ الَّذِی قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلی وَ اثْنَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

1

 )3از امام باقر ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند كه جبرئيل ع میگوید:
به خداوند عرض كردم :پروردگارا ! فرعون را به حال خود رها میكنی در حالی كه او ادعای «من پروردگار برتر شمایم»
سر داده است؟
فرمود :چنين مطلبی را كسی مثل تو میگوید كه میترسد چيزی از دستش در رود.
مجمع البيان ،ج ،10ص656؛ اإلختصاص (للمفيد) ،ص266

2

 . 1درباره جايگاه فرعون در میان بدترين عذابها روايات زير هم قابل توجه است:
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَکَمُ بْنُ مِسْکِینٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ جُعَیْدِ هَمْدَانَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ فِي التَّابُوتِ الْأَسْفَلِ سِتَّةً مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِتَّةً مِنَ الْآخِرِينَ فَأَمَّا السِّتَّةُ مِنَ الْأَوَّلِینَ فَابْنُ آدَمَ قَاتِلُ
أَخِیهِ وَ فِرْعَوْنُ الْفَرَاعِنَةِ وَ السَّامِرِیُّ وَ الدَّجَّالُ کِتَابُهُ فِي الْأَوَّلِینَ وَ يَخْرُجُ فِي الْآخِرِينَ وَ هَامَانُ وَ قَارُونُ َو السِّتَّةُ مِنَ الْآخِرِينَ فَنَعْثَلُ وَ مُعَاوِيَةُ وَ عَمْرُو بْنُ
الْعَاصِ وَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِیُّ وَ نَسِيَ الْمُحَدِّثُ اثْنَیْنِ( .الخصال ،ج ،2ص)485
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِيُّ الْکُوفِيُّ بِالْکُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ الْکُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَیْدُ بْنُ کَثِیرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْیَى
بْنُ الْحَسَنِ وَ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَیْدِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِیُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِیرَةَ عَنِ الصَّخْرِ بْنِ الْحَکَمِ الْفَزَارِیِّ عَنْ
حَیَّانَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِیِّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ جَمِیلٍ الضَّبِّيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ الرُّؤَاسِيِ قَالَ :لَمَّا سِیرَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ
الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْیَمَانِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّه...
فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَا أُحَدِّثُکُمْ بِحَدِيثٍ قَدْ سَمِعْتُمُوهُ وَ مَنْ سَمِعَهُ مِنْکُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً
رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ ال رَيْبَ فِیها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ قَالُوا نَشْهَدُ قَالَ وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُمْ تَشْهَدُونَ َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِينَ اثْنَا عَشَرَ سِتَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِتَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ثُمَّ سَمَّى السِّتَّةَ مِنَ الْأَوَّلِینَ ابْنَ آدَمَ الَّذِی
قَتَلَ أَخَاهُ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ وَ السَّامِرِیَّ وَ الدَّجَّالَ اسْمُهُ فِي الْأَوَّلِینَ وَ يَخْرُجُ فِي الْآخِرِينَ وَ أَمَّا السِّتَّةُ مِنَ الْآخِرِينَ فَالْعِجْلُ وَ هُوَ نَعْثَلٌ وَ فِرْعَوْنُ َو
هُوَ مُعَاوِيَةُ وَ هَامَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ زِيَادٌ وَ قَارُونُهَا وَ هُوَ سَعِیدٌ وَ السَّامِرِیُّ وَ هُوَ أَبُو مُوسَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَیْسٍ لِأَنَّهُ قَالَ کَمَا قَالَ سَامِرِیُّ قَوْمِ مُوسَى ال مِساسَ
أَیْ لَا قِتَالَ وَ الْأَبْتَرُ وَ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَ فَتَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَ أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين (الخصال ،ج ،2ص)458
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْیَى بْنِ زَکَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنِي
نُصَیْرُ بْنُ عُبَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ الْمِنْقَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْیَى بْنُ يَعْلَى عَنْ يَحْیَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي حَرْبِ
بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ مِنْ شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ خَمْسَةٌ إِبْلِیسُ وَ ابْنُ آدَمَ الَّذِی قَتَلَ أَخَاهُ وَ فِرْ َعوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ
وَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ رَدَّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُبَايَعُ عَلَى کُفْرٍ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يُبَايَعُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ ذَکَرْتُ قَوْلَ
رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَحِقْتُ بِعَلِيٍّ ع فَکُنْتُ مَعَهُ( .الخصال ،ج ،1ص)319
 . 2در اختصاص چنین روايت شده است :عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَالَ جَبْرَئِیلُ ع نَازَلْتُ رَبِّي فِي فِرْعَوْنَ مُنَازَلَةً فَقُلْتُ يَا رَبِّ تَدَعُهُ وَ قَدْ
قَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى فَقَالَ إِنَّمَا يَقُولُ هَذَا مِثْلُك.
در همان مجمعالبیان اين روايت هم آمده که جالب توجه است :عن وهب عن ابن عباس قال قال موسى (ع) يا رب إنك أمهلت فرعون أربعمائة
سنة و هو يقول أنا ربکم األعلى و يجحد رسلك و يکذب بآياتك فأوحى اهلل تعالى إلیه أنه کان حسن الخلق سهل الحجاب فأحببت أن أکافیه.
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رَوَی أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَبْرَئِيلُ:
قُلْتُ یَا رَبِّ تَدَعُ فِرْعَوْنَ وَ قَدْ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلی؟
فَقَالَ إِنَّمَا یَقُولُ هَذَا مِثْلُكَ مَنْ یَخَافُ الْفَوْت.
تدبر

« )1فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً»
ما به سوی شما پيامبری فرستادیم همان طور كه به سوی فرعون پيامبری فرستادیم.
فرعون آن پيامبر را نافرمانی كرد؛ پس ،او را با گرفتنی سخت و سنگين گرفتار كردیم.
یعنی،
شما هم اگر راه نافرمانی از پيامبر در پيش گيرید ،همين سرانجام را خواهيد داشت.
« )2أَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً»
وقتی خدا بخواهد كسی را گرفتار سازد ،چنان گرفتار میسازد كه هيچ راه چارهای برایش نماند.
« )3فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً»
میدانيم كه «رسول» در این آیه و آیه قبل حضرت موسی ع است.
اینكه چرا اسم ایشان را نياورد و كلمه «رسول»را آورد؟
الف .می خواهد بر س ببی كه موجب عذاب فرعون شد (مخالفت با فرستاده خدا) اشاره كند؛ كه همين سبب در مورد
منكرین پيامبر ص هم وجود داشته است( .الميزان ،ج ،20ص)68
ب... .
« )4فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً»
خدا برای انسانها فرستاده خاص میفرستد؛ در عين حال:
الف .این گونه نيست كه چون این فرستاده را خدا فرستاده ،حتما مورد پيروی قرار گيرد (فَـ  +عَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)؛
چون خدا به انسان اختيار هم داده است؛
از طرف دیگر،
ب .این گونه نيست كه چون اختيار دارد ،حق هم دارد كه از فرستاده خدا پيروی نكند؛ بلكه به خاطر این پيروی نكردن
بشدت عذاب میشود (فَـ  +أَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً).
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نکته تخصصی انسانشناسی

ارائه تحليلی وجودی از انسان ،كه هم «اختيار» را جدی بگيرد؛ و هم «ارزش»ها را فدای دلخواهها نكند؛ از بحثهای
لغزندهای است كه غالبا با افراط و تفریط همراه است.
خداوند انسان را برخوردار از «اختيار» آفریده است؛ یعنی اینكه انسان نهایتا چه راهی را در پيش میگيرد ،به تصميم
درونی خود او برمیگردد؛
اما معنای اختيار داشتن این نيست كه هيچ معياری برای سنجش خوبی و بدی ،ورای رأی و نظر افراد وجود نداشته باشد
و خوبی و بدی (راه درست و راه نادرست) صرفاً تابع دلخواههای افراد باشد؛ و انسان چون اختيار دارد« ،حق» داشته باشد كه
هر كاری بكند!
بلكه ،جدای از سليقهها ،دینها ... ،و فرهنگهای ما ،واقعا راه درست و نادرستی برای انسان وجود دارد؛ انسان «اختيار»
دارد كه هر یك از این مسيرها را برگزیند ،اما آنچه «حق» انسان است تنها و تنها پيمودن راه درست ،و رسيدن به كمال و
سعادت حقيقی است؛ و اگر این مسير را نپيماید ،خود را بدبخت كرده و در عذابی شدید و هميشگی انداخته است؛ و البته
مقصر خود اوست.
در یك كالم:
«اختيارِ» انجام كاری را داشتن ،دليل موجهی نيست برای «حق» انجام آن كار را داشتن.
« )5فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبيالً»
اگر قبول كنيم كه هر كس در درون خویش فرعونی دارد (جلسه قبل ،تدبر )3آنگاه یادمان باشد كه این فرعونِ درونِ ما،
بنایش بر خودمحوری ،عصيان و سرپيچی از آن كسی است كه خداوند به جانب ما فرستاده است؛
اگر خدا به فرعون مهلت داده ،فراموش نكرده و چيزی از دستش در نمیرود (حدیث)3
پس قبل از اینكه خدا او را محكم بگيرد ،خودمان او را محكم مهار كنيم و از او تبعيت نكنيم.
از حضرت امير ع روایت شده است كه:
خوشا به حال كسی فرعونِ هوایش را نافرمانی كند و از موسای تقوایش اطاعت نماید.
«طُوبَی لِمَنْ عَصَی فِرْعَوْنَ هَوَاهُ وَ أَطَاعَ مُوسَی تَقْوَاه» (عيون الحكم و المواعظ (لليثی) ،ص)314

 )463سوره مزّمّل ( )73آيه  17فَکَیْفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شیباً
ترجمه

پس چگونه خود را نگه خواهيد داشت اگر كفر ورزیدید روزی كه نوزادان را پير میسازد.
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نکات ترجمهای و نحوی

«شيباً»
از ماده «شيب» است كه این ماده و نيز ماده «شوب» (إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَميمٍ؛ صافات )67/داللت بر اختالط چيزی
با چيز دیگر دارد؛ و ظاهراً بين این دو ماده با ماده «شبب» (جوانی) اشتقاق كبير وجود دارد (معجم المقایيس اللغة ،ج،3
ص ،)232هرچند به لحاظ معنایی «شيب :پيری ،وضعيت ضعف و رو به حضيض بودن» درست نقطه مقابل «شباب :جوانی،
وضعيت قوت و رو به رشد بودن» باشد (همان ،ص .)177در واقع ،اصل معنا در همگی این سه ماده نوعی مخلوط شدن است؛
«شوب» به معنای اختالط در مقابل خالص بودن است؛ «شيب» به خاطر حرف «یاء» عالوه بر اختالط ،داللت بر نفوذ و رو به
سرازیری بودن دارد ،و «شبب» نيز به خاطر تشدید و تكرار حرف «باء» داللت بر شدت و استحكام دارد؛ و لذاست كه «شيب»
در مورد پيری ،و «شباب» در مورد جوانی به كار میرود .بدین ترتيب «شيبة» لزوما به معنای سن زیاد و «سالخورده بودن»
نيست ،بلكه اختالط در مزاج آدمی است كه صفا و خلوص اوليه را از بين برده و موجب تغيير و شكستگی در ظاهر و سفيدی
موی آدمی میشود (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،6ص)161
تعبير «شيب الراس» (وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً؛مریم )4/به معنای سفيدی موی سر است ،یا از باب اینكه موی سفيد با موی
سياهی كه از قبل بوده آميخته میشود ،ویا از باب تشبيه به «الشَيب» كه به معنای كوهی است كه روی آن را برف پوشانده
باشد( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص)232
مفهوم سفيد مویی با كلمه «شيب» چنان عجين شده كه برخی از اهل لغت ،اساساً این ماده را به معنای «سفيدی مو» قلمداد
كردهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)469
در قرآن كریم ،از ماده «شيب» تنها  3مورد (شَيْباً ،مریم4/؛ شَيْبَةً ،روم54/؛ شيباً ،مزمل )17/به كار رفته و از ماده «شوب»
تنها  1مورد؛ و از ماده «شبب» اصال استفاده نشده است.
«تَتَّقُونَ»
در جلسه  135توضيح داده شد كه ماده «وقی» به معنای نگهداشتن و حفظ كردن است« .وِقَایَة» به معنای حفظ چيزی
است از اینكه مورد اذیت و ضرر قرار بگيرد ،و «تَقْوی» به معنای قرار دادن خود در «وقایه»ای نسبت به آن چيزی است كه
ترس از آن میرود/http://yekaye.ir/ash-shams-091-08 .
«یَوْماً»
به لحاظ نحوی ،سه جایگاه برای كلمه «یوماً» در این آیه میتوان در نظر گرفت (الكشاف ،ج ،4ص )641كه هر سه مستقال
میتواند مد نظر بوده باشد:
الف« .مفعول به» باشد برای «تتقون» ،كه در این صورت ،بسياری آن را وابسته به كلمه محذوفی دانستهاند؛ و معنا بدین
صورت میشود« :چگونه خود را از [عذاب] روز قيامت نگه میدارید ،اگر كه [قبال] كفر ورزیدهاید».
ب« .ظرف» باشد برای «تتقون» ،كه معنا بدین صورت میشود« :چگونه خود را در روز قيامت حفظ خواهيد كرد ،اگر كه
[قبال] كفر ورزیدهاید».
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ج .اصطالحاً «منصوب به نزع خافض» باشد؛ یعنی در اصل «بِيَومٍ» بوده باشد و این جار و مجرور متعلق باشد به فعل
«كفرتم»؛ كه معنا بدین صورت میشود« :چگونه [ممكن است] تقوای الهی در پيش بگيرید؛ اگر كه به روز قيامت كفر
ورزیدهاید».
حدیث

 )1اميرالمومنين ع در یك از خطبههای خود فرمودند:
بندگان خدا! نه خيری را كه خدا وعده داده واگذاشتنی است ،و نه شرّی را كه از آن نهی فرموده رغبت كردنی.
بندگان خدا! از روزی بترسيد كه اعمال را وارسی كنند و زلزلههایش [= تشویش و اضطرابش] شدید است و كودكان در
آن پير گردند.
بدانيد ای بندگان خدا ،كه بر شما گماشتهاند مراقبانی از خودتان ،جاسوسانی از اعضاء و جوارحتان ،و حافظان راستگویی
كه اعمالتان ،و [حتی] شماره نفسهایتان ،را حفظ میكنند .نه ظلمتِ شبی تاریك شما را از آنان میپوشاند ،و نه دری استوار
میتواند شما را از آنان پنهان سازد.
و قطعا كه فردا به امروز بس نزدیك است؛ امروز با آنچه در آن است میرود ،و فردا میآید و بدان میرسد.
گویی هر یك از شما در زمين به خانه تنهاییاش رسيده ،و در گودالی كه برای او كندهاند آرميده .وه! كه چه خانه تنهایی،
و چه منزل وحشتزایی ،و تنهاییِ غربتباری.
گویی آن صيحه [آسمانی] به شما رسيده ،و آن ساعت شما را در برگرفته  ،و در معرض داوری نهایی قرارتان داده؛ [امور
و پندارهای] باطل از شما رخت بربسته ،بهانهها از ميان برخاسته ،حقایق در حقتان محقق گردیده ،و امور [= سرنوشت] شما
را بدانجا كه باید بكشاند كشانيده.
پس ،از آنچه مایه عبرت است پند گيرید ،و از تحوالت زمانه عبرت پذیرید ،و از بيم دهندگان [= هشدارهای پيامبران و
اوليای خدا] سود برگيرید.
نهج البالغة ،خطبه157
 ...عِبَادَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ مَتْرَكٌ وَ لَا فِيمَا نَهَی عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْغَبٌ عِبَادَ اللَّهِ احْذَرُوا یَوْماً تُفْحَصُ فِيهِ
الْأَعْمَالُ وَ یَكْثُرُ فِيهِ الزِّلْزَالُ وَ تَشِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ عُيُوناً مِنْ جَوَارِحِ ُكمْ وَ حُفَّاظَ
ن الْيَوْمِ قَرِیبٌ
صِدْقٍ یَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ وَ عَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ لَا تَسْتُرُكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ وَ لَا یُكِنُّكُ ْم مِنْهُمْ بَابٌ ذُو رِتَاجٍ َو إِنَّ غَداً مِ َ
ت
یَذْهَبُ الْيَوْمُ بِمَا فِيهِ َو یَجِیءُ الْغَدُ لَاحِقاً بِهِ فَكَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَتِهِ وَ مَخَطَّ حُفْرَتِهِ فَيَا لَهُ مِنْ بَيْ ِ
وَحْدَةٍ وَ مَنْزِلِ وَحْشَةٍ وَ مَفْرَدِ غُرْبَةٍ وَ كَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَتَتْكُمْ وَ السَّاعَةَ قَدْ غَشِيَتْكُمْ وَ بَرَزْتُمْ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ قَدْ زَاحَتْ عَنْكُمُ الْأَبَاطِيلُ
وَ اضْمَحَلَّتْ عَنْكُمُ الْعِلَلُ وَ اسْتَحَقَّتْ بِكُمُ الْحَقَائِقُ وَ صَدَرَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ مَصَادِرَهَا فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ وَ اعْتَبِرُوا بِالْغِيَرِ وَ انْتَفِعُوا بِالنُّذُر.
 )2از امام حسين ع روایت شده است:
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پيامبر اكرم ص وقتی در قرائتش به این آیه میرسيد كه «پس چگونه است وقتی از هر امتی شاهدی بياوریم و تو را بر
آنان شاهد آوریم» (نساء )41/میگریست؛
ببينيد اینكه شاهد است چگونه میگرید ،در حالی كه كسانی كه قرار است در مورد آنها شهادت دهد میخندند!
به خدا سوگند اگر جهل و بیخبری نبود ،هيچ دندانی نمیخندید [= خندهای كه دندان را نمایان سازد ،رخ نمیداد] ؛
آخر ،چگونه بخندد كسی كه صبح و شام میكند در حالی كه مالك خویش نيست [= اختيار خود را ندارد] و نمیداند كه
چه بر او رخ خواهد داد :از گرفته شدن نعمتی تا نزول بالیی و یا مرگی ناگهانی؟! و پيش رویش روزی است كه نوزادان را
پير می كند و كودكان را ریش سفيد گرداند و بزرگان را مست سازد و بارداران [= زنان حامله] بارشان بيندازند و مقدارش از
حيث عظمت هول و هراسش پنجاه هزار سال است پس إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ.
إرشاد القلوب إلی الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص97
قَالَ الْحُسَيْنُ ع  ...إِنَّ النَّبِیَّ ص بَكَی حِينَ وَصَلَ فِی قِرَاءَ ِتهِ «فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلی هؤُالءِ شَهِيداً»
فَانْظُرُوا إِلَی الشَّاهِدِ كَيْفَ یَبْكِی وَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمْ یَضْحَكُونَ وَ اللَّهِ لَوْ لَا الْجَهْلُ مَا ضَحِكَتْ سِنٌّ فَكَيْفَ یَضْحَكُ مَنْ یُصْبِحُ وَ
یُمْسِی وَ لَا یَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَ لَا یَدْرِی مَا یَحْدُثُ عَلَيْهِ مِنْ سَلْبِ نِعْمَةٍ أَوْ نُزُولِ نَقِمَةٍ أَ ْو مُفَاجَاةِ مَيْتَةٍ وَ أَمَامَهُ یَوْمٌ یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً
یُشِيبُ الصِّغَارَ وَ یُسْكِرُ الْكِبَارَ وَ تُوضَعُ ذَوَاتُ الْأَحْمَالِ وَ مِقْدَارُهُ فِی عِظَمِ هَوْلِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ سَنَةٍ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ.
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تدبر

« )1فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً»
كسی كه كفر بورزد ،در قيامت هيچ راه گریز و نجاتی نخواهد داشت( .تفسير نور ،ج ،10ص)274
« )2فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً»
كسی اهل تقوی خواهد بود كه به آخرت ایمان بياورد و سختیهای كمرشكن روز قيامت را باور داشته باشد.
 . 11حديثي هست درباره نحوه معامله خداوند با فرزندان مشرکان که در کودکي مردهاند که به وجهي به مضمون الولدان شیبا مرتبط ميباشد:
الْحُسَیْنُ بْنُ يَحْیَي بْنِ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ السُّکَّرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الْکَرْخِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ أَبِیهِ يَزِيدَ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِیهِ سَلَّامِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ مَوْلَي رَسُولِ اللَّهِ ص عن رَسُولَ اللَّهِ ص  ...إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِیَامَة  ...فَیَأْمُرُ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَاراً يُقَالُ لَهُ الْفَلَقُ أَشَدَّ شَيْءٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَذَاباً فَتَخْرُجُ مِنْ مَکَانِهَا سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً بِالسَّلَاسِلِ وَ الْأَغْلَالِ فَیَأْمُرُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَنْفُخَ فِي وُجُو ِه
الْخَلَائِقِ نَفْخَةً فَتَنْفُخُ فَمِنْ شِدَّةِ نَفْخَتِهَا تَنْقَطِعُ السَّمَاءُ وَ تَنْطَمِسُ النُّجُومُ وَ تَجْمُدُ الْبِحَارُ وَ تَزُولُ الْجِبَالُ وَ تُظْلِمُ الْأَبْصَارُ وَ تَضَعُ الْحَوَامِلُ حَمْلَهَا وَ تَشِیبُ الْوِلْدَانُ
مِنْ هَوْلِهَا يَوْمَ الْقِیَامَة( .التوحید (للصدوق) ،ص)391
حديثي هم در ذيل اين آيه در مجامع روايي اهل سنت آمده است:
و أخرج و الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس ان رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم قرأ يوما يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِیباً قال ذلك يوم القیامة و ذلك يوم
يقول اهلل آلدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال من کم يا رب قال من کل ألف تسعمائة و تسعة و تسعین و ينجو واحد فاشتد ذلك على المسلمین
فقال حین أبصر ذلك في وجوههم ان بنى آدم کثیر و ان يأجوج و مأجوج من ولد آدم و انه ال يموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه ألف رجل ففیهم و في
أشباههم جند لك (الدر المنثور في تفسیر المأثور ،ج ،6ص)280-279
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كسی كه آن روزی را كه در آن ،طفل پير میشود جدی نگرفته چگونه ممكن است واقعا اهل تقوی باشد؟
« )3فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً»
مقصود از «روزی كه نوزادان را پير میسازد» چيست؟
الف .پيری و شكستگی انسان ناشی از قرار گرفتن در تنگناها و سختیهای زندگی است؛ و هرچه این سختیها شدیدتر
باشد شخص زودتر پير میشود؛ و این تعبير نشاندهنده شدت سختیهای قيامت است( .مجمعالبيان ،ج ،10ص573؛ الميزان،
ج ،20ص69؛ كنز الدقائق ،ج ،13ص)505
ب .این روز بقدری طوالنی است كه به اندازهای كه كودكی پير شود به طول میانجامد( .كنز الدقائق ،ج ،13ص)505
ج... .
« )4فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً»
در آیه قبل از گرفتار شدن فرعون به گرفتاری شدیدی از جانب خداوند اشاره كرد.
این آیه میخواهد بگوید او كه چنان قدر قدرتی بود و ادعای خدایی میكرد ،در «دنيا» كه محل اصلی بروز قدرت خدا
نيست ،چنين گرفتار آمد« .شما» كه چنين قدرتی نداشتهاید ،در عرصه «آخرت» كه هيچكس كارهای نيست و سختیاش بقدری
شدید است كه نوزاد را پير میكند ،چگونه میخواهيد خود را حفظ كنيد؟ (اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)274
این را در کانال نگذاشتم
« )5فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ َیوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً»
آیه به صورت استفهام انكاری است؛ یعنی مطلبی را میپرسد كه پاسخش را ما میدانيم ،و نياز نيست صرفا تعبدی بپذیریم.
شاید بتوان استداللِ پشت سر مدعای این آیه را به این صورت بازسازی كرد:
مقدمه .1ایمان است كه منجر به تقوی میشود؛
مقدمه .2تقوی یعنی خود را نگه داشتن؛
مقدمه .3آخرت باطن دنياست.
نتيجه :كسی كه در این دنيا خود را از گناهان نگه دارد ،در آن دنيا میتواند خود را از سختیهای كمرشكن نگه دارد ،اما
كسی كه ایمان ندارد ،عمال تقوا هم نخواهد داشت ،پس خود را نگه نداشته ،پس در آخرت هم نمیتواند خود را نگه دارد.
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 )464سوره مزّمّل ( )73آيه  18السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ کانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً

1396/4/11

ترجمه

آسمان بدان شكافته [و سرشته] خواهد بود .وعدهاش [حتماً] انجام شدنی است.
نکات ترجمهای و نحوی

«مُنْفَطِرٌ»

1

از ماده «فطر» است .این ماده در اصل داللت میكند بر گشودن و شكافتن چيزی همراه با ابراز و آشكار كردن؛ و «فِطْر» و
«إفطار» روزه هم از همين باب است( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص )510چنانكه به «قارچ» هم از این جهت كه زمين را
میشكافد و بيرون میزند «فُطْر» گویند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)640
ن فُطُورٍ» (ملك )3/و گاهی
این شكافتن گاهی از باب فساد و به منظور برمال كردن عيب و ایراد است ،مانند «هَلْ تَرى مِ ْ
از باب صالح است [به منظور آشكار شدن حقایقی كه تاكنون مخفی بوده] ،مانند «السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا» (مزمل)18/
كه البته با توجه به اینكه «فَطر» در معنای خلقت و ایجاد [شكافتن عدم و آشكار كردن وجود شیء] به كار رفته است ،در این
آیه اخير« ،انفطار» میتواند به معنای قبول ابداع و ایجاد الهی باشد؛ و بر همين اساس« ،فطرت» (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْها؛ روم )30/به معنای آن چيزی است كه خداوند در نهاد انسانها ایجاد كرده است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)640
برخی بر این باورند كه اصل ماده «فطر» به معنای پدید آوردن یك حالت جدیدی [در چيزی] است به نحوی كه حالت
قبلی آن را به هم بزند ،و به این جهت است كه هم بر ایجاد و آفرینش و ابداع صدق میكند ،هم بر شكافتن و گشودن ،و هم
بر آشكار كردن و ابراز نمودن چيزی (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،9ص.)112
در واقع« ،فطر» مصداق بارز یك «فعل» (= انجام دادن كار) است و تفاوتش با «فعل» را هم در همين دانستهاند كه «فعل»
مطلقِ انجام دادن یك كار است؛ اما «فطر» انجام دادنی است كه با «به منصه ظهور درآوردن» همراه باشد (الفروق فی اللغة،
ص)127
«فاطِر» (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض؛ فاطر )1/از اسماء خداوند است ،یا از این جهت كه حاالت و وضع جدید
در عالم پدید میآورد (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،9ص )112یا از این جهت كه اساساً ایجاد كننده و پدیدآورنده
اشياء است [گویی عدم را میشكافد و اشياء را به منصه ظهور میرساند] (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)640
دو كلمه «إنفِطار» (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ؛ انفطار )1/و «تَفَطُّر» (تَكادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ؛ مریم90/؛ شوری )5/را كه هر دو بر
قبول «فطر» (شكافتگیای كه برای ظهور چيزی است) داللت دارد ،برخی كامالً به یك معنا دانستهاند (المحيط فی اللغة ،ج،9
ص )163و برخی تفاوت آنها را در این معرفی كردهاند كه انفطار غالبا در مورد پذیرش و انفعال محض در برابر حوادث عظيم

 . 1زمخشری ادعا کرده که «متفطر» هم قرائت شده است (الکشاف ،ج ،4ص )642اما هیچیك از تفاسیری که به بیان اختالف قرائات پرداختهاند
چنین قرائتي را ذکر نکردهاند و در حدی که جستجو شد اين ادعا تنها در يك تفسیر ديگر در قرن ( 14مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید (نووی
جاوی) ،ج ،2ص )57مطرح شده است
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و بدون هر گونه اختيار به كار میرود ،اما در «تفظر» گویی قبول كردنی است كه با نحوهای اختيار و رضایت همراه است
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،9ص.)112
«مُنْفَطِرٌ» اسم فاعل از مصدر «انفطار» است به معنای «آنچه شكافتن و گشودگی و ظاهر شدن را میپذیرد» و این قول هم
مطرح شده كه ممكن است به معنای «ذات انفطار» (به معنای منسوب به انفطار ،آنچه انفطار دارد) باشد ،چنانكه «مُرضِع» به
معنای كسی است كه توان شير دادن دارد (ذات رضاع) میباشد( .مجمع البيان ،ج ،10ص)574
ماده «فطر» و مشتقاتش جمعاً  20بار در قرآن كریم به كار رفته است.
مرجع ضمير «ه» در «السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ» را غالبا به «یوم» در آیه قبل برگرداندهاند كه در این صورت« ،به» هم میتواند به
معنای «فيه» باشد (یعنی در آن روز چنين خواهد شد) و هم میتواند به معنای سببيت باشد (یعنی به سبب وقوع آن روز ،چنين
خواهد شد)؛ و برخی هم گفتهاند مرجع ضمير« ،امر خدا و قدرت خدا»ست كه از مضمون آیه فهميده میشود( .مجمع البيان،
ج ،10ص)574

1

مرجع ضمير «ه» در «كانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً» را غالبا «خداوند» دانستهاند (وعده خداوند حتما محقق خواهد شد) ،اما میتوان
تركيب «وَعدُهُ» را ،نه اضافه به فاعل ،بلكه اضافه به مفعول دانست ،یعنی «وعده یوم [القيامة]» (إعراب القرآن و بيانه ،ج،10
ص ،)26و بر اساس این حالت اخير ،لزومی ندارد كه مرجع ضمير را فقط «یوم» بدانيم ،بلكه میتوان مرجع ضمير را همين
«انفطار آسمان» یا سایر تعابيری كه در آیات قبل درباره قيامت آمده بود ،دانست ،یعنی «وعده تحقق فالن امر»
حدیث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:
آنگاه كه موعد مقرر سر رسد ،و اندازههای امور در رسد و آخر آفریدگان به آغاز آن پيوندد ،و از اراده خدا آنچه بر ایجاد
دوباره مخلوقات تعلق گرفته ،فرا رسد؛
آسمان را بتكاند و بشكافد ،و زمين را بجنباند و سخت بلرزاند؛
كوهها را از بن بركند و پراكنده كند ،چنانكه از هيبت جاللش ،و بيم سطوتش درهم كوبيده گردد؛

 . 1با توجه به اينکه «السماء» ظاهرا مونث است [از عالئم تانیث« ،اء» در پايان کلمه ميباشد] چرا «منفطر» به صورت «منفطرة» نیامده است؟
چند ديدگاه مطرح شده است :
«منفطر» به معنای «ذات انفطار» است (نظر خلیل ،به نقل إعراب القرآن (نحاس) ،ج ،5ص )42و لذا نیازی نیست که تاء تانیث در لفظ وارد شود.
«سماء» از کلماتي است که مذکر و مونثش تفاوت ندارد (معاني القرآن (فراء) ،ج ،3ص )199در واقع ،سماء اسم جنس قلمداد شده است شبیه
مواردی که کلمه مفردی «ة» تانیث دارد اما چون به صورت اسم جنس به کار رفته ميتواند هم مذکر و هم مونث به کار رود مانند الجراد المنتشر ،و الشجر
األخضر ،و أعجاز نخل منقعر( .ابوعلي فارسي ،به نقل البحر المحیط ،ج ،10ص)318
کلمهای در تقدير بوده است ،مثال «سقفُ السماءِ منفطرٌ» يا «السماءُ شيءٌ منفطرٌ» (الکشاف ،ج ،4ص)642
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و هر آن كه در زمين [مدفون] است بيرون آورد ،و پس از پوسيدگی دوباره حيات بخشد ،و پس از پراكندگى گرد هم
آورد ،سپس از هم متمایزشان سازد تا مورد سوالشان قرار دهد از كردارهاى پنهان و كارهاى كرده در نهان؛
و آنان را دو گروه سازد :بر گروهى نعمت بخشد ،و گروه دیگر را در عتاب كشد...
نهجالبالغه ،خطبه( 109با اقتباس از ترجمه شهيدی ،ص)106-105
و من خطبة له ع فی بيان قدرة اللّه و انفراده بالعظمة و أمر البعث
حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ وَ أُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ وَ جَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا یُرِیدُهُ مِنْ تَجْدِیدِ خَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاءَ
وَ فَطَرَهَا وَ أَرَجَّ الْأَرْضَ وَ أَرْجَفَهَا وَ قَلَعَ جِبَالَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَكَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطْوَتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ فِيهَا
فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا یُرِیدُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَایَا الْأَعْمَالِ وَ خَبَایَا الْأَفْعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِیقَيْنِ
أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاء...
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 )2روایت شده است كه هنگامی كه پيامبر خدا ص از غزوه تبوك به مدینه برگشت ،عمرو بن معدیكرب [از دالوران و
شجاعان مشهور عرب] بر ایشان وارد شد .پيامبر ص به او فرمود :عمرو! اسالم بياور تا خداوند تو را از «فزع اكبر» [هول و
هراس بسيار بزرگ] در امان بدارد.
گفت :محمد! فزع اكبر چيست؟ من كسی نيستم كه از چيزی بهراسم!
فرمود :عمرو! مطلب آن گونه كه حساب میكنی و میپنداری نيست! همانا صيحه [فریاد] واحدی بر مردم زده میشود [=
نفخ صور] كه هيچ مُردهای نماند مگر اینكه برانگيخته گردد و هيچ زندهای نماند مگر اینكه بميرد ،مگر آنچه خدا بخواهد؛
سپس صيحه دیگری زده می شود و هر كه مرده است برانگيخته شود و همگی به صف شوند؛ آسمان شكافته و زمين ویران
گردد و كوهها فرو ریزد و صدای برافروختن آتش شنيده شود و شعلههایش همچون كوه زبانه كشد؛ پس هيچ موجود دارای
روحی نيست مگر اینكه دلش از جا بكَنَد و گناهش را به یاد آرد و به خویش مشغول گردد مگر آنچه خدا بخواهد.
عمرو! آن موقع تو كجایی؟ [= در چنين شرایطی چكار میخواهی بكنی؟]
گفت :واقعا كه مطلب عظيمی گفتی.
وی به خدا و رسولش ایمان آورد و گروهی از قومش هم ایمان آوردند ...
اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،ج ،1ص158
وَ لَمَّا عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَبُوكَ إِلَى الْمَدِینَةِ قَدِمَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ مَعْدِیكَرِبَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَسْلِمْ یَا عَمْرُو یُؤْمِنْكَ اللَّهُ
مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ وَ مَا الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ فَإِنِّی لَا أَفْزَعُ فَقَالَ یَا عَمْرُو إِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَحْسِبُ وَ تَظُنُّ إِنَّ النَّاسَ یُصَاحُ بِهِمْ
ی إِلَّا مَاتَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِمْ صَيْحَةٌ أُخْرَى فَيُنْشَرُ مَنْ مَاتَ َو یَصُفُّونَ جَمِيعاً
صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا یَبْقَى مَيِّتٌ إِلَّا نُشِرَ وَ لَا حَ ٌّ
وَ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ وَ تُهَدُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ وَ تَزْفِرُ النِّيرَانُ وَ تَرْمِی بِمِثْلِ الْجِبَالِ شَرَراً فَلَا یَبْقَى ذُو رُوحٍ إِلَّا انْخَلَعَ قَلْبُهُ وَ ذَكَرَ ذَنْبَهُ
 . 1اين حديث ،قبال در جلسه  ،263حديثhttp://yekaye.ir/al-hegr-15-25/ 2و جلسه  ،368حديث2
 4/نیز ذکر شد.

55

http://yekaye.ir/al-qyiamah-75-

وَ شُغِلَ بِنَفْسِهِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَیْنَ أَنْتَ یَا عَمْرُو مِنْ هَذَا قَالَ أَلَا إِنِّی أَسْمَعُ أَمْراً عَظِيماً فَآمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ آمَنَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ
نَاسٌ ...
 )3از رسول اهلل ص روایت شده است:
ستارگان ،امانِ اهل آسماناند و هنگامی كه از هم بپاشند و پراكنده شوند (انفطار ،)2/آنچه به آسمانيان وعده داده شده بود
نزدیك شود؛ و كوهها ،امانِ اهل زميناند و هنگامی كه به حركت درآیند آنچه به زمينيان وعده داده شده بود ،نزدیك شود.
الدعوات (للراوندی) ،ص291
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
النُّجُومُ أَمَنَةٌ مِنَ السَّمَاءِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ فَإِذَا تَنَاثَرَتْ دَنَا مِنْ أَ ْهلِ السَّمَاءِ مَا یُوعَدُونَ وَ الْجِبَالُ أَمَنَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا سُيِّرَتْ دَنَا
مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ مَا یُوعَدُون.
تدبر

« )1السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ»
آسمان در روز قيامت و به سبب آن روز «منفطر» میشود .معنی لغوی انفطار شكافته شدنی است كه همراه با آشكار كردن
باشد( .توضيح در نكات ترجمه) اما مقصود از این انفطار چيست؟
الف .این آسمان ممكن است همين آسمان ظاهری مد نظر باشد؛ آنگاه شكافته شدنش به معنای به هم ریختن نظام
جهانشناسی موجود است كه دیگر نظام زندگی طبيعی به هم میریزد.
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ب .این آسمان ممكن است اشاره به عوالم ماورای ماده باشد؛ آنگاه شكافته شدن آن چهبسا به معنای ظهور و بروز آن
عوالم برای ساكنان این عالم است؛ و اشاره است به آشكار شدن همه حقایق در قيامت ،كه تحملش برای اغلب انسانها بس
دشوار است.
ج .از برخی از صحابه و تابعين (ابنعباس ،حسن ،مجاهد ،قتاده و عكرمه) نقل شده كه منظور از «مُنْفَطِرٌ بِهِ»« ،مثقلة به :به
وسيله آن سنگين شده» است (الدر المنثور ،ج ،6ص)280؛ كه ظاهراً اشاره است به مضمون آیه «ثَقُلَتْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْض:
بر آسمان و زمين سنگين میآید» (اعراف )187/یعنی سنگينی آن روز بر آسمان هم سخت آمده كه گویی آسمان زیر بار این
سنگينی تَرَك برمیدارد.
د... .
« )2السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً»

 . 1چنین به هم ريختني هم در پیرامون کره زمین قابل تصور است ،چنانکه يکي از عوامل حیات در زمین احاطه شدن آن با «هوا» است .و واضح
است که شکاف برداشتن اتمسفر تمام زندگي زمیني را دچار اختالل خواهد کرد؛ و هم در ساحت ستارگان و کهکشانها قابل تصور است.
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آسمان در قيامت شكافته خواهد شد و این وعدهای است كه حتماً انجام میشود.
نکته تخصصی دینشناسی

از تهمتهایی كه مخالفان اسالم مطرح كرده و گاه برخی روشنفكرنمایان هم همانها را تكرار میكنند این است كه قرآن،
نه كالم خداوند ،بلكه مكاشفات شخصی پيامبر ص بوده كه ایشان تحت تاثير فرهنگ زمانه خود در قالب كلمات ریخته است
و از مواردی كه به عنوان دليل خود برمیشمرند این است كه مدعیاند نظام كيهانشناسیِ قرآن ،نه متناسب با واقع ،بلكه مبتنی
بر هيئت بطلميوسی است!
آیات مربوط به قيامت بخوبی بطالن این تلقی را نشان میدهد.
در تلقی هيئت بطلميوسی ،تمام تغييرات در هستی ،در عالم مادون قمر رخ میدهد و امكان هيچگونه تغييری در عالم
فوق قمر وجود ندارد و صریحا تعبير میكنند كه «خرق و التيام» (شكافته شدن و به هم وصل شدن مجدد) در افالك ازالً و
ابداً محال است .آنها سماوات (آسمانها) را همان افالك میدانستند ،اما در این آیه بوضوح از شكافته شدن آسمان به عنوان یك
امری كه قطعا رخ خواهد داد سخن گفته شده است.
« )3كانَ وَعْدُهُ مَفْعُوالً»
وعده خداوند حتماً انجام شدنی است.
تأملی با خویش

وقتی وعده خدا در به هم ریختن نظام آسمان و زمين حتما انجام میشود ،آیا انتظار داریم كه وعدهاش درباره پاداش
خوبان و جزای بدان انجام نشود؟!
« )4یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيباً؛ السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ»
روز قيامت ،عظمت و سنگينیاش را هم در وجود انسانها مینمایاند (نوزاد پير میشود) ،و هم در متن جهان( .آسمان
میشكافد) (اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)274

 )465سوره مزّمّل ( )73آيه  19إِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبیالً
ترجمه

قطعاً این مایه تذكر است ،تا هركه خواست ،به سوی پروردگارش راهی برگزیند.
نکات ترجمه

«تَذْكِرَة»
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ماده «ذكر» در اصل در دو معنای مختلف به كار میرود :یكی در معنای جنس نر در مقابل ماده ،یا مذكر در مقابل مؤنث
(وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ،آل عمران )36/و دیگری در معنای «یاد و حافظه» كه نقطه مقابل «غفلت» (وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنا ،كهف )28/و «نسيان» (وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيت ،كهف )24/میباشد( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)321
در این معنای دوم« ،ذِكر» گاه به حالت نفسانیای گفته میشود كه كه انسان به وسيله آن اطالعاتی را كه به دست آورده
نگهداری میكند و همان «حفظ و حافظه» است با این تفاوت كه حفظ و حافظه را از حيث به دست آوردن و در مخزن ذهن
نگهداشتن میگویند ،اما «ذكر» را از حيث احضار [مجدد] آن مطلب در ذهن؛ و گاه به خود حضور چيزی در دل [= ذهن] یا
در سخن میگویند ،و به همين جهت اخير است كه ذكر را به دو قسم «ذكر قلبی» (فَإِنِّی نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ
أَنْ أَذْكُرَهُ ،كهف )63/و «ذكر زبانی» (لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ ،انبياء )10/تقسيم میكنند؛ كه هر كدام هم دو قسم دارد:
ذكر به معنای به یاد آوردن بعد از فراموشی ،و ذكر به معنای تداوم در یادسپاری (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)328
«ذِكْرَى» (ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ،ذاریات )55/را همانند خود كلمه «ذِكر» (أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ،رعد)28/
مصدر دانستهاند (التحقيق فى كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص )343و برخی توضيح دادهاند كه «ذكری» به معنای كثرت ذكر
است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)329
«ذكَّر ،یُذَكّر تذكير» حالت متعدی ذكر است یعنی مطلبی را به یاد كسی انداختن( ،وَ ذَكِّ ْرهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ ،إبراهيم5/؛ َ تَذْكيری
بِآیاتِ اللَّه ،یونس)71/؛ و
«تذكّر» از باب تفعل ،و واكنش انسان به تذكير است ،یعنی به یاد آوردن (ذكّرتُه فتذكّر یعنی به یادش انداختم پس به یاد
آورد) و تفاوت «تذكر» با «تنبّه» در این است كه در تذكر اصل مطلب را شخص میدانسته و از یاد برده است اما در تنبه ممكن
است شخص اصال معرفتی به موضوع مرود بحث نداشته باشد و با تنبه او را متوجه آن موضوع كنيم( .الفروق فی اللغة ،ص)85
وقتی ماده «ذكر» به باب تفعُّل میرود گاه به صورت معمولی (تذكّر) میآید (أَ فَال تَتَ َذكَّرُونَ ،انعام )80/و گاه ادغامی در
آن رخ میدهد (حرف «ت» به لحاظ تلفظی به «ذ» نزدیك است به آن تبدیل میشود و در هم ادغام میشوند) و «یتذكّر» به
صورت «یذَّكّر» درمیآید (وَ ما یَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ ،بقره.)269/
این ادغام در باب افتعال (كه به لحاظ معنایی بسيار به معنای تفعل نزدیك است) نيز رخ میدهد و گاه به صورتی است
كه هر دو حرف به حرف «د» تبدیل میشوند و «اذتكر» به صورت «ادّكر» در میآید (وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّة ،یوصف )45/و «مُذتكر»
به صورت «مُدَّكِر» درمیآید (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ،قمر )15/البته برخی این دیدگاه را مطرح كردهاند كه اساسا در قبيله ربيعة (از
عربهای مهم آن زمان) «الذكر» به صورت «الدكر» تلفظ میشده است و این كلمه «ادّكر» بر اساس تلفظ ربيعة است( .لسان
العرب ،ج ،4ص)290
«تَذْكِرَة» بر وزن تفعله را برخی معتقدند كه همان معنای تفعيل (تذكير) میدهد به نحوی خفيفتر (التحقيق فى كلمات
القرآن الكریم ،ج ،3ص )343اما اغلب در توضيح تذكره گفتهاند كه به معنای آن چيزی است كه مایه یادآوری و تذكر میشود
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(مفردات ألفاظ القرآن ،ص )329و برخی افزودهاند كه آن موعظه و نصيحتی است كه با آن ،آنچه را باید بدان عمل شود متذكر
میشوند (مجمع البيان ،ج ،10ص)574

1

این ماده و مشتقاتش  292بار در قرآن كریم به كار رفته است كه  274بار آن در معنای «یاد و حافظه» بوده و  18بار آن
در معنای «جنس نر» و با مشتقات« :ذَكَر ،ذَكَرَیْنِ ،ذُكْران ،ذُكُور» به كار رفته است.
حدیث

 )1محمد بن فضيل خدمت امام كاظم ع میرسد و از تفسير و تاویل برخی از آیات قرآن كریم میپرسد2؛ ازجمله:
گفتم« :قطعاً این مایه تذكر است» (مزمل)19/
فرمود :همان «والیت» [اميرالمومنين ع] است.
الكافی ،ج ،1ص435
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْ ِل
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ...قُلْتُ إِنَّ هذِ ِه تَذْكِرَةٌ؟ قَالَ الْوَلَایَةُ.
 )2در منابع اهل سنت ،از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه فرمودند:
همانا من و اهل بيتم درختی در بهشت هستيم و شاخههایش در دنياست؛ «پس هركه خواست ،به سوی پروردگارش راهی
برگزیند( ».مزمل)19/
[در نقل دیگری پایان حدیث چنين است :پس هر كه به ما متمسك شود ،راهی به سوی پروردگارش برگرفته است].
وعن عبد العزیز بسنده إلى النبی صلى اهلل عليه و آله و سلم قال:
أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِی شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ وَ أَغْصَانُهَا فِی الدُّنْيَا ،فَمَن شاءَ [فَمَنْ تَمَسَّكَ بِنَا] اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا.
شرف المصطفی [شرف النبوة] (ابوسعد النيسابوری) ،ج ،5ص296؛
ذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربی (محبّ الدین الطبریّ) ،ج ،1ص16؛
الصواعق المحرقة (ابنحجر الهيثمی) ،ج ،2ص441

3

 . 1التذکرة الموعظة التي يذکر بها ما يعمل علیه
2

 .فرازهايي از اين روايت در جلسه 284حديث /http://yekaye.ir/al-hegr-15-45 3و جلسه 456حديث1

http://yekaye.ir/al-

 /muzzammil-73-11گذشت.
 . 3اين دو حديث هم حاوی دو تذکر بود:
بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا مَعْنَى السَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
لَمَّا خَلَقَ نَبِیَّهُ وَ وَصِیَّهُ وَ ابْنَتَهُ وَ ابْنَیْهِ وَ جَمِیعَ الْأَئِمَّةِ وَ خَلَقَ شِیعَتَهُمْ أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ وَ أَنْ يَصْبِرُوا وَ يُصَابِرُوا وَ يُرَابِطُوا وَ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَ وَعَدَهُمْ أَنْ يُسَلِّمَ
لَهُمُ الْأَرْضَ الْمُبَارَکَةَ وَ الْحَرَمَ الْآمِنَ وَ أَنْ يُنَزِّلَ لَهُمُ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ وَ يُظْهِرَ لَهُمُ السَّقْفَ الْمَرْفُوعَ وَ يُرِيحَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ الْأَرْضِ الَّتِي يُبَدِّلُهَا اللَّهُ مِنَ السَّلَامِ وَ
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تدبر

شاء چه چيزی را؟ متذكر شدن را (احسن الحدیث) خدا را
« )1إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَ َمنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبيالً»
آنچه در آیات قبل درباره قيامت گفته شد همگی مایه تذكر است ،تا هركه خواست ،به سوی پروردگارش راهی برگزیند.
نکته تخصصی انسانشناسی

انسان در این دنيا ،نه به حال خود رها شده است كه كاری به كار او نداشته باشند ،و نه چون برایش برنامه دارند مجبورش
میكنند كه آن برنامه را انجام دهد.
برایش برنامه تهيه كرده اند (= شریعت) ،اما خودش باید بخواهد كه به این برنامه ملتزم شود؛ او مجبور نيست كه به این
برنامه عمل كند ،اما این برنامه تنها مسير صحيح زندگی او را سامان میدهد ،و اگر به این برنامه عمل نكند ،در قيامت بيچاره
میشود.
« )2إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَ َمنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبيالً»
راه خدا را در پيش گرفتن نيازمند تذكر و تذكر دهنده است«( .تذكره» آن چيزی است كه مایه تذكر میشود)
« )3إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَ َمنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبيالً»
این گونه نيست كه اگر مخاطبان یك مبلغ دین راه هدایت را در پيش نگرفتند ،اشكال حتما در كار آن مبلغ باشد؛ بلكه
نهایتا خود مخاطب باید «بخواهد» كه راه خدا را در پيش گيرد.
قطعا نه هيچ سخنی به تاثيرگذاری قرآن كریم است و نه هيچ انسانی توان اثرگذاری پيامبر اكرم ص را دارد؛ با این حال،
مشركان قریش «نمیخواستند راه خدا را در پيش گيرند».
« )4فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبيالً»
نفرمود «الی اهلل» بلكه فرمود «الی ربه» .چرا؟

يُسَلِّمُ مَا فِیهَا لَهُمْ ال شِیَةَ فِیها قَالَ لَا خُصُومَةَ فِیهَا لِعَدُوِّهِمْ وَ أَنْ يَکُو َن لَ ُهمْ فِیهَا مَا يُحِبُّونَ وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى جَمِیعِ الْأَئِمَّةِ َو شِیعَتِهِمُ الْمِیثَاقَ بِذَلِكَ وَ
إِنَّمَا السَّلَامُ عَلَیْهِ تَذْكِرَةُ نَفْسِ الْمِيثَاقِ وَ تَجْدِيدٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ لَعَلَّهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ يُعَجِّلَ السَّلَامَ لَکُمْ بِجَمِیعِ مَا فِیهِ( .الکافي ،ج ،1ص)451
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص إِذَا أَتَى أَحَدَکُمُ الشَّیْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّكَ مُرَائِي فَلْیُطِلِ أَحَدُکُمْ وَ إِذَا کَانَ أَحَدُکُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ فَلْیَمْکُثْ وَ إِذَا کَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ
الدُّنْیَا فَلْیَرْجُ وَ إِذَا دُعِیتُمْ إِلَى الْعُرُسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهُ يُذَکِّرُ الدُّنْیَا وَ إِذَا دُعِیتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْآخِرَةِ( .الجعفريات (األشعثیات) ،ص)33
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الف .اگر به ما میگویند راه خدا را بروید ،نه راهی بيگانه از وجود ما كه صرفاً چون خدای قدر قدرتی در كار است ناچار
باشيم سخنش را اطاعت كنيم؛ بلكه چون او رب ،پروردگار و مربی ماست و ما را به نهایت كمالی خودمان میرساند.
نکته تخصصی انسانشناسی

برخی از اگزیستانسياليستها مدعیاند كه تسليم شدن در برابر هر هدفی ،مستلزم از خود بيگانگی است؛ زیرا آن هدف،
غير از «خود» من است و اگر همه هم و غم من ،آن باشد ،پس همه دغدغههای من مربوط به چيزی غير از خودم شده ،پس
از خودم بيگانه شدهام؛ و بر همين اساس ،خدا را هم انكار میكنند و معتقدند اصيلترین اصل انسانی ،آزادی و تسليم نشدن در
برابر هر چيزی – حتی خداوند  -است.
شهيد مطهری (سيری در نهجالبالغه ،ص )305-284بخوبی نشان داده است كه این تحليل ناشی از درك نادرست آنها از
آزادی و از خداست:
اگر تحليل آنها از آزادی درست باشد ،هر حركت و هر تغييری ،مستلزم «از خود بيگانگی» است؛ زیرا با هر تغييری« ،من»
دیگر آن فرد قبلی نيستم؛ پس از خود بيگانه شدهام!
همچنين آنها خدا موجودی در عرض ما قلمداد كردهاند؛ در حالی كه او موجودی در طول ماست و حقيقت وجود ما
«عين الربط» به اوست .ما هيچ نيستيم مگر شعاعی از تجليات او .و حركت به سمت او حركت به سمت یك موجود بيگانه از
من نيست.
پس،
اوال اگر من مسير خود حقيقیام حركت كنم ،از خود بيگانه نخواهم شد؛
و ثانيا ،خدا آن حقيقت نهاییای است كه همه حقيقت من در گروی ارتباط با اوست؛
پس،
برگشت به سوی او ،برگشت به اصل و اساس ماست؛ و این تنها هدفی است كه تنها ما را از خود بيگانه نمیكند ،بلكه
ما را به خود حقيقیمان میرساند.
ب... .
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 )466سوره مزّمّل ( )73آيه  20إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْني مِنْ ثُلُثَيِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذينَ مَعَكَ وَ اللَّهُ
يُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضي وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ في سَبیلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً
حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ 1396/4/13
ترجمه

به یقين پروردگارت می داند كه در حقيقت تو كمتر از دوسوم شب یا نيمی از آن یا یك سوم آن را [به عبادت] قيام
میكنی؛ و نيز جماعتی از كسانی كه با تو هستند؛ و خداوند است كه شب و روز را مقدر میفرماید [= اندازه شب و روز به
دست اوست] ،میداند كه هرگز توان مراعات [دقيق] آن را نخواهيد داشت پس با شما كنار میآید ،اكنون هرچه ميسر میشود
از قرآن بخوانيد؛ میداند كه در ميان شما بيمارانی خواهند بود ،و دیگرانی هم كه در زمين میگردند در حالی كه فضل خداوند
را میجویند [روزی طلب میكنند] ،و دیگرانی هم كه در راه خدا كارزار مینمایند؛ پس آنچه ميسر شد از آن بخوانيد و نماز
بپا دارید و صدقه بدهيد و به خداوند وامی نيكو دهيد؛ و هر خوبیای كه برای خودتان از پيش بفرستيد آن را نزد خدا خواهيد
یافت بهتر و با پاداشی عظيمتر ،و از خداوند آمرزش بطلبيد كه همانا خداوند بسيار آمرزنده و رحيم است.
اختالف قرائات

دو كلمه «نصفه و ثلثه» دو گونه قرائت شده است:
به صورت منصوب (نصفَه و ثلثَه) ،كه عطف میشود به «أدنی»؛ یعنی سه گزینه مطرح شده چنين میشود« :كمتر از دو
سوم شب»« ،نيمی از شب» و «یك سوم شب»؛ كه در ميان قرائات سبع ،این قرائت اهل مكه (ابنكثير) و كوفه (عاصم ،حمزه،
كسائی)؛ و از قرائات عشر ،قرائت «خلف»؛ و از قرائات شاذه ،قرائت ابنمحيصن ،اعمش ،زید بن علی ،بوده است.
به صورت مجرور (نصفِه و ثلثِه) ،كه عطف میشود به «ثُلُثَیِ الليل» ،یعنی سه گزینه مطرح شده چنين میشود« :كمتر از
دو سوم شب»« ،كمتر از نيمی از شب» و «كمتر از یك سوم شب»؛ كه در ميان قرائات سبع ،این قرائت اهل مدینه (نافع) ،شام
(ابن عامر) و بصره (ابوعمرو)؛ و از قرائات عشر ،قرائت ابوجعفر ،یعقوب؛ و از قرائات شاذه ،قرائت یزیدی و حسن بصری،
بوده است( .مجمع البيان ،ج ،10ص575؛ البحر المحيط ،ج ،10ص319؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة عشر ،ص)575
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« . 1ثُلُثَيِ» را هم دو گونه قرائت کردهاند که چون تاثیری در معنا ندارد در متن اشاره نشد:
قرأ الجمهور« :مِنْ ثُلُثَيِ» بضم الالم؛ و الحسن و شیبة و أبو حیوة و ابن السمیفع و هشام و ابن مجاهد ،عن قنبل فیما ذکر صاحب الکامل :بإسکانها
[ثُلْثَيِ] ،و جاء ذلك عن نافع و ابن عامر فیما ذکر صاحب اللوامح( .البحر المحیط فى التفسیر ،ج ،10ص)319
مرحوم مجلسي در بحار األنوار ،ج ،31ص 208-207حديثي را از جامع االصول درباره اختالف قرائت در اين سوره نقل کرده است:
وَ رُوِیَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ (ج ،2ص 478 -477حديث  ،)939عَنِ الْبُخَارِیِّ وَ مُسْلِمٌ وَ مَالِكٌ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ بِأَسَانِیدِهِمْ ،عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
ف
قَالَ :سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَیَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَ َّلمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهُ عَلَى حُرُو ٍ
کَثِیرَةٍ لَمْ يَقْرَأَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ فَکِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ ،فَتَرَبَّصْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ ،فَقُلْتُ :مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي
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در حالت فوق ،مرجع ضمير در دو كلمه «نصفه و ثلثه» را به «الليل» برگرداندهایم؛ اما این احتمال هم مطرح شده كه مرجع
ضمير« ،ثلثی الليل» باشد (مجمع البيان ،ج ،10ص)575؛ آنگاه
در قرائت اول معنای آیه چنين میشود« :كمتر از دوسوم شب»« ،نصفِ دوسوم شب [= یك سوم]» و «یك سومِ دو سومِ
شب [= یك ششم]».

سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا؟ قَالَ :أَقْرَأَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [ َو آلِهِ] وَ سَلَّمَ ،فَقُلْتُ :کَذَبْتَ ،فَإِ َّن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [ َو آلِهِ] وَ َسلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِیهَا عَلَى غَیْرِ مَا
قَرَأْتَ ،فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] ،فَقُلْتُ :إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تَقْرَأْنِیهَا .فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ :أَرْسِلْهُ ،اقْرَ ْأ يَا هِشَامُ.
فَقَرَأَ عَلَیْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ :کَذَلِكَ أُنْزِلَتْ ،ثُمَّ قَالَ :اقْرَأْ يَا عُمَرُ .فَقَرَأْتُهُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي ،فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] وَ سَلَّمَ :کَذَلِكَ أُنْزِلَتْ ،إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ .قَالَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ :أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ.
در تعلیقه کتاب جامع االصول ،جماعت مذکور چنین آدرس داده شده است :البخاری  21 ،20 / 9في فضائل القرآن ،باب أنزل القرآن على سبعة
أحرف ،وباب من لم ير بأساً أن يقول :سورة البقرة وسورة کذا ،وفي الخصومات ،باب کالم الخصوم بعضهم في بعض[ ،ص ]479:وفي التوحید ،باب قول اهلل
تعالى {فاقرؤوا ما تیسر منه}  ،وأخرجه مسلم رقم ( )818في الصالة ،باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ،وأبو داود رقم ( )1475في الصالة ،باب
أُنزل القرآن على سبعة أحرف ،والترمذی رقم ( )2944في القراءات ،باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ،والنسائي  152 - 150 / 2في الصالة،
باب جامع القرآن ،والموطأ  201 / 1في القرآن ،باب ما جاء في القرآن.
[تعلیق أيمن صالح شعبان  -ط دار الکتب العلمیة]
صحیح :أخرجه مالك (الموطأ) صفحة ( . )142وأحمد ( )277( )40/1قال :حدثنا عبد الرحمن ،والبخاری ( )160/3قال :حدثنا عبد اهلل بن يوسف،
ومسلم ( )202/2قال :حدثنا يحیى بن يحیى ،وأبو داود ( )1475قال :حدثنا القعنبي ،والنسائي ( ، )150/2وفي الکبرى ( )919وفي فضائل القرآن ()10
قال :أخبرنا محمد بن سلمة ،والحارث بن مسکین قراءة علیه ،وأنا أسمع عن ابن القاسم.
خمستهم  -عبد الرحمن بن مهدی ،وعبد اهلل بن يوسف ،ويحیى ،والقعنبي عبد اهلل بن مسلمة ،وابن القاسم  -عن مالك ،عن الزهری ،عن عروة بن
الزبیر ،عن عبد الرحمن بن عبد القاری ،فذکره.
* وأخرجه أحمد ( )296( )42/1( ، )278( )40/1قال :حدثنا عبد الرزاق ،قال :أنبأنا معمر .وفي ( )297( )43/1قال :حدثنا الحکم بن نافع ،قال:
أنبأنا شعیب ،وفي ( )2375( )263/1قال :حدثنا يعقوب ،قال :حدثنا ابن أخي ابن شهاب ،والبخاری ( )276قال :قال :حدثنا سعید بن عفیر ،قال :حدثني
اللیث ،قال :حدثني عقیل ،وفي ( )239/6قال :حدثنا أبو الیمان ،قال :أخبرنا شعیب ،وفي ( )194/9قال :حدثنا يحیى بن بکیر ،قال :حدثنا اللیث ،عن عقیل،
ومسلم ( )202/2قال :حدثني حرملة بن يحیى ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :أخبرني يونس( ،ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهیم وعبد بن حمید .قاال :أخبرنا
عبد الرزاق ،قال :أخبرنا معمر ،والترمذی ( )2943قال :حدثنا الحسن بن علي الخالل ،وغیر واحد ،قالوا :حدثنا عبد الرزاق ،قال :أخبرنا معمر ،والنسائي
( . )151/2وفي الکبرى ( )920قال :أخبرنا يونس بن عبد األعلى ،قال :حدثنا ابن وهب ،قال :أخبرني يونس.
خمستهم -معمر ،وشعیب ،وابن أخي ابن شهاب ،وعقیل ،ويونس  -عن الزهری ،قال :أخبرني عروة ابن الزبیر ،أن المِسور بن مخرمة ،وعبد الرحمن
بن عبد القاری أخبراه ،أنهما سمعا عمر بن الخطاب ،فذکره * .وأخرجه أحمد ( . )158( )24/1والنسائي ( ، )150/2وفي الکبرى ( )918فقال :أخبرنا نصر
ابن علي.
کالهما  -أحمد بن حنبل ،ونصر  -عن عبد األعلى بن عبد األعلى ،عن معمر ،عن الزهری ،عن عروة بن الزبیر ،عن المسور بن مخرمة ،فذکره .لیس
فیه (عبد الرحمن بن عبد القاری) .
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و در قرائت دوم چنين میشود« :كمتر از دوسوم شب»« ،كمتر از نصفِ دوسوم شب [= كمتر از یك سوم]» و «كمتر از
یك سومِ دو سومِ شب [= كمتر از یك ششم]».
شان نزول آیه آخر

 )1روایت شده است كه پيامبر اكرم ص و عدهای از مومنان نيمی از شب یا یك سوم یا دوسوم شب را به عبادت
میایستادند؛ اما این برایشان سخت بود چرا كه نمیدانستند چه اندازه از شب مشغول عبادت بودهاند و گاه از ترس اینكه مبادا
به اندازه الزم نشده باشد كل شب را به عبادت برمیخاستند تا اینكه خداوند با این آیه بر آنها تخفيف داد( .مجمع البيان ،ج،10
ص1569؛ البرهان ،ج ،5ص)520

2

 )2همچنين از ابنعباس روایت شده كه مقصود از «كسانی كه با تو هستند» حضرت علی ع و ابوذر است.
شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص387؛ مجمع البيان ،ج ،10ص575

3

 . 1خیر اهلل سبحانه نبیه ص في هذه الساعات القیام باللیل و جعله موکوال إلي رأيه و کان النبي ص و طائفة من المؤمنین معه يقومون علي هذه
المقادير و شق ذلك علیهم فکان الرجل منهم ال يدری کم صلي و کم بقي من اللیل فکان يقوم اللیل کله مخافة أن ال يحفظ القدر الواجب حتي خفف اهلل
عنهم بآخر هذه السورة؛ و عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعید بن هشام قال قلت لعائشة أنبئیني عن قیام رسول اهلل ص فقال أ لست تقرأ «يا أَيُّهَا
الْمُزَّمِّلُ» قلت بلي قالت فإن اهلل افترض قیام اللیل في أول هذه السورة فقام نبي اهلل و أصحابه حوال و أمسك اهلل خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتي
أنزل اهلل في آخر هذه السورة التخفیف فصار قیام اللیل تطوعا بعد أن کان فريضة.
 . 2في (نهج البیان ،ج ،3ص 303مخطوط) للشیباني ،قال :روی عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل (علیهما السالم)« :أن السبب في نزول هذه السورة أن
النبي (صلى اهلل علیه و آله) کان يقوم هو و أصحابه اللیل کله للصالة حتى تورمت أقدامهم من کثرة قیامهم ،فشق ذلك علیه و علیهم ،فنزلت السورة بالتخفیف
عنه و عنهم في قوله تعالى :وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ أی لن تطیقوه».
 . 3همچنین اين روايت:
أَخْبَرَنَا عَقِیلُ بْنُ الْحُسَیْنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِیٍّ السِّیرَافِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَیْمَانَ الْحَبَطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ السُّدِّیِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [فِي] قَوْلِهِ تَعَالَى :إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ يَا مُحَمَّدُ تَقُومُ تُصَلِّي
أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ -وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ [قَالَ ]:فَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ أَوَّلُ مَنْ قَامَ اللَّیْلَ مَعَهُ عَلِيٌّ وَ
أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ مَعَهُ عَلِيٌّ وَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مَعَهُ عَلِيٌّ( .شواهد التنزيل لقواعد التفضیل ،ج ،2ص)387
و نیز :تَفْسِیرِ السُّدِّیِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ
فَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ( .مناقب آل أبي طالب ،ج ،2ص)14
و اينکه عبارت آخر اين آيه در شان امیرالمومنین نازل شده است .در روايتي که هفتاد خصلت اختصاصي حضرت امیر ع را برميشمرند ،آمده است
که شخصي درباره مراد از تك تك اين خصلتها سوال ميکنند .در يکي از مواردش به او چنین پاسخ ميدهند.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ رَوَى لَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ الْکُوفِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ الْفَرَزْدَقِ الْفَزَارِیُّ الْبَزَّازُ قِرَاءَةً عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِیسَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الطَّحَّانُ وَ هُوَ الوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ دَأْبٍ قَالَ :لَقِیتُ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ الْعَرَبَ کَانَتْ تَقُولُ إِنْ يَبْعَثُ اللَّهُ فِینَا نَبِیّاً
يَکُونُ فِي بَعْضِ أَصْحَابِهِ سَبْعُونَ خَصْلَةً مِنْ مَکَارِمِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَنَظَرُوا وَ فَتَّشُوا هَلْ يَجْتَمِعُ عَشْرُ خِصَالٍ فِي وَاحِدٍ فَضْلًا عَنْ سَبْعِینَ فَلَمْ يَجِدُوا خِصَالًا
مُجْتَمِعَةً لِلدِّينِ وَ الدُّنْیَا  ...قَالَ ابْنُ دَأْبٍ ثُمَّ نَظَرُوا وَ فَتَّشُوا فِي الْعَرَبِ وَ کَانَ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ أَهْلَ النَّظَرِ فَلَمْ يَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ خِصَالٌ مَجْمُوعَةٌ لِلدِّينِ وَ الدُّنْیَا
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ی
أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ هُوَ بِخَطِّهِ عِنْدِی أَخْبَرَنَا عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِیُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِ ُّ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ،عَنِ الْكَلْبِیِّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى :إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ
تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَیِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ قَالَ :عَلِیٌّ وَ َأبُو ذَرٍّ.
حدیث
توجه :حدیث 2جلسه 446درباره وقت نماز شب در قرآن ،نيز به این آیه مربوط میشود http://yekaye.ir/al-

 1 /muzzammil-73-1-2كه چون قبال اشاره شده بود مجددا تكرار نشد.

بِاالضْطِرَارِ عَلَى مَا أَحَبُّوا وَ کَرِهُوا إِلَّا فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَحَسَدُوهُ عَلَیْهَا حَسَداً أَنْغَلَ الْقُلُوبَ وَ أَحْبَطَ الْأَعْمَالَ وَ کَانَ أَحَقَّ النَّاسِ وَ أَوْلَاهُمْ بِذَلِكَ إِذْ
هَدَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ بُیُوتَ الْمُشْرِکِینَ وَ نَصَرَ بِهِ الرَّسُولَ ص وَ اعْتَزَّ بِهِ الدِّينُ فِي قَتْلِهِ مَنْ قَتَلَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فِي مَغَازِی النَّبِيِّ ص...
اإلختصاص ،ص147
 ...قَالَ فَمَا التَّصْدِيقُ بِالْوَعْدِ قَالُوا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَخْبَرَهُ بِالثَّوَابِ وَ الذُّخْرِ وَ جَزِيلِ الْمَآبِ لِمَنْ جَاهَدَ مُحْسِناً بِمَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ نِیَّتِهِ فَلَمْ يَتَعَجَّلْ
شَیْئاً مِنْ ثَوَابِ الدُّنْیَا عِوَضاً مِنْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَ لَمْ يُفَضِّلْ نَفْسَهُ عَلَى َأحَدٍ لِلَّذِی کَانَ عِنْدَهُ وَ تَرَكَ ثَوَابَهُ لِیَأْخُذَهُ مُجْتَمِعاً کَامِلًا يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا
يَنَالَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ وَ لَا يَفْضُلَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا أَتْعَبَ فِیهِ بَدَنَهُ وَ رَشَحَ فِیهِ جَبِینُهُ إِلَّا قَدَّمَهُ قَبْلَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّه
 . 1عدهای از شیعیان به منظور تهنیت به مناسبت والدت امام زمان ع خدمت امام حسن عسکری ع ميرسند و سواالتي هم ميپرسند از جمله اينکه
ميگويند به نظر ما چنین رسیده که وقت نمازهای يومیه در قرآن نیامده است و پیامبر ص خود آنها را تعیین کرده است .حضرت توضیح ميدهند که اين
زمانها در قرآن تعیین شده است تا ميرسند به اينکه:
… و نماز شب را هم بیان کرد؛ و بیان اين مطلب در اين کالم خداوند آمد آنجايي که تعبیر «بعد از نماز عشاء» (نور )58/را آورد؛ و اين را خداوند
در کتابش ياد کرد که :بعد از آن ،نماز شب است و فرمود« :ای جامه به خود پیچیده! شب را جز اندکي به پا خیز! نصف آن يا اندکي کمتر يا بیشتر؛ و
قرآن را به ترتیل بخوان» و اين «نصف و بیشتر» را تبیین کرد و فرمود« :همانا پروردگارت مىداند که تو نزديك به دو سوّم از شب يا نصف آن يا يك
سوّم آن را [به نماز] برمىخیزی؛ و نیز گروهى از کسانى که با تواند ،و خداست که شب و روز را اندازهگیرى مىکند» (مزمل )20/تا آخر سوره.
الهداية الکبرى ،ص348
عَنْ عِیسَى بْنِ مَهْدِیٍّ الْجَوْهَرِیِّ قَالَ :خَرَجْتُ أَنَا وَ الْحَسَنُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ عَتَّابٌ وَ طَالِبٌ ابْنَا حَاتِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ،وَ أَحْمَدُ بْنُ
الْخَصِیبِ ،وَ أَحْمَدُ بْنُ جِنَانِ مِنْ جُنْبُلَا إِلَى سَامَرَّا فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَیْنِ … فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَى سَیِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) بَدَأْنَا بِالْبُکَا ِء
قَبْلَ التَّهْنِئَة …
فَقَالَ سَیِّدُنَا إِنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَ أَوْقَاتَهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) وَ لَا الْخَمْسُ مُنَزَّلَةٌ فِي کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا :رَحِمَكَ اللَّهُ مَا
اسْتَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ :أَمَّا صَلَوَاتُ الْخَمْسِ فَهِيَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَیْتِ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ وَ هِيَ
إِحْدَى وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً فِي سِتَّةِ أَوْقَاتٍ أُبَیِّنُهَا لَکُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُه.
… وَ بَینَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ قَدْ جَاءَ بَیَانُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ «وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ» فَذَکَرَهَا اللَّهُ فِي کِتَابِهِ وَ سَمَّاهَا وَ مِنْ بَعْدِهَا صَلَاةُ اللَّیْلِ حَکَى فِي قَوْلِهِ:
يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نِصْ َفهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا َأوْ زِدْ َعلَیْهِ وَ َرتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا وَ بَیَّنَ النِّصْفَ وَ الزِّيَادَةَ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ :أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ
اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.
مطلب زير هم درباره وقت نماز شب است.
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 )1از امام باقر ع در تفسير این آیه روایت شده است:
«به یقين پروردگارت میداند كه در حقيقت تو كمتر از دوسوم شب یا نيمی از آن یا یك سوم آن را [به عبادت] قيام
میكنی» و پيامبر ص این چنين بود و مردم را به چنين عبادتی بشارت داد؛ اما بر آنان سخت آمد و اینكه فرمود «میداند كه
هرگز توان مراعات [دقيق] آن را نخواهيد داشت» قضيه این بود كه گاهی شخصی برمیخاست و نمیدانست چه موقعی شب
به نيمه میرسد یا دو سوم شب شده است؛ و گاه تا صبح [برای عبادت] قيام میكرد از ترس اینكه مبادا آن را حفظ نكرده
باشد [= به اندازه الزم قيام نكرده باشد] پس خداوند این آیه را نازل كرد كه «به یقين پروردگارت میداند كه در حقيقت تو
قيام میكنی كمتر از دوسوم شب» تا آنجا كه فرمود «میداند كه هرگز توان مراعات [دقيق] آن را نخواهيد داشت» و میپرسيد
چه موقعی نصف شب و چه موقعی یك سوم شد؛ پس این مطلب نسخ شد با «اكنون هرچه ميسر میشود از قرآن بخوانيد»؛ و
بدانيد كه هيچ پيامبری نيامد مگر اینكه نماز شب آورد؛ و هيچ پيامبری نماز شب را برای اول شب نياورد.
تفسير القمی ،ج ،2ص392
ی
ك یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَیِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ فَفَعَلَ النَّبِ ُّ
فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ إِنَّ رَبَّ َ
ص ذَلِكَ وَ بَشَّرَ النَّاسَ بِهِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ قَوْلُهُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ وَ كَانَ ال َّرجُلُ یَقُومُ وَ لَا یَدْرِی مَتَى یَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَ مَتَى
یَكُونُ الثُّلُثَانِ وَ كَانَ الرَّجُلُ یَقُومُ حَتَّى یُصْبِحَ مَخَافَةَ أَنْ لَا یَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَیِ اللَّيْلِ إِلَى قَوْلِهِ
عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ یَقُولُ مَتَى یَكُونُ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَمْ یَأْتِ نَبِیٌّ قَطُّ إِلَّا
خَلَا بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ لَا جَاءَ نَبِیٌّ قَطُّ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فِی أَوَّلِ اللَّيْلِ.
 )2از امام رضا ع از پدرشان از جدشان روایت شده است كه:
«پس بخوانيد آنچه ميسر شد از آن» برای شما كه در آن ،خشوع دل و صفای باطن دارید؛ و «نماز را بپا دارید» بر اساس
حد و حدودی كه خداوند بر شما واجب فرموده است.
فقه القرآن (راوندی) ،ج ،1ص127؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن ،ج ،10ص576
وَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ:
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ لَكُمْ فِيهِ خُشُوعُ الْقَلْبِ وَ صَفَاءُ السِّرِّ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ لِحُدُودِهَا الَّتِی أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ.
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الْهِدَايَةُ ،ص :35وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِذَا دَخَلَ الثُّلُثُ الْأَخِیرُ مِنَ اللَّیْلِ وَ هِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا ثَمَانُ رَکَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّیْلِ وَ رَکْعَتَا الشَّفْعِ وَ رَکْعَةُ الْوَتْرِ
ن
تَقْرَأُ فِي کُلِّ رَکْعَةٍ مَا تَیَسَّرَ لَكَ مِنَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» وَ مَنْ صَلَّى الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالْحَمْدِ وَ ثَلَاثِی َ
مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي کُلِّ رَکْعَةٍ انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَه( .به نقل از بحار األنوار ،ج ،84ص)224
 . 1أخرج ابن أبى حاتم و الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى اهلل علیه و آله و سلم فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ قال مائة آية (الدر المنثور،
ج ،6ص)280
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 )3از چندین تن از ائمه اطهار روایتی نقل شده است كه حضرت اميرالمومنين ع در یك مجلس چهارصد باب از آنچه
دین و دنيای انسان مسلمان را آباد میكند ،به برخی از اصحابش آموخت .قبال فرازهایی از این روایت قبال گذشت ،1در یكی
از فرازها میفرمایند:
زیاد استغفار كنيد كه روزی را جلب میكند؛ و هر خوبیای كه میتوانيد از پيش بفرستيد كه همه را فردا نزد خود خواهيد
یافت.
الخصال ،ج ،2ص615
حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْيَى
عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْيَاهُ قَالَ ع ...
أَكْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ تَجْلِبُوا الرِّزْقَ وَ قَدِّمُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ تَجِدُوهُ غَداً إِیَّاكُم.
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 )4از امام كاظم ع در مورد صدقه فطر (=زكات فطریه) سوال شد كه آیا واجب و به منزله زكاتِ [واجب] است؟
فرمودند :این از آن اموری است كه خداوند فرموده است «نماز بپا دارید و زكات بدهيد» و واجب است.
تفسير العياشی ،ج ،1ص42
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ :هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ:
«أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» هِیَ وَاجِبَة.

 . 1جلسه ،90حديث3

3

http://yekaye.ir/hud-001-113/

جلسه  ،246حديث1

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-26/

جلسه ،294حديث3

http://yekaye.ir/al-maaarij-70-23/

جلسه  ،337حديث2

http://yekaye.ir/al-balad-90-8/

جلسه ،388حديث/http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-30 5
 . 2و أخرج ابن مردويه عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم ما من جالب يجلب طعاما إلى بلد من بالد المسلمین فیبیعه
بسعر يومه اال کانت منزلته عند اهلل منزلة الشهید ثم قرأ رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُو َن
يُقاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّه (الدر المنثور ،ج ،6ص)280
 . 3روايتي درباره اينکه اين قرض غیر از خمس و زکات است ،ضمیمه شده است .أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَ َة
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً قَالَ هُوَ غَیْرُ الزَّکَاةِ( .تفسیر القمي ،ج ،2ص)393
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ َأبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَِ :إنَّ اللَّهَ عَزَّ َو جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي َأمْوَالِ
الْأَغْنِیَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّکَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِینَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ حُقُوقاً غَیْرَ الزَّکَاةِ
فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌفَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ وَ هُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ
طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَیُؤَدِّی الَّذِی فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي کُلِّ يَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي کُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي کُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً أَقْرَضُوا
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 )5از امام صادق ع روایت شده است:
سه چيز به درگاه خداوند عز و جل شكایت خواهند برد :مسجد خرابی كه اهل آن مسجد در آن نماز نمیخوانند؛ عالمی
در ميان نادانان؛ و قرآنی كه آویزان باشد و بر آن غبار نشسته و قرائت نمیشود.
الكافی ،ج ،2ص613
ل
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :ثَلَاثَةٌ یَشْكُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَ َّ
مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّی فِيهِ أَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهَّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا یُقْرَأُ فِيهِ.
تدبر

« )1إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذینَ مَعَكَ»
پيامبر ص و كسانی كه میخواهند همراه او باشند ،اهل تهجد و شب زندهداریاند ،در حد نيمی از شب یا یك سوم یا
دوسوم شب.
ثمره اخالقی

نمیشود بدون تهجد و شب زندهداری اهداف اسالم را پيش برد( .جلسه ،448تدبر)2
« )2إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذینَ مَعَكَ وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ»
اگر انتظار اوليه از پيامبر ص و یاران واقعیاش این بوده كه از یك سوم تا دو سوم شب را به عبادت برخيزند ،این گونه
نبوده كه حساب و كتاب زمان از دست خداوند خارج شده باشد.
نکته تخصصی انسانشناسی

گاه در ذهن ما چنين میگذرد كه انجام كار برای خلق خدا (حتی كار فرهنگی و دینی) چون بسيار اهميت دارد؛ پس وقت
چندانی را نباید به عبادت و خلوت شبانه و راز و نياز با خدا اختصاص داد؛ و گمان میكنيم اگر كسی توصيه كند كه مدتی
طوالنی از شبانهروز را به قيام به عبادت و تهجد اختصاص دهيم ،حساب و كتاب زمان را درست نمیداند.
این ناشی از فهم نادرست ما از توان خویش و نظام اثرگذاری بر دیگران است؛ یعنی حتی اگر اقدام اجتماعی را از عبادت
و خلوت با خدا باالتر بدانيم – كه البته این گونه نيست – اما باز هم برای اینكه كار فرهنگی اثرگذار باشد ،باید آن تهجد شبانه
را جدی گرفت.

اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ هَذَا غَیْرُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِیَةً وَ الْمَاعُونَ أَيْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ يُعِیرُهُ وَ
الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ « »5وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ
اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَیْهِ وَ أَدَّى شُکْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِي مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِیهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَیْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ
مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَیْهِ( .الکافي ،ج ،3ص)498
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ما برای مقدمات هر كاری به اندازهای كه برای حصول نتيجه اهميت دهيم وقت میگذاریم .یك دانشآموزی كه قصد
قبولی در كنكور در یك رشته معتبر دارد ،حداقل یك سال عمده برنامههای زندگی خود را تحتالشعاع مطالعه درسی قرار
میدهد تا در كاری كه تنها یك روز زمان میبرد موفق شود؛ و اگر قبول شد و خواست به مدارج باال دست یابد ،این بار چندین
سال برنامههای زندگی خود را متناسب با تحصيل خود تنظيم میكند .این مطلب را در مورد یك ورزشكاری كه قصد قهرمانی
در المپيك دارد ،سياستمداری كه قصد رسيدن به یك مقام دارد ،و  ...میتوان مشاهده كرد.
كسی هم كه قصد دارد پيام خدا را به گوش جان انسانها برساند ،باید به مدت یك عمر ،از یك سوم تا دوسوم شبهایش
را به تقویت رابطه خود با خدایش بپردازد؛ و اگر خدا چنين برنامهای برای او گذاشته ،این گونه نيست كه حساب و كتاب
زمان از دستش بيرون باشد.
یادمان باشد همان خدایی كه زمان روز و شب را مقدر فرموده است ،در آیات قبل چنين دستوری به پيامبرش داد (مزمل-2/
 )4و در این آیه ،سایر مومنانی كه از این جهت پيامبر ص را اسوه خود قرار دادهاند میستاید؛ و اگر در این زمينه تخفيف داد،
این یك تخفيف است ،نه اینكه اصل كار مطلوب نباشد (تدبر)3
« )3عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضی  ...فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ َ ...و
اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ»
اینكه ناتوانی افراد در این حد از تهجد شبانه را با تعبير «توبه» مورد عفو قرار داد و دوبار توصيه كرد «پس هر مقدار كه
برایتان ميسر است قرآن بخوانيد» و نهایتا كالم را با توصيه به استغفار ختم نمود ،نشان میدهد كه واقعا آن تهجد طوالنی شبانه
برای كسی كه میخواهد كار فرهنگی انجام دهد یك ضرورت است ،تا حدی كه اگر در آن تخفيف دادند از او میخواهند به
نحو دیگری آن را جبران كند و از این كمكاریش استغفار نماید!
در حقيقت ،از این گونه تعابير فهميده میشود كه تهجد شبانه در حد یك سوم تا دوسوم شب ،امری مطلوب و ضروری
برای كسی است كه می خواهد در مسير واقعی اسالم گام بردارد .اگر این زمان را تخفيف دادند ،نه از این جهت است كه این
مقدار الزم نيست؛ بلكه از جهت مراعات حال عموم مخاطبين و در نظر گرفتن مشكالتی است كه ممكن است برای برخی از
افراد پيش آید (الميزان ،ج ،20ص)76؛ و لذا اگر در این زمينه تخفيف دادهاند بافاصله از او خواستهاند كه با امور دیگری
همچون قرائت قرآن و استغفار و  ...خألیی را كه به خاطر انجام ندادن این تهجد در وجودش پدید میآید جبران كند.
« )4إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّيْلِ »...
علم خداوند به حاالت بندگان ،بهترین انگيزه برای انجام كارهای نيك است( .تفسير نور ،ج ،10ص)277
« )5فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»
خواندن و قرائت قرآن ،امری است كه در توفيق توبه پيدا كردن و قبولی آن موثر است.
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« )6عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضی وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْ َأرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ یُقاتِلُونَ فی سَبيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا
ما تَيَسَّرَ مِنْهُ»
ارتباط با قرآن و تالوت آن در هر حالی الزم است ،حتی در بستر بيماری یا سفر یا جهاد.
اگر در فراز و نشيبها تالوت قرآن الزم است ،در شرایط عادی به طریق اولی الزم خواهد بود( .تفسير نور ،ج،10
ص)277
« )7عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضی وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْ َأرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ یُقاتِلُونَ فی سَبيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا
ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ»...
اگر خداوند تكليفی را بر دوش انسانها میگذارد ،مشكالت انسانها را هم در نظر گرفته است؛ و برای آن مشكالت هم
تخفيفهایی میدهد.
البته اگر به خاطر مشكالت در وظيفهای تخفيف دادند؛
اوال با وظيفه ساده دیگری ،آنچه از دست رفته را جبران میكنند (جایگزین برایش قرار میدهند)؛ و
ثانيا این نباید بهانه شود كه انسان در مورد سایر وظایفی كه برعهده دارد كوتاهی كند؛ سایر وظایف همچنان به قوت خود
باقی است( .الميزان ،ج ،20ص)77

1

« )8عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضی وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ یُقاتِلُونَ فی سَبيلِ اللَّهِ»
سه دسته مسائل و مشكالت هست كه موجب تخفيف در حكم خدا میشود:
مشكالتی كه از اختيار انسان خارج است (مانند بيماری)
مسائلی كه به گذراندن معيشت عادی انسان مربوط میشود (مانند مسافرت و طلب روزی)
دشواریهایی كه به خاطر عمل به سایر دستورات الهی دامنگير شخص شده است (مانند جهاد در راه خدا)
« )9و آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً»
اگر از انسان میخواهند اموالش را در راه خدا بدهد ،این گونه نيست كه با این كار آنها را از دست بدهد:
هرچه در راه خدا بدهد ،در واقع آنها را پيشاپيش برای زندگی بعدی خود فرستاده است و با سود مضاعف به او
برمیگردانند.
 . 1عالمه طباطبايي توضیح دادهاند که در خصوص اين مطلب دوم ،شبیه تخفیفي است که در مساله «نجوی» دادند ،که بعد از تخفیفي که داده شد،
بر اينکه واجبات ديگر جتما بايد رعايت شود تاکید گرديد« :فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»
(مجادله)13/
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تاثیر خداشناسی در روابط اقتصادی

عدهای گمان میكنند اگر پول بدهند و سود یا ربا بگيرند ،واقعا سود بردهاند؛ اما اگر قرضالحسنه بدهند – خصوصا با
توجه به مساله تورم – حتما ضرر كردهاند.
این منطق كسی است كه حتی اگر ادعای ایمان هم دارد ،اما در ته دل خود ،خدا را جدی نگرفته است.
اما كسی كه خدا را جدی بگيرد ،نهتنها قرضالحسنه دادن ،بلكه كمك بالعوض به نيازمندان را كاری بسيار پرسود میبيند،
زیرا پولش را به كسی قرض داده كه هيچگاه ورشكست نمیشود و آن پول را در زمانی كه انسان بشدت محتاج آن است ،به
انسان برمیگرداند ،آن هم بهتر و با پاداش بيشتر (خَيْراً وَ َأعْظَمَ أَجْراً) ،یا به تعبير ساده تر ،با سودهای هنگفت  -حداقل هزار
درصد (ده برابر؛ انعام )160/و چه بسا تا چندصدميليون درصد سود خالص ( 700برابر و بلكه دوبرابر این ،یعنی  1400برابر؛
بقره.)261/
« )10وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ»
همه ما قصور و تقصيرهایی داریم ،از كسی كه همواره از یك سوم تا دو سوم شبها را مخلصانه برای عبادت خدا
برمیخيزد ،تا كسی كه اهل قرائت قرآن و اقامه نماز و ادای زكات و انفاق است؛ همگی نيازمند استغفار و طلب مغفرت از
خداوند متعالاند.
« )11إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ  ...فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»
اقامه نماز و تالوت قرآن از بهترین آداب شبزندهداری است( .تفسير نور ،ج ،10ص)277
« )12آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»
كسب مال حالل و امكانات زندگی ،همه فضل الهی است هرچند با كار و تالش به دست آید( .تفسير نور ،ج ،10ص)277
« )13و آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً»
وظایف مالی انسان ،صرفاً وظایف واجب (زكات) نيست؛ بلكه یك انسان مومن به قرضالحسنه دادن ،كمك به نيازمندان
و  ...نيز اقدام میكند.
« )14إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ»
گذشت خداوند همراه با مهربانی است( .تفسير نور ،ج ،10ص)277
چون موارد زیاد شد ،موارد زیر را در کانال نگذاشتم
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 )15در حدیث زیر (كه ابنادریس و سيد بن طاووس مستقال روایت كردهاند) ،امام ع از این آیه ترجيح طول دادن ركوع
و سجده بر كثرت قرائت در نماز را نتيجه گرفتهاند
الْحَارِثُ بْنُ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فِی الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ
وَ السُّجُودِ قَالَ فَقَالَ كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فِی الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا
الصَّالةَ إِنَّمَا عَنَى بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ كَثْرَةُ
الدُّعَاءِ أَفْضَلُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص قُلْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّی لَوْ ال دُعاؤُكُم (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج،3
ص)598
ث فِی
رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَحْبُوبٍ السَّرَّادُ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع َأنَّهُ سُئِلَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فِی الصَّلَاةِ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَ ْو طُولُ اللَّبْ ِ
الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ إِنَّمَا عَنَى
بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِی الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ كَثْرَةُ الْقِرَاءَةِ أَوْ َكثْرَةُ الدُّعَاءِ فَقَالَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ أَ مَا تَسْمَعُ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ ما یَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّی لَوْ ال دُعاؤُكُمْ( .فالح السائل و نجاح المسائل (ابنطاووس) ،ص)30
 )16برخی قائل شده اند كه این آیه حكم نماز شب در حد یك سوم تا دو سوم از شب را كه در اول سوره واجب شده
بود نسخ كرده است؛ اما هم در ميان قدما (مثال راوندی در فقه القرآن ،ج ،1ص )126و هم در متاخرین (مثال عالمه طباطبایی
در الميزان ،ج ،20ص ) 74بر این باورند كه لزوما نسخی در كار نيست .بلكه آن حكم اول سوره ،حكم استحبابی بر امت بوده
است.
 )17مواضعی از آیه كه چندین معنا برایش مطرح شده است (به نقل از مجمعالبيان ،ج ،10ص:)576-575
الف« .وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ»
 .1خداوند زمان آنها را مقدر كرده تا شما در آن زمان آنچه بدان مامور شدهاید را تشخيص دهيد.
 .2علم بدانچه شما انجام میدهيد از او فوت نمیشود( .عطاء) یعنی مقادیر روز و شب را میداند پس میداند آن مقداری
از شب را كه قيام كردهاید.
ب« .عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ»
 .1اشاره است به اینكه برخی كل شب را به نماز میایستادند كه مبادا این امر به قيام شب كامل ادا نشده باشد و خدا با
این تعبير فرمود كه شما توان معرفت به آن را ندارید( .مقاتل)
 .2بقدری ایستادند كه پاهایشان متورم شد و خداوند فرمود شما توان احصاء آن حقيقتا را ندارید( .حسن)
 .3گفته شده یعنی شما توان مداومت بر قيام شب را ندارید و از شما كوتاهی سر میزند.
ج« .فَتابَ عَلَيْكُمْ»
 .1از این جهت كه آن را مستحب – نه واجب – قرار داد( .جبائی)
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 .2یعنی برای شما به خاطر این كوتاهی گناهی ثبت نكرد همان گونه كه پيامد كار را از توبهكار برمیدارند.
 .3مقصود این است كه به شما تخفيف داد.
د« .فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»
 .1یعنی االن در نماز شب ،تا میتوانيد قرآن بخوانيد .همه مفسران بر این باورند كه «قم الليل) مقصود قيام به نماز در
شب است غير از ابومسلم كه میگوید منظور قيام به قرائت قرآن است
 .2قرآن بخوانيد كنایه است از نماز خواندن (چرا كه هر نمازی حاوی قرآن هم هست)
 .3مقصود قرآن در غير نماز است؛ و كسانی كه چنين گفتهاند برخی 1این را حمل بر استحباب كردهاند و برخی بر
وجوب؛ و در هر صورت در مقدار حداقل آن اختالف دارند ،سعيد بن جبير گفته  50آیه؛ ابنعباس و حسن و كعب گفتهاند
 100آیه؛ سدی گفته  200آیه؛ جویبر گفته یك سوم قرآن چون خداوند این مقدار را بر بندگانش آسان گرفته است؛ ولی ظاهر
آن است كه هر مقدار كه خود شخص بخواهد و دوست داشته باشد؛ و از امام رضا ع آمده آن مقداری كه با خشوع قلب و
صفای باطن باشد (حدیث)2

جمعبندی سوره مزمل

این سوره از اولين سورههایی است كه خداوند بر پيامبرش نازل فرموده است (البته احتمال دارد كه برخی آیات آن بعدا
در مدینه نازل شده باشد).
پيامبر ص در اولين مواجههاش با وحی و عظمت واقعهای كه بر او رخ داده تحت فشار روحی شدیدی قرار میگيرند و
خداوند پيامبرش را دلداری میدهد و میخواهد او را برای این رسالت عظيم آماده سازد و در پایان سوره تاكيد میكند كه در
این آمادهسازی ،پيامبر ص تنها نيست و برخی مومنان هم همانند او خود را آماده میكنند.
این آمادهسازی پيامبر ص در دو زاویه مهم انجام میشود :یكی در ارتباط او با خدا؛ و دیگری در مواجه وی با
تكذیبكنندگان:
از زاویه ارتباط با خدا ،تاكيد میشود بر ضرورت قيام برای تهجد و نماز شب در حد نيمی از شب یا اندكی كمتر یا بيشتر،
و مداومت بر تالوت قرآن ،و مداومت بر دكر خداوند كه این كارها وی را آماده كند برای تحمل بار سنگين وحی؛ و از او
میخواهد كه به سوی پروردگار خویش ،كه پروردگار شرق و غرب عالم است روی آورد و تنها بر او توكل كند؛
اما زاویه دوم ،دلداریهایی است در برابر مخالفت دشمنانی كه او را تكذیب می كردند؛ و از پيامبرش میخواهد كه در
برابر زخمزبانهای آنان صبر در پيش گيرد و اگر هم از آنان جدا میشود آن طور كه زیبنده و سزاوار است جدا شود و كار آنها
را به خدا واگذارد و توضيح میدهد كه خدا آنان را به حال خود رها نمیكند و در قيامت چه عذابهایی در انتظار آنان است؛
قيامتی كه اثرش را هم در وجود انسان میگذارد (نوزاد را پير میكند) و هم در كل عالم (زمين و كوهها را میلرزاند و كوههای
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استوار را همچون شن روان میسازد و آسمان را میشكافد)؛ و در این ميان هشداری هم به این تكذیبكنندگان میدهد كه
اگر پيامبر اكرم ص را به سوی شما فرستادیم ،قبال هم پيامبری به سوی فرعون فرستادیم و وقتی او را چنان گرفتار كردیم،
شما عاقبت خود را بفهميد.
در پایان پس از تاكيدی مجدد بر آن وظيفه شبزندهداری و مدح ضمنی مومنانی كه همراه پيامبر ص چنين اهل تهجد
هستند ،با اشاره به مشكالتی كه برخی افراد در جامعه دارند – كه همگان نمیتوانند این گونه اهل تهجد شوند  -تخفيفی را
در این زمينه مطرح میفرماید وبا تاكيد از مومنان میخواهد كه قرآن خواندن را جدی بگيرند و با خواندن آن مقدار از قرآن
كه برایشان ميسر است ،قصور و تقصير در شبزندهداریهایشان را جبران كنند؛ و البته این تخفيف نباید موجب شود در سایر
وظایف دینیشان (نماز و انفاق و  )...به سهلانگاری بيفتند؛ بلكه با استغفار به درگاه خداوند این مسيری كه برایشان مطرح
شده را با قاطعيت ادامه دهند.
حسن ختام را این روایت امام صادق ع قرار میدهيم كه:
هر كس سوره مزمل را در نماز عشاء یا در آخر شب [نماز شب] بخواند شب و روز همراه با سوره مزمل شاهد بر او
خواهند بود و خداوند در زندگی او را به حيات طيبه میرساند؛ و مرگش را هم مرگ پاك و طيب قرار خواهد داد.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص120
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَان عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ
مَنْصُورِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُزَّمِّلِ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ فِی آخِرِ اللَّيْلِ كَانَ لَهُ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ شَاهِدَیْنِ مَعَ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ وَ أَحْيَاهُ اللَّهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَ أَمَاتَهُ مِيتَةً طَيِّبَةً.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
سوره قلم جزء اولين سورههایی است كه بر پيامبر اكرم ص نازل شده است .با توجه به اینكه دو سوره علق و مزمل قبال
بررسی شده است ،شاید مناسب باشد كه اكنون سراغ سوره قلم برویم.
این سوره را همچنين سوره «ن» هم ناميدهاند.
حسن ،عكرمه و عطاء كل سوره را مكی دانستهاند اما نظر ابنعباس و قتاده این بوده كه آیات ( 33-16سَنَسِمُهُ ...لَوْ كانُوا
یَعْلَمُونَ) مدنی می باشد.
تعداد آیات آن بر اساس تمامی نقلها  52آیه است( .مجمع البيان ،ج ،10ص)496
فضیلت این سوره

از پيامبر اكرم ص روایت شده كه به كسی كه این سوره را بخواند ،ثواب كسانی كه اخالق نيكو دارند داده میشود؛ و
از امام صادق ع روایت شده كه كسی كه این سوره را در نماز واجب یا مستحبی بنخواند خداوند او را از اینكه در زندگيش
دچار فقر شود ایمن میدارد و از فشار قبر او را پناه میدهد انشاءاهلل.
أبی بن كعب قال قال النبی ص و من قرأ سورة ن و القلم أعطاه ثواب الذین حسن أخالقهم (مجمع البيان ،ج ،10ص)496
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی َأحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ
قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ن وَ الْقَلَمِ فِی فَرِیضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُصِيبَهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ أَعَاذَهُ اللَّهُ إِذَا مَاتَ
مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ( .ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص119؛ مجمع البيان ،ج ،10ص)496

 )467سوره قلم ( )68آيه  1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ؛ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ 1396/4/14
ترجمه

به نام خداوند رحمت گستر و همواره مهربان؛ نون ،سوگند به قلم و آنچه نویسند؛
شأن نزول

از ابن عباس روایت شده است بعد از آنكه جبرئيل در غار حرا بر پيامبر ص نازل شد و آیات ابتدایی سوره علق را بر
ایشان تالوت كرد و ایشان به منزل برگشت و حضرت خدیجه به ایشان ایمان آورد؛ سه روز بعد از اسالم آوردن حضرت
خدیجه ،یكبار پيامبر ص [همراه با خدیجه] به نماز ایستاده بود .حضرت علی ع بر آنان وارد شد و از پيامبر ص سوال كرد:
این چه كاری است كه انجام میدهيد؟ پيامبر ص فرمود :این دین خداست .پس اميرالمومنين ع ایمان آورد و پيامبر ص را
تصدیق كرد و آن دو [علناً] نماز میخواندند و ركوع و سجده بجا میآوردند و خبر در مكه پيچيد كه پيامبر مجنون شده است
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و آنگاه این آیات نازل شد كه «نون ،سوگند به قلم و آنچه نویسند؛ كه تو  -به نعمت پروردگارت  -مجنون نيستی» (تا پنج
آیه) و این آیات دومين مطلبی بود كه بر ایشان نازل شد.
سعد السعود للنفوس منضود ،ص1216؛ مناقب آل أبی طالب ،ج ،2ص214؛ بحار األنوار ،ج ،18ص230-229

3

 . 1قال حدثنا محمد بن مروان عن الکلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال کان رسول اهلل ال يزال يسمع الصوت قبل أن يوحي إلیه فیذعر منه
فیشکو ذلك إلي خديجة فتقول له خديجة أبشر فإنه لن يصنع بك إال خیرا قال فبینا رسول اهلل ذات يوم قد خرج فذهب مع الناس نحو حراء و قد صنعت
له خديجة طعاما فأرسلت في طلبه فلم تجده فطلبته في بیت أعمامه و عند أخواله فلم تجده إذ أتاها رسول اهلل ص متغیرا وجهه فظنت خديجة أنه غبار
علي وجهه فجعلت تمسح الغبار عن وجهه فلم يذهب فإذا هو کسوف فقالت ما لك يا ابن عبد اهلل قال أريتك الذی أخبرتك إني أسمعه قد و اهلل بذلك
الیوم أنا قائم علي حراء إذ أتاني آت فقال أبشر يا محمد ص فإني جبرئیل و أنت رسول هذه األمة ثم أخرج قطعة خط فقال لي اقرأه قلت و اهلل ما قرأت
ق الْإِنْسانَ مِنْ
کتابا قط و إني ألمي قال فغنني غنة ثم أقلع عني قال اقرأ قلت و اهلل ما قرأت قط و ال أدری شیئا أقرؤه فقال اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ خَلَ َ
عَلَقٍ حتي بلغ إلي قوله عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ حتي انتهي إلي هذا يومئذ قال انزل فنزل بي عن الجبل إلي قرار األرض فأجلسني علي درنوك علیه ثوبان
أخضران ثم ضرب برجله األرض فخرجت عین فتوضأ منها و قال لي توضأ فتوضأت ثم قام فصلي و صلیت معه رکعتین ثم قال هکذا الصالة يا محمد ص
ثم انطلق فقالت له خديجة أ لم أخبرك أن ربك ال يصنع بك إال خیرا ثم انطلقت إلي عداس الراهب و هو غالم شیبة بن ربیعة فقال لها حین رآها ما لك
يا سیدة نساء قريش و کانت تسمي بهذا االسم قالت أنشدك باهلل يا عداس هل سمعت فیما سمعت بجبرائیل فقال عداس الراهب ما لك و لجبرئیل تذکرينه
بهذا البلد فذکرت له ما أخبرها رسول اهلل فقال نعم إنه لرسول اهلل ثم انطلقت إلي ورقة بن نوفل من أسد و هو ابن عمها لحا و قد کان ورقة بن نوفل طلب
الدين و خالف دين قومه و دخل في النصرانیة قبل أن يبعث رسول اهلل فسألته عن خبر جبرئیل فقال لها و ما ذاك فذکرت له الذی کان من أمر النبي فقال
لها و اهلل لئن کانت رجال جبرئیل استقرتا علي األرض لقد نزل علي خیر خلق اهلل أرسلي محمدا ص إلي فوجهت إلیه فأرسلته فأتاه فقال له ورقة و هل
أخبرك جبرئیل بشيء فقال رسول اهلل ال قال أمرك أن تدعو أحدا فقال ورقة و اهلل لئن بعثت ال ألقاني اهلل عذرا لنصرتك فمات قبل أن يدعو رسول اهلل و
لم يدرکه و فشا أمر رسول اهلل فبينما رسول اهلل ص قائما یصلی إذ طلع عليه علی بن أبی طالب ع و ذلك بعد إسالم خدیجة بثالثة أیام فقال ما هذا یا
محمد ص فقال ص هذا دین اهلل عز و جل فهل لك فيه فقال إن هذا دین مخالف دین أبی و أنا أنظر فيه فقال له رسول اهلل انظر و اكتم علی فکتم عليه
یومه ثم أتاه فآمن به و صدقه و فشا الخبر بمکة أن محمدا ص قد جن فنزل ن وَ الْقَلَ ِم وَ ما یَسْطُرُونَ إلی خمس آیات و هی الثانية مما نزل
 . 2تَفْسِیرِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَکْرٍ الْحُمَیْدِیُّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِیحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي خَبَرٍ يَذْکُرُ فِیهِ کَیْفِیَّةَ
بِعْثَةِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قَالَ :بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِمٌ يُصَلِّي مَعَ خَدِيجَةَ إِذْ طَ َلعَ عَلَیْهِ َعلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا دِينُ اللَّهِ فَآمَنَ بِهِ وَ
صَدَّقَهُ ثُمَّ کَانَا يُصَلِّیَانِ وَ يَرْکَعَانِ وَ يَسْجُدَانِ فَأَبْصَرَهُمَا أَهْلُ مَکَّةَ فَفَشَا الْخَبَرُ فِیهِمْ أَنَّ مُحَمَّداً قَدْ جُنَّ فَنَزَلَ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون
 . 3أقول قال الکازروني في المنتقي فیما رواه بإسناده  ...وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَی أَنَّ خَدِيجَةَ أَتَتْ وَرَقَةَ وَ قَالَتْ أَخْبِرْنِي عَنْ جَبْرَئِیلَ مَا هُوَ قَالَ قُدُّوسٌ
قُدُّوسٌ مَا ذُکِرَ جَبْرَئِیلُ فِي بَلْدَةٍ لَا يَعْبُدُونَ فِیهَا اللَّهَ قَالَتْ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَتَاهُ قَالَ فَإِنْ کَانَ جَبْرَئِیلُ هَبَطَ إِلَي هَذِهِ الْأَرْضِ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْهَا
خَیْراً عَظِیماً هُوَ النَّامُوسُ الْأَکْبَرُ الَّذِی أَتَي مُوسَي وَ عِیسَي ع بِالرِّسَالَةِ وَ الْوَحْيِ قَالَتْ فَأَخْبِرْنِي هَلْ تَجِدُ فِیمَا قَرَأْتَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ نَبِیّاً فِي
هَذَا الزَّمَانِ يَکُونُ يَتِیماً فَیُؤْوِيهِ اللَّهُ وَ فَقِیراً فَیُغْنِیهِ اللَّهُ تَکْفُلُهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَکْثَرُهُمْ حَسَباً وَ ذَکَرَتْ کَلَاماً آخَرَ فَقَالَ لَهَا نَعْتُهُ مِثْلُ نَعْتِكِ يَا خَدِيجَةُ قَالَتْ فَهَلْ
تَجِدُ غَیْرَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ يَمْشِي عَلَي الْمَاءِ کَمَا مَشَي عِیسَي ابْنُ مَرْيَمَ وَ تُکَلِّمُهُ الْمَوْتَي کَمَا کَلَّمَتْ عِیسَي ابْنَ مَرْيَمَ ع وَ تُسَلِّمُ عَلَیْهِ الْحِجَارَةُ وَ تَشْهَدُ لَهُ الْأَشْجَارُ
وَ أَخْبَرَهَا بِنَحْوِ قَوْلِ بَحِیرَی ثُمَّ انْصَرَفَتْ عَنْهُ وَ أَتَتْ عَدَّاساً الرَّاهِبَ وَ کَا َن شَیْخاً قَدْ وَقَعَ حَاجِبَاهُ عَلَي عَیْنَیْهِ مِنَ الْکِبَرِ فَقَالَتْ يَا عَدَّاسُ أَخْبِرْنِي عَنْ جَبْرَئِیلَ ع
مَا هُوَ فَقَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ وَ خَرَّ سَاجِداً وَ قَالَ مَا ذُکِرَ جَبْرَئِیلُ فِي بَلْدَةٍ لَا يُذْکَرُ اللَّهُ فِیهَا وَ لَا يُعْبَدُ قَالَتْ أَخْبِرْنِي عَنْهُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُخْبِرُكِ حَتَّي تُخْبِرَنِي
مِنْ أَيْنَ عَرَفْتِ اسْمَ جَبْرَئِیلَ قَالَتْ لِي عَلَیْكَ عَهْدُ اللَّهِ وَ مِیثَاقُهُ بِالْکِتْمَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ أَخْبَرَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَالَ عَدَّاسٌ ذَلِكِ النَّامُوسُ الْأَکْبَرُ
الَّذِی کَانَ يَأْتِي مُوسَي وَ عِیسَي ع بِالْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ اللَّهِ لَئِنْ کَانَ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَي هَذِهِ الْأَرْضِ لَقَدْ نَزَلَ إِلَیْهَا خَیْرٌ عَظِیمٌ وَ لَکِنْ يَا خَدِيجَةُ إِنَّ الشَّیْطَانَ
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البته الزم به ذكر است اميرالمومنين در خطبه قاصعه (نهجالبالغه ،خطبه )192اشاره میكنند كه من یك سال كه پيامبر به
غار حرا میرفت همراهش بودم و هنگام نزول وحی ناله شيطان را شنيدم و از پيامبر سوال كردم و پيامبر به من فرمود تو آنچه
من میبينم و میشنوم ،میبينی و می شنوی ،جز اینكه پيامبر نيستی؛ كه ظاهرش این است كه ایشان همان هنگام نزول اوليه
وحی همراه پيامبر بوده است ،مگر اینكه آن گفتگوی پيامبر و حضرت علی ع را مربوط به بار دیگری از نزول وحی بدانيم ،یا
اینكه ابنعباس درباره اینكه حضرت علی ع چند روز بعد ایمان آورده اشتباه كرده باشد.

1

حدیث

 )1از امام كاظم ع سوال شد درباره این سخن خداوند عز و جل كه «نون ،و قلم و آنچه مینویسند» فرمود« :نون» اسم
رسول اهلل ص است؛ و قلم اسم اميرالمومنين است ،كه صلوات خداوند بر آن دو و بر ذریه آنها.
تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص685 :
الْحَسَنُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ رِجَالِهِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ فَالنُّونُ اسْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ الْقَلَمُ اسْمٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا
وَ عَلَى ذُرِّیَتِهِمَا.

2

 )2شخصی خدمت امام صادق ع مشرف میشود و از تفسير برخی از آیات ،از جمله «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» سوال
میكند .حضرت میفرمایند... :
و اما «نون» نام رودخانهای در بهشت است ،از برف سفيدتر ،و از عسل شيرینتر؛ خداوند متعال به او فرمود :مُركّب
[دوات] باش! پس مركب شد .آنگاه خداوند درختی را برگرفت و به دست خود كاشت  -امام ع در اینجا فرمود :منظور از
«دست» قدرت است ،و مطلب آن گونه كه مشبّهه [كسانی كه خدا را به امور مادی تشبيه میكنند] میپندارند ،نيست – سپس
رُبَّمَا عَرَضَ لِلْعَبْدِ فَأَرَاهُ أُمُوراً فَخُذِی کِتَابِي هَذَا فَانْطَلِقِي بِهِ إِلَي صَاحِبِكِ فَإِنْ کَانَ مَجْنُوناً فَإِنَّهُ سَیَذْهَبُ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَلَنْ يَضُرَّهُ ثُمَّ انْطَلَقَتْ
ك
بِالْکِتَابِ مَعَهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ مَنْزِلَهَا إِذَا هِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص مَعَ جَبْرَئِیلَ ع قَاعِدٌ يُقْرِئُهُ هَذِهِ الْآيَاتِ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَ إِنَّ لَ َ
لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِیمٍ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ أَیِ الضَّالُّ أَوِ الْمَجْنُونُ فَلَمَّا سَمِعَتْ خَدِيجَةُ قِرَاءَتَهُ اهْتَزَّتْ فَرَحاً ثُمَّ رَآهُ ص
عَدَّاسٌ فَقَالَ اکْشِفْ لِي عَنْ ظَهْرِكَ َفکَشَفَ فَإِذَا خَاتَمُ النُّبُوَّةِ يَلُوحُ بَیْنَ کَتِفَیْهِ فَلَمَّا نَظَرَ عَدَّاسٌ إِلَیْهِ خَرَّ سَاجِداً يَقُولُ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ أَنْتَ وَ اللَّهِ النَّبِيُّ الَّذِی بَشَّرَ
بِكَ مُوسَي وَ عِیسَي ع أَمَا وَ اللَّهِ يَا خَدِيجَةُ لَیَظْهَرَنَّ لَهُ أَمْرٌ عَظِیمٌ وَ نَبَأٌ کَبِیرٌ فَوَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ إِنْ عِشْتُ حَتَّي تُؤْمَرَ بِالدُّعَاءِ لَأَضْرِبَنَّ بَیْنَ يَدَيْكَ بِالسَّیْفِ هَلْ
أُمِرْتَ بِشَيْءٍ بَعْدُ قَالَ لَا قَالَ سَتُؤْمَرُ ثُمَّ تُؤْمَرُ ثُمَّ تُکَذَّبُ ثُمَّ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ وَ اللَّهُ يَنْصُرُكَ وَ مَلَائِکَتُهُ.
 . 1وَ لَقَدْ کَانَ يُجَاوِرُ فِي کُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لَا يَرَاهُ غَیْرِی وَ لَمْ يَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَی
نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّیْطَانِ حِینَ َنزَلَ الْوَحْيُ عَلَیْهِ ص فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّیْطَانُ قَدْ أَيِسَ مِنْ
عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَی مَا أَرَی إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَکِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَي خَیْر
 . 2حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ع عَشَرَةَ أَسْمَاءٍ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ وَ خَمْسَةٌ لَیْسَتْ فِي الْقُرْآنِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الْقُرْآنِ فَ مُحَمَّدٌ ع وَ أَحْمَدُ وَ عَبْدُ
اللَّهِ وَ يس وَ ن وَ أَمَّا الَّتِي لَیْسَتْ فِي الْقُرْآنَ فَالْفَاتِحُ وَ الْخَاتِمُ وَ الْکَافِي وَ الْمُقْفِّي وَ الْحَاشِرُ( .الخصال ،ج ،2ص)426
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به آن [درخت] فرمود :قلم باش! و به او فرمود :بنویس! گفت :پروردگارا چه بنویسم؟! فرمود :بنویس آنچه را تا روز قيامت
واقع میباشد .پس چنين كرد ،آنگاه بر او مهر زد و فرمود« :تا روز آن وقت معلوم» (حجر )38/سخن نگو!
علل الشرائع ،ج ،2ص402؛ تفسير القمی ،ج ،2ص380-379

1

ن زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ
جمِيلُ بْ ُ
ی قَالَ حَدَّثَنَا َ
ن قُونِیٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا كَ َتبَ إِ َل َّ
أَخْبَرَنَا عَلِیُّ بْنُ حَبَشِیِّ بْ ِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ یَحْيَى بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ الرَّازِیِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ
اللَّهِ تَعَالَى ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ ...2فَالْتَفَتَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَيْهِ وَ قَالَ ...
وَ أَمَّا نُونٌ فَكَانَ نَهَراً فِی الْجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الثَّلْجِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كُنْ مِدَاداً فَكَانَ مِدَاداً ثُمَّ أَخَذَ شَجَرَةً
فَغَرَسَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَ الْيَدُ الْقُوَّةُ وَ لَيْسَ بِحَيْثُ تَذْهَبُ إِلَيْهِ الْمُشَبِّهَةُ ثُمَّ قَالَ لَهَا كُونِی قَلَماً ثُمَّ قَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ لَهُ یَا رَبِّ وَ مَا
أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ خَتَمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَا تَنْطِقَنَّ إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

3

 )3سفيان [بن سعيد] ثوری میگوید خدمت امام صادق ع مشرف شدم و از ایشان تفسير حروف مقطعه قرآن را سوال
كردم .حضرت یكی یكی آنها را توضيح دادند تا اینكه فرمودند:
و اما «ن» ،آن نهری است در بهشت كه خداوند به او دستور داد كه منجمد شود پس چنين شد و مُركّب [= دوات] گشت؛
سپس خداوند به قلم فرمود :بنوی س؛ پس قلم آنچه بود و آنچه تا قيامت خواهد بود را در لوح محفوظ نوشت؛ و آن دوات،
دواتی از نور بود؛ و آن قلم ،قلمی از نور ،و آن لوح ،لوحی از نور.

 . 1حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [عَبْدِ الرَّحِیمِ] الْقَصِیرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ن وَ الْقَلَمِ ،قَالَ :إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْقَلَمَ مِنْ شَجَرَةٍ
فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهَا الْخُلْدُ ثُمَّ قَالَ لِنَهَرٍ فِي الْجَنَّةِ کُنَّ مِدَاداً فَجَمَدَ النَّهَرُ وَ کَانَ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الثَّلْجِ وَ أَحْلَي مِنَ الشَّهْدِ ثُمَّ قَالَ لِلْقَلَمِ اکْتُبْ قَالَ وَ مَا أَ ْکتُبُ يَا رَبِّ
قَالَ اکْتُبْ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَي يَوْمِ الْقِیَامَةِ ،فَکَتَبَ الْقَلَمُ فِي رَقٍّ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الْفِضَّةِ وَ أَصْفَي مِنَ الْیَاقُوتِ ثُمَ طَوَاهُ فَجَعَلَهُ فِي رُکْنِ الْعَرْشِ ثُمَّ خَتَمَ عَلَي
فَمِ الْقَلَمِ فَلَمْ يَنْطِقْ بَعْدُ وَ لَا يَنْطِقُ أَبَداً ،فَهُوَ الْکِتَابُ الْمَکْنُونُ الَّذِی مِنْهُ النُّسَخُ کُلُّهَا ،أَ وَ لَسْتُمْ عَرَباً فَکَیْفَ لَا تَعْرِفُونَ مَعْنَي الْکَلَامِ ،وَ أَحَدُکُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ انْسَخْ
ذَلِكَ الْکِتَابَ أَ وَ لَیْسَ إِنَّمَا يُنْسَخُ مِنْ کِتَابٍ أُخِذَ مِنَ الْأَصْلِ وَ هُوَ قَوْلُهُ :إِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُون
 . 2وَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْلِیسَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الْبَیْتِ کَیْفَ صَارَ فَرِيضَةً عَلَي الْخَلْقِ أَ ْن
يَأْتُوهُ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَیْهِ وَ قَالَ مَا سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَتِكَ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً ضَجَّتِ
الْمَلَائِکَةُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا رَبِّ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً فَاجْعَلْهُ مِنَّا مِمَّنْ يَعْمَلُ فِي خَلْقِكَ بِطَاعَتِكَ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ إِنِّي أَ ْعلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ فَظَنَّتِ
الْمَلَائِکَةُ أَنَّ ذَلِكَ سَخَطٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَي عَلَیْهِمْ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ يَطُوفُونَ بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَي لَهُمْ بِبَیْتٍ مِنْ مَرْمَرٍ سَقْفُهُ يَاقُوتَةٌ حَمْرَاءُ وَ أَسَاطِینُهُ الزَّبَرْجَدُ يَدْخُلُهُ کُلَّ
يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَدْخُلُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ وَ يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ يَوْمٌ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ فَیَمُوتُ إِبْلِیسُ مَا بَیْنَ النَّفْخَةِ
الْأُولَي وَ الثَّانِیَةِ
 . 3عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَي ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ قَالَ ن نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْقَلَ َم
فَجَرَی بِمَا هُوَ کَائِنٌ وَ مَا يَکُونُ فَهُوَ بَیْنَ يَدَيْهِ مَوْضُوعٌ مَا شَاءَ مِنْهُ زَادَ فِیهِ وَ مَا شَاءَ نَقَصَ مِنْهُ وَ مَا شَاءَ کَانَ وَ مَا شَاءَ لَا يَکُونُ( .تفسیر العیاشي ،ج ،1ص30؛
مجمع البیان ،ج ،10ص499؛ حديثي در الکافي ،ج ،4ص 187آمده که دقیقا همان سواالت حديث مذکور در تفسیر عیاشي در آن مطرح شده اما پاسخ
امام ع به سوال مربوط به ن والقلم  ...در آن نیامده است)
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گفتم :یَا ابْنَ رسولِ اللَّه! برایم مطلب لوح و قلم و دوات را بيشتر بيان فرما و از علمت مرا تعليم ده!
فرمود :ابن سعيد! اگر نبود كه تو اهل [فهم] جواب هستی ،جوابت را نمیدادم:
نون فرشتهای است كه [مطلب را] به قلم ،كه او هم فرشتهای است  -ادا میكند [= میرساند] و قلم هم به لوح – كه او
هم فرشتهای است – ادا میكند و لوح به اسرافيل و اسرافيل به ميكائيل و ميكائيل به جبرئيل و جبرئيل به پيامبران و فرستادگان
[مطلب را] ادا می كند.
سپس فرمود :سفيان! بلند شو ،كه دیگر بر تو ایمن نيستم[ .ظاهرا یعنی :نگرانم كه نفهمی و به جای هدایت گمراه شوی]
معانی األخبار ،ص23
أَخْبَرَنَا َأبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ فِيمَا كَتَبَ إِ َلیَّ عَلَى یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَیْرِیَةُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السَّعِيدِ الثَّوْرِیِّ قَالَ :قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الم وَ المص وَ الر وَ المر وَ كهيعص وَ طه وَ
طس وَ طسم وَ یس وَ ص وَ حم وَ حم عسق وَ ق وَ ن قَالَ ع ...

1

جلَّ لِلْقَلَمِ اكْتُبْ فَسَطَرَ الْقَلَمُ فِی اللَّوْحِ
جمُدْ فَجَمُدَ فَصَارَ مِدَاداً ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ َ
وَ أَمَّا ن فَهُوَ نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ا ْ
الْمَحْفُوظِ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْمِدَادُ مِدَادٌ مِنْ نُورٍ وَ الْقَلَمُ قَلَمٌ مِنْ نُورٍ وَ اللَّوْحُ لَوْحٌ مِنْ نُورٍ وَ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ
لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بَيِّنْ لِی أَمْرَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ وَ الْمِدَادِ فَضْلَ بَيَانٍ وَ عَلِّمْنِی مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ یَا ابْنَ سَعِيدٍ لَوْ لَا أَنَّكَ أَهْلٌ
لِلْجَوَابِ مَا أَجَبْتُكَ فَنُونٌ مَلَكٌ یُؤَدِّی إِلَى الْقَلَمِ وَ هُوَ مَلَكٌ وَ الْقَلَمُ یُؤَدِّی إِلَى اللَّوْحِ وَ هُوَ مَلَكٌ وَ اللَّوْحُ یُؤَدِّی إِلَى إِسْرَافِيلَ وَ
إِسْرَافِيلُ یُؤَدِّی إِلَى مِيكَائِيلَ وَ مِيكَائِيلُ یُؤَدِّی إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ جَبْرَئِيلُ یُؤَدِّی إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ ص قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی قُمْ یَا سُفْيَانُ
فَلَا آمَنُ عَلَيْكَ.

2

 . 1أَمَّا الم فِي أَوَّلِ الْبَقَرَةِ فَمَعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ الْمَلِكُ وَ أَمَّا الم فِي أَوَّلِ آلِ عِمْرَانَ فَمَعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ الْمَجِیدُ وَ المص فَمَعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ الْمُقْتَدِرُ الصَّادِقُ وَ الر فَمَعْنَا ُه
أَنَا اللَّهُ الرَّءُوفُ وَ المر فَمَعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ الْمُحْیِي الْمُمِیتُ الرَّازِقُ [يا :الرزاق] وَ کهیعص فَمَعْنَاهُ أَنَا الْکَافِي الْهَادِی الْوَلِيُّ الْعَالِمُ الصَّادِقُ الْوَعْدِ وَ أَمَّا طه فَاسْمٌ مِنْ
أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ص وَ مَعْنَاهُ يَا طَالِبَ الْحَقِّ الْهَادِی إِلَیْهِ ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقي بَلْ لِتَسْعَدَ بِهِ وَ أَمَّا طس فَمَعْنَاهُ أَنَا الطَّالِبُ السَّمِیعُ وَ أَمَّا طسم فَمَعْنَاهُ أَنَا
الطَّالِبُ السَّمِیعُ الْمُبْدِئُ الْمُعِیدُ وَ أَمَّا يس فَاسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ص وَ مَعْنَاهُ يَا أَيُّهَا السَّامِعُ لِلْوَحْيِ وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ .عَلي صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ
وَ أَمَّا ص فَعَیْنٌ تَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ وَ هِيَ الَّتِي تَوَضَّأَ مِنْهَا النَّبِيُّ ص لَمَّا عُرِجَ بِهِ وَ يَدْخُلُهَا جَبْرَئِیلُ ع کُلَّ يَوْمٍ دَخْلَةً فَیَغْتَمِسُ فِیهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَیَنْفُضُ
أَجْنِحَتَهُ فَلَیْسَ مِنْ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ أَجْنِحَتِهِ إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي مِنْهَا مَلَکاً يُسَبِّحُ اللَّهَ وَ يُقَدِّسُهُ وَ يُکَبِّرُهُ وَ يُحَمِّدُهُ إِلَي يَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أَمَّا حم فَمَعْنَاهُ
الْحَمِیدُ الْمَجِیدُ وَ أَمَّا حم عسق فَمَعْنَاهُ الْحَلِیمُ [يا :الحکیم] الْمُثِیبُ الْعَالِمُ السَّمِیعُ الْقَادِرُ الْقَوِیُّ وَ أَمَّا ق فَهُوَ الْجَبَلُ الْمُحِیطُ بِالْأَرْضِ وَ خُضْرَةُ السَّمَاءِ مِنْهُ وَ بِهِ
يُمْسِكُ اللَّهُ الْأَرْضَ أَنْ تَمِیدَ بِأَهْلِهَا
 . 2اين روايات هم مضامیني نزديك به روايت فوق دارند:
( )1حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عِیسَي بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ فَقَالَ
هُمَا مَلَکَانِ( .معاني األخبار ،ص)30
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 )4در روایتی اميرالمومنين ع از رسول خدا ص تفسير حروف ابجد را نقل میكنند تا میرسند به حرف «ن»؛ می فرمایند:
و اما نون ،پس همان «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» است ،كه قلم ،قلمی از نور است ،و كتابی از نور در لوح محفوظ هست
كه «مقربان بر آن شهادت میدهند» (مطففين )21/و شاهد بودن خداوند كافی است.
األمالی( للصدوق) ،ص318؛ التوحيد (للصدوق) ،ص237

( )2عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ص  ...فَکَتَبَ إِلَي يَهُودِ خَیْبَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمِّيِّ رَسُولِ اللَّهِ إِلَي يَهُودِ خَیْبَرَ
أَمَّا بَعْدُ :فَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیمِ ثُمَّ وَجَّهَ الْکِتَابَ إِلَي يَهُودِ خَیْبَرَ فَلَمَّا وَصَلَ
الْکِتَابُ إِلَیْهِمْ حَمَلُوهُ وَ أَتَوْا بِهِ رَئِیساً لَهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ  ...ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِلَي النَّبِيِّ ص  ...فَقَالَ النَّبِيُّ ص فَسَلْ عَمَّا تَشَاء...
قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ کَیْفَ خُلِقَ وَ مِنْ أَیِّ شَيْءٍ خُلِقَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَي وَ بِحَمْدِهِ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُهُ خَلَقَ
آدَمَ مِنَ الطِّینِ وَ الطِّینَ مِنَ الزَّبَدِ وَ الزَّبَدَ مِنَ الْمَوْجِ وَ الْمَوْجَ مِنَ الْبَحْرِ وَ الْبَحْرَ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ الظُّلْمَةَ مِنَ النُّورِ وَ النُّورَ مِنَ الْحَرْفِ وَ الْحَرْفَ مِنَ الْآيَةِ وَ الْآيَةَ مِنَ
الصورة [السُّوَرةِ] وَ الصورة [السُّوَرةَ] مِنَ الْیَاقُوتَةِ وَ الْیَاقُوتَةَ مِنْ کُنْ وَ کُنْ مِنْ لَا شَيْءَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي کَمْ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ قَالَ لِکُلِّ عَبْدٍ
مَلَکَانِ مَلَكٌ عَنْ يَمِینِهِ وَ مَلَكٌ عَنْ شِمَالِهِ الَّذِی عَنْ يَمِینِهِ يَکْتُبُ الْحَسَنَاتِ وَ الَّذِی عَنْ شِمَالِهِ يَکْتُبُ السَّیِّئَاتِ قَالَ فَأَيْنَ مَقْعَدُ الملکان [الْمَلَکَیْنِ] وَ مَا قَلَ ُمهُمَا
وَ مَا دَواتُهُمَا وَ مَا لَوْحُهُمَا قَالَ مَقْعَدُهُمَا کَتِفَاهُ وَ قَلَمُ ُهمَا لِسَانُهُ وَ دَوَاتُهُمَا حَلْقُهُ وَ مِدَادُهُمَا رِيقُهُ وَ لَوْحُهُمَا فُؤَادُهُ يَکْتُبُونَ أَعْمَالَهُ إِلَي مَمَاتِهِ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ «اقْرَأْ
کِتابَكَ کَفي بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً» قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ صفة القلم و اللوح المحفوظ قَالَ فَأَخْبِرْنِي مَا خَلَقَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ن وَ الْقَلَمِ قَالَ وَ مَا
تَفْسِیرُ «ن وَ الْقَلَمِ» قَالَ النُّونُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَ الْقَلَمُ نُورٌ سَاطِعٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ» قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي وَ مَا طُولُهُ وَ مَا
عَرْضُهُ وَ مَا مِدَادُهُ وَ أَيْنَ مَجْرَاهُ قَالَ طُولُ الْقَلَمِ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ وَ عَرْضُهُ مَسِیرَةُ ثَمَانِینَ سَنَةً لَهُ ثَمَانُونَ سِنّاً يَخْرُجُ الْمِدَادُ مِنْ بَیْنِ أَسْنَانِهِ يَجْرِی فِي اللَّوْحِ
الْمَحْفُوظِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ سُلْطَانِهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مِمَّا هُوَ قَالَ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ أَجْوَافُهُ اللُّؤْلُؤُ بِطَانَتُهُ الرَّحْمَةُ قَالَ صَدَقْتَ يَا
مُحَمَّدُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي کَمْ لَحْظَةً لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فِي کُلِّ يَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ قَالَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ لَحْظَةً يُمْضِي وَ يَرْفَعُ قَالَ خَمْسَةُ حَبَّاتٍ قَالَ وَ مَا کَانَ
صِفَةُ حَبَّةٍ قَالَ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْضِ الْکِبَارِ قَالَ الْحَبَّةُ الَّتِي بَقِیَتْ مِنْ آدَمَ مَا صُنِعَ بِهَا قَالَ أُنْزِلَتْ مَعَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ فُرِکَتْ سِتَّ مِائَةِ قِطْعَةٍ فَزَرَعَ تِلْكَ الْحَبَّةَ فَنَسَلَ
الْبُرُّ وَ الْحُبُوبُ کُلُّهَا مِنْ تِلْكَ الْحَبَّةِ وَ بِزْرُ الْقِطَاع (اإلختصاص ،ص)49-48
( )3فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَي عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَیْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَي أَبِي عَ ِليِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع...
وَ أَمَّا مَا سَأَلَ عَنْهُ مِنَ الْعَرْشِ مِمَّ خَلَقَهُ اللَّهُ .فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ أَرْبَاعاً ،لَمْ يَخْلُقْ قَبْلَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ -الْهَوَاءَ وَ الْقَلَمَ وَ النُّور (تفسیر القمي ،ج ،2ص)24
( )4أخرج ابن أبي شیبة و احمد و الترمذی و صححه و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت سمعت رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم يقول ان أول
ما خلق اهلل القلم فقال له اکتب فجری بما هو کائن إلي ألبد (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
( )5أخرج ابن جرير عن معاوية بن قرة عن أبیه قال قال رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ قال لوح من نور و قلم من
نور يجری بما هو کائن إلي يوم القیامة (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
( )6أخرج الرافعي في تاريخ قزوين من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم النون اللوح المحفوظ
و القلم من نور ساطع (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
( )7أخرج الحکیم الترمذی عن أبي هريرة قال سمعت رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم يقول ان أول شي خلق اهلل القلم ثم خلق النون و هي
الدواة ثم قال له اکتب قال و ما أکتب قال ما کان و ما هو کائن إلي يوم القیامة من عمل أو أثر أو رزق فکتب ما يکون و ما هو کائن إلي يوم القیامة و ذلك
قوله ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ثم ختم علي في القلم فلم ينطق و ال ينطق إلي يوم القیامة ثم خلق اهلل العقل فقال و عزتي ألکملنك فیمن أحببت و ألنقصنك
فیمن أبغضت (الدر المنثور ،ج ،6ص)249

80

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ َأحْمَدَ بْنِ الْوَلِي ِد رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ
سَالِمٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَفْسِيرُ أَبْجَدْ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا تَفْسِيرَ أَبْجَدْ فَإِنَّ فِيهِ الْأَعَاجِيبَ كُلَّهَا وَیْلٌ لِعَالِمٍ جَهِلَ تَفْسِيرَهُ فَقِيلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَفْسِيرُ أَبْجَدْ قَالَ أَمَّا
الْأَلِفُ ...

1

وَ أَمَّا النُّونُ فَـ«ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» فَالْقَلَمُ قَلَمٌ مِنْ نُورٍ وَ كِتَابٌ مِنْ نُورٍ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ «یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ» وَ كَفى بِاللَّهِ
شَهِيداً ...
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تدبر

« )1ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ»
میدانيم كه «ن» یكی از حروف مقطعه است و این حروف مقطعه از اولين سورههای مكی (كه دومين یا سومين سوره
نازل شده بر پيامبر ص است) مشاهده میشود و تا سورههای مدنیای نظير سورههای بقره ،آلعمران حضور دارد .این حروف
 14حرف از  28حرف زبان عربی را شامل میشوند (أ ،ح ،ر ،س ،ص ،ط ،ع ،ق ،ك ،ل ،م ،ن ،ه،ی كه در عبارت «صراط علی
حق نمسكه» همگی جمع شدهاند) درباره اینكه به طور كلی مقصود از این حروف مقطعه چيست اقوالی مطرح است .مرحوم
طبرسی  11را دیدگاه برشمرده است( :مجمعالبيان ،ج ،1ص)113-112
 .1حروف مقطعه ،از اسراری است كه خداوند علم آن را به خود اختصاص داده است (در روایات ما هم به این اشاره
شده)
 .2هریك اسم سورهای است كه این حرف در ابتدایش آمده است( .حسن و زید بن اسلم)
 .3داللت بر اسماء اهلل دارد (ابنعباس) كه درباره چگونگی آن هم اقوال متعددی است كه در ذیل هر مورد باید روایات
خاص آن را دید كه گاه برای یك مورد چندین روایت آمده كه چهبسا هركدام از اینها بر چندین معنای متفاوت داللت دارد.
[و نيز برخی اینها را اعم از اسم خدا ،اسامی پيامبر اكرم ص ،اسم فرشتگان و  ...دانستهاند؛ التحریر و التنویر ،ج ،1ص]205

 . 1فَآلَاءُ اللَّهِ حَرْفٌ مِنْ أَسْمَائِهِ وَ أَمَّا الْبَاءُ فَبَهْجَةُ اللَّهِ وَ أَمَّا الْجِیمُ فَجَنَّةُ اللَّهِ وَ جَلَالُ اللَّهِ وَ جَمَالُهُ وَ أَمَّا الدَّالُ فَدِينُ اللَّهِ وَ أَمَّا هَوَّزْ فَالْهَاءُ هَاءُ الْهَاوِيَ ِة
فَوَيْلٌ لِمَنْ هَوَی فِي النَّارِ وَ أَمَّا الْوَاوُ فَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ وَ أَمَّا الزَّاءُ فَزَاوِيَةٌ فِي النَّارِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا فِي الزَّاوِيَةِ يَعْنِي زَوَايَا جَهَنَّمَ وَ أَمَّا حُطِّي فَالْحَاءُ حُطُوطُ
الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْتَغْفِرِينَ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ مَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْمَلَائِکَةِ إِلَي مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَ أَمَّا الطَّاءُ فَ طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ هِيَ شَجَرَةٌ غَرَسَهَا اللَّهُ عَزَّ
وَ جَلَّ وَ نَفَخَ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَی مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ تَنْبُتُ بِالْحُلِيِّ وَ الْحُلَلِ مُتَدَلِّیَةً عَلَي أَفْوَاهِهِمْ وَ أَمَّا الْیَاءُ فَیَدُ اللَّهِ فَوْقَ خَلْقِهِ -سُبْحانَهُ وَ
تَعالي عَمَّا يُشْرِکُونَ وَ أَمَّا کَلَمَنْ فَالْکَافُ کَلَامُ اللَّهِ ال تَبْدِيلَ لِکَلِماتِ اللَّهِ -وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً وَ أَمَّا اللَّامُ فَإِلْمَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَیْنَهُمْ فِي الزِّيَارَةِ وَ التَّحِیَّةِ
وَ السَّلَامِ وَ تَلَاوُمُ أَهْلِ النَّارِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ أَمَّا الْمِیمُ فَمُلْكُ اللَّهِ الَّذِی لَا يَزُولُ وَ دَوَامُ اللَّهِ الَّذِی لَا يَفْنَي
[سپس عبارات متن ،سپس] وَ أَمَّا سَعْفَصْ فَالصَّادُ صَاعٌ بِصَاعٍ وَ فَصٌّ بِفَصٍّ يَعْنِي الْجَزَاءَ بِالْجَزَاءِ وَ کَمَا تَدِينُ تُدَانُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ وَ أَمَّا
قَرَشَتْ يَعْنِي قَرَشَهُمْ فَحَشَرَهُمْ وَ نَشَرَهُمْ إِلَي يَوْمِ الْقِیَامَةِ فَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ.
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 .4اینها اسماءاهلل هستند كه از هم جدا شدهاند و اگر كسی به تركيب آنها راه یابد میتواند به اسم اعظم برسد .مثال «الر»
و «حم» و «ن» با همدیگر «الرحمن» میشوند و ( ...سعيد بن جبير)
 .5اسمهای قرآن می باشند (قتاده)
 .6انواعی از امورند كه خداوند بدانها سوگند یاد كرده است (ابنعباس و عكرمه) برخی گفته است :اینها همان حروف
الفبا هستند كه به خاطر اهميتشان در تمام زبانها خداوند بدانها سوگند یاد كرده است؛ گویی میفرماید :سوگند به این حروف
كه قرآن كالم من است(.اخفش)
 .7اینها شروع اسمهای خداوندند و در آنها هيچ حرفی نيست مگر اینكه درباره نعمت یا بالیی است و مدت و مهلت یك
قومی را بيان میكند (ابوالعاليه ،در احادیث ما هم مویداتی دارد)
 . 8اینها بر اساس محاسبات جمل (حساب ابجد) بر مدتی كه امت اسالم در جهان برقرار است داللت می كند (مقاتل،
علی بن فضال مجاشعی ،و برخی روایات)

1

 .9میخواهد بفرماید این قرآنی كه از آوردن شبيهش عاجز شدهاید با همين حروفی كه میشناسيد بيان شده است (قطرب،
ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی)
 .10منظور حروف الفباست كه با بيان برخی از بقيه بینياز شده ،چنانكه میگویيم «ابجد» یا «ا ب پ ت» و منظورمان كل
حروف الفباست.
 .11كافران با سرو صدا مانع شنيدن سخن پيامبر ص میشدند ،اینها در ابتدای سورهها آمد و آنها چنين سخن گفتنی
نشنيده بودند لذا سكوت میكردند تا ببينند پيامبر ص چه میخواهد بگوید.
اما اقوال دیگری هم هست كه دیگران اشاره كردهاند:
 .12هر یك اشاره به غرض اصلی آن سوره دارد؛ مثال «ن» داللت بر «نصر» دارد؛ «ق» داللت بر قرآن یا قهر الهی دارد و
( ...الميزان ،ج ،18ص)8-7
 .13برای هشدار باش به مخاطب است( .الميزان ،ج ،18ص)8-7
 .14اینها مصداق «متشابهات»ی هستند كه تاویلش را جز خدا نمیداند( .الميزان ،ج ،3ص)33
 .15حروفیاند كه [برای كسی كه علمش را داشته باشد] كل قرآن از آنها استخراج میشود مثال سوره بقره از «الم» و ...
و اینها همان «ام الكتاب» و «محكمات» قرآناند (ابوفاخته ،به نقل تفسير طبری ،ج ،3ص117؛ الميزان ،ج ،3ص)33

 . 1أن المراد بها مدة بقاء هذه األمة عن مقاتل بن سلیمان قال مقاتل حسبنا هذه الحروف التي في أوائل السور بإسقاط المکرر فبلغت سبع مائة و
أربعا و أربعین سنة و هي بقیة مدة هذه األمة قال علي بن فضال المجاشعي النحوی و حسبت هذه الحروف التي ذکرها مقاتل فبلغت ثالثة آالف و خمسا و
ستین فحذفت المکررات فبقي ستمائة و ثالث و تسعون و اهلل أعلم بما فیها و أقول قد حسبتها أنا أيضا فوجدتها کذلك و يروی أن الیهود لما سمعوا «الم»
قالوا مدة ملك محمد ص قصیرة إنما تبلغ إحدی و سبعین سنة فلما نزلت الر المر و المص و کهیعص اتسع علیهم األمر هذه أقوال أهل التفسیر
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و ابنعاشور (التحرير و التنوير ،ج ،1ص )213-205 :دو مورد دیگر را هم اضافه كرده است:

1

 . 1البته وی اقوال را در  21قول جمع کرده است که به نظر ميرسد برخي را ميتوان با هم تلفیق کرد چنانکه در بند  2سه مورد را با هم تلفیق
کرديم ..متن وی بدين شرح است:
و الذی يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله و توحید متشاکله يؤول إلي واحد و عشرين قوال و لشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم أر
بدا من استقصاء األقوال علي أننا نضبط انتشارها بتنويعها إلي ثالثة أنواع:
ة النوع األول يرجع إلي أنها رموز اقتضبت من کلم أو جمل ،فکانت أسرارا يفتح غلقها مفاتیح أهل المعرفة و يندرج تحت هذا النوع ثمانیة أقوال:
األول أنها علم استأثر اللّه تعالي به و نسب هذا إلي الخلفاء األربعة في روايات ضعیفة و لعلهم يثبتون إطالع اللّه علي المقصود منها رسوله صلّي اللّه علیه
و سلّم و قاله الشعبي و سفیان .و الثاني أنها حروف مقتضبة من أسماء و صفات للّه تعالي المفتتحة بحروف مماثلة لهذه الحروف المقطعة رواه سعید بن جبیر
عن ابن عباس ،و قاله محمد بن القرظي أو الربیع بن أنس فألم مثال األلف إشارة إلي أحد أو أول أو أزلي ،و الالم إلي لطیف ،و المیم إلي ملك أو مجید ،و
نحو ذلك ،و علي هذا يحتاج في بیانها إلي توقیف و أني لهم به.
الثالث أنها رموز ألسماء اللّه تعالي و أسماء الرسول صلّي اللّه علیه و سلّم و المالئکة فألم مثال ،األلف من اللّه ،و الالم من جبريل ،و المیم من محمد،
قاله الضحاك ،و ال بد من توقیف في کل فاتحة منها ،و لعلنا سننبه علي ذلك في مواضعه.
الرابع جزم الشیخ محي الدين في الباب الثامن و التسعین و المائة في الفصل  27منه من کتابه «الفتوحات» أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور
أسماء للمالئکة و أنها إذا تلیت کانت کالنداء لمالئکتها فتصغي أصحاب تلك األسماء إلي ما يقوله التالي بعد النطق بها ،فیقولون صدقت إن کان ما بعدها
خبر ،و يقولون هذا مؤمن حقا نطق حقا و أخبر بحق فیستغفرون له ،و هذا لم يقله غیره و هو دعوی.
الخامس أنها رموز کلها ألسماء النبيء صلّي اللّه علیه و سلّم و أوصافه خاصة قاله الشیخ محمد بن صالح المعروف بابن ملوکة التونسي « »1في
«رسالة» له قال إن کل حرف من حروف الهجاء في فواتح السور مکني به عن طائفة من أسمائه الکريمة و أوصافه الخاصة ،فاأللف مکني به عن جملة
أسمائه المفتتحة باأللف کأحمد و أبي القاسم ،و الالم مکنيّ به عن صفاته مثل لب الوجود ،و المیم مکني به عن محمد و نحوه مثل مبشر و منذر ،فکلها
منادّی بحرف نداء مقدر بدلیل ظهور ذلك الحرف في يس .و لم يعز هذا القول إلي أحد ،و علق علي هذه «الرسالة» تلمیذه شیخ اإلسالم محمد معاوية
«تعلیقة» أکثر فیها من التعداد ،و لیست مما ينثلج لمباحثه الفؤاد (و هي و أصلها موجودة بخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد  )514و يردّ هذا القول التزام
حذف حرف النداء و ما قاله من ظهروه في يس مبني علي قول من قال:
إن يس بمعني يا سید و هو ضعیف ألن الیاء فیه حرف من حروف الهجاء ألن الشیخ نفسه عد يس بعد ذلك من الحروف الدالة علي األسماء مدلوال
لنحو الیاء من کهیعص [مريم.]1:
القول السادس أنها رموز لمدة دوام هذه األمة بحساب الجمّل « »1قاله أبو العالیة أخذا بقصة
رواها ابن إسحاق عن جابر بن عبد اللّه بن وثاب قال« :جاء أبو ياسر بن أخطب و حیي بن أخطب و کعب بن األشرف فسألوا رسول اللّه عن ألم و
قالوا هذا أجل هذه األمة من السنین إحدی و سبعون سنة فضحك رسول اللّه صلّي اللّه علیه و سلّم و قال لهم ص و المر فقالوا اشتبه علینا األمر فال ندری
أبا لقلیل نأخذ أم بالکثیر؟»
ا ه .و لیس في جواب رسول اللّه إياهم بعدة حروف أخری من هذه الحروف المتقطعة في أوائل السور تقرير العتبارها رموزا ألعداد مدة هذه األمة،
و إنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن يکون مفیدا لزعمهم علي نحو الطريقة المسماة بالنقض في الجدل و مرجعها إلي المنع و المانع ال مذهب له .و أما
ضحکه صلّي اللّه علیه و سلّم فهو تعجب من جهلهم.
القول السابع أنها رموز کل حرف رمز إلي کلمة فنحو( :ألم) أنا اللّه أعلم ،و (المر) أنا اللّه أری ،و (المص) أنا اللّه أعلم و أفصل .رواه أبو الضحي عن
ابن عباس ،و يوهنه أنه ال ضابط له ألنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الکلمة ،و مرة بمقابلته بحرف وسط الکلمة أو آخرها .و نظروه بأن العرب قد
تتکلم بالحروف المقطعة بدال من کلمات تتألف من تلك الحروف نظما و نثرا ،من ذلك قول زهیر:
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و ال أريد الشر إال أن تا

بالخیر خیرات و إن شرّ فا

أراد و إن شر فشر و أراد إال أن تشا ،فأتي بحرف من کل جملة .و قال اآلخر (قرطبي):
قالوا جمیعا کلهم أال فا

ناداهم أال ألجموا أال تا

أراد بالحرف األول أال ترکبون ،و بالثاني أال فارکبوا .و قال الولید بن المغیرة عامل عثمان يخاطب عدی بن حاتم:
ال تحسبنّي قد نسیت اإليجاف «»1

قلت لها قفي لنا قالت قاف
أراد قالت وقفت .و

في الحديث« :من أعان علي قتل مسلم بشطر کلمة»
قال شقیق:
هو أن يقول اق مکان اقتل .و
في الحديث أيضا« :کفي بالسیف شا»
 ،أی شاهدا .و في «کامل المبرد» من قصیدة لعلي بن عیسي القمي و هو مولد:
و لیس العجاجة و الخافقا

ت تريك المنا برؤوس األسل

أی تريك المنايا .و في «تلع» من «صحاح الجوهری» قال لبید:
درس المنا بمتالع فأبان

فتقادمت بالحبس فالسوبان

أراد درس المنازل .و قال علقمة الفحل ( «خصائص» ص :)82
کأن إبريقهم ظبي علي شرف

مفدم بسبا الکتان ملثوم

أراد بسبائب الکتان .و قال الراجز:
حین ألقت بقباء برکها

و استمر القتل في عبد األشل

أی عبد األشهل .و قول أبي فؤاد:
يدرين حندل حائر لجنوبها

فکأنما تذکي سنابکها الحبا

أراد الحباحب .و قال األخطل:
أمست مناها بأرض ما يبلغها

بصاحب الهم إال الجسرة األجد

أراد منازلها .و وقع ( «طراز المجالس» -المجلس) « »1للمتأخرين من هذا کثیر مع التورية کقول ابن مکانس:
لم أنس بدرا زارني لیلة

مستوفزا مطلعا للخطر

فلم يقم إال بمقدار ما

قلت له أهال و سهال و مر

أراد بعض کلمة مرحبا و قد أکثرت من شواهده توسعة في مواقع هذا االستعمال الغريب و لست أريد بذلك تصحیح حمل حروف فواتح السور علي
ذلك ألنه ال يحسن تخريج القرآن علیه و لیس معها ما يشیر إلیه مع التورية بجعل مرّ من المرور.
القول الثامن أنها إشارات إلي أحوال من تزکیة القلب ،و جعلها في «الفتوحات» في الباب الثاني إيماء إلي شعب اإليمان ،و حاصله أن جملة الحروف
الواقعة في أوائل سور القرآن علي تکرار الحروف ثمانیة و سبعون حرفا و الثمانیة هنا هي حقیقة البضع حصل له ذلك بالکشف فیکون عدد الحروف ثمانیة
و سبعین و قد قال النبيء صلّي اللّه علیه و سلّم« :اإليمان بضع و سبعون شعبة» فهذه الحروف هي شعب اإليمان ،و ال يکمل ألحد أسرار اإليمان حتي يعلم
حقائق هذه الحروف في سورها .و کیف يزعم زاعم أنها واردة في معان غیر معروفة مع ثبوت تلقي السامعین لها بالتسلیم من مؤمن و معاند ،و لو ال أنهم
فهموا منها معني معروفا دلت علیه القرائن لسأل السائلون و تورك المعاندون.
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قال القاضي أبو بکر بن العربي :لو ال أن العرب کانوا يعرفون لها مدلوال متداوال بینهم لکانوا أول من أنکر ذلك علي النبيء صلّي اللّه علیه و سلّم بل
تال علیهم حم فصلت و ص و غیرهما فلم ينکروا ذلك مع تشوفهم إلي عثرة و حرصهم علي زلة قلت و قد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا وَ مَا الرَّحْمنُ
[الفرقان ،]60 :و أما ما استشهدوا به من بیت زهیر و غیره فهو من نوادر کالم العرب ،و مما أخرج مخرج األلغاز و التملیح و ذلك ال يناسب مقام الکتاب
المجید.
النوع الثاني يجمع األقوال الراجعة إلي أن هاته الحروف وضعت بتلك الهیئات أسماء أو أفعاال و فیه من األقوال أربعة.
التاسع في عداد األقوال في أولها لجماعة من العلماء و المتکلمین و اختاره الفخر أنها أسماء للسور التي وقعت فیها ،قاله زيد بن أسلم و نسب لسیبويه
في «کتابه» باب أسماء السور من أبواب ما ال ينصرف أو للخلیل و نسبه صاحب «الکشاف» لألکثر و يعضده وقوع هاته الحروف في أوائل السور فتکون
هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعالمة علي تلك السور ،و سمیت بها کما نقول الکراسة ب و الرزمة ج و نظره القفال بما سمت العرب بأسماء الحروف کما
سموا الم الطائي والد حارثة ،و سموا الذهب عین ،و السحاب غین ،و الحوت نون ،و الجبل قاف ،و أقوال ،و حاء قبیلة من مذحج ،و قال شريح بن أوفي
العنسي أو العبسي:
يذکرني حامیم و الرمح شاجر فهلّا تال حامیم قبل التقدم
يريد حم عسق [الشوری ]2 ،1 :التي فیها :قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي [الشوری .]23 :و يبعد هذا القول بعدا ما إن الشأن أن يکون
االسم غیر داخل في المسمي و قد وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمین ،علي أنه يرده اتحاد هذه الحروف في عدة سور مثل الم و الر و
حم .و أنه لم توضع أسماء السور األخری في أوائلها.
القول العاشر و قال جماعة إنها أسماء للقرآن اصطلح علیها قاله الکلبي و السدی و قتادة و يبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما ال يناسبها لو کانت أسماء
للقرآن ،نحو الم غُلِبَتِ الرُّومُ [الروم ،]2 ،1 :و الم أَ حَسِبَ النَّاسُ [العنکبوت.]2 ،1 :
القول الحادی عشر أن کل حروف مرکبة منها هي اسم من أسماء اللّه رووا عن علي أنه کان يقول يا کهیعص يا حم عسق و سکت عن الحروف المفردة
فیرجع بها إلي ما يناسبها أن تندرج تحته من األقوال و يبطله عدم االرتباط بین بعضها و بین ما بعده ألن يکون خبرا أو نحوه عن اسم اللّه مثل الم ذلِكَ
الْکِتابُ [البقرة ]2 ،1 :و المص کِتابٌ أُنْزِلَ إِلَیْكَ [األعراف.]2 ،1 :
الثاني عشر قال الماوردی :هي أفعال فإن حروف المص کتاب فعل ألمّ بمعني نزل فالمراد الم ذلِكَ الْکِتابُ أی نزل علیکم ،و يبطل کالمه أنها ال تقرأ
بصیغ األفعال علي أن هذا ال يتأتي في جمیعها نحو کهیعص و المص و الر و لو ال غرابة هذا القول لکان حريا باإلعراض عنه.
النوع الثالث تندرج فیه األقوال الراجعة إلي أن هاته الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها ألغراض داعیة لذلك و فیه من األقوال:
القول الثالث عشر :أن هاته الحروف أقسم اللّه تعالي بها کما أقسم بالقلم تنويها بها ألن مسمیاتها تألفت منها أسماء اللّه تعالي و أصول التخاطب و
العلوم قاله األخفش ،و قد و هن هذا القول بأنها لو کانت مقسما بها لذکر حرف القسم إذ ال يحذف إال مع اسم الجاللة عند البصريین و بأنها قد ورد بعدها
في بعض المواضع قسم نحو :ن وَ الْقَلَمِ [القلم ]1 :و حم وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ [الزخرف ،]1 :قال صاحب الکشاف :و قد استکرهوا الجمع بین قسمین علي مقسم
واحد حتي قال الخلیل في قوله تعالي :وَ اللَّیْلِ إِذا يَغْشي وَ النَّهارِ إِذا َتجَلَّي [اللیل ]2 ،1 :أن الواو الثانیة هي التي تضم األسماء لألسماء أی واو العطف ،و
الجواب عن هذا أن اختصاص الحذف باسم الجاللة مختلف فیه و أن کراهیة جمع قسمین تنفع بجعل الواو التالیة لهاته الفواتح واو العطف علي أنهم قد جمعوا
بین قسمین ،قال النابغة:
و اللّه و اللّه لنعم الفتي ال حارث ال النکس و ال الخامل
القول الرابع عشر :أنها سیقت مساق التهجي مسرودة علي نمط التعديد في التهجیة تبکیتا للمشرکین و إيقاظا لنظرهم في أن هذا الکتاب المتلو علیهم
و قد تحدوا باإلتیان بسورة مثله هو کالم مؤلف من عین حروف کالمهم کأنه يغريهم بمحاولة المعارضة و يستأنس ألنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف
و معالجة النطق تعريضا بهم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطیع اللغة ،فیلقنها کتهجي الصبیان في أول تعلمهم بالکتّاب حتي يکون عجزهم عن المعارضة
بعد هذه المحاولة عجزا ال معذرة لهم فیه ،و قد ذهب إلي هذا القول المبرد و قطرب و الفراء ،قال في «الکشاف» و هذا القول من القوة و الخالفة بالقبول
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بمنزلة ،و قلت و هو الذی نختاره و تظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن کل سورة مقصودة باإلعجاز ألن اللّه تعالي يقول :فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [البقرة:
 ]23فناسب افتتاح ما به اإلعجاز بالتمهید لمحاولته و يؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد فلذلك لم يسألوا عنه لظهور أمره و أن التهجي معروف
عندهم للتعلیم فإذا ذکرت حروف الهجاء علي تلك الکیفیة المعهودة في التعلیم في مقام غیر صالح للتعلیم عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم ألن
حالهم کحاله في العجز عن اإلتیان بکالم بلیغ ،و يعضد هذا الوجه تعقیب هاته الحروف في غالب المواقع بذکر القرآن و تنزيله أو کتابیته إال في کهیعص
[مريم ]1 :و الم أَ حَسِبَ النَّاسُ [العنکبوت ]2 ،1 :و الم غُلِبَتِ الرُّومُ [الروم ]2 ،1 :و وجه تخصیص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض ،و تکرير بعضها
ألمر ال نعلمه و لعله لمراعاة فصاحة الکالم ،و يؤيده أن معظم مواقع هذه الحروف في أوائل السور المکیة عدا البقرة علي قول من جعلوها کلها مدنیة و آل
عمران ،و لعل ذلك ألنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مکة و أن قصد التحدی في القرآن النازل بمکة قصد أولي ،و يؤيده أيضا الحروف التي أسماؤها مختومة
بألف ممدودة مثل الیاء و الهاء و الراء و الطاء و الحاء قرئت فواتح السور مقصودة علي الطريقة التي يتهجي بها للصبیان في الکتّاب طلبا للخفة کما سیأتي
قريبا في آخر هذا المبحث من تفسیر الم.
القول الخامس عشر :أنها تعلیم للحروف المقطعة حتي إذا وردت علیهم بعد ذلك مؤلفة کانوا قد علموها کما يتعلم الصبیان الحروف المقطعة ،ثم
يتعلمونها مرکبة قاله عبد العزيز بن يحیي ،يعني إذ لم يکن فیهم من يحسن الکتابة إال بعض المدن کأهل الحیرة و بعض طيء و بعض قريش و کنانة من
أهل مکة ،و لقد تقلبت أحوال العرب في القراءة و الکتابة تقلبات متنوعة في العصور المختلفة ،فکانوا بادیء األمر أهل کتابة ألنهم نزحوا إلي البالد العربیة
من العراق بعد تبلبل األلسن ،و العراق مهد القراءة و الکتابة و قد أثبت التاريخ أن ضخم بن إرم أول من علم العرب الکتابة و وضع حروف المعجم التسعة و
العشرين ،ثم إن العرب لما بادوا (أی سکنوا البادية) تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة و الکتابة ،و شغلهم حالهم عن تلقي مبادئ العلوم ،فبقیت
الکتابة في الحواضر کحواضر الیمن و الحجاز ،ثم لما تفرقوا بعد سیل العرم نقلوا الکتابة إلي المواطن التي نزلوها فکانت طيء بنجد يعرفون القراءة و الکتابة،
و هم الفرقة الوحیدة من القحطانیین ببالد نجد و لذلك يقول أهل الحجاز و نجد إن الذين وضعوا الکتابة ثالثة نفر من بني بوالن من طيء يريدون من الوضع
أنهم علموها للعدنانیین بنجد ،و کان أهل الحیرة يعلمون الکتابة فالعرب بالحجاز تزعم أن الخط تعلموه عن أهل األنبار و الحیرة ،و قصة المتلمس في کتب
األدب تذکرنا بذلك إذ کان الذی قرأ له الصحیفة غالم من أغیلمة الحیرة .و لقد کان األوس و الخزرج مع أنهم من نازحة القحطانیین ،قد تناسوا الکتابة إذ
کانوا أهل زرع و فروسیة و حروب ،فقد ورد في السیر أنه لم يکن أحد من األنصار يحسن الکتابة بالمدينة و کان في أسری المشرکین يوم بدر من يحسن
ذلك فکان من ال مال له من األسری يفتدی بأن يعلم عشرة من غلمان أهل المدينة الکتابة فتعلم زيد بن ثابت في جماعة ،و کانت الشفاء بنت عبد اللّه
القرشیة تحسن الکتابة و هي علمتها لحفصة أم المؤمنین .و يوجد في أساطیر العرب ما يقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الکتابة من أهل مدين في جوارهم فقد
ذکروا قصة و هي أن المحض بن جندل من أهل مدين و کان ملکا کان له ستة أبناء و هم :أبجد ،و هوز ،و حطي ،و کلمن ،و سعفص ،و قرشت ،فجعل أبناءه
ملوکا علي بالد مدين و ما حولها فجعل أبجد بمکة و جعل هوزا و حطیا بالطائف و نجد ،و جعل الثالثة الباقین بمدين ،و أن کلمنا کان في زمن شعیب و
هو من الذين أخذهم عذاب يوم الظلة « »1قالوا فکانت حروف الهجاء أسماء هؤالء الملوك ثم ألحقوا بها ثخذ و ضغط فهذا يقتضي أن القصة مصنوعة
لتلقین األطفال حروف المعجم بطريقة سهلة تناسب عقولهم و تقتضي أن حروف ثخذ و ضغظ لم تکن في معجم أهل مدين فألحقها أهل الحجاز ،و حقا إنها
من الحروف غیر الکثیرة االستعمال و ال الموجودة في کل اللغات إال أن هذا القول يبعده عدم وجود جمیع الحروف في فواتح السور بل الموجود نصفها کما
سیأتي بیانه من کالم «الکشاف».
القول السادس عشر :أنها حروف قصد منها تنبیه السامع مثل النداء المقصود به التنبیه في قولك يافتي إليقاظ ذهن السامع قاله ثعلب و األخفش و أبو
عبیدة ،قال ابن عطیة کما يقول في إنشاد أشهر القصائد ال و بل ال ،قال الفخر في تفسیر سورة العنکبوت :إن الحکیم إذا خاطب من يکون محل الغفلة أو
مشغول البال يقدّم علي الکالم المقصود شیئا لیلفت المخاطب إلیه بسبب ذلك المقدم ثم يشرع في المقصود فقد يکون ذلك المقدم کالما مثل النداء و حروف
االستفتاح ،و قد يکون المقدم صوتا کمن يصفق لیقبل علیه السامع فاختار الحکیم للتنبیه حروفا من حروف التهجي لتکون داللتها علي قصد التنبیه متعینة إذ
لیس لها مفهوم فتمحضت للتنبیه علي غرض مهم.
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 .16حروفی هستند كه هریك دال بر مطلبی در تزكيه قلب میباشند (ابنعربی)
 .17عالمتی برای اهل كتاب است (در دعدههای پيامبران آنها آمده بود كه پيامبری خواهد آمد كه كتاب آسمانیاش دارای
حروف مقطعه است [و هيچيك از كتب آسمانی قبلی چنين چيزی نداشته است]
« )2ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ»
میدانيم كه «ن» یكی از حروف مقطعه است درباره اینكه به طور كلی مقصود از این حروف مقطعه چيست در تدبر1
اقوالی مطرح شد .عالوه بر آنها ،در خصوص «ن» در این سوره هم دیدگاههای زیر مطرح شده است:
 .1منظور «ماهی» است؛ [مویدش هم آن است كه كلمه «نون» در عربی به معنای «ماهی» به كار رفته است چنانكه در قرآن
كریم ،حضرت یونس را كه در شكم ماهی افتاد «ذا النون» خوانده است (انبيا])87/
برخی این را همين ماهیهایی كه در دریا هستند دانستهاند كه از عجایب آفرینش میباشند؛ و برخی آن را تعبيری
استعارهای از یكی از اولين آفریدههای خدا ،كه آفرینش آن حتی بر آفرینش زمين مقدم بوده ،قلمداد كردهاند (ابنعباس ،مجاهد،
مقاتل ،سدی ،مجمع البيان ،ج ،10ص.)499
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القول السابع عشر :أنها إعجاز بالفعل و هو أن النبيء األمي الذی لم يقرأ قد نطق بأصول القراءة کما ينطق بها مهرة الکتبة فیکون النطق بها معجزة و
هذا بیّن البطالن ألن األمي ال يعسر علیه النطق بالحروف.
القول الثامن عشر :أن الکفار کانوا يعرضون عن سماع القرآن فقالوا :ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِیهِ [فصلت ]26 :فأوردت لهم هذه الحروف لیقبلوا
علي طلب فهم المراد منها فیقع إلیهم ما يتلوها بال قصد ،قاله قطرب و هو قريب من القول السادس عشر.
القول التاسع عشر :أنها عالمة ألهل الکتاب وعدوا بها من قبل أنبیائهم أن القرآن يفتتح بحروف مقطعة.
القول العشرون :قال التبريزی :علم اللّه أن قوما سیقولون بقدم القرآن فأراهم أنه مؤلف من حروف کحروف الکالم ،و هذا و هم ألن تألیف الکالم من
أصوات الکلمات أشد داللة علي حدوثه من داللة الحروف المقطعة لقلة أصواتها.
القول الحادی و العشرون :روی عن ابن عباس أنها ثناء أثني اللّه به علي نفسه و هو يرجع إلي القول األول أو الثاني.
هذا جماع األقوال ،و ال شك أن قراءة کافة المسلمین إياها بأسماء حروف الهجاء مثل ألف .الم .میم دون أن يقرأوا ألم و أن رسمها في الخط بصورة
الحروف يزيف جمیع أقوال النوع األول و يعین االقتصار علي النوعین الثاني و الثالث في الجملة ،علي أن ما يندرج تحت ذينك النوعین متفاوت في درجات
القبول ،فإن األقوال الثاني ،و السابع ،و الثامن ،و الثاني عشر ،و الخامس عشر ،و السادس عشر ،يبطلها أن هذه الحروف لو کانت مقتضبة من أسماء أو کلمات
لکان الحق أن ينطق بمسمیاتها ال بأسمائها .فإذا تعین هذان النوعان و أسقطنا ما کان من األقوال المندرجة تحتمها واهیا ،خلص أن األرجح من تلك األقوال
ثالثة :و هي کون تلك الحروف لتبکیت المعاندين و تسجیال لعجزهم عن المعارضة ،أو کونها أسماء للسور الواقعة هي فیها ،أو کونها أقساما أقسم بها لتشريف
قدر الکتابة و تنبیه العرب األمیین إلي فوائد الکتابة إلخراجهم من حالة األمیة و أرجح هذه األقوال الثالثة هو أولها
1

 .مرحوم طبرسي در نقل ديدگاه ابنعباس و بقیه به همین عبارت بسنده کرده است که «هو الحوت الذی علیه األرضون» اما زمخشری نهتنها

سخنان مکرری از اين افراد در اين معنا آورده است (الدر المنثور ،ج ،6ص:)250-249
أخرج عبد الرزاق و الفريابي و سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و ابن أبى حاتم و أبو الشیخ في العظمة و
الحاکم و صححه و البیهقي في األسماء و الصفات و الخطیب في تاريخه و الضیاء في المختارة عن ابن عباس قال ان أول شي خلق اهلل القلم فقال له اکتب
فقال يا رب و ما أکتب قال اکتب القدر فجرى من ذلك الیوم ما هو کائن إلى أن تقوم الساعة ثم طوى الکتاب و ارتفع القلم وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ فارتفع
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بخار الماء ففتقت منه السموات ثم خلق النور فبسطت األرض علیه و األرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت األرض فأثبتت بالجبال فان الجبال
لتفخر على األرض إلى يوم القیامة ثم قرأ ابن عباس ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ
و أخرج عبد بن حمید عن ابن عباس في قوله ن وَ الْقَلَمِ َو ما يَسْطُرُونَ قال خلق اهلل القلم فقال اجره فجرى بما هو کائن إلى يوم القیامة ثم خلق
الحوت و هو النون فکبس علیها األرض ثم قال ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ
فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَالِكٍ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] ن السَّمَکَةُ الَّتِي عَلَى ظَهْرِهَا الْأَرَضِینَ وَ تَحْتَ الْحُوتِ
الثَّوْرُ وَ تَحْتَ الثَّوْرِ الصَّخْرَةُ وَ تَحْتَ الصَّخْرَةِ الثَّرَى وَ مَا يَعْلَمُ تَحْتَ الثَّرَى إِلَّا اللَّهُ [تَعَالَى] وَ اسْمُ السَّمَکَةِ لیواقن وَ اسْمُ الثَّوْرِ يَهْمُوثُ وَ الْقَلَمِ هُوَ الَّذِی يُکْتَبُ
بِهِ الذِّکْرُ الْحَکِیمُ الَّذِی عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ ما يَسْطُرُونَ يَقُولُ يَکْتُبُ الْمَلَائِکَةُ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ يَقُولُ مَا أَنْتَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْكَ مِنَ
النُّبُوَّةِ وَ الْقُرْآنِ يَا مُحَمَّدُ بِمَجْنُونٍ( .تفسیر فرات الکوفي ،ص)495
رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ غَیْرِهِ أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَاءُ فَکَانَ عَرْشُهُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَاناً فَارْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاءِ
فَسُمِّيَ السَّمَاءَ ثُمَّ أَيْبَسَ الْمَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضاً وَاحِدَةً ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ أَرَضِینَ فِي يَوْمَیْنِ فِي الْأَحَدِ وَ الْإِثْنَیْنِ وَ خَلَقَ الْأَرْضَ عَلَى حُوتٍ وَ الْحُوتُ هُوَ الَّذِی
ذَکَرَهُ اللَّهُ فِي کِتَابِهِ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ وَ الْحُوتُ وَ الْمَاءُ عَلَى الصَّفَا وَ الصَّفَا عَلَى ظَهْرِ مَلَكٍ وَ الْمَلَكُ عَلَى صَخْرَةٍ وَ الصَّخْرَةُ عَلَى الرِّيحِ وَ هِيَ الصَّخْرَةُ
الَّتِي فِي الْقُرْآنِ فَتَکُنْ فِي صَخْرَةٍ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَتَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ فَأَرْسَى اللَّهُ عَلَیْهَا الْجِبَالَ فَقَرَّتْ کَمَا قَالَ تَعَالَى أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَ خَلَقَ الْجِبَالَ فِیهَا وَ خَلَقَ
أَقْوَاتَ أَهْلِهَا وَ شَجَرَهَا وَ مَا يَنْبَغِي لَهَا فِي يَوْمَیْنِ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ وَ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ کَمَا قَالَ تَعَالَى أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَیْنِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ
اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَکَانَ ذَلِكَ الدُّخَانُ مِنْ نَفْسِ الْمَاءِ حِینَ تَنَفَّسَ فَجَعَلَهَا سَمَاءً وَاحِدَةً ثُمَّ فَتَقَهَا وَ جَعَلَهَا سَبْعاً فِي يَوْمَیْنِ فِي يَوْمِ الْخَمِیسِ وَ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ بِالْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ جُمِعَ فِیهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَ أَوْحى فِي کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها أَیْ وَ جَعَلَ فِي کُلِّ سَمَاءٍ خَلْقَهَا مِنَ الْمَلَائِکَةِ
وَ الْبِحَارِ « »1وَ جِبَالِ الْبَرَدِ( .بحار األنوار ،ج ،54ص)313
شَرْحُ النَّهْجِ لِلْکَیْدُرِیِّ ،وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ خَلْقَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ خَلَقَ جَوْهَراً أَخْضَرَ ثُمَّ ذَ َّوبَهُ فَصَارَ مَاءً مُضْطَرِباً ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ بُخَاراً
کَالدُّخَانِ فَخَلَقَ « »1مِنْهُ السَّمَاءَ کَمَا قَالَ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ ثُمَّ فَتَقَ تِلْكَ السَّمَاءَ فَجَعَلَهَا سَبْعاً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ زَبَداً فَخَلَقَ مِنْهُ أَرْضَ
مَکَّةَ ثُمَّ بَسَطَ الْأَرْضَ کُلَّهَا مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ وَ لِذَلِكَ تُسَمَّى مَکَّةُ أُمَّ الْقُرَى لِأَنَّهَا أَصْلُ جَمِیعِ الْأَرْضِ ثُمَّ شَقَّ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ سَبْعَ أَرَضِینَ وَ جَعَلَ بَیْنَ کُلِّ سَمَاءٍ
وَ سَمَاءٍ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ کَذَلِكَ بَیْنَ کُلِّ أَرْضٍ وَ أَرْضٍ وَ کَذَلِكَ بَیْنَ هَذِهِ السَّمَاءِ وَ هَذِهِ الْأَرْضِ ثُمَّ بَعَثَ مَلَکاً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ حَتَّى نَقَلَ الْأَرْضَ عَلَى
مَنْکِبِهِ وَ عُنُقِهِ وَ مَدَّ الْیَدَيْنِ فَبَلَغَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْمَشْرِقِ وَ الْأُخْرَى إِلَى الْمَغْرِبِ ثُمَّ بَعَثَ لِقَرَارِ قَدَمِ ذَلِكَ الْمَلَكِ بَقَرَةً مِنَ الْجَنَّةِ کَانَ لَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ قَرْنٍ وَ
أَرْبَعُونَ أَلْفَ رِجْلٍ وَ يَدٍ وَ بَعَثَ يَاقُوتاً مِنَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى حَتَّى يُوضَعَ بَیْنَ سَنَامِ تِلْكَ الْبَقَرَةِ وَ أُذُنِهَا فَاسْتَقَرَّ قَدَمَا ذَلِكَ الْمَلَكِ عَلَى السَّنَامِ وَ الْیَاقُوتِ وَ إِ َّن
قُرُونَ تِلْكَ الْبَقَرَةِ لَمُرْتَفِعَةٌ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ إِلَى تَحْتِ الْعَرْشِ وَ إِنَّ مَنَاخِرَ أُنُوفِهَا بِإِزَاءِ الْأَرْضِ فَإِذَا تَنَفَّسَتِ الْبَقَرَةُ مَدَّ الْبَحْرُ وَ إِذَا قَبَضَتْ أَنْفَاسَهَا جَزَرَ الْبَحْرُ
مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ خَلَقَ لِقَرَارِ قَوَائِمِ تِلْكَ الْبَقَرَةِ صَخْرَةً وَ هِيَ الَّتِي حَکَى اللَّهُ عَنْ لُقْمَانَ فِي قَوْلِهِ فَتَکُنْ فِي صَخْرَةٍ فَیَزِيدُ مِقْدَارُ سَعَةِ تِلْكَ الصَّخْرَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ عَلَى
مِقْدَارِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعِ أَرَضِینَ ثُمَّ خَلَقَ حُوتاً وَ هُوَ الَّذِی أَقْسَمَ اللَّهُ فَقَالَ ن وَ الْقَلَمِ وَ النُّونُ الْحُوتُ وَ أَمَرَ تَعَالَى بِوَضْعِ تِلْكَ الصَّخْرَةِ عَلَى ظَهْرِ ذَلِكَ
الْحُوتِ وَ جَعَلَ ذَلِكَ الْحُوتَ فِي الْمَاءِ وَ أَمْسَكَ الْمَاءَ عَلَى الرِّيحِ وَ يَحْفَظُ اللَّهُ الرِّيحَ بِقُدْرَتِهِ( .بحار األنوار ،ج ،54ص)29
رَوَاهُ السُّدِّیُّ عَنْ أَبِي الصَّالِحِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً ثُ َّم
اسْتَوى إِلَى السَّماءِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ وَ لَمْ َيخْلُقْ شَیْئاً غَیْرَ مَا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ فَلَمَّا أَرَادَ َأنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَاناً
ض
فَارْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاءِ فَسَمَا عَلَیْهِ فَسَمَّاهُ سَمَاءً ثُمَّ أَيْبَسَ الْمَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضاً وَاحِدَةً ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَ سَبْعَ أَرَضِینَ فِي يَوْمَیْنِ يَوْمَ الْأُحُدِ وَ يَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَخَلَقَ الْأَرْ َ
عَلَى حُوتٍ وَ الْحُوتُ النُّونُ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ ن وَ الْقَلَمِ وَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ وَ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِ صَفَاةٍ وَ الصَّفَاةُ عَلَى ظَهْرِ مَلَكٍ وَ الْمَلَكُ َعلَى صَخْرَةٍ وَ
الصَّخْرَةُ فِي الرِّيحِ وَ هِيَ الصَّخْرَةُ الَّتِي ذَکَرَهَا لُقْمَانُ لَیْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ فَتَحَرَّكَ الْحُوتُ وَ اضْطَرَبَتْ وَ تَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ فَأَرْسَى عَلَیْهَا الْجِبَالَ
فَقَرَّتْ وَ الْجِبَالُ تَفْخَرُ عَلَى الْأَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ جَعَلَ فِیها رَواسِيَ( .بحار األنوار ،ج ،54ص)315
بلکه از همین افراد احاديثي که به پیامبر ص نسبت داده شده نیز آورده است:
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 .2یكی از حروف «الرحمن» است (ابنعباس ،مجمع البيان ،ج ،10ص( .)499توضيح در دیدگاه شماره 4تدبر قبل)
« .3دوات» [مُركّب ،جوهری كه برای نوشتن استفاده میشود] است( .حسن ،قتاده ،ضحاك ،مجمع البيان ،ج ،10ص)499
[یكی از معانی كلمه «نون» دوات است و احادیثی نيز در تایيد این دیدگاه میتوان یافت ،مانند حدیث 2و ]3
 .4لوحی از نور است (منسوب به پيامبر ص ،مجمع البيان ،ج ،10ص)499
 .5نام نهری در بهشت است( .حدیث2؛ و مجمع البيان ،ج ،10ص)499
 .6نام فرشتهای از فرشتگان الهی است( .حدیث)3
 .7نامی از نامهای پيامبر اكرم ص است( .حدیث)1
الزم به ذكر است كه بسياری از این دیدگاه ها كه ممكن است در نظر اول با هم ناسازگار به نظر برسد با همدیگر قابل
جمع است چنانكه در حدیث 3معانی  3تا  6از معانی فوق با هم یكی شدهاند و آیت اهلل حسن زاده آملی در تعليقهاش بر
كتاب منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفالح( ،مقدمه ،2ص )23توضيحی عرفانی میدهند كه دیدگاههای دیگر را هم با این
دیدگاهها جمع میكنند.

1

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله ن وَ الْقَلَمِ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النُّونُ السَّمَکَةُ الَّتِي عَلَیْهَا قَرَارُ الْأَرَضِینَ وَ الْقَلَمُ الَّذِی خَطَّ بِهِ رَبُّنَا عَزَّ وَ
جَلَّ الْقَدَرَ خَیْرَهُ وَ شَرَّهُ وَ نَفْعَهُ وَ ضَرَرَهُ وَ ما يَسْطُرُونَ قَالَ الْکِرَامُ الْکَاتِبُون (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
و أخرج ابن جرير و الطبراني و ابن مردويه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ وَ الْحُوتُ وَ قَالَ مَا أَکْتُبُ قَالَ کُلَّ شَيْءٍ
کَائِنٍ إِلَي يَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ قَرَأَ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ فَالنُّونُ الْحُوتُ و القلم القلم (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
 . 1ن اول ما صدر دوات است که منشأ کتابت جمیع کلمات نورى وجودى شده است و ن حوت شده است که از آن ماده سیاهى مرکب پديد مىآيد.
و ن حوت آب حیات همه و حامل همه ارضین ووو.
ن را به مداد تفسیر کرد مدادى که نور است و همه حروف و کلمات وجودى از اين مداد نور نوشته شده است پس وجود در هرجا که قدم نهاد نور
است .مداد حروف کتبى مرکّب است که بهترين آن مرکّب سیاه است.
بود قرآن کتبى آيت عین

بود هر آيت او رايت عین

الف در عالم عینى الوف است

بمانند الف ديگر حروف است

حروف کتبیش باشد سیاهى

حروف عینیش نور الهى

حقیقت محمّديّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم به حسب عروج صادر نخستین است و يکى از اسماى آن حضرت نون است و نون صادر نخستین که
حامل ارض است يعنى آن رقّ منشور و نور مرشوشى که کلمات نورى وجودى بر او منتقشاند وَ کُلَّ َشيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ .و پوشیده نیست که
حیات حوت به آب است وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ.
مرحوم میر در اول «جذوات» گويد:
عینان عینان لم يحفظهما رقم

في کلّ عین من العینین عینان

نونان نونان لم يکتبهما قلم

في کلّ نون من النّونین نونان

نون را چون حمد و ذکر و اقسام نکاحات و انواع قیامت و قلب و حضرات ،پنج مرتبه است .در اين امر به نکته « 663هزار و يك نکته» رجوع
شود (ص  456 -454ج  1ط  )1و بند « 33تمهید القواعد» در شرح «قواعد التّوحید» که قال اقول سى و سومین آنست نیز مطلوبست (ص 97 -93
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« )3ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ»
این قلمی كه بدان سوگند خورده شده چيست؟
الف .اشاره به حقيقتی ماورایی و فرشتهای از فرشتگان خداوند است كه همه حقایق عالم را متناسب با عالم ماوراء در
لوح محفوظ تثب و ضبط كرده است( .حدیث 2و )3
ب .اشاره به حقيقت اميرالمومنين است (حدیث )1خواه از این جهت كه اوست كه حقایق شریعت اسالم را از پيامبر ص
بتمامه دریافت كرد و در عالم نشر داد (همانند قلم ،كه كارش نشر مطالب است) خواه از این جهت كه به خاطر برخورداری
از فصاحت و بالغت فوقالعادهاش «قلم» معرفی اسالم در عالم گردید؛ یا ...
ج .اشاره به همين قلمهای عادی ماست كه اگر آنها نبودند فرهنگ و تمدن بشری چنين گسترشی پيدا نمیكرد.
نکته تخصصی انسانشناسی

قبال بارها به جایگاه زبان در برتری و تمایز انسان از سایر موجودات اشاره شد( .مثال جلسه ،221تدبر3
 )http://yekaye.ir/baqare-2-31/اكنون میافزایيم كه آن طور كه برخی از فيلسوفان مغرب زمين نشان دادهاند (مانند دریدا)
اساساً هيچ زبانی بدون اینكه كتابتی همراهش باشد وجود ندارد (حتی وی معتقد است كه كتابت بنوعی بر سخن گفتن تقدم
دارد)
د... .
« )4ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ»
اولين آیاتی كه بر پيامبر ص نازل شد او را به «خواندن» دعوت میكرد و آیات كنونی را دومين دسته آیات نازل شده بر
پيامبر دانستهاند (توضيح در شان نزول) و در این آیات بر قلم و نوشتن تاكيد شده است.
پاسخ به شبهه

برخی میپندارند قرآن مكاشفات شخصی پيامبر ص بوده كه توسط خود ایشان و تحت تاثير فرهنگ زمانه وی به قالب
لفظ درآمده است ،و كثرت سخن از صراط و سبيل و باغ و رود در قرآن كریم را شاهدی بر توهم خویش دانستهاند (كه چون
اینان در مناطق بی آب و علف زندگی میكرده و كار اصلیشان تجارت و راهزنی بوده ،این مفاهيم برایشان مهم است) و
گفتهاند اگر پيامبر ص امروزه و در یك جامعه متمدن دانشمحور میآمد به جای آن تعابير از ادبيات نوشتن و چاپ كردن و
 ...بهره میبرد .وجود این آیات ،آن هم در زمره اولين آیات نازل شده بر پيامبر ص ،خط بطالنی است بر توهم مذكور؛ پيامبری

ط  )1و عرش نیز پنج عرش است .رساله «عقلة المستوفز» شیخ عارف محیى الدين عربى در اقسام پنجگانه عرش و نیز در ن و لوح و قلم مطلوبست .و
اگر کسى در نون و حوت و لوح و قلم طالب تفسیر و تفصیل بیشتر مىباشد به شرح ما بر «فصوص فارابى» ،شرح فصّ پنجاه و هشتم آن رجوع بفرمايد
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كه تاكنون نخوانده و ننوشته ،در جامعهای كه باسوادهای آن انگشتشمارند ،اولين مطالبی كه میآورد در فضای خواندن و
نوشتن و قلم و سطر است.
تکمله

علت كثرت تعابير مربوط به باغ و رود و  ...نيز بیآب و علف بودن زندگی آنها نيست؛ بلكه ما هم وقتی بخواهيم یك
چشمانداز بسيار زی با را تصویر كنيم تصاویری همچون آبشار نياگارا درون جنگلهای انبوه را مطرح میكنيم .آیا اینكه چنين
تصاویری برای ما هم جذاب است ناشی از این است كه در سرزمين بیآب و علف زندگی میكنيم؛ یا فطرت هر انسانی از
سرسبزی و صدا و منظره آب روان لذت میبرد؟
این را در کانال نگذاشتم
« )5وَ ما یَسْطُرُونَ»
مقصود از این تعبير چيست؟
الف .اگر«ما» را «ما»ی موصوله بدانيم آنگاه تقدیر كالم این بوده است :سوگند به قلم و آنچه با قلم نوشته میشود؛ (در
این صورت به آنچه نوشته شده (امر مكتوب و مسطور) سوگند خورده شده است) كه در این صورت میتواند مراد سوگند
باشد به آنچه كه فرشتگان مینویسند اعم از آنچه كه بدانها وحی میشود ویا اعمال آدميان كه ثبت و ضبط میكنند( .مجمعالبيان،
ج ،10ص )500یا سوگند باشد به مطلق نوشتنههای انسانها كه باعث شده انسان موجودی متفاوت از سایر حيوانات شود
(تدبر ،3بند ج) یا سوگندی باشد به نوشتههای قرآن كریم ،یا ...
ب .اگر «ما» را «ما»ی مصدریه بدانيم آنگاه تقدیر كالم این بوده است :سوگند به قلم و كتابت آن (در این صورت به خود
نوشتن سوگند خورده شده است) (مجمعالبيان ،ج ،10ص)500

1396/4/15

 )468سوره قلم ( )68آيه  2ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
ترجمه

كه تو –به لطف پروردگارت – مجنون نيستی.
شأن نزول

از ابنجریح روایت شده است كه در مورد پيامبر ص میگفتند كه شيطانی او را جنزده و دیوانه كرده است؛ پس این آیه
نازل شد كه :تو –به لطف پروردگارت – مجنون [= جنزده ،دیوانه] نيستی.
الدر المنثور ،ج ،6ص250
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أخرج ابن المنذر عن ابن جریج قال كانوا یقولون للنبی صلى اهلل عليه و آله و سلم إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ به شيطان فنزلت ما أَنْتَ
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون
حدیث

 )1عبدالواحد بن مختار انصاری از امام باقر ع روایت كرده كه ایشان فرمودند:
عبدالواحد! اگر مردی صاحب نظر و رأی باشد ،هرچه مردم دربارهاش بگویند ضرری به او نمیرساند حتی اگر بگویند
كه او دیوانه است؛ و ضرری به او نمیرسد حتی اگر [تنها] بر قله كوهی مشغول عبادت خدا باشد تا مرگش فرا رسد.
الكافی ،ج ،2ص245
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ
قَالَ قَالَ َأبُو جَعْفَرٍ ع:
یَا عَبْدَ الْوَاحِدِ مَا یَضُرُّ رَجُلًا إِذَا كَانَ عَلَى ذَا الرَّأْیِ مَا قَالَ النَّاسُ لَهُ وَ لَوْ قَالُوا مَجْنُونٌ وَ مَا یَضُرُّهُ وَ لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ
یَعْبُدُ اللَّهَ حَتَّى یَجِيئَهُ الْمَوْتُ.
 )2روایت شده كه پيامبر اكرم ص در حال عبور از جایی بود دید مردم دور شخصی جمع شدهاند كه مبتال به صرع است.
سوال كرد :اینان برای چه جمع شدهاند؟
گفتند به خاطر دیوانهای كه به صرع مبتال شده است.
فرمود :این دیوانه نيست .آیا میخواهيد شما را از كسی كه واقعا دیوانه است آگاه كنم؟
گفتند :بله یا رسول اهلل!
فرمود :دیوانه واقعی كسی است كه با ناز و تكبّر گام برمىدارد و با گوشه چشم به چپ و راست خود مىنگرد ،و پهلوى
را با شانه به این سو و آن سو مىبرد  .چنين كسی است كه دیوانه است؛ اما این كه جلوی شماست ،صرفا فردی مبتال [به
بيماری] است.
معانی األخبار ،ص238
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یَحْيَى الْبَصْرِیُّ الْجَلُودِیُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ
أَخْبَرَنَا َأبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْجَوْهَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیَّ یَقُولُ:
ل لَهُ عَلَى َمجْنُونٍ
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ مَصْرُوعٍ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ یَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَالَ ص عَلَى مَا اجْتَمَعَ هَؤُلَا ِء فَقِي َ
یُصْرَعُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا بِمَجْنُونٍ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمَجْنُونِ حَقَّ ا ْلمَجْنُونِ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمَجْنُونَ حَقَّ الْمَجْنُونِ
الْمُتَبَخْتِرُ فِی مِشْيَتِهِ النَّاظِرُ فِی عِطْفَيْهِ الْمُحَرِّكُ جَنْبَيْهِ بِمَنْكِبَيْهِ فَذَاكَ الْمَجْنُونُ وَ هَذَا الْمُبْتَلَى.
تدبر

« )1ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»
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این آیه جواب قسمی است كه در آیه قبل آمد( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)499
خداوند قسم خورد به قلم ،كه ای پيامبر ،تو الحمدهلل مجنون نيستی.
پيامبر اكرم ص هنوز دعوتش را عمومی نكرده بود و فقط نماز میخواند (شان نزول جلسه قبل) او را دیوانه خواندند
(قلم.)51/
ثمره اخالقی

كسی كه میخواهد در راه خدا گام بردارد ،حتی اگر بهترین انسانها باشد در معرض بدترین توهين ها قرار خواهد گرفت.
پس اگر به مطلب درستی رسيدهایم یا كار درستی انجام میدهيم ،از حرف مردم نترسيم( .حدیث)1
« )2ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»
مقصود از «به نعمت پروردگارت» در این آیه چيست؟
الف« .بـ» باء سببيه است؛ یعنی به سبب نعمت خدا؛ كه این چند معنی دارد:
الف .1.این نعمت خداست كه موجب شده كه دیوانگی در تو راه نيابد( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)499
الف 2.چون نعمت خدا شامل حال توست پس تو دیوانه نيستی؛ به تعبير دیگر ،میخواهد بفرماید كسی كه ما بر او نعمت
نبوت و حكمت و  ...بخشيدهایم ،امكان ندارد كه دیوانگی در او راه یابد( .الميزان ،ج ،19ص368؛ مجمعالبيان ،ج ،10ص)499
الف... 3.
ب« .بـ» باء مصاحبت است؛ یعنی همراه با این نعمت خدا كه شامل حال تو شده ،تو دیوانه نيستی؛ كه این هم چند گونه
میتواند معنی شود:
ب .1.شبيه اینكه بگویيم الحمد هلل كه تو دیوانه نيستی( .الميزان ،ج ،19ص368؛ مجمعالبيان ،ج ،10ص)499
ب .2.تو دیوانه نيستی ،و نعمت از آن خداست؛ یعنی این عبارت تقریر و تایيدی است بر دیوانه نبودن تو؛ شبيه جایی كه
گفته میشوند :سبحانك اللهم و بحمدك( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)499
ب... .3.
ج... .
« )3ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»
به كسی كه باالترین مرتبه عقل در ميان بشر را دارد ،دیوانه گفتند!
نکته تخصصی جامعهشناسی

زمانی كه برای تخریب یك نفر تهمتی به او میزنند ،سعی میكنند تهمت به گونهای باشد كه عامه مردم آن را باور كنند.
چرا به پيامبر ص تهمت دیوانگی زدند؟ ظاهرا بدین جهت كه وقتی افرادی بسيار از حد عادی باالتر باشند ،نامتعارفاند و
كسی كه نامتعارف شد براحتی میتوان او را در زمره نامتعارفهایی كه مذموماند قرار داد.
در واقع ،وقتی مطلب از حدی فراتر رود ،ذهنهای عادی تحملش را ندارد؛ پس سعی میكنند او را پستتر از خود بدانند.
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« )4ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»
خدا به پيامبرش دلداری میدهد كه تو دیوانه نيستی!
پس
اگرچه خداوند اولياءاهلل را در سختیها قرار میدهد اما آنها را از یاد نبرده ،و به حال خود رها نمیكند.
« )5ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»
خدا به پيامبرش دلداری میدهد كه تو دیوانه نيستی!
دیوانگی چيست كه حتی ممكن است پيامبر ص را در معرض این تهمت قرار دهند؟!
نکته تخصصی جامعهشناسی

از بحثهای جالب جامعهشناسی این است كه «واقعا چه كسی دیوانه است؟»
غالبا در مواجهه اول میگویيم «كسی كه عقل درست و حسابی ندارد» اما معيار عقل درست و حسابی چيست؟
اگر خوب بنگریم ،اگرچه عقل سالم به لحاظ فلسفی معنای خاص خود را دارد؛ اما به لحاظ جامعهشناسی ،مردم به كسی
دیوانه میگویند كه شبيه آنها رفتار نكند و منطق رفتارهای وی را درك نكنند.
تاملی با خویش

همه ما از اینكه ما را دیوانه بدانند بشدت میرنجيم .اما آیا میارزد كه برای اینكه ما را دیوانه نشمرند همرنگ جماعت
شویم؟! شاید توجه به همين نكته بوده كه در اشعار عرفا ،دیوانگی مدح شده است:
ورای طاعتِ دیوانگان ز ما مطلب
كه شيخِ مذهب ما عاقلی گنه دانست
/https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh47
و اگر عقل بتواند به منطق آنان پی ببرد ،او نيز این مسيری كه اذهان عادی آن را دیوانگی میپندارند در پيش خواهد
گرفت:
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
این داغ كه ما بر دل دیوانه نهادیم
/https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh371
عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش است
عاقالن دیوانه گردند از پی زنجير ما
/https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh10
و آنگاه چنين انسانی دیگر بر اساس منطق مادی و عادی زندگی نمیكند:
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آن كس كه ترا شناخت جان را چه كند؟
فرزند و عيال و خانمان را چه كند؟
دیوانه كنی هر دو جهانش بخشی
دیوانهی تو هر دو جهان را چه كند؟!
/https://ganjoor.net/moulavi/shams/robaeesh/sh491
« )6ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»
عصمت و مصونيت پيامبر ص در سایه لطف الهی است( .تفسير نور ،ج ،10ص)173

1396/4/16

 )469سوره قلم ( )68آيه  3وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ
ترجمه

و یقيناً برایت اجری است بیپایان [بیمنت].
نکات ترجمه

«مَمْنُون»
درباره ماده «منن» گفته اند كه در اصل بر دو معنا داللت دارد :قطع كردن ،و در حق كسی نيكی كردن و بر او منت
گذاشتن (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )267و در این آیه هر دو معنی میتواند صحيح باشد« .غير ممنون» میتواند به معنای
پاداش قطع نشدنی (= بیپایان) باشد و یا به معنای «پاداش بیمنت».
اختالف قرائت

1

حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
جبرئيل در روز جمعه در عرفات بر پيامبر ص نازل شد و گفت :محمد! همانا خداوند به تو سالم میفرستد و میفرماید:
به امتت بگو «امروز دین شما را برایتان كامل كردم ،و تمام نمودم نعمتم را بر شما» (مائده )3/با والیت اميرالمومنين ع.
و [امام باقر ع] سخنانی طوالنی بيان فرمودند تا اینجا كه:

 . 1به حديث 1و پاورقي ذيل آن مراجعه کنید.
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پس برخی از منافقان به همدیگر گفتند :نمیبينيد كه چشمانش در حدقه دور میزند -منظورشان پيامبر ص بود  -؛ گویی
كه [نعوذ باهلل] دیوانه است و به خاطر پسر عمویش به فتنه افتاده [= فریفته او شده و به خاطرش هر كاری حاضر است انجام
دهد]؛ او را چه شده كه دست وی را باال برد؟! اگر توانش را داشت كه او را مثل قيصر و كسری كند این كار را میكرد!
در این لحظه پيامبر خدا ص فرمود :بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ مردم دانستند كه میخواهد قرآن بخواند؛ پس ساكت شدند؛
پس ایشان این آیات را قرائت فرمود« :نون؛ سوگند به قلم و آنچه مینویسند؛ تو – به لطف پروردگارت  -دیوانه نيستی»  -كه
منظورش آن چيزی بود كه منافقان گفتند « -و یقيناً برایت اجری است بیپایان» به خاطر اینكه آنچه در مورد حضرت علی ع
باید ابالغ میشد را ابالغ كردی؛ «و همانا تو از خلق و خویی عظيم برخورداری؛ پس بزودی میبينی و میبينند؛ كه كدام از
شما به فتنه افتادهاید» و چنين نازل شد.

1

تفسير فرات الكوفی ،ص497
فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْجُعْفِیُّ [مُعَنْعَناً] عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ:
ل لِأُمَّتِكَ الْيَوْمَ
ی ص بِعَرَفَاتٍ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ [لَكَ] قُ ْ
نَزَلَ جَبْرَئِيلُ [ع] عَلَى النَّبِ ِّ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی بِوَلَایَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَذَكَرَ كَلَاماً فِيهِ طُولٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ لِبَعْضٍ مَا تَرَوْنَ
عَيْنَيْهِ تَدُورَانِ یَعْنُونَ النَّبِیَّ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ وَ قَدِ افْتَتَنَ بِابْنِ عَ ِّمهِ مَا بَالُهُ رَفَعَ بِضَبْعِهِ لَوْ قَدَرَ َأنْ یَجْعَلَهُ مِثْلَ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ لَفَعَلَ فَقَالَ
النَّبِیُّ ص [وَ بَارَكَ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ یُعْلِمُ [فعلم] النَّاسَ أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ فَأَنْصَتُوا فَقَرَأَ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ ما
أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ یَعْنِی مَنْ قَالَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَ ِإنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ بِتَبْلِيغِكَ مَا بَلَّغْتَ فِی عَلِیٍّ وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ
عَظِيمٍ .فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ قَالَ وَ هَكَذَا نَزَلَتْ وَ ذَكَرَ الْحَدِیثَ.
 )2حرب بن شریح از امام باقر ع روایت كرده كه ایشان از اميرالمومنين ع روایت كردند كه پيامبر خدا ص فرمودند :برای
امتم چنان شفاعت كنم كه خدا ندایم دهد :محمد! راضی شدی؟ و من بگویم :پروردگارا! راضی شدم.
سپس [امام باقر ع خطاب به حرب] فرمود :ای اهل عراق! شما میگویيد اميدواركنندهترین آیه قرآن كریم این است كه:
«یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ای بندگانم كه در حق خویش افراط كردید؛ از رحمت خداوند
نااميد نباشيد [كه خداوند [میتواند] همه گناهان را ببخشد]» (زمر)53/؟
گفتم :بله ما چنين میگویيم.
فرمود :اما ما اهل بيت میگویيم اميدواركننده ترین آیه در كتاب خداوند این است كه میفرماید« :و در آینده خداوند به
تو چنان اعطا میفرماید كه راضی شوی» (ضحی )5/و این همان شفاعت است.

 . 11متن به گونه ای ترجمه شد که گويي امام در مقام تفسیر آيه است؛ اما ممکن است اين از باب اختالف قرائات بوده باشد .مويدش اين روايت
است در شواهد التنزيل لقواعد التفضیل ،ج ،2ص :358أَبُو النَّضْرِ فِي تَفْسِیرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ ،عَنْ أَبِي الْخَیْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ ،عَنْ أَبِیهِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَزَلَ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ فِي تَبْلِیغِكَ فِي عَلِيٍّ مَا بَلَّغْتَ [وَ سَاقَهَا إِلَى َأنْ بَ َلغَ] إِلَى [قَوْلِهِ] بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ.
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شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص447-446؛ تفسير فرات الكوفی ،ص571

1

حَدَّثَنِی الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ [حَدَّثَنَا] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَسَدٍ الْمَوْصِلِیُّ
[قَالَ ]:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُرَادِیُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شُرَیْحٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا َأبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ:
حَدَّثَنِی عَمِّی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ ،عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ:
قَالَ :رَسُولُ اللَّهِ ص :أَشْفَعُ لِأُمَّتِی حَتَّى یُنَادِیَ رَبِّی -رَضِيتَ یَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ :رَبِّ رَضِيتُ.
ثُمَّ قَالَ :إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَقُولُونَ :إِنَّ أَرْجَى آیَةٍ فِی الْقُرْآنِ «یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
اللَّهِ»
قُلْتُ :إِنَّا لَنَقُولُ ذَلِكَ.
قَالَ :وَ لَكِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ،نَقُولُ إِنَّ أَرْجَى آیَةٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ [قَوْلُهُ تَعَالَى]« :وَ لَسَوْفَ یُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى» وَ هِیَ الشَّفَاعَةُ.
 )3اسماعيل بن عبدالعزیز میگوید :امام صادق ع خطاب به من فرمود :همانا رسول اهلل ص كسی بود كه امور به او واگذار
شده بود؛ خداوند تبارك و تعالی به سليمان سلطنتش را عطا كرد و فرمود «این است بخشش ما ،پس منّت نِه [= به دیگران
ببخش] یا نگهدار بىحساب و كتاب» (ص )39/و به پيامبرش حضرت محمد ص هم [امور واجب و حرام را] واگذار كرد و
فرمود« :آنچه رسول به شما میدهد بگيرید و آنچه شما را از آن بازمیدارد خودداری كنيد» (حشر)7/
یك نفر گفت :بله ،به رسول خدا ص [احكام مربوط به] زراعت [= زكات] و شير دادن [= احكام مربوط به شيرخوردن
و ارث] واگذار شد.
بناگاه امام صادق ع از شدت عصبانيت برافروخته شد و فرمود :در هر چيزی ،به خدا سوگند در هر چيزی [به وی اختيار
داده شد].
بصائر الدرجات ،ج ،1ص380
حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ :قَالَ لِی
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ یُفَوَّضُ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى سُلَيْمَانَ مُلْكَهُ فَقَالَ «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسابٍ» وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ فَقَالَ «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»
فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُفَوَّضاً إِلَيْهِ فِی الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ!
فَلَوَى جَعْفَرٌ ع عَنْهُ عُنُقَهُ مُغْضَباً فَقَالَ فِی كُلِّ شَیْءٍ وَ اللَّهِ فِی كُلِّ شَیْءٍ.

2

 . 1فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدٍ مُعَنْعَناً عَنْ حَرْبِ بْنِ شُرَيْحٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَیُّ آيَةٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ أَرْجَى قَالَ مَا
ش
يَقُولُ فِیهَا قَوْمُكَ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ يا عِبادِیَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِ ْم ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قَالَ لَکِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ [بیت] لَا نَقُولُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَأَيْ ٍ
[فَأَیَّ شَيْءٍ] تَقُولُونَ فِیهَا قَالَ نَقُولُ وَ لَسَوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضى الشَّفَاعَةَ وَ اللَّهِ الشَّفَاعَةَ وَ اللَّهِ الشَّفَاعَةَ.
 . 2اين حديث که در بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم ،ج ،1ص 385و الکافي ،ج ،1ص 266آمده نیز قابل توجه است:
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تدبر

« )1وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ»
مقصود از «اجر غيرممنون» چيست؟
الف .اجر و پاداشی است كه هيچگاه تمام نمیشود (الميزان ،ج ،19ص )369و این همان نعمتهای بهشتی است كه پایان
نمیپذیرد( .مجمع البيان ،ج ،10ص)500
ب .به هر پيامبری اجر تمام كسانی كه به او ایمان آورد هم داده میشود (ابنعباس ،مجمع البيان ،ج ،10ص )500و چون
دین پيامبر ص ما تا قيامت ادامه دارد اجر او بیپایان خواهد بود.
ج .اجری است كه هيچ منتی بر او نمیگذارند (ابومسلم ،مجمع البيان ،ج ،10ص)500
د .اجازه شفاعتی است كه در قيامت به ایشان داده میشود و هيچ حدی ندارد مگر رضایت خود ایشان (حدیث[ )2كه
البته رضایت و خواست ایشان كامال مطابق با رضایت و خواست خداوند است (راضِيَةً مَرْضِيَّةً ،فجر])28/
ه .حق تشریعی است كه خداوند به ایشان تفویض كرده ،كه بنابر تفسير امام باقر ع از آیه 7سوره حشر ،ایشان در همه
امور حق تشریع دارند (حدیث)3
و .اجری حساب نشده (غيرمحسوب) (مجاهد) و ظاهرا مقصود این است كه در اندازه نمیآید (غير مقدر) (البحر المحيط،
ج ،10ص[ )236البته میتواند مقصود این باشد كه تو روی آن حساب خاصی باز نكردهای (= فوق حساب و كتابِ تو) یا
اینكه پاداشهایی كه به خاطرش دیگر از تو حساب و كتاب نمیكشيم]
ز... .

1

« )2وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ»
میتوان در همين عمر محدود عملی با تاثيری نامتناهی انجام داد و مستحق پاداش بینهایت شد.

ن
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ يَحْیَى بْنِ أَبِي عِمْرَا َن عَنْ يُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِي بَکْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَشْیَمَ قَالَ :کُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَ ْ
آيَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَهُ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى کَادَ قَلْبِي يُشْرَحُ
بِالسَّکَاکِینِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي تَرَکْتُ أَبَا قَتَادَةَ بِالشَّامِ لَا يُخْطِي بِالْوَاوِ وَ شِبْهِهَا وَ جِئْتُ إِلَى هَذَا يُخْطِي هَذَا الْخَطَاءَ کُلَّهُ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ الْآيَةِ
ض إِلَى سُلَیْمَا َن
بِعَیْنِهَا فَأَخْبَرَهُ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَنِي وَ أَخْبَرَ صَاحِبَيَّ فَسَکَنَتْ نَفْسِي وَ عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ عَنْهُ تَعَمُّدٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا ابْنَ أَشْیَمَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّ َ
ض إِلَى رَسُولِ
بْنِ دَاوُدَ ع فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ َأوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ وَ فَوَّضَ إِلَى نَبِیِّهِ ص فَقَالَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَمَا فَوَّ َ
اللَّهِ ص فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا.
 . 1ضحاك گفته مقصود «بدون عمل» است و در نقطه مقابل زمخشری گفته که مقصود دقیقا همان است که «منت» نميگذاريم زيرا متن در جايي
است که تفضل ابتدايي باشد اما اجر در برابر عمل شخص است (الکشاف ،ج ،4ص )585اما همان طور که ابوحیان اشاره کرده اين سخن وی دسیسهای
برای توجیه نظر معتزله (دسیسة االعتزال) است (البحر المحیط ،ج ،10ص )237و عالمه طباطبايي نیز بخوبي توضیح دادهاند که با توجه به نسبت خدا با
مخلوقات هر عملي که انسان انجام دهد نیز با تفضل الهي است و خدا در همه پاداشهای ما هم بر ما منت دارد( .المیزان ،ج ،19ص)369
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بخششهای الهی گاهی بر اساس عمل شخص است كه به آن «اجر» میگویند؛ و گاهی بخشش ابتدایی از جانب خداست
كه به آن «فضل» گویند.
پس «اجر» همواره تناسبی با «عمل» دارد ،هرچه عملی بيشتر و پرثمرتر باشد ،اجر و پاداش بيشتری دارد .اگر در جایی
سخن از «اجر بیپایان» به ميان آمده ،پس عملی كه انجام داده ،تاثيری نامتناهی داشته كه مستحق چنين پاداشی شده است؛
چنانكه در نقطه مقابل ظلمشان چنان در عالم اثرمیگذارد كه به خاطر آن سزاوار عذاب بیپایان (جاودان) میشوند:
«ثُمَّ قيلَ لِلَّذینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُون؛ سپس (در روز قيامت) به كسانى كه ستم
كردهاند گفته مىشود :بچشيد عذاب جاودان را! آیا جز در مقابل آنچه كسب مىكردید كيفر داده مىشوید؟» (یونس)52/
ثمره انسانشناسی

انسان ظرفيت بینهایت دارد و در همين دنيا میتواند این ظرفيت را شكوفا كند ،البته چون این دنيا محدود است ،ثمرهاش
را در جهان دیگر برداشت خواهد كرد و به «اجر غيرممنون» یا «عذاب خلد» میرسد.
« )3وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ»
چرا پيامبر اكرم ص سزاوار اجری بیپایان و نامحدود شده است؟
الف .چون هر پيامبری اجر تمام كسانی كه به دین او ایمان میآورند را هم دریافت میكند (تدبر ،1بند ب) و دین اسالم
آخرین شریعت است كه تا قيامت ادامه دارد؛ پس ثمره كار پيامبر اسالم ص (و لذا :پاداش او) انقطاعی نخواهد داشت.
ب .ایشان با ابالغ و تثبيت والیت ،تداوم هدایت پس از مرگ خود تا قيامت را تضمين نمود ،لذا اجرش هم هيچگاه قطع
نمیشود (اقتباس از حدیث)1
ج .چون پيامبر خاتم برترین مخلوق خداوند و مظهر اصلی مقام خليفةاللهی است و شعاع وجودی او محدودیتپذیر
نيست؛ لذا ثمرات او هم قطعشدنی نيست.
د... .
« )4ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ؛ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ»
توجه به لطف و پاداش الهی ،انسان را در برابر تهمتها استوار نگه میدارد( .تفسير نور ،ج ،10ص)173
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 )470سوره قلم ( )68آيه  4وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ
ترجمه

و براستی كه تو بر [ملكات و] سجایای اخالقی بزرگی [استوار] هستی.
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«خُلُق»
درباره ماده «خلق» (آفرینش) قبال در جلسه  170توضيحاتی گذشت /http://yekaye.ir/ya-seen-036-79
اكنون تنها میافزایيم كه وزن «فُعُل» داللت بر «ما یُفعَل» دارد؛ پس «خُلُق» به معنای «آنچه آفریده شده» میباشد و مقصود
آن طبيعت و سجيه و ملكات نفسانیای است كه شخص بر آن سرشته شده و غالبا در مورد سجایای باطنی به كار میرود
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص )117و گاه [به داللت التزامی] به معنای شيوه و روال و عادت مستقر در شخص
[یا اشخاص] میباشد« :إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» (شعراء )137/و جمعِ آن «اخالق» است (مجمعالبحرین ،ج ،5ص)156
اگرچه ماده «خلق»  261بار در قرآن كریم به كار رفته ،اما كلمه «خُلُق» تنها همين دوبار در قرآن كریم به كار رفته است
(قلم 4/و شعراء.)137/
شأن نزول

1

حدیث

 )1یهودیای بعد از رحلت پيامبر ص بر اصحاب پيامبر ص وارد شد و اعتراض كرد كه چرا شما همه فضيلتها را به پيامبر
خودتان نسبت میدهيد و اميرالمومنين ع به او پاسخی طوالنی داد .فرازهایی از این روایت در جلسه ،170حدیث1
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/و جلسه 426حدیث http://yekaye.ir/al-ahzab-33-7/ 4و جلسه  ،428حدیث2
 /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-9گذشت .در پایان این گفتگو آن یهودی ایمان آورد و گفت :شهادت میدهم كه خدایی
جز اهلل نيست و شهادت میدهم كه [حضرت] محمد ص رسول خداست و شهادت میدهم كه خداوند درجهای به هيچ نبیای

 . 1قیل سبب نزول هذه اآلية أنه قد کان ص قد لبس بردا نجرانیا ذا حاشیة قوية فبینما هو يمشي إذ جذبه أعرابي من خلفه فجرت في عنقه فقال له
أعطني عطائي يا محمد فالتفت إلیه مبتسما و أمر له بعطائه فنزل قوله تعالى وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ فمدحه اهلل بهذه مدحة لم يمدح بها أحد من خلقه.
(إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي) ،ج ،1ص)133
فَقَدْ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ يَمْشِي وَ مَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَأَدْرَکَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْباً شَدِيداً وَ کَانَ عَلَیْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِیظُ الْحَاشِیَةِ فَأَثَّرَتِ الْحَاشِیَةُ
فِي عُنُقِهِ ص مِنْ شِدَّةِ جَذْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَبْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِی عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضَحِكَ وَ أَمَرَ بِإِعْطَائِهِ وَ لَمَّا أَکْثَرَتْ قُرَيْشٌ أَذَاهُ وَ
ضَرْبَهُ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیم (مجموعة ورام ،ج ،1ص)99
اين حديث در مقام بیان شان نزول نیست اما شاهدی است بر اخالقي که در دو روايت فوق مطرح شد:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَحْرُ
حُسْنُ الْخُلُقِ يُسْرٌ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِحَدِيثٍ مَا هُوَ فِي يَدَیْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَتْ
جَارِيَةٌ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ قَائِمٌ فَأَخَذَتْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ص فَلَمْ تَقُلْ شَیْئاً وَ لَمْ يَقُلْ لَهَا النَّبِيُّ ص شَیْئاً حَتَّى فَعَلَتْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ
فِي الرَّابِعَةِ وَ هِيَ خَلْفَهُ فَأَخَذَتْ هُدْبَةً « »2مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ لَهَا النَّاسُ فَعَلَ اللَّهُ بِكِ وَ فَعَلَ « »3حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَقُولِینَ لَهُ شَیْئاً
وَ لَا هُوَ يَقُولُ لَكِ شَیْئاً مَا کَانَتْ حَاجَتُكِ إِلَیْهِ قَالَتْ إِنَّ لَنَا مَرِيضاً فَأَرْسَلَنِي أَهْلِي آلِخُذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ لِیَسْتَشْفِيَ بِهَا فَلَمَّا أَرَدْتُ أَخْذَهَا رَآنِي فَقَامَ فَاسْتَحْیَیْتُ
مِنْهُ أَنْ آخُذَهَا وَ هُوَ يَرَانِي وَ أَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْمِرَهُ فِي أَخْذِهَا فَأَخَذْتُهَا( .الکافي ،ج ،2ص)102
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و فضيلتی به هيچ پيامبری نداد مگر اینكه همه آنها را برای حضرت محمد ص جمع كرد و برای حضرت محمد نسبت به انبياء
چندین برابر آن درجات را افزود.
در اینجا ابنعباس خطاب به اميرالمومنين ع گفت :ای ابا الحسن! من شهادت میدهم كه تو از راسخان در علم (آلعمران)7/
هستی.
اميرالمومنين ع فرمود :عجب از تو! آیا انتظار داشتی آنچه گفتم را نگویم در حق كسی كه خداوند عز و جل با همه
عظمتش او را عظيم شمرد و فرمود« :همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی».
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،1ص226-210
رُوِیَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ َعنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ :إِنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ كَانَ قَ ْد
قَرَأَ التَّوْرَاةَ َو الْإِنْجِيلَ وَ الزَّبُو َر وَ صُحُفَ الْأَنْبِيَاءِ ع وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِيهِمْ عَلِیُّ بْنُ
أَبِی طَالِبٍ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ َأبُو سَعِيدٍ الْجُهَنِیُ فَقَالَ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا تَرَكْتُمْ لِنَبِیٍّ دَرَجَةً وَ لَا لِمُرْسَلٍ فَضِيلَةً إِلَّا أَنْحَلْتُمُوهَا
ب ع نَعَمْ مَا أَعْطَى اللَّهُ نَبِيّاً دَرَجَةً وَ لَا مُ ْرسَلًا فَضِيلَةً
نَبِيَّكُمْ فَهَلْ تُجِيبُونِّی عَمَّا أَسْأَلُكُمْ عَنْهُ؟ فَكَاعَ الْقَوْمُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِ ٍ
إِلَّا وَ قَدْ جَمَعَهَا لِمُحَمَّدٍ ص وَ زَادَ مُحَمَّداً عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِیُّ فَهَلْ أَنْتَ مُجِيبِی؟ قَالَ لَهُ نَعَمْ سَأَذْكُرُ لَكَ
الْيَوْمَ مِنْ فَضَائِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا یُقِرُّ اللَّهُ بِهِ عَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ یَكُونُ فِيهِ إِزَالَةٌ لِشَكِّ الشَّاكِّينَ فِی فَضَائِلِهِ ص ...
قَالَ لَهُ الْيَهُودِیُّ فَإِنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَ َّن مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّهُ مَا أَعْطَى اللَّهُ نَبِيّاً دَرَجَةً وَ لَا مُرْسَلًا فَضِيلَةً إِلَّا
وَ قَدْ جَمَعَهَا لِمُحَمَّدٍ ص وَ زَادَ مُحَمَّداً عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَضْعَافَ ذَلِكَ دَرَجَاتٍ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَشْهَدُ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَنَّكَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِی الْعِلْمِ.
فَقَالَ وَیْحَكَ وَ مَا لِی لَا أَقُولُ مَا قُلْتُ فِی نَفْسِ مَنِ اسْتَعْظَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَظَمَتِهِ فَقَالَ «وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم».
 )2ابواسحاق نحوی میگوید :بر امام صادق ع وارد شدم و ایشان فرمود:
همانا خداوند پيامبرش – صلی اهلل عليه و آله و سلم – را با محبت خویش ادب كرد آنگاه فرمود« :همانا تو بر خُلُقِ
عظيمی هستی» آنگاه [امور شریعت را ] به او واگذار كرد و فرمود« :آنچه رسول میگوید قبول كنيد و شما را از هرچه باز
میدارد اطاعت كنيد» (حشر)7/
و همانا پيامبر خدا صلی اهلل عليه و آله [این مقام را] به حضرت علی ع واگذار كرد و او را در این مقام تثبيت نمود [یا:
او را امام قرار داد]
پس شما تسليم شدید و مردم انكار كردند؛
پس به خدا سوگند قطعا كه ما دوستتان داریم [یا :قطعا كه برای شما كافی است] كه وقتی ما چيزی گفتيم شما همان را
بگویيد و وقتی ما ساكت شدیم ساكت شوید؛ و ما بين شما و خدایيم [= مسئوليت شما در پيشگاه خدا برعهده ماست]؛
و به خدا سوگند كه خداوند برای هيچكس در مخالفت با امر خویش [یا :در مخالفت با امر ما] خيری قرار نداده است.
األصول الستة عشر ،ص172
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عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ ،قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ :إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِيَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ -عَلَى
مَحَبَّتِهِ ،فَقَالَ« :وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ« :وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» «وَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» وَ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَّضَ إِلَى عَلِیٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَثْبَتَهُ [ائْتَمَنَهُ] فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ ،فَوَ اللَّهِ
ن اللَّهِ ،وَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنْ خَيْ ٍر
لَنُحِبُّكُمْ [لَحَسْبُكُمْ] أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا ،وَ أَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَ َمتْنَا ،وَ نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْ َ
فِی خِلَافِ أَمْرِه [أمرنا]
این حدیث با سندهای مختلف در منابع زیر آمده است:
تفسير العياشی ،ج ،1ص259؛
فضائل الشيعة (صدوق) ،ص35؛
اإلختصاص (مفيد) ،ص330؛
المحاسن ،ج ،1ص162؛
الكافی ،ج ،1ص265؛
بصائرالدرجات ،ج ،1ص385
 )3از پيامبر اكرم ص روایت شده است كه
پروردگارم مرا ادب كرد و چه نيكو ادب فرمود.
مجمع البيان ،ج ،10ص500
وَ قَالَ ص أَدَّبَنِی رَبِّی فَأَحْسَنَ تَأْدِیبِی.
و از اميرالمومنين ع روایت شده است:
خداوند پيامبرش را ادب كرد با این سخن كه «عفو را [در پيش] بگير و به عُرف [معروف] دستور بده و از نادانان رویگردان
شو» (اعراف )199/پس چون معلوم شد كه او ادب شده است فرمود« :همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی» (قلم )4/و آنچه از
رسولش دوست داشت در او مستحكم گردید فرمود« :آنچه رسول میگوید قبول كنيد و شما را از هرچه باز میدارد اطاعت
كنيد» (حشر)7/
شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،20ص270
من الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علی بن أبی طالب
إن اهلل سبحانه أدب نبيه ص بقوله «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ» فلما علم أنه قد تأدب قال له «وَ إِنَّكَ
لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» فلما استحكم له من رسوله ما أحب قال وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
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این مضمون از امام حسن ع (الدر النظيم فی مناقب األئمة اللهاميم ،ص 1)506و امام صادق ع (تهذیب األحكام ،ج،9
ص2397؛ بصائر الدرجات ،ج ،1ص3379؛ الكافی ،ج ،1ص )4266نيز روایت شده و در برخی از آنها نمونههایی كه خداوند به
پيامبر ص اجازه داده و ایشان احكامی را وضع كردهاند برشمرده شده است.

 . 1الدر النظیم في مناقب األئمة اللهامیم (يوسف بن حاتم شامي ،قرن ،)7ص506؛ و نیز در :العدد القوية لدفع المخاوف الیومیة (رضي الدين حلي،
قرن ،)7ص :52قَالَ مَوْلَانَا الْحَسَنُ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِیَّهُ ص أَحْسَنَ الْأَدَبِ فَقَالَ «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ» فَلَمَّا وَعَى الَّذِی
أَمَرَهُ قَالَ تَعَالَى «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» فَقَالَ لِجَبْرَئِیلَ ع وَ مَا الْعَفْوُ قَالَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ
ظَلَمَكَ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیم.
ي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو َو عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِي
ي بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِبْعِ ِّ
 . 2عَلِ ُّ
ك
ب مُحَمَّداً ص فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَقَالَ -خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ َأعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ قَالَ فَلَمَّا کَانَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَ َلیْهِ -وَ إِ َّن َ
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِ َّن اللَّهَ أَدَّ َ
لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ فَلَمَّا کَا َن ذَلِكَ فَوَّضَ إِلَیْهِ دِينَهُ فَقَالَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا
وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ فَلَمْ يَذْکُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ کَانَ وَ ال َّل ِه
يُعْطِي الْجَنَّةَ عَلَى اللَّهِ فَیُجَوِّزُ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ.
 . 3حَدَّثَنَا الْحَجَّالُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ عَلَى أَدَبِهِ فَلَمَّا انْتَهَى
بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ فَفَوَّضَ إِلَیْهِ دِينَهُ فَقَالَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْقُرْآنِ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ
شَیْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ هذا
عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ أَ َّدبَ نَبِیَّهُ حَتَّى إِذَا أَقَامَهُ عَلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ وَ
أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ « »1فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص زَکَّاهُ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ فَلَمَّا زَکَّاهُ فَوَّضَ إِلَیْهِ دِينَهُ فَقَالَ ما آتاکُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ کُلَّهُ وَ إِ َّن اللَّهَ أَنْزَلَ الصَّلَاةَ وَ ِإنَّ رَ ُسولَ اللَّهِ ص
وَقَّتَ أَوْقَاتِهَا فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَه
 . 4عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِیَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَکْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ -إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِیَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ -ما
آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ
فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَکْعَةً فَصَارَتْ
عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ -لَا يَجُوزُ تَرْکُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّکْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَکَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ کُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ
سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً
مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَکْعَةٍ مَکَانَ الْوَتْرِ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْمَ شَعْبَانَ َو ثَلَاثَةَ أَيَّا ٍم فِي کُلِّ شَهْرٍ
مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ کُلَّهُ وَ عَافَ
رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْیَاءَ وَ کَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِیهَا فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ کَوُجُوبِ مَا
يَأْخُذُونَ بِنَهْیِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِیمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ فَکَثِیرُ الْمُسْکِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ
حَرَامٍ لَمْ يُرَخِّصْ فِیهِ لِأَحَدٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِیرَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ
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 )4از پيامبر ص روایت شده است كه همانا خداوند مرا برانگيخت تا مكارم اخالق را به اتمام برسانم.
مجمع البيان ،ج ،10ص500

1

فَقَالَ ص إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.
و از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است:
همانا از چيزهایی كه اسالم زینت بخشيد و حرمت نهاد ،اخالق نيكوست در ميان مردم؛ پس بر نيكخلقی و
خوشبرخوردی و سكوت ،مراقبت بورزید كه اینها شما را در دید مردم زیبا میسازد هنگامی كه به نيكیِ آنچه دربارهاش
سخن میگویيد مینگرند و آنجا كه میتوانند در مورد آنچه در آن نقص دارید با شما مدارا خواهند كرد؛ و خداوند عز و جل
درباره حضرت محمد ص فرمود «همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی» (قلم )4/و این خلق و خویی است كه در دسترس شماست.
مشكاة األنوار فی غرر األخبار ،ص241
عَنِ الْبَاقِرِ أَوِ الصَّادِقِ ع قَالَ :إِنَّ مِمَّا یُزَیِّنُ الْإِسْلَامَ الْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فَتَوَاظَبُوا عَلَى مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَ حُسْنِ
ك مِمَّا یُزَیِّنُكُمْ عِنْدَ النَّاسِ إِذَا نَظَرُوا إِلَى مَحَاسِنِ مَا تَنْطِقُونَ بِهِ وَ أَلْفَوْكُمْ عَلَى مَا یَسْتَطِيعُونَ بِنَقْصِكُمْ فِيهِ
الْهَدْىِ وَ السَّمْتِ فَإِنَّ ذَلِ َ
وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَ هُوَ الْخُلُقُ الَّذِی فِی أَیْدِیكُمْ.

2

يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَیْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْیُهُ
نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِیمُ لَهُ کَالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ ال َّلهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَدَّبَ نَبِیَّهُ ص فَلَمَّا انْتَهَى
بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ « »2فَفَوَّضَ إِلَیْهِ دِينَهُ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ
وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ لَهُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ
حِسابٍ.
 . 1و نیز :مکارم األخالق (طبرسي) ،ص8
 . 2به عنوان نمونههايي از احاديثي که يا اين آيه را به معنای خوش اخالقي گرفته و يا بر خوشاخالقي تاکید ميکند به اين روايات توجه کنید:
خَبَّرَنَا الشَّیْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیُّ ،عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُکْبَرِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ الْحُسَیْنِ الْهَمْدَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِي َعنْ أَبِي قَتَادَةَ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) ،قَالَ :إِنَّ لِلَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ) وُجُوهاً خَلَقَهُمْ
مِنْ خَلْقِهِ وَ أَرْضِهِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ إِخْوَانِهِمْ ،يَرَوْنَ الْحَمْدَ مَجْداً ،وَ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَلَّ) يُحِبُّ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ ،وَ کَانَ فِیمَا خَاطَبَ اللَّهُ (تَعَالَى) بِهِ نَبِیِّهُ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)،
أَنْ قَالَ لَهُ :يَا مُحَمَّدُ «إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ» قَالَ :السَّخَاءُ ،وَ حُسْنُ الْخُلُقِ( .األمالي (للطوسي) ،ص)302
حَدَّثَنِي أَبِي َو مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَاال حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَ ْبدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع
قَالَ :النَّاسُ أَرْبَعَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ خُلُقٌ وَ لَا خَلَاقَ لَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ خَلَاقٌ وَ لَا خُلُقَ لَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا خُلُقَ وَ لَا خَلَاقَ لَهُ وَ ذَلِكَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ
خُلُقٌ وَ خَلَاقٌ فَذَلِكَ خَیْرُ النَّاسِ (الخصال ،ج ،1ص)236
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفَاضِلُکُمْ أَحْسَنُکُمْ أَخْلَاقاً الْمُوَطَّئُونَ أَکْنَافاً
الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَ يُؤْلَفُونَ وَ تُوَطَّأُ رِحَالُهُم( .الکافي ،ج ،2ص)102
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 )5از امام باقر ع درباره این آیه كه «همانا تو بر خُلُقِ عظيمی هستی» فرمودند :مقصود [از این خلق عظيم] همان اسالم
است؛ و نيز روایت شده است كه این خلق عظيم ،همان دین عظيم است.
معانی األخبار ،ص188؛ تفسير القمی ،ج ،2ص382
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» قَالَ هُوَ الْإِسْلَامُ.
وَ رُوِیَ أَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيمَ هُوَ الدِّینُ الْعَظِيمُ.
در جامع األخبار(للشعيری) ،ص 36از اميرالمومنين ع روایت شده كه منظور از این خلق عظيم« ،ایمان» است 1و در شواهد
التنزیل ،ج ،2ص 359از امام باقر ع روایت شده كه منظور از آن ،قرآن است[ 2.یعنی این خلق و خو ،همان خلق و خوی قرآنی
است]
 )6از امام صادق ع سوال میشود :آیا پيامبر ص اهل شوخی و مزاح بود؟
فرمود :خداوند او را توصيف كرد به «خُلُقِ عظيم» در شوخی و مزاح؛ خداوند پيامبرانش را برانگيخت و در آنها خشكی
و شدت بود و حضرت محمد را با مهربانی و رحمت برانگيخت و از مهربانیاش بر این امت ،شوخی و مزاحهایش با آنها بود
كه مبادا بزرگی وی چنان در چشم آنها نمود كند كه جرات نگاه كردن به وی را نداشته باشند؛
سپس فرمودند :پدرم امام باقر ،از پدرشان امام سجاد ،از پدرشان امام حسين ع ،از پدرشان امام علی ع روایت كردهاند كه
رسول اهلل ص روالش این بود كه وقتی یكی از اصحابش را گرفته و غمگين میدید با شوخی و مزاح وی را به سرور میآورد
و بارها میفرمود كه خداوند نفرت دارد از كسی كه با برادران [دینی] اش با روی عبوس مواجه میشود.
كشف الریبة (شهيد ثانی) ،ص83-82

وَ قَالَ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشْبَهِکُمْ بِي أَخْلَاقاً قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْسَنُکُمْ أَخْلَاقاً وَ أَعْظَمُکُمْ حِلْماً وَ أَبَرُّکُمْ بِقَرَابَتِهِ وَ أَشَدُّکُمْ إِنْصَافاً مِنْ نَفْسِهِ فِي
الْغَضَبِ وَ الرِّضَا( .تحف العقول ،ص)48
 . 1قَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَامَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعَةِ دَعَائِمَ الصَّبْرِ وَ الْیَقِینِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجُودِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ َو
إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ قَالَ الْإِيمَانُ.
 . 2أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشِّیرَازِیُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرٍ الْجَرْجَرَائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَصْرِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تُرْکِيٍّ ،حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَیْبٍ ،عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ،عَنْ دُلْهُمِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ :لَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ تَقْدِيمَ النَّبِيِّ ص عَلِیّاً وَ إِعْظَامَهُ لَهُ ،نَالُوا مِنْ
عَلِيٍّ وَ قَالُوا :قَدِ افْتَتَنَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص .فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ [هَذَا] قَسَمٌ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِ ،ما أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ،وَ إِنَّكَ لَعَلى
ي
خُلُقٍ عَظِیمٍ يَعْنِي الْقُرْآنَ [وَ سَاقَ الْکَلَامَ] إِلَى قَوْلِهِ[ :إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ] بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُمُ النَّفَرُ الَّذِينَ قَالُوا مَا قَالُوا وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [يَعْنِي] عَلِ َّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ
وَ [رَوَاهُ] طَاوُسٌ عَنِ [الْإِمَامِ] الْبَاقِرِ [ع] مِثْلَه
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أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ نُورُ الدِّینِ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَالِی الْمَيْسِیُّ إِجَازَةً عَنْ شَيْخِهِ شَمْسِ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤَذِّنِ الْجَزِّینِیِّ عَنِ الشَّيْخِ
ضِيَاءِ الدِّینِ عَلِیٍّ بن الشَّهِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّیٍّ عَنْ وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ عَنِ السَّيِّدِ عَمِيدِ الدِّینِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
وَ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّینِ بن جَمَالِ الدِّینِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ عَنْ وَالِدِهِ الْمَذْكُورِ عَنْ جَدِّهِ السَّعِيدِ سَدِیدِ الدِّینِ یُوسُفَ
بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْمُطَهَّرِ عَنِ الشَّيْخِ الْمُحَقِّقِ نَجْمِ الدِّینِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْحِلِّیِّ،
جَمِيعا عَن السَّيِّدِ مُحْيِی الدِّینِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِی شَيْخُ الْإِسْلَامِ َأبُو الْمَحَاسِنِ یُوسُفُ بْنُ رَافِعِ بْنِ تَمِيمٍ بِقِرَاءَتِی عَلَيْهِ قَالَ
ن مُحَمَّدٍ الشَّحَّامُ قَالَ أَخْبَرَنَا
أَخْبَرَنَا الْقَاضِی فَخْرِ الدِّینِ السُّهْرَوَرْدِیِّ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْحَافِظُ ثِقَةُ الدِّینِ َأبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرِ بْ ِ
الشَّيْخُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ الصَّفَّارُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السُّلَمِی قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ
بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحِرَابِیِّ بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ بَرِیَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَیْدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ كَانَتْ فِی النَّبِیِّ مُدَاعَبَةٌ؟
فَقَالَ لَقَدْ وَصَفَهُ اللَّهِ بِـ«خُلُقٍ عَظِيمٍ» فِی الْمُدَاعَبَةِ وَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَنْبِيَاءَهُ فَكَانَتْ فِيهِمْ كَزَازَةٌ وَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِالرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ
كَانَ مِنْ رَأْفَتِهِ لِأُمَّتِهِ مُدَاعَبَتُهُ لَهُمْ لِكَيْلَا یَبْلُغَ بِأَحَدٍ مِنْهُمَ التَّعْظِيمُ حَتَّى لَا یَنْظُرَ إِلَيْهِ:
ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ عَلِیٍّ ع عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ ع عَنْ أَبِيهِ عَلِیٍّ ع قَالَ كَانَ َرسُولُ اللَّهِ لَيَسُرُّ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ
إِذَا رَآهُ مَغْمُوماً بِالْمُدَاعَبَةِ وَ كَانَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمُعَبِّسَ فِی وَجْهِ إِخْوَانِهِ.
تدبر

« )1وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ»
درباره اینكه منظور از این «خلق عظيم» چيست؟ و چرا پيامبر را به این وصف متصف كردند؟ دیدگاههای گوناگونی بيان
شده است كه شاید بتوان گفت هریك به وجهی از این مساله اشاره میكند:
الف .مقصود از این «خلق عظيم» دین عظيمی است كه خداوند به پيامبر اكرم را مامور ابالغ آن كرد و نزد خداوند دینی
برتر از آن نيست (ابنعباس و مجاهد ،مجمع البيان ،ج ،10ص500؛ و نيز حدیث)5
ب .مقصود ،خوشاخالقی و خوشبرخوردی با مردمان (حدیث )4و صبر و تحمل عظيم ایشان در برابر آزار و اذیتهاست
(جبائی ،مجمع البيان ،ج ،10ص500؛ الميزان ،ج ،19ص )369تا حدی كه برخی گفتهاند این آیه پس از آن نازل شد كه ایشان
بارها و بارها مورد آزار و اذیت قریش واقع شد اما به جای اینكه آنها را نفرین كند ،فرمود اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِی فَإِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُونَ:
خدایا قوم مرا ببخش كه آنها نمی دانند» (مجموعه ورام ،ج ،1ص)99
ج .منظور همان ادب قرآن است (حضرت علی ع) چنانكه در وصف ایشان گفتهاند» اخالق وی ،همان قرآن بود( .البحر
المحيط ،ج ،10ص)237

1

 . 1قال علي :هو أدب القرآن و قالت عائشة :إن خلقه کان القرآن.
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د .ایشان دارای «خلق عظيم» دانسته شد چون در ظاهر با خلق معاشرت میكرد اما در باطنش لحظهای از حق جدا نشد.
(مجمع البيان ،ج ،10ص)500
ه .چون او این دستور خداوند «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ َو أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ :عفو را در پيش بگير و به عُرف [آنچه
معروف و شایسته است] دستور بده و از نادانان رویگردان شو» (اعراف )199/را كامال عمل كرد (مجمع البيان ،ج ،10ص500؛
و نيز حدیث)3
و .چون تمام مكارم اخالق در او جمع بود و او آنها را به نهایت خود رساند( .مجمع البيان ،ج ،10ص500؛ و نيز حدیث)4
ز .چون خداوند عهدهدار تادیب و اخالق وی شد (مجمع البيان ،ج ،10ص500؛ و نيز حدیث)2
ح... .
« )2وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ»
در آیه قبل فرمود كه یقينا تو اجری غيرممنون (بیپایان و بیمنت) خواهی داشت و اینجا میفرماید :و براستی كه تو بر
ملكات و سجایای اخالقی بزرگی استوار هستی.
شاید بتوان نتيجه گرفت كه آن اجر بیپایان به خاطر این اخالق بسيار متعالی اوست.
« )3وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ»
پيامبر اكرم ص اسوه هر كسی است كه بخواهد راه خدا را در پيش گيرد( .احزاب)21/
اگر او دارای حسن خلقی چنان عظيم بوده است ،نمیتوانيم خود را مدعی پيروی او بدانيم اما خوش اخالق نباشيم.
(حدیث)4
« )4وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ»
كماالت پيامبر با او عجين است و او بر آنها تسلط دارد (تفسير نور ،ج ،10ص)173
دليل:
از تعبير «إنك لعلی  : ...تو بر  ...هستی» استفاده كرد و نفرمود« :لك  : ...تو  ...داری»
« )5وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ»
چرا الزم میشود كه خداوند در قرآن – كه كالم جاودان است -از پيامبرش چنين یاد كند؟
الف .دفاع از انسانهای برخوردار از اخالق متعالی در برابر تهمتها و تحقيرها بر همگان الزم است ،تا حدی كه خود
خداوند هم به این كار اقدام كرده است :در دو آیه پيشتر فرمود كه ای پيامبر ،تو الحمدهلل مجنون نيستی؛ و در این آیه میفرماید
«تو بر خلق عظيمی هستی( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)173
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ب .هجوم دشمنان اسالم و منافقان به پيامبر اكرم ص بقدری شدید است كه خود خدا باید از او دفاع كند!
نکته تاریخی

بعد از جریان غصب خالفت و بویژه با روی كار آمدن بنیاميه ،كسانی به عنوان خليفه رسول خدا ص معرفی میشدند
كه از حداقل اخالقيات عادی هم برخوردار نبودند .یكی از كارهایی كه دستگاه بنیاميه انجام داد تا بتواند وجود چنين كسانی
را به عنوان خليفه پيامبر در جامعه قابل قبول سازد ،این بود كه در كنار ساختن فضایل برای این خلفا ،1به جعل و ترویج
احادیثی در بيان اشتباهات و خطاهای پيامبر ص اقدام كردند؛ كه اگرچه نام گناه بر آن نمینهادند ،اما برخی از آن موارد چنان
ظلم آشكاری بود كه هر شنوندهای بوضوح آن را گناه میشمرد .اگرچه ائمه شيعه مبارزهای جدی با این گونه احادیث جعلی
انجام دادند و عمال در تفكر شيعه باور به عصمت پيامبر ص یكی از مسائل اصيل اعتقادی گردید ،اما پشتوانه حكومتی جاعالن
حدیث از سویی و مهجوریت امامان شيعه از سویی دیگر موجب شد كه متاسفانه آن گونه احادیث جعلی در فضای اهل سنت
رواج یابد تا حدی كه همين گونه احادیث جعلی در كتب معتبر اهل سنت بود كه دستمایه منحرفانی همچون سلمان رشدی
برای داستانسرایی عليه آن پيامبر اخالق گردید.
با این حال ،آنچه امروزه دل هر محقق آزاداندیشی را به درد میآورد این است كه برخی از كسانی كه هنوز اسم شيعه را
از روی خود برنداشتهاند و ادعای روشنفكری هم دارند به خاطر اینكه باور به عصمت پيامبر ص را با نظام فكری نسبیگرای
خود ناسازگار می بينند ،با استناد به این گونه احادیث جعلی ،و قرار دادن آنها كنار برخی احادیث متشابه ،عصمت پيامبر ص
[و به تَبَع آن ،عصمت امامان ع] را زیر سوال میبرند و ایشان را در حد عالمانی اخالقمدار (علمای ابرار!)  -كه البته گاه
اشتباهات مهمی هم مرتكب میشدهاند -معرفی میكنند تا حجيت كالم ایشان را در آنجا كه با آرای شخصی آنها ناسازگار
است زیر سوال ببرند.
خداوند همه ما را از شر شياطين جن و انس حفظ فرماید.
ج... .

 . 1چند روز پیش به طور اتفاقي در نرمافزار الشامله (از نرمافزارهای جامع اهل سنت) با کتابي مواجه شدم به نام فضائل أمیر المؤمنین معاوية بن
أبي سفیان (نوشته أبو القاسم عبید اهلل بن محمد بن أحمد السقطي) جالب اينجاست که اين گونه روايات جعلي حتي بعد از انقراض بنيامیه هم اين اندازه
رواج داشته است چرا که مولف اين کتاب متوفى 406مي باشد .واقعا برخي از اين احاديث خنده دار بود .اولین حديثش به پیامبر اکرم ص نسبت داده
است که معاويه وقتي از قبر برمي خیزد به جای کفن جامه های چنین و چناني بر تن دارد که رويش شهادت به خلفای چهارگانه دارد (يعني معاويه که
در تمام مدت حکومت امیرالمومنین ع با وی جنگید شهادت به خالفت ايشان ميدهد ).يخرج معاوية رضي اهلل عنه ،من قبره وعلیه رداء من السندس
واإلستبرق ،مرصع بالدر والیاقوت ،علیه مکتوب :ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ،أبو بکر الصديق ،عمر بن الخطاب ،عثمان بن عفان ،علي بن أبي طالب
رضوان اهلل علیهم .حديث سومش اين است که معاويه در حضور پیامبر ص با يك عرب باديهنشین کشتي گرفت و او را به زمین زد و مدعي است که
پیامبر ص فرمود معاويه هیچگاه مغلوب نميشود و بعد ميگويد حضرت علي ع در جنگ صفین گفته است که اگر من اين حديث را شنیده بودم به جنگ
معاويه نميآمدم! تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
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 )471-472سوره قلم ( )68آيات  6-5فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ؛ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ

1396/4/18

ترجمه

آری بزودی خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنه [= مبتال ،دیوانه] اید؟!
نکات ترجمه

«فَـ  +سَـ  +تُبْصِرُ» و «یُبْصِرُونَ»
ماده «بصر» به معنای علمی است كه با دیدن و نظر كردن -خواه نظر كردنِ [ظاهریِ] چشم و خواه نظر كردنِ [باطنیِ]
قلب  -حاصل میشود .درباره این ماده قبال در جلسه 91بحث شد/http://yekaye.ir/yusuf-012-108 .
«الْمَفْتُونُ»
ماده «فتن» به معنای آن چيزی است كه موجب اختالل و اضطراب میشود و در مورد آن در جلسه247
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-27/توضيحاتی گذشت« .الْمَفْتُونُ» اسم مفعول از این ماده است و به معنای كسی است كه به
فتنه مبتال شده است؛ از آیه 3معلوم میشود كه به پيامبر ص تهمت جنون زده بودند ،پس میتوان گفت مقصود از «مبتال بودن
به فتنه» همين مجنون و دیوانه بودن است( .مجمعالبيان ،ج ،10ص500؛ الميزان ،ج ،19ص)370
البته وزن «مفعول» گاهی برای مصدر هم به كار می رود و بر همين اساس این احتمال منتفی نيست كه «مفتون» در اینجا
به معنای «فتنه» باشد (مجمعالبيان ،ج ،10ص500؛ الميزان ،ج ،19ص)370؛ آنگاه معنی آیه این می شود «فتنه دامن گير كدام
شما شده است؟»
شأن نزول

از ضحاك بن مزاحم نقل شده است كه وقتی قریش دیدند كه پيامبر ص علی ع را بر دیگران مقدم كرد و او را بزرگ
داشت ،درصدد انتقام از حضرت علی ع برآمدند و گفتند :محمد ص به وسيله او به فتنه افتاد [= فریفته شد] .پس خداوند نازل
كرد:
«نون ،سوگند به قلم و آنچه مینویسند» این سوگندی است كه خداوند بدان سوگند یاد كرد «تو» ای محمد! «به لطف
پروردگارت ،مجنون نيستی؛ و یقيناً برایت اجری است بیپایان؛ و براستی كه تو بر خُلُقِ عظيمی هستی» یعنی قرآن «آری بزودی
خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنهاید؟! همانا پروردگارت آگاهتر است به كسی كه از راهش گمراه شد» و آنها
همان كسانیاند كه گفتند آنچه گفتند؛ «و او آگاهتر است به هدایتیافتگان» یعنی علی بن ابیطالب.
شواهد التنزیل ،ج ،2ص359؛ مجمع البيان ،ج ،10ص501؛ تأویل اآلیات الظاهرة ،ص686
حدَّثَنَا َأبُو أَحْمَدَ الْبَصْرِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ُترْكِیٍّ،
أَخْبَرَنَا َأبُو عَبْدِ اللَّهِ الشِّيرَازِیُّ أَخْبَرَنَا َأبُو بَكْرٍ الْجَرْجَرَائِیُّ َ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ،عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ،عَنْ دُلْهُمِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ :لَمَّا رَأَتْ
ن بِهِ مُحَمَّدٌ ص .فَ َأنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ن وَ الْقَلَمِ َو ما یَسْطُرُونَ
قُرَیْشٌ تَقْدِیمَ النَّبِیِّ ص عَلِيّاً وَ إِعْظَامَهُ لَهُ ،نَالُوا مِنْ عَلِیٍّ وَ قَالُوا :قَدِ افْتَتَ َ
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[هَذَا] قَسَمٌ َأقْسَمَ اللَّهُ بِهِ ،ما أَنْتَ یَا مُحَمَّدُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ،وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ یَعْنِی الْقُرْآنَ [وَ سَاقَ الْكَلَامَ] إِلَى قَوْلِهِ:
ل عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُمُ النَّفَرُ الَّذِینَ قَالُوا مَا قَالُوا وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ [یَعْنِی] عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِب.
[إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ] بِمَنْ ضَ َّ
این شأن نزول با عباراتی متفاوت از امام باقر ع ،امام صادق ع ،ابنمسعود ،ابوایوب انصاری و كعب بن عجره (شواهد
التنزیل ،ج ،2ص359-356؛ تفسير فرات الكوفی ،ص496-495؛ مناقب آل أبی طالب ،ج ،3ص )99نيز روایت شده است.

1

حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه فرمودند:
روزی عمر حضرت علی ع را دید و به او گفت[ :شنيدهام كه] تو این آیه را قرائت میكنی كه میفرماید «[بزودی خواهی
دید و خواهند دید] كه كدامِ شما در فتنهاید؟!» (قلم )6/و با كنایه من و رفيقم را مد نظر قرار میدهی؟!
حضرت فرمود :آیا به تو خبر دهم از آیهای كه در مورد بنیاميه نازل شده است؟ [این آیه است كه« ]:پس آیا اميد بستيد
[یا :آیا از شما جز این متوقع است] كه اگر [از اسالم] روى گرداندید [یا :اگر به والیت و حكومت رسيدید] در روى زمين
فساد كنيد و خویشاوندىهاى خود را قطع نمایيد؟» (محمد)22/
او گفت :دروغ میگویی! بنیاميه از تو بيشتر مراقب پيوند خویشاوندی هستند؛ اما تو در دل جز دشمنی با بنیتيم و
بنیعدی و بنیاميه نمیپرورانی.
الكافی ،ج ،8ص103؛ و ج ،8ص239؛ تفسير القمی ،ج ،2ص2308؛ تأویل اآلیات الظاهرة ،ص687

3

 . 1البته در برخي روايات نزول اين آيه را دقیقا بعد از سخن پیامبر ص (من کنت مواله علي مواله) دانستهاند:
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنِيُّ [قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ] مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ وَلَايَةُ عَلِيٍّ [ع] أَقَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ
فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَقَدْ فُتِنَ بِهَذَا الْغُلَامِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى [ن وَ الْقَلَمِ َو ما يَسْطُرُونَ ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِ َمجْنُونٍ .وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ وَ إِنَّكَ لَعَلى
خُلُقٍ عَظِیمٍ] .فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ( .تفسیر فرات الکوفي ،ص)495
فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي حُبَابٍ إِنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِیَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ ص بِیَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع
فَرَفَعَهَا وَ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا فُتِنَ بِابْنِ عَمِّهِ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ( .تفسیر فرات الکوفي ،ص496؛
تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص)686
 . 2حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّ ِه عَنْ
أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَکِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ عُمَرَ لَقِيَ عَلِیّاً ع فَقَالَ :أَنْتَ الَّذِی تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ «بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ» تَعَرَّضُ بِي وَ بِصَاحِبِي قَالَ :أَ فَلَا أُخْبِرُكَ
بِآيَةٍ نَزَلَتْ فِي بَنِي أُمَیَّةَ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ« -وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ» فَقَالَ عُمَرُ بَنُو أُمَیَّةَ أَوْصَلُ لِلرَّحِمِ مِنْكَ -وَ لَکِنَّكَ أَثْبَتَّ الْعَدَاوَةَ لِبَنِي أُمَیَّةَ وَ
بَنِي عَدِیٍّ وَ بَنِي تَیْم
ف
 . 3رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلَّا ٍ
مَهِینٍ الثَّانِي هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِیمٍ قَالَ الْعُتُلُّ الْکَافِرُ الْعَظِیمُ الْکُفْرِ وَ الزَّنِیمُ وَلَدُ الزِّنَاءِ؛ وَ رَوَى مُحَمَّدٌ الْبَرْقِيُّ َعنِ الْأَحْمَسِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص يَقُولُ «فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ» فَلَقِیَهُ الثَّانِي فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِی تَقُولُ کَذَا وَ کَذَا
تَعْرِضُ بِي وَ بِصَاحِبَيَّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَمْ يَعْتَذِرْ إِلَیْهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا نُزِّلَ فِي بَنِي أُمَیَّةَ نُزِّلَ فِیهِمْ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ
تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ» قَالَ فَکَذَّبَهُ وَ قَالَ لَهُ هُمْ خَیْرٌ مِنْكَ وَ أَوْصَلُ لِلرَّحِمِ.
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الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاء عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ
الْمَكِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ:
إِنَّ عُمَرَ لَقِیَ عَلِيّاً ص فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِی تَقْرَأُ هَذِهِ الْآیَةَ «بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ» وَ تُعَرِّضُ بِی وَ بِصَاحِبِی؟!
قَالَ فَقَالَ لَهُ أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِآیَةٍ نَزَلَتْ فِی بَنِی أُمَيَّةَ «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ».
فَقَالَ كَذَبْتَ بَنُو أُمَيَّةَ أَوْصَلُ لِلرَّحِمِ مِنْكَ وَ لَكِنَّكَ أَبَيْتَ إِلَّا عَدَاوَةً لِبَنِی تَيْمٍ وَ بَنِی عَدِیٍّ وَ بَنِی أُمَيَّةَ!
توجه :این حدیث از امام صادق ع هم روایت شده است با این تفاوت كه در آن روایت ،آیه مربوط به بنیاميه را آیه «وَ
الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ» (اسراء )60/معرفی میكنند( .تفسير القمی ،ج ،2ص)380

1

 )2از امام باقر ع روایت شده است كه پيامبر اكرم ص فرمودند :ای علی! دروغ میگوید كسی كه میپندارد مرا دوست
دارد در حالی كه بغض تو را [در دل] دارد .یك نفر از منافقان گفت :باور كنيد كه رسول خدا با این جوان به فتنه افتاده است.
پس خداوند نازل فرمود« :آری بزودی خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنهاید؟!» (قلم)6-5/
شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص358؛ المحاسن ،ج ،1ص151

2

حَدَّثَنِی َأبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِیُّ [قَالَ ]:حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ الْقُمِّیُّ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیُّ حَدَّثَنَا سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ :حَدَّثَنِی جَدِّی عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ[ :قَالَ] َأبُو جَعْفَرٍ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَذَبَ یَا عَلِیُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُحِبُّنِی وَ یُبْغِضُكَ،
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ :لَقَدْ فُتِنَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَذَا الْغُلَامِ،
فَأَنْزَلَ اللَّهُ «فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ».
 )3عبداهلل بن مسعود گفته است :یك روز صبح  -در همان بيماریای كه به درگذشت پيامبر اكرم ص منتهی شد – برای
دیدن پيامبر ص به مسجد شتافتم و مردم در مسجد جمع بودند [و چنان ساكت بودند كه] گویی پرندهای روی سرشان نشسته
است .بناگاه علی بن ابیطالب ع وارد شد و به پيامبر ص سالم كرد .برخی از كسانی كه آنجا بودند با چشم و ابرو به هم اشاره
كردند .پيامبر ص نگاهی به آنها كرد و سپس فرمود :آیا از من نمیپرسيد كه برترین شما كيست؟
گفتند :بله ای رسول خدا.

ك تَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ فِيَّ وَ فِي صَاحِبِي «فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ» قَالَ:
 . 1وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَقِيَ فُلَانٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ يَا عَلِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ َ
أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ فَلَا أُخْبِرُكَ يَا أَبَا فُلَانٍ! مَا نَزَلَ فِي بَنِي أُمَیَّةَ «وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ» قَالَ :کَذَبْتَ يَا عَلِيُّ! بَنُو أُمَیَّةَ خَیْرٌ مِنْكَ وَ أَوْصَلُ لِلرَّحِم.
ب
 . 2عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ قَدْ خَلَصَ وُدِّی إِلَى قَلْبِهِ وَ مَا خَلَصَ وُدِّی إِلَى قَلْ ِ
أَحَدٍ إِلَّا وَ قَدْ خَلَصَ وُدُّ عَلِيٍّ إِلَى قَلْبِهِ کَذَبَ يَا عَلِيُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّنِي وَ يُبْغِضُكَ قَالَ فَقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُنَافِقِینَ لَقَدْ فُتِنَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهَذَا الْغُلَامِ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ -وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ قَالَ نَزَلَتْ فِیهِمَا إِلَى آخِرِ الْآيَة
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فرمود :برترین شما علی بن ابیطالب است ،قبل از همهتان اسالم آورد و ایمانش پر و پيمانتر از همهتان است؛ بردباریش
از همه شما بيشتر و در راه خدا غضبناك شدنش از همه شما شدیدتر است؛ و جنگآورترین شماست در غزوهها و جهادها.
از كسانی كه آنجا حاضر بود گفت :یا رسول اهلل! تو كه در همه خوبیها او را بر ما برتری دادی؟!
پيامبر خدا ص فرمود :بله! چنين اوست؛ او بنده خدا و برادر رسول اهلل ص است ،علمم را به او تعليم دادم و اسرارم را
نزد او به دیعه نهادم و اوست امين من بر امتم.
از كسانی كه آنجا حاضر بود گفت :علی ع چنان پيامبر را مفتون خود كرده است كه هيچ ایرادی در او نمیبيند.
پس خداوند این آیه را نازل فرمود« :آری بزودی خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما مفتون شدهاید؟!» (قلم)6-5/
تفسير فرات الكوفی ،ص497؛ شواهد التنزیل ،ج ،2ص357-356
حمْدُونٍ [قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زِیَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِیِ] [عَنْ
فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ ُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ] عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَرَضِهِ الَّذِی قُبِضَ فِيهِ
فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ النَّاسُ أَحْفَلَ مَا كَانُوا كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ [ع] حَتَّى سَلَّمَ عَلَى النَّبِیِّ ص فَتَغَامَزَ
بِهِ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمُ النَّبِیُّ [ص].
فَقَالَ ص أَ لَا تَسْأَلُونَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟
قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ أَفْضَلُكُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَا ِلبٍ [ع] َأقْدَمُكُمْ إِسْلَاماً وَ أَوْفَرُكُمْ إِیمَاناً وَ أَكْثَرُكُمْ عِلْماً وَ أَرْجَحُكُمْ حِلْماً وَ أَشَدُّكُمْ لِلَّهِ غَضَباً وَ
أَشَدُّكُمْ نِكَایَةً فِی الْغَزْوِ وَ الْجِهَادِ.
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنَّ عَلِيّاً قَدْ فَضَلَنَا بِالْخَيْرِ كُلِّهِ!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَجَلْ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ عَلَّمْتُهُ عِلْمِی وَ اسْتَوْدَعْتُهُ سِرِّی وَ هُوَ أَمِينِی عَلَى أُمَّتِی.
فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ لَقَدْ أَفْتَنَ عَلِیٌّ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَا یَرَى بِهِ شَيْئاً.
فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآیَةَ «فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ».
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تدبر

« )1فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ»
بزودی خواهی دید و خواهند دید.
یعنی:
 . 1در شواهد التنزيل لقواعد التفضیل دو روايت با اين مضمون آورده ،يکي روايت فوق را ظاهرا از همین تفسیر فرات و دوم در ج ،2ص 356اين
روايت را :قَرَأْتُ فِي التَّفْسِیرِ الْعَتِیقِ[ ،قَالَ ]:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى عَنْ کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،قَاال:
قَالَ :النَّبِيُّ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَ[ :أَفْضَلُکُمْ] عَلِيٌّ أَقْدَمُکُمْ إِسْلَاماً وَ أَ ْوفَرُکُمْ إِيمَاناً وَ أَکْثَرُکُمْ عِلْماً -وَ أَرْ َجحُکُمْ حِلْماً وَ أَشَدُّکُمْ فِي اللَّهِ غَضَباً ،عَلَّمْتُهُ عِلْمِي
وَ اسْتَوْدَعْتُهُ سِرِّی -وَ وَکَّلْتُهُ بِشَأْنِي فَهُوَ خَلِیفَتِي فِي أَهْلِي وَ أَمِینِي فِي أُمَّتِي .فَقَالَ :بَعْضُ قُرَيْشٍ :لَقَدْ فَتَنَ عَلَيٌّ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى مَا يَرَى بِهِ شَیْئاً!!! فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّکُمُ الْمَفْتُونُ.
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آینده حقایق را روشن می كند( .تفسير نور ،ج ،10ص)174
« )2فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ؛ بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ»
قبال اشاره شد كه از بحثهای جالب جامعهشناسی این است كه «واقعا چه كسی دیوانه است؟» و افراد همواره خودشان را
معيار سالمت عقل قرار میدهند( .جلسه ،467تدبر)5
اما این گونه نيست كه هيچ معيار واقعی در كار نباشد .بله امروز آنها پيامبر ص [و پيروان راستين او] را دیوانه و مفتون و
فریبخورده می خوانند ،اما زمانی خواهد رسيد كه هم آنها و هم اینها همگی خواهند دید كه چه كسی واقعا از سالمت عقل
بیبهره و فریفته شده بود؛
آنچه آن زمان همه بوضوح میبينند معيار قضاوت است ،نه آنچه امروز هر كس بر اساس دلخواه خود میگوید.
« )3بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ»
آنها پيامبر ص را «مجنون» خواندند و خطاب آمد كه خواهيد دید چه كسی «مفتون» است.
به كار بردن تعبير «مفتون» در ازای «مجنون» ،ظرافت جالبی دارد:
دیوانه را از این جهت «مجنون» میگفتند كه گمان میكردند كه «جنزده» است و یك جن ،عقل وی را مختل نموده است.
فتنه انگيزی هم كار شيطان است و شيطان هم یك جن است؛ پس شما كه اسير شيطان شده و زیر بار حق نمیروید «مفتون
یك جن» هستيد و كلمه «مجنون» برای شما شایستهتر است!
« )4فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ؛ بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ»
آری بزودی خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنهاید؟!
مقصود از «بزودی» چه موقعی است؟ برخی گفتهاند در دنيا و با پيشرفت اسالم است ،و برخی گفتهاند مقصود در آخرت
است و هر دو می تواند مد نظر بوده باشد؛ چرا كه از طرفی خداوند دین وی را در عالم فراگير خواهد كرد و برتری پيامبر و
تعاليم وی را بر همگان معلوم میكند و از دشمنان وی اثری نمیماند؛ و از سوی دیگر در آخرت هم آنها وبال امرشان را
میچشند و به «فتنه عذاب» مبتال میگردند( .الميزان ،ج ،19ص)370
« )5بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ»
كافر پيامبر خدا را «مجنون» خواند؛ با اینكه خداوند در جای دیگر اجازه مقابله به مثل را داده (بقره )194/اما در اینجا
مقابله به مثل نمیكند؛ بلكه به پيامبرش یاد میدهد كه موضوع بحث را از «جنون» [كه یك اختالل كامال فردی است] به مساله
«فتنه» [كه یك وضعيت پيچيده اجتماعی است] بكشاند؛ و نيز به جای حكم قطعی ،سوالی را درباره آینده مطرح سازد.
چرا؟
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الف .شاید یك وجه آن این است كه سخن كافر صرفا یك تهمت است؛ برای تحقير او و دور كردن مردم از پيرامون
پيامبر ص .اما این اسلوب پيامبر ص نباید باشد .مواجهه او باید عقل افراد را برانگيزاند كه درباره موضع طرفين تامل كنند.
اگر اهل باطل برای تقویت موضع خود به هر روشی دست میزنند ،قرار نيست پيامبر ص همانند آنها باشد و صرفا با
تحقير و توهين مخالفانش برای خود یار جمع كند ،بلكه قرار است مردم با اندیشه به وی روی آورند.
ب... .
 )473سوره قلم ( )68آيه  7إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ 1396/4/19
ترجمه

بیتردید پروردگارت آگاهتر است به آن كه از راهش گمراه شد؛ و هم او آگاهتر است به هدایتیافتگان.
شان نزول

آنچه در شان نزول آیه قبل آمد به این آیه نيز مربوط است.
حدیث

 )1جابر [بن یزید جعفی] میگوید :از امام باقر ع درباره این آیه كه« :و اگر كشته شوید در راه خدا ،یا بميرید»
(آلعمران )157/سوال كردم ،فرمود :آیا میدانی «سبيل اهلل :راه خدا» چيست؟
گفتم :نه به خدا سوگند مگر اینكه از شما بشنوم.
فرمود :سبيل اهلل ،حضرت علی ع و ذریه اویند؛ و [قتل فی] سبيل اهلل این است:
كسی كه در [مسير] والیت او كشته شود در راه خدا كشته شده است و كسی كه در [مسير] والیت او بميرد در راه خدا
مرده است.
معانی األخبار ،ص167؛ مختصر البصائر ،ص112
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أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:

 1البته متن و سند روايت در مختصر البصائر اندکي متفاوت است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ،عَمَّنْ حَدَّثَهُ ،عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ
لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ» فَقَالَ« :يَا جَابِرُ أَ تَدْرِی مَا سَبِیلُ اللَّهِ»؟ قُلْتُ :لَا وَ اللَّهِ إِلَّا إِذَا سَمِعْتُ مِنْكَ ،فَقَالَ« :الْقَتْلُ فِي سَبِیلِ عَلِيٍّ ع وَ ذُرِّيَّتِهِ ،فَمَنْ قُتِلَ
فِي وَلَايَتِهِ قُتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ،وَ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ يُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا وَ لَهُ قَتْلَةٌ وَ مَیْتَةٌ ،إِنَّهُ مَنْ قُتِلَ يُنْشَرُ حَتَّى يَمُوتَ ،وَ مَنْ مَاتَ يُنْشَرُ حَتَّى يُقْتَلَ»
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سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ» قَالَ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا سَبِيلُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَا وَ
اللَّهِ إِلَّا أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ هُوَ عَلِیٌّ ع وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ سَبِيلُ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِی وَلَایَتِهِ قُتِلَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَنْ مَاتَ فِی وَلَایَتِهِ
مَاتَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ.

1

 )2از امام صادق ع درباره صراط سوال شد.
فرمودند :آن همان راه به سوی معرفت خداوند عز و جل است؛
و آن دوتاست :صراطی در دنيا و صراطی در آخرت.
اما صراطی كه در دنياست همان امامی است كه اطاعت از او واجب است؛ پس هركه در دنيا او را شناخت و به هدایت
او اقتدا كرد؛ بر صراطی كه پل جهنم در آخرت است میگذرد؛ و كسی كه در دنيا او را نشناخت ،قدمش بر صراط در آخرت
میلغزد و به جهنم سقوط میكند.
معانی األخبار ،ص32
ن أَبِی
ن عِيسَى بْ ِ
حمَدُ بْ ُ
ن مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا َأبُو جَعْفَرٍ أَ ْ
ن بْ ُ
ن الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَ ِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ ُ
مَرْیَمَ الْعِجْلِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ الْعَرْزَمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ الْمِنْقَرِیُّ عَنِ ا ْلمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّرَاطِ .فَقَالَ:
هُوَ الطَّرِیقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ َو هُمَا صِرَاطَانِ صِرَاطٌ فِی الدُّنْيَا وَ صِرَاطٌ فِی الْآخِرَةِ وَ أَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِی فِی الدُّنْيَا فَهُوَ
الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مَنْ عَرَفَهُ فِی الدُّنْيَا وَ اقْتَدَى بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِی هُوَ جِسْرُ جَهَنَّمَ فِی الْآخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ فِی
الدُّنْيَا زَلَّتْ قَدَمُهُ عَنِ الصِّرَاطِ فِی الْآخِرَةِ فَتَرَدَّى فِی نَارِ جَهَ َّنمَ.
 )3از امام صادق ع روایت شده است كه:
ما  -به خدا سوگند  -آن سبيل اهلل (راه خدا) ای هستيم كه خداوند به پيرویش دستور داده است؛
ما  -به خدا سوگند – همان صراط مستقيم هستيم؛
و ما – به خدا سوگند – همان كسانی هستيم كه خداوند بندگانش را به اطاعت از آنها دستور داد ،پس هر كه خواست،
[دینش را] از اینجا بگيرد؛ و هر كه خواست از آنجا بگيرد[ ،كه در هر صورت] هيچ گریزی از ما – به خدا سوگند – نمییابند.

 . 1درباره اينکه سبیل اهلل شخص امیرالمومنین ع است اين دو روايت هم که در تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص 370آمده ،قابل
توجه است:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ يا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع.
وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَيْضاً بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ
عَزَّ وَ جَلَّ يا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع.
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تفسير القمی ،ج ،2ص67
حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ لِی َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
نَحْنُ وَ اللَّهِ سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِمْ فَمَنْ
شَاءَ فَلْيَأْخُذْ هُنَا ،وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ هُنَاكَ لَا یَجِدُونَ وَ اللَّهِ عَنَّا مَحِيصاً.
تدبر

« )1إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ»
در آیات قبل دیدیم عده ای پيامبر را دیوانه خواندند؛ و خداوند از پيامبرش دفاع كرد و او دارای سجایای اخالقی بلندی
معرفی كرد كه اجری بیپایان دارد؛ و تذكر داد كه آینده معلوم میكند كه واقعا چه كسی به فتنه افتاده و چه كسی عاقل است.
در واقع دو گروه «هدایتیافته» و «گمراه» داریم كه هر یك دیگری را متهم میكند.
اكنون میفرماید :خداوند هر دو طرف ماجرا و اینكه كدام در گمراهی است و كدام «هدایتیافته» است ،را بهتر میداند.
ثمره اخالقی

خدا بر وضعيت هدایت و گمراهی انسانها عالمتر است؛ پس اگر واقعا در مسير خدا هستيم ،همه عالم هم ما را گمراه
بدانند اهميتی ندارد؛ و اگر هم واقعا در مسير گمراهی هستيم ،همگان از ما تعریف و تمجيد كنند و ما را برحق بشمرند ،سودی
به حال ما نخواهد نداشت.
« )2إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ»
گاه حق و باطل در جامعه چنان در هم آميخته میشود كه انسان واقعا درمیماند كه چه كسی واقعا گمراه یا هدایتیافته
است.
اما جای نگرانی نيست.
اگر مطلب بر ما مشتبه شود ،بر خدا مشتبه نخواهد شد؛ و در نظام عالم حق نهایتا پشت پرده نمیماند.
ثمره دینشناسی

كسی كه در مسير تحقيق در دین قدم برمیدارد گاه چنان با اقوال گوناگون – كه همه همدیگر را تخطئه میكنند -مواجه
میشود كه در همه چيز شك میكند.
این آیه یك راهكار جدی پيش روی چنين فرد قرار میدهد:
اگرچه مدعيان فراواناند و همه همدیگر را تخطئه میكنند ،اما در هر صورت تردیدی نيست كه برای خدا كامال معلوم
است كه چه كسی واقعا بر حق است.
پس اگر كسی واقعا بر خدا توكل كند و برای خدا گام بردارد ،حتما راه صحيح را به او نشان خواهند داد( .وَ الَّذینَ جا َهدُوا
فينا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا؛ عنكبوت،)69/
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به تعبير دیگر،
اگر از صميم دل ،و بدون هر گونه حب و بغض ،و خالی از هر گونه غل و غش ،در مسير كشف حق و حقيقت گام
برداریم ،حتما حضرت حق راه صحيح را به ما نشان خواهد داد.
« )3إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ»
نفرمود «پروردگارت آگاه است به  »....بلكه فرمود «پروردگارت آگاهتر است .»...
چرا؟
الف .این نشان میدهد كه این گونه نيست كه تشخيص گمراهان از هدایتیافتگان فقط كار خود خدا باشد .بلكه دیگرانی
هم هستند كه به این دو آگاهند.
نکته تخصصی فلسفه دین :نقد پلورالیسم دینی

یكی از مهمترین دالیل نسبیگرایان و نيز معتقدان به پلوراليسم دینی (= به رسميت شناختن تكثر ادیان) این است كه
پيروان هر دینی ادعای حقانيت دین خود را دارند و با گذشت قرنها نزاعشان تمامی نيافته ،پس تشخيص حق از باطل امكان
ندارد.
مغالطهای كه در اینجا رخ داده این است كه از این جمله كه «پيروان هر دینی ادعای حقانيت دین خود را دارند» و «نزاع
بين اینها طوالنی شده است» منطقا نتيجه نمیشود كه «تشخيص حق از باطل امكان ندارد ».بلكه حداكثر نتيجه میشود كه
«تشخيص حق از باطل دشوار است و نمیتوان به همه ادعاها خوشبين بود».
در واقع،
الف .همين كه در ميان ادیان مختلف ،ادعاهای متناقض با یكدیگر وجود دارد  -مثال مسيحيت كنونی معتقد به تثليث
است؛ ولی اسالم تثليث را بشدت محكوم كرده ،آن را كفر میشمرد (مائده - )73/معلوم میشود كه همه نمیتوانند «هدایتیافته»
باشند؛ و
ب .خداوند گمراه را از هدایتیافته تشخيص میدهد؛ و
ج .خداوند میتواند این تشخيصش را به نحوی در اختيار انسانها قرار دهد و انسانها نيز بهرهای از این علم داشته باشند.
پس
در عين حال كه تشخيص هدایتیافته از گمراه چهبسا دشوار باشد اما محال نيست.
تبصره

انكار پلوراليسم دینی ،به معنای آن نيست كه همه پيروان همه ادیان دیگر حتما جهنمیاند .بلكه ممكن است برخی
اصطالحا «جاهل قاصر» باشند (یعنی به دالیل مختلف از دین حق بازمانده باشند اما عنادی با دین حق ندارند و اگر این دین
واقعا – نه به صورت تحریف شده و در قرائتهای امثال داعش و  – ...به آنها عرضه شود احتماال آن را بپذیرند ).اقتضای
بسياری از آیات و روایات این است كه خداوند با چنين افرادی به اقتضای فضل و رحمت و مغفرتش برخورد خواهد كرد.
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اما به یاد داشته باشيم «مشمول مغفرت قرار گرفتن» متفاوت است با «برحق بودن».
ب .شاید میخواهد اشاره كند كه این گمراه ویا هدایتیافته بودن ،یك وضعيت تثبيت شده و هميشگی نيست ،بلكه
تغييرپذیر و تحولپذیر است؛ گاهی شما به گمراهی و هدایتیافته بودن برخی افراد در برخی شرایط یا در زمانی خاص آگاهيد،
اما یادتان باشد كه خدا آگاهتر است؛ مثال ممكن است كه آنها وضعيتشان عوض شده باشد یا  ...و دیگر آگاهی قبلی شما االن
درست نباشد.
ج... .
« )4إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ»
نفرمود «خدا آگاهتر است به  »...بلكه فرمود «پروردگارت آگاهتر است به  .»...چرا؟
الف .شاید میخواهد نشان دهد كه این گونه نيست كه فقط خدا بر گمراه را ازبودن عدهای و هدایتیافته بودن عدهای
دیگر آگاه باشد ،بلكه كسی این تشخيص را داده كه «پروردگار تو» است و لذا میتواند تو را هم از این امر آگاه سازد (تدبر،3
بند الف) و چنين هم كرده است.
ب .شاید میخواهد بفرماید آن كسی كه بر گمراهان و هدایتیافتگان آگاهتر است همان پروردگار توست كه تصميم
گرفته تو را برای هدایت واقعی در ميان مردم بفرستد.
ج.. .

1396/4/20

 )474سوره قلم ( )68آيه  8فَال تُطِعِ الْمُکَذِّبینَ
ترجمه

پس ،تكذیبكنندگان را اطاعت مكن!
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
هركس شخصی را در معصيتی اطاعت كند ،او را پرستيده است.
الكافی ،ج ،2ص398؛ تفسير القمی ،ج ،2ص55

1

عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِی مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ.
ن
 . 1متن و سند در تفسیر قمي اندکي متفاوت است :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ [عَبْدُ اللَّهِ] ْبنُ مُوسَى قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْ ِ
أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَه.
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 )2معاویه برای مظلومنمایی ،نامهای به اميرالمومنين ع نوشت و ایشان را در پارهای از جریانات متهم كرد .حضرت پاسخی
دادند كه فرازی از آن در جلسه ،437حدیث /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-18 1گذشت .در فراز دیگری از این پاسخ آمده
است:
 ...عزتی كه ما از قدیم داشتيم و برتریای كه ما [بنیهاشم] همواره بر شما [بنیاميه] داشتيم ما را باز نداشت از اینكه با
شما درآميزیم؛ پس به شما دختر دادیم و از شما دختر گرفتيم همانند افرادی كه كفو همدیگرند؛ در حالی كه شما الیقش نبودید
و شما را چه به اینكه چنان باشيد:
از ما پيامبر ص بود و از شما «تكذیبكننده» [اشاره به ابوجهل]؛
از ما شير خدا [حضرت حمزه] بود و از شما شير سوگند دادنها [اشاره به اسد بن عبدالعزی یا ابوسفيان كه با سوگند
دادن افراد را برای جنگ جمع میكرد]؛
از ما دو سرور جوانان بهشت [= امام حسن ع و امام حسين ع] بود و از شما بچههای آتش [اشاره است به جمله رسول
خدا (ص) كه پس از جنگ بدر فرمان كشتن عقبة بن ابىمعيط را داد عقبه گفت« :من للصّبية یا محمّد» .چه كسى براى كودكان
خواهد ماند؟ رسول خدا فرمود« :النّار»].
از ماست برترین زنان همه عوالم [= حضرت زهرا س] و از شماست «هيزمكش [جهنم]» [خواهر ابوسفيان كه زن ابولهب
بود و برای آزار پيامبر ص خار در مسير ایشان میریخت و با تعبير «حمالةالحطب» در آیه 4سوره مسد مذمت شد].
و فراوان است این چيزهایی كه به نفع ما و عليه شماست؛
اسالم ما را گوش [همگان] شنيده و شرافت ما را در جاهليت هر كسى دیده ...
نهجالبالغه ،نامه28
و من كتاب له ع إلى معاویة جوابا
 ....لَمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّنَا وَ لَا عَادِیُّ طَوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَكَحْنَا وَ أَنْكَحْنَا فِعْلَ الْأَكْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاكَ وَ أَنَّى
یَكُونُ ذَلِكَ [كَذَلِكَ] وَ مِنَّا النَّبِیُّ وَ مِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ وَ مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَ مِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ وَ مِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مِنْكُمْ صِبْيَةُ
النَّارِ وَ مِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ مِنْكُمْ «حَمَّالَةُ الْحَطَبِ» فِی كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَ عَلَيْكُمْ فَإِسْلَامُنَا [مَا] قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِيَّتُنَا لَا تُدْفَع ...
 )3از امام كاظم ع روایت شده است:
هركس یك آیه از كتاب خدا را تكذیب كند و دروغ بشمرد ،اسالم را پشت سرش انداخته و در حقيقت تكذیب كننده
همه قرآن و پيامبران و فرستادگان الهی است.
الكافی ،ج ،8ص235
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ بْنِ أَبِی َسلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ
قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قال أَبوالْحَسَنِ ع [االول]:
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مَنْ كَذَّبَ بِآیَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ الْمُكَذِّبُ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِين.

1

تدبر

« )1فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ»
اگر كسی مطلبی را میخواهد تكذیب كند حتما باید با دليل باشد .برخی سبكشان این است كه هرچه نمیدانند تكذیب
میكنند .مواظب باشيم كه از چنين افرادی پيروی نكنيم.
نکته تخصصی معرفتشناسی

انسان در جایی كه به مطلبی علم ندارد ،نه باید قبول كند؛ و نه باید رد كند ،زیرا هم قبول یك مطلب نيازمند دليل است
و هم رد آن.
از امام صادق ع روایت شده است كه خداوند بندگان خویش را با دو آیه محدود كرد :تا به چيزی علم پيدا نكردهاند
تصدیق نكنند و تا به علم نرسيدهاند رد و نفی نكنند و فرموده است« :آیا از آنها ميثاق كتاب را نگرفتيم كه جز آنچه حق است
به خدا نسبت ندهند (اعراف )169/و فرموده «بلكه انكار و تكذیب كردند چيزی را كه به علم آن احاطه نداشتند» (یونس)39،
(كافی ،ج ،1ص)43

2

و این سخن ،نه یك امر تعبدی صرف ،بلكه یك توصيه معرفتشناختی است كه اقتضای تفكر صحيح است( .مطهری،
انسان و ایمان ،ص)70-68
« )2فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ»

 . 1امام صادق ع نامهای به شیعیان نوشته و از ايشان خواسته بودند که هر روز بعد از نمازهايشان آن را مرور کنند که در جلسه  ،456حديث3
 /http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11گذشت .و به اين آيه هم ميتواند مرتبط باشد .در اينجا فقط ترجمهاش را ميآوريم:
و بدانید که هیچ يك از مخلوقات خداوند به رضايت خداوند دست نیابد مگر با طاعت او و طاعت رسول او و طاعت والیان امر از آل محمد ص؛
و معصیت آنها معصیت خداست؛ و اينکه هیچ فضیلت کوچك و بزرگي از آنها را انکار نکند؛ و بدانید که انکارکنندگان همان تکذيبکنندگاناند و
تکذيبکنندگان منافقاناند و خداوند عز و جل درباره منافقان چنین فرموده – و فرموده او حق است – که« :همانا منافقان در پايینترين مرتبه آتشاند و
هیچ ياوری برايشان نمييابي( ».نساء)145/
 . 2عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ
عِبَادَهُ بِآيَتَیْنِ مِنْ کِتَابِهِ أَنْ لَا يَقُولُوا حَتَّى يَعْلَمُوا وَ لَا يَرُدُّوا مَا لَمْ يَعْلَمُوا وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ مِیثاقُ الْکِتابِ أَنْ ال يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ قَالَ
بَلْ کَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ.
اين روايت در بصائر الدرجات ،ج ،1ص 537با اندك تفاوتي در سند و متن نیز آمده است:
حَدَّثَنَا الْهَیْثَمُ النَّهْدِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ َو تَعَالَى
حَصَرَ عِبَادَهُ بِآيَتَیْنِ مِنْ کِتَابِهِ أَلَّا يَقُولُوا حَتَّى يَعْلَمُوا وَ لَا يَرُدُّوا مَا لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ مِیثاقُ الْکِتابِ أَنْ ال يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ وَ قَالَ بَلْ کَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه
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نهی كردن همواره در جایی مطرح میشود كه احتمال انجام آن كار وجود دارد .اگر فرمود كه تكذیبكنندگان را اطاعت
مكن! نشان میدهد كه احتمال اطاعت از آنان در كار است.
نکته تخصصی انسانشناسی و جامعهشناسی

عدهای از انسانها با تكذیب كردن سخنان و دروغ شمردن آنها محبوبيت كسب میكنند!
شاید ریشهاش در این است كه همه ما از دروغ بيزاریم؛ و عدهای از این فطرت ما سوءاستفاده میكنند ،و بهدروغ ،ژست
مخالفت با دروغ ،به خود میگيرند! و هر سخن حقی را به بهانهای دروغ میشمرند!
از مهمترین ترفندهای چنين افرادی «استبعاد» است؛ یعنی به جای اینكه دليل كافی نشان دهند كه سخنی كه با آن مخالفند
دروغ است ،با انواع ترفندهای تبليغاتی ،میكوشند آن سخن را «بعيد» و «دور از ذهن» نشان دهند؛ چنانكه از مهمترین دليل
مخالفان آخرت و زندگی پس از مرگ ،بعيد شمردن آن بوده است( .ذلِكَ رَجْعٌ بَعيدٌ؛ ق )3/ویا مهمترین دليل انكار پيامبران یا
این بوده كه اساسا نزول وحی از جانب خدا بر یك انسان را بعيد میشمردهاند (انعام )91/و یا این را كه اگر قرار است وحی
نازل شود به آن شخص مذكور نازل شود دور از ذهن معرفی میكردند( .زخرف)32-31/
و امروز نيز در مواجهه با اصل اسالم و تعاليم و احكام آن ،هنوز این رویه بسيار شایع است.
این آیه تذكری مهم میدهد :مواظب باشيد فریب چنين كسانی را نخورید .اگر كسی میخواهد سخنی را تكذیب كند
حتما باید دالیل كافی برای دروغ بودن آن داشته باشد (تدبر .)1ما رمز و راز بسياری از چيزها را نمیدانيم و صرف اینكه به
ذهن ما بعيد به نظر برسد ،دليل دروغ بودن آن نيست.
« )3فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ»
به حرف «فـ» دقت كنيد:
«پس» ،تكذیبكنندگان را اطاعت مكن!
این نشان میدهد كه این جمله ،نتيجه مطلب (یا مطالب) قبلی است.
اما نتيجهی كدام است؟ و چرا؟
الف .نتيجه دو آیه قبل (بِأَیيِّكُمُ الْمَفْتُونُ؛  ...أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ) است؛ یعنی اگر آنها خودشان «مفتون» و «گمراه» هستند ،پس،
تكذیبشان اساس و مبنایی ندارد؛ پس ،از این تكذیبكنندگان اطاعت مكن( .اقتباس از الميزان ،ج ،19ص)370
ب .نتيجه آیه( 4إِنَّكَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ) است :یعنی نهتنها معنای حسن خلق ،سازش با افراد فاسد نيست ،بلكه الزمه
اخالق نيكو ،دفع كردن و پرهيز از منحرفان است( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)177
ج .نتيجه آیه قبل (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  ...وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ) است؛ یعنی وقتی خدا خودش بهتر میداند چه كسی گمراه
و چه كسی هدایتشده است ،و چون خداست ،میتواند شما را باخبر سازد ،دیگر چشمتان به دهان این و آن نباشد؛ بلكه بر
اساس جستجوی حق و حقيقت درباره هر كس قضاوت كنيد( .جلسه قبل ،تدبر)2
د... .
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(یادآوری :بر اساس قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا ،همه موارد فوق میتواند مد نظر بوده باشد)
« )4فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ»
مقصود از «اطاعت نكردن از تكذیبكنندگان» چيست؟
الف .قبال بيان شد كه «اطاعت كردن» در گروی آن است كه صغری یا كبرای مطلب را از شخص مورد نظر اخد كنيم
(جلسه ،420تدبر )4پس یعنی صغری و كبراها (= مفاد تكذیبها)ی چنين كسانی را قبول نكن( .چون زمانی حق داریم سخنی
را كاذب بشمریم كه استدالل موجهی برای كذب بودن آن داشته باشيم؛ تدبر)1
ب .وقتی به جای اسم شخص یا گروهی ،در حكمی به صفت آنها اشاره شود ،آن صفت در آن حكم نقش اساسی دارد.
(یكبار میگویند از «زید» یا از «مردم فالن كشور» اطاعت نكن ،یكبار میگویند از «كسانی كه این صفت را دارند» اطاعت نكن.
در حالت دوم ،معلوم میشود به خاطر آن صفت بوده كه گفتهاند از آنها اطاعت نكنيم).
پس ،یعنی از كسانی نباش كه اهل تكذیب كردن هستند؛ كه این توصيه به چند معنا میتواند باشد:
ب .1.جزء كسانی نباش كه بدون دليل كافی دست به تكذیب نظرات دیگران میزنند( .تدبر)1
ب .2.سبك و سياق و برنامه اصلی زندگیات ،سبك و سياق اهل تكذیب نباشد( .از كسانی نباش كه از راه تكذیب
دیگران شهرت و  ...كسب میكنند) (تدبر)2
ج... .

1396/4/21

 )475سوره قلم ( )68آيه  9وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ
ترجمه

ميل داشتند كاش سهلانگاری كنی تا [آنها هم] سهلانگاری كنند.
نکات ترجمه

«وَدُّوا»
ماده «ودد» داللت دارد بر «محبت» و «آرزو»ی چيزی را داشتن .برخی گفتهاند وقتی مصدر «وُدّ» به كار رود به معنای
محبت است و وقتی مصدر «وَدَادة» به كار رود به معنای آرزو (تمنی) است( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص )75اما دیگران
توضيح دادهاند كه علت اینكه این ماده با مشتقات مختلف خود در هر دو معنا به كار میرود ،از این جهت است كه «آرزو»،
طلب كردن آن چيزی است كه انسان «دوست دارد»؛ و متناسب با قرائن باید تشخيص دهيم كه آروز كردن بيشتر مد نظر بوده
یا دوست داشتن؛ چنانكه مثال در آیاتی «وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» (روم« ،)21/سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدا» (مریم« ، )96/قُلْ
ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى» (شورى )23/معنای محبت مد نظر است؛ اما در آیاتی نظير «وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ
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الْكِتابِ لَوْ یُضِلُّونَكُمْ» (آل عمران« ،)69/رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ» (حجر« ،)2/وَدُّوا ما عَنِتُّمْ» (آل عمران، )118/
«وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ» (بقرة« ،)109/تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ» (أنفال« ،)7/وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا»
(نساء« ،)89/یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ» (معارج )11/معنای آرزو كردن غلبه دارد( .مفردات ألفاظ القرآن،
ص )861-860و برخی هم گفتهاند «حبّ» در جایی است كه هم ميلی در كار باشد و هم به اقتضای حكمت باشد ،اما «ود»
فقط شرطش این است كه «ميل» ی در كار باشد و لذاست كه هم برای محبتهای صحيح و هم برای آرزوهای ناروا به كار
میرود( .الفروق فی اللغة ،ص)115
«ودود» به عنوان یكی از اسماء و صفات خداوند متعال به كار رفته است «وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ» (بروج« ،)14/إِنَّ رَبِّی رَحِي ٌم
وَدُودٌ» [هود )90/كه میتواند ناظر به محبت خداوند نسبت به بندگانش باشد (شبيه معنای «فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ
یُحِبُّونَهُ» مائدة )54/و برخی گفتهاند مودت خداوند نسبت به بندگانش به معنای مراعات كردن حال و توان آنهاست( .مفردات
ألفاظ القرآن ،ص)860
«وَدُّ» اسم یكی از بتها قوم نوح بوده است (نوح )23/و «وُدُّ» اسم یكی از بتهای معروف قریش بوده كه كلمه «عبد وُدّ»
(مثال «عمرو بن عبد ودّ» ،كه در جنگ خندق به دست اميرالمومنين به هالكت رسيد) مربوط به آن است (كتاب العين ،ج،8
ص )100و درباره وجه تسميه این بتها گفتهاند ممكن است به خاطر مودت و عالقهای بوده كه به آن داشتهاند؛ یا به خاطر
اینكه بين آن بت و خداوند مودتی فرض میكردهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)861
این ماده و مشتقاتش 29 1بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«تُدْهِنُ» «یُدْهِنُونَ»
ماده «دهن» در اصل داللت دارد بر نرمی و سهولت؛ و از این ماده ،كلمه «الدُهن» (مومنون )20/به معنای «روغن» بسيار
مشهور است (معجم مقایيس اللغة ،ج ،2ص308؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)284؛ و البته به بارانی هم كه در
حدی ببارد كه زمين را خيس [و لغزنده] كند «دهن» میگویند« .دِهان» (فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ؛ الرحمن )37/را برخی به معنای
تهنشينِ (= دُردِ) روغن (مفردات ألفاظ القرآن ،ص320؛ معجم مقایيس اللغة ،ج ،2ص )308و برخی آن را جمع «دُهن» دانستهاند
(المصباح المنير ،ج ،2ص202؛ لسان العرب ،ج ،13ص)160
فعل «أدهَنَ ،إدهان» یا «داهَنَ ،مداهنه» به معنای مواجهه نرم و آرام است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )320از برای
سازشكاری ریاكارانه ،گویی طرف مقابل را روغنمالی كرده و تسكين میدهند (معجم مقایيس اللغة ،ج ،2ص .)308ظاهرا تعبير
«مداهنه» به لحاظ بار معنایی استعارهای كه دارد معادل تعبير كنایهای «ماستمالی كردن» در زبان فارسی است؛ و «مُدهِنون»
(واقعه )81/هم اسم فاعل از ماده «ادهان» است ،به معنای كسانی كه میخواهند امور را با سرهمبندی و ماستمالی كردن فيصله
دهند.
 . 1به صورت صیغههای مختلف فعل ثالثي مجرد [وَدَّ ،يَوَدُّ] و يك صیغه ثالثي مزيد [يوادّون] و کلمات «ودود» « ،مودّة و وُدّ به معنای محبت» و
«وَدُّ»
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این ماده با همين مشتقات فوق ،جمعا  5بار در قرآن كریم به كار رفته است.
اختالف قرائت

1

حدیث

 )1روایت شده كه اميرالمومنين ع در صفين بودند[ ،حضرت خطبهای خواندند كه به خطبه لؤلؤة معروف است و در آنجا
برخی از فضائل خود و اهل بيت ع را از زبان پيامبر ص بيان فرمود .در پایان خطبه] شخصی از قبيله بنیدودان برخاست و
گفت :چرا قوم شما شما را از این امر كنار زدند در حالی كه شما هم به لحاظ نَسَب و هم به لحاظ تمسك به پيامبر ص و فهم
كتاب و سنت برترین آنها بودید؟
حضرت فرمود :ای برادر بنیدودانی ،تو حق داری كه سوال كنی بویژه به حرمت خویشاوندیات ( ،)1هرچند كه خيلی
سریع وارد شدی و عنان سخن را زود چرخاندی.
مطلب این است كه آن حكومتی [یا قضيهای] بود كه عدهای در آن حرص وزیدند و عدهای دیگر سخاوتمندی از خود
نشان دادند؛ و خداوند چه خوب حَكَم [= قاضی] ای است.
"و رها كن حكایت آن غارتى را كه بانگ آن در گوشه و كنار برخاست" ()2
بيا و به حكایت پسر ابو سفيان بپرداز كه دیگر روزگار ،پس از آن گریههایش مرا به خنده درآورد!
"و عجب نيست مگر همنشين من و سوال او
آیا ما اهل آنيم كه از ما چنين سوال كنند"
بد قومی بودند كه مرا پایين آوردند و درصدد برآمدند كه دین خدا را به سهلانگاری بكشانند .پس آنگاه كه سختیهای
این امتحانات از ما مرتفع گردد آنها را بر حق محض و خالص مینشانم هر چند به گونهای دیگر باشد« ،پس بر این قوم فاسق
اندوهگين مباش» (مائده)26/
بس است دیگر ای برادر دودانی.
األمالی( للصدوق) ،ص619؛ 2اإلرشاد (للمفيد) ،ج ،1ص295
ن مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْعَسْكَرِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا َأبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَعْدٍ الْعَبْشَمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثُبَيْتُ بْ ُ
قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو الْأَحْوَصِ الْمِصْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :بَيْنَمَا أَمِيرُ

 . 1اگرچه در تمام مصاحف عثماني به صورت «يدهنون» آمده اما نقل شده که در برخي مصاحف ديگر (امثال مصحف ابن مسعود و أُبَيّ و  )...به
صورت «يدهنوا» آمده است:
و جمهور المصاحف على إثبات النون .و قال هارون :إنه في بعض المصاحف فیدهنوا ،و لنصبه و جهان :أحدهما أنه جواب ودوا لتضمنه معنى لیت؛
و الثاني أنه على توهم أنه نطق بأن ،أی ودوا أن تدهن فیدهنوا ،فیکون عطفا على التوهم ،و ال يجيء هذا الوجه إال على قول من جعل لو مصدرية بمعنى
أن( .البحر المحیط ،ج ،10ص )238در مورد جمله اخیر ،وی قبال توضیح داده بود که :لو هنا على رأی البصريین مصدرية بمعنى أن ،أی ودوا أدهانکم ،و
مذهب الجمهور أن معمول ود محذوف ،أی ودوا أدهانکم ،و حذف لداللة ما بعده علیه.
 . 2وی با همین سند در علل الشرائع ،ج ،1ص 146هم اين را روايت کرده است.
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ل ِمنْ بَنِی دُودَانَ فَقَالَ مَا بَالُ قَوْمِكُمْ دَفَعُوكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ َأنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
ب مَوْ ِقفٍ بِصِفِّينَ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُ ٌ
الْمُؤْمِنِينَ ع فِی أَصْعَ ِ
نَسَباً وَ أَشَدُّ نَوْطاً بِالرَّسُولِ وَ فَهْماً بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَقَالَ سَأَلْتَ یَا أَخَا بَنِی دُودَانَ وَ لَكَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ [الْمُسَاءَلَةِ] وَ ذِمَامُ الصِّهْرِ َو
إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِينِ تُرْسِلُ عَنْ ذِی مَسَدٍ إِنَّهَا إِمْرَةٌ شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِینَ وَ نِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ
فَدَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ فِی حَجَرَاتِهِ
وَ هَلُمَّ الْخَطْبَ فِی ابْنِ أَبِی سُفْيَانَ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِی الدَّهْرُ بَعْدَ بكائه
لَا غَرْوَ إِلَّا جَارَتِی وَ سُؤَالُهَا

أَلَا هَلْ لَنَا أَهْلٌ سَأَلَتْ كَذَلِكَ

ن
بِئْسَ الْقَوْمُ مَنْ خَفَضَنِی َو حَاوَلُوا الْإِدْهَانَ فِی دِینِ اللَّهِ فَإِنْ تُرْفَعْ عَنَّا مِحَنُ الْبَلْوَى أَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُ ِ
الْأُخْرَى فَال تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ إِلَيْكَ عَنِّی یَا أَخَا بَنِی دُودَانَ.
( )1ظاهرا زینب بنت جحش ،همسر پيامبر ص از قبيله بنیاسد بوده كه بنیدودان هم از آنها هستند (بحاراالنوار ،ج،29
ص)486
( )2مصراع نخست از شعری از إمرؤ القيس است و مصراع دوّم آن این است« :و لكن حدیثا ما حدیث الرّواحل :ولكن
االن حكایت ،حكایت ناقهها [= شترهای ماده] است» ،و داستان چنين است كه إمرؤ القيس بر مردى به نام طریف از بنى جدیله
در آمد ،وى مقدم او را گرامى داشت .پس ،از نزد او به سوى خالد پسر سدوس رفت .بنى جدیله بر او غارت بردند و إبل [=
شتر نر] وى را ربودند .امرؤ القيس به مهماندار سابق خود شكایت برد .وی گفت ناقهات را به من بده كه در پی آنها بروم و
شتر را پس بگيرم .چون بدانها رسيد گفت :چرا بر كسى كه در پناه من بود غارت بردهاید؟ گفتند :او در پناه تو نيست .گفت:
چرا؟ و این ناقه اوست .غارتگران گفتند :این ناقه اوست؟ گفت :آرى ،پس ناقه را هم از او گرفتند( .بحاراالنوار ،ج ،29ص)488
این واقعه با سندهای گوناگون از زبان برخی از كسانی كه پای منبر اميرالمومنين ع حضور داشتند (مانند علقمة بن قيس)
نيز روایت شده است .مثال :كفایة األثر ،ص 1219-218و با عباراتی متفاوت در نهجالبالغه ،خطبه 2162هم آمده است.

 . 1حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَنْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْکُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الْحَکَمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنِي
سُلَیْمَانُ بْنُ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَیْسٍ قَالَ :خَطَبَنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَى مِنْبَرِ الْکُوفَةِ خُطْبَتَهُ
اللُّؤْلُؤَةَ ...قَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا بَالَ قَوْمٍ وَعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ دَفَعُوکُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ أَنْتُمُ الْأَ ْعلَوْنَ نَسَباً نَوْطاً بِالنَّبِيِّ وَ فَهْماً بِالْکِتَابِ وَ
السُّنَّةِ فَقَالَ ع أَرَادَ قَلْعَ أَوْتَادِ الْحَرَمِ وَ هَتْكَ سُتُورِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مِنْ بُطُونِ الْبُطُونِ وَ نُورِ نَوَاظِرِ الْعُیُونِ بِالظُّنُونِ الْکَاذِبَةِ وَ الْأَعْمَالِ الْبَائِرَةِ بِالْأَعْوَانِ الْجَائِرَةِ فِي
الْبُلْدَانِ الْمُظْلِمَةِ بِالْبُهْتَانِ الْمُهْلِکَةِ بِالْقُلُوبِ الْخَرِبَةِ فَرَامُوا هَتْكَ السُّتُورِ الزَّکِیَّةِ وَ کَسْرَ آنِیَةِ اللَّهِ التَّقِیَّةِ وَ مِشْکَاةٍ يَعْرِفُهَا الْجَمْعُ وَ غیر [عَیْنِ] الزُّجَاجَةِ وَ مِشْکَاةِ
الْمِصْبَاحِ وَ سَبِیلِ الرَّشَادِ وَ خِیَرَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ حَمَلَةِ بطور [بُطُونِ] الْقُرْآنِ فَالْوَيْلُ لَهُمْ طَمْطَامُ النَّارِ وَ مِنْ رَبٍّ کَبِیرٍ مُتَعَالٍ بِئْسَ الْقَوْمُ مَنْ خَفَضَنِي وَ حَاوَلُوا
الْإِدْهَانَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنْ تُرْفَعْ عَنَّا مِحَنُ الْبَلْوَى حَمَلْنَاهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ يَکُنِ الْأُخْرَى فَال تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ.
 . 2و قد سأله کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و أنتم أحق به فقال ع يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ تُرْسِلُ فِي غَیْرِ سَدَدٍ وَ لَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ
س
وَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ أَمَّا الِاسْتِبْدَادُ عَلَیْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ بِالرَّسُولِ ص نَوْطاً فَإِنَّهَا کَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَیْهَا نُفُو ُ
قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ وَ الْحَکَمُ اللَّهُ وَ الْمَعْوَدُ إِلَیْهِ [يَوْمُ] الْقِیَامَةِ
وَ دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِیحَ فِي حَجَرَاتِهِ

وَ لَکِنْ حَدِيثاً مَا حَدِيثُ الرَّوَاحِلِ
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 )2از اميرالمومنين ع روایت شده است:
امر خداوند سبحان را برپا نمیدارد مگر كسی كه در حق مدارا نكند و سازشكار و سهلانگار نباشد و از طمعها پيروی
نكند.
نهجالبالغه ،حكمت110
لَا یُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.
 )3حضرت امير ع در خطبهای بعد از توصيه به جدی گرفتن مهلت عمر فرمودند:
پس بقيه ایامتان را دریابيد و در آن صبر پيشه سازید؛ كه آن اندك است در برابر ایام فراوانی كه با غفلت بر شما گذشت
و گوشتان به موعظهای بدهكار نبود؛ و به نفستان ميدان ندهيد كه شما را به بيراهههای ظلمت میكشاند؛ و سستی و سهلانگاری
نورزید كه این سهلانگاری شما را به معصيت میكشاند ...
نهجالبالغه ،خطبه85
 ...فَاسْتَدْرِكُوا بَقِيَّةَ أَیَّامِكُمْ وَ اصْبِرُوا لَهَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِی كَثِيرِ الْأَیَّامِ الَّتِی تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَ التَّشَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ
وَ لَا تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتَذْهَبَ بِكُمُ الرُّخَصُ مَذَاهِبَ الظَّلَمَةِ وَ لَا تُدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ بِكُمُ الْإِدْهَانُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ...

1

تدبر

« )1وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»

وَ هَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْیَانَ فَلَ َقدْ أَضْحَکَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْکَائِهِ وَ لَا غَرْوَ وَ اللَّهِ فَیَا لَهُ خَطْباً يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ وَ يُکْثِرُ الْأَوَدَ حَاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ اللَّهِ
مِنْ مِصْبَاحِهِ وَ سَدَّ فَوَّارِهِ مِنْ يَنْبُوعِهِ وَ جَدَحُوا بَیْنِي وَ بَیْنَهُمْ شِرْباً وَبِیئاً فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنَّا وَ عَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوَى أَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَکُنِ الْأُخْرَى
فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِما يَصْنَعُون
 . 1اين احاديث هم به اين آيه مرتبط است که برای رعايت اختصار در متن نیاوردم
حَدَّثَنَا الشَّیْخُ الْفَقِیهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَ ْبدِ اللَّهِ الصَّادِقِ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ :کَانَ فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ عِیسَى بْنَ مَرْيَمَ ع ... :يَا عِیسَى قُلْ لِمَنْ تَمَرَّدَ بِالْعِصْیَانِ وَ عَمِلَ بِالْإِدْهَانِ لِیَتَوَقَّعْ عُقُوبَتِي وَ يَنْتَظِرُ
إِهْلَاکِي إِيَّاهُ سَیُصْطَلَمُ مَعَ الْهَالِکِین (األمالي( للصدوق) ،ص)518
وَ لَعَمْرِی مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَيَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا إِيهَانٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ امْضُوا فِي الَّذِی نَهَجَهُ لَکُمْ
وَ قُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِکُمْ فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِکُمْ آجِلًا إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِال (نهجالبالغه ،خطبه)24
قَالَ الصَّادِقُ ع  ...وَ اقْطَعْ عَمَّنْ يُنْسِیكَ وَصْلُهُ ذِکْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَشْغَلُكَ أُلْفَتُهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْلِیَاءِ الشَّیْطَانِ وَ أَعْوَانِهِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكَ رُؤْيَتُهُ ْم
إِلَى الْمُدَاهَنَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ خُسْرَاناً عَظِیماً نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى (مصباح الشريعة ،ص)43
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آنهایی كه در مقابل دین میایستند ،اگرچه قيافه حق به جانب میگيرند و شعار مبارزه با خرافات سرمیدهند (حتی پيامبر
ص را دروغگو و باورهای دینی را خرافه میخوانند) و  ،...اما مشكل اصلیشان منافعشان است؛ آنها آرزو میكنند تو از
آرمان هایت كوتاه بيایی و بگذاری آنها به دنيایشان برسند ،در این صورت آنها با كمال ميل حاضرند در مقابل دین تو كوتاه
بيایند.
چنين دینی به تعبير امام خمينی همان «اسالم آمریكایی» است كه هيچ چالشی برای كافران و ستمپيشگان ندارد؛ و لذا آنها
نيز نهتنها با آن مخالف نيستند ،بلكه به ترویجش كمك هم میكنند!
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=80

« )2وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
در این آیه مدارا و كنار آمدن با مخالفان دین بشدت مذمت شده است .در حالی كه آیات دیگر ،نرمخویی پيامبر را ستوده
(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ؛ آلعمران )159/و بر برخورد نرم حتی با فرعون (طه )44/تاكيد شده است.
این مساله گاه در تفاوت برخوردهای معصومين نيز مشاهده میشود .امام حسن ع با منحرفی همچون معاویه صلح میكند
ولی امام حسين ع ذرهای در برابر منحرفان زمان مدارا ندارد و جانش را در این راه میدهد.
باالخره برخورد نرم و مدارا با دیگران (و از جمله با دشمن) خوب است یا بد؟
بحث تخصصی دینشناسی

به نظر میآید این مساله را در دو سطح باید بررسی كرد :یكی در سطح استراتژی كالن است و دیگری در سطح تاكتيك.
الف .در سطح استراتژی كالن ،معيار این است كه آیا این نرمش در راستای اهداف دین و ضوابط اخالقی است یا برای
جلب منافع؛
یعنی یكبار در مقام ابالغ پيام خدا به گوش جان مخاطب ،یا در مقام شكوفا كردن خصلتی اخالقی  -به نام حسن خلق -
هستيم؛ در این گونه موارد قطعا نرمش ستودنی است (و آیات  159آلعمران و  44طه ناظر به این مقام است)؛
اما یكبار این نرمش به معنای صرف نظر كردن از اهداف و آرمانهای اصلی است؛ كه مذموم است.
ب .در سطح تاكتيكی باید دید كدام رفتار در مجموع برای حفظ و گسترش دین مناسبتر است .یعنی پس از آنكه قبول
كردیم كه به هيچ عنوان از اهداف و آرمان های اصلی دست برنمیداریم ،بررسی كنيم كه اكنون حفظ و گسترش اسالم در
گروی برخورد قاطع و محكم است (مانند قيام امام حسين ع) ویا وضعيت به گونهای است كه در آینده امكان برخورد قاطع و
محكم به نحو موثرتری مهيا خواهد شد (مانند صلح حدیبيه) ویا تنگنای اجتماعی بقدری شدید است كه برخورد قاطع به ضرر
اسالم تمام میشود و مثال بقای اسالم تنها در گروی حفظ جان عدهای از مسلمانان است (سكوت اميرالمومنين ع ،صلح امام
حسن ع ویا «تقيه» كه در آیات  106سوره نحل (إِالَّ مَنْ ُأكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمان) و  28آلعمران (إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً)
مورد توجه قرار گرفته ،از این جنس است) كه در این گونه شرایط میتوان به طور موقت ،روال مدارا را در پيش گرفت و «به
طور موقت» از «اجرای» برخی از باید و نبایدها چشم پوشيد.
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شاید ضابطه مهم در تفاوت بين مدارای تاكتيكی و مدارای استراتژیك این است كه مدارای تاكتيكی حتما یك مدارای
موقت است؛ و هشدارهای شدید در این آیه و آیات دیگر این است كه مبادا چنين مدارایی ،به عنوان ضابطه اصلی – و نه
ضابطه موقت – در روابط با مخالفان دین خدا قرار گيرد.
« )3وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
تعبير «ودوا :آرزو دارند» به اضافه حرف «لو :ای كاش» ،هر دو به نحو ضمنی بر دستیافتنی نبودن این خواسته داللت
دارند.
این نشان می دهد كه رهبران جامعه اسالمی چه اندازه باید از روحيه سازشكاری با دشمن فاصله داشته باشند كه دشمن
هيچگونه طمعی در این امر نكند( .حدیث)2
« )4وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
دشمنان خدا آرزو دارند كه مومنان راه سازشكاری در پيش گيرند.
چرا؟
الف .چون كسی كه در مسائل دینیاش مسير سهلانگاری در پيش گيرد ،براحتی به معصيت میافتد (حدیث )3و از دین
فاصله خواهد گرفت.
ب .چون برای آنها منافعشان مهم است نه اعتقاداتشان؛ و اگر راه سازشكاری باز ،و منافع آنها تامين شود هر اعتقادی را
قبول میكنند (آنها هم راه سازشكاری در پيش میگيرند)
ج... .
« )5وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
این آیات از اولين آیات نازل شده بر پيامبر ص است .در آخر عمر ایشان هم عدهای كه درصدد بودند احكام اسالم ،نه
آن طور كه واقعا هست ،بلكه به نحوی سازشكارانه اجرا شود ،جانشين برحق ایشان را كنار زدند (حدیث)1
تاملی در جامعهشناسی جامعه دینی

جالب است كه از ابتدای دعوت پيامبر دشمنان بيرونی درصدد سازشكاری و «ماستمالی كردن» تعاليم دین بودند؛ اواخر
حيات پيامبر ص دشمنان داخلی (منافقان) درصدد این كار برآمدند؛ و ظاهراً علت موفقيت آنها در كنار زدن حضرت علی ع
از جانشينی پيامبر ص این بود كه برای اغلب مردم هم این «ماستمالی شدن» دین چندان مهم نبود!
ثمره اجتماعی

مهمترین گام برای كنار زدن دین واقعی از عرصه زندگی مسلمانان ،این است كه حساسيت آنها نسبت به اجرای تعاليم
دین كمرنگ ،و روحيه سازشكارانه در آنها تقویت شود.
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این موارد را در کانال نگذاشتم
« )6وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
درباره اینكه مراد از تعبير چيست ،این دیدگاه ها مطرح شده است:
الف .تو در دینت نرمش نشان دهی تا آنها هم در دینشان نرمش نشان دهند( .ابنعباس ،مجمعالبيان ،ج ،10ص )501و
بدین ترتيب هر دو دینتان تسامح بورزید (الميزان ،ج ،19ص)371
ب .تو كفر بورزی تا آنها هم كفر بورزند (ضحاك ،عطاء و ابنعباس ،مجمعالبيان ،ج ،10ص)501
ج .تو به پرستش بتها متمایل شوی تا آنها هم با تو متمایل شوند( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)501
د .ت و در دینت راه سازشكاری با آنها را در پيش گيری تا آنها هم از در سازشكاری برایند (حسن ،مجمعالبيان ،ج،10
ص)501
ه .تو از تعرض به خدایان آنها دست برداری تا آنها هم از تعرض به تو و خدایت دست بردارند( .نقل شده در الميزان،
ج ،19ص)371
و .از این امرت دست برداری تا آنها هم با تو همراه شوند (قتاده ،البحر المحيط ،ج ،10ص)238
ز .تو نفاق بورزی و با آنها ریا كنی تا آنها هم نفاق بورزند و در برابر تو ریا كنند (زید بن اسلم ،البحر المحيط ،ج،10
ص)238
ح .دروغ بگویی تا آنها هم دروغ بگویند (ربيع بن انس ،البحر المحيط ،ج ،10ص)238
و .ضعف و سستی نشان دهی تا آنها هم ضعف و سستی نشان دهند( .ابوجعفر ،البحر المحيط ،ج ،10ص)238
ح .در برابر آنها نرم شوی تا آنها هم نرم شوند( .فراء ،البحر المحيط ،ج ،10ص)238
ط .گرایشی به آنها نشان دهی تا آنها هم گرایشی به تو نشان دهند( .ابان بن ثعلب ،البحر المحيط ،ج ،10ص)238
ی... .
« )7وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
از نقشههای دشمن غافل نشوید .دشمنان تالش میكنند كه شما را به سازش بكشانند( .تفسير نور ،ج ،10ص)177
« )8وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
به دشمن امتياز ندهيد حتی اگر آنان با دادن امتياز چراغ سبز سازش را روشن كردند( .تفسير نور ،ج ،10ص)177
 « )9فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ؛ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
سازش با دشمن به منزله اطاعت كردن از اوست .مقصود از اطاعت نكردن از دشمن همان سازش نكردن با اوست( .تفسير
نور ،ج ،10ص)177
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 )476سوره قلم ( )68آيه  10وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَالَّفٍ مَهینٍ
ترجمه

و اطاعت مكن از هيچ بسيارسوگندخوارِ فرومایهای،
نکات ترجمه

«حَالّف»
از ماده «حلف» است كه اصل این ماده به معنای «سوگند»ی بوده كه برای التزام به عهد انجام میشده و بتدریج در مورد
هر سوگند خوردنی به كار رفته است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص« 1)252حَالّف» صيغه مبالغه است و به معنای كسی است كه
زیاد سوگند میخورد ولی پایبند به سوگندش نيست( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،2ص)269
غير از مورد فوق ،تمامی كاربردهای این ماده در قرآن كریم ،فعل ثالثی مجرد (حَلَفَ ،یَحلِفُ) بوده است و جمعا  13بار
در قرآن كریم به كار رفته است.
«مَهين»
از ماده «هون» است كه به معنای سهل و آسان ،و حقير و ذليل بودن است« .هُون» به معنای «خوار» و «مهين» شخص خوار
و حقير ،ویا به معنای وضعيت خواركننده (عذاب مهين) است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص849؛ التحقيق فی كلمات القرآن
الكریم ،ج ،11ص )298با توجه به اینكه این كلمه گاه با بار معنایی مثبت هم به كار رفته (وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْناً؛ فرقان )63/برخی مدعی شدهاند كه كلمه «هَوْن» و «هَيِّن» به معنای وقار و سكينه میباشد (كتاب العين ،ج،4
ص92؛ معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )98اما دیگران بر این باورند كه این ماده همواره در معنای ذلت و خواری است و البته
در برخی موقعيتها سزاوار است كه انسان خود را كوچك ببيند و سركشی نكند( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص849؛ التحقيق فی
كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص)298
در تفاوت «هون» و «ذلت» (یا «اهانت» و «اذالل :ذليل كردن») گفتهاند كه در ذلت و ذليل كردن ،همواره شخصی از موضع
باال دیگری را به كرنش در برابر خویش وادار میسازد؛ اما در هون و اهانت ،وی را تحقير میكند و طوری با وی رفتار مینماید
كه گویی او شخص قابل اعتنایی نيست؛ لذا نقطه مقابل ذلت (اذالل) ،عزت (اعزاز) است ولی نقطه مقابل هون (اهانت) ،كرامت
(اكرام) میباشد (الفروق فی اللغة ،ص)246

 . 1البته برخي اصل اين ماده را از «سیف حلیف :شمشیر تیز و برنده» دانسته و گفتهاند از اين جهت به سوگند حلف گفته ميشود که نزاع را قطع
ميکند و فیصله ميدهد (الفروق في اللغة ،ص )47در مقابل برخي تعبیر «سیف حلیف» را از موارد شاذ اين ماده دانستهاند که از معنای اصلي فاصله
گرفته؛ و اصل معنای اين ماده را «مالزم بودن» معرفي کرده و گفتهاند از اين جهت به سوگند خوردن حلف گفته ميشود که انسان را مالزم و ملتزم به
مطلبي که بر آن سوگند خورده ،ميسازد( .معجم المقايیس اللغة ،ج ،2ص)98
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از دیگر مشتقات این ماده كه در قرآن كریم به كار رفته كلمه «هَيِّن» (هُوَ عَلَیَّ هَيِّنٌ؛ مریم )9/است به معنای سهل و آسان
میباشد؛ و نيز كلمه «مُهان» (فرقان )69/كه اسم مفعول در باب افعال ( وزن مُفعَل) است به معنای «خوار شده».
این ماده و مشتقاتش جمعا  26بار در قرآن كریم به كار رفته است.
شأن نزول

1

حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه پيامبر خدا ص فرمودند:
كسی خدا را أجلّ از آن بداند كه به او سوگند بخورد [به خاطر حرمت نهادن به خدا ،از حق خود ،كه میتواند با سوگند
خوردن ،آن را به دست آورد ،صرف نظر كند] خداوند بهتر از آنچه از دست داده به او اعطاء فرماید.
الكافی ،ج ،7ص434
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است كه حواریون بر حضرت عيسی گرد آمدند و گفتند :ای معلم خوبیها ! ما را ارشاد
كن ! فرمود :همانا حضرت موسای پيامبر ص به شما دستور داده بود كه به خداوند سوگند دروغ نخورید؛ و من به شما میگویم
كه اصال به خدا سوگند نخورید راست باشد یا دروغ.
الكافی ،ج ،7ص434
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 . 1در مجمعالبیان مورد شان نزول اين آيه گفته است  :قیل يعني الولید بن المغیرة قال عرض على النبي ص المال لیرجع عن دينه و قیل يعني
األخنس ابن شريق عن عطاء و قیل يعني األسود بن عبد يغوث عن مجاهد؛ و در الدر المنثور في تفسیر المأثور ،ج ،6ص 251در دو مورد آخر با وی
اتفاق نظر دارد :أخرج ابن مردويه عن أبى عثمان النهدی قال قال مروان بن الحکم لما بايع الناس لیزيد سنة أبى بکر و عمر فقال عبد الرحمن بن أبى بکر
انها لیست بسنة أبى بکر و عمر و لکنها سنة هرقل فقال مروان هذا الذی أنزلت فیه وَ الَّذِی قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَکُما قال فسمعت ذلك عائشة فقالت انها لم
تنزل في عبد الرحمن و لکن نزلت في أبیك وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ؛ و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وَ ال تُطِ ْع کُلَّ حَلَّافٍ اآلية قال
يعنى األسود بن عبد يغوث؛ و أخرج عبد بن حمید عن عامر الشعبي وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ اآلية قال هو رجل من ثقیف يقال له األخنس بن شری.
اما در برخي منابع شیعي مطلب ديگری ذکر شده که شايد از باب تطبیق باشد نه شان نزول:
رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ فِي َقوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ،
الثَّانِي( .تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص)687
ي ع وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ َأیْ أَحَبُّوا
اين مطلب در تفسیر القمي ،ج ،2ص 380چنین توضیح داده شده است :وَ قَوْلُهُ :فَال تُطِعِ الْمُکَذِّبِینَ قَالَ فِي عَلِ ٍّ
أَنْ تَغُشَّ فِي عَلِيٍّ فَیَغُشُّونَ مَعَكَ وَ ال تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ قَالَ الْحَلَّافُ فُلَانٌ حَلَفَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا يَنْکُثُ عَهْدا .در تفسیر برهان ،ج ،5ص 458در نقل
اين مطلب از تفسیر قمي ،به جای «فالنٌ» « ،الثاني» نوشته شده است.
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اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلَى عِيسَى ع فَقَالُوا لَهُ یَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى نَبِیَّ اللَّهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ
وَ أَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ وَ لَا صَادِقِينَ.

1

 )3از اميرالمومنين ع روایت شده است:
كسی كه خود را خوار دانست ،اميدی به خيرش نداشته باش!
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص263؛ حدیث5657
مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَرْجُ خَيْرَه.
و از امام هادی ع روایت شده است:
كسی كه خود را خوار دانست ،از شرش ایمن مباش!
تحف العقول ،ص483
و روی عن اإلمام الراشد الصابر أبی الحسن علی بن محمد ع
وَ قَالَ ع مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ شَرَّهُ
 )4از اميرالمومنين ع روایت شده است:
عيب خویش نمایانده ،كسی كه طمع را شعار خود گردانده [یا :جان را با طمعورزى پوشانده] ؛
و به ذلت رضایت داده ،آن كه راز سختى خویش بر هر كس گشوده؛
و خود را خوار كرده ،كسی كه زبانش را بر خویش امارت داده است.
نهجالبالغه ،حكمت2
وَ قَالَ ع أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ وَ رَضِیَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ.

2

 . 1چون موضوع آيه مذمت کثرت سوگند بود ،اين احاديث را آوردم که درباره مذمت سوگند بود وگرنه مذمت سوگند دروغ که بسیار فراوان است
که تیمنا و تبرکا به حديثي در اينجا اشاره ميشود :عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِینٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ وَ إِنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ
تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُورِثُ الْفَقْرَ فِي الْعَقِبِ وَ إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ عَظَمَةَ اللَّهِ مَنْ يَحْلِفُ بِهِ کَاذِباً( .أعالم الدين في صفات المؤمنین ،ص)402
 . 2در مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین علیه السالم ،ص 139و مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر ،ج ،5ص 199حديثي از امام باقر ع
روايت شده است درباره اينکه فقط انسان است که سوگند دروغ به امامت ميخورد چون حالف مهین است .اين حديث بدون اشاره به «حالف مهین بودن
انسان» در بسیاری از مجامع روايي (مثال الکافي ،ج ،1ص471؛ بصائر الدرجات ،ج ،1ص342؛ دالئل اإلمامة ،ص223؛ الهداية الکبرى ،ص242؛ و )...
آمده است؛ اما فقط نقل دو کتاب فوق را به ترتیب ميآوريم که اشارهای به اين آيه دارد (البته دومي از الهداية الکبری» نقل کرده اما در متن هداية الکبری
(ص )242اين حديث بدون اين آيه آمده است) :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :کُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذْ وَقَعَ عَلَیْهِ وَرَشَانَانِ ثُمَّ هَدَلَا فَرَدَّ عَلَیْهِمَا فَطَارَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا طَائِرٌ ظَنَّ فِي
زَوْجَتِهِ سُوءاً فَحَلَفَتْ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَا أَرْضَى إِلَّا بِمَوْلَایَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَجَاءَتْ فَحَلَفَتْ لَهُ بِالْوَلَايَةِ أَنَّهَا لَمْ تَخُنْهُ فَصَدَّقَهَا وَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ بِالْوَلَايَةِ إِلَّا صَدَقَ
إِلَّا الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ حَلَّافٌ مَهِین
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تدبر

« )1وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ»
افراد پرادعا و فرومایه نباید در پستهای حكومتی – كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند – قرار گيرند( .اقتباس از تفسير
نور ،ج ،10ص)177
« )2وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ»
كسانی كه زیاد سوگند میخورند سوگندشان اعتباری ندارد و نباید از سخن آنان پيروی كرد.
تاملی در جامعهشناسی جامعه دینی

سوگند خوردن غالبا جایی رخ میدهد كه میخواهيم خدا را به عنوان شاهدی بر مدعای خود ویا شاهدی بر عهدی كه
با دیگران بستهایم ،بياوریم .درواقع سوگند ،یك عمل اجتماعی و بشدت ناظر به مخاطب است؛ یعنی مخاطب باید قداست آن
چيزی را كه به او سوگند خورده میشود باور داشته باشد تا آن سوگند را ضمانتی برای آن مدعا قلمداد نماید.
كسی كه خدا را جدی باور دارد ،حرمت و جاللت خدا را هم جدی میداند؛ چنين كسی میكوشد تا آنجا كه ممكن
است ،سوگند نخورد (حدیث – )2و چه بسا حاضر است از حقش صرف نظر كند اما خدا را در معرض سوگند خود قرار
ندهد (حدیث.)1
پس
كسی كه زیاد سوگند میخورد؛
اوال حرمت و جاللت خدا چندان در چشمش بزرگ نيست؛ و
ثانيا درصدد است از باورهای دینی مخاطب برای جلب اعتماد او به خود مایه گذارد و میتوان گفت از باورهای دینی
مخاطب سوءاستفاده میكند.
شاید بدین جهت است كه در قرآن بارها این «بسيار سوگند خوردن» را از ویژگیهای منافق برشمرده است( .از  13مورد
استعمال ماده «حلف» در قرآن كریم ،غير از آیه فوق و آیه 89سوره مائده ،همه موارد دیگر مشخصا درباره منافقان است.
(نساء62/؛ توبه107 ،96 ،96 ،74 ،62 ،56 ،42/؛ مجادله)16 ،14/

الحسین بن حمدان الحضیني في هدايته :باسناده عن محمد بن مسلم الثقفي ،عن أبي جعفر -علیه السالم -قال :کنت عنده ذات يوم ،إذ وقع علیه
ورشانان و هدال هديلهما ،فردّ (علیهما) أبو جعفر -علیه السالم -بمثله ،فلمّا طارا على الحائط هدل الذکر على االنثى ،فرد علیه ابو جعفر -علیه السالم-
هديال ال تعرفه الناس ،ثم نهضا ،فقلت له :جعلت فداك! ما قال هذا الطائر؟ قال :يا ابن مسلم کل شيء خلقه اللّه من بهیمة أو طائر و ما فیه الروح أسمع لنا
و أطوع من بني آدم ،إنّ هذا الورشان أتاني و شکا لي من زوجته و قد کان ظنّ منها ظنّ سوء ،فحلفت له فلم يقبل .فقالت له :بمن ترضى؟ فقال :بمحمد
بن عليّ ،فقالت رضیت ،فأقبال إليّ فأخبراني بقصتهما فسألتها عما ذکر ،فحلفت لي بالوالية أنها ما خانته ،فصدقتها فنهیته عن تهمة زوجته و أعلمته أنه
ظالم لها ،فانه لیس من بهیمة و ال طائر يحلف بواليتنا (إلّا) أبر إلّا بني آدم ،فانّه حلّاف مهین ال يعرفنا حقّ معرفتنا إذا حلف بحقّنا کاذبا.
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« )3وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ»
از كسی كه زیاد سوگند میخورد و فرومایه است نباید پيروی كرد.
در آیات بعدی صفات دیگر این انسانی را كه نباید از او پيروی كرد آورده است .مطالبی كه در آیات بعدی آمدی همگی
بوضوح از رذایل اخالقی است :عيبجویی ،سخنچينی ،مانع خير بودن ،تجاوزگری ،گناهكاری و  . ...با این حال ،مقدم بر
همه آنها صفت «بسيار سوگند خوردن» را آورد و فرومایگی را.
اما چرا چنين صفاتی را مقدم بر همه ذكر كرد؟
الف .شاید بدین جهت كه رذیله بودن «زیاد سوگند خوردن» بر اغلب مردم آشكار نيست و این زمينه بيشتری برای فریب
مردم را دارد.
ب .شاید چون مساله در درجه اول ناظر به «اطاعت كردن» است تا «بد بودن» .یعنی ممكن است برخی رذایل اخالقی
باشند كه بخودی خود بسيار بدتر باشند؛ اما در مقام اطاعت كردن ،این رذیله است كه طبق توضيح فوق ،بسيار زمينه منحرف
كردن دیگران را دارد.
ج... .
« )2وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ»
یكی از مهمترین خصلتهایی كه در شخصی كه قرار است مورد پيروی واقع شود نباید وجود داشته باشد ،خصلت
«فرومایگی» (مهين) است.
چرا؟
الف .كسی كه فرومایه است و خود را خوار میبيند ،هر بدیای ممكن است انجام دهد و نمیتوان به خوبیاش اميد بست
(حدیث)3
ب .كسی كه حقير و فرومایه است ،افق دیدش كوچك است ،و پيروی از وی ما را محدود و كوتهبين خواهد كرد.
(حدیث)4
ج... .
نکته تخصصی انسانشناسی

خداوند از روح خود در انسان دميد و به انسان شرافت و منزلتی بخشيد كه او را مسجود همه مالئكه قرار داد؛ یعنی اگر
در مسيری كه خداوند تعيين كرده درست قدم بردارد همه عالَم در اختيار اوست .اگر كسی این روح الهی خود را باور كند ،به
ارزش خود پی میبرد و خود را بزرگ میبيند ،پس می كوشد این حقيقت عظيم را در امور مبتذل خرج نكند ،به هر پَستیای
دل نمی بندد و عمر خود را در هر جایی هدر نمیدهد .چنين كسی در مواجهه با دیگران هم دنبال ارتقای روح خود است و
لذا هيچگاه درصدد سوءاستفاده دنيوی از دیگران برنمیآید؛ لذا اگر ما را به كاری بخواند ،خيری حقيقی را در نظر گرفته است
و می توان از او پيروی نمود.
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اما كسی كه این بزرگی خود را باور ندارد و خود را در افق زندگی مادی و صرفا اندكی پيشرفتهتر از حيوان میبيند ،برای
همين زندگی برنامه می ریزد و برای رسيدن به منافع مادی خویش حاضر است هر كاری بكند؛ پس نه از شر او میتوان ایمن
بود و نه به خير او می توان اميد بست.

1396/4/23

 )477سوره قلم ( )68آيه  11هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمیمٍ
ترجمه

عيبجویی ،روانه در پی سخنچينی،
نکات ترجمه

«هَمَّاز»
ماده «همز» در اصل بر فشار دادن (عصاره گرفتن) داللت دارد و دو كلمه «همّاز» و «هُمَزَة» (همزه )1/هر دو صيغه مبالغهاند
به معنای كسی كه بشدت در مقام عيبجویی و غيبت انسانها برمیآید؛ گویی با این كارش دیگری را از پشت سر و به طور
پنهانی تحت فشار قرار میدهد( .كتاب العين ،ج ،4ص17؛ معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص66؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)846
در زبان عربی چند كلمه وجود دارد كه همگی داللت بر انتقال معنا به صورت اشارهای و غيرصریح دارد كه كه غير از
«رمز» بقيه موارد زیر با بار معنایی منفی همراه است:
«غمز» اشاره با چشم و ابرو به عيب افراد است؛
«لمز» نيز همانند غمز اشارهای عيبجویانه و البته حضوری است ولو با كالم باشد؛
«همز» همانند لمز است اما در پشت سر و غياب شخص است؛ [حرف «ل» كه از حروف «جهر :آشكار» است داللت بر
شدت میكند ولی حرف «ه» كه از حروف «هَمس :خفا و سستی» است داللت بر رخوت و پنهانی بودن؛ لذا عيبجویی «لمز»
شدیدتر از «همز» است .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص]282
«طنز» اشاره كردن به مطلبی است كه با نوعی استهزاء و مسخره كردن توام باشد؛ و
«رمز» هم به مطلق اشاره كردن و مطلبی را به صورت غيرصریح ابراز نمودن ،گفته میشود (التحقيق فی كلمات القرآن
الكریم ،ج ،7ص)267
با این توضيح میتوان فهميد كه چرا برخی «هماز» و «هُمَزه» را به معنای كسی كه با غيبت كردن به جان مردم میافتد،
دانستهاند (ابنعباس ،به نقل از مجمع البيان ،ج،10ص)501
«همزات» (هَمَزاتِ الشَّياطِين؛ مومنون )97/كه جمع «هَمْزِه» است به معنای وسوسهای است كه شياطن در دلها میافكنند
(أساس البالغة ،ص )706و برخی كه معنای «تنقيص [= ناقص نمایاندن] و عيبجویی» را معنای اصلیِ ماده «همز» گرفتهاند،

135

«همزات» شياطين را هم به معنای اقداماتی از شياطين دانسته اند كه به قصد ضرررسانی و عيبآفرینی و به نقص كشاندن انجام
میشود( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص)283
ماده «همز» تنها  3بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«مَشَّاء»
ماده «مشی» به معنای رفتن از طریق قدم برداشتن [=راه رفتن] میباشد( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص)117
برخی گفتهاند كه این ماده داللت دارد بر انتقال ارادی از مكانی به مكان دیگر [= راه رفتن] (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )769و
دیگران توضيح دادهاند كه این مفهوم «ارادی» به معنای عامی است كه در حيوانات هم به كار میرود (فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلى
بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلى أَرْبَعٍ؛ نور )45/وگرنه «مشی» ،به راه رفتنی كه از روی عادت ویا در
خواب و  ...باشد نيز گفته میشود (كه عرف به آنها حركات غيرارادی میگوید)( .التحقيق ،...ج ،11ص)118
«مشاء» صيغه مبالغه از این ماده است.
ماده «مشی» و مشتقاتش جمعا  23بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«نَمیم»
درباره ماده «نمم» برخی گفته اند كه این ماده دارای دو اصل و ریشه معنایی است :یكی به معنای اظهار و ابراز داشتن
چيزی است و دیگری به معنای رنگی از رنگهاست (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )359چنانكه «نمّة» نوعی لكههای سفيدی
در سياهی (یا درخشندگی سفيدی در سياهی) و بالعكس است و امروزه به نقاشیهای مينياتوری «مُنَمْنَم» میگویند (فرهنگ
ابجدی؛ و فرهنگ معاصر عربی فارسی) .و برخی هم اصل آن را به معنای «همس» (حركت خفيف و نامحسوس) دانستهاند و
علت تسميه خطوط متقارب [ونقاشیهای ظریف] به «نمنمه» را این دانسته اند كه دست نویسنده بسيار آرام و خفيف حركت
كرده است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)825
در هر صورت «نميم» یا «نمام» به شخصی گویند كه بين این و آن سخنچينی و بدگویی میكند تا آنها را از هم متنفر
سازد (مجمع البيان ،ج ،10ص )498و میكوشد فتنه و آشوبی ایجاد نماید (المصباح المنير ،ج ،2ص .)626حال ،وجه تسميهاش
یا از این جهت كه مطلبی را ابراز و اظهار میدارد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )359كه سزاوار بود مخفی بماند (التحقيق
فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص )256ویا از این جهت كه با اقدامات مخفيانه خود دائما رنگ عوض میكند ویا واقعيت
را رنگ به رنگ میكند.
از این ماده تنها همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.
بدین ترتيب تركيب «مَشَّاءٍ بِنَميمٍ» به معنای كسی است كه برای سخنچينی و بدبين كردن افراد به همدیگر این سو و آن
سو میرود.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
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كسی كه مطلبی را عليه مومنی نقل كند كه بخواهد او را بد و زشت جلوه دهد و اعتبارش را از بين ببرد تا وی را از چشم
مردم بيندازد خداوند او را از والیت خود بيرون كرده تحت والیت شيطان قرار میدهد.
األمالی( للصدوق) ،ص486؛ المحاسن ،ج ،1ص103
حَدَّثَنَا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ:
ن وَلَایَتِهِ إِلَى َولَایَةِ
سقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِ ْ
مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَيْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوَّتِهِ لِيَ ْ
الشَّيْطَانِ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است كه پيامبر خدا ص فرمودند:
ای كسانی كه به زبان اسالم آوردهاید و هنوز ایمان در قلبتان خالص نگردیده! مسلمانان [دیگر] را مذمت نكنيد و درصدد
یافتن عيبهایشان برنيایيد؛ چرا كه هر كس در پی عيب و ایرادهای آنها برآید خداوند عيبهای او پیگيری خواهد كرد و
هركه عيبهایش را كه خداوند متعال پيگيری كند رسوا میشود هرچند درون خانهاش باشد.
الكافی ،ج ،2ص354
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص:
یَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یَخْلُصِ الْإِیمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَذُمُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ
اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَوْرَتَهُ یَفْضَحْهُ وَ لَوْ فِی بَيْتِهِ.
 )3از امام صادق ع روایت شده است كه كسی خدمت امام سجاد ع گفت :فالنی چنين بدیهایی را به شما نسبت میدهد.
امام سجاد ع به او فرمودند :تو نه حق همنشينی با او را ادا كردی ،كه مطلب او را به ما منتقل نمودی؛ و نه حق مرا ادا
كردی چرا كه از برادرم خبری را گفتی كه بدان علم نداشتم.
همانا مرگ همه ما را در برخواهد گرفت و روز بعث همه ما محشور میشویم و قيامت وعدهگاه ماست و خداوند بين ما
حكم خواهد كرد؛ در حالی كه غيبت ،خورشت سگان جهنم است؛
و بدان كسی كه عيوب مردم را زیاد ببيند ،همين زیاد دیدن شهادت میدهد كه آن قدری كه در خودش هست دنبال آن
عيبهاست.
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص315
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ فُلَاناً یَنْسُبُكَ إِلَى أَنَّكَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ فَقَالَ لَهُ
عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع:
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ث أَبْلَغْتَنِی َعنْ أَخِی مَا لَسْتُ أَعْلَمُهُ إِنَّ ا ْلمَوْتَ
ث نَقَلْتَ إِلَيْنَا حَدِیثَهُ وَ لَا أَدَّیْتَ حَقِّی حَيْ ُ
ق مُجَالَسَةِ الرَّجُلِ حَيْ ُ
مَا رَعَيْتَ حَ َّ
یَعُمُّنَا وَ الْبَعْثَ مَحْشَرُنَا -وَ الْقِيَامَةَ مَوْعِدُنَا وَ اللَّهُ یَحْكُمُ بَيْنَنَا إِیَّاكَ وَ الْغِيبَةَ فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ عُيُوبَ النَّاسِ
شَهِدَ عَلَيْهِ الْإِكْثَارُ أَنَّهُ إِنَّمَا یَطْلُبُهَا بِقَدْرِ مَا فِيهِ.

1

 )4نزد منصور دوانيقی ،از امام صادق ع سعایت و بدگویی كردند .ایشان را احضار كرد .گفتگویی بين وی و امام درگرفت.
در فرازی از این گفتگو ،امام به او فرمودند:
درباره خویشاوندانت و اهل بيتت كه باید حقشان را رعایت كنی ،سخن كسی را كه خداوند بهشت را بر او حرام كرده و
آتش را جایگاه او قرار داده ،قبول مكن! چرا كه سخنچين ،شاهد زور [= كسی كه شهادتش اعتبار ندارد] است و شریك ابليس
در اختالف انداختن بين مردم؛ و خداوند متعال فرموده است« :ای كسانی كه ایمان آوردهاید اگر فاسقی خبر مهمی را نزد شما
آورد بررسی كنيد كه مبادا از روی نادانی به گروهی آسيب برسانيد و بعدا از آنچه كرده اید پشيمان شوید» (حجرات... )6/
األمالی( للصدوق) ،ص613
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ
قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ ال َّلهِ النما [الناونجی] [النَّمَاوِنْجِیُ] عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الشَّعِيرِیِّ عَنِ الرَّبِيعِ صَاحِبِ
 . 1در شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،ج ،7ص 112اين مطلب در مورد شخص ديگری هم مطرح شده است( .البته سابقه اينکه فضیلتهای اهل
بیت ع را به ديگران منسوب کنند ،در قرون اولیه زياد بوده؛ و البته بعید هم نیست که کس ديگری به آنچه اهل بیت ع عمل ميکردهاند عمل نمايد):
قال رجل لعمرو بن عبید إن علیا األسواری لم يزل منذ الیوم يذکرك بسوء و يقول الضال فقال عمرو يا هذا ما رعیت حق مجالسة الرجل حین نقلت
إلینا حديثه و ال وفیتني حقي حین أبلغتني عن أخي ما أکرهه اعلم أن الموت يعمنا و البعث يحشرنا و القیامة تجمعنا و اهلل يحکم بیننا.
درباره اينکه در برابر عیبجويان چه برخوردی داشته باشیم روايات متعددی آمده است از جمله:
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْیَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ :قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي
يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْءُ الَّذِی أَکْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَیُنْکِرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ کَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِیكَ فَإِنْ شَهِدَ
عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ لَا تُذِيعَنَّ عَلَیْهِ شَیْئاً تَشِینُهُ بِهِ َو تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ -فَتَکُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي کِتَابِهِ -إِ َّن الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیم (الکافي ،ج ،8ص)147
وَ مِنْ کَلَامٍ لَهُ ع فِي النَّهْيِ عَنْ غِیبَةِ النَّاسِ فَإِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ فِي السَّلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِیَةِ وَ يَکُونَ الشُّکْرُ
هُوَ الْغَالِبَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ فَکَیْفَ بِالْعَائِبِ الَّذِی عَابَ أَخَاهُ وَ عَیَّرَهُ بِبَلْوَاهُ أَ مَا ذَکَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللَّهِ عَلَیْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِی عَابَهُ
بِهِ وَ کَیْفَ يَذُمُّهُ بِذَنْبٍ قَدْ رَکِبَ مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَکُنْ رَکِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِعَیْنِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ فِیمَا سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ ايْمُ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَکُنْ عَصَاهُ فِي الْکَبِیرِ وَ
عَصَاهُ فِي الصَّغِیرِ لَجُرْأَتُهُ عَلَى عَیْبِ النَّاسِ أَکْبَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ فِي عَیْبِ أَحَدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ وَ لَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِیرَ مَعْصِیَةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَذَّبٌ
عَلَیْهِ فَلْیَکْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْکُمْ عَیْبَ غَیْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ عَیْبِ نَفْسِهِ وَ لْیَکُنِ الشُّکْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتُلِيَ غَیْرُهُ بِه (نهج البالغة ،خطبه)140
قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع لَا تَقُولَنَّ فِي أَخِیكَ الْمُؤْمِنِ إِذَا تَوَارَى عَنْكَ إِلَّا مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِیكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْه (کَنْزُ الْکَرَاجُکِيِّ ،ص194؛ بحار،
ج ،72ص)263
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَنَصَرَهُ وَ أَعَانَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْیَا
وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ وَ عَوْنِهِ خَفَضَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرَة (المحاسن ،ج ،1ص)103
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الْمَنْصُورِ قَالَ :بَعَثَ الْمَنْصُورُ إِلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَسْتَقْدِمُهُ لِشَیْءٍ بَلَغَهُ عَنْهُ فَلَمَّا وَافَى بَابَهُ خَرَجَ إِلَيْهِ الْحَاجِبُ فَقَالَ
أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ سَطْوَةِ هَذَا الْجَبَّارِ فَإِنِّی رَأَیْتُ حَرَدَهُ عَلَيْكَ شَدِیداً فَقَالَ الصَّادِقُ ع عَلَیَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةٌ وَاقِيَةٌ تُعِينُنِی عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ ...
ن حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ جَعَلَ مَأْوَاهُ النَّارَ فَإِنَّ
ك قَوْلَ مَ ْ
ل الرِّعَایَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ َ
فَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَقْبَلْ فِی ذِی رَحِمِكَ َو أَهْ ِ
النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَ شَرِیكُ إِبْلِيسَ فِی الْإِغْرَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى »یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» ...

1

 )5از اميرالمومنين ع روایت شده است كه پيامبر اكرم ص به اصحابشان فرمودند :آیا به شما خبر بدهم از بدترینتان؟!
گفتند :بله! ای رسول خدا !
فرمودند :آنان كه روانند در پی سخنچينی؛ بين دوستان تفرقه میاندازند و برای افراد بیخبر عيب میتراشند.

 . 1روايات متعددی درباره شدت عذاب سخنچینان و عیبجويان آمده است که به علت ضیق مجال در متن نیاوردم و در اينجا به برخي اشاره
ميشود:
قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَرْتُ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِي .عَلَى قَوْمٍ يَخْمِشُونَ ُوجُوهَهُمْ بِأَظْفَارِهِمْ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِیلُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ النَّاسَ
وَ يَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِم (مجموعة ورام ،ج ،1ص)115
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ :وَ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ،عَنْ أَبِیهِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ« :إِنَّ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُثَلَّثُ .قِیلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،وَ
مَا الْمُثَلَّثُ؟ قَالَ :الرَّجُلُ يَسْعَى بِأَخِیهِ إِلَى إِمَامِهِ فَیَقْتُلُهُ ،فَیُهْلِكُ نَفْسَهُ ،وَ أَخَاهُ ،وَ إِمَامَهُ» (قرب اإلسناد ،ص)29
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ
بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِیهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ :دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَجَدْتُهُ يَبْکِي بُکَاءً شَدِيداً فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِی أَبْکَاكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِي فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ فَأَنْکَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَکَیْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ
وَ رَأَيْتُ امْرَأَة...و رَأَيْتُ امْرَأَةً رَ ْأسُهَا رَأْسُ الْخِنْزِيرِ وَ بَدَنُهَا بَدَنُ الْحِمَارِ وَ عَلَیْهَا أَلْفُ أَلْفِ لَوْنٍ مِنَ الْعَذَابِ ...فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ع حَبِیبِي وَ قُرَّةُ عَیْنِي أَخْبِرْنِي مَا کَانَ
عَمَلُهُنَّ وَ سِیرَتُهُنَّ حَتَّى وَضَعَ اللَّهُ عَلَیْهِنَّ هَذَا الْعَذَابَ فَقَالَ يَا بُنَیَّتِي  ...وَ أَمَّا الَّتِي کَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ الْخِنْزِيرِ وَ بَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا کَانَتْ نَمَّامَةً کَذَّابَة( .عیون
أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،2ص)11
ضوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْحُسَیْنِ الْکُوفِيُّ الْأَسَدِیُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِيُّ قَالَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رِ ْ
حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا
بِهِمْ مِنَ الْأَذَى يُسْقَوْنَ مِنَ الْحَمِیمِ وَ الْجَحِیمِ يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ بَعْضُهُ ْم لِبَعْضٍ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ قَدْ آ َذوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَرَجُلٌ
مُعَلَّقٌ فِي تَابُوتٍ مِنْ جَمْرٍ وَ رَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ وَ رَجُلٌ يَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً وَ رَجُلٌ يَأْکُلُ لَحْمَهُ فَقِیلَ لِصَاحِبِ التَّابُوتِ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ
الْأَذَى فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ قَدْ مَاتَ وَ فِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ لَمْ يَجِدْ لَهَا فِي نَفْسِهِ أَدَاءً وَ لَا وَفَاءً ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِی يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ
الْأَذَى فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ لَا يُبَالِي أَيْنَ أَصَابَ الْبَوْلُ مِنْ جَسَدِهِ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِی يَسِیلُ فُوهُ قَیْحاً وَ دَماً مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَیَقُولُ إِنَّ
الْأَبْعَدَ کَانَ يُحَاکِي فَیَنْظُرُ إِلَى کُلِّ َکلِ َمةٍ خَبِیثَةٍ فَیُسْنِدُهَا وَ يُحَاکِي بِهَا ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِی يَأْکُلُ لَحْمَهُ مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى فَیَقُولُ إِنَّ الْأَبْعَدَ کَانَ
يَأْکُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ يَمْشِي بِالنَّمِیمَةِ( .األمالي( للصدوق) ،ص)581
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الخصال ،ج ،1ص183 :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَالِدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِیُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْقَطَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ
لِلْبُرَآءِ الْعَيْبَ.

1

تدبر

« )1وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ؛ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
اگر از ما در مورد رذایل اجتماعی سوال كنند ،شاید اولين گزینههایمان اموری همچون دروغگویی ،دزدی ،روابط نامشروع،
تعدی و تجاوز ،و  ...باشد؛ اما از اولين گزینههایی كه خداوند نسبت به آنها هشدار داده و آن را حتی بر «تجاوزگری» (= مُعتَد؛
آیه بعد) مقدم شمرده است« ،عيبجویی» و «سخنچينی» است كه لزوما به معنای دروغگویی هم نيست.
چرا؟
الف .عيبجویی و سخنچينی با سلب اعتماد عمومی بقای جامعه را دچار اختالل میكند.
نکته تخصصی جامعهشناسی

جامعهشناسان مهمترین عامل حفظ و بقای یك جامعه را «انسجام اجتماعی» میدانند؛ و در واقع ،امكان زندگی اجتماعی
انسانها در گروی اعتماد انسانها به یكدیگر است .از سوی دیگر ،ما انسانهای غيرمعصوم ،خالی از عيب و ایراد نيستيم؛ و هركس
در مقام عيبجویی برآید حتما عيبی مییابد .اگر قرار باشد عرصه در اختيار عيبجویان قرار گيرد ،این اعتماد متقابل فرومیریزد
و جامعهای كه همه به هم بدبين باشند نمیتواند به حيات خود ادامه میدهد.

 . 1اين روايات هم همین مضمون را آورده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع طُوبَى لِکُلِّ عَبْدٍ نُوَمَةٍ لَا يُؤْبَهُ
ل رَحْمَةٍ لَیْسُوا بِالْبُذُرِ الْمَذَايِیعِ
ح الْهُدَى يَنْجَلِي عَنْهُمْ ُکلُّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ وَ يُفْتَحُ لَهُمْ بَابُ کُ ِّ
لَهُ يَعْرِفُ النَّاسَ وَ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ يَعْرِفُهُ اللَّهُ مِنْهُ بِرِضْوَانٍ أُولَئِكَ مَصَابِی ُ
وَ لَا الْجُفَاةِ الْمُرَاءِينَ وَ قَالَ قُولُوا الْخَیْرَ تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا الْخَیْرَ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ وَ لَا تَکُونُوا عُجُلًا مَذَايِیعَ فَإِنَّ خِیَارَکُمُ الَّذِينَ إِذَا نُظِرَ إِلَیْهِمْ ذُکِرَ اللَّهُ وَ شِرَارُکُ ُم
الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُبْتَغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَايِبَ.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِشِرَارِکُمْ
قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ -قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْمَعَايِب (الکافي ،ج ،2ص)369
ن
جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَ ْ
آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُؤْمِنُ غِرٌّ کَرِيمٌ وَ الْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِیمٌ وَ خَیْرُ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ کَانَ مَأْلَفَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا يُؤْلَفُ وَ لَا يَأْلَفُ قَالَ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ص يَقُولُ شِرَارُ النَّاسِ مَنْ يُبْغِضُ الْمُؤْمِنِینَ وَ تُبْغِضُهُ قُلُوبُهُمْ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ وَ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبِرَاءِ الْعَیْبَ أُولَئِكَ ال يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ يَوْمَ
الْقِیامَةِ وَ ال يُزَکِّیهِمْ ثُمَّ تَلَا ص هُوَ الَّذِی أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ -وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِم (األمالي (للطوسي) ،ص)462
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ب... .
« )2وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
اطاعت و پيروی نكردن از عيبجو و سخنچين ،به معنای آن است كه:
اوال به سخن آنها اعتنا نكنيم؛ و
ثانيا خودمان این گونه نباشيم.
تاملی با خویشتن

امروزه رسانههای جمعی و شبكههای مجازی با شعار «دانستن حق شماست»  -حتی اگر در مقام شایعهسازی و دروغپراكنی
نباشند و واقعا راست بگویند -دائما در مقام عيبجویی و سخنچينی هستند.
آیا اعتنای ما به آنها و پيگيری اخبارشان تخلفی از این دستور الهی نيست؟
و آیا خودمان به بهانه آگاهسازی دیگران ،در این مسير گام برنمیداریم؟
آیا روزی خواهد رسيد كه این دستور خدا را جدی بگيریم و ادامه این رفتار غلط خود را توجيه نكنيم؟
تبصره

یكی از توجيهات برای عيبجویی و سخنچينی« ،نهی از منكر است؛ در حالی كه آن جستجو و افشای عيوب مخفی
انسانهاست ،ولی «نهی از منكر» مربوط به گناهان علنی و برای صيانت جامعه از عادی شدن گناهان میباشد.
« )3وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ؛ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
در آیه قبل فرمود از كسی كه زیاد سوگند میخورد و فرومایه است نباید پيروی كرد .در این آیه ویژگی دیگر چنين كسی
را معرفی میكند كه :او فردی عيبجو و در پی سخنچينی است .بين این دو چه ارتباطی هست؟
الف .كسی كه ایمان و اعتماد به نفس ندارد ،به خاطر همين ضعف نفسانی خویش [=فرومایگی] ،دائما درصدد عيبجویی
از دیگران برمیآید [تا عيبهای خودش كمتر دیده شود؛ حدیث ]3و مرتب سوگند میخورد تا سخنش را قبول كنند( .التحقيق
فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص)283
ب... .
« )4وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
وقتی سخن از اطاعت نكردن از یك شخص به ميان میآید ،نشان میدهد كه او درصدد انجام یك اقدام آسيبزاست و
باید با او مقابله كرد .اگر كسی نزد ما از دیگری عيبجویی كرد در مقابلش چه كنيم؟
شهيد ثانی (با توجه به آیات و روایات) شش اقدام را توصيه كرده است:
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 .1سخن او را تصدیق نكنيم؛ زیرا سخنچين ،فاسق است و شهادت وی پذیرفتنی نيست و خداوند دستور داده كه اگر
فاسق سخنی آورد ،تحقيق كنيد (حجرات)6/
 .2از باب نهی از منكر ،او را از این كار بازداریم.
[ .3اگر بر كار خود اصرار ورزید و از این كار دست برنداشت] از او بيزاری بجویيم؛ چرا كه باید از كسی كه خدا از او
بيزار است ،دوری كرد؛ بویژه كه از امام حسن ع روایت شده است كه «كسی كه به نزد تو سخنچينی كند ،از تو هم [نزد
دیگران] سخنچينی كند .مَنْ نَمَّ إِلَيْكَ نَمَّ عَلَيْكَ »
 . 4به مجرد سخن او ،نسبت به سایر مومنان گمان بد نبریم كه خداوند برخی از گمان بد بردنها را گناه دانسته است.
(اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ِإثْم؛ حجرات)12/

1

 .5سخن وی ما را به تجسس درباره احوال شخصی كه او از وی سخن گفته وادار نسازد چرا كه خداوند ما را از تجسس
نهی كرده است (ال تَجَسَّسُوا؛ حجرات)12/
 .6كار او [عيب جویی او از شخص مورد نظر را] را خودمان تكرار نكنيم؛ و گمان نكنيم كه با گفتن «فالنی چنين گفت»
بار مسئوليتن از دوش ما برداشته میشود؛ زیرا این تعبير [فقط صدق و كذب آن ادعا را متوجه وی میسازد وگرنه] همچنان
مصداق عيبجویی و سخنچينی است( .كشف الریبة ،ص)45
« )5هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
حکایت

شخصی نزد اميرالمومنين ع آمد و سعایت و بدگویی شخص دیگری را كرد.
حضرت فرمود :فالنی! ما در مورد آنچه گفتی سوال میكنيم :اگر راست گفته بودی تو را خوار و پست میشمریم؛ و اگر
دروغ گفته باشی تو را مجازات میكنيم و اگر میخواهی از این سخنت كامال صرف نظر كنيم.
گفت :یا اميرالمومنين! از من صرف نظر كنيد( .كشف الریبة ،ص)45

2

 . 1و گفتهاند :اگر آن بدیای که سخنچین نزد تو بازگو کرده درست باشد ،خودش بیشتر به تو اهانت نموده و در برابر آنکه اين سخن از وی نقل
شده بیشتر سزاوار است که بردباری بورزی؛ زيرا او در هنگام مواجهه با تو اين اهانت را روا نداشت .وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ صَحَّ مَا نَقَلَهُ النَّمَّامُ إِلَیْكَ لَکَانَ هُوَ
الْمُجْرِی بِالشَّتْمِ عَلَیْكَ وَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ أَوْلَى بِحِلْمِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَابِلُكَ بِشَتْمِكَ.
 . 2وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ عَلِيٍّ ع :أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ يَسْعَى إِلَیْهِ بِرَجُلٍ فَقَالَ يَا هَذَا نَحْنُ نَسْأَلُ عَمَّا قُلْتَ فَإِنْ کُنْتَ صَادِقاً مَقَّتْنَاكَ وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً عَاقَبْنَاكَ وَ إِ ْن
شِئْتَ أَنْ نُقِیلَكَ أَ َقلْنَاكَ قَالَ أَقِلْنِي يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ.
شبیه اين مطلب از عمر بن عبدالعزيز هم نقل شده است که ظاهرا او از حضرت علي ع در اين زمینه پیروی کرده است :وَ قَدْ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَدْ رُوِیَ أَنَّهُ دَخَلَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَذَکَرَ عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ شَیْئاً فَقَالَ عُمَرُ إِنْ شِئْتَ نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ فَإِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ جاءَکُمْ
فاسِقٌ بِنَبَإٍ وَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ وَ إِنْ شِئْتَ عَفَوْنَا عَنْكَ فَقَالَ الْعَفْوَ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا أَعُودُ إِلَیْهِ أَبَداً( .کشف الريبة،
ص46؛ مجموعة ورام ،ج ،1ص)122
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نکته

اینكه حضرت فرمود «اگر راست گفته بودی تو را خوار و پست میشمریم» ظاهرا به خاطر همين آیه است كه خداوند
فرموده است« :و اطاعت مكن از هيچ بسيارسوگندخوارِ فرومایهای ،عيبجویی ،روانه در پی سخنچينی» (قلم)11-10/
« )6هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
حکایت

شخصی به دیدار حكيمی رفت و و مطلبی كه دیگری درباره او گفته بود برایش نقل كرد .حكيم گفت:
دیدار را طوالنی كردی و در حق من سه جفا نمودی:
مرا از برادرم دلچركين ساختی؛
فكر و ذهنم را – كه بیدغدغه بود -مشغول ساختی؛
درباره خودت هم بدگمانم كردی( .مجموعة ورام ،ج ،1ص122؛ كشف الریبة ،ص)47
« )7هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
چند حکایت درباره سخنچینی

 .1شخصی به فيلسوفی گفت :فالنی فالن عيب را در مورد تو گفت.
وی پاسخ داد :تو با این تعبير بد با من برخورد كردی كه او به خاطر حيایش با چنين سخنی با من مواجه نشد.
 .2كسی نزد اسكندر از شخصی بدگویی كرد.
اسكندر گفت :آیا دوست د اری كه آنچه تو درباره او گفتی را بپذیرم در ازای اینكه آنچه را او درباره تو بگوید نيز قبول
كنم؟!
گفت :نه.
گفت :پس از شر خودداری كن تا شر سراغت نياید.
 .3مصعب بن زبير ،احنف را به خاطر بدگوییای كه از وی شده بود احضار و مواخذه كرد.
وی آن مطلب را انكار نمود.
مصعب گفت :یك شخص ثقه [= امين و مورد اعتماد] این خبر را داده است.
او گفت :امير! كسی كه ثقه باشد سخنچينی نمیكند( .شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،7ص)112

1

 . 1وشي واش برجل إلى اإلسکندر فقال له أ تحب أن أقبل منك ما قلت فیه على أن أقبل منه ما قال فیك قال ال قال فکف عن الشر يکف عنك.
قال رجل لفیلسوف عابك فالن بکذا قال لقیتني لقحتك بما لم يلقني به لحیائه.
عاب مصعب بن الزبیر األحنف عن شيء بلغه عنه فأنکره فقال أخبرني بذلك الثقة فقال کال أيها األمیر إن الثقة ال ينم.
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« )8وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
افراد عيبجو و سخنچين نباید در پستهای حكومتی – كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند – قرار گيرند( .اقتباس از
تفسير نور ،ج ،10ص )177؛ و مسئوالن هم نباید به چنين اشخاصی اعتماد كنند.
حکایت

یكی از كارگزاران فضل بن سهل در ضمن گزارشی كه برای او فرستاده بود ،نامه سعایت [بدگویی و سخنچينی] یك نفر
را هم فرستاد .فضل در پاسخ نوشت:
قبول كردن «سعایت» بدتر از خود سعایت است؛ زیرا سعایت كردن ،راه نشان دادن است و قبول آن ،مجاز و روا دانستن
آن؛ و كسی كه راه به بدی را نشان میدهد همچون كسی نيست كه آن را مجاز میشمرد و بدان اقدام میكند؛ پس این سعایتگر
را از درگاهت بران؛ چرا كه حتی اگر در این سعایتگریاش دروغگو نباشد ،در راستگوییاش لئيم و فرومایه بودن خود را
نشان داده؛ چرا كه حرمت [افراد را] نگه نداشته و عيب مخفی را نپوشانده است( .شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج،7
ص)112

1

1396/4/24

 )478سوره قلم ( )68آيه  12مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثیمٍ
ترجمه

بشدت بازدارنده از خوبی [= بخيل]  ،تجاوزگری [= از حد درگذرندهای ،گزافكاری] تقصيركار،
نکات ترجمه

«مَنَّاع»
«منّاع» همانند «مَنُوع» (معارج )21/صيغه مبالغه از ماده «منع» است؛ و منع به معنای بازداشتن و جلوگيری كردن از انجام
كاری است.
قبال در جلسه 292درباره این ماده توضيح داده شد/http://yekaye.ir/al-maaarij-70-21 .
«مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ»
طبق توضيح فوق ،مناع للخير به معنای كسی است كه بشدت [یا بسيار] مانع از انجام كار خوب میشود؛ اما با توجه به
اینكه قبال توضيح داده شد كه «خير» به معنای مال و اموال نيز به كار میرود ( ) /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-19برخی
 . 1عرض بعض عمال الفضل بن سهل علیه رقعة ساع في طي کتاب کتبه إلیه فوقع الفضل قبول السعاية شر من السعاية ألن السعاية داللة و القبول
إجازة و لیس من دل على قبیح کمن أجازه و عمل به فاطرد هذا الساعي عن عملك و أقصه عن بابك فإنه لو لم يکن في سعايته کاذبا لکان في صدقه
لئیما إذ لم يرع الحرمة و لم يستر العورة و السالم.
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تعبير «مناع للخير» را به معنای «بخيل» (كسی كه خير و اموال خود را از دیگران بازمیدارد) دانستهاند (مجمعالبيان ،ج،10
ص )501و با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا ،ممكن است هر دو جداگانه در آیه مد نظر بوده باشد.
«مُعْتَدٍ»
اسم مفعول [در باب افتعال] از ماده «عدو» [یا «عدی] است و در اصل «مُعتَدِو» بوده .ماده «عدو» در اصل داللت دارد بر
تجاوز كردن (گذر كردن) از حد خود و پيشی گرفتن در جایی كه سزاوار است بدانجا بسنده شود؛ و «اعتداء» داللت بر مبالغه
در «عدوان :تجاوز» دارد زیرا باب افتعال داللت بر شدت دارد (التحریر و التنویر ،ج ،29ص)69
درباره این ماده قبال در جلسه 302توضيح داده شد/http://yekaye.ir/al-maaarij-70-31 .
«أَثیم»
«اثيم» صيغه مبالغه از ماده «أثم» میباشد (المصباح المنير ،ج ،2ص )4كه این ماده در اصل بر تعلل ورزیدن و به تاخير
انداختن و «تقصير» داللت دارد و هرچند در فارسی غالبا به «گناه» ترجمه میشود اما «تقصير :كوتاهی در انجام كار از روی
عمد» معادل دقيقتری برای آن است.
قبال در جلسه  253درباره این ماده توضيح داده شد/ http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33 .
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
كسی كه حقی كه متعلق به خداوند عز و جل است بازدارد ،دوبرابر آن را در باطل خرج خواهد كرد.
الكافی ،ج ،3ص506
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِی بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ.

1

 )2از امام باقر ع روایت شده است كه در كتاب علی بن ابیطالب چنين یافتم:
هنگامی كه بعد از من ربا آشكار [= رایج] شود ،مرگ ناگهانی آشكار [= رایج] گردد؛
و هنگامی كه در ترازوها دستكاری كنند [= كمفروشی كنند]  ،خداوند آنها را با قحطی و كمبود مواخذه میكند؛
و هنگامی كه مانع دادن زكات شوند [= از دادن زكات و وظایف مالی خودداری كنند] زمين هم مانع بركاتش ،اعم از
زراعت و ميوه و معادن ،میشود؛
و هنگامی كه در قضاوت كردن ستم كنند ،بر گناه [اثم ،تقصير] و تجاوزگری دست یاری دهند؛
 . 1اين حديث هم به اين مضمون نزديك است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ
اثْنَیْنِ فِي غَیْرِ حَقِّهِ وَ مَا رَجُلٌ يَمْنَعُ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ حَیَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِیَامَةِ( .الکافي ،ج ،3ص)504
احاديث مشابه ديگری هم در جلسه  292گذشت/http://yekaye.ir/al-maaarij-70-21 :
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و هنگامی كه پيمانشكنی كنند ،خداوند بدهایشان را بر آنان مسلط كند ،آنگاه خوبهایشان دعا كنند اما مستجاب نشود.
األمالی (للطوسی) ،ص210
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ :أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ ،عَنْ
ن عَلِیِّ ْبنِ الْحُسَيْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ،عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ،عَنْ أَبِی حَمْزَ َة الثُّمَالِیِّ ،قَالَ :سَمِ ْعتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْ َ
ب (عَلَيْهِ السَّلَامُ):
(عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) یَقُولُ :وَجَدْتُ فِی كِتَابِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِ ٍ
إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا مِنْ بَعْدِی ظَهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ ،وَ إِذَا طُفِّفَتِ الْمَكَایِيلُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ ،وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ
الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلِّهَا ،وَ إِذَا جَارُوا فِی الْحُكْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ،وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ،ثُمَّ یَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
 )3از امام صادق ع روایت شده است:
لقمان به پسرش گفت :فرزندم! هر چيزی عالمتی دارد كه بدان شناخته میشود و آن عالمت بر آن شهادت میدهد... :
و برای «تقصيركار» [گناهكار] عالماتی است :خيانت میكند و دروغ میگوید و با خالف آنچه گفته عمل میكند.
الخصال ،ج ،1ص121
حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِی حَمَّا ُد
بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لِكُلِّ شَیْءٍ عَلَامَةٌ یُعْرَفُ بِهَا وَ یُشْهَدُ عَلَيْهَا
 ...و لِلْآثِمِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ یَخُونُ وَ یَكْذِبُ وَ یُخَالِفُ مَا یَقُول... .
 )4حضرت امير ع در روایتی طوالنی به ریشههای و شاخههای نفاق اشاره كردهاند كه متن كامل آن حدیث در جلسه431
گذشت /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12
ایشان پس از آنكه یكی از ریشههای «نفاق» را «هوی» [= هوای نفس] ،و یكی از شعبههای هوای نفس را «از حد گذراندن
(عدوان) معرفی نمودند و در توضيحش فرمودند:
و آنكه از حد خارج شد ،از شرورش ایمن نيستند ،و قلبش سالم نمیماند ،و نفس خود را از شهوات حفظ نمیكند؛
الكافی ،ج ،2ص394
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَيَّاشٍ عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ :بُنِی النِّفَاقُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْهَوَى وَ الْهُوَیْنَا وَ الْحَفِيظَةِ وَ الطَّمَعِ؛ فَالْهَوَى
عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الطُّغْيَان؛
وَ مَنِ اعْتَدَى لَمْ یُؤْمَنْ بَوَائِقُهُ وَ لَمْ یَسْلَمْ قَلْبُهُ وَ لَمْ یَمْلِكْ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ.
تدبر

« )1مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثيمٍ»
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گاه انسان كه بد میشود همه جهات بدی را در خود جمع میكند:
هم مانع انجام خوبیهای میشود و خيرش به دیگران نمیرسد (مناع للخير)
هم به حد خود قانع نيست و از حد خود تجاوز میكند و بدیش به دیگران میرسد (معتد)
هم وظایف خود را درست انجام نمیدهد و در كار خود كوتاهی و تقصير دارد (اثيم)
« )2وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ»
از كسی كه مانع خير است نباید پيروی كرد.
اما چرا برخی انسانها مانع خير میشوند؟
الف .به خاطر اینكه مبنای محاسباتشان مادیگرایانه و دنيامدار است.
نکته تخصصی انسانشناسی

انسان دارای دو بعد جسمی و روحی (مادی و معنوی) است كه به ترتيب مربوط به عالم ماده و عالم معنا (ماورای ماده)
است .عالم ماده ،عالم محدودیت است؛ یعنی در امور مادی ،اگر كسی چيزی را به دیگری بدهد ،خودش آن را از دست
میدهد؛ اما در عالم معنا چنين نيست؛ بلكه با دادن چيزی به دیگران همان چيز برای انسان بيشتر تثبيت میشود .نمونه سادهاش
مقایسه ثروت و علم است؛ كه علم – برخالف ثروت – با دادن به دیگران (= علمآموزی) برای خود شخص بيشتر تثبيت
میگردد.
كسی كه افق نگاهش در زندگی ،افق مادی و دنيامدار است« ،هر دادنی» را «از دست دادن» میپندارد؛ لذا اگر كار خيری
هم از او سر بزند ،صرفا بر اساس آن است كه سودی دنيوی (مال بيشتر یا شهرت و  )...به او برگردد؛
الزمه این نگرش آن است كه نهتنها خودش اهل كار واقعا خير (غيرمنفعتطلبانه) و انفاق و كمك به دیگران نيست ،بلكه
وقتی كس دیگری هم میخواهد كار خيری انجام دهد ،اقدام آنها را غيرعاقالنه بشمارد و آنها را از این كار بازدارد.
ب .به خاطر حسادت است :حقارتی كه در خود دارند و نمیخواهند رسوا شوند.
نکته تخصصی جامعهشناسی

انسانی كه خودش اهل خوبی كردن نيست چشم آن را ندارد كه خوبی را در دیگران ببيند .چنين كسی برای اینكه حقارتش
برمال نشود میكوشد دیگران را هم با انواع توجيهها از كار خير بازدارد تا آنها هم مثل او شوند .قرآن كریم بارها هشدار داده
است كه دیگرانی كه پست و حقير و منحرفاند دلشان میخواهد شما هم مثل آنها شوید( .مثال بقره)109/
مهم است كه به یاد داشته باشيم كه همواره بازداشتن دیگران از خوبیها ،به خاطر منفعتطلبی نيست؛ بلكه گاه به خاطر
حسادت و اموری از این سنخ است.
ج... .
 « )3وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ»
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قرآن جدا از ما میخواهد كه از كسانی كه «مناع للخير» هستند پيروی نكنيم؛
یعنی:
نه به خاطر نگاه دنيامدار و تنگنظری آنها (توضيح در تدبر )1از كار خير صرفنظر كنيم؛ و
نه اینكه خودمان دیگران را از كار خير بازداریم.
نمونههای کاربردی

بسياری از افراد هستند كه عامدانه نمیخواهند «مناع للخير» باشند؛ اما
 گاه ناخواسته اظهارنظرهایی میكنند كه ثمرهاش مانع خير شدن است .مثال:
 وقتی میبينند كسی در حال كمك به دیگران است میگویند: خودت بيشتر نياز داری؛ دیگرانی هم هستند و تو نمیتوانی مشكل همه را حل كنی؛ حل مشكل اینها وظيفه حكومت است ،وظيفه تو نيست؛ و . ... یا وقتی كسی در برابر مسئوليتی كه به خاطر خدا برعهده گرفته یا كار خيری كه انجام داده ،مورد قدرشناسی واقع
نشده ،وی را مذمت میكنند به نحوی كه شخص را به پشيمانی میكشانند ،با تعابيری همچون:
 نگفتم اینها ارزش كمك كردن ندارند! حاال این همه وقت گذاشتی ،دیدی چطور جبران كردند! و ... یا وقتی كسی در حال انجام تكليفی از تكاليف الهی است ،دائما سختی و مشكالت آن را به وی گوشزد میكنند كه:
 تو هنوز بچهای ،چه اصرار داری كه روزه بگيری! توی این گرما چطوری حاضری چادر بپوشی! واقعا چه حالی داری كه برای نماز صبح بلند میشوی؟ بخواب بعداً قضایش را بخوان. این همه در معامالتت مراعات مردم را كردی و گران نفروختی ،دیدی دیگران چقدر جلو افتادند؟ امشب را بگذار توی این مجلس خوش باشيم؛ یك شب كه هزار شب نمیشود! و ... یا ...
تاملی با خویش

آیا ما چنين اظهارنظرهایی نمیكنيم؟
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و در این صورت آیا این بهانه كه «عمدا نمیخواستيم مناع للخير شویم» ،روز قيامت ما را از اینكه «مناع للخير» محسوب
شویم نجات خواهد داد؟
« )4وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...مُعْتَدٍ»
از كسی كه به حق خود قانع نيست و از حد خود تجاوز میكند نباید تبعيت كرد.
یعنی:
نه «تجاوز از حد»ی را كه انجام داده ،تایيد كنيم؛ و
نه اینكه خودمان به او اقتدا كرده ،از حد خود تجاوز كنيم!
نکته تخصصی انسانشناسی

گاه رذایل در جامعه اسم عوض میكنند و «منكر» « ،معروف» میشود.
از نمونههایش این است كه افرادی به حد خود قانع نيستند و از حد خود تجاوز میكنند و حق دیگران را پایمال میكنند
و اسم آن را «زرنگی» میگذارند؛ و تاسفبارتر اینكه عدهای وقتی حكایات «زرنگی»آنها را میشنوند افسوس میخورند كه
چرا مانند آنها زرنگ نيستند؛ و این خاص زمان ما نيست :زمان اميرالمومنين ع هم عدهای گمان میكردند معاویه از حضرت
علی ع زرنگ تر است؛ در حالی كه فرمودند آنچه در معاویه است شيطنت است نه عقل (كافی ،ج ،1ص ،1)11و اگر شما
زرنگی را این میدانيد بدانيد كه اگر تقوی نبود من زرنگترین فرد عرب بودم (كافی ،ج ،8ص)24
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این گونه پایمال كردن حق دیگران را كه اسم زرنگی به خود گرفته ،در عرصههای مختلفی میتوان دید :از رعایت نكردن
نوبت در هر جایی ،تا توقف نابجای اتومبيل كه مزاحم دیگران است ،تا خود را دارای ویژگیهای خاصی وانمود كردن برای
دریافت حقوق و مزایای آن ویژگی ،تا تصرفهای شخصی در بيتالمال ،و . ...
یكی از مصادیق بارز اطاعت كردن از چنين افرادی ،مسابقهای است كه در این كارها میافتد .گاه افراد میپندارند كه اگر
«زرنگ» نباشند ،حقشان پایمال میشود؛ لذا برای نگرانی از اینكه حق خودشان پایمال نشود ،همراه با سایر «زرنگها» حق
دیگران را پایمال میكنند.
مثال کاربردی

این گونه زرنگیها تنها خاص كسانی كه از راههای غيرمشروع به مال و منالی رسيدهاند ،نيست؛ بلكه دامنگير بسياری از
ما مردم عادی هم هست.

 . 1أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ
الْجِنَانُ قَالَ قُلْتُ فَالَّذِی کَانَ فِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تِلْكَ النَّکْرَاءُ تِلْكَ الشَّیْطَنَةُ وَ هِيَ شَبِیهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ.
 ِ . 2هَیْهَاتَ لَوْ لَا التُّقَى لَکُنْتُ أَدْهَى الْعَرَب
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مثالً عدهای سوار بر اتومبيل در یك ردیف ایستادهاند .اتومبيلی وارد خط مقابل میشود و از همه جلو میزند و جلوی
صف وارد خط اصلی میشود .بناگاه میبينی كه بسياری از افراد ،به خاطر اینكه احساس میكنند حقشان پایمال شده ،همان
كار وی را تبعيت میكنند.
از این گونه موارد در زندگی پيرامونی ما كم نيست.
كسی كه آخرت را باور دارد میداند كه این زرنگیها در نظام عالم گم نمیشود؛ و اگر اینجا از حد خود تجاوز كردیم،
جایی هست كه حق هركس را ادا میكنند.
یادمان باشد :اگر حقمان هم پایمال شد ،دليل موجهی نيست كه ما حق دیگران را پایمال كنيم.
« )5وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...أَثيمٍ»
از هيچ تقصيركاری ،یعنی كسی كه در انجام كار خود كوتاهی كرده و مرتكب گناه شده ،نباید اطاعت كرد.
یعنی:
نه با تقصير و گناه وی همراهی كنيم؛
نه اینكه خودمان به او اقتدا كرده ،اهل تقصير و گناه شویم!
تاملی در جامعه خویش

یكی از مشكالت اجتماعی ما این است كه به خاطر تعارفات و اصطالحاً «رودربایستی»هایی كه با همدیگر داریم ،گاه
وقتی كسی را میبينيم كه در انجام وظایفش كوتاهی كرده و مرتكب گناه میشود نهتنها به نهی از منكر اقدام نمیكنيم؛ بلكه
سعی میكنيم توجيهی برای او دست و پا كنيم كه چندان از عمل خود شرمنده نباشد!
آیا این نوعی اطاعت از گناهكار در انجام گناهش نيست؟
« )6وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثيمٍ»
خداوند ما را برحذر میدارد از اینكه از كسی اطاعت كنيم كه مانع خوبی میشود ،تجاوزگر است ،و تقصيركار.
این سه صفت همگی از واضحترین رذایل اخالقی است كه هركسی فطرتاً بدی آنها را درك میكند ،چگونه ممكن است
كسی از فردی اینچنين اطاعت كند؟
نکته تخصصی جامعهشناسی و تعلیم و تربیت

ما انسانها بشدت تحت تاثير دیگران زندگی میكنيم؛ و اگر خوب بنگریم میبينيم اغلب رفتارهای ما در تبعيت از دیگران
شكل گرفته است( .از عاداتی كه كودكها را از هم متفاوت میكند تا آداب و رسومی كه زندگی بزرگساالن در فرهنگهای
مختلف را از هم جدا میكند).
هرچه شخصی جایگاه و منزلت برتری در دیدگان ما داشته باشد ،اثرگذاری او در ما بيشتر است .گاه افرادی به هر دليلی
در نظر ما بزرگ جلوه می كنند :مثال به خاطر مال و ثروت ،یا مقامی كه دارند یا  . ...در مورد این گونه افراد بشدت زمينه این
150

وجود دارد كه ما از هر كار وی تبعيت كنيم .نمونه بارز این نوع تبعيتهای بیمنطق را در اعتنای جدی جامعه به نظرات
ستارگان سينما ،بازیگران فوتبال و  ...در زمينههای فرهنگی و سياسی و  ...میتوان دید!
ما غالبا بيان میكنيم كه «متاسفانه» اینها الگوی جوانان شدهاند؛ اما فراموش كردهایم كه این یك واقعيت است كه هركس
به هر دليلی محبوب عدهای قرار گيرد و یا در نظر عدهای بزرگ جلوه كند ،خود به خود الگوی آنان میگردد.
برای عالج این واقعه ،یك راهكارهای اجتماعی و سياستگذاری وجود دارد؛ كه در جای خود باید از آنها بحث كرد؛ اما
عالوه بر آن ،الزم است به تكتك افراد جامعه هم نحوه مدیریت گرایشات خویش در مواجهه با این افراد را آموزش دهيم.
این آیات هشداری است به هر مسلمانی كه:
مواظب باش! اگر كسی به هر دليلی در نظرت بزرگ جلوه كرد ،مبادا چشم و گوش بسته از او پيروی كنی! این شاخصها
را داشته باش .كسی كه مانع خوبیها میشود؛ كسی كه به حد خود راضی نيست ،كسی كه اهل گناه و تقصير است ،هرچقدر
هم از نظر شما آدمهای مهمی باشند ،باز هم اینها كسانی نيستند كه ارزش پيروی كردن داشته باشند.
« )7وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثيمٍ»
كسانی كه بازدارنده از خوبی ،تجاوزگر ،و گناهكار و تقصيركار هستند نباید در پستهای حكومتی – كه دیگران باید از
آنان اطاعت كنند – قرار گيرند( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)177
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1396/4/25

 )479سوره قلم ( )68آيه  13عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنیمٍ
ترجمه

سنگدلی [= گستاخی درشتخو] كه عالوه بر آن ،بیریشه است؛
نکات ترجمه

«عُتُلّ»

2

ماده «عتل» در اصل بر شدت و غلظت و خشونتی داللت دارد كه خالی از هرگونه نرمش و عطوفت باشد (معجم المقایيس
اللغة ،ج ،4ص223؛ التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص )28چنانكه «فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ» (دخان )47/را به معنای
با شدت و خشونت در جهنم انداختن دانستهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)546

 . 1دو آيه ديگر که بسیار با اين آيه شباهت دارند« :مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُريب» (ق« )25/وَ ما يُکَذِّبُ بِهِ إِالَّ کُلُّ مُعْتَدٍ أَثیم» (مطففین)12/
 . 2اختالف قرائت :در همه قرائتهای موجود به همین صورت «عُتُلٍّ» (مجرور) قرائت شده اما در قرائت حسن بصری به صورت «عُتُلٌّ» (مرفوع)
قرائت شده است( .البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)238
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«عُتُلّ» داللت بر شدت مبالغه دارد و به معنای شخص غليظالقلب زورگوی خشك و خشن (الرجل الغليظ المتعنّف
الجافی) میباشد( .التحقيق ،ج ،8ص )28برخی «عُتُلّ»را به معنای فرد پرخوری كه دیگران را [ار نعمات الهی] بازمیدارد و با
خشونت همه چيز را به سوی خود میكشد دانستهاند( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)546
از این ماده همين دو بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«زَنیمٍ»
ماده «زنم» در اصل به معنای چيزی است كه از خود اصالت و استقراری ندارد و وابسته و معلق به دیگری میباشد (معجم
المقایيس اللغة ،ج ،3ص29؛ التحقيق ،ج ،4ص )353لذا به شخص حرامزاده و هرگونه فرد بیاصل و نسب و بیریشه «زنيم»
گویند؛ بویژه در مورد كسی كه اصل و نسبش معلوم نيست و او را به گروهی نسبت میدهند( .معانیالقرآن (فراء) ،ج،3
ص173؛ النهایة ،ج ،2ص)316
این ماده همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.
«بَعْدَ ذلِکَ»
كلمه «بعد» ظرف است كه اغلب آن را متعلق و وابسته به «زنيم» دانستهاند؛ و آن را به معنای بعدیت رتبی معرفی كردهاند؛
یعن ی به لحاظ زشتی و پليدی ،در رتبه بعد از همه اینها كه گفتيم ،او حرامزاده و بیاصل و نسب هم هست( .إعراب القرآن و
بيانه ،ج ،10ص )17و برخی گفتهاند كه این تعبير در اینجا به معنای «مع ذلك» (عالوه بر این ،با وجود این) میباشد( .إعراب
القرآن (نحاس) ،ج ،5ص)7
حدیث

 )1از امام صادق ع درباره آیه «عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ» سوال شد.
فرمودند« :عُتُلّ» یعنی كسی كه كفرورزیاش عظيم است؛ «زَنِيمٍ» كسی است كه كفرش را بیمباالت و گستاخانه ابراز
میدارد.
و در روایت دیگری از اهل بيت ع« ،زنيم» را «ولدالزنا» (حرامزاده) دانستهاند.
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْيَى
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ» قَالَ ع:
الْعُتُلُّ الْعَظِيمُ الْكُفْرِ وَ الزَّنِيمُ الْمُسْتَهْتِرُ بِكُفْرِه( .معانی األخبار ،ص)149
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ
ال تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» الثَّانِی «هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ» قَالَ:
الْعُتُلُّ الْكَافِرُ الْعَظِيمُ الْكُفْرِ وَ الزَّنِيمُ وَلَدُ الزِّنَاءِ( .تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص)687
 )2از رسول اهلل ص روایت شده است كه :نه «جواظ» [شكمگنده] وارد بهشت میشود ،و نه «جعظری» [خشكمزاج] و
نه «عتلّ زنيم».
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شخصی پرسيد :جواظ و جعظری و عتل زنيم چيست؟
فرمودند« :جواظ» كسی است كه جمع میكند و از دیگران بازمیدارد؛ او را میطلبد «شعلهای كه زبانه میكشد ،و پوست
را [از بدن] برمیكند» (معارج)16-15/
جعظری ،تندخوی سنگدل است كه خداوند فرمود« :پس به رحمت الهى ،بر آنان نرم شدى ،و اگر تندخو و سنگدل بودى
قطعاً از پيرامون تو پراكنده مىشدند» (آلعمران)159/
اما «عتلّ زنيم» بداخالقِ شكمگشاد پرخوری است كه دائما برای خود نوشيدنی و خوردنی فراهم میآورد و به مردم ظلم
میكند.
الدر المنثور ،ج ،6ص1252؛ مجمع البيان ،ج ،10ص2502؛ البحر المحيط ،ج ،10ص238
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و أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و ابن مردویه و ابن عساكر عن شهر بن حوشب قال حدثنی عبد الرحمن
بن غنم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم قال :ال یدخل الجنة جواظ و ال جعظری و ال العتل الزنيم.
فقال له رجل من المسلمين ما الجواظ و الجعظری و العتل الزنيم؟

 . 1اين روايات هم در همین کتاب در اين زمینه روايت شده است:
و أخرج البخاری و مسلم و الترمذی و النسائي و ا بن ماجة و ابن مردويه عن حارثة بن وهب سمعت رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم يقول أ
ال أخبرکم باهل الجنة کل ضعیف متضعف لو أقسم على اهلل ألبره ا ال أخبرکم باهل النار کل عتل جواظ جعظری متکبر
و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم تبکى السماء من عبد أصح اهلل جسمه
و أرحب جوفه و أعطاه من الدنیا فکان الناس ظلوما فذلك العتل الزنیم
و أخرج ابن أبى حاتم عن القاسم مولى معاوية و موسى بن عقبة قاال سئل رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم عن العتل الزنیم قال هو الفاحش
اللئیم
و أخرج أبو الشیخ و ابن مردويه و الديلمي عن ابى الدرداء عن رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم في قوله بَعْدَ ذلِكَ زَنِیمٍ قال العتل کل رحیب
الجوف وثیق الخلق أکول شروب جموع للمال منوع له
و أخرج الحاکم و صححه و ابن مردويه عن عبد اهلل بن عمر و انه تال مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ إلى زَنِیمٍ فقال سمعت رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم يقول
أهل النار کل جعظری جواظ مستکبر مناع و اهل الجنة الضعفاء المغلوبون
 . 2البته سند و عبارات وی اندکي متفاوت است:
عن شداد ابن أوس قال قال رسول اهلل ص ال يدخل الجنة جواظ و ال جعظری و ال عتل زنیم قلت فما الجواظ قال کل جماع مناع قلت فما الجعظری
قال الفظ الغلیظ قلت فما العتل الزنیم قال کل رحیب الجوف سيء الخلق أکول شروب غشوم ظلوم زنیم
وی همچنین دو روايت ديگر نزديك به اين مضمون روايت کرده است:
روی أنه سأل النبي ص عن العتل الزنیم فقال هو الشديد الخلق الشحیح األکول الشروب الواجد للطعام و الشراب الظلوم للناس الرحیب الجوف؛
«عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ» أی هو عتل مع کونه مناعا للخیر معتديا أثیما و هو الفاحش السیئ الخلق روی ذلك في خبر مرفوع.
 . 3البته سند و عبارت وی هم اندکي متفاوت است:
في حديث شداد بن أوس قلت :يعني لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم .و ما العتل الزنیم؟ قال:الرحیب الجوف ،الوتیر الخلق ،األکول الشروب،
الغشوم الظلوم.
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فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم :أما الجواظ فالذی جمع و منع تدعوه لظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى و أما الجعظری فالفظ
الغليظ قال اهلل فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ و أما العتل الزنيم فشدید الخلق رحيب
الجوف مصحح شروب واجد للطعام و الشراب ظلوم للناس.
 )3از اميرالمومنين ع روایت شده است:
«زنيم» كسی است كه اصل و نسبی ندارد.
مجمع البيان ،ج ،10ص502
عن علیّ عليه السالم الزّنيم هو الذی ال اصل له

1

تدبر

« )1وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...عُتُلٍّ »..
افراد سنگدل و تندخو نباید در پستهای حكومتی – كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند – قرار گيرند( .اقتباس از تفسير
نور ،ج ،10ص)177
« )2وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...عُتُلٍّ »..
از شخص تندخو و خشن نباید اطاعت كرد.
یعنی،
نه سزاوار است كه از او بترسيم و آنچه را بر اساس خشن و تندخو بودنش دستور میدهد اطاعت كنيم؛
و نه به او اقتدا كنيم و شيوه تندخویی و خشونتورزی در پيش گيریم.
اما چرا از فرد تندخو و خشن و سنگدل نباید اطاعت كرد؟
شاید یكی از مهمترین دالیلش آن است كه چنين فردی تصميماتش بر اساس عقل نيست؛ بلكه قوه غضب بر او سيطره
دارد و لذا تصميم درستی اتخاذ نمیكند.
تذکر انسانشناختی

اگرچه خشن و تندخو بودن یك رذیله اخالقی است ،اما این بدان معنی نيست كه هرگونه خشونتی محكوم باشد .در واقع
در انسانها هم قوه غضب وجود دارد و هم عقل .اگر غضب بر وجود انسان حاكم شود آنگاه انسان تندخو و خشن میشود و
 . 1روايتي از امیرالمومنین ع درباره آخرالزمان آمده که يکي از خروجکنندگان آخرالزمان را با اين وصف (عتل زنیم) توصیف فرموده است:
عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَقُومُ الْقِیَامَةُ حَتَّى تُفْقَأَ عَیْنُ الدُّنْیَا وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ فِي السَّمَاءِ
وَ تِلْكَ دُمُوعُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حَتَّى يَظْهَرَ فِیهِمْ عِصَابَةٌ ال خَالقَ لَهُمْ يَدْعُونَ لِوَلَدِی وَ هُمْ بِرَاءٍ مِنْ وَلَدِی تِلْكَ عِصَابَةٌ رَدِيئَةٌ ال خَالقَ لَهُمْ عَلَى
الْأَشْرَارِ مُسَلَّطَةٌ وَ لِلْجَبَابِرَةِ مُفَتِّنَةٌ وَ لِلْمُلُوكِ مُبِیرَةٌ تَظْهَرُ فِي سَوَادِ الْکُوفَةِ يَقْدُمُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ اللَّوْنِ وَ الْقَلْبِ رَثُّ الدِّينِ لَا خَلَاقَ لَهُ مُهَجَّنٌ زَنِیمٌ عُتُلٌّ تَدَاوَلَتْهُ
أَيْدِی الْعَوَاهِرِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ مِنْ شَرِّ نَسْلٍ لَا سَقَاهَا اللَّهُ الْمَطَر( ...الغیبة للنعماني ،ص)148
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این یك رذیله اس ت .اما اگر عقل بر وجود انسان حاكم باشد و غضب تحت مدیریت عقل قرار گيرد ،قطعا در مواردی نياز به
اعمال خشونت هست .ساده ترین موردش جایی است كه دشمن به خانه و كاشانه و دین و ناموس و  ...انسان حمله میكند.
برای همگان واضح است كه خشونت به خرج دادن در برابر چنين دشمنی نهتنها رذیله نيست ،بلكه به عنوان دفاع امری كامال
ستودنی است .اما فقط همين مثال نيست.
اساساً قوه غضب (دافعه) برای ادامه حيات انسان ضروری است و مهم این است كه تحت مدیریت عقل و شرع رفتار
كند.
 « )3وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...زَنيمٍ »..
افراد حرامزاده و بیاصل و نسب نباید در پستهای حكومتی – كه دیگران باید از آنان اطاعت كنند – قرار گيرند( .اقتباس
از تفسير نور ،ج ،10ص)177
شبهه

ولدالزنا كه خودش مرتكب جرمی نشده است .چرا در اسالم چنين قوانين سختگيرانهای در قبال او وجود دارد؟
پاسخ

در اسالم اثبات «زنا» نيازمند شهادت دادن چهار شاهد عادل است كه عمل زناكاری را به چشم خود مشاهده كردهاند ،و
حتی اگر سه شاهد عادل چنين شهادتی دهند ،همگی از عدالت ساقط میشوند و باید تازیانه بخورند .خود شخص هم باید در
چهار مجلس جداگانه عليه خود اقرار كند ،تازه با چنين اقراری فقط خودش مجازات میشود و ادعایش در مورد شخصی كه
با او رابطه داشته پذیرفتنی نيست؛ و همين طور در مورد فرزندی كه از آن شخص به دنيا میآید.
وجود چنين حكمی در اسالم نشان میدهد كه علیرغم سختگيریهایی كه اسالم در مورد عمل شنيع زناكاری در پيش
گرفته ،اما براحتی نمیتوان كسی را متهم به زناكاری ویا حرامزادگی كرد .بدین ترتيب ،به نظر میرسد احكام محدودكننده
حرامزادهها ،بيش از آنكه در مقام محدود كردن این عده خاص برآیند ،كاركرد اصلیشان این است كه قبح این كار را در جامعه
حفظ میكنند.
یكبار دیگر دقت كنيد:
در چه صورتی امكان دارد كه حرامزادگی یك نفر لو برود؟ یا چهار شاهد عادل اصل عمل را دیده باشند ،كه عمال جز
در جامعهای كه فحشاء كامال علنی باشد چنين چيزی بسيار بعيد است! و یا هم زن و هم مرد چنان اینجا و آنجا خود را بیآبرو
كرده باشند كه حداقل در چهار مجلس علنی بر كار خود اقرار كرده باشند!
یعنی اگر كسی واقعا حرامزاده بود و حتی سه شاهد عادل از این واقعه خبردار بود و گفت ،هرسه تازیانه میخورند و آن
شخص متهم نخواهد شد!
بله ،در اسالم نباید حرامزاده در مصدر امور قرار گيرد؛ اما حرامزادهای كه حرامزادگیاش اثبات شده باشد؛ حداقل به این
دليل كه وجود چنين كسی در مصدر امور ،برای از بين بردن قبح چنين عملی كافی است.
155

« )4عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ»
چرا همه وصفها را به طور عادی پشت سر هم ذكر كرد ،اما در مورد «زنيم» بودن تعبير «بعد ذلك» را به كار برد؟
الف .شاید میخواهد بگوید این ریشه همه آنهاست .یعنی كسی كه آن رذایل را دارد ،حتما حرامزاده هم هست( .به نقل
از كشف الریبه ،ص)41
ب .این «بعد ذلك» شبيه «ثم» در آیه «ثُمَّ كاَنَ مِنَ الَّذِینَ ءَامَنُوا» (بلد )17/است؛ یعنی این مطلب هم ،بعد از آن مطالب كه
قبال گفته شد ،قابل ذكر است( .البحر المحيط ،ج ،1ص 239و )434
ج .بعدیت در «بعد ذلك» در مقام بيان كسی است كه دارد وضعيت وی را وصف میكند؛ یعنی بعد از اینكه آن مطالب را
گفتم حاال این را هم میگویم( .ابنعطيه ،به نقل البحر المحيط ،ج ،1ص)239
د .شاید میخواهد اشاره كند كه این مطلب (حرامزاده بودن) در رتبه بعد از آنهاست (نكات ترجمه) ،یعنی بعد از اینكه
همه آن رذایل را دارد ،بدانيد كه حرامزاده هم هست .یعنی از ابتدا این را مد نظر قرار نمیدهيم؛ بلكه مشكل اصلیاش آن
خصلتهای مذموم است؛ اما عالوه بر اینها بدانيد كه او حرامزاده هم هست.
ه .این «بعد بودن» اصطالحا «تراخی رتبی» دارد ،1یعنی دارد بد بودن او را یك مرتبه باالتر میبرد (التحریر و التنویر ،ج،29
ص )70یعنی عالوه بر همه اینها كه گفتيم ،بدانيد كه او حرامزاده هم هست و از آن هم كه فكر میكردید بدتر است.
و .شاید میخواهد اشاره كند به شخصی خاص .یعنی میخواهد بفرماید این كه گفتم از چنان كسی پيروی نكن،
نمی خواستم صرفا یك حرف كلی بزنم؛ بلكه منظورم از این صفات شخص خاصی بوده است ،همان كه عالوه بر این رذایل،
حرامزاده هم هست.
ز... .
« )5عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ»
درباره معنای لغت «عُتُلّ» بيان شد كه به معنای كسی است كه خشكی و خشونت و سنگدلی داشته باشد (نكات ترجمه).
اما اینكه مراد از آن در این آیه چيست ،این دیدگاهها مطرح شده است:
 .1كسی كه كفرورزیاش شدید و عظيم است( .حدیث )1یعنی بر كفرش خيلی مصر دارد (قوی فی كفره) (قتاده ،مجمع
البيان ،ج ،10ص)501
 .2بسيار بدالخالق و تندخو (حدیث)2
 .3كسی كه بشدت بر باطل اصرار میورزد (الشدید الخصومة بالباطل) (فراء ،معانیالقرآن ،ج ،3ص173؛ كلبی ،به نقل
مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 . 1اين بر آن اساس است که به جای اينکه «بعد ذلك» را حال و يا ظرف برای «زنیم» بدانیم« ،هو» در تقدير بگیريم که جمله چنین بوده باشد:
«هو بعد ذلك زنیم».
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 .4شخص پرخوری كه [نعمتهای الهی را] از دیگران بازمیداشته است (خليل ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص )502و
(حدیث)2
 .5كسی كه با مردم به خشونت رفتار میكرده و آنها را به زندان یا شكنجه میكشانده است (به نقل مجمع البيان ،ج،10
ص)502
 .6فاجرِ پست و فرومایه و بدخلق (قتاده ،به نقل الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .7بیآبروی پست و فرومایه (ابیامامه و حسن و ابیالعاليه ،به نقل الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .8كسی كه با اینكه سالم است بسيار میخورد و مینوشد (پرخور و شكمو) (شهر بن حوشب ،به نقل الدر المنثور ،ج،6
ص)252
 .9شخص بسيار بد دهان و هتاك (ابنعباس ،به نقل الدر المنثور ،ج ،6ص)252
این مورد را در کانال نگذاشتم
« )6عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ»
درباره كلمه «زَنِيمٍ» بيان شد كه در لغت به معنای كسی است كه بیاصل و ریشه باشد (نكات ترجمه) و در كالمی از
اميرالمومنين ع نير به همين معنا اشاره شده (حدیث .)3اغلب مفسران آن را صریحا به معنای «حرامزاده» و «ولدالزنا» دانستهاند؛
در عين حال برخی توضيحات دیگری درباره مراد از این كلمه دادهاند:
 .1شخصی كه او را با تكلف به قومی نسبت دهند در حالی كه واقعا اصل و نسبش از آنان نيست ،بویژه در جایی كه چند
نفر درباره اینكه این بچه حرامزاده ،از آن كداميك از آنهاست اختالف داشته باشند( .مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 .2كسی كه به فرومایگی معروف و شناخته شده است ،مانند گوسفندی كه با «زنمه» شناخته میشود [برای عالمت گذاشتن
تكهای از گوش او را شكاف میدهند و به حالت آویزان قرار میگيرد] (عكرمه ،مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 . 3كسی است كه نماد بدی و شر است به طوری كه تا از او یاد شود ذهن به یاد بدی او میافتاد مانند زنمه گوشفند
(شعبی ،مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 .4شخص پست و فرومایه [= مستهجن] ای كه به بدی معروف است (سعيد بن جبير ،مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 .5شخص خشن بدقيافهای كه گویی «زنمه» زایدی در دستش دارد و عالمت اوست (مجاهد ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .6شخص فاجر و فاسق (شهر بن حوشب ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .7كافری كه براحتی از مومن بازشناخته میشود همان طور كه گوسفندی كه زنمه دارد از گوسفندی كه چنين نيست
بازشناخته میشود (عكرمه ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .8كسی كه به خاطر ولدالزنا بودنش مشهور است همانند گوسفندی كه به خاطر زنمهاش شناخته شده است.
 .9حرامزادهای كه پست و فرومایه است و خود را به این و آن منسوب میكند (ابنعباس ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .10آدم شكاك و متزلزلی كه به بدی معروف است (ابنعباس ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
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 .11شخص ظلوم [= بسيار ظالم] (ابنعباس ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
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 )480سوره قلم ( )68آيه  14أَنْ کانَ ذا مالٍ وَ بَنینَ
ترجمه

[بدین جهت] كه مال و فرزندانی دارد؛
نکات ترجمه

«أَنْ كانَ »...
به لحاظ نحوی این عبارت را در موضع نصب دانستهاند (منصوب به نزع خافض) كه در اصل «بأن كان» یا «ألن كان» بوده
است و آنگاه حداقل سه گونه اعراب برای آن ممكن است (كه سه معنای متفاوت میدهد و همه میتواند درست باشد)
 .1میتوان این عبارت را متعلق دانست به «ال تطع» ،یعنی از او اطاعت مكن به خاطر اینكه [= از ترس اینكه] دارای مال
و فرزندان است( .زجاج و فراء ،به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)503
 .2میتواند متعلق باشد به آیه بعد ،یعنی :او به خاطر اینكه خود را دارای مال و فرزندان میبيند آیات ما را تكذیب میكند.
(الكشاف ،ج ،4ص588؛ البحر المحيط ،ج ،10ص)239
 .3میتواند متعلق باشد به ویژگیهای قبل ،یعنی او چنين و چنان است به سبب اینكه خود را دارای مال و فرزندان میبيند.
(إعراب القرآن و بيانه ،ج ،10ص)17
اختالف قرائات

قرائت «أن كان» در ابتدای این آیه ،كه قرائت حفص از عاصم است توسط اغلب قراء سبعه  -كسائی ،از كوفه و نيز قرائت
اهل مكه (ابنكثير) و مدینه (نافع) و بصره (ابوعمرو)  -و نيز قرائت خلف (از قراءعشره) و بسياری از قرائات شاذه (ابنمحيصن،
یزیدی ،مطوعی) نيز به همين صورت قرائت شده است.

1

 . 1همچنین در يکي از روايات شاذه از قراء سبعه (زبیری [يزيدی؟] از نافع) به صورت «إن کان» قرائت شده است .زمخشری و ابوحیان در اين
زمینه چنین توضیح دادهاند:
و روى الزبیری عن نافع :إن کان ،بالکسر و الشرط للمخاطب ،أى :ال تطع کل حالف شارطا يساره ،ألنه إذا أطاع الکافر لغناه فکأنه اشترط في
الطاعة الغنى ،و نحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي إلیه في قوله تعالى لَعَلَّهُ يَتَذَکَّر (الکشاف ،ج ،4ص)588
و قرأ نافع في رواية الیزيدی عنه :إن کان بکسر الهمزة .قال الزمخشری [ ]...انتهي .و أقول :إن کان شرط ،و إذا تتلى شرط ،فهو مما اجتمع فیه
شرطان ،و لیسا من الشروط المترتبة الوقوع ،فالمتأخر لفظا هو المتقدم ،و المتقدم لفظا هو شرط في الثاني ،کقوله:
فإن عثرت بعدها إن والت

نفسي من هاء تاء فقوال لها لها

ألن الحامل على ترك تدبر آيات اللّه کونه ذا مال و بنین ،فهو مشغول القلب ،فذلك غافل عن النظر و الفکر ،قد استولت علیه الدنیا و أبطرته (البحر
المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)240
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اما در قرائت ابنعامر (اهل شام) ،حمزه (كوفه) ،و شعبه از عاصم (كوفه)  -از قرائات سبعه -و نيز ابوجعفر و یعقوب (از
قراء عشره) و حسن (از شواذ) همزه استفهام در ابتدایش آمده است «أ أن كان» كه در اغلب اینها به صورت «آن كان» (ادغام
دو همزه) قرائت شده است( .مجمع البيان ،ج ،10ص1497؛ أنوار التنزیل ،ج ،5ص2234؛ الكامل المفصل فی القرائات االربعة
عشر ،ص)3564
برخی معتقدند در این صورت هم همه معانی قبلی همچنان ممكن است و فقط به صورت استفهامی مطرح میشود
(الكشاف ،ج ،4ص)588؛ اما برخی بر این باورند كه اگر به این صورت باشد ،آنگاه معنای شماره 1را دیگر نمیتوان از آیه
برداشت كرد زیرا به لحاظ نحوی ،چون مطلبی كه همرتبه با استفهام است [یعنی نهیِ «التطع»] نمیتواند بر آن مقدم شود ،و
لذا معنای اصلی همان است كه «آیا به سبب اینكه مال و فرزندان دارد ،آیات ما را تكذیب میكند؟» یعنی آیا به جای اینكه
شكر این نعمت را به جا آورد آن را تكذیب میكند؟ (مجمع البيان ،ج ،10ص)502
حدیث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:
با مال و فرزند چه میكند ،كسی كه از آنها جدا میشود و در حالی كه برهنه و عاری از آنها شده به خاطر آنها محاسبه
میشود؟! عریان و برهنه در دنيا وارد شدید و عریان و برهنه از آن خارج میشوید و این دنيا تنها پلی است؛
پس ،از آن عبور كنيد و مراقبش باشيد!
إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص19
قَالَ َ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع:
مَا یَصْنَعُ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ مَنْ یَخْرُجُ مِنْهَا وَ یُحَاسَبُ عَلَيْهَا عُرَاةً دَخَلْتُمُ الدُّنْيَا وَ عُرَاةً تُخْرَجُونَ مِنْهَا وَ إِنَّمَا هِیَ قَنْطَرَةٌ فَاعْبُرُوا
عَلَيْهَا وَ انْتَظِرُوهَا.

 . 1قرأ أبوجعفر و ابن عامر و يعقوب و سهل آن کان بهمزة واحدة ممدودة على االستفهام و قرأ أبو بکر عن عاصم و حمزة أ ان کان بهمزتین و قرأ
الباقون «أَنْ کانَ» بفتح الهمزة من غیر استفهام( .توجه شود در نسخه مجمع قرائت حمزه و ابوبکر عن عاصم را به صورت «أ إن» ثبت کرده در حالي که
توضیحات خود مرحوم طبرسي و نیز نقل ديگران از اين قرائت نشان ميدهد که به صورت «أ أن» درست است).
 . 2و قرأ ابن عامر و حمزة و يعقوب و أبو بکر «أن کان» على االستفهام ،غیر أن ابن عامر جعل الهمزة الثانیة بین بین أی «أ ألن کان ذا مال» کذب،
أو أ تطیعه ألن کان ذا مال
 . 3قرأ نافع و ابن کثیر و ابوعمرو و حفص و الکسائي «أن کان» بهمزة واحدة مفتوحة ،و وافقهم ابنمحیصن ،و الیزيدی و المطوعي ،و قرأ الباقون
بهمزتین مفتوحین علي االستفهام ،و حقق الهمزة شعبة و حمزة و روح ،و سهل الهمزة الثانیه مع االدخال ابوجعفر و ابنعامر بخلف عنه ،و سهلها بدون
ادخال رويس و ابنعامر في وجهه الثاني
چنانکه ميبینید درباره اينکه کدام «آن» ميخواندند و کدام «أ أن» اختالف شده ،مرحوم طبرسي قرائت ابن عامر و يعقوب را «آن» دانسته ،بیضاوی
ابنعامر را «أ أن» دانسته و در الکامل المفصل روايت روح از يعقوب به همین صورت «أ أن کان» بوده ولي در روايت رويس از يعقوب و وجه دوم
ابنعامر تسهیل همزه دوم رخ داده است اما بدون ادغام در همزه اول.
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 )2پيامبر اكرم ص وصایایی به ابوذر فرمودند كه داستان آن و فرازی از آن در جلسه  328گذشتhttp://yekaye.ir/al- :

/hajj-22-23
در فراز دیگری از آن آمده است:
ابوذر! همانا دنيا جسم و روح را به خود مشغول میكند؛ و همانا خداوند عز و جل از اهل دنيا در مورد نعمتهای حاللش
سوال میكند پس چگونه خواهد بود حال كسی كه از حرامش برخوردار شده است!
ابوذر! من از خداوند عز و جل درخواست كردم كه روزیِ كسی كه مرا دوست دارد در حد كفایتش قرار دهد؛ و به كسی
كه مرا دشمن میدارد [آنچه میخواهد] مال و فرزند بدهد!
األمالی (للطوسی) ،ص 532؛ مكارم األخالق ،ص464
جلَّ) یَسْأَلُ أَهْلَ الدُّنْيَا عَمَّا نُعِّمُوا فِی حَلَالِهَا ،فَكَيْفَ بِمَا نُعِّمُوا فِی
یَا أَبَا ذَرٍّ ،إِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ لِلْقَلْبِ وَ الْبَدَنِ ،فَإِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَ َ
حَرَامِهَا! یَا أَبَا ذَرٍّ ،إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَ جَلَّ) أَنْ یَجْعَلَ رِزْقَ مَنْ أَحَبَّنِی الْكَفَافَ ،وَ یُعْطِیَ مَنْ أَبْغَضَنِی الْمَالَ وَ الْبَنِينَ.
دو روایت دیگر هم در این مضمون آمده كه به فهم بهتر حدیث فوق كمك میكند:
از امام صادق ع روایت شده است كه پيامبر خدا ص فرمود :خدایا محمد و آل محمد را روزی بده! و به كسی كه محمد
و آل محمد را دوست دارد در حد حفظ آبرو و كفایتش بده! و كسی كه محمد و آل محمد را دشمن دارد [هرچه دلش
میخواهد] مال و فرزند بده!
از امام سجاد ع روایت شده است كه :پيامبر ص به چوپانی گذشت كه شترانی داشت .كسی را فرستاد كه از او بخواهد
كه ایشان را سيراب كند [= از شير شتران به ایشان بدهد] او گفت :آنچه كه در پستان آنهاست شيری است كه برای نوشيدن
صبحمان است و آن شيری هم كه در ظروف است برای وعده شاممان است .پيامبر ص فرمود :خدایا مال و فرزندانش را زیاد
كن!
سپس رفتند و به چوپان دیگری رسيدند و كسی را سراغ او فرستاد .وی آنچه در پستانهای شتران بود دوشيد و به همراه
آنچه در ظرف داشت ظرف رسول اهلل را كامال پر كرد و گوسفندی هم خدمت ایشان فرستاد و گفت :این آن چيزی است كه
نزد ما بود و اگر بيش از این بخواهيد باز هم برایتان تهيه میكنم .رسول اهلل ص فرمود :خدایا به اندازه كفافش روزی بده!
برخی از اصحاب گفتند :یا رسول اهلل! در حق كسی كه درخواستت را رد كرد دعایی كردی كه همه ما آن را دوست داریم؛
و در حق كسی كه درخواستت را با تمام وجود پاسخ گفت دعایی كردی كه همه ما از آن كراهت داریم!
رسول اهلل ص فرمود :همانا چيزی كه كم باشد و كفایت كند بهتر است از آن چيزی كه زیاد باشد و انسان را به خود
سرگرم سازد؛ خدایا محمد و آل محمد ص را در حد كفاف روزی ده!
الكافی ،ج ،2ص141-140
 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْكَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.
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 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ إِلَى عَلِیِّ بْنِالْحُسَيْنِ ص قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَاعِی إِبِلٍ فَبَعَثَ یَسْتَسْقِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا فِی ضُرُوعِهَا فَصَبُوحُ الْحَیِ وَ أَمَّا مَا فِی آنِيَتِنَا
فَغَبُوقُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَ وُلْدَهُ ثُمَّ مَرَّ بِرَاعِی غَنَمٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ یَسْتَسْقِيهِ فَحَلَبَ لَهُ مَا فِی ضُرُوعِهَا
وَ أَكْفَأَ مَا فِی إِنَائِهِ فِی إِنَاءِ -رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِشَاةٍ وَ قَالَ هَذَا مَا عِنْدَنَا وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَزِیدَكَ زِدْنَاكَ قَا َل
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص -اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ الْكَفَافَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ لِلَّذِی رَدَّكَ بِدُعَاءٍ عَامَّتُنَا نُحِبُّهُ وَ
دَعَوْتَ لِلَّذِی أَسْعَفَكَ بِحَاجَتِكَ بِدُعَاءٍ كُلُّنَا نَكْرَهُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى اللَّهُمَّ
ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْكَفَافَ.

 )3یكبار امام صادق ع به یكی از شاگردانشان فرمودند :از من چه آموختهای؟
گفت :هشت مطلب.
فرمود :آنها را برایم بازگو كن!
گفت ... :دوم آنكه دیدم گروهی به اصل و نَسَبشان افتخار میكنند و دیگران به مال و فرزند؛ در حالی كه اینها جای
فخرفروشی ندارد؛ و دیدم آنچه جای افتخار دارد سخن خداوند تبارك و تعالی است كه فرمود« :همانا كریمترین و
بزرگوارترینتان نزد خداوند باتقواترینتان است» (حجرات)13/؛ پس كوشيدم كه نزد خداوند كریم و بزرگوار باشم.
فرمودند :احسنت بر تو!
إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص187 :؛ مجموعة ورام ،ج ،1ص304-303
وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ تَلَامِذَتِهِ أَیَّ شَیْءٍ تَعَلَّمْتَ مِنِّی؟
قَالَ لَهُ یَا مَوْلَایَ ثَمَانَ مَسَائِلَ.
قَالَ لَهُ ع قُصَّهَا عَلَیَّ لِأَعْرِفَهَا
قَالَ  1...الثَّانِيَةُ قَالَ رَأَیْتُ قَوْماً یَفْخَرُونَ بِالْحَسَبِ وَ آخَرِینَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ إِذَا ذَلِكَ لَا فَخْرَ وَ رَأَیْتُ الْفَخْرَ الْعَظِيمَ فِی َقوْلِهِ
تَعَالَى «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» فَاجْتَهَدْتُ أَنْ أَكُونَ عِنْدَهُ كَرِیماً قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ ...

2

 . 1الْأُولَى رَأَيْتُ کُلَّ مَحْبُوبٍ يُفَارِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَبِیبَهُ فَصَرَفْتُ هِمَّتِي إِلَى مَا لَا يُفَارِقُنِي بَلْ يُؤْنِسُنِي فِي وَحْدَتِي وَ هُوَ فِعْلُ الْخَیْرِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ
 . 2الثَّالِثَةُ قَالَ رَأَيْتُ لَهْوَ النَّاسِ وَ طَرَبَهُمْ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى فَاجْتَهَدْتُ فِي
ت
صَرْفِ الْهَوَى عَنْ نَفْسِي حَتَّى اسْتَقَرَّتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الرَّابِعَةُ قَالَ رَأَيْتُ کُلَّ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً يُکْرَمُ عِنْدَهُ اجْتَهَدَ فِي حِفْظِهِ وَ سَمِعْ ُ
قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ مَنْ ذَا الَّذِی يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِيمٌ فَأَحْبَبْتُ الْمُضَاعَفَةَ وَ لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِمَّا يَکُونُ عِنْدَهُ فَکُلَّمَا وَجَدْتُ شَیْئاً يُکْرَمُ
عِنْدِی وَجَّهْتُ بِهِ إِلَیْهِ لِیَکُونَ لِي ذُخْراً إِلَى وَقْتِ حَاجَتِي إِلَیْهِ قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الْخَامِسَةُ قَالَ رَأَيْتُ حَسَدَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِلْبَعْضِ فِي الرِّزْقِ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ
تَعَالَى نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ فَمَا حَسَدْتُ
أَحَداً وَ لَا أَسِفْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ السَّادِسَةُ قَالَ رَأَيْتُ عَدَاوَةَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي دَارِ الدُّنْیَا وَ الْحَزَازَاتِ الَّتِي فِي صُدُورِهِمْ وَ سَمِعْتُ قَوْلَ اللَّهِ
تَعَالَى إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا فَاشْتَغَلْتُ بِعَدَاوَةِ الشَّیْطَانِ عَنْ عَدَاوَةِ غَیْرِهِ قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ السَّابِعَةُ قَالَ رَأَيْتُ کَدْحَ النَّاسِ وَ اجْتِهَادَهُمْ فِي طَلَبِ
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 )4اميرالمومنين ع در فرازی از خطبه قاصعه میفرمایند:

1

از آنچه به گردنكشان پيش از شما از عذاب خدا و دشواریها و حوادث و كيفرهاى او رسيد عبرت گيرید ،و از خاك
تيرهاى كه صورتشان بر آن نهاده شده و زمينى كه پهلویشان بر آن افتاده پند پذیرید ،و از امورى كه زاینده كبر است به خدا پناه
جویيد ،چنانكه از آفات ناگهانى روزگار به او پناه مىبرید.
اگر خدا اجازه كبر ورزیدن را به فردى از بندگانش مىداد هر آینه رخصت آن را به پيامبران و اوليائش كه از خاصّان اویند
عنایت مىفرمود ،ولى خداوند سبحان كبرورزى را بر آنان روا نداشت ،و فروتنى را برایشان پسندید ،پس آنان گونههاى خود
را [برای عبادت] بر زمين گذاشتند ،و صورتهاى خویش را بر خاك سایيدند ،و در برابر اهل ایمان تواضع كردند ،در حالی كه
مردمانی ضعيف نگهداشته محسوب میشدند.
خداوند آنها را با تنگناها امتحان كرد ،و به رنج و سختى مبتال نمود ،با اموری ترسناك آزمایششان فرمود ،و با دشواریهای
روزگار خالصشان كرد.
پس مبادا برخورداری از مال و فرزند را  -به خاطر جهل نسبت به موارد آزمایش و امتحان در گشادهدستی و تنگدستی
– [عالمت] خشنودی یا ناخشنودی [خداوند از آنها] قلمداد كنيد؛ كه خداوند سبحان و متعال میفرماید« :آیا از این كه آنان را
به ثروت و فرزندان مدد مىكنيم چنين حساب مىكنند كه در نيكی به ایشان شتاب مىورزیم؟ نه ،اینان نمىفهمند».
(مومنون)56-55/
نهجالبالغه ،خطبه192
و من خطبة له ع تسمى القاصعة
س اللَّهِ وَ صَوْلَاتِهِ وَ وَقَائِعِهِ وَ مَ ُثلَاتِهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَثَاوِی خُدُودِهِمْ َو
فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ الْمُسْتَكْبِرِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْ ِ
مَصَارِعِ جُنُوبِهِمْ وَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْرِ كَمَا تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْر فَلَوْ رَخَّصَ اللَّهُ فِی الْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ
ضعَ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفَّرُوا فِی
ی لَهُمُ التَّوَا ُ
لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَ رَضِ َ
التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ كَانُوا قَوْماً مُسْتَضْعَفِينَ قَدِ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمَخْمَصَةِ وَ ابْتَلَاهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ وَ امْتَحَنَهُمْ

الرِّزْقِ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ فَعَلِمْتُ أَ َّن
وَعْدَهُ وَ قَوْلَهُ صِدْقٌ فَسَکَنْتُ إِلَى وَعْدِهِ وَ رَضِیتُ بِقَوْلِهِ وَ اشْتَغَلْتُ بِمَا لَهُ عَلَيَّ عَمَّا لِي عِنْدَهُ قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ الثَّامِنَةُ قَالَ رَأَيْتُ قَوْماً يَتَّکِلُونَ عَلَى صِحَّةِ
أَبْدَانِهِمْ وَ قَوْماً عَلَى کَثْرَةِ أَمْوَالِهِمْ وَ قَوْماً عَلَى خَلْقٍ مِثْلِهِمْ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَکَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَاتَّکَلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ زَالَ اتِّکَالِي عَلَى غَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ وَ اللَّهِ إِنَّ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ سَائِرَ الْکُتُبِ تَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الثَّمَانِ
الْمَسَائِل
 . 1فرازهايي از اين خطبه جلسه ،7تدبر /http://yekaye.ir/momenoon-23-78 3و در جلسه 58حديث1

http://yekaye.ir/ar-room-30-

 /42جلسه  ،233حديث /http://yekaye.ir/al-aaraf-7-13 1و جلسه  ،278حديث /http://yekaye.ir/al-hegr-15-39 1و جلسه 350حديث2
 /http://yekaye.ir/al-alaq-96-1و جلسه 400حديث /http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-3 3گذشت.
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بِالْمَخَاوِفِ وَ مَخَضَهُمْ [مَحَّصَهُمْ] بِالْمَكَارِهِ فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَا وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الِاخْتِبَارِ فِی مَوْضِعِ
الْغِنَى وَ الْإِقْتِدَارِ [الْإِقْتَارِ] فَقَ ْد قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى «أَ یَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِی الْخَيْراتِ بَلْ ال
یَشْعُرُونَ».

1

تدبر

« )1أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ»
مال و فرزند یك نعمت است؛ اما همين میتواند به نقمت تبدیل شود:
اینكه شخص مال و فرزندانی دارد ممكن است به جای اینكه شخص را به شكرگزاری در برابر این نعمت وادارد ،شخص
را به خود مغرور كند و به صفات رذیلهای كه در آیات قبل گذشت (مانع خير شدن ،تجاوزگری ،تقصيركاری ،و  )...مبتال
سازد؛ و این آیه از این جهت شبيه آیه «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ :آیا دیدی كسی كه به محاجه
و بحث با حضرت ابراهيم روی آورده بود ،همان كه خداوند به او سلطنتی داده بود» (بقره )258/است( .الميزان ،ج ،19ص)379
ظاهرا به این جهت است كه در احادیث ،اصرار شده كه از خداوند بخواهيم كه ،نه آن اندازه كه دلمان میخواهد ،بلكه به
اندازهای كه ظرفيتش را داریم ،به ما عطا فرماید( .حدیث)2
« )2وَ ال تُطِعْ كُل  ...أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ»
نباید از كسی صرفاً به خاطر اینكه مال و فرزند و امكانات دارد ،اطاعت كرد( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)503
در واقع ،بسياری از انسانها مرعوب ظواهر افراد میشوند ،به طوری كه یكی از علل مقبوليت و تاثير در تودهها ،برخورداری
از امكانات مالی و كثرت اطرافيان و هواداران است .اما خداوند از ما میخواهد كه چنين مرعوب ظواهر نباشيم.
« )3مَهينٍ  ...أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ»
فرومایگی درونی در كنار برخورداری از امكانات بيرونی ،زمينهساز فتنهگری و فسادانگيزی است( .اقتباس از تفسير نور،
ج ،10ص)177
« )4وَدُّوا لَوْ تُدْهِن  ...أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ»
برخورداری كفار از مال و امكانات ،نمیتواند دليل سازش باشد( .تفسير نور ،ج ،10ص)177
« )5أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ»

 . 1درباره اين آيه اين حديث هم قابل توجه است :قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَجْعَلَنَّ أَکْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَ وُ ْلدِكَ فَإِنْ يَکُنْ أَهْلُكَ وَ وُلْدُكَ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَیِّعُ أَوْلِیَاءَهُ وَ إِنْ يَکُونُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمُّكَ وَ شُغُلُكَ بِأَ ْعدَاءِ اللَّهِ( .روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،2ص)429
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برخورداری از مال و فرزند و امكانات دنيوی ،دليل برتری افراد و ارج و قرب آنها نزد خداوند نيست؛ و در مقابل ،عدم
بهرهمندی از این امكانات نيز دليل بیاعتنایی خداوند نيست( .احادیث 3و )4

 )481سوره قلم ( )68آيه  15إِذا تُتْلى عَلَیْهِ آياتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَّلینَ

1396/4/27

ترجمه

هنگامی كه آیات ما بر او تالوت شود گوید :اسطورههای پيشينيان [است].
نکات ترجمه

1

«أَساطیر»
از ماده «سطر» به معنی صفی از درخت یا انسان یا كلمات و مانند آن است؛ و چون در متن ،كلمات در یك ردیف قرار
ميگيرند به آنها سطر گفته شده است« .اساطير» جمع «اسطوره» است و «سطّر» به معنای «نوشتن سطر به سطر مطالب» ،و
«مسطور» (طور2/؛ اسراء )58/به معنای «مطلبی كه سطر به سطر نوشته شده» است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص409؛ معجم
المقایيس اللغة ،ج ،3ص.)72
«أَساطیرُ الْأَوَّلینَ»
اینكه «أَساطيرُ الْأَوَّلينَ» به چه معناست در ميان مفسران سه دیدگاه رواج دارد:
الف .به معنای «ما سَطَرَه المتقدمون» (آنچه گذشتگان نوشتهاند) است.
ب .به معنای اباطيل و ترّهات و احادیث و سخنان بیپایه و اساس پيشينيان است.
ج .به معنای نوشتههای مجعول و ساختگی است.
در واقع ،در بسياری از تفاسير تلقی مفسران این بوده كه «اساطير االولين» به معنای «افسانههای پيشينيان» است؛ اما برخی
از محققان معاصر بر این باورند و مقصود از «اساطير االولين» نوشتهها و كتب آسمانی پيشينيان است؛ و مفهوم «اسطوره» به
معنای «داستانهای غيرواقعی» معنایی است كه بعدها پيدا شده است و شواهدی بر این مدعا آوردهاند از جمله اینكه اساساً
وقتی این تهمت به قرآن زده شده كه قرآن هنوز داستانهای خود را بيان نكرده بود؛ ویا اینكه تعبير «االولين» (یا :االولون) در
قرآن كریم در بسياری از موارد ناظر به پيامبران پيشين است.
برای مطالعه بيشتر درباره این اصطالح ،میتوانيد مراجعه كنيد به مقاله «بررسی مفهوم اساطير االولين در قرآن» نوشته
محمدرضا حاجی اسماعيلی( ،مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای دینی ،ش ،30بهار)94
http://pdmag.info/article-1-374-fa.pdf

 . 1اختالف قرائت :حسن ابتدای آيه را به صورت «أ إذا» قرائت کرده است( .البحر المحیط ،ج ،10ص)240
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و از آن مهمتر ،مقاله «تحول مفهوم اساطير االولين در تفاسير» نوشته محمدرضا حسنی جليليان( ،فصلنامه رهيافتهایی در
علوم قرآن و حدیث ،ش ،95پایيز)94
https://jquran.um.ac.ir/index.php/quran/article/view/19337

توجه

الزم به ذكر است كه حقير هنوز در این باره به جمعبندی نهایی نرسيده است و ارجاع به این مقاالت به معنای قبول قطعی
نظر مولفان مذكور نيست.
حدیث

 )1اميرالمومنين ع در پاسخ یكی از نامههای معاویه نوشتند:
اما بعد ،مدتهاست كه تو و دوستانت ،كه همان دوستان شيطان رجيم هستند ،حق را «اساطير االولين» خوانده؛ آن را پشت
سر انداخته؛ و در خاموش كردن نور خداوند به دست و دهان خویش كوشيدهاید« ،در حالی كه خداوند نورش را كامل میكند
هرچند كافران را ناخوش آید» (صف)8/؛ و به جانم سوگند قطعا نور را ،علیرغم خواست تو ،كامل خواهد كرد؛ و علم به
خواری تو را جاری خواهد ساخت؛ و قطعا تو به عملت جزا داده خواهی شد؛
پس در این دنيایی كه از تو جدا خواهد شد آن قدر كه دلت می خواهد فساد كن ،كه گویی زمان تو بسر آمده و عملت
هدر رفته است و آنگاه به جانب زبانههای آتش رهسپاری ،در حالی كه خداوند هيچ ظلمی به تو نكرده است «و چنين نيست
كه پروردگارت ظلمی به بندگانش روا دارد» (فصلت)46/
شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،16ص135
فَكَتَبَ ِإلَيْهِ عَلِیٌّ ع أَمَّا بَعْدُ َفطَالَ مَا دَعَوْتَ أَنْتَ وَ أَوْلِيَاؤُكَ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَقَّ أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ وَ نَبَذْتُمُو ُه وَرَاءَ
ك
ظُهُورِكُمْ وَ جَهَدْتُمْ فِی إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ بِأَیْدِیكُمْ وَ أَفْوَاهِكُمْ «وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ» وَ لَعَمْرِی لَيُتِمَّنَّ النُّورَ عَلَى كُرْهِ َ
وَ لَيُنْفِذَنَّ الْعِلْمَ بِصَغَارِكَ وَ لَتُجَازَیَنَّ بِعَمَلِكَ فَعِثْ فِی دُنْيَاكَ الْمُنْقَطِعَةِ عَنْكَ مَا طَابَ لَكَ فَكَأَنَّكَ بِأَجَلِكَ قَدِ انْقَضَى وَ عَمَلِكَ قَدْ
هَوَى ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى لَظَى لَمْ یَظْلِمْكَ اللَّهُ شَيْئاً «وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد».

1

 )2در روایتی كه از امام صادق ع نقل شده است ایشان به تطبيق برخی آیات بر برخی وقایع میپردازند از جمله در مورد
این آیه كه میفرماید« :هنگامی كه آیات ما بر او تالوت شود گوید :اسطورههای پيشينيان [است] ».میفرمایند :مقصود دروغ
شمردن قائم آل محمد ص [= امام زمان عج] است كه به او میگوید نه تو را میشناسيم و نه تو از فرزندان حضرت فاطمه
س هستی؛ شبيه همان سخنانی كه مشركان [در تكذیب پيامبر ص] به ایشان گفتند.
 . 1اين روايت هم قابل توجه است:
وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِيقِ الَّذِی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَة ...قَالَ فَمِنْ أَيْنَ قَالُوا إِنَّ الْأَشْیَاءَ أَزَلِیَّةٌ؟
قَالَ هَذِهِ مَقَالَةُ قَوْمٍ جَحَدُوا مُدَبِّرَ الْأَشْیَاءِ فَکَذَّبُوا الرُّسُلَ وَ مَقَالَتَهُمْ وَ الْأَنْبِیَاءَ وَ مَا أَنْبَئُوا عَنْهُ وَ سَمَّوْا کُتُبَهُمْ أَسَاطِیرَ وَ وَضَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ دِيناً بِآرَائِهِمْ َو
اسْتِحْسَانِهِم (اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ،ج ،2ص)338
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تأویل اآلیات الظاهرة ،ص748؛ بحار األنوار ،ج ،51ص61
أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [عن] عَبَّادٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَل  ...و فِی قَوْلِهِ
إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ یَعْنِی تَكْذِیبَهُ بِقَائِمِ [آلِ مُحَمَّدٍ ص] ع إِذْ یَقُولُ لَهُ لَسْنَا نَعْرِفُكَ وَ لَسْتَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ كَمَا
قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِمُحَمَّدٍ ص.

1

تدبر

« )1إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»
برخی با هر حقيقتی مواجه شوند ،بیآنكه در آن بيندیشيند آن را امری تكراری و بیاعتبار و صرفاً برگرفته از مطالب
گذشتگان قلمداد میكنند.
« )2إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»
«آیه»های ما بر آنان «تالوت» میشود؛ اما آنها نهتنها آیه را «آیه» [= عالمت و نشانهای برای رسيدن به خدا] نمیبينند ،بلكه
آن را صرفا اسطورههای گذشتگان قلمداد میكنند.
یعنی ،حتی اگر:
( )1آن چيزی كه واقعا «آیه» است،
( )2به بهترین وجهی كه میتوان انتقال داد یعنی «تالوت»،
به آنها انتقال داده شود ،باز در آنها اثری نمیكند؛
پس،
گاهی ،هم پيام در حد اعالست ،و هم پيامرسان برخوردار از باالترین توانایی برای انتقال پيام؛ اما مخاطب چنان دلش
تاریك است و قابليتهای فهم خود را نابود كرده ،كه این پيام اثری در او نمیگذارد.
« )3أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ؛ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»
اینكه شخصی مال و فرزند و امكانات داشته باشد ،گاه ممكن است انسان را چنان مغرور سازد كه وقتی آیات خدا را
بشنود به انكار آنها روی آورد( .الكشاف ،ج ،4ص588؛ البحر المحيط فی التفسير ،ج ،10ص)239

 . 1اين حديث در تفسیر القمي (ج ،2ص )411هم آيه را بر برخي از افراد تطبیق داده است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْکَلْبِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي قَوْلِهِ کَلَّا إِنَّ کِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّینٍ قَالَ هُوَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ ما أَدْراكَ ما
سِجِّینٌ -إِلَى قَوْلِهِ الَّذِينَ يُکَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّينِ زُرَيْقٌ وَ حَبْتَرٌ وَ ما يُکَذِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ إِذا تُتْلى عَلَیْهِ آياتُنا قالَ أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ وَ هُمَا زُرَيْقٌ وَ حَبْتَرٌ کَانَا
يُکَذِّبَانِ رَسُولَ اللَّهِ ص
(همچنین در تفسیر القمي ،ج ،2ص 381آمده است :قَوْلُهُ :إِذا تُتْلى عَلَیْهِ آياتُنا قَالَ :کَنَى عَنْ فُلَانٍ قالَ أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ أَیْ أَکَاذِيبُ الْأَوَّلِینَ)
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« )4أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ؛ إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»
خط اول مخالفان انبياء مرفهان بیدرد هستند( .تفسير نور ،ج ،10ص)177
« )5مَنَّاعٍ لِّلْخَير  ...إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»
مخالفت عدهای با یك مطلب ،و حتی اسطوره خواندن آن ،لزوما دليل بر آن نيست كه آن مطلب حق نيست و یا حتما
نقطه ضعفی دارد؛ چرا كه گاه عدهای از روی غرض و مرض با حقيقت مخالفت میكند.
اگر خواستيم به حقانيت مطلبی پی ببریم ،صرفاً بر اساس حرف این و آن قضاوت نكنيم.
« )6مَنَّاعٍ لِّلْخَير  ...إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»
اساطير اولين ،چه به معنای نوشتههای كتابهای آسمانی گذشتگان باشد ،یا به معنای افسانههای پيشينيان (توضيح در
نكات ترجمه) شباهتی ظاهری با برخی آیات قرآن دارد كه ادعای فوق را مطرح كردهاند.
نکته معرفتشناسی

كسی كه میخواهد با یك سخن حقی مخالفت كند ،سعی میكند بر اساس برخی شباهتها ،آن حق را از مقوله یكی از
اموری كه قبولش نداریم ،وانمود سازد؛ و برچسبِ آن را بر این بزند.
هروقت خواستيم مطلبی را جستجو كنيم ،مواظب باشيم فریب این برچسبزنیها و مقولهبندیهای تحميلی دیگران را
نخوریم و بررسی كنيم كه آیا واقعا این مطلب از آن مقولهای است كه عدهای ادعایش میكنند؟
یادمان باشد كه به قول اميرالمومنين ع عدهای هستند كه برای هر حقی ،باطلی؛ و برای هر راستی ،كجی آماده كردهاند (قَدْ
ق بَاطِلًا وَ لِكُلِّ قَائِمٍ مَائِال؛ نهجالبالغه ،خطبه .)194مبادا تحت تاثير توضيحات آنان ،از بررسی حقيقت غافل شویم
أَعَدُّوا لِكُلِّ حَ ٍّ
و آن حق و راستی را باطل و كجی قلمداد كنيم.

( 1396/4/28قم .نجف .کربال)

 )482سوره قلم ( )68آيه  16سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
ترجمه

بزودی بر بينیاش داغ نهيم.
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نکات ترجمه
شأن نزول

1

2

حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است :و اما اینكه فرمود «و كار تمام شد» (بقره )210/همان داغی است كه بر بينی مینهند،
روزی كه بر كافر داغ نهند.
تفسير العياشی ،ج ،1ص103
و قال أبو جعفر ع و أما «قُضِیَ الْأَمْرُ» (بقره )210/فهو الوسم على الخرطوم یوم یوسم الكافر.
 )2از امام صادق ع روایتی طوالنی در فضائل اميرالمومنين ع وارد شده است ،در فرازی از این روایت آمده است:
و اميرالمومنين ع بسيار رخ میداد كه بفرماید :من قسيم [= تقسيم كننده]بهشت و جهنم هستم؛ و من فاروق اكبر [فرق
گزارنده برتر] هستم و منم صاحب عصا و داغ.
الكافی ،ج ،1ص196
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص كَثِيراً مَا یَقُولُ أَنَا قَسِيمُ اللَّهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ أَنَا الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ وَ أَنَا
صَاحِبُ الْعَصَا وَ الْمِيسَم.
و در تفسير قمی ذیل آیه « سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ» آمده است :این درباره رجعت است ،هنگامی كه اميرالمومنين ع رجعت
فرماید و دشمنانش رجعت كنند ،آنها را با داغی كه دارد داغ مینهد همان گونه كه بر بينی و دهان چارپایان داغ مینهند.
تفسير القمی ،ج ،2ص381
سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ قَالَ فِی الرَّجْعَةِ إِذَا رَجَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع َو رَجَعَ أَعْدَاؤُهُ فَيَسِمُهُمْ بِمِيسَمٍ مَعَهُ -كَمَا تُوسَمُ الْبَهَائِمُ عَلَى
الْخُرْطُومِ وَ الْأَنْفِ وَ الشَّفَتَيْن.
تدبر

« )1سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ»
مقصود از داغ نهادن بر بينی چيست و چرا چنين تعبيری آمده است؟

 . 1الوسم و السمة وضع العالمة ،و الخرطوم األنف ،و قیل :إن في إطالق الخرطوم على أنفه و إنما يطلق في الفیل و الخنزير تهکما ،و في اآلية وعید
على عداوته الشديدة هلل و رسوله و ما نزله على رسوله .و الظاهر أن الوسم على األنف أريد به نهاية إذالله بذلة ظاهرة يعرفه بها کل من رآه فإن األنف مما
يظهر فیه العزة و الذلة کما يقال :شمخ فالن بأنفه و حمي فالن أنفه و أرغمت أنفه و جدع أنفه( .المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،19ص)372
 . 2سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ على االنف قیل و قد أصاب انف الولید جراحة يوم بدر فبقى اثره (أنوار التنزيل و أسرار التأويل ،ج ،5ص)234
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الف .یعنی در قيامت چنان نشانی بر او بگذاریم كه هركس او را ببيند بفهمد او جهنمی است؛ و «بينی» را بدین جهت
مطرح نموده كه هر انسانی به صورتش شناخته میشود و بينی هم وسط صورت است و این عالمت كامال مشخص و غيرقابل
پوشاندن است( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)503
ب .چون دشمنی این شخصی كه آیات از او بحث كرده در قبال پيامبر ص شدیدتر از سایرین بوده ،آیه میخواهد بفرماید
كه در روز قيامت هم یك نشانی بر او میگذاریم كه حتی در ميان جهنميان هم انگشتنما شود (زجاج ،به نقل مجمعالبيان،
ج ،10ص)503
ج .منظور ضربهای است كه در جنگ بدر بر بينی او [= وليد بن عقبه ،كه برخی این آیات را درباره او دانستهاند] وارد شد
و اثرش در صورتش ماند و انگشتنما شد( .ابنعباس ،مجمعالبيان ،ج ،10ص)503
د .منظور این است كه عالمت آبروریزیای در او قرار میدهيم كه تا ابد این عالمت در او بماند( .قتاده ،به نقل مجمعالبيان،
ج ،10ص)503
ه .منظور از عالمت بر بينی ،نهایت ذلت در ظاهر و قيافهاش است كه در معرض دید هر كسی است و ظاهرا این مربوط
به روز قيامت است( .الميزان ،ج ،19ص)379
و .منظور شبيه داغی است كه بر حيوانات مینهادند تا مشخص شوند و چه بسا ناظر به زمان رجعت باشد چنانكه در
احادیث فراوانی حضرت علی ع را «صاحب داغ» ناميدهاند و در رجعت ایشان بر پارهای از دشمنان خدا داغ مینهند و آنان را
نزد همه رسوا میكنند( .حدیث)2
ز... .
توجه
چنانكه مالحظه شد برخی این آیه را درباره عذابی دنيوی ،برخی مربوط به رجعت و برخی هم مربوط به قيامت دانستهاند.
با توجه به قاعده امكان استفاده از یك لفظ در معنا هيچيك از این معانی نافی دیگری نيست و میتواند همه مد نظر باشد.
« )2سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ»
خداوند گاه چنان كيفر میدهد كه اثرش در ظاهر و چهره شخص هم باقی بماند( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)178
« )3سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ»
كيفر تحقير كننده ،تحقير شدن است( .تفسير نور ،ج ،10ص)178
« )4سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ»
«سـ» حرفی است برای داللت به آینده نزدیك؛
پس،
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گاه مجازات شخص بالفاصله داده نمیشود؛ اما وی رها نخواهد شد و بزودی كيفر كارش را خواهد دید.
این را در کانال نگذاشتم
« )5سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ»
او آیات ما را اساطير گذشتگان خواند؛ ما هم بر بينی او داغ خواهيم نهاد .چه ارتباطی بين این جزا و آن عمل هست؟
الف .او با برچسبزنی میخواهد كاری كند كه آیات ما درست مورد توجه واقع نشوند و آبروی آیات ما را ببرد (جلسه
قبل ،تدبر )6ما هم بر او برچسبی میزنيم كه آبروی خودش برود.
ب... .

 )483سوره قلم ( )68آيه  17إِنَّا بَلَوْناهُمْ کَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحینَ ( 1396/4/29کربال)
ترجمه

بدرستی كه ما آنها را مبتال ساختيم همان گونه كه صاحبان آن باغ را مبتال ساختيم؛ آن گاه كه سوگند خوردند كه [تا]
صبحدم [محصوالت] آن را حتماً میچينيم.
تسلیت شهادت امام صادق ع

از جوار بارگاه ملكوتی سيدالشهداء ،شهادت امام جعفر صادق ع ،نشر دهنده و تثبيتكننده معارف حقيقی اسالم را به
همه شيعيان و دوستداران آن امام مظلوم تسليت عرض میكنم.
خوش آن قلم كه به شاگردی تو قد خم كرد
تویی كه جوهره عشق خالقش بودی ...
هنوز روشنی مذهب از درخشش توست
كه آفتاب پس از صبح صادقش بودی
نکات ترجمه

«لَيَصْرِمُنَّها» = لـ (الم تاكيد)  +یصرمُ  +نّ (نون مشدد برای تاكيد)  +ها (ضمير ،برای اشاره به «جنت» در نقش مفعول)
«یصرم»
ماده «صرم» در اصل به معنای «قطع» (بریدن) است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )344یا «جداییای كه با قطع شدن
حاصل شود» (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،6ص )235چنانكه برای چيدن ميوههای درختان هم به كار میرود.
«صارم» (صارِمينَ ،قلم )22/اسم فاعل از این ماده است به معنای كسی كه این قطع كردن را انجام می دهد.
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در مورد «صریم» (فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ؛ قلم )20/دو نظر گفته شده است .برخی گفتهاند منظور «األشجار الصَّرِیمَة» است
یعنی ص بح كه شد آنها دیدند درختان باغ ،همانند درختانی است كه ميوههایش «چيده شده» است و تحليل دیگر این است كه
«صریم» به معنای «شب» است یعنی آنها دیدند درختان سوخته شده و همانند شبی تار ،سياه شده است( .مفردات ألفاظ القرآن،
ص )484و درباره معنای دوم (كه بسياری از اهل لغت و مفسران ،این معنا را در مورد این آیه برگزیدهاند) چنين توضيح داده
شده كه «صریم» اسمی است كه هم به «صبح» و هم به «شب» گفته میشود چون هریك از اینها دیگری را قطع میكند و كنار
میزند( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص)345
از این ماده همين سه كلمه (صارِمينَ ،لَيَصْرِمُنَّها ،صریم) در قرآن كریم آمده است.
شأن نزول

گفتهاند كه این آیات در مورد قحطیای است كه به مردم مكه رسيد و دليلش هم این بود كه پيامبر ص آنها را نفرین كرد
و فرمود :خدایا بر [قبيله] «مُضَر» سخت بگير و بر آنان قحطیای همچون قحطی دوران حضرت یوسف نازل فرما .و خداوند
آن ابتالء را با ابتالی «صاحبان این باغ» مقایسه كرده است( .الميزان ،ج ،19ص)373

1

حکایت آن باغ و صاحبانش

سعيد بن جبير گفته است كه این باغ ،باغی بوده در روستایی به نام «صروان» در فاصله دوازده ميلی از «صنعا»ی یمن كه
از آن پيرمردی بوده كه همواره به اندازه كفایت خود و خانوادهاش برمیداشت و بقيه را صدقه میداد؛ وقتی كه از دنيا رفت
فرزندانش گفتند ما عيالواریم و سزاوار نيست كار پدرمان را ادامه دهيم و تصميم گرفتند دیگر چيزی به نيازمندان ندهند و
عاقبتشان آن شد كه در قرآن كریم آمده است.
مجمع البيان ،ج ،10ص505

2

تفصیل داستان (صاحبان آن باغ) از زبان ابنعباس (قسمت اول)

به ابنعباس گفتند :برخی از این امت گمان میكنند كه گاه بندهای مرتكب گناه میشود و بدین سبب از روزیاش محروم
میگردد.
ابنعباس گفت :به خدایی كه معبودی جز او نيست این مطلب در كتاب خدا از خورشيد تابان روشنتر است؛ و این همان
مطلبی است كه خداوند در سوره قلم بيان فرموده است:

 . 1و أما على ما رووا أن اآليات نزلت في القحط و السنة الذی أصاب أهل مکة و قريشا إثر دعاء النبي ص علیهم بقوله :اللهم اشدد وطأتك على
مضر و اجعلها علیهم سنین کسني يوسف ،فالمراد بالبالء إصابتهم بالقحط و تناظر قصتهم قصة أصحاب الجنة غیر أن في انطباق ما في آخر قصتهم من قوله:
«فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ» إلخ ،على قصة أهل مکة خفاء
 . 2قال سعید بن جبیر و هذه الجنة حديقة کانت بالیمن في قرية يقال لها صروان بینها و بین صنعاء اثنا عشر میال کانت لشیخ و کان يمسك منها قدر
کفايته و کفاية أهله و يتصدق بالباقي فلما مات قال بنوه نحن أحق بها لکثرة عیالنا و ال يسعنا أن نفعل کما فعل أبونا و عزموا على حرمان المساکین فصارت
عاقبتهم إلى ما قص اهلل تعالى في کتاب
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پيرمردی بود كه باغی داشت و و هيچگاه ميوه آن باغ را به منزل نمیآورد مگر اینكه ابتدا به هر صاحب حقی ،حقش را
ادا میكرد .هنگامی كه وی از دنيا رفت ،فرزندانش – كه  5نفر بودند -وارث آن باغ شدند و در آن سال باغشان چنان ثمر داد
كه هيچگاه آن اندازه ثمر نداده بود .جوانان بعد از نماز عصر به باغشان رفتند و آن ميوههای و روزی فراوان را – كه نظيرش
را در زمان حيات پدرشان ندیده بودند – مشاهده كردند.
وقتی این مقدار فراوان را دیدند سر به طغيان برداشتند و به همدیگر گفتند :پدرمان پيرمردی بود كه از فرط پيری عقلش
زایل شده بود ،بيایيد با هم همپيمان شویم كه امثال از این ثمرات به هيچ فقيری ندهيم تا ثروتمند و بینياز شویم و اموالمان
اضافه شود و بعدا دوباره در سالهای بعد همان روال او را انجام دهيم.
چهار نفرشان بر این مطلب توافق كردند اما پنجمی زیر بار نرفت و این همان است كه خداوند از زبان او یاد كرده است:
و ميانهترینشان گفت :آیا نگفتم كه چرا خدا را منزه نمیشمرید» (قلم)28/
او گفت تقوا پيشه كنيد و بر شيوه پدرتان بمانيد تا سالم بمانيد و همواره برخوردار باشيد؛ اما بر او شوریدند و او را شدیدا
كتك زدند تا جایی كه وی گمان كرد می خواهند او را بكشند ،پس باالجبار با آنها همراه شد .پس به منزلشان برگشتند و
سوگند یاد كردند كه هنگامی كه صبح شد ،ميوههایش را بچينند و «ان شاء اهلل» هم نگفتند؛ پس خداوند به خاطر آن گناهشان
بين آنها و روزیای كه در شرف آن قرار داشتند فاصله انداخت و در كتابش خبر داد كه «ما آنها را مبتال ساختيم» تا آنجا كه
میفرماید« :پس آن باغ صبحدم همچون «صریم» سوخته بود.
شخصی پرسيد «صریم» یعنی چه؟
ابنعباس گفت :شبی ظلمانی كه هيچ نور و چراغی در كار نباشد.
[انشاء اهلل ادامه حكایت را در ذیل آیات بعد – كه بدانها مرتبط باشد -خواهيم آورد]
تفسير القمی ،ج ،2ص382-381
حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
ب
قِيلَ لَهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ یُذْنِبُ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِّزْقَ ،فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :فَوَ الَّذِی لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَهَذَا أَنْوَرُ فِی كِتَا ِ
اللَّهِ مِنَ الشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِی سُورَةِ ن وَ الْقَلَمِ إِنَّهُ كَانَ شَيْخٌ كَانَتْ لَهُ جَنَّةٌ وَ كَانَ لَا یَدْخُلُ بَيْتَهُ ثَمَرَةٌ مِنْهَا وَ لَا إِلَى مَنْزِلِهِ
ض الشَّيْخُ وَ وَرِثَهُ بَنُو ُه وَ كَانَ لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْبَنِينَ َفحَمَلَتْ جَنَّتُهُمْ فِی تِلْكَ السَّنَةِ الَّتِی هَلَكَ
ق حَقَّهُ ،فَلَمَّا قُبِ َ
حَتَّى یُعْطِیَ كُلَّ ذِی حَ ٍّ
فِيهَا أَبُوهُمْ حَمْلًا لَمْ یَكُنْ حَمَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَرَاحُوا الْفِتْيَةُ إِلَى جَنَّتِهِمْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ،فَأَشْرَفُوا عَلَى ثَمَرَةٍ وَ رِزْقٍ فَاضِلٍ لَمْ یُعَایِنُوا
مِثْلَهُ فِی حَيَاةِ أَبِيهِمْ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى الْفَضْلِ طَغَوْا وَ بَغَوْا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّ أَبَانَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ خَرِفَ
فَهَلُمُّوا نَتَعَاهَدْ وَ نَتَعَاقَدْ فِيمَا بَيْنَنَا أَنْ لَا نُعْطِیَ أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِی عَامِنَا هَذَا شَيْئاً حَتَّى نَسْتَغْنِیَ وَ تَكْثُرَ أَمْوَالُنَا ثُمَّ نَسْتَأْنِفَ
الصَّنْعَةَ فِيمَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ السِّنِينَ الْمُقْبِلَةِ ،فَرَضِیَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَ سَخِطَ الْخَامِسُ وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَى« :قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ
أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»...

1

 . 1فَقَالَ الرَّجُلُ :يَا ابْنَ عَبَّاسٍ کَانَ أَوْسَطَهُمْ فِي السِّنِّ فَقَالَ :لَا بَلْ کَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ سِنّاً وَ کَانَ أَکْبَرَهُمْ عَقْلًا وَ أَوْسَطُ الْقَوْمِ خَیْرُ الْقَوْمِ ،وَ الدَّلِیلُ عَلَیْهِ فِي
الْقُرْآنِ أَنَّکُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَصْغَرُ الْأُمَمِ وَ خَیْرُ الْأُمَمِ قَالَ اللَّهُ« :وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً»
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فَقَالَ لَهُمْ أَوْسَطُهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيكُمْ تَسْلَمُوا وَ تَغْنَمُوا ،فَبَطَشُوا بِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرْباً مُبَرِّحاً فَلَمَّا أَیْقَنَ الْأَخُ أَنَّهُمْ
یُرِیدُونَ قَتْلَهُ دَخَلَ مَعَهُمْ فِی مَشُورَتِهِمْ كَارِهاً لِأَمْرِهِمْ غَيْرَ طَائِعٍ فَرَاحُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ حَلَفُوا بِاللَّهِ أَنْ یَصْرِمُوهُ إِذَا أَصْبَحُوا وَ لَمْ
ن ذَلِكَ الرِّزْقِ الَّذِی كَانُوا أَشْرَفُوا عَلَيْهِ فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی الْكِتَابِ
یَقُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ،فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ وَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْ َ
ن عَبَّاسٍ مَا الصَّرِیمُ قَالَ :اللَّيْلُ الْمُ ْظلِمُ ثُمَّ قَالَ :لَا
فَقَالَ :إِنَّا بَلَوْناهُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ قَالَ كَالْمُحْتَرِقِ ،فَقَالَ الرَّجُلُ :یَا ابْ َ
ضَوْءَ لَهُ وَ لَا نُورَ.
حدیث

 )1از امام باقر ع در مورد این آیه كه می فرماید "بدرستی كه ما آنها را مبتال ساختيم همان گونه كه صاحبان آن باغ را
مبتال ساختيم" روایت شده است:
همانا اهل مكه به گرسنگی مبتال شدند همان طور كه صاحبان آن باغ مبتال شدند؛ و آن باغی بود در دنيا در منطقه یمن،
كه به آن رضوان می گفتند در فاصله  9ميلی از صنعا.
تفسير القمی ،ج ،2ص382
وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ «إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ» إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ ابْتُلُوا بِالْجُوعِ كَمَا
ابْتُلِیَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَ هِیَ الْجَنَّةُ الَّتِی كَانَتْ فِی الدُّنْيَا وَ كَانَتْ فِی الْيَمَنِ یُقَالُ لَهَا الرِّضْوَانُ عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ صَنْعَاء
 )2از پيامبر ص روایت شده است:
در برابر گناهان تقوا پيشه كنيد كه نابود كننده خوبيهاست
و همانا بنده مرتكب گناهی می شود و آن علمی كه بدان آگاهی داشته را فراموش می كند
و همانا بنده مرتكب گناهی میشود و از نماز شب محروم میگردد؛
و همانا بنده مرتكب گناهی می شود و از روزی ای كه برایش آماده شده محروم می گردد و سپس این آیه را تالوت
كردند:
"بدرستی كه ما آنها را مبتال ساختيم همان گونه كه صاحبان آن باغ را مبتال ساختيم ( "...قلم)17/
عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص211
رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَال اتَّقُوا الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا مَمْحَقَةٌ لِلْخَيْرَاتِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْسَى بِهِ الْعِلْمَ الَّذِی كَانَ
قَدْ عَلِمَهُ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِّزْقَ وَ قَدْ كَانَ هَيِّناً لَهُ ثُمَّ تَلَا هَذِ ِه
«إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ» إِلَى آخِرِ الْآیَات.
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 . 1در المحاسن ،ج ،1ص 116-115هم اين سه روايت آمده است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ إِنَّ عَمَلَ السَّیِّئِ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ
مِنَ السِّکِّینِ فِي اللَّحْمِ
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« )1إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ»
آزمایش و ابتالء یكی از سنتهای الهی است (تفسير نور ،ج ،10ص)180
و این ابتالئات الهی در بسياری از موارد مشابه است؛
تا از آنچه برای گذشتگان رخ داده عبرت بگيریم.
« )2إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ»
مقصود از «هُم» [كسانی كه وضعيت آنها را به داستان صاحبان باغ تشبيه میكند] چه كسانیاند؟
الف .تكذیبكنندگان پيامبر ص كه در آیات قبل از آنها بحث شد؛ و ظاهرا میخواهد بفرماید عذاب آنها [در قيامت]
حتمی و قطعی است همان طور كه اهل این باغ به خسران مبتال شدند( .الميزان ،ج ،19ص)373
ب .منظور قحطیای است كه با نفرین پيامبر ص دامنگير اهل مكه شد( .الميزان ،ج ،19ص)373

1

ج... .
 ...« )3إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ»
گاه نفس انسان بقدری كار بد را برای وی خوب جلوه میدهد كه برای انجام كار بد ،سوگند یاد میكند!
(توجه شود :سوگند یعنی شاهد گرفتن خداوند برای اینكه حتما انسان به سخنی كه میگوید وفادار است؛ و علیالقاعده
كسی كه سوگند میخورد خدا را قبول دارد و میداند خداوند از بدیها بيزار است)
 ...« )4إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ»
وَ فِي رِوَايَةِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُدْرَأُ عَنْهُ الرِّزْقُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ «إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحِینَ وَ ال يَسْتَثْنُونَ فَطافَ
عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ»
وَ فِي رِوَايَةِ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَنْوِی الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَه
و نیز در الکافي ،ج ،2ص 271اين روايت در همین معناست:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُدْرَأُ عَنْهُ
الرِّزْقُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ «إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحِینَ وَ ال يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُون»
 . 1البته برخي مطلب را به گونهای بیان کردهاند که دو قول فوق به يك قول تبديل ميشود .مثال در البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص 241آمده
است :و لما ذکر المتصف بتلك األوصاف الذمیمة ،و هم کفار قريش ،أخبر تعالى بما حل بهم من االبتالء بالقحط و الجوع بدعوة رسول اللّه صلّى اللّه علیه
و آله و سلّم« :اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها علیهم سنین کسني يوسف»الحديث ،کما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم .کانت بأرض
الیمن بالقرب منهم قريبا من صنعاء لرجل کان يؤدی حق اللّه منها ،فمات فصارت إلى ولده ،فمنعوا الناس خیرها و بخلوا بحق اللّه تعالى ،فأهلکها اللّه تعالى
من حیث لم يمکنهم دفع ما حل بهم.
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هر سوگندی ارزش ندارد( .تفسير نور ،ج ،10ص)180

( 1396/4/30کربال ،نجف ،مشهد)

 )484سوره قلم ( )68آيه  18وَ ال يَسْتَثْنُونَ
ترجمه

و [هيچ] استثنا نكنند [انشاء اهلل نگفتند]
نکات ترجمه

«یَسْتَثْنُونَ»
ماده «ثنی» در اصل داللت دارد بر تكرار یك چيز یا تكرار و پشت سر هم آمدن دو چيز؛ و از این ماده است كلمه اثنان
به معنای «دو» معروف است.
استثنا كردن از همين نكته است كه گویی در استثنا مطلب مورد نظر را دوبار میآوریم :یكبار فی الجمله و یكبار به تفصيل؛
مثال وقتی میگویيم «مردم آمدند غير از زید» زید یكبار در مردم اجمال اشاره شده و یكبار مستقيما با اسم خودش متمایز
گردیده است( .معجم مقایيس اللغة ،ج ،1ص)392
از آنجا كه استثنا كردن به معنای آن است كه از یك حكم كلی ،مواردی را خارج كنيم ،گفتن تعبير «ان شاء اهلل» (= اگر
خدا بخواهد) را به طور خاص «استثناء» میگویند كه توصيه شده در مورد هر كاری انجام دهيم؛ یعنی در انجام هر كاری ،این
مطلب را كه «ممكن است مشيت خدا برخالف این تعلق گرفته باشد» مد نظر قرار دهيم و وقتی وعده انجام كاری را میدهيم
این حالت را از آن استثنا كنيم (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)180؛ و در واقع ،این جمله شرطيه ،معنای استثناء را القا میكند :وقتی
میگویم :من بيرون میروم اگر خدا بخواهد؛ یعنی بيرون نمیروم مگر اینكه خدا بخواهد( .الكشاف ،ج ،4ص)590
ماده «ثنی»  29بار در قرآن كریم به كار رفته كه غير از مورد فوق ،همه موارد دیگر به همان معنای «دو» و مفاهيم ناظر به
آن مرتبط است.
حدیث

 ) 1روایت شده است كه یكبار امام صادق ع به منزل زید [بن علی بن حسين ع ،عموی امام صادق ع] رفتند و او عازم
عمره بود .به وی مكتوبی را دادند كه عموی ایشان مخارج اهل و عيال خود و اینكه برای هركس چقدر باید داده شود نوشته
بود كه در آن این طور بود كه برای فالنی و فالنی و فالنی این قدر؛ و در آن استثناء [= انشاءاهلل] ننوشته بود.
حضرت فرمود :كسی كه این مطالب را نوشته و ان شاء اهلل نياورده ،چگونه گمان میكند كه این به سرانجام برسد؟!
سپس قلم و دوات خواستند و جلوی هر اسمی انشاءاهلل اضافه كردند.
النوادر(لألشعری) ،ص57
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رَوَى لِی مُرَازِمٌ قَالَ :دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِلَى مَنْزِلِ زَیْدٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ لِعَمِّهِ فِيهِ أَرْزَاقُ الْعِيَالِ
وَ مَا یَخْرُجُ لَهُمْ فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ لَهُ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِيهِ كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یُتِمُّ
ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ فِی كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
 )2از امام باقر درباره آیه «و قطعا پيش از این با آدم عهدی بستيم اما فراموش كرد و در او عزمی نيافتيم» (طه)115/
روایت شده كه فرمودهاند :همانا خداوند عز و جل هنگامی كه به آدم فرمود كه وارد بهشت شو؛ به او فرمود :آدم! به این
درخت نزدیك مشو! و میدید كه او چنين خواهد كرد.
آدم به پروردگارش عرض كرد :چگونه [ممكن است كه] من نزدیك آن شوم در حالی كه من و همسرم را از آن نهی
فرمودهای؟!
خداوند به آن دو فرمود به آن نزدیك نشوید؛ یعنی از آن نخورید.
آدم و همسرش گفتند :چشم ،پروردگارا ! نه بدان نزدیك میشویم و نه از آن میخوریم؛ و در سخنشان[ ،مشيت خدا
را] استثنا نكردند [= انشاءاهلل نگفتند].
پس خداوند آنها را به خودشان و حافظه خودشان واگذار كرد؛ و خداوند در كتاب خود به پيامبرش فرمود« :و هرگز
مگو كه من فردا انجام دهنده این كار هستم؛ مگر اینكه [بعدش بگویی :مگر] خدا بخواهد» (كهف )23/كه آن را انجام ندهم،
كه اگر در مشيت خداوند چنين رقم خورده باشد كه آن را انجام ندهم توان آن را نخواهم داشت كه انجامش دهم.
امام ع در ادامه فرمود :بدین جهت است كه خداوند عز و جل [در ادامهاش] فرمود« :و یاد كن پروردگارت را وقتی كه
فراموش كردی» (كهف)24/یعنی مشيت خدا را در انجام كارت استثنا كن.
الكافی ،ج ،7ص448
ن أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِمَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ
ن مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْ ِ
الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» قَالَ فَقَالَ
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ آلِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَ
قَدْ نَهَيْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْكُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَ
لَمْ یَسْتَثْنِيَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص فِی الْكِتَابِ «وَ
ال تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ» أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيئَةُ اللَّهِ فِی أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ
فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أَیْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِی فِعْلِكَ.

1

تدبر

« )1وَ ال یَسْتَثْنُونَ»
ي بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِي جَمِیلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِمَا تَرْجُو(.
 . 1مُحَمَّدُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِ ِّ
الکافي ،ج ،5ص)83
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مقصود از «استثنا نكردند» در این آیه چيست؟
الف .در انجام كار خود مشيت خدا را استثنا نكردند (ان شاء اهلل نگفتند)؛ گویی همه امور دست آنهاست و اگر آنهاا
بخواهند كاری را انجام دهند حتما میتوانند( .مجمعالبيان ،ج ،10ص507؛ التفسير الكبير ،ج ،30ص)607
ب .در اینكه از محصول باغشان به نيازمندان ندهند ،هيچ گروهی از نيازمندان را استثنا نكردند( .یعنی تاكيد كردند كه
بیاستثنا به هيچكس كمك نخواهيم كرد) (التفسير الكبير ،ج ،30ص)607
ج... .
« )2وَ ال یَسْتَثْنُونَ»
سزاوار است كه انسان اگر میخواهد تدبيری برای آینده بيندیشد حتما «ان شاء اهلل» بگوید و باور داشته باشد كه همه عالم
وابسته به مشيت اوست و تنها و تنها اگر او اراده كند ،انجام هر كاری امكانپذیر خواهد بود.
در کانال نگذاشتم
« )3وَ ال یَسْتَثْنُونَ»
با اینكه داستان مربوط به یك واقعه گذشته است و فعلهای آیات قبل را هم ماضی آورد ،چرا این فعل را مضارع آورد.
الف .شاید میخواهد نشان دهد كه این كار را به عنوان یك روال مستمر در پيش گرفتند (فعل مضارع داللت بر استمرار
دارد)
ب... .

 )485سوره قلم ( )68آيه  19فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ

( 1396/4/31مشهد)

ترجمه

پس ،طواف كنندهای [=بالیی جامع] از جانب پروردگارت بر آن [باغ] به گردش درآمد ،در حالی كه آنان خواب بودند.
نکات ترجمه

«طافَ» «طائِف»

1

ماده «طوف» در اصل داللت میكند بر دَوَران چيز به دور چيز دیگر و به آن پيچيدن ،و «طوفان» (اعراف133/؛ عنكبوت)14/
هم از همين ماده است به معنای آنچه دور اشيا میچرخد و آنها را با آب میپوشاند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )432البته
 . 1اختالف قرائت :نخعي آن را به صورت «طیف» قرائت کرده (البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص )242که همان معنای »طائف» مي دهد و در
مورد آيه «طائف من الشیطان» (اعراف )201/نیز قرائت «طیف» به عنوان يك قرائت شايع وجود دارد.
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برخی گفتهاند «طوفان» به هر حادثهای كه انسان را احاطه كند گفته میشود و به خاطر كاربرد این واژه در مورد طوفان نوح
بوده كه به طور خاص ،در مورد آب عظيمی كه به عنوان بال انسان را دربرگيرد رایج شده است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)531
«طائف» 1به معنی كسی است كه دور چيز دیگری میگردد و نه تنها به كسانی كه دور خانه خدا طواف میكنند « :أَنْ طَهِّرا
بَيْتِیَ لِلطَّائِفِينَ» (بقرة ،)125/بلكه به جنيانی كه دور قلب انسان میگردند تا او را وسوسه كنند «طائف من الشيطان» (اعراف)201/
یا بالیی كه دورادور نعمتی را فرامیگيرد «فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ» (قلم )19/یا به نگهبان خانه كه غالبا دور خانه میگردد
نيز گفته میشود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)531
«طوّاف» (نور )58/هم صيغه مبالغه «طائف» است (المصباح المنير ،ج ،2ص)380
«طائفه» به جماعتی از مردم گفته میشود از این جهت كه دور یك نفر یا یك چيز گرد آمدهاند (معجم المقایيس اللغة،
ج ،3ص )432و برخی گفتهاند در اصل افرادی بودند كه دائما در سفر در حال گردش بودهاند ،اما تدریجا به هر جماعتی گفته
شده ،و كمكم حتی بر دو نفر و بر یك نفر هم اطالق گردیده است؛ چنانكه آیات «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُما» (حجرات )9/یا «فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِی الدّین» (توبه )122/را در جایی كه بين دو نفر نزاع شود
یا حتی یك نفر برای تفقه در دین اقدام كند جاری دانستهاند( .الفروق فی اللغة ،ص)273
این ماده و مشتقات آن  41بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حدیث

 )1اميرالمومنين در فرازی از اولين خطبهای كه در ابتدای خالفت خود خواندند فرمودند:
...به خدا سوگند هيچ قومی نبودند كه در نعمتهای گوارای زندگی باشند و آن نعمت از آنها گرفته شود مگر به خاطر
گناهانی كه مرتكب شدند؛ چرا كه قطعا خداوند «ظلمكننده به بندگانش نيست» (آلعمران )182/و اگر مردم هنگامی كه نقمتها
بر آنها نازل میشد و نعمتها از ایشان سلب میگردید ،با صدق نيت و شيدایی دل به پيشگاه پروردگارشان تضرع می كردند،
قطعا هر آنچه از آنان رميده بود بدانها برمیگشت و هر فسادی برایشان اصالح میگردید...
نهج البالغه ،خطبه178
وَ ایْمُ اللَّهِ مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِی غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَ لَوْ
أَنَّ النَّاسَ حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَ
أَصْلَحَ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است:

 . 1فراء طائف را به معنای عذابي که شبانه نازل شود دانسته (معاني القران ،ج ،3ص )175و عالمه طباطبايي هم همین نظر را پسنديده (المیزان،
ج ،19ص )373اما ابوحیان بر فراء خرده گرفته و گفته است آيه «طائف من الشیطان»برای نقض نظر وی کافي است (البحر المحیط ،ج ،10ص)242
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همانا این دنيا هرچند [ساكنانش را] از شادیهایی بهرهمند میسازد و با زیورآالتش میفریبد؛ اما بناچار پایانی دارد همچون
پایان بهاری كه باالخره سرسبزیاش فرو میریزد و در انتهای مدتش به خشكی میگراید؛
و بر كسی كه خيرخواه خویش است و حقيقتِ آن چيزی را كه به سود یا زیانش است میشناسد ،الزم است كه بپرهيزد
از نگریستن در آن همچون نگریستن كسی كه از پروردگار جل و عال غافل گردیده است ،و نيز خود را برحذر بدارد از سرانجام
بد آن؛ چرا كه این دنيا با مردمانی خدعه كرد و از آنها جدا شد كه بسيار آنها را شاد كرده بود و بسيار بيشتر به وی دلبسته
بودند ،مرگهایشان شبانه در حالی كه خواب بودند یا در روز هنگامی كه به بازی مشغول بودند به سراغشان آمد؛ پس [بنگر
كه] چگونه از آن خارج شدند و بعدش به چه رسيدند ،عاقبتشان درد بود و ميراثشان پشيمانی ،تلخی را جرعه جرعه در
گلویشان ریخت و آنها را از جام فراق خود نوشانيد؛
پس وای بر كسی كه بدان ر ضایت دهد و چشمش را با آن روشن كند؛ آیا به خاك افتادن پدرانش و گذشتگان خود ،از
دوست و دشمن ،را ندیده است؟! ...
مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص177
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الصَّيْرَفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
أَبِی نَجْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِی یَاسِرٌ مَوْلَى الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ یَقُولُ لَمَّا حَجَّ الْمَنْصُورُ وَ صَارَ بِالْمَدِینَةِ سَهِرَ لَيْلَةً فَدَعَانِی فَقَالَ یَا رَبِيعُ
انْطَلِقْ فِی وَقْتِكَ هَذَا عَلَى أَخْفَضِ جَنَاحٍ وَ أَلْيَنِ مَسِيرٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ وَحْدَكَ فَافْعَلْ حَتَّى تَأْتِیَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ
مُحَمَّد ...ثُمَّ قَالَ ع
یَا رَبِيعُ إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا وَ إِنْ أَمْتَعَتْ بِبَهْجَتِهَا وَ غَرَّتْ بِزِبْرِجِهَا فَإِنَّ آخِرَهَا لَا بُدَّ وَ أَنْ یَكُونَ كَآخِرِ الرَّبِيعِ الَّذِی یَرُوقُ بِخُضْرَتِهِ
ثُمَّ یَهِيجُ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ وَ عَلَى مَنْ نَصَحَ لِنَفْسِهِ وَ عَرَفَ حَقَّ مَا عَلَيْهِ وَ لَهُ أَنْ لَا یَنْظُرَ إِلَيْهَا نَظَرَ مَنْ غَفَلَ عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَ عَلَا وَ
حَذِرَ سُوءَ مُنْقَلَبِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا قَدْ خَدَعَتْ قَوْماً فَارَقُوهَا َأسَرَّ مَا كَانُوا إِلَيْهَا وَ أَكْثَرَ مَا كَانُوا اغْتِبَاطاً بِهَا طَرَقَتْهُمْ آجَالُهُمْ بَياتاً وَ هُ ْم
نائِمُونَ أَوْ ضُحًى وَ هُمْ یَلْعَبُونَ فَكَيْفَ ُأخْرِجُوا عَنْهَا وَ ِإلَى مَا صَارُوا بَعْدَهَا أَعْقَبَتْهُمُ الْأَلَمَ وَ أَوْرَثَتْهُمُ النَّدَمَ وَ جَرَّعَتْهُمْ مُ َّر الْمَذَاقِ َو
غَصَّصَتْهُمْ بِكَأْسِ الْفِرَاقِ فَيَا وَیْحَ مَنْ رَضِیَ عَنْهَا أَوْ أَقَرَّ عَيْناً بِهَا أَ مَا رَأَى مَصْرَعَ آبَائِهِ وَ مَنْ سَلَفَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ أَوْلِيَائِه ...
تدبر

« )1فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ»
گاه نعمت كامال برای انسان مهيا شده است ،اما چون شخص مسير گناه و كفران نعمت را در پيش میگيرد ،همان نعمت
آماده ،نيست و نابود میشود ،در حالی كه شخص در خواب غفلت فرو رفته و متوجه از دست دادن نعمت نيست.
« )2فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ»
مقصود از «طائف من ربك» چيست؟
الف .آتشی است كه آن باغ را سوزاند (ابنعباس ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص)505
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ب .درهمكوبندهای و عذابی از جانب پروردگار كه آن نعمتها را درهم كوبيد( .قتاده ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص505؛
البحر المحيط ،ج ،10ص)242
ج .شعلهای كه از وادی جهنم سركشيده بود (ابنجریر ،البحر المحيط ،ج ،10ص)242
د... .

1

« )3فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ»
قهر الهی مخصوص آخرت نيست ،بلكه گاه در دنيا و بسيار سریع واقع میشود (تفسير نور ،ج ،10ص)180
[تعبير «فـ» برای حالتی است كه بالفاصله رخ دهد]
« )4فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ»
چرا این بالی آسمانی را از جانب «ربك» دانست و تعبيری مانند «اهلل» و  ...به كار نبرد؟
الف .تنبيه و كيفر از شؤون ربوبيت است و جنبه تربيتی دارد( .تفسير نور ،ج ،10ص)180
ب .شاید میخواهد ارتباط برقرار كند با تهدیدی كه در آیه قبل برای مشركان زمان پيامبر ص مطرح كرد .یعنی كسی كه
االن دشمنان تو را تهدید میكند ،همان پروردگار تو است كه قبال هم آن صاحبان باغ را عذاب كرد.
ج .شاید میخواهد به جنبه ربوبيتی خداوند اشاره كند اما نه از زاویه بند الف ،بلكه از زاویه یاری رسانی به شخص
پيامبرص ،یعنی ای پيامبر اگر ما تو را فرستادیم و عدهای تكذیبت میكنند نگران نباش؛ زیرا اقتضای ربوبيتی كه نسبت به تو
داریم این است كه موانع را از پيش روی تو برداریم و اگر الزم شد دشمنانت را درهم بكوبيم همان گونه كه قبال هم صاحبان
آن باغ را مستأصل و درمانده ساختيم.
د... .
« )5وَ ال یَسْتَثْنُونَ  ...وَ هُمْ نائِمُونَ»
كسی كه خواب دارد و به خواب میرود ،معلوم میشود كه بر همه چيز تسلط ندارد ،پس نباید بدون واگذاری امور به
خدا (ان شاءاهلل گفتن) هيچ تصميمی بگيرد.
به تعبير دیگر،
هيچكس نمیتواند بر خداوند سبقت بگيرد؛ آنها صبح زود را برای چيدن ميوهها قرار گذاشتند اما خداوند شبانگاه باغشان
را سوزاند( .تفسير نور ،ج ،10ص)180
 . 1ديدگاهي هم صرفا به عنوان «قیل» (گفته شده) مطرح شده که چون هیچ سنديتي نداشت در متن نیاوردم :طائف مبهم .فقیل :هو جبريل علیه
السالم ،اقتلعها و طاف بها حول البیت ،ثم وضعها حیث مدينة الطائف الیوم ،و لذلك سمیت بالطائف ،و لیس في أرض الحجاز بلدة فیها الماء و الشجر و
األعناب غیرها .البحر المحیط ،ج ،10ص242
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این را در کانال نگذاشتم
« )6فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ»
چرا این عذابی كه بر آنها فرستاده شد را با تعبير «طائف :طواف كننده» و عمل آن را با فعل «طاف :طواف كرد» تعبير
فرمود؟
الف .شاید میخواهد نشان دهد كه به هم زدن تصميمات قطعی افراد برای خدا كاری ندارد .كافی است یك نفر از جانب
خدا در جایی بگردد ،وضع آنجا كامال زیر و رو میشود.
ب... .
***

الزم به ذكر است كه مطالب فوق به صورت روزانه در كانال تلگرامیای به آدرس زیر قرار داده میشد
https://t.me/YekAaye

و تمامی محتواهای فوق در پایان هر روز در سایتی به آدرس  yekAaye.irقرار داده میشود و در آنجا عالوه بر امكان
جستجو ،میتوانيد مطلع شوید كه دقيقا تاكنون چه آیاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنين كانالی با عنوان «یك آیه در روز -گزیده» از ماهها قبل راهاندازی شده است كه برای راحتی كسانی كه فرصت
كمتری دارند و به بحثهای تخصصی چندان عالقهای ندارند ،گزیدهای از مطالب این كانال قرار داده میشود .به آدرس
https://t.me/YekAayah

هرگونه استفاده از محتواهای فوق در راستای ترویج معارف قرآن و اهل بيت ع ،حتی بدون ذكر منبع ،بالمانع است.
در صورتی كه مباحث این كانال و سایت را در ترویج معارف قرآنی و ارتقای فرهنگ دینی جامعه مفيد یافتيد ،آن را به
دوستان خود نيز معرفی كنيد.
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