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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 ( )68آیه  1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ؛ ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون 1396/4/14
ترجمه

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

از ابنعباس 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 كاري 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
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 . 1قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان رسول اهلل ال یزال یسمع الصوت قبل أن یوحي إلیه فیذعر منه
فیشكو ذلك إلي خدیجة فتقول له خدیجة أبشر فإنه لن یصنع بك إال خیرا قال فبینا رسول اهلل ذات یوم قد خرج فذهب مع الناس نحو حراء و قد صنعت
له خدیجة طعاما فأرسلت في طلبه فلم تجده فطلبته في بیت أعمامه و عند أخواله فلم تجده إذ أتاها رسول اهلل ص متغیرا وجهه فظنت خدیجة أنه غبار
علي وجهه فجعلت تمسح الغبار عن وجهه فلم یذهب فإذا هو كسوف فقالت ما لك یا ابن عبد اهلل قال أریتك الذي أخبرتك إني أسمعه قد و اهلل بذلك
الیوم أنا قائم علي حراء إذ أتاني آت فقال أبشر یا محمد ص فإني جبرئیل و أنت رسول هذه األمة ثم أخرج قطعة خط فقال لي اقرأه قلت و اهلل ما قرأت
كتابا قط و إني ألمي قال فغنني غنة ثم أقلع عني قال اقرأ قلت و اهلل ما قرأت قط و ال أدري شیئا أقرؤه فقال اقْرأْ بِاسْمِ ربِّك الَّذِي خلق خلق الْإِنْسان مِنْ
علقٍ حتي بلغ إلي قوله علَّم الْإِنْسان ما لمْ یعْلمْ حتي انتهي إلي هذا یومئذ 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 ركعتین ثم قال هكذا الصالة یا محمد ص
ثم انطلق فقالت له خدیجة أ لم أخبرك أن ربك ال یصنع بك إال خیرا ثم انطلقت إلي عداس الراهب و هو غالم شیبة بن ربیعة فقال لها حین رآها ما لك
یا سیدة نساء قریش و كانت تسمي بهذا االسم قالت أنشدك باهلل یا عداس هل سمعت فیما سمعت بجبرائیل فقال عداس الراهب ما لك و لجبرئیل تذكرینه
بهذا البلد فذكرت 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 كان ورقة بن نوفل طلب
الدین و خالف دین قومه و دخل في النصرانیة قبل أن یبعث رسول اهلل فسألته عن خبر جبرئیل فقال لها و ما ذاك فذكرت له الذي كان من أمر النبي فقال
لها و اهلل لئن كانت 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 یدعو رسول اهلل و
لم یدركه و فشا أمر رسول اهلل فبينما رسول اهلل ص قائما يصلي إذ طلع عليه علي بن أبي طالب ع و ذلك بعد إسالم خديجة بثالثة أيام فقال ما هذا يا
محمد ص فقال ص هذا دين اهلل عز و جل فهل لك فيه فقال إن هذا دين مخالف دين أبي و أنا أنظر فيه فقال له رسول اهلل انظر و اكتم علي فكتم عليه
يومه ثم أتاه فآمن به و صدقه و فشا الخبر بمكة أن محمدا ص قد جن فنزل ن وَ الْقَلَم وَ ما يَسْطُرُونَ إلي خمس آيات و هي الثانية مما نزل
 . 2تفْسِیرِ یعْقُوب بْنِ سُفْیان قال حدَّثنا أبُو بكْرٍ الْحُمیْدِي عنْ سُفْیان بْنِ عُییْنة عنِ ابْنِ أبِي نجِیحٍ عنْ مُجاهِدٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ فِي خبرٍ یذْكُرُ فِیهِ كیْفِیَّة
بِعْثةِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قال :بیْنا رسُولُ اللَّهِ ص قائِمٌ یُصلِّي مع خدِیجة إِذْ طلع علیْهِ علِي بْنُ أبِي طالِبٍ ع فقال لهُ ما هذا یا مُحمَّدُ قال هذا دِینُ اللَّهِ فآمن بِهِ و
صدَّقهُ ثُمَّ كانا یُصلِّیانِ و یرْكعانِ و یسْجُدانِ فأبْصرهُما أهْلُ مكَّة ففشا الْخبرُ فِیهِمْ أنَّ مُحمَّداً قدْ جُنَّ فنزل ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون ما أنْت بِنِعْمةِ ربِّك بِمجْنُون
 . 3أقول قال الكازروني في المنتقي فیما رواه بإسناده  ...و فِي رِوایةٍ أُخْري أنَّ خدِیجة أتتْ ورقة و قالتْ أخْبِرْنِي عنْ جبْرئِیل ما هُو قال قُدوسٌ
قُدوسٌ ما ذُكِر جبْرئِیلُ فِي بلْدةٍ لا یعْبُدُون فِیها اللَّه قالتْ إِنَّ مُحمَّد بْن عبْدِ اللَّهِ أخْبرنِي أنَّهُ أتاهُ قال فإِنْ كان جبْرئِیلُ هبط إِلي هذِهِ الْأرْضِ لقدْ أنْزل اللَّهُ إِلیْها
خیْراً عظِیماً هُو النَّامُوسُ الْأكْبرُ الَّذِي أتي مُوسي و عِیسي ع بِالرِّسالةِ و الْوحْيِ قالتْ فأخْبِرْنِي هلْ تجِدُ فِیما قرأْت مِن التَّوْراةِ و الْإِنْجِیلِ أنَّ اللَّه یبْعثُ نبِیّاً فِي
هذا الزَّمانِ یكُونُ یتِیماً فیُؤْوِیهِ اللَّهُ و فقِیراً فیُغْنِیهِ اللَّهُ تكْفُلُهُ امْرأةٌ مِنْ قُریْشٍ أكْثرُهُمْ حسباً و ذكرتْ كلاماً آخر فقال لها نعْتُهُ مِثْلُ نعْتِكِ یا خدِیجةُ قالتْ فهلْ
تجِدُ غیْرها قال نعمْ إِنَّهُ یمْشِي علي الْماءِ كما مشي عِیسي ابْنُ مرْیم و تُكلِّمُهُ الْموْتي كما كلَّمتْ عِیسي ابْن مرْیم ع و تُسلِّمُ علیْهِ الْحِجارةُ و تشْهدُ لهُ الْأشْجارُ
و أخْبرها بِنحْوِ قوْلِ بحِیري ثُمَّ انْصرفتْ عنْهُ و أتتْ عدَّاساً الرَّاهِب و كان شیْخاً قدْ وقع حاجِباهُ علي عیْنیْهِ مِن الْكِبرِ فقالتْ یا عدَّاسُ أخْبِرْنِي عنْ جبْرئِیل ع
ما هُو فقال قُدوسٌ قُدوسٌ و خرَّ ساجِداً و قال ما ذُكِر جبْرئِیلُ فِي بلْدةٍ لا یُذْكرُ اللَّهُ فِیها و لا یُعْبدُ قالتْ أخْبِرْنِي عنْهُ قال لا و اللَّهِ لا أُخْبِرُكِ حتَّي تُخْبِرنِي
مِنْ أیْن عرفْتِ اسْم جبْرئِیل قالتْ لِي علیْك عهْدُ اللَّهِ و مِیثاقُهُ بِالْكِتْمانِ قال نعمْ قالتْ أخْبرنِي بِهِ مُحمَّدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ أنَّهُ أتاهُ قال عدَّاسٌ ذلِكِ النَّامُوسُ الْأكْبرُ
الَّذِي كان یأْتِي مُوسي و عِیسي ع بِالْوحْيِ و الرِّسالةِ و اللَّهِ لئِنْ كان نزل جبْرئِیلُ علي هذِهِ الْأرْضِ لقدْ نزل إِلیْها خیْرٌ عظِیمٌ و لكِنْ یا خدِیجةُ إِنَّ الشَّیْطان
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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 میشنوي ،جز اینكه پيامبر نيستی؛ كه ظاهرش این است كه ایشان همان هنگام نزول اوليه
وحی همراه پيامبر بوده است ،مگر اینكه آن گفتگوي پيامبر و حضرت علی ع را مربوط به بار دیگري از نزول وحی بدانيم ،یا
اینكه ابنعباس درباره اینكه حضرت علی ع چند روز بعد ایمان آورده اشتباه كرده باشد.
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حديث

 )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.
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 )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 رودخانهاي 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 مادي تشبيه میكنند] میپندارند ،نيست – سپس
رُبَّما عرض لِلْعبْدِ فأراهُ أُمُوراً فخُذِي كِتابِي هذا فانْطلِقِي بِهِ إِلي صاحِبِكِ فإِنْ كان مجْنُوناً فإِنَّهُ سیذْهبُ عنْهُ و إِنْ كان مِنْ أمْرِ اللَّهِ فلنْ یضُرَّهُ ثُمَّ انْطلقتْ
بِالْكِتابِ معها فلمَّا دخلتْ منْزِلها إِذا هِي بِرسُولِ اللَّهِ ص مع جبْرئِیل ع قاعِدٌ یُقْرِئُهُ هذِهِ الْآیاتِ ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون ما أنْت بِنِعْمةِ ربِّك بِمجْنُونٍ و إِنَّ لك
لأجْراً غیْر ممْنُونٍ و إِنَّك لعلي خُلُقٍ عظِیمٍ فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ أيِ الضَّال أوِ الْمجْنُونُ فلمَّا سمِعتْ خدِیجةُ قِراءتهُ اهْتزَّتْ فرحاً ثُمَّ رآهُ ص
عدَّاسٌ فقال اكْشِفْ لِي عنْ ظهْرِك فكشف فإِذا خاتمُ النبُوَّةِ یلُوحُ بیْن كتِفیْهِ فلمَّا نظر عدَّاسٌ إِلیْهِ خرَّ ساجِداً یقُولُ قُدوسٌ قُدوسٌ أنْت و اللَّهِ النَّبِي الَّذِي بشَّر
بِك مُوسي و عِیسي ع أما و اللَّهِ یا خدِیجةُ لیظْهرنَّ لهُ أمْرٌ عظِیمٌ و نبأٌ كبِیرٌ فو اللَّهِ یا مُحمَّدُ إِنْ عِشْتُ حتَّي تُؤْمر بِالدعاءِ لأضْرِبنَّ بیْن یدیْك بِالسَّیْفِ هلْ
أُمِرْت بِشيْءٍ بعْدُ قال لا قال ستُؤْمرُ ثُمَّ تُؤْمرُ ثُمَّ تُكذَّبُ ثُمَّ یُخْرِجُك قوْمُك و اللَّهُ ینْصُرُك و ملائِكتُهُ.
 . 1و لقدْ كان یُجاوِرُ فِي كُلِّ سنةٍ بِحِراء فأراهُ و لا یراهُ غیْرِي و لمْ یجْمعْ بیْتٌ واحِدٌ یوْمئِذٍ فِي الْإِسْلامِ غیْر رسُولِ اللَّهِ ص و خدِیجة و أنا ثالِثُهُما أري
نُور الْوحْيِ و الرِّسالةِ و أشُم رِیح النبُوَّةِ و لقدْ سمِعْتُ رنَّة الشَّیْطانِ حِین نزل الْوحْيُ علیْهِ ص فقُلْتُ یا رسُول اللَّهِ ما هذِهِ الرَّنَّةُ فقال هذا الشَّیْطانُ قدْ أیِس مِنْ
عِبادتِهِ إِنَّك تسْمعُ ما أسْمعُ و تري ما أري إِلَّا أنَّك لسْت بِنبِيٍّ و لكِنَّك لوزِیرٌ و إِنَّك لعلي خیْر
 . 2حدَّثنا أبِي رضِي اللَّهُ عنْهُ قال حدَّثنا سعْدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِیسي عنِ الْحسنِ بْنِ علِيِّ بْنِ فضَّالٍ عنِ ابْنِ بُكیْرٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عنْ أبِي جعْفرٍ ع قال :إِنَّ لِرسُولِ اللَّهِ ع عشرة أسْماءٍ خمْسةٌ مِنْها فِي الْقُرْآنِ و خمْسةٌ لیْستْ فِي الْقُرْآنِ فأمَّا الَّتِي فِي الْقُرْآنِ ف مُحمَّدٌ ع و أحْمدُ و عبْدُ
اللَّهِ و یس و ن و أمَّا الَّتِي لیْستْ فِي الْقُرْآن فالْفاتِحُ و الْخاتِمُ و الْكافِي و الْمُقْفِّي و الْحاشِرُ( .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 الرَّازِيِّ 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.
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 )3سفيان [بن سعيد] ثوري 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 نهري است در بهشت كه خداوند به او دستور داد كه منجمد شود پس چنين شد و مُركّب [= دوات] گشت؛
سپس خداوند به قلم فرمود :بنویس؛ 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.

 . 1حدَّثنِي أبِي عنِ ابْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ عبْدِ الرَّحْمنِ [عبْدِ الرَّحِیمِ] الْقصِیرِ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال سألْتُهُ عنْ ن و الْقلمِ ،قال :إِنَّ اللَّه خلق الْقلم مِنْ شجرةٍ
فِي الْجنَّةِ یُقالُ لها الْخُلْدُ ثُمَّ قال لِنهرٍ فِي الْجنَّةِ كُنَّ مِداداً فجمد النَّهرُ و كان أشدَّ بیاضاً مِن الثَّلْجِ و أحْلي مِن الشَّهْدِ ثُمَّ قال لِلْقلمِ اكْتُبْ قال و ما أ ْكتُبُ یا ربِّ
قال اكْتُبْ ما كان و ما هُو كائِنٌ إِلي یوْمِ الْقِیامةِ ،فكتب الْقلمُ فِي رقٍّ أشدَّ بیاضاً مِن الْفِضَّةِ و أصْفي مِن الْیاقُوتِ ثُم طواهُ فجعلهُ فِي رُكْنِ الْعرْشِ ثُمَّ ختم علي
فمِ الْقلمِ فلمْ ینْطِقْ بعْدُ و لا ینْطِقُ أبداً ،فهُو الْكِتابُ الْمكْنُونُ الَّذِي مِنْهُ النسخُ كُلها ،أ و لسْتُمْ عرباً فكیْف لا تعْرِفُون معْني الْكلامِ ،و أحدُكُمْ یقُولُ لِصاحِبِهِ انْسخْ
ذلِك الْكِتاب أ و لیْس إِنَّما یُنْسخُ مِنْ كِتابٍ أُخِذ مِن الْأصْلِ و هُو قوْلُهُ :إِنَّا كُنَّا نسْتنْسِخُ ما كُنْتُمْ تعْملُون
 . 2و أخْبِرْنِي عنْ قوْلِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ لِإِبْلِیس فإِنَّك مِن الْمُنْظرِین إِلي یوْمِ الْوقْتِ الْمعْلُومِ و أخْبِرْنِي عنْ هذا الْبیْتِ كیْف صار فرِیضةً علي الْخلْقِ أ ْن
یأْتُوهُ قال فالْتفت أبُو عبْدِ اللَّهِ ع إِلیْهِ و قال ما سألنِي عنْ مسْألتِك أحدٌ قط قبْلك إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لمَّا قال لِلْملائِكةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأرْضِ خلِیفةً ضجَّتِ
الْملائِكةُ مِنْ ذلِك و قالُوا یا ربِّ إِنْ كُنْت لا بُدَّ جاعِلًا فِي الْأرْضِ خلِیفةً فاجْعلْهُ مِنَّا مِمَّنْ یعْملُ فِي خلْقِك بِطاعتِك فردَّ علیْهِمْ إِنِّي أعْلمُ ما ال تعْلمُون فظنَّتِ
الْملائِكةُ أنَّ ذلِك سخطٌ مِن اللَّهِ تعالي علیْهِمْ فلاذُوا بِالْعرْشِ یطُوفُون بِهِ فأمر اللَّهُ تعالي لهُمْ بِبیْتٍ مِنْ مرْمرٍ سقْفُهُ یاقُوتةٌ حمْراءُ و أساطِینُهُ الزَّبرْجدُ یدْخُلُهُ كُلَّ
یوْمٍ سبْعُون ألْف ملكٍ لا یدْخُلُونهُ بعْد ذلِك إِلي یوْمِ الْوقْتِ الْمعْلُومِ قال و یوْمُ الْوقْتِ الْمعْلُومِ یوْمٌ یُنْفخُ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ فیمُوتُ إِبْلِیسُ ما بیْن النَّفْخةِ
الْأُولي و الثَّانِیةِ
 . 3عنْ مُحمَّدِ بْنِ مرْوان عنِ الصَّادِقِ عنْ أبِیهِ ع فِي قوْلِهِ تعالي ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون قال ن نهرٌ فِي الْجنَّةِ أشد بیاضاً مِن اللَّبنِ قال فأمر اللَّهُ الْقلم
فجري بِما هُو كائِنٌ و ما یكُونُ فهُو بیْن یدیْهِ موْضُوعٌ ما شاء مِنْهُ زاد فِیهِ و ما شاء نقص مِنْهُ و ما شاء كان و ما شاء لا یكُونُ( .تفسیر العیاشي ،ج ،1ص30؛
مجمع البیان ،ج ،10ص499؛ حدیثي در الكافي ،ج ،4ص 187آمده كه دقیقا همان سواالت حدیث مذكور 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 فرشتهاي است كه [مطلب را] به قلم ،كه او هم فرشتهاي است  -ادا میكند [= میرساند] و قلم هم به لوح – كه او
هم فرشتهاي 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 جاي هدایت گمراه شوي]
معانی األخبار ،ص23
أَخْبَرَنَا َأبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ فِيمَا كَتَبَ إِ َلیَّ عَلَى یَدَيْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَیْرِیَةُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السَّعِيدِ الثَّوْرِيِّ 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 ...
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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 یُؤَدِّي إِلَى الْقَلَمِ وَ هُوَ مَلَكٌ وَ الْقَلَمُ یُؤَدِّي إِلَى اللَّوْحِ وَ هُوَ مَلَكٌ وَ اللَّوْحُ یُؤَدِّي إِلَى إِسْرَافِيلَ وَ
إِسْرَافِيلُ یُؤَدِّي إِلَى مِيكَائِيلَ وَ مِيكَائِيلُ یُؤَدِّي إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ جَبْرَئِيلُ یُؤَدِّي إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ ص قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی قُمْ یَا سُفْيَانُ
فَلَا آمَنُ عَلَيْكَ.
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 . 1أمَّا الم فِي أوَّلِ الْبقرةِ فمعْناهُ أنا اللَّهُ الْملِكُ و أمَّا الم فِي أوَّلِ آلِ عِمْران فمعْناهُ أنا اللَّهُ الْمجِیدُ و المص فمعْناهُ أنا اللَّهُ الْمُقْتدِرُ الصَّادِقُ و الر فمعْنا ُه
أنا اللَّهُ الرَّءُوفُ و المر فمعْناهُ أنا اللَّهُ الْمُحْیِي الْمُمِیتُ الرَّازِقُ [یا :الرزاق] و كهیعص فمعْناهُ أنا الْكافِي الْهادِي الْولِي الْعالِمُ الصَّادِقُ الْوعْدِ و أمَّا طه فاسْمٌ مِنْ
أسْماءِ النَّبِيِّ ص و معْناهُ یا طالِب الْحقِّ الْهادِي إِلیْهِ ما أنْزلْنا علیْك الْقُرْآن لِتشْقي بلْ لِتسْعد بِهِ و أمَّا طس فمعْناهُ أنا الطَّالِبُ السَّمِیعُ و أمَّا طسم فمعْناهُ أنا
الطَّالِبُ السَّمِیعُ الْمُبْدِئُ الْمُعِیدُ و أمَّا یس فاسْمٌ مِنْ أسْماءِ النَّبِيِّ ص و معْناهُ یا أیها السَّامِعُ لِلْوحْيِ و الْقُرْآنِ الْحكِیمِ إِنَّك لمِن الْمُرْسلِین .علي صِراطٍ مُسْتقِیمٍ
و أمَّا ص فعیْنٌ تنْبُعُ مِنْ تحْتِ الْعرْشِ و هِي الَّتِي توضَّأ مِنْها النَّبِي ص لمَّا عُرِج بِهِ و یدْخُلُها جبْرئِیلُ ع كُلَّ یوْمٍ دخْلةً فیغْتمِسُ فِیها ثُمَّ یخْرُجُ مِنْها فینْفُضُ
أجْنِحتهُ فلیْس مِنْ قطْرةٍ تقْطُرُ مِنْ أجْنِحتِهِ إِلَّا خلق اللَّهُ تبارك و تعالي مِنْها ملكاً یُسبِّحُ اللَّه و یُقدِّسُهُ و یُكبِّرُهُ و یُحمِّدُهُ إِلي یوْمِ الْقِیامةِ و أمَّا حم فمعْناهُ
الْحمِیدُ الْمجِیدُ و أمَّا حم عسق فمعْناهُ الْحلِیمُ [یا :الحكیم] الْمُثِیبُ الْعالِمُ السَّمِیعُ الْقادِرُ الْقوِي و أمَّا ق فهُو الْجبلُ الْمُحِیطُ بِالْأرْضِ و خُضْرةُ السَّماءِ مِنْهُ و بِهِ
یُمْسِكُ اللَّهُ الْأرْض أنْ تمِید بِأهْلِها
 . 2این روایات هم مضامیني نزدیك به روایت فوق دارند:
( )1حدَّثنا أحْمدُ بْنُ الْحسنِ الْقطَّانُ قال حدَّثنا عبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مُحمَّدٍ الْحُسیْنِي قال أخْبرنا أبُو جعْفرٍ أحْمدُ بْنُ عِیسي بْنِ أبِي مرْیم الْعِجْلِي قال حدَّثنا
مُحمَّدُ بْنُ أحْمد بْنِ عبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیادٍ الْعرْزمِي قال حدَّثنا علِي بْنُ حاتِمٍ الْمِنْقرِي عنْ إِبْراهِیم الْكرْخِيِّ قال :سألْتُ جعْفر بْن مُحمَّدٍ ع عنِ اللَّوْحِ و الْقلمِ فقال
هُما ملكانِ( .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

( )2عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أنَّهُ لمَّا بُعِث مُحمَّدٌ ص  ...فكتب إِلي یهُودِ خیْبر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنْ مُحمَّدِ بْنِ عبْدِ اللَّهِ الْأُمِّيِّ رسُولِ اللَّهِ إِلي یهُودِ خیْبر
أمَّا بعْدُ :ف إِنَّ الْأرْض لِلَّهِ یُورِثُها منْ یشاءُ مِنْ عِبادِهِ و الْعاقِبةُ لِلْمُتَّقِین و لا حوْل و لا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ الْعلِيِّ الْعظِیمِ ثُمَّ وجَّه الْكِتاب إِلي یهُودِ خیْبر فلمَّا وصل
الْكِتابُ إِلیْهِمْ حملُوهُ و أتوْا بِهِ رئِیساً لهُمْ یُقالُ لهُ عبْدُ اللَّهِ بْنُ سلامٍ  ...ثُمَّ جاء بِها إِلي النَّبِيِّ ص  ...فقال النَّبِي ص فسلْ عمَّا تشاء...
قال صدقْت یا مُحمَّدُ فأخْبِرْنِي عنْ آدم كیْف خُلِق و مِنْ أيِّ شيْءٍ خُلِق قال نعمْ إِنَّ اللَّه سُبْحانهُ و تعالي و بِحمْدِهِ و تقدَّستْ أسْماؤُهُ و لا إِله غیْرُهُ خلق
آدم مِن الطِّینِ و الطِّین مِن الزَّبدِ و الزَّبد مِن الْموْجِ و الْموْج مِن الْبحْرِ و الْبحْر مِن الظلْمةِ و الظلْمة مِن النورِ و النور مِن الْحرْفِ و الْحرْف مِن الْآیةِ و الْآیة مِن
الصورة [السورةِ] و الصورة [السورة] مِن الْیاقُوتةِ و الْیاقُوتة مِنْ كُنْ و كُنْ مِنْ لا شيْء قال صدقْت یا مُحمَّدُ فأخْبِرْنِي كمْ لِلْعبْدِ مِن الْملائِكةِ قال لِكُلِّ عبْدٍ
ملكانِ ملكٌ عنْ یمِینِهِ و ملكٌ عنْ شِمالِهِ الَّذِي عنْ یمِینِهِ یكْتُبُ الْحسناتِ و الَّذِي عنْ شِمالِهِ یكْتُبُ السَّیِّئاتِ قال فأیْن مقْعدُ الملكان [الْملكیْنِ] و ما قل ُمهُما
و ما دواتُهُما و ما لوْحُهُما قال مقْعدُهُما كتِفاهُ و قلمُهُما لِسانُهُ و دواتُهُما حلْقُهُ و مِدادُهُما رِیقُهُ و لوْحُهُما فُؤادُهُ یكْتُبُون أعْمالهُ إِلي مماتِهِ و قال سُبْحانهُ «اقْرأْ
كِتابك كفي بِنفْسِك الْیوْم علیْك حسِیباً» قال صدقْت یا مُحمَّدُ صفة القلم و اللوح المحفوظ قال فأخْبِرْنِي ما خلق اللَّهُ بعْد ذلِك قال ن و الْقلمِ قال و ما
تفْسِیرُ «ن و الْقلمِ» قال النونُ اللَّوْحُ الْمحْفُوظُ و الْقلمُ نُورٌ ساطِعٌ و ذلِك قوْلُهُ «ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون» قال صدقْت یا مُحمَّدُ قال فأخْبِرْنِي و ما طُولُهُ و ما
عرْضُهُ و ما مِدادُهُ و أیْن مجْراهُ قال طُولُ الْقلمِ خمْسُ مِائةِ سنةٍ و عرْضُهُ مسِیرةُ ثمانِین سنةً لهُ ثمانُون سِنّاً یخْرُجُ الْمِدادُ مِنْ بیْنِ أسْنانِهِ یجْرِي فِي اللَّوْحِ
الْمحْفُوظِ بِأمْرِ اللَّهِ و سُلْطانِهِ قال صدقْت یا مُحمَّدُ فأخْبِرْنِي عنِ اللَّوْحِ الْمحْفُوظِ مِمَّا هُو قال مِنْ زُمُردةٍ خضْراء أجْوافُهُ اللؤْلُؤُ بِطانتُهُ الرَّحْمةُ قال صدقْت یا
مُحمَّدُ قال فأخْبِرْنِي كمْ لحْظةً لِربِّ الْعالمِین فِي اللَّوْحِ الْمحْفُوظِ فِي كُلِّ یوْمٍ و لیْلةٍ قال ثلاثُمِائةٍ و سِتون لحْظةً یُمْضِي و یرْفعُ قال خمْسةُ حبَّاتٍ قال و ما كان
صِفةُ حبَّةٍ قال كان بِمنْزِلةِ الْبیْضِ الْكِبارِ قال الْحبَّةُ الَّتِي بقِیتْ مِنْ آدم ما صُنِع بِها قال أُنْزِلتْ مع آدم مِن الْجنَّةِ و فُرِكتْ سِتَّ مِائةِ قِطْعةٍ فزرع تِلْك الْحبَّة فنسل
الْبُر و الْحُبُوبُ كُلها مِنْ تِلْك الْحبَّةِ و بِزْرُ الْقِطاع (اإلختصاص ،ص)49-48
( )3فإِنَّهُ حدَّثنِي أبِي عنْ حمَّادِ بْنِ عِیسي عنْ إِبْراهِیم بْنِ عُمر الْیمانِيِّ عنْ أبِي الطفیْلِ عنْ أبِي جعْفرٍ ع قال جاء رجُلٌ إِلي أبِي ع ِليِّ بْنِ الْحُسیْنِ ع...
و أمَّا ما سأل عنْهُ مِن الْعرْشِ مِمَّ خلقهُ اللَّهُ .فإِنَّ اللَّه خلقهُ أرْباعاً ،لمْ یخْلُقْ قبْلهُ إِلَّا ثلاثة أشْیاء -الْهواء و الْقلم و النور (تفسیر القمي ،ج ،2ص)24
( )4أخرج ابن أبي شیبة و احمد و الترمذي و صححه و ابن مردویه عن عبادة بن الصامت سمعت رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم یقول ان أول
ما خلق اهلل القلم فقال له اكتب فجري بما هو كائن إلي ألبد (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
( )5أخرج ابن جریر عن معاویة بن قرة عن أبیه قال قال رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون قال لوح من نور و قلم من
نور یجري بما هو كائن إلي یوم القیامة (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
( )6أخرج الرافعي في تاریخ قزوین من طریق جویبر 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 الحكیم الترمذي عن أبي هریرة قال سمعت رسول اهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم یقول ان أول شي خلق اهلل القلم ثم خلق النون و هي
الدواة ثم قال له اكتب قال و ما أكتب قال ما كان و ما هو كائن إلي یوم القیامة من عمل أو أثر أو رزق فكتب ما یكون و ما هو كائن إلي یوم القیامة و ذلك
قوله ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون ثم ختم علي في القلم فلم ینطق و ال ینطق إلي یوم القیامة ثم خلق اهلل العقل فقال و عزتي ألكملنك فیمن أحببت و ألنقصنك
فیمن أبغضت (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
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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 ...

2

تدبر

« )1ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ»
میدانيم كه «ن» یكی از حروف مقطعه است و این حروف مقطعه از اولين سورههاي مكی (كه دومين یا سومين سوره
نازل شده بر پيامبر ص است) مشاهده میشود و تا سورههاي مدنیاي نظير سورههاي 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،ي 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 اسراري است كه خداوند علم آن را به خود اختصاص داده است (در روایات ما هم به این اشاره
شده)
 .2هریك اسم سورهاي 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 متعددي است كه در ذیل هر مورد باید روایات
خاص آن را دید كه گاه براي یك مورد چندین روایت آمده كه چهبسا هركدام از اینها بر چندین معناي 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

 . 1فآلاءُ اللَّهِ حرْفٌ مِنْ أسْمائِهِ و أمَّا الْباءُ فبهْجةُ اللَّهِ و أمَّا الْجِیمُ فجنَّةُ اللَّهِ و جلالُ اللَّهِ و جمالُهُ و أمَّا الدَّالُ فدِینُ اللَّهِ و أمَّا هوَّزْ فالْهاءُ هاءُ الْهاوِی ِة
فویْلٌ لِمنْ هوي فِي النَّارِ و أمَّا الْواوُ فویْلٌ لِأهْلِ النَّارِ و أمَّا الزَّاءُ فزاوِیةٌ فِي النَّارِ فنعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا فِي الزَّاوِیةِ یعْنِي زوایا جهنَّم و أمَّا حُطِّي فالْحاءُ حُطُوطُ
الْخطایا عنِ الْمُسْتغْفِرِین فِي لیْلةِ الْقدْرِ و ما نزل بِهِ جبْرئِیلُ مع الْملائِكةِ إِلي مطْلعِ الْفجْرِ و أمَّا الطَّاءُ ف طُوبي لهُمْ و حُسْنُ مآبٍ و هِي شجرةٌ غرسها اللَّهُ عزَّ
و جلَّ و نفخ فِیها مِنْ رُوحِهِ و إِنَّ أغْصانها لتُري مِنْ وراءِ سُورِ الْجنَّةِ تنْبُتُ بِالْحُلِيِّ و الْحُللِ مُتدلِّیةً علي أفْواهِهِمْ و أمَّا الْیاءُ فیدُ اللَّهِ فوْق خلْقِهِ -سُبْحانهُ و
تعالي عمَّا یُشْرِكُون و أمَّا كلمنْ فالْكافُ كلامُ اللَّهِ ال تبْدِیل لِكلِماتِ اللَّهِ -و لنْ تجِد مِنْ دُونِهِ مُلْتحداً و أمَّا اللَّامُ فإِلْمامُ أهْلِ الْجنَّةِ بیْنهُمْ فِي الزِّیارةِ و التَّحِیَّةِ
و السَّلامِ و تلاوُمُ أهْلِ النَّارِ فِیما بیْنهُمْ و أمَّا الْمِیمُ فمُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لا یزُولُ و دوامُ اللَّهِ الَّذِي لا یفْني
[سپس عبارات متن ،سپس] و أمَّا سعْفصْ فالصَّادُ صاعٌ بِصاعٍ و فصٌّ بِفصٍّ یعْنِي الْجزاء بِالْجزاءِ و كما تدِینُ تُدانُ إِنَّ اللَّه لا یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ و أمَّا
قرشتْ یعْنِي قرشهُمْ فحشرهُمْ و نشرهُمْ إِلي یوْمِ الْقِیامةِ ف قُضِي بیْنهُمْ بِالْحقِّ و هُمْ ال یُظْلمُون.
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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)
 .5اسمهاي 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 اسمهاي 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 ابتداي سورهها آمد و آنها چنين سخن گفتنی
نشنيده بودند لذا سكوت میكردند تا ببينند پيامبر ص چه میخواهد بگوید.
اما اقوال دیگري 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
 .13براي هشدار باش به مخاطب است( .الميزان ،ج ،18ص)8-7
 .14اینها مصداق «متشابهات»ي هستند كه تاویلش را جز خدا نمیداند( .الميزان ،ج ،3ص)33
 .15حروفی اند كه [براي 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 طبري ،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 المكرر فبلغت سبع مائة و
أربعا و أربعین سنة و هي بقیة مدة هذه األمة قال علي بن فضال المجاشعي النحوي و حسبت هذه الحروف التي ذكرها مقاتل فبلغت ثالثة آالف و خمسا و
ستین فحذفت المكررات فبقي ستمائة و ثالث و تسعون و اهلل أعلم بما فیها و أقول قد حسبتها أنا أیضا فوجدتها كذلك و یروي أن الیهود لما سمعوا «الم»
قالوا مدة ملك محمد ص قصیرة إنما تبلغ إحدي و سبعین سنة فلما نزلت الر المر و المص و كهیعص اتسع علیهم األمر هذه أقوال أهل التفسیر
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و ابنعاشور (التحریر و التنویر ،ج ،1ص )213-205 :دو مورد دیگر را هم اضافه كرده است:

1

 . 1البته وي اقوال را در  21قول جمع كرده است كه به نظر ميرسد برخي را ميتوان با هم تلفیق كرد چنانكه در بند  2سه مورد را با هم تلفیق
كردیم ..متن وي بدین شرح است:
و الذي یستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله و توحید متشاكله یؤول إلي واحد و عشرین قوال و لشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم أر
بدا من استقصاء األقوال علي أننا نضبط انتشارها بتنویعها إلي ثالثة أنواع:
ة النوع األول یرجع إلي أنها رموز اقتضبت من كلم أو جمل ،فكانت أسرارا یفتح غلقها مفاتیح أهل المعرفة و یندرج تحت هذا النوع ثمانیة أقوال:
األول أنها علم استأثر اللّه تعالي به و نسب هذا إلي الخلفاء األربعة في روایات ضعیفة و لعلهم یثبتون 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 یحتاج في بیانها إلي توقیف و أني لهم به.
الثالث أنها رموز ألسماء اللّه تعالي و أسماء الرسول صلّي اللّه علیه و سلّم و المالئكة فألم مثال ،األلف من اللّه ،و الالم من جبریل ،و المیم من محمد،
قاله الضحاك ،و ال بد من توقیف في كل فاتحة منها ،و لعلنا سننبه علي ذلك في مواضعه.
الرابع جزم الشیخ محي الدین في الباب الثامن و التسعین و المائة في الفصل  27منه من كتابه «الفتوحات» أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور
أسماء للمالئكة و أنها إذا تلیت كانت كالنداء لمالئكتها فتصغي أصحاب تلك األسماء إلي ما یقوله التالي بعد النطق بها ،فیقولون صدقت إن كان ما بعدها
خبر ،و یقولون هذا مؤمن حقا نطق حقا و أخبر بحق فیستغفرون له ،و هذا لم یقله غیره و هو دعوي.
الخامس أنها رموز كلها ألسماء النبيء صلّي اللّه علیه و سلّم و أوصافه خاصة قاله الشیخ محمد بن صالح المعروف بابن ملوكة التونسي « »1في
«رسالة» له قال إن كل حرف من حروف الهجاء في فواتح السور مكني به عن طائفة من أسمائه الكریمة و أوصافه الخاصة ،فاأللف مكني به عن جملة
أسمائه المفتتحة باأللف كأحمد و أبي القاسم ،و الالم مكنيّ به عن صفاته مثل لب الوجود ،و المیم مكني به عن محمد و نحوه مثل مبشر و منذر ،فكلها
منادّي بحرف نداء مقدر بدلیل ظهور ذلك الحرف في یس .و لم یعز هذا القول إلي أحد ،و علق علي هذه «الرسالة» تلمیذه شیخ اإلسالم محمد معاویة
«تعلیقة» أكثر فیها من التعداد ،و لیست مما ینثلج لمباحثه الفؤاد (و هي و أصلها موجودة بخزنة جامع الزیتونة بتونس عدد  )514و یردّ هذا القول التزام
حذف حرف النداء و ما قاله من ظهروه في یس مبني علي قول من قال:
إن یس بمعني یا سید و هو ضعیف ألن الیاء فیه حرف من حروف الهجاء ألن الشیخ نفسه عد یس بعد ذلك من الحروف الدالة علي األسماء مدلوال
لنحو الیاء من كهیعص [مریم.]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 یاسر بن أخطب و حیي بن أخطب و كعب بن األشرف فسألوا رسول اللّه عن ألم و
قالوا هذا أجل هذه األمة من السنین إحدي و سبعون سنة فضحك رسول اللّه صلّي اللّه علیه و سلّم و قال لهم ص و المر فقالوا اشتبه علینا األمر فال ندري
أبا لقلیل نأخذ أم بالكثیر؟»
ا ه .و لیس في جواب رسول اللّه إیاهم بعدة حروف أخري من هذه الحروف المتقطعة في أوائل السور تقریر العتبارها رموزا ألعداد مدة هذه األمة،
و إنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن یكون مفیدا لزعمهم علي نحو الطریقة المسماة بالنقض في الجدل و مرجعها إلي المنع و المانع ال مذهب له .و أما
ضحكه صلّي اللّه علیه و سلّم فهو تعجب من جهلهم.
القول السابع أنها رموز كل حرف رمز إلي كلمة فنحو( :ألم) أنا اللّه أعلم ،و (المر) أنا اللّه أري ،و (المص) أنا اللّه أعلم و أفصل .رواه أبو الضحي عن
ابن عباس ،و یوهنه أنه ال ضابط له ألنه أخذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة ،و مرة بمقابلته بحرف وسط الكلمة أو آخرها .و نظروه بأن العرب قد
تتكلم بالحروف المقطعة بدال من كلمات تتألف من تلك الحروف نظما و نثرا ،من ذلك قول زهیر:
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و ال أرید الشر إال أن تا

بالخیر خیرات و إن شرّ فا

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

ناداهم أال ألجموا أال تا

أراد بالحرف األول أال تركبون ،و بالثاني أال فاركبوا .و قال الولید بن المغیرة عامل عثمان یخاطب عدي بن حاتم:
ال تحسبنّي قد نسیت اإلیجاف «»1

قلت لها قفي لنا قالت قاف
أراد قالت وقفت .و

في الحدیث« :من أعان علي قتل مسلم بشطر كلمة»
قال شقیق:
هو أن یقول اق مكان اقتل .و
في الحدیث أیضا« :كفي بالسیف شا»
 ،أي شاهدا .و في «كامل المبرد» من قصیدة لعلي بن عیسي القمي و هو مولد:
و لیس العجاجة و الخافقا

ت تریك المنا برؤوس األسل

أي تریك المنایا .و في «تلع» من «صحاح الجوهري» قال لبید:
درس المنا بمتالع فأبان

فتقادمت بالحبس فالسوبان

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

مفدم بسبا الكتان ملثوم

أراد بسبائب الكتان .و قال الراجز:
حین ألقت بقباء بركها

و استمر القتل في عبد األشل

أي عبد األشهل .و قول أبي فؤاد:
یدرین حندل حائر لجنوبها

فكأنما تذكي سنابكها الحبا

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

بصاحب الهم إال الجسرة األجد

أراد منازلها .و وقع ( «طراز المجالس» -المجلس) « »1للمتأخرین من هذا كثیر مع التوریة كقول ابن مكانس:
لم أنس بدرا زارني لیلة

مستوفزا مطلعا للخطر

فلم یقم إال بمقدار ما

قلت له أهال و سهال و مر

أراد بعض كلمة مرحبا و قد أكثرت من شواهده توسعة في مواقع هذا االستعمال الغریب و لست أرید بذلك تصحیح حمل حروف فواتح السور علي
ذلك ألنه ال یحسن تخریج القرآن علیه و لیس معها ما یشیر إلیه مع التوریة بجعل مرّ من المرور.
القول الثامن أنها إشارات إلي أحوال من تزكیة القلب ،و جعلها في «الفتوحات» في الباب الثاني إیماء إلي شعب اإلیمان ،و حاصله أن جملة الحروف
الواقعة في أوائل سور القرآن علي تكرار الحروف ثمانیة و سبعون حرفا و الثمانیة هنا هي حقیقة البضع حصل له ذلك بالكشف فیكون عدد الحروف ثمانیة
و سبعین و قد قال النبيء صلّي اللّه علیه و سلّم« :اإلیمان بضع و سبعون شعبة» فهذه الحروف هي شعب اإلیمان ،و ال یكمل ألحد أسرار اإلیمان حتي یعلم
حقائق هذه الحروف في سورها .و كیف یزعم 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 بكر بن العربي :لو ال أن العرب كانوا یعرفون لها مدلوال متداوال بینهم لكانوا أول من أنكر ذلك علي النبيء صلّي اللّه علیه و سلّم بل
تال علیهم حم فصلت و ص و غیرهما فلم ینكروا ذلك مع تشوفهم إلي عثرة و حرصهم علي زلة قلت و قد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا و ما الرَّحْمنُ
[الفرقان ،]60 :و أما ما استشهدوا به من بیت زهیر و غیره فهو من نوادر كالم العرب ،و مما أخرج مخرج األلغاز و التملیح و ذلك ال یناسب مقام الكتاب
المجید.
النوع الثاني یجمع 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 المتكلمین و اختاره الفخر أنها أسماء للسور التي وقعت فیها ،قاله زید بن أسلم و نسب لسیبویه
في «كتابه» باب أسماء السور من أبواب ما ال ینصرف أو للخلیل و نسبه صاحب «الكشاف» لألكثر و یعضده وقوع هاته الحروف في أوائل السور فتكون
هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعالمة علي تلك السور ،و سمیت بها كما نقول الكراسة ب و الرزمة ج و نظره القفال بما سمت العرب بأسماء الحروف كما
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 شریح بن أوفي
العنسي أو العبسي:
یذكرني حامیم و الرمح شاجر فهلّا تال حامیم قبل التقدم
یرید حم عسق [الشوري ]2 ،1 :التي فیها :قُلْ ال أسْئلُكُمْ علیْهِ أجْراً إِلَّا الْمودَّة فِي الْقُرْبي [الشوري .]23 :و یبعد هذا القول بعدا ما إن الشأن أن یكون
االسم غیر داخل في المسمي و قد وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمین ،علي أنه یرده اتحاد هذه الحروف في عدة سور مثل الم و الر و
حم .و أنه لم توضع أسماء السور األخري في أوائلها.
القول العاشر و قال جماعة إنها أسماء للقرآن اصطلح علیها قاله الكلبي و السدي و قتادة و یبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما ال یناسبها لو كانت أسماء
للقرآن ،نحو الم غُلِبتِ الرومُ [الروم ،]2 ،1 :و الم أ حسِب النَّاسُ [العنكبوت.]2 ،1 :
القول الحادي عشر أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء اللّه رووا عن علي أنه كان یقول یا كهیعص یا حم عسق و سكت عن الحروف المفردة
فیرجع بها إلي ما یناسبها أن تندرج تحته من األقوال و یبطله عدم االرتباط بین بعضها و بین ما بعده ألن یكون خبرا أو نحوه عن اسم اللّه مثل الم ذلِك
الْكِتابُ [البقرة ]2 ،1 :و المص كِتابٌ أُنْزِل إِلیْك [األعراف.]2 ،1 :
الثاني عشر قال الماوردي :هي أفعال فإن حروف المص كتاب فعل ألمّ بمعني نزل فالمراد الم ذلِك الْكِتابُ أي نزل علیكم ،و یبطل كالمه أنها ال تقرأ
بصیغ األفعال علي أن هذا ال یتأتي في جمیعها نحو كهیعص و المص و الر و لو ال غرابة هذا القول لكان حریا 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 كما أقسم بالقلم تنویها بها ألن مسمیاتها تألفت منها أسماء اللّه تعالي و أصول التخاطب و
العلوم قاله األخفش ،و قد و هن هذا القول بأنها لو كانت مقسما بها لذكر حرف القسم إذ ال یحذف إال مع اسم الجاللة عند البصریین و بأنها قد ورد بعدها
في بعض المواضع قسم نحو :ن و الْقلمِ [القلم ]1 :و حم و الْكِتابِ الْمُبِینِ [الزخرف ،]1 :قال صاحب الكشاف :و قد استكرهوا الجمع بین قسمین علي مقسم
واحد حتي قال الخلیل في قوله تعالي :و اللَّیْلِ إِذا یغْشي و النَّهارِ إِذا تجلَّي [اللیل ]2 ،1 :أن الواو الثانیة هي التي تضم األسماء لألسماء أي واو العطف ،و
الجواب عن هذا أن اختصاص الحذف باسم الجاللة مختلف فیه و أن كراهیة 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 النكس و ال الخامل
القول الرابع عشر :أنها سیقت مساق التهجي مسرودة علي نمط التعدید في التهجیة تبكیتا للمشركین و إیقاظا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو علیهم
و قد تحدوا باإلتیان بسورة مثله هو كالم مؤلف من عین حروف كالمهم كأنه یغریهم بمحاولة المعارضة و یستأنس ألنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف
و معالجة النطق تعریضا بهم بمعاملتهم معاملة من لم یعرف تقاطیع اللغة ،فیلقنها كتهجي الصبیان في أول تعلمهم بالكتّاب حتي یكون عجزهم عن المعارضة
بعد هذه المحاولة عجزا ال معذرة لهم فیه ،و قد ذهب إلي هذا القول المبرد و قطرب و الفراء ،قال في «الكشاف» و هذا القول من القوة و الخالفة بالقبول
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بمنزلة ،و قلت و هو الذي نختاره و تظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصودة باإلعجاز ألن اللّه تعالي یقول :فأْتُوا بِسُورةٍ مِنْ مِثْلِهِ [البقرة:
 ]23فناسب افتتاح ما به اإلعجاز بالتمهید لمحاولته و یؤید هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد فلذلك لم یسألوا عنه لظهور أمره و أن التهجي معروف
عندهم للتعلیم فإذا ذكرت حروف الهجاء علي تلك الكیفیة المعهودة في التعلیم في مقام غیر صالح للتعلیم عرف السامعون أنهم عوملوا معاملة المتعلم ألن
حالهم كحاله في العجز عن اإلتیان بكالم بلیغ ،و یعضد هذا الوجه تعقیب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن و تنزیله أو كتابیته إال في كهیعص
[مریم ]1 :و الم أ حسِب النَّاسُ [العنكبوت ]2 ،1 :و الم غُلِبتِ الرومُ [الروم ]2 ،1 :و وجه تخصیص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض ،و تكریر بعضها
ألمر ال نعلمه و لعله لمراعاة فصاحة الكالم ،و یؤیده أن معظم مواقع هذه الحروف في أوائل السور المكیة عدا البقرة علي قول من جعلوها كلها مدنیة و آل
عمران ،و لعل ذلك ألنهما نزلتا بقرب عهد الهجرة من مكة و أن قصد التحدي في القرآن النازل بمكة قصد أولي ،و یؤیده أیضا الحروف التي أسماؤها مختومة
بألف ممدودة مثل الیاء و الهاء و الراء و الطاء و الحاء قرئت فواتح السور مقصودة علي الطریقة التي یتهجي بها للصبیان في الكتّاب طلبا للخفة كما سیأتي
قریبا في آخر هذا المبحث من تفسیر الم.
القول الخامس عشر :أنها تعلیم للحروف المقطعة حتي إذا وردت علیهم بعد ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما یتعلم الصبیان الحروف المقطعة ،ثم
یتعلمونها مركبة قاله عبد العزیز بن یحیي ،یعني إذ لم یكن فیهم من یحسن الكتابة إال بعض المدن كأهل الحیرة و بعض طيء و بعض قریش و كنانة من
أهل مكة ،و لقد تقلبت أحوال العرب في القراءة و الكتابة تقلبات متنوعة في العصور المختلفة ،فكانوا باديء األمر أهل كتابة ألنهم نزحوا إلي البالد العربیة
من العراق بعد تبلبل األلسن ،و العراق مهد القراءة و الكتابة و قد أثبت التاریخ أن ضخم بن إرم أول من علم العرب الكتابة و وضع حروف المعجم التسعة و
العشرین ،ثم إن العرب لما بادوا (أي سكنوا البادیة) تناست القبائل البادیة بطول الزمان القراءة و الكتابة ،و شغلهم حالهم عن تلقي مبادئ العلوم ،فبقیت
الكتابة في الحواضر كحواضر الیمن و الحجاز ،ثم لما تفرقوا بعد سیل العرم نقلوا الكتابة إلي المواطن التي نزلوها فكانت طيء بنجد یعرفون القراءة و الكتابة،
و هم الفرقة الوحیدة من القحطانیین ببالد نجد و لذلك یقول أهل الحجاز و نجد إن الذین وضعوا الكتابة ثالثة نفر من بني بوالن من طيء یریدون من الوضع
أنهم علموها للعدنانیین بنجد ،و كان أهل الحیرة یعلمون الكتابة فالعرب بالحجاز تزعم أن الخط تعلموه عن أهل األنبار و الحیرة ،و قصة المتلمس في كتب
األدب تذكرنا بذلك إذ كان الذي قرأ له الصحیفة غالم من أغیلمة الحیرة .و لقد كان األوس و الخزرج مع أنهم من نازحة القحطانیین ،قد تناسوا الكتابة إذ
كانوا أهل زرع و فروسیة و حروب ،فقد ورد في السیر أنه لم یكن أحد من األنصار یحسن الكتابة بالمدینة و كان في أسري المشركین یوم بدر من یحسن
ذلك فكان من ال مال له من األسري یفتدي بأن یعلم عشرة من غلمان أهل المدینة الكتابة فتعلم زید بن ثابت في جماعة ،و كانت الشفاء بنت عبد اللّه
القرشیة تحسن الكتابة و هي علمتها لحفصة أم المؤمنین .و یوجد في أساطیر العرب ما یقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل مدین في جوارهم فقد
ذكروا قصة و هي أن المحض بن جندل من أهل مدین و كان ملكا كان له ستة أبناء و هم :أبجد ،و هوز ،و حطي ،و كلمن ،و سعفص ،و قرشت ،فجعل أبناءه
ملوكا علي بالد مدین و ما حولها فجعل أبجد بمكة و جعل هوزا و حطیا بالطائف و نجد ،و جعل الثالثة الباقین بمدین ،و أن كلمنا كان في زمن شعیب و
هو من الذین أخذهم عذاب یوم الظلة « »1قالوا فكانت حروف الهجاء أسماء هؤالء الملوك ثم ألحقوا بها ثخذ و ضغط فهذا یقتضي أن القصة مصنوعة
لتلقین األطفال حروف المعجم بطریقة سهلة تناسب عقولهم و تقتضي أن حروف ثخذ و ضغظ لم تكن في معجم أهل مدین فألحقها أهل الحجاز ،و حقا إنها
من الحروف غیر الكثیرة االستعمال و ال الموجودة في كل اللغات إال أن هذا القول یبعده عدم وجود جمیع الحروف في فواتح السور بل الموجود نصفها كما
سیأتي بیانه من كالم «الكشاف».
القول السادس عشر :أنها حروف قصد منها تنبیه السامع مثل النداء المقصود به التنبیه في قولك یافتي إلیقاظ ذهن السامع قاله ثعلب و األخفش و أبو
عبیدة ،قال ابن عطیة كما یقول في إنشاد أشهر القصائد ال و بل ال ،قال الفخر في تفسیر سورة العنكبوت :إن الحكیم إذا خاطب من یكون محل الغفلة أو
مشغول البال یقدّم علي الكالم المقصود شیئا لیلفت المخاطب إلیه بسبب ذلك المقدم ثم یشرع في المقصود فقد یكون ذلك المقدم كالما مثل النداء و حروف
االستفتاح ،و قد یكون المقدم صوتا كمن یصفق لیقبل علیه السامع فاختار الحكیم للتنبیه حروفا من حروف التهجي لتكون 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 براي اهل كتاب است (در دعدههاي پيامبران آنها آمده بود كه پيامبري خواهد آمد كه كتاب آسمانیاش داراي
حروف مقطعه است [و هيچيك از كتب آسمانی قبلی چنين چيزي 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 دیدگاههاي زیر مطرح شده است:
 .1منظور «ماهی» است؛ [مویدش هم آن است كه كلمه «نون» در عربی به معناي «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 تعبيري
استعارهاي از یكی از اولين آفریدههاي خدا ،كه آفرینش آن حتی بر آفرینش زمين مقدم بوده ،قلمداد كردهاند (ابنعباس ،مجاهد،
مقاتل ،سدي ،مجمع البيان ،ج ،10ص.)499

1

القول السابع عشر :أنها إعجاز بالفعل و هو أن النبيء األمي الذي لم یقرأ قد نطق بأصول القراءة كما ینطق بها مهرة الكتبة فیكون النطق بها معجزة و
هذا بیّن البطالن ألن األمي ال یعسر علیه النطق بالحروف.
القول الثامن عشر :أن الكفار كانوا یعرضون عن سماع القرآن فقالوا :ال تسْمعُوا لِهذا الْقُرْآنِ و الْغوْا فِیهِ [فصلت ]26 :فأوردت لهم هذه الحروف لیقبلوا
علي طلب فهم المراد منها فیقع إلیهم ما یتلوها بال قصد ،قاله قطرب و هو قریب من القول السادس عشر.
القول التاسع عشر :أنها عالمة ألهل الكتاب وعدوا بها من قبل أنبیائهم أن القرآن یفتتح بحروف مقطعة.
القول العشرون :قال التبریزي :علم اللّه أن قوما سیقولون بقدم القرآن فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكالم ،و هذا و هم ألن تألیف الكالم من
أصوات الكلمات أشد داللة علي حدوثه من داللة الحروف المقطعة لقلة أصواتها.
القول الحادي و العشرون :روي عن ابن عباس أنها ثناء أثني اللّه به علي نفسه و هو یرجع إلي القول األول أو الثاني.
هذا جماع األقوال ،و ال شك أن قراءة كافة المسلمین إیاها بأسماء حروف الهجاء مثل ألف .الم .میم دون أن یقرأوا ألم و أن رسمها في الخط بصورة
الحروف یزیف جمیع أقوال النوع األول و یعین االقتصار علي النوعین الثاني و الثالث في الجملة ،علي أن ما یندرج تحت ذینك النوعین متفاوت في درجات
القبول ،فإن األقوال الثاني ،و السابع ،و الثامن ،و الثاني عشر ،و الخامس عشر ،و السادس عشر ،یبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلمات
لكان الحق أن ینطق بمسمیاتها ال بأسمائها .فإذا تعین هذان النوعان و أسقطنا ما كان من األقوال المندرجة تحتمها واهیا ،خلص أن األرجح من تلك األقوال
ثالثة :و هي كون تلك الحروف لتبكیت المعاندین و تسجیال لعجزهم عن المعارضة ،أو كونها أسماء للسور الواقعة هي فیها ،أو كونها أقساما أقسم بها لتشریف
قدر الكتابة و تنبیه العرب األمیین إلي فوائد الكتابة إلخراجهم من حالة األمیة و أرجح هذه األقوال الثالثة هو أولها
1

 .مرحوم طبرسي در نقل دیدگاه ابنعباس و بقیه به همین عبارت بسنده كرده است كه «هو الحوت الذي علیه األرضون» اما زمخشري نهتنها

سخنان مكرري از این افراد در این معنا آورده است (الدر المنثور ،ج ،6ص:)250-249
أخرج عبد الرزاق و الفریابي و سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن مردویه و ابن أبى حاتم و أبو الشیخ في العظمة و
الحاكم و صححه و البیهقي في األسماء و الصفات و الخطیب في تاریخه و الضیاء في المختارة عن ابن عباس قال ان أول شي خلق اهلل القلم فقال له اكتب
فقال یا رب و ما أكتب قال اكتب القدر فجرى من ذلك الیوم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم طوى الكتاب و ارتفع القلم و كان عرْشُهُ على 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 یوم القیامة ثم قرأ ابن عباس ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون
و أخرج عبد بن حمید عن ابن عباس في قوله ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون قال خلق اهلل القلم فقال اجره فجرى بما هو كائن إلى یوم القیامة ثم خلق
الحوت و هو النون فكبس علیها األرض ثم قال ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون
فُراتٌ قال حدَّثنِي عبْدُ السَّلامِ بْنُ مالِكٍ مُعنْعناً عنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضِي اللَّهُ عنْهُ فِي قوْلِهِ [تعالى] ن السَّمكةُ الَّتِي على ظهْرِها الْأرضِین و تحْت الْحُوتِ
الثَّوْرُ و تحْت الثَّوْرِ الصَّخْرةُ و تحْت الصَّخْرةِ الثَّرى و ما یعْلمُ تحْت الثَّرى إِلَّا اللَّهُ [تعالى] و اسْمُ السَّمكةِ لیواقن و اسْمُ الثَّوْرِ یهْمُوثُ و الْقلمِ هُو الَّذِي یُكْتبُ
بِهِ الذِّكْرُ الْحكِیمُ الَّذِي عِنْد ربِّ الْعالمِین و ما یسْطُرُون یقُولُ یكْتُبُ الْملائِكةُ أعْمال بنِي آدم ما أنْت بِنِعْمةِ ربِّك بِمجْنُونٍ یقُولُ ما أنْت بِما أنْعم اللَّهُ علیْك مِن
النبُوَّةِ و الْقُرْآنِ یا مُحمَّدُ بِمجْنُونٍ( .تفسیر فرات الكوفي ،ص)495
رُوِي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ و غیْرِهِ أنَّ أوَّل ما خلق اللَّهُ عزَّ و جلَّ الْماءُ فكان عرْشُهُ علیْهِ فلمَّا أراد أنْ یخْلُق السَّماء أخْرج مِن الْماءِ دُخاناً فارْتفع فوْق الْماءِ
فسُمِّي السَّماء ثُمَّ أیْبس الْماء فجعلهُ أرْضاً واحِدةً ثُمَّ فتقها فجعلها سبْع أرضِین فِي یوْمیْنِ فِي الْأحدِ و الْإِثْنیْنِ و خلق الْأرْض على حُوتٍ و الْحُوتُ هُو الَّذِي
ذكرهُ اللَّهُ فِي كِتابِهِ ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون و الْحُوتُ و الْماءُ على الصَّفا و الصَّفا على ظهْرِ ملكٍ و الْملكُ على صخْرةٍ و الصَّخْرةُ على الرِّیحِ و هِي الصَّخْرةُ
الَّتِي فِي الْقُرْآنِ فتكُنْ فِي صخْرةٍ فاضْطرب الْحُوتُ فتزلْزلتِ الْأرْضُ فأرْسى اللَّهُ علیْها الْجِبال فقرَّتْ كما قال تعالى أنْ تمِید بِكُمْ و خلق الْجِبال فِیها و خلق
أقْوات أهْلِها و شجرها و ما ینْبغِي لها فِي یوْمیْنِ فِي یوْمِ الثَّلاثاءِ و یوْمِ الْأرْبِعاءِ كما قال تعالى أ إِنَّكُمْ لتكْفُرُون بِالَّذِي خلق الْأرْض فِي یوْمیْنِ إِلى قوْلِهِ ثُمَّ
اسْتوى إِلى السَّماءِ و هِي دُخانٌ فكان ذلِك الدخانُ مِنْ نفْسِ الْماءِ حِین تنفَّس فجعلها سماءً واحِدةً ثُمَّ فتقها و جعلها سبْعاً فِي یوْمیْنِ فِي یوْمِ الْخمِیسِ و یوْمِ
الْجُمُعةِ و إِنَّما سُمِّي بِالْجُمُعةِ لِأنَّهُ جُمِع فِیهِ خلْقُ السَّماواتِ و الْأرْضِ ثُمَّ قال تعالى و أوْحى فِي كُلِّ سماءٍ أمْرها أيْ و جعل فِي كُلِّ سماءٍ خلْقها مِن الْملائِكةِ
و الْبِحارِ « »1و جِبالِ الْبردِ( .بحار األنوار ،ج ،54ص)313
شرْحُ النَّهْجِ لِلْكیْدُرِيِّ ،ورد فِي الْخبرِ أنَّ اللَّه تعالى لمَّا أراد خلْق السَّماءِ و الْأرْضِ خلق جوْهراً أخْضر ثُمَّ ذوَّبهُ فصار ماءً مُضْطرِباً ثُمَّ أخْرج مِنْهُ بُخاراً
كالدخانِ فخلق « »1مِنْهُ السَّماء كما قال ثُمَّ اسْتوى إِلى السَّماءِ و هِي دُخانٌ ثُمَّ فتق تِلْك السَّماء فجعلها سبْعاً ثُمَّ جعل مِنْ ذلِك الْماءِ زبداً فخلق مِنْهُ أرْض
مكَّة ثُمَّ بسط الْأرْض كُلَّها مِنْ تحْتِ الْكعْبةِ و لِذلِك تُسمَّى مكَّةُ أُمَّ الْقُرى لِأنَّها أصْلُ جمِیعِ الْأرْضِ ثُمَّ شقَّ مِنْ تِلْك الْأرْضِ سبْع أرضِین و جعل بیْن كُلِّ سماءٍ
و سماءٍ مسِیرة خمْسِمِائةِ عامٍ و كذلِك بیْن كُلِّ أرْضٍ و أرْضٍ و كذلِك بیْن هذِهِ السَّماءِ و هذِهِ الْأرْضِ ثُمَّ بعث ملكاً مِنْ تحْتِ الْعرْشِ حتَّى نقل الْأرْض على
منْكِبِهِ و عُنُقِهِ و مدَّ الْیدیْنِ فبلغتْ إِحْداهُما إِلى الْمشْرِقِ و الْأُخْرى إِلى الْمغْرِبِ ثُمَّ بعث لِقرارِ قدمِ ذلِك الْملكِ بقرةً مِن الْجنَّةِ كان لها أرْبعُون ألْف قرْنٍ و
أرْبعُون ألْف رِجْلٍ و یدٍ و بعث یاقُوتاً مِن الْفِرْدوْسِ الْأعْلى حتَّى یُوضع بیْن سنامِ تِلْك الْبقرةِ و أُذُنِها فاسْتقرَّ قدما ذلِك الْملكِ على السَّنامِ و الْیاقُوتِ و إِ َّن
قُرُون تِلْك الْبقرةِ لمُرْتفِعةٌ مِنْ أقْطارِ الْأرْضِ إِلى تحْتِ الْعرْشِ و إِنَّ مناخِر أُنُوفِها بِإِزاءِ الْأرْضِ فإِذا تنفَّستِ الْبقرةُ مدَّ الْبحْرُ و إِذا قبضتْ أنْفاسها جزر الْبحْرُ
مِنْ ذلِك ثُمَّ خلق لِقرارِ قوائِمِ تِلْك الْبقرةِ صخْرةً و هِي الَّتِي حكى اللَّهُ عنْ لُقْمان فِي قوْلِهِ فتكُنْ فِي صخْرةٍ فیزِیدُ مِقْدارُ سعةِ تِلْك الصَّخْرةِ سبْع مرَّاتٍ على
مِقْدارِ سبْعِ سماواتٍ و سبْعِ أرضِین ثُمَّ خلق حُوتاً و هُو الَّذِي أقْسم اللَّهُ فقال ن و الْقلمِ و النونُ الْحُوتُ و أمر تعالى بِوضْعِ تِلْك الصَّخْرةِ على ظهْرِ ذلِك
الْحُوتِ و جعل ذلِك الْحُوت فِي الْماءِ و أمْسك الْماء على الرِّیحِ و یحْفظُ اللَّهُ الرِّیح بِقُدْرتِهِ( .بحار األنوار ،ج ،54ص)29
رواهُ السدِّي عنْ أبِي الصَّالِحِ و عنْ أبِي مالِكٍ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ و أبِي مُرَّة عنِ ابْنِ مسْعُودٍ فِي قوْلِهِ تعالى هُو الَّذِي خلق لكُمْ ما فِي الْأرْضِ جمِیعاً ثُ َّم
اسْتوى إِلى السَّماءِ قال إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ كان عرْشُهُ على الْماءِ و لمْ یخْلُقْ شیْئاً غیْر ما خلق قبْل الْماءِ فلمَّا أراد أنْ یخْلُق الْخلْق أخْرج مِن الْماءِ دُخاناً
فارْتفع فوْق الْماءِ فسما علیْهِ فسمَّاهُ سماءً ثُمَّ أیْبس الْماء فجعلهُ أرْضاً واحِدةً ثُمَّ فتقها فجعل سبْع أرضِین فِي یوْمیْنِ یوْم الْأُحُدِ و یوْم الْإِثْنیْنِ فخلق الْأرْض
على حُوتٍ و الْحُوتُ النونُ الَّذِي ذكرهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ ن و الْقلمِ و الْحُوتُ فِي الْماءِ و الْماءُ على ظهْرِ صفاةٍ و الصَّفاةُ على ظهْرِ ملكٍ و الْملكُ على صخْرةٍ و
الصَّخْرةُ فِي الرِّیحِ و هِي الصَّخْرةُ الَّتِي ذكرها لُقْمانُ لیْستْ فِي السَّماءِ و لا فِي الْأرْضِ فتحرَّك الْحُوتُ و اضْطربتْ و تزلْزلتِ الْأرْضُ فأرْسى علیْها الْجِبال
فقرَّتْ و الْجِبالُ تفْخرُ على الْأرْضِ فذلِك قوْلُهُ تعالى و جعل فِیها رواسِي( .بحار األنوار ،ج ،54ص)315
بلكه از همین افراد احادیثي كه 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 ،جوهري كه براي 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 نهري در بهشت است( .حدیث2؛ و مجمع البيان ،ج ،10ص)499
 .6نام فرشتهاي از فرشتگان الهی است( .حدیث)3
 .7نامی از نامهاي پيامبر اكرم ص است( .حدیث)1
الزم به ذكر است كه بسياري 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 دیدگاههاي دیگر را هم با این
دیدگاهها جمع میكنند.

1

أخرج ابن مردویه عن ابن عباس في قوله ن و الْقلمِ قال قال رسُولُ اللَّهِ ص النونُ السَّمكةُ الَّتِي علیْها قرارُ الْأرضِین و الْقلمُ الَّذِي خطَّ بِهِ ربنا عزَّ و
جلَّ الْقدر خیْرهُ و شرَّهُ و نفْعهُ و ضررهُ و ما یسْطُرُون قال الْكِرامُ الْكاتِبُون (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
و أخرج ابن جریر و الطبراني و ابن مردویه عنِ ابْنِ عبَّاسٍ قال قال رسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أوَّل ما خلق اللَّهُ الْقلمُ و الْحُوتُ و قال ما أكْتُبُ قال كُلَّ شيْءٍ
كائِنٍ إِلي یوْمِ الْقِیامةِ ثُمَّ قرأ ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون فالنونُ الْحُوتُ و القلم القلم (الدر المنثور ،ج ،6ص)249
 . 1ن اول ما صدر دوات است كه منشأ كتابت جمیع كلمات نورى وجودى شده است و ن حوت شده است كه از آن ماده سیاهى مركب پدید مىآید.
و ن حوت آب حیات همه و حامل همه ارضین ووو.
ن را به مداد تفسیر كرد مدادى كه نور است و همه حروف و كلمات وجودى از این مداد نور نوشته شده است پس وجود در هرجا كه قدم نهاد نور
است .مداد حروف كتبى مركّب است كه بهترین آن مركّب سیاه است.
بود قرآن كتبى آیت عین

بود هر آیت او رایت عین

الف در عالم عینى الوف است

بمانند الف دیگر حروف است

حروف كتبیش باشد سیاهى

حروف عینیش نور الهى

حقیقت محمّدیّه صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم به حسب عروج صادر نخستین است و یكى از اسماى آن حضرت نون است و نون صادر نخستین كه
حامل ارض است یعنى آن رقّ منشور و نور مرشوشى كه كلمات نورى وجودى بر او منتقشاند و كُلَّ شيْءٍ أحْصیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ .و پوشیده نیست كه
حیات حوت به آب است و كان عرْشُهُ على الْماءِ.
مرحوم میر در اول «جذوات» گوید:
عینان عینان لم یحفظهما رقم

في كلّ عین من العینین عینان

نونان نونان لم یكتبهما قلم

في كلّ نون من النّونین نونان

نون را چون حمد و ذكر و اقسام نكاحات و انواع قیامت و قلب و حضرات ،پنج مرتبه است .در این امر به نكته « 663هزار و یك نكته» رجوع
شود (ص  456 -454ج  1ط  )1و بند « 33تمهید القواعد» در شرح «قواعد التّوحید» كه 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 فرشتهاي 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 برخورداري
از فصاحت و بالغت فوقالعادهاش «قلم» معرفی اسالم در عالم گردید؛ یا ...
ج .اشاره به همين قلمهاي عادي ماست كه اگر آنها نبودند فرهنگ و تمدن بشري چنين گسترشی پيدا نمیكرد.
نكته تخصصي انسانشناسي

قبال بارها به جایگاه زبان در برتري 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 وي 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 وي به قالب
لفظ درآمده است ،و كثرت سخن از صراط و سبيل و باغ و رود در قرآن كریم را شاهدي 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 جاي 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؛ پيامبري

ط  )1و عرش نیز پنج عرش است .رساله «عقلة المستوفز» شیخ عارف محیى الدین عربى در اقسام پنجگانه عرش و نیز در ن و لوح و قلم مطلوبست .و
اگر كسى 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 بفرماید
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كه تاكنون نخوانده و ننوشته ،در جامعهاي كه باسوادهاي آن انگشتشمارند ،اولين مطالبی كه میآورد در فضاي 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
چشم انداز بسيار زیبا را تصویر كنيم تصاویري همچون آبشار نياگارا درون جنگلهاي انبوه را مطرح میكنيم .آیا اینكه چنين
تصاویري براي ما هم جذاب است ناشی از این است كه در سرزمين بیآب و علف زندگی میكنيم؛ یا فطرت هر انسانی از
سرسبزي 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»ي 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 نوشتنههاي انسانها كه باعث شده انسان موجودي متفاوت از سایر حيوانات شود
(تدبر ،3بند ج) یا سوگندي باشد به نوشتههاي قرآن كریم ،یا ...
ب .اگر «ما» را «ما»ي 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 ( )68آیه  2ما أنْت بِنِعْمةِ ربِّك بِمجْنُونٍ
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
حديث

 )1عبدالواحد بن مختار انصاري از امام باقر ع روایت كرده كه ایشان فرمودند:
عبدالواحد! اگر مردي صاحب نظر و رأي باشد ،هرچه مردم دربارهاش بگویند ضرري به او نمیرساند حتی اگر بگویند
كه او دیوانه است؛ و ضرري 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 الْأَنْصَارِيِّ
قَالَ قَالَ َأبُو جَعْفَرٍ ع:
یَا عَبْدَ الْوَاحِدِ مَا یَضُرُّ رَجُلًا إِذَا كَانَ عَلَى ذَا الرَّأْيِ 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 براي چه جمع شدهاند؟
گفتند به خاطر دیوانهاي 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 جلوي شماست ،صرفا فردي مبتال [به
بيماري] است.
معانی األخبار ،ص238
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یَحْيَى الْبَصْرِيُّ الْجَلُودِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ
أَخْبَرَنَا َأبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِیَّا الْجَوْهَرِيُّ 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 الْأَنْصَارِيَّ 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 اي 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 تایيدي 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 براي تخریب یك نفر تهمتی به او میزنند ،سعی میكنند تهمت به گونهاي باشد كه عامه مردم آن را باور كنند.
چرا به پيامبر ص تهمت دیوانگی زدند؟ ظاهرا بدین جهت كه وقتی افرادي بسيار از حد عادي باالتر باشند ،نامتعارفاند و
كسی كه نامتعارف شد براحتی میتوان او را در زمره نامتعارفهایی كه مذموماند قرار داد.
در واقع ،وقتی مطلب از حدي فراتر رود ،ذهنهاي عادي تحملش را ندارد؛ پس سعی میكنند او را پستتر از خود بدانند.
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« )4ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ»
خدا به پيامبرش دلداري 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 دلداري میدهد كه تو دیوانه نيستی!
دیوانگی چيست كه حتی ممكن است پيامبر ص را در معرض این تهمت قرار دهند؟!
نکته تخصصی جامعهشناسی

از بحثهاي 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 معناي خاص خود را دارد؛ اما به لحاظ جامعهشناسی ،مردم به كسی
دیوانه میگویند كه شبيه آنها رفتار نكند و منطق رفتارهاي وي را درك نكنند.
تاملی با خویش

همه ما از اینكه ما را دیوانه بدانند بشدت میرنجيم .اما آیا میارزد كه براي اینكه ما را دیوانه نشمرند همرنگ جماعت
شویم؟! شاید توجه به همين نكته بوده كه در اشعار عرفا ،دیوانگی مدح شده است:
وراي 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 مسيري كه اذهان عادي 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 مادي و عادي 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 ( )68آیه  3و إِنَّ لك لأجْراً غیْر ممْنُونٍ
ترجمه

و یقيناً برایت اجري است بیپایان [بیمنت].
نكات 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 معناي
پاداش قطع نشدنی (= بیپایان) باشد و یا به معناي «پاداش بیمنت».
اختالف قرائت

1

حديث

 )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 حدیث 1و پاورقي ذیل آن مراجعه كنید.
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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 كاري حاضر است انجام
دهد]؛ او را چه شده كه دست وي را باال برد؟! اگر توانش را داشت كه او را مثل قيصر و كسري 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 چيزي بود كه منافقان گفتند « -و یقيناً برایت اجري است بیپایان» به خاطر اینكه آنچه در مورد حضرت علی ع
باید ابالغ میشد را ابالغ كردي؛ «و همانا تو از خلق و خویی عظيم برخورداري؛ پس بزودي 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 :براي
امتم چنان شفاعت كنم كه خدا ندایم دهد :محمد! راضی شدي؟ و من بگویم :پروردگارا! راضی شدم.
سپس [امام باقر ع خطاب به حرب] فرمود :اي اهل عراق! شما میگویيد اميدواركنندهترین آیه قرآن كریم این است كه:
«یا عِبادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اي 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 شوي» (ضحی )5/و این همان شفاعت است.

 . 11متن به گونهاي ترجمه شد كه گویي امام در مقام تفسیر آیه است؛ اما ممكن است این از باب اختالف قرائات بوده باشد .مویدش این روایت
است در شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،2ص :358أبُو النَّضْرِ فِي تفْسِیرِهِ عنْ جعْفرِ بْنِ أحْمد ،عنْ أبِي الْخیْرِ عنْ جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ الْخُزاعِيِّ ،عنْ أبِیهِ قال:
سمِعْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ یقُولُ نزل و إِنَّ لك لأجْراً غیْر ممْنُونٍ فِي تبْلِیغِك فِي علِيٍّ ما بلَّغْت [و ساقها إِلى أنْ بلغ] إِلى [قوْلِهِ] بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ.
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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 الْمُرَادِيُّ 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 یُنَادِيَ رَبِّی -رَضِيتَ یَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ :رَبِّ رَضِيتُ.
ثُمَّ قَالَ :إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَقُولُونَ :إِنَّ أَرْجَى آیَةٍ فِی الْقُرْآنِ «یا عِبادِيَ 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 خودداري 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 چيزي ،به خدا سوگند در هر چيزي [به وي 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

 . 1فُراتٌ قال حدَّثنِي مُحمَّدُ بْنُ الْقاسِمِ بْنِ عُبیْدٍ مُعنْعناً عنْ حرْبِ بْنِ شُریْحٍ الْبصْرِيِّ قال :قُلْتُ لِمُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ ع أي آیةٍ فِي كِتابِ اللَّهِ أرْجى قال ما
ش
یقُولُ فِیها قوْمُك قال قُلْتُ یقُولُون یا عِبادِي الَّذِین أسْرفُوا على أنْفُسِهِ ْم ال تقْنطُوا مِنْ رحْمةِ اللَّهِ قال لكِنَّا أهْل الْبیْتِ [بیت] لا نقُولُ ذلِك قال قُلْتُ فأیْ ٍ
[فأيَّ شيْءٍ] تقُولُون فِیها قال نقُولُ و لسوْف یُعْطِیك ربك فترْضى الشَّفاعة و اللَّهِ الشَّفاعة و اللَّهِ الشَّفاعة.
 . 2این حدیث كه در بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم ،ج ،1ص 385و الكافي ،ج ،1ص 266آمده نیز قابل توجه است:

23

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 نعمتهاي بهشتی است كه پایان
نمیپذیرد( .مجمع البيان ،ج ،10ص)500
ب .به هر پيامبري 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 .اجري 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 حدي 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 .اجري 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 روي آن حساب خاصی باز نكردهاي (= 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 تاثيري نامتناهی انجام داد و مستحق پاداش بینهایت شد.

ن
حدَّثنا إِبْراهِیمُ بْنُ هاشِمٍ عنْ یحْیى بْنِ أبِي عِمْران عنْ یُونُس عنْ بكَّارِ بْنِ أبِي بكْرٍ عنْ مُوسى بْنِ أشْیم قال :كُنْتُ عِنْد أبِي عبْدِ اللَّهِ ع فسألهُ رجُلٌ ع ْ
آیةٍ مِنْ كِتابِ اللَّهِ فأخْبرهُ بِها ثُمَّ دخل علیْهِ رجُلٌ فسألهُ عنْ تِلْك الْآیةِ فأخْبرهُ بِخِلافِ ما أخْبرهُ فدخلنِي مِنْ ذلِك ما شاء اللَّهُ حتَّى كاد قلْبِي یُشْرحُ
بِالسَّكاكِینِ فقُلْتُ فِي نفْسِي تركْتُ أبا قتادة بِالشَّامِ لا یُخْطِي بِالْواوِ و شِبْهِها و جِئْتُ إِلى هذا یُخْطِي هذا الْخطاء كُلَّهُ و دخل علیْهِ آخرُ فسألهُ عنْ تِلْك الْآیةِ
بِعیْنِها فأخْبرهُ بِخِلافِ ما أخْبرنِي و أخْبر صاحِبيَّ فسكنتْ نفْسِي و علِمْتُ أنَّ ذلِك عنْهُ تعمدٌ قال ثُمَّ الْتفت إِليَّ فقال یا ابْن أشْیم إِنَّ اللَّه فوَّض إِلى سُلیْمان
بْنِ داوُد ع فقال هذا عطاؤُنا فامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغیْرِ حِسابٍ و فوَّض إِلى نبِیِّهِ ص فقال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا فما فوَّض إِلى رسُولِ
اللَّهِ ص فقدْ فوَّضهُ إِلیْنا.
 . 1ضحاك گفته مقصود «بدون عمل» است و در نقطه مقابل زمخشري گفته كه مقصود دقیقا همان است كه «منت» نميگذاریم زیرا متن در جایي
است كه تفضل ابتدایي باشد اما اجر در برابر عمل شخص است (الكشاف ،ج ،4ص )585اما همان طور كه ابوحیان اشاره كرده این سخن وي دسیسهاي
براي توجیه نظر معتزله (دسیسة االعتزال) است (البحر المحیط ،ج ،10ص )237و عالمه طباطبایي نیز بخوبي توضیح دادهاند كه با توجه به نسبت خدا با
مخلوقات هر عملي كه انسان انجام دهد نیز با تفضل الهي است و خدا در همه پاداشهاي ما هم بر ما منت دارد( .المیزان ،ج ،19ص)369
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نحوه استنباط از آیه

بخششهاي 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 بيشتري دارد .اگر در جایی
سخن از «اجر بیپایان» به ميان آمده ،پس عملی كه انجام داده ،تاثيري 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 انسانشناسي

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 اجري بیپایان و نامحدود شده است؟
الف .چون هر پيامبري 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 وجودي 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

1396/4/17

 )470سوره قلم ( )68آیه  4و إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظیمٍ
ترجمه

و براستی كه تو بر [ملكات و] سجایاي اخالقی بزرگی [استوار] هستی.
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نكات ترجمه

«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 معناي «آنچه آفریده شده» میباشد و مقصود
آن طبيعت و سجيه و ملكات نفسانیاي است كه شخص بر آن سرشته شده و غالبا در مورد سجایاي باطنی به كار میرود
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص )117و گاه [به داللت التزامی] به معناي 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

حديث

 )1یهودياي 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 یهودي 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 درجهاي به هيچ نبیاي

 . 1قیل سبب نزول هذه اآلیة أنه قد كان ص قد لبس بردا نجرانیا ذا حاشیة قویة فبینما هو یمشي إذ جذبه أعرابي من خلفه فجرت في عنقه فقال له
أعطني عطائي یا محمد فالتفت إلیه مبتسما و أمر له بعطائه فنزل قوله تعالى و إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ فمدحه اهلل بهذه مدحة لم یمدح بها أحد من خلقه.
(إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمي) ،ج ،1ص)133
فقدْ رُوِي أنَّ رسُول اللَّهِ ص كان یمْشِي و معهُ بعْضُ أصْحابِهِ فأدْركهُ أعْرابِيٌّ فجذبهُ جذْباً شدِیداً و كان علیْهِ بُرْدٌ نجْرانِيٌّ غلِیظُ الْحاشِیةِ فأثَّرتِ الْحاشِیةُ
فِي عُنُقِهِ ص مِنْ شِدَّةِ جذْبِهِ ثُمَّ قال یا مُحمَّدُ هبْ لِي مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدك فالْتفت إِلیْهِ رسُولُ اللَّهِ ص فضحِك و أمر بِإِعْطائِهِ و لمَّا أكْثرتْ قُریْشٌ أذاهُ و
ضرْبهُ قال اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقوْمِي فإِنَّهُمْ لا یعْلمُون فلِذلِك قال اللَّهُ تعالى و إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیم (مجموعة ورام ،ج ،1ص)99
این حدیث در مقام بیان شان نزول نیست اما شاهدي است بر اخالقي كه در دو روایت فوق مطرح شد:
عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا عنْ أحْمد بْنِ أبِي عبْدِ اللَّهِ عنْ أبِیهِ عنْ حمَّادِ بْنِ عِیسى عنْ حرِیزِ بْنِ عبْدِ اللَّهِ عنْ بحْرٍ السَّقَّاءِ قال قال لِي أبُو عبْدِ اللَّهِ ع یا بحْرُ
حُسْنُ الْخُلُقِ یُسْرٌ ثُمَّ قال أ لا أُخْبِرُك بِحدِیثٍ ما هُو فِي یديْ أحدٍ مِنْ أهْلِ الْمدِینةِ قُلْتُ بلى قال بیْنا رسُولُ اللَّهِ ص ذات یوْمٍ جالِسٌ فِي الْمسْجِدِ إِذْ جاءتْ
جارِیةٌ لِبعْضِ الْأنْصارِ و هُو قائِمٌ فأخذتْ بِطرفِ ثوْبِهِ فقام لها النَّبِي ص فلمْ تقُلْ شیْئاً و لمْ یقُلْ لها النَّبِي ص شیْئاً حتَّى فعلتْ ذلِك ثلاث مرَّاتٍ فقام لها النَّبِي
فِي الرَّابِعةِ و هِي خلْفهُ فأخذتْ هُدْبةً « »2مِنْ ثوْبِهِ ثُمَّ رجعتْ فقال لها النَّاسُ فعل اللَّهُ بِكِ و فعل « »3حبسْتِ رسُول اللَّهِ ص ثلاث مرَّاتٍ لا تقُولِین لهُ شیْئاً
و لا هُو یقُولُ لكِ شیْئاً ما كانتْ حاجتُكِ إِلیْهِ قالتْ إِنَّ لنا مرِیضاً فأرْسلنِي أهْلِي آلِخُذ هُدْبةً مِنْ ثوْبِهِ لِیسْتشْفِي بِها فلمَّا أردْتُ أخْذها رآنِي فقام فاسْتحْییْتُ
مِنْهُ أنْ آخُذها و هُو یرانِي و أكْرهُ أنْ أسْتأْمِرهُ فِي أخْذِها فأخذْتُها( .الكافي ،ج ،2ص)102
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و فضيلتی به هيچ پيامبري نداد مگر اینكه همه آنها را براي حضرت محمد ص جمع كرد و براي حضرت محمد نسبت به انبياء
چندین برابر آن درجات را افزود.
در اینجا ابنعباس خطاب به اميرالمومنين ع گفت :اي 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
رُوِيَ 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 الْيَهُودِيُّ 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 الْيَهُودِيُّ 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 نحوي 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 براي شما كافی است] كه وقتی ما چيزي 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 براي هيچكس در مخالفت با امر خویش [یا :در مخالفت با امر ما] خيري قرار نداده است.
األصول الستة عشر ،ص172
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عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ ،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 سندهاي 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 (یوسف بن حاتم شامي ،قرن ،)7ص506؛ و نیز در :العدد القویة لدفع المخاوف الیومیة (رضي الدین حلي،
قرن ،)7ص :52قال موْلانا الْحسنُ ص إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أدَّب نبِیَّهُ ص أحْسن الْأدبِ فقال «خُذِ الْعفْو و أْمُرْ بِالْعُرْفِ و أعْرِضْ عنِ الْجاهِلِین» فلمَّا وعى الَّذِي
أمرهُ قال تعالى «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا» فقال لِجبْرئِیل ع و ما الْعفْوُ قال أنْ تصِل منْ قطعك و تُعْطِي منْ حرمك و تعْفُو عمَّنْ
ظلمك فلمَّا فعل ذلِك أوْحى اللَّهُ إِلیْهِ إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیم.
ي بْنِ عبْدِ اللَّهِ أوْ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عمْرٍو و عنْ رِبْعِيٍّ عنِ الْقاسِمِ بْنِ الْولِیدِ عنْ أبِي
 . 2علِي بْنُ الْحسنِ عنْ مُحمَّدِ بْنِ أحْمد بْنِ یحْیى عنْ أبِیهِ عنْ رِبْعِ ِّ
عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِ َّن اللَّه أدَّب مُحمَّداً ص فأحْسن تأْدِیبهُ فقال -خُذِ الْعفْو و أْمُرْ بِالْعُرْفِ و أعْرِضْ عنِ الْجاهِلِین قال فلمَّا كان ذلِك أنْزل اللَّهُ علیْهِ -و إِنَّك
لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ فلمَّا كان ذلِك فوَّض إِلیْهِ دِینهُ فقال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِیدُ الْعِقابِ فحرَّم اللَّهُ الْخمْر بِعیْنِها
و حرَّم رسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فأجاز اللَّهُ لهُ ذلِك و فرض اللَّهُ الْفرائِض فلمْ یذْكُرِ الْجدَّ فجعل لهُ رسُولُ اللَّهِ ص سهْماً فأجاز اللَّهُ ذلِك لهُ و كان و ال َّل ِه
یُعْطِي الْجنَّة على اللَّهِ فیُجوِّزُ اللَّهُ ذلِك لهُ.
 . 3حدَّثنا الْحجَّالُ عنِ الْحسنِ بْنِ الْحُسیْنِ اللؤْلُؤِيِّ عنِ ابْنِ سِنانٍ عنْ إِسْحاق بْنِ عمَّارٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِنَّ اللَّه أدَّب نبِیَّهُ على أدبِهِ فلمَّا انْتهى
بِهِ إِلى ما أراد قال لهُ إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ ففوَّض إِلیْهِ دِینهُ فقال ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا و إِنَّ اللَّه فرض فِي الْقُرْآنِ و لمْ یقْسِمْ لِلْجدِّ
شیْئاً و إِنَّ رسُول اللَّهِ ص أطْعمهُ السدُس فأجاز اللَّهُ لهُ و إِنَّ اللَّه حرَّم الْخمْر بِعیْنِها و حرَّم رسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فأجاز اللَّهُ لهُ ذلِك و ذلِك قوْلُ اللَّهِ هذا
عطاؤُنا فامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغیْرِ حِسابٍ.
حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عِیسى عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عنْ إِسْحاق بْنِ عمَّارٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِنَّ اللَّه أدَّب نبِیَّهُ حتَّى إِذا أقامهُ على ما أراد قال لهُ و
أْمُرْ بِالْعُرْفِ و أعْرِضْ عنِ الْجاهِلِین « »1فلمَّا فعل ذلِك لهُ رسُولُ اللَّهِ ص زكَّاهُ اللَّهُ فقال إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ فلمَّا زكَّاهُ فوَّض إِلیْهِ دِینهُ فقال ما آتاكُمُ
الرَّسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا فحرَّم اللَّهُ الْخمْر و حرَّم رسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ مُسْكِرٍ فأجاز اللَّهُ ذلِك كُلَّهُ و إِ َّن اللَّه أنْزل الصَّلاة و ِإنَّ رسُول اللَّهِ ص
وقَّت أوْقاتِها فأجاز اللَّهُ ذلِك له
 . 4علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ ابْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ عُمر بْنِ أُذیْنة عنْ فُضیْلِ بْنِ یسارٍ قال سمِعْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ لِبعْضِ أصْحابِ قیْسٍ الْماصِرِ إِنَّ
اللَّه عزَّ و جلَّ أدَّب نبِیَّهُ فأحْسن أدبهُ فلمَّا أكْمل لهُ الْأدب قال -إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ ثُمَّ فوَّض إِلیْهِ أمْر الدِّینِ و الْأُمَّةِ لِیسُوس عِبادهُ فقال عزَّ و جلَّ -ما
آتاكُمُ الرَّسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا و إِنَّ رسُول اللَّهِ ص كان مُسدَّداً مُوفَّقاً مُؤیَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لا یزِل و لا یُخْطِئُ فِي شيْءٍ مِمَّا یسُوسُ بِهِ الْخلْق
فتأدَّب بِآدابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ فرض الصَّلاة ركْعتیْنِ ركْعتیْنِ عشْر ركعاتٍ فأضاف رسُولُ اللَّهِ ص إِلى الرَّكْعتیْنِ ركْعتیْنِ و إِلى الْمغْرِبِ ركْعةً فصارتْ
عدِیل الْفرِیضةِ -لا یجُوزُ ترْكُهُنَّ إِلَّا فِي سفرٍ و أفْرد الرَّكْعة فِي الْمغْرِبِ فتركها قائِمةً فِي السَّفرِ و الْحضرِ فأجاز اللَّهُ عزَّ و جلَّ لهُ ذلِك كُلَّهُ فصارتِ الْفرِیضةُ
سبْع عشْرة ركْعةً ثُمَّ سنَّ رسُولُ اللَّهِ ص النَّوافِل أرْبعاً و ثلاثِین ركْعةً مِثْليِ الْفرِیضةِ فأجاز اللَّهُ عزَّ و جلَّ لهُ ذلِك و الْفرِیضةُ و النَّافِلةُ إِحْدى و خمْسُون ركْعةً
مِنْها ركْعتانِ بعْد الْعتمةِ جالِساً تُعد بِركْعةٍ مكان الْوتْرِ و فرض اللَّهُ فِي السَّنةِ صوْم شهْرِ رمضان و سنَّ رسُولُ اللَّهِ ص صوْم شعْبان و ثلاثة أیَّا ٍم فِي كُلِّ شهْرٍ
مِثْليِ الْفرِیضةِ فأجاز اللَّهُ عزَّ و جلَّ لهُ ذلِك و حرَّم اللَّهُ عزَّ و جلَّ الْخمْر بِعیْنِها و حرَّم رسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِر مِنْ كُلِّ شرابٍ فأجاز اللَّهُ لهُ ذلِك كُلَّهُ و عاف
رسُولُ اللَّهِ ص أشْیاء و كرِهها و لمْ ینْه عنْها نهْي حرامٍ إِنَّما نهى عنْها نهْي إِعافةٍ و كراهةٍ ثُمَّ رخَّص فِیها فصار الْأخْذُ بِرُخصِهِ واجِباً على الْعِبادِ كوُجُوبِ ما
یأْخُذُون بِنهْیِهِ و عزائِمِهِ و لمْ یُرخِّصْ لهُمْ رسُولُ اللَّهِ ص فِیما نهاهُمْ عنْهُ نهْي حرامٍ و لا فِیما أمر بِهِ أمْر فرْضٍ لازِمٍ فكثِیرُ الْمُسْكِرِ مِن الْأشْرِبةِ نهاهُمْ عنْهُ نهْي
حرامٍ لمْ یُرخِّصْ فِیهِ لِأحدٍ و لمْ یُرخِّصْ رسُولُ اللَّهِ ص لِأحدٍ تقْصِیر الرَّكْعتیْنِ اللَّتیْنِ ضمَّهُما إِلى ما فرض اللَّهُ عزَّ و جلَّ بلْ ألْزمهُمْ ذلِك إِلْزاماً واجِباً لمْ
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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
خوشبرخوردي 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 الَّذِي فِی أَیْدِیكُمْ.

2

یُرخِّصْ لِأحدٍ فِي شيْءٍ مِنْ ذلِك إِلَّا لِلْمُسافِرِ و لیْس لِأحدٍ أنْ یُرخِّص شیْئاً ما لمْ یُرخِّصْهُ رسُولُ اللَّهِ ص فوافق أمْرُ رسُولِ اللَّهِ ص أمْر اللَّهِ عزَّ و جلَّ و نهْیُهُ
نهْي اللَّهِ عزَّ و جلَّ و وجب على الْعِبادِ التَّسْلِیمُ لهُ كالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ تبارك و تعالى.
مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ سِنانٍ عنْ إِسْحاق بْنِ عمَّارٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِنَّ اللَّه تبارك و تعالى أدَّب نبِیَّهُ ص فلمَّا انْتهى
بِهِ إِلى ما أراد قال لهُ إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ « »2ففوَّض إِلیْهِ دِینهُ فقال و ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فخُذُوهُ و ما نهاكُمْ عنْهُ فانْتهُوا و إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ فرض الْفرائِض
و لمْ یقْسِمْ لِلْجدِّ شیْئاً و إِنَّ رسُول اللَّهِ ص أطْعمهُ السدُس فأجاز اللَّهُ جلَّ ذِكْرُهُ لهُ ذلِك و ذلِك قوْلُ اللَّهِ عزَّ و جلَّ -هذا عطاؤُنا فامْنُنْ أوْ أمْسِكْ بِغیْرِ
حِسابٍ.
 . 1و نیز :مكارم األخالق (طبرسي) ،ص8
 . 2به عنوان نمونههایي از احادیثي كه یا این آیه را به معناي خوش اخالقي گرفته و یا بر خوشاخالقي تاكید ميكند به این روایات توجه كنید:
خبَّرنا الشَّیْخُ أبُو عبْدِ اللَّهِ الْحُسیْنُ بْنُ عُبیْدِ اللَّهِ الْغضائِرِي ،عنْ أبِي مُحمَّدٍ هارُون بْنِ مُوسى التَّلَّعُكْبرِي ،قال :حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ همَّامٍ ،قال :حدَّثنا علِي
بْنُ الْحُسیْنِ الْهمْدانِي ،قال :حدَّثنا أبُو عبْدِ اللَّهِ مُحمَّدُ بْنُ خالِدٍ الْبرْقِي عنْ أبِي قتادة ،عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ (علیْهِ السَّلامُ) ،قال :إِنَّ لِلَّهِ (عزَّ و جلَّ) وُجُوهاً خلقهُمْ
مِنْ خلْقِهِ و أرْضِهِ لِقضاءِ حوائِجِ إِخْوانِهِمْ ،یروْن الْحمْد مجْداً ،و اللَّهُ (عزَّ و جلَّ) یُحِب مكارِم الْأخْلاقِ ،و كان فِیما خاطب اللَّهُ (تعالى) بِهِ نبِیِّهُ (علیْهِ السَّلامُ)،
أنْ قال لهُ :یا مُحمَّدُ «إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ» قال :السَّخاءُ ،و حُسْنُ الْخُلُقِ( .األمالي (للطوسي) ،ص)302
حدَّثنِي أبِي و مُحمَّدُ بْنُ الْحسنِ رضِي اللَّهُ عنْهُما قاال حدَّثنا سعْدُ بْنُ ع ْبدِ اللَّهِ عنِ الْهیْثمِ بْنِ أبِي مسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ بِإِسْنادِهِ یرْفعُهُ إِلى الْحسنِ بْنِ علِيٍّ ع
قال :النَّاسُ أرْبعةٌ فمِنْهُمْ منْ لهُ خُلُقٌ و لا خلاق لهُ و مِنْهُمْ منْ لهُ خلاقٌ و لا خُلُق لهُ و مِنْهُمْ منْ لا خُلُق و لا خلاق لهُ و ذلِك مِنْ شرِّ النَّاسِ و مِنْهُمْ منْ لهُ
خُلُقٌ و خلاقٌ فذلِك خیْرُ النَّاسِ (الخصال ،ج ،1ص)236
علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ ابْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ حبِیبٍ الْخثْعمِيِّ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال قال رسُولُ اللَّهِ ص أفاضِلُكُمْ أحْسنُكُمْ أخْلاقاً الْمُوطَّئُون أكْنافاً
الَّذِین یأْلفُون و یُؤْلفُون و تُوطَّأُ رِحالُهُم( .الكافي ،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 رُوِيَ أَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيمَ هُوَ الدِّینُ الْعَظِيمُ.
در جامع األخبار(للشعيري) ،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 خوي 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 وي چنان در چشم آنها نمود كند كه جرات نگاه كردن به وي 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 وي را به سرور میآورد
و بارها میفرمود كه خداوند نفرت دارد از كسی كه با برادران [دینی] اش با روي عبوس مواجه میشود.
كشف الریبة (شهيد ثانی) ،ص83-82

و قال ص أ لا أُخْبِرُكُمْ بِأشْبهِكُمْ بِي أخْلاقاً قالُوا بلى یا رسُول اللَّهِ فقال أحْسنُكُمْ أخْلاقاً و أعْظمُكُمْ حِلْماً و أبركُمْ بِقرابتِهِ و أشدكُمْ إِنْصافاً مِنْ نفْسِهِ فِي
الْغضبِ و الرِّضا( .تحف العقول ،ص)48
 . 1قال ابْنُ عبْدِ الرَّحْمنِ قام رجُلٌ إِلى علِيٍّ ع فسألهُ عنِ الْإِیمانِ قال الْإِیمانُ على أرْبعةِ دعائِم الصَّبْرِ و الْیقِینِ و الْعدْلِ و الْجُودِ و قوْلُهُ عزَّ و جلَّ و
إِنَّك لعلى خُلُقٍ عظِیمٍ قال الْإِیمانُ.
 . 2أخْبرنا أبُو عبْدِ اللَّهِ الشِّیرازِي أخْبرنا أبُو بكْرٍ الْجرْجرائِي حدَّثنا أبُو أحْمد الْبصْرِي ،قال :حدَّثنِي عمْرُو بْنُ مُحمَّدِ بْنِ تُرْكِيٍّ ،حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْفضْلِ
حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ شُعیْبٍ ،عنْ عمْرِو بْنِ شِمْرٍ ،عنْ دُلْهُمِ بْنِ صالِحٍ عنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزاحِمٍ قال :لمَّا رأتْ قُریْشٌ تقْدِیم النَّبِيِّ ص علِیّاً و إِعْظامهُ لهُ ،نالُوا مِنْ
علِيٍّ و قالُوا :قدِ افْتتن بِهِ مُحمَّدٌ ص .فأنْزل اللَّهُ تعالى ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون [هذا] قسمٌ أقْسم اللَّهُ بِهِ ،ما أنْت یا مُحمَّدُ بِنِعْمةِ ربِّك بِمجْنُونٍ ،و إِنَّك لعلى
ي
خُلُقٍ عظِیمٍ یعْنِي الْقُرْآن [و ساق الْكلام] إِلى قوْلِهِ[ :إِنَّ ربَّك هُو أعْلمُ] بِمنْ ضلَّ عنْ سبِیلِهِ و هُمُ النَّفرُ الَّذِین قالُوا ما قالُوا و هُو أعْلمُ بِالْمُهْتدِین [یعْنِي] علِ َّ
بْن أبِي طالِبٍ
و [رواهُ] طاوُسٌ عنِ [الْإِمامِ] الْباقِرِ [ع] مِثْله
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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 السُّهْرَوَرْدِيِّ 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؟ دیدگاههاي 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 خوشبرخوردي با مردمان (حدیث )4و صبر و تحمل عظيم ایشان در برابر آزار و اذیتهاست
(جبائی ،مجمع البيان ،ج ،10ص500؛ الميزان ،ج ،19ص )369تا حدي كه برخی گفتهاند این آیه پس از آن نازل شد كه ایشان
بارها و بارها مورد آزار و اذیت قریش واقع شد اما به جاي 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 وي ،همان قرآن بود( .البحر
المحيط ،ج ،10ص)237

1

 . 1قال علي :هو أدب القرآن و قالت عائشة :إن خلقه كان القرآن.
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د .ایشان داراي «خلق عظيم» دانسته شد چون در ظاهر با خلق معاشرت میكرد اما در باطنش لحظهاي 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 وي شد (مجمع البيان ،ج ،10ص500؛ و نيز حدیث)2
ح... .
« )2وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ»
در آیه قبل فرمود كه یقينا تو اجري غيرممنون (بیپایان و بیمنت) خواهی داشت و اینجا میفرماید :و براستی كه تو بر
ملكات و سجایاي 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 داراي حسن خلقی چنان عظيم بوده است ،نمیتوانيم خود را مدعی پيروي 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  ...داري»
« )5وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ»
چرا الزم میشود كه خداوند در قرآن – كه كالم جاودان است -از پيامبرش چنين یاد كند؟
الف .دفاع از انسانهاي برخوردار از اخالق متعالی در برابر تهمتها و تحقيرها بر همگان الزم است ،تا حدي كه خود
خداوند هم به این كار اقدام كرده است :در دو آیه پيشتر فرمود كه اي 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 بقدري شدید است كه خود خدا باید از او دفاع كند!
نكته تاريخي

بعد از جریان غصب خالفت و بویژه با روي كار آمدن بنیاميه ،كسانی به عنوان خليفه رسول خدا ص معرفی میشدند
كه از حداقل اخالقيات عادي 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 براي این خلفا ،1به جعل و ترویج
احادیثی در بيان اشتباهات و خطاهاي پيامبر ص اقدام كردند؛ كه اگرچه نام گناه بر آن نمینهادند ،اما برخی از آن موارد چنان
ظلم آشكاري بود كه هر شنوندهاي بوضوح آن را گناه میشمرد .اگرچه ائمه شيعه مبارزهاي جدي با این گونه احادیث جعلی
انجام دادند و عمال در تفكر شيعه باور به عصمت پيامبر ص یكی از مسائل اصيل اعتقادي گردید ،اما پشتوانه حكومتی جاعالن
حدیث از سویی و مهجوریت امامان شيعه از سویی دیگر موجب شد كه متاسفانه آن گونه احادیث جعلی در فضاي اهل سنت
رواج یابد تا حدي كه همين گونه احادیث جعلی در كتب معتبر اهل سنت بود كه دستمایه منحرفانی همچون سلمان رشدي
براي 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 روي خود برنداشتهاند و ادعاي روشنفكري هم دارند به خاطر اینكه باور به عصمت پيامبر ص را با نظام فكري نسبیگراي
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 (علماي ابرار!)  -كه البته گاه
اشتباهات مهمی هم مرتكب میشدهاند -معرفی میكنند تا حجيت كالم ایشان را در آنجا كه با آراي 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 نرمافزارهاي جامع اهل سنت) با كتابي مواجه شدم به نام فضائل أمیر المؤمنین معاویة بن
أبي سفیان (نوشته أبو القاسم عبید اهلل بن محمد بن أحمد السقطي) جالب اینجاست كه این گونه روایات جعلي حتي بعد از انقراض بنيامیه هم این اندازه
رواج داشته است چرا كه مولف این كتاب متوفى 406مي باشد .واقعا برخي از این احادیث خنده دار بود .اولین حدیثش به پیامبر اكرم ص نسبت داده
است كه معاویه وقتي از قبر برميخیزد به جاي كفن جامه هاي چنین و چناني بر تن دارد كه رویش شهادت به خلفاي چهارگانه دارد (یعني معاویه كه
در تمام مدت حكومت امیرالمومنین ع با وي جنگید شهادت به خالفت ایشان ميدهد ).یخرج معاویة رضي اهلل عنه ،من قبره وعلیه رداء من السندس
واإلستبرق ،مرصع بالدر والیاقوت ،علیه مكتوب :ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ،أبو بكر الصدیق ،عمر بن الخطاب ،عثمان بن عفان ،علي بن أبي طالب
رضوان اهلل علیهم .حدیث سومش این است كه معاویه در حضور پیامبر ص با یك عرب بادیهنشین كشتي گرفت و او را به زمین زد و مدعي است كه
پیامبر ص فرمود معاویه هیچگاه مغلوب نميشود و بعد ميگوید حضرت علي ع در جنگ صفین گفته است كه اگر من این حدیث را شنیده بودم به جنگ
معاویه نميآمدم! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
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 )471-472سوره قلم ( )68آیات  6-5فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون؛ بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ

1396/4/18

ترجمه

آري بزودي خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنه [= مبتال ،دیوانه] اید؟!
نكات ترجمه

«فَـ  +سَـ  +تُبْصِرُ» و «یُبْصِرُونَ»
ماده «بصر» به معناي علمی است كه با دیدن و نظر كردن -خواه نظر كردنِ [ظاهريِ] 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 معناي آن چيزي 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 معناي 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 براي مصدر هم به كار می رود و بر همين اساس این احتمال منتفی نيست كه «مفتون» در اینجا
به معناي «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 سوگندي است كه خداوند بدان سوگند یاد كرد «تو» اي محمد! «به لطف
پروردگارت ،مجنون نيستی؛ و یقيناً برایت اجري است بیپایان؛ و براستی كه تو بر خُلُقِ عظيمی هستی» یعنی قرآن «آري بزودي
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 الْبَصْرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ُترْكِیٍّ،
أَخْبَرَنَا َأبُو عَبْدِ اللَّهِ الشِّيرَازِيُّ 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 انصاري 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

حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه فرمودند:
روزي عمر حضرت علی ع را دید و به او گفت[ :شنيدهام كه] تو این آیه را قرائت میكنی كه میفرماید «[بزودي 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 آیهاي 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 خویشاوندي هستند؛ اما تو در دل جز دشمنی با بنیتيم و
بنیعدي و بنیاميه نمیپرورانی.
الكافی ،ج ،8ص103؛ و ج ،8ص239؛ تفسير القمی ،ج ،2ص2308؛ تأویل اآلیات الظاهرة ،ص687
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 . 1البته در برخي روایات نزول این آیه را دقیقا بعد از سخن پیامبر ص (من كنت مواله علي مواله) دانستهاند:
قال حدَّثنا أبُو الْقاسِمِ الْحسنِي [قال حدَّثنا فُراتٌ] مُعنْعناً عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :لمَّا نزلتْ ولایةُ علِيٍّ [ع] أقامهُ رسُولُ اللَّهِ ص فقال منْ كُنْتُ موْلاهُ
فعلِيٌّ موْلاهُ فقال رجُلٌ لقدْ فُتِن بِهذا الْغُلامِ فأنْزل اللَّهُ تعالى [ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون ما أنْت بِنِعْمةِ ربِّك بِمجْنُونٍ .و إِنَّ لك لأجْراً غیْر ممْنُونٍ و إِنَّك لعلى
خُلُقٍ عظِیمٍ] .فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ( .تفسیر فرات الكوفي ،ص)495
فُراتٌ قال حدَّثنِي الْحُسیْنُ بْنُ سعِیدٍ مُعنْعناً عنْ أبِي حُبابٍ إِنَّ أبا أیوب الْأنْصارِيَّ رضِي اللَّهُ عنْهُ قال :لمَّا أخذ النَّبِي ص بِیدِ علِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ ع
فرفعها و قال منْ كُنْتُ موْلاهُ فعلِيٌّ موْلاهُ قال ناسٌ مِن النَّاسِ إِنَّما فُتِن بِابْنِ عمِّهِ فنزلتِ الْآیةُ فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ( .تفسیر فرات الكوفي ،ص496؛
تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص)686
 . 2حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ جعْفرٍ قال حدَّثنا عبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ خالِدٍ عنِ الْحسنِ بْنِ علِيٍّ الْخزَّازِ عنْ أبانِ بْنِ عُثْمان عنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبِي عبْدِ اللَّ ِه عنْ
أبِي الْعبَّاسِ الْمكِّيِّ قال سمِعْتُ أبا جعْفرٍ ع یقُولُ إِنَّ عُمر لقِي علِیّاً ع فقال :أنْت الَّذِي تقْرأُ هذِهِ الْآیة «بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ» تعرَّضُ بِي و بِصاحِبِي قال :أ فلا أُخْبِرُك
بِآیةٍ نزلتْ فِي بنِي أُمیَّة فهلْ عسیْتُمْ إِنْ تولَّیْتُمْ إِلى قوْلِهِ« -و تُقطِّعُوا أرْحامكُمْ» فقال عُمرُ بنُو أُمیَّة أوْصلُ لِلرَّحِمِ مِنْك -و لكِنَّك أثْبتَّ الْعداوة لِبنِي أُمیَّة و
بنِي عدِيٍّ و بنِي تیْم
ف
 . 3رُوِي عنْ مُحمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عنْ حمَّادِ بْنِ عِیسى عنْ حُسیْنِ بْنِ مُخْتارٍ عنْهُمْ صلواتُ اللَّهِ علیْهِمْ أجْمعِین فِي قوْلِهِ عزَّ و جلَّ و ال تُطِعْ كُلَّ حلَّا ٍ
مهِینٍ الثَّانِي همَّازٍ مشَّاءٍ بِنمِیمٍ منَّاعٍ لِلْخیْرِ مُعْتدٍ أثِیمٍ عُتُلٍّ بعْد ذلِك زنِیمٍ قال الْعُتُل الْكافِرُ الْعظِیمُ الْكُفْرِ و الزَّنِیمُ ولدُ الزِّناءِ؛ و روى مُحمَّدٌ الْبرْقِي عنِ الْأحْمسِيِّ
عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع مِثْلهُ إِلَّا أنَّهُ زاد فِیهِ و كان أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ص یقُولُ «فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ» فلقِیهُ الثَّانِي فقال لهُ أنْت الَّذِي تقُولُ كذا و كذا
تعْرِضُ بِي و بِصاحِبيَّ فقال لهُ أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع و لمْ یعْتذِرْ إِلیْهِ أ لا أُخْبِرُك بِما نُزِّل فِي بنِي أُمیَّة نُزِّل فِیهِمْ فهلْ عسیْتُمْ إِنْ تولَّیْتُمْ أنْ تُفْسِدُوا فِي الْأرْضِ و
تُقطِّعُوا أرْحامكُمْ» قال فكذَّبهُ و قال لهُ هُمْ خیْرٌ مِنْك و أوْصلُ لِلرَّحِمِ.
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الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ 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 الَّذِي 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 عَدِيٍّ 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 :اي 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« :آري بزودي 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 الْعَلَوِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ :حَدَّثَنِی جَدِّي 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 بيمارياي كه به درگذشت پيامبر اكرم ص منتهی شد – براي
دیدن پيامبر ص به مسجد شتافتم و مردم در مسجد جمع بودند [و چنان ساكت بودند كه] گویی پرندهاي روي 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 اي رسول خدا.

 . 1و قال الصَّادِقُ ع لقِي فُلانٌ أمِیر الْمُؤْمِنِین ع فقال یا علِي بلغنِي أنَّك تتأوَّلُ هذِهِ الْآیة فِيَّ و فِي صاحِبِي «فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ» قال:
أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع أ فلا أُخْبِرُك یا أبا فُلانٍ! ما نزل فِي بنِي أُمیَّة «و الشَّجرة الْملْعُونة فِي الْقُرْآنِ» قال :كذبْت یا علِي! بنُو أُمیَّة خیْرٌ مِنْك و أوْصلُ لِلرَّحِم.
ب
 . 2عنْهُ عنْ أبِیهِ عمَّنْ حدَّثهُ عنْ جابِرٍ قال قال أبُو جعْفرٍ ع قال رسُولُ اللَّهِ ص ما مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا و قدْ خلص وُدِّي إِلى قلْبِهِ و ما خلص وُدِّي إِلى قلْ ِ
أحدٍ إِلَّا و قدْ خلص وُد علِيٍّ إِلى قلْبِهِ كذب یا علِي منْ زعم أنَّهُ یُحِبنِي و یُبْغِضُك قال فقال رجُلانِ مِن الْمُنافِقِین لقدْ فُتِن رسُولُ اللَّهِ ص بِهذا الْغُلامِ فأنْزل
اللَّهُ تبارك و تعالى فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ -ودوا لوْ تُدْهِنُ فیُدْهِنُون و ال تُطِعْ كُلَّ حلَّافٍ مهِینٍ قال نزلتْ فِیهِما إِلى آخِرِ الْآیة
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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 برتري دادي؟!
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 ایرادي در او نمیبيند.
پس خداوند این آیه را نازل فرمود« :آري بزودي 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 الَّذِي 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 سِرِّي 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»
بزودي خواهی دید و خواهند دید.
یعنی:
 . 1در شواهد التنزیل لقواعد التفضیل دو روایت با این مضمون آورده ،یكي روایت فوق را ظاهرا از همین تفسیر فرات و دوم در ج ،2ص 356این
روایت را :قرأْتُ فِي التَّفْسِیرِ الْعتِیقِ[ ،قال ]:حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ شُجاعٍ ،عنْ مُحمَّدِ بْنِ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبِي لیْلى عنْ كعْبِ بْنِ عُجْرة و عبْدِ اللَّهِ بْنِ مسْعُودٍ ،قاال:
قال :النَّبِي و قدْ سُئِل عنْ علِيٍّ فقال[ :أفْضلُكُمْ] علِيٌّ أقْدمُكُمْ إِسْلاماً و أوْفرُكُمْ إِیماناً و أكْثرُكُمْ عِلْماً -و أرْجحُكُمْ حِلْماً و أشدكُمْ فِي اللَّهِ غضباً ،علَّمْتُهُ عِلْمِي
و اسْتوْدعْتُهُ سِرِّي -و وكَّلْتُهُ بِشأْنِي فهُو خلِیفتِي فِي أهْلِي و أمِینِي فِي أُمَّتِي .فقال :بعْضُ قُریْشٍ :لقدْ فتن عليٌّ رسُول اللَّهِ حتَّى ما یرى بِهِ شیْئاً!!! فأنْزل اللَّهُ
تعالى فستُبْصِرُ و یُبْصِرُون بِأیِّكُمُ الْمفْتُونُ.
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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 بحثهاي 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 میخوانند ،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 ازاي «مجنون» ،ظرافت جالبی دارد:
دیوانه را از این جهت «مجنون» میگفتند كه گمان میكردند كه «جنزده» است و یك جن ،عقل وي را مختل نموده است.
فتنه انگيزي 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» براي شما شایستهتر است!
« )4فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ؛ بِأَیِّكُمُ الْمَفْتُونُ»
آري بزودي خواهی دید و خواهند دید؛ كه كدامِ شما در فتنهاید؟!
مقصود از «بزودي» 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 وي را در عالم فراگير خواهد كرد و برتري پيامبر و
تعاليم وي را بر همگان معلوم میكند و از دشمنان وي اثري نمیماند؛ و از سوي 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 جاي 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 فردي است] به مساله
«فتنه» [كه یك وضعيت پيچيده اجتماعی است] بكشاند؛ و نيز به جاي 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؛ براي 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 براي تقویت موضع خود به هر روشی دست میزنند ،قرار نيست پيامبر ص همانند آنها باشد و صرفا با
تحقير و توهين مخالفانش براي خود یار جمع كند ،بلكه قرار است مردم با اندیشه به وي روي آورند.
ب... .
 )473سوره قلم ( )68آیه  7إِنَّ ربَّك هُو أعْلمُ بِمنْ ضلَّ عنْ سبیلِهِ و هُو أعْلمُ بِالْمُهْتدین 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.
حديث

 )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

1

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 روایت در مختصر البصائر اندكي متفاوت است:
مُحمَّدُ بْنُ الْحُسیْنِ بْنِ أبِي الْخطَّابِ ،عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرةِ ،عمَّنْ حدَّثهُ ،عنْ جابِرِ بْنِ یزِید ،عنْ أبِي جعْفرٍ ع قال :سُئِل عنْ قوْلِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ «و
لئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سبِیلِ اللَّهِ أوْ مُتمْ» فقال« :یا جابِرُ أ تدْرِي ما سبِیلُ اللَّهِ»؟ قُلْتُ :لا و اللَّهِ إِلَّا إِذا سمِعْتُ مِنْك ،فقال« :الْقتْلُ فِي سبِیلِ علِيٍّ ع و ذُرِّیَّتِهِ ،فمنْ قُتِل
فِي ولایتِهِ قُتِل فِي سبِیلِ اللَّهِ ،و لیْس مِنْ أحدٍ یُؤْمِنُ بِهذِهِ الْآیةِ إِلَّا و لهُ قتْلةٌ و میْتةٌ ،إِنَّهُ منْ قُتِل یُنْشرُ حتَّى یمُوت ،و منْ مات یُنْشرُ حتَّى یُقْتل»
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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 تَدْرِي 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 سوي 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 الْمِنْقَرِيُّ 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 الَّذِي فِی الدُّنْيَا فَهُوَ
الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مَنْ عَرَفَهُ فِی الدُّنْيَا وَ اقْتَدَى بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ الَّذِي 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) اي 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 گریزي از ما – به خدا سوگند – نمییابند.

 . 1درباره اینكه سبیل اهلل شخص امیرالمومنین ع است این دو روایت هم كه در تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص 370آمده ،قابل
توجه است:
قال مُحمَّدُ بْنُ الْعبَّاسِ حدَّثنا أحْمدُ بْنُ الْقاسِمِ عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ السَّیَّارِيِّ عنْ مُحمَّدِ بْنِ خالِدٍ عنْ حمَّادِ بْنِ حرِیزٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع أنَّهُ قال:
قوْلُهُ عزَّ و جلَّ یا لیْتنِي اتَّخذْتُ مع الرَّسُولِ سبِیلًا یعْنِي علِيَّ بْن أبِي طالِبٍ ع.
و یُؤیِّدُهُ ما رواهُ أیْضاً بِالْإِسْنادِ الْمذْكُورِ عنْ مُحمَّدِ بْنِ خالِدٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ عنْ مُحمَّدِ بْنِ فُضیْلٍ عنْ أبِي حمْزة الثمالِيِّ عنْ أبِي جعْفرٍ ع فِي قوْلِهِ
عزَّ و جلَّ یا لیْتنِي اتَّخذْتُ مع الرَّسُولِ سبِیلًا یعْنِي علِيَّ بْن أبِي طالِبٍ 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 الَّذِي 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 اي پيامبر را دیوانه خواندند؛ و خداوند از پيامبرش دفاع كرد و او داراي سجایاي اخالقی بلندي
معرفی كرد كه اجري 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 دیگري 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 ،سودي
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 جاي 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 جدي پيش روي چنين فرد قرار میدهد:
اگرچه مدعيان فراواناند و همه همدیگر را تخطئه میكنند ،اما در هر صورت تردیدي نيست كه براي خدا كامال معلوم
است كه چه كسی واقعا بر حق است.
پس اگر كسی واقعا بر خدا توكل كند و براي 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 ادعاي حقانيت دین خود را دارند و با گذشت قرنها نزاعشان تمامی نيافته ،پس تشخيص حق از باطل امكان
ندارد.
مغالطهاي كه در اینجا رخ داده این است كه از این جمله كه «پيروان هر دینی ادعاي 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 ،ادعاهاي 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 نحوي در اختيار انسانها قرار دهد و انسانها نيز بهرهاي 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 معناي 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 عنادي با دین حق ندارند و اگر این دین
واقعا – نه به صورت تحریف شده و در قرائتهاي امثال داعش و  – ...به آنها عرضه شود احتماال آن را بپذیرند ).اقتضاي
بسياري از آیات و روایات این است كه خداوند با چنين افرادي به اقتضاي 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 عدهاي و هدایتیافته بودن عدهاي
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 براي هدایت واقعی در ميان مردم بفرستد.
ج.. .

1396/4/20

 )474سوره قلم ( )68آیه  8فال تُطِعِ الْمُكذِّبین
ترجمه

پس ،تكذیبكنندگان را اطاعت مكن!
حديث

 )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 اندكي متفاوت است :حدَّثنا جعْفرُ بْنُ أحْمد قال :حدَّثنا عُبیْدُ اللَّهِ [عبْدُ اللَّهِ] ْبنُ مُوسى قال :حدَّثنا الْحسنُ بْنُ علِيِّ بْ ِ
أبِي حمْزة عنْ أبِیهِ عنْ أبِي بصِیرٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع منْ أطاع مخْلُوقاً فِي معْصِیةِ الْخالِقِ فقدْ عبده.
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 )2معاویه براي مظلومنمایی ،نامهاي به اميرالمومنين ع نوشت و ایشان را در پارهاي از جریانات متهم كرد .حضرت پاسخی
دادند كه فرازي از آن در جلسه ،437حدیث /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-18 1گذشت .در فراز دیگري از این پاسخ آمده
است:
 ...عزتی كه ما از قدیم داشتيم و برترياي 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 افرادي 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 عبدالعزي یا ابوسفيان كه با سوگند
دادن افراد را براي جنگ جمع میكرد]؛
از ما دو سرور جوانان بهشت [= امام حسن ع و امام حسين ع] بود و از شما بچههاي 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 براي 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 عَادِيُّ 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 الْأَشْعَرِيُّ 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 افرادي پيروي 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 چيزي 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 چيزي را كه به علم آن احاطه نداشتند» (یونس)39،
(كافی ،ج ،1ص)43
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و این سخن ،نه یك امر تعبدي صرف ،بلكه یك توصيه معرفتشناختی است كه اقتضاي تفكر صحيح است( .مطهري،
انسان و ایمان ،ص)70-68
« )2فَال تُطِعِ الْمُكَذِّبينَ»

 . 1امام صادق ع نامهاي به شیعیان نوشته و از ایشان خواسته بودند كه هر روز بعد از نمازهایشان آن را مرور كنند كه در جلسه  ،456حدیث3
 /http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11گذشت .و به این آیه هم ميتواند مرتبط باشد .در اینجا فقط ترجمهاش را ميآوریم:
و بدانید كه هیچ یك از مخلوقات خداوند به رضایت 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 اینكه هیچ فضیلت كوچك و بزرگي از آنها را انكار نكند؛ و بدانید كه انكاركنندگان همان تكذیبكنندگاناند و
تكذیبكنندگان منافقاناند و خداوند عز و جل درباره منافقان چنین فرموده – و فرموده او حق است – كه« :همانا منافقان در پایینترین مرتبه آتشاند و
هیچ یاوري برایشان نميیابي( ».نساء)145/
 . 2علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ ابْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ یُونُس بْنِ عبْدِ الرَّحْمنِ عنْ أبِي یعْقُوب إِسْحاق بْنِ عبْدِ اللَّهِ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال إِنَّ اللَّه خصَّ
عِبادهُ بِآیتیْنِ مِنْ كِتابِهِ أنْ لا یقُولُوا حتَّى یعْلمُوا و لا یرُدوا ما لمْ یعْلمُوا و قال عزَّ و جلَّ أ لمْ یُؤْخذْ علیْهِمْ مِیثاقُ الْكِتابِ أنْ ال یقُولُوا على اللَّهِ إِلَّا الْحقَّ و قال
بلْ كذَّبُوا بِما لمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ و لمَّا یأْتِهِمْ تأْوِیلُهُ.
این روایت در بصائر الدرجات ،ج ،1ص 537با اندك تفاوتي در سند و متن نیز آمده است:
حدَّثنا الْهیْثمُ النَّهْدِي عنْ مُحمَّدِ بْنِ عُمر بْنِ یزِید عنْ یُونُس عنْ أبِي یعْقُوب بْنِ إِسْحاق بْنِ عبْدِ اللَّهِ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِنَّ اللَّه تبارك و تعالى
حصر عِبادهُ بِآیتیْنِ مِنْ كِتابِهِ ألَّا یقُولُوا حتَّى یعْلمُوا و لا یرُدوا ما لمْ یعْلمُوا إِنَّ اللَّه تبارك و تعالى یقُولُ أ لمْ یُؤْخذْ علیْهِمْ مِیثاقُ الْكِتابِ أنْ ال یقُولُوا على اللَّهِ
إِلَّا الْحقَّ و قال بلْ كذَّبُوا بِما لمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ و لمَّا یأْتِهِمْ تأْوِیلُه
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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

عدهاي 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 عدهاي از این فطرت ما سوءاستفاده میكنند ،و بهدروغ ،ژست
مخالفت با دروغ ،به خود میگيرند! و هر سخن حقی را به بهانهاي دروغ میشمرند!
از مهمترین ترفندهاي چنين افرادي «استبعاد» است؛ یعنی به جاي اینكه دليل كافی نشان دهند كه سخنی كه با آن مخالفند
دروغ است ،با انواع ترفندهاي 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 تذكري مهم میدهد :مواظب باشيد فریب چنين كسانی را نخورید .اگر كسی میخواهد سخنی را تكذیب كند
حتما باید دالیل كافی براي دروغ بودن آن داشته باشد (تدبر .)1ما رمز و راز بسياري 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 نتيجهي 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 معناي 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 جستجوي حق و حقيقت درباره هر كس قضاوت كنيد( .جلسه قبل ،تدبر)2
د... .
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(یادآوري :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 گروي آن است كه صغري یا كبراي مطلب را از شخص مورد نظر اخد كنيم
(جلسه ،420تدبر )4پس یعنی صغري و كبراها (= مفاد تكذیبها)ي چنين كسانی را قبول نكن( .چون زمانی حق داریم سخنی
را كاذب بشمریم كه استدالل موجهی براي كذب بودن آن داشته باشيم؛ تدبر)1
ب .وقتی به جاي 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 ( )68آیه  9ودوا لوْ تُدْهِنُ فیُدْهِنُون
ترجمه

ميل داشتند كاش سهلانگاري كنی تا [آنها هم] سهلانگاري كنند.
نكات ترجمه

«وَدُّوا»
ماده «ودد» داللت دارد بر «محبت» و «آرزو»ي چيزي را داشتن .برخی گفتهاند وقتی مصدر «وُدّ» به كار رود به معناي
محبت است و وقتی مصدر «وَدَادة» به كار رود به معناي 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 چيزي 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 وُدًّا» (مریم« ، )96/قُلْ
ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى» (شورى )23/معناي 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 یَفْتَدِي مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ» (معارج )11/معناي 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 اقتضاي حكمت باشد ،اما «ود»
فقط شرطش این است كه «ميل» ي در كار باشد و لذاست كه هم براي محبتهاي صحيح و هم براي آرزوهاي 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 معناي «فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ
یُحِبُّونَهُ» مائدة )54/و برخی گفتهاند مودت خداوند نسبت به بندگانش به معناي 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 بتهاي 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 عالقهاي 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 معناي «روغن» بسيار
مشهور است (معجم مقایيس اللغة ،ج ،2ص308؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)284؛ و البته به بارانی هم كه در
حدي ببارد كه زمين را خيس [و لغزنده] كند «دهن» میگویند« .دِهان» (فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ؛ الرحمن )37/را برخی به معناي
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 معناي مواجهه نرم و آرام است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )320از براي
سازشكاري ریاكارانه ،گویی طرف مقابل را روغنمالی كرده و تسكين میدهند (معجم مقایيس اللغة ،ج ،2ص .)308ظاهرا تعبير
«مداهنه» به لحاظ بار معنایی استعارهاي كه دارد معادل تعبير كنایهاي «ماستمالی كردن» در زبان فارسی است؛ و «مُدهِنون»
(واقعه )81/هم اسم فاعل از ماده «ادهان» است ،به معناي كسانی كه میخواهند امور را با سرهمبندي و ماستمالی كردن فيصله
دهند.
 . 1به صورت صیغههاي مختلف فعل ثالثي مجرد [ودَّ ،یود] و یك صیغه ثالثي مزید [یوادّون] و كلمات «ودود» « ،مودّة و وُدّ به معناي محبت» و
«ود»
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این ماده با همين مشتقات فوق ،جمعا  5بار در قرآن كریم به كار رفته است.
اختالف قرائت

1

حديث

 )1روایت شده كه اميرالمومنين ع در صفين بودند[ ،حضرت خطبهاي 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 :اي برادر بنیدودانی ،تو حق داري كه سوال كنی بویژه به حرمت خویشاونديات ( ،)1هرچند كه خيلی
سریع وارد شدي و عنان سخن را زود چرخاندي.
مطلب این است كه آن حكومتی [یا قضيهاي] بود كه عدهاي در آن حرص وزیدند و عدهاي دیگر سخاوتمندي از خود
نشان دادند؛ و خداوند چه خوب حَكَم [= قاضی] اي 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 سهلانگاري بكشانند .پس آنگاه كه سختیهاي
این امتحانات از ما مرتفع گردد آنها را بر حق محض و خالص مینشانم هر چند به گونهاي دیگر باشد« ،پس بر این قوم فاسق
اندوهگين مباش» (مائده)26/
بس است دیگر اي برادر دودانی.
األمالی( للصدوق) ،ص619؛ 2اإلرشاد (للمفيد) ،ج ،1ص295
ن مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا َأبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَعْدٍ الْعَبْشَمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثُبَيْتُ بْ ُ
قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو الْأَحْوَصِ الْمِصْرِيُّ 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 «یدهنون» آمده اما نقل شده كه در برخي مصاحف دیگر (امثال مصحف ابن مسعود و أُبيّ و  )...به
صورت «یدهنوا» 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 ،أي ودوا أن تدهن فیدهنوا ،فیكون عطفا على التوهم ،و ال یجيء هذا الوجه إال على قول من جعل لو مصدریة بمعنى
أن( .البحر المحیط ،ج ،10ص )238در مورد جمله اخیر ،وي قبال توضیح داده بود كه :لو هنا على رأي البصریین مصدریة بمعنى أن ،أي ودوا أدهانكم ،و
مذهب الجمهور أن معمول ود محذوف ،أي ودوا أدهانكم ،و حذف لداللة ما بعده علیه.
 . 2وي با همین سند در علل الشرائع ،ج ،1ص 146هم این را روایت كرده 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 ذِي 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 شعري از إمرؤ القيس است و مصراع دوّم آن این است« :و لكن حدیثا ما حدیث الرّواحل :ولكن
االن حكایت ،حكایت ناقهها [= شترهاي 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 .وي 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 سندهاي گوناگون از زبان برخی از كسانی كه پاي 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.

 . 1حدَّثنِي علِي بْنُ الْحُسیْنِ بْنِ منْدة قال حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْحسنِ الْكُوفِي الْمعْرُوفُ بِأبِي الْحكمِ قال حدَّثنا إِسْماعِیلُ بْنُ مُوسى بْنِ إِبْراهِیم قال حدَّثنِي
سُلیْمانُ بْنُ حبِیبٍ قال حدَّثنِي شرِیكٌ عنْ حكِیمِ بْنِ جُبیْرٍ عنْ إِبْراهِیم النَّخعِيِّ عنْ علْقمة بْنِ قیْسٍ قال :خطبنا أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع على مِنْبرِ الْكُوفةِ خُطْبتهُ
اللؤْلُؤة ...قال الرَّجُلُ یا أمِیر الْمُؤْمِنِین فما بال قوْمٍ وعُوا ذلِك مِنْ رسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ دفعُوكُمْ عنْ هذا الْأمْرِ و أنْتُمُ الْأعْلوْن نسباً نوْطاً بِالنَّبِيِّ و فهْماً بِالْكِتابِ و
السنَّةِ فقال ع أراد قلْع أوْتادِ الْحرمِ و هتْك سُتُورِ الْأشْهُرِ الْحُرُمِ مِنْ بُطُونِ الْبُطُونِ و نُورِ نواظِرِ الْعُیُونِ بِالظنُونِ الْكاذِبةِ و الْأعْمالِ الْبائِرةِ بِالْأعْوانِ الْجائِرةِ فِي
الْبُلْدانِ الْمُظْلِمةِ بِالْبُهْتانِ الْمُهْلِكةِ بِالْقُلُوبِ الْخرِبةِ فرامُوا هتْك الستُورِ الزَّكِیَّةِ و كسْر آنِیةِ اللَّهِ التَّقِیَّةِ و مِشْكاةٍ یعْرِفُها الْجمْعُ و غیر [عیْنِ] الزجاجةِ و مِشْكاةِ
الْمِصْباحِ و سبِیلِ الرَّشادِ و خِیرةِ الْواحِدِ الْقهَّارِ حملةِ بطور [بُطُونِ] الْقُرْآنِ فالْویْلُ لهُمْ طمْطامُ النَّارِ و مِنْ ربٍّ كبِیرٍ مُتعالٍ بِئْس الْقوْمُ منْ خفضنِي و حاولُوا
الْإِدْهان فِي دِینِ اللَّهِ فإِنْ تُرْفعْ عنَّا مِحنُ الْبلْوى حملْناهُمْ مِن الْحقِّ على محْضِهِ و إِنْ یكُنِ الْأُخْرى فال تأْس على الْقوْمِ الْفاسِقِین.
 . 2و قد سأله كیف دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به فقال ع یا أخا بنِي أسدٍ إِنَّك لقلِقُ الْوضِینِ تُرْسِلُ فِي غیْرِ سددٍ و لك بعْدُ ذِمامةُ الصِّهْرِ
س
و حق الْمسْألةِ و قدِ اسْتعْلمْت فاعْلمْ أمَّا الِاسْتِبْدادُ علیْنا بِهذا الْمقامِ و نحْنُ الْأعْلوْن نسباً و الْأشدون بِالرَّسُولِ ص نوْطاً فإِنَّها كانتْ أثرةً شحَّتْ علیْها نُفُو ُ
قوْمٍ و سختْ عنْها نُفُوسُ آخرِین و الْحكمُ اللَّهُ و الْمعْودُ إِلیْهِ [یوْمُ] الْقِیامةِ
و دعْ عنْك نهْباً صِیح فِي حجراتِهِ

و لكِنْ حدِیثاً ما حدِیثُ الرَّواحِلِ
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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 پيروي
نكند.
نهجالبالغه ،حكمت110
لَا یُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا یُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.
 )3حضرت امير ع در خطبهاي بعد از توصيه به جدي 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 موعظهاي بدهكار نبود؛ و به نفستان ميدان ندهيد كه شما را به بيراهههاي ظلمت میكشاند؛ و سستی و سهلانگاري
نورزید كه این سهلانگاري 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»

و هلُمَّ الْخطْب فِي ابْنِ أبِي سُفْیان فلقدْ أضْحكنِي الدَّهْرُ بعْد إِبْكائِهِ و لا غرْو و اللَّهِ فیا لهُ خطْباً یسْتفْرِغُ الْعجب و یُكْثِرُ الْأود حاول الْقوْمُ إِطْفاء نُورِ اللَّهِ
مِنْ مِصْباحِهِ و سدَّ فوَّارِهِ مِنْ ینْبُوعِهِ و جدحُوا بیْنِي و بیْنهُمْ شِرْباً وبِیئاً فإِنْ ترْتفِعْ عنَّا و عنْهُمْ مِحنُ الْبلْوى أحْمِلْهُمْ مِن الْحقِّ على محْضِهِ و إِنْ تكُنِ الْأُخْرى
فال تذْهبْ نفْسُك علیْهِمْ حسراتٍ إِنَّ اللَّه علِیمٌ بِما یصْنعُون
 . 1این احادیث هم به این آیه مرتبط است كه براي رعایت اختصار در متن نیاوردم
حدَّثنا الشَّیْخُ الْفقِیهُ أبُو جعْفرٍ مُحمَّدُ بْنُ علِيِّ بْنِ الْحُسیْنِ بْنِ مُوسى بْنِ بابویْهِ الْقُمِّي رحِمهُ اللَّهُ قال حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ مُوسى بْنِ الْمُتوكِّلِ رحِمهُ اللَّهُ قال
حدَّثنا عبْدُ اللَّهِ بْنُ جعْفرٍ الْحِمْیرِي عنْ مُحمَّدِ بْنِ الْحُسیْنِ بْنِ أبِي الْخطَّابِ عنْ علِيِّ بْنِ أسْباطٍ عنْ علِيِّ بْنِ أبِي حمْزة عنْ أبِي بصِیرٍ عنْ أبِي ع ْبدِ اللَّهِ الصَّادِقِ
جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ ع قال :كان فِیما وعظ اللَّهُ تبارك و تعالى بِهِ عِیسى بْن مرْیم ع ... :یا عِیسى قُلْ لِمنْ تمرَّد بِالْعِصْیانِ و عمِل بِالْإِدْهانِ لِیتوقَّعْ عُقُوبتِي و ینْتظِرُ
إِهْلاكِي إِیَّاهُ سیُصْطلمُ مع الْهالِكِین (األمالي( للصدوق) ،ص)518
و لعمْرِي ما عليَّ مِنْ قِتالِ منْ خالف الْحقَّ و خابط الْغيَّ مِنْ إِدْهانٍ و لا إِیهانٍ فاتَّقُوا اللَّه عِباد اللَّهِ و فِروا إِلى اللَّهِ مِن اللَّهِ و امْضُوا فِي الَّذِي نهجهُ لكُمْ
و قُومُوا بِما عصبهُ بِكُمْ فعلِيٌّ ضامِنٌ لِفلْجِكُمْ آجِلًا إِنْ لمْ تُمْنحُوهُ عاجِال (نهجالبالغه ،خطبه)24
قال الصَّادِقُ ع  ...و اقْطعْ عمَّنْ یُنْسِیك وصْلُهُ ذِكْر اللَّهِ تعالى و تشْغلُك أُلْفتُهُ عنْ طاعةِ اللَّهِ فإِنَّ ذلِك مِنْ أوْلِیاءِ الشَّیْطانِ و أعْوانِهِ و لا یحْمِلنَّك رُؤْیتُهُ ْم
إِلى الْمُداهنةِ عِنْد الْخلْقِ فإِنَّ فِي ذلِك خُسْراناً عظِیماً نعُوذُ بِاللَّهِ تعالى (مصباح الشریعة ،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 باورهاي دینی را خرافه میخوانند) و  ،...اما مشكل اصلیشان منافعشان است؛ آنها آرزو میكنند تو از
آرمان هایت كوتاه بيایی و بگذاري 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 براي 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 برخوردهاي معصومين نيز مشاهده میشود .امام حسن ع با منحرفی همچون معاویه صلح میكند
ولی امام حسين ع ذرهاي 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 استراتژي كالن است و دیگري در سطح تاكتيك.
الف .در سطح استراتژي كالن ،معيار این است كه آیا این نرمش در راستاي اهداف دین و ضوابط اخالقی است یا براي
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 معناي صرف نظر كردن از اهداف و آرمانهاي اصلی است؛ كه مذموم است.
ب .در سطح تاكتيكی باید دید كدام رفتار در مجموع براي حفظ و گسترش دین مناسبتر است .یعنی پس از آنكه قبول
كردیم كه به هيچ عنوان از اهداف و آرمان هاي اصلی دست برنمیداریم ،بررسی كنيم كه اكنون حفظ و گسترش اسالم در
گروي برخورد قاطع و محكم است (مانند قيام امام حسين ع) ویا وضعيت به گونهاي است كه در آینده امكان برخورد قاطع و
محكم به نحو موثرتري مهيا خواهد شد (مانند صلح حدیبيه) ویا تنگناي اجتماعی بقدري شدید است كه برخورد قاطع به ضرر
اسالم تمام میشود و مثال بقاي اسالم تنها در گروي حفظ جان عدهاي 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 «اجراي» برخی از باید و نبایدها چشم پوشيد.
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شاید ضابطه مهم در تفاوت بين مداراي تاكتيكی و مداراي استراتژیك این است كه مداراي تاكتيكی حتما یك مداراي
موقت است؛ و هشدارهاي 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 :اي كاش» ،هر دو به نحو ضمنی بر دستیافتنی نبودن این خواسته داللت
دارند.
این نشان میدهد كه رهبران جامعه اسالمی چه ا ندازه باید از روحيه سازشكاري 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 سازشكاري در پيش گيرند.
چرا؟
الف .چون كسی كه در مسائل دینیاش مسير سهلانگاري در پيش گيرد ،براحتی به معصيت میافتد (حدیث )3و از دین
فاصله خواهد گرفت.
ب .چون براي آنها منافعشان مهم است نه اعتقاداتشان؛ و اگر راه سازشكاري باز ،و منافع آنها تامين شود هر اعتقادي را
قبول میكنند (آنها هم راه سازشكاري در پيش میگيرند)
ج... .
« )5وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
این آیات از اولين آیات نازل شده بر پيامبر ص است .در آخر عمر ایشان هم عدهاي كه درصدد بودند احكام اسالم ،نه
آن طور كه واقعا هست ،بلكه به نحوي سازشكارانه اجرا شود ،جانشين برحق ایشان را كنار زدند (حدیث)1
تاملی در جامعهشناسی جامعه دینی

جالب است كه از ابتداي دعوت پيامبر دشمنان بيرونی درصدد سازشكاري 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 براي اغلب مردم هم این «ماستمالی شدن» دین چندان مهم نبود!
ثمره اجتماعی

مهمترین گام براي كنار زدن دین واقعی از عرصه زندگی مسلمانان ،این است كه حساسيت آنها نسبت به اجراي 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 بورزي تا آنها هم كفر بورزند (ضحاك ،عطاء و ابنعباس ،مجمعالبيان ،ج ،10ص)501
ج .تو به پرستش بتها متمایل شوي تا آنها هم با تو متمایل شوند( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)501
د .تو در دینت راه سازشكاري با آنها را در پيش گيري تا آنها هم از در سازشكاري برایند (حسن ،مجمعالبيان ،ج،10
ص)501
ه .تو از تعرض به خدایان آنها دست برداري تا آنها هم از تعرض به تو و خدایت دست بردارند( .نقل شده در الميزان،
ج ،19ص)371
و .از این امرت دست برداري تا آنها هم با تو همراه شوند (قتاده ،البحر المحيط ،ج ،10ص)238
ز .تو نفاق بورزي 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 شوي 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
ي... .
« )7وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»
از نقشههاي 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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1396/4/22

 )476سوره قلم ( )68آیه  10و ال تُطِعْ كُلَّ حالَّفٍ مهینٍ
ترجمه

و اطاعت مكن از هيچ بسيارسوگندخوارِ فرومایهاي،
نكات ترجمه

«حَالّف»
از ماده «حلف» است كه اصل این ماده به معناي «سوگند»ي بوده كه براي 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 معناي كسی است كه
زیاد سوگند میخورد ولی پايبند به سوگندش نيست( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،2ص)269
غير از مورد فوق ،تمامی كاربردهاي این ماده در قرآن كریم ،فعل ثالثی مجرد (حَلَفَ ،یَحلِفُ) بوده است و جمعا  13بار
در قرآن كریم به كار رفته است.
«مَهين»
این كلمه از ماده «مهن» ،و نه «هون» ،میباشد (درباره ماده «هون» در جلسه  545توضيحات بيشتر خواهد آمد )2و ماده
«مهن» در اصل به معناي «حقارت» و حقير شمرده شدن است« .مَهين» [بر وزن فعيل ،كه میتواند صفت مشبهه یا صيغه مبالغه
باشد] به معناي كسی كه حقارتش كامال آشكار است( .معجم مقایيس اللغة ،ج ،5ص.)283
از آنجا كه یكی از كاربردهاي متداول كلمه «ماهن» و «مهين» در مورد خدمتكار و برده است (اإلفصاح فى فقه اللغة ،ج،1
ص ،)320برخی «مهين» را به معناي «مستضعف :ضعيف نگه داشته شده» دانسته (الفروق فى اللغة ،ص )247و در تفاوت
«هون» و «مهن» گفتهاند كه «هون» حقارتی است كه به خود شیء برمی گردد و ریشهاش در خود شیء است ،اما «مهن» حقارتی
است ناشی از این است كه چيزي تحت اختيار دیگري قرار بگيرد و خودش بدون اختيار باشد( .التحقيق فى كلمات القرآن
الكریم ،ج ،11ص)211

 . 1البته برخي اصل این ماده را از «سیف حلیف :شمشیر تیز و برنده» دانسته و گفتهاند از این جهت به سوگند حلف گفته ميشود كه نزاع را قطع
ميكند و فیصله ميدهد (الفروق في اللغة ،ص )47در مقابل برخي تعبیر «سیف حلیف» را از موارد شاذ این ماده دانستهاند كه از معناي اصلي فاصله
گرفته؛ و اصل معناي این ماده را «مالزم بودن» معرفي كرده و گفتهاند از این جهت به سوگند خوردن حلف گفته ميشود كه انسان را مالزم و ملتزم به
مطلبي كه بر آن سوگند خورده ،ميسازد( .معجم المقاییس اللغة ،ج ،2ص)98
 . 2توجه :در تاریخ  1396/4/22كه این مطالب را مينوشتم ،به اشتباه نوشته بودم "«مهین» از ماده «هون» است كه به معناي سهل و آسان ،و
حقیر و ذلیل بودن است« .هُون» به معناي «خوار» و «مهین» شخص خوار و حقیر ،ویا به معناي وضعیت خواركننده (عذاب مهین) است  "...كه در تاریخ
 1396/6/29هنگام بحث از تعبیر «عذاباً مُهیناً» (احزاب )56/متوجه اشنباه فوق شدم و هم متن اینجا اصالح شدو هم توضیحات ماده «هون» با
اصالحاتي به جلسه 545منتقل گردید.
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از این ماده اخير تنها كلمه «مهين» و آن هم  4بار در قرآن كریم به كار رفته است (مِنْ ماءٍ مَهينٍ ،سجده 8/و مرسالت20/؛
أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذي هُوَ مَهينٌ ،نازعات52/؛ وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ ،قلم.)10/
شأن نزول

1

2

حديث

 )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 :اي معلم خوبیها ! ما را ارشاد
كن ! فرمود :همانا حضرت موساي 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

 . 1اما به نظر نميرسد این ضابطه درست باشد زیرا ظاهرا در آیه «و ال تُطِعْ كُلَّ حالَّفٍ مهینٍ» (قلم )10/اتفاقا بیشتر معناي حقارت و پستي خود
شخص مد نظر است؛ هرچند مرحوم مصطفوي این را چنین توجیه كرده است كه حقارت او ناشي از این است كه تحت هواي نفس قرار گرفته و از خود
برنامهاي ندارد؛ اما اگر معناي «تحت اختیار دیگري قرار گرفتن را این اندازه توسعه دهیم ،دیگر حقارتي كه به خود شخص برگردد بيمعنا خواهد بود.
 . 2در مجمعالبیان مورد شان نزول این آیه گفته است  :قیل یعني الولید بن المغیرة قال عرض على النبي ص المال لیرجع عن دینه و قیل یعني
األخنس ابن شریق عن عطاء و قیل یعني األسود بن عبد یغوث عن مجاهد؛ و در الدر المنثور في تفسیر المأثور ،ج ،6ص 251در دو مورد آخر با وي
اتفاق نظر دارد :أخرج ابن مردویه عن أبى عثمان النهدي قال قال مروان بن الحكم لما بایع الناس لیزید سنة أبى بكر و عمر فقال عبد الرحمن بن أبى بكر
انها لیست بسنة أبى بكر و عمر و لكنها سنة هرقل فقال مروان هذا الذي أنزلت فیه و الَّذِي قال لِوالِدیْهِ أُفٍّ لكُما قال فسمعت ذلك عائشة فقالت انها لم
تنزل في عبد الرحمن و لكن نزلت في أبیك و ال تُطِعْ كُلَّ حلَّافٍ مهِینٍ همَّازٍ مشَّاءٍ بِنمِیمٍ؛ و أخرج ابن مردویه عن ابن عباس و ال تُطِ ْع كُلَّ حلَّافٍ اآلیة قال
یعنى األسود بن عبد یغوث؛ و أخرج عبد بن حمید عن عامر الشعبي و ال تُطِعْ كُلَّ حلَّافٍ اآلیة قال هو رجل من ثقیف یقال له األخنس بن شري.
اما در برخي منابع شیعي مطلب دیگري ذكر شده كه شاید از باب تطبیق باشد نه شان نزول:
رُوِي عنْ مُحمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عنْ حمَّادِ بْنِ عِیسى عنْ حُسیْنِ بْنِ مُخْتارٍ عنْهُمْ صلواتُ اللَّهِ علیْهِمْ أجْمعِین فِي قوْلِهِ عزَّ و جلَّ و ال تُطِعْ كُلَّ حلَّافٍ مهِینٍ،
الثَّانِي( .تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص)687
ي ع ودوا لوْ تُدْهِنُ فیُدْهِنُون أيْ أحبوا
این مطلب در تفسیر القمي ،ج ،2ص 380چنین توضیح داده شده است :و قوْلُهُ :فال تُطِعِ الْمُكذِّبِین قال فِي علِ ٍّ
أنْ تغُشَّ فِي علِيٍّ فیغُشون معك و ال تُطِعْ كُلَّ حلَّافٍ مهِینٍ قال الْحلَّافُ فُلانٌ حلف لِرسُولِ اللَّهِ ص أنَّهُ لا ینْكُثُ عهْدا .در تفسیر برهان ،ج ،5ص 458در نقل
این مطلب از تفسیر قمي ،به جاي «فالنٌ» « ،الثاني» نوشته شده است.
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عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
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 ،اميدي به خيرش نداشته باش!
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص263؛ حدیث5657
مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَرْجُ خَيْرَه.
و از امام هادي ع روایت شده است:
كسی كه خود را خوار دانست ،از شرش ایمن مباش!
تحف العقول ،ص483
و روي 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 آیه مذمت كثرت سوگند بود ،این احادیث را آوردم كه درباره مذمت سوگند بود وگرنه مذمت سوگند دروغ كه بسیار فراوان است
كه تیمنا و تبركا به حدیثي در اینجا اشاره ميشود :عنِ النَّبِيِّ ص قال :منْ حلف على یمِینٍ و هُو یعْلمُ أنَّهُ كاذِبٌ فقدْ بارز اللَّه بِالْمُحاربةِ و إِنَّ الْیمِین الْكاذِبة
تذرُ الدِّیار بلاقِع مِنْ أهْلِها و تُورِثُ الْفقْر فِي الْعقِبِ و إِنَّهُ لا یعْرِفُ عظمة اللَّهِ منْ یحْلِفُ بِهِ كاذِباً( .أعالم الدین في صفات المؤمنین ،ص)402
 . 2در مشارق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین علیه السالم ،ص 139و مدینة معاجز األئمة اإلثني عشر ،ج ،5ص 199حدیثي از امام باقر ع
روایت شده است درباره اینكه فقط انسان است كه سوگند دروغ به امامت ميخورد چون حالف مهین است .این حدیث بدون اشاره به «حالف مهین بودن
انسان» در بسیاري از مجامع روایي (مثال الكافي ،ج ،1ص471؛ بصائر الدرجات ،ج ،1ص342؛ دالئل اإلمامة ،ص223؛ الهدایة الكبرى ،ص242؛ و )...
آمده است؛ اما فقط نقل دو كتاب فوق را به ترتیب ميآوریم كه اشارهاي به این آیه دارد (البته دومي از الهدایة الكبري» نقل كرده اما در متن هدایة الكبري
(ص )242این حدیث بدون این آیه آمده است) :
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تدبر

« )1وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ»
افراد پرادعا و فرومایه نباید در پستهاي 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 اعتباري ندارد و نباید از سخن آنان پيروي كرد.
تاملی در جامعهشناسی جامعه دینی

سوگند خوردن غالبا جایی رخ میدهد كه میخواهيم خدا را به عنوان شاهدي بر مدعاي خود ویا شاهدي بر عهدي كه
با دیگران بستهایم ،بياوریم .درواقع سوگند ،یك عمل اجتماعی و بشدت ناظر به مخاطب است؛ یعنی مخاطب باید قداست آن
چيزي را كه به او سوگند خورده میشود باور داشته باشد تا آن سوگند را ضمانتی براي آن مدعا قلمداد نماید.
كسی كه خدا را جدي باور دارد ،حرمت و جاللت خدا را هم جدي 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 باورهاي دینی مخاطب براي جلب اعتماد او به خود مایه گذارد و میتوان گفت از باورهاي دینی
مخاطب سوءاستفاده میكند.

عنْ مُحمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قال :كُنْتُ عِنْد أبِي جعْفرٍ ع إِذْ وقع علیْهِ ورشانانِ ثُمَّ هدلا فردَّ علیْهِما فطارا فقُلْتُ جُعِلْتُ فِداك ما هذا فقال هذا طائِرٌ ظنَّ فِي
زوْجتِهِ سُوءاً فحلفتْ لهُ فقال لها لا أرْضى إِلَّا بِموْلاي مُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ ع فجاءتْ فحلفتْ لهُ بِالْولایةِ أنَّها لمْ تخُنْهُ فصدَّقها و ما مِنْ أحدٍ یحْلِفُ بِالْولایةِ إِلَّا صدق
إِلَّا الْإِنْسانُ فإِنَّهُ حلَّافٌ مهِین
الحسین بن حمدان الحضیني في هدایته :باسناده عن محمد بن مسلم الثقفي ،عن أبي جعفر -علیه السالم -قال :كنت عنده ذات یوم ،إذ وقع علیه
ورشانان و هدال هدیلهما ،فردّ (علیهما) أبو جعفر -علیه السالم -بمثله ،فلمّا طارا على الحائط هدل الذكر على االنثى ،فرد علیه ابو جعفر -علیه السالم-
هدیال ال تعرفه الناس ،ثم نهضا ،فقلت له :جعلت فداك! ما قال هذا الطائر؟ قال :یا ابن مسلم كل شيء خلقه اللّه من بهیمة أو طائر و ما فیه الروح أسمع لنا
و أطوع من بني آدم ،إنّ هذا الورشان أتاني و شكا لي من زوجته و قد كان ظنّ منها ظنّ سوء ،فحلفت له فلم یقبل .فقالت له :بمن ترضى؟ فقال :بمحمد
بن عليّ ،فقالت رضیت ،فأقبال إليّ فأخبراني بقصتهما فسألتها عما ذكر ،فحلفت لي بالوالیة أنها ما خانته ،فصدقتها فنهیته عن تهمة زوجته و أعلمته أنه
ظالم لها ،فانه لیس من بهیمة و ال طائر یحلف بوالیتنا (إلّا) أبر إلّا بني آدم ،فانّه حلّاف مهین ال یعرفنا حقّ معرفتنا إذا حلف بحقّنا كاذبا.
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شاید بدین جهت است كه در قرآن بارها این «بسيار سوگند خوردن» را از ویژگیهاي 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/
« )3وَ ال تُطِعْ كُلَّ حَالَّفٍ مَهينٍ»
از كسی كه زیاد سوگند میخورد و فرومایه است نباید پيروي كرد.
در آیات بعدي صفات دیگر این انسانی را كه نباید از او پيروي كرد آورده است .مطالبی كه در آیات بعدي آمدي همگی
بوضوح از رذایل اخالقی است :عيبجویی ،سخنچينی ،مانع خير بودن ،تجاوزگري ،گناهكاري 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 بيشتري براي 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 بخودي 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 پيروي واقع شود نباید وجود داشته باشد ،خصلت
«فرومایگی» (مهين) است.
چرا؟
الف .كسی كه فرومایه است و خود را خوار میبيند ،هر بدياي ممكن است انجام دهد و نمیتوان به خوبیاش اميد بست
(حدیث)3
ب .كسی كه حقير و فرومایه است ،افق دیدش كوچك است ،و پيروي از وي 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 مسيري كه خداوند تعيين كرده درست قدم بردارد همه عالَم در اختيار اوست .اگر كسی این روح الهی خود را باور كند ،به
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ارزش خود پی میبرد و خود را بزرگ میبيند ،پس می كوشد این حقيقت عظيم را در امور مبتذل خرج نكند ،به هر پَستیاي
دل نمی بندد و عمر خود را در هر جایی هدر نمیدهد .چنين كسی در مواجهه با دیگران هم دنبال ارتقاي روح خود است و
لذا هيچگاه درصدد سوءاستفاده دنيوي از دیگران برنمیآید؛ لذا اگر ما را به كاري بخواند ،خيري حقيقی را در نظر گرفته است
و می توان از او پيروي نمود.
اما كسی كه این بزرگی خود را باور ندارد و خود را در افق زندگی مادي و صرفا اندكی پيشرفتهتر از حيوان میبيند ،براي
همين زندگی برنامه می ریزد و براي رسيدن به منافع مادي خویش حاضر است هر كاري بكند؛ پس نه از شر او میتوان ایمن
بود و نه به خير او می توان اميد بست.

1396/4/23

 )477سوره قلم ( )68آیه  11همَّازٍ مشَّاءٍ بِنمیمٍ
ترجمه

عيبجویی ،روانه در پی سخنچينی،
نكات 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 معناي كسی كه بشدت در مقام عيبجویی و غيبت انسانها برمیآید؛ گویی با این كارش دیگري 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 اشارهاي 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 اشارهاي عيبجویانه و البته حضوري 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
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با این توضيح میتوان فهميد كه چرا برخی «هماز» و «هُمَزه» را به معناي 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 معناي وسوسهاي است كه شياطن در دلها میافكنند
(أساس البالغة ،ص )706و برخی كه معناي «تنقيص [= ناقص نمایاندن] و عيبجویی» را معناي اصلیِ ماده «همز» گرفتهاند،
«همزات» شياطين را هم به معناي 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 معناي 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 ارادي از مكانی به مكان دیگر [= راه رفتن] (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )769و
دیگران توضيح دادهاند كه این مفهوم «ارادي» به معناي 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 روي عادت ویا در
خواب و  ...باشد نيز گفته میشود (كه عرف به آنها حركات غيرارادي 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 داراي دو اصل و ریشه معنایی است :یكی به معناي اظهار و ابراز داشتن
چيزي است و دیگري به معناي رنگی از رنگهاست (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )359چنانكه «نمّة» نوعی لكههاي سفيدي
در سياهی (یا درخشندگی سفيدي در سياهی) و بالعكس است و امروزه به نقاشیهاي مينياتوري «مُنَمْنَم» میگویند (فرهنگ
ابجدي؛ و فرهنگ معاصر عربی فارسی) .و برخی هم اصل آن را به معناي «همس» (حركت خفيف و نامحسوس) دانستهاند و
علت تسميه خطوط متقارب [ونقاشیهاي 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.
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بدین ترتيب تركيب «مَشَّاءٍ بِنَميمٍ» به معناي كسی است كه براي سخنچينی و بدبين كردن افراد به همدیگر این سو و آن
سو میرود.
حديث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
كسی كه مطلبی را عليه مومنی نقل كند كه بخواهد او را بد و زشت جلوه دهد و اعتبارش را از بين ببرد تا وي 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:
اي 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 ایرادهاي آنها برآید خداوند عيبهاي او پیگيري خواهد كرد و
هركه عيبهایش را كه خداوند متعال پيگيري 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 بديهایی را به شما نسبت میدهد.
امام سجاد ع به او فرمودند :تو نه حق همنشينی با او را ادا كردي ،كه مطلب او را به ما منتقل نمودي؛ و نه حق مرا ادا
كردي چرا كه از برادرم خبري 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 قدري كه در خودش هست دنبال آن
عيبهاست.
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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:
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.
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 )4نزد منصور دوانيقی ،از امام صادق ع سعایت و بدگویی كردند .ایشان را احضار كرد .گفتگویی بين وي و امام درگرفت.
در فرازي 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« :اي كسانی كه ایمان آوردهاید اگر فاسقی خبر مهمی را نزد شما
آورد بررسی كنيد كه مبادا از روي نادانی به گروهی آسيب برسانيد و بعدا از آنچه كرده اید پشيمان شوید» (حجرات... )6/
 . 1در شرح نهج البالغة البن أبي الحدید ،ج ،7ص 112این مطلب در مورد شخص دیگري هم مطرح شده است( .البته سابقه اینكه فضیلتهاي اهل
بیت ع را به دیگران منسوب كنند ،در قرون اولیه زیاد بوده؛ و البته بعید هم نیست كه كس دیگري به آنچه اهل بیت ع عمل ميكردهاند عمل نماید):
قال رجل لعمرو بن عبید إن علیا األسواري لم یزل منذ الیوم یذكرك بسوء و یقول الضال فقال عمرو یا هذا ما رعیت حق مجالسة الرجل حین نقلت
إلینا حدیثه و ال وفیتني حقي حین أبلغتني عن أخي ما أكرهه اعلم أن الموت یعمنا و البعث یحشرنا و القیامة تجمعنا و اهلل یحكم بیننا.
درباره اینكه در برابر عیبجویان چه برخوردي داشته باشیم روایات متعددي آمده است از جمله:
سهْلُ بْنُ زِیادٍ عنْ یحْیى بْنِ الْمُباركِ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ جبلة عنْ مُحمَّدِ بْنِ الْفُضیْلِ عنْ أبِي الْحسنِ الْأوَّلِ ع قال :قُلْتُ لهُ جُعِلْتُ فِداك الرَّجُلُ مِنْ إِخْوانِي
یبْلُغُنِي عنْهُ الشَّيْءُ الَّذِي أكْرهُهُ فأسْألُهُ عنْ ذلِك فیُنْكِرُ ذلِك و قدْ أخْبرنِي عنْهُ قوْمٌ ثِقاتٌ فقال لِي یا مُحمَّدُ كذِّبْ سمْعك و بصرك عنْ أخِیك فإِنْ شهِد
عِنْدك خمْسُون قسامةً و قال لك قوْلًا فصدِّقْهُ و كذِّبْهُمْ لا تُذِیعنَّ علیْهِ شیْئاً تشِینُهُ بِهِ و تهْدِمُ بِهِ مُرُوءتهُ -فتكُون مِن الَّذِین قال اللَّهُ فِي كِتابِهِ -إِ َّن الَّذِین
یُحِبون أنْ تشِیع الْفاحِشةُ فِي الَّذِین آمنُوا لهُمْ عذابٌ ألِیم (الكافي ،ج ،8ص)147
و مِنْ كلامٍ لهُ ع فِي النَّهْيِ عنْ غِیبةِ النَّاسِ فإِنَّما ینْبغِي لِأهْلِ الْعِصْمةِ و الْمصْنُوعِ إِلیْهِمْ فِي السَّلامةِ أنْ یرْحمُوا أهْل الذنُوبِ و الْمعْصِیةِ و یكُون الشكْرُ
هُو الْغالِب علیْهِمْ و الْحاجِز لهُمْ عنْهُمْ فكیْف بِالْعائِبِ الَّذِي عاب أخاهُ و عیَّرهُ بِبلْواهُ أ ما ذكر موْضِع ستْرِ اللَّهِ علیْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ ما هُو أعْظمُ مِن الذَّنْبِ الَّذِي عابهُ
بِهِ و كیْف یذُمهُ بِذنْبٍ قدْ ركِب مِثْلهُ فإِنْ لمْ یكُنْ ركِب ذلِك الذَّنْب بِعیْنِهِ فقدْ عصى اللَّه فِیما سِواهُ مِمَّا هُو أعْظمُ مِنْهُ و ایْمُ اللَّهِ لئِنْ لمْ یكُنْ عصاهُ فِي الْكبِیرِ و
عصاهُ فِي الصَّغِیرِ لجُرْأتُهُ على عیْبِ النَّاسِ أكْبرُ یا عبْد اللَّهِ لا تعْجلْ فِي عیْبِ أحدٍ بِذنْبِهِ فلعلَّهُ مغْفُورٌ لهُ و لا تأْمنْ على نفْسِك صغِیر معْصِیةٍ فلعلَّك مُعذَّبٌ
علیْهِ فلْیكْفُفْ منْ علِم مِنْكُمْ عیْب غیْرِهِ لِما یعْلمُ مِنْ عیْبِ نفْسِهِ و لْیكُنِ الشكْرُ شاغِلًا لهُ على مُعافاتِهِ مِمَّا ابْتُلِي غیْرُهُ بِه (نهج البالغة ،خطبه)140
قال الْحُسیْنُ بْنُ علِيٍّ ع لا تقُولنَّ فِي أخِیك الْمُؤْمِنِ إِذا توارى عنْك إِلَّا مِثْل ما تُحِب أنْ یقُول فِیك إِذا تواریْت عنْه (كنْزُ الْكراجُكِيِّ ،ص194؛ بحار،
ج ،72ص)263
عنْهُ عنْ مُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ عنِ الْحسنِ بْنِ محْبُوبٍ عنْ أبِي الْورْدِ عنْ أبِي جعْفرٍ ع قال :منِ اغْتِیب عِنْدهُ أخُوهُ الْمُؤْمِنُ فنصرهُ و أعانهُ نصرهُ اللَّهُ فِي الدنْیا
و الْآخِرةِ و منْ لمْ ینْصُرْهُ و لمْ یدْفعْ عنْهُ و هُو یقْدِرُ على نُصْرتِهِ و عوْنِهِ خفضهُ اللَّهُ فِي الدنْیا و الْآخِرة (المحاسن ،ج ،1ص)103

64

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 الشَّعِيرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ صَاحِبِ
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 ذِي 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» ...
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 . 1روایات متعددي درباره شدت عذاب سخنچینان و عیب جویان آمده است كه به علت ضیق مجال در متن نیاوردم و در اینجا به برخي اشاره
ميشود:
قال أنسٌ قال رسُولُ اللَّهِ ص مررْتُ لیْلة أُسْرِي بِي .على قوْمٍ یخْمِشُون ُوجُوههُمْ بِأظْفارِهِمْ فقُلْتُ یا جبْرئِیلُ منْ هؤُلاءِ فقال هؤُلاءِ الَّذِین یغْتابُون النَّاس
و یقعُون فِي أعْراضِهِم (مجموعة ورام ،ج ،1ص)115
عنْ مسْعدة بْنِ زِیادٍ قال :و حدَّثنِي جعْفرٌ ،عنْ أبِیهِ :أنَّ رسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علیْهِ و آلِهِ قال« :إِنَّ شرَّ النَّاسِ یوْم الْقِیامةِ الْمُثلَّثُ .قِیل :یا رسُول اللَّهِ ،و
ما الْمُثلَّثُ؟ قال :الرَّجُلُ یسْعى بِأخِیهِ إِلى إِمامِهِ فیقْتُلُهُ ،فیُهْلِكُ نفْسهُ ،و أخاهُ ،و إِمامهُ» (قرب اإلسناد ،ص)29
حدَّثنا علِي بْنُ عبْدِ اللَّهِ الْورَّاقُ رضِي اللَّهُ عنْهُ قال حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ أبِي عبْدِ اللَّهِ الْكُوفِي عنْ سهْلِ بْنِ زِیادٍ الْآدمِيِّ عنْ عبْدِ الْعظِیمِ بْنِ عبْدِ اللَّهِ الْحسنِيِّ
عنْ مُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ الرِّضا عنْ أبِیهِ الرِّضا عنْ أبِیهِ مُوسى بْنِ جعْفرٍ عنْ أبِیهِ جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ عنْ أبِیهِ مُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ عنْ أبِیهِ علِيِّ بْنِ الْحُسیْنِ عنْ أبِیهِ الْحُسیْنِ
بْنِ علِيٍّ عنْ أبِیهِ أمِیرِ الْمُؤْمِنِین علِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ ع قال :دخلْتُ أنا و فاطِمةُ على رسُولِ اللَّهِ ص فوجدْتُهُ یبْكِي بُكاءً شدِیداً فقُلْتُ فِداك أبِي و أُمِّي یا
رسُول اللَّهِ ما الَّذِي أبْكاك فقال یا علِي لیْلة أُسْرِي بِي إِلى السَّماءِ رأیْتُ نِساءً مِنْ أُمَّتِي فِي عذابٍ شدِیدٍ فأنْكرْتُ شأْنهُنَّ فبكیْتُ لِما رأیْتُ مِنْ شِدَّةِ عذابِهِنَّ
و رأیْتُ امْرأة...و رأیْتُ امْرأةً ر ْأسُها رأْسُ الْخِنْزِیرِ و بدنُها بدنُ الْحِمارِ و علیْها ألْفُ ألْفِ لوْنٍ مِن الْعذابِ ...فقالتْ فاطِمةُ ع حبِیبِي و قُرَّةُ عیْنِي أخْبِرْنِي ما كان
عملُهُنَّ و سِیرتُهُنَّ حتَّى وضع اللَّهُ علیْهِنَّ هذا الْعذاب فقال یا بُنیَّتِي  ...و أمَّا الَّتِي كان رأْسُها رأْس الْخِنْزِیرِ و بدنُها بدن الْحِمارِ فإِنَّها كانتْ نمَّامةً كذَّابة( .عیون
أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،2ص)11
حدَّثنا علِي بْنُ أحْمد بْنِ مُوسى رِضْوانُ اللَّهِ علیْهِ قال حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ جعْفرٍ أبُو الْحُسیْنِ الْكُوفِي الْأسدِي قال حدَّثنِي مُوسى بْنُ عِمْران النَّخعِي قال
حدَّثنا الْحُسیْنُ بْنُ یزِید قال حدَّثنِي حفْصُ بْنُ غِیاثٍ عنِ الصَّادِقِ جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ عنْ آبائِهِ عنْ علِيٍّ قال قال رسُولُ اللَّهِ ص أرْبعةٌ یُؤْذُون أهْل النَّارِ على ما
بِهِمْ مِن الْأذى یُسْقوْن مِن الْحمِیمِ و الْجحِیمِ یُنادُون بِالْویْلِ و الثبُورِ یقُولُ أهْلُ النَّارِ بعْضُهُ ْم لِبعْضٍ ما بالُ هؤُلاءِ الْأرْبعةِ قدْ آذوْنا على ما بِنا مِن الْأذى فرجُلٌ
مُعلَّقٌ فِي تابُوتٍ مِنْ جمْرٍ و رجُلٌ یجُر أمْعاءهُ و رجُلٌ یسِیلُ فُوهُ قیْحاً و دماً و رجُلٌ یأْكُلُ لحْمهُ فقِیل لِصاحِبِ التَّابُوتِ ما بالُ الْأبْعدِ قدْ آذانا على ما بِنا مِن
الْأذى فیقُولُ إِنَّ الْأبْعد قدْ مات و فِي عُنُقِهِ أمْوالُ النَّاسِ لمْ یجِدْ لها فِي نفْسِهِ أداءً و لا وفاءً ثُمَّ یُقالُ لِلَّذِي یجُر أمْعاءهُ ما بالُ الْأبْعدِ قدْ آذانا على ما بِنا مِن
الْأذى فیقُولُ إِنَّ الْأبْعد كان لا یُبالِي أیْن أصاب الْبوْلُ مِنْ جسدِهِ ثُمَّ یُقالُ لِلَّذِي یسِیلُ فُوهُ قیْحاً و دماً ما بالُ الْأبْعدِ قدْ آذانا على ما بِنا مِن الْأذى فیقُولُ إِنَّ
الْأبْعد كان یُحاكِي فینْظُرُ إِلى كُلِّ كلِمةٍ خبِیثةٍ فیُسْنِدُها و یُحاكِي بِها ثُمَّ یُقالُ لِلَّذِي یأْكُلُ لحْمهُ ما بالُ الْأبْعدِ قدْ آذانا على ما بِنا مِن الْأذى فیقُولُ إِنَّ الْأبْعد كان
یأْكُلُ لُحُوم النَّاسِ بِالْغِیبةِ و یمْشِي بِالنَّمِیمةِ( .األمالي( للصدوق) ،ص)581
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 )5از اميرالمومنين ع روایت شده است كه پيامبر اكرم ص به اصحابشان فرمودند :آیا به شما خبر بدهم از بدترینتان؟!
گفتند :بله! اي رسول خدا !
فرمودند :آنان كه روانند در پی سخنچينی؛ بين دوستان تفرقه میاندازند و براي افراد بیخبر عيب میتراشند.
الخصال ،ج ،1ص183 :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو یَزِیدَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَالِدِيُّ 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.
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تدبر

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

 . 1این روایات هم همین مضمون را آورده است:
علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى عنْ یُونُس عنْ أبِي الْحسنِ الْأصْبهانِيِّ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال قال أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع طُوبى لِكُلِّ عبْدٍ نُومةٍ لا یُؤْبهُ
ل رحْمةٍ لیْسُوا بِالْبُذُرِ الْمذایِیعِ
ح الْهُدى ینْجلِي عنْهُمْ كُل فِتْنةٍ مُظْلِمةٍ و یُفْتحُ لهُمْ بابُ كُ ِّ
لهُ یعْرِفُ النَّاس و لا یعْرِفُهُ النَّاسُ یعْرِفُهُ اللَّهُ مِنْهُ بِرِضْوانٍ أُولئِك مصابِی ُ
و لا الْجُفاةِ الْمُراءِین و قال قُولُوا الْخیْر تُعْرفُوا بِهِ و اعْملُوا الْخیْر تكُونُوا مِنْ أهْلِهِ و لا تكُونُوا عُجُلًا مذایِیع فإِنَّ خِیاركُمُ الَّذِین إِذا نُظِر إِلیْهِمْ ذُكِر اللَّهُ و شِرارُكُ ُم
الْمشَّاءُون بِالنَّمِیمةِ الْمُفرِّقُون بیْن الْأحِبَّةِ الْمُبْتغُون لِلْبُرآءِ الْمعایِب.
عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدٍ عنِ الْحسنِ بْنِ محْبُوبٍ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنانٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال قال رسُولُ اللَّهِ ص أ لا أُنبِّئُكُمْ بِشِرارِكُمْ
قالُوا بلى یا رسُول اللَّهِ -قال الْمشَّاءُون بِالنَّمِیمةِ الْمُفرِّقُون بیْن الْأحِبَّةِ الْباغُون لِلْبُرآءِ الْمعایِب (الكافي ،ج ،2ص)369
ن
جماعةٌ عنْ أبِي الْمُفضَّلِ عنْ جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ الْعلوِيِّ عنْ علِيِّ بْنِ الْحسنِ بْنِ علِيِّ بْنِ عُمر بْنِ علِيِّ بْنِ الْحُسیْنِ عنِ الْحُسیْنِ بْنِ زیْدٍ عنِ الصَّادِقِ ع ْ
آبائِهِ ع قال قال النَّبِي ص الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كرِیمٌ و الْفاجِرُ خبٌّ لئِیمٌ و خیْرُ الْمُؤْمِنِین منْ كان مأْلفةً لِلْمُؤْمِنِین و لا خیْر فِیمنْ لا یُؤْلفُ و لا یأْلفُ قال و سمِعْتُ رسُول
اللَّهِ ص یقُولُ شِرارُ النَّاسِ منْ یُبْغِضُ الْمُؤْمِنِین و تُبْغِضُهُ قُلُوبُهُمْ الْمشَّاءُون بِالنَّمِیمةِ و الْمُفرِّقُون بیْن الْأحِبَّةِ الْباغُون لِلْبِراءِ الْعیْب أُولئِك ال ینْظُرُ اللَّهُ إِلیْهِمْ یوْم
الْقِیامةِ و ال یُزكِّیهِمْ ثُمَّ تلا ص هُو الَّذِي أیَّدك بِنصْرِهِ و بِالْمُؤْمِنِین -و ألَّف بیْن قُلُوبِهِم (األمالي (للطوسي) ،ص)462

66

نكته تخصصي جامعهشناسي

جامعهشناسان مهمترین عامل حفظ و بقاي یك جامعه را «انسجام اجتماعی» میدانند؛ و در واقع ،امكان زندگی اجتماعی
انسانها در گروي اعتماد انسانها به یكدیگر است .از سوي دیگر ،ما انسانهاي 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 جامعهاي كه همه به هم بدبين باشند نمیتواند به حيات خود ادامه میدهد.
ب... .
« )2وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
اطاعت و پيروي نكردن از عيبجو و سخنچين ،به معناي آن است كه:
اوال به سخن آنها اعتنا نكنيم؛ و
ثانيا خودمان این گونه نباشيم.
تاملي با خويشتن

امروزه رسانههاي جمعی و شبكههاي مجازي با شعار «دانستن حق شماست»  -حتی اگر در مقام شایعهسازي و دروغپراكنی
نباشند و واقعا راست بگویند -دائما در مقام عيبجویی و سخنچينی هستند.
آیا اعتناي ما به آنها و پيگيري اخبارشان تخلفی از این دستور الهی نيست؟
و آیا خودمان به بهانه آگاهسازي دیگران ،در این مسير گام برنمیداریم؟
آیا روزي خواهد رسيد كه این دستور خدا را جدي بگيریم و ادامه این رفتار غلط خود را توجيه نكنيم؟
تبصره

یكی از توجيهات براي عيبجویی و سخنچينی« ،نهی از منكر است؛ در حالی كه آن جستجو و افشاي عيوب مخفی
انسانهاست ،ولی «نهی از منكر» مربوط به گناهان علنی و براي صيانت جامعه از عادي 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 پيروي كرد .در این آیه ویژگی دیگر چنين كسی
را معرفی میكند كه :او فردي 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 عيبهاي خودش كمتر دیده شود؛ حدیث ]3و مرتب سوگند میخورد تا سخنش را قبول كنند( .التحقيق
فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،11ص)283
ب... .
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« )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 دیگري عيبجویی كرد در مقابلش چه كنيم؟
شهيد ثانی (با توجه به آیات و روایات) شش اقدام را توصيه كرده است:
 .1سخن او را تصدیق نكنيم؛ زیرا سخنچين ،فاسق است و شهادت وي 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 بيزاري بجویيم؛ چرا كه باید از كسی كه خدا از او
بيزار است ،دوري 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 وي ما را به تجسس درباره احوال شخصی كه او از وي 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 وي 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 دیگري را كرد.
حضرت فرمود :فالنی! ما در مورد آنچه گفتی سوال میكنيم :اگر راست گفته بودي 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 بدياي كه سخنچین نزد تو بازگو كرده درست باشد ،خودش بیشتر به تو اهانت نموده و در برابر آنكه این سخن از وي نقل
شده بیشتر سزاوار است كه بردباري بورزي؛ زیرا او در هنگام مواجهه با تو این اهانت را روا نداشت .و قال بعْضُهُمْ لوْ صحَّ ما نقلهُ النَّمَّامُ إِلیْك لكان هُو
الْمُجْرِي بِالشَّتْمِ علیْك و الْمنْقُولُ عنْهُ أوْلى بِحِلْمِك لِأنَّهُ لمْ یُقابِلُك بِشتْمِك.
 . 2و قدْ رُوِي عنْ علِيٍّ ع :أنَّ رجُلًا أتاهُ یسْعى إِلیْهِ بِرجُلٍ فقال یا هذا نحْنُ نسْألُ عمَّا قُلْت فإِنْ كُنْت صادِقاً مقَّتْناك و إِنْ كُنْت كاذِباً عاقبْناك و إِ ْن
شِئْت أنْ نُقِیلك أقلْناك قال أقِلْنِي یا أمِیر الْمُؤْمِنِین.
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نکته

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

شخصی به دیدار حكيمی رفت و و مطلبی كه دیگري درباره او گفته بود برایش نقل كرد .حكيم گفت:
دیدار را طوالنی كردي و در حق من سه جفا نمودي:
مرا از برادرم دلچركين ساختی؛
فكر و ذهنم را – كه بیدغدغه بود -مشغول ساختی؛
درباره خودت هم بدگمانم كردي( .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.
وي پاسخ داد :تو با این تعبير بد با من برخورد كردي كه او به خاطر حيایش با چنين سخنی با من مواجه نشد.
 .2كسی نزد اسكندر از شخصی بدگویی كرد.
اسكندر گفت :آیا دوست داري كه آنچه تو درباره او گفتی را بپذیرم در ازاي اینكه آنچه را او درباره تو بگوید نيز قبول
كنم؟!
گفت :نه.
گفت :پس از شر خودداري كن تا شر سراغت نياید.
 .3مصعب بن زبير ،احنف را به خاطر بدگوییاي كه از وي شده بود احضار و مواخذه كرد.
وي آن مطلب را انكار نمود.
مصعب گفت :یك شخص ثقه [= امين و مورد اعتماد] این خبر را داده است.

شبیه این مطلب از عمر بن عبدالعزیز هم نقل شده است كه ظاهرا او از حضرت علي ع در این زمینه پیروي كرده است :و قدْ تبِعهُ فِي ذلِك عُمرُ بْنُ
عبْدِ الْعزِیزِ فقدْ رُوِي أنَّهُ دخل إِلیْهِ رجُلٌ فذكر عِنْدهُ عنْ رجُلٍ شیْئاً فقال عُمرُ إِنْ شِئْت نظرْنا فِي أمْرِك فإِنْ كُنْت كاذِباً فأنْت مِنْ أهْلِ هذِهِ الْآیةِ إِنْ جاءكُمْ
فاسِقٌ بِنبإٍ و إِنْ كُنْت صادِقاً فأنْت مِنْ أهْلِ هذِهِ الْآیةِ همَّازٍ مشَّاءٍ بِنمِیمٍ و إِنْ شِئْت عفوْنا عنْك فقال الْعفْو یا أمِیر الْمُؤْمِنِین لا أعُودُ إِلیْهِ أبداً( .كشف الریبة،
ص46؛ مجموعة ورام ،ج ،1ص)122
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او گفت :امير! كسی كه ثقه باشد سخنچينی نمیكند( .شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،7ص)112

1

« )8وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميمٍ»
افراد عيبجو و سخنچين نباید در پستهاي 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 براي 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 بدي 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 سعایتگرياش 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

2

1396/4/24

 )478سوره قلم ( )68آیه  12منَّاعٍ لِلْخیْرِ مُعْتدٍ أثیمٍ
ترجمه

بشدت بازدارنده از خوبی [= بخيل]  ،تجاوزگري [= از حد درگذرندهاي ،گزافكاري] تقصيركار،
نكات ترجمه

«مَنَّاع»
«منّاع» همانند «مَنُوع» (معارج )21/صيغه مبالغه از ماده «منع» است؛ و منع به معناي بازداشتن و جلوگيري كردن از انجام
كاري است.
 . 1وشي واش برجل إلى اإلسكندر فقال له أ تحب أن أقبل منك ما قلت فیه على أن أقبل منه ما قال فیك قال ال قال فكف عن الشر یكف عنك.
قال رجل لفیلسوف عابك فالن بكذا قال لقیتني لقحتك بما لم یلقني به لحیائه.
عاب مصعب بن الزبیر األحنف عن شيء بلغه عنه فأنكره فقال أخبرني بذلك الثقة فقال كال أیها األمیر إن الثقة ال ینم.
 . 2عرض بعض عمال الفضل بن سهل علیه رقعة ساع في طي كتاب كتبه إلیه فوقع الفضل قبول السعایة شر من السعایة ألن السعایة داللة و القبول
إجازة و لیس من دل على قبیح كمن أجازه و عمل به فاطرد هذا الساعي عن عملك و أقصه عن بابك فإنه لو لم یكن في سعایته كاذبا لكان في صدقه
لئیما إذ لم یرع الحرمة و لم یستر العورة و السالم.
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قبال در جلسه 292درباره این ماده توضيح داده شد/http://yekaye.ir/al-maaarij-70-21 .
«مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ»
طبق توضيح فوق ،مناع للخير به معناي كسی است كه بشدت [یا بسيار] مانع از انجام كار خوب میشود؛ اما با توجه به
اینكه قبال توضيح داده شد كه «خير» به معناي مال و اموال نيز به كار میرود ( ) /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-19برخی
تعبير «مناع للخير» را به معناي «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 «عدي] 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 روي
عمد» معادل دقيقتري براي آن است.
قبال در جلسه  253درباره این ماده توضيح داده شد/ http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33 .
حديث

 )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؛
 . 1این حدیث هم به این مضمون نزدیك است:
علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنْ حمَّادِ بْنِ عِیسى عنْ حرِیزٍ عنْ عُبیْدِ بْنِ زُرارة قال سمِعْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ ما مِنْ عبْدٍ یمْنعُ دِرْهماً فِي حقِّهِ إِلَّا أنْفق
اثْنیْنِ فِي غیْرِ حقِّهِ و ما رجُلٌ یمْنعُ حقّاً مِنْ مالِهِ إِلَّا طوَّقهُ اللَّهُ عزَّ و جلَّ بِهِ حیَّةً مِنْ نارٍ یوْم الْقِیامةِ( .الكافي ،ج ،3ص)504
احادیث مشابه دیگري هم در جلسه  292گذشت/http://yekaye.ir/al-maaarij-70-21 :
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و هنگامی كه در ترازوها دستكاري 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 خودداري 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 تجاوزگري دست یاري دهند؛
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 بَعْدِي 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 چيزي عالمتی دارد كه بدان شناخته میشود و آن عالمت بر آن شهادت میدهد... :
و براي «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 ریشههاي و شاخههاي نفاق اشاره كردهاند كه متن كامل آن حدیث در جلسه431
گذشت /http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12
ایشان پس از آنكه یكی از ریشههاي «نفاق» را «هوي» [= هواي نفس] ،و یكی از شعبههاي هواي 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
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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»
گاه انسان كه بد میشود همه جهات بدي را در خود جمع میكند:
هم مانع انجام خوبیهاي 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 پيروي كرد.
اما چرا برخی انسانها مانع خير میشوند؟
الف .به خاطر اینكه مبناي محاسباتشان ماديگرایانه و دنيامدار است.
نکته تخصصی انسانشناسی

انسان داراي دو بعد جسمی و روحی (مادي و معنوي) است كه به ترتيب مربوط به عالم ماده و عالم معنا (ماوراي ماده)
است .عالم ماده ،عالم محدودیت است؛ یعنی در امور مادي ،اگر كسی چيزي را به دیگري بدهد ،خودش آن را از دست
میدهد؛ اما در عالم معنا چنين نيست؛ بلكه با دادن چيزي به دیگران همان چيز براي انسان بيشتر تثبيت میشود .نمونه سادهاش
مقایسه ثروت و علم است؛ كه علم – برخالف ثروت – با دادن به دیگران (= علمآموزي) براي خود شخص بيشتر تثبيت
میگردد.
كسی كه افق نگاهش در زندگی ،افق مادي و دنيامدار است« ،هر دادنی» را «از دست دادن» میپندارد؛ لذا اگر كار خيري
هم از او سر بزند ،صرفا بر اساس آن است كه سودي دنيوي (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 دیگري هم میخواهد كار خيري 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.
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انسانی كه خودش اهل خوبی كردن نيست چشم آن را ندارد كه خوبی را در دیگران ببيند .چنين كسی براي 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 اموري از این سنخ است.
ج... .
 « )3وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ»
قرآن جدا از ما میخواهد كه از كسانی كه «مناع للخير» هستند پيروي نكنيم؛
یعنی:
نه به خاطر نگاه دنيامدار و تنگنظري آنها (توضيح در تدبر )1از كار خير صرفنظر كنيم؛ و
نه اینكه خودمان دیگران را از كار خير بازداریم.
نمونههای کاربردی

بسياري 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 داري؛ 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 ك ه به خاطر خدا برعهده گرفته یا كار خيري كه انجام داده ،مورد قدرشناسی واقع
نشده ،وي را مذمت میكنند به نحوي كه شخص را به پشيمانی میكشانند ،با تعابيري همچون:
 نگفتم اینها ارزش كمك كردن ندارند! حاال این همه وقت گذاشتی ،دیدي چطور جبران كردند! و ... یا وقتی كسی در حال انجام تكليفی از تكاليف الهی است ،دائما سختی و مشكالت آن را به وي گوشزد میكنند كه:
 تو هنوز بچهاي ،چه اصرار داري كه روزه بگيري! توي این گرما چطوري حاضري چادر بپوشی!74

 واقعا چه حالی داري كه براي نماز صبح بلند میشوي؟ بخواب بعداً قضایش را بخوان. این همه در معامالتت مراعات مردم را كردي و گران نفروختی ،دیدي دیگران چقدر جلو افتادند؟ امشب را بگذار توي این مجلس خوش باشيم؛ یك شب كه هزار شب نمیشود! و ... یا ...
تاملی با خویش

آیا ما چنين اظهارنظرهایی نمیكنيم؟
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»ي 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 افرادي 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 عدهاي وقتی حكایات «زرنگی»آنها را میشنوند افسوس میخورند كه
چرا مانند آنها زرنگ نيستند؛ و این خاص زمان ما نيست :زمان اميرالمومنين ع هم عدهاي گمان میكردند معاویه از حضرت
علی ع زرنگتر 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 تقوي نبود من زرنگترین فرد عرب بودم (كافی ،ج ،8ص)24

2

این گونه پایمال كردن حق دیگران را كه اسم زرنگی به خود گرفته ،در عرصههاي مختلفی میتوان دید :از رعایت نكردن
نوبت در هر جایی ،تا توقف نابجاي اتومبيل كه مزاحم دیگران است ،تا خود را داراي ویژگیهاي خاصی وانمود كردن براي
دریافت حقوق و مزایاي آن ویژگی ،تا تصرفهاي شخصی در بيتالمال ،و . ...

 . 1أحْمدُ بْنُ إِدْرِیس عنْ مُحمَّدِ بْنِ عبْدِ الْجبَّارِ عنْ بعْضِ أصْحابِنا رفعهُ إِلى أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :قُلْتُ لهُ ما الْعقْلُ قال ما عُبِد بِهِ الرَّحْمنُ و اكْتُسِب بِهِ
الْجِنانُ قال قُلْتُ فالَّذِي كان فِي مُعاوِیة فقال تِلْك النَّكْراءُ تِلْك الشَّیْطنةُ و هِي شبِیهةٌ بِالْعقْلِ و لیْستْ بِالْعقْلِ.
 ِ . 2هیْهات لوْ لا التقى لكُنْتُ أدْهى الْعرب

75

یكی از مصادیق بارز اطاعت كردن از چنين افرادي ،مسابقهاي است كه در این كارها میافتد .گاه افراد میپندارند كه اگر
«زرنگ» نباشند ،حقشان پایمال میشود؛ لذا براي 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 راههاي غيرمشروع به مال و منالی رسيدهاند ،نيست؛ بلكه دامنگير بسياري از
ما مردم عادي هم هست.
مثالً عدهاي سوار بر اتومبيل در یك ردیف ایستادهاند .اتومبيلی وارد خط مقابل میشود و از همه جلو میزند و جلوي
صف وارد خط اصلی میشود .بناگاه میبينی كه بسياري از افراد ،به خاطر اینكه احساس میكنند حقشان پایمال شده ،همان
كار وي 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 تقصيركاري ،یعنی كسی كه در انجام كار خود كوتاهی كرده و مرتكب گناه شده ،نباید اطاعت كرد.
یعنی:
نه با تقصير و گناه وي همراهی كنيم؛
نه اینكه خودمان به او اقتدا كرده ،اهل تقصير و گناه شویم!
تاملي در جامعه خويش

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 براي 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 بدي آنها را درك میكند ،چگونه ممكن است
كسی از فردي اینچنين اطاعت كند؟
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ما انسانها بشدت تحت تاثير دیگران زندگی میكنيم؛ و اگر خوب بنگریم میبينيم اغلب رفتارهاي 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 فرهنگهاي
مختلف را از هم جدا میكند).
هرچه شخصی جایگاه و منزلت برتري در دیدگان ما داشته باشد ،اثرگذاري او در ما بيشتر است .گاه افرادي 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
وجود دارد كه ما از هر كار وي تبعيت كنيم .نمونه بارز این نوع تبعيتهاي بیمنطق را در اعتناي جدي جامعه به نظرات
ستارگان سينما ،بازیگران فوتبال و  ...در زمينههاي فرهنگی و سياسی و  ...میتوان دید!
ما غالبا بيان میكنيم كه «متاسفانه» اینها الگوي جوانان شدهاند؛ اما فراموش كردهایم كه این یك واقعيت است كه هركس
به هر دليلی محبوب عدهاي قرار گيرد و یا در نظر عدهاي بزرگ جلوه كند ،خود به خود الگوي آنان میگردد.
براي عالج این واقعه ،یك راهكارهاي اجتماعی و سياستگذاري وجود دارد؛ كه در جاي 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 هشداري است به هر مسلمانی كه:
مواظب باش! اگر كسی به هر دليلی در نظرت بزرگ جلوه كرد ،مبادا چشم و گوش بسته از او پيروي 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 آدمهاي مهمی باشند ،باز هم اینها كسانی نيستند كه ارزش پيروي كردن داشته باشند.
« )7وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثيمٍ»
كسانی كه بازدارنده از خوبی ،تجاوزگر ،و گناهكار و تقصيركار هستند نباید در پستهاي حكومتی – كه دیگران باید از
آنان اطاعت كنند – قرار گيرند( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)177

 )479سوره قلم ( )68آیه  13عُتُلٍّ بعْد ذلِك زنیمٍ

1

1396/4/25

ترجمه

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

 . 1دو آیه دیگر كه بسیار با این آیه شباهت دارند« :منَّاعٍ لِلْخیْرِ مُعْتدٍ مُریب» (ق« )25/و ما یُكذِّبُ بِهِ إِالَّ كُل مُعْتدٍ أثیم» (مطففین)12/
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نكات ترجمه

«عُتُلّ»

1

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 معناي
با شدت و خشونت در جهنم انداختن دانستهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)546
«عُتُلّ» داللت بر شدت مبالغه دارد و به معناي شخص غليظالقلب زورگوي خشك و خشن (الرجل الغليظ المتعنّف
الجافی) میباشد( .التحقيق ،ج ،8ص )28برخی «عُتُلّ»را به معناي فرد پرخوري كه دیگران را [ار نعمات الهی] بازمیدارد و با
خشونت همه چيز را به سوي 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 معناي چيزي است كه از خود اصالت و استقراري ندارد و وابسته و معلق به دیگري 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 ذلِكَ»
كلمه «بعد» ظرف است كه اغلب آن را متعلق و وابسته به «زنيم» دانستهاند؛ و آن را به معناي بعدیت رتبی معرفی كردهاند؛
یعنی به لحاظ زشتی و پليدي ،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 معناي «مع ذلك» (عالوه بر این ،با وجود این) میباشد( .إعراب
القرآن (نحاس) ،ج ،5ص)7
حديث

 )1از امام صادق ع درباره آیه «عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ» سوال شد.
فرمودند« :عُتُلّ» یعنی كسی كه كفرورزياش عظيم است؛ «زَنِيمٍ» كسی است كه كفرش را بیمباالت و گستاخانه ابراز
میدارد.
و در روایت دیگري از اهل بيت ع« ،زنيم» را «ولدالزنا» (حرامزاده) دانستهاند.

 . 1اختالف قرائت :در همه قرائتهاي موجود به همین صورت «عُتُلٍّ» (مجرور) قرائت شده اما در قرائت حسن بصري به صورت «عُتُلٌّ» (مرفوع)
قرائت شده است( .البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)238
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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 «جعظري» [خشكمزاج] و
نه «عتلّ زنيم».
شخصی پرسيد :جواظ و جعظري و عتل زنيم چيست؟
فرمودند« :جواظ» كسی است كه جمع میكند و از دیگران بازمیدارد؛ او را میطلبد «شعلهاي كه زبانه میكشد ،و پوست
را [از بدن] برمیكند» (معارج)16-15/
جعظري ،تندخوي 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 پرخوري است كه دائما براي خود نوشيدنی و خوردنی فراهم میآورد و به مردم ظلم
میكند.

79

الدر المنثور ،ج ،6ص1252؛ مجمع البيان ،ج ،10ص2502؛ البحر المحيط ،ج ،10ص238

3

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 جعظري و ال العتل الزنيم.
فقال له رجل من المسلمين ما الجواظ و الجعظري و العتل الزنيم؟
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم :أما الجواظ فالذي جمع و منع تدعوه لظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى و أما الجعظري فالفظ
الغليظ قال اهلل فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا 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

 . 1این روایات هم در همین كتاب در این زمینه روایت شده است:
و أخرج البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن مردویه عن حارثة بن وهب سمعت رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم یقول أ
ال أخبركم باهل الجنة كل ضعیف متضعف لو أقسم على اهلل ألبره ا ال أخبركم باهل النار كل عتل جواظ جعظري متكبر
و أخرج عبد الرزاق و ابن جریر و ابن المنذر عن زید بن أسلم قال قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم تبكى السماء من عبد أصح اهلل جسمه
و أرحب جوفه و أعطاه من الدنیا فكان الناس ظلوما فذلك العتل الزنیم
و أخرج ابن أبى حاتم عن القاسم مولى معاویة 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 مردویه و الدیلمي عن ابى الدرداء عن رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم في قوله بعْد ذلِك زنِیمٍ قال العتل كل رحیب
الجوف وثیق الخلق أكول شروب جموع للمال منوع له
و أخرج الحاكم و صححه و ابن مردویه عن عبد اهلل بن عمر و انه تال منَّاعٍ لِلْخیْرِ إلى زنِیمٍ فقال سمعت رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله و سلم یقول
أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر مناع و اهل الجنة الضعفاء المغلوبون
 . 2البته سند و عبارات وي اندكي متفاوت است:
عن شداد ابن أوس قال قال رسول اهلل ص ال یدخل الجنة جواظ و ال جعظري و ال عتل زنیم قلت فما الجواظ قال كل جماع مناع قلت فما الجعظري
قال الفظ الغلیظ قلت فما العتل الزنیم قال كل رحیب الجوف سيء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم زنیم
وي همچنین دو روایت دیگر نزدیك به این مضمون روایت كرده است:
رو ي أنه سأل النبي ص عن العتل الزنیم فقال هو الشدید الخلق الشحیح األكول الشروب الواجد للطعام و الشراب الظلوم للناس الرحیب الجوف؛
«عُتُلٍّ بعْد ذلِك» أي هو عتل مع كونه مناعا للخیر معتدیا أثیما و هو الفاحش السیئ الخلق روي ذلك في خبر مرفوع.
 . 3البته سند و عبارت وي هم اندكي متفاوت است:
في حدیث شداد بن أوس قلت :یعني لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم .و ما العتل الزنیم؟ قال:الرحیب الجوف ،الوتیر الخلق ،األكول الشروب،
الغشوم الظلوم.
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عن علیّ عليه السالم الزّنيم هو الذي ال اصل له

1

تدبر

« )1وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...عُتُلٍّ »..
افراد سنگدل و تندخو نباید در پستهاي 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 خشونتورزي در پيش گيریم.
اما چرا از فرد تندخو و خشن و سنگدل نباید اطاعت كرد؟
شاید یكی از مهمترین دالیلش آن است كه چنين فردي 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
این یك رذیله است .ا ما اگر عقل بر وجود انسان حاكم باشد و غضب تحت مدیریت عقل قرار گيرد ،قطعا در مواردي نياز به
اعمال خشونت هست .ساده ترین موردش جایی است كه دشمن به خانه و كاشانه و دین و ناموس و  ...انسان حمله میكند.
براي همگان واضح است كه خشونت به خرج دادن در برابر چنين دشمنی نهتنها رذیله نيست ،بلكه به عنوان دفاع امري كامال
ستودنی است .اما فقط همين مثال نيست.
اساساً قوه غضب (دافعه) براي ادامه حيات انسان ضروري است و مهم این است كه تحت مدیریت عقل و شرع رفتار
كند.

 . 1روایتي از امیرالمومنین ع درباره آخرالزمان آمده كه یكي از خروجكنندگان آخرالزمان را با این وصف (عتل زنیم) توصیف فرموده است:
عنِ الْحُصیْنِ بْنِ عبْدِ الرَّحْمنِ عنْ أبِیهِ عنْ جدِّهِ عمْرِو بْنِ سعْدٍ قال قال أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع لا تقُومُ الْقِیامةُ حتَّى تُفْقأ عیْنُ الدنْیا و تظْهر الْحُمْرةُ فِي السَّماءِ
و تِلْك دُمُوعُ حملةِ الْعرْشِ على أهْلِ الْأرْضِ حتَّى یظْهر فِیهِمْ عِصابةٌ ال خالق لهُمْ یدْعُون لِولدِي و هُمْ بِراءٍ مِنْ ولدِي تِلْك عِصابةٌ ردِیئةٌ ال خالق لهُمْ على
الْأشْرارِ مُسلَّطةٌ و لِلْجبابِرةِ مُفتِّنةٌ و لِلْمُلُوكِ مُبِیرةٌ تظْهرُ فِي سوادِ الْكُوفةِ یقْدُمُهُمْ رجُلٌ أسْودُ اللَّوْنِ و الْقلْبِ رث الدِّینِ لا خلاق لهُ مُهجَّنٌ زنِیمٌ عُتُلٌّ تداولتْهُ
أیْدِي الْعواهِرِ مِن الْأُمَّهاتِ مِنْ شرِّ نسْلٍ لا سقاها اللَّهُ الْمطر( ...الغیبة للنعماني ،ص)148
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 « )3وَ ال تُطِعْ كُلَّ  ...زَنيمٍ »..
افراد حرامزاده و بیاصل و نسب نباید در پستهاي 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 سختگيرانهاي در قبال او وجود دارد؟
پاسخ

در اسالم اثبات «زنا» نيازمند شهادت دادن چهار شاهد عادل است كه عمل زناكاري 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 اقراري فقط خودش مجازات میشود و ادعایش در مورد شخصی كه
با او رابطه داشته پذیرفتنی نيست؛ و همين طور در مورد فرزندي كه از آن شخص به دنيا میآید.
وجود چنين حكمی در اسالم نشان میدهد كه علیرغم سختگيريهایی كه اسالم در مورد عمل شنيع زناكاري در پيش
گرفته ،اما براحتی نمیتوان كسی را متهم به زناكاري 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 جامعهاي كه فحشاء كامال علنی باشد چنين چيزي 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 حرامزادهاي كه حرامزادگیاش اثبات شده باشد؛ حداقل به این
دليل كه وجود چنين كسی در مصدر امور ،براي از بين بردن قبح چنين عملی كافی است.
« )4عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ»
چرا همه وصفها را به طور عادي 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
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ج .بعدیت در «بعد ذلك» در مقام بيان كسی است كه دارد وضعيت وي 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
خصلتهاي 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 پيروي 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 معناي لغت «عُتُلّ» بيان شد كه به معناي 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 كفرورزياش شدید و عظيم است( .حدیث )1یعنی بر كفرش خيلی مصر دارد (قوي 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
 .4شخص پرخوري كه [نعمتهاي 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
 .7بیآبروي پست و فرومایه (ابیامامه و حسن و ابیالعاليه ،به نقل الدر المنثور ،ج ،6ص)252

 . 1این بر آن اساس است كه به جاي اینكه «بعد ذلك» را حال و یا ظرف براي «زنیم» بدانیم« ،هو» در تقدیر بگیریم كه جمله چنین بوده باشد:
«هو بعد ذلك زنیم».
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 .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 معناي 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 معناي «حرامزاده» و «ولدالزنا» دانستهاند؛
در عين حال برخی توضيحات دیگري 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 گوسفندي كه با «زنمه» شناخته میشود [براي عالمت گذاشتن
تكهاي از گوش او را شكاف میدهند و به حالت آویزان قرار میگيرد] (عكرمه ،مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 .3كسی است كه نماد بدي و شر است به طوري كه تا از او یاد شود ذهن به یاد بدي او میافتاد مانند زنمه گوشفند
(شعبی ،مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 .4شخص پست و فرومایه [= مستهجن] اي كه به بدي معروف است (سعيد بن جبير ،مجمع البيان ،ج ،10ص)502
 .5شخص خشن بدقيافهاي كه گویی «زنمه» زایدي در دستش دارد و عالمت اوست (مجاهد ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .6شخص فاجر و فاسق (شهر بن حوشب ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .7كافري كه براحتی از مومن بازشناخته میشود همان طور كه گوسفندي كه زنمه دارد از گوسفندي كه چنين نيست
بازشناخته میشود (عكرمه ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .8كسی كه به خاطر ولدالزنا بودنش مشهور است همانند گوسفندي كه به خاطر زنمهاش شناخته شده است.
 .9حرامزادهاي 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 بدي معروف است (ابنعباس ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252
 .11شخص ظلوم [= بسيار ظالم] (ابنعباس ،الدر المنثور ،ج ،6ص)252

1396/4/26

 )480سوره قلم ( )68آیه  14أنْ كان ذا مالٍ و بنین
ترجمه

[بدین جهت] كه مال و فرزندانی دارد؛
84

نكات ترجمه

«أَنْ كانَ »...
به لحاظ نحوي 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 براي آن ممكن است (كه سه معناي 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] داراي 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 داراي مال و فرزندان میبيند آیات ما را تكذیب میكند.
(الكشاف ،ج ،4ص588؛ البحر المحيط ،ج ،10ص)239
 .3میتواند متعلق باشد به ویژگیهاي قبل ،یعنی او چنين و چنان است به سبب اینكه خود را داراي مال و فرزندان میبيند.
(إعراب القرآن و بيانه ،ج ،10ص)17
اختالف قرائات

قرائت «أن كان» در ابتداي 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 بسياري از قرائات شاذه (ابنمحيصن،
یزیدي ،مطوعی) نيز به همين صورت قرائت شده است.

1

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

 . 1همچنین در یكي از روایات شاذه از قراء سبعه (زبیري [یزیدي؟] از نافع) به صورت «إن كان» قرائت شده است .زمخشري و ابوحیان در این
زمینه چنین توضیح دادهاند:
و روى الزبیري عن نافع :إن كان ،بالكسر و الشرط للمخاطب ،أى :ال تطع كل حالف شارطا یساره ،ألنه إذا أطاع الكافر لغناه فكأنه اشترط في
الطاعة الغنى ،و نحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجي إلیه في قوله تعالى لعلَّهُ یتذكَّر (الكشاف ،ج ،4ص)588
و قرأ نافع في روایة الیزیدي عنه :إن كان بكسر الهمزة .قال الزمخشري [ ]...انتهي .و أقول :إن كان شرط ،و إذا تتلى شرط ،فهو مما اجتمع فیه
شرطان ،و لی سا من الشروط المترتبة الوقوع ،فالمتأخر لفظا هو المتقدم ،و المتقدم لفظا هو شرط في الثاني ،كقوله:
فإن عثرت بعدها إن والت

نفسي من هاء تاء فقوال لها لها

ألن الحامل على ترك تدبر آیات اللّه كونه ذا مال و بنین ،فهو مشغول القلب ،فذلك غافل عن النظر و الفكر ،قد استولت علیه الدنیا و أبطرته (البحر
المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)240
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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 معناي شماره 1را دیگر نمیتوان از آیه
برداشت كرد زیرا به لحاظ نحوي ،چون مطلبی كه همرتبه با استفهام است [یعنی نهیِ «التطع»] نمیتواند بر آن مقدم شود ،و
لذا معناي اصلی همان است كه «آیا به سبب اینكه مال و فرزندان دارد ،آیات ما را تكذیب میكند؟» یعنی آیا به جاي اینكه
شكر این نعمت را به جا آورد آن را تكذیب میكند؟ (مجمع البيان ،ج ،10ص)502
حديث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:
با مال و فرزند چه میكند ،كسی كه از آنها جدا میشود و در حالی كه برهنه و عاري 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.
 )2پيامبر اكرم ص وصایایی به ابوذر فرمودند كه داستان آن و فرازي از آن در جلسه  328گذشتhttp://yekaye.ir/al- :

/hajj-22-23
 . 1قرأ أبوجعفر و ابن عامر و یعقوب و سهل آن كان بهمزة واحدة ممدودة على االستفهام و قرأ أبو بكر عن عاصم و حمزة أ ان كان بهمزتین و قرأ
الباقون «أنْ كان» بفتح الهمزة من غیر استفهام( .توجه شود در نسخه مجمع قرائت حمزه و ابوبكر عن عاصم را به صورت «أ إن» ثبت كرده در حالي كه
توضیحات خود مرحوم طبرسي و نیز نقل دیگران از این قرائت نشان ميدهد كه به صورت «أ أن» درست است).
 . 2و قرأ ابن عامر و حمزة و یعقوب و أبو بكر «أن كان» على االستفهام ،غیر أن ابن عامر جعل الهمزة الثانیة بین بین أي «أ ألن كان ذا مال» كذب،
أو أ تطیعه ألن كان ذا مال
 . 3قرأ نافع و ابن كثیر و ابوعمرو و حفص و الكسائي «أن كان» بهمزة واحدة مفتوحة ،و وافقهم ابنمحیصن ،و الیزیدي 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 رویس و ابنعامر في وجهه الثاني
چنانكه ميبینید درباره اینكه كدام «آن» ميخواندند و كدام «أ أن» اختالف شده ،مرحوم طبرسي قرائت ابن عامر و یعقوب را «آن» دانسته ،بیضاوي
ابنعامر را «أ أن» دانسته و در الكامل المفصل روایت روح از یعقوب به همین صورت «أ أن كان» بوده ولي در روایت رویس از یعقوب و وجه دوم
ابنعامر تسهیل همزه دوم رخ داده است اما بدون ادغام در همزه اول.
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در فراز دیگري 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 نعمتهاي 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 روزيِ 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 روزي 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 شيري است كه براي نوشيدن
صبحمان است و آن شيري هم كه در ظروف است براي وعده شاممان است .پيامبر ص فرمود :خدایا مال و فرزندانش را زیاد
كن!
سپس رفتند و به چوپان دیگري رسيدند و كسی را سراغ او فرستاد .وي آنچه در پستانهاي شتران بود دوشيد و به همراه
آ نچه در ظرف داشت ظرف رسول اهلل را كامال پر كرد و گوسفندي هم خدمت ایشان فرستاد و گفت :این آن چيزي است كه
نزد ما بود و اگر بيش از این بخواهيد باز هم برایتان تهيه میكنم .رسول اهلل ص فرمود :خدایا به اندازه كفافش روزي بده!
برخی از اصحاب گفتند :یا رسول اهلل! در حق كسی كه درخواستت را رد كرد دعایی كردي كه همه ما آن را دوست داریم؛
و در حق كسی كه درخواستت را با تمام وجود پاسخ گفت دعایی كردي كه همه ما از آن كراهت داریم!
رسول اهلل ص فرمود :همانا چيزي كه كم باشد و كفایت كند بهتر است از آن چيزي كه زیاد باشد و انسان را به خود
سرگرم سازد؛ خدایا محمد و آل محمد ص را در حد كفاف روزي 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.
 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
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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 لِلَّذِي رَدَّكَ بِدُعَاءٍ عَامَّتُنَا نُحِبُّهُ وَ
دَعَوْتَ لِلَّذِي 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 آموختهاي؟
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 جاي
فخرفروشی ندارد؛ و دیدم آنچه جاي 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 رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ تَلَامِذَتِهِ أَيَّ شَیْءٍ تَعَلَّمْتَ مِنِّی؟
قَالَ لَهُ یَا مَوْلَايَ 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

 . 1الْأُولى رأیْتُ كُلَّ محْبُوبٍ یُفارِقُ عِنْد الْموْتِ حبِیبهُ فصرفْتُ هِمَّتِي إِلى ما لا یُفارِقُنِي بلْ یُؤْنِسُنِي فِي وحْدتِي و هُو فِعْلُ الْخیْرِ فقال أحْسنْت و اللَّهِ
 . 2الثَّالِثةُ قال رأیْتُ لهْو النَّاسِ و طربهُمْ و سمِعْتُ قوْلهُ تعالى و أمَّا منْ خاف مقام ربِّهِ و نهى النَّفْس عنِ الْهوى فإِنَّ الْجنَّة هِي الْمأْوى فاجْتهدْتُ فِي
ت
صرْفِ الْهوى عنْ نفْسِي حتَّى اسْتقرَّتْ على طاعةِ اللَّهِ تعالى قال أحْسنْت و اللَّهِ الرَّابِعةُ قال رأیْتُ كُلَّ منْ وجد شیْئاً یُكْرمُ عِنْدهُ اجْتهد فِي حِفْظِهِ و سمِعْ ُ
قوْلهُ سُبْحانهُ منْ ذا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّه قرْضاً حسناً فیُضاعِفهُ لهُ و لهُ أجْرٌ كرِیمٌ فأحْببْتُ الْمُضاعفة و لمْ أر أحْفظ مِمَّا یكُونُ عِنْدهُ فكُلَّما وجدْتُ شیْئاً یُكْرمُ
عِنْدِي وجَّهْتُ بِهِ إِلیْهِ لِیكُون لِي ذُخْراً إِلى وقْتِ حاجتِي إِلیْهِ قال أحْسنْت و اللَّهِ الْخامِسةُ قال رأیْتُ حسد النَّاسِ بعْضِهِمْ لِلْبعْضِ فِي الرِّزْقِ و سمِعْتُ قوْلهُ
تعالى نحْنُ قسمْنا بیْنهُمْ معِیشتهُمْ فِي الْحیاةِ الدنْیا و رفعْنا بعْضهُمْ فوْق بعْضٍ درجاتٍ لِیتَّخِذ بعْضُهُمْ بعْضاً سُخْرِیًّا و رحْمتُ ربِّك خیْرٌ مِمَّا یجْمعُون فما حسدْتُ
أحداً و لا أسِفْتُ على ما فاتنِي قال أحْسنْت و اللَّهِ السَّادِسةُ قال رأیْتُ عداوة بعْضِهِمْ لِبعْضٍ فِي دارِ الدنْیا و الْحزازاتِ الَّتِي فِي صُدُورِهِمْ و سمِعْتُ قوْل اللَّهِ
تعالى إِنَّ الشَّیْطان لكُمْ عدُوٌّ فاتَّخِذُوهُ عدُوًّا فاشْتغلْتُ بِعداوةِ الشَّیْطانِ عنْ عداوةِ غیْرِهِ قال أحْسنْت و اللَّهِ السَّابِعةُ قال رأیْتُ كدْح النَّاسِ و اجْتِهادهُمْ فِي طلبِ
الرِّزْقِ و سمِعْتُ قوْلهُ تعالى و ما خلقْتُ الْجِنَّ و الْإِنْس إِلَّا لِیعْبُدُونِ ما أُرِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ و ما أُرِیدُ أنْ یُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّه هُو الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمتِینُ فعلِمْتُ أ َّن
وعْدهُ و قوْلهُ صِدْقٌ فسكنْتُ إِلى وعْدِهِ و رضِیتُ بِقوْلِهِ و اشْتغلْتُ بِما لهُ عليَّ عمَّا لِي عِنْدهُ قال أحْسنْت و اللَّهِ الثَّامِنةُ قال رأیْتُ قوْماً یتَّكِلُون على صِحَّةِ
أبْدانِهِمْ و قوْماً على كثْرةِ أمْوالِهِمْ و قوْماً على خلْقٍ مِثْلِهِمْ و سمِعْتُ قوْلهُ تعالى و منْ یتَّقِ اللَّه یجْعلْ لهُ مخْرجاً و یرْزُقْهُ مِنْ حیْثُ ال یحْتسِبُ و منْ یتوكَّلْ
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 )4اميرالمومنين ع در فرازي 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 [براي 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 اموري ترسناك آزمایششان فرمود ،و با دشواريهاي
روزگار خالصشان كرد.
پس مبادا برخورداري از مال و فرزند را  -به خاطر جهل نسبت به موارد آزمایش و امتحان در گشادهدستی و تنگدستی
– [عالمت] خشنودي یا ناخشنودي [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 بِمَثَاوِي 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
بِالْمَخَاوِفِ وَ مَخَضَهُمْ [مَحَّصَهُمْ] بِالْمَكَارِهِ فَلَا تَعْتَبِرُوا الرِّضَا وَ السُّخْطَ بِالْمَالِ وَ الْوَلَدِ جَهْلًا بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ وَ الِاخْتِبَارِ فِی مَوْضِعِ

على اللَّهِ فهُو حسْبُهُ فاتَّكلْتُ على اللَّهِ و زال اتِّكالِي على غیْرِهِ فقال لهُ و اللَّهِ إِنَّ التَّوْراة و الْإِنْجِیل و الزَّبُور و الْفُرْقان و سائِر الْكُتُبِ ترْجِعُ إِلى هذِهِ الثَّمانِ
الْمسائِل
 . 1فرازهایي از این خطبه جلسه ،7تدبر /http://yekaye.ir/momenoon-23-78 3و در جلسه 58حدیث1

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

 /42جلسه  ،233حدیث /http://yekaye.ir/al-aaraf-7-13 1و جلسه  ،278حدیث /http://yekaye.ir/al-hegr-15-39 1و جلسه 350حدیث2
 /http://yekaye.ir/al-alaq-96-1و جلسه 400حدیث /http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-3 3گذشت.
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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 جاي اینكه شخص را به شكرگزاري در برابر این نعمت وادارد ،شخص
را به خود مغرور كند و به صفات رذیلهاي كه در آیات قبل گذشت (مانع خير شدن ،تجاوزگري ،تقصيركاري ،و  )...مبتال
سازد؛ و این آیه از این جهت شبيه آیه «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ :آیا دیدي كسی كه به محاجه
و بحث با حضرت ابراهيم روي 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
اندازهاي 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 ،بسياري از انسانها مرعوب ظواهر افراد میشوند ،به طوري كه یكی از علل مقبوليت و تاثير در تودهها ،برخورداري
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 برخورداري از امكانات بيرونی ،زمينهساز فتنهگري و فسادانگيزي است( .اقتباس از تفسير نور،
ج ،10ص)177
« )4وَدُّوا لَوْ تُدْهِن  ...أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ»
برخورداري كفار از مال و امكانات ،نمیتواند دليل سازش باشد( .تفسير نور ،ج ،10ص)177
« )5أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنينَ»

 . 1درباره این آیه این حدیث هم قابل توجه است :قال أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع لا تجْعلنَّ أكْثر شُغُلِك بِأهْلِك و وُ ْلدِك فإِنْ یكُنْ أهْلُك و وُلْدُك أوْلِیاء اللَّهِ
فإِنَّ اللَّه لا یُضیِّعُ أوْلِیاءهُ و إِنْ یكُونُوا أعْداء اللَّهِ فما همك و شُغُلُك بِأعْداءِ اللَّهِ( .روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،2ص)429
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برخورداري از مال و فرزند و امكانات دنيوي ،دليل برتري افراد و ارج و قرب آنها نزد خداوند نيست؛ و در مقابل ،عدم
بهرهمندي از این امكانات نيز دليل بیاعتنایی خداوند نيست( .احادیث 3و )4

 )481سوره قلم ( )68آیه  15إِذا تُتْلى علیْهِ آیاتُنا قال أساطیرُ الْأوَّلین

1396/4/27

ترجمه

هنگامی كه آیات ما بر او تالوت شود گوید :اسطورههاي پيشينيان [است].
نكات 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 معناي «نوشتن سطر به سطر مطالب» ،و
«مسطور» (طور2/؛ اسراء )58/به معناي «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 معناي «ما سَطَرَه المتقدمون» (آنچه گذشتگان نوشتهاند) است.
ب .به معناي اباطيل و ترّهات و احادیث و سخنان بیپایه و اساس پيشينيان است.
ج .به معناي نوشتههاي مجعول و ساختگی است.
در واقع ،در بسياري از تفاسير تلقی مفسران این بوده كه «اساطير االولين» به معناي «افسانههاي 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
معناي «داستانهاي غيرواقعی» معنایی است كه بعدها پيدا شده است و شواهدي بر این مدعا آوردهاند از جمله اینكه اساساً
وقتی این تهمت به قرآن زده شده كه قرآن هنوز داستانهاي خود را بيان نكرده بود؛ ویا اینكه تعبير «االولين» (یا :االولون) در
قرآن كریم در بسياري از موارد ناظر به پيامبران پيشين است.
براي مطالعه بيشتر درباره این اصطالح ،میتوانيد مراجعه كنيد به مقاله «بررسی مفهوم اساطير االولين در قرآن» نوشته
محمدرضا حاجی اسماعيلی( ،مجله علمی-پژوهشی پژوهشهاي دینی ،ش ،30بهار)94
http://pdmag.info/article-1-374-fa.pdf

 . 1اختالف قرائت :حسن ابتداي آیه را به صورت «أ إذا» قرائت كرده 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 جمعبندي نهایی نرسيده است و ارجاع به این مقاالت به معناي قبول قطعی
نظر مولفان مذكور نيست.
حديث

 )1اميرالمومنين ع در پاسخ یكی از نامههاي 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
خواري تو را جاري 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 زبانههاي آتش رهسپاري ،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 لَعَمْرِي 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 :اسطورههاي 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.
 . 1این روایت هم قابل توجه است:
و مِنْ سُؤالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِي سأل أبا عبْدِ اللَّهِ ع عنْ مسائِل كثِیرة ...قال فمِنْ أیْن قالُوا إِنَّ الْأشْیاء أزلِیَّةٌ؟
قال هذِهِ مقالةُ قوْمٍ جحدُوا مُدبِّر الْأشْیاءِ فكذَّبُوا الرسُل و مقالتهُمْ و الْأنْبِیاء و ما أنْبئُوا عنْهُ و سمَّوْا كُتُبهُمْ أساطِیر و وضعُوا لِأنْفُسِهِمْ دِیناً بِآرائِهِمْ و
اسْتِحْسانِهِم (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 امري تكراري و بیاعتبار و صرفاً برگرفته از مطالب
گذشتگان قلمداد میكنند.
« )2إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آیاتُنا قالَ أَساطيرُ الْأَوَّلينَ»
«آیه»هاي ما بر آنان «تالوت» میشود؛ اما آنها نهتنها آیه را «آیه» [= عالمت و نشانهاي براي رسيدن به خدا] نمیبينند ،بلكه
آن را صرفا اسطورههاي گذشتگان قلمداد میكنند.
یعنی ،حتی اگر:
( )1آن چيزي كه واقعا «آیه» است،
( )2به بهترین وجهی كه میتوان انتقال داد یعنی «تالوت»،
به آنها انتقال داده شود ،باز در آنها اثري نمیكند؛
پس،
گاهی ،هم پيام در حد اعالست ،و هم پيامرسان برخوردار از باالترین توانایی براي انتقال پيام؛ اما مخاطب چنان دلش
تاریك است و قابليتهاي فهم خود را نابود كرده ،كه این پيام اثري 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 روي آورد( .الكشاف ،ج ،4ص588؛ البحر المحيط فی التفسير ،ج ،10ص)239

 . 1این حدیث در تفسیر القمي (ج ،2ص )411هم آیه را بر برخي از افراد تطبیق داده است:
حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ معْرُوفٍ عنِ السِّنْدِيِّ عنِ الْكلْبِيِّ عنْ جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ ع فِي قوْلِهِ كلَّا إِنَّ كِتاب الفُجَّارِ لفِي سِجِّینٍ قال هُو فُلانٌ و فُلانٌ و ما أدْراك ما
سِجِّینٌ -إِلى قوْلِهِ الَّذِین یُكذِّبُون بِیوْمِ الدِّینِ زُریْقٌ و حبْترٌ و ما یُكذِّبُ بِهِ إِلَّا كُل مُعْتدٍ أثِیمٍ إِذا تُتْلى علیْهِ آیاتُنا قال أساطِیرُ الْأوَّلِین و هُما زُریْقٌ و حبْترٌ كانا
یُكذِّبانِ رسُول اللَّهِ ص
(همچنین در تفسیر القمي ،ج ،2ص 381آمده است :قوْلُهُ :إِذا تُتْلى علیْهِ آیاتُنا قال :كنى عنْ فُلانٍ قال أساطِیرُ الْأوَّلِین أيْ أكاذِیبُ الْأوَّلِین)

93

« )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 عده اي 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 عدهاي از روي 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 معناي نوشتههاي كتابهاي آسمانی گذشتگان باشد ،یا به معناي افسانههاي پيشينيان (توضيح در
نكات ترجمه) شباهتی ظاهري با برخی آیات قرآن دارد كه ادعاي 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
اموري كه قبولش نداریم ،وانمود سازد؛ و برچسبِ آن را بر این بزند.
هروقت خواستيم مطلبی را جستجو كنيم ،مواظب باشيم فریب این برچسبزنیها و مقولهبنديهاي تحميلی دیگران را
نخوریم و بررسی كنيم كه آیا واقعا این مطلب از آن مقولهاي است كه عدهاي ادعایش میكنند؟
یادمان باشد كه به قول اميرالمومنين ع عدهاي هستند كه براي هر حقی ،باطلی؛ و براي 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 .كربال)

 )482سوره قلم ( )68آیه  16سنسِمُهُ على الْخُرْطُومِ
ترجمه

بزودي بر بينیاش داغ نهيم.
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نكات ترجمه
شأن نزول

1

2

حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است :و اما اینكه فرمود «و كار تمام شد» (بقره )210/همان داغی است كه بر بينی مینهند،
روزي 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 فرازي 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 تعبيري آمده است؟

 . 1الوسم و السمة وضع العالمة ،و الخرطوم األنف ،و قیل :إن في إطالق الخرطوم على أنفه و إنما یطلق في الفیل و الخنزیر تهكما ،و في اآلیة وعید
على عداوته الشدیدة هلل و رسوله و ما نزله على رسوله .و الظاهر أن الوسم على األنف أرید به نهایة إذالله بذلة ظاهرة یعرفه بها كل من رآه فإن األنف مما
یظهر فیه العزة و الذلة كما یقال :شمخ فالن بأنفه و حمي فالن أنفه و أرغمت أنفه و جدع أنفه( .المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،19ص)372
 . 2سنسِمُهُ على الْخُرْطُومِ على االنف قیل و قد أصاب انف الولید جراحة یوم بدر فبقى اثره (أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،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 ضربهاي 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 آبروریزياي 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 می نهادند 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 پارهاي 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 دنيوي ،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 دیگري 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 براي داللت به آینده نزدیك؛
پس،
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گاه مجازات شخص بالفاصله داده نمیشود؛ اما وي رها نخواهد شد و بزودي 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 كاري كند كه آیات ما درست مورد توجه واقع نشوند و آبروي آیات ما را ببرد (جلسه
قبل ،تدبر )6ما هم بر او برچسبی میزنيم كه آبروي خودش برود.
ب... .

 )483سوره قلم ( )68آیه  17إِنَّا بلوْناهُمْ كما بلوْنا أصْحاب الْجنَّةِ إِذْ أقْسمُوا لیصْرِمُنَّها مُصْبِحین ( 1396/4/29كربال)
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 شاگردي تو قد خم كرد
تویی كه جوهره عشق خالقش بودي ...
هنوز روشنی مذهب از درخشش توست
كه آفتاب پس از صبح صادقش بودي
نكات ترجمه

«لَيَصْرِمُنَّها» = لـ (الم تاكيد)  +یصرمُ  +نّ (نون مشدد براي تاكيد)  +ها (ضمير ،براي اشاره به «جنت» در نقش مفعول)
«یصرم»
ماده «صرم» در اصل به معناي «قطع» (بریدن) است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )344یا «جداییاي كه با قطع شدن
حاصل شود» (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،6ص )235چنانكه براي چيدن ميوههاي درختان هم به كار میرود.
«صارم» (صارِمينَ ،قلم )22/اسم فاعل از این ماده است به معناي 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 صبح كه شد آنها دیدند درختان باغ ،همانند درختانی است كه ميوههایش «چيده شده» است و تحليل دیگر این است كه
«صریم» به معناي «شب» است یعنی آنها دیدند درختان سوخته شده و همانند شبی تار ،سياه شده است( .مفردات ألفاظ القرآن،
ص )484و درباره معناي دوم (كه بسياري 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 دیگري 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 قحطیاي 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 قحطیاي همچون قحطی دوران حضرت یوسف نازل فرما .و خداوند
آن ابتالء را با ابتالي «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»ي یمن كه
از آن پيرمردي 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 چيزي 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 بندهاي مرتكب گناه میشود و بدین سبب از روزياش محروم
میگردد.
ابنعباس گفت :به خدایی كه معبودي 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 اآلیات نزلت في القحط و السنة الذي أصاب أهل مكة و قریشا إثر دعاء النبي ص علیهم بقوله :اللهم اشدد وطأتك على
مضر و اجعلها علیهم سنین كسني یوسف ،فالمراد بالبالء إصابتهم بالقحط و تناظر قصتهم قصة أصحاب الجنة غیر أن في انطباق ما في آخر قصتهم من قوله:
«فأقْبل بعْضُهُمْ على بعْضٍ» إلخ ،على قصة أهل مكة خفاء
 . 2قال سعید بن جبیر و هذه الجنة حدیقة كانت بالیمن في قریة یقال لها صروان بینها و بین صنعاء اثنا عشر میال كانت لشیخ و كان یمسك منها قدر
كفایته و كفایة أهله و یتصدق بالباقي فلما مات قال بنوه نحن أحق بها لكثرة عیالنا و ال یسعنا أن نفعل كما فعل أبونا و عزموا على حرمان المساكین فصارت
عاقبتهم إلى ما قص اهلل تعالى في كتاب

98

پيرمردي 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 وي 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 ميوههاي و روزي 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 پيرمردي بود كه از فرط پيري عقلش
زایل شده بود ،بيایيد با هم همپيمان شویم كه امثال از این ثمرات به هيچ فقيري ندهيم تا ثروتمند و بینياز شویم و اموالمان
اضافه شود و بعدا دوباره در سالهاي 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 وي 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 روزياي 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 الْعَبْدِيِّ 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 الَّذِي 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 ذِي 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 الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى« :قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ
أَقُلْ لَكُمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»...
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 . 1فقال الرَّ جُلُ :یا ابْن عبَّاسٍ كان أوْسطهُمْ فِي السِّنِّ فقال :لا بلْ كان أصْغر الْقوْمِ سِنّاً و كان أكْبرهُمْ عقْلًا و أوْسطُ الْقوْمِ خیْرُ الْقوْمِ ،و الدَّلِیلُ علیْهِ فِي
الْقُرْآنِ أنَّكُمْ یا أُمَّة مُحمَّدٍ أصْغرُ الْأُممِ و خیْرُ الْأُممِ قال اللَّهُ« :و كذلِك جعلْناكُمْ أُمَّةً وسطاً»
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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 الَّذِي 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.
حديث

 )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 روزي اي 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 الَّذِي 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.

1

 . 1در المحاسن ،ج ،1ص 116-115هم این سه روایت آمده است:
عنْ مُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ عنِ ابْنِ فضَّالٍ عنْ رجُلٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِنَّ الرَّجُل لیُذْنِبُ الذَّنْب فیُحْرمُ صلاة اللَّیْلِ و إِنَّ عمل السَّیِّئِ أسْرعُ فِي صاحِبِهِ
مِن السِّكِّینِ فِي اللَّحْمِ

100

تدبر

« )1إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ»
آزمایش و ابتالء یكی از سنتهاي الهی است (تفسير نور ،ج ،10ص)180
و این ابتالئات الهی در بسياري از موارد مشابه است؛
تا از آنچه براي 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 قحطیاي است كه با نفرین پيامبر ص دامنگير اهل مكه شد( .الميزان ،ج ،19ص)373

1

ج... .
 ...« )3إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ»
گاه نفس انسان بقدري كار بد را براي وي خوب جلوه میدهد كه براي انجام كار بد ،سوگند یاد میكند!
(توجه شود :سوگند یعنی شاهد گرفتن خداوند براي اینكه حتما انسان به سخنی كه میگوید وفادار است؛ و علیالقاعده
كسی كه سوگند میخورد خدا را قبول دارد و میداند خداوند از بديها بيزار است)
 ...« )4إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ»
و فِي رِوایةِ الْفُضیْلِ عنْ أبِي جعْفرٍ ع قال :إِنَّ الرَّجُل لیُذْنِبُ الذَّنْب فیُدْرأُ عنْهُ الرِّزْقُ و تلا هذِهِ الْآیة «إِذْ أقْسمُوا لیصْرِمُنَّها مُصْبِحِین و ال یسْتثْنُون فطاف
علیْها طائِفٌ مِنْ ربِّك و هُمْ نائِمُون»
و فِي رِوایةِ بكْرِ بْنِ مُحمَّدٍ الْأزْدِيِّ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِنَّ الْمُؤْمِن لینْوِي الذَّنْب فیُحْرمُ رِزْقه
و نیز در الكافي ،ج ،2ص 271این روایت در همین معناست:
مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمَّدٍ عنْ علِيِّ بْنِ الْحكمِ عنْ أبانِ بْنِ عُثْمان عنِ الْفُضیْلِ عنْ أبِي جعْفرٍ ع قال :إِنَّ الرَّجُل لیُذْنِبُ الذَّنْب فیُدْرأُ عنْهُ
الرِّزْقُ و تلا هذِهِ الْآیة «إِذْ أقْسمُوا لیصْرِمُنَّها مُصْبِحِین و ال یسْتثْنُون فطاف علیْها طائِفٌ مِنْ ربِّك و هُمْ نائِمُون»
 . 1البته برخي مطلب را به گونهاي بیان كردهاند كه دو قول فوق به یك قول تبدیل ميشود .مثال در البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص 241آمده
است :و لما ذكر المتصف بتلك األوصاف الذمیمة ،و هم كفار قریش ،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 كسني یوسف»الحدیث ،كما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم .كانت بأرض
الیمن بالقرب منهم قریبا من صنعاء لرجل كان یؤدي حق اللّه منها ،فمات فصارت إلى ولده ،فمنعوا الناس خیرها و بخلوا بحق اللّه تعالى ،فأهلكها اللّه تعالى
من حیث لم یمكنهم دفع ما حل بهم.
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هر سوگندي ارزش ندارد( .تفسير نور ،ج ،10ص)180

( 1396/4/30كربال ،نجف ،مشهد)

 )484سوره قلم ( )68آیه  18و ال یسْتثْنُون
ترجمه

و [هيچ] استثنا نكنند [انشاء اهلل نگفتند]
نكات 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 معناي «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 معناي آن است كه از یك حكم كلی ،مواردي را خارج كنيم ،گفتن تعبير «ان شاء اهلل» (= اگر
خدا بخواهد) را به طور خاص «استثناء» میگویند كه توصيه شده در مورد هر كاري انجام دهيم؛ یعنی در انجام هر كاري ،این
مطلب را كه «ممكن است مشيت خدا برخالف این تعلق گرفته باشد» مد نظر قرار دهيم و وقتی وعده انجام كاري را میدهيم
این حالت را از آن استثنا كنيم (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)180؛ و در واقع ،این جمله شرطيه ،معناي 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 معناي «دو» و مفاهيم ناظر به
آن مرتبط است.
حديث

 ) 1روایت شده است كه یكبار امام صادق ع به منزل زید [بن علی بن حسين ع ،عموي امام صادق ع] رفتند و او عازم
عمره بود .به وي مكتوبی را دادند كه عموي ایشان مخارج اهل و عيال خود و اینكه براي هركس چقدر باید داده شود نوشته
بود كه در آن این طور بود كه براي 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 جلوي هر اسمی انشاءاهلل اضافه كردند.
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النوادر(لألشعري) ،ص57؛ الكافی ،ج ،7ص448

1

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 عهدي 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
فرمودهاي؟!
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 كردي» (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» أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِی فِعْلِكَ.

2

 . 1سند كلیني تا ابيجعفر احول چنین است :مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدٍ و علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ جمِیعاً عنِ ابْنِمحْبُوبٍ عنْ ...
ي بْنِ الْحكمِ عنْ أبِي جمِیلة قال سمِعْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ كُنْ لِما لا ترْجُو أرْجى مِنْك لِما ترْجُو(.
 . 2مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدٍ عنْ علِ ِّ
الكافي ،ج ،5ص)83

103

تدبر

« )1وَ ال یَسْتَثْنُونَ»
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 كاري 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 تدبيري براي 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 كاري امكانپذیر خواهد بود.
در کانال نگذاشتم
« )3وَ ال یَسْتَثْنُونَ»
با اینكه داستان مربوط به یك واقعه گذشته است و فعلهاي 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 ( )68آیه  19فطاف علیْها طائِفٌ مِنْ ربِّك و هُمْ نائِمُون

( 1396/4/31مشهد)

ترجمه

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

«طافَ» «طائِف»

1

 . 1اختالف قرائت :نخعي آن را به صورت «طیف» قرائت كرده (البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص )242كه همان معناي »طائف» مي دهد و در
مورد آیه «طائف من الشیطان» (اعراف )201/نیز قرائت «طیف» به عنوان یك قرائت شایع وجود دارد.
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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 معناي آنچه دور اشيا میچرخد و آنها را با آب میپوشاند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )432البته
برخی گفتهاند «طوفان» به هر حادثهاي 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 دیگري 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 افرادي 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 براي تفقه در دین اقدام كند جاري دانستهاند( .الفروق فی اللغة ،ص)273
این ماده و مشتقات آن  41بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حديث

 )1اميرالمومنين در فرازي از اولين خطبهاي كه در ابتداي خالفت خود خواندند فرمودند:
...به خدا سوگند هيچ قومی نبودند كه در نعمتهاي گواراي 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 فسادي 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.

 . 1فراء طائف را به معناي عذابي كه شبانه نازل شود دانسته (معاني القران ،ج ،3ص )175و عالمه طباطبایي هم همین نظر را پسندیده (المیزان،
ج ،19ص )373اما ابوحیان بر فراء خرده گرفته و گفته است آیه «طائف من الشیطان»براي نقض نظر وي كافي است (البحر المحیط ،ج ،10ص)242
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 )2از امام صادق ع روایت شده است:
همانا این دنيا هرچند [ساكنانش را] از شاديهایی بهرهمند میسازد و با زیورآالتش میفریبد؛ اما بناچار پایانی دارد همچون
پایان بهاري كه باالخره سرسبزياش فرو میریزد و در انتهاي مدتش به خشكی میگراید؛
و بر كسی كه خيرخواه خویش است و حقيقتِ آن چيزي 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 وي دلبسته
بودند ،مرگ هایشان شبانه در حالی كه خواب بودند یا در روز هنگامی كه به بازي 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 واي بر كسی كه بدان رضایت 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 الَّذِي یَرُوقُ بِخُضْرَتِهِ
ثُمَّ یَهِيجُ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهِ وَ عَلَى مَنْ نَ صَحَ 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 براي 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 .درهمكوبندهاي و عذابی از جانب پروردگار كه آن نعمتها را درهم كوبيد( .قتاده ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص505؛
البحر المحيط ،ج ،10ص)242
ج .شعلهاي كه از وادي 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» براي حالتی است كه بالفاصله رخ دهد]
« )4فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ»
چرا این بالي آسمانی را از جانب «ربك» دانست و تعبيري 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 تهدیدي كه در آیه قبل براي 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 یاري رسانی به شخص
پيامبرص ،یعنی اي پيامبر اگر ما تو را فرستادیم و عدهاي تكذیبت میكنند نگران نباش؛ زیرا اقتضاي ربوبيتی كه نسبت به تو
داریم این است كه موانع را از پيش روي 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 واگذاري امور به
خدا (ان شاءاهلل گفتن) هيچ تصميمی بگيرد.
به تعبير دیگر،
هيچكس نمیتواند بر خداوند سبقت بگيرد؛ آنها صبح زود را براي چيدن ميوهها قرار گذاشتند اما خداوند شبانگاه باغشان
را سوزاند( .تفسير نور ،ج ،10ص)180
 . 1دیدگاهي هم صرفا به عنوان «قیل» (گفته شده) مطرح شده كه چون هیچ سندیتي نداشت در متن نیاوردم :طائف مبهم .فقیل :هو جبریل علیه
السالم ،اقتلعها و طاف بها حول البیت ،ثم وضعها حیث مدینة 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 براي خدا كاري ندارد .كافی است یك نفر از جانب
خدا در جایی بگردد ،وضع آنجا كامال زیر و رو میشود.
ب... .

( 1396/5/1مشهد)

 )486سوره قلم ( )68آیه  20فأصْبحتْ كالصَّریمِ
ترجمه

پس [آن باغ] همچون شب تاریك گردید؛
نكات ترجمه

«صریم» را هم به معناي «شب تاریك» و هم به معناي «قطع شده» (ميوهها چيده شده ،یا درختان قطع شده) دانستهاند كه
در این باره در جلسه  483توضيح داده شد.
حديث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است كه:
خداوند عز و جل به حضرت داوود وحی كرد :داوود! تو میخواهی و من میخواهم؛ و جز آنچه من بخواهم رخ نمیدهد؛
پس اگر تسليم آنچه من میخواهم شدي ،به تو آنچه میخواهی میدهم؛ و اگر تسليم آنچه میخواهم نشدي ،تو را در آنچه
میخواهی به زحمت میاندازم ،سپس [باز هم] جز آنچه من میخواهم رخ نخواهد داد.
التوحيد (للصدوق) ،ص337
ن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ َفضَّالٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ ُ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِيَّةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع:
أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع :یَا دَاوُدُ تُرِیدُ وَ أُرِیدُ وَ لَا یَكُونُ إِلَّا مَا أُرِیدُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِیدُ أَعْطَيْتُكَ مَا تُرِیدُ وَ إِنْ لَمْ
تُسْلِمْ لِمَا أُرِیدُ أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِیدُ ثُمَّ لَا یَكُونُ إِلَّا مَا أُرِیدُ.

1

 . 1در روایتي این واقعه عذاب شبانه در روز چهارشنبه دانسته شده است :حدَّثنا أبُو الْحسنِ مُحمَّدُ بْنُ عُمر بْنِ علِيِّ بْنِ عبْدِ اللَّهِ الْبصْرِي قال حدَّثنا
أبُو عبْدِ اللَّهِ مُحمَّدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ بْنِ أحْمد بْنِ جبلة الْواعِظُ قال حدَّثنا أبُو الْقاسِمِ عبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمد بْنِ عامِرٍ الطَّائِي قال حدَّثنا علِي بْنُ مُوسى الرِّضا ع قال
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تدبر

« )1فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ»
الف .قبال بيان شد كه «صرم» به معناي «قطع كردن» است (نكات ترجمه ،جلسه.)483
اما مقصود از «صریم» (آن باغ همچون «صریم» شد) چيست؟
الف .یعنی همچون شب؛ و از این جهت به شب و روز «صریم» گویند كه همدیگر را قطع میكنند( .ابنعباس ،به نقل
مجمع البيان ،ج ،10ص )506یعنی چون باغ سوخت و ذغال شد همانند شب سياه شد.
ب .به معناي این است كه «ميوههایش چيده شده» یعنی باغشان به وضعی درآمد كه همچون باغی شده كه ميوههایش را
چيده باشند و دیگر ميوهاي نداشته باشد( .جبائی ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص)506
ج .به معناي چيزي است كه «خير و خوبی از آن قطع شده باشد» و دیگر نفعی در آن نباشد( .حسن ،به نقل مجمع البيان،
ج ،10ص)506
د« .صریم» به معناي «تل ریگی است كه از ریگزار جدا شده باشد» (مورج ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص )506و به
منطقه ریگزاري در یمن گفته میشود كه گياهی در آن نمیروید (ابنعباس ،به نقل البحر المحيط ،10 ،ص)242
ه .در اصطالح قبيله خزیمه« ،صریم» به معناي «خاكستر سياه» است ،یعنی باغشان همچون خاكستر سياه – كه دیگر چيزي
در آن نمیروید – تبدیل شد( .ابنعباس ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص506؛ البحر المحيط ،10 ،ص)242
و... .
« )2إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين  ...فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ»
صاحبان باغ میخواستند همه ميوههاي باغ را بچينند و به كسی ندهند؛ خدا همه آن باغ را به صورت «چيده شده» و بیثمر
درآورد و نگذاشت به خود آنها هم برسد:
كسی كه بخواهد نعمتی را از دیگران دریغ كند ،پيش از همه ،آن نعمت از خودش رویگردان میشود.
ي
حدَّثنا أبِي مُوسى بْنُ جعْفرٍ قال حدَّثنا أبِي جعْفرُ بْنُ مُحمَّدٍ قال حدَّثنا أبِي مُحمَّدُ بْنُ علِيٍّ قال حدَّثنا أبِي علِي بْنُ الْحُسیْنِ قال حدَّثنا أبِي الْحُسیْنُ بْنُ ع ِل ٍّ
ع قال :كان علِي بْنُ أبِي طالِبٍ ع بِالْكُوفةِ فِي الْجامِعِ إِذْ قام إِلیْهِ رجُلٌ مِنْ أهْلِ الشَّامِ فقال ...ثُمَّ قام إِلیْهِ رجُلٌ آخرُ فقال یا أمِیر الْمُؤْمِنِین أخْبِرْنِي عنْ یوْمِ
الْأرْبِعاءِ و تطیرِنا مِنْهُ و ثِقْلِهِ و أي أرْبِعاء هُو قال آخِرُ أرْبِعاء فِي الشَّهْرِ و هُو الْمُحاقُ و فِیهِ قتل قابِیلُ هابِیل أخاهُ و یوْم الْأرْبِعاءِ أُلْقِي إِبْراهِیمُ مِن النَّارِ و یوْم
الْأرْبِعاءِ وضعُوهُ فِي الْمنْجنِیقِ و یوْم الْأرْبِعاءِ غرَّق اللَّهُ تعالى فِرْعوْن و یوْم الْأرْبِعاءِ جعل اللَّهُ عالِیها سافِلها و یوْم الْأرْبِعاءِ أرْسل اللَّهُ تعالى الرِّیح على قوْ ِم
ت كَالصَّريم و یوْم الْأرْبِعاءِ سلَّط اللَّهُ على نُمْرُود الْبقَّة و یوْم الْأرْبِعاءِ طلب فِرْعوْنُ مُوسى لِیقْتُلهُ و یوْم الْأرْبِعاءِ خرَّ علیْهِمُ السَّقْفُ
عادٍ و يَوْمَ الْأَرْبعَاء أَصْبَحَ ْ
مِنْ فوْقِهِمْ و یوْم الْأرْبِعاءِ أمر فِرْعوْنُ بِذبْحِ الْغِلْمانِ و یوْم الْأرْبِعاءِ خُرِّب بیْتُ الْمقْدِسِ و یوْم الْأرْبِعاءِ أُحْرِق مسْجِدُ سُلیْمان بْنِ داوُد بِإِصْطخْر مِنْ كُورةِ فارِس
و یوْم الْأرْبِعاءِ قُتِل یحْیى بْنُ زكرِیَّا و یوْم الْأرْبِعاءِ أظلَّ قوْم فِرْعوْن أوَّلُ الْعذابِ و یوْم الْأرْبِعاءِ خسف اللَّهُ بِقارُون و یوْم الْأرْبِعاءِ ابْتُلِي أیوبُ بِذهابِ مالِهِ و
وُلْدِهِ و یوْم الْأرْبِعاءِ أُدْخِل یُوسُفُ السِّجْن و یوْم الْأرْبِعاءِ قال اللَّهُ تعالى أنَّا دمَّرْناهُمْ و قوْمهُمْ أجْمعِین و یوْم الْأرْبِعاءِ أخذتْهُمُ الصَّیْحةُ و یوْم الْأرْبِعاءِ عُقِرتِ
النَّاقةُ و یوْم الْأرْبِعاء مطر علیْهِمْ حِجارةٌ مِنْ سِجِّیلٍ و یوْم الْأرْبِعاءِ شُجَّ وجْهُ النَّبِيِّ ص و كُسِرتْ رباعِیتُهُ و یوْم الْأرْبِعاءِ أخذتِ الْعمالِیقُ التَّابُوت (علل الشرائع،
ج ،2ص)597
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آنها فقرا را محروم كردند ،پس خودشان محروم شدند( .تفسير نور ،ج ،10ص)180
« )3إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين  ...فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ»
تدبير انسان در برابر تدبير خدا رنگ میبازد :آنها تصميمی گرفتند و خداوند تصميم دیگري برایشان گرفت( .تفسير نور،
ج ،10ص)180
پس عاقل كسی است كه خود را با تدبير و خواست و دستور الهی هماهنگ كند( .حدیث)1
افكن این تدبير خود را پيش دوست
گرچه تدبيرت هم از تدبير اوست
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh24 /

« )4لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحين  ...فَ َأصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ»
كاميابی انسان لزوما در گروي محاسبات او نيست .آنها با قاطعيت فراوان [«ليصرمن» هم الم تاكيد دارد هم نون مشدد
براي تاكيد] حساب دیگري كردند و نتيجه چيز دیگري شد( .تفسير نور ،ج ،10ص)180
« )5فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ»
ثروتی كه محرومان از آن بهرهمند نشوند ،نبودنش بهتر است( .تفسير نور ،ج ،10ص)181
« )6وَ ال یَسْتَثْنُون  ...فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ»
حرض و بخل ،سبب زیادت سرمایه و كاميابی نمیشود( .تفسير نور ،ج ،10ص)181

( 1396/5/2مشهد)

 )487سوره قلم ( )68آیه  21فتنادوْا مُصْبِحین
ترجمه

پس صبحدم یكدیگر را صدا زدند،
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1

شأن نزول
تفصیل داستان (صاحبان آن باغ) از زبان ابنعباس (قسمت دوم)

قسمت اول این حكایت در جلسه  483گذشت[ .عبارات داخل گيومه همگی متن آیات است]
چون صبح شد «یكدیگر را صبحدم صدا زدند ،كه بامدادان به سوي كِشتههایتان بروید اگر میخواهيد آنها را بچينيد؛ پس
به راه افتادند ،در حالی كه در «تخافت» بودند».
شخصی پرسيد :ابنعباس :تخافت چيست؟
گفت :با هم نجواكنان حرف میزدند كه مبادا كس دیگري سخنشان را بشنود.
پس گفتند« :مواظب باشيد كه امروز نيازمندي بر شما وارد نشود؛ و صبحگاهان در حالى كه خود را بر منع [بينوایان] توانا
مىدیدند ،رفتند ».و در ذهنشان این بود كه باغ را میچينند و نمیدانستند كه از قهر و غضب خدا چه بر سر آنها آمده است.
«پس هنگامی كه آن را دیدند» و دیدند كه چه بر سرشان آمده است «گفتند ما قطعا راه گم كردهایم؛ بلكه ما محروم شدهایم»
پس خداوند آ نان را از آن روزي محروم كرد به سبب گناهی كه از آنان سر زده بود و هيچ ظلمی بدانان نكرد .پس
«ميانهروترینشان گفت :آیا نگفتم كه چرا [خدا را] تنزیه نمیگویيد .گفتند منزه است پروردگار ما ،همانا ما ظالم بودهایم؛ پس
برخی از آنان شروع به مالمت برخی دیگر كردند» خودشان را مالمت كردند به خاطر تصميمی كه گرفته بودند« .گفتند :واي
بر ما كه ما طغيانگر بودهایم؛ اميد است كه پروردگارمان بهتر از آن را به ما عوض دهد ،زیرا ما به پروردگارمان مشتاقيم ».پس
خداوند فرمود« :عذاب این چنين است و عذاب آخرت بزرگتر است ،اگر كه میدانستند».
تفسير القمی ،ج ،2ص382
فَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ «فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ ِإنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ» قَالَ« :فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ»
قَالَ الرَّجُلُ وَ مَا التَّخَافُتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟
قَالَ :یَتَسَارُّونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لِكَیْ لَا یَسْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ .فَقَالُوا «ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِینَ» وَ
فِی أَنْفُسِهِمْ أَنْ یَصْرِمُوهَا وَ لَا یَعْلَمُونَ مَا قَدْ حَلَّ بِهِمْ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ وَ نَقِمَتِهِ «فَلَمَّا رَأَوْها» وَ عَایَنُوا مَا قَدْ حَلَّ بِهِمْ «قالُوا إِنَّا
لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» فَحَرَمَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ كَانَ مِنْهُمْ وَ لَ ْم یَظْلِمْهُمْ شَيْئاً فَـ«قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَ ُقلْ لَكُمْ لَوْ ال
تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ» قَالَ :یَلُومُونَ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا عَزَمُوا عَلَيْهِ «قالُوا یا وَیْلَنا
إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ» فَقَالَ اللَّهُ« :كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُون»
حديث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:

 . 1أصل التنادي من الندى بالقصر ألن النداء الدعاء بندى الصوت الذي یمتد على طریقة یا فالن ألن الصوت إنما یمتد لإلنسان بندى حلق( .مجمع
البیان ،ج ،10ص)506 :
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هشدار كه ذلت در طاعت خدا ،به عزت نزدیكتر است از همكاري در معصيت خدا.
تحف العقول ،ص217
وَ قَالَ ع أَلَا إِنَّ الذُّلَّ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَقْرَبُ إِلَى الْعِزِّ مِنَ التَّعَاوُنِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.

1

تدبر

« )1فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ»
بسيار میشود كه كسانی براي انجام كاري باطل دست به دست هم میدهند:
اصحاب این باغ چنان در باطلشان اتفاق نظر داشتند كه صبحدم همه همدیگر را خبر كردند.
« )2فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ»
چرا حرف «فـ :پس» آورد؟ و حرف «و» نياورد؟ (یعنی چرا فرمود «پس» صبحدم یكدیگر را صدا زدند؛ و نفرمود« :و»
صبحدم یكدیگر را صدا زدند؟)
الف .این آیه عطف و متفرع بر آیه( 17إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ :آن گاه كه سوگند خوردند كه صبحدم [محصوالت]
آن را حتماً میچينيم) میباشد (التحریر و التنویر ،ج ،29ص.)78
ب .شاید بتوان گفت عطف به همان آیه قبل (پس [آن باغ] همچون شب تاریك گردید) است؛ یعنی میخواهد بفرماید
به محض اینكه به دستور خداوند باغ نابود شد ،آنها اقدامشان را شروع كردند؛ یعنی همين كه تصميم گرفتند و هنوز شروع به
اقدام نكرده بودند عذابشان نازل شد چنانكه وقتی عذاب كامل شد ،تازه ،آنگاه بود كه اینها اقدامشان را شروع كردند.
ثمره حقوقی_اخالقی

برخی گمان میكنند كه صرف نيت ،بتنهایی موجب عذاب نمیشود و حتما باید شخص اقدام كرده باشد تا عذاب شامل
وي گردد .ظاهرا این تعبير نشان میدهد كه این تلقی درست نيست ،و گاه همين كه افراد نيتشان قطعی گردید مشمول عذاب
میشوند چنانكه شروع اقدام آنها ،عمالً بعد از آن است كه عذاب نازل گردیده است.

 )488سوره قلم ( )68آیه  22أنِ اغْدُوا على حرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمین

( 1396/5/3مشهد)

ترجمه

كه سپيدهدمان به كشتزارتان درآیيد ،اگر ميوهچين [یا :اگر در تصميمتان قاطع] هستيد.

 . 1در همین راستا این حدیث امیرالمومنین ع هم قابل توجه است:
طلبُ التَّعاوُنِ على نُصْرةِ الْباطِلِ جِنایةٌ و خِیانة (تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ،ص)460
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«صارِمينَ»
در جلسه  483توضيح داده شد كه ماده «صرم» به معناي قطع كردن است« .صارم» را در اینجا اغلب به معناي «كسی كه
ميوه را قطع و محصول را درو میكند دانستهاند ،اما برخی گفتهاند میتواند به همان معناي «قاطع» و «برنده» باشد كه در تعابيري
مانند «سيف صارم :شمشير برنده» به كار رفته است؛ یعنی «اگر اهل عزم و اقدام قاطع در كارتان هستيد» (البحر المحيط ،ج،10
ص)242
حديث

 )1ابوبصير میگوید :امام صادق ع فرمودند:
شبانه [محصول را] نچين و شبانه [زراعت را] درو مكن؛
و فرمودند :هر گاه كه درو كردي ،یك حَفنه ،یك حفنه [حفنه :مقداري كه در دو دست – وقتی كه دو كف دست را به
هم بچسبانيم – جاي میگيرد] و یك مُشت ،یك مشت ببخش؛
و نيز هنگام چيدن و نيز هنگام بذرافشانی چنين كن؛
و شبانه بذرافشانی هم مكن ،زیرا همان طور كه از محصول درو شده میبخشی ،از بذر هم ببخشی.
علل الشرائع ،ج ،2ص377
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ.
قَالَ وَ تُعْطِی الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ
تُعْطِی فِی الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِی فِی الْحَصَادِ.
 )2اميرالمومنين ع در فرازي از یكی از خطبههاي خود فرمودند:
عالِم كسی است كه قدر خود را بشناسد؛ و در جهالت انسان همين بس كه قدر خود را نشناسد؛
و همانا از مبغوضترین افراد نزد خداوند متعال بندهاي است كه خداوند او را به خودش واگذاشته ،از راه ميانه منحرف
شده ،و بدون راهنما حركت میكند؛ اگر به كِشتزار دنيا دعوت شود اقدام میكند؛ و اگر به كشتزار آخرت دعوت شود تنبلی
میورزد؛ گویی آنچه كه بدان اقدام كرده بر او واجب بوده ،و آنچه در آن سستی به خرج داده ،از عهده وي برداشته شده است.
نهج البالغة خطبه103
و من خطبة له ع
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الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا یَعْرِفَ قَدْرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْداً وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ
ب
جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلَ وَ إِنْ دُعِیَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِلَ كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِ ٌ
عَلَيْهِ وَ كَأَنَّ مَا وَنَى فِيهِ سَاقِطٌ عَنْه.

1

تدبر

« )1أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمينَ»
صاحبان باغ در شُرُف صبح یكدیگر را صدا زدند ،كه سپيدهدمان به كشتزارتان درآیيد ،اگر واقعا قصد چيدن ميوهها و
محروم كردن نيازمندان را دارید.
گاهی افراد براي محروم كردن دیگران اهل سحرخيزي میشوند!
« )2أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمينَ»
براي خبر كردن همدیگر میتوانستند به گفتن «سپيدهدمان به كشتزارتان درآیيد» ،بسنده كنند .چرا جمله «اگر ميوهچين
هستيد» را افزودند؟
الف .تاكيد كنند بر عهد و پيمان خود افراد.
نکته اخالقی_اجتماعی

گاه برخی افراد در مقام انجام كار بد و التزام به بدي ،اهل رعایت اخالق و وفاي به عهد میشوند!
ب .القا كنند كه این خواست خودتان بوده ،نه تحميل ما بر شما.

 . 1چند روایت دیگر در همین مضمون:
عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدٍ عنِ الْحسنِ بْنِ علِيٍّ الْوشَّاءِ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكان عنْ أبِي بصِیرٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :لا تصْرِمْ بِاللَّیْلِ و لا
تحْصُدْ بِاللَّیْلِ و لا تُضحِّ بِاللَّیْلِ و لا تبْذُرْ بِاللَّیْلِ فإِنَّك إِ ْن تفْعلْ لمْ یأْتِك الْقانِعُ و الْمُعْتر فقُلْتُ ما الْقانِعُ و الْمُعْتر قال الْقانِعُ الَّذِي یقْنعُ بِما أعْطیْتهُ و الْمُعْتر الَّذِي
یمُر بِك فیسْألُك و إِنْ حصدْت بِاللَّیْلِ لمْ یأْتِك السؤَّالُ و هُو قوْلُ اللَّهِ تعالى -آتُوا حقَّهُ یوْم حصادِهِ عِنْد الْحصادِ یعْنِي الْقبْضة بعْد الْقبْضةِ إِذا حصدْتهُ و إِذا
خرج فالْحفْنة بعْد الْحفْنةِ و كذلِك عِنْد الصِّرامِ و كذلِك عِنْد الْبذْرِ و لا تبْذُرْ بِاللَّیْلِ لِأنَّك تُعْطِي مِن الْبذْرِ كما تُعْطِي مِن الْحصادِ( .الكافي ،ج ،3ص)565
مُحمَّدُ بْنُ هارُون الزَّنْجانِي عنْ علِيِّ بْنِ عبْدِ الْعزِیزِ عنِ الْقاسِمِ بْنِ سلَّامٍ رفعهُ قال :نهى رسُولُ اللَّهِ ص عنْ الْجدادِ بِاللَّیْلِ یعْنِي جداد النَّخْلِ و الْجدادُ
الصَّرامُ و إِنَّما نهى عنْهُ بِاللَّیْلِ لِأنَّ الْمساكِین لا یحْضُرُونه (معاني األخبار)
عنْ مُحمَّدٍ الْحلبِيِّ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع عنْ أبِي جعْفرٍ عنْ علِيِّ بْنِ الْحُسیْنِ ع أنَّهُ قال لِقهْرمانِهِ و وجدهُ قدْ جدَّ نخْلًا لهُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فقال لهُ لا تفْعلْ أ
لمْ تعْلمْ أنَّ رسُول اللَّهِ ص نهى عنِ الْجدادِ و الْحصادِ بِاللَّیْلِ و كان یقُولُ الضِّغْث تُعْطِیهِ منْ یسْألُ فذلِك حقهُ یوْم حصادِه (تفسیر العیاشي)
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نکته اخالقی_ اجتماعی

از ترفندهاي گمراهكنندكان این است كه ابتدا با اغواي فراوان ،افراد را در انجام عمل باطل و گناه متقاعد میكنند؛ سپس
به گونهاي وانمود میكنند كه گویی انجام آن عمل صرفاً خواسته خود آن افراد بوده است! انسان كاري را كه دلخواه و خواسته
خودش باشد خيلی راحتتر انجام میدهد تا كاري را كه گمان كند نظر خودش نبوده است.
ج... .
« )3أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ»
با اینكه فعل «غد» غالبا با «الی» متعدي میشود چرا رفتن به سراغ باغشان را به جاي اینكه با تعبير «الی :به سوي» بيان
كند ،با تعبير «علی :بر روي» بيان كرد؟
الف .كلمه «علی» بار معنایی استيال و روي آوردن از موضع باال دارد ،گویی میخواهد به اینكه خود را كامال مسلط و
مشرف بر اوضاع میدیدند اشاره كند( .الكشاف ،ج ،4ص590؛ الميزان ،ج ،19ص)374

1

ب... .

( 1396/5/4مشهد)

 )489سوره قلم ( )68آیه  23فانْطلقُوا و هُمْ یتخافتُون
ترجمه

پس به راه افتادند در حالی كه آهسته با هم سخن میگفتند
نكات ترجمه

«یَتَخافَتُونَ»
ماده «خفت» در اصل به معناي مخفی و كتمان كردن در مقام سخن گفتن (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص202؛ مفردات
ألفاظ القرآن ،ص )289و آن حالتی است كه انسان براي پوشيده داشتن منظور خود از دیگران صدایش را بقدري پایين بياورد
1

 .درباره چرایي اینكه «اغدوا» با «علي» آمد نه با «الي» ،زمخشري سخني دارد كه در تفاسیر بسیاري از متاخرین (همانند الصافي (فیض)

كنزالدقائق ،و المیزان) همان نقل شده است:
فإن قلت :هال قیل :اغدوا إلى حرثكم ،و ما معنى على؟ قلت :لما كان الغدوّ إلیه لیصرموه و یقطعوه :كان غدوّا علیه ،كما تقول :غدا علیهم العدوّ .و
یجوز أن یضمن الغدوّ معنى اإلقبال ،كقولهم :یغدى علیه بالجفنة و یراح ،أى :فأقبلوا على حرثكم باكرین (الكشاف ،ج ،4ص)590
البته ابوحیان آن را نقد كرده است؛ اما نقد وي ناظر به این است كه گویي نظر اصلي زمخشري این است كه اساسا «غدو» با «علي» نميآید و
ميخواهد نشان دهد كه كاربرد غدو با علي ممكن است .اما اینكه هر دو ممكن باشد غیر از این است كه چرا «علي» آمده نه «الي»:
استسلف الزمخشري أن غدا یتعدى بإلى ،و یحتاج ذلك إلى نقل بحیث یكثر ذلك فیصیر أصال فیه و یتأول ما خالفه ،و الذي في حفظي أنه معدى
بعلى ،كقول الشاعر:

بكرت علیه غدوة فرأیته

قعودا علیه بالصریم عوادله (البحر المحیط ،ج ،10ص)242
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كه به زحمت شنيده شود (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص )90و نقطه مقابل «جهر» است كه جایی است كه مطلب
با صداي كامال آشكار و رسا بيان میشود« :وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُخافِتْ بِها» (اسراء[ )110/در بحثهاي مربوط به قرائت،
دو كلمه «جهر» و «اخفات» متداول است]
این ماده تنها  3بار در قرآن كریم به كار رفته است( .مورد سوم درباره گفتگوي مجرمين قبل از شروع محاسبه قيامت
است :یَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِالَّ عَشْراً (طه)103/
حديث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:
چهبسيار حليهگري كه حيلهاش او را زمين زده است.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص291
قال ع:
رُبِّ مُحْتَالٍ صَرَعَتْهُ حِيلَتُهُ.

1

تدبر

« )1فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ»
صاحبان باغ بعد از اینكه همدیگر را صدا زدند و بر قصد سوءشان تاكيد كردند ،به سمت باغشان به راه افتادند در حالی
كه آهسته با هم سخن میگفتند.
بسياري از گناهكاران میكوشند مخفيانه به هدف خود برسند ،در حالی كه حتی اگر بتوانند كار خود را از مردم مخفی
كنند ،چيزي از خداي این مردم مخفی نمیمانند؛ و چهبسا او قبل از اینكه آنها حركتشان را شروع كنند ،آنها را مجازات كرده
است و هنوز نمیدانند.

 . 1در همان صفحه این دو حدیث هم مضموني نزدیك بدان دارند:
منْ مكر حاق بِهِ مكْرُهُ؛
منْ مكر بِالنَّاسِ ردَّ اللَّهُ سُبْحانهُ مكْرهُ فِي عُنُقِه؛
و این حدیث را هم ميتوان به نحوي مرتبط با موضوع دانست:
حدَّثنا الْحُسیْنُ بْنُ أحْمد رحِمهُ اللَّهُ قال حدَّثنا أبِي قال حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ أبِي الصهْبانِ قال حدَّثنا أبُو أحْمد مُحمَّدُ بْنُ زِیادٍ الْأزْدِي قال حدَّثنِي أبانٌ
الْأحْمرُ عنِ الصَّادِقِ جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ ع أنَّهُ جاء إِلیْهِ رجُلٌ فقال لهُ بِأبِي أنْت و أُمِّي یا ابْن رسُولِ اللَّهِ علِّمْنِي موْعِظةً فقال ع إِنْ كان اللَّهُ تبارك و تعالى قدْ
تكفَّل بِالرِّزْقِ فاهْتِمامُك لِما ذا و إِنْ كان الرِّزْقُ مقْسُوماً فالْحِرْصُ لِما ذا و إِنْ كان الْحِسابُ حقّاً فالْجمْعُ لِما ذا و إِنْ كان الثَّوابُ مِن اللَّهِ فالْكسلُ لِما ذا و إِنْ
كان الْخلفُ مِن اللَّهِ عزَّ و جلَّ حقّاً فالْبُخْلُ لِما ذا و إِنْ كانتِ الْعُقُوبةُ مِن اللَّهِ عزَّ و جلَّ النَّار فالْمعْصِیةُ لِما ذا و إِنْ كان الْموْتُ حقّاً فالْفرحُ لِما ذا و إِنْ كان
ي ٍء
الْعرْضُ على اللَّهِ عزَّ و جلَّ حقّاً فالْمكْرُ لِما ذا و إِنْ كان الشَّیْطانُ عدُوّ ًا فالْغفْلةُ لِما ذا و إِنْ كان الْممر على الصِّراطِ حقّاً فالْعُجْبُ لِما ذا و إِنْ كان كُل ش ْ
بِقضاءٍ و قدرٍ فالْحُزْنُ لِما ذا و إِنْ كانتِ الدنْیا فانِیةً فالطمأْنِینةُ إِلیْها لِما ذا( .األمالي( للصدوق) ،ص)8
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« )2فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ»
چرا به همين مطلب بسنده نكرد كه بگوید «به راه افتادند و به باغ رسيدند»؛ بلكه به اینكه «با هم آهسته سخن میگفتند»
هم اشاره كرد؟
الف .نشان دهد نگرانی آنها را از اقدامشان.
ب .تاكيد كند كه كسی كه تصميم ناصوابی میگيرد ،دائما سعی در مخفی كاري دارد.
ج... .
« )3فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ»
تعبير ساده براي «رفتند» ،عبارت «ذهبوا» است .اما چرا از تعبير «انطلقوا» استفاده كرد؟ (انطلقوا :به معناي رفتنی است كه
با نوعی رها شدن از هر قيد و بندي همراه باشد).
الف .شاید میخواهد نشان دهد كه با چه اطمينان خاطري – به اینكه میتوانند كارشان را آن طور كه برنامهریزي كردهاند،
انجام دهند – به راه افتادند.
ب .شاید میخواهد به تناقضی كه وجودشان را در بر گرفته اشاره كند :از سویی از حيث تصميمی كه گرفته بودند احساس
رهایی و خاطرجمعی میكردند ،از سوي دیگر ،در حال مخفیكاري بودند.
ج... .

 )490سوره قلم ( )68آیه  24أنْ ال یدْخُلنَّها الْیوْم علیْكُمْ مِسْكینٌ

( 1396/5/5مشهد)

ترجمه

كه مبادا آنجا امروز بر شما نيازمندي داخل شود.
اختالف قرائات

1

حديث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:
سائل را وقتی درخواست و سوال میكند ،رد نكنيد؛ كه اگر نبود كه برخی از مسكينها دروغگویند ،هيچكسی كه آنها را
رد كند رستگار نمیشد.
الكافی ،ج ،4ص15

 . 1و قرأ عبد اللّه و ابن أبي عبلة :ال یدخلنها ،بإسقاط أن على إضمار یقولون ،أو على إجراء یتخافتون مجرى القول ،إذ معناه:
یسارون القول و النهي عن الدخول .نهى عن التمكین منه ،أي ال تمكنوهم من الدخول فیدخلوا( .البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)243
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عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص:
لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ یَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.
 )2در فرازي از روایتی طوالنی از امام كاظم ع آمده است ...
همانا خداوند هيچ دستهاي از اموال را نگذاشت مگر اینكه آن را قسمت كرد و به هر صاحب حقی ،اعم از خاصه و عامه
و فقرا و مساكين و هر صنفی از صنوف مردم ،حقش را عطا فرمود؛ سپس فرمود :اگر در مردم به عدالت رفتار میشد قطعا
بینياز میشدند.
الكافی ،ج ،1ص542
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ...:
ق حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ
إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ َو أَعْطَى كُلَّ ذِي حَ ٍّ
وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ فَقَالَ لَوْ عُدِلَ فِی النَّاسِ لَاسْتَغْنَوْا.
 )3امام صادق ع نامه اي 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-003-31/و جلسه 456حدیث /http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-11 3گذشت .در فراز
دیگري از این نامه آمده است:

و بر شما باد به محبت مسكينان ،كه هركس آنها را تحقير كند و بر آنها تكبر ورزد ،از دین خدا لغزیده و خداوند تحقيرگر
و متنفر از اوست و پدرمان رسول اهلل ص فرمودند :پروردگارم مرا به دوست داشتن مسكينان  -مسلمانانشان  -دستور داد و
بدانيد كه هركس یكی از مسلمانان را تحقير كند خداوند بُغض و حقارت را بر او میاندازد تا جایی مردم او را دشمن خواهند
داشت و دشمنی خداوند با او شدیدتر است.
پس در مورد برادران مسلمان مسكين خود تقواي الهی در پيش گيرید كه آنها این حق را بر شما دارند كه آنان را دوست
بدارید چرا كه خداوند پيامبرش را به محبت آنان دستور داده است و هركس ،كسی را كه خداوند به محبت او دستور داده،
دوست نداشته باشد ،عصيان خدا و رسول نموده و كسی كه عصيان خدا و رسول كند و بر این حال بميرد ،در حالی كه درزمره
گمراهان قرار دارد ،مرده است.
الكافی ،ج ،8ص8
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 إِلَى أَصْحَابِهِ وَ
أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا یَضَعُونَهَا فِی مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا؛
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْد …
وَ عَلَيْكُمْ بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ حَقَّرَهُمْ وَ تَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ زَلَّ عَنْ دِینِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَهُ حَاقِرٌ مَاقِتٌ وَ قَدْ قَالَ أَبُونَا
رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَرَنِی رَبِّی بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ حَقَّرَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَقْتَ مِنْهُ وَ
الْمَحْقَرَةَ حَتَّى یَمْقُتَهُ النَّاسُ وَ اللَّهُ لَهُ أَشَدُّ مَقْتاً فَاتَّقُوا اللَّهَ فِی إِخْوَانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمَسَاكِينِ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً أَنْ ُتحِبُّوهُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ أَمَرَ رَسُولَهُ ص بِحُبِّهِمْ فَمَنْ لَمْ یُحِبَّ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِحُبِّهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ
مَاتَ وَ هُوَ مِنَ الْغَاوِین.
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 )4از امام حسين ع روایت شده است:
بدانيد كه حاجتهاي مردم به نزد شما از نعمتهاي خداوند است بر شما؛ پس ،از این نعمتها ملول نشوید كه نقمت
خواهد شد.
نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ،ص81؛ كشف الغمة ،ج ،2ص30
خَطَبَ اإلمام الحسين بن علیّ عليهما السّالم عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ:
[وَ] اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ،فَلَا تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتَحُوزُوا [فَتَحُور] نِقَما.
توجه
احادیث و اغلب تدبرهاي جلسه ( 296للسائل و المحروم) نيز در اینجا قابل طرح استhttp://yekaye.ir/al-maaarij- .

/70-25
تدبر

« )1أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ»
بسياري از انسانها چنان به دنيا دل بستهاند كه میترسند از اینكه مسكين و نيازمندي سراغشان بياید و الزم باشد چيزي از
داراییشان به او بدهند؛ در حالی ارجاع نياز بندگان خدا به انسان ،نشاندهنده عنایت خدا به انسان است كه او را وسيله روزي
دیگران قرار داده است (حدیث)4؛ اگر خدا روزي آنها را در دست ما قرار داده ،بدانيم كه این قدر كریم هست كه از سهم
روزي ما كم نكند.
« )2أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ»

 . 1در فرازي از وصیتنامه امیرالمومنین ع – كه فراز دیگري از آن در جلسه 344حدیث /http://yekaye.ir/al-balad-90-15 4گذشت ،آمده
است :أبُو ع لِيٍّ الْأشْعرِي عنْ مُحمَّدِ بْنِ عبْدِ الْجبَّارِ و مُحمَّدُ بْنُ إِسْماعِیل عنِ الْفضْلِ بْنِ شاذان عنْ صفْوان بْنِ یحْیى عنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحجَّاجِ قال :بعث
إِليَّ أبُو الْحسنِ مُوسى ع بِوصِیَّةِ أمِیرِ الْمُؤْمِنِین ع و هِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ...
اللَّه اللَّه فِي الْفُقراءِ و الْمساكِینِ فشارِكُوهُمْ فِي معایِشِكُم( .الكافي ،ج ،7ص)52
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هرچه قصد سوء بيشتر باشد خطر بيشتر است :گفتند احدي از مسكينان وارد باغ نشود خدا هم تمام باغ را سوزاند( .تفسير
نور ،ج ،10ص)183
« )3أَنْ ال یَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكينٌ»
حرص و بخل گاهی بقدري شدید است كه شخص حاضر نيست حتی یك نيازمند را هم بهرهمند سازد.
توضیح نحوی

نكره در سياق نفی ،داللت بر شمول دارد( .الیدخلنها  ...مسكينٌ :هيچ مسكينی داخلش نشود)

( 1396/5/6مشهد-قم)

 )491سوره قلم ( )68آیه  25و غدوْا على حرْدٍ قادِرین
ترجمه

در حالی كه توانا بودند بر منع [نيازمندان] صبح كردند.
نكات ترجمهای و نحوی

«غَدَوْا»
ماده «غدو» در اصل به معناي مقطعی از زمان (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص )415است ،یعنی ابتداي روز؛ و نقطه مقابل
آن در قرآن «اصل ،آصال» (بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ؛ أعراف )205/و «عشاء ،عشِیّ» (بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِّ؛ أنعام )52/است كه به معناي شب
وآخر شب میباشد .البته «غَد» (سَيَعْلَمُونَ غَداً؛ قمر )26/به معناي «فردا» میباشد .این ماده وقتی به صورت فعل به كار میرود،
به معناي «صبح كردن» و یا اقدامی را در صبح انجام دادن میباشد« .غداء» به معناي غذایی است كه در صبح خورده میشود
(صبحانه) (آتِنا غَداءَنا؛ كهف( )62/مفردات ألفاظ القرآن ،ص)603
این ماده و مشتقاتش جمعا  16بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«حَرْدٍ»
ماده «حرد» در اصل بر سه معناي مختلف داللت دارد« :قصد»« ،غضب» و «رویگردان شدن» (تنحّی) (معجم المقایيس
اللغة ،ج ،2ص51؛ مجمع البيان ،ج ،10ص )1505و در این آیه ظاهراً به معناي «قصد» میباشد یعنی همان قصد منع كردن
 1البته تعبیر سه معنا به صورت فوق ،عبارت ابنفارس است وگرنه مرحوم طبرسي چنین ميگوید :و الحرد المنع من قولهم حاردت السنة إذا منعت
قطرها و حاردت الناقة إذا منعت لبنها قال الكمیت:
و حاردت المكد الجالد و لم یكن

بعقبة قدر المستعیرین معقب

و یروى النكد و هي النوق الغزیرات األلبان
و قیل إن أصل الحرد القصد قال:
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نيازمندان (همان؛ و نيز :مجمعالبيان ،ج ،10ص506؛ البحر المحيط ،ج ،10ص )243برخی معتقدند كه دو معناي اول با هم در
این ماده لحاظ شده و در واقع به معناي منع كردنی است كه همراه با شدت و غلظت باشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)227
برخی هم بر این باورند كه معناي اصلی آن «رویگردان شدن» (تنحی) همراه با شدّت و حدّت است و در این آیه هم به همين
معنا به كار رفته است؛ یعنی صبح كردن د در حالی كه قصدشان این بود كه از نيازمندان رویگردان شوند و اگر به آنها مواجه
شدند با شدت و حدت آنها را كنار بزنند( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،2ص)190
اقوال مفسران درباره معناي این تعبير در این آیه بسيار متعدد است كه انشاءاهلل در قسمت تدبر اشاره خواهد شد.
ماده «حرد» تنها همين یكبار در قرآن كریم آمده است.
«غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرینَ»
«قادرین» حال براي فعل «غدوا» میباشد (صبح كردند در حالی كه توانا بودند [یا :خود را توانا میدیدند])؛
اما «علی حرد» را به لحاظ نحوي ،هم میتوان متعلق به فعل «غدوا» دانست (با قصد منع نيازمندان صبح كردند) و هم
متعلق به «قادرین» (بر منع نيازمندان توانا بودند [یا :خود را توانا میدیدند])
حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است :شخصی خدمت اميرالمومنين ع آمد و گفت :یا اميرالمومنين! به چه چيزي خدایت را
شناختی؟
فرمود :به برهم زدن تصميمهاي قطعی ،و مانع شدن از اهتمامها؛ هنگامی كه به امري اهتمام ورزیدم ،بين من و اهتمامم
قرار گرفت؛ و تصميمی قطعی گرفتم اما قضا و قدر الهی با تصميم من مخالفت كرد؛ پس دانستم كه تدبيركننده امور ،غير من
است.
روضة الواعظين و بصيرة المتعظين ،ج ،1ص30؛
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع:
قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا ذَا عَرَفْتَ رَبَّكَ؟
قَالَ ع :بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ مَنْعِ الْهِمَّةِ لَمَّا أَنْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ فَحَالَ بَيْنِی وَ بَيْنَ هِمَّتِی وَ عَزَمْتُ فَخَالَفَ الْقَضَاءُ عَزْمِی عَلِمْتُ أَنَّ
الْمُدَبِّرَ غَيْرِي.

1

أقبل سیل جاء من عند اهلل

یحرد حرد الجنة المغلة

أي یقصد و حرد یحرد حردا
و قیل الحرد الغضب و الحنق قال األشهب بن رمیلة:
أسود شرى القت أسود خفیة

تساقوا على حرد دماء األساود

 . 1در نهج البالغه ،حكمت 250آمده است:
و قال ع عرفْتُ اللَّه سُبْحانهُ بِفسْخِ الْعزائِمِ و حلِّ الْعُقُودِ و نقْضِ الْهِممِ.
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 )2ابان بن تغلب میگوید :امام صادق ع به حسين صحاف فرمود:
حسين! خداوند نعمتهایش را بر هيچ بندهاي آشكار نكرد مگر اینكه مؤونه مردم را هم بر او آشكار كرد؛ پس هر كه بر
مردم صبر كرد و كار مردم را راه انداخت ،خداوند در نعمت هایش بر او نزد آنان بيفزاید؛ و كسی كه بر ایشان صبر نكرد و
كارشان را راه نيانداخت ،خداوند عز و جل آن نعمت را از او زایل گرداند.
الكافی ،ج ،4ص37
ن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَ ْبدِ اللَّهِ
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْ ِ
ع لِحُسَيْنٍ الصَّحَّافِ یَا حُسَيْنُ مَا ظَاهَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ النِّعَمَ حَتَّى ظَاهَرَ عَلَيْهِ مَئُونَةَ النَّاسِ فَمَنْ صَبَرَ لَهُمْ وَ قَامَ بِشَأْنِهِمْ زَادَهُ اللَّهُ فِی
نِعَمِهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَصْبِرْ لَهُمْ وَ لَمْ یَقُمْ بِشَأْنِهِمْ أَزَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ.

1

تدبر

« )1وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرینَ»
مراد از «علی حرد» ،و به تبع آن ،مراد از كل آیه چيست؟
الف« .قصد منع فقرا» ،یعنی با قصد اینكه نيازمندان را از رسيدن به محصوالت منع كنند صبح كردند و با خود گمان
میكردند كه توانایی دارند كه آنها را منع كنند و خودشان تمام محصوالت را بردارند( .مجمع البيان ،ج ،10ص506؛ الميزان،
ج ،19ص)374
ب .به همان معناي «قصد منع فقرا» است اما منظور از آیه این است كه آنها قصد داشتند فقرا را منع كنند و خودشان تمام
محصول را بردارند ،اما صبح كردند در حالی كه فقط بر منع فقرا توانایی داشتند( .كنزالدقائق ،ج ،13ص)387
ج .به همان معناي «قصد منع فقرا» است اما منظور از آیه این است كه صبح كردند در حالی كه تنها بر منع فقرا توانایی
داشتند به جایی اینكه بر بهرهمند كردن فقرا توانایی داشته باشند (كنزالدقائق ،ج ،13ص)387
(در این دو حالت «ب» و «ج» ،ظاهرا نكتهاش در این است كه با توجه به تقدم «علی حرد» بر «قادرین» ،این را به عنوان
داللت بر حصر مورد توجه قرار داده است)
د« .با جدّ و جهدي كه در كارشان داشتند»؛ یعنی با جد و جهدي كه در كارشان داشتند صبح كردند و خود را بر كارشان
توانا میدیدند (مجاهد ،قتاده و ابوالعاليه ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص)506
ه« .بر جدیت در منع» (تا حدودي شبيه معناي الف) (ابوعبيده ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص)506
و« .با غيط و غضب نسبت به فقرا» (سفيان ،به نقل مجمع البيان ،ج ،10ص)506
 . 1علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ ع ِليِّ بْنِ مُحمَّدٍ الْقاسانِيِّ عنْ أبِي أیوب الْمدنِيِّ موْلى بنِي هاشِمٍ عنْ داوُد بْنِ عبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمَّدٍ الْجعْفرِيِّ عنْ إِبْراهِیم بْنِ مُحمَّدٍ
قال قال أبُو عبْدِ اللَّهِ ع ما مِنْ عبْدٍ تظاهرتْ علیْهِ مِن اللَّهِ نِعْمةٌ إِلَّا اشْتدَّتْ مئُونةُ النَّاسِ علیْهِ فمنْ لمْ یقُمْ لِلنَّاسِ بِحوائِجِهِمْ فقدْ عرض النِّعْمة لِلزَّوالِ قال فقُلْتُ
جُعِلْتُ فِداك و منْ یقْدِرُ أنْ یقُوم لِهذا الْخلْقِ بِحوائِجِهِمْ فقال إِنَّما النَّاسُ فِي هذا الْموْضِعِ و اللَّهِ الْمُؤْمِنُون( .الكافي ،ج ،4ص)37
علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ هارُون بْنِ مُسْلِمٍ عنْ مسْعدة بْنِ صدقة عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :منْ عظُمتْ علیْهِ النِّعْمةُ اشْتدَّتْ مئُونةُ النَّاسِ علیْهِ فإِنْ هُو قام
بِمئُونتِهِمْ اجْتلب زِیادة النِّعْمةِ علیْهِ مِن اللَّهِ و إِنْ لمْ یفْعلْ فقدْ عرض النِّعْمة لِزوالِها( .الكافي ،ج ،4ص)37
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ز« .با غيظ و غضب نسبت به همدیگر» یعنی صبح كردند در حالی كه – با توجه به اینكه باغشان سوخته بود -تنها بر
غيظ و غضب نسبت به خودشان توانایی داشتند (سفيان و سدي ،به نقل البحر المحيط ،ج ،10ص )243یعنی مضمونی شبيه
آیه 30همين سوره كه میفرماید :همدیگر را مالمت میكردند( .كنزالدقائق ،ج ،13ص)387
ح« .حرد» به معناي «قصد» است اما نه قصد منع ،بلكه قصد چيدن ميوهها در صبحدم؛ یعنی صبح كردند در حالی كه فكر
میكردند بر قصد چيدن ميوهها در صبحدم – كه قبال با هم توافق كرده بودند -توانایی دارند( .ابومسلم ،به نقل مجمع البيان،
ج ،10ص )506به تعبير دیگر ،صبح كردند در حالی كه به سرعت قصد باغشان را كردند با گمان اینكه توانایی بر چيدن ميوهها
را دارند (ابنعباس ،به نقل البحر المحيط ،ج ،10ص)243
ط« .حرد» به معناي «رویگردان شدن همراه با شدت و حدّت» است؛ یعنی صبح كردند با این قصد كه از نيازمندان
رویگردان شوند و با آنها خشونت به خرج دهند در حالی كه توانا بودند كه در حق آنها خوبی كنند( .التحقيق فی كلمات القرآن
الكریم ،ج ،2ص( )190بر این اساس كه «علی حرد» متعلق به «غدوا» است و ربطی به «قادرین» ندارد).
ي... .
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« )2وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرینَ»
با نعمتی كه خداوند به صاحبان باغ بخشيده بود ،در ابتدا قدرت داشتند كه هم خودشان استفاده كنند و هم به دیگران
نفعی رسانند؛ اما همين كه تصميم گرفتند دیگران را از این نعمت بازدارند ،قدرتشان به همين «منع كردن» محدود شد و قدرتی
براي استفاده خودشان هم باقی نماند.
در واقع ،خداوند با دادن نعمت ،به آنها قدرتی داد ،اما با تصميم غلط خودشان (بخل ورزیدن) و عدم استفاده از این
قدرت در راهی كه خدا دستور داده ،قدرت خود را چنان محدود كردند كه خودشان هم بیبهره ماندند( .حدیث)2
« )3وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرینَ»
انسان محاسبه و تدبير میكند و خود را بر انجام كاري توانا میبيند ،اما همواره تدبيري فوق او در كار است.
نکته انسانشناسی و خداشناسی

بسيار میشود كه انسان محاسبه و تدبير میكند و بر اساس محاسبات خود ،خود را كامال بر انجام كاري توانا میبيند ،اما
خدا امورات عالم را به نحو دیگري تدبير كرده است

 . 1اقوال دیگري هم مطرح شده كه هیچ دلیلي بر آنها وجود ندارد مانند اینكه برخي گفتهاند «علي حرد» یعني «علي انفراد» یعني تنهایي و بدون
اینكه مسكیني همراهيشان كند صبح به راه افتادند؛ یا اینكه ازهري گفته «حرد» اسم روستا ،و سدي گفته كه اسم باغشان بوده است؛ یعني صبح به سراغ
روستا (یا باغشان) رفتند در حالي كه خود را توانا ميدیدند؛ یا اینكه «قادرین» از «قدر» به معناي «تنگ گرفتن» باشد (شبیه آیه و منْ قُدِر علیْهِ رِزْقُهُ)
یعني در حالي كه بر مسكینان تنگ گرفته بودند( .به نقل البحر المحیط ،ج ،10ص)243
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از این به هم خوردن تدبير ،هم به نقص و نياز خود باید بيشتر آگاه شذ و هم میتوان به وجود مدبري كه فوق تدبير
ماست ره برد( .حدیث)1
همچنين مراجعه كنيد به جلسه ،486حدیث ،1و تدبر3
« )4وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرینَ»
انسان خود را بر انجام بسياري از كارها توانا میبيند ،اما چون به همه چيز احاطه ندارد ،امور به طور دیگري رخ میدهد
و ناتوانی وي برمال میگردد.
« )5وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرینَ»
یكی از علل تصميمهاي ناروا و زمين خوردنها این است كه انسان فقط ظواهر امور را دیده و با تحليلی ظاهربينانه خود
را بر انجام كاري توانا دیده است.
اگر كسی خدا را شناخته باشد میفهمد كه اگر خدا نخواهد ،انسان توانایی بر هيچ كاري ندارد ،هرچند همه ظواهر به نفع
وي باشد.
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 )492سوره قلم ( )68آیه  26فلمَّا رأوْها قالُوا إِنَّا لضالون
ترجمه

پس همين كه آن [= باغشان] را دیدند گفتند یقيناً ما گمگشتگانيم.
حديث

 )1در تفسير آیاتی از سوره قلم حدیثی در جلسه  483از امام باقر ع روایت شد .در ادامه آن آمده است:
اینكه فرمود« :پس ،طواف كنندهاي از جانب پروردگارت بر آن [باغ] به گردش درآمد ،در حالی كه آنان خواب بودند»
همان عذاب است؛ و اینكه فرمود « :گفتند یقيناً ما گمگشتگانيم» یعنی راه را اشتباه آمدهایم.
تفسير القمی ،ج ،2ص382
وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع  ...قَوْلُهُ :فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ وَ هُوَ الْعَذَابُ -قَوْلُهُ إِنَّا لَضَالُّونَ
قَالَ :أَخْطَئُوا الطَّرِیقَ.
 )2از اميرالمومنين ع در روایتی طوالنی كه كفر و شاخههاي آن را توضيح دادهاند ،غفلتورزیدن یكی از زیرشاخههاي
كفر به حساب آمده و درباره آن آمده است:
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و كسی كه غفلت بورزد بر خویش جنایت كرده و به پشت خود برگشته و بيراهه را راه پنداشته و آرزوها فریبش داده و
حسرت و ندامت دامنگيرش گشته است ،هنگامی كه كار تمام شود و پردهها كنار رود و برایش آشكار شود آنچه را كه حساب
نمیكرد.
الكافی ،ج ،2ص392
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 1...:وَ مَنْ غَفَلَ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ وَ انْقَلَبَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ حَسِبَ غَيَّهُ رُشْداً وَ غَرَّتْهُ
الْأَمَانِیُّ وَ أَخَذَتْهُ الْحَسْرَةُ وَ النَّدَامَةُ إِذَا قُضِیَ الْأَمْرُ وَ انْكَشَفَ عَنْهُ الْغِطَاءُ وَ بَدَا لَهُ مَا لَمْ یَكُنْ یَحْتَسِبُ.
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 )3از رسول اهلل ص روایت شده است:
كسی كه صلوات بر من را فراموش كند راه بهشت را اشتباه میرود.
األمالی (للطوسی) ،ص145
ن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ،قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَ َر الْجِعَابِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْ ُ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حُمْدُونٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ بْنِ سُهَيْلٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ الْفَضْلِ ،عَنْ بِشْرِ بْنِ سَالِمٍ الْبَجَلِیِّ وَ مُحَمَّدِ
بْنِ عِمْرَانَ الذُّهْلِیِّ ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ):
مَنْ نَسِیَ الصَّلَاةَ عَلَیَّ أَخْطَأَ طَرِیقَ الْجَنَّةِ.
تدبر

« )1فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ»
پس همين كه آن [= باغشان] را دیدند گفتند یقيناً ما گمگشتگانيم .منظورشان از اینكه ما گمگشتگانيم چه بود؟
الف .باغ خود را نشناختند و گمان كردند مسير را اشتباه آمدهاند( .حدیث ،1و نيز :مجمع البيان ،ج ،10ص)506
ب .گفتند ما با این كارمان از مسير حق گمراه شدهایم (الميزان ،ج ،19ص374؛ مجمع البيان ،ج ،10ص )506و در واقع،
متوجه اشتباهشان شدند و گفتند قصد محروم كردن نيازمندان یك بيراهه بود كه ما در آن افتادیم( .البحر المحيط ،ج،10
ص)243
ج... .
 . 1بُنِي الْكُفْرُ على أرْبعِ دعائِم الْفِسْقِ و الْغُلُوِّ و الشَّكِّ و الشبْهةِ و الْفِسْقُ على أرْبعِ شُعبٍ على الْجفاءِ و الْعمى و الْغفْلةِ و الْعُتُوِّ ...
 . 2در فرازي از یكي از زیارتنامههاي امام حسین ع كه امام صادق ع روایت كردهاند آمده است:
حدَّثنِي أبُو عبْدِ الرَّحْمنِ مُحمَّدُ بْنُ أحْمد بْنِ الْحُسیْنِ الْعسْكرِي و مُحمَّدُ بْنُ الْحسنِ جمِیعاً عنِ الْحسنِ بْنِ علِيِّ بْنِ مهْزِیار عنْ أبِیهِ علِيِّ بْنِ مهْزِیار عنْ
مُحمَّدِ بْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ مرْوان عنْ أبِي حمْزة الثمالِيِّ قال قال الصَّادِقُ ع...:
اللَّهُمَّ الْعنْ قتلة الْحُسیْنِ بْنِ علِيٍّ و قتلة أنْصارِ الْحُسیْنِ بْنِ علِيٍّ و أصْلِهِمْ حرَّ نارِك و ذقهم [أذِقْهُمْ] بأْسك و ضاعِفْ علیْهِمُ الْعذاب الْألِیم و الْعنْهُمْ لعْناً
وبِیلًا اللَّهُمَّ أُحْلُلْ بِهِمْ نقِمتك و ائْتِهِ ْم مِنْ حیْثُ لا یحْتسِبُون و خُذْهُمْ مِنْ حیْثُ ال یشْعُرُون و عذِّبْهُمْ عذاباً نُكْراً (كامل الزیارات ،ص)234
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« )2فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ»
گاه آرزوها و آرزواندیشی چنان انسان را به خود مشغول میكند كه واقعيت را هم كه ببيند ،خود را در بيراهه میپندارد.
(بر اساس اینكه «ضالون» به معناي این باشد كه راه باغ را گم كردهایم)
« )3فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ»
از فواید حوادث تلخ ،بازگشت به خویشتن است (تفسير نور ،ج ،10ص )183و اینكه انسان متوجه اشتباهش بشود( .بر
اساس اینكه «ضالون» به معناي این باشد كه «گمراه از راه حق» بودهایم)
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 )493سوره قلم ( )68آیه  27بلْ نحْنُ محْرُومُون
ترجمه

بلكه ما محروم شدگانيم.
نكات ترجمه

«مَحْرُومُونَ»
ماده «حرم» در اصل به معناي «منع» (همراه با شدت) است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )45و «حرام» آن چيزي است
كه ممنوع شده باشد ،خواه بر اثر منع الهی ،یا منع بشري ،ویا به طور قهري ،و خواه عقل این منع را پيش آورد یا شرع (مفردات
ألفاظ القرآن ،ص)229
در تفاوت «حرام» و «منع» و «رد» گفتهاند :حرام چيزي است كه از اصل و اساس ممنوع باشد (چيزي كه حتی قبل از
اینكه بخواهند انجامش دهند ،حكمش ممنوعيت باشد ،مانند حرمت ربا)؛ اما منع و ممنوع ،ناظر به بعد از پيدایش و وجود
چيزي است [یعنی با اصل آن مساله كاري ندارد ،بلكه با وقوعش در موردي خاص كار دارد] (مثال منع از تحصيل یا سخن
گفتنِ كسی) و رد ،منع كردنی است كه بعد از جریان یافتن و شروع عمل باشد (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج،2
ص)204
«حَرَام» و «حَرَم» و «حَرِیم» 1همگی صفت مشبهه هستند در معناي چيزي كه ممنوع است؛ و در ميان آنها «حرم» داللتش
بر ممنوعيت شدیدتر از حرام است؛ و «حرام» نقطه مقابل «حالل» میباشد (التحقيق ،ج ،2ص)204

« . 1حریم» هم به حاشیه و اطراف چیزي كه «حرام» است گفته ميشود (حریم چاه ،آن منطقه پیرامون چاه است كه كندن چاهي دیگر براي دیگران
ممنوع است و حریم خانه به معناي جایي است كه حقوق و مزایایش به آن خانه تعلق دارد) و هم به معناي چیزي به كار رفته كه تماس با آن ممنوع است
و نباید بدان نزدیك شد( .كتاب العین ،ج ،3ص222؛ معجم المقاییس اللغة ،ج ،2ص )45این كلمه در قرآن كریم به كار نرفته است.
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«حرمة» (حرمت) چيزي است كه بیاحترامی به آن روا نمیباشد (كتاب العين ،ج ،3ص )222كه تنها جمع آن ،یعنی
«حُرُمات» ،در قرآن كریم به كار رفته است (مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّه؛ حج)30/
منطقه مكه و مدینه را «حَرَم» (حَرَماً آمِناً؛ قصص )57/گویند به خاطر اینكه در آنجا بسياري از چيزهایی حرام است كه در
غير آن منطقه بر افراد حالل است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص230؛ التحقيق ،ج ،2ص )204ویا همچنين به خاطر حرمت و
احترام ویژهاي كه آن منطقهها دارند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )45و ظاهرا به همين جهت تعابيري مانند الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
(توبه ،)28/الْبَيْتَ الْحَرامَ (مائده ،)2/الشَّهْرُ الْحَرامُ (مائده ، )2/الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (بقره )198/نيز به كار رفته است.
«حُرُم» را جمع «حرام» (الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ؛ توبه )5/دانستهاند (التحقيق ،ج ،2ص )204ولی به نظر میرسد كه جمعِ «مُحرِم» هم
میباشد «ال تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ ،مائده95/؛ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ،مائده )96/و وجه تسميه «مُحرِم» (كسی كه
وارد حَرَم میشود و تكاليف خاصی دارد) ،یا از جهت نسبت دادن وي به «حَرَم» مكه و مدینه است (كتاب العين ،ج ،3ص،)221
و یا از جهت اینكه امور خاصی (مانند شكار و نكاح و  )...بر او حرام میشود؛ و البته در مورد انسان وقتی وارد ماه حرام شود
هم تعبير «مُحرم» را به كار می برند( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص)45
«مَحرَم» هم به خویشاوندانی (ذوي الرحم) میگویند كه ازدواج با آنها حرام است( .كتاب العين ،ج ،3ص )222كه اگر چه
این كلمه در قرآن كریم به كار نرفته ،اما مصادیق آن در آیهاي مطرح شده است (نساء)23/
«محروم» (معارج ،25/قلم )27/هم كسی است كه از مال و منال و خيرات بیبهره مانده ،و اینها را از او بازداشتهاند
(التحقيق ،ج ،2ص)204
وقتی ماده «حرم» به باب تفعيل میرود (حَرَّمَ ،مُحَرَّم) هم اصل تكليف (حرام بودن) و هم اهميت موضوع (حرمت داشتن)
مورد توجه قرار میگيرد و تاكيد و تشدید آن بيش از كلمه «حرام» است (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُم ،نساء23/؛ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ،
ابراهيم37/؛ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ،مائده26/؛ وَ مُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا؛ انعام139/؛ و ( )...التحقيق ،ج ،2ص )205و ظاهرا ماه «محرّم»
را هم از این جهت چنينن ناميدهاند كه اولين ماه قمري است كه كشتار را در آن حرام می دانستند (كتاب العين ،ج ،3ص)222
این ماده و مشتقات آن جمعاً  83بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حديث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:
همانا خداوند متعال را در هر نعمتی حقی است؛ پس هركه آن را ادا كند خداوند بر آن بيافزاید؛ و هر كه در آن كوتاهی
ورزد ،خود را در خطر از دست دادن آن نعمت قرار داده است[ .یا :به زوال آن نعمت ،خاطرش مشغول خواهد شد]
نهجالبالغه ،حكمت244
وَ قَالَ ع إِنَّ لِلَّهِ [تَعَالَى] فِی ُكلِّ نِعْمَةٍ حَقّاً فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِه.
 )2از امام صادق ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:
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كسی كه حرص میزند ،محروم است؛ و علیرغم محروم ماندنش ،شایسته مذمت است؛ و چگونه محروم نباشد در حالی
كه از ميثاق خداوند عز و جل فرار كرده ،و مخالفت نموده با سخن خداوند متعال كه فرموده است «كسی كه شما را آفرید
سپس روزيتان داد ،سپس میميراندتان ،و سپس شما را زنده می كند( ».روم)40/
مصباح الشریعة ،ص117
قَالَ الصَّادِقُ ع  ...قَالَ النَّبِیُّ ص الْحَرِیصُ مَحْرُومٌ وَ هُوَ مَعَ حِرْمَانِهِ مَذْمُومٌ فِی أَيِّ شَیْءٍ كَانَ وَ كَيْفَ لَا یَكُونُ مَحْرُوماً وَ قَدْ
فَرَّ مِنْ وَثَاقِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَالَفَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى «الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِيتُكُمْ ثُمَّ یُحْيِيكُم»

1

 )3روایت شده است كه اميرالمومنين ع در یكی از خطبههاي خود فرمودند:
اي مردم! دنيا سراي فناست و آخرت سراي بقا؛ پس از گذرگاهتان براي قرارگاهتان برگيرید و نزد كسی كه اسرار شما بر
او مخفی نيست پردهدري مكنيد؛
دلهایتان را از دنيا بيرون كنيد پيش از آنكه بدنهایتان از آن بيرون رود؛ كه در دنيا زندانی هستيد و براي آخرت آفریده
شدهاید؛
همانا دنيا همانند زهر است ،آن را كسی می خورد كه نمیشناسد؛
هنگامی كه بندهاي میميرد فرشتگان گویند كه چه از پيش فرستاد؛ و مردم گویند كه چه بر جا نهاد؛
پس ،زیادي ها را از پيش بفرستيد تا برایتان بماند؛ و به عقب نيندازید [= بعد از خود باقی نگذارید] تا برایتان نباشد؛ كه
همانا محروم واقعی كسی است كه از مال خود محروم شود؛ و به كسی غبطه خورند كه با صدقات و خيرات ترازویش را
سنگين كند و بدانها جایگاهش در بهشت را نيكو سازد و حركتش بر صراط را سهل و گوارا گرداند.
األمالی( للصدوق) ،ص110
ن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَ ْ
أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَال قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِی بَعْضِ خُطَبِهِ:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَ الْآخِرَةُ دَارُ بَقَاءٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ وَ لَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ لَا یَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُكُمْ
وَ أَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ فَفِی الدُّنْيَا حَيِيتُمْ [حُبِسْتُمْ] وَ لِلْآخِرَةِ خُلِقْتُمْ إِنَّمَا الدُّنْيَا كَالسَّمِّ یَأْكُلُهُ
ن عَلَيْكُمْ فَإِنَّ
ت الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَ قَالَ النَّاسُ مَا أَخَّرَ فَقَدِّمُوا فَضْلًا یَكُنْ لَكُ ْم وَ لَا تُؤَخِّرُوا كُلًّا یَكُ ْ
ت قَالَ ِ
مَنْ لَا یَعْرِفُهُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَا َ

 . 1از امیرالمومنین ع هم روایت شده است كه:
منِ اعْتمد على الدنْیا فهُو الشَّقِي الْمحْرُومُ (تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ،ص.)140
الرِّزْقُ مقْسُومٌ الْحرِیصُ محْرُومٌ (تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ،ص)396
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الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ خَيْرَ مَالِهِ وَ الْمَغْبُوطَ مَنْ ثَقَّلَ بِالصَّدَقَاتِ وَ الْخَيْرَاتِ مَوَازِینَهُ وَ أَحْسَنَ فِی الْجَنَّةِ بِهَا مِهَادَهُ وَ طَيَّبَ عَلَى الصِّرَاطِ
بِهَا مَسْلَكَهُ.

1

تدبر

« )1بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»
با اینكه معناي این آیه بتنهایی واضح است ،اما متناسب با معانیاي كه براي آیه قبل بود (جلسه قبل ،تدبر ،)1این آیه معانی
متعددي میتواند داشته باشد:
الف .ابتدا گفتند ما مسير را اشتباه آمدهایم؛ بعد گفتند :نه ،این همان باغ ماست؛ بلكه ما از منافع آن محروم شدهایم( .مجمع
البيان ،ج ،10ص)506
ب .ابتدا گفتند ما با این كارمان از مسير حق گمراه شدهایم؛ بعد گفتند :نه ،فقط همين نيست؛ بلكه در دنيا هم از این باغ
محروم گشتهایم (الميزان ،ج ،19ص)374
ج... .
« )2بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»
كسی كه حرص میزند و بخل میورزد و دیگران را از بهرهمندي از مازادِ نعمتهایی كه خدا به او داده محروم میكند،
خودش هم از اصل آن نعمت – نه فقط از مازادي كه نسبت به بدان بخل ورزیده بود -محروم میشود( .همچنين حدیث)2
ثمره اخالقي_اجتماعي

اگر میخواهيم اموالمان كم نشود و روزيمان همواره برقرار باشد ،انفاق و دستگيري از نيازمندان را جزء برنامههاي اصلی
خود قرار دهيم .در نظام الهی ،كمك به نيازمند بقدري در جلب روزي موثر است كه رسول خدا ص فرمودهاند« :روزي را با
صدقه دادن نازل كنيد» (متن كامل حدیث ،انشاءاهلل در احادیث فردا)
« )3بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»
اگر دیگران را از یك جهت محروم كنيم ،چهبسا خودمان از چند جهت محروم شویم :محروم از محصوالت باغ ،محروم
از پاداش الهی ،محروم از دعاي فقرا ،محروم از رضایت روح پدر ،محروم از عزت اجتماعی( .تفسير نور ،ج ،10ص)183
 . 1روایتي هم در األمالي( للصدوق) ،ص 393آمده است كه محروم حقیقي را معرفي ميكند:
ن
حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ إِبْراهِیم بْنِ إِسْحاق رِضْوانُ اللَّهِ علیْهِ قال حدَّثنا أحْمدُ بْنُ مُحمَّدٍ الْهمْدانِي قال حدَّثنا الْحسنُ بْنُ الْقاسِمِ قِراءةً قال حدَّثنا علِي بْ ُ
إِبْراهِیم بْنِ الْمُعلَّى قال حدَّثنا أبُو عبْدِ اللَّهِ مُحمَّدُ بْنُ خالِدٍ قال حدَّثنا عبْدُ اللَّهِ بْنُ بكْرٍ الْمُرادِي عنْ مُوسى بْنِ جعْفرٍ عنْ أبِیهِ عنْ جدِّهِ عنْ علِيِّ بْنِ الْحُسیْنِ ع
قال بیْنا أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع ذات یوْمٍ جالِسٌ مع أصْحابِهِ یُعبِّیهِمْ لِلْحرْبِ إِذْ أتاهُ شیْخٌ علیْهِ شحْبةُ السَّفرِ فقال أیْن أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع فقِیل هُو ذا فسلَّم علیْهِ ثُمَّ قال
یا أمِیر الْمُؤْمِنِین إِنِّي أتیْتُك مِنْ ناحِیةِ الشَّامِ و أنا شیْخٌ كبِیرٌ قدْ سمِعْتُ فِیك مِن الْفضْلِ ما لا أُحْصِي و إِنِّي أظُنك ستُغْتالُ فعلِّمْنِي مِمَّا علَّمك ال َّلهُ قال نعمْ یا
شیْخُ منِ اعْتدل یوْماهُ فهُو مغْبُونٌ و منْ كانتِ الدنْیا هِمَّتهُ اشْتدَّتْ حسْرتُهُ عِنْد فِراقِها و منْ كان غدُهُ شرَّ یوْمیْهِ فمحْرُوم ...
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« )4وَ ال یَسْتَثْنُونَ  ...وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ  ...قادِرینَ  ...بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»
روحيه حریصانه [استثنا نكردن حتی یك فقير] ،تصميم مخفيانه ،و اقدام قدرتمندانه[ ،در مقابل اراده الهی] هيچ یك كاري
از پيش نمیبرد( .تفسير نور ،ج ،10ص)183
« )5فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ؛ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»
اگر آرزواندیشی مدتی مانع دیدن واقعيت شود (جلسه قبل ،تدبر ،)2واقعيت باالخره خود را بر انسان تحميل میكند.
ثمره اخالقی

پيش از آنكه واقعيت آخرت و زندگی پس از مرگ خود را بر ما تحميل كند ،آن را جدي بگيریم.

 )494سوره قلم ( )68آیه  28قال أوْسطُهُمْ أ لمْ أقُلْ لكُمْ لوْ ال تُسبِّحُون

1396/5/9

ترجمه

ترین آنها گفت :آیا به شما نگفتم كه مبادا تسبيح [خدا را] ترك كنيد؟!
منصف ِ
نكات ترجمه

«أَوْسَط»
ماده «وسط» ،در اصل داللت بر وضعيت «ميانه» ،و قرار گرفتن چيزي در بين دو چيز دیگر دارد و چون در بسياري از
موارد به حالت بين افراط و تفریط گفته میشود و لذا به معناي مساوات و عدل و انصاف به كار میرود (مفردات ألفاظ القرآن،
ص869؛ التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص )100و این كاربرد بقدري در این ماده شایع است كه برخی گفتهاند اصل
این ماده ،داللت بر «عدل» و «انصاف» دارد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص )10چنانكه «انصاف» هم از كلمه «نصف» گرفته
شده و كسی كه در معامله انصاف میورزد گویی به «نصف» قانع شده است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص)432
ن
تعبير «أوسط» و «وُسطی» در قرآن كریم ،گاه صرفاً به معناي همين وضعيت ميانه و متوسط و بينابين به كار رفته است (مِ ْ
أَوْسَطِ ما تُطْعِمُون ،مائده89/؛ الصَّالةِ الْوُسْطى ،بقره )238/و گاه در آیه حاضر  -همانند تعبير «وَسَط» در آیه «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ
أُمَّةً وَسَطاً» (بقره - )143/در معنایی با بار مثبت به كار رفته است؛ برخی «أوسطهم» در این آیه را به معناي «أعدلهم :عادلترینشان»
دانستهاند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص10؛ مجمع البحرین ،ج ،4ص )278یعنی كسی كه مساوات و عدل و انصاف را بيش
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از بقيه رعایت میكند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)869؛ و برخی آن را به معناي «متمایلترینشان به سوي حق» (أقْصَدُهُمْ إِلَى
الْحَقِّ) معرفی كردهاند( .المصباح المنير ،ج ،2ص.)659

1

از این ماده به صورت فعل (به معناي «در ميانه و وسط قرار گرفتن»؛ لسان العرب ،ج ،7ص )431هم در قرآن كریم به كار
رفته است «فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً» (عادیات)5/
این ماده و مشتقاتش تنها همين  5بار در قرآن كریم به كار رفتهاند.
«تُسَبِّحُونَ»
«تسبيح» از ماده «سبح» است كه در معناي تنزیه خداوند به كار میرود و در این باره در جلسات 452
 /http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-7توضيحاتی ارائه شد.
حديث

 )1در تفسير آیاتی از سوره قلم حدیثی در جلسه  483و  492از امام باقر ع روایت شد .در ادامه آن آمده است:
اینكه گفت «مبادا تسبيح [خدا را] ترك كنيد» میگوید :مبادا استغفار نكنيد.
تفسير القمی ،ج ،2ص382
وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع  ...قَوْلُهُ« :لَوْ ال تُسَبِّحُونَ» یَقُولُ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُون.
 )2از اميرالمومنين ع روایت شده است:
بهترین امور ،ميانهترین آنهاست.
عيون الحكم و المواعظ (لليثی) ،ص240
خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا.
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 )3از اميرالمومنين ع روایت شده است:
همّ و غم روزي را كه هنوز نيامده بر روزي كه آمده است تحميل مكن؛
چرا كه اگر آن روز از عمرت باشد ،خداوند سبحان روزیت را در آن روز به تو میرساند؛
و اگر هم از عمرت نباشد ،چه فایدهاي دارد كه به چيزي اهتمام بورزي كه براي تو نيست[ .یا :در محدوده عمر تو نيست].
 . 1البته برخي هم بر این باورند كه صرفا ميخواهد بفرماید این شخص به لحاظ ملك و دارایي نسبت به بقیه صاحبان باغ حالت متوسطي و بینابیني
داشته است (التحقیق  ،...ج ،13ص)101
 . 2این مطلب با سند متصل و در ضمن یك حكایت از امام كاظم ع روایت شده است:
علِي بْنُ إِبْراهِیم أوْ غیْرُهُ رفعهُ قال :خرج عبْدُ الصَّمدِ بْنُ علِيٍّ و معهُ جماعةٌ فبصُر بِأبِي الْحسنِ مُوسى بْنِ جعْفرٍ ع مُقْبِلًا راكِباً بغْلًا فقال لِمنْ معهُ مكانكُمْ
ن
حتَّى أُضْحِككُمْ مِنْ مُوسى بْنِ جعْفرٍ فلمَّا دنا مِنْهُ قال لهُ ما هذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِي لا تُدْرِكُ علیْها الثَّأْر و لا تصْلُحُ عِنْد النِّزالِ فقال لهُ أبُو الْحسنِ ع تطأْطأتْ ع ْ
سُمُوِّ الْخیْلِ و تجاوزتْ قُمُوء الْعیْرِ و خیْرُ الْأُمُورِ أوْسطُها فأُفْحِم عبْدُ الصَّمدِ فما أحار جواباً( .الكافي ،ج ،6ص)541
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وَ قَالَ ع
لَا تَحْمِلْ هَمَّ یَوْمِكَ الَّذِي لَمْ یَأْتِكَ عَلَى یَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ فَإِنَّهُ إِنْ یَكُنْ مِنْ عُمُرِكَ یَأْتِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ وَ إِنْ
ك [فَلَا تَهْتَمَ] بِمَا لَيْسَ مِنْ أَجلِكَ.
لَمْ یَكُنْ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا هَمُّ َ
 )4از رسول خدا ص روایت شده است:
توحيد نيمی از دین است؛ و نزول روزي را از جانب خداوند با صدقه طلب كنيد.
صحيفة اإلمام الرضا عليه السالم ،ص52؛ التوحيد (للصدوق) ،ص68
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بِإِسْنَادِهِ قَالَ [= أَخْبَرَنَا َأبُو عَلِیٍّ الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ عن أَبُی الْفَتْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِیمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ عن
أَبُی الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَاتِمِیُّ الزُّوزَنِیُّ عن أَبُی الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزُّوزَنِیُّ عن أَبُی بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَفَدَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ النَّيْشَابُورِيِّ عن أَبُی الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ
مُوسَى الرِّضَا ع سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی
ن أَبِی طَا ِلبٍ ع قَال] قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ قَال حَدَّثَنِی أَبِی عَلِیُّ بْ ُ
رَسُولُ اللَّهِ ص:
التَّوْحِيدُ نِصْفُ الدِّینِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ بِالصَّدَقَة.
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 . 1در این آدرس ،این حدیث هم در ادامه حدیث فوق آمده كه به لحاظ مضمون بسیار بدان نزدیك است:
لا تحْمِلْ على یوْمِك همَّ سنتِك كفاك كُلَّ یوْمٍ ما قُدِّر لك فِیهِ فإِنْ تكُنِ السَّنةُ مِنْ عُمُرِك فإِنَّ اللَّه سُبْحانهُ سیأْتِیك فِي كُلِّ غدٍ جدِیدٍ بِما قسم لك و
إِنْ لمْ تكُنْ عُمُرك فما همك بِما لیْس لك
 . 2در نهج البالغه فقط این فراز اول آمده است :و قال ع یا ابْن آدم لا تحْمِلْ همَّ یوْمِك الَّذِي لمْ یأْتِك على یوْمِك الَّذِي قدْ أتاك فإِنَّهُ إِنْ یكُ [یكُنْ]
مِنْ عُمُرِك یأْتِ اللَّهُ فِیهِ بِرِزْقِك
 . 3سند و متن حدیث در توحید صدوق بدین صورت است:
ن مُوسى
حدَّثنا أبُو عبْدِ اللَّهِ الْحُسیْنُ بْنُ مُحمَّدٍ الْأُشْنانِي الرَّازِي الْعدْلُ بِبلْخٍ قال حدَّثنا علِي بْنُ مهْرویْهِ الْقزْوِینِي عنْ داوُد بْنِ سُلیْمان الْفرَّاءِ عنْ علِيِّ بْ ِ
الرِّضا عنْ أبِیهِ عنْ آبائِهِ عنْ علِيٍّ ع قال قال رسُولُ اللَّهِ ص التَّوْحِیدُ نِصْفُ الدِّینِ و اسْتنْزِلُوا الرِّزْق بِالصَّدقة
 . 4عبارت اخیر آن (روزي را با صدقه نازل كنید در احادیث متعددي آمده است ،از باب نمونه:
و عنْهُ ،عنِ الْحُسیْنِ بْنِ عُلْوان ،عنْ جعْفرٍ ،عنْ أبِیهِ قال :قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علیْهِ و آلِهِ« :اسْتنْزِلُوا الرِّزْق بِالصَّدقةِ» (قرب اإلسناد ،ص)118
علِي بْنُ مُحمَّدٍ عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ خالِدٍ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقاسِمِ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنانٍ قال قال أبُو عبْدِ اللَّهِ ع داوُوا مرْضاكُمْ بِالصَّدقةِ
و ادْفعُوا الْبلاء بِالدعاءِ و اسْتنْزِلُوا الرِّزْق بِالصَّدقةِ فإِنَّها تُفك مِنْ بیْنِ لُحِيِّ سبْعِمِائةِ شیْطانٍ و لیْس شيْءٌ أثْقل على الشَّیْطانِ مِن الصَّدقةِ على الْمُؤْمِنِ و هِي
تقعُ فِي یدِ الرَّبِّ تبارك و تعالى قبْل أنْ تقع فِي یدِ الْعبْدِ( .الكافي ،ج ،4ص)3
قال و حدَّثنِي علِي بْنُ حسَّان عنْ مُوسى بْنِ بكْرٍ عنْ أبِي الْحسنِ ع قال :اسْتنْزِلُوا الرِّزْق بِالصَّدقةِ( .الكافي ،ج ،4ص)10
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 )5از رسول خدا ص روایت شده است:
 ...همانا بين خداوند و بندهاش چيزي نيست كه به او خوبیاي را برساند یا بدي را از او دفع كند مگر طاعت او؛
و همانا طاعت خداوند ،برآورده شدن هر خوبیاي است كه [انسانها] میخواهند؛ و نجات از هر بدياي است كه [انسانها]
از آن پرهيز میكنند؛
و همانا خداوند كسی را كه اطاعتش كند مصون میدارد؛ و كسی را كه عصيانش كند مصون نمیدارد؛
و كسی كه از خدا فرار كند پناهگاهی نمییابد و همانا امر خداوند آن گونه كه سزاوار است ،نازل میگردد هرچند خالئق
را خوش نياید؛
و هر آنچه آمدنی است ،نزدیك است؛
آنچه خدا بخواهد ،میشود؛ و آنچه نخواهد ،نمیشود....
الزهد ،ص14
الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ كَلَاماً یُرْوَى عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ:
ل
 ...إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَیْءٌ یُعْطِيهِ بِهِ خَيْراً أَوْ یَدْفَعُ عَنْهُ سُوءاً إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ نَجَاحٌ مِنْ كُ ِّ
خَيْرٍ یُبْتَغَى وَ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ شَرٍّ یُتَّقَى وَ إِنَّ اللَّهَ یَعْصِمُ مَنْ أَطَاعَهُ وَ لَا یَعْصِمُ مَنْ عَصَاهُ وَ لَا یَجِدُ الْهَارِبُ مِنَ اللَّهِ مَهْرَباً وَ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ
نَازِلٌ عَلَى حَالِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْخَلَائِقُ وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِیبٌ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ ...
تدبر

« )1قالَ أَوْسَطُهُمْ»
مقصود از «اوسطهم» چيست؟
الف .شخصی از ابنعباس پرسيد :منظور كسی است كه به لحاظ سنی ميانهترین آنهاست؟ وي گفت :خير ،بلكه او
كمسنترینِ آنها و كاملعقلترین آنها بود؛ اوسطِ هر قومی بهترین آنهاست ،و دليل آن هم در قرآن این است كه اي امت محمد
ص! شما كوچكترین و برترین امتهایيد كه خداوند فرمود« :و این گونه شما را امتی وسط قرار دادیم» (بقره( )143/تفسير قمی،
ج ،2ص)382
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ب .عدالتپيشهترینشان در مقام سخن گفتن (ابن عباس ،حسن و مجاهد؛ به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)507
ج .بافضيلتترین و برترینشان (شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،18ص)273
د .كسی به لحاظ سنی بينابين بقيه بود (به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)506
ه .عادلترین و منصفترینشان (معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص10؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)869
و .متمایلترینشان به سوي حق (أقْصَدُهُمْ إِلَى الْحَقِّ) (المصباح المنير ،ج ،2ص.)659

 . 1فقال الرَّجُلُ :یا ابْن عبَّاسٍ كان أوْسطهُمْ فِي السِّنِّ فقال :لا بلْ كان أصْغر الْقوْمِ سِنّاً و كان أكْبرهُمْ عقْلًا و أوْسطُ الْقوْمِ خیْرُ الْقوْمِ ،و الدَّلِیلُ علیْهِ فِي
الْقُرْآنِ أنَّكُمْ یا أُمَّة مُحمَّدٍ أصْغرُ الْأُممِ و خیْرُ الْأُممِ قال اللَّهُ« :و كذلِك جعلْناكُمْ أُمَّةً وسطاً»
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ز .چون بحث بر سر ملك و دارایی باغ بوده ،منظور كسی است كه به لحاظ ملك و دارایی نسبت به بقيه صاحبان باغ
حالت متوسطی و بينابينی داشته است (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص)101
ح... .
« )2لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»
مقصود از «تسبيح گفتن» و اینكه آیا به شما نگفتم كه «مبادا تسبيح [خدا را] ترك كنيد» چيست؟
الف .تاكيد بر همان «استثنا كردن» (گفتن ان شاء اهلل :اگر خدا بخواهد) است؛ زیرا در «انشاءاهلل» گفتن ،توكل بر خدا و
بزرگداشت او و اقرار به این نكته نهفته است كه هيچكس نمیتواند كاري انجام دهد مگر به مشيت او؛ و به همين جهت آن
را تسبيح خوانده است( .مجاهد ،به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)506
ب .یعنی آیا خدا را بزرگ نمیشمرید و نمیخواهيد از امر او اطاعت كنيد؟ (به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)506
ج .یعنی آیا نعمتهاي خدا را در نظر نمیگيرید كه شكرش را بجا آورید به اینكه حق فقرا را از اموالتان ادا كنيد (به نقل
مجمعالبيان ،ج ،10ص)506
د .یعنی آیا خداوند متعال را از ظلم منزه نمیشمرید و اعتراف نمیكنيد كه او ظلم نمیكند و به ظلم شما هم رضایت
نخواهد داد؛ و شاهدش هم این است كه در آیه بعد گفتند «سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ» یعنی خدا منزه است از اینكه به ما ظلم
كند بلكه این خود ما بودیم كه به خود ظلم كردیم( .به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)506
ه .به معناي استغفار كردن است (حدیث )1ظاهرا یعنی آنها را دعوت كرده بود كه از این كارشان دست بردارند و استغفار
كنند تا عذاب خدا شامل حالشان نشود..
و... .
« )3قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَ ُكمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»
با توجه به آیات قبل ،صاحبان باغ مرتكب دو اشتباه شدند :یكی اینكه قصد داشتند فقرا را از مازاد محصوالت باغ محروم
كنند؛ و دیگر اینكه توجه نكردند كه مشيت خداوند فوق همه ارادههاست و انشاءاهلل نگفتند.
از این آیه واضح میشود كه یكی از این افراد قبل از اینكه آنان چنان تصميمی بگيرند آنها را از این تصميم برحذر داشته
بوده است و این برحذر داشتن را با تعبير «آیا تسبيح نمیگویيد» بيان كرده بوده .اما چه ارتباطی بين تسبيح گفتن و دو اشتباه
مذكور هست؟
الف .ارتباط تسبيح خداوند ،و ان شاءاهلل گفتن؟
الف .1.در ان شاءاهلل گفتن ،اقرار به این نهفته كه هيچكس نمیتواند كاري انجام دهد مگر به مشيت او؛ (مجاهد ،به نقل
مجمعالبيان ،ج ،10ص )506و این به معناي منزه شمردن (=تسبيح) خداوند است از اینكه كسی بتواند بر او غلبه كند.
الف... .2.
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ب .ارتباط تسبيح خداوند ،و محروم نكردن فقرا؟
ب .1.كسی كه خدا را منزه از هر عيب و نقصی میداند ،تردیدي در رزاقيت خداوند ندارد؛ لذا به خاطر رسيدن به مال
بيشتر ،فقرا را محروم نمیكند( .حدیث)3
ب . 2.كسی كه خدا را منزه از هر عيب و نقصی بداند ،روزي خود و همگان را به دست خدا میداند ،لذا صدقه دادن و
كمك به نيازمندان را اقدامی در راستاي تامين و كسب روزي میشمرد ،نه اقدامی به ضرر خود ،كه از آن شانه خالی كند.
(حدیث)4
ب .3.كسی كه خدا را باور دارد ،می داند همه چيز ،از جمله روزیش به دست خداست؛ لذا به دست آوردن روزي را در
گروي رعایت دستورات خدا میداند ،نه در گروي انباشت كردن داراییها و محروم كردن فقرا( .حدیث)5
ب... .4.
« )4قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَ ُكمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»
صاحبان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و خدا آنها را از همان اصل سرمایه هم
محروم كرد .باانصافترین فرد در ميان آنان به آنها هشدار داد كه چنين نكنيد ،بلكه خدا را منزه بدانيد.
یعنی روزي ما دست خداست؛ و اگر براي به دست آوردن ویا افزودنِ آن ،صرفا بر محاسبات مادي تكيه میكنيم ،خدا را
محدود به امور مادي دانستهایم!
ثمره اخالقی

كسی كه خدا را واقعا باور داشته باشد ،میداند كه روزیش و همه امور وابسته به مشيت او اوست؛ چنين كسی وقتی خود
را موظف میداند كه از مازاد درآمدش به محرومان كمك كند ،پس حتما براي كسب درآمد هم دست به هر كاري نمیزند.
تاملی با خویش

اگر در زندگیمان دائما احساس كمبود میكنيم و تامين معاش ،تمامی فكر و ذكر ما ،و تمامی برنامههاي زندگی ما را
تحتالشعاع قرار داده ،بدانيم كه در بيراهه قرار گرفتهایم :و با مداومت بر ذكر «سبحان اهلل» بكوشيم از این غفلت به درآیيم.
یادمان باشد عالَم با تمامی اسباب و علل مادي و معنویش ،و از جمله ،روزي ما ،تنها به دست اوست؛ و چيزي او را
محدود نمیكند و او روزي ما را ضمانت كرده است ،و به قول سعدي شيرازي:
دو چيز محال عقل است :خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم.
http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab8/sh62 /

اینها بعدا افزوده شد:
« )5قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَ ُكمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»
اعتدال و خردمندي سبب دستگيري از محرومان و مانع حرص و بخل میشود( .تفسير نور ،ج ،10ص)183
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« )6قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَ ُكمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»
در شيوههاي تبليغ ،از فرصتها ساتفاده كنيد .كسانی كه دیروز حاضر به شنيدن حرف حق نبودند امروز حاضر به شنيدن
شدند( .تفسير نور ،ج ،10ص)183
« )7قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَ ُكمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ»
حرف حق را بگویيد اگرچه در اقليت باشيد( .تفسير نور ،ج ،10ص)183

 )495سوره قلم ( )68آیه  29قالُوا سُبْحان ربِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمین

1396/5/10

ترجمه

گفتند پروردگارمان منزه است! بدرستی كه ما خود ظالم بودهایم.
حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
هيچ كسی ظلمی مرتكب نمیشود مگر اینكه خداوند او را بدان سبب در جان و مالش مواخذه میكند؛ اما ظلمی كه بين
او و خدایش است ،اگر توبه كند خداوند او را میبخشد.
الكافی ،ج ،2ص332
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
مَا مِنْ أَحَدٍ یَظْلِمُ بِمَظْلِمَةٍ إِلَّا أَخَذَهُ اللَّهُ بِهَا فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ فَإِذَا تَابَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

1

 )2از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:
خودتان را از ظلم نگهدارید و تقوي پيشه كنيد ،كه آن همانا ظلمات روز قيامت است.
الكافی ،ج ،2ص332
ابْنُ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ یَوْمِ الْقِيَامَةِ.

2

 . 1این روایت هم در همانجا آمده است :علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ ابْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ هِشامِ بْنِ سالِمٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :منْ ظلم مظْلِمةً أُخِذ
بِها فِي نفْسِهِ أوْ فِي مالِهِ أوْ فِي وُلْدِهِ.
 . 2درباره معناي «سبحان اهلل» هم این دو روایت در كافي ،ج ،1ص  118قابل توجه است:
علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى بْنِ عُبیْدٍ عنْ یُونُس عنْ هِشامِ بْنِ الْحكمِ قال :سألْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع عنْ سُبْحان اللَّهِ فقال أنفةٌ لِلَّهِ.
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 )3از امام صادق ع روایت شده است كه رسول اهلل ص فرمودند:
نيت شخص بهتر از عملش است؛ و نيت گناهكار بدتر از عملش است ،و هر عاملی بر اساس نيتش عمل میكند.
المحاسن ،ج ،1ص260
عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
نِيَّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْفَاجِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلُّ عَامِلٍ یَعْمَلُ بِنِيَّتِه.
در الكافی ،ج ،2ص 84این حدیث به این صورت آمده كه:
نيت مومن بهتر از عملش است و نيت كافر بدتر از عملش است و...
نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلُّ عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِه.
تدبر

« )1قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ»
صاحبان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و چنان خود را بر این كار توانا میدیدند
كه اقدام خود را مقيد به خواست خدا نكردند (نگفتند :اگر خدا بخواهد) .خدا آنها را از همان اصل سرمایه هم محروم كرد.
آنها وقتی خود را محروم دیدند ،به منزه بودن خدا و ظالم بودن خویش اقرار كردند.
مقصود از این تسبيح و آن ظلم چيست؟
الف .خداوند در خصوص این وضعيتی كه برایشان پيش آورده ،منزه است كه ظلمی در حق آنها كرده باشد؛ بلكه این
نتيجه تصميم ظالمانه خودشان بوده و در حقيقت ظلمی است كه خود در حق خویش روا داشتهاند( .مجمعالبيان ،ج،10
ص)507
ب .آنها وقتی اقدام خود را به مشيت خداوند مقيد نكردند ،در واقع به نحوي شرك ورزیدند ،چون عمالً اسباب و علل
ظاهري را در عرض خدا و شریك خدا در انجام امور دانستند! اما با این وضعيت متوجه خطاي خود شدند و خدا را از اینكه
شریكی داشته باشد منزه شمردند و خود را در اینكه چنين باوري داشته بودند ظالم و مقصر دانستند( .الميزان ،ج ،19ص)375
ج... .
« )2قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَ ُكمْ لَوْ ال تُسَبِّحُونَ؛ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا»...
وارثان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و چنان خود را بر این كار توانا میدیدند
كه اقدام خود را مقيد به خواست خدا نكردند (نگفتند :اگر خدا بخواهد) .خدا آنها را از همان اصل سرمایه هم محروم كرد.

أحْمدُ بْنُ مِهْران عنْ عبْدِ الْعظِیمِ بْنِ عبْدِ اللَّهِ الْحسنِيِّ عنْ علِيِّ بْنِ أسْباطٍ عنْ سُلیْمان موْلى طِرْبالٍ عنْ هِشامٍ الْجوالِیقِيِّ قال -:سألْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع
عنْ قوْلِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ سُبْحان اللَّهِ ما یُعْنى بِهِ قال تنْزِیهُهُ.
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باانصافترین آنان قبالً به آنها هشدار داده بود كه چنين نكنيد ،بلكه خدا را منزه بدانيد.
اما بقيه آنها تنها زمانی به منزه بودن خدا اقرار كردند كه نعمت را از دست داده بودند.
ثمره اخالقی

نگذاریم كه نعمت از دست برود و آنگاه خدا را جدي بگيریم.
نگذاریم نعمتهاي خدا ،به جاي اینكه ما را بيشتر متوجه خدا كند ،ما را به غفلت بكشاند.
میتوان غرق در نعمت بود اما همه چيز را از خدا دید و نگاه توحيدي را از دست نداد.
« )3قالُوا  ...إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ»
اینكه صاحبان باغ ،پس از مشاهده عذاب – و قبل از اینكه بتوانند محصول را بچينند و عمال نيازمندان را محروم كنند -
خود را ظالم دانستند ،نشان میدهد كه گاه انسان با صرفِ نيت و قبل از اینكه اقدام عملی انجام دهد ،ظالم محسوب میگردد،
و سزاوار عذاب میشود.
در واقع ،بديِ نيت  -اگر نيتی قطعی باشد  -به هيچ عنوان كمتر از بديِ عمل نيست؛ بلكه اساساً عمل بد ،از آن جهت بد
است كه بر یك نيت بد تكيه كرده است و شاید بدین جهت است كه فرمودهاند نيت گناهكار از خود گناهش بدتر است
(حدیث)3
تکمله تفسیری

در جلسه ،487تدبر 2از حرف «فـ» در عبارت «فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ» نتيجه گرفته شد كه گاه همين كه افراد نيتشان قطعی
گردید مشمول عذاب میشوند و نياز نيست كه حتما اقدام كرده باشند تا عذاب شامل آنها گردد .مطلب فوق نشان میدهد كه
آن برداشت صحيح بوده است.
« )4قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ»
چنانكه قبال اشاره شد سوره قلم ،دومين یا سومين سوره نازل شده بر پيامبر ص است؛ و در مورد این داستان اگر از این
جهت توجه شود عبرتی عظيم دارد.

1

هنوز قبل از اینكه احكام شرعی ،خواه احكام عبادي مانند نماز ،یا احكام مالی ،مانند زكات ،بر عموم مسلمانان واجب
شود ،خداوند حكایت كسانی را مطرح میكند كه از بخشش مازاد اموالشان ،دریغ كردند و به عذاب الهی گرفتار آمدند.

 . 1البته این برداشت مبتني بر این است كه كل سوره را مكي بدانیم اما اگر نظر ابنعباس و قتاده (كه در مقدمه سوره اشاره شد) را بپذیریم كه آیات
 16تا  33را مدني ميدانستند این برداشت باید با اصالحاتي ارائه شود.
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طبيعتاً براي مخاطب آن روز قرآن – كه آن موقع كافران بودند – چنين برداشتی نبود كه اینان زكاتی را كه شریعت واجب
كرده ،ندادند ،كه عذاب شدند؛ بلكه اشاره به حكم اخالقی كمك به دیگران است ،كه هر فطرتی – حتی وقتی شریعت نازل
نشده – وجوب آن را مییابد.
به تعبير دیگر ،وجوب كمك به نيازمندان ،صرفا در جایی نيست كه حكم شرعیاي از جانب خدا آمده باشد؛ بلكه همان
حكم فطرت براي این وجوب كافی است!
و تخطی از آن هم براي اینكه عذاب خدا شامل حال افراد شود ،كافی است!
تاملی با خویش

آیا ما اگر منافع كسب و كارمان زیاد باشد و خمس و زكات شرعی را بدهيم ،و باز بتوانيم به نيازمندان كمك كنيم ،اما
كمك نكنيم ،باور میكنيم كه ظالم و گناهكار هستيم؟!
آیا به بهانه شرع ،از وظایف فطري خود غفلت نمیكنيم؟!!!
آیا حتما باید عذاب نازل شود تا به وظيفه فطري خود اذعان كنيم؟!
« )5قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ»
اینكه در سوره قلم – كه از اولين سورههاي نازل شده بر پيامبر ص است -این آیه آمده عبرتهاي دیگري هم دارد.
هنوز قبل از اینكه احكام شرعی ،خواه احكام عبادي مانند نماز ،یا احكام مالی ،مانند زكات ،بر عموم مسلمانان واجب
شود ،خداوند حكایت كسانی را مطرح میكند كه از بخشش مازاد اموالشان ،دریغ كردند و به عذاب الهی گرفتار آمدند.
باانصافترین فرد در ميان آنان به آنها هشدار داده بود كه چنين نكنيد ،بلكه خدا را منزه بدانيد.
آنها وقتی نعمت خود را از دست رفته ،دیدند :به منزه بودن خدا اقرار كردند.
به نظر میرسد قرآن كریم در گام اول اصرار دارد كه نگاه توحيدي را در انسانها مستقر كند و این بسيار مقدم و مهمتر از
اعمال شرعی است .اگر كسی واقعا خدا را همهكاره ببيند ،حتی اگر از مازاد درآمدهایش به دیگران كمك نكند ،خود را ظالم
میداند و مستحق عذاب ،چه رسد به اینكه بخواهد به اموال دیگران تجاوز كند و از راههاي نامناسب كسب درآمد نماید.
اگر «سبحان ربنا» در عمق جان ما وارد شود ،از ظالم بودن – حتی در این حد كه از مازاد اموالش به نيازمندان كمك
نكند -هم خودداري خواهيم كرد.
« )6قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ»
اگر «سبحان ربنا» در عمق جان كسی وارد شود ،در سختیها و مصيبتهاي روزگار ،خود را مقصر میبيند نه خدا را؛ و
درصدد شناسایی ریشه این ظلم در وجود خود برخواهد آمد.
 « )7لَوْ ال تُسَبِّحُونَ؛ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا»
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آنچه دیروز انجام ندادهاید امروز جبران كنيد( .تفسير نور ،ج ،10ص)183
« )8بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ؛  ...إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ»
ریشه محروميت از الطاف الهی ،ظلم انسان به خویشتن است( .تفسير نور ،ج ،10ص)183

 )496سوره قلم ( )68آیه  30فأقْبل بعْضُهُمْ على بعْضٍ یتالومُون

1396/5/11

ترجمه

پس به هم رو كردند ،در حالی كه [همدیگر را] مالمت مینمودند.
نكات ترجمه

«یَتَالوَمُونَ»
ماده «لوم» به معناي مالمت كردن و سرزنش كردن و انتقاد كردن از كسی است به خاطر آن چيزي كه از نظر منتقد عيب
محسوب میشود ،هرچند واقعا عيب نباشد( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص )751و برخی معتقدند كه تنها در جایی به كار میرود
كه آن انتقاد به صورت شفاهی مطرح شده باشد( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،10ص)261
«لَوْمَة» به معناي «مالمت» و «سرزنش» است؛ و «الئِمٍ» اسم فاعل ،و به معناي كسی است كه دیگري را مالمت میكند
(سرزنشگر) (ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ؛ مائده)54/
«ملوم» (فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ ،ذاریات54/؛ ْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ،مومنون )6/و «مَليم» اسم مفعول و به معناي كسی است كه سزاوار
مالمت است (كتاب العين ،ج ،8ص)343
اما «مُليمٌ» (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُ َو مُليمٌ؛ صافات )142/به لحاظ وزن آن (مُفعِل) باید اسم فاعل باشد و برخی هم بر این
تصریح كردهاند (المصباح المنير ،ج ،2ص )560اما اغلب آن را به همان معناي «ملوم» (اسم مفعول ،سزاوار مالمت) دانستهاند
(المحيط فی اللغة ،ج ،10ص361؛ مجمعالبيان ،ج ،8ص)716
وقتی این ماده به باب تفاعل (تالوم) میرود به معناي این است كه طرفين همدیگر را مالمت كنند (بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ
یَتَالوَمُونَ؛ قلم)30/
این ماده و مشتقاتش جمعا  14بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حديث

 )1از رسول اهلل ص روایت شده است كه:
همانا این اعمال شماست كه به شما برمیگردد؛
پس هر كس به خير و خوبیاي رسيد حمد خدا را بجا آورد؛
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و كسی كه با غير آن مواجه شد ،جز خودش را مالمت نكند.
الحكایات فی مخالفات المعتزلة من العدلية (للمفيد) ،ص85؛ الوافی ،ج ،1ص530
أَخْبَرَنِی َأبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّیبَاجِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ یَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو یُوسُفَ
یَعْقُوبُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قال حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنِ [علیّ بن] الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی
بَعْضِ كَلَامِهِ:
إِنَّمَا هِیَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ َفمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
 )2اميرالمومنين ع در فرازي از وصيتنامهاي كه به امام حسن ع نوشتند ،فرمودهاند:
بهترین بهره انسان قناعت است  ...و حرص ورزیدن ،مالمت و سرزنش را به سوي خود میكشاند.
تحف العقول ،ص83
و من كتابه إلى ابنه الحسن ع
وَ نِعْمَ حَظُّ الْمَرْءِ الْقَنَاعَةُ  ...الشُّحُّ یَجْلِبُ الْمَلَامَة.
تدبر

« )1فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ»
در داستان صاحبان باغ ،با اینكه همگی مقصر بودند ،اما به جاي اینكه هریك خود را مالمت كند ،شروع به مالمت كردن
همدیگر كردند.
نکته تخصصی انسانشناسی

انسان چون روحيه كمالگرا دارد ،نمیخواهد هيچ نقصی متوجه وي باشد.
به همين جهت ،اغلب افراد ،غالبا بديهاي خود را نمیبينند و اگر ببينند ،آن را توجيه كرده ،خود را غيرمقصر میپندارند؛
اما همان بدي را در دیگران میبينند و باب مالمت دیگران را میگشایند.
ثمره اخالقی

اگر هر عيبی كه در دیگران می بينيم ،پيش از آنكه زبان به مالمت آنان بگشایيم ،خود را به جاي آنها قرار دهيم ،شاید
هيچگاه كسی را مالمت نكنيم.
« )2فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ»
اگر اتحاد [و همكاري] بر اساس تقوا نباشد ،سرانجام به تفرقه تبدیل میشود:
برادرانی كه پيش از این براي محروم كردن همدست بودند ،امروز یكدیگر را مالمت كرده ،گناه را به گردن یكدیگر
میاندازند( .تفسير نور ،ج ،10ص)184
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« )3فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ»
كسانی كه در انجام كار ناشایسته همدست میشوند و خود را بر این كار توانا میبينند ،روزي كارشان به مالمت همدیگر
خواهد كشيد.
اگر این روز در دنيا نباشد ،قطعا در آخرت است.

1396/5/12

 )497سوره قلم ( )68آیه  31قالُوا یا ویْلنا إِنَّا كُنَّا طاغین
ترجمه

گفتند اي واي بر ما ،كه ما سركش بودهایم.
نكات ترجمه

«طاغينَ»
«طاغی» اسم فاعل از ماده «طغی» است كه این ماده در اصل به معناي تجاوز و سركشی و عبور از حد دارد .درباره این
ماده قبالً در جلسه  (http://yekaye.ir/az-zumar-039-17/ ) 139بحث شد.

حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
هنگامی كه شكم پر شود طغيان میكند.
الكافی ،ج ،6ص270
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَی.
 )2حضرت امير ع در روایتی طوالنی به ریشههاي و شاخههاي نفاق اشاره كردهاند كه متن كامل آن حدیث در جلسه431
گذشت .http://yekaye.ir/al-ahzab-33-12/
یكی از شاخههاي نفاق« ،هوي» و هوس دانسته شده ،و یكی از شاخههاي «هوي»« ،طغيان» معرفی شده است و درباره
طغيان آمده است:
و كسی كه طغيان كند ،بر راهی آشكار بدون هيچ گونه حجت و دليلی ،گمراه میشود.
الكافی ،ج ،2ص394
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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 النِّفاقُ عَلَی أَرْبَعِ دَعَائِم َ عَلَی الْهَوَي وَ  ...فَالْهَوَي عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی
الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الطُّغْيَان ...
وَ مَنْ طَغَی ضَلَّ عَلَی عَمْدٍ بِلَا حُجَّةٍ.
تدبر

 ...« )1قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ»
صاحبان باغ براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و چنان خود را بر این كار توانا میدیدند
كه اقدام خود را مقيد به خواست خدا نكردند (نگفتند :اگر خدا بخواهد) .خدا آنها را از همان اصل سرمایه هم محروم كرد.
آنها وقتی خود را محروم دیدند ،به منزه بودن خدا و ظالم بودن خویش اقرار كردند و زبان به مالمت همدیگر گشودند.
سپس فریاد واویال سر دادند و به طغيانگر بودن خویش اعتراف كردند.
چه تفاوتی بين این تعبير دوم (واویال گفتن و اقرار به طغيانگر بودن) با آن تعبير نخست (منزه شمردن خدا و اقرار به
ظالم بودن) هست كه قرآن كریم ،عالوه بر آن ،این را هم ذكر فرمود؟
الف .ابتدا مساله را از زاویه خدا توجه كردند ،سپس از زاویه خود؛
یعنی در تعبير نخست ،مساله اصلی شان وضعيتی بود كه خداوند براي آنها پيش آورده بود و اینكه ربوبيت خدا در حق
خویش را نادیده گرفته بودند؛ لذا «سبحان ربنا» گفته ،پروردگار خود را منزه شمردند و اذعان كردند كه آن ،نه ناشی از ظلم
خدا ،بلكه ثمره ظلم خودشان بوده است؛ اما در این آیه اخير« ،اي واي بر ما» گفتند و سراغ ریشه مشكل در خود رفتند ،كه
ریشه مشكل این حالت طغيانگرياي بوده كه در اثر رسيدن به ثروت ،برایشان پيش آمده بود.
ب .ابتدا به وضعيت بيرونی توجه كردند ،سپس به وضعيت درونی؛
یعنی یك وضعيت ناخوشایند بيرونی ،توجه آنان را برانگيخت و آنها را متوجه ظلمی نمود كه مرتكب شده بودند؛ سپس
و در پی آن مالمتهاي متقابل ،توجهشان به درون خود سوق یافت كه :مساله فقط همان ظلم نبوده ،بلكه اساساً روحيه
طغيانگري اي در عمق وجود آنها النه كرده و باید هرچه سریعتر آن را عالج كنند .لذا با تعبير «اي واي بر ما» مطلب اخير را
شروع نمودند كه :چرا این اندازه از خود غفلت كردهایم كه چنين طغيانگر شویم و چنان ظلمی از ما سر زند.
ج... .
« )2إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ؛  ...یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ»
اگر كسی ظلم (= تجاوز به حق دیگران) میكند ،ریشهاش طغيان (= روحيه تجاوز از حد)ي است كه در درون او رخ
داده است.
« )3فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ یَتَالوَمُونَ؛ قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ»
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این گونه نيست كه مالمت و سرزنش كردن همواره نامطلوب باشد؛
گاهی سرزنش و مالمت ،انسان را متوجه نقطه ضعف درونی خویش میكند و انسان درصدد اصالح آن برمیآید.
« )4قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغينَ»
چرا نگفتند «انا طاغون :ما طغيانگریم» یا «كنا طاغين :طغيانگر بودیم»؛ بلكه گفتند «انا كنا طاغين :ما طغيانگر بودهایم؛ یا
روال ما این بوده كه طغيانگر باشيم»
الف .این طغيانگري یك مساله ریشهدار در وجود آنها بوده است؛ نه صرفاً یك طغيان اتفاقی؛ و به همين جهت بوده كه
عذاب خدا شامل حال آنها شده است.
ب... .

 )498سوره قلم ( )68آیه  32عسي ربنا أنْ یُبْدِلنا خیْراً مِنْها إِنَّا إِلي ربِّنا راغِبُون

1396/5/13

ترجمه

اميد میرود پروردگارمان ما را به بهتر از آن تبدیل سازد؛ بیشك ما به پروردگارمان رو آوردهایم.
میالد مبارک قبله دل عاشقان ،پناهگاه شیعیان جهان ،امام رئوف دریادالن ،بر همه محبان و عاشقان و شیعیانش مبارک باد

گنبدت مال همه؛ باب الجوادت مال من

جاي ما پشت در ميخانه باشد بهتر است

تا شب قبرم كه می آیی براي دیدنم

این دل ما پيش تو بيعانه باشد بهتر است

صبح محشر هم خودت دنبال كار ما بيفت

پشت ما توصيهي شاهانه باشد بهتر است
(شاعر :محمد جواد پرچمی) https://t.me/shere_aeini/5211

اختالف قرائت

1

نكات ترجمه

«راغِبُونَ»
درباره ماده «رغب» برخی بر این باورند كه این ماده در اصل در دو معنا به كار رفته است :یكی در معناي «طلب كردن» و
دیگري در معناي «وسعت و گسترده بودن» (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )415اما دیگران یكی از این دو معنا را اصل دانسته
و دیگري را به آن ارجاع دادهاند؛ برخی گفتهاند اصل معناي این ماده «وسعت و گشایش در چيزي» است ،و گاه این وسعت و
« . 1يبدلنا» :اهل مدینه (قرائت نافع) و بصره (ابوعمرو) در میان قرائات سبع؛ و نیز ابوجعفر (از قراء عشره) و یزیدي (از قرائات شاذه) این عبارت
را مشدد (یُبدِّلنا) قرائت كردهاند اما در بقیه قرائات به صورت «یُبْدِلنا» آمده است (الكامل المفصل في القرائات االربعة عشر ،ص)565؛ و ظاهرا در معنا
تفاوتي ایجاد نميكند( .مجمعالبیان ،ج ،10ص 505و )507
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گسترش در اراده است كه به معناي ميل شدید (و حتی حرص زدن نسبت به چيزي) به كار رفته است (مفردات ألفاظ القرآن،
ص )358و برخی گفتهاند اصل این ماده به معناي «خواستن» و ميل داشتن است و در واقع سه كلمه «ميل» و «رغبت» و «شوق»
هر سه بر یك معنا داللت میكنند و تفاوت آنها تنها به شدت و ضعف است كه «رغبت» شدیدتر از ميل ،و «شوق» شدیدتر از
رغبت است؛ و گسترش داشتن از الزمههاي موقعيتی است كه ميل فراوانی وجود دارد كه ظرفيت فراوانی براي آن مطلوب در
كار است (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،4ص)167
در هر صورت ماده «رغب» در قرآن كریم همواره در همين معنا ميل و خواسته شدید به كار رفته است كه:
وقتی این ماده بتنهایی و بدون حرف اضافه (مانند :یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً ،انبياء90/؛ َ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ،نساء )127/یا با
حرف اضافه «فی» یا «إلی» (إِلَی اللَّهِ راغِبُون ،توبه95/؛ إِلی رَبِّنا راغِبُونَ ،قلم33/؛ وَ إِلی رَبِّكَ فَارْغَبْ ،انشراح )8/به كار رود ،به
معناي ميل شدید داشتن به سوي چيزي است؛
(و در تفاوت این سه گفتهاند كه وقتی بدون حرف اضافه میآید ،خود شیء به خودي خود ،مورد نظر است؛ وقتی با
حرف «فی» میآید شیء مورد نظر از حيث خصوصيات خاصی كه دارد مورد اقبال قرار گرفته؛ و وقتی كه با حرف «إلی»
میآید ،سمت و سوي شیء [به سمت او توجه كردن] مورد توجه است؛ التحقيق ،ج ،4ص.)168
اما وقتی با حرف اضافه «عن» به كار رود (مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيم ،بقره130/؛ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتی ،مریم )46/به
معناي اعراض كردن (ميل شدید در جهت مخالفت) میباشد.
ماده «رغب» و مشتقاتش جمعاً  8بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
«الی ربنا» جار و مجروري است كه متعلق به «راغبون» میباشد و در حالت عادي باید بعد از آن میآمد؛ اینكه قبل از آن
آمده داللت بر حصر یا الاقل ،تاكيد شدید دارد.
حديث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
هركس نعمت خدا بر او زیاد شود ،مؤونه مردم [= وظيفه او براي كمك به هزینههاي مردم] بر او شدت میگيرد؛ پس با
بر دوش كشيدن این مؤونهها ،كاري كنيد كه نعمت همواره برایتان باقی باشد و آن را در معرض زوال قرار ندهيد؛ كه كم رخ
میدهد كه نعمت از كسی زایل شود ،و وضعيت طوري شود كه دوباره به او برگردد.
الكافی ،ج ،4ص37؛ من ال یحضره الفقيه ،ج ،2ص60

1

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَكِيمٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 . 1شیخ صدوق بعد از روایت فوق ،این روایت را هم نقل كرده است :و قال ع أحْسِنُوا جِوار نِعمِ اللَّهِ و احْذرُوا أنْ تنْتقِل عنْكُمْ إِلى غیْرِكُمْ أما إِنَّها
لنْ تنْتقِل عنْ أحدٍ قط فكادتْ ترْجِعُ إِلیْهِ و كان علِيٌّ ع یقُولُ قلَّ ما أدْبر شيْءٌ فأقْبل.
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ن َزالَتْ
مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ فَاسْتَدِیمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَئُونَةِ وَ لَا تُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ فَقَلَّ مَ ْ
عَنْهُ النِّعْمَةُ فَكَادَتْ أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.

1

 )2از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامی كه پيامبر ص از دنيا رفت صدایی شنيدند ولی شخصش را ندیدند كه گفت« :هر شخصی چشنده [طعم] مرگ
است ،و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان به طور كامل به شما داده میشود .پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت
درآورند قطعاً رستگار شده است» (آلعمران )185/و گفت :همانا در [پناه بردن به] خداوند جایگزینی است براي هر
هالكشوندهاي ،و تسليتی است از هر مصيبتی؛ و جبرانی است براي آنچه از دست رفته است؛ پس تنها به خداوند اعتماد كنيد
و تنها بدو اميد ببندید؛ و همانا محروم [واقعی] كسی است كه از ثواب محروم شود.
الكافی ،ج ،3ص221
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَمَّا مَاتَ النَّبِیُّ ص سَمِعُوا صَوْتاً وَ لَمْ یَرَوْا شَخْصاً یَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ قَالَ إِنَّ فِی اللَّهِ خَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالِكٍ وَ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ دَرَكاً مِمَّا فَاتَ فَبِاللَّهِ فَثِقُوا وَ إِیَّاهُ
فَارْجُوا وَ إِنَّمَا الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَاب.

2

 . 1در األمالي (للطوسي) ،ص 306هم این روایت از رسول اهلل ص آمده است:
حدَّثنا أبُو الْفتْحِ مُحمَّدُ بْنُ أحْمد بْنِ أبِي الْفوارِسِ الْحافِظُ إِمْلاءً ،فِي مسْجِدِ الرصافةِ جانِب الشَّرْقِيِّ بِبغْداد ،فِي ذِي الْقعْدةِ سنة إِحْدى عشْرة و أرْبعِمِائةٍ،
قال :حدَّثنا أحْمدُ بْنُ جعْفرِ بْنِ سلْمٍ ،قال :حدَّثنا الْحسنُ بْنُ عُتیْرٍ الْوشَّاءُ ،قال :حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْوزِیرِ الْواسِطِي ،قال :حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ معْدان الْعبْدِي ،عنْ ثوْرِ
بْنِ یزِید ،عنْ خالِدِ بْنِ معْدان ،عنْ مُعاذِ بْنِ جبلٍ ،قال :قال رسُولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ علیْهِ و آلِهِ) :ما عظُمتْ نِعْمةُ اللَّهِ على عبْدٍ إِلَّا عظُمتْ مئُونةُ النَّاسِ علیْهِ،
فمنْ لمْ یحْتمِلْ تِلْك الْمئُونة فقدْ عرَّض تِلْك النِّعْمة لِلزَّوالِ.
 . 2در ادامه آن این دو روایت هم با مضموني نزدیك به آن آمده است:
مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ سلمة بْنِ الْخطَّابِ عنْ علِيِّ بْنِ سیْفٍ عنْ أبِیهِ عنْ أبِي أُسامة زیْدٍ الشَّحَّامِ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :لمَّا قُبِض رسُولُ اللَّهِ ص جاءتِ
التَّعْزِیةُ أتاهُمْ آتٍ یسْمعُون حِسَّهُ و لا یروْن شخْصهُ فقال السَّلامُ علیْكُمْ أهْل الْبیْتِ و رحْمةُ اللَّهِ و بركاتُهُ كُل نفْسٍ ذائِقةُ الْموْتِ و إِنَّما تُوفَّوْن أُجُوركُمْ یوْم
الْقِیامةِ فمنْ زُحْزِح عنِ النَّارِ و أُدْخِل الْجنَّة فقدْ فاز و ما الْحیاةُ الدنْیا إِلَّا متاعُ الْغُرُورِ فِي اللَّهِ عزَّ و جلَّ عزاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِیبةٍ و خلفٌ مِنْ كُلِّ هالِكٍ و دركٌ
لِما فات فبِاللَّهِ فثِقُوا و إِیَّاهُ فارْجُوا فإِنَّ الْمحْرُوم منْ حُرِم الثَّواب و السَّلامُ علیْكُمْ.
مُ حمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ سلمة بْنِ الْخطَّابِ عنْ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى الْأرْمنِيِّ عنِ الْحُسیْنِ بْنِ عُلْوان عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ الْولِیدِ عنْ أبِي جعْفرٍ ع قال :لمَّا قُبِض
رسُولُ اللَّهِ ص أتاهُمْ آتٍ فوقف بِبابِ الْبیْتِ فسلَّم علیْهِمْ ثُمَّ قال السَّلامُ علیْكُمْ یا آل مُحمَّدٍ كُل نفْسٍ ذائِقةُ الْموْتِ و إِنَّما تُوفَّوْن أُجُوركُمْ یوْم الْقِیامةِ فمنْ
زُحْزِح عنِ النَّارِ و أُدْخِل الْجنَّة فقدْ فاز و ما الْحیاةُ الدنْیا إِلَّا متاعُ الْغُرُورِ فِي اللَّهِ عزَّ و جلَّ خلفٌ مِنْ كُلِّ هالِكٍ و عزاءٌ مِنْ كُلِّ مُصِیبةٍ و دركٌ لِما فات فبِاللَّهِ
فثِقُوا و علیْهِ فتوكَّلُوا و بِنصْرِهِ لكُمْ عِنْد الْمُصِیبةِ فارْضوْا فإِنَّما الْمُصابُ منْ حُرِم الثَّواب و السَّلامُ علیْكُمْ و رحْمةُ اللَّهِ و بركاتُهُ و لمْ یروْا أحداً فقال بعْضُ منْ
فِي الْبیْتِ هذا ملكٌ مِن السَّماءِ بعثهُ اللَّهُ عزَّ و جلَّ إِلیْكُمْ لِیُعزِّیكُمْ و قال بعْضُهُمْ هذا الْخضِرُ ع جاءكُمْ یُعزِّیكُمْ بِنبِیِّكُمْ ص.
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تدبر

« )1عَسی رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
انسان خداباور ،حتی اگر به خاطر گناهی كه از او سر زده در دنيا عذاب شود ،باب توبه را بسته نمیبيند و اميدش به خدا
را از دست نمیدهد و با همين توبه ،نه تنها اميد بخشش گناه ،بلكه اميد به جبران آن عذاب در زندگی دنيا دارد.
« )2عَسی رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
صاحبان باغی كه طمع كرده بودند و میخواستند ذرهاي به فقرا كمك نكنند ،با عذاب خدا مواجه شدند و باغشان سوخت
پس به خود آمدند و به ظلم و طغيان خویش اعتراف نمودند.
در این آیه انتظار آنها از توبهشان را بيان میكند ،ولی به جاي اینكه،
بگویند :اميد داریم خدا «براي ما» بهتر از آن باغ را جایگزین سازد،
یا بگویند« :باغ ما» را به بهتر از آن تبدیل كند،
گفتند «یبدلنا خيرا :ما را تبدیل كند به بهتر از آن».
چرا؟
الف .منظور از «یبدلنا»« ،یُوَلّينا :در اختيار ما قرار دهد» است (مجمعالبيان ،ج ،10ص )507یعنی مقصود همان است كه
خدا «براي ما» بهتر از آن باغ را جایگزین سازد ،و «باغ ما» را به بهتر از آن تبدیل سازد ،چنانكه در نقلی از ابنمسعود ،خداوند
باغ بهتري را نصيب آنان كرد (مجمعالبيان ،ج ،10ص1)507؛
به عبارت دیگر« ،یبدلنا» به همان معناي «یبدل لنا :براي ما تبدیل كند» بوده است و در قرآن هم سابقه دارد كه «یُبْدِلَهُما»
به معناي «یبدل لهما» به كار رفته باشد (در داستان حضرت خضر و موسی ع ،درباره كشتن آن نوجوان ،حضرت خضر گفت:
فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً :پس خواستيم كه پروردگارشان به آنها [فرزندي] بهتر از او در پاكی ،و
نزدیكتر از او در عطوفت و مهربانی عوض دهد؛ كهف)81/

2

ب .به همان معناي اصلیاش مد نظر است یعنی «خود ما را به بهتر از آن تبدیل كند» چنانكه در قرآن كریم تعبير «نُبَدِّلَ
خَيْراً مِنْهُمْ» (معارج )41/به معناي «[آنها را] با بهتر از آنها جایگزین كنيم» آمده است .در این صورت ،شاید میخواهد اشاره
كند به یك مطلب عميق در انسانشناسی؛ و آن اینكه انسانها با همين برخورداريها ،و سپس دلبستگیها ویا رهایی از
دلبستگیهایشان سقوط و رشد میكنند.

 . 1از ابن مسعود روایت شده كه آنان توبه كردند و خداوند باغي بهتر نصیب آنان فرمود كه به آن «حیوان :زنده» گفته ميشد ،و بقدري بار ميداد
كه گاه برخي از خوشههاي انگور آن ،در حد بار یك قاطر بود.
 . 2به نظر ميرسد این عبارت درباره قوم سبأ هم موید همین معنا باشد «و بدَّلْناهُمْ بِجنَّتیْهِمْ جنَّتیْنِ ذواتيْ أُكُلٍ خمْطٍ و أثْلٍ و شيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلیلٍ»
(سبأ )16/هرچند شاید به خاطر حرف «بـ» در بجنتیهم بتوان در چنین داللت و شباهتي مناقشه كرد.
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نکته تخصصی انسانشناسی

خداوند انسان را به دنيا نياورده است تا انسان در دنيا صرفاً بر داراییهاي خود بيفزاید و با مرگ همه را رها كند! بلكه او
را به دنيا آورده تا در معرض امتحانات گوناگون قرار دهد و با این امتحانات ،وي گوهر وجودي خود را شكوفا سازد و مراتب
ارتقا را طی نماید.
همه نعمتهایی كه خداوند به برخی میدهد و به برخی نمیدهد از باب آزمایش انسانهاست ،نه از باب اكرام برخی و
بیاعتنایی به برخی دیگر (فجر:)17-15/

1

اگر نعمتی داد و آن را در راهی كه او گفته بود خرج كردیم و از دیگران دستگيري نمودیم ،آن نعمت در وجود ما تثبيت
و دائمی میگردد (حدیث )1و جایگاه حقيقی ما را در عالم رفعت میبخشد و ما را بهتر از آنچه تاكنون بودهایم مینماید؛
و اگر بخل ورزیدیم و آن را در جایی كه خداوند دستور داده بود هزینه نكردیم ،وجود خود را پست و حقير كردهایم و
نتوانستهایم از آن نعمت استفاده بریم و آن را به عذابی تبدیل كردهایم كه ما را خوار و پستتر از آنچه بودهایم ،میگرداند.
پس،
تمام آنچه در قبال این نعمتها رخ میدهد تغيير و تبدیلی در وجود خود ماست؛
و حقيقت و پشت پردهي آن ثواب و عقاب آخرت هم همين تحول وجودياي است كه در ما ایجاد شده است؛
یعنی هر ثوابی در بهشت ،بازنمود خوبیاي است كه در دنيا كسب كردهایم – و البته خداوند به فضل خود بر آن بسيار
میافزاید –؛ و
هر عذابی در جهنم هم تجسم همان انحطاط و حقارتی است كه در دنيا براي خود خریدهایم – و البته خداوند تنها به
عدل خود و صرفاً همان اندازه كه خود رقم زدهایم برایمان قرار میدهد ،-و انسان چه موجود عجيبی است كه برخی در زندگی
محدود دنيا ،چنان منحط میگردند كه با عمل خود ،بینهایت شقاوت در وجود خویش رقم میزنند ،و لذا تنها با همين عمل
خود ،گرفتار عذابی جاودان میگردند (یونس252/؛ سجده)314/
ج... .
« )3عَسی رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
مقصود آنان از بيان جمله «إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ :همانا ما به سوي پروردگارمان راغب و مشتاقيم» چه بوده است؟

 . 1فأمَّا الْإِنْسانُ إِذا ما ابْتالهُ ربهُ فأكْرمهُ و نعَّمهُ فیقُولُ ربِّي أكْرمنِ؛ و أمَّا إِذا ما ابْتالهُ فقدر علیْهِ رِزْقهُ فیقُولُ ربِّي أهاننِ؛ كلّا.
اما انسان هر گاه كه پروردگارش او را آزمایش كند و اكرام نماید و نعمت بخشد ،گوید :پروردگارم مرا گرامى داشت؛ و اما هر گاه كه او را آزمایش
كند و روزى را بر او تنگ گیرد ،گوید :پروردگارم مرا خوار كرد .چنین نیست.
 . 2ثُمَّ قیل لِلَّذین ظلمُوا ذُوقُوا عذاب الْخُلْدِ هلْ تُجْزوْن إِالَّ بِما كُنْتُمْ تكْسِبُون.
 . 3ذُوقُوا عذاب الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تعْملُون.
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الف .اگر منظورشان از جمله قبل ،این بوده كه «اميد داریم كه خداوند به جاي آن باغ ،باغ بهتري را براي ما جایگزین
سازد» (تدبر ،2بند الف) آنگاه این جمله به معناي بيان دليل آنها براي این اميد است؛ یعنی ما به سوي خدا توبه كرده و
برگشتهایم پس از خدا هم انتظار داریم آن وضعيت قبلی ما را جبران فرماید.
ب .اگر منظورشان از جمله قبل ،این بوده كه «اميد داریم خداوند خود ما را به بهتر از آن وضعيتی كه در آن بودیم تبدیل
كند» (تدبر ،2بند ب) آنگاه ،این جمله میتواند به منزله دليل آنها براي این اميد باشد (شبيه معناي فوق) و هم چهبسا این جمله
به منزله نتيجه جمله قبل باشد ،یعنی ما چون چنين اميدي به خدایمان داریم ،پس تنها به سوي او رو میآوریم.
ج... .
« )4عَسی رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
انسان خداباور ،اگر با هر سختی و مصيبتی هم مواجه شود ،تنها خدا را جبرانكننده آن وضعيت میداند و به دامان او پناه
میبرد( .همچنين :حدیث)2
« )5عَسی رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
به هنگام از دست دادن اموال دنيوي ،به لطف و رحمت پروردگارمان اميدوار باشيم كه بهتر از آن را به ما بدهد( .تفسير
نور ،ج ،10ص)184
« )6عَسی رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
دست خدا براي تامين و جبران باز است ،پس گناهكاران مأیوس نباشند و خود را براي هميشه شكستخورده نبينند.
(تفسير نور ،ج ،10ص)184
« )7إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
هيچوقت براي بازگشت به خدا دیر نيست.
صاحبان باغ با مشاهده باغ سوخته [كامال نااميد نشدند ،بلكه] از خوب غفلت بيدار شده ،توبه كردند و به سوي خدا روي
آوردند( .تفسير نور ،ج ،10ص)184
« )8عَسی رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلی رَبِّنا راغِبُونَ»
امورات عالم دست خداوندي است كه بر همه كاري تواناست.
كسی كه به خدا رغبت كند ،چنان بارقه اميد در او زنده میشود كه حتی اگر گناهكار بوده و عذاب خدا هم شامل حالش
شده باشد ،باز هم جبران و دریافت بهتر از آنچه قبال داشته را از خدا انتظار خواهد داشت.
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 )499سوره قلم ( )68آیه  33كذلِك الْعذابُ و لعذابُ الْآخِرةِ أكْبرُ لوْ كانُوا یعْلمُون 1396/5/14
ترجمه

این چنين بود آن عذاب؛ و البته عذاب آخرت بزرگتر است ،اي كاش [اهل آن] باشند كه بدانند.
نكات ترجمه

الْعَذابُ
اصل ماده «عذب» در معانی بسيار متعددي به كار رفته است ،مثال:
عَذُبَ الماءُ :آبی است كه گوارا و طيب باشد؛
عاذب و عَذُوب :هم به كسی میگو یند كه از شدت عطش ،توانایی خوردن هم ندارد و از خوردن هم خودداري میكند؛
و هم به كسی یا جایی میگویند كه بين او و آسمان ستر و پوششی وجود نداشته باشد؛
أعذَبَ عن الشَّیء ،به معناي دوري گزیدن از چيزي است؛
عَذَّب ،یُعَذّبُ ،عذاب ،به معناي كتك زدن است و در مورد هر سختگيري شدید (شكنجه كردن) هم به كار میرود،
عَذَبة (كه جمع آن ،عَذَب است) به انتهاي شالق گفته میشود.
با این تكثر معانی ،برخی از اهل لغت ،از اینكه یك اصل واحدي براي تمامی این معانی بيابند اظهار عجز كردهاند (معجم
المقایيس اللغة ،ج ،4ص)259؛
برخی سعی كرده اند دو معناي اصلی براي این واژه مطرح كنند ،یكی معناي طيب و گوارا ،و دیگري به معناي عذاب
دادن ،یا كتك زدن و شكنجه دادن ،و همه معانی اخير را به نحوي به این دومی برگردانند ،هرچند این احتمال را هم دادهاند كه
اصل عذاب دادن هم به نحوي به «عَذب :گوارایی» برگردد بدین صورت كه تعذیب به معناي «زایل كردن عَذب و گوارایی
معيشت» باشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)554
و برخی هم همه را به یك معنا ارجاع داده و گفتهاند معناي اصلی این واژه عبارت است از «آن چيزي كه مالئم طبع و
مقتضاي حال باشد» كه این معنا در مورد «گوارا» كامال معلوم است ،و در مورد «عذاب» هم اضافه شدن حرف «الف» داللت بر
نوعی امتداد دارد و این كلمه در مورد عقوبتها و امور ناخوشایندي به كار میرود كه به نحوي مقتضاي حال افراد گردیده است
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص )67و بدین سان تمامی معانی دسته دوم را هم به همين معنا برگرداندهاند.
هرچه باشد ،عذاب در این معناي دوم با معناي «درد» (ألم) و «عقوبت» (تنبيه كردن) بسيار نزدیك است؛ و در تفاوت
«عذاب» و «ألم» گفتهاند كه در مفهوم عذاب ،نوعی استمرار نهفته است اما «درد» لزوما بدین معنا نيست كه ادامه داشته باشد؛
و در تفاوت «عذاب» با «عقوبت» گفتهاند كه عقوبت در جایی به كار میرود كه شخص سزاوار تنبيه باشد ،اما عذاب لزوما
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چنين نيست و نهتنها در مورد كسانی كه مستحق عقوبتند ،بلكه در مورد آزار و اذیت اشخاص بیگناه هم این تعبير به كار
میرود( .الفروق فی اللغة ،ص)234
در قرآن كریم این ماده جمعاً  373بار به كار رفته است ،كه از ميان مشتقات مختلف این ماده ،كاربرد قرآنی آن تنها در
دوحالت است:
یكی در حالت ثالثی مجرد (عذب) كه به معناي طيب و گواراست ،و در این حالت تنها  2بار به كار رفته است« :هذا
عَذْبٌ فُراتٌ» (فرقان53/؛ فاطر)12/
دیگري وضعيت آن در باب تفعيل ( 371بار) است كه همواره به همان معناي عذاب كردن میباشد و عمدتا به صورت
مصدر (عذاب) ( 322بار) ویا به صورت فعل (عَذَّب ،یُعَذّبُ) به كار رفته است و البته  4بار به صورت اسم فاعل (عذاب
كننده) (مُعَذِّبهم ،اعراف164/؛ انفال33/؛ مُعَذِّبين ،اسراء15/؛ مُعَذِّبُوها ،اسراء )58/و  4بار به صورت اسم مفعول (عذاب شده)
«مُعَذَّبينَ» (شعراء 138/و 213؛ سبأ35/؛ صافات )59/استفاده شده است.
«کَذلِكَ الْعَذابُ»
به لحاظ نحوي ،العذاب مبتداست كه موخر گردیده است و ضمنا «الـ» آن را میتوان الف و الم معرفه دانست كه در این
صورت اشاره به آن عذابی است كه درباره این باغ رخ داد؛ و میتوان آن را الف و الم جنس دانست ،كه در این صورت اشاره
به این است كه اساساً عذاب ،این گونه است.
«وَ لَعَذَابُ اآلخِرَة »...
حرف «و» را هم میتوان واو حاليه گرفت (این چنين است عذاب ،در حالی كه عذاب آخرت  )...و هم واو استينافيه
(یعنی دو جمله كامال مستقل :عذاب این چنين بود؛ و عذاب آخرت آنچنان خواهد بود) و حرف «لـ» اصطالحاً الم ابتدا است
كه براي تاكيد آمده است( .إعراب القرآن و بيانه ،ج ،10ص)178
حديث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه پدرم میفرمود:
همانا خداوند این مطلب را به طور قطعی مقدر فرموده است كه وقتی نعمتی به بندهاي عطا فرماید ،آن را از او سلب نكند
مگر آنكه آن بنده گناهی مرتكب شود كه به سبب آن ،مستوجب سلب آن نعمت گردد و این همان سخن خداوند است كه
«همانا خداوند وضعيت هيچ قومی را تغيير نمیدهد مگر اینكه خودشان وضع خود را تغيير دهند( ».رعد)11/
تفسير العياشی ،ج ،2ص206
عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی كَانَ یَقُولُ:
إِنَّ اللَّهَ قَضَی قَضَاءً حَتْماً لَا یُنْعِمُ عَلَی عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَيَسْلُبَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ الْعَبْدُ مَا یَسْتَوْجِبُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ سَلْبَ تِلْكَ
النِّعْمَةِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال یُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ.
 )2اميرالمومنين ع در فرازي از یكی از خطبههاي خود فرمودند:
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و بدانيد! كه این پوست نازك را بر آتش سوزان شكيبایی نيست ،پس بر خویشتن رحمت آرید ،شما توان خود را در
مصيبتهاي این جهان آزمودید ،آیا ندیدید چگونه به جزع میافتيد از خاري كه بر تنتان وارد شود یا از زمين خوردنی كه خون
سرازیر شود و یا ریگ تفته كه پا را بسوزاند؟ پس چگونه خواهد بود وقتی كه قرار گيرد ميان دو طبقه از آتش سوزان ،همخوابه
او سنگ باشد ،و همنشينش شيطان .آیا میدانيد چون مالك [فرشته مامور جهنم] بر آتش دوزخ خشم آرد ،از غضب او برخی
ازشعلهها برخی دیگر را درهم فرو برد ،و چون بانگ بر آن زند ،درهاي دوزخ بر هم كوبد از بيمی كه از او دارد؟
اي پير سالخورده كه پيري در تو راه یافته ،چگونهاي آن گاه كه طوقهاي از آتش تافته ،گرد گردنت افتد ،و غلهایی كه
گردن و دستها را به هم فرو برد ،چنانكه گوشت بازوها را بخورد؟
پس خدا را ،خدا را ،اي گروه بندگان! حال كه سالم و تندرستيد نه بيمار ،و در گشایش هستيد نه به تنگی دچار ،در
گشودن گردنهاي خود بكوشيد ،پيش از آنكه آنچه در گرو است بگيرند [= از شما توبه نپذیرند] . ...
نهج البالغه ،خطبه( ،183اقتباس از ترجمه شهيدي)
وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَی النَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِی مَصَائِبِ الدُّنْيَا فَرَأَیْتُمْ جَزَعَ
أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ وَ الْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ وَ الرَّمْضَاءِ تُحْرِقُهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ ضَجِيعَ حَجَرٍ وَ قَرِینَ شَيْطَانٍ أَ
عَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَی النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِهِ وَ إِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ أَیُّهَا الْيَفَنُ الْكَبِيرُ
ت إِذَا الْتَحَمَتْ أَطْوَاقُ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَعْنَاقِ وَ نَشِبَتِ الْجَوَامِعُ حَتَّی أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِد فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ
ف أَنْ َ
الَّذِي قَدْ لَهَزَهُ الْقَتِيرُ كَيْ َ
الْعِبَادِ وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ فِی الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ فِی الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ فَاسْعَوْا فِی فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا...
تدبر

« )1كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ»
عبارت «این چنين بود آن عذاب» جمعبندياي است از داستان صاحبان این باغ.
اغلب مفسران گفتهاند منظور از این تعبير ،آن است كه «عذاب گناهكاران در دنيا» (مجمعالبيان ،ج ،10ص )507یا «عذابی
كه خداوند قریش و مخالفان پيامبر ص را بدان تهدید میكند» (البحر المحيط ،ج ،10ص )244شبيه این عذابی است كه براي
صاحبان باغ رخ داد.
چه نكتهاي در داستان صاحبان باغ مهم و برجسته است كه خداوند عذابهاي دنيوي (از جمله عذابی كه به مخالفان
پيامبر ص وعده میدهد) را از جنس عذاب صاحبان این باغ معرفی میكند؟
الف .اینكه انسان با اموالش مورد امتحان قرار میگيرد و بدان مغرور میگردد و احساس استغنا به او دست میدهد و خدا
را فراموش میكند و اسباب و علل ظاهري را مستقل و در عرض خداوند صاحب اثر میپندارد و جرات بر معصيت میكند؛
و همين عذاب را متوجه وي میسازد( .الميزان ،ج ،19ص )375در واقع ،قبل از شروع این داستان در آیه  14از كسی كه مال
و فرزندانش باعث غرور او شد سخن به ميان آورد ،و اكنون نشان میدهد كه چگونه این غرور ناشی از مال ،عذاب را به همراه
میآورد( .تفسير كبير فخر رازي ،ج ،30ص)609
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ب .اینكه صاحبان باغ تصميم گرفتند كه خود از محصوالت باغ استفاده كنند و نيازمندان را محروم سازند؛ و خداوند این
را به خودشان برگرداند و خودشان را محروم ساخت؛ همان طور هم قریش هنگامی كه براي جنگ بدر بيرون آمدند سوگند
خوردند كه پيامبر ص و اصحابش را به قتل رسانند و شكست دهند ،اما خدا اوضاع را عليه آنان برگرداند و خودشان به قتل
رسيدند و شكست خوردند( .تفسير كبير ،ج ،30ص609؛ البحر المحيط ،ج ،10ص )244و در واقع ،عذابهاي خدا این گونه
است كه ترفند افراد را به خودشان برمیگرداند.
ج .عذابهاي دنيوي چنين است كه شخص را نهتنها از منافع ،بلكه از اصل سرمایه هم محروم میكند ،چنانكه اینكه آنان
میخواستند از منافع و عایدات باغ خود ذرهاي به فقرا كمك نكنند ،اما اصل درختان باغ خود را هم از دست دادند.
د... .
« )2كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ»
عذاب آخرت را از این عذاب بزرگتر شمرد .این بزرگتر بودن از چه وجهی مورد نظر است؟
الف .انسان با مرگ از عذابهاي دنيا راحت میشود اما عذاب آخرت هيچ مرگ و انتهایی ندارد( .الميزان ،ج ،19ص)376
ب .در این عذاب ،سوزاندن اموال بود و سوزاندن آخرت بسيار عظيمتر است (تفسير شریف الهيجی ،ج ،4ص )550چرا
كه در آنجا سوزاندن ظاهر و باطن انسان هم هست ،نه فقط اموال او .به تعبير دیگر ،هم در دنيا و هم در آخرت ،با آمدن عذاب،
سود و سرمایه هر دو از دست میرود؛ اما سرمایهاي كه در دنيا میسوزد ،مال و اموال است؛ در حالی كه سرمایهاي كه در
آخرت میسوزد ،همه سرمایه وجودي انسان است.
ج .عذاب آخرت كامال خالص است ،در حالی كه در دنيا ،همان طور كه نعمتهایش كامال خالص نيست ،عذابهایش هم
كامال خالص نيست؛ و لذا عذاب آخرت بسيار شدیدتر و بزرگتر است( .احسن الحدیث ،ج ،11ص)291
د .این عذاب به طور ناگهانی آنها را غافلگير كرد (البحر المحيط ،ج ،10ص)244؛ غافلگيري آخرت بسيار شدیدتر است؛
زیرا باطن تمامی اعمال ما آنجا حاضر میشود.
ه .ا ین فقط یك گونه عذاب بود در حالی كه در آخرت انواع گوناگونی از عذاب در كار است( .كشف االسرار و عدة
االبرار ،ج ،10ص)195
و.
« )3وَ لَا یَسْتَثْنُونَ؛  ...إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ؛ ...إِنَّا كُنَّا طَاغِين  ...لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ»
ایمان به كيفر و عذاب آخرت ،مانع بخل و ظلم و طغيان میشود( .تفسير نور ،ج ،10ص)184
« )4لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ»
بعد از اینكه تاكيد كرد كه عذاب آخرت بزرگتر است ،نفرمود «لو یعلمون» ،بلكه فرمود «لو كانوا یعلمون».
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چرا؟
الف .وقتی فعل «كان» با «فعل مضارع» همراه میشود داللت بر استمرار و رویه بودن آن فعل دارد .ظاهرا میخواهد تذكر
دهد صرف آگاهی از بزرگتر بودن عذاب آخرت ،مانع بخل و ظلم و طغيان نمیشود (تدبر)3؛ بلكه اگر این آگاهی به عنوان
یك روال در زندگی درآمد و دائما مورد توجه آدمی قرار گرفت ،اثرش را میگذارد.
ب... .

 )458سوره قلم ( )68آیه 34إِنَّ لِلْمُتَّقین عِنْد ربِّهِمْ جنَّاتِ النَّعیم

 1396/4/5عید سعید فطر

ترجمه

به یقين براي تقويپيشگان نزد پروردگارشان بهشتهاي نعيم [= پرنعمت] است.
تبریك 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 براي 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 وعدههاي خدا به متقين اختصاص
دهيم و از فردا بحث قبل را ،كه درباره عذاب الهی براي تكذیبكنندگان بود ،ادامه دهيم.
در سال قبل فرازي از دعاي وداع امام سجاد ع با ماه رمضان (دعاي  45صحيفه سجادیه) را همراه با ترجمه سادهاي از آن
تهيه كرده بودم كه همان را امسال در كانال گذاشتم () /http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-6؛ اما شبهنگام شعري در
وداع این ماه یافتم و متناسب با متن دعا ،آن را تغيير دادم و ابياتی به آن افزودم كه اكنون میتواند تاحدودي به منزله ترجمه
فقراتی از آن دعا قلمداد شود و به جاي متن سال قبل این را در اینجا میگذارم
خداحافظ اي ماه پروردگار!

خداحافظ اي محفل انس یار!

خداحافظ اي عيد پرشور و حال

خداحافظ اي لحظههاي وصال

خداحافظ اي بهترین همنشين

تو اي برترین در زمان و زمين

خداحافظ اي محفل آرزو

فزایندهي نيكیِ خلق و خو
1

خداحافظ اي همدم بس رفيع

فراقت اليم و غيابت فجيع

خداحافظ اي مونس خوشخرام

چه موحِش بُوَد رفتن تو مدام

خداحافظ اي رقّتُ القلبِ من

سحرهاي تو صبح تطهير من

خداحافظ اي ماه ! اي ماه ِ ماه

خداحافظ اي شانهات تكيهگاه

 . 1فراقت الیم است و فقدت فجیع  /فراقت الیم و نبودت فجیع
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خداحافظ اي مومنان را دليل

ولی نزد نامحرمان بس طویل

خداحافظ اي ماه شبهاي قدر

خداحافظ اي برتر از هر چقدر!

خداحافظ اي از همه جا سالم

در ایام ،بس برتر از كاف و الم

خداحافظ اي بركت سفرهها

تو شویندهي زشتی و ثُلمهها

نه از روزههایت ماللی رسيد

نه اندر وداعت شوم نااميد

خداحافظ و الوداع اي نگار

خداحافظ اي ماه شب زندهدار

1

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.
 . 1اصل شعري كه پیدا كردم این بود .دو متن از آن پیدا كردم كه با هم تلفیق كردم:
خداحافظ اي ماه ! اي ماه ِ ماه

خداحافظ اي شانهات تكیه گاه

خداحافظ و الوداع اي نگار

خداحافظ اي ماه شب زنده دار

خداحافظ اي آرزوهاي خوب

خداحافظ اي ربّناي غروب

خداحافظ اي رزق و روزي ِ پاك

خداحافظ اي جمع ِ افالك و خاك

خداحافظ اي لحظه هاي سحر

خداحافظ اي ماه چشمان ِ تر

خداحافظ اي بغض افطارها

خدا حافظ اي ماه ِ دیدار ها

خداحافظ اي ختم یاسین و نور

خداحافظ اي ماه ِ عشق و سرور

خداحافظ اي ماه رو راستي

خداحافظ اي بي كم و كاستي

خداحافظ اي ماه اشك و سكوت

خداحافظ اي سوره ي عنكبوت

خداحافظ اي قدر زلفت دراز

خداحافظ اي اشتیاق ِ نماز

خداحافظ اي لحظه هاي دعا

خداحافظ اي ماه ِ ارض و سماء

خداحافظ اي ماه ِ صبر و رضا

تو اي ماه آرامش مرتضي

خداحافظ اي گرمي آفتاب (اي نور اي آفتاب)

خداحافظ اي خوابهایت ثواب

خداحافظ اي بهترین سرنوشت

تو پاي مرا مي كشي تا بهشت

خداحافظ اي ماه تقدیر من

سحرهاي تو صبح تطهیر من

خداحافظ اي بركت سفره ها

خداحافظ اي ماه ِ خوب خدا

خداحافظ اي محفل وصف یار!

خداحافظ اي ماه پروردگار!

خداحافظ اي سر به سر شورو حال!

خداحافظ اي لحظه هاي وصال
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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 الَّذِي حُرِمْنَاهُ ،وَ عَلَی مَاضٍ مِنْ بَرَكَاتِكَ سُلِبْنَاهُ…
نكات ترجمه

«النَّعيم»
از ماده «نعم» است كه اصل آن داللت بر برخورداري 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:
«نَعْمَة» (با فتحه ن) مصدر است به معناي 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
م طلوب در حال دارد (آنچه نتيجه حصول نعمتهاي 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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1

 .البته در تفاوت اینها اقوال دیگري هم گفته شده است كه به نظر ميرسید قول فوق تناسب بیشتري با آیات داشته باشد .قول دیگر یكي نظر

راغب است كه ویژگي اصلي «نعمت» (و تفاوتش با «نِعمت») را در این دانستهاند كه وزن «فعله» داللت بر یكباره بودن (مرّة) دارد (مانند ضربت) اما
«نِعمة» (با كسره ن) بر وزن «فِعلة» داللت بر «حالت» دارد (مانند :جِلسة) و به معناي «حالت نیكو» ،و آن حالتي است كه انسان در آن حالت واقع شده
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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 دیگري 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 معناي «نعمت فراوان» معرفی كردهاند «جَنَّاتُ النَّعِيمِ» (قلم( )34/مفردات
ألفاظ القرآن ،ص)815
«نَعَّمَ ،تنعيم» به معناي دیگري 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 معناي شتر معرفی دانسته ،از این جهت كه برخورداري از آن براي 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 براي 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 براي «شتر» استفاده كرده باشند،
اما تدریجا حتی مفرد آن (نَعَم) را براي مطلق چارپایان اهلی به كار برده باشند چنانكه اغلب ،آیه «مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»
(مائده )95/را مختص شتر ندانسته اند؛ و دیگران هم این كلمه را شامل حال همه بهائم دانستهاند( .معجم المقایيس اللغة ،ج،5
ص)446
«نِعْمَ» كلمهاي است كه براي «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 معناي انشایی به خود گرفته است (به معناي :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 دیگري براي تلفظ در آن
صورت گرفته است «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ» (بقره)271/
«نَعَمْ» هم كلمهاي است كه براي جواب مثبت دادن به یك سوال به كار میرود (نقطه مقابل «ال») كه در فارسی از معادل
«آري» استفاده میكنيم .البته «نَعَم» با «بَلی» این تفاوت را دارد كه «نَعَم» همواره براي تایيد مضمون سوال است ،اگر سوال مثبت
است( :مفردات ألفاظ القرآن ،ص )814ابنفارس هم پس از اینكه «نعمت» را مصدر دانسته ،درباره «نِعمت» ميگوید عبارت است از آنچه خداوند بر
بندهاش اعطا فرموده است (معجم المقاییس اللغة ،ج ،5ص)446
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باشد كه واضح است «فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا 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 ،بودي» (أعراف )172/در حالی كه
با كلمه «نَعَم» همچنان مضمون منفی تایيد میشود (یعنی اگر در این آیه پاسخ میدادند :نعم ،معنایش این میشد :آري ،تو
پروردگار ما نبودي!) (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 براي متقين ،نزد پروردگار جنات نعيم هست) ،حداقل داللت بر تاكيد شدید دارد :براي متقين
است كه نزد پروردگارشان جنات نعيم است.
حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
ما در كتاب [نوشتهاي 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 تقويپيشگان است» من هستم و اهل بيت من كه زمين را به ارث خواهيم برد؛ و
مایيم آن «تقويپيشگان»؛ و زمين تمامش براي 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:
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...

1

 )2از امام صادق ع سوال شد درباره آیه «مَثَلِ بهشتی كه وعده داده شده است به تقويپيشگان»؛ فرمودند :این آیه درباره
حضرت علی ع و اوالد و شيعيان اوست؛ آناناند تقويپيشگان؛ و آناناند اهل بهشت و مغفرت.
تفسير فرات الكوفی ،ص417
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِي َم الْكُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ ْبنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَحْمَسِیُّ قَالَ
حَدَّثَنِی أَبُو یَحْيَی الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ عَنْ طُعْمَةَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:

 . 1فمنْ أحْیا أرْضاً مِن الْمُسْلِمِین فلْیعْمُرْها و لْیُؤدِّ خراجها إِلى الْإِمامِ مِنْ أهْلِ بیْتِي و لهُ ما أكل مِنْها فإِنْ تركها أوْ أخْربها فأخذها رجُلٌ مِن الْمُسْلِمِین
مِنْ بعْدِهِ فعمرها و أحْیاها فهُو أحق بِها مِن الَّذِي تركها فلْیُؤدِّ خراجها إِلى الْإِمامِ مِنْ أهْلِ بیْتِي و لهُ ما أكل حتَّى یظْهر الْقائِمُ ع مِنْ أهْلِ بیْتِي بِالسَّیْفِ فیحْوِیها
و یمْنعها و یُخْرِجهُمْ مِنْها كما حواها رسُولُ اللَّهِ ص و منعها إِلَّا ما كان فِي أیْدِي شِیعتِنا فإِنَّهُ یُقاطِعُهُمْ على ما فِي أیْدِیهِمْ و یتْرُكُ الْأرْض فِي أیْدِیهِمْ.
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سُئِلَ سَيِّدِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ» قَالَ هِیَ فِی عَلِیٍّ وَ أَوْلَادِهِ وَ شِيعَتِهِمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَ هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.

1

 )3جابر میگوید كه امام باقر ع به من فرمود:
جابر! آیا كسی كه ادعاي شيعه بودن دارد كافی است كه بگوید كه ما اهل بيت را دوست دارد؟
به خدا سوگند شيعه ما نيست مگر كسی كه تقواي الهی در پيش گيرد و او را اطاعت كند؛
و آنها شناخته نمیشوند مگر به تواضع و خشوع و امانتداري 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!
فرمود :جابر! راه و روشهاي 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 پيروي نمیكرد و به سنت او عمل نمینمود ،آن محبتش ذرهاي او
را سود نمیبخشيد .پس تقواي 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 برائتنامهاي 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 خویشتنداري.
الكافی ،ج ،2ص74

 . 1این مضمون كه حضرت علي ع و پیروانش مصداق متقیناند در روایات فراواني آمده است از جمله:
ت على
فُراتٌ قال حدَّثنِي جعْفرُ بْنُ أحْمد الْأزْدِي مُعنْعناً عنْ جعْفرِ بْنِ مُحمَّدٍ عنْ أبِیهِ عنْ آبائِهِ [ع] قال :قال [أمِیرُ الْمُؤْمِنِین] علِي بْنُ أبِي طالِبٍ ع دخ ْل ُ
رسُولِ اللَّهِ ص فقال كیْف أصْبحْت و اللَّهُ یا علِي عنْك راضٍ و أصْبح [و] اللَّهُ ربك عنْك راض [راضِیاً] و أصْبح كُل مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنةٍ عنْك راضون [راضِین]
إِلى أنْ تقُوم السَّاعةُ قال قُلْتُ یا رسُول اللَّهِ قدْ نُعِیتْ إِلیْك نفْسُك فیا لیْت نفْسِي الْمُتوفَّاةُ قبْل نفْسِك قال أبى اللَّهُ فِي عِلْمِهِ إِلَّا ما یُرِیدُ قال [قُلْتُ] فادْعُ اللَّه
لِي بِدعواتٍ تُصِیبُنِي [یُصِیبُنِي] بعْد وفاتِك قال یا علِي ادْعُ لِنفْسِك بِما تُحِب حتَّى أُؤمِّن فإِنَّ تأْمِینِي لك لا یُرد قال فدعا علِي [بْنُ أبِي طالِبٍ أمِیرُ الْمُؤْمِنِین
ع] اللَّهُمَّ ثبِّتْ مودَّتِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِین و الْمُؤْمِناتِ إِلى یوْمِ الْقِیامةِ [قال فقال رسُولُ اللَّهِ ص آمِین فقال یا علِي ادْعُ فدعا بِتثْبِیتِ مودَّتِهِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِین
و الْمُؤْمِناتِ إِلى یوْمِ الْقِیامةِ] حتَّى دعا ثلاث مرَّاتٍ كُلَّما دعا دعْوةً قال رسُولُ اللَّهِ [النَّبِيُ] ص آمِین فهبط جبْرئِیلُ ع فقال إِنَّ الَّذِین آمنُوا و عمِلُوا الصَّالِحاتِ
سیجْعلُ لهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا فإِنَّما یسَّرْناهُ بِلِسانِك لِتُبشِّر بِهِ الْمُتَّقِین و تُنْذِر بِهِ قوْماً لُدًّا فقال النَّبِي ص الْمُتَّقُون [الْمُتَّقِین] علِي [بْنُ أبِي طالِبٍ] و شِیعتُهُ( .تفسیر
فرات الكوفي ،ص)252
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أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيُّ 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:
گنجينه هاي زمين و كليدهایش نزد ماست و اگر بخواهم با یكی از پاهایم اشاره كنم كه آنچه از طال داري بيرون بریز،
چنين خواهد كرد .سپس با یكی از پاهایش اشاره كرد و خطی روي 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 تكههاي فراوانی روي زمين افتاده بود كه روي همدیگر ریخته شده و میدرخشيدند.
برخی از ما گفتند :فدایتان شویم .اینها به شما داده شده است در حالی كه شيعيان شما نيازمندند؟!
فرمود :همانا خداوند بين ما و شيعيانمان در دنيا و آخرت جمع خواهد كرد و آنها را وارد بهشتهاي 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 الْحِمْيَرِيِّ [ِالْخَيْبَرِي] 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 بِإِحْدَي ِرجْلَیَّ أَخْرِجِی مَا فِيكِ مِنَ ال َّذهَبِ
لَأَخْرَجَتْ قَالَ فَقَالَ بِإِحْدَي ِ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.
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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 خبري از نقمت نيست( .الميزان ،ج ،19ص )381برخالف
باغهاي دنيوي كه باالخره زحمت و مشقتی در آنها هست (مجمعالبيان ،ج ،10ص)509
ب .مقصود «نعمتهاي بهشتها»ست و این معكوس كردنش براي 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 مسيري است براي دریافت تمامی نعمتها و نيز راه استفاده صحيح از نعمتها ،كه این استفاده صحيح است كه موجب
میشود نعمت واقعا براي انسان نعمت شود ،نه نقمت( .الميزان ،ج ،19ص381؛ و ج ،20ص)354؛ پس بهشتهاي نعيم،
بهشتهایی است كه در اثر پيروي از والیت پيامبر ص و اهل بيت ع به دست میآید (حدیث)4
د .باالترین مرتبههاي 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»
«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 تاكيدي را بر كلمات قبلی ایجاد میكند .بسته به اینكه تاكيد را بر كدام فراز بگذاریم معانی متعددي از آیه قابل
استنباط است كه همگی میتواند مد نظر بوده باشد:
الف« .براي 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 براي متقين نزد پروردگارشان مهيا شده ،نه یك بهشت ،بلكه بهشتها ،آن هم «بهشتهاي 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
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مقدمه« .2جنات نعيم» جایگاهی است كه براي مقربان در نظر گرفته شده است (الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِيم؛ واقعه-11/
)12؛ و
مقدمه« .3تقوي» 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 وفاي 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:
درمی یابيم كه راه رسيدن به باالترین مقامات قرب ،با عمل به همين تعاليم ساده شریعت حاصل میشود؛ و نيازي نيست
به درصدد راههاي عجيب و غریب برآمدن و پيروي 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 «تقوي» داشته
باشيد تا به همه چيز برسيد .تقوي 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 براي 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 نيازي نيست دنبال ذكر و ورد و
كارهاي عجيب و غریب باشيد؛ همان را كه خدا گفته و شما میدانيد عمل كنيد؛ خود راه بگویدت كه چون باید رفت.

 )500سوره قلم ( )68آیه  35أ فنجْعلُ الْمُسْلِمین كالْمُجْرِمین

1396/5/15

ترجمه

آیا پس [انتظار دارید] مسلمانان [= تسليمشدگان در برابر حقيقت] را همانند مجرمان قرار دهيم؟!
شأن نزول

در مقابل بالیی كه بر صاحبان باغ نازل شد و خداوند آن را به عنوان مایه عبرت كفار معرفی كرد ،از حال متقين خبر داد
كه نزد پروردگارشان بهشتهاي پرنعمت دارند.
در این زمينه روایت شده است كه وقتی این آیه (إِنَّ لِلْمُتَّقينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعيمِ) نازل شد ،كفار قریش گفتند :اگر
چنان باغهاي بهشتیاي وجود داشته باشد ،حظ و بهره ما از آن ،از شما بيشتر خواهد بود؛ و نيز نقل شده كه گفتند :همان طور
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كه خداوند در دنيا ما را بر شما برتري داد در آخرت هم بر شما برتري خواهد داد و الاقل به اندازه شما به ما هم خواهد داد.
پس این آیه نازل شد كه« :آیا پس [انتظار دارید] مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهيم؟»
البحر المحيط فی التفسير ،ج ،10ص245

1

حديث

 )1از اميرالمومنين ع روایت شده است:
همانا آنچه هست حق است و باطل ،ایمان است و كفر ،علم است و جهل ،سعادت است و شقاوت ،بهشت است و جهنم؛
و هرگز حق و باطل در دل كسی جمع نشود كه خداوند متعال فرموده است «خداوند براي هيچ مردي دو دل در سينهاش
نگذاشته است» (احزاب)4/؛
و همانا مردم هالك شدند آن هنگام كه بين امامان هدایت و پيشوایان كفر تفاوتی نگذاشتند و گفتند اطاعت از هركسی
كه بر جایگاه پيامبر ص تكيه زند واجب است ،نيكوكار باشد یا بدكار ،و از این راه وارد شدند؛ در حالی كه خداوند سبحان
فرموده است« :آیا پس مسلمانان [= تسليم شدگان در برابر حق] را همانند مجرمان قرار میدهيم؟ شما را چه میشود؟! چگونه
حكم میكنيد؟!» (قلم)36-35/
بحار األنوار ،ج ،66ص 82و ج ،90ص58
تَفْسِيرُ النُّعْمَانِیِّ ،بِالْإِسْنَادِ الْآتِی فِی كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ:
 ...وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ إِیمَانٌ وَ كُفْرٌ وَ عِلْمٌ وَ جَهْلٌ وَ سَعَادَةٌ وَ شِقْوَةٌ وَ جَنَّةٌ وَ نَارٌ لَنْ یَجْتَمِعَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ فِی قَلْبِ
امْرِئٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِی جَوْفِهِ» وَ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ حِينَ سَاوَوْا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْهُدَي وَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ
وَ قَالُوا إِنَّ الطَّاعَةَ مَفْرُوضَةٌ لِكُلِّ مَنْ قَامَ مَقَامَ النَّبِیِّ ص بَرّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً فَأْتُوا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ «أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»...
 )2اميرالمومنين ع در فرازي از دعاي كميل میفرمایند:
[خدایا با توجه به فضل و رحمت گستردهات] من یقين دارم كه اگر نبود كه حكم كردهاي به عذاب كردن منكرانت؛ و
مقدر فرمودهاي جاودانه [در آتش] ماندن دشمنانت را ،حتما آتش [جهنم] را سرد و سالمت میكردي ،و براي هيچكس قرارگاه
و جایگاهی در آن نمیگذاشتی؛ وليكن  -اي خدایی كه نامهایت تو مقدس است -سوگند خوردهاي كه آن را از كافریان پر
كنی« ،اعم از جنيان و انسانها ،همگی» (هود ،)119/و دشمنانت را در آن جاودانه باقی گذاري؛ و تو – اي كه ثناي تو عظيم

 . 1لما ذكر تعالى أنه بال كفار قریش و شبه بالءهم ببالء أصحاب الجنة ،أخبر بحال أضدادهم و هم المتقون ،فقال :إِنَّ لِلْمُتَّقین عِنْد ربِّهِمْ جنَّاتِ النَّعیمِ
 ...و روي أنه لما نزلت هذه اآلیة قالت قریش :إن كان ثم جنة فلنا فیها أكثر الحظ ،فنزلت :أ فنجْعلُ الْمُسْلِمِین كالْمُجْرِمِین .و قال مقاتل :قالوا فضلنا اللّه
علیكم في الدنیا ،فهو یفضلنا علیكم في اآلخرة ،و إال فالمشاركة ،فأجاب تعالى :أ فنجْعلُ :أي ال یتساوى المطیع و العاصي ،هو استفهام فیه توقیف على
خطأ ما قالوا و توبیخ
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است  -در حالی كه كریمانه انعام میفرمودي ،در همان ابتدا فرمودي« :آیا پس [انتظار دارید] كسی را كه مومن است همانند
كسی باشد كه فاسق است؟ قطعا یكسان نيستند» (سجده)18/
مصباح المتهجد ،ج ،2ص848؛ اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج ،3ص336
رُوِيَ أَنَّ كُمَيْلَ بْنَ زِیَادٍ النَّخَعِیَّ رَأَي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سَاجِداً یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
 ...فَبِالْيَقِينِ َأقْطَعُ لَوْ لَا مَا حَ َكمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِیبِ جَاحِدِیكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنْ ِإخْلَادِ مُعَانِدِیكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْداً وَ سَلَاماً
وَ مَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرّاً وَ لَا مُقَاماً لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِینَ «مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ» وَ أَنْ
تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِینَ وَ أَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئاً وَ تَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّماً «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال یَسْتَوُونَ»
تدبر

« )1أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ»
عدهاي گمان می كنند چون لطف و رحمت خداوند گسترده است پس جهنمی در كار نيست و خداوند همه را بهشت
میبرد .مشكل اینها در آن است كه مساله را تنها تكبُعدي مینگرند.
بله ،رحمت خدا گسترده است؛ اما خداوند رحمتش بر اساس احساسات بیمنطق نيست ،بلكه اگر رحمتی هم دارد
هماهنگ با عدل و حكمت و سایر صفات اوست ،و اینكه كسانی را كه در برابر حق و حقيقت تسليم بودهاند همسان با كسانی
قرار دهد كه در برابر حق میایستادند ،هم ظلم و بیاعتنایی است در حق حقپرستان ،و هم تشویقی است براي مجرمان (كه
علیرغم هر جرمی ،همرتبه خوبان خواهند بود!)؛ پس چنين برداشتی هم با عدالت و لطف او در حق خوبان ناسازگار است و
هم با حكمت او در حق گنهكاران.
نکته تخصصی خداشناسی و فلسفه دین

امروزه یكی از ادله پلوراليسم دینی (بدین معنا كه هركسی با هر دینی باشد به بهشت میرود) ،تمسك به همين گسترده
بودن رحمت خداست .در حالی كه نقطه ضعف این تحليل آن است كه ،طبق توضيح فوق ،نگاهی تكبعدي به انسان و
سرنوشت او دارد.
شاید به همين جهت است كه در دعاي كميل ،وقتی میخواهد بفرماید كه اگرچه اقتضاي رحمت تو خاموشی آتش جهنم
است ،اما آتش جهنم حتما گنهكاران را در بر خواهد گرفت؛ مقدمه كالمش را عبارت «تقدست اسمائك» قرار میدهد
(حدیث)2؛ یعنی علت اینكه جهنم را سرد و سالمت نمیكنی ،این است كه اگرچه «رحمن» هستی ،اما «عادل» و «حكيم» و ...
نيز هستی ،و همه اسماء تو مقدس است و در تحليل امور عالم ،نمیتوان به بهانه یك اسم ،بقيه اسمائت را نادیده گرفت.
« )2أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ»
كفر ورزیدن و تسليم حق و حقيقت نشدن ،بزرگترین جرم و جرمی نابخشودنی است.
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نکته تخصصی تفسیری

یكی از مهمترین راههاي پی بردن به معنا و لوازم معنایی یك واژه ،توجه به واژههایی است كه در مقابل آن به كار رفته
است و براي پی بردن به مراد هر گویندهاي از هر كلمهاي ،یافتن مقابالت آن كلمه بسيار رهگشاست .این روش در فهم قرآن
كریم هم كاربرد دارد ،پس ،از تقابلی كه در این آیه بين مسلمان و مجرم برقرار كرده ،معلوم میشود اگر اسالم بر كسی عرضه
شد و او مسلمان نشد ،قطعا مجرم است ،آن هم جرمی نابخشودنی ،و چرا كه لحن عتابآلود آیه و نيز سياق آیات  -كه ناظر
به وضعيت اخروي افراد است – و استفاده از «اسم فاعل» كه داللت بر ثبوت فعل در فاعل دارد ،همگی بر ثبوت این جرم و
عدم نادیده گرفتن آن داللت دارند.
دردلی با دوستداران قرآن

وقتی میبينم روحانیاي كه خود را اهل تحقيق میداند بقدري با فرهنگ و معارف قرآن كریم بيگانه است كه چند روز
پيش گفته است «باید تقسيم بندي انسان ها به كافر و مومن را كنار بگذاریم  ...من بهعنوان یك طلبه  72ساله كه عمري را به
پژوهش در این عرصه مشغول بودم میگویم كه باید این تقسيمبندي را كنار بگذاریم و تقسيمبندي جدید انسانها را به مسالم
و محارب مطرح كنيم .بدینمعنی كه هركس كه صلحدوست است و ساتور بهدست نيست و میخواهد گفتوگو كند دست او
را بفشاریم و روي او را ببوسيم ».از خود میپرسم آیا واقعا این شخص كه  72سال از خدا عمر گرفته و خود را هم طلبه
میخواند یكبار هم قرآن نخوانده است؟ قرآنی كه حداقل در  126آیه كلمه «ایمان» و همخانوادههایش را در برابركلمه «كفر»
و همخانوادههایش قرار داده و این تقسيمبندي را در ذهن هر مسلمانی تثبيت كرده است.
آیه حاضر ،مسلمان نشدن را – البته اگر از روي عناد و لجاجت باشد -براي مجرم دانستن كافی میداند؛ آنگاه این پيرمردي
كه خود را طلبه میشمرد پيشنهاد میدهد تقسيم انسانها به مومن و كافر را حذف كنيم صرفا چون عده اي به نام داعش از آن
سوءاستفاده كردهاند( .پس اصل قرآن را هم كنار بگذاریم چون معاویهها در طول تاریخ از آن سوءاستفاده كردهاند)
آیا قرآن «طلبگی» و «درس خواندن كسی كه این چنين حكم میكند» را در آیات بعدي زیر سوال نبرده است:
«ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؛ أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ؛ إِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّرُونَ؛ أَمْ لَكُمْ أَیْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ
لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ :شما را چه شده؟ چگونه حكم میكنيد؟! آیا براي شما كتابی است كه در آن درس میگيرید؛ كه براي شما
در آن است هر چه برگزینيد؟یا اینكه شما تا روز قيامت [از ما] سوگندهایی رسا گرفتهاید كه هر چه دلتان خواست حكم
كنيد؟» (قلم)38-36/
خداوند عاقبت همه ما را ختم به خير كند.
تذکر

چه خوب است یكبار دیگر حدیث اميرمومنان ع را در مورد كسانی كه این مرزها را جدي نمیگيرند مرور كنيم (حدیث.)1
« )3أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ»
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چنانكه در شان نزول این آیه گفته شده و اغلب مفسران هم اشاره كردهاند عدهاي از كفار ادعا كردند اگر آخرتی باشد
خداوند در آنجا هم به ما بيش از مسلمانان – یا الاقل به اندازه آنان – عطا خواهد كرد و این آیه در رد آنهاست.
اما اگر چنين است علیالقاعده باید میفرمود« :آیا انتظار دارید مجرمان را مانند مسلمانان قرار دهيم» در حالی كه فرموده
«آیا مسلمانان را همانند مجرمان قرار میدهيم؟» چرا؟
الف .رد سخنان كافران ،اگر صرفاً از باب عدالت خدا باشد ،باید میگفت« :آیا مجرمان را مانند مسلمانان قرار میدهيم؟»
اما به نظر میرسد اینجا مطلب ،نه فقط از باب عدالت ،بلكه از باب كرامت ویژهاي است كه خداوند براي مسلمانان قرار داده
است .یعنی خداوند میخواهد بفرماید :آیا شما مجرمان نمیدانيد كه من چه كرامتی براي مسلمانان قرار دادهام كه انتظار دارید
مسلمانان را همانند شما مجرمان قرار دهم؟ (الميزان ،ج ،19ص)382
ب... .
« )4أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ»
كيفر و پاداش بر اساس عدالت است و عدالت را هر وجدان و فطرت سالمی [درك میكند ،و] میپسندد( .تفسير نور،
ج ،10ص)185

سپاس خدا در پانصدمین موقف

كار تدبر روزانه در آیات قرآن كریم از روز ميالد مبارك حضرت زهرا در  3فروردین  1396آغاز گردید و امروز كه
یكشنبه و منسوب است به اميرمومنان و حضرت زهرا س؛ به پانصدمين آیه رسيدیم و خدا را شاكریم كه توفيق خود را شامل
حال ما فرمود كه در این مدت در  500آیه از آیات قرآن كریم اندك تامل و تدبري داشته باشيم و به جز چند صباحی در ایام
اربعين ساالر شهيدان ،این كار بدون انقطاع ادامه یابد.
روز اولی كه این كار آغاز شد ،هدف یك چيز بود و بس :اینكه در عمر خود اندك تالشی در فهم قرآن كرده باشيم تا در
روز قيامت ،محضر پيامبر مكرم اسالم صلیاهلل عليه و آله عرض كنيم كه:
«اگرچه ما به هيچ عنوان نمیتوانيم قدردان زحمات شما باشيم ،اما در حد وسع خود كوشيدیم تا الاقل در هر آیهاي از
آیات كتابی كه از جانب خداوند برایمان آوردید ،اندكی درنگ و تامل نمایيم؛ و به این بهانه چشم طمع بدوزیم به درجات
رفيع بهشت؛ كه خود فرمودید درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است .البته اذعان داریم كه حق هيچ آیهاي را ادا نكردهایم،
اما اندك سعیاي براي هر آیهاي نمودهایم».
خدایا تو متقين را وعده جنات نعيم دادي و از ما خواستهاي كه انتظار نداشته باشيم كه مسلمانان را همچون مجرمان قرار
دهی؟ ما به مجرم بو دن خود اعتراف داریم؛ به حق این قرآن عظيم خودت از ما دستگيري فرما و ما را جزء مسلمانان واقعی
– كه تسليم حقيقت قرآن هستند – قرار بده و جنات نعيم را روزيمان گردان.
اگر این كانال را براي انس روزانه با قرآن مفيد یافتهاید آن را به دیگران هم معرفی كنيد.
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 )501سوره قلم ( )68آیه  36ما لكُمْ كیْف تحْكُمُون
ترجمه

شما را چه میشود؟! چگونه حكم میكنيد؟!
حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
همانا خداوند را بهشتی است كه جز سه كس در آن وارد نشود:
یكی از آنها كسی است كه در مورد خودش به حق حكم كند.
الكافی ،ج ،2ص148
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ؛ أَحَدُهُمْ مَنْ حَكَمَ فِی نَفْسِهِ بِالْحَقِّ.
 )2عبدالرحمن بن حجاج میگوید :امام صادق ع به من فرمود:
تو را از دو خصلت برحذر میدارم ،كه به خاطر این دو خصلت است كه هر كه هالك شدنی است هالك شود:
اینكه بر اساس نظر شخصیات به مردم فتوا دهی [حكم دین را بر اساس نظر شخصی و بدون مستند صحيح به كتاب و
سنت بيان كنی]
و اینكه بر اساس چيزي كه نمیدانی دینداري بورزي [= یعنی اموري را به عنوان حكم دین ملتزم شوي كه واقعا نمیدانی
آیا خدا و رسولش گفتهاند یا خير]
الكافی ،ج ،1ص42
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ :قَالَ لِی َأبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع:
إِیَّاكَ وَ خَصْلَتَيْنِ فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِیَّاكَ أَنْ تُفْتِیَ النَّاسَ بِرَأْیِكَ أَوْ تَدِینَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.

1

 )3اميرالمومنين ع یكبار درباره چرایی اینكه دنبال حكومت رفتند خطبهاي ایراد كردند و در فرازي از آن فرمودند:
اي مردم رنگارنگ ،با دلهاي پریشان و ناهماهنگ! تنهاشان عيان ،عقلهاشان از آنان نهان =[ ،كسانی كه فقط در حد امور
حسی و ظاهري تحليل میكنند]
شما را به سوي حق میرانم در حالی كه از آن میرميد چون بزغالگان از بانگ شير غرّان.
 . 1شبیه این مضمون است روایتي كه در جلسه  248گذشت (بویژه دو روایت اول) /http://yekaye.ir/al-aaraf-7-28
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هيهات كه به یاري شما تاریكی را از چهره عدالت بزدایم ،و كجی را كه در حق راه یافته راست نمایم.
نهجالبالغه ،خطبه( 131ترجمه با اقتباس از ترجمه شهيدي)
من كالم له ع و فيه یبين سبب طلبه الحكم
أَیَّتُهَا النُّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ أَظْأَرُكُمْ عَلَی الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ
الْمِعْزَي مِنْ وَعْوَعَةِ الْأَسَدِ هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أَوْ أُقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَق

1...

تدبر

« )1ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
عدهاي كفرورزیدن را چندان اقدام مهمی نمیشمرند و انتظار دارند علیرغم چنين جرم عظيمی ،خداوند هيچ تفاوتی بين
آنان كه مسلمان و تسليم حقيقتاند و آنان كه مرتكب چنين جرمی شدهاند نگذارد!
خداوند در این آیه میپرسد :واقعا كسانی كه چنين حكمی میكنند ،دچار چه اختاللی شدهاند كه چنين حكم میكنند؟!
نکته تخصصی انسانشناسی و معرفتشناسی

بسياري از اوقات ،اشتباهات انسان در تحليلها و قضاوتهایش ،صرفاً یك مشكل ذهنی نيست ،بلكه ریشه در اختاللی در
وجود شخص دارد .كسی كه وجودش را خالص سازد ،واقعيت بدرستی در او منعكس میگردد؛ اما كسی كه خود را در معرض
هر گناه و ناپاكیاي قرار دهد ،آیينه وجودش كدر میگردد؛ آنگاه گاه در مورد مسائل مختلف چنان اظهار نظر میكند كه تعجب
هر عاقلی را برمیانگيزاند.
ثمره اخالقی_اجتماعی

در مقام اصالح اشتباهات خود و دیگران و پاسخگویی به شبهات ،تنها و تنها نمیتوان به پاسخ منطقی بسنده كرد .بسياري
از اوقات ،این مشكالت اخالقی است كه وجود شخص را به گونهاي رقم زده ،كه تحليلهاي وي اساساً نامعقول و تعجببرانگيز
میشود.
بيهوده نيست كه اسالم در مقام هدایت انسانها این اندازه بر تقوي (حفظ خود از گناهان و انحرافات اخالقی) تاكيد كرده
است.
« )2ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
 . 1شاید بتوان این روایات را هم به این آیه مرتبط دانست:
علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ ابْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحجَّاجِ قال :كان أبُو عبْدِ اللَّهِ ع قاعِداً فِي حلْقةِ ربِیعةِ الرَّأْيِ فجاء أعْرابِيٌّ فسأل ربِیعة
الرَّأْيِ عنْ مسْألةٍ فأجابهُ فلمَّا سكت قال لهُ الْأعْرابِي أ هُو فِي عُنُقِك فسكت عنْهُ ربِیعةُ و لمْ یرُدَّ علیْهِ شیْئاً فأعاد علیْهِ الْمسْألة فأجابهُ بِمِثْلِ ذلِك فقال لهُ
الْأعْرابِي أ هُو فِي عُنُقِك فسكت ربِیعةُ فقال لهُ أبُو عبْدِ اللَّهِ ع هُو فِي عُنُقِهِ قال أوْ لمْ یقُلْ و كُل مُفْتٍ ضامِنٌ( .الكافي ،ج ،7ص)409
عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ خالِدٍ عنْ أبِیهِ رفعهُ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :الْحُكْمُ حُكْمانِ حُكْمُ اللَّهِ و حُكْمُ الْجاهِلِیَّةِ فمنْ أخْطأ حُكْم اللَّهِ
حكم بِحُكْمِ الْجاهِلِیَّةِ( .الكافي ،ج ،7ص)407
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گاه اشتباه بودن سخنان چنان واضح است كه هيچ استداللی نمیتوان آورد .صرفا باید مخاطب را به عقل خویش ارجاع
داد و گفت :شما را چه شده؟ چگونه حكم میكنيد؟!
« )3ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
به رسميت شناختن عقل ،به معناي به رسميت شناختن هر سخنی كه هر شخصی بر زبان راند ،نيست!
این آیه ،با مخاطب قرار دادن عقل ،در آنِ واحد ،هم حكم عقل در وجود انسان را به رسميت میشناسد (چون عقل خود
شخص را مخاطب قرار داده و او را به خاطر این حكمی كه كرده ،مذمت میكند) و هم نشان میدهد كه برخی از اظهارنظرهاي
اشخاص - ،حتی اگر خود را خيلی عاقل بشمرند – حُكم و نظري است كه اصال ارزش اعتنا كردن ندارد و كامال ناصواب
است.
نکته تخصصی دینشناسی

در زمينه اینكه عقل چه اندازه در ساحت دین نقش ایفا میكند با یك افراط و تفریطی مواجهيم :عدهاي راه تفریط پيموده،
گمان میكنند كه عقل صرفا به درد این میخورد كه انسان را به در ورودي دین برساند؛ پس از آن انسان باید عقل خود را كنار
بگذارد و هر مطلبی را حتی اگر صددرصد خالف عقل باشد ،بپذیرد؛ كه اگرچه در ميان اهل سنت ،اهل حدیث و وهابيون
چنين موضعی داشتهاند ،اما كثرت احادیث اهل بيت ع درباره اهميت جایگاه عقل در دینورزي و همراه بودن عقل و وحی،
نگذاشته است كه چنين دیدگاهی در ميان شيعه غلبه جدي پيدا كند؛ و ائمه اطهار ع نشان دادهاند برداشتهایی از دین كه كامال
خالف عقل است ،اساسا برداشتهاي صحيحی نبوده است.

1

در طرف مقابل ،عدهاي افراط كرده ،میپندارند هر چه كه به ذهن افراد رسيد حكم عقل است و دین صرفا و صرفا باید
تابع نظرات و دیدگاههاي بروندینی باشد [نظریه قبض و بسط تئوریك شریعت ،عمال چنين مسيري را میپيمود؛ و در دورهاي
عدهاي از معتزله هم چنين باوري داشتند؛ و امروزه طرفداران نظریه «دین حداقلی» ویا كسانی كه معتقدند تعاليم دینی تنها پس
از قبول اكثریت اجازه اجرا دارند ،بر این موضع هستند] .این آیه خط بطالنی بر این نظر میكشد و با ارجاع افراد به عقل خود،
افراد را متوجه می سازد كه برخی از اظهارنظرها واقعا ریشه در عقل ندارد؛ و لذا این گونه نيست كه مطالب دین همواره باید
به تصویب انسانها برس د تا اعتبار پيدا كند :مشركان قریش در صدر اسالم در اكثریت بودند ،اما این اكثریت هيچ اعتباري نزد
خدا براي آنها نياورد و از مدت آنان جلوگيري نكرد.

 . 1شاید برخي اخباریون را داراي چنین موضعي بشمرند اما مروري بر آراي آنان بخوبي نشان ميدهد كه عليرغم مخالفت آنها با استفده اصولیون
از عقل ،با این حال ،عقل حتي نزد اخباریون چه جایگاه مهمي دارد و مثال هیچگاه در شیعه ،دیدگاههایي مانند معطله یا مشبهه (كه معتقد به ممنوع بودن
بحث درباره خداشناسي یا تشبیه خداوند به انسان بودهاند) طرفدار نداشته است.
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1396/5/17

 )502سوره قلم ( )68آیه  37أمْ لكُمْ كِتابٌ فیهِ تدْرُسُون
ترجمه

یا [مگر] شما را كتابهایی [آسمانی] هست كه [چنين حكمی را] در آن درس آموختهاید؟!
نكات ترجمه

«تَدْرُسُونَ»
ماده «درس» را در اصل به معناي «اثري كه از چيزي باقی میماند» دانستهاند (كتاب العين ،ج ،7ص )228و بر همين
اساس« ،دَرَسَ الكتابُ» یا «دَرَسْتُ العلم» به معناي آن است كه اثر آن كتاب یا علم در شخص باقی بماند و از آنجا كه این كار
با مداومت در خواندن كتاب و علمآموزي حاصل میشود ،از این مداومت در خواندن به «درس» تعبير كردهاند ،چنانكه در
قرآن كریم آمده است« :وَ دَرَسُوا ما فِيهِ» (أعراف« )169/بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» (آلعمران« )79/وَ ما
آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ یَدْرُسُونَها» (سبأ« )44/وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ» (أنعام( )105/مفردات ألفاظ القرآن ،ص)311

1

البته از آنجا كه این ماده به معناي مندرس شدن (استعمال زیادي كه به كمكم به كهنه شدن و از بين رفتن آثار چيزي
بيانجامد) هم به كار رفته است ،برخی این احتمال را مطرح كردهاند كه در آیاتی نظير «وَ دَرَسُوا ما فِيهِ» (أعراف )169/این كلمه
به معناي «ترك عمل به كتاب خدا» باشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )311و برخی اساساً معناي این ماده را «به كار انداختن و
زیاد استفاده كردن» (جریان العمل و االستعمال بقصد االستفادة و االستنتاج) دانستهاند ،بدین معنا كه در عمل و اقدام مداومت
شود تا حدي كه آثار شیء كامال بر آن شیء مترتب گردد؛ كه این میتواند معناي «مندرس كردن» را هم در خود داشته باشد.
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)199

2

الزم به ذكر است كه «درس» و «دراسة» (وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ؛ انعام )156/غير از علم و معرفت است ،چرا كه
در آن تكرار مطلب و ادامه دادن و ممارست نهفته است و اگر به كاربردهاي قرآنی این واژه  -و اینكه چرا در آن موارد از كلمه
علم و معرفت استفاده نشده  -دقت شود ،به نظر میرسد قرآن كریم در این موارد میخواسته مخاطب را متوجه كند كه در این
موارد ،این جهت ظاهري (به جاي حصول علم و یقين) غلبه داشته است( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)200
 . 1ابنفارس اصل این ماده را به معناي وضعیت مخفي (خفاء) و رو به نزول (خفض) و پوشیده ماندن (عفاء) معرفي ميكند چنانكه به «راه مخفي»
«الدرس» و یا به لباس مندرس «دریس» گفته ميشود ،اما وقتي به تعبیر درس در مورد علم و قرآن ميرسد ميگوید« :و من الباب درسْتُ القُرآن و
غیره .و ذلك أنّ الدّارِس یتبَّع ما كان قرأ ،كالسَّالك للطریق یتتبَّعُه( ».معجم المقاییس اللغة ،ج ،2ص )268كه ارتباط این معنا با آنچه اصل ماده بود معلوم
نشد!
 . 2أنّ األصل الواحد في هذه المادّة :هو جریان العمل و االستعمال بقصد االستفادة و االستنتاج ،و العمل و االستعمال یختلف باختالف المورد و
المادّة .فاالستعمال و تكریر العمل بالنسبة الى الكتاب و اللباس و في مورد هما یوجب كونهما خلقا و عتیقا .و في مورد العلم و القرآن یوجب ضبطا و
حفظا .و في مورد المنزل و الدار یوجب اإلغماء و اختالل الصورة و بقاء اآلثار .و في مورد النساء یوجب ضعفا و طمثا .و في الناقة یوجب ظهور مرض
یغلب علیه .و في الحنطة یوجب الدرس .فحقیقة المادّة مزاولة في عمل حتّى یتحصّل اثره و ما یترتّب علیه .و هذا المعنى غیر مطلق المزاولة و االستدامة و
الممارسة و غیرها.
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اگرچه بسياري از اهل لغت كلمه «إِدْریس» (نام یكی از انبياي قبل از حضرت نوح؛ مریم56/؛ انبياء )85/را هم از همين
ماده دانسته و وجه تسميهاش را «كثرت دراست و علمآموزي وي» دانستهاند (لسان العرب ،ج ،6ص79؛ مجمعالبحرین ،ج،4
ص270؛ تاجالعروس ،ج ،8ص )283دانستهاند ،اما برخی احتمال جدي دادهاند كه اصل این كلمه عبري یا یونانی باشد (التحقيق
فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص)57
ماده «درس» و مشتقات آن – بدون احتساب كلمه «ادریس» كه  2بار در قرآن آمده – جمعاً  6بار در قرآن كریم به كار
رفته است.
حديث

 )1مفضل بن یزید روایت كرده است كه امام صادق ع به من فرمود:
تو را از دو خصلت برحذر میدارم كه مایه هالك مردان روزگار است:
اینكه خدا را با امر باطلی بخواهی بپرستی و دینداریت را بر امر باطلی مستند كنی؛
و اینكه در جایی كه علم نداري ،به مردم فتوا دهی [بدون علم ،ادعا كنی كه حكم دین در مورد مطلبی چنين و چنان
است]
الكافی ،ج ،1ص42
ن یَزِیدَ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْ ِ
قَالَ قَالَ لِی َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَاكُ الرِّجَالِ أَنْهَاكَ أَنْ تَدِینَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِیَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.
 )2زراره میگوید :از امام باقر ع سوال كردم:حق خداوند بر بندگان چيست؟
فرمود :اینكه آن چيزي را كه میدانند بگویند و آنجایی كه نمیدانند بایستند و توقف كنند.
الكافی ،ج ،1ص43
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ َأعْيَنَ
قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ؟
قَالَ ع :أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.
 )3روایت شده است كه حضرت عيسی ع [خطاب به علماي بنیاسرائيل] فرمود:
اي علماي سوء! به مردم دستور میدهيد كه روزه بگيرند و نماز بخوانند و صدقه دهند ،و خودتان بدانچه دستور میدهيد
عمل نمیكنيد؟! و چيزي را درس میدهيد كه بدان علم ندارید؟! چه بد است آنچه بدان حكم میكنيد! در مقام سخن و آرزو
توبه میكنيد اما به هواي نفس عمل مینمایيد .فایدهاي برایتان ندارد كه پوست بدنتان را تمييز كنيد در حالی كه دلهایتان آلوده
171

است؛ و حقيقتا میگویم :همانند اَلك [= غربال] نباشيد كه ذرات پاك و لطيف از او بيرون میرود و نخاله در آن باقی میماند؛
شما هم حكمت از دهانتان بيرون میآید و غل و غش در سينههایتان باقی میماند.
مجموعة ورام ،ج ،1ص176
أَنَّ عِيسَی ع قَالَ یَا عُلَمَاءَ السَّوْءِ تَأْمُرُونَ النَّاسَ یَصُومُونَ وَ یُصَلُّونَ وَ یَتَصَدَّقُونَ وَ لَا تَفْعَلُونَ مَا تَأْمُرُونَ وَ تَدْرُسُونَ مَا لَا
تَعْلَمُونَ فَيَا سَوْءَ مَا تَحْكُمُونَ تَتُوبُونَ بِالْقَوْلِ وَ الْأَمَانِیِّ وَ تَعْمَلُونَ بِالْهَوَي وَ مَا یُغْنِی عَنْكُمْ أَنْ تُنَقُّوا جُلُودَكُمْ وَ قُلُوبُكُمْ دَنِسَةٌ وَ بِحَقٍّ
أَقُولُ لَكُمْ لَا تَكُونُوا كَالْمُنْخُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ الدَّقِيقُ الطَّيِّبُ وَ یَبْقَی فِيهِ النُّخَالَةُ كَذَلِكَ أَنْتُمْ تُخْرِجُونَ الْحِكْمَةَ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ وَ یَبْقَی الْغِلُّ
فِی صُدُورِكُم.

1

تدبر

« )1أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ»
كسی كه سخنی را مطرح می كند ،اگر سخنش مبتنی بر یك حكم واضح عقلی نباشد (چنانكه در آیه قبل ،از همين زاویه
كفار را به چالش كشيد) باید مطلبش را مستند به یك وحی آسمانی كند.
نکته تخصصی معرفتشناسی

غلبه رویكرد حسگرایانه در دوره مدرن موجب شد كه در اوایل قرن بيستم این نگاه رواج یابد كه تنها مدعایی را باید
پذیرفت كه بتوان با حس و مشاهده اثبات كرد (= پوزیتيویسم) .پيشرفت بحثهاي فلسفه علم ،و تحوالت در برخی علوم
طبيعی ،بویژه فيزیك ،موجب گردید كه تا اواخر قرن بيستم ،سستیِ این دیدگاه كامال آشكار شود و وجود عناصر غيرحسی در
معرفت به عنوان یك امر غيرقابل انكار قلمداد گردد .با این حال ،اگرچه نقص دانش بشر ،و محدودیت عقل در شناخت
بسياري از حوزههاي واقع كامال مورد قبول قرار گرفته ،اما هنوز این فضا غلبه دارد كه تنها معرفتی اعتبار دارد كه عقل خودِ
افراد مستقيما بدان دست یابد.
ریشه این تلقی ،آن است كه هرگونه واقعيتی فراتر از انسان انكار شده است .اما كسی كه خدا را به عنوان برترین واقعيت
هستی باور دارد – كه البته خود این باور را هم با همين عقل خود به دست آورده – میداند كه اگرچه عقل و تجربه در شناخت
برخی از حوزههاي واقع ناتواناند ،اما خدایی هست كه هيچ حوزهاي از حوزههاي واقعيت بر او مخفی نيست؛ و این خدا
انسان را به حال خود رها نكرده و با او سخن گفته و بسياري از دانشهاي ضروري مورد نياز او را از طریق دیگري در اختيار
او قرار داده است.

 . 1فرازهایي از روایتي در األمالي (للمفید) ،ص 209-208نیز مضموني نزدیك به روایت فوق دارد:
حدَّثنِي أحْمدُ بْنُ مُحمَّدٍ عنْ أبِیهِ مُحمَّدِ بْنِ الْحسنِ بْنِ الْولِیدِ الْقُمِّيِّ عنْ مُحمَّدِ بْنِ الْحسنِ الصَّفَّارِ عنِ الْعبَّاسِ بْنِ معْرُوف عنْ علِيِّ بْنِ مهْزِیار عنْ واصِلِ
بْنِ سُلیْمان عنِ ابْنِ سِنانٍ قال سمِ ْعتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ كان الْمسِیحُ ع یقُولُ لِأصْحابِهِ  ...إِنَّما أُعلِّمُكُمْ لِتعْملُوا و لا أُع ِّلمُكُمْ لِتُعْجبُوا ...إِلى كمْ یسِیلُ الْماءُ
على الْجبلِ لا یلِینُ إِلى كمْ تدْرُسُون الْحِكْمة لا یلِینُ علیْها قُلُوبُكُمْ عبِیدُ السَّوْءِ فلا عبِیدٌ أتْقِیاءُ و لا أحْرارٌ كِرامٌ ...
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كسی كه عقلش چنين مطلبی را درك كند ،میفهمد كه معرفت معتبر دو راه دارد :یا عقل خودش مستقيم بدان دست یابد؛
و یا خداوند از طریق یك عده افراد خاص (پيامبر و امام) و به طریقی متفاوت (وحی و كتاب آسمانی) آن را در اختيار وي
قرار دهد .این دو راه در دوره اسالمی به راههاي عقلی و سمعی ،یا عقل و نقل معروف شده است.
بدین ترتيب ،براي یك عاقل موحد ،همواره دو راه براي كشف واقع وجود دارد :علم مستقيم (تحليل تجربی و عقلی) و
راه یقينی غيرمستقيم (شنيدن از معصوم)؛ لذا خداوند هم در بسياري از مواضع ،از مخاطبش – كه ادعایی را مطرح كرده –
میخواهد یا دليل علمی بر آن مطلب بياورد ،یا از یك وحی و كتاب آسمانی شاهدي بر مدعاي خود ارائه كند.
چنين مطالبهاي را غير از آیه فوق ،میتوان در آیات دیگري نيز مشاهده كرد؛ مثال:
ل هذا َأوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِ ْن كُنْتُمْ صادِقين :كتابی [آسمانی] پيش از این ،یا بازماندهاي از دانش نزد من
«ائْتُونی بِكِتابٍ مِنْ قَبْ ِ
آورید ،اگر راست میگویيد» (احقاف)4/
«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدي وَ ال كِتابٍ مُنير :و از مردم كس هست كه درباره خداوند ،بدون هيچ
دليل علمی و هيچ هدایت و هيچ كتاب روشن آسمانی ،محاجّه و ستيز میكند» (حج8/؛ لقمان)20/
«أَ فَلَمْ یَسيرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِه :آیا در زمين گردش نكردهاند ،تا دلهایی داشته
باشند كه با آن بيندیشند یا گوشهایی كه با آن بشنوند؟» (حج)46/
«أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِالَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيالً :آیا میپنداري بيشتر آنان میشنوند یا
میاندیشند؟ (نه) آنها جز همانند چارپایان نيستند بلكه گمراهترند» (فرقان)44/
«وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فی أَصْحابِ السَّعيرِ :و گویند :اگر ما (به راستی) میشنيدیم یا میاندیشيدیم هرگز در
زمره اهل آتش نبودیم» (ملك)10/
« )2أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ»
اگر كسی مدعایی مربوط به عالم غيب و آخرت مطرح میكند ،حتما باید مدعاي خود را مستند به وحی آسمانی بكند.
تاملی جامعهشناختی درباره معنویتهای مدرن

انسان یك بعد غيبی و ملكوتی دارد كه كنارگذاشتنی نيست .مدرنيته در ابتداي خود بسيار كوشيد نگاه مادیگرایانه و انكار
ماوراء را به اسم نگاه علمی در جامعه مستقر سازد؛ اما معنویت دائما خود را بر انسان تحميل میكرد.
راه دیگري كه در دهههاي اخير در پيش گرفته شده ،ارائه معنویتهاي دنيامدار و عرفانهاي كاذب است.
حكم عقل این است اگر عالم ماورایی را هم باور داریم ،این باورمان مستند باشد؛ و قرآن كریم هم از ما میخواهد اگر
مطلبی را به عالم غيب و معنا نسبت می دهيم ،حتما بررسی كنيم كه آیا واقعا در یك وحی آسمانی چنين ادعایی مطرح شده
است یا سخنی است كه شيادان ظاهرالصالح براي فریب ما مطرح ساختهاند؟!
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1396/5/18

 )503سوره قلم ( )68آیه  38إِنَّ لكُمْ فیهِ لما تخیَّرُون
ترجمه

كه واقعا براي شما [مُجاز] است در آن ،هر آنچه اختيار كنيد!
حديث

 )1عبدالعزیز بن مسلم میگوید در مرو خدمت امام رضا ع بودم و درباره اختالف مردم در مساله امامت بحثی مطرح شد
ایشان فرمودند:
عبدالعزیز! این مردم ناداناند و در نظراتشان فریب خوردهاند .همانا خداوند عز و جل پيامبرش را قبض روح نكرد مگر
اینكه دین را برایش كامل نمود و قرآنی فرستاد كه در آن بيان هر چيزي بود؛ و در آن حالل و حرام و حدود و احكام و حميع
آنچه كه مردم براي كمالشان بدان نياز دارند نازل فرمود؛ كه خداوند عز و جل فرمود« :ما در این كتاب چيزي را فروگذار
نكردیم» (انعام )38/و در حجهالوداع كه در سال پایانی عمرش بود نازل كرد« :امروز دینتان را برایتان كامل نمودم و نعمت را
تمام كردم و اسالم را به عنوان دین برایتان پسندیدم» (مائده )3/و امر امامت ،جزئی از همين تمام شدن دین است؛
او از دنيا نرفت مگر اینكه براي امتش مسيرهاي اصلی دینشان را تبيين فرمود و راهشان را برایشان آشكار ساخت و آنها
را بر ميانه روي در راه حق ترك فرمود و حضرت علی ع را عَلَم و امام قرار داد و چيزي از آنچه امت بدان نياز دارد برایشان
نگذاشت مگر اینكه بيان فرمود .پس هر كه گمان كند كه خداوند عز و جل دینش را كامل نكرده ،كتاب اهلل را رد كرده است و
كسی كه كتاب اهلل را رد كند به او كافر است.
آیا اینها قدر امامت و جایگاهش در امت را میشناسند تا اختيارشان در مورد آن جاري شود؟
همانا امامت قدر و اندازهاش بلندمرتبهتر ،و شأنش بزرگتر ،و مكانش برتر و دستنيافتنیتر ،و حقيقتش عميقتر از آن است
كه مردم با عقول خود بدان برسند و با نظرات شخضی آن را دریابند یا امام را به اختيار خود انتخاب كنند ...
[سپس ایشان بحث قرآنی طوالنیاي درباره مقام امامت حضرت ابراهيم ع و اینكه چگونه این مقام در فرزندان ایشان
جاري شد تا به پيامبر ص و اميرالمومنين ع رسيد ،ارائه میفرمایند و ادامه میدهند]
پس این مقام تنها از آنِ فرزندان حضرت علی ع است تا روز قيامت؛ چرا كه بعد از حضرت محمد ص هيچ پيامبري
نخواهد بود؛ پس این نادانان از كجا میخواهند [امام] انتخاب كنند؟!
همانا امامت منزلت پيامبران و ميراث اوصياء است؛
همانا امامت خالفت خداوند و خالفت رسول اهلل ص و مقام اميرالمومنين ع و ميراث حسن و حسين ع است؛
همانا امامت زمام دین و مایه نظمبخشی مسلمين و صالح دنيا و مایه عزت مومنين است ...
[ایشان در ادامه به توصيف عظمت مقام امت ادامه میدهند تا بدینجا میرسند كه]:
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امام یگانه زمانه خویش است؛ هيچكس [در رتبه] به او نزدیك نشود و هيچ عالِمی همسان او نباشد و برایش هيچ بَدَل و
مِثل و نظيري نيست؛ همه برتريها به او اختصاص یافته است بدون اینكه او دنبال آن رفته باشد یا آنها را [با رنج و زحمت]
كسب كرده باشد؛ بلكه این اختصاصی است از جانب خداوند بخشنده و عطاكننده؛
پس كيست كه به معرفت امام برسد و بتواند او را انتخاب كند؟!
هيهات هيهات! عقلها گم شد و فهمها سرگردان گشت و مغزها حيران گردید و چشمها خسته و خوار شد و بزرگان حقير
شدند و حكيمان حيران گشتند و بردباران كم آوردند و خطيبان به لكنت افتادند و زیركان نادان شدند و زبان شعرا الكن گردید
و ادیبان عاجر گشتند و بليغان درمانده شدند از وصف شانی از شؤون و فضيلتی از فضائل او؛ و به عجز و تقصير اعتراف
كردند؛ و چگونه می توان او را به تمامه توصيف كرد یا به كنه شناخت او رسيد یا چيزي از امر او را فهميد یا كسی را یافت
كه در مقام او بنشيند و همچون او دیگران را بینياز سازد؟!
نه! چگونه و كجا چنين توان كرد در حالی كه او همچون ستارهاي از دسترس افراد و توصيف توصيفكنندگان دور است؛
پس چگونه چنين چيزي را میتوان انتخاب كرد و عقلها كجا به او رسند و كجا همچو اویی یافت میشود؟
آیا میپندارید كه چنين چيزي جز در آل محمد ص ص یافت نشود؟ به خدا سوگند كه خود را تكذیب كردهاند و اباطيل
بافتهاند؛ پس باال رفتن از صخرههاي عظيم دشواري را قصد كردند كه هر آن پاهایشان بر آن بلغزد و سقوط كنند!
با این عقلهاي سرگردان و كمبار و ناقص و نظرات گمراهكنندهشان ،یافتن و منصوب كردن امام را هدف گرفتند ،پس جز
دوري بر ایشان نيفزود «خداوند آنها را بكُشد؛ چه اندازه دروغگویند» (توبه)30/
امر دشواري را هدف گرفتند و دروغ بافتند و گمراهی دور و درازي در پيش گرفتند و در حيرت افتادند هنگامی كه
آگاهانه امام را ترك كردند و شيطان اعمالشان را برایشان زینت داد و راه را بر آنان بست در حالی كه آنها را از حقيقت آگاه
كرده بودند .از آنچه خداوند اختيار كرده و رسول او و اهل بيتش اختيار كرده ،به سمت اختيار خود حركت كردند در حالی كه
قرآن آنها را ندا میدهد :و پروردگار تو است كه میآفریند و اختيار میكند .آنها [در مقابل دستور خداوند ،اجازه] هيچ اختياري
ندارند؛ خداوند منزه و برتر است از آنچه به او شرك میورزند( ».قصص )67/و فرمود« :هيچ مرد و زن مومنی را نسزد كه
وقتی خدا و رسولش امري را معين فرمودند در مقابل امر آنها چيز دیگري اختيار كند( ».احزاب )36/و فرمود « :شما را چه
میشود؟! چگونه حكم میكنيد؟! یا [مگر] شما را كتابهایی [آسمانی] هست كه [چنين حكمی را] در آن درس آموختهاید؟!
كه واقعا براي شما [مُجاز] است در آن ،هر آنچه اختيار كنيد! یا شما را عهد و سوگندي بر عهده ماست كه تا روز قيامت حق
دارید هر چه بخواهيد حكم كنيد؟! از آنها بپرس كه كدامشان عهدهدار چنين چيزي است؟ یا اینكه شریكانی دارند؛ پس
شریكانشان را بياورند اگر كه از راستگویان بودهاند( ».قلم)41-36/
[حدیث امام با استناد به آیات همچنان ادامه دارد كه براي رعایت اختصار به همين مقدار بسنده شد].

175

الكافی ،ج ،1ص203-199؛ عيون أخبار الرضا ع ،ج ،1ص1216؛ األمالی( للصدوق) ،ص680-674؛ الغيبة للنعمانی،
ص223-217
َأبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ الرِّضَا ع بِمَرْوَ فَاجْتَمَعْنَا فِی الْجَامِعِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی بَدْءِ مَقْدَمِنَا فَأَدَارُوا أَمْرَ الْإِمَامَةِ وَ ذَكَرُوا كَثْرَةَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا
فَدَخَلْتُ عَلَی سَيِّدِي ع فَأَعْلَمْتُهُ خَوْضَ النَّاسِ فِيهِ فَتَبَسَّمَ ع ثُمَّ قَالَ یَا عَبْدَ الْعَزِیزِ جَهِلَ الْقَوْمُ وَ خُدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ لَمْ یَقْبِضْ نَبِيَّهُ ص حَتَّی أَكْمَلَ لَهُ الدِّینَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَیْءٍ بَيَّنَ فِيهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ
وَ جَمِيعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمَلًا فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «ما فَرَّطْنا فِی الْكِتابِ مِنْ شَیْءٍ» (انعام )38/وَ أَنْزَلَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هِیَ آخِ ُر
ت لَكُ ُم الْإِسْالمَ دِیناً» (مائده )3/وَ أَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّینِ
ت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِي ُ
عُمُرِهِ ص «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَ َأتْمَمْ ُ
وَ لَمْ یَمْضِ ص حَتَّی بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِینِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَ تَرَكَهُمْ عَلَی قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً ع عَلَماً وَ إِمَاماً
وَ مَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئاً یَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُكْمِلْ دِینَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ
كَافِرٌ بِهِ هَلْ یَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَی مَكَاناً وَ أَمْنَعُ
جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ یَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ یَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ یُقِيمُوا إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِمْ ...
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فَهِیَ فِی وُلْدِ عَلِیٍّ ع خَاصَّةً إِلَی یَوْمِ الْقِيَامَةِ إِذْ لَا نَبِیَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص فَمِنْ أَیْنَ یَخْتَارُ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالُ إِنَّ الْإِمَامَةَ هِیَ مَنْزِلَةُ الْأَنْبِيَاءِ
وَ إِرْثُ الْأَوْصِيَاءِ إِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ ص وَ مَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مِيرَاثُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ
الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ ...
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. 1سندش در این كتاب چنین است و عباراتش تفاوتهاي مختصري دارد حدَّثنا أبُو الْعبَّاسِ مُحمَّدُ بْنُ إِبْراهِیم بْنِ إِسْحاق الطَّالقانِي رضِي اللَّهُ عنْهُ قال
حدَّثنا أبُو أحْمد الْقاسِمُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ علِيٍّ الْهارُونِي قال حدَّثنِي أبُو حامِدٍ عِمْرانُ بْنُ مُوسى بْنِ إِبْراهِیم عنِ الْحسنِ بْنِ الْقاسِمِ الرَّقَّامِ قال حدَّثنِي الْقاسِمُ بْنُ
مُسْلِمٍ عنْ أخِیهِ عبْدِ الْعزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ قال:
س
 . 2إِنَّ الْإِمامة خصَّ اللَّهُ عزَّ و جلَّ بِها إِبْراهِیم الْخلِیل ع بعْد النبُوَّةِ و الْخُلَّةِ مرْتبةً ثالِثةً و فضِیلةً شرَّفهُ بِها و أشاد بِها ذِكْرهُ فقال «إِنِّي جاعِلُك لِلنَّا ِ
إِماماً» فقال الْخلِیلُ ع سُرُوراً بِها «و مِنْ ذُرِّیَّتِي» قال اللَّهُ تبارك و تعالي «ال ینالُ عهْدِي الظَّالِمِین» (بقره )124/فأبْطلتْ هذِهِ الْآیةُ إِمامة كُلِّ ظالِمٍ إِلي یوْمِ
الْقِیامةِ و صارتْ فِي الصَّفْوةِ ثُمَّ أكْرمهُ اللَّهُ تعالي بِأنْ جعلها فِي ذُرِّیَّتِهِ أهْلِ الصَّفْوةِ و الطَّهارةِ فقال «و وهبْنا لهُ إِسْحاق و یعْقُوب نافِلةً و كُلًّا جعلْنا صالِحِین؛
و جعلْناهُمْ أئِمَّةً یهْدُون بِأمْرِنا و أوْحیْنا إِلیْهِمْ فِعْل الْخیْراتِ و إِقام الصَّالةِ و إِیتاء الزَّكاةِ و كانُوا لنا عابِدِین» (انبیاء )73-72/فلمْ تزلْ فِي ذُرِّیَّتِهِ یرِثُها بعْضٌ
عنْ بعْضٍ قرْناً فقرْناً حتَّي ورَّثها اللَّهُ تعالي النَّبِيَّ ص فقال جلَّ و تعالي «إِنَّ أوْلي النَّاسِ بِإِبْراهِیم للَّذِین اتَّبعُوهُ و هذا النَّبِي و الَّذِین آمنُوا و اللَّهُ ولِي الْمُؤْمِنِین»
(آلعمران )68/فكانتْ لهُ خاصَّةً فقلَّدها ص علِیّاً ع بِأمْرِ اللَّهِ تعالي علي رسْمِ ما فرض اللَّهُ فصارتْ فِي ذُرِّیَّتِهِ الْأصْفِیاءِ الَّذِین آتاهُمُ اللَّهُ الْعِلْم و الْإِیمان
بِقوْلِهِ تعالي «و قال الَّذِین أُوتُوا الْعِلْم و الْإِیمان لقدْ لبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي یوْمِ الْبعْثِ» (روم)56/
 . 3إِنَّ الْإِمامة أُس الْإِسْلامِ النَّامِي و فرْعُهُ السَّامِي بِالْإِمامِ تمامُ الصَّلاةِ و الزَّكاةِ و الصِّیامِ و الْحجِّ و الْجِهادِ و توْفِیرُ الْفيْءِ و الصَّدقاتِ و إِمْضاءُ الْحُدُودِ و
الْأحْكامِ و منْعُ الثغُورِ و الْأطْرافِ الْإِمامُ یُحِل حلال اللَّهِ و یُحرِّمُ حرام اللَّهِ و یُقِیمُ حُدُود اللَّهِ و یذُب عنْ دِینِ اللَّهِ و یدْعُو إِلي سبِیلِ ربِّهِ «بِالْحِكْمةِ و الْموْعِظةِ
الْحسنةِ» (نحل )125/و الْحُجَّةِ الْبالِغةِ الْإِمامُ كالشَّمْسِ الطَّالِعةِ الْمُجلِّلةِ بِنُورِها لِلْعالمِ و هِي فِي الْأُفُقِ بِحیْثُ لا تنالُها الْأیْدِي و الْأبْصارُ الْإِمامُ الْبدْرُ الْمُنِیرُ و
السِّراجُ الزَّاهِرُ و النورُ السَّاطِعُ و النَّجْمُ الْهادِي فِي غیاهِبِ الدجي و أجْوازِ الْبُلْدانِ و الْقِفارِ و لُججِ الْبِحارِ الْإِمامُ الْماءُ الْعذْبُ علي الظَّمإِ و الدَّال علي الْهُدي و
الْمُنْجِي مِن الرَّدي الْإِمامُ النَّارُ علي الْیفاعِ الْحار لِمنِ اصْطلي بِهِ و الدَّلِیلُ فِي الْمهالِكِ منْ فارقهُ فهالِكٌ الْإِمامُ السَّحابُ الْماطِرُ و الْغیْثُ الْهاطِلُ و الشَّمْسُ
الْمُضِیئةُ و السَّماءُ الظَّلِیلةُ و الْأرْضُ الْبسِیطةُ و الْعیْنُ الْغزِیرةُ و الْغدِیرُ و الرَّوْضةُ الْإِمامُ الْأنِیسُ الرَّفِیقُ و الْوالِدُ الشَّفِیقُ و الْأخُ الشَّقِیقُ و الْأُم الْبرَّةُ بِالْولدِ الصَّغِیرِ
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الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا یُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا یُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا یُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ
طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ فَمَنْ ذَا الَّذِي یَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ أَوْ یُمْكِنُهُ اخْتِيَارُهُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ
ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ خَسَأَتِ الْعُيُونُ َو تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَ تَحَيَّرَتِ الْحُكَمَاءُ وَ تَقَاصَرَتِ الْحُلَمَاءُ وَ
حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وَ جَهِلَتِ الْأَلِبَّاءُ وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَ عَجَزَتِ الْأُدَبَاءُ وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ
وَ أَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَ التَّقْصِيرِ َو كَيْفَ یُوصَفُ بِكُلِّهِ أَوْ یُنْعَتُ ِبكُنْهِهِ أَوْ یُفْهَمُ شَیْءٌ مِنْ أَمْرِ ِه أَوْ یُوجَدُ مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ وَ یُغْنِی غِنَاهُ لَا
كَيْفَ وَ أَنَّی وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمُ مِنْ یَدِ الْمُتَنَاوِلِينَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ فَأَیْنَ الِاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا وَ أَیْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَ أَیْنَ یُوجَدُ
مِثْلُ هَذَا أَ تَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ یُوجَدُ فِی غَيْرِ آلِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ ص كَذَبَتْهُمْ وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِيلَ فَارْتَقَوْا مُرْتَقًی صَعْباً
دَحْضاً تَزِلُّ عَنْهُ إِلَی الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَةٍ بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ فَلَمْ یَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً «قاتَلَهُمُ
اللَّهُ أَنَّی یُؤْفَكُونَ» (توبه )30/وَ لَقَدْ رَامُوا صَعْباً وَ قَالُوا إِفْكاً وَ ضَلُّوا ضَاللًا بَعِيداً وَ وَقَعُوا فِی الْحَيْرَةِ إِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ وَ
زَیَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِینَ رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَی
اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ یُنَادِیهِمْ «وَ رَبُّكَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِكُونَ» (قصصَ )67/و
قَالَ عَزَّ وَ جَلَ «وَ ما كانَ ِلمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ َو رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب )36/الْآیَةَ وَ قَالَ
«ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَ ُكمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ َلكُ ْم فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُ ْم أَیْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما
تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ» (قلم)41-36/
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و مفْزعُ الْعِبادِ فِي الدَّاهِیةِ النَّآدِ الْإِمامُ أمِینُ اللَّهِ فِي خلْقِهِ و حُجَّتُهُ علي عِبادِهِ و خلِیفتُهُ فِي بِلادِهِ و الدَّاعِي إِلي اللَّهِ و الذَّاب عنْ حُرمِ اللَّهِ الْإِمامُ الْمُطهَّرُ مِن
الذنُوبِ و الْمُبرَّأُ عنِ الْعُیُوبِ الْمخْصُوصُ بِالْعِلْمِ الْموْسُومُ بِالْحِلْمِ نِظامُ الدِّینِ و عِز الْمُسْلِمِین و غیْظُ الْمُنافِقِین و بوارُ الْكافِرِین
 . 1و قال عزَّ و جلَّ «أ فال یتدبَّرُون الْقُرْآن أمْ علي قُلُوبٍ أقْفالُها» (محمد« )24/أمْ طبع اللَّهُ علي قُلُوبِهِمْ فهُ ْم ال یفْقهُون» (توبه )87/أمْ «قالُوا سمِعْنا
و هُمْ ال یسْمعُون إِنَّ شرَّ الدَّوابِ عِنْد اللَّهِ الصمُ الْبُكْمُ الَّذِین ال یعْقِلُون و لوْ علِم اللَّهُ فِیهِمْ خیْراً لأسْمعهُمْ و لوْ أسْمعهُمْ لتولَّوْا و هُمْ مُعْرِضُون» (انفال)23-21/
أمْ «قالُوا سمِعْنا و عصیْنا» (بقره )93/بلْ «هُو فضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ منْ یشاءُ و اللَّهُ ذُو الْفضْلِ الْعظِیمِ» (جمعه )4/فكیْف لهُمْ بِاخْتِیارِ الْإِمامِ و الْإِمامُ عالِمٌ لا یجْهلُ
و راعٍ لا ینْكُلُ معْدِنُ الْقُدْسِ و الطَّهارةِ و النسُكِ و الزَّهادةِ و الْعِلْمِ و الْعِبادةِ مخْصُوصٌ بِدعْوةِ الرَّسُولِ ص و نسْلِ الْمُطهَّرةِ الْبتُولِ لا مغْمز فِیهِ فِي نسبٍ و لا
یُدانِیهِ ذُو حسبٍ فِي الْبیْتِ مِنْ قُریْشٍ و الذِّرْوةِ مِنْ هاشِمٍ و الْعِتْرةِ مِن الرَّسُولِ ص و الرِّضا مِن اللَّهِ عزَّ و جلَّ شرفُ الْأشْرافِ و الْفرْعُ مِنْ عبْدِ منافٍ نامِي
الْعِلْمِ كامِلُ الْحِلْمِ مُضْطلِعٌ بِالْإِمامةِ عالِمٌ بِالسِّیاسةِ مفْرُوضُ الطَّاعةِ قائِمٌ بِأمْرِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ ناصِحٌ لِعِبادِ اللَّهِ حافِظٌ لِدِینِ اللَّهِ إِنَّ الْأنْبِیاء و الْأئِمَّة ص یُوفِّقُهُمُ
اللَّهُ و یُؤْتِیهِمْ مِنْ مخْزُونِ عِلْمِهِ و حِكمِهِ ما لا یُؤْتِیهِ غیْرهُمْ فیكُونُ عِلْمُهُمْ فوْق عِلْمِ أهْلِ الزَّمانِ فِي قوْلِهِ تعالي «أ فمنْ یهْدِي إِلي الْحقِ أحق أنْ یُتَّبع أمَّنْ ال
یهِدِّي إِلَّا أ ْن یُهْدي فما لكُمْ كیْف تحْكُمُون» (یونس )35/و قوْلِهِ تبارك و تعالي «و منْ یُؤْت الْحِكْمة فقدْ أُوتِي خیْراً كثِیراً» (بقره)269/و قوْلِهِ فِي طالُوت
«إِنَّ اللَّه اصْطفاهُ علیْكُمْ و زاد ُه بسْطةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسْمِ و اللَّهُ یُؤْتِي مُلْكهُ منْ یشاءُ و اللَّهُ واسِ ٌع علِیمٌ» (بقره )247/و قال لِنبِیِّهِ ص «أنْزل علیْك الْكِتاب و
الْحِكْمة و علَّمك ما لمْ تكُنْ تعْلمُ و كان فضْلُ اللَّهِ علیْك عظِیماً» (نساء )113/و قال فِي الْأئِمَّةِ مِنْ أهْلِ بیْتِ نبِیِّهِ و عِتْرتِهِ و ذُرِّیَّتِهِ ص «أمْ یحْسُدُون النَّاس
علي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضْلِهِ فقدْ آتیْنا آل إِبْراهِیم الْكِتاب و الْحِكْمة و آتیْناهُمْ مُلْكاً عظِیماً فمِنْهُمْ منْ آمن بِهِ و مِنْهُمْ منْ صدَّ عنْهُ و كفي بِجهنَّم سعِیراً»
(نساء )54-53/و إِنَّ الْعبْد إِذا اخْتارهُ اللَّهُ عزَّ و جلَّ لِأُمُورِ عِبادِهِ شرح صدْرهُ لِذلِك و أوْدع قلْبهُ ینابِیع الْحِكْمةِ و ألْهمهُ الْعِلْم إِلْهاماً فلمْ یعْي بعْدهُ بِجوابٍ و
لا یُحیَّرُ فِیهِ عنِ الصَّوابِ فهُو معْصُومٌ مُؤیَّدٌ مُوفَّقٌ مُسدَّدٌ قدْ أمِن مِن الْخطایا و الزَّللِ و الْعِثارِ یخُصهُ اللَّهُ بِذلِك لِیكُون حُجَّتهُ علي عِبادِهِ و شاهِدهُ علي خلْقِهِ
و «ذلِك فضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ منْ یشاءُ و اللَّهُ ذُو الْفضْلِ الْعظِیمِ» (جمعه )4/فهلْ یقْدِرُون علي مِثْلِ هذا فیخْتارُونهُ أوْ یكُونُ مُخْتارُهُمْ بِهذِهِ الصِّفةِ فیُقدِّمُونهُ تعدَّوْا
و بیْتِ اللَّهِ الْحقَّ و نبذُوا «كِتاب اللَّهِ وراء ظُهُورِهِمْ كأنَّهُمْ ال یعْلمُون» (بقره )101/و فِي كِتابِ اللَّهِ الْهُدي و الشِّفاءُ فنبذُوهُ و اتَّبعُوا أهْواءهُمْ فذمَّهُمُ اللَّهُ و
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 )2از امام باقر ع روایت شده است:
آنچه میدانيد بگویيد؛ و در مورد آنچه نمیدانيد بگویيد «خدا بهتر میداند»؛ چرا كه گاه شخص آیهاي را از قرآن بيرون
میكشد و در آن سقوط میكند در فاصلهاي بيشتر از فاصله آسمان و زمين[ .یعنی برداشتی كه به آیه نسبت میدهد این اندازه
بیربط است].
الكافی ،ج ،1ص42
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ ع قَالَ:
مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْتَزِعُ الْآیَةَ مِنَ الْقُرْآنِ یَخِرُّ فِيهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
تدبر

« )1إِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّرُونَ»
درباره مقصود از این آیه با توجه به نسبت آن با آیات قبل و بعد دست كم دو وجه گفتهاند (مجمع البيان ،ج ،10ص:)509
الف .این آیه ،توضيحِ مفادِ «تدرسون :درس گرفتهاید» در آیه قبل است؛ یعنی :آیا شما را كتابهایی آسمانی هست كه در
آن درس آموختهاید «كه واقعا براي شما [مُجاز] است هر آنچه اختيار كنيد»!
ب .این جمله مستقلی است و منظور از آن این است كه اگر چنين حكمی میكنيد« :شما میتوانيد در نزد خودتان هر
آنچه میخواهيد اختيار كنيد»؛ اما واقعيت این گونه نيست و این روش درستی نيست كه در پيش گرفتهاید.
نکته تخصصی نحوی برای تفسیر آیه

اگرچه به لحاظ نحوي ،معنی دوم راحتتر قابل استنباط است (زیرا «إن» در جایی میآید كه با جمله مستقلی سر و كار
داشته باشيم؛ و وقتی قرار است كه جمله مورد نظر ادامه جمله قبل باشد از «أن» باید استفاده شود و اینجا چون مفاد «درس
گرفتن» مورد نظر است [= درس گرفتهاید كه  ،]...باید به صورت «بِأنّ  »...باشد) اما معناي اول ،معنایی است كه به لحاظ سياق
بيشتر به ذهن خطور میكند ،و البته به لحاظ نحوي آن هم درست است و توجيه نحوي آن این است كه چون «الم» تاكيد بر
روي خبر آمده (لـ  +ما تخيرون) لذا حرف «ب» افتاده و «ان» به صورت مكسور (نه مفتوح) آمده است( .مجمع البيان ،ج،10
ص)509
« )2إِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّرُونَ»

مقَّتهُمْ و أتْعسهُمْ فقال جلَّ و تعالي «و منْ أضلُ مِمَّنِ اتَّبع هواهُ بِغیْرِ هُدي مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّه ال یهْدِي الْقوْم الظَّالِمِین» (قصص )50/و قال «فتعْساً لهُمْ و أضلَّ
أعْمالهُمْ» (محمد )8/و قال «كبُر مقْتاً عِنْد اللَّهِ و عِنْد الَّذِین آمنُوا كذلِك یطْبعُ اللَّهُ علي كُلِّ قلْبِ مُتكبِّرٍ جبَّارٍ» (غافر )35/و صلَّي اللَّهُ علي النَّبِيِّ مُحمَّدٍ و
آلِهِ و سلَّم تسْلِیماً كثِیراً.
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بسته به اینكه مرجع ضمير در «فيه» را چه بدانيم ،معانی متعددي براي این آیه قابل فرض است:
الف .منظور «در عالم آخرت» است؛ یعنی :واقعا براي شما در عالم آخرت ،آن چيزي است كه خودتان اختيار كنيد؟!
(الميزان ،ج ،19ص)383
ب .منظور «در آن كتاب» است؛ یعنی :واقعا براي شما در آن كتاب آسمانی[ ،مجاز شمرده شده] است كه خودتان [هر چه
خواستيد] اختيار كنيد؟! (مجمع البيان ،ج ،10ص)509
ج... .
« )3إِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّرُونَ»
خدا به این كفار كه میپندارند اگر قيامتی باشد باز خدا بهره آنها را كمتر از مومنان قرار نخواهد داد میفرماید كه واقعا
گمان میكنيد كه در كتابهاي آسمانی قبلی بيان شده كه براي شماست هر آنچه اختيار كنيد!
نکته تخصصی انسانشناسی

آرزواندیشی انسان را تا بدانجا پيش میبرد كه خود را محور همه چيز میبيند تا جایی كه میپندارد دین و كتاب آسمانی
هم تنها و تنها چيزي را میگوید كه دلخواه و دلپسند خود وي باشد ،ولو آن چيز برخالف عقل و عدل باشد!
پس باید بسيار مراقب بود كه در مقام فهم و استناد مطلبی به دین خدا تنها سخنی بگویيم كه به صحت آن یقين داریم ،نه
اینكه هرچه خوشمان آمد ،به دین بچسبانيم( .حدیث)2
« )4إِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّرُونَ»
كتابهاي آسمانی [و احكام خدا] تابع تمایالت لجامگسيخته انسانها نيست.
(تفسير نور ،ج ،10ص( )185همچنين حدیث)1
تاملی در نحوه تبلیغ دین

قرآن كریم مواخذه میكند كسانی را كه میپندارند در دین خدا ،همه چيز آن طور است كه خودشان دلشان بخواهد.
برخی انسانها گمان می كنند براي جذب افراد به دین ،باید فقط نكاتی كه خوشایند آنهاست گفت و از گفتن همه حقایق
دین خودداري كرد .اگرچه در مقام تبليغ دین باید متناسب با ظرفيت مخاطبان سخن گفت و در مقام جذب افراد ،علیالقاعده
باید از مطالبی آغاز كرد كه جذابيت داشته باشد ،اما بسيار باید مراقب باشيم كه مبادا به بهانه جذب ،دین را صرفا تابع تمایالت
افراد سازیم .دین با تمایالت فطري انسان قطع ا به طور كامل سازگار است؛ اما این گونه نيست كه تابع صددرصد تمایالت
غریزي و دلخواههاي سليقهاي و  ...هم باشد؛ بلكه آمده است تا این تمایالت انسان را مدیریت كند.
همان طور كه در مقام تبليغ دین ،رماندن افراد و تحميل مطالبی كه ظرفيت درك آن را ندارند خطاست؛ این مطلب هم كه
دین را به صورتی جلوه دهيم كه افراد انتظار داشته باشند دین هيچ مقاومتی در برابر تمایالت لجامگسيخته آنها نداشته باشد
نيز نارواست.
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شاید یكی از علل روي آوردن برخی افراد به عرفانهاي ساختگی و وارداتی به جاي شریعت اسالم این باشد كه افراد
عادت كردهاند فقط و فقط دلخواه نفسانی خود را معيار قبول هر چيزي قرار دهند؛ و این معنویتهاي كاذب ،افراد را در
دلخواههایشان كامال آزاد میگذارند؛ در حالی كه دینی كه دغدغه رشد و سعادت انسان را دارد هيچگاه حاضر نيست به بهانه
آزادي ،از ارائه مسير صحيح زندگی خودداري كند.
« )5إِنَّ لَكُمْ فيهِ لَما تَخَيَّرُونَ»
صرف اینكه یك سخن جذاب و مورد پسند ماست ،دليل نمیشود كه آن سخن درست باشد.

 )504سوره قلم ( )68آیه  39أمْ لكُمْ أیْمانٌ علیْنا بالِغةٌ إِلي یوْمِ الْقِیامةِ إِنَّ لكُمْ لما تحْكُمُون 1396/5/19
ترجمه

یا [مگر] عهد و پيمانی [= سوگندي] برعهده ما دارید ،مورد تاكيد تا روز قيامت ،كه هر آنچه حكم كنيد براي شما روا
باشد؟!
نكات ترجمهای و نحوی

«أَیْمانٌ»
«اَیمان» جمع «یمين» و از ماده «یمن» است .قبال (جلسه  )/http://yekaye.ir/al-aaraf-7-17 237بيان شد كه برخی اصل
معناي این كلمه را از واژه «یمين» به معناي «دست راست» دانستهاند كه بعدا به مناسبت در معناي «قسم خوردن» (چون هنگام
همقسم شدن غالبا دست راست را در دست هم میگذاشتند) به كار رفته است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص )894اما برخی
معتقدند كه «یمين» به معناي سوگند ،اگرچه تناسبی با معناي عربی واژه دارد ،اما در اصل از زبانهاي عبري و سریانی گرفته
شده است( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،14ص)270
در قرآن كریم ،اگر از تعبير "مِلك «یمين» یا «أیمان»" (مَلَكَتْ یَمينُك؛ مَلَكَتْ أَیْمانُهُم) كه  14بار آمده و به معناي «صاحب
اختيارِ (اربابِ) كسی بودن» است صرف نظر شود ،تمامی مواردي كه كلمه «یمين» (به صورت مفرد) به كار رفته به معناي
«دست راست» (یا «سمت راست») است و تمامی مواردي كه كلمه «أیمان» (به صورت جمع) به كار رفته (جز یك مورد ،كه
به معناي «سمت راستها» است :لَآتِيَنَّهُمْ  ...عَنْ أَیْمانِهِمْ؛ اعراف )17/به معناي «سوگندها» میباشد( .مانند همين آیه حاضر)
«بالِغَةٌ»

1

 . 1اختالف قرائت در «بالغَةٌ» و «إنَّ لَكُمْ»:
قرأ الجمهور :بالِغةٌ بالرفع على الصفة ،و الحسن و زید بن علي :بالنصب على الحال من الضمیر المستكن في علینا؛
إِنَّ لكُمْ لما تحْكُمُون ...و قرأ األعرج« :أ إن لكم عليّ» ،كالتي قبلها على االستفهام.
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در مورد ماده «بلغ» قبال (در جلسه  )/http://yekaye.ir/al-anbiaa-21-106 413توضيح داده شد كه برخی آن را به
معناي «وصول» و «رسيدن» میدانند و برخی آن را به معناي «به نهایی ترین حد شیء رسيدن» .و «بالغة» اسم فاعل آن است و
علت مونث آمدن آن این است كه صفت براي «أیمان» قرار گرفته است.
«أَیْمانٌ  ...بالِغَةٌ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ»
اختالف فوق در معناي «بلغ»  ،بخوبی ثمره خود در این آیه نشان می دهد و ما را با دو گونه تحليل نحوي آیه مواجه
میسازد :گفته شد كه «بالغة» در اینجا صفت براي «أیمان» است؛ اما اینكه «إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ» متعلق به «أَیْمانٌ» باشد یا متعلق به
«بالِغَةٌ» ،متناسب با هر یك معانی «بلغ» ،احتمالی قابل طرح است:
اگر «بلغ» را به معناي «رسيدن» بدانيم ،آنگاه «إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ» متعلق به «بالِغَةٌ» است؛ و معناي آیه این میشود كه «آنها
سوگندهایی از ما گرفتهاند كه تا روز قيامت ادامه دارد و زمان اعتبار آن تا روز قيامت میرسد( ».مجمعالبيان ،ج ،10ص509؛
الميزان ،ج ،19ص)383
اگر «بلغ» را به معناي «به نهایی ترین حد شیء رسيدن» بدانيم؛ آنگاه «أَیْمانٌ بالغة» به معناي «سوگند موكد» (سوگندي در
نهایت امر خود ،كه بشدت مورد تاكيد است) میباشد؛ و «إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ» متعلق به «أَیْمانٌ» میباشد و معناي آیه این میشود
كه« :آنها سوگندهاي مورد تاكيدي از ما گرفتهاند ،سوگندهایی تا روز قيامت»( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص894؛ مجمعالبيان،
ج ،10ص509؛ الميزان ،ج ،19ص)383
حديث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
حكم بر دو گونه است :حكم خدا و حكم جاهليت؛ و آنكه در حكم خدا به خطا رود ،به حكم جاهليت حكم كرده است.
الكافی ،ج ،7ص407
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
 )2از امام كاظم ع روایت شده است كه رسول اهلل فرمودند:
از تكذیب خداوند برحذر باشيد!
گفته شد :یا رسول اهلل! و چگونه چنين چيزي رخ میدهد؟
فرمود :گاه یكی از شما میگوید «خدا گفته است »...؛ و خدا می گوید :دروغ گفتی؛ من نگفتهام؛
یا اینكه میگوید «خدا نگفته است »...؛ و خدا میگوید :دروغ گفتی ،من گفته بودم.
معانی األخبار ،ص390

(البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)246
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حَدَّثَنَا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ
دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّقُوا تَكْذِیبَ اللَّهِ!
قِيلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَاكَ؟!
قَالَ یَقُولُ أَحَدُكُمْ قَالَ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ كَذَبْتَ لَمْ أَقُلْهُ أَوْ یَقُولُ لَمْ یَقُلِ اللَّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَذَبْتَ قَدْ قُلْتُهُ.
 )3از امام باقر ع و نيز از صادق ع روایت شده است:
هر كس  -از كسانی كه تازیانه یا عصا به دست دارند  -كه [حتی] در مورد دو درهم بر اساس چيزي غير از آنچه خداوند
نازل فرموده ،حكم كند ،او بدانچه خداوند عز و جل بر حضرت محمد ص نازل كرده ،كافر است!
الكافی ،ج ،7ص407
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع؛ وَ
حَكَمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَاال:
مَنْ حَكَمَ فِی دِرْ َهمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.
توضیح
ظاهرا مقصود از «كسانی كه تازیانه یا عصا به دست دارند»  ،به ترتيب اشاره است به حاكم [یا قاضی] و عالِمی كه مورد
توجه است.
تدبر

« )1أَمْ لَكُمْ أَیْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ»
اگر كفار مدعیاند كه خداوند در قيامت بين آنان و مومنان تفاوتی نمیگذارد باید دليلی بياورند كه تا روز قيامت این دليل
به كارشان بياید؛ نه اینكه فقط االن براي خودشان مایه دلخوشی باشد!
« )2ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؛ أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ؛  ...أَمْ لَكُمْ أَیْمانٌ عَلَيْنا »...
تا اینجا از كفار سه گونه استدالل طلب شد؛ مفسران دستهبنديهاي گوناگونی از این سه به عمل آوردهاند؛ از جمله:
الف .هر مطلبی كه انسان ادعا میكند یا باید بر اساس حكم عقل باشد ،وگرنه باید دليلی از جانب خدا داشته باشد ،كه
این دليل یا مطلبی در یك كتاب آسمانی است یا اینكه خودشان مستقيما با خدا سخن گفته و از او شاهدي آورده باشند!
(الميزان ،ج ،19ص)382
ب .استدالل و استناد یا باید به به عقل باشد ،یا به كتاب آسمانی ،یا بر اساس تعهد و پيمان( .تفسير نور ،ج ،10ص)185
ج .در مقام بحث كردن با دیگران سه گونه میتوان استدالل آورد :یك به واضحات عقلی (كه هيچكس در آن اختالف
ندارد) برگردانيم ،یا به سخنی كه خداوند گفته است ،یا به آنچه بين ما قبال توافق شده و طرفين آن را پذیرفتهایم.
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د... .
« )3أَمْ لَكُمْ أَیْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلی یَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ»
خداوند با هيچ انسانی پيمان نبسته كه او حق داشته باشد هر گونه كه دلش میخواهد حكم كند.
به تعبير دیگر،
خداوند هيچ تعهدي نداده كه حقيقت همان چيزي است كه شما حكم میكنيد( .تفسير نور ،ج ،10ص)186
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 )505سوره قلم ( )68آیه  40سلْهُمْ أیهُمْ بِذلِك زعیم
ترجمه

از آنان بپرس :كدامشان ضامن این [ادعا] است؟
حديث

 )1ابوالربيع شامی میگوید :به امام صادق ع عرض كردم كه كمترین چيزي كه بنده را از ایمان بيرون میبرد چيست؟
فرمود :نظري را میفهمد كه مخالف حق است اما بر آن اصرار میورزد.
المحاسن ،ج ،1ص212
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی الرَّبِيعِ الشَّامِیِّ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَدْنَى مَا یَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِیمَانِ؟
فَقَالَ الرَّأْيُ یَرَاهُ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ.
 ) 2از امام صادق ع درباره دو نفري سوال شد كه در مطلبی اختالف داشتند ،یكی از آنها بر اساس نظر شخصی خودش
گفت« :من شهادت میدهم كه مطلب چنين و چنان است»؛ و اتفاقا مطلبش هم موافق با حق درآمد؛ و دیگري دست نگه داشت
و گفت :حرف ،حرف علماست =[ .من نمیدانم و در این مورد به سخن عالمان اعتماد میكنم].
امام ع فرمود :این [نفر دوم] برتر (یا اینكه فرمود :پارساتر) است.
المحاسن ،ج ،1ص212
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ َلمْ یُسَمِّهِ أَنَّهُ:
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ تَدَارَءَا فِی شَیْءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كَذَا وَ كَذَا بِرَأْیِهِ فَوَافَقَ الْحَقَّ وَ كَفَّ الْآخَرُ فَقَالَ الْقَوْلُ
قَوْلُ الْعُلَمَاءِ؟
فَقَالَ هَذَا أَفْضَلُ الرَّجُلَيْنِ؛ أَوْ قَالَ أَوْرَعُهُمَا.
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 )3حمزه بن طيار میگوید :برخی از خطبههاي امام باقر ع را بر امام صادق ع عرضه كردم [تا مطمئن شوم درست به
دست من رسيده است] تا به جایی رسيدم كه امام ع فرمود :كافی است و دیگر ساكت باش .سپس فرمود:
شما را در ميان آنچه نمی دانيد و به شما رسيده است سزاوار نيست كاري انجام دهيد جز دست نگهداشتن از آن ،و بر
جاي خود ماندن ،و آن را به امامان هدایت برگرداندن ،تا آنها شما را بر راه ميانه سوار كنند و كوري را از شما بزدایند و در آن
مطلب حق را به شما بشناسانند كه خداوند متعال میفرماید« :پس ،از اهل ذكر بپرسيد اگر طوري هستيد كه نمیدانيد» (نحل.)43/
الكافی ،ج ،1ص50؛ المحاسن ،ج ،1ص216

1

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ أَنَّهُ:
عَرَضَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ كُفَّ وَ اسْكُتْ ثُمَّ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
لَا یَسَعُكُمْ فِيمَا یَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى حَتَّى یَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ
یَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى وَ یُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُون».
تدبر

« )1سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِكَ زَعيم»
عدهاي كفرورزیدن و مسلمان نشدن را چندان اقدام مهمی نمیشمرند و انتظار دارند علیرغم چنين جرم عظيمی ،خداوند
هيچ تفاوتی بين آنان كه مسلمان و تسليم حقيقتاند و آنان كه مرتكب چنين جرمی شدهاند نگذارد!
خداوند بعد از اینكه تذكر داد كه اینها نه از جانب عقل دليلی دارند نه از جانب وحی ،و نه این سخنشان مبتنی بر یك
توافق پيشينی است ،به پيامبرش میفرماید از آنها بپرس كه كدامشان ضامن این حرف است و مسئوليت این حرف را برعهده
میگيرد؛ كه اینها روز قيامت میخواهند به او تكيه كنند.
« )2سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِكَ زَعيم»
اگر كسی ادعایی را مطرح می كند ،و بر این ادعایش دليل واضح عقلی یا دليل معتبر نقلی اقامه نكرده است ،باید از او
پرسيد كه چه كسی این مدعایش را ضمانت میكند.
اگر افراد همين نكته ساده روششناسی را در مواجهه با مطالب – بویژه مطالب مربوط به دین و معنویت و آخرت –
جدي بگيرند ،بازار خرافهپرستی و معنویتهاي دروغين و عرفانهاي ساختگی تعطيل خواهد شد.

 . 1مرحوم كلیني از مرحوم برقي نقل كرده است اما سخن مرحوم برقي در محاسن دو روایت است:
عنْهُ عنْ أبِیهِ عمَّنْ حدَّثهُ رفعهُ إِلى أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِنَّهُ لا یسعُكُمْ فِیما ینْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لا تعْملُون إِلَّا الْكف عنْهُ و التَّثبتُ فِیهِ و الرَّد إِلى أئِمَّةِ الْمُسْلِمِین
حتَّى یُعرِّفُوكُمْ فِیهِ الْحقَّ و یحْمِلُوكُمْ فِیهِ على الْقصْدِ قال اللَّهُ عزَّ و جلَّ فسْئلُوا أهْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تعْلمُون
عنْهُ عنِ ابْنِ فضَّالٍ عنِ ابْنِ بُكیْرٍ عنْ حمْزة بْنِ الطَّیَّارِ أنَّهُ عرض على أبِي عبْدِ اللَّهِ ع بعْض خُطبِ أبِیهِ حتَّى إِذا بلغ موْضِعاً مِنْها قال لهُ كُفَّ قال أبُو عبْدِ
اللَّهِ ع اكْتُبْ فأمْلى علیْهِ أنَّهُ لا ینْفعُكُمْ فِیما ینْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لا تعْلمُون إِلَّا الْكف عنْهُ و التَّثبتُ فِیهِ و ردهُ إِلى أئِمَّةِ الْهُدى حتَّى یحْمِلُوكُمْ فِیهِ على الْقصْد.
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تذکری در زمینه سیر و سلوک

امروزه موجی در ميان جوانان پدید آمده است كه «دنبال حكيم و مرادي میگردند تا دست آنها را بگيرد و آنها را در مسير
سير و سلوك پيش ببرد ».و همين امر بازار شيادان را رونق بخشيده است؛ و در كمال تعجب گاه چنين امري در ميان جوانان
بسيار متدین و دغدغهمند هم مشاهده میشود و افراد ظاهرالصالح هم بيكار ننشسته و از این فضا براي افزودن شمار مریدان
خود حداكثر استفاده را میكنند.
یادمان باشد :خداوند عقل را به ما به عنوان «حجت درون» داده ،و ما در مورد هيچكس مجاز نيستيم كه تبعيت بیچون و
چرا انجام دهيم .اگر از پيامبر و اهل بيت ع تبعيت مطلق میكنيم ،چون قبال با همين عقل خود ،عصمت و مصونيت آنان از
خطا را اثبات كردهایم و براي این تبعيت نزد خداوند و عقل خود حجت داریم .حتی در خصوص فقها و علماي دین هم اجازه
تبعيت چشم و گوش بسته نداریم و تنها در حدي كه امام معصوم به ما اجازه داده است میتوانيم تبعيت كنيم (و براي همين
است كه در روایت معروفی كه از امام صادق ع درباره ضرورت تقليد از علما رسيده ،ایشان  -بعد از مذمت شدید یهودیان در
پيروي چشم و گوش بسته از احبار و رهبان  -شيعيان را از اینكه ،از «هر عالم شيعهاي» تبعيت كنند برحذر داشته و صرف
«عالِم بودن» را كافی ندانسته و شروط متعددي را ضميمه كرده و در پایان حدیث فرموده كه این اوصاف تنها در برخی از
فقهاي شيعه یافت میشود ،نه در همه :وَ ذَلِكَ لَا یَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعَهُم ،اإلحتجاج ،ج،2

ص1)458

دستوراتی كه افراد در زمينه سير و سلوك مطرح میكنند یا برگرفته از تعاليم شریعت است ،كه این از باب همان رجوع
به فقيهانی است كه امامان رجوع بدانها را مُجاز شمردهاند؛ یا مطالبی است كه نه در عقل واضح و نه در نقل معتبر سندیتی
ندارد .در این گونه موارد این آیه رخ مینماید كه «از آنان بپرس :كدامشان ضامن این [ادعا] است؟»
در مورد معصومين خيال ما راحت است كه در مقام هدایت ما هيچگاه اشتباه نمیكنند .اما آیا این آدم ظاهرالصالحی كه
هرچه بگوید را به عنوان دستور سير و سلوك جدي میگيریم ،در حدي هست كه اگر مطلبش اشتباه درآمد ،روز قيامت بتواند
زعيم و كفيل ما در پيشگاه خدا باشد؟!
حکایتی از مرحوم آیت اهلل بهجت

یكی از اساتيد ما از ایشان نقل میكرد كه بارها وقتی مساله تبعيت از استاد [سير و سلوك] نزد ایشان مطرح شد فرمودند:

 . 1ایشان بعد از مذمت طوالني یهود در پیروي از احبار و رهبان ميفرمایند:
و بِالْإِسْنادِ الَّذِي مضى ذِكْرُهُ عنْ أبِي مُحمَّدٍ الْعسْكرِيِّ ع  ِ ...ثُمَّ قال ع قال رجُلٌ لِلصَّادِقِ ع فإِذا كان هؤُلاءِ الْقوْمُ مِن الْیهُودِ لا یعْرِفُون الْكِتاب إِلَّا بِما
یسْمعُونهُ مِنْ عُلمائِهِمْ لا سبِیل لهُمْ إِلى غیْرِهِ فكیْف ذمَّهُمْ بِتقْلِیدِهِمْ و الْقبُولِ مِنْ عُلمائِهِمْ و هلْ عوام الْیهُودِ إِلَّا كعوامِّنا یُقلِّدُون عُلماءهُمْ فقال ع بیْن عوامِّنا و
عُلمائِنا و عوامِّ الْیهُودِ و عُلمائِهِمْ ف ْرقٌ مِنْ جِهةٍ و تسْوِیةٌ مِنْ جِهة  ...فمنْ قلَّد مِنْ عوامِّنا مِثْل هؤُلاءِ الْفُقهاءِ فهُمْ مِثْلُ الْیهُودِ الَّذِین ذمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِیدِ لِفسقةِ
فُقهائِهِمْ فأمَّا منْ كان مِن الْفُقهاءِ صائِناً لِنفْسِهِ حافِظاً لِدِینِهِ مُخالِفاً على هواهُ مُطِیعاً لِأمْرِ موْلاهُ فلِلْعوامِّ أنْ یُقلِّدُوهُ و ذلِك لا یكُونُ إِلَّا بعْض فُقهاءِ الشِّیعةِ لا
جمِیعهُم ...
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«مسير خدا مسيري نيست كه انسان بتواند با احتمال و گمان پيش برود[ .شيطان بهجد در كمين نشسته و] باید براي هر
گامی كه برمیداریم یقين داشته باشيم؛ كه احتياط در این مسير از هر كاري سزاوارتر است».
و احتياط هم این است كه از طرفی حتی اگر در مورد فهم كالم معصوم شك كردیم توقف كنيم (حدیث )3و به نظرِ
شخصیِ خود عمل نكنيم و به سراغ علماي واقعی برویم (حدیث)2؛ و از طرف دیگر تبعيت بیچون و چرا جز از معصوم –
یا كسانی كه معصوم اجازه داده ،و صرفاً در همان حدي كه معصوم اجازه داده – نداشته باشيم.
« )3سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِكَ زَعيم»
تا آیه قبل مستقيما كفار و مدعيان باطل را خطاب قرار داده بود .چرا خطاب عوض شد و در مورد بقيه مطالب ،به پيامبر
ص دستور داد كه از آنها بپرس؟
الف .میخواهد نشان دهد كه آنها استحقاق مخاطب خدا شدن را دیگر ندارند( .الميزان ،ج ،19ص)384
ب .شاید میخواهد پيامبر ص را به طرح سوال از آنها وادارد تا بیمنطق بودن آنها را در مقابل دیگران عيان ساخته ،آنان
را رسوا كند.
ج .اگر مدعیاي براي ادعاي خودش نه دليل عقلی بياورد و نه دليل نقلی ،دیگر صحبت مستقيم با او فایدهاي ندارد.
د... .

 )506سوره قلم ( )68آیه  41أمْ لهُمْ شُركاءُ فلْیأْتُوا بِشُركائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقین
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ترجمه

یا شریكانی دارند؟! پس شریكانشان را بيارند ،اگر راستگو بودهاند!
اختالف قرائت

1

حديث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
اگر عده اي خداوندي را كه واحد است و شریك ندارد بپرستند و نماز به پا دارند و زكات بدهند و حج خانه خدا بجا
آو رند و ماه رمضان روزه بگيرند ،سپس در مورد كاري كه خداوند انجام داده یا كاري كه پيامبر ص انجام داده بگویند :چرا
 . 1قرأ الجمهور :أمْ لهُمْ شُركاءُ فلْیأْتُوا بِشُركائِهِمْ و عبد اللّه و ابن أبي عبلة :فلیأتوا بشركهم (البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)246
و فى قراءة عبد اللّه« :أم لهم شرك فلیأتوا بشركهم» .و الشّرك ،و الشركاء فى معنى واحد ،تقول :فى هذا األمر شرك ،و فیه شركاء( .معاني القرآن،
ج ،3ص)177
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برخالف این كار را انجام نداد یا در دلشان نسبت به این مطلب كدورتی داشته باشند ،به همين سبب [یا :به همين اندازه]
مشرك خواهند بود؛ سپس این آیه را تالوت فرمود:
«به پروردگارت سوگند ایمان نمیآورند مگر اینكه تو را در آنچه موردش اختالف نظر دارند حَكَم قرار دهند سپس در
خود حَرَجی نسبت بدانچه حكم كردي نيابند و كامال تسليم باشند» (نساء)65/
سپس امام صادق ع ادامه دادند :پس بر شما باد به تسليم بودن [حق و حقيقتی كه در برابر خدا و رسول ارائه میدهند].
الكافی ،ج ،2ص398
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْيَى الْكَاهِلِیِّ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ حَجُّوا الْبَيْتَ وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ قَالُوا لِشَیْءٍ
صَنَعَهُ اللَّهُ أَوْ صَنَعَهُ النَّبِیُّ ص أَلَّا صَنَعَ خِلَافَ الَّذِي صَنَعَ أَوْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِی قُلُوبِهِمْ لَكَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ «فَال
وَ رَبِّكَ ال یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»
ثُمَّ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع :فَعَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است:
هر كس از شخصی در معصيت اطاعت كند ،او را پرستيده است.
الكافی ،ج ،2ص398
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.
 )3از امام باقر ع روایت شده است:
كسی كه گوش[ ِجان] به سخنگویی بسپارد ،او را پرستيده است:
پس اگر آن سخنگو مطلبی را از جانب خداوند عز و جل ادا كند ،خدا را پرستيده؛
و اگر آن سخنگو مطلبی را از جانب شيطان ادا كند ،شيطان را پرستيده است.
الكافی ،ج ،6ص434
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَ َد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ ا ْلحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِينٍ عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ ع قَالَ:
مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِ ْن كَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ
فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ.
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 )4ابوبصير میگوید از امام صادق ع درباره این آیه سوال كردم كه میفرماید[« :یهودیان ]،احبار [= علماي دین] و
راهبانشان را به جاي خدا به عنوان «رب» [= پروردگار] اتخاذ كردند( ».توبه)31/
فرمودند :اما – به خدا سوگند – آنها را به پرستش خویش نخواندند ،كه اگر چنين میكردند آنها اجابتشان نمیكردند؛
وليكن حرامی را حالل كردند و حاللی را حرام كردند ،و از این جهت از جایی كه متوجه نشدند آنها را پرستيدند.
الكافی ،ج ،1ص53
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ:
قُلْتُ لَهُ «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»
فَقَالَ ع :أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا
فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا یَشْعُرُونَ.
تدبر

« )1أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقينَ»
عدهاي انتظار دارند خداوند بين اینان كه كفرورزیدهاند با آنان كه مسلمان و تسليم حقيقتاند هيچ تفاوتی نگذارد!
خداوند در آیات قبل گزینه هایی را كه براي پذیرش یك ادعا معقول بود مطرح كرد (دليل عقلی یا نقلی یا یك توافق
قبلی) و نشان داد كه ادعاي اینان فاقد همه آن گزینههاست.
در اینجا گزینه نامعقولی را كه احتماال در ذهن برخی از آنان بوده ،مطرح میكند و آن را به چالش میكشد.
آنان مشرك بودهاند؛ پس شاید به آن شریكان دروغينی كه براي خدا قرار دادهاند ،اعتماد كردهاند؛ كه این شریكان بيایند و
در روز قيامت اینان را همرتبه مسلمانان حقيقی قرار دهند؟!
خداوند به پيامبرش می فرماید :اگر راست میگویند این شریكانشان را بياورند كه آیا اصال در همين دنيا كاري از دست
آنها برمیآید ،تا اینكه آنان بخواهند در قيامت روي شفاعت اینها حساب كنند؟! (اقتباس از الميزان ،ج ،19ص)384
نکته تفسیری

برخی مفسران در مورد مراد و منظور این آیه ،نظرات دیگري را مطرح كردهاند ،از جمله:
الف .آنان همفكران خود (كسانی كه در این باور با آنها شریكند) را بياورند؛
ب .آنان شاهدانی كه بر صحت باور آنها شهادت دهند بياورند؛
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اما عالمه طباطبایی این برداشتها را مردود میدانند ،در مورد اولی ،از این جهت كه گفتن چنين جملهاي در مقام احتجاج
هيچ فایدهاي ندارد1؛ و در مورد دومی ،عالوه بر اینكه شاهد لفظیاي براي این معنا وجود ندارد ،حداكثر ،همان مفادي میشود
كه در آیه قبل فرموده بود و صرفا یك مطلب تكراري خواهد بود.
« )2أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقينَ»
خداوند كه حق و حقيقت محض است ،واحد است و شریكی ندارد؛ نه همرتبه او كسی هست؛ و نه در انجام كارهاي
عالَم همكاري دارد .همه عالَم تنها و تنها در طول او و تحت مشيت اوست؛ و هر چيزي كه در كنار او و همعرض او بخواهد
مطرح شود جز باطل نيست.
پس هر كس ،به هر سخن غير حقی دل بدهد (حدیث،)3
یا كار ناشایستهاي (= گناهی را علیرغم دستور خدا) انجام دهد (حدیث،)2
یا چيزي را بدون استناد به خدا و صرفاً بر اساس سليقه و دلخواه خود یا دیگران مجاز یا ممنوع بشمرد (حدیث،)4
یا حتی در ته دلش نسبت به حكم خدا و رسولش – كه حق و حقيقت محض است – ناخرسند باشد (حدیث،)1
مشرك است و به خداوند شرك ورزیده است؛ هرچند در ظاهر خود را مسلمان و موحد بشمرد!
پس ،اي كسانی كه به سخن غير خدایی ،رفتار غير خدایی ،ویا قانون غيرخدایی دل بسته و اینها را شریك خداوند قرار
دادهاید! آنچه را كه شریك خدا قرار داده ،بياورید و ببينيد آیا در مقابل خداوند – یعنی در مقابل حق و حقيقت محض – واقعا
جایی و حقانيتی براي آنها میماند؟!
« )3أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقينَ»
مشركان كسانی بودند كه خدا را قبول داشتند ،اما در عرض او و مستقل از او ،اعتقاد به تاثيرگذاري امور دیگري هم
داشتند.
این آیه ما را به یك حكم واضح عقلی ارجاع میدهد:
اگر كسی براي امري از امور عالم ،تاثيري مستقل را باور دارد ،باید بتواند «تاثيرگذار بودن او به طور مستقل» را نشان دهد،
اگر راست می گوید!
تاملی با خویش

آیا ما ناخودآگاه براي بسياري از امور پيرامون خود (از اشياي عينی مانند آب و آتش و ...؛ تا امور اعتباري مانند پول و
ریاست و  )...تاثير مستقل باور نداریم و روي آنها حساب ویژهاي باز نكردهایم؟!
 . 1البته كساني كه این احتمال را مطرح كردهاند چنین توضیح داده اند كه :بگویید سایر مردماني كه در چنین باوري با شما شریكند بیایند تا معلوم
شود كه هیچكس چنین سخن باطلي را قبول ندارد ،همان گونه كه هیچ كتاب آسماني و نه عهدي از جانب خدا بر این داللت داشت و نه كسي متكفل آن
ميشد( .البحر المحیط في التفسیر ،ج ،10ص)246
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آیا انتظار داریم كه در قيامت اینها به فریادمان برسند؟
« )4أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقينَ»
خداوند در آیات قبل گزینههایی را كه براي پذیرش یك ادعا معقول بود با خود آنها مستقيما مطرح كرد (دليل عقلی یا
نقلی یا یك توافق قبلی) و نشان داد كه ادعاي اینان فاقد همه آن گزینههاست.
اما در این ادعایشان دیگر آنها را مخاطب قرار نداد ،بلكه از پيامبرش خواست این چالش را در برابر ادعایشان مطرح كند.
چرا دیگر آنها را مخاطب قرار نداد؟
عالوه بر مواردي كه در جلسه قبل ،تدبر 3بيان شد ،میتوان این موارد را هم برشمرد:
الف .روشهاي قبلی روشهاي معقول براي پذیرش یك باور بود ،و چالش آنها این بود كه فاقد آن بودند .اما این روش
كه براي خدا شریكی قائل شوند و بر اساس اعتماد به آن شریك بخواهند باورهاي خود را سامان دهند به قدري نامعقول است
كه ارزش اینكه مستقيما با آنان سخن گفته شود ندارند( .توضيح بيشتر در تدبر)1
ب .شرك در منطق قرآن كریم ظلمی عظيم (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم؛ لقمان )13/است و تنها گناهی است كه اگر شخص
توبه نكند هيچ اميدي به بخشش آن نخواهد داشت و مشمول مغفرت عمومی خداوند قرار نخواهد گرفت (إِنَّ اللَّهَ ال یَغْفِرُ أَنْ
یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ؛ نساء 48/و  .)116كسی كه چنين ظلم و گناه عظيمی مرتكب میشود چنان توهينی
در حق خداوند روا داشته كه اصال لياقت ندارد كه خداوند با او سخن بگوید.
ج... .

 )507سوره قلم ( )68آیه  42یوْم یُكْشفُ عنْ ساقٍ و یُدْعوْن إِلي السجُودِ فال یسْتطیعُون 1396/5/22
ترجمه

روزي كه ساق پا برهنه گردد [= پرده از روي كار برداشته شود /آستين باال ،و دامن به كمر زنند /اوضاع بشدت دشوار
گردد] و به سجده خوانده شوند ،ولی در خود تواناییاش را نيابند.
نكات ترجمه

«یُكْشَفُ»

1

 . 1اختالف قرائت:
و قرئ :یوم نكشف بالنون .و تكشف بالتاء على البناء للفاعل [تَكشف] و المفعول [تُكشَف] جمیعا ،و الفعل للساعة أو للحال ،أى :یوم تشتدّ الحال
أو الساعة ،كما تقول :كشفت الحرب عن ساقها على المجاز .و قرئ :تُكشف بالتاء المضمومة و كسر الشین ،من أكشف :إذا دخل في الكشف .و منه .أكشف
الرجل فهو مكشف ،إذا انقلبت شفته العلیا( .الكشاف ،ج ،4ص)595
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در جلسه  213اشاره شد كه ماده «كشف» به معناي برداشتن چيزي از روي چيز دیگري است كه آن را مخفی كرده بود تا
آشكار شود ()/http://yekaye.ir/al-muminoon-023-075
«ساق»
در جلسه 173توضيح داده شد كه ماده «سوق» به معناي راندن و به حركت درآوردن است« .ساقِ» پا هم از همين ریشه
است چون عامل راه رفتن و به حركت درآمدن انسان میباشد (.)http://yekaye.ir/fatir-035-09/
«یُكْشَفُ عَنْ ساقِ»
برخی این تعبير را برگرفته از «كشفت الحرب عن ساقها :جنگ آستين خود را باال زد» یا «قامت الحرب علی ساق :جنگ
بر پا ایستاد» دانستهاند ،كه كنایه از اوج گرفتن شدت و سختی است؛ (مفردات ألفاظ القرآن ،ص 436و )712
و نيز گفته شده كه در اصل اشاره به وضعيتی است كه بچه شتر در شكم مادرش میميرد و كسی دستش را در رحم حيوان
میكند و با كشيدن ساق پاي جنين ،مرده آن را بيرون میآورد و بدین مناسبت در باره هر كار مصيبتبار و سختی بكار رفته
است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص 436و )712
برخی گفتهاند اصلش این بوده كه وقتی كسی در سختی و شدت قرار میگيرد آستين لباس را باال میزند [در فارسی
میگویيم :دامن همت به كمر میزند] (مجمعالبيان ،ج ،10ص509؛ لسان العرب ،ج ،10ص)168
این احتمال هم مطرح شده كه اصال «ساق» در لغت به معناي امر شدید باشد [و ساق پا را بدین جهت كه استخوانی بسيار
محكم دارد ساق گفته باشند) و تعبير «كشف ساق» كامال تعبير كنایهاي است همان گونه كه به كسی كه بخيل است میگویند
«یده مغلوله :دستهایش در غل و زنجير است» در حالی كه نه دستی در كار است و نه غل و زنجيري( .لسان العرب ،ج،10
ص168؛ الكشاف ،ج ،4ص)594

1

حديث

 )1از امام رضا ع در تفسير آیه «روزي كه ساق پا برهنه گردد [= پرده از روي كار برداشته شود] و به سجده خوانده شوند،
ولی در خود تواناییاش را نيابند» روایت شده است:
حجابی از نور است كه برداشته میشود؛ پس مومنان به سجده میافتند ولی اصالب [= ستون فقرات] منافقان محكم و
سخت میشود و بر سجده كردن توانایی پيدا نمیكنند.
عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج ،1ص121؛ التوحيد (للصدوق) ،ص2154؛ اإلحتجاج ،ج ،2ص411
و قوله :یوْم یُكْشفُ عنْ ساقٍ .القراء مجتمعون على رفع الیاء [حدثنا محمد « ]»4قال :حدثنا الفراء قال :حدثنى سفیان عن عمرو ابن دینار عن ابن
عباس أنه قرأ« :یوم تكشف عن ساق» یرید :القیامة و الساعة لشدته( .معاني القرآن ،ج ،3ص)177
 . 1این تركیب دوبار در قرآن كریم به كار رفته است .یكبارش در معناي حقیقي آن (كشفتْ عنْ ساقیْه :دامن به كمر زد ،پاچه لباس را باال آورد؛
نمل )44/و یكبار هم در آیه حاضر در معناي كنایهاي.
 . 2شروع سند در توحید چنین است:
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حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِیُّ الْأَسَدِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ» قَالَ ع:
حِجَابٌ مِنْ نُورٍ یُكْشَفُ فَيَقَعُ الْمُؤْمِنُونَ سُجَّداً وَ تَدْمُجُ أَصْلَابُ الْمُنَافِقِينَ فَال یَسْتَطِيعُونَ السُّجُودَ.
 )2از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل «روزي كه ساق پا برهنه گردد» (قلم )42/فرمودند :خداوند بلندمرتبهتر
است؛ و اشارهاي به ساق پاي خود كرده و لباس را از آن برگرفتند.
و درباره «و به سجده خوانده شوند ،ولی در خود تواناییاش را نيابند» (قلم )42/فرمودند دهانشان [از هر حجتی] بسته
میشود و هيبت و ترس آنان را فرامیگيرد و چشمها خيره میگردد و جانها به لب میآید «چشمهاشان خاضع گردیده ،ذلت
آنان را فراگرفته؛ در حالی كه قبال به سجده فراخوانده میشدند در حالی كه سالم بودند» (قلم)43/
التوحيد (للصدوق) ،ص154؛ مجمع البيان ،ج ،10ص510
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ» قَالَ :تَبَارَكَ الْجَبَّارُ؛ ثُمَّ أَشَارَ إِلَی سَاقِهِ فَكَشَفَ عَنْهَا؛
قَالَ «وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَال یَسْتَطِيعُونَ» قَالَ ع :أُفْحِمَ الْقَوْمُ وَ دَخَلَتْهُمُ الْهَيْبَةُ وَ شَخَصَتِ الْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ
«خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ».
توضیح
شيخ صدوق درباره اینكه «حضرت فرمودند :خداوند بلندمرتبهتر است؛ و اشارهاي به ساق پاي خود كرده و لباس را از
آن برگرفتند» توضيح داده :یعنی خداوند بلندمرتبهتر از آن است كه به داشتن «ساق پا»ي اینچنينی توصيف شود.
 )3عبيد بن زراره میگوید :از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل سوال كردم كه میفرماید« :روزي كه ساق
پا برهنه گردد» (قلم)42/
حضرت و لباس را از ساق پاي خود برگرفتند و دست دیگر را روي سرشان گذاشتند و فرمودند :منزه است پروردگار
بلندمرتبه من.
التوحيد (للصدوق) ،ص155
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ»

حدَّثنا علِي بْنُ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِمْران الدَّقَّاقُ رحِمهُ اللَّهُ قال حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ أبِي عبْدِ اللَّهِ الْكُوفِي قال حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ إِسْماعِیل ...
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قَالَ كَشَفَ إِزَارَهُ عَنْ سَاقِهِ وَ یَدُهُ الْأُخْرَي عَلَی رَأْسِهِ فَقَالَ ع :سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی.
توضيح
شيخ صدوق درباره این فرمایش امام توضيح داده است :منظور حضرت ،تنزیه خداوند است از اینكه ساق داشته باشد.
 )4از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل كه میفرماید «و به سجده خوانده شوند ،ولی در خود تواناییاش را
نيابند» (قلم )42/فرمودند :اصالبِ [= ستون فقراتِ] آنان همچون شاخ گاو [محكم و غيرقابل انعطاف] شود؛
و [درباره اینكه میفرماید« ]:و قبال اینان به سجده دعوت میشدند در حالی كه سالم بودند» (قلم )43/فرمودند :یعنی «در
حالی كه تواناییاش را داشتند».
التوحيد (للصدوق) ،ص346
حدّثنا أبی و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضی اللّه عنهما ،قاال :حدّثنا سعد بن عبد اللّه ،عن أحمد بن محمّد بن
عيسی ،عن علیّ بن حدید األزديّ ،عن جميل بن دراج ،عن زرارة،
عن أبی عبد اللّه عليه السّالم فی قول اللّه عزّ و جلّ« :وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَال یَسْتَطِيعُونَ» قال :صارت أصالبهم كصياصی
البقر ،یعنی قرونها« ،وَ قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ» قال :و هم مستطيعون.

1

 ) 5روایت شده كه از رسول اهلل ص سوال شد درباره اینكه چرا اذان براي نماز قرار داده شده اما براي هيچيك از سایر
عبادات اذان و فراخوانی قرار داده نشده است؟
فرمودند :چون نماز شبيه احواالت روز قيامت است:
اذان شبيه نفخه اول است كه با آن خالئق میميرند؛ و
اقامه شبيه نفخه دوم است آن گونه كه خداوند متعال میفرماید «و بشنو روزي را كه منادي از مكانی نزدیك ندا میدهد»
(ق)41/؛ و
قيام براي نماز همانند قيام خالئق است آن گونه كه خداوند متعال میفرماید «روزي كه مردم براي [= در محضر] پروردگار
عالَميان میایستند» (مطففين)6/؛ و

 . 1مرحوم طبرسي در تفسیر جوامع الجامع ،ج ،4ص 343حدیثي آورده است كه كامال با مضمون فوق موافق است:
و فى الحدیث :یبقى أصالبهم طبقا واحدا أي :فقارة واحدة ال تنشني
همچنین علي بن ابراهیم قمي در تفسیر القمي ،ج ،2ص 383توضیحي داده كه با توجه به حدیث فوق احتمال زیاد دارد كه این توضیح برگرفته از
كالم معصوم ع باشد:
یوْم یُكْشفُ عنْ ساقٍ و یُدْعوْن إِلى السجُودِ قال :یوْم یُكْشفُ عنِ الْأُمُورِ الَّتِي خفِیتْ -و ما غصبُوا آل مُحمَّدٍ حقَّهُمْ -و یُدْعوْن إِلى السجُودِ قال یُكْشفُ
لِأمِیرِ الْمُؤْمِنِین ع فتصِیرُ أعْناقُهُمْ مِثْل صیاصِي الْبقرِ یعْنِي قُرُونهُ فال یسْتطِیعُون أنْ یسْجُدُوا و هِي عُقُوبةٌ -لِأنَّهُمْ لمْ یُطِیعُوا اللَّه فِي الدَّنْیا فِي أمْرِهِ -و هُو قوْلُهُ:
و قدْ كانُوا یُدْعوْن إِلى السجُودِ و هُمْ سالِمُون قال إِلى ولایتِهِ فِي الدنْیا و هُمْ یسْتطِیعُون
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بلند كردن دست در تكبيرةاالحرام شبيه باال بردن دست براي گرفتن نامه عمل در روز قيامت است؛ و
قرائت در نماز شبيه قرائت نامه عمل در پيشگاه پروردگار عالَميان است آن گونه كه خداوند متعال میفرماید «نامه عملت
را بخوان كه خودت براي حسابرسی از خودت كافی هستی» (اسراء)14/؛ و
ركوع شبيه خضوع خالئق براي پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند عَزَّ ذِكْرُهُ میفرماید «و چهرهها در پيشگاه آن
زنده پابرجا ،فروافتاد [خوار و خاضع شد]» (طه)111/؛ و
سجده شبيه سجده براي پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند جَلَّ ذِكْرُهُ میفرماید «روزي كه پرده كنار رود و به
سجده فراخوانده شوند» (قلم)42/؛ و
تشهد شبيه نشستن در پيشگاه پروردگار عالميان است آن گونه كه خداوند جَلَّ ذِكْرُهُ میفرماید «گروهی در بهشتند و
گروهی در آتش شعلهور( ».شوري)7/
جامع األخبار(للشعيري) ،ص79
سُئِلَ رَسُول اللَّهِ ص مَا الْحِكْمَةُ فِی أَنَّهُ جُعِلَ لِلصَّلَاةِ الْأَذَانُ وَ لَمْ یُجْعَلْ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ أَذَانٌ وَ لَا دُعَاءٌ؟
قَالَ ص :لِأَنَّ الصَّلَاةَ شَبِيهٌ بِأَحْوَالِ یَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ الْأَذَانَ شَبِيهٌ بِالنَّفْخَةِ الْأَوْلَی بِمَوْتِ الْخَلَائِقِ وَ الْإِقَامَةَ شَبِيهٌ بِالنَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَی «وَ اسْتَمِعْ یَوْمَ یُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِیبٍ» وَ الْقِيَامَ إِلَی الصَّلَاةِ شَبِيهٌ بِقِيَامِ الْخَلَائِقِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی «یَوْمَ یَقُومُ
النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ» وَ رَفْعَ ا ْلأَیْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَی شَبِيهٌ بِرَفْعِ الْيَدِ لِأَخْذِ الْكِتَابِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْقِرَاءَةَ فِی الصَّلَاةِ شَبِيهٌ بِقِرَاءَةِ
الْكُتُبِ بَيْنَ یَدَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی «اقْرَأْ كِتابَكَ كَفی بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً» وَ الرُّكُوعَ شَبِيهٌ لِخُضُوعِ الْخَلَائِقِ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا قَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ «وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَيُّومِ» وَ السُّجُودَ یُشْبِهُ السُّجُودَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ «یَوْمَ
ل ذِكْرُهُ «فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ
یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ» وَ التَّشَهُّدَ شَبِيهٌ بِالْجُلُوسِ بَيْنَ یَدَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا قَالَ جَ َّ
فَرِیقٌ فِی السَّعِيرِ».
تدبر

« )1یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ»
مقصود از این تعبير چيست؟
الف .روزي كه ترسها و شدتها آشكار میگردد (مجمعالبيان ،ج ،10ص)509
ب .روزي كه از امر شدید وحشتناكی پرده برداشته میشود( .ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادة و سعيد بن جبير به
نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)509
ج .این تعبير برگرفته از تعبيري است كه در مورد برپا شدن جنگ به كار میرود و كنایه از اوج گرفتن شدت و سختی
است( .ابنعباس ،به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)509
د .این تعبير اشاره به وضعيتی است كه بچه شتر در شكم مادرش میميرد و كسی دستش را در رحم حيوان میكند و با
كشيدن ساق پاي جنين ،مرده آن را بيرون میآورد و بدین مناسبت در باره هر كار مصيبتبار و سختی بكار رفته است( .قتيبی،
به نقل مجمعالبيان ،ج ،10ص)509
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ه .كسی آماده مواجهه با سختی و شدت میشود آستين لباس را باال میزند [در فارسی میگویيم :دامن همت به كمر
میزند] (مجمعالبيان ،ج ،10ص509؛ الميزان ،ج ،19ص ،)384همان گونه كه به كسی كه بخيل است میگویند «یده مغلوله:
دستهایش در غل و زنجير است» در حالی كه نه دستی در كار است و نه غل و زنجيري( .الكشاف ،ج ،4ص)594
و .حجابی از نور كنار زده میشود و حقایقی بر همگان آشكار می گردد( .حدیث)1
ز... .
تذکر تفسیری

دوري از اهل بيت در فهم قرآن كریم و غلبه ظاهرگرایی در ميان برخی از مسلمانان اهل سنت موجب گردید كه عدهاي
از اهل حدیث براي خدا دست وپا قائل شوند و در كتابهاي معتبرشان در تفسير این آیه احادیثی بياورند درباره اینكه نعوذ باهلل
خداوند از روي ساق پاي خودش كشف حجاب میكند! (مثال صحيح بخاري ،ج ،6ص1159؛ سنن دارمی ،ج ،3ص )21848و
حتی تا به امروز نيز بر این تفاسير اصرار بورزند (مثال :فتح القدیر (شوكانی) ،ج ،5ص)331
رواج این گونه برداشتهاي باطل بوده است كه موجب گردیده هنگامی كه افراد از ائمه اطهار ع درباره این آیه سوال
كنند ،اولين تذكر آنان این باشد كه خداوند منزه از آن است كه این آیه بخواهد بگوید كه خداوند لباسی را از روي پایش كنار
داده است( .حدیث 2و حدیث)3
خوشبختانه رواج تعابير كنایهآميز اینچنينی در اشعار عربی بقدري بوده است كه برخی از مفسران اهل سنت با برشمردن
اشعار متعدد در ذیل این آیه تذكر دادهاند كه نه پایی در كار است و نه باال زدن شلواري (الكشاف ،ج ،4ص594؛ البحر المحيط،
ج ،10ص)247
« )2یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ»
چه ارتباطی است بين كنار رفتن پردهها [یا شدت گرفتن سختیها] و دعوت به سجده ،كه این دو در كنار هم ذكر شده
است؟

 . 1حدَّثنا آدمُ ،حدَّثنا اللَّیْثُ ،عنْ خالِدِ بْنِ یزِید ،عنْ سعِیدِ بْنِ أبِي هِاللٍ ،عنْ زیْدِ بْنِ أسْلم ،عنْ عطاءِ بْنِ یسارٍ ،عنْ أبِي سعِیدٍ رضِي اللَّهُ عنْهُ ،قال:
سمِعْتُ النَّبِيَّ صلَّى اهللُ علیْهِ وسلَّم یقُولُ« :یكْشِفُ ربنا عنْ ساقِهِ ،فیسْجُدُ لهُ كُل مُؤْمِنٍ ومُؤْمِنةٍ ،فیبْقى كُل منْ كان یسْجُدُ فِي الدنْیا رِیاءً وسُمْعةً ،فیذْهبُ
لِیسْجُد ،فیعُودُ ظهْرُهُ طبقًا واحِدًا»
 . 2أخْبرنا مُحمَّدُ بْنُ یزِید الْبزَّازُ ،عنْ یُونُس بْنِ بُكیْرٍ ،قال :أخْبرنِي ابْنُ إِسْحاق ،قال :أخْبرنِي سعِیدُ بْنُ یسارٍ ،قال :سمِعْتُ أبا هُریْرة ،یقُولُ :سمِعْتُ
رسُول اللَّهِ صلَّى اهللُ علیْهِ وسلَّم یقُولُ " :إِذا جمع اللَّهُ الْعِباد فِي صعِیدٍ واحِدٍ ،نادى مُنادٍ :لِیلْحقْ كُل قوْمٍ بِما كانُوا یعْبُدُون ،فیلْحقُ كُل قوْمٍ بِما كانُوا یعْبُدُون،
ویبْقى النَّاسُ على حالِهِمْ ،فیأْتِیهِمْ فیقُولُ :ما بالُ النَّاسِ ذهبُوا وأنْتُمْ ها هُنا؟ فیقُولُون :ننْتظِرُ إِلهنا ،فیقُولُ :هلْ تعْرِفُونهُ؟ فیقُولُون :إِذا تعرَّف إِلیْنا ،عرفْناهُ ،فیكْشِفُ
لهُمْ عنْ ساقِهِ فیقعُون سُجُودًا ،فذلِك قوْلُ اللَّهِ تعالى {یوْم یُكْشفُ عنْ ساقٍ ویُدْعوْن إِلى السجُودِ فلا یسْتطِیعُون} [القلم ]42 :یبْقى كُل مُنافِقٍ فلا یسْتطِیعُ أنْ
یسْجُد ،ثُمَّ یقُودُهُمْ إِلى الْجنَّةِ "
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الف .سعادت اخروي با خضوع و سجده در پيشگاه خداوند حاصل میشود .آنجا كه قرار است پردهها كنار زده شود و
سعادتمندان معلوم گردند ،باید دید كه چه كسی اهل سجده كردن است (اقتباس از الميزان ،ج ،19ص)385
ب .شدت و هول و هراس آن روز اقتضایش این است كه آنها به سجده بيفتند همان گونه كه در دنيا هم وقتی هول و
هراسی بر انسان غلبه میكند انسان ناخودآگاه به سجده میافتد( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)510
ج .باطن و حقيقت سجده كردن همان رسيدن به مقام قرب الهی است چنانكه در آیهاي كه سجده واجب دارد فرمود« :وَ
اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ :سجده كن و نزدیك آي» (علق )19/وقتی حجابها كنار رود ،و محبوب حقيقی خود را بر دلها آشكار سازد،
همه میخواهند به او نزدیك شوند؛ و این خواستن ،انعكاسِ همان دعوتی است كه به سجده میشوند.
د... .
« )3یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَال یَسْتَطيعُونَ»
عدهاي در روز قيامت به سجده فراخوانده میشوند ،و با اینكه دلشان میخواهد سجده كنند ،اما نمیتوانند؛ و طبق روایات،
گویی ستوان فقراتشان چنان خشك میگردد كه امكان هرگونه خم شدن را از آنان سلب میكند( .حدیث)4
نکته تخصصی انسانشناسی

اینكه انسان اختيار داشته باشد كه هر كاري انجام دهد ،مربوط به این دنياست كه جایگاه امتحان و آزمایش است .ما با
انتخابهاي خود در این دنيا ،وضعيت اخرويمان را رقم میزنيم و آنجا دیگر این گونه نيست كه هر كاري بخواهيم بتوانيم
انجام دهيم ،حتی اگر این خواستن ،ميل به سجده كردن در پيشگاه خداوند باشد.
البته به تعبير دقيقتر ،انسانها با انتخابهاي خود در دنيا وجود خود را به نحوي رقم میزنند كه دار آخرت براي آنها
سراي اختيار باشد یا اجبار .آیات فراوان قرآن كریم نشان میدهد كه این جهنميان هستند كه هيچ چيزي مطابق ميلشان نيست
و انواع عذابها را بر آنان تحميل میكنند؛ اما بهشتيان هر چه دلشان بخواهد برایشان مهيا میشود؛ یعنی اختيارشان همچنان
برقرار است اما موقعيت آنجا به نحوي است كه هيچ لذت حقيقیاي براي آنان ممنوع نيست؛ و باطل بودنِ لذتهاي دروغين
هم چنان آشكار شده ،كه كسی ميلی بدانها ندارد؛ لذا هيچ گناهی نمیماند كه كسی بخواهد ميلی بدان پيدا كند؛ لذا بهشتيان
اختيار تام پيدا میكنند بدون اینكه این اختيارشان ذرهاي گناه براي آنها به همراه بياورد.
در واقع ،ما با اختيار كردنهاي خود ،نهایتا این سرنوشت را براي خود رقم میزنيم كه بعد از مرگ همچنان امكان اختيار
كردن بر اساس دلخواه خود را داشته باشيم ،یا دیگر این امكان را از ما سلب كنند و همواره با اجبار و اكراه با ما برخورد كنند.
« )4یَوْمَ یُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَال یَسْتَطيعُونَ»
روزي كه پرده از روي كار برداشته شود و اوضاع بشدت دشوار گردد؛ و ما را به سجده می خوانند ،اما عدهاي در خود
تواناییاش را نمییابند.
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تاملی با خویش

تا زمانی كه تواناییاش را داریم ،لذت سجده در پيشگاه پروردگار عالميان را تجربه كنيم!

 )508سوره قلم ( )68آیه  43خاشِعةً أبْصارُهُمْ ترْهقُهُمْ ذِلَّةٌ و قدْ كانُوا یُدْعوْن إِلي السجُودِ و هُمْ سالِمُون 1396/5/23
ترجمه

دیدگانشان خاضع [= با خواري و ذلت ،به زمين دوخته شده] ،ذلت آنان را دربر گيرد؛ و اینان بودند كه به سجده دعوت
میشدند و سالم بودند.
نكات ترجمهای و نحوی

«تَرْهَقُهُمْ»
برخی گمان كردهاند كه ماده «رهق» در اصل در دو معنا به كار میرود :یكی در معناي اینكه چيزي روي چيز دیگر را
بپوشاند ،و دوم در معناي عجله و تاخير؛ و از باب نمونه ،دو آیه «وَ ال یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ ال ذِلَّةٌ» (یونس« )26/فَال یَخافُ
بَخْساً وَ ال رَهَقاً» (جن )13/را به ترتيب بر این دو معنا تطبيق دادهاند( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص)451
اما اغلب معناي اصلی را همان معناي اول دانستهاند هرچند توضيحات مختلفی از این مطلب ارائه شده:
ت الصّالة» كه به معناي «نمازم را به تاخير انداختم» از این باب است كه وقت
برخی توضيح دادهاند كه مثال تعبير «أَرْهَقْ ُ
بعدي میآید و وقت این نماز را میپوشاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)367؛
برخی بر بار منفی این كلمه تاكيد كردهاند یعنی معتقدند اصل این ماده در مورد «پوشاندن با امري ناخوشایند» به كار
میرود (نه مطلق پوشاندن) و مفاهيمی مانند عجله و تاخير و … هم از مصادیق امور ناخوشایندي است كه چيز دیگري را
میپوشاند (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،4ص)247
برخی هم توضيح دادهاند كه این ماده غالبا در جایی به كار میرود كه چيزي به چيز دیگري برسد و او را بپوشاند (مجمع
البيان ،ج ،6ص.)751

1

این ماده و مشتقاتش جمعا  10بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حال و حال و حال و حال!
تمامی عبارات «خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ» و «تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» و «قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ» و «هُمْ سالِمُونَ» هر یك به لحاظ نحوي
«حال» (قضيه حاليه) از عبارت قبل میباشند ،حال و روز این افراد گناهكار را شرح میدهند (إعراب القرآن الكریم ،ج،3
 . 1و اإلرهاق إدراك الشيء بما یغشاه و رهقه الفارس أي غشیه و أدركه غالم مراهق إذا قارب أن یغشاه حال البلوغ و یقال أرهقه أمرا أي ألحقه
إیاه قال األزهري :الرهق جهل اإلنسان و أرهقه عسرا كلفه إیاه
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ص)372؛ و در واقع ،معناي این عبارات ،چنين است :آنها دعوت به سجده میشوند ،در حالی كه دیدگانشان خاضع است ،در
حالی كه ذلت آنان را دربر میگيرد؛ در حالی كه اینان بودند كه به سجده دعوت میشدند ،در حالی كه سالم بودند.
البته چنانكه برخی تذكر دادهاند كه در ميان این عبارات میتوان عبارت «تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» را عبارت استينافی (یعنی جمله
مستقل ،و نه حال از ماقبل خود) دانست (إعراب القرآن (نحاس) ،ج ،5ص)11

حديث

 )1از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه «و اینان بودند كه به سجده دعوت میشدند و سالم بودند»
روایت شده است كه :یعنی آنان توانایی آن را داشتند كه بدانچه امر شده بودند تمسك ورزند و آنچه را كه از آن نهی شده
بودند ترك كنند؛ و بدین جهت مبتال شدند؛
سپس فرمودند :براي هيچ بنده اي از آنچه خدا بدان امر یا از آن نهی كرده ،قبض و بسطی [= تنگنا یا گشایشی در انجام
یا ترك آن امر و نهی] رخ نمیدهد مگر اینكه از جانب خداوند در آن مورد ،ابتالء ،و قضا و قدري نهفته است.
المحاسن ،ج ،1ص279؛ التوحيد (للصدوق) ،ص1349؛ مجمع البيان ،ج ،10ص510

2

عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ قَدْ كانُوا
یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ» قَالَ ع :وَ هُمْ یَسْتَطِيعُونَ الْأَخْذَ لِمَا أُمِرُوا بِهِ وَ التَّرْكَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ لِذَلِكَ ابْتُلُوا؛
وَ قَالَ ع :لَيْسَ فِی الْعَبْدِ قَبْضٌ وَ لَا بَسْطٌ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَوْ نَهَی عَنْهُ إِلَّا وَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاء.

3

 )2از امام صادق ع روایت شده است:
1

البته در نقل صدوق هم سند و هم عبارات اندكي متفاوت است:

حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْحسنِ بْنِ أحْمد بْنِ الْولِیدِ رحِمهُ اللَّهُ قال حدَّثنا الْحُسیْنُ بْنُ الْحسنِ بْنِ أبانٍ عنِ الْحُسیْنِ بْنِ سعِیدٍ عنْ فضالة بْنِ أیوب عنْ أبانِ بْنِ
عُثْمان عنْ حمْزة بْنِ مُحمَّدٍ الطَّیَّارِ قال :سألْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع عنْ قوْلِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ «و قدْ كانُوا یُدْعوْن إِلى السجُودِ و هُمْ سالِمُون» قال مُسْتطِیعُون یسْتطِیعُون
الْأخْذ بِما أُمِرُوا بِهِ و التَّرْك لِما نُهُوا عنْهُ و بِذلِك ابْتُلُوا؛
ثُمَّ قال ع :لیْس شيْءٌ مِمَّا أُمِرُوا بِهِ و نُهُوا عنْهُ إِلَّا و مِن اللَّهِ تعالى عزَّ و جلَّ فِیهِ ابْتِلاءٌ و قضاء
 . 2در روایت مرحوم طبرسي ،به نحوي این روایت و روایت دومي كه در جلسه قبل آمد جمع شده است:
روي عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل (ع) أنهما قاال في هذه اآلیة أفحم القوم و دخلتهم الهیبة و شخصت األبصار و بلغت القلوب الحناجر لما رهقهم من
الندامة و الخزي و المذلة و قد كانوا یدعون إلى السجود و هم سالمون أي یستطیعون األخذ بما أمروا به و الترك لما نهوا عنه و لذلك ابتلوا؛
و بعدش هم این روایت آمده است :في الخبر أنه تصیر ظهور المنافقین كالسفافید.
 . 3در التوحید (للصدوق) ،ص 351هم این روایت آمده است:
حدَّثنا أبِي و مُحمَّدُ بْنُ الْحسنِ بْنِ أحْمد بْنِ الْولِیدِ رحِمهُما اللَّهُ قاال حدَّثنا سعْدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى عنْ علِيِّ بْنِ عبْدِ اللَّهِ عنْ
مُحمَّدِ بْنِ أبِي عُمیْرٍ عنْ أبِي الْحسنِ الْحذَّاءِ عنِ الْمُعلَّى بْنِ خُنیْسٍ قال :قُلْتُ لِأبِي عبْدِ اللَّهِ ع ما یعْنِي بِقوْلِهِ عزَّ و جلَّ «و قدْ كانُوا یُدْعوْن إِلى السجُودِ و هُمْ
سالِمُون» قال و هُمْ مُسْتطِیعُون.
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به خداوند متعال سوگند ،قطعاً زیان نكرده است كسی كه حقيقت سجده را – ولو یك بار در عمرش – بجا آورده باشد؛
و رستگار نشود كسی كه در مثل چنين حالتی بخواهد خدا را فریب دهد ،كه همانند كسی است كه خود را فریب داده :غافل
و بیتوجه به آنچه خداوند متعال براي سجدهكنندگان از بشر در دنيا و آخرت مهيا نموده است؛
و هيچگاه از خداوند متعال دور نشود كسی كه در سجده بخوبی به خداوند تقرب جست؛
و هرگز به او نزدیك نشود كسی كه بیادبی ورزید و حرمتش را ضایع كرد به اینكه دلش در حال سجده به غير او تعلق
پيدا كرده بود؛
پس سجده كن ،سجده كسی كه خود را در برابر خداوند متواضع و ذليل میبيند ،و میداند كه از خاكی آفریده شده كه
خالئق آن را لگدمال میكنند و از نطفهاي تركيب یافته كه هركسی آن را خوار و بیمقدار میشمرد؛ و پدید آمده در حالی كه
قبال نبود؛
و خداوند حقيقت سجده را راهی براي تقرب به سوي خویش با دل و سرّ و روح قرار داده است؛ پس هركه به او نزدیك
شد ،از غير او دور شود؛
آیا نمی بينی كه در ظاهر هم سجده حاصل نشود مگر به اینكه انسان از همه اشياء چشم بپوشد و هرآنچه كه به دیده آید
از او محجوب گردد؟ خداوند متعال امر باطن را نيز همين گونه اراده كرده است . ...
مصباح الشریعة ،ص92-91
قَالَ الصَّادِقُ ع:
مَا خَسِرَ وَ اللَّهِ تَعَالَی قَطُّ مَنْ أَتَی بِحَقِيقَةِ السُّجُودِ وَ لَوْ كَانَ فِی عُمُرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً َو مَا أَفْلَحَ مَنْ خَلَا بِرَبِّهِ فِی مِثْلِ ذَلِكَ الْحَالِ
شَبِيهاً بِمُخَادِعِ نَفْسِهِ غَافِلًا لَاهِياً عَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَی لِلسَّاجِدِینَ مِنَ الْبِشْرِ الْعَاجِلِ وَ رَاحَةِ الْآجِلِ وَ لَا بَعُدَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَی أَبَداً مَنْ
أَحْسَنَ تَقَرُّبَهُ فِی السُّجُودِ وَ لَا قَرُبَ إِلَيْهِ أَبَداً مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ وَ ضَيَّعَ حُرْمَتَهُ بِتَعْلِيقِ قَلْبِهِ بِسِوَاهُ فِی حَالِ السُّجُودِ فَاسْجُدْ سُجُودَ
مُتَوَاضِعٍ لِلَّهِ ذَلِيلٍ عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ یَطَؤُهُ الْخَلْقُ وَ أَنَّهُ رُكِّبَ مِنْ نُطْفَةٍ یَسْتَقْذِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ وَ كُوِّنَ وَ لَمْ یَكُنْ وَ لَ َقدْ جَعَلَ اللَّهُ
مَعْنَی السُّجُودِ سَبَبَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْقَلْبِ وَ السِّرِّ وَ الرُّوحِ فَمَنْ قَرُبَ مِنْهُ بَعُدَ عَنْ غَيْرِهِ أَ لَا تَرَي فِی الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا یَسْتَوِي حَالُ
السُّجُودِ إِلَّا بِالتَّوَارِي عَنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَ الْإِحْجَابِ عَنْ كُلِّ مَا تَرَاهُ الْعُيُونُ كَذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی أَمْرَ الْبَاطِنِ ...

1

 )3از امام رضا ع از پدرانشان از اميرالمومنين ع از رسول اهلل ص روایت شده است:
كسی كه بخواهد دینداري كند [= خدا را بپرستد] بدون شنيدن ،البته كه خداوند او را به فنا و نابودي میكشاند؛ و كسی
كه بخواهد دینداري كند با شنيدن از غير دروازهاي كه خداوند عز و جل براي خالئق باز كرده است ،شرك ورزیده است؛ و
دروازهاي كه بر وحی خداوند تبارك و تعالی مورد اطمينان است[ ،حضرت] محمد ص میباشد.
عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج ،2ص9
 . 1فمنْ كان قلْبُهُ مُتعلِّقاً فِي صلاتِهِ بِشيْءٍ دُون اللَّهِ تعالى فهُو قرِیبٌ مِنْ ذلِك الشَّيْءِ بعِیدٌ عنْ حقِیقةِ ما أراد اللَّهُ تعالى مِنْهُ فِي صلاتِهِ قال اللَّهُ تعالى-
ما جعل اللَّهُ لِرجُلٍ مِنْ قلْبیْنِ فِي جوْفِه
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ن ِإسْحَاقَ
حمَدُ بْ ُ
حَدَّثَنَا َأبُو أَسَدٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الشَّهِيدِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَمَرْقَنْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ حَدَّثَنَا أَ ْ
الْعَلَوِيُّ الْمُوسَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ أَخْبَرَنِی عَمِّیَ الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّی عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ حَدَّثَنِی
أَبِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
ن دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَ
مَنْ دَانَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَی الْفَنَاءِ وَ مَ ْ
الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَی وَحْیِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مُحَمَّدٌ ص.

تدبر

« )1خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ»
كسی كه در دنيا و در حالی كه توان و اختيار داشت ،اهل خشوع و سجده در پيشگاه خدا نباشد ،در آخرت چنان ذلت و
خواري او را فرامیگيرد كه آثار این خشوع در چشمانش هم نمایان است؛ اما دیگر چه سود!

1

تاملی با خویش

یا در زندگی كوتاه دنيا خاشع باشيم و در عمر جاودان آخرت سرافراز؛ یا در دنيا از خشوع سرباز زنيم و تا ابد خوار و
ذليل گردیم!
« )2خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ»
چرا در ميان این همه اعضاي بدن ویا به جاي اسم بردن از كل بدن ،از خشوع «دیدگان» سخن گفت؟
الف .مجرم رویی براي سر بلند كردن و نگاه كردن ندارد( .تفسير نور ،ج ،10ص)187
ب .در نگاه هركس همه احواالت وجودي او را میتوان خواند .یك انسان را ممكن است مجبور كنند كه در ظاهر در
برابر كسی زانو بزند و خود را خاشع نشان دهد ،اما اگر واقعا خاشع نباشد در چشمانش میتوان این را خواند .زمانی چشم
خاشع میشود كه خشوع سراسر وجود ،و ظاهر و باطن وي را فراگرفته باشد.
ج... .
« )3تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ»
ذلت قيامت فراگير است (تفسير نور ،ج ،10ص )187و تمام وجود شخص را میپوشاند.
« )4تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ»

 . 1آقاي قرائتي چنین نوشته است :كسي كه خشوع اختیاري را در برابر خداوند نپذیرد ،در روز قیامت خشوع و ذلت اجباري را خواهد پذیرفت.
(تفسیر نور ،ج ،10ص)187
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سجده در برابر هركس ،در حالت عادي ،عالمت ذليل بودن است.
اما در پيشگاه خداوند مساله برعكس است:
كسانی را ذلت میپوشاند كه اهل سجده بر خداوند نبودهاند و در قيامت هم توان سجده ندارند!
و كسانی كه اهل سجدهاند بر طارم اعلی نشينند:

1

به قول حافظ شيرازي
اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست

گداي كوي تو از هشت خلد مستغنی است
/https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh35
به قول شاه نعمت اهلل ولی:
پادشاهی چه بندگی خداست

بندگی كن كه پادشاه گداست

از هوا بگذر و خدا را جو

هرچه غير از وي است باد هواست

/https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh190
« )5وَ قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ»
مقصود از این كه «به سجده دعوت میشدند در حالی كه سالم بودند» چيست؟

 . 1و به قول عطار نیشابوري:
روز و شب بر درگه سلطان جان

تا ابد كوس وفایي ميزنیم

پادشاهانیم و ما را مُلك نیست

الجرم دم با گدایي ميزنیم

/https://ganjoor.net/attar/divana/ghazal-attar/sh621
و به قول مولوي:
ز تو است این تقاضا به درون بيقراران

و اگر نه تیره گل را به صفا چه آشنایي

فلكي به گرد خاكي شب و روز گشته گردان

فلكا ز ما چه خواهي نه تو معدن ضیایي

نفسي سرشك ریزي نفسي تو خاك بیزي

نه قراضه جویي آخر همه كان و كیمیایي

مثل قراضه جویان شب و روز خاك بیزي

ز چه خاك ميپرستي نه تو قبله دعایي

چه عجب اگر گدایي ز شهي عطا بجوید

عجب این كه پادشاهي ز گدا كند گدایي

و عجبتر اینك آن شه به نیاز رفت چندان

كه گدا غلط درافتد كه مراست پادشاهي

/https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2838
به قول شاه نعمت اهلل ولي:
بیا كه جان و دلم در هواي درویش است

بیا كه شاه جهاني گداي درویش است

/https://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh261
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الف .وقتی در دنيا بودند از آنان خواسته میشد در برابر خداوند سجده كنند و تسليم باشند و سركشی نكنند؛ و آن موقع
توانایی این كار را داشتند اما سرباز میزدند( .الميزان ،ج ،19ص)385
ب .مقصود این است كه در دنيا به نماز فراخوانده میشدند اما آنها تمرد كرده ،نماز نمیخواندند .سعيد بن جبير گفته
اینان كسانی بودند كه حی علی الفالح را میشنيدند اما پاسخ نمیگفتند( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)510
ج .مقصود همه طاعات است و از این جهت به سجده اشاره شده كه بزرگترین طاعت است( .البحر المحيط ،ج،10
ص)248
د... .
حکایت

گفتهاند ربيع بن خثيم (از زهاد مشهور ،كه مرقد وي تحت عنوان «خواجه ربيع» در مشهد معروف است) را دیدند كه فلج
شده بود و دو نفر زیر بغل او را گرفته براي نماز جماعت به مسجد میبردند .به او گفتند :ابایزید! كاش در خانه مینشستی،
كه تو با این وضعيت از شركت نكردن در نماز جماعت معذوري .گفت :كسی كه صداي «حی علی الفالح» را میشنود باید
اجابت كند ولو سينهخيز! (مجمعالبيان ،ج ،10ص)510
« )6یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَال یَسْتَطيعُونَ؛  ...وَ قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ»
ظاهر و باطن امور گاه چه اندازه با هم متفاوت است:
انسانهایی در این دنيا دعوت میشوند كه سجده كنند ،چون ظاهربيناند ،اعتنایی نمیكنند.
در آن دنيا وقتی به حقيقت و باطن سجده پی میبرند و سجده كردن مومنان را میبينند و دلشان میخواهد سجده كنند،
اما نمیتوانند.
براستی؛ این حقيقت سجده (قرب خدا) 1چيست كه در آخرت كه پردهها كنار زده میشود ،مومن و كافر ،همه مشتاق
آناند؟
« )7یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَال یَسْتَطيعُونَ؛  ...وَ قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ»
قيامت تجسم دنياست .آن كه در دنيا اهل سجده نبوده است ،در قيامت توان سجده كردن ندارد( .تفسير نور ،ج،10
ص)187
« )8قَدْ كانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ»

 . 1حدَّثنا أبِي رضِي اللَّهُ عنْهُ قال حدَّثنا سعْدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى عنِ الْحسنِ بْنِ علِيٍّ الْوشَّاءِ قال سمِعْتُ الرِّضا ع یقُولُ أقْربُ
ما یكُونُ الْعبْدُ مِن اللَّهِ عزَّ و جلَّ و هُو ساجِدٌ و ذلِك قوْلُهُ تبارك و تعالى و اسْجُدْ و اقْترِبْ( .عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،2ص)7
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كسانی كه از فرصت سالمتی [براي حركت در مسير قرب خدا] استفاده نكنند ،در انتظار روزي باشند كه دیگر چنين
فرصتی نخواهند داشت( .تفسير نور ،ج ،10ص)187

 )509سوره قلم ( )68آیه  44فذرْني و منْ یُكذِّبُ بِهذا الْحدیثِ سنسْتدْرِجُهُمْ مِنْ حیْثُ ال یعْلمُون 1396/5/24
ترجمه

پس ،كسی كه این كالم را تكذیب میكند به من واگذار؛ بزودي آنان را از جایی كه ندانند به تدریج [به سوي عذاب
ابدي] كشانيم؛
نكات ترجمه

«فَذَرْنی»
ماده «وذر» در اصل به معناي «بیتوجهی و رها كردن چيزي» (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص )75و به تعبير
دیگر« ،دور انداختن چيزي از باب بیاعتنایی به آن» میباشد( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)862
تعبير «ذَرْنِی و فُالناً» یك اصطالح رایج است به معناي این است كه كار فالنی را به من واگذار كن و دلت را به او مشغول
ندار( .تاج العروس ،ج ،7ص )588این اصطالح سه بار در قرآن كریم به كار رفته است (غير از مورد فوق :ذَرْنی وَ ا ْلمُكَذِّبينَ؛
«ذَرْنی وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحيدا» مدثر)11/؛ و به لحاظ نحوي ،حرف «و» میتواند واو عطف یا واو در معناي مع؛ و لذا عبارت پس
از آن را هم میتوان عطف به ضمير متكلم وحده دانست و هم مفعول معه( .مجمعالبيان ،ج ،10ص508؛ اعراب القران و بيانه،
ج ،10ص)168
این ماده در قرآن كریم  46بار به كار رفته كه تمامی موارد استعمال آن ،در صيغه مضارع ویا امر بوده است؛ و گفتهاند كه
اساساً این ماده در صيغه ماضی به كار نمیرود( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص)862
«الْحَدیثِ»
درباره ماده «حدث» در جلسه  168توضيح داده شد كه این ماده در اصل به معناي «بودن چيزي بعد از اینكه قبال نبوده»
(پدید آمدن) میباشد و به معناي «كالم» و سخن و گفتار هم به كار میرود ،چرا كه در سخن گفتن دائما مطلبی بعد از مطلب
دیگر پدید میآید/http://yekaye.ir/an-nisa-4-87 .
«سَنَسْتَدْرِجُهُمْ :سـ  +نستدرج  +هم»
ماده «درج» در اصل بر «رهسپار شدن چيزي» یا «رهسپار شدن در چيزي» (مُضِی الشّیءِ و المُضی فی الشّیء) داللت دارد
و گفتهاند در برخی از استعماالتش (مثال أدرجتُ الكتاب) بر «پوشاندن و مخفی كردن چيزي» هم داللت میكند( .معجم
المقایيس اللغة ،ج ،2ص)275
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«درجة» به معناي «منزلت» و جایگاه است از این جهت كه با صعود به دست آید ،و غالبا براي اشاره به منزلت برتر به كار
میرود« :فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقاعِدینَ دَرَجَة» (نساء )95/و جمع آن «درجات» است كه بيشتر
استعماالت این ماده در قرآن به این صورت است (مثال :رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ ،بقره253/؛ هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّه ،آلعمران)163/؛
البته «درج» به معناي پيچيدن نامه و طومار و یا لباس هم به كار رفته است ،چنانكه چيزي كه پيچيده شده را «الدَرج» گویند؛ و
از این جهت براي مرگ به طور استعاري به كار میرود [= طومار زندگیاش درهم پيچيده شد] (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)311
و برخی گفتهاند اصل این ماده داللت دارد بر حركت مخصوصی همراه با دقت و احتياط و به طور تدریجی (التحقيق فی
كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)191
اما «استدراج»  -كه در قرآن كریم تنها دوبار و به همين صورت «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُون» به كار رفته؛
اعراف182/؛ قلم - 44/به چه معناست؟ دو احتمال مطرح شده است:
ممكن است از همان معناي پيچيده شدن باشد و تعبير «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ» یعنی آنها را همانند طوماري
درهم می پيچيم كه كنایه از غافلگير كردن آنهاست؛
یا به معناي این است كه آنها را درجه درجه [= تدریجا] میگيریم ،كه در حقيقت نزدیك نمودن تدریجی آنها به چيزي
است مانند باال و پایين آمدن از پلهها و نردبان [كه تدریجی انجام میشود] (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)312
و با توجه به اینكه ماده «درج» در معناي مرگ و هالكت هم به كار برده میشود و «دروج» را به معناي هالكت دانستهاند،
برخی به سوي هالكت كشاندن دانستهاند (ابنشهرآشوب ،متشابه القرآن ،ج ،1ص)185
ماده «درج» در قرآن كریم جمعا  20بار آمده كه تنها در همين سه صورت (درجة ،درجات ،نستدرج) به كار رفته است.
حديث

 )1از امام صادق ع درباره «استدراج» سوال شد.
فرمودند :آن است كه بنده گناهی مرتكب میشود پس به او مهلت ،و مجددا نعمت میدهند تا اینكه بدانها سرگرم شود و
از استغفار از گناهانش باز ماند؛ پس او مورد استدراج قرار گرفته است از جایی كه نمیداند.
الكافی ،ج ،2ص452
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
قَالَ :سُئِلَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِدْرَاجِ؟
فَقَالَ هُوَ الْعَبْدُ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُمْلَی لَهُ وَ تُجَدَّدُ لَهُ عِنْدَهَا النِّعَمُ فَتُلْهِيهِ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ مِنَ الذُّنُوبِ فَهُوَ مُسْتَدْرَجٌ مِنْ حَيْثُ لَا
یَعْلَمُ.

1

 .1این روایات هم در همین مضمون ميباشند
مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى عنْ مُحمَّدِ بْنِ سِنانٍ عنْ عمَّارِ بْنِ مرْوان عنْ سماعة بْنِ مِهْران قال :سألْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع عنْ قوْلِ اللَّهِ
عزَّ و جلَّ «سنسْتدْرِجُهُمْ مِنْ حیْثُ ال یعْلمُون» قال هُو الْعبْدُ یُذْنِبُ الذَّنْب فتُجدَّدُ لهُ النِّعْمةُ معهُ تُلْهِیهِ تِلْك النِّعْمةُ عنِ الِاسْتِغْفارِ مِنْ ذلِك الذَّنْبِ( .الكافي ،ج،2
ص)452
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 )2چه موقع به استدراج گرفتار شدهایم و چه موقع ،این نعمتها استدراج نيست؟
الف .از رسول اهلل ص روایت شده است:
هنگامی كه دیدید خداوند به بنده آنچه دوست دارد میدهد و او همچنان به گناهانش ادامه میدهد ،بدانيد كه آن استدراجی
براي اوست كه خداوند متعال فرمود « :آنان را از جایی كه ندانند به تدریج [به سوي عذاب ابدي] كشانيم»
إرشاد القلوب إلی الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص75
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
 ...وَ إِذَا رَأَیْتُمُ اللَّهَ یُعْطِی الْعَبْدَ مَا یُحِبُّ وَ هُوَ مُقِيمٌ عَلَی مَعْصِيَتِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ».
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ب .عمر بن یزید میگوید خدمت امام صادق ع عرض كردم من از خداوند عز و جل درخواست كردم كه مال و اموالی
روزيام كند ،روزيام كرد؛ از او خواستم كه فرزندي روزيام كند ،روزيام كرد؛ از او خواستم خانهاي به من دهد ،خانهاي
روزيام كرد؛ میترسم نكند مبتال به استدراج شده باشم.
امام ع فرمود :اما جایی كه حمد و سپاس خدا باشد استدراج نيست.
الكافی ،ج ،2ص97
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنُ أَبِی عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِی مَالًا فَرَزَقَنِی وَ إِنِّی سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی وَلَداً فَرَزَقَنِی وَلَداً وَ سَأَلْتُهُ
أَنْ یَرْزُقَنِی دَاراً فَرَزَقَنِی وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجاً.
فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَعَ الْحَمْدِ فَلَا.
 )3از اميرالمومنين ع روایت شده است:
اي مردم! باید كه خداوند شما را در هنگام نعمت ترسان ببيند ،همان گونه كه در نقمتها و سختیها هراسان میبيند؛
آن را كه در اموالش گشایشی داده شود و آن را استدراج ندید از امر ترسناكی خود را ایمن دانسته؛
و آنكه در اموالش بر او تنگ گرفتند و آن را امتحان ندید آرزویی [= پاداشی را كه اميد آن میرفت] را هدر داده است .

روي عن أبي عبد اهلل (ع) أنه قال إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمة فیدع االستغفار فهو االستدراج (مجمع البیان ،ج ،10ص)510
عمرو بن ابراهیم اخو العباسى قال :سئلت ابا الحسن (ع) عن قوله تعالى «سنسْتدْرِجُهُمْ مِنْ حیْثُ ال یعْلمُون» قال یجدد لهم النعم مع تجدید المعاصى.
(األصول الستة عشر ،ص)124
 . 1از امیرالمومنین ع در فرازي از نهجالبالغه ،خطبه 150آمده است:
و طال الْأمدُ بِهِمْ لِیسْتكْمِلُوا الْخِزْي و یسْتوْجِبُوا الْغِیر حتَّى إِذا اخْلوْلق الْأجلُ و اسْتراح قوْمٌ إِلى الْفِتنِ و اشْتالُوا عنْ لقاحِ حرْبِهِمْ لمْ یمُنوا على اللَّهِ
بِالصَّبْرِ و لمْ یسْتعْظِمُوا بذْل أنْفُسِهِمْ فِي الْحقِّ حتَّى إِذا وافق وارِدُ الْقضاءِ انْقِطاع مُدَّةِ الْبلاءِ حملُوا بصائِرهُمْ على أسْیافِهِمْ و دانُوا لِربِّهِمْ بِأمْرِ واعِظِهِمْ.
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نهجالبالغه ،حكمت358
وَ قَالَ ع:
أَیُّهَا النَّاسُ لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا یَرَاكُمْ مِنَ النَّقِمَةِ فَرِقِينِ إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِی ذَاتِ یَدِهِ فَلَمْ یَرَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجاً
فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً وَ مَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِی ذَاتِ یَدِهِ فَلَمْ یَرَ ذَلِكَ اخْتِبَاراً فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولًا.
 )4از اميرالمومنين ع روایت شده است:
اما بعد! پس جایگاه مكر و خدعه در آتش است؛
از خدا بيمناك ،و از هيبت و سطوتش بر حذر باشيد؛
خداوند پس از اتمام حجتها و بيم و وعيدها براي بندگان نمیپسندد كه از جایی كه نمیدانند به انحراف و استدراج [=
هالك تدریجی] مبتال گردند؛ و بدین سبب [= استدراج] سعی و تالش بنده به بيراهه رود ،تا آنجا كه وفاي به عهد را از یاد
ببرد ولی خودش پندارد كه كار خوبی میكند؛ پيوسته در گمان و آزرو و غفلت از آن خبر مهم [= قيامت] بسر برد؛ به كار خود
گرهها زند ،و با جدیت تمام مسير هالكت را درنوردد ،در حالی كه در مهلتی كه خداوند وعده داده بسر میبرد؛ همراه با غافالن
سرگرم است ،و همراه با گنهكاران روزگار میگذراند ،با مؤمنان بر سر اطاعت خدا جدل كند و ظاهرسازي عياشان را تحسين
مینماید؛
اینها كسانيند كه دلهایشان با شبهه دمساز است ،به ناحق بر دیگران بزرگی كنند ،و آن را مایه تقرّب به حق پندارند!
این بدان سبب است كه آنان به هوا و هوس عمل میكنند ،كالم حكيمان را دگرگون میسازند ،و از سر جهالت و
كورباطنی آن را تحریف مینمایند ،و از این كار قصد خودنمایی و ریا دارند ،نه راه هدفمندي ،نه نشان راهی ،نه چراغ
راهنمائی.
تا اجل فرا رسد و به آبشخور نهائی خود رسند؛ و چون خداوند از نتيجه و عواقب كارشان پرده برگيرد ،و آنها را از
سرپوشهاي غفلت بدر آرد ،به آنچه پشت كرده رو آرند و به آنچه رو آورده پشت كنند؛ نه از آرزوهائی كه [در دنيا] بدانها
رسيدند سودي برند ،نه از خواستههائی كه بدان نائل شدند و حاجتهائی كه كام دل از آن برآوردند؛ بلكه همه وبالشان گردد ،و
اینك از آنچه بدنبالش میدویدند بگریزند.
من شما را از این لغزشگاه بيم میدهم ،و به تقواپيشه كردن از خدایی میخوانم كه غير او سودي ندهد و ...
تحف العقول ،ص154
و روي عن أمير المؤمنين ع من حكمه ص و ترغيبه و ترهيبه و وعظه
ن صَوْلَتِهِ عَلَی حَذَرٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یَرْضَی لِعِبَادِهِ بَعْدَ إِعْذَارِهِ
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَكْرَ َو الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ َفكُونُوا مِنَ اللَّهِ عَلَی وَجَلٍ وَ مِ ْ
ث ال یَعْلَمُونَ وَ لِهَذَا یَضِلُّ سَعْیُ الْعَبْدِ حَتَّی یَنْسَی ا ْلوَفَاءَ بِالْعَهْدِ وَ یَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ أَحْسَنَ صُنْعاً
وَ إِنْذَارِهِ اسْتِطْرَاداً وَ اسْتِدْرَاجاً مِنْ حَيْ ُ
وَ لَا یَزَالُ كَذَلِكَ فِی ظَنٍّ وَ رَجَاءٍ وَ غَفْلَةٍ عَمَّا جَاءَهُ مِنَ النَّبَإِ یَعْقِدُ عَلَی نَفْسِهِ الْعُقَدَ وَ یُهْلِكُهُا بِكُلِّ جَهْدٍ وَ هُوَ فِی مُهْلَةٍ مِنَ اللَّهِ عَلَی
عَهْدٍ یَهْوِي مَعَ الْغَافِلِينَ وَ یَغْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ وَ یُجَادِلُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ یَسْتَحْسِنُ تَمْوِیهَ الْمُتْرَفِينَ فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ شَرَحَتْ
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قُلُوبُهُمْ بِالشُّبْهَةِ وَ تَطَاوَلُوا عَلَی غَيْرِهِمْ بِالْفِرْیَةِ َو حَسِبُوا أَنَّهَا لِلَّهِ قُرْبَةٌ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَمِلُوا بِالْهَوَي وَ غَيَّرُوا كَلَامَ الْحُكَمَاءِ وَ حَ َّرفُو ُه
بِجَهْلٍ وَ عَمًی وَ طَلَبُوا بِهِ السُّمْعَةَ وَ الرِّیَاءَ بِلَا سُبُلٍ قَاصِدَةٍ وَ لَا أَعْلَامٍ جَارِیَةٍ وَ لَا مَنَارٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَمَدِهِمْ وَ إِلَی مَنْهَلٍ هُمْ وَارِدُوهُ
حَتَّی إِذَا كَشَفَ اللَّهُ لَهُمْ عَنْ ثَوَابِ سِيَاسَتِهِمْ وَ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمْ اسْتَقْبَلُوا مُدْبِراً وَ اسْتَدْبَرُوا مُقْبِلًا فَلَمْ یَنْتَفِعُوا بِمَا
أَدْرَكُوا مِنْ أُمْنِيَّتِهِمْ وَ لَا بِمَا نَالُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ وَ لَا مَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ وَ صَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَبَالًا فَصَارُوا یَهْرُبُونَ مِمَّا كَانُوا یَطْلُبُونَ
وَ إِنِّی أُحَذِّرُكُمْ هَذِهِ الْمَزَلَّةَ وَ آمُرُكُمْ بِتَقْوَي اللَّه الَّذِي لَا یَنْفَعُ غَيْرُه...
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تدبر

« )1فَذَرْنی وَ مَنْ یُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدیثِ»

 . 1این حدیث هم درباره سنت امهال و استدراج در آخرالزمان است:
الكافي (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،8ص389-386
أحْمدُ بْنُ مُحمَّدٍ عنْ سعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحمَّدٍ عنْ أبِیهِ عنْ جدِّهِ عنْ مُحمَّدِ بْنِ الْحُسیْنِ عنْ أبِیهِ عنْ جدِّهِ عنْ أبِیهِ قال :خطب أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع [و
رواها غیْرُهُ بِغیْرِ هذا الْإِسْنادِ و ذكر أنَّهُ خطب بِذِي قارٍ] فحمِد اللَّه و أثْنى علیْهِ ثُمَّ قال أمَّا بعْدُ ...
ثُمَّ إِنَّهُ سیأْتِي علیْكُمْ مِنْ بعْدِي زمانٌ لیْس فِي ذلِك الزَّمانِ شيْءٌ أخْفى مِن الْحقِّ و لا أظْهر مِن الْباطِلِ و لا أكْثر مِن الْكذِبِ على اللَّهِ تعالى و رسُولِهِ
ص و لیْس عِنْد أهْلِ ذلِك الزَّمانِ سِلْعةٌ أبْور مِن الْكِتابِ إِذا تُلِي حقَّ تِلاوتِهِ و لا سِلْعةٌ أنْفق بیْعاً و لا أغْلى ثمناً مِن الْكِتابِ إِذا حُرِّف عنْ مواضِعِهِ و لیْس
فِي الْعِبادِ و لا فِي الْبِلادِ شيْءٌ هُو أنْكر مِن الْمعْرُوفِ و لا أعْرف مِن الْمُنْكرِ و لیْس فِیها فاحِشةٌ أنْكر و لا عُقُوبةٌ أنْكى مِن الْهُدى عِنْد الضَّلالِ فِي ذلِك الزَّمانِ
فقدْ نبذ الْكِتاب حملتُهُ و تناساهُ حفظتُهُ حتَّى تمالتْ بِهِمُ الْأهْواءُ و توارثُوا ذلِك مِن الْآباءِ و عمِلُوا بِتحْرِیفِ الْكِتابِ كذِباً و تكْذِیباً فباعُوهُ بِالْبخْسِ و كانُوا
فِیهِ مِن الزَّاهِدِین -فالْكِتابُ و أهْلُ الْكِتابِ فِي ذلِك الزَّمانِ طرِیدانِ منْفِیَّانِ و صاحِبانِ مُصْطحِبانِ فِي طرِیقٍ واحِدٍ لا یأْوِیهِما مُؤْوٍ فحبَّذا ذانِك الصَّاحِبانِ واهاً
لهُما و لِما یعْملانِ لهُ  -فالْكِتابُ و أهْلُ الْكِتابِ فِي ذلِك الزَّمانِ فِي النَّاسِ و لیْسُوا فِیهِمْ و معهُمْ و لیْسُوا معهُمْ و ذلِك لِأنَّ الضَّلالة لا تُوافِقُ الْهُدى و إِنِ اجْتمعا
و قدِ اجْتمع الْقوْمُ على الْفُرْقةِ و افْترقُوا عنِ الْجماعةِ قدْ ولَّوْا أمْرهُمْ و أمْر دِینِهِمْ منْ یعْملُ فِیهِمْ بِالْمكْرِ و الْمُنْكرِ و الرِّشا و الْقتْلِ كأنَّهُمْ أئِمَّةُ الْكِتابِ و لیْس
الْكِتابُ إِمامهُمْ لمْ یبْق عِنْدهُمْ مِن الْحقِّ إِلَّا اسْمُهُ و لمْ یعْرِفُوا مِن الْكِتابِ إِلَّا خطَّهُ و زبْرهُ یدْخُلُ الدَّاخِلُ لِما یسْمعُ مِنْ حِكمِ الْقُرْآنِ فلا یطْمئِن جالِساً حتَّى
یخْرُج مِن الدِّینِ ینْتقِلُ مِنْ دِینِ ملِكٍ إِلى دِینِ ملِكٍ و مِنْ ولایةِ ملِكٍ إِلى ولایةِ ملِكٍ و مِنْ طاعةِ ملِكٍ إِلى طاعةِ ملِكٍ و مِنْ عُهُودِ ملِكٍ إِلى عُهُودِ ملِكٍ
فاسْتدْرجهُمُ اللَّهُ تعالى مِنْ حیْثُ ال یعْلمُون و إِنَّ كیْدهُ متِینٌ بِالْأملِ و الرَّجاءِ حتَّى توالدُوا فِي الْمعْصِیةِ و دانُوا بِالْجوْرِ و الْكِتابُ لمْ یضْرِبْ عنْ شيْءٍ مِنْهُ
صفْحاً ضُلَّالًا تائِهِین قدْ دانُوا بِغیْرِ دِینِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ و أدانُوا لِغیْرِ اللَّهِ مساجِدُهُمْ فِي ذلِك الزَّمانِ عامِرةٌ مِن الضَّلالةِ خرِبةٌ مِن الْهُدى قدْ بُدِّل فِیها مِن الْهُدى
فقُرَّاؤُها و عُمَّارُها أخائِبُ خلْقِ اللَّهِ و خلِیقتِهِ مِنْ عِنْدِهِمْ جرتِ الضَّلالةُ و إِلیْهِمْ تعُودُ فحُضُورُ مساجِدِهِمْ و الْمشْيُ إِلیْها كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعظِیمِ إِلَّا منْ مشى إِلیْها و
هُو عارِفٌ بِضلالِهِمْ فصارتْ مساجِدُهُمْ مِنْ فِعالِهِمْ على ذلِك النَّحْوِ خرِبةً مِن الْهُدى عامِرةً مِن الضَّلالةِ قدْ بُدِّلتْ سُنَّةُ اللَّهِ و تُعُدِّیتْ حُدُودُهُ و لا یدْعُون إِلى
الْهُدى و لا یقْسِمُون الْفيْء و لا یُوفُون بِذِمَّةٍ یدْعُون الْقتِیل مِنْهُمْ على ذلِك شهِیداً قدْ أتوُا اللَّه بِاالفْتِراءِ و ا ْلجُحُودِ و اسْتغْنوْا بِالْجهْلِ عنِ الْعِلْمِ و مِنْ قبْلُ ما
مثَّلُوا بِالصَّالِحِین كُلَّ مُثْلةٍ و سمَّوْا صِدْقهُمْ على اللَّهِ فِرْیةً -و جعلُوا فِي الْحسنةِ الْعُقُوبة السَّیِّئة و قدْ بعث اللَّهُ عزَّ و جلَّ إِلیْكُمْ رسُولًا مِنْ أنْفُسِكُمْ عزِیزٌ علیْهِ
ما عنِتمْ حرِیصٌ علیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِین رؤُفٌ رحِیمٌ ص و أنْزل علیْهِ كِتاباً عزِیزاً ال یأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بیْنِ یدیْهِ و ال مِنْ خلْفِهِ تنْزِیلٌ مِنْ حكِیمٍ حمِیدٍ قُرْآناً عربِیًّا
غیْر ذِي عِوجٍ -لِیُنْذِر منْ كان حیًّا و یحِقَّ الْقوْلُ على الْكافِرِین فلا یُلْهِینَّكُمُ الْأملُ و لا یطُولنَّ علیْكُمُ الْأجلُ فإِنَّما أهْلك منْ كان قبْلكُمْ أمدُ أم ِلهِمْ و تغْطِیةُ
الْآجالِ عنْهُمْ حتَّى نزل بِهِمُ الْموْعُودُ الَّذِي تُرد عنْهُ الْمعْذِرةُ و تُرْفعُ عنْهُ التَّوْبةُ و تحُل معهُ الْقارِعةُ و النَّقِمةُ
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بعد از اینكه انواع راههاي اتمام حجت با این منكران حقيقت طی شد ،خداوند باب تهدید را باز میكند و به پيامبرش
میفرماید اینها كه قرآن را تكذیب میكنند با من تنها بگذار و كار آنها را به من واگذار و دیگر خودت كنار بكش و دلمشغول
آنها مباش كه خودم كارت را كفایت كنم( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)510
ثمره اجتماعي

در مقام تبليغ دین ،گاهی مخاطب بقدري لجوج و خيرهسر است كه دیگر از دست مبلغ كاري ساخته نيست.
به تعبير دیگر ،در مورد برخی اشخاص ،هيچ تالشی براي هدایتشان نتيجه نمیدهد .البته ما ابتدا باید تمام تالشمان را
انجام دهيم ،اما اگر تمام آنچه در توانمان بود انجام دادیم و او به راه نيامد ،كار او را باید به خدا واگذار كنيم؛ و این گونه نيست
كه در مورد هركسی موظف باشيم همواره و تا آخر عمر درصدد هدایتشان برآیيم.
« )2سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ»
اینكه تكذیبكنندگان و دشمنان حق و حقيقت و برخی گناهكاران زندگی معمولیاي دارند و هرچه دلشان میخواهد
برآورده میشود ،بدین معنا نيست كه حتما مورد توجه و عنایت خدایند؛ خير؛ بسياري از مواقع ،مبتال به سنت استدراج شدهاند،
یعنی خداوند آنها را در نعمتها رها كرده تا طغيانشان به نهایت خود برسد و به طور كامل نابود شوند.
یادمان باشد:
اقتضاي رحمانيت خداوند و اختيار دادن او به بشر در دنيا ،آن است كه وسایل حركت را در اختيار هركسی در هر مسيري
كه میخواهد بپيماید قرار دهد .اگر كسی بخواهد به جهنم برود ،خدا راه او را نمیبندد!
شبهه

اگر خداوند راه جهنم رفتن بر مردمان را نبسته است ،آیا ما حق داریم به اسم نهی از منكر ،راه را بر آنان ببندیم؟
پاسخ

پاسخ ساده این است كه ما خدا نيستيم؛ و كار خدا لزوما وظيفه ما نيست؛ برخی امور اقتضاي خداییِ خداست؛ اما ما به
عنوان بنده وظيفه دیگري داریم.
اما پاسخ تفصيلی این است كه در این سوال ،بين اقتضائات نظام تكوین (اراده تكوینی خدا ،و آنچه خداوند در جهان
خارج محقق فرموده) با اقتضائات نظام تشریع (دستور خدا ،كه براي پيمودن مسير سعادت است) خلط شده است .نهی از
منكر ،خواست ،اراده ،و دستور همان همان خدایی است كه در نظام تكوین راه جهنم رفتن را هم باز گذاشته است.
به تعبير دیگر ،اقتضاي اینكه خدا به انسان اختيار بدهد ،این است كه نظام تكوین را طوري قرار دهد كه انسانها بتوانند
جهنم هم بروند؛ اما اقتضاي اینكه انسان به سعادت برسد این است كه خداوند با اراده تشریعی خود نحوه پيمودن راه بهشت
را به ما نشان دهد و ما را از ورود در جهنم برحذر دارد.
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زندگی سعادتمندانه آن است كه انسان ،بر اساس دستورات خدا (اراده تشریعی او) رفتار كند نه اینكه به بهانه اختياري كه
خدا به او داده ،خالف دستورات خدا را عمل نماید.
« )3فَذَرْنی وَ مَنْ یُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدیثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ»
چرا با اینكه چمله اول را به صورت متكلم وحده آورد (او را به من واگذار) ،جمله دوم را به صورت متكلم معالغير آورد
(آنان را به استدراج میكشانيم)؟
الف .در تعبير «متكلم معالغير :ما» نوعی عظمت نهفته است و در این مساله (سنت استدراج و نعمت دادنی كه تدریجا
شخص را به هالكت بكشاند) مالئكه موكل هم در كارند( .الميزان ،ج ،19ص)396
ب... .
« )4سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ»
كسی كه راه بدبختی و هالكت را میپيماید ،این گونه نيست كه خودش متوجه شود .بسياري از اوقات «از جایی كه
نمیداند» آن هم به صورت تدریجی به وادي هالكت میافتد.
ثمره اخالقی

كسی كه سنت استدراج را جدي بگيرد ،هيچگاه از مراقبه و محاسبه نفس غافل نمیشود.
« )5سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ»
زود قضاوت نكنيد و هر رفاهی را نشانه سعادت ندانيد( .تفسير نور ،ج ،10ص)188
« )6سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ»
بزرگترین خطر آن است كه انسان از آن غافل باشد و به فكر چاره نباشد( .تفسير نور ،ج ،10ص)188

1396/5/25

 )510سوره قلم ( )68آیه  45و أُمْلي لهُمْ إِنَّ كیْدي متینٌ
ترجمه

و مهلتشان میدهم! بدستی كه ترفند[هاي] متين [محكم و استوار] است.
حديث

 )1حسين بن حسن می گوید به امام رضا ع عرض كردم :من ابن قيام را كه از دشمنترین خالیق با شما بود ترك كردم.
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حضرت فرمود :آن [= همراه بودن تو با او و مدارایت با او] براي او بدتر بود!
گفتم :فدایتان شوم .چقدر این سخنی كه از شما شنيدم عجيب است!
فرمود عجيبتر از آن ابليس است كه در جوار خداوند عز و جل و در قرب او بود و خدا به او دستوري داد و او سرپيچی
كرد و خود را بزرگ شمرد و از كافران شد پس خداوند به او مهلت داد؛ و خداوند با چيزي شدیدتر از امالء (مهلت دادن)
عذاب نكرده است .حسين! به خدا سوگند كه آنها را به چيزي شدیدتر از امالء عذاب نكرده است.
رجال الكشی ،ج ،2ص829-828
أبو صالح خَلَفُ بْنُ حَمَّارٍ قال :حدثنی أبو سعيد سَهْل بْنِ زِیَادٍ االدمی ،عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع :إِنِّی تَرَكْتُ ابْنَ قِيَامَا مِنْ أَعْدَي خَلْقِ اللَّهِ لَكَ.
قَالَ ذَلِكَ شَرٌّ لَهُ!
قُلْتُ مَا أَعْجَبَ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ!
قَالَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ إِبْلِيسُ كَانَ فِی جِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْبِ مِنْهُ فَأَمَرَهُ فَأَبَی وَ تَعَزَّزَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ فَأَمْلَی اللَّهُ
لَهُ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبَ اللَّهُ بِشَیْءٍ أَشَدَّ مِنَ الْإِمْلَاءِ وَ اللَّهِ یَا حُسَيْنُ مَا عَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ أَشَدَّ مِنَ الْإِمْلَاءِ.
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 )2از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامی كه خداوند خير بنده اش را بخواهد وقتی او گناهی مرتكب می شود  ،در پی آن سختی اي دامنگيرش می گردد
و به یاد استغفار كردن می افتد؛
و هنگامی كه خداوند براي بنده اش شر بخواهد هنگامی كه آن بنده گناهی مرتكب می شود در پی آن نعمتی می فرستد
تا استغفار از یادش برود و آن گناه را ادامه دهد و این همان سخن خداوند عز و جل است كه می فرماید :بزودي آنان را تدریجا
به هالكت كشانيم از جایی كه نمی دانند؛ یعنی با نعمتها در هنگام معصيت.
الكافی ،ج ،2ص452؛ علل الشرائع ،ج ،2ص561
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع:

 . 1این سه روایت در التوحید (للصدوق) ،ص 354نیز در همین راستا قابل توجه است .البته شبیه اینها در جلسه 508حدیث 1هم گذشت:
أبِي رحِمهُ اللَّهُ قال حدَّثنا أحْمدُ بْنُ إِدْرِیس عنْ مُحمَّدِ بْنِ أحْمد بْنِ یحْیى بْنِ عِمْران الْأشْعرِيِّ عنْ مُحمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عنْ علِيِّ بْنِ الْحكمِ عنْ هِشامِ
بْنِ سالِمٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :ما مِنْ قبْضٍ و لا بسْطٍ إِلَّا و لِلَّهِ فِیهِ الْمن و الِابْتِلاءُ.
أبِي رحِمهُ اللَّهُ قال حدَّثنا علِي بْنُ إِبْراهِیم بْنِ هاشِمٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى بْنِ عُبیْدٍ عنْ یُونُس بْنِ عبْدِ الرَّحْمنِ عنْ حمْزة بْنِ مُحمَّدٍ الطَّیَّارِ عنْ أبِي عبْدِ
اللَّهِ ع قال :ما مِنْ قبْضٍ و لا بسْطٍ إِلَّا و لِلَّهِ فِیهِ مشِیَّةٌ و قضاءٌ و ابْتِلاءٌ.
أبِي رحِمهُ اللَّهُ قال حدَّثنا سعْدُ بْنُ عبْدِ اللَّهِ عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ خالِدٍ عنْ أبِیهِ عنْ فضالة بْنِ أیوب عنْ حمْزة بْنِ مُحمَّدٍ الطَّیَّارِ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع
قال :لیْس شيْءٌ فِیهِ قبْضٌ أوْ بسْطٌ مِمَّا أمر اللَّهُ بِهِ أوْ نهى عنْهُ إِلَّا و فِیهِ مِن اللَّهِ عزَّ و جلَّ ابْتِلاءٌ و قضاءٌ.
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إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَ یُذَكِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ
الِاسْتِغْفَارَ وَ یَتَمَادَي بِهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ» بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِی.
 )3از امير المومنين ع روایت شده است:
چه بسيار كسی كه با احسانی كه در حق او شده به استدراج (سير تدریجی به سوي هالكت) مبتال گردیده؛
و چه بسيار بنده اي كه به خاطر اینكه گناهش را پوشانده اند مغرور شده؛
و چه بسيار بنده اي كه به خاطر آنكه از او نيك گفته اند دچار فتنه و لغزش گردیده است
و خداوند سبحان هيچكس را با چيزي [=مصيبتی] مثل امالء (مهلت دادن) مبتال نكرده است.
نهج البالغه ،حكمت 116و 260
كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسِّتْرِ عَلَيْهِ وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ وَ مَا ابْتَلَی اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ.
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 )4از امام صادق ع روایت شده است
خداوند تبارك و تعالی فرشته اي را به زمين فرستاد و او زمانی طوالنی در زمين درنگ كرد و سپس به آسمان عروج
نمود .به او گفته شد :چه دیدي؟
گفت عجایب فراوانی دیدم و عجيبترین چيزي كه دیدم این بود كه بنده اي را دیدم غرق در نعمت بود و روزي تو را می
خورد و ادعاي ربوبيت می كرد .از جسارتش به تو و بردباري تو درباره تو تعجب كردم.
خداوند عزو جل فرمود :پس ،از بردباریم درباره او تعجب كردي؟!
گفت آري ،پروردگارا !

 . 1از امام سجاد ع و امام صادق ع نیز شبیه این عبارت روایت شده است.
روي عن االمام سید العابدین علي بن الحسین ع :كمْ مِنْ مفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقوْلِ فِیهِ و كمْ مِنْ مغْرُورٍ بِحُسْنِ السَّتْرِ علیْهِ و كمْ مِنْ مُسْتدْرجٍ بِالْإِحْسانِ إِلیْهِ.
(تحف العقول ،ص)281
علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ الْقاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ عنْ سُلیْمان بْنِ داوُد الْمِنْقرِيِّ عنْ حفْصِ بْنِ غِیاثٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :كمْ مِنْ مغْرُورٍ بِما قدْ أنْعم
اللَّهُ علیْهِ و كمْ مِنْ مُسْتدْرجٍ بِستْرِ اللَّهِ علیْهِ و كمْ مِنْ مفْتُونٍ بِثناءِ النَّاسِ علیْهِ( .الكافي ،ج ،2ص)452
و از خود امیرالمومنین ع هم در الكافي ،ج ،5ص 82-81به طور تفصیليتر چنین روایت شده است:
علِي بْنُ مُحمَّدٍ عنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عنْ أبِیهِ رفعهُ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال كان أمِیرُ الْمُؤْمِنِین ع كثِیراً ما یقُولُ اعْلمُوا عِلْماً یقِیناً أنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لمْ یجْعلْ
لِلْعبْدِ و إِنِ اشْتدَّ جهْدُهُ و عظُمتْ حِیلتُهُ و كثُرتْ مُكابدتُهُ أنْ یسْبِق ما سُمِّي لهُ فِي الذِّكْرِ الْحكِیمِ و لمْ یحُلْ مِن الْعبْدِ فِي ضعْفِهِ و قِلَّةِ حِیلتِهِ أنْ یبْلُغ ما سُمِّي
لهُ فِي الذِّكْرِ الْحكِیمِ أیها النَّاسُ إِنَّهُ لنْ یزْداد امْرُؤٌ نقِیراً بِحِذْقِهِ و لمْ ینْتقِصِ امْرُؤٌ نقِیراً لِحُمْقِهِ فالْعالِمُ لِهذا الْعامِلُ بِهِ أعْظمُ النَّاسِ راحةً فِي منْفعتِهِ و الْعالِمُ لِهذا
التَّارِكُ لهُ أعْظمُ النَّاسِ شُغُلًا فِي مضرَّتِهِ و رُبَّ مُنْعمٍ علیْهِ مُسْتدْرجٌ بِالْإِحْسانِ إِلیْه و رُبَّ مغْرُورٍ فِي النَّاسِ مصْنُوعٌ لهُ فأفِقْ أیها السَّاعِي مِنْ سعْیِك و قصِّرْ
مِنْ عجلتِك و انْتبِهْ مِنْ سِنةِ غفْلتِك و تفكَّرْ فِیما جاء عنِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ على لِسانِ نبِیِّهِ ص ...
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فرمود :من او را چهارصد سال است كه مهلت داده ام و در این مدت اندك آسيبی به او نرسيده و از دنيا چيزي نخواسته
مگر بدان رسيده و در این مدت خوردنی و آشاميدنی هایش بر او ناگوار نشده است.
الخصال ،ج ،1ص42-41
ن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِيلَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی عَمِّی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْ ِ
أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ب
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَهْبَطَ مَلَكاً إِلَی الْأَرْضِ فَلَبِثَ فِيهَا دَهْراً طَوِیلًا ثُمَّ عَرَجَ إِلَی السَّمَاءِ فَقِيلَ لَهُ مَا رَأَیْتَ فَقَالَ رَأَیْتُ عَجَائِ َ
ت أَنِّی رَأَیْتُ عَبْداً مُتَقَلِّباً فِی نِعْمَتِكَ یَأْكُلُ رِزْقَكَ وَ یَدَّعِی الرُّبُوبِيَّةَ فَعَجِبْتُ مِنْ جُرْأَتِهِ عَلَيْكَ وَ ِمنْ حِلْمِكَ
كَثِيرَةً وَ أَعْجَبُ مَا رَأَیْ ُ
ب قَالَ قَ ْد أَمْهَلْتُهُ أَرْبَعَمِائَةِ سَنَةٍ لَا یَضْرِبُ عَلَيْهِ عِرْقٌ وَ لَا یُرِیدُ مِنَ الدُّنْيَا
ن حِلْمِی عَجِبْتَ قَالَ نَعَمْ یَا رَ ِّ
عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمِ ْ
شَيْئاً إِلَّا نَالَهُ وَ لَا یَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ فِيهَا مَطْعَمٌ وَ لَا مَشْرَبٌ.
 )5از اميرالمؤمنين ع روایت شده است:
اي فرزند آدم! هنگامی كه دیدي پرودگارنت -كه منزه است  -نعمتها را پياپی به سوي تو گسيل می دارد در حالی كه تو
معصيتش می كنی ،از [مكر] او برحذر باش و بترس.
نهج البالغه ،حكمت25
قَالَ ع یَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَیْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ یُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ.
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تدبر

« )1وَ أُمْلی لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ»
اینكه خدا به كسی مهلت میدهد ،اصال به معناي این نيست كه خدا از او راضی است!
مهلت هاي الهی ،تدبيري براي هالكت بدكاران است( .تفسير نور ،ج ،10ص)188
« )2إِنَّ كَيْدي مَتينٌ»
مقصود از این تعبير چيست؟
الف .یعنی عذاب من «منيع» است و هيچ مانعی نمیتواند از تحقق آن ممانعت كند( .مجمعالبيان ،ج ،4ص )776و علت
اینكه از عذاب به «كيد» تعبير كرده این است كه از جایی كه حسابش را نمیكنند بر آنها فرو میآید( .البحر المحيط ،ج،5
ص)234؛ یعنی مقصود از این تعبير این است كه :این گونه نيست كه وقتی مهلت بدهم اینها از عذاب من بتوانند فرار كنند.

 . 1همچنین در نهج البالغه ،حكمت 30آمده است:
و قال ع الْحذر الْحذر فواللَّهِ لقدْ ستر حتَّى كأنَّهُ قدْ غفر.

212

ب .می خواهد نشان دهد كاري كه خدا با آنها انجام میدهد شبيه «كيد» و مكر است از این جهت كه ظاهرش احسان
است اما باطنش خذالن و بدبختی است( .البحر المحيط ،ج ،5ص)234
ج .توطئههاي بشري خنثی میشود اما تدبير الهی محكم است( .تفسير نور ،ج ،10ص)188
د .تدبير خداوند بسيار پيچيده است ،هرچند ما به ظرافتهاي آن پی نبریم؛ لذا به تعبير اميرالمومنين ع ،خدا كسی است
ب
كه در سختیها نباید اميد به او را از دست داد؛ و در نعمتها هم نباید خوف از او را كنار گذاشت( :الْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ الْمَرْهُو ُ
مَعَ النِّعَمِ ،نهجالبالغه ،خطبه)65
ه... .
« )3وَ أُمْلی لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ»
چرا با اینكه آخرین جمله آیه قبل (= بحث استدراج) را با تعبير متكلم معالغير (ما) آورد ،دوباره این آیه و سنت امالء (=
مهلت دادن) را دوباره با متكلم وحده (من) تعبير كرد؟!
الف .امالء (= مهلت دادن) تاخير انداختن اجل است؛ و اجل در قرآن كریم به غير خدا نسبت داده نمیشود چنانكه فرمود
ل مُسَمًّی عِنْدَهُ» (أنعام )2/در حالی كه در استدراج (ادامه دادن افاضه نعمتها) فرشتگانی هم مامور هستند.
«ثُمَّ قَضی أَجَلًا وَ أَجَ ٌ
(الميزان ،ج ،8ص347؛ و ج ،19ص)396
ب .این تعبير داللتش بر محروم شدن آنها از رحمت الهی شدیدتر است (الميزان ،ج ،8ص )347در واقع ،با این تعبير،
میخواهد نشان دهد كه این سنت امالء – برخالف تصور اغلب انسانها – چه عذاب شدیدي است( .حدیث 1و حدیث)3
ج ... .
« )4وَ أُمْلی لَهُمْ إِنَّ كَيْدي مَتينٌ»
ما انسانها وقتی ظلم و گناهی میبينيم یا میبينيم كه عدهاي در مقابل حق و حقيقت ایستاده و حق را تكذیب میكنند،
دلمان میخواهد خداوند خيلی سریع آن را تالفی كند .این عجله كردن ما ریشه در این دارد كه میترسيم موقعيت از دست
برود .اما هيچكس و هيچ چيز از خدا نمیتواند فرار كند؛ و لذاست كه او مهلت میدهد؛ آن هم چه مهلتهایی (حدیث.)4
به تعبير زیباي امام سجاد ع:
وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِی حُكْمِكَ ظُلْمٌ ،وَ لَا فِی نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ ،وَ إِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ ،وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ
الضَّعِيفُ ،وَ قَدْ تَعَالَيْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً .و دانستم كه نه در حكم تو ظلمی هست و نه در به سختی افكندن (عذاب
دادن) تو عجلهاي است؛ همانا كسی عجله میكند كه نگران «از دست رفتن» است؛ و كسی به ظلم كردن نياز دارد كه ضعيف
است ،و تو – خدایا – از اینها بسيار برتري (الصحيفة السجادیة ،دعاء)48
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 )511سوره قلم ( )68آیه  46أمْ تسْئلُهُمْ أجْراً فهُمْ مِنْ مغْرمٍ مُثْقلُون

1396/5/26

ترجمه

یا [مگر] از آنان مزدي میطلبی كه آنان زیر بار تاوان [آن] گرانبارند؟!
نكات ترجمه

«مَغْرَمٍ»
ماده «غرم» در اصل داللت میكند بر همراهی و مالزمت؛ (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص« )419غُرم» به معناي آن چيزي
است كه انسان اداي آن را برعهده میگيرد بدون اینكه خودش ضرر یا خسازتی به دیگران زده باشد (مفردات ألفاظ القرآن،
ص )606و ظاهرا بر همين اساس است كه برخی اصل این ماده را به معناي التزام و تعهد به اداي چيزي یا كاري دانستهاند كه
آن كار به خودي خود بر او واجب و الزم نبوده؛ و آن را معادل كلمه فارسی «تاوان» معرفیكردهاند (التحقيق فی كلمات القرآن
الكریم ،ج ،7ص)213
«غریم» و «غارم» (الْغارِمِين؛ توبه )60/به كسی میگویند كه دِین (بدهی)اي برعهده اوست (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)606
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و برخی در تفاوت «غُرم» و «دین» گفتهاند كه به هر بدهكارياي «غرم» نمیگویند ،بلكه «غُرم» در جایی است كه شخص بدون
اینكه خودش اقدامی انجام داده باشد (مثال قرض گرفته یا خسارتی به كسی زده باشد) مسئوليت پرداخت بدهیاي برعهدهاش
آمده ،مانند جایی كه شخصی ولی و سرپرست شخص دیگري است ویا به هر دليلی اداي دِینِ كس دیگري را برعهده میگيرد
(التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،7ص)214
«غَرام» آن شدت و مصيبتی است كه به انسان میرسد (إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً؛ فرقان )65/و در واقع ،آن عذاب و شري است
كه دائما همراه انسان باشد (كتاب العين ،ج ،4ص418؛ مجمع البحرین ،ج ،6ص)126
«مَغرَم» (توبه98/؛ طور40/؛ قلم )46/مصدر ميمی و به معناي «غرامت» و تاوان است( .التحقيق ،ج ،7ص)214
«اغرام» یعنی كسی را بدهكار (غرامتدار) كردن است و «مُغرَم» اسم مفعول آن میباشد (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ؛
واقعه( )66//التحقيق ،ج ،7ص)214
ماده «غرم» و مشتقات آن تنها همين  6بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حديث

 )1از اميرالمومنين روایت شده است كه سه چيز انسان را به فتنه میاندازد؛ و سومين آنها را محبت درهم و دینار دانسته،
توضيح دادند:
كسی كه درهم و دینار [پول و طال و نقره] را دوست بدارد بنده دنياست؛ و عيسی بن مریم ع فرمود :دینار دردِ دین است؛
و عالِم طبيب دین است؛ پس هرگاه دیدید كه طبيبی درد را به سوي خود میكشد او را متهم بشمرید [= به او بدگمان شوید]
و بدانيد كه او خيرخواه دیگران نيست.
 1البته غریم هم در معناي اسم فاعل است و هم در معناي اسم مفعول و لذا راغب اصفهاني توضیح داده به كسي هم كه طلبكار است هم غریم گویند.
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الخصال ،ج ،1ص113
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ الْبَرْقِیُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع:
الْفِتَنُ ثَلَاثٌ  1...حُبُّ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُمْ سَهْمُ الشَّيْطَانِ فَـ  2...مَنْ أَحَبَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْيَا وَ قَالَ قَالَ عِيسَى
ابْنُ مَرْیَمَ ع الدِّینَارُ دَاءُ الدِّینِ وَ الْعَالِمُ طَبِيبُ الدِّینِ فَإِذَا رَأَیْتُمُ الطَّبِيبَ یَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ نَاصِحٍ لِغَيْرِهِ.
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 )2از امام صادق ع روایت شده است كه :حضرت عيسی بن مریم ع به اصحابش فرمود:
براي دنيا كار میكنيد ،در حالی كه در دنيا روزيتان بدون این كارها هم میرسد؛ اما براي آخرتتان كاري نمیكنيد ،در
حالی كه در آخرت جز با عمل روزي نمیدهند؟!
واي بر شما كه چه بد عالمانی هستيد! اجرت میگيرید و كار انجام نمیدهيد!
زود است كه صاحبِ كار ،كارش را بطلبد؛ و زود است كه از دنيا به ظلمت قبر منتقل شوید!
چگونه خواهد بود حال و روز آن كس از اهل علم كه راهش به سوي آخرت است اما رویش به سوي دنياست؟! و آنچه
كه بدان ميل دارد ،چه اندازه به او ضرر خواهد زد ،به جاي اینكه سودش دهد؟!
األمالی (للطوسی) ،ص208

 . 1حُب النِّساءِ و هُو سیْفُ الشَّیْطانِ و شُرْبُ الْخمْرِ و هُو فخ الشَّیْطانِ و
 . 2منْ أحبَّ النِّساء لمْ ینْتفِعْ بِعیْشِهِ و منْ أحبَّ الْأشْرِبة حرُمتْ علیْهِ الْجنَّة
 . 3در الكافي ،ج ،1ص 46بابي هست با عنوان «بابُ الْمُسْتأْكِلِ بِعِلْمِهِ و الْمُباهِي بِهِ» كه احادیث آن همگي درباره كسي است كه علم دین را راهي
براي دنیاطلبي قرار داده است و بویژه چهارمین حدیث آن مضموني بسیار نزدیك به مضمون حدیث فوق دارد:
 -1مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى و علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ جمِیعاً عنْ حمَّادِ بْنِ عِیسى عنْ عُمر بْنِ أُذیْنة عنْ أبانِ بْنِ أبِي عیَّاشٍ
عنْ سُلیْمِ بْنِ قیْسٍ قال سمِعْتُ أمِیر الْمُؤْمِنِین ع یقُولُ قال رسُولُ اللَّهِ ص منْهُومانِ لا یشْبعانِ طالِبُ دُنْیا و طالِبُ عِلْمٍ فمنِ اقْتصر مِن الدنْیا على ما أحلَّ اللَّهُ
لهُ سلِم و منْ تناولها مِنْ غیْرِ حِلِّها هلك إِلَّا أنْ یتُوب أوْ یُراجِع و منْ أخذ الْعِلْم مِنْ أهْلِهِ و عمِل بِعِلْمِهِ نجا و منْ أراد بِهِ الدنْیا فهِي حظهُ.
 -2الْحُسیْنُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عامِرٍ عنْ مُعلَّى بْنِ مُحمَّدٍ عنِ الْحسنِ بْنِ علِيٍّ الْوشَّاءِ عنْ أحْمد بْنِ عائِذٍ عنْ أبِي خدِیجة عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :منْ أراد
الْحدِیث لِمنْفعةِ الدنْیا لمْ یكُنْ لهُ فِي الْآخِرةِ نصِیبٌ و منْ أراد بِهِ خیْر الْآخِرةِ أعْطاهُ اللَّهُ خیْر الدنْیا و الْآخِرةِ.
 -3علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ الْقاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ الْأصْبهانِيِّ عنِ الْمِنْقرِيِّ عنْ حفْصِ بْنِ غِیاثٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :منْ أراد الْحدِیث لِمنْفعةِ الدنْیا
لمْ یكُنْ لهُ فِي الْآخِرةِ نصِیبٌ.
 -4علِي بْنُ إِبْراهِیم عنْ أبِیهِ عنِ الْقاسِمِ عنِ الْمِنْقرِيِّ عنْ حفْصِ بْنِ غِیاثٍ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال :إِذا رأیْتُمُ الْعالِم مُحِبّاً لِدُنْیاهُ فاتَّهِمُوهُ على دِینِكُمْ
فإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لِشيْءٍ یحُوطُ ما أحبَّ و قال ص أوْحى اللَّهُ إِلى داوُد ع لا تجْعلْ بیْنِي و بیْنك عالِماً مفْتُوناً بِالدنْیا فیصُدَّك عنْ طرِیقِ محبَّتِي فإِنَّ أُولئِك قُطَّاعُ
طرِیقِ عِبادِي الْمُرِیدِین إِنَّ أدْنى ما أنا صانِعٌ بِهِمْ أنْ أنْزِع حلاوة مُناجاتِي عنْ قُلُوبِهِمْ.
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أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ :أَخْبَرَنِی َأبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ ،عَنْ
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ،عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ،قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) یَقُولُ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِأَصْحَابِهِ:
تَعْمَلُونَ لِلدُّنْيَا وَ أَنْتُمْ تُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ ،وَ لَا تَعْمَلُونَ لِلْآخِرَةِ وَ أَنْتُمْ لَا تُرْزَقُونَ فِيهَا إِلَّا بِعَمَلٍ ،وَیْلَكُمْ عُلَمَاءَ السَّوْءِ ،الْأُجْرَ َة
تَأْخُذُونَ وَ الْعَمَلَ لَا تَصْنَعُونَ! یُوشِكُ رَبُّ الْعَمَلِ أَنْ یَطْلُبَ عَمَلَهُ ،وَ یُوشِكُ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ ،كَيْفَ یَكُونُ مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ مَصِيرُهُ إِلَى آخِرَتِهِ وَ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ ،وَ مَا یَضُرُّهُ أَشْهَى إِلَيْهِ مِمَّا یَنْفَعُهُ.
 )3روایتی از امام امام صادق ع نقل شده كه ایشان هفت گروه از عالمان را كه در هفت دَرَكِ جهنم [درجات جهنم] جاي
خواهند گرفت برشمردهاند :فرازهایی این روایت بدین قرار است:
از علما ،برخی دوست دارند كه علمشان را انباشت كنند و از آن برندارند! [= به علمشان نمیكنند؛ یا اینكه علمشان را در
اختيار دیگران قرار نمیدهند] ؛ اینان در دَرَكِ اول از جهنماند... .
 ...و از علما ،برخی علمش را فقط نزد صاحبان مال و مقام میگذارد [فقط در ازاي پول یا براي كسب قدرت علمش را
در اختيار دیگران قرار میدهد] اینها در دَرَكِ سوم از آتشاند ...
الخصال ،ج ،2ص353
ن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِيلَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَ َد عَنِ الْحَسَنِ بْ ِ
مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِمَا قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
إِنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ یُحِبُّ أَنْ یَخْزُنَ عِلْمَهُ وَ لَا یُؤْخَذَ عَنْهُ فَذَاكَ فِی الدَّرْكِ الْأَوَّلِ مِنَ النَّارِ  1...وَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ یَرَى أَنْ یَضَعَ
الْعِلْمَ عِنْدَ ذَوِي الثَّرْوَةِ وَ الشَّرَفِ وَ لَا یَرَى لَهُ فِی الْمَسَاكِينِ وَضْعاً فَذَاكَ فِی الدَّرْكِ الثَّالِثِ مِنَ النَّارِ ...
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تدبر

« )1أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ»
كسی كه رسالت و پيام الهی را ارائه میكند ،براي خدا كار میكند و انتظار ندارد كه مردم مزد او را بدهند.
شاید به همين جهت است كه در احادیث تذكر دادهاند كه از عالمی كه دنبال پول و دنياست برحذر باشيد؛ چون او براي
خودش كار میكند و دلسوز دیگران نيست ؛ و انسان نمیتواند دینش را از كسی بگيرد كه دنبال منافع خودش است( .حدیث)1

 . 1و مِن الْعُلماءِ منْ إِذا وُعِظ أنِف و إِذا وعظ عنَّف فذاك فِي الدَّرْكِ الثَّانِي مِن النَّارِ
 . 2و مِن الْعُلماءِ منْ یذْهبُ فِي عِلْمِهِ مذْهب الْجبابِرةِ و السَّلاطِینِ فإِنْ رُدَّ علیْهِ شيْءٌ مِنْ قوْلِهِ أوْ قُصِّر فِي شيْءٍ مِنْ أمْرِهِ غضِب فذاك فِي الدَّرْكِ الرَّابِعِ
مِن النَّارِ و مِن الْعُلماءِ منْ یطْلُبُ أحادِیث الْیهُودِ و النَّصارى لِیُغْزِر بِهِ و یُكْثِر بِهِ حدِیثهُ فذاك فِي الدَّرْكِ الْخامِسِ مِن النَّارِ و مِن الْعُلماءِ منْ یضعُ نفْسهُ لِلْفُتْیا
و یقُولُ سلُونِي و لعلَّهُ لا یُصِیبُ حرْفاً واحِداً و اللَّهُ لا یُحِب الْمُتكلِّفِین فذاك فِي الدَّرْكِ السَّادِسِ مِن النَّارِ و مِن الْعُلماءِ منْ یتَّخِذُ عِلْمهُ مُرُوءةً و عقْلًا فذاك
فِي الدَّرْكِ السَّابِعِ مِن النَّارِ.
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« )2أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ»
كسی كه رسالت و پيام الهی را ارائه میكند ،از مردم اجرتی طلب نمیكند تا بهانهاي براي زیر بار حق نرفتن ،باقی نماند.
پس،
اگر كسی براي تبليغ دین از مردم اجرت طلب كرد و مردم به او و سخنانش بیاعتنایی كردند ،بهانه موجهی به دست مردم
داده و لذا حق ندارد به خاطر این برخورد مردم با او شاكی باشد.
« )3أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ»
چرا از پيامبر ص پرسيد كه «مگر از آنان مزدي میطلبی» ،و مانند آیات قبل ،مستقيما از خودشان و یا به عنوان شخص
ثالث سوال را مطرح نكرد و مثال نفرمود «مگر از شما  -یا از آنها  -مزدي طلب شده»؟
الف .شاید از باب تسلی پيامبر ص است؛ بدین بيان كه آنان وقتی زیر بار دعوت پيامبر ص نمیرفتند بر پيامبر سخت
میآمد و خدا میخواهد به او بگوید تو خودت را ناراحت نكن؛ زمانی جاي ناراحتی بود كه از آنها مزد میخواستی؛ اما مگر
تو از آنها مزد خواستهاي كه نپذیرفتن آنها تقصير تو باشد؟! (تفسير كبير (فخر رازي) ،ج ،28ص)219
ب .آنها مشرك بودند و روساي آنان دائما از آنان اجر و مزد طلب میكردند؛ اما پيامبر ص از آنان اجري طلب نمیكرد؛
و اینكه پيامبر ص این را به آنان مطرح كند برایشان كوبندهتر است :چرا شما از آن رؤسائی كه از شما اجرت طلب میكنند
پيروي میكنيد اما به سخن من كه از شما مزدي هم نمیخواهم اعتنایی نمیكنيد( .تفسير كبير ،ج ،28ص)220
ج... .
« )4أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً»
چرا تعبير «أجر» را به كار برد و مثال نفرمود «آیا چيزي یا مالی یا  ...از آنها میطلبی»؟
الف .كلمه «اجر» به معناي «كارمزد» (پاداشی در ازاي كار انجام شده) است و در جایی به كار میرود كه به ازاي آن ،كارِ
كامال مفيد و سودمند به حال مخاطب انجام شده باشد كه مخاطب حاضر باشد برایش هزینه دهد؛ لذا شاید اشاره است به اینكه
این كار پيامبر چنان براي آنها سودمند است كه اگر شما قدرش را میدانستيد همه اموال و بلكه جانتان را فداي او میكردید؛
با این حال او اجري از شما مطالبه نكرده است( .تفسير كبير ،ج ،28ص)220
ب... .
« )5فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ»
مردم به طور طبيعی از عالم و مبلغ دین كه هدف مادي داشته باشد فرار میكنند( .تفسير نور ،ج ،10ص)190

217

« )6أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ»
شبهه

آیا این آیه با آیهاي كه میفرماید «قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِالَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى :بگو من از شما مزدي نمیخواهم مگر
مودت و دوستی با خانوادهام» (شوري )23/در تعارض نيست؟
پاسخ

در آیه حاضر میفرماید «مگر از آنان مزدي میطلبی كه آنان زیر بار تاوان آن گرانبارند؟!» با توجه به عبارت اخير آیه،
معلوم می شود مقصود از اجر و مزد در این آیه ،اجر و مزد دنيوي است؛ در حالی كه دوستی با نزدیكان پيامبر (ص) – كه
همان اهل بيت ع است – یك اجر و مزد دنيوي نيست بلكه براي آن است كه افراد مسير صحيح دین را ادامه دهند و در واقع،
نفع این اجر هم به خود آنان برمیگردد و راه آنها را به سوي خدا میگشاید.
خود قرآن كریم در دو آیه دیگر بخوبی پاسخ این شبهه را داده است:
«قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْ ٍر فَهُوَ َلكُمْ إِنْ َأجْرِيَ إِالَّ عَلَى اللَّهِ :بگو آنچه از اجر از شما خواستم براي خودتان است ،اجر من تنها
برعهده خداست» (سبأ)47/
«قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِالَّ مَنْ شاءَ أَنْ یَتَّخِذَ إِلى رَبِّ ِه سَبيال :بگو من از شما بر این كار مزدي نخواستم مگر كسی كه
بخواهد راهی به سوي پروردگارش در پيش گيرد( ».فرقان)57/

 25 1396/5/27ذيالقعده 1438

 )512سوره قلم ( )68آیه  47أمْ عِنْدهُمُ الْغیْبُ فهُمْ یكْتُبُون
ترجمه

یا [مگر] غيب به دست آنهاست و آنها [از روي آن] مینویسند؟!
حديث

 )1از اميرالمومنين ع در فرازي از خطبهاي كه به خطبه اشباح معروف است ،آمده است:
و بدانيد كه راسخان در علم (آلعمران )7/كسانیاند كه اقرار به جهل در فهم آنچه در پس پردههاى غيب است ،آنان را
از اقدام به گشودن درهاي بسته امور غيبی بىنياز كرده است؛ پس خدا این اعتراف آنان به ناتوانى از رسيدن بدانچه بر آن
احاطه علمی ندارند را ستوده است ،و پرهيز از فرو رفتن در آنچه را كه تكليفی براي بحث و بررسی آن ندارند« ،رسوخ» [=
راسخ بودن در علم] ناميده است...
نهج البالغه ،خطبه91
و من خطبة له ع تعرف بخطبة األشباح
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وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِی الْعِلْمِ هُمُ الَّذِینَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السُّدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ
مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ یُحِيطُوا بِهِ عِلْماً وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ یُكَلِّفْهُمُ
الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخا.
 )2ضریس روایت كرده :نزد امام باقر ع بودیم؛ ابوبصير گفت :عالِمِ شما چه میداند؟ [محدوده علمِ شما امامان اهل بيت
ع تا چه اندازه است؟]
امام ع فرمود :جز خداوند كسی غيب نمیداند؛ و اگر عالِمِ ما [= هر یك از ما امامان اهل بيت ع] به خودش واگذار شود،
مانند برخی از شما خواهد بود! ليكن لحظه به لحظه به او القا میشود.
سپس فرمود :نه ،به خدا سوگند ،عالِم هيچگاه جاهل نخواهد بود؛ خداوند جليلالقدرتر و بزرگتر از آن است كه طاعت
بندهاي را واجب كند سپس علم آسمان و زمينش را از او در پشت پرده بدارد؛
سپس فرمود :علمِ آن هيچگاه از او محجوب و در پرده نيست.
الخرائج و الجرائح ،ج ،2ص780
رُوِيَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ َأبُو بَصِيرٍ مَا یَعْلَمُ عَالِمُكُمْ؟
قَالَ لَا یَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَوْ وُكِلَ عَالِمُنَا إِلَى نَفْسِهِ لَكَانَ مِثْلَ بَعْضِكُمْ وَ لَكِنْ یُحَدَّثُ إِلَيْهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ؛
وَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَكُونُ عَالِمٌ جَاهِلًا أَبَداً اللَّهُ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یَفْرِضَ طَاعَةَ عَبْدٍ ثُمَّ یَحْجُبُ عَنْهُ عِلْمَ سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ؛
ثُمَّ قَالَ لَا یُحْجَبُ عَنْهُ عِلْمُ ذَلِك.
همچنين نگاه كنيد به :بصائر الدرجات ،ج ،1ص ،1325مختصر البصائر ،ص2314و الخرائج و الجرائح ،ج ،2ص.3831
تدبر

« )1أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ یَكْتُبُونَ»

 . 1حدَّثنا أحْمدُ بْنُ مُحمَّدٍ عنْ علِيِّ بْنِ النعْمانِ عنِ ابْنِ مُسْكان عنْ ضُریْسٍ قال :كُنْتُ مع أبِي بصِیرٍ عِنْد أبِي جعْفرٍ ع فقال لهُ أبُو بصِیرٍ بِما یعْلمُ عالِمُكُمْ
جُعِلْتُ فِداك قال یا أبا مُحمَّدٍ إِنَّ عالِمنا لا یعْلمُ الْغیْب و لوْ وكل اللَّهُ عالِمنا إِلى نفْسِهِ كان كبعْضِكُمْ و لكِنْ یحْدُثُ إِلیْهِ ساعةً بعْد ساعةٍ.
 . 2و عنْ علِيِّ بْنِ الْحكمِ قال :أخْبرنا علِي بْنُ النعْمانِ ،عنْ علِيِّ بْنِ إِسْماعِیل ،عنْ مُحمَّدِ بْنِ النعْمانِ ،عنِ ابْنِ مُسْكان ،عنْ ضُریْسٍ ،قال :كُنْتُ أنا و أبُو
بصِیرٍ عِنْد أبِي جعْفرٍ ع ،فقال لهُ أبُو بصِیرٍ :بِم یعْلمُ عالِمُكُمْ؟ قال« :إِنَّ عالِمنا لا یعْلمُ الْغیْب ،و لوْ وكلهُ اللَّهُ إِلى نفْسِهِ لكان كبعْضِكُمْ ،و لكِنْ یُحدَّثُ فِي السَّاعةِ
بِما یحْدُثُ بِاللَّیْلِ و فِي السَّاعةِ بِما یحْدُثُ بِالنَّهارِ ،الْأمْر بعْد الْأمْرِ ،و الشَّيْء بعْد الشَّيْءِ بِما یكُونُ إِلى یوْمِ الْقِیامةِ»
 . 3عنْ علِيِّ بْنِ الْحكمِ قال حدَّثنا علِي بْنُ النعْمانِ عنْ علِيِّ بْنِ إِسْماعِیل عنْ مُحمَّدِ بْنِ النعْمانِ عنِ ابْنِ مُسْكان عنْ ضُریْسٍ قال كُنْتُ أنا و أبُو بصِیرٍ
عِنْد أبِي جعْفرٍ ع فقال لهُ أبُو بصِیرٍ بِما یعْلمُ عالِمُكُمْ قال إِنَّ عالِمنا لا یعْلمُ الْغیْب و لوْ وكلهُ اللَّهُ إِلى نفْسِهِ لكان كبعْضِكُمْ و لكِنْ یُحدَّثُ فِي ساعةٍ بِما یحْدُثُ
فِي اللَّیْلِ و فِي ساعةٍ بِما یحْدُثُ فِي النَّهارِ الْأمْرِ بعْد الْأمْرِ و الشَّيْءِ بعْد الشَّيْءِ بِما یكُونُ إِلى یوْمِ الْقِیامة
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كافران و تكذیبكنندگان پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد ،وضعيت آنان از مسلمانان (= كسانی كه تسليم
حقيقت شده اند) اگر بهتر نباشد ،بدتر نيست .در واقع حكم كردند كه خداوند مسلمان و مجرم را یكسان پاداش میدهد
(قلم)35/
در آیات قبل این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد .آخرین چالش این است كه «مگر غيب نزد آنهاست و آنها می
نویسند»
درباره اینكه مراد از «غيب» و «نوشتن» چيست ،هم مفسران و هم مترجمان معانی مختلفی برداشت كردهاند كه با توجه به
قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا ،بعيد نيست اغلب – یا شاید همه – اینها مد نظر بوده باشد.
الف .غیب:
الف .1.مرتبه غيب اشياء كه همه امور از آن مرتبه تنزل مییابند؛ و سوال از اینكه آیا غيب نزد آنهاست ،یعنی آیا آنها مسلط
بر و اختياردارِ عالم غيب هستند؟ (الميزان ،ج ،19ص)387
الف .2.لوح محفوظ كه در آن مغيبات (امور غيبی) ثبت شده است( .تفسير الصافی ،ج ،5ص82؛ ابنعباس ،به نقل
مجمعالبيان ،ج ،9ص257؛ البحر المحيط ،ج ،9ص576؛ الكشاف ،ج ،4ص)596
الف .3.علم به صحت آنچه ادعا میكنند ،كه فقط خودشان از این علم برخوردارند (مجمعالبيان ،ج ،10ص )512و از
دیگران غایب و پنهان است (ترجمه خسروي)
الف .4.علم غيب (ترجمههاي فوالدوند ،مجتبوي ،مكارم شيرازي ،خواجوي ،آیتی ،كاویانپور ،نوبري)
الف 5.آگاهی از عالَم غيب (ترجمه الهی قمشهاي) و اسرار غيب و نهان (ترجمه قرائتی و رضایی)
الف... 6.
ب .نوشتن:
ب .1.كتابت به معناي جاري شدن قضا و قدر در عالم است؛ یعنی آیه میفرماید آیا آنها مسلط بر و اختياردارِ عالم غيب
هستند و جریان یافتن قضا و قدر امور به دست آنان است كه چنين حكم میكنند؟ (الميزان ،ج ،19ص)387
ب 2.نوشتن مطلب از روي لوح محفوظ و استدالل كردن بدان در برابر پيامبر ص (تفسير الصافی ،ج ،5ص82؛ ترجمه
مشكينی)
ب .3.حكم كردن بر اساس غيب (الخرائج و الجرائح ،ج ،3ص)1012
ب .4.نوشتن به منظور سند داشتن و اطمينان شخصی و نيز متقاعد كردن دیگران (مگر نزدشان «علم غيب» است كه آن
را مىنویسند و به دیگران مىدهند؟! ترجمه مجتبوي ،مكارم شيرازي ،انصاریان ،حلبی ،فيض االسالم ،گرمارودي ،خسروي)
ب .5.یادداشت كردن خبرهاي نهان ،یعنی آیا از عالم غيب آگاهند و خبرهاى نهان را یادداشت مىكنند (ترجمه طاهري)
ب... .6.

1

 . 1فخر رازي ،احتمال اول را همان لوح محفوظ و رونویسي از روي آن ميداند و به عنوان احتمال دوم مطرح كرده كه :نوشتن به معناي تكلیف
كردن بر خدا ،یعني آیا امور غیب چنان نزد آنان حاضر است كه بر اساس آن آنچه بخواهند بر خدا تكلیف ميكنند .عبارت وي چنین است:
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« )2أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ»
علم غيب حقيقتا تنها از آن خداست و جز خداوند هيچكس غيب نمیداند.
سوال

آیا با توجه به این همه گزارشات غيبیاي كه از پيامبر اكرم ص و امامان ع رسيده ،آیا میتوان پذیرفت كه آنان غيب
نمیدانستند؟
پاسخ

در برابر این سوال ،چند گونه پاسخ در آیات و روایات میتوان داد:
الف .این علم غيبی كه از غير خدا نفی میشود ،استقالل در این علم است ،یعنی تنها خداست كه مستقال علم به غيب
دارد؛ و هيچكس علم به غيب ندارد ،مگر اینكه خداوند ،هر مقدار كه صالح بداند ،به او بدهد؛ چنانكه این مضمون در قرآن
كریم صریحاً بيان شده است :عالِمُ الْغَيْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أَحَدًا؛ إِلَّا مَنِ ارْتَضىَ مِن َرسُولٍ[ :خداوند] عالم به غيب است ،و
كسى را بر غيب خود آگاه نمىكند ،مگر آن فرستادهاي [= پيامبر یا فرشته] را كه بپسندد( .جن)27-26/
ب .هرچند خداوند خودش از علم غيب خود به برخی از بندگان برگزیده داده و عمال آنها چنين علمی دارند؛ اما ادب
دینی اقتضا میكند كه علم غيب را از غير خدا نفی كنيم ،و در این گونه موارد هم بگویيم این علمی است كه خداوند لحظه به
لحظه بر اولياي خود آشكار میكند( .حدیث)2
ج .آن علم غيبی كه از غير خدا نفی شده است علم به مطلق غيب است ،كه چنين علمی خاص خداست و هيچكس چنين
بهرهاي از علم ندارد [چرا كه خود خداوند هم غيب است و علم به كنه ذات او براي غير او ممكن نيست] (حدیث)1

1

د... .
دو مورد زیر را در کانال نگذاشتم
« )3أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ یَكْتُبُونَ»
كافران و تكذیبكنندگان پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد ،وضعيت آنان از مسلمانان (= كسانی كه تسليم
حقيقت شدهاند) اگر بهتر نباشد ،بدتر نيست .در آیات قبل این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد (تدبر .)3آخرین چالش
این است كه «مگر غيب نزد آنهاست و آنها می نویسند»
و فیه وجهان األول :أن عندهم اللوح المحفوظ فهم یكتبون منه ثواب ما هم علیه من الكفر و الشرك ،فلذلك أصروا علیه ،و هذا استفهام على سبیل
اإلنكار الثاني :أن األشیاء الغائبة كأنها حضرت في عقولهم حتى إنهم یكتبون على اللّه أي یحكمون علیه بما شاءوا و أرادوا (التفسیر الكبیر ،ج ،30ص)616
 . 1در حدیث  1بیان ميشود كه كسي كه راسخ در علم است اعتراف ميكند كه به غیب نميتواند برسد .اگر این را ضمیمه كنیم به روایاتي كه مصداق
اعالي راسخان در علم را اهل بیت ع ميشمرد ،معلوم ميشود این غیبي كه اعتراف به ندانستنش دلیل بر رسوخ در علم دانسته شده ،نه علم به امور غیبي
عادي ،بلكه اعال مراتب غیب است كه جز خداوند كسي را بدان راهي نیست.
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چرا این گزینه را در آخر همه گزینهها آورد؟
الف .چون این ضعيفترین و بعيدترین احتمال ممكن است( .الميزان ،ج ،19ص)387
ب... .
« )4أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ یَكْتُبُونَ»
در این آیه میخواهد بفرماید كه آیا آنها احاطهاي بر غيب دارند كه چنين باور دارند و حكمی میرانند؟
چرا به جاي اینكه از تعابيري مانند یحكمون ،یا یعتقدون ،استفاده كند ،از تعبير «یكتبون» استفاده كرد؟
الف .یكتبون به معناي نوشتن شریعت و حكم آسمانی باشد ،یعنی با علم غيبی كه دارند احكام آسمانی را براي خود
مینویسند و دیگر نيازي به شریعت ندارند( .التفسير الكبير ،ج ،28ص)221
ب .شاید نوشتن به معناي باقی گذاشتن براي بعد از خود است ،یعنی آیا علم غيبی نزد آنها بوده كه برخی آن را نوشته و
براي بعديها باقی گذاشته و حاال اینها بر اساس آن حكم میكنند( .اقتباس از مجمعالبيان ،ج ،10ص)512
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ج... .

جمعبندي آیات  35تا  47سوره قلم
كافران و تكذیبكنندگان پيامبر ص ادعا داشتند كه اگر بهشتی در كار باشد ،وضعيت آنان از مسلمانان (= كسانی كه تسليم
حقيقت شدهاند) اگر بهتر نباشد ،بدتر نيست در این آیات ،این ادعا را از ابعاد مختلف به چالش كشيد.
عالمه طباطبایی درباره اینكه این ابعاد مختلف ،چگونه همه حاالت ممكن را در برمیگيرد ،چنين توضيح داده است:
این ادعا كه در قيامت مسلمانان را همانند مجرمان قرار دهند و فرقی بين آنها نگذارند:
یا موهبت و رحمتی از جانب خداوند است ،یا چنين نيست:
الف .اگر موهبتی از جانب خداست ،آنگاه:
الف 1.یا دليل عقلی بر آن دارند ،كه این را با تعبير «ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» رد كرد.
الف .2.یا دليل نقلی [استنادي به كتابی آسمانی] بر آن دارند ،كه این را با تعبير «أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فيهِ تَدْرُسُونَ  »...رد كرد.
الف . 3.یا اینكه دليل عقلی و نقلی ندارند ،بلكه خداوند شفاهاً و مستقيما به آنها گفته و بين آنها و خدا عهدي بسته شده
است ،كه این را با تعبير «أَمْ لَكُمْ أَیْمانٌ عَلَيْنا  »...رد كرد.
ب .اگر موهبتی از جانب خدا نيست ،یا این سخن را جدي گفتهاند یا خير.
ب 1.اگر جدي گفتهاند ،آنگاه:

 . 1عبارت ایشان چنین است:
«أمْ عِنْدهُمُ الْغیْبُ فهُمْ یكْتُبُون» أي هل عندهم علم بصحة ما یدعونه اختصموا به ال یعلمه غیرهم فهم یكتبونه و یتوارثونه و ینبغي أن یبرزوه
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ب .a.1.این ادعایی مستند به خودشان است یعنی تواناییاي دارند كه روز قيامت خود را همرتبه مسلمانان قرار دهند،
حتی اگر خدا نخواهد ،كه این را با تعبير «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ» رد كرد.
ب .b.1.شریكانی كه آنها براي خدا فرض كردهاند ،این توانایی را دارند كه آنها را همرتبه مسلمانان قرار دهند ،كه این را
با تعبير «أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ» رد كرد.
ب .c.1.چون غيب و قضا و قدر به دست آنهاست و آنها چنين تساوياي را براي خود رقم زدهاند ،كه این را با تعبير «أَمْ
عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ یَكْتُبُونَ» رد كرد.
ب .2.یا ادعاي آنها اصال جدي نيست و صرفاً این را گفتهاند كه از پيروي تو فرار كنند چون تو مزدي براي رسالتت
میخواستهاي و آنها توان برعهده گرفتن تاوان آن را نداشتهاند ،كه این را با تعبير «أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ» رد
كرد( .الميزان ،ج ،19ص)382

 )513سوره قلم ( )68آیه  48فاصْبِرْ لِحُكْمِ ربِّك و ال تكُنْ كصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي و هُو مكْظُومٌ 1396/5/28
ترجمه

پس براي حكم پروردگارت صبر كن و همانند صاحب ماهی [= یونس] مباش هنگامی كه ندا در داد ،در حالی كه غيظ
راه گلویش را بسته [و مورد خشم قرار گرفته] بود.
نكات ترجمهای و نحوی

«فَاصْبِرْ لِحُکْمِ»
حرف «لـ» معناي عادياش «براي» میباشد؛ یعنی براي ابالغ دستور خدا صبر و شكيبایی در پيش بگير؛ و میتواند به
معناي «الی :تا» باشد یعنی تا رسيدن حكم خدا در یاري اوليائش و شكست دشمنانش صبر كن (مجمعالبيان ،ج ،10ص)512
«صاحِب»
از ماده «صحب» است كه در اصل داللت دارد بر نزدیك هم قرار گرفتن و مقارن همدیگر شدن؛ و «صاحب» به هر مالزم
و همنشين و همراهی گفته میشود كه همراهیشان زیاد باشد و درباره این واژه در جلسه 229توضيح داده شد.
http://yekaye.ir/al-baqarah-002-039

«الْحُوت»
حوت به معناي «ماهی بزرگ» است و اصل این ماده داللت بر اضطراب و به سرعت این طرف و آن طرف رفتن میكند
و ظاهرا از همين جهت است كه به ماهی «حوت» گویند( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )114و جمع آن «حيتان» (إِذْ تَأْتيهِمْ
حيتانُهُمْ؛ اعراف )163/است.
این كلمه جمعا  5بار در قرآن كریم آمده است.
«مَکْظُوم»
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ماده «كظم» را برخی در اصل به معناي خودداري كردن و جمع كردن چيزي دانسته و گفتهاند «كَظْم» به معناي فروبردن
غيظ و خودداري كردن از آشكار شدن آن است ،گویی «كاظم» (الْكاظِمينَ الْغَيْظَ؛ آلعمران )134/كسی است كه غيظ خود را
در درون خود جمع میكند( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص .)184یا به تعبير دیگر ،ضبط و محبوس كردن چيزي در باطن
است به نحوي كه مانع آشكار شدن آن شوند( .التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،10ص)69
برخی گفتهاند «كَظم» به معناي محل خروج نفس است و به حبس كردن نفس «كُظُومُ» گویند و «كَظْم الغَيْظ» هم حبس
كردن و ممانعت از آشكار شدن غيظ و غضب است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )712چنانكه گفته میشود :او غمگين است و
كظم چنان او را فرا گرفته كه نمیتواند نفس بكشد؛ و چنين كسی را «مكظوم» میگویند (كتاب العين ،ج ،5ص345؛ اساس
البالغه ،ص)545
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اغلب اهل لغت« ،كظيم» (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيم) و «مكظوم» را هممعنی ،و به معناي «مكروب :كسی كه در سختی
و تنگنا افتاده است» دانستهاند (المحيط فی اللغة ،ج ،6ص234؛ المصباح المنير ،ج ،2ص534؛ لسان العرب ،ج ،12ص )520اما
برخی تفاوت ظریفی بين آنها گذاشته و گفتهاند «كَظِيم» كسی است كه غيظش را فرو میبرد؛ اما «مَكْظُوم» كسی است كه در
غرقاب سختی و تنگنا قرار گرفته است (المملؤ كربا) (مجمع البحرین ،ج ،6ص )154و برخی هم اساساً همان معناي حبس
كردن و باز داشتن [بدون كلمه غيظ] را مد نظر قرار داده و معتقدند كه «مكظوم» به معناي كسی است كه از تصرف در امور
خویش بازداشته شده است( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)511
این ماده تنها به همين سه صورت (كاظم ،كظيم و مكظوم) و جمعا  6بار در قرآن كریم به كار رفته است.
حديث

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه ما در برخی از نوشتههاي باقيمانده از اميرالمومنين ع یافتيم كه رسول اهلل برایم
چنين گفت كه جبرئيل به او گفته است[ :چون این روایت بسيار طوالنی است تنها برخی از فرازهاي اصلی آن را ترجمه
كردهایم]
هنگامی كه یونس بن متی را خداوند به سوي قومش فرستاد او سی ساله بود  ...و سی و سه سال در ميان آنها بود و آنها
را به ایمان به خدا و تصدیق و پيروي از خویش دعوت كرد اما به او ایمان نياوردند و پيرویش نكردند جز دو نفر به اسمهاي
روبيل و تنوخا؛ روبيل از خاندان علم و نبوت و حكمت بود و از مدتها پيش از آنكه یونس به پيامبري مبعوث شود با او رفيق
بود؛ و تنوخا فردي مستضعف و عابد و زاهد و غوطهور در عبادت بود كه علم و حكمتی نداشت  ...و روبيل به خاطر علم و
حكمت و نيز سابقه دوستیاي كه با یونس داشت منزلت برتري در دیدگان یونس داشت.
هنگامی كه یونس دید كه مردم اجابتش نمیكنند و به او ایمان نمیآورند خسته شد و دیگر كاسه صبرش لبریز شد ،پس
به پروردگارش شكایت برد و از جمله اینكه گفت :پروردگارا! مرا به قومم مبعوث كردي در حالی كه سی سال داشتم؛ وسی و

 . 1البته خلیل پس از بیان نكته فوق نوشته است :و المكْظُومُ :الذي یلتقمه الحوت (كتاب العین ،ج ،5ص )346كه به نظر ميرسد از باب تطبیق بر
مصداق (حضرت ینس ع)( است نه از باب معناي واژه.
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سه سال آنها را به ایمان به تو و تصدیق به رسالت خود دعوت كردم و از عذاب و نقمت تو هشدار دادم اما مرا تكذیب كردند
و به من ایمان نياوردند و نبوتم را انكار نمودندو رسالتم را حقير شمردند و مرا تهدید كردند تا حدي كه ترسيدم مرا بكشند
پس عذابت را بر آنان نازل فرما كه آنان ایمان نمیآورند.
پس خداوند به او وحی كرد :همانا در ميان آنان زن باردار و نوزاد و پيرمرد و زن ضعيف و اشخاص مستضعف وجود
دارد و من حاكم عدل هستم و رحمتم بر غضبم پيشی گرفته است ،كودكان را به گناه بزرگساالن عذاب نكنم؛ یونس! اینها
بندگان و مخلوقات من در زمين من و تحت سرپرستی من اند؛ دوست دارم كه به آنها مهلت دهم و با آنها مدارا كنم و منتظر
توبهشان بمانم؛ و تو را به قومت فرستادم كه تا بر آنها عطوف باشی و با مهربانیِ نبوت آنها را تحمل كنی و با بردباري پيامبرانه
بر آنها شكيبایی ورزي و برایشان همچون طبيبی شفابخش باشی كه راه معالجه درد را میداند؛ اما تو بر آنها برآشفتی و براي
ی صبر و شكيباییات از من عذاب آنها را
مدارا با آنها دل ندادي و به روش پيامبران با آنها برخورد نكردهاي و به خاطر كم ِ
میخواهی؟! در حالی كه بندهام نوح بر قومش خيلی صبورتر از تو بود و بيشتر با آنها مدارا كرد و عذر را كامال بر آنها تمام
نمود و لذا هنگامی كه بر آنها غضب كرد من هم غضب كردم و هنگامی كه از من درخواست كرد اجاتش نمودم.
[یونس همچنان به درخواستش ادامه داد و نهایتا خداوند به او فرمود ... ]:و بدان اي یونس كه علم من در مورد آنها [مبتنی
بر] باطن و غيب است و تو هم به نهایت آن دسترسی نداري و علم تو در مورد آنها علم به ظاهري است كه باطنی ندارد.
یونس! من درخواستت را كه از من فرستادن عذاب را خواستی ،اجابت كردم؛ اما یونس ،این كار حظ و بهره تو نزد مرا بيشتر
نمیكند و براي تو زیبندهتر نخواهد بود و بزودي عذاب در روز چهارشنبه نيمه شوال بعد از طلوع آفتاب به سراغشان خواهد
آمد؛ پس آنان را آگاه ساز.
یونس خوشحال شد و این مطلب ناراحتش نكرد و نمیدانست عاقبتش چه خواهد شد.
[آنگاه یونس سراغ آن دو نفر كه به او ایمان آورده بودند رفت .تنوخا این كارش را تایيد كرد اما]
روبيل گفت :به نظر من بهتر است همچون پيامبري حكيم و رسولی كریم به پيشگاه پروردگارت برگردي؛ و از او بخواهی
كه عذاب را از آنها بردارد كه او از عذاب آنها بی نياز است و مدارار با بندگانش را دوست دارد و این كار ضرري به او نمیزند
و از منزلت تو نزد او نخو اهد كاست و شاید قوم تو بعد از آنچه تاكنون از كفر و انكار آنها دیده و شنيدهاي روزي ایمان
بياورند ،پس بر آنان شكيبایی بورز و در كارشان درنگ نما ...
اما یونس حاضر نشد سفارش او را بپذیرد و همراه با تنوخا از نزد او دور شد .یونس به نزد قومش برگشت و به آنان خبر
داد كه خداوند بر او وحی كرده كه عذاب را بر آنها در روز چهارشنبه نيمه شوال بعد از طلوع آفتاب نازل خواهد كرد؛ اما
سخنش را رد كردند و او را تكذیب نمودند و با خشونت او از شهر بيرونش كردند؛ پس یونس به همراه تنوخيا از شهر بيرون
رفتند ...
تفسير العياشی ،ج ،2ص132-129
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عَنْ أَبِی عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَجَدْنَا فِی بَعْضِ كُتُبِ أَمِيرِ الْ ُمؤْمِنِينَ ع قَالَ حَدَّثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص
أَنَّ جَبْرَئِيلَ ع حَدَّثَهُ أَنَّ یُونُسَ بْنَ مَتَّى ع بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ...

1

وَ أَنَّهُ أَقَامَ فِيهِمْ یَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِیقِ بِهِ وَ اتِّبَاعِهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَلَمْ یُؤْمِنْ بِهِ وَ لَمْ یَتَّبِعْهُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا
رَجُلَانِ اسْمُ أَحَدِهِمَا رُوبِيلُ وَ اسْمُ الْآخَرِ تَنُوخَا وَ كَانَ رُوبِيلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْعِلْمِ وَ النُّبُوَّةِ وَ الْحِكْمَةِ وَ كَانَ قَدِیمَ الصُّحْبَةِ لِيُونُسَ
بْنِ مَتَّى مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبْعَثَهُ اللَّهُ بِالنُّبُوَّةِ وَ كَانَ تَنُوخَا رَجُلًا مُسْتَضْعَفاً عَابِداً زَاهِداً مُنْهَمِكاً فِی الْعِبَادَةِ وَ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ وَ لَا حُكْمٌ وَ كَانَ
رُوبِيلُ صَاحِبَ غَنَمٍ یَرْعَاهَا وَ یَتَقَوَّتُ مِنْهَا وَ كَانَ تَنُوخَا رَجُلًا حَطَّاباً یَحْتَطِبُ عَلَى رَأْسِهِ وَ یَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَ كَانَ لِرُوبِيلَ مَنْزِلَةٌ مِنْ
یُونُسَ غَيْرُ مَنْزِلَةِ تَنُوخَا لَعِلْمِ رُوبِيلَ وَ حِكْمَتِهِ وَ قَدِیمِ صُحْبَتِهِ فَلَمَّا رَأَى یُونُسُ ع أَنَّ قَوْمَهُ لَا یُجِيبُونَهُ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِهِ ضَجِرَ وَ عَرَفَ
مِنْ نَفْسِهِ قِلَّةَ الصَّبْرِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ وَ كَانَ فِيمَا شَكَا أَنْ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِی إِلَى قَوْمِی َو لِی ثَلَاثُونَ سَنَةً فَلَبِثْتُ فِيهِمْ
ك وَ ال َّتصْدِیقِ بِرِسَاالتِی وَ أُخَوِّفُهُمْ َعذَابَكَ وَ نَقِمَتَكَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَكَذَّبُونِی وَ لَمْ یُؤْمِنُوا بِی وَ جَحَدُوا
أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِیمَانِ بِ َ
نُبُوَّتِی وَ اسْتَخَفُّوا بِرِسَاالتِی َو قَدْ تَوَاعَدُونِی وَ خِفْتُ أَ ْن یَقْتُلُونِی فَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ عَذَابَكَ فَ ِإنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یُؤْمِنُونَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى
یُونُسَ
أَنَّ فِيهِمُ الْحَمْلَ وَ الْجَنِينَ وَ الطِّفْلَ وَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَ الْمَرْأَةَ الضَّعِيفَةَ وَ الْمُسْتَضْعَفَ الْمَهِينَ وَ أَنَا الْحَكَمُ الْعَدْلُ سَبَقَتْ رَحْمَتِی
غَضَبِی لَا أُعَذِّبُ الصِّغَارَ بِذُنُوبِ الْكِبَارِ مِنْ قَوْمِكَ وَ هُمْ یَا یُونُسُ عِبَادِي وَ خَلْقِی وَ بَرِیَّتِی فِی بِلَادِي وَ فِی عَيْلَتِی أُحِبُّ أَنْ أَتَأَنَّاهُمْ
وَ أَرْفُقَ بِهِمْ وَ أَنْتَظِرُ تَوْبَتَهُمْ وَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ إِلَى قَوْمِكَ لِتَكُونَ حيطاً عَلَيْهِمْ تَعْطَفَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحِمِ الْمَاسَّةِ مِنْهُمْ وَ تَأَنَّاهُمْ بِرَأْفَةِ النُّبُوَّةِ
وَ تَصْبِرَ مَعَهُمْ بِأَحْلَامِ الرِّسَالَةِ وَ تَكُونَ لَهُمْ كَهَيْئَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي الْعَالِمِ بِمُدَاوَاةِ الدَّاءِ فَخَرَقْتَ بِهِمْ وَ لَمْ تَسْتَعْمِلْ قُلُوبَهُمْ بِالرِّفْقِ
وَ لَمْ تَسُسْهُمْ بِسِيَاسَةِ الْمُرْسَلِينَ ثُمَّ سَأَلْتَنِی عَنْ سُوءِ نَظَرِكَ الْعَذَابَ لَهُمْ عِنْدَ قِلَّةَ الصَّبْرِ مِنْكَ وَ عَبْدِي نُوحٌ كَانَ أَصْبَرَ مِنْكَ عَلَى
قَوْمِهِ وَ أَحْسَنَ صُحْبَةً وَ أَشَدَّ تَأَنِّياً فِی الصَّبْرِ عِنْدِي وَ أَبْلَغَ فِی الْعُذْرِ فَغَضِبْتُ لَهُ حِينَ غَضِبَ لِی وَ أَجَبْتُهُ حِينَ دَعَانِی فَقَالَ یُونُسُ
...

2

عِلْمِی فِيهِمْ یَا یُونُسُ بَاطِنٌ فِی الْغَيْبِ عِنْدِي لَا تَعْلَمُ مَا مُنْتَهَاهُ وَ عِلْمُكَ فِيهِمْ ظَاهِرٌ لَا بَاطِنَ لَهُ یَا یُونُسُ قَدْ أَجَبْتُكَ إِلَى مَا
سَأَلْتَ مِنْ إِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ وَ مَا ذَلِكَ یَا یُونُسُ بِأَوْفَرَ لِحَظِّكَ عِنْدِي وَ لَا أَجْمَلَ لِشَأْنِكَ وَ سَيَأْتِيهِمْ عَذَابٌ فِی شَوَّالٍ یَوْمَ
الْأَرْبِعَاءِ وَسَطَ الشَّهْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَعْلِمْهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ یُونُسُ وَ لَمْ یَسُؤْهُ وَ لَمْ یَدْرِ مَا عَاقِبَتُهُ
فَانْطَلَقَ یُونُسُ إِلَى تَنُوخَا الْعَابِدِ ...

3

 . 1و كان رجُلًا یعْترِیهِ الْحِدَّةُ و كان قلِیل الصَّبْرِ على قوْمِهِ و الْمُداراةِ لهُمْ عاجِزاً عمَّا حُمِّل مِنْ ثِقلِ حمْلِ أوْقارِ النبُوَّةِ و أعْلامِها و أنَّهُ یُفْسخُ تحْتها
كما یُفْسخُ الْجذعُ تحْت حِمْلِهِ
 . 2یا ربِّ إِنَّما غضِبْتُ علیْهِمْ فِیك و إِنَّما دعوْتُ علیْهِمْ حِین عصوْك فو عِزَّتِك لا أتعطَّفُ علیْهِمْ بِرأْفةٍ أبداً و لا أنْظُرُ إِلیْهِمْ بِنصِیحةِ شفِیقٍ بعْد كُفْرِهِمْ
و تكْذِیبِهِمْ إِیَّاي و جحْدِهِمْ بِنُبُوَّتِي فأنْزِلْ علیْهِمْ عذابك فإِنَّهُ ْم لا یُؤْمِنُون أبداً فقال اللَّهُ یا یُونُسُ إِنَّهُمْ مِائةُ أ ْلفٍ أوْ یزِیدُون مِنْ خلْقِي یعْمُرُون بِلادِي و یلِدُون
عِبادِي و محبَّتِي أنْ أتأنَّاهُمْ لِلَّذِي سبق مِنْ عِلْمِي فِیهِمْ و فِیك و تقْدِیرِي و تدْبِیرِي غیْرُ عِلْمِك و تقْدِیرِك و أنْت الْمُرْسلُ و أنا الرَّب الْحكِیمُ و
 . 3فأخْبرهُ بِما أوْحى اللَّهُ إِلیْهِ مِنْ نُزُولِ الْعذابِ على قوْمِهِ فِي ذلِك الْیوْمِ و قال لهُ انْطلِقْ حتَّى أُعْلِمهُمْ بِما أوْحى اللَّهُ إِليَّ مِنْ نُزُولِ الْعذابِ فقال تنُوخا
فدعْهُمْ فِي غمْرتِهِمْ و معْصِیتِهِمْ حتَّى یُعذِّبهُمُ اللَّهُ فقال لهُ یُونُسُ بلْ نلْقى رُوبِیل فنُشاوِرُهُ فإِنَّهُ رجُلٌ عالِمٌ حكِیمٌ مِنْ أهْلِ بیْتِ النبُوَّةِ فانْطلقا إِلى رُوبِیل فأخْبرهُ
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فَقَالَ لَهُ رُوبِيلُ ارْجِعْ إِلَى رَ ِّبكَ رَجْعَةَ نَبِیٍّ حَكِيمٍ وَ رَسُولٍ كَرِیمٍ وَ سَلْهُ أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ فَإِنَّهُ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِمْ وَ هُوَ
ن كُفْرِهِمْ َو جُحُودِهِمْ
یُحِبُّ الرِّفْقَ بِعِبَادِهِ وَ مَا ذَلِكَ ِبأَضَرَّ لَكَ عِنْدَهُ وَ لَا أَسْوَأَ ِلمَنْزِ َلتِكَ لَدَیْهِ وَ لَعَلَّ قَوْمَكَ بَعْدَ مَا سَمِعْتَ وَ رَأَیْتَ مِ ْ
یُؤْمِنُونَ یَوْماً فَصَابِرْهُمْ وَ تَأَنَّهُمْ ...

1

فَأَبَى یُونُسُ أَنْ یَقْبَلَ وَصِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ وَ مَعَهُ تَنُوخَا مِنَ الْقَرْیَةِ وَ تَنَحَّيَا عَنْهُمْ غَيْرَ بَعِيدٍ وَ رَجَعَ یُونُسُ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ
أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ یُنْزِلُ الْعَذَابَ َعلَيْكُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِی شَوَّالٍ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَكَذَّبُوهُ وَ أَخْرَجُو ُه
مِنْ قَرْیَتِهِمْ إِخْرَاجاً عَنِيفاً فَخَرَجَ یُونُسُ ع وَ مَعَهُ تَنُوخَا مِنَ الْقَرْیَةِ ...

2

یُونُسُ ع بِما أوْحى اللَّهُ إِلیْهِ مِنْ نُزُولِ الْعذابِ على قوْمِهِ فِي شوَّالٍ یوْم الْأرْبِعاءِ فِي وسطِ الشَّهْرِ بعْد طُلُوعِ الشَّمْسِ فقال لهُ ما ترى انْطلِقْ بِنا حتَّى أُعْلِمهُمْ
ذلِك
 . 1فقال لهُ تنُوخا ویْحك یا رُوبِیلُ ما أشرْت على یُونُس و أمرْتهُ بعْد كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ و جحْدِهِمْ لِنبِیِّهِ و تكْذِیبِهِمْ إِیَّاهُ و إِخْراجِهِمْ إِیَّاهُ مِنْ مساكِنِهِ و ما
هموا بِهِ مِنْ رجْمِهِ فقال رُوبِیلُ لِتنُوخا اسْكُتْ فإِنَّك رجُلٌ عابِدٌ لا عِلْم لك ثُمَّ أقْبل على یُونُس فقال أ رأیْت یا یُونُسُ إِذا أنْزل اللَّهُ الْعذاب على قوْمِك أنْزلهُ
فیُهْلِكُهُمْ جمِیعاً أوْ یُهْلِكُ بعْضاً و یبْقى بعْضٌ فقال لهُ یُونُسُ بلْ یُهْلِكُهُمْ جمِیعاً و كذلِك سألْتُهُ ما دخلتْنِي لهُمْ رحْمةُ تعطفٍ فأُراجِع اللَّه فِیهِمْ و أسْألهُ أنْ
یصْرِف عنْهُمْ فقال لهُ رُوبِیلُ أ تدْرِي یا یُونُسُ لعلَّ اللَّه إِذا أنْزل علیْهِمُ الْعذاب فأحسوا بِهِ أنْ یتُوبُوا إِلیْهِ و یسْتغْفِرُوا فیرْحمهُمْ فإِنَّهُ أرْحمُ الرَّاحِمِین و یكْشِف
عنْهُمُ الْعذاب مِنْ بعْدِ ما أخْبرْتهُمْ عنِ اللَّهِ أنَّهُ یُنْزِلُ علیْهِمُ الْعذاب یوْم الْأرْبِعاءِ فتكُون بِذلِك عِنْدهُمْ كذَّاباً فقال لهُ تنُوخا ویْحك یا رُوبِیلُ لقدْ قُلْت عظِیماً
یُخْبِرُك النَّبِي الْمُرْسلُ أنَّ اللَّه أوْحى إِلیْهِ أنَّ الْعذاب ینْزِلُ علیْهِمْ فترُد قوْل اللَّهِ و تشُك فِیهِ و فِي قوْلِ رسُولِ اللَّهِ فقدْ حبِط عملُك فقال رُوبِیلُ لِتنُوخا لقدْ
فشِل رأْیُك ثُمَّ أقْبل على یُونُس فقال إِذا نزل الْوحْيُ و الْأمْرُ مِن اللَّهِ فِیهِمْ على ما أنْزل علیْك فِیهِمْ مِنْ إِنْزالِ الْعذابِ علیْهِمْ و قوْلُهُ الْحق أ رأیْت إِذا كان
ذلِك فهلك قوْمُك كُلهُمْ و خرِبتْ قرْیتُهُمْ أ لیْس یمْحُو اللَّهُ اسْمك مِن النبُوَّةِ و تبْطُلُ رِسالتُك و تكُونُ كبعْضِ ضُعفاءِ النَّاسِ و یهْلِكُ على یدیْك مِائةُ ألْفٍ
مِن النَّاسِ
 . 2و تنحَّیا عنْهُمْ غیْر بعِیدٍ و أقاما ینْتظِرانِ الْعذاب و أقام رُوبِیلُ مع قوْمِهِ فِي قرْیتِهِمْ حتَّى إِذا دخل عل ْیهِمْ شوَّالٌ صرخ رُوبِیلُ بِأعْلى صوْتِهِ فِي رأْسِ
الْجبلِ إِلى الْقوْمِ أنا رُوبِیلُ شفِیقٌ علیْكُمْ رحِیمٌ بِكُمْ هذا شوَّالٌ قدْ دخل علیْكُمْ و قدْ أخْبركُمْ یُونُسُ نبِیكُمْ و رسُولُ ربِّكُمْ أنَّ اللَّه أوْحى إِلیْهِ أنَّ الْعذاب ینْزِلُ
علیْكُمْ فِي شوَّالٍ فِي وسطِ الشَّهْرِ یوْم الْأرْبِعاءِ بعْد طُلُوعِ الشَّمْسِ و لنْ یُخْلِف اللَّهُ وعْدهُ رُسُلهُ فانْظُرُوا ما أنْتُمْ صانِعُون فأفْزعهُمْ كلامُهُ و وقع فِي قُلُوبِهِمْ تحْقِیقُ
نُزُولِ الْعذابِ فأجْفلُوا نحْو رُوبِیل و قالُوا لهُ ما ذا أنْت تُشِیرُ بِهِ علیْنا یا رُوبِیلُ فإِنَّك رجُلٌ عالِمٌ حكِیمٌ لمْ نزلْ نعْرِفُك بِالرِّقَّةِ علیْنا و الرَّحْمةِ لنا و قدْ بلغنا
ما أشرْت بِهِ على یُونُس فِینا فمُرْنا بِأمْرِك و أشِرْ علیْنا بِرأْیِك فقال لهُمْ رُوبِیلُ فإِنِّي أرى لكُمْ و أُشِیرُ علیْكُمْ أنْ تنْظُرُوا و تعْمدُوا إِذا طلع الْفجْرُ یوْم الْأرْبِعاءِ
فِي وسطِ الشَّهْرِ أنْ تعْدِلُوا الْأطْفال عنِ الْأُمَّهاتِ فِي أسْفلِ الْجبلِ فِي طرِیقِ الْأوْدِیةِ و تقِفُوا النِّساء فِي سفْحِ الْجبلِ و یكُونُ هذا كُلهُ قبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ فإِذا
رأیْتُمْ رِیحاً صفْراء أقْبلتْ مِن الْمشْرِقِ فعِجوا الْكبِیرُ مِنْكُمْ و الصَّغِیرُ بِالصراخِ و الْبُكاءِ و التَّضرعِ إِلى اللَّهِ و التَّوْبةِ إِلیْهِ و الِاسْتِغْفارِ لهُ و ارْفعُوا رُءُوسكُمْ إِلى
السَّماءِ و قُولُوا ربَّنا ظلمْنا و كذَّبْنا نبِیَّك و تُبْنا إِلیْك مِنْ ذُنُوبِنا و إِنْ لا تغْفِرْ لنا و ترْحمْنا لنكُوننَّ مِن الْخاسِرِین الْمُعذَّبِین فاقْبلْ توْبتنا و ارْحمْنا یا أرْحم
الرَّاحِمِین ثُمَّ لا تملوا مِن الْبُكاءِ و الصراخِ و التَّضرعِ إِلى اللَّهِ و التَّوْبةِ إِلیْهِ حتَّى تتوارى الشَّمْسُ بِالْحِجابِ أوْ یكْشِف اللَّهُ عنْكُمُ الْعذاب قبْل ذلِك فأجْمع رأْيُ
الْقوْمِ جمِیعاً على أنْ یفْعلُوا ما أشار بِهِ علیْهِمْ رُوبِیلُ فلمَّا كان یوْمُ الْأرْبِعاءِ الَّذِي توقَّعُوا الْعذاب تنحَّى رُوبِیلُ مِن الْقرْیةِ حیْثُ یسْمعُ صُراخهُمْ و یرى الْعذاب
إِذا نزل فلمَّا طلع الْفجْرُ یوْم الْأرْبِعاءِ فعل قوْمُ یُونُس ما أمرهُمْ رُوبِیلُ بِهِ فلمَّا بزغتِ الشَّمْسُ أقْبلتْ رِیحٌ صفْراءُ مُظْلِمةٌ مُسْرِعةٌ لها صرِیرٌ و حفِیفٌ و هدِیرٌ
ب
فلمَّا رأوْها عجوا جمِیعاً بِالصراخِ و الْبُكاءِ و التَّضرعِ إِلى اللَّهِ و تابُوا إِلیْهِ و اسْتغْفرُوهُ و صرختِ الْأطْفالُ بِأصْواتِها تطْلُبُ أُمَّهاتِها و عجَّتْ سِخالُ الْبهائِمِ تطْلُ ُ
اللَّبن و عجَّتِ الْأنْعامُ تطْلُبُ الرَّعْي فلمْ یزالُوا بِذلِك و یُونُسُ و تنُوخا یسْمعانِ صیْحتهُمْ و صُراخهُمْ و یدْعُوانِ اللَّه علیْهِمْ بِتغْلِیظِ الْعذابِ علیْهِمْ و رُوبِیلُ فِي
موْضِعِهِ یسْمعُ صُراخهُمْ و عجِیجهُمْ و یرى ما نزل و هُو یدْعُو اللَّه بِكشْفِ الْعذابِ عنْهُمْ فلمَّا أنْ زالتِ الشَّ ْمسُ و فُتِحتْ أبْوابُ السَّماءِ و سكن غضبُ الرَّبِّ
تعالى و رحِمهُمُ الرَّحْمنُ فاسْتجاب دُعاءهُمْ و قبِل توْبتهُمْ و أقالهُمْ عثْرتهُمْ
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 )2از امام باقر ع درباره آیه «هنگامی كه ندا در داد ،در حالی كه «مكظوم» بود» (قلم )48/روایت شده است كه مكظوم،
یعنی مغموم و اندوهگين.
تفسير القمی ،ج ،2ص383
فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ :إِذْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ أَيْ مَغْمُوم.

1

ي و اسْتغْفرُوا لِي فرحِمْتُهُمْ و تُبْتُ علیْهِمْ و أنا اللَّهُ التَّوَّابُ
و أوْحى إِلى إِسْرافِیل أنِ اهْبِطْ إِلى قوْمِ یُونُس فإِنَّهُمْ قدْ عجوا إِليَّ بِالْبُكاءِ و التَّضرعِ و تابُوا إِل َّ
الرَّحِیمُ أسْرعُ إِلى قبُولِ توْبةِ عبْدِي التَّائِبِ مِن الذنُوبِ و قدْ كان عبْدِي یُونُسُ و رسُولِي سألنِي نُزُول الْعذابِ على قوْمِهِ و قدْ أنْزلْتُهُ علیْهِمْ و أنا اللَّهُ أحق منْ
وفى بِعهْدِهِ و قدْ أنْزلْتُهُ علیْهِمْ و لمْ یكُنِ اشْترط یُونُسُ حِین سألنِي أنْ أُنْزِل علیْهِمُ الْعذاب أنْ أُهْلِكهُمْ فاهْبِطْ إِلیْهِمْ فاصْرِفْ عنْهُمْ ما قدْ نزل بِهِمْ مِنْ عذابِي
فقال إِسْرافِیلُ یا ربِّ إِنَّ عذابك قدْ بلغ أكْتافهُمْ و كاد أنْ یُهْلِكهُمْ و ما أراهُ إِلَّا و قدْ نزل بِساحتِهِمْ فكیْف أنْزِلُ أصْرِفُهُ فقال اللَّهُ كلَّا إِنِّي قدْ أمرْتُ ملائِكتِي
أنْ یصْرِفُوهُ و لا یُنْزِلُوهُ علیْهِمْ حتَّى یأْتِیهُمْ أمْرِي فِیهِمْ و عزِیمتِي فاهْبِطْ یا إِسْرافِیلُ علیْهِمْ و اصْرِفْهُ عنْهُمْ و اصْرِفْ بِهِ إِلى الْجِبالِ بِناحِیةِ مفاوِضِ الْعُیُونِ و
مجارِي السیُولِ فِي الْجِبالِ الْعادِیةِ الْمُسْتطِیلةِ على الْجِبالِ فأذِلَّها بِهِ و لیِّنْها حتَّى تصِیر مُلیَّنةً حدِیداً جامِداً فهبط إِسْرافِیلُ علیْهِمْ فنشر أجْنِحتهُ فاسْتاق بِها
ذلِك الْعذاب حتَّى ضرب بِها تِلْك ا ْلجِبال الَّتِي أوْحى اللَّهُ إِلیْهِ أنْ یصْرِفهُ إِلیْها قال أبُو جعْفرٍ ع و هِي الْجِبالُ الَّتِي بِناحِیةِ الْمُوصِلِ الْیوْم فصارتْ حدِیداً إِلى
یوْمِ الْقِیامةِ فلمَّا رأى قوْمُ یُونُس أنَّ الْعذاب قدْ صُرِف عنْهُمْ هبطُوا إِلى منازِلِهِمْ عنْ رُءُوسِ الْجِبالِ و ضموا إِلیْهِمْ نِساءهُمْ و أوْلادهُمْ و أمْوالهُمْ و حمِدُوا اللَّه
على ما صرف عنْهُمْ و أصْبح یُونُسُ و تنُوخا یوْم الْخمِیسِ فِي موْضِعِهِما الَّذِي كانا فِیهِ لا یشُكَّانِ أنَّ الْعذاب قدْ نزل بِهِمْ و أهْلكهُمْ جمِیعاً لمَّا خفِیتْ أصْواتُهُمْ
عِنْدهُما فأقْبلا ناحِیة الْقرْیةِ یوْم الْخمِیسِ مع طُلُوعِ الشَّمْسِ ینْظُرانِ إِلى ما صار إِلیْهِ الْقوْمُ فلمَّا دنوْا مِن الْقوْمِ و اسْتقْبلتْهُمُ الْحطَّابُون و الْحُماةُ و الرعاةُ
بِأغْنامِهِمْ و نظرُوا إِلى أهْلِ الْقرْیةِ مُطْمئِنِّین قال یُونُسُ لِتنُوخا یا تنُوخا كذبنِي الْوحْيُ و كذبْتُ وعْدِي لِقوْمِي و لا عِزَّة لِي و لا یروْن لِي وجْهاً أبداً بعْد ما
كذبنِي الْوحْيُ فانْطلق یُونُسُ هارِباً على وجْهِهِ مُغاضِباً لِربِّهِ ناحِیة الْبحْرِ مُسْتنْكِراً فِراراً مِنْ أنْ یراهُ أحدٌ مِنْ قوْمِهِ فیقُول لهُ یا كذَّابُ فلِذلِك قال اللَّهُ و ذا
النونِ إِذْ ذهب مُغاضِباً فظنَّ أنْ لنْ نقْدِر علیْهِ الْآیة و رجع تنُوخا إِلى الْقرْیةِ فلقِي رُوبِیل فقال لهُ یا تنُوخا أي الرَّأْییْنِ كان أصْوب و أحقَّ أنْ یُتَّبع رأْیِي أ ْو
رأْیُك فقال لهُ تنُوخا بلْ رأْیُك كان أصْوب و لقدْ كُنْت أشرْت بِرأْيِ الْحُكماءِ الْعُلماءِ فقال لهُ تنُوخا أما إِنِّي لمْ أزلْ أرى أنِّي أفْضلُ مِنْك لِزُهْدِي و فضْلِ
عِبادتِي حتَّى اسْتبان فضْلُك لِفضْلِ عِلْمِك و ما أعْطاك اللَّهُ ربك مِن الْحِكْمةِ مع التَّقْوى أفْضلُ مِن الزهْدِ و الْعِبادةِ بِلا عِلْمٍ فاصْطحبا فلمْ یزاال مُقِیمیْنِ مع
قوْمِهِما و مضى یُونُسُ على وجْهِهِ مُغاضِباً لِربِّهِ فكان مِنْ قِصَّتِهِ ما أخْبر اللَّهُ بِهِ فِي كِتابِهِ إِلى قوْلِهِ فآمنُوا فمتَّعْناهُمْ إِلى حِینٍ قال أبُو عُبیْدة قُلْتُ لِأبِي جعْفرٍ ع
كمْ كان غاب یُونُسُ عنْ قوْمِهِ حتَّى رجع إِلیْهِمْ بِالنبُوَّةِ و الرِّسالةِ فآمنُوا بِهِ و صدَّقُوهُ قال أرْبعة أسابِیع سبْعاً مِنْها فِي ذهابِهِ إِلى الْبحْرِ و سبْعاً مِنْها فِي رُجُوعِهِ
إِلى قوْمِهِ فقُلْتُ لهُ و ما هذِهِ الْأسابِیعُ شُهُورٌ أوْ أیَّامٌ أوْ ساعاتٌ فقال یا عُبیْدةُ إِنَّ الْعذاب أتاهُمْ یوْم الْأرْبِعاءِ فِي النِّصْفِ مِنْ شوَّالٍ و صُرِف عنْهُمْ مِنْ یوْمِهِمْ
ذلِك فانْطلق یُونُسُ مُغاضِباً فمضى یوْم الْخمِیسِ سبْعة أیَّامٍ فِي مسِیرِهِ إِلى الْبحْرِ و سبْعة أیَّامٍ فِي بطْنِ الْحُوتِ و سبْعة أیَّامٍ تحْت الشَّجرِ بِالْعراءِ و سبْعة أیَّامٍ
فِي رُجُوعِهِ إِلى قوْمِهِ فكان ذهابُهُ و رُجُوعُهُ مسِیرة ثمانٍ و عِشْرِین یوْماً ثُمَّ أتاهُمْ فآمنُوا بِهِ و صدَّقُوهُ و اتَّبعُوهُ فلِذلِك قال اللَّهُ فلوْ ال كانتْ قرْیةٌ آمنتْ فنفعها
إِیمانُها إِلَّا قوْم یُونُس لمَّا آمنُوا كشفْنا عنْهُمْ عذاب الْخِزْي
 . 1ناظر به این آیه ،این دو روایت هم قابل توجه است:
روینا بإسناد األئمة ،عن الحسن بن عليّ بن زكریّا ،قال :حدّثنا صهیب بن عبّاد بن صهیب ،عن أبیه ،عن جعفر بن محمّد علیهما السّالم ،قال :سأل
رجل محمّد بن عليّ بن الحسین علیهم السّالم متعنّتا ،فقال :أخبرني عن رجل من أهل الجنة ،نهى اللّه عزّ و جلّ نبیّه أن یعمل بعمله؟ فقال :ذاك یونس بن
متّى ،قال اللّه تعالى :و ال تكُنْ كصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى (عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال ،ج ،19ص)319
الشَّیْخُ مُحمَّدُ بْنُ یعْقُوب رحِمهُ اللَّهُ عنِ الْحُسیْنِ بْنِ مُحمَّدٍ و مُحمَّدِ بْنِ یحْیى جمِیعاً عنْ مُحمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عنْ أبِي سلمة عنِ الْحسنِ بْنِ شاذان الْواسِطِيِّ
قال :كتبْتُ إِلى أبِي الْحسنِ الرِّضا ع أشْكُو جفاء أهْلِ واسِطٍ و جهْلهُمْ عليَّ و كانتْ عِصابةٌ مِن الْعُثْمانِیَّةِ تُؤْذِینِي فوقَّع بِخطِّهِ إِنَّ اللَّه قدْ أخذ مِیثاق أوْلِیائِهِ على
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 )3روایت شده است كه هنگامی كه عبداهلل بن حسن (از سادات بنیالحسن كه میخواست عليه امویان و عباسيان قيام
كند) و خاندانش مورد حمله قرار گرفتند ،امام صادق ع نامهاي به او نوشت تا در خصوص آنچه بر سرش آمده به او تسليت
دهد و فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحيم؛
به خَلَفِ صالح و سالله پاك ،از برادرزاده و پسرعمویش؛
اما بعد؛ اگر تو و خاندانت ،یعنی همراهانت در حملهاي كه به شما شد ،تنها بودید ،اما از حيث ناراحتی و سختی و دردي
كه دل را به درد آورد تنها نبود ید؛ چرا كه آن جزع و ناراحتی و داغ مصيبتی كه به شما رسيد به من هم رسيد؛ ليكن رجوع
كردم به آنچه خداوند جل جالله به متقين به خاطر صبرشان وعده داده و آنان را چه نيك تسليت داده هنگامی كه به پيامبرش
فرمود «و براي حكم پروردگارت صبر كن كه تو در دیده مایی» (طور)48/
و هنگامی كه فرمود« :پس براي حكم پروردگارت صبر كن و همانند صاحب ماهی [= یونس] مباش» (قلم)48/
و هنگامی كه حضرت حمزه را مثله كردند به پيامبرش فرمود «و اگر عقوبت كردید ،همان گونه كه مورد عقوبت قرار
گرفتهاید [متجاوز را] به عقوبت رسانيد ،و اگر صبر كنيد البته آن براى شكيبایان بهتر است» (نحل )126/و او صلی اهلل عليه و
آله و سلم صبر كرد و عقوبتشان نكرد؛
و نيز هنگامی كه فرمود «و خاندانت را به نماز دستور بده و بر آن صبر داشته باش كه ما از تو روزي نمیخواهيم ما به تو
روزي میدهيم و عاقبت از آن متقين است» (طه)132/
و هنگامی كه فرمود «كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد ،مىگویند :ما از آنِ خدا هستيم ،و به سوى او باز مىگردیم.
آنها هستند كه بر آنها درودها و رحمتى از جانب پروردگارشان مىرسد ،و آنها هستند كه رهيافتهاند» (بقره)157-156/
و هنگامی كه فرمود «همانا صابران اجر خود را بیحساب دریافت میكنند»
و هنگامی كه لقمان به فرزندش گفت «و بر آنچه به تو میرسد صبر كن كه این [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور
است» (لقمان)17/
و هنگامی كه از قول موسی ع نقل كرد كه به قومش فرمود «از خداوند یارى بجویيد و صبر نمایيد ،مسلّما زمين از آن
خداست به هر كس بخواهد به ميراث مىدهد و سرانجام (نيك) از آن پرهيزگاران است» (اعراف)128/
و هنگامی كه فرمود «كسانی كه ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند و به حق توصيه كردند و به صبر توصيه كردند»
(عصر)3/
و هنگامی كه فرمود «سپس از كسانی باشد كه ایمان آوردند و به صبر توصيه كردند و به رحمت و مهربانی توصيه نمودند»
(بلد)17/
الصَّبْرِ فِي دوْلةِ الْباطِلِ فاصْبِرْ لِحُكْمِ ربِّك فلوْ قدْ قام سیِّدُ الْخلْقِ لقالُوا یا ویْلنا منْ بعثنا مِنْ مرْقدِنا هذا ما وعد الرَّحْمنُ و صدق الْمُرْسلُون (تأویل اآلیات
الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص)481
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«و چه بسيار از پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنگيدند ،پس در مقابل آنچه به آنها در راه خدا رسيد سست
و ناتوان نشدند و خضوع و تسليم نشان ندادند و خداوند صابران را دوست دارد» (آلعمران)146/
و هنگامی كه فرمود «و مردان و زنان صابر» (احزاب )35/و هنگامی كه فرمود «و صبر كن تا خداوند حكم فرماید و او
بهترین حكم كنندگان است» (یونس )109/و امثال اینها در قرآن فراوان است؛
و بدان اي عمو و اي پسرعمو! خداوند جل جالله لحظهاي به خاطر ضرر و مصيبتی كه به اوليایش میرسد دلنگرانی
ندارد و هيچ چيز نزد او دوستداشتنیتر نيست از همراه كردن ضرر و تالش و سختی با صبر؛ ...
إقبال األعمال ،ج ،3ص85-82
جَدِّي أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ عَنِ الْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ
بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ رَوَیْنَاهَا أَیْضاً بِإِسْنَادِنَا إِلَى جَدِّي أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُوسَى الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطِرَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ
بْنُ أَیُّوبَ الْخَثْعَمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِی الْأَسْوَدِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ نَجِيحِ بْنِ الْمُطَهَّرِ الرَّازِيِّ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِیِّ قَاال مَعاً
إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حُ ِملَ هُوَ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ یُعَزِّیهِ عَمَّا صَارَ إِلَيْهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِلَى الْخَلَفِ الصَّالِحِ وَ الذُّرِّیَّةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ وُلْدِ أَخِيهِ وَ ابْنِ عَمِّهِ أَمَّا بَعْدُ فَلَئِنْ كُنْتَ تَفَرَّدْتَ أَنْتَ وَ أَهْلُ
بَيْتِكَ مِمَّنْ حُمِلَ مَعَكَ بِمَا أَصَابَكُمْ مَا انْفَرَدْتَ بِالْحُزْنِ وَ الْغِبْطَةِ وَ الْكَآبَةِ وَ أَلِيمِ وَجَعِ الْقَلْبِ دُونِی فَلَقَدْ نَالَنِی مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ
ن الْعَزَاءِ حِينَ یَقُولُ لِنَبِيِّهِ
ت إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بِهِ الْمُتَّقِينَ مِنَ الصَّبْرِ وَ حُسْ ِ
وَ الْقَلَقِ وَ حَ ِّر الْمُصِيبَةِ مِثْلُ مَا نَالَكَ وَ لَكِنْ رَجَعْ ُ
ص وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَ حِينَ یَقُولُ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ وَ حِينَ یَقُولُ لِنَبِيِّهِ ص حِينَ
مُثِّلَ بِحَمْزَةَ وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِینَ وَ صَبَرَ ص وَ لَمْ یُعَاقِبْ وَ حِينَ یَقُولُ وَ أْمُرْ
أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها ال نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى وَ حِينَ یَقُولُ الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَ حِينَ یَقُولُ إِنَّما یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسابٍ وَ حِينَ یَقُولُ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَ حِينَ یَقُولُ عَنْ مُوسَى وَ قَالَ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا
بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ حِينَ یَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا
بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ حِينَ یَقُولُ ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ وَ حِينَ یَقُولُ وَ لَنَبْ ُلوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ
ل مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ
ن یَقُولُ وَ كَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَ َ
مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ وَ حِي َ
فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ وَ حِينَ یَقُولُ وَ الصَّابِرِینَ َو الصَّابِراتِ وَ
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حِينَ یَقُولُ وَ اصْبِرْ حَتَّى یَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ وَ أَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرٌ وَ اعْلَمْ أَيْ عَمِّ وَ ابْنَ عَمِّ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ
لَمْ یُبَالِ بِضُرِّ الدُّنْيَا لِوَلِيِّهِ سَاعَةً قَطُّ وَ لَا شَیْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الضُّرِّ وَ الْجَهْدِ وَ الْأَذَى مَعَ الصَّبْرِ...

1

تدبر

« )1فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ»
كفار پيامبر ص خدا را تكذیب كردند و به دعوت او اعتنایی نكردند .خدا آنان را به عذابی تهدید كرد و حكایت صاجبان
آن باغ را كه چگونه عذاب الهی غافلگيرشان كرد برشمرد و همه استداللهایی كه محتمل بود براي اینكه آنها بتوانند خود را
در آخرت همرتبه مسلمانان قرار دهند باطل فرمود.
با همه این حرفها ،باز از پيامبرش میخواهد كه براي حكم پروردگار صبر كند و همانند حضرت یونس نباشد كه صبر
نكرد و از خداوند عذاب براي قوم خود درخواست كرد.
ثمره در تبلیغ دین

در عين حال كه میدانيم قطعا عدهاي چنان لجوج اند كه هيچگاه ایمان نخواهند آورد( ،جلسه ،509تدبر )1اما نااميد شدن
از هدایت جامعه ،خيلی دليل میخواهد و به این زوديها نباید از تالش براي هدایت دیگران دست برداشت.
« )2فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ»
حضرت یونس  33سال قومش را به سوي خدا میخواند و در این مدت تنها دو نفر به او ایمان آوردند (حدیث)1؛ از
ایمان آوردن آنها خسته شد و از خداوند عذاب را براي قومش طلب كرد.

 . 1و أنَّهُ تبارك و تعالى لمْ یُبالِ بِنعِیمِ الدنْیا لِعدُوِّهِ ساعةً قط و لوْ لا ذلِك ما كان أعْداؤُهُ یقْتُلُون أوْلِیاءهُ و یُخِیفُونهُمْ [یحیفونهم] و یمْنعُونهُمْ و أعْدا ُؤ ُه
آمِنُون مُطْمئِنون عالُون ظاهِرُون و لوْ لا ذلِك ما قُتِل زكرِیَّا و احْتجب یحْیى ظُلْماً و عُدْواناً فِي بغِيٍّ مِن الْبغایا و لوْ لا ذلِك ما قُتِل جدك علِي بْنُ أبِي طالِبٍ
ص لمَّا قام بِأمْرِ اللَّهِ جلَّ و عزَّ ظُلْماً و عمك الْحُسیْنُ بْنُ فاطِمة ص اضْطِهاداً و عُدْواناً و لوْ لا ذلِك ما قال اللَّهُ عزَّ و جلَّ فِي كِتابِهِ و لوْ ال أنْ یكُون النَّاسُ
أُمَّةً واحِدةً لجعلْنا لِمنْ یكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ و معارِج علیْها یظْهرُون و لوْ لا ذلِك لما قال فِي كِتابِهِ یحْسبُون أنَّما نُمِدهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ و بنِین
نُسارِعُ لهُمْ فِي الْخیْراتِ بلْ ال یشْعُرُون و لوْ لا ذلِك لما جاء فِي الْحدِیثِ لوْ لا أنْ یحْزن الْمُؤْمِنُ لجعلْتُ لِلْكافِرِ عِصابةً مِنْ حدِیدٍ لا یُصْدعُ رأْسُهُ أبداً و لوْ لا
ذلِك لما جاء فِي الْحدِیثِ أنَّ الدنْیا لا تُساوِي عِنْد اللَّهِ جناح بعُوضةٍ و لوْ لا ذلِك ما سقى كافِراً مِنْها شرْبةً مِنْ ماءٍ و لوْ لا ذلِك لما جاء فِي الْحدِیثِ لوْ أنَّ
مُؤْمِناً على قُلَّةِ جبلٍ لانْبعث اللَّهُ لهُ كافِراً أوْ مُنافِقاً یُؤْذِیهِ و لوْ لا ذلِك لما جاء فِي الْحدِیثِ أنَّهُ إِذا أحبَّ اللَّهُ قوْماً أوْ أحبَّ عبْداً صبَّ علیْهِ الْبلاء صبّاً فلا
یخْرُجُ مِنْ غمٍّ إِلَّا وقع فِي غمٍّ و لوْ لا ذلِك لما جاء فِي الْحدِیثِ ما مِنْ جُرْعتیْنِ أحبَّ إِلى اللَّهِ عزَّ و جلَّ أنْ یجْرعهُما عبْدُهُ الْمُؤْمِنُ فِي الدنْیا مِنْ جُرْعةِ غیْظٍ
كظم علیْها و جُرْعةِ حُزْنٍ عِنْد مُصِیبةٍ صبر علیْها بِحُسْنِ عزاءٍ و احْتِسابٍ و لوْ لا ذلِك لما كان أصْحابُ رسُولِ اللَّهِ ص یدْعُون على منْ ظلم ُهمْ بِطُولِ الْعُمُرِ و
صِحَّةِ الْبدنِ و كثْرةِ الْمالِ و الْولدِ و لوْ لا ذلِك ما بلغنا أنَّ رسُول اللَّهِ ص كان إِذا خصَّ رجُلًا بِالتَّرحمِ علیْهِ و الِاسْتِغْفارِ اسْتُشْهِد فعلیْكُمْ یا عمِّ و ابْن عمِّ و بنِي
عمُومتِي و إِخْوتِي بِالصَّبْرِ و الرِّضا و التَّسْلِیمِ و التَّفْوِیضِ إِلى اللَّهِ جلَّ و عزَّ و الرِّضا و الصَّبْرِ على قضائِهِ و التَّمسكِ بِطاعتِهِ و النزُولِ عِنْد أمْرِهِ أفْرغ اللَّهُ علیْنا
و علیْكُمُ الصَّبْر و ختم لنا و لكُمْ بِالْأجْرِ و السَّعادةِ و أنْقذكُمْ و إِیَّانا مِنْ كُلِّ هلكةٍ بِحوْلِهِ و قُوَّتِهِ إِنَّهُ سمِیعٌ قرِیبٌ و صلَّى اللَّهُ على صفْوتِهِ مِنْ خلْقِهِ مُحمَّدٍ
النَّبِيِّ و أهْلِ بیْتِهِ.
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در این آیه خداوند به پيامبر اكرم ص میفرماید :تو مانند یونس نباش!
ثمره اخالقی_اجتماعی

ببينيد خداوند از پيامبرانش چه صبر و تحملی را انتظار دارد 33 :سال دعوت و كار فرهنگی؛ و اثرگذاري تنها براي  2نفر!
خسته شد؛ و خدا مواخذه اش میكند كه چرا خسته شدي!
درست است ك ه ما پيامبر نيستيم ،اما خوب است با خود بيندیشيم كه در حد خودمان براي دعوت دیگران به سوي حق
و حقيقت چه اندازه صبر و تحمل داریم؟! و چه موقع خسته و نااميد میشویم؟! و چه بازدهی از كار خود انتظار داریم؟! آیا
بيشتر به انجام وظيفه میاندیشيم یا به حصول نتيجه؟
« )3فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ»
چرا به جاي «یونس» تعبير «صاحب الحوت :همنشنی ماهی» را آورد؟
الف .این آیه هشداري است به پيامبر ص [و در واقع به هر مبلغ راستين دین] كه همانند حضرت یونس از خودت
كمطاقتی نشان نده .اینكه به جاي «یونس» ،به وضعيتی كه او دچار شد اشاره كرده و تعبير «همنشنی ماهی» را میآورد شاید
میخواهد به طور ضمنی اشاره كند كه اگر مانند یونس از خودت كمصبري نشان دهی ،تو را هم همنشين ماهی خواهم كرد!
ب... .
« )4فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ»
«صبر» در اینجا هم به معناي انتظار میتواند باشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )475هم به معناي استقامت به خرج دادن؛
«حكم» هم میتواند به معناي دستور الهی [حكم تشریعی] باشد و هم به معناي قضا و قدر الهی (حكم تكوینی)
«لـ» هم میتواند به معناي «براي ،به خاطر ،به منظور» باشد هم به معناي «تا آن زمان» (نكات ترجمه)
بدین ترتيب معانی متعددي براي این عبارت قابل تصور است ،كه شاید محتملترینها موارد زیر باشد (البته با توجه به
قاعده امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا ،حتی یقين به صحت احتمال قویتر ،دليلی بر نادرستی احتماالت ضعيفتر نيست)
الف .منتظر باش تا موعد قضاي الهی (در یاري تو و سرنگونی دشمنت) فرا رسد.
ب .به خاطر دستوري كه پروردگارت به تو داده صبر و استقامت داشته باش( .به تعبيري :صبر و استقامتی ارزشمند است
كه براي دستور خدا باشد نه از روي لجاجت و یكدندگی بیجا؛ تفسير نور ،ج ،10ص)190
ج .براي [= در مسير] انجام دستور پروردگارت صبر و استقامت داشته باش.
د .منتظر باش تا دستور جدیدي از پروردگارت برسد.
ه .همچنان استقامت داشته باش تا دستور جدیدي از پروردگارت برسد.
و... .
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« )5سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال یَعْلَمُونَ وَ أُمْلی لَهُمْ  ...فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ»
اگر خداوند سنت استدراج و امالء دارد و به كافران و معاندان و دشمنان حق و حقيقت مهلت میدهد ،كسی هم كه
دعوت كننده به دین خداست باید متناسب با آن ،صبر و تحمل داشته باشد؛ نه اینكه با دیدن عنادورزي دشمنان حق ،خسته
شود.
« )6فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ»
اگرچه پيامبران معصوماند اما متناسب با مرتبهاي كه دارند مورد مواخذه قرار میگيرند و حتی چهبسا به یك پيامبر گفته
میشود كه تو رفتار فالن پيامبر را در پيش نگير.
نکته تخصصی دینشناسی

عصمت یك مطلب ذومراتب است و غفلت از این حقيقت موجب شبهات فراوانی درباره پيامبران شده است.
اگر گفته میشود شخص معصوم گناه و اشتباه نمی كند ،به این دليل است كه او اسوه و الگوي دیگران است و همه
كارهایش هم براي دیگران قابل پيروي است .اما این مطلب منافاتی ندارد كه متناسب با جایگاه وجودي خویش كاري انجام
دهد كه براي آن جایگاه گناه محسوب شود ،هرچند آن كار در عرف مردم گناه محسوب نشود؛ در واقع ،این مطلب از باب
«حسنات االبرار سيئات المقربين» است (خوبیهاي نيكوكاران ،بديهاي مقربان میباشد)؛ یعنی متناسب با جایگاه و منزلتی كه
افراد به دست میآورند به مقامی میرسند كه برخی كارها – كه در مقامات عادي جزء كارهاي نيك و قابل تحسين به شمار
میرود -از منظر صاحب آن مقام ،گناه محسوب میشود!
همين اقدام حضرت یونس را در نظر بگيرید! اگر هر یك از ما  33سال مردم را به خدا بخواند و جز  2نفر ایمان نياورند
و آنگاه از خدا تقاضاي عذاب كند و عذاب نزدیك شود و او از شهر بيرون رود ،و بعد از بيرون رفتن او از شهر ،مردم توبه
كنند ،آیا وي گناهی مرتكب شده است؟ قطعا براي یك آدم عادي چنين تالشی از بزرگترین ثوابهاست؛ و ایمان آوردن بعدي
آن مردم هم هيچ تقصيري را متوجه وي نمیكند؛ اما كسی كه به مقام نبوت رسيده ،همين كه چنين كاري میكند و مردم با
دیدن عذاب توبه میكنند ،مواخذه میشود كه چرا بيشتر نماند! آن هم چنين مواخذه شدید و غليظی .و از پيامبر ما هم خواسته
میشود كه تو این چنين نباش.
سایر گناهانی هم كه ظاهرا به پيامبران و امامان نسبت داده شده ،از همين باب است .مثال وقتی حضرت علی ع در دعاي
كميل از شدت و كثرت گناهانش مینالد ،كه:
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَهْتِكُ الْعِصَمَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُغَيِّرُ النِّعَمِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ الدُّعَاءَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ الْبَلَاءَ
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اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ كُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا
نه این است كه مثال دروغی گفته یا غيبتی كرده؛ بلكه او خود را در مرتبهاي میبيند كه بسياري از كارها را براي خویش
گناه میداند ،در حالی كه اگر امثال ما همان كار را انجام دهيم ثواب عظيمی خواهيم داشت.
یا مثال از رسول اهلل روایت شده است كه «بر دل من غبار مینشيند و روزي صدبار استغفار میكنم» (إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِی
حَتَّى أَسْتَغْفِرُ فِی الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ .جامع األخبار(للشعيري) ،ص )58در عين حال میدانيم كه اگر تمام عبادات و كارهاي نيك من
و امثال من با نتيجه زندگی یك روز ایشان عوض شود نهتنها در نامه عمل من هيچ گناهی نمیماند ،بلكه به ثواب بسيار بسيار
عظيمی دست یافتهام.
تکمله

یك شاهد ساده بر اینكه آن كارهایی كه پيامبران انجام دادند هيچيك گناه اصطالحی ما نبوده است ،این است كه هيچيك
از این كارها آنها را – حتی در همان لحظه  -سزاوار جهنم نكرد ،بلكه صرفاً آنها را به سختیاي در زندگی دنيا انداخت.

 )514سوره قلم ( )68آیه  49لوْ ال أنْ تداركهُ نِعْمةٌ مِنْ ربِّهِ لنُبِذ بِالْعراءِ و هُو مذْمُومٌ

1396/5/29

ترجمه

اگر نه این بود كه نعمتی از پروردگارش بدو رسيد قطعا در حالی كه سزاوار مالمت بود به كرانه بیحفاظی افكنده میشد.
نكات ترجمه

«تَدارَکَ»

1

ماده «درك» در اصل به معناي رسيدن چيزي به چيز دیگر و ملحق شدن به آن است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص)269
و برخی افزودهاند كه «درك» رسيدنی است كه همراه با نوعی احاطه بر شیء مورد نظر باشد؛ چنانكه در تعابيري نظير «ال تُدْرِكُهُ
الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ» (انعام )103/یا أ«َیْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ الْمَوْت» (نساء )78/این معنا آشكار است (التحقيق فی كلمات
القرآن الكریم ،ج ،3ص)202
از این ماده فعل ثالثی مجرد به كار نرفته است (التحقيق ،ج ،3ص )202و در قرآن كریم هم در دو وزن به كار رفته است:
وزن افعال (أدرَكَ ،مانند آیات فوق) ،كه به معناي «به نهایت چيزي رسيدن» (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )312است؛ و
 . 1اختالف قرائت
عموما «تدارك» را به همین صورت خواندهاند اما در قرائت ابنمسعود و ابنعباس به صورت «تداركته» قرائت شده؛ و از ابنهرمز و حسن و اعمش
«ادّاركه» (كه اصلش تتداركه بوده) نیز روایت شده است( .البحر المحیط ،ج ،10ص)249
و قرأ الجمهور :تداركهُ ماضیا ،و لم تلحقه عالمة التأنیث لتحسین الفصل .و قرأ عبد اللّه و ابن عباس :تداركته بتاء التأنیث و ابن هرمز و الحسن و
األعمش :بشد الدال؛
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وزن تفاعل (تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ؛ قلم )49/كه داللت بر مداومت و نيز پذیرش و اختيار كردن (مطاوعه) دارد؛ (التحقيق،
ج ،3ص )202و در وزن تفاعل ،در مواردي ابدال (تبدیل ت به د) و ادغام رخ داده و به صورت «ادّارك» به كار رفته است
(حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً ،أعراف38/؛ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِی الْآخِرَةِ ،نمل )66/كه به نظر میرسد این صيغه داللت بر شدت
و تاكيد بيشتر دارد (التحقيق ،ج ،3ص)202
«الدَّرَك» شبيه «الدَرَج» (درجه ،مرتبه) میباشد با این تفاوت كه «دَرَك» را براي مراتب نزولی (مثال طنابهایی كه به هم
گره میزنند تا با آن به آب چاه برسند) و «دَرَج» (درجه) را براي مراتب صعودي به كار میبرند؛ چنانكه از درجات بهشت و
دركات جهنم سخن به ميان میآورند« :إِنَّ الْمُنافِقينَ فِی الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار؛ نساء )145/و «دَرْك» به قعر دریا نيز به گفته
میشود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )312و برخی وجه تسميه دركات جهنم به «دَرَك» را این دانستهاند كه «دَرَك» جایگاه اهل
جهنم است كه بدان واصل میشوند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص)269
همچنين به تبعات منفی كار هر شخصی كه به او میرسد و گریبانگيرش میشود نيز «دَرَك» گویند (ال تَخافُ دَرَكاً وَ ال
تَخْشى؛ طه( )77/مفردات ألفاظ القرآن ،ص)312
با توجه به اینكه علم پيدا كردن ،نوعی رسيدن به چيزي است ،در اصطالحات تخصصی تدریجاً كلمه «ادراك» به معناي
«علم» به كار برده شده است ،اما به عنوان یكی از راههاي علم (نه مطلق علم) و آن علمی است كه شیء را با خصوصيات
خاص خودش شامل شود (یعنی یك نوع رسيدن و احاطه به شیء مورد نظر پيدا شود) لذا مثال در مورد علم به معدومات
تعبير ادراك به كار نمیرود (الفروق فی اللغة ،ص)81
ماده «درك» و مشتقات آن جمعا  12بار در قرآن كریم به كار رفته است و در این كاربردهاي قرآنی ،شاید تنها در آیه «ال
تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ» (انعام )103/بتوان ادراك را تاحدودي به معناي علم دانست.
«نُبِذَ»
ماده «نبذ» در اصل به معناي پرتاب كردن و انداختن است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )380و برخی توضيح داده اند
كه نه هر انداختنی ،بلكه انداختنی كه ناشی از كماعتنایی (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )788یا ناشی از احساس بینيازي باشد
(الفروق فی اللغة ،ص294؛ التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص :)24چنانكه در آیاتی مانند «لَيُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ،
همزة4/؛ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِ ِهمْ ،آل عمران187/؛ فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِی الْيَمِّ ،قصص )40/این معنا وضوح دارد.
«انْتَبَذَ» (انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا ،مریم16/؛ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا ،مریم )22/را هم به معناي جدایی و عزلت
گزیدن دانستهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )788گویی كسی كه عزلت میگزیند خود را [از مردم به] دور میاندازد( .قاموس
قرآن ،ج ،7ص)10
این ماده در قرآن كریم تنها  12بار استعمال شده و تنها به صورت فعل ،و در همين دو صيغه ثالثی مجرد و وزن «افتعال»
به كار رفته است.
«الْعَراءِ»
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درباره یكی بودن یا تفاوت ماده «عرو» و «عري» بين اهل لغت اختالف است؛ اغلب اینها را جداگانه بحث نكردهاند (مثال:
مفردات ألفاظ القرآن ،ص )563هرچند برخی از همين افراد گفتهاند این ماده (كه فرقی نمیكند حرف علهاش واو باشد یا الم)
در اصل خود بر دو معناي كامال متقابل داللت دارد :یكی به معناي ثبات و همراهی و همپوشانی ،و دیگري به معناي مفارقت
و خالی بودن چيزي از چيز دیگر (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص)295
اما برخی از ابتدا بين این دو تفاوت گذاشته (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،8ص )104-103و گفتهاند «عرو» در
اصل به معناي وصول نافذ (كه رسيدن و همراهی شدید را دربردارد) میباشد و «عُروة» به معناي ریسمان (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى؛ بقره ،256/لقمان )22/نيز از همين باب است از این جهت كه با آن به مقصود میتوان رسيد و نيز تعبير «إِلَّا
اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوء؛ هود )54/از ماده «عرو» است؛
ولی «عري» به معناي فاقد پوشش (=برهنه) بودن است چنانكه به فرد برهنه «عاري» گویند و به زمينی كه از هر پوششی
(اعم از گياه یا ساختمان ،كه شخص را در برابر نور و گرما و سرما حفظ كند) تهی باشد «العَرَاءُ»( 1صافات 145/و قلم)49/
گفته میشود (همچنين :مجمع البيان ،ج ،8ص )715و فعل آن «عري یعري» است (أَالَّ تَجُوعَ فيها وَ ال تَعْرى،طه.)118/
اگر بين این دو ماده تمایز بگذاریم باید گفت از هر یك از این دو ماده ،دو كلمه (العَرَاءُ و تَعْرى) و (الْعُرْوَة و اعْتَراكَ) در
قرآن آمده؛ و جمعا از هر مادهاي  3بار در قرآن كریم به كار رفته است.
«مَذْمُومٌ»
ماده «ذمم» در اصل به معناي مالمت شدید؛ و نقطه مقابل «حمد» (سپاس و ستایش) است؛ «مذموم» ،اسم مفعول ،و به
معناي كسی است كه مورد مذمت واقع شده ،یا سزاوار مذمت است .و «ذمّة» و «ذمام» به معناي عهد و تعهد است (ال یَرْقُبُوا
فيكُمْ إِالًّ وَ ال ذِمَّةً :درباره شما نه خویشاوندى را مراعات مىكنند و نه تعهّدى را؛ توبه )8/از این جهت كه شخص در صورت
عدم پايبندي بدان شایسته مذمت میباشد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص346؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص331؛ التحقيق فی
كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)331
این ماده در قرآن كریم جمعا  5بار ،و تنها به صورت دو كلمه «ذمِة» و «مذموم» به كار رفته است.
حديث

 )1اميرالمومنين ع در فرازي از خطبهاي فرمودند:
اي مردم! شما را سفارش میكنم به تقواي الهی؛ و بسيار سپاس و ستایش گفتن او به پاس عطاها كه به شما بخشيده و
نعمتها كه ارزانىتان فرموده ،و خيراتی كه از وى به شما رسيده .چه نعمتها كه شما را بدان مخصوص نمود ،و شما را با رحمتی

 . 1البته نظر برخي از اهل لغت آن است كه «العرا» (بدون همزه) به معناي مطلق «ناحیه» است [اما در قرائات كسي این چنین قرائت نكرده است]؛
و بر همین اساس «اعتراه» را به معناي «ناحیه و سمت او را قصد كردن» دانستهاند و گفتهاند (إِلَّا اعْتراك بعْضُ آلِهتِنا بِسُوء؛ هود )54/هم از همین باب
است و «عروة» هم ه معناي چیزي است كه از «عرا» (= ناحیه) آن آویزان شوند و تعبیر «الْعُرْوةِ الْوُثْقى» تعبیر تمثیلي است( .مفردات ألفاظ القرآن،
ص)563
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تدارك فرمود؛ زشتىتان بر او آشكار بود و بر شما پوشيد ،و خود را در معرض گرفتن و مواخذه كردنش قرار دادید ،و شما را
مهلت بخشيد.
نهج البالغه ،خطبه188
أُوصِيكُمْ أَیُّهَا النَّاسُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ كَثْرَةِ حَمْدِهِ عَلَى آلَائِهِ إِلَيْكُمْ وَ نَعْمَائِهِ عَلَيْكُمْ وَ بَلَائِهِ لَدَیْكُمْ فَكَمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ وَ تَدَارَكَكُمْ
بِرَحْمَةٍ أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُمْ وَ تَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُم.
 )2از امام صادق ع روایت شده است :یك شب رسول اهلل ص در خانه امسلمه بود .نيمه شب وي متوجه شد كه پيامبر
ص در بستر نيست ،براي یافتن وي از جایش بلند شد و ایشان را در گوشهاي از خانه یافت در حالی كه ایستاده بود و دستانش
را بلند كرده بود و میگریست و میگفت:
«اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعْ مِنِّی صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِی أَبَداً اللَّهُمَّ وَ لَا تَكِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوّاً وَ لَا حَاسِداً
أَبَداً اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّنِی فِی سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِی مِنْهُ أَبَداً»
«خدایا ،امور شایسته اي كه به من عطا فرمودي را هرگز از من جدا مكن! خدایا چشم بر هم زدنی مرا به خودم وامگذار!
خدایا مرا در معرض سرزنش دشمن و حسودان قرار مده! خدایا مرا به هيچ بدياي كه از آن نجاتم دادي برمگردان!»
امسلمه به جاي خود برگشت و چنان گریست كه پيامبر ص متوجه گریه او شد و فرمود :امسلمه! چرا چنين گریه میكنی؟
گفت :یا رسول اهلل! چرا گریه نكنم در حالی كه تو كه چنان جایگاهی نزد خداوند داري كه «خداوند بخشيد آنچه از دنباله
كار تو بود و آنچه بعدا میفرستی» (فتح ،)2/از او میخواهی كه تو را در معرض شماتت دشمن و حسود قرار ندهد و به هيچ
بدياي كه از آن نجاتت داده برنگرداند و امور شایستهاي كه به تومن عطا فرموده را هرگز از تو نگيرد و چشم بر هم زدنی تو
را به خودت وامگذارد!
فرمود :امسلمه! و چه چيزي میتواند مرا ایمن گرداند در حالی كه خداوند یونس بن متی را چشم برهم زدنی به خودش
واگذاشت و بر سر او آن آمد كه آمد.
تفسير القمی ،ج ،2ص75
حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْ ٍر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِی لَيْلَتِهَا فَفَقَدَتْهُ مِنَ الْفِرَاشِ فَدَخَلَهَا مِنْ ذَلِكَ مَا یَدْخُلُ النِّسَاءَ فَقَامَتْ تَطْلُبُهُ فِی
جَوَانِبِ الْبَيْتِ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَ ْيهِ وَ هُوَ فِی جَانِبٍ مِنَ الْبَيْتِ قَائِمٌ رَافِعٌ یَدَیْهِ یَبْكِی وَ هُوَ یَقُولُ «اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعْ مِنِّی صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِی
أَبَداً اللَّهُمَّ وَ لَا تَكِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوّاً وَ لَا حَاسِداً أَبَداً اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّنِی فِی سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِی مِنْهُ
أَبَداً» قَالَ فَانْصَرَفَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَبْكِی حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبُكَائِهَا فَقَالَ لَهَا مَا یُبْكِيكِ یَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا
رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا أَبْكِی َو أَ ْنتَ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ مِنَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ تَسْأَلُهُ أَنْ لَا یُشْمِتَ
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بِكَ عَدُوّاً أَبَداً وَ لَا حَاسِداً وَ أَنْ لَا یَرُدَّكَ فِی سُوءٍ اسْتَنْقَذَكَ مِنْهُ أَبَداً ،وَ أَنْ لَا یَنْزِعَ عَنْكَ صَالِحَ مَا أَعْطَاكَ أَبَداً وَ أَنْ لَا یَكِلَكَ إِلَى
نَفْسِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً فَقَالَ یَا أُمَّ سَلَمَةَ وَ مَا یُؤْمِنُنِی وَ إِنَّمَا وَكَلَ اللَّهُ یُونُسَ بْنَ مَتَّى إِلَى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ.

1

تدبر

« )1لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ»
اگر نعمت خدا شامل حال انسان نشود ،حتی اگر پيامبر خدا باشی و  33سال به دستور او مشغول دعوت مردم بوده باشی،
باز ممكن است وضعيتی پيدا كنی كه سزاوار مذمت شوي.
بيهوده نيست كه از مهمترین دعاهاي حتی پيامبر ص این بوده كه «خدایا لحظهاي مرا به خودم وامگذار!» (حدیث)2
« )2لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ»
گاه بیصبري از جانب یك نفر [اگر با عنایت خدا جبران نشود] وي را سزاوار مالمت و آوارگی در بيابان بیآب و علف
میكند (اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)190
« )3لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ»
جواب «لو« ،»...افكنده شدن در حالی كه سزاوار مالمت است» میباشد نه صرفِ «افكنده شدن».
شبهه و پاسخ
از شبهاتی كه از قدیم مطرح بوده این است كه چرا در حالی كه در آیه دیگري صریحا از «افكنده شدن یونس در عراء»
[= سرزمينی كه گياه و پوششی در برابر گرما و سرما ندارد] سخن به ميان آمده (فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقيم؛ صافات ،)145/در
این آیه این مطلب را مشروط كرد به اینكه «اگر نعمتی از جانب خدا بدو نمیرسيد» كه تلویحا منظورش این است كه نعمتی
رسيد و براي همين چنين كاري با وي نشد؟ آیا این دو آیه با هم متعارض نيستند؟
پاسخش این است كه در آیه كنونی ،بحث بر سر «افكنده شدن مالمتآميز» است ،نه مطلقِ افكنده شدن .در واقع منظور
این است كه:
اگر نه این بود كه نعمتی از پروردگارش بدو رسيد قطعا در حالی كه سزاوار مالمت بود به عراء افكنده میشد؛ اما چون
نعمتی از خدا شامل حال او شد ،پس به عراء افكنده شد بدون اینكه سزاوار مالمت باشد( .الخرائج و الجرائح ،ج ،3ص1014؛
مجمعالبيان ،ج ،10ص)512
 . 1این روایت هم از خود امام صادق ع مضموني شبیه آن دارد:
مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ أحْمد بْنِ مُحمَّدٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ سِنانٍ عنْ سُحیْمٍ عنِ ابْنِ أبِي یعْفُورٍ قال سمِعْتُ أبا عبْدِ ال َّلهِ ع یقُولُ و هُو رافِعٌ یدهُ إِلى السَّماءِ ربِّ
لا تكِلْنِي إِلى نفْسِي طرْفة عیْنٍ أبداً لا أقلَّ مِنْ ذلِك و لا أكْثر قال فما كان بِأسْرع مِنْ أنْ تحدَّر الدمُوعُ مِنْ جوانِبِ لِحْیتِهِ ثُمَّ أقْبل عليَّ فقال یا ابْن أبِي یعْفُورٍ
إِنَّ یُونُس بْن متَّى وكلهُ اللَّهُ عزَّ و جلَّ إِلى نفْسِهِ أقلَّ مِنْ طرْفةِ عیْنٍ فأحْدث ذلِك الذَّنْب قُلْتُ فبلغ بِهِ كُفْراً أصْلحك اللَّهُ قال لا و لكِنَّ الْموْت على تِلْك
الْحالِ هلاكٌ( .الكافي ،ج ،2ص)581
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« )4لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ»
خداوند حضرت یونس را به خاطر اینكه قومش را رها كرد به شكم ماهی انداخت ،اما چون نعمت خدا شامل حال او
گردید ،به هيچ عنوان مذموم نيست .و این شاهدي است كه این اقدامش هيچ منافاتی با عصمت او ندارد.
نحوه استنباط این نکته

از كجا معلوم می شود كه حضرت یونس شایسته مذمت نيست؟
اوال با «لو» شرطيه مطلب را بيان كرد« :اگر نبود كه الف ،آنگاه حتماً ب و ج»
ثانيا در خصوص جزاي شرط ،می دانيم كه «نبذ بالعراء» محقق شده است ،پس تنها «و هو مذموم» است كه انكار می شود.
در واقع ساختار استدالل به این صورت است:
در صورتی كه «تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ :نعمت از جانب خدا به او رسيد» را با 𝑃 ؛
«نبذ بالعراء :به بيانبان بیآب و علف افكنده شد» را با 𝑄 ؛
«هو مذموم :او سزاوار مذمت است» را با 𝑅

مشخص كنيم آنگاه این جمله شرطی (چون حرف تاكيد «لـ  :حتماً» دارد) مفاد جمله دوشرطی را دارد و آنگاه ساختار
صوري آن به صورت زیر خواهد بود:
)𝑅&𝑄( ↔ 𝑃~
از جمله فوق جمله زیر را میتوان نتيجه گرفت:
𝑃~ → )𝑅&𝑄(

با توجه به اینكه تعبير «لو ال» به نحو داللت میكند كه «نعمت از جانب خدا رسيده است» ،میتوان ابتدا با قاعده رفع
تالی ،و سپس ضرب كردن نقيض در عطف ،سير استداللی زیر را پيمود:
𝑅 ∼ ∨ 𝑄~ ⊢ )𝑅&𝑄(~ ⊢ 𝑃 (𝑄&𝑅) → ~𝑃,

از طرفی میدانيم كه «نبذ بالعراء» رخ داده است ،پس:
𝑅 ∼ ⊢ 𝑄 ~𝑄 ∨ ∼ 𝑅,

پس جمله «او مذموم است» حتما نادرست است؛ یعنی او مذموم نيست.
این را در کانال نگذاشتم
« )5لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ»
چرا با اینكه «نعمة» مونث است« ،تدارك» به صورت مونث نيامده است؟
الف .چون «نعمت» مونث مجازي است و میتوان براي آن از لفظ مذكر استفاده كرد (اعراب القرآن (نحاس) ،ج ،5ص)12
ب« .تدارك» ،نه صيغه ماضی ،بلكه فعل مضارع منصوب ،و در اصل «تتدارك» بوده ،كه یكی از «تاء»هاي آن حذف شده
است (الجدول فی إعراب القرآن ،ج ،29ص )54شبيه «تنزل المالئكه» در سوره قدر ،كه در اصل تتنزل المالئكه بوده است.
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ج .البته قرائت دیگري از این آیه هست كه به صورت «تداركته» (ابنمسعود و ابنعباس) ویا «ادّاركه» (كه در اصل تتداركه
بوده؛ اعمش) بوده است (البحر المحيط ،ج ،10ص )249كه در آن قرائات اصال این مشكل پيش نمیآید.
د... .

 )515سوره قلم ( )68آیه  50فاجْتباهُ ربهُ فجعلهُ مِن الصَّالِحین

1396/5/30

ترجمه

پس او را پروردگارش برگزید و از شایستگانش گردانيد.
نكات ترجمه

«فَاجْتَباهُ= فـ  +اجتبی  +ه»
ماده «جبی» در اصل به معناي جمع كردن و تجمع میباشد ،چنانكه «جَبَيْتُ الماء فی الحوض» به معناي جمع كردن آب
در حوض است و به حوضی كه در آب جمع شده است «جَابِيَة» گوند كه جمع آن ،جَوَاب (وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ؛ سبأ )13/است
و به همين مناسبت به جمع كردن ماليات (خراج) هم «جِبَایَة» گویند؛ و تعبير «یُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَیْءٍ؛ قصص )57/نيز از
همين باب میباشد( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص503؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)186
برخی درباره اصل این ماده ،افزوده اند كه جمع كردنی است كه بر اساس انتخاب و استخراج باشد (التحقيق فی كلمات
القرآن الكریم ،ج ،2ص )53و اگر درمورد اصل ماده هم چنين نباشد قطعا «اجْتِبَاءُ» جمع كردنی است كه چون به باب افتعال
رفته داللت بر دقت و اختيار میكند؛ لذا به معناي جمع كردن با گزینش میباشد (همان) و اینكه خداوند بندهاي را «اجْتِبَاء»
كند به معناي آن است كه به فيض و عنایت خویش نعمتهاي خاصی را (از جمله نعمت نبوت) را براي او جمع كند (مفردات
ألفاظ القرآن ،ص)186
ماده «جبی» در قرآن كریم جمعا  12بار به كار رفته است كه غير از دو مورد آن كه در باال اشاره شد (الْجَوابِ ،یُجْبى)
تمامی موارد آن ،فعل ثالثی مزید در باب افتعال (اجتباء) میباشد.
«الصَّالِحینَ»
در جلسه 406توضيح داده شد كه «صالح» اسم فاعل از ماده «صلح» است؛ و «صالح» نقطه مقابل «فساد» میباشد كه آن
را یك نحوه استقامت ناشی از حكمت ،ویا تغيير حالت به وضعيتی دانستهاند كه آن وضعيت استقامت داشته باشد؛ و «صالح»
كسی است كه حال خود را به چنين وضعی تغيير میدهد/http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-9 .
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شأن نزول

1

حديث

 )1ابوبصير میگوید :از امام صادق ع سوال كردم :به چه علتی خداوند عز و جل عذاب را از قوم یونس برگرداند ،در
حالی كه بر آنها سایه افكنده بود و با امتهاي دیگر چنين نكرد؟
فرمود :چون در علم خداوند عز و جل گذشته بود كه آن را به خاطر توبهشان از آنها برمیگرداند؛ و یونس را به این
مطلب مطلع نكرد زیرا خداوند عز و جل میخواست كه براي او در شكم ماهی فراغتی براي عبادت حاصل آید تا بدان سبب
مستوجب ثواب و كرامتش گردد.
علل الشرائع ،ج ،1ص77
ی عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ
حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَ َّمدٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِ ُّ
عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَذَابَ عَنْ قَوْمِ یُونُسَ وَ قَدْ أَظَلَّهُمْ وَ لَمْ یَفْعَلْ كَذَلِكَ بِغَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ؟
فَقَالَ لِأَنَّهُ كَانَ فِی عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ سَيَصْرِفُهُ عَنْهُمْ لِتَوْبَتِهِمْ وَ إِنَّمَا تَرَكَ إِخْبَارَ یُونُسَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ أَنْ یُفَرِّغَهُ
لِعِبَادَتِهِ فِی بَطْنِ الْحُوتِ فَيَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ ثَوَابَهُ وَ كَرَامَتَهُ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است :یونس به خاطر گناهانی كه از قومش دید غضبناك از ميان آنها خارج شد تا همراه
با گروهی بر كشتیاي در دریا سوار شد ،ماهیاي سراغ آنها آمد تا غرقشان كند ،سه بار قرعه انداختند [و هر بار به نام یونس
افتاد] یونس گفت :تنها مرا میخواهد ،پس مرا [به دریا] اندازید .چون ماهی یونس را گرفت خداوند متعال به او وحی كرد:
من او را رزق و روزي تو قرار ندادم ،پس نه استخوانی از او میشكنی و نه از گوشت او میخوري .پس او را در دریاها گرداند
و او «در ظلمات ندا داد كه خدایی جز تو نيست ،پاك و منزهی ،همانا من از ظالمان بودهام» (انبياء... )87/
نهایتا امام صادق ع فرمود :همانا پيامبر ص میفرمود :هيچكس را نسزد كه بگوید من از یونس بن متی بهترم[ .ظاهرا
هشدار است به اینكه انسان خودستایی كند و گمان كند كه اگر در وضعيت او قرار داشت بهتر از او میكرد].
قصص األنبياء عليهم السالم (للراوندي) ،ص253
بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُرْوَمَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
خَرَجَ یُونُسُ ع مُغَاضِباً مِنْ قَوْمِهِ لَمَّا رَأَى مِنْ مَعَاصِيهِمْ حَتَّى رَكِبَ مَعَ قَوْمٍ فِی سَفِينَةٍ فِی الْيَمِّ فَعَرَضَ لَهُمْ حُوتٍ لِيُغْرِقَهُمْ
فَسَاهَمُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ یُونُسُ إِیَّايَ أَرَادَ فَاقْذِفُونِی فَلَمَّا أَخَذَتْ السَّمَكَةَ یُونُسَ ع أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلُهُ لَكَ رِزْقاً

 . 1اآلیة نزلت حین هم رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلم أن یدعو على ثقیف ،و قیل بأحد حین حل به ما حل فأراد أن یدعو على المنهزمین (أنوار
التنزیل و أسرار التأویل (بیضاوي) ج ،5ص)238
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فَلَا تكسري لَهُ عَظْماً وَ لَا تأكلی لَهُ لَحْماً قَالَ فَطَافَتْ بِهِ الْبِحَارُ فَنادى فِی الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ» ...

1

ثُمَّ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص یَقُولُ مَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ یُونُسَ بْنَ مَتَّى ع.

2

تدبر

« )1فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ»
خداوند از پيامبر اكرم ص میخواهد كه براي حكم پروردگارش صبر داشته باشد و مانند حضرت یونس ،زود [!] خسته،
و از هدایت قومش نااميد نگردد!
اما این سخن بدین معنا نيست كه حضرت یونس گناهكار بود و خدشهاي در نبوت و عصمت وي پدید آمد.
مساله این است كه از او به اندازه یك پيامبر انتظار میرفت ،نه به اندازه یك آدم عادي؛ به همين جهت بود كه خسته شدن
او  -بعد از  33سال تبليغ دین و فقط ایمان آوردن  2نفر (جلسه ،513حدیث - )1قابل قبول نبود! اما در عين حال او همچنان
مشمول نعمت خاص الهی قرار داشت ،چنانكه خدا او را برگزید و از صالحان قرار داد.
« )2فَاجْتَباهُ رَبُّهُ »...
یونس كه قبال به پيامبري برگزیده شده بود .چرا دوباره تعبير «پس او را برگزید» به كار برد؟
الف .شاید میخواهد اشاره كند كه مراتب قرب بیپایان است؛ و این گونه نيست كه با رسيدن به مقام نبوت ،به انتهاي
این مراتب رسيده باشيم؛ ورود به هر مرتبه باالتر نيازمند عنایت ویژهاي از جانب خداوند است.
ب... .
« )3تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ  ...فَاجْتَباهُ رَبُّهُ »...
به جاي آنكه افراد را به خاطر یك لغزش طرد كنيم ،آنها را تدارك كنيم؛ ضعفهایشان را برطرف نمایيم و آنگاه به آنها
مسئوليت دهيم( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)191

 . 1و قال لمَّا صارتْ السَّمكة فِي الْبحْرِ الَّذِي فِیهِ قارُون سمِع قارُون صوْتاً لمْ یسْمعُهُ فقال لِلْملكِ الْمُوكَّلِ بِهِ ما هذا الصَّوْتُ قال هُو یُونُس النَّبِيِّ ع فِي
بطْنِ الْحُوتِ قال فتأْذنُ لِي أنْ أُكلِّمهُ قال نعمْ قال یا یُونُسُ ما فعل هارُون قال مات فبكى قارُون قال ما فعل مُوسى قال مات فبكى قارُون فأوْحى اللَّهُ جلَّتْ
ب بقِیَّة أیَّامٍ الدنْیا لِرِقَّتِهِ على قرابتِهِ و فِي هذا الْخبر
عظمتُهُ إِلى الْملكِ الْمُوكَّلُ بِهِ أنْ خفَّف الْعذابِ عنْ قارُون لِرِقَّتِهِ على قرابتِهِ و فِي خبرٍ آخر ارْفعْ عنْهُ الْعذا ِ
شيْءٌ یحْتاجُ إِلى تأْوِیلِ
 . 2این حدیث هم درباره توبه انبیا جالب توجه است:
ب
قال الصَّادِقُ ع التَّوْبةُ حبْلُ اللَّهِ و مددُ عِنایتِهِ و لا بُدَّ لِلْعبْدِ مِنْ مُداومةِ التَّوْبةِ على كُلِّ حالٍ و كُل فِرْقةٍ مِن الْعِبادِ لهُمْ توْبةٌ فتوْبةُ الْأنْبِیاءِ مِنِ اضْطِرا ِ
السِّرِّ و توْبةُ الْأوْلِیاءِ مِنْ تلْوِینِ الْخطراتِ و توْبةُ الْأصْفِیاءِ مِن التَّنْفِیسِ و توْبةُ الْخاصِّ مِن الِاشْتِغالِ بِغیْرِ اللَّهِ تعالى و توْبةُ الْعامِّ مِن الذنُوبِ و لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ
معْرِفةٌ و عِلْمٌ فِي أصْلِ توْبتِهِ و مُنْتهى أمْرِه ( ...مصباح الشریعة ،ص)97

242

« )4إِذْ نادي  ...فَاجْتَباهُ رَبُّهُ »...
توبه و مناجات به درگاه خداوند راهی است به سوي برگزیده شدن توسط خداوند (اقتباس از تفسير نور ،ج ،10ص)190
« )5فَاجْتَباهُ رَبُّهُ  +فَـ  +جَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ»
بعد از اینكه فرمود «خدا او را برگزید» از حرف «فـ  :پس» استفاده كرد ،نه از حرف «و» .چرا؟
الف .اینها («برگزیدن او» و «در صالحان قرار دادنش») دو اقدامِ در عرض هم نبود؛ بلكه «صالح قرار دادن» ،نتيجه «برگزیده
شدن» است؛ بدین وسيله اشاره میكند به مقامی از «صالح» ،كه نه ثمره عمل خود شخص ،بلكه حاصل عنایت ویژه خداست
(یعنی مقام مخلَصين :خالصشدگان ،كه برتر است از مقام مخلِصين :خالصكنندگان ،كسانی كه خودشان اخالص میورزند).
ب... .
 ...« )6فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحينَ»
مقصود از اینكه او را از صالحان قرار داد ،چيست؟
الف .شاید اشاره است به مقام عصمت او« .صالح» اسم فاعل است كه داللت بر ثبوت «صالح» در شخص میكند و چون
این صالح بودنش مقيد به چيزي نشده است (نفرموده كه مثال صالح االعمال ،یا  )...نشان دهنده صالح مطلق در همه شئون
اعتقادي و گرایشی و عملی است؛ كه همان مقام عصمت و «مقام مخلَصين» (تدبر )5است.
ب .چهبسا میخواهد با این بيان ،او را ملحق میكند به كسانی كه داراي مقام صالح ذاتی هستند (كه همان اهل بيت ع
ن الصَّالِحينَ؛ بقره)130/
هستند) همان مقامی كه خداوند در آخرت حضرت ابراهيم ع را به آن مقام میرساند (إِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِ َ
(اقتباس از الميزان ،ج ،1ص)305-303
ج... .

 )516سوره قلم ( )68آیه  51و إِنْ یكادُ الَّذین كفرُوا لیُزْلِقُونك بِأبْصارِهِمْ لمَّا سمِعُوا الذِّكْر و یقُولُون إِنَّهُ لمجْنُونٌ 1396/5/31
ترجمه

و حقيقت این است كه آنان كه كفر ورزیدند چيزي نمانده با چشمانشان تو را بلغزانند و زمين زنند ،هنگامی كه این ذكر
[= قرآن] را شنيدند؛ و میگویند كه او حتما دیوانه [جنزده] است!
شهادت امام جواد ع تسليت باد

سالم می دهم از دور من به محضرتان

چه كرده با دل من مرقد منورتان ...
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تو جنس غربتت از جنس غربت حسن است

ميان خانه و غربت؟ امان ز همسرتان ...

به خاك دید تو را فاطمه ،خدا را شكر

ندید حداقل روي نيزه ها سرتان...

عطش نصيب تو شد جاي شكر آن باقی است

كه خنجري نشد آقا نصيب حنجرتان
شاعر :مهدي مقيمی https://t.me/shere_aeini/5362

اختالف قرائت

1

نكات ترجمه

لَيُزْلِقُونَكَ :لـ (الم فارقه براي تاكيد + )2یُزْلِقُون  +ك (ضمیر مخاطب ،مفعول)
ماده «زلق» در اصل به معناي لغزش چيزي از جایگاهش است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )21و تقریبا هممعناي
«زلل :لغزش» است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )383و تفاوتش با زلل این است كه زلق ،لغزشی است كه حتما با سقوط كردن
همراه باشد (التحقيق فی كلمات القرآن الكریم ،ج ،4ص)345
«مَزْلَقَة» و «مَزْلَق» به معناي زمينی است كه ثبات و قراري ندارد [لغزنده است] (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )21و
«صَعِيداً زَلَقاً» (كهف )40/زمينی است كه گياهی در آن نمیروید (معانی القرآن ،ج ،2ص146؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)383
در این آیه مقصود از اینكه «إِنْ یَكادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ» این است كه از نگاه تند و تيزي كه از روي حسد
به تو میافكنند نزدیك است تو را از مكانت به در آرند و به زمين بزنند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص21؛ مفردات ألفاظ
القرآن ،ص )383و اغلب مفسران بر این باورند كه این همان «چشم زدن :أصابة العين» است (مجمع البيان ،ج ،10ص )512كه
در فارسی به «چشم زخم» معروف است.
این ماده در قرآن كریم  2بار آمده است.
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 . 1ليزلقونك
عموما به همین صورت «لیُزْلِقُونك» (فعل ثالثي مزید از باب افعال) خوانده اند؛ اما به صورت فعل ثالثي مجرد «لیزْلِقُونك» ،نزد اهل مدینه (نافع)
(مجمع البیان ،ج ،10ص )511و نیز نزد ابوجعفر یزید بن قیقاع (از قراء عشره) قرائت شده است( .الكامل المفصل في القرائات األربعة عشر ،ص.)566
همچنین در قرائت ابنمسعود و ابنعباس و اعمش و عیسي به صورت «لیزهقونك» نیز قرائت شده است( .معاني القرآن ،ج ،3ص179؛ البحر المحیط،
ج ،10ص)250
مرحوم طبرسي توضیح داده است :من قرأ بفتح الیاء جعله من زلقه و زلقته أنا مثل حزن و حزنته و شترت عینه و شترتها قال أبو علي و الخلیل
یذهب في ذلك إلى أن المعنى جعلت فیه شترا و جعلت فیه حزنا كما أنك إذا قلت كحلته و دهنته أردت جعلت ذلك فیه و من قرأ أزلقه الفعل بالهمزة و
معنى «لیُزْلِقُونك بِأبْصارِهِمْ» ینظرون إلیك نظر البغضاء كما ینظر األعداء و مثله قول الشاعر:
یتقارضون إذا التقوا في مجلس

نظرا یزیل مواقع األقدام.

 . 2وقتي «ان» مخففه به جاي «إن» مشدده بیاید و بعد از آن فعلي بیاید (إِنْ یكادُ) ،براي اینكه با «إن» نافیه اشتباه نشود ،الزم ميآید كه یك الم
تاكید بیاید تا بین إن نافیه و إن ایجابي كه براي تاكید است ،تفاوت گذاشته شود( .إعراب القرآن (للنحاس) ،ج ،5ص)12
 . 3البته در قرائت أبيّ بن كعب و ابنعباس و عبداهلل بن حرث ،آیه «و أزْلفْنا ثمَّ الْآخرین؛ شعراء )64/را به صورت «و أزْلقْنا ثمّ اآلخرین» قرائت
كرده كه در این صورت تعداد كاربرد این واژه در قرآن كریم ،الاقل  3بار ميشود( .البحر المحیط في التفسیر ،ج ،8ص)161
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«مجنون»
در جلسه  256توضيح داده شد كه ماده «جن» در اصل به معناي «پوشش» و مخفی شدن است؛ كه «جن» را هم به همين
جهت كه از ما انسانها پوشيده است« ،جن» گفتهاند؛ و «مجنون» به معناي كسی است كه به «جنون» و دیوانگی مبتال شده است،
و وجه تسميهاش یا از این جهت است كه گویی عقل شخص مخفی شده است؛ و یا از این جهت چنين ناميده شده كه گمان
می كردند دیوانه كسی است كه جنيان بر او تسلط پيدا كردهاند/http://yekaye.ir/al-hegr-15-27 .
شأن نزول

حسّان جمّال [= شتربان] می گوید :امام صادق را از مدینه به مكه میبردم .در راه به مسجد غدیرخم رسيدیم .آنجا به
سمت چپ مسجد نگاهی كرد و فرمود :اینجا محل ایستادن رسول اهلل ص است آن موقعی كه فرمود« :هركس من موالي او
هستم ،پس علی ع موالي اوست ».سپس نگاه به سمت دیگري كرد و فرمود :آنجا خيمه ابوفالن و فالن و سالم (مولی ابوحذیفه)
و ابوعبيده جراح است كه هنگامی كه دیدند او دستانش را بلند كرد به همدیگر گفتند :به چشمانش نگاه كنيد كه دارد در حدقه
میچرخد! گویی اینها چشمان یك جنزده است [گویی جن به سراغ وي آمده] .پس جبرئيل با این آیه نازل شد:
«و حقيقت این است كه آنان كه كفر ورزیدند چيزي نمانده بود با چشمانشان تو را از بلغزانند و زمين زنند ،هنگامی كه
این ذكر را شنيدند؛ و میگویند كه او حتما جنزده [دیوانه] است! در حالی كه او جز ذكري براي جهانيان نيست».
سپس امام صادق ع به من فرمود :حسّان! اگر نبود كه تو تنها یك شتربانی ،این حدیث را برایت نمیگفتم.
تهذیب األحكام ،ج ،3ص264؛ من ال یحضره الفقيه ،ج ،1ص230؛ الكافی ،ج ،4ص1567؛ مناقب آل أبی طالب ع ،ج،3
ص37؛ شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار ع ،ج ،1ص2241؛ تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص688
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مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ:
 1در كافي به جاي محمد بن احمد بن یحیي ،محمد بن یحیي ثبت شده و نیز جمله پایاني امام صادق ع را ندارد.
 . 2عبارت در این منبع اندكي متفاوت است:
حسّان الجمّال ،قال :حملت أبا عبد اللّه (جعفر بن محمد علیه السّالم) من المدینة الى مكة ،فلما انتهى إلى غدیر خم ،نظر الى المسجد ،فقال :ترى عن
یسار المسجد ذاك؟ قلت :نعم .قال :كان موضع قدمي رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله حین أخذ بید علي علیه السّالم ،و قال :من كنت مواله فعلي مواله .و
نظر الى الجانب األیمن ،فقال :هاهنا كان فسطاط أربعة من قریش -سمّاهم ،فلما قام رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ،تغشّاه الوحي ،فنظروا إلى عینیه قد
انقلبتا .فقالوا :ما هو إال جن .فأنزل اللّه تعالى فیهم« :و إِنْ یكادُ الَّذِین كفرُوا لیُزْلِقُونك بِأبْصارِهِمْ لمَّا سمِعُوا الذِّكْر و یقُولُون إِنَّهُ لمجْنُونٌ و ما هُو إِلَّا ذِكْرٌ
لِلْعالمِین»
 . 3این منبع سندش متفاوت است و در پایان یك جمله اضافه دارد كه كامال نشان ميدهد جمله اخیر امام از باب رعایت تقیه بوده است:
قال مُحمَّدُ بْنُ الْعبَّاسِ رحِمهُ اللَّهُ حدَّثنا الْحُسیْنُ بْنُ أحْمد الْمالِكِي عنْ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى عنْ یُونُس بْنِ عبْدِ الرَّحْمنِ عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنانٍ عنِ الْحُسیْنِ
الْجمَّالِ قال :حملْتُ أبا عبْدِ اللَّهِ ع مِن الْمدِینةِ إِلى مكَّة فلمَّا بلغ غدِیر خُمٍّ نظر إِليَّ و قال هذا موْضِعُ قدمِ رسُولِ اللَّهِ ص حِین أخذ بِیدِ علِيٍّ و قال منْ كُنْتُ
موْلاهُ فعلِيٌّ موْلاهُ و كان عنْ یمِینٍ الْفُسْطاطِ أرْبعةُ نفرٍ مِنْ قُریْشٍ سمَّاهُمْ لِي فلمَّا نظرُوا إِلیْهِ و قدْ رفع یدهُ حتَّى بان بیاضُ إِبْطیْهِ قالُوا انْظُرُوا إِلى عیْنیْهِ قدِ
انْقلبتا كأنَّهُما عیْنا مجْنُونٍ فأتاهُ جبْرائِیلُ فقال اقْرأْ و إِنْ یكادُ الَّذِین كفرُوا لیُزْلِقُونك بِأبْصارِهِمْ لمَّا سمِعُوا الذِّكْر و یقُولُون إِنَّهُ لمجْنُونٌ و ما هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالمِین
و الذِّكْرُ علِي بْنُ أبِي طالِبٍ ع فقُلْتُ الْحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أسْمعنِي هذا مِنْك فقال لوْ لا أنَّك جمَّالٌ لما حدَّثْتُك بِهذا لِأنَّك لا تُصدَّقُ إِذا رویْت عنِّي.
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ن الْ َمدِینَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْغَدِیرِ نَظَرَ فِی مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَاكَ مَوْضِعُ قَدَمِ
حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِ َ
رَسُولِ اللَّهِ ص حَيْثُ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاالهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ
فُسْطَاطِ أَبِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِی حُذَیْفَةَ وَ أَبِی عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً یَدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ انْظُرُوا إِلَى عَيْنَيْهِ
تَدُورَانِ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع بِهَذِهِ الْآیَةِ «وَ إِنْ یَكادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ
لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ»
ثُمَّ قَالَ یَا حَسَّانُ لَوْ لَا أَنَّكَ جَمَّالِی لَمَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا الْحَدِیثِ.
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حديث

بسياري گمان میكنند «چشم زدن» امري خرافی است .اگرچه نمیتوان انكار كرد كه خرافیاي هم در این مساله وارد شده
است (مانند تخممرغ شكستن و  )...اما اصل این مطلب وجود دارد.
در اینجا سه دسته روایت تقدیم میشود
 )1روایاتی كه نشان میدهد اصل چشم زدن وجود دارد ،و امري خرافی نيست.
 )2روایاتی كه شامل توصيههایی است براي در امان ماندن از چشم زخم دیگران (كه همگی تاكيد دارند بر یاد خدا)
 )3روایات متعددي براي اینكه انسان چكار كند كه مبادا خودش ناخواسته دیگري را چشم بزند!

)1

الف .از پيامبر ص روایت شده است :چشم زدن حقيقت دارد و گاه چشم زدن ،قلهاي را ساقط میكند.
مجمع البيان ،ج ،5ص380
عن النبی ص أن العين حق و العين تستنزل الحالق.

2

ب .روایت شده كه اسماء بنت عميس به پيامبر ص عرض كرد :فرزندان جعفر را چشم زدهاند .آیا براي آنها حِرزي تهيه
كنم؟
 . 1با توجه به حدیث فوق ،معناي این حدیث زیر هم قابل توجه ميشود:
مُحمَّدُ بْنُ یحْیى عنْ أحْمد بْنِ سُلیْمان عنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمَّدٍ الْیمانِيِّ عنْ مِسْمعِ بْنِ الْحجَّاجِ عنْ صبَّاحٍ الْحذَّاءِ عنْ صبَّاحٍ الْمُزنِيِّ عنْ جابِرٍ عنْ أبِي
جعْفرٍ ع قال :لمَّا أخذ رسُولُ اللَّهِ ص بِیدِ علِيٍّ ع -یوْم الْغدِیرِ صرخ إِبْلِیسُ فِي جُنُودِهِ صرْخةً فلمْ یبْق مِنْهُمْ أحدٌ فِي برٍّ و لا بحْرٍ إِلَّا أتاهُ فقالُوا یا سیِّدهُمْ و
موْلاهُمْ ما ذا دهاك فما سمِعْنا لك صرْخةً أوْحش مِنْ صرْختِك هذِهِ فقال لهُمْ فعل هذا النَّبِي فِعْلًا إِنْ تمَّ لمْ یُعْص اللَّهُ أبداً فقالُوا یا سیِّدهُمْ أنْت كُنْت آلِدم
فلمَّا قال الْمُنافِقُون إِنَّهُ ینْطِقُ عنِ الْهوى و قال أحدُهُما لِصاحِبِهِ أ ما ترى عیْنیْهِ تدُورانِ فِي رأْسِهِ كأنَّهُ مجْنُونٌ یعْنُون رسُول اللَّهِ ص صرخ إِبْلِیسُ صرْخةً
ت آلِدم مِنْ قبْلُ قالُوا نعمْ قال آدمُ نقض الْعهْد و لمْ یكْفُرْ بِالرَّبِّ و هؤُلاءِ نقضُوا الْعهْد و كفرُوا بِالرَّسُول ( ...الكافي،
بِطربٍ فجمع أوْلِیاءهُ فقال أ ما علِمْتُ ْم أنِّي كُنْ ُ
ج ،8ص)344
 . 2و قال ص لا رُقْیة إِلَّا مِنْ حُمةٍ و الْعیْنُ حقٌّ( .مكارم األخالق ،ص)386
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فرمودند :بله! اگر چيزي بتواند بر قضا و قدر سبقت بگيرد ،همين چشم زدن است!
مجمع البيان ،ج ،5ص380؛ و ج ،10ص512؛ جامع األخبار(للشعيري) ،ص157
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِی جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَ فَأَسْتَرْقِی لَهُمْ؟
قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَیْءٌ یَسْبِقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَتِ الْعَيْنُ

1

ج .از اميرالمومنين ع روایت شده است:
چشم زدن حقيقت دارد ،حِرز حقيقت دارد ،سحر حقيقت دارد؛ فال نيك حقيقت دارد؛ اما «طيره» (فال بد) حقيقت ندارد،
«عدوي» (انتقال بدي از كسی به دیگري) حقيقت ندارد؛ و بوي خوش بهبوددهنده است ،عسل بهبوددهنده است؛ سواري
بهبوددهنده است؛ و نگاه به سبزي بهبوددهنده است.
نهج البالغه ،حكمت 400
وَ قَالَ ع الْعَيْنُ حَقٌّ وَ الرُّقَى حَقٌّ وَ السِّحْرُ حَقٌّ وَ الْفَأْلُ حَقٌّ وَ الطِّيَرَةُ لَيْسَتْ بِحَقٍّ وَ الْعَدْوَى لَيْسَتْ بِحَقٍّ وَ الطِّيبُ نُشْرَةٌ وَ
الْعَسَلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَة.2
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الف .از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامی كه كسی یكی از شما را چنان تهنيت گفت كه اعجاببرانگيز بود ،پس هنگامی كه خواست از منزل بيرون رود
مُعَوِّذَتَيْن (سورههاي فلق و ناس ،كه با «قُل أعوذُ» شروع میشود) بخواند كه به اذن خداوند متعال چيزي به او ضرر نخواهد
زد.
مكارم األخالق ،ص386
وَ قَالَ الصادق ع
إِذَا تَهَيَّأَ أَحَدُكُمْ تَهْيِئَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقْرَأْ حِينَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ شَیْءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

 . 1شبیه این فرمایش پیامبر ص در مكارم األخالق ،ص 414از امام صادق ع روایت شده است:
عنِ الصَّادِقِ ع قال :لوْ كان شيْءٌ یسْبِقُ الْقدْر سبقتْهُ الْعیْنُ
 . 2و نیز از پیامبر ص روایت شده است:
همان چشم زدن ،گاه كسي را روانه قبر ،و شتر را راهي دیگ ميكند!
جامع األخبار(للشعیري) ،ص157؛ مكارم األخالق ،ص386
قال رسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْعیْن لتُدْخِلُ الرَّجُل الْقبْر و تُدْخِلُ الْجمل الْقِدْر.
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ب .از امام صادق ع روایت شده است كه اميرالمومنين ع فرمودند :پيامبر ص براي حسن و حسين حِرزي قرار داد و
فرمود:
«أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ
إِذا حَسَدَ :شما را پناه میدهم به كلمات تام خداوند و اسماء حُسناي او ،همگیشان ،از شر سامّة (مرگ) و هامَّة (حيوانات
زهردار) و از شر هر چشم بد و از شر هر حسود»
سپس پيامبر ص به ما رو كرد و فرمود :حضرت ابراهيم این گونه اسماعيل و اسحاق را در پناه [خدا] قرار میداد.
الكافی ،ج ،2ص569
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع:
رَقَى النَّبِیُّ ص حَسَناً وَ حُسَيْناً فَقَالَ أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ مِنْ
شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِیُّ ص إِلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كَانَ یُعَوِّذُ إِبْرَاهِيمُ -إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ ع.
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الف .از امام صادق ع روایت شده است:
چشم زدن حق است ،و در مورد آن ،نه از خودت بر خودت ایمن باش و نه از خودت بر دیگران؛ پس هرگاه از در مورد
آن نگران شدي [كه مبادا چشم زده باشی] سه بار بگو« :ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيمِ :هر چه خدا بخواهد ،كه هيچ
نيرویی جز به [خواست] خداوند علیِّ عظيم كاري پيش نمیبرد»
مكارم األخالق ،ص386
رُوِيَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ َو لَيْسَ تَأْمَنُهَا مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ لَا مِنْكَ عَلَى غَيْرِكَ فَإِذَا خِفْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ
فَقُلْ ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيمِ ثَلَاثاً.
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ب .از امام صادق ع روایت شده است :هركس چيزي از برادر [ایمانیاش دید كه] او را به اعجاب درآورد ،بر آن تكبير
گوید؛ چرا كه چشمزدن حقيقت دارد.

 . 1دعاهاي دیگري نیز در این راستا آمده مانند:
ذكر عبْدُ الْكرِیمِ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ مُظفَّرٍ السَّمْعانِي هذِهِ الْعُوذة أیْضاً لِلْعیْنِ مرْوِیَّةً عنِ النَّبِيِّ ص اللَّهُمَّ یا ذا السلْطانِ الْعظِیمِ و الْمنِّ الْقدِیمِ و الْوجْهِ الْكرِیمِ ذا
الْكلِماتِ التَّامَّاتِ و الدَّعواتِ الْمُسْتجاباتِ عافِ الْحسنِ و الْحُسیْنِ مِنْ أنْفُسِ الْجِنِّ و أعْیُنِ الْإِنْسِ( .المصباح للكفعمي ،ص)220
روي أن جبرائیل (ع) رقى رسول اهلل و علمه الرقیة و هي بِسْمِ اللَّهِ أرْقِیك مِنْ كُلِّ عیْنِ حاسِدٍ اللَّهُ یشْفِیك( .مجمع البیان ،ج ،5ص)380
عنْ مُعمَّرِ بْنِ خلَّادٍ قال :كُنْتُ مع الرِّضا ع بِخُراسان على نفقاتِهِ فأمرنِي أنْ أتَّخِذ لهُ غالِیةً فلمَّا اتَّخذْتُها فأُعْجِب بِها فنظر إِلیْها فقال لِي یا مُعمَّرُ إِنَّ الْعیْن
حقٌّ فاكْتُبْ فِي رُقْعةٍ الْحمْد و قُلْ هُو اللَّهُ أحدٌ و الْمُعوِّذتیْنِ و آیة الْكُرْسِيِّ و اجْعلْها فِي غِلافِ الْقارُورةِ( .مكارم األخالق ،ص)386
 . 2در تفسیر جوامع الجامع ،ج ،4ص 564مطلب بدین صورت آمده است:
عن أنس :أنّ النّبىّ -صلّى اللّه علیه و آله -قال :منْ رأى شیْئاً یُعْجِبُهُ فقال اللَّهُ اللَّهُ ما شاء اللَّهُ ال قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ لمْ یضُرَّهُ شيْءٌ.
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طب األئمة عليهم السالم ،ص121
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ :حَدَّثَنَا زِیَادُ بْنُ هَارُونَ الْعَبْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ :مَنْ أَعْجَبَهُ شَیْءٌ مِنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَلْيُكَبِّرْ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ.

1

تدبر

« )1وَ إِنْ یَكادُ الَّذینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ»
كسانی كه كفر میورزند ،چنان عناد دارند كه وقتی سخنی كه آنان را متذكر به حق و حقيقت میكند ،میشنوند ،چنان با
بغض و عداوت و انكار به پيامبر ص مینگرند كه نزدیك است با تندي نگاهشان او را از جایش بلغزانند و زمين بزنند و
میگویند او حتما دیوانه است( .مجمع البيان ،ج ،10ص)513
خداوند در برابر چنين مردمانی از پيامبر ص میخواهد صبر داشته باشد و مانند یونس آنها را رها نكند!
« )2وَ إِنْ یَكادُ الَّذینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ»
نزدیك است كافران به پيامبر چشم زخمی برسانند.
بحثی درباره چشمزخم

این آیه از آیاتی است كه از قدیم معروف بوده كه داللت بر وقوع مساله «چشم زخم» دارد؛ و از حسن بصري نقل شده
كه براي دفع چشم زخم ،این آیه و آیه بعد را بخوانند (مجمعالبيان ،ج ،10ص.)2513
عالوه بر این آیه ،بسياري از صحابه و تابعين و مفسران مانند ابنعباس و قتاده و ضحاك و سدي و حسن و بلخی و
رمانی و ( ...متشابه القرآن و مختلفه (البن شهر آشوب) ،ج ،1ص )40بر این باورند كه وقتی حضرت یعقوب به فرزندانش
گفت از یك در وارد مصر نشوید (یوسف ،)67/چون از چشم زخم بر آنان میترسيد.
عالمه طباطبایی پس از اشاره به اینكه عموم مفسران این آیه را درباره چشم زدن دانستهاند توضيح میدهند كه این ظاهرا
نوعی تاثير نفسانی است كه دليل عقلیاي بر نفی آن وجود ندارد و بلكه شواهدي هم بر تایيد آن یافت میشود و در روایات
هم فراوان اشاره شده [حدیث ]1و لذا دليلی براي انكارش نيست( .الميزان ،ج ،19ص)388
 . 1در مكارم األخالق ،ص 386این مضمون چنین آمده است:
و عنْ الرضا ع قال :منْ أعْجبهُ مِنْ أخِیهِ شيْءٌ فلْیُبارِكْ علیْهِ فإِنَّ الْعیْن حقٌّ.
و اصل مساله یاد كردن خداست چنانكه در طب األئمة علیهم السالم ،ص 121آمده است:
مُحمَّدُ بْنُ میْمُونٍ الْمكِّي قال :حدَّثنا عُثْمانُ بْنُ عِیسى عنِ الْحسنِ بْنِ مُخْتارٍ عنْ صفْوان الْجمَّالِ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع أنَّهُ قال :لوْ نُبِش لكُمْ عنِ
الْقُبُورِ لرأیْتُمْ أنَّ أكْثر موْتاكُمْ بِالْعیْنِ لِأنَّ الْعیْن حقٌّ ألا إِنَّ رسُول اللَّهِ ص قال الْعیْنُ حقٌّ فمنْ أعْجبهُ مِنْ أخِیهِ شيْءٌ فلْیذْكُرِ اللَّه فِي ذلِك فإِنَّهُ إِذا ذكر اللَّه لمْ
یضُرَّهُ.
 . 2عنِ الْفرَّاءِ و الزَّجَّاجِ قال الْحسنُ دواءُ إِصابةِ الْعیْنِ أنْ یقْرأ الْإِنْسانُ هذِهِ الْآیة و إِنْ یكادُ الَّذِین كفرُوا لیُزْلِقُونك بِأبْصارِهِمْ لمَّا سمِعُوا الذِّكْر و یقُولُون
إِنَّهُ لمجْنُونٌ و ما هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالمِین .همچنین در جامع األخبار(للشعیري) ،ص157و بسیاري از كتب دیگر نیز از وي روایت شده است.
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امروزه با پيدا شدن و رواج پدیدههایی مثل هيپنوتيزم و اثبات نيروهاي مغناطيسی در برخی نگاهها باور به وجود چنين
چيزي دیگر با مشكل چندانی مواجه نيست؛ اما نكتهاي كه باید مد نظر قرار داد ،پرهيز از افتادن در خرافاتی است كه پيرامون
این مساله پدید آمده است.
همواره هرجا انسانها با اموري مواجه شوند كه وجه ماورایی و غيبیِ آن غلبه داشته باشد ،زمينه براي رواج خرافات مهيا
میشود و باید مراقب بود كه نه به خاطر خرافاتی كه رخ داده ،اصل مساله انكار شود؛ و نه به خاطر پذیرش اصل مساله –و با
توجه به اینكه تحليل علمی هنوز در این عرصه ناتوان است  -به هر خرافهاي ميدان دهيم.
آنچه مروري بر روایات در اختيار ما قرار میدهد این است كه یك انسان خداباور ،این حادثه را – همانند تمام حوادث
عالم خلقت – خارج از قدرت الهی نمیبيند؛ و همانند هر امر ناخوشایندي ،مهمترین راه مواجهه با آن را توكل بر خداوند و
یاري جستن از او میداند( .حدیث)2
آسیبشناسی چشمزخم در جامعه

به نظر میرسد باور به چشمزخم از آنجا كه با خرافات گره خورده ،آسيبهاي چندي را در جامعه ما رقم زده است؛ از
جمله:
 )1رواج پارهاي از اعمال خرافی مانند تخممرغ شكستن و . ...
در این زمينهها باید مطالبه دليل كرد :آیا واقعا دليل علمی یا سخنی از معصومان بر این موارد رسيده است؟
 )2رواج پارهاي زشتنماییها و بدبينیها :متاسفانه بسياري از افراد از ترس اینكه مورد چشمزخم قرار نگيرند ،همواره
بديها و مشكالت زندگی خود را با آب و تاب فراوان بازگو میكنند ،اما از بازگو كردن خوبیها و نعمتهایی كه برایشان
پيش آمده خودداري میكنند؛ و تدریجا این امر موجب رواج بدبينی و تزریق نگاه منفی در جامعه گردیده است.
قطعا چنين رویكردي منطق اسالم است .قرآن كریم صریحا دستور میدهد «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث :تنها درباره نعمت
پروردگارت سخن بگو» (ضحی .)11/در روایات هم بازگو كردن مصيبتهایی كه بر انسان وارد شده است ،بسيار مورد مذمت
قرار گرفته و همين بازگو كردن را در تثبيت آن مصيبتها موثر دانستهاند.
 )3رواج بدبينی به انسانهاي دیگر از ترس اینكه مبادا آنها چشمشان شور باشد.
در منطق قرآن كریم ،بدگمانی یكی از گناهان ،و گاه از گناهان كبيره است« :اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ :از
بسياري از گمانها پرهيز كنيد كه برخی از گمانها گناه است» (حجرات .)12/در روایات یافت نشد كه راهی براي پيدا كردن
كسی كه چشم زخم زده مطرح كنند یا افراد را به چنين امري تشویق كنند .فضاي آیات و روایات تاكيد بر برادري ایمانی در
جامعه است.
 )4اولویت یافتن امور غير اساسی به جاي امور اساسی در باور مسلمانان
در قرآن كریم اگر تعبير مستقيمی درباره چشمزخم آمده باشد همين یك آیه است؛ و در ذیل همين آیه هم تنها سخنی
از حسن بصري (و نه از معصومان) نقل شده كه براي دفع چشمزخم این آیه را بخوانيد .اما متاسفانه این آیه به یكی از شعارهاي
مهم در جامعه بدل شده است و بر سر در یا روي دیوار بسياري از خانهها نقش بسته است؛ در حالی كه تعظيم شعائر (شعارهاي
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اسالمی) به این است كه آیاتی كه اصول اندیشه اسالمی ما را نشان میدهد تابلو و نماد خویش قرار دهيم .شهيد مطهري در
سخنرانیاي چنين تعبير میكنند« :در برخی از خانهها انسان یك لوسی و ننري میبيند[ ،این آیه را تابلو كردهاند] «وَ إِنْ یَكادُ
الَّذینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ» یعنی براي اینكه ما را چشمزخم نزنند این را آنجا نصب كردهایم .این شعار نيست .شعار
اسالمی یعنی آنچه كه به وسيله آن وابستگی خودتان به اسالم را نشان میدهيد و یك اصل از اصل اسالمی را اثبات میكنيد».
(پانزده گفتار ،ص)190
« )3وَ إِنْ یَكادُ الَّذینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ»
كينه دشمن جدي است ،باید به هوش بود؛ و لبه تيز حمله دشمن ،رهبر جامعه اسالمی است( .تفسير نور ،ج ،10ص)192
« )4وَ إِنْ یَكادُ الَّذینَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ»
چه ارتباطی هست بين اینكه آنها میخواستند پيامبر ص را چشم بزنند؛ و اینكه گفتند او حتما دیوانه [جنزده] است؟
الف .چون چشمزخمشان مؤثر نيفتاد ،گفتند او از جن الهام گرفته و جن مددكار اوست( .حجةالتفاسير ،ج ،7ص)76
ب .براي اینكه توجيه كنند مخالفت و كينه و حسد خود نسبت به وي را ،كه موجب چشم زدن ایشان میشد ،او را دیوانه
خواندند.
ج .وقتی با گوش شنيدند و از دستشان كاري برنمیآمد ،هم با چشم و هم با زبان حمله كردند.
د... .
« )5یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ»
ابتداي سوره از پيامبرش دفاع كرد و فرمود كه بحمداهلل تو مجنون نيستی« :ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون» (قلم)2/
در اینجا میفرماید :این كافران پيامبر را مجنون خواندند.
الف .بدین وسيله پایان سوره بر ابتداي سوره منطبق گردید (الميزان ،ج ،19ص)389
ب .نشان داد كه در برابر تهمت به اولياي خدا باید از آنها دفاع كرد( .تفسير نور ،ج ،10ص)192
ج .شاید از این شباهت شروع و خاتمه ،بتوان محور سوره را شناسایی كرد :دفع تهمت مجنون بودن از پيامبر ص و نشان
دادن بیمنطقی شدید كفار  -توضيح در جمعبندي پایان جلسه( - 512كه آیا كسانی كه این اندازه غيرمنطقیاند ،واقعا خودشان
دیوانه نيستند؟!)
د .نشان دادن شدت تقابل دو منطق در تحليل انسانها :بر اساس یك منطق و زاویه دید ،پيامبر ص قطعا دیوانه نيست؛ و
بر اساس تحليل و زاویه دید دیگر ،پيامبر حتما دیوانه است.
ه... .
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تاملی با خویش

در ذیل همان آیه ابتداي سوره (جلسه 468تدبر ) /http://yekaye.ir/al-qalam-68-2 5بحثی شد كه «واقعا چه كسی
دیوانه است» و اشاره شد كه به لحاظ جامعهشناسی ،مردم به كسی دیوانه میگویند كه شبيه آنها رفتار نكند و منطق رفتارهاي
وي را درك نكنند.
اكنون لحظه اي با خویش درنگ كنيم:
آیا نعوذ باهلل ما در عمق جان خود ،پيامبر را دیوانه نمیدانيم؟! آیا منطق او در زندگی را قبول داریم؛ یعنی مثال تحمل آن
همه سختیها در راه خدا و دیدن چنين كينهتوزيها و لجاجتورزيهایی از جانب كافران ،و اینكه با این حال ،مانند حضرت
یونس نباشد كه – بعد از  33سال تبليغ ،و ایمان آوردن تنها  2نفر -خسته شود؟! اگر واقعا منطق او را قبول داریم ،چه اندازه
در زندگیمان حاضریم بر اساس این منطق رفتار كنيم؟ در یك كالم ،آیا زندگی خود را بر مدار خدا و دستوراتش تنظيم میكنيم
یا بر اساس راحتی و دلخواه خویش؟!
واقعا ،چه كسی دیوانه است؟

 1ذيالحجه1396/6/1 1438

 )517سوره قلم ( )68آیه  52و ما هُو إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالمین
ترجمه

و حال آن كه او نيست مگر ذكري براي جهانيان.
نکات ترجمه

«ذِکْرٌ»
«ذكر هم به معناي حضور چيزي در حافظه ،و هم به معناي آن چيزي كه موجب یادآوري و حضور چيزي در ذهن میشود
به كار میرود و در جلسه 465درباره این ماده به تفصيل توضيح داده شد.
/http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-19
«الْعالَمینَ»
«عالَم» از ماده «علم» است و درباره این ماده ،و نيز اینكه «عالَم» چه معنا و خاستگاهی دارد ،در جلسه 222توضيح داده
شد.
http://yekaye.ir/2-baqare-032/

همچنين در جلسه 36اشاره شد كه «العالَمين» را هم به «جهانيان» و هم به «جهانها» میتوان ترجمه كرد.
http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2/
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حديث

 )1از امام صادق ع درباره سخن خداوند تبارك و تعالی« :إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ :همانا آن ذكري براي
تو و قومت است و بزودي مورد سوال قرار خواهند گرفت» (زخرف )44/فرمودند:
ذكر ،قرآن است؛ و ما قوم او هستييم؛ و مایيم كه مورد سوال واقع میشویم.
الكافی ،ج ،1ص211
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «وَ
إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ» قَالَ
الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
 )2از امام باقر ع درباره سخن خداوند تبارك و تعالی كه میفرماید «پس ،از اهل ذكر بپرسيد اگر كه نمیدانستهاید»
(نحل )43/فرمودند:
ذكر قرآن است ،و خاندان رسول اهلل ص« ،اهل ذكر» هستند؛ و آناناند كه مورد سوال واقع میشوند.
بصائر الدرجات ،ج ،1ص42
حَدَّثَنَا السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَسْئَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ قَالَ
الذِّكْرُ الْقُرْآنُ وَ آلُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَهْلُ الذِّكْرِ وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ.

1

 )3كلبی میگوید :امام صادق ع از من پرسيد :چند اسم براي حضرت محمد ص در قرآن آمده است؟
گفتم :دو یا سه اسم.
فرمود :كلبی! ده اسم براي ایشان آمده است« :محمد نبود مگر رسولی كه قبل از او هم رسوالنی آمدند» (آلعمران)144/
....
«و خداوند به سوي شما «ذكر» را فرستاد ،رسولی را كه ( »...طالق )11-10/و «ذكر» هم اسمی از اسمهاي حضرت محمد
ص است؛ و ما «اهل ذكر» هستيم؛ پس اي كلبی! هر چه برایت پيش آمده از ما بپرس.
كلبی میگوید :پس به خدا سوگند همه قرآن را فراموش كردم و چيزي از آن را در حافظهام نداشتم كه از او بپرسم!

 . 1این روایت هم قابل توجه است:
مُحمَّدُ بْنُ الْحُسیْنِ و غیْرُهُ عنْ سهْلٍ عنْ مُحمَّدِ بْنِ عِیسى و مُحمَّدُ بْنُ یحْیى و مُحمَّدُ بْنُ الْحُسیْنِ جمِیعاً عنْ مُحمَّدِ بْنِ سِنانٍ عنْ إِسْماعِیل بْنِ جابِرٍ و
عبْدِ الْكرِیمِ بْنِ عمْرٍو عنْ عبْدِ الْحمِیدِ بْنِ أبِي الدَّیْلمِ عنْ أبِي عبْدِ اللَّهِ ع قال ...و قال جلَّ ذِكْرُهُ فسْئلُوا أهْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تعْلمُون قال الْكِتابُ هُو الذِّكْرُ و
أهْلُهُ آلُ مُحمَّدٍ ع أمر اللَّهُ عزَّ و جلَّ بِسُؤالِهِمْ و لمْ یُؤْمرُوا بِسُؤالِ الْجُهَّالِ و سمَّى اللَّهُ عزَّ و جلَّ الْقُرْآن ذِكْراً فقال تبارك و تعالى -و أنْزلْنا إِلیْك الذِّكْر لِتُبیِّن
لِلنَّاسِ ما نُزِّل إِلیْهِمْ و لعلَّهُمْ یتفكَّرُون « »2و قال عزَّ و جلَّ -و إِنَّهُ لذِكْرٌ لك و لِقوْمِك و سوْف تُسْئلُون( ...الكافي ،ج ،1ص)295
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بصائر الدرجات ،ج ،1ص512
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ أَعْمَشَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ الطيافی [الطَّنَافِسِیِ] عَنِ الْكَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قَالَ لِی كَمْ لِمُحَمَّدٍ اسْمٌ فِی الْقُرْآنِ قَالَ قُلْتُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَالَ یَا كَلْبِیُّ لَهُ عَشَرَةُ أَسْمَاءَ «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» ...

1

وَ «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا» فَالذِّكْرُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ مُحَمَّدٍ ص وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ فَاسْأَلْ یَا كَلْبِیُّ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ
فَأُنْسِيتُ وَ اللَّهِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فَمَا حَفِظْتُ مِنْهُ حَرْفاً أَسْأَلُهُ عَنْهُ.
تدبر

« )1وَ ما هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ»
مقصود از این آیه چيست؟
الف .مرجع ضمير «هُوَ :او» را میتوان «قرآن كریم» دانست؛ آنگاه :
الف .1.در آیه قبل ،كه كافران پيامبر را مجنون (جنزده) معرفی میكردند منظورشان این بود كه قرآن محصول القائات
شياطين جن است؛ و این تعبير میخواهد بفرماید :چنين نيست ،بلكه قرآن مایه تذكري براي عالميان است (الميزان ،ج،19
ص)389؛ و واضح است كه آنچه مایه تذكر است ،از جنس القاي جن و شيطان نمیباشد( .البحر المحيط ،ج ،10ص)250
الف .2.ذكر به معناي «شرف» و مایه شرافت است؛ یعنی این قرآن تا قيامت مایه شرافت جهانيان است و چنين چيزي
نشان میدهد كه آورنده آن مجنون و دیوانه نيست( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)513
الف... .3.
ب .مرجع ضمير «هُوَ :او» در این عبارت میتواند شخص پيامبر ص باشد؛ آنگاه:
ب .1.ذكر به معناي «شرف» است؛ یعنی این پيامبر تنها مایه شرافتی براي جهانيان است چرا كه آنها را به راه سعادت
هدایت میكند و از ضاللت بازمی دارد؛ آنگاه چگونه به چنين كسی دیوانه میگویيد( .مجمعالبيان ،ج ،10ص)513
ب .2.ذكر به همان معناي یادآوري است؛ یعنی این پيامبر تنها شما را به یاد آخرت و ثواب و عقاب و  ...میاندازد [آنگاه
آیا معتقدید چنين كسی جنزده و تحت تاثير القائات شيطان است؟! (مجمعالبيان ،ج ،10ص)513
ب... .3.
ج... .
« )2لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ  ....وَ ما هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ»
چرا هم در آیه قبل و هم در این آیه از تعبير «ذكر» استفاده كرد؟

 . 11و مُبشِّراً بِرسُولٍ یأْتِي مِنْ بعْدِي اسْمُهُ أحْمدُ و لمَّا قام عبْدُ اللَّهِ یدْعُوهُ كادُوا یكُونُون علیْهِ لِبداً و طه ما أنْزلْنا علیْك الْقُرْآن لِتشْقى و یس و الْقُرْآ ِن
الْحكِیمِ إِنَّك لمِن الْمُرْسلِین على صِراطٍ مُسْتقِیمٍ و ن و الْقلمِ و ما یسْطُرُون و ما أنْت بِنِعْمةِ ربِّك بِمجْنُونٍ و یا أیها الْمُزَّمِّلُ و یا أیها الْمُدَّثِّرُ
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الف .همه كاري كه پيامبر و قرآن براي ما جهانيان میكند یك چيز است و بس:
یادآوريِ حقيقتی كه ،چون از آن فاصله گرفتهایم ،از یادمان رفته است.
تذکر یا کسب اطالعات جدید؟

آیا دقت كردهاید كه بسياري از مطالب تفسيري را وقتی تدبر میكنيم خودمان مییابيم؛ یا وقتی برايمان توضيح میدهند
میبينيم كه واقعا آن مطلب در دل آن آیه نهفته بوده و اگر خودمان هم دقت میكردیم آن را درمییافتيم؟!
یعنی این گونه نيست كه لزوما مطلب جدیدي به ما بگویند؛ بلكه به ما تذكر میدهند و با این تذكر حواسمان را جمع ،و
چشم و گوشمان را بازتر كرده ،و آن حقيقت را «خودمان» درمییابيم؛ و چقدر تفاوت است بين دانستن یك مطلبی كه اصال
دربارهاش هيچ نمی دانسته ایم (مثال اطالع از موجودي در كره مریخ) ،و دانستن مطلبی كه با تذكر متوجه آن میشویم.
نکته تخصصی انسانشناسی

خداوند ما انسانها را از حقيقتی به نام روح بهرهمند ساخته ،كه این حقيقت ،حتی برتر از فرشتگان مقرب الهی است ،چرا
كه همه فرشتگان هم مامور به سجده بر او شدند .این حقيقت ،همچون آیينه عظيمی است كه میتواند منعكس كننده همه
حقایق عالم باشد ،اما غبار زندگی در دنيا چنان روي آن را گرفته ،كه چيزي در آن دیده نمیشود.
اگر این را جدي بگيریم درمی یابيم كه شاید آن مقدار كه نياز به تذكر و یادآوري و غبارروبی از این آیينه داریم ،نيازمند
تالش براي كسب علم جدید نداریم .همه حقایق را در ما به ودیعه نهادهاند و پيامبري چون حضرت محمد ص و كتابی
همچون قرآن باید بياید تا با تذكر دادن به ما ،ما را متوجه آن حقایقی كند كه در درون خویش داشته بودیم.
تاملی با خویش

غلبه فضاي علوم تجربی از سویی ،و انفجار اطالعات در دوره مدرن از سویی دیگر ،موجب شده كه انسانها گمان كنند
كه مهمترین وظيفه معرفتیشان این است كه دائما بر اطالعاتشان بيفزایند.
اما به نظر میرسد آنچه ما انسان ها بسيار بيشتر از «دانستن مطالب جدید» بدان نيازمندیم ،یادآوري و جدي گرفتن حقایق
عظيمی است كه در عمق وجود خویش بدانها علم داریم ،اما پرده غفلت بر آنها سایه انداخته است.
شاید بدین جهت است كه پيامبر اسالم ص به عنوان آخرین و برترین پيامبر خدا ،و قرآن به عنوان آخرین و برترین پيام
آسمانی ،وظيفه خود را تنها و تنها «تذكر دادن به جهانيان» معرفی كردهاند.
« )3وَ ما هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ»
چرا فرمود «ذكر للعالمين» و نفرمود مثال ذكر للناس ،یا ذكر للذین آمنوا ،یا  ...؟
قرآن مایه تذكر است براي انسان ،به عنوان موجودي كه «جهان» دارد و «جهانی» است .و براي چنين انسانی راهكار
زندگی میدهد؛ نه صرفا براي موجودي كه خود را در افق حيوان (یعنی صرفا افق غریزه و تامين نيازهاي غریزي) میبيند.
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به تعبير دیگر ،اگر انسانی جهانمند بودن و جهانی بودنِ خویش را انكار كند=( ،كفر ورزیدن) قرآن برایش بيش از سخنان
یك دیوانه جلوه نخواهد كرد!
نکته تخصصی انسانشناسی

یكی از ویژگیهاي خاص انسانها این است كه انسانها موجوداتیاند كه «جهان» دارند و «جهانی» هستند .این مطلب
الاقل به دو معنا قابل توجه است:
الف .برخورداری انسان از اختیار ،امکان ایجاد بینهایت جهان را برای او مهیا نموده است:
همه موجودات در یك «جهان» زندگی میكردند ،یعنی یك نظمِ علت و معلولیِ واحدي بر همه حكمفرما بود كه صرفا
اگر كسی این نظم ،و تاثير و تاثرات بيرونی اشياء را میتوانست احصاء كند ،تمام وقایع عالم تا انتها را میتوانست پيشبينی
نماید .اما خداوند با آفرینش انسان و دادن اختيار به او ،امكان این را براي انسان مهيا كرد كه هركس «جهان» را آن گونه كه
خودش می خواهد رقم بزند؛ و صرفا بر اساس تاثيرات عوامل بيرونی و عوامل ناخودآگاه درونی (مانند غریزه) رفتار نكند؛ و
چون این امكان براي هر انسانی مهيا شد ،به ازاي هر انسان ،و بلكه به ازاي هر انسان در هر اقدامی ،یك جهان پدید میآید،
كه اگر آن انسان ،آن اقدام را انتخاب نكرده بود ،جهان به صورتی دیگر میبود .پس ورود انسان به دنيا همان و پيدا شدن
«جهانها» همان.
(این مطلب در خصوص مفهوم «جهانهاي اجتماعی» سادهفهمتر است و قبال در جلسه  ،36تدبر4
 /http://yekaye.ir/fateha-alketab-1-2و جلسه ،403تدبر /http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-6 2توضيحاتی گذشت)
ب .هر انسانی در «جهان» زندگی میکند نه فقط در مکان و زمان پیرامون خویش
انسان به خاطر برخورداري از امك ان رسيدن به معرفتی فراتر از محدوده مكانی و زمانی و حواس خویش ،و نيز به دليل
برخورداري از واقعيتی به نام زبان (كه كتابت و انتقال معرفت از طریق آن ،و امكان علم به گسترههایی از عالم را براي هر
فردي از افراد انسان مهيا میكند كه ممكن است هيچگاه در مسير تجربه مستقيم اغلب آنها واقع نشود) كاري كرده است كه
انسان ،اساساً موجودي جهانمند شود ،یعنی همواره خود را ،در افقی بسيار گستردهتر از مكان و زمان خویش در نظر آورد و
تصميمگيريهایش در افق جهانی انجام دهد؛ كه البته جهان هركس به فراخور معرفت خود او بزرگ یا كوچك است( .مطهري،
انسان و ایمان ،ص)13-8
« )4وَ ما هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ»
قرآن كریم وسيله غفلتزدایی است( .تفسير نور ،ج ،10ص)192
« )5وَ ما هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ»
قرآن كریم محدود به زمين و زمان خاصی است ،كتابی است جهانی و جاودانی براي همه ملتها( .تفسير نور ،ج،10
ص)192
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جمعبندي سوره قلم
این سوره 1با سوگند به قلم و آنچه مینویسند شروع شد؛ یعنی مهمترین عنصري كه زندگی انسانها را از سایر موجودات
متمایز كرده و با كلمه «عالمين :جهانيان» پایان یافت كه تاكيدي است بر این تمایز اساسی انسان با سایر موجودات( .جلسه،517
تدبر)3؛ و در این ميان ،از تقابل آشتیناپذیر دو نگاه به زندگی بحث میكند :یكی ،باطنِ زندگیِ دیگري را سراسر در عذاب
جهنم ببيند؛ و آن دیگري هم وي را به جنون متهم كند.
 .1در آیات ابتدایی این سوره خداوند از پيامبرش – در مقابل تهمت جنون  -دفاع كرد و او داراي سجایاي اخالقی بلندي
معرفی كرد كه اجري 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 داریم كه هر یك خود را «هدایتیافته» میداند و دیگري را به «گمراهی» متهم میكند؛ و خداوند است كه
هر دو طرف ماجرا را و اینكه كدام در گمراهی است و كدام «هدایتیافته» میشناسد؛ و چهبسا در این سوره میخواهد روشی
به ما ارائه دهد كه ما هم بتوانيم فراتر از ادعاهاي خود افراد ،حق و باطل را بشناسيم.
 .2براي رسوا كردن گمراهان از اینجا شروع كرد كه آنهایی كه در مقابل دین میایستند ،اگرچه قيافه حق به جانب میگيرند
و شعار مبارزه با خرافات سرمیدهند ،اما مشكل اصلیشان منافعشان است؛ آنها آرزو میكنند تو از آرمانهایت كوتاه بيایی و
بگذاري آنها به دنيایشان برسند ،در این صورت آنها با كمال ميل حاضرند در مقابل دین تو كوتاه بيایند.
 .3سپس به بيان اوصاف این گمراهان كه رهزنان حقيقتاند پرداخت ،كه مبادا از چنين كسی پيروي كنی؛ و اگر دقت
كنيم همه اینها رذایلی است كه كه ریشه در خودمداري دارد و زندگی اجتماعی انسانها را دچار اختالل میكند:
با فراوان سوگند خوردن ،خدا را براي جلب نظر مردم هزینه میكند در حالی كه فرومایه است؛ (حالف مهين)
با آشكار كردن بديهاي دیگران ،آبروي افراد را میبرد؛ (هماز)
با سخنچينی بين افراد نزاع می اندازد؛ (مشاء بنميم)
هم مانع انجام خوبیهاي 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) ،و هم وظایف خود را درست انجام نمیدهد و در كار خود كوتاهی و تقصير
دارد (اثيم)
با سنگدلی ،زمينههاي عاطفی روابط انسانها را نابود میكند (عُتلّ) چرا كه و خودش اساسا بیاصل و نسب است؛ و لذاست
كه چشمِ دیدنِ اصالت و پيوندهاي مستحكم اجتماعی را ندارد( .بعد ذلك زنيم)
و اینها به خاطر این است كه برخورداري از مال و فرزند او را مغرور كرده است؛

 . 1چنانكه در ابتدا اشاره شد با اینكه سوره قلم را جزء اولین سورههاي نازل شده بر پیامبر ص ميدانند ،اما در مورد برخي آیات آن این احتمال
مطرح شده كه در مدینه نازل شده باشد ،اما كساني كه این احتمال را مطرح كردهاند قبول دارند كه قرار دادن آن آیات در این سوره نیز به دستور خود
پیامبر ص بوده است؛ و لذا ميتوان كل این سوره را به عنوان یك واحد بههمپیوسته مورد بررسي قرار داد.
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لذا آیات خدا را همين كه میشنود تكذیب میكند.
 .4در گام بعد وعده میدهد كه چگونه آنها را رسوا خواهد كرد و داغ بر بينیشان مینهد :حكایت «صاحبان باغ» را گفت؛
صاحبان باغی كه براي رسيدن به سود بيشتر تصميم گرفتند به محرومان كمك نكنند و چنان خود را بر این كار توانا میدیدند
كه اقدام خود را مقيد به خواست خدا نكردند (نگفتند :اگر خدا بخواهد) و با اینكه یكی از خودشان آنان را از این كار برحذر
داشته بود به هشدار او اعتنایی نكردند .خدا آنان را نهتنها از منافع آن باغ ،بلكه از اصل سرمایه هم محروم كرد .آنان وقتی خود
را محروم دیدند ،فریاد واویال سر دادند و به طغيانگر بودن خویش اعتراف كردند .پس به خود آمدند و به ظلم و طغيان خویش
اعتراف نمودند و زبان به مالمت همدیگر گشودند .اما اینها عذاب دنياست كه رجوع و توبه در آن امكانپذیر است؛ این كافران
براي عذاب آخرت چه خواهند كرد؟!
 .5در گام بعد وعده بهشتهاي سراسرنعمت را به متقين داد؛ اما آن كافران ظاهرا كفرورزیدن را چندان اقدام مهمی
نمیشمرند و انتظار دارند علیرغم چنين جرم عظيمی ،خداوند هيچ تفاوتی بين آنان و كسانی كه مسلمان و تسليم حقيقتاند،
نگذارد! ابتدا میپرسد :واقعا كسانی كه چنين حكمی میكنند ،دچار چه اختاللی شدهاند كه چنين حكم میكنند؟! و در آیات
بعدي این منطق آنان را به چالش میكشد و نشان میدهد آنان هيچگونه توجيهی براي این باورشان ندارد و از عالمه طباطبایی
توضيحی ارائه شد درباره اینكه این آیات ،چگونه همه حاالت ممكنِ استدالل و دليلتراشی را در برمیگيرد( .جمعبندي آیات
)35-47
 .6خداوند در كنار پيمودن تمام راههاي اتمام حجت با این منكران حقيقت ،باب تهدید را هم باز میكند و به پيامبرش
میفرماید كار این تكذیب كنندگان را به من واگذار و دلمشغول آنها مباش كه خودم كارت را كفایت كنم .در عين حال ،از او
میخواهد كه براي حكم پروردگارش صبر داشته باشد و مانند حضرت یونس ،زود [!] خسته ،و از هدایت قومش نااميد نگردد!
اما این سخن بدین معنا نيست كه حضرت یونس گناهكار بود و خدشهاي در نبوت و عصمت وي پدید آمد .مساله این است
كه از او به اندازه یك پيامبر انتظار میرفت ،نه به اندازه یك آدم عادي؛ به همين جهت بود كه خسته شدن او  -بعد از  33سال
تبليغ دین و فقط ایمان آوردن  2نفر  -قابل قبول نبود!
نهایتا اشاره میكند وقتی كافران با گوش شان قرآن را شنيدند و از دستشان هم كاري برنيامد ،چنان با بغض و عداوت و
انكار به پيامبر ص مینگرند كه نزدیك است با تندي نگاهشان او را از جایش بلغزانند و زمين بزنند؛ و وقتی كه هيچ دليلی در
مقابل منطق قوي پيامبر ندارند ،اصل آن منطق را به چالش كشيده و وي را دیوانه میخوانند.
اما همه كاري كه پيامبر و قرآن براي ما جهانيان میكند یك چيز است و بس:
یادآوريِ حقيقتی كه ،چون از آن فاصله گرفتهایم ،از یادمان رفته است.
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***
الزم به ذكر است كه مطالب فوق به صورت روزانه در كانال تلگرامیاي به آدرس زیر قرار داده میشد
https://t.me/YekAaye

و تمامی محتواهاي 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 راهاندازي شده است كه براي راحتی كسانی كه فرصت
كمتري دارند و به بحثهاي تخصصی چندان عالقهاي ندارند ،گزیدهاي از مطالب این كانال قرار داده میشود .به آدرس
https://t.me/YekAayah

هرگونه استفاده از محتواهاي فوق در راستاي 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 ارتقاي فرهنگ دینی جامعه مفيد یافتيد ،آن را به
دوستان خود نيز معرفی كنيد.
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