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 )63سوره يونس ( )10آيه 108
فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكيل

قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ
1395/3/1

ترجمه

بگو :ای مردم! حق از پروردگارتان به جانب شما آمد؛ پس هر که هدایت شد فقط به نفع خودش هدایت میشود ،و هر
که گمراه شد فقط به زیان خودش گمراه میشود؛ و من کارگزار و متصدی امور شما نیستم [که بتوانم مانع هر گونه ضرری به
شما شوم یا جوابگوی اعمال شما باشم].
توضیح برخی کلمات

«وکیل» بر وزن فعیل و به معنای مفعول است؛ یعنی کسی که مورد وکالت قرار گرفته است .وکالت به معنای واگذاری و
تفویض کار به شخص دیگر و نایب قرار دادن او است( .مفردات )882/و لذا دغدغه اصلی وکیل این است که منافع موکلش
رعایت شود( .مجمعالبیان )212/ 5وکیل گاه انجام کار به نیابت از موکل را عهدهدار میشود و گاه از کاری که موکلش انجام
داده دفاع میکند و مسئولیت آن را توجیه مینماید.
حدیث

 )1عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
أَبَى اللَّهُ أَنْ یُعَرِّفَ بَاطِلًا حَقّاً أَبَى اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ الْحَقَّ فِی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلًا لَا شَکَّ فِیهِ وَ أَبَى اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ الْبَاطِلَ فِی قَلْبِ
الْكَافِرِ الْمُخَالِفِ حَقّاً لَا شَکَّ فِیهِ وَ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ هَذَا هَكَذَا مَا عُرِفَ حَقٌّ مِنْ بَاطِلٍ.
المحاسن (للبرقی) ،ج ،1ص277
امام صادق ع فرمود:
خداوند ابا دارد از اینكه باطلی را [به عنوان] حق معرفی کند؛
خداوند ابا دارد از اینكه حق را در قلب مومن[ ،به عنوان] باطلی که شكی در [بطالن] آن نیست ،قرار دهد؛
و خداوند ابا دارد که باطل را در قلب کافر مخالف[ ،به عنوان] حقی که شكی در [حقانیت] آن نیست ،قرار دهد
[یعنی خداوند نظام عالم را طوری قرار داده که اجازه نمیدهد کسی ،بدون هیچ تردیدی ،باطل را حق قلمداد کند یا
بالعكس]
و اگر این را این گونه قرار نداده بود ،حق از باطل شناخته نمیشد.
 )2مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَیْسَ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ یَعْرِفُوا وَ لِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ یُعَرِّفَهُمْ وَ لِلَّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ یَقْبَلُوا.
اصول کافی ،ج ،1ص164
امام صادق ع فرمود:
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حق خدا بر خالیق این نیست که [ابتداءاً و بدون کمكی از جانب خدا ،وظیفه داشته باشند که] او را بشناسند ،اما حق
خالیق بر خدا هست که [خدا خود را] به آنها بشناساند ،و [آنگاه] حق خدا بر خالیق این است که وقتی [خود را] به آنها
شناساند ،آنها قبول کنند.
 )3وَ مِمَّا حُفِظَ عن اإلمام الصادق ع فِی الْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ قَوْلُهُ:
مَا کُلُّ مَنْ نَوَى شَیْئاً قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَا کُلُّ مَنْ قدَرَ عَلَى شَیْءٍ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا کُلُّ مَنْ وُفِّقَ أَصَابَ لَهُ مَوْضِعاً فَإِذَا اجْتَمَعَتِ النِّیَّةُ وَ
الْقُدْرَةُ وَ التَّوْفِیقُ وَ الْإِصَابَةُ فَهُنَالِکَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ.
اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،ج ،2ص205 :
امام صادق ع فرمود:
این گونه نیست که هرکس قصد انجام کاری را کند ،بر آن توانا باشد؛ و این گونه نیست که هرکس بر کاری توانا شد،
توفی ق انجام آن را بیابد؛ و و این گونه نیست که هرکس توفیق انجام کاری را یافت ،کارش سرانجام برسد؛ هنگامی که نیت و
قدرت و توفیق و به سرانجام رسیدن جمع شود ،اینجاست که سعادت به تمام و کمال میرسد.
 )4مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
عَنِ ابْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِنَ اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ.
اصول کافی ،ج ،1ص163
امام صادق ع فرمود:
خدواند با مردم بر اساس آنچه بدانها داده و به آنها شناسانده احتجاج میکند.
این احادیث هم با آیه مرتبط بود اما به علت رعایت اختصار در کانال نیاوردم
 )5فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع  ...قَوْلُهُ «وَ ما أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَکِیلٍ» أَیْ لَسْتُ بِوَکِیلٍ عَلَیْكُمْ أَحْفَظُ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا عَلَیَّ
أَنْ أَدْعُوَکُمْ.
بحار األنوار ،ج ،9ص213
ظاهرا 1از امام باقر ع روایت شده است که در مورد عبارت «وَ ما أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَکِیلٍ» فرمودهاند:
یعنی وکیل شما نیستم که محافظ کارهای شما باشم؛ آنچه برعهده من است این است که شما را دعوت کنم.
 )6عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :کُلُّ قَوْمٍ یَعْمَلُونَ عَلَى رَیْبَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مُشْكِلَةٍ
مِنْ وَرَائِهِمْ وَ زَارِئٍ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَ قَدْ تَبَیَّنَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِکَ بِمُقَایَسَةِ الْعَدْلِ عِنْدَ ذَوِی الْأَلْبَابِ.
المحاسن (للبرقی) ،ج ،1ص277
 )7پیامبر در روز غدیر بعد از اینكه امیرالمومنین را معرفی کرد فرمود:
 . 1گفتم «ظاهرا» ،چون مرحوم مجلسی اين را در ضمن نقلهاي از تفسير قمی آورده است و در تفسير قمی اين سخن ،سخن خود قمی است نه روايت
ابیجارود.
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مَعَاشِرَ النَّاسِ مَا تَقُولُونَ فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ کُلَّ صَوْتٍ وَ خَافِیَةَ کُلِّ نَفْسٍ فَمَنِ اهْتَدَى فَ «لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها» وَ
مَنْ بَایَعَ فَإِنَّمَا یُبَایِعُ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِم
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،1ص66
تدبر

« )1قَدْ جاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ» حق از جانب پروردگار آمده است .یعنی اگر خدا خداست ،آن قدر در عالم شواهد برای
حق گذاشته است که اگر کسی که جویای حق باشد بتواند آن را پیدا کند .اگرچه شیطان هم مشغول است؛ اما نمی تواند کاری
کند که کسی اصال حق را نفهمد یا کامال باطل را به عنوان حق بفهمد (حدیث )1البته اگر کسی خودش بخواهد سر خودش
کاله بگذارد حرف دیگری است (اعراف30/؛ کهف)104/
« )2قَدْ  +جاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ» کسی که این سخن (که قطعا حق از حانب خدا به ما رسیده است) را باور کند ،برای
دینداریش از تحقیق نمیترسد و آزاداندیشی را کامال جدی میگیرد .آزاداندیشی – برخالف آنچه در دنیای مدرن تبلیغ میشود
– در گروی این نیست که «نظر هرکسی برای خودش محترم باشد ،و هیچ نظری بر نظر دیگر برتری نداشته باشد»؛ زیرا این
دیدگاه ،باب اندیشهورزی را تعطیل میکند؛ بلكه آزاداندیشی در گروی این است که ابتدا قبول کنیم که حقیقت دستیافتنی و
سخن حق برتر از سایر سخنان است؛ آنگاه هر سخنی را بدون تعصب بررسی کنیم.
« )3قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ  :»...این مطلب که حق -برای کسی که واقعا دنبالش باشد -قابل شناسایی است و این گونه نیست
که هیچ نظری بر نظر دیگر برتری نداشته باشد و ما نتوانیم حق را از باطل تمایز دهیم ،از مطالبی است که اوال باید فهمید ،و
ثانیا باید به همه مردم (نه فقط مسلمانان) گفت .اینكه حقیقت فوق همه چیز است ،نه هیچ چیز دیگر (خواه قدرت باشد ،یا
پول ،یا شهوت ویا حتی دلخواه اکثریت) مطلبی است که نه فقط باید خودمان بفهمیم ،بلكه باید همهجا جار بزنیم.
(همچنین بقیه مطالب آیه را هم باید جار زد که برای رعایت اختصار در سایر بندها بعدی تكرار نمیکنم)
 ...« )4فإِنَّما یَهْتَدی لِنَفْسِهِ  ...فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها» :قبول حق (هدایت شدن) ،یا انكار آن (کفر ورزیدن) ،ویا به جای تحقیق
منصفانه ،خود را گیج کردن و فقط در شک ماندن (گمراه شدن) ،سود و ضرر واقعیاش فقط و فقط به خود شخص برمیگردد،
نه به پیامبر اکرم (ص) و نه به هیچكس دیگر.
بنابراین ،از ناموجهترین سخنان ،این است که عدهای میگویند« :ما دین خدا را قبول نداریم چون میبینیم عدهای از دین
سوءاستفاده میکنند ».مگر ما به خاطر دیگران ،باید حقیقت را قبول کنیم؟ اگر عدهای از دین سوءاستفاده میکنند ،خودشان
گمراهند و خودشان ضرر میکنند؛ چه ربطی دارد که ما دین را قبول نكنیم؟ مگر گمان کردهایم حقیقت قابل سوءاستفاده
نیست؟
برای همین پیامبر باید این را هم به مردم بگوید که «وَ ما أَنَا عَلَیْكُمْ بِوَکیل» یعنی مگر من وکیل مردمم که بتوانم جلوی
سوءاستفادهها و گمراهیها را بگیرم؟ مگر من وکیل گمراهانم که بخواهد کار آنها را توجیه کنم؟
« )5أَیُهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمُ  ...فَـ مَنِ اهْتَدى  »...انسانها تا قبل از اینكه حق به دست آنها برسد «ناس» (مردم) هستند ،نه
مومن ،نه کافر ،و نه منافق .هدایت و گمراهی بعد از آن است که حق به گوش مردم برسد.
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اگر این مطلب درست فهمیده شود ،سوال اینكه «آیا کسانی که مسلمان نیستند ،لزوما جهنم میروند؟» پاسخش واضح
میشود :هرکسی به اندازهای که حق به دستش رسیده ،مكلف است (احادیث  2و  )4و البته صرف رسیدن حق هم کافی نیست،
بلكه باید به آن تن دهد (حدیث)3
« )6قَدْ جاءَکُمُ الْحَقُّ  ...وَ مَنْ ضَلَّ» :حق آمده ،اما عدهای گمراه میشوند؛ پس ،دانستن حق برای پیروی کردن کافی نیست
و انتظار نداشته باشیم که با بیان حق – ولو به صورت کامال واضح – انحرافات بشری تمام شود :انسان بعد از اینكه دانست
باید تصمیم بگیرد (نیت) تالش کند (قوت) خدا هم کمكش کند (توفیق) تا به سرانجام برسد (اصابه)( .حدیث )3

 )64سوره قصص ( )28آيه5

وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثين 1395/3/2

ترجمه

و میخواهیم که بر کسانی که در زمین ضعیف داشته شده بودند منت بگذاریم و آنها را امام گردانیم و آنها را وارث
[زمین] قرار دهیم.
نیمه شعبان مبارک

میالد سراسر نور خلیفه خدا در زمین و زمان ،امام االنس و الجانّ ،امید همه چشمانتظاران ،غایت آمال خیل عدالتجویان،
موعود تمامی ادیان ،یگانه منجی حقیقی انسان ،واسطه فیض الهی در هفت آسمان ،بر همه آزادگان جهان و شیعیان و منتظران،
مبارک باد.
توضیح برخی کلمات

استضعف .به معنای «به ضعف کشاندن» و «در موضع ضعف قرار دادن» است ،مستضعف به کسی میگویند که مردم او
را به ضعف کشانده و با او جبارانه برخورد میکنند (الذی یَتَضَعَّفُهُ النّاس و یتجبّرون علیه فی الدّنیا للفقر و رثاثة الحال .النهایة
فی غریب الحدیث و األثر )88/3و نقطه مقابل «مستكبر» میباشد .در قرآن کریم هم در معنای منفی به کار رفته (به معنای
مستصعفانی که خودشان تن به استضعاف دادهاند؛ سبأ )33-31/و هم در معنای مثبت (پیروان پیامبران که قدرتمندان یا حتی
مردم اطرافشان عرصه را برآنان تنگ کردهاند (اعراف75/؛ قصص )5/و وقتی موسی به کوه طور رفت ،هارون ،برخورد مردم با
خودش را مصداق «استضعاف» دانست (اعراف)150/
میالد منجی عالم بشریت ،که همچون مسیحی که با او برخواهد گشت ،در گهواره سخن گفت ،بر همه تشنگان حقیقت
و عدالت مبارک باد.
حدیث

 )1وَ أَخْبَرَنِی ابْنُ أَبِی جِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُطَهَّرِیِّ
عَنْ حَكِیمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا قَالَتْ ...
فَنَادَانِی َأبُو مُحَمَّدٍ ع یَا عَمَّةِ هَلُمِّی فَأْتِینِی بِابْنِی فَأَتَیْتُهُ بِهِ فَتَنَاوَلَهُ ...
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فَمَسَحَ یَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ قَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ انْطِقْ بِقُدْرَةِ اللَّهِ فَاسْتَعَاذَ وَلِیُّ اللَّهِ ع مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ اسْتَفْتَحَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِیمِ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ
فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ» وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَاحِداً وَاحِداً
حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِیهِ
فَنَاوَلَنِیهِ َأبُو مُحَمَّدٍ ع وَ قَالَ یَا عَمَّةِ رُدِّیهِ إِلَى أُمِّهِ حَتَّى «تَقَرَّ عَیْنُها وَ ال تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لَكِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا
یَعْلَمُون» ...
الغیبة (للطوسی) ص236؛ الهدایه الكبری (للخصیبی) ص356؛ الخرائج و الجرائح (للراوندی) ج ،1ص456
حكیمه دختر امام جواد ع (عمه امام حسن عسگری) حكایت والدت امام زمان را به تفصیل نقل کرده است .در قسمتی
از این حكایت میگوید:
[بعد از اینكه امام به دنیا آمد] امام حسن عسگری مرا صدا کرد و فرمود :عمه جان! بیا و فرزندم را نزد من بیاور .پس
کودک را نزد ایشان بردم و ایشان او را گرفت و  ...سپس دستی بر سرش کشید و گفت :پسرم! به قدرت خدا سخن بگو :پس
ولیّ خدا از شیطان رجیم به خدا پناه برد ،و شروع کرد که «بسم اهلل الرحمن الرحیم ،و میخواهیم که بر کسانی که در زمین به
ضعف کشیده شده بودند منت بگذاریم و آنها را امام گردانیم و آنها را وارث قرار دهیم و بدانها جایگاه و مكنتی در زمین
بخشیم و به فرعون و هامان و لشكریانشان ،از آنها [= از این مستضعفان] نشان دهیم چیزی را که نگران بودند[ ».قصص ]5/و
سپس بر رسول خدا ص و امیرالمومنین و امامان یكی پس از دیگری تا پدرش صلوات فرستاد؛ پس امام عسگری او را به من
داد و گفت عمهجان! او را نزد مادرش برگردان «تا چشمش به او روشن شود و غم نخورد و بداند که یقینا وعده خدا حق
است هرچند که اغلب مردم نمیدانند[ ».قصص... ]13/
 )2حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [بْنِ] الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَظَرَ إِلَى عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع فَبَكَى وَ قَالَ أَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِی
قَالَ الْمُفَضَّلُ فَقُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ؟
قَالَ مَعْنَاهُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ بَعْدِی؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ
نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ» فَهَذِهِ الْآیَةُ جَارِیَةٌ فِینَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
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 . 1در همين معنا به اين احاديث هم توجه كنيد:
 )1عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقِطَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ
ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ» قَالَ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ يَبْعَثُ اللَّهُ مَهْدِيَّهُمْ بَعْدَ جَهْدِهِمْ
فَيُعِزُّهُمْ وَ يُذِلُّ عَدُوَّهُمْ .
الغيبة (للطوسی) ص184
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معانی األخبار (للصدوق) ص79؛
مفضّل بن عمر گوید :از امام صادق علیه السالم شنیدم که فرمود :رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله نظرى به علىّ و حسن
و حسین افكند و گریست ،و فرمود :شما مستضعفان بعد از من هستید.
مفضّل گوید :عرض کردم یا ابن رسول اللَّه معنى آن چیست؟
فرمود :یعنى شما امامان بعد از من هستید ،چون خداوند مىفرماید« :و میخواهیم که بر کسانی که در زمین ضعیف داشته
شده بودند منت بگذاریم و آنها را امام گردانیم و آنها را وارث [زمین] قرار دهیم» و این آیه تا روز قیامت در مورد ما جاری
است.
 )3حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ [قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ بْنُ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ
حَصِیرَةَ عَنْ أَبِی صَادِقٍ عَنْ حَنَشٍ] عَنْ عَلِیِّ [بْنِ أَبِی طَالِبٍ] ع قَالَ:
مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ عَنْ أَمْرِنَا وَ [عَنْ] أَمْرِ الْقَوْمِ فَإِنَّا وَ أَشْیَاعَنَا یَوْمَ خَلَقَ [اللَّهُ] السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ عَلَى سُنَّةِ مُوسَى وَ أَشْیَاعِهِ
وَ إِنَّ عَدُوَّنَا [وَ أَشْیَاعَهُ] یَوْمَ خَلَقَ [اللَّهُ] السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ عَلَى سُنَّةِ فِرْعَوْنَ وَ أَشْیَاعِهِ فَلْیَقْرَأْ هَؤُلَاءِ الْآیَاتِ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى
قَوْلِهِ یَحْذَرُونَ وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ [فأقسم] الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ الَّذِی [و] أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص صِدْقاً وَ عَدْلًا
لَیَعْطِفَنَّ عَلَیْكُمْ هَؤُلَاءِ عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا.
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تفسیر فرات الكوفی ،ص( 314 :در نهجالبالغه ،حكمت 209هم جمله اخیر با اندکی تغییر آمده است)2

 )2أَخْبَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ ،قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْتَرُ ،قَالَ :حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ،عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ
الْحُسَيْنِ ،عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ :نَحْنُ الْمُسْتَضْعَفُونَ ،وَ نَحْنُ الْمَقْهُورُونَ ،وَ نَحْنُ عِتْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ فَمَنْ نَصَرَنَا فَرَسُولَ اللَّهِ نَصَرَ ،وَ مَنْ خَذَلَنَا فَرَسُولَ
اللَّهِ خَذَلَ ،وَ نَحْنُ وَ أَعْدَاؤُنَا نَجْتَمِعُ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً الْآيَةَ.
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،ج ،1ص560 :
 . 1اين دو روايت هم در ادامه در همين منبع در همين فضا آمده است:
 )1قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ الزُّهْرِيُّ مُعَنْعَناً عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ :قَالَ لِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأْ
طسم سُورَةَ مُوسَى وَ فِرْعَوْنَ قَالَ فَقَرَأْتُ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ [الْآيَةَ] قَالَ لِی مَكَانَكَ حَسْبُكَ وَ الَّذِي بَعَثَ
مُحَمَّداً بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ الْأَبْرَارَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ شِيعَتَنَا [وَ شِيعَتَهُمْ] كَمَنْزِلَةِ [بِمَنْزِلَةِ] مُوسَى وَ شِيعَتِهِ.
 )2قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ الزُّهْرِيُّ مُعَنْعَناً عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ [ع] فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ خَيْثَمَةَ الْجُعْفِیَّ
حَدَّثَنِی عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَ أَنَّكَ حَدَّثْتَهُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ وَ أَنَّكُمُ الوارثين [الْوَارِثُونَ] قَالَ صَدَقَ وَ اللَّهِ خَيْثَمَةُ لَهَكَذَا
حَدَّثْتُهُ.
تفسير فرات الكوفی ،ص314-315
 . 2قَالَ ع :لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا وَ تَلَا عَقِيبَ ذَلِكَ -وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِين
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امیرالمومنین ع فرمودند :هرکس که میخواهد در مورد کار ما و کار قوم [بالهایی که بر سر ما آوردند] جویا شود ،بداند
که ما و شیعیانمان از آن روزی که خدا آسمانها و زمین را آفرید ،بر سنت موسی و شیعیانش بودیم و بدرستی که دشمن ما و
پیروانش از روزی که آسمانها و زمین آفریده شد بر سنت فرعون و پیروانش بوده است؛ پس [کسی که جویای وضعیت ماست]
آیات اول سوره قصص تا کلمه «یحذرون» (آیه  )6را بخواند و من سوگند میخورم به خدایی که دانه را شكافت و جان را
آفرید و قرآن را بر اساس درستی و عدل بر محمد ص نازل کرد آنها به شما متمایل خواهند شد ،چون ماده شتری که به بچه
خود توجه کند( .نهجالبالغه :دنیا به شما روی کند همان گونه که ماده شتر تندخویی که دوباره به بچه خود مهربانی کند)
 )4قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :لَنْ تَنْقَضِیَ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّى یَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِی یُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی یَمْلَؤُهَا عَدْلًا وَ
قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً
اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،ج ،2ص340
پیامبر اکرم ص فرمود :روزها و شبها[ی دنیا] به پایان نخواهد رسید مگر اینكه خدا مردی از خاندان مرا براگیزاند که
اسمش همانند اسم من است و زمین را از عدل و داد پر کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده بود.
تدبر

« )1نرید  :»...اراده خداوند فوق همه ارادههاست؛ و چیزی که او اراده کند حتما محقق میشود ،هرچند همه چیز در ظاهر
برخالف آن باشد .اینكه کسانی که در تاریخ به ضعف کشیده شدهاند امامان و وارثان زمین خواهند شد ،چیزی است که «خدا
میخواهد» چه ما بخواهیم چه نخواهیم .انسان عاقل کسی است که خواسته خود را با خواسته خدا هماهنگ کند ،ولو اینكه
همه مخالفش باشند .پس عاقلترین انسانها زندگی خود را بر اساس باور به مهدویت تنظیم میکنند.
« )2نرید ان نمن  :»...مهدویت منتی از حانب خدا بر انسانهاست .تعبیر «منت» غالبا در جایی به کار میرود که نسبت به
شخصی عطایی فوق انتظار انجام دهند« .مهدویت» منت است ،در حساب و کتاب ما نمیگنجد .شاید به همین جهت است که
در روایات هم تاکید شده که ظهور امام زمان «بغتة» (ناگهانی) خواهد بود .و شاید به همین جهت است که از طرفی از عالئم
ظهور سخن گفتهاند و از طرف دیگر ،گفتهاند شب و روز منتظر باشید( .جلسه  ،62تدبر)5
« )3الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ» :چرا برترین انسانها را که حكومت جهانی به آنها وعده داده شده ،به عنوان مستضعف
معرفی کرد؟ شاید اشارهای است به این که اگر انسانی را در موضع ضعف قرار دادند ،از ارزش او ذرهای کاسته نخواهد شد.
باالترین انسانهای عالم انبیا و ائمه اطهار ع بودند و اینها مهمترین مستضعفان عالم بودند .امیرالمومنین ع در پاسخ معاویه که او
را به خاطر اینكه حقش را خورده بودند تمسخر کرده بود ،نوشت« :وَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَة فِی أَنْ یَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ
یَكُنْ شَاکّاً فِی دِینِهِ وَ لَا مُرْتَاباً بِیَقِینِه» «بر مسلمان عیبی نیست از اینكه مظلوم شده باشد ،مادامی که دچار شک در دین ،و تردید
در یقینش نشود( ».نهجالبالغه ،نامه)28
ما اگر وظیفه خود را درست انجام دهیم ،اگر مردم ندیدند و قدردانی نكردند و بلكه حق ما را خوردند ،کار ما در جهان
گم نمیشود.
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« )4نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً» :مستضعفان (کسانی که در طول تاریخ منزلت پایینی داشتند) ،امام (واجد باالترین جایگاه) خواهند شد.
چقدر ظهور به قیامت شبیه است؟! در قیامت هم آنهایی که باالیند پایین میروند و آنها که پاییناند باال میآیند (واقعه)3/
« )5نجعلهم الوارثین» :چرا فرمود «وارث»؟ آن هم در عرض «امام»؟
وارث کسی است که ثمرات کار گذشتگان به او میرسد.
خداوند مستضعفان را وارثان قرار داده است و هیچ قیدی هم برای این «وارث» بودنشان نیامده است ،یعنی وارث همه
چیز و همهکس .هرکاری در جهان انجام شود ،ثمرهاش را آنها برداشت خواهند کرد.
چرا؟ با توجه به عدل الهی ،ا حتماال از این رو که اگر کاری در جهان انجام شده است ،بارش بر دوش ایشان بوده است.
بسیاری از ما تاسف میخوریم که چرا کسانی هستند که واقعا و قربه الی اهلل کار انجام میدهند ،اما ناشناخته میمانند و
فرصتطلبان کارهای آنها را به نام خود تمام میکنند و چیزی به آنها نمیرسد .اشتباه میکنیم .مستضعفان واقعی (که البته این
مظلومیتشان ناشی از قصور و تقصیر خودشان نیست) وارثان حقیقی همهچیزند :کارشان در عالم گم نمیشود و خودشان ثمره
همه کارهایشان را برداشت خواهند کرد( .در بسیاری از روایات ،این آیه ،به عنوان مژدهی «رجعت در دوره ظهور» به مخلصان،
مطرح شده است).
کالمی از امام خمینی به مناسبت این روز و این آیه

سالروز مبارک والدت با سعادت و پربرکت حضرت خاتم االوصیاء و مفخر االولیاء حجت بنالحسن العسكرى ارواحنا
لمقدمه الفدا ،بر مظلومان دهر و مستضعفان جهان مبارک باد.
و چه مبارک است میالد بزرگ شخصیتى که برپا کننده عدالتى است که بعثت انبیا علیهم السالم براى آن بود؛
و چه مبارک است زاد روز ابر مردى که جهان را از شر ستمگران و دغلبازان تطهیر مىنماید و زمین را پس از آنكه ظلم
و جور آن را فرا گرفته پر از عدل و داد مىنماید و مستكبران جهان را سرکوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض مىنماید؛
و چه مسعود و مبارک است روزى که جهان از دغلبازىها و فتنهانگیزىها پاک شود و حكومت عدل الهى بر سراسر گیتى
گسترش یابد و منافقان و حیلهگران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالى بر بسیط زمین افراشته گردد و
تنها قانون عدل اسالمى بر بشریت حاکم شود و کاخهاى ستم و کنگرههاى بیداد فرو ریزد و آنچه غایت بعثت انبیا علیهم
صلواه اهلل و حامیان اولیا علیهم السالم بوده تحقق یابد و برکات حق تعالى بر زمین نازل شود و قلمهاى ننگین و زبانهاى نفاق
افكن شكسته و بریده شود و سلطان حق تعالى بر عالم پرتو افكن گردد و شیاطین و شیطان صفتان به انزوا گرایند و سازمانهاى
دروغین حقوق بشر از دنیا برچیده شوند؛
و امید است که خداوند متعال آن روز فرخنده را به ظهور این مولود فرخنده هر چه زودتر فرا رساند و خورشید هدایت
و امامت را طالع فرماید؛
و اکنون ما منتظران مقدم مبارکش مكلف هستیم تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عدل الهى را در این کشور ولى عصر
(عج) حاکم کنیم و از تفرقه و نفاق و دغلبازى بپرهیزیم و رضاى خداوند متعال را در نظر بگیریم و همگان در مقابل قانون
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خاضع باشیم و با صلح و صفا و برادرى و برابرى به پیشبرد انقالب اسالمى کوشا باشیم و حق متعال را در همه احوال حاضر
و ناظر بدانیم و تخلف از دستورات اسالم ننمائیم و به وسوسه فتنه انگیزان اعتنا نكنیم؛
 ...دوستان عزیزم! بسیار دقت کنید و کامال بهوش باشید و هوشیارانه با آرامش کامل ولى با تمام توان در صحنه باشید که
بى شما هیچ کس ،هیچ نمىتواند کند و با شما همه دشمنان رسول اکرم و ائمه اطهار نابود خواهند شد.
بهوش باشید که ایران در آستانه به ثمر رسیدن انقالب اصیل شماست.
آگاه باشید که خط منفور ضد اسالمى و غرب ،در حال شكست کامل است والحق نشان دادید که هوشیارانه مقاومت
مىکنید.
خمینى دست یكایک شما را مىبوسد و به یكایک شما احترام مىگذارد و یكایک شما را رهبر خودش مىداند که بارها
گفتهام من با شما یكى هستم و رهبرى در کار نیست .من خوب درک مىکنم که حضور شما در این روزهاى حساس به چه
معنائى است و به امید پیروزى نهائى شما بر دشمنانتان روز شمارى مىکنم...

 )65سوره قصص ( )28آيه 6

وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُون

1395/3/3
ترجمه

و [میخواهیم که] بدانها [که در زمین به ضعف کشیده شده بودند] جایگاه و مكنتی در زمین بخشیم و به فرعون و هامان
و لشكریان آن دو از آنان [= مستضعفان] آنچه را همواره پروا داشتند نشان دهیم.
نکته نحوی

«منهم» را برخی متعلق به «نری» دانستهاند (إعراب القرآن الكریم42/ 2؛ إعراب القرآن و بیانه ،)28 /7و برخی متعلق به
«یحذرون» (الجدول فی إعراب القرآن)224 /20؛ و حتی میتوان آن را به نحوی متعلق به «جنودهما» دانست؛ که به ترتیب
ترجمهشان چنین میشود:
«نری» :از آنان چیزی را به فرعون و  ...نشان دهیم (ترجمه المیزان ،قرائتی ،جاللالدین فارسی ،خواجوی)
«یحذرون» :آنچه را که از جانب آنان بیمناک بودند (ترجمه مشكینی ،مكارم و فوالدوند)
«جنودهما» :لشكریان آن دو از آنها (لشكریانی که فرعون و هامان ،از بنیاسرائیل و مستضعفان ،دور خود جمع کرده بودند)
(ترجمه انصاری)
البته بسیاری از مترجمان (و نیز ما) به نحوی ترجمه کردهاند که با هرسه (یا حداقل با دو حالت اول) سازگار باشد.
حدیث

 )1حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِی الْكُوفِیُّ ،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَیْدٍ الدَّهَّانِ عَنِ الْمُخَوَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِشْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
خَالِدٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) فَنَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ ...
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قَالَ سَلْمَانُ فَبَكَیْتُ ثُمَّ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنَّى لِسَلْمَانَ بِإِدْرَاکِهِمْ
قَالَ یَا سَلْمَانُ إِنَّکَ مُدَارِکُهُمْ وَ مِثْلُکَ مَنْ تَوَاالهُمْ لِحِفْظِ الْمَعْرِفَةِ
فَقَالَ سَلْمَانُ فَشَكَرْتُ اللَّهَ کَثِیراً ثُمَّ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی مُؤَجَّلٌ إِلَى عَهْدِهِ
قَالَ یَا سَلْمَانُ اقْرَأْ «فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْنا عَلَیْكُمْ عِباداً لَنا أُولِی قُوَّةٍ وَ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خِاللَ الدِّیارِ وَ کانَ
وَعْداً مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً»
قَالَ سَلْمَانُ وَ اشْتَدَّ بُكَائِی وَ شَوْقِی ثُمَّ قُلْتُ بِعَهْدٍ مِنْکَ
قَالَ :وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً إِنَّهُ لَعَهْدِی وَ مِنْ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ التِّسْعَةِ الْأَئِمَّةِ وَ کُلِّ مَنْ هُوَ مِنَّا مَظْلُوماً فِینَا
إِی وَ اللَّهِ یَا سَلْمَانُ ثُمَّ لَیَحْضُرَنَّ إِبْلِیسُ وَ جُنُودُهُ وَ کُلُّ مَنْ مَحَضَ الْإِیمَانَ مَحْضاً وَ مَحَضَ الْكُفْرَ مَحْضاً ثُمَّ یُؤْخَذُ بِالْقِصَاصِ وَ
الْأَوْتَارِ وَ ال یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً وَ نَحْنُ تَأْوِیلُ هَذَا الْآیَةِ« :وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ
الْوارِثِینَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ» قَالَ سَلْمَانُ فَقُمْتُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْ
رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) «وَ لَا أُبَالِی مَتَى لَقِیَنِیَ الْمَوْتُ أَوْ لَقِیتُه»
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الهدایة الكبرى ،ص375-376 :؛ (با سند دیگر به نقل از امام صادق ع از سلمان در :مصباح الشریعه ،ص)66-63
سلمان بر پیامبر ص وارد میشود و ضمن حكایتی طوالنی پیامبر امامان دوازدهگانه را یكی یكی به سلمان معرفی میکند.
سپس سلمان حكایت را چنین تعریف میکند:
[از شوقی که به آن امامان پیدا کردم] اشک ریختم و گفتم :ای پیامبر خدا! سلمان کجا و درک محضر آنان کجا؟
پیامبر ص فرمود« :سلمان تو حتما آنها را درک خواهی کرد و نیز هرکس که مانند تو نسبت به آنها توالی همراه با معرفت
دارد».
خدا را بسیار شكر کردم؛ سپس به رسول خدا گفتم :آیا من تا آن زمان زنده میمانم؟
فرمود :این آیه را بخوان« :پس آن گاه که وعده نخستین آن دو فرارسد ،بندگانى از ما را که سخت نیرومندند بر شما
مىگماریم ،تا میان خانهها[یتان براى قتل و غارت شما] به جستجو درآیند ،و این وعدهای تحققیافتنى است .سپس دوباره
نوبت را به شما برای [غلبه] بر آنان برمیگردانیم و شما را با اموال و پسران یارى مىدهیم و [تعداد] نفرات شما را بیشتر
مىگردانیم[ ».اسراء]6-5/
گریه و شوقم بیشتر شد و گفتم :آیا واقعا شما این را برایم تضمین میکنید؟
فرمود :به خدایی که محمد را مبعوث کرد ،قطعا این تضمینی است از جانب من و از جانب علی و فاطمه و حسن و
حسین و نه امام و هرکس که از ما باشد و در راه ما متحمل مظلومیت شود؛ آری ،به خدا قسم؛ و آنگاه ابلیس و لشكریانش هم
حاضر شوند و نیز هرکس که ایمانش خالص شده باشد و نیز هرکس که به کفر محض رسیده باشد؛ و آنگاه قصاص و مجازات
میشوند و پروردگارت به کسی ظلم نمیکند؛ و ما تاویل این آیه هستیم که «و میخواهیم که بر کسانی که در زمین ضعیف

 . 1عبارت آخر مصباح الشريعه چنين است« :وَ مَا يُبَالِی سَلْمَانُ كَيْفَ لَقِیَ الْمَوْتَ أَوْ لقاه [لَقِيَهُ]»
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داشته شده بودند منت بگذاریم و آنها را امام گردانیم و آنها را وارث [زمین] قرار دهیم و بدانها جایگاه و مكنتی در زمین
بخشیم و به فرعون و هامان و لشكریان آن دو از آنان [= مستضعفان] آنچه را همواره پروا داشتند نشان دهیم[ ».قصص]6-5/
سلمان گفت  :سپس در مقابل رسول خدا ایستادم و گفتم :اگر چنین است دیگر برایم مهم نیست که چه زمانی مرگ مرا
مالقات کند یا من او را مالقات کنم!
 )2مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ
الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمٍ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ:
أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ أَنْ کَبِرَتْ سِنِّی  ...قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ زِدْنِی فَإِنَّا قَدْ نُبِزْنَا نَبْزاً انْكَسَرَتْ لَهُ ظُهُورُنَا وَ مَاتَتْ لَهُ أَفْئِدَتُنَا
وَ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الْوُلَاةُ دِمَاءَنَا فِی حَدِیثٍ رَوَاهُ فُقَهَاؤُهُمْ هَؤُلَاءِ
قَالَ فَقَالَ الرَّافِضَةَ؟
قُلْتُ نَعَمْ.
قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ سَمَّوْکُمْ بَلِ اللَّهُ سَمَّاکُمْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ یَدِینُونَ بِدِینِهِ فَلَمَّا
اسْتَبَانَ لَهُمْ ضَلَالُ فِرْعَوْنَ وَ هُدَى مُوسَى رَفَضُوا فِرْعَوْنَ وَ لَحِقُوا بِمُوسَى فَكَانُوا فِی عَسْكَرِ مُوسَى أَشَدَّ أَهْلِ ذَلِکَ الْعَسْكَرِ عِبَادَةً وَ
أَشَدَّهُمُ اجْتِهَاداً إِلَّا انَّهُمْ رَفَضُوا فِرْعَوْنَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَثْبِتْ لَهُمْ هَذَا الِاسْمَ فِی التَّوْرَاةِ فَإِنِّی قَدْ نَحَلْتُهُمْ ثُمَّ ذَخَرَ اللَّهُ هَذَا
الِاسْمَ حَتَّى سَمَّاکُمْ بِهِ إِذْ رَفَضْتُمْ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا وَ اتَّبَعْتُمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد.
اإلختصاص (للمفید) ص( 105با سند و متن اندکی متفاوت در :الكافی ،ج ،8ص)34
ابوبصیر در اواخر عمرش نزد امام صادق ع میآید و با امام درددلهایی دارد و امام او را دلداری میدهد تا به اینجا میرسد
که میگوید:
فدایت شود باز هم برایم بگو؛ چرا که [دشمنانمان] به ما لقبی دادهاند که پشت ما را شكسته و دلهای ما را میرانده و بر
اساس آن حاکمانشان خون ما را به خاطر حدیثی که راویان و فقهایشان نقل میکنند مباح میشمرند[ :شبیه موضع کنونی داعش
در قبال شیعه]
فرمود[ :منظورت ،تعبیر] رافضی [است] ؟
گفتم :بله.
فرمود :نه به خدا سوگند آنها شما را ننامیدند بلكه خدا شما را نامید! آیا نمیدانستی که همراه فرعون هفتاد نفر از
بنیاسرائیل بودند که به دین او بودند؛ اما هنگامی که گمراهی فرعون و هدایت موسی برایشان آشكار گردید ،فرعون را رفض
[رها و طرد] کردند و به موسی پیوستند؛ پس در لشكر موسی بودند در حالی که از تمام لشكر وی عابدتر و پرتالشتر بودند
چرا که آنها فر عون را رفض کرده بودند؛ پس خدا به موسی وحی کرد که این اسم را برایشان در تورات ثبت کن [یا :ثبت
میکنم] و بدانها اختصاص می دهم؛ سپس خداوند این اسم را حفظ کرد تا اینكه شما را بدان نامید که فرعون و هامان و
لشكریانشان را رفض کردید و از محمد و آل محمد ص پیروی نمودید.
 . 1اين حديث هم با آيه مرتبط و قابل توجه است:
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تدبر
 )1چنانكه در بسیاری از روایات هم تاکید شده:
این آیه و آیه قبل (دیروز) فقط وصف غلبه موسی بر فرعون نیست؛ چرا که اوال تعبیر «منهم» آمد نه «منه»؛ (یعنی این
عاقبت را «آنها» و نه فقط «موسی» به رخ فرعونیان خواهند کشید؛ تفسیر قمی 1)134 /2ثانیا این منت الهی ،با فعل «مضارع»
آمد نه «ماضی» (که داللت بر واقعهای در گذشته داشته باشد)؛
به عالوه ،فقط درباره ظهور امام زمان عج هم نیست( ،چون اوال همه ضمایر جمع است؛ و ثانیا در روایات براین آیه به
عنوان یكی از آیات رجعت فراوان تاکید شده است؛ مثل حدیث)1
بلكه درباره «رجعت» هم هست.
بر اساس آیات و روایات متعددی ،بعد از ظهور ،پیامبر اکرم ص و امامان و مومنان محض و نیز کافران محض دوباره به
دنیا برخواهند گشت و ...
(انشاءاهلل اگر زنده بودیم در آیاتی دیگر درباره زوایای دیگری از بحث رجعت باز تدبر خواهیم کرد)
 )2چرا عالوه بر امام و وارث زمین شدن ،بحث «تمكن آنها در زمین» را مطرح کرد؟ زیرا:

 )3قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخُصَيْبِیٌّ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيَّانِ عَنْ أَبِی شُعَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :سَأَلْتُ سَيِّدِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ،قَالَ... :
ثُمَّ يَظْهَرُ الصَّدِّيقُ الْأَكْبَرُ الْأَجَلُّ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فِی أَنْصَارِهِ إِلَيْهِ وَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ صَدَّقَ وَ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ وَ يُحْضَرُ مُكَذِّبُوهُ وَ الشَّاكُّونَ
فِيهِ أَنَّهُ سَاحِرُ وَ كَاهِنٌ وَ مَجْنُونٌ وَ مُعَلَّمٌ وَ شَاعِرٌ وَ نَاعِقٌ عَنْ هَذَا وَ مَنْ حَارَبَهُ وَ قَاتَلَهُ حَتَّى يُقْتَصَّ مِنْهُمْ بِالْحَقِّ وَ يُجَاوَزُوا [يُجَازَوْا] بِأَفْعَالِهِمْ مِنْ وَقْتِ رَسُولِ
اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) إِلَى ظُهُورِ الْمَهْدِيِّ مَعَ إِمَامٍ إِمَامٍ وَ وَقْتٍ وَقْتٍ وَ يَحِقَّ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ :وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ قَالَ
ضَلَالٌ وَ وَبَالٌ لَعَنَهُمَا اللَّهُ فَيُنْبَشَا وَ يُحْيَيَا.
الهداية الكبرى ،ص405 :
 ...يَا مُفَضَّلُ وَ مَا سَمِعُوا قَوْلَهُ تَعَالَى :وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ الْآيَةَ وَ اللَّهِ يَا مُفَضَّلُ إِنَّ تَأْوِيلَ هَذِهِ
الْآيَةِ فِينَا؛ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما هُمْ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ شِيعَتُهُمْ.
الهداية الكبرى ،ص421 :
 . 1و لو كانت هذه اآلية نزلت فی موسى و فرعون لقال -و نري فرعون و هامان و جنودهما منه -ما كانوا يحذرون -أي من موسى و لم يقل منهم -فلما
تقدم قوله «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ -وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ» علمنا أن المخاطبة للنبی ص و ما وعد اهلل به رسوله فإنما
يكون بعده و األئمة يكونون من ولده -و إنما ضرب اهلل هذا المثل لهم فی موسى و بنی إسرائيل و فی أعدائهم بفرعون و هامان و جنودهما -فقال :إن
فرعون قتل بنی إسرائيل و ظلم من ظلمهم -فأظفر اهلل موسى بفرعون و أصحابه حتى أهلكهم اهلل -و كذلك أهل بيت رسول اهلل ص أصابهم من أعدائهم
القتل و الغصب -ثم يردهم اهلل و يرد أعداءهم إلى الدنيا حتى يقتلوهم( .تفسير القمی ،ج ،2ص)134
قال مؤلف هذا الكتاب عفی عنه يمكن ارادة موسى و فرعون و ارادة أهل البيت و أعدائهم ،و ما قيل انه مانع ال منع فيه كما يظهر بأدنى تأمل على ارادة كل
من المعنيين فی الظاهر و الباطن ،كما نطقت به االخبار الكثيرة عنهم عليهم السالم و قد ذكرنا فی هذا الكتاب من ذلك ما فيه كفاية لمن تتبعه ،و وقف على
طريقهم عليهم السالم و يؤيد ذلك ما رواه ( ...تفسير نور الثقلين ،ج ،4ص)108
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الف) اشاره به اینكه آنها حكومت هم خواهند کرد .امام بودن به این نیست که فقط راه را بگوید ،بلكه حكومت هم از آن
ایشان خواهد بود.
ب) این آیه ناظر به رجعت است و در رجعت ،مومنان واقعی که در طول تاریخ همواره ضعیف نگه داشته شده بودند ،به
کوری چشم فرعونیان و در مقابل دیدگان آنها ،به قدرت خواهند رسید و جهانیان طعم واقعی عدالت و آزادی حقیقی (که همه
انسانها فقط بنده خدا خواهند بود ،نه بنده و نیازمند هیچكس دیگر) را خواهند چشید.
ج) ...
 )3چرا بحث «تمكن در زمین» را در همان آیه قبل (دیروز) و در کنار دو ویژگی دیگر نیاورد و در کنار «نری فرعون »...
آورد؟ میدانیم که هر آیه ،الاقل یک آیه و نشانه است .پس این دو ویژگی (تمكن مستضعفان در زمین و نشان دادن این به
فرعونیان) با هم کامال ارتباط دارند و نشان از یک واقعیت دارند .پس:
الف) چون جزای انسانها فقط در آخرت داده نمیشود؛ و عدالت و اینكه حتی دشمنان خدا هم ببینند که خوبان به
حكومت رسیدهاند ،باید در همین دنیا هم محقق شود.
ب) توضیحی است برای آنچه فرعونیان از آن بیم داشتند :در طول تاریخ ،فرعونها و هامانها (مثال معاویه و عمروعاص،
یا آمریكا و رسانههایش )... ،همواره چنان تبلیغات کردند که موسی (علی ع ،یا  )...به درد حكومت نمیخورند و اگر حكومت
عدلی هم محقق شد ،بقدری آن را با چالش مواجه کردند که مردم متقاعد شوند :دین به درد حكومت نمیخورد .آنها همواره
میترسیدند که دین با تمام توان خود به حكومت برسد و انسانها بفهمند که حتی جذابترین حكومتهای غیردینی ،در مقایسه
با حكومت دین حقیقی ،جز فریب و چپاول و ظلم نیست.
ج) ...
« )4نری فرعون و  :»...رجعت فقط خاص مومنان نیست؛ بلكه کافران محض را هم زنده میکنند و به آنها نشان میدهند
که آخرش چه شد.
« )5نری  ...و جنودهما  ...یحذرون» :فرعون (مظهر استكبار) و هامان (مظهر تزویر و فریب) بهتنهایی کاری از پیش
نمیبرند :مردمی هم هستند که لشكریان آن دو میشوند؛ یعنی دلبسته آنان و گوش به فرمان آنان؛ با اینكه اینها خودشان مستكبر
و اهل تزویر نبودند ،اما چنان روحشان با مستكبران و اهل تزویر انس میگیرد ،که آنها هم همانند فرعون و هامان ،از غلبه حق
بیمناکند و خدا غلبه حق را به رخ آنان هم میکشد .اگر در طول تاریخ این مردم دونصفت مطیع مستكبران وجود نداشته باشند
موسیها و علیها مظلوم نمیشوند.
ما انشاءاهلل فرعون و هامان نیستیم ،مواظب باشیم مبادا قدرت مستكبران یا تزویر رسانههایشان ،ما را تدریجا در زمره
لشكریان آنها کند.
« )6ما کانُوا یَحْذَرُونَ» :دشمن هر قدر بزرگ باشد ،از مؤمنان هراس و وحشت دارد( .قرائتی ،تفسیر نور)19/ 9
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 )66سوره روم ( )30آيه 9

أَ وَ لَمْ يَسيرُوا فِی الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَثارُوا

الْأَرْضَ وَ عَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون

1395/3/4

ترجمه

آیا [در جای خود نشستند] و در زمین گشت و گذار نكردند تا بنگرند چگونه بود سرانجام کسانی که قبل از آنان بودند،
به لحاظ توانایی ،از آنان شدیدتر بودند ،و زمین را زیر و رو کردند ،و بیش از آنچه اینان زمین را آباد کردند ،آنان به آبادانی
زمین اقدام کردند ،و /درحالیکه فرستادگانشان دالیلی آشكار برایشان آوردند؛ پس این گونه نبود که خداوند به آنها ظلم کند
ولی این گونه بودند که [به] خودشان ظلم کنند.
نکات نحوی موثر در ترجمه

«أ» همزه ابتدای جمله ،همزه استفهام انكاری است؛ و حرف «و» بعد از آن اصطالحا «واو عاطفه بر مقدر سیاق» است،
یعنی جمله بعد از آن عطف میشود بر جملهای که حذف شده و بر اساس سیاق عبارت ،در تقدیر گرفته میشود؛ برای همین
در ترجمه ،عبارت [در جای خود نشستند] داخل کروشه اضافه شد .در واقع کار این «و» این است که معنای جمله را بدین
صورت درمیآورد» :آیا  ...و در زمین گشت و گذار نكردند؟»
«کانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً» را میتوان «استیناف بیانی» گرفت (الجدول فی إعراب القرآن28 /21؛ در این حالت ،جمله بعد
کامال جمله جدیدی است هرچند به نحوی توضیح جمله قبل میباشد بدین صورت« :سرانجام کسانی که قبل از آنان بودند؛
به لحاظ توانایی ،از آنان شدیدتر بودند) یا عطف تفسیری (إعراب القرآن الكریم1 /3؛ در این صورت کامال در مقام توضیح
جمله قبل است بدین صورت« :کسانی که قبل از آنان بودند ،که به لحاظ توانایی ،از آنان شدیدتر بودند») یا «تابع علی البدلیه»
(إعراب القرآن و بیانه47 /7؛ یعنی بدل جمله قبل قرار میگیرد :بدین صورت« :کسانی که قبل از آنان بودند ،همان کسانی که
به لحاظ توانایی ،از آنان شدیدتر بودند»)
«و» قبل از جمله «جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ» ،را غالبا «و» عطف گرفتهاند (الجدول فی إعراب القرآن 28 /21؛ إعراب القرآن
الكریم )1 /3اما می تواند «و» هم حالیه باشد؛ یعنی این جمله هم میتواند عطف به جمله قبل باشد و هم می تواند «حال» برای
آن باشد.
حدیث

 )1امیرالمومنین ع در فرازی از خطبه  111نهجالبالغه میفرمایند:
أَ لَسْتُمْ فِی مَسَاکِنِ مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ أَطْوَلَ أَعْمَاراً وَ أَبْقَى آثَاراً وَ أَبْعَدَ آمَالًا وَ أَعَدَّ عَدِیداً وَ أَکْثَفَ جُنُوداً؟
تَعَبَّدُوا لِلدُّنْیَا أَیَّ تَعَبُّدٍ وَ آثَرُوهَا أَیَّ إِیْثَارٍ ثُمَّ ظَعَنُوا عَنْهَا بِغَیْرِ زَادٍ مُبَلِّغٍ وَ لَا ظَهْرٍ قَاطِعٍ
فَهَلْ بَلَغَكُمْ أَنَّ الدُّنْیَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْساً بِفِدْیَةٍ أَوْ أَعَانَتْهُمْ بِمَعُونَةٍ أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً
بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَادِحِ وَ أَوْهَقَتْهُمْ بِالْقَوَارِعِ وَ ضَعْضَعَتْهُمْ بِالنَّوَائِبِ وَ عَفَّرَتْهُمْ لِلْمَنَاخِرِ وَ وَطِئَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ وَ أَعَانَتْ عَلَیْهِمْ رَیْبَ
الْمَنُونِ
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فَقَدْ رَأَیْتُمْ تَنَكُّرَهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا وَ آثَرَهَا وَ أَخْلَدَ إِلَیْهَا حِینَ ظَعَنُوا عَنْهَا لِفِرَاقِ الْأَبَدِ وَ هَلْ زَوَّدَتْهُمْ إِلَّا السَّغَبَ أَوْ أَحَلَّتْهُمْ إِلَّا
الضَّنْکَ أَوْ نَوَّرَتْ لَهُمْ إِلَّا الظُّلْمَةَ أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا النَّدَامَةَ
أَ فَهَذِهِ تُؤْثِرُونَ أَمْ إِلَیْهَا تَطْمَئِنُّونَ أَمْ عَلَیْهَا تَحْرِصُونَ
فَبِئْسَتِ الدَّارُ لِمَنْ لَمْ یَتَّهِمْهَا وَ لَمْ یَكُنْ فِیهَا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا
فَاعْلَمُوا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأَنَّكُمْ تَارِکُوهَا وَ ظَاعِنُونَ عَنْهَا وَ اتَّعِظُوا فِیهَا بِالَّذِینَ قَالُوا «مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً»
حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلَا یُدْعَوْنَ رُکْبَاناً وَ أُنْزِلُوا الْأَجْدَاثَ فَلَا یُدْعَوْنَ ضِیفَاناً وَ جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصَّفِیحِ أَجْنَانٌ وَ مِنَ التُّرَابِ أَکْفَانٌ
وَ مِنَ الرُّفَاتِ جِیرَانٌ فَهُمْ جِیرَةٌ لَا یُجِیبُونَ دَاعِیاً وَ لَا یَمْنَعُونَ ضَیْماً وَ لَا یُبَالُونَ مَنْدَبَةً
إِنْ جِیدُوا لَمْ یَفْرَحُوا وَ إِنْ قُحِطُوا لَمْ یَقْنَطُوا
جَمِیعٌ وَ هُمْ آحَادٌ وَ جِیرَةٌ وَ هُمْ أَبْعَادٌ
مُتَدَانُونَ لَا یَتَزَاوَرُونَ وَ قَرِیبُونَ لَا یَتَقَارَبُونَ
حُلَمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أَضْغَانُهُمْ وَ جُهَلَاءُ قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ
لَا یُخْشَى فَجْعُهُمْ وَ لَا یُرْجَى دَفْعُهُمْ
اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْناً وَ بِالسَّعَةِ ضِیقاً وَ بِالْأَهْلِ غُرْبَةً وَ بِالنُّورِ ظُلْمَة
آیا شما در جاى آنان به سر نمىبرید که مردند؟ عمرى درازتر از شما داشتند ،و آثارى پایدارتر به جا گذاشتند ،و تخم
آرزو بیشتر در دل کاشتند ،و شمارشان فزونتر بود ،و سپاهیانشان فراگیرتر.
دنیا را چسان پرستیدند؟ و آن را چگونه بر خود گزیدند؟ سپس از آن رخت بر بستند ،بىتوشهاى که کفایت آنان تواند،
و یا مرکبى که به منزلشان رساند.
شنیدهاید دنیا خود را فداى آنان کرده باشد ،یا به گونهاى یارىشان داده ،یا با آنان به نیكى به سر برده؟
نه چنین است که سختى آن بدانها چنان رسید که پوست و گوشتشان را درید .با سختیها ،سستشان کرد ،و با مصیبتها،
خوارشان نمود ،و بینىشان را به خاک مالید ،و زیر پایشان سود ،و دشواریهاى زمانه را بر آنچه با آنان کرد ،افزود.
دیدید چگونه آن را که برابرش فروتنى کرد ،و بر خویشتنش گزید و روى بدو آورد ،نشناخت ،و با او نساخت تا آنكه
بار بستند و براى همیشه از آن گسستند.
آیا جز گرسنگى توشهاى همراهشان کرد؟ یا جز در سختىشان فرود آورد؟ یا روشنى آن برایشان جز تاریكى بود؟ یا جز
پشیمانى چیزى بدرقه راهشان نمود؟
پس چنین دنیایى را مىگزینید؟ یا بدان اطمینان مىکنید؟ یا آزمند آن مىشوید؟
بد خانهاى است براى کسى که بدان گمان بد نیارد ،یا در آن خود را از بیم وى ایمن شمارد.
پس بدانید -و شما مىدانید -که آن را خواهید واگذاشت ،و از آن رخت خواهید برداشت ،و پند گیرید در آن از آنان که
گفتند« :از ما نیرومندتر کیست؟»
بر دوشها -به گورهاشان بردند ،بىآنكه سوارشان خوانند ،و در قبرهاشان فرود آوردند و مهمانشان ندانند.
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از پهنه زمین ،براى آنان گورها ساختند ،و از خاک کفنها پرداختند ،و از استخوان پوسیدهها همسایگان .همسایگانى بىزبان.
نه خواننده را پاسخ دهند ،نه ستمى را بازدارند ،و نه به نوحهگرى توجّهى دارند.
اگر باران بر آنان ببارد شادمان نگردند ،و اگر خشكسالى بود ،نومید نباشند.
فرا هماند [با همدیگرند] و یكان یكان ،همسایههایند و دوران [دور از هم] .به هم نزدیكند ،و هم را نمىبینند .کنار همند
و از هم کناره مىگیرند.
بردبارانى کینههاشان رفته ،بىخبرانى ،حسدهاشان مرده ،نه از ایشان بیم آزارى و نه از آنان امید یارى.
روى زمین را هشتند و در دل آن نهفتند .فراخى را نهادند و در تنگناى خفتند .به جاى زندگى با کسان ،غربت را گزیدند،
و به جاى روشنایى در تاریكى خزیدند.
نهج البالغه( ،خطبه  )111ترجمه شهیدى ،ص109-108
نکته

هم برخی احادیث و هم برخی نكات تدبری آیه  42سوره روم (جلسه  )58با آیه حاضر مشترک است؛ لذا فقط نكات
جدید مطرح میشود
تدبر

« )1أَ وَ لَمْ یَسیرُوا  »...لحن آیه مواخذه است ،و از ما انتظار دارید سفر کنیم و بنگریم که  ...؛ پس ،سفر کردنی که همراه
با نظر کردن (و عبرت گرفتن) باشد ،یک وظیفه دینی است( .به همین ترتیب :مطالعه تاریخ)
« )2کانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً» افراد خیلی قویتر و مهمتر از ما روی زمین بودند و دست خالی رفتند .اگر در زمین کاری کردیم
و به قدرت و مقام و امكاناتی رسیدیم ،ما هم حداکثر مثل آنها .چقدر «قدرت» را «آرمان» خود ،ویا معیار «برتری» میدانیم؟
(آیا در تحلیل همه جوامع ،میتوان بر اساس مبنای نیچه و فوکو تحلیل کرد؟)
 « )3کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ  ...أَثارُوا الْأَرْضَ» آنچه برای خود میبریم مهم است نه آنچه باقی میگذاریم.
« )4کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ  ...أَثارُوا الْأَرْضَ وَ عَمَرُوها» بازدید از مظاهر تمدنی (که گاه زمین را زیر و رو کردهاند) و بناهای
باشكوه گذشتگان خوب است ،اما به شرطی که با این دیدن ،به انسان فكر کنیم ،نه به سنگ و آهن؛ آنها که اینها را ساختند،
االن کجایند و چه میکنند؛ و این ساختهها چه ثمرهای برای خودشان داشت؟ نه اینكه فقط از عظمت کار آنها دچار اعجاب
شویم و بهبه و چهچه کنیم .عاقبت خود انسانها مهم است ،نه جلوههای ظاهریای که در زمین ایجاد کردند.
« )5أَثارُوا الْأَرْضَ و عَمَرُوها  ...وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ» تقابل بین اقدام آنها از سویی ،و فرستادن رسوالن با دالیل
آشكار از سوی دیگر ،و نهایتا مذمت آنها نكتههای مهمی دارد:
الف) اگر کسی زمین را زیر و رو و آباد کرد اما جانش را زیر و رو و آباد نكرد ،جای تاسف دارد ،نه تحسین.
ب) وقتی کاخهای باشكوه گذشتگان را میبینیم ،مرعوب صاحبانش میشویم یا افسوس میخوریم بر ظلمی که کردند؟
ج) تمدنی که انبیاء دنبالش هستند ،مساله اصلیاش تكنولوژی نیست ،انسان است .تكنولوژی ،ابزار تصرف در زمین و در
خوشبینانهترین حالت ،ابزار آبادانی زمین است ،نه ابزار آبادانی جان انسان؛ اگر مردمان در تمدنی به پیشرفتهترین تكنولوژیها
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برسد ،و زمین را زیر و رو کند ،معلوم نیست عاقبت به خیر شده باشند .این سخنان به معنای انكار فایده تكنولوژی نیست،
بلكه فهم جایگاه آن در ارزشگذاریهای ماست .معیار برتری یک تمدن ،به رشد انسانیت در آن است ،نه به تكنولوژیهایی
که به دست آورده.
د) ...
« )6کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُون» ظلم ،فقط این نیست که به دیگران لطمه بزنیم! مهمترین ظلمها ،ظلم به خود است؛ اگر عمرمان
را به جای اینكه خرج ارتقای حقیقت جانمان کنیم ،خرج زیر و رو کردن زمین کنیم؛ و دست خالی از دنیا برویم ،به خودمان
ظلم کردهایم .و عجیب اینكه عدهای روالشان بر چنین ظلمی است «"کانوا" یظلمون»
« )7ما کانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ» خدا قرار نیست به کسی ظلم کند ،اما اگر کسی خودش بخواهد به خودش ظلم کند ،جلویش
را نمیگیرد؛ و ما این گونه ظلمها را میبینیم؛ و خدا را مقصر میشمریم و میگوییم چرا خدا با آنها چنین کرد؟
مثال:
کسی که هدفش را صرفا ساخت و ساز در زمین (یا هر هدف بیربط به خود انسان) قرار داد و خیلی هم تالش کرد ،اما
عمرش برای رسیدن به آن کفاف نداد ،مشكل به خودش برمی گردد ،نه به خدا .البته کسی که در راه خدا تالش کند ،در همین
دنیا نتیجهاش را خواهد دید ،حتی اگر از دنیا برود رجعت خواهد کرد (بحث دیروز).
« )8عاقِبَةُ الَّذینَ  ...کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُون» اگر زندگی گذشتگان را جدی بگیریم ،مرگ را جدی میگیریم (حدیث)؛ و
کسی که مرگ را جدی بگیرد ،میفهمد که چگونه زندگی کند که به خودش ظلم نكند.

1

 )9آگاهى از تاریخ و فلسفهى آن و آشنایى با سرنوشت اقوام پیشین ،انسان را از ظاهربینى نجات مىدهد( .بر اساس
مقایسه آیه  7با آیه « 9یَعْلَمُونَ ظاهِراً  ...أَ وَ لَمْ یَسِیرُوا») (قرائتی ،تفسیر نور)182/ 9

 )67سوره روم ( )30آيه 10

ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّوأى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُن

1395/3/5

ترجمه

این آیه حداقل دو ترجمه صحیح دارد:
سپس سرانجام کسانی که بدی کردند فقط بدتر [یا :بدترین سرانجام] بود؛ [زیرا] که آیات [نشانههای] خدا را دروغ
شمردند و روالشان بر این بود که آن را مسخره کنند.

 . 1اگر زندگی گذشتگان را جدي بنگريم ،زندگیمان عوض میشود :سرمايهاي به نام زندگی را خرج چه كردند؟ ما چه میكنيم؟ آيا پيچ و مهرهاي هستيم
براي نظام سرمايهداري؛ و او هم براي دلخوش كردن ما در ازاي فعاليتهايی كه نامش را شغل گذاشتهايم پولی به ما میدهد و مشغوليتهايی هم براي
گرم كردن سرمان [سرگرمی] قرار داده كه خودمان را از ياد ببريم؟ فرض كنيم در پيدايش يك اثر مادي ماندگار هم سهيممان كرد ،چه چيزي برايمان
میماند .حداكثر شهرتی براي بعد از مرگ؛ اما چه مشكلی از مرا حل میكند .الفاظی كه آيندگان درباره من بگويند چه فايدهاي براي من دارد .اگر شغل،
ازدواج ،دوستیها ،و  ...را با خدا تنظيم نكرديم ،چرا انتظار داريم بعد از مرگ ،در آتش پوچیهايی كه برايمان نمانده ،نسوزيم؟
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یا:
سپس سرانجام کسانی که بدی[ها] را به بدترین وجه مرتكب میشدند همین بود که آیات [نشانههای] خدا را دروغ
شمردند؛ و همواره آن را مسخره میکردند.
نکات نحوی در توضیح ترجمه

« عاقِبَةَ  »...خبرِ "کان" است که بر آن مقدم شده و لذا داللت بر حصر میکند (که با کلمه «فقط» یا «همین» در ترجمهها
نشان داده شده است).
«السُّوأى» بر وزن «فُعلی» ،افعل تفضیل از کلمه «السوء» میباشد (به معنای بدتر ،یا بدترین) .این کلمه در این آیه دو نقش
نحوی مختلف میتواند داشته باشد که نتیجهاش دو معنای کامال متفاوت – و البته هر دو صحیح – میشود:
« )1السُّوأى»« ،اسمِ» کان باشد (ترجمه اول ،که در میان ترجمههای معروف ،این ترجمهها را می توان نام برد :آیتی،
انصاریان ،دهلوی ،شعرانی ،عالمهطباطبایی ،فوالدوند) که در این صورت عبارت «أن کذبوا  »...نیز میتواند دو حالت داشته
باشد:
الف) متعلق به «عاقبة» (توضیح کاری که این عاقبت را دارد) باشد (الجدول فی إعراب القرآن )29 /21که ترجمه چنین
میشود« :بدی ،عاقبت بدکاران بود [زیرا] که دروغ شمردند »...
ب) متعلق به «السُّوأى» (توضیحی برای آن وضعیت بدتری که سرانجام بدکاران است) باشد (إعراب القرآن و بیانه/7
 )477که ترجمه چنین میشود« :عاقبتشان بدتر شد ،این شد که دروغ شمردند »...؛ که در این صورت ،معنای آیه ،به ترجمه
دوم نزدیک میشود.
به طور خالصه ،عبارت "أن کذبوا" میتواند توضیح کار بد آنها باشد و میتواند توضیح وضعیت بدتری که سرانجامشان
بود ،باشد
« )2السُّوأى» ،مفعول باشد برای فعل «أَساؤُا»1؛ و آنگاه «أَنْ کَذَّبُوا» اسم کان قرار میگیرد که ترجمه چنین میشود« :تكذیب
آیات خدا ،عاقبت آنها که بدی میکردند بدترین را [بدی را به بدترین وجه مرتكب میشدند] بود» (ترجمه دوم ،که در میان
ترجمههای معروف این ترجمهها را می توان نام برد :الهی قمشهای ،ترجمه المیزان! ،مشكینی ،مكارم ،مجتبوی ،قرائتی)
البته ابوالبقاء (یكی از علمای نحو) برای اعراب این آیه ،وجوه دیگری هم گفته است (در کتاب إعراب القرآن و بیانه/7
 477نقل شده) 2که برای رعایت اختصار بدانها نپرداختیم.
 . 1به عنوان يك قيل در الميزان 159 /16آمده؛ البته اين حالت در إعراب القرآن و بيانه 477 /7به عنوان نعت براي مصدر أساءوا مطرح شده است.
 . 2عاقبة خبر كان المقدم و الذين مضاف اليه و جملة أساءوا صلة و السوءى نعت لمصدر أساءوا؛ (أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ) أن و ما فی
حيزها اسم كان المؤخر و لك أن تجعل السوءى هی االسم و أن و ما فی حيزها نصب بإسقاط الخافض أو هی بدل من السوءى و فيما يلی نص اعراب
أبی البقاء و هو أوضح األعاريب« :قوله تعالى :ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى يقرأ بالرفع و النصب فمن رفع جعله اسم كان و فی الخبر وجهان أحدهما
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مجددا یادآوری میشود بنا بر قاعده «امكان استعمال یک لفظ در چند معنا» (جلسه  ،)9همه این معانی میتواند در این
آیه مورد نظر بوده باشد.
ترجمه نهایی

با توجه به نزدیكی معنای حالت " )1ب" به حالت " ،"2به نظر می رسد که ترجمه زیر می تواند معناهای مختلف را
منتقل کند:
"سپس سرانجام کسانی که بدی کردند ،بدتر [یا :بدترین سرانجام] بود؛ که آیات [نشانههای] خدا را دروغ شمردند و
روالشان بر این بود که آن را مسخره کنند".
حدیث

 )1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی
ع یَقُولُ:
مَا مِنْ شَیْءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِیئَةٍ إِنَّ الْقَلْبَ لَیُوَاقِعُ الْخَطِیئَةَ فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَیْهِ فَیُصَیِّرَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَه
الكافی ،ج ،2ص268
امام صادق ع میفرماید :پدرم (امام باقر ع) مكرر میفرمود:
براى دل چیزی تباهکنندهتر از گناه نیست ،به راستى دل همآغوش گناه شود و پیوسته گناه بدان برآید تا بر آن چیره گردد
و آن را سر و ته کند.
 )2مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِی قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا یُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَداً.
الكافی ،ج ،2ص271
امام صادق ع میفرماید:
چون شخص گناه کند در دلش نقطه سیاهى برآید ،پس اگر توبه کند پاک شود ،و اگر بر گناه افزاید بر آن سیاهى فزوده
گردد تا سیاهى بر دلش چیره شود ،و پس از آن هرگز رستگار نگردد.
 )3عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
لَا وَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ لَا خَوْفَ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ وَ کَفَى بِمَا سَلَفَ تَفَكُّراً وَ کَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً.
الكافی ،ج ،2ص275

السوءى و أن كذبوا فی موضع نصب مفعوال له أي ألن كذبوا أو بأن كذبوا أو فی موضع جر بتقدير الجار على قول الخليل و الثانی أن كذبوا أي كان آخر
أمرهم التكذيب و السوءى على هذا صفة مصدر ،و من نصب جعلها خبر كان و فی االسم و جهان أحدهما السوءى و اآلخر أن كذبوا على ما تقدم و يجوز
أن نجعل أن كذبوا بدال من السوءى أو خبر مبتدأ محذوف و السوءى فعلى من األسوأ و هی صفة لمصدر محذوف و التقدير أساء اإلساءة السوءى.
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هیچ دردى براى دل از گناهان دردناکتر نیست ،و هیچ ترسى از مرگ سختتر نیست؛ و «آنچه گذشته» براى اندیشیدن
بس است ،و برای موعظه ،مرگ کافی است.
تدبر

 )1آیه یعنی نشانه؛ و تكذیب (دروغ شمردن) آیات خدا ،یعنی باور نكردن نشانههایی که خدا برای هدایت ما میفرستد؛
و استهزا (مسخره کردن) آیات خدا ،یعنی جدی نگرفتن آنها:
کسی که اهل کار بد شود ،نشانههای خدا را نه باور میکند ،و نه جدی میگیرد؛
و کسی که چنین شود ،بدترین سرانجام را خواهد داشت.
 )2بین بدی (گناه) و باورهای انسان ارتباطی جدی هست :بدکاری موجب میشود انسان آیات خدا را باور نكند و آنها
را جدی نگیرد؛ باور نكردن و جدی نگرفتن آیات خدا هم بدترین سرانجام را خواهد داشت.
(برای بحثی عمیق و جدی درباره ارتباط متقابل باورها و اخالقیات ،به کتاب «علل گرایش به مادیگری» (شهید مطهری)
فصل «رابطه مادیت اخالقی با مادیگری اعتقادی و به عكس» ص 177-171مراجعه کنید)
« )3عاقِبَةَ الَّذینَ أَساؤُا السُّوأى» :عاقبت کسانی که از کارهای بد برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند ،بدترین عاقبت
است :اگر این را درست بفهمیم ،در مفهوم «زرنگی» تجدیدنظر خواهیم کرد .مثال آیا کسی که حق دیگران را میخورد زرنگ
است یا کسی که برای اینكه حق کسی برعهدهاش نباشد ،از حق خود کوتاه میآید؟
 )4ما غالبا بدترین بدیها را بدی در حق دیگران میدانیم؛ اما قرآن ،مشكالت انسان در حوزه باورها را را بدترین بدی
میشمرد .چرا؟
چون رفتارها سطحیترین بُعد وجودی ماست ،حقیقت ما اندیشه ماست:
ای برادر تو همه اندیشهای
مابقی خود استخوان و ریشهای
اگر کسی اندیشه و باورش درست شود عملش درست خواهد شد؛ اما کسی که ظاهرا عمل خوبی دارد اما خدا را در
زندگیاش جدی نمیگیرد ،عملش بیپشتوانه است و احتماال در لحظههای بحران ،باطن خود را نشان خواهد داد.
پس اگر می خواهیم (چه خودمان و چه دیگران) رفتارها خوب شود ،بیش و پیش از هر چیز باید به نشانههایی که خدا
میفرستد را باور کنیم و جدی بگیریم.
 )5باور نكردند ،خوب! اما چرا مسخره کردند؟
در قرآن کریم ،مسخره کردن از مهمترین ویژگیهای کفار و منكران انبیاست.
مواظب نفوذ این ویژگی در خودمان باشیم! اگر در مطلبی از مطالب دینی شک کردیم اشكال ندارد ،شک مقدمه یقین
است؛ اگر فعال سخنی را باور نداریم ،اشكالی ندارد؛ اما اگر چیزی را که باور نداریم مسخره کردیم ،نگران خود شویم .مسخره
کردن حكایت از یک نقطه ضعف در وجود آدمی میکند :کسی که استدالل دارد ،استداللش را بیان میکند ،نیازی به مسخره
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کردن ندارد؛ کسی که کم بیاورد ،مسخره میکند .اگر نسبت به کسی هم انتقاد داریم ،اشكال ندارد؛ انسانها معصوم نیستند؛ اما
وقتی مسخره میکنیم ،یعنی . ...

 )68سوره نوح ( )71آيه 21

قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنی وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِالَّ خَسارا 1395/3/6

ترجمه

و نوح گفت :پروردگارا! آنان از من سرپیچی کردند و از کسی پیروی نمودند که وی را مال و فرزندش جز زیانكاری
نیفزوده است.
حدیث

 )1پیامبر اکرم ص ضمن حدیثی طوالنی فرمود:
یَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَیْرَاتِ وَ مَنْ خَافَ النَّارَ تَرَکَ الشَّهَوَاتِ وَ مَنْ تَرَقَّبَ الْمَوْتَ أَعْرَضَ عَنِ
اللَّذَّاتِ وَ مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا هَانَتْ عَلَیْهِ الْمُصِیبَاتُ  ...إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُکَ بِأَمْرِ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ ع إِنَّهُ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً
یَدْعُو إِلَى اللَّهِ فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ لَا أُمْسِی وَ إِذَا أَمْسَى قَالَ لَا أُصْبِحُ وَ کَانَ لِبَاسُهُ الشَّعْرَ وَ طَعَامُهُ الشَّعِیر...
یَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تَحْمِلَنَّکَ الشَّفَقَةُ عَلَى أَهْلِکَ وَ وُلْدِکَ عَلَى الدُّخُولِ فِی الْمَعَاصِی وَ الْحَرَام ...
مكارم األخالق ،ص  448و457
ای ابنمسعود! کسی که مشتاق بهشت است به سوی [انجام] خوبیها میشتابد؛ و کسی که از آتش میترسد ،شهوتپرستی
را رها میکند؛ و کسی که منتظر مرگ است ،از لذات [زودگذر] صرفنظر میکند؛ و کسی که در دنیا زهد بورزد مصیبتهای
دنیا بر او آسان میشود [ ...به عنوان شاهدی بر این مطلب ]،اگر بخواهی از کار نوح ،پیامبر خدا ع ،به تو خبر می دهم که او
نهصد و پنجاه سال زندگی میکرد و مردم را به خدا دعوت میکرد و در این مدت این گونه بود که وقتی صبح میکرد میگفت
بعید است تا شب زنده باشم و وقتی شب میکرد میگفت بعید است به صبح برسم؛ و لباسش از مو [کنایه از لباس زبر] بود
و غذایش از جو بود و ...
ای ابنمسعود! مبادا مهربانی نسبت به همسر و فرزندت تو را به ورود در گناهان و کارهای حرام وادارد...
 )2الْحُسَیْنُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غَیْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
أَنَّهُ قَالَ:
لَا یَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى یَعْرِفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْأَئِمَّةَ کُلَّهُمْ وَ إِمَامَ زَمَانِهِ وَ یَرُدَّ إِلَیْهِ وَ یُسَلِّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ کَیْفَ یَعْرِفُ الْآخِرَ وَ
هُوَ یَجْهَلُ الْأَوَّلَ.
الكافی ،ج ،1ص180
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امام باقر یا امام صادق ع فرمودند :بنده مومن نخواهد بود مگر اینكه خدا و رسول و امامان ،همگی را بشناسد و کارها را
به آنها برگرداند و تسلیم ایشان کند (مطیع دستورات ایشان باشد) .سپس فرمود :چگونه آخری را میشناسند در حالی که نسبت
به اولی جاهل هستند.
(منظور از اولی و آخری میتواند «خدا» و «امام» باشد [که در کالم امام اول و آخر آمده است]؛ یعنی کسی که در
خداشناسیاش مشكل دارد چگونه انتظار دارید امام را بشناسد و از او تبعیت کند .البته احتماالت دیگری هم برای این کالم
هست)

1

 . 1دو حديث ديگر كه با ادامه مضمون حديث مرتبط است
 )1حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلِیِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَلْقَمَةَ [غَفَلَةَ] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
ع قَالَ:
إِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ فِی آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا -وَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ -مُثِّلَ لَهُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ وُلْدُهُ وَ عَمَلُهُ -فَيَلْتَفِتُ إِلَى مَالِهِ فَيَقُولُ -وَ اللَّهِ إِنِّی كُنْتُ
عَلَيْكَ لَحَرِيصاً شَحِيحاً فَمَا عِنْدَكَ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّی كَفَنَكَ ،ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى وُلْدِهِ فَيَقُولُ «وَ اللَّهِ إِنِّی كُنْتُ لَكُمْ لَمُحِبّاً وَ إِنِّی كُنْتُ عَلَيْكُمْ لَمُحَامِياً فَمَا ذَا عِنْدَكُمْ»
فَيَقُولُونَ «نُؤَدِّيكَ إِلَى حُفْرَتِكَ وَ نُوَارِيكَ فِيهَا» ...
تفسير القمی ،ج ،1ص370
اميرالمومنين ع میفرمايد:
هنگامی كه آخرين روز از ايام دنيا ،كه اولين روز از ايام آخرت شخص است ،فرامیرسد ،خانواده و مال و فرزند و اعمالش در مقابل او مجسم میشوند؛
پس رو به مالش میكند و میگويد« :به خدا سوگند من براي جمعآوري تو حريص و بخيل بودم ،حاال تو چه میكنی؟» پاسخ میدهد« :به اندازه كفنت
از من بردار».
رو به فرزندانش میكند و میگويد « :به خدا سوگند من شما را بسيار دوست داشتم و از شما در هر موقعيتی حمايت كردم ،حاال شما چه میكنيد؟»
میگويند« :تو را در قبرت میگذاريم و رويت خاك میريزيم و مخفی میكنيم... ».
 )2مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع :مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ
فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ
يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ يُعْتِقُ وَ يَصُومُ وَ يُصَلِّی عَنْهُمَا.
الكافی ،ج ،7ص57
از امام صادق ع سوال شد :بعد از مرگ انسان ،چه چيزي [هنوز از دنيا] به او میرسد؟
فرمود :شيوهاي كه آن را راه انداخت و بعد از مرگش بدان عمل شود ،پس معادل اجر هركسی كه بدان عمل كند براي او نيز خواهد بود بدون اينكه از اجر
عمل كننده كم شود؛ و صدقه در جريانی كه بعد از او همچنان ادامه دارد؛ و فرزند صالحی كه براي والدينش بعد از مرگشان دعا می كند و از جانب آنها
حج میرود و صدقه میدهد و به نيابت از آنها برده آزاد میكند و روزه میگيرد و نماز میخواند.
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تدبر

« )1عَصَوْنی وَ اتَّبَعُوا» :انسانها خواه ناخواه در زندگی از کسی و از شیوهای تبعیت میکنند؛ اگر کسی از پیامبران الهی
تبعیت نكند ،از کسانی تبعیت خواهد کرد که اموال و اوالدشان هم برایشان زیانبار است .به قول آقای قرائتی «کسی که از رهبر
حق اطاعت نكند ،دنبال پیروی از نااهالن خواهد رفت( .تفسیر نور)236/ 10
« )2إِنَّهُمْ عَصَوْنی» پیامبر فقط نیامده است که سخنی بگوید؛ آمده است که سخنش اطاعت شود؛ اگر در مسیر خدا اطاعت
نشود به پروردگار گالیه خواهد کرد.
پس این گونه نیست که قدرت همواره فساد بیاورد :اگر پیامبران از طرف خدا مامور شدهاند و باید اطاعت شوند ،پس
درصدد کسب قدرت هستند؛ و با توجه به اینكه او فقط برای خدا کار میکند ،این دنبال قدرت بودنشان به خاطر خودخواهی
نیست.پس:
قدرت زمانی فساد میآورد که برای خود باشد ،نه برای خدا.
(البته این سخن بدین معنا نیست که هرکس گفت برای خدا کار میکنم راست بگوید .هم علی ع میگفت برای خدا کار
میکنم هم معاویه)
« )3مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِالَّ خَسارا» اموال و اوالد دو گونه است :گاهی وجودشان به نفع آدم است ،گاهی به ضرر آدم:
در مورد مال وضعیت معلومتر است؛ اگر در راه خدا صرف میشود به نفع وی است؛ و اگر در دنیا هدر میرود و یا مایه
گناه میشود ،به ضرر شخص است؛
اما در مورد فرزند .معیار این نیست که حتما فرزند خوب شده باشد (چرا که فرزند خود نوح ،بد شد) بلكه معیار این
است که حتی اگر فرزند بد شود ،آیا والدین را بد میکند یا خیر .اگر والدین هم به خاطر محبتشان به فرزند در بدی با او
همراهی کنند ،آنگاه این فرزند جز ضرر برای والدینشان نیست.
« )4اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِالَّ خَسارا» اینكه کسی اموال و اوالدش در مسیر زیانكاری وی قرار بگیرد ،شاخصی
است که از چنین شخصی در جامعه نباید تبعیت کرد .با توجه به تقابل این عبارت با عبارت «عصونی» ،معلوم میشود که این
شاخص در عرصه سیاسی (عرصه قدرت) یک شاخص کاربردی است.
« )5عَصَوْنی وَ اتَّبَعُوا  ...خَسارا» مردم پیامبرشان را عصان کردند و از آدمی زیانكار تبعیت کردند؛ پس ،اینكه مردم از کسی
تبعیت کردند و به کس دیگری بیاعتنایی کردند ،لزوما به این معنی نیست که اولی آدم شایسته و دومی ناالیق است .معیار
حقانیت ،نظر اکثریت نیست .نظر اکثریت در امور سلیقهای معیار است ،نه جایی که حق و حقیقتی در کار باشد.

1

(توجه شود :قاعدهای منطقی هست که «اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند» .این گونه تحلیلها معنایش این نیست که عكسش
درست است .یعنی از سخن فوق نتیجه نمیشود که اگر کسی مورد بیاعتنایی مردم واقع شد حتما آدم خوبی باشد یا اگر مورد
توجه واقع شد حتما بد باشد).
 . 1پس اين جمله امام خمينی كه «ميزان راي ملت است» ،به معناي يك قاعدهاي كه فوق همه قواعد باشد نيست؛ چنانكه ايشان هم اين سخن را در
موقعيت خاصی فرمودند ،نه براي همه امور.
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 )69نوح ( )71آيه 22

وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّارا

1395/3/7

ترجمه

و نیرنگى بس بزرگ 1اندیشیدند.
حدیث

 )1عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
لَوْ لَا أَنَّ الْمَكْرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ لَكُنْتُ أَمْكَرَ النَّاس
الكافی ،ج ،2ص336
امیرالمومنین ع میفرمایند:
اگر نبود که جایگاه مكر و خدغه در آنش است ،مكارترین مردم بودم.
 )2امیرالمومنین ع میفرمایند:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ وَ لَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ وَ مَا یَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ کَیْفَ الْمَرْجِعُ وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِی زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ
أَکْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ کَیْساً وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِیهِ إِلَى حُسْنِ الْحِیلَةِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْ یَرَى الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِیلَةِ وَ دُونَهَا
مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ فَیَدَعُهَا رَأْیَ عَیْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهَا وَ یَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِیجَةَ لَهُ فِی الدِّین
نهجالبالغه ،خطبه41
ای مردم! همانا وفا همراه با صداقت است ،و هیچ سپرى را اطمینانبخشتر از وفا نمیشناسم .و آن که مىداند که عاقبت
به کجا برمی گردد ،مكر و غدر نمیکند .ما در روزگارى بسر مىبریم که بیشتر مردم آن مكار بودن را زیرکى دانند ،و نادانان
حیلهگری را خوشفكری قلمداد میکنند .چرا چنیناند؟ خدا بكشدشان .گاه باشد که مرد آزموده و دانا حیله مناسب را میداند؛
امّا امر و نهی خدا راه را بر وی بسته است .پس آگاهانه و در حالی که میتواند ،آن کار را وامیگذارد ولی آنكه پرواى دین
ندارد ،فرصت را غنیمت میشمرد.
تدبر

این آیه (با توجه به آیات قبل و بعد) ظاهرا ادامه گالیههای حضرت نوح است و به احتمال بیشتر گالیه از سرانی است
که مردم ،وقتی عصیان نوح را کردند ،از آنان پیروی نمودند.
« )1مَكَرُوا مَكْراً کُبَّارا» :دشمنان حق و حقیقت ،اهل مكر و خدعههایی هستند که بسیار عظیم است .پس در مقابل نظام
هدایت خدا ،نباید انتظار داشته باشیم هیچ فریب و مانعی در کار نباشد .اگر فریب در کار نباشد ،اقدام کسی که دنبال حقیقت
میگردد و از آن پیروی میکند ،ارزش چندانی نخواهد داشت.

 . 1الكُبَّارُ بالتشديد أكبر من الكِبَار بالتخفيف ،و هو أكبر من الكَبِير (مجمع البحرين)465/ 3
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« )2مَكْراً کُبَّارا» وقتی پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت نوح ،مكر دشمنانش را نه بزرگ (کبیر) ،و نه خیلی بزرگ (کِبار)،
بلكه بسیار بسیار بزرگ (کُبّار) معرفی میکند ،و خداوند این جمله را به عنوان یک آیه مستقل میآورد؛ پس برنامهریزی دشمنان
دین برای ممانعت از توجه عموم مردم به دین خیلی جدی است؛ عموم مردمی که باالخره از کسی تبعیت میکنند :یا اهل حق،
یا افراد نااهل( .توضیح بیشتر در تدبر  1از آیه قبلی؛ دیروز).
« )3مَكْراً کُبَّارا» :اما آنها چه مكری کردهاند که حضرت نوح ع آن را بسیار بسیار بزرگ معرفی میکند؟ ظاهرا آیه بعد،
توضیح این مكر است؛ که سخن آنان را نقل کرده که« :بر حفظ آداب و رسوم خود در عبادت بتهایتان باقی بمانید»
اما این چگونه مكر است ،آن هم مكری عظیم؟
نوح ادعای «آوردن پیام سعادت از جانب خدا» را داشت؛ و علیالقاعده اولین واکنش باید این باشد که «اگر راست
میگویی ،دلیلت چیست؟» (اگر افراد اهل دلیل باشند ،باالخره به حقیقت خواهند رسید ).اما سران مخالف نوح ،به جای این
واکنش  ،احساسات خرافیِ ناسیونالیستی را فعال کردند :این آداب و رسومی را که قبال در میانتان بوده ،حفظ کنید و به سخن
نوح گوش ندهید!
دورکیم ،پدر جامعهشناسی ،نشان داده است که انسجام و حفظ یک جامعه در گروی وجود یک سلسله آداب و رسوم
است .برای همین اگر بخواهند دین از جامعه حذف شود چارهای نیست مگر اینكه آدام و رسومی ،هرچند کامال بیمبنا ،را در
جامعه گسترش دهند؛ که یكی از ریشههای پیدایش ناسیونالیسم (ملیگرایی) در جهان مدرن همین بوده است .آیا دقت کردهاید
که چرا رسانههای مخالف دین ،به بهانه حفظ ملیت ،این اندازه بر حفظ یک سلسله رسوم خرافی در جامعه ما اصرار دارند؟
(توجه شود :سخن فوق به معنای بیاعتنایی به جایگاه هویت ملی نیست؛ بحث بر سر این است که اوال رسوم خرافی چه
جایگاهی در هویت ملی باید داشته باشد؛ و ثانیا چگونه با تقویت این رسوم خرافی میتوان توجه مردم به حق و حقیقت را
ضعیف کرد).

 )70سوره صافات ( )37آيه 159

سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون

1395/3/8

ترجمه

خداوند منزه است از آنچه وصف میکنند.
توضیح برخی کلمات

«سبحان» ،مصدر از ریشه «سبح» است.
برخی گفتهاند این ریشه بر دو معنا داللت میکند :یكی از جنس عبادت و دومی از جنس سعی و تالش (معجم المقاییس
اللغة)125/ 3
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اما برخی دیگر بین این دو معنا جمع کردهاند و گفتهاند« :سبح ،به معنای حرکت سریع (در آب یا هوا) است و ریشه اینكه
تسبیح را همان تنزیه خدا دانستهاند این است که انسان در عبادت خدا سرعت بگیرد و همین طور که به سوی خوبی میرود،
از بدی دور شود» (مفردات ألفاظ القرآن)392/
و در چمعبندی نهایی گفته شده« :اصل این کلمه ،حرکت در مسیر حق بدون هرگونه انحراف و نقطه ضعف است؛ و در
این کلمه دو جهت لحاظ شده است :یكی حرکت در مسیر حق ،و دوم دوری از ضعف و نقص؛ و با همین دو ویژگی است
که از کلمات مشابه خود متمایز میشود .مثال «تنزیه» فقط به دوری از بدیها و نقصها اشاره دارد؛ و «تقدیس» فقط به جهت
قداست و برکتی که بعد از دوری از نقص حاصل میشود ،اشاره دارد» (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم)21/ 5
پس تسبیح کردن خداوند به معنای انكار هرگونه عیب و نقص از خدا ،و منزه دانستنی است که شخص را در مسیر حق
پیش میبرد.
حدیث

 )1حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ السِّجْزِیُّ بِنَیْسَابُورَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حَمْزَةَ الشَّعْرَانِیُّ الْعَمَّارِیُّ مِنْ وُلْدِ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو مُحَمَّدٍ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ الْبَاقِی الْأَذَنِیُّ بِأَذَنَةَ
قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِی الْعَیْزَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّارٍ
عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا تَفْسِیرُ سُبْحَانَ اللَّهِ
قَالَ إِنَّ فِی هَذَا الْحَائِطِ رَجُلًا کَانَ إِذَا سُئِلَ أَنْبَأَ وَ إِذَا سَكَتَّ ابْتَدَأَ
فَدَخَلَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ :یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَفْسِیرُ سُبْحَانَ اللَّهِ؟
قَالَ هُوَ تَعْظِیمُ جَلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْزِیهُهُ عَمَّا قَالَ فِیهِ کُلُّ مُشْرِکٍ فَإِذَا قَالَهَا الْعَبْدُ صَلَّى عَلَیْهِ کُلُّ مَلَکٍ.
التوحید (للصدوق) ،ص312
شخصی از عمر بن خطاب سوال کرد که :ای امیرمومنان! تفسیر «سبحان اهلل» چیست؟
گفت :پشت این دیوار مردی است که اگر از او سوال شود خبرهای عظیمی میدهد و اگر در مقابلش سكوت شود خودش
شروع به صحبت میکند.
آن مرد وارد شد و دید علی بن ابیطالب آنجاست .عرض کرد :ای ابوالحسن! تفسیر «سبحان اهلل» چیست؟
فرمود :تعظیم جاللت حداوند عز و جل است از آنچه هر مشرکی دربارهاش میگوید؛ هنگامی که بنده آن را بگوید هر
فرشتهای بر او درود میفرستد.
 )2مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جُمَیْعِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ
قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْءٍ اللَّهُ أَکْبَرُ؟
فَقُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ
فَقَالَ وَ کَانَ ثَمَّ شَیْءٌ فَیَكُونُ أَکْبَرَ مِنْهُ
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فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ
قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ.
الكافی ،ج ،1ص118
امام صادق فرمود[ :وقتی میگویی اهلل اکبر] چه چیز است که خدا بزرگتر [از آن] است؟
گفتم :خدا از هر چیزی بزرگتر است.
فرمود :آیا در آنجا [در قبال خدا] چیزی هست که خدا [قرار باشد] از آن بزرگتر باشد؟
گفتم :پس منظور چیست؟
فرمود :خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود.
 )3حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ وَ أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیُّ
رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ وَ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ عَرَجَ اللَّهُ بِنَبِیِّهِ ص إِلَى السَّمَاءِ وَ مِنْهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَ مِنْهَا إِلَى حُجُبِ
النُّورِ وَ خَاطَبَهُ وَ نَاجَاهُ هُنَاکَ وَ اللَّهُ لَا یُوصَفُ بِمَكَانٍ؟
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا یُوصَفُ بِمَكَانٍ وَ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ زَمَانٌ وَ لَكِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ أَنْ یُشَرِّفَ بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَ سُكَّانَ سَمَاوَاتِهِ وَ یُكْرِمَهُمْ
بِمُشَاهَدَتِهِ وَ یُرِیَهُ مِنْ عَجَائِبِ عَظَمَتِهِ مَا یُخْبِرُ بِهِ بَعْدَ هُبُوطِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ عَلَى مَا یَقُولُهُ الْمُشَبِّهُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا یَصِفُونَ.
علل الشرائع ،ج ،1ص132
به امام کاظم ع عرض کردم :چرا خداوند پیامبرش را به آسمان و از آنجا به سدرهالمنتهی و از آنجا به حجابهای نور برد
و آنجا با او نجوا کرد در حالی که خداوند توصیف به مكان نمیشود [=مكان ندارد] ؟
فرمود :خداوند نه متصف به مكان میشود و نه زمان بر او جاری میگردد ولی خداوند عز و جل او را بر مالئكه و ساکنان
آسمانهایش اشراف دهد و با مشاهده او آنها را اکرام کند و به او از عجایب عظمتش چیزهایی نشان دهد که بعد از بازگشتش
از آنها [برای مردم] خبر دهد؛ و مطلب آن گونه نیست که مشبهان [کسانی که خدا را به مخلوقاتش تشبیه میکنند و او را دارای
جسم و مكان میدانند] بیان میکنند؛ که خداوند منزه و برتر از آن چیزی است که وصف میکنند.
 )4حَدَّثَنَا َأبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَمَّادِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ سَهْلِ بْنِ زَنْجَلَةَ الرَّازِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ أَبِی سَلَّامِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِی سَالِمٍ رَاعِی رَسُولِ اللَّهِ
ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ:
خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِی الْمِیزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یُتَوَفَّى لِمُسْلِمٍ فَیَصْبِرُ وَ
یَحْتَسِبُ.
الخصال ،ج ،1ص267
پیامبر اکرم ص میفرمود:
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پنج چیز است که ترازو [ی اعمال] را بسیار سنگین میکند« :سُبْحَانَ اللَّهِ» و «الْحَمْدُ لِلَّهِ» و «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و «اللَّهُ أَکْبَرُ» و
«فرزند صالحِ یک مسلمان ،که وفات کند و او [بر این مصیبت] صبر کند و [با خدا] معامله کند».
برای رعایت اختصار حدیث زیر را در کانال تلگرام نیاوردم و در ترجمه هم آن فقط نکته اصلی را که ابتدا
میخواستم در آنجا بیاورم ترجمه کردهام
 )5حَدَّثَنَا الشَّیْخُ الْفَقِیهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ
مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ:
جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا مُحَمَّدُ أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّکَ الَّذِی یُوحَى إِلَیْکَ کَمَا أُوحِیَ
إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع فَسَكَتَ النَّبِیُّ ص سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ أَنَا سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لَا فَخْرَ وَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ وَ رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِینَ قَالُوا إِلَى مَنْ إِلَى الْعَرَبِ أَمْ إِلَى الْعَجَمِ أَمْ إِلَیْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الْآیَةَ -قُلْ یَا مُحَمَّدُ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ
اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعاً قَالَ الْیَهُودِیُّ الَّذِی کَانَ أَعْلَمَهُمْ یَا مُحَمَّدُ إِنِّی أَسْأَلُکَ عَنْ عَشْرِ کَلِمَاتٍ أَعْطَى اللَّهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فِی الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَکَةِ حَیْثُ نَاجَاهُ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ قَالَ النَّبِیُّ ص سَلْنِی قَالَ أَخْبِرْنِی یَا مُحَمَّدُ عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِی اخْتَارَهُنَّ
اللَّهُ لِإِبْرَاهِیمَ حَیْثُ بَنَى الْبَیْتَ قَالَ النَّبِیُّ ص نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ قَالَ الْیَهُودِیُّ فَبِأَیِّ شَیْءٍ بَنَى
هَذِهِ الْكَعْبَةَ مُرَبَّعَةً قَالَ النَّبِیُّ ص بِالْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ قَالَ لِأَیِّ شَیْءٍ سُمِّیَتِ الْكَعْبَةَ قَالَ النَّبِیُّ ص لِأَنَّهَا وَسَطُ الدُّنْیَا قَالَ الْیَهُودِیُّ أَخْبِرْنِی
عَنْ تَفْسِیرِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ قَالَ النَّبِیُّ ص عَلِمَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّ بَنِی آدَمَ یَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ
سُبْحَانَ اللَّهِ تَبَرِّیاً مِمَّا یَقُولُونَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْعِبَادَ لَا یُؤَدُّونَ شُكْرَ نِعْمَتِهِ فَحَمِدَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَحْمَدُوهُ وَ هُوَ أَوَّلُ
الْكَلَامِ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ بِنِعْمَتِهِ فَقَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَعْنِی وَحْدَانِیَّتَهُ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الْأَعْمَالَ إِلَّا بِهَا وَ هِیَ کَلِمَةُ التَّقْوَى
یُثَقِّلُ اللَّهُ بِهِ الْمَوَازِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَهِیَ کَلِمَةٌ أَعْلَى الْكَلِمَاتِ وَ أَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْنِی أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ
أَکْبَرَ مِنِّی لَا تُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا لِكَرَامَتِهَا عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ الِاسْمُ الْأَکْرَم ُ قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ فَمَا جَزَاءُ قَائِلِهَا قَالَ إِذَا قَالَ
الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبَّحَ مَعَهُ مَا دُونَ الْعَرْشِ فَیُعْطَى قَائِلُهَا عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَ إِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنَعِیمِ الدُّنْیَا مَوْصُولًا بِنَعِیمِ
الْآخِرَةِ وَ هِیَ الْكَلِمَةُ الَّتِی یَقُولُهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا وَ یَنْقَطِعُ الْكَلَامُ الَّذِی یَقُولُونَهُ فِی الدُّنْیَا مَا خَلَا الْحَمْدَ لِلَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ
وَ جَلَّ -دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ اللَّهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سَالمٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَالْجَنَّةُ جَزَاؤُهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ یَقُولُ هَلْ جَزَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةَ فَقَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ
یَا مُحَمَّدُ قَدْ أَخْبَرْتَ وَاحِدَةً فَتَأْذَنُ لِی أَنْ أَسْأَلَکَ الثَّانِیَة ...
امام صادق ع از پدرانشان از امیرالمومنین ع حكایت طوالنیای را نقل میکنند که عدهای از یهودیان نزد پیامبر اکرم ص
آمدند و سواالتی کردند .از جمله سواالتشان این بود که ده کلمهای که خدا به حضرت موسی در کوه طور یاد داد و نیز کلماتی
که به حضرت ابراهیم ع هنگام بنای کعبه یاد داد چیست .حضرت فرمود« :سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ».
وی از تفسیر اینها سوال میکند .پیامبر میفرمایند:
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خداوند عز و جل میدانست که فرزندان آدم بر خدا دروغ میبندند؛ پس فرمود «خداوند منزه است» از باب تبری از آنچه
آنها می گویند؛ اما اینكه فرمود «الحمدهلل» چون میدانست که بندگانش شكر نعمتش را ادا نمیکنند ،پس خود را حمد گفت
پیش از آنكه آنها او را حمد گویند و این اولین کالم بود که اگر نبود خداوند برهیچكس نعمتی نمیبخشد .اما لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ به
معنای وحدانیت اوست که خداوند اعمال را جز با آن قبول نمیکند و آن همان کلمه تقوی است که ترازوهای اعمال با آن
سنگین میشود؛ اما اهلل اکبر پس آن برترین کلمات است و محبوبترین کلمات نزد خداوند عز و جل و یعنی هیچ چیزی بزرگتر
از من نیست و به خاطر اهمیت و جایگاهش نماز جز با آن شروع نمیشود و آن گرامیترین اسم است...
األمالی( للصدوق) ،ص188؛ علل الشرایع ،ج ،1ص251؛ اإلختصاص( ،للمفید) ص34
تدبر

 )1خداوند از هر نقص و عیبی که به او نسبت دهیم منزه است .خیلی وقتها مشكالتی در زندگی خود و دیگران یا در
طبیعت میبینیم و سوال پیش میآید که چرا خدا چنین کرده است؟ یادمان باشد :اگر خدا خداست ،مهربانترین است ،همه
چیز را میداند و بر هر کاری تواناست؛ پس همواره بهترین کار را انجام می دهد هرچند ما فعال – و چهبسا تا مدتها -فلسفه
آن کار را نفهمیم .خدا منزه از هر توصیفی است که متسلزم نقصی در او باشد.
 )2خدا حقیقت مطلق است ،هرچقدر به سمت حقیقت برویم باز جا دارد .برای همین است که هیچ وصفی نمیتواند او
را بتمامه توصیف کند؛ پس او از هر توصیفی برتر است( .حدیث ( )2درباره فوق توصیف بودن خدا در تدبر  3جلسه 36
توضیحی داده شد)
 ) 3خداشناسی نقطه پایان ندارد .وقتی بچه بودیم ،درکی کودکانه از خدا داشتیم؛ احتماال خدا را همچون نوری در جایی
باالی آسمانها تصور میکردیم .بزرگ شدیم فهمیدیم خدا فوق مكان است (حدیث .)4اما این سوال پیش آمد که اگر خدا از
قبل همه چیز را میداند ،پس آیا ما مجبور نیستیم؟ بزرگتر شدیم و فهمیدیم که خدا فوق زمان است؛ قبل و بعد ندارد که این
اشكال پیش آید .االن نیز در حد فهم فعلیمان تصوری از خدا داریم؛ اما هرچه باشد خدا فوق آن است.
 )4کسی که بفهمد خدا فوق هر توصیفی است ،از هیچ گونه سوال و تحقیقی درباره خدا نمیترسد .چون هروقت بفهمیم
آنچه به عنوان خدا قلمداد میکردیم اشتباه بوده ،مشكلی نیست؛ به یک پله باالتر منتقل میشویم؛ چرا که ما دل در گروی
حقیقت محض بستهایم ،نه فهم فعلی خودمان .پی بردن به «اشتباه بودنِ یک اشتباه» زمانی حاصل میشود که به حقیقتی برتر
تكیه کرده باشیم .پس خیالمان راحت است که حقیقت محض قابل انكار نیست هرچند فهمهای فعلی ما از حقیقت محض
ممكن است اشتباه باشد.
(البته نترسیدن از سوال ،غیر از این است که بدون آماده کردن مقدمات بخواهیم به پاسخ برسیم .کسی که هنوز ضرب و
تقسیم را بلد نیست نمیتواند جذر (رادیكال) را حل کند)
 )5این آیه نهتنها برترین شعار آزاداندیشی است ،بلكه عمال هم راه پایبندی به این شعار را نشان میدهد .هر مكتبی و
هر دیدگاهی در حد خودش متوقف میشود .تئوریپردازان «لیبرال دموکراسی» ،که پرادعاترین مكتب در عرصه آزادی است،
می گویند مردم در همه چیز آزادند مگر اینكه بخواهند به نظام لیبرال دموکراسی پشت کنند .اما در این آیه خود خدا میگوید
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حتی به آنچه تاکنون خدا تصور میکردهای هم نباید تعصب بورزی! باب تحقیق در حقیقت باز است و هر وقت فهمیدی که
آنچه تاکنون خدا تصور میکردی خدا نیست ،آن را رها کن و برو سراغ حقیقتی که برتر از آن است.
(البته تعصب نداشتن به معنای بیاعتنا بودن در برابر حقیقت نیست .کسی که شكاک است ،آزاداندیش نیست ،بلكه منكر
اندیشه است .تعصب نداشتن ،یعنی هرجا خطا بودنِ نظرت را فهمیدی رهایش کن ،و به آن دلبسته نباش؛ نه اینكه همه چیز –
حتی حقیقت – را رها کنی و دلبسته حقیقتی که حقیقت بودنش را فهمیدهای هم نباشی!)
 )6اکنون میتوانیم تسبیحات اربعه در نماز را با درک عمیقتری بخوانیم:
سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ
ابتدا خدا را از هرگونه نقص و عیبی منزه میدانیم ،سپس همه کماالت را شایسته او میدانیم؛ سپس او را تنها کسی
میدانیم که چنین است؛ و در آخر اعتراف میکنیم که باز نتوانستیم او را وصف کنیم و او فوق وصف ماست.
این مورد را در کانال نگذاشتم
 )7آیه قبل (صافات )159/درباره این است که برخی بین خدا و جنیان نسبت برقرار میکنند که گویی آنها خارج از اراده
خدا میتوانند کاری انجام دهند .خدا از این نسبت منزه است .حتی شیطان هم فعالیتهایش در برنامه کالن الهی است و نمیتواند
کاری را برخالف اراده تكوینی خدا انجام دهد.

 )71سوره صافات ( )37آيه 160

إِالَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصين 1395/3/9

ترجمه

[خداوند منزه است از آنچه وصف میکنند] به غیر از [توصیف] بندگان خالصشدهی خدا.
توضیحی درباره «مخلَصین»

«مخلَصین» :اسم مفعول از ریشه «خلص» است.
«خلص» در جایی گفته میشود که چیزی مشوب (آلوده) شده باشد سپس نجات پیدا کند و سالم شود (نشب ،ثم نجا و
سلم) (کتاب العین )186 /4فرق «خلوص» با «نجات» در این است «نجات در جایی است که حتما اذیتی در کار باشد ،اما
خلوص چنین نیست و به خروج از هر گرفتاریای گفته میشود (الفروق فی اللغه )294/همچنین تفاوتش با «محض» در این
است که «محض» درباره هرگونه عدم اختالط است ،اما در «خلوص» یک نوعی برگزیدن و اقدام کردن نهقته است (همان).
همچنین فرق «خالص» با «صاف» در این است که در «صاف» -برخالف «خالص»  -نیاز نیست که قبلش مشوب و آلوده باشد
(مفردات ألفاظ القرآن )292/خالصه اینكه «خلوص» به معنای صاف کردن و پاک کردن از هرگونه شائبه و اختالط و آلودگی
است (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم)102 /3
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ریشه «خلص» در قرآن کریم هم به صورت اسم فاعل (مخلِص :خالص کننده) (مثال :اعراف29/؛ یونس )22/آمده است
و هم به صورت اسم مفعول (مخلَص :خالص شده) .جایگاه مخلَص باالتر از مخلِص است؛ زیرا مخلِص کامال خالص نشده و
هنوز در حال خالص کردن خویش است؛ اما مخلَص از این مرحله گذر کرده و دیگر خالص شده است.
کسی که به مقام مخَلصین برسد ،به مقام عصمت رسیده است؛ زیرا ریشه هر خطا ،مداخله شیطان در آدمی است و شیطان
برای نفوذ در کسی که از هر امر غیرخداییای خالص شده ،هیچ راهی ندارد (ص)82/
کاربرد کلمه «مخلَصین» درباره انبیاء یكی از ادله قرآنی عصمت ایشان است.
نکته

اندکی از مفسران  -مثال :التفسیر الكبیر (فخر رازی)  -)360 /26ویا مترجمان  -مثال :نوبری -استثنا (اال عباد  )...را نه
مربوط به آیه قبل ،بلكه مربوط به دو آیه قبلتر (فإنهم لمحضرون) دانستهاند .آن معنا غلط نیست چنانكه آیات 128-127
صافات دقیقا به همین صورت است؛ اما به لحاظ نحوی ،همواره استثناء را به نزدیكترین عامل زدن ،ترجیح دارد و لذا برخی
مفسران صریحا با این تفسیر مخالفت کردهاند :مثال الصافی (فیض کاشانی) .281 /4
حدیث

 )1روی عن جده أبی جعفر الباقر ع «کل ما میزتموه بأوهامكم فی أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إلیكم؛ و لعل
النمل الصغار یتوهم أن هلل زبانیین فإن ذلک کمالها و یتوهم أن عدمهما نقصان لمن لم یتصف بهما و هكذا حال العقالء فیما
یصفون اللَّه تعالى به»
الوافی (للفیض) ج ،1ص408
امام رضا ع از امام باقر ع روایت کردهاند که:
هرچیزی که با اوهام خودتان در دقیقترین معنا [در مورد خداوند ،تصور میکنید و با آن خدا را از سایر اشیاء] متمایز
میکنید ،ساخته و پرداخته شماست و به خودتان برمیگردد؛ و [بر همین منوال] چهبسا مورچه کوچک هم توهم میکند که
خداوند دو شاخک دارد؛ زیرا کمال خود را در آن [شاخکها] میبیند و گمان میکند نداشتن آنها ،برای کسی که شاخک ندارد،
نقص است؛ و این گونه است حال عقال در مورد آن اموری که خدا را با آن توصیف میکنند.
 )2امیرالمومنین و سایر ائمه اطهار در فرازی از مناجات شعبانیه میگفتند:
إِلَهِی هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَیْکَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إِلَیْکَ حَتَّى تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى
مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِیرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِک
إقبال األعمال ،ج ،2ص686
خدایا ،کمال انقطاع به سوی تو (از همه بریدن و فقط به تو پیوستن) را به من عنایت فرما و چشم دل ما را با فروغ نگاه
آن به تو نورانی فرما تا چشمان دل ما حجابهای نورانی را بدرد تا به معدن عظمت واصل گردد و روحهای ما به مقام عز
قدس تو درآویزد.
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 )3فَمِنَ الدُّعَاءِ فِی سَحَرِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ،مَا رَوَیْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ الزَّرَّادِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ أَنَّهُ قَالَ:
کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یُصَلِّی عَامَّةَ لَیْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا کَانَ فِی السَّحَرِ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ
إِلَهِی لَا تُؤَدِّبْنِی بِعُقُوبَتِک ...
...بِکَ عَرَفْتُکَ وَ أَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیْکَ وَ دَعَوْتَنِی إِلَیْکَ وَ لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْت ...
إقبال األعمال ،ج ،1ص67؛ مفاتیحالجنان ،دعای ابوحمزه ثمالی
ابوحمزه ثمالی از امام سجاد ع دعایی را برای شبهای ماه رمضان نقل کرده که در کتاب مفاتیحالجنان به نام دعای ابوحمزه
ثمالی معروف است .در فرازی از این دعا میفرماید:
خدایا ،تو را با خودت شناختم و تو مرا به سوی خود راهنمایی کردی و به خودت دعوت کردی و اگر تو نبودی [اگر
راهنمایی تو نبود] نمیدانستم که تو کیستی ...
تدبر

 )1مادام که «منیّت» (خودخواهی) در ما غلبه دارد و خودمان و ذهن خودمان را برتر از همه چیز میپنداریم ،هر توصیفی
از خدا که انجام دهیم ،در حد خودمان است ،نه در حد خدا :عمال صفات خود را – هرچند به نحو کاملتر  -به خدا نسبت
میدهیم (حدیث )1؛ پس توصیف ما از او توصیف مناسبی نیست و او فوق توصیف ماست.
اما وقتی منیت کنار رفت و خالص شدیم ،از «من» چیزی نمیماند؛ پس دیگر ذهن من نیست که او را توصیف میکند،
خودش است که خود را توصیف میکند؛ و با خودش خودش را میشناسیم (حدیث .)3برای همین است که از هر توصیفی
منزه است مگر از توصیف مخلَصین.
 )2عدهای از بندگان خدا ،مخلَص هستند؛ پس انسان میتواند به مقام مخلَص برسد؛ پس میتوان به مرحله عصمت رسید،
میتوان به مرحلهای رسید که دیگر هیچ اشتباه و خطا و گناهی نداشته باشیم .میتوان به حقیقت محض رسید و خطا نكرد.
میتوان خلیفه خدا شد.
 )3در قرآن هرجا وصف «مخلَصین» آمده ،موصوفش «عباد خدا» است (عباداهلل ،عبادک ،عبادنا) :برای مخلَص شدن فقط
یک راه هست :بندهی خدا باشیم؛ نه بنده هیچكس و هیچ چیز دیگر .بسیاری از ما بنده خدا هستیم ،اما همزمان بنده پول ،بنده
شهرت ،بنده شهوت ،بنده غضب ،بنده حرف مردم ،بنده خواستههای همسر و فرزند ،یا بنده  ...هم هستیم .اکثر ما مومنیم اما
در همان حال مشرکیم (یوسف)106/
برای مخلَص شدن ،باید از همه چیز جدا شویم ،حتی از حجابهای نورانی بگذریم و در بند خوبیها هم نمانیم (حدیث)2
و فقط بنده خدا باشیم ،بنده حقیقت محض؛ و نه فقط در مقابل حقیقت ،بلكه حتی در عرض آن هم هیچ خواستهای نداشته
باشیم.
ماه رمضان در پیش است و شیطانها در بند .بیایید از این فرصت استفاده کنیم و بكوشیم تمرین کنیم که فقط بنده خدا
شویم.
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 )4تاثیر عمل و «نحوهی بودن» در معرفت :مخلَص شدن ،در رسیدن به فهم ذهنی و درنیتجه توصیف صحیح و بیخطا،
موثر است؛ بلكه برای رسیدن به حقیقت محض ،تنها راه است.
 )5نكتهای برای پژوهشگران «فلسفه دین»
اسالم (و سایر ادیان ابراهیمی) را متهم میکنند که خدایش ،خدای انسانوار ( )personalاست .تصریح قرآن کریم به
اینكه خداوند منزه از توصیف هر انسان غیرمخلَصی است( ،بویژه توضیح آن در حدیث  )1بخوبی نشان میدهد که خدای
اسالم ،خدای انسانوار نیست.

 )72سوره زمر ( )39آيه 45

وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دُونِهِ إِذا

هُمْ يَسْتَبْشِرُون 1395/3/10
ترجمه

و هنگامی که خدا بهتنهایی یاد شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمیآورند مشمئز میگردد 1و هنگامی که کسانی
غیر از او یاد شوند بهناگاه احساس خوشحالی 2میکنند =[ .گویی مژدگانی دریافت کردهاند]
حدیث

 )1وَ مِنَ الدَّعَوَاتِ الْمُشَرَّفَةِ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ دُعَاءُ مَوْلَانَا الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ :
...أَنْتَ الَّذِی أَشْرَقْتَ الْأَنْوَارَ فِی قُلُوبِ أَوْلِیَائِکَ حَتَّى عَرَفُوکَ وَ وَحَّدُوکَ وَ أَنْتَ الَّذِی أَزَلْتَ الْأَغْیَارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِکَ حَتَّى
لَمْ یُحِبُّوا سِوَاکَ وَ لَمْ یَلْجَئُوا إِلَى غَیْرِکَ أَنْتَ الْمُونِسُ لَهُمْ حَیْثُ أَوْحَشَتْهُمُ الْعَوَالِمُ وَ أَنْتَ الَّذِی هَدَیْتَهُمْ حَیْثُ اسْتَبَانَتْ لَهُمُ الْمَعَالِمُ
[إِلَهِی] مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا الَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ لَقَدْ خَابَ مَنْ رَضِیَ دُونَکَ بَدَلًا وَ لَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغَى عَنْکَ مُتَحَوَّلًا کَیْفَ
یُرْجَى سِوَاکَ وَ أَنْتَ مَا قَطَعْتَ الْإِحْسَانَ وَ کَیْفَ یَطْلُبُ مِنْ غَیْرِکَ وَ أَنْتَ مَا بَدَّلْتَ عَادَةَ الِامْتِنَانِ یَا مَنْ أَذَاقَ أَحِبَّاءَهُ حَلَاوَةَ الْمُؤَانَسَةِ
فَقَامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَمَلِّقِینَ وَ ...
إقبال األعمال ،ج ،1ص350
امام حسین ع در فرازی از دعای عرفه میفرمایند:

 . 1اشمئزار را اغلب به معناي تنفر و منقبض شدن متاثر از آن گرفتهاند اما برخی به معناي مو برتن سيخ شدن هم گرفتهاند (قال ابن األَعرابی :اشْمَأَزَّتْ:
اقْشَعَرَّتْ .لسان العرب )362/ 5چنانكه در حديثی به اين معنا به كار رفته است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَالَ إِنَّ حَدِيثَكُمْ هَذَا لَتَشْمَئِزُّ مِنْهُ قُلُوبُ الرِّجَالِ فَمَنْ أَقَرَّ
بِهِ فَزِيدُوهُ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ فَذَرُوهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِتْنَةٌ يَسْقُطُ فِيهَا -كُلُّ بِطَانَةٍ وَ وَلِيجَةٍ حَتَّى يَسْقُطَ فِيهَا مَنْ يَشُقُّ الشَّعْرَ بِشَعْرَتَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا نَحْنُ وَ
شِيعَتُنَا( .الكافی ،ج ،1ص)370 :
 . 2اسْتَبْشَرَ :إذا وجد ما يبشّره من الفرح ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص125
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خدایا  ...تو کسی هستی که نورها را در دلهای اولیایت تاباندی تا تو را بشناسند و به وحدانیت تو پی ببرند و تو کسی
هستی که اغیار [=دیگران] را از دلهای دوستانت بیرون کردی تا غیر از تو را دوست نداشته باشند و به غیر تو پناه نبرند.
تو مونس آنهایی در جایی که عوالم آنها را به وحشت انداخت؛ و تویی که آنها را هدایت کردی در جایی که راهها برایشان
آشكار گشت.
خدایا! کسی که تو را ندارد ،چه دارد؟ و کسی که تو را دارد ،چه کم دارد؟ بیتردید هرکس به کمتر از تو [به غیر تو]
رضایت داد محروم شد؛ و کسی که تو را با چیزی عوض کرد ،زیان دیده است.
چگونه امید به غیر تو برود ،در حالی که تو باب احسانت را نبستهای؟ و چگونه از غیر تو تقاضا شود ،در حالی که تو
روال خود بر امتنان را تغییر ندادهای؟
ای کسی که به دوستانش شیرینی همنشینی را چشاند ،تا در مقابلش به ابراز ارادت برخیزند و ...
مفاتیح الجنان ،دعای عرفه
 )2عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِی َأبُو الْخَطَّابِ فِی أَحْسَنِ مَا یَكُونُ
حَالًا قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ«:وَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ»
فَقَالَ «وَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ» بِطَاعَةِ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ «اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُکِرَ
الَّذِینَ» لَمْ یَأْمُرِ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ «إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ».
الكافی ،ج ،8ص304
از امام صادق ع در مورد این آیه سوال شد .فرمودند:
«و هنگامی که خدا یاد شود بهتنهایی» [یعنی] به اطاعت از کسی که خدا به اطاعت او (از خاندان پیامبر ص) دستور داده
«دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمیآورند مشمئز میگردد؛ و هنگامی که یاد شوند کسانی که» خداوند به اطاعت آنها
دستوری نداده است« ،بهناگاه احساس خوشحالی میکنند»
برای رعایت اختصار ،روایت بعدی را در کانال نیاوردم
 )3حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ :ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَقُولُ
أبی [ َأبُو] الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْکُرْ لِی بَعْضَ مَا یَقُولُ قُلْتُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ یَقُولُ
إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ إِذَا ذُکِرَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ مُشْرِکٌ ثَلَاثاً أَنَا إِلَى
اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِیءٌ ثَلَاثاً بَلْ عَنَى اللَّهُ بِذَلِکَ نَفْسَهُ بَلْ عَنَى اللَّهُ بِذَلِکَ نَفْسَهُ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْآیَةِ فِی حم ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ
ثُمَّ قَالَ قُلْتُ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ مُشْرِکٌ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِیءٌ ثَلَاثاً بَلْ عناه [عَنَى]
بِذَلِکَ نَفْسَهُ.
بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم ،ج ،1ص536 :
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تدبر

 )1در این آیه هم درد بیان شده هم دوا:
الف) چیزی برای انسان مشمئز کننده (چندشآور) است که با درون انسان ناسازگار باشد .خدا جمال مطلق و برترین
حقیقتی است که میتواند محبوب انسانها واقع شود.
پس ،اگر کسی از یاد خدا به جای اینكه احساس حالوت کند ،مشمئز شود« ،دل»ش مشكل دارد.
این آیه عالمت خوبی است که بفهمیم دلمان سالم است یا خیر؟
آیا سخن از خدا و نماز و دین و  ...دل ما را میبرد یا فیلمهای هالیوودی؟ از کدام خسته و ملول میشویم؟
نكند مریضیم و نمیدانیم؟
ب) در این آیه ریشه مرض معرفی شده ،پس دوایش هم معلوم میشود:
کسی از یاد خدا لذت نمیبرد که باور به آخرت را جدی نگرفته است.
پس ،برای سالمتی «دل»مان ،آخرت را جدی بگیریم .ما مرگ را نقطه شروع زندگی حقیقی میدانیم یا نقطه پایان آن؟
برای بعد از مرگ آمادهایم یا خیر؟ کسی که آخرت را باور کند از یاد خدا لذت میبرد؛ زیرا آخرت جایی است که او به لقای
معشوق میرسد.
« )2إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ  »...ذکر خدا که مایهى آرامش دلهاست ،براى گروهى مایهى آزار و اذیّت است (قرائتی،
تفسیر نور)181/ 10
 )3فرمود« :من دونه» ،نفرمود« :غیره»« .من دونه» آن غیری است که پایینتر است .یعنی دل اینها با خدا شاد نمیشود بلكه
دلشان کمتر از خدا را می خواهد! انسان همواره کمالطلب است و بین زیبا و زیباتر ،زیباتر را انتخاب میکند .اما غفلت از
آخرت چه بالیی به سر آدم میآورد که از زیباترین حقیقت مشمئز می شود و با امور پایین خوشحال میشود.
"« )4إِذا" هُمْ یَسْتَبْشِرُون» :نفرمود از ذکر غیر خدا فقط «خوشحال میشوند»؛ بلكه فرمود «گویی "یكدفعه" به آنها مژده
دادهاند» یعنی این اندازه خوشحال میشوند که غافلگیر میشوند.
مقایسه کنید با این حكایت آیت اهلل امامی کاشانی از امام خمینی:
"در لحظات آخر عمر امام وقتی که صدای اذان مغرب بلند شد من باالی سر امام بودم و اطبا مایوس بودند صدای اذان
که بلند شد بعضی از اطبا که نزد امام بودند به گوش امام گفتند که وقت نماز است و امامی که در حال اغما بود زبانشان تكان
خورد به طوری که اطبا گفتند امام برگشت"
http://www7.irna.ir/fa/News/81634583 /

« )5ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ»« :فقط ذکر خدا» صرفا مربوط به « ذهن» (گفتن و شنیدن) نیست؛ از ذهن مهمتر« ،عمل» است :هرجا
خدا عملی را دستور داده ،قبول نكنیم و دستور خدا – از آن جهت که خدا دستور داده -برایمان مهم نباشد ،مصداق این آیهایم:
در جایی که اصال به دستور خدا بیتوجه باشیم و از اول سراغ دستورالعملهای دیگران برویم (حدیث  )2که خیلی واضح
است؛
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اما به نظر میرسد در جایی هم که دستور خدا را تنها با توجیهاتی که به آن ضمیمه میکنیم قبول کنیم ،باز «خدا بتنهایی»
را کنار گذاشته و سراغ «من دونه» رفتهایم.
" )6عدهای از اسالم ناب نگرانى و تنفّر دارند ،همین که مىگوییم« :قصاص ،قانون الهى است» چهرهشان درهم مىشود،
ولى همین که مىگوییم« :حقوق بین الملل» لبخند مىزنند .هر گاه به نماز مىایستد که تنها مخاطبش خداست متنفّر است ،ولى
هر گاه سخنرانى یا تدریس مىکند که مخاطبش غیر خداست با تمام توجّه و نشاط سخن مىگوید" (قرائتی ،تفسیر نور10
)181/
 )7برای کسانی که حوصله تامل بیشتر دارند:
این آیه قرابت زیادی دارد با دو آیه دیگر :غافر12/؛ و إسراء .1 46/مقایسه اینها میتواند حاوی نكات جدیدی باشد.

 )73سوره فاطر ( )35آيه 22

وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ الَ الْأَمْواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور

1395/3/11
ترجمه

زندگان و مردگان برابر نیستند؛ البته خداوند کسی را که بخواهد میشنواند ،و[لی] تو شنواننده کسانی که در قبرهایند،
نیستی [= نمیتوانی سخنت را به گوش آنان برسانی]
حدیث

 )1امیرالمومنین ع در دستهبندی انسانها از این جهت انجام «نهی از منكر» فرمود:
فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِیَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِکَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَیْرِ ،وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِیَدِهِ فَذَلِکَ
الْمُتَمَسِّکُ بِخَصْلَتَیْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلَةً ،وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِکُ بِلِسَانِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مُضَیِّعٌ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَیْنِ
مِنَ الثَّلَاثِ وَ مُتَمَسِّکٌ بِوَاحِدَةٍ ،وَ مِنْهُمْ تَارِکُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ فَذَلِکَ مَیِّتٍ بَیْنَ الْأَحْیَاءِ.
برخی منكر را با دست و زبان و دل خویش انكار میکند ،پس چنین کسی کاملکننده همه خصلتهای نیكوست؛ و برخی
با زبان و دل انكار می کنند؛ که او دو خصلت از خصلتهای نیكو را درخود جمع کرده و یكی را ضایع نموده؛ و برخی فقط در
دل از منكر بیزاری میجوید و انكار با دست و زبان را رها میکند ،که او ضایع کننده دو خصلت برتر از این سه خصلت است؛
و برخی هم هستند که نه با قلب و نه با زبان و نه با دست ،مخالفتی با منكر ندارند؛ چنین کسی مردهای است در بین زندگان.
عیون الحكم و المواعظ (للیثی) ،ص361؛ حدیث 6106
 )2امیرالمومنین فرمودند:

 . 1غافر(12:)40؛ ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْكَبير
اإلسراء(46:)17؛ وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فی آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُورا
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الْعَالِمُ حَیٌّ بَیْنَ الْمَوْتَى؛ و الْجَاهِلُ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاءِ.
عیون الحكم و المواعظ (للیثی) ،ص ،65احادیث  1657و 1658
عالم ،زندهای در میان مردگان است؛ و جاهل ،مردهای در میان زندگان.
 )3امام حسین ع در روز عاشورا بعد از اینكه با لشكرین اتمام حجت کردند و اثری نكرد ،فرمودند:
القوم أموات و لست بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور
اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج ،3ص55
این مردم مردگانند؛ و من شنواننده کسانی که در قبرهایند نیستم [نمیتوانم به مردگان سخن خود را برسانم]
تدبر

تصویر کلی از آیه  22سوره فاطر:
الف) با توجه به آیات قبل و بعد ،دو تعبیر «زنده» و «مرده» ،ظاهرا بیش از همه ناظر به کسانی است که فهم حق و حقیقت
(حدیث )2ویا التزام به حق و حقیقت (احادیث  1و  )3را جدی بگیرند یا نگیرند.
ب) در این آیه درباره مردگان و زندگان سه نسبت معرفی میشود (که ظاهرا هدف اصلی آیه تامل در این سه نسبت
است):
 نسبت خودشان با خودشان :مرده با زنده برابر نیست :زنده بودن خیلی بهتر است نسبتشان با خدا :مرده با زنده برابر است و برای خدا در اثرگذاری فرقی بین آنها نیست :خدا میتواند هرکه را کهمیخواهد بشنوایاند.
 نسبتشان با پیامبر (یا هر دعوتکنندهای) :مرده با زنده برابر نیست :فقط در زندهها میتوانید اثرگذار باشید.و اما چند تدبر:
« )1ما یَسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَ الَ الْأَمْواتُ  -إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَنْ یَشاءُ» :اگر چه مرده با زنده مساوی نیست ،اما برای خدا مساوی
است!
پس در تحلیلهایمان بین دو حوزه جدا کنیم:
الف -وضعیت شیء بهخودی خود
ب -وضعیتش در نسبت با خدا،
که گاه اقتضائات اینها متفاوت میشود:
مرده بخودی خود نمیشنود ،اما اگر خدا بخواهد میتواند به مرده هم چیزی بشنواند.
« )2إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَنْ یَشاءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور» :اگرچه مرده با زنده برای خدا فرقی ندارد ،اما انسان در مقام
انجام وظیفه (حتی از جانب پیامبر به عنوان نماینده و فرستاده خدا) باید روی وضعیت عادی آنها حساب کند ،نه روی اینكه
خدا هرکاری میتواند بكند:
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برخی وقتها ما وظیفه خود را با توانایی خدا خلط میکنیم و انتظار داریم که خدا چون میتواند ،پس وظیفه ما را هم
انجام دهد؛ مثال برای توجیه کمک نكردن به نیازمندان (یس.)47/
خدا کار خودش را میکند و ما هم باید کار خود را بكنیم (قصص)56/
« )3إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَنْ یَشاءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور» :انسان ،اگر بتواند کار خوبی را انجام دهد ،باید تا حد توانش
انجام دهد (پیامبر پیام را به زندگان برساند) .اما گویی در خدا چنین نیست! چرا؟
خدا کل عالم را آفریده و کارگردان کل عالم است و در کارهایش مالحظات کل عالم را میکند که از جمله آن مالحظات
ضرورت ابتالئات و فتنهانگیزی برای رو آمدن باطن افراد است (هود 7/؛ عنكبوت )3/اما ما به عنوان یک بازیگر خاص عمل
میکنیم .وظایف بهترین بازیگر غیر از وظایف بهترین کارگردان است.
« )4الْأَمْواتُ  ...ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور» :مقصود از «مرده بودن» که مانع «شنیدن» میشود ،چیست؟ در آیات دیگر،
این مانع «عدم تعقل» (یونس« ،)42/پشت کردن به دعوت حق» و «ایمان نیاوردن یا تسلیم حقیقت نبودن» (نمل81-80/؛
روم ،)53-52/و «در گمراهی غوطهور بودن» (زخرف )40/معرفی شده است.
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« )5بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُور» :چرا «مرده بودن» را با «نشنیدن سخن حق» یكی کرد؟
چون انسان ،برتر از حیوان است؛ پس حیات حقیقیِ او ،همان حیات فیزیولوژیكی که حیوان دارد ،نیست.
حیات حقیقی او در همان چیزی است که مایه برتری او شده :که در افق فطرت خدایی و بر اساس تعالیم خدا حرکت
کند ،نه در افق ماده و غریزه.
پس اگر کسی نسبت به پیام حق ناشنوا بود ،بهرهای از حیات انسانی ندارد؛ پس مرده است.
و جواب مثبت به دعوت پیامبر دادن است که انسان را زنده میکند (انفال)24/
 )6حق و باطل نقطه مقابل هم اند؛ و قبول یكی با انكار دیگری تالزم دارد :همان طور که کسی که نسبت به قبول حق
واکنشی نشان نمیدهد مرده است (فاطر )22/کسی هم که نسبت به انكار باطل هیچ واکنشی (حتی در سویدای دل خود) ندارد،
مرده است (حدیث)1

 . 1يونس ( 42 :)10وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كانُوا ال يَعْقِلُون
النمل ( 80 :)27إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرينَ
النمل ( 81 :)27وَ ما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْیِ عَنْ ضَاللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِالَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُون
الروم ( 52 :)30فَإِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرينَ
الروم( 53: )30وَ ما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْیِ عَنْ ضَاللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِالَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ
الزخرف( 40: )43أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْیَ وَ مَنْ كانَ فی ضَاللٍ مُبين
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 )74سوره حديد ( )57آيه 11

مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَريم

1395/3/12

ترجمه

کیست کسی که خداوند را قرضی نیكو دهد تا آن را برایش مضاعف کند ،و [درحالیکه] 1اجری بزرگمنشانه [نیز] برایش
باشد؟!
حدیث

 )1قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ الْبَاهِلِیُّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً»؟
قَالَ :ذَاکَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ الرَّحِمُ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص خَاصَّةً.

2

تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص634
از امام صادق ع درباره این سخن خدا «کیست کسی که خداوند را قرضی نیكو دهد» سوال شد ،فرمود:
آن در باب صله رحم است ،و منظور از رحم هم ،به نحو خاص ،رحم آل محمد ص است[ .با این توضیح ،دادن خمس
هم مصداق عمل به این آیه میشود]
 )2أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ صَاحِبِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَسْأَلْ خَلْقَهُ مَا فِی أَیْدِیهِمْ قَرْضاً مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَى ذَلِکَ وَ مَا کَانَ لِلَّهِ مِنْ حَقٍّ فَإِنَّمَا هُوَ لِوَلِیِّهِ.
الكافی ،ج ،1ص537
امام صادق ع فرمود :خداوند وقتی از خالیق ،از آنچه در دستشان است ،درخواست قرض کرد ،به خاطر نیازش بدان نبود؛
و هر حقی که خداوند دارد [= هرچه به عنوان حق اهلل باید ادا شود ]،فقط از آن اولیاءاهلل است.
 )3امیرالمومنین در ضمن خطبهای میفرمایند:

« . 1و» در اينجا را برخی واو عطف (الجدول فی إعراب القرآن ،ج ،27ص )143 :ويا استيناف (إعراب القرآن الكريم ،ج ،3ص )30 :گرفتهاند و برخی
واو حاليه (إعراب القرآن و بيانه ،ج ،9ص)46 :
 . 2اين دو حديث هم ناظر به همين محتواست:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ قَالَ نَزَلَتْ فِی صِلَةِ الْإِمَامِ.
الكافی ،ج ،1ص537
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى -مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ قَالَ صِلَةُ الْإِمَامِ فِی دَوْلَةِ الْفَسَقَة؛ الكافی ،ج ،8ص( 302 :حديث)461

206

 ...وَ أَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ وَ خُذُوا مِنْ أَجْسَادِکُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا  ...قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ فَـ  ...لَمْ یَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ  ...اسْتَقْرَضَكُمْ وَ لَهُ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ
الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ یَبْلُوَکُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَال
نهجالبالغه ،خطبه 183

1

و مالهاى خویش را [در راه خدا] هزینه کنید .از تنهاتان بگیرید و به جانهاتان ببخشید ،و در بخشیدن از این بدان بخل
مورزید ،که  ...خداى متعال گفته است« :کیست که به خدا وام دهد وامى نیكو ،پس آن را براى وى دوچندان سازد و براى او
مزدى بزرگ باشد ».خدا از روى  ...تنگدستى ،وام از شما نمىگیرد ... .از شما وام مىگیرد و گنجینههاى آسمانها و زمین از آن
اوست ،و بىنیاز و حمید است .او خواسته است شما را بیازماید تا کار کدام یک از شما بهتر آید...
نهج البالغه ،ترجمه شهیدى ،ص196
 )4رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ تَلَامِیذِهِ یَوْماً :أَیَّ شَیْءٍ تَعَلَّمْتَ مِنِّی؟
قَالَ لَهُ یَا مَوْلَایَ ثَمَانَ مَسَائِلَ
قَالَ ع قُصَّهَا عَلَیَّ لِأَعْرِفَهَا
قَالَ الْأُولَى  ...الرَّابِعَةُ قَالَ رَأَیْتُ کُلَّ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً یُكْرَمُ عِنْدَهُ اجْتَهَدَ فِی حِفْظِهِ وَ سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى «مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ» فَأَحْبَبْتُ الْمُضَاعَفَةَ وَ لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِمَّا یَكُونُ عِنْدَهُ فَكُلَّمَا وَجَدْتُ شَیْئاً یُكْرَمُ عِنْدَهُ
وَجَّهْتُ بِهِ إِلَیْهِ لِیَكُونَ لِی ذُخْراً إِلَى وَقْتِ حَاجَتِی
قَالَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّه
إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص187
امام صادق ع روزی به یكی از شاگردانش فرمود :از من چه اموختهای؟
گفت :هشت مطلب ،ای موالی من!
فرمود :برایم بازگو کن تا از آن مطلع شوم.
عرض کرد :اول ... :؛ چهارم :دیدم هر کس که چیزى پیدا میکند که برایش ارزشمند است ،در نگهداریش میکوشد و
شنیدم که خداى تعالى مىفرماید« :کیست کسی که خداوند را قرضی نیكو دهد تا آن را برایش مضاعف کند ،و اجری گرانمایه

 . 1فقراتی از درون خطبه را تقطيع كردم تا فقط بحث مرتبط بماند .آن فقرات بدون حذف بدين قرار است:
 ...فَاللَّهَ اللَّهَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ وَ أَنْتُمْ سَالِمُونَ فِی الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ وَ فِی الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ فَاسْعَوْا فِی فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْلَقَ رَهَائِنُهَا؛ أَسْهِرُوا عُيُونَكُمْ
وَ أَضْمِرُوا بُطُونَكُمْ وَ اسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ وَ أَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ وَ خُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجُودُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَا تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ -إِنْ تَنْصُرُوا
اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ وَ قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلٍّ وَ لَمْ يَسْتَقْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ
اسْتَنْصَرَكُمْ وَ لَهُ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ اسْتَقْرَضَكُمْ وَ لَهُ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِيدُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَال ...
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برایش باشد» و من مضاعف شدن را دوست داشتم؛ و ندیدم کسی که از خدا بهتر بتواند آنچه نزدش هست حفظ کند .پس هر
چیز ارزشمندی پیدا کردم او را در راه خدا انفاق مىکنم تا ذخیرهای برای روز نیازمندیم باشد.
فرمود :به خدا قسم خوب فهمیدی و خوب کردی (احسنت).
تدبر

« )1مَنْ ذَا الَّذی» :نفرمود« :این کار را بكنید» یا «آیا کسی هست که  ،»...بلكه فرمود« :کیست کسی که »...
حالت تشویقی این سه کالم را با هم مقایسه کنید .وقتی خدا میخواهد به نیكوکاری دعوت کند ،عبارتپردازیش چهاندازه
بار عاطفی مثبت دارد؟! انشاءاهلل ما هم یاد بگیریم!
 « )2یُقْرِضُ اللَّهَ» :وقتی به نیازمندی قرض میدهیم ،به او قرض نمیدهیم؛ به خود خدا قرض میدهیم.
انسان مومن ،اگر به دیگران نیكوکاری هم میکند ،فقط با خدا طرف است؛ برای همین است که حتی انتظار تشكر و
جبران کردن هم ندارد (انسان ،)9/چه رسد به منت گذاشتن و اذیت کردن (بقره.)262/
پس ،اگر قرض دادیم و موعدش رسید و بدهكار دستش بسته بود ،مدارا کنیم؛ طرف حساب ما خداست ،نه آن شخص.
 « )3یُقْرِضُ اللَّهَ» :خدا نیاز ندارد ،پس چرا قرض میگیرد؟
این سخن در مورد همه تكالیف خدا هست :ما تكالیف را به خاطر خدا انجام نمیدهیم (حدیث ،)2به خاطر خودمان
انجام میدهیم .خدا میخواهد ما را امتحان کند ببیند چقدر دلبسته دنیا و پول و  ...هستیم ؟ (حدیث  )3از خواسته خودت
دست بردار تا معلوم شود خدایی هستی( .توضیح بیشتر در جلسه ( 70صافات )160/گذشت).
« )4قَرْضاً حَسَناً» :نیكویی قرضالحسنه به چیست؟ اگر به «سود نگرفتن» باشد که خدا بالفاصله از سود مضاعف صحبت
کرده!
ظاهرا نیكو بودنش به برای خدا بودنش است .کار برای خدا که باشد زیبا و خوب میشود.
« )5یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً» :آنچه در راه خدا میدهیم قرض است .قرض ،مالی است که میدهیم به شرط اینكه برگردد
(مفردات )666/اصال حساب میکنیم که برگردد( .حدیث)4
برای همین است که هرچه کار ما «برای خدا بودن»ش جدیتر باشد (مانند حقوق واجب ما در قبال پیامبر و امام معصوم
ع که خلیفهاهلل هستند) ،مصداق کاملتری از این آیه است ،هرچند که در عرف به آن قرض نگویند (مثال خمس؛ احادیث  1و
)2
« )6قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ» :قرضالحسنهای که ما میشناختیم ،ظاهرا سودی در آن نبود .اما این ظاهر ماجرا بود .درواقع:
به ما نگفتند قرضالحسنه بده ،تا سود نبری؛ گفتند قرضالحسنه بده ،تا سودهای چند برابر ببری!
االن یک نفر از ما قرض بگیرد و بدانیم با سود  %50پس میدهد ،چقدر انگیزه داریم؟ خدا حداقل سودش  %1000است
(انعام )160/و تا  %700000و بیشتر هم سود میدهد (بقره .)261/کدام بانكی این اندازه سود میدهد؟
پس چرا معامله نمیکنیم؟ خدا را باور نداریم؟ یا قرآن را؟ یا وفای به وعدهاش را؟
واقعا چرا؟
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« )7فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم» :اگر طرف حساب ،خدا باشد ،هم سود خوبی میدهد ،هم یک پاداش بزرگمنشانهای
رویش میگذارد .تازه ،این وقتی است که قرضالحسنه میدهیم .اگر بخواهیم خرید و فروش کنیم ،چه شود؟!
(بقره207/؛نساء74/؛ توبه)111/
« )8أَجْرٌ کَریمٌ» :اجر زیاد و بزرگ و فراوان و  ...شنیده بودیم؛ اما «اجر کریم» یعنی چه؟
کریم از کرامت و بزرگواری میآید .نه فقط خود خدا کریم است ،پاداشش هم کریمانه است .کریم بودنش را هم با مقیاس
خودش بسنجیم ،نه با وضعیت خودمان .برای همین است که دنیا ظرفیت اجر کریم را ندارد( .آیه بعد ،که انشاءاهلل فردا مورد
بحث قرار خواهد گرفت)
 )75سوره حديد ( )57آيه 12

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْري

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيم

1395/3/13

ترجمه

روزی که مردان و زنان مومنان را میبینی نورشان پیش رو و در جانب راستشان میشتابد ،مژده باد بر شما در امروز
باغهایی که از پایین آن رودها جاری است[ ،که] در آن جاودانه باشید .آن همان رستگاری عظیم است.
حدیث

 )1عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ
عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیّ بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع قَالَ
قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى «یَسْعى نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ» :أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَسْعَى بَیْنَ یَدَیِ
الْمُؤْمِنِینَ وَ بِأَیْمَانِهِمْ حَتَّى یُنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ أَهْلِ الْجَنَّة
الكافی ،ج ،1ص195؛مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ،ص317
امام صادق ع درباره این سخن خدا «نورشان پیش رو و در جانب راستشان میشتابد» فرمود:
منظور امامان مومنین هستند که در روز قیامت پیشروی مومنین و در جانب راست آنها میشتابند تا آنها را در منزلهای
اهل بهشت فرود آورند( .در حدیثی از امام باقر ع تفسیر فرات الكوفی ،467/مشخصا نام پیامبر اکرم ص و اهل بیت ایشان
آورده شده است].
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 . 1قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنِیُّ [قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتٌ] مُعَنْعَناً عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ» قَالَ:
رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَأْتِیَ مَنْزِلَهُ فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّبِعُونَهُ وَ هُوَ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى
يَدْخُلَ جَنَّةَ عَدْنٍ وَ هُمْ يَتَّبِعُونَ حَتَّى يَدْخُلُونَ مَعَهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ «وَ بِأَيْمانِهِمْ» فَأَنْتُمْ تَأْخُذُونَ بِحُجْزَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ يَأْخُذُ آلُ مُحَمَّدٍ بِحُجْزَةِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ
يَأْخُذُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُجْزَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى يَدْخُلُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ [ص] فِی جَنَّةِ عَدْنٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ «بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ
خالِدِينَ فِيها ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ».
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 )2حَدَّثَنَا َأبُو مُحَمَّدٍ عَمَّارُ بْنُ الْحُسَیْنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِیُّ
بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اللَّیْثِ الرَّازِیُّ عَنْ شَیْبَانَ بْنِ فَرُّوخٍ الْأُبُلِّیِّ عَنْ هَمَّامِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ:
کُنْتُ ذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ النَّبِیِّ ص إِذْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَ لَا أُبَشِّرُکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ؟
قَالَ بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ هَذَا جَبْرَئِیلُ یُخْبِرُنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ أَعْطَى شِیعَتَکَ وَ مُحِبِّیکَ سَبْعَ خِصَالٍ  1...وَ دُخُولَ الْجَنَّةِ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ
«یَسْعى نُورُهُمْ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ».
الخصال (للصدوق) ،ج ،2ص403 :
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جابر می گوید :روزی نزد پیامبر ص بودم که ناگهان ایشان رو به جانب علی بن ابیطالب ع کرد و فرمود:
ای ابوالحسن! آیا به تو مژده بدهم؟
عرض کرد :بله ،ای رسول خدا!
این جبرئیل است که از جانب خدا به من خبر می دهد که او به تو و شیعیان و دستداران تو هفت خصلت بخشیده است:
[ ...و هفتم ]:ورود به بهشت قبل از سایر مردم[ ،و این آیه را خواندند« ]:نورشان پیش رو و در جانب راستشان میشتابد»
 )3ورد من طریق العامة عَنْ أَبِی ذَرٍّ أَنَّهُ قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص:
«أَ رَأَیْتَ الرَّجُلُ یَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَیْرِ وَ یَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَیْهِ قَالَ تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ [یَعْنِی الْبُشْرَى الْمُعَجَّلَةَ لَهُ فِی
الدُّنْیَا وَ الْبُشْرَى الْأُخْرَى قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ بُشْراکُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ]».

3

تفسير فرات الكوفی ،ص467
از امام باقر ع درباره اين سخن خدا «روزي كه مردان و زنان مومنان را میبينی نورشان پيش رو و در جانب راستشان میشتابد» سوال میشود ،
میفرمايند:
رسول اهلل ص همان نور مومنان است كه در پيش روي آنها در روز قيامت به سوي بهشت حركت میكند ،در هنگامی كه خداوند به او اجازه میدهد كه
به منزلش در جنات عدن فرود آيد؛ و مومنان دنبال او حركت میكنند و او در ژيش روي آنها بهسرعت حركت میكند تا وارد جنت عدن شود و آنها هم
دنبال او میروند تا همراه او وارد شوند؛ و اما اينكه فرمود «و از جانب راستشان» پس شما دست به به دامن آلمحمد ع میشويد ،و آلمحمد ص دست
به دامن حسن و حسين ع ،و اميرالمومنين ع دست به دامن رسول اهلل ص در بهشت عدن میشود؛ و اين همان است كه فرمود« :مژده باد بر شما امروز
باغهايی كه از پايين آن رودها جاري است[ ،كه] در آن جاودانه باشيد .آن همان رستگاري عظيم است».
 . 1الرِّفْقَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْأُنْسَ عِنْدَ الْوَحْشَةِ -وَ النُّورَ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَ الْأَمْنَ عِنْدَ الْفَزَعِ وَ الْقِسْطَ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ
 . 2همچنين در :مشكاة األنوار فی غرر األخبار (للطبرسی) ص 81؛ أعالم الدين فی صفات المؤمنين (للديلمی) ،ص.451
 . 3عبارت داخل كروشه ظاهرا توضيحی است كه راويان شيعه در ادامه حديث آوردهاند و اين تعبير را در كتب اهل سنت نيافتم .البته تعابيري هست كه
همين مضمون را منتقل میكند مانند اين دو حديث از شعب االيمان بيهقی:
( ]6999[ -)6508وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ،نا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ،نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِیُّ ،نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ،نا شُعْبَةُ.
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مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،ج ،10ص16 :؛ سند حدیث در اهل سنت :صحیح مسلم ،ج ،16ص ،189ح4786

1

در کتب اهل سنت روایت شده است که ابوذر غفاری میگوید :به پیامبر اکرم ص گفته شد «آیا دیدهای که گاهی شخصی
کار خوبی انجام میدهد و مردم به خاطر آن کار او را سپاس و ستایش میگویند؟»
فرمود« :آن مژدگانی فوری مومن است [یعنی مژدگانیای است که فعال در دنیا برایش تعجیل کردهاند؛ اما مژدگانی آخرت
این سخن خداست که فرمود« :مژده شما در امروز باغهایی است که از پایین آن رودها جاری است».
تدبر

« )1یوم» ظرف برای جمله «له اجر کریم» است که در آیه قبل (دیروز) آمده بود( .المیزان155/ 19؛ اعراب القرآن)236/ 4
پس این آیه به نحوی آن «اجر کریم»ی را که در آیه قبل بیان میشد ،توضیح میدهد .آن اجر کریم این نوری است که پیش
روی مومنان حرکت میکند و آنها را به بهشت وارد میکند .این نور ،از جهتی همان حقیقت اعمال آنهاست (حدیث )3و از
جهت دیگر ،حقیقتِ بنیان عمل آنها ،یعنی اطاعت از فرستادگان الهی است که نور آنها ،آنها را در قیامت به سوی بهشت
بهسرعت حرکت میدهد (حدیث  1و )2
 )2چرا کلمه «تَرَى» را آورد (خصوصا که این تعبیر را در آیه بعد ،که وصف منافقان است ،نیاورده است)؟
الف -شاید از این جهت که آنچه در دنیا دیده میشود غالبا برتری دنیامداران است .اما در آن روز ،آنچه به چشم میآید
برتری ناشی از ویژگیهای نورانی مومنان است.
ب -شاید از این جهت که آنچه مومنان دارند نور است و آنچه منافقان دارند ظلمت است .نور است که بهخودی خود
هم دیده میشود هم مایه دیدن سایر اشیاء است.
ج... -
 )3چرا حرکت «نوری» که در پیشاپیش مومنان حرکت میکند را با تعبیر «یسعی» (میکوشد ،میشتابد) آورد؟
الف -تعبیر «سعی» تعبیری است که برای موجود زنده به کار میرود؛ پس این نور در آخرت ،یک حقیقت زنده است ،نه
یک امر فیزیكی محض؛ لذا روایات ،نور را به امام و پیامبر تفسیر میکنند.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ،نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ،نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ،نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ،أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ،جَمِيعًا عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْجَوْنِیِّ ،عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ،عَنْ أَبِی ذَرٍّ ،قَالَ :قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ  " :Kأَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالنَّاسُ يَحْمَدُونَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ :تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ فِی
الدُّنْيَا ".
( ]6644[ -)6509أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ،أَنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ إِمْالءً ،نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ،نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ،نا شُعْبَةُ ،عَنْ أَبِی
عِمْرَانَ الْجَوْنِیِّ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ،عَنْ أَبِی ذَرٍّ ،أَنَّهُمْ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ " الرَّجُلُ يَعْمَلُ آلخِرَتِهِ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ؟ قَالَ :تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ".
 . 1حَدَّثَنَا يَحْيَی بْنُ يَحْيَی التَّمِيمِیُّ ،وَأَبُو الرَّبِيعِ ،وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ ،وَاللَّفْظُ لِيَحْيَی ،قَالَ يَحْيَی :أَخْبَرَنَا ،وقَالَ الْآخَرَانِ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ،عَنْ أَبِی
عِمْرَانَ الْجَوْنِیِّ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ،
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ب – سعی ،حرکت سریع است (مفردات )411/ 1و داللت دارد که این نور از خود شخص جلو میزند :باز مفهوم امامت
را در این نور جدی میکرد :امام کسی است که با سرعت جلو میرود و راه را مینمایاند و مومنان از پی او حرکت میکنند
(حدیث)1
ج" -اشاره به این است که آنها به سوى درجاتى از بهشت که خداوند برایشان تهیه دیده مىشتابند ،و جهات سعادت و
مقامات قرب یكى پس از دیگرى برایشان روشن مىگردد ،تا نورشان را به حد تمام و کمال برساند ،چنان که در جایى دیگر
هم فرموده« :وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً» (زمر )73/یا «یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً» (مریم )85/یا «یَوْمَ ال
یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا» (تحریم( ")8/المیزان 19
( )15/ترجمه المیزان )273/ 19
د  -سعی در جایی است که جدیتی در کار باشد (مفردات )411/ 1مومنان ،اعمال و تبعیت از امامشان را جدی گرفتند.
ه « -به کار بردن کلمه «سعی» در مورد نور به اعتبار شدت تأللؤ و ظهور نور در همه امور و حرکات سریع آن است»
(التحقیق فی کلمات القرآن الكریم)133 /5
و ... -
« )4بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ» اینكه نور ،مسیر پیش روی آنان را روشن کند ،طبیعی است؛ اما چرا «بأیمانهم» را اضافه کرد؟
(أیمان ،جمع «یمین» است)
الف« -یمین» جهتی است که سعادت آنها از آن زاویه است (المیزان ( 1)15/ 19کلمه یمین ،هم به معنای سمت راست
است ،و هم از ریشه یمن و برکت است) ظاهرا مقصود عالمه طباطبایی این است که با این تعبیر ،به فلسفهی برخورداری آنها
از این نور – که همان اعمال صالح آنهاست و موجب شده از «اصحاب یمین» شوند – اشاره شده است.
ب  -ممكن است نور پیش رو ،نورانیت «امام» باشد که برتر و جلوتر از ماست و البته ما با پیروی از او ،نور او را برای
خود کردهایم؛ و نور سمت راست ،نورانیت «اعمال صالح»مان باشد که در عرض ماست نه جلوتر از ما؛ و از این جهت نورانیت
دارد که هر عمل صالحی ،فهم جدیدی برای ادامه مسیر به ما میدهد (انفال)29/

2

ج – مقصود از نور پیش رو ،معارف و حقایق و مقاماتی است که فوق مقام آنهاست؛ و منظور از نور سمت راست ،صفات
نیكو و اعمال صالح اوست [که در عرض اوست] (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم)134/ 5
د ... -
 « )5بُشْراکُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ  »...بهشت ،بشارتی است که در روز قیامت میدهند؛ وگرنه کسی که مومن باشد در همین دنیا
هم بشارتها دریافت خواهد کرد (یونس64/؛ فصلت )31-30/و (حدیث)3
« )6جَنَّاتٌ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها» :از مهمترین اوصاف بهشت در قرآن این سه تعبیر است« :باغ انبوه +
رودهای جاری در آن  +جاودانگی» .چرا این سه؟
«. 1اليمين هو الجهة التی منها سعادتهم» در كمال تعجب اين عبارت در ترجمه الميزان ترجمه نشده است( :ترجمه الميزان )273/ 19
 . 2قَوْلُ النَّبِیِّ ص :مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ( .بحار األنوار ،ج ،40ص)128
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الف« -آرامش روحی -روانی» و «احساس شادی» را از مهمترین خواستههای انسان میدانند و در عالم طبیعت دو چیز
بسیار در این امر موثرند :طبیعت سرسبز (که بویژه بینایی و بویایی انسان را نوازش میدهد) و آب خروشان (که بویژه بینایی
و شنوایی انسان را نوازش میدهد) و برای همین است که از بهترین چشماندازها که برای تفریح پیشنهاد میشود ،مناطق
سرسبزی است که رودخانهای هم داشته باشد .اگر اینها ضمیمه شود به اینكه نگرانیای هم از مرگ و نابودی نباشد ،آرامش و
شادی به کمال میرسد.
ب ... -
« )7ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیم»« :ذلک» برای اشاره به دور است؛ چرا فرمود «ذلک»؟
الف – اگر منظورش از «فوز عظیم» ،این باغها و رودها باشد باید میفرمود «هذا» .پس احتماال آن فوز عظیم «همان نوری
است که همراه آنهاست» .رستگاری حقیقی ،زندگی آسوده در جوار پیامبر و امامان است ،نه صرفا حور و قصور.
ب  -شاید اشاره به آن چیزی است که بعد از ورود در بهشت برای انسان حاصل میشود .تا اینجا بهشت بود و «آن»چه
بعد از این برای بهشتیان حاصل میشود ،رستگاری عظیم است.
ج ... -

 )76سوره حديد( )57آيه13

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ

فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذاب

1395/3/14

ترجمه

روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آوردند ،میگویند :منتظر ما شوید [یا :به ما نظری افكنید] از نورتان
اندکی برگیریم .گفته شود به پشت سرتان برگردید تا [از آنجا] نوری درخواست کنید .پس بین آنها دیوار بلندی زده میشود
که آن را دروازهای باشد؛ باطنش ،در آن ،رحمت است ،و ظاهرش ،از جانب آن ،عذاب است.
سالروز رحلت امام خمینی ،احیاگر اسالم ناب در ظلمات جاهلیت مدرن ،بر همه آزادگان جهان و دوستداران و پیروان
ایشان تسلیت باد
نکات ترجمهای و نحوی

 «یوم» را اغلب ،بدل از «یوم» در آیه قبل گرفتهاند (یعنی مجددا دارد روز قیامت را توضیح میدهد؛ اعراب القرانالكریم310/ 3؛ الجدول فی اعراب القرآن )144/ 27اما ابنعطیه گفته که میتواند ظرف برای عبارت «الفوز العظیم»
در آیه قبل باشد (یعنی یكی از ابعاد فوز عظیم مومنان ،این رسوایی منافقان است؛ به نقل از إعراب القرآن و بیانه9
.)462/
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 از نظر عالمه طباطبایی« ،نظر» وقتی بدون حرف اضافه متعدی شود ،معنای «انتظار» و «مهلت دادن» را میرساند؛وقتی با حرف اضافه «الی» بیاید به معنای «نگاه انداختن به جانب چیزی» است ،و وقتی با حرف اضافه «فی» بیاید
به معنای «تامل کردن» است( .المیزان )156 / 19البته ظاهرا این سخن به معنای اغلب موارد است نه صددرصد؛
و مواردی هست که «نظر» بدون حرف اضافه ،به معنای «نگاه کردن» یا «تامل کردن» باشد (انْظُرُوا ماذا فِی
السَّماواتِ وَ الْأَرْض؛ یونس)101/

1

 نقتبس :از ریشه «قبس» (= شعله آتش) و به معنای گرفتن اندکی از شعله آتش است که به صورت مجازی درمواردی مانند هدایت و علم نیز به کار میرود (مفردات ألفاظ القرآن .)652/در فارسی کلمه «اقتباس کردن» به
معنای گرفتن مطلبی از نظرات شخص دیگر ،متداول شده است.
 «التمسوا»« :التماس» به معنای طلب کردن با لمس (با دست) بوده که بعدا در مورد هرگونه طلب کردنی به کاررفته است (معجم مقاییس اللغه210/ 5؛ الفروق فی اللغه )284/و داللت بر مطالبه کردن پشت سر هم دارد
(مجمعالبحرین )104/ 4در زبان عربی سه کلمه «امر ،التماس و دعا» هرسه به معنای «درخواست کردن» است که
اولی از موضع باال ،دومی از موضع برابر ،و سومی از موضع پایین میباشد.
 «سور» به دیوار بلندی گفته میشود که دور شهرها میکشیدند (مفردات ألفاظ القرآن .)434/آیه میفرماید :بینمومنان و منافقان دیواری کشیده میشود که البته دروازهای دارد که مومنان درون شهری امن و در معرض رحمت
قرار میگیرند و منافقان در بیرون آن شهر و در معرض عذاب قرار میگیرند .برخی از مفسران ،این «سور» را
همان «حجابی که «اعراف» نام دارد» (اعراف )46/دانستهاند (تفسیر الصافی2)198 /2و گفته شده «اعراف ،آن
قسمت باالی «سور» است که مشرف بر طرفین میباشد» (بحار األنوار)331 /8
 دو عبارت «فیه» و «من قبله» در دو جمله پایانی آیه را غالباً خبر مقدم برای کلمه بعدیشان («الرحمه» و «العذاب»)دانستهاند ،که همراه با کلمه بعدیشان روی هم «خبر» میباشند برای «باطنه» و «ظاهره» (اعراب القران الكریم3
)310/؛ که ترجمه چنین میشود« :باطنش ،رحمت در آن است؛ و ظاهرش ،عذاب از جانب آن است» ولی اغلب
مترجمان ،این دو عبارت (فیه و من قبله) را از قلم انداختهاند .اما مرجع ضمیر در هر دو میتواند «سور» (دیوار
بلند) ویا «باب» (دروازه) باشد ،که بر اساس قواعد عربی ،ارجاع آن به «باب» اولویت دارد (إعراب القرآن و بیانه9
)463/
حدیث

 )1الْقَاسِمُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:

 . 1لذا برخی مفسران هردو معنا را با هم آوردهاند« :انتظرونا أو انظروا إلينا» (تفسير الصافی ،ج ،5ص)134
 . 2براي بحث و نقد و ابرامی درباره اين معنا ،ر.ك :شرح الكافی (للمولى صالح المازندرانی) ،ج ،10ص42
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إِنَّ النَّاسَ یُقَسَّمُ بَیْنَهُمُ النُّورُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى قَدْرِ إِیمَانِهِمْ وَ یُقَّسَمُ [یَقْسِمُهُ] لِلْمُنَافِقِ فَیَكُونُ نُورُهُ عَلَى قَدْرِ إِبْهَامِ رِجْلِهِ الْیُسْرَى
[فَیُطْفَأُ] فَیُعْطَى نُورُهُ فَیَقُولُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أَقْتَبِسَ مِنْ نُورِکُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَراءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً یَعْنِی حَیْثُ قُسِمَ النُّورُ قَالَ فَیَرْجِعُونَ
فَیُضْرَبُ بَیْنَهُمُ السُّورُ قَالَ فَیُنَادُونَهُمْ مِنْ وَرَاءِ السُّورِ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ
الْأَمانِیُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْیَوْمَ ال یُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مَأْواکُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالکُمْ وَ بِئْسَ
الْمَصِیرُ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَا وَ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْیَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَكِنَّهُ عَنَى أَهْلَ الْقِبْلَة
الزهد (حسین بن سعید کوفی متوفی قرن ،)3ص93؛ تفسیر القمی ،ج ،2ص351
امام صادق ع فرمود:
روز قیامت نور بین مردم به اندازه ایمانشان تقسیم مىگردد؛ و براى منافق هم همین طور ،که نور او که به مقدار انگشت
شست پاى چپش میباشد[ ،و پس از اندکی خاموش میشود .آنگاه (به مؤمنین) گوید« :سر جایتان توقّف کنید تا از نور شما
بهره گیریم» گفته مىشود« :به پشت سرتان برگردید تا [از آنجا] نوری درخواست کنید»
فرمود :پس برمىگردند ،که بین ایشان دیوارى زده مىشود ،از پشت دیوار فریاد زنند:
«آیا ما با شما نبودیم؟»
میگویند« :چرا ،با ما بودید ،ولیكن شما خودتان را به فتنه انداختید و مترصد بودید و در تردید به سر میبردید و آرزوها
فریبتان داد تا وقتى که امر خداوند آمد و فریب [= شیطان یا دنیا] شما را در مورد خداوند فریفت و مغرور ساخت ،پس امروز
نه از شما عوض گرفته خواهد شد و نه از کافران ،جایگاه شما آتش مىباشد ،که این آتش سرپرست شماست؛ و بد بازگشت
و جایگاهى است».
سپس امام فرمود :اى ابا محمّد! به خدا سوگند! که خداوند براى یهود و نصارا نگفته است ،بلكه این در مورد اهل قبله
(مسلمانان) مىباشد.
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 . 1درباره معناي نور دو روايت زير هم زيبا و قابل توجه است:
 )1ابن شهر آَشوب در مقام مقايسه پيامبر اكرم با حضرت يوسف گفته است:
إِنْ كَانَ لَهُ جَمَالٌ فَلِمُحَمَّدٍ ص مَلَاحَةٌ وَ كَمَالٌ قَوْلُهُ ص كَانَ يُوسُفُ ع أَحْسَنَ وَ لَكِنَّنِی أَمْلَحُ وَ إِنْ كَانَ يُوسُفُ فِی اللَّيْلِ نُورَانِيّاً فَمُحَمَّدٌ ص فِی الدُّنْيَا وَ الْعُقْبَى
نُورَانِیٌّ فَفِی الدُّنْيَا يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ وَ فِی الْعُقْبَى انْظُرُونا نَقْتَبِس
مناقب آل أبی طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،1ص218 :
 )2سَأَلُوهُ [اميرالمومنين] صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَقْسَامِ النُّورِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ النُّورُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ النُّورُ النُّورِيَّةُ وَ النُّورُ الْقَمَرُ وَ النُّورُ
ضَوْءُ الْمُؤْمِنِ وَ هُوَ الْمُوَاالةُ الَّتِی يَلْبَسُ بِهَا نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ النُّورُ فِی مَوَاضِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عِبَادِهِ وَ هُوَ الْمَعْصُومُ
وَ لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ابْنَ عِمْرَانَ ع أَخْبَرَ بَنِی إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يُصَدِّقُوهُ فَقَالَ لَهُمْ مَا الَّذِي يُصَحِّحُ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ قَالُوا سَمَاعُهُ قَالَ فَاخْتَارُوا سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِكُمْ
فَلَمَّا خَرَجُوا مَعَهُ أَوْقَفَهُمْ وَ تَقَدَّمَ فَجَعَلَ يُنَاجِی رَبَّهُ وَ يُعَظِّمُهُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ لَهُمْ أَ سَمِعْتُمْ قَالُوا بَلَى وَ لَكِنَّا لَا نَدْرِي أَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ أَمْ لَا فَلْيَظْهَرْ لَنَا حَتَّى
بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،90ص21 :
نَرَاهُ فَنَشْهَدَ لَكَ عِنْدَ بَنِی إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ صَعِقُوا فَمَاتُوا فَلَمَّا أَفَاقَ مُوسَى مِمَّا تَغَشَّاهُ وَ رَآهُمْ جَزِعَ وَ ظَنَّ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أُهْلِكُوا بِذُنُوبِ بَنِی إِسْرَائِيلَ فَقَالَ
يَا رَبِّ أَصْحَابِی وَ إِخْوَانِی أَنِسْتُ بِهِمْ وَ أَنِسُوا بِی وَ عَرَفْتُهُمْ وَ عَرَفُونِی -أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِیَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ
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 )2عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ وَ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ
قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ فَقَالَ:
أَنَا السُّورُ وَ عَلِیٌّ الْبَابُ وَ لَیْسَ یُؤْتَى السُّورُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ.
تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص637 :
از رسول خدا ص درباره این سخن خداوند عز و جل (پس بین آنها دیوار بلندی زده میشود که آن را دروازهای باشد؛
باطنش ،در آن ،رحمت است ،و ظاهرش ،از جانب آن ،عذاب است) سوال شد .فرمود:
آن دیوار بلند من هستم و علی دروازه آن است و جز از جانب این دروازه نمیتوان داخل این حصار شد.
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أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ « »1فَقَالَ تَعَالَى عَذابِی أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ
الْأَغْاللَ الَّتِی كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ « »2فَالنُّورُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الْقُرْآنُ وَ مِثْلُهُ
فِی سُورَةِ التَّغَابُنِ قَوْلُهُ تَعَالَى -فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا « »3يَعْنِی سُبْحَانَهُ الْقُرْآنَ وَ جَمِيعَ الْأَوْصِيَاءِ الْمَعْصُومِينَ حَمَلَةَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ
خَزَنَتَهُ وَ تَرَاجِمَتَهُ الَّذِينَ نَعَتَهُمُ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ فَقَالَ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا « »4وَ هُمُ الْمَنْعُوتُونَ الَّذِينَ
أَنَارَ اللَّهُ بِهِمُ الْبِلَادَ وَ هَدَى بِهِمُ الْعِبَادَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِی سُورَةِ النُّورِ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ
كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ « »5إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَالْمِشْكَاةُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمِصْبَاحُ الْوَصِیُّ وَ الْأَوْصِيَاءُ ع وَ الزُّجَاجَةُ فَاطِمَةُ وَ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَكَةُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ
الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ تَعَالَى يَكادُ زَيْتُها يُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ أَيْ يَنْطِقْ بِهِ نَاطِقٌ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى -نُورٌ عَلى نُورٍ
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ
بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،90ص22 :
بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ ال تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ « »1وَ هُمُ الْأَوْصِيَاءُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِی سُورَةِ الْأَنْعَامِ فِی ذِكْرِ التَّوْرَاةِ وَ أَنَّهَا نُورٌ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى
نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ « »2وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِی سُورَةِ يُونُسَ -هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً « »3وَ مِثْلُهُ فِی سُورَةِ نُوحٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى وَ جَعَلَ الْقَمَرَ
فِيهِنَّ نُوراً « »4وَ قَالَ سُبْحَانَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ « »5يَعْنِی اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ فِی سُورَةِ الْبَقَرَةِ اللَّهُ
وَلِیُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ « »6يَعْنِی مِنْ ظُلْمَةِ الْكُفْرِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ فَسُمِّیَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا نُوراً وَ مِثْلُهُ فِی سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ ع لِتُخْرِجَ
النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ « »7وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی سُورَةِ بَرَاءَةَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ « »8يَعْنِی نُورَ الْإِسْلَامِ بِكُفْرِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ وَ قَالَ
سُبْحَانَهُ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً « -»9يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ « »10وَ قَالَ سُبْحَانَهُ فِی سُورَةِ الْحَدِيدِ فِی ذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ -يَسْعى نُورُهُمْ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ « »11وَ فِيهَا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ « »12أَيْ نَمْشِی فِی ضَوْئِكُمْ وَ مِثْلُ هَذَا فِی الْقُرْآنِ
كَثِير
 . 1عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَ كَانَ خَيْراً عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا السُّورُ وَ
عَلِیٌّ الْبَابُ.
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تدبر

 )1منافق از نور مومنان برای حرکت استفاده میکنند ،وقتی جدا شوند آنها در ظلمت خویش میمانند و از مومنان تقاضای
درنگ میکنند1؛ اما تنها راهش بازگشت به گذشته است که دیگر برایشان ممكن نیست.
اگر دقت شود که آخرت باطن دنیاست ،این آیه به نحوی نسبت مومن و منافق در دنیا را شرح میدهد :منافقان مادام که
خود را در میان مومنان جا میزنند ،اگر بهرهای میبرند ،از فواید وجودی مومنان است (ولو با دغلکاری همه کارهای خوب
را به اسم خود تمام کنند) اما در جایی که قرار بر جدا شدن باشد ،آنگاه است که معلوم میشود که:
الف -آنها هیچكارهاند و مومنان همهکاره؛ (تجربه انقالب اسالمی و مخصوصا دوران دفاع مقدس ،شاهد خوبی بر این
وضعیت است؛ و اگر باز این انقالب با بحرانی مواجه شود که منافقان جدا شوند ،معلوم میشود که چه کسانی واقعا جامعه را
پیش میبرند)
ب  -بهرههایی که میتوانند از مومنان ببرند فقط در دنیاست و آنجا دیگر باز میمانند (اگر در انقالب اسالمی ما به
موقعیتهایی در نظام رسیدهاند ،این موقعیتها در آنجا به فریادشان نخواهد رسید)
ج ... -
« )2نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ» در آیه قبل (بحث دیروز) دیدیم نور مومن اطراف او را هم روشن میکند .پس نور مومن فقط
برای خودش مفید نیست؛ بهقدری منافقان از آن در دنیا استفاده کردهاند که ،حتی در قیامت ،در جایی که از مومنان متمایز
میشود ،باز منافق طمع استفاده از آن را دارد.
 « )3قیلَ ارْجِعُوا وَراءَکُمْ» :با اینكه معلوم است که دیگر امكان برگشت نیست ،چرا به آنها چنین گفته میشود؟
الف – تا حسرتشان بیشتر شود؟! و این خودش یک عذاب مضاعف است برای آنانی که مومنان را به خاطر تقوایشان
مسخره میکردند.
ب – تا ما در دنیا جدی بگیریم؟!
ج ... -
« )4ارْجِعُوا وَراءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً» :چرا گرفتن نور را به «التماس» تعبیر کرد؟
الف – التماس ،درخواست کردن از موضع برابر است .در روز قیامت همه واسطهگریها کنار میرود مگر به اذن آشكار
خدا .اگر کسی میخواهد از واسطهها چیزی دریافت کند ،باید به دنیا برگردد.
ب – التماس ،معنای طلب کردن با لمس (با دست) بوده ،یعنی طلب کردنی کامال عملی و از نزدیک .نور را باید با عمل
خود به دست آورند ،نه با تقلب و ...
ج ... -

 . 1چنانكه مفسران از قدیم از این آیه میفهمیدند (مثال کلبی ،متوفی ،246به نقل بحار األنوار)165 /7
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« )5فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ» برخی از مفسران ،این «سور» را همان «حجابی که «اعراف» نام دارد» (اعراف )46/دانستهاند
(تفسیر الصافی )198 /2و نیز گفته شده «اعراف ،آن قسمت باالی «سور» است که مشرف بر طرفین میباشد» (بحار األنوار/8
 )331اما چرا «سور» گذاشته میشود؟
الف – برای اینكه باالخره مرز مومن و منافق معلوم شود .در واقع با اینكه در دنیا با هم بودند اما مرز اینها واقعا معلوم
بود و این واقعیت در آنجا آشكار میشود.
ب ... -
« )6بِسُورٍ لَهُ بابٌ» چرا هم به دیوار اشاره کرد و هم به دروازه؟
الف – مرزی که بین مومن و منافق بوده ،مرزی نبوده که نتوانند از آن عبور کنند.
ب – مرزی که بین مومن و منافق بوده ،از هرجایش قابل نفوذ و عبور نیست؛ حتما از محل خاصی از آن میتوان عبور
کرد( .اینجاست که وجه تطبیق این دو بر پیامبر ص و امیرالمومنین (حدیث )2بهتر آشكار میشود)
ج ... -
« )7باطِنُهُ فیهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذاب» :یک حقیقت واحد است که عدهای که به باطن آن راه دارند آن را رحمت
مییابند؛ و عدهای که ظاهربین هستند ،آن را عذاب مییابند؛ پس:
الف – اینكه رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد ،معنایش این نیست که کسی عذاب نمیشود .همان چیزی که حقیقتش
رحمت است ،ظاهر عذابآور دارد.
ب  -عذاب در گروی نسبتی است که ما با حقیقت برقرار میکنیم.
ج – کسی که به باطن عالم وارد نشود ،در عذاب میماند (روم)7/
د ... -
...« )8فیهِ  ...مِنْ قِبَلِهِ» اگر این دو کلمه را نمیآورد باز دو جمله آخر آیه معنادار بود (چنانكه اغلب مترجمان به همین
جهت اصال این دو را ترجمه نكردهاند) پس چرا آورد؟
الف – اگر میگفت «باطنش رحمت است و ظاهرش عذاب» ممكن بود کسی برداشت کند که چیزی در باطن آن است
که عامل رحمت است و چیز دیگری در ظاهر آن است که عامل عذاب است .اما آوردن این دو تعبیر ،تاکیدی است بر اینكه
هم رحمت و هم عذاب از خود همین امر واحد («سور» یا «باب») است.
ب ... -
« )9یَقُولُ  ...قیلَ  »...خدا میتوانست این درماندگی منافقان را صرفا حكایت کند ،اما در قالب گفتگو حكایت کرد .استفاده
از سبک گفتگو در بیان واقعیتها و ارزشها ،ظاهرا یكی از مولفههای قرآن است که ما در روشهای آموزشی خود از آن غفلت
داریم.
به علت زیاد شدن تدبرها بقیه موارد (و نیز برخی از بندهای ب و ج در تدبرهای فوق ،درکانال نیامد.
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 )10در زبان عربی اگر فقط میگفت «منافقون» عمال اعم از مردان و زنان منافق میشد (چنانكه وقتی در ادامه گفته «
لِلَّذینَ آمَنُوا» فقط شامل مردان مومن نیست) .پس چرا با آوردن تعبیر «الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ» بر دو دسته زن و مرد در میان
منافق تاکید کرد؟
الف  -شاید میخواهد توجه دهد که در جریان نفاق ،به نقش خاص زنان هم توجه کنید( .همان طور که در آیه قبل ،در
خصوص توضیح جریان ایمان ،به نقش خاص زنان توجه کرد)
ب ... -
 )11تحقیر و ذلت منافق در قیامت هم با لفظ است (قیل ارجعوا  )...هم با عمل (فضرب بینهم ( )...قرائتی)466/ 9
 )77سوره حديد( )57آيه14

يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِیُّ

حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور

1395/3/15

ترجمه

[منافقان ]،آنان [=مومنان] را ندا میدهند که آیا با شما نبودیم؟ گفتند :چرا ،ولی شما خود را به فتنه انداختید و منتظر
ماندید و در شک و تردید غوطهور شدید و آرزوها شما را فریفت تا امر خدا آمد و آن فریبكار [شیطان /دنیا] شما را به خدا
مغرور کرد [= فریفت].
توضیح برخی کلمات

فتنتم :از ریشه «فتن» (فتنه) است که اصل آن به معنای گداختن طال در آتش به منظور جدا کردن خالصی و ناخالصی آن
بوده و لذا هم به معنای عذاب کردن به کار میرود ،هم به معنای بال و سختی و قرار گرفتن در وضعیت بغرنج ،و هم به معنای
امتحان دشوار (مفردات ألفاظ القرآن)623/
تربصتم :از ریشه «ربص» است که داللت بر «انتظار» میکند (معجم المقاییس اللغه )477 /2که در این آیه متناسب با
موقعیتهای مختلف میتواند به معنای «مترصد و دنبال فرصتی برای سوءاستفاده بودن»؛ ویا «انتظار واقعهای تلخ برای اسالم
یا مسلمانان داشتن»؛ ویا «امروز و فردا کردن ،و اقدام نكردن [برای توبه و ایمان و عمل صالح]»؛ ویا «جا ماندن» باشد.
حدیث

 )1قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى «فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ
الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ یُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ» قَالَ فَقَالَ:
أَمَا إِنَّهَا نَزَلَتْ فِینَا وَ فِی شِیعَتِنَا وَ فِی الْكُفَّارِ أَمَا إِنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَ حُبِسَ الْخَلَائِقُ فِی طَرِیقِ الْمَحْشَرِ ضَرَبَ اللَّهُ سُوراً
مِنْ ظُلْمَةٍ فِیهِ بَابُ «باطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ» یَعْنِی النُّورَ «وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ» یَعْنِی الظُّلْمَةَ فَیُصَیِّرُنَا اللَّهُ وَ شِیعَتَنَا فِی بَاطِنِ السُّورِ
الَّذِی فِیهِ الرَّحْمَةُ وَ النُّورُ وَ یُصَیِّرُ عَدُوَّنَا وَ الْكُفَّارَ فِی ظَاهِرِ السُّورِ الَّذِی فِیهِ الظُّلْمَةُ فَیُنَادِیكُمْ عَدُوُّنَا وَ عَدُوُّکُمْ مِنَ الْبَابِ الَّذِی فِی
السُّورِ مِنْ ظَاهِرِهِ «أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ» فِی الدُّنْیَا نَبِیُّنَا وَ نَبِیُّكُمْ وَاحِدٌ وَ صَلَاتُنَا وَ صَلَاتُكُمْ وَاحِدَةٌ وَ صَوْمُنَا وَ صَوْمُكُمْ وَ حَجُّنَا وَ حَجُّكُمْ
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وَاحِدٌ قَالَ فَیُنَادِیهِمُ الْمَلَکُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ «بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ» بَعْدَ نَبِیِّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ وَ تَرَکْتُمْ اتِّبَاعَ مَنْ أَمَرَکُمْ بِهِ نَبِیُّكُمْ «وَ
تَرَبَّصْتُمْ» بِهِ الدَّوَائِرَ «وَ ارْتَبْتُمْ» فِیمَا قَالَ فِیهِ نَبِیُّكُمْ «وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِیُّ» وَ مَا أَجْمَعْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خِلَافِكُمْ لِأَهْلِ الْحَقِّ وَ غَرَّکُمْ حِلْمُ اللَّهِ
عَنْكُمْ فِی تِلْکَ الْحَالِ «حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ» وَ یَعْنِی بِالْحَقِّ ظُهُورَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ مَنْ ظَهَرَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع بَعْدَهُ بِالْحَقِّ وَ قَوْلُهُ «وَ
غَرَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ» یَعْنِی الشَّیْطَانَ «فَالْیَوْمَ ال یُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا» أَیْ لَا تُوجَدُ لَكُمْ حَسَنَةٌ تَفْدُونَ بِهَا أَنْفُسَكُمْ
«مَأْواکُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالکُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ».
از امام باقر درباره این آیات سوره حدید سوال میشود ایشان میفرمایند:
اما این آیات درباره ما و شیعیانمان و در مورد کفار نازل شده است .هنگامی که روز قیامت شود و مردم در راه محشر
گرفتار آِند ،خداوند دیوار بلندی میزند که دروازهای دارد «باطنش ،در آن ،رحمت است» یعنی نور؛ «و ظاهرش ،از جانب آن،
عذاب است» یعنی ظلمت؛ پس خداوند ما و شیعیانمان را در داخل آن حصار که رحمت و نور است میبرد و دشمنان ما و
کفار را در بیرون آن حصار که ظلمت است .پس دشمنان ما و دشمنان شما ،شما را از جانب آن دروازهای که در آن حصار در
قسمت بیرونیاش (ظاهریاش) هست ندا میدهند که «آیا با شما نبودیم» در دنیا که پیامبر ما و شما یكی بود و نماز ما و شما
یكی بود و روزه ما و شما ،و حج ما و شما یكی بود؟ پس فرشتهای از جانب خداوند به آنها ندا میدهد که« :چرا ،ولی شما
خود را  -بعد از پیامبرتان  -به فتنه انداختید» سپپس رویگردان شدید و تبعیت از کسی که پیامبرتان به شما دستور داده بود
را رها کردید «و منتظر ماندید» تا به او مصیبتها برسد «و در شک و تردید – در مورد آنچه پیامبرتان در مورد او گفته بود -
غوطهور شدید و آرزوها – و آنچه در خصوص مخالفت با اهل حق و حقیقت بر آن توافق کردید  -شما را فریفت» و بردباری
خدا نسبت به شما در آن وضعیت شما را مغرور کرد تا حق آمد و منظور از آمدن حق ،آشكار شدن علی بن ابیطالب و ائمه
بعد از ایشان است که به حق آشكار و ظاهر میشوند [شاید اشاره به رجعت است] و مقصود از «آن فریبكار شما را به خدا
مغرور کرد» همان شیطان است «پس در آن روز نه از شما و نه از کافران فدیه [عوض] ای گرفته نمیشود» یعنی هیچ حسنهای
برایتان نیست که آن را به ازازی نجات خود پرداخت کنید «و جایگاه شما آتش است؛ او سرپرست شماست و بد بازگشتگاهی
است».
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 . 1اين دو حديث بسيار قريب به مضمون حديث فوق است:
)1

غرر األخبار (للديلمی) ،ص352 :

روى الحسن بن محبوب فی كتابه عن أبی جعفر عليه السّالم و قد سأله أبو عبيدة بن سالم عن قول اللّه تعالى( :فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ
وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ) « ،»1فقال« :إنّها نزلت فينا و فی شيعتنا و فی عدوّنا ،أما إنّه إذا كان يوم القيامة و حشر الناس ضرب اللّه تعالى بينهم بسور من
ظلمة فيه باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره فيه العذاب -يعنی الظلمة -فينصرنا اللّه تعالى و شيعتنا فی باطن السور الذي فيه الرحمة و النور ،و يصير عدوّنا و
عدوّكم فی ظاهر السور الذي فيه الظلمة» ،قال« :فينادونكم عدوّكم و عدوّنا من الباب الذي فی السور من ظاهره:أ لم نكن معكم فی الدنيا؟» ،قال« :فيناديهم
ملك من عند اللّه :بلى ،و لكنّكم قتلتم أنفسكم و تربّصتم و ارتبتم و غرّتكم الحياة الدنيا و غرّكم باللّه الغرور -يعنی الشيطان -فاليوم ال يؤخذ منكم فدية
و ال من الذين كفروا»
 )2أقول وجدت فی بعض الكتب القديمة هذه الرواية فأوردتها بلفظها و وجدتها أيضا فی كتاب ذكر األقاليم و البلدان و الجبال و األنهار و األشجار مع
اختالف يسير فی المضمون و تباين كثير فی األلفاظ أشرت إلى بعضها فی سياق الرواية و هی هذه.
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 )2عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  ...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
 ...یَا ابْنَ مَسْعُودٍ سَیَأْتِی مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یَأْکُلُونَ طَیِّبَاتِ الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ یَرْکَبُونَ الدَّوَابَّ وَ یَتَزَیَّنُونَ بِزِینَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ
یَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِیُّهُمْ مِثْلُ زِیِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَةِ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّةِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ  ...فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ « ...یَوْمَ یَقُولُ
الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِینَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ» إِلَى قَوْلِهِ «وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ» یَا ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَیْهِمْ لَعْنَةٌ مِنِّی وَ مِنْ
جَمِیعِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِینَ وَ عَلَیْهِمْ غَضَبُ اللَّهِ وَ سُوءُ الْحِسَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ...
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مَسَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَ كَانَ اسْمُهُ إِسْمَاوِيلَ فَسَمَّاهُ النَّبِیُّ ص عَبْدَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ... :
قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ أَوَّلِ مَنْ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَصِفْ لِی ذَلِكَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ فِی الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ
عِشْرِينَ عَاماً فَإِذَا بَلَغَ أَوَّلُهُمُ الْجَنَّةَ تَرْكَبُ الْكُفَّارُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطُوا أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَهُمْ فَيَبْقَوْنَ بِلَا نُورٍ فَيُنَادُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ
فَيُقَالُ لَهُمْ أَ لَيْسَ فِيكُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَصْحَابُ وَ الْإِخْوَةُ فَيَقُولُونَ أَ وَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ فِی دَارِ الدُّنْيَا قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ
الْأَمانِیُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ
بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،57ص261 :
ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ « »1فَيَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَهَنَّمَ فَتَصِيحُ بِهِمْ صَيْحَةً عَلَى وُجُوهِهِمْ فَيَقَعُونَ
فِی النَّارِ حَيَارَى نَادِمِينَ وَ يَنْجُو الْمُؤْمِنِينَ « »2بِبَرَكَةِ اللَّهِ وَ عَوْنِهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّد
 . 1متن كامل اين فراز از روايت كه در وصف آخرالزمان است به بيان زير است:
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ سَيَأْتِی مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يَأْكُلُونَ طَيِّبَاتِ الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ يَرْكَبُونَ الدَّوَابَّ وَ يَتَزَيَّنُونَ بِزِينَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ يَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِيُّهُمْ مِثْلُ
زِيِّ الْمُلُوكِ الْجَبَابِرَةِ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّةِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ شَارِبُوا الْقَهَوَاتِ لَاعِبُونَ بِالْكِعَابِ رَاكِبُونَ الشَّهَوَاتِ تَارِكُونَ الْجَمَاعَاتِ رَاقِدُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ مُفَرِّطُونَ
فِی الْغَدَوَاتِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الدِّفْلَى زَهْرَتُهَا حَسَنَةٌ وَ
طَعْمُهَا مُرٌّ كَلَامُهُمُ الْحِكْمَةُ وَ أَعْمَالُهُمْ دَاءٌ لَا تَقْبَلُ الدَّوَاءَ أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَا يَنْفَعُ مَنْ يَتَنَعَّمُ فِی الدُّنْيَا إِذَا أُخْلِدَ فِی النَّارِ
يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ يَبْنُونَ الدُّورَ وَ يُشَيِّدُونَ الْقُصُورَ وَ يُزَخْرِفُونَ الْمَسَاجِدَ لَيْسَتْ هِمَّتُهُمْ إِلَّا الدُّنْيَا عَاكِفُونَ عَلَيْهَا
مُعْتَمِدُونَ فِيهَا آلِهَتُهُمْ بُطُونُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَ فَرَأَيْتَ مَنِ
اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ إِلَى قَوْلِهِ أَ فَال تَذَكَّرُونَ وَ مَا هُوَ إِلَّا مُنَافِقٌ جَعَلَ دِينَهُ هَوَاهُ وَ إِلَهَهُ بَطْنَهُ كُلَّ مَا اشْتَهَى مِنَ الْحَلَالِ
وَ الْحَرَامِ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَحَارِيبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ وَ شَرَفُهُمُ الدَّرَاهِمُ وَ الدَّنَانِيرُ
وَ هِمَّتُهُمْ بُطُونُهُمْ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْأَشْرَارِ الْفِتْنَةُ مِنْهُمْ وَ إِلَيْهِمْ تَعُودُ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ اقْرَأْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما
أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ أَجْسَادُهُمْ لَا تَشْبَعُ وَ قُلُوبُهُمْ لَا تَخْشَعُ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ الْإِسْلَامُ بَدَأَ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَمَنْ
أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ مِمَّنْ يَظْهَرُ مِنْ أَعْقَابِكُمْ فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فِی نَادِيهِمْ وَ لَا يُشَيِّعُ جَنَائِزَهُمْ وَ لَا يَعُودُ مَرْضَاهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكُمْ وَ يُظْهِرُونَ بِدَعْوَاكُمْ وَ
يُخَالِفُونَ أَفْعَالَكُمْ فَيَمُوتُونَ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِكُمْ أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّی وَ لَسْتُ مِنْهُمْ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تَخَافَنَّ أَحَداً غَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ
الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَ يَقُولُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَيْهِمْ
لَعْنَةٌ مِنِّی وَ مِنْ جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبُ اللَّهِ وَ سُوءُ الْحِسَابِ فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ اللَّهُ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِيلَ إِلَى
قَوْلِهِ وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ أُولَئِكَ يُظْهِرُونَ الْحِرْصَ الْفَاحِشَ وَ الْحَسَدَ الظَّاهِرَ وَ يَقْطَعُونَ الْأَرْحَامَ وَ يَزْهَدُونَ فِی الْخَيْرِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَ قَالَ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ
حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفارا....
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مكارم األخالق (للطبرسی) ،ص450-449
پیامبر اکرم ص در فرازی از توصیه طوالنیای که به عبداهلل بن مسعود داشت ،فرمود:
ای ابنمسعود! بعد از من اقوامی میآیند که خوراکیهای مطبوع و رنگارنگ میخورند و بر سواریها سوار میشوند و
آن گونه که زنی برای همسرش زینت کند خود را آرایش میکنند و همچون خودنمایی زنان به خودنمایی در جامعه مشغول
می شوند و سبک زندگی آنان همانند زندگی پادشاهان ستمگر است؛ آنان منافقان این امت در آخرالزمان هستند  ...و [سپس
آیاتی از جمله آیات  13تا  15سوره حدید را خواندند و فرمودند] این ابن مسعود ،لعنت من و همه پیامبران و فرشتگان مقرب
بر آنها و غضب خدا و حسابرسی دشوار در دنیا و آخرت بر ایشان باد... .
نکتهای درباره طوالنی شدن برخی مطالب

با عرض سالم و آرزوی موفقیت برای همه اعضای محترم کانال «حداقل یک آیه در روز»
ضمن پوزش از طوالنی شدن برخی مطالب ،برخی از دوستان پیشنهاد میدهند برای اینكه افراد خسته نشوند تعداد مطالب
را (مثال در حد یک سوم) کاهش دهیم .بنده با عنوانگذاری و شمارهگذاری بحثها ،سعی کردهام این امكان را برای مخاطب
فراهم کنم که آن اندازه که حال و حوصلهاش اقتضا میکند ،مطالب را مطالعه کند .مثال کسی مایل است فقط احادیث یا فقط
روزی سه تدبر یا  ...را مطالعه کند ،یا اصال نمیخواهد نكات نحوی یا  ...را بخواند ،با دیدن تیترها ،این امكان را داشته باشد.
اما حقیقت این است که شبكههای مجازی بشدت در حال سوق دادن افراد به وضعیت «مصرفکننده مبتذل» هستند؛ تا
حدی که برخی برای مطالعه مطالب تفریحی یا گپ و گفتهای بینتیجه گاه ساعتها در روز وقت میگذارند اما حوصله مطالب
جدی را ندارند.
هدف من از راهاندازی این کانال این بود که ضمن تدبر روزانه خودم ،برای افرادی که در این شبكهها هستند محملی مهیا
شود که اوال اگر کسی بخواهد استفاده مفیدی هم انجام دهد بتواند؛ و ثانیا افراد تمرین کنند که به مطالعههای نیازمند تامل و
مطالعه مطالب جدی هم روی آورند.
گمان بنده این است که اگرچه در تبلیغات به معنای غربی ،رعایت ذائقه مخاطب برای جذب مشتری ،حرف اول را
میزند؛ اما کار یک مبلغ دینی این نیست که همواره از ذائقه افراد تبعیت کند ،بلكه باید بكوشد تا حدی ذائقهها را هم در
راستای آنچه مطلوب است ،تغییر دهد (احزاب39/؛ جلسه )18؛ و البته در این مسیر ریزشهایی هم رخ میدهد؛ و گمان من
این است که آن ذائقههایی که تغییر میکند به این ریزشها میارزد.
البته میکوشم که در آینده مطالب را تا حد امكان مختصر و مفیدتر ارائه کنم و بحثهای تخصصیتر و تفصیلیتر را فقط
در وبالگ بیاورم ،در عین حال علیرغم نكات فوق ،باز هم اگر عزیزان انتقاد یا پیشنهادی دارند استقبال میکنم.
ارتباط با حسین سوزنچی (نویسنده کانال)
@hsouzanchi
لینک کانال برای معرفی به دوستان:
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https://telegram.me/YekAaye

یا
@YekAaye

لینک عضویت مستقیم در کانال:
https://telegram.me/joinchat/A1Jeoj5e2jaBJW_m_HAIMg

لینک وبالگ برای مطالعه مطالب تفصیلیتر:
http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/

تدبر

« )1یُنادُونَهُمْ ...قالُوا» در عرصه قیامت ،با اینكه فاصله بین مومن و منافق میافتد ،اما همچنان ارتباط وجود دارد .این ارتباط
از زاویه منافق ،با مشقت و تالش زیادی توام است؛ اما از جانب مومن ،راحت است (تفاوت بین «با صدای بلند خطاب کردن»
و «گفتن»)
« )2أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  ...بَلى وَ لكِنَّكُمْ :»...میدانیم که منافقین از کفار بدترند (نساء )145/آنها «ظاهرا» همراه مومنان و
عضوی از جامعه دینیاند ،اما «واقعا» همراه نیستند.
نكته مهم اینكه در این آیه ،همراه نبودن آنها ،نه لزوما از جهت اعمال دینی (مانند نماز و روزه و  – ...حدیث ،)1بلكه از
جهت نگرشها و دغدغههای درونی آنها (فتنه ،تربص ،تردید ،غرور) است.
پس ،منافق لزوما «مسلمانی که مرتكب گناه شده» نیست ،بلكه منافق کسی است که در حوزه باورهای درونی و جهتگیری
درونیاش دچار مشكل شده ،هرچند در ظاهر همانند مومنان اهل عمل باشد.
 )3منافق شدن در گروی چهار (یا پنج) ویژگی است که به نظر میآید مترتب بر هم پیش میآید:
الف« -فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ» :فتنه عرصه آزمایشهای سخت و بغرنج است .یكبار انسانها ناخواسته در فتنه میافتند ،این امری
طبیعی است و اصال خدا برای تصفیه انسان این فتنهها را ایجاد میکند (توبه126/؛ عنكبوت )2/اما یكبار خودشان زمینه افتادن
خود در فتنه را ایجاد میکند؛ یعنی خود را در وضعیتهای شبههناک قرار میدهند تا کمکم کار به جایی میرسد که دیگر
نمیتوانند حق و باطل را تشخیص دهد.
ب – «وَ تَرَبَّصْتُمْ» :وقتی خود را در وضعیتهای شبههناک قرار دادند ،مترصد و دنبال فرصتی برای سوءاستفاده از این
وضعیتاند؛ فكر میکنند با رفتن در آن وضعیت زرنگی کردهاند و انتظار واقعهای تلخ برای اسالم یا مسلمانان دارند؛ و برای
خروج از آن وضعیت با بهانههای مختلف دائما امروز و فردا (وقتکشی) میکنند و از توبه بازمیمانند( .به «توضیح کلمات»
مراجعه کنید)
ج « -وَ ارْتَبْتُمْ» :ابتدا حق را میدانستند و خود را در وضعیت شبههناک انداختند ،اما این درنگ در آن وضعیت ،کمکم
باعث ایجاد شک و تردید در خودشان شد.
د « -وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِیُّ» :دچار شک شدند اما به خاطر آنچه مترصدش بودند ،اصرار بر ماندن در آن وضعیت کردند چون
در آن وضعیت ،آرزوهایی را تعقیب میکردند؛ آن انتظار باطل ،کمکم اینها را آرزواندیش کرد؛ و شخص آرزواندیش ،کمکم
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نسبت به واقعیاتی که نشان میدهد که وی در محاسبات خود دچار اشتباه بوده ،بیتوجه میشود ،و میکوشد دائما کار خود را
توجیه کند تا زمانی که مرگش برسد (حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ)
ه « -وَ غَرَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور» :و شیطان آنها را به خدا مغرور کرد؛ یعنی حتی تا مرگشان خود را برحق میدانستند و به خیال
خود چهبسا خود را همچنان مسلمان واقعی میدیدند (در قیامت هم ابتدا همراه مومناناند و بعد عقب میافتند).
امروز  15خرداد ،سالروز شروع قیامی است که به انقالب اسالمی منجر شد؛ و این آیه چهبسا نحوه ریزشهای انقالب را
شرح میدهد (حدیث :)2عدهای که از ابتدا «همراه» بودند اما تدریجا از آرمانهای اسالم (در نظر یا در عمل) رویگردان شدند
در حالی که خودشان را هنوز برحق میدانند.
با توجه به بدتر بودن جدی «منافق» نسبت به «مسلمان گناهكار» ،و خزنده و ناخودآگاه بودن ورود «نفاق» در انسان،
مراقبت درباره این ویژگیها بسیار مهمتر از مراقبت درباره اعمال خوب و بد خویش است.
یادمان باشد همه ما در معرض «غَرور» [شیطان] قرار داریم .نكند ما چنین شده باشیم و همچنان در غفلتیم!
« )4وَ غَرَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور» :این جمله را میتوان ،نه یک ویژگی جدید ،بلكه جمعبندی و بیان ریشه چهار ویژگی قبلی
است؛ خصوصا که فاعل قبلیها یا خود افراد بودند (سهتای اول) یا یک خصلت درونیِ آنها (آرزو)؛ اما اینجا سخن از یک
فریبكار متمایز (شیطان) در میان است.
« )5حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ» :میتواند اشاره به مرگ باشد ،و میتواند اشاره به هر واقعهای باشد که دست خدا در آن آشكار
است مانند ظهور امام زمان یا رجعت .خصوصا که از مزایای دوره ظهور امام زمان این است که منافق در آن ذلیل میشود و
دیگر کاری از دستش برنمیآید« :اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ ...تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَه (کافی424 /3؛ دعای افتتاح ماه
رمضان/مفاتیحالجنان)

 )78سوره حديد( )57آيه15

فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ

1395/3/16
ترجمه

پس امروز نه از شما فدیهای گرفته میشود و نه از کسانی که کافر شدند؛ جایگاهتان آتش است؛ آن سرپرست [سزاوار]
شماست و بد بازگشت [بازگشتگاه]ی است.
نکات ترجمهای و نحوی

حرف «فـ» در ابتدای جمله ،اصطالحا «فاء فصیحه» است؛ (و آن «فـ»ای است که برسر جمله ای وارد میشود که قبل از
آن ،جمله دیگری محذوف است و این فاء بر آن جمله محذوف داللت میکند) .تقدیر سخن این بوده« :اگر میخواهید بدانید
آخر کارتان چیست ،پس امروز ( »...إعراب القرآن و بیانه)45 /9
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«فدیه» :عوض ،تاوان ،بازخرید ،سربها ،آنچه انسان پرداخت میکند تا با آن جان خود را نجات دهد (مفردات ألفاظ
القرآن )627/و غالبا در جنگها برای رها کردن اسیران پرداخت میشد.
«مولی» :در زبان عربی بر معانی متعددی داللت میکند ،مانند یاور ،سرپرست ،صاحب اختیار ،برده ،کسی که تحت
سرپرستی است ،و  . ...در اینجا بر دو معنا بیشتر تاکید شده :یكی به معنای «ناصر و یاور» است از این جهت که آیه در مقام
نفی راههای مختلف برای خالصی است ،که جمعاً دو راه است« :فدیه» و «یاری گرفتن» (المیزان)158/ 19؛ دیگری به معنای
«اولی بكم» (به شما سزاوارتر است) میباشد (إعراب القرآن و بیانه )46 /9که از همینجا مفهوم سرپرستی برداشت شده :چون
به شما سزاوارتر است پس کار شما و سرپرستی شما به او واگذار شده (مجمعالبیان )355 /9زیرا که در دنیا برای رفع حواجتان
به سراغ غیر خدا میرفتید که حقیقتش آتش است و االن رفع حوائج شما به او واگذار شده است (المیزان .)158/ 19به نظر
میرسد کلمه سرپرست (هم سزاوارتر بودن را میرساند و هم یاور بودن را)
حدیث

 )1حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حُكَیْمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع  ...لِی سَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ یَشْرَکْنِی فِیهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَخْبِرْنِی بِهِنَّ فَقَالَ ع
 ...وَ أَمَّا الثَّلَاثُونَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یُحْشَرُ أُمَّتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى خَمْسِ رَایَاتٍ فَأَوَّلُ رَایَةٍ تَرِدُ عَلَیَّ رَایَةُ
فِرْعَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ مُعَاوِیَةُ وَ الثَّانِیَةُ مَعَ سَامِرِیِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَ الثَّالِثَةُ مَعَ جَاثَلِیقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ َأبُو مُوسَى
الْأَشْعَرِیُّ وَ الرَّابِعَةُ مَعَ أَبِی الْأَعْوَرِ السُّلَمِیِّ وَ أَمَّا الْخَامِسَةُ فَمَعَکَ یَا عَلِیُّ تَحْتَهَا الْمُؤْمِنُونَ وَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى
لِلْأَرْبَعَةِ ارْجِعُوا وَراءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَ هُمْ شِیعَتِی وَ مَنْ وَاالنِی وَ قَاتَلَ مَعِیَ الْفِئَةَ
الْبَاغِیَةَ وَ النَّاکِبَةَ عَنِ الصِّرَاطِ وَ بَابُ الرَّحْمَةِ وَ هُمْ شِیعَتِی فَیُنَادِی هَؤُلَاءِ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالُوا بَلى وَ لكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ
وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْأَمانِیُّ حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْیَوْمَ ال یُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مَأْواکُمُ النَّارُ
هِیَ مَوْالکُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ ثُمَّ تَرِدُ أُمَّتِی وَ شِیعَتِی فَیُرَوَّوْنَ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ ص وَ بِیَدِی عَصَا عَوْسَجٍ أَطْرُدُ بِهَا أَعْدَائِی طَرْدَ غَرِیبَةِ
الْإِبِل
الخصال (للصدوق) ،ج ،2ص575
امیرالمومنین ع فرمود ... :هفتاد فضیلت است که من دارم و کسی در آنها با من مشارکت ندارد... :
اما سیام :از رسول خدا ص شنیدم که فرمود :روز قیامت امت من زیر پنج پرچم جمع میشوند.
اولین پرچمی که بر من وارد میشود پرچم فرعون این امت ،یعنی معاویه است؛
دومی در دست سامری این امت ،یعنی عمروعاص ااست؛
سومی در دست جاثلیق این امت ،یعنی ابوموسی اشعری است؛
چهارمی در دست ابواعور اسلمی است؛
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و ای علی! پنجمی در دست توست که مومنان زیر آن گرد آمدهاند و تو امام ایشانی.
سپس خداوند به آن چهارتا میفرماید« :به پشت سرتان برگردید تا نوری درخواست کنید .پس بین آنها دیوار بلندی زده
میشود که آن را دروازهای باشد؛ باطنش ،در آن ،رحمت است» و در آن شیعیانم و کسانیاند که والیت مرا قبول کردهاند و با
گروه ستمكاری که از صراط و در رحمت منحرف شده ،جنگیدند؛ و آنان شیعیان مناند.
پس «آنها ندا میدهند که آیا با شما نبودیم؟ گفتند :چرا ،ولی شما خود را به فتنه انداختید و منتظر ماندید و در شک و
تردید غوطهور شدید و آرزوها شما را فریفت تا امر خدا آمد و آن فریبكار شما را به خدا مغرور کرد؛ پس امروز نه از شما
فدیهای گرفته میشود و نه از کسانی که کافر شدند؛ جایگاهتان آتش است؛ آن سرپرست شماست و بد بازگشتگاهی است».
سپس امتم و شیعیانم وارد میشوند و از حوض محمد ص سیراب میگردند و در دست من عصایی از جنس عوسج
است که با آن دشمنان را دور میکنم آن گونه که شتربان مزاحمان را دور میکند.
 )2حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ:
لَا یُخَلِّدُ اللَّهُ فِی النَّارِ إِلَّا أَهْلَ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ أَهْلَ الضَّلَالِ وَ الشِّرْکِ وَ مَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ یُسْأَلْ عَنِ
الصَّغَائِرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً» (نساء)31/
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَالشَّفَاعَةُ لِمَنْ تَجِبُ مِنَ الْمُذْنِبِینَ؟
قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ« :إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ
مِنْهُمْ فَمَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ»
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَكَیْفَ تَكُونُ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ وَ اللَّهُ تَعَالَى ذِکْرُهُ یَقُولُ «وَ ال یَشْفَعُونَ إِلَّا
لِمَنِ ارْتَضى وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ» (انبیاء )28/وَ مَنْ یَرْتَكِبُ الْكَبَائِرَ لَا یَكُونُ مُرْتَضًى
فَقَالَ یَا أَبَا أَحْمَدَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَرْتَكِبُ ذَنْباً إِلَّا سَاءَهُ ذَلِکَ وَ نَدِمَ عَلَیْهِ وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ ص «کَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً» وَ قَالَ ص «وَ
مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» فَمَنْ لَمْ یَنْدَمْ عَلَى ذَنْبٍ یَرْتَكِبُهُ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفَاعَةُ وَ کَانَ ظَالِماً وَ
اللَّهُ تَعَالَى ذِکْرُهُ یَقُولُ «ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ ال شَفِیعٍ یُطاعُ» (غافر)18/
فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ :وَ کَیْفَ لَا یَكُونُ مُؤْمِناً مَنْ لَمْ یَنْدَمْ عَلَى ذَنْبٍ یَرْتَكِبُهُ ؟
فَقَالَ یَا أَبَا أَحْمَدَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَرْتَكِبُ کَبِیرَةً مِنَ الْمَعَاصِی وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیُعَاقَبُ عَلَیْهَا إِلَّا نَدِمَ عَلَى مَا ارْتَكَبَ وَ مَتَى نَدِمَ
کَانَ تَائِباً مُسْتَحِقّاً لِلشَّفَاعَةِ وَ مَتَى لَمْ یَنْدَمْ عَلَیْهَا کَانَ مُصِرّاً وَ الْمُصِرُّ لَا یُغْفَرُ لَهُ لِأَنَّهُ غَیْرُ مُؤْمِنٍ بِعُقُوبَةِ مَا ارْتَكَبَ وَ لَوْ کَانَ مُؤْمِناً
بِالْعُقُوبَةِ لَنَدِمَ وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ ص «لَا کَبِیرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ» وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ال یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
ارْتَضى» فَإِنَّهُمْ لَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى اللَّهُ دِینَهُ وَ الدِّینُ الْإِقْرَارُ بِالْجَزَاءِ عَلَى الْحَسَنَاتِ وَ السَّیِّئَاتِ فَمَنِ ارْتَضَى اللَّهُ دِینَهُ نَدِمَ
عَلَى مَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَعْرِفَتِهِ بِعَاقِبَتِهِ فِی الْقِیَامَة
التوحید (للصدوق) ،ص408-407
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ابنابیعمیر میگوید :امام کاظم ع فرمود:
خداوند کسی را به عذاب جاودان معذب نمیکند مگر اهل کفر و لجاجت [در برابر خدا] و اهل گمراهی و شرک؛ اما
هریک از مومنان که از گناهان کبیره دوری ورزد ،خداوند وی را در مورد گناهان صغیرهاش مواخذه نكند که خداوتد تبارک و
تعالی میفرماید« :اگر از گناهان کبیره که از آن نهی شدهاید ،دوری کنید ،بدیهایتان را نابود میکنیم و شما را از ورودیای
بزرگمنشانه وارد میکنیم»(نساء)31/
گفتم :ای پسر رسول خدا ،پس شفاعت به درد کدام گناهكاران میخورد؟
فرمود :پدرم از پدرانش از علی ع از رسول خدا ص روایت کرده که« :شفاعت من برای کسانی است که اهل گناهان
کبیرهاند؛ اما نیكوکاران که مشكلی ندارند».
گفتم :ای پسر رسول خدا ،چگونه شفاعت برای اهل گناهان کبیره است در حالی که خداوند متعال فرموده «و شفاعت
نمیکنند مگر برای کسی که مورد رضایت باشد ،در حالی که از خدا ترساناند» (انبیاء )28/و کسی که مرتكب کبیره شود که
مورد رضایت نیست؟
فرمود :ای ابا احمد! مومنی نیست که مرتكب گناهی شود ،مگر آنكه [آن گناه] ناراحتش کند و از آن پشیمان شود و پیامبر
ص فرمود «پشیمانی برای توبه کافی است» و نیز فرمود «کسی که کار نیكش او را خوشحال و گناهش او را ناراحت کند،
مومن است» پس کسی که از گناهی که انجام داده پشیمان نمیشود ،مومن نیست و شفاعت شامل حالش نمیشود و ظالم است
و خداوند فرموده «ظالمان نه دوستی دارند و نه شفیعی که سخنش مورد قبول واقع شود» (غافر)18/
گفتم :ای پسر رسول خدا! چگونه است که کسی که از گناهی که انجام داده ،پشیمان نشود مومن نیست؟
فرمود :ای ابا احمد! کسی نیست که مرتكب گناه کبیرهای شود در حالی که میداند به خاطر آن مورد عقاب واقع میشود،
مگر اینكه از آنچه انجام داده پشیمان شود؛ و مادام که از آن پشیمان نشده ،مُصر (اصرارکننده) بر آن است ،و مصر مورد مغفرت
قرار نمیگیرد زیرا به عقوبت آنچه انجام داده ایمان ندارد ،که اگر به عقوبتش ایمان داشت ،پشیمان میشد؛ و پیامبر ص فرمود:
«[هیچ گناهی] در صورت استغفار ،گناه کبیره نیست و[هیچ گناهی] در صورت اصرار ،گناه صغیره نیست .».اما اینكه فرمود
«شفاعت نمیکنند مگر برای کسی که مورد رضایت است» یعنی شفاعت نمیکنند مگر برای کسی که خداوند از دین او راضی
است و دین ،اعتراف به این است که جزایی برای خوبیها و بدیها در کار است؛ پس کسی گه خدا از دین او رضایت دارد،
به خاطر شناختی که از عاقبت اعمال در قیامت دارد ،از آن گناهانی که انجام داده پشیمان میشود.
توحید (صدوق) ،ص408-407
با توجه به شبهاتی که وهابیت ایجاد کرده ،فقط اشاره میکنم حدیث پیامبر ص «شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی» از احادیثی
است که در متون معتبر اهل سنت هم بسیار آمده و به لحاظ سند آن ،اهل سنت هم هیچ اشكالی بر آن وارد نمیدانند .مثال در
سنن ابیداوود236/ 4؛ سنن الترمذی625/ 4؛ سنن ابنماجه. 1441/ 2
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تدبر

 « )1فَالْیَوْمَ  ...وَ ال مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا» :منافقان با اینكه ظاهرا مسلمان و همراه مومنان (أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ،آیه دیروز) هستند،
اما حقیقتا مانند کافران هستند ،با این تفاوت که کافران کفرشان را علنی میکنند.
پس ،با اینكه در آیات قبل بحثی از کفار نبود ،اما اینجا آنها را هم ذکر کرد تا نشان دهد سرنوشت اینها کامال شبیه همدیگر
است و صرفِ اسم مسلمانی در قیامت به درد نمیخورد.
« )2ال یُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ  ...هِیَ مَوْالکُمْ»«" :هِیَ مَوْالکُمْ» داللت بر حصر میکند و یعنی هیچ ناصر و یاور دیگری ندارید.
وقتی چیزی در گرو باشد ،دو راه خالصی دارد )1( :چیز دیگری به ازای آنچه در رهن است بدهد و رهن را آزاد کند؛ ()2
کسی پیدا شود و به انسان کمک کند و رهن را آزاد کند .جان ما انسانها در گروی آن چیزهایی است که کسب کردهایم
(مدثر )38/و روز قیامت هر دو راه فوق ،برای منافق و کافر بسته است( ".المیزان( )158/ 19ترجمه المیزان)277/ 19
 )3حتی اگر مرتكب گناهان کبیره شدیم ،مواظب باشیم که منافق نشویم .مسلمانی که گناه میکند لزوما منافق نیستند.
(جلسه ،77تدبر )2کسانی که گناه میکنند و حتی مرتكب گناهان کبیره میشوند راه نجاتی برایشان باقی است ،چون ممكن
است مشمول شفاعت پیامبر شوند؛ اما منافق ،جهنمی بودنش قطعی است و هیچ راه نجاتی ندارد( .حدیث ،2اگرچه اندکی
طوالنی است ،اما چرایی این تفاوت را بخوبی تبیین میکند؛ و نشان میدهد شفاعت ،اگرچه لطف است ،اما پارتیبازی نیست).
« )4النَّارُ هِیَ مَوْالکُمْ»" :ممكن هم هست کلمه «مولى» در اینجا به معناى متصدى امر (سرپرست) باشد؛ چون کفار در دنیا
براى برآوردن حوایج زندگیشان از خوراک و پوشاک و جامه و همسر و مسكن ،غیر خدا را مىخواندند ،و حقیقت غیر خدا
همان آتش است ،پس همانطور که موالى ایشان در دنیا غیرخدا بود ،در آخرت هم موالیشان آتش خواهد بود ،چون همین
آتش است که حوائج آنان را بر مىآورد ،طعامى از زقوم ،و شرابى از حمیم ،و جامهاى بریده از آتش ،و همنشینانی از شیطانها،
و مسكنى در درون دوزخ"
(المیزان( )158/ 19ترجمه المیزان)277/ 19
به تعبیر خالصه:
کارها را از جانب خدا نمیدیدند ،بلكه از جانب دنیا میدیدند؛ و
باطن دنیایی که در قبال خدا قرار گیرد ،جهنم است( .مریم.)71/
« )5مَأْواکُمُ النَّارُ» :خانهشان آتش است .آیا تا به حال به آتش دقت کردهاید؟ اصال چیزی هست؟! یا فقط نیستی است و
نیستکننده ،که البته ظاهر زیبایی دارد! به نظر میرسد آتش سادهترین کلمهای است که فهم انسان از پوچی خودش را نمایان
میسازد (توضیح بیشتر در جلسه  ،51تدبر)2
« )6بِئْسَ الْمَصیرُ»« :مصیر» همخانواده با «صیرورت» (= شدن ،حرکت وجودی) است؛ و در لغت به معنای «مآل و مرجع»
است (معجم المقاییس اللغه )325 /3در واقع بازگشتگاهی است که نهایتِ صیرورتِ (= شدنِ ،حرکت وجودیِ) انسان است.
انسان سیری را در وجود خود طی میکند و آخرش هرچیزی شد« ،مصیر» او همان است .در واقع ،این وضعیت جهنم ،نهایت
سیری است که خود آنها در وجود خویش ،در پیش گرفتهاند؛ که البته بد بازگشتگاهی است.
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اگر به معنای «المصیر» دقت شود ،شبهات مختلف درباره اینكه «چرا خدا جهنم را آفرید؟ و چرا عدهای جاودانه در جهنم
میمانند؟ و  »...پاسخ مییابد:
خدا هیچكس را به زور به جهنم نمیبرد؛ اما چون اختیار داده ،پس راه جهنم را باز گذاشته؛ و اگر کسی وجود خودش
را تدریجا جهنمی کرد ،تقصیر خدا نیست :جایی جز جهنم برایش نمانده است؛ و البته بد جایگاهی است.

 )79سوره حديد( )57آيه16

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا كَالَّذينَ أُوتُوا

الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

1395/3/17

ترجمه

آیا برای کسانی که ایمان آوردند آن لحظه فرانرسیده است که دلهایشان برای یاد خدا و آنچه از حق نازل شده خاشع
گردد و همانند کسانی نباشند که قبال به آنها کتاب [آسمانی] داده شد پس مدت [= مهلتی که داشتند] بر آنها طوالنی شد تا
دلهایشان سخت شد [= سنگدل شدند] و [در حالی که] بسیاری از آنان فاسقاند.
نکات ترجمهای و نحوی

«تخشع» از مصدر «خشوع» است که به معنای خضوع و فروتنی است .خشوع وضعیتی است که نفس انسان در حالت
نرمی و قبول و تسلیم قرار میگیرد و سرکشی نمیکند( .التحقیق فی کلمات القرآن الكریم )61 /3و گفتهاند «وقتی قلب نرم
شود ،جوارح انسان خشوع میکند» (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )283اگرچه ریشه ،خوف و خشیت میتواند عاملی برای خشوع
شود (حشر )21/اما خشوع لزوما با ترس توام نیست.

1

 . 1در معنای «خشوع» و مخصوصا تفاوت خضوع و خشوع اختالف نظرهای شدیدی است و لذا مطلبی در این قسمت
کانال گذاشته نشد و توضیحات فوق در قسمت تدبر گذاشته شد .اما برخی اختالفات:
برخی گفتهاند خضوع فروتنیای است که فقط در بدن نمایان گردد (مانند تعظیم کردن و سجده افتادن) اما خشوع هم در
بدن مصداق دارد ،هم در بصر (خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ؛ معارج )44/و صوت (وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمن ،طه( )108/کتاب العین/1
243؛ معجم المقاییس اللغة )182 /2در حالی که در قرآن کریم خضوع درباره سخن به کار رفته است« :فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل»
(احزاب)32/
همچنین برخی گفتهاند :خضوع ویژگی بدن (ظاهر) است اما خشوع ،ویژگی دل (درون) است ،برای همین خضوع دروغین
و تكلفآمیز ممكن است اما خشوع دروغین بیمعنی است( .الفروق فی اللغة )244/در حالی که برخی «خشوع» را با «ضراعه»
مقایسه کرده و گفتهاند ضراعه در مورد قلب (درون) به کار میرود ،اما خشوع در مورد جوارح (آیات فوق) (مفردات ألفاظ
القرآن ،ص )283هرچند ادامه جمله راغب اصفهانی  -در نقل این روایت «وقتی قلب نرم شود ،جوارح خاشع میشود» -
میتواند موید این باشد که باالخره خشوع به قلب مرتبط است.
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«یأن» از ریشه «أنی» به معنای «نزدیک شدن زمانِ  »...میباشد (مفردات ألفاظ القرآن )95/و از همین ریشه است کلمات
«آن» (به معنای لحظه) و «تأنّی» (به معنای درنگ کردن)
«أمد» به معنای «زمان» است ،البته از حیث «غایتِ» آن (مفردات ألفاظ القرآن)88/؛ برای همین به «غایت»« ،مهلت» و «دوره
انتظار» هم ممكن است ترجمه شود« .طال» هم به معنای «طوالنی شد» میباشد؛ پس «طال علیهم األمد» به معنای این است که
آن پایان زمانی که آنها انتظارش را میکشیدند و به آنها وعده داده شده بود ،به عقب افتاد ،روزگارشان به درازا کشید و عمال
زمانی که بر آنها گذشت طوالنی شد و بیش از حدی بود که انتظارش را داشتند.
جمله «کَثیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ» را میتوان عطف به جمله قبل دانست (الجدول فی إعراب القرآن )14/ 27که در این صورت،
در کنار ویژگی قبلی (قساوت قلب) به ویژگی دیگری از آنها (فاسق بودنشان) اشاره کند؛ ویا «حال» از آن دانست (إعراب
القرآن الكریم )31 /3که در این صورت ،که توضیح حالتی است که به خاطر آن حالت و در آن حالت ،قسیالقلب شدند .ضمناً
اگرچه بسیاری از مترجمان جمله را به صورت (بسیاری از آنان فاسق «بودند») ترجمه کردهاند؛ اما با توجه به اینكه جمله اسمیه
است و «فاسق» اسم فاعل است و اسم فاعل داللت بر دوام فعل میکند ،به نظر میرسد باید جمله را به صورت مضارع ترجمه
کرد (بسیاری از آنان فاسقاند) ؛ و در این صورت ،این جمله میتواند توصیفی از وضعیت اهل کتاب باشد که هنوز ادامه دارد.
«کثیر منهم» (بسیاری از آنان) غیر از «اکثرهم» (اکثر آنان) است( .مثال در یک جمعیت یک میلیونی ،اگر صدهزار دزد باشد
میتوان گفت بسیاری از آنها دزدند؛ اما نمیتوان گفت اکثر آنها دزدند)
شأن نزول

قیل إن قوله «أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا» اآلیة نزلت فی المنافقین بعد الهجرة بسنة و ذلک أنهم سألوا سلمان الفارسی ذات یوم
فقالوا حدثنا عما فی التوراة فإن فیها العجائب فنزلت الر تِلْکَ آیاتُ الْكِتابِ الْمُبِینِ إلى قوله «لَمِنَ الْغافِلِینَ» فخبرهم أن هذا القرآن
أحسن القصص و أنفع لهم من غیره فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء اهلل ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلک فنزلت آیة اللَّهُ نَزَّلَ
أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتاباً فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء اهلل ثم عادوا فسألوا سلمان فنزلت هذه اآلیة عن الكلبی و مقاتل
و قیل نزلت بالمؤمنین قال ابن مسعود ما کان بین إسالمنا و بین أن عوتبنا بهذه اآلیة إال أربع سنین فجعل المؤمنون یعاتب
بعضهم بعضا
و قیل إن اهلل استبطأ قلوب المؤمنین فعاتبهم على رأس ثالث عشرة سنة من نزول القرآن بهذه اآلیة عن ابن عباس
و قیل کانت الصحابة بمكة مجدبین فلما هاجروا أصابوا الریف و النعمة فتغیروا عما کانوا علیه فقست قلوبهم و الواجب
أن یزدادوا اإلیمان و الیقین و اإلخالص فی طول صحبة الكتاب عن محمد بن کعب
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص357-358
حدیث

 )1عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ
أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
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لَمْ یَزَلْ بَنُو إِسْمَاعِیلَ وُلَاةَ الْبَیْتِ وَ یُقِیمُونَ لِلنَّاسِ حَجَّهُمْ وَ أَمْرَ دِینِهِمْ یَتَوَارَثُونَهُ کَابِرٌ عَنْ کَابِرٍ حَتَّى کَانَ زَمَنُ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ
«فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ» وَ أَفْسَدُوا وَ أَحْدَثُوا فِی دِینِهِمْ وَ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ وَ
مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ کَرَاهِیَةَ الْقِتَالِ وَ فِی أَیْدِیهِمْ أَشْیَاءُ کَثِیرَةٌ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ مِنْ تَحْرِیمِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی النِّكَاحِ إِلَّا أَنَّهُمْ
کَانُوا یَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الْأَبِ وَ ابْنَةَ الْأُخْتِ وَ الْجَمْعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ کَانَ فِی أَیْدِیهِمُ الْحَجُّ وَ التَّلْبِیَةُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَّا مَا أَحْدَثُوا
فِی تَلْبِیَتِهِمْ وَ فِی حَجِّهِمْ مِنَ الشِّرْکِ وَ کَانَ فِیمَا بَیْنَ إِسْمَاعِیلَ وَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ مُوسَى ع.
الكافی ،ج ،4ص210
امام باقر ع فرمود :فرزندان اسماعیل همواره متولیان خانه خدا بودند و برای مردم حج و امور دینیشان را رتق و فتق
میکردند و این جایگاه را بزرگی از بزرگ دیگر به ارث میبرد تا زمان «عدنان بن أدد» که «مدت بر آنها طوالنی شد تا دلهایشان
سخت شد» و فساد کردند و بدعتها در دینشان ایجاد کردند و برخی برخی دیگر را بیرون کرد ،پس برخی در طلب معیشت
بیرون شد؛ و برخی از ترس وقوع جنگ بیرون شد؛ و در دست آنها مطالب فراوانی از دین حنیف (شریعت حضرت ابراهیم
ع) وجود داشت مانند حرام بودن ازدواج با مادر و دختر ،و سیار محرمات مربوط به ازدواج ،هرچند که [کمکم] آنها ازدواج با
زنپدر و دخترخواهر و جمع بین دو خواهر را حالل می شمردند ،و نزد آنها حج و تلبیه (اذکار خاص حج) و غسل جنابت
وجود داشت هرچند که در تلبیه و حجشان بدعتهای شرکآلود وارد کردند؛ و [رسالت] حضرت موسی ع در فاصله زمانی
بین اسماعیل و عدنان بن أدد بود.
 )2حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ الْكُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
الْحَسَنِ الْمِیثَمِیُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ:
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ الَّتِی فِی سُورَةِ الْحَدِیدِ «وَ لَا تَكُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ
مِنْهُمْ فاسِقُونَ» فِی أَهْلِ زَمَانِ الْغِیبَةِ  ...وَ قَالَ إِنَّمَا الْأَمَدُ أَمَدُ الْغِیبَةِ.
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الغیبة (للنعمانی) ،ص24

 . 1اين دو حديث هم كامال در همين فضاست:
 )1أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَیَّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِی الْقَائِمِ ع وَ ال يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ»
كمال الدين و تمام النعمة ،ج ،2ص668 :
 )2مطلبی را بهاءالدين نيلی (م ) 803از قول شيخ صدوق آورده كه احتماال نقل به مضمون همين حديث است؛ فقط چيزي كه احتمال میرود حديث
متفاوتی باشد اين است كه حديث فوق از امام صادق ع است و وي اين را از اميرالمومنين ع میداند:
و يعضده ما صح لی روايته عَنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع :أَنَّ النَّهْیَ عَنْ كَوْنِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الَّذِينَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ الْمُتَقَدِّمِينَ إِنَّمَا هُوَ فِی أَمْرِ الْإِمَامِ الْقَائِمِ ع فَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَعَجَّلَ الْمُؤْمِنُ أَمْراً لَمْ يَحْصُلْ أَوَانُهُ وَ لَمْ يَحْضُرْ زَمَانُهُ بَلْ يَكُونُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ حُصُولِهِ وَ يَجْزِمُ
بِحُلُولِهِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ كَامِلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةِ وَ صَاحِبِ الزَّمَانِ.
منتخب األنوار المضيئة فی ذكر القائم الحجة عليه السالم( ،بهاءالدين نيلی م )803ص21

231

امام صادق ع فرمود این آیه سوره حدید «و همانند کسانی نباشند که قبال به آنها کتاب [آسمانی] داده شد پس مدت بر
آنها طوالنی شد تا دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنان فاسقاند» [خطابش] در مورد کسانی است که در دوره غیبت بسر
میبرند؛  ...و فرمود« :این دوره محدود ،دوره غیبت است»
 )3عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِیَّاکُمْ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ مَهَابَةِ الرَّجُلِ کَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ یَجْلِسُونَ فَیَلْهَوْنَ
وَ یَتَحَدَّثُونَ وَ یَضْحَكُونَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْهِمْ
هَذِهِ الْآیَةَ تَرَکُوا الْحَدِیثَ وَ اللَّهْوَ وَ الْمِزَاحَ.
مشكاة األنوار فی غرر األخبار( ،للطبرسی) ص191
امام صادق علیه السّالم فرمود:
از مزاح [نابجا] دورى کنید که آبرو هیبت مرد را مىبرد؛ اصحاب رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله عادتشان بود که جمع
مىشدند و سخنان لغو و بىفایده بر زبان جارى مىکردند و مىخندیدند ،که این آیه شریفه نازل شد« :آیا برای کسانی که ایمان
آوردند هنگام آن نرسیده است که قلبهایشان در برابر ذکر خدا خاشع گردد» و هنگامى که رسول خدا ص این آیه را بر آنها
خواند ،سخنان بیهوده و لهو و مزاح [نابجا] را کنار گذاشتند.
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 . 1اين دو حديث هم به نحوي به آيه مرتبط بود كه براي رعايت اختصار نياوردم:
 )1باب العلل التی ذكر الفضل بن شاذان فی آخرها أنه سمعها من الرضا علی بن موسى ع مرة بعده مرة و شيئا بعد شیء فجمعها و أطلق لعلی بن محمد بن
قتيبة النيسابوري روايتها عنه عن الرضا ع :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ بِنَيْسَابُورَ فِی شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ
قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ وَ حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ
شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَان ...
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ وَ نَهَاهُمْ قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَقَاؤُهُمْ وَ صَلَاحُهُمْ إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ الْمَنْعِ عَنِ الْفَسَادِ وَ التَّغَاصُبِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ تَعَبَّدَهُمْ قِيلَ
لِئَلَّا يَكُونُوا نَاسِينَ لِذِكْرِهِ وَ لَا تَارِكِينَ لِأَدَبِهِ وَ لَا لَاهِينَ عَنْ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ فَسَادُهُمْ وَ قِوَامُهُمْ فَلَوْ تُرِكُوا بِغَيْرِ تَعَبُّدٍ لَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَ قَسَتْ
قُلُوبُهُم ...
علل الشرائع ،ج ،1ص256
 )2قَالَ 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 يَاسِرٌ
مَوْلَى الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ لَمَّا حَجَّ الْمَنْصُورُ وَ صَارَ بِالْمَدِينَةِ سَهِرَ لَيْلَةً فَدَعَانِی فَقَالَ يَا رَبِيعُ انْطَلِقْ فِی وَقْتِكَ هَذَا عَلَى أَخْفَضِ جَنَاحٍ وَ أَلْيَنِ مَسِيرٍ
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ وَحْدَكَ فَافْعَلْ حَتَّى تَأْتِیَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ الدَّارَ وَ إِنْ نَأَتْ وَ
الْحَالَ وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ فَإِنَّا نَرْجِعُ إِلَى رَحِمٍ أَمَسَّ مِنْ يَمِينٍ بِشِمَالٍ وَ نَعْلٍ بِقِبَالٍ وَ هُوَ يَسْأَلُكَ الْمَصِيرَ إِلَيْهِ فِی وَقْتِكَ هَذَا فَإِنْ سَمَحَ بِالْمَصِيرِ مَعَكَ فَأَوْطِهِ خَدَّكَ
وَ إِنِ امْتَنَعَ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَارْدُدِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِی ذَلِكَ فَإِنْ أَمَرَكَ بِالْمَصِيرِ فِی ثَانٍ فَيَسِّرْ وَ لَا تُعَسِّرْ وَ اقْبَلِ الْعَفْوَ وَ لَا تُعَنِّفْ فِی قَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ قَالَ الرَّبِيعُ فَصِرْتُ
إِلَى بَابِهِ فَوَجَدْتُهُ فِی دَارِ خَلْوَتِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فَوَجَدْتُهُ مُعَفِّراً خَدَّيْهِ مُبْتَهِلًا يُظْهِرُ يَدَيْهِ قَدْ أَثَّرَ التُّرَابَ فِی وَجْهِهِ وَ خَدَّيْهِ فَأَكْبَرْتُ أَنْ أَقُولَ شَيْئاً
حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ دُعَائِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِی مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْنُ عَمِّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ
السَّلَامَ وَ يَقُولُ حَتَّى بَلَغْتُ آخِرَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا رَبِيعُ أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَيْحَكَ يَا رَبِيع
مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص175-176 :
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کالمی از آیت اهلل آقامجتبی تهرانی درباره روزهای آخر ماه شعبان

تدبر در این آیه بیش از اینكه از جنس یافتن نكتهها باشد ،از جنس تكان خوردن و جدی گرفتن هشدار است .امروز روز
پایانی شعبان است .به نظرم رسید کالمی از مرحوم حضرت آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی (ره) با صدای خود ایشان ،درباره
روزهای آخر ماه شعبان که بیانی از حدیث امام رضا ع است ،میتواند زمینه خوبی برای تدبر در این آیه باشد.
برای سهولت کار ،متن حدیث و ترجمهاش را هم در ادامه آوردهام:
حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیُّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ
الْهَرَوِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لِی
یَا أَبَا الصَّلْتِ إِنَّ شَعْبَانَ قَدْ مَضَى أَکْثَرُهُ وَ هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَتَدَارَکْ فِیمَا بَقِیَ مِنْهُ تَقْصِیرَکَ فِیمَا مَضَى مِنْهُ وَ عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ
عَلَى مَا یَعْنِیکَ وَ تَرْکِ مَا لَا یَعْنِیکَ وَ أَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ تُبْ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکَ لِیُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ إِلَیْکَ
وَ أَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَدَعَنَّ أَمَانَةً فِی عُنُقِکَ إِلَّا أَدَّیْتَهَا وَ لَا فِی قَلْبِکَ حِقْداً عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ وَ لَا ذَنْباً أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ
إِلَّا قَلَعْتَ عَنْهُ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ فِی سِرِّ أَمْرِکَ وَ عَلَانِیَتِکَ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْراً وَ أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا فِی مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ فَاغْفِرْ لَنَا فِیمَا
بَقِیَ مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُعْتِقُ فِی هَذَا الشَّهْرِ رِقَاباً مِنَ النَّارِ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،2ص51
اباصلت میگوید :در روز جمعه آخر شعبان بر امام رضا ع وارد شدم ،فرمود:
اى ابا صلت ماه شعبان بیشترش گذشت و این جمعه آخر آن است ،پس در این مدت باقیمانده ،آنچه از اعمال خیر که
در این ماه در انجام آن کوتاهى کردهاى جبران کن ،و بر تو باد به روی آوردن به انجام آنچه به تو مربوط است و ترک آنچه به
تو ربطی ندارد ،و دعا و استغفار و تالوت قرآن را افزون کن ،و از گناهانت به سوى خدا توبه نما ،تا ماه خدا در حالی به تو
رو کرده باشد که تو برای خداوند عزّ و جلّ اخالص ورزیده باشى ،و امانتى بر گردن خود باقى مگذار مگر آنكه آن را ادا کرده
باشی؛ و در دلت کینه هیچ مؤمنى نباشد مگر اینكه آن را از دل بیرون کرده باشی؛ و هیچ گناهى را که انجام دادهاى وامگذار
مگر آنكه آن را قلع و قمع کرده باشی؛ و تقوای الهی پیشه کن ،و در امور نهان و آشكارت بر او توکّل و اعتماد کن ،و «هر
کس بر خدا توکّل کند همانا خداوند او را کافى است ،خداوند کار او را [به سرانجام] میرساند که خداوند براى هر چیز
اندازهاى قرار داده است» (طالق ،)3/و در باقیمانده این ماه زیاد این ذکر را بگو« :بارالها! اگر در آن مقدار از این ماه شعبان که
گذشته مرا نیامرزیدهای ،در باقیمانده این ماه مرا بیامرز!» زیرا خداوند تبارک و تعالى در این ماه به مردم بسیارى را حرمت ماه
رمضان از آتش آزاد مىکند.
https://telegram.me/farsna/28616

تدبر

« )1تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ ال یَكُونُوا کَالَّذینَ  ...قَسَتْ قُلُوبُهُمْ  »...خشوع وضعیتی است که نفس
انسان در حالت نرمی و قبول و تسلیم قرار میگیرد و سرکشی نمیکند( .التحقیق فی کلمات القرآن الكریم)61 /3
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قلب ،اگر سالم باشد ،در دو موقعیت خاشع میشود :یاد خدا و کالم خدا .آیه نشان میدهد که ممكن است ظاهرا مومن
باشیم اما هنوز دلهایمان در برابر ذکر خدا و کالم خدا خاشع نشده باشد؛ اما باالخره باید بشود .اگر نشد بیم آن هست که قسی
القلب شویم.
خدا دو دل در سینه ما قرار نداده (احزاب)4/؛ پس ،کسی که دل به غیر خدا داده ،دلش برای خدا خاشع نمیشود.
آیا در این ماه رمضان امیدی هست که دل ما هم خاشع شود؟ در این شروع ماه رمضان یكبار وضعیت خود را بررسی
کنیم:
همین شبكههای مجازی ،میتواند نمونه خوبی باشد که خود را بررسی کنیم و ببینیم آیا دل ما برای کالم خدا رام و فروتن
است؟ یا فقط در برابر مطالب فكاهی و دعواهای سیاسی و حوادث و شایعات و ( ...حدیث  )3نرم و پذیراست و به آنچه یاد
خدا و کالم خداست ،دل که نمیدهیم ،بماند؛ حوصلهاش را هم نداریم؟
نمیگویم اینها را اصال نباید خواند .سوال این است که به کدام طرف راحت دل میدهیم و کدام برایمان سخت است؟
اگر چنان باشد و ادامه یابد ،چهبسا سنگدل (ادامه آیه) یا حتی خدای ناکرده ،منافق (آیات قبل) شویم!
دل ما بسیار لطیف و حساس است؛ دشمنِ قسمخوردهای به نام شیطان (یوسف5/؛ ص ،)82/که حتی از خطورات قلبی
و افكار ما باخبر است (ناس ،)5/برای این دل کمین کرده (اعراف .)27/جز بنده حقیقیای که شیطان در او راهی ندارد (ص-82/
 )83کسی نمیتواند م راقبت از این دل را به عهده گیرد؛ و خدا چنین بندگانی را در میان ما قرار داده است با نام «امام»
(انبیاء .)73/اگر دل به امام ندهیم ،زمان میگذرد (فَطالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ) و کمکم شیطان دل ما را تصرف میکند (نحل ،)100/و
آنگاه است که اگرچه ظاهری زیبا ممكن است داشته باشیم ،اما قسیالقلب شدهایم (فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) و عالمتش هم این است
که گناه کردن برایمان راحت میشود (و کَثیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ)
غیبت امام بر ما طوالنی ،و زمینه قسیالقلب شدن زیاد شده است (حدیث  .)2مبادا به زندگی بدون امام عادت کنیم! این
ماه رمضان ،که شیاطین در بندند ،زمان مناسبی است که اماممان را در عمق دلمان پیدا کنیم و دل به او بدهیم.
کالمی از آیت اهلل میرباقری:

«اینگونه نیست که فضایل ماه رمضان بدون مراقبه ،درک شود؛ محاسبه و مراقبه میخواهد و اگر کسی میخواهد در ماه
رمضان ده ختم قرآن داشته باشد ،باید مراقبه کند .من نمیگویم همه این کار را بكنند؛ ولی امام (ره) که یک کشور را اداره می
کردند ماه رمضان مالقاتهاشان اال برای کارهای ضروری ،تعطیل بود .بیرون ماه رمضان گاهی روزی  18ساعت مسائل
حكومتی را تدبیر می کردند ولی ماه رمضان تعطیل بود.
انسان اگر بخواهد در ماه رمضان به قرآن برسد باید یک فراغتی برای خودش درست کند؛ باید تدبیر کند .واال همین گونه
نمیشود! گاهی آدم می ببیند سحر شد ،هیچ کاری نكرده است! شب اول ابوحمزه نخوانده است! شب دوم نخوانده! شب دهم
نخوانده است! روز بیست و پنجم هم نخوانده! خب! پس کی می خواهد از ماه رمضان برخوردار شود؟!» ( 19تیر )93
 )2حكایت فضیل عیاض در سفینة البحار ،ج ،7ص103
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إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعين

 1رمضان

ترجمه

تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم.

حلول ماه مبارک رمضان بر تمامی مسلمانان و قرآندوستان مبارک باد
حدیث

 )1ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص
 ...یَقُولُ فِی الْیَوْمِ الْأَوَّلِ :اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِیَامِی فِیهِ صِیَامَ الصَّائِمِینَ وَ قِیَامِی فِیهِ قِیَامَ الْقَائِمَیْنِ وَ نَبِّهْنِی فِیهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِینَ وَ
هَبْ لِی جُرْمِی فِیهِ یَا إِلَهَ الْعَالَمِینَ وَ اعْفُ عَنِّی یَا عَافِیاً عَنِ الْمُجْرِمِینَ.
زاد المعاد ،ص144
ادعیه معروفی که در مفاتیحالجنان تحت عنوان «دعای مختصر هر روز ماه رمضان» آمده است بر اساس روایتی است که
ابنعباس از پیامبر اکرم ص نقل کرده است.
انسان در دعای روز اول میگوید:
خدایا! روزهام را در این روز ،روزه روزهداران [مورد رضایتت] ،و قیامم [برای عبادت] را قیام قیامکنندگان [مورد عنایتت]
قرار بده! و در این روز مرا از خواب غفلت بیدار کن و در این روز گناه مرا ببخش ،ای معبود عالمین! و مرا مورد عفو قرار ده،
ای عفوکننده مجرمان!
 )2قَالَ الْإِمَامُ ع (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
قُولُوا یَا أَیُّهَا الْخَلْقُ الْمُنْعَمُ عَلَیْهِمْ« :إِیَّاکَ نَعْبُدُ أَیُّهَا الْمُنْعِمُ عَلَیْنَا ،وَ نُطِیعُکَ مُخْلِصِینَ مَعَ التَّذَلُّلِ وَ الْخُضُوعِ بِلَا رِیَاءٍ ،وَ لَا سُمْعَةٍ؛
وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ،مِنْکَ نَسْأَلُ الْمَعُونَةَ عَلَى طَاعَتِکَ لِنُؤَدِّیَهَا کَمَا أَمَرْتَ ،وَ نَتَّقِیَ مِنْ دُنْیَانَا مَا نَهَیْتَ عَنْهُ ،وَ نَعْتَصِمَ -مِنَ الشَّیْطَانِ
الرَّجِیمِ ،وَ مِنْ سَائِرِ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنَ الْمُضِلِّینَ ،وَ مِنَ الْمُؤْذِینَ الظَّالِمِینَ -بِعِصْمَتِک
 ...قَالَ الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع :قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :قُولُوا «إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» عَلَى طَاعَتِکَ وَ عِبَادَتَکَ ،وَ عَلَى دَفْعِ شُرُورِ أَعْدَائِکَ ،وَ رَدِّ مَكَایِدِهِمْ ،وَ الْمُقَامِ عَلَى
مَا أَمَرْتَ بِهِ
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری علیه السالم ،ص 39و 41
در تفسیر منسوب به امام حسن عسكری درباره «ایاک نعبد و ایاک نستعین» آمده است که خداوند میفرماید:
ای بندگانی که بر آنها نعمت داده شده ،بگویید« :تنها تو را میپرستیم ای نعمت دهنده بر ما؛ و تو را خالصانه با تذلل و
خضوع و بدون ریا [به چشم دیگران نمایاندن] و سُمعه [به گوش دیگران رساندن] اطاعت میکنیم؛ و تنها از تو یاری میجوییم،
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از تو یاری بر طاعت تو میخواهیم تا آن را آن گونه که دستور دادهای انجام دهیم ،و در دنیایمان از آنچه از آن نهی کردی
بپرهیزیم؛ و از شیطان رجیم و سایر جن و انسهای گمراه راندهشده و از اذیتکنندگان ظالم ،به پناهگاه تو پناهنده میشویم»
و از امیرالمومنین ع از رسول خدا روایت میشود که خداوند فرمود« :بگویید تنها از تو یاری میجوییم برای اطاعت و عبادتت
و برای دفع شرور دشمنانت و رد حیلههایشان ،و برای باقی ماندن بر آنچه بدان دستور دادهای.
 )3یادآوری :در جلسات  41و  56دو حدیث در تفسیر سوره حمد گذشت؛ و اینک سومین روایت:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ...قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَّ عَلَیَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنْ کَنْزِ
الْجَنَّةِ فِیهَا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» ،الْآیَةُ الَّتِی یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِیهَا وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً
وَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» دَعْوَى أَهْلِ الْجَنَّةِ حِینَ شَكَرُوا اللَّهَ حُسْنَ الثَّوَابِ «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» قَالَ جَبْرَئِیلُ مَا
قَالَهَا مُسْلِمٌ قَطُّ إِلَّا صَدَّقَهُ اللَّهُ وَ أَهْلُ سَمَاوَاتِهِ «إِیَّاکَ نَعْبُدُ» إِخْلَاصٌ لِلْعِبَادَةِ «وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» أَفْضَلُ مَا طَلَبَ بِهِ الْعِبَادُ حَوَائِجَهُمْ
«اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ» صِرَاطَ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُمُ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ» الْیَهُودِ وَ
غَیْرِ «الضَّالِّینَ» النَّصَارَى.
تفسیر العیاشی ،ج ،1ص22
از امام صادق ع از پیامبر اکرم روایت شده است که :خداوند با [نزول سوره] فاتحه ،از گنجهای بهشت ،بر من منت
گذاشت که در آن «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» است ،آیهای که خداوند در مورد آن میفرماید «و چون در قرآن پروردگار خود
را به یگانگى یاد کنى با نفرت پشت مىکنند»؛ و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» دعای بهشتیان است هنگامی که به
خاطر حُسن پاداششان خدا را شكر میگویند؛ [در مورد] «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» جبرئیل گفت :هیچ مسلمانی آن را نگفت مگر
اینكه خداند و آسمانیانش او را تصدیق کردند؛ «إِیَّاکَ نَعْبُدُ» [ابراز] اخالص در عبادت است «وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ» بهترین چیزی
است که بندگان به وسیله آن نیازهای خود را درخواست میکنند؛ «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ» صراط
انبیاست و آناناند کسانی که خداوند بر آنان نعمت داده است «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ» یهودیاناند و «الضَّالِّینَ» مسیحیاناند.
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 . 1اين دو روايت هم روايات تفسير سوره حمد است كه  -انشاءاهلل اگر زنده مانديم و به دو آيه ديگر سوره حمد رسيديم  -در آنجا خواهدآمد.
 )1بِحَذْفِ الْإِسْنَادِ قَالَ :لَمَّا جَلَسَ عُمَرُ فِی الْخِلَافَةِ جَرَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ سِنَانٍ الْأَزْدِيُّ وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامٌ وَ مُنَازَعَةٌ فَلَمْ
يَنْتَصِفْ لَهُ عُمَرُ فَلَحِقَ الْحَارِثُ بْنُ سِنَانٍ بِقَيْصَرَ وَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ نَسِیَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ إِلَّا قَوْلَهُ تَعَالَى -وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی
الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ فَسَمِعَ قَيْصَرُ هَذَا الْكَلَامَ فَقَالَ سَأَكْتُبُ إِلَى مَلِكِ الْعَرَبِ بِمَسَائِلَ فَإِنْ أَخْبَرَنِی عَنْهَا أَطْلَقْتُ مَا عِنْدِي مِنَ الْأُسَارَى وَ إِنْ لَمْ يُخْبِرْنِی تَفْسِيرَ
مَسَائِلِی  -عَهِدْتُ إِلَى الْأُسَارَى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ النَّصْرَانِيَّةَ فَمَنْ قَبِلَ مِنْهُمُ اسْتَعْبَدْتُهُ وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ قَتَلْتُهُ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمَسَائِلَ أَحَدُهَا سُؤَالُهُ عَنْ
تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ وَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَيْسَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ السَّمَاءِ وَ عَمَّا يَتَنَفَّسُ وَ لَا رُوحَ فِيهِ وَ عَنْ عَصَا مُوسَى ممن [مِمَّا] كَانَتْ وَ مَا اسْمُهَا وَ مَا طُولُهَا وَ
عَنْ جَارِيَةٍ بِكْرٍ لِأَخَوَيْنِ فِی الدُّنْيَا وَ هِیَ فِی الْآخِرَةِ لِوَاحِدٍ فَلَمَّا وَرَدَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ عَلَى عُمَرَ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَهَا فَفَزِعَ فِی ذَلِكَ إِلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع
فَكَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ صِهْرِ مُحَمَّدٍ وَ وَارِثِ عِلْمِهِ وَ أَقْرَبِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ وَ وَزِيرِهِ وَ مَنْ حَقَّتْ لَهُ الْوَلَايَةُ وَ أُمِرَ الْخَلْقُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ قُرَّةِ
عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ وَ زَوْجِ ابْنَتِهِ وَ أَبُو وُلْدِهِ إِلَى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْخَفِيَّاتِ وَ مُنْزِلُ الْبَرَكَاتِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ  ...فَال هادِيَ لَهُ وَرَدَ كِتَابُكَ وَ أَقْرَأَنِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَمَّا سُؤَالُكَ عَنِ اسْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ اسْمٌ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَوْنٌ عَلَى كُلِّ دَوَاءٍ وَ أَمَّا
سُؤَالُكَ عَنِ الرَّحْمَنِ فَهُوَ عَوْنٌ لِكُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ هُوَ اسْمٌ لَمْ يَتَسَمَّ بِهِ غَيْرُ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَمَّا الرَّحِيمُ فَرَحِيمٌ مَنْ عَصَى وَ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً
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تدبر

 )1چرا با اینكه در آیات قبل سوره حمد ،خدا به عنوان غایب اشاره میشد ،در این آیه ،خدا مخاطب قرار گرفت؟ چرا
جمله را با مفعول شروع کرد؟ چرا فعل را با ضمیر جمع به کار برد؟ چرا جمله دوم را در همان سیاق جمله اول آورد و نفرمود
«ایاک نعبد ،أعنّا» (تو را میپرستیم ،کمكمان کن)
عالمه طباطبایی به همین این سواالت یک پاسخ میدهد:
مهمترین نكته در بندگی این است که انسان خود را نبیند( .لذا بندگی با شرک ممكن است جمع شود (غافر ،)60/اما با
استكبار جمع نمیشود (کهف) )110/
با این مالحظه ،عبارت «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعین» کاملترین عبارت در ابراز بندگی در محضر خداست .زیرا:
الف – اقتضای عبودیت ،این است که خود را در محضر خدا ببینیم[ ،نه اینكه دلمان جای دیگر باشد]؛ پس آیه از حالت
غیاب (در آیات قبل) به حالت حضور تغییر سیاق داد.
ب -از «تو» شروع کرده است ،ولو که مفعول باشد؛ نه از «من» و نه از «فعل من» («جمله اسمیه» با «من» شروع میشود؛
و جمله فعلیه با «فعلِ» من (نعبد)؛ و در هر دو مفعول ،در مرتبه بعد میآید؛ اما در این آیه« ،ک» (مفعول) را مقدم کرده است).
ج« -فعل من» را هم با ضمیر متكلم معالغیر (ما) بیان کرده تا «من» را در جمع گم کند.
وَ أَمَّا قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فَذَلِكَ ثَنَاءٌ مِنَّا عَلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ نَوَاصِیَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
كُلُّ مَنْ كَانَ فِی الدُّنْيَا شَاكّاً أَوْ جَبَّاراً أَدْخَلَهُ النَّارَ وَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَاكٌّ وَ لَا جَبَّارٌ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِی الدُّنْيَا طَائِعاً مُذْنِباً مَحَا خَطَايَاهُ وَ أَدْخَلَهُ
الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَإِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَإِنَّا نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الشَّيْطَانِ لَا يُضِلُّنَا كَمَا أَضَلَّكُمْ
وَ أَمَّا قَوْلُهُ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ فَذَلِكَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ مَنْ عَمِلَ فِی الدُّنْيَا صَالِحاً فَإِنَّهُ يَسْلُكُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
فَتِلْكَ النِّعْمَةُ الَّتِی أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ فَنَسْأَلُ رَبَّنَا أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْنَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ
الْيَهُودُ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ فَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ فَنَسْأَلُ رَبَّنَا أَنْ لَا يَغْضَبَ عَلَيْنَا كَمَا غَضِبَ عَلَيْهِمْ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَا الضَّالِّينَ فَأَنْتَ وَ
أَمْثَالُكَ يَا عَابِدَ الصَّلِيبِ الْخَبِيثِ ضَلَلْتُمْ بَعْدَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ع نَسْأَلُ رَبَّنَا أَنْ لَا يُضِلَّنَا كَمَا ضَلَلْتُم ...
إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمی) ،ج ،2ص367-365 :
 )2وَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْفَضْلُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ :أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ لِئَلَّا يَكُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَيَّعاً وَ لْيَكُنْ مَحْفُوظاً مَدْرُوساً فَلَا يَضْمَحِلَّ وَ
لَا يُجْهَلَ وَ إِنَّمَا بُدِئَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَیْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْكَلَامِ جُمِعَ فِيهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَيْرِ وَ الْحِكْمَةِ مَا جُمِعَ فِی سُورَةِ الْحَمْدِ -وَ ذَلِكَ أَنَّ
قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ « »2الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا هُوَ أَدَاءٌ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الشُّكْرِ وَ شُكْرٌ لِمَا وَفَّقَ عَبْدَهُ مِنَ الْخَيْرِ -رَبِّ الْعالَمِينَ تَوْحِيدٌ لَهُ وَ تَحْمِيدٌ
وَ إِقْرَارٌ بِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ لَا غَيْرُهُ -الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اسْتِعْطَافٌ وَ ذِكْرٌ آلِلَائِهِ وَ نَعْمَائِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ -مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِقْرَارٌ لَهُ بِالْبَعْثِ وَ الْحِسَابِ وَ
الْمُجَازَاةِ وَ إِيجَابُ مُلْكِ الْآخِرَةِ لَهُ كَإِيجَابِ مُلْكِ الدُّنْيَا -إِيَّاكَ نَعْبُدُ رَغْبَةٌ وَ تَقَرُّبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ إِخْلَاصٌ لَهُ بِالْعَمَلِ دُونَ غَيْرِهِ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اسْتِزَادَةٌ
مِنْ تَوْفِيقِهِ وَ عِبَادَتِهِ وَ اسْتِدَامَةٌ لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ نَصَرَهُ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ اسْتِرْشَادٌ لِدِينِهِ وَ اعْتِصَامٌ بِحَبْلِهِ وَ اسْتِزَادَةٌ فِی الْمَعْرِفَةِ لِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -صِراطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تَوْكِيدٌ فِی السُّؤَالِ وَ الرَّغْبَةِ وَ ذِكْرٌ لِمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ نِعَمِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ رَغْبَةٌ فِی مِثْلِ تِلْكَ النِّعَمِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اسْتِعَاذَةٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ
مِنَ الْمُعَانِدِينَ الْكَافِرِينَ الْمُسْتَخِفِّينَ بِهِ وَ بِأَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ وَ لَا الضَّالِّينَ اعْتِصَامٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الَّذِينَ ضَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صُنْعاً فَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَيْرِ وَ الْحِكْمَةِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا مَا لَا يَجْمَعُهُ شَیْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ.
من ال يحضره الفقيه ،ج ،1ص310
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د – اما هنوز در جمله «ایاک نعبد» یک نحوه انتساب کار به «من» باقی است؛ پس آن را با عبارت «إِیَّاکَ نَسْتَعین» (بر
همان وزن و سیاق) تكمیل کرد که بگوید همان مقدار کار هم «تنها» با کمک و عنایت «تو» انجام میشود.
پس این عبارت ،فقط یک معنا ابراز آن میکند و آن عبودیت محض است آن گونه که ذرهای «منیت» در کار نیاید (المیزان1
)24-27/
 )2عبودیت و پرستش ،یعنی غایت آمال خود قرار دادن؛ یعنی آخرین دغدغه انسان ،که همه دغدغههای دیگر به آن ختم
شود و همه چیز را بر اساسِ میزان فایدهاش در نزدیک شدن به آن بسنجد.
به همین معناست که برخی پولپرستاند؛ برخی مقام پرست؛ برخی شهوتپرست؛ و برخی هم خداپرست .و ما میخواهیم
خداپرست باشیم .با این توصیف ،آیا واقعا میتوانیم بگوییم خداپرستیم؟
 )3فقط نمیگوییم «تو را میپرستیم» بلكه میگوییم «تنها» تو را میپرستیم( .جلو آوردن مفعول (ک) بر فعل (نعبد) داللت
بر حصر می کند) .بسیاری از ما خدا را قبول داریم؛ اما در کنار خدا ،پول و مقام و شهوت و مدرک و  ...را هم هدف قرار
دادهایم؛ و این شرک است .موظب باشیم که حتی اغلب مومنان ایمانشان شرکآلود است (یوسف )106/و مبادا در عبادت شرک
بورزیم (غافر.)60/
پس آیا باید پول و  ...را رها کنیم؟
خیر ،بلكه هدف اصلی را فقط خدا بدانیم؛ اینها را وسیله ببینیم .اگر وسیله دیدیم آنگاه هرجا بین رسیدن به خدا و داشتن
اینها منافات پیش آمد راحت میتوانیم صرفنظر کنیم؛ وگرنه همواره بین خدا و خرما در تردید میمانیم و چهبسا منافق از دنیا
برویم (نساء)143/
« )4إِیَّاکَ نَسْتَعین» :فقط خدا را بپرستیم ،هرچند خیلی دشوار است ،اما قبول؛ ولی یعنی چه که فقط از خدا کمک بگیریم؟
مگر نگفتیم اینها وسیلهاند! آیا نباید از اینها برای رسیدن به خدا کمک بگیریم؟!
اگر در وادی قرآن وارد شدیم با زبان بسیار ساده ،عظیمترین حقایق عرفانی را روزی پنجبار در نماز تكرار میکنیم!
اگر خدا را بشناسیم میفهمیم که نهتنها در عرض او هدفی معنا ندارد ،بلكه غیر از او کسی کارهای نیست؛ همه چیز به
دست اوست .به مقام حضرت ابراهیم ع میرسیم که آب مینوشید ،غذا و دوا میخورد؛ اما میفهمید که سیری و سیرابی و
شفا فقط و فقط به دست اوست (شعراء )80-79/میفهمیم که نهتنها رفع تمام نیازهای ما به دست اوست (حدیث )3بلكه حتی
اگر بخواهیم خدا را اطاعت کنیم باز نیاز به کمک او داریم (حدیث )2برای همین است که در روز اول ماه رمضان که ماه
بندگی است میگوییم خدایا تو روزه ما را در روزهداران قرار بده؛ تو قیام ما را در قیامکنندگان قرار بده ( ...حدیث)1
« )5إِیَّاکَ نَسْتَعین» :بسیاری از ما به شرک در عبودیت (ولو شرک خفی مانند پولپرستی و  )...حساس هستیم؛ اما به شرک
در استعانت بیاعتناییم ،بلكه به خیال خود چنین شرکی را کامال دینداری میدانیم! مثال برای کاری که میخواهیم انجام دهیم،
به کسی مراجعه میکنیم و میگوییم« :اول خدا ،بعدش شما»! این دینداری نیست ،این شرک است .کسی که موحد است اولش
خداست ،آخرش هم خداست (حدید )3/هرکس دیگری هم اگر کارهای است چون خدا او را کارهای کرده است؛ اگر خدا
نخواهد آتش هم نمیسوزاند (انبیا )69/میلیاردر هم باشی ،مشكلت حل نمیشود (قصص)81-76/
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انشاءاهلل که خدا ما را متوجه توحید در استعانت بكند و در همین ماه رمضان ما را از خواب غفلت بیدار کند (حدیث)1
" )6نه جبر در کار است و نه تفویض .چون مىگوییم «نَعْبُدُ» ،پس داراى اختیار هستیم و نه مجبور .و چون مىگوییم:
«نَسْتَعِینُ» پس نیاز به او داریم و امور به ما تفویض نشده است( ".قرائتی ،تفسیر نور( )28 /1این نكته ظاهرا برگرفته از مضمون
یكی از مناظرات امام صادق ع با یكی از «قدریه» است .تفسیر عیاشی)23/ 1
مروری بر سوره حمد
چون سوره حمد سورهای است که در هر نماز میخوانیم هر آیهای که اضافه میشود خوب است مروری بر مضامین این
سوره داشته باشیم.
جلسه  41و جلسه  56تدبر 7دو بیان مطرح شد؛ و اینک بیان سوم:
با نام خدایی [شروع میکنم] که رحمتش گسترده و همیشگی است؛
سپاس و ستایش خدایی را ربالعالمین است؛
[با] رحمت گسترده[اش آمدیم و با] رحمت همیشگی[اش [بازمیگردیم به جایگاهی که]
مالكیت همهجانبه او در روز جزا [آشكار میگردد]
[حال که او را این گونه شناختم پس به او عرضه میدارم] تنها تو را میپرستیم [و به عنوان دغدغه نهایی خود قرار
میدهیم؛ و در همه کار ،از جمله در همین مطلب که تو را تنها دغدغه و هدف خود بدانیم و جز تو را طلب نكنیم و نیز در
اینكه راه تو را طی کنیم] تنها از تو یاری میجوییم [و برای هیچکاری هیچ امیدی به غیر تو نداریم]

 )81سوره بقره ( )2آيه255

اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مَنْ

ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحيطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ
وَ ال يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظيم

1395/3/19

 2رمضان 1437

ترجمه

اهلل ،خدایی جز او نیست[ ،تنها] حیّ و قیوّم است ،او را نه چرت میگیرد و نه خواب ،از آنِ اوست آنچه در آسمانها و
آنچه در زمین است ،کیست آنكه نزد او شفاعت کند مگر به اذن او؟ میداند آنچه که پیش روی آنها و آنچه پشت سر آنهاست
و [درحالیکه] به چیزی از علم او احاطه نمییابند مگر به آنچه بخواهد ،کرسی [سلطنت] اش آسمانها و زمین را دربرگرفته و
[درحالیکه] نگهداری این دو او را به زحمت نمیاندازد ،و تنها او بلندمرتبه و عظیم است.
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نکات ترجمهای و نحوی

«الْحَیُّ الْقَیُّومُ» این دو کلمه ،دو خبر (یا دو صفت) برای «اهلل» میباشند 1.بر فرض اینكه خبر باشند ،وقوع «الـ» بر روی
خبر داللت بر حصر میکند (المیزان )330/ 2لذا در ترجمه کلمه «تنها» داخل کروشه اضافه شد.
«الحیّ» صفت مشبهه بر وزن «فَعل» است (الجدول فی إعراب القرآن24 /3؛ المیزان ،)328 /2یعنی حقیقتی که حیات در
او ثابت و همیشگی و غیر قابل زوال است.

2

«القیوم» صیغه مبالغه از مصدر «قیام» است یعنی حقیقت قائمی (پابرجایی) که نگهدارنده و قوامبخش همه چیز است
(مفردات ألفاظ القرآن ،)691/حقیقتی که هم قائم به خویش است (نه به غیر) ،و هم همه موجودات دیگر قائم به او هستند
(التحقیق فی کلمات القرآن الكریم)344 /9
«لَهُ ما فِی السَّماواتِ» :چون جار و مجرور (له) نمیتواند مبتدا باشد و در مقام خبر است ،پس خبر مقدم محسوب میشود؛
و چون خبر باید بعد از مبتدا بیاید و االن قبلش آمده ،پس داللت بر حصر دارد.

3

«یشفع» :از ریشه «شفع» (به معنای «جفت» ،در مقابل «تک» ؛ معجم مقاییس اللغة )201 /3است و به صورت فعل در
جایی به کار می رود که امری به امر دیگر ملحق می شود تا کاری که اولی بتنهایی نمی توانسته انجام دهد با کمک دومی انجام
شود (التحقیق فى کلمات القرآن الكریم)99 /6
جمله «ال یُحیطُونَ  »...را هم میتوان جمله استینافیه (یعنی شروع مطلب جدید) دانست و هم جمله حالیه (یعنی بیان حالِ
آن افرادی که با ضمیر «هم» بدانها اشاره شده) و این مطلب در مورد جمله «وَ ال یَؤُدُهُ  »...هم صادق است( .الجدول فی اعراب
القران الكریم )24/ 3برخی گفتهاند جمله «وَسِعَ کُرْسِیُّهُ  »....را هم میتوان حال دانست (إعراب القرآن الكریم)10 /1
«یَؤُدُ» از ریشه «أود» است که در اصل به معنای «خم شدن ناشی از سنگینی» میباشد (معجم المقاییس اللغة )155 /1و به
همین مناسبت به معنای «به زحمت و مشقت افتادن» به کار میرود (لسان العرب)74 /3
«الْعَلِیُّ الْعَظیم» :وقوع «الـ» بر روی خبر داللت بر حصر میکند(المیزان ،)336/ 2لذا در ترجمه کلمه «تنها» اضافه شد .هر
دو ،صفت مشبهه هستند به ترتیب از مصدر «علو» و «عظمت»؛ یعنی حقیقتی که بلندمرتبگی و عظمت در او ثابت و همیشگی
است.

 . 1اينكه خبر براي اهلل باشد را همگان قبول دارند .در عين حال ،برخی گفتهاند میتوان اين دو كلمه را صفت براي اهلل در نظر گرفت( .إعراب القرآن و
بيانه38 /1؛ إعراب القرآن الكريم )10 /1در اين صورت چنين بايد ترجمه شود« :اهللِ حی قيوم ،خدايی جز او نيست» برخی عالوه بر اين ،گفتهاند میتواند
بدل از «هو» باشد (إعراب القرآن (نحاس)  )126 /1كه در اين صورت ترجمهاش چنين میشود« :اهلل ،خدايی جز او كه حی و قيوم است ،نيست».
« . 2الحیّ» از ريشه «حيو» (كتاب العين )317 /3يا «حيی» (مفردات ألفاظ القرآن )268/است كه تلفظ بعد از اعالل آن ،در حالت «مصدر» و «صفت»
شبيه همديگر است.
 . 3در ترجمه میشد از كلمه «فقط»استفاده كرد ،اما ظاهرا در فارسی هم همين نقديم مسند (از آن اوست) بر مسند اليه (آنچه در آسمانها و زمين است)
داللت بر حصر كند ،لذا به همين اكتفا شد.

240

حدیث

 )1عن عبد اهلل بن سنان عن أبی عبد اهلل ع قال إِنَّ لِكُلِّ شَیْءٍ ذِرْوَةً وَ ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ آیَةُ الْكُرْسِیِّ -مَنْ قَرَأَ آیَةَ الْكُرْسِیِّ مَرَّةً
صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ مَكْرُوهٍ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْیَا وَ أَلْفَ مَكْرُوهٍ مِنْ مَكَارِهِ الْآخِرَةِ أَیْسَرُ مَكْرُوهِ الدُّنْیَا الْفَقْرُ وَ أَیْسَرُ مَكْرُوهِ الْآخِرَةِ عَذَابُ
الْقَبْرِ وَ إِنِّی لَأَسْتَعِینُ بِهَا عَلَى صُعُودِ الدَّرَجَةِ.

1

تفسیر العیاشی ،ج ،1ص136
از امام صادق عروایت شده است:
هر چیزی قلهای دارد و قله قرآن ،آیهالكرسی است؛ کسی که یكبار آیهالكرسی را [آن گونه که حق آن است] بخواند،
خداوند هزار امر ناپسند از امور ناپسند دنیا و هزار امر ناخوشایند از امور ناخوشایند آخرت را از او برمیگرداند ،که سادهترین
امر ناپسند دنیا ،فقر است و سادهترین امر ناخوشایند آخرت عذاب قبر است؛ و من از آن برای باال رفتن درجهام [نزد خدا]
کمک می گیرم.
 )2أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ ،عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ َأبُو مُحَمَّدٍ الْقُرَشِیُّ الشَّعْرَانِیُّ إِمْلَاءً مِنْ أَصْلِ کِتَابِهِ
بِالْمُوصِلِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ السِّكْسَكِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَیْبِ بْنِ شَابُورَ الْقُرَشِیُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
بْنِ أَبِی الْعَاتِكَةِ الْهِلَالِیُّ ،عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَزِیدَ :أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ صُدَیٍّ أَبِی أُمَامَةَ
الْبَاهِلِیِّ :أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ) یَقُولُ:

 . 1برخی احاديث ديگر در اين باب:
( )1حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِیِّ عِنْدَ مَنَامِهِ لَمْ يَخَفِ الْفَالِجَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَنْ قَرَأَهَا بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذُو حُمَةٍ.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،النص ،ص105 :
( )2عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص  ...وَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِیِّ عِنْدَ مَنَامِهِ لَمْ يَخَفِ الْفَالِجَ وَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ حَتَّى الصَّبَاحِ
وَ إِنَّ فِيهَا خَمْسِينَ كَلِمَةً فِی كُلِّ كَلِمَةٍ خَمْسُونَ بَرَكَةً وَ لِكُلِّ شَیْءٍ ذِرْوَةٌ وَ ذِرْوَةُ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِی
أعالم الدين فی صفات المؤمنين ،ص369 :
( )3قَالَ :فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ظَرِيفٍ [سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ] عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أَمْسَكْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
بِالرِّكَابِ -وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَبَسَّمَ -فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُكَ رَفَعْتَ رَأْسَكَ ثُمَّ تَبَسَّمْتَ قَالَ :نَعَمْ يَا أَصْبَغُ أَمْسَكْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص
كَمَا أَمْسَكْتَ لِی -فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَبَسُّمِهِ -كَمَا سَأَلْتَنِی وَ سَأُخْبِرُكَ كَمَا أَخْبَرَنِی -أَمْسَكْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى
السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمَ -فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ص رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ تَبَسَّمْتَ لِمَا ذَا فَقَالَ :يَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَرْكَبُ فَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِیِّ ثُمَّ يَقُولُ:
«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی -فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» إِلَّا قَالَ السَّيِّدُ الْكَرِيمُ «يَا مَلَائِكَتِی عَبْدِي يَعْلَمُ
أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي -اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَه
تفسير القمی ،ج ،2ص281 :؛ األمالی( للصدوق) ،النص ،ص508 :
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مَا أَرَى رَجُلًا أَدْرَکَ عَقْلُهُ الْإِسْلَامَ وَ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ یَبِیتُ لَیْلَةً سَوَادَهَا 1حَتَّى یَقْرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ «اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ»
فَقَرَأَ الْآیَةَ إِلَى قَوْلِهِ« :الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» ،ثُمَّ قَالَ :فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا هِیَ -أَوْ قَالَ :مَا فِیهَا -لَمَا تَرَکْتُمُوهَا عَلَى حَالٍ ،إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى
اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) أَخْبَرَنِی قَالَ :أُعْطِیتُ آیَةَ الْكُرْسِیِّ مِنْ کَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ لَمْ یُؤْتَهَا نَبِیٌّ کَانَ قَبْلِی.
قَالَ عَلِیٌّ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) :فَمَا بِتُّ لَیْلَةً قَطُّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) حَتَّى أَقْرَأَهَا.
ثُمَّ قَالَ :یَا أَبَا أُمَامَةَ ،إِنِّی أَقْرَؤُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی ثَلَاثَةِ أَحَایِینَ مِنْ کُلِّ لَیْلَةٍ .فَقُلْتُ:
وَ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی قِرَاءَتِکَ لَهَا یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) قَالَ :أَقْرَؤُهَا قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ صَلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ ،فَوَ
اللَّهِ مَا تَرَکْتُهَا مُذْ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ نَبِیِّكُمْ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) حَتَّى أَخْبَرْتُکَ بِهِ.
األمالی (للطوسی) ،ص509
ابوامامه نقل میکند که از امیرالمومنین شنیدم که میفرمود:
هیچكس را ندیدم که عقلش به اسالم قد دهد و در اسالم متولد شود ،آنگاه تاریكی شب را به صبح آورد مگر اینكه این
آیه «اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ  -که آن را خواند تا  -الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ» را بخواند.
سپس فرمود :اگر بدانید که آن چیست – یا فرمود :در آن چیست – هیچگاه آن را فروگذار نخواهید کرد؛ که پیامبر خدا
ص به من خبر داد و فرمود :آیهالكرسی از گنجهای تحت عرش است که به من داده شده و به هیچ پیامبری قبل از من داده
نشد.
علی ع فرمود :من از زمانی که این را از رسول خدا شنیدم هیچ شبی را صبح نكردم مگر اینكه آن را خواندم.
سپس فرمود :ای ابوامامه ،من هرشب آن را سه بار در سه وقت میخوانم.
عرض کردم :ای پسر عموی محمد ص ،روال قرائت کردنت چگونه است؟
فرمود :آن را بعد از نماز عشاء و قبل از دو رکعت نافله نماز عشاء میخوانم .به خدا قسم از آن زمان که این حدیث را از
پیامبرتان ص شنیدم تا االن که به تو خبر دادم ،هیچگاه آن را ترک نكردم.
(در ادامه روایت ،تکتک سلسله راویان میگویند« :من هم از وقتی که این روایت را دیدم خواندنش را ترک نكردم» که
برای رعایت اختصار کلمات آنها را نیاوردم.
انشاءاهلل ما هم که این روایت را دیدیم ترک نكنیم)
)3
 حَدَّثَنَا أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِبْنِ غِیَاثٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« :وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ»
قَالَ عِلْمُهُ.

 - . 1قُلْتُ :وَ مَا سَوَادُهَا ،يَا أَبَا أُمَامَةَ قَالَ :جَمِيعَهَا-
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 و حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیعَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ»
فَقَالَ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِی الْكُرْسِیِّ وَ الْعَرْشُ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِی لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ.
 حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنِ الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِیِّ
فَقَالَ  ...أَنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَکْبَرِ أَبْوَابِ الْغُیُوبِ وَ هُمَا جَمِیعاً غَیْبَانِ وَ هُمَا فِی الْغَیْبِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ الْكُرْسِیَّ هُوَ الْبَابُ الظَّاهِرُ مِنَ
الْغَیْبِ الَّذِی مِنْهُ مَطْلَعُ الْبِدَعِ وَ مِنْهُ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا وَ الْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَّذِی یُوجَدُ فِیهِ عِلْمُ الْكَیْفِ وَ الْكَوْنِ وَ الْقَدْرِ وَ الْحَدِّ وَ
الْأَیْنِ وَ الْمَشِیَّةِ وَ صِفَةِ الْإِرَادَةِ وَ عِلْمُ الْأَلْفَاظِ وَ الْحَرَکَاتِ وَ التَّرْکِ وَ عِلْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدْءِ فَهُمَا فِی الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ مُلْکَ
الْعَرْشِ سِوَى مُلْکِ الْكُرْسِیِّ وَ عِلْمَهُ أَغْیَبُ مِنْ عِلْمِ الْكُرْسِیِّ فَمِنْ ذَلِکَ قَالَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ أَیْ صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِیِّ
وَ هُمَا فِی ذَلِکَ مَقْرُونَان
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التوحید (للصدوق) ،ص  321و ص327
از امام صادق ع درباره عبارت «وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» روایت شده که فرمودند:
مقصود علم خداست؛
و نیز روایت شده که فرمودند:
آسمانها و زمین و آنچه در این دو است ،در «کرسی» است؛ و «عرش» آن علمی است که هیچكس به اندازه آن پی نمیبرد.
و یكبار هم درباره «عرش و کرسی»سوال شد ،ایشان در فرازی از توضیحشان فرمودند:
آنها دوباب از درهای غیب هستند و هردو خودشان هم [مربوط به عالم] غیباند و در عالم غیب در کنار همدیگرند؛ زیر
کرسی با ب ظاهر غیب است که شروع ایجاد از اوست و همه چیز از اوست؛ و عرش باب باطنی است که علم چگونگی و
بودن و اندازه و حد و مكان و مشیت ووصف اراده و علم الفاظ و اعراب و سكون و علم بازگشت و شروع ،در آن است؛ پس
اینها دو باب قرین همیدگرند زیرا مُلک عرش غیر از مُلک کرسی است و علمش غیبیتر از علم کرسی است و به همین جهت

 . 1فَقَالَ إِنَّ لِلْعَرْشِ صِفَاتٍ كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً لَهُ فِی كُلِّ سَبَبِ وَضْعٍ فِی الْقُرْآنِ صِفَةٌ عَلَى حِدَةٍ فَقَوْلُهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ يَقُولُ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ وَ قَوْلُهُ الرَّحْمنُ عَلَى
الْعَرْشِ اسْتَوى يَقُولُ عَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى وَ هَذَا مُلْكُ الْكَيْفُوفِيَّةِ فِی الْأَشْيَاءِ ثُمَّ الْعَرْشُ فِی الْوَصْلِ مُتَفَرِّدٌ مِنَ الْكُرْسِیِّ لِأَنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَكْبَرِ أَبْوَابِ الْغُيُوبِ وَ هُمَا
جَمِيعاً غَيْبَانِ وَ هُمَا فِی الْغَيْبِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ الْكُرْسِیَّ هُوَ الْبَابُ الظَّاهِرُ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي مِنْهُ مَطْلَعُ الْبِدَعِ وَ مِنْهُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا وَ الْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَّذِي يُوجَدُ
فِيهِ عِلْمُ الْكَيْفِ وَ الْكَوْنِ وَ الْقَدْرِ وَ الْحَدِّ وَ الْأَيْنِ وَ الْمَشِيَّةِ وَ صِفَةِ الْإِرَادَةِ وَ عِلْمُ الْأَلْفَاظِ وَ الْحَرَكَاتِ وَ التَّرْكِ وَ عِلْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدْءِ فَهُمَا فِی الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ
لِأَنَّ مُلْكَ الْعَرْشِ سِوَى مُلْكِ الْكُرْسِیِّ وَ عِلْمَهُ أَغْيَبُ مِنْ عِلْمِ الْكُرْسِیِّ فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَيْ صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَةِ الْكُرْسِیِّ وَ هُمَا فِی ذَلِكَ
مَقْرُونَان
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[در قرآن کریم] فرمود» «پروردگار عرش عظیم» ،یعنی وصفش از وصف کرسی عظیمتر است هرچند که در آن [عالم غیب]
اینها قرین همدیگرند.

2 1

تدبر

« )1اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ» :صفات خدا را به دو دسته صفات ذات (صفات او بهتنهایی و بدون ارتباط با دیگران)
و صفات فعل (صفات او در رابطه با ماسویاهلل) تقسیم میکنند.
«حیات» مهمترین ،و بلكه ریشه سایر صفات ذات (علم و قدرت) است.
«قیوم» قوامبخش هر چیزی است ،پس هر موجودی ،هم وجودش و هم هرآنچه به او میرسد (مانند رزق و حیات و
رحمت و  )...از «قیوم» گرفته ،و «قیوم» ریشه تمام صفات خداست که به دیگران مربوط است (المیزان )331 /2پس قیوم مبنای
تمام «صفات فعل» است.
پس عبارت «اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ» تمام مباحث خداشناسی را در خود جمع کرده است :او اهلل است ،واحد و
بینظیر و بیرقیب است ،آن مقدار که از ذاتش و فعلش (ارتباطش با مخلوقات) میتوان فهمید این است که حی و قیوم اوست.
بقیه آیه هم شرح تفصیلیِ «قیوم» بودن اوست.
پس این آیه دارد یک دوره خداشناسی کامل ارائه میدهد .و اگر خدا را درست بشناسیم ،میفهمیم که چرا فقط باید
دغدغه او را داشت و فقط باید از او کمک گرفت (جلسه دیروز ،حمد )5/و چرا فقط باید به دین الهی درآویزیم (آیه بعد) و
فقط به والیت و سرپرستی خدا تن دهیم (آیه بعدتر)
اگر کسی به این امور پی ببرد ،آیا به قله معارف قرآنی نرسیده (حدیث ،)1و آیا مداومت بر خواندن – و درنتیجه ،جدی
گرفتنِ این آیه در سعادت انسان  -نیاز به تاکیدات آنچنانی ندارد؟ (حدیث  1و )2
« )2الْقَیُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ» در میان مخلوقات ،هر کسی که تكیهگاه دیگران قرار میگیرد و کار دیگران را راه
میاندازد ،باالخره بر او خستگی عارض میشود ،خواه خستگی کم ،که او را به چرت وادارد؛ خواه خستگی زیاد ،که او را به
خواب ببرد؛ و در این حال ،دچار غفلت میشود ،و دیگر نمیتواند تكیهگاه و کارراهانداز قرار گیرد.
اما خدا قیومی است که هیچ چیزی اندکی در قوامبخشی او وقفه ایجاد نمیکند .لحظهای از کار عالم غافل نیست؛ به قول
بیدل شیرازی:

 . 1عالمه طباطبايی با توجه به روايات متعددي كه كرسی را ذيل عرش معرفی میكند روايت ذيل را ناشی از اشتباه راوي قلمداد میكند (الميزان فى
تفسير القرآن ،ج ،2ص :)341 :حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِی
مَرْيَمَ الْعِجْلِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْعَرْزَمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ الْمِنْقَرِيُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
الْعَرْشِ وَ الْكُرْسِیِّ مَا هُمَا فَقَالَ الْعَرْشُ فِی وَجْهٍ هُوَ جُمْلَةُ الْخَلْقِ وَ الْكُرْسِیُّ وِعَاؤُهُ وَ فِی وَجْهٍ آخِرَ الْعَرْشُ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي أَطْلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ
حُجَجَهُ وَ الْكُرْسِیُّ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَمْ يُطْلِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَ رَسُولِهِ وَ حُجَجِهِ ع( .معانی األخبار ،النص ،ص)29 :
 . 2وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ أَيْ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ أُولَئِكَ الشَّافِعُون
المحاسن ،ج ،1ص183 :
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به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را

اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها

« )3الْقَیُّومُ  ...لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ» اگر قیوم است ،پس همه چیز تحت
ملكیت حقیقیِ اوست .و اگر قیوم است و همه چیز هم تحت ملكیت حقیقیِ اوست ،پس بقیه چكارهاند؟ آیا وسیله هم نیستند؟
خدا میفرماید :بله ،وسیله هستند ،شفیع هستند (شفیع ،امری است که به امر دیگر ملحق می شود تا کاری که اولی بتنهایی
نمی توانسته انجام دهد برایش انجام دهد -در «نكات ترجمه» توضیحی اضافه شد)؛ اما هر موجودی ،اگر بخواهد واسطه کاری
قرار گیرد ،فقط در صورتی است که خدا بخواهد( .المیزان )33 /2اگر خدا نخواهد ،آتش هم نمیسوزاند (انبیاء)69/؛ و اگر
خدا بخواهد ،با دست خالی میتوان کورمادرزاد را بینا ،و مرده ،زنده کرد (آلعمران.)49/
آیا کسی که آیهالكرسی را بخواند دیگر انجام کارها را از پول و پارتی و  ...انتظار خواهد داشت؟ آیا برای رسیدن به هیچ
خواستهای خالف دستور خدا کاری خواهد کرد؟ آیا اصال سراغ غیرخدا (یعنی آنكه خدا اجازه رفتن به سویش را نداده باشد)
خواهد رفت؟
پس شفاعت هست ،اما نه فقط در آخرت؛ بلكه در همه کارهای ما در دنیا و آخرت؛ اما فقط و فقط به اذن خدا.
« )4الْقَیُّومُ  ...یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال یُحیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِما شاءَ»
اگر قیوم است ،پس آنچه را میدانند (پیش روی آنهاست« :ما بین ایدیهم») و نمیدانند ،اما به آنها مربوط میشود (پشت
سر آنهاست« :ما خَلْفَهُمْ») میداند؛ و اگر هم کسی (خواه کسی که کارشان گره خورده ،خواه کسی که میخواهد کار دیگری را
راه بیندازد) ذرهای چیزی بداند ،فقط به خواست اوست؛ اگر او نخواهد کسی به مطلبی پی نخواهد برد.
اگر این را باور کنیم ،آیا برای به دست آوردن دانش و راه افتادن کارمان در زمینههایی که میخواهیم ،هرکاری میکنیم؟
آیا اساساً مسیر علم آموزیمان تغییر نخواهد کرد؟ (جلسه ،44حدیث 1و تدبرهایش) بلكه آیا مسیر تالشها و
کمکگرفتنهایمان عوض نخواهد شد؟ آیا برای رسیدن به مقصود ،جز خدا ،کسی راهی میداند؟
« )5وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ال یَؤُدُهُ حِفْظُهُما» :تعبیر «کرسی» به معنای جایگاه «مصدر امور» را ما هم به کار
میبریم ،چه در امور اجرایی و چه در امور علمی و  ،...مثال :کرسی ریاست مجلس ،کرسی اقتصاد. ... ،
تمامی آسمانها و زمین (کنابه از تمامی مخلوقات) تحت اشراف اوست و این اشراف کوچكترین زحمتی برایش ندارد.
هم در ابتدای آیه «ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ» و هم در اینجا بر اینكه گرداندن امور دنیا برای خدا هیچ زحمتی ندارد و خستگیای
ایجاد نمیکند ،تاکید شد .شاید این یكی از چهرههای بارز وحدت الوهیت خدا باشد :همه مخلوقات نیازمندند و اگر برخی در
مسیر رفع نیاز برخی دیگر قرار گرفتهاند ،اما همگی در این مسیر ،کم میآورند! این عالمت خوبی است که هرکس در وجدان
خود دریابد که هیچكدام از این کسانی که ظاهرا نیاز ما را رفع میکنند ،واقعا کارهای نیستند و خودشان هم نیازمند و دچار
ضعفاند؛ پس به غیر خدا نباید دل بست و جز او را نباید پرستید.
« )6و هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظیم» :و اگر خدا را به اوصافی که در آیهالكرسی بیان شد بشناسیم ،یعنی بدانیم که:
 او اهلل است و جز او خدایی نیست، اوست تنها زنده حقیقی،245

 اوست تنها تكیهگاه واقعی همه امور، اوست کسی که هیچگونه خستگی کم و زیادی (که به چرت یا خواب منجر شود) در او راه ندارد، اوست که مالک حقیقی همه چیز است، اوست که هرکس بخواهد برای دیگری کاری انجام دهد ،تنها با اذن او ممكن است، اوست که پیش رو و پشت پرده همه کارگزاران و نیازمندان را میداند، اوست که هیچكس چیزی نمیداند مگر اینكه او بخواهد، اوست که اشراف کامل بر آسمانها و زمین دارد و این اشراف اندک زحمتی برایش ندارد،اگر اینها را بفهمیم ،آنگاه درمییابیم که
 اوست تنها کسی که دارای علو و عظمتی ثابت و همیشگی است؛و کسی که این را بفهمد در مقابل هیچ موجودی غیر خدا کرنش نمیکند؛ و میفهمد که هیچكس از جمله قدرتمندترین
قدرتهایی که میشناسیم ،از جمله «آمریكا ،هیچ غلطی نمیتواند بكند»!
یكبار دیگر میپرسم آیا واقعا آن همه ثواب برای رسیدن به این مرحله ،زیاد است؟!

 )82سوره آلعمران ( )3آيه  104وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُون

1395/3/20

 3رمضان 1437

ترجمه

و از شما امتی باید باشد که به خیر دعوت کنند و به معروف وادارند و از منكر بازدارند؛ و [تنها] آناناند که رستگاراناند.
نکات ترجمهای و نحوی

حرف «مِن» در عبارت «مِنْكُمْ أُمَّةٌ» میتواند «من» تبعیضیه باشد یا «من» بیانیه یا «من» نشویه( .المیزان )37 /3در هریک از
این سه صورت ،معنای جمله اول ،به ترتیب چنین میشود« :گروهی از شما باید چنین باشد» « ،شما باید چنین امتی باشید» و
«از شما چنین امتی باید پدید آید»
«الخیر» »:اصل کلمه «خیر» به معنای متمایل شدن (العطف و المیل) ،و نقطه مقابل «شر» است ،و «خوبی» را از این جهت
«خیر» میگویند که انسانها بدان متمایلاند (معجم مقاییس اللغة .)232 /2این کلمه با کلمه «اختیار» همخانواده است؛ لذا برخی
معنای اصلی این کلمه را مشتمل بر دو مولفه «انتخاب کردن» و «ترجیح دادن» دانستهاند (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم/3
 )159این کلمه هم به معنای «افعل تفضیل» ( = بهتر یا بهترین) به کار میرود و هم به معنای «صفت» (= خوبی)« .الـ» در
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ابتدای «الخیر» میتواند «الـ» جنس یا «الـ» استغراق باشد .در صورت اول ،معنایش «مطلق خوبی» است و در صورت دوم،
معنایش «همه خوبیها» میباشد.
«المعروف» از ریشه «عرف» است .برخی اصل این ریشه را دال بر «سكون و طمأنینه» میدانند که معرفت هم از همین
باب بوده و «معروف» را هم از این جهت معروف گفتهاند که انسان با رسیدن به آن به سكون و آرامش میرسد ،زیرا کسی که
چیزی را نشناسد نسبت به آن نگران است و میترسد (معجم المقاییس اللغة ،ج ،4ص )281 :برخی هم اصل معنا را همان
«معرفت» و شاختی که با تامل حاصل شود دانستهاند ،و وجه تسمیه «معروف» را این دانستهاند که کاری است که عقل و شرع
آن را به عنوان کار خوب میشناسد.
«المنكَر» از ریشه «نكر» و نقطه مقابل معرفتی است که قلب بدان آرامش مییابد ،پس «منكَر» چیزی است که قلب قبول
نمیکند و زبان بدان اعتراف نمینماید (معجم المقاییس اللغة )476 /5به عبارت دیگر ،منكَر آن چیزی است که مورد انكار قرار
گرفته است :عقل سالم ،یا آن را ناپسند میشمرد ،یا در مورد خوبی و بدیاش قضاوتی ندارد اما شرع آن را قبیح شمرده است
(مفردات ألفاظ القرآن) 823/
«الْمُفْلِحُون» خبر در حالت عادی باید به صورت نكره بیاید .چون در اینجا «الـ» روی خبر آمده ،پس داللت بر حصر
میکند؛ لذا در ترجمه کلمه «تنها» اضافه شد.
حدیث

 )1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ
بِغَیْرِ أَلْسِنَتِكُمْ لِیَرَوْا مِنْكُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ.

1

الكافی ،ج ،2ص78
از امام صادق ع روایت شده است:
مردم را با غیر زبان خود[ ،به دین خدا] دعوت کنید :از شما پرهیزگاری و تالش و نماز و خوبی ببینند ،که این خودش
دعوتگری است.
 )2قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
أَ لَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ أَقْوَامٍ لَیْسُوا بِأَنْبِیَاءَ وَ لَا شُهَدَاءَ یَغْبِطُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْأَنْبِیَاءُ وَ الشُّهَدَاءُ بِمَنَازِلِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ
قِیلَ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
قَالَ هُمُ الَّذِینَ یُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَ یُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ.

 . 1اين حديث هم در همان منبع مرتبط با موضوع است كه براي رعايت اختصار نياوردم:
 -9مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ
الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ وَ كُونُوا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً وَ عَلَيْكُمْ بِطُولِ
الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِيسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ يَا وَيْلَهُ أَطَاعَ وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ وَ أَبَيْتُ.
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قُلْنَا هَذَا حَبَّبُوا اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ فَكَیْفَ یُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ؟
قَالَ یَأْمُرُونَهُمْ بِمَا یُحِبُّ اللَّهُ وَ یَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا یَكْرَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ.
مشكاة األنوار فی غرر األخبار( ،للطبرسی) ،ص136

1

2

از رسول خدا ص روایت شده است که فرمود:
آیا به شما خبر دهم از کسانی که نه پیامبرند و نه شهید ،اما پیامبران و شهدا در روز قیامت به جایگاه آنها  -که در پیشگاه
خدا بر منابری از نور قرار دارند -غبطه میخورند؟
گفتند :ای رسول خدا! آنها کیانند؟
فرمود :آنها کسانیاند که بندگان خدا را با خدا دوست میکنند ،و خدا را با بندگانش دوست میکنند!
گفتند :اینكه بندگان خدا را با خدا دوست کنند ،قبول؛ چگونه بندگان خدا را محبوب خدا میکنند؟
فرمود :آنها را به آنچه خدا دوست دارد امر ،و از آنچه خدا دوست ندارد ،نهی میکنند؛ وقتی آنها اینها را اطاعت کردند
خدا آنها را دوست خواهد داشت.
 )3عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
یَكُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ
مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ یَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ یُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ
مَا لَا یَكْلِمُهُمْ فِی نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ
أَشْرَفَهَا  ...هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیُهْلَکُ الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ
وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا
تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِمْ -إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی
الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ هُنَالِکَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ
لَا مُرِیدِینَ بِظُلْمٍ ظَفَراً حَتَّى یَفِیئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ یَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ

 . 1اين حديث هم قابل توجه بود كه براي رعايت اختصار نياوردم:
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ حَدِيثِی وَ سُنَّتِی ثُمَّ يُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِی .األمالی( للصدوق) ،ص181
 . 2در اين منبع هم يك قرن قبل از مرحوم طبرسی آمده است :روضة الواعظين و بصيرة المتعظين (فتال نيشابوري،م ،)508ج ،1ص12
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قَالَ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَیْبٍ النَّبِیِّ ص أَنِّی مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً مِنْ
خِیَارِهِمْ فَقَالَ ع یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْیَارِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی.

1

الكافی ،ج ،5ص56
از امام باقر ع روایت شده است که فرمود:
در آخرالزمان مردمانی خواهند بود که در میانشان جماعتی یافت میشود که از ظاهرا اهل تعبد و رعایت مناسک ،اما اهل
ریا هستند ،تازهبهدوران رسیدههایی ناداناند؛
امر به معروف و نهی از منكر را الزم نمیشمرند مگر اینكه هیچ ضرری برایشان نداشته باشد ،و برای این کار خود دنبال
توجیه و عذرتراشیاند؛
لغزشهای عالمان و فساد عمل آنها را زیر ذرهبین میگذارند؛
به نماز و روزه و چیزهایی که هیچ خدشهای بر جان و مالشان وارد نیاورد روی میآورند و اگر نماز هم به کارهای مالی
و جسمیشان ضرری برساند ،همان را هم رها میکنند همان گونه که برترین و شریفترین واجبات [ = امر به معروف و نهی
از منكر] را رها کردند ... .اینجاست که غضب خدا بر آنها کامل میشود و آنها را مشمول عقاب خود میسازد ،پس نیكان در
خانه بدکاران ،و کودکان در جایگاه بزرگساالن هالک میشوند.
همانا امر به معروف و نهی از منكر راه انبیاء و شیوه صالحان است ،واجب عظیمی است که با آن:
همه واجبات برپا میشود
و راهها امن،
و کسب و کارها حالل،
و حقالناسی که به ظلم گرفته شده بازگردانده،

 1اين چند حديث ديگر هم از كتاب كافی بسيار مرتبط بود كه براي رعايت اختصار نياوردم:
 -6عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ حَسَنٍ قَالَ :خَطَبَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَيْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِكَ وَ
إِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِی الْمَعَاصِی وَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِكَ نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
النَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ يَقْطَعَا رِزْقاً إِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ كَقَطْرِ الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنْ أَصَابَ
أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فِی أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَ رَأَى عِنْدَ أَخِيهِ غَفِيرَةً فِی أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِ فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ لَبَرِيءٌ مِنَ الْخِيَانَةِ مَا لَمْ يَغْشَ
دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ وَ يُغْرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ كَانَ كَالْفَالِجِ الْيَاسِرِ الَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ يُدْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ وَ كَذَلِكَ
الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيءُ مِنَ الْخِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا دَاعِیَ اللَّهِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَهُ دِينُهُ
وَ حَسَبُهُ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَنِينَ حَرْثُ الدُّنْيَا وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ لِأَقْوَامٍ فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْيَةً لَيْسَتْ
بِتَعْذِيرٍ -وَ اعْمَلُوا فِی غَيْرِ رِيَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكِلْهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَايَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ.
الكافی ،ج ،5ص58
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و زمین آباد،
و از دشمنان انتقام گرفته میشود،
و کار سامان مییابد؛
پس با قلبهایتان [منكر را] انكار کنید و زبانهایتان بدان گویا سازید و با آن بر پیشانی آنها [اهل منكر] بزنید و در راه
خدا از مالمت مالمتگران نترسید؛ که اگر نصیحت را پذیرفتند و به حق بازگشتند مشكلی بر آنها نیست« ،مشكل با کسانی است
که به مردم ظلم میکنند و در زمین بناحق ستم میکنند؛ آنهایند که برایشان عذابی دردناک است» (شوری )42/پس با جسمانتان
با آنها جهاد کنید و در دلهایتان از آنها بیزار باشید ،نه برای اینكه به قدرت برسید یا در مالی ستم کنید یا دنبال ظلم باشید؛
چنان کنید تا تسلیم امر خدا شوند و بر طاعت او مشی کنند.
سپس فرمود:
خداوند به شعیب پیامبر ع وحی کرد که من قرار است صدهزارنفر از قوم تو را عذاب کنم ،چهل هزار نفر از بدان و
شصت هزار نفر از خوبان.
عرض کرد :پروردگارا! تلكیف بدان که معلوم است ،اما چرا خوبان؟
خداوند عز و جل وحی کرد زیرا با اهل معاصی مدارا و ماستمالی کردند و به خاطر غضب من غضبناک نشدند.
این روایات را هم ابتدا میخواستم بیاورم اما چون دیدم تعداد روایات زیاد شد در کانال نیاوردم
 )4وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ»:
فَهَذِهِ الْآیَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ ص وَ مَنْ تَابَعَهُمْ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
تفسیر القمی ،ج ،1ص109
از امام باقر ع روایت شده که فرمودند:
این آیه که «و از شما امتی باید باشد که به خیر دعوت کنند» مربوط به آل محمد ص و کسانی است که از ایشان تبعیت
کنند ،که به خیر دعوت ،و امر به معروف و نهی از منكر میکنند.
 5و  )6مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ
الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
وَیْلٌ لِقَوْمٍ لَا یَدِینُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْكَرِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ َأبُو جَعْفَرٍ ع
بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ یَعِیبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
الكافی ،ج ،5ص57
از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
وای بر قومی که به وسیله امر به معروف و نهی از منكر ،اقدام به تدین به دین الهی نمیکنند؛
و از امام باقر ع روایت شده که فرمودند:
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چقدر بدند مردمی که امر به معروف و نهی از منكر را عیب میشمرند.
تدبر

« )1وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ»« :دعوت» عبارتست از نوعی درخواست از طرف مقابل ،درخواستی که میکوشد با تأثیر در
حوزه شناخت مخاطب ،او را به پذیرش یک باور یا انجام عمل ارادی خاصی فرا بخواند« .اغلب ارتباطات انسانی ،حتی اگر
شامل نوعی دعوت آگاهانه نباشند ،دست کم تأثیری شبیه به تأثیر نوعی دعوت را در وجود انسانها به جای خواهند گذاشت»؛
زیرا وقتی در مقابل دیگران هرکاری انجام دهیم ،عمال ابراز کردهایم که این کار ،کار خوبی است؛ و آنها را به انجام این کار
دعوت کردهایم .پس اساسا انسان ،موجود دعوتگر است و این ادب لیبرالیستی (به بهانه طرفداری از آزادی) که «هرکس کاری
به کار دیگران نداشته و از تاثیرگذاری بر دیگران ،خودداری کند ،فرهیختهتر است» و «بگذاریم هرکس همان گونه که هست،
خودش باشد» ناشی از ضعف انسانشناسی آنهاست.
در واقع« ،همة انسانها در حال تأثیرگذاری بر روی یكدیگرند و راهی برای از میان بردن این تأثیر و تأثرات وجود ندارد.
تنها کاری که میتوان و باید کرد این است که انسانها را نسبت به تأثیراتشان بر روی دیگران آگاه نموده و مسیر این تأثیرات را
تا آنجا که ممكن است ،اصالح نمود ».یعنی حال که همه دعوتگرند ،پس شما امتی باشید که دعوتهایتان به سوی «خیر»
باشد( .برای تفصیل این بحث عقلی  -قرآنی درباره حقیقت دعوت ،به مقاله دوم در لینک زیر مراجعه کنید)
http://halgheh.com/index.asp?page=content/articles.asp

« )2یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ» :دعوت باید به «خیر» باشد و (چنانكه در «نكات ترجمهای» توضیح داده شد) کلمه «خیر»« ،خوبی»ای
است که دو مولفه «اختیار» و «ترجیح» در آن مورد توجه است .اکنون ،اگر طبق بند  ،1هر کاری که در منظر و مرآی دیگران
انجام میدهیم ،نوعی دعوتگری است ،پس دعوت کردن تنها با زبان نیست.
در نتیجه ،هر کاری بكنیم که اختیار دیگران را به سوی ترجیح خوبیها سوق دهیم« ،دعوت به خیر» است( .حدیث)1
مثال  :1کسی که در مقابل فرزندانش به همسرش بیاحترامی میکند ،هرچقدر هم با زبان به آنها بگوید که به «پدر/
مادر»تان احترام بگذارید ،بچهها احترام نخواهند گذاشت؛ زیرا از رفتار او یاد گرفتهاند که «آن شخص سزاوار بیاحترامی است»
مثال  :2برترین دعوتگر (پیامبر ص) ،فقط سخن نمیگوید؛ بلكه «در مقابل دیگران سراپا گوش است ،گوشی که گوش
دادنش هم «خیر» است برای مخاطبان» (توبه )61/اگر به مخاطب واقعا گوش دهیم و آن مقدار که حق است بپذیریم ،آنگاه
«گوش دادن واقعی و پذیرفتن حق» را عمال به او یاد دادهایم؛ آنگاه او هم گوش خواهد داد و خواهد پذیرفت( .این از
روشهایی است که البته دعوتکنندگان به باطل هم نهایت سوءاستفاده را از آن میبرند)
« )3یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ» :اگر طبق بند  ،1هر کاری که در منظر و مرآی دیگران انجام میدهیم ،نوعی دعوتگری است،
خیلی مراقب باشیم که مبادا به جای دعوت به خیر ،جزء دعوتکنندگان به «شر» شویم!
ظاهرا بر همین اساس بوده که آیت اهلل بهجت (ره) میفرمودند« :خدا نكند انسان معصیت کند؛ و اگر کرد ،خدا نكند
معصیت اجتماعی بكند؛ و اگر کرد خدا رحم بكند [اگر] که اضالل مردم در آن باشد».
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« )4یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ  :»...اگر خدا برترین خیر است ،پس بنیاد دعوت به خیر ،باال بردن دوستی انسانها نسبت
به خداست (حدیث )2و این تالزم وثیقی دارد با جدی گرفتن امر به معروف و نهی از منكر (باز هم حدیث)2
از مشكالت اجتماعی ما این است که تالزم «محبت خدا» و «امر به معروف و نهی از منكر» را اوال درنمییابیم و ثانیا در
ارتباطاتمان به کار نمیبندیم؛ و به گونهای شده که امر به معروف در ذهنیت جامعه ما توام با خشونتگری و نفرتپراکنی
فهمیده میشود؛ لذاست که مردم بدان رغبت نمیکنند.
ریشه مشكل این است که مقدمه بودن «دعوت به خیر» (به معنای توضیح داده شده در بند )2برای امر به معروف را جدی
نگرفتهایم.
« )5یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» :چرا «خیر» را با «دعوت» آورد ،و «معروف» را با «امر کردن»؟ چرا در هر دو
مورد «خیر» یا «معروف» به کار نبرد؟
شاید بدین جهت که:
ابتدا باید کاری کنیم [=دعوت] که «اختیار کردن خوبیها» را قبول کنند؛ بعد که خوبیها در جامعه زیاد اختیار شد ،کمکم
تبدیل به «معروف» میشود ،یعنی «بهتر بودن»ش برای عرف شناخته شده؛ و انسانها با آن آرام میگیرند؛ (و به همین ترتیب،
برعكس این ،در مورد بدیها که به «منكر» تبدیل شوند)؛ آنگاه اگر کسی بعد از اینكه «بهترها» (خیر)« ،معروف» شد؛ و «بدترها»
(شر) «منكر» شد؛ خواست برخالف این وضعیت عمل کند ،از مرحله دعوت گذشته ،و باید او را امر و نهی کرد؛ نه به خاطر
اینكه اکثریت میخواهد نظر خود را بر اقلیت تحمیل کند؛ بلكه برای آنكه مبادا معیارهای «خیر» و «شر» به هم بریزد و کمکم
جای خوبی و بدی در جامعه عوض شود .اینجاست که آن سخنی که امامان ما از پیامبر اکرم ص روایت کردهاند معنیاش بهتر
معلوم میشود ،که ایشان فرمودند:

1

چگونه خواهید بود وقتی که زنان شما فاسد و جوانانتان فاسق گردند و شما امر به معروف و نهی از منكر نكنید؟!
گفتند :آیا چنین خواهد شد ای فرستاده خدا؟
فرمود :بله ،و بدتر از این ،چگونه خواهید بود وقتی که شما را به منكر امر کنند و از معروف نهی نمایند؟!
گفتند :آیا چنین خواهد شد ای فرستاده خدا؟

 . 1عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قَالَ النَّبِیُّ ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟
فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ
فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ؟
قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً.
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فرمود :بله ،و بدتر از این ،چگونه خواهید بود وقتی که معروف را منكر بدانید و منكر را معروف بشمارید( .کافی ،ج،5
ص)59

1

« )6وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ  ...وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون» در قسمت «نكات نحوی» گفته شد که این جمله آخر داللت بر حصر
دارد ،یعنی «فقط اینها رستگارند».
اینها را «امت» خواند و تمام سه کاری که مطرح کرد (دعوت به خیر ،امر به معروف ،و نهی از منكر) کامال در فضای
ارتباطات اجتماعی شكل میگیرد؛ پس رستگاری یک ویژگی فردی نیست؛ بلكه امری است که صددرصد در ارتباطات اجتماعی
حاصل میشود( .البته اینكه خود شخص هم در باورها و اعمال شخصی خویش ،خوب باشد ،به طور ضمنی مورد توجه قرار
گرفته است ،زیرا طبق توضیحات بند  ،1فقط کسی که اهل خیر است ،واقعا دعوت به خیر میکند).
پس ،کسی که میخواهد رستگار باشد ،نمیتواند به نقشآفرینی اجتماعی بیاعتنا باشد؛ بلكه تمام راه از جامعه میگذرد.

 )83سوره نساء ( )4آيه 59

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويال

1395/3/21

 4رمضان 1437

ترجمه

ای کسانی که ایمان آوردهاید! از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولیاالمری که از شماست اطاعت کنید؛ پس اگر در
چیزی نزاع پیدا کردید ،آن را به خدا و رسول برگردانید ،اگر بنایتان بر این بود که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشید؛
آن بهتر و عاقبتش نیكوتر است.
نکات ترجمهای و نحوی

«أُولِی الْأَمْرِ»:
«اولی» در اصل «اولو» بوده که در محل نصب قرار گرفته و عالمت نصب آن «یاء» میباشد زیرا ملحق به جمع سالم است
(إعراب القرآن و بیانه )24 /2این کلمه به معنای «ذوو» (=صاحبان) میباشد و مفرد ندارد (کتاب العین )370 /8و همواره به
صورت «مضاف» میآید و در قرآن کریم در قالب کلمات زیر آمده است :أُولُوا األَلباب (بقره 269/و  )...أُولُوا الْعِلْم (آلعمران)18/
أُولُوا الْقُرْبى (نساء )8/أُولُوا الْأَرْحام (انفال )75/أُولُوا الطَّوْل (توبه ْ )86/أُولُوا بَقِیَّة (هود )106/أُولُوا الْفَضْل (نور )22/أُولُوا قُوَّةٍ و
أُولُوا بَأْس (نمل َ )33/أُولُوا الْعَزْم (احقاف. )5/

 . 1طبق توضيحات فوق ،معلوم میشود كه «خير» خوبی هاي نفساالمري است و «معروف» خوبی از آن جهت كه مورد قبول اذعان جامعه قرار
گرفته باشد در واقع «خير» مالحظه فلسفی خوبی است و «معروف» مالحظه جامعهشناختی آن.
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«أمر» در دو معنا به کار میرود« :شأن و کار» (که جمعش «امور» است و در فارسی هم کاربرد دارد) و «دستور» (ضد
نهی) ،1که در هردو معنا در قرآن کریم و روایات به کار رفته است (مثال اولی :نساء ، 83/مثال دومی :بقره )27/در دعای امروز
(چهارم ماه رمضان) آمده است :اللَّهُمَّ قَوِّنِی فِیهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِکَ. ...
پس ترکیب «أُولِی الْأَمْر» به معنای صاحب وضعیت امور (= صاحب اختیار) ویا صاحب دستور و فرمان میباشد؛ که در
هردو صورت ،عرفاً به کسانی که حكومت را به دست دارند اطالق میشود.

2

«تأویل» از ریشه «أول» است که این ریشه هم در معنای «ابتدا» و هم در معنای «انتها» به کار میرود .در معنای ابتدا کلمه
«أوّل» معروف است .فعل «آل یؤول» به معنای رجوع کردن است و «تأویلِ» هر چیزی به معنای «عاقبت آن چیز که وی بدان
رجوع میکند» میباشد (معجم المقاییس اللغة )158-162 /1عالمه طباطبایی توضیح دادهاند که تأویل ،نه هرگونه رجوع و
بازگشتی ،بلكه بازگشت به حقیقت اصیل خود میباشد (المیزان )28-25/3با این مالحظه ،گویی در تأویل مفهوم ابتدا و انتها
با هم جمع شده؛ یعنی جایی است که چیزی نهایتا به اصل و ابتدای حقیقی خود برمیگردد .جایگاه نحوی این کلمه در آیه
فوق ،تمییز است (إعراب القرآن الكریم20 /1؛ الجدول فی إعراب القرآن)72 /5
حدیث

 )1حَدَّثَنَا غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الفرازی [الْفَزَارِیِ] قَالَ حَدَّثَنِی
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِی الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ
قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیَّ یَقُولُ:
لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى نَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» قُلْتُ یَا
رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْنَا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَمَنْ أُولُو الْأَمْرِ الَّذِینَ قَرَنَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِکَ؟
فَقَالَ ع هُمْ خُلَفَائِی یَا جَابِرُ وَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِی أَوَّلُهُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ
ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْمَعْرُوفُ فِی التَّوْرَاةِ بِالْبَاقِرِ وَ سَتُدْرِکُهُ یَا جَابِرُ فَإِذَا لَقِیتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ
مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ثُمَّ سَمِیِّی وَ کَنِیِّی حُجَّةُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ
وَ بَقِیَّتُهُ فِی عِبَادِهِ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ذَاکَ الَّذِی یَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى ذِکْرُهُ عَلَى یَدَیْهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا ذَاکَ الَّذِی یَغِیبُ عَنْ
شِیعَتِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ غَیْبَةً لَا یَثْبُتُ فِیهَا عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ إِلَّا مَنِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ
قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ یَقَعُ لِشِیعَتِهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِی غَیْبَتِهِ

« . 1أمر» از ريشه «ا م ر» است كه اين ريشه در لغت عربی پنج معناي اصلی دارد« :شأن و كار» (كه جمعش «امور» است و در فارسی هم كاربرد
دارد)« ،دستور» (ضد نهی) ،نماء و بركت (امَر ،إمرأه از اين باب كه بر همسرش مبارك است) ،عالمت و محل قرار (أماره) و «اقدام عجيب» (إمر-
كهف( )71/معجم المقاييس اللغة)137 /1
« . 2من» در «أولِی الْأَمْرِ مِنْكُم» میتواند من تبعيضيه باشد (يعنی :آنها عدهاي از مجموعه شما هستند) يا من بياينه و نشويه (يعنی :آنها از خودتان
هستند ،نه مثال از جاي ديگر)
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فَقَالَ ع إِی وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّةِ إِنَّهُمْ یَسْتَضِیئُونَ بِنُورِهِ وَ یَنْتَفِعُونَ بِوَلَایَتِهِ فِی غَیْبَتِهِ کَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَ إِنْ تَجَلَّلَهَا
سَحَاب
کمال الدین و تمام النعمة( ،للصدوق) ج ،1ص253
جابر میگوید هنگامی که خداوند عز و جل این آیه را نازل کرد گفتم :ای فرستاده خدا! خدا و رسولش را شناختیم،
اولیاالمری که خداوند اطاعت از آنها را قرین طاعت خود ساخت کیانند؟
فرمود :ای جابر! آنها خلفای (جانشینان) من و ائمه مسلمانان بعد از من هستند؛ اولینشان علی بن ابیطالب است ،سپس
حسن و حسین ،سپس علی بن حسن ،سپس محمد بن علی – که در تورات به باقر معروف است و تو [در حیات خود] او را
درک خواهی کرد ،پس هنگامی که او را دیدی سالم مرا به او برسان -سپس صادق ،جعفر بن محمد ،سپس موسی بن جعفر،
سپس علی بن موسی ،سپس محمد بن علی ،سپس علی بن محمد ،سپس حسن بن علی ،سپس کسی همنام و همکنیه من است،
حجت خدا بر زمین و ذخیره الهی برای بندگانش ،فرزند حسن بن علی ،همان کسی که خداوند  -تعالی ذکره – به دستان او
شرق و غرب زمین را میگشاید ،همان کسی که از شیعیان و دوستان خود غایب میشود ،غیبتی که بر قول به امامتش ثابت و
استوار نمیماند مگر مومنی که قلبش از امتحان الهی سربلند بیرون آمده باشد.
گفتم :ای فرستاده خدا! آیا شیعیانش در غیبتش از او بهره میبرند؟
فرمود :بله ،به کسی که مرا به نبوت مبعوث کرد آنها از نورش نور میگیرند و از والیتش در غیبتش بهره میبرند آن گونه
که مردم از خورشید بهره میبرند ولو که ابرها جلوی خورشید را گرفته باشند.
 )2حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ
عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیّاً ع یَقُولُ
احْذَرُوا عَلَى دِینِكُمْ ثَلَاثَةً رَجُلًا  ...وَ رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِیَتَهُ مَعْصِیَةُ اللَّهِ وَ کَذَبَ
لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ لَا یَنْبَغِی لِلْمَخْلُوقِ أَنْ یَكُونَ حُبُّهُ لِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ فِی مَعْصِیَتِهِ وَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى
اللَّهَ إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا یَأْمُرُ بِمَعْصِیَتِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ
بِطَاعَةِ أُولِی الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا یَأْمُرُونَ بِمَعْصِیَتِهِ.
الخصال (للصدوق) ج ،1ص139
سلیم به قیس از امیرالمومنین ع نقل میکند:
در مورد دینتان از سه نفر برحذر باشید:
[ ...سومین آنها] کسی که خداوند او را به حكومت رسانده است و [با اینكه اهل گناه است] گمان میکند که اطاعت و
عصیان او همانند اطاعت و عصیان خداست [یعنی هر دستور خالف شرعی هم صادر کند باید مانند دستور خدا اطاعت شود]
در حالی که دروغ میگوید زیرا از هیچ مخلوقی نباید در جایی که پای معصیت خالق به میان میآید اطاعت کرد؛ و برای هیچ
مخلوقی سزاوار نیست که عالقهاش در راستای معصیت خدا باشد؛ پس نه در معصیت خدا جای اطاعت از کسی هست ،و نه
در مورد کسی که معصیت خدا میکند جای اطاعت است؛ اطاعت [همهجانبه] فقط سزاوار خدا و رسول خدا و والیان امر
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است؛ خداوند عز و جل فقط به اطاعت [همهجانبه] از رسول دستور داد چون او معصوم و پاک است و هیچگاه امر به معصیت
خدا نمیکند ،و تنها امر به طاعت خدا میکند؛ و نیز فقط به اطاعت [همهجانبه] از اولیاالمر دستور داد زیرا آنها هم معصوم و
پاکند و هیچگاه امر به معصیت خدا نمیکنند.
 )3در نامه امیرالمومنین ع به مالک اشتر آمده است:
وَ ارْدُدْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا یُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ [سُبْحَانَهُ] تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ
الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ کِتَابِهِ وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَیْرِ الْمُفَرِّقَةِ
نهجالبالغه نامه 53
و آنجا که کار بر تو گران شود و دشوار ،و حقیقت کارها ناآشكار ،به خدا و رسولش باز آر ،چه خداى تعالى مردمى را
که دوستدار راهنمایىشان بوده گفته است «اى کسانى که ایمان آوردید خدا و رسول و خداوندان امر خویش را فرمان برید
پس اگر در چیزى با یكدیگر خصومت ورزیدید ،آنرا به خدا و رسول بازگردانید» و بازگرداندن به خدا گرفتن محكم کتاب او
قرآن است .و بازگرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست که پذیرفته همگان است.
نهج البالغه ،ترجمه شهیدى ،ص332
نكته
پیامبر اکرم ص در موقعیتهای مختلف این آیه را خواندند و اولیاالمر را به امیرالمومنین ع تطبیق دادند یكی از این موقعیتها
جایی است که پیامبر برای خروج برای یكی از جنگها ایشان را جانشین خود گذاشتند و وقتی شوق ایشان برای حضور در
جهاد را دیدند به ایشان فرمودند «أ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَیْرَ أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی» حاکم حسكانی (از
علمای حنفی متوفی )490میگوید استاد من ،ابوحازم ،عمر بن أحمد بن إبراهیم العبدوی (متوفى[ )417که از علمای مهم و
مورد وثوق علمای رجال اهل سنت (مانند ذهبی و خطیب بغدادی) است] برای این حدیث را با پنج هزار سند نقل میکند.
(شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،1ص)195
تدبر

« )1أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ» این تعبیر داللت بر عصمت پیامبر در حوزه تمام دستورات اجتماعی میکند؛ زیرا اطاعت
از رسول را هم همانند اطاعت از خدا را بدون هیچ قیدوشرطی آورد ،و تنها از کسی میتوان بیهیچ قید و شرطی اطاعت کرد
که هیچ دستور ناروایی ندهد.
« )2أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ  :»...باتوجه به اینكه اطاعت از پیامبر حقیقتش به اطاعت از خداست (چون به دستور خدا
از او اطاعت میکنیم) ،چرا «اطیعوا» را برای خدا و رسول جداگانه آورد؟
چون اینها دو سنخ اطاعتاند یعنی نهتنها آنچه او به عنوان وحی (دستور مستقیم خدا) آورده ،بلكه توضیحات (نحل)44/
و دستورات (نساء )105/شخص پیامبر ص هم موضوعیت دارد و باید اطاعت شود (المیزان)388/5
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این آیه شروع سلسلهای از آیات است که هشدار میدهد به کسانی که میخواهند بین این دو تفكیک کنند و منافقانه به
گونهای وانمود کنند که اطاعت خدا را قبول دارند ولی دستورات پیامبر را خیر (بهویژه :نساء 61/و )150
پس ،کسانی هم که امروز هم با شعار «فقط کتاب خدا» سرمی دهند و به این بهانه میخواهند احادیث را کنار بگذارند و
باب قرائتهای دلبخواهی را در فضای دینداری باز کنند ،خالف این آیه عمل میکنند.
 « )3یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ  :»...این آیه ضرورت حكومت دینی و جایگاه پیامبر به
عنوان حاکم را اثبات میکند .اوال مخاطب مومنیناند؛ ثانیا اگر فقط «اطیعوا اهلل» بود ،پیامبر کاری جز رساندن پیام خدا نداشت؛
اما وقتی جداگانه بر «أَطیعُوا الرَّسُولَ» ،آن هم در کنار تعبیر «أُولِی الْأَمْرِ» تاکید میشود ،نشان میدهد که موقعیت پیامبر در جامعه
دینی ،موقعیتی از جنس «اولیاالمر» است و اطاعت کردن از او الزم است؛ و این موقعیت ،همان موقعیت حاکم است.
« )4أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ  :»...اینكه برخالف فقره اول« ،اطیعوا» را برای رسول و اولیاالمر تكرار نكرد،
نشان میدهد اطاعت از پیامبر و اولیاالمر از یک سنخ است (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم )146/1پس:
الف  -اولیاالمر هم باید معصوم باشند؛ زیرا اطاعت از رسول بیقیدوشرط است ،و همان نوع اطاعت درخصوص
اولی االمر هم الزم است؛ پس او هم مانند پیامبر نباید آگاهانه یا ناخودآگاه هیچ دستور خالف شرعی بدهد( .عالمه طباطبایی
پس از بیان فوق ،توضیح کسانی را که خواستهاند این آیه را شامل حاکمان غیرمعصوم بعد از پیامبر ص هم بدانند ،بهتفصیل
پاسخ گفته است :المیزان401-389/4؛ ترجمه المیزان)640-620/4
ب -حتی اگر اولی االمر را شامل غیرمعصومین هم بدانیم ،چون اطاعت از آنها چیزی جدای از اطاعت خدا و رسول
(کتاب و سنت) نیست ،پس اولیاالمر حق صادر کردن هیچگونه حكمی خالف شرع ندارند (المیزان)388 /4؛ لذا برخالف نظر
بسیاری از علمای سنی که معتقدند هرکس اولیاالمر شد اطاعتش در همه چیز الزم است؛ اطاعت از اولیاالمر فقط در راستای
اطاعت از خدا و رسول مجاز است( .حدیث)2

1

نكته:
«مطلقه» بودن والیت فقیه ،به معنای امكان «اطاعت بیقیدوشرط» از او نیست؛ زیرا اطاعت از او کامال مشروط به
برخورداری از شروطی است که در روایات برای چنین منصبی ذکر شده است (مثال فقاهت و عدالت)؛ ضمنا آنچه در سخنان
امام خمینی (ره) و نیز در اصل  57قانون اساسی از این کلمه مد نظر بوده ،ربطی به اطاعت بیقیدوشرط ندارد ،بلكه به معنای
امكان ورود او به همه حوزههاست ،و اینكه نمیتوان پیشاپیش ورود او را به حوزهای از حوزههای مسائل اجتماعی (مجریه،
قضائیه و مقننه) منع کرد .متن اصل  57چنین است« :قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه

 . 1ج -اگرچه در مواردي دليل شرعی داريم كه مثال پيامبر ص [يا امامان] به كسانی مسئوليتی واگذار كرده و مردم مادام كه وي از مسير الهی
تخطی نكرده موظف به اطاعت او هستند ،اما اين آيه شامل اين گونه موارد نمیشوند؛ زيرا هرجا خدا به اطاعتی دستور داده كه شخص مطاع ،معصوم
نيست ،بالفاصله تذكر داده كه در خالف دستور خدا ،از او اطاعت نكنيد (عنكبوت )8/اما در اينجا هيچ قيدي نياورد و اطاعت از آنها را در رديف اطاعت
از پيامبر گذاشت( .الميزان)401 /4
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و قوه قضاییه؛ که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند .این قوا مستقل از
یكدیگرند»
« )5أَطیعُوا  ...أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» چرا «منكم» آورد در حالی که بدون این هم جمله معنی کاملی داشت؟ این تعبیر ،چنانكه
در آیات دیگر در مورد پیامبران هم آمده (بقره129/؛ جمعه )2/اشارهای است به اینكه آنها هم از جنس خودتاناند
(المیزان ،)392/4بشرند که البته به این مقام رسیدهاند و اطاعتشان بر شما الزم است .دراقع ،در حالی که ترجیعبند همه پیامبران
این بوده که در کنار تقوای الهی ،اطاعت از من – که فرستاده الهی هستم – هم الزم است (شعراء،150 ،144 ،131 ،126 ،108/
 )179 ،163اما از مهمترین چالشهای پیشروی آنها این بوده که مردم وقتی کسی فرعونمآبانه وارد میشده تسلیمش میشدند،
اما حتی فرعونیان ،این راکه انسان بخواهد از انسان همانند خود تبعیت کند ،انكار میکردند (مومنون 34/و 24؛ هود)27/
(آیا امروزه تلقی نظ ام لیبرال دموکراسی همین نیست؟ و از طرف دیگر ،آیا بسیاری از متدینان هم تلقیشان از حكومت
امام زمان ،چنین تلقیای نیست؟)
« )6أَطیعُوا اللَّهَ وَ  ...الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ  ...فَإِنْ تَنازَعْتُمْ  ...فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ»
چرا در ابتدای آیه اطاعت از «خدا و رسول و اولیاالمر» را مطرح کرد ،اما در مراجعه برای حل نزاع ،فقط «خدا و رسول»
را؟ شاید از این جهت که مسلمانان در خدا و رسول اختالفی ندارند؛ اما خدا میدانست که در مصداق اولیاالمر اختالف
میشود ،و ارجاع حل این اختالف باید به کسی باشد که محل اختالف نیست .اما وقتی افراد جامعه ،اولیاالمرِ معتبر را شناختند،
در اختالفات اجتماعی باید او را فصلالخطاب بدانند (نساء)83/
 ...« )7أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  :»...حكومت در جامعه از آن
کیست؟ اگر در همین مساله اختالف کردیم (که هم بین شیعه و سنی اختالف است ،هم بین اسالم سكوالر و اسالم شریعتمدار)
قرآن میفرماید راه رفع نزاع این نیست که مساله را به نظرسنجی و اجماع و شوری و ...بگذاریم یا منطق زور را به کار آوریم
یا  ،...راه حل این نزاع ،برای کسی که واقعا ایمان دارد ،این است که مساله را به خدا و رسول برگردانیم؛ لذاست که در بحث
جانشینی پیامبر ص ،باید دلیل نص (یعنی استناد به متون دین) تنها دلیل موجه دینی است ،و توجیهاتی مانند اینكه خدا کار را
به شوری و به خود امت و  ...واگذار کرده ،توجیه خالف این آیه است.
« )8فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ» :اگر کسی خدا و آخرت را قبول
داشته باشد ،فصلالخطاب بودن خدا و رسول را قبول میکند؛ آن هم نه فقط در مسائل عبادی ،بلكه در هر چیزی «فی شیءٍ».
این شاخص خوبی است برای اینكه بفهمیم واقعا ایمان داریم یا خیر؟ و در ایمان افرادی که این راهحل را نمیپذیرند باید
تردید کرد ،چرا که به سوی نفاق میروند( .به آیات بعدی دقت شود ،بویژه آیات 61-60و )65-64
« )9فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویال»
چرا اگر کسی خدا و آخرت را قبول داشته باشد ،فصلالخطاب بودن خدا و رسول را قبول میکند؟ چون «کار خوب
همین است و عاقبش نیكوتر است».
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چرا؟ چون کسی که میداند خدا هست ،میداند علم خودش محدود است اما علم خدا نامحدود ،پس نظرات ماست که
محصول آزمون و خطا (ولذا خطابردار است) اما سخن خدا حقیقت محض است که خطا ندارد؛
کسی که میداند آخرتی هست ،میداند که هر مقدار هم که علمش برسد در حد سعادت دنیوی است؛ و آخرت و زوایای
آن را جز خدا و رسول کسی نمیداند و چون عمل ما در دنیاست که آخرتمان را رقم میزند ،پس حتما پاسخی که خدا و
رسول میدهند بیشتر به نفع خودم است تا حدسی که بر اساس شناخت فقط دنیا میزنم.
پس ،این آیه دو برهان بر ضرورت تلقی حداکثری از دین است؛ یعنی نهتنها ورود دین را نمیتوان در هیچ عرصهای منع
کرد ،بلكه اگر در هر جا نظری داد ،نظرش فصلالخطاب است
(البته این سخن به این معنی نیست که حتما هم نظر میدهد؛ اما اگر نظر داد فصلالخطاب است)

 )84سوره مائده ( )5آيه 55
1395/3/22

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون

 5رمضان 1437

ترجمه

ولیّ شما فقط خداست و رسول او و کسانی که ایمان آوردند[ ،همان] کسانی که نماز برپامیدارند و زکات میدهند
درحالی که در رکوعاند.
نکات ترجمهای و نحوی

«إنما» ادات حصر است (= فقط)؛ برای تشخیص اینكه چه چیزی را حصر کرده 1سادهترین راه این است که عبارت «انما
الف ب» را به صورت «لیس الف إال ب» بنویسیم .چنانكه در عبارت « إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ  »...به معنای «لیس ولیكم اال اهلل و »...
میباشد
«ولیّ»« :اصل و ریشه آن ،داللت بر «قرب» میکند و «مولی» از همین باب است که به معانی آزادکننده ،بردهی آزادشده،
صاحب ،همقسم ،پسرعمو ،ناصر و یاور ،همسایه به کار میرود» (معجم المقاییس اللغة )141 /6به تعبیر دیگر« ،ولی ،رابطهای
بین دو شیء است که چیزی که از آنها نباشد بین آنها فاصله نیندازد و برای همین استعاره گرفته میشود در نزدیكی از حیث
مكان ،نسبت ،دین ،دوستی ،نصرت ،اعتقاد» (مفردات ألفاظ القرآن )885/وقتی تعبیر شود که الف ولی ب است ،یعنی الف
سرپرستی امور ب را برعهده گرفته است (معجم المقاییس اللغة )141 /6پس «والیت یعنی تدبیر امور شخص دیگر و برعهده
گرفتن مسئولیت زندگی و معاش او» (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم )204 /13و لذا شاید مناسبترین معادل آن در فارسی

 . 1در جايی كه بعد از آن ،يكی از مبتدا و خبر ،اسم خاص باشد (مانند همين آيه) تشخيص اينكه مبتدا را حصر كرده يا خبر را ،ساده است؛ اما
درجايی كه هم مبتدا و هم خبر صفت باشند ،تشخيصش گاه براي افراد ناآشنا به عربی دشوار است و قاعده فوق از اين بابت مطرح شد.
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«سرپرست» باشد؛ مخصوصا در این آیه که نسبت خدا با ما درنظر گرفته شده است .در زبان فارسی هم استفاده از کلمه «ولی»
در معنای سرپرست بسیار متداول است (مثال ولی دانشآموز).

1

«الزَّکاة» از ریشه «زکو» یا «زکی» (تاج العروس من جواهر القاموس )496 /19است که این ریشه داللت میکند بر نمو و
زیادتی که توأم با نوعی طهارت (معجم مقاییس اللغة )17 /3ویا برکت (مفردات ألفاظ القرآن )380/باشد .و از این ریشه ،کلمه
«تزکیه» معروف است که در قرآن کریم هم در معنای ممدوح (تطهیر نفس از آلودگی :فاطر ،18/شمس )9/و هم در معنای
مذموم (خودستایی و خود را از آلودگیها منزه دیدن :نساء ،49/نجم )32/به کار رفته است .در اصطالح« ،زکات» به آنچه از
حق اهلل که انسان [از اموال خود] برای فقرا بیرون میآورد ،گفته میشود و بدین جهت نامیده شده زیرا با این اقدام امید برکت
ویا امید تزکیه نفس دارد (مفردات ألفاظ القرآن( )381/توبه )103/در تفاوت تطهیر و تزکیه و تهذیب گفتهاند :تطهیر ناظر به
حصول طهارت (در مقابل پلیدی) است ،تزکیه ناظر به پاک کردن و خارج کردن آنچه پاک کردنش الزم است ،و تهذیب ناظر
به جهت صالح و خلوصی است که حاصل میشود( .التحقیق فی کلمات القرآن الكریم)337 /4
«و» در جمله «وَ هُمْ راکِعُون» واو حالیه است ،پس این جمله بیان حال و چگونگی جمله قبل است؛ یعنی کاری که در
جمله قبل انجام شده را در این حالت انجام دادهاند.
نکته تفسیری

در قرآن کریم زیاد اتفاق میافتد که واقعهای که یک شخص خاص انجام داده با ضمیر جمع حكایت میشود ،چنانكه
گویی عدهای آن را انجام دادهاند و به لحاظ بالغی وجوه متعددی برای این گونه استعمال در این آیه گفته شده است (تفسیر
زمخشری .)629 /1گذشته از آیه فوق ،از دیگر نمونههای آن که نام شخص مورد نظر هم در کتب تفسیری و تاریخی دقیقا
معین شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آلعمران :61/خود پیامبر ص و حضرت علی ع و حضرت زهرا س؛ آلعمران« : 173/نعیم بن مسعود»؛ آلعمران: 183/
«حُیى بن اخطب» یا «فِنحاص» ؛ مائده 52/و منافقون 5/و « : 8عبداهلل بن ابیّ بن سلول»؛ ممتحنه : 1/حاتم بن ابیبلتعه
این سبک بیانی (کاربرد ضمیر جمع برای اشاره به یک شخص خاص) در همه زبانها از جمله در فارسی هم وجود دارد.
مثال در یک همایش ،سخنران اول مطلب خاصی میگوید ،سخنران بعدی با اشاره به آن مطلب میگوید «کسانی که چنین
میگویند مشكلشان این است که »...
حدیث

 )1أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ [سَعِیدٍ] الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُحَمَّدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا کَثِیرُ بْنُ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ
آمَنُوا» الْآیَةَ ،قَالَ:

 . 1همچنين عالمه طباطبايی در الميزان 12-11 /5بحث لغوي جالبی در باره كلمه ولی دارند.
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إِنَّ رَهْطاً مِنَ الْیَهُودِ أَسْلَمُوا مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَ أَسَدٌ وَ ثَعْلَبَةُ وَ ابْنُ یَامِینَ وَ ابْنُ صُورِیَا فَأَتَوُا النَّبِیَّ ص فَقَالُوا یَا نَبِیَّ اللَّهِ
إِنَّ مُوسَى ع أَوْصَى إِلَى یُوشَعَ بْنِ نُونٍ فَمَنْ وَصِیُّکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ وَلِیُّنَا بَعْدَکَ؟
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ -إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَقَامُوا فَأَتَوُا الْمَسْجِدَ فَإِذَا سَائِلٌ خَارِجٌ
فَقَالَ یَا سَائِلُ أَ مَا أَعْطَاکَ أَحَدٌ شَیْئاً
قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَاتَمَ
قَالَ مَنْ أَعْطَاکَهُ
قَالَ أَعْطَانِیهِ ذَلِکَ الرَّجُلُ الَّذِی یُصَلِّی
قَالَ عَلَى أَیِّ حَالٍ أَعْطَاکَ
قَالَ کَانَ رَاکِعاً
فَكَبَّرَ النَّبِیُّ ص وَ کَبَّرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَلِیُّكُمْ بَعْدِی
قَالُوا رَضِینَا بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیّاً وَ بِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَلِیّاً
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ
فَرُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِأَرْبَعِینَ خَاتَماً وَ أَنَا رَاکِعٌ لِیَنْزِلَ فِیَّ مَا نَزَلَ فِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع
فَمَا نَزَلَ.
األمالی( للصدوق) ،ص124
در مورد این آیه از امام باقر ع روایت شده است:
عدهای از یهودیانی که مسلمان شده بودند – از جمله :عبداهلل بن سالم ،اسد ،ثعلبه ،ابنیامین ،و اینصوریا – نزد پیامبر
ص آمدند و گفتند :موسی برای بعد از رحلتش به یوشعبن نون وصیت کرد .وصی تو کیست ای رسول خدا؟
آنگاه این آیه نازل شد« :ولیّ شما فقط خداست و رسول او و کسانی که ایمان آوردند[ ،همان] کسانی که نماز برپامیدارند
و زکات میدهند درحالی که در رکوعاند ».سپس رسول خدا فرمود :بلند شوید به داخل مسجد برویم ،که در همان هنگام دیدند
فقیری از مسجد خارج شد.
حضرت فرمود :ای سائل! آیا کسی چیزی به تو داد؟
گفت :بله؛ این انگشتر.
فرمود :چه کسی این را به تو داد؟
گفت :همان مردی که دارد نماز میخواند.
فرمود :در چه حالی این را به تو داد؟
گفت :در حال رکوع بود.
پیامبر ص تكبیر فرستاد و اهل مسجد تكبیر فرستادند ،پس پیامبر فرمود :علی بنابیطالب ولی شما بعد از من است.
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گفتند راضی هستیم که به خداوند به عنوان پروردگار ،و به محمد ص به عنوان پیامبر و به علی بن ابیطالب به عنوان
ولی؛
پس خدا آیه بعدی را نازل کرد که« :هرکس والیت خدا و رسول و کسانی که ایمان آوردند را بپذیرد[ ،جزء حزب اهلل
است] پس [بدانید که] همانا فقط حزب اهلل اند که پیروزند( ».مائده)56/
و از عمر بن خطاب روایت شده است که گفت به خدا قسم چهل بار در حال رکوع انگشتر صدقه دادم تا در مورد من
هم آنچه در مورد علی بن ابیطالب نازل شد ،نازل شود ،اما نشد.
این واقعه در شأن نزول این آیه با سندهای مختلف از اصحاب پیامبر ص مانند ابنعباس (تفسیر فرات الكوفی )127/عمار
یاسر (تفسیر العیاشی )328 /1و ابوذر و  ...و نیز در احتجاجات خود امیرالمومنین ع با مخالفانشان (مثال :الهدایة الكبرى144/؛
المسترشد فی إمامة علی بن أبیطالب ع )353/نیز نقل شده است.
ضمنا این واقعه را بسیاری از تفاسیر اهل سنت (مثال تفسیر سلیمان بن مقاتل485 /1؛ تفسیر ابنابی حاتم1162 /4؛ تفسیر
طبری424/10؛ تفسیر زمخشری629 /1؛ تفسیر ابنعطیه208 /2؛ تفسیر قرطبی221 /6؛ تفسیر النسفی456 /1؛ الدرالمنثور/3
 105-106و  )...ذیل همین آیه نقل و تایید کردهاند؛ حتی ابنکثیر (از پیروان ابنتیمیه) وقتی که خواسته با این مطلب مخالفت
کند ،ابتدا یازده سند مختلف که همگی به بزرگان صحابه و تابعین نزد اهل سنت (خود امیرالمومنین ،ابنعباس ،عمار یاسر،
ابورافع ،مجاهد ،سُدِّی ،سَلَمَة بن کُهَیْل ،عُتْبَة بن أَبیحكیم) ختم میشود در اثبات این ماجرا نقل کرده که خود وی هم در سند
برخی از آنها نتوانسته خدشهای کند ،و صرفا به خاطر یک روایت که نوه عباده بن صامت این آیه را (بدون آوردن عبارت «و
هم راکعون») بر پدربزرگش تطبیق داده ،همه آن روایات را کنار گذاشته است( .تفسیر ابنکثیر)139-138/3
 )2حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ حُكَیْمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع  ...لِی سَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ یَشْرَکْنِی فِیهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَخْبِرْنِی بِهِنَّ
فَقَالَ ع
 ...و أَمَّا الْخَامِسَةُ وَ السِّتُّونَ فَإِنِّی کُنْتُ أُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ وَ أَنَا رَاکِعٌ فَنَاوَلْتُهُ خَاتَمِی مِنْ إِصْبَعِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فِیَّ إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون
الخصال ،ج ،2ص580 :
در روایتی که امیرالمومنین ع هفتاد فضیلت خود را برشمرد که کسی در آنها با وی مشارکت ندارد ،و فضیلت سیام آن
را در جلسه ( 78حدید )15/نقل شد ،از قول حضرت آمده است:
اما شصت و پنجم این است که من در مسجد نماز میخواندم ،سائلی آمد و کمک خواست در حالی که من در رکوع
بودم ،پس انگشترم را از انگشتم درآوردم و به او دادم پس خداوند تبارک و تعالی [این آیه را] در مورد من نازل کرد که :ولیّ
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شما فقط خداست و رسول او و کسانی که ایمان آوردند[ ،همان] کسانی که نماز برپامیدارند و زکات میدهند درحالی که در
رکوعاند.

1

تدبر

« )1إِنَّما وَلِیُّكُمُ  ...الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون»:
متن آیه با این نحوه توصیفی که ارائه داده ،بهوضوح نشان میدهد که در این آیه شخص خاصی مد نظر است که بر اساس
شواهد متعدد تاریخی ،آن شخص ،حضرت علی ع است (حدیث)1؛ و میدانیم که حضرت علی ع موقعیتهای منحصربهفرد
زیادی داشته (مثال مبارزه با عمروبنعبدود ،کندن در خبیر ،و )...؛ چرا در اینجا که میخواهد به والیت ایشان (در ادامه والیت
خدا و رسول) اشاره کند ،از میان آن همه اقدامات ،این اقدام خاص (یک اقدام صددرصد اجتماعی در دل یک اقدام صددرصد
عبادی) را مطرح کرده است؟
ظاهرا ،عالوه بر معرفی شخص ایشان به این سِمَت ،میخواهد بگوید :غیر از خود خدا یا فرستاده مستقیم خدا ،تنها کسی
حق والیت دارد که« :در متن رابطه با خدا ،به ارتباطات اجتماعی اقدام میکند».
« )2إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ  :»...عطف این سه بر هم نشان میدهد که همان والیتی که برای خدا نسبت به انسانها
هست ،همان والیت عیناً برای پیامبر و امام نیز اثبات میشود( .المیزان)14-12 /6
 ...« )3یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون»:
پاسخ به یک شبهه:
آیا حضرت علی ع در نماز – نعوذ باهلل  -حواسش پرت بوده و حضور قلب نداشته است؟
همین که خدا او را در این آیه چنین مدح کرده ،نشان میدهد که این از باب حواسپرتی در نماز نبوده است .عرفا سیر
الی اهلل را در چهار مرحله معرفی میکنند؛ مرحله دوم مرحلهای است که شخص محو در خدا میشود و به پیرامون خود کامال
بی اعتناست؛ و مرحله چهارم آن است که شخص درحالی که کامال غرق در خداست ،در همان حال دست مردم را میگیرد و
 . 1اين حديث هم ذيل اين آيه و آيه ديروز خيلی جالب است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قُلْتُ إِنَّا نُكَلِّمُ النَّاسَ فَنَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ -أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِی أُمَرَاءِ السَّرَايَا فَنَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ -إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَى آخِرِ
الْآيَةِ فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِی الْمُؤْمِنِينَ وَ نَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِی قُرْبَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ
فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً مِمَّا حَضَرَنِی ذِكْرُهُ مِنْ هَذِهِ وَ شِبْهِهِ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ لِی إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ قُلْتُ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ أَصْلِحْ نَفْسَكَ ثَلَاثاً وَ أَظُنُّهُ قَالَ
وَ صُمْ وَ اغْتَسِلْ وَ ابْرُزْ أَنْتَ وَ هُوَ إِلَى الْجَبَّانِ فَشَبِّكْ أَصَابِعَكَ مِنْ يَدِكَ الْيُمْنَى فِی أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَنْصِفْهُ وَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ
الْأَرَضِينَ السَّبْعِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ إِنْ كَانَ أَبُو مَسْرُوقٍ جَحَدَ حَقّاً وَ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِيماً ثُمَّ رُدَّ الدَّعْوَةَ
عَلَيْهِ فَقُلْ وَ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً وَ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ عَذَاباً أَلِيماً ثُمَّ قَالَ لِی فَإِنَّكَ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَرَى ذَلِكَ فِيهِ فَوَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ
خَلْقاً يُجِيبُنِی إِلَيْهِ.
كافی ،ج ،2ص( 514سندش بسيار معتبر است .تمامشان  -غير از مفسر معروف شيعی ،علی بن ابراهيم كه در دوره غيبت بوده  -از اصحاب ائمهاند)
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به سوی خدا میبرد .با این توضیح معلوم میشود ظاهرا معنویت و حضور قلب حضرت در این نماز ،از وقتی که در نماز تیر
از پای امیرالمومنین ع کشیدند ،بیشتر بوده است؛ شاید به همین مناسبت است که اگرچه آن اقدام برای ما مهمتر جلوه میکند،
اما برای این اقدام آیه نازل شد.
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را ...
برو ای گدای مسكین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را ...
چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را
«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنائی بنوازد آشنا را»
این مورد را در کانال نگذاشتم ،چون در برداشتم مطمئن نبودم
« )4إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُون» :با توجه به مفهوم والیت،
و حصر آن در سه گزینه که همگی با دیانت الهی پیوند وثیق دارد (خدا ،فرستاده خدا ،کسی که در متن رابطهاش با خدا به
ارتباطات اجتماعی اقدام می کند) ،تنها حكومتِ (= سرپرستی اجتماعیِ) معتبر از نگاه قرآن ،حكومتی است که بر اساس دین
الهی است .پس در منطق قرآن ،فقط حكومت دینی ،حكومت مُجاز است؛ البته دینی بودن به شعار و ادعا و حتی صرفاً رعایت
اعمال ظاهری دینی نیست (هر عاقلی میفهمد که حكومت داعش و عربستان ،ضد دین است)؛ ویژگی اصلی این حكومت ،بر
طبق این آیه ،این است حاکم و ولیّ آن ،در متن رابطه جدی با خدا ،نیازهای عادی انسانها را کامال جدی بگیرد؛ نه نماز و
مسائل عبادی بهانهای برای رها کردن نیازهای اجتماعی مردم شود ،و نه پرداختن به نیازهای مردم ،لطمهای به رابطه عبادی
بزند.

 )85سوره أنعام ( )6آيه 94

وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَ ما نَرى مَعَكُمْ

شُفَعاءَكُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُون

1395/3/23

 6رمضان 1437

ترجمه

و [در هنگام ورود به جهان دیگر به ظالمان خطاب میشود ]:حقاً تنها نزد ما آمدید ،همان گونه که شما را اول بار آفریدیم،
درحالیکه آنچه را که به شما دادیم پشت سرتان رها کردید؛ و با شما نمیبینیم شفیعانی را که میپنداشتید حتما آنها در شما
شریک [خدا] هستند ،بیتردید [پیوند] بینتان بریده شد و آنچه که [همواره] میپنداشتید ،از شما گم شد [= از دست دادید].
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نکات ترجمهای و نحوی

«لقد» در ابتدای دو جمله «لَقَدْ جِئْتُمُونا» و «لَقَدْ تَقَطَّعَ» مشتمل بر دو تاکید است« :لـ» الم قسم است (یعنی گویی قسمی
در تقدیر است)« ،قد» حرف تحقیق است (به معنای محققا ،حتما)؛ در واقع شروع هریک از این دو کالم با دو تاکید ،نشاندهنده
قطعیت و حتمیت انكارناپذیر این واقعه است.
«فُرادى» جمع یا اسم جمع است .کسانی که آن را جمع میدانند درباره اینكه مفردش چیست اختالف دارند و مفرد آن را
فرد ،فرید ،و فردان دانستهاند .جایگاه نحوی این کلمه «حال» است« :آمدید در حالی که هرکدام تنها بودید» (مجمع البیان فی
تفسیر القرآن52 /4؛ الجدول فی إعراب القرآن)226 /7
«وَ تَرَکْتُمْ« :»...و» در ابتدای این جمله «واو» حالیه است (الجدول فی إعراب القرآن225 /7؛ إعراب القرآن و بیانه17 /3؛
إعراب القرآن الكریم32 /1؛ إعراب القرآن (نحاس) ،)22 /2پس جمله « ...رها کردید» بیان وضع و حال مخلوقات است در
هنگام «آمدن به نزد پروردگار خود» (آمدید درحالیکه رها کردید) .این را که «و» استینافیه باشد – که جمله کامال مستقل از
جمله قبل باشد – در تحلیل نحوی آیه ،فقط یک نفر ،آن هم صرفا در حد یک احتمال مطرح کرده (إعراب القرآن و بیانه/3
 )17اما اغلب مترجمان (با گذاشتن «و» به جای «درحالیکه») عمال بر اساس این احتمال ترجمه کردهاند.
«خَوَّل» فعل متعدی بر وزن تفعیل و از ریشه «خول» است .کلمه «خَوَل» به معنای خدم و حشم (کسانی که خدمتگزار
انسان هستند) است و فعل «خوّل» در اصل به معنای «اعطاء خَوَل» بوده که کمکم در مورد هرگونه «اعطاء» و «تملیک» به کار
رفته است( .معجم المقاییس اللغة231 /2؛ مفردات ألفاظ القرآن305 /؛ لسان العرب)224 /11
«شفعاء» :جمع «شفیع« است و درباره این کلمه در جلسه ( 81بحث آیهالكرسی ،لینک زیر) توضیحاتی داده شد.
«أَنَّهُمْ فیكُمْ شُرَکاءُ»« :هُم» اسم إنّ ،و «شرکاء» خبر إن است؛ و در تحلیل نحوی ،همگان «فیكم» (جار و مجرور) را متعلق
به «شرکاء» دانستهاند که مقدم بر آن آمده است؛ که معنایش میشود «گمان میکردید آنها شریک در شمایند»؛ و چون درک این
معنا دشوار بوده ،برخی یک کلمه (آنها را شریک در «اموال» خود قرار دادید؛ إعراب القرآن (نحاس) )22 /2و برخی دو کلمه
(شریک در «حق عبادت» خود میدانستید؛ الجدول فی إعراب القرآن )225 /7در تقدیر گرفتهاند .اما به نظر میرسد جار و
مجرور بدون تقدیر هم میتواند معنی داشته باشد ،چنانكه مرحوم طبرسی آن را چنین معنی کرده است« :گمان میکردید آنها
شرکای ما در شما هستند» (مجمع البیان فی تفسیر القرآن)522 /4
«کُنْتُمْ تَزْعُمُون» :در جلسه ( 34لینک زیر) توضیح داده شد که وقتی «کان» قبل از فعل مضارع بیاید داللت بر استمرار و
وجود یک وضعیت همیشگیای در آن فعل در زمان گذشته میکند ،لذا در ترجمه کلمه «همواره» اضافه شد.
حدیث

 )1امیرالمومنین ع در فرازی از خطبه معروف به خطبه «غراء» میفرماید:
حَتَّى إِذَا تَصَرَّمَتِ اَلْأُمُورُ وَ تَقَضَّتِ اَلدُّهُورُ وَ أَزِفَ اَلنُّشُورُ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائِحِ اَلْقُبُورِ وَ أَوْکَارِ اَلطُّیُورِ وَ أَوْجِرَةِ اَلسِّبَاعِ وَ
مَطَارِحِ اَلْمَهَالِکِ سِرَاعاً إِلَى أَمْرِهِ مُهْطِعِینَ إِلَى مَعَادِهِ رَعِیالً صُمُوتاً قِیَاماً صُفُوفاً یَنْفُذُهُمُ اَلْبَصَرُ وَ یُسْمِعُهُمُ اَلدَّاعِی عَلَیْهِمْ لَبُوسُ
اَالِسْتِكَانَةِ وَ ضَرَعُ اَالِسْتِسْالَمِ وَ اَلذِّلَّةِ قَدْ ضَلَّتِ اَلْحِیَلُ وَ اِنْقَطَعَ اَلْأَمَلُ وَ هَوَتِ اَلْأَفْئِدَةُ کَاظِمَةً وَ خَشَعَتِ اَلْأَصْوَاتُ مُهَیْنِمَةً وَ أَلْجَمَ
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اَلْعَرَقُ وَ عَظُمَ اَلشَّفَقُ وَ أُرْعِدَتِ اَلْأَسْمَاعُ لِزَبْرَةِ اَلدَّاعِی إِلَى فَصْلِ اَلْخِطَابِ وَ مُقَایَضَةِ اَلْجَزَاءِ وَ نَكَالِ اَلْعِقَابِ وَ نَوَالِ اَلثَّوَابِ تنبیه
الخلق عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اِقْتِدَاراً وَ مَرْبُوبُونَ اِقْتِسَاراً وَ مَقْبُوضُونَ اِحْتِضَاراً وَ مُضَمَّنُونَ أَجْدَاثاً وَ کَائِنُونَ رُفَاتاً وَ مَبْعُوثُونَ أَفْرَاداً وَ مَدِینُونَ
جَزَاءً وَ مُمَیَّزُونَ حِسَاباً قَدْ أُمْهِلُوا فِی طَلَبِ اَلْمَخْرَجِ وَ هُدُوا سَبِیلَ اَلْمَنْهَجِ وَ عُمِّرُوا مَهَلَ اَلْمُسْتَعْتِبِ وَ کُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ اَلرِّیَبِ
وَ خُلُّوا لِمِضْمَارِ اَلْجِیَادِ وَ رَوِیَّةِ اَالِرْتِیَادِ وَ أَنَاةِ اَلْمُقْتَبِسِ اَلْمُرْتَادِ فِی مُدَّةِ اَلْأَجَلِ وَ مُضْطَرَبِ اَلْمَهَلِ
فَیَا لَهَا أَمْثَاالً صَائِبَةً وَ مَوَاعِظَ شَافِیَةً لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً زَاکِیَةً وَ أَسْمَاعاً وَاعِیَةً وَ آرَاءً عَازِمَةً وَ أَلْبَاباً حَازِمَةً
نهج البالغه خطبه  83معروف به خطبه غراء
چون رشته کارها از هم گسست و روزگاران سپرى شد و رستاخیز مردم فرا رسید ،خداوند آنها را از درون گورها یا
آشیانههاى پرندگان یا کنام درندگان یا هر جاى دیگر که مرگ بر زمینشان زده است ،بیرون آورد ،در حالى ،که به سوی امر او
شتاباناند و بیدرنگ به سوى بازگشتگاه او به مىروند ،و خاموش ،صف در صف ،در منظر الهى ایستاده .و ندا دهنده صدایش
را به گوش همه میرساند .جامه خامساری برتن دارند و همه وجودشان را ذلت تسلیم و خواری فراگرفته است .در آن روز،
حیلهها گم ،آرزوها منقطع ،و دلها [از ترس] خالی[ ،هیجانها] فروخورده شده ،صداها آهسته و مخفی ،سر و روى غرق عرق،
وحشت بر آنها چیره؛ و بانگ مهیب آن منادى که تمیز دهنده حق از باطل است و آنان را فرا مىخواند که براى گرفتن جزاى
اعمال خویش از ثواب یا عقاب در حرکت آیند ،لرزه بر اندامها اندازد.
بندگانى هستند ،آفریده شده به قدرت قاهره او و پرورش یافته در تحت سیطره او ،نه به دلخواه خود .در چنگال مرگ
گرفتار آمده در گورها جاى گرفته .پیكرهایشان پوسیده گردیده« ،تنها از گورها بیرونشان آورند» تا به کردارشان جزا بینند و با
حساب وضعشان معین گردد[ .در این جهان] مهلتشان دادند تا از گمراهى به در آیند و راه روشن به آنان نمایاندند و عمرشان
را چنان بلند نمودند که بتوانند خشنودى [خدا] را به دست آوردند و تاریكیهای شبهات از آنان زدوده شود .آنان را مانند
اسبان مسابقه رها کردند تا در فرصت عمرشان که با ناآرامی سپری میشود در اندیشیدن و یافتن نور و معرفت بر هم پیشی
بگیرند.
شگفتا! که چه مثالهای بجا و اندرزهای شفابخشی است ،اگر که به دلهاى پاک و گوشهاى شنوا و رأیهاى ثابت و خردهاى
دوراندیش راه یابد.
(ترجمه با اقتباس از دو ترجمه آیتی و شیروانی انجام شد)
 )2عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ فَاطِمَةَ
بِنْتَ أَسَدٍ أُمَّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ کَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِینَةِ عَلَى قَدَمَیْهَا وَ کَانَتْ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ-
بِرَسُولِ اللَّهِ ص  ...فَبَیْنَمَا هُوَ ذَاتَ یَوْمٍ قَاعِدٌ إِذْ أَتَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یَبْكِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یُبْكِیکَ فَقَالَ مَاتَتْ أُمِّی
فَاطِمَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أُمِّی وَ اللَّهِ  ...فَقَالَ الْیَوْمَ فَقَدْتُ بِرَّ أَبِی طَالِبٍ إِنْ کَانَتْ لَیَكُونُ عِنْدَهَا الشَّیْءُ فَتُؤْثِرُنِی بِهِ عَلَى نَفْسِهَا وَ
وَلَدِهَا وَ إِنِّی ذَکَرْتُ الْقِیَامَةَ وَ أَنَّ النَّاسَ یُحْشَرُونَ عُرَاةً فَقَالَتْ وَا سَوْأَتَاهْ فَضَمِنْتُ لَهَا أَنْ یَبْعَثَهَا اللَّهُ کَاسِیَةً وَ ذَکَرْتُ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ
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فَقَالَتْ وَا ضَعْفَاهْ فَضَمِنْتُ لَهَا أَنْ یَكْفِیَهَا اللَّهُ ذَلِکَ فَكَفَّنْتُهَا بِقَمِیصِی وَ اضْطَجَعْتُ فِی قَبْرِهَا لِذَلِکَ وَ انْكَبَبْتُ عَلَیْهَا فَلَقَّنْتُهَا مَا تُسْأَلُ
عَنْهُ فَإِنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَبِّهَا فَقَالَتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ رَسُولِهَا فَأَجَابَتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ وَلِیِّهَا وَ إِمَامِهَا فَأُرْتِجَ عَلَیْهَا فَقُلْتُ ابْنُکِ ابْنُکِ].

1

اصول کافی ،ج ،1ص454
از امام جعفر صادق علیه السالم روایت شده است که« :فاطمه بنت اسد ،مادر امیر المؤمنین علیه السالم ،اوّل زنى بود که
از مكّه به سوى مدینه پاى پیاده به سوى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله هجرت نمود  ،و از همه مردمان نسبت به رسول خدا
صلى اهلل علیه و آله مهربانتر بود ... .روزی پیامبر علی ع را دید که گریه میکند .فرمود چه شده؟ گفت مادرم فاطمه از دنیا
رفت .فرمود :به خدا قسم او مادر من هم بود [سپس خود پیامبر مردم را برای کفن و دفن وی خبر کرده ،ردای خود را برای
کفن کردن او داد و خود او را در گور نهاد و تلقین کرد و  ...سپس فرمود]
امروز نیكى ابوطالب را گم کردم و احسانش از من بریده شد .او چنان بود که اگر چیزى که در نزد او بود ،مرا بر خود و
فرزندان خود به آن ترجیح میداد .در زمان حیاتش سخنی از قیامت گفتم (که در روایتی دیگر ،همین آیه  94سوره انعام دانسته
شده :الخرائج و الجرائح 2)91 /1و گفتم که :مردم برهنه محشور مىشوند ،گفت :ای وای بر شرمساری! پس من از براى او
 . 1متن كامل حديث چنين است:
إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أُمَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى قَدَمَيْهَا وَ كَانَتْ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ -بِرَسُولِ اللَّهِ
ص فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً كَمَا وُلِدُوا فَقَالَتْ وَا سَوْأَتَاهْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنِّی أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَبْعَثَكِ كَاسِيَةً
وَ سَمِعَتْهُ يَذْكُرُ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ وَا ضَعْفَاهْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنِّی أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكْفِيَكِ ذَلِكِ وَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَوْماً إِنِّی أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِيَتِی
هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْكِ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا مَرِضَتْ أَوْصَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتِقَ خَادِمَهَا وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهَا
فَجَعَلَتْ تُومِی إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِيمَاءً فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصِيَّتَهَا فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدٌ إِذْ أَتَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ يَبْكِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا
يُبْكِيكَ فَقَالَ مَاتَتْ أُمِّی فَاطِمَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أُمِّی وَ اللَّهِ وَ قَامَ مُسْرِعاً حَتَّى دَخَلَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ بَكَى ثُمَّ أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَغْسِلْنَهَا وَ قَالَ ص إِذَا فَرَغْتُنَّ فَلَا
تُحْدِثْنَ شَيْئاً حَتَّى تُعْلِمْنَنِی فَلَمَّا فَرَغْنَ أَعْلَمْنَهُ بِذَلِكَ فَأَعْطَاهُنَّ أَحَدَ قَمِيصَيْهِ الَّذِي يَلِی جَسَدَهُ وَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُكَفِّنَّهَا فِيهِ وَ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا رَأَيْتُمُونِی قَدْ فَعَلْتُ
شَيْئاً لَمْ أَفْعَلْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَسَلُونِی لِمَ فَعَلْتُهُ فَلَمَّا فَرَغْنَ مِنْ غُسْلِهَا وَ كَفْنِهَا دَخَلَ ص فَحَمَلَ جَنَازَتَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ جَنَازَتِهَا حَتَّى أَوْرَدَهَا قَبْرَهَا ثُمَّ
وَضَعَهَا وَ دَخَلَ الْقَبْرَ فَاضْطَجَعَ فِيهِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَهَا عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى وَضَعَهَا فِی الْقَبْرِ ثُمَّ انْكَبَّ عَلَيْهَا طَوِيلًا يُنَاجِيهَا وَ يَقُولُ لَهَا ابْنُكِ ابْنُكِ [ابْنُكِ] ثُمَّ خَرَجَ وَ
سَوَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْكَبَّ عَلَى قَبْرِهَا فَسَمِعُوهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُهَا إِيَّاكَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ إِنَّا رَأَيْنَاكَ فَعَلْتَ أَشْيَاءَ لَمْ تَفْعَلْهَا قَبْلَ
الْيَوْمِ فَقَالَ الْيَوْمَ فَقَدْتُ بِرَّ أَبِی طَالِبٍ إِنْ كَانَتْ لَيَكُونُ عِنْدَهَا الشَّیْءُ فَتُؤْثِرُنِی بِهِ عَلَى نَفْسِهَا وَ وَلَدِهَا وَ إِنِّی ذَكَرْتُ الْقِيَامَةَ وَ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عُرَاةً فَقَالَتْ وَا
سَوْأَتَاهْ فَضَمِنْتُ لَهَا أَنْ يَبْعَثَهَا اللَّهُ كَاسِيَةً وَ ذَكَرْتُ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ وَا ضَعْفَاهْ فَضَمِنْتُ لَهَا أَنْ يَكْفِيَهَا اللَّهُ ذَلِكَ فَكَفَّنْتُهَا بِقَمِيصِی وَ اضْطَجَعْتُ فِی قَبْرِهَا لِذَلِكَ
وَ انْكَبَبْتُ عَلَيْهَا فَلَقَّنْتُهَا مَا تُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَبِّهَا فَقَالَتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ رَسُولِهَا فَأَجَابَتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ وَلِيِّهَا وَ إِمَامِهَا فَأُرْتِجَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ ابْنُكِ ابْنُكِ
[ابْنُكِ].
 . 2روي أَنَّ عَلِيّاً ع بَكَى يَوْماً وَ قَالَ مَاتَتْ أُمِّی فَنَهَضَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ هِیَ وَ اللَّهِ أُمِّی حَقّاً مَا رَأَيْتُ مِنْ عَمِّی شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ ثُمَّ
صَاحَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذِهِ بُرْدَتِی فَأَزِّرِيهَا فِيهَا وَ هَذِهِ قَمِيصِی فَدَرِّعِيهَا فِيهَا وَ هَذَا رِدَائِی فَأَدْرِجِيهَا فِيهِ فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْ غُسْلِهَا فَأَعْلِمِينِی فَأَعْلَمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَحَمَلَهَا
عَلَى سَرِيرِهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ لَحْدَهَا فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يُسْمَعُ لَهُ إِلَّا هَمْهَمَةٌ ثُمَّ صَاحَ يَا فَاطِمَةُ قَالَتْ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ رَأَيْتِ مَا ضَمِنْتُ لَكِ
قَالَتْ نَعَمْ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِّی فِی الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ فَلَمَّا سَوَّى عَلَيْهَا وَ خَرَجَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَيْهَا يَوْماً وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ
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ضامن شدم که خدا او را پوشیده محشور گرداند .و فشار قبر را ذکر کردم ،گفت :ای وای از ناتوانی! پس من از براى او ضامن
شدم که خدا آن را از او دفع کند ،و براى همین او را به پیراهن خود کفن کردم و برای همین [اندکی] در قبرش خوابیدم ،و
آنچه را که از آن سؤال مىشد ،به او تلقین کردم .پس او را از پروردگارش سؤال کردند ،آنچه بایست بگوید ،گفت؛ و از
رسولش او را سؤال کردند ،او را جواب داد ،و از ولى و امامش سؤال شد ،تشویشى بر او مستولى شد ،به او گفتم :امام ،پسر
تو است ،امام ،پسر تو است»

1

 )3رَوَى َأبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِیُّ قَالَ :کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ ص یُصَلِّی عَامَّةَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا کَانَ السَّحَرُ
دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ:
 ...فَمَنْ یَكُونُ أَسْوَءَ حَالًا مِنِّی إِنْ أَنَا نُقِلْتُ عَلَى مِثْلِ حَالِی إِلَى قَبْرِی لَمْ أُمَهِّدْهُ لِرَقْدَتِی وَ لَمْ أَفْرُشْهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لِضَجْعَتِی
وَ مَا لِی لَا أَبْكِی وَ مَا أَدْرِی إِلَى مَا یَكُونُ مَصِیرِی وَ أَرَى نَفْسِی تُخَادِعُنِی وَ أَیَّامِی تُخَاتِلُنِی وَ قَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ رَأْسِی أَجْنِحَةُ الْمَوْتِ
فَمَا لِی لَا أَبْكِی أَبْكِی لِخُرُوجِ نَفْسِی أَبْكِی لِظُلْمَةِ قَبْرِی أَبْكِی لِضِیقِ لَحْدِی أَبْكِی لِسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَ نَكِیرٍ إِیَّایَ أَبْكِی لِخُرُوجِی مِنْ
قَبْرِی عُرْیَاناً ذَلِیلًا حَامِلًا ثِقْلِی عَلَى ظَهْرِی أَنْظُرُ مَرَّةً عَنْ یَمِینِی وَ أُخْرَى عَنْ شِمَالِی إِذِ الْخَلَائِقُ فِی شَأْنٍ غَیْرِ شَأْنِی -لِكُلِّ امْرِئٍ
مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْها غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌ وَ ذِلَّة ...
مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،ج ،2ص591؛ مفاتیحالجنان ،دعای ابوحمزه ثمالی
امام سجاد ع در فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی (که خواندنش در سحرهای ماه رمضان بسیار توصیه شده است) میفرمایند:
 ...پس بدحالتر از من کیست ،اگر من با چنین حالى به قبرم وارد شوم ،قبرى که آن را براى خواب آماده نساختهام ،و
براى آرمیدن به کار نیک فرش ننموده ام؟ و چرا گریه نكنم؟ و حال آنكه نمیدانم بازگشت من به جانب چه خواهد بود ،در
حالی میبینم نفسم که با من نیرنگ میبازد ،و روزگار را مشاهده میکنم که با من خدعه میورزد ،و حال آنكه بالهای مرگ
باالى سرم به حرکت درآمده ،پس چرا گریه نكنم؟ گریه میکنم براى بیرون رفتن جان از بدنم ،گریه مى کنم براى تاریكى
قبرم ،گریه مى کنم برای تنگى لحدم ،گریه مى کنم براى پرسش دو فرشته قبر منكر و نكیر از من ،گریه مى کنم براى درآمدنم
از قبر عریان و خوار ،درحالى که بار سنگینى را بر دوش مىکشم ،یک بار از طرف راست و بار دیگر از جانب چپم نگاه
أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا فُرَادَى قُلْتُ عُرَاةً قَالَتْ وَا سَوْأَتَاهْ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَلَّا تُبْدَى عَوْرَتُهَا ثُمَّ سَأَلَتْنِی عَنْ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ فَأَخْبَرْتُهَا بِحَالِهِمَا بِأَنَّهُمَا كَيْفَ
يَجِيئَانِ قَالَتْ وَا غَوْثَاهْ بِاللَّهِ مِنْهُمَا فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يُرِيَهُمَا إِيَّاهَا وَ أَنْ يَفْسَحَ لَهَا فِی قَبْرِهَا وَ أَنْ يَحْشُرَهَا فِی أَكْفَانِهَا
 . 1روايات ديگر در اين موضوع:
قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنِ النَّاسِ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً قَالَ ع بَلْ يُحْشَرُونَ فِی أَكْفَانِهِمْ قَالَ أَنَّى لَهُمْ بِالْأَكْفَانِ وَ قَدْ بَلِيَتْ؟ قَالَ ع إِنَّ الَّذِي أَحْيَا أَبْدَانَهُمْ جَدَّدَ
أَكْفَانَهُمْ قَالَ فَمَنْ مَاتَ بِلَا كَفَنٍ؟ قَالَ ع يَسْتُرُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ بِمَا يَشَاءُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَ فَيُعْرَضُونَ صُفُوفاً؟
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص350 :
روي عن النبی ص أنه قال تحشرون حفاة عراة غرال و روي أن عائشة قالت لرسول اهلل ص حين سمعت ذلك وا سوأتاه أ ينظر بعضهم إلى سوأة
بعض من الرجال و النساء فقال ص لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ و يشغل بعضهم عن بعض
(مجمع البيان فی تفسير القرآن)521 /4
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میکنم ،هنگامى که مردمان در کارى جز کار مناند ،چه براى هرکسى از آنان در آن روز کارى است که او را بس است،
چهرههایى در آن روز روشن و خندان خوشحالاند ،و چهره هایى در آن روز بر آنها غبار بدفرجامى نشسته ،و سیاهى و خوارى
و ذلت آنها را پوشانده... ،
و در دعای امروز (ششم ماه رمضان) که از پیامبر اکرم ص روایت شده است ،آمده است:
اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِی فِیهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِیَتِکَ وَ لَا تَضْرِبْنِی بِسِیَاطِ نَقِمَتِکَ وَ زَحْزِحْنِی فِیهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِکَ بِمَنِّکَ وَ أَیَادِیکَ
یَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِینَ.
زاد المعاد ص144
خدایا! در امروز مرا با رویآوردن به معصیتت خوار نگردان و با تازیانه سختیهایت تنبیه نكن ،و مرا از آنچه موجب
خشم تو میشود نجات بخش ،به بزرگواری و یاریات ای که نهایت آرزوی آرزوکنندگانی.
تدبر

 )1عالمه طباطبایی1« :اموری که انسان در این دنیا با آن سروکار دارد دو گونه است:
اول ،آنچه از زندگی دنیوی و تجمالت آن ،که میپندارد مالک آنهاست و در رسیدن به آرزوها و اغراض خویش از آنها
کمک می خواهد؛
دوم :اموری که به عنوان شفیع و واسطه تلقی میشوند و انسان میپندارد که بدون تاثیر و کمک آنها نمیتواند احتیاجات
خویش را برطرف سازد ،مانند همسر و اوالد و نزدیكان و دوستان و سرشناسانی که دارای مكنت و هیبتیاند.
خدای سبحان با عبارت «لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى» (حقاً تنها نزد ما آمدید) اجماال به بطالن هردو اشاره میکند.
در فقره «وَ تَرَکْتُمْ ما خَوَّلْناکُمْ ( »...آنچه را که به شما دادیم پشت سرتان رها کردید) اشاره به زوال نوع اول،
و در فقره «وَ ما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَکُمُ ( »...با شما نمیبینیم شفیعانی را که  )...اشاره به زوال نوع دوم،
و با عبارت « لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَكُمْ» ([پیوند] بینتان بریده شد) به سبب بطالن و زوال آنها،
و با عبارت «ضَلَّ عَنْكُمْ( »...از شما گم شد  )...به حاصل چنین بطالن و زوالی اشاره شده است( .انسان از آغاز تا انجام،
ص)77-76
 ...« )2جِئْتُمُونا فُرادى کَما خَلَقْناکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَکْتُمْ ما خَوَّلْناکُمْ وَراءَ ظُهُورِکُمْ» وقتی از این دنیا میرویم ،مانند روزی
هستیم که وارد این دنیا شدیم :تک و تنها ،فقط خودمان هستیم و خودمان ،حتی برهنه و عاری از هر چیزی که مربوط به دنیا
بود (حدیث)2؛ هرچه به ما داده بودند پشت سرمان میماند.

 . 1اولين واقعيتی كه در هنگام مرگ بر انسان آشكار میكردد ،بطالن دنيا و مافيهاست ،بطالن تمامی رسوماتی كه بر آن در جريان است و با از هم
گسستن اسباب و روابط ظاهري ،همه اعمال و غايات اين سويی به سرابی تبديل میشود.
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اگر این را باور کنیم ،آنگاه «آنچه هستیم» را جدی میگیریم ،نه «آنچه داریم»؛ افزودهها در «بودن»مان مهم است ،نه در
«داشتن»مان( .فرمود« :زدنی علماً» طه ،114/و نفرمود« :زد علمی» :یعنی «من» را بیفزا به لحاظ علمی؛ نه اینكه «علم من» را
بیفزا) و «بودن»مان ،چیزی است که خودمان فقط با اندیشه و عمل خود رقم میزنیم .به قول مالی رومی:
ای برادر تو همان اندیشهای
ما بقی تو استخوان و ریشهای
گر گل است اندیشة تو گلشنی
ور بود خاری تو هیمة گلخنی
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9 /

روز قیامت هم با «بودن» ما کار دارند ،نه با داراییمان .آن اندازه که با داراییمان« ،بودن»مان را ساختیم« ،دارایی»مان به
درد ما میخورد؛ بقیهاش فقط وبال گردن است.
« )3شُفَعاءَکُمُ الَّذینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فیكُمْ شُرَکاءُ» در زندگی دنیا ،عادت کردهایم به اسباب و وسیلهها تكیه کنیم و آنها را
واسطه (=شفیع) قرار دهیم برای رسیدن به هدفهایمان.
با واسطهها (شفیعان) دو گونه میتوان برخورد کرد:
گاه واسطه (شفیع) را «واسطهای که خدا او را شفیع قرار داده میبینیم؛ نه بیشتر ».یعنی همهکاره خداست ،و چون خدا ما
را به این واسطه (شفیع) ارجاع داده ،به او مراجعه میکنیم؛ خواه این واسطه« ،آب» باشد برای سیراب کردن (شعراء )79/یا
«پیامبر و امام» باشد برای هدایت کردن و به بهشت رفتن(.انبیاء + 73/انبیاء )28/این شفاعتی است که در روز قیامت هم برقرار
است (حقیقت شفاعت در شیعه این معناست).
اما گاه این واسطهها را اصل کار میبینیم ،همعرض و شریک خدا میپنداریم؛ گویی خدا بتنهایی کافی نیست و آن واسطه
(شفیع) باید باشد تا کار ما راه بیفتد؛ رشوه ،پارتی ،پول ،رضایت مقام مافوق ،رفیق ،شغل ،ماشین ... ،باید باشد تا کار ما راه
بیفتد؛ «شفیعانی (= واسطههایی) که آنها را در [انجام کارهای] خودتان شریک خدا میدانید» .این شفاعت باطل است که روز
قیامت بطالنش آشكار می شود؛ و متاسفانه بسیاری از ما بدان گرفتاریم .مانند این سخن رایج که« :اول خدا ،دوم فالن چیز (یا
فالنی)».
بگذریم که بسیاری ،حتی در حد شرک هم برای خدا نقشی قائل نیستند و اسباب و واسطهها را همهکاره میدانند!
« )4شُفَعاءَکُمُ الَّذینَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فیكُمْ شُرَکاءُ» :با توجه به تدبر  ،3نگاه نادرست در قبال واسطهها دو گونه تجلی میکند:
ابتدا این واسطهها را در انجام شدن کارهایمان شریک خدا میدانیم؛ یعنی گویی در ربوبیت خدا نسبت به ما شریک
شدهاند؛ آنگاه عبارت «زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فیكُمْ شُرَکاءُ» ،یعنی «میپنداشتید که آنها در ربوبیت شما شریک خدایند».
در گام بعد ،به خاطر اینكه چنین نقشی را برای آنها پذیرفتهایم همّوغم خود را رسیدن به آنها قرار میدهیم؛ یعنی آنها را
میپرستیم (توضیح در تدبر  2و  3جلسه )80؛ یعنی در عبادت ،آنها را شریک خدا قرار میدهیم .؛ آنگاه عبارت «زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ
فیكُمْ شُرَکاءُ» ،یعنی «میپنداشتید که آنها در هنگام عبادت کردن شما ،شریک خدایند».
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این نكته ،الهام گرفته از ترجمه قرآن مرحوم آیت اهلل مشكینی بود« :شفیعانتان را که آنها را شریكان در (ربوبیت ما و
عبادت) خود مىپنداشتید»
« )5لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما کُنْتُمْ تَزْعُمُون» :خدا واقعا همهکاره است:
ما تا زمانی که در دنیا هستیم،
یا این را می فهمیم؛ و بر این اساس زندگی میکنیم .آنگاه به «بودن»مان میاندیشیم ،نه به «دارایی»هایمان (تدبر)2؛ و
«واسطه»ها را فقط در حدی که خدا واسطه قرار داده ،میبینیم ،نه اینكه بپنداریم که از خودش کاری برمیآید (تدبر.)3
یا این را نمیفهمیم؛ و اگر نفهمیدیم ،واقعیت عوض نمیشود؛ فقط هنگام مرگ ،این واقعیت ،خود را نشان میدهد؛ آنگاه
تمام پیوندهایی که با داراییها و واسطهها برقرار کردهایم ،قطع بودنش معلوم میشود؛ و چون از ابتدا رابطهای نبوده ،فقط پندار
ما بوده ،در حقیقت چیزی را در واقعیت گم نمیکنیم؛ بلكه فقط پنداشتههایمان را گم میکنیم؛ و دقیقتر اینكه ،از ما گم میشود:
«و آنچه که [همواره] میپنداشتید ،از شما گم شد»
مواظب باشیم تا در دنیا هستیم ،این واقعیت را بفهمیم؛ و فهمیدن این واقعیت ،صرفا یک فهم ذهنی نیست؛ فهمی است
که با عمل خودمان به دست میآید؛ و تمام شریعت ،برنامههایی است برای رسیدن به این فهم.
یک شاهد ساده :روزه میگیریم تا بفهمیم غذا هیچکاره است؛ مهم دستور خداست؛ لذا روزهای اول ماه رمضان فهمیدن
این خیلی سخت است؛ گرسنگی اذیت میکند؛ اما روزهای آخر چنان انسی با این واقعیت میگیریم که در انتهای ماه از فراغش
مینالیم؛ دیگر مسالهمان گرسنگی نیست ،مسالهمان خود خدا شده است.

 )86سوره أعراف ( )7آيه  8وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

 7 1395/3/24رمضان 1437

ترجمه

و وزن در آن روز حق است؛ پس کسی که ترازوهایش/وزنههایش سنگین شد [تنها] آناناند که رستگاراناند.
نکات ترجمهای و نحوی

«وزن» هم در معنای اسمی به کار میرود (الثقل ،سنگینی) وهم در معنای مصدری به معنای «شناختن مقدار شی» (مفردات
ألفاظ القرآن )868 /و «اندازهگرفتن چیزی با چیز مثل خودش» (کتاب العین )386 /7در زبان فارسی کلمه «سنجیدن» و نیز
«وزن کردن» رایج است.
«موازین» جمع «میزان» است« .میزان» اسم آلت از همان ریشه «وزن» است که در اصل مصدر بوده است (الجدول فی
إعراب القرآن )334 /8و هم به معنای «وزنه»ای که در یک طرف ترازو میگذارند و اشیاء را با آن میسنجند به کار میرود ،و
هم در مورد خود ترازو (لسان العرب ،ج ،13ص )446و به معنای «مقدار» هم به کار میرود (همان.)447/
در جمله «الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» «الوزن» مبتداست و عالمه طباطبایی سه گونه تحلیل درباره «خبر» آن گزارش کردهاند:
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نظر خودشان این است که «وزن» به معنای سنگینی (نه به معنای مصدری :وزن کردن) است و «الحق» هم به معنای اسمی
خود آمده و خبر قرار گرفته است که ترجمهاش چنین میشود« :وزنی که در آن روز اعمال با آن توزین میشود ،فقط خود
«حق» است» (حصر هم از اینكه خبر معرفه آمده ،قابل استفاده است).
نظر اغلب مفسران دیگر این بوده است که «حق» به یک معنا صفت است و به صورت در تقدیر خبر است (یا بالعكس)
که ترجمه آیه چنین میشود :وزن در آن روز ،وزنِ حق است که همان عدل است.
احتمال سوم هم این است که «یومئذ» خبر باشد و «الحق» صفت برای وزن ،که ترجمه چنین میشود« :وزن حقیقی فقط
در روز قیامت خواهد بود»( .المیزان)13-12 /8
برخی با همین حالت اخیر ،معنا را چنین دانستهاند« :وزن حقیقی در آن روز واقع میشود» (إعراب القرآن و بیانه ،ج،3
ص )30که ظاهرا اینكه «الـ» روی خبر آمده ،داللت بر حصر میکند را نادیده گرفته ،یا آن را فقط از باب تاکید دانستهاند.

1

بر اساس قاعده امكان استعمال لفظ در بیش از یک معنا (جلسه )9به نظر میرسد هرسه میتوان درست باشد.
حدیث

 )1جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ ع وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُضِ لَدَخَلْتُ فِی دِینِكُمْ فَقَالَ
لَهُ ع وَ مَا هُوَ؟
 ...وَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَهُوَ قِلَّةُ الْحِسَابِ وَ کَثْرَتُهُ وَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ عَلَى طَبَقَاتٍ وَ مَنَازِلَ
فَمِنْهُمْ مَنْ «یُحاسَبُ حِساباً یَسِیراً وَ یَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً» وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ «یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  ...بِغَیْرِ حِسابٍ» لِأَنَّهُمْ لَمْ یَتَلَبَّسُوا مِنْ
أَمْرِ الدُّنْیَا وَ إِنَّمَا الْحِسَابُ هُنَاکَ عَلَى مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا هَاهُنَا وَ مِنْهُمْ مَنْ یُحَاسَبُ عَلَى النَّقِیرِ وَ الْقِطْمِیرِ وَ یَصِیرُ إِلَى عَذَابِ السَّعِیرِ وَ
مِنْهُمْ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَ قَادَةُ الضَّلَالَةِ فَأُولَئِکَ لَا یُقِیمُ لَهُمْ وَزْناً وَ لَا یُعْبَأُ بِهِمْ بِأَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُمْ «فِی جَهَنَّمَ خالِدُونَ وَ تَلْفَحُ
وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِیها کالِحُون»
 . 1نحاس (از علماي نحو قرن  )4در حد يك عبارت گفته «میتوان «الحق» را نعت براي «الوزن» دانست و«يومئذ» را خبر قرار داد (إعراب
القرآن ،ج ،2ص )45شايد برخی از علماي قرن ششم (مرحوم طبرسی در جوامع الجامع ،ج ،1ص427؛ و زمخشري در الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل ،ج ،2ص )89بر همين اساس بوده كه تعبيري كردهاند كه موجب سوءتفاهمی شده است .آنها گفتهاند «يومئذ» خبر است و «الحق» صفت براي
«الوزن» ولی هردو آيه را چنين ترجمه كردهاند« :أي و الوزن يوم يسأل اللّه األمم و رسلهم الوزن الحقّ أي العدل» (وزن ،در آن روزي كه خداوند از امتها
و رسوالنشان سوال می كند ،وزن حق و عدل است) در حالی كه اگر بخواهيم إعراب پيشنهاديِ آنها را با دقت نحوي ،اعمال كنيم« ،يومئذ» نمیتواند
مستقيما خبر قرار گيرد ،بلكه بايد مطلب محذوفی خبر قرار بگيرد و يومئذ متعلق به آن شود و آنگاه معناي آيه چنين میشود« :الوزن الحق كائنٌ يومئذ»
«وزن حقيقی ،در آن روز برقرار است( ».و اين كاري است كه برخی از متاخرين انجام دادهاند يعنی اينكه الحق را صفت ،و يومئذ را متعلق به خبر محذوف
بدانيم به عنوان يك احتمال دوم مطرح كردهاند( .إعراب القرآن الكريم ،ج ،1ص35؛ إعراب القرآن و بيانه ،ج ،3ص )30اما با توجه به توضيحی كه خود
مرحوم طبرسی و زمخشري دادهاند در واقع ،با توجه به اين توضيحی كه دادهاند ،ظاهرا تعبير اينكه «يومئذ» را خبر بدانيم تعبير مسامحی بوده است و در
واقع منظورشان اين بوده بدانيم كه آنگاه معنی جمله چنين میشود« :وزن حقيقی ،در آن روز است ».كه اين سخن را گفتهاند در اين صورت «يومئذ» خبر
نيست بلكه ظرف است؛ و معنا همان معناي حالت اول شده است.
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اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،1ص244 :
از امیرالمومنین ع درباره این آیه روایت شده است:
منظور از سنگینی و سبكی ترازوها ،سادگی و دشواری حسابرسی است؛ در آن روز مردم در طبقات و جایگاههای مختلفی
هستند :برخی کسانیاند «به زودى با محاسبه آسانى حسابرسى مىشود؛ و به سوى کسان خود با سرور و شادى بازمىگردد»
(انشقاق )9-8/برخی کسانیاند که «بیحساب داخل بهشت میشوند» (غافر )40/زیرا ذرهای به دنیا آلوده نشدند و حسابرسی
در آنجا برای کسی است که اینجا به دنیا گرفتار آمده باشد؛ و برخی کسانیاند که ریز و درشتشان مورد محاسبه قرار میگیرد
و به وسی عذاب دردناک سوق داده میشوند و برخی پیشوایان کفر و رهبران ضاللت هستند که برایشان اصال ترازویی برپا
نمیشود (کهف )105/و اصال به امر و نهی او در روز قیامت اعتنایی نمیشود و آنها «درجهنم جاودانهاند؛ و (شعلههاى) آتش
سخت به صورتهایشان مىوزد و (چهره) آنها در آنجا عبوس و شكسته و دندانهایشان به سوختن لبها نمایان است».
(مومنون)104-103/
 ...)2وَ ذَلِکَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ شَكَاهُ بُرَیْدَةُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :فَإِنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَقْوَاماً تَمْتَلِئُ مِنْ جِهَةِ السَّیِّئَاتِ مَوَازِینُهُمْ فَیُقَالُ لَهُمْ :هَذِهِ السَّیِّئَاتُ فَأَیْنَ
الْحَسَنَاتُ وَ إِلَّا فَقَدْ عَطِبْتُمْ؟
فَیَقُولُونَ :یَا رَبَّنَا مَا نَعْرِفُ لَنَا حَسَنَاتٍ.
فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« :لَئِنْ لَمْ تَعْرِفُوا لِأَنْفُسِكُمْ -عِبَادِی -حَسَنَاتٍ فَإِنِّی أَعْرِفُهَا لَكُمْ ،وَ أُوَفِّرُهَا عَلَیْكُمْ» .ثُمَّ تَأْتِی
الرِّیحُ بِرُقْعَةٍ صَغِیرَةٍ [وَ] تَطْرَحُهَا فِی کِفَّةِ حَسَنَاتِهِمْ ،فَتَرْجَحُ بِسَیِّئَاتِهِمْ بِأَکْثَرَ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ،فَیُقَالُ لِأَحَدِهِمْ :خُذْ بِیَدِ أَبِیکَ
وَ أُمِّکَ وَ إِخْوَانِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ خَاصَّتِکَ وَ قَرَابَاتِکَ وَ أَخْدَانِکَ وَ مَعَارِفِکَ ،فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ.
فَیَقُولُ أَهْلُ الْمَحْشَرِ :یَا رَبَّنَا أَمَّا الذُّنُوبُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا ،فَمَا ذَا کَانَتْ حَسَنَاتُهُمْ.
فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :یَا عِبَادِی ،مَشَى أَحَدُهُمْ بِبَقِیَّةِ دَیْنٍ عَلَیْهِ لِأَخِیهِ إِلَى أَخِیهِ فَقَالَ :خُذْهَا فَإِنِّی أُحِبُّکَ بِحُبِّکَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی
طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ :قَدْ تَرَکْتُهَا لَکَ بِحُبِّکَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ لَکَ مِنْ مَالِی مَا شِئْتَ.
فَشَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِکَ لَهُمَا فَحَطَّ بِهِ خَطَایَاهُمَا ،وَ جَعَلَ ذَلِکَ فِی حَشْوِ صَحَائِفِهِمَا وَ مَوَازِینِهِمَا ،وَ أَوْجَبَ لَهُمَا وَ لِوَالِدَیْهِمَا
وَ لِذُرِّیَّتِهِمَا الْجَنَّةَ.
ثُمَّ قَالَ :یَا بُرَیْدَةُ إِنَّ مَنْ یَدْخُلُ النَّارَ بِبُغْضِ عَلِیٍّ أَکْثَرُ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ الَّتِی یُرْمَى بِهَا عِنْدَ الْجَمَرَاتِ ،فَإِیَّاکَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

1

 . 1متن كامل روايت در كتاب التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ،ص 139-137چنين است:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص [وَ] إِنَّ مِمَّنْ كُتِبَ أَجَلُهُ وَ عَمَلُهُ وَ رِزْقُهُ وَ سَعَادَةُ خَاتِمَتِهِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع ،كَتَبُوا مِنْ عَمَلِهِ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ ذَنْباً أَبَداً إِلَى أَنْ يَمُوتَ.
قَالَ :وَ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ شَكَاهُ بُرَيْدَةُ ،وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ جَيْشاً ذَاتَ يَوْمٍ لِغَزَاةٍ ،أَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلِيّاً ع ،وَ مَا بَعَثَ جَيْشاً قَطُّ فِيهِمْ
عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِلَّا جَعَلَهُ أَمِيرَهُمْ.
فَلَمَّا غَنِمُوا رَغِبَ عَلِیٌّ ع [فِی] أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ جَارِيَةً -يَجْعَلُ ثَمَنَهَا فِی جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ ،فَكَايَدَهُ فِيهَا حَاطِبُ بْنُ أَبِی بَلْتَعَةَ وَ بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِیُّ،
و زايداه.
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فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمَا يُكَايِدَانِهِ وَ يُزَايِدَانِهِ ،انْتَظَرَ إِلَى أَنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فِی يَوْمِهَا فَأَخَذَهَا بِذَلِكَ.
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ،تَوَاطَئَا عَلَى أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بُرَيْدَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَفَ بُرَيْدَةُ قُدَّامَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ أَخَذَ جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ -دُونَ الْمُسْلِمِينَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ،ثُمَّ جَاءَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَهَا ،فَأَعْرَضَ
عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص (فَجَاءَهُ عَنْ يَسَارِهِ وَ قَالَهَا ،فَأَعْرَضَ عَنْهُ ،وَ جَاءَ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَهَا ،فَأَعْرَضَ عَنْهُ) ثُمَّ عَادَ إِلَى بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَهَا.
فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَضَباً لَمْ يُرَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ غَضَبٌ مِثْلُهُ ،وَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ تَرَبَّدَ وَ انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ،وَ ارْتَعَدَتْ أَعْضَاؤُهُ ،وَ قَالَ:
مَا لَكَ يَا بُرَيْدَةُ آذَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ مُنْذُ الْيَوْمِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ:
«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً -وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا -فَقَدِ
احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً.
قَالَ بُرَيْدَةُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا عَلِمْتُ أَنَّنِی قَصَدْتُكَ بِأَذًى.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :أَ وَ تَظُنُّ يَا بُرَيْدَةُ أَنَّهُ لَا يُؤْذِينِی إِلَّا مَنْ قَصَدَ ذَاتَ نَفْسِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ عَلِيّاً مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ ،وَ أَنَّ مَنْ آذَى عَلِيّاً فَقَدْ آذَانِی [وَ مَنْ
آذَانِی] فَقَدْ آذَى اللَّهَ ،وَ مَنْ آذَى اللَّهَ -فَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُؤْذِيَهُ بِأَلِيمِ عَذَابِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ)! يَا بُرَيْدَةُ أَنْتَ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْتَ أَعْلَمُ أَمْ قُرَّاءُ اللَّوْحِ
الْمَحْفُوظِ أَنْتَ أَعْلَمُ أَمْ مَلَكُ الْأَرْحَامِ
قَالَ بُرَيْدَةُ :بَلِ اللَّهُ أَعْلَمُ ،وَ قُرَّاءُ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَعْلَمُ ،وَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ أَعْلَمُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَنْتَ أَعْلَمُ يَا بُرَيْدَةُ أَمْ حَفَظَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ :بَلْ حَفَظَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :فَكَيْفَ تُخَطِّئُهُ وَ تَلُومُهُ -وَ تُوَبِّخُهُ وَ تُشَنِّعُ عَلَيْهِ فِی فِعْلِهِ ،وَ هَذَا جَبْرَئِيلُ أَخْبَرَنِی ،عَنْ حَفَظَةِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُمْ مَا كَتَبُوا عَلَيْهِ قَطُّ خَطِيئَةً
مُنْذُ [يَوْمَ] وُلِدَ وَ هَذَا مَلَكُ الْأَرْحَامِ حَدَّثَنِی أَنَّهُمْ كَتَبُوا قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ،حِينَ اسْتَحْكَمَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ ،أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْهُ خَطِيئَةٌ أَبَداً ،وَ هَؤُلَاءِ قُرَّاءُ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ
أَخْبَرُونِی لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِی -أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِی اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ «عَلِیٌّ الْمَعْصُومُ مِنْ كُلِّ خَطَإٍ وَ زَلَّةٍ».
فَكَيْفَ تُخْطِئُهُ [أَنْتَ] يَا بُرَيْدَةُ وَ قَدْ صَوَّبَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ يَا بُرَيْدَةُ لَا تَعَرَّضْ لِعَلِیٍّ بِخِلَافِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ ،فَإِنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ،وَ سَيِّدُ
الْوَصِيِّينَ[ ،وَ سَيِّدُ الصَّالِحِينَ] وَ فَارِسُ الْمُسْلِمِينَ ،وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ ،وَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ ،يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلنَّارِ :هَذَا لِی وَ هَذَا لَكِ.
ثُمَّ قَالَ :يَا بُرَيْدَةُ أَ تَرَى لَيْسَ لِعَلِیٍّ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْكُمْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ،أَلَّا تَكَايَدُوهُ وَ لَا تَعَانَدُوهُ وَ لَا تَزَايَدُوهُ هَيْهَاتَ [هَيْهَاتَ] إِنَّ قَدْرَ عَلِیٍّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
أَعْظَمُ مِنْ قَدْرِهِ عِنْدَكُمْ ،أَ وَ لَا أُخْبِرُكُمْ قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْوَاماً -تَمْتَلِئُ مِنْ جِهَةِ السَّيِّئَاتِ مَوَازِينُهُمْ -فَيُقَالُ لَهُمْ :هَذِهِ السَّيِّئَاتُ فَأَيْنَ الْحَسَنَاتُ وَ إِلَّا فَقَدْ عَطِبْتُمْ
فَيَقُولُونَ :يَا رَبَّنَا مَا نَعْرِفُ لَنَا حَسَنَاتٍ.
فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« :لَئِنْ لَمْ تَعْرِفُوا لِأَنْفُسِكُمْ -عِبَادِي -حَسَنَاتٍ فَإِنِّی أَعْرِفُهَا لَكُمْ ،وَ أُوَفِّرُهَا عَلَيْكُمْ».
ثُمَّ تَأْتِی الرِّيحُ بِرُقْعَةٍ صَغِيرَةٍ [وَ] تَطْرَحُهَا فِی كِفَّةِ حَسَنَاتِهِمْ ،فَتَرْجَحُ بِسَيِّئَاتِهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ،فَيُقَالُ لِأَحَدِهِمْ :خُذْ بِيَدِ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ
إِخْوَانِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ قَرَابَاتِكَ وَ أَخْدَانِكَ وَ مَعَارِفِكَ ،فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ.
فَيَقُولُ أَهْلُ الْمَحْشَرِ :يَا رَبَّنَا أَمَّا الذُّنُوبُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا ،فَمَا ذَا كَانَتْ حَسَنَاتُهُمْ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ :يَا عِبَادِي ،مَشَى أَحَدُهُمْ بِبَقِيَّةِ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِأَخِيهِ إِلَى
أَخِيهِ -فَقَالَ :خُذْهَا فَإِنِّی أُحِبُّكَ -بِحُبِّكَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ :قَدْ تَرَكْتُهَا لَكَ بِحُبِّكَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ لَكَ مِنْ مَالِی مَا شِئْتَ .فَشَكَرَ
اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَهُمَا فَحَطَّ بِهِ خَطَايَاهُمَا ،وَ جَعَلَ ذَلِكَ فِی حَشْوِ صَحَائِفِهِمَا وَ مَوَازِينِهِمَا ،وَ أَوْجَبَ لَهُمَا وَ لِوَالِدَيْهِمَا وَ لِذُرِّيَّتِهِمَا الْجَنَّةَ.
ثُمَّ قَالَ :يَا بُرَيْدَةُ إِنَّ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ بِبُغْضِ عَلِیٍّ أَكْثَرُ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ الَّتِی يُرْمَى بِهَا عِنْدَ الْجَمَرَاتِ ،فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.
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در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ص )139-136حكایتی طوالنی نقل شده که بریده اسلمی و دوستش
(حاطب بن ابیبلتعه) تصمیم به اذیت امیرالمومنین ع میگیرند ،جنسی را به ایشان گران میفروشند و بعد واقعه را طور دیگری
نزد پیامبر نقل میکنند که گویی امیرالمومنین ع مقصر بوده است .پیامبر اکرم ناراحت میشوند و این اقدامشان را مصداق اذیت
کردن خدا و رسول که موجب ملعون شدن شخص میشود (احزاب )58-57/معرفی میکنند و سخنانی در فضیلت امیرالمومنین
ع و اثرات محبت واقعی به ایشان بیان میکنند تا بدینجا میرسند که:
در روز قیامت گروهی را میآورند که کفه بدی در ترازوهایشان پر شده است .به آنها گفته میشود این از بدیهایتان؛
حاال حسناتتان کجاست؟
میگویند خدایا ما حسنه قابل مالحظهای نداریم.
ندا از جانب خدای عز و جل میرسد که اگر شما برای خود حسنهای خبر ندارید ،من حسنهتان را به شما نشان میدهم
و کفه شما را برایتان با آن پر میکنم .سپس نسیم نامه کوچكی با خود میآورد و در کفه حسنات گذاشته میشود ،آنگاه کفه
بمراتب (بیش از فاصله آسمان و زمین) سنگینتر میشود ...
اهل محشر میگویند :پروردگارا! ما گناهان اینها را دیدیم ،حسناتشان چه بود؟
خداوند عز و جل میفرماید :ای بندگانم! [آنها چنین افرادی بودند که با اینكه در مشقت بودند اما] یكی از آنها برای ادای
باقیمانده بدهیاش نزد برادر [دینیاش] میرفت و میگفت« :این را بگیر که من تو را دوستت دارم به خاطر محبتی که به علی
بن ابیطالب داری .آن دیگری میگفت :حال که تو این گونه علی بنابیطالب را دوست داری ،من همبقیه بدهیام را به تو
میبخشم و هرمدار دیگری هم که از مال من میخواهی ،برای تو.
پس خداوند متعال عمل آنها را سپاس گفت و اشتباهاتشان را بخشید ،و آن را در بطن نامهها و ترازوهای عملشان قرار
داد و به خاطر این کار بر آنان و والدین و فرزندانشان که بر همین شیوه عمل میکردند] بهشت را واجب کرد.
ای بُرَیده! کسانی که به خاطر دشمنی با علی ع وارد آتش میشوند بیش از سنگریزههایی است که هنگام رمی جمرات به
سوی جمرات پرتاب میشود ،مبادا تو از آنها باشی!
 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یُوضَعُ فِی مِیزَانِ امْرِئٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَفْضَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.
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الكافی ،ج ،2ص99

 . 1اين حديث هم زيبا بود كه براي رعايت اختصار در كانال نياوردم
قَالَ الصَّادِقُ ع  ...قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الصِّدْقُ سَيْفُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ سَمَائِهِ أَيْنَمَا هَوَى بِهِ يَقُدُّهُ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ صَادِقٌ أَنْتَ أَمْ كَاذِبٌ فَانْظُرْ فِی
صِدْقِ مَعْنَاكَ وَ عَقْدِ دَعْوَاكَ وَ عَيِّرْهُمَا بِقِسْطَاسٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كَأَنَّكَ فِی الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَإِذَا اعْتَدَلَ مَعْنَاكَ بِغَوْرِ دَعْوَاكَ ثَبَتَ
لَكَ الصِّدْقُ وَ أَدْنَى حَدِّ الصِّدْقِ أَنْ لَا يُخَالِفَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَ لَا الْقَلْبُ اللِّسَانَ وَ مَثَلُ الصَّادِقِ الْمَوْصُوفِ بِمَا ذَكَرْنَا كَمَثَلِ النَّازِعِ لِرُوحِهِ إِنْ لَمْ يَنْزِعْ فَمَا ذَا يَصْنَع
مصباح الشريعة ،ص35
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از امام سجاد ع از پیامبر اکرم ص روایت شده است:
از حسن خلق چیزی بهتر در ترازوی اعمال افراد در روز قیامت گذاشته نمیشود.
[نكته :در حدیث  ،حسن خلق با محبت امیرالمومنین ع جمع شده بود که چنان اثری کرد]
 )3حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ یَعْقُوبَ
بْنِ مَطَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْأَحْدَبُ الْجُنْدُ بِنَیْسَابُورَ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابِ أَبِی بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ
یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ السَّعْدَانِیِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی
قَدْ شَكَكْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَل:
 ...وَ أَمَّا قَوْلُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ وَ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَإِنَّمَا یَعْنِی الْحِسَناتُ 1تُوزِنُ الْحَسَنَاتِ وَ السَّیِّئَاتِ ،وَ الْحَسَنَاتُ ثِقْلُ الْمِیزَانِ
وَ السَّیِّئَاتُ خِفَّةُ الْمِیزَان
التوحید (للصدوق) ،ص268
از امیرالمومنین ع درباره این آیه روایت شده است که:
حسنات است که با آن حسنات و سیئات وزن میشوند :حسنات سنگینکننده کفه ترازروست و سیئات سبککننده آن.
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 )4حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ
إِنَّ الْخَیْرَ ثَقُلَ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا عَلَى قَدْرِ ثِقَلِهِ فِی مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ إِنْ الشَّرَّ خَفَّ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا عَلَى قَدْرِ خِفَّتِهِ فِی
مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ .
الخصال ،ج ،1ص17
از امام باقر ع روایت شده است:
بدرستی که خوبی بر اهل دنیا همان اندازه ثقیل و سنگین میآید که قرار است مایه سنگینی ترازوهایشان در قیامت شود،
و بدی بر اهل دنیا همان اندازه سبک میباشد که موجب سبكی ترازوهایشان در روز قیامت میشود.
 . 1در نسخه فعلی كتاب التوحيد كامه «الحساب» نوشته شده و بر همين اساس اعراب گذاري شده بود كه گويی معنی روايت اين گونه است:
«منظور حساب است[ ،كه] حسنات و سيئات وزن می شود و  . »...ما بر اساس نقل فيض كاشانی مطلب را آورديم كه «حسنات» نوشته است .فی التوحيد
عن أمير المؤمنين عليه السالم إنما يعنی الحسنات و السيئات و الحسنات ثقل الميزان و السيئات خفة الميزان( .تفسير الصافی ،ج ،2ص )181 :و همچنين
نقل ابنجمعه عروسی حويزي در تفسير نور الثقلين ،ج ،5ص .659 :البته در كتاب ديگر فيض (نوادر األخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض) ،ص:
 )343و نيز در بحار األنوار مرحوم مجلسی ،ج ،7ص 250و در البرهان فی تفسير القرآن سيد بحرانی ،ج ،5ص 854 :همان «حساب» نوشته شده است.
 . 2وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَة...
قَالَ أَ وَ لَيْسَ تُوزَنُ الْأَعْمَالُ؟ قَالَ ع لَا إِنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ بِأَجْسَامٍ وَ إِنَّمَا هِیَ صِفَةُ مَا عَمِلُوا وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى وَزْنِ الشَّیْءِ مَنْ جَهِلَ عَدَدَ الْأَشْيَاءِ وَ لَا
يَعْرِفُ ثِقْلَهَا أَوْ خِفَّتَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ ال يَخْفى عَلَيْهِ شَیْءٌ قَالَ فَمَا مَعْنَى الْمِيزَانِ؟ قَالَ ع الْعَدْلُ قَالَ فَمَا مَعْنَاهُ فِی كِتَابِهِ -فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ قَالَ ع فَمَنْ رَجَحَ عَمَلُه
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص351
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تدبر

« )1الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» :هر چیزی با چیزی از جنس خود سنجیده و وزن میشود :سنگینی اجسام با سنگ ترازو ،سردی
و گرمی هوا با دماسنج (میزانالحراره) که حاوی مادهای است که نسبت به سدی و گرمی زود واکنش نشان میدهد؛ و  . ...و
همواره آن چیزی محک سنجش قرار داده میشود که خودش باالترین صحت و دقت را در آن زمینه دارد.
سنجش اعمال و عقاید ما هم همین طور است :نمازهای مختلف را با نمازی که کامل باشد میسنجند و  . ...برای همین
است که آنچه معیار سنجش در این آیه معرفی شده است خود «حق» و حقیقت است (المیزان)11/8
یعنی اعمال ما همگی با حق و حقیقت سنجیده میشود و هرمقدار که از حق بهره داشته باشد ،پذیرفتنی است .ظاهرا بر
همین اساس است که فرمودهاند سنجش اعمال خوب و بد ،بر اساس اعمال خوب است (حدیث)3
« )2الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» :چرا وزن از آنِ «حق» است؟ چون حق است که واقعا حقیقت دارد؛ و حقیقتش ماندنی است.
آنچه حق نباشد ،هرچند به زعم و گمان شما خیلی مهم و اثرگذار باشد ،اما پوچ و باطل است و پوچ بودنش ،شما را در روز
قیامت غافلگیر میکند ،تا حدی که خداوند تعبیر میکند «آنچه زعم و گمان میکردید از شما گم شد!» (انعام ،94/بحث دیروز)
« )3مَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ» :تعبیرات قرآن درباره وزن کردن اعمال خوب و بد ،این گونه نیست که بگوید «اینها هر دو وزن
دارند و بعد ببینیم وزن کدام بیشتر است» (هرچند گاه در روایات از باب ساده کردن فهم مطلب برای مخاطب چنین تعابیری
آمده ،مانند حدیث)2؛
بلكه این گونه است که حسنات عامل سنگینی و بدیها عامل سبكی ترازو معرفی میشود؛ [امروزه که ترازوهای دیجیتال
جایگزین ترازوهای دوکفهای شده ،این سادهتر قابل درک است!] (عالوه بر آیه حاضر :مومنون 103/و قارعه 11/و نیز حدیث)3
پس ،اعمال خوب و بد را با امری دیگر میسنجند ،که همان «حق» است (المیزان.)11/8
پس ،وزین بودن اساسا خصلت حق است؛ هر چیزی که بهرهای از حق دارد ،همان اندازه وزین است و هر مقدار که از
حق فاصله میگیرد وزنش کم میشود؛ تا حدی که برای پیشوایان کفر و ضاللت اصال وزنی نمیماند و لذا وزن کشیدنی
برایشان انجام نمیشود (کهف105/؛ و نیزحدیث)1
« )4الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ» :حق وزن دارد؛ و چیزی که وزن دارد ،سنگین است؛ پس حق بر انسانها سنگین
میآید؛ لذا آنچه در دنیا بر ما سنگین میآید در آخرت کفه ترازوی ما را سنگین میکند؛ و همینطور هرچه انجامش در دنیا بر
سبک میآید ،در مورد سبكیها (حدیث.)4
شاید بدین جهت است که انجام کار خوب ،سنگین و دشوار است و خوب بودن با سختیها گره خورده است؛ و شاید
بدین جهت بوده که بسیاری از بزرگان وقتی بین دو کار مخیر میشدند کار سختتر را انتخاب میکردند (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
مَا خُیِّرَ عَمَّارٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا .امالی صدوق)405/
« )5مَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون» :کسی که بهره بیشتری از حق دارد ،سنگینتر میشود و تنها هرکس سنگین
و وزین باشد ،رستگار میشود:
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پس ،سبكی و سبكسری و خود را حقیر کردن با دینداری جمع نمیشود و کسی که بزرگ و بزرگوار شد ،غلبه بر شهوات
بر او آسان میشود (مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَیْهِ شَهَوَاتُه؛ نهجالبالغه ،حكمت )499و خود را به معصیت پست و حقیر
نمیسازد (مَنْ کَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ لَمْ یُهِنْهَا بِالْمَعْصِیَةِ؛ غررالحكم و دررالكلم)357 /5
« )6فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون»
مقدمه -1چون «الـ» بر «خبر» وارد شده ،داللت بر حصر میکند؛ یعنی «فقط» اینان رستگاراناند .این عبارت در آیه 104
سوره آلعمران هم آمده بود (جلسه )82
مقدمه -2وقتی میگویند «فقط الف ،ب است»؛ و «فقط ج ،ب است»؛ نتیجه میشود که« :الف ،ج است».
نتیجه :خصلتی که در آن آیه آمده بود با خصلت مذکور در این آیه بر هم منطبقاند؛ پس:
امتی که به خیر دعوت میکنند و امر به و نهی از منكر میکنند ،وزین هستند؛ و کسانی وزیناند و ترازوی اعمالشان
سنگین است ،که به خیر دعوت کنند و به معروف وادارند و از منكر بازدارند.
(بر اساس ،ضابطه منطقی فوق ،سایر مواردی که در قرآن کریم تعبیر «أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون» آمده نیز در این اوصاف
مشترکاند).

 )87سوره أنفال ( )8آيه 41

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ

وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدير

1395/3/25

 8رمضان 1437
ترجمه

و بدانید که بی تردید هر آنچه به دست آوردید ،پس همانا خمسِ [= یک پنجمِ] آن ،تنها از آنِ خداست ،و از آنِ رسول،
و از آنِ ذیالقربی و یتیمان و مسكینان و درراه ماندگان ،اگر روالتان این بوده که ایمان آورده باشید به خدا و به آنچه که بر
بندهمان در روز جدایی [حق و باطل] ،روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند ،نازل کردیم؛ و خداوند بر هر کاری تواناست.
نکات ترجمهای و نحوی

«غَنِمْتُمْ»« :غنیمت» در اصل به معنای «فایده [سود] کسب شده» است (مجمع البحرین )129 /6و از ریشه «غنم» میباشد
که این ریشه داللت بر «به دست آوردن چیزی است که انسان قبال مالكش نبوده است» (معجم المقاییس اللغة397 /4؛ التحقیق
فی کلمات القرآن الكریم )273 /7در واقعَ « ،غنَم» به معنای گوسفند است و «غُنم» به معنای «رسیدن به گوسفند و دسترسى
یافتن به آن» بوده ،و تدریجا درباره هرچه از دشمنان و غیره در دسترس قرار گیرد و بدست آید ،به کار رفته است( .مفردات
ألفاظ القرآن )615/پس« ،چیزی را غنیمت گرفتم» یعنی «بدان دستیافتم» (غَنِمْتُ الشَّیءَ :أَصَبْتُه؛ المصباح المنیر )454 /2این
کلمه اگرچه در قرون بعدی عمدتا در مورد غنایم جنگی به کار رفت ،اما در زمان پیامبر ص (یعنی در زمان نزول قرآن) در
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مورد هرگونه «سود و منفعت» به کار میرفت و منحصر به غنیمت جنگی نبود؛ چنانكه حدیث مشهوری از پیامبر اکرم ص هم
در کتب اهل سنت (مثال در صحیح ابنحبان258 /13؛ المستدرک علی الصحیحین )51 /2و هم در کتب شیعه (مثال در عوالی
اللئالی )221 /1و حتی در کتب لغت (لسانالعرب445 /12؛ تاج العروس )527 /12روایت شده است که :ال یَغْلَقُ الرَّهْنُ ،لَهُ
«غُنْمُهُ» ،وَعَلَیْهِ غُرْمُهُ (یعنی :مال به رهن گذاشته شده ،از اختیار صاحب اصلیاش خارج نمیشود ،بلكه «سودش» و ضررش به
خود صاحب اصلی برمیگردد)
«ذِی الْقُرْبى» یعنی «صاحب قرابت و خویشاوندی» که منظور از آن در این آیه به دالیل متعدد روایی و تاریخی ،اهل بیت
پیامبر است (چنانكه در آیه  26سوره اسراء نیز چنین است) و نه فقط در روایات شیعه بر این تاکید شده ،بلكه حتی کسانی
مانند شافعی (رئیس فرقه شافعی از فرقههای اهل سنت) ذیل این آیه حدیثی از پیامبر اکرم ص نقل میکند که« :إِنَّ الصَّدَقَةَ ال
تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ،وَال آللِ مُحَمَّدٍ ،وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَیْنَا الصَّدَقَةَ ،وَعَوَّضَنَا مِنْهَا الْخُمُسَ» (صدقه بر محمد و آل محمد ص حرام است
و خدا بر آنها صدقه را حرام کرد و به جای آن خمس را قرار داد؛ معرفة السنن و األثار للبیهقی )43 /2و یا ابوحنیفه (رئیس
فرقه حنفی) فتوا داده که «بعد از رحلت پیامبر سهم اهل بیت از خمس را در زمان ابوبكر و عمر قطع کردند ،پس ،پرداخت
این سهم به خاندان پیامبر الزم نیست و سهم آنها را هم باید به بقیه بدهند! (به نقل از «المغنی» (إلبن قدامه) )457 /6
http://shamela.ws/browse.php/book-8463#page-2779

اینها همگی نشان میدهد که منظور از ذیالقربی در این آیه نزد شیعه و سنی ،و حتی نزد کسانی که دادن این سهم به اهل
بیت را منع کردند ،همان اهل بیت پیامبر بوده است.
منظور از «یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ» روزی است که جنگ بدر در آن به وقوع پیوست.
حدیث

 ... )1وَ قَالَ الصَّادِقُ ع:
إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَا الزَّکَاةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ الْآیَةَ فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ
الْخُمُسُ لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَال
فقه القرآن (قطب الدین راوندی) ،ج ،1ص262 :
از امام صادق ع روایت شده است:
خداوند زکات را بر ما حرام کرد و [آیه] خمس را برای ما نازل کرد و فرمود« :و بدانید که بیتردید هر آنچه به دست
آوردید »... ،پس صدقه بر ما حرام است و ادای خمس به ما واجب است؛ و هدیه هم بر ما حالل است.

1

 . 1اين حديث با سندهاي متعدد در كتب حديثی ما آمده ،فقط در برخی به آيه اشاره نشده است .مثال :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ
رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْيَعْقُوبِیِّ « »1عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا
فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَال
الخصال ،ج ،1ص291؛ تفسير العياشی ،ج ،2ص64
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عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ قَالَ خُمُسُ اللَّهِ وَ
خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِی الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَ الْیَتَامَى یَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاکِینُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ
مِنْهُمْ فَلَا یُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَیْرِهِمْ.
تهذیب األحكام (تحقیق خرسان) ،ج ،4ص125 :
از امام باقر ع یا امام صادق ع درباره آیه «و بدانید که بیتردید هر آنچه به دست آوردید ،پس همانا خمسِ آن ،تنها از آنِ
خداست ،و از آنِ رسول ،و از آنِ ذیالقربی و یتیمان و مسكینان و درراهماندگان» سوال شد ،فرمودند:
خمسِ [سهم] خدا و خمسِ [سهم] رسول[ ،بعد از رحلت پیامبر ص] در اختیار امام است ،و خمسِ [سهم] ذیالقربی
برای خویشاوندان رسول و امام است ،و منظور از یتیمان ،یتیمان از خاندان رسول است؛ و مساکین و در راهماندگان هم مساکین
و یتیمان از ایشان است ،پس ،به غیر آنها نباید داده شود( .و در روایت قبل از این در همین کتاب ،1این عبارت هم آمده است:
فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْکُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا :و میدانی که ما از مال صدقه نمیخوریم و صدقه بر ما حرام است).

 )2مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ
سَمِعْتُهُ یَقُولُ:
مَنِ اشْتَرَى شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذَرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
تهذیب األحكام ،ج ،4ص136
از امام باقر ع روایت شده است که:
کسی که از مال خمس [= مالی که خمس بدان تعلق گرفته و هنوز خمسش داده نشده] چیزی بخرد ،خدا او را معذور
نمیدارد ،و چیزی خریده که برای او حالل نیست.
سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ الطَّبَرِیُّ قَالَ :کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِی أَبِی الْحَسَنِ
الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِی الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَیْهِ:

 . 1سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الْجُعْفِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ
أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِیَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؛ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّیقِ الْهَمَّ لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ
وَ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِینِنَا وَ عَلَى عِیَاالتِنَا وَ عَلَى مَوَالِینَا وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِی مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ
لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِیصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِیَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ
الْمُسْلِمُ مَنْ یَفِی لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.
الكافی ،ج ،1ص548
شخصی از تجار فارس از موالیان (شیعیان) امام رضا ع نامهای به حضرت نوشت و از ایشان خواست در مورد خمس اذن
دهد [که وی آن را به امام پرداخت نكند و برای خودش خرج کند] .امام نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .خداوند گشایشبخش و کریم است ،برای هر عملی ثوابی قرار داده و اندوه را بر تنگى (یعنى
عقاب را بر ترک طاعت) هیچ مالى حالل نیست ،مگر از راهى که خدا آن را حالل گردانیده .و به درستى که خمس ،یارى
ماست بر دین (یا :قرض) ما و بر خانوادهها و موالیان ما ،و  ....پس آن را از ما منصرف نكنید و خود را از دعاى ما محروم
مسازید ،هر وقت که بر آن قادر باشید؛ زیرا که بیرون کردن آن ،کلید روزى شما ،پاک کننده گناهان شما ،و امری است که برای
روز نداریتان (قبر و قیامت) ذخیره میکنید و مسلمان کسى است که به عهدی که با خدا بسته وفا کند و مسلمان آن نیست
که به زبان اجابت کند و به دل مخالفت ورزد؛ والسالم.
حَدَّثَنَا َأبُو مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :قَرَأْتُ عَلَیْهِ آیَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا کَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُ رَزَقَهُمْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَکَلُوا أَرْبَعَةً حَلَالًا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِیثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَعْمَلُ بِهِ
وَ لَا یَصْبِرُ عَلَیْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِیمَانِ.
بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم ،ج ،1ص29
ابوحمزه ثمالی میگوید بر امام باقر ع آیه خمس را خواندم ،فرمود :آنچه از آنِ خداست ،در اختیار رسولش قرار میگیرد؛
و آنچه از آنِ رسولش بوده ،در اختیار ما قرار میکیرد .خداوند برای مومنین این را میسر کرد که پنج درهم به آنها روزی دهد
و آنها یک درهمش را برای خدا خرج کنند و چهارتای دیگر را به نحو حالل بخورند.
سپس فرمود :این از احادیث صعب و مستصعب (دشوار اندر دشوار) ماست که کسی به آن عمل نمیکند و بر آن استقامت
نمیورزد مگر کسی که قلبش از آزمون ایمان سربلند بیرون آمده باشد.

 )3فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ مُعَنْعَناً عَنْ دَیْلَمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :إِنَّا لَقِیَامٌ بِالشَّامِ إِذْ جِیءَ بِسَبْیِ آلِ مُحَمَّدٍ
[ص] حَتَّى أُقِیمُوا عَلَى الدَّرَجِ إِذْ جَاءَ شَیْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی قَتَلَكُمْ وَ قَطَعَ قَرْنَ الْفِتْنَةِ فَقَالَ [لَهُ] عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ
[ع]
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أَیُّهَا الشَّیْخُ [أَنْصِتْ لِی] فَقَدْ نَصَتُّ لَکَ حَتَّى أَبْدَیْتَ [أبدأت] لِی عَمَّا فِی نَفْسِکَ مِنَ الْعَدَاوَةِ هَلْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ
هَلْ وَجَدْتَ لَنَا فِیهِ حَقّاً خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ لَا قَالَ مَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ قَالَ بَلَى قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ قَالَ فَمَا قَرَأْتَ الْأَنْفَالَ وَ اعْلَمُوا
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى أَ تَدْرُونَ مَنْ هُمْ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا نَحْنُ هُمْ قَالَ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ هُمْ قَالَ
نَعَمْ قَالَ فَرَفَعَ الشَّیْخُ یَدَهُ [إِلَى السَّمَاءِ] ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتُوبُ إِلَیْکَ مِنْ قَتْلِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ عَدَاوَةِ آلِ مُحَمَّدِ.
تفسیر فرات الكوفی ،ص154 :
دیلم بن عمرو میگوید:
من در شام بودم وقتی که اسیران خاندان محمد ص را آوردند .به دروازه شهر که رسیدند ،پیرمردی از اهل شام نزدیک
آمد و گفت :شكر خدایی را که شما را کشت و شاخ فتنه را شكست و ....
امام سجاد ع به او فرمود :ساکت ماندم تا آنچه از دشمنی در دلت بود ابراز کنی؛ آیا قرآن خواندهای؟
گفت :بله.
فرمود :آیا در آن حقی که خاص ما و نه برای عموم مسلمانان باشد یافتهای؟
گفت :نه.
فرمود :پس قرآن نخواندهای.
گفت .من قرآن خواندهام.
فرمود :پس سوره انفال را نخوانده ای که میفرماید« :و بدانید که بیتردید هر آنچه به دست آوردید ،پس همانا خمسِ آن ،تنها
از آنِ خداست ،و از آنِ رسول ،و از آنِ ذیالقربی»؛ آیا میدانی [ذیالقربی] کیستند؟
گفت :نه.
فرمود :آنها ماییم.
گفت :واقعا آنها شمایید؟
فرمود :بله.
پیرمرد دستش را به آسمان بلند کرد و گفت:خدایا! من به تو توبه میکنم از کشتن آل محمد ص و از دشمنی با آل محمد ص.
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 . 1اين حديث هم به آيه بسيار مرتبط بود كه براي رعايت اختصار در كانال نياوردم
فَحَدَّثَنِی أَبِی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ -فَقَالَ هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ -وَ
انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ -وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ خَيْلٍ وَ ال رِكابٍ ،وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ
الْمَعَادِنُ مِنْهَا ،وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ،وَ قَالَ نَزَلَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ ،فَصِنْفٌ كَانُوا
عِنْدَ خَيْمَةِ النَّبِیِّ ص وَ صِنْفٌ أَغَارُوا عَلَى النَّهْبِ ،وَ فِرْقَةٌ طَلَبَتِ الْعَدُوَّ وَ أَسَرُوا وَ غَنِمُوا -فَلَمَّا جَمَعُوا الْغَنَائِمَ وَ الْأُسَارَى -تَكَلَّمَتِ الْأَنْصَارُ فِی الْأُسَارَى -فَأَنْزَلَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «ما كانَ لِنَبِیٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ» فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمُ الْأُسَارَى وَ الْغَنَائِمَ -تَكَلَّمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَ كَانَ مِمَّنْ أَقَامَ عِنْدَ
خَيْمَةِ النَّبِیِّ ص ،فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مُنِعْنَا أَنْ نَطْلُبَ الْعَدُوَّ زَهَادَةً فِی الْجِهَادِ -وَ لَا جُبْناً عَنِ الْعَدُوِّ -وَ لَكِنَّا خِفْنَا أَنْ نَعْدُوَ مَوْضِعَكَ -فَتَمِيلَ عَلَيْكَ خَيْلُ
الْمُشْرِكِينَ ،وَ قَدْ أَقَامَ عِنْدَ الْخَيْمَةِ وُجُوهُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ لَمْ يَشْكُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِيمَا حَسِبْتُهُ وَ النَّاسُ كَثِيرُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْغَنَائِمُ قَلِيلَةٌ وَ مَتَى تُعْطِی
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تدبر

 « )1وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  ...إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ» :اگر کسی به خدا ایمان داشته باشد ،باید بداند
که خدا روزی ما را میدهد ،پس ما هرچه داریم از آنِ خداست .حتی در جایی که ما زحمت کشیده باشیم باز هم خداست که
به ما توان کار کردن و امكانات اجتماعی – که شغل مهیا شود و  – ...را داده است تا از راه حالل زندگی کنیم.
او که همه داراییمان را او به ما داده ،اجازه داده از میان داراییهای حاللمان برای تمام آنچه به طور متعارف نیاز داریم،
هزینه کنیم؛ اما در جایی که جایی که داراییمان از نیازمان بیشتر میشود ،یا غنیمتی ویا گنجی اتفاقی به دستمان میافتد ،یا
احتمال می دهیم مال حرامی با اموالمان مخلوط شده ،یا  =( ...موارد وجوب خمس) ،فرموده یک پنجمش را آن طور که من
میگویم بده تا آن هم حالل و بابرکت شود( .احادیث بند)2
بعد ،بسیاری از ما در مقابل چنین خدای بخشندهای ،شوق خمس دادن که نداریم ،بماند؛ دنبال راه فرار هم میگردیم (باز
هم احادیث بند )2
شاید ریشهاش در این است که مرگ را فراموش کردهایم و «دارایی»هایمان را که با مرگ رهایش میکنیم ،بیش از
بودن» ماست ،جدی میگیریم( .جلسه ، 85تدبر)2
«عمل»مان که همواره جزیی از « ِ
 ...« )2إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بـ  ..ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ » ...
الف -چرا برای دادن خمس ،عالوه بر ایمان به خدا« ،ایمان به آنچه نازل کردیم  »...را هم آورد؟
ب -چرا آنچه را که نازل کرده ،نگفت (که مثال :اگر به فالن مطلب هم ایمان دارید؛ چنانكه برخی مفسران حدس زدهاند
که مطلب مورد نظر ،آیه  69همین سوره باشد؛ المیزان )90/ 9بلكه صرفا اشاره کرد «آنچه که بر بندهمان در روز جدایی [حق
و باطل] ،روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم»؟
ج  -چرا «علی عبدنا» را آورد؟ چرا نفرمود« :علی الرسول»؟ اصال چرا اشاره کرد؟ مگر آیات به کس دیگری نازل میشد
که نیاز به اشاره باشد؟
د  -چرا بسادگی نگفت «آنچه در روز جنگ بدر نازل کردیم» بلكه دو تعبیر درباره زمان نزول آورد ،آن هم دو تعبیری
که هیچیک اسم خاص نیست (جنگ بدر) بلكه عنوانهایی کلی (جدایی حق و باطل ،رویارویی دو گروه) است؟
برخی پاسخهای احتمالی( :اگر خودتان بیندیشید احتماال گزینههای بهتری هم ممكن است در کار باشد)

هَؤُلَاءِ لَمْ يَبْقَ لِأَصْحَابِكَ شَیْءٌ ،وَ خَافَ أَنْ يَقْسِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْغَنَائِمَ -وَ أَسْلَابَ الْقَتْلَى بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ -وَ لَا يُعْطِی مَنْ تَخَلَّفَ عَلَيْهِ عِنْدَ خَيْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ
ص شَيْئاً ،فَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا لِمَنْ هَذِهِ الْغَنَائِمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ -قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» فَرَجَعَ النَّاسُ
وَ لَيْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِيمَةِ شَیْءٌ -ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ
فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَهُمْ ،فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِی وَقَّاصٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَ تُعْطِی فَارِسَ الْقَوْمِ الَّذِي يَحْمِيهِمْ -مِثْلَ مَا تُعْطِی الضَّعِيفَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ثَكِلَتْكَ
أُمُّكَ وَ هَلْ تُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ! قَالَ فَلَمْ يُخَمِّسْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَدْرٍ وَ قَسَمَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ -ثُمَّ اسْتَقْبَلَ يَأْخُذُ الْخُمُسَ بَعْدَ بَدْر
تفسير القمی ،ج ،1ص255 :
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الف – با توجه به دلبستگی شدید انسان به مال و دارایی (عادیات )8/واجبات مالی ،از واجباتی است که انجامشان بر
انسان سنگین است (و برای همین سنگینی ،کفه اعمال را در قیامت خیلی سنگین میکند .بحث دیروز ،حدیث )4و لذا کامال
گره میخورد به باور خدا؛ و باور به خدا ،اگرچه در مورد انفاقهای عمومی کافی است ،اما در مورد انفاق با قالب خاص و به
شخص معین ،نیاز به این است که مطمئن باشیم خود خدا گفته و چنین چیزی نازل کرده است.
ب و ج – اگرچه با نزول عبارات اول همین آیه ،انسان مطمئن میشود که «وجوب خمس» را خدا نازل کرده ،اما باز راه
توجیه برای نفس باز است و شاهدش همین شبهات متعددی است که میبینیم( .مثال :از کجا معلوم آیه منحصر در شأن نزولش
غنائم جنگی -نباشد؟ از کجا معلوم که ذیالقربی ،خویشاوندان خودمان نباشد؟ آیا پارتیبازی نیست؟ و ...؛ که به برخی ازاینها به طور غیرمستقیم در «نكات ترجمه» و احادیث ،پاسخ داده شد) .پس نهتنها به این آیه ،بلكه باید ایمان داشته باشیم که
پیامبر هم عبد خدا و مطیع دستورات اوست ،نه دنبال منافع خودش( .عالمه طباطبایی در مورد چرایی تعبیر «علی عبدنا»،
احتمال دادهاند که :این تعبیر نشان میدهد منظور ،نزول آیات خاصی است ،نه نزول فرشتگان برای یاری مومنان ،که در آیات9
و  12همین سوره بدان اشاره شده بوده؛ المیزان)90 /9
د -شاید از باب این است که تذکر دهد خدا اهل جدا کردن حق وباطل بوده و با این حكم هم همانند جنگ بدر درصدد
جدا کردن اهل حق است از کسانی که زیر بار دستورات خدا نمیروند؛ و نیز انتظار نداشته باشیم همه در انجام این حكم
یککاسه مومن باشند ،بلكه گاه رو در روییهای دشواری هم پیش میآید؛ و ...
« )3وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ  :»...چرا با «بدانید که» شروع کرد؟
شاید از این جهت که تا کید شود بر اینكه این یک حكم خاص و جدید نازل شده است و باید به آن توجه کنید و و
احكامش را مطلع شوید.
(برای توضیحات نسبتا جامعی درباره خمس و مسائل مربوط به آن میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید)
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%85%D8%B3

« )4غَنِمْتُمْ  ...إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ :»...دل کندن از مال ،آن قدر دشوار است که گاهى رزمندگان هم در آن مىمانند( .قرائتی.
تفسیر نور( )322 /3با توجه به شأن نزول آیه ،که خطاب به رزمندگان پیروز در جنگ بدر بوده است)
 ...« )5وَ اللَّهُ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیر»
الف -گفتن اینكه خدا بر هر چیزی تواناست چه نیازی بود و چه ربطی به مضامین قبلی آیه دارد؟
ب -اگر هم قرار است به وصفی از خدا در رابطه با مضامین آیه اشاره شود ،چرا به قدرت خدا اشاره شد ،نه مثال به علم
خدا (که خدا می داند که شما چكار کرده اید) یا به صفات قهرآمیز خدا (که اگر انجام ندهید خدا عذابتان میکند) یا  ...؟
برخی پاسخهای احتمالی( :اگر خودتان بیندیشید احتماال گزینههای بهتری هم ممكن است در کار باشد)
 -1یعنی ببینید که خدا میتواند بین حق و باطل جدایی اندازد (المیزان( )91/ 9بر اساس این فرض که این تعبیر فقط
درباره عبارت اخیر آیه است)
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 -2یعنی خدا اگر از ما خواست که خمس بدهیم ،از اینكه پیامبر ،اهل بیت و نیازمندان جامعه را معجزهآسا بینیاز کند،
عاجز نبود .ضعفی هم نداشت که نیاز به کمک ما داشته باشد .با اینكه توانای مطلق بود ،چنین دستوری داد؛ پس ثمره این
دستور به خود ما برمیگردد ،نه به خدا( .بر اساس این فرض که این تعبیر ناظر به اصل وجوب خمس است).
... -3

 )88سوره توبه ( )9آيه 61

وَ مِنْهُمُ الَّذينَ يُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنينَ وَ
1395/3/26

رَحْمَةٌ لِلَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَليم

 9رمضان 1437

ترجمه

و از آنان [= منافقان] کسانیاند که پیامبر ص را اذیت میکنند و میگویند :او [سراپا] گوش است! بگو گوش «خوبی»
برای شماست ،به خدا ایمان میآورد و نسبت به مومنین ایمان دارد و برای کسانی از شما که ایمان آوردهاند ،رحمت است؛ و
کسانی که رسول خدا را اذیت میکنند برایشان [صرفا] عذابی دردناک است.
نکات ترجمهای و نحوی

1در تعبیر «أُذُنُ خَیْرٍ»« ،خیر» مضاف الیه است ،نه صفت؛ که معنیاش میشود «گوشی برای [مطالب] خوب برای شما» (لذا
در ترجمه کلمه «خوبی» را داخل پرانتز گذاشته شد .این قرائت رایج در قراء سبعه است؛ اما قرائت اعمش از عاصم ،برجمی
از ابوبكر بن عیاش ،و نیز حسن بصری ،قتاده و عیسی بن عمر به صورت «أُذُنٌ خَیْرٌ» (با تنوین ضم روی هر دو کلمه) بوده
است (مجمع البیان فی تفسیر القرآن )66 /5که در این صورت« ،خیر» برای «اذن» صفت میشود؛ یعنی «گوش خوبی برای
مطالب شما» یعنی هرچه میگویید خوب گوش میدهد .با توجه به اینكه این قرائات همگی مورد تایید اغلب علمای شیعه و
سنی بوده است ،هردو معنا درست است :پیامبر گوش دادنش ،گوش دادنی بود که مطالب خوب را گوش میداد (که اینجا
گوش دادن به معنای گوش دادن همراه با تایید است) و هم شنونده خوبی برای همگان بود (که اینجا گوش دادن به معنای با
روی باز به سخن مخاطب توجه کردن است)

2

« . 1من» در «منهم» ابتداي كالم را عموما من تبعيضيه گرفته اند كه میشود «برخی از آنان [منافقين] كسانیاند» اما میشود من بيانيه هم گرفت
كه میشود «آنان [منافقين]اند كسانی كه»
 . 2جالب اينجاست كه با اينكه اغلب ترجمههاي قرآن بر اساس همين قرائت حفص از عاصم است ،اما عموم مترجمان عمال در ترجمه خود معناي
وصفی را براي كلمه خير لحاظ كردهاند (كه با قرائت حسن بصري سازگار است ،نه با قرائت حفص از عاصم .از معدود كسانی كه بر اساس مضاف اليه
بودن «حير» ترجمه كرده ،مرحوم آيتی و پورجوادي از معاصران ،و نسفی از قدما -قرن -6میباشند.
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«یُؤْمِنُ بِاللَّه» که تعبیر رایجی است یعنی «به خدا ایمان میآورد»؛ اما «یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِین» یعنی چه؟ مرحوم طبرسی بر این
باور است که وقتی فعل «یومن» با حرف الم متعدی شود به معنای «تصدیق میکند» میباشد1و نیز گفته که برخی بر این باورند
که «الم» در اینجا آمده تا بین ایمان «امان»آور [در تعبیر یومن باهلل] و ایمان «تصدیق»کننده تفاوت بگذارد (مجمع البیان فی
تفسیر القرآن68 /5؛ و نیز :إعراب القرآن و بیانه .2)122 /4عالمه طباطبایی بر این باور است که اساسا ایمان آوردن به معنای
تصدیق کردن است؛ و فرق این دو در این است که در اولی ،متعلق تصدیق [آنچه مورد تصدیق قرار میگیرد] تصریح شده
[یومن باهلل ،یعنی به خدا ایمان میآورد و وجود خدا را تصدیق میکند] اما در دومی متعلق تصدیق نیامده و الم در همان
رایجترین معنای خود (= به نفعِ) آمده و تعبیر «یومن للمومنین» فقط بیان میکند که تصدیقی به نفع مومنین انجام میدهد و
منظور این است که وقتی مومنان سخنی میگویند ،حضرت با آنها به گونهای مواجه میشود که سخن آنها را حمل به صحت
میکند ،به تعبیر دیگر ،نه مضمون و محتوای کالم آنها ،بلكه خود گوینده کالم را تصدیق میکند (اصطالحا :صدق مخبری ،نه
صدق خبری) (المیزان 3 )315 /9به تعبیر دیگر ،در اولی منظور تصدیق و اذعان به خداست ،و دومی منظور گوش دادن به
مومنان است( 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل)285 /2

5

شان نزول

همه مفسران  -علیرغم اینكه در مورد شخصش اختالف نظر دارند  -اما اتفاق دارند که داستان از این قرار بوده که
شخصی که در ظاهر مسلمان (اما درواقع ،از منافقان) بود نزد جمعی از هممسلكان خود پشت سر پیامبر سخنان ناشایستی
میزد و سخنچینی میکرد ،یكی از آنها گفت که مواظب حرفهایت باش .ممكن است خبر این مطالب به گوش او برسد و
بعد برای ما مشكلی ایجاد کند .کسی که آن حرفها را میزد گفت :مهم نیست .پیامبر مثل گوش است؛ هر حرفی بزنی قبول

 . 1و آنگاه الم ،الم زائده يا به مثابه «ألن» میشود
 . 2كه در اين صورت ،الم زائده میشود يا متعلق به مصدري میشود كه فعل بر آن داللت دارد چنانكه نحاس گفته است« :يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِينَ يصدّق باللّه و يصدّق المؤمنين .قال أبو جعفر:فالالم على هذا زائدة عند الكوفيين و مثله هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ [األعراف ]15 :و عند محمد بن يزيد
متعلّقة بمصدر دلّ عليه الفعل» إعراب القرآن ،ج ،2ص125
 . 3عالمه دو ديدگاه ديگر را هم در تحليل نحوي اين بحث نقل میكند .يكی اينكه اصال فرقی بين اين دو نيست و ايمان با حرف الم هم متعدي
میشود مانند «فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ »:العنكبوت 26/و «فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ »:يونس 83/و «أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ» :الشعر .111/دوم
اينكه حرف الم به نحو تضمين ،داللت بر تضمين معناي جنوح (متمايل شدن و خفض جناح) میكند و سپس توضيح میدهند الزمه اين دو قول اين است
كه تفاوت تعبير در اين دو صرفا از باب تفنن در معنا باشد كه امر بعيدي است.
 . 4يعنی وقتی «ايمان» با حرف باء متعدي میشود داللت بر تصديق میكند و وقتی با الم متعدي میشود متضمن معناي انقياد و تسليم میشود
(إعراب القرآن و بيانه.)122 /4
 . 5اما جايگاه نحوي يومن باهلل چيست؟ برخی آن را صفت براي اذن گرفتهاند إعراب القرآن الكريم ،ج ،1ص )46 :و برخی آن را خبر دوم براي
مبتداي محذوف (در اصل چنين بوده :هو اذن  ...يومن  ..الجدول فی إعراب القرآن ،ج ،10ص)37 :
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میکند .االن اینها را به شما گفتم ،فردا میروم خالفش را به او میگویم و خواهید دید مثل گوش میایستد و بعد هم تصدیقمان
میکند .و آنگاه این آیه نازل شد.
(تفسیر القمی300/1؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن68 /5؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل)285 /2
این آیه از نمونه آیاتی است که یک نفر سخنی را گفته ،اما ضمایر جمع آمده است.
حدیث

 )1عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَى الْیَمَنِ فَأَتَیْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ
یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِکَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ .فَقَالَ
یَعْنِی یُصَدِّقُ اللَّهَ وَ یُصَدِّقُ الْمُؤْمِنِینَ لِأَنَّهُ کَانَ رَءُوفاً رَحِیماً بِالْمُؤْمِنِینَ.
تفسیر العیاشی ،ج ،2ص95 :

1

از امام صادق ع روایت شده است:
میخواستم سرمایه ای را که داشتم در مسیر یمن به تجارت بیندازم .نزد امام باقر ع رفتم و گفتم :میخواهم سرمایهام را
برای تجارت به فالنی بدهم .فرمود :آیا نمیدانی که او شارب الخمر (شرابخوار) است؟ گفتم :شنیدهام که مومنین دربارهاش
چنین میگویند .فرمود[ :وقتی مومنین چیزی میگویند] آنها را تصدیق کن که خداوند میفرماید« :یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ»
و فرمود :یعنی [پیامبر ص] خدا را تصدیق میکند و مومنین را تصدیق میکند زیرا که او [= پیامبر ص] بر مومنان مهربان و
رحیم است.

2

 )2روی عن اإلمام الصادق أبی عبد اهلل جعفر بن محمد:
ثَلَاثَةٌ یُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى إِصَابَةِ الرَّأْیِ حُسْنُ اللِّقَاءِ وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ وَ حُسْنُ الْجَوَابِ  ...الْعَاقِلُ إِنْ کُلِّمَ أَجَابَ وَ إِنْ نَطَقَ أَصَابَ
وَ إِنْ سَمِعَ وَعَى
 . 1شبيه اين مضمون با سند و مضمونی اندكی متفاوت در الكافی ،ج ،5ص 299و ج ،6ص 397نيز آمده است.
 . 2اين حديث را ابتدا میخواستم بياورم ،اما به مالحظه اينكه ممكن است مخاطب درباره شأن نزول دچار چالش شود نياوردم.
الْكَلْبِیُّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ:
سَمَّوْنِی أُذُناً وَ زَعَمُوا أَنَّهُ لِكَثْرَةِ مُلَازَمَتِهِ إِيَّايَ وَ إِقْبَالِی عَلَيْهِ وَ قَبُولِهِ مِنِّی حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ2.
مناقب آل أبی طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،2ص224
پيامبر اكرم ص در فرازي از خطبه روز غدير به شرح اذيتهاي منافقان در حق خويش میپردازد و از جمله اينكه میفرمايد:
تا حدي كه مرا «گوش» خطاب كردند و اين به خاطر اين بود كه او [علی بن ابیطالب] بسيار همراه من بود و من به او توجه میكردم و سخن او
را قبول میكردم ،تا حدي كه خداوند آيه نازل كرد كه« :و از آنان [= منافقان] كسانیاند كه پيامبر ص را اذيت میكنند و میگويند :او گوش است»
* پاسخ چالشی هم كه به ذهن خطور می كند اين است كه وجوه مختلفی در توهين منافقان به پيامبر مد نظر بوده است .لذا هم وجهی كه در شأن
نزول گفته شد برقرار است و هم وجهی كه در اين حديث.
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تحف العقول ،ص323
از امام صادق ع روایت شده است:
با سه چیز میتوان به صائب بودن نظر افراد [= اینكه نظرشان علیالقاعده درست درمیآید] پی برد :خوب برخورد کردن،
خوب گوش دادن ،و خوب جواب دادن  ...عاقل کسی است که وقتی با او سخن گفته شود ،جواب دهد؛ و وقتی سخن بگوید
به هدف بزند ،و وقتی گوش دهد ،خوب دریافت کند و نگهدارد.
 )3عَوِّدْ أُذُنَکَ حُسْنَ الِاسْتِمَاعِ وَ لَا تَصْغِ إِلَى مَا لَا یَزِیدُ فِی صَلَاحِکَ اسْتِمَاعُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُصْدِی الْقُلُوبَ وَ یُوجِبُ الْمَذَامَّ.
 )4مَنْ أَسْرَعَ فِی الْجَوَابِ لَمْ یُدْرِکِ الصَّوَابَ.
تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ،ص ،215 :ح 4211و 4216
امیرالمومنین ع فرمود:
 گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده؛ و به چیزی که شنیدنش بر صالح تو نمیافزاید با تمام وجود گوش نده کهاین باعث زنگار قلب و مایه مذمت خواهد شد.
 کسی که در جواب عجله کند ،به [دیدگاه] صواب نخواهد رسید. )5أُوصِیكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِی  ...حَذَّرَکُمْ عَدُوّاً نَفَذَ فِی الصُّدُورِ خَفِیّاً وَ نَفَثَ فِی الْآذَانِ نَجِیّا
نهجالبالغه ،خطبه ( 83خطبه غراء)
شما را به تقوای از خدایی توصیه میکنم که  ...شما را هشدار داد نسبت به دشمنی که در سینهها نفوذ میکند و در
گوشها نجواکنان میدمد.
 )6الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ ع قَالَ:
مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ
فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ.
الكافی ،ج ،6ص434
از امام باقر ع روایت شده است که:
کسی که با تمام وجود به سخنگویی گوش فرادهد ،پس او را پرستیده است؛ اگر آن سخنگو مطلب را از جانب خداوند
عز و جل ادا کند خدا را پرستیده است؛ و اگر مطلبی از جانب شیطان ادا کند ،وی شیطان را پرستیده است.
تدبر

« )1یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَكُمْ»:
این آیه به یكی از معضالت حاد فرهنگی جامعه ما ،میپردازد :گوش دادن به سخن دیگران و جدی گرفتن مخاطب .حتی
اگر همه چیز را میدانستیم – که نمیدانیم – باز باید به مخاطب اعتنا کرد.
بسیاری از ما بلدیم حرف بزنیم ،اما بلد نیستیم گوش بدهیم.
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پیامبر چنان به سخن مخاطبین خود گوش میداد که عدهای ایشان را «گوش» خطاب میکردند .اگرچه برخورد عالی
ایشان ،این گمان را در مخاطب سوءاستفادهگر ایجاد کرده بود که ایشان چون این گونه توجه میکند و گوش میدهد پس
هرچیزی را گوش میدهد ،اما تعبیر «اذنُ خیرٍ» نشان میدهد که گوش دادن ایشان این گونه بود که «مطلب خوب» را بشنود و
قبول کند( .الصافی ،فیض کاشانی ،ج ،2ص)353
در واقع «الگوی گوش دادن ایشان» این گونه بود که:
الف -هر سخنی را با توجه گوش میکرد (= میشنید)؛
ب -و در واقع ،فقط سخن خیر را گوش میکرد (قبول میکرد).
ما هم بكوشیم در مواجهه «گوش» باشیم؛ و در هنگام قبول «گوشِ به مطلب خوب».
توجه به همین تفاوت ظریف است که موجب میشود برخی احادیث ،مطلقِ گوش دادن را مدح کنند (احادیث  2و )3
و برخی از احادیث برخی گوش دادنها را بشدت مذمت میکند (احادیث  5و )6
« )2یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ»
گام دوم آموزش مواجهه اجتماعی در این آیه:
جامعه دینی ،مومن و منافق دارد .انسان مومن ،رفتار مسلمانان را حمل به صحت میکند؛ اما خودش در مقام اقدام و رفتار،
محبتش را فقط خرج مومن واقعی میکند.
عالمه طباطبایی در توضیح اینكه چرا در تعبیر اول «مومنین» آورد و در تعبیر دوم «الذین آمنوا» میگویند« :منظور از
مومنین ،جامعه ایمانی است ولو که مشتمل بر افراد منافق هم هست ،و بر همین اساس ،منظور از «کسانی از شما که ایمان
آوردند» کسانی از این جامعه است که مومنان واقعی هستند؛ پس معنی آیه این است که پیامبر تکتک افراد جامعه دینی را به
احترام ظاهرشان که انتساب به جامعه دینی دارد ،تصدیق میکند (کار و سخنشان را [مادام که ممكن باشد] حمل بر صحت
میکند)؛ در عین حال ،رحمت او نسبت به کسانی است که حقیقتا ایمان آوردهاند ،زیرا آنهایند که با ایمان به پیامبر ص راه
راست هدایت میشوند» (المیزان( )315/9ترجمه المیزان)423 /9
ضمنا چه نیازی بود که قبل از عبارت فوق تعبیر «یُؤْمِنُ بِاللَّهِ» را آورد؟ ظاهرا اشاره به این است که این گونه بودن ،ریشه
در ایمان به خدا دارد.
« )3مِنْهُمُ الَّذینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ  ...لَهُمْ عَذابٌ أَلیم» در جامعه دینیای که خود پیامبر ص وجود داشت ،برخی از
کسانی که خود را مسلمان و احتماال صحابه مینامیدند ،بقدری انسانهای رذلی بودند که شخص پیامبر ص را اذیت ،و
خوبیهای او را بهانهای برای مسخره کردن ایشان قرار میدادند؛ و خدا هم آنها را جهنمی معرفی کرد؛ بعد عدهای انتظار دارند
که در میان مسلمانان امروز ،آدم منافق پیدا نشود؛ و وقتی مسلمان رذلی را میبینند ،بد بودن آنها را به حساب مسلمانیشان
میگذارند! (سوءاستفاده از اسم یک دین ،دلیل بر بد بودن خود آن دین نیست)
« )4رَحْمَةٌ لِلَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ»:
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چرا در اینجا پیامبر ص را فقط رحمت برای مومنان واقعی (آن دسته از جامعه ایمانی ،که واقعا ایمان آوردهاند) اما در
جای دیگر (انبیاء )107/او را «رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ» (رحمت برای همگان) دانست؟
«در اینجا رحمت بالفعل مورد نظر است و در آنجا اقتضای رحمت .یعنی پیامبر ص آورندهی رحمت حقیقی برای همگان
است؛ اما تنها کسی عمال از این رحمت استفاده میکند که واقعا ایمان آورد ،و با ایمان آوردنش در مسیر سعادت و رحمت
قرار گیرد( .المیزان( )316 /9ترجمه المیزان)425 /9
« )5یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ»:
الف « -رَحْمَةٌ لِلَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ»
ب « -الَّذینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلیم»:
با اینكه پیامبر ص نسبت به کل جامعه دینی (مومنین) برخورد احترامآمیز و همراه با تصدیق دارد (یومن للمومنین:
رفتارشان را حمل بر صحت میکند)؛ اما در عمل ،جامعه دینی دو گروه میشوند :کسانی ایمانشان واقعی است ،که مشمول
رحمت خدا و پیامبر ص میشوند؛ و گروهی از این رفتار پیامبر ص سوءاستفاده میکنند تا حدی که موجبات اذیت پیامبر را
فراهم میکنند ،که اینها مشمول عذاب میشوند.
نتیجه مهم :وقتی پیامبر با آن همه رحمت وارد جامعه میشود (= وقتی جامعه دینی به طور جدی تشكیل میشود) همه
بهشتی نمیشوند؛ بلكه اتفاقا در قبال همین مواجهه با پیامبر و دین الهی ،برخی بهشتی و برخی جهنمی میشوند؛ و این تقصیر
دین ،پیامبر یا دینی شدن جامعه نیست؛ بلكه اقتضای اختیار داشتن انسانهاست که وقتی موقعیت خوب پیش میآید برخی به
خاطر پیدایش همین موقعیت خوب ،جهنمی میشوند.
« )6یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَكُمْ» سكوت در برابر شنیدهها ،همیشه نشانهى رضایت نیست( .قرائتی ،تفسیر نور ،ج،5
ص )93با توجه به اینكه ،اگرچه پیامبر ص فقط مطالب خیر را قبول میکرد ،اما منافقان ایشان را «گوش» قلمداد میکردند.

 )89سوره يونس ( )10آيه 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون

1395/3/27

 10رمضان 1437
ترجمه

بگو به فضل خدا و رحمت او[ ،آری] فقط بدان شاد باشند[ ،که] آن بهتر است از آنچه جمع میکنند.
نکات ترجمهای و نحوی

«فضل» این ریشه داللت بر «زیادتر از حالت میانه و معمول» میکند و با بار معنایی مثبت و منفی به کار میرود که غالبا
تعبیر«فضل» بار معنایی مثبت دارد و تعبیر «فضول» بار معنایی منفی دارد (هر دو را باید به «زیادی» ترجمه کرد( ).مفردات
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ألفاظ القرآن )639/و فضل خدا به معنای اعطای بیش از حدی که به طور معمول نیاز است و انتظار میرود ،میباشد( .التحقیق
فی کلمات القرآن الكریم)106 /9
«رحمت» :ظاهرا ریشه «رحم» داللت بر «رقت قلب همراه با احسان کردن» میکند که ممكن است در هریک از این دو
(رقت قلب یا احسان) بتنهایی به کار رود ،چنانكه در مورد خدا فقط به معنای احسان است (مفردات ألفاظ القرآن )347/البته
برخی بین کلمات مربوط به این معنا تفاوت ظریفی قائلند و میگویند :آنچه در قلب پیدا میشود حالت رقت است ،سپس
لطف حاصل میشود ،سپس عطوفت ،سپس حنه (=شوق و رغبت) ،سپس محبت ،سپس شفقت ،سپس رأفت ،و در نهایت به
رحمت میرسد و درواقع ،رحمت،تجلی رأفت و ظهور شوق و شفقت است و مربوط به مقام ابراز نسبت به چیز خاصی است
که در آن خیر و صالح مخاطب لحاظ میشود ولو خود مخاطب آن را خوش ندارد مانند خوراندن دوای تلخ به مریض.
(التحقیق فی کلمات القرآن الكریم( )92 /4در جلسه  1درباره تفاوت رحمن و رحیم ،و در تدبر  6جلسه  47در تفاوت رئوف
و رحیم توضیحاتی گذشت)
«بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ» عالمه طباطبایی احتمال داده که دو کلمه «فضل» و «رحمت» به دو معنا باشد ،مراد از «فضل»
رحمت عامه خدا و مراد از «رحمت» رحمت خاص به مومنین باشد ،خصوصا که در آیه قبلش هم تعبیر «رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِین»
آمده است و مویدش هم اینكه حرف «بـ»  -که دال بر سببیت است  -بر سر هریک جداگانه آمده ،و معنایش این میشود
هرکدام سبب مستقلی است برای شاد شدن؛ هرچند موید مخالفش این است که بعدش کلمه «بذلک» آمده نه «بذلكما»
(المیزان[ )83 /10و نیز ضمیر «هو» آمده ،نه «هما»]
«بذلک فلیفرحوا» چون جار و مجرور (بذلک) متعلق به «یفرحوا» است و مقدم بر آن آمده ،داللت بر حصر میکند لذا در
ترجمه کلمه «فقط» اضافه شد.
حدیث

 )1حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْفَارِسِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ:
 1قَوْلُ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ» فَفَضْلُ اللَّهِ نُبُوَّةُ نَبِیِّكُمْ وَ رَحْمَتُهُ
وَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَبِذَلِکَ قَالَ بِالنُّبُوَّةِ وَ الْوَلَایَةِ فَلْیَفْرَحُوا یَعْنِی الشِّیعَةَ هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ یَعْنِی مُخَالِفِیهِمْ مِنَ الْأَهْلِ وَ
الْمَالِ وَ الْوَلَدِ فِی دَارِ الدُّنْیَا

 . 1براي رعايت اختصار قسمت اول روايت را در كانال نياوردم كه چنين است:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ وَ هُوَ رَاكِبٌ وَ خَرَجَ عَلِیٌّ ع وَ هُوَ يَمْشِی فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَ إِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِی
أَنْ تَرْكَبَ إِذَا رَكِبْتُ وَ تَمْشِیَ إِذَا مَشَيْتُ وَ تَجْلِسَ إِذَا جَلَسْتُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ فِيهِ وَ مَا أَكْرَمَنِیَ اللَّهُ بِكَرَامَةٍ إِلَّا وَ
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األمالی( للصدوق) ،ص495
از پیامبر اکرم ص در ذیل این آیه روایت شده است که:
«فضل خدا» نبوت پیامبرتان است و «رحمت او» والیت علی بنابیطالب است «فقط بدان شاد باشند» یعنی شیعیان« ،آن
بهتر است از آنچه جمع میکنند» یعنی از آنچه مخالفان ایشان از زن و بچه و اموال در زندگی دنیا جمع میکنند.
 )2قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
«فَضْلُ اللَّهِ» عَزَّ وَ جَلَّ الْقُرْآنُ وَ الْعِلْمُ بِتَأْوِیلِهِ «وَ رَحْمَتُهُ» تَوْفِیقُهُ لِمُوَاالةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ ،وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمْ .ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص :وَ کَیْفَ لَا یَكُونُ ذَلِکَ خَیْراً مِمَّا یَجْمَعُونَ ،وَ هُوَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ وَ نَعِیمُهَا ،فَإِنَّهُ یُكْتَسَبُ بِهَا رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى -الَّذِی هُوَ
أَفْضَلُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یُسْتَحَقُّ بِهَا الْكَوْنُ بِحَضْرَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ -الَّذِی هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْجَنَّةِ[ .وَ] إِنَّ مُحَمَّداً وَ آلَهُ الطَّیِّبِینَ أَشْرَفُ
زِینَةٍ [رتبة] فِی الْجِنَانِ.
ثُمَّ قَالَ ص :یَرْفَعُ اللَّهُ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْعِلْمِ بِتَأْوِیلِهِ ،وَ بِمُوَاالتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ التَّبَرِّی مِنْ أَعْدَائِنَا أَقْوَاماً ،فَیَجْعَلُهُمْ فِی الْخَیْرِ قَادَةً،
تُقَصُّ آثَارُهُمْ ،وَ تُرْمَقُ أَعْمَالُهُمْ وَ یُقْتَدَى بِفِعَالِهِمْ ،وَ تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِی خُلَّتِهِمْ ،وَ بِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ وَ فِی صَلَوَاتِهَا ،تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ
کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ حَتَّى حِیتَانُ الْبَحْرِ وَ هَوَامُّهُ وَ سِبَاعُ الْبَرِّ وَ أَنْعَامُهُ ،وَ السَّمَاءُ وَ نُجُومُهَا
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در تفسیر منسوب به امام حسن عسكری ع (ص )16ذیل همین آیه از پیامبر اکرم ص روایت شده است که:
منظور از «فضل خدا» عز و جل ،قرآن و علم به تأویل آن است؛ و منظور از «رحمت او» توفیق او برای قبول والیت محمد
و خاندان پاک وی و دشمنی با دشمنان آنها ست.

قَدْ أَكْرَمَكَ بِمِثْلِهَا وَ خَصَّنِی بِالنُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ وَ جَعَلَكَ وَلِيِّی فِی ذَلِكَ تَقُومُ فِی حُدُودِهِ وَ فِی صَعْبِ أُمُورِهِ وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا آمَنَ بِی مَنْ
أَنْكَرَكَ وَ لَا أَقَرَّ بِی مَنْ جَحَدَكَ وَ لَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِكَ وَ إِنَّ فَضْلَكَ لَمِنْ فَضْلِی وَ إِنَّ فَضْلِی لَكَ لَفَضْلُ اللَّهِ وَ هُوَ ...
روزي پيامبر عازم جايی شد در حالی كه سواره بود علی ع دنبال ايشان پياده به راه افتاد .پيامبر به او فرمود:
اي ابوالحسن! يا تو هم سوار شو يا برگرد ،چرا كه خداوند عز و جل به من امر فرموده كه اگر من سواره بودم تو هم سواره بيايی و اگر من پياده
رفتم تو هم پياده بيايی و هرگاه من نشتم تو هم بنشينی  -مگر در جايی كه حدي از حدود الهی پيش آيد كه الزم باشد قيام و قعود متفاوتی داشته باشيم
– و خداوند هيچ كرامتی را به من ارزانی نداشت مگر اينكه تو را هم بدان كرامت بخشيد و البته من نبوت و رسالت را به من اختصاص داد و تو را در آن
ولیّ من قرار داد تا به انجام حدود آن و دشواريهاي امورش بپاخيزي و قسم به كسی كه محمد را به حق به پيامبري مبعوث كرده كسی كه تو را انكار
كند به من ايمان نياورد و كسی كه زير بار اقرار به واليت تو نرود ،به نبوت من اقرار نكرده و كسی كه به تو كرفان ورزد به خدا ايمان نياورده و فضل تو
از فضل من است و فضل من فضل خداوند است و اين همان سخن خداوند عز و جل است كه میفرمايد« :بگو به فضل خدا و رحمت او[ ،آري] فقط
بدان شاد باشند[ ،كه] آن بهتر است از آنچه جمع میكنند ».پس
 . 1روى أنس عن النبی ص أنه قال من هداه اهلل لإلسالم و علمه القرآن ثم شكا الفاقة كتب اهلل عز و جل الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة ثم تال «قُلْ
بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ» اآلية
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سپس رسول خدا ص فرمود :و چگونه این «بهتر از آنچه جمع میکنند» نباشد ،در حالی که بهای بهشت و نعمتهای آن
است ،چرا که با آن رضوان الهی را که از بهشت باالتر است ،میتوان به دست آورد و با آن میتوان به استحقاقِ بودن در محضر
محمد و خاندان پاک او را که از بهشت باالتر است ،رسید و محمد و خاندان پاک او برترین زینت [یا رتبه] در بهشتها هستند.
سپس فرمود :خداوند با علم به این قرآن و تأویل آن ،و با دوستی اهل بیت و بیزاری از دشمنان ما ،گروهی را رفعت
میبخشد تا حدی که آنان را در خیر و خوبی ،رهبر [دیگران] میسازد ،سیرهشان مورد تبعیت قرار میگیرد و به اعمالشان خیره
میشوند و به رفتارشان اقتدا میکنند و مالئكه به دوستی آنها رغبت میورزند و با بالهایشان و در نمازهایشان بدانها تبرک
می جویند ،تر و خشک ،حتی ماهیان و حشرات [یا خزندگان] دریا ،و درندگان و چارپایان در خشكی ،و آسمان و ستارگانش
برای آنها طلب مغفرت میکنند.
 )3عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع:
کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَى مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع خَرَجَ یَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَكَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجَعَ نَبِیّاً
مُرْسَلًا وَ خَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمَانَ ع وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ یَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِینَ.
الكافی ،ج ،5ص 84
از امیر المومنین ع روایت شده است :نسبت بدانچه امیدی نداری ،امیدوارتر باش تا نسبت به آنچه امید داری؛ چرا که
موسی بن عمران رفت برای خانوادهاش آتش بیاورد ،خدا عز و جل با او سخن گفت و پیامبر برگشت و ملكه سبا [ به نیت
مقابله با سلیمان] بیرون آمد ،پس با سلیمان اسالم آورد و تسلیم او شد و ساحران فرعون دنبال این بودند که در بارگاه فرعون
به عزت برسند ،پس مومن برگشتند.
 )4عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عن عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِین:
 ...مِنْ أَیْنَ لِی الْخَیْرُ یَا رَبِّ وَ لَا یُوجَدُ إِلَّا مِنْ عِنْدِکَ وَ مِنْ أَیْنَ لِیَ النَّجَاةُ وَ لَا تُسْتَطَاعُ إِلَّا بِکَ لَا الَّذِی أَحْسَنَ اسْتَغْنَى عَنْ
عَوْنِکَ وَ رَحْمَتِکَ وَ لَا الَّذِی أَسَاءَ وَ اجْتَرَأَ عَلَیْکَ وَ لَمْ یُرْضِکَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِکَ
 ...لَیْسَ مِنْ صِفَاتِکَ یَا سَیِّدِی أَنْ تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَ تَمْنَعَ الْعَطِیَّةَ وَ أَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطَایَا [بِالْعَطِیَّاتِ] عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِکَ وَ الْعَائِدُ
عَلَیْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَأْفَتِکَ إِلَهِی رَبَّیْتَنِی فِی نِعَمِکَ وَ إِحْسَانِکَ صَغِیراً وَ نَوَّهْتَ بِاسْمِی کَبِیراً فَیَا مَنْ رَبَّانِی فِی الدُّنْیَا بِإِحْسَانِهِ وَ تَفَضُّلِهِ
وَ نِعَمِهِ وَ أَشَارَ لِی فِی الْآخِرَةِ إِلَى عَفْوِهِ وَ کَرَمِهِ
 ...وَ مَا قَدْرُ أَعْمَالِنَا فِی جَنْبِ نِعَمِکَ وَ کَیْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا یُقَابَلُ بِهَا کَرَمُکَ بَلْ کَیْفَ یَضِیقُ عَلَى الْمُذْنِبِینَ مَا وَسِعَهُمْ مِنْ
رَحْمَتِکَ
 ...وَ قَدْ تَوَثَّقْنَا مِنْکَ بِالصَّفْحِ الْقَدِیمِ وَ الْفَضْلِ الْعَظِیمِ وَ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ أَ فَتَرَاکَ یَا رَبِّ تُخْلِفُ ظُنُونَنَا أَوْ تُخَیِّبُ آمَالَنَا کَلَّا یَا
کَرِیمُ فَلَیْسَ هَذَا ظَنُّنَا بِکَ وَ لَا هَذَا طَمَعُنَا فِیکَ یَا رَبِّ إِنَّ لَنَا فِیکَ أَمَلًا طَوِیلًا کَثِیراً إِنَّ لَنَا فِیکَ رَجَاءً عَظِیماً عَصَیْنَاکَ وَ نَحْنُ نَرْجُو
أَنْ تَسْتُرَ عَلَیْنَا وَ دَعَوْنَاکَ وَ نَحْنُ نَرْجُو أَنْ تَسْتَجِیبَ لَنَا فَحَقِّقْ رَجَائَنَا یَا مَوْلَانَا فَقَدْ عَلِمْنَا مَا نَسْتَوْجِبُ بِأَعْمَالِنَا
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 ...إِلَهِی أَنْتَ أَوْسَعُ فَضْلًا وَ أَعْظَمُ حِلْماً مِنْ أَنْ تُقَایِسَنِی بِعَمَلِی أَوْ أَنْ تَسْتَزِلَّنِی بِخَطِیئَتِی وَ مَا أَنَا یَا سَیِّدِی وَ مَا خَطَرِی هَبْنِی
بِفَضْلِکَ یَا سَیِّدِی وَ تَصَدَّقْ عَلَیَّ بِعَفْوِکَ وَ جَلِّلْنِی بِسَتْرِکَ وَ اعْفُ عَنْ تَوْبِیخِی بِكَرَمِ وَجْهِکَ سَیِّدِی
برخی از فرازهای دعای امام سجاد ع در سحرهای ماه رمضان ،که به دعای ابوحمزه ثمالی معروف است:
 ...پروردگارا ،از کجا خوبی را بجویم در حالی که جز نزد تو نیست؛ و از کجا به نجات دست یابم که جز با کمک تو
ممكن نیست .نه کسی که نیكوکار است از یاری و رحمت تو بینیاز است و نه کسی که گناه و بیادبی کرده از قدرت تو خارج
است ...
بار الها! تو این گونه نیستی که به درخواست کردن دستور دهی ،بعد ما را از عطای خود محروم کنی؛ تو کسی هستی که
همواره با عطایای خود بر مردمان سرزمینت منت گذاشتهای و با دلی مهربان به آنها نظر لطف افكندهای .خدایا! مرا در نعمت
و احسان خود از کودکی پروراندی و در بزرگسالی اسمم را بلندآوازه ساختی؛ پس ای کسی که در دنیا مرا با احسان و تفضل
و نعمت خود پروراند و در آخرت به من عفو و کرمش را وعده کرد ...
و اعمال ما در کنار نعمتهای تو چه ارزشی دارد و چگونه اعمالی را زیاد بشماریم که در مقابلش کرم تو قرار دادر؛ بلكه
چگونه ممكن است از گناهكاران دریغ شود آن رحمت تو که همه آنها را فراگرفته است...
و ما به گذشت همیشگی و فضل عظیم و رحمت گسترده تو امید بستهایم  ،آیا پرورداگارا! میپسندی که گمان ما تخلف
پذیرد یا آرزوهایمان هدر رود .حاشا ای کریم! گمان ما به تو چنین نبوده و طمع ما در تو این نیست؛ پروردگارا! ما در تو
آرزوهای طوالنی فراوانی بستهایم ،ما به تو امید عظیمی داریم! سرپیچیات کردهایم اما امید داریم که بر ما بپوشانی! و دعایت
کردهایم و امید داریم اجابتمان کنی ،پس ای موالی ما ،امید ما را برآورده ساز که میدانیم با اعمالمان چنین شایستگیای نداریم
...
خدایا فضل تو گستردهتر وحلم تو عظیمتر از آن است که مرا با عملم بسنجی و یا به خاطر خطایم مرا خوار کنی؛ سرور
من! من کیام و چه اهمیتی دارم؟ مرا به فضل خود ببخش و با عفو خود بر من صدقه ده و در پوشش خود قرار ده و از توبیخ
من درگذر به کرم وجهت ای سرور من.
تدبر

 ...« )1فَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ  ...هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُون» :کدام برتر است :آنچه «خودم جمع کردهام» یا آنچه «خدا با فضل و
رحمتش میدهد».
الف -داناییام چقدر است که آنچه جمع میکنم واقعا به نفعم باشد؟
ب -تواناییام چقدر است که پاسخگوی فطرت بینهایتطلب من باشد؟
ج -آنچه جمع میکنم ،با مرگم از من جدا میشود ،پس آیا حقیقتاً از آنِ من بوده؟
د... -
شاید تمام تعالیم دین برای همین است که این یک آیه را در زندگی بفهمیم و به سعادت برسیم:
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آنچه خدا می دهد واقعا برتر است از آنچه با توهم خود ،با توان حقیر خود ،و در دنیای خود ،برای خودم جمع میکنم.
پس زندگیام را با خدا تنظیم کنم ،نه با توهم و توان خودم!
« )2قُل  ...فَلْیَفْرَحُوا  ...خَیْرٌ  »...ما به چه دلخوشیم؟ به چی شاد میشویم؟ و به چه باید شاد شویم؟
خدا به خیر کند ،شاد شدن هم دستوری شد! یعنی چه که «باید به  ...شاد شوید ،و نه به »...؟ دیگر برای شادیمان هم
تعیین تكلیف میکنند! اصال به شما چه ربطی دارد؟ میخواهم هرجور دلم میخواهد ،شاد باشم!
نكته دقیقا همینجاست! آنطور که «دل»ت میخواهد ،شاد بشو ،نه آن طور که به «وهم و خیال»ت القا میکنند! حواست
را جمع کن! از شیطان گرفته تا هالیوود ،هیچیک به تو توجه نمیدهد که «شادی» چیست؛ بلكه سعی میکند «دلخواه خودش»
را با رنگ و لعاب ،به اسم «شادیبخش تو» به تو القا کند! و چند دقیقهای ظاهرا تو را شاد کند .اما آیا واقعا «تو» شاد شدهای
یا کسی که خودت را با او اشتباه گرفتهای؟! اگر «تو» شاد شدهای ،پس چرا مدتی که از هوسرانی و فیلم و  ...میگذرد ،شادیات
تمام میشود؛ بلكه یواشكی در درون خویش احساس خفت میکنی؟ چرا گاهی از خودت بدت میآید؟
اما خدا میگوید« :خودت شاد شو ،نه دیگری»! «تو» کیستی؟ «تو» وقتی از دنیا بروی ،بدنت میپوسد ،اما تو هستی! پس
همین بدن نیستی!
چون از خودت حواست پرت شده ،باید به تو بگویند که شادی «تو» به چیست؛ و بعدا تو هم وقتی فهمیدی باید به
دیگران بگویی (تدبر)5
 ...« )3فَضْلِ اللَّهِ  ...هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُون» وقتی سراغ خدا رفتیم ،با خدای بینهایت مهربان و بینهایت توانا مواجهیم .آیا
«بهاندازه» خواستن معنی دارد؟ عادی است که «زیاد» بخواهیم .هرچه که فكرش را هم بكنی ،باز هم بیشتر!
شاید به همین جهت است روایاتی که ثوابهای عظیم برای کارهای اندک ذکر میکنند :وقتی به «ثوابی که با انجام آن کار
خودمان میتوانیم جمع کنیم» نگاه میکنیم ،ثوابهای ذکرشده ،نامعقول مینماید؛ اما همین که توجه کنیم که با فضل (زیادی)
 آن هم فضل در مقیاس خدایی -با ما برخورد میکنند ،آن همه ثوابها اصال جای تعجب ندارد.شاید به همین جهت است که در دعاها نسبت به خدا خیلی پرتوقع هستیم (حدیث )4و اشكالی هم ندارد ،چون خودش
گفته که به فضل من خوش باشید ،نه به جمعآوری خودتان.
« )4فَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ» هم «زیاد» میدهد ،هم از روی «مهربانی» .برای همین «زیادی»اش حال آدم را به هم نمیزند ،به
تعبیر رسمیتر :آدم را دلزده نمیکند! (کهف« )108/زیادی»ای است که هرچه بیشتر بدهند بیشتر دلت میخواهد و خوشیاش
تمام نمیشود (زخرف )71/واقعا جا دارد که بگویند «فلیفرحوا».
« )5قل« »...تنهاخوری» نكنید! اگر این حرفها را قبول دارید ،رسانه باشید ،هرچند نه به سبک تلگرام!
یعنی اگر فهمیدی و در عمق جانت نشست ،تو هم این را در جان دیگران بنشان! «رسانه باشید» (قُل) ،در منطق دینی،
صرفا فوروارد کردن نیست .شرط رسانه بودن این است که اول خودت هضم کنی ،باور کنی ،در دلت بنشیند ،بعد به دیگران
برسانی« .سخن چون از جان برآید ،بر جان نشیند»؛ وگرنه از فقط از زبان درآید ،به مغز هم نمیرسد چه رسد به قلب!
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 )90سوره هود ( )11آيه 113
1395/3/28

وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُون

 11رمضان 1437

ترجمه

و به کسانی که ظلم کردند میل و اعتماد نكنید [به پشتگرمی آنان دل نبندید] که آتش [آنها] دامنگیرتان شود ،درحالیکه
به غیر خدا هیچ ولیای به کارتان نمیآید ،و در نتیجه ،یاری نخواهید شد.
نکات ترجمهای و نحوی و ادبی

تَرْکَنُوا :از ماده «رکن» میباشد« .رُکنِ» هر چیزی ،آن قسمت از آن چیز است که شیء به آن سكون مییابد (تكیهگاه اصلی
آن است)( .مفردات ألفاظ القرآن )365 /و «رکون» یعنی اعتماد و تكیه کردن به چیزی که ناشی از نوعی محبت و تمایل بدان
چیز باشد (مجمع البیان( )305 /5المیزان)50 /11

1

تَمَسَّ :تعبیر «مس» کردن به معنای «لمس» کردن میباشد .در تفاوت مس و لمس ،گفتهاند :تفاوتشان به این است که «لمس
کردن» حتما با دست انجام میشود اما تعبیر «مس» کردن در مورد غیر دست هم به کار میرود :مثال( :بقره214/؛
انعام2)17/درواقع« ،مس» در معناهای غیرمادی هم به کار میرود.
واو در عبارت «وَ ما لَكُمْ  »...واو حالیه است؛ میتوان آن را حال برای «تمسكُم» (شما در هنگام تماس آتش) دانست؛ که
معنای آیه این میشود «آتش شما را فرا گیرد و در آن حال ،هیچ ولىّ و سرپرستى جز خدا نخواهید داشت» (ترجمه آیت اهلل
مكارم؛ و نیز الجدول فی إعراب القرآن)364 /12؛ و میتوان حال برای «ال ترکنوا» (شما در حالی که مورد نهی قرار گرفتهاید)
دانست که معنای آیه این میشود« :به کسانى که ستم کردهاند دل نبندید  ...در حالى که شما را جز خدا هیچ یاور و سرپرستى
نباشد» (ترجمه آیت اهلل مشكینی) و البته برخی احتمال این را که آن را واو استینافیه بگیریم (یعنی جمله کامال مستقل) منتفی
ندانستهاند که معنای آیه چنین میشود «آتش دوزخ به شما هم خواهد رسید و براى شما جز خدا هیچ دوست و سرپرستى
نباشد» (ترجمه مجتبوی؛ و نیز إعراب القرآن و بیانه)44 /4
حرف «من» در «مِنْ أَوْلِیاءَ» من بیانیه است که همه افراد «اولیاء» را دربرمیگیرد ،و چون در جمله منفی آمده ،به معنای
«هیچ» میشود.

 . 1اين جمع بندي عالمه طباطبايی بعد از نقل نظرات مختلف اهل لغت درباره اين كلمه است .لذا از ارائه بحث تفصيلی خودداري شد .آدرس در
ترجمه( :ترجمه الميزان)67 /11
 . 2برخی هم گفتهاند كه «لمس در جايی كه شیء طلب شود اما بدان نرسيم به كار میرود ،اما مس در جايی است كه حتما به آن میرسيم (مفردات
ألفاظ القرآن)766 /
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از صنایع ادبی به کار رفته در این آیه« ،ائتالف لفظ با معنا»ست :متمایل شدن به ظالمان غیر از انجام عمل ظالمان و
خفیف تر از آن است ،لذا به ازایش به جای سوزانده شدن در آتش ،تعبیر تماس با آتش را به کار برد (الجدول فی إعراب
القرآن)365 /12

1

حدیث

امروز روز جمعه است ،روزی که انتظار ظهور میرود .روایات انتخاب شده ،عالوه بر ارتباط با آیه ،با امروز نیز تناسب
دارد:
 )1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَى ع قَالُوا لَوْ أَتَیْنَا عَسْكَرَ فِرْعَوْنَ وَ کُنَّا فِیهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْیَاهُ فَإِذَا کَانَ الَّذِی نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسَى ع
صِرْنَا إِلَیْهِ فَفَعَلُوا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَى ع وَ مَنْ مَعَهُ إِلَى الْبَحْرِ هَارِبِینَ مِنْ فِرْعَوْنَ رَکِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعُوا فِی السَّیْرِ لِیَلْحَقُوا بِمُوسَى
ع وَ عَسْكَرِهِ فَیَكُونُوا مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ فَكَانُوا فِیمَنْ غَرِقَ مَعَ
فِرْعَوْنَ.
وَ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَصِیرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِی دُنْیَاهُ.

2

الكافی ،ج ،5ص109
از امام صادق ع روایت شده است که فرمودند:
گروهی از کسانی که به موسی ع ایمان آورده بودند گفتند خوب است برویم در لشكر فرعون و با آنها باشیم و به دنیایمان
برسیم ،آنگاه هروقت که ظهور موسی ع که امیدش را داریم رخ داد ،به او میپیوندیم .چنین کردند .زمانی که موسی و همراهانش
 . 1عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبی عبد اهلل ع «وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» قال :أما إنه لم يجعلها خلودا ،و لكن تمسكم
النار فال تركنوا إليهم (تفسير العياشی ،ج ،2ص)161
 . 2سه روايت زير نيز بسيار به آيه مرتبط بود كه براي رعايت اختصار در كانال نياوردم
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِی
السُّلْطَان فَيُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَى أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَى كِيسِهِ فَيُعْطِيَهُ( .الكافی ،ج ،5ص)109
عن بعض أصحابنا فقال أحدهم إنه سئل عن قول اهلل« :وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» قال :هو الرجل من شيعتنا يقول بقول هؤالء
الجابرين( .تفسير العياشی ،ج ،2ص)161
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّیُّ الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ -عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص
 ...وَ قَالَ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ قَالَ ص مَنْ وَلِیَ جَائِراً عَلَى جَوْرٍ كَانَ قَرِينَ هَامَانَ فِی جَهَنَّم
من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص11 :؛ امالی صدوق426 ،
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از فرعون به جانب دریا فرار کردند ،اینها هم سوار مرکبهای خود شدند و با سرعت به راه افتادند تا به موسی و لشكر او
بپیوندند و با آنها باشند .اما خداوند فرشتهای فرستاد که به صورت مرکبهای آنها زد و آنان را به لشكر فرعون برگرداند تا در
میان کسانی باشند که با فرعون غرق شدند.
و نیز از ایشان روایت شده که:
بر خداست که شما را با هرآن کسی که در دنیا با او بودید قرار دهد.
 )2حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ :کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَعِظُ النَّاسَ وَ یُزَهِّدُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ یُرَغِّبُهُمْ
فِی أَعْمَالِ الْآخِرَةِ بِهَذَا الْكَلَامِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُفِظَ عَنْهُ وَ کُتِبَ کَانَ یَقُول
 ...وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَى الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص «وَ ال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ» وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَى
زَهْرَةِ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا رُکُونَ مَنِ اتَّخَذَهَا دَارَ قَرَارٍ وَ مَنْزِلَ اسْتِیطَانٍ فَإِنَّهَا دَارُ بُلْغَةٍ وَ مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ دَارُ عَمَلٍ فَتَزَوَّدُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ
فِیهَا قَبْلَ تَفَرُّقِ أَیَّامِهَا وَ قَبْلَ الْإِذْنِ مِنَ اللَّهِ فِی خَرَابِهَا فَكَانَ قَدْ أَخْرَبَهَا الَّذِی عَمَرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ابْتَدَأَهَا وَ هُوَ وَلِیُّ مِیرَاثِهَا فَأَسْأَلُ اللَّهَ
الْعَوْنَ لَنَا وَ لَكُمْ عَلَى تَزَوُّدِ التَّقْوَى وَ الزُّهْدِ فِیهَا جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الزَّاهِدِینَ فِی عَاجِلِ زَهْرَةِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا الرَّاغِبِینَ آلِجِلِ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَ لَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.
الكافی ،ج ،8ص 76؛ تحفالعقول ،ص252
روایت شده است که امام سجاد ع هر جمعه به مسجدالنبی میرفت و مردم را موعظه میکرد ،از جمله اینكه میفرمود:
به دنیا میل و اعتماد نكنید که خداوند عز و جل به حضرت محمد ص فرمود « :و به کسانی که ظلم کردند میل و اعتماد
نكنید که آتش [آنها] دامنگیرتان شود» و به جذبههای دنیا و آنچه در آن است ،اعتماد نكنید همچون کسى که آن را خانه
ماندگار و منزل جاودان خویش گرفته؛ زیرا دنیا خانه موقّت و منزلگه کوچ است و جایگاه عمل؛ پس ،از اعمال شایسته در آن
توشه برگیرید ،پیش از آنكه هنگامش سپرى شود ،و پیش از آنكه اجازه ویرانى آن از سوى خداوند صادر گردد؛ که درواقع
همان کسى که براى نخستین بار آبادش گردانیده و صاحب اختیار تمام آن است ،آن را ویران کرده است.
از خداوند مىخواهم ما و شما را در توشهگیرى تقوى و زهد در دنیا یارىمان رساند ،و ما و شما را در شكوفایى گذراى
زندگى این دنیا ،در زمره زاهدان نسبت به جذبههای زندگی دنیا و مشتاقان پاداش آخرت ،قرار دهد که همانا ما به او و براى
آن زندهایم و درود خدا بر حضرت محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم و خاندان او ،و سالم و درود و رحمت الهى بر شما باد.
 )3حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ الْیَقْطِینِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاه
 ...مَا بَالُ مَنْ خَالَفَكُمْ أَشَدُّ بَصِیرَةً فِی ضَلَالَتِهِمْ وَ أَبْذَلُ لِمَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْكُمْ مَا ذَاکَ إِلَّا أَنَّكُمْ رَکَنْتُمْ إِلَى الدُّنْیَا فَرَضِیتُمْ بِالضَّیْمِ
وَ شَحَحْتُمْ عَلَى الْحُطَامِ وَ فَرَّطْتُمْ فِیمَا فِیهِ عِزُّکُمْ وَ سَعَادَتُكُمْ وَ قُوَّتُكُمْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَیْكُمْ لَا مِنْ رَبِّكُمْ تَسْتَحْیُونَ فِیمَا أَمَرَکُمْ بِهِ
وَ لَا لِأَنْفُسِكُمْ تَنْظُرُونَ وَ أَنْتُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ تُضَامُونَ وَ لَا تَنْتَبِهُونَ مِنْ رَقْدَتِكُمْ وَ لَا یَنْقَضِی فُتُورُکُمْ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَادِکُمْ وَ دِینِكُمْ
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کُلَّ یَوْمٍ یَبْلَى وَ أَنْتُمْ فِی غَفْلَةِ الدُّنْیَا یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ وَ ال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ ...
الخصال ،ج ،2ص634 :
از امیرالمومنین ع روایتی نقل شده که در یک مجلس ،به اصحابش ،چهارصد باب که مایه صالح دین و دنیای مسلمان
است ،تعلیم داد .در فرازی از آن آمده است:
 ...چه شده که دشمنانتان هم در گمراهیشان نسبت به شما بصیرت بیشتری دارند! و هم از آنچه در اختیار دارند [برای
مسیر گمراهی] بیش از شما [برای مسیر حق] هزینه میکنند؟! این نیست مگر بدین جهت که به دنیا میل و تكیه کردهاید و به
ظلم رضایت دادید و بر اموال شكننده دنیا طمع بستهاید و در آنچه در قبال کسانی که به شما ستم میکنند ،مایه عزت و سعادت
و قوت شماست ،کوتاهی میکنید .نه از پروردگارتان در آنچه به شما امر کرده حیا میکنید و نه مراقب نگران [باطن] خود
هستید؛ هر روزتان به ظلم و گناه میگذرد ولی از بستر خواب برنمیخیزید و سستیتان زایل نمیشود؛ آیا نمیبینید سرزمینتان
و دینتان هر روز در حال پوسیدن است و شما در غفلت دنیا به سر میبرید در حالی که خداوند عز و جل میفرماید« :و به
کسانی که ظلم کردند میل و اعتماد نكنید که آتش [آنها] دامنگیرتان شود ،درحالیکه به غیر خدا هیچ ولیای به کارتان نمیآید،
و در نتیجه ،یاری نخواهید شد...».
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 . 1در حكايت زير معاذ بن جبل در پاسخ به معاويه به اين آيه استناد میكند .چون روايت بسيار شيرينی بود حيفم آمد الاقل در اينجا آن را نياورم:
قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رض كُنْتُ أَنَا وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِی سُفْيَانَ بِالشَّامِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ نَظَرْنَا إِلَى شَيْخٍ وَ هُوَ مُقْبِلٌ مِنْ صَدْرِ الْبَرِّيَّةِ مِنْ
نَاحِيَةِ الْعِرَاقِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ عَرِّجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ لِنَسْأَلَهُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ وَ إِلَى أَيْنَ يُرِيدُ وَ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ أَبُو الْأَعْوَرِ السُّلَمِیُّ وَ وَلَدَا مُعَاوِيَةَ خَالِدٌ وَ يَزِيدُ وَ
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ فَعَرَجْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ يَا شَيْخُ وَ أَيْنَ تُرِيدُ فَلَمْ يُجِبْهُ الشَّيْخُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمَ لَا تُجِيبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ
الشَّيْخُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التَّحِيَّةَ غَيْرَ هَذِهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ صَدَقْتَ يَا شَيْخُ وَ أَخْطَأْنَا وَ أَحْسَنْتَ وَ أَسَأْنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا اسْمُكَ يَا
شَيْخُ فَقَالَ اسْمِی مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ طَاعِناً فِی السِّنِّ بِيَدِهِ شَیْءٌ مِنَ الْحَدِيدِ وَ وَسَطُهُ مَشْدُودٌ بِشَرِيطٍ مِنْ لِيفِ الْمُقْلِ وَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ قَدْ سَقَطَتْ
لَحْمَتُهُ وَ بَقِيَتْ سَدَاتُهُ وَ قَدْ بَانَتْ شَرَاسِيفُ خَدَّيْهِ وَ قَدْ غَطَّتْ حَوَاجِبُهُ عَيْنَيْهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ يَا شَيْخُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ وَ إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ الشَّيْخُ أَتَيْتُ مِنَ الْعِرَاقِ
أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ مُعَاوِيَةُ كَيْفَ تَرَكْتَ الْعِرَاقَ قَالَ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الِاتِّفَاقِ قَالَ لَعَلَّكَ أَتَيْتَ مِنَ الْكُوفَةِ مِنَ الْغَرِيِّ قَالَ الشَّيْخُ وَ مَا الْغَرِيُّ قَالَ مُعَاوِيَةُ
الَّذِي فِيهِ أَبُو تُرَابٍ قَالَ الشَّيْخُ مَنْ تَعْنِی بِذَلِكَ وَ مَنْ هُوَ أَبُو تُرَابٍ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ قَالَ لَهُ الشَّيْخُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ وَ رَضَّ اللَّهُ فَاكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّكَ وَ
أَبَاكَ وَ لِمَ لَا تَقُولُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ الْغَيْثُ الْهَاطِلُ يَعْسُوبُ الدِّينِ وَ قَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ سَيْفُ اللَّهِ الْمَسْلُولُ وَ ابْنُ عَمِّ الرَّسُولِ وَ
زَوْجُ الْبَتُولِ تَاجُ الْفُقَهَاءِ وَ كَنْزُ الْفُقَرَاءِ وَ خَامِسُ أَهْلِ الْعَبَاءِ وَ اللَّيْثُ الْغَالِبُ أَبُو الْحَسَنَيْنِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ فَعِنْدَهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ يَا شَيْخُ
إِنِّی أَرَى لَحْمَكَ وَ دَمَكَ قَدْ خَالَطَ لَحْمَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ دَمَهُ فَلَوْ مَاتَ عَلِیٌّ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ قَالَ لَا أَتَّهِمُ فِی فَقْدِهِ رَبِّی وَ أُجَلِّلُ فِی بُعْدِهِ حُزْنِی وَ أَعْلَمُ أَنَّ
اللَّهَ لَا يُمِيتُ سَيِّدِي وَ إِمَامِی حَتَّى يَجْعَلَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَّةً قَائِمَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا شَيْخُ هَلْ تَرَكْتَ مِنْ بَعْدِكَ امْرَأً تَفْتَخِرُ بِهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَا وَ قَدْ تَرَكْتُ
الْفَرَسَ الْأَشْقَرَ وَ الْحَجْرَ الْمَدُورَ وَ الْمِنْهَاجَ لِمَنْ أَرَادَ الْمِعْرَاجَ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَعَلَّهُ لَا يَعْرِفُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَهُ يَا شَيْخُ هَلْ تَعْرِفُنِی
قَالَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا مُعَاوِيَةُ أَنَا الشَّجَرَةُ الزَّكِيَّةُ وَ الْفُرُوعُ الْعَلِيَّةُ أَنَا سَيِّدُ بَنِی أُمَيَّةَ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ بَلْ أَنْتَ اللَّعِينُ ابْنُ اللَّعِينِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فِی كِتَابِهِ الْمُبِينِ إِنَّ
اللَّهَ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَ الشَّجَرَةُ الْخَبِيثَةُ وَ الْعُرُوقُ الْمُخْبِثَةُ الْخَسِيسَةُ الَّذِي ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ رَبَّهُ وَ قَالَ فِيهِ نَبِيُّهُ الْخِلَافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى
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« )1ال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ  »...تمایل قلبی به هرکس ،انسان را کمکم از جنس او میکند؛ مخاطبان این
آیه خودشان ظاهرا اهل ظلم و گناه نیستند ،اما به خاطر منافع دنیوی ،با مستكبران عالم هم طرح دوستی میریزند (حدیث)1؛
در نتیجه ،آتشی که حقیقت و باطنِ ظلم ظالمان است (نساء )10/دامن آنها را هم میگیرد.
 )2فرمود «فَـ  +تَمَسَّكُمُ النَّارُ» و نفرمود« :سوف یتمسكم» و حتی نفرمود« :ثم تمسكم» .پس ،یعنی بالفاصله! یعنی تمایل
و اعتماد به مستكبران عالم ،همینجا آتشش دامن ما را میگیرد؛ نه بعداً .چون آخرت در باطن دنیاست و همینجا ظالم و کافر
را در برگرفته است (توبه49/؛ عنكبوت( )54/یكبار دیگر حدیث  3را بخوانید)
« )3وَ ال تَرْکَنُوا  ...فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثم  :»...همان طور که خداوند متعال شرک در عبادتش را
قبول نمیکند ،شرک در «والیت و سرپرستی» را هم قبول نمیکند .همه ما اگرچه هرلحظه محتاج سرپرستیِ خدا هستیم ،اما
روزی میرسد که مومن و کافر میفهمند که جز والیت خدا ،هیچ سرپرستی و حمایتی در کار نیست؛ آن روز است که کسانی
که تن به محبت و والیت ظالمان دادهاند ،درد بیسرپرستی و «در نتیجه» ،بییاور ماندن را میچشند.
 )4حکایت
آلِ أَبِی سُفْيَانَ الزَّنِيمِ بْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ الْفَاشِی ظُلْمُهُ فِی الْعِبَادِ فَعِنْدَهَا اغْتَاظَ مُعَاوِيَةُ وَ حَنِقَ عَلَيْهِ فَرَدَّ يَدَهُ إِلَى قَائِمِ سَيْفِهِ وَ هَمَّ بِقَتْلِ الشَّيْخِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا الْعَفْوُ
أَحْسَنُ لَأَخَذْتُ رَأْسَكَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ فَاعِلًا ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ إِذاً وَ اللَّهِ أَفُوزُ بِالسَّعَادَةِ وَ تَفُوزُ أَنْتَ بِالشَّقَاوَةِ وَ قَدْ قَتَلَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ
مِنِّی فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ عُثْمَانُ نَفَى أَبَا ذَرٍّ وَ ضَرَبَهُ حَتَّى مَاتَ وَ هُوَ خَيْرٌ مِنِّی وَ عُثْمَانُ شَرٌّ مِنْكَ قَالَ مُعَاوِيَةُ يَا شَيْخُ هَلْ كُنْتَ حَاضِراً يَوْمَ
الدَّارِ قَالَ وَ مَا يَوْمُ الدَّارِ قَالَ مُعَاوِيَةُ يَوْمَ قَتَلَ عَلِیٌّ عُثْمَانَ فَقَالَ الشَّيْخُ بِاللَّهِ مَا قَتَلَهُ وَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَاعْتَلَاهُ بِأَسْيَافٍ حِدَادٍ وَ سَوَاعِدَ شِدَادٍ وَ كَانَ يَكُونُ فِی ذَلِكَ
مُطِيعاً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ يَا شَيْخُ هَلْ حَضَرْتَ يَوْمَ صِفِّينَ قَالَ وَ مَا غِبْتُ عَنْهَا قَالَ كَيْفَ كُنْتَ فِيهَا قَالَ الشَّيْخُ أَيْتَمْتُ مِنْكَ أَطْفَالًا وَ أَرْمَلْتُ مِنْكَ نِسْوَاناً
كُنْتُ كَاللَّيْثِ أَضْرِبُ بِالسَّيْفِ تَارَةً وَ بِالرُّمْحِ أُخْرَى قَالَ مُعَاوِيَةُ هَلْ ضَرَبْتَنِی بِشَیْءٍ قَطُّ قَالَ الشَّيْخُ ضَرَبْتُكَ بِثَلَاثَةٍ وَ سَبْعِينَ سَهْماً فَأَنَا صَاحِبُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ
وَقَعَا فِی بُرْدَتِكَ وَ صَاحِبُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ وَقَعَا فِی مَسْجِدِكَ وَ صَاحِبُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ وَقَعَا فِی عَضُدَيْكَ وَ لَوْ كَشَفْتَ الْآنَ لَأَرَيْتُكَ مَكَانَهُمَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ
لِلشَّيْخِ هَلْ حَضَرْتَ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ وَ مَا يَوْمُ الْجَمَلِ قَالَ مُعَاوِيَةُ يَوْمَ قَاتَلَتْ عَائِشَةُ عَلِيّاً قَالَ وَ مَا غِبْتُ عَنْهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ يَا شَيْخُ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ أَمْ مَعَ عَائِشَةَ
قَالَ الشَّيْخُ بَلْ مَعَ عَلِیٍّ قَالَ مُعَاوِيَةُ يَا شَيْخُ أَ لَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص هِیَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الشَّيْخُ أَ لَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى يا نِساءَ النَّبِیِّ إِلَى
قَوْلِهِ وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَنْتَ يَا عَلِیُّ خَلِيفَتِی عَلَى نِسَائِی وَ أَهْلِی وَ طَلَاقُهُنَّ بِيَدِكَ أَ فَتَرَاهَا خَالَفَتْ اللَّهَ
تَعَالَى فِی ذَلِكَ عَاصِيَةً اللَّهَ وَ رَسُولَهُ خَارِجَةً مِنْ بَيْتِهَا وَ هِیَ فِی ذَلِكَ سَفَكَتْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَذْهَبَتْ أَمْوَالَهُمْ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَ هِیَ كَامْرَأَةِ
نُوحٍ فِی النَّارِ وَ لَبِئْسَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ قَالَ مُعَاوِيَةُ يَا شَيْخُ مَا جَعَلْتَ لَنَا شَيْئاً نَحِجُّ بِهِ عَلَيْكَ فَمَتَى ظُلِمَتِ الْأُمَّةُ وَ طَفِئَتْ عَنْهُمْ قَنَادِيلُ الرَّحْمَةِ قَالَ لَمَّا صِرْتَ
أَمِيرَهَا وَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَزِيرَهَا قَالَ فَاسْتَلْقَى مُعَاوِيَةُ عَلَى قَفَاهُ مِنَ الضَّحِكِ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَقَالَ يَا شَيْخٌ هَلْ لَكَ مِنْ شَیْءٍ نَقْطَعُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ مَا
عِنْدَكَ قَالَ عِشْرُونَ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ مُحَمَّلَةً عَسَلًا وَ بُرّاً وَ سَمْناً وَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِكَ وَ تَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى زَمَانِكَ قَالَ الشَّيْخُ لَسْتُ أَقْبَلُهَا قَالَ وَ
لِمَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ لِأَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ دِرْهَمٍ حَلَالٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ حَرَامٌ قَالَ مُعَاوِيَةَ لَئِنْ أَقَمْتَ مَعِی فِی دِمَشْقَ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقِكَ قَالَ مَا أَنَا بِمُقِيمٍ
مَعَكَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ
وَ أَنْتَ أَوَّلُ ظَالِمٍ وَ آخِرُ ظَالِمٍ ثُمَّ تَوَجَّهَ الشَّيْخُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ هَذَا آخِرُ الْحَدِيثِ.
الفضائل (البن شاذان القمی) ،ص77-80 :
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یكی از رفقا در در ادارهای ،با انتقالیاش موافقت نمیکردند .گفت :فالنکس با ما آشناست ،اگر اشاره کند ،بالفاصله
مشكل حل است .پرسیدم :چرا به او نمیگویی؟ گفت :من روال عادی را طی میکنم و از خدا میخواهم کارم را درست کند.
اگر خدا کارم درست کند ،حساب بقیهاش را هم میکند؛ پس ،اگر در ادامه مشكل جدیدی در زندگیام پیش آمد ،میتوانم
دوباره سراغ خودش بروم؛ اما اگر فالنی کارم را درست کرد ،آیا برای مشكالتی که ممكن است در این شهر برایم پیش آید،
نیز فكری و کاری میکند؟!
اینجا بود که معنای «ثم» («سپس» یاری نمیشوید) را فهمیدم:
«ما لَكُمْ  ...أَوْلِیاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُون» :تنها یاری و نصرت واقعی ،یاریای است که ناشی از یک نوع رابطه والیی (محبت توام
با سرپرستی) باشد .کسی که ولیّ نداشته باشد ،حقیقتا یاری نخواهد شد .لذاست که کسی که از پارتی استفاده میکند ،و به هر
صورتی به غیر خدا تكیه میکند ،ولو ظاهرا کارش راه بیفتد ،اما فقط خیال میکند یاری شده است.

 )91سوره يوسف ( )12آيه 108
الْمُشْرِكين

1395/3/29

قُلْ هذِهِ سَبيلی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ
 12رمضان 1437

ترجمه

الف -بگو :این روش من است که به سوى خدا با بصیرت دعوت کنم ،من و کسی که پیرویام کرد؛ و خدا منزه است ،و
من از مشرکان نیستم.
ب -بگو این است روش من :به سوی خدا دعوت میکنم ،من و کسی که پیرویام کرد تنها براساس بصیرت هستیم [=
عمل میکنیم]؛ و خداوند منزه است ،و من از مشرکان نیستم.
نکات ترجمهای و نحوی

«بَصیرَة» از ریشه «بصر» است .درباره این ریشه ،برخی گفتهاند به معنای «چشم» (کتاب العین )117 /7ویا «قوه بینایی»
(مفردات ألفاظ القرآن )127/است و برخی گفتهاند به معنای «علم به چیزی» است (معجم المقاییس اللغة )254 /1و برخی هم
این گونه بین این سخنان جمع کردهاند که :به معنای «علمی است که با نظر کردن (خواه نظر کردن [ظاهری] چشم و خواه نظر
کردن [باطنی] قلب) حاصل میشود» (التحقیق فی کلمات القرآن الكریم ،)280 /1علمی که مثل دیدن ،کامال آشكار است
(الفروق فی اللغة .)75/همچنین در تفاوت «بصر» با «عین» (= چشم) گفتهاند «چشم ،ابزار دیدن است؛ اما بصر ،اسم برای خود
دیدن است؛ لذا به کسی نابیناست میگویند« :عین» او کور (عمیاء) است ،نه اینكه «بصر» او کور است( .الفروق فی اللغة)75/
«بصیر» بر وزن فعیل ،و به معنای فاعل است (یعنی بیننده) (کتاب الماء )253 /1و مخصوصا وقتی به صورت «بصیرة»
میآید داللتش بر نظر کردن با قلب خیلی بیشتر میشود (مفردات127/؛ کتاب الماء.)253 /1
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جمع «بَصَر»« ،أبصار» است؛ و جمع «بصیرت»« ،بصائر» (مفردات )127 /و هردو در قرآن کریم آمده است( :ال تُدْرِکُهُ
الْأَبْصارُ؛ انعام )103/و (قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُم؛ انعام)104/
«عَلى بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی» :اغلب این عبارت را بخشی از جمله قبل به حساب آوردهاند ،یعنی «علی بصیره» را متعلق
به «ادعو» دانسته ،آنگاه «انا» تاکید بر ضمیری است که در فعل «ادعو» است (مثال :المیزان277 /11؛ الجدول فی إعراب القرآن/13
 )79که به صورت «الف» ترجمه شد.
اما عدهای توضیح دادهاند که عالوه بر حالت فوق ،میتوان این عبارت را یک جمله کامل (مبتدا و خبر) در نظر گرفت،
(مجمع البیان411 /5؛ الكشاف50 /2؛ إعراب القرآن و بیانه )6 /5که در این حالت« ،علی بصیره» خبر مقدم است ،پس داللت
بر حصر میکند؛ یعنی من «فقط» بر اساس بصیرت عمل میکنم؛ و از آنجا که «مَنِ اتَّبَعَنی» عطف به «أنا» است و همان نقش
نحوی را دارد ،معنی آیه چنین میشود که :به سوی خدا دعوت میکنم و فقط روی بصیرت حرکت میکنم؛ و هرکس که از
من پیروی میکند نیز فقط بر اساس بصیرت عمل میکند( .ترجمه ب)

1

(استاد پرهیزگار ،در فایل ضمیمه ،طوری قرائت کردهاند که هر دو معنا القا شود)
حدیث

 )1وَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ یُقَالُ لَهُ َأبُو أُمَیَّةَ فَقَالَ إِلَامَ تَدْعُو النَّاسَ یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى
بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی وَ أَدْعُو إِلَى مَنْ إِذَا أَصَابَکَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ کَشَفَهُ عَنْکَ وَ إِنِ اسْتَعَنْتَ بِهِ وَ أَنْتَ مَكْرُوبٌ أَعَانَکَ وَ إِنْ سَأَلْتَهُ
وَ أَنْتَ مُقِلٌّ أَغْنَاک
تحف العقول ،ص42؛ و نیز :مشكاة األنوار فی غرر األخبار ،ص75

2

فردی از طایفه بنیتمیم ،به نام ابوامیه ،نزد پیامبر ص آمد و گفت :ای محمد! مردم را به چه فرامیخوانی؟
رسول خدا ص فرمود« :به سوى خدا فرامیخوانم از روی بصیرت ،من و کسی که پیرویام کرد» ،میخوانم به سوی کسی
که هنگامی که ضرری به تو میرسد ،او را میخوانی و آن را از تو رفع میکند؛ و هنگامی که در سختی افتاده باشی و از او
کمک بخواهی ،یاریات میکند؛ و اگر نیازمند باشی و از او درخواست کنی ،بینیازت میسازد.
 )2وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ «قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی» یَعْنِی
نَفْسَهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع
تفسیر القمی ،ج ،1ص358
از امام باقر ع درباره این آیه روایت شده است که منظور خود پیامبر است و منظور از «کسی که از او تبعیت کرد» علی
بنابیطالب و آل محمد ص است.

 . 1در ميان ترجمه هاي موجود ،فقط ترجمه ابوالقاسم پاينده ،و نيز ترجمه تفسير نسفی (قرن ششم) اين گونه ترجمه كردهاند
 . 2عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :أَتَى رَجُلٌ النَّبِیَّ فَقَالَ إِلَى مَا تَدْعُو يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی -وَ أَدْعُوكَ إِلَى
مَنْ إِنْ أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَ إِنِ اسْتَعَنْتَ بِهِ وَ أَنْتَ مَقْهُورٌ أَعَانَكَ وَ إِنْ سَأَلْتَهُ وَ أَنْتَ مُقِلٌّ أَغْنَاكَ وَ إِنْ ضَلَلْتَ فِی فَلَاةِ الْأَرْضِ أَرْشَدَك

302

 )3قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع یَا سَیِّدِی إِنَّ النَّاسَ یُنْكِرُونَ عَلَیْکَ حَدَاثَةَ سِنِّکَ
قَالَ وَ مَا یُنْكِرُونَ عَلَیَّ مِنْ ذَلِکَ؛ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ ص «قُلْ هذِهِ سَبِیلِی -أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی»
فَمَا اتَّبَعَهُ غَیْرُ عَلِیٍّ ع وَ کَانَ ابْنَ تِسْعِ سِنِینَ وَ أَنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِین
تفسیر القمی ،ج ،1ص358؛ و نیز :کافی ،ج ،1ص384؛ تفسیر العیاشی ،ج ،2ص201 :
علی بن اسباط میگوید :به امام جواد ع عرض کردم که مردم کمسن بودن شما نامتعارف میشمرند.
فرمود :چرا در مورد من چنین احساسی دارند؟ به خدا قسم که خدا به پیامبرش فرمود « بگو :این راه من است که به سوى
خدا با بصیرت دعوت کنم ،من و کسی که پیرویام کرد» پس کسی جز حضرت علی ع او را پیروی نكرد در حالی که او
[حضرت علی ع] نه ساله بود ،و من هم نه سال دارم.
 )4فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ :قَالَ النَّبِیُّ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ
عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِی لَا یَزَالُ الرَّجُلُ بَعْدَ الرَّجُلِ یَدْعُو إِلَى مَا أَدْعُو إِلَیْهِ.
از پیامبر اکرم ص روایت شده است که فرمود:
«بگو این روش من است که به سوى خدا با بصیرت دعوت کنم ،من و هرکسی که پیرویام کرد» از اهلبیتم ،که همواره
یكی پس از دیگری ،به آن چیزی دعوت خواهند کرد که من دعوت میکنم.
تفسیر فرات الكوفی ،ص203 :
 )5الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ
بْنُ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُول صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِل..
 ..رَبَّنَا آمَنَّا وَ اتَّبَعْنَا مَوْلَانَا وَ وَلِیَّنَا وَ هَادِیَنَا وَ دَاعِیَنَا وَ دَاعِیَ الْأَنَامِ وَ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ السَّوِیَّ وَ حُجَّتَکَ وَ سَبِیلَکَ الدَّاعِیَ
إِلَیْکَ عَلَى بَصِیرَةٍ هُوَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ وَ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ بِوَلَایَتِهِ وَ بِمَا یُلْحِدُونَ بِاتِّخَاذِ الْوَلَائِجِ دُونَه
تهذیب األحكام ،ج ،3ص145
از امام صادق ع درباره روز عید غدیر ،نماز و دعایی روایت شده که در فرازی از آن میفرمایند:
پروردگارا! ایمان آوردیم و پیروی کردیم از موالیمان و ولیّمان و راهنمایمان و دعوتکنندهمان و دعوتکننده همه
جانداران ،و صراط مستقیم و بیانحراف تو ،و حجت تو ،و راه تو ،و دعوتکننده به تو ،که خودش و هرکه پیرویاش کند
روی بصیرت است ،و خداوند منزه است از آنچه نسبت به والیت او ،شرک؛ و با دوستگرفتن غیر او نسبت به او ،الحاد
میورزند.
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 . 1روايات زير هم همگی در همين راستاست:
 )1فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِیُّ [رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو الْحَنَّاطُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ
التَّمِيمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ [ع] فِی هَذِهِ الْآيَةِ قُلْ هذِهِ سَبِيلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ
مَنِ اتَّبَعَنِی قَالَ هِیَ [هُوَ] وَ اللَّهِ وَلَايَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ إِلَّا ضَالٌّ وَ لَا يَنْتَقِصُ عَلِيّاً [ع] إِلَّا ضَالٌّ.
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 )6عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
 ...إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَخْبَرَ فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ ...
 ...ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آلعمران)104/
ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ مِنْ سُكَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ یَعْبُدُوا غَیْرَ اللَّهِ
قَطُّ الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ دَعْوَةُ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ
طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً (احزاب )33/الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذَا فِی صِفَةِ أُمَّةِ إِبْرَاهِیمَ ع الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فِی قَوْلِهِ «أَدْعُوا
إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی» یَعْنِی أَوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الْإِیمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِیقِ لَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ
الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَیْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ (انعام )82/وَ هُوَ الشِّرْکُ
ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَةً إِلَیْهِ وَ أَذِنَ
لَهَا فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ فَقَالَ «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (انفال)64/
تفسير فرات الكوفی ،ص201 :
 )2فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِيدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ [بَكَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ غَوْرَكَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :لَا نَالَتْنِی شَفَاعَةُ
جَدِّي إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِی عَلِیٍّ خَاصَّةً قُلْ هذِهِ سَبِيلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
تفسير فرات الكوفی ،ص201 :؛ تفسير العياشی ،ج ،2ص201 :
 )3فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ [أَبِی] الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
نَجْمٍ] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ قُلْ هذِهِ سَبِيلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع.
تفسير فرات الكوفی ،ص202 :
 )4فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ [قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ الْحَجَّالُ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُمَيْدٍ] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ
اللَّهِ [تَعَالَى] قُلْ هذِهِ سَبِيلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی قَالَ مَنِ اتَّبَعَنِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع.
تفسير فرات الكوفی ،ص202 :
 )5فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَزِيعٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :لَا نَالَتْنِی شَفَاعَةُ جَدِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِی [أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ] عَلِیِّ
[بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع] قُلْ هذِهِ سَبِيلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
تفسير فرات الكوفی ،ص202 :
 )6عن سالم بن المستنير عن أبی جعفر ع قوله« :قُلْ هذِهِ سَبِيلِی» إلى «أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی» قال :علی ،و زاد قال :رسول اهلل ص و علی و األوصياء من
بعدهما
تفسير العياشی ،ج ،2ص201 :
 )8مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ هذِهِ سَبِيلِی
أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی قَالَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْأَوْصِيَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ .
الكافی ،ج ،1ص425 :
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ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ
رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ»
(فتح )29/وَ قَالَ «یَوْمَ ال یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ» (تحریم )6/یَعْنِی أُولَئِکَ
الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» (مومنون)2/
ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْ لَا یَطْمَعَ فِی اللَّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقَالَ فِیمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ «الَّذِینَ هُمْ فِی صَالتِهِمْ
خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  -إِلَى قَوْلِهِ -أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیها خالِدُونَ» (مومنون-3/
 )11وَ قَالَ فِی صِفَتِهِمْ وَ حِلْیَتِهِمْ أَیْضاً «الَّذِینَ ال یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ال یَزْنُونَ
وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً» (فرقان)69-68/
الكافی ،ج ،5ص 15-14؛ تهذیب االحكام ،ج ،6ص128-126
[از امام صادق ع روایتی طوالنی نقل شده است که با آیات قرآن کریم دعوت کردن به خدا و دعوتکنندگان حقیقی را
توضیح میدهند .ایشان بعد از بیان اینكه اولین دعوتکننده خود خداست و بعدش شخص پیامبر ص است و سوم قرآن کریم
است ،می فرمایند]:
سپس خداوند بیان کرد که بعد از خدا و رسولش چه کسانی اجازه دعوت دارند و فرمود« :و از شما امتی باید باشد که به
خیر دعوت کنند و به معروف وادارند و از منكر بازدارند؛ و آناناند که رستگاراناند( ».آلعمران104/؛ جلسه )82
سپس خبر داد که این «امت» کیاند و از کیاند و اینكه آنها از ذریه حضرت ابراهیم ع و حضرت اسماعیل ،از ساکنان
حرماند که لحظهای غیر خدا را نپرستیده اند ،همان کسانی که که دعوت کردن بر آنها واجب است ،همان دعوتی که ابراهیم و
اسماعیل از اهل مسجد انجام دادند [ظاهرا اشاره است به «حج »27/که حضرت ابراهیم ع همگان را برای زیارت مسجدالحرام
دعوت کرد] همان کسانی که در کتابش از آنها خبر داد که هرگونه پلیدی را از آنها زایل کرده و آنها را کامال تطهیر نموده است
(احزاب )33/همان کسانی که آنها را مدنظر داشت وقتی که فرمود «به سوى خدا با بصیرت دعوت کنم ،من و کسی که پیرویام
کرد» یعنی اولین کسی که از میان آن امتی که در آنها و از آنها و به سوی آنها مبعوث شده بود ،قبل از بقیه در ایمان آوردن به
او و تصدیق او در آنچه از جانب خداوند آورد ،پیرویاش کرد؛ همان کسی که لحظهای به خدا شرک نورزید و هیچگاه ایمانش
را به ظلم (که همان شرک باشد) نیالود (انعام)82/
سپس خداوند از پیروی از پیامبرش ص و پیروی از این امتی سخن گفت که آنها را به امر به معروف و نهی از منكر
توصیف کرد و آنها را دعوتکننده به سوی خود خواند و اجازه دعوت به آنها داد ،و فرمود :ای پیامبر ،خداوند و آن کس از
مومنان که از تو تبعیت میکند برایت کافی است» (انفال)64/
سپس خداوند چگونگی این پیروی را توضیح داد و فرمود« :محمّد فرستاده خداست ،و کسانى که همراه اویند در برابر
کفّار نیرومند و سرسخت و در میان خودشان مهربانند ،آنها را همواره در حال رکوع و سجود مىبینى که پیوسته فضل و بخشش
خداوند و خشنودى او را مىطلبند ،نشانه (عبادت و خشوع) آنها در اثر سجده در رخسارشان پیداست؛ این صفت آنهاست در
تورات ،و صفت آنها در انجیل ( »...فتح )29/و فرمود « :روزى که خداوند ،پیامبر و کسانى را که با او ایمان آوردهاند خوار
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نمىکند ،نور آنها از پیشاپیش و از جانب راستشان در حرکت است» و منظورش مومنان بود و فرمود« :قطعا که مومنان رستگار
شدند» (مومنون)2/
سپس این مومنان را آراست و به نحوی توصیفشان کرد که کسی که از آنها نباشد طمع نبندد که جزء آنها محسوبش کنند،
و فرمود « :آنان که در نمازشان خاشعاند؛ و آنان که از هر بیهوده و زشت رویگردانند – تا آنجا که فرمود  -آنانند که میراث
برانند .همانان که بهشت برین را به ارث مىبرند» (مومنون )11-3/و نیز در وصفشان و زیباییشان فرمود« :و آنان که معبود
دیگرى با خداوند نمىخوانند ،و نفسى را که خدا محترم و مصون داشته ،جز به حق نمىکشند ،و زنا نمىکنند ،و کسى که
چنین کند به کیفرى (سخت) برخورد نماید؛ عذاب او در روز قیامت دو برابر شود و در آن عذاب همیشه به خوارى بماند».
(فرقان... )69-68/
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 . 1فرازهايی از ابتدا و ادامه روايت كه حذف شده بدين قرار است:
قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِيلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص وَ مَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ يُجَاهِدَ فِی سَبِيلِهِ فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِذَلِكَ إِلَّا مَنْ
كَانَ مِنْهُمْ قُلْتُ مَنْ أُولَئِكَ قَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ
قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ لَا الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَحْكُمَ فِی نَفْسِهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِطَ
الْجِهَادِ قُلْتُ فَبَيِّنْ لِی يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخْبَرَ [نَبِيَّهُ] فِی كِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَيْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ يُعَرِّفُ بَعْضُهَا
بَعْضاً وَ يُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ -فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ «وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ
السَّالمِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ» (يونس )25/ثُمَّ ثَنَّى بِرَسُولِهِ فَقَالَ «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ
أَحْسَنُ» (نحل )125/يَعْنِی بِالْقُرْآنِ وَ لَمْ يَكُنْ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ يَدْعُو إِلَيْهِ بِغَيْرِ مَا أُمِرَ [بِهِ] فِی كِتَابِهِ وَ الَّذِي أَمَرَ أَنْ لَا يُدْعَى إِلَّا
بِهِ وَ قَالَ فِی نَبِيِّهِ ص «وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » (شوري )52/يَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِكِتَابِهِ أَيْضاً فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ
يَهْدِي لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ» أَيْ يَدْعُو «وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ» (اسراء)9/
[بقيه حديث در متن آمده است .بعد از آن میفرمايد]
ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ -أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً
عَلَيْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ذَكَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَايَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ « »2فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ -إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ يَا نَبِیَّ اللَّهِ أَ رَأَيْتَكَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ
سَيْفَهُ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِيدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ -التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ « »3فَفَسَّرَ النَّبِیُّ ص الْمُجَاهِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْيَتُهُمْ
بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعابِدُونَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً الْحامِدُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّةِ وَ
الرَّخَاءِ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِينَ يُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَيْهَا بِرُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی
الْخُشُوعِ فِيهَا وَ فِی أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ
بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ -أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ «»6
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__________________________________________________
( )1الفرقان 68 :و .69
( )2التوبة.111 :
( )3التوبة.112 :
( )6الحجّ 39 :و .40
وَ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا كَانَ مِنَ الدُّنْيَا فِی أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ
وَ الْكُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا كَانَ فِی أَيْدِيهِمْ ظَلَمُوا فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ
عَلَيْهِ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا مَعْنَى الْفَیْءِ كُلُّ مَا صَارَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا كَانَ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ فَمَا
رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « »3أَيْ رَجَعُوا
ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « »4وَ قَالَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی
تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ أَيْ تَرْجِعَ فَإِنْ فاءَتْ أَيْ رَجَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ « »5يَعْنِی بِقَوْلِهِ تَفِیءَ تَرْجِعَ فَذَلِكَ
الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفَیْءَ كُلُّ رَاجِعٍ إِلَى مَكَانٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ وَ يُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِينَ يَفِیءُ الْفَیْءُ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَ
كَذَلِكَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِينَ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْكُفَّارِ إِيَّاهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا مَا كَانَ
الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّى يَكُونَ مَظْلُوماً وَ لَا يَكُونُ
مَظْلُوماً حَتَّى يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ
__________________________________________________
( )3البقرة.226 :
( )4البقرة.227 :
( )5الحجرات.10 :
مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ مُؤْمِناً وَ
إِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَ إِنْ لَمْ
يَكُنْ مُسْتَكْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ يَبْغِی وَ يَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ لَيْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ -أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فِی الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ
دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِيَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِينَ بِظُلْمِ مُشْرِكِی أَهْلِ مَكَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِی قِتَالِهِمْ كِسْرَى
وَ قَيْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِكِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَقَالَ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَى قِتَالِ جُمُوعِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ
وَ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِيلٌ لِأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ غَيْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِإِخْرَاجِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَوْ كَانَتِ الْآيَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ كَانَتِ الْآيَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ وَ
كَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ [إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ] وَ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا كَمَا ذَكَرْتَ وَ لَكِنَّ الْمُهَاجِرِينَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَيْنِ
ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِی ذَلِكَ وَ ظَلَمَهُمْ كِسْرَى وَ قَيْصَرُ وَ مَنْ كَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ بِمَا
كَانَ فِی أَيْدِيهِمْ مِمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِكَ « »1وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآيَةِ يُقَاتِلُ مُؤْمِنُو كُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ
عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِمَا وَصَفَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِی الْإِيمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ كَانَ قَائِماً بِتِلْكَ الشَّرَائِطِ
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« )1هذِهِ سَبیلی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصیرَةٍ» :اگر تمام راه و روش پیامبر ص خالصه شده است در «دعوت آگاهانه به سوی
خدا»،
و اگر خدا حقیقت محض است؛
پس:
تمام دینداری (یعنی تمام آنچه ما بدان دعوت شدهایم) عبارتست از:
«با چشم باز به سوی حقیقت محض رفتن» ،همان حقیقت محضی که همه مشكالت آدمی با او حل میشود (حدیث.)1
پس چقدر از حقیقت دین دورند کسانی که دینداری را تقلید و تعبد کورکورانه قلمداد میکنند.
« )2أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی» :تنها و تنها کسی دعوتکننده به سوی خداست که کامال آگاهانه گام
برمیدارد و ذرهای اشتباه در کارش نیست .اگر شناسایی بدن ساده یک انسان بقدری ظرایف دارد که صدها رشته تخصصی در
علوم پزشكی هنوز همه زوایایش را نشناختهاند« ،خدا» (برترین حقیقت عالم که هر حقیقتی به او وابسته است) و «راه رسیدن
به او» چقدر زوایا دارد؟ و اگر یک اشتباه کوچک پزشكی ،فاجعهآمیز خواهد بود ،اشتباه در این عظیمترین حقیقت ،چه بالیی
فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَيْسَ مِنَ الْمَظْلُومِينَ وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ وَ لَا
بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُجَاهِدُ مِثْلُهُ وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَى اللَّهِ وَ لَا
يَكُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَيْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ فَمَنْ كَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ الَّتِی وُصِفَ بِهَا أَهْلُهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ كَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَوَّلِينَ وَ
الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ
أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ يُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ
لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ حَتَّى يَفِیءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِينَ لَهُمْ فِی
الْجِهَادِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا يَغْتَرَّ بِالْأَمَانِیِّ الَّتِی نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ عَلَى اللَّهِ الَّتِی يُكَذِّبُهَا الْقُرْآنُ وَ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ
حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا يَقْدَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشُبْهَةٍ لَا يُعْذَرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِی سَبِيلِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يُؤْتَى اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِیَ غَايَةُ الْأَعْمَالِ
فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْيَحْكُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ وَ لْيُرِهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فِی الْجِهَادِ فَلْيُقْدِمْ عَلَى الْجِهَادِ وَ إِنْ عَلِمَ تَقْصِيراً فَلْيُصْلِحْهَا وَ لْيُقِمْهَا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ ثُمَّ لْيُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ يَحُولُ
بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ لَا تُجَاهِدُوا وَ لَكِنْ نَقُولُ
قَدْ عَلَّمْنَاكُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِينَ بَايَعَهُمْ وَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْيُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِيرٍ عَنْ
ذَلِكَ وَ لْيَعْرِضْهَا عَلَى شَرَائِطِ اللَّهِ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ وَفَى بِهَا وَ تَكَامَلَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ فَإِنْ أَبَى أَنْ لَا يَكُونَ مُجَاهِداً عَلَى مَا فِيهِ
مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجِهَادِ بِالتَّخْبِيطِ وَ الْعَمَى وَ الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَايَاتِ الْكَاذِبَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِي جَاءَ الْأَثَرُ
فِيمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ « »1فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْيَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَ لَا عُذْرَ
لَكُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ فِی الْجَهْلِ وَ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.
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بر سر جان ما خواهد آورد؟ از این روست که این دعوت کار سادهای نیست و تنها از عهده کسی برمیآید که خود خدا -
مستقیما (احادیث  )5- 2یا از راه نشان دادن اوصافش (حدیث - )6معلوم کرده باشد.
« )3عَلى بَصیرَةٍ  ...مَنِ اتَّبَعَنی» :یک معنی آیه این بود که« :هرکس که از من پیروی میکند ،فقط بر اساس بصیرت حرکت
میکند» (حدیث .)5عكس نقیض این جمله چنین میشود« :هرکس بر اساس بصیرت عمل نكند ،از من پیروی نكرده است».
پس دینداری با تقلید و تبعیت کورکورانه جمع نمیشود( .تقلیدی که در احكام شرعی مطرح است ،رجوع جاهل به عالم است؛
که خود این ،حكم عقل است ،همانند مراجعه مریض به پزشک؛ نه تبعیت کورکورانه)
 )4ثمره مهم آیه  108سوره یوسف در سیر و سلوک با توجه به تدبرهای  2و 3
بسیاری از ما دنبال این هستیم که حكیمی الهی پیدا شود و دست ما را بگیرد .اما مشكل در این است که آنكه خود را
حكیمی الهی معرفی میکند ،مبادا شیطانی فریبكار باشد( .یادمان باشد شیطان هم میتواند ذهن ما را هم بخوانند و مرتاضهای
بتپرست هم کار خارقالعاده بلدند)
پس ،نباید چشمبسته دست در دست هیچ مدعیای بگذاریم؛ هم دعوتکننده قطعا باید روی بصیرت و مصون از اشتباه
باشد (تدبر )2و هم ما باید صددرصد با بصیرت سرغ او برویم (تدبر .)3اگر سخن معصوم (پیامبر و امام) را بیچون و چرا
میپذیریم ،نه از این باب است که اهل چونوچرا نیستیم ،بلكه چون ابتدا با چونوچرا و از روی بصیرت ،او را از جانب خدا
یافتهایم (با عقل خود ،اصول دین و عصمت نبی و امام را اثبات کردهایم) و پیشاپیش میدانیم که از روی هوای نفس سخن
نمیگویند (نجم)3/
آیت اهلل بهجت (ره) میفرمودند :راه خدا راهی نیست که بتوان با حدس و گمان رفت.
آیت اهلل قاضی (ره) شرط ورود در وادی سیر و سلوک را این میدانست که شخص به درجه اجتهاد رسیده باشد.
یعنی اگر خودِ امام ع را یافتیم که خوش به حالمان؛ و اگر نیافتیم ،باید مجتهد باشیم و آنگاه با چشم باز دست در دست
مدعی بگذاریم تا اگر لحظهای خواست ما را از راه بیرون برد ،سریعا بفهمیم و دست از او برداریم.
 )5أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصیرَةٍ  ...وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکین
این دو جمله آخر چه ربطی به جمالت قبل دارد؟
شاید ربطش این باشد :غایتِ مسیر ،خداست ،یعنی حقیقت محض؛
اوال حقیقت محض فوق هرگونه تصور ماست (اهلل اکبر مِن أن یوصَف :خدا بزرکتر از آن است که وصف شود) پس کسی
واقعا به حقیقت محض دعوت میکند که همواره او را منزه از هر مرحلهای که رسیدیم بداند (مسیر را بی پایان بداند :هرجا
که رسیدی ،باز او منزه از آن است که گمان بردی به او رسیدی؛ درباره معنای سبحان اهلل و تسبیح خدا در جلسه 70
(صافات )159/احادیث و نكاتی اشاره شد .لینک زیر)
و ثانیا حقیقت محض ،مطلق است ،دو برنمیدارد ،دومی ندارد ،چیزی در عرض او نیست ،پس کسی واقعا به حقیقت
محض دعوت میکند که هیچ چیزی را در عرض او و شریک او نداند
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به طور خالصه ،دعوت خدا ،نه با ایستایی جمع میشود (سبحان اهلل) و نه با دوئیت و چیزی دیگر جمع میشود (و ما انا
من المشرکین)
« )6أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ ...و ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکین» کسی که دعوت به خدا میکند باید اخالص داشته باشد ،هیچ قصد و هدفی
در عرض خدا نداشته باشد.
شاید به همین جهت است که آن مبلغانی که اخالص دارند بسیار محبوب میشوند و در دلها مینشینند (مثل آیت اهلل
بهجت) و آنانكه تبلیغ دین و خدا را وسیلهای برای دنیاطلبی خود قرار دادهاند ،نزد همگان منفورتر از سایر دنیاطلباناند.
« )7هذِهِ سَبیلی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ  :»...جمله «ادعوا الی اهلل  »...بیان و توضیح «سبیلی» (راه من) است (المیزان )277 /11کسی
که به سمت حقیقت میرود (در سبیل اهلل قدم برمیدارد) به سمت حقیقت دعوت هم میکند؛ بلكه هر کسی هر راهی میرود،
دارد دیگران را به آن راه دعوت میکند( .درباره حقیقت دعوت در تدبر  1و  2جلسه  82آلعمران 104/توضیحاتی گذشت)
« )8قُلْ هذِهِ سَبیلی  » ...راه و روش چیزی نیست که فقط بفهمیم؛ وقتی فهمیدیم و در جانمان نشست ،به راه میافتیم؛ و
وقتی به راه افتادیم ،باید به همه بگوییم.
وقتی در مسیر حقیقت قرار گرفتی ،باید این راه را برای همه داد بزنی! وقتی دیندار شدی ،باید مبلغ شوی .به قول
تلگرامیها :رسانه باشید.

 )92سوره نحل ( )16آيه 98

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

1395/3/30

 13رمضان 1437

ترجمه

پس ،هنگامی که قرآن میخوانی ،از شیطان رجیم به خدا پناه ببر.
نکات ترجمهای و نحوی

«اسْتَعِذْ» از ریشه «عوذ» به معنای التجاء و پناه بردن و درآویختن (تعلق) به چیزی میباشد( .معجم المقاییس اللغة183 /4؛
مفردات ألفاظ القرآن )594/درباره اینكه آیا وقوع این کلمه در باب استفعال ،تغییری در معنای آن ایجاد میکند ،اختالف نظر
است .اغلب بر این باورند که تفاوتی بین «أستعیذُ» و «أعوذُ» وجود ندارد (الطراز األول413 /6؛ معجم المقاییس اللغة184 /4؛
النهایة فی غریب الحدیث و األثر318 /3؛ لسان العرب499 /3؛ و  )...اما ظاهرا چنین نباشد زیرا در روایتی که نزد برخی اهل
لغت هم معروف است (مجمع البحرین )184 /3آمده است «مَنِ اسْتَعَاذَکُمْ بِاللَّهِ فَأَعِیذُوه» (کسی که از شما طلب کند به خاطر
خدا او را پناه دهید ،او را پناه دهید؛ جعفریات )152/لذا مرحوم طبرسی معتقد است که اینجا نیز باب استفعال داللت بر طلب
میکند (مجمعالبیان )592 /6و عالمه طباطبایی توضیح میدهد که فرق «استعیذ» (طلب معاذ ،طلب در پناهگاه قرار گرفتن) با
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«أعوذ» (پناه میبرم)در این است که اولی اشاره به وجود یک حالت در نفس انسان دارد؛ اما دومی اقدامی است که انجام میشود
که آن حالت در نفس آدمی ایجاد شود .در واقع ،گفتنِ اعوذ ،صرفا مقدمهای است برای ایجاد حالت استعاذه در وجود آدمی؛
اما استعاذه ،داللت بر وجود آن حالت نفسانی دارد( .المیزان)344 /12
استعاذه و مشتقات آن (ریشه «عوذ»)  17بار در قرآن کریم به کار رفته است .که  8مورد آن امر و دستور است که از اینها
 4مورد با تعبیر «قل اعوذ» آمده (مومنون 97/و  ،98فلق ،1/ناس )1/و  4مورد دیگر با تعبیر «فَـ +اسْتَعِذْ» میباشد (اعراف200/؛
نحل98/؛ غافر56/؛ فصلت)36/
«الرَّجیم» از ریشه «رجم» است که در اصل به معنای پرتاب سنگ به طرف کس یا چیزی است و کمکم به معنای هراقدامی
که موجب راندن و دور کردن کسی شود به کار رفته و رجیم به معنای «رانده شده و مطرود» میباشد( .معجم المقاییس اللغة/2
493؛ مفردات ألفاظ القرآن)345/
حدیث

 )1قَالَ الْحَسَنُ َأبُو مُحَمَّدٍ الْإِمَامُ ع أَمَّا قَوْلُهُ الَّذِی نَدَبَکَ إِلَیْهِ ،وَ أَمَرَکَ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ« :أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ
الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ :إِنَّ قَوْلَهُ« :أَعُوذُ بِاللَّهِ» أَیْ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ« ،السَّمِیعِ» لِمَقَالِ الْأَخْیَارِ وَ الْأَشْرَارِ وَ لِكُلِّ
الْمَسْمُوعَاتِ مِنَ الْإِعْلَانِ وَ الْإِسْرَارِ «الْعَلِیمِ» بِأَفْعَالِ الْأَبْرَارِ وَ الْفُجَّارِ ،وَ بِكُلِّ شَیْءٍ مَا کَانَ وَ مَا یَكُونُ وَ مَا لَا یَكُونُ أَنْ لَوْ کَانَ کَیْفَ
کَانَ یَكُونُ «مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» (وَ الشَّیْطَانُ) هُوَ الْبَعِیدُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ «الرَّجِیمُ» الْمَرْجُومُ بِاللَّعْنِ ،الْمَطْرُودُ مِنْ بِقَاعِ الْخَیْرِ وَ الِاسْتِعَاذَةُ
هِیَ [مِمَّا] مَا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ -عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ ،فَقَالَ« :فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ -إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ
سُلْطانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ -إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ»
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری علیه السالم ،ص17
از امام حسن عسكری ع روایت شده است:
اما آن سخنی که تو را بدان تشویق کرده و هنگام قرائت قرآن به تو دستور دادهاند این است که بگویی «از شر شیطان
رانده شده به خداوند شنوای دانا پناه میبرم» که امیرالمومنین ع فرمود:
«اعوذ باهلل» :یعنی خدا را مانع و حفاظ خود قرار میدهم،
«سمیع» :شنواست نسبت به گفتههای خوبان و بدان و هرچه آشكار و نهان گفته میشود،
«علیم» :داناست به کارهای نیكوکاران و بدکاران و به هرآنچه بود و هست و نیست که [اگر باشد] چگونه خواهد بود،
«من الشیطان الرجیم» :شیطان کسی است که از هر خوبیای دور است و رجیم کسی است که با لعن [الهی] رانده شده ،و
از جایگاه خیر طرد شده؛
و این «استعاذه» (پناه بردن) مطلبی است که خداوند بندگانش را هنگام قرائت قرآنشان بدان امر کرد و فرمود:
«پس ،هنگامی که قرآن میخوانی ،از شیطان رجیم به خدا پناه ببر .که او بر کسانی که ایمان آوردند و به خدایشان توکل
می کنند سلطهای ندارد؛ همانا تسلط او تنها بر کسانی است که دست دوستی به او میدهند و با او [برای خدا] شرک میورزند»
(نحل)100-98/
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 )2قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ یَخْضَعْ لِلَّهِ وَ لَمْ یَرِقَّ قَلْبُهُ وَ لَا یُنْشِئُ حَزَناً وَ وَجَلًا فِی سِرِّهِ فَقَدِ اسْتَهَانَ بِعِظَمِ شَأْنِ اللَّهِ
تَعَالَى وَ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِیناً فَقَارِئُ الْقُرْآنِ مُحْتَاجٌ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَ بَدَنٍ فَارِغٍ وَ مَوْضِعٍ خَالٍ فَإِذَا خَشَعَ لِلَّهِ قَلْبُهُ فَرَّ مِنْهُ
الشَّیْطَانُ الرَّجِیمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ فَإِذَا تَفَرَّغَ نَفْسُهُ مِنَ الْأَسْبَابِ تَجَرَّدَ قَلْبُهُ لِلْقِرَاءَةِ
وَ لَا یَعْتَرِضُهُ عَارِضٌ فَیَحْرِمَهُ بَرَکَةَ نُورِ الْقُرْآنِ وَ فَوَائِدَهُ فَإِذَا اتَّخَذَ مَجْلِساً خَالِیاً وَ اعْتَزَلَ عَنِ الْخَلْقِ بَعْدَ أَنْ أَتَى بِالْخَصْلَتَیْنِ خُضُوعِ
الْقَلْبِ وَ فَرَاغِ الْبَدَنِ اسْتَأْنَسَ رُوحُهُ وَ سِرُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَدَ حَلَاوَةَ مُخَاطَبَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادَهُ الصَّالِحِینَ وَ عَلِمَ
لُطْفَهُ بِهِمْ وَ مَقَامَ اخْتِصَاصِهِ لَهُمْ بِفُنُونِ کَرَامَاتِهِ وَ بَدَائِعِ إِشَارَاتِهِ فَإِنْ شَرِبَ کَأْساً مِنْ هَذَا الْمَشْرَبِ لَا یَخْتَارُ عَلَى ذَلِکَ الْحَالِ حَالًا
وَ عَلَى ذَلِکَ الْوَقْتِ وَقْتاً بَلْ یُؤْثِرُهُ عَلَى کُلِّ طَاعَةٍ وَ عِبَادَةٍ لِأَنَّ فِیهِ الْمُنَاجَاةَ مَعَ الرَّبِّ بِلَا وَاسِطَةٍ فَانْظُرْ کَیْفَ تَقْرَأُ کِتَابَ رَبِّکَ وَ
مَنْشُورَ وَلَایَتِکَ وَ کَیْفَ تُجِیبُ أَوَامِرَهُ وَ تَجْتَنِبُ نَوَاهِیَهُ وَ کَیْفَ تَتَمَثَّلُ حُدُودَهُ فَإِنَّهُ کِتَابٌ عَزِیزٌ ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ فَرَتِّلْهُ تَرْتِیلًا وَ قِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ تَفَكَّرْ فِی أَمْثَالِهِ وَ مَوَاعِظِهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَقَعَ مِنْ إِقَامَتِکَ
حُرُوفَهُ فِی إِضَاعَةِ حُدُودِه
مصباح الشریعة ،ص28-29
از امام صادق ع روایت شده است:
هرکس قرآن را بخواند و برای خداوند خاضع نگردد ،و رقت قلب پیدا نكند ،و خوف و حزنى در باطن او ایجاد نشود،
عظمت شأن خداوند متعال را کوچک شمرده ،و به خسارت آشكاری دچار شده است .پس قرائت کنندهی قرآن مجید محتاج
به سه امر است :قلب خاشع ،بدن فارغ ،و محل خالى:
پس چون قلبش براى خدا خاشع شد ،شیطان رجیم از او فرار میکند ،چنان که خداوند متعال مىفرماید« :و هنگامی که
قرآن میخوانی ،از شیطان رجیم به خدا پناه ببر».
و چون جانش از اسباب [تعلقات دنیوى و گرفتاریهاى ظاهرى] فارغ شد؛ قلبش خالص برای قرائت میشود و هیچ امری
متعرض وی نخواهد شد که از برکت نور قرآن و فواید آن محروم بماند
و وقتی که بعد از دو ویژگی خضوع قلب و فراغت بدن ،جایی خالی و به دور از مزاحمت دیگران پیدا کرد ،باطن و روح
او با خدای عز و جل انس میگیرد ،و شیرینی خطاب خداوند نسبت به بندگان صالحش را خواهد یافت ،و پی خواهد برد به
لطف او به آنان و اینكه خداوند چگونه با انواع کرامتها و اشارات بدیع آنها را به نحو خاص بهرهمند میکند
پس اگر جامى در این مقام بنوشد ،هیچ حال و وقتى را بر این حال و وقت ترجیح نخواهد داد ،بلكه آن را بر هر طاعت
و عبادتی نیز ترجیح میدهد ،زیرا او در این حال بىواسطه توفیق نجوا با پروردگارش را دارد.
پس بنگر که چگونه کتاب پروردگارت را قرائت کرده ،و منشور عهد والیت خود را مىخوانى! و چگونه اوامر او را
اجابت کرده ،و از نواهى او اجتناب نموده ،و حدود و أحكام آن را رعایت مىکنى! زیرا آن کتاب عزیزى است که باطل از پس
و پیش آن واردش نشود و از جانب پروردگار حكیم و حمید نازل شده (فصلت)42/؛ پس آن را شمرده شمرده بخوان (مزمل)4/
و هنگامی که به وعده و وعیدهایش میرسی ،درنگ کن ،و در امثال و مواعظ آن تفكر نما ،و برحذر باش که به خاطر گیر و
بند رعایت آداب تجوید ،حدود آن را ضایع نگردانی.
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 )3عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ :صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمَغْرِبَ .قَالَ :فَتَعَوَّذَ جِهَاراً« :أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ
الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ،وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ» .ثُمَّ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
قرب اإلسناد ،ص 124
ابنسدیر میگوید :پشت سر امام صادق ع نماز مغرب میخواندم .حضرت ابتدا با صدای واضح به خدا پناه برد و گفت
«أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ،وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ» (پناه میبرم به خداوند شنوای دانا از شر شیطان رانده
شده ،و به خدا پناه میبرم از اینكه سراغ من بیایند؛ مومنون )98/و سپس بسم اهلل الرحمن الرحیم را با صدای آشكار شروع
کرد.
 )4قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا وَسْوَسَ الشَّیْطَانُ إِلَى أَحَدِکُمْ فَلْیَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَ لْیَقُلْ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ مُخْلِصاً لَهُ
الدِّینَ.
مكارم األخالق (للطبرسی) ،ص377
امیرالمومنین ع فرمود:
وقتی شیطان یكی از شما را وسوسه کرد ،به خدا پناه ببرد و با زبان و دلش بگوید «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ»
(به خدا و رسولش ایمان آوردم در حالی که میکوشم دینم را برای او خالص کنم)
 )5وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ أَغْلِقُوا أَبْوَابَ الْمَعْصِیَةِ بِاالسْتِعَاذَةِ وَ افْتَحُوا أَبْوَابَ الطَّاعَةِ بِالتَّسْمِیَةِ
وَ قَالَ لَوْ قَالَ [أَحَدُکُمْ] إِذَا غَضِبَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ذَهَبَ عَنْهُ غَضَبُه
الدعوات (للراوندی) ص52
از امام صادق ع روایت شده است که:
درهای گناه را با «استعاذه» (اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم) ببیندید و درهای طاعت را با «تسمیه» (بسم اهلل الرحمن الرحیم)
باز کنید.
و فرمود :اگر هریک از شما وقتی عصبانی میشود ،اگر «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» بگوید ،عصبانیتش او را ترک
میکند.
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 . 1روايات زير هم همگی زيبا و مرتبط بود كه براي رعايت اختصار در كانال تلگرام نگذاشتم.
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ :قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِی يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هَكَذَا
أَقْرَأَنِيهِ جَبْرَئِيل
عوالی اللئالی العزيزية فی األحاديث الدينية ،ج ،2ص48
ابنمسعود روايت كرده كه نزد پيامبر ص قرآن میخواندم ،گفتم « :أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ» فرمود ،اي پسر امعبد! بگو «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ» كه جبرئيل مرا به اين گونه خواندن واداشت.
الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِی تَفْسِيرِهِ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ أَوْ أَوَّلُ مَا قَالَهُ جَبْرَئِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَمْرِ الْقُرْآنِ أَنْ قَالَ لَهُ يَا
مُحَمَّدُ قُلْ أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق
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تدبر

« )1إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ» :وقتی انسان در معرض گناه قرار میگیرد ،انتظار دارد که دستور پناه بردن به خدا از شر
شیطان صادر شود (اعراف )200/اما چرا برای «وقت قرآن خواندن» چنین دستوری آمده است؟
زیرا شیطان در صراط مستقیم کمین کرده (اعراف ،)16/نه در بیراهههای ضاللت! وقتی کسی به بیراهه کشیده شد ،شیطان
به مراد خود دست یافته و دیگر چه کاری با او دارد؟! او بیشتر با کسی کار دارد که قصد دارد در مسیر خدا حرکت کند.
ضابطهای بسیار مهم در تحلیل دینداری و جامعه دینی
هرچه در مسیر دینداری جلوتر برویم ،شیطان جدیتر میشود .او فقط توان مقابله با مخلَصین (= افراد معصوم) را ندارد
(ص .)83-82/پس طبیعی است که درگیری با شیطان در جامعهای که میخواهد متدین به دین حق باشد ،خیلی جدیتر است
تا در جامعهای که دین حق جایگاهی ندارد.
پس،

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،4ص265
ثُمَّ قَالَ [ابوعبداهلل] :فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ -مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ قَالَ الرَّجِيمُ أَخْبَثُ الشَّيَاطِينِ -فَقُلْتُ لَهُ وَ لِمَ سُمِّیَ رَجِيماً قَالَ لِأَنَّهُ يُرْجَم
تفسير القمی ،ج ،1ص390
عن سماعة عن أبی عبد اهلل ع فی قول اهلل« :فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ» قلت :كيف أقول قال :تقول :أستعيذ باهلل السميع العليم
من الشيطان الرجيم و قال :إن الرجيم أخبث الشياطين ،قال :قلت له :لم يسمى الرجيم قال :ألنه يرجم ،قلت :فانفلت (در بحاراالنوار ،215/8در نقل از
عياشی «ينقلب» ثبت شده است) منها بشیء قال :ال -قلت :فكيف سمی الرجيم و لم يرجم بعده قال :يكون فی العلم أنه رجيم.
تفسير العياشی ،ج ،2ص270
عن الحلبی عن أبی عبد اهلل ع قال سألته عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة نفتحها ،قال :نعم فتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم -و ذكر أن الرجيم
أخبث الشياطين ،فقلت :لم سمی الرجيم قال :ألنه يرجم ،فقلنا :هل ينفلت شيئا إذا رجم قال :ال و لكن يكون فی العلم أنه رجيم
تفسير العياشی ،ج ،2ص270
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ سُمِّیَ الرَّجِيمُ رَجِيماً فَقَالَ لِأَنَّهُ يُرْجَمُ فَقُلْتُ فَهَلْ
يَنْقَلِبُ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَكُونُ فِی الْعِلْمِ مَرْجُوماً.
علل الشرائع ،ج ،2ص526 :
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَوَامِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ :مَنْ قَرَأَ فِی الْمُصْحَفِ نَظَراً مُتِّعَ بِبَصَرِهِ وَ خُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ إِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِیِّ ص قَالَ :لَيْسَ شَیْءٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُصْحَفِ نَظَراً.
و حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:
إِنِّی لَيُعْجِبُنِی أَنْ يَكُونَ فِی الْبَيْتِ مُصْحَفٌ ال يَطْرُدُ اللَّهُ بِهِ الشَّيْطَانَ.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص103
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اوال دینداری اصیل است که به طور جدی با چالش از جانب شیاطین مواجه میشود؛ و
ثانیا جامعه دینی اصیل است که انجام عمل خیر در آن سختتر است!
نتیجه:
شاخص اصلی دینداری و بیدینی یک جامعه ،در میزان رشدی است که در مبارزه با شیاطین ،برای عدهای در آن جامعه
حاصل میشود (در نحوه رویشهای آن است) نه صرفا در گناهانی که برخی مرتكب میشوند (ریزشها)
توضیح بیتشر در جلسه 76
و نیز در سایت زیر
http://www.souzanchi.ir/the-religious-society-and-nefaq /

« )2فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»:
«قل اعوذ» یعنی «بگو پناه میبرم» ،اما «استعذ» یعنی «پناهگاه طلب کن» [یعنی در جستجوی پناهگاه باش]؛ فرقشان در این
است که اولی فقط مقدمهای برای ایجاد دومی است ،و دومی یک حالت درونی است که شخص قاری باید در مدت قرائت در
خود داشته باشد (المیزان )343 /12یعنی اگر قرآن میخواهیم بخوانیم ،باید هرلحظه درصدد باقی ماندن درون پناهگاه الهی
باشیم ،تا استفاده ببریم .شاید یكی از علل بهره کم ما از قرآن کریم این است که حداکثر فقط به «قل اعوذ» عمل میکنیم ،نه به
«استعذ» (یعنی فقط اول قرآن خواندن ،این عبارت را میگوییم؛ اما معلوم نیست تا آخرش حواسمان باشد که قرار بوده در این
پناهگاه بمانیم)
آیت اهلل جوادی آملی بارها میفرمود« :وقتی اعالم خطر کردند و گفتند به پناهگاه بروید صرف گفتن جملة «من به پناهگاه
می روم» مشكلی را حلّ نمی کند  ،بلكه باید به سمت پناهگاه رفت و در آن قرار گرفت[( ».تفسیر] تسنیم)400 /3
« )3فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ» :چرا فقط نگفت «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»؛ و بر آنچه از آن باید پناه ببریم هم تاکید کرد؟ ظاهرا چون
باید شیطان را جدی بگیریم ،خصوصا در هنگام قرائت قرآن.
ما یادمان می رود که دشمنی به نام شیطان هرلحظه مخصوصا هنگام انجام کارهای خوب در کمین ما نشسته است .تذکر
دائمی به وجود دشمن ،برای کسی که دشمن دارد ،یک ضرورت است.
« )4فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیم» :چرا فقط نگفت «مِنَ الشَّیْطانِ»؟ مگر «شیطان غیر رجیم» هم داریم؟! شاید بدین
جهت که یادمان باشد :او رانده شده ،اما از مقام قرب الهی ،و نه از پیرامون ما! با اینكه رانده شده ،اما میتواند ما را فریب دهد،
و حتی بر ما سلطه یابد (دو آیه بعد)!
رانده شده بودنِ او زمانی برای ما مفید است که ما هم به جایی برویم که او از آنجا رانده شده است؛ پس پناهگاه الهی
همان قرب خداست.
ضمنا نفرموده« :آنجا باشید» تا قرآن به کارتان آید (چون با همین قرآن قرار است آنجا برویم) بلكه «طلب در آنجا بودن»
(باب استفعال داللت بر طلب میکند) کافی است؛ البته طلب و خواستنی واقعی!
آب کم جو ،تشنگی آور به دست
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تا بجوشد آبت از باال و پست

 )93سوره إسراء ( )17آيه 82
1395/3/31

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَ ال يَزيدُ الظَّالِمينَ إِالَّ خَسارا

 14رمضان 1437

ترجمه

و از قرآن نازل میکنیم آنچه که شفا و رحمت برای مومنان است ولی ظالمان را جز خسارت نمیافزاید.
نکات ترجمهای و نحوی

«من» در «مِنَ الْقُرْآنِ» را می توان من بیانیه گرفت (المیزان )182 /13و میتوان من ابتدای غایت یا حتی من تبعیضیه نیز
دانست (إعراب القرآن و بیانه .)49 /5در حالت اول ،قرآن همان شفا و رحمت است؛ در حالت دوم ،قرآن سرچشمه شفا و
رحمت است؛ و در حالت سوم ،شفا و رحمت بودن خصلت قسمتی از قرآن است ،نه کل آن .به ترتیب معنا چنین میشود:
 « )1قرآن را که شفا و رحمت برای مومنان است ،نازل کردیم»
« )2از قرآن ،شفا و رحمت برای مومنان را نازل کردیم»
« )3قسمتی از قرآن که نازل کردیم ،شفا و رحمت برای مومنان است»
در دو حالت اول ،اقتضای رحمت و شفا (وضعیت بالقوه) مد نظر است (که تمام آیات چنین اقتضایی دارد و این اقتضاء
در مومن به فعلیت میرسد؛ اما در ظالم اثر معكوس میگذارد)؛ حالت سوم ،هم ظاهرا دوگونه فرض دارد؛ یكی اینكه «هر
بخشی از قرآن نازل شد ،آن بخش مایه شفا و رحمت مومنان است» (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )689 /2دوم اینكه
«برخی از آیات قرآن ،مایه شفا و رحمت برای مومنان است؛ اما کل قرآن برای ظالمان فقط ضرر است .این حالت اخیر تنها در
صورتی ممكن است که جمله «الیزید  »...عطف به کل جمله قبل باشد نه به «ما هو شفاء( »...توضیح بیشتر در ادامه)
جمله «ال یَزیدُ الظَّالِمینَ  »...به لحاظ نحوی چند حالت دارد :واو «وَ ال یَزیدُ »...را میتوان واو عطف دانست (الجدول فی
إعراب القرآن102 /15؛ إعراب القرآن الكریم )20 /2ویا واو حالیه (إعراب القرآن و بیانه)49 /5؛ و از این جهت تفاوت
محسوسی در معنا پیدا نمیشود؛ اما در هر دو حالت ،میتوان این جمله را عطف (یا حال) برای جمله «هُوَ شِفاءٌ  »...دانست؛
که معنی چنین میشود« :چیزی که نازل شده ،شفا و رحمت برای مومنان است و [درحالیکه] همان فقط مایه ضرر برای ظالمان
است ».و میتوان این جمله را عطف (یا حال) برای جمله «نُنَزِّلُ مِنَ  »...دانست (الجدول فی إعراب القرآن )102 /15که معنایش
چنین میشود« :از طرفی از قرآن شفا و رحمت برای مومنان نازل کردیم ،و [ درحالیکه] از طرف دیگر قرآن برای ظالمان فقط
ضرر است».
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حدیث

 )1حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ :نَزَلَتْ
هَذِهِ الْآیَةُ «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ ال یَزِیدُ الظَّالِمِینَ» آلِلِ مُحَمَّدٍ «إِلَّا خَساراً» فَالْقُرْآنُ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِینَ لِأَنَّهُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ وَ خَسَارٌ وَ بَوَارٌ عَلَى الظَّالِمِینَ لِأَنَّ فِیهِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْ وَ لَا یَزِیدُهُمْ إِلَّا خَسَاراً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ذلِکَ
هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.
تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ،ص284
در روایتی از امام صادق ع پس از اینكه در توضیح این آیه ،ظالمین را «ظالمین نسبت به آل محمد ص» معرفی کردند،
فرمودند :قرآن شفا و رحمت برای مومنان است زیرا از آن نفع میبرند؛ و خسارت و هالکت برای ظالمین است زیرا واجد آن
حجتی علیه آنان است و لذا جز خسارت در دنیا و آخرتشان نمیافزاید و این همان خسران آشكار است.
 )2عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اهلل ع قال:
إنما شفاء فی علم القرآن لقوله« :ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ» ألهله ال شک فیه و ال مریة ،و أهله أئمة الهدى الذین قال
اهلل «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا»
تفسیر العیاشی ،ج ،2ص 315و 264
از امام صادق ع روایت شده است که:
شفا فقط در علم قرآن است ،چرا که فرمود «آنچه که شفا و رحمت برای مومنین است» و برای اهل آن [قرآن] هیچ شک
و تردیدی در این نیست؛1و اهل آن همان ائمه هدی هستند که خداوند در موردشان فرموده است« :سپس [علم به حقیقتِ]
کتاب [آسمانی] را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم ،به ارث رساندیم».
 )3مُحَمَّدُ بْنُ یَزِیدَ بْنِ سُلَیْمٍ الْكُوفِیُّ قَالَ :حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 . 1اين جمله را چندگونه میتوان ترجمه كرد:
در ترجمه عبارت فوق« ،فی علم القران» را خبر و عبارت «ألهله ال شك فيه» را جمله مستأنفه گرفتم كه ضمير «ه» در «فيه» اشاره به كل جمله
قبل است.
میتوان «الهله» را خبر دوم گرفت كه ترجمه چنين میشود «شفا فقط در علم قرآن است ،چرا كه فرمود «آنچه شفا و رحمت براي مومنين است»
و اين شفا براي اهل است بیهيچ شك و ترديدي در آن.
میتوان «فی علم القران» را متعلق به «شفا» گرفت و «الهله» را خبر براي شفا ،كه ترجمه چنين میشود :شفايی كه در علم قرآن است ،چرا كه
فرمود «آنچه شفا و رحمت براي مومنين است» ،فقط براي اهل قرآن است بیهيچ شك و ترديدي در آن.
كه در دو صورت اخير ،عبارت «ال شك فيه» را میتوان اشاره به كل مفاد جمله دانست (كه اين مطلب بیترديد درست است) و میتوان اشاره به
علم اهل قرآن دانست (كه آنها در اين مطلب ترديد نمیكنند).
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 ...وَ مَنْ لَمْ یَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ  ...أَ لَیْسَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ أَ لَیْسَ
یَقُولُ تَعَالَى ذِکْرُهُ وَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ سَلُونَا نُعَلِّمْكُمْ وَ نُوقِفْكُمْ عَلَى
قَوَارِعِ الْقُرْآنِ لِكُلِّ دَاءٍ.
طب األئمة علیهم السالم( ،عبداهلل و حسین ابنا بسطام ،متوفی قرن )4ص48
از امام صادق ع روایت شده است که:
 ...و کسی که قرآن او را شفا ندهد خدا شفایش نخواهد داد  ...آیا این خداوند جل جالله نیست که میفرماید« :و از قرآن
نازل میکنیم آنچه که شفا و رحمت برای مومنان است» آیا خداوندی که ذکرش متعالی و ثنایش برتر است نفرمود« :اگر این
قرآن را بر کوهى فرو مىفرستادیم حتما آن را از خشیت خدا خاشع و شكافته مىدیدى» (حشر )21/از ما بپرسید تا به شما
بیاموزیم و شما را از آن [آیات و کلمات و معانی] قرآن که هر دردی را درهم میکوید ،واقف سازیم.

1

(مضمون جمله اول این روایت را اهل سنت ،از خود پیامبر اکرم ص نقل کردهاند با این عبارت« :من لم یستشف بالقرآن
فال شفاه اللّه» مثال :تفسیر ثعلبی)129 /6

2

 )4عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ:
مَنِ اسْتَكْفَى بِآیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْغَرْبِ کُفِیَ إِذَا کَانَ بِیَقِینٍ.
الكافی ،ج ،2ص623؛ مكارم األخالق ،ص363
از امام کاظم ع روایت شده است که:
هرکس از یک آیه از قرآن انتظار داشته باشد که برای شرق تا غرب عالم کفایتش کند ،کفایتش میکند اگر [این طلب
کردنش] از روی یقین باشد.
َ )5أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَوَاتِیمِیُّ قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ یَقْطِینٍ عَنْ حَسَّانَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ :شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ
ع وَجَعَ السُّرَّةِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَضَعْ یَدَکَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی تَشْتَكِی وَ قُلْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِیزٌ ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ ثَلَاثاً فَإِنَّکَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ
 . 1در كتاب مكارم األخالق (للطبرسی) ص 363فصلی با اين عنوان و مشتمل بر پنج حديث باز شده است:
الفصل الثانی فی االستشفاء بالقرآن
قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ لَمْ يَسْتَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ مِنْ أَيِّ آيِ الْقُرْآنِ شَاءَ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَا اللَّهُ فَلَوْ دَعَا عَلَى الصُّخُورِ فَلَقَهَا.
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ :إِذَا خِفْتَ أَمْراً فَاقْرَأْ مِائَةَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَنِّی الْبَلَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
عَنْ أَبِی إِبْرَاهِيمَ ع أَنَّهُ قَالَ :مَنِ اسْتَكْفَى بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ كُفِیَ إِذَا كَانَ بِيَقِينٍ.
وَ قَالَ الْعَالِمُ ع فِی الْقُرْآنِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ
 . 2روت ساكنة بنت الجرود قالت :سمعت رجاء الغنوي يقول :قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم« :من لم يستشف بالقرآن فال شفاه اللّه (الكشف و
البيان عن تفسير القران (للثعلبی) ( )129 /6الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج ،2ص)689
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قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع :مَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ شَكَاةً قَطُّ فَقَالَ بِإِخْلَاصِ نِیَّةٍ وَ مَسَحَ مَوْضِعَ الْعِلَّةِ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ
شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ ال یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً إِلَّا عُوفِیَ مِنْ تِلْکَ الْعِلَّةِ أَیَّةِ عِلَّةٍ کَانَتْ وَ مِصْدَاقُ ذَلِکَ فِی الْآیَةِ حَیْثُ یَقُولُ
شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ.
طب األئمة علیهم السالم ،ص 28؛ المصباح للكفعمی ،1ص152
مردی نزد امام صادق ع از درد ناف شكایت کرد ،به او فرمود :دستت را روی جایی که درد میکند بگذار و سه بار بگو
«وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِیزٌ ال یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ» (یعنی :و بدرستی که آن کتابی شكستناپذیر
است و باطل از پس و پیش آن واردش نمیشود ،فروفرستاده شده از جانب حكیمی حمید است؛ فصلت)42-41/؛ به اذن خدا
عافیت پیدا میکنی.
امام صادق ع فرمود:
هیچ مومنی نیست که از دردی شكایت داشته باشد و دستش را روی محل بیماری بكشد و با اخالص نیت بگوید «وَ نُنَزِّلُ
مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ ال یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً» مگر اینكه از آن بیماری عافیت یابد ،هر بیماریای که
باشد ،و مصداق این مطلب در آیه آنجاست که می فرماید «شفا و رحمت برای مومنین است»
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 )6حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ :

 . 1عبارت حديث در مصباح كفعمی چنين است:
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً قَطُّ فَقَالَ بِإِخْلَاصٍ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ مَسَحَ عَلَى الْعِلَّةِ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ.
 . 2براي رعايت اختصار حديث زيرا نياوردم:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ قَالَ
حَدَّثَنِی أَبُو جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ :إِنَّ الْيَهُودَ أَتَتِ امْرَأَةً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا عَبْدَةُ فَقَالُوا يَا عَبْدَةُ قَدْ
عَلِمْتِ أَنَّ مُحَمَّداً قَدْ هَدَّ رُكْنَ بَنِی إِسْرَائِيلَ وَ هَدَمَ الْيَهُودِيَّةَ وَ قَدْ غَالَى الْمَلَأُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِيلَ بِهَذَا السَّمِّ لَهُمْ وَ هُمْ جَاعِلُونَ لَكِ جُعْلًا عَلَى أَنْ تَسُمِّيهِ فِی هَذِهِ
الشَّاةِ فَعَمَدَتْ عَبْدَةُ إِلَى الشَّاةِ فَشَوَتْهَا ثُمَّ جَمَعَتِ الرُّؤَسَاءَ فِی بَيْتِهَا وَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتَ مَا تُوجِبُ لِی وَ قَدْ حَضَرَنِی رُؤَسَاءُ الْيَهُودِ
فَزَيِّنِّی بِأَصْحَابِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ عَلِیٌّ ع وَ أَبُو دُجَانَةَ وَ أَبُو أَيُّوبَ وَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلَمَّا دَخَلُوا وَ أَخْرَجَتِ الشَّاةَ سَدَّتِ
الْيَهُودُ آنَافَهَا بِالصُّوفِ وَ قَامُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَ تَوَكَّئُوا عَلَى عِصِيِّهِمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص اقْعُدُوا فَقَالُوا إِنَّا إِذَا زَارَنَا نَبِیٌّ لَمْ يَقْعُدْ مِنَّا أَحَدٌ وَ كَرِهْنَا أَنْ يَصِلَ
إِلَيْهِ مِنْ أَنْفَاسِنَا مَا يَتَأَذَّى بِهِ وَ كَذَبَتِ الْيَهُودُ عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مَخَافَةَ سَوْرَةِ السَّمِّ وَ دُخَانِهِ فَلَمَّا وَضَعَتِ الشَّاةَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَكَلَّمَ كَتِفُهَا فَقَالَتْ مَهْ يَا
مُحَمَّدُ لَا تَأْكُلْنِی فَإِنِّی مَسْمُومَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَبْدَةَ فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً أَوْ سَاحِراً
أَرَحْتُ قَوْمِی مِنْهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ اللَّهُ [السَّلَامُ] يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي يُسَمِّيهِ بِهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ بِهِ عِزُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ بِنُورِهِ الَّذِي أَضَاءَتْ بِهِ
السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ بِقُدْرَتِهِ الَّتِی خَضَعَ لَهَا كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ انْتَكَسَ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ مِنْ شَرِّ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ اللَّمَمِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِیِّ [بِسْمِ الْعَلِیِ] الْمَلِكِ الْفَرْدِ
الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ -وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً فَقَالَ النَّبِیُّ ص ذَلِكَ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَتَكَلَّمُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ
كُلُوا ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَجِمُوا.
األمالی( للصدوق) ،ص224-225
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وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْلَمُ کِتَابَ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ کَأَنَّهُ فِی کَفِّی فِیهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ الْأَرْضِ وَ خَبَرُ مَا یَكُونُ وَ خَبَرُ مَا هُوَ
کَائِنٌ قَالَ اللَّهُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْءٍ.
بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم ،ج ،1ص195؛ اصول کافی ،ج ،1ص229
امام صادق ع فرمودند:
به خدا قسم قطعا من کتاب خدا را از اول تا آخرش را میدانم گویی که در کف دست من است؛ و خبر آسمان و خبر
زمین و خبر آنچه رخ می دهد و خبر آنچه رخ خواهد داد ،در آن است ،که خداوند میفرماید « :بیان هر چیزی در آن است».
 )7حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:
مَا یَسْتَطِیعُ أَحَدٌ أَنْ یَدَّعِیَ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ کُلَّهُ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ غَیْرُ الْأَوْصِیَاءِ.
بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم ،ج ،1ص193؛ اصول کافی ،ج ،1ص228
از امام باقر ع روایت شده است:
هیچكس نمیتواند ادعا کند که تمام قرآن ،ظاهر و باطنش ،را [نزد خود] جمع کرده است مگر جانشینان [پیامبر ص].
تدبر

« )1و نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ»« :آنچه که شفا و رحمت برای مومنان است از قرآن نازل میکنیم»
عكس نقیض این جمله چنین میشود« :آنچه از قرآن نازل نكردیم ،شفا و رحمت برای مومنان نیست ».یعنی چیزی به قرآن
برنگردد ،شفا و رحمت در آن نیست.
اما چگونه چنین چیزی ممكن است ،در حالی که واضح است که مثال ما به پزشک [که ظاهرا علمش را از قرآن نگرفته]
مراجعه میکنیم و بیماریمان بهبود مییابد؟!
پاسخ:
مقدمه :همه حقایق عالَم در قرآن کریم آمده است (مثال انعام59/؛ نحل91/؛ واقعه80-77/؛ بروج )22-21/البته درست
است که امثال ما بتنهایی نمیتوانیم همه حقایق را از دل قرآن بیرون بكشیم ،اما کسانی هستند که میتوانند (احادیث  2و  3و
 6و .)7
اگر هر حقیقتی در قرآن آمده است؛
پس،
(الف) حقیقتی نیست که در قرآن کریم نیامده باشد،
پس،
(ب) اگر مطلبی اصال در قرآن نباشد و صرفا از جای دیگر آمده باشد ،حقیقت نیست؛
پس،
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(ج) اگر هر کسی به هر علمی رسید که حاوی شفا و رحمت بود ،حتما ریشه آن علم به نحوی به قرآن برمیگردد.

1

(توجه :این ارجاع نیاز نیست که حتما ارجاع ظاهری باشد .اگر توجه کنیم که حقیقت و باطن قرآن ،همان علم خداست،
و هر کسی به هر علمی میرسد از علم خدا بهرهمند شده ،فهم اینكه همه حقایق و فایدهمندیشان [= شفا و رحمت] باید به
نحوی از قرآن ریشه گرفته شده باشد ،ساده میشود .همچنین به تدبر  4دقت شود)
نكته منطقی :به لحاظ ساختار استداللی ،گزاره (ج) با برهان خلف اثبات شد؛ و در این فرایند ،گزاره (الف) ،از فرمول
«عكس نقیض» به دست آمد؛ و گزاره (ب) از فرمول «رفع تالی».
« )2نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ  ...وَ  ...یَزیدُ  ...خَسارا» :در نظام خلقت ،یک حقیقت واحد (قرآن) میتواند برای
عدهای مایه شفا و رحمت باشد ،و برای عدهای مایه خسران (حدیث .)1این کامال به نوع استفاده ما و نسبتی که ما با او برقرار
میکنیم ،مرتبط است؛ زیرا که در حالت عادی ،هنگام مراجعه به قرآن ،راه نفوذ شیطان هم باز است (نحل ،98/جلسه دیروز).
توجه شود که این به معنای خنثی بودن ذات قرآن نیست؛ شاید به همین جهت است که خداوند در این آیه ،شفا و رحمت
را به خود نسبت داد (نُنَزّل) ،اما خسارتآفرینی را خیر (یَزیدُ) .آنچه خداوند متعال در قرآن کریم قرار داده است ،شفا و رحمت
است؛ اما ظالمان هنگام مواجهه با قرآن راه ورود شیطان را نبستهاند؛ و شیطان کاری میکند که همین قرآن در وجود آنها اثر
معكوس بگذارد؛ و خسران (= بدی) را در آنها تقویت کند.
« )3الْقُرْآنِ  ...ال یَزیدُ الظَّالِمینَ إِالَّ خَسارا» نفرمود« :ظالمان از قرآن استفاده نمیکنند ».بلكه فرمود «خسارتشان بیشتر
میشود ».پس مساله ،بیاعتنایی عدهای به قرآن نیست؛ بلكه مساله این است که عدهای از خود قرآن در مسیر اهداف پلید خود
و در مسیر خسارتآفرینی سوءاستفاده کنند؛ و این یک واقعیتی است که خود قرآن هم بدان توجه کرده؛ و تقصیر خدا و پیامبر
و حضور دین در جامعه و  ...هم نیست .به قول مالی رومی:
زان که از قرآن بسی گمره شدند
زان رَسَن قومی درونِ چَه شدند
مر رسن را نیست جرمی ای عنود
چون تو را سودای سرباال نبود
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh200 /

« )4الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ  ...لِلْمُؤْمِنینَ ...و ال یَزیدُ الظَّالِمینَ إِالَّ خَسارا» مقصود از «ظالم» در این آیه کیست؟
عالمه طباطبایی توضیح میدهند که خدا در قرآن نشان داده که ممكن است کسی قلبش مریض باشد در حالی که هنوز
منافق یا کافر نشده است (احزاب60/؛ مدثر)31/؛ و اگر قرآن ،شفا برای مومنان است ،پس علیالقاعده مرضهای این افراد را
شفا میدهد .پس ،با توجه به اینكه:
اوال «شفا در مقابل مرض است» و

 . 1اين يكی از مقدمات تبيين علم دينی میباشد
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ثانیا در این آیه« ،ظالم – که شفا نمییابد -را در مقابل مومن آورد»،
پس
این ظلم- ،که شفا نمییابد -مرضهای افرادی است که مومن نیستند ،یعنی مربوط به محدودهای است که کفر [زیر بار
حق نرفتن و لجاجت با حق] در وجودشان هست؛ و منحصر به کفر شرکورزی نیست( .المیزان( )185-183 /13در قرآن
کریم ،اصطالح «کفر» مثالً در مورد مسلمانان منافق نیز به کار رفته است .نساء)138-137/
اگر این مطلب را کنار حدیث ثقلین بگذاریم که« :قرآن از اهلبیت جداییناپذیر است» (و نیز احادیث  2و 3و  6و،)7
معلوم میشود که چرا ظالمانِ نسبت به آل محمد ص ،مصداق اصلی این «ظالمان» دانسته شدهاند (حدیث:)1
زیرا کسی که به این حقیقتی که در حدیث ثقلین بیان شده ،کفر بورزد ،عمال راه استفاده صحیح از قرآن را بر خود بسته
است؛ و برای همین فقط راه شیطان بر او باز میماند.
« )5الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ» :قرآن مایه شفا و رحمت برای مومنان است.
پس،
اگر بعد و قبل از رفتنمان سراغ قرآن هیچ تغییری نكردیم ،یا واقعا مومن نیستیم (خلوص نیت ویا یقین نداریم؛ احادیث
 4و  )5یا حقیقتا سراغ قرآن نرفتهایم!
 « )6نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن ما هُوَ شِفاءٌ» :خدا ما را با فطرتی پاک و قلبی سالم به دنیا فرستاد .اما شیطان با زینت دادن دنیا و
آلودگیهایش ما را مریض کرد .هر مرضی دوایی و شفایی دارد .نفرمود قرآن دواست؛ بلكه فرمود شفاست .دوا را باید استفاده
کنی تا بعدا شفا حاصل شود .اما سراغ قرآن رفتن ،عین شفا گرفتن است؛ برای اینكه این دل را سالم نزد خدا برگردانیم
(شعراء ،)89/راهی جز جدی گرفتن قرآن ندارد؛ و اگر جدی گرفتیم ،همان جدی گرفتن ،شفاست ،نه اینكه دوا باشد که حاال
اثر بكند یا نكند.
(نكته :مفسران درباره اینكه قرآن چگونه و از چه زوایایی میتواند شفابخش باشد (مادی ،معنوی ،جسمی ،روحی ،علمی،
عملی و  )...ابعاد مختلفی را برشمردهاند که همگی میتواند درست باشد؛ اما آیه مطلق است و هرگونه شفا و رحمتی را شامل
میشود (چنانكه در احادیث دیدیم که هم مرضهای جسمی مطرح شد ،هم روحی)
 )7ثمره مهم آیه  82سوره اسراء در سیر و سلوک با استفاده از تدبرهای  1و  4و 6
بسیاری از ما دنبال حكیم و مرادی میگردیم که مرضهای قلبمان را بشناسد و راه عالج بگوید .در حالی که قرآن کریم،
نهتنها دوا ،بلكه شفاست .آن حكیم و مرادی که دنبالش میگردیم ،میخواهد نسخهی دوا بدهد؟! اما نسخه شفا موجود است!
یكی از اساتید ما میفرمود:
«بر اساس حدیث ثقلین ،هیچ جداییای بین قرآن و عترت نیست .پس اگر دلت برای امام زمانت تنگ شده و میخواهی
سراغ او بروی ،سراغ قرآن برو! اگر می خواهی به وجه او بنگری ،به مصحف نگاه کن!»
آیا حكیمی برتر از امام زمان عج راه مداوای قلب مریض ما را میداند؟
آیا نسخهای شفابخشتر از قرآن وجود دارد؟
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آیا این دو از هم جداییپذیرند؟
پس چرا این همه این در و آن در میزنیم و جایی که باید برویم ،نمیرویم؟
امید که در این شب مبارک ،کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ع ،دست ما را بگیرد.
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