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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 هرست اجمالیف

 1 .............................1437 رمضان 15       1/4/1395      عَزْما لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ     115 هیآ( 20) طه سوره( 94

 7 ....... 1437 رمضان 16       2/4/1395         تُرْجَعُون إِلَيْنا وَ فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ        35 هیآ( 21) أنبياء سوره( 95

 15 ............................. 1437 رمضان 17     3/4/1395   تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ    115 هیآ (23) مؤمنون سوره( 96

 20 ............................... 1437 رمضان 18      4/4/1395         الْقَدْرِ لَيْلَةِ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1هیآ( 97) قدر سوره( 97

 26 ....................................................... 1437 رمضان 19         5/4/1395         الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ        2 هیآ( 97) قدر سوره( 98

 33 .................................................. 1437 رمضان 20        6/4/1395          شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ        3 هیآ( 97) قدر سوره( 99

 39 .............................1437 رمضان 21      7/4/1395       أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ        4 هیآ( 97) قدر سوره( 100

 52 ................................................ 1437 رمضان 22         8/4/1395           الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ        5 هیآ( 97) قدر سوره( 101

 58 1437 رمضان 23  9/4/1395   هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ عَبْدَهُ بِكافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ    36 هیآ( 39) زمر سوره( 102

 64 .................................. 1437 رمضان 24    10/4/1395     أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1 هیآ( 112) اخالص سوره( 103

 71 ................................................................ 1437 رمضان 25    11/4/1395        الصَّمَدُ اللَّهُ         2 هیآ( 112) اخالص سوره(   104

    12/4/1395       یَعْلَمُون ال لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قيلَ إِذا وَ      13 هیآ( 2) بقره سوره( 105

 76 ................................................................................................................................................................. 1437 رمضان 26

 83 .......................................................... 1437 رمضان 27    13/4/1395       یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ        3 هیآ( 112) اخالص سوره(   106

 88 ................................................. 1437 نرمضا 28    14/4/1395          أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ        4 هیآ( 112) اخالص سوره(   107

 94 .................................................1437 رمضان 29         15/4/1395           الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدِنَا           6 هیآ( 1) حمد سوره( 108

 101 ................... (1437دفطريع)   16/4/1395       الضَّالِّينَ الَ وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ     7 هیآ( 1) حمد سوره( 109

 107 ................................................................................................................................................. حمد سوره یبندجمع

 108 ............................................................... 17/4/1395       الصُّدُور تُخْفِي ما وَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ یَعْلَمُ        19 هیآ( 40) غافر سوره( 110

 111 ..................................................................... 18/4/1395         الْعالَمين رَبِّ لَتَنْزیلُ إِنَّهُ وَ         192 هیآ( 26)  شعراء سوره( 111

 113 ................................................................... 19/4/1395                 الْأَمينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ          193 هیآ( 26)  شعراء سوره( 112

 117 ......................................................... 20/4/1395               الْمُنْذِرین مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِكَ عَلى         194 هیآ( 26)  شعراء سوره( 113

 119 ......................................................................... 21/4/1395               مُبينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ         195 هیآ( 26)  شعراء سوره( 114

 124 .................................................................... 22/4/1395                الْأَوَّلينَ زُبُرِ لَفي إِنَّهُ وَ         196 هیآ( 26)  شعراء سوره( 115

 127 ........................................ 23/4/1395            إِسْرائيل بَني عُلَماءُ یَعْلَمَهُ أَنْ آیَةً لَهُمْ یَكُنْ لَمْ وَ أَ         197 هیآ( 26)  شعراء سوره( 116

 137 ......................................................... 24/4/1395              الْأَعْجَمين بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ وَ         198 هیآ( 26)  شعراء سوره( 117

 141 .......................................................... 25/4/1395               مُؤْمِنينَ بِهِ كانُوا ما عَلَيْهِمْ فَقَرَأَهُ         199 هیآ( 26)  شعراء سوره( 118

 143 .......................................... 26/4/1395        الْمُجْرِمينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ       69 هیآ( 27) نمل سوره( 119

 147 ................................................. 27/4/1395        یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال وَ عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ       70 هیآ( 27) نمل سوره( 120

 یَسْلُبْهُمُ إِنْ وَ لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً یَخْلُقُوا لَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَیُّهَا یا         73 هیآ( 22) حج سوره( 121

 150 ............................................................................................ 28/4/1395        الْمَطْلُوب وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ ال شَيْئاً الذُّبابُ

 154 ........................................................ 29/4/1395         عَزیزٌ لَقَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما         74 هیآ( 22) حج سوره (122

 158 ............................... 30/4/1395         بَصيرٌ سَميعٌ اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ وَ رُسُالً الْماَلئِكَةِ مِنَ یَصْطَفي اللَّهُ         75 هیآ( 22) حج سوره( 123

 163 ........................................................ 31/4/1395         لِلْمُؤْمِنين لَآیاتٍ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي إِنَّ       3 هیآ( 45) هيجاث سوره( 124
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 مطالبتفصيلي ت فهرس

 1 ........ 1437 رمضان 15       1/4/1395      عَزْما لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ     115 هیآ( 20) طه سوره( 94

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

 1 ................................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 2 ..................................................................................................................................................... ثیحد

 5 ........................................................................................................................................................ تدبر

 7 .... 1437 رمضان 16   2/4/1395    تُرْجَعُون إِلَيْنا وَ فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ     35 هیآ( 21) أنبياء سوره( 95

 7 ...................................................................................................................................................... ترجمه

 7 ................................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 8 ..................................................................................................................................................نزول شأن

 9 ..................................................................................................................................................... ثیحد

 12 ...................................................................................................................................................... تدبر

 15 ............... 1437 رمضان 17     3/4/1395   تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ    115 هیآ (23) مؤمنون سوره( 96

 15 .................................................................................................................................................... ترجمه

 15 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 16 ................................................................................................................................................... ثیحد

 18 ...................................................................................................................................................... تدبر

 20 ................ 1437 رمضان 18      4/4/1395         الْقَدْرِ لَيْلَةِ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1هیآ( 97) قدر سوره( 97

 20 .................................................................................................................................................... ترجمه

 20 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

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

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

 26 ......................................... 1437 رمضان 19         5/4/1395         الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ        2 هیآ( 97) قدر سوره( 98

 26 .................................................................................................................................................... ترجمه

 26 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 27 ................................................................................................................................................... ثیحد

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

 33 ................................... 1437 رمضان 20        6/4/1395          شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ        3 هیآ( 97) قدر سوره( 99

 33 .................................................................................................................................................... ترجمه

 33 ................................................................................................................................................... ثیحد

 37 ...................................................................................................................................................... تدبر

 39 .............. 1437 رمضان 21      7/4/1395       أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ        4 هیآ( 97) قدر سوره( 100

 39 .................................................................................................................................................... ترجمه
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 39 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 42 ................................................................................................................................................... ثیحد

 46 ...................................................................................................................................................... تدبر

 52 ................................. 1437 رمضان 22         8/4/1395           الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ        5 هیآ( 97) قدر سوره( 101

 52 .................................................................................................................................................... ترجمه

 52 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 53 ................................................................................................................................................... ثیحد

 55 ...................................................................................................................................................... تدبر

 23    9/4/1395      هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ عَبْدَهُ بِكافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ       36 هیآ( 39) زمر سوره( 102

 58 ...................................................................................................................................................... 1437 رمضان

 58 .................................................................................................................................................... ترجمه

 58 ............................................................................................................................................ ینحو نكات

 58 ................................................................................................................................................... ثیحد

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

 64 ................... 1437 رمضان 24    10/4/1395     أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1 هیآ( 112) اخالص سوره( 103

 64 .................................................................................................................................................... ترجمه

 64 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 65 ................................................................................................................................................... ثیحد

 68 ...................................................................................................................................................... تدبر

 71 ................................................. 1437 رمضان 25    11/4/1395        الصَّمَدُ اللَّهُ         2 هیآ( 112) اخالص سوره(   104

 71 .................................................................................................................................................... ترجمه

 71 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 71 ................................................................................................................................................... ثیحد

 75 ...................................................................................................................................................... تدبر

       یَعْلَمُون ال لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قيلَ إِذا وَ      13 هیآ( 2) بقره سوره( 105

 76 ................................................................................................................................ 1437 رمضان 26    12/4/1395

 76 .................................................................................................................................................... ترجمه

 76 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 77 ................................................................................................................................................... ثیحد

 80 ...................................................................................................................................................... تدبر

 83 ............................................ 1437 رمضان 27    13/4/1395       یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ        3 هیآ( 112) اخالص سوره(   106

 83 .................................................................................................................................................... ترجمه

 83 ................................................................................................................................................... ثیحد

 86 ...................................................................................................................................................... تدبر
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 88 .................................. 1437 رمضان 28    14/4/1395          أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ        4 هیآ( 112) اخالص سوره(   107

 88 .................................................................................................................................................... ترجمه

 88 .............................................................................................................................. ینحو و یاترجمه نكات

 89 ................................................................................................................................................... ثیحد

 92 ...................................................................................................................................................... تدبر

 93 ................................................................................................................................ ديتوح سوره یبندجمع

 94 .................................. 1437 رمضان 29         15/4/1395           الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدِنَا           6 هیآ( 1) حمد سوره( 108

 94 .................................................................................................................................................... ترجمه

 94 ......................................................................................................................................... یاترجمه نكات

 94 ................................................................................................................................................... ثیحد

 97 ...................................................................................................................................................... تدبر

 99 ............................................................................................................................... . مبارك فطر ديع حلول

 101 .... (1437دفطريع)   16/4/1395       الضَّالِّينَ الَ وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ     7 هیآ( 1) حمد سوره( 109

 101 .................................................................................................................................................. ترجمه

 101 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 101 ................................................................................................................................................. ثیحد

 103 .................................................................................................................................................... تدبر

 107 ................................................................................................................................... حمد سوره یبندجمع

 108 ................................................ 17/4/1395       الصُّدُور تُخْفِي ما وَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ یَعْلَمُ        19 هیآ( 40) غافر سوره( 110

 108 .................................................................................................................................................. ترجمه

 108 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 108 ................................................................................................................................................. ثیحد

 109 .................................................................................................................................................... تدبر

 111 ....................................................... 18/4/1395         الْعالَمين رَبِّ لَتَنْزیلُ إِنَّهُ وَ         192 هیآ( 26)  شعراء سوره( 111

 111 .................................................................................................................................................. ترجمه

 111 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 111 ................................................................................................................................................. ثیحد

 112 .................................................................................................................................................... تدبر

 113 ..................................................... 19/4/1395                 الْأَمينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ          193 هیآ( 26)  شعراء سوره( 112

 113 .................................................................................................................................................. ترجمه

 113 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 114 ................................................................................................................................................. ثیحد

 115 .................................................................................................................................................... تدبر

 117 .......................................... 20/4/1395               الْمُنْذِرین مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِكَ عَلى         194 هیآ( 26)  شعراء سوره( 113
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 117 .................................................................................................................................................. ترجمه

 117 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 117 ................................................................................................................................................. ثیحد

 118 .................................................................................................................................................... تدبر

 119 .......................................................... 21/4/1395               مُبينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ         195 هیآ( 26)  شعراء سوره( 114

 119 .................................................................................................................................................. ترجمه

 119 ................................................................................................................. (نگذاشتم كانال در) ترجمه نكات

 120 ................................................................................................................................................. ثیحد

 121 .................................................................................................................................................... تدبر

 124 ..................................................... 22/4/1395                الْأَوَّلينَ زُبُرِ لَفي إِنَّهُ وَ         196 هیآ( 26)  شعراء سوره( 115

 124 .................................................................................................................................................. ترجمه

 124 ................................................................................................................................................. ثیحد

 124 ..................................................................................................................... هیآ نیا در تدبر یبرا یامقدمه

 125 .................................................................................................................................................... تدبر

 127 ......................... 23/4/1395            إِسْرائيل بَني عُلَماءُ یَعْلَمَهُ أَنْ آیَةً لَهُمْ یَكُنْ لَمْ وَ أَ         197 هیآ( 26)  شعراء سوره( 116

 127 .................................................................................................................................................. ترجمه

 127 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 127 ................................................................................................................................................. ثیحد

 135 .................................................................................................................................................... تدبر

 137 .......................................... 24/4/1395              الْأَعْجَمين بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ وَ         198 هیآ( 26)  شعراء سوره( 117

 137 .................................................................................................................................................. ترجمه

 137 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 137 ................................................................................................................................................. ثیحد

 139 .................................................................................................................................................... تدبر

 141 ........................................... 25/4/1395               مُؤْمِنينَ بِهِ كانُوا ما عَلَيْهِمْ فَقَرَأَهُ         199 هیآ( 26)  شعراء سوره( 118

 141 .................................................................................................................................................. ترجمه

 141 ............................................................................................................................ ینحو و یاترجمه نكات

 141 ................................................................................................................................................. ثیحد

 141 .................................................................................................................................................... تدبر

 143 ........................... 26/4/1395        الْمُجْرِمينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ       69 هیآ( 27) نمل سوره( 119

 143 .................................................................................................................................................. ترجمه

 143 ................................................................................................................................................. ثیحد

 145 ......................................................................................................... (يقبل مشابه اتیآ با هیآ نیا ارتباط) نكته

 145 .................................................................................................................................................... تدبر
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 147 .................................. 27/4/1395        یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال وَ عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ       70 هیآ( 27) نمل سوره( 120

 147 .................................................................................................................................................. ترجمه

 147 ................................................................................................................................................. ثیحد

 149 .................................................................................................................................................... تدبر

 وَ لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً یَخْلُقُوا لَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَیُّهَا یا         73 هیآ( 22) حج سوره( 121

 150 ................................................................ 28/4/1395        الْمَطْلُوب وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ ال شَيْئاً الذُّبابُ یَسْلُبْهُمُ إِنْ

 150 .................................................................................................................................................. ترجمه

 151 ................................................................................................................................................. ثیحد
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 1437رمضان  15       1/4/1395      عَزْما لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ     115 ( آیه20) طه ( سوره94

 ترجمه

 .يافتيمن [راسخ] يعزمرا دارای و او  ،فراموش كرد كه ،سفارشي كردیم به آدم از پيش یقين،بهو 

 ای و نحوینکات ترجمه

 المقایيس معجم؛ 591/القرآن ألفاظ مفرداتعهد در اصل به معنای حفظ و مراعات چيزی است ) لغوی ریشه«: عهدنا»

شود و وقتي از مي (؛ برعهده گذاشتنسفارش) «وصيت»متعدی شود به معنای « الي»وقتي با حرف « عهد»( كلمه 167 /4اللغة

 كه البته( 441زمخشری/ البالغة أساس) باشد( مي؛ برعهده گرفتن)پيمان« ميثاق»سخن به ميان آید به معنای « بين دو نفر»عهد 

شود از جانب یكي از گفته مي «ميثاق»اند ميثاق محكمتر از عهد است و نيز گفته شده وقتي گفته« ميثاق»و « عهد»در تفاوت 

 شود از جانب هردو طرف مد نظر است.گفته مي «عهد»ر است اما وقتي طرفين مدنظ

 معجم؛ 364 /1العين كتابگيرد كه حتما انجامش دهد )چه انسان در درون خود تصميم ميعزم، عبارت است از آن: «اًعزم»

دانست. انسان كاری را جدی بگيرد، « قاطعيت»و « جدیت»های عزم را بتوان شاید مهمترین ویژگي (363 /1اللغة المقایيس

 یعني عزمش را بر انجام آن جزم كرده است.

( اما برخي درباره ریشه 304 /7خيلي متعارف است )كتاب العين «نسيان»با اینكه معنای فراموش كردن برای كلمه « نَسِيَ»

به همين آیه استناد « ترك كردن»و برای معنای  دو معنای متفاوت داللت دارد: فراموش كردن و ترك كردن؛اند بر گفته« یسن»

 )بصائر« فَتَرَكَ یَعْنِي إِنَّمَا فَنَسِيَ...»و روایتي از امام باقر ع نيز موید همين معناست: ( 421 /5اللغة مقائيس معجماند )كرده

امری غيرارادی است، مواردی كه « فراموشي»اند كه با توجه به اینكه ي هم توضيح داده( و برخ8 /2كافي ؛71 /1الدرجات

است چنانكه ما هم « ترك»همگي به معنای ( 67؛ توبه/115؛ طه/274)بقره/ در قرآن كریم مورد مواخذه قرار گرفته« نسيان»

برخي بين این دو معنا چنين جمع  . اما(164 /1(آشوب شهر البن) القرآن )متشابه« ما را از عطای خود فراموش نكن»گویيم مي

تواند ناشي از ضعف نسيان، ترك آن اموری است كه قبال انسان آنها را در قلب خود ثبت و ضبط كرده بود كه مياند كه: كرده

و  1(140 /2طبرانيالمعجم الصغير للعباس )( ضمنا هم از ابن803/القرآن ألفاظ مفرداتقلب ویا غفلت ویا حتي عمدی باشد )

روایت شده كه یكي از وجوه تسميه انسان، به انسان این است كه خداوند به او  2(15 /1الشرائعاز امام صادق ع )عللهم 

 است و چنين مطلبي از باب اشتقاق كبير است(« أنس»)البته انسان ظاهرا از ریشه  سفارشي كرد اما او نسيان كرد

                                                      
 مُسْلِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنِ كِدَامٍ، بْنُ مِسْعَرُ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ، أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عِصَامٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْأَصْبَهَانِيُّ، مَمْلَكٍ بْنُ مُحَمَّدُ . حَدَّثَنَا 1

 فَنَسِيَ إِلَيْهِ عُهِدَ لِأَنَّهُ إِنْسَانًا الْإِنْسَانُ سُمَيَّ إِنَّمَا ": قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ جُبَيْرٍ، بْنِ سَعِيدِ عَنْ الْبَطِينِ،

 أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ حُكَيْمٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ . حَدَّثَنَا 2

 .فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ یَنْسَى لِأَنَّهُ إِنْسَاناً الْإِنْسَانُ سُمِّيَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ
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 حدیث

 دلسوختگان و ایشان دوستداران همه بر - اندكریم بيت اهل همه البته كه - ع مجتبي حسن امام ،تبي اهل كریم مبارك ميالد

  .باد مبارك عالم

 عليهما اهلل صلوات علي بن الحسن محمد أبي التقي السبط اإلمام عن روی( 1

 1.بِالتَّسْوِیفِ یَتَعَلَّلُ مُؤَجَّلٍ كُلُّ وَ النَّظِرَةَ یَسْأَلُ مُعَاجَلٍ كُلُّ -

 ...اللَّذَّاتِ هَاذِمِ وَ النَّقِمَاتِ مُقَطَّعَاتِ قَبْلَ الْعَمَلَ بَادِرُوا وَ الْهَرَبِ تُجَاهَ وَ الطَّلَبِ فِي جِدُّوا وَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ اتَّقُوا ع قَالَ وَ -

 236ص العقول، تحف

 از امام حسن مجتبي ع روایت شده است كه:

 كند.كند، و هركس كه مهلت دارد، امروز و فردا ميمهلتش تمام شده، تقاضای مهلت مي هركسي كه -

مبادرت و به انجام عمل  جدی باشيد]از شيطان[ فرار  به سمت ای بندگان خدا! تقوای الهي پيشه كنيد و در طلب و -

 ارسد...برد ]= مرگ[ فرا با خود ميها را یكجها و لذتقبل از اینكه آنچه سختي ورزید

 نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ» قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ سَلَّامِ عَنْ الْأَحْوَلِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ( 2

 قَدْ وَ أَقْرَبُهَا كَيْفَ لِرَبِّهِ آدَمُ فَقَالَ إِیَّاهَا فَأَرَاهُ قَالَ الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقْرَبْ لَا آدَمُ یَا لَهُ قَالَ الْجَنَّةَ ادْخُلِ آلِدَمَ قَالَ لَمَّا اللَّهَ إِنَّ قَالَ «عَزْماً لَهُ

 لَمْ وَ مِنْهَا نَأْكُلُ لَا وَ نَقْرَبُهَا لَا رَبَّنَا یَا نَعَمْ زَوْجَتُهُ وَ آدَمُ فَقَالَ مِنْهَا تَأْكُلَا لَا یَعْنِي تَقْرَبَاهَا لَا لَهُمَا فَقَالَ قَالَ زَوْجَتِي وَ أَنَا عَنْهَا نَهَيْتَنِي

 ءٍلِشَيْ ولَنَّتَقُ ال وَ» الْكِتَابِ فِي لِنَبِيِّهِ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ قَالَ ذِكْرِهِمَا إِلَى وَ أَنْفُسِهِمَا إِلَى ذَلِكَ فِي اللَّهُ فَوَكَلَهُمَا نَعَمْ قَوْلِهِمَا فِي یَسْتَثْنِيَا

 وَ» اللَّهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ أَفْعَلَهُ أَنْ عَلَى أَقْدِرُ فَلَا أَفْعَلَهُ لَا أَنْ فِي اللَّهِ مَشِيَّةُ فَتَسْبِقَ أَفْعَلَهُ لَا أَنْ «اللَّهُ یَشاءَ أَنْ إِلَّا غَداً ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّي

 فِعْلِك فِي اللَّهِ مَشِيَّةَ اسْتَثْنِ أَیْ «نَسِيتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ

 448ص ،7ج ؛ الكافي،56ص ،(لألشعری)النوادر

« یقين، از پيش به آدم سفارشي كردیم، كه فراموش كرد، و او را دارای عزمي ]راسخ[ نيافتيمو به»از امام باقر ع درباره آیه 

 روایت شده است كه:

، به او گفت كه به این درخت نزدیك نشو و آن را به او نشان «بهشت شوداخل »همانا خداوند هنگامي كه به آدم گفت 

 داد؛ آدم به پروردگارش عرض كرد: چگونه نزدیك آن شوم در حالي كه تو من و همسرم را از آن نهي كردی؟

 یعني از آن نخورید. ،امام فرمود: اینكه فرمود به آن نزدیك نشوید

شان را مشروط به خواست «بله»خوریم؛ اما این شویم و از آن نميا نزدیكش نميبه هر حال آدم گفت: بله، پروردگارا، م

 .شاءاهلل نگفتند( پس خدا آنها را در این مطلب به خودشان و یاد ]=حافظه[ خودشان واگذاشتخدا نكردند )ان

كاری نگو كه من فردا در مورد هيچ » :كه (24-23)كهف/ امام فرمود: در حالي كه خدا در كتابش به پيامبرش گفته بود

كه آن را انجام ندهم؛ كه در این صورت مشيت خدا بر اینكه من انجامش بدهم « دهم؛ مگر اینكه خدا بخواهدانجامش مي

                                                      
 لَا وَ نَعِيمُهَا یَدُومُ لَا الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّذَّاتِ هَاذِمِ وَ النَّقِمَاتِ مُقَطَّعَاتِ قَبْلَ الْعَمَلَ بَادِرُوا وَ الْهَرَبِ تُجَاهَ وَ الطَّلَبِ فِي جِدُّوا وَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ اتَّقُوا ع قَالَ . وَ 1

 مَسَاوِئُهَا تُتَوَقَّى لَا وَ فَجِيعُهَا تُؤْمَنُ
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و خدا را یاد كن وقتي دچار نسيان »توانم كه انجامش دهم. برای همين است كه خداوند ]در ادامه[ فرمود: چربد و نميمي

 ا در كارت استثنا كن.یعني مشيت خدا ر« شدی

 اللَّهِ قَوْلِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ( 3

 :قَالَ «عَزْماً لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ

 إِلَيْهِمْ عَهِدَ لِأَنَّهُ الْعَزْمِ أُوْلِي الْعَزْمِ أُولُو سُمِّيَ إِنَّمَا وَ هَكَذَا أَنَّهُمْ عَزْمٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ فَتَرَكَ بَعْدِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَ مُحَمَّدٍ فِي إِلَيْهِ عَهِدْنَا

 .بِهِ الْإِقْرَارِ وَ كَذَلِكَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَى عَزْمُهُمْ أَجْمَعَ وَ سِيرَتِهِ وَ الْمَهْدِیِّ وَ بَعْدِهِ مِنْ الْأَوْصِيَاءِ وَ مُحَمَّدٍ فِي

 اآلیات تأویل؛ 123ص ،1ج الشرائع، علل ؛70ص ،1ج ،الدرجات بصائر ؛66ص ،2ج القمي، تفسير؛ 416ص ،1ج الكافي،

 1   313ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة

                                                      
 .و این احادیث هم در همين فضاست: 1

 الْخَلْقَ خَلَقَ حَيْثُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ الْعِجْلِيِّ دَاوُدَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي( 1

 الْجَنَّةِ إِلَى یَدِبُّونَ كَالذَّرِّ فِيهِمْ هُمْ وَ الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ فَقَالَ شَدِیداً عَرْكاً فَعَرَكَهُ الْأَرْضِ أَدِیمِ مِنْ طِيناً فَأَخَذَ الْمَاءَانِ فَامْتَزَجَ أُجَاجاً مَالِحاً مَاءً وَ عَذْباً مَاءً خَلَقَ

 أَخَذَ ثُمَّ قَالَ غافِلِينَ هذا عَنْ كُنَّا إِنَّا الْقِيامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنا بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ قَالَ ثُمَّ أُبَالِي لَا وَ النَّارِ إِلَى یَدِبُّونَ الشِّمَالِ لِأَصْحَابِ قَالَ وَ بِسَلَامٍ

 أُولِي عَلَى الْمِيثَاقَ أَخَذَ وَ النُّبُوَّةُ لَهُمُ فَثَبَتَتْ بَلَى قَالُوا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ عَلِيٌّ هَذَا إِنَّ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ هَذَا إِنَّ وَ قَالَ ثُمَّ بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ فَقَالَ النَّبِيِّينَ عَلَى الْمِيثَاقَ

 أَنْتَقِمُ وَ دَوْلَتِي بِهِ أُظْهِرُ وَ لِدِینِي بِهِ أَنْتَصِرُ الْمَهْدِيَّ إِنَّ وَ عِلْمِي خُزَّانُ وَ أَمْرِي وُلَاةُ بَعْدِهِ مِنْ أَوْصِيَاؤُهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ عَلِيٌّ وَ رَسُولِي مُحَمَّدٌ وَ كُمْرَبُّ إِنِّي أَلَا الْعَزْمِ

 عَزْمٌ آلِدَمَ یَكُنْ لَمْ وَ الْمَهْدِيِّ فِي الْخَمْسَةِ لِهَؤُلَاءِ الْعَزِیمَةُ فَثَبَتَتِ یُقِرَّ لَمْ وَ آدَمُ یَجْحَدْ لَمْ وَ رَبِّ یَا شَهِدْنَا وَ أَقْرَرْنَا قَالُوا كَرْهاً وَ طَوْعاً بِهِ أُعْبَدُ وَ أَعْدَائِي مِنْ بِهِ

 الشِّمَالِ لِأَصْحَابِ فَقَالَ فَأُجِّجَتْ نَاراً أَمَرَ ثُمَّ فَتَرَكَ یَعْنِي إِنَّمَا قَالَ عَزْماً لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ هُوَ وَ بِهِ الْإِقْرَارِ عَلَى

 فَادْخُلُوهَا اذْهَبُوا أَقَلْتُكُمْ قَدْ فَقَالَ أَقِلْنَا رَبِّ یَا الشِّمَالِ أَصْحَابُ فَقَالَ سَلَاماً وَ بَرْداً عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ فَدَخَلُوهَا ادْخُلُوهَا الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ قَالَ وَ فَهَابُوهَا ادْخُلُوهَا

 .الْوَلَایَةُ وَ الْمَعْصِيَةُ وَ الطَّاعَةُ ثَبَتَتِ فَثَمَّ فَهَابُوهَا

 .مِثْلَهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ كَمِالْحَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَیْضاً رَوَاهُ وَ

 8: ص ،2ج الكافي، ؛71: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقُمِّيِّ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا (2

 أُنْزِلَتْ اللَّهِ وَ هَكَذَا فَنَسِيَ ذُرِّیَّتِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ فِي كَلِمَاتٍ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ

 .ص مُحَمَّدٍ عَلَى

 416ص ،1ج ؛ الكافي،71: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 فَضَّالٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْهَمْدَانِيُّ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ الطَّالَقَانِيُّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا( 3

 عَلَى كَانَ ع نُوحٍ بَعْدَ كَانَ نَبِيٍّ كُلَّ أَنَّ ذَلِكَ وَ الشَّرَائِعِ وَ الْعَزَائِمِ أَصْحَابَ كَانُوا لِأَنَّهُمْ الْعَزْمِ يأُوْلِ الْعَزْمِ أُولُو سُمِّيَ إِنَّمَا: قَالَ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ

 زَمَنِ إِلَى لِكِتَابِهِ تَابِعاً وَ مِنْهَاجِهِ وَ إِبْرَاهِيمَ شَرِیعَةِ عَلَى كَانَ بَعْدَهُ وَ إِبْرَاهِيمَ أَیَّامِ فِي كَانَ نَبِيٍّ كُلُّ وَ ع الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ زَمَانِ إِلَى لِكِتَابِهِ تَابِعاً مِنْهَاجِهِ وَ وَ شَرِیعَتِهِ

 بَعْدَهُ وَ ع عِيسَى أَیَّامِ فِي كَانَ نَبِيٍّ كُلُّ وَ ع عِيسَى أَیَّامِ إِلَى لِكِتَابِهِ تَابِعاً وَ مِنْهَاجِهِ وَ مُوسَى شَرِیعَةِ عَلَى كَانَ بَعْدَهُ وَ ع مُوسَى زَمَنِ فِي كَانَ نَبِيٍّ كُلُّ وَ ع مُوسَى

 لَا ص مُحَمَّدٍ شَرِیعَةُ وَ ع الرُّسُلِ وَ الْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ هُمْ وَ الْعَزْمِ أُولُو هُمْ الْخَمْسَةُ فَهَؤُلَاءِ ص مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا زَمَنِ إِلَى لِكِتَابِهِ تَابِعاً وَ شَرِیعَتِهِ وَ عِيسَى مِنْهَاجِ عَلَى كَانَ

 .مِنْهُ ذَلِكَ سَمِعَ مَنْ لِكُلِّ مُبَاحٌ فَدَمُهُ بِكِتَابٍ الْقُرْآنِ بَعْدَ أَتَى أَوْ نَبِيِّنَا بَعْدَ ادَّعَى فَمَنِ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى بَعْدَهُ نَبِيَّ لَا وَ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى تُنْسَخُ
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« یقين، از پيش به آدم سفارشي كردیم، كه فراموش كرد، و او را دارای عزمي ]راسخ[ نيافتيمو به»از امام باقر ع درباره آیه 

 روایت شده است كه یعني:

نداشت  سفارش كردیم به او در مورد حضرت محمد ص و ائمه بهد از او، پس رها كرد )=جدی نگرفت( و او را عزمي

اند؛ و ]پيامبران[ اولوالعزم را اولوالعزم ناميدند زیرا به آنها در مورد حضرت محمد ص و جانشينان بعد از او بر اینكه آنها چنان

و حضرت مهدی و سيره او سفارش شد و آنها بر اینكه: آن، چنان است و بر اقرار به این مطلب، عزمشان را جزم كردند. ]ظاهرا 

كه چنان اقدام كنند كه در اقدامشان، ثمراتي را كه تا بعثت پيامبر ص و ظهور امام زمان ع بر كارشان مترتب  یعني عزم كردند

 1شود، جدی بگيرند[مي

                                                      
 123ص ،1ج الشرائع، علل

 این دو روایت را هم براي رعایت اختصار نياوردم: . 1

 مِنَ بَيْنَهُ وَ بَيْنِي فَدَارَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ أَخِي إِلَى فَجِئْتُ مَسَائِلَ عَنْ فَسَأَلَنِي الْعَامَّةِ دَارِ فِي أَكْثَمَ بْنَ یَحْيَى لَقِيتُ الرِّضَا بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى ( قَال1َ

 أَعْرِفْهَا لَمْ لَا قُلْتُ أَفْتَيْتَهُ فَهَلْ قَالَ ثُمَّ ع فَضَحِكَ فِيهَا لِأُفْتِيَهُ مَسَائِلَ عَنْ یَسْأَلُنِي كَتَبَ أَكْثَمَ ابْنَ إِنَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُلْتُ طَاعَتَهُ بَصَّرَنِي وَ حَمَلَنِي مَا الْمَوَاعِظِ

 ... عَن یَسْأَلُنِي كَتَبَ قُلْتُ هِيَ مَا وَ ع قَالَ

 عُوقِبَ؟... فَكَيْفَ الْأَنْفُسُ تَشْتَهِي مَا فِيهَا وَ أَطْعَمَ وَ فَأَكَلَ الْبُرِّ أَكْلَ ع آدَمَ نَفْسُ فَاشْتَهَتْ الْأَعْيُنُ تَلَذُّ وَ الْأَنْفُسُ تَشْتَهِيهِ ما فِيها وَ قَوْلِهِ ...و عَنْ

 إِلَى لِتَجِدَ تَعَنُّتِكَ مِنْ بِهِ فَامْتَحَنْتَنَا كِتَابُكَ أَتَانِي الرُّشْدَ اللَّهُ فَأَلْهَمَكَ أَنْتَ وَ* الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ اكْتُبْ ع قَالَ أَكْتُبُ مَا وَ قُلْتُ إِلَيْهِ اكْتُبْ ع قَالَ

 وَ الْحُجَّةُ لَزِمَتْكَ فَقَدْ قَلْبَكَ بِهَا اشْغَلْ وَ فَهْمَكَ لَهَا ذَلِّلْ وَ سَمْعَكَ إِلَيْهَا فَأَصْغِ مَسَائِلَكَ شَرَحْنَا قَدْ وَ نِيَّتِكَ عَلَى یُكَافِيكَ اللَّهُ وَ فِيهَا قَصَرْنَا إِنْ سَبِيلًا الطَّعْنِ

 عَز ... وَ جَلَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتَ السَّلَامُ

 آدَمَ عَنْهَا اللَّهُ نَهَى الَّتِي الشَّجَرَةُ وَ ع آلِدَمَ كُلَّهُ ذَلِكَ اللَّهُ أَبَاحَ وَ الْأَعْيُنُ تَلَذُّ وَ الْأَنْفُسُ تَشْتَهِي مَا الْمَلَاهِي وَ الْمَشَارِبِ وَ الْمَآكِلِ مِنَ فِيهَا فَإِنَّ الْجَنَّةُ أَمَّا وَ

 عَزْماً .... لَهُ یَجِدْ لَمْ وَ الْحَسَدِ بِعَيْنِ نَظَرَ وَ فَنَسِيَ الْحَسَدِ بِعَيْنِ خَلَائِقِهِ عَلَى اللَّهُ فَضَّلَ مَنْ إِلَى یَنْظُرَا لَا أَنْ إِلَيْهِمَا عَهِدَ الْحَسَدِ شَجَرَةُ مِنْهَا یَأْكُلَا أَنْ زَوْجَتَهُ وَ ع

 476-479ص العقول، تحف

 الَّذِي هُوَ حَقّاً الصَّادِقُ وَ مَعْنَاهَا عَلَى یَقَعُ نُقْصَانٍ غَيْرِ مِنْ بِمَعْنَاهَا ءٍشَيْ كُلُّ بِهَا ءُیَسْتَضِي كَالشَّمْسِ عَالَمِهِ فِي مُتَشَعْشَعٌ نُورٌ الصِّدْقُ ع الصَّادِقُ ( قَال2َ

 أَقْسَمَ حِينَ كَذِبِهِ فِي إِبْلِيسَ صَدَّقَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَبِيِّنَا عَلَى آدَمَ مِثْلُ ضِدُّهُ أَوْ سِوَاهُ مَعَهُ یَسَعُ لَا الَّذِي الْمَعْنَى هُوَ وَ لَدَیْهِ مَا صِدْقِ بِحَقِيقَةِ كَاذِبٍ كُلَّ یُصَدِّقُ

 هُوَ فَخَسِرَ بَاطِناً وَ ظَاهِراً مَعْهُودٍ غَيْرُ هُوَ وَ أَبْدَعَهُ مَنْ أَوَّلَ كَانَ شَيْئاً أَبْدَعَ إِبْلِيسَ لِأَنَّ عَزْماً لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ آدَمَ فِي الْكَذِبِ مِنَ بِهِ مَا لِعَدَمِ كَاذِباً لَهُ

 الْحَقِيقَةِ فِي عَهْدَهُ یُضَادُّ عَمَّا عَزْمِهِ بِنَفْيِ لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ بِشَهَادَةِ كَذِبَهُ بِتَصْدِیقِهِ ع آدَمُ أَفَادَ وَ الْأَبَدِ بَقَاءِ عَلَى ع آدَمَ صِدْقِ مِنْ بِهِ یَنْتَفِعْ لَمْ مَعْنًى عَلَى بِكَذِبِهِ

 الْقِيَامَةِ فِي ع عِيسَى صِدْقِ عَنْ ذَكَرَ كَمَا لِعَبْدِهِ لَىتَعَا اللَّهِ تَزْكِيَةَ یَقْتَضِي الصِّدْقِ حَقِيقَةُ وَ الصَّادِقِ صِفَةُ فَالصِّدْقُ شَيْئاً بِكَذِبِهِ اصْطِفَائِهِ مِنِ یَنْتَقِصْ لَمْ مَعْنًى عَلَى

 سَيْفُ الصِّدْقُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ وَ صِدْقُهُمْ الصَّادِقِينَ یَنْفَعُ یَوْمُ هذا تَعَالَى فَقَالَ ص مُحَمَّدٍ أُمَّةِ رِجَالِ مِنْ الصَّادِقِينَ بَرَاءَةُ هُوَ وَ صِدْقِهِ مِنْ إِلَيْهِ أَشَارَ مَا بِسَبَبِ

 تَعَالَى اللَّهِ مِنَ بِقِسْطَاسٍ عَيِّرْهُمَا وَ دَعْوَاكَ عَقْدِ وَ مَعْنَاكَ صِدْقِ فِي فَانْظُرْ كَاذِبٌ أَمْ أَنْتَ صَادِقٌ أَ تَعْلَمَ أَنْ أَرَدْتَ فَإِذَا یَقُدُّهُ بِهِ هَوَى أَیْنَمَا سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ فِي اللَّهِ

 لَا وَ الْقَلْبَ اللِّسَانُ یُخَالِفَ لَا أَنْ الصِّدْقِ حَدِّ أَدْنَى وَ الصِّدْقُ لَكَ ثَبَتَ دَعْوَاكَ بِغَوْرِ مَعْنَاكَ اعْتَدَلَ فَإِذَا الْحَقُّ یَوْمَئِذٍ الْوَزْنُ وَ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ الْقِيَامَةِ فِي كَأَنَّكَ

 یَصْنع ذَا فَمَا یَنْزِعْ لَمْ إِنْ لِرُوحِهِ النَّازِعِ كَمَثَلِ ذَكَرْنَا بِمَا الْمَوْصُوفِ الصَّادِقِ مَثَلُ وَ اللِّسَانَ الْقَلْبُ

 35-34ص الشریعة، مصباح
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 تدبر

خدا آدم را به عنوان خليفه خود قرار داد. اما برای این مقام با «: عَزْما لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ»( 1

طبق روایات كمتر از یك « خواهي بكن، فقط این سراغ این درخت نروهركاری مي»او عهدی بست، و از او كاری خواست: 

 روز طول كشيد كه با فریب شيطان آدم سراغ آن درخت رفت. 

 خواست با خدا مخالفت كند؟چرا؟ مي

 لكه فراموش كرد! نه! ب

 چرا؟

 ! به همين سادگي!نداشت چون جدی نگرفته بود! چون عزم

 گردد!به همين یك مساله ساده برميهای نفوذ شيطان و تمام راههمه مشكالت ما 

نيست كه همين ( و بيهوده 47البالغه، حكمت)نهج« هِمَّتِه قَدْرِ عَلَى الرَّجُلِ قَدْرُ»بيهوده نيست كه اميرالمومنين ع فرمود: 

العزم را از بقيه انسانها، بلكه حتي از بقيه پيامبران برتر كرده است؛ آن هم چه عزمي! نه فقط ميزان عزم است كه پيامبران اولي

عزم اصالح امت و مردم زمان خود را كردند؛ بلكه عزم كردند اقداماتي را تا زمان بعثت پيامبر خاتم، بلكه تا ظهور مهدی. 

 (3)حدیث

 ؛عزم دارند ، كه در ركاب امام زمانشان خواهند بود،های پایان تاریخعزم نداشت؛ اما آدم بود، در ابتدای تاریخ ي كهآدم اگر

هایشان از قلب« لَقَلَعُوهَا الْحَدِیدِ بِجِبَالِ مَرُّوا لَوْ وَ الْحَدِیدِ زُبَرِ مِنْ لَأَشَدُّ قَلْبَهُ إِنَّ وَ»چنانكه امام صادق ع در وصفشان فرمود: 

 تمام و الدین كمالكنند. )آن را از جا مي مواجه شوند،های آهن كوه، به نحوی كه اگر با تر استقطعات عظيم آهن محكم

 1(674 /2النعمة

  توانيم از آنها باشيم.ما هم مي

 فقط یك تصميم جدی! 

 و این ماه رمضان بهترین فرصت برای چنين تصميمي است.

 دیگر، بهتر این دیدم كه فرازی از دعای سحر )دعای ابوحمزه ثمالي( را بياورم: مهر كال( به جای 2

 سَلَبْتَنِي وَ صَلَّيْتُ أَنَا إِذَا نُعَاساً عَلَيَّ أَلْقَيْتَ نَاجَيْتُكَ وَ یَدَیْكَ بَيْنَ لِلصَّلَاةِ قُمْتُ وَ تَعَبَّأْتُ وَ تَهَيَّأْتُ قَدْ قُلْتُ كُلَّمَا إِنِّي اللَّهُمَّ

 نَاجَيْتُ أَنَا إِذَا مُنَاجَاتِكَ

 ؟!لِي مَا 

                                                      
 عَنِ عُمَيْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَمِّهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْرُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ . حَدَّثَنَا 1

 ع الْقَائِمِ لِقُوَّةِ تَمَنِّياً إِلَّا( 70/هود) «شَدِیدٍ رُكْنٍ إِلى آوِي أَوْ قُوَّةً بِكُمْ لِي أَنَّ لَوْ لِقَوْلِهِ ع لُوطٍ قَوْلُ كَانَ مَا ع  اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي ابْنِ

 حَتَّى سُيُوفَهُمْ یَكُفُّونَ لَا وَ لَقَلَعُوهَا الْحَدِیدِ بِجِبَالِ مَرُّوا لَوْ وَ الْحَدِیدِ زُبَرِ مِنْ لَأَشَدُّ قَلْبَهُ إِنَّ وَ رَجُلًا أَرْبَعِينَ قُوَّةَ لَيُعْطَى مِنْهُمْ الرَّجُلَ إِنَّ وَ أَصْحَابِهِ شِدَّةَ إِلَّا ذَكَرَ لَا وَ

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَرْضَى
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 بَيْنَ وَ بَيْنِي حَالَتْ وَ قَدَمِي أَزَالَتْ بَلِيَّةٌ لِي عَرَضَتْ مَجْلِسِي التَّوَّابِينَ مَجَالِسِ مِنْ قَرُبَ وَ سَرِیرَتِي صَلَحَتْ قَدْ قُلْتُ كُلَّمَا

 خِدْمَتِكَ

 !سَيِّدِی

 نَحَّيْتَنِي خِدْمَتِكَ عَنْ وَ طَرَدْتَنِي بَابِكَ عَنْ لَعَلَّكَ

  فَأَقْصَيْتَنِي بِحَقِّكَ مُسْتَخِفّاً رَأَیْتَنِي لَعَلَّكَ أَوْ

 فَقَلَيْتَنِي عَنْكَ مُعْرِضاً رَأَیْتَنِي لَعَلَّكَ أَوْ

 فَرَفَضْتَنِي الْكَاذِبِينَ مَقَامِ فِي وَجَدْتَنِي لَعَلَّكَ أَوْ

 فَحَرَمْتَنِي لِنَعْمَائِكَ شَاكِرٍ غَيْرَ رَأَیْتَنِي كَلَعَلَّ أَوْ

 فَخَذَلْتَنِي الْعُلَمَاءِ مَجَالِسِ مِنْ فَقَدْتَنِي لَعَلَّكَ أَوْ

 آیَسْتَنِي رَحْمَتِكَ فَمِنْ الْغَافِلِينَ فِي رَأَیْتَنِي لَعَلَّكَ أَوْ

 خَلَّيْتَنِي بَيْنَهُمْ وَ فَبَيْنِي الْبَطَّالِينَ مَجَالِسِ آلِفَ رَأَیْتَنِي لَعَلَّكَ أَوْ

 فَبَاعَدْتَنِي دُعَائِي تَسْمَعَ أَنْ تُحِبَّ لَمْ لَعَلَّكَ أَوْ

  كَافَيْتَنِي جَرِیرَتِي وَ بِجُرْمِي لَعَلَّكَ أَوْ

  جَازَیْتَنِي مِنْكَ حَيَائِي بِقِلَّةِ لَعَلَّكَ أَوْ

 ... قَبْلِي الْمُذْنِبِينَ عَنِ عَفَوْتَ مَا فَطَالَ رَبِّ یَا عَفَوْتَ فَإِنْ

خواهم با تو[ مناجات كنم، چرتي بر من و ]مي ماهبرای نماز در مقابلت ایستاد ام وا و آماده شدهخدایا! هربار كه گفتم مهي

 عارض شد وقتي خواستم نماز بخوانم، و حال مناجات را از دست دادم وقتي خواستم مناجات كنم!

 شود؟را چه ميم

هایم را لرزاند و كاران نزدیك شئ، به چيزی مبتال شدم كه قدمهربار گفتم باطنم اصالح شد و جایگاهم به جایگاه توبه

 بين من و در خدمت تو بودن فاصله انداخت؟

 سرورم!

 ای؟!ای و از خدمت خود محروم كردهشاید كه مرا از درگاه خود رانده

 ای؟!سبت به حق تو سبكسرم پس مرا از خود دور كردهای كه نیا شاید كه دیده

 آید؟!ای از تو رویگردانم، و دیگر از من بدت ميیا شاید كه دیده

 ای؟!ای و مرا از خود راندهیا شاید كه مرا در جایگاه دروغگویان یافته

 ای؟ای كه شكرگزار نعمتهایت نيستم و مرا محروم كردهیا شاید دیده

 ای؟! كنم و مرا خوار كردهای در مجلس علما حضور پيدا نميهیا شاید كه دید

 ای؟ ای پس از رحمتت نااميدم كردهیا شاید مرا در ميان غافالن دیده

 ای؟! كار انس دارم، پس مرا در ميان آنها رها كردهای با مجالس اهل باطل و بيهودهیا شاید دیده
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 ای؟ مرا از خود دور كرده یا شاید هم اصال دعا كردن مرا دوست نداری و

 كني؟! یا شاید به خاطر جرم و گناهم مكافاتم مي

 كني؟!مجازاتم مي امحيایيیا شاید به خاطر كم

 ای ...پس اگر ببخشي، بسيار شده كه گناهكاران پيش از مرا بخشيده

 

 

       2/4/1395         تُرْجَعُون إِلَيْنا وَ فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ        35 آیه (21) أنبياء( سوره 95

 1437رمضان  16

 ترجمه

 گردید.به سوی ما بازمي [تنها]آزمایيم و مي بدی و خوبيبا  بشدترا ي چشنده مرگ است؛ و شما شخصهر 

 ای و نحوینکات ترجمه

« نفس»و البته همگان تاكيد دارند كه  1این كلمه اختالف نظر شدیدی بين اهل لغت وجود دارد خاستگاهدرباره «: نَفْس»

رود. عالمه طباطبایي بر این باور است كه ریشه اصلي این كلمه در همين معناست؛ در مورد هر چيزی به كار مي« خود»به معنای 

ن، نفس سنگ، ...، به معنای خود انسان، خود سنگ، ... بود( و یعني ابتدا حالت تاكيد بر خود هر چيزی داشت )مثال نفس انسا

( و تدریجا 116؛ مائده/28عمران/؛ آل12، حتي به خود خدا )انعام/شداطالق  «خودِ»بدین مناسبت بر هر چيزی، به جای كلمه 

عنا در یك عبارت جمع و گاه هر دو ماش در مورد انسان )كه موجودی مركب از روح و بدن است( شيوع پيدا كرد استفاده

( و بعدا در مورد روح انسان كه دارای 111كند؛ نحل/)هر انساني از خودش دفاع مي« انَفْسِه عَنْ تُجادِلُ نَفْسٍ كُلُّ»شد مانند مي

شعور )مانند حيوان و جن و علم و حيات است به كار رفت؛ و البته اگرچه در اصطالحات علمي برای سایر موجدات ذی

 .نيست و در قرآن هم به این معاني به كار نرفته است رایج رود، اما در عرف چنين كاربردیه كار ميفرشته( ب

اگرچه اصل آن در مورد چشيدن با دهان بوده است، اما در قرآن كریم در مورد ذوق به معنای چشيدن است و  «ذائِقَة»

( نيز به كار رفته است.  9طالق/ ؛36معنوی و غيرمادی )روم/( و حتي دركهای كامال 24، نبا/48های مربوط به المسه )قمر/درك

 به لحاظ نحوی، چون در این آیه به جای فعل )تذوق مفعول آن است، و« الموت»و  ذائقه اسم فاعل است )= چشنده( و

                                                      
به كار رفته و چون هر « نَفَس»كه ریشه اصلي آن، خروج هواي مالیم است و از همين باب كلمه  شودشروع مي از این دیدگاهاین اختالف نظر .  1

را از « نفسش»به كار رفته چون اگر خون از بدن انسان خارج شود «خون»شود و نيز به معناي ناميده مي« فْسنَ»نَفْسي، قوامش به نفس كشيدن است 

( تا این دیدگاه كه برعكس 460 /5اللغة المقایيس شود )معجمشود نفاس و نفساء گفته ميدهد و به زن حائض هم چون خونش خارج ميدست مي

اند كه همانند غذایي براي روح )نَفْس( است و با قطعش، را از این جهت نفَس گفته« نَفَس»داند و معتقد است مي« روح»دیدگاه فوق، اصل آن را به معناي 

 (818القرآن/ ألفاظ شود )مفرداتروح از بدن منقطع مي
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ای كه یك واقعهكند. پس آیه خبر از مي این چشيدن ، داللت بر دوام و هميشگي بودن)ذائقه الموت( (، اسم فاعل آوردالموت

 واره در حال رخ دادن است!كه تدریجا و هم دهدمي ایواقعهدهد، بلكه خبر از اهد داد نميیكبار رخ خو

. باشد)امتحان كردن به منظور خبر گرفتن و معلوم كردن یك وضعيت( مي« اختبار»است كه به معنای « بلو»از ریشه « نبلو»

باشد. اینكه آیا واقعا اینها دو ماده مستقلند یا است كه به معنای كهنه شدن و پوسيدن مي« بلي» شده،ریشه دیگری كه مطرح 

این اختالف در خصوص كلماتي مانند بالء )كه از كدام كه  گردند، بين علمای لغت اختالف استاینكه هردو به یكي برمي

دو اصل با دو معنا )امتحان كردن و پوسيدن( است « ویلب»اند حروف شود. تا حدی كه برخي گفتهاست( بيشتر آشكار مي

(. كساني هم كه یكي را اصل 295-292 /1اللغة المقایيس معجمشود )اند كه كدام كلمه از كدام ریشه گرفته ميو تفكيك نكرده

ن جهت به معنای امتحان كردن به ای اندقرار داده، و گفتهبرخي اصل را بر معنای كهنه شدن و پوسيدن  :انداند دو دستهدانسته

اند كه خبر گرفتن از او، او را پوساندم! و بالء را هم از این جهت بال گفتهامتحان و رود كه گویي از كثرت )اختبار( به كار مي

 )كه به معنای« ایجاد تحول به منظور رسيدن به نتيجه مطلوب»( و برخي هم 145 /القرآن ألفاظ مفردات) پوساندجسم را مي

الفعل بر به خاطر كسره در عين« بَلِيَ»اند لفظ اند و آنگاه گفتهنزدیكتر است( را معنای اصلي این ماده دانسته «امتحان كردن»

-335 /1الكریم القرآن كلمات في التحقيقدهد )داللت دارد و به همين جهت است كه معنای پوسيدن مي «تحول رو به سقوط»

338) 

چند حالت مطرح جایگاه نحوی آن در این آیه برای ( توضيحاتي گذشت. 14)حدید/ 77در جلسه « فتنه»درباره  «فِتْنَةً»

 تواند منظور آیه بوده باشد:شود كه همگي ميمعنای خاصي ایجاد مي ،هر یكبا كه شده 

 آزمایيم(كنيم برای اینكه سخت بيمبتال مي)شما را با خوبي و بدی  لهالف. مفعول 

 (آزمایيممي با خوبي و بدیاید در حالي كه گرفتار فتنهر در جایگاه حال )شما را ب. مصد

كند، زیرا فتنه و بالء به یك معنایند )شما را با خوبي و بر آن داللت مي« نبلو»ج. مفعول مطلق نائب از مصدری كه فعل 

 /17القرآن إعراب في الجدول ؛ 29 /6بيانه و القرآن بإعرا ؛ 73 /7القرآن تفسير في البيان مجمع) آزمایيم چه آزمودني(بدی مي

28) 

تواند واو حاليه اند كه عالوه بر آن، مياند؛ اما برخي تذكر دادهحرف واو را اغلب حرف عطف دانسته« تُرْجَعُون إِلَيْنا وَ»

باشد و چون مقدم آمده، داللت مي« ترجعون»جار و مجروری است كه متعلق به « الينا»( ضمنا 29 /6بيانه و القرآن إعرابباشد )

 1بر حصر )یا الاقل: تاكيد( دارد.

 شأن نزول

شوند، بيتش خواهد آمد و چگونه دیگران مدعي خالفت ميوقتي خداوند به پيامبرش خبر داد كه بعد از او چه بر سر اهل

 كُلُّ ؛الْخالِدُونَ فَهُمُ مِتَّ فَإِنْ أَ الْخُلْدَ قَبْلِكَ مِنْ شَرٍلِبَ جَعَلْنا ما وَ»رسول خدا ص غمگين شد، پس خداوند متعال نازل فرمود 

]ما قبل از تو برای هيچكس جاودانگي قرار ندادیم؛ آیا اگر تو « تُرْجَعُونَ إِلَيْنا وَ فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ

                                                      
 حصر توجه كرده است هاي موجود هيچيك این جمله را به صورت حال ترجمه نكرده و ضمنا فقط ترجمه رضایي به. در ميان ترجمه 1
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آزمایيم و تنها به سوی ما مانند؟! هر شخصي چشنده مرگ است و شما را بشدت با بدی و خوبي ميميبميری، آنها جاودان 

كنند آیند وظلم ميميری، كساني هم كه ميميرند. ]یعني همان طور كه تو ميگردند[ و رسول خدا را آگاه كرد كه همه ميبازمي

 1هم خواهند مرد و ظلم پایدار نخواهد ماند.[

 70ص ،2ج مي،الق تفسير

 حدیث

 جَوَارِحِهَا بَعْضِ مِنْ عَلَيْهِ یَلِجُ أَ أُمِّهِ بَطْنِ فِي الْجَنِينَ یَتَوَفَّى كَيْفَ بَلْ أَحَداً تَوَفَّى إِذَا تَرَاهُ هَلْ أَمْ مَنْزِلًا دَخَلَ إِذَا بِهِ تُحِسُّ هَلْ( 1

 مِثْلِه مَخْلُوقٍ صِفَةِ عَنْ یَعْجَزُ مَنْ إِلَهَهُ یَصِفُ كَيْفَ أَحْشَائِهَا فِي مَعَهُ سَاكِنٌ هُوَ أَمْ رَبِّهَا بِإِذْنِ أَجَابَتْهُ الرُّوحُ أَمْ

 112البالغه، خطبه نهج

 فرماید:الموت مياميرالمومنين ع در توصيف نحوه اقدام ملك

بيني؟ اصال چگونه جنيني ، او را ميكندمتوفي ميكني؟ آیا وقتي كسي را شود، او را احساس ميای ميآیا وقتي وارد خانه

شود؟ یا ]در بيرون ایستاده و[ روح به اذن سازد؟ آیا از برخي از جوارح مادر وارد ميمتوفي ميكه در شكم مادرش هست را 

صف كند؟ یا اینكه ]از ابتدا[ همراه جنين در امعاء و احشاء مادر ساكن است؟ چگونه كسي كه از وپروردگارش او را اجابت مي

 تواند خدا را وصف كند؟مخلوقي مانند خود عاجز است مي

 : ع عَلِيٌّ قَالَ قَالَ ع أَبِيهِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ زِیَادٍ أَبِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةُ (2

 2أَجَلِهِ مِنْ غَداً عَدَّ مَنْ مَنْزِلَتِهِ حَقَّ الْمَوْتَ أَنْزَلَ مَا

                                                      
 تواند موید این شان نزول باشد:. روایت زیر مي 1

 العشرون و الحادیة المنقبة

 حَدَّثَنِي قَالَ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنِي قَالَ نُوحٍ بْنُ أَیُّوبُ حَدَّثَنِي قَالَ الْخَشَّابُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ( عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ) اللَّهِ عَبْدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي

 :الْوَدَاعِ حَجَّةِ مِنْ مُنْصَرَفِهِ بَعْدَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي قَالَ تَغْلِبَ بْنُ أَبَانُ حَدَّثَنِي قَالَ أَبَانٍ بْنُ عَمْرُو

 تَقَدَّمْ وَ بِخَيْرٍ فَأَوْصِ لِقَائِكَ إِلَى اشْتَقْتُ  إِنِّي یَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ جَلَالُهُ جَلَّ رَبِّي عِنْدِ مِنْ عَلَيَّ نَزَلَ الْأَمِينَ الرُّوحَ جَبْرَئِيلَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا

( یَكُنْ لَمْ إِنَّهُ) النَّاسُ أَیُّهَا بِقُلُوبِكُمْ تُفَارِقُونِّي فَلَا بِأَبْدَانِكُمْ فَارَقْتُمُونِي فَإِذَا فَارَقْتُكُمْ وَ فَارَقْتُمُونِي قَدْ وَ بِكُمْ كَأَنِّي وَ أَجَلِي( اقْتَرَبَ قَدِ إِنِّي) النَّاسُ أَیُّهَا أَمْرِكَ فِي

 أَمَرَنِي رَبِّي إِنَّ وَ أَلَا «الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ الْخالِدُونَ فَهُمُ مِتَّ فَإِنْ أَ الْخُلْدَ قَبْلِكَ مِنْ لِبَشَرٍ جَعَلْنا ما وَ» قَالَ تَعَالَى اللَّهَ فَإِنَّ فَأُخَلَّدَ الدُّنْيَا فِي خُلِّدَ قَبْلِي نَبِيٌّ لَّهِ

 عَلِيِّ بِوَلَایَةِ فَلْيَتَمَسَّكْ الْمُرْدِیَةِ الْفِتَنِ مِنَ السَّلَامَةَ وَ بَعْدِي النَّجَاةَ مِنْكُمُ أَرَادَ فَمَنْ حِطَّتِكُمْ بَابِ وَ نَجَاتِكُمْ فِينَةِسَ عَلَى أَدُلَّكُمْ أَنْ أَمَرَنِي رَبِّي إِنَّ وَ أَلَا  بِوَصِيَّتِكُمْ

 أَرَهُ لَمْ خَالَفَهُ مَنْ وَ حَوْضِي عَلَيَّ وَرَدَ الدُّنْيَا فِي بِهِ اقْتَدَى[ وَ أَحَبَّهُ مَنْ] بَعْدِي مُسْلِمٍ كُلِّ إِمَامُ هُوَ وَ الْأَعْظَمُ الْفَارُوقُ وَ الْأَكْبَرُ الصِّدِّیقُ فَإِنَّهُ« 3» ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ

 اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ وَ هَذَا قَوْلِي أَقُولُ النَّاصِحِينَ تُحِبُّونَ ال لكِنْ وَ لَكُمْ نَصَحْتُ قَدْ إِنِّي النَّاسُ أَیُّهَا[ قَالَ ثُمَّ] النَّارِ إِلَى الشِّمَالِ ذَاتَ بِهِ فَأُخِذَ دُونِي اخْتَلَجَ وَ یَرَنِي لَمْ وَ

 عَلَى الْخَلَائِقُ اجْتَمَعَ لَوِ النَّسَمَةَ بَرَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلَقَ الَّذِي فَوَ یُحْصَى أَنْ مِنْ أَكْثَرُ فَضْلُكَ عَلِيُّ یَا لَهُ قَالَ وَ عَيْنَيْهِ بَيْنَ مَا قَبَّلَ وَ عَلِيٍّ رَأْسَ أَخَذَ ثُمَّ لَكُمْ وَ لِي الْعَظِيمَ

 النَّار. اللَّهُ خَلَقَ مَا بِكَ یَلِيقُ مَا مِنْكَ حُقُوقَكَ عَرَفَ وَ مَحَبَّتِكَ

 45-44ص األئمة، و المؤمنين أمير مناقب من منقبة مائة

 .الدُّنْيَا طَلَبَ وَ الْأَمَلَ لَأَبْغَضَ إِلَيْهِ سُرْعَتَهُ وَ أَجَلَهُ الْعَبْدُ رَأَى لَوْ یَقُولُ كَانَ وَ الْعَمَلَ أَسَاءَ إِلَّا الْأَمَلَ عَبْدٌ أَطَالَ مَا ع عَلِيٌّ قَالَ . وَ 2
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 81(، ص3عيد كوفي اهوازی، قرنبن س الزهد )حسين

 اميرالمومنين ع فرمود:

 كسي كه فردا را جزء مهلت عمرش بشمارد، مرگ را آن طور كه باید و شاید، جدی نگرفته است!

  یَقُولُ ع مَرْیَمَ ابْنُ عِيسَى كَانَ قَالَ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةُ (3

 یَفْجَأَكَ أَنْ قَبْلَ لَهُ تَسْتَعِدَّ أَنْ یَمْنَعُكَ مَا یَلْقَاكَ مَتَى تَدْرِی لَا هَوْلٌ

شود، چرا داني چه وقت با تو روبرو ميگفت: حادثه عظيم و ترسناكي كه نميامام صادق ع فرمود: عيس بن مریم زیاد مي

 شوی؟اش نميقبل از مواجهه با آن، آماده

                 1 81، صالزهد

 عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَخْبَرَنَا( 4

 فَقَالُوا إِخْوَانُهُ فَعَادَهُ مَرِضَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ نْعَ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ

 الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا أَصْبَحْتَ كَيْفَ

  بِشَرٍّ قَالَ

 مِثْلِكَ كَلَامِ مِنْ هَذَا اللَّهِ سُبْحَانَ فَقَالُوا

 الْفَقْرُ وَ الْمَرَضُ الشَّرُّ وَ الْغِنَى وَ الصِّحَّةُ فَالْخَيْرُ تُرْجَعُونَ إِلَيْنا وَ فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یَقُولُ ع فَقَالَ

 .اخْتِبَاراً وَ ابْتِلَاءً

 233ص الجعفریات،

 :ند و گفتندبه عيادتش رفت انش]دیني[ از امام كاظم ع از پدرانشان نقل شده كه یكبار اميرالمومنين ع مریض شد و برادران

 چگونه صبح كردی؟

 فرمود: به شر ]بدی[ !

 گفتند: سبحان اهلل، چنين سخني از مثل تو بعيد است!

                                                      
 . در همين راستا این چند حدیث هم قابل توجه است: 1

 نَرَى الَّذِي كَأَنَّ وَ وَجَبَ غَيْرِنَا عَلَى فِيهَا الْحَقَّ كَأَنَّ وَ كُتِبَ غَيْرِنَا عَلَى فِيهَا الْمَوْتَ كَأَنَّ فَقَالَ یَضْحَكُ رَجُلًا فَسَمِعَ جِنَازَةً تَبِعَ قَدْ وَ ع[ الْمُؤْمِنِين ]أَمِيرُ( 1

 جَائِحَةٍ وَ فَادِحٍ بِكُلِّ رُمِينَا وَ وَاعِظَةٍ كُلَّ نَسِينَا قَدْ بَعْدَهُمْ، مُخَلَّدُونَ كَأَنَّا تُرَاثَهُمْ نَأْكُلُ وَ -أَجْدَاثَهُمْ نُنْزِلُهُمْ رَاجِعُونَ إِلَيْنَا قَلِيلٍ عَمَّا سَفْرٌ الْأَمْوَاتِ مِنَ

   71ص ،2ج القمي، ؛ تفسير122البالغه، حكمت نهج

 .لِلْخَرَابِ ابْنِ وَ لِلْفَنَاءِ اجْمَعْ وَ لِلْمَوْتِ لِدْ آدَمَ ابْنَ یَوْمٍ كُلَّ مُنَادٍ یُنَادِي: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْأَبْزَارِيِّ دَاوُدَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ عُمَيْرٍ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ( 2

 78ص (3قرن اهوازي، كوفي عيدس بن حسين) الزهد،

 أَكْثَرَ فَمَا الْمَوْتِ ذِكْرَ أَكْثِرْ عُبَيْدَةَ أَبَا یَا فَقَالَ بِهِ أَنْتَفِعُ بِمَا حَدِّثْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ عُبَيْدَةَ أَبِي عَنْ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنُ( 3

 الدُّنْيَا فِي زَهِدَ إِلَّا إِنْسَانٌ الْمَوْتِ ذِكْرَ

 78ص الزهد،
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« خير«. »گردیدبازمي ما سوی به و آزمایيممي خوبي و بدی با بشدت را شماو »فرماید: فرمود: خداوند تبارك و تعالي مي

 است، و فقر، ابتالء و امتحان است.شر، مریضي همان صحت و سالمت است و 

 :فَقَالَ یَضْحَكُ رَجُلًا فَسَمِعَ جِنَازَةً تَبِعَ قَدْ وَ[ ع الْمُؤْمِنِين أَمِيرُ]( 5

 إِلَيْنَا قَلِيلٍ عَمَّا سَفْرٌ الْأَمْوَاتِ مِنَ نَرَى الَّذِی كَأَنَّ وَ وَجَبَ غَيْرِنَا عَلَى فِيهَا الْحَقَّ كَأَنَّ وَ كُتِبَ غَيْرِنَا عَلَى فِيهَا الْمَوْتَ كَأَنَّ

 جَائِحَةٍ وَ فَادِحٍ بِكُلِّ رُمِينَا وَ وَاعِظَةٍ كُلَّ نَسِينَا قَدْ بَعْدَهُمْ، مُخَلَّدُونَ كَأَنَّا تُرَاثَهُمْ نَأْكُلُ وَ -أَجْدَاثَهُمْ نُنْزِلُهُمْ رَاجِعُونَ

  71ص ،2ج القمي، تفسير ؛122 حكمت البالغه،نهج

 .لمومنين ع در تشييع جنازه بود كه صدای خنده مردی به گوشش خورداميرا

  ؛اندفرمود: گویي مرگ را در دنيا برای غيرما نوشته

  ؛اندگویي در دنيا حق را فقط بر دیگران واجب كرده

 گردند!بينيم یك مسافرتي است كه به زودی به نزدمان بازميدگان ميرگویي آنچه از م

 !ایمگویي كه ما بعد از آنها جاودانه ،گذارم و ميراثشان را مي خوریمدر گورهایشان ميآنها را 

 1!ایمای را فراموش كرده و در هر بال و آفتي پرتاب شدههر موعظه

                                                      
 مردن همه عالميان است و دیگري در بيان چگونگي مردن كه به خاطر رعایت اختصار در كانال نگذاشتم. این دو روایت یكي در  1

 : قَالَ الْأَحْمَرُ یَعْقُوبُ حَدَّثَنِي: قَالَ الْمَغْرَاءِ أَبِي عَنْ فَضَالَةُ

 ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ قَالَ وَ مَيِّتُونَ إِنَّهُمْ وَ مَيِّتٌ إِنَّكَ فَقَالَ بِنَفْسِهِ ص نَبِيَّهُ عَزَّى اللَّهَ إِنَّ قَالَ ثُمَّ عَلَيْهِ فَتَرَحَّمَ بِإِسْمَاعِيلَ أُعَزِّیهِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَلَى ( دَخَلْت1ُ

 وَ جَبْرَئِيلُ وَ الْعَرْشِ حَمَلَةُ وَ الْمَوْتِ مَلَكُ إِلَّا أَحَدٌ یَبْقَى لَا حَتَّى السَّمَاءِ أَهْلُ یَمُوتُ ثُمَّ أَحَدٌ یَبْقَى لَا حَتَّى الْأَرْضِ أَهْلُ یَمُوتُ إِنَّهُ فَقَالَ یُحَدِّثُ أَنْشَأَ ثُمَّ الْمَوْتِ

 وَ الْعَرْشِ حَمَلَةُ وَ الْمَوْتِ مَلَكُ إِلَّا یَبْقَ لَمْ رَبِّ یَا يَقُولُفَ أَعْلَمُ هُوَ وَ بَقِيَ مَنْ لَهُ فَيُقَالُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ یَدَيِ بَيْنَ یَقِفَ حَتَّى الْمَوْتِ مَلَكُ ءُیَجِي ثُمَّ مِيكَائِيلُ

 الرُّوحُ فِيهَا نَفْسٍ كُلِّ عَلَى قَضَيْتُ قَدْ إِنِّي فَيَقُولُ أَمِينَاكَ وَ رَسُولَاكَ رَبِّ یَا ذَلِكَ عِنْدَ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ فَلْيَمُوتَا مِيكَائِيلَ وَ لِجَبْرَئِيلَ قُلْ فَيُقَالُ مِيكَائِيلُ وَ جَبْرَئِيلُ

 فَيُقَالُ الْعَرْشِ حَمَلَةُ وَ الْمَوْتِ إِلَّا مَلَكُ یَبْقَ لَمْ رَبِّ یَا فَيَقُولُ أَعْلَمُ هُوَ وَ بَقِيَ مَنْ لَهُ فَيُقَالُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ یَدَيِ بَيْنَ یَقِفَ حَتَّى الْمَوْتِ مَلَكُ ءُیَجِي ثُمَّ تَمُوتَ أَنْ

 الْمَوْتِ مَلَكَ یَا مُتْ لَهُ فَيَقُولُ الْمَوْتِ مَلَكِ غَيْرُ یَبْقَ لَمْ رَبِّ یَا فَيَقُولُ بَقِيَ مَنْ لَهُ فَيُقَالُ طَرْفَهُ یَرْفَعُ لَا الْمَوْتِ مَلَكُ ءُیَجِي ثُمَّ فَلْيَمُوتُوا الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ قُلْ لَهُ

 .آخَرَ إِلَهاً مَعِي یَجْعَلُونَ كَانُوا الَّذِینَ أَیْنَ شُرَكَاءَ مَعِي یَدْعُونَ كَانُوا الَّذِینَ أَیْنَ یَقُولُ ثُمَّ مَرَّاتٍ هَزّاً فَيَهُزُّهُنَّ بِيَمِينِهِ السَّمَاوَاتِ وَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ یَأْخُذُ ثُمَّ فَيَمُوتُ

 81-80ص الزهد،

گوید بر امام صادق ع وارد شد تا به خاطر رحلت پسرش اسماعيل به ایشان تسليت عرض كنم كه ایشان یادي از او كرد و فرمود: یعقوب احمر مي

ا ]ارتباط این آیات ب« چشدهر شخصي مرگ را مي»و نيز فرمود: « ميرندميري و آنها هم ميتو مي»خداوند خودش پيامبرش را تسليت داد و فرمود: 

 گذشت[ « شأن نزول»تسليت پيامبر در قسمت 

 سپس ]امام[ توضيحي ]یا: بيان احادیثي از پيامبر ص[ را شروع كرد و فرمود

الموت و حامالن عرش و جبرئيل ماند جز ملكميرند تا اینكه كسي نميماند. سپس همه آسمانيان ميميرند تا اینكه كسي باقي نميهمه اهل زمين مي

در حالي كه خود خدا آگاهتر « چه كسي مانده است؟»شود: ایستد، به او گفته ميآید و در پيشگاه خداوند عز و جل ميالموت ميس ملكو ميكائيل. سپ

فرماید: به جبرئيل و ميكائيل بگو كه باید بميرند. الموت و حامالن عرش و جبرئيل و ميكائيل كسي نمانده است. ميگوید پروردگارا جز ملكاست. مي
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 تدبر

 «تُرْجَعُون إِلَيْنا وَ فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ»( 1

دهد یا امری است كه ای است كه در یك لحظه رخ ميچشد؟ و آیا یك واقعهحقيقت مرگ چيست كه هركسي آن را مي

 (؟توضيحي داده شد ،استمراربر « هذائق»درباره داللت كلمه « نكات ترجمه»شود )در تدریجي حاصل مي

در ميانه این آیه است « فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ لُوكُمْنَبْ»تواند كمك كند قرار گرفتن عبارت شاید در فهم این مطلب بامری كه 

 تواند پاسخ سوال باال را بدهد.مياین سه جمله ارتباط فهم اما دارد؟ قبل و بعدش نربطي به  شودكه ظاهرا گمان مي

 تاملي در هریك از سه جمله آیه، در نسبت با همدیگر:

؛ بلكه مان نيستاین انتقال، صرفا یك انتقال مكاني مربوط به بدن و؛ عالم دیگر حقيقت مرگ انتقال است از عالَمي به -1

 «الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ» .از جنس چشيدن توسط جان آدمي است

بر اساس ابتالئات خوب و بدی  و حقيقت آن، باطن گذرانِبه خوردن و خوابيدن و ... است؛ اما زندگي  ظاهرِگذران  -2

 بِالشَّرِّ وَ نَبْلُوكُمْ» سازیم.مان را ميمتناسب با آنها شخصيتچشيم و وجودمان آنها را ميدر عمقدهد و است كه برای ما رخ مي

 «فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ

                                                      
الموت ام كه هر نفسي كه روح دارد بميرد. سپس ملكفرماید: من چنين حكم كردههاي تو هستند. ميگویند: پروردگارا، این دو رسوالن و امينمالئكه مي

وید پروردگارا جز گدر حالي كه خود خدا آگاهتر است. مي« چه كسي مانده است؟»شود: ایستد، به او گفته ميآید و در پيشگاه خداوند عز و جل ميمي

كند. به او گفته آید و سر بلند نميالموت ميفرماید: به حامالن عرش بگو كه باید بميرند. سپس ملكالموت و حامالن عرش كسي نمانده است. ميملك

ميرد. و او هم مي« الموتكبمير اي مل»شود كه الموت كسي نمانده است. پس گفته ميگوید پروردگارا جز ملكمي« چه كسي مانده است؟»شود: مي

خواندند؟ كجایند آنان كه فرماید كجایند آنان كه براي من شریكاني را ميدهد و آنگاه ميگيرد و تكان ميسپس خداوند به آسمانها و زمين را با دست مي

 همراه من خداي دیگري قرار مي دادند؟

 مل عرش و ...  را نباید در افق مادي و جسماني فهميد.[]ظاهرا نيازي به توضيح ندارد كه تعابير در دست گرفتن و حا

 بِهِمْ نَزَلَ مَا مَوْصُوفٍ فَغَيْرُ یُوعَدُونَ كَانُوا مَا عَلَى اآلْخِرَةِ مِنَ قَدِمُوا وَ یَأْمَنُونَ كَانُوا مَا الدُّنْيَا فِرَاقِ مِنْ جَاءَهُمْ وَ یَجْهَلُونَ كَانُوا مَا بِهِمْ نَزَلَ ( كَيْف2َ

 لَبَيْنَ إِنَّهُ وَ مَنْطِقِهِ بَيْنَ وَ أَحَدِهِمْ بَيْنَ فَحِيلَ وُلُوجاً فِيهِمْ الْمَوْتُ ازْدَادَ ثُمَّ أَلْوَانُهُمْ لَهَا تَغَيَّرَتْ وَ أَطْرَافُهُمْ لَهَا فَفَتَرَتْ الْفَوْتِ حَسْرَةُ وَ الْمَوْتِ سَكْرَةُ عَلَيْهِمْ جْتَمَعَتْا

 أَخَذَهَا وَ مَطَالِبِهَا فِي أَغْمَضَ جَمَعَهَا أَمْوَالًا یَتَذَكَّرُ وَ دَهْرَهُ أَذْهَبَ فِيمَ وَ عُمْرَهُ أَفْنَى فِيمَ یُفَكِّرُ لُبِّهِ مِنْ بَقَاءٍ وَ عَقْلِهِ مِنْ صِحَّةٍ عَلَى بِأُذُنِهِ یَسْمَعُ وَ بِبَصَرِهِ یَنْظُرُ أَهْلِهِ

 ءُالْعِبْ وَ لِغَيْرِهِ الْمَهْنَأُ فَيَكُونُ بِهَا یَتَمَتَّعُونَ وَ فِيهَا یَنْعَمُونَ[ یُنَعَّمُونَ] وَرَاءَهُ لِمَنْ تَبْقَى فِرَاقِهَا عَلَى أَشْرَفَ وَ جَمْعِهَا تَبِعَاتُ لَزِمَتْهُ قَدْ مُشْتَبِهَاتِهَا وَ مُصَرَّحَاتِهَا مِنْ

 الَّذِي أَنَّ یَتَمَنَّى وَ عُمْرِهِ أَیَّامَ فِيهِ یَرْغَبُ كَانَ فِيمَا یَزْهَدُ وَ أَمْرِهِ مِنْ الْمَوْتِ عِنْدَ لَهُ أَصْحَرَ مَا عَلَى نَدَامَةً یَدَهُ یَعَضُّ فَهُوَ بِهَا هُونُهُرُ غَلِقَتْ قَدْ الْمَرْءُ وَ ظَهْرِهِ عَلَى

 یُرَدِّدُ بِسَمْعِهِ یَسْمَعُ لَا وَ بِلِسَانِهِ یَنْطِقُ لَا أَهْلِهِ بَيْنَ فَصَارَ سَمْعَهُ لِسَانُهُ خَالَطَ حَتَّى جَسَدِهِ فِي یُبَالِغُ الْمَوْتُ یَزَلِ فَلَمْ دُونَهُ حَازَهَا قَدْ عَلَيْهَا یَحْسُدُهُ وَ بِهَا یَغْبِطُهُ كَانَ

 قُبِضَ كَمَا بَصَرُهُ فَقُبِضَ[ سَمْعَهُ قَبَضَ كَمَا بَصَرَهُ فَقَبَضَ] بِهِ الْتِيَاطاً الْمَوْتُ ازْدَادَ ثُمَّ كَلَامِهِمْ رَجْعَ یَسْمَعُ لَا وَ أَلْسِنَتِهِمْ حَرَكَاتِ یَرَى وُجُوهِهِمْ فِي بِالنَّظَرِ طَرْفَهُ

 إِلَى حَمَلُوهُ ثُمَّ دَاعِياً یُجِيبُ لَا وَ بَاكِياً یُسْعِدُ لَا قُرْبِهِ مِنْ تَبَاعَدُوا وَ جَانِبِهِ مِنْ أَوْحَشُوا[ أُوحِشُوا] قَدْ أَهْلِهِ بَيْنَ جِيفَةً فَصَارَ جَسَدِهِ مِنْ الرُّوحُ خَرَجَتِ وَ سَمْعُهُ

  زَوْرَتِهِ عَنْ انْقَطَعُوا وَ عَمَلِهِ إِلَى فِيهِ فَأَسْلَمُوهُ الْأَرْضِ فِي مَخَطٍّ

 )معروف به خطبه الزهرا( 109البالغه، خطبهنهج
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مت در قالب یك انسان بهشتي نهایتا در قيا های دنياست،های ما در آزمایشمحصول موفقيت یا ناكامي شخصيت ما كه -3

 «تُرْجَعُون إِلَيْنا وَ» گرددبه نزد خدا برميیا جهنمي 

ای از خودمان را خورد: ذرهپس با هر ابتالئي یك مرحله از شخصيتي كه قرار است در عالم دیگر محشور شود رقم مي

هر ابتالیي گامي از مرگ را )انتقال ان زندگي، با ایم؛ پس در گذرن را در آخرت رقم زدهای از وجودمادر دنيا رها كرده، و ذره

 ایم.از این عالم به عالم دیگر است( محقق ساخته

 اگر این مطلب را بفهميم، 

 (1الموت با خود را )حدیثیابيم ارتباط عميق ملكدرمي

 (2یابيم كه مرگ هرلحظه با ماست و معلوم نيست فردا جزء مهلت ما باشد )حدیثدرمي

 كنيم.( چون همواره با او زندگي مي5و  3اده مرگ هستيم )حدیثو همواره آم

( نه فقط برای خودمان 5و  3و 2)احادیث بسيار جدی است؛ برای همه هم جدی است مرگ« الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ( »2

این ارتباطات را در پرتوی ارتباط با خدا قرار  اگر كه بایدباید آن را بسيار جدی بگيریم؛ بلكه هنگام ارتباطات با سایرین )

اید كه در ميان دعاهایي كه بعد آیا در این ایام ماه رمضان توجه كرده !باشد مرگتوجه به باید مان هایاولين گام از دهيم( نيز

اللهم ادخل »د با عبارت توجه دار)دعا برای دیگران( از هر نماز واجب توصيه شده، دعایي كه كامال به ارتباطات اجتماعي ما 

الجنان، شود؟ )مفاتيح)خدایا سرور و خوشحالي بر كساني كه در قبرها هستند وارد كن( شروع مي« علي اهل القبور السرور

 فصل اول در اعمال مشتركه ماه رمضان(

آزمایند. برخي مي و سالمتي، فقر و ثروت، و ...، مرض هاخوبيها و بدیما را دائما با  «:فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ»( 3

گيرند گمان ها قرار ميكنند مورد عنایت ویژه خدایند و وقتي در معرض بدیگيرند، فكر ميوقتي در معرض خوبي ها قرار مي

احدی وی ( همه ما به سمت خدا21-20معارج/ ؛ 17-15كنند خدا از آنها رویگردان شده است. اما این گونه نيست )فجر/مي

 گيری شخصيت ماست تا چگونه خود را بسازیم.های شكلدر حركتيم و اینها زمينه

افتيم شویم زودتر به یاد مرگ ميراستي، چرا شر را مقدم بر خير آورد؟ شاید بدین جهت كه ما وقتي با شرور آزمایش مي

 ها، با مرگ و حشر است.و این آیه در مقام بيان نسبت ابتالئات و فتنه

آمده، به نوعي توضيح آن است و « الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ» بعد از عبارت« فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ »( اینكه عبارت 4

اند آزمایش شوند. ميرند؟ زیرا زندگي در دنيا هدف نبوده است: آمدهكند: چرا انسانها ميدرواقع، دارد به فلسفه مرگ اشاره مي

 (14/278)الميزان

تُرْجَعُون(. اگر این را جدی بگيریم،  )إِلَيْنا ( هركاری بكنيم و هرجایي برویم، آخرش سر و كارمان با خدا خواهد بود:5

شود و كسي كه آماده و كسي كه مرگ را جدی بگيرد، برای آن آماده مي (؛الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّگيریم: )مرگ را جدی مي

دارد. بيهوده نيست ترسد، بلكه آن را دوست خواهد داشت چرا كه حجاب بين او و خدایش را برمي، از مرگ نميمرگ باشد

)به خدا قسم، انس و عالقه پسر ابوطالب « أُمِّه بِثَدْیِ الطِّفْلِ مِنَ بِالْمَوْتِ آنَسُ طَالِبٍ أَبِي لَابْنُ اللَّهِ وَ»فرمود: كه اميرالمومنين ع مي
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ها، هر اندازه هم كه شر باشد، ( آنگاه است كه در فتنه5البالغه، خطبهاز انس طفل به پستان مادرش بيشتر است؛ نهج به مرگ،

 (فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ) :های خير و شر را باور كرده استلغزد؛ زیرا ابتالء بودن فتنهنمي

 ( فرازی از دعای ابوحمزه ثمالي:6

 سَيِّدِی

  قَلْبِي مِنْ الدُّنْيَا حُبَّ أَخْرِجْ

  سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّينَ خَاتَمِ وَ خَلْقِكَ مِنْ خِيَرَتِكَ آلِهِ وَ الْمُصْطَفَى بَيْنَ وَ بَيْنِي اجْمَعْ وَ

  إِلَيْكَ التَّوْبَةِ دَرَجَةِ إِلَى انْقُلْنِي وَ

  خَيْرِی مِنْ الْآیِسِينَ مَنْزِلَةَ نَزَلْتُ قَدْ وَ عُمُرِی الْآمَالِ وَ بِالتَّسِّوِیفِ أَفْنَيْتُ فَقَدْ نَفْسِي عَلَى بِالْبُكَاءِ أَعِنِّي وَ

  لِضَجْعَتِي الصَّالِحِ بِالْعَمَلِ أَفْرُشْهُ لَمْ وَ لِرَقْدَتِي  أُمَهِّدْهُ لَمْ قَبْرِی إِلَى حَالِي مِثْلِ عَلَى نُقِلْتُ أَنَا إِنْ مِنِّي حَالًا أَسْوَءَ یَكُونُ فَمَنْ

 أَجْنِحَةُ رَأْسِي عِنْدَ خَفَقَتْ قَدْ وَ تُخَاتِلُنِي أَیَّامِي وَ تُخَادِعُنِي نَفْسِي أَرَى وَ مَصِيرِی یَكُونُ مَا إِلَى أَدْرِی مَا وَ أَبْكِي لَا لِي مَا وَ

  الْمَوْتِ

 أَبْكِي لَا لِي فَمَا

 نَفْسِي لِخُرُوجِ أَبْكِي

 قَبْرِی لِظُلْمَةِ أَبْكِي

 لَحْدِی لِضِيقِ أَبْكِي

 إِیَّایَ نَكِيرٍ وَ مُنْكَرٍ لِسُؤَالِ أَبْكِي

 ...ظَهْرِی عَلَى ثِقْلِي حَامِلًا ذَلِيلًا عُرْیَاناً قَبْرِی مِنْ لِخُرُوجِي أَبْكِي

 رمضانالجنان، اعمال سحرهای ماه مفاتيح

 سرورم!

ای و خاتم پيامبران قرار دادی، محبت دنيا را از قلبم بيرون كن و بين من و مصطفي و خاندانش كه از ميان خالیق برگزیده

 جمع كن سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىیعني حضرت محمد 

 و مرا توفيق توبه و رجوع به خودت بده 

ام ها و آرزوها هدر دادم و در جایگاهي قرار گرفتهری فرما كه عمرم را با امروز و فردا كردنو مرا به گریه بر حال زارم یا

 رودكه دیگر اميد خيری به من نمي

 براى و ام،نساخته آماده خواب براى را آن كه قبرى شوم، وارد قبرم به حالى چنين با من اگر كيست، من از تربدحال پس 

  ام؟ ننموده فرش نيك كار به آرميدن

 نيرنگ من با كه نفسم بينممي حالي در بود، خواهد چه جانب به من بازگشت نميدانم آنكه حال و نكنم؟ گریه چرا و

 ؛درآمده حركت به سرم باالى مرگ بالهای آنكه حال و ورزد،مي خدعه من با كه كنممي مشاهده را روزگار و بازد،مي

  نكنم؟ گریه چرا پس 
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 بدنم، از جان رفتن بيرون براى ریَمگِمي

  قبرم، تاریكى براى گِریَممي

  لحدم، تنگى برای گِریَممي

  من، از نكير و منكر قبر فرشته دو پرسش براى گِریَممي

 كشم ...مى دوش بر را سنگينى بار كه درحالى خوار، و عریان قبر از درآمدنم براى گِریَممي

 

 

 1437رمضان  17     3/4/1395   تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ    115 آیه (23) مؤمنون( سوره 96

 ترجمه

 شوید؟ایم و هرگز شما به نزد ما بازگردانده نميحساب كردید كه شما را صرفاً بيهوده آفریده]چنين[ پس آیا 

 ای و نحوینکات ترجمه

یك از هيچترجمه معلوم شد كه  55با این حال، با رجوع به  ،معنای بسيار آشنایي است« حساب كردن»معنای «: سِبْتُمْحَ»

 اند. چرا؟ استفاده كرده« گمان كردید»یا « پنداشتيد»در ترجمه این آیه، از این تعبير استفاده نكرده و از دو تعبير  مترجمان

هم به كار « ظن»)حساب كردن، شمردن( به معنای « عدّ»وه بر معنای ، عال«حسب»فعل كه  شدهكتب لغت اشاره  در اغلب

ب كردن استفاده شود به معنای حسا)مصدر: حِساب( « حَسَبَ»اند كه هرگاه از وزن گفته رود. در تعيين معيار تمایز، برخيمي

است لذا در « یحسَب»ارع هر دو ]فعل مض است« ظن»استفاده شود به معنای )مصدر: حُسبان( « حَسِبَ»است و هرگاه از وزن 

اند كه وقتي توضيح داده ،این تفاوتضمن پذیرش ( برخي 40 /2البحرین ؛ مجمع134 /2المنير المصباح)ای ندارد[ بحث ثمره

كنم كه از اموری باشد كه حساب مي»ایم دهد كه در واقع گفتهرا مي« ظن»بریم به این جهت معنای به كار مي« حسِب»تعبير 

اذغان به وقوع یك مطلب بر اساس حساب و كتاب است، و  ،«ظن»( در واقع، معنای 59 /2اللغة المقایيس معجم)« دهدمي رخ

كند این است كه برخي در ای كه این برداشت را تقویت مياند. نكتهدانسته« ظن»را به معنای « بحسِ»به همين جهت است كه 

 ظن، حكایتگر از نوعي اعتقاد دروني است، در حالي كه در معنای حسِب، كه انددادهتوضيح « انسبحُ»و « ظن»تفاوت معنای 

بوده كه به خاطر كثرت استفاده در امور  «حساب كردن وقوع یك حالت»عنصر اعتقاد نقشي ندارد؛ در واقع حُسبان، همان 

 (. 92/اللغة في الفروقكم به معنای ظن كار رفته است. )ظني، كم

به كار رفته، و در تمام موارد، احتمال اینكه « سِبَحَ»به صورت ، اگرچه این كلمه در حالت فعل ماضي، فقط در قرآن كریم

استفاده شده است. نكته « حسبان»و « حساب»مدنظر باشد منتفي نيست؛ اما به صورت مصدری به هر دو صورت « ظن»معنای 

، هيچ اثری از «حساب»در تمام كاربردهای این كلمه در حالت   -اندهمان طور كه اهل لغت گفته -مهم این است كه اگرچه 

وجود « ظن»نيز اثری از معنای « حسبان»وجود ندارد؛ اما جالب این است كه در هيچيك از موارد استعمال كلمه « ظن»معنای 

حسِب، »فاده از اگرچه طبق توضيح فوق، ممكن است است كه( و این بدان معناست 5؛ الرحمن/40؛ كهف/96ندارد )انعام/
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( قطعيت سِبَبرای حُسبان )و لذا برای فعل حَ« ظن»الاقل تا زمان ظهور قرآن، هنوز معنای  در امور ظني رایج بوده، اما« حسبان

رغم همه به همين جهت بود كه در ترجمه، علي شود.« منقول»است و اصطالحا هنوز به حدی نرسيده كه لفظ  پيدا نكرده

 )كه قدر متيقن این واژه است( استفاده شد.« حساب كردن»ان تعبير های موجود، همترجمه

 

 /6بيانه و القرآن إعراب)« عَبَثاً» دانست و هم عطف به« خَلَقْناكُمْ»عطف به هم توان ميرا « تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ»عبارت 

 شود: به ترتيب معنا چنين ميكه ( 55

 شوید؟نمي بازگردانده ما نزد به شما هرگزثانيا  و ایمآفریده بيهوده صرفاً را شمااوال  كه كردید حساب آیاالف. 

 ایم؟شوید، آفریدهب. آیا حساب كردید كه شما را صرفاً بيهوده و به نحوی كه هرگز به نزد ما بازگردانده نمي

 حدیث

 قال اميرالمومنين ع:

  بِأَعْمَالِكُمْ آجَالَكُمْ بَادِرُوا وَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهَ فَاتَّقُوا

  عَنْكُمْ یَزُولُ بِمَا لَكُمْ یَبْقَى مَا ابْتَاعُوا وَ

  بِكُمْ جُدَّ فَقَدْ تَرَحَّلُوا وَ

  أَظَلَّكُمْ فَقَدْ لِلْمَوْتِ اسْتَعِدُّوا وَ

  فَاسْتَبْدَلُوا بِدَارٍ مْلَهُ لَيْسَتْ الدُّنْيَا أَنَّ عَلِمُوا وَ فَانْتَبَهُوا بِهِمْ صِيحَ قَوْماً كُونُوا وَ

  سُدًى یَتْرُكْكُمْ لَمْ وَ عَبَثاً یَخْلُقْكُمْ لَمْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ فَإِنَّ

  بِهِ یَنْزِلَ أَنْ الْمَوْتُ إِلَّا النَّارِ أَوِ الْجَنَّةِ بَيْنَ وَ أَحَدِكُمْ بَيْنَ مَا وَ

  الْمُدَّةِ بِقِصَرِ لَجَدِیرَةٌ السَّاعَةُ تَهْدِمُهَا وَ اللَّحْظَةُ تَنْقُصُهَا غَایَةً إِنَّ وَ

  الْأَوْبَةِ بِسُرْعَةِ لَحَرِیٌّ النَّهَارُ وَ اللَّيْلُ الْجَدِیدَانِ یَحْدُوهُ غَائِباً إِنَّ وَ

  الْعُدَّةِ لِأَفْضَلِ لَمُسْتَحِقٌّ الشِّقْوَةِ أَوِ بِالْفَوْزِ یَقْدَمُ قَادِماً إِنَّ وَ

  غَداً أَنْفُسَكُمْ بِهِ[ تَجُوزُونَ] تُحْرِزُونَ مَا الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا فِي فَتَزَوَّدُوا

  شَهْوَتَهُ غَلَبَ وَ تَوْبَتَهُ قَدَّمَ وَ نَفْسَهُ نَصَحَ رَبَّهُ عَبْدٌ فَاتَّقَى

  لَهُ خَادِعٌ أَمَلَهُ وَ عَنْهُ مَسْتُورٌ أَجَلَهُ فَإِنَّ

 عَنْهَا یَكُونُ مَا أَغْفَلَ عَلَيْهِ مَنِيَّتُهُ هَجَمَتْ إِذَا لِيُسَوِّفَهَا التَّوْبَةَ یُمَنِّيهِ وَ لِيَرْكَبَهَا الْمَعْصِيَةَ لَهُ یُزَیِّنُ بِهِ مُوَكَّلٌ الشَّيْطَانُ وَ

  الشِّقْوَةِ إِلَى أَیَّامُهُ تُؤَدِّیَهُ أَنْ وَ حُجَّةً عَلَيْهِ عُمُرُهُ یَكُونَ أَنْ غَفْلَةٍ ذِی عَلَى حَسْرَةً لَهَا فَيَا

 الْمَوْتِ بَعْدَ بِهِ تَحُلُّ لَا وَ غَایَةٌ رَبِّهِ طَاعَةِ عَنْ بِهِ[ تَقْتَصِرُوا] تُقَصِّرُ لَا وَ نِعْمَةٌ تُبْطِرُهُ لَا مِمَّنْ إِیَّاكُمْ وَ یَجْعَلَنَا أَنْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ نَسْأَلُ

 .كَآبَةٌ لَا وَ نَدَامَةٌ

 64نهج البالغه، خطبه 

 اميرالمومنين ع فرمودند:
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 برخيزید؛ كار به اجل رسيدن از پيش وتقوای الهي پيشه كنيد  !خدا بندگان

 ؛بخرید ماند،مى شما براى را آنچه ،رودمى دستتان از بدانچه

 .است افكنده شما بر خود سایه كه باشيد مرگ آماده اند، وواداشته آن از رفتن به را شما كه بربندید بار

شود، پس آن را ]با بهتر از برایشان خانه نمي دنيا گشتند و دانستند كه بيدار ، پسزدند آنان بر بانگ كه باشيد مردمى چون

 كردند؛ آن[ معامله

 .به حال خود رهایتان نكرده است و ،هنيافرید بيهوده را شما سبحان خداى چرا كه

 .سدرمرگي كه به هر حال سرمي جزای نيست فاصله ،دوزخ یا بهشت تا شما ميان

 ست؛ اواقعا بسيار كوتاه  براندازد، بن و بيخآن را از  تاساع]گذر[  و سازد، كوتاهش زدنى هم بر چشم كهرا  زمانى مدّت

 ؛بسرعت سر رسدكه  است سزاوار ،در پي اوست روز و شب گذشت كه [مرگ]=  غایبى و

 است.  انتظارشایسته بهترین  دارد، همراه نگونبختى پيام یا رستگارى مژده كه پيكى و 

 . دارید نگاه بدان را خود فردا كه بردارید توشه چندان دنيا از دنيا در پس،

 غلبه كند؛  ششهوت بر فرستد و پيشاش را از توبه ،باشد خود خيرخواه ،تقوای الهي پيشه كند باید بنده پس،

  فریبنده، را وى دراز آرزوى و است پوشيدهچرا كه مهلت و اجلش از او 

 اگر و! نما توبه آن از و بكن: كه بياالید، انبد را خویش تا آراید،مى او دیده در را گناه بر او گماشته شده كه يشيطان و

 رسد، وی در غفلت محض از او باشد. سر او مرگ كهوقتي  ؛ كهفردا نشد امروز

 بختي بسپارد.كه عمرش حجتي عليه او باشد و روزگارانش وی را به نگون ایزدهغفلت آنای حسرت بر 

آنها را  چيز هيچ و نيارد، در سركشى راه به را آنان نعمت، كه بدارد كسانى از را شما و ما كه خواهانيم سبحان خداى از

 1.نيارد روى آنان به پشيمانى و اندوه مرگ از پس و د،بازندار پروردگارشان اطاعت از

                                                      
 آیه مرتبط بود كه براي رعایت اختصار در كانال نياوردم:. این احادیث هم با موضوع  1

 ...ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى یَوْماً أَصْحَابِنَا مِنْ رَهْطٍ خَمْسَةُ وَ أَنَا دَخَلْتُ: قَالَ مَسْعُودٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ ( عَن1ْ

 ... تُرْجَعُونَ ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ یَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ فَإِنَّ شَهَوَاتُهَا وَ الدُّنْيَا تُلْهِيَنَّكَ لَا مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 453: ص األخالق، مكارم

 خُطْبَتِهِ: أَمَامَ قَالَ إِلَّا الْمِنْبَرُ بِهِ اعْتَدَلَ قَلَّمَا ع أَنَّهُ رُوِيَ وَ (2

 مَا وَ عِنْدَهُ النَّظَرِ سُوءُ قَبَّحَهَا الَّتِي اآلْخِرَةِ مِنَ بِخَلَفٍ لَهُ تَحَسَّنَتْ الَّتِي دُنْيَاهُ مَا وَ فَيَلْغُوَ سُدًى تُرِكَ لَا وَ فَيَلْهُوَ عَبَثاً امْرُؤٌ خُلِقَ فَمَا اللَّهَ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا

 .سُهْمَتِهِ بِأَدْنَى اآلْخِرَةِ مِنَ ظَفِرَ الَّذِي كَاآلْخَرِ هِمَّتِهِ بِأَعْلَى الدُّنْيَا مِنَ ظَفِرَ الَّذِي الْمَغْرُورُ

 370نهج البالغه، حكمت 

 ع محمد بن علي الحسن أبي الصابر الراشد اإلمام عن روي ( و3

 عَبَثا خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ قَوْلِهِ فِي أَخْبَرَ بِذَلِكَ وَ لَعِباً حِكْمَتَهُ أَظْهَرَ لَا وَ سُدًى أَهْمَلَهُمْ لَا وَ عَبَثاً الْخَلْقَ یَخْلُقِ لَمْ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ

 474ص العقول، تحف
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 50-49ص شهيدى، ترجمهبا اقتباس از 

 

 تدبر

نهای حسِب، به صورت فعل به كار رفته )كه صرفا در وز« حسب»در قرآن تمامي مواردی كه ماده ...«:  فَحَسِبْتُمْ أَ» (1

« ظن»توان كلمه انسانهاست؛ به طوری كه در همگي مي اب و كتابهایناظر به نوعي اشتباه در حس باشد(یحسَب، و یحتسب مي

های دینداری این است كه پي ببریم )گمان و پندار( با بار معنایي منفي را به كار برد. یعني گویي یكي از مهمترین نكته« زعم»و 

؛ و یكبار هيم درست نيستدها انجام ميهایي كه بر اساس این حساب و كتاببينيهای ما و پيشكه بسياری از حساب و كتاب

 مان در زندگي تجدید نظر كنيم.محاسباتي جدی باید در مدل

 هزار ماه است(، بزرگتر از )یك شب 30,000<1 :شاید اینكه اصرار شده كه در شب قدرشب قدر را در پيش رو داریم. 

 :مدل در آنكند كه تنها  خواهد مدل محاسباتي ما را بشكند و ما را متوجه مدل محاسباتي عظيمتری در عالممي

حدود نام ی آن حقيقتتواند خليفهد )انسان( مياما یك موجود محدو نهایت است،ه محدود از نامحدود بيبا اینكه فاصل

 خدا( شود.)

)كه عَبَثاً؟!(و آنگاه مقصد نهایي  مان تغيير كند، ابتدا باید خودمان را جدی بگيریم )خَلَقْناكُمْبرای اینكه مدل محاسباتي

 (1تُرْجَعُون؟!( و آنگاه آماده حركت شویم )حدیث ال إِلَيْنا نهایت است( را باور كنيم )أَنَّكُمْبي

 «تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ»( 2

 پنداریم؟نميعبث آفرینشِ ]و در نتيجه: هستيِ[ خودمان را آیا ما 

( و كامال خيلي 17-16ي در آن نيست )انبياء/و لَعِب بازی و لهومسخرهچيزی كه عبث و بيهوده نباشد، حكيمانه است؛ هيچ 

 (39-38است )دخان/ و حق جدی

 كند؟اگر كسي خودش را جدی بگيرد، چگونه زندگي مي

 (7)انشراح/ ماند؟ی برایش مي«فراغت»آیا وقت 

 يزی كه سرمان را گرم و ما را از خود غافل كند( هستيم؟)چزه دنبال سرگرمي اچرا این اند

 (124)طه/ نداریم؟ هم حوصله خودمان راگاه چرا 

 ایم؟ایم؟ آیا دیگری را به جای خودمان نگرفتهآیا اینها عالمتي نيست كه راه را اشتباه رفته

 ؟ایم كه چه كنيمآمدهایم، هبيهوده در عالم نيامداگر  واقعا اگر ما را عبث نيافریدند، برای چه آفریدند؟

كند كه زمان ، و آخر هفته پولش را صرف ميدرآوردكند تا پول آیا زندگي كسي كه در طول هفته زمانش را صرف مي

 ایم؟آیا ما در این چرخه باطل گرفتار نشده ای نيست؟بگذراند، زندگي بيهود

مان بيندیشم؛ «جان» خوراك و به درآیيمبهخوراك جسم  دغدغهاز این ماه مبارك رمضان، فرصت مناسبي است كه 

 بيندیشيم كه واقعا:

 آمدنم بهر چه بود؟
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 روم آخر؟به كجا مي

 چه بودست مراد وی از این ساختنم؟

 چقدر بدبخت و حقير است انساني كه آخر عمر، سخنش این باشد:

 سود را گردون نبود آمدنم از

 نفزود جاللش و جاه من رفتن وز

 نشنود گوشم دو نيز كسيهيچ وز

 !بود؟ چه بهر از رفتنم و آمدن كاین

 آیا واقعا هيچكس به ما در این زمينه چيزی نگفت؟ آیا خدا در این زمينه دو كلمه با ما حرف نزد و پيامي نفرستاد؟

؛ 45؛ انبياء/32؛ انعام/171! )بقره/؟شودميكر چگونه را جدی نگرفته، گوشش « تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ»كه كسي واقعا 

از وجودش هيچ سودی به گردون واقعا ( و 22شود )انفال/و ...( و با این كر شدن، از همه جنبندگان عالم بدتر مي 80نمل/

 رسد!نمي

 (137 /8نور تفسير) «است لغو و عبث آخرت،بي زندگي»: آورده جمله یك در را بحث این كل قرائتي آقای

 در هر صورتگردید بلكه مجهول است. نه اینكه حتما خودتان بر فعل« ترجعون«: »تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ ... فَحَسِبْتُمْ أَ» (3

ور ، یا در بيهودگي غوطه«خواهدمن دلم نمي»گوید ! بنای حكيمانه بودن به این برگشت است؛ آن كه ميگردانندميشما را بر

 خورد و دائم در عذاب خواهد بود. راب كرده كه اگر به محل حق برگردد، حالش از خودش به هم ميیا چنان خود را خ ،است

گردیم؛ پس چه بهتر كه خودمان برگردیم، نه اینكه به زور ما را برگردانند: موتوا اما چه بخواهيم، چه نخواهيم، به او برمي

 قبل ان تموتوا )بميرید پيش از اینكه بميرید(.

 آفرینشفلسفه ( 4

 سوال بسيار رایجي است.« فلسفه خلقت»سوال از 

 ای داشته باشد؛ یعني عبث نباشد.زماني موجه است كه خلقت، فلسفه منطقا این سوالواضح است كه 

 ال يْناإِلَ أَنَّكُمْ»اینكه نه  (،4بویژه تدبر  ، بحث دیروز35)انبياء/ «تُرْجَعُون إِلَيْنا»عبث نبودن خلقت، در گروی این است كه 

 «تُرْجَعُون

و اگر كسي این  ؛«گردیمبه سوی خدا برمي»پس، پاسخگویي به سوال از فلسفه خلقت، در گروی تامل در این است كه 

 رسد.گزینه را نداشته باشد، به پوچي مي

 بيان كرده است: گرایي( را شرح داده و راه عالجش رایكبار دیگر آیه را بخوانيد و ببينيد چگونه كل جریان نهيليسم )پوچ

 تُرْجَعُون ال إِلَيْنا أَنَّكُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ

 شوید؟نمي بازگردانده ما نزد به شما هرگز و ایمآفریده بيهوده صرفاً را شما كه كردید حساب[ چنين] پس آیا
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 1437رمضان  18      4/4/1395    الْقَدْرِ      لَيْلَةِ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1( آیه97( سوره قدر )97

 ترجمه

 1.نازلش كردیمرحمان رحيم؛ بدرستي كه ما در شب قدر  خداوند نام به

 ای و نحوینکات ترجمه

( و هبوط و مستقر شدن در 601 /2المنير )المصباحباشد كه به معنای حركت از باال به پایين مي« نزل»از ریشه « أَنْزَلْنا»

در این است « هبوط»با « نزول»( و تفاوت 656 /11لسان العرب ؛ 417  /5اللغة المقایيس معجممحل مورد نظر )حلول( است )

یين بيشتر مد ، اصل حركت رو به پا«نزول»(؛ به تعبير دیگر، در 86 /12وق في اللغةرف)ال كه هبوط، نزولي است كه ادامه دارد

 القرآن كلمات في التحقيقشود، بيشتر مورد توجه است )، استقراری كه بعد از این حركت انجام مي«هبوط»نظر است؛ اما در 

 (.88 /12الكریم

 /2المنير شود. )المصباحنزل بـ( یا همزه )أنزل( یا تشدید )نزّل( متعدی ميمثال الزم است كه با حرف اضافه )« نزل»فعل 

، برخي به این نظر متمایلند كه تفاوت مهمي بين این دو نيست تفاوتي هست یا نه« نزّل»با « أنزل»اینكه آیا بين درباره ( 601

 اند. ( اما برخي بين این دو تفاوت دیده و شواهدی از قرآن هم بر این تفاوت ارائه كرده656 /11العرب لسان)

(، این 729 /15العروس حواشي دو تفسير كشاف و بيضاوی آمده )تاج امروزه معروفترین تفاوت، آن طور كه در اغلب

تي بيش از این دارد. داللت بر نزول دفعي دارد. البته مطلب ظاهرا دق« أنزل»كند، اما داللت بر نزول تدریجي مي« نزّل»است كه 

ي پس از دیگری انجام شده باشد؛ در جایي است كه فروفرستادن، جداجدا و یك« نزّل»راغب اصفهاني چنين توضيح داده كه 

 ألفاظ )مفردات شود.معنای عامي دارد و هم این حالت و هم حالتي را كه یكجا فرو فرستاده شده باشد شامل مي« أنزل»اما 

باشد این است كه در قرآن كریم بارش باران عالوه بر  اعم بودن معنای أنزلتواند موید خوبي برای ( چيزی كه مي799 القرآن/

تنها جایي كه اما ؛ (  99هم آمده است )مثال انعام/« أنزل»با تعبير  مكررا(، 11؛ زخرف/ 63آمده )عنكبوت/« نزّل»ینكه با تعبير ا

 عَلَيْهِ نُزِّلَ ال وْلَ كَفَرُوا الَّذینَ قالَ وَ»كشد این آیه است كه ممكن است به چالش ب« نزّل»در خصوص كلمه ظاهرا این ضابطه را 

كند زیرا ممكن است آیه با بالغت ( و چون نقل قول سخن كافران است لزوما چالشي ایجاد نمي32)فرقان/ «ةواحِدَ جُمْلَةً الْقُرْآنُ

تمام در مقام بيان پارادوكس مستتر در كالم كافران باشد )كه از طرفي انتظار نزول دفعي )جمله واحده( دارند و از طرف دیگر 

كنند(. در خصوص نزول قرآن كریم، گاه در یك آیه هر دو تعبير با هم آمده است كه توجه بير نزّل بيان ميانتظار خود را با تع

 ال لَوْ» ( یا آیه44)نحل/« مإِلَيْهِ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّكْرَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنا»بخشد؛ مثال : به این تفاوت ظرافت خاصي به معني آیه مي

كه منافقان  ( كه راغب اصفهاني تحليل زیبایي از این تفاوت در تعبير دارد20)محمد/« مُحْكَمَةٌ سُورَةٌ أُنْزِلَتْ فَإِذا سُورَةٌ، تْنُزِّلَ

ای یكجا نازل شد، عمل كم نازل شود تا امكان سرپيچي برایشان مهيا باشد اما وقتي سورهدادند كه آیات جهاد كمپيشنهاد مي

                                                      
 نزول ترتيب به و هفتمين و نود مصحف ترتيب به. است حرف 114 و كلمه 30 داراي. است آیه 5 آن آیات تعداد انزالنا انا یا قدر مباركه . سوره 1

 جزء هايسوره ردیف در كه است قرآن كوچك هايسوره از و اوساط گروه از و «مفصالت» از حجم نظر از. است مكي و قرآن سوره پنجمين و بيست

 .دارد قرار ام سي جزء سوم حزب پایان در و عم
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. و اتفاقا یكي از نكات جالب این است كه قرآن وقتي در مقام بيان موضع منافقان )كه 1(800 القرآن/ ألفاظ )مفردات« نكردند

دهد قرآن كریم در كليتش بوده برد كه نشان ميرا به كار مي«أنزل»آید، تعبير بوده( برمي« نومن ببعض و نكفر ببعض»شان منطق

 عَنْكَ یَصُدُّونَ الْمُنافِقينَ رَأَیْتَ الرَّسُولِ إِلَى وَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما إِلى تَعالَوْا لَهُمْ قيلَ إِذا وَ كرده است.كه برای آنها چالش ایجاد مي

 (61نساء/ ) صُدُوداً

، صدور فعل از فاعل، بيشتر مورد عنایت است؛ «أنزل»برخي هم بر این باورند كه تفاوت این دو تعبير در این است كه در 

 القرآن كلمات في التحقيقخود فعل از جهت وقوع و تعلق گرفتن آن به متعلَقش، بيشتر مورد توجه است )« نزّل»اما در 

 (88 /12الكریم

داللت بر نوعي حالت قبول كردن از روی « تفعّل»با این دو هم گفته شده، كه چون وزن « تنزّل»ضمنا در تفاوت وزن 

در جایي « تنزّل»كند(، پس ال، كه نوعي قبول اجباری و قهری را القا ميطوع و رغبت )= مطاوعه( دارد )برخالف وزن انفع

است كه موجودی كه قرار است نازل شود، نسبت به این حالت نزول، حالت آمادگي دارد و از روی اختيار این نزول را انجام 

 دهد.مي

اصل این ماده بر كنه و نهایت ظرفيتي كه یك  ( و658 /القرآن ألفاظ مفردات) و مقدار است« اندازه»به معنای  «:الْقَدْرِ»

 معجمرساند، قَدَر گویند )كند و به همين جهت به قضای الهي كه امور را به نهایت مقدر شده برایشان ميشيء دارد، داللت مي

 المقایيس معجم)اند ( در برخي كتب لغت، اولين معادل آن را مبلغ )= حد بلوغ و غایت شيء( قرار داده62 /5اللغة المقایيس

 گردد.اندازه( برمي« )= قَدْر»)به معنای قيمت( هم ظاهرا به همين « مبلغ»رسد معنای متعارف ( كه به نظر مي62 /5اللغة

 حدیث

 الصَّنْعَانِيِّ یَحْيَى أَبِي عَنْ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ  إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَوْذَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ( 1

 مُحَمَّدٌ: أَبِي لِي قَالَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

  الْحُسَيْنُ وَ الْحَسَنُ عِنْدَهُ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ قَرَأَ

  حَلَاوَةً فِيكَ مِنْ بِهَا كَأَنَّ أَبَتَاهْ یَا الْحُسَيْنُ لَهُ فَقَالَ

 ثُمَّ عَلَيَّ فَقَرَأَهَا ص اللَّهِ رَسُولِ جَدِّكَ إِلَى بُعِثَ نَزَلَتْ لَمَّا إِنَّهَا تَعْلَمُ لَا مَا فِيهَا أَعْلَمُ إِنِّي ابْنِي وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقَالَ

 بَعْدِی مِنْ لَكَ السُّورَةُ هَذِهِ یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلَى أَعْدَائِي حَرْبَ وَ بَعْدِی أُمَّتِي وَلِيَّ وَ وَصِيِّي وَ أَخِي یَا قَالَ وَ الْأَیْمَنِ كَتِفِيَ عَلَى ضَرَبَ

 وَ النُّبُوَّةِ كَأَحْدَاثِ إِلَيْكَ ذَلِكَ لَيَحْدُثُ إِنَّهُ وَ سُنَّتِهَا فِي أُمَّتِي أَحْدَاثَ إِلَيَّ أَحْدَثَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ أَخِي جَبْرَئِيلَ أَنَّ بَعْدِكَ مِنْ لِوُلْدِكَ وَ

 .ع الْقَائِمِ فَجْرِ مَطْلَعِ إِلَى أَوْصِيَائِكَ قُلُوبِ وَ قَلْبِكَ فِي سَاطِعٌ نُورٌ لَهَا

 794ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل

                                                      
 بذلك أُمِرُوا إذا و لِيَتَوَلَّوْهُ، القِتَال على الحثِّ من ءٌفَشَيْ ءٌشَيْ یَنْزِلَ أن یَقْتَرِحُونَ المنافقين أنّ تنبيهاً «أُنْزِلَ» الثاني في و ،«نُزِّلَ» األوّلِ في ذَكَرَ . فإنَّما 1

 بالقليل منه یَفُونَ ال و الكثيرَ یَقْتَرِحُونَ فهم یفعلوه، فلم منه تَحَاشَوْا واحدةً مَرَّةً
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« الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا»پدرم امام باقر ع برایم تعریف كردند كه یكبار حضرت علي ع  روایت شده كهامام صادق ع از 

 خواند و امام حسن ع و امام حسين ع نزد ایشان بودند.را مي

 پدرجان! گویي این شيریني خاصي برای شما دارد؟ امام حسين ع فرمود:

 داني.بدرستي كه من در مورد آن چيزی مي دانم كه نمي ر رسول خدا و ای پسرم!فرمود: ای پس

 وقتي كه نازل شد، جدت رسل خدا مرا احضار كرد و آن را بر من قرائت فرمود و بر شانه راستم زد و فرمود:

شوند در ستيزی! ای برادرم و ای جانشينم و ای كسي كه بعد از من وليّ امتم هستي و با دشمنانم تا روز ی كه مبعوت مي

برای من از  –برادرم در ميان فرشتگان  –این سوره بعد از من برای توست و بعد از تو برای فرزندان توست، چرا كه جبرئيل 

شود ورده ميآكنند خبر داد و همانا آن برای تو هم همانند خبرهایي كه به پيامبران ی ميگذارپایه ای كه امتم بعد از منشيوه

آید[ و این سوره نوری هایي پيش ميهایي برای نبوت پيش آمد برای تو هم سختيآورد ]یا: همان طور كه سختيخبرهایي مي

 .تابان در قلب تو و قلوب جانشينان تو تا طلوع فجر قائم ع خواهد بود

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ حَرِیشٍ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا( 2

 عَنْ السُّؤَالَ وَ إِیَّاكَ عَظِيمٍ عَنْ سَأَلْتَ وَیْلَكَ فَقَالَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا سُورَةِ عَنْ بَيْتِهِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ

 .الرَّجُلُ فَقَامَ هَذَا مِثْلِ

 الْأَرْضِ مِنَ لَا وَ السَّمَاءِ مِنَ حَاجَةً یُرِیدُونَ لَا الْأَوْصِيَاءِ وَ الْأَنْبِيَاءِ عِنْدَ نُورٌ أَنْزَلْناهُ إِنَّا فَقَالَ فَسَأَلْتُهُ عَلَيْهِ فَأَقْبَلْتُ یَوْماً فَأَتَيْتُهُ قَالَ

 ... بِهَا فَأَتَاهُمْ النُّورِ لِذَلِكَ ذَكَرُوهَا إِلَّا

 280ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 فرمایند:امام باقر ع مي

 شخصي از امام صادق ع از سوره قدر سوال كرد. 

 .رفتبلند شد و دارم كه از چنين اموری سوال كني! او فرمود: وای بر تو كه از امر عظيمي سوال كردی. تو را برحذر مي

 روزی من خدمت ایشان رسيدم و از ایشان سوال كردم.سپس 

شان كه هيچ حاجتي در آسمان و زمين ندارند مگر اینكه آن را نزد نوری است نزد پيامبران و جانشينان« أَنْزَلْناهُ إِنَّا»فرمود 

 ... آوردآن را ميكنند و او برایشان این نور یاد مي

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَرِیشٍ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا (3

 السَّمَاءِ أَمْرِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ الْأَرْضِ أَمْرِ مِنْ أَمْرٍ عِلْمَ مِنَّا أَحَدٌ یُرِیدُ لَا الْأَوْصِيَاءِ وَ ص النَّبِيِّ رَأْسِ عَلَى الْعَيْنِ كَهَيْئَةِ نُورٌ أَنْزَلْناهُ إِنَّا 

 .مَكْتُوباً فِيهِ أَرَادَ الَّذِی تَفْسِيرَ فَرَأَى النُّورِ ذَلِكَ إِلَى طَرْفَهُ رَفَعَ إِلَّا الْعَرْشِ بَيْنَ وَ اللَّهِ بَيْنَ الَّتِي الْحُجُبِ إِلَى

 443ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في لدرجاتا بصائر

 امام صادق ع فرمود: 
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 علم ما از یك هيچ جانشينانش؛ و ص پيامبر[ سر باالی ایچشمه: یا] سر بر چشمي صورت به است نوری «أَنْزَلْناهُ إِنَّا»

 به توجه عطف با اینكه مگر خواهدنمي اوست، عرش و خدا بين كه حجابهایي به مربوط امور تا آسمان و زمين امور از امری

 .بيندمي آن در شده نوشته صورت به بود، كرده اراده كه را آنچه تفسير آنگاه و كند مي نور آن متوجه را نگاهش باال،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ عَنِ بُكَيْرٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عُمَيْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ بْنُ یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا (4

 ثُمَّ الْحَاجِّ وَفْدُ فِيهَا یُكْتَبُ وَ مَطَرٍ أَوْ حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ خَيْرٍ مِنْ مِثْلِهَا إِلَى السَّنَةِ فِي مِنْهَا یَكُونُ مَا یُكْتَبُ الْقَدْرِ لَيْلَةَ إِنَّ

 .تَرَى مَنْ إِلَى فَقَالَ الْأَرْضِ أَهْلِ مِنْ مَنْ إِلَى فَقُلْتُ الْأَرْضِ أَهْلِ إِلَى ذَلِكَ[  یُفْضَى] یقضى

 220ص ،1ج عليهم، اهلل صلوات محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 بكير از از امام صادق ع روایت كرده است كه:ابن

ران تا سال بعد قرار است واقع شود، و نيز اسامي حاجيان، ثبت همانا در شب قدر آنچه از خير و شر و مرگ و حيات و با

 گردد.شود سپس ]این حكم[ به اهل زمين صادر ميمي

 سوال كردم: به چه كسي از اهل زمين؟

 بيني!فرمود: به كسي كه ]جلویت ایستاده و[ مي

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ ابْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ ( عِدَّة5ٌ

 1.عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي الْإِمْضَاءُ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي الْإِبْرَامُ وَ عَشْرَةَ تِسْعَ لَيْلَةِ فِي التَّقْدِیرُ 

 160ص ،4ج الكافي

 صادق ع روایت شده است كه:از امام 

كاری( در شب بيست و یكم است )محكم« ابرام»( در شب نوزدهم است؛ و ها؛ سرنوشتمعلوم كردن اندازه« )= تقدیر»

 قطعي شدن امور( در شب بيست و سوم است.« )= امضاء»و 

 تدبر

 انزلناه انا از و پردازیمنمي بدان دوباره است شده بحثي جلسه اولين در «الرحيم الرحمن اهلل بسم» درباره چون: توجه

 :كنيممي شروع

 گذشت( « نكات ترجمه»)تفاوت این دو تعبير در ؟ «نزّلناه»و نفرمود: « نزلناهأ»چرا فرمود ( 1

                                                      
 . و نيز: 1

 تِسْعَ لَيْلَةِ فِي: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذَكَرَاهُ الْحَلَّالِ أَبِي بْنِ زِیَادِ وَ الْمُسْلِيِّ رَبِيعٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 یَشَاءُ مَا یَفْعَلُ ثَنَاؤُهُ جَلَّ لِلَّهِ مِثْلِهَا إِلَى السَّنَةِ فِي یَكُونُ مَا إِبْرَامُ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي وَ الْقَضَاءُ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي وَ التَّقْدِیرُ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ عَشْرَةَ

 . خَلْقِهِ فِي

 160: ص ،4ج الكافي،
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آیه دارد و آیاتش هم غالبا متناسب و  6000سخن از نزول كل قرآن در یك شب است. این قرآني كه بيش از  ظاهرا چون

؛ و این نزول در شبي ایط مختلف اجتماعي نازل شده، یكجا در یك شب هم نازل شده است، نزولي جمعي و دفعيناظر به شر

، 115)مومنون/شكند. شود كه مدل محاسباتي ما را ميای شروع مياین سوره با آیه واقع شده كه جایگاهي برتر از هزار ماه دارد.

 ( 1، تدبر96جلسه 

های قبلي دنبال ( امشب مدل محاسباتي تغيير كرده است؛ نكند باز با مدل5امشب احتمال دارد شب قدر باشد )حدیث

استفاده از این شب باشيم. )البته اعمال این شب همگي درصدد است به ما در استفاده از مدل محاسباتي این شب كمك كند.( 

 های عظيم آنها تعجب نكينم.از ثوابو م را از دست ندهيم شاءاهلل آنها را جدی بگيریم و این فرصت عظيان

اما  اسم ظاهر آمده باشد؛آید باید قبلش وقتي ضميری مي؛ خصوصا اینكه «انزلنا القرآن»و نفرمود: « انزلناه»چرا فرمود ( 2

 ه هيچ اسم ظاهری قبلش وجود ندارد؟در این سور

 :انداند، دو دليل ذكر كردهانستهد «كریم قرآن»را « ه»جع ضمير مفسران مركه اغلب 

 داللت سياق آیات سورهالف. 

 1.(3-2)دخان/ «مُبارَكَةٍ لَيْلَةٍ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا الْمُبين الْكِتابِ وَ»فرماید ای كه ميهآیب.

 سالآن  حقایقبه  باشدای نيز عالوه بر قرآن، اشارهكه  نيامده و ضمير آمده، این است« قرآن»شاید علت اینكه كلمه اما 

 اما چگونه؟؛ شودمي نازل امام و پيامبر قلب بر یكجا هرساله كه

شود و روایات فراواني آمده است كه در كه شب قدر هرسال تكرار مي دهدنشان مي 4الف. سياق آیات بعد، بویژه آیه 

روزهای آینده شاءاهلل در ، و  ان4)مثال حدیث شودهر زمان نازل مي شب قدر، همه حقایق سال یكجا بر قلب پيامبر ص یا امام

 2خواهد آمد(نيز احادیث دیگری  ،4بحث از آیهدر 

 سرچشمه آن از قرآناین  و است قرآن این باطن كه است ماورایي حقيقتي یا است «نازل شده قرآن» مبين، كتاب آیا ب.

دومي و  در كه( 2/دخان ؛ 2/زخرف ؛ 2/قصص ؛ 2/شعراء ؛ 1/یوسف) است آمده آیه پنج در« مبين كتاب» تعبير ؟است گرفته

 اشبعدی آیه در چهارمي در و ؛«عربيا قرآنا انزلناه انا» فرموده اشبعدی آیه در اوليتوضيحي ندارد، ولي در  اش، در ادامهسومي

 انا» فرموده اشبعدی آیه در هم پنجمي در و «حكيم لعلي لدینا الكتابام في انه و تعقلون لعلكم عربيا قرآنا جعلناه انا»: فرموده

                                                      
باطن قرآن است و قرآن از آن سرچشمه گرفته است، نيز جاي . توجه شود اینكه آیا كتاب مبين، خود قرآن است یا حقيقتي ماورایي است كه  1

انا انزلناه »اش دارد ( كه در اولي در آیه بعدي2؛ دخان/ 2؛ زخرف/ 2؛ قصص/ 2؛ شعراء/ 1بحث وجود دارد. این تعبير در پنج مورد آمده است )یوسف/

و در پنجمي هم در آیه « الكتاب لدینا لعلي حكيما لعلكم تعقلون و انه في امانا جعلناه قرآنا عربي»اش دارد: و در چهارمي در آیه بعدي« قرآنا عربيا

تواند هم بر در این آیه سوره قدر مي« ه»اگر این دومي )یعني فقط اشاره به سرچشمه( باشد آنگاه این ضمير «. انا انزلناه في ليله مباركه»اش دارد بعدي

 شودیكجا بر قلب پيامبر و امام نازل مي قرآن تطبيق شود و هم بر حقایق سال كه هرساله

 

مورد آن به این مساله تصریح  13حدیث درباره شب قدر آورده كه در  17، فقط در یك باب، 225-220 /1. همچنين در كتاب بصائرالدرجات 2

 شده است
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 تواندمي قدر سوره آیه این در «ه» ضمير این آنگاه باشد ی قرآنسرچشمه به اشاره «كتاب مبين» اگر. «مباركه ليله في انزلناه

ن ، از آشودمي نازل امام و پيامبر قلب بر یكجا هرساله كه سال حقایق هم و قرآن همكند كه ای مياشاره به همان سرچشمه

 شود.نازل مي

ه حقایق از آن كار هركسي نيست مج. قبال اشاره شد كه قرآن كریم حاوی همه حقایق است كه البته توان استخراج ه

برای این باشد كه « قرآن»به جای « ه»(. شاید با توجه به دو نكته فوق، استفاده از ضمير 1و تدبر 6حدیث 93، جلسه82)اسراء/

شود؛ با این توضيح، یكباره بر قلب پيامبر و امام نازل مي ،مقدار از حقيقت قرآن كه تفصيل كل وقایع سال است در این شب، آن

 1دهد و هم نوعي از نزول هرساله باطن جمعيِ قرآن را.هم نزول هرساله حقایق را شرح مي

 د.(نين معنا باشام بيان همدر مق 3-1)شاید احادیث 

ها برای و مهمترین توصيهدهد؟ قدر تاكيد است؟ چرا وقایع مهم در دنيا در شب رخ مي« شب»چرا بر ...«:  لَيْلَةِ في( »... 3

 عبادت و راز و نياز در شب است. مثال:

  (42اعراف/)( و 51)بقره/« ةلَيْلَ أَرْبَعينَ مُوسى واعَدْنا»

 (9)زمر/و (113عمران/)آل« لاللَّيْ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ»

 (65و )حجر/ (81)هود/« اللَّيْلِ مِنَ بِقِطْعٍ بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ»

 (1)اسراء/« لَيْالً بِعَبْدِهِ أَسْرى»

 (79)اسراء/« لَكَ نافِلَةً بِهِ فَتَهَجَّدْ اللَّيْلِ مِنَ وَ»

 (10)مریم/« سَوِیًّا لَيالٍ ثاَلثَ النَّاسَ تُكَلِّمَ أَالَّ »

 (23دخان/) «لَياْلً بِعِبادی فَأَسْرِ»

 ( 49( و )طور/40)ق/ «فَسَبِّحْهُ اللَّيْلِ مِنَ وَ»

 ( 17ذاریات/) «یَهْجَعُونَ ما اللَّيْلِ مِنَ قَليالً كانُوا»

 ( 2مزمل/) «قَليالً إِالَّ اللَّيْلَ قُمِ»

 (20)مزمل/« كمَعَ الَّذینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْنى تَقُومُ أَنَّكَ یَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ»

 (6مزمل/) «قيالً أَقْوَمُ وَ وَطْئاً أَشَدُّ هِيَ اللَّيْلِ ناشِئَةَ إِنَّ»

 (26انسان/) «طَویالً لَيْالً سَبِّحْهُ وَ لَهُ فَاسْجُدْ اللَّيْلِ مِنَ وَ»

 (2فجر/) «عَشْرٍ لَيالٍ وَ»

 یَوْمَ،  الدِّین یَوْمِ، الْقِيامَة  یَوْمَبيان شده )« یوم»كه تمام وصفهای قيامت با عنوان  -« یوم»اگر به تقابل این تعبير، با تعبير 

توان به نتایجي رسيد؛ خصوصا اگر توجه كنيم كه آنچه در این دنيا در باطن است در روز وجه شود، ميت - ، و ...(الْحَسْرَةِ

 شود.ار ميقيامت آشك

                                                      
 شود. چنانكه ظاهر برخي روایات این است كه هر سال شب قدر قرآن بر پيامبر نازل مي 1
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شود شب قدری ( نتيجه مي185)بقره/« الْقُرْآن فيهِ أُنْزِلَ الَّذی رَمَضانَ شَهْرُ »و « الْقَدْرِ لَيْلَةِ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا»( از تركيب دو آیه 4

 كه قرآن در آن نازل شد، در ماه رمضان بوده است.

شد كه در سالهای قبل بوده، امر مشخص و واضحي نيست؛ و شاید نكته: اما اینكه شب قدر در هر سال دقيقا همان شبي با

های مختلفي به عنوان شب قدر احتمال داده شده و حتي در برخي روایات ایامي غير از شب در روایات، ین جهت است كهدب

 ماه رمضان هم به عنوان شب قدر احتمال داده شده است.

 نال نگذاشتماین نکته صرفا در حد یک احتمال است لذا در کا

اگرچه كاربرد جمع در اینجا اصطالحا از باب متكلم معظم لنفسه است اما «. اني انزلته»و نفرمود « انا انزلناه»( چرا فرمود 5

دهد مواردی است كه اسباب و علل هم در ظاهرا در قرآن كریم زماني كه خدا كار خود را با صيغه جمع به خود نسبت مي

)تفسير « و با واسطه آنها انجام شده و لذا ضمير جمع آمده است انددر انزال قرآن مالئكه نقش داشته»اند. اینجا نقشي داشته

 (543 /10نور

 

 

 1437رمضان  19         5/4/1395    الْقَدْرِ      لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ        2( آیه 97( سوره قدر )98

 ترجمه

 ؟چيست قدر شب كه آگاهت كند[تواند ت كرد ]= ميآگاه یچيز چه و

 ای و نحوینکات ترجمه

 ما + أدری + ك:=  «أَدْراكَ ما»

( و جمله 45 /3الكریم القرآن إعراب؛ 53 /10بيانه و القرآن إعراباست )« اسم استفهام»در ابتدای این عبارت، آشكارا « ما»

تفسيری یافت نشد كه چنين توجيهي  هيچ بحث وقرآن باشد؟ در هيچ إعراب « مای موصوله»تواند سوالي است؛ اما اینكه آیا مي

 كرده دانا را تو خوب چه خدا و»بياید، فقط در یك ترجمه، گویي آن را موصول فرض كرده است چون چنين ترجمه كرده 

 ی موصول«ما»در حالي كه الزمه این ترجمه آن است كه  1(280 /7التفاسير)حجة « است مهم اندازه چه قدر شب كه است

 شود )مثال: أمّن یجيب ...(استفاده ميموصول « نمَ»از استعمال شود كه استعمال ناروایي است و برای خدا « خدا»برای 

( 343 /9اللغة في المحيطباشد )مي دانست()آگاه شد و « علم»: درایه( به معنای معروفش )مصدر« دری»از ریشه « ادری»

 أَیُّ» به معنای« أَدْراكَ ما»، پس تركيب رد، مطلع كرد( شده است)آگاه ك« أعلم»دی، و به معنای و چون به باب إفعال رفته، متع

بسياری  (254 /14العرب لسان)باشد تواند تو را آگاه كند[ مي]به معنای چه چيزی مي« چه چيزی تو را آگاه كرد» «أَعْلَمَك ءشي

                                                      
این است كه این كتاب، صرفا ترجمه نيست، بلكه كتاب تفسيري است و جاي آن بوده كه وقتي وي برخالف همگان چنين ترجمه اي مي  عجيب 1

آیات قبل كند توضيحي هم بایش بياورد. اما نه در ذیل این آیه و نه در ذیل آیات قبل كه این عبارت را داشته است، توضيحي نيامده است و در برخي 

 اي در كار نبوده است.( كه نشاندهنده این است كه ظاهرا دقت جدي7/122ترجمه كرده )مثال ...« داني كه چه خوب مي» به صورت
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ما »اند، كه ترجمه دقيقي نيست و این عبارت، ترجمه ترجمه كرده« دانيچه مي»را به صورت « أَدْراكَ ما»تركيب از مترجمان 

« الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما»مفعول اول، و جمله « ك»از افعال دو مفعولي است و به لحاظ نحوی، ضمير « أدری»همچنين فعل  است.« تدری

 (53 /10بيانه و القرآن إعراب) باشددر مقام مفعول دوم برای آن مي

اند تفاوتي ندارند، برخي برخي گفته»چه تفاوتي دارد، دیدگاههای مختلفي ابراز شده است. « علم»با « دری»درباره اینكه 

( 403 /19العروس تاج)« باشد اند كه قبلش شكي بودهاند و برخي اولي را در جایي دانستهاولي را اخص از دومي دانسته

 ؛ تاج313 /القرآن ألفاظ مفرداتشود )معرفتي است كه با نوعي تدبير حاصل مي «دری» برخي بر این باورند كههمچنين، 

شود، بلكه از راهي كه اتفاقا معرفتي است كه با تحصيل و تهيه مقدمات حاصل نمي دیگر معتقدند ( و برخي403 /19العروس

« درایه»اند كه كلمه ( و برخي هم این گونه توضيح داده208 /3الكریم القرآن كلمات في التحقيق) شود.مي غير عادی حاصل

كند )همانند كلمه عمامه( پس درایه در مورد شناختي به كار است و داللت بر نوعي شمول و احاطه مي« فعاله»چون بر وزن 

( البته با توجه به اینكه همگان معترفند كه این 84 /اللغة في الفروقباشد. )م از همه وجوه به معلوم علم داشته رود كه عالِمي

رود، حتي اگر این نظر آخر درست باشد، باز باید حداقل یكي از وجوه قبلي )مانند گذر از ماده در مورد خداوند به كار نمي

 شده باشد. فرایند شك، احتياج به تدبير، حصول از راهي غير عادی( نيز در این ماده لحاظ

  /5)نحاس( القرآن إعراب) آیدداللت بر عظيم شمردن مطلبي دارد كه بعدش مي« أَدْراكَ ما»ضمنا به لحاظ بالغي، تعبير 

؛ كرد تواند آگاه قدر شب این عظمت به را تو چه واند: )( شاید با توجه به این مالحظه بوده كه برخي چنين ترجمه كرده166

« ما أدراكَ»)كه در مقام مفعول برای  «الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما»را به كل جمله « عظمت»رسد باید این اما به نظر ميای( ترجمه الهي قمشه

؛ یعني نه فقط خود شب قدر امری عظيم است، بلكه این مطلب )كه شب قدر «الْقَدْرِ لَيْلَةُ» باشد( برگرداند، نه فقط به عبارتمي

ای تواند تو را به حقيقت فهم آن برساند )همان جملهكه جای سوال دارد كه چه چيزی ميچيست( بقدری عظيم و دشوار است 

 داخل كروشه گذاشته شد(« ترجمه»كه در 

 حدیث

 الْقَدْرِ لَيْلَةَ تَعْرِفُونَ ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قِيلَ( 1

 .فِيهَا بِنَا ونَیَطُوفُ الْمَلَائِكَةُ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ نَعْرِفُ لَا كَيْفَ وَ فَقَالَ

 1 221ص ،1ج الدرجات، بصائر؛ 432ص ،2ج القمي، تفسير

 شناسيد؟به امام باقر ع گفته شد: آیا شما شب قدر را مي

 فرمود: و چگونه شب قدر را نشناسيم در حالي كه مالئكه در آن شب نزد ما در رفت و آمدند.

 بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا (2

 ،الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ ذُكِرَ: قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ عُقْبَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ مِهْرَانَ

                                                      
 قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْهُذَیْلِ أَبِي عَنْ اجِرِالْمُهَ أَبِي عَنْ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ یُونُسَ عَنْ الْهَمْدَانِيِّ عِمْرَانَ أَبِي بْنِ یَحْيَى عَنْ هَاشِمٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ . حَدَّثَنَا 1

 .فِيهَا بِنَا  یَطُوفُونَ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ الْقَدْرِ لَيْلَةُ عَلَيْنَا یَخْفَى لَا إِنَّا الْهُذَیْلِ أَبَا یَا: قَالَ
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 !السُّوَرِ عَلَى فَضْلَهَا أَبْيَنَ مَا قَالَ

 ؟فَضْلُهَا ءٍشَيْ أَیُّ وَ قُلْتُ قَالَ

 .فِيهَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ وَلَایَةُ نَزَلَتْ قَالَ

 ؟رَمَضَانَ شَهْرِ فِي نَرْتَجِيهَا الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي قُلْتُ

 .فِيهَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ وَلَایَةُ قُدِّرَتْ وَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ فِيهَا قُدِّرَتْ لَيْلَةٌ هِيَ نَعَمْ قَالَ

 316ص األخبار، معاني

 گوید: مفضل بن عمر مي

 ها آشكار است!ورهبه ميان آمد. فرمود: چقدر برتری آن بر سایر س سوره قدرنزد امام باقر ع ذكری از 

 اش به چيست؟گفتم: برتری

 فرمود: والیت اميرالمومنين ع در آن نازل شده است؟

 گفتم: در شب قدری كه در ماه رمضان اميد ]درك[ آن را داریم؟

فرمود: بله، آن شبي است كه ]وضعيت[ آسمانها و زمين در آن مقدر شده، و والیت اميرالمومنين ع در آن مقدر شده 

 1است.

 :قَالَ أَنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً عُبَيْدٍ بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ( 3

 فَاطِمَةُ سُمِّيَتْ إِنَّمَا وَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ أَدْرَكَ فَقَدْ مَعْرِفَتِهَا حَقَّ فَاطِمَةَ عَرَفَ فَمَنْ اللَّهُ الْقَدْرُ وَ فَاطِمَةُ اللَّيْلَةُ «الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا»

  2مَعْرِفَتِهَا عَنْ فُطِمُوا الْخَلْقَ لِأَنَّ

  الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ هِيَ وَ مُؤْمِنٍ أَلْفَ مِنْ خَيْرٌ یَعْنِي «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ» قَوْلُهُ وَ

و هو في فَاطِمَةُ  الْقُدُسُ روح الرُّوحُ وَ ص مُحَمَّدٍ آلِ عِلْمَ یَمْلِكُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَلَائِكَةُ وَ «فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ»

 ع [فَاطِمَةُ هِيَو  الْقُدُسُ الرُّوحُ]

 . ع الْقَائِمُ یَخْرُجَ حَتَّى یَعْنِي «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ ساَلمٌ أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ »

 791-792ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل؛ 581-582ص الكوفي، فرات تفسير

                                                      
كه حضرت در این روایت نه مقدرات سال بلكه مقدرات تا . این روایت ذیل هم به لحاظ مضموني به روایت فوق نزدیك است و مهم این است  1

 كند. شاید وجهش این است كه هرسال كه مقدرات تغيير كند به تبع خود مقدرات عالم تا قيامت را تغيير مي دهد:روز قيامت به شب قدر وابسته مي

 مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ بَسَّامٍ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ زَكَرِیَّا بْنِ یَحْيَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا 

 اللَّهِ رَسُولُ لِي قَالَ: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ نَانِيِّالْكِ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ السَّرِيِّ أَبِي بْنُ

 جَلَّ وَ عَزَّ قَدَّرَ فِيمَا فَكَانَ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى كَائِنٌ هُوَ مَا فِيهَا قَدَّرَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ ص فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا لَا فَقُلْتُ الْقَدْرِ لَيْلَةِ مَعْنَى مَا تَدْرِي أَ عَلِيُّ یَا ص

 .الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى وُلْدِكَ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَلَایَةُ وَ وَلَایَتُكَ

 315ص األخبار، معاني

 [الْقَاسِمِ أَبِي مِنْ ]الشَّكُّ مَعْرِفَتِهَا مِنْ . أَوْ 2
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 از امام صادق ع روایت شده كه فرمود:

، اهلل است پس هركه فاطمه س را آن گونه كه سزاوار است «القدر»، فاطمه س است و «الليله»، الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا

 .اندبشناسد، ]حقيقتِ[ شب قدر را درك كرده است؛ و همان فاطمه ناميده شد چرا كه خلق از شناخت او بركنده شده

]بهتر از هزار ماه است[ یعني از هزار مومن، زیرا  «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ»و اینكه فرمود  

 كه او ]= فاطمه[ مادر مومنان است.

است « روح القدس»مالئكه، مومناني هستند كه علم آل محمد ص را در اختيار دارند و روح  «فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ»

 كه در فاطمه ]هم[ هست 

 ]تا فجر طلوع كند[ یعني تا زماني كه قائم ع قيام كند.« الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ»

 چند نكته در فهم این حدیث:

كه اگرچه  قدس همان فاطمه است[لا روحال]به معنای اینكه  آمده« فَاطِمَةُ و هِيَ الْقُدُسُ الرُّوحُ»در تفسير قمي تعبير الف. 

 رسيدی به نظر ميدقيقتر این كتاب، تعبير نيامده، اما در این فقره، تعبير« الظاهرة اآلیات تأویل»متن كامل این حدیث در كتاب 

 آوردیم.در متن و ترجمه و هو في فَاطِمَةُ[ كه ما همين را  الْقُدُسُ روح ]الرُّوحُ

مثال اینكه مومناني آنچناني را در این گونه احادیث معارفي باید دقت كرد كه اوال آنها داللت حصری ندارند )یعني  ب.

 ر بر همين مطلب هم اشاره شده استخواند منافاتي با نزول مالئكه آسماني ندارد چنانكه در بسياری از احادیث دیگ« مالئكه»

ظاهری حمل  فهم ابتدایي واست( و ثانيا بر  [تطبيق بر مصداق اعالی خود]« جری و تطبيق»و به تعبير عالمه طباطبایي از باب 

دشوار معرفي  شوند، بلكه اشاره به حقيقت باطني این امور است. دقت كنيد كه خود آیه، درك شب قدر را كاری بسيارنمي

 1«و ما ادراك»دهد كه خداوند در موردش فرمود د؛ و این حدیث، مطلبي را توضيح ميكر

                                                      
 كند:احادیث زیر هم احادیثي است كه به فهم حقيقت شب قدر كمك مي.  1

 الْقَلْبَ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ قَالَ بِهِ فَأَقَرَّ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى عَرَضَهُ أَنَّهُ حَرِیشٍ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنُ ( حَدَّثَنَا1

 بِمِدَادِ عَلَيْهِ یُكْتَبُ وَ  قَلْبِهِ إِلَى یُؤْخَذُ ثُمَّ الرَّجُلِ ذَلِكَ بَطْنُ اللَّهِ وَ لَيُشَقُّ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا ذَاكَ كَيْفَ وَ قُلْتُ الشَّأْنِ لَعَظِيمُ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي یَنْزِلُ مَا یُعَایِنُ الَّذِي

 كِتَابٍ فِي یَنْظُرُ فَكَأَنَّهُ قَلْبِهِ وَ بِبَصَرِهِ نَظَرَ ءٍشَيْ عِلْمَ الرَّجُلُ ذَلِكَ أَرَادَ إِذَا لِلْأُذُنِ مُتَرْجِماً اللِّسَانُ یَكُونُ وَ لِلْبَصَرِ مُصْحَفاً الْقَلْبُ یَكُونُ ثُمَ الْعِلْمِ جَمِيعُ فَذَلِكَ النُّورِ

 بِمَا تَكَلَّمَ أَنَّهُ الْأُذُنِ إِلَى یُخَيَّلَ حَتَّى الْقَلْبِ فِي بِالْقَذْفِ الرَّجُلَ ذَلِكَ یُلْهِمُ اللَّهَ لَكِنَّ یُشَقُّ لَا قَالَ لَا أَمْ فِيهِ الْقَلْبُ یُشَقُّ أَ غَيْرِهَا فِي الْعِلْمُ كَيْفَ وَ ذَلِكَ بَعْدَ لَهُ قُلْتُ

 .عَلِيمٌ واسِعٌ اللَّهُ وَ هِعِلْمِ[ مِنْ] اللَّهُ شَاءَ

 223-224ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 أَنْ قَضَى لَقَدْ وَ یَكُونُ وَصِيٍّ أَوَّلَ وَ یَكُونُ نَبِيٍّ أَوَّلَ فِيهَا خَلَقَ لَقَدْ وَ الدُّنْيَا خَلَقَ مَا أَوَّلَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ -ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ خَلَقَ لَقَدْ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ (و2َ

 وَ الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ یَقُومُ لَا لِأَنَّهُ عِلْمَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى رَدَّ فَقَدْ ذَلِكَ جَحَدَ مَنْ الْمُقْبِلَةِ السَّنَةِ مِنَ مِثْلِهَا إِلَى الْأُمُورِ بِتَفْسِيرِ فِيهَا یَهْبِطُ لَيْلَةٌ سَنَةٍ كُلِّ فِي یَكُونَ

 الْمَلَائِكَةِ مِنَ غَيْرُهُ أَوْ جَبْرَئِيلُ یَأْتِيهِمْ أَیْضاً الْمُحَدَّثُونَ وَ قُلْتُ ع جَبْرَئِيلُ بِهَا یَأْتِيهِمْ الَّتِي الْحُجَّةِ مَعَ اللَّيْلَةِ تِلْكَ فِي یَأْتِيهِمْ بِمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ تَكُونَ أَنْ إِلَّا الْمُحَدَّثُونَ

 حُجَّةٌ الْأَرْضِ أَهْلِ عَلَى تَكُونَ أَنْ الدُّنْيَا فَنَاءِ آخِرِ إِلَى الْأَرْضُ فِيهِ خُلِقَتْ یَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ سِوَاهُمْ لِمَنْ بُدَّ لَا وَ شَكَّ فَلَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ صَلَّى الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ أَمَّا قَالَ ع

 وَ وَصِيٌّ لَهُ وَ إِلَّا آدَمُ مَاتَ مَا اللَّهِ ایْمُ وَ آدَمَ عَلَى الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي بِالْأَمْرِ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ نَزَلَ لَقَدْ اللَّهِ ایْمُ وَ عِبَادِهِ مِنْ أَحَبَّ مَنْ إِلَى اللَّيْلَةِ تِلْكَ فِي ذَلِكَ یَنْزِلُ
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 ص مُحَمَّدٍ إِلَى آدَمَ مِنْ اللَّيْلَةِ تِلْكَ فِي الْأَمْرِ مِنَ یَأْتِيهِ فِيمَا لَيُؤْمَرُ النَّبِيُّ كَانَ إِنْ اللَّهِ ایْمُ وَ بَعْدِهِ مِنْ لِوَصِيِّهِ وَضَعَ وَ فِيهَا الْأَمْرُ أَتَاهُ قَدْ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ آدَمَ بَعْدَ مَنْ كُلُّ

 فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ -خَاصَّةً ص مُحَمَّدٍ بَعْدِ مِنْ الْأَمْرِ لِوُلَاةِ كِتَابِهِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ وَ -انٍفُلَ إِلَى أَوْصِ أَنْ

 بَعْدِهِ مِنْ آدَمَ وُصَاةَ اسْتَخْلَفَ كَمَا نَبِيِّكُمْ بَعْدَ عِبَادَتِي وَ دِینِي وَ لِعِلْمِي أَسْتَخْلِفُكُمْ یَقُولُ  الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِكَ قَوْلِهِ إِلَى قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ

 مَكَّنَ فَقَدْ الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِكَ -ذَلِكَ غَيْرَ قَالَ فَمَنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ نَبِيَّ لَا بِإِیمَانٍ یَعْبُدُونَنِي یَقُولُ شَيْئاً بِي یُشْرِكُونَ ال یَعْبُدُونَنِي -یَلِيهِ الَّذِي النَّبِيَّ یَبْعَثَ حَتَّى

 لَا حَتَّى مِنَّا الدِّینُ فِيهِ یَظْهَرُ الَّذِي أَجَلِنَا إِبَّانُ أَمَّا وَ فَظَاهِرٌ عِلْمُنَا أَمَّا -بِفَاعِلِينَ أَنْتُمْ مَا وَ فَأَقِرُّوا صَدَقْنَاكُمْ فَإِنْ فَاسْأَلُونَا هُمْ نَحْنُ وَ بِالْعِلْمِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَمْرِ وُلَاةَ

 وَ اخْتِلَافٌ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ یَكُونَ لَا أَنْ الْأَمْرُ قُضِيَ لَقَدْ اللَّهِ ایْمُ وَ وَاحِداً الْأَمْرُ كَانَ وَ ظَهَرَ أَتَى إِذَا الْأَیَّامِ وَ اللَّيَالِي مَمَرِّ مِنْ أَجَلًا لَهُ فَإِنَّ اخْتِلَافٌ النَّاسِ بَيْنَ یَكُونَ

 أَوْ اخْتِلَافٌ حُكْمِهِ فِي یَكُونَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى النَّاسِ عَلَى شِيعَتُنَا لِتَشْهَدَ وَ شِيعَتِنَا عَلَى لِنَشْهَدَ وَ عَلَيْنَا ص مُحَمَّدٌ لِيَشْهَدَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ جَعَلَهُمْ لِذَلِكَ

 الْبَهَائِمِ عَلَى الْإِنْسَانِ كَفَضْلِ بِهَا الْإِیمَانِ فِي مِثْلَهُ لَيْسَ مَنْ عَلَى بِتَفْسِيرِهَا وَ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا -بِجُمْلَةِ الْمُؤْمِنِ إِیمَانِ فَضْلُ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ تَنَاقُضٌ عِلْمِهِ أَهْلِ بَيْنَ

 لَا وَ الْقَاعِدِینَ عَنِ بِالْمُجَاهِدِینَ یَدْفَعُ مَا مِنْهُمْ یَتُوبُ لَا أَنَّهُ عَلِمَ لِمَنْ الْآخِرَةِ عَذَابِ لِكَمَالِ الدُّنْيَا فِي لَهَا الْجَاحِدِینَ عَنِ بِهَا بِالْمُؤْمِنِينَ لَيَدْفَعُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ

 .الْجِوَارَ وَ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ إِلَّا جِهَاداً الزَّمَانِ هَذَا فِي أَنَّ أَعْلَمُ

 250-251ص ،1ج الكافي

 الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مِهْرَانَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (3

 .عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ أَوْ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي الْتَمِسْهَا فَقَالَ

 156ص ،4ج الكافي،

 الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَلَامَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع أَحَدِهِمَا عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَزِینٍ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ (4

 إِلَى الْكَتَبَةُ وَ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا تَنْزِلُ فَقَالَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ سُئِلَ وَ قَالَ فَطَابَتْ بَرَدَتْ حَرٍّ فِي كَانَتْ إِنْ وَ  دَفِئَتْ دٍبَرْ فِي كَانَتْ إِنْ وَ رِیحُهَا تَطِيبَ أَنْ عَلَامَتُهَا فَقَالَ

 یُثْبِتُ وَ یَمْحُو وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ یُؤَخِّرُ وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ فَيُقَدِّمُ الْمَشِيئَةُ فِيهِ وَ لَهُ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ أَمْرُهُ وَ الْعِبَادَ یُصِيبُ مَا وَ السَّنَةِ أَمْرِ فِي یَكُونُ مَا فَيَكْتُبُونَ الدُّنْيَا السَّمَاءِ

 الْكِتابِ أُمُّ عِنْدَهُ وَ

 156ص ،4ج الكافي،

: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ (5

 شَهْرِ مِنْ مَضَتْ عَشَرَةَ ثَمَانِيَ لَيْلَةِ فِي الزَّبُورُ نَزَلَ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ مَضَتْ لَيْلَةً عَشْرَةَ اثْنَتَيْ فِي الْإِنْجِيلُ نَزَلَ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ مَضَتْ سِتٍّ فِي التَّوْرَاةُ نَزَلَتِ

 .الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الْقُرْآنُ نَزَلَ وَ رَمَضَانَ

 158ص ،4ج الكافي،

 اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَسْأَلُ رَجُلًا سَمِعْتُ: قَالَ یَعْقُوبُ حَدَّثَنِي قَالَ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ السَّيَّارِيِّ عَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ (6

 . الْقُرْآنُ لَرُفِعَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ رُفِعَتْ لَوْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ عَامٍ كُلِّ فِي تَكُونُ أَوْ كَانَتْ الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ أَخْبِرْنِي فَقَالَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ -ع

 160ص ،4ج الكافي،

 . آخِرُهَا هِيَ وَ السَّنَةِ أَوَّلُ هِيَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ جَمِيلَةَ أَبِي عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ (7

 160ص ،4ج الكافي،
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درباره  ،آمده است كه همگي آنها، به غير از این آیه« و ما ادراك»بار تعبير  13در قرآن كریم  «الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ»( 1

ربطي نيست. قيامت مقایسه بي عظمت و پيچيدگي و جهان شمولي و ... باپس مقایسه شب قدر در قيامت و احواالت آنجاست. 

 (3(، تدبر 1)قدر/ 97جلسه )

)چه چيزی « ما ادراك». تعبير (1)دیروز، تدبر خواهد مدل محاسباتي ما را تغيير دهدميقدر سوره «: ...  أَدْراكَ ما وَ»( 2

دنيامدار گر پر از مطالبي است كه عقل محاسبه ،سوره متنكند. ي برساند( كامال به این نكته تاكيد ميتواند تو را به این آگاهمي

 كشد: را به چالش ميما 

 شود، «هزار 30»بيش از  «یك»اینكه 

 )المالئكه( یكجا نازل شوند،عوالم سبع اینكه همه مالئكه 

 ،اینكه همه امور )كل امر( را با خود بياورند

 .اینكه انساني باشد كه قرار است مخاطب این همه مالئكه و همه امور قرار بگيرد و ...  از همه مهمتر و

زندگي صد ساله  یكمان به و دل ،محدود هایي كه افق دیدمانانسانواقعا اگر خدا شب قدر را قرار نداده بود، چگونه ما 

هایي انسان روی همين كره زمين و در كنار ما، وانستيم باور كنيم كهتمي است، خوش ...خانه و و حداكثر یك شغل و ازدواج و 

 وجود دارند؟ –شوند كه همه مالئكه یكجا در یك شب نزد آنها حاضر مي –برتر از همه مالئكه 

 ع است، اميرالمومنين رتبهو هم كفو ،س كبری اگر فاطمه

                                                      
 عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ الْقُمِّيُّ صَدَقَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْفَقِيهُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنُ جَعْفَرُ مُحَمَّدٍ أَبُو (حَدَّثَنَا8

 الْمَأْمُونِ عَلَى انَخُرَاسَ مُتَكَلِّمُ الْمَرْوَزِيُّ سُلَيْمَانُ قَدِمَ یَقُولُ النَّوْفَلِيَّ مُحَمَّدٍ بْنَ الْحَسَنَ سَمِعَ مَنْ حَدَّثَنِي قَالَ الْكَجِّيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدُ

 ... مُوسَى بْنَ عَلِيَّ عَمِّي ابْنَ إِنَّ لَهُ قَالَ ثُمَّ وَصَلَهُ وَ فَأَكْرَمَهُ

 تُخْبِرُنِي لَا أَ سُلَيْمَانُ قَالَ  لِأَمْرِهِ یُرْجِيهِمْ قَوْماً اللَّهُ یَقِفَ أَنْ وَ الْبَدَاءِ مِنَ النَّاسُ یُنْكِرُ مَا وَ فَقَالَ الْبَدَاءِ عَنِ ع جَعْفَرٍ بْنَ مُوسَى أَبِي سَأَلُوا قَوْماً سَمِعْتُ لَقَدْ وَ

 أَوْ مَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ مِنَ یَكُونُ مَا فِيهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُقَدِّرُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ -سُلَيْمَانُ یَا الرِّضَا قَالَ أُنْزِلَتْ ءٍشَيْ أَيِّ فِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا عَنْ

 مَوْقُوفَةً أُمُوراً الْأُمُورِ مِنَ إِنَّ سُلَيْمَانُ یَا ع قَالَ فَزِدْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ فَهِمْتُ قَدْ الْآنَ سُلَيْمَانُ قَالَ الْمَحْتُومِ مِنَ فَهُوَ اللَّيْلَةِ تِلْكَ مِنْ قَدَّرَهُ فَمَا رِزْقٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ خَيْرٍ

 مَلَائِكَتَهُ عَلَّمَهُ فَمَا رُسُلَهُ وَ مَلَائِكَتَهُ اللَّهُ عَلَّمَهُ فَعِلْمٌ عِلْمَانِ الْعِلْمُ یَقُولُ كَانَ ع عَلِيّاً إِنَّ سُلَيْمَانُ یَا -یَشَاءُ مَا یُؤَخِّرُ وَ یَشَاءُ مَا مِنْهَا یُقَدِّمُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ

 وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ یُؤَخِّرُ وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ یُقَدِّمُ  خَلْقِهِ مِنْ أَحَداً عَلَيْهِ یُطْلِعْ لَمْ مَخْزُونٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَ رُسُلَهُ لَا وَ مَلَائِكَتَهُ لَا وَ نَفْسَهُ یُكَذِّبُ لَا وَ یَكُونُ فَإِنَّهُ رُسُلَهُ وَ

 یَشَاء مَا یُثْبِتُ وَ یَشاءُ ما یَمْحُو

 182: ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون و 444: ص ،(للصدوق) التوحيد

 لِوَاءٌ فَيُنْصَبَ أَلْوِیَةٌ مَعَهُ وَ جَبْرَئِيلُ فِيهِمْ وَ الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ سُكَّانُ هُمْ الَّذِینَ الْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ كَانَتْ إِذَا: قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِيِّ عَنِ عَبَّاسٍ ابْنِ ( عَن9ِ

 آكِلَ وَ الْخَمْرِ مُدْمِنَ إِلَّا عَلَيْهِ یُسَلِّمُ وَ إِلَّا مُؤْمِنَةً لَا وَ مُؤْمِناً یَدَعُ لَا وَ سَيْنَاءَ طُورِ عَلَى لِوَاءٌ وَ الْمَقْدِسِ بَيْتِ عَلَى لِوَاءٌ وَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ فِي لِوَاءَ وَ قَبْرِي عَلَى مِنْهَا

 . بِالزَّعْفَرَانِ الْمُضَمَّخِ الْخِنْزِیرِ لَحْمِ

 791: ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل
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 زد،انوی ادب زمين ميعلي ع زحضرت سالي یكبار پيش پای  كمدست القدس،و اگر روح

 ( آیا امر ناممكني است؟3القدس در ذیل و سایه او قرار گيرد )حدیثالقدس باشد و روحآیا اینكه فاطمه س اعظم از روح

 !شناسيم؟مان را ميامامانپيامبر و آیا ما 

 !آنها در ميان ما بودند و نبودندآیا فهميدیم كه 

های خودمان را هم نخواهيم شناخت! ظرفيت در نتيجه، و ،شناسيمانسان را نمي هایظرفيت اگر پيامبر و امام را نشناسيم،

، تا كجا رفتتوان ایم؛ و هم بفهميم كه ميهم بفهميم كه چقدر غافل و عقب ،تا اندآمدهیند؛ مقصد حركت ما ای ازآنها نمونه

 تر از مالئكه.برحتي 

 ،ایمیار ملك بوده ،ایمما به فلك بوده

 !جمله كه آن شهر ماست ،جا رویمباز همان

 ،وز ملك افزونتریم ،خود ز فلك برتریم

 !منزل ما كبریاست ؟زین دو چرا نگذریم

 ؟عالم خاك از كجا ،گوهر پاك از كجا

 ؟این چه جاست !بار كنيد ؟بر چه فرود آمدیت

 دادن جان كار ما ،بخت جوان یار ما

 !فخر جهان مصطفاست ،قافله ساالر ما

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463 / 

در باید بدانيم. ، اما دانيم؟ برخي چيزهاست كه ما نمي...« ما أَدْراكَ ما وَ»و فرمود « الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما»نفرمود  یكدفعه( چرا 3

 توانيم آنها را بفهميم.مان نميهای محاسباتيای هستند كه با مدلعين حال به گونه

چه چيزی »پيش آید كه به طور جدی باید این سوال ابتدا  چگونه دانستنش بسيار مهمتر از دانستنش است! در مورد اینها

را پيدا  «شب قدر چيست»مثال  جواب سوالِتا جواب این سوال را پيدا نكنيم، و  ،«؟آگاه سازد كه چيست ...تواند تو را مي

 .كنيمنمي

 «تواند ما را آگاه سازد كه ... ؟چه چيزی مي»های قدر فرصت خوبي است تا بفهميم این ماه رمضان و این شب

 ه دیگری برای شناخت بگردیم. ادنبال ر

اگر آنها را بشناسيم، شب و این راه با كساني گره خورده كه این شب در اختيار آنهاست. شاید به همين جهت است كه 

 (3و  1كنيم. )احادیثقدر را پيدا مي

اميرالمومنين ع مطرح شده  مقدر شدن والیت در عرض كل آسمانها و زمينو شاید به همين جهت است كه همه مقدرات 

 (2است. )حدیث

 

 

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463/
http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463/
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 1437رمضان  20        6/4/1395    شَهْرٍ       أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ        3( آیه 97( سوره قدر )99

  ترجمه

 شب قدر بهتر از هزار ماه است.

 حدیث

 :قَالَ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَأَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْجَوْهَرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ( 1

 ثَلَاثٍ أَوْ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى فِي فَقَالَ  یُرْجَى مَا فِيهَا یُرْجَى الَّتِي اللَّيْلَةُ فِدَاكَ جُعِلْتُ بَصِيرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ

 بِخِلَافِ یُخْبِرُنَا مَنْ جَاءَنَا وَ عِنْدَنَا الْهِلَالَ رَأَیْنَا فَرُبَّمَا قُلْتُ تَطْلُبُ فِيمَا لَيْلَتَيْنِ أَیْسَرَ مَا فَقَالَ كِلْتَيْهِمَا عَلَى أَقْوَ لَمْ فَإِنْ قَالَ عِشْرِینَ وَ

 ذَلِكَ إِنَّ فَقَالَ  1الْجُهَنِيِ لَيْلَةُ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ -فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ فِيهَا تَطْلُبُهَا لَيَالٍ أَرْبَعَ أَیْسَرَ مَا فَقَالَ أُخْرَى أَرْضٍ مِنْ ذَلِكَ

 فِي یُكْتَبُ الْحَاجِّ وَفْدُ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا لِي فَقَالَ  الْحَاجِ وَفْدُ یُكْتَبُ عَشْرَةَ تِسْعَ فِي رَوَى خَالِدٍ بْنَ سُلَيْمَانَ إِنَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ لَيُقَالُ

 صَلِّ وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي فَاطْلُبْهَا قَابِلٍ فِي مِثْلِهَا إِلَى یَكُونُ مَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ  الْبَلَایَا وَ الْمَنَایَا وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ

 قَالَ قَائِمٌ أَنَا وَ ذَلِكَ عَلَى أَقْدِرْ لَمْ فَإِنْ قُلْتُ قَالَ فِيهِمَا اغْتَسِلْ وَ  النُّورِ إِلَى اسْتَطَعْتَ إِنِ أَحْيِهِمَا وَ رَكْعَةٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدَةٍ كُلِّ فِي

 تُفَتَّحُ السَّمَاءِ أَبْوَابَ إِنَّ النَّوْمِ مِنَ ءٍبِشَيْ اللَّيْلِ أَوَّلَ تَكْتَحِلَ أَنْ عَلَيْكَ لَا فِرَاشِكَ فَعَلَى قَالَ أَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ قُلْتُ جَالِسٌ أَنْتَ وَ فَصَلِّ

 .الْمَرْزُوقَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى یُسَمَّى كَانَ رَمَضَانُ الشَّهْرُ نِعْمَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْمَالُ تُقْبَلُ وَ  الشَّيَاطِينُ تُصَفَّدُ وَ رَمَضَانَ فِي

 157ص ،4ج الكافي،

 كدام است؟رود، در آن اميد مي اميدواری دارد جای ابوبصير به امام صادق ع عرض كرد: فدایت شوم، آن شبي كه آنچه

 فرمود: شب بيست و یكم یا بيست و سوم!

 گفت: اگر نتوانستم هر دو را احيا بدارم، ]كدامش است[؟

 سختي نيست!دو شب كار  هدفي كه داری،فرمود: برای آنچه 

قبل یا شب دیگری ] ]هالل ماه را[ وقتبينيم اما كسي كه از جای دیگری آمده گفت: گاهي ما هالل ماه را زماني مي

 دیده است. بعدش[

 خواهي چهار شب هم كار سختي نيست!فرمود: برای آنچه مي

، نزد پيامبر آمد و گفت هعبداهلل بن انيس، اهل جهنمشهور است ني است ]هَگفتم: فدایت شوم، شب بيست و سوم شب جُ

پيامبر  .یك شب را بگویيد كه من برای نماز و دعا بيایم ؛سخت است برایمهرشب رمضان آمدن به مدینه به خاطر فاصله دور، 

 [، و شب بيست و سوم به شب جهني معروف شدآمدو او شبهای بيست و سوم مي ،در گوشش مطلبي گفتص 

                                                      
 282: ص ،1ج اإلسالم، دعائم  . 1

 بِلَيْلَةٍ تَأْمُرَنِي أَنْ أُحِبُّ وَ غِلْمَةً وَ غَنَماً وَ إِبِلًا لِي إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ جُهَيْنَةَ مِنْ رَجُلٌ ص اللَّهِ رَسُولَ أَتَى: قَالَ أَنَّهُ ص عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ وَ

 وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ بِإِبِلِهِ دَخَلَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ كَانَتْ إِذَا الْجُهَنِيُّ فَكَانَ أُذُنِهِ فِي فَسَارَّهُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَدَعَاهُ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي الصَّلَاةَ فَأَشْهَدَ فِيهَا أَدْخُلُ

 .مَكَانِهِ إِلَى فَرَجَعَ بِهِ دَخَلَ بِمَنْ خَرَجَ أَصْبَحَ فَإِذَا الْمَدِینَةِ فِي اللَّيْلَةَ تِلْكَ فَبَاتَ غِلْمَتِهِ وَ
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 گویند!حضرت فرمود: این طور مي

 شود.گفتم: فدایت شوم، سليمان بن خالد روایت كرده كه در شب نوزدهم نام حاجيان ثبت مي

ها و آنچه مانند اینها تا سال بعد قرار است رخ دهد، در ها و روزیها و سختيفرمود: ابامحمد! نام حاجيان و نيز خوشي

آن باش، و در هریك از این دو شب، صد ركعت  صددبيست و یكم و بيست سوم در هایشود؛ تو در شبشب قدر ثبت مي

 !آن دو را احيا بدار و در آن دو غسل كن [،خورشيد]نور  ن[تواني تا ]دیده شدنماز بجای آر و اگر مي

 در حال ایستاده انجام دهم؟ [را نماز]گفتم اگر نتوانستم 

 نماز را در حال نشسته بجای آر! فرمود:

 اگر آن را هم نتوانستم؟ گفتم:

كه اول شب اندكي بخوابي!  دالبته اشكالي برایت ندار فرمود: ]الاقل[ توی رختخوابت! ]= خوابيده نماز را بجای آر[

گيرد. شوند و اعمال مومنين مقبول قرار ميشود و شياطين در غل و زنجير ميبدرستي كه درهای آسمان در رمضان گشوده مي

 ]روزی داده شده[ گذاشته بودند.« مرزوق»چقدر رمضان ماه خوبي است! زمان رسول خدا ص اسمش را 

 عِيسَى بْنِ عَلِيِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ( 2

 النَّاسَ یُضِلُّونَ وَ بَعْدِهِ مِنْ مِنْبَرِهِ عَلَى دُونَیَصْعَ أُمَيَّةَ بَنِي مَنَامِهِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ رَأَى: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عَمِّهِ عَنْ الْقَمَّاطِ

 أَ قَالَ بِهَا یُؤْنِسُهُ الْقُرْآنِ مِنَ بِآیٍ عَلَيْهِ نَزَلَ أَنْ یَلْبَثْ فَلَمْ... 1 ع جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ فَهَبَطَ قَالَ حَزِیناً كَئِيباً فَأَصْبَحَ الْقَهْقَرَى الصِّرَاطِ عَنِ

 ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا -عَلَيْهِ أَنْزَلَ وَ  یُمَتَّعُونَ كانُوا ما عَنْهُمْ أَغْنى ما یُوعَدُونَ كانُوا ما جاءَهُمْ ثُمَّ سِنِينَ مَتَّعْناهُمْ إِنْ فَرَأَیْتَ

 . أُمَيَّةَ بَنِي مُلْكِ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْراً ص لِنَبِيِّهِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ جَعَلَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ -الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ

                                                      
 الصِّرَاطِ عَنِ النَّاسَ یُضِلُّونَ وَ بَعْدِي مِنْ مِنْبَرِي یَصْعَدُونَ هَذِهِ لَيْلَتِي فِي أُمَيَّةَ بَنِي رَأَیْتُ إِنِّي جَبْرَئِيلُ یَا قَالَ حَزِیناً كَئِيباً أَرَاكَ لِي مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا . فَقَالَ 1

 السَّمَاءِ إِلَى فَعَرَجَ عَلَيْهِ اطَّلَعْتُ مَا ءٌشَيْ هَذَا إِنَّ نَبِيّاً بِالْحَقِّ بَعَثَكَ الَّذِي وَ فَقَالَ الْقَهْقَرَى
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 برخي از منابع اهل سنت در مورد این روایت:

                                                      
 خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا» اللَّهُ فَأَنْزَلَ -ذَلِكَ فَغَمَّهُ مِنْبَرَهُ تَصْعَدُ قُرُوداً كَأَنَّ -نَوْمِهِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ . رَأَى 1

   قَدْرٍ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ أُمَيَّةَ بَنُو تَمْلِكُهُ «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ

 مُذِلَّ یَا لَهُ قِيلَ وَ عُذِلَ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ صَالَحَ لَمَّا أَنَّهُ الرَّاسِبِيِ مَازِنٍ بْنِ یُوسُفَ عَنْ لَهُ اللَّفْظُ وَ التِّرْمِذِيِّ جَامِعِ وَ الْمَوْصِلِيِّ مُسْنَدِ وَ الثَّعْلَبِيِّ . تَفْسِيرِ 2

 إِنَّا بِقَوْلِهِ جَبْرَئِيلُ فَنَزَلَ فَحَزِنَ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِداً أُمَيَّةَ بَنُو یَخْطُبُ مَنَامِهِ فِي ص النَّبِيُّ رَأَى لَقَدْ وَ.مَصْلَحَةً فِيهَا فَإِنَّ تَعْذِلُونِّي لَا فَقَالَ الْوُجُوهِ مُسَوِّدَ وَ الْمُؤْمِنِينَ

 اللَّهُ جَعَلَ یَعْنِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا نَزَلَ ثُمَّ یُمَتَّعُونَ قَوْلِهِ إِلَى سِنِينَ مَتَّعْناهُمْ إِنْ فَرَأَیْتَ أَ فَنَزَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ خَبَرٍ فِي وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا وَ الْكَوْثَرَ أَعْطَيْناكَ

 .أُمَيَّةَ بَنِي مُلْكِ شَهْرِ أَلْفِ مِنْ خَيْراً لِنَبِيِّهِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ

 ص اللَّهِ رَسُولَ فَإِنَّ اللَّهُ رَحِمَكَ تُؤَنِّبْنِي لَا الْحَسَنُ فَقَالَ الْمُؤْمِنِ وَجْهِ مُسَوِّدَ یَا فَقَالَ ع عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى رَجُلٌ قَامَ: قَالَ الرَّاسِبِيُّ مَازِنٍ بْنُ . یُوسُفُ 3

 ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا نَزَلَتْ وَ الْجَنَّةِ فِي نَهَرٌ الْكَوْثَرُ الْكَوْثَرَ عْطَيْناكَأَ إِنَّا فَنَزَلَتْ ذَلِكَ فَسَاءَهُ فَرَجُلًا رَجُلًا مِنْبَرِهِ عَلَى یَخْطُبُونَ أُمَيَّةَ بَنِي رَأَى

 .یَنْقُصُ لَا وَ یَزِیدُ لَا هُوَ فَإِذَا ذَلِكَ فَحَسَبْنَا أُمَيَّةَ بَنُو مَلَكَ شَهْرٍ أَلْفَ یَعْنِي شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ

 :-السَّلَامُ عَلَيْهِ -عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّثَنِي أَبِي إِنَّ یَحْيَى، اللَّهُ یَرْحَمُ: فَقَالَ... -السَّلَامُ عَلَيْهِ -اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِي . قَالَ 4

 .مِنْبَرِهِ عَلَى هُوَ وَ نَعْسَةٌ أَخَذَتْهُ -آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى -اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

 الْحُزْنُ وَ جَالِساً -آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى -اللَّهِ رَسُولُ فَاسْتَوَى الْقَهْقَرَى أَعْقَابِهِمُ عَلَى النَّاسَ یَرُدُّونَ الْقِرَدَةِ نَزْوَ مِنْبَرِهِ عَلَى یَنْزُونَ رِجَالًا مَنَامِهِ فِي فَرَأَى

 یَزِیدُهُمْ فَما نُخَوِّفُهُمْ وَ الْقُرْآنِ فِي الْمَلْعُونَةَ الشَّجَرَةَ وَ لِلنَّاسِ فِتْنَةً إِلَّا أَرَیْناكَ الَّتِي الرُّؤْیَا جَعَلْنَا ما وَ»: الْآیَةِ بِهَذِهِ -السَّلَامُ عَلَيْهِ -جِبْرِیلُ فَأَتَاهُ. وَجْهِهِ فِي یُعْرَفُ

 ثُمَّ عَشْراً، بِذَلِكَ فَتَلْبَثُ مُهَاجَرِكَ مِنْ الْإِسْلَامِ رَحَى تَدُورُ لَكِنْ وَ لَا،: قَالَ  زَمَنِي فِي وَ یَكُونُونَ عَهْدِي عَلَى أَ جِبْرِیلُ یَا: قَالَ. أُمَيَّةَ بَنِي یَعْنِي «كَبِيراً طُغْياناً إِلَّا

 وَ: قَالَ الْفَرَاعِنَةِ مُلْكُ ثُمَّ قُطْبِهَا، عَلَى قَائِمَةٌ هِيَ ضَلَالَةٍ رَحَى مِنْ بُدَّ لَا ثُمَّ خَمْساً، بِذَلِكَ فَتَلْبَثُ مُهَاجَرِكَ مِنْ ثَلَاثِينَ وَ خَمْسَةٍ رَأْسِ عَلَى الْإِسْالمِ رَحَى تَدُورُ

 فَأَطْلَعَ: قَالَ. الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ أُمَيَّةَ بَنُو تَمْلِكُهَا «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ، لَيْلَةِ فِي نْزَلْناهُأَ إِنَّا»: ذَلِكَ فِي تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ

 بِزَوَالِ تَعَالَى اللَّهُ یَأْذَنَ حَتَّى عَلَيْهَا لَطَالُوا الْجِبَالُ طَاوَلَتْهُمُ فَلَوْ  الْمُدَّةِ هَذِهِ طُولَ مُلْكَهَا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ سُلْطَانَ تَمْلِكُ أُمَيَّةَ بَنِي أَنَّ -السَّلَامُ عَلَيْهِ -نَبِيَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 .مُلْكِهِمْ وَ أَیَّامِهِمْ فِي مِنْهُمْ شِيعَتُهُمْ وَ مَوَدَّتِهِمْ أَهْلُ وَ مُحَمَّدٍ بَيْتِ أَهْلُ یَلْقَى بِمَا نَبِيَّهُ اللَّهُ أَخْبَرَ. بُغْضَنَا وَ الْبَيْتِ أَهْلَ عَدَاوَتَنَا یَسْتَشْعِرُونَ ذَلِكَ فِي هُمْ وَ مُلْكِهِمْ،

 هُوَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَوَى . وَ 5

 مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى رَبِّهِمْ عِنْدَ أَيْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ قَالَ وَ أُمَيَّةَ بَنِي مُلْكِ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ عَدْلٍ إِمَامٍ مِنْ لَيْلَةٌ وَ أُمَيَّةَ بَنِي سُلْطَانُ

 .سَلَامٌ أَمْرٍ بِكُلِّ

 عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ مَا 6

 مُحَمَّدٍ عَلَى رَبِّهِمْ عِنْدِ مِنْ أَيْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ قَوْلُهُ وَ قَالَ أُمَيَّةَ بَنِي مُلْكِ مِنْ قَالَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 .سَلَامٍ أَمْرٍ بِكُلِّ مُحَمَّدٍ آلِ وَ
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 از امام صادق ع روایت شده است:

كشانند. صبح عقب به گمراهي ميروند و مردم را عقباميه از منبر ایشان باال ميپيامبر اكرم ص در خواب دیدند كه بني

ای از قرآن را نازل كرد كه به آن انس گيرد و ... چيزی نگذشت كه آیهبا ناراحتي بيدار شدندو جبرئيل بر ایشان نازل شد و 

 متنعّم بدان آنچه بياید، آیا سراغشان به شدندمى داده وعده آنچه ساختيم؛ سپس برخوردار يانىسال را آنها آیا دیدی اگر»فرمود: 

ما آن را در شب قدر نازل »( و نيز بر او نازل كرد: 205-203)شعراء/« گرداند؟مى باز آنها از را( خدا عذاب از) چيزى بودند

و خداوند عز و جل شب قدر « شب قدر از هزار ماه بهتر است چيست؟ قدر شب كه كند آگاهت تواندمي چيزی چه وكردیم، 

 اميه قرار داد.را برای پيامبرش بهتر از هزار ماه سلطنت بني

در كتب اهل سنت  مطرح شده( سوره كوثر به جای آیات سوره شعراء)از جمله اینكه در آنها  اندكي تفاوتاین روایت با 

ان این حدیث در كتب اهل سنت قاسم بن فضل حُدّاني است كه بعد از نقل حدیث و یكي از سلسله راوی )آدرسهای فوق( آمده

ر ماه اميه را[ محاسبه كردیم، دقيقا هزایعني ما ]دوره حكومت بني «یَنْقُصُ وَلَا یَزِیدُ لَا أَلْفٌ هُوَ فَإِذَا ذَلِكَ، فَحَسَبْنَا»گفته است: 

 بود، بدون هيچ كم و زیادی.

سال  92توسط عباسيان سرنگون شدند. كه  132قمری حكومت را به دست گرفت و در سال  40]توضيح: معاویه سال 

از آن كم  –ماه حكومت را به دست گرفت  8سال و  8اميه كه در اواسط دوره بني –زبيرشود. اگر مدت زمان حكومت ابنمي

 «.[379ص ،11ج الوافي،»ورقيِ ماه است. برگرفته از پا 1000شود كه دقيقا معادل ماه مي 4سال و  83كنيم 

 أَنَّهُ حُمْرَانَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنِ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ( 3

 مِنَ فِيهَا الصَّالِحُ الْعَمَلُ فَقَالَ بِذَلِكَ عُنِيَ ءٍشَيْ أَیُّ  شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ...  -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلَ

 لِلْمُؤْمِنِينَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یُضَاعِفُ مَا لَا لَوْ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ شَهْرٍ أَلْفِ فِي الْعَمَلِ مِنَ خَيْرٌ الْخَيْرِ أَنْوَاعِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّلَاةِ

 .بِحُبِّنَا الْحَسَنَاتِ لَهُمُ یُضَاعِفُ اللَّهَ لَكِنَّ وَ  بَلَغُوا مَا

 158ص ،4ج الكافي،

 چيست؟ فرمودند:« شب قدر بهتر از هزار ماه است»نظور از اینكه فرموده مشود از امام باقر ع سوال مي

                                                      
 الرَّاسِبِيِّ، مَازِنٍ بْنِ یُوسُفَ عَنْ الْفَضْلِ، بْنُ الْقَاسِمُ ثنا دَاوُدَ، أَبُو ثنا أَخْزَمَ، بْنُ زَیْدُ ثنا: قَالَا الْحَنَفِيُّ، حَمْدَانَ بْنُ وَالْعَبَّاسُ الْبَزَّارُ، عَمْرٍو بْنُ أَحْمَدُ . حَدَّثَنَا 1

 أُمَيَّةَ بَنِي أُرِيَ قَدْ مَوَسَلَّ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولَ فَإِنَّ اهللُ، رَحِمَكَ تُؤَنِّبْنِي لَا ": فَقَالَ. الْمُؤْمِنِينَ وُجُوهَ سَوَّدْتَ: فَقَالَ عَلِيٍّ، بْنِ الْحَسَنِ إِلَى رَجُلٌ قَامَ: قَالَ

 وَمَا الْقَدْرِ، لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا: }وَنَزَلَتْ الْجَنَّةِ، فِي نَهَرٌ[ 1: الكوثر{ ]الْكَوْثَرَ أَعْطَيْنَاكَ إِنَّا: }الْآیَةُ هَذِهِ فَنَزَلَتْ ذَلِكَ، فَسَاءَهُ فَرَجُلًا، رَجُلًا مِنْبَرِهِ عَلَى یَخْطُبُونَ

 «یَنْقُصُ وَلَا یَزِیدُ لَا أَلْفٌ هُوَ فَإِذَا ذَلِكَ، فَحَسَبْنَا»: الْقَاسِمُ قَالَ. " أُمَيَّةَ بَنُو تَمْلِكُهُ ،[ 2: القدر{ ]شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ مَا أَدْرَاكَ
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عمل صالح مانند نماز و صدقه و سایر كارهای خوب در آن ]= در این یك شب[ بهتر از انجام عمل در هزار ماهي است 

كند، هيچگاه ]به آنجا كه باید و كه در آن شب قدر نباشد و اگر نبود كه خداوند برای مومنان ]حسناتشان را [ مضاعف مي

 1كند.مي مضاعفها نسبت به ما حسناتشان را رسيدند ولي خداوند به خاطر محبت آنشاید[ نمي

 تدبر

داریم. اما  ش راگذارد كه به طور عادی انتظارای در رشد ما ميهر عمل ما یك نتيجه«: شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ»( 1

های لحظهحساب كنيد لحظه( 3)حدیثهزار برابر باید داشته باشيم. ای بيش از سيشب قدر هر كاری انجام دهيم، انتظار نتيجه

ارزد از یك سال قبل اند ميارزد؟ اگر این مطلب را جدی بگيریم، مي فهميم كه چرا برخي از بزرگان گفتهامشب چقدر مي

 شویم؟ب قدر آماده شد! ما از چه مدت قبلش آماده ميبرداری از شبرای بهره

  جدی مراقب خودمان باشيم!فردا پستا اگر امشب گذشت، 

 خيز برداریم! رمضانو اگر امسال را هم از دست دادیم برای سال بعد از همين 

 چرا؟اما : «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ»( 2

 .(4)قدر/ شوندميآسمان باز شده و همه فرشتگان نازل  زنجير بودن شياطين، امشب درهایبعد از مدتي در غل و الف. 

باشد اند. پس زمين ظرفيت آسمانيان را پيدا كرده است. شبي كه چنين به جای اینكه ما به آسمان برویم، آسمانيان به زمين آمده

 ارزد!بيش از هزار ماه ميبه 

آیا یك شب ( 4)قدر/یابند. . امشب امام زمان ع بار عام داده است و فرشتگان زودتر از همه به این بار عام تشرف ميب

 !ارزد؟نمي امامزندگي بي محضر امام زمان را درك كردن به بيش از هزار ماه

                                                      
 در همين مضمون است احادیث زیر: 1

 كَيْفَ السَّمَّانَ سَعِيداً إِلَّا أَعْلَمُهُ لَا وَ قَالَ أَصْحَابِنَا بَعْضُ لَهُ قَالَ قَالُوا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ وَاحِدٍ غَيْرِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ( 1

 .الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ شَهْرٍ أَلْفِ فِي الْعَمَلِ مِنَ خَيْرٌ فِيهَا الْعَمَلُ قَالَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْراً الْقَدْرِ لَيْلَةُ یَكُونُ

 157: ص ،4ج الكافي،

 ذلك من فعجب شهر ألف تعالى اهلل سبيل في عاتقه على السالح حمل أنه إسرائيل بني من رجل ص اهلل لرسول ذكر قال عباس ابن عن ( ذكرعطاء2

 القدر ليلة قال و القدر ليلة اهلل فأعطاه أعماال أقلها و أعمارا الناس أقصر أمتي جعلت رب یا فقال أمته في ذلك یكون أن تمنى و شدیدا عجبا ص اهلل رسول

 رمضان كل في القيامة یوم إلى بعدك من ألمتك و لك اهلل سبيل في السالح اإلسرائيلي حمل الذي شهر ألف من خير

 791: ص ،10ج القرآن، تفسير فى البيان مجمع

 حدیث فوق در یكي از كتب اهل سنت، با سندش:

 حدّثنا: قال صالح حدّثنا: قال عمرو بن فارس حدّثنا: قال عيسى بن سعيد حدّثنا: قال إسحاق بن محمد أخبرنا: قال الفراتي عمرو أبو ( وأخبرنا3

 ذلك من المسلمون فعجب: قال شهر ألف اهلل سبيل في السالح لبس إسرائيل بني من رجال ذكر وسلم عليه اهلل صلى النبي أن نجح أبي بن خالد بن مسلم

 .اهلل سبيل في السالح الرجل ذلك لبس الذي شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ وَما الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا: سبحانه اهلل فأنزل

 236ص 10ج ثعلبي تفسير
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دیروز( است.  3حدیث دیروز( و باطن حضرت زهرا س ) 2ج. حقيقت شب قدر، حقيقت والیت اميرالمومنين ع )حدیث

یابيم در فضای انسان كامل تنفس كنيم. تنفس ( اجازه مي4كنيم یعني همه ما، در كنار فرشتگان )قدر/وقتي در امشب تنفس مي

اش گذارد، قابل مقایسه با وضعيت عادی ما نيست؛ و یك شباهلل است، اثری كه در رشد انسان ميدر فضای انساني كه خليفه

 ارزد!اه ميبه بيش هزار م

از زمان خليفه دوم و تا حدود صد سال بعد از رحلت پيامبر ص نقل احادیث پيامبر ممنوع بود، و این در حالي بود كه  د.

امام حسين ع و یارانش را در روز به اسم اسالم، اميه دستشان در جعل هرگونه حدیثي باز بود! وقتي آخوندهای درباری بني

اند غيرقابل تصور است و اميه به اسالم وارد كردهای كه بنيضربه ؟ماندچه چيزی از اسالم باقي ميكنند، دیگر روشن شهيد مي

اميه فاصله شده، آیا چيزی از اسالم به ما رسيده بني ،گوید آیا وقتي بين ما و پيامبر صخواند با خود ميانسان وقتي تاریخ را مي

ر ماه حكومت كردند، یك شب قدری را خدا به پيامبرش داد كه ثمرات آن هزار دهد، بله! اگر آنها هزااست؟ و خدا پاسخ مي

های عادی رسيدن احادیث پيامبر ص را سد كردند، اما هر سال اميه، راهكه بني( چگونه؟ حداقلش این2ي كند )حدیثماه را خنث

های شدند و همه دانشد او حاضر ميخورده و همه فرشتگان نزدست كم یك نفر بوده كه همه مقدرات عالم نزد او رقم مي

. گرفته استنقص دین مورد نياز بوده( در اختيار او قرار ميمربوط به عالَم )از جمله هر علمي كه برای شناخت درست و بي

رغم مشاهده هزار عليب قدر را جدی بگيرد، شپس اگر كسي  خواهد آمد(در بحث فردا  حدیثاین شاءاهلل ان؛ 252 /1كافي)

اسالم را بدون هيچ گونه تحریف و  دینتوان مي -بيت با مراجعه به اهل - خيالش از اینكهاميه، افكني توسط بنيه انحرافما

 ارزد؟!پس آیا این شب به بيش از هزار ماه نمي شود.وزیادی دریافت كرد، راحت ميكم

 ...ه. 

 ؟«القدر يلةو ما ادراك ما ل»و. اما همه اینها در حد فهم ما بود. وگرنه 

 «:شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ»( 3

 توان رسيد:آیه آمده، به نكته زیبایي مياین  ن احادیثي كه دربارهاز كنار هم گذاشت 

 دیروز(  3است )حدیث ، باطن شب قدرحضرت زهرا س -

 (2كند )حدیث خنثياميه در تاریخ گذاشتند كه بنيرا هزار ماه انحرافي  قرار داده تا اثر خدا شب قدر را -

برای دریافت معتبر دین اسالم معرفي پيامبر ص مهمترین انحرافي كه در اسالم رقم خورد، انحراف در مسيری بود كه  -

ينان (؛ یعني انحراف در تشخيص اینكه جانشتوجه شود 2تعبير روی منبر پيامبر رفتن و صراط قهقری در حدیثبه ) كرده بود

 ، كيانند.نشان دهندوی را به مردم صحيح واقعي پيامبر ص كه قرار است مسير 

در تاریكترین برهه تاریخ، نوری برای شناختن مسير صحيح بعد از  ، شب قدر پربركتي است كهنتيجه: حضرت زهرا س

 ! ش كندخاموشاميه نتوانست هزار ماه ظلمات بنيپيامبر ص تاباند كه 

 چگونه؟

)اعتراضات علني و نهایتا دفن مخفيانه، كه حتي اجازه نماز خواندن بر پيكر خود را به خليفه وقت ندادند(  یشاناقدامات ا

 حتي) كسي اگر هم هنوز ،اميهدوره بني جعلي احادیث و تبليغات همه آن با عالمت سوال پررنگي در تاریخ باقي گذاشت كه
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 اسالم دین معتبر دریافت برایص  پيامبر كهبررسي كند  مسيریحق مساله را در مورد  بخواهد( شيعه كتب به دسترسي بدون

 !رودكنار نميسوال عالمت تا به حقيقت نرسد، آن  كرده، معرفي

 جویان عالم تسلیت بادالموحدین و الصراط المستقیم بر همه حقشکافته شدن فرق مولی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

دروازه علم نبوت، ترین آیت خداوند در عالم خلقت، سوز مظهر اعالی عبودیت و عدالت، عظيمسوز و جهانشهادت جان

 تسليت. ،سوختگان حریم والیتو دل ،بر همه عاشقان حق و حقيقت

ضرت و فرزند های مبارك، توفيق ثبت نام در جمع شيعيان حقيقي آن حشاءاهلل خداوند متعال به حق این روزها و شبان

 1گسترشان را به همه ما عنایت فرماید.عدالت

 

 

 1437رمضان  21      7/4/1395    أَمْرٍ    كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ        4( آیه 97( سوره قدر )100

 ترجمه

 و انجام اطاعت، ویا «امور»همه  همه كارها ]تدبيربرای از همه مالئكه و روح در آن ]شب[ به اذن پروردگارشان الف. 

 شوند.[ نازل ميالهي «اوامر»همه 

 شوند.از كل ]عالَمِ[ امر، نازل مي همه مالئكه و روح در آن ]شب[ به اذن پروردگارشان، ب.

 ای و نحوینکات ترجمه

ماضي )، یكي حذف شده است «تـ»كه به خاطر اجتماع دو بوده است « تَتَنَزَّلُ»این فعل مضارع است كه در اصل  «تَنَزَّلُ»

مطلبي نيست كه یكبار انجام و تمام شده باشد؛ شاید به تنزل، داللت بر این دارد كه این مضارع بودنش (  و است« تَنَزَّلَت» آن:

آورد )چون قرآن نازل شد و تمام گشت( اما  )أنزلنا( نزول قرآن را با فعل ماضيهمين جهت است كه در آیه اول این سوره، 

شود. ضمنا شود، نزول مالئكه نيز تكرار ميهمان طور كه شب قدر هر سال تكرار مياینجا از فعل مضارع استفاده كرد زیرا 

 نسبت شود، نازل است قرار كه موجودی كهد كنداللت مي« تفعل»در وزن « نزل»بيان شد( وقوع ماده  97جلسه )آن طور كه در 

 .دهدمي انجام را نزول این اختيار روی از و دارد آمادگي حالت نزول، حالت این به

كساني كه این كلمه را در ذیل برخي از اهل لغت، حتي  بسياری ازبرخالف آنچه شاید در ابتدا به نظر برسد، « : الْمَالئِكَةُ»

 «مالئكه»كه كلمه  بر این باورند( 292 /5البحرین مجمع؛ 275 /6اللغة في اند )مثال المحيطقرار دادهمورد بررسي « كلم»ماده 

 نيست.« كلم»از این ریشه لزوماً 

                                                      
با بيست و یكم رمضان و نام و خاطره اميرالمومنين  –كه شروعش با نام صدیقه كبري س، بود  –. مقارن شدن صدمين جلسه از این سلسله تدبرها  1

نظير توفيق ادامه این مسير را  از ما دریغ نورزد و در این مسير ع را به فال نيك باید گرفت و از خداوند متعال عاجزانه خواست كه به حق این زوج بي

 شاءاهلل تبارك و تعالي.اي به خودمان وانگذارد؛ انما را لحظه
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باشد و در وزن مفعله رساني( مي)پيام« رسالت»بوده است كه به معنای « كأل»معروفترین دیدگاه این است كه اصل آن از 

)بر وزن معفله( درآمده و بعد به « مألكه»و به صورت «( ل»و « أ»گرفته، بعد قلب رخ داده )جابجایي دو حرف )مألكه( قرار 

شود ای داده نميبه معنای مفرد است یا جمع، نظر قطعي« ملَك»درآمده است. در این دیدگاه، درباره اینكه آیا « مالئكه»صورت 

 لسان؛ 381 /5العين كتابدانند. )هر دو كلمه ملَك و مالئكه را جمع ميدانند و برخي و برخي مالئكه را جمع ملك مي

 (82/القرآن ألفاظ مفردات؛  511 /13العروس تاج؛  19 /2المنير المصباح؛  394 /10العرب

بوده و این ماده هم به معنای رسالت « أكل»دارتر این است كه قلبي در آن رخ نداده، بلكه ریشه دیدگاه كم طرف

)بر وزن مَفعل( بوده است و در این كلمه، به خاطر سهولت در بيان، همزه ساقط « مَلْأَك»رود؛ و در اصل، رساني( به كار ميام)پي

شود. گفته مي« مالئك»افتد و آن هم مي« ه»، مالئكه شده كه گاهي «مَلْأَك»درآمده و آنگاه جمع « مَلَك»شده و به صورت 

اند، اما در پایان نظر قبلي را را هم مطرح كرده« ألك»( البته برخي در كتابشان ماده 359 /4ألثرا و الحدیث غریب في )النهایة

 (634 /13العروس تاج؛ 482 /10العرب لساناست. )برتر دانسته

« فعأل»وزن  بر« مألك»گرفته شده، در واقع مفرد آن « كلم»معتقد بوده این كلمه از همان ماده  كيسانالبته در ميان قدما ابن

 /1البيان مجمعباشد. )به نقل از مي« فعائله»بر وزن « مالئكه»تبدیل شده و « مَلَك»اش چون زاید بوده افتاده و به بوده كه همزه

 1(482 /10العرب لسان. )این دیدگاه نقدهایي نيز وارد شده است بر ( كه417

اند این نام برای آنها به كار رفته است وگرنه با توجه ظاهرا چون مهمترین گروه رسوالن الهي غير انسان، فرشتگان بوده

 (175 /1البيان مجمعفرشتگان غير رسول هم داریم ) «النَّاسِ مِنَ وَ رُسُلًا الْمَالئِكَةِ مِنَ یَصْطَفِي»به آیه 

رود از ماده كه به معنای حكمران در انسان ]و نيز خدا[ به كار مي« مَلِك»تعبير  شود كههمچنين با این اوصاف معلوم مي

مفردات ألفاظ باشد. )مي« رسانپيام»است كه در اصل به معنای « ملَك»است؛ اما آنچه در مورد فرشتگان است « كلم»

 (777/القرآن

آمده است )اصطالحا: حمع مُحَلي به الف و الم( « ـال»جمع است و در این آیه روی آن حرف « مالئكه»از آنجا كه كلمه 

 افزوده شد. « همه»رجمه فارسي كلمه كند لذا در تداللت بر این شمول همه مالئكه مي

( 520 /10البيان مجمعرود )ظاهرا دیدگاه درست این است كه هم برای مفرد و هم برای جمع به كار مي« مَلَك»]در مورد 

 كریم، و در قرآن

 20، اعراف/ مَلَكَيْنِ تَكُونا أَنْ؛ 102ت؛ بقره/مارُو وَ هارُوتَ بِبابِلَ الْمَلَكَيْنِ عَلَى أُنْزِلَ مابه وضوح برای مفرد ) گاه كلمهاین 

 أُنْزِلَ ال لَوْ؛  31یوسف/،  كَریمٌ مَلَكٌ إِالَّ هذا إِنْ ً؛  31و هود/ 50ك، انعام/مَلَ إِنِّي ْ؛  11، سجده/مبِكُ وُكِّلَ الَّذی الْمَوْتِ مَلَكُ ؛

 ( 7، فرقان/ نَذیراً مَعَهُ فَيَكُونَ مَلَكٌ إِلَيْهِ

 (26، نجم/شَفاعَتُهُم تُغْني ال السَّماواتِ فِي مَلَكٍ مِنْ كَمْ وَ؛  22فجر/ ؛صَفًّا صَفًّا الْمَلَكُ وَ رَبُّكَ جاءَآشكارا برای جمع ) گاهو 
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 رَجاُلً لَجَعَلْناهُ مَلَكاً جَعَلْناهُ لَوْ وَمعنای مفرد و هم به صورت جمع به كار رفته است )و در یك آیه هم در آن واحد هم به 

 1(9، انعام/ یَلْبِسُونَ ما عَلَيْهِمْ لَلَبَسْنا وَ

 جاءَ؛  8، انعام/ مَلَكاً أَنْزَلْنا لَوْ وَ مَلَكٌ عَلَيْهِ أُنْزِلَ ال لَوْالبته برخي موارد هم هست كه وضوح قطعي در مفرد یا جمع ندارد )

 یَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ رَبِّكَ عَرْشَ یَحْمِلُ وَ أَرْجائِها عَلى الْمَلَكُ وَ؛  95إسراء/ ، رَسُوالً مَلَكاً السَّماءِ مِنَ عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنا؛  12، هود/ مَلَكٌ مَعَهُ

 ( [17؛ الحاقه/ ثَمانِيَةٌ

در آیه بعد، خبر مقدم است كه « سالم»اند، و كلمه دانسته« تنزل»اغلب، این جار و مجرور را متعلق به فعل  «أَمْرٍ كُلِّ مِنْ»

ایم( اما این احتمال هم منتفي نيست كه این جار و باشد. )ما بر همين اساس ترجمه كردهدر همان آیه مي« هي»مبتدای آن 

از هر امری از جانب مالئكه، »یه بعد آمده است؛ كه منظور این است كه كه در آ« سالم»مجرور، خبر مقدم باشد برای كلمه 

 /10البيان مجمع ؛167 /5)نحاس( القرآن، إعراب)« از هر امر ترسناكي در این شب سالمت هستيد»یا اینكه  «سالمي بر مومنان باد

و آنگاه ترجمه كل این دو  2شودمستقل مينيز یك عبارت « هي حتي مطلع الفجر»( كه در این صورت، در آیه بعد عبارت 791

شوند؛ سالم ]در این شب[ از جانب هر امری است؛ و ]زمان در این شب، همه مالئكه و نيز روح نازل مي»شود: آیه چنين مي

 «باشدنزول مالئكه در[ این شب تا هنگام طلوع فجر مي

)كه بنا به قاعده امكان استعمال یك لفظ در چند معنا،  در اینجا چيست چند دیدگاه بيان شده« مِن»درباره اینكه معنای 

همه »شود: كه معنایش مي« تنزل ... بكل امر»اند )یعني دانسته« باء»تواند در آیه مد نظر باشد( برخي آن را به معنای همگي مي

من »د شده است( برخي آن را و این معنایي است كه در برخي از احادیث از معصومين وار« آورندچيز را با خود به همراه مي

اند )= به سبب ]اطاعت و انجام[ همه اوامر الهي(؛ برخي آن را تعليل به وسيله دانسته 3«كندابتدای غایت كه داللت بر سببيت مي

ر الهي اند )مبدا و علت تنزلشان از ام؛ و برخي آن را ابتدای از باب سببيت دانسته4اند )= برای تدبير همه امور(غایت دانسته

 (332 /20بوده است( )الميزان

( اشاره شد )امر به معنای 59)نساء/ 83قبال در جلسه « امر»تواند مد نظر باشد. دو معنای اینجا سه معنا مي« امر»درباره 

« اوامر»است و دومي جمعش « امور»مطلب، و به معنای دستور( كه در ترجمه اول این دو معنا مد نظر بود كه اولي جمعش 

به معنای عالَمي از عوالمي كه خدا  «امر»ست. معنای سوم، كاربرد خاص قرآني از این كلمه است كه در لسان قرآن كریم، ا

                                                      
فار برگردد . البته بنا بر اینكه لبس به معناي لباس پوشاندن باشد؛ اما اگر از لُبس )به معناي ملتبس شدن و اشتباه كردن( باشد و مرجع ضمير به ك 1

ود: و اگر او را فرشته قرار مي دادیم، آن فرشته را همچون یك مرد قرار مي دادیم و مطلب را شكند و در واقع معناي آیه چنين ميكامال داللت بر فرد مي

 كردیمهمچنان بر كفار ملتبس مي

شود زیرا معلوم است كه هر شبي، تا طلوع فجر شب است، و اند كه در این صورت جمله اخير كامال لغو ميالبته مرحوم طبرسي اشكالي گرفته 2

 786ص ،10ج القرآن، تفسير في البيان ن شب تا طلوع فجر است، لغو است. مجمعگفتن اینكه ای

 374ص ،30ج القرآن، إعراب في . الجدول 3

 538ص ،10ج بيانه، و القرآن . إعراب 4
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شاءاهلل به مناسبتي دیگر سراغ این معنا خواهيم رفت )ترجمه آفریده و برتر از عالم محسوس و مادی است به كار رفته، كه ان

 دوم بر اساس این معنا بوده است.(

 حدیث

 أَبِي مَعَ كُنْتُ: قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زِیَادٍ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدُ ( حَدَّثَنَا1

 اللَّهُ لَيْسَ أَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ أَعْظَمُ خَلْقٌ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ جَبْرَئِيلُ قَالَ جَبْرَئِيلَ الرُّوحُ لَيْسَ أَ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ 1....  ع اللَّهِ عَبْدِ

 .الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ یَقُولُ

                                                      
رسد اعراب اینجا شاید به گمانم مي« الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الرُّوحِ زِیَادَةَ اسْتَوْجَبَ وَ قَالَ وُلِدَ إِذَا الْإِمَامِ أَمْرِ مِنْ شَيْئاً فَذَكَرَ». عبارت حذف شده این است:  1

بحث سر این است كه علم امام هنگام تولد چقدر شمول دارد و بعد فهم من این است « الرُّوحُ زِیَادَةً» درست گذاشته نشده و اعراب صحيح این گونه باشد 

شود. طبق اعراب فوق، گفته امام همه چيز را هنگام تولد عالم مي شود و در یادت آن علم در شب قدر ميكه امام در ادامه مي فرماید كه روح موجب ز

 كند.شب قدر زیادت روح پيدا مي

 متن این حدیث به طور كاملتر در همين كتاب بصائر آمده است بدین صورت: 

 وُلِدَ الَّتِي السَّنَةِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مَعَ كُنْتُ: قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زِیَادٍ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 قَدْ وَ ضَرَبَنِي قَدْ الطَّلْقَ أَنَّ حَمِيدَةَ رَسُولُ أَتَاهُ إِذْ نَتَغَدَّى نَحْنُ فَبَيْنَا أَطَابَهُ وَ أَكْثَرَهُ وَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْغَدَاءَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَنَا وَضَعَ الْأَبْوَاءَ نَزَلْنَا فَلَمَّا مُوسَى ابْنُهُ فِيهَا

 أَقَرَّ وَ سِنَّكَ اللَّهُ أَضْحَكُ فَقُلْنَا سِنُّهُ ضَاحِكاً ذِرَاعَيْهِ عَنْ حَاسِراً إِلَيْنَا عَادَ أَنْ یَلْبَثْ فَلَمْ مَسْرُوراً فَرِحاً ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَامَ هَذَا بِابْنِكَ أَسْبِقَكَ لَا أَنْ أَمَرَتْنِي

 عَنْهُ خَبَّرَتْكَ مَا وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ مِنْهَا بِهِ أَعْلَمَ كُنْتُ بِأَمْرٍ عَنْهُ خَبَّرَتْنِي لَقَدْ وَ اللَّهُ بَرَأَ مَنْ خَيْرُ هُوَ وَ غُلَاماً لِي اللَّهُ وَهَبَ فَقَالَ حَمِيدَةُ صَنَعَتْ مَا عَيْنَيْكَ

 بَعْدِهِ مِنْ الْإِمَامِ أَمَارَةُ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَمَارَةُ تِلْكَ أَنَّ فَأَخْبَرْتُهَا السَّمَاءِ إِلَى رَأْسَهُ رَافِعاً الْأَرْضِ عَلَى یَدَیْهِ وَاضِعاً وَقَعَ بَطْنِهَا مِنْ وَقَعَ لَمَّا أَنَّهُ ذَكَرَتْ قَالَ حَمِيدَةُ

 مِنَ أَرَقُّ شَرْبَةٌ فِيهَا بِكَأْسٍ فَأَتَاهُ رَاقِدٌ هُوَ وَ أَبِي جَدَّ آتٍ أَتَى فِيهَا بِجَدِّي عُلِقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي كَانَ لَمَّا إِنَّهُ فَقَالَ الْإِمَامِ عَلَامَةِ مِنْ تِلْكَ مَا وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ

 لَمَّا وَ جَدِّيبِ فِيهَا فَعُلِقَ  جَامَعَ وَ مَسْرُوراً فَرِحاً فَقَامَ بِالْجِمَاعِ أَمَرَهُ وَ إِیَّاهُ فَسَقَاهُ الثَّلْجِ مِنَ أَبْرَدُ وَ الشَّهْدِ مِنَ أَحْلَى وَ الزُّبْدِ مِنَ أَلْيَنُ وَ اللَّبَنِ مِنَ أَبْيَضُ وَ الْمَاءِ

 عَلَّقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي كَانَ لَمَّا وَ بِأَبِي فَعُلِقَ فَجَامَعَ مَسْرُوراً فَرَحاً فَقَامَ بِالْجِمَاعِ أَمَرَهُ وَ أَبِي جَدٍّ سَقَاهُ كَمَا فَسَقَاهُ جَدِّي آتٍ أَتَى بِأَبِي فِيهَا عُلِقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي كَانَ

 وَ أَبِي جَدَّ أَتَى كَمَا آتٍ أَتَانِي هَذَا بِابْنِي فِيهَا عُلِقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي كَانَ لَمَّا وَ بِي فَعُلِقَ فَجَامَعَ مَسْرُوراً فَرِحاً فَقَامَ أَمَرَهُمْ كَمَا أَمَرَهُ وَ فَسَقَاهُ أَبِي آتٍ أَتَى فِيهَا بِي

 فَإِذَا أَخْبَرْتُكَ مِمَّا الْإِمَامِ نُطْفَةَ إِنَّ وَ بِابْنِي فَعُلِقَ فَجَامَعْتُ لِي وَهَبَ بِمَا اللَّهِ بِعِلْمِ مَسْرُوراً فَرِحاً فَقُمْتُ أَمَرَهُمْ كَمَا أَمَرَنِي وَ سَقَاهُمْ كَمَا فَسَقَانِي أَبِي وَ جَدِّي

 وَ حَيَوَانُ لَهُ یُقَالُ مَلَكٌ أَتَاهُ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةُ أُمِّهِ بَطْنِ فِي لَهُ تَمَّتْ فَإِذَا بَصَرِهِ مَدَّ مِنْهُ یَنْظُرُ أُمِّهِ بَطْنِ فِي نُورٍ مِنْ عَمُوداً لَهُ اللَّهُ نَصَبَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ الرَّحِمِ فِي اسْتَقَرَّتْ

 رَأْسَهُ رَافِعاً الْأَرْضِ عَلَى یَدَهُ وَاضِعاً وَقَعَ أُمِّهِ بَطْنِ مِنْ وَقَعَ فَإِذَا الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ وَ لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ ال عَدْلًا وَ صِدْقاً رَبِّكَ كَلِمَةُ تَمَّتْ وَ الْأَیْمَنِ عَضُدِهِ عَلَى كَتَبَ

 الْعَرْشِ بُطْنَانِ مِنْ یُنَادِي مُنَادِیاً فَإِنَّ السَّمَاءِ إِلَى رَأْسَهُ رَفْعُهُ أَمَّا وَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ عِلْمٍ كُلَّ یَقْبِضُ فَإِنَّهُ الْأَرْضِ إِلَى یَدَهُ وَضَعَ فَإِذَا السَّمَاءِ إِلَى

 عِلْمِي عَيْبَةُ وَ سِرِّي مَوْضِعُ وَ خَلْقِي مِنْ صَفْوَتِي أَنْتَ  خَلْقُكَ مَّا فَلِعَظِيمٍ اللَّهُ ثَبَّتَكَ اثْبُتْ فُلَانُ یَا یَقُولُ أَبِيهِ اسْمِ وَ بِاسْمِهِ الْأَعْلَى الْأُفُقِ مِنَ الْعِزَّةِ رَبِّ قِبَلِ مِنْ

 فَإِذَا رِزْقِي سَعَةِ مِنْ عَلَيْهِمْ أَوْسَعْتُ إِنْ وَ عَذَابِي أَشَدَّ عَادَاكَ مَنْ لَأُصْلِيَنَ عِزَّتِي وَ ثُمَّ جِوَارِي أَحْلَلْتُ وَ جَنَّتِي  أَسْكَنْتُ وَ رَحْمَتِي أَوْجَبْتُ تَوَلَّاكَ لِمَنْ وَ لَكَ

 أَعْطَاهُ قَالَهَا فَإِذَا آخِرِهَا إِلَى الْحَكِيمُ الْعَزِیزُ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال بِالْقِسْطِ قائِماً الْعِلْمِ أُولُوا وَ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ الْوَصِيُ أَجَابَهُ الْمُنَادِي صَوْتُ انْقَضَى

 مِنَ أَعْظَمُ خَلْقٌ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ جَبْرَئِيلَ الرُّوحُ لَيْسَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الرُّوحِ زِیَادَةَ اسْتَوْجَبَ وَ الْآخِرِ عِلْمَ وَ الْأَوَّلِ عِلْمَ اللَّهُ

 .الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ یَقُولُ اللَّهُ لَيْسَ أَ الْمَلَائِكَةِ

 440-442: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر
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 464ص ،1ج الدرجات، بصائر

 همان جبرئيل نيست؟« الروح»آیا »كند: ابوبصير از امام صادق ع سوال مي

جبرئيل از مالئكه است، و روح مخلوقي عظيمتر از مالئكه است، آیا خداوند ]در سوره قدر[ نفرموده »فرمایند: امام مي

 ]یعني همين كه كلمه روح را مستقل آورد، پس متفاوت است[« شوندهمه مالئكه و روح نازل مي»است كه 

 قَالَ بِهِ فَأَقَرَّ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى الْكِتَابَ هَذَا عَرَضْتُ: قَالَ الْحَرِیشِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا( 2

 یَكُونُ بِمَا لَأُخْبِرَنَّكُمْ اللَّهِ فَوَ  سَلُونِي ص اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ كَانَتْ الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ أَوَّلِ صُبْحِ فِي ع عَلِيٌّ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 إِلَّا عِلْمٍ فِي بِادِّعَاءٍ لَا وَ بِرَأْیٍ لَا وَ بِتَكَلُّفٍ لَا ذَلِكَ مِنْ ءٍبِشَيْ لَأُخْبِرَنَّكُمْ ثُمَّ فَوْقَهَا فَمَا دُونَهَا فَمَا الذَّرِّ مِنَ یَوْماً سِتِّينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ إِلَى

 كِتَابٍ أَهْلِ كُلِّ بَيْنَ فَرَّقْتُ إِلَّا الْفُرْقَانِ أَهْلُ لَا وَ الزَّبُورِ أَهْلُ لَا وَ الْإِنْجِيلِ أَهْلُ لَا وَ التَّوْرَاةِ أَهْلُ یَسْأَلُنِي لَا اللَّهِ وَ تَعْلِيمِهِ وَ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ

 تَتَكَلَّمُوا لَمْ ءٌشَيْ مِنْهُ بَقِيَ وَ السَّنَةُ تِلْكَ تَمْضِي هَلْ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي تَعْلَمُونَهُ مَا رَأَیْتَ أَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ قَالَ كِتَابِهِمْ فِي مَا بِحُكْمِ

 .الْكَلَامِ مِنَ أَشَدُّ فَالنَّصْتُ لَنَصَتْنَا لِأَعْدَائِكُمْ أَنْصِتُوا أَنْ اللَّيْلَةِ تِلْكَ فِي عَلِمْنَا فِيمَا أَنَّهُ لَوْ بِيَدِهِ نَفْسِي الَّذِی وَ لَا قَالَ بِهِ

 223ص ،1ج الدرجات، بصائر

 را از امام جواد ع سوال كردم و آن را تایيد كرد كه: مكتوب این حدیثاعتبار گوید: حسن به عباس مي

: از من سوال پس از رحلت پيامبر اكرم ص، فرمود« شب قدر»فرماید: حضرت علي ع در صبحدم اولين امام صادق ع مي

دهم  و این خبری كه كنيد كه به خدا قسم برای شما درباره سيصد و شصت روز از ]عالَم[ ذر و كمتر و بيشترش خبر مي

و نه ادعای علمي دارم غير از علم خدا و تعليمي كه او به من داده  ،نظر شخصي استنه و  ،نه از روی تكلف است ،دهممي

است، به خدا قسم اهل تورات و اهل انجيل و اهل زبور ]= كتاب حضرت داود[ و اهل فرقان ]= قرآن[ از من سوالي نكنند 

 مگر اینكه برای اهل هر كتابي بر اساس كتاب خودشان حكم كنم. 

اید آیا ممكن است كه سال بگذرد و چيزی از ورد آنچه كه در شب قدر از آن مطلع شدهگفتم آیا در مبه امام صادق ع 

 آنها بماند كه در موردش سخني نگفته باشيد؟ 

ایم این باشد كه فرمود: نه، سوگند به كسي كه جانم به دست اوست. هرچند ]ممكن است[ در آنچه كه در آن شب دانسته

ني این مطالب را به كساني كه منكر مقام شما هستند، نگویيد[؛ كه در این صورت سكوت در مقابل دشمنانتان سكوت كنيد ]یع

 1كنيم كه سكوت شدیدتر از كالم است.مي

                                                      
 . احادیث زیر در همين زمينه قابل توجه است: 1

 تَنَزَّلُ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا تَنَزَّلُ الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ ( حَدَّثَنَا1

 .یَنْزِلُ مَا وَ مَنْ إِلَى وَ مِمَّنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِي قَالَ ثُمَّ قَالَ الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ

 221ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ جَالِساً كُنْتُ: قَالَ بُرَیْدَةَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ عَنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ غَيْرِهِ وَ  الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا (2

 .لِغَيْرِنَا لَيْسَتْ بِبَرَكَتِهَا خُصِصْنَا الْقَدْرِ لَيْلَةَ الْخَامِسِ الْمَوْطِنِ مَوَاطِنَ سَبْعَةَ مَعِي أُشْهِدْكَ لَمْ أَ عَلِيُّ یَا قَالَ إِذْ مَعَهُ ع عَلِيٌّ

 222ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر
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 مَا فِيهَا اللَّهُ كَتَبَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ كَانَ إِذَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ خُنَيْسٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا (3

 تَرَى؟ مَنْ إِلَى قَالَ مَنْ إِلَى قُلْتُ قَالَ  بِهِ یُرِینِي ثُمَّ یَكُونُ

 222ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 أَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ ( حَدَّثَنَا4

 أَمَّا وَ كَافِرٌ فَهُوَ بِهِ یَثِقْ فَلَمْ عِلْمِنَا فِي بِهِ یَثِقُ[ مِمَّنْ] من الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَامَتْ إِذَا أَمَّا قَالَ یَجْحَدْهُ لَمْ وَ ذُكِرَ كَمَا الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي[ یَأْتِيكُمْ] یأتكم بِمَا یُقِرَّ لَمْ مَنْ رَأَیْتَ

 . لِلْمُؤْمِنِينَ یُؤْمِنُ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ ع قَالَ ثُمَّ یَسْمَعَ حَتَّى عُذْرٍ فِي فَهُوَ ذَلِكَ یَسْمَعُ  لَا مَنْ

 224ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 مَا كَثِيراً ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ كَانَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ یَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا (5

 إِنَّمَا لَهُمَا فَيَقُولُ السُّورَةِ بِهَذِهِ رِقَّتَكَ أَشَدَّ مَا فَيَقُولَانِ یَبْكِي وَ یَتَخَشَّعُ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا یَقُولُ هُوَ وَ صَاحِبُهُ وَ التَّيْمِيُّ ع اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ الْتَقَيْنَا مَا یَقُولُ

 فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ الْحَرْفَ هَذَا فَيَتْلُو یَرَى الَّذِي مَا وَ رَأَیْتَ أَ فَيَقُولَانِ ع عَلِيّاً یَعْنِي بَعْدِي مِنْ هَذَا قَلْبُ رَأَى لِمَا وَ قَلْبِي وَعَاهُ وَ عَيْنَايَ رَأَتْ لِمَا رَقَقْتُ

 إِلَيْهِ الْمَنْزُولُ مَنِ تَعْلَمَانِ هَلْ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولَانِ أَمْرٍ كُلِّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ قَوْلِهِ بَعْدَ ءٌشَيْ بَقِيَ هَلْ یَقُولُ ثُمَّ قَالَ الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ كُلِّ مِنْ هِمْرَبِّ بِإِذْنِ

 فَيَقُولَانِ مَنْ إِلَى فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولَانِ فِيهَا الْأَمْرُ[ یَنْزِلُ] تنزل فَهَلْ قَالَ نَعَمْ فَيَقُولَانِ بَعْدِي مِنْ الْقَدْرِ لَيْلَةُ تَكُونُ فَهَلْ نَعَمْ فَيَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ یَا اللَّهِ وَ لَا فَيَقُولَانِ بِذَلِكَ

 .الرُّعْبِ مِنَ یَدْخُلُهُمَا مَا شِدَّةِ مِنْ اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ اللَّيْلَةَ تِلْكَ یَفْرَقَانِ كَانَا فَإِنْ قَالَ بَعْدِي مِنْ هَذَا هُوَ تَدْرِیَا لَمْ إِنْ فَيَقُولُ بِرَأْسِي فَيَأْخُذُ نَدْرِي لَا

 249ص ،1ج ؛ الكافي، 224: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 أَغْضَبُ لَا وَ قَالَ تَغْضَبُ لَا وَ قَالَ قُلْ قَالَ عَنْهُ أَسْأَلَكَ أَنْ أُرِیدُ لِمَا قَالَ ذَا لِمَا قَالَ عَلَيَّ تَغْضَبُ لَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا ع جَعْفَرٍ لِأَبِي رَجُلٌ قَالَ وَ: قَالَ (6

 اللَّهِ رَسُولُ كَانَ بِأَمْرٍ یَأْتُونَهُمْ أَوْ عَلِمَهُ قَدْ ص اللَّهِ رَسُولُ یَكُنْ لَمْ بِأَمْرٍ یَأْتُونَهُمْ الْأَوْصِيَاءِ إِلَى فِيهَا الرُّوحِ وَ الْمَلَائِكَةِ تَنَزُّلِ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي قَوْلَكَ رَأَیْتَ أَ قَالَ

 قَالَ عَلَيَّ أَدْخَلَكَ مَنْ وَ الرَّجُلُ أَیُّهَا لَكَ وَ لِي مَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ وَاعٍ لَهُ ع عَلِيٌّ وَ إِلَّا ءٌشَيْ عِلْمِهِ مِنْ لَيْسَ وَ مَاتَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَلِمْتَ قَدْ وَ یَعْلَمُهُ ص

 وَ سَيَكُونُ مَا وَ كَانَ قَدْ مَا عِلْمَ ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ أَعْلَمَهُ حَتَّى یَهْبِطْ لَمْ بِهِ أُسْرِيَ لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ لَكَ أَقُولُ مَا فَافْهَمْ قَالَ الدِّینِ لِطَلَبِ الْقَضَاءُ عَلَيْكَ أَدْخَلَنِي

 مَعَ كَانَ كَمَا الْقَدْرِ لَيَالِي فِي تَفْسِيرُهُ یَأْتِي وَ الْعِلْمِ جُمَلَ عَلِمَ قَدْ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ كَانَ كَذَلِكَ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي تَفْسِيرُهَا یَأْتِي جُمَلًا ذَلِكَ عِلْمِهِ مِنْ كَثِيرٌ كَانَ

 وَ كَذَا افْعَلْ الْأَوْصِيَاءِ إِلَى وَ بِيِّالنَّ إِلَى الْقَدْرِ لَيَالِي فِي تَعَالَى اللَّهِ مِنَ بِالْأَمْرِ یَأْتِي إِنَّمَا لَكِنَّهُ وَ بَلَى قَالَ تَفْسِيرٌ الْجُمَلِ فِي كَانَ مَا وَ أَ السَّائِلُ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ

 لَيَالِي فِي یَأْتِيهِ كَانَ فَالَّذِي قُلْتُ تَفْسِيرِهِ وَ الْعِلْمِ لِجُمْلَةِ حَافِظاً إِلَّا ص اللَّهِ رَسُولُ یَمُتْ لَمْ قَالَ هَذَا لِي فَسِّرْ قُلْتُ فِيهِ یَعْمَلُونَ كَيْفَ أُمِرُوا عَلِمُوهُ كَانُوا قَدْ لِأَمْرٍ كَذَا

 یَعْلَمُ لَا وَ بِكِتْمَانِهِ أُمِرُوا مِمَّا هَذَا قَالَ عَلِمُوا مَا سِوَى عِلْمٌ الْقَدْرِ لَيَالِي فِي لَهُمْ یَحْدُثُ فَمَا السَّائِلُ قَالَ عَلِمَ قَدْ كَانَ فِيمَا الْيُسْرُ وَ الْأَمْرُ قَالَ هُوَ مَا عِلْمُ الْقَدْرِ

 فَهَلْ السَّائِلُ قَالَ إِلَيْهِ أُوصِيَ مَا عِلْمِ غَيْرَ وَصِيٌّ یَعْلَمُ كَيْفَ وَ لَا قَالَ الْأَنْبِيَاءُ یَعْلَمُ لَا مَا الْأَوْصِيَاءُ یَعْلَمُ فَهَلْ السَّائِلُ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ إِلَّا عَنْهُ سَأَلْتَ مَا تَفْسِيرَ

 بِالْحُكْمِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ إِنَّمَا وَ وَصِيِّهِ جَوْفِ فِي عِلْمُهُ وَ إِلَّا نَبِيٌّ یَمُتْ لَمْ لَا قَالَ الْآخَرُ یَعْلَمُ لَا مَا یَعْلَمُ الْوُصَاةِ مِنَ أَحَداً إِنَّ نَقُولَ أَنْ یَسَعُنَا

 الْقَدْرِ لَيَالِي فِي یُؤْمَرُوا حَتَّى مِنْهُ ءٍشَيْ إِمْضَاءَ یَسْتَطِيعُونَ لَا لَكِنَّهُمْ وَ عَلِمُوهُ قَدْ بَلَى قَالَ الْحُكْمَ ذَلِكَ عَلِمُوا كَانُوا مَا وَ السَّائِلُ قَالَ الْعِبَادِ بَيْنَ بِهِ یَحْكُمُ الَّذِي

 ص النَّبِيَّ رَأَیْتَ أَ جَعْفَرٍ أَبَا یَا السَّائِلُ قَالَ مِنَّا فَلَيْسَ أَنْكَرَهُ مَنْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ هَذَا إِنْكَارَ أَسْتَطِيعُ لَا جَعْفَرٍ أَبَا یَا ائِلُالسَّ قَالَ الْمُقْبِلَةِ السَّنَةِ إِلَى یَصْنَعُونَ كَيْفَ

 الْوَصِيُّ وَ إِلَّا وَصِيٌّ لَا وَ نَبِيٌّ یَمُوتُ فَلَيْسَ سَيَكُونُ مَا وَ كَانَ مَا عِلْمُ أَمَّا هَذَا عَنْ تَسْأَلَ أَنْ لَكَ یَحِلُّ لَا قَالَ عَلِمَهُ یَكُنْ لَمْ ءٌشَيْ الْقَدْرِ لَيَالِي فِي یَأْتِيهِ كَانَ هَلْ

 لَيْلَةَ أَنَّ أَعْرِفُ كَيْفَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا السَّائِلُ قَالَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا عَلَيْهِ الْأَوْصِيَاءَ یُطْلِعَ أَنْ أَبَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ عَنْهُ تَسْأَلُ الَّذِي الْعِلْمُ هَذَا أَمَّا یَعْلَمُهُ بَعْدَهُ الَّذِي

 سَأَلْتَ الَّذِي تَصْدِیقِ إِلَى نَاظِرٌ فَإِنَّكَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ أَتَتْ فَإِذَا مَرَّةٍ مِائَةَ لَيْلَةٍ كُلِّ فِي الدُّخَانِ سُورَةَ فَاقْرَأْ رَمَضَانَ شَهْرُ أَتَى إِذَا قَالَ سَنَةٍ كُلِّ فِي تَكُونُ الْقَدْرِ

 .عَنْهُ
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 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ وَ( 3

 وَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ الْخَلْقِ عَلَى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ لَحُجَّةُ إِنَّهَا اللَّهِ فَوَ تَفْلُجُوا أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا بِسُورَةِ خَاصِمُوا الشِّيعَةِ مَعْشَرَ یَا

 ... عِلْمِنَا لَغَایَةُ إِنَّهَا وَ دِینِكُمْ لَسَيِّدَةُ إِنَّهَا

 249ص ،1ج الكافي،

  ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ وَ

 بَعْدِی مِنْ وَلِيُّكُمْ هَذَا» مَوْتُهُ دَنَا حِينَ ع لِعَلِيٍّ ص اللَّهِ رَسُولِ لِقَوْلِ خَاصَّةً لَنَا أَنَّهَا لَيَعْلَمُ الْقَدْرِ بِلَيْلَةِ صَدَّقَ مَنْ إِنَّ اللَّهِ ایْمُ وَ ...

 فِي یَسَعُهُ لَا فَإِنَّهُ رَأْیِنَا غَيْرِ عَلَى مِمَّنْ الْقَدْرِ بِلَيْلَةِ آمَنَ مَنْ وَ مُنْكِرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي بِمَا یُؤْمِنُ لَا مَنْ لَكِنْ وَ «رَشَدْتُمْ أَطَعْتُمُوهُ فَإِنْ

 كَافِرٍ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ مَعَ الْأَمْرَ یُنَزِّلَ أَنْ مِنْ أَعْظَمُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ كَاذِبٌ فَإِنَّهُ یَقُلْ لَمْ مَنْ وَ لَنَا إِنَّهَا یَقُولَ أَنْ إِلَّا الصِّدْقِ

 یُنَزَّلَ أَنْ یَكُونُ فَلَا أَحَدٍ إِلَى یُنَزِّلُ لَيْسَ إِنَّهُ قَالُوا إِنْ وَ ءٍبِشَيْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا هُوَ الَّذِی الْخَلِيفَةِ إِلَى یُنَزِّلُ إِنَّهُ قَالَ فَإِنْ فَاسِقٍ

 .بَعِيداً ضَلَالًا ضَلُّوا فَقَدْ ءٍبِشَيْ هَذَا لَيْسَ سَيَقُولُونَ وَ قَالُوا إِنْ وَ ءٍشَيْ غَيْرِ إِلَى ءٌشَيْ

 253ص ،1ج الكافي،

 از امام باقر ع روایت شده است:

استناد كنيد تا پيروز شوید كه به خدا قسم، این سوره « إنا انزلناه»بيت[ به سوره هایتان ]با منكران جایگاه اهلدر بحث

لي بر مردم بعد از رسول خدا ص است و آن سرور و ساالر دین شماست و بدرستي كه آن نهایت حجت خداوند تبارك و تعا

 علم ماست ...

 و نيز فرمودند:

... به خدا قسم كسي كه به شب قدر اذعان كند قطعا خواهد دانست كه آن ]امتياز[ خاص ماست چرا كه رسول خدا ص 

این وليّ شما پس از من است كه اگر از او اطاعت »ت علي ع فرمود: هنگامي كه مرگش نزدیك شده بود، با اشاره به حضر

و كسي كه به شب قدر ایمان نياورد، منكر ]نبوت و قرآن[ است؛ و كسي كه به شب قدر ایمان دارد « كنيد، رشد خواهيد كرد

اینكه تصدیق كند كه این در مورد  ای ندارد جزبيت را قبول ندارد[ چارهاما دیدگاه دیگری دارد ] امامت اميرالمومنين ع و اهل

را همراه با روح و مالئكه به « أمر»ماست، و كسي كه چنين نگوید دروغگوست زیرا خداوند عز و جل برتر از آن است كه 

ای كه او بدانها معتقد است نازل شده، كه حرفش اصال ]حتي برای كافر و فاسق نازل كند؛ و اگر بگوید كه اینها بر خليفه

نازل شود؛ و « به هيچكس»اند معني ندارد كه چيزی، قابل اعتنا نيست؛ و اگر بگوید كه اینها اصال بر كسي نازل نشدهخودش[ 

 اند.اگر هم بگویند ]هيچكس[ اصال چيزی نيست، در گمراهي شدیدی فرو رفته

 تا كنندمي تصویر را حالت پنج در را ممكن حاالت تمام «شوندمي نازل كسي چه بر فرشتگان» اینكه برای ماما]توضيح: 

 :است درست اولي فقط شود معلوم

 اند نازل شوند.به امامان كه تنها مدعيان این مساله بوده -1

                                                      
 251-252ص ،1ج الكافي،
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 به یك فرد كافر و فاسق نازل شوند، كه معلوم است خطاست. -2

 اند.وری نداشتهبه خلفای معروف نازل شوند، كه حتي خودشان و اطرافيانشان چنين ادعایي نكرده و چنين با -3

 شوند!نازل مي« هيچكس»به  -4

 شوند[نازل شدن آنها هيچ مخاطبي ندارد و بيهوده نازل مي -5

 تدبر

 امامت اهل بيت ضرورت امام باقر ع در اثبات شيرین و محكمي از استدالل (1

شيعه در جانشيني  حقانيت دیدگاهچگونه با توجه به وجود شب قدر،  حدیثي هست كه خيلي زیبا نشان مي دهد كه

 (.3برای هر مسلمان منصفي اثبات كرد )مصداقي كاربردی از حدیثرا  اميرالمومنين ع

ای اعلي از یك تدبر خواهم اما برای اهل استدالل، به عنوان نمونهپوزش مي ،پيشاپيش از اینكه متن آن طوالني است

)متن عربي حدیث را در پایان  قرآني، بسيار شيرین است و من هم ابتدا و انتهایش كه درباره موضوعات دیگر بود حذف كردم.

 آمده است( 

 صورتش اشعمامه با كه شخصي بود طواف لمشغو پدرم روزی است فرموده ع صادق امام كه شده نقل ع جواد امام از

 :فرمود ع باقر امام[ كه بدینجا تا شد بدل و رد سخناني و] كرد قطع را ایشان طواف و آمد سراغش بود پوشانده را

 :كه كنند بحث توانندمي مخالفانشان با گونه این ما شيعيان

 علم در آیا ؛تا آخر سوره[]«... فروفرستادیم قدر شب در را آن ما كه بدرستي»: فرمایدمي پيامبرش به جل و عز خداوند

  بياورد؟ شب آن غير در جبرئيل و باشند نداده یاد او به شب آن در كه بوده چيزی ص پيامبر

 . خير گفت خواهند آنها

  ؟ای جز ابرازش داشتچاره ،دانست كه را هرآنچه: بگو آنها به پس

 . خير :گفت خواهند

 ایناسازگاری و اختالف كرد، ابراز[ بود داده تعليم او به كه] عزوجل خداوند علم از ص پيامبر كه چيزی آن خود در آیا :بگو

  بود؟

 پس كند،مي حكم ی كه دارای اختالف و ناسازگاری است ]![«اهلل حكم» اساس بر كه كسي پس بگو نه،: گفتند كه وقتي

 است! كرده عمل خدا رسولخالف 

 سخندر « حكم اهلل» زیرا] اندكرده نقض را اولشان سخن ،[نكرده مخالفت] خير بگویند اگر چون بله،: گفت خواهند و

 علم در راسخان و خدا جز را آن تاویل» بگو آنها به تو . پس[دارد اینها نظردر  اما نداشت، و ناسازگاری اختالف پيامبر

 پيدا ناسازگاری و اختالف علمش در كه كسي همان: بگو كيست؟ «علم در راسخان» گفتند وقتي و (7/عمرانآل) «دانندنمي

 .شودنمي

 است؟ طور این كسي چه: گفتند اگر

 خير؟ یا كرد ابالغ را خود علم آیا بود، طور این كه ص خدا رسول خود: بگو



47 

  كرد، ابالغ بله،: گفتند كه وقتي

 دانست؟مي ،نباشد اختالف آن در كهرا  علمي او، از پس جانشين كه رفت دنيا از حالي در آیا: بگو

  نه، گفتند اگر

 تایيد مورد باید دهد انجام را او كار دقيقا بتواند اینكه برای یعني] است( تایيد مورد)=  «مُؤَیَّد» خدا رسول جانشين بگو

مندی از[ ]بهره در جز و كند؛ حكم او حكم به كه كسي مگردهد كسي را جانشين خود قرار نمي ص خدا سولر و[ باشد الهي

 كرده ضایع را بعدی هاینسل حق پس نكرد، خود جانشين علمش این در را كسي خدا رسول اگر و ؛باشد او ماننده ،نبوت

 .است

 را قرآن چون هم هابعدی و داد انجام قرآن ارائه همين با را ابالغ كار پيامبر یعني] بود قرآن از خدا رسول علم: گفتند اگر

 ،[ندارند مشكلي دارند اختيار در

 دهنده انذار قطعا ما كه كردیم نازل مبارك شبي در را آن ما كه بدرستي مبين، كتاب به قسم حم،»: فرمایدمي خداوند:  بگو

 كننده ارسال قطعا ما كه است پروردگارت جانب از امری این و یابد،مي تفصيل ایحكيمانه امر هر مبارك شب آن در هستيم،

 (4-2/دخان) «هستيم

دانيم ]یعني این آیه درباره ارسال پيامبران است و مي دهد، نمي انجام ]ان[پيامبر از طریق جزارسال را  خداوند: گفتند اگر

 كه پيامبر آخرین رسول خداست[

 دیگر آسمان به آسماني از كه است روحي و مالئكه آیا توسط یابد،مي تفصيل شب آن در كه ایحكيمانه امر این: بگو

 زمين؟ به آسمان از یا شوندمي نازل

 تا] آورد روی معصيت به طاعت از باشد قرار كه نيست كسي آسمان در كه بگو آسمان، به آسمان از :گفتند اگر[ الف]

 [دهد انذار را ویبا این نازل كردن،  خدا دخان، سوره آیه طبق باشد نياز

 اند،آن به خالئق نيازمندترین كه اندزمين اهل و زمين، به آسمان از :گفتند اگر[ ب]

 .ببرند او نزد حكميت كه هستند سروری نيازمند آنها پس: بگو

 .آنهاست حَكَم ،هخليف همان: گفتند اگر

 و. بردمى در به روشنایى سوى به تاریكيها از را آنان اند،آورده ایمان كه است كسانى سرپرست و وليّ خداوند»: بگو

. برندمى در به تاریكيها سوى به روشنایى از را آنان كه است، طاغوت همان هایشانسرپرست و وليّ اند،ورزیده كفر كه كسانى

 مگر ندارد ّایولي متعال خداوند» آسمان و زمين در سوگند جانم به( 257/بقره)« .جاودانند آن در خود، كه آتشند اهل آنان

 مگر ندارد، دشمني زمين در متعال خداوند و كند؛نمي خطا باشد، تایيد مورد كه كسي و ؛باشد[ شده تایيد]=  «مُؤَیَّد» اینكه

 است الزم كه گونه همان رسد.نمي درست و صواب نظر به شود، پست و خوار كه كسي و است، شده پست و خوار اینكه

 .است نياز «والي» به گونه همان كنند، حكم آن اساس بر زمين اهل تا شود نازل آسمان از «أمر»

 شناسيم!نمي را كسي چنين ما: گفتند اگر
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 حال به را بندگان ص محمد حضرت از بعد كه داشت ابا جل و عز خداوند[ ! بشناسيم كه] نداریم دوست بگویيد» :بگو

 «.ندهد قرار برایشان حجتي و كند رها خود

 :كنندمي بيان گونه این را گفتگو این ادامه ع صادق امام

 چطور؟ «است قرآن خدا، حجت» گفتند آنها اگر. شد پيچيده مطلب: گفت او. كرد درنگي ع باقر امام سپس

 آنها كه دارد اهلي قرآن بلكه كند،نمي نهي و امر و گویدنمي سخن خودش قرآن كه بدرستي گویممي آنها به آنگاه: فرمود

 .كنندمي نهي و امر[ قرآن با]

 پاسخي نباشد، آن در اختالفي كه حكمي و نبوی سنت در كه آیدمي پيش مشكلي گاه زمينيان از برخي برای گویممي و نيز

 زمين در علمش گذاردنمي ایفتنه چنان قبال در هم خداوند آیا ندارد، پاسخي هم قرآن[ ظاهر] در و شودنمي یافت آن برای

 !؟وجود ندارد اندشده آن گرفتار كه مردمي نجات و آن دفع برای حليراه هيچ خدا حكم در و شود، آشكار

 زمين در كه را مشكلي هر متعال خداوند كه دهممي شهادت. شویدمي پيروز شما كه اینجاست! اهلل رسول یابن: گفت او

 كه دانيدمي شما و( 22/حدید) است داده قرار آن برای دليلي را قرآن و داندمي دهد، رخ آن غير یا دین از ها،انسان جان بر یا

 .كندمي داللت آن بر قرآن چگونه

  است؛ آمده كردن حكم هنگام آنها تفسير و حدود همه قرآن در بله،: فرمود

 خدا، زمين در كه كند مبتال مالش و جان در یا دین در مشكلي به را ایبنده كه نيست گونه این خداوند: فرمود سپس

 .باشد نداشته وجود كند حكم مشكل آن مورد در درست نحو به بتواند كه كسي

 بگوید و ببندد دروغ خدا بر بخواهد شما مخالف اینكه مگر زدید زمين كامال را آنها حجت زمينه این در پس: گفت او

 ...كند مي رها حجتي هر بدون را انسانها مواردی چنين در خداوند

 247-243ص ،1ج اصول كافي،

 متن حدیث استدالل امام باقر ع به سوره قدر در اثبات امامت اهل بيت:

 الْحَسَنِ عَنِ جَمِيعاً مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ

 لَهُ قُيِّضَ قَدْ  مُعْتَجِرٌ رَجُلٌ إِذَا بِالْكَعْبَةِ یَطُوفُ ع أَبِي بَيْنَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ ع الثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  الْحَرِیشِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

 1 أُسْبُوعَهُ ... عَلَيْهِ فَقَطَعَ

                                                      
 اللَّهِ أَمِينَ یَا فِيكَ اللَّهُ بَارَكَ قَالَ وَ رَأْسِي عَلَى یَدَهُ وَضَعَ ثُمَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا مَرْحَباً فَقَالَ ثَلَاثَةً فَكُنَّا إِلَيَّ فَأَرْسَلَ الصَّفَا جَنْبَ دَارٍ إِلَى أَدْخَلَهُ . حَتَّى 1

 ذَلِكَ كُلَّ قَالَ صَدَقْتُكَ شِئْتَ إِنْ وَ فَاصْدُقْنِي شِئْتَ إِنْ وَ سَأَلْتُكَ شِئْتَ إِنْ وَ سَلْنِي شِئْتَ إِنْ وَ فَأَخْبَرْتُكَ شِئْتَ إِنْ وَ فَأَخْبِرْنِي شِئْتَ إِنْ جَعْفَرٍ أَبَا یَا آبَائِهِ بَعْدَ

 أَبَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا یُخَالِفُ عِلْمَانِ قَلْبِهِ فِي مَنْ ذَلِكَ یَفْعَلُ إِنَّمَا قَالَ غَيْرَهُ لِي تُضْمِرُ بِأَمْرٍ مَسْأَلَتِي عِنْدَ لِسَانُكَ یَنْطِقَ أَنْ فَإِیَّاكَ قَالَ أَشَاءُ

 اللَّهِ فَعِنْدَ الْعِلْمِ جُمْلَةُ أَمَّا قَالَ یَعْلَمُهُ مَنْ اخْتِلَافٌ فِيهِ لَيْسَ الَّذِي الْعِلْمِ هَذَا عَنْ أَخْبِرْنِي مِنْهَا طَرَفاً فَسَّرْتَ قَدْ وَ مَسْأَلَتِي هَذِهِ قَالَ اخْتِلَافٌ فِيهِ عِلْمٌ لَهُ یَكُونَ أَنْ

 لَا مَا عِلْمَ أَنَّ زَعَمْتَ أَتَيْتُ لَهَا وَ أَرَدْتُ هَذِهِ قَالَ وَ وَجْهُهُ تَهَلَّلَ وَ جَالِساً اسْتَوَى وَ عَجِيرَتَهُ الرَّجُلُ فَفَتَحَ قَالَ الْأَوْصِيَاءِ فَعِنْدَ مِنْهُ لِلْعِبَادِ بُدَّ لَا مَا أَمَّا وَ ذِكْرُهُ جَلَّ

 مُحَدَّثُونَ هُمْ وَ نَبِيّاً كَانَ لِأَنَّهُ یَرَى ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ مَا یَرَوْنَ لَا أَنَّهُمْ إِلَّا یَعْلَمُهُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ كَمَا قَالَ یَعْلَمُونَهُ فَكَيْفَ الْأَوْصِيَاءِ عِنْدَ الْعِلْمِ مِنَ فِيهِ اخْتِلَافَ

 یَظْهَرُ لَا لَهُ مَا الْعِلْمِ هَذَا عَنْ أَخْبِرْنِي صَعْبَةٍ بِمَسْأَلَةٍ سَآتِيكَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا صَدَقْتَ فَقَالَ یَسْمَعُونَ لَا هُمْ وَ الْوَحْيَ فَيَسْمَعُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى یَفِدُ كَانَ أَنَّهُ وَ
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 كَانَ فَهَلْ آخِرِهَا إِلَى  الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا -ص لِرَسُولِهِ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ لَنَا الْخِلَافِ لِأَهْلِ قَالُوا إِنْ شِيعَتَنَا إِنَّ قَالَ 

 ؟غَيْرِهَا فِي ع جَبْرَئِيلُ بِهِ یَأْتِيهِ أَوْ اللَّيْلَةِ تِلْكَ فِي یَعْلَمُهُ لَا شَيْئاً الْعِلْمِ مِنَ یَعْلَمُ ص اللَّهِ رَسُولُ

  لَا سَيَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ

 ؟یُظْهِرَ أَنْ مِنْ بُدٌّ عَلِمَ لِمَا كَانَ لْفَهَ لَهُمْ فَقُلْ

  لَا فَيَقُولُونَ

 ؟اخْتِلَافٌ ذِكْرُهُ عَزَّ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ أَظْهَرَ فِيمَا كَانَ فَهَلْ لَهُمْ فَقُلْ

  لَا قَالُوا فَإِنْ

  ص اللَّهِ رَسُولَ خَالَفَ فَهَلْ اخْتِلَافٌ فِيهِ اللَّهِ بِحُكْمِ حَكَمَ فَمَنْ لَهُمْ فَقُلْ

  كَلَامِهِمْ أَوَّلَ نَقَضُوا فَقَدْ لَا قَالُوا فَإِنْ نَعَمْ فَيَقُولُونَ

  الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما لَهُمْ فَقُلْ

 ؟الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ مَنِ قَالُوا فَإِنْ

  عِلْمِهِ فِي یَخْتَلِفُ لَا مَنْ فَقُلْ

  ذَاكَ هُوَ فَمَنْ قَالُوا فَإِنْ

 ؟لَا أَوْ بَلَّغَ فَهَلْ ذَلِكَ صَاحِبَ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ فَقُلْ

 بَلَّغَ قَدْ قَالُوا فَإِنْ

 ؟اخْتِلَافٌ فِيهِ لَيْسَ عِلْماً یَعْلَمُ بَعْدِهِ مِنْ الْخَلِيفَةُ وَ ص مَاتَ فَهَلْ فَقُلْ

  لَا قَالُوا فَإِنْ

 إِنْ وَ -النُّبُوَّةَ إِلَّا مِثْلَهُ یَكُونُ مَنْ إِلَّا وَ بِحُكْمِهِ یَحْكُمُ مَنْ إِلَّا ص اللَّهِ رَسُولُ یَسْتَخْلِفُ لَا وَ مُؤَیَّدٌ ص اللَّهِ رَسُولِ خَلِيفَةَ إِنَّ فَقُلْ

  بَعْدَهُ یَكُونُ مِمَّنْ الرِّجَالِ أَصْلَابِ فِي مَنْ ضَيَّعَ فَقَدْ أَحَداً عِلْمِهِ فِي یَسْتَخْلِفْ لَمْ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ

  الْقُرْآنِ مِنَ كَانَ ص اللَّهِ رَسُولِ عِلْمَ فَإِنَّ لَكَ قَالُوا فَإِنْ

  مُرْسِلِينَ كُنَّا إِنَّا -قَوْلِهِ إِلَى فِيها مُنْذِرِینَ كُنَّا إِنَّا مُبارَكَةٍ لَيْلَةٍ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا. الْمُبِينِ الْكِتابِ وَ. حم -فَقُلْ

  نَبِيٍّ إِلَى إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُرْسِلُ لَا لَكَ قَالُوا فَإِنْ

 ؟أَرْضٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ أَوْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ لُتَنْزِ الَّتِي الرُّوحِ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ هُوَ فِيهِ یُفْرَقُ الَّذِی الْحَكِيمُ الْأَمْرُ هَذَا فَقُلْ

                                                      
 أَنْ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى قَضَى كَمَا بِهِ لِلْإِیمَانِ مُمْتَحَناً إِلَّا عِلْمِهِ عَلَى یُطْلِعَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى قَالَ وَ -ع أَبِي فَضَحِكَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ یَظْهَرُ كَانَ كَمَا

 قَبْلَ صَدَعَ لَوْ أَنْ اللَّهِ ایْمُ وَ الْمُشْرِكِينَ عَنِ أَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ لَهُ قِيلَ حَتَّى بِهِ اكْتَتَمَ قَدِ اكْتِتَامٍ مِنِ فَكَمْ بِأَمْرِهِ إِلَّا یُجَاهِدَهُمْ لَا وَ قَوْمِهِ أَذَى عَلَى یَصْبِرَ

 السَّمَاءِ بَيْنَ دَاوُدَ آلِ بِسُيُوفِ الْمَلَائِكَةُ وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ مَهْدِيِّ مَعَ تَكُونُ كَعَيْنَ أَنَّ فَوَدِدْتُ كَفَّ فَلِذَلِكَ الْخِلَافَ خَافَ وَ الطَّاعَةِ فِي نَظَرَ إِنَّمَا لَكِنَّهُ وَ آمِناً لَكَانَ ذَلِكَ

 اصْطَفَى الَّذِي وَ إِي أَبِي فَقَالَ قَالَ مِنْهَا هَذَا إِنَّ هَا قَالَ ثُمَّ سَيْفاً أَخْرَجَ ثُمَّ الْأَحْيَاءِ مِنَ أَشْبَاهِهِمْ أَرْوَاحَ بِهِمْ تُلْحِقُ وَ الْأَمْوَاتِ مِنَ الْكَفَرَةِ أَرْوَاحَ تُعَذِّبُ الْأَرْضِ وَ

 وَ لِأَصْحَابِكَ قُوَّةً الْحَدِیثُ هَذَا یَكُونَ أَنْ أَحْبَبْتُ أَنِّي غَيْرَ جَهَالَةٌ مِنْهُ بِي وَ أَمْرِكَ عَنْ سَأَلْتُكَ مَا إِلْيَاسُ أَنَا قَالَ وَ اعْتِجَارَهُ الرَّجُلُ فَرَدَّ قَالَ الْبَشَرِ عَلَى مُحَمَّداً

 شِئْتُ قَدْ قَالَ بِهَا أَخْبَرْتُكَ شِئْتَ إِنْ أَبِي لَهُ فَقَالَ فَلَجُوا قَالَ بِهَا خَاصَمُوا إِنْ تَعْرِفُهَا أَنْتَ بِآیَةٍ سَأُخْبِرُكَ
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  ،سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ قَالُوا فَإِنْ

  مَعْصِيَةٍ إِلَى طَاعَةٍ مِنْ یَرْجِعُ أَحَدٌ السَّمَاءِ فِيَ  فِي فَلَيْسَ

  ذَلِكَ إِلَى الْخَلْقِ أَحْوَجُ الْأَرْضِ أَهْلُ وَ أَرْضٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ قَالُوا فَإِنْ

  إِلَيْهِ یَتَحَاكَمُونَ سَيِّدٍ مِنْ بُدٌّ لَهُمْ فَهَلْ فَقُلْ

  حَكَمُهُمْ هُوَ الْخَلِيفَةَ فَإِنَّ قَالُوا فَإِنْ

 لِلَّهِ وَلِيٌّ السَّمَاءِ فِي لَا وَ الْأَرْضِ فِي مَا لَعَمْرِی  خالِدُونَ قَوْلِهِ إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذِینَ وَلِيُّ اللَّهُ فَقُلْ

 الْأَمْرَ أَنَّ كَمَا یُصِبْ لَمْ خُذِلَ مَنْ وَ مَخْذُولٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِكْرُهُ عَزَّ لِلَّهِ عَدُوٌّ الْأَرْضِ فِي مَا وَ یُخْطِ لَمْ أُیِّدَ مَنْ وَ مُؤَیَّدٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِكْرُهُ عَزَّ

  وَالٍ مِنْ بُدَّ لَا كَذَلِكَ الْأَرْضِ أَهْلُ بِهِ یَحْكُمُ السَّمَاءِ مِنَ تَنْزِیلِهِ مِنْ بُدَّ لَا

 هَذَا نَعْرِفُ لَا قَالُوا فَإِنْ

  عَلَيْهِمْ حُجَّةَ لَا وَ الْعِبَادَ یَتْرُكَ أَنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى أَحْبَبْتُمْ مَا قُولُوا لَهُمْ فَقُلْ

  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

  الْقُرْآنُ اللَّهِ حُجَّةُ قَالُوا إِنْ رَأَیْتَ أَ غَامِضٌ بَابٌ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا هَاهُنَا فَقَالَ وَقَفَ ثُمَّ

  یَنْهَوْنَ وَ یَأْمُرُونَ أَهْلٌ لِلْقُرْآنِ لَكِنْ وَ یَنْهَى وَ مُرُیَأْ بِنَاطِقٍ لَيْسَ الْقُرْآنَ إِنَّ لَهُمْ أَقُولَ إِذَنْ قَالَ

 أَبَى الْقُرْآنِ فِي لَيْسَتْ وَ -اخْتِلَافٌ فِيهِ لَيْسَ الَّذِی الْحُكْمِ وَ السُّنَّةِ فِي هِيَ مَا  مُصِيبَةٌ الْأَرْضِ أَهْلِ لِبَعْضِ عَرَضَتْ قَدْ أَقُولَ وَ

  أَهْلِهَا عَنْ مُفَرِّجٌ وَ لَهَا رَادٌّ حُكْمِهِ فِي لَيْسَ وَ الْأَرْضِ فِي تَظْهَرَ أَنْ الْفِتْنَةِ بِتِلْكَ لِعِلْمِهِ اللَّهُ

 أَنْفُسِهِمْ فِي أَوْ  الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ الْخَلْقَ یُصِيبُ بِمَا عَلِمَ قَدْ ذِكْرُهُ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ أَشْهَدُ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا تَفْلُجُونَ هَاهُنَا فَقَالَ

  -دَلِيلًا الْقُرْآنَ فَوَضَعَ غَيْرِهِ أَوْ الدِّینِ مِنَ

  هُوَ مَا دَلِيلَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا تَدْرِی هَلْ الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ

 أَوْ نَفْسِهِ فِي أَوْ دِینِهِ فِي بِمُصِيبَةٍ عَبْداً یُصِيبَ أَنْ اللَّهُ أَبَى فَقَالَ الْحُكْمِ عِنْدَ تَفْسِيرُهَا وَ الْحُدُودِ جُمَلُ فِيهِ نَعَمْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ

  الْمُصِيبَةِ تِلْكَ فِي بِالصَّوَابِ قَاضٍ حُكْمِهِ مِنْ أَرْضِهِ فِي لَيْسَ مَالِهِ فِي

 1... اللَّهِ عَلَى خَصْمُكُمْ یَفْتَرِیَ أَنْ إِلَّا بِحُجَّةٍ فَلَجْتَهُمْ فَقَدْ ابِالْبَ هَذَا فِي أَمَّا الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ

 247-243ص ،1ج الكافي،

 

« نزل»های تفاوت مهمي با كلمه« تنزل»چنانكه در قسمت نكات ترجمه اشاره شد واژه «: فيها... الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ» (2

توان به كار برد )مثال: شعور( ميدارد و آن اینكه آن كلمات را در مورد پایين آمدن هرموجودی )با شعور و بي« نزّل»و « انزل»و 

حوی با اراده و اختيار باشد )ظاهرا به همين جهت است كه قرآن كریم تعبير داللت بر نزولي دارد كه به ن« تنزل»نزول باران( اما 

                                                      
 أَبِي فِي قَالَ  آتاكُمْ بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ خُصَّ مِمَّا فاتَكُمْ ما عَلى تَأْسَوْا لِكَيْال -تَفْسِيرِ عَنْ أَخْبِرْنِيلَكِنْ وَ حُجَّةٌ ذِكْرُهُ جَلَّ لِلَّهِ لَيْسَ . فَيَقُولَ 1

 بَعْدَ لَكُمْ عَرَضَتْ الَّتِي الْفِتْنَةِ مِنَ آتاكُمْ بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ خُصَّ مِمَّا فاتَكُمْ ما عَلى تَأْسَوْا لِكَيْال -مُؤَخِّرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ مُقَدِّمَةٌ وَاحِدَةٌ أَصْحَابِهِ وَ فُلَانٍ

 .أَرَهُ فَلَمْ ذَهَبَ وَ الرَّجُلُ قَامَ ثُمَّ فِيهِ اخْتِلَافَ لَا الَّذِي الْحُكْمِ أَصْحَابُ أَنَّكُمْ أَشْهَدُ الرَّجُلُ فَقَالَ -ص اللَّهِ رَسُولِ
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در كلمه شاید شود كه اگرچه يب معلوم ميت... به كار نبرده است( بدین ترغذا و تنزل را در مورد غيرجانداراني مانند باران و 

مخاطب خاصي مد نظر است؛ و این مطلب در  حتما« تنزل»)مثال نزول باران( مخاطب خاصي مهم نباشد، اما در كلمه « نزول»

تر است: اینكه مالئكه و روح در شب خاصي تنزل كنند، حتما حكایتگر از این است كه كسي بوده كه اینها این آیه بسيار واضح

؛ و 3و  2)حدیث  كندو همين شاهد مهمي است بر وجود انساني كه شب قدر با وجود او معني پيدا مي اندنزد او تنزل كرده

 (3و  1، حدیث 98جلسهنيز 

 (31اللهي انسان، كه مسجود همه مالئكه شد )بقره/لذا این آیه، شاهد مهمي است بر استمرار هرساله مقام خليفه

ای در دینداری ما ثمره اهميت و چه، «نزول هرساله فرشتگان در یك شب»باور به «: فيها... الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ» (3

 دارد؟ 

رسان اصلي، معارف دین از چه منبعي برای حفظ و بقای یك دین، مهمترین مساله این است كه بعد از رحلت پيام -

هم كه امروزه مطرح است، همين است كه از « اختالف قرائتها»دهد. )مساله اشتباهي رخ نمي شود كه مطمئن باشيمدریافت 

 كجا بدانيم كه كدام فهم از دین، صددرصد معتبر است(

مرجع حل اختالف بماند، حتما باید  اگر قرآن به عنوان كتاب پيامبر ص و تنها سند قطعي بين همه مسلمانان بخواهد -

كتابي كه هدی قرار دهد كه به نحو قطعي نشان دهد كدام قرائت از قرآن صددرصد معتبر است؛ وگرنه خداوند شاهد یا شوا

 تواند برطرف كننده اختالف باشد.مفاهيمش مورد اختالف است، نمي

یك شب معين، در (، أَمْرٍ كُلِّ )مِنْدرباره همه امور  رَبِّهِمْ(، و آن )بِإِذْنِ ، آن هم به اذن مستقيم خدانزول هرساله فرشتگان -

تضميني است برای ما در خصوص وجود كساني كه قرائت  (،1كه داللت دارد بر وجود شخصي كه مخاطب آنهاست )تدبر

 .(شویمبا مراجعه به آنها در فهم دین دچار خطا نمي از دین دارند )كه:صددرصد معتبر 

(، حجت را بر انسان تمام 1با تثبيت مساله امامت )تدبر بدین ترتيب، اذعان به شب قدر و باور به نزول هرساله فرشتگان،

انحراف ایجاد  ماه هزار اثرات تواندسازد و ميكرده، انسان را از صحت مذهب خویش )صحت این قرائت از اسالم( مطمئن مي

 (، دیروز2حدیث)اميه و دیگران را جبران كند. شده توسط بني

 دو مورد زیر را در کانال نگذاشتم

 آورد؟ « مالئكه»را مستقل از « الروح»و چرا  چيست؟« روح» این( 4

های دشواری است كه خود خداوند تصریح كرده كه اطالعاتي كه شما در این باره دارید بسيار كم این مطلب از بحث

 (85؛ إسراء/قَليال إِالَّ الْعِلْمِ مِنَ أُوتيتُمْ ما وَ رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَاست )

القاعده غير از روحي است شود، علياز آنجا كه همراه مالئكه در شب قدر نازل مي« الروح»این این مقدار واضح است كه 

القاعده نسبت ( كه علي1)حدیث موجودی مستقل از مالئكه استكه هركس دارد و اشاره جداگانه به آن نشان مي دهد كه او 

 دارد.  خاصي با انسان

ضمنا همين كه قرآن بدان اشاره كرده، نشان مي دهد كه برخالف تصور برخي، مطلبي نيست كه انسان اصال نتواند بدان 

تر از آن است كه كسي انتظار داشته باشد اش بسيار بغرنجدهد كه مساله( نشان مي85پي ببرد؛ اما همين نحوه بيان قرآن )أسراء/
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های از آن حي مساله تمام شود. مواظب باشيم وقتي مطلبي خيلي عميق است، زمينه سوءاستفادهبا چند جمله و چند تلقي سط

 شود؛ لذا در كسب اطالعات در این زمينه بسيار باید با احتياط حركت كرد.هم زیاد مي

اذن خدا هيچ كاری دانيم فرشتگان بيخصوصا كه ميرا آورد ) «رَبِّهِمْ بِإِذْنِ»چرا تعبير «: رَبِّهِمْ بِإِذْنِ ... الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ»( 5

 كنند(؟نمي

 ای است كه خدا به نحو خاص مقرر داشته است.برنامه شاید برای تاكيد بر این است كه این یك الف.

 ب. ...

 

 

 1437رمضان  22         8/4/1395           الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ ساَلمٌ        5( آیه 97( سوره قدر )101

 ترجمه

 .هنگام طلوع فجر تاآن ]شب[  سالم است

 ای و نحوینکات ترجمه

( و تعبير 91 /3اللغة المقایيس معجمبه معنای سالمتي و صحت از هرگونه عيب و نقصي است )« سلم»از ماده « سَالمٌ»

فرماید: ]مانند تعابير قرآني كه خداوند مي و در خداوند ،ها با سخنبه معنای طلب سالمتي كردن است كه در انسان« سالم»

 (421/القرآن ألفاظ مفرداتشود )با فعلش انجام مي سالمٌ علي...[

 :به لحاظ نحوی« سالمٌ»جایگاه 

هي »بوده است؛ یعني اصلش به این صورت بوده، « هي»اند كه مبتدایش كلمه خبر مقدم در نظر گرفته آن را غالبا الف.

 1...«.سالم حتي 

اند كه در در نظر گرفته«( من كل امر»چنانكه در بحث آیه قبل اشاره شد، برخي آن را مبتدای موخر )در قبال عبارت  ب.

شوند، و از جانب هر امری، سالم این صورت، تا این كلمه سالم، با دو جمله مواجهيم: مالئكه و روح در شب قدر نازل مي

 ]بر تو باد[.

                                                      
مَطْلَعِ ...( بدان متعلق باشد  آید كه، سالم مصدر است و اگر قرار باشد جار و مجرور )حَتَّى. در این صورت یك مشكلي به لحاظ نحوي پيش مي 1

در پاسخ چهار گونه توضيح )یعني: حتي مطلع الفجر، توضيح سالم باشد: زمان سالم، تا طلوع فجر است( نباید بين مصدر با متعلقش فاصله باشد. كه 

بخشيِ آن ]نه صرف سالمتيِ آن[ تا هنگام را نه به معناي مصدري، بلكه به معناي فاعلي در نظر بگيریم )یعني: سالمت« مصدر»اند. یكي اینكه اینجا داده

 تفسير في البيان تنزل مالئكه تا طلوع صبح ادامه دارد( )مجمع در آیه قبل باشد، نه به سالم )یعني« تنزل»مَطْلَعِ ...( متعلق به  طلوع است(؛ دوم اینكه )حَتَّى

غيرها( و چهارم اینكه فعلي در  في یتوسع ال ما فيها شود )یتوسع(؛ سوم اینكه این قاعده لزوما در مورد جار و مجرور و ظرف پياده نمي786 /10القرآن

 (538 /10بيانه و القرآن )إعراب تقدیر است )یستمرون السالم حتي ...(
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شود: اش چنين مي، كه معني«من كل امر»را در مقام مبتدای موخر قرار داد در قبال عبارت  توان كل این آیهظاهرا ميج. 

 1.تا طلوع فجر سالم استاین شب از جانب هر امری، 

 

 

 حدیث

 یُوقِظُ كَانَ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ الْأَوَاخِرِ الْعَشْرِ فِي مِئْزَرَهُ یَشُدُّ وَ فِرَاشَهُ یَطْوِی كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ قَالَ أَنَّهُ ع عَلِيٍّ عَنْ ( و1َ

 اللَّيْلَةَ تِلْكَ یَنَامُ أَهْلِهَا مِنْ أَحَداً تَدَعُ لَا ع فَاطِمَةُ كَانَتْ وَ اللَّيْلَةِ تِلْكَ فِي بِالْمَاءِ النِّيَامِ وُجُوهَ یَرُشُّ كَانَ وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةَ أَهْلَهُ

 .خَيْرَهَا حُرِمَ مَنْ مَحْرُومٌ تَقُولُ وَ النَّهَارِ مِنَ لَهَا تَتَأَهَّبُ وَ الطَّعَامِ بِقِلَّةِ تُدَاوِیهِمْ وَ

 283: ص ،1ج اإلسالم، دعائم

كرد و دامن همت به از امام علي ع روایت شده است كه رسول خدا ص در دهه آخر ماه رمضان رختخوابش را جمع مي

داشت و در آن شب به صورت كساني اش را بيدار نگه ميالش این بود كه در شب بيست و سوم كه خانوادهزد و روكمر مي

اش بخوابد و با كم كردن گذاشت كسي از خانوادهزد، و حضرت فاطمه س هم در آن شب نميآمد آب ميكه خوابشان مي

فرمود: محروم كسي است شد و ميای این شب آماده ميو از روز بر ،كرد مانع خواب آنها شودسعي مي [شام]افطار و غذای 

 2كه از خير این شب محروم بماند.

                                                      
تواند داللت كند )به ویرگول دقت شود(. ضمنا در این . با توجه به مجموع این مالحظات، ظاهرا مجموع این آیه و آیه قبل به همه معاني ذیل مي 1

 نظر قرار نگرفته است: گذارد، )مانند مورد چهارم از بند الف( اصال مدهایي كه به لحاظ تحليل نحوي تفاوت دارد اما در معنا اثري نميمعاني، حالت

 ، سالم است آن شب تا هنگام طلوع فجر. [یا: از كل عالَم امر] كارها همه براي از پروردگارشان اذن به شب آن در روح و شوند مالئكهنازل مي -1

 سالم است آن شب. [كل عالَم امر یا: از] كارها همه براي از پروردگارشان تا هنگام طلوع فجر، اذن به شب آن در روح و شوند مالئكهنازل مي -2

 تا هنگام طلوع فجر، سالم است آن شب. [یا: از كل عالَم امر] كارها همه براي از پروردگارشان اذن به شب آن در روح و شوند مالئكهنازل مي -3

 سالم است آن شب تا هنگام طلوع فجر. [امریا: از كل عالَم ] كارها همه براي از پروردگارشان، اذن به شب آن در روح و شوند مالئكهنازل مي -4

سالم است، آن شب تا هنگام طلوع فجر  [یا: از كل عالَم امر] كارها همه براي از پروردگارشان، اذن به شب آن در روح و شوند مالئكهنازل مي -5

 ]چنين است[.

به «امر)»معنا و با توجه سه معناي فقط یكي از كلمات  5كم بر ستپس، با توجه به قاعده امكان استعمال لفظ، این آیه، فقط به لحاظ قالب نحوي، د

تواند مورد نظر بوده باشد. )این آید همگي هم ميمعنا داللت داشته باشد، كه به نظر مي 15كم به یا مفرد اوامر( دست ،«امور» معناي عالَم امر، یا مفرد

 كن است حقایق بسياري با الفاظي بسيار محدود بيان شود(اي است از اینكه چگونه ممنمونه بسيار ابتدایي و ساده

 روایت هم قابل توجه است: دو . درباره این شب مبارك این 2

 وَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ: قَالَ[  اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ] عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ( 1

 وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ عَشْرَةَ تِسْعَ لَيْلَةِ فِي إِلَّا ذَاكَ مَا اللَّهِ وَ لَا فَقَالَ قَالَ شَعْبَانَ مِنْ النِّصْفِ لَيْلَةَ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ یَقُولُونَ یَسْأَلُونَهُ نَاسٌ

 مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ مَا یُمْضَى عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي وَ حَكِيمٍ أَمْرٍ كُلُّ یُفْرَقُ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي وَ الْجَمْعَانِ یَلْتَقِي عَشْرَةَ تِسْعَ لَيْلَةِ فِي فَإِنَّ عِشْرِینَ
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 :قَالَ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ ( حَدَّثَنَا2

 «الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا» جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 .مَوْلُودٍ أَوْ مَوْتٍ مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ مِنَ یَكُونُ مَا فِيهَا نَزَلَ :قَالَ

 ؟مَنْ إِلَى :لَهُ قُلْتُ

 الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ شُغُلٍ فِي الْأَمْرِ هَذَا صَاحِبَ وَ مَسْأَلَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ صَلَاةٍ فِي اللَّيْلَةِ تِلْكَ فِي النَّاسَ إِنَّ ؟یَكُونَ أَنْ عَسَى مَنْ إِلَى :فَقَالَ

 .الْفَجْرُ یَطْلُعَ أَنْ إِلَى لَهُ هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ كُلِّ مِنْ طُلُوعِهَا إِلَى الشَّمْسِ غُرُوبِ مِنْ السَّنَةِ بِأُمُورِ إِلَيْهِ

 220: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 .سوال مي كند« الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا»داود بن فرقد از امام ع درباره 

 شود.از مرگ و تولد ]و ...[ بعد رخ خواهد داد نازل مي بعد، در این شب آنچه از این سال تا سال فرماید:امام مي

 گفتم: به چه كسي؟

كارهایي،  بههم ند و صاحب این امر فرمود: به چه كسي احتمال دارد؟ مردم در آن شب به نماز و دعا و درخواست مشغول

آن برای او سالم است تا اینكه  [كه]از همه امور  شوندنازل مي او جانبامور سال از غروب خورشيد تا طلوع آن به مالئكه با 

 1صبح طلوع كند.

 رَمَضَانَ شَهْرُ دَخَلَ إِذَا السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ( 3

 كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ تَنَزَّلُ» الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَمَّاهَا وَ شَهْرٍ، أَلْفِ لَيَالِي عَلَى لَيَالِيهِ مِنْ وَاحِدَةً لَيْلَةً فَضَّلَ ثُمَّ ...

 ...قَضَائِهِ مِنْ أَحْكَمَ بِمَا عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَنْ عَلَى الْفَجْرِ طُلُوعِ إِلَى الْبَرَكَةِ دَائِمُ «سَالمٌ أَمْرٍ

  44دعای  سجادیة، صحيفة

 هنگام ورود در ماه رمضان فرمودند: العابدین در فرازی از دعایامام زین

                                                      
 وَ تَأْخِيرِهِ وَ  تَقْدِیمِهِ مِنْ أَرَادَ مَا فِيهَا اللَّهُ یَجْمَعُ قَالَ الْجَمْعَانِ یَلْتَقِي قَوْلِهِ مَعْنَى مَا قُلْتُ قَالَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةُ هِيَ وَ ذَلِكَ

 عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ كَانَتْ فَإِذَا الْبَدَاءُ فِيهِ لَهُ یَكُونُ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي یَفْرُقُهُ إِنَّهُ قَالَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ فِي یُمْضِيهِ مَعْنَى فَمَا قُلْتُ قَالَ قَضَائِهِ وَ إِرَادَتِهِ

 .تَعَالَى وَ تَبَارَكَ فِيهِ لَهُ یَبْدُو لَا الَّذِي الْمَحْتُومِ مِنَ فَيَكُونُ أَمْضَاهُ

 159ص ،4ج الكافي،

 حَالٍ كُلِّ عَلَى وَ قَاعِداً وَ قَائِماً وَ سَاجِداً الدُّعَاءَ هَذَا رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي تُكَرِّرُ: قَالَ ع الصَّالِحِينَ عَنِ بِإِسْنَادِهِ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ( 2

 فِي فُلَانٍ بْنِ فُلَانِ لِوَلِيِّكَ كُنْ اللَّهُمَّ -ص النَّبِيِّ عَلَى الصَّلَاةِ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ تَحْمِيدِ بَعْدَ تَقُولُ دَهْرِكَ مِنْ حَضَرَكَ مَتَى وَ أَمْكَنَكَ كَيْفَ وَ كُلِّهِ الشَّهْرِ فِي وَ

 طَوِیال فِيهَا تُمَتِّعَهُ وَ طَوْعاً أَرْضَكَ تُسْكِنَهُ حَتَّى عَيْناً وَ عَوْناً وَ قَائِداً وَ دَلِيلًا وَ نَاصِراً وَ حَافِظاً وَ وَلِيّاً سَاعَةٍ كُلِّ فِي وَ السَّاعَةِ هَذِهِ

 162ص ،4ج الكافي،

 أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ[ السُّورَةَ] الْآیَةَ هَذِهِ یَقْرَأُ كَانَ إِنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً الْكُوفِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَلَوِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو[ حَدَّثَنَا] . قَالَ 1

 .سَلَامٌ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ إِلَى أَمْرٍ بِكُلِّ أَيْ سَالمٌ

 581ص الكوفي، فرات تفسير
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شوند مالئكه نازل مي»سپس خداوند یك شب از شبهای آن را بر شبهای هزار ماه برتری دارد و آن را شب قدر ناميد، كه 

 كه بخواهداز بندگانش ی دائم البركت است تا طلوع فجر بر هر كس «به اذن پروردگارشان از هر امری سالم شب و روح در آن

 قضای او حكم كرده است. كه آنچهبه 

 الْحَسَنِ عَنِ جَمِيعاً مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ( 4

 :یَقُولُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ كَانَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ ع الثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  الْحَرِیشِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

  .الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ... 

 ؟شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ هِيَ لِمَ تَدْرِی هَلْ وَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ قَالَ

  لَا قَالَ

  رَضِيَهُ فَقَدْ ءٍبِشَيْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَذِنَ إِذَا وَ أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ فِيهَا تَنَزَّلُ لِأَنَّهَا قَالَ

 …الْفَجْرِ مَطْلَعِ إِلَى یَهْبِطُونَ مَا أَوَّلِ مِنْ بِسَلَامِي رُوحِي وَ مَلَائِكَتِي مُحَمَّدُ یَا عَلَيْكَ تُسَلِّمُ یَقُولُ الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ

 248ص ،1ج الكافي،

 العابدین ع روایت شده كه:از امام زین

 ؛نباشد آن در قدر شب كه «ماهى هزار از است بهتر قدر شب»: كه فرمود عزّوجلّ خداوند ...

  است؟ بهتر ماه هزار از شب این چرا كه دانىمى آیا: كه فرمود خود رسول به و

  نه،: كرد عرض

 هرگاه و آیند؛مى فرود ىامر هر از خویش، پروردگار اذن به روح و فرشتگان آن در كه است چنان شب این : زیرافرمود

 بدان رضایت داده است؛ دهد، اذن چيزى به وند عزوجلخدا

ي اوّل از محمد، ای كنندمى سالمبر تو  من سالم به من روح ومن  فرشتگان: كه فرمایدمى «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ»

 فجر. طلوع تا دینآمي فرود كه

 تدبر

 «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ»( 1

، 99جلسه، )اميه را خنثي كندپيامبرش داده باشد كه اثرات انحراف هزار ماه حكومت بنياگر قرار است این شب را خدا به 

 ،(2حدیث

 ،(3حدیث، 98جلسه اگر قرار است این شب باطن حضرت زهرا باشد )

 ،(3و  2دیثاح، ا100جلسه ) اهلل االعظم در زمين گردآیند،اگر قرار است همه مالئكه و روح در این شب در نزد ولي

مان در محضر او مقدراتمان باشيم و به او متصل شویم و قرار است در این شب، در كنف حمایت ویژه امام زمان و اگر

 ،(162 /4كافياند: يه كردهصدر شب بيست و سوم بسيار تو را« اللهم كن لوليك»امضاء شود )چنانكه خواندن دعای 

 .واضح است كه باید سرتاسرش سالم و سالمتي و ایمني باشد

 «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ»( 2
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 1حدیث)است « ع الْقَائِمُ یَخْرُجَ حَتَّى»یا  «ع الْقَائِمِ فَجْرِ مَطْلَعِ»اشاره به « الْفَجْرِ مَطْلَعِحتي »تعبير شده كه  در برخي احادیث

 چرا؟  .(98جلسه  3حدیثو  97جلسه

حقایق عميق دنيا همواره با تعبير شب مورد توجه قرار گرفته الف. قبال اشاره شد كه قيامت همواره با روز تعبير شده، اما 

هي حتي »را ادامه آیه قبل بدانيم، عبارت « سالم»اگر عبارت  گویندبرخالف كساني كه مي -. شاید (1، تدبر98جلسه) است

 ،1با آیه قبل معني كرد توانميرا « سالم»كه واقعا كلمه  خواهد بفرمایدمي - (786 /10نالبيا مجمعشود )لغو مي« مطلع الفجر

]كه همه حقایق و دهد كه شب بودن دنيا خبر مي چونسخن لغوی نيست؛ نيز « تا طلوع فجر خواهد بود ،شب»این كه  و

 فجر قائم ادامه دارد.تا طلوع دار است[ ها مخفي است و فساد و بدی و ظلمت است كه ميدانخوبي

های شاید اشاره به این باشد كه اگر كسي حقيقت شب قدر را درك كرد، دین و حقيقت فطرتش تا ظهور قائم از فتنهب. 

 خورد، چرا چنين چيزی ممكن نباشد؟اگر مقدرات سال ما در این شب رقم مي آخرالزمان در سالمت خواهد ماند.

آیا ممكن است كسي به حقيقت شب  برد تا در این شب، محضر امام ع را درك كنيم:ي. شاید دارد انگيزه ما را باال مج

به مطلع فجر قائم نرسيده است؟ آیا كساني را درك كرد،  و اگر كسي محضر امام ع ؟اما محضر امام ع را درك نكندقدر برسد، 

 اند؟هكردند تا شب قدر را درك كنند، چنين تصوری داشتكه یك سال خود را آماده مي

  ... .د

 ...«: هِيَ سَالمٌ»( 3

 اند: تا صبح، مفسران این نظرات را گفته درباره چرایي سالم بودن این شب

 اند.در اماناین شب تا صبح مردم از شرور و بالیا و آفات شيطان  -

 سالم است از اینكه شيطان بتواند در آن حادثه سوئي ایجاد كند.این شب تا صبح  -

 كنند به اولياء اهلل و كساني كه اهل طاعت خداوند هستند سالم مي دهند.نزول مياین شب تا صبح مالئكه كه  -

شود[ در امشب تا صبح سالم هر امری ]كه مقدر مي»كند، پس چون خدا در امشب همه خيرات و بركات را مقدر مي -

 «است

 )همه موارد به نقل از: مجمع نيست. سالمتي و بركت امشب در كل شب است و فقط در یك لحظه خاصي از آن -

 (791 /10البيان

 (10/552شب قدر شب نزول سالمتي و رحمت از جانب خداست )قرائتي، تفسير نور -

 (10/552تقدیر امور در این شب بر اساس سالمتي و سعادت بشر است، مگر اینكه خود فرد جز این بخواهد )تفسير نور -

 ...«: هِيَ سَالمٌ»( 4

                                                      
 حدیث زیر كامال این چنين است:كه در  .1

 أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ[ السُّورَةَ] الْآیَةَ هَذِهِ یَقْرَأُ كَانَ إِنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً الْكُوفِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَلَوِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو[ حَدَّثَنَا] قَالَ

 .سَلَامٌ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ إِلَى أَمْرٍ بِكُلِّ أَيْ سَالمٌ

 581ص الكوفي، فرات تفسير
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؛  127ای است كه در توصيف خود بهشت )انعام/( و نيز كلمه23یكي از اسماء اهلل است )حشر/« سالم»انيم كه دمي

، 98جلسهبا توجه به قرابت شب قدر با روز قيامت ) ( به كار رفته است.16( و راه رسيدن به خدا و بهشت )مائده/25یونس/

در شب قدر در دینا برای كساني كه این شب را درك كنند، حاصل « سالم»حقيقت  خواهد اشاره كند كه( شاید آیه مي1تدبر

 شود.مي

كم سالمي خالصانه خدمت آن حضرت ردیم، دستسعي كنيم در این شب مبارك، اگر به محضر امام زمان عج راه نب

 عرضه كنيم:

 یس آلِ عَلَى سَلَامٌ

  آیَاتِهِ رَبَّانِيَّ وَ اللَّهِ دَاعِيَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

  دِینِهِ دَیَّانَ وَ اللَّهِ بَابَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

  خَلْقِهِ نَاصِرَ وَ اللَّهِ خَلِيفَةَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 إِرَادَتِهِ دَلِيلَ وَ اللَّهِ حُجَّةَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 هُتَرْجُمَانَ وَ اللَّهِ كِتَابِ تَالِيَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 أَرْضِهِ فِي اللَّهِ بَقِيَّةَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 وَكَّدَهُ وَ أَخَذَهُ الَّذِی اللَّهِ مِيثَاقَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 ضَمِنَهُ الَّذِی اللَّهِ وَعْدَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

الجنان، ... )مفاتيح مَكْذُوب غَيْرَ وَعْداً الْوَاسِعَةُ الرَّحْمَةُ وَ الْغَوْثُ وَ الْمَصْبُوبُ الْعِلْمُ وَ الْمَنْصُوبُ الْعَلَمُ أَیُّهَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 یس(زیارت آل
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      هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ عَبْدَهُ بِكافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ       36 آیه (39) زمر( سوره 102

 1437 رمضان 23    9/4/1395

 ترجمه

ترسانند! و كسي را كه خدا گمراه كند هيچ كه تو را به كساني غير از او مياش كافي نيست؛ و/آیا خداوند برای بنده

 هدایتگری نخواهد داشت.

 نکات نحوی

(. در حالت اول 42 /8بيانه و القرآن إعرابواو حاليه )توان واو استيناف دانست و هم را هم مي« ...یُخَوِّفُونَكَ وَ»در « واو»

« و»اند كه اولي استفهامي )استفهام تقریری( و دومي خبری است و در فارسي با حرف ی قبل و بعدش مستقل از همدو جمله

ترسانند!( اما در حالت دوم مياش كافي نيست؟! و آنها تو را به كساني غير از او شوند )آیا خداوند برای بندهبه هم عطف مي

كه « ترسانند؟!اش كافي نيست، در حالي كه تو را از كساني غير از او ميآیا خداوند برای بنده»شود كه به این صورت مي

)ترجمه ابوالقاسم « د؟!ترساننمى او جز كسانى از راو ت كه نيست بسنده را خویش بنده خدا مگر»توان این گونه ترجمه كرد: مي

 پاینده(

كند، وگرنه واقعا زائد این است كه افزایشي در معنا ایجاد نمي« زائد»حرف جر زائد است )مقصود از « مِن« »هادٍ مِنْ لَهُ ما»

ثقيل « یاء»چون بر  )مبتدای موخر( بوده كه ضمه« هادِیٌ»در اصل، « هادٍ»كند( و نيست و به لحاظ بالغي، تعبير را رساتر مي

بدین جهت در ترجمه « هيچ»هم همين طور(. كلمه « كافٍ)»نتيجه تنوین رفع به تنوین جر تبدیل شده است. است، حذف؛ و در 

نكره است و در جمله منفي قرار « هادیٌ»)یعني چون كلمه « نكره در سياق نفي، داللت بر عموم دارد»افزوده شد كه اصطالحا 

 شود(.گرفته، شامل تمام افرادش مي

 حدیث

 یَعْبُدُكَ أَحَدٌ الْأَرْضِ فِي لَيْسَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُكَ رَبِّ یَا: جَبْرَئِيلُ قَالَ ... وَ الْمَنْجَنِيقِ فِي ع إِبْرَاهِيمُ فَوُضِعَع:...  لصَّادِقُا ( فَقَال1َ

 فَإِنْ شِئْتُ، إِذَا آخُذُهُ عَبْدِی هُوَ الْفَوْتَ؛ یَخَافُ مِثْلُكَ عَبْدٌ هَذَا یَقُولُ إِنَّمَا اسْكُتْ فَقَالَ بِالنَّارِ؟ یُحْرِقُهُ عَدُوَّهُ عَلَيْهِ سَلَّطْتَ غَيْرُهُ،

 كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ مَنْ یَا صَمَدُ یَا أَحَدُ یَا وَاحِدُ یَا اللَّهُ یَا» الْإِخْلَاصِ بِسُورَةِ رَبَّهُ ع إِبْرَاهِيمُ أَجَبْتُهُ. فَدَعَا دَعَانِي

 حَاجَةٍ مِنْ إِلَيَّ لَكَ هَلْ إِبْرَاهِيمُ یَا: فَقَالَ -الْمَنْجَنِيقِ فِي وُضِعَ قَدْ وَ -الْهَوَاءِ فِي جَبْرَئِيلُ مَعَهُ فَالْتَقَى «بِرَحْمَتِكَ النَّارِ مِنَ نَجِّنِي أَحَدٌ

 ! ...فَنَعَم الْعَالَمِينَ رَبِّ إِلَى أَمَّا وَ فَلَا؛ إِلَيْكَ أَمَّا: إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ

                        ، و264ص الكوفي، فرات تفسير؛ و 336ص ،1ج الخصال، )با سند و عباراتي متفاوت در:  73ص ،2ج القمي، تفسير

 (1 533ع ص العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 ع و امام حسن عسگری ع( روایت شده است ها: از امام كاظماز امام صادق ع )و در برخي نقل

                                                      
 .آمد 1حدیث 48جلسه در آخري این متن از فرازي.  1
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 هنگامي كه حضرت ابراهيم ع را در منجنيق گذاشتند ... 

جبرئيل گفت: پروردگارا! این خليل تو ابراهيم ع است! در زمين غير از او كسي نيست كه تو را بپرستد! آیا دشمنش را بر 

 ای تا او را با آتش بسوزاند؟! او مسلط كرده

گوید كه نگران از دست رفتن فرصت  است! او بنده من ای مثل تو ميساكت باش! چنين سخني را بندهخداوند فرمود: 

 گيرم؛ اگر مرا بخواند )دعا كند( جوابش خواهم داد! است، اگر بخواهم او را مي

د! ای أحد! ای صمد! ای اهلل! ای واح»در این هنگام ابراهيم ع با ]عباراتي شبيه عبارات[ سوره اخالص، خدا را خواند كه: 

 «زاید و نه زاده شده است و هيچكس همتای او نيست، به رحمت خودت مرا از این آتش نجات بده!ای كسي كه نه مي

جبرئيل در ميان زمين و آسمان، در حالي كه او را با منجنيق پرتاب كرده بودند، به او رسيد، و به او گفت: آیا  پس

 دهم؟ای داری كه من انجام خواسته

 فرمود: از تو، نه! اما از پروردگار عالمين، بله! ...

 عُلْوَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ رَاشِدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِيٍّ أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ ( الْحُسَيْن2ُ

 : قَالَ

 فَقُلْتُ بِكَ نَزَلَ قَدْ لِمَا تُؤَمِّلُ مَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضُ لِي فَقَالَ الْأَسْفَارِ بَعْضِ فِي نَفَقَتِي نَفِدَتْ قَدْ وَ الْعِلْمَ فِيهِ طْلُبُنَ مَجْلِسٍ فِي كُنَّا

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا إِنَّ قَالَ اللَّهُ رَحِمَكَ عَلَّمَكَ مَا وَ قُلْتُ طَلِبَتُكَ تُنْجَحُ لَا وَ أَمَلُكَ یَبْلُغُكَ لَا وَ حَاجَتُكَ تُسْعَفُ لَا اللَّهِ وَ إِذاً فَقَالَ فُلَاناً

 الْكُتُبِ: بَعْضِ فِي قَرَأَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي

 وَ بِالْيَأْسِ غَيْرِی مُؤَمِّلٍ كُلِّ أَمَلَ لَأَقْطَعَنَّ عَرْشِي عَلَى ارْتِفَاعِي وَ مَجْدِی وَ جَلَالِي وَ عِزَّتِي وَ یَقُولُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ

 فَضْلِي مِنْ لَأُبَعِّدَنَّهُ وَ قُرْبِي مِنْ لَأُنَحِّيَنَّهُ وَ النَّاسِ عِنْدَ الْمَذَلَّةِ ثَوْبَ لَأَكْسُوَنَّهُ

 وَ مُغْلَقَةٌ هِيَ وَ الْأَبْوَابِ مَفَاتِيحُ بِيَدِی وَ غَيْرِی بَابَ بِالْفِكْرِ یَقْرَعُ وَ غَيْرِی یَرْجُو وَ بِيَدِی الشَّدَائِدُ وَ الشَّدَائِدِ فِي غَيْرِی یُؤَمِّلُ أَ

 دَعَانِي لِمَنْ مَفْتُوحٌ بَابِي

  مِنِّي رَجَاءَهُ فَقَطَعْتُ لِعَظِيمَةٍ رَجَانِي الَّذِی ذَا مَنْ وَ دُونَهَا فَقَطَعْتُهُ لِنَوَائِبِهِ أَمَّلَنِي الَّذِی ذَا فَمَنْ

 یُغْلِقُوا لَا أَنْ أَمَرْتُهُمْ وَ تَسْبِيحِي مِنْ یَمَلُّ لَا مِمَّنْ سَمَاوَاتِي مَلَأْتُ وَ بِحِفْظِي یَرْضَوْا فَلَمْ مَحْفُوظَةً عِنْدِی عِبَادِی آمَالَ جَعَلْتُ

 بِقَوْلِي یَثِقُوا فَلَمْ عِبَادِی بَيْنَ وَ بَيْنِي الْأَبْوَابَ

 إِذْنِي بَعْدِ مِنْ إِلَّا غَيْرِی أَحَدٌ كَشْفَهَا یَمْلِكُ لَا أَنَّهُ نَوَائِبِي مِنْ نَائِبَةٌ طَرَقَتْهُ مَنْ[ أَنَ] یَعْلَمْ لَمْ أَ

 عَنِّي لَاهِياً أَرَاهُ لِي فَمَا

 غَيْرِی سَأَلَ وَ رَدَّهُ یَسْأَلْنِي فَلَمْ عَنْهُ انْتَزَعْتُهُ ثُمَّ یَسْأَلْنِي لَمْ مَا بِجُودِی أَعْطَيْتُهُ

 سَائِلِي أُجِيبُ فَلَا أُسْأَلُ ثُمَّ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ بِالْعَطَاءِ أَبْدَأُ فَيَرَانِي أَ

 عَبْدِی فَيُبَخِّلُنِي أَنَا بَخِيلٌ أَ

 لِي الْكَرَمُ وَ الْجُودُ لَيْسَ وَ أَ

 بِيَدِی الرَّحْمَةُ وَ الْعَفْوُ لَيْسَ وَ أَ
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 دُونِي یَقْطَعُهَا فَمَنْ الْآمَالِ حَلَّمَ أَنَا لَيْسَ وَ أَ

  غَيْرِی یُؤَمِّلُوا أَنْ الْمُؤَمِّلُونَ یَخْشَى فَلَا أَ

 مِثْلَ مُلْكِي مِنْ انْتَقَصَ مَا الْجَمِيعُ أَمَّلَ مَا مِثْلَ مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلَّ أَعْطَيْتُ ثُمَّ جَمِيعاً أَمَّلُوا أَرْضِي أَهْلَ وَ سَمَاوَاتِي أَهْلَ أَنَّ فَلَوْ

  قَيِّمُهُ أَنَا مُلْكٌ یَنْقُصُ كَيْفَ وَ ذَرَّةٍ عُضْوِ

 .یُرَاقِبْنِي لَمْ وَ عَصَانِي لِمَنْ بُؤْساً یَا وَ رَحْمَتِي مِنْ لِلْقَانِطِينَ بُؤْساً فَيَا

 66-67ص ،2ج الكافي،

 در مجلس اهل علم حضور پيدا كرده بودم، یكى و رسيد پایان به امهزینه مسافرتها از یكى در: گوید علوان، بن حسين از

 این در خدا، به: گفت فالنى، به: گفتم اميدوارى؟ كسى چه به شده نازل تو به كه گرفتارى این براى: گفت من به بزرگان از

 نگردد! آورده بر تو خواست و نرسى آرزویت به و نشوى، روا حاجت صورت

 داني؟مي كجا از خدارحمتت كند،: گفتم

 گفت: امام صادق ع

 تعالى و تبارك خداوند كه است ]آسماني گذشتگان[ خوانده كتب از یكى فرمود كه در من به( ع) صادق امام: گفت

 :فرمودمى

 نوميدى با كه به غير من دل ببندد را آرزومندى هر آرزوى محققاً كه سوگند عرشم جایگاه و مجد و جالل و عزت به

 زنم! كنار خود فضل از و كنم دور خود قرب از محققاً را او و ،مانپوشمى مردم نزد در خوارى جامه او به و كشانممى

 در ذهن خود و دارد توجه دیگرى به است؟ من دست به سختيها همه كه این با دارد؟ به غير من اميد سختيها در آیا 

 من خانه در و بسته درها در حالي كه همه و است، من دست به درها همه كليدهاى كه این با كوبد،مى را درب خانه این و آن

  است؟! برای هر كه از من بخواهد )دعا كند( باز

  بسته باشم؟ او بر را راه من دل بسته، كه من به خود هاىگرفتارى در كيست

 اميدش را از خود قطع كرده باشم؟ من كه شده اميدوار من به هر كار عظيم و دشواری براى كيست

  حفظ و نگهداری مرا خوش ندارند؟! آنان آنگاه محفوظ است نزدم بندگانم آرزوهاى

 ميان و من ميان درهاى كه دادم فرمان آنها و به شوندنمي خسته من تسبيح از كه كسانى از امكرده پر را خود آسمانهاى

 كنند؟!نمي اعتماد من گفته به نبندند، آنگاه را بندگانم

 بر را آن تواندمن )مگر با اجازه من( نمي جز آمد سهمگيني كه در خانه هركسي را بكوید، احدىپيش هر داندنمى آیا

 كند؟ طرف

 است؟ گردان رو من از كه بيهوده شده چه را او

 او به را آنها كه نخواست من از او و گرفتم باز او از سپس بود، نخواسته من از كه دادم او به چيزهائى خودم جود به

 خواست! دیگرى از و بازگردانم

 دهم؟بخواهند، نمي من دهم، اما اگر ازمى نخواسته، من، كه گمان كرده آیا
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  شمرد؟مى بخيل مرا امبنده كه بخيلم من آیا

  ندارم؟ كرم و جود آیا

  نيست؟ دست من به رحمت و عفو آیا

 آرزو دیگرى به كه آرزومندانى آیا توسط من شود؟تواند مانع برآوردن آرزوها نيستم؟ چه كسي مي آرزوها محل آیا من

 ترسند؟نمى دارند

ای ذره من مُلك از اند بدهم،معادل آنچه را كه همه آرزو كرده كدام هر به و كنند آرزو آسمانها و زمين من اهل همه اگر

  آنم؟ ِیهمه كاره من كه شود كم مُلكى چگونه نشود؛ و كم

 نوميدند! من رحمت از كه آنان بر دریغ و افسوس

 1ندارد! در نظر مرا و كند نافرمانى مرا كه كسى بر افسوس و

 تدبر

آیا واقعا خدا كافي نيست؟ درباره این جمله، هرچه خواستم بگویم، دیدم در حدیث فوق  ...« عَبْدَهُ بِكافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ( »1

  ت؟خانه خدا را به روی كسي بسته اس در گفته شده است. واقعا آیا

 دهد؟نمي بخواهيم، اگر نخواسته بودیم، همه چيز به ما داده، او كه وقتي ما هنوز نبودیم و آیا

  نيست؟ او دست به رحمت و عفو آیا ندارد؟ كرم و جود است و بخيل آیا

 شود؟مي شود؟ و آیا با برآورده كردن آرزوهای همگان چيزی از او كم او توسط آرزوها برآوردن مانع تواندمي كسي آیا

فقط آخرش رویم؟ رویم و تنها وقتي از همه نااميد شدیم، سراغ او ميپس چرا ما در زندگي و مشكالتمان سراغ همه مي

مان به های قدر توجه كردیم كه تمام مقدرات(. بيایيد اكنون كه در این شب3)حدید/ خدا را قبول داریم، نه اول و آخرش

 قبول كنيم.دست خداست، از همين اولش خدا را 

 وقتي خدا هست، آیا غير خدا جای نگراني و ترس دارد؟ ...« دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ ( »...2

                                                      
 ا قابل توجه استت. این احادیث هم در همين راس 1

 مِنْ عَبْدٌ بِي اعْتَصَمَ مَا ع دَاوُدَ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 بِأَحَدٍ عِبَادِي مِنْ عَبْدٌ اعْتَصَمَ مَا وَ بَيْنِهِنَّ مِنْ الْمَخْرَجَ لَهُ جَعَلْتُ إِلَّا فِيهِنَّ مَنْ وَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ تَكِيدُهُ ثُمَّ نِيَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ عَرَفْتُ خَلْقِي مِنْ أَحَدٍ دُونَ  عِبَادِي

 هَلَك وَادٍ بِأَيِّ أُبَالِ لَمْ وَ تَحْتِهِ مِنْ الْأَرْضَ أَسَخْتُ وَ یَدَیْهِ مِنْ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ أَسْبَابَ قَطَعْتُ إِلَّا نِيَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ عَرَفْتُ خَلْقِي مِنْ

 63ص ،2ج الكافي،

 222: ص ،1ج ورام، و احادیث زیر از مجموعة

 بِطَاناً تَرُوحُ وَ  خِمَاصاً تَغْدُو الطَّيْرَ یَرْزُقُ كَمَا لَرَزَقَكُمْ تَوَكُّلِهِ حَقَّ اللَّهِ عَلَى تَتَوَكَّلُونَ أَنَّكُمْ لَوْ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 إِلَيْهَا اللَّهُ وَكَلَهُ الدُّنْيَا إِلَى انْقَطَعَ مَنِ وَ یَحْتَسِبُ ال حَيْثُ مِنْ رَزَقَهُ وَ مَئُونَةٍ كُلَّ اللَّهُ كَفَاهُ اللَّهِ إِلَى انْقَطَعَ مَنِ ص قَالَ وَ

 یَدِهِ فِي بِمَا مِنْهُ أَوْثَقَ اللَّهِ عِنْدَ بِمَا فَلْيَكُنْ النَّاسِ أَغْنَى یَكُونَ أَنْ سَرَّهُ مَنْ ص قَالَ وَ

 مَخْرَجا لَهُ جَعَلْتُ إِلَّا الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ فَتَكِيدُهُ خَلْقِي دُونَ بِي یَعْتَصِمُ عَبْدٍ مِنْ مَا ع دَاوُدَ إِلَى اللَّهُ أَوْحَى وَ
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ترسم؛ منصب و مسئوليتي دارم و از سایر صاحبان ی كه شغلي دارم و به خاطر آن، از مافوق مي«من»آیا ما مشرك نيستيم؟ 

ترسم؛ و ...؛ و به خاطر آنها و از ترس آنها، كاری كه ز ریخته شدن آبرویم توسط رقبا ميترسم؛ شهرتي دارم و ازر و زور مي

اش قبول دارم؟ واقعا آیا خدا برای كنم؛ آیا واقعا خدا را به وحدانيتش قبول دارم؟ آیا اصال خدا را به خدایينباید بكنم، مي

 اش كافي نيست؟بنده

 ؟«عَبْدَه بِكافٍ »)برای شما كافي نيست( و فرمود « لكم بِكافٍ»چرا نفرمود «:  عَبْدَهُ بِكافٍ اللَّهُ لَيْسَ أَ( »3

 «: چرا خدا كافي است»خواهد توضيح دهد كه شاید مي

 «غَيْرُك لِي مَنْ رَبِّي وَ إِلَهِي»چون ما بنده اویيم و جز او كسي را نداریم: 

فهمد كه غير خدا كسي را ندارد؛ و كسي كه غير خدا كسي را نداشته باشد، در است، مي« عبد او»اگر كسي یادش باشد 

 ترسد. از غير خدا نميشناسد، و كسي كه غير خدا را نشناسد، مشكالتش غير خدا را نمي

كردند، تحميلي(، كه اغلب، احساس ذلت مي)پایان جنگ  598خدا رحمت كند امام عزیزمان را، حتي در پيام قبول قطعنامه 

 زد:باز عزت عبودیت در كالمش موج مي

 و ظلم جهان در خداوندا،. نمودند پرپر را تو رسالت باغ گلهای جهانخوار امریكای و استكبار كه دانيمي تو خداوندا،

 کسی که ایمنخواسته تو از غیر و شناسیمنمی را کسی تو از غیر و تنهاییم تنهای ما" و تویي، ما گاه تكيه همه بيداد، و ستم

 - اهلل بقية حضرت فرج شيریني به را روزها این تلخي خداوندا،. كنندگاني یاری بهترین تو كه كن، یاری را ما. "بشناسیم را

 (95، ص21)صحيفه امام خميني، ج .فرما جبران خودت به رسيدن و - الفداء مقدمه لتراب ارواحنا

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=95  
 «هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ وَ دُونِهِ مِنْ بِالَّذینَ یُخَوِّفُونَكَ وَ( »... 4

چيز را كس و همههایشان مالحظه همهگيریترسند؟ چرا در تصميمای از غيرخدا ميچرا عدهاگر واقعا خدا كافي است، 

 كنند غير از خدا و یاری او را؟مي

 دهد:ادامه آیه پاسخ مي

كند، گناهكار هست؛ اما معلوم حقيقت گمراهي، وصف حال اینهاست. كسي كه گاه تحت تاثير شهوت و غضب گناه مي

در موردش صادق باشد، بلكه ممكن است مشمول تعبير امام سجاد ع در دعای ابوحمزه ثمالي باشد نيست حقيقت گمراهي 

)خدایا « هَوَای غَلَبَنِي وَ نَفْسِي لِي سَوَّلَتْ وَ عَرَضَتْ خَطِيئَةٌ لَكِن ... جَاحِد بِرُبُوبِيَّتِكَ أَنَا وَ عَصَيْتُكَ حِينَ أَعْصِكَ لَمْ إِلَهِي»كه 

كردم نسبت به ربوبيت تو انكاری نداشتم و ...، بلكه خطایي است كه بر من عارض شده و نفسم فریبم داده و يوقتي گناهي م

 هوای نفسم غلبه كرده(؛ 

گيرد، گيرد، اما خدا را جدی نميبرد؛ قدرتمندان را جدی ميداند و از غير خدا حساب مياما كسي كه خدا را كافي نمي

 تش نيست.گمراه است و اميدی به هدای

 «هاد مِنْ لَهُ فَما اللَّهُ یُضْلِلِ مَنْ»( پاسخ یك شبهه درباره عبارت 5

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&page=95
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القاعده بعدا هم آنها دهد و عليكند، بعد دیگر راه هدایتي برایشان قرار نميشبهه: چگونه خدا خودش افراد را گمراه مي

 برد؟را به جهنم مي

د؛ اما این به معنای انكار نقش خود افراد نيست. اگر كسي گمراه شوپاسخ: همه كارهای عالم به خدا نسبت داده مي

ضابطه نيست؛ بلكه به عمل خود افراد ، یك كار دلبخواهي و بي«گمراه كردن»شود، خدا او را گمراه كرده؛ اما اقدام خدا در مي

جز »فرماید و بالفاصله مي« كندگمراه مي خدا»فرماید سوره بقره بخوبي بين این دو نكته جمع كرده: ابتدا مي 26گردد. آیه برمي

یعني همان نظامي كه در عالم قرار داده، كه: اگر كسي مسير فسق « گمراه كردن خدا»به تعبير دیگر، «. كندفاسقان را گمراه نمي

تثبيت  و ظلم و فساد را در پيش بگيرد، حتما نهایتش گمراهي است؛ و اگر كسي با انتخاب خودش، خودش را در این مسير

 تواند به او كمك كند.كرد، دیگر هيچكس نمي

مان را بدان زینت خواهيم یك شعار قرآني انتخاب كنيم و دیوار خانه یا اتاق كارچرا برخي از ما وقتي مي :فرهنگی نکته

لحظه زندگي و رفتارهای ما رویم، اما آیاتي این اندازه كاربردی را، كه برای لحظهمي...« إن یكاد  و»بخشيم، سراغ آیاتي مانند 

 بينيم؟ پيام دارد، نمي

 های اصلي ما دارد.كنيم، حكایت از دغدغهرآن انتخاب ميشعاری كه از ق

)كه البته قطعا معنای درستي دارد، اما شعار اصلي زندگي یك ...« إن یكاد  و»بيایيد به جای شعار و دغدغه قرار دادن آیه 

ها، بلكه با اندك جستجویي وشگاهمان نصب كنيم. نه فقط با مراجعه به فربر دیوار اتاق یا سر درب خانهمومن نيست(، این آیه را 

های بسيار زیبا نگاشته شده، یافت و قاب گرفت و در اتاق خود هایي از این آیه كه با خطتوان نمونهدر فضای مجازی مي

 :1نصب كرد، مانند تصویر زیر

 
 

  

                                                      
   http://www.asr-entezar.ir/archives/29352     باال كيفيت با دانلود . لينك 1

 

http://www.asr-entezar.ir/archives/29352
http://www.asr-entezar.ir/archives/29352
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 1437رمضان  24    10/4/1395     أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1( آیه 112( سوره اخالص )103

 ترجمه

 به نام خداوند رحمن و رحيم؛ بگو اوست خدایي كه احد است.

 ای و نحوینکات ترجمه

ضميری برای اشاره به مقام ذات الهي )اصطالحا هویت « هو»درباره نقش نحوی اهلل چند حالت ممكن است: یكي اینكه 

 القرآن إعراب ؛858 /10البيان یا خبر دوم باشد كه بر این اساس ترجمه شد. )مجمع« احد»خبر اول و  «اهلل»غيبيه( باشد و آنگاه 

 الدین فارسي(( )مبنای ترجمه فوالدوند و جالل306الصلوه امام خميني/؛ آداب 61 /10بيانه و

ضمير شأن است كه معنای خاصي اصطالحا ضمير فصل ویا « هو»دوم اینكه اهلل را مبتدای دوم بگيریم بدین صورت كه 

خبر آن است؛ « اهلل احدٌ»ای كه بعدش آمده است، و به لحاظ نحوی، مبتدایي است كه جمله كند به جملهندارد و فقط اشاره مي

 في الجدول ؛ 61 /10بيانه و القرآن إعراب؛ 858 /10البيان آنگاه در خود همين جمله، اهلل، مبتدا؛ و أحد، خبر است )مجمع

بگو حقيقت این است كه خدا »؛ كه در این صورت باید بدین شكل ترجمه شود:  (388 /20؛ الميزان 426 /30القرآن ابإعر

 ای و مشكيني و مكارم و مجتبوی(تر: بگو كه خدا احد است( )مبنای ترجمه الهي قمشه)یا به تعبير ساده« أحد است

بدانيم كه آوردن بدل نكره از « اهلل»را بدل از « أحد»را خبر بدانيم، و  «اهلل»را مبتدا و « هو»سوم اینكه همانند حالت اول 

( كه در این صورت در ترجمه باید آن را 818 /4الكشاف؛ 70 /3العرب)لسان« ناصِيَةٍ بِالنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعاً»معرفه ممكن است مانند 

 تي و انصاریان و پاینده()مبنای ترجمه آی« بگو او خدای أحد است»همانند صفت ترجمه كنيم: 

( در 6 /2المنير المصباح؛ 448 /3العرب اند كه واو آن به همزه تبدیل شده است )لساندانسته« وحد»را غالبا از ماده « أحَدٌ»

( 135/اللغة في الفروقای برایش فرض نداشته باشد )آن یكي است كه دومي« أحد»تفاوت این دو همگان اتفاق نظر دارند كه 

)یعني « ماجائني أحدٌ»رود أحد یا همواره به نحو سلبي به كار مي"برای توضيح مطلب خوب است به این نكته توجه شود كه: 

( ویا مضاف اليه )أحدكم یا أحد 1هيچكس نزد من نيامد( و در حالت اثباتي، همواره به نحو مضاف )یوم األحد: روز یكشنبه

رود و تنها حالتي كه به نحو انفرادی با معنای اثباتي به حد عشر، احد و عشرین( به كار ميالثالثه( یا واحد منضم به عشرات )أ

 ( 67/القرآن ألفاظ مفردات)« كار رفته است در مورد خداوند است: اهلل احد

در خداشناسي  شاءاهلل در تدبر امروز خواهيم دید كهاند كه انای گفتهنكته« أحد»و « واحد»برخي از اهل لغت درباره تفاوت 

اسمي است كه اساسا عدد « واحد»بر نفي هر عددی است كه همراهش باشد، اما « أحد»بنای "آید! و آن اینكه بسيار به كار مي

أحدی از آنها »شود برای اثبات. مثال وقتي گفته مي« واحد»خورد و در كالم برای انكار به درد مي« أحد»شود، با آن شروع مي

أحدی از آنها »توانيم بگویيم عني نه یك نفر آمد نه دو نفر و ...؛ اما وقتي بخواهيم به صورت اثباتي بگویيم، نميی« نزد من نيامد

كه در اینجا یعني فقط یك نفر آمد و نه دونفر یا بيشتر... و در زبان « واحدی از آنها نزد من آمد»بلكه باید بگویيم « نزد من آمد

                                                      
گذاري بر اساس تفكر این نام بساچه( 67/القرآن ألفاظ مفردات) .. آن گونه كه راغب اصفهاني گفته یوم االحد به معناي یوم االول بوده است 1

 شود.یهودي بوده كه روزهاي هفته از یكشنبه شروع مي
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و همچنين در قبال این سخن «! أحدی نزد من آمد»شود اما گفته نمي« أحدی نزد من نيامد»شود عربي ]. بلكه فارسي[ گفته مي

گویند: خير واحدی ]بلكه مي« گویدخير، أحدی چنين چيزی مي»دهند كه ، پاسخ نمي«گویدأحدی چنين چيزی نمي»كه: 

وضعيتش این گونه است. بله، وقتي به صورت به صورت مضاف نياید، « أحد»گوید[؛ وقتي ]=یكنفر[ هست كه چنين چيزی مي

 1(448 /3العرب )لسان "شود.نزدیك مي« واحد»آید به معني مضاف مي

 حدیث

 : قَالَ السَّلَامُ، عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أُذَیْنَةَ ابْنِ عَنِ عُمَيْرٍ، أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بْنُ ( عَلِي1ُّ

 یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ: »تَعَالى وَ تَبَارَكَ رَبِّكَ نِسْبَةَ مُحَمَّدُ یَا اقْرَأْ: إِلَيْهِ -جَلَّ وَ عَزَّ -اللَّهُ أَوْحَى ثُمَّ ...

 ...«أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ

 نِسْبَتُكَ فَإِنَّهَا أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا اقْرَأْ إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى ثُمَّ أَوَّلًا قَرَأَ مَا مِثْلَ فَقَرَأَهَا لِلَّهِ بِالْحَمْدِ اقْرَأْ إِلَيْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى ثُمَّ

 ... الْقِيَامَة یَوْمِ إِلَى بَيْتِكَ أَهْلِ نِسْبَةُ وَ

 486ص ،3ج ،(يةاإلسالم - ط) الكافي

فرمایند: در ركعت رسند كه مياز امام صادق ع ]در حدیثي درباره چگونگي تشریع نماز در سفر معراج حدیثي به اینجا مي

 اول، بعد از اینكه پيامبر ص به تعليم الهي سوره حمد را خواند،[ خداوند عز و جل به او وحي كرد:

بگو اوست خدایي كه أحد است، خداوند صمد »رك و تعالي را بخوان ]اكنون[ اصل و نسب پروردگارت تبا ای محمد!

 « ...زاید و نه زایيده شده، و نه هيچ همانندی دارداست، نه مي

آید كه سوره فرمایند: در ركعت دوم خطاب ميشود تا اینكه مي]سپس چگونگي وقوع مراحل بعدی نماز توضيح داده مي

]سوره قدر[ را بخوان كه آن بيان اصل و نسب تو و ...« إنا أنزلناه »او وحي كرد كه  حمد را بخوان[ سپس خداوند عزوجل به

 اهل بيت تو تا روز قيامت است...

 النَّيْسَابُورِیِّ يْبٍشُعَ بْنِ نُوحِ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ ( حَدَّثَنَا2

 بْنَ جَعْفَرَ الصَّادِقَ سَمِعْتُ قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الْعَقَرْقُوفِيِّ شُعَيْبٍ أَخِي بْنِ عُرْوَةَ عَنْ الدِّهْقَانِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ

 2 اللَّهُ رَحِمَهُ سَلْمَانُ فَقَالَ الدَّهْرَ یَصُومُ أَیُّكُمْ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ یُحَدِّثُ ع مُحَمَّدٍ

                                                      
 الجحود موضع في الكالم في یصلح أَحد و العدد، لمفتتح اسم الواحد و العدد، من معه یذكر ما لنفي بني ءشي األَحد أَن األَحد و الواحد بين . الفرق 1

اثنان....  منهم یأْتني لم أَنه فمعناه واحد منهم جاءني قلت إِذا و اثنان؛ ال و أَتاني واحد ال فمعناه أَحد، منهم أَتاني ما: یقال. اإلِثبات موضع في واحد و

 ما األَحَد حدُّ فهذا .أَحد ذلك یقول بَلى: أَحد ذلك یقول ما لك قيل إِذا یقال ال و أَحد، من جاءَني قد تقول ال و أَحد من جاءَني ما: العرب تقول: األَصمعي

 الواحد. معنى من قرب أُضيف فإِذا یضف، لم

 . قسمت حذف شده حدیث چنين است: 2

 اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا سَلْمَانُ فَقَالَ یَوْمٍ كُلِّ فِي الْقُرْآنَ یَخْتِمُ فَأَیُّكُمْ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا سَلْمَانُ قَالَ اللَّيْلَ یُحْيِي فَأَیُّكُمْ اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا أَنَا

 أَیَّامِهِ أَكْثَرَ هُوَ وَ أَنَا فَقَالَ الدَّهْرَ یَصُومُ أَیُّكُمْ قُلْتَ قُرَیْشٍ مَعَاشِرَ عَلَيْنَا یَفْتَخِرَ أَنْ یُرِیدُ الْفُرْسِ مِنَ رَجُلٌ سَلْمَانَ إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ أَصْحَابِهِ بَعْضُ فَغَضِبَ

 فُلَانُ یَا مَهْ ص النَّبِيُّ فَقَالَ صَامِتٌ نَهَارِهِ أَكْثَرَ هُوَ وَ أَنَا فَقَالَ یَوْمٍ كُلِّ فِي الْقُرْآنَ یَخْتِمُ أَیُّكُمْ قُلْتَ وَ نَائِمٌ لَيْلَتِهِ أَكْثَرَ هُوَ وَ أَنَا فَقَالَ اللَّيْلَ یُحْيِي أَیُّكُمْ قُلْتَ وَ یَأْكُلُ
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 وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَ قَرَأَ مَرَّةً رَأَهَاقَ فَمَنْ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ مَثَلُ أُمَّتِي فِي مَثَلُكَ الْحَسَنِ أَبَا یَا ع لِعَلِيٍّ یَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ حَبِيبِي سَمِعْتُ

 أَحَبَّكَ مَنْ وَ الْإِیمَانِ ثُلُثُ لَهُ كَمَلَ فَقَدْ بِلِسَانِهِ أَحَبَّكَ فَمَنْ الْقُرْآنَ خَتَمَ فَقَدْ ثَلَاثاً قَرَأَهَا مَنْ وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَيِ قَرَأَ فَقَدْ مَرَّتَيْنِ قَرَأَهَا مَنْ

 لَوْ عَلِيُّ یَا بِالْحَقِّ بَعَثَنِي الَّذِی وَ الْإِیمَانَ اسْتَكْمَلَ فَقَدِ بِيَدِهِ نَصَرَكَ وَ قَلْبِهِ وَ بِلِسَانِهِ أَحَبَّكَ مَنْ وَ الْإِیمَانِ ثُلُثَا كَمَلَ فَقَدْ قَلْبِهِ وَ بِلِسَانِهِ

  بِالنَّارِ أَحَدٌ عُذِّبَ لَمَا لَكَ السَّمَاءِ أَهْلِ كَمَحَبَّةِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَحَبَّكَ

  200ص ،3ج ع، طالب أبي آل مناقب  ؛  34ص ،(للصدوق) األمالي

گوید: در حدیثي طوالني كه مشتمل بر گفتگوی سلمان فارسي با یكي از اصحاب است، در فرازی از این گفتگو، سلمان مي

 فرمود:از حبيبم رسول خدا ص شنيدم كه خطاب به حضرت علي ع مي»

است. كسي یك بار این سوره را بخواند مانند این است كه « أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ»الحسن! مَثَلِ تو در در امت من، مَثَل ای اب

سوم قرآن را خوانده؛ و دوبار بخواند مانند دوسوم قرآن است؛ و سه بار بخواند مانند ختم كل قرآن است. همين طور، كسي یك

د، یك سوم ایمانش كامل شده، و كسي كه با زبان و قلبش دوست بدارد، دوسوم ایمانش، و كه با زبانش تو را دوست بدار

كسي كه با زبان و قلبش دوست بدارد و با دستش یاریت كند ایمانش را كامل كرده است؛ و به كسي كه مرا به حق مبعوث 

 رند، احدی در آتش عذاب نخواهد شد.كرده، سوگند، ای علي! اگر اهل زمين هم همچون محبت آسمانيان تو را دوست بدا

سوم مَنْقَبَةً( از خود اميرالمومنين ع )كه البته در آنجا، در یك این حدیث نبوی در حدیث هفتاد منقبت )لي سَبْعُونَ توجه:

عباس و و در نيز از امام باقر ع و در كتب اهل سنت از ابن 1(580 /2روایت شده )الخصال«( زبان»مطرح است نه « قلب»اول، 

 (824-823ص الظاهرة، اآلیات تأویلنعمان بن بشير با عباراتي اندك متفاوت روایت شده است )

 بْنُ عَبْدَانُ سَعِيدٍ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْإِیلَاقِيُّ ثُمَّ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو ( حَدَّثَنَا3

 بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ الْفَضْلِ

 بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ الْفَرْغَانِيُّ شُجَاعٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ خُجَنْدَةَ بِمَدِینَةِ طَالِبٍ أَبِي بْنِ جَعْفَرِ

                                                      
 تَأْكُلُ نَهَارِكَ أَكْثَرِ فِي رَأَیْتُكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الدَّهْرَ تَصُومُ أَنَّكَ زَعَمْتَ لَيْسَ أَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا لِسَلْمَانَ الرَّجُلُ فَقَالَ یُنَبِّئُكَ فَإِنَّهُ سَلْهُ الْحَكِيمِ لُقْمَانَ بِمِثْلِ لَكَ أَنَّى

 الدَّهْرِ صَوْمُ فَذَلِكَ رَمَضَانَ بِشَهْرِ شَعْبَانَ أَصِلُ وَ أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ الشَّهْرِ فِي الثَّلَاثَةَ أَصُومُ إِنِّي تَذْهَبُ حَيْثُ سَلَيْ فَقَالَ

 -نَعَمْ فَقَالَ اللَّيْلَ تُحْيِي أَنَّكَ زَعَمْتَ لَيْسَ أَ فَقَالَ

 عَلَى أَبِيتُ فَأَنَا كُلَّهُ اللَّيْلَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا طُهْرٍ عَلَى بَاتَ مَنْ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ حَبِيبِي سَمِعْتُ لَكِنِّي وَ تَذْهَبُ حَيْثُ لَيْسَ فَقَالَ نَائِمٌ لَيْلَتِكَ أَكْثَرَ أَنْتَ فَقَالَ

 لَكِنِّي ... وَ تَذْهَبُ حَيْثُ لَيْسَ فَقَالَ صَامِتٌ أَیَّامِكَ أَكْثَرَ فَأَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَوْمٍ كُلِّ فِي الْقُرْآنَ تَخْتِمُ أَنَّكَ زَعَمْتَ لَيْسَ أَ فَقَالَ طُهْرٍ

 و در پایان حدیث این جمله را دارد

 .حَجَراً أُلْقِمَ قَدْ كَأَنَّهُ وَ فَقَامَ مَرَّاتٍ ثَلَاثَ یَوْمٍ كُلِّ فِي أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ أَقْرَأُ أَنَا وَ

 سَبْعُونَ لِي وَ فَضَلْتُهُ وَ فِيهَا شَرِكْتُهُ قَدْ وَ إِلَّا مَنْقَبَةٌ لَهُ رَجُلٌ فِيهِمْ لَيْسَ أَنَّهُ ص مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ الْمُسْتَحْفَظُونَ عَلِمَ لَقَدْ الْمُؤْمِنِينَ: . قَالَ أَمِيرَ 1

  مِنْهُمْ أَحَدٌ فِيهَا یَشْرَكْنِي لَمْ مَنْقَبَةً

 وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَ قَرَأَ فَكَأَنَّمَا بِقَلْبِهِ أَحَبَّكَ فَمَنْ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ مَثَلُ أُمَّتِي فِي مَثَلُكَ عَلِيُّ یَا یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ فَإِنِّي السِّتُّونَ وَ الْحَادِیَةُ أَمَّا وَ...

 كُلَّه الْقُرْآنَ قَرَأَ فَكَأَنَّمَا بِيَدِهِ نَصَرَكَ وَ بِلِسَانِهِ أَعَانَكَ وَ بِقَلْبِهِ أَحَبَّكَ مَنْ وَ الْقُرْآنِ ثُلُثَيِ قَرَأَ فَكَأَنَّمَا بِلِسَانِهِ أَعَانَكَ وَ بِقَلْبِهِ أَحَبَّكَ مَنْ
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 اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْقُرَشِيِّ وَهْبٍ بْنِ وَهْبِ الْبَخْتَرِیِّ أَبِي عَنْ الْبَرْقِيُّ الْجَلِيلِ عَبْدِ بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي قَالَ بِمِصْرَ الْعَنْبَرِیُّ حَمَّادٍ

 قَالَ: «أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع الْبَاقِرِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ

 هُوَ وَ شَهِيدٌ هُوَ وَ السَّمْعَ أَلْقَى مَنْ بِهَا لِيَهْتَدِیَ لَكَ قَرَأْنَاهَا الَّتِي الْحُرُوفِ بِتَأْلِيفِ بِهِ نَبَّأْنَاكَ وَ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا مَا أَظْهِرْ أَیْ قُلْ 

 إِلَى إِشَارَةٌ هَذَا قَوْلَكَ أَنَّ كَمَا الْحَوَاسِّ عَنِ الْغَائِبِ إِلَى إِشَارَةٌ الْوَاوُ وَ ثَابِتٍ مَعْنًى عَلَى تَنْبِيهٌ فَالْهَاءُ غَائِبٍ إِلَى مُشَارٌ مَكْنِيٌّ اسْمٌ

 الْمُدْرَكَةُ الْمَحْسُوسَةُ آلِهَتُنَا هَذِهِ الُوافَقَ  الْمُدْرَكِ الشَّاهِدِ إِشَارَةِ بِحَرْفِ آلِهَتِهِمْ عَنْ نَبَّهُوا الْكُفَّارَ أَنَّ ذَلِكَ وَ  الْحَوَاسِ عِنْدَ الشَّاهِدِ

 أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ فِيهِ نَأْلَهَ لَا وَ نُدْرِكَهُ وَ نَرَاهُ حَتَّى إِلَيْهِ تَدْعُو الَّذِی إِلَهِكَ إِلَى مُحَمَّدُ یَا أَنْتَ فَأَشِرْ بِالْأَبْصَارِ

 وَ الْأَبْصَارِ مُدْرِكُ هُوَ بَلْ ذَلِكَ عَنْ تَعَالَى أَنَّهُ وَ الْحَوَاسِّ لَمْسِ وَ الْأَبْصَارِ دَرْكِ عَنْ الْغَائِبِ إِشَارَةٌ إِلَى الْوَاوُ وَ  لِلثَّابِتِ تَثْبِيتٌ فَالْهَاءُ

 .الْحَوَاسِّ مُبْدِعُ

 89ص ،(للصدوق) التوحيد

 روایت شده است:« أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ »از امام باقر ع در تفسير 

یعني آنچه را كه با كنار هم قرار دادن حروفي كه برای تو قرائت كردیم تو را از آن آگاه كردیم اظهار كن تا هركس « قل»

 ( با آن هدایت شود.37)ق/« سپاردميدر حالي كه شاهد است، گوش»كه 

برای آگاه كردن از معنایي ثابت است و « ه»ی امر غائب اشاره شده، پس سرپوشيده كه با آن به سو اسمي است« هو»و 

 حواس نزدبرای اشاره به چيزی است كه « هذا» همان گونه كه آید؛اشاره به آن كسي است كه به چنگ حواس درنمي« و»

شان[ مقابل ادراك ]حسيای كه برای چيزی كه در در حاضر است؛  این بدان جهت است كه كفار به خدایانشان با حرف اشاره

تو ای »شود؛ پس ]در مقابل[، مان درك ميگفتند: این )هذه( خدایان ماست كه با حس بينایيكردند و ميقرار دارد، حكایت مي

 ؛نباشيم سرگردان و حيران او در و دریابيم و ببينيماو را ]با دیده دل[  تا «ميخوانى او بسوى كه خود خداى هب نما اشارهمحمد! 

اش برای اشاره به آني «و»اش برای تثبيت آن امر ثابت، و «ه»را نازل فرمود كه « أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ» تعالى و تبارك خداى پس

تر از آن است ]كه با چش دیده و با حواس لمس شود[ است كه از درك چشمها و لمس حواس غائب است كه خداوند متعالي

 و ایجاد كننده حواس است.ها ی چشم، كه او خود دریابنده

 ( قال اميرالمومنين ع:4

 عَدَد تَأْوِیلِ بِلَا الْأَحَدِ

 قَلِيل غَيْرَهُ بِالْوَحْدَةِ مُسَمًّى كُلُّ

 65 و خطبه 152 خطبه البالغه،نهج

 فرماید:اميرالمومنين ع مي

 ]خداوند متعال[ أحد است اما نه وحدتي كه به عدد برگردد.

 است.« كم»متصف شود، ]حقيقتا واحد نيست[ بلكه « وحدت»آنچه كه به هر  غير از خدا

 .الْمُتَفَرِّدُ الْفَرْدُ «الْأَحَدُ» ع الْبَاقِرُ ( قَال5َ

 90ص ،(للصدوق) التوحيد
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 امام باقر ع فرمود:

 1است كه كامال تك باشد.« فرد»آن « أحد»

 تدبر

در هر سوره خاص همان سوره است و با « اللَّهِ بِسْمِ»برخي بر این باورند كه ...«:  وَهُ قُلْ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» (1

شرح »اند: ( و درباره معنای آن در ابتدای سوره اخالص گفته242امام خميني/ معاني آن سوره ارتباط خاصي دارد )آداب الصلوه

[ خود و زبان منسوب به خود نتوان بيان نمود؛ بلكه تا سالك از نسب حق و بيان اسرار توحيد را با انانيتِ ]= منيّت و خودبينيِ

حجاب خود بيرون نرود و متحقق به مقام مشيت مطلقه و حضرت فيض مقدس نشود ]= خود را كامال تسليم اراده خدا نكند[ 

 (305امام خميني/ لوهو فاني در هویت مطلقه نگردد ]= از منيتش چيزی باقي نماند[، سرایر توحيد را درك نكند. )آداب الص

به نحو منفرد )غير مضاف یا « أحد»بيان شد كه از طرفي اهل لغت بر این باورند كه « نكات ترجمه»در «: أَحَدٌ اللَّهُ »...( 2

در مورد خداوند با معنای « أحد»دانيم كه برای اثبات؛ و ازطرف دیگر مي« واحد»خورد و مضاف اليه( برای انكار به درد مي

 شود. اثباتي به كار برده مي

آید، نمي« هيچكس»آید ی است كه وقتي نمي«یك»آن « أحد»یعني هيچكس نيامد. گویي « مدأحدی نيا»گفتيم وقتي مي

را بياورد و در ميان اشيای جهان چنين چيزی وجود ندارد؛ لذا در كالم عادی، در جمله اثباتي « همه»آید باید پس وقتي مي

 هرجا باشد همه چيز هست؟! ی نيست كه«یك»شود؛ اما در مورد خدا چطور؟ آیا خدا همان استفاده نمي

ممكن « دو»ی است كه در ازایش «یك»وحدتش وحدت عددی نيست؛ وحدت عددی، « أحد»بنگرید:  4اكنون به حدیث 

نيست؛ زیرا خورشيد دوم، محال نيست )همان طور كه برخي « أحد»است؛ اما « یكي»تنها « خورشيد منظومه شمسي»است. مثال 

، «موجود نيست»، نه فقط «خدای دوم»برایش فرض ندارد. « دو»ی است كه «یك»اما خداوند  ها چند خورشيد دارند(.منظومه

« قليل»ی غير از خدا، به خاطر «یك»به همين جهت است كه امام علي ع فرمود: هر «. محال است وجود داشته باشد»بلكه 

است و اگر دوتا شود، تعداد  است. اگر یك خورشيد داریم، چون تعدادش كم است، یكي شده« یك»بودنش است كه 

بودنش به خاطر كم بودنش نيست. او از فرط عظمت، « یك»ی است كه «یك»شود. اما خداوند خورشيدها در عالَم بيشتر مي

 ای نگذاشته است.ی«دوم»ندارد و جا برای « دو»ی است كه «یك»است؛ « یك»

                                                      
 :است توجه قابل هم روایت . این 1

 -قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَا مَعْنَى الْأَحَدِ؟ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع رَوَى أَبُو دَاوُدَ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُ

 لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ یَقُولُونَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ثُمَّوَ  بِالْوَحْدَانِيَّةِ أَ مَا سَمِعْتَهُ یَقُولُ عَلَيْهِ قَالَ الْمُجْمَعُ

 لَمْ الَّتِي الْبُلْدَانَ وَ الْهِنْدَ وَ السِّنْدَ بِوَهْمِكَ تُدْرِكُ قَدْ أَنْتَ الْعُيُونِ أَبْصَارِ مِنْ أَدَقُّ وبِالْقُلُ أَوْهَامُ هَاشِمٍ أَبَا یَا قَالَ  الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال قَوْلُهُ فَقُلْتُ صَاحِبَةٌ وَ شَرِیكٌ

 الْحَدَّیْنِ مِنَ تُخْرِجُهُ نَعَمْ فَقَالَ ؟-ءٌشَيْ إِنَّهُ لِلَّهِ یُقَالَ أَنْ یَجُوزُ أَ ع سُئِلَ وَ ؟-الْأَبْصَارُ تُدْرِكُهُ فَكَيْفَ تُدْرِكُهُ لَا الْقُلُوبِ فَأَوْهَامُ ذَلِكَ بِبَصَرِكَ تُدْرِكْ لَمْ وَ -تَدْخُلْهَا

 .التَّشْبِيهِ حَدِّ وَ الْإِبْطَالِ حَدِّ

 105ص ،1ج ،(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن ؛ متشابه442ص ،2ج ،(للطبرسي) اللجاج أهل على اإلحتجاج
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ی «یك»توان؛ زیرا خدا همان استفاده كرد؛ اما برای خدا مي توان در جمله مثبترا نمي« أحد»برای همين است كه با اینكه 

 نيست كه هرجا باشد همه چيز هست!

 گویند، چنين چيزی است. ی كه فالسفه و عرفا مي«وحدت وجود»

 گفتآنكه مي

 كه یكي هست و هيچ نيست جز او

 وحده ال اله اال هو

نعوذباهلل بگوید كه خداوند با همه چيز متحد ویا در همه چيز خواست واقعيت داشتن سایر موجودات را انكار كند و نمي

 حلول كرده است! چون، در عرض خدا چيزی نيست كه بخواهد با او متحد شود یا در او حلول كند!

 بلكه او فهميده بود كه به تعبير سعدی شيرین سخن:

... 

 نيست هيچ خدا جز عارفان بر

 شناس حقایق با این گفتن توان

 قياس اهل گيرند خرده ولي

 چيستند؟ زمين و آسمان پس كه

 كيستند؟ ودد دام و آدم بني

 كمترند از آن هستند هرچه ... همه

 برند... هستي نام اشهستي با كه

http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh18 / 

 شيرین هاتف اصفهاني نگاهي بيندازیم: سخنیكبار دیگر به فرازهایي از این 

 بيني جان كه كن باز دل چشم

 بيني آن است نادیدني آنچه

 آری روی عشق اقليم به گر

 بيني گلسِتان آفاق همه

 خواهد همان دلت بيني ...آنچه

 بيني همان دلت خواهد وانچه

 دهي عشق به اگر داری ...هرچه

 بيني زیان جوی گر كافرم

 شنوی آن گوش، نشنيده ...آنچه

 بيني آن چشم، نادیده وانچه

http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh18/
http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab3/sh18/
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 یكي كه رساندت جایي به تا

 بيني جهانيان و جهان از

 جان و دل از ورز عشق یكي با

 بيني عيان اليقينعين به تا

 او جز نيست هيچ و هست یكي كه

 االهو الاله وحده

http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband / 

فهمد كه خدا برای او كافي است و از غير خدا بودن خدا را باور كند، آنگاه مي« أحد»كسي كه «: أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ( »3

 (.39، زمر/102جلسه ترسد )نمي

بيند كه بتواند به او كمك كند، چه رسد ی نمي«كس»آنگاه اگر همچون ابراهيم ع تنهای تنها بماند باز حتي جبرئيل را هم 

 (.1، حدیث102جلسه به سایرین )

 «تواند بكندنترسيد، نترسانيد ... آمریكا هيچ غلطي نمي»گفت اگر امام خميني با قاطعيت مي

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2067  
 گفت:اگر مي

 «شود محو روزگار صفحة از باید اسرائيل گویيممي ما»

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=3027  
 چون

 بودن خدا را باور كرده بود. «أحد»شده بود و « بنده خدا»

 شود.وع ميشر« قل»این آیه هم با «: أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ( »4

 ای، این را به دیگران هم بگو.خداوند پي بردی و فهميدی به چه حقيقت گرانبهایي رسيده« أحدیت»یعني وقتي به 

 یعني اینكه این منطق خودت را به همگان اعالم كن كه:

، 102جلسه) "بشناسيم را كسي كه ایمنخواسته تو از غير و شناسيمنمي را كسي تو از غير و تنهایيم تنهای ما خداوندا،"

 ( 3تدبر

 

  

http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2067
http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=3027
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 1437رمضان  25    11/4/1395   اللَّهُ الصَّمَدُ              2( آیه 112(   سوره اخالص )104

 ترجمه

 خداوند ]تنها[ صمد است

 ای و نحوینکات ترجمه

« صَمَد»است و « قصد كردن»كند: یكي كه فقط یكبار در قرآن كریم به كار رفته، بر دو معنا داللت مي« صمد»ماده «: الصمد»

شود؛ و دوم به معنای كنند گفته ميروند و او را قصد ميبه شخص مافوق كه همه افراد برای رفع نيازشان به سراغ او مي

« صَمَد»ای درونش نباشد )غيرمُجَوَّف( نيز و سخت و محكم است و لذا به چيزی كه كامال توپر باشد و هيچ جای خالي« صلب»

 آنگاه( 119 /8اللغة في المحيط؛  258 /3العرب لسان؛  493/القرآن ألفاظ مفردات؛ 309 /3اللغة المقایيس معجمود )شگفته مي

 از او نيازیبي ، دوم حالت در و بود خواهد مدنظر او به همه نيازمندی اول، حالت در خداوند، مورد در آن كاربرد هنگام

 هم با همگي كه اندكرده اشاره معاني این از یكي به موجود هایترجمه از هریك و او؛ بودن مركب غير و بسيط یا همگان

 .ندارد فارسي زبان در معادلي كلمه این گفت توانمي لذا و باشد درست تواندمي

ا كند )فقط خدروی خبر آمده داللت بر حصر مي« الـ»توان مبتدا و خبر گرفت كه در این صورت چون را مي« الصَّمَدُ اللَّهُ»

كه در آیه قبل « هو»را خبر برای « اهلل الصمد»گرفت و آنگاه كل عبارت « اهلل»را صفت برای « الصمد»توان صمد است(، و مي

  1(858 /10القرآن تفسير في البيان آمده بود. )او خدای صمد است( )مجمع

 حدیث

 بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ ( حَدَّثَنَا1

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ یَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْأَشْعَرِیِّ عِمْرَانَ بْنِ یَحْيَى

 :قَالَ

 مَا لَهُ فَقُلْتُ آخِرِهَا إِلَى السُّورَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ ثُمَّ یُجِيبُهُمْ لَا ثَلَاثاً فَلَبِثَ رَبَّكَ لَنَا انْسِبْ فَقَالُوا ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلُوا الْيَهُودَ إِنَّ

 .بِمُجَوَّفٍ لَيْسَ الَّذِی فَقَالَ الصَّمَدُ

 93ص ،(للصدوق) التوحيد

: مشركان[ از رسول خدا خواستند كه اصل 2هاگوید: از امام صادق ع شنيدم كه یهودیان ]در برخي نقلمحمدبن مسلم مي

 و نسب خدایت را برای ما بگو. سه روز جوابشان را نگفت تا سوره توحيد نازل شد.

                                                      
 اند: . برخي شش حالت نحوي براي این جمله در نظر گرفته 1

 القول و الخبر، الصمد یكون أن الثاني القول و خبره، بعده ما و نعته الصَّمَدُ باالبتداء رفعا اللَّهُ قولك یكون أن أحسنها: تقدیرات ست فيه الصَّمَدُ اللَّهُ

 فإن األول اللّه قولك من بدال یكون أن السادس و أحد، من بدال یكون أن الخامس و خبر، بعد خبرا یكون أن الرابع و مبتدأ، إضمار على یكون أن الثالث

 (194ص ،5ج القرآن )للنحاس(، )إعراب العرب كالم هكذا التعظيم فيه أن فالجواب التكریر؟ معنى ما: قيل

 . مثال: 2



72 

 یعني چه؟« صمد»از ایشان سوال كردم: 

 چيزی كه توخالي نباشد. فرمود:

 قَدِ الَّذِی الصَّمَدُ وَ  لَهُ جَوْفَ لَا الَّذِی الصَّمَدُ: قَالَ أَنَّهُ ع عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْعَابِدِینَ زَیْنُ أَبِي حَدَّثَنِي ع الْبَاقِرُ ( قَال2َ

 .یَزَالُ لَا وَ یَزَلْ لَمْ الَّذِی الدَّائِمُ الصَّمَدُ وَ یَنَامُ لَا الَّذِی الصَّمَدُ وَ یَشْرَبُ لَا وَ یَأْكُلُ لَا الَّذِی الصَّمَدُ وَ سُؤْدَدُهُ انْتَهَى

 .نَاهٍ وَ آمِرٌ فَوْقَهُ لَيْسَ الَّذِی الْمُطَاعُ السَّيِّدُ الصَّمَدُ ع الْبَاقِرُ قَالَ (3

 لَا وَ ءٍشَيْ حِفْظُ یَئُودُهُ لَا وَ لَهُ شَرِیكَ لَا الَّذِی الصَّمَدُ فَقَالَ الصَّمَدِ عَنِ ع الْعَابِدِینَ زَیْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ سُئِلَ وَ: قَالَ (4

 .ءٌشَيْ عَنْهُ یَعْزُبُ

 الصَّمَدُ وَ فَيَكُونُ كُنْ لَهُ قَالَ شَيْئاً أَرادَ إِذا الَّذِی هُوَ الصَّمَدُ ع الْعَابِدِینَ زَیْنِ عَلِيٍّ بْنُ زَیْدُ قَالَ الْقُرَشِيُّ وَهْبٍ بْنُ وَهْبُ قَالَ (5

 .نِدٍّ لَا وَ مِثْلٍ لَا وَ شَكْلٍ لَا وَ ضِدٍّ بِلَا بِالْوَحْدَةِ تَفَرَّدَ وَ أَزْوَاجاً وَ أَشْكَالًا وَ أَضْدَاداً فَخَلَقَهَا الْأَشْيَاءَ أَبْدَعَ الَّذِی

 نيز آمده است.  861ص ،10ج البيان، است و در مجمع 90صاحادیث فوق همگي از توحيد صدوق، 

 اند كه:( امام باقر ع از امام سجاد ع نقل كرده2

خورد و صمد آن است كه توخالي نباشد، و صمد كسي است كه آقایي به او ختم شود، و صمد كسي است كه نمي

 بود. خوابد، و صمد آن دائمي است كه همواره بوده و خواهدنوشد و نمينمي

                                                      
: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَبَانُ حَدَّثَنِي: قَالَ السَّعْدِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا:قَالَ مِهْرَانَ، بْنِ حَمَّادِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَسَنِ أَبُو ( حَدَّثَنَا1

 تَبَارَكَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ فَنَعْبُدَهُ، لِنَعْرِفَهُ رَبَّكَ لَنَا صِفْ بِمَكَّةَ ص لِلنَّبِيِّ قُرَیْشٌ قَالَتْ قَالَ عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ حَرِیزٍ عَنْ الْفَزَارِيِّ عَنِ آدَمَ بْنُ یَحْيَى حَدَّثَنِي

 انْتَهَى قَدِ الَّذِي الصَّمَدُ اللَّهُ النُّقْصَانُ، لَا وَ الزِّیَادَةُ لَا وَ الْعَدَدِ اسْمُ عَلَيْهِ یَقَعُ لَا وَ مُكَيَّفٍ، لَا وَ مُجَزًّى لَا وَ مُبَعَّضٍ غَيْرَ یَعْنِي أَحَدٌ، اللَّهُ هُوَ قُلْ ص النَّبِيِّ عَلَى تَعَالَى وَ

 قَالَتِ كَمَا الْمَسِيحُ لَا وَ -سَخَطُهُ وَ اللَّهِ لَعَائِنُ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ قَالَتِ كَمَا عُزَیْرٌ مِنْهُ یَلِدْ لَمْ إِلَيْهِ، بِحَوَائِجِهِمْ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ أَهْلُ یَصْمُدُ الَّذِي وَ -السُّؤْدُدُ إِلَيْهِ

 وَ اللَّهُ لَعَنَهُمُ قُرَیْشٍ كُفَّارُ قَالَتْ كَمَا مَلَائِكَةُالْ لَا وَ -سَخَطُهُ وَ اللَّهِ لَعَائِنُ عَلَيْهِمْ الْمَجُوسُ قَالَتِ كَمَا النُّجُومُ لَا وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ لَا وَ اللَّهِ، سَخَطُ عَلَيْهِمْ النَّصَارَى

 لَا وَ مِثْلٌ لَا وَ شَبِيهٌ لَهُ لَيْسَ یَقُولُ أَحَدٌ، كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ كَانَ،[ مِمَّا] مَا خُلِقَ ءٍشَيْ مِنْ لَا وَ كَانَ ءٍشَيْ مِنْ لَا -الْأَرْحَامُ تَضُمَّهُ لَمْ وَ الْأَصْلَابَ یَسْكُنِ لَمْ یُولَدْ لَمْ

 .فَضْلِهِ مِنْ عَلَيْهِ أَنْعَمَ بِمَا خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٌ یُكَافِيهِ لَا وَ -عَدْلٌ

 449: ص ،2ج القمي، تفسير

[ الْحَمِيدِ] الْمَجِيدِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَنْبَرِيُّ زُفَرَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ بُنَانٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَاسِمِ أَبُو[ حَدَّثَنَا] قَالَ ( 2

 مِنْهُمْ ص النَّبِيَّ سَأَلُوا قُرَیْشاً إِنَّ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ مُزَاحِمٍ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ مُقَاتِلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَهْرَامَ بْنُ حَمْزَةُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَاسِطِيُّ الْمُفَسِّرُ

 قَالَتِ وَ حَدِیدٍ مِنْ أَمْ نُحَاسٍ مِنْ أَمْ خَشَبٍ مِنْ هُوَ ءٍشَيْ أَيِّ مِنْ رَبِّكَ عَنْ أَخْبِرْنَا مُحَمَّدُ یَا قُرَیْشٍ مِنْ[ رُؤَسَاءُ وَ] رءوسا وَ هِشَامٍ بْنُ جَهْلِ أَبُو وَ مُطْعِمٍ بْنُ جُبَيْرُ

 الصَّمَدُ بَعْضُهُمْ قَالَ وَ لَهُ جَوْفَ لَا الَّذِي الصَّمَدُ یَعْنِي الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ[ ص نَبِيِّهِ إِلَى تَعَالَى] اللَّهُ فَأَنْزَلَ عَنْهُ فَأَخْبِرْنَا التَّوْرَاةِ فِي نَعْتُهُ أُنْزِلَ قَدْ إِنَّهُ الْيَهُودُ

 ابْنُ لْمَسِيحُا النَّصارى قالَتِ وَ اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ الْيَهُودُ قالَتِ وَ اللَّهِ بَنَاتُ الْمَلَائِكَةُ قَالُوا الْمُشْرِكِينَ أَنَّ ذَلِكَ وَ قَالَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الْأَشْيَاءُ إِلَيْهِ یُسْنَدُ الَّذِي السَّيِّدُ

 أَبُو قَالَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا لَهُ شَرِیكَ لَا وَ لَهُ شِبْهَ لَا وَ لَهُ نِدَّ لَا وَ لَهُ ضِدَّ لَا وَ الْإِلَهِيَّةِ فِي لَهُ مِثْلَ لَا[ أَيْ یَعْنِي] أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهِ

 [.فنزل فنزلت] نَزَلَتْ كُلُّهَا مَكِّيَّةٌ هِيَ ع جَعْفَرٍ

 617: ص الكوفي، فرات تفسير
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 ای وجود ندارد.كنندهفرمود: صمد آن آقای مورد اطاعتي است كه فوق او امر و نهي( امام باقر ع مي3

سوال شد، فرمودند: صمد كسي است كه شریكي ندارد و حفظ و نگهداری از چيزی او « صمد»( از امام سجاد ع درباره 4

 ماند. كند و چيزی دور از دسترس او نميرا خسته نمي

گوید: باش، از زید بن علي )فرزند امام سجاد ع( نقل شده است كه: صمد كسي است كه وقتي چيزی را اراده كند مي (5

شود؛ و صمد كسي است كه اشياء را ابداع كرده )بدون سابقه، آفریده( و آنها را به صورت اضداد و اشكال و پس موجود مي

 1كه نه ضدی دارد و نه شكلي و نه مثلي و نه همتایي. زوج آفرید و وحدت را فقط برای خودش گذاشتزوج 

 فَأَجَابَهُمْ مَسَائِلَ عَنْ فَسَأَلُوهُ ع الْبَاقِرِ عَلَى فِلَسْطِينَ أَهْلِ مِنْ وَفْدٌ قَدِمَ یَقُولُ ع الصَّادِقَ سَمِعْتُ الْقُرَشِيُّ وَهْبٍ بْنُ وَهْبُ ( قَال6َ

 إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ هُوَ وَ إِنِّيَّتِهِ عَلَى دَلِيلٌ فَالْأَلِفُ أَحْرُفٍ خَمْسَةُ الصَّمَدُ فِيهِ تَفْسِيرُهُ لَفَقَا الصَّمَدِ عَنِ سَأَلُوهُ ثُمَّ

 یَظْهَرَانِ لَا مُدْغَمَانِ اللَّامُ وَ الْأَلِفُ وَ اللَّهُ هُوَ بِأَنَّهُ إِلَهِيَّتِهِ عَلَى دَلِيلٌ اللَّامُ وَ الْحَوَاسِّ دَرْكِ عَنْ الْغَائِبِ إِلَى إِشَارَةٌ وَ تَنْبِيهٌ ذَلِكَ وَ  هُوَ

 لِسَانِ فِي تَقَعُ لَا وَ بِالْحَوَاسِّ تُدْرَكُ لَا خَافِيَةٌ بِلُطْفِهِ إِلَهِيَّتَهُ أَنَّ عَلَى دَلِيلَانِ الْكِتَابَةِ فِي یَظْهَرَانِ وَ السَّمْعِ فِي یَقَعَانِ لَا وَ  اللِّسَانِ عَلَى

 خَالِقُ وَ الْأَوْهَامِ مُبْدِعُ هُوَ بَلْ لَا بِوَهْمٍ أَوْ بِحِسٍّ كَيْفِيَّتِهِ وَ مَاهِيَّتِهِ دَرْكِ عَنْ الْخَلْقُ أَلِهَ الَّذِی هُوَ الْإِلَهِ تَفْسِيرَ لِأَنَّ سَامِعٍ أُذُنِ لَا وَ وَاصِفٍ

 فِي اللَّطِيفَةِ أَرْوَاحِهِمُ تَرْكِيبِ وَ الْخَلْقِ إِبْدَاعِ فِي رُبُوبِيَّتَهُ أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ اللَّهَ أَنَّ عَلَى دَلِيلٌ الْكِتَابَةِ عِنْدَ ذَلِكَ یَظْهَرُ إِنَّمَا وَ الْحَوَاسِّ

 فَإِذَا الْخَمْسِ الْحَوَاسِّ مِنَ حَاسَّةٍ فِي تَدْخُلُ لَا وَ تَتَبَيَّنُ لَا الصَّمَدِ لَامَ أَنَّ كَمَا هُرُوحَ یَرَ لَمْ نَفْسِهِ إِلَى عَبْدٌ نَظَرَ فَإِذَا الْكَثِيفَةِ أَجْسَادِهِمُ

 یَتَصَوَّرُ ءٍبِشَيْ فِكْرَتُهُ تُحِطْ لَمْ وَ تَحَيَّرَ وَ فِيهِ أَلِهَ كَيْفِيَّتِهِ وَ الْبَارِئِ مَاهِيَّةِ فِي الْعَبْدُ تَفَكَّرَ فَمَتَى لَطُفَ وَ خَفِيَ مَا لَهُ ظَهَرَ الْكِتَابَةِ إِلَى نَظَرَ

 فَدَلِيلٌ الصَّادُ أَمَّا وَ أَجْسَادِهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ مُرَكِّبُ وَ خَالِقُهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ لَهُ ثَبَتَ خَلْقِهِ إِلَى نَظَرَ فَإِذَا الصُّوَرِ خَالِقُ جَلَّ وَ عَزَّ لِأَنَّهُ لَهُ

 أَمَّا وَ الصِّدْقِ دَارَ بِالصِّدْقِ وَعَدَ وَ بِالصِّدْقِ الصِّدْقِ اتِّبَاعِ إِلَى عِبَادَهُ دَعَا وَ صِدْقٌ كَلَامَهُ وَ صِدْقٌ قَوْلَهُ وَ صَادِقٌ جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ عَلَى

 جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ وَ مُلْكِهِ دَوَامِ عَلَى فَدَلِيلٌ الدَّالُ أَمَّا وَ مُلْكُهُ یَزُولُ لَا وَ یَزَالُ لَا وَ یَزَلْ مْلَ الْحَقُّ الْمَلِكُ أَنَّهُ وَ مُلْكِهِ عَلَى فَدَلِيلٌ الْمِيمُ

 الَّذِی لِعِلْمِيَ وَجَدْتُ لَوْ ع قَالَ ثُمَّ كَائِنٍ كُلُّ بِتَكْوِینِهِ كَانَ الَّذِی الْكَائِنَاتِ یُكَوِّنُ جَلَّ وَ عَزَّ هُوَ بَلْ الزَّوَالِ وَ الْكَوْنِ عَنِ تَعَالَى دَائِمٌ

 جَدِّی یَجِدْ لَمْ وَ بِذَلِكَ لِي كَيْفَ وَ الصَّمَدِ مِنَ الشَّرَائِعَ وَ الدِّینَ وَ الْإِیمَانَ وَ الْإِسْلَامَ وَ التَّوْحِيدَ لَنَشَرْتُ حَمَلَةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ آتَانِيَ

 عِلْماً مِنِّي الْجَوَانِحِ بَيْنَ تَفْقِدُونِي فَإِنَّ أَنْ قَبْلَ سَلُونِي الْمِنْبَرِ عَلَى یَقُولُ وَ الصُّعَدَاءَ یَتَنَفَّسُ كَانَ حَتَّى لِعِلْمِهِ حَمَلَةً ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ

                                                      
 وَ الْفَسَادِ وَ الْكَوْنِ عَنِ الْمُتَعَالِي الصَّمَدُ غَيْرُهُ قَالَ وَ غَيْرِهِ عَنْ الْغَنِيُّ بِنَفْسِهِ الْقَائِمُ الصَّمَدُ -یَقُولُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْحَنَفِيَّةِ بْنُ مُحَمَّدُ كَانَ ع الْبَاقِرُ . قَالَ 1

 .بِالتَّغَایُرِ یُوصَفُ لَا الَّذِي الصَّمَدُ

 90ص ،(للصدوق) التوحيد

 سَمِعْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا

 .لَهُ جَوْفَ لَا الَّذِي الصَّمَدُ فَقَالَ الصَّمَدِ عَنِ سُئِلَ وَ ع الْحَسَنِ أَبَا

 92ص ،(للصدوق) التوحيد
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 الْآخِرَةِ مِنَ یَئِسُوا قَدْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ غَضِبَ قَوْماً تَتَوَلَّوْا ال»فَ الْبَالِغَةُ الْحُجَّةُ اللَّهِ مِنَ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَ أَلَا یَحْمِلُهُ مَنْ أَجِدُ لَا أَلَا هَاهْ هَاهْ جَمّاً

 1...ع الْبَاقِرُ قَالَ ثُمَّ «الْقُبُورِ أَصْحابِ مِنْ الْكُفَّارُ یَئِسَ كَما

 93ص ،(للصدوق) التوحيد

 سؤال چند مسائلى از و شدند وارد( ع) باقر امام بر فلسطين اهل از گروهى روایت شده كه( ع) صادق حضرت ( از6

 فرمود: حضرت كردند، سؤال صمد معنى از داد، سپس جواب را ایشان و كردند

 است: حرف پنج «الصمد» خودش است: در تفسيرش

« هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ» كه است جل و عز و این همان سخن خداوند ]= تحقق[ اوست انّيّت بر است دليل «الف»

 افتد؛حواس نمي به چنگ به سوى آن كه است ایاشاره و خدایي جز او نيست( به اینكه خدا داد )گواهى

 است، كه او اهلل است؛ او الهيّت بر دليل «الم»

دارند،  ظهور نوشتن در ولي شوندنمي واقع گوش در و شوندنمي ظاهر زبان بر و در هم ادغام شده الم و اینكه الف و

الهيت خداوند، به خاطر لطافت و ظرافتي كه دارد، مخفي از آن است كه به درك حواس درآید و یا در  اینكه بر دليلي است

حس كسي است كه خالئق از درك ماهيت و كيفيت او با « إله»زیرا حقيقت  شود واقع ایشنونده ویا گوش كنندهوصف زبان

 بر است گردد دليليو وهم خود حيران شوند چرا كه او خود ایجاد كننده اوهام و حواس است و اینكه در كتابت آشكار مي

شان برایشان آَكار های فشردههای لطيف آنان با جسمربوبيتش را در ابداع خالئق و درهم آميختن روح سبحانه خداى اینكه

 ]هنگام تلفظ[ آشكار الصمد بيند، همان گونه المنگرد روحش را نميه خودش ميای بكرده است به طوری كه وقتي بنده

 گردد؛ ظاهر برایش بوده لطيف و پنهان آنچه كند نظر نوشته به چون شود؛ اموارد نمي پنجگانه حواس از هيچيك در و شودنمي

 برایش كه به چيزى اشاندیشه و شود سرگردان و متحير او در كند اندیشه او كيفيت و باری تعالي ماهيت در بنده هرگاه پس

 به چون )پس خودش صورت ندارد( و است هاصورت خود آفریننده جل و عز خداوند كه زیرا پيدا نكند احاطه شود متصور

 های ایشان است؛ها و جسمی روحآميزندهدرهم و ایشان آفریننده كه او شود ثابت برایش از كند نظر خود آفرینش

به اینكه با  را بندگانش و است سخن و كالمش صدق است؛ صادق جل و عز خداوند اینكه بر است دليل «صاد» اما و

 است؛ فرموده وعده صدق صادقانه آنها را به سرای و فراخوانده؛ كنند صدق و راستي از ]سخن[ صدق پيروى

 پادشاهيش و بود خواهد هميشه و بوده هميشه كه است حقى پادشاه او آنكه و او پادشاهى و ملك بر است دليل «ميم» اما و

او و اینكه او همواره مَلِكِ حق ]= فرمانروای بحق[ بوده و خواهد بود و « مُلك» بر است دليلي دال اما و شد نخواهد برطرف

 زوالي در مُلك او راه نداشته و نخواهد داشت؛

هميشگي است و برتر از هر گونه بودن و رفتني است بلكه دليلي بر دوام مُلكِ اوستو اینكه خداوند عزو جل « دال»و اما 

 اند، هستي داده است.كائنات را، كه با تكوین او هست شده

                                                      
 شُكْراً وَ سَرْمَداً حَمْداً الْأَوْثَانِ عِبَادَةَ جَنَّبَنَا وَ أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ. یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الَّذِي  الصَّمَدِ الْأَحَدِ لِعِبَادَتِهِ وَفَّقَنَا وَ عَلَيْنَا مَنَّ الَّذِي لِلَّهِ . الْحَمْدُ 1

 كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ -مُلْكِهِ وَ رُبُوبِيَّتِهِ فِي یَشْرَكُهُ وَالِدٌ لَهُ فَيَكُونَ یُولَدْ لَمْ وَ  یَرِثُهُ وَلَدٌ لَهُ فَيَكُونَ جَلَّ وَ عَزَّ یَلِدْ لَمْ یَقُولُ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ وَ وَاصِباً

 . سُلْطَانِهِ فِي فَيُعَاوِنَهُ أَحَدٌ
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 و اسالم و توحيد آینه هر یافتممى داده، حامالني به من جل و عز خداى كه علمي براى سپس ]امام باقر ع[ فرمود: اگر

نشر مي دادم و چگونه برای من چنين چيزی ميسر شود در حالي كه جدم  صمدال لفظ ]تنها[ از همه شرایع را و دین و ایمان

از من بپرسيد قبل از »فرمود كشيد و بر سر منبر ميیافت چنانكه گاه آهي عميق مياميرالمومنين ع حامالني برای علم خود نمي

یابم و بدانيد كه من بتواند تحملش كند نمي های من از علم لبریز است؛ آه آه كه كسي را كهاینكه مرا از دست بدهيد كه سينه

تن به سرپرستي كساني ندهيد كه خداوند بر آنان غضب كرده است و از آخرت »از جانب خدا بر شما حجتي رسا هستم پس 

 ( سپس امام باقر ع ادامه داد ...13اند همان گونه كه كفار از اهل قبور نااميدند )ممتحنه/نااميد شده

 93ص ،(قللصدو) التوحيد

 تدبر

است و چون خداوند « آورندمافوقي كه همه حاجت نزد او مي»( به نظر عالمه طباطبایي، معنای اصلي این ماده همان 1

كند، پس خدا صمد است یعني مقصود نهایي همه خالق همه چيز است پس هر چيزی برای رفع نياز خود خدا را قصد مي

و « أحد»این صورت، آیه قبل با آیه قبل بيشتر مرتبط است بدین صورت كه دو تعبير اشياء برای رفع حاجاتشان است؛ كه در 

را به معنای امری كه توخالي )مُجَوّف( نيست « صمد»كند؛ اما اگر به ترتيب، خدا را در مقام ذات و فعلش معرفي مي« صمد»

یي ندارد كه بخواهد توسط دیگری پر شود( آنگاه در نظر بگيریم آنگاه معنایش این است كه خدا هيچ نيازی به غير ندارد )خأل

« صمد»زاید و نه زاده شده است( شرح و تفسير معنای شود، و در واقع آیات بعد، )كه خدا نه ميآیه بيشتر با آیه بعد مرتبط مي

 (671-672 /20الميزان ترجمه؛  388 /20خواهد بود. )الميزان

ش از یك معنا بهتر است كه بگویيم هر دو معنا در آیه مدنظر بوده، و صمد با توجه به قاعده امكان استعمال لفظ در بي

یعني آن مافوقي كه به هيچكس نياز ندارد و نيز همه نيازها به سوی اوست واو مصدر همه امور است؛ و لذا آیه هم با قبلش 

 ارتباط دارد و هم با بعدش.

؟ چون اگرچه تنها «الـ»را بدون « أحد»آورد؛ اما در آیه قبل، « الـ»با  را« صمد»چرا در این آیه كلمه  «الصَّمَدُ اللَّهُ»( 2

نياز از همگان و همگان محتاج اویند، اما منطقا معني دارد كه غير خدا هم این وصف را داشته باشد؛ لذا با خداست كه بي

ای است كه جایي برای دش به گونهخو« أحد»بر روی خبر، این وصف را منحصر در خدا كرد؛ در حالي كه كلمه « الـ»آوردن 

 ترجمه؛  388 /20ای برایش فرض ندارد كه نياز باشد آن را منحصرا به خدا نسبت دهيم. )الميزانگذارد و دوميغير باقي نمي

 (671-672 /20الميزان

ا بدین دليل كه هر یك از این دو ظاهر«. هو الصمد»را تكرار كرد و نفرمود  «اهلل»چرا در این آیه هم اسم : «الصَّمَدُ اللَّهُ» (3

 /20است. )الميزان« الصمد»است ویا اینكه او « أحد»جمله برای معرفي خدا كافي است؛ برای معرفي خدا كافي است بدانيم كه او 

 (1خواستند، حدیث( )شأن نزول آیه، پاسخ به كساني بود كه اصل و نسب اهلل را مي671-672 /20الميزان ترجمه؛  388

 او به آقایي (، سروری را یافته كه1است، حقيقتي را یافته كه خألیي ندارد )حدیث« الصمد»ي كه باور كند خدا ( كس4

 و حفظ و ندارد شریكي نيازی را یافته كهبي (،3( و مافوقي ندارد )حدیث2پذیر نيست )حدیثاش زوالشود و سروری ختم

؛ و در یك كالم، پناهگاهي یافته است  (4ماند )حدیثنمي او دسترس از دور چيزی و كندنمي خسته را او چيزی از نگهداری
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كه فوق آن پناهگاهي نيست و همه كارها دست اوست و هر قدرتمندی هم در عالم بخواهد هر كاری انجام دهد، زیر نظر 

 اوست.

 گوید:ترسد و چنين سخن ميبه همين جهت كه از هيچ قدرتي در عالم نمي 

 گاهيتكيه آن. است سست گاههاتكيه]این[  لكن. اینها همة و اسرائيل و چين و انگليس و امریكا بر بود كرده تكيه هم شاه»

 به و خودم ملت به و [عرفات یاسر] ایشان به من و. است گاهتكيه خدا. باشد خدا كه است مستحكم و سنگين و غيرسست

 اعتماد باشند؛ نداشته قدرتها این به نظر و باشند داشته نظر در را خدا هميشه اینكه به هميشه، كنممي را توصيه این ایشان ملت

 بود مستضعف كه ملتي كه دیدیم ما لهذا و. قدرتهاست همة فوق خدا قدرت. بكنند معنویات بر اعتماد بلكه ؛نكنند مادیات بر

 اگر اینكه برای باشيم؛ خدا با كه وقتي ترسيمنمي چيز هيچ از ما و. كندمي شاءاللّهان و كرد، غلبه قوا تمام بر نداشت هيچ و

 )امام خميني(« .سعادتمندیم هم بكشيم اگر و سعادتمندیم باشيم خدا با و بشویم كشته

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=1293  
 

 

 

 لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قيلَ إِذا وَ      13 آیه (2) هبقر( سوره 105

 1437رمضان  26    12/4/1395       یَعْلَمُون ال

 ترجمه

آیا ایمان بياوریم آن گونه كه »، گویند: «ایمان بياورید همان گونه كه مردم ایمان آوردند»شود:  و هنگامي كه بدیشان گفته

 دانند.اند ولي نميهشدار! كه آنانند كه خود سفيه« سفيهان ایمان آوردند؟!

 ای و نحوینکات ترجمه

)سخيف و « سخافت»)سبكسری( و « فّتخِ»باشد كه بر مي« سفه»است كه صفت مشبهه از ماده « سفيه»جمع « السُّفَهاءُ»

( و چون صفت مشبهه است داللت بر ثبات این صفت در شخص 79 /3اللغة المقایيس معجمكند )مبتذل بودن( داللت مي

خردی شود. این تعبير در قرآن كریم، هم در مورد كمگفته نمي« سفيه»ای از او سر بزند، كند: به كسي كه یكبار رفتار سفيهانهمي

خردی نسبت به امور و معامالت دنيایي مطرح شده ]كه در ادبيات فقهي نيز سفيه به همين معنا رایج است[ و هم در مورد كم

، گاه در «خفت»(؛ و به مناسبتِ همين معنای 414/القرآن ألفاظ مفرداتاش همين آیه است[ )در امور دیني و اخروی ]كه نمونه

)بردباری ناشي از دوراندیشي( « حلم»(. بسياری آن را نقطه مقابل 498 /13العرب لسانرود )يهم به كار م« جهل و ناداني»معنای 

 /5الكریم القرآن كلمات في التحقيق ؛ 416 /3اللغة في المحيط ؛79 /3اللغة المقایيس معجم؛ 9 /4العين كتاب)اند معرفي كرده

كه در این صورت  (21 /1الكافي) شده دانسته هم مقابل در( سفه و حلم) دو این هم جهل و عقل جنود حدیث در و( 147

 است.« بينيكوته»معادل فارسي مناسب برای آن 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=1293
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كند؛ یعني سفيه واقعي فقط است( داللت بر حصر مي« هُم»بر روی السفهاء )كه خبر برای « الـ»وقوع  1«السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ»

 ها هستند. همين

 حدیث

  علي بن الحسن محمد أبي التقي بطالس اإلمام عن روی و( 1

 .الْغُوَاةِ مُصَاحَبَةُ وَ الدُّنَاةِ اتِّبَاعُ قَالَ السَّفَهُ فَمَا قِيلَ

 2472ص األخبار، ؛ معاني 226ص العقول، تحف

 «سفاهت چيست؟»از امام حسن مجتبي سوال شد 

 صحبتي با گمراهان.فرمودند پيروی كردن از افراد پست و هم

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ غُرَّةَ أَبِي بْنِ الْفَضْلِ عَنِ سَابِقٍ بْنِ شَرِیفِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (2

 .فَوْقَهُ[ هُوَ] لِمَنْ یَخْضَعُ وَ  دُونَهُ هُوَ مَنْ عَلَى یَسْتَطِيلُ لَئِيمٍ خُلُقُ السَّفَهَ إِنَّ

 322ص ،2ج الكافي،

 از امام صادق ع روایت شده است:

فرازی و زورگویي كند، و در قبال سفاهت خلق و خوی پستي است: ]این است كه شخص[ نسبت به مادون خود گردن

 مافوق خود خاضع و فروتن باشد.

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنِ الْمَغْرَاءِ أَبِي عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ (3

 4. مِثَالَهُ احْتَذَى حَيْثُ إِلَيْهِ أَتَى بِمَا رَضِيَ فَقَدْ بِالسَّفَهِ السَّفِيهَ كَافَأَ مَن3ْ...

                                                      
قبل از آن را مبتدا به حساب آوریم، كل این جمله )مركب از یك مبتدا و خبر( « هم»یك جمله اسميه است كه اگر ضمير « السُّفَهاءُ هُمُ». عبارت  1

شود و اگر آن ضمير را ضمير فصل )كه محلي از اعراب ندارد( به شمار آوریم، هم، اسم إن؛ و السفهاء، خبر إن خواهد بود و در هر صورت خبر آن مي

 ح است.تاكيد در جمله واض

 الْحَارِثِ عَنِ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ طَرِیفٍ بْنَ سَعْدَ بِهِ بَلَغَ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي -1.  2

 فَقَالَ السَّفَهُ مَا بُنَيَّ یَا عَنْهَا سَأَلَهُ الَّتِي مَسَائِلِهِ فِي ع ابْنِهِ لِلْحَسَنِ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ الْهَمْدَانِيِّ الْأَعْوَرِ

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ وَ بِسُفَهَاءَ لَيْسُوا أَئِمَّتَكُمْ فَإِنَّ تَسْفَهُوا . لَا 3

 الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ مَوْلَانَا بِمَشْهَدِ خَمْسِمِائَةٍ وَ عَشْرَةَ سِتَّ سَنَةَ الْمُحَرَّمِ فِي عَلَيْهِ بِقِرَاءَتِي الْبَصْرِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الْبَقَاءِ أَبُو الشَّيْخُ . أَخْبَرَنَا 4

 الدُّبَيْلِيُّ وَهْبَانَ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ عُتْبَةَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ طَالِبٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ

 حَدَّثَنِي: قَالَ الْقُرَشِيُّ وَائِلٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ رَاشِدُ أَخْبَرَنِي: قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ سَلَمَةَ أَبُو الْمُفَضَّلِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي: قَالَ الْعَسْكَرِيُّ كَثِيرٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ

 أَبِي بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ فَضْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ وَ زِیَادٍ بْنُ كُمَيْلُ لَقِيتُ: قَالَ أَرْطَاةَ بْنِ زَیْدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنِي: قَالَ الْمَدَنِيُّ حَفْصٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ

 .. عَلِي لِي قَالَ: قَالَ بَلَى فَقُلْتُ فِيهَا؟ بِمَا الدُّنْيَا مِنَ لَكَ خَيْرٌ هِيَ یَوْماً بِهَا أَوْصَانِي بِوَصِيَّةٍ أُخْبِرُكَ لَا أَ فَقَالَ ع طَالِبٍ
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 322ص ،2ج الكافي،

 از امام صادق ع روایت شده است كه:

كسي كه در مقابل سفيه، با سفاهت مقابله به مثل كند، به سفاهتي كه در حقش شده، رضایت داده است؛ زیرا كه خودش  ...

 هم همان كار را كرده است.

  السَّفَهُ الْجَهْلِ ( سِلَاح4ُ

 1 4/127الكلم درر و الحكم غرر

 از اميرالمومنين ع روایت شده است

بخواهند افراد را در جهل نگهدارند، بهترین ابزارش این است كه آنان را به سفاهت سالح جهل، سفاهت است ]وقتي 

 های ارتباطي مدرن است[بكشانند؛ همان كاری كه تخصص رسانه

 عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ بُطَّةَ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْحُسَيْنِ بْنُ جَعْفَرُ ( حَدَّثَنَا5

 : قَالَ ع الصَّادِقِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ

 لِلنَّاسِ یَتَمَنَّى بِأَنْ النَّاسِ أَحَقَّ إِنَّ وَ أَمْوَالِهِمْ عَنْ كَفُّوا اسْتَغْنَوْا إِذَا النَّاسَ لِأَنَّ الْبُخَلَاءُ الْغِنَى لِلنَّاسِ یَتَمَنَّى بِأَنْ النَّاسِ أَحَقَّ إِنَّ

 الَّذِینَ السَّفَهِ أَهْلُ الْحِلْمَ سِلِلنَّا یَتَمَنَّى بِأَنْ النَّاسِ أَحَقَّ إِنَّ وَ عُيُوبِهِمْ تَتَبُّعِ عَنْ كَفُّوا صَلَحُوا إِذَا النَّاسَ لِأَنَّ الْعُيُوبِ أَهْلُ الصَّلَاحَ

 أَهْلُ أَصْبَحَ وَ النَّاسِ مَعَایِبَ یَتَمَنَّوْنَ الْعُيُوبِ أَهْلُ أَصْبَحَ وَ النَّاسِ فَقْرَ یَتَمَنَّوْنَ الْبُخْلِ أَهْلُ فَأَصْبَحَ سَفَهِهِمْ عَنْ یُعْفَى أَنْ یَحْتَاجُونَ

 .بِالذُّنُوبِ الْمُكَافَاةُ السَّفَهِ فِي وَ الْعُيُوبِ أَهْلِ عَوْرَةِ طَلَبُ الْفَسَادِ فِي وَ الْبَخِيلِ إِلَى الْحَاجَةُ الْفَقْرِ فِي وَ النَّاسِ سَفَهَ یَتَمَنَّوْنَ السَّفَهِ

 170ص ،8ج الكافي، ؛ 387ص ،(للصدوق) األمالي

 از امام صادق ع روایت شده است:

كساني كه بيش از همه سزاوارند كه آرزوی ثروتمند شدن همه مردم را داشته باشند افراد بخيل هستند! زیرا مردم وقتي 

 كند[؛ و آیند ]دیگر كسي از آنها پولي طلب نميثروتمند شوند، دیگر سراغ اموال اینها نمي

داشته باشند افراد دارای عيب هستند! زیرا  كساني كه بيش از همه سزاوارند كه آرزوی خوب و صالح شدن همه مردم را

 دارند؛ ومردم وقتي صالح شوند در تتبع و جستجوی عيوب مردم دست برمي

كساني كه بيش از همه سزاوارند كه آرزوی حليم و بردبار شدن همه مردم را داشته باشند افراد سفيه هستند كه نياز دارند 

 مردم از سفاهت آنان اغماض كنند؛

                                                      
 وَ الْعُقَلَاءَ یُشْبِهُ مَنْ إِلَّا تُخَاطِبْ فَلَا تَعَالَى اللَّهِ فِي جَادَلْتَ إِذَا كُمَيْلُ یَا الْإِخَاءَ تُفْسِدُ وَ فَعَلْتَ إِذَا السُّفَهَاءَ بِنَفْسِكَ تُغْرِي فَإِنَّكَ الْمِرَاءَ وَ إِیَّاكَ كُمَيْلُ یَا... 

 وَ فَإِیَّاكَ قَوْمٍ مِنْ أَرْفَعُ قَوْمٌ صِنْفٍ كُلِّ فِي كُمَيْلُ یَا یَعْلَمُونَ ال لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال تَعَالَى اللَّهُ قَالَ كَمَا سُفَهَاءُ حَالٍ كُلِّ عَلَى هُمْ كُمَيْلُ یَا ضَرُورَةٌ هَذَا

 سَالما قالُوا الْجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ إِذا وَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ وَصَفَهُمُ الَّذِینَ مِنَ كُنْ وَ فَاحْتَمِلْ أَسْمَعُوكَ إِنْ وَ مِنْهُمْ الْخَسِيسِ مُنَاظَرَةَ

 26: ص ، المرتضى لشيعة المصطفى بشارة

 . الْعَالِمِ قَلْبِ فِي الْغِرَّةُ وَ السَّفَهُ یَكُونُ لَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ قَالَ رَفَعَهُ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ الْبَرْقِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ . أَحْمَدُ 1

 36: ص ،1ج ،(اإلسالمية - ط) الكافي
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كنند كه همه دارای عيب باشند؛ و كه افراد بخيل آرزوی فقير شدن مردم را دارند؛ و افراد دارای عيب، آرزو ميدر حالي 

افراد سفيه آرزو داررند كه همه مردم سفيه شوند؛ در حالي كه اگر فقر باشد، نياز بردن نزد بخيالن؛ و اگر فساد باشد، جستجوی 

 1آید.اهت باشد، مقابله به مثل كردن با گناه پيش ميهای افراد معيوب؛ و اگر سفضعفاز نقطه

                                                      
1  . 

 أَبُو وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ یُوسُفُ یَعْقُوبَ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْمُفَسِّرِ الْجُرْجَانِيِّ الْحَسَنِ بِأَبِي الْمَعْرُوفُ الْأَسْتَرْآبَادِيُّ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبَوَیْهِمَا عَنْ سَيَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ

 ...: قَالَ أَنَّهُ أَجْمَعِينَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ

 رَبِّهِم رِضَا لَهُمْ یُوجِبُ بِمَا عَمِلُوا عِلْمُهُ عَلَيْهِمْ یَجِبُ مَا عَلِمُوا إِذَا حَتَّى أَنْفُسِهِمْ عَلَى السَّفَهِ تَسْلِيطَ یَتَّقُونَ وَ الْمُوبِقَاتِ یَتَّقُونَ الَّذِینَ الْمُتَّقِينَ

 25: ص النص، األخبار، معاني

 

 119: ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 یَعْلَمُونَ ال لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قِيلَ إِذا وَ جل و عز قوله

 آمِنُوا -:عَمَّارٍ وَ ذَرٍّ أَبِي وَ الْمِقْدَادِ وَ نَكَسَلْمَا الْمُؤْمِنِينَ خِيَارُ لَهُمْ قَالَ -لِلْبَيْعَةِ النَّاكِثِينَ لِهَؤُلَاءِ قِيلَ إِذَا وَ ع جَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى الْإِمَامُ قَالَ: ع[ الْإِمَامُ] قَالَ 62

(  بَاطِنِهِ وَ الْأَمْرِ ظَاهِرِ فِي) الْإِمَامِ لِهَذَا سَلِّمُوا وَ النَّبِيِّ، بِهَذَا فَآمِنُوا .بِهِ كُلِّهَا الدُّنْيَا وَ الدِّینِ مَصَالِحَ أَنَاطَ وَ مَقَامَهُ، أَقَامَهُ وَ مَوْقِفَهُ، أَوْقَفَهُ الَّذِي بِعَلِيٍّ وَ اللَّهِ بِرَسُولِ

 مُكَاشَفَتِهِمْ[ عَلَى]  یَجْتَرِءُونَ لَا فَإِنَّهُمْ -الْمُؤْمِنِينَ لِهَؤُلَاءِ لَا إِلَيْهِ، یَقُصُّونَ لِمَنْ الْجَوَابِ فِي: قَالُوا .عَمَّارٍ وَ ذَرٍّ أَبِي وَ الْمِقْدَادِ وَ كَسَلْمَانَ الْمُؤْمِنُونَ النَّاسُ آمَنَ كَما

 مْعَلَيْهِ بِالسَّتْرِ هُمْ الَّذِینَ -الْمُؤْمِنِينَ مِنَ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ وَ الْمُنَافِقِينَ، مِنَ بِهِمْ یَثِقُونَ الَّذِینَ -أَهْلِيهِمُ مِنْ إِلَيْهِمْ یَقُصُّونَ لِمَنْ یَذْكُرُونَ لَكِنَّهُمْ وَ الْجَوَابِ، بِهَذَا

 وَ أَوْلِيَائِهِ بِمُوَاالةِ رُءُوسَهُمْ كَشَفُوا وَ طَاعَتِهِمْ، مَحْضَ وَ وُدِّهِمْ، خَالِصَ عَلِيّاً أَعْطَوْا لَمَّا -أَصْحَابَهُ وَ سَلْمَانَ یَعْنُونَ السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ لَهُمْ: أَ فَيَقُولُونَ وَاثِقُونَ

 مُحَمَّدٍ لِأَعْدَاءِ التَّعَرُّضِ بِهَذَا فَهُمْ أَيْ ص لِمُحَمَّدٍ الْمُخَالِفِينَ وَ الْمُلُوكِ سَائِرُ أَهْلَكَهُمْ وَ أَعْدَاؤُهُ، طَحْطَحَهُمْ ص مُحَمَّدٍ أَمْرُ اضْمَحَلَّ  إِذَا حَتَّى -أَعْدَائِهِ مُعَادَاةِ

[ بِهِ] یَعْرِفُوا وَ نُبُوَّتَهُ، فَيَعْرِفُوا النَّظَرِ حَقَّ ص أَمْرِ مُحَمَّدٍ فِي یَنْظُرُوا لَمْ الَّذِینَ الْآرَاءِ، وَ الْعُقُولِ الْأَخِفَّاءُ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال :جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ سُفَهَاءَ، جَاهِلُونَ

 لَا مُخَالِفِيهِمْ، مِنْ وَ ذَوِیهِ وَ ص مُحَمَّدٍ مِنْ وَجِلِينَ خَائِفِينَ صَارُوا وَ جَاهِلِينَ، اللَّهِ حُجَجِ تَأَمُّلَ لِتَرْكِهِمْ قُوابَ حَتَّى الدُّنْيَا، وَ الدِّینِ أَمْرِ مِنْ ع بِعَلِيٍّ نَاطَهُ مَا صِحَّةَ

 .الْكَافِرِینَ سَائِرِ وَ الْيَهُودِ مَحَبَّةَ لَا وَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ مُحَمَّدٍ مَحَبَّةَ لَا -هَذَا بِنِفَاقِهِمْ لَهُمْ یُسَلَّمُ لَا حَيْثُ السُّفَهَاءُ فَهُمُ مَعَهُ، فَيَهْلِكُونَ یَغْلِبُ أَیُّهُمْ یَأْمَنُونَ

 مُعَادَاةِ مِنْ لَهُمْ یُظْهِرُونَ كَمَا. النَّوَاصِبِ وَ[ النَّصَارَى وَ] الْيَهُودِ أَعْدَائِهِمُ مُعَادَاةِ وَ ع عَلِيٍّ أَخِيهِ مُوَاالةِ وَ -مُوَاالتِهِ مِنْ ص لِمُحَمَّدٍ یُظْهِرُونَ بِهِمْ وَ بِهِ لِأَنَّهُمْ

 یُطْلِعُ اللَّهَ أَنَّ وَ ، كَذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ یَعْلَمُونَ ال لكِنْ وَ .ص عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ مَعَ كَنِفَاقِهِمْ -مَعَهُمْ نِفَاقَهُمْ أَنَّ فِيهِمْ یَقْدِرُونَ فَهُمْ أَعْدَائِهِمْ،  مُوَاالةِ وَ ص عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ

 .  یُسْقِطُهُم وَ یَلْعَنُهُمْ وَ  فَيَخِسُّهُمْ أَسْرَارِهِمْ عَلَى ص نَبِيَّهُ

 119-120: ص السالم، عليه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

 حَدَّثَنَا: قَالَ  الْعَطَّارُ مَخْلَدٍ[ بْنِ] مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْقَزْوِینِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا: قَالَ  إِمْلَاءً مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -111

 كَما آمِنُوا: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنِ مَرْوَانَ، بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الرَّقِّيُّ یُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ

 .غَيْرُهُمْ وَ الْيَمَانِ[ بْنُ] حُذَیْفَةُ وَ مِقْدَادٌ، وَ عَمَّارٌ، وَ ذَرٍّ، أَبُو وَ سَلْمَانُ وَ حَمْزَةُ وَ الطَّيَّارُ، جَعْفَرٌ وَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ: قَالَ النَّاسُ آمَنَ

 93: ص ،1ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد
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 تدبر

ای كه در ابتدای سوره بقره انجام شده و دو گروه نخست مشخصا متقين و كافران هستند، گانهبندی سه( با توجه به دسته1

 1اند.ن دانستهاغلب مفسران بر اساس اوصاف گروه سوم )كه این آیه هم یكي از اوصاف آنهاست( آنان را همان منافقا

خوانند و خود آنان صریحا ایمان مردم را ایمان سفيهانه مي...«:  السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ كَما آمِنُوا ...( »2

است؛  منافقان اىهشيوه از مؤمنان، دهد كه تحقيركنند. این تعبير هم نشان ميرا فرهيخته و لذا برتر از مردم عادی قلمداد مي

 ( 59 /1نور خودبرتربينىِ آنان دارد )قرائتي، تفسير و هم حكایت از روحيه

 غرور باید»اند: ( چنين نوشته59 /1نور) آقای قرائتي برداشت خود از این عبارت را در تفسير :«السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ»( 3

هایشان به تعبيری بسيار ساده و رسا همين مطلب را در یكي از سخنراني« .شود مثل به مقابله آن وبا شكسته منافق، متكبرانه

 «خودِ خودِ خودتي! گوید: سفيه،اند، خدا هم ميگویند مومنان سفيهآنها مي»چنين توضيح دادند: 

 بيني چيست؟خردی و كوتهی كمن و شاخصهحقيقت سفيه بود...«:  السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا...»( 4

گوید: آنان مردم مومن را ابله و ( سخن مي1، تدبر96جلسهقرآن از تقابل دو تحليل، و درواقع، تقابل دو مدل محاسباتي )

اهد بگوید خوشمرد؛ این تعبير حصر در واقع ميبين ميخرد و كوتهدانند، و خداوند آنها را حقيقتا تنها افراد كمبين ميكوته

هوشي پایين( هم وجود دارند، اما سفاهت اصلي، سفاهت ایناني است كه مومنان ظاهر سفيه )دارای بهرهاگرچه برخي مردمِ به

 دانند.را سفيه مي

 شمرد؟اما چرا هریك از اینها دیگری را سفيه مي

باور دارند، زندگي خود را بر اساس های او را به خاطر دو سبك زندگي متفاوتشان: مردم مومن، چون خداوند و وعده

كنند؛ اما ، به عنوان شاخص اصلي گروه مقابل، مطرح شد( تنظيم مي- 3بقره/ -های غيبي او )مطلبي كه در چند آیه قبل وعده

 77كنند )جلسه( زندگي خود را بر اساس محاسبات ظاهری تنظيم مي8ریشه است )بقره/اینها چون ایمانشان ظاهری و بي

 (. 3( تدبر14/)حدید

بيني است؛ و از منظر خردی و كوتهآنگاه، از منظر محاسبات ظاهری دنيوی، قدرتمندان و دنيامداران را جدی نگرفتن، كم

 (2، تدبر102جلسهبيني و ابلهي است. )محاسبات الهي، غير خدا را جدی گرفتن، كوته

 كدام دیدگاه درست است؟توان بررسي كرد كه دیني هم مياما آیا جدای از نگاه درون

در  2ای دارد؟ حدیثدر كلمه سفاهت نوعي پستي و حقارت نهفته است و باید دید كدام از این دو دیدگاه چنين الزمه

 گو است. قرباناینجا رهگشاست: سفيه با مادون خود، خشن؛ و به مافوق خود، بله

توان قضاوت كرد كه واقعا زندگي بر اساس الهي، مياكنون صرف نظر از قضاوت درباره حقانيت محاسبات دنيوی و 

 كند یا زندگي بر اساس محاسبات الهي؟ای ایجاد ميمحاسبات ظاهری چنين روحيه

                                                      
پيشبرد هاي متعدد در . البته سوره بقره ظاهرا اولين سوره مدني است و به كار بردن تعبير منافق در قرآن، براي اشاره به گروهي كه كارشكني 1

 گردد لذا ممكن است این گروه هنوز به حد نفاقي كه بتوان رسما آنها را منافق دانست نرسيده باشند.اند به سالهاي بعد برمياهداف اسالمي داشته
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 هدر هریك از این دو گروه كه باشيم، جای انكار ندارد ك...«:  السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا...»( 5

 جهل در را افراد خواهند(. درواقع، كساني كه مي4)حدیث است سفاهت جهل، سالحسفاهت با جهالت گره خورده است و 

دارد و مهمترین ویژگي كه شخص را در سفاهت نگه مي بكشانند؛ سفاهت به را آنان كه است این ابزارش بهترین نگهدارند،

 این است كه:

 «نداند، و نداند كه نداند.»

شود؛ اما همين كه دچار این توهم شود ، دچار سفاهت نمي«داندنمي»، تا وقتي كه توجه دارد كه «داندنمي»پس كسي كه 

؛ است مدرن ارتباطي هایرسانه تخصصاست كه  كه كاری همانشود. و این ورودش در وادی سفاهت آغاز مي« داندمي»كه 

كنند حال به آنها القا ميشوند و درعينم بر سر افراد، مانع تفكر جدی افراد ميیعني با ریختن انبوهي از اطالعات مهم و غيرمه

ها به آنها القا كرده باشند؛ دانند، مگر آنچه صاحبان این رسانه؛ در حالي كه مخاطبانشان واقعا چيزی نمي«دانيدشما خيلي مي»كه 

هم انكار شود، این افرادِ به سفاهت كشيده شده، قبول و وقتي این سفاهت حاصل شد، آنگاه اگر واقعيتِ جلوی چشم آنان 

 كنند.مي

 درصدد بيان این دغدغه بود.« حكایت لباس پادشاه از منظری دیگر»

های اش به افرادی که حوصله نزاعتدبر زیر شاید زیادی تخصصی باشد و لذا در کانال گذاشته نشد و مطالعه

فهمی هم دارد. کلمات با دقت انتخاب شده و دقت به ظرفیت کجشود، خصوصا که تخصصی را ندارند توصیه نمی

 ها و عالئم آوایی برای فهم صحیح، ضروری است:گیومه

مذمت شده « اكثر مردم»در قرآن كریم، در جایي، ایمان آوردن متداول در ميان ...«:  النَّاسُ آمَنَ كَما آمِنُوا ( »...6

اند یا خير؟ این ایمان بياورید. باالخره مردم مالك« مانند مردم»شود د خواسته مي(، اما در این آیه از این افرا106)یوسف/

( یا 53البالغه، نامه خورد: مثال، آیا حاكم باید دنبال رضایت عامه باشد )نهجتعارض ظاهری در موارد دیگری هم به چشم مي

 در جنگ صفين لشكر معاویه حدوداً پنج برابر لشكر علي اینكه باید از حق تبعيت كند ولو كه اكثر مردم راه دیگری بروند )مثال

 ع بود، پس اكثر افراد، طرف معاویه بودند!(

 آیا این تعارض است؟ 

یكبار این است « ! شاناكثر افراد در سطح ظاهری»و « مردم در عمق جانشان»ظاهرا باید بين دو مطلب تفكيك كرد: بين 

( 116قرار دهيم؛ كه قرآن این را بشدت مذمت كرده است )انعام/« ی ظاهری اكثریترأ»را تبعيت از « حق»كه بگویيم معيار 

همواره حق است و اینكه اكثریت در یك مقطعي از آن طرفداری بكنند یا نكنند، تاثيری در حق بودن یا نبودنش « حق»زیرا 

دلخواه فوری »و یا « "اكثریت"نظر فعلي  رأی و»شود، نه صحبت مي« "مردم"رضایت »و « "مردم"ایمان »ندارد؛ اما یكبار از 

« مردم»است كه بر اساس فطرتي كه خدا در « های مردمباور عميق و دروني و غيرصریح توده»؛ یعني مساله مهم، «"اكثریت"

 كنند.)فطر الناس عليها( قرار داده، رفتار مي

« "اكثریت" "رأی فعلي"»همان « "مردم" "جدینظر "»ها را به این سمت و سو كشانده كه غلبه فرهنگ ليبراليستي، ذهن

پرسي )مثال یك انتخابات(، با دو هفته فعاليت، است؛ در حالي كه اینها واقعا با هم متفاوتند. شاهدش این است كه در یك همه
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كه « رهنگ مردمف»اما  توان رأی اكثریت را از یك مطلب )مثال از یك نامزد( به مطلب دیگر )مثال نامزد دیگر( تغيير داد؛مي

 شدني نيست.مبنای عمده تصميمات اجتماعي آنهاست، به این سادگي عوض

رغم این همه نقدها و اعتراضاتي كنند )كه عليرمز این پارادوكسي كه مردم ما را به آن متهم مي -و البته فقط شاید -شاید

در « حتي»اند؛ و این امر را هوری اسالمي ایستادهبينيم، همچنان مردم پای نظام جمكه در اكثریت مردم این جامعه دیني مي

)كه در سطوح « اكثریت "رأی فعلي"»دهد( همين تفاوت وقایعي مانند حضور عظيم مردم در روز قدس خود را نشان مي

تر ی)كه در سطوح بنياد« مردم "نظر عميق"»تر معرفت افراد قرار دارد و براحتي امروزش با فردایش متفاوت است( با ظاهری

 باشد. معرفت آنها قرار دارد( مي

هست یا « لباس دین»همين مد نظر بود كه آیا واقعا بر تن مردم جامعه ما « حكایت لباس پادشاه از منظری دیگر»در 

 نيست؟

ی این است: تحليلي از فرهنگ دروني شده« وضعيت مردم جامعه دیني»توجه: این تحليل، توجه به دو سطح تحليل از 

ی آنها؛ و به هيچ عنوان در مقام قضاوت درباره رفتارهای سياسي تحليلي در افق رفتارهای مقطعي و قابل مشاهده مردم، و

 مقطعي آنها نيست! و قبول دارم كه توضيح كاملش نيازمند یك جلد كتاب است؛ در اینجا فقط در حد یك تلنگر اشاره شد.

 ، در کانال نگذاشتمتوان به آیه نسبت دادنکته زیر را چون لزوما نمی

درآمده است كه  نظر دانستن، به صورت یك بيماریچيز خود را صاحب( امروزه به همه جا سرك كشيدن و درباره همه7

متر است! این اطالعات ای كه عمقش كمتر از یك سانتيافراد افراد در ظاهر به وسعت یك دریاچه اطالعات دارند، اما دریاچه

كند گردد و در انسان غروری ایجاد ميشود، به جای اینكه عامل رشد باشد, عامل انحطاط ميتوأم مي عمقيوسيع وقتي با كم

تر است؛ و لذا ایمان مردمي كه واقعا ایمان دارند كند چون مثال تعداد اطالعاتش بيشتر است، حتما ایمانش هم قویكه گمان مي

بخشيدن به باورهای خود، فقط در ظواهر گرفتار آمده، دچار سفاهت شمرد؛ در حالي كه همان كه به جای عمق را سفاهت مي

 1است

 

 

 

 

                                                      
ر برا معنایي منفي . كلمه ناس از كليد واژه هاي مهم قرآني است. تقریبا هروقت مطلق آمده بار معنایي مثبت دارد )غير از وقودها الناس( و اگ 1

كه ناس، علي و سلمان و .. هستند انشاء  . در روایات ذیل همين آیه فوق داریمداشته است من الناس بوده است. اینجا ایمان ناس معيار شمرده شده است

 اهلل در سوره ناس بحث جدي لغوي هم مطرح شود
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 1437رمضان  27    13/4/1395       یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ        3( آیه 112(   سوره اخالص )106

 ترجمه

 نه ]كسي را[ زاده، و نه ]از كسي[ زاده شده است.

 حدیث

 عُثْمَانَ بْنِ فُضَيْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ النَّهْدِیِّ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ ( حَدَّثَنِي1

 یَقُولُ: ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ سَمِعْتُ قَالَ حَيٍّ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الزَّیَّاتِ جَهْمٍ بْنِ عَمَّارِ عَنْ رَجُلٌ أَخْبَرَنِي قَالَ

 .الشَّيْطَانِ أَنْفُ رَغِمَ إِنْ وَ ذَنْبٌ الْيَوْمِ ذَلِكَ فِي یَتْبَعْهُ لَمْ الْفَجْرِ دُبُرِ فِي مَرَّةً عَشْرَةَ إِحْدَى أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ قَرَأَ مَنْ

 129ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 كه:از اميرالمومنين ع روایت شده است 

افتد ولو كه ]به همين جهت[ كسي كه بعد از نماز صبح یازده بار سوره توحيد را بخواند در آن روز گناهي دنبالش نمي

 الزم باشد كه بيني شيطان به خاك ماليده شود.

یازده بار سوره های آیت اهلل بهجت برای اینكه انسان توفيق پيدا كند كه در روز مبتال به گناه نشود، خواندن نكته: از توصيه

 باشد.توحيد بعد از نماز صبح بوده، كه ظاهرا به استناد همين روایت مي

 بْنُ جَعْدَةُ لَهُ نَصَبَهَا حِجَارَةٍ عَلَى قَائِمٌ هُوَ وَ بِالْكُوفَةِ ع عَلِيٌّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ الْخُطْبَةِ بِهَذِهِ خَطَبَنَا قَالَ الْبَكَالِيِّ نَوْفٍ عَنْ ( رُوِی2َ

 ع: فَقَالَ بَعِيرٍ ثَفِنَةُ جَبِينَهُ كَأَنَّ وَ لِيفٍ مِنْ نَعْلَانِ رِجْلَيْهِ فِي وَ لِيفٌ سَيْفِهِ حَمَائِلُ وَ صُوفٍ مِنْ مِدْرَعَةٌ عَلَيْهِ وَ الْمَخْزُومِيُّ هُبَيْرَةَ

 وَ زِیَادَةٌ یَتَعَاوَرْهُ لَمْ وَ زَمَانٌ لَا وَ وَقْتٌ یَتَقَدَّمْهُ لَمْ وَ هَالِكاً مَوْرُوثاً فَيَكُونَ لِدْیَ لَمْ وَ مُشَارَكاً الْعِزِّ فِي فَيَكُونَ سُبْحَانَهُ یُولَدْ لَمْ... 

 1... نُقْصَان لَا

                                                      
 . این فقرات در متون زیر به این صورتها آمده است: 1

 النِّسَاءِ مُلَامَسَةِ عَنْ طَهُرَ الْأَبْنَاءِ وَ اتِّخَاذِ عَنِ جَلَّ مَحْدُوداً فَيَصِيرَ یُولَدْ لَمْ مَوْلُوداً وَ فَيَكُونَ یَلِدْ ( لَم1ْ

 186خطبه 

 غَيْرِهِ وَ النَّضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْبَرْقِيِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي ( حَدَّثَنَا2

 فَعَجِبَ الْعَصْرِ بَعْدَ خُطْبَةً یَوْماً ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ خَطَبَ: قَالَ الْأَعْوَرِ الْحَارِثِ عَنِ السَّبِيعِيِّ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ سَمَّاهُ رَجُلٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ

 الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ كِتَابِهِ مِنْ عَلَيْنَا فَأَمْلَاهَا كَتَبْتُهَا قَدْ قَالَ حَفِظْتَهَا مَا وَ أَ لِلْحَارِثِ فَقُلْتُ إِسْحَاقَ أَبُو قَالَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهِ تَعْظِيمِ مِنْ ذَكَرَ مَا وَ صِفَتِهِ حُسْنِ مِنْ النَّاسُ

 ... و هَالِكاً مَوْرُوثاً فَيَكُونَ یَلِدْ لَمْ وَ مُشَارَكاً الْعِزِّ فِي فَيَكُونَ یُولَدْ لَمْ الَّذِي  یَكُنْ لَمْ بَدِیعٍ إِحْدَاثِ مِنْ شَأْنٍ فِي یَوْمٍ كُلَّ لِأَنَّهُ عَجَائِبُهُ تَنْقَضِي لَا وَ یَمُوتُ لَا

 غَيْرِهِ وَ النَّضْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ ؛141ص ،1ج )در كافي با این سند: 31ص ،(للصدوق) التوحيد

 قَالَ( الْأَعْوَرِ الْحَارِثِ عَنِ السَّبِيعِيِّ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ سَمَّاهُ رَجُلٍ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ

 هَالِكاً مَوْرُوثاً فَيَكُونَ یُولَدْ لَمْ وَ مُشَارِكاً إِلَهاً فَيَكُونَ یَلِدْ لَمْ وَ بِهِ تَبْعِيضٍ بِلَا الصَّمَدُ اللَّهُ عَدَدٍ تَأْوِیلِ بِلَا أَحَدٌ اللَّهُ: قَالَ أَنَّهُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَنْ رُوِيَ وَ(3

 .أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ

 18ص ،1ج المتعظين، بصيرة و الواعظين روضة
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 182البالغه، خطبه نهج

 ایستاده سنگى بر در حالي كه خواند ما بر كوفه در را خطبه این( ع) المؤمنين امير كه است شده روایت بكالى نوف از

]به  خرما ليف از یشمشير غالف و داشت تن بر پشمين اىجامه. بود داشته پا بر را آن مخزومى هبيره پسر جعدة كه بود،

 :زانو سر بر شتر داغ همچون او، پيشانى بر سجده نشان. پا در ليف از ينعلين و ،كمر[

 نه باشد؛ خوارميراث شدني و دارایهالك تا است نزاده را كسى و ي داشته باشد؛شریك عزّت، در تا است نشده زاده... 

 .نقصان نهو  یابد راه او بر زیادت نه و ؛زمان نه و است بوده مقدم او بر وقتى

 الْحُسَيْنِ إِلَى كَتَبُوا الْبَصْرَةِ أَهْلَ أَنَّ ع أَبِيهِ عَنْ الْبَاقِرِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ الصَّادِقُ حَدَّثَنِي وَ الْقُرَشِيُّ وَهْبٍ بْنُ وَهْبُ قَالَ (3

 إِلَيْهِمْ: الصَّمَدِ فَكَتَبَ عَنِ یَسْأَلُونَهُ ع عَلِيٍّ بْنِ

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 قَالَ مَنْ یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ جَدِّی سَمِعْتُ فَقَدْ عِلْمٍ رِبِغَيْ فِيهِ تَتَكَلَّمُوا لَا وَ فِيهِ تُجَادِلُوا لَا وَ الْقُرْآنِ فِي تَخُوضُوا فَلَا بَعْدُ أَمَّا

 لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ فَقَالَ فَسَّرَهُ ثُمَّ الصَّمَدُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ فَقَالَ الصَّمَدَ فَسَّرَ قَدْ سُبْحَانَهُ اللَّهَ إِنَّ وَ النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ عِلْمٍ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ فِي

 ءٌشَيْ لَا وَ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ تَخْرُجُ الَّتِي الْكَثِيفَةِ الْأَشْيَاءِ سَائِرِ وَ كَالْوَلَدِ كَثِيفٌ ءٌشَيْ مِنْهُ یَخْرُجْ لَمْ یَلِدْ لَمْ أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ. یُولَدْ

 وَ الْخَوْفِ وَ الْبُكَاءِ وَ الضَّحِكِ وَ الْبَهْجَةِ وَ الْحَزَنِ وَ الْهَمِّ وَ الْخَطْرَةِ وَ النَّوْمِ وَ كَالسِّنَةِ الْبَدَوَاتُ مِنْهُ یَتَشَعَّبُ لَا وَ كَالنَّفْسِ لَطِيفٌ

 یَتَوَلَّدْ لَمْ یُولَدْ لَمْ وَ -لَطِيفٌ أَوْ كَثِيفٌ ءٌشَيْ مِنْهُ یَتَوَلَّدَ أَنْ وَ ءٌشَيْ مِنْهُ یَخْرُجَ أَنْ تَعَالَى الشِّبَعِ وَ الْجُوعِ وَ السَّأْمَةِ وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّجَاءِ

 الْأَرْضِ مِنَ النَّبَاتِ وَ ةِالدَّابَّ مِنَ الدَّابَّةِ وَ ءِالشَّيْ مِنَ ءِكَالشَّيْ عَنَاصِرِهَا مِنْ الْكَثِيفَةُ الْأَشْيَاءُ یَخْرُجُ كَمَا ءٍشَيْ مِنْ یَخْرُجْ لَمْ وَ ءٍشَيْ مِنْ

 الشَّمِّ وَ الْأُذُنِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْعَيْنِ مِنَ كَالْبَصَرِ مَرَاكِزِهَا مِنْ اللَّطِيفَةُ الْأَشْيَاءُ یَخْرُجُ كَمَا لَا وَ الْأَشْجَارِ مِنَ الثِّمَارِ وَ الْيَنَابِيعِ مِنَ الْمَاءِ وَ

 لَا الَّذِی الصَّمَدُ اللَّهُ هُوَ بَلْ لَا الْحَجَرِ مِنَ كَالنَّارِ وَ  الْقَلْبِ مِنَ التَّمَيُّزِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ اللِّسَانِ مِنَ الْكَلَامِ وَ  الْفَمِ مِنَ الذَّوْقِ وَ الْأَنْفِ مِنَ

 مَا یَبْقَى وَ بِمَشِيَّتِهِ لِلْفَنَاءِ خَلَقَ مَا یَتَلَاشَى بِقُدْرَتِهِ الْأَشْيَاءِ مُنْشِئُ وَ خَالِقُهَا وَ الْأَشْيَاءِ مُبْدِعُ ءٍشَيْ عَلَى لَا وَ ءٍشَيْ فِي لَا وَ ءٍشَيْ مِنْ

 .أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ -لْمُتَعالِا الْكَبِيرُ الشَّهادَةِ وَ الْغَيْبِ عالِمُ -یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ الَّذِی الصَّمَدُ اللَّهُ فَذَلِكُمُ  بِعِلْمِهِ لِلْبَقَاءِ خَلَقَ

 91ص ،(للصدوق) التوحيد

 از امام صادق ع از امام باقر ع از پدرشان روایت شده است كه:

 كه: نوشت ایشان به حضرت پس كردند. سؤال صمد معنى از را ایشان و نوشتند ای[به امام حسين ع ]نامه بصره اهل

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ 

 رسول جدم از كه چرا مگوئيد سخن آن در علم بدون و نكنيد جدل آن در و مروید به نحو باطل فرو قرآن در پس بعد اما

 گرداند؛ مهيا دوزخ آتش در را خود جاى بگوید سخن علم بدون ]تفسير[ قرآن در كه هر فرمودمي كه شنيدم خدا ص

 با عبارت را آن سپس الصَّمد است است و اللَّه أَحد اللَّه فرمود: فرموده است. تفسير را صمد سبحان خداى كه بدرستى و 

مانند  -متراكمي ]= دارای جرم و بُعد، جسماني[  نه چيز ]یعنى[ «یلد لم»تفسير كرد.  «أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ»

لطيفي ]=غيرمتراكم و بدون جرم،  چيز نه خارج شده، و او از -شود كه از مخلوقات خارج ميفرزند و سایر اشيای متراكمي 

 ترس و گریه و خنده و شادماني و اندوه و غم و خطورات ]قلبي[ و خواب عوارضي مانند چُرت و نفس، و نه همچون مجرد[ 
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ویا چيز  خارج شود او از چيزى كه است از آن از او شاخه دوانده است. برتر سيرى و گرسنگى و دلتنگى و رغبت و اميد و

 متراكم یا لطيفي از او متولد گردد.

های خود، مثال چيزی آن گونه كه اشيای متراكم از اصل نيامده بيرون چيزى از و نشده، متولد چيزى از ]یعنى[ «یُولَدْ لَمْ وَ»

 از لطيف امور كه چنان نه و آیند؛درختها، بيرون مي از هاميوه چشمها، از آب زمين، از گياه حيوان، از از چيزی، حيوان

دادن ]بين  تمييز و زبان، از سخن دهان، از چشيدن بينى، از بوئيدن گوش، از شنيدن چشم، خود، مثال مشاهده از هاىخاستگاه

 آید؛بيرون مي سنگ از آتش ]= جرقه[ همچون ویا دل، از خوب و بد[

 چيزها نه بر چيزی، ایجاد كننده اشياء و مخترع و چيزى در نه و است چيزى از نه كه صمدی است خداى او نه! بلكه

شود؛ و با متالشي مي آفرید،  فناء كه براى آنچه اشد،با مشيت است؛ خویش اشياء به قدرت آورنده پدید و آنها، آفریننده

 ماند.مي باقى آفرید، بقاء براى آنچه كه اش،علم

 و متعالي است؛ بزرگ و و آشكار، و نهان داناى و نشده است، زاده و ]كسي را[ نزاده، كه صمدی است خداى این پس

 .نيست او كس هرگز همتای هيچ

 وَ حَدَّهُ فَقَدْ إِلَيْهِ أَشَارَ مَنْ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ فَقَدْ جَهِلَهُ مَنْ وَ جَهِلَهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ مَنْ وَ جَزَّأَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ مَنْ وَ ثَنَّاهُ فَقَدْ قَرَنَهُ مَنْ وَ... ( 4

  عَدَّهُ فَقَدْ حَدَّهُ مَنْ

 مِنْهُ؛ أَخْلَى فَقَدْ مَ عَلَا قَالَ مَنْ وَ ضَمَّنَهُ فَقَدْ فِيمَ قَالَ مَنْ وَ

 ؛ عَدَمٍ عَنْ لَا مَوْجُودٌ حَدَثٍ عَنْ لَا كَائِنٌ

 بِمُزَایَلَةٍ لَا ءٍشَيْ كُلِّ غَيْرُ وَ بِمُقَارَنَةٍ لَا ءٍشَيْ كُلِّ مَعَ

 ... الْآلَةِ وَ الْحَرَكَاتِ بِمَعْنَى لَا فَاعِلٌ 

 فِيهَا رَبَاضْطَ نَفْسٍ هَمَامَةِ لَا وَ أَحْدَثَهَا حَرَكَةٍ لَا وَ اسْتَفَادَهَا تَجْرِبَةٍ لَا وَ أَجَالَهَا رَوِیَّةٍ بِلَا ابْتِدَاءً ابْتَدَأَهُ وَ إِنْشَاءً الْخَلْقَ أَنْشَأَ 

 1 البالغه، خطبهنهج

ی ایجاد كرد، و كسي كه دوئيت ایجاد كرد، خدا را دارای جزء كرد، «دوئيت»و كسي كه خدا را قرین ]چيزی[ قرار داد، 

و كسي كه خدا را دارای جزء كرد، خدا را نشناخت، و كسي كه خدا را نشاخت، به او اشاره كرد ]او را قابل اشاره كردن 

كسي كه به خدا اشاره كرد، او را محدود كرد، و كسي كه او را محدود كرد، او را در شماره قرار داد ]اینكه او یك دانست[، و 

 باشد و دیگری دو باشد[

و كسي كه گفت: او در چيست؟ پس او را در ضمن چيزی دانست؛ و كسي كه گفت او بر چيست؟ پس جایي را از او 

 خالي دانست؛

 پدید آمدني؛ و موجود است، اما نه ]اینكه[ از عدم ]موجود شده باشد[. است، اما نه از« بوده»

همراه هر چيزی است اما نه از باب مقارن بودن، و غير از هر چيزی است اما نه به نحوی كه از آن زایل شود ]و خدا در 

 آن حضوری نداشته باشد[

 انجام دهنده ]كارها[ است اما نه با حركات و ابزار ...
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را ایجاد كردن چه ایجاد كردني، و آفرینش آنها را آغاز كرد بدون اینكه فكری را در ذهن جوالن دهد ]= بدون مخلوقات 

ای استفاده كند، و یا حركتي ]در خودش[ پدید آورد ویا اینكه بيندیشد و طرح ذهني بدهد و سپس بيافریند[ و یا از تجربه

 ای در او تكان بخورد.خاطر نفساني

 تدبر

اهميت جلوه اندیشيم، برای برخي از ما بياز مهمترین معارف توحيدی است كه چون در آن نمي« یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ( »1

دهد كه ریشه بسياری از شبهات در ( نسبت خدا و عالم را شرح مي4و  3كند. این آیه، )خصوصا با توجه به احادیث مي

 خداشناسي است. 

« ]= مجوف»)در مقابل « صمد»در جهان است یا بيرون از جهان؛ و بویژه با توجه به معنای مساله این است كه آیا خدا 

ای از او خالي نيست، شود: اگرخدا همه جا هست و هيچ عرصه( دشواری مساله بيشتر مي2و  1، حدیث 104جلسه توخالي[ 

 دا به چه معناست؟پس من و شما كجایيم و جهان كجاست؟! و خالقيت خ

نيست؛ یعني نه خدا از جایي بيرون آمده و نه جهان « توليد»و « والدت»دهد نسبت خدا و غيرخدا، از جنس آیه پاسخ مي

 از خدا بيرون آمده: چيزی از چيزی جدا نشده است. 

 كردند، همين است:را مطرح مي« وحدت وجود»تمام دغدغه كساني كه مساله 

 صحيحش، در معني« وحدت وجود»

ی است كه دومي برایش فرض ندارد؛ «یك»است: « أحد»همتایي ندارد و « وجود»توجه كردن است به اینكه خداوند، در 

 یعني دقيقاً:

 (2، تدبر103جلسه) برند «هستي» نام اشهستي با كه  كمترند  از آن هستند هرچه همه

داند، بلكه توجهي است به اینكه كند یا آنها را نعوذباهلل جزء خدا نميم را نفي نميحضور سایر اشيای عال« وحدت وجود»

و در عين حال، (؛ 4جدای از آن )حدیث نه اما است چيزی هر از غير و ن،آ مقارن نه اماهست  چيزی هر همراهخدای سبحان، 

 چيزشان وابسته به اوست، و او هيچ وابستگي به غير ندارد.همهاست، یعني واقعا برتر و متعالي از همه اینهاست. همه، « صمد»

  pantheism «یانگار خداهمه»اند، اند، و درست هم گفته)توجه: آن وحدت وجودی كه برخي از فقها حكم به كفرش داده

ای صوفيان، چنين تلقيبداند، كه در برخي از « همه چيز را خدا»یا « اشياء همه مجموعهرا  خدا»كسي  است؛ به این معنا كه

جانبه خدای سبحان وجود داشته؛ و ربطي ندارد به این فهم عميق از آیات قرآن كریم، كه به ظرافت تمام، هم بر حضور همه

ورزد، و هم ساحت مقدس او را از هرگونه آميختگي با مخلوقات )حلول در عالم، و عدم هرگونه محدودیت برای او تاكيد مي

  1دارد، و به این معنا در فلسفه و عرفان اصيل مورد توجه قرار گرفته است.(و اتحاد( مبرا مي

                                                      
 : نيست حدید سوره ابتدایي آیات و توحيد سوره مفاد از بيش چيزي اندگفته باره این در عرفا آنچه همه كه كندمي تصریح خميني امام.  1

 فهم عارفان، آمال غایت و سالكان سلوك منتهاي كه داند مي سالكين و قلوب اصحاب طریق سالك و یقين و معرفت ارباب حقّه معارف به عارف

 ذاتي توحيد حقيقت براي تعبيري كه قسم دوست جان به و[ عليم شيءٍ بكلّ هو و الباطن و الظاهر و واالخر االول هو] است محكمه شریفه آیة یك همين
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 ای دارد؟یا ندانم، چه فایده« یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ»( اینكه من بدانم كه 2

زند و همه رفتارهای ما با خود و با دیگران ریشه در باورهای عميق ما انسان بر اساس باورهایش زندگي خود را رقم مي

دارد. اینكه باور داشتن یا نداشتن به وجود خدا در زندگي انسان چه تاثيری دارد، ظاهرا نيازی به توضيح ندارد، آنچه توضيح 

دانند، زندگي و رفتارهایي گاه بسيار بدتر از برخي كافران ساني كه خود را خداپرست ميخواهد این است كه چرا برخي از كمي

 دارند؟ 

گذارد، این است كه شناخت شاید یكي از علل اینكه باور به خدا در زندگي خيلي از ما تاثير آنچناني كه باید بگذارد، نمي

 «!یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ»ه: ایم كدرستي از خدا نداریم و مهمترینش این است كه نفهميده

فهميم، بله؛ اهميت خاصي ندارد؛ اما وقتي توجه كنيم كه دارد ربط و این آیه را وقتي در حد فهم عاميانه زاد و ولد مي

خاصيت بينيم ریشه همه مشكالت ما را در بي(، مي1دهد )تدبر نسبت خدا با جهان را با چه دقت عقلي عجيبي توضيح مي

 كند:مان بيان ميینداریشدن د

                                                      
 و احمدي جامع كشف و آله و عليه اهلل صلي محمدي تام عرفان این براي معارف اصحاب جميع كه است آن سزاوار و نيست، تعبير این از بهتر اسمائي و

 اهتزازي شریفه آیة این شنيدن از محبوب جمال عاشق و مجذوب عارف كه قسم عشق و عرفان حقيقت به و افتند، خاك در و كنند سجده الهي محكمة آیة

 .ندارد آن تحمّل موجودي هيچ و كوتاه آن قامت به بيان لباس كه دهد دست او براي الهي انبساطي و ملكوتي

 !جنابه اعزّ و عزّهُ امنع و قدره اكرم و سلطانه اجلّ و شأنه اعظم ما اهلل فسبحان

 بيشتر مجذوبي سالك یا ربّاني عارف كدام ببينند است خوب كنند، مي گيري خرده رحمان اولياي و باهلل علماي و شامخ عرفاي كلمات به كه آنها

 از مشحونه كتب آن و الهيّه كریمة این اینك آورده؟ معارف بازار به اي تازه یا كرده بياني است متضمن الهي قدس نامة و تامه شریفة آیة این آنچه از

 (659)و درباره سوره توحيد در ص (657 ص خميني، امام حدیث، چهلشرح ) .عرفا عرفان

پيش عقل سليم همانطوري كه تصدیق بي تصوّر از اغالط و قبایح اخالقيّه بشمار مي آید، تكذیب بي تصوّر نيز همينطور بلكه حالش بدتر و »

را به حسب مسلك حكما نمي دانستيد و از عالِم آن  «معني وحدت وجود»قُبحش افزون است. اگر خداي تبارك و تعالي از ما سؤال كند كه شما كه مثالً 

مقدّس حق چه علم و صاحب آن فنّ اخذ نكردید و تعلّم آن علم و مقدّمات آنرا نكردید، براي چه كوركورانه آنها را تكفير و توهين كردید، ما در محضر 

ه نيست كه من پيش خود چنين گمان كردم. هر علمي مبادي و مقدّماتي جوابي داریم بدهيم؟ جز آنكه سر خجلت به زیر افكنيم! و البته این عذر پذیرفت

ن به دارد كه بدون علم به مقدّمات، فهم نتيجه ميسور نيست خصوصاً مثل چنين مسألة دقيقه كه پس از عمرها زحمت باز فهم اصل حقيقت و مغزاي آ

آن بحث كردند و موشكافي نمودند تو مي خواهي با مطالعة یك كتاب یا  حقيقت معلوم نشود. چيزي را كه چندین هزار سال است حكما و فالسفه در

]یعني خداوند « رحم اهلل امرءاً عرف قدره و لم یتعدّ طوره» .شعر مثنوي مثالً با عقل ناقص خود ادراك آن كني! البته نخواهي از آن چيزي ادراك كرد

فرا ننهد.[ و همچنين اگر از حكيمي متفلسف یا عارفي متكلّف سؤال شود: كه تو كه عالم  رحمت كند مردي را كه اندازة خویش بداند و پا از گليم خویش

االرباب براي فقيه را قشري خواندي و ظاهري گفتي و طعن به آنها زدي، بلكه طعن به یك رشته از علوم شرعيّه كه انبياء ـ عليهم السالم ـ از جانب رب 

كذیب و توهين از آنها نمودي، به چه جهت دینيّه بود؟ و آیا با چه دليل شرعي و عقلي جسارت به یك دسته تكميل نفوس بشریّه آورده بودند زدي و ت

این مرحله از علماء و فقهاء را جایز دانستي؟ چه جوابي در محضر حق تبارك و تعالي دارد جز آنكه سر خجلت و انفعال را پيش افكند. در هر صورت از 

 «بگذریم كه ماللت آور است

 390 ـ 389 ص خميني، امام حدیث، چهلشرح 
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قلمداد  –تر هرچند خيلي قوی –ایم؛ خدا را حداكثر موجودی در عرض سایر موجودات ما نسبت خدا را با جهان نشناخته

مان، این اسباب و كنيم كه خودش در بيرون جهان و اسباب و عللي است كه آفریده؛ و لذا برای رفع مشكالت و نيازهایمي

 (64دانيم! )مائده/و در نتيجه، به قول یهودیان، دست خدا را بسته ميكاره، علل را همه

نه خودش از جای دیگر آمده است )لم یولد( و نه جهان از او جدا شده  كردیم كه خدا بيرون از جهان نيست:اگر باور مي

كه بتوان روی غير خدا هم آلود، )لم یلد(، كه نتوان سراغش رفت؛ بلكه در متن جهان حضور دارد، آن هم نه حضوری شرك

 حساب كرد، بلكه حضور یك مافوقي كه جایي از او خالي نيست )صمد(،

 توان نادیده ویا دست كم گرفت؛فهميدیم كه حضور خدا در متن جهان را نميو در یك كالم، اگر مي

 (102، جلسه36زمر/تيم؟ )بسكردیم؟ و آیا اندكي به غير او اميد ميای در محضر او ظلم و گناه ميآنگاه، آیا ذره

 اش زیر و رو نشود ویا ظلم و گناهي از او سر زند؟آیا امكان دارد كسي سوره توحيد را واقعا بخواند و زندگي

 )آفریده نشده است(؟ «یُخلَق لَمْ »)زاده نشده است( و نگفت « یُولَدْ لَمْ»( چرا فرمود 3

تاكيد كند! اینكه بدانيم كه خدا آفریده نشده، صرفا یك « شدنجدا »و « والدت»خواهد بر همين عدم نسبت ظاهرا مي

اطالع درباره خداست؛ اما اینكه بدانيم كه او هيچ گونه نسبت والدتي با هيچ چيز ندارد، باوری است كه حضور خدا در متن 

با همدیگر یك آیه « یُولَدْ لَمْ» و «یَلِدْ لَمْ»كند )توضيح بيشتر در تدبر قبل(؛ لذا دو تعبير جهان و زندگي ما را خيلي جدی مي

 اند.)یعني یك عالمت و نشانه برای راه یافتن به خدا و وارد كردن خدا در متن زندگي( را در قرآن كریم شكل داده

 

 1437رمضان  28    14/4/1395          أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ        4( آیه 112(   سوره اخالص )107

 ترجمه

 و هيچكس همانند او نيست.

 ای و نحوینکات ترجمه

همزه آن از باب سهولت  1كه در قرائت حفص از عاصم،( است خانوادههم «مكافات» كلمه با)بوده « كفؤ»در اصل « كُفُوا»

( در هر دو 604شود )الكامل المفصل في القرائات األربعة عشر/شود و در بقيه قرائات همان همزه خوانده ميواو خوانده مي

( و در خصوص دو امر كه قدر و منزلت 189 /5اللغة المقایيس معجم) باشدصورت، به معنای مثل و مانند )تساوی دو امر( مي

 (718/القرآن ألفاظ مفردات) رودبه كار مي یكساني دارند

خبر كان بوده كه قبل از اسم كان )أحد( آمده، و نيز « كفواً»در این جمله، دو تقدم رخ داده است:  «أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ»

« یكن احدٌ كفواً لهلم»مد: آبوده كه مقدم بر آن آمده است؛ یعني در حالت عادی باید به این صورت مي« كفواً»متعلق به « له»

كه حاوی اشاره به  -« له»اند زیرا با این تقدم، تاكيد خاصي بر ای از اوج فصاحت دانستهاهل لغت این نحوه كاربرد را نمونه

                                                      
 شنبوذي كه اصطالحا یكي از قرائات شاذه و خارج از قرائات عشري است كه معروفترند.. و نيز در قرائت ابن 1
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خواستيم این نكته را لحاظ كنيم ( كه اگر در فارسي مي819 /4الكشاف) 1حاصل شده است. -و محور بحث سوره است « خدا»

 2«و او را هيچكس همانند نيست.»كردیم كه خيلي رسا نيست: ای مي باید چنين ترجمهاحتماال

 حدیث

كنند و كند كه در مسير كاروان امام رضا ع به سمت خراسان ایشان را زیارت مي( فتح بن یزید جرجاني روایت مي1

 فرمایند:شود تا بدینجا كه امام ع ميسخناني رد و بدل مي

توان كسي را توصيف كرد كه توان توصيف كرد؛ و چگونه ميجز آن گونه كه خود توصيف كرده نميهمانا خالق را 

حواس از درك او عاجزند، و اوهام ]تصورات ذهني[ از رسيدن به او، و خطورات ]قلبي[ از حد زدن بر او، و دیدگان از احاطه 

ند؛ در عين نزدیكي، فاصله گرفت و در عين فاصله گرفتن، كنندگان توصيفش كنبر او عاجزند، منزه و برتر است از آنچه وصف

را او چگونگي بخشيد پس در « چگونگي»اش دور؛ اش نزدیك است و در عين نزدیكينزدیك شد؛ پس او در عين دوری

توان پرسيد كه او كجاست! را او كجایيت بخشيد پس در موردش نمي« كجا»توان پرسيد كه او چگونه است! و موردش نمي

 است.« كجایيت یافتن»و « چگونه شدن»چرا كه او مبدأ برای 

بخش كه او اجسام را جسمانيت بخشيد و صورتها را كند به غير از خالق روزیای فتح! هر جسمي از غذا تغذیه مي

نه  پذیرد وبردار است و نه متناهي است، نه زیادی ميصورت بخشيد، پس او نه جسم است و نه صورتي دارد، نه تجزیه

شدني است، مبراست از ذات آنچه كه در ذات امور جسماني قرار داده و او لطيف و خبير و شنوا و بينا و واحد و أحد و كم

بخش به اجسام دهنده به اشياء و جسميتشيئيت .نيست او همانند هيچكسزاید و نه زاده شده است و صمدی است كه نه مي

پنداشتند، خالق كنند[ مينه بود كه مشبهه ]كساني كه خدا را به مخلوقات تشبيه ميدهنده به صورتهاست؛ اگر آن گوو صورت

، و تفاوت است شد ولي اوست ایجاد كنندهگيرنده، و ایجادكننده از ایجادشونده، شناخته نميدهنده از روزیاز مخلوق، و روزی

 چيزی شبيه او نيست ...بين او كساني كه او آنها را جسم و صورت و شيئيت بخشيد چرا كه هيچ 

 61ص ،(للصدوق) التوحيد

 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُوفِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَاسِمِ أَبِي عَنْ الْفُقَيْمِيُّ عَمْرٍو بْنُ الْعَبَّاسُ حَدَّثَنِي قَالَ  بُرْدَةَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ يُّالْبَرْمَكِ إِسْمَاعِيلَ

 : قَالَ الْجُرْجَانِيِّ یَزِیدَ بْنِ الْفَتْحِ عَنِ الْعَلَوِیِّ

                                                      
است كه از و ناظر به وضعيتي « كفو»خواهد شباهت آنها با خدا نفي شود؛ و دومي كلمه و ناظر به افرادي است كه مي« أحد»و )كه یكي كلمه  1

 خواهند با خدا مقایسه شوند(آن جهت آن افراد مي

او »اند. ترجمه فوالدوند بر اساس این مدل ترجمه كرده« بيان السعاده»( نيز ترجمه 6( و ترجمه تفسير نسفي )قرن6ابوالفتوح رازي )قرن. ترجمه  2

ه تطابق ندارد و همچنين است ترجمه مكارم، كه هيچكس را هيچگاه ترجمه كرده به این نزدیك است اما دقيقا مبتدا و خبرش با آی« را هيچ همتایي نباشد

 «.است نبوده مانندى و شبيه هيچگاه او براى و»است: 
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 1... ثم قال... الْعِرَاقِ إِلَى سَائِرٌ هُوَ وَ خُرَاسَانَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ مُنْصَرَفِي عِنْدَ الطَّرِیقِ عَلَى  ع لَقِيتُهُ

 الْخَطَرَاتُ وَ تَنَالَهُ أَنْ الْأَوْهَامُ وَ تُدْرِكَهُ أَنْ الْحَوَاسُّ تَعْجِزُ الَّذِی یُوصَفُ أَنَّى وَ نَفْسَهُ بِهِ وَصَفَ بِمَا إِلَّا یُوصَفُ لَا الْخَالِقَ إِنَّ وَ

 فِي فَهُوَ نَأْیِهِ فِي قَرُبَ وَ قُرْبِهِ فِي نَأَى النَّاعِتُونَ یَنْعَتُهُ عَمَّا تَعَالَى وَ الْوَاصِفُونَ وَصَفَهُ عَمَّا جَلَّ بِهِ الْإِحَاطَةِ عَنِ الْأَبْصَارُ وَ تَحُدَّهُ أَنْ

 فَتْحُ یَا  الْأَیْنُونِيَّةِ وَ الْكَيْفُوفِيَّةِ مُبْدِعُ هُوَ إِذْ أَیْنَ لَهُ یُقَالُ فَلَا الْأَیْنَ أَیَّنَ وَ كَيْفَ لَهُ یُقَالُ فَلَا الْكَيْفَ كَيَّفَ بَعِيدٌ قُرْبِهِ فِي وَ قَرِیبٌ بُعْدِهِ

 لَمْ وَ یَتَزَایَدْ لَمْ وَ یَتَنَاهَ لَمْ وَ یَتَجَزَّأْ لَمْ صُورَةٍ لَا وَ بِجِسْمٍ لَيْسَ هُوَ وَ سَامَالْأَجْ جَسَّمَ فَإِنَّهُ الرَّزَّاقَ الْخَالِقَ إِلَّا بِغِذَاءٍ مُغَذًّى جِسْمٍ كُلُّ

 یُولَدْ لَمْ وَ یَلِدْ لَمْ. الصَّمَدُ الْأَحَدُ الْوَاحِدُ الْبَصِيرُ السَّمِيعُ الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ هُوَ وَ - جَسَّمَهُ مَنْ ذَاتِ فِي رَكَّبَ مَا ذَاتِ مِنْ مُبَرَّأٌ یَتَنَاقَصْ

 الْمَخْلُوقِ مِنَ الْخَالِقُ یُعْرَفِ لَمْ الْمُشَبِّهَةُ یَقُولُ كَمَا كَانَ لَوْ الصُّوَرِ؛ مُصَوِّرُ وَ الْأَجْسَامِ مُجَسِّمُ وَ  الْأَشْيَاءِ مُنْشِئُ أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ

 شَي یُشْبِهُهُ لَا كَانَ إِذْ  بَيْنَهُ وَ وَ شَيَّئَهُ صَوَّرَهُ وَ جَسَّمَهُ مَنْ بَيْنَ فَرق الْمُنْشِئُ لَكِنَّهُ الْمُنْشَأِ مِنَ الْمُنْشِئُ لَا وَ الْمَرْزُوقِ مِنَ الرَّازِقُ لَا وَ

.. 

محبان ما. شخصي  ( شخصي خدمت امام صادق ع رسيد و گفت از محبان شما هستم. امام ع پرسيد از كدام دسته از2 

اند. حضرت آنها را سه دسته دانست: كساني كه فقط آشكارا ایشان را دوست دارند و كساني كه فقط گفت مگر آنها چند دسته

در باطن، ایشان را دوست دارند و كساني كه در ظاهر و باطن ایشان را دوست دارند؛ شروع به بيان اوصاف هریك كردند و 

كند كه اند. یكي از اصحاب تقاضا ميشان به توحيد را محكم كردهرا این دانستند كه علم و ایماناولين وصف برترین گروه 

شناسيد مگر اینكه ابتدا آن را كه به او قرار است ایمان بياورید فرمایند ایمان را نميحضرت این ایمان را توضيح دهند، امام مي

 2 كنند:را بشناسيد  و سپس شروع به معرفي توحيد مي

 شناسد، او مشرك است؛ ی ذهن[ ميخدا را با توهم قلبي ]= صورت ساخته پندارد كه هر

                                                      
 الْخَالِقَ أَرْضَى مَنْ فَتْحُ یَا قَالَ ثُمَّ السَّلَامَ عَلَيَّ فَرَدَّ فَسَلَّمْتُ فَوَصَلْتُ إِلَيْهِ الْوُصُولِ فِي فَتَلَطَّفْتُ یُطَاعُ اللَّهَ أَطَاعَ مَنْ وَ یُتَّقَى اللَّهَ اتَّقَى مَنِ یَقُولُ . فَسَمِعْتُهُ 1

 الْمَخْلُوقِ سَخَطُ عَلَيْهِ یُسَلَّطَ أَنْ فَقَمِنٌ الْخَالِقَ أَسْخَطَ مَنْ وَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ یُبَالِ لَمْ

 الْجَنَّةَ لَهُ یُوجِبَ حَتَّى یَتَوَلَّاهُ لَا وَ یَتَوَلَّاهُ حَتَّى عَبْدٌ اللَّهَ یُحِبُّ لَا ع جَعْفَرٌ لَهُ فَقَالَ مَوَالِيكُمْ وَ مُحِبِّيكُمْ مِنْ فَقَالَ الرَّجُلُ مِمَّنِ لَهُ ع فَقَالَ رَجُلٌ عَلَيْهِ . دَخَلَ 2

 فِي یُحِبُّونَا لَمْ وَ الْعَلَانِيَةِ فِي أَحَبُّونَا طَبَقَةٌ طَبَقَاتٍ ثَلَاثِ عَلَى فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا مُحِبُّوكُمْ كَمْ وَ  سَدِیرٌ لَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَسَكَتَ أَنْتَ مُحِبِّينَا أَيِّ مِنْ لَهُ قَالَ ثُمَّ

 وَ  الْكِتَابِ تَأْوِیلَ عَلِمُوا وَ الْفُرَاتِ الْعَذْبِ مِنَ شَرِبُوا  الْأَعْلَى النَّمَطُ هُمُ الْعَلَانِيَةِ وَ السِّرِّ فِي یُحِبُّونَا طَبَقَةٌ وَ الْعَلَانِيَةِ فِي یُحِبُّونَا لَمْ وَ السِّرِّ فِي یُحِبُّونَا طَبَقَةٌ وَ السِّرِّ

 بَيْنِ فَمِنْ فُتِنُوا وَ زُلْزِلُوا وَ الضَّرَّاءُ وَ الْبَأْسَاءُ مَسَّتْهُمُ  الْخَيْلِ رَكْضِ مِنْ إِلَيْهِمْ أَسْرَعُ الْبَلَاءِ أَنْوَاعُ وَ الْفَاقَةُ وَ الْفَقْرُ الْأَعْلَى النَّمَطُ فَهُمُ الْأَسْبَابِ سَبَبَ وَ الْخِطَابِ فَصْلَ

 الْأَعْظَمُونَ عَدَداً الْأَقَلُّونَ هُمُ وَ تُرْزَقُونَ بِهِمْ وَ تُمْطَرُونَ بِهِمْ وَ تُنْصَرُونَ بِهِمْ وَ  الْعَدِیمَ یُغْنِي وَ السَّقِيمَ اللَّهُ یَشْفِي بِهِمْ قَاصِيَةٍ بِلَادٍ كُلِّ فِي مُتَفَرِّقِينَ مَذْبُوحٍ وَ مَجْرُوحٍ

 الْأَوْسَطُ النَّمَطُ الثَّالِثَةُ الطَّبَقَةُ وَ  عَلَيْنَا سُيُوفُهُمْ وَ مَعَنَا فَأَلْسِنَتُهُمْ الْمُلُوكِ بِسِيرَةِ سَارُوا وَ الْعَلَانِيَةِ فِي أَحَبُّونَا الْأَسْفَلُ النَّمَطُ الثَّانِيَةُ الطَّبَقَةُ وَ خَطَراً وَ قَدْراً اللَّهِ عِنْدَ

 وُجُوهِهِمْ فِي الرَّهْبَانِيَّةِ أَثَرَ تَرَى بِاللَّيْلِ الْقَوَّامُونَ بِالنَّهَارِ الصَّوَّامُونَ فَهُمُ  الْعَلَانِيَةِ دُونَ السِّرِّ فِي أَحَبُّونَا كَانُوا لَئِنْ لَعَمْرِي وَ الْعَلَانِيَةِ فِي یُحِبُّونَا لَمْ وَ السِّرِّ فِي أَحَبُّونَا

 تِلْكَ مَا وَ الرَّجُلُ قَالَ بِهَا یُعْرَفُونَ علَامَاتٍ الْعَلَانِيَةِ وَ رِّالسِّ فِي لِمُحِبِّينَا إِنَّ ع جَعْفَرٌ قَالَ الْعَلَانِيَةِ وَ السِّرِّ فِي مُحِبِّيكُمْ مِنْ فَأَنَا الرَّجُلُ قَالَ انْقِيَادٍ وَ سِلْمٍ أَهْلُ

 وَ الْإِیمَانِ حُدُودَ عَلِمُوا ثُمَّ صِفَتُهُ مَا وَ هُوَ بِمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْإِیمَانُ وَ تَوْحِيدِهِ عِلْمَ أَحْكَمُوا وَ مَعْرِفَتِهِ حَقَّ التَّوْحِيدَ عَرَفُوا أَنَّهُمْ أَوَّلُهَا خِلَالٌ تِلْكَ ع قَالَ الْعَلَامَاتُ

 حَتَّى هُوَ مَا الْإِیمَانِ عَنِ یَسْأَلَ أَنْ لِلسَّائِلِ لَيْسَ سَدِیرُ یَا نَعَمْ قَالَ الصِّفَةِ بِهَذِهِ الْإِیمَانَ تَصِفُ سَمِعْتُكَ مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا سَدِیرٌ قَالَ تَأْوِیلَهُ وَ شُرُوطَهُ وَ حَقَائِقَهُ

 قُلْتَ مَا تُفَسِّرَ أَنْ رَأَیْتَ إِنْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا سَدِیرٌ قَالَ بِمَنْ الْإِیمَانَ یَعْلَمَ



91 

كه  زیرا است؛ كرده اعتراف خود سخن بودن اساسبى به شناسد،مي« معني»و بدون « اسم»كه خدا را با  پندارد كه هرو 

 ]= قبال نبوده و االن موجود شده[ است؛ حادث امری« اسم»

  است؛ داده قرار شریكى خدا براى همانا پرستد،مى هم با را معنى و اسم پندارد كه هر و

 كرده امر غایب بر حواله پرستد،و نه با ادراك ]درك شهودی[ مى با توصيف ]= توضيح ذهني[ را معنى پندارد كه هر و

  است ]= دنبال خدایي رفته كه حضور ندارد[؛

 موصوف از غير كه صفت زیرا است؛ نموده ابطال را یكتاپرستى پرستد،مى هم[ ]با را موصوف و صفت پندارد كه هر و

  است؛

شناسد، بعد برای این وصف، یك كند ]یعني با وصف ذهني خدا را ميمى اضافه صفت به را موصوف پندارد كه هر و

 قرار صفت به او اتصاف به را موصوف ذات كمال كس هر»گيرد یا اینكه یعني كسي كه صاحب این وصف باشد، در نظر مي

 است؛ شمرده كوچك را بزرگ همانا [1«است شمرده كوچك را است كماالت ینبوع ذات كه را كبير پس دهد

 .آن گونه كه سزاوارش بود، نشناختند را ]هيچيك از اینها[ خداوند و

 است؟ چگونه یكتاپرستى راه پس: شد عرض

 مساله دشوار[ فراهم:امكان خروج ]از این  و است باز بحث راه: فرمود

[ شخص به نسبت كردن پيدا ذهني] شناختِ وشناختِ خودِ ]شخص[ شاهد و حاضر، قبل از ]شناخت[ وصف اوست؛ 

  است مقدم او خود[ شناختِ] بر كه است غایب

 كه را چيزی اما است؛ ذهني تصویر اساس بر او شناخت بر مقدم داریم، قرار محضرش در كه كسي مستقيم درك: یعني]

و خدا رسيم؛ مي او خود شناخت و او خود به راه این از و كنيممي پيدا علم او به ذهني توصيفات راه از ابتدا است غایب ما از

جا شاهد و حاضر است؛ لذا نياز نيست ابتدا از راه توصيف ذهني، او را بشناسيم، كه اگر توصيفات ما همه نارسا بود، هم همه

 كني[ شد؛ بلكه چون حاضر است، حقيقت او را با تمام وجودت درك ميشناخت معتبری رخ نداده با

ای ]= پيش از اینكه قبال تصور ذهني صفتش از پيش است ]= خدا[ را و حاضر خودِ آن كسي كه شاهد چگونه: شد عرض

 از آن برای ما حاصل شده باشد[ بشناسيم؟

 در نيز را خودت [ و2هم علم داری ]یا: به نشانه او علم داری]ی كه از[ او ]داری[ به شناخت و شناسىمى را او: فرمود

او ]=  در چه هر همانا كه دانىمى و نيز بشناسى، خود جانب از و خود توسّط این گونه نيست كه خودت و شناسىمى او پرتو

 یوسفى؟ خود قعا تووا آیا»: گفتند اوست؛ همان گونه كه ]برادرانش[ به یوسف به واسطه و او براى از نفس خودت[ است

                                                      
 كه است این منظور موضوع، و حكم تناسب به  شاید بالكبير، صغر فقد كند اضافه صفت به را موصوف كس هر»: م. از استادم آیت اهلل حسين  1

 الصفات توصف به بلكه است، شمرده كوچك را است كماالت ینبوع ذات كه را كبير پس دهد قرار صفت به او اتصاف به را موصوف ذات كمال كس هر

 «.باشد كامل علم، به اتصاف به ذات، اینكه نه است، گرفته او از را خود كماليت علم، یوصف، بها ال

 «ميشناسي. او به را خودت و ميداني، را[ او نشانه یا]  او علم و ميشناسي را او» :م. از استادم آیت اهلل حسين  2
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 وسيله نه اینكه با غير او ]= به شناختند، او خود به را یوسف پس[ 90]یوسف/. «است من برادر این و یوسفم من آرى،: گفت

 كس دیگرى[ او را بشناسند، و نه اینكه با توهم قلبي ]بر اساس یك صورت ذهني خودساخته[ به او پي ببرند.

 شما: فرمایدمى[ 60نمل/] «برویانيد را آن درخت كه نرسد را شما»: فرمایدمى كه اىنكرده مالحظه را خداوند سخن آیا

 1.. .بخوانيد حقّ بر خود خواست و نفس هواى به را او و نمایيد نصب[ و انتخاب] امامى خود پيش از ندارید حقّ

شوند، از این باب است كه نشان دهند كه ]ظاهرا جمالت اخير كه امام وارد بحث ضرورت تعيين امام از جانب خدا مي 

 تواند این گونه توحيد را شرح دهد و دچار چالش نشود[ببينيد: كسي كه مقام امامت دارد مي

 جلوه عبد قلب در متعال خداوند ناحيه از تنها صفتش، از قبل شاهد عين شهود عبارت، آن كه باشد اشاره است ممكن و]

 كه است، مطلق مبين امام نور از شعاعي كه انفسي، تفسير در آیه سياق به مبين، امام في احصيناه شيء كل و باب از ميكند،

  2[العالم اهلل و. است فيض واسطه

 326-329ص العقول، تحف

  /15139/1/326http://lib.eshia.irبرای مشاهده متن عربي حدیث، ر.ك: 

 تدبر

( و در معرفي خدا، اذعان به اینكه 1حدیث 103جلسه این سوره بيان اصل و نسب خدا بود )«: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ» (1

، گام نهایي است: هم به این معنا كه اولين گام نيست؛ و هم به این معنا كه نهایت فهم ممكن از او هيچ كفو و شبيهي ندارد

 خداست.

اولين گام نيست، زیرا اگر معرفي خدا را از انكار هرگونه شباهت او شروع كنيم، چون ذهن ما روال شناختنش را با 

 شود؛ نااميد مي كند، از هرگونه خداشناسي و ارتباط با خداها شروع ميشباهت

( كه ذهن با تشبيه به او، كار 1و نهایت فهم ماست؛ زیرا خداوند حقيقت مطلق است كه هيچ شبيه و نظيری ندارد )حدیث

 ناپذیر است.شناخت او را تمام شده بداند؛ بلكه حركت به سمت حقيقت مطلق، پایاني

                                                      
 وَ مُحْدَثٌ الِاسْمَ لِأَنَّ بِالطَّعْنِ أَقَرَّ فَقَدْ الْمَعْنَى دُونَ بِاالسْمِ اللَّهَ یَعْرِفُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ وَ مُشْرِكٌ فَهُوَ الْقُلُوبِ بِتَوَهُّمِ اللَّهَ یَعْرِفُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ ع الصَّادِقُ . قَالَ 1

 وَ الصِّفَةَ یَعْبُدُ نَّهُأَ زَعَمَ مَنْ وَ غَائِبٍ عَلَى أَحَالَ فَقَدْ بِالْإِدْرَاكِ لَا بِالصِّفَةِ الْمَعْنَى یَعْبُدُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ وَ شَرِیكاً اللَّهِ مَعَ جَعَلَ فَقَدْ الْمَعْنَى وَ الِاسْمَ یَعْبُدُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ

 !قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ بِالْكَبِيرِ صَغَّرَ فَقَدْ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفَ یُضِيفُ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ وَ الْمَوْصُوفِ غَيْرُ الصِّفَةَ لِأَنَّ التَّوْحِيدَ أَبْطَلَ فَقَدْ الْمَوْصُوفَ

 وَ قِيلَ عَيْنِهِ قَبْلَ الْغَائِبِ صِفَةِ مَعْرِفَةَ وَ صِفَتِهِ قَبْلَ الشَّاهِدِ عَيْنِ مَعْرِفَةَ إِنَّ مَوْجُودٌ الْمَخْرَجِ طَلَبُ وَ مُمْكِنٌ الْبَحْثِ بَابُ ع قَالَ التَّوْحِيدِ سَبِيلُ فَكَيْفَ لَهُ قِيلَ

 قَالُوا كَمَا بِهِ وَ لَهُ فِيهِ مَا أَنَّ تَعْلَمُ وَ نَفْسِكَ مِنْ بِنَفْسِكَ نَفْسَكَ تَعْرِفُ لَا وَ بِهِ نَفْسَكَ تَعْرِفُ وَ عِلْمَهُ تَعْلَمُ وَ تَعْرِفُهُ ع قَالَ صِفَتِهِ قَبْلَ الشَّاهِدِ عَيْنَ نَعْرِفُ كَيْفَ

 أَنْ لَكُمْ كانَ ما یَقُولُ اللَّهَ تَرَى مَا أَ الْقُلُوبِ بِتَوَهُّمِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَثْبَتُوهُ لَا وَ بِغَيْرِهِ یَعْرِفُوهُ لَمْ وَ بِهِ فَعَرَفُوهُ  أَخِي هذا وَ یُوسُفُ أَنَا قالَ یُوسُفُ لَأَنْتَ إِنَّكَ لِيُوسُفَ

 یَنْظُرُ ال وَ اللَّهُ یُكَلِّمُهُمُ ال ثَلَاثَةٌ ع الصَّادِقُ قَالَ إِرَادَتِكُمْ ثُمَّ وَ أَنْفُسِكُمْ بِهَوَى مُحِقّاً تُسَمُّونَهُ أَنْفُسِكُمْ قِبَلِ مِنْ -إِمَاماً تَنْصِبُوا أَنْ لَكُمْ لَيْسَ یَقُولُ  شَجَرَها تُنْبِتُوا

 لِهَذَیْنِ أَنَّ زَعَمَ مَنْ وَ اللَّهُ نَصَبَهُ مَنْ جَحَدَ أَوْ اللَّهُ یَنْصِبْهُ لَمْ مَاماًإِ نَصَبَ مَنْ یَعْنِي اللَّهُ یُنْبِتْهُ لَمْ شَجَرَةً أَنْبَتَ مَنْ أَلِيمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ یُزَكِّيهِمْ ال وَ الْقِيامَةِ یَوْمَ إِلَيْهِمْ

 الْخِيَرَةُ. لَهُمُ كانَ ما یَخْتارُ وَ یَشاءُ ما یَخْلُقُ رَبُّكَ وَ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ الْإِسْلَامِ فِي سَهْماً

 محسين . از استادم آیت اهلل  2

http://lib.eshia.ir/15139/1/326
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شناسيم؟ این مهمترین و باهتي با هيچ چيز ندارد، پس چگونه او را مياگر خداوند هيچ ش«: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ( »2

 اند: پاسخ داده 2دشوارترین سوال فلسفي است كه امام صادق ع باب بياني بسيار دقيق در حدیث 

یُوصَف،  نْأَ مِنْ أَكْبَرُ )اللَّهُ« خدا فوق هر توصيفي است»مادام كه در افق ذهن، در جستجوی خدا هستيم باید بدانيم كه 

( گذشت: نسبت او و جهان، 1چنانكه در آیه قبل )تدبر -( اما چون خدا حاضر است 4-2؛ و تدبرهای 3، حدیث70جلسه 

یابيم، و سپس به تصویرسازی این حقيقت حاضر را ابتدا مستقيما مي -نسبت دو امر بيرون از هم كه از هم غایب باشند، نيست 

شناسيم: رسد، اما این بدان معنا نيست كه او را نميهای ما به گرد او نميهمواره تصویرسازیكنيم. پس اگرچه از او اقدام مي

(؛ چرا كه او صمد است 2شناسيم )حدیثشناسيم، و از این شناخت خود از او آگاهيم و حتي خود را در پرتوی او مياو را مي

 گيرد.ها( از او ریشه ميو هر كمالي )از جمله همه شناخت

خداوند به هيچ چيز شبيه نيست؛ از جمله اینكه: شبيه انسان نيست؛ و این مطلبي است كه «: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ( »3

غربي گمان « فالسفه دین»های عوامانه از اسالم، شيوع دارد )تاحدی كه برخي از اگرچه در برخي ادیان تحریف شده ویاتلقي

وار از ، اما در این آیه صریحا هرگونه تصور انسان«(( استpersonalوار )يمي، خدای انسانخدای ادیان ابراه»كنند كه مي

اند كه در خداشناسي مواظب باشيم خدا را در حد خداوند نفي شده و چنانكه قبال اشاره شد امامان ما بشدت هشدار داده

 (1، حدیث71)جلسه« دارد شاخك دو داوندخ كه كندمي توهم هم كوچك مورچه بساچه»تصورات خود پایين نياوریم: 

هاست: انسان دانستن اینكه خداوند به هيچ چيز شبيه نيست، ركن مهمي در دینداری انسان«: أَحَدٌ كُفُواً لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ( »4

چيزی، همواره  كند، و هر تصویری از هرهمواره بر اساس ميزان قوت و قابليتي كه برای امور است، بدانها تكيه و اعتماد مي

شود؛ اما در برابر خداوند هيچ مانعي برای هيچ ها مانع اعتماد مطلق آدمي ميهایي را همراه دارد، كه این محدودیتمحدودیت

مرغي قرار دهد بدون اینكه زمين كوچك تواند كره زمين را در تخمآیا خدا مي»كاری وجود ندارد. حتي شبهاتي مانند اینكه 

كشاند، انجامش ناممكن گویي مينيز صرفا به خاطر اینكه خود سوال هرگونه جوابي را به تناقض« گ شود؟!ویا تخم مرغ بزر

های خدا؛ لذا در همين سوال هم اگر بتوان مانع دروني سوال را رفع، و پارادوكسيكال بودن آن را به شده، نه از زاویه توانایي

تواند همان چنانكه امام صادق ع در پاسخ یك نفر چنين پاسخ داد: بله، مي تواند.توان گفت: بله ميهر صورتي حذف كرد، مي

 (122)توحيد صدوق/« هها و ستارگان را در چشم تو قرار داده بدون اینكه آنها كوچك یا این بزرگ شود!گونه كه همه كو

 بندی سوره توحیدجمع

و نكته ایجابي گفته شد و بالفاصله همين دو نكته ایجابي از ای از خدا ارائه داد و در این معرفي، ابتدا داین سوره، معرفي

منظری سلبي مطرح شد تا به ما یاد دهد كه در خداشناسي نه تعطيل )انكار امكان شناخت خدا( رواست و نه تشبيه )اینكه خدا 

 را شيه سایر موجودات بدانيم( مجاز است:

 پس احدی كفو و شبيه او نيست. ی است كه دومي برایش فرض ندارد؛«یك»خداوند أحد است، 

گردد و جایي از او خالي نيست؛ پس نسبتش با جهان نسبت خداوند صمد است، مافوقي است كه همه چيز به او برمي

 والدت )نسبت دو امر بيرون از هم( نيست.
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 1437 رمضان 29         15/4/1395           الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدِنَا           6( آیه 1( سوره حمد )108

 ترجمه

 ما را به راه مستقيم هدایت فرما!

 اینکات ترجمه

نزدیكتر است، « ط»به « ص»خرج حرف باشد كه چون ممي« سراط»اغلب اهل لغت بر این نظرند كه اصل آن «: الصِّراط»

( معنای رایج 103 /1البيان ؛ مجمع340 /7؛ لسان العرب350 /3اللغة المقایيس معجمدرآمده است )مثال: « صراط»به صورت 

اند كه با توجه به كاربردهای مختلف آن، اصل ماده ( و برخي توضيح داده212 /7العين كتاباست )« بلعيدن سریع« »سرط»

 المقایيس معجماند )گفته« سرط»كند و بلعيدن را هم از همين جهت مي« غيب شدن ناشي از رفت و برگشت»داللت بر « طرس»

بلعد ای است كه گویي رهرو را در خود ميشدهاند، صراط، راه مهيا و سهلهم گفته« صراط»و درباره وجه تسميه  1(152 /3اللغة

 (33 /1الميزانبگذارد رهروش از آن بيرون بيفتد ) ( بدون اینكه407 /القرآن ألفاظ مفردات)

)صاف ایستادن( و نيز به معنای عزم انجام كاری « انتصب»به معنای « قام»است. ماده « استقام»اسم فاعل از فعل « الْمُسْتَقيم»

« قيام مربوط به شخص»رود: در چند معنا به كار مي« قيام»"اند (. برخي گفته43 /5اللغة المقایيس معجماست )قام بهذا االمر( )

قيام به عنوان »)عزم به انجام كاری(، و « قيام بر چيزی»)حفظ و نگهداری و مراقبت از آن( و « قيام برای چيزی»)ایستادن(، 

ز شود اكه همه اینها در قرآن به كار رفته است؛ و اینكه به قيامت، قيامت گفته مي« شودبه آن تكيه داده مي اسم برای چيزی كه

انحناء( شود كه در مسير مستقيم )صاف و بيهم به راهي گفته مي« استقامت»كند و این باب است كه انسان یكدفعه قيام مي

باشد و از این جهت، راه حق، راه مستقيم گفته شده؛ و كاربرد تعبير استقامت برای انسان هم از این باب است وی در راه 

، در تفاوت «مستوی»و « مستقيم»(. همچنين با توجه به نزدیكي دو معنای 692-690 /القرآن ألفاظ مفردات) "مستقيم باقي بماند.

ای بين دو چيز شبيه هم در جریان باشد، ولي مصدر رود كه مقایسهدر جایي به كار مي« استواء»اند كه: مصدر این دو گفته

، اعوجاج «استقامت»است؛ و نقطه مقابل « تفاوت»، «ستواءا»بر تداوم یك جریان واحد داللت دارد؛ لذا نقطه مقابل « استقامت»

 (150/اللغة في الفروق) ]= كجي[.

 حدیث

 سوال شد. فرمودند:« صراط»( از امام صادق ع درباره 1

كنند؛ و برخي همانند تر[ و از شمشير تبزتر است؛ پس برخي مثل برق از آن عبور ميصراط از مو دقيقتر ]= باریك

كشانند؛ و برخي روند و برخي خود را با دست و سينه روی زمين ميزنان ميرود؛ و برخي بر آن قدمتاخت ميای كه به سواره

 گذارد.ای[ فروميگيرد و ]لحظهای[ او را ميروند به نحوی كه آتش ]لحظهاند ميدر حالي كه دائما در حال افتادن

                                                      
 (103 /1البيان مسير بلعيدن طعام( است. )مجمع« )= مري»هم به معناي « مسترط». و  1



95 

 29ص ،1ج القمي، تفسير

 فَمِنْهُمْ السَّيْفِ مِنَ أَحَدُّ وَ الشَّعْرِ مِنَ أَدَقُّ هُوَ فَقَالَ الصِّرَاطِ عَنِ سَأَلْتُهُ قَالَ( ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَنْهُ وَ

 مِنْهُمْ وَ  حَبْواً عَلَيْهِ یَمُرُّ مَنْ مِنْهُمْ وَ مَاشِياً عَلَيْهِ یَمُرُّ مَنْ مِنْهُمْ وَ -الْفَرَسِ عَدْوِ مِثْلَ عَلَيْهِ یَمُرُّ مَنْ مِنْهُمْ وَ -الْبَرْقِ مِثْلَ عَلَيْهِ یَمُرُّ مَنْ

 شَيْئاً مِنْهُ تَتْرُكُ وَ شَيْئاً مِنْهُ النَّارُ فَتَأْخُذُ -مُتَعَلِّقاً عَلَيْهِ یَمُرُّ مَنْ

 سوال شد، فرمود: « صراط»( و بار دیگر از امام صادق ع درباره 2

ت به سوی معرفت خداوند عز و جل، و دوتاست: صراطي در دنيا و صراطي در آخرت؛ اما صراطي كه در او راهي اس

دنياست همان امامي است كه اطاعت از او واجب است، كسي كه در دنيا او را بشناسد و به هدایت او اقتدا كند، از صراطي كه 

سي كه او را در دنيا امامت او به رسميت نشناسد، قدمش كند؛ و كشود عبور ميدر آخرت همچون پلي روی جهنم كشيده مي

 كند.لغزد و به آتش جهنم سقوط ميدر صراط در آخرت مي

 33ص األخبار، معاني

 أَبِي بْنِ عِيسَى بْنُ أَحْمَدُ جَعْفَرٍ وأَبُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْحُسَيْنِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمِنْقَرِیُّ حَاتِمٍ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَرْزَمِيُّ زِیَادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعِجْلِيُّ مَرْیَمَ

 فِي صِرَاطٌ وَ الدُّنْيَا فِي صِرَاطٌ صِرَاطَانِ هُمَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعْرِفَةِ إِلَى الطَّرِیقُ هُوَ فَقَالَ الصِّرَاطِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ اأَبَ سَأَلْتُ: قَالَ

 جِسْرُ هُوَ الَّذِی الصِّرَاطِ عَلَى مَرَّ بِهُدَاهُ اقْتَدَى وَ الدُّنْيَا فِي عَرَفَهُ مَنْ الطَّاعَةِ الْمُفْتَرَضُ الْإِمَامُ فَهُوَ الدُّنْيَا فِي الَّذِی الصِّرَاطُ أَمَّا وَ الْآخِرَةِ

 .جَهَنَّمَ نَارِ فِي فَتَرَدَّى الْآخِرَةِ فِي الصِّرَاطِ عَنِ قَدَمُهُ زَلَّتْ الدُّنْيَا فِي یَعْرِفْهُ لَمْ مَنْ وَ الْآخِرَةِ فِي جَهَنَّمَ

 «الْإِمَام مَعْرِفَةَ وَ الطَّرِیقَ قَالَ «الْمُسْتَقِيم الصِّراطَ اهْدِنَا»توانيد مراجعه كنيد كه گفته شد: مي 41سهجل 1همچنين به حدیث

 روایت شده است كه: «الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا»( از امام حسن عسگری در تفسير آیه 3

طاعت كنيم همچنان برای ما مستدام بدار تا در آینده عمرمان هم تو یعني ]خدایا[ توفيقي كه به ما دادی كه تو را تاكنون ا

دوتاست ]= دو تجلي دارد[ صراطي در دنيا، و صراطي در آخرت؛ پس صراط مستقيم در « صراط مستقيم»را اطاعت كنيم؛ و 

و نه به كوتاهي ]و حق را آن  دنيا آن راهي است كه نه به غلوّ ]افراط در حق ائمه و آنها را همچون خدا قلمداد كردن[ بينجامد

ای به باطل ميل نكند؛ و اما راهي كه در آخرت قامت باشد )= استقام( و ذرهگونه كه شایسته است اذعان نكردن[ بلكه راست

كنند و از غير است پس همان راه مومنان به سوی بهشت است كه راهي مستقيم است كه از بهشت به سوی آتش عدول نمي

 روند؛سوی بهشت نميآتش هم جز به 

 فرمایند:[ و امام صادق ع درباره این آیه فرموده است:]امام عسكری در ادامه مي

رساند و شود و ما را به دین تو ميبه محبت تو ختم مي یعني ما را در باقي ماندن در راهي كه« الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا»

دليل[ خود را مبنا قرار نظرات شخصي ]= بي از مانع یاو شویم نابوديروی كنيم و ن پماهوس و هوىكه از  شودمانع از آن مي

همانند  نگریست إعجاب دیده با خویش،]= نظر شخصي[  رأىه ب و شد هوایش پيرو كس هردهيم و به هالكت افتيم، كه 

 ها شنيده بودم ...كسي است كه من در موردش از عوام ظاهربين تعریف
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گفت داد و ميكرد و به فقرا ميگویند كه از این مغازه و آن مغازه دزدی مياینجا حكایت شخصي را مي]امام صادق ع در 

برابر پاداش دارد من چهار دزدی كردم و چهار انفاق كردم پس پس از كسر چهار گناه از چون خدا گفته یك كار خوب ده

 ماند و ...[ثواب برایم مي 36چهل ثواب 

 44ص ،ع العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير؛ 35االخبار، صمعاني

 أَبَوَیْهِمَا عَنْ یَسَارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ یُوسُفُ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُفَسِّرُ الْأَسْتَرْآبَادِیُّ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 قَوْلِهِ فِي ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يِّعَلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 الصِّرَاطُ وَ أَعْمَارِنَا مُسْتَقْبَلِ فِي كَذَلِكَ نُطِيعَكَ حَتَّى یَّامِنَاأَ مَاضِي فِي أَطَعْنَاكَ بِهِ الَّذِی تَوْفِيقَكَ لَنَا أَدِمْ قَالَ الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا

 عَنِ ارْتَفَعَ وَ الْغُلُوِّ عَنِ قَصُرَ مَا فَهُوَ الدُّنْيَا فِي الْمُسْتَقِيمُ الصِّرَاطُ أَمَّا وَ الْآخِرَةِ فِي صِرَاطٌ وَ الدُّنْيَا فِي صِرَاطٌ صِرَاطَانِ هُوَ الْمُسْتَقِيمُ

 یَعْدِلُونَ لَا مُسْتَقِيمٌ هُوَ الَّذِی الْجَنَّةِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ طَرِیقُ فَهُوَ الْآخَرُ الطَّرِیقُ أَمَّا وَ الْبَاطِلِ مِنَ ءٍشَيْ إِلَى یَعْدِلْ فَلَمْ اسْتَقَامَ وَ  التَّقْصِيرِ

 الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي ع الصَّادِقُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ وَ قَالَ الْجَنَّةِ سِوَى رِالنَّا غَيْرِ إِلَى لَا وَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ عَنِ

 أَهْوَاءَنَا نَتَّبِعَ أَنْ مِنْ الْمَانِعِ وَ دِینِكَ إِلَى الْمُبَلِّغِ وَ مَحَبَّتِكَ إِلَى الْمُؤَدِّی الطَّرِیقِ لِلُزُومِ أَرْشِدْنَا الْمُسْتَقِيمِ الصِّرَاطِ إِلَى أَرْشِدْنَا یَقُولُ قَالَ

 1تُعَظِّمُهُ  الْعَامَّةِ غُثَاءَ سَمِعْتُ كَرَجُلٍ كَانَ بِرَأْیِهِ أُعْجِبَ وَ هَوَاهُ اتَّبَعَ مَنِ فَإِنَّ ع قَالَ ثُمَّ فَنَهْلِكَ بِآرَائِنَا نَأْخُذَ أَوْ  فَنَعْطَبَ

                                                      
 . ادامه متن روایت چنين است: 1

 مُتَغَشِّياً عَنْهُمْ مُنْتَبِذاً فَوَقَفْتُ الْعَامَّةِ غُثَاءِ مِنْ[ الْكَثِيرُ] خَلْقٌ بِهِ أَحْدَقَ قَدْ فَرَأَیْتُهُ مَحَلَّهُ وَ مِقْدَارَهُ لِأَنْظُرَ یَعْرِفُنِي لَا حَيْثُ مِنْ لِقَاءَهُ فَأَحْبَبْتُ[ تَصِفُهُ] -تسفه وَ

 بِخَبَّازٍ مَرَّ أَنْ یَلْبَثْ فَلَمْ-أَثَرَهُ أَقْتَفِي تَبِعْتُهُ وَ لِحَوَائِجِهِمْ عَنْهُ الْعَوَامُ فَتَفَرَّقَتِ یَقِرَّ لَمْ وَ فَارَقَهُمُ وَ طَرِیقَهُمْ خَالَفَ حَتَّى  یُرَاوِغُهُمْ زَالَ فَمَا إِلَيْهِمْ وَ إِلَيْهِ أَنْظُرُ  بِلِثَامٍ

 رُمَّانَتَيْنِ عِنْدِهِ مِنْ فَأَخَذَ تَغَفَّلَهُ حَتَّى بِهِ زَالَ فَمَا رُمَّانٍ بِصَاحِبِ بَعْدَهُ مَرَّ ثُمَّ مَلَةٌمُعَا لَعَلَّهُ نَفْسِي فِي قُلْتُ ثُمَّ مِنْهُ فَتَعَجَّبْتُ  مُسَارَقَةً رَغِيفَيْنِ دُكَّانِهِ مِنْ فَأَخَذَ  فَتَغَفَّلَهُ

 بَيْنَ الرُّمَّانَتَيْنِ وَ الرَّغِيفَيْنِ فَوَضَعَ بِمَرِیضٍ مَرَّ حَتَّى أَتْبَعُهُ أَزَلْ لَمْ ثُمَّ ةِالْمُسَارَقَ إِلَى إِذاً حَاجَتُهُ مَا وَ أَقُولُ ثُمَّ مُعَامَلَةٌ لَعَلَّهُ نَفْسِي فِي قُلْتُ ثُمَّ مِنْهُ فَتَعَجَّبْتُ مُسَارَقَةً

 إِنِّي وَ قَلْبِي شَغَلَ مَا مِنْكَ رَأَیْتُ لَكِنِّي وَ فَلَقِيتُكَ لِقَاءَكَ أَحْبَبْتُ وَ بِكَ سَمِعْتُ لَقَدْ اللَّهِ عَبْدَ یَا لَهُ فَقُلْتُ الصَّحْرَاءِ مِنَ بُقْعَةٍ فِي اسْتَقَرَّ حَتَّى تَبِعْتُهُ وَ مَضَى وَ یَدَیْهِ

 كُلِّ قَبْلَ لِي فَقَالَ قَالَ رُمَّانَتَيْنِ مِنْهُ سَرَقْتَ وَ الرُّمَّانِ بِصَاحِبِ ثُمَّ رَغِيفَيْنِ مِنْهُ سَرَقْتَ وَ بِخَبَّازٍ مَرَرْتَ رَأَیْتُكَ قُلْتُ هُوَ مَا قَالَ قَلْبِي شُغُلُ بِهِ لِيَزُولَ عَنْهُ سَائِلُكَ

 ةُالْمَدِینَ قُلْتُ بَلَدُكَ أَیْنَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَيْتِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ قُلْتُ أَنْتَ مَنْ حَدِّثْنِي قَالَ ص مُحَمَّدٍ أُمَّةِ مِنْ ع آدَمَ وُلْدِ مِنْ رَجُلٌ قُلْتُ أَنْتَ مَنْ حَدِّثْنِي ءٍشَيْ

 عِلْمَ تَرْكِكَ وَ بِهِ شُرِّفْتَ بِمَا جَهْلِكَ مَعَ أَصْلِكَ شَرَفُ یَنْفَعُكَ فَمَا لِي فَقَالَ بَلَى قُلْتُ ص طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ لَعَلَّكَ قَالَ

 مَنْ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ قَالَ مِنْهُ جَهِلْتُ الَّذِي مَا وَ قُلْتُ اللَّهِ كِتَابُ الْقُرْآنُ قَالَ هُوَ مَا وَ قُلْتُ فَاعِلُهُ عَلَيْهِ یُمْدَحَ وَ یُحْمَدَ أَنْ یَجِبُ مَا تُنْكِرَ لِئَلَّا أَبِيكَ وَ جَدِّكَ

 أَرْبَعُ فَهَذِهِ سَيِّئَتَيْنِ كَانَتْ الرُّمَّانَتَيْنِ سَرَقْتُ لَمَّا وَ سَيِّئَتَيْنِ كَانَتْ الرَّغِيفَيْنِ سَرَقْتُ لَمَّا إِنِّي وَ  مِثْلَها إِلَّا یُجْزى فَال ةِبِالسَّيِّئَ جاءَ مَنْ وَ أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ

 ثَكِلَتْكَ قُلْتُ حَسَنَةً ثَلَاثُونَ وَ سِتٌّ لِي بَقِيَ سَيِّئَاتٍ بِأَرْبَعِ أَرْبَعٌ حَسَنَةً أَرْبَعِينَ مِنْ فَانْتَقَصَ حَسَنَةً  ينَأَرْبَعِ بِهَا لِي كَانَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ بِكُلِّ تَصَدَّقْتُ فَلَمَّا سَيِّئَاتٍ

 كَانَتْ رُمَّانَتَيْنِ سَرَقْتَ لَمَّا وَ سَيِّئَتَيْنِ كَانَتْ رَغِيفَيْنِ سَرَقْتَ لَمَّا إِنَّكَ  الْمُتَّقِينَ مِنَ لَّهُال یَتَقَبَّلُ إِنَّما یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ سَمِعْتَ مَا أَ اللَّهِ بِكِتَابِ الْجَاهِلُ أَنْتَ أُمُّكَ

 سَيِّئَاتٍ أَرْبَعِ إِلَى حَسَنَةً أَرْبَعِينَ تُضِفْ لَمْ وَ سَيِّئَاتٍ أَرْبَعِ إِلَى سَيِّئَاتٍ أَرْبَعَ أَضَفْتَ إِنَّمَا كُنْتَ صَاحِبَيْهِمَا أَمْرِ بِغَيْرِ صَاحِبَيْهِمَا غَيْرِ إِلَى دَفَعْتَهُمَا لَمَّا وَ سَيِّئَتَيْنِ أَیْضاً

 عَمَّارُ قُتِلَ لَمَّا( -اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةَ تَأْوِیلِ نَحْوُ هَذَا وَ ونَیُضِلُّ وَ یَضِلُّونَ الْمُسْتَكْرَهِ الْقَبِيحِ التَّأْوِیلِ هَذَا بِمِثْلِ ع الصَّادِقُ قَالَ -تَرَكْتُهُ وَ فَانْصَرَفْتُ یُلَاحِظُنِي فَجَعَلَ

 أَمِيرَ یَا قَالَ وَ( اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةَ عَلَى عَمْرٌو فَدَخَلَ الْبَاغِيَةُ الْفِئَةُ تَقْتُلُهُ عَمَّارٌ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالُوا وَ كَثِيرٍ خَلْقٍ  فَرَائِصُ فَارْتَعَدَتْ اللَّهُ رَحِمَهُ یَاسِرٍ بْنُ

 الْفِئَةُ تَقْتُلُهُ ارٌعَمَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَدْ لَيْسَ أَ قَالَ ذَا فَمَا عَمَّارٌ قُتِلَ( اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةُ فَقَالَ عَمَّارٌ قُتِلَ قَالَ ذَا لِمَا قَالَ اضْطَرَبُوا وَ النَّاسُ هَاجَ قَدْ الْمُؤْمِنِينَ

 قَالَفَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ بِعَلِيِّ ذَلِكَ فَاتَّصَلَ رِمَاحِنَا بَيْنَ أَلْقَاهُ لَمَّا طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ قَتْلَهُ إِنَّمَا قَتَلْنَاهُ نَحْنُ أَ قَوْلِكَ فِي دُحِضْتَ( اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةُ لَهُ فَقَالَ الْبَاغِيَةُ
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 ز امام سجاد ع روایت شده است كه فرمودند:( ا4

ای قرار نداده است؛ ما درهای ]رحمت[ الهي هستيم، بين خداوند و حجت او حجابي نيست و خدا در مقابل حجتش پرده

های توحيد او و فقط مایيم كه صراط مستقيم هستيم؛ ما جایگاه علم خدا و بيان كننده و توضيح دهنده وحي اویيم؛ ما بنيان

 حل اسرار خدایيم.م

 35ص األخبار، معاني

 حَدَّثَنِي قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا

 أَبْوَابُ نَحْنُ سِتْرٌ حُجَّتِهِ دُونَ لِلَّهِ  فَلَا حِجَابٌ حُجَّتِهِ بَيْنَ وَ اللَّهِ بَيْنَ لَيْسَ: قَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ دِینَالْعَابِ سَيِّدِ عَنْ الثُّمَالِيُّ ثَابِتٌ

 .سِرِّهِ مَوْضِعُ نَحْنُ وَ تَوْحِيدِهِ أَرْكَانُ نُنَحْ وَ وَحْيِهِ تَرَاجِمَةُ نَحْنُ وَ عِلْمِهِ عَيْبَةُ نَحْنُ وَ الْمُسْتَقِيمُ الصِّرَاطُ نَحْنُ وَ اللَّهِ

 اند در كتب اهل سنت نيز آمده است مثال این مطلب كه اهل بيت، صراط مستقيم

 1و آله محمد صراط: قال الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا: تعالى اهلل قول في بریدة أبي عن

 120ص 1ج الثعلبي،  تفسير

منظور صراط محمد و آل « الُْمسْتَقِيم الصِّراطَ اهْدِنَا»فرماید: ب پيامبر ص( در مورد این كه خدا مياز ابوبریده )از اصحا

 محمد ص است.

 تدبر

وصف خدا و بيان  5دانند. در سوره حمد تا آیه سوره حمد را خالصه كل معارف قرآن مي«: الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدِنَا( »1

های القاعده، این تقاضا باید جامع همه خواستهشود؛ پس عليتقاضای ما از خدا مطرح مي« تنها»آیه  نسبت ما و خدا بود، در این

 ما باشد. اما چگونه؟

و « به»كنيم؛ اكنون، اگر بين ای كه داریم، از این جهت است كه وضعيتي بهتر را برای خود طلب مي: هر خواسته1مقدمه 

« چند بهتر»و « یك بهتر»خواهد؛ و نيز هرگاه كه بين را مي« بهترین»خير شویم، همواره دلمان م« بهترین»و « بهتر»ویا بين « بهتر»

ست؛ «هابهترینهمه»، بلكه خواهان «وضع بهتر»دهيم. این یعني هر انساني، نه فقط طالب را ترجيح مي« چند بهتر»مخير شویم، 

صه برهان بر وجود فطرت خداجویي در همه بشر است. ست. )این خال«طالب خدا»است؛ یعني « كمال مطلق»یعني طالب 

 (182چهل حدیث امام خميني/

                                                      
 خَلَفٍ كُلِّ مِنْ الْعِلْمَ هَذَا یَحْمِلُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ كَمَا هُمْ لِلَّذِینَ طُوبَى ع الصَّادِقُ قَالَ ثُمَّ الْمُشْرِكِينَ رِمَاحِ بَيْنَ أَلْقَاهُ لَمَّا حَمْزَةَ قَتَلَ الَّذِي هُوَ ص اللَّهِ رَسُولُ إِذاً

 .الْجَاهِلِينَ تَأْوِیلَ وَ الْمُبْطِلِينَ انْتِحَالَ وَ الْغَالِينَ تَحْرِیفَ عَنْهُ یَنْفُونَ وَ عُدُولُهُ

 أبو حدّثنا نهار، ابن القاسم أبو حدّثنا ببغداد، النصيبي عثمان بن محمد الحسين أبو حدّثنا العایني، اهلل عبد بن محمد بن اهلل عبد محمد أبو . أخبرنا 1

 بریدة أبي عن حيان بن مسلم عن جابر بن إبراهيم حدّثنا العجلي، محمد بن اهلل عبد حدّثنا سهل، بن حامد ناحدّث أبي، حدّثنا المستملي، حفص
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(؛ فقط باید سعي كنيم 6كنيم، در حقيقت در حال حركت به سوی خدا هستيم )انشقاق/: پس ما هر كاری كه مي2مقدمه 

اف و بدون كجي و انحراف باشد )در را، كه هم ص« مستقيم»ترین راه را در پيش بگيریم؛ یعني راه ترین راه و مطمئنكه نزدیك

 ترین(.ترین فاصله( و هم قوام و استقامتش قابل اعتماد باشد )در نتيجه: مطمئننتيجه: كوتاه

همين سوره هم اعالم كردیم  5( و در آیه 1، تدبر102تواند برآورده كند )جلسه : هر حاجتي را تنها و تنها خدا مي3مقدمه 

 (5-2، تدبرهای80بندیم )جلسهداده و فقط به كمك او دل مي كه ما فقط خدا را هدف قرار

نتيجه: مهمترین خواسته ما در این جهان یافتن راه مستقيم به سوی خداست كه این را هم باید خدا به ما بدهد؛ پس 

 خواهيم ما را به راه مستقيم هدایت كند.مهمترین خواسته ما، این است كه از خدا مي

های بشر ه در حدیث قدسي، برآوردن این خواسته توسط خداوند معادل برآوردن همه خواستهشاید بدین جهت است ك

 (2، حدیث56جلسه معرفي شده است. )

( هدایت)=  حركت مسير باید هم خودش انسان كه است این در موجودات سایر با انسان تفاوت مهمترین...«:  اهْدِنَا»( 2

 هدایت) كندمي هدایت را آنها خودش بيافریند را آنها كه همين موجودات، كل مورد در خداوند،. آورد دست به انهآگاه را خود

 پيش در اوست، حقيقي مقصد سمت به كه مسيری از غير مسيری و راه تواندمي دارد، اختيار چون انسان اما( 50/طه تكویني،

 خدا از و كنيم اقدام باید هم خودمان مان،رسيدن مقصد به درست برای ام پس،. هست او روی پيش راه یك از بيش و گيرد؛

 حتما پس گذارد، نمي پاسخبي جهان در را نيازی هيچ خدا كه آنجا از و باشيم؛ داشته درست راه دادن نشان و هدایت تقاضای

 تشریعي هدایت به كه) است داده قرار ما برای( شودمي موجودات همه شامل كه تكویني هدایت از غير) دیگری هدایت راه

 (.است معروف

 خالصه، طور به پس

 این به خود نياز دائما است الزم برسد، خود حقيقي مقصد به اینكه برای و دارد نياز هم خدا غيرتكویني هدایت به انسان،

. باشد آن درصدد و بگيرد جدی را (خورده گره شخص اختيار و خودآگاهي با كه) صحيح راه تشخيص و غيرتكویني هدایت

 .باشد امر همين است، واجب بار پنج كمدست روز هر در درخواست این ابراز اینكه رمز شاید

 در را رهرو گویي كه است ایشدهسهل و مهيا راه ،«صراط» كه شد بيان ترجمه نكات در: «الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدِنَا»( 3

 . بيفتد بيرون آن از رهروش بگذارد اینكه بدون بلعد،مي خود

 ؛«سبيل» تعبير از هم و شده استفاده «صراط» تعبير از هم «خدا راه» برای كریم، قرآن در": كه دهدمي تذكر طباطبایي عالمه

 7 آیه از غير) است شده داده نسبت( صراطك اهلل، صراط صراطي،) خداوند به تنها و تنها «صراط» تعبير كه مهم تفاوت این با

 هم «سبيل» كه حالي در ،(دارد آنها عصمت بر داللت آیه، خود كه شد خواهد اشاره ،بعد جلسه در شاءاهللان هك سوره، همين

 انواع «سبيل» گویي كه دهدمي نشان این. است شده داده نسبت ایماني مختلف های گروه به هم و رفته كار به جمع صورت به

 به( سُبُل) فرعي هایراه همه كه دانست شاهراهي همانند توانمي را صراط پس. است جمع قابل هم لمشك و نقص با و دارد

  ؛(32-31 /1الميزان) "تغيير در دائما بدن اما است واحد همواره روح كه بدن، به نسبت روح همچون یا و شودمي ختم او
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 است؛ قوام با و نقص بدون و محكم كامال و نيست؛ نآ در اشتباهي و اختالف هيچ كه است راهي آن صراط اینكه خالصه

 .كنيممي طلب را راهي چنين در گرفتن قرار خدا از دائما ما و

 دادن نشان» جنسِ از بياید «الي» حرف با وقتي «هدایت» كلمه": كه دهدمي توضيح طباطبایي عالمه...«:  الصِّراطَ اهْدِنَا»( 4

 رساندن[ و راه در دادن قرار»] جنسِ از دهد، قرار مفعولي موقعيت در را[ راه]= نظر ردمو كلمه حرف، بدون وقتي و است «راه

 اندكرده امامان در منحصر را «مستقيم صراط» روایات، برخي در كه است جهت بدین شاید(. 34 /1الميزان) "است «مطلوب به

 ندوصل خدا به خودشان كه آنان فقط و است؛ راه دادن نشان باب از بكنند، بتوانند هم كاری اگر دیگران، زیرا ؛(4حدیث)

 .كنند وصل خدا به را انسان عمال، راه، دادن نشان بر عالوه توانندمي

های انسان با اشاره شد كه یكي از تفاوت« العالمينرب»در توضيح «: العالمينرب»و « الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدِنَا»( ارتباط 5

ها را برعهده ( و خداوند چون ربوبيت تمام این جهان36جلسه 4هرانساني یك جهان دارد )تدبر سایر موجودات این است كه

ای هم )غير از هدایت تكویني( برای هر انساني نياز است، كه این، به اختيار و اراده خود او گرفته، برای همين هدایت ویژه

 كنيم.بشناسيم، حتما هدایت ویژه از او طلب مي« العالمينرب»گردد. )تدبر قبل( پس اگر خدا را به عنوان برمي

 إِیَّاكَ» بلكه ، «نَعْبُدُ إِیَّاكَ» فقط نه كه كردیم ادعا قبل آیه در ما: «نَسْتَعين إِیَّاكَ» و «الْمُسْتَقيم الصِّراطَ اهْدِنَا» ( ارتباط6

 اگر. گيریممي كمك او از تنها هم هدف این به يدنرس برای بلكه ایمداده قرار خود هدف تنها را خدا فقط نه یعني ؛«نَسْتَعين

 .رفت باید خدا سراغ تنها درست، راه درخواست در پس است چنين

 كمك خدا از تنها و مانممي بندپای كردم مطرح قبل آیه در كه ادعایي این به من یعني «المستقيم الصراط اهدنا» پس

 .بنمایاند من به را راه كه گيرممي

 كارهای كه هركس و كنيممي عمل احتياط با و هوشيار بسيار آن، و این از پيروی در بگيریم، جدی را بمطل این اگر

 مقامات به را ما فروفرستاده، خدا كه راهي و شریعت از خارج و بسادگي تواندمي كه كرد وعده و داد انجام غریبي و عجيب

 كند، هدایت خدا خود اگر و كند هدایت را ما خدا خود فقط و فقط مخواهيمي خدا از. كنيمنمي اعتماد برساند، معنوی باالی

 و است، تحقيقي دین اصول كه هست اصرار اسالم در كه است جهت همين به شاید. بماند باقي مسير در نباید تردیدی هيچ

 :فرمودندمي بهجت اهلل آیت حضرت كه بوده جهت همين به شاید

 .برود بخواهد گمان و حدس با انسان كه نيست راهي خدا راه

 شاءاهلل امروز در پیشگاه الهی سربلندند، مبارک باشد.حلول عید فطر بر همه آنان که از ماه رمضان بهره بردند و ان

اش از ما، گردانياش بر ما سخت است و ما را غمگين كرده و رویو خداحافظ ای ماه خدا، خداحافظي كسي كه جدایي

 كند،و هراس ميدل ما را ماالمال از بيم 

 خداحافظ ای بهترین همنشين در ميانه ایام و اوقات؛

 یافتني شده بود و نامه اعمال پر و پيمان؛خداحافظ ای ماهي كه آرزوها در آن دست

 القدر بودی و وقتي كه رفتي دلها را به درد آوردی؛خدا حافظ ای ماهي كه وقتي بودی جليل

 ردی و از بار گناهان رهایي بخشيدی؛نازك كخداحافظ ای ماهي كه ما را دل
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 كاری نيكو در برابر شيطان بودی؛خداحافظ ای ماهي كه كمك

 خداحافظ ای ماهي كه بسياری را در راه خدا آزاد كردی و چقدر خوشحال است كسي كه حرمت تو را نگه داشت؛

 ی؛هایمان را پوشاندخداحافظ ای ماهي كه چه بسيار گناهان ما را محو كردی و بدی

 زده شدن از تو؛ای نه از روی ملول و دلخداحافظي

خداحافظ ای كسي كه قبل از اینكه بيایي، منتظرت بودیم و قبل از رفتنت، دلتنگ نبودنت شدیم؛ كه دیروز چه مشتاقت 

 ایم؛بودیم و امروز چه دلتنگ گشته

 ها و بركاتي كه دیگر از آنها محروم شدیمخداحافظ ای رحمت

 خداحافظ ..

 ... عَنَّا انْصِرَافُهُ أَوْحَشَنَا وَ غَمَّنَا وَ عَلَيْنَا، فِرَاقُهُ عَزَّ مَنْ وِدَاعَ مُوَدِّعُوهُ نَحْنُفَ

 .أَوْلِيَائِهِ عِيدَ یَا وَ الْأَكْبَرَ اللَّهِ شَهْرَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 .السَّاعَاتِ وَ الْأَیَّامِ فِي شَهْرٍ خَيْرَ ایَ وَ الْأَوْقَاتِ، مِنَ مَصْحُوبٍ أَكْرَمَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 . الْأَعْمَالُ فِيهِ نُشِرَتْ وَ الْآمَالُ، فِيهِ قَرُبَتْ شَهْرٍ مِنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ

 . اقُهُفِرَ آلَمَ مَرْجُوٍّ وَ مَفْقُوداً، فَقْدُهُ أَفْجَعَ وَ مَوْجُوداً، قَدْرُهُ جَلَّ قَرِینٍ مِنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ

  فَمَضَّ مُنْقَضِياً أَوْحَشَ وَ فَسَرَّ، مُقْبِلًا آنَسَ أَلِيفٍ مِنْ عَلَيْكَ لسَّلَامُا

 . الذُّنُوبُ فِيهِ قَلَّتْ وَ الْقُلُوبُ، فِيهِ رَقَّتْ مُجَاوِرٍ مِنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ

  الْإِحْسَانِ سُبُلَ سَهَّلَ احِبٍصَ وَ الشَّيْطَانِ، عَلَى أَعَانَ نَاصِرٍ مِنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ

 ! بِكَ حُرْمَتَكَ رَعَى مَنْ أَسْعَدَ مَا وَ فِيكَ، اللَّهِ عُتَقَاءَ أَكْثَرَ مَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 ! الْعُيُوبِ لِأَنْوَاعِ أَسْتَرَكَ وَ لِلذُّنُوبِ، أَمْحَاكَ كَانَ مَا عَلَيْكَ لسَّلَامُا

 ! الْمُؤْمِنِينَ صُدُورِ فِي أَهْيَبَكَ وَ الْمُجْرِمِينَ، عَلَى أَطْوَلَكَ انَكَ مَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

  سَلَامٌ أَمْرٍ كُلِّ مِنْ هُوَ شَهْرٍ مِنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ الْأَیَّام تُنَافِسُهُ لَا شَهْرٍ مِنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ

  الْمُلَابَسَةِ ذَمِيمِ لَا وَ الْمُصَاحَبَةِ، كَرِیهِ غَيْرَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

  الْخَطِيئَاتِ دَنَسَ عَنَّا غَسَلْتَ وَ بِالْبَرَكَاتِ، عَلَيْنَا وَفَدْتَ كَمَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 . سَأَماً صِيَامُهُ مَتْرُوكٍ لَا وَ بَرَماً مُوَدَّعٍ غَيْرَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

 . فَوْتِهِ قَبْلَ عَلَيْهِ مَحْزُونٍ وَ وَقْتِهِ، قَبْلَ مَطْلُوبٍ مِنْ عَلَيْكَ لسَّلَامُا

  عَلَيْنَا بِكَ أُفِيضَ خَيْرٍ مِنْ كَمْ وَ عَنَّا، بِكَ صُرِفَ سُوءٍ مِنْ كَمْ عَلَيْكَ السَّلَامُ

  شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ هِيَ الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَلَى وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

 . إِلَيْكَ غَداً شَوْقَنَا أَشَدَّ وَ عَلَيْكَ، بِالْأَمْسِ أَحْرَصَنَا كَانَ مَا عَلَيْكَ السَّلَامُ

 ...سُلِبْنَاهُ بَرَكَاتِكَ مِنْ مَاضٍ عَلَى وَ حُرِمْنَاهُ، الَّذِی فَضْلِكَ عَلَى وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

  (صحيفه سجادیه 45)فرازی از دعای وداع امام سجاد ع با ماه رمضان، دعای 
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 (1437)عيدفطر   16/4/1395       الضَّالِّينَ الَ وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ     7( آیه 1( سوره حمد )109

 ترجمه

 اند.راه كساني كه بدانها نعمت دادی، كه نه مورد غضب واقع شدند و نه از گمراهان

 ای و نحوینکات ترجمه

 باشد. )مجمعدر آیه قبل است؛ یعني در مقام توضيح آن مي« الصراط المستقيم»در این آیه، بدل یا صفت برای « صراط»

 (.20 /1نحاس القرآن إعراب؛ 15 /1؛ الكشاف106 /1البيان

به همان معنای  هم یا زائده )برای تاكيد نفي( است یا« ال»است ویا بدل از آن؛ و « الذین»در این آیه یا وصف برای « غير»

(. نتيجه مهم این است كه برخالف تلقي برخي از 22 /1نحاس القرآن إعراب؛ 16 /1؛ الكشاف107 /1البيان )مجمع« غير»

 نه راه كساني كه و دادی نعمت بدانها كه كساني راه»گوید كه ، این آیه در مقام بيان سه دسته نيست و نمي1مترجمان سرشناس

كه گویي كه به یك گروه نعمت داده و به دوتای دیگر نداده است؛ بلكه اگرچه به طور « گمراهان راه نه و كردی غضب آنها بر

شدگان، و گمراهان(، اما آیه فقط ناظر به بيان شدگان حقيقي، مورد غضب واقعضمني از سه گروه سخن به ميان آمده )هدایت

صراط، صراط كساني است كه بدانها نعمت دادی و در عين  باشد؛ كه اینند ميصراط مستقيم و گروهي كه اهل این صراط

های مذكور، نعمت دادن در مقابل حال مورد غضب و گمراهي هم قرار نگرفتند. ثمره بحث در این است كه، برخالف ترجمه

 اند، منتهي برخي نعمت گرفته ولي مورد غضب ویا گمراهي قرارغضب كردن و گمراهي نيست؛ بلكه همه نعمت گرفته

قدم بودند كه هيچ مورد غضب و گمراهي قرار نگرفتند. اند؛ و برخي دیگر نعمت گرفتند و چنان در مسير هدایت ثابتگرفته

كند، باید به همين معنا گرفت، زیرا كه در را یهودیان و مسيحيان معرفي مي« گمراهان»و « افراد مورد غضب»روایاتي هم كه 

و  47و  40ه اهل كتاب و خصوصا یهودیان داده شده، سخن به ميان آمده است )مثال: بقره/قرآن كریم بارها از نعمتهایي كه ب

 رغم آن یا مورد غضب واقع شدند ویا حداقل، گمراه شدند.( یعني به آنها هم نعمت داده شده، اما علي122

 حدیث

 ( از امام حسن عسگری در تفسير این آیه روایت شده است كه:1

یعني بگویيد ما را به راه كساني هدایت كن كه به آنها نعمت بخشيدی كه توفيق ]قبول[ دین « عَلَيْهِمْ نْعَمْتَأَ الَّذِینَ صِراطَ»

و كسي كه از خدا و رسولش اطاعت كند همراه »تو و اطاعت از تو را پيدا كنند و آنها همانانند كه خداوند در موردشان فرمود: 

عمت بخشيد اعم از پيامبران و صدیقان و شهداء و صالحان و اینان چه خوب رفيقاني شود با كساني كه خداوند به آنها نمي

                                                      
راه اینان و نه »كه تعبير  الدین فارسيالعابدین راهنما، جالل، حلبي، خواجوي، زیناي. مثال مجتبوي، مكارم شيرازي، قرائتي، آیتي، الهي قمشه 1

كند اي را القا ميدر الميزان هم هرچند صراحتي ندارد اما ظاهر آن چنين تلقيطباطبایي فرمایشات عالمه  .انده مد نظر قرار دادهرا در ترجم« راه آنان

ه، مستقلي كه بر اساس الميزان انجام شد (، هرچند كه ترجمه44 /1همين گونه ترجمه شده )ترجمه الميزان( به نحوي كه در ترجمه الميزان 29 /1)الميزان

رضایي،  انصاري،، فوالدوند، مشكيني، مصطفوي )تفسير روشن(، انصاریان، در ميان مترجمانبه این نكته دقت كرده و از این اشتباه اجتناب نموده است. 

 اند.ترجمه مناسبي ارائه نمودهو  به این نكته توجه داشته االسالم، گرمارودي،فيض
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هرچند  -( ... سپس فرمود: مقصود از اینان كساني كه به آنها نعمت ثروت و سالمتي بدني داده شده، نيست 71)نساء/« هستند

نها ]كه نعمت ثروت و سالمتي دارند[ از زمره بيني كه برخي از آاما آیا نمي –كه همه اینها هم از نعمتهای ظاهری خداست 

اند و چه معني دارد كه به شما بگویند كه دعا كنيد كه به سوی صراط آنها راه یابيد! بلكه به شما دستور داده كافران و فاسقان

و خاندان طاهرینش  كه دعا كنيد كه به صراط كساني راه یابيد كه به آنها نعمت ایمان به خدا و تصدیق رسول او و والیت محمد

 اش داده شده است...و اصحاب نيكوكار برگزیده

 36ص األخبار، معاني

 هِمَاأَبَوَیْ عَنْ سَيَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ یُوسُفُ حَدَّثَنِي قَالَ الْمُفَسِّرُ الْأَسْتَرْآبَادِیُّ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ قَوْلِ فِي ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 : جَلَ وَ عَزَّ

 عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ هُمُ وَ طَاعَتِكَ وَ لِدِینِكَ بِالتَّوْفِيقِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِرَاطَ اهْدِنَا اقُولُو أَیْ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ

 أُولئِكَ حَسُنَ وَ الصَّالِحِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ یقِينَالصِّدِّ وَ النَّبِيِّينَ مِنَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ فَأُولئِكَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَ» جَلَّ وَ

 هَؤُلَاءِ أَنَّ تَرَوْنَ لَا أَ ظَاهِرَةً اللَّهِ مِنَ نِعْمَةً هَذَا كُلُّ كَانَ إِنْ وَ الْبَدَنِ صِحَّةِ وَ بِالْمَالِ عَلَيْهِمْ الْمُنْعَمَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ قَالَ ثُمَّ قَالَ 1... «رَفِيقاً

 الَّذِینَ صِرَاطِ إِلَى تُرْشَدُوا بِأَنْ بِالدُّعَاءِ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ وَ صِرَاطِهِمْ إِلَى تُرْشَدُوا بِأَنْ تَدْعُوْا أَنْ إِلَى نُدِبْتُمْ فَمَا فُسَّاقاً أَوْ كُفَّاراً یَكُونُونَ دْقَ

 الْمُنْتَجَبِينَ... الْخَيِّرِینَ أَصْحَابِهِ وَ الطَّاهِرِینَ آلِهِ وَ لِمُحَمَّدٍ بِالْوَلَایَةِ وَ  هِرَسُولِ تَصْدِیقِ وَ بِاللَّهِ بِالْإِیمَانِ عَلَيْهِمْ أُنْعِمَ

( از اميرالمومنين ع روایت شده است كه خداوند عز و جل به بندگانش دستور داده كه از او راه كساني را طلب كنند كه 2

( و به او پناه ببرند از 71اند )نساء/ان همان انبياء و صدیقان و شهداء و صالحانبر آنان نعمت ]ویژه[ بخشيده شده است؛ و آن

بگو آیا به تو خبر بدهم به »اند كه خداوند در موردشان فرمود: اند كه همان یهودیانراه كساني كه مورد غضب واقع شده

( و نيز به 60)مائده/« را مورد غضب قرار داد جایگاهي كه نزد خدا از این هم بدتر است؟ كسي كه خدا او را لعنت كرد و او

بگو ای اهل كتاب! در دینتان بناحق غلو »شان فرمود: اند كه خداوند متعال دربارهاو پناه ببرند از راه گمراهان، كه همان كساني

ت به گمراهي كشيده نكنيد و از هوی و هوس قومي پيروی نكنيد كه قبال گمراه شدند و بسياری را گمراه كردند و از راه راس

 اند.( كه همان مسيحيان77)مائده/« شدند

سپس اميرالمومنين ع فرمود: و هركس به خدا كفر بورزد، كسي است كه مورد غضب واقع شده و از راه خداوند عز و 

 جل گمراه گردیده است.

 و امام رضا ع نيز همين را فرمود و اضافه كرد كه:

نيز از حد عبودیت تجاوز كند ]یعني او را، نه عبد، بلكه خدا بداند[ او هم كسي است  و كسي كه در مورد اميرالمومنين ع

 كه مورد غضب واقع شده و گمراه است.

 50ص ع، العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

                                                      
ا ُحِكي   و  .  1 ْینِهِ  ه ذ  نْ  بِع   ع اْلُمْؤِمنِین   ِمیرِ أ   ع 
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 وَ الصِّدِّیقُونَ وَ النَّبِيُّونَ: هُمُ وَ عَلَيْهِمْ، الْمُنْعَمِ طَرِیقَ یَسْأَلُوهُ نْأَ عِبَادَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَ: ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ: ع الْإِمَامُ قَالَ

 :فِيهِمْ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ الْيَهُودُ هُمُ وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ طَرِیقِ مِنْ[ بِهِ] یَسْتَعِيذُوا أَنْ وَ الصَّالِحُونَ وَ الشُّهَدَاءُ

 الَّذِینَ هُمُ وَ ،الضَّالِّينَ طَرِیقِ مِنْ بِهِ یَسْتَعِيذُوا أَنْ وَ  «عَلَيْهِ غَضِبَ وَ اللَّهُ لَعَنَهُ مَنْ -اللَّهِ عِنْدَ مَثُوبَةً ذلِكَ مِنْ بِشَرٍّ أُنَبِّئُكُمْ هَلْ قُلْ»

 وَ كَثِيراً أَضَلُّوا وَ -قَبْلُ مِنْ ضَلُّوا قَدْ قَوْمٍ أَهْواءَ تَتَّبِعُوا ال وَ -الْحَقِّ غَيْرَ دِینِكُمْ فِي تَغْلُوا ال الْكِتابِ أَهْلَ یا قُلْ» :فِيهِمْ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ

 .النَّصَارَى هُمُ وَ  «السَّبِيلِ سَواءِ عَنْ ضَلُّوا

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ ضَالٌّ وَ ،عَلَيْهِ مَغْضُوبٌ فَهُوَ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ كُلُّ: ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ ثُمَّ

 :فَقَالَ فِيهِ، زَادَ وَ كَذَلِكَ، ع الرِّضَا قَالَ وَ

 .الضَّالِّينَ مِنَ وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ مِنَ فَهُوَ -الْعُبُودِیَّةَ ع الْمُؤْمِنِينَ بِأَمِيرِ تَجَاوَزَ مَنْ وَ

فرمودند: آن دین خداست كه جبرئيل بر « الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا »است كه درباره ( از رسول خدا ص روایت شده 3

فرمودند منظور شيعيان « الضَّالِّينَ لَا وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ»محمد ص نازل كرده است ]و درباره[ 

 طالب بر آنها نعمت دادی و بر آنها غضب نكردی و گمراه نشدند.كه با والیت علي بن ابي ]پيروان واقعي[ علي ع است

 52ص الكوفي، فرات تفسير

 بْنِ یَحْيَى بْنُ عُبَيْدُ احَدَّثَنَ قَالَ مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ كَثِيرٍ بْنُ عُبَيْدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْكُوفِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ

 الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَطَّارُ مِهْرَانَ

 عَلِيٍّ شِيعَةِ قَالَ الضَّالِّينَ لَا وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ ص مُحَمَّدٍ عَلَى ع ئِيلُجَبْرَ بِهِ نَزَلَ الَّذِی اللَّهِ دِینَ

 1 .یَضِلُّوا لَمْ وَ عَلَيْهِمْ تَغْضَبْ لَمْ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بِوَلَایَةِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ

 تدبر

پرسد را به ما نشان دهد. وقتي كسي از ما راهي را مي« صراط مستقيم»در آیه قبل از خدا خواستيم ...«  الَّذینَ صِراطَ( »1

گذاریم كه دهيم و گاه دست او را در دست كسي ميدهيم: گاه آدرس مسير را گام به گام به او توضيح ميدو گونه جواب مي

برود. چرا خداوند به جای اینكه راه اول را برود )مثال بگوید صراط مستقيم راهي است كه با نماز و خواهد همان مسير را مي

 شود( راه دوم را رفت و این راه را با یك عده اشخاص معرفي كرد؟راستگویي و ... حاصل مي

نهایت واهيم به مقصد بيخظاهرا بدین جهت كه: از طرفي راه خدا بسيار دشواریاب است )چون ما انسانهای محدود مي

( تا ما را به بيراهه 16كمين كرده است )اعراف/« صراط مستقيم»خورده در مسير (؛ و از طرف دیگر دشمني قسم46برسيم، بقره/

 خواهد به ما بفهماند كه:بكشاند؛ و خداوند دانای مهربان مي

 ظلمات است بترس از خطر گمراهي   همرهي خضر مكنطي این مرحله بي

                                                      
 وَ قَوْلُهُ. الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ أَنَّهُ عَلَى الدَّلِيلُ وَ -مَعْرِفَتُهُ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ هُوَ قَالَ الْمُسْتَقِيمَ الصِّراطَ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي.  1

 (29ص ،1ج القمي، تفسير) الْكِتَاب أُمِّ فِي ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ هُوَ وَ  حَكِيمٌ لَعَلِيٌّ لَدَیْنا الْكِتابِ أُمِّ يفِ إِنَّهُ
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، قرآن كریم «صراط مستقيم»اند مقصود از اند )كه گفتهكرده 6سوره حمد، تفسيری كه برخي از آیه  7واقع، طبق آیه  در

تواند با شعار خواهد صراط مستقيم را بپيماید، نميخواهد بگوید كه كسي كه مياست( كامال تفسير به رأی است؛ و این آیه مي

كنند كساني كه مورد نعمت ویژه خدا قرار گرفته و گناه نمي»كافي است( راه بيفتد، و حتما باید )قرآن برای ما « حَسبُنا كتاب اهلل»

 را بشناسد. « كنند كه به بيراهه بيفتندكه مورد غضب واقع شوند، و اشتباه نمي

ورزید ر ميبيت خود اصراشاید بدین جهت است كه پيامبر اكرم ص این اندازه بر ضرورت تمسك توامان به قرآن و اهل

بيت )حدیث ثقلين( و شاید به همين جهت است كه هم پيامبر اكرم ص )و درنتيجه برخي از صحابه ایشان(، و هم خود اهل

 ( و جالب است كه در4جلسه دیروز، حدیثمعرفي كنند )مثال « صراط مستقيم»اند كه امامان را به عنوان اصرار فراواني داشته

 تاریخ این عنوان )كه ما صراط مستقيم هستيم( از جانب هيچكس دیگری ادعا نشده است.

 «: الضَّالِّينَ الَ وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ( »... 2

 دارد:داللت « اشتباه»و هم از « گناه»هم از « عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ»این آیه بر عصمت 

هستند؛ یعني در عين حال « الذین..»، صفت و یا بدل برای «ال...»و « غير...». در نكات ترجمه توضيح داده شد كه 1مقدمه

فرماید صراط هستند. یعني آیه مي« الذین انعمت عليهم»كه ظاهرا اشاره به دو گروه دیگر است، اما در مقام توضيح اوصاف 

دادیم و آنها از نعمت در مسير هدایت استفاده كردند و نه مورد غضب خدا واقع شدند، و نه به كساني را برو، كه بدانها نعمت 

 بيراهه افتادند.

گيرند و به خاطر شود كه عامدانه در مقابل راه الهي راه دیگری را در پيش ميهم شامل كساني مي« گمراه». كلمه 2مقدمه 

و هم شامل كسي كه عامدا گناه نكرده، اما چون راه را بلد نيست، به بيراهه  شوند؛شان مورد غضب خدا واقع ميگناه عامدانه

القاعده معني قرار داد؛ پس علي« مغضوب عليهم»را جداگانه در مقابل « گمراهان»كشيده شده است. از آنجا كه در این آیه 

يایند قطعا، عالوه بر كساني كه عمدا گناه وقتي با هم ب« گمراهان»و « مغضوب عليهم»خاص آن مد نظر است. پس، با دو تعبير 

الذین »شود؛ و در این آیه، شوند، شامل ميكنند، كساني را هم كه تعمد ندارد، اما به خاطر اشتباهاتشان به بيراهه كشيده ميمي

 ی مورد نظر است كه در زمره هيچ یك از این دو گروه قرار نگيرند.«انعمت عليهم

كنند )كه به نحوی جزء كنند )كه جزء مغضوب عليهم شوند( و نه حتي اشتباه مينه گناه مي« مالذین انعمت عليه»نتيجه: 

 گمراهان قرار گيرند(. 

دهند، معنایش این توضيح مي« صراط الذین»)آیه قبل( را با تعبير « صراط مستقيم»وقتي  «:عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ( »3

اند و چنانكه را پيدا كند كه این راه را رفته «كسان خاصي»راه مستقيم الي اهلل را پيدا كند حتما باید خواهد است كه اگر كسي مي

 بيان شد، این افراد باید معصوم از گناه و اشتباه باشند.  1در تدبر 

 (:2و 1)احادیث سوره نساء داده است 71توان همراه اینها شد؟ پاسخش را در آیه حاال ما اینها را یافتيم، چگونه مي

و كسي كه از خدا و »شود: تنها با اطاعت از خدا و رسول حاصل مي -پس از اینكه آنها را شناختيم  -همراهي اینها 

شود با كساني كه خداوند به آنها نعمت بخشيد اعم از پيامبران و صدیقان و شهداء و صالحان؛ رسولش اطاعت كند همراه مي

( یعني صرف شناخت اینها برای هدایت شدن كافي نيست، بلكه شناخت آنها برای 71)نساء/« ندو اینان چه خوب رفيقاني هست
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این است كه بتوانيم به نحو درست از خدا و رسول تبعيت كنيم، كه در این صورت ما هم همراه و جزء اصحاب این صراط 

 (4خواهيم شد )حدیث

دو گروه »در برخي احادیث مصادیق یهود و نصاری به عنوان مصداق آشكار «: ينَالضَّالِّ الَ وَ عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَيْرِ( »4

« مصداق آشكار»شود، این به عنوان نيز معلوم مي 2اند. اما همان طور كه با دقت در حدیث معرفي شده« مورد غضب و گمراه

« غضب»ای است كه تعبير اساس آیات قرآني؛ چرا كه اوال اینكه آن دو گروه مصداق این آیه هستند، بر «تنها مصداق»است نه 

دانيم كه این تعبير در مورد دیگران )حتي برخي از مسلمانان، مثال منافقان( هم در آن در مورد اینها استفاده شده، و مي« ضلّ»و 

 كند.، بالفاصله، امام ع موارد دیگری را هم به آنها ملحق مي2به كار رفته است؛ و ثانيا در همان حدیث 

 طلب زیر فقط آدرسش در وبالگ، در کانال گذاشته شد.م

همين برای  1ناميدند و با توجه به نكته تدبر « صراط مستقيم»بيت را ( پيامبر اكرم ص بارها و بارها امام علي ع و اهل5

ل بيت هستند، كافي بوده اثبات اینكه اسالم را باید تنها از اهل بيت دریافت كرد و در نتيجه تنها جانشينان شایسته پيامبر ص اه

اند. از آنجا كه اصل این حدیث قریب به متواتر بوده است و ظاهرا خود پيامبر در بحث خالفت هم بر این حدیث تاكيد كرده

الشعاع قرار دهند برند كه این حدیث را تحتاميه و بعد از آن، ترفندی به كار ميبني توانستند آن را انكار كنند، در دورهو نمي

كنند كه پيامبر گذارند اما القا ميو آن اینكه این حدیث را با حفظ اینكه در مقام بيان درباره خالفت خود پيامبر است باقي مي

قبل از اینكه علي را صراط مستقيم معرفي كند دو خليفه اول را به نحوی به عنوان كساني كه شایستگي خالفت دارند مطرح 

ونه نقل قول از پيامبر اكرم ص را به خود حضرت علي ع و یا افراد مهمي مانند حذیفه كنند این گكرده است و سعي مي

)شخصي كه از نظر خود اهل سنت درباره جانشيني پيامبر ص اسراری از پيامبر ص شنيده بود كه افشا نكرد!( نسبت دهند تا 

 جای هرگونه تردیدی رفع شود. 

)كه تعبيری كامال قرآني است و قرآن در سوره حمد كه هر روز توسط مسلمانان « صراط مستقيم»غافل از اینكه مقایسه تعبير 

با تعابيری كه در در وصف خلفای دیگر ساخته شده، شود افراد اهل این صراط را تنها راه قابل پيروی معرفي كرده( خوانده مي

فرادی در اهل سنت كه اصل حدیث را كه سخني اند معدود اشود. البته بودهبخوبي ساختگي بودن آن جمالت قبلي را معلوم مي

« المحجه البيضاء»تعبير « الصراط المستقيم»اند و به جای تعبير درباره دیگران ندارد و فقط درباره اميرالمومنين است را نگه داشته

ان سالم بدر برده هایي كه انجام شده، تا امروز جسازیاند و حدیثشان در پاك)= راه روشن( را در همين حدیث نقل كرده

آوریم و سپس به برخي از مصادق دستكاری شده است. در اینجا ابتدا حدیثي كه تنها اسم امام علي ع در آن برده شده را مي

 كاری شده ِ مذكور، بالغ بر پنجاه مورد در كتب اهل سنت یافت شد(كنيم. )با تعبير دستآن اشاره مي

 الْجَنَدِیُّ، شَيْبَةَ أَبِي بْنُ النُّعْمَانُ ثَنَا الرَّزَّاقِ، عَبْدُ ثَنَا السَّرِیِّ، أَبِي ابْنُ ثَنَا الْغَزِّیُّ، وُهَيْبٍ بْنُ اهللِ عَبْدُ ثَنَا ،أَحْمَدَ بْنُ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا

 عَلِيًّا، تَسْتَخْلِفُوا إِنْ»: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ قَالَ: لَقَا حُذَیْفَةَ، عَنْ یُثَيْعٍ، بْنِ زَیْدِ عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِي عَنْ الثَّوْرِیِّ، سُفْيَانَ عَنْ

  «الْبَيْضَاءِ الْمَحَجَّةِ عَلَى یَحْمِلُكُمْ مَهْدِیًّا، هَادِیًا تَجِدُوهُ فَاعِلِينَ، أَرَاكُمْ وَمَا

 شما كه یابيدمي شده هدایت یكنندههدایت را او د،كني چنين كه بينمنمي كه ، كنيد خليفه را علي اگر فرمود خدا رسول

 دهد.مي حركت روشن راهي بر را
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 كه كرده نقل هم دیگر سند چهار با را حدیث این وی) 64ص 1ج( اإلصبهاني ابونعيم) األصفياء وطبقات األولياء حلية

 محصول «الكلمجوامع» افزارنرم در چنانكه اننددمي معتبر را آنها نيز وهابي علمای حتي كه اندكساني از فوق سند رجال بویژه

 ( است كرده حدیث این بودن صحيح به حكم كند،مي بررسي هم را حدیث رجال كه عربستان، اوقاف وزارت

درباره اميرالمومنين ع است ولي قبلش توضيحاتي درباره دو خليفه « صراط مستقيم»ای از این حدیث كه با تعبير و نمونه

 قرار مسلم و بخاری صحيح مبنای بر احادیث گردآوری را مبنایش نيشابوری )حاكم ا حاكم نيشابوری آورده است:قبلي آمده ر

 داده است(

 بْنُ وَمُحَمَّدُ ،إِبْرَاهِيمَ بْنُ إِسْحَاقُ ثنا: قَاال شَاذَانَ بْنُ وَمُحَمَّدُ سَلَمَةَ، بْنُ أَحْمَدُ ثنا هَانِئٍ، بْنِ صَالِحِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي -(4629)

 اللَّهُ رَضِيَ حُذَیْفَةَ عَنْ یُثَيْعٍ، بْنِ زَیْدِ عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِي عَنْ الثَّوْرِیِّ، سُفْيَانَ عَنْ شَيْبَةَ، أَبِي بْنُ النُّعْمَانُ أَنَا الرَّزَّاقِ، عَبْدُ ثنا: قَاال رَافِعٍ،

 ضَعْفٌ، جِسْمِهِ وَفِي اآلخِرَةِ، فِي رَاغِبٌ الدُّنْيَا، فِي فَزَاهِدٌ بَكْرٍ أَبَا وَلَّيْتُمُوهَا إِنْ ": وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ هُاللَّ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ،

 ." مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ عَلَى یُقِيمُكُمْ مُهْتَدٍ، فَهَادٍ يًّاعَلِ وَلَّيْتُمُوهَا وَإِنْ الئِمٍ، لَوْمَةَ اللَّهِ فِي یَخَافُ ال أَمِينٌ، فَقِوِیُّ عُمَرُ وَلَّيْتُمُوهَا وَإِنْ

 یُخَرِّجَاهُ وَلَمْ الشَّيْخَيْنِ، شَرْطِ عَلَى صَحِيحٌ حَدِیثٌ هَذَا

 153ص 3ج الصحيحين على المستدرك

نشود و بعد از اند كه در ذهن مفهوم قرآني صراط مستقيم حاضر تغيير داده« الطریق»را به « صراط»برخي اوال كلمه 

 عثمان از بعد منظور بلكه نبوده، خودش از بعد پيامبر درباره حضرت علي ع، بالفصله منظورِ كه دهندمي آوردنش شرح مفصلي

 مثال:! است بوده

 یَا: قَالُوا: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ یْفَةَحُذَ عَنْ وَائِلٍ، أَبِي عَنْ الْيَقْظَانِ، أَبِي عَنْ شَرِیكٌ، ح الْحِمَّانِيُّ، ح یَحْيَى، ح حَاتِمٌ، حَدَّثَنَا 

 تُوَلُّوا إِنْ»: قَالَ ثُمَّ ، «الْعَذَابُ نَزَلَ خَلِيفَتِي عَصَيْتُمْ ثُمَّ بَعْدِی مِنْ خَلِيفَةً عَلَيْكُمْ اسْتَخْلَفْتُ إِنِ»: فَقَالَ عَلَيْنَا، تَسْتَخْلِفُ أَلَا اللَّهِ، رَسُولَ

 عَلِيًّا تُوَلُّوا وَإِنْ بَدَنِهِ، فِي قَوِیًّا اللَّهِ أَمْرِ فِي قَوِیًّا تَجِدُوهُ عُمَرَ تُوَلُّوهَا وَإِنْ بَدَنِهِ، فِي ضَعِيفًا اللَّهِ أَمْرِ فِي قَوِیًّا تَجِدُوهُ بَكْرٍ بَاأَ الْأَمْرَ هَذَا

 «الْمُسْتَقِيمَ یقَالطَّرِ بِكُمُ یَسْلُكُ مَهْدِیًّا هَادِیًا تَجِدُوهُ تَفْعَلُوا وَلَنْ

 279ص 1ج األخبار بمعاني المشهور الفوائد بحر

ای باقي اند كه دیگر جای شك و شبههای از قول حضرت علي ع هم نقل كردهعده افزوده، این با كه اینجاست جالب و

 :است آورده است(خود )كه جزء كتب اصلي حدیثي اهل سنت  مسند در )رئيس فرقه حنبلي( حنبل بن احمد نماند، از جمله

 بْنِ زَیْدِ عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِي عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ الْفَرَّاءَ، یَعْنِي جَعْفَرٍ أَبِي بْنُ الْحَمِيدِ عَبْدُ حَدَّثَنِي عَامِرٍ، بْنُ أَسْوَدُ حَدَّثَنَا - 859

 الْآخِرَةِ، فِي رَاغِبًا الدُّنْيَا، فِي زَاهِدًا أَمِينًا، تَجِدُوهُ بَكْرٍ، أَبَا تُؤَمِّرُوا إِنْ»: قَالَ بَعْدَكَ؟ نُؤَمِّرُ مَنْ اللَّهِ، رَسُولَ یَا قِيلَ: قَالَ عَلِيٍّ، عَنْ یُثَيْعٍ،

 بِكُمُ یَأْخُذُ مَهْدِیًّا، هَادِیًا تَجِدُوهُ فَاعِلِينَ، اكُمْأُرَ وَلَا عَلِيًّا، تُؤَمِّرُوا وَإِنْ لَائِمٍ، لَوْمَةَ اللَّهِ فِي یَخَافُ لَا أَمِينًا، قَوِیًّا تَجِدُوهُ عُمَرَ تُؤَمِّرُوا وَإِنْ

 «الْمُسْتَقِيمَ الطَّرِیقَ

 214ص 2ج حنبل بن أحمد اإلمام مسند

 و همين طور حاكم نيشابوری در جای دیگری از مستدرك خود:
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 مُحَمَّدُ ثنا الْجَوْهَرِیُّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ وَأَخْبَرَنِي عَفَّانَ، بْنِ عَلِيِّ نُبْ الْحَسَنُ ثنا یَعْقُوبَ، بْنُ مُحَمَّدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا - 4434

 إِسْحَاقَ، أَبُو ثنا ،الرُّوَاسِيُّ مَرْزُوقٍ بْنُ فُضَيْلُ ثنا الْحُبَابِ، بْنُ زَیْدُ ثنا الْعَامِرِیُّ، عَفَّانَ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحَسَنُ ثنا خُزَیْمَةَ، بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ

 الدُّنْيَا، فِي زَاهِدًا تَجِدُوهُ بَكْرٍ أَبَا تُوَلُّوا إِنْ»: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَلِيٍّ عَنْ یُثَيْعٍ، بْنِ زَیْدِ عَنْ

 یَسْلُكُ مَهْدِیًّا هَادِیًا تَجِدُوهُ عَلِيًّا تُوَلُّوا وَإِنْ لَائِمٍ، لَوْمَةُ تَعَالَى اللَّهِ فِي تَأْخُذُهُ لَا أَمِينًا، قَوِیًّا تَجِدُوهُ مَرَعُ تُوَلُّوا وَإِنْ الْآخِرَةِ، فِي رَاغِبًا

 الْيَمَانِ بْنِ فَةَحُذَیْ حَدِیثُ وَشَاهِدَهُ " یُخَرِّجَاهُ وَلَمْ الْإِسْنَادِ، صَحِيحُ حَدِیثٌ هَذَا «الطَّرِیقَ بِكُمُ

 73ص 3ج الصحيحين على المستدرك

 های بسيار متعددی از این تعبير در كتب اهل سنت آمده است كه اینها فقط از باب نمونه اشاره شدچنانكه اشاره شد نقل

 

 

 حمد سوره بنديجمع

 هميشگي؛ متيرح هم و دارد فراگير رحمتي هم كه كنيممي آغاز خدایي از نشان و نام با را كارمان

 باشند داشته بخواهند كه هرتحولي و عوالم همه كه او از سپاس و ستایش با توام دركي از كنيممي مملو را وجودمان سپس

 اوست؛ دست به

 جانب به را خوبان خود خاص رحمت با البته و دهد،مي روزی را همه و آورد پدید را همه چيز فراگيرش رحمت و

 ؛(بينيممي او رحمت پرتو در را عالم صعود و ولنز قوس) گردندبرمي خویش

 هركس است قرار شده، آشكار بودنش مطلق اختيار صاحب كه او، محضر در كه رسيممي ایعرصه به برگشت این در و

 برسد؛ اشزندگي جزای و نتيجه به

 هدف را او تنها كه كنيممي ماعال او به و یابيممي حاضر خود مقابل در را او برسيم خود خدای از دركي چنين به وقتي

 بندیم؛اميد مي او كمك به تنها هركاری، برای واقع در و او، به رسيدن برای و دانيممي خود

 بنمایاند؛ ما به را مسيرش ترین مطمئن و نزدیكترین خود به رسيدن برای كه خواهيممي او از و

 اهل كه كساني زمره در و اند گرفته قرار خدا ویژه نایتع تحت كه است خاص ایعده راه راه، این كه كنيممي توجه و

 گيریم.نيستند و درواقع تنها با پيوند به آنان است كه در مسير مستقيم خدا قرار مي اندبوده اشتباه ویا گناه
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 17/4/1395       الصُّدُور تُخْفِي ما وَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ یَعْلَمُ        19 آیه( 40) غافر( سوره 110

 ترجمه

 داند.د، مينكنمي پنهانها كار[ و آنچه را سينههای خيانتها یا چشمچشم ها ]= خيانتچشم كارِخيانت]خداوند[ 

 ای و نحوینکات ترجمه

كه در این صورت خائن، به معنای  ،«األعين من الخائنة»است یعني « من»به معنای « تركيب اضافي»یا « الْأَعْيُنِ خائِنَةَ»

 نظر مد اشمصدری معنای به كه اسم فاعل است،« الخائنة» یا؛ وها()خيانتكاران از ميان چشمهاست ای از چشمصف عدهو

 صورت به به ترتيب، ترجمه، در كه( 473 /8بيانه و القرآن )إعراب« هاكاری چشمخيانت»شود كه معنایش مي گرفته، قرار

 .شودمه ميترج« هاخيانت چشم» و «كارخيانت هایچشم»

 حدیث

سوال شد. « داندمى را هاچشم خيانت خداوند»فرماید: از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عزو جل كه مي( 1

 فرمودند:

 .چشمها خيانت است این! كندنمى نظر آن به گویا كه كندمى نگاه طورى را چيزى شخصى گاهى كه اىندیده آیا

 147ص األخبار، معاني

 ثَعْلَبَةَ عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي احَدَّثَنَ

 تَرَ لَمْ أَ فَقَالَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ یَعْلَمُ -جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ بَاأَ سَأَلْتُ: قَالَ الْجَرِیرِیِّ مَسْلَمَةَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ

 1.الْأَعْيُنِ خَائِنَةُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ یَنْظُرُ لَا كَأَنَّهُ وَ ءِالشَّيْ إِلَى یَنْظُرُ الرَّجُلِ إِلَى

 از امام صادق ع روایت شده است: (2

                                                      
 . احادیث زیر هم قابل توجه است: 1

 األربعاء یوم دعاء من و( 1

 الصُّدُور تُخْفِي ما وَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ لَمُتَعْ شَهَادَةٌ عِنْدَكَ غَيْبٍ كُلُّ وَ عَلَانِيَةٌ عِنْدَكَ سِرٍّ كُلُّ

 473ص ،2ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح

 مسعود البن ص اهلل رسول موعظة في( 2

 تَعَالَى اللَّهُ یَقُولُ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِي عَلَى مُصِرٌّ رَبِّكَ بَيْنَ وَ بَيْنَكَ فِيمَا أَنْتَ وَ لِلْآدَمِيِّينَ التَّوَاضُعَ وَ الْخُشُوعَ نَفْسِكَ مِنْ تُظْهِرَ أَنْ إِیَّاكَ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا... 

 الصُّدُور تُخْفِي ما وَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ یَعْلَمُ

 457ص األخالق، مكارم

 وَ الْأَرْحَامِ مِنَ مُسْتَوْدَعَهُمْ وَ مُسْتَقَرَّهُمْ وَ الضَّمِيرِ مِنَ صُدُورُهُمْ تُخْفِي مَا وَ عْيُنِهِمْأَ خَائِنَةَ وَ أَنْفُسِهِمْ عَدَدَ وَ أَعْمَالَهُمْ وَ آثَارَهُمْ أَحْصَى وَ أَرْزَاقَهُمْ قَسَمَ( 3

 الْغَایَات بِهِمُ تَتَنَاهَى أَنْ إِلَى الظُّهُورِ

 89خطبه البالغه،نهج
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 ها! ما را نصيحتي كن!ن عيسي نزد او جمع شدند و گفتند: ای آموزگار خوبيروزی حواریو

كنم مي داد كه روابط جنسي نامشروع نداشته باشيد؛ و من شما را امرفرمود: ... همانا موسي، پيامبر خدا به شما دستور مي

زیرا كسي كه در فكر این گناه باشد، كه اصال در فكر روابط جنسي نامشروع هم نباشيد، چه رسد به اینكه مرتكبش شوید؛ 

كم دود آن، زیبایي خانه را ای آتش روشن كند كه اگر خانه آتش نگيرد، دستشدهزیبا و تزیين مانند كسي است كه در خانه

 كند.خراب مي

 542ص ،5ج الكافي،

 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ جَمِيعاً الْكُوفِيِّ الْعَبَّاسِ أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ دَأَحْمَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ وَ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ 

 1:قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ

 نَفْسَهُ حَدَّثَ مَنْ فَإِنَّ تَزْنُوا أَنْ عَنْ فَضْلًا بِالزِّنَا أَنْفُسَكُمْ دِّثُواتُحَ لَا أَنْ آمُرُكُمْ أَنَا وَ تَزْنُوا لَا أَنْ أَمَرَكُمْ ع اللَّهِ نَبِيَّ مُوسَى إِنَّ... 

 .الْبَيْت یَحْتَرِقِ لَمْ إِنْ وَ الدُّخَانُ التَّزَاوِیقَ فَأَفْسَدَ مُزَوَّقٍ بَيْتٍ فِي أَوْقَدَ كَمَنْ كَانَ بِالزِّنَا

 تدبر

 «: الصُّدُور تُخْفِي ما وَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ یَعْلَمُ»( 1

های های مهم شيطان برای نفوذ در انسانكنند: گاه آشكارا، و گاه مخفيانه؛ و این دومي یكي از راهها دو گونه گناه ميانسان

 است: دیندار و مودّب

غلبه بر ادب اه ر .شودو هم ادب اجتماعي مانع انجام گناه مي يدینفرهنگ كنند؛ اما هم افراد الابالي آشكارا گناه مي

، انجامش دیگر و ،دعادی شوگناه بتدریج، انجام آن  است تا« توجيه گناه»و « توسط برخي افراد گناه آشكار انجام»اجتماعي، 

در  ،خارج از خانواده جنسي خروج از ادب اجتماعي قلمداد نشود )چنانكه در یك قرن گذشته كاری شد كه برهنگي و روابط

 ر كشورهای اسالمي در حال اجراست(.وج از ادب اجتماعي قلمداد نشود و همين پروژه بشدت دفضای كشورهای غربي، خر

مخفيانه از آن  ر این فرهنگ را رعایت كند، ولياین است كه شخص در ظاه مهم راه ، یكبرای غلبه بر فرهنگ دینياما 

  آورد.زمينه مساله اول را هم فراهم مياین آیه مساله دوم را مد نظر قرار داده، كه البته این است كه  تخطي كند.

خداوند در آیه قبل از این آیه، از پيامبرش خواسته كه مردم را نسبت به روز قيامت هشدار و انذار دهد، و در این آیه 

 كنيد.كار باخبر است، و هم از آنچه در سينه مخفي ميهای خيانتدهد كه خداوند، هم از چشمتذكر مي

                                                      
 . عبارت حدف شده چنين است: 1

 أَنَا وَ كَاذِبِينَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ بِاللَّهِ تَحْلِفُوا لَا أَنْ أَمَرَكُمْ ع اللَّهِ كَلِيمَ مُوسَى إِنَّ لَهُمْ فَقَالَ أَرْشِدْنَا الْخَيْرِ مُعَلِّمَ یَا لَهُ فَقَالُوا ع عِيسَى إِلَى الْحَوَارِیُّونَ اجْتَمَعَ

 فَقَالَ زِدْنَا اللَّهِ رُوحَ یَا اقَالُو صَادِقِينَ لَا وَ كَاذِبِينَ بِاللَّهِ تَحْلِفُوا لَا أَنْ آمُرُكُمْ

 گویم اصال به خدا سوگند نخورید، راست باشد یا دروغ.داد كه سوگند دروغ نخورید و من به شما مياهلل به شما دستور ميفرمود: همانا موساي كليم

 گفتند: از روح اهلل! باز هم بگو.
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كساني كه آخرت را باور دارند بگو مخفيانه به سمت گناه ميل نكنند كه برای خدا همه امور مخفي شما،  پس ای پيامبر! به

 كامال آشكار است.

 های مخفي رخنه شياطين باشيم.ماه رمضان، كه شياطين در غل و زنجير بودند، تمام شد. مواظب راه

 اجتماعيِ بُعدِ چشم تاكيد كرد؟ شاید به خاطرميان گناهان مخفي، بر خيانت چرا در ...«:  تُخْفِي ما وَ الْأَعْيُنِ خائِنَةَ »...( 2

و در مقام تاثير و تاثرات فرهنگي و دیني، گناهان  ؛آن. خيانت چشم )دزدكي نگاه كردن(، غالبا حيثيت اجتماعي دارد شدیدِ

در قيامت « ظالمان»یه قبل، درباره اینكه اجتماعي بسيار مهمتر از گناهان فردی هستند. شاهد این برداشت، این است كه در آ

 بشدت بار اجتماعي دارد.« ظالم»و كلمه  ؛هيچ یاور و شفيعي ندارند، سخن گفته

 فردی و اجتماعي هایدغدغه شدید تنيدگيدرهم دهندهنشان تواندمي« الْأَعْيُن خائِنَةَ» تذكر به...«:  الْأَعْيُنِ خائِنَةَ یَعْلَمُ»( 3

ماند، پس تذكر آن، تذكری بشدت فردی است؛ كاری است كه غالبا از منظر دیگران مخفي مي« خيانت چشم». باشد در اسالم

حریم  دزدانه سرك كشيدن غالبا در قبالو در عين حال، مصادیق اصلي خيانت چشم، عموما ناظر به حقوق دیگران است )

های بدن آنها باشد یا خانه آنها یا نوشتهبوط به مرخواه آن حریم خصوصي،  ،دهدان معني ميهای دیگرخصوصي انسان

 هاست.خصوصي آنها یا ...(، پس تذكر آن، تذكری بشدت اجتماعي و ناظر به حقوق اجتماعي انسان

حریم خصوصي، صرفا در افق مداخله آشكار، مانند دزدی، تجاوز، افشا كردن مسائل خصوصي  اهميتدر فضای غربي، 

ها بر ها و تشویق انسانتجاوز یدی بر آن نهاد( مطرح است؛ اما در اسالم، حفظ حریم خصوصي انسانتوان عنوان و ... )كه مي

 مراعات آن، حتي در افق نگاه كردن مخفيانه هم مورد توجه است.

و به عمل  ،قصد( با اینكه، بر اساس احادیث متعدد، گناه، مادامي كه در سينه بماند )در حد«: الصُّدُور تُخْفِي ما ... یَعْلَمُ»( 4

تاكيد  «الصُّدُور تُخْفِي ما»شود، چرا در این آیه بر علم خدا به خارجي منجر نشود، به عنوان گناه در نامه عمل انسان ثبت نمي

 ؟شده است

گناهي كه در سينه جای گرفت و ذهن را مشغول كرد، احتمال رخ دادنش زیاد است؛ و حتي اگر در شاید بدین جهت كه 

كه دست كم  شدهآتشي آماده  دل، و به قول حضرت عيسي، در خانه ،كندقوع نپيوندد، صحنه دل را ظلماني ميخارج به و

 (. 3كند )حدیثدودش فضای داخلي خانه را زشت مي

ي ها مخفآنچه سينه»و فرمود )ما یخفي في الصدور( « ها مخفي استچرا نفرمود: آنچه در سينه«: الصُّدُور تُخْفِي ما»... ( 5

و در مقام هشدار و انذار نسبت به آخرت، نسبت به آنچه  ،شاید بدین جهت كه چون این آیه در ادامه آیه قبل از خود ؟«كندمي

كنيم؛ وگرنه در قبال آن دهد؛ و آن، فقط همان چيزی است كه خودمان در سينه مخفي ميما بدان مكلف هستيم، تذكر مي

 ه، مواخذه كردن و هشدار دادن معني ندارد. چيزهایي كه ناخواسته در ما مخفي بود

خواهيم دیگران را نصيحت كنيم، به سراغ اشكاالتي برویم كه در ایجاد آن اشكال، خودشان تقصير ثمره اخالقي: اگر مي

 اند.اند، نه جایي كه از اختيارشان خارج بوده و ناخواسته بدان مبتال شدهداشته
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 18/4/1395         الْعالَمين رَبِّ لَتَنْزیلُ إِنَّهُ وَ         192 آیه (26)  شعراء ( سوره111

 ترجمه

 1.هاستاز جانب[ پروردگار جهان= فروفرستاده شده ] فروفرستادن ،یقين كه آنو به

 نحویای و ترجمهنکات 

 2(315 /15كه در ابتدای سوره آمده بود )الميزانقرآن است، « ه»اینكه مرجع ضمير « إِنَّهُ»

: فروفرستاده لزَّنَالمُ) «مفعول»)نازل كردن، فروفرستادن( است كه در اینجا به معنای « نزّل»مصدر از  «نزیلت» 3«:تَنْزیلُلَ»

و كاربرد مصدر به جای مفعول برای مبالغه در وصف است كه گویي آنچه فروفرستاده شده، خود  4شده( به كار رفته است

 (194 /19رالتنوی و التحریرفروفرستادن است. )

 ( گذشت.2)حمد/ 36توضيحاتي در جلسه« العالمينرب»درباره 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه:1

قرآن عهدی از جانب خداوند به خالئق است. پس برای هر شخص مسلماني سزاوار است كه در این عهدش بنگرد و هر 

 روز پنجاه آیه از آن را بخواند

 609ص ،2ج الكافي،

 فِي یَنْظُرَ أَنْ الْمُسْلِمِ لِلْمَرْءِ یَنْبَغِي فَقَدْ خَلْقِهِ إِلَى اللَّهِ عَهْدُ الْقُرْآنُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يٌّعَلِ

 .آیَةً خَمْسِينَ یَوْمٍ كُلِّ فِي مِنْهُ یَقْرَأَ أَنْ وَ عَهْدِهِ

                                                      
ها )عالَمها( ترجمه كرده اند. در اینجا از آن دو نفر، فقط یكي به آن ر عالمين را جهان( اشاره شد كه فقط دونف2)سوره حمد، آیه 36. در جلسه  1

 ترجمه پایبند مانده )دهلوي(

( تقریبا بين مفسران اختالفي نيست، با این توضيح كه برخي 315 /15قرآن است، كه در ابتداي سوره آمده بود )الميزان« ه». اینكه مرجع ضمير  2

اند چون در ؛ برخي گفته(334 /3الكشاف) «العالمينان هذا التنزیل، لتنزیل رب»، یعني جمله در اصل بدین صورت بوده: ق آیه واضح استاند از سياگفته

ند به ا( و برخي هم گفته315 /15گردد )الميزانبندي سوره است به آن برمياینجا كه پایان و جمعمرجع ضمير در آمده، « كتاب مبين»ابتداي سوره تعبير 

 تفسير في ( از این جهت كه قرآن مشتمل بر این قصص است )الوجيز55 /5التفاسير گردد )زبدةقصص انبياء كه قبل از این آیه در این سوره ذكر شد برمي

ین بين مصداق اتم است كه در توضيحش گفته اند ا (124 /2( و حدیث هم داریم كه منظور والیت امير المومنين است )تفسير القمي441 /2العزیز القرآن

 (88 /10القرآن تفسير في البيان كه منافي با عموم قرآن نيست )أطيب

كه  (13 /7بيانه و القرآن إعراب ؛122 /19القرآن إعراب في در اینجا را اصطالحا الم مزحلقه )=عقب رانده شده( گویند )الجدول« الم». حرف  3

كه كاركرد اصلي آن، تاكيد بر محتواي كالم است و گویي این ابتداي كالم بوده ولي به خاطر  (39 /2الكریم القرآن گویند )إعراببه آن الم ابتداء هم مي

 گيرد، این حرف تاكيد به عقب رانده شده است.وجود یك حرف تاكيد دیگر )إنّ( و اینكه دو حرف تاكيد كنار هم قرار نمي

 157 /7االسرار؛ كشف334 /3؛ الكشاف290قرآن/ال إعراب في ؛ التبيان171 /3الجامع جوامع . تفسير 4
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االمين آن را بر قلب تو فرودآورد، العالمين است، كه روحرب فروفرستاده آن، كه یقينبه و»صادق درباره آیات از امام ( 2

 سوال شد. فرمودند:« تا از هشداردهندگان باشي

 ای به[ والیت اميرالمومنين ]است كه[ در روز غدیر نازل شد.]اشاره

 124ص ،2ج القمي، تفسير

 -قَلْبِكَ عَلى الْأَمِينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ -الْعالَمِينَ رَبِّ لَتَنْزِیلُ إِنَّهُ وَ: قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ[ حَنَانٍ] حَسَّانَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي وَ

 1الْغَدِیر یَوْمَ ع الْمُؤْمِنِينَ لِأَمِيرِ نَزَلَتْ الْوَلَایَةُ: قَالَ الْمُنْذِرِینَ مِنَ لِتَكُونَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 بينند.های خود تجلي كرد است ولي نميدر كالمش بر آفریدهخداوند در 

 116 ص ،4ج الدینية، األحادیث في العزیزیة اللئالي عوالي

 یُبْصِرُون لَا لَكِنْ وَ كَلَامِهِ فِي لِخَلْقِهِ اللَّهُ تَجَلَّى لَقَدْ ع الصَّادِقُ جَعْفَرٌ قَالَ

 تدبر

وقتي هنگام نسبت دادن بيان مطلبي به شخصي، با وصفِ آن شخص )نه فقط اسم او( از او «: الْعالَمين رَبِّ تَنْزیلُ...  »( 1

یعني آن مطلب « گویدشاعر مي»خواهند نشان دهند كه آن وصف در آن كار مدخليت دارد. مثال وقتي گفته شود كنند، ميیاد 

یعني آن مطلب از جنس قضاوت است. در این آیه قرآن را از جانب « گویدقاضي مي»ي بگویند از جنس شعر است؛ اما وقت

العالمين معرفي كرده، پس یعني آنچه در این قرآن آمده، آن چيزهایي است كه مربوط به ربوبيت عوالم است؛ پس اگر كسي رب

مت مقصد خویش نقش ایفا كند، قرآن را باید جدی بخواهد خودش پرورش یابد، یا در ربوبيت عالم و تحول نظام هستي به س

 توضيحاتي داده شد( 36در جلسه « العالمينرب»العالمين است كه قرآن را نازل كرده است. )درباره بگيرد. یادمان باشد رب

ه حقيقت قرآن با حقيقت های سوره قدر و بحثهای دیگر بارها نشان داده شد كدر بحث« : الْعالَمين رَبِّ لَتَنْزیلُ إِنَّهُ وَ( »2

( این آیه را درباره 2. شاید به همين جهت است كه در برخي روایات )مثالحدیثاندو آنها قرآن ناطق بيت گره خورده استاهل

 اند.والیت اميرالمومنين ع نيز دانسته

 .وبالگ داده شدمطلب در و فقط لینک  توضیح زیر به دلیل تخصصی بودن در کانال قرار داده نشد

شود گاه آن كلمه بعدی فاعل آن ای اضافه ميوقتي مصدری كه معنای متعدی دارد، به كلمه«: الْعالَمين رَبِّ تَنْزیلُ»... ( 3

گویيم: فرستادن محمد، گاهي منظورمان این است كه محمد چيزی را فرستاده است، مصدر است و گاه مفعول آن. مثال وقتي مي

امكان « امكان استعمال یك لفظ در بيش از یك معنا»اند. و بر اساس قاعده محمد را فرستادهو گاهي منظورمان این است كه 

ای با یك كالم و متناسب با دو موقعيت بياني هردو را اراده كرده باشد. در این آیه، چون معنای فاعل بودن خدا دارد گوینده

                                                      
 اللّه یبعث لم و الكتب، و الصحف جميع في مكتوبة السّالم عليه عليّ والیة»: قال السّالم عليه األوّل الحسن أبي عن الفضل، بن محمّدهمچنين: .  1

 مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِكَ عَلى* الْأَمِينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ* الْعالَمِينَ رَبِّ لَتَنْزِیلُ إِنَّهُ وَ: )ىتعال اللّه قول ذلك و السّالم، عليه عليّ والیة و محمّد بنبوّة إلّا نبيّا تعالى

 (305ص األخبار، غرر) السّالم عليه عليّ والیة هي»: قال «(مُبِينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ* الْمُنْذِرِینَ
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رسد عالوه بر آن، ولي به نظر مياند را به این معنا در نظر گرفته، اغلب مفسران این )خدا قرآن را فروفرستاد( كامال واضح بوده

بيان شده است را بيان  3مشكل باشد كه در این صورت، این آیه مطلبي كه در حدیث معنای مفعولي در مورد این آیه نيز بي

با فروفرستادن قرآن، در واقع  یعني خداوند« العالمين استقرآن، فروفرستادنِ رب»شود: كند. در واقع، عبارت چنين ميمي

، خداوند با فروفرستادن قرآن، بر مردم ]با وصف 3العالمين بودنش را برای مردم فروفرستاده و به تعبير حدیثصفت رب

 العالمين بودن خداست در قالب كالم.العالمين[ تجلي كرده است؛ و به تعبير دیگر، قرآن كریم، تجلي ربرب

 

 

 19/4/1395                 الْأَمينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ          193 آیه( 26)  شعراء سوره (112

 ترجمه

 االمين با آن نازل شد.[]یا: روح االمين آن را نازل كرد.روح

 ای و نحوینکات ترجمه

رئيل است، كه چون معرفه است، به شخص خاصي داللت دارد كه ظاهرا همان حضرت جب« الروح»صفت برای « االمين»

تعبير دقيقي نيست؛ اما « االمينروح»، و تعبير «روح امين»امين است؛ و چون صفت )و نه مضاف اليه( است، پس باید بگویيم 

معرفه و مشخص بودن « روح امين»؛ و ثانيا تعبير این تعبير در زبان فارسي به صورت یك اصطالح درآمده است اوال از آنجا كه

 استفاده شد.«االمينروح»از همان تعبير رساند، بنابراین آن را نمي

  «الروحُ»را بدون تشدید و « ز»حرف  1برخي: ستا دهبه نحو متواتر روایت ش« الرُّوح بِهِ نَزلَ»دو گونه قرائت برای عبارت 

اند. بر كرده را منصوب )مفعول نزل( قرائت «الروحَ»را با تشدید و « ز»حرف  2برخيو اند؛ قرائت كردهرا مرفوع )فاعل نزل( 

را باء تعدیه بگيریم كه در ادامه « بـ»]مگر اینكه حرف « االمين با آن نازل شدروح»شود اساس حالت اول، چنين ترجمه مي

هر دو قرائت جزء قرائات « االمين را با آن نازل كرد.العالمين[ روحرب»]شود و در حالت دوم ترجمه ميشود[ توضيح داده مي

 ( یعني هردو حالت توسط فرشته وحي و خود پيامبر اكرم ص قرائت شده است.318 /7البيان مجمعمعتبر است )

در فارسي[ « را»]و به معنای حرف « عامل متعدی كردن»را به عنوان « بـ»، اغلب مفسران، حرف «بِهِ نَزلَ»در عبارت 

جاء »یعني زید آمد؛ اما « جاء زیدٌ»شوند؛ مثال مي متعدی« بـ»اند ]در زبان عربي، برخي افعال الزم، با اضافه كردن حرف گرفته

؛ اما «آن را نازل كرد»شود اش ميرا بدون تشدید بخوانيم، باز ترجمه» ز»یعني زید را آورد[ كه در این صورت، حتي اگر « بزَیدٍ

                                                      
 خلف و حسن بصري )در ميان قرائات سبعه، قرائت كوفه( و یعقوب و عاصم عن بكر أبو و ئيالكسا و حمزة و عامر . كه عبارتند از قرائات ابن 1

 )در ميان قرائات سبعه، قرائات مكه و مدینه و بصره( « جعفر أبو عن عاصم و حفص و عمرو أبو و كثير ابن و نافع». كه عبارتند از  2
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( كه در این 13 /7بيانه و رآنالق إعراباند )دانسته« حال»را در موضع « به»را باء مالبست ]یا مصاحبت[، و عبارت « بـ»برخي 

 1ترجمه شود.« در حالي كه متلبس به قرآن بود»ویا « همراه با آن»حالت، باید به صورت 

 حدیث

 من به جبرئيل كه است مطلبي این و گفت جبرئيل: فرمودمي گاهي ص اكرم پيامبر شودمي سوال ع صادق امام ( از1

 .دادمي تدس ایشان به بيهوشي حالت گاهي و داده دستور

آمد و جبرئيل بين آنها ]واسطه[ نبود، آن حالت وقتي وحي ]مستقيما[ از جانب خدا به سوی او مي: فرمودند ع صادق امام

 دادنمي دست یشاندب حالت آن بود]واسطه[  جبرئيل خدا و او بين وقتيآمد؛ اما به خاطر سنگيني وحي از جانب خدا پيش مي

 .است داده دستور من به جبرئيل را مطلب این و گفت من به جبرئيل: ودفرممي [كه بود اینجا در] و

 663ص ،(للطوسي) األمالي

 الْبَرْقِيِّ نِعَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ وَهْبَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقَزْوِینِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْحُسَيْنُ

 : قَالَ اللَّهِ، عَبْدِ أَبِي عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ

 أُخْرَى حَالٍ فِي یَكُونُ ثُمَّ یَأْمُرُنِي، جَبْرَئِيلُ هَذَا وَ جَبْرَئِيلُ، قَالَ: یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ اللَّهُ، أَصْلَحَكَ: أَصْحَابِنَا بَعْضُ قَالَ

 .عَلَيْهِ یُغْمَى

 كَانَ إِذَا وَ اللَّهِ، مِنَ الْوَحْيِ لِثِقْلِ ذَلِكَ أَصَابَهُ جَبْرَئِيلُ، بَيْنَهُمَا لَيْسَ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنَ الْوَحْيُ كَانَ إِذَا إِنَّهُ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ: قَالَ

 2.یَأْمُرُنِي جَبْرَئِيلُ هَذَا وَ جَبْرَئِيلُ، لِي قَالَ: فَيَقُولُ ذَلِكَ، یُصِبْهُ لَمْ جَبْرَئِيلُ بَيْنَهُمَا

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 2

شد نشست و بر او وارد نميدر مقابل او مي]متواضعانه[ آمد مانند یك عبد جبرئيل این گونه بود كه وقتي نزد پيامبر ص مي

 گرفت.مگر اینكه اذن مي

                                                      
( 317 /15اند )الميزاننزول قرآن است، نه معيت جبرئيل با قرآن، با سخن فوق مخالفت كرده. عالمه طباطبایي با توجه به اینكه مقام بيان، درباره  1

 –دهد، اما لزوما معناي دیگر را اما با توجه به امكان استعمال یك لفظ در چند معنا، این مخالفت وجهي ندارد و سياق، اگرچه یك معنا را ترجيح مي

االمين به وسيله آن نازل شد را باء سببيت گرفت، یعني روح« بـ»توان رسد حتي مير بگذارد. همچنين به نظر ميتواند كنانمي -مادامي كه نادرست نباشد

 كه البته این معنا نياز به شرح و توضيح دارد اما با توجه به حقيقت قرآن معناي نادرستي نيست.

 . همچنين به این روایت توجه كنيد: 2

 الْأَشْعَرِیَّيْنِ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ الْفَضْلِ وَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي ابْنِ عَنِ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي

 بَيْنَهُ یَكُنْ لَمْ إِذَا ذَاكَ فَقَالَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ أُنْزِلَ إِذَا ص اللَّهِ رَسُولَ تُصِيبُ كَانَتْ الَّتِي الْغَشْيَةُ فِدَاكَ جُعِلْتُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ أَبِيهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ

 (115ص ،(للصدوق) التوحيد) بِتَخَشُّع أَقْبَلَ وَ زُرَارَةُ یَا ةُالنُّبُوَّ تِلْكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهُ تَجَلَّى إِذَا ذَاكَ أَحَدٌ اللَّهِ بَيْنَ وَ

افتد( كه در هنگام نزول وحي بر رسول خدا زراره از امام صادق ع در مورد آن حالت غشيه )حالتي شبيه بيهوشي كه عمده اعضاي بدن از كار مي

كرد. سپس امام صادق داوند هيچكس نبود، هنگامي بود كه خدا بر او تجلي ميآن وقتي بود كه بين ایشان و خ شد، سوال كرد؛ فرمودند:ص عارض مي

 اي زراره! آن است نبوت. ع با حالت خشوع به زراره رو كرد و گفت:
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 7ص ،1ج رائع،الش علل

 عُمَيْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ جَدِّهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ الْبَرْقِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 :الَقَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جُمَيْعٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ

 1.یَسْتَأْذِنَه حَتَّى یَدْخُلُ لَا كَانَ وَ الْعَبْدِ قِعْدَةَ یَدَیْهِ بَيْنَ قَعَدَ ص النَّبِيَّ أَتَى إِذَا جَبْرَئِيلُ كَانَ

 تحت مبادا كه نبود نگران شدمي نازل خدا جانب از آنچه در خدا رسول چگونه شودمي سوال ع صادق امام از( 3

 باشد؟ شدهن واقع شيطان مداخالت

 جانب از آنچه كه نحوی به كندمي نازل وقاری و سكينه او بر گزیند، برمي رسالت به را ایبنده خداوند وقتي: فرمود

 . بيندمي چشم با كه است چيزی مانند[ كه است آشكار بقدری برایش بودنش خدا جانب از] رسدمي او به جل و عز خدای

  201 ص ،2ج العياشي، تفسير

 بِهِ یَنْزِغُ مِمَّا ذَلِكَ یَكُونَ أَنْ اللَّهِ قِبَلِ مِنْ یَأْتِيهِ فِيمَا ص اللَّهِ رَسُولُ یَخَفْ لَمْ كَيْفَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ رَارَةَزُ عَنْ

 قَالَ الشَّيْطَانُ

 2.بِعَيْنِه یَرَاهُ الَّذِی مِثْلُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قِبَلِ مِنْ یَأْتِيهِ فَكَانَ الْوَقَارَ وَ سَّكِينَةَال عَلَيْهِ أَنْزَلَ رَسُولًا عَبْداً اتَّخَذَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ

 تدبر

( او اسم فقط نه) شخص آن وصفِ با شخصي، به مطلبي بيان دادن نسبت هنگام وقتيبيان شد  111جلسه  1تدبر ( در 1

« روح امين»اینكه در نزول وحي، جبرئيل با عنوان  .دارد مدخليت كار آن در وصف آن كه ددهن نشان خواهندمي كنند، یاد او از

داری در این انتقال به طور كامل حفظ معرفي شده، دو نكته دارد: اوال افق وحي در افق جسم و حسمانيات نيست؛ و ثانيا امانت

نزول وحي و بيان عربي آن )كه در دو آیه بعد بدان شده است. این نكته خط بطالني است بر باور كساني كه معتقدند در 

 شود( تصرفات نفساني و فرهنگي شخص نبي تاثيرگذار بوده است. تصریح مي

 واری و پیچیدگی در کانال نگذاشتمبه علت دش زیر رامطالب 

 فَقَالَ»مثال:  ،ده استاالمين به عنوان وصف جبرئيل آم( آیا جبرئيل همان الروح االمين است؟ در اغلب روایات، الروح 2

 العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب )التفسير« الْعَالَمِينَ رَبِّ عَنْ بِهِ یُخْبِرُنِي الْأَمِينُ الرُّوحُ جَبْرَئِيلُ هَذَا إِنَّمَا ...: ص اللَّهِ رَسُولُ

 وَ الْأَمِينُ الرُّوحُ وَ جَبْرَئِيلُ نَزَلَ»مثال:  اند؛( اما در معدودی از روایات این دو جدای از همدیگر مطرح شده438ص السالم، عليه

                                                      
 عَلَيْهِ یَدْخُلْ لَمْ ص النَّبِيَّ أَتَى إِذَا كَانَ جَبْرَئِيلَ إِنَّ لَا فَقَالَ ع جَبْرَئِيلَ هُبُوطِ عِنْدَ تَكُونُ كَانَتْ أَ ص النَّبِيَّ تَأْخُذُ كَانَتْ الَّتِي الْغَشْيَةِ عَنِ ع الصَّادِقُ . سُئِلَ 1

 بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنُ بِذَلِكَ حَدَّثَنَا.وَاسِطَةٍ وَ رْجُمَانٍتَ بِغَيْرِ إِیَّاهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ مُخَاطَبَةِ ذَلِكَ إِنَّمَا وَ الْعَبْدِ قِعْدَةَ یَدَیْهِ بَيْنَ قَعَدَ عَلَيْهِ دَخَلَ إِذَا وَ یَسْتَأْذِنَهُ حَتَّى

 بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ بِتٍثَا بْنِ عَمْرِو عَنْ عُلْوَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ زَیْدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَالِكٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ إِدْرِیسَ

 (86ص ،1ج النعمة، تمام و الدین )كمال ع مُحَمَّدٍ

 عُمَيْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبَانٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ . حَدَّثَنَا 2

. بِالتَّوْفِيقِ لَّاإِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قِبَلِ مِنْ جَبْرَئِيلَ أَنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ عَلِمَ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدِ وَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْفَرَّاءِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

 (201: ص ،2ج العياشي، تفسير   242: ص ،(للصدوق) التوحيد)
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سوره قدر هم مشخصا الروح غير از مالئكه  4( و در آیه506ص ،1ج الدرجات، )بصائر« عَدَدَهُم... یُحْصِي لَا الْمَلَائِكَةِ مِنَ عِدَّةٌ

 2ض هم بودن آنها( نيست خصوصا كه آیه معرفي شده است؛ اما این دوئيت آنها لزوما به معنای استقالل كامل آنها )در عر

رسد روح موجودی است ( داللت بر نوعي تفوق وجودی روح بر مالئكه دارد و به نظر ميبِالرُّوح الْمَالئِكَةَ یُنَزِّلُسوره نحل )

 یي( مراجعه كنيد(كه احاطه وجودی بر جبرئيل و سایر مالئكه دارد )برای بحث بيشتر به رساله انسان قبل الدنيا )عالمه طباطبا

 رَبِّكَ مِنْ الْقُدُسِ رُوحُ نَزَّلَهُ»فرماید سوره نحل كه مي 102با توجه به شباهت این آیه با آیه «: الْأَمينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ»( 3

رد، اما در وح به صورت وصف آودر اینجا امين را برای ر اما .روح االمين همان الروح القدس استالرسد به نظر مي« بِالْحَق

)مثال كتاب  ستو وابسته به او را برای روح به صورت اضافه آورد. یعني القدس امری است كه این روح مال او «القدس»آنجا 

  .من یعني كتاب مال من است(، نه اینكه قدوسيت وصف روح باشد

باشد. با ( مي29)حجر/ رُوحي نْمِ فيهِ نَفَخْتُ در آیه روحيدر جای دیگری كه روح در یك تركيب اضافي آمده تعبير 

 «القُدُّوس»تعبير دیگری از همان « القُدُس»( احتماال 1و جمعه/ 22یكي از اوصاف خداست )حشر/« القدوس»توجه به اینكه 

شود. اگر كه نازل كننده وحي است، نتيجه مي« القدسروح»)كه در انسان دميده شده( با « روحي»است و از اینجا یكي بودن 

)زیرا آن انساني كه نفخت فيه  نيست جدا انسان اللهيِحقيقت خليفه از القدس روحشود درست باشد معلوم مي استدالل این

آنگاه  و من روحي شد همان انساني است كه خدا او را به عنوان خليفه خود معرفي كرد و مالئكه مامور سجده بر او شدند(

 فرواز او  دیگری مرتبه بر را وحي كه است كامل انسان حقيقت از ایمرتبهم دارد( القدس ناكند )كه روحآنكه وحي را نازل مي

ای دیگر فرود ای از انسان كامل وحي را بر مرتبهیعني این گونه نيست كه چون مرتبه است امين ،مرتبه آن البته و آوردمي

 شده باشد. و فرهنگي آورده، این مستلزم دخل و تصرفهای انساني

ای به نام جبرئيل به عنوان واسطه وحي نيست؛ بلكه كه این مطلب به هيچ عنوان به معنای انكار وجود فرشتهتوجه شود 

دوباره دقت شود(. مخصوصا اگر به  2اللهي رسيده است )به حدیثتوجه به عظمت حقيقت انساني است كه به مقام خليفه

شود كه درصد در اختيار و تابع وی بودن( براحتي معلوم ميمسجود مالئكه بودن وی توجه كنيم )كه سجده بر كسي یعني صد

شود بين شخص نبي در دنيا )مرتبه دنيوی وجود نبي( و آن مرتبه حقيقت باطني ای وجود دارد و واقعا واسطه ميچنين فرشته

بلي اشاره شد فوق از او یاد شده است و مسجود همه مالئكه است و این روح چنانكه در بند ق« من روحي»وی كه با تعبير 

 جبرئيل است.

در مقام بيان چگونگي  ست،العالمين دانقرآن را تنزیل رباینكه  بعد از آیات، كه توضيح فوق از این نكته آخر اینكه بين

 ایكه از مرتبه]![  استاز انشائات پيامبر قرآن »القدس با جبرئيل و پيامبر ص است با این دیدگاه كه این تنزیل، و نسبت روح

و به قول عالمه طباطبایي از « از نفسش كه الروح االمين نام دارد به مرتبه دیگری از نفسش كه قلب نام دارد نازل شده

 فاصله بسيار زیادی است در حد فاصله ایمان و كفر. (317 /15)الميزان ترین سخنان استسخيف
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 20/4/1395               الْمُنْذِرین مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِكَ عَلى         194 آیه( 26)  شعراء سوره (113

 ترجمه

 ]نازل شد[ بر قلبت؛ تا از انذاردهندگان باشي.

 و نحوی اینکات ترجمه

 در آیه قبل است.« نزل»متعلق به « قَلْبِكَ عَلى»

)در فارسي: هشدار توأم باشد به معنای ابالغ و بياني است كه با ترساندن « انذار»است. « إنذار»اسم فاعل از مصدر « الْمُنْذِر»

« ذْرنَ» كه 1گفته شده ( و798/القرآن ألفاظ مفرداتبخش باشد )هم خبری است كه مشتمل بر امر مسرت« تبشير»چنانكه دادن( 

 .(415 /5اللغة المقایيس معجمترسد كه با آن مخالفت كند )چون مطلبي است كه شخص مي ،هم از همين ریشه است

 ،ترساندني است كه موضع ترس ، نه هرگونه ترساندن، بلكهشده كه انذار گفته ،)تخویف( «ترساندن»ا ب« انذار»در تفاوت 

كند و ناشي از نوعي احسان و خيرخواهي از جانب انذاردهنده است و و چرایي ترسناك بودن را برای مخاطب آشكار مي

 (237/اللغة في الفروق) 2.ر استتر باشد، این احسان بيشتهرچه آن امری كه سزاوار ترسيدن است عظيم

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه فرمود:1

كند كه باطل حق است. ]یعني امكان ندارد كه قلب به طل است و نيز هرگز یقين نميكند كه حق باقلب هرگز یقين نمي

 طور یقيني حق را باطل ویا باطل را حق قلمداد كند.[

 53ص ،2ج العياشي، تفسير 

 .أبدا حق الباطل أن یستيقن ال و أبدا، باطل الحق أن القلب یستيقن ال قال اهلل عبد أبي عن عمار بن یونس

ای دارد؛ كرد، عرض كرد: خدایا! هر سلطاني خزانه( رسول خدا ص فرمود: حضرت داوود با پروردگارش مناجات مي2

 خزانه تو كجاست؟

تر از بهشت و زیباتر از ملكوت؛ تر از كسي و پاكبزرگتر از عرش و وسيعای دارم خداوند جل جالله فرمود: من خزانه

كه زمينش معرفت است، و آسمانش ایمان است؛ و خورشيدش شوق است؛ و ماهش محبت است؛ و ستارگانش خطورات 

ر اش حكمت است؛ و چهار د]ذهني[ است؛ و ابرش عقل است؛ و بارانش رحمت است؛ و درختانش طاعت است؛ و ميوه

 دارد: علم و حلم و صبر و رضا؛ بدان كه آن همان قلب است.

                                                      
ریشه عبري و سریاني دارد و با انذار تفاوت دارد زیرا انذار، نه هرگونه ترساندن،  –برخالف أنذار  -« نذر». هرچند برخي بر این باورند كه كلمه  1

 (75 /12الكریم القرآن كلمات في عملي است. )التحقيق بلكه ترساندن كالمي است، اما نذر اساس تعهد

رود اما كلمه وصيت نسبت به خود به كار اند كه انذار نسبت به خود به كار نمي)سفارش كردن(، گفته« توصيه»با « انذار». همچنين در تفاوت  2

تواند هم براي برحذر داشتن از كار بد باشد و هم شود، اما توصيه ميميرود )اوصيتُ نفسي( و دیگر اینكه انذار براي برحذر داشتن از كار قبيح انجام مي

 تشویق به كار خوب
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 249: ص ،1ج الدینية، األحادیث في العزیزیة اللئالي عوالي

 ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ مَالِكٍ بْنُ أَنَسُ رَوَى

  ؟خِزَانَتُكَ فَأَیْنَ خِزَانَةٌ مَلِكٍ لِكُلِّ إِلَهِي فَقَالَ رَبَّهُ دَاوُدُ نَاجَى 

 وَ الْمَعْرِفَةُ أَرْضُهَا الْمَلَكُوتِ مِنَ أَزْیَنُ وَ الْجَنَّةِ مِنَ أَطْيَبُ وَ الْكُرْسِيِّ مِنَ أَوْسَعُ وَ الْعَرْشِ مِنَ أَعْظَمُ خِزَانَةٌ لِي جَلَالُهُ جَلَّ فَقَالَ

 ثَمَرُهَا وَ الطَّاعَةُ أَشْجَارُهَا وَ الرَّحْمَةُ مَطَرُهَا وَ الْعَقْلُ سَحَابُهَا وَ الْخَوَاطِرُ ومُهَانُجُ وَ الْمَحَبَّةُ قَمَرُهَا وَ الشَّوْقُ شَمْسُهَا وَ الْإِیمَانُ سَمَاؤُهَا

 1.الْقَلْب هِيَ وَ أَلَا الرِّضَاءُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحِلْمُ وَ الْعِلْمُ أَبْوَابٍ أَرْبَعَةُ لَهَا وَ الْحِكْمَةُ

 تدبر

 (؟«شد نازل تو بر» نفرمود و «شد نازل تو قلب بر» فرمود چرا) ؟«عليك» نفرمود و «بِكَقَلْ عَلى» فرمود چرا( 1

 «ها برسد ]= جان به لب آید[ها به حنجرهالْحَناجِرَ: ]هنگام مرگ[ وقتي قلب الْقُلُوبُ بَلَغَتِ»از آیات مختلفي مانند 

در آیات « قلب»شود، مراد از ( معلوم مي283)بقره/ «بش گناهكار استقَلْبُهُ: پس در چنين حالتي قل آثِمٌ فَإِنَّهُ» ( یا10)أحزاب/

 .شكل قرآن همان نفس و خودِ انسان است كه مركز ادراك و شعور و خوبي و بدی است، نه صرفا عضو جسماني صنوبری

 :كه ،رآنبه چگونگي دریافت ق خواسته اشاره كندمي« علي قلبك»با تعبير ظاهرا توان گفت كه با این مقدمه مي

 «.های حسي ظاهری استانسان و بدون مشاركت حواس و اندام جانتوسط روح و  ،این دریافت»

دیدند و شنيد كه اطرافيان نميدید و سخناني ميو شاهد بر این مطلب این است كه حضرت در هنگام وحي حقایقي مي

 (317 /15)الميزان 2.شنيدندنمي

القاعده داللت بر غيرجسماني درباره نازل كننده وحي است كه علي« روح» تعبير شاهد دیگر بر این مطلب، استفاده از

 گيرد.(؛ و طبيعتا امر غيرجسماني با امر غيرجسماني ارتباط مي1، تدبر112جلسه كند )بودن آورنده مي

باشد. در آیه قبل مي« نزل»متعلق به  «علي قلبك»چنانكه در نكات نحوی بيان شد « الْمُنْذِرین مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِكَ عَلى»( 2

اینكه مطلب در »)هشداردهنده( بودن را « منذِر»خواهد عامل موثر در ؟ شاید بدین جهت كه ميرا در این آیه آورد آنچرا پس 

 خواهد بفهماند:معرفي كند؛ یعني مي« دل شخص جا گرفته باشد

 سخن چون از دل برآید، بر دل نشيند.

 :داللچگونگي است توضيح)

 «نازل شد تا تو از انذاردهندگان باشي« قلب تو»بر « االمينروح»با « قرآن»فرمایند: این دو آیه روی هم مي

                                                      
 :قَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ بَكْرِ سَعْدٍ عَنْ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ . عن 1

 مَا إِنَارَةَ اللَّهُ أَرَادَ فَإِذَا طَيّاً، بِالْإِیمَانِ لَمَطْوِیَّةٌ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبَ إِنَّ وَ إِلَيْنَا، لَا وَ مِنَّا لَيْسَا النَّارِ، فِي الْمَعْصِيَةَ وَ الشَّكَّ إِنَّ: السَّلَامُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ»

 (35ص اإلسناد، )قرب «حَاصِدُهَا وَ زَارِعُهَا الْحِكْمَةَ فِيهَا فَزَرَعَ بِالْوَحْيِ، فَتَحَهَا فِيهَا

كرد و مانع دیدن ویا . اینكه كسي در نقد این دیدگاه بگوید كه شاید با حواس ظاهري است اما در این حالت، خدا در حواس اطرافيان تصرف مي 2

ماند؛ و ثانيا برد و آنگاه هيچ معرفت معتبري باقي نميتوان زیر سوال شد، نقد واردي نيست زیرا اوال بر این مبنا، همه ادراكات ما را ميشنيدن آنها مي

 (318 /15مبتني بر این است كه ادراك معتبر منحصر در ادراك حسي است. )الميزان
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االمين، و نزول در قلب ، سه عنصر نقش داشته: نزول قرآن، نزول توسط روح«تو از انذاردهندگان باشي»پس، برای اینكه 

برای اینكه از انذاردهندگان »را مستقل از دو تعبير قبل و در كنار عبارت « بر قلب تو»ر تو. و در اینجا، از ميان این سه عامل، تعبي

شوی. یعني وجود انذاردهندگان دیگری « منذر»باشي؛ و نفرمود « از انذاردهندگان»موید این برداشت، اینكه: فرمود:  آورد.« باشي

االمين، خاص دانيم، دو عنصر نزول قرآن، و نزول توسط روحرا هم قبول كرد، كه پيامبر ص یكي از آنهاست؛ در حالي كه مي

 پيامبر است.(

( با توجه به اینكه وحي هم مشتمل بر انذار )بيم از خطر( و هم مشتمل بر بشارت )تشویق به وضعيت مطلوب( است، 3

 پيامبر تاكيد شد؟« انذاردهندگي»چرا در مقام ابالغ وحي، فقط بر 

 ها، دفع ضرر، اهميتي بيش از جلب منفعت دارد. آیت اهلل جوادی آملي در درسلب ما انسانشاید بدین جهت كه برای اغ

 فرمودند:مي )تفسير سوره فرقان( تفسير خود

 همه این با باشد بهشت به شوق نيتش كسي اگر. كنندنمي معصيت آتش از خوف خاطر به و انذار اثر در مردم از بسياری»

 خوف صبح نماز خواندن در او محرك چون اما. خواندمي صبح نماز مثل هم را شب نماز شده، ذكر شب نماز برای كه فضائل

 «.است محروم شب نماز فيض از ولي خواند مي را صبح نماز است، جهنم از

اغلب مردم به دینداری ]و سعادت اخروی خود[  بساآفرید، چهآفرید و جهنم را نميرا مياگر خدا فقط بهشت یعني 

 !شدندنا مياعتبي

 

 

 

 21/4/1395               مُبينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ         195 آیه( 26)  شعراء سوره( 114

 ترجمه

 ]قرآن را نازل كرد[ روشنبه زبان عربي 

 )در کانال نگذاشتم( نکات ترجمه

ست كه اصطالحا از اضداد است؛ )كه در زبان فارسي هم رایج است( از كلماتي ا «بين»است. كلمه « بين»از ریشه « مُبين»

 /6البحرین)اتصال و به هم رسيدن(. )مجمع« وصل»رود و هم به معنای )فاصله و جدایي( به كار مي« فصل»یعني هم به معنای 

( 158/الضمير است )مفرداتگویند كه آشكاركننده مافيبه معني آشكار كردن است و به كالم از این جهت بيان مي« بيان»( و 217

به معنای آشكار كردن بعد از ابهام و اجمال است و به كالم از این جهت بيان اند بيان با توجه به ریشه كلمه، برخي گفته و

 التحقيق)خود را آشكار كند. مبهم كه در آن انسان باید با جدا كردن كلمات و سپس اتصال برقرار كردن بين آنها مراد  گویندمي

دليل[ هم از همين ریشه و به معنای چيزی است كه داللت كامال آشكار داشته « ]= بيِّنه»( و 367 /1الكریم القرآن كلمات في

 (157باشد )مفردات/
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 حدیث

 فرمایند:شود. ميسوال مي )به زبان عربي مبين(« مُبِينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ»( از یكي از دو امام باقرع و صادق ع درباره آیه 1

توانند آن را بيان كنند. ]ظاهرا یعني از عهده بيان هر مطلبي به هر زباني كه كند؛ اما زبانها نميها را بيان مي]یعني[ زبان

آید؛ اما هيچ زباني توانایي آن را ندارد كه مطالب آن را آن گونه كه سزاوار است به زبان خود بيان و ترجمه كند. باشد برمي

« داردمردم دارای زبانهای مختلف برمياز ابانه است یعني اختالف را از بين مبين » البته مرحو فيض كاشاني در توضيح این گفته

 [1(1771 /9)الوافي

 632ص ،2ج الكافي، 

 بِلِسانٍ -جَلَّ وَ زَّعَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع أَحَدِهِمَا عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ الْحَجَّالِ عَنِ حَمَّادٍ أَبِي بْنِ صَالِحِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 .الْأَلْسُنُ تُبِينُهُ لَا وَ الْأَلْسُنَ یُبِينُ قَالَ مُبِينٍ عَرَبِيٍّ

 از امام باقر ع روایت شده است كه:( 2

در محل شنوایي پيامبران، به زبان به عربي بود؛ كه  ای نفرستاد مگر اینكه ]اصل آن[خداوند متعال هيچ كتاب و وحي

 ... آمددرمي شانقوم

 126ص ،1ج الشرائع، علل

 قَالَ بِالْبَصْرَةِ الماذراني إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الطَّالَقَانِيُّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْمَكِّيُّ خَالِدٍ بْنُ مُسْلِمُ حَدَّثَنَا قَالَ السَّعْدِیُّ الْحَسَنِ بْنُ غَانِمُ حَدَّثَنَا قَالَ مُحَمَّدٍ نُبْ الْمَلِكِ عَبْدُ قِلَابَةَ أَبُو حَدَّثَنَا

 مَسَامِعِ فِي یَقَعُ كَانَ وَ قَوْمِهِمْ بِأَلْسِنَةِ ع الْأَنْبِيَاءِ مَسَامِعِ فِي قَعُیَ فَكَانَ بِالْعَرَبِيَّةِ إِلَّا وَحْياً لَا وَ كِتَاباً تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ مَا: قَالَ ع أَبِيهِ عَنْ

 2 . ...بِلِسَانِهِمْ مَسَامِعِهِمْ فِي فَيَقَعُ بِالْعَرَبِيَّةِ كَلَّمَهُمْ قَوْمَهُ بِهِ كَلَّمَ فَإِذَا بِالْعَرَبِيَّةِ نَبِيِّنَا

                                                      
 .«الناس من المختلفة األلسن أصحاب بين من االختالف یرفع یعني اإلبانة من األلسن یبين» عبارت فيض كاشاني چنين است: . 1

 ميكند بيان قرآن كه معنى باین را زبانها كندمي بيان كه ستا عربي لسانه ب قرآن یعنى»جي در تفسير این حدیث گفته است: همچنين شریف الهي

 جبرئيل كه اندجماعتى زبان آن مبين بلكه باشد كه زبانى هر را قرآن آن كندنمي بيان و عربى زبان غير هابزبان بودند گشته نازل كه را قصص و احكام

 396ص ،3ج الهيجي، شریف تفسير «.ميشد نازل آنها تخانهبدول

 كند:. چند حدیث دیگر كه به آیه ارتباط پيدا مي 2

 -وَالِدَةٍ وَ بِأَبٍ لَيْسَتْ الْعَرَبِيَّةَ إِنَّ -بِآبَائِهَا رَهَاتَفَاخُ وَ الْجَاهِلِيَّةِ نَخْوَةَ بِالْإِسْلَامِ عَنْكُمْ أَذْهَبَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ -النَّاسُ أَیُّهَا یَا: مَكَّةَ فَتْحِ یَوْمَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 (322ص ،2ج القمي، تفسير) أَتْقاكُم اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمُكُمْ وَ تُرَابٍ مِنْ آدَمُ وَ آدَمَ مِنْ إِنَّكُمْ أَلَا عَرَبِيٌّ، فَهُوَ بِهِ تَكَلَّمَ فَمَنْ نَاطِقٌ، لِسَانٌ هُوَ إِنَّمَا وَ

« عربيت»رسول خدا ص در فتح مكه فرمود: اي مردم! بدرستي كه خداوند با اسالم غرور و نخوت جاهلي و تفاخر به پدران را از باطل كرد؛ همانا 

آدم از خاك است؛ بدانيد كه همه شما از آدم هستيد؛ و « عربي»نه پدر است و نه مادر؛ بلكه فقط یك زبان گویاست؛ كه كسي به این زبان تكلم كند، 

 ترین شماست.ترین شما نزد پروردگار، كریمماند[ و گرامياست؛ ]پس جایي براي فخرفروشي به خاطر اصل و نسب نمي
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 تدبر

دهد كه این گونه نبوده است كه قرآن صرفا یك مكاشفه شخص پيامبر ص این آیه بخوبي نشان مي «:... عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ»( 1

فرماید: آنچه كه بر پيامبر نازل شده، به بوده باشد كه به زبان خود، از آن مكاشفه حكایت كرده باشد. بلكه این آیه صریحا مي

 زبان عربي نازل شده است. 

باشد، این است كه از همان ابتدای نبوت، خود پيامبر ص و قرآن هم از جانب خداوند مي )یك شاهد مهم بر اینكه الفاظ

اند و مهمترین وجه این تفاوت هم در این بوده كه در قرآن، خود گذاشتهتفاوت مي «احادیث قدسي»و  «قرآن»نيز دیگران، بين 

بيان  «نقل به مضمون» بدون الفاظ قرآن و صرفا به صورت معاني قرآني را و اگر كسي ،الفاظ هم تعيين شده از جانب خدا بوده

اما در حدیث قدسي، الفاظ از جانب شخص پيامبر ص بوده و لذا اگر كسي مضمون داند؛ كند، كسي آن سخن را قرآن نمي

 (شود.حدیث قدسي را نقل كند )همانند سایر احادیث نبوی( همچنان حدیث محسوب مي

دانيم كه خواندن سوره حمد، ونيز خواندن یك سوره )به عنوان قرآن( در نمازهای واجب، واجب مي ...« عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ( »2

ای است كه فقها برای اثبات وجوب عربي خواندن نماز بدان تمسك است. این آیه )در كنار آیات و احادیث دیگر( یكي از ادله

های دیگر )و حتي گونه كه اگر ترجمه شعر حافظ به زبانهمان داند وكنند؛ زیرا این آیه بوضوح، زبان قرآن را عربي ميمي

شود و اگر كسي آورد، ترجمه قرآن هم قرآن محسوب نميبه حساب نمي« شعر حافظ»ترجمه آن به نثر ساده فارسي( را كسي 

 1نماز را به زبان فارسي بخواند، نماز بدون قرآن )حمد و سوره( خوانده است.

  2(است« لسان»وصف برای « مبين»كه  توجه شود)؟ «مُبينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ»و فرمود « عَرَبِيٍّ سانٍبِلِ »( چرا نفرمود: 3

 اما شاید بتوان آن را ،3اندقرآن دانسته «خالي از ابهام بودن»بر یك تاكيد  در حد را «مبين»وصف  ،اگرچه اغلب مفسران

، یعني عالوه بر عربي بودن، «مبين»است و هم « عربي»زبان قرآن، هم  ؛ بدین بيان كهستنادتوضيحي درباره زبان خاص قرآن 

                                                      
 بِآبَائِهَا تَفَاخُرَهَا وَ الْجَاهِلِيَّةِ نَخْوَةَ عَنْكُمْ أَذْهَبَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا فَقَالَ مَكَّةَ فَتْحِ یَوْمَ الْمِنْبَرَ ص اللَّهِ رَسُولُ صَعِدَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٌ

 كُلَّ إِنَّ أَلَا حَسَبُهُ یُبْلِغْهُ لَمْ عَمَلُهُ بِهِ قَصُرَ فَمَنْ قٌنَاطِ لِسَانٌ لَكِنَّهَا وَ وَالِدٍ بِأَبٍ لَيْسَتْ الْعَرَبِيَّةَ إِنَّ اتَّقَاهُ عَبْدٌ اللَّهِ عِبَادِ خَيْرَ إِنَّ أَلَا طِينٍ مِنْ آدَمُ وَ ع آدَمَ مِنْ إِنَّكُمْ أَلَا

 (246ص ،8ج الكافي،. )الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى هَذِهِ قَدَمِي تَحْتَ فَهِيَ الشَّحْنَاءُ الْإِحْنَةُ وَ إِحْنَةٍ أَوْ الْجَاهِلِيَّةِ فِي كَانَ دَمٍ

 سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا قَالَ سَعِيدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْفَقِيهُ النَّيْسَابُورِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنُ الْحَمِيدِ عَبْدُ سَنِالْحَ أَبُو الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا

 ... ص اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ كُنَّا: قَالَ أَبِيهِ عَنْ التَّمِيمِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ الْمُهَلَّبِيُّ عَبَّادٍ بْنُ عَبَّادُ دَّثَنَاحَ قَالَ الضَّرِیرُ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْهَاشِمِيُّ

 الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا وَ -مُبِينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ الْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانِي وَ ذَلِكَ مِنْ یَمْنَعُنِي مَا وَ قَالَفَ مِنْكَ أَفْصَحُ هُوَ الَّذِي رَأَیْنَا مَا وَ أَفْصَحَكَ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا

 (320ص األخبار، معاني) .الْحَدِیثِ بِهَذَا الضَّرِیرِ عَمْرٍو أَبِي عَنْ الرِّیَاحِيُّ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ

دانند و یكي از ادله همه . در ميان مكاتب مختلف شيعه و سني غير از ابوحنيفه )رئيس مكتب حنفي( همگي نماز به زبان فارسي را نماز نمي 1

 مكاتب دیگر در نقد نظر ابوحنيفه هم همين آیه است.

 123 /19القرآن إعراب في . الجدول 2

 مبين»( یا 51 /4باشد )تفسير صافيمي« المعنيواضح»اند به معناي اند و حداكثر اینكه گفتهنداده. اغلب مفسران درباره كلمه مبين توضيحي  3

و ( 562 /2)بحرالعلوم« بلغته لهم یبيّن»یا ( 7/32البيان)مجمع« دینهم في الحاجة إليه بهم ما للناس مبين »( یا 320 /15)الميزان« البيان تمام للمقاصد
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تواند آشكار كند؛ اما هيچ زباني این ظرفيت را ندارد كه بتواند دهد و هر مفهومي در هر زباني را ميها را پوشش ميهمه زبان

كند حتي برای پيامبران دیگر هم ان مي(. شاهد بر این مدعا هم  احادیثي است كه بي1تمام معاني قرآن را آشكار كند )حدیث

 توضيح بيشتر در وبالگ به آدرس زیر: .(2)حدیث 1شده استآمده و بعد به زبان قوم آنها تبدیل ميوحي با همين زبان مي

yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/Posts/115    

 توضیح بیشتر مطلب فوق، که در کانال نیامد

( و 4)رسولي نفرستادیم مگر به زبان قوم خود؛ ابراهيم/« قَوْمِهِ بِلِسانِ إِالَّ رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ»فرماید قرآن درجایي مي

 إِالَّ أَرْسَلْناكَ ما وَ» :عرب( معرفي كرده است را همه جهانيان )و نه فقط قوم ص پيامبر اكرم مخاطب رسالتدر موارد متعددی 

  2(.28)سبأ/« لِلنَّاس كَافَّةً

ای كه فقط مال قوم عرب باشد و در عرض فرماید زبان قرآن، عربي هست، اما نه عربي سادهخواهد باین آیه مي بساچه

و این عجز در  زبانهای دیگر قرار بگيرد )كه در هر زباني برخي مفاهيم هست كه زبان دیگر از آشكار كردن آن عاجز است

ها را همه زبان، یعني عالوه بر عربي بودن، «مبين»است و هم  «ربيع»هم قرآن، زبان  ؛ بلكه(زبان عربي عادی هم وجود دارد

؛ اما هيچ زباني این ظرفيت را ندارد كه بتواند تمام معاني قرآن تواند آشكار كندهر مفهومي در هر زباني را مي دهد وپوشش مي

 . (1)حدیث را آشكار كند

                                                      
 راجع عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ گویى است، حقائق روشنگر هم و روشن و فصيح زبان هم یعنى باشدمى باطل و حق كننده بيان «مبين» »اند حداكثر این است كه گفته

 نبالمبي المراد و »و شاید كاملترین بيان در ضقوق مختلف این بيان باشد:  (410ص ،7ج الحدیث، أحسن )تفسير «.است معانى به راجع «مبين» و الفاظ به

 تبيّنه ال و األلسن یبيّن الخبر في كما فانّه لاللسن المبيّن أو للمقاصد، المبيّن أو المقاصد، الواضح و المعاني الظّاهر أو الحروف، و الكلمات الظّاهر الفصيح

 اللّغات سائر في السّعة تلك ليست و لماتهاك هيآت في التّصرّف بمحض اللّغات جميع تبيّن كلماتها هيآت في التّصرّف سعة و لسعتها العرب لغة فانّ األلسن

 بضمّ الّا اللّغات بسائر تبيينها یمكن ال متخالفة معان عدّة على یدلّ هيآته في بتصریفاته الضّرب فانّ العرب لغة لكلماتها التّقييدات بدون اللّغات سائر یبيّن فال

 سائر هكذا و وحدته و فاعله ذكورة و فاعله و نسبته و زمانه مع المصدرىّ المعنى يدیف ضرب هيئة و المصدرىّ معناه یفيد الضّرب فانّ عدیدة قيوداته

 مقامات في السعادة بيان تفسير) «لكلماتها قيودات و بضمائم الّا األلسن تبيّنه ال و كلماته بهيآت األلسن یبيّن فهو كذلك اللّغات سائر ليس و متصرّفاته

 ( 163: ص ،3ج العبادة،

هاي متعددي را ]ظاهرا از زجاج[ منظور است كه گزینهاند و فقط ابنبسنده كرده« واضح الدالله»لغت هم اغلب به تعابير مختصري مانند  در ميان اهل

 و الباطل من الحقَّ مُبين أَو ته،برَكَ و خيرَه مُبينٌ أَنه مُبين فمعنى أَبَنتُه، و ءُالشي بانَ: یقال و. واحد بمعنى أَبانَ و ءُالشي بانَ: الزجاج قال»نقل كرده است: 

 (68 /13)لسان العرب« األَنبياء قِصَصَ مُبين و حقٌّ، سلم، ]آله و[ و عليه اهلل صلى اهلل، رسول سيدنا نُبُوَّةَ أَن مُبينٌ و الحرام، من الحاللَ

این است كه اتفاقا به اذعان همه مفسران قرآن حاوي كند، تردید ایجاد مي« فقط بخواهد بگوید قرآن خالي از ابهام است»اما مطلبي كه در اینكه 

اند و آن همان مطالبي است كه فهم آن براي اغلب افراد دشوار است و حتي بعضا چنان رمزگونه است كه هنوز اغلب مفسران راهي به فهم آن پيدا نكرده

 حروف مقطعه است.

 . ویا اینكه زبان بهشتيان زبان عربي معرفي شده است. 1

 ( 107)انبياء/ لِلْعالَمين رَحْمَةً إِالَّ أَرْسَلْناكَ ما ( ؛ و79َرَسُوال )نساء/ لِلنَّاسِ أَرْسَلْناكَ وَ نيز: . و 2
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شده آنها تبدیل ميقوم آمده و بعد به زبان با همين زبان مي وحي همدیگر ن حتي برای پيامبرا شاهد بر این مدعا هم اینكه

اما سایر كتب آسماني  ؛معجزه شده ، كه عين نسخه اصلي وحي است،به همين جهت است كه قرآن شاید و (2)حدیث 1است

 .اندست دادهعجازگونه خود را از دوجه اهای قرآن( )همانند ترجمه ،اندل شدهیچون به زبان دیگری تبد

دانند، اما البالغه ميی بر این مدعا این است كه با اینكه همگان فصاحت و بالغت قرآن را بسيار باالتر از نهجدیگر شاهد

های ، به حفظ خطبه(معروف عرب ادیب و سخنورجاحظ، )مانند  برسند و بالغت اند به فصاحتي كه خواستهزبانعرب افراد

ارد اما قرآن قابليت تقليد د را البالغه نهایتا قابليت تقليدهای نهجخطبهفهم همه آنها این بوده كه زیرا  اندالبالغه روآوردهنهج

 .و جنسش متفاوت است ندارد

كه حتي اصال عربي بلد نيستند، ست كه حفظ قرآن برای اهل هر زباني نادبر این مدعا  بتوان این را هم شاهدی دیگرد شای

البالغه( را حفظ كنند، مادام كه الي كه همان افراد اگر بخواهند یك متن فصيح عربي دیگر )مثال نهجنسبتا آسان است؛ در ح

 .معاني آن را به زبان خود نفهمند، برایشان تقریبا ناممكن است

)یعني گویي این عربي  .است شده معرفي عربي زبان ، به طور یكسانبهشتيانهمه  زبان كهو شاید به همين جهت است 

 ين، زبان فطرت آدمي است(مب

شود دليلي كه ابوحنيفه برای خواندن نماز به غيرعربي )مثال فارسي( ارائه كرده، اگر این نكته درست باشد، آنگاه معلوم مي

وجه است. دليل وی این است كه هر پيامبری به لسان قوم خود بوده و چون دین اسالم برای همه اقوام است، پس، زبان نيز بي

[ اند.خوانده« قرآن»عربي موضوعيتي ندارد و اهل هر زباني، اگر قرآن را به زبان خود بخوانند، همه زبانها بوده ]و زبان  پيامبر

در همين « لسان عربي»در رد ادعای او، به كلمه  های اهل سنت،علمای شيعه و علمای سایر فرقه (.344 /1)به نقل از: الخالف

كردند، اشكال استناد مي« لسان عربي مبين»اند؛ اما طبق بيان فوق، اگر به تعبير ل وی را حل نكردهاند؛ اما اشكاآیه استناد كرده

، زبان قرآنبه تعبير دیگر، دهد. یافت؛ زیرا این زبان، چون مبين است، پس همه زبانهای دیگر را پوشش ميوی هم پاسخ مي

زباني  ی است كه«عربي مبين»حنيفه وارد باشد( بلكه زبان قرآن، قوم پيامبر ص است، نيست )كه اشكال ابولسان  ای كهعربي

 .باشدميبرای همگان  وجهاني 

 های بيشتر و مشاهده شواهد موافق و مخالف است.البته مطالب فوق، در حد یك فرضيه است كه نيازمند بررسي

 117جلسه  3تدبر نكته تكميلي در 

 

 

 

                                                      
 . ویا اینكه زبان بهشتيان زبان عربي معرفي شده است. 1
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 22/4/1395                الْأَوَّلينَ زُبُرِ لَفي إِنَّهُ وَ         196 آیه( 26)  شعراء سوره( 115

 ترجمه

 نيز هست. پيشينيانهای حتما در كتاباین و 

 حدیث

روح االمين آن را فروآورد »از امام باقر ع سوال شد كه آیا والیت را جبرئيل زا نزد رب العالمين آورده است؟ فرمود:  (1

فرمود: آن والیت اميرالمومنين ع « .هست نيز زُبُر اولين در حتما این شي، به زبان عربي مبين وبر قلب تو تا از انذاردهندگان با

 است.

 73: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات صائرب

: قَالَ مُحَمَّدٍ أَبِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَدِیرٍ بْنِ نَانِحَ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مَعْرُوفٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 قَلْبِكَ عَلى الْأَمِينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ فَقَالَ الْغَدِیرِ یَوْمَ الْعَالَمِينَ رَبِّ عِنْدِ مِنْ جَبْرَئِيلُ بِهَا نَزَلَ أَ الْوَلَایَةِ عَنِ أَخْبِرْنِي ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قُلْتُ

 .الْمُؤْمِنِينَ لِأَمِيرِ الْوَلَایَةُ هِيَ قَالَ الْأَوَّلِينَ زُبُرِ لَفِي إِنَّهُ وَ مُبِينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ الْمُنْذِرِینَ مِنَ نَلِتَكُو

( سيدبن طاووس دعاهایي را از حضرت علي ع در خصوص هریك از روزهای ماه نقل كرده است كه در فرازی از 2

و چيزی در عرض  ،غير از تورات و زبور« وليناالزبر »دهد كه شاید مي آمده است كه نشان عبارتيدعای روز شانزدهم 

 :فرمایدمي آنهاست. حضرت

ي كه هيچ خدایي جز تو نيست، چرا كه هيچ خدایي جز تو نيست، به حق هر خدایخواهم ای مي ام[ را از تواین ]خواسته

ب مكنون، یا در زبر اولين، یا در زبور، یا در تورات، یا در كتاب مبين، یا در الكتاب و كتاای در امقسمي كه بدان قسم خورده

 قرآن عظيم، یا رحمانُ یا رحمانُ یا رحيم.

 209ص (طاووس بن سيد) الواقية، الدروع

  :عشر السادس اليوم ...الشهر من یوم كلّ في الساّلم عليه المؤمنين أمير دعاء

 زُبُرِ فِي أَوْ الْمَكْنُونِ، الْكِتَابِ وَ الْكِتَابِ أُمِّ فِي أَقْسَمْتَهُ قَسَمٍ بِكُلِّ أَنْتَ، إِلَّا إِلَهَ لَا فَإِنَّهُ أَنْتَ، إِلَّا إِلَهَ لَا مَّاللَّهُ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ ... وَ

 رَحْمَنُ یَا رَحْمَنُ یَا الْعَظِيمِ، الْقُرْآنِ فِي الْمُبِينِ، أَوْ الْكِتَابِ فِي أَوْ جِيلِ،الْإِنْ فِي أَوْ التَّوْرَاةِ، فِي أَوْ الْأَلْوَاحِ، فِي أَوْ الزَّبُورِ، فِي أَوْ الْأَوَّلِينَ،

 1 .رَحِيمُ یَا

 ای برای تدبر در این آیهمقدمه

 احتمال اول در بحار 4)طرح است: قابل آمده( این احتماالت « زبر اولين»)چيزی كه در « إنه»ضمير  مورد مرجع در الف.

 (197 /17اراألنو

                                                      
 كه این تعبير را دارد به قرار ذیل است:. فرازهایي از دعاي روز چهارم نيز  1

 وَ الْعَظِيمِ، الْقُرْآنِ وَ الْمَثَانِي السَّبْعِ فِي الْحَمْدُ لَكَ وَ الْأَوَّلِينَ، زُبُرِ فِي الْحَمْدُ لَكَ وَ الْإِنْجِيلِ، فِي الْحَمْدُ لَكَ وَ التَّوْرَاةِ، فِي الْحَمْدُ لَكَ اللَّهُمَّ... :الرابع اليوم

 (179ص ،الواقية الدروع) ...الْكَاتِبِينَ الْكِرَامِ فِي الْحَمْدُ لَكَ وَ الْمُرْسَلِينَ، وَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْحَمْدُ لَكَ وَ الْمُقَرَّبِينَ، الْمَلَائِكَةِ فِي الْحَمْدُ لَكَ
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 امتهای سابق كه در آیات قبل ذكر شده.  سرگذشت. 1

   ای از[ قرآنمعرفيوعده به یا ]. 2

 ]یا روح االمين، كه قرآن را نازل كرده است[ )كه قرآن بر او نازل شده( پيامبر ص [عالئم و اوصاف]. 3

 .. انذاری كه پيامبر هم بدان موظف شد4

 (2تدبرو  2، حدیث111جلسهكه مكمل قرآن است. ) (1. والیت اميرالمومنين ع )حدیث5

6... . 

هایش با غلظت و شدت نوشته شده باشد كه نوشتهاند دانستهرا به معنای كتابي  «زبور»را جمع زبور، و  «ربُزُ» ب.

مورد اینكه  . در(305 /4الكریم القرآن كلمات في التحقيقتوام باشد )و دشواری ( و یا وقوف بر آن با صعوبت 377)مفردات/

 چيست، احتماالت زیر قابل طرح است:« زبراالولين»منظور از خود 

 . كتب آسماني قبلي1

 (2)همانند لوح محفوظ و ...( )حدیثقبل از نزول . مراتب باطني قرآن 2

 (1فرماید پيامبر ص هم از اولين بودمطلق كتابهای آسماني )از جمله قرآن( )به دليل روایتي كه مي. 3

4... . 

اغلب آنها معني موجهي دارد و لذا بر اساس امكان استعمال لفظ آید كه از تركيب موارد فوق، معاني متعددی به دست مي

حداقل مطلبي كه ای باشد. مثال تواند حاوی نكتهتواند مدنظر قرار گرفته باشد؛ و تامل در هر كدام ميمي در بيش از یك معنا،

 حتما« الف»مطلب دهد كيد )إنّ + لـ ( نشان ميد این است این آیه با آوردن دو ادات برای تاتوان به دست آوراز همه آنها مي

 هم آمده است.« ب»در 

 شود:به دست آورد، تقدیم مي حالت فوقدو توان بر اساس تطبيق ای كه مي، برخي از معانياز باب نمونه

 تدبر

  ن سوره بدان اختصاص داشت(ای يحكایات پيامبران قبلي )كه عمده آیات قبل = «إنه»( 1

 كتب آسماني قبلي« = زبراالولين»

دعوت انبياء و تبيين اینكه چرا مردمان مختلف زیر بار »كه محور حكایتهای پيامبران در این سوره، نتيجه: با توجه به این

خواهد هم آوردیم مي كتب آسماني قبليحكایات را در شاید قرآن با تاكيد بر اینكه این بوده است؛ آنگاه « اندرفتهاین دعوت نمي

در كتب آسماني بر آن  وند هموارهبه نحوی است كه خدا :اهميت مساله نحوه مواجهه مردم با دعوت انبيا كند كهما را متوجه 

 پياده كند.های تجربه شده در امتهای قبلي را بر سر آنها هم تا افراد هر امتي متوجه شوند تا مبادا شيطان راه سازدتاكيد كرده 

                                                      
 (185ص 1)الغارات ج مِنْهُم ص اللَّهِ رَسُولُ لِينَالْأَوَّ وَ الذِّكْرُ الزُّبُرُ وَ« الْأَوَّلِينَ زُبُرِ لَفِي إِنَّهُ وَ»: قَالَ ... ع عَلِيّ عن نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ وَ . 1

رسول خدا ص هم « اولين»ذكر است و « زبر» روایت شده است: «الْأَوَّلِينَ زُبُرِ لَفِي إِنَّهُ وَ»از اميرالمومنين ع در ضمن سوال و جوابهایي درباره آیه 

 از زمره آنهاست.
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 بدان اشاره شد(« تنزیل رب العالمين»]وعده به یا معرفي از[ قرآن )كه در آیات قبل با تعبير « = إنه( »2

 كتب آسماني قبلي« = زبراالولين»

كند كه او را به سوی قرآن رهنمون نتيجه: اگر كسي به كتب آسماني قبلي ایمان داشته باشد، حتما در آنها شواهدی پيدا مي

 شود.

 ]عالئم و اوصاف[ پيامبر ص « = إنه( »3

 كتب آسماني قبلي « = زبراالولين»

كند كه او را به سوی نبوت پيامبر نتيجه: اگر كسي به كتب آسماني قبلي ایمان داشته باشد، حتما در آنها شواهدی پيدا مي

 خاتم ص رهنمون شود.

 انذاری كه پيامبر هم بدان موظف شد.« = إنه( »4

 كتب آسماني قبلي« = نزبراالولي»

 نتيجه: سنت انذار، یك سنت هميشگي در پيامبران الهي بوده است.

 والیت اميرالمومنين ع« = إنه»( 5

 كتب آسماني قبلي « =زبراالولين»

 توان با مراجعه به كتب آسماني قبلي این مطلب را اثبات كرد.نتيجه: برای اثبات جانشيني حضرت علي ع حتي مي

 كایات پيامبران قبليح« = إنه»( 6

 مراتب باطني قرآن قبل از نزول« = زبراالولين»

از دهد در علم خدا معلوم است؛ و كسي كه به بواطن عالم راه پيدا كند، نتيجه: نظام عالم و وقایعي كه در آن رخ مي

 فسير الميزان(یونس، بر اساس توضيح ارائه شده در ت سوره 21)شبيه مضمون آیه شود.سرنوشت امتها خبردار مي

 قرآن« = إنه»( 7

 مراتب باطني قرآن قبل از نزول« = زبراالولين»

 نتيجه: قرآني كه در دست ماست، در عوالم قبل سابقه دارد و از عوالم باال با طي مراتبي به این عالم نازل شده است.

 ]یا روح االمين[  پيامبر ص« = إنه»( 8

 ز نزولمراتب باطني قرآن قبل ا« = زبراالولين»

 نتيجه: حقيقت باطني پيامبر ص در مراتب قبل از نزول قرآن هم همراه قرآن بوده است.

 ع والیت اميرالمومنين« = إنه»( 9

 مراتب باطني قرآن قبل از نزول« = زبراالولين»

 ناطق قرآن حادات و هست؛ هم ازلي بلكه نيست، ابدی فقط آمده، ثقلين حدیث در كه عترت، و قرآن ناپذیریِجدایينتيجه: 

 نيز( آفرینش سير) نزول قوس به مربوط بلكه نيست،( اهلل الي سير) صعود قوس به مربوط فقط عرفا، اصطالح به صامت، و

 .هست
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 23/4/1395            إِسْرائيل بَني عُلَماءُ یَعْلَمَهُ أَنْ آیَةً لَهُمْ یَكُنْ لَمْ وَ أَ         197 آیه( 26)  شعراء سوره( 116

 ترجمه

 دانند؟اسرائيل ]هم[ آن را ميكه علمای بني یشان نبودای برانشانهمطلب و این كنند[ ميتو را انكار قرآن/نبوت ]آنها آیا 

 ای و نحوینکات ترجمه

اصطالحا كه بعد از آن آمده است، « و»همزه ابتدای جمله )أ( همزه استفهام توبيخي انكاری است و حرف « ... یَكُنْ لَمْ وَ أَ»

ر قدّمُ یعني حرف عطفي است كه جمله بعدی را بر یك جمله( 13 /7بيانه و القرآن إعراب)است « واو عاطفه علي مقدر»

         1برای همين در ترجمه، عبارت داخل كروشه اضافه شد. كند.)مفروض( عطف مي

 حدیث

ای از یهودیان بر ایشان وارد صادق ع بودم كه عده( ازامام كاظم ع روایت شده است كه در پنج سالگي، روزی نزد امام 1

شدند و به او گفتند آیا تو از فرزندان ]حضرت[ محمد ص، پيامبر این امت، و حجت روی زمين هستي؟ فرمود: بله. ]گفتگو 

دهد و آنها ع ميسال داشته( ارجا 5كند و امام صادق ع ایشان را برای پاسخ سواالتشان به امام كاظم ع )كه فقط ادامه پيدا مي

 فرمایند:كنند و امام كاظم ع در فرازی از بحث مياز شواهد بر نبوت پيامبر سوال مي

ی راهب، «بحيرا»و از جمله اینكه قبل از بعثتشان همراه با كارواني از قریش سفری به شام داشتند؛ كاروان در نزدیكي دیر 

گذرد و زمانش را در تورات خوانده بود كه پيامبر ص از آن محل مي اطراق كرد؛ و بحيراء فردی عالم به كتب آسماني بود و

 خواست در ميان آنها نيافت. دانست؛ پس كاروانيان را برای غذا به دیر خود دعوت كرد؛ اما شخصي را كه ميهم مي

 گفت آیا كسي باقي مانده است؟ 

 گفتند بچه یتيمي مانده است.

 خوابيده و ابری بر او سایه افكنده. گفت او را بياورید.  راهب سرك كشيد و دید كه رسول اهلل ص

 افكند. مي سایه آید ابر هم همچنان بر اوو دید او كه ميكرد دنبال او رفتند كه او را بياورند و وی از دیر نگاه مي

اميد و از آن پس در پس، به آنها از جایگاه وی خبر داد و اینكه او بزودی مبعوث خواهد شد و كار او به كجا خواهد انج

 كردند.دید كاروانيان بزرگ جلوه كرد و او را احترام مي

 318ص اإلسناد، قرب

 :قَالَ. السَّلَامُ عَلَيْهِ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِيهِ عَنْ الرِّضَا، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ ظَرِیفٍ، بْنُ الْحَسَنُ

                                                      
 كه هست هم نظر یك اما شد؛ انجام اساس همين بر ترجمه كه است كان اسم مقامِ در و مصدري، معناي در «یَعْلَمَهُ أَنْ»  و كان، خبر «آیةً».  1

 ضمير یَكُنْ في: قيل) باشد كان خبر جایگاه در «یَعْلَمَهُ أَنْ آیَةً» عبارت كل و باشد؛ كان اسم آن، و باشد مستتر «یكن» در اي(شان ضمير) قصه ضمير

 این در كه( 336 /3الكشاف آیة؛ عن بدال یَعْلَمَهُ أَنْ الشأن، جملة هي آیَةً لَهُمْ یكون أن هذا على یجوز و. الخبر موقع واقعة جملة مَهُیَعْلَ أَنْ آیَةً و القصة،

 (خواجوي ترجمه) «نيست؟ دانندمى اسرائيلبنى عالمان را آن كه اىنشانه را[ مكه كافران] اینان آیا» : شودمي چنين ترجمه صورت
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 نَبِيِّ مُحَمَّدٍ ابْنُ أَنْتَ: فَقَالُوا الْيَهُودِ مِنَ نَفَرٌ عَلَيْهِ دَخَلَ إِذْ -خُمَاسِيٌّ طِفْلٌ أَنَا وَ -یَوْمٍ ذَاتَ لَامُالسَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ» 

 الْأَرْضِ؟ أَهْلِ عَلَى الْحُجَّةُ وَ الْأُمَّةِ، هَذِهِ

  1...نَعَمْ: لَهُمْ قَالَ

 عَالِماً كَانَ وَ دَیْرِهِ، بِفِنَاءِ نَزَلُوا الرَّاهِبِ بحيراء بِحِيَالِ كَانَ فَلَمَّا قُرَیْشٍ، مِنْ نَفَرٍ مَعَ مَبْعَثِهِ قَبْلَ الشَّامِ لَىإِ تَوَجَّهَ أَنَّهُ(: ذَلِكَ مِنْ وَ)

 یَطْلُبُ فَأَقْبَلَ طَعَامِهِ، إِلَى فَدُعِيَ فَأَمَرَ ذَلِكَ، أَوَانَ عَرَفَ وَ بِهِ، آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ مُرُورَ التَّوْرَاةِ فِي قَرَأَ كَانَ قَدْ وَ بِالْكُتُبِ،

 أَحَدٌ؟ رِحَالِكُمْ فِي بَقِيَ هَلْ: فَقَالَ یَجِدْهَا، فَلَمْ الْقَوْمِ فِي الصِّفَةَ

: لِلْقَوْمِ فَقَالَ سَحَابَةٌ، أَظَلَّتْهُ قَدْ وَ نَائِمٌ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ بِرَسُولِ هُوَ فَإِذَا فَاطَّلَعَ، الرَّاهِبُ بحيراء فَقَامَ. یَتِيمٌ غُلَامٌ: فَقَالُوا

 وَ رَسُولًا فِيهِمْ سَيُبْعَثُ هُأَنَّ وَ بِشَأْنِهِ الْقَوْمَ فَأَخْبَرَ أَظَلَّتْهُ، قَدْ السَّحَابَةُ وَ یَسِيرُ هُوَ وَ عَلَيْهِ، مُشْرِفٌ بحيراء وَ فَفَعَلُوا الْيَتِيمَ، هَذَا ادْعُوا

 .یُجِلُّونَهُ وَ یَهَابُونَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَوْمُ فَكَانَ. أَمْرِهِ وَ حَالِهِ مِنْ یَكُونُ

ای به نام منطقه حضرت درای از اصحاب اميرالمومنين ع نقل شده كه در مسير حركت به سمت صفين، از عده( 2

 ف و برپاكردن چادرها را داد.یاء به لشكر دستور توقصندود

  دهى؟مي منزل آببى محل در را ما !اميرالمؤمنين یا كرد عرض اشتر مالك

حفر كنيد. آنها  را اینجا همراهانت . تو وكندمي سيراب را ما اینجا در بزودى جل و عز خداى براستى مالك اى فرمود

وش بود و با اینكه حدود صد نفر بودند نقره حلقه داراى ند كهي رسيدبزرگ سياه سنگ شروع به حفر كردن زمين كردند تا به

  كرباجا شميا بوثة باطيبوثا عَالَمُ یَا طَابَ از كندن آن درماندند. پس اميرالمومنين دستش را به سوی آسمان باال برد و گفت: طَابَ

سپس آن سنگ را گرفت و به اندازه چهل ذزاع  العالمين، ای پروردگار موسي و هارون.آمِين، ای رب آمِين برجوثا تودیثا نوثا

                                                      
 ام بدین قرار است:فرازي از متن كه حذف كرده . 1

 وَجَدْنَا هَكَذَا وَ الْإِمَامَةَ، وَ الْمُلْكَ لَهُمُ جَعَلَ وَ النُّبُوَّةَ، وَ الْحُكْمَ وَ الْكِتَابَ وُلْدَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ آتَى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ أَنَّ التَّوْرَاةِ فِي نَجِدُ إِنَّا: قَالُوا 

 !يِّكُمْ؟نَبِ ذِمَّةُ فِيكُمْ تُرْقَبُ لَا مَقْهُورِینَ مُسْتَضْعَفِينَ نَلْقَاكُمْ وَ غَيْرِكُمْ فِي ثَبَتَ وَ ذَلِكَ تَعَدَّاكُمْ قَدْ بَالُكُمْ فَمَا الْوَصِيَّةُ، وَ الْخِلَافَةُ وَ النُّبُوَّةُ تَتَعَدَّاهُمُ لَا الْأَنْبِيَاءِ ذُرِّیَّةَ

 .الشَّكُورُ اللَّهِ عِبَادِ مِنْ قَلِيلٌ وَ غَالِبَةٌ، الظَّلَمَةُ وَ حَقٍّ، بِغَيْرِ مَقْتُولَةً مَقْهُورَةً مُضْطَهَدَةً اللَّهِ أُمَنَاءُ تَزَلْ لَمْ نَعَمْ: قَالَ ثُمَّ السَّلَامَ، عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَيْنَا فَدَمَعَتْ

 ذَلِكَ؟ أُوتِيتُمْ فَهَلْ أَوْصِيَائِهِمْ، وَ خُلَفَائِهِمْ وَ لِأَئِمَّتِهِمْ یَنْبَغِي كَذَلِكَ وَ تَلْقِيناً، الْعِلْمَ أُوتُوا وَ تَعْلِيمِ، غَيْرِ مِنْ عَلِمُوا أَوْلَادَهُمْ وَ الْأَنْبِيَاءَ نَّفَإِ: قَالُوا

 .لَكُمْ بَدَا عَمَّا سَلُوهُ: قَالَ ثُمَّ. آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ بِنَصْرِكَ، أَیِّدْهُ اللَّهُمَّ: قَالَ ثُمَّ صَدْرِي عَلَى یَدَهُ فَمَسَحَ فَدَنَوْتُ. مُوسَى یَا نُادْ: السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ

 یَفْقَهُ؟ لَا طِفْلًا نَسْأَلُ كَيْفَ وَ: قَالُوا

 .الْعَنَتَ وادَعُ وَ تَفَقُّهاً سَلُونِي: قُلْتُ

 .عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى أُوتِيَهَا الَّتِي التِّسْعِ الْآیَاتِ عَنِ أَخْبِرْنَا: قَالُوا

 .الْبَحْرِ فَلْقُ وَ وَاحِدَةً، آیَةً السَّلْوَى وَ الْمَنُّ وَ الطُّورِ، رَفْعُ وَ الدَّمُ، وَ الضَّفَادِعُ، وَ الْقُمَّلُ، وَ الْجَرَادُ، وَ بَيْضَاءَ، جَيْبِهِ مِنْ یَدَهُ إِخْرَاجُهُ وَ الْعَصَا،: قُلْتُ

 .إِلَيْهِ أُرْسِلَ مَنْ قُلُوبِ عَنْ الشَّكَّ نَفَتِ اللَّاتِي الْآیَاتِ مِنَ نَبِيُّكُمْ أُعْطِيَ فَمَا صَدَقْتَ،: قَالُوا

 .افْقَهُوا وَ عُوا وَ فَاسْمَعُوا اللَّهُ، شَاءَ إِنْ أَعُدُّهَا كَثِيرَةٌ، آیَاتٌ: قُلْتُ

 ....(:ذَلِكَ أَوَّلُ أَمَّا( )سَلَّمَ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ مُعْجِزَاتِ فِي) 
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 آب و نوشيدیم آن از و شد ارپدید یاقوت از تريزهپاك و برف از ترخنك و عسلتر انداخت. پس چشمه آبي گواراتر آن طرف

  بریزیم و حركت كردیم. رویش بر خاك داد دستور بما و نهاد آن روى را سنگ همان و برداشتيم

 جستجو چه هر و برگشتيم .دانيممي همه المؤمنين امير یا گفتيم داند؟مي را چشمه جاى شما كدام دفرمو رفتيمكه  اندكى

 آید. به سمت ما مي ایصومعه پيدایش نكردیم. در این هنگام، دیدیم كه راهبي از جانب كردیم

  شمعون؟! فرمود: دید، را او المؤمنين امير چون

 هم تو و دانستنمي را آن كسى خدا جز و ناميده بدان مرا مادرم مي است كهشمعونم؛ اما این اس من آرى گفت راهب

  دانستى!

  ميخواهى؟ چه شمعون اى فرمود

 را. نامش و چشمه این داستان گفت

 اوصيائى آخر من و اندنوشيده آن از وصى سيزده پيامبر و سيصد و است بهشت از است و «زاحوما» یچشمه این فرمود

 وشيدم.ن آن از كه هستم

كند من این مطلب را یافته بودم و این دیر برای یافتن كسي كه این صخره را از جا مي انجيل كتابهاى همه در گفت راهب

آورد، بنا شده است و تا قبل از من هيچ عالمي توفيق درك این واقعيت را نداشت و خداوند این و آب را از زیر آن بيرون مي

 توفيق را روزی من كرد.

بود( سپس اميرالمومنين حركت كرد و راهب هم در پيشاپيش « چاه شعيب»اسالم آورد )و در روایتي آمده كه آن  و سپس

از اولين كساني بود كه به شهادت رسيد و اميرالمومنين  ایشان راه افتاد تا به صفين رسيد و هنگامي كه دو لشكر به هم رسيدند

 روزدر  راهب این دارد، دوست را او كه است كسى با كس همراههر فرمود و ودب سرازیر دیدگانش از اشك و آمد بالينش ع به

 همراه ما خواهد بود. قيامت

 ؛292ص ،2ج طالب، أبي آل مناقب

  1؛185ص ،(للصدوق) األماليتر در به طور مفصل

                                                      
 قَالَ صَالِحٍ بْنُ السَّلَامِ عَبْدُ الصَّلْتِ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ هَاشِمٍ بْنِ يمَإِبْرَاهِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ مَاجِيلَوَیْهِ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ . حَدَّثَنَا 1

 صِفِّينَ بِلَادِ إِلَى ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ نَابِ دَخَلَ لَمَّا: قَالَ الْجَهْمِ بْنِ حَبِيبِ عَنْ كَثِيرٍ أَبِي بْنِ یَحْيَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ سُفْيَانَ عَنْ الْفِرْیَابِيُّ یُوسُفَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي

 غَيْرِ عَلَى النَّاسَ تُنْزِلُ أَ مِنِينَالْمُؤْ أَمِيرَ یَا فَقَالَ الْأَشْتَرُ الْحَارِثِ بْنُ مَالِكُ إِلَيْهِ فَقَامَ بَلْقَعٍ أَرْضٍ فِي بِنَا عَرَسَ ثُمَّ عَنْهَا فَعَبَرْنَا أَمَرَنَا ثُمَّ صَنْدَوْدَا لَهَا یُقَالُ بِقَرْیَةٍ نَزَلَ

 لَا وَ تَعَجَّبْنَافَ الْيَاقُوتِ مِنَ أَصْفَى وَ الثَّلْجِ مِنَ أَبْرَدَ وَ الزُّلَالِ الزُّبْدِ مِنَ أَلْيَنَ وَ الشَّهْدِ مِنَ أَعْذَبَ مَاءً الْمَكَانِ هَذَا فِي سَيَسْقِينَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ مَالِكُ یَا فَقَالَ مَاءٍ

 فَإِذَا احْتَفَرْنَا وَ مَالِكٌ فَقَالَ أَصْحَابُكَ وَ أَنْتَ احْتَفِرْ مَالِكُ یَا فَقَالَ بَلْقَعٍ أَرْضٍ عَلَى وَقَفَ حَتَّى سَيْفُهُ بِيَدِهِ وَ رِدَاءَهُ یَجُرُّ أَقْبَلَ ثُمَّ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ قَوْلِ مِنْ عَجَبَ

 الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَدَنَا مَوْضِعِهَا عَنْ نُزِیلَهَا أَنْ نَسْتَطِعْ فَلَمْ رَجُلٍ مِائَةُ نَحْنُ وَ بِأَجْمَعِنَا فَرُمْنَاهَا رُومُوهَا لَنَا فَقَالَ كَاللَّجِينِ تَبْرُقُ حَلْقَةٌ فِيهَا عَظِيمَةٍ سَوْدَاءَ خْرَةٍبِصَ نَحْنُ

 هَارُونَ وَ مُوسَى رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبَّ آمِينَ آمِينَ برحوثا ثاتودیثا حاحانو كوبا شتميا ثابوثه طيبو عالم مریا طاب طاب یَقُولُ هُوَ وَ یَدْعُو ءِالسَّمَا إِلَى یَدَهُ رَافِعاً ع

 سُقِينَا وَ فَشَرِبْنَا الْيَاقُوتِ مِنَ أَصْفَى وَ الثَّلْجِ مِنَ أَبْرَدُ وَ الشَّهْدِ مِنَ أَعْذَبُ مَاءٌ لَنَا فَظَهَرَ الْأَشْتَرُ الْحَارِثِ بْنُ مَالِكُ قَالَ ذِرَاعاً أَرْبَعِينَ الْعَيْنِ عَنِ فَرَمَاهَا اجْتَذَبَهَا ثُمَّ

 فَرَجَعْنَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا كُلُّنَا فَقُلْنَا الْعَيْنِ مَوْضِعَ یَعْرِفُ مِنْكُمْ مَنْ قَالَ يدٍبَعِ غَيْرَ إِلَّا سِرْنَا فَمَا سِرْنَا وَ ارْتَحَلَ ثُمَّ التُّرَابَ عَلَيْهَا نَحْثُوَ أَنْ أَمَرَنَا وَ الصَّخْرَةَ رَدَّ ثُمَّ
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 كِتَابِ فِي الطَّبَرِیُّ وَ الْفُتُوحِ فِي الْأَعْثَمُ وَ الْخَصَائِصِ فِي النَّطَنْزِیُّ وَ التَّمِيمِيِّ سَعِيدٍ أَبِي وَ الْجَهْمِ بْنِ حَبِيبِ عَنْ السِّيَرِ أَهْلُ

 أَمِيرُ نَزَلَ إِنَّهُ عَلِيٍّ أَصْحَابِ مِنْ جَمَاعَةٍ عَنْ شُيُوخِهِ عَنْ الْبَرْقِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو وَ هَمْدَانِيِّالْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ لَهُ بِإِسْنَادٍ الْوَلَایَةِ

 اللَّهَ إِنَّ مَالِكُ یَا فَقَالَ مَاءٍ غَيْرِ عَلَى سُالنَّا یَنْزِلُ الْأَشْتَرُ مَالِكٌ فَقَالَ صَنْدُودِیَاءَ قَرْیَةِ عِنْدَ صِفِّينَ وَقْعَةِ عِنْدَ بِالْعَسْكَرِ ع الْمُؤْمِنِينَ

 هُمْ وَ قَلْعِهَا عَنْ فَعَجَزُوا لُجَيْنٍ حَلْقَةُ فِيهَا عَظِيمَةٍ سَوْدَاءَ بِصَخْرَةٍ هُمْ فَإِذَا فَاحْتَفَرُوا أَصْحَابُكَ وَ أَنْتَ احْتَفِرْ الْمَكَانِ هَذَا فِي سَيَسْقِينَا

 آمِينَ برجوثا تودیثا نوثا كرباجا شميا بوثة باطيبوثا عَالَمُ یَا طَابَ طَابَ -یَقُولُ هُوَ وَ السَّمَاءِ إِلَى یَدَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ رَفَعَفَ رَجُلٍ مِائَةُ

 مِنَ أَبْرَدُ وَ الشَّهْدِ مِنَ أَعْذَبُ مَاءٌ فَظَهَرَ ذِرَاعاً بَعِينَأَرْ الْعَيْنِ عَنِ فَرَمَاهَا اجْتَذَبَهَا ثُمَّ هَارُونَ وَ مُوسَى رَبَّ یَا الْعَالَمِينَ رَبَّ یَا آمِينَ

 یَعْرِفُ مْمِنْكُ مَنْ قَالَ بَعِيدٍ غَيْرَ سِرْنَا فَلَمَّا التُّرَابَ عَلَيْهَا نَحْثُوَ أَنْ أَمَرَنَا وَ الصَّخْرَةَ رَدَّ ثُمَّ سَقَيْنَا وَ فَشَرِبْنَا الْيَاقُوتِ مِنَ أَصْفَى وَ الثَّلْجِ

                                                      
 بِرَاهِبٍ نَحْنُ فَإِذَا مِنْهَا فَدَنَوْنَا رَاهِبٍ بِصَوْمَعَةِ نَحْنُ فَإِذَا بِأَطْرَافِنَا افَأَوْمَأْنَ الْعَطَشُ رَهِقَهُ قَدْ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ أَنَّ فَظَنَنَّا خَفَاءً أَشَدَّ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَخَفِيَ الْعَيْنَ فَطَلَبْنَا

 فَقُلْنَا خَشِناً مُرّاً مَاءً إِلَيْنَا فَأَنْزَلَ یَوْمَيْنِ مُنْذُ هُاسْتَعْذَبْتُ قَدِ مَاءٌ عِنْدِي قَالَ صَاحِبَنَا مِنْهُ نَسْقِي مَاءٌ عِنْدَكَ رَاهِبُ یَا فَقُلْنَا الْكِبَرِ مِنَ عَيْنَيْهِ عَلَى حَاجِبَاهُ سَقَطَتْ قَدْ

 نَبِيٍّ وَصِيُّ لَكِنَّهُ وَ لَا قُلْنَا نَبِيٌّ اهَذَ صَاحِبُكُمْ فَقَالَ بِالْأَمْرِ حَدَّثْنَاهُ وَ صَاحِبُنَا مِنْهُ سَقَانَا الَّذِي الْمَاءِ مِنَ شَرِبْتَ لَوْ وَ فَكَيْفَ یَوْمَيْنِ مُنْذُ[ اسْتَعْذَبْتَهُ] استعذبه قَدِ هَذَا

 بِهِ سَمَّتْنِي اسْمٌ ذَاهَ شَمْعُونُ نَعَمْ الرَّاهِبُ قَالَ شَمْعُونُ قَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ بِهِ بَصُرَ فَلَمَّا بِهِ فَانْطَلَقْنَا صَاحِبِكُمْ إِلَى بِي انْطَلِقُوا قَالَ وَ مِنَّا وَحْشَتِهِ بَعْدَ إِلَيْنَا فَنَزَلَ

 احُومَارَ الْعَيْنُ هَذَا قَالَ اسْمَهُ وَ الْعَيْنَ هَذَا قَالَ شَمْعُونُ یَا تَشَاءُ مَا وَ قَالَ لَكَ أُتِمَّهُ حَتَّى فَأَتِمَّ عَرَفْتَهُ فَكَيْفَ أَنْتَ ثُمَّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ إِلَّا أَحَدٌ عَلَيْهِ اطَّلَعَ مَا أُمِّي

 إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ أَنَا وَ الْإِنْجِيلِ كُتُبِ جَمِيعِ فِي وَجَدْتُ هَكَذَا الرَّاهِبُ قَالَ مِنْهُ شَرِبْتُ الْوَصِيِّينَ آخِرُ أَنَا وَ وَصِيّاً عَشَرَ ثَلَاثَةَ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ مِنْهُ شَرِبَ الْجَنَّةِ مِنَ هُوَ وَ

 الْتَقَى وَ[ بِعَابِدَیْنِ] بِعَانِدَیْنِ مَعَهُ نَزَلَ وَ صِفِّينَ نَزَلَ حَتَّى یَقْدُمُهُ الرَّاهِبُ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ رَحَلَ ثُمَّ ص مُحَمَّدٍ وَصِيُّ أَنَّكَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً نَّأَ وَ اللَّهُ إِلَّا

 .الْجَنَّةِ فِي رَفِيقِي الْقِيَامَةِ یَوْمَ مَعَنَا الرَّاهِبُ أَحَبَّ مَنْ مَعَ الْمَرْءُ یَقُولُ هُوَ وَ تَهْمِلَانِ عَيْنَاهُ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَنَزَلَ الرَّاهِبَ هَادَةُالشَّ أَصَابَتْهُ مَنْ أَوَّلُ فَكَانَ الصَّفَّانِ

 (302 /12: العلميه طبع) ؛  251 /14( بشار تصحيح. بغدادي خطيب) بغداد . تاریخ 1

 شَيْبَانُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْبَاغَنْدِيُّ، مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ التَّمَّارُ، أَحْمَدَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ الْخَاللُ، مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي( 4181)

 .الْقَوْمُ عَطِشَ النَّهَارُ انْتَصَفَ فَلَمَّا: قَالَ كَرْبَالءَ، فَنَزَلْنَا صِفِّينَ، مِنْ عَلِيٍّ مَعَ أَقْبَلْنَا: قَالَ التَّيْمِيِّ، سَعِيدٍ أَبِي عَنْ األَعْمَشِ، عَنِ عَوَانَةَ، أَبُو احَدَّثَنَ: قَالَ فَرُّوخَ، بْنُ

 بْنُ عَبَّادُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْخَثْعَمِيُّ، الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ الْبَزَّازُ، الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ عَلِيٍّ، أَبِي بْنُ عَلِيُّ وَأَخْبَرَنَا

 حَصِيرَةَ، بْنِ الْحَارِثِ عَنِ مَسْعُودٍ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَبِي بْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ هُوَ: الْحُسَيْنِ أَبُو قَالَ الْمَسْعُودِيُّ، الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ یَعْقُوبَ،

 فَتَبِعَهُ الصَّحَرَاءِ، فِي لَجَجَ إِذْ الْفُرَاتِ شَاطِئِ عَلَى نَسِيرُ نَحْنُ فَبَيْنَا اسِ،النَّ فِي وَعَلِيٌّ: قَالَ الْكُوفَةَ، نُرِیدُ عَلِيٍّ مَعَ األَنْبَارِ مِنَ أَقْبَلْتُ ": قَالَ عقيصَا، سَعِيدٍ أَبِي عَنْ

: فَقَالَ الْعَطَشَ، نَخَافُ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ، أَمِيرَ ایَ: النَّاسُ فَقَالَ الصَّحَرَاءَ، تَوَسَّطَ حَتَّى عَلِيٍّ مَعَ أَخَذَ مِمَّنْ فَكُنْتُ: قَالَ الْمَاءِ، شَاطِئِ عَلَى نَاسٌ وَأَخَذَ أَصْحَابِهِ، مِنْ نَاسٌ

 لَنَا عَرَضَ: یَعْنِي ،نَزَلْنَا حَتَّى حَفَرَ فِيمَنْ وَكُنْتُ: قَالَ فَحَفَرْنَا،: قَالَ هَهُنَا، احْفِرُوا: فَقَالَ مَكَانٍ، إِلَى عَلِيٌّ فَجَاءَ: قَالَ مِنَّا، قَرِیبٌ وَرَاهِبٌ: قَالَ سَيَسْقِيكُمْ، اللَّهَ إِنَّ

: قَالَ فَعَطِشْنَا،: قَالَ ذَلِكَ، نَحْوَ أَوْ مَيْال سِرْنَا ثُمَّ فَشَرِبْنَا،: قَالَ طَيِّبَةٌ، بَارِدَةٌ عَيْنٌ فَإِذَا رَفَعْنَاهُ، حَتَّى عَلَيْهِ فَأَعَانُونَا: قَالَ الْحَجَرَ، هَذَا ارْفَعُوا: عَلِيٌّ فَقَالَ: قَالَ حَجَرٌ

: قَالَ هَهُنَا؟ الَّتِي الْعَيْنُ أَیْنَ: فَقُلْنَا الرَّاهِبَ، فَأَتَيْنا: قَالَ عَلَيْهَا، نَقْدِرْ فَلَمْ فَالْتَمَسْنَاهَا: قَالَ رَجَعَ، فِيمَنْ وَكُنْتُ نَاسٌ فَرَجَعَ: قَالَ فَشَرِبْنَا، رَجَعْنَا لَوْ: الْقَوْمِ بَعْضُ فَقَالَ

 واآلخر األعمش، حدیث لفظ " وَصِيٌّ أَوْ نَبِيٌّ إِال یَسْتَخْرِجُهَا ال: الرَّاهِبُ فَقَالَ: قَالَ عَلَيْهَا، نَقْدِرْ فَلَمْ فَالْتَمَسْنَاهَا: قال وَاسْتَقَيْنَا، مِنْهَا شَرِبْنَا الَّتِي: قَالَ عَيْنٍ؟ أَیَّةُ

 .بمعناه

 .هكذا األعمش عَنِ فضيل، بْن مُحَمَّد ورواه
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 نَعَمْ قَالَ شَمْعُونُ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ بِهِ بَصُرَ فَلَمَّا صَوْمَعَةٍ مِنْ مُسْتَقْبِلٌ رَاهِبٌ فَإِذَا عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَخَفِيَ فَرَجَعْنَا كُلُّنَا قُلْنَا الْعَيْنِ مَوْضِعَ

 وَ زَاحُومَا عَيْنُ هَذَا قَالَ اسْمَهُ وَ الْعَيْنَ هَذَا قَالَ -شَمْعُونُ یَا تَشَاءُ مَا وَ قَالَ أَنْتَ ثُمَّ اللَّهُ إِلَّا عَلَيْهِ اطَّلَعَ مَا أُمِّي بِهِ سَمَّتْنِي اسْمِي هَذَا

 فِي وَجَدْتُ هَكَذَا قَالَ مِنْهُ شَرِبْتُ الْوَصِيِّينَ آخِرُ أَنَا وَ وَصِيّاً عَشَرَ ثَلَاثَةَ وَ نَبِيّاً ثَلَاثُمِائَةٍ مِنْهَا شَرِبَ الْجَنَّةِ مِنَ هُوَ وَ رَاجُوهَ نُسْخَةٍ فِي

 رَزَقَنِيهِ لَقَدْ غَيْرِی قَبْلِي عَالِمٌ یُدْرِكْهُ لَمْ وَ تَحْتِهَا مِنْ الْمَاءِ مُخْرِجِ وَ الصَّخْرَةِ هَذِهِ قَالِعِ عَلَى بُنِي الدَّیْرُ هَذَا وَ الْإِنْجِيلِ كُتُبِ جَمِيعِ

 أَوَّلَ كَانَ الصَّفَّانِ الْتَقَى فَلَمَّا صِفِّينَ نَزَلَ حَتَّى یَقْدُمُهُ الرَّاهِبُ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ رَحَلَ ثُمَّ شُعَيْبٍ جُبُّ أَنَّهُ -رِوَایَةٍ فِي وَ أَسْلَمَ وَ لَّهُال

  الْقِيَامَةِ یَوْمَ مَعَنَا الرَّاهِبُ أَحَبَّ مَنْ مَعَ الْمَرْءُ یَقُولُ هُوَ وَ تَهْمِلَانِ يْنَاهُعَ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَنَزَلَ الشَّهَادَةُ أَصَابَتْهُ مَنْ

: قَالَ التَّمِيمِيِّ سَعِيدٍ أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ عَوَانَةَ أَبُو حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنَا حَنْبَلٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ رِوَایَةِ فِي وَ

 فَأَتَيْنَا ءٍشَيْ عَلَى نَقْدِرْ فَلَمْ فَالْتَمَسْنَا قَالَ رَجَعَ فِيمَنْ كُنْتُ وَ أُنَاسٌ فَرَجَعَ قَالَ فَشَرِبْنَا رَجَعْنَا لَوْ الْقَوْمِ بَعْضُ فَقَالَ فَعَطِشْنَا فَسِرْنَا

 لَا الرَّاهِبُ قَالَ قَدَّرْنَا فَلَمَّا فَالْتَمَسْنَاهَا سَقَيْنَا وَ اسْتَقَيْنَا وَ مِنْهَا شَرِبْنَا الَّتِي قُلْنَا عَيْنٍ أَیَّةُ قَالَ هَاهُنَا الَّتِي عَيْنُالْ أَیْنَ فَقُلْنَا قَالَ الرَّاهِبَ

 وَصِي أَوْ نَبِيٌّ إِلَّا یَسْتَخْرِجُهَا

ای ادیان مختلف برقرار كرد، ایشان شواهد متعددی از كتب آسماني ای كه مامون بين امام رضا ع و علمدر مناظره (3

 أخبار عيون ترجمه شود:تورات و انجيل را كه اشاره به نبوت پيامبر اكرم ص داشت، مطرح فرمود كه فرازهایي از آن تقدیم مي

 329-327ص ،1ج السالم، عليه الرضا

 كه ميدهم قسم شد، نازل عمران بن موسى بر كه اىآیه ده به را وت: فرمودند نموده الجالوت رأس به رو امام رضا ع سپس

  هست؟ این مطالب موجود تورات، در امّتش و محمّد درباره آیا

 معبدهائى در جدید تسبيحى گویند، تسبيح بسيار بسيار را خداوند و بيایند، سوار، شتر آن پيروان آخر، امّت كه زمان آن»

 شمشيرهائى آنان زیرا یابد، آرامش قلوبشان تا شوند روان پادشاهشان سوى به و آنان سوى به باید اسرائيل بنى زمان، آن در نو،

 در گونه همين مطلب، این آیا «گيرندمى انتقام زمين كنار و گوشه در( محارب) كفّار از شمشيرها آن وسيله به كه دارند بدست

  نيست؟ مكتوب تورات

 .ایمیافته تورات در گونه همين ار نيز آن ما آرى،: گفت الجالوت رأس

 :گفت هستى؟ آشنا حدى چه در «شعيا» كتاب با: فرمود جاثليق به سپس

  هستم. بلد و دانممى حرف به حرف را آن

 درازگوش بر سوار شخص آن تصویر من! مردم اى»: اوست هاىگفته از مطلب این كه دارید قبول آیا: فرمود دو آن به سپس

  ؟«بوده ماه نور همچون نورش كه دیدم را سوار شتر آن و داشت تن بر نور از لباسهائى هك حالى در دیدم را

  است، گفته چيزى چنين شعيا بله،: دادند پاسخ دو آن

 خواهم خودم خداى و شما خداى سوى به من»: هستى آشنا انجيل در السّالم عليه عيسى گفته این با آیا: فرمودند حضرت

 و دادم، شهادت او براى من كه طور همان داد خواهد شهادت حقّ به و من نفع به كه اوست آمد و دخواه فارقليطا و رفت،

 ستون كه اوست و كرد، خواهد آشكار را هاامّت هاىرسوائى كه اوست و كرد، خواهد تفسير شما براى را چيز همه كه اوست

 «شكست خواهد را كفر خيمه



132 

  داریم، قبول را نآ بخوانى انجيل از چه هر: گفت جاثليق

  است؟ موجود انجيل در مطلب این دارى قبول آیا: فرمود حضرت

 ...بله: گفت

 :ميفرمایند چنين 241 صفحه «نبوّت اثبات» كتاب در شعرانىّ استاد مرحوم: گوید مترجم

 «پركليتوس» لاص در و یونانى لغت این و داد «فارقليط» آمدن به بشارت السّالم عليه مسيح حضرت كه دانست باید» 

 و باشد زبانها سر بر او نام كه است كسى پركليتوس و شد، «فارقليط» كردند معرّبش چون كه( راء و فارسى پاء كسر به) است

 به را آن هست، انگليسى به یونانىّ لغت كتاب مؤلّف، بنده این نزد و است، همين «احمد» معنى و كند ستایش را او كس همه

 «احمد» در كه تفضيلى معنى حتّى است، كرده ترجمه معنى همين به را «پركليتوس»: گفتند دادم، نشان انگليسى زبان آشنایان

 است، انگلستان طبع لغت كتاب این و شود،مى فهميده نيز یونانى «پركليتوس» كلمه از نيست محمّد در و( ترستوده یعنى) است

 دیدند را كلمه این كه جا هر خوانندگان و آورند،مى «دهنده تسلّى» انجيل هاىترجمه در كلمه این جاى به امروز نصاراى و

 گویند و است، راء و پاء فتح به «پركليتوس» كلمه مسيحيان عقيده به و است «فارقليط» كلمه آن بجاى انجيل، اصل در بدانند

 اوّل ترجمه ما عقيده به و است «ندهده تسلّى» معنى به است فتح به چون بود، «احمد» معنى به بوده حرف دو این كسر به اگر

  ...«أَحْمَدُ اسْمُهُ بَعْدِی مِنْ یَأْتِي بِرَسُولٍ مُبَشِّراً وَ»: فرمود( 6 آیه صفّ سوره) قرآن در و است، صحيح

 166-161ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون

 تَجِدُ هَلْ ع عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَلَى أُنْزِلَتْ الَّتِي الْآیَاتِ بِالْعَشْرِ أَسْأَلْكَ عَلَيَّ قْبِلْأَ یَهُودِیُّ یَا فَقَالَ الْجَالُوتِ رَأْسِ إِلَى الْتَفَتَ ثُمَّ

 فِي جَدِیداً تَسْبِيحاً جِدّاً جِدّاً بَّالرَّ یُسَبِّحُونَ الْبَعِيرِ رَاكِبِ أَتْبَاعُ الْأَخِيرَةُ الْأُمَّةُ جَاءَتِ إِذَا أُمَّتِهِ وَ ص مُحَمَّدٍ بِنَبَإِ مَكْتُوباً التَّوْرَاةِ فِي

 الْكَافِرَةِ الْأُمَمِ مِنَ بِهَا یَنْتَقِمُونَ سُيُوفاً بِأَیْدِیهِمْ فَإِنَّ قُلُوبُهُمْ لِتَطْمَئِنَّ مَلِكِهِمْ إِلَى وَ إِلَيْهِمْ إِسْرَائِيلَ بَنُو[ فَلْيَفْزَعْ] فليفرغ الْجُدُدِ الْكَنَائِسِ

  مَكْتُوبٌ التَّوْرَاةِ فِي هُوَ هَكَذَا أَ الْأَرْضِ أَقْطَارِ فِي

  كَذَلِكَ لَنَجِدُهُ إِنَّا نَعَمْ الْجَالُوتِ رَأْسُ قَالَ

  ع شَعْيَا بِكِتَابِ عِلْمُكَ كَيْفَ نَصْرَانِيُّ یَا لِلْجَاثَلِيقِ قَالَ ثُمَّ

  حَرْفاً حَرْفاً أَعْرِفُهُ قَالَ

 مِثْلُ ضَوْءٌ الْبَعِيرِ رَاكِبَ رَأَیْتُ وَ النُّورِ جَلَابِيبَ لَابِساً الْحِمَارِ رَاكِبِ صُورَةَ رَأَیْتُ إِنِّي قَوْمِ یَا كَلَامِهِ مِنْ هَذَا نِتَعْرِفَا أَ لَهُمَا قَالَ

  الْقَمَرِ ضَوْءِ

 فَقَاال

  ع شَعْيَا ذَلِكَ قَالَ قَدْ

 یَشْهَدُ الَّذِی هُوَ جَاءَ  الْبَارِقْلِيطَا وَ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ إِلَى ذَاهِبٌ إِنِّي ع عِيسَى قَوْلَ الْإِنْجِيلِ يفِ تَعْرِفُ هَلْ نَصْرَانِيُّ یَا ع الرِّضَا قَالَ

  الْكُفْرِ عَمُودَ یَكْسِرُ الَّذِی هُوَ وَ الْأُمَمِ فَضَائِحَ یُبْدِئُ الَّذِی هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ لَكُمْ یُفَسِّرُ الَّذِی هُوَ وَ لَهُ شَهِدْتُ كَمَا بِالْحَقِّ لِي

  بِهِ مُقِرُّونَ نَحْنُ وَ إِلَّا الْإِنْجِيلِ مِنَ شَيْئاً ذَكَرْتَ مَا الْجَاثَلِيقُ فَقَالَ

  جَاثَلِيقُ یَا ثَابِتاً الْإِنْجِيلِ فِي هَذَا تَجِدُ أَ فَقَالَ
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 نَعَمْ قَالَ

... 

 إِلَّا مِنْهَا نَزَلَ مَنْ إِلَّا السَّمَاءِ إِلَى یَصْعَدُ لَا إِنَّهُ الْحَوَارِیِّينَ مَعْشَرَ یَا لَكُمْ أَقُولُ حَقّاً نَفْسِهِ عَلَى ىعِيسَ شَهَادَةِ مِنْ تَقُولُ إِنَّكَ ثُمَّ

 الْقَوْلِ هَذَا فِي تَقُولُ فَمَا یَنْزِلُ وَ السَّمَاءِ إِلَى یَصْعَدُ فَإِنَّهُ الْأَنْبِيَاءِ خَاتَمَ الْبَعِيرِ رَاكِبَ

 نُنْكِرُهُ لَا عِيسَى قَوْلُ هَذَا الْجَاثَلِيقُ قَالَ

... 

 مِنَ أَوْ التَّوْرَاةِ مِنَ إِلَّا حُجَّةً مِنْكَ أَقْبَلُ لَسْتُ وَ أَسْأَلُكَ بَلْ فَقَالَ أَسْأَلُكَ أَوْ تَسْأَلُنِي لَهُ فَقَالَ الْجَالُوتِ رَأْسِ إِلَى ع الرِّضَا فَالْتَفَتَ

  مُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ صُحُفِ فِي بِمَا أَوْ دَاوُدَ زَبُورِ مِنْ أَوْ نْجِيلِالْإِ

 وَ مَرْیَمَ ابْنِ عِيسَى لِسَانِ عَلَى الْإِنْجِيلُ وَ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى لِسَانِ عَلَى التَّوْرَاةُ بِهِ تَنْطِقُ بِمَا إِلَّا حُجَّةً مِنِّي تَقْبَلُ لَا ع الرِّضَا قَالَ

 ابْنُ عِيسَى وَ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى بِنُبُوَّتِهِ شَهِدَ ع الرِّضَا قَالَ ص مُحَمَّدٍ نُبُوَّةَ تُثْبِتُ أَیْنَ مِنْ الْجَالُوتِ رَأْسُ فَقَالَ دَاوُدَ لِسَانِ عَلَى الزَّبُورُ

 مُوسَى أَنَّ یَهُودِیُّ یَا تَعْلَمُ هَلْ ع الرِّضَا لَهُ فَقَالَ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى قَوْلَ ثَبِّتْ هُلَ فَقَالَ الْأَرْضِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ خَلِيفَةُ دَاوُدُ وَ مَرْیَمَ

 وُلْدِ غَيْرَ إِخْوَةً إِسْرَائِيلَ لِبَنِي أَنَّ تَعْلَمُ فَهَلْ فَاسْمَعُوا مِنْهُ وَ فَصَدِّقُوا فِيهِ إِخْوَانِكُمْ مِنْ نَبِيٌّ سَيَأْتِيكُمْ إِنَّهُ لَهُمْ فَقَالَ إِسْرَائِيلَ بَنِي أَوْصَى

 مُوسَى قَوْلُ هَذَا الْجَالُوتِ رَأْسُ فَقَالَ ع إِبْرَاهِيمَ قِبَلِ مِنْ بَيْنَهُمَا الَّذِی السَّبَبَ وَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ إِسْرَائِيلَ قَرَابَةَ تَعْرِفُ كُنْتَ إِنْ إِسْمَاعِيلَ

  نَدْفَعُهُ لَا

  ص مُحَمَّدٍ غَيْرُ نَبِيٌّ إِسْرَائِيلَ بَنِي إِخْوَةِ مِنْ جَاءَكُمْ هَلْ ع الرِّضَا لَهُ فَقَالَ

  لَا قَالَ

  التَّوْرَاةِ مِنَ إِلَيَّ تُصَحِّحَهُ أَنْ أُحِبُّ لَكِنِّي وَ نَعَمْ قَالَ عِنْدَكُمْ هَذَا صَحَّ قَدْ لَيْسَ وَ أَ ع الرِّضَا قَالَ

 مِنْ عَلَيْنَا اسْتَعْلَنَ وَ سَاعِيرَ جَبَلِ مِنْ لَنَا أَضَاءَ وَ سَيْنَاءَ طُورِ قِبَلِ مِنْ النُّورُ جَاءَ لَكُمْ تَقُولُ التَّوْرَاةَ  أَنَّ تُنْكِرُ هَلْ ع االرِّضَ لَهُ فَقَالَ

  فَارَانَ جَبَلِ

  يرَهَاتَفْسِ أَعْرِفُ مَا وَ الْكَلِمَاتِ هَذِهِ أَعْرِفُ الْجَالُوتِ رَأْسُ قَالَ

 ع مُوسَى عَلَى أَنْزَلَهُ الَّذِی تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ وَحْيُ فَذَلِكَ سَيْنَاءَ طُورِ قِبَلِ مِنْ النُّورُ جَاءَ قَوْلُهُ أَمَّا بِهِ أُخْبِرُكَ أَنَا ع الرِّضَا قَالَ

 هُوَ وَ ع مَرْیَمَ ابْنِ عِيسَى إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى الَّذِی الْجَبَلُ فَهُوَ سَاعِيرَ جَبَلِ مِنْ لَنَا أَضَاءَ وَ قَوْلُهُ أَمَّا وَ سَيْنَاءَ طُورِ جَبَلِ عَلَى

  یَوْمٌ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَكَّةَ جِبَالِ مِنْ جَبَلٌ فَذَاكَ فَارَانَ جَبَلِ مِنْ عَلَيْنَا اسْتَعْلَنَ وَ قَوْلُهُ أَمَّا وَ عَلَيْهِ

 وَ حِمَارٍ عَلَى أَحَدُهُمَا الْأَرْضُ[ لَهُمَا] لهم أَضَاءَ رَاكِبَيْنِ رَأَیْتُ التَّوْرَاةِ فِي أَصْحَابُكَ وَ أَنْتَ تَقُولُ فِيمَا ع النَّبِيُّ شَعْيَاءُ الَقَ وَ

  الْجَمَلِ رَاكِبُ مَنْ وَ الْحِمَارِ رَاكِبُ فَمَنْ جَمَلٍ عَلَى الْآخَرُ

 مِنَ هَذَا تُنْكِرُ أَ ص فَمُحَمَّدٌ الْجَمَلِ رَاكِبُ أَمَّا وَ ع فَعِيسَى الْحِمَارِ رَاكِبُ أَمَّا قَالَ بِهِمَا فَخَبِّرْنِي أَعْرِفُهُمَا لَا الُوتِالْجَ رَأْسُ قَالَ

  التَّوْرَاةِ

  أُنْكِرُهُ مَا لَا قَالَ

  ع النَّبِيَّ حَيْقُوقَ تَعْرِفُ هَلْ ع الرِّضَا قَالَ ثُمَّ
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 تَسْبِيحِ مِنْ السَّمَاوَاتُ امْتَلَأَتِ وَ فَارَانَ جَبَلِ مِنْ بِالْبَيَانِ تَعَالَى اللَّهُ جَاءَ بِهِ یَنْطِقُ كِتَابُكُمْ وَ قَالَ فَإِنَّهُ قَالَ لَعَارِفٌ بِهِ إِنِّي نَعَمْ الَقَ

 أَ الْفُرْقَانَ بِالْكِتَابِ یَعْنِي الْمَقْدِسِ بَيْتِ خَرَابِ بَعْدَ جَدِیدٍ بِكِتَابٍ یَأْتِينَا الْبَرِّ يفِ یَحْمِلُ كَمَا الْبَحْرِ فِي خَيْلَهُ یَحْمِلُ أُمَّتُهُ وَ أَحْمَدَ

  بِهِ تُؤْمِنُ وَ هَذَا تَعْرِفُ

  قَوْلَهُ نُنْكِرُ لَا وَ ع النَّبِيُّ حَيْقُوقُ ذَلِكَ قَالَ قَدْ الْجَالُوتِ رَأْسُ قَالَ

 الْفَتْرَةِ بَعْدَ السُّنَّةَ أَقَامَ نَبِيّاً تَعْرِفُ فَهَلْ الْفَتْرَةِ بَعْدَ السُّنَّةِ مُقِيمَ ابْعَثْ اللَّهُمَّ تَقْرَؤُهُ أَنْتَ وَ زَبُورِهِ فِي دَاوُدُ قَالَ قَدْفَ ع الرِّضَا قَالَ

  ص مُحَمَّدٍ غَيْرَ

  الْفَتْرَةُ هِيَ أَیَّامُهُ وَ عِيسَى بِذَلِكَ عَنَى لَكِنْ وَ نُنْكِرُ الَ وَ نَعْرِفُهُ دَاوُدَ قَوْلُ هَذَا الْجَالُوتِ رَأْسُ قَالَ

 نَّأَ مَكْتُوبٌ الْإِنْجِيلِ فِي وَ إِلَيْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ حَتَّى التَّوْرَاةِ لِسُنَّةِ مُوَافِقاً كَانَ وَ السُّنَّةَ یُخَالِفِ لَمْ ع عِيسَى إِنَّ جَهِلْتَ ع الرِّضَا لَهُ قَالَ

 جِئْتُكُمْ أَنَا لَهُ شَهِدْتُ كَمَا لِي یَشْهَدُ وَ ءٍشَيْ كُلَّ لَكُمْ یُفَسِّرُ وَ الْآصَارَ یَحْفَظُ الَّذِی هُوَ وَ بَعْدِهِ مِنْ جَاءٍ الْبَارِقْلِيطَا وَ ذَاهِبٌ الْبَرَّةِ ابْنَ

  الْإِنْجِيلِ فِي ذَابِهَ تُؤْمِنُ أَ بِالتَّأْوِیلِ یَأْتِيكُمْ هُوَ وَ بِالْأَمْثَالِ

 ...1نَعَم قَالَ

                                                      
 ت دیگر كه حضرت شواهدي از كتب آسماني آنها در اثبات نبوت پيامبر ص مي آورد:. برخي فقرا 1

 157 ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون

 بِهِ یُبَشِّرْ لَمْ وَ بِكِتَابِهِ وَ ص مُحَمَّدٍ بِنُبُوَّةِ یُقِرَّ لَمْ عِيسًى كُلِّ نُبُوَّةِبِ كَافِرٌ وَ الْحَوَارِیُّونَ بِهِ أَقَرَّتْ وَ أُمَّتَهُ بِهِ بَشَّرَ مَا وَ كِتَابِهِ وَ عِيسَى بِنُبُوَّةِ مُقِرٌّ أَنَا الرِّضَا قَالَ... 

  عَدْلٍ بِشَاهِدَيْ الْأَحْكَامَ نَقْطَعُ إِنَّمَا لَيْسَ أَ الْجَاثَلِيقُ قَالَ أُمَّتَهُ

 مِلَّ أَهْلِ غَيْرِ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ سَلْنَا وَ النَّصْرَانِيَّةُ تُنْكِرُهُ لَا مِمَّنْ ص مُحَمَّدٍ نُبُوَّةِ عَلَى كَمِلَّتِ أَهْلِ غَيْرِ مِنْ شَاهِدَیْنِ فَأَقِمْ قَالَ بَلَى ع قَالَ

  ع مَرْیَمَ ابْنِ عِيسَى الْمَسِيحِ عِنْدَ الْمُقَدَّمَ الْعَدْلَ مِنِّي تَقْبَلُ لَا أَ نَصْرَانِيُّ یَا بِالنَّصِفَةِ جِئْتَ أَلْآنَ ع الرِّضَا قَالَ تِنَا

  لِي سَمِّهِ الْعَدْلُ هَذَا مَنْ وَ الْجَاثَلِيقُ قَالَ

  الدَّیْلَمِيِّ یُوحَنَّا فِي تَقُولُ مَا قَالَ

  الْمَسِيحِ إِلَى النَّاسِ أَحَبَّ ذَكَرْتَ بَخْ بَخْ قَالَ

 الْحَوَارِیِّينَ بِهِ فَبَشَّرْتُ بَعْدِهِ مِنْ یَكُونُ أَنَّهُ بِهِ بَشَّرَنِي وَ الْعَرَبِيِّ مُحَمَّدٍ بِدِینِ أَخْبَرَنِي الْمَسِيحُ إِنَّمَا قَالَ ایُوحَنَّ أَنَّ الْإِنْجِيلُ نَطَقَ هَلْ عَلَيْكَ فَأَقْسَمْتُ قَالَ

  بِهِ فَآمَنُوا

  فَنَعْرِفَهُمْ الْقَوْمَ لَنَا[ یُسَمِ] تسم لَمْ وَ ذَلِكَ یَكُونُ مَتَى یُلَخِّصْ لَمْ وَ وَصِيِّهِ وَ بَيْتِهِ بِأَهْلِ وَ رَجُلٍ ةِبِنُبُوَّ بَشَّرَ وَ الْمَسِيحِ عَنِ یُوحَنَّا ذَلِكَ ذَكَرَ قَدْ الْجَاثَلِيقُ قَالَ

  بِهِ تُؤْمِنُ أَ أُمَّتِهِ وَ بَيْتِهِ أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ ذِكْرَ عَلَيْكَ فَتَلَا الْإِنْجِيلَ یَقْرَأُ بِمَنْ جِئْنَاكَ فَإِنْ ع الرِّضَا قَالَ

  سَدِیداً قَالَ

  الْإِنْجِيلِ مِنَ الثَّالِثِ لِلسِّفْرِ حِفْظُكَ كَيْفَ الرُّومِيِّ لِنِسْطَاسَ ع الرِّضَا قَالَ

 لَهُ أَحْفَظَنِي مَا قَالَ

  الْجَالُوتِ رَأْسِ إِلَى الْتَفَتَ ثُمَّ 

  الْإِنْجِيلَ تَقْرَأُ لَسْتَ أَ فَقَالَ
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 تدبر

ای از یهودیان، از سالها اسرائيل فراوان بود كه عده( وعده به آمدن پيامبری در منطقه حجاز، چنان در كتب آسماني بني1

های تاریخي، قبل، برای اینكه محضر این پيامبر را درك كنند، به مدینه هجرت كرده بودند )توجه شود كه بر اساس تمام نقل

شدند(؛ و وقتي كه از جانب مشركان مورد اذیت قرار های مدینه نبودند و كامال بيگانه محسوب ميیهودیان مدینه، از نژاد عرب

( و بسياری از آنان 89)بقره/ گفتند كه چنين پيامبری برای ما خواهد آمد و ما را بر شما پيروز خواهد كردگرفتند، به آنها ميمي

 .(53آوردند )قصص/ هم ایمان

وعده ایشان  ،اسرائيل )چه آنها كه بعد از آمدن ایمان آوردند و چه آنها كه تا قبل از بعثت ایشانهمين كه این علمای بني

در كتابهای آسماني  و اینكه قبل از بعثت ایشان، دانستند،دادند، اما بعد لجاجت ورزیدند( آمدن پيامبر اكرم ص را ميرا مي

ای آشكار بر اینكه نشانهآیا ، كه بر هيچكس دیگری قابل انطباق نيست، آمده به نحو كامال آشكار و اوصاف ایشان،دیگر، اسم 

 واقعا او از جانب خدا آمده، نيست؟

 اسرائيل را شاهدی بر صدق دعوی نبوت پيامبر اكرم ص مطرح كرده است؟( چرا خداوند، علم علمای بني2

رغم ( و هم حتي امروزه و علي1زمان پيامبر این مطلب خيلي معروف بوده )تدبرشاید بدین جهت كه هم در خود 

 ای برای كسي كه بخواهد آزادانه تحقيق كند، وجود دارد.اسرائيل رخ داده، هنوز ردپاهای جدیتحریفاتي كه در كتب بني

بودن را مطرح نكرده است. این « ينخاتم النبي»در هيچ دیني غير از اسالم، هيچ پيامبری ادعای این نكته مهمي است كه 

اعتنا باشند؛ اما پيروان همه ادیان اند كه منطقا حق دارند نسبت به مدعيان جدید نبوت، بيبدان معناست كه تنها مسلمانان

وقتي ادعایي از منطقا اند، اند، بلكه وعده به پيامبر بعدی دادهتنها ادعای آخرین پيامبر بودن نداشتهآسماني، چون پيامبرانشان، نه

شود، باید به طور جدی تحقيق كنند؛ مخصوصا از جهت انطباق او بر عالئمي كه شخص دیگری برای نبوت مطرح ميجانب 

 در كتاب خودشان آمده است.

 :استآمده (21-17، آیات21پيدایش )باب  سفر وقتي درمثال 

                                                      
  لَعَمْرِي بَلَى لَقَا

  لِي تَشْهَدُوا فَلَا ذِكْرُهُ فِيهِ یَكُنْ لَمْ إِنْ وَ لِي فَاشْهَدُوا أُمَّتِهِ وَ بَيْتِهِ أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ ذِكْرُ فِيهِ كَانَ فَإِنْ السِّفْرِ عَلَى فَخُذْ قَالَ

  وَقَفَ ص النَّبِيِّ ذِكْرَ بَلَغَ حَتَّى الثَّالِثَ السِّفْرَ ع قَرَأَ ثُمَّ

 بِالْإِنْجِيلِ عَالِمٌ أَنِّي تَعْلَمُ أَ أُمِّهِ وَ الْمَسِيحِ بِحَقِّ أَسْأَلُكَ إِنِّي نَصْرَانِيُّ یَا قَالَ ثُمَّ

  نَعَمْ قَالَ 

  أُمَّتِهِ وَ بَيْتِهِ أَهْلِ وَ مُحَمَّدٍ ذِكْرَ عَلَيْنَا تَلَا ثُمَّ

 وَجَبَ الذِّكْرَ هَذَا أَنْكَرْتَ مَتَى وَ ع عِيسَى وَ مُوسَى كَذَّبْتَ فَقَدْ الْإِنْجِيلُ بِهِ یَنْطِقُ بِمَا كَذَّبْتَ فَإِنْ ع مَرْیَمَ ابْنِ عِيسَى قَوْلُ هَذَا يُّنَصْرَانِ یَا تَقُولُ مَا قَالَ ثُمَّ

  كَبِكِتَابِ وَ نَبِيِّكَ وَ بِرَبِّكَ كَفَرْتَ قَدْ تَكُونُ لِأَنَّكَ الْقَتْلُ عَلَيْكَ

  بِهِ لَمُقِرٌّ إِنِّي وَ الْإِنْجِيلِ فِي لِي بَانَ قَدْ مَا أُنْكِرُ لَا الْجَاثَلِيقُ قَالَ

 ... إِقْرَارِه عَلَى اشْهَدُوا ع الرِّضَا قَالَ
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! نترس است؟شده چه هاجر، ای»: گفت داده، ندا را هاجر آسمان از خدا فرشته و نمود توجه پسر هایناله به خدا آنگاه"  

 سپس« .آورد خواهم وجود به او از بزرگي قوم من. بگير ش آغو در و بردار را او و برو. استشنيده را پسرت هایناله خدا زیرا

 پسرش به و كرد بآ از پر را مشك رفته، چاه طرفبه پس. دید خود مقابل در آبي چاه او و گشود را هاجر چشمان خدا

 برای مصر از دختری مادرش و گشت ماهر تيراندازی در شده، بزرگ فاران صحرای در او و بود اسماعيل با خدا و. نوشانيد

 ".گرفت او

 :استآمده (2-1، آیات33)باب تثنيه سفر و در در

 :داد اسرائيل قوم به مرگش از قبل خدا، مرد موسي، كه بركتي است این"  

 آمد، سينا از وهیه        

 كرد طلوع برایشان سعير از و        

 ".درخشيد فاران كوه از و        

 آیا نباید تحقيق كند كه این كوه فاران، كه هاجر در آن حوالي بوده، محل بعثت چه كسي است؟

 م برای مسيحيان()الزم به ذكر است كه دو سفر فوق، از عهد عتيق )تورات( است كه هم برای یهودیان معتبر است و ه

 این مورد در کانال قرار داده نشد:

های او به پيامبر خاتم در انجيل كنوني نيز اسرائيل است؛ و لذا وعدهتوجه شود كه حضرت عيسي نيز از مردمان بني (3

 اسرائيل درباره پيامبر قلمداد شود.تواند مصداقي از سخن علمای بنيمي

« فارقليط»هست )عهد جدید(، در انجيل یوحنا، حضرت عيسي مكرر وعده به آمدن  در انجيل كنوني كه در دست مسيحيان

های است كه مسيحيان در ترجمه« احمد»به معنای « فارقليط»اشاره شدف  3دهد و چنانكه در پایان حدیث بعد از خودش مي

اند در حالي كه اگر مطالب قبل و داده تطبيق« القدسروح»ترجمه كرده و او را به « دهندهتسلي»فارسي این كتاب، آن را به 

اگر من نروم، »گوید مي 7، آیه 16بعدش مطالعه شود ناروا بودن این تطبيق كامال واضح است زیرا مثال در انجيل یوحنا، باب 

باره القدس در زمان حضرت عيسي نيز آمده است. برای تفصيل بحث دردر حالي كه خود مسيحيان معترفند كه روح« آیداو نمي

 فارقليط، به لينك زیر مراجعه كنيد.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa5874  
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 24/4/1395              الْأَعْجَمين بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ وَ         198 آیه( 26)  شعراء سوره (117

 ترجمه

 كردیم،ها نازل مياز عجم]= فردی[ و به فرض كه ما آن را بر برخي 

 ای و نحوینکات ترجمه

به معنای ابهام است. « عجامإ»است و « آشكار بودن»نقطه مقابل « جمهعُ»باشد. مي «عجم»از ریشه « الْأَعْجَمين»كلمه 

« عرب»را در مورد هركس كه « عجم»شدند، اشته و آنها را درست متوجه نميهای دیگر برایشان ابهام دها چون زبانعرب

گفتند كه در به كسي مي« اعجم»و «( عربي»كسي است كه منسوب به عجم است )در مقابل « ميجَعَ»بردند و نباشد به كار مي

و  (549)مفردات/ .باشد هم شخصي است كه« اعجمي»؛ و ابهامي وجود داشته باشد یا غيرعرب باشدو « عُجمه»زبانش 

 به كار رفته است.« غير عرب»و در این آیه ظاهرا به همان معنای 1(321 /15. )الميزاناست «اعجم» جمع «عْجَمينأ»

قطعا چنين »خواهند بگویند آید كه جمله مقدم در شرطيه، امكان وقوع نداشته باشد. یعني ميدر جایي مي« لو»حرف 

دهد كه آن مي این تعبير دو خاصيت دارد: اوال نشان« هم كه چنين باشد باز چنان خواهد شد. چيزی نيست، اما حتي به فرض

دهد نتيجه )جزای شرط( چقدر قطعي و جدی است كه حتي اگر چنين فرض، فقط یك فرض محال است؛ و ثانيا نشان مي

 شود. فرض محالي هم رخ دهد، باز آن نتيجه حاصل مي

آیه بعد آمده است، نكات متناسب با مطلب دوم در بحث از آیه بعد مطرح خواهد شد؛ و چون نتيجه )جزای شرط( در 

 شود.نكاتي مطرح مي« مقدم»در اینجا فقط درباره این 

 حدیث

( در منابع اهل سنت از رسول خدا ص روایت شده است كه در خواب گوسفندان سياهي را دیدم كه گوسفندان سفيد 1

 .فراواني در آنها وارد شدند

 كنيد؟گفتند: آن را چه تعبير مي

 فرمود:

 شوند.تان شریك ميعجم با شما در دینتان و نسب

 گفتند: عجم؟

 فرمود: اگر ایمان به ثریا آویزان شود، مردماني از عجم  بدان دست خواهند یافت.

                                                      
است كه در اصل « اعجمي»اند جمع ، برخي گفته«(اعجم»)منسوب به « اعجمي»است یا جمع « اعجم»جمع « الْأَعْجَمين». درباره اینكه  1

به جمع سالم « افعل فعلي»اند كه وزن ( وظاهرا علت چنين تحليلي این بوده كه معتقد بوده549بوده و یاء نسبت آن حذف شده )مفردات/« أعجميين»

است، و لذا به چنين توجيهي باشد؛ اما از این دیدگاه علماي نحو كوفي، چنين جمعي بدون اشكال « اعجم»تواند جمع شود و براي همين نميجمع بسته نمي

 (321 /15كه با ظاهر لفظ هم ناسازگار است، نيازي نيست. )الميزان
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 الحسن اإلمام إلى منسوبال ؛ )جمله آخر پيامبر ص در منابع شيعه آمده است. مثال التفسير117ص ،61ج األنوار، بحار

 1432ص )للمفيد( اإلختصاص؛ 1211ص ع، العسكری

 فَمَا فَقَالُوا بِيضٌ كَثِيرٌ غَنَمٌ فِيهَا دَخَلَتْ سُوداً غَنَماً رَأَیْتُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ عُمَرَ ابْنِ عَنِ مُسْتَدْرَكِهِ فِي الْحَاكِمُ رَوَى وَ

 لَنَالَهُ بِالثُّرَیَّا مُعَلَّقاً الْإِیمَانُ كَانَ لَوْ ص قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا الْعَجَمُ قَالُوا أَنْسَابِكُمْ وَ دِینِكُمْ فِي یَشْرَكُونَكُمْ الْعَجَمُ قَالَ هِاللَّ رَسُولَ یَا أَوَّلْتَهُ

 .الْعَجَمِ مِنَ رِجَالٌ

 :است آمده نزباناهم در خصوص فارس علم تعبير ایمان، جای به شيعه، منابع در

  «فَارِسَ مِنْ رِجَالٌ لَتَنَاوَلَهُ بِالثُّرَیَّا مَنُوطاً الْعِلْمُ كَانَ لَوْ»: قَالَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ: أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٌ،

 109ص ،(الحدیثة - ط) اإلسناد قرب

د كه مدعي شدند امام كاظم ع نمرده و مهدی است و امامت امام رضا ع ( ]بعد از شهادت امام كاظم فتنه واقفيه رخ دا2

 گوید: علي بن اسباط ]از اصحاب امام رضا ع[ مي را انكار كردند. در همين راستا:[

پدرت زنده است و تو در »گفت كه كرد و به او ميبه امام رضا ع عرض كردم كه شخصي برادرت ابراهيم را وسوسه مي

كرد كه او با ادعای ارتباط ]ظاهرا تشویقش مي« .داندداني كه او مييبت كرده و محلش كجاست[ چيزهایي ميمورد آن ]كه غ

 با امام رضا ع مخالفت كند[ -كه مثال مهدی غایب است! -با امام كاظم 

ه او هم از ميرد؟ به خدا قسم كميرد و حضرت موسي ]بن جعفر[ نميامام رضا ع فرمود: سبحان اهلل! رسول خدا ص مي

دنيا رفت همان طور كه رسول خدا ص از دنيا رفت؛ لكن خداوند تبارك و تعالي از زماني كه روح پيامبرش را قبض كرد 

ها بر این دین منت گذاشته و آن ]توفيق یاری دین[ را از خویشاوندان پيامبرش دور كرده؛ به آنها داده همواره با فرزندان عجم

ها و برخي خویشاوندان پيامبر ص دائما در اند اما عربني غير عربها همواره دین اسالم را یاری كردهو از اینها بازداشته ]یع

 را زنانش خواستمي( مخارج نداشتن بواسطه) ابراهيم آنكه از بعد الحجة ذى ماه اول در من[ .انداندازی كردهمسير دین سنگ

كه یوسف  ایشنيدهو  [كندمي ادعائى چنين او این وجود با] پرداختم را او بدهى دینار هزار كند، آزاد را بندگانش و دهد طالق

 شوم[از برادرانش چه دید. ]كنایه از اینكه من هم از جانب برخي برادرانم مورد حسادت واقع مي

 380ص ،1ج الكافي،

 :قَالَ طٍأَسْبَا بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ

                                                      
 إِذَا كَإِیمَانِكُمْ، «آمَنَّا قالُوا آمَنُوا الَّذِینَ». عَنْهُ الْأَمْرِ دَفْعِ وَ ع عَلِيٍّ مُخَالَفَةِ عَلَى الْمُوَاطِئُونَ لِلْبَيْعَةِ، النَّاكِثُونَ هَؤُلَاءِ «لَقُوا إِذا وَ» ع جَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى . قَالَ 1

 فَارِسَ، أَبْنَاءِ مِنْ رِجَالٌ هُلَتَنَاوَلَ -بِالثُّرَیَّا مُعَلَّقاً الدِّینُ كَانَ لَوْ» الْأَنَامِ سَيِّدُ مُحَمَّدٌ فِيهِ قَالَ الَّذِي الْإِسْلَامِ ابْنِ بِسَلْمَانَ مَرْحَباً: أَوَّلُهُمْ قَالَ الْتَقَوْا، فَإِذَا...  سَلْمَانَ لَقُوا

 .یَعْنِيكَ «أَفْضَلُهُمْ هَذَا

 ءَاللَّاشَيْ أَنْكَرَ وَ ءُشَّيْال نَحْنُ وَ ءِلِلشَّيْ أَقَرَّ لِأَنَّهُ قُرَشِيٌّ الْمُؤْمِنُ وَ النِّفَاقَ وَ الْكُفْرَ وَ الضَّلَالَ هَشَمَ لِأَنَّهُ هَاشِمِيٌّ الْمُؤْمِنُ: قَالَ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عَنِ . یُرْوَى 2

 الدَّلَامِ عَنِ أُعْجِمَ نَّهُلِأَ أَعْجَمِيٌّ الْمُؤْمِنُ وَ الْبَيْتِ أَهْلَ عَنَّا أَعْرَبَ لِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ الْمُؤْمِنُ وَ الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِيثَ فَعَرَفَ الْأَشْيَاءَ اسْتَنْبَطَ لِأَنَّهُ نَبَطِيٌّ الْمُؤْمِنُ وَ أَتْبَاعَهُ وَ الدَّلَامَ

 اعْتَصَمَ وَ أَفْضَلَهَا مِنْهَا فَاخْتَارَ الْمُتَفَرِّسَ بِهِ یَعْنِي فَارِسَ أَبْنَاءُ لَتَنَاوَلَهُ بِالثُّرَیَّا مَنُوطاً الْإِیمَانُ كَانَ لَوْ الْإِیمَانِ فِي یَفْرِسُ لِأَنَّهُ فَارِسِيٌّ الْمُؤْمِنُ وَ بِخَيْرٍ یَذْكُرْهُ فَلَمْ

 اللَّه بِنُورِ یَنْظُرُ فَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِ فِرَاسَةَ اتَّقُوا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ بِأَشْرَفِهَا
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 یَعْلَمُ مَا ذَلِكَ مِنْ تَعْلَمُ أَنَّكَ وَ الْحَيَاةِ فِي أَبَاكَ أَنَّ لَهُ فَذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ أَخَاكَ عَنَى رَجُلًا إِنَّ ع لِلرِّضَا قُلْتُ

 وَ تَبَارَكَ اللَّهَ لَكِنَّ وَ ص اللَّهِ رَسُولُ مَضَى كَمَا مَضَى اللَّهِ وَ قَدْ ع مُوسَى یَمُوتُ لَا وَ ص اللَّهِ رَسُولُ یَمُوتُ اللَّهِ سُبْحَانَ فَقَالَ

 هَؤُلَاءِ فَيُعْطِي جَرّاً هَلُمَّ ص نَبِيِّهِ قَرَابَةِ عَنْ یَصْرِفُهُ وَ الْأَعَاجِمِ أَوْلَادِ عَلَى الدِّینِ بِهَذَا یَمُنُّ جَرّاً هَلُمَّ ص نَبِيَّهُ قَبَضَ مُنْذُ یَزَلْ لَمْ تَعَالَى

 سَمِعْتَ قَدْ لَكِنْ وَ مَمَالِيكِهِ عِتْقِ وَ نِسَائِهِ طَلَاقِ عَلَى أَشْفَى أَنْ بَعْدَ دِینَارٍ أَلْفَ الْحِجَّةِ ذِی هِلَالِ فِي عَنْهُ قَضَيْتُ لَقَدْ هَؤُلَاءِ یَمْنَعُ وَ

 .إِخْوَتِهِ مِنْ یُوسُفُ لَقِيَ مَا

 تدبر

برنامه هدایت است كه خود الفاظش هم معجزه است )چنانكه در شریعتهای  تریندانيم كه قرآن آخرین و جامع( مي1

شود، یك مطلب زبان نازل اید بر پيامبری عربب ، اینكه قرآن«لو»با توجه به معنای  (.شان، معجزه نيستكتاب آسماني متنقبلي، 

ای )عربي مبين( یك ظرفيت ویژه قرآن عربي زبانكه ظاهرا دهد قطعي است كه امكان نداشت غير از این شود. این نشان مي

، 114جلسهآید، و نيز كه در ادامه مي 3توضيح بيشتر در تدبر داشته است كه ظاهرا هيچ زبان دیگری آن ظرفيت را ندارد.)

 (3تدبر

 لَوْ وَ»سجده:  44ه )شبيه مضمون آی« كردیماگر قرآن را به زبان اعجمي نازل مياعجمياً:  نَزَّلْناهُ لَوْ»( در این آیه، نفرمود 2

یعني بعد از . «كردیماگر قرآن را بر فردی اعجمي نازل مي: الْأَعْجَمين بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ»بلكه فرمود  ؛1(«اأَعْجَمِيًّ قُرْآناً جَعَلْناهُ

                                                      
ضيح . البته عالمه طباطبایي در ابتدا بر اساس اینكه این آیه سوره شعراء در مقام بيان معنایي شبيه معناي آیه سوره سجده است، مطلب را تو 1

كند؛ اما چون اصرار را بر زبان عربي، و نه زبان كند و در پاسخ به سخن مذكور، همين مطلب فوق را بيان ميدهد؛ اما سپس یك سخني را نقل ميمي

 كند. فرمایش ایشان چنين است: كند و معني این دو آیه را كامال یكسان قلمداد ميداند، دوباره آن را رد ميعربي مبين مي

 عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ»: بقوله اآلیتين اتصال السياق فظاهر كان كيف و...  «مُؤْمِنِينَ بِهِ كانُوا ما عَلَيْهِمْ فَقَرَأَهُ الْأَعْجَمِينَ بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ وَ»: لىتعا قوله"

 لو و مقاصده فهمهم بعدم یتعللوا ال و به ليؤمنوا الداللة واضح ةالعربي ظاهر عربي بلسان عليك نزلناه: المعنى یكون و له التعليل مقام في فتكونان «مُبِينٍ

 .مقاصده فهم بعدم ردوه و مؤمنين به كانوا ما أعجمي بلسان األعجمين بعض على نزلناه

 لَوْ لَقالُوا أَعْجَمِيًّا قُرْآناً عَلْناهُجَ لَوْ وَ»: تعالى قوله معنى في بعدهما التي و اآلیتان و بلسانه، و أعجميا نزوله األعجمين بعض على بنزوله المراد فيكون

 .44: السجدة حم: «عَمًى عَلَيْهِمْ هُوَ وَ وَقْرٌ آذانِهِمْ فِي یُؤْمِنُونَ ال الَّذِینَ وَ شِفاءٌ وَ هُدىً آمَنُوا لِلَّذِینَ هُوَ قُلْ عَرَبِيٌّ وَ أَعْجَمِيٌّ ءَ آیاتُهُ فُصِّلَتْ ال

 عليهم فقرأه بالعربية التكلم على یقدرون ال الذین األعجمين بعض على المعجز الرائق بنظمه هو كما عربيا قرآنا نزلناه ول و المعنى إن: بعضهم قال و

 قول أما و: قال.المكابرة في شكيمتهم شدة و عنادهم لفرط المقروء إعجاز إلى القراءة إعجاز انضمام مع مؤمنين به كانوا ما للعادات خارقة صحيحة قراءة

 في تمادیهم بيان لمقام المناسبة من بمعزل فإنه بذاك فليس مؤمنين به كانوا ما عليهم فقرأه العجم بلغة األعجمين بعض على نزلناه لو و المعنى إن: همبعض

 .ملخصا انتهى. العناد و المكابرة

 .توضيحه عرفت قد و جحودهم و كفرهم في الكفار تمادي سياقب اتصالهما من إليهما أقرب «مُبِينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ»: بقوله اآلیتين اتصال أن فيه و

 تنزیله المراد كان فلو عربي هو الذي القرآن هذا إلى راجع «الْأَعْجَمِينَ بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ وَ»: قوله في الضمير أن السابق الوجه على یورد أن یمكن و

 .له محصل ال و عربي غير العربي نزلنا لو و المعنى لكان أعجمي بلسان
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 «زبان غيرعربي باشد ،ن قرآنزبا»این فرض را در حالت اینكه قرآن تاكيد كرد، اكنون « لسان عربي مبين»اینكه در آیات قبل بر 

فرماید حتي اگر خواهد باشاره كرده؛ یعني ظاهرا مي «شودغير عرب بودن شخصي كه بر او قرآن نازل مي»قرار نداده، بلكه بر 

وید در آیه بعد هم م« فَقَرَأه»شد. )تعبير زبان هم نازل شود، باز هم باید به زبان عربي نازل ميقرار بود قرآن بر یك غيرعرب

 1شاءاهلل در آیه بعد اشاره خواهد شد.(همين برداشت است كه ان

دهد زبان عربي قرآن موضوعيت خاصي دارد و لذا برخالف سایر كتب آسماني، كه خواندن ترجمه آن به این نشان مي

ما اصرار هست كه اش بسيار عادی است، در مورد قرآن، اگرچه بر فهم معنای آن تاكيد فراواني شده است، اجای متن اصلي

 (2، تدبر114جلسه) خود این لفظ به زبان عربي خوانده شود.

 فرماید:امام خميني در این زمينه مي

 تصوّر و كن باز محبوب سوی به آن از راهي و آن؛ قرائت با اگرچه ،شو آشنا معرفت كتاب بزرگ این قرآن با! فرزندم»

 برای و تو برای است محبوب طرف از كتاب این آخر،. است شيطان سهوسو این كه ندارد اثری معرفت بدون قرائت كه نكن

 مطلوب كمال كه محبوب حبّ انگيزه این با و نداند را آن مفاد محبْ و عاشق اگرچه است محبوب محبوبْ نامه و كس، همه

 از رویم سجده به است ما كتاب قرآن كه این شكرانه به عمر لحظات تمام در اگر ما. گيرد دستت شاید و آید سراغت به است

 ، لينك زیر(211ص ،16ج ،خميني امام صحيفه) «.ایمبرنيامده عهده

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=16&page=211  
، اینكه قرآن رسدبه نظر مي ،114جلسه  2حدیث با توجه به در ادامه تدبر قبل، و «: الْأَعْجَمين بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ وَ»( 3

ای برای زبان یا برتری ،هانازل شود، باز عربي )عربي مبين( خواهد بود، هيچ نقصي برای عجمغير عرب هم به  اگر بخواهد

  كند.های دیگر، ایجاد نميعربي عادی نسبت به زبان

 توضيح مطلب:

 در كه بود؛ عربي به[ آن اصل] اینكه مگر نفرستاد ایوحي و كتاب هيچ متعال خداوند» فرموددر آن حدیث بعد از اینكه 

 قَوْمَهُ بِهِ كَلَّمَ فَإِذَا بِالْعَرَبِيَّةِ نَبِيِّنَا مَسَامِعِ فِي یَقَعُ كَانَ وَ»فرماید: ميدر ادامه  ،«آمددرمي شانقوم زبان به پيامبران، شنوایي محل

كه  معرفه دارد« الـ» ، بلكه)نفرمود: عربياً« این عربي»قرآن در گوش نبي ما به »یعني « بِلِسَانِهِمْ مَسَامِعِهِمْ فِي فَيَقَعُ بِالْعَرَبِيَّةِ كَلَّمَهُمْ

شد، و وقتي ایشان با قوم ل ميناز( در جمالت قبل بدان اشاره شده استای كه عهد است، یعني همان عربي« الـ»اصطالحاً 

 «شد.مي دركآنها به زبان خودشان  هایگفت اما در گوشسخن مي «این عربي»گفت با آنها با خود سخن مي

تفاوت « لسانهم»و « العربية»شد؛ چرا كه بين معني ميبي ها بود، این جمله اخيرهمان عربي عرب وحي، اگر این عربي

 گذاشته است.

                                                      
 أي على بالقرآن فالمراد عربيا العربي جعلنا إنا: لقولنا معنى ال و ،3: الزخرف: «تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ عَرَبِيًّا قُرْآناً جَعَلْناهُ إِنَّا»: تعالى قوله قبيل من أنه یرده و

 (322: ص ،15ج القرآن، تفسير في )الميزان "المقروء الكتاب حال

اش ممكن است، نه نيز موید این معناست. یعني اگر بر غير عرب هم بخواهد نازل شود این فقط در نزول تدریجي« انزل»به جاي « نزّل»بير . تع 1

 114جلسه  2حدیثاش. با توجه به در نزول دفعي

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=16&page=211
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 25/4/1395               مُؤْمِنينَ بِهِ كانُوا ما عَلَيْهِمْ فَقَرَأَهُ         199 آیه( 26)  راءشع سوره (118

 ترجمه

مومن ]یا: به او[ خواند، بدان ایشان مي آن را بر ]او[ كردیم[ كهمي نازل هاعجم از فردی بر را نقرآ ما كه فرض به]

 شدند.نمي

 ای و نحوینکات ترجمه

آمد. اینكه قبل از القاعده باید بعد از آن مياست و علي« مومنين»جار و مجروری است كه به لحاظ نحوی، مربوط به « به»

 برگردد.« قرآن»ویا به « آورنده وحي»تواند به دهنده یك تاكيد جدی بر آن است. به عالوه ضمير آن، ميآن آمده، نشان

 حدیث

 ( امام صادق ع فرمود:1

آورد؛ درحالي كه بر عرب نازل شد و عجم بدان ایمان آورد؛ و این شد، عرب بدان ایمان نميبر عجم نازل مياگر قرآن 

 دهد.[دهنده[ فضيلت عجم است ]كه حقيقت را بر تعصب نژادی ترجيح مي]نشان

 124ص ،2ج القمي، تفسير

 .الْعَجَم فَضِيلَةُ فَهَذِهِ الْعَجَمُ بِهِ فَآمَنَتْ الْعَرَبِ عَلَى نَزَلَ قَدْ وَ الْعَرَبُ بِهِ نَتْآمَ مَا الْعَجَمِ عَلَى الْقُرْآنُ أُنْزِلَ لَوْ ع الصَّادِقُ قَالَ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

 كند. از عرب برحذر باشيد كه خبر بدی در مورد آنها هست: همراه با قائم یكي از آنها خروج نمي

 476ص (للطوسي) الغيبة

 أَمَا سَوْءٍ خَبَرَ لَهُمْ فَإِنَّ الْعَرَبَ اتَّقِ: قَالَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْأَبَّارِ مُوسَى عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَسْبَاطِ أَبِيهِ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ لِيِّعَ عَنْ

 وَاحِدٌ مِنْهُمْ الْقَائِمِ مَعَ یَخْرُجُ لَا إِنَّهُ

های اصيل كه عربهای حجاز )عربستان ساني است كه بر تعصب نژادی عربي دارند یا عرب)البته ظاهرا مقصود حدیث ك

نفر اصحابي كه با امام زمان ع بيعت  313همان كتاب، از امام باقر ع در مورد  477سعودی( هستند یا ...؛ چراكه در صفحه 

الْعِرَاق: در ميان آنها نجيباني از  أَهْلِ مِنْ الْأَخْيَارُ وَ الشَّامِ أَهْلِ مِنْ أَبْدَالُالْ وَ مِصْرَ أَهْلِ مِنْ النُّجَبَاءُ فِيهِمُ» كنند روایت شده كه:مي

 «(مصر، و بزرگاني از شام، و خوباني از عراق هستند

 تدبر

. این چنين آنها خواند( )آن را بر «عَلَيْهِمْ قَرَأَهُ»بلكه فرمود  ،)آن را به آنها تعليم داد( «ه عليهملَّمَعَ»نفرمود در این آیه، ( 1

بر پيامبر اكرم  با همين الفاظ بلكه این حقيقت بودهن ص پيامبر شخص مكاشفه یك صرفا قرآن كه:اینر تعبيری تایيدی است ب

 اگر حتيقرآن نقش خاصي دارد به نحوی كه  مورددر  الفاظ قرآن همكه: این( و نيز بر 114جلسه  1تدبر) است شده نازل ص

 (.117جلسه 1تدبر) شدمي نازل با همين الفاظ هم باز شود، نازل هم زبانغيرعرب یك بر قرآن بود قرار

 توضيح مطلب:
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رود كه یك متن معيني وجود داشته باشد و از آن متن، اصل مطلب برای دیگران خوانده )خواند( در جایي به كار مي« قرأ»

داد و تفاوتي نداشت كه ده و به زبان خودش به مردم ارائه مياگر قرآن صرفا یك محتواهایي بود كه پيامبر مكاشفه كر شود.

د پيامبر، و چه در مورد هر فرد عجمي كه قرار بود رچه در مو« خواندن»پيامبر زبانش عربي باشد ویا هر زبان دیگری؛ آنگاه 

)آموزش داد، تعليم « علَّم»ما تعبير  معني بود. در واقع، وقتي فقط محتوای مطلبي مهم است،این محتواها را به مردم ارائه كند، بي

خواهيم بگویيم محتوا را با الفاظ خود شخص و مي بریم؛ اما وقتي عالوه بر محتوا، خود الفاظ هم مهم استداد( را به كار مي

 .بریم)خواند( را به كار مي« قرأ»، تعبير نقل كرده

ای مبنای حقيقت، نژاد و قبيله و حزب خود باشد، اینكه برای عده« مُؤْمِنينَ بِهِ نُواكا ما... الْأَعْجَمين  بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ»( 2

دار در تاریخ بوده است؛ و این هایشان بگویند، معضلي ریشهحزبيروند كه نزدیكان و همو زیر بار حقيقت تنها در صورتي مي

 آیه هشداری برای جدی گرفتن آزاداندیشي است:

 رویم؟ ا از زبان كساني بشنویم كه به آنها عالقه، ویا با آنها منافع مشترك نداریم، زیر بار آن ميآیا ما اگر حقيقت ر

 117 جلسه و، 1حدیث) نمره باالیي داشتهكارنامه ما ایرانيان، در مجموع، در این زمينه در ميان ملل مختلف، خوشبختانه 

ب بودن پيامبر ص و تحریك احساسات ناسيوناليستي، این كارنامه را ای اصرار دارند، با بهانه عر(، هرچند امروزه عده2حدیث

 .به مردودی بكشانند

 گراها را نفهميدم:منطقيِ مليو من هيچگاه چرایي این بي

 واقعا درستي یا نادرستي معيار پذیرش حقيقت است یا اینكه گوینده آن از نژاد ما باشد یا نباشد؟

شدند( و نفرمود: )مومن بدان نمي« مُؤْمِنين بِهِ كانُوا ما»چرا فرمود  :«مُؤْمِنينَ بِهِ كانُوا ما...  الْأَعْجَمين بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ»( 3

 كند. مي« ثبوت و استمرار فعل در فاعل»اسم فاعل است و داللت بر « منمؤ»آوردند(. )بدان ایمان نمي« نوا بهما آمَ»

كه  این در حدی نيستآوردند، اما رغم تعصبات نژادی، مدتي به آن ایمان ميعليها خواهد بفرماید كه آنميیعني شاید 

 واقعا مومن شوند و این ایمان در وجود آنها باقي بماند.

دهد( مي ترجيح «حقيقت»را بر  «نژاد»گرایانه و ناسيوناليستي را )كه خواهد تذكر دهد كه احساسات مليآیه مي ظاهراً

كسي كه به این گرایشات گرفتار است، ممكن است با دیدن حقيقت، مدتي بدان  !كن كنيدود ریشهخيلي جدی در وجود خ

و با شود( نمي« مؤمن»)مصداق  شودشود(، اما واقعا این ایمان، در وجود وی ثابت و مستقر نمي« آمنوا»ایمان آورد )مصداق 

ای كه در صدر اسالم و بعد از رحلت پيامبر اكرم ص بارها و كند، همان واقعهاندك تحریكي، دوباره آن گرایشات سر بلند مي

 ایم.ها بودهبارها شاهد آن در ميان عرب

نيست. حب وطن، مادام كه مانع قبول حقيقت نشود،  «حب وطن»اهميتي گرایانه، به معنای كمگرایشات ملي بطالنِتوجه: 

های شدید ؛ و اگر نباشد، انسان در معرض آسيباست ختهاز احساسات خوب و ضروری برای هر انسان فرهيخته و غيرخودبا

 .گيردفرهنگي قرار مي

 :«مُؤْمِنينَ بِهِ كانُوا ما...  الْأَعْجَمين بَعْضِ عَلى نَزَّلْناهُ لَوْ»( 4
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بل از آمد. اینكه قالقاعده باید بعد از آن مياست و علي« مومنين»به  به لحاظ نحوی، مربوطجار و مجروری است كه « به»

« قرآن»به ویا « آورنده وحي»تواند به ضمير آن، مي )توجه:یك تاكيد جدی بر آن است. كم یا دست« حصر»دهنده آن آمده، نشان

 برگردد(.

خواهد بفرماید: آناني كه گرایشات مي بدین جهت است كهشاید آمد، « مومنين»قبل از « به»با توجه به این مقدمه، اینكه چرا 

ی خود مرتبط گرایانهاش، بعد از اینكه آن را به نحوی به گرایشات مليدارند، ممكن است به این قرآن یا آورنده ناسيوناليستي

 آورند. ایمان نمي ،جدای از گرایشات ناسيوناليستيبتنهایي و  ،كنند، ایمان بياورند، اما به خود آن حقيقت

و اموری از این دست ایراني بودن مادر امام زمان )عج(  اسالم، بركوشند برای تشویق برخي ایرانيان به شاید كساني كه مي

 زنند كه در این آیه )در دو تدبر قبلي( مورد توجه قرار گرفته است.اصرار كنند، خواسته یا ناخواسته، انحرافي را دامن مي

 

 

 26/4/1395        الْمُجْرِمينَ عاقِبَةُ نَكا كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ       69( آیه 27( سوره نمل )119

 ترجمه

 .ه استبود چگونه بنگرید عاقبت مجرمان تا كنيد گشت و گذار زمين در بگو

 حدیث

 مرده همگي حيواناتش و هاپرنده و آن اهل كه گذشت عيسى از روستایي از امام صادق ع روایت شده است: حضرت

 سپرده به خاك را یكدیگر بودند جداجدا مرده اگر اند؛ چرا كهنمرده ]خدا[ غضبو  به خشم اینها قطعا جز: بودند. فرمود

 بودند.

 چه كردارشان بگویند به ما تا كند زنده ما براى را اینان بخواه خدا از اللَّه و یا كلمة اهلل! روح یا: عرض كردند حواریون

 كنيم. دورى آن از تا اند[شده گرفتار عذاب به این ]كه بوده

 بر هنگامشب ع حضرت عيسى بزن. صدا را آنان كه: شد ندا باال بدو از پس خواست، پروردگارش از ع ت عيسىحضر

 روستا! این مردم اى: فرمود و برآمد، زمين از تپه

 كلمة اهلل! و اهلل روح اى بلى داد، پاسخ آنها ميان از تن یك

  بود؟ چه شما كردار شما! بر واى: فرمود

 غفلتي برخاسته از لهو و لعب. و دراز آرزوى و خدا[ ]از اندك با ترس همراه دنيا، عالقه به و طاغوت، پرستش گفت:

 بود؟ چگونه به دنيا شما عالقه: فرمود ع حضرت عيسى

 شدیم.مي غمناك و گریان گرداند،مى رو ما از چون و شاد؛ آورد،مى رو به ما گاه هر به مادرش: كودك عالقه مانند گفت:

  بود؟ چه تانطاغوت رستشپ: فرمود

 همان اطاعت از اهل گناه. گفت:
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 چه شد؟ شما كار عاقبت: فرمود

 (9/قارعه. )بودیم هاویه در صبح و خوابيدیم خوشى به را شبى: گفت

  چيست؟ هاویه: فرمود

 (7/مطففين. )است سجين همان: گفت

  چيست؟ سجين: فرمود

 است. فروزان ما بر قيامت روز تا كه، گداخته آتش از گفت: كوههائى

  گفتند؟ چه به شما و گفتيد چه: فرمود

 گوئيد.مي دروغ: شد گفته و به ما ورزیم، زهد آن در تا برگردانيد به دنيا را ما گفت: گفتيم

 گوید؟نمي سخن من با جماعت این از كسي ،تو جز كه شد چه !تو بر واى: فرمود

 ميان در من و ؛گرفتارند تند و سخت فرشتگان هایي از آتش در دستانر[شان با لجام ]= افساهمگي !اللَّه روح ای: گفت

 دوزخ لبه بر موئى تاره ب من پس برگرفت، در ایشان با هم مرا آمد خدا عذاب كه هنگام آن تا ؛نبودم آنها از ولى بودم، آنها

 ؟!یابممي رهائى آن از یا و افتممي آن دربا صورت  آیا كه نميدانم و آویزانم

مكاني  بر خوابيدن و ،زبر نمكى با خشك نانى خوردن اولياء اهلل! اى: فرمود ،كرده رو حواریين هب ع عيسى رتحض

 حفظ شود، ]از این وضعيت[ بسيار بهتر است. آخرت و دنياعافيت  كه صورتىدر  ناخوشایند،

 319ص ،2ج الكافي،

 عَبْدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَنَاحٍ بْنِ سَعِيدِ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ خَالِدٍ نِبْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْأَسَدِیِّ مُهَاجِرٍ عَنْ الْكُوفِيِّ عَلِيٍّ بْنِ الْحَمِيدِ

 مُتَفَرِّقِينَ مَاتُوا لَوْ وَ بِسَخْطَةٍ إِلَّا یَمُوتُوا لَمْ إِنَّهُمْ أَمَا فَقَالَ دَوَابُّهَا وَ طَيْرُهَا وَ أَهْلُهَا مَاتَ دْقَ قَرْیَةٍ عَلَى ع مَرْیَمَ ابْنُ عِيسَى مَرَّ

 فَنُودِیَ رَبَّهُ ع عِيسَى فَدَعَا فَنَجْتَنِبَهَا أَعْمَالُهُمْ كَانَتْ مَا افَيُخْبِرُونَ لَنَا یُحْيِيَهُمْ أَنْ اللَّهَ ادْعُ كَلِمَتَهُ وَ اللَّهِ رُوحَ یَا الْحَوَارِیُّونَ فَقَالَ لَتَدَافَنُوا

 وَ هِاللَّ رُوحَ یَا لَبَّيْكَ مُجِيبٌ مِنْهُمْ فَأَجَابَهُ الْقَرْیَةِ هَذِهِ أَهْلَ یَا فَقَالَ الْأَرْضِ مِنَ شَرَفٍ عَلَى بِاللَّيْلِ ع عِيسَى فَقَامَ نَادِهِمْ أَنْ الْجَوِّ مِنَ

 فَقَالَ لَعِبٍ وَ لَهْوٍ فِي غَفْلَةٍ وَ بَعِيدٍ أَمَلٍ وَ قَلِيلٍ خَوْفٍ مَعَ الدُّنْيَا حُبُّ وَ الطَّاغُوتِ عِبَادَةُ قَالَ أَعْمَالُكُمْ كَانَتْ مَا وَیْحَكُمْ فَقَالَ كَلِمَتَهُ

 كَانَتْ كَيْفَ قَالَ حَزِنَّا وَ بَكَيْنَا عَنَّا أَدْبَرَتْ إِذَا وَ سُرِرْنَا وَ فَرِحْنَا عَلَيْنَا أَقْبَلَتْ إِذَا هِلِأُمِّ الصَّبِيِّ كَحُبِّ قَالَ لِلدُّنْيَا حُبُّكُمْ كَانَ كَيْفَ

 مَا وَ فَقَالَ الْهَاوِیَةِ فِي أَصْبَحْنَا وَ عَافِيَةٍ فِي لَيْلَةً بِتْنَا قَالَ أَمْرِكُمْ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ قَالَ الْمَعَاصِي لِأَهْلِ الطَّاعَةُ قَالَ لِلطَّاغُوتِ عِبَادَتُكُمْ

 إِلَى رُدَّنَا قُلْنَا قَالَ لَكُمْ قِيلَ مَا وَ قُلْتُمْ فَمَا قَالَ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى عَلَيْنَا تُوقَدُ جَمْرٍ مِنْ جِبَالٌ قَالَ سِجِّينٌ مَا وَ قَالَ سِجِّينٌ فَقَالَ الْهَاوِیَةُ

 بِأَیْدِی نَارٍ مِنْ بِلِجَامٍ مُلْجَمُونَ إِنَّهُمْ اللَّهِ رُوحَ یَا قَالَ بَيْنِهِمْ مِنْ غَيْرُكَ یُكَلِّمْنِي لَمْ كَيْفَ وَیْحَكَ قَالَ كَذَبْتُمْ لَنَا قِيلَ فِيهَا فَنَزْهَدَ يَاالدُّنْ

 أَدْرِی لَا جَهَنَّمَ شَفِيرِ عَلَى بِشَعْرَةٍ مُعَلَّقٌ فَأَنَا مَعَهُمْ عَمَّنِي الْعَذَابُ نَزَلَ فَلَمَّا مِنْهُمْ أَكُنْ لَمْ وَ فِيهِمْ كُنْتُ إِنِّي وَ شِدَادٍ غِلَاظٍ مَلَائِكَةٍ

 الْمَزَابِلِ عَلَى النَّوْمُ وَ الْجَرِیشِ بِالْمِلْحِ ابِسِالْيَ الْخُبْزِ أَكْلُ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ یَا فَقَالَ الْحَوَارِیِّينَ إِلَى ع عِيسَى فَالْتَفَتَ مِنْهَا أَنْجُو أَمْ فِيهَا أُكَبْكَبُ

 .الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا عَافِيَةِ مَعَ كَثِيرٌ خَيْرٌ
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 )ارتباط این آیه با آیات مشابه قبلی( نکته

( با آیه حاضر 58جلسه و  66سوره روم )به ترتيب، جلسه  42و  9هم برخي احادیث و هم برخي نكات تدبری  آیات 

 شودمشترك است؛ لذا فقط نكات جدید مطرح مي

 تدبر

 این مطلبي است كه به همه باید گفت )قل(: ...« فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ»( 1

كه درباره ساكنان ها، خصوصا در محل آثار تمدني، فقط مبهوت خود این آثار و عظمت آنها نشویم؛ بلدر سير و سياحت

 این آثار و نسبت اكنون بين آنها و این آثار، و وضعيت اكنون صاحبان قدیمي این آثار هم بيندیشيم.

 نوشته دكتر شریعتي افتادم.« آری اینچنين بود ای برادر»نوشتم به یاد كتاب وقتي این جمالت را مي

 فرازی را با هم بخوانيم:

 بزرگ آثار و تمدنها همواره و است تمدن هم ذكرم و فكرم و تحقيقم و تدریس و تحصيل اصلي رشته خصوصيات، این با

 بزرگ آثار از یكي سراغ به بالفاصله رفتم،مي كه كشوری و شهر هر به و دانستممي بشر نوع افتخار بزرگترین را بشری تمدن

 آفریده شاهكاری چه قوم این تاریخ و است كرده خلق اثری چه قوم این كه بشناسم و ببينم و بدانم تا شتافتم،مي گذشته تمدن

 ...  چين،... در  دور، خاور در... رم، در...  یونان، در. است

 لذت و نور غرق را دلم و چشم كه هایيدیدني عزیزترین من، برای و بود بشریت عزیز ميراث بزرگترین من، نظر در اینها

 .شدممي هيجان لبریز تماشایش از و كردمي

 ها،دلبستگي همه آن بود، مصر گانه سه اهرام دیدن شوقم بيشترین كه افریقا به سفر در امسال، تابستان در اینكه تا... 

 به را ایمانم و گریخت سرم از همه خياالت آن و ریخت فرو درونم در شكوه پر تصویرهای همه آن و گسست دلم در ناگهان،

 !مصر باد بر همه را دروغ سال هاهزار دادم نيل آب بر همه دارد، نام تمدن آنچه

 بزرگ سنگ تخته ميليون هشتصد ،«بردگان» پيش سال هزار پنج كرد،مي حكایت و دادمي نشانم را شاهكارها... راهنما ... 

 قاهره به -اندساخته را اسوان معروف سد كه همانجایي -«اسوان» از -دارد وزن تن دو معدل، طور به ایقطعه هر كه -را

 !اندجهان شهره كه بزرگ دیگر تای سه و است كوچك تا شش كه اندساخته هرم 9 و اندآورده

 ساختند بنایي و چيدند هم روی و آوردند قاهره به كيلومتری، 980 فاصله از را سنگ ميليون هشتصد پيش، سال هزار پنج

 !كنند دفن زیرآن در را هاشان ملكه و هافرعون شده موميایي جسد تا

 قطعه -متری 500 ،400 فاصله به -ایگوشه در كه بودم شده شگفتي دچار عظيم، چنان شاهكاری از كار، همه آن از...

 نيست، چيزی: گفت اعتنایيبي با چيست؟ آنها پرسيدم راهنمایم از. اندشده انباشته هم بر ریخته، هم در كه دیدم را سنگهایي

 زورش. هستند چه آنها كه بدانم خواهممي نيست، چيزی و است هم بر انباشته سنگهایي نيز اینها: گفتم. است سنگ مشتي

  ... بدهد درستي جواب آمدمي

 دل در كيلومتر چندین كه مانند نقب است هایيدخمه آنها: گفت كجاست؟ آنجا بگو فقط همه، این شرح جای به گفتم...

 ...اندكرده بنا را هراما این كه است هایيبرده گور: گفت چرا؟: پرسيدم. است شده حفر زمين
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 هنوز كه آوردندمي سياه افریقای از ایتازه هایدسته وقتي كردند؛مي گزارش فرعون به را نفر صدها مرگ خبر روز، هر... 

 مختلف فصلهای در رفت،مي باالتر مرگشان روزانه آمار بودند نكرده عادت وحشيانه چنين كاری شرایط و مصر هوای و آب با

 عام قتل یك صورت به را انسانها این مرگ آمار... و طاعون و وبا چون مسری هایبيماری و كردمي فرق منحني این سال،

 . دادمي نشان وسيع

 و روممي خود من را، خبيث اهرام این حضور نه و كنم تحمل توانممي راو ت حضور نه كه كن رهایم دیگر: گفتم... 

 ....رفتم

 خونخواری، كشي،بهره شالق، و شكنجه یعني كينه، یعني نفرت، یعني دشنام، یعني تمدن كه مدیدمي چشم به دیدم،مي...

 خواهران گرده بر سال هزاران ستم طبقه سه بنای باالخره،... و اسارت و خودخواهي و هوس و شهوت و فساد شهادت، جالدی،

 من با اند،خفته هادخمه این دل در كه آنهایي همه یپندار كه است چنان دیدم و نشستم سنگها انبوه ميان در من؛ برادران و

 نخستين دهند،مي درس -ایران دانشگاه تمدن تاریخ استاد و اروپا انساني علوم دانشگاه التحصيل فارغ -من به و زنندمي حرف

 ...كنندمي معني را تمدن برایم و آموزندمي را تاریخ درس نخستين دهند،مي درس را انساني علوم كتاب صفحه

، گناهكاران گيری از عاقبتده؛ اما در بحث عبرتشاستفاده « جرم»و « إثم»و « ذنب»از تعابير « گناه»برای  كریم در قرآن( 2

گيری از عاقبت یك عده، تذكر )قرآن كریم، در مواردی كه به عبرترا به كار برده است. « مجرم»از این سه واژه، فقط اصطالح 

ای دارند كه معاني «مجرم» كلمهبير مكذِّب، مشرك، ظالم، مفسد، و مجرم به كار برده است كه همگي غير از داده، از آنها با تعا

 اما چرا؟ اندكي تفاوت دارد(« گناهكار»با معنای 

قطع، بریدن( است و اهل لغت معتقدند كه معنای این دو = « )جَرم»گناه(، = « )جُرم»های كلمه خانوادهالف. یكي از هم

 228/اللغة في ؛ الفروق4641 /1اللغة المقایيس معجمه به هم مربوط است هرچند درباره نحوه ارتباط آن اختالف نظر دارند )كلم
هایي (. شاید وجه مهم عبرت گرفتن از گناهكار این باشد كه گناهكار باالخره از دنيا و لذت1943-192/القرآن ألفاظ مفردات ؛2

 باشد.شود؛ و اینجاست كه محل عبرت ميمي )قطع( جداكرده، مي كه به خاطر آن گناه

                                                      
 اقتطاع الكَسْب و كَسْبٌ، ألنه األوّل ]= القطع[؛ من هو و الذَّنْب:الجَریمة و الجُرْم . و 1

 التمر قطع هو و الجرام للصرام قيل منه و القطع اللغة في أصله أن ذلك و الواجب عن به ینقطع ما . الجرم 2

: أَجْرَمَ و ،النّفایة بناء بناؤه جعل و الْمَجْرُومُ، التمر ءردي: الْجُرَامَةُ و. جَرِیمٌ ثمر و جُرَّامٌ، قوم و جَارِمٌ، رجل و الشجر، عن الثّمرة قطع: الْجَرْمُ . أصل 3

 في الشاعر قول و جَرْمٌ،: مصدره و المحمود، للكيس كالمهم عامّة في یقال یكاد ال و مكروه، اكتساب لكل ذلك استعير و ألبن، و أثمر: نحو جرم، ذا صار

 ألجل الجرائم مرتكب بصورة تصورها هألنّ أو الطيور، تقتل إنها حيث من جرما ألوالدها اكتسابها سمّى فإنه «نيق رأس في ناهض جَرِیمَةُ»: عقاب صفة

 یَضْحَكُونَ آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ كانُوا أَجْرَمُوا الَّذِینَ إِنَّ: جل و عزّ قوله الْإِجْرَامِ فمن.أوالده ألجل یذنب و إال -بهيمة كان إن و -ولد ذو ما: بعضهم قال كما أوالدها،

 فِي الْمُجْرِمِينَ إِنَّ: تعالى قال و ،[46 /المرسالت] مُجْرِمُونَ إِنَّكُمْ قَلِيلًا تَمَتَّعُوا وَ كُلُوا: تعالى قال و ،[35 /هود] مِيإِجْرا فَعَلَيَّ: تعالى قال و ،[29 /المطففين]

 یتناول «ال» إنّ: قيل «جَرَمَ ال»: جل و عزّ قوله و[.74 /الزخرف] خالِدُونَ جَهَنَّمَ عَذابِ فِي الْمُجْرِمِينَ، إِنَّ: جل و عزّ قال و ،[47 /القمر] سُعُرٍ وَ ضَاللٍ

: قال كأنه المفعول، موضع في ،[62 /النحل] النَّارَ لَهُمُ أَنَّ: و. جنى أو كسب،: جَرَمَ معنى و ... ،[1 /القيامة] «أُقْسِمُ ال»: تعالى قوله في «ال» نحو محذوفا،

 أنّ بِجُرْمٍ ليس: معناه و بمعنى، عمر و عمر كان إن و بالقسم، عمر خصّ كما «جَرَمَ» الموضع بهذا خصّ لكن بمعنى، جُرْمَ و جَرَمَ: قيل و .النار لنفسه كسب
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، نه در مورد هر گناهي، بلكه غالبا در مورد گناهاني كه حيثيت اجتماعي دارند، به كار را« مجرم»و « جرم»ب. كلمات 

رآن، بعيد بریم و اگرچه در كلمات اهل لغت عرب در این زمينه سخني یافت نشد، اما با مشاهده موارد استعمال آن در قمي

آنگاه، علت اینكه از ميان سه واژه مذكور، این واژه انتخاب شده، این است نيست كه واقعا همين مد نظر باشد. اگر چنين باشد، 

های گرفتن دارند، كه در عرصه اجتماعي به چشم بيایند؛ و شاید به همين جهت است كه عذاب كه گناهاني واقعا امكان عبرت

 همگي در مورد گناهان اجتماعي مطرح شده است. دنيوی مطرح در قرآن،

 ج. ...

 

 

 27/4/1395        یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال وَ عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ       70( آیه 27( سوره نمل )120

  ترجمه

و خود را در تنگنا قرار  نگ مشوتدل= مباش ] مضيقهورزند، در مكری كه ميخاطر[ آن ]= بهو بر آنان غم مخور؛ و از 

 [.مده

 حدیث

 : فرمود ع صادق امام

 فرزندان یاو خودش فرزندان ، و نههارون فرزندان نون بن یوشع و را وصي خود قرار داد؛ نون بن یوشع ع حضرت موسى

 د.كن اختيار خواهد كه خاندانى هر از و خواهد را كه هر است، اختيار صاحب تعالى وندخدا كه را؛ موسى

 كه گفت ه آنهاب ع مسيح ،برانگيخت را مسيح جل و عز خداى چون و دادند مژده ع مسيحه ب را مردم یوشع و موسى و

ای تصدیق كننده من و شماست و راه هر بهانه كه ،است ع اسماعيل اوالد از و احمد نامش كهخواهد آمد  پيغمبرى من از پس

دق ع پس از ا]آنگاه امام ص... گشت جارى «مستحفظ» حواریينِ در ،عيسى از پس ،وصيت امر وبندد. را بر من و شما مي

 1فرماید[دانستند، ميكه اسم اعظم مي «مستحفظين»توضيحي درباره 

                                                      
 عند بمرتضى ليس أكثرها أقوال، ذلك في قيل قد و[.15 /الجاثية] فَعَلَيْها أَساءَ مَنْ وَ: تعالى قوله إلى إشارة ارتكبوه بما اكتسبوها أنهم تنبيها النار، لهم

 التحقيق

 متن حذف شده، چنين است:.  1

 شد واگذار بایشان دار بودند ]عالم به اسم اعظم بودند[را عهده« اكبر اسم» آنها حفظ و نگهداري از كه ناميد مستحفظ را ایشان خدا جهت این از و

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

 شده، شناخته كتاب نام به آنچه ميان از و است، اكبر اسم همان ( و كتاب25)حدید/ «كردیم نازل ميزان و كتاب ایشان بهمراه و...  فرستادیم رسوالنى

 و عز خداى كه است ع ابراهيم و شعيب و صالح كتاب و ع نوح كتاب ،[آنها بر عالوه كتاب،]]اما[ در آن  است، معروف( قرآن) فرقان و انجيل و تورات
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 و عز خداى چون و رسانيدند، ص محمده حضرت ب را آن تا داشت، جریان دیگر معالِ به مىعالِاز  وصيت هميشه پس

ه ب او نمودند، تكذیبش اسرائيل بنى ولي تسليم او شدند مستحفظيندودمان  كرد، مبعوث را آله و عليه اللَّه صلّى محمد جل

برتری فضيلت و  كه به او وحي فرستاد -ذكره جل -خداى آنكه تا نمود جهاد راهش در و كرد دعوت جل و عز خداى سوى

 .كن آشكار را وصي خود

 و هشدنبرانگيخته  پيغمبرى آنها براى و نبوده كتابى ایشان ميان در د،انخشن مردمى عرب! پروردگارا: كرد عرض پيغمبر

 آورند.نمى ایمان بگویم، بآنها را بيتم اهل و برتری فضيلت من اگر نيستند، آگاه پيغمبران شرف و فضيلتاز 

 .(89)زخرف/« ؛ كه بزودی خواهيد دانستسالم بگو» و« مخور را آنها غم»: فرمود -ذكره جل خداى پس

 .آگاه شد گفتندآنچه مي و نفاق آن ص از خدا رسول و ؛افتاد نفاق دلها در و یادی كرد شاوصي یلافض از مبرپيغ پس،

 اما( »97)حجر/« شودمى تنگ گویندمي آنچه از اتسينه كه دانيممي ما محققا»! محمد اى: فرمود -ذكره جل -خداى آنگاه

 انكار باشند داشته دليلى اینكه بدون ( و33)انعام/« كنندمي انكار را داخ آیات ستمگران بلكه كنندنمي تكذیب راو ت ایشان

 .كنندمي

دیگر كمك  بعضىاز برخي از آنها در مقابل  و كردو مهرباني رفتار مي الفت به ایشان با آله و عليه اللَّه صلّى خدا رسول

 داد ...نشان مي آنهاه ب را شاوصي جدیدی از فضایل گرفت و همواره، نكتهمي

 294ص ،1ج الكافي،

 بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِيعاً الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ غَيْرُهُ وَ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الدَّیْلَمِ أَبِي بْنِ الْحَمِيدِ عَبْدِ عَنْ مْرٍوعَ بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ وَ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سِنَانٍ

 اللَّهَ إِنَّ مُوسَى وَلَدِ إِلَى لَا وَ وَلَدِهِ إِلَى یُوصِ لَمْ وَ هَارُونَ وَلَدِ إِلَى نُونٍ بْنُ یُوشَعُ أَوْصَى وَ نُونٍ بْنِ یُوشَعَ إِلَى ع مُوسَى أَوْصَى

 الْمَسِيحُ قَالَ ع الْمَسِيحَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَ أَنْ فَلَمَّا ع بِالْمَسِيحِ یُوشَعُ وَ مُوسَى بَشَّرَ وَ یَشَاءُ مِمَّنْ یَشَاءُ مَنْ یَخْتَارُ الْخِيَرَةُ لَهُ الَىتَعَ

 مِنْ جَرَتْ وَ عُذْرِكُمْ وَ عُذْرِی وَ تَصْدِیقِكُمْ وَ بِتَصْدِیقِي ءُیَجِي ع إِسْمَاعِيلَ دِوُلْ مِنْ أَحْمَدُ اسْمُهُ نَبِيٌّ بَعْدِی مِنْ یَأْتِي سَوْفَ إِنَّهُ لَهُمْ

 1... الْمُسْتَحْفَظِينَ فِي الْحَوَارِیِّينَ فِي بَعْدِهِ

 مِنَ الْعَقِبُ لَهُ أَسْلَمَ ص مُحَمَّداً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ عَثَبَ فَلَمَّا ص مُحَمَّدٍ إِلَى دَفَعُوهَا حَتَّى عَالِمٍ بَعْدَ عَالِمٍ فِي الْوَصِيَّةُ تَزَلِ فَلَمْ

 يِّكَوَصِ فَضْلَ أَعْلِنْ أَنْ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ سَبِيلِهِ فِي جَاهَدَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى دَعَا وَ إِسْرَائِيلَ بَنُو كَذَّبَهُ وَ الْمُسْتَحْفِظِينَ

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

 .ستا اكبر اسم هم موسى صحف و است؛ اكبر اسم ابراهيم، صحف همانا كجاست؟ ابراهيم صحف

 . متن حذف شده، چنين است: 1

 الَىتَعَ اللَّهُ یَقُولُ ص الْأَنْبِيَاءِ مَعَ كَانَ الَّذِي ءٍشَيْ كُلِّ عِلْمُ بِهِ یُعْلَمُ الَّذِي الْكِتَابُ هُوَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ اسْتُحْفِظُوا لِأَنَّهُمُ الْمُسْتَحْفَظِينَ تَعَالَى اللَّهُ سَمَّاهُمُ إِنَّمَا وَ

 كِتَابُ فِيهَا الْفُرْقَانُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ التَّوْرَاةُ الْكِتَابَ یُدْعَى مِمَّا عُرِفَ إِنَّمَا وَ الْأَكْبَرُ الِاسْمُ الْكِتَابُ« الْمِيزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ...  قَبْلِكَ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنا لَقَدْ وَ»

 صُحُفُ إِنَّمَا إِبْرَاهِيمَ صُحُفُ فَأَیْنَ «مُوسى وَ إِبْراهِيمَ صُحُفِ الْأُولى الصُّحُفِ لَفِي هذا إِنَّ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَخْبَرَ ع إِبْرَاهِيمَ وَ شُعَيْبٍ وَ صَالِحٍ تَابُكِ فِيهَا وَ نُوحٍ

 بَرُالْأَكْ الِاسْمُ مُوسَى صُحُفُ وَ الْأَكْبَرُ الِاسْمُ إِبْرَاهِيمَ
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 لَا وَ شَرَفَهُمْ لَا وَ ع الْأَنْبِيَاءِ نُبُوَّاتِ فَضْلَ یَعْرِفُونَ لَا وَ نَبِيٌّ إِلَيْهِمْ یُبْعَثْ لَمْ كِتَابٌ وَ فِيهِمْ یَكُنْ لَمْ جُفَاةٌ قَوْمٌ الْعَرَبَ إِنَّ رَبِّ فَقَالَ

 فَضْلِ مِنْ فَذَكَرَ« یَعْلَمُونَ فَسَوْفَ سَالمٌ قُلْ» وَ «عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ» -ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ فَقَالَ تِيبَيْ أَهْلِ بِفَضْلِ أَخْبَرْتُهُمْ أَنَا إِنْ بِي یُؤْمِنُونَ

 یَضِيقُ أَنَّكَ نَعْلَمُ لَقَدْ وَ» مُحَمَّدُ یَا هُذِكْرُ جَلَّ اللَّهُ فَقَالَ یَقُولُونَ مَا وَ ذَلِكَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَعَلِمَ قُلُوبِهِمْ فِي النِّفَاقُ فَوَقَعَ ذِكْراً وَصِيِّهِ

 اللَّهِ رَسُولُ كَانَ وَ لَهُمْ حُجَّةٍ بِغَيْرِ یَجْحَدُونَ لَكِنَّهُمْ وَ «یَجْحَدُونَ اللَّهِ بِآیاتِ الظَّالِمِينَ لكِنَّ وَ یُكَذِّبُونَكَ ال فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ بِما صَدْرُكَ

 ... وَصِيِّه فَضْلِ فِي شَيْئاً لَهُمْ یُخْرِجُ یَزَالُ لَا وَ بَعْضٍ عَلَى بِبَعْضِهِمْ یَسْتَعِينُ وَ یَتَأَلَّفُهُمْ ص

 تدبر

در آیه قبل برگردد )یعني مجرماني كه قبال در « مجرمان»تواند به مي« مهِ»مرجع ضمير « عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال»در عبارت ( 1

تر )كافراني در سه آیه قبل« الذین كفروا»تواند به مينيز را به عبرت از عاقبت آنها فراخوانده(؛ و كرده و قرآن ما زمين زندگي مي

 ناميدند(.سرایي ميكه دعوت پيامبر را افسانه

)یعني به خاطر اینكه آنها عاقبت « علي عاقبتهم»تواند باشد: یكي به معنای به دو معني مي هم «عَلَيْهِمْ» به همين ترتيب،

هایي كه در حق تو روا )یعني به خاطر اذیت« علي عملهم»د، غصه نخور؛ چون حقشان است(؛ و دوم به معنای كردنی پيدا بد

 چون خدا با توست( ؛دارند، ناراحت نباشمي

تر است؛ محتمل( در نظر بگيریم، معنای دوم یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال وَاش )البته اگر این عبارت را با عبارت بعدی

 اما هر دو معنا درست است. 

دارد و مخصوصا هركه اقدام به دعوت مردم به دین كسي كه در راه خدا قدم برمي«: یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال» (2

  !ندازندنياو را به تنگنا  و كنندنای خدانشناس عليه او دسيسه داشته باشد كه عدهنكند، انتظار خدا مي

 خدا چنين كردند، با ما نكنند؟! قتي با پيامبرو

 به قول عطار نيشابوری:

 گر مرد رهي ميان خون باید رفت

 وز پای فتاده سرنگون باید رفت

 تو پای به راه در نه و هيچ مپرس

 خود راه بگویدت كه چون باید رفت

http://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb18/sh25 / 

 « یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال وَ عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ( »3

 آیيد؟!آیا اگر به شما بگویند در تنگنا نباش، از تنگنا بيرون درمي شود؟مي برداشته گفتن با مگر دلتنگي، و غم سنگين بار

 بله! 

 دقيقا!

 كند. چرا؟ای را برایش آسان ميی یك دیندار باشد كه هر سختيترین آیات براترین و اميدبخشه، از شيرینشاید این آی

http://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb18/sh25/
http://ganjoor.net/attar/mokhtarname/bb18/sh25/
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شود و هم از آزار دار ميشوند، غصهدارد، هم از اینكه مردم هدایت نميگام برميدر راه خدا كه صادقانه  مبلغ دینیك 

ای ریاكار شياد، با عده ،افتد، بعدچقدر به زحمت مي ،هاوت مردم به خوبيبيند كه برای دعخدانشناسان و منافقان. او وقتي مي

ش اكند و فيش نجومياو برای خدا كار مي دهد؟چه حالي به او دست مي كنند؛را پنبه ميهای او ای ظاهرالصالح، همه رشتهقيافه

 !؟گيردندلش  ن وقت انتظار داری كهآ شود؛هم باز نصيب او ميآنها  نامردیِ فحشكنند و را دیگران دریافت مي

 ،در چنين شرایطيو 

 باست دلداری شنيدن از محبوب مطلق!چه زی

ت زمزمه ها و تنگناها باشد، اما ندای خدا هم باشد كه در گوشَای كاش همواره این حزن كنيآن وقت است كه آرزو مي

 كند: 

چه  !كردی؟ خوبفهمم. مگر تو برای من كار نمين ميفهمند، مآنها اگر نمي بينمت.نخور، دلتنگ نشو؛ من مي غصه

تر است؟ هدایت آنها یا رضایت من؟ من، كه تو به خاطر من كارت را پسندیدم؟! برای تو كدام مهم ،چيزی بهتر از اینكه من

 دیگر چه جای ناراحتي؟! چه جای دلتنگي؟! يم!گویم كه از تو راضشدی، مياین زحمات را متحمل مي

 نگاه رضایت محبوب روی سر آدم باشد؟ ،هاسختي شود كه در اوجتر از این هم مينا شيریواقعا آی

« اللَّه بِعَيْنِ أَنَّهُ بِي نَزَلَ مَا عَلَيَّ هَوَّنَ» فرمود: عشقامام  ،فرود آمد آن طفل صغير حنجره عطشانِبيهوده نبود كه وقتي تير بر 

احتماال لحظاتي قبل خدا در  (168چراكه اینها در مقابل چشم خداست؛ لهوف/ شود سهل و آسان است،)آنچه بر من نازل مي

 «یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال وَ عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ»گوشش زمزمه كرده بود كه 

آیا اگر  شود؟مي برداشته گفتن با مگر گي،دلتن و غم سنگين بار«: یَمْكُرُون مِمَّا ضَيْقٍ في تَكُنْ ال وَ عَلَيْهِمْ تَحْزَنْ ال وَ ( »4

 آیيد؟!به شما بگویند در تنگنا نباش، از تنگنا بيرون درمي

نيست را  یيتنگناهر غم و هم  (ال تكن)« نباش»(، با یك 117كند )بقره/مي« فيكون كُن»، «باش»همان خدایي كه با یك 

  كند.و نابود مي

 

 

 لَوِ وَ ذُباباً یَخْلُقُوا لَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَیُّهَا ای         73 آیه (22) حج سوره (121

 28/4/1395        الْمَطْلُوب وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ ال شَيْئاً الذُّبابُ یَسْلُبْهُمُ إِنْ وَ لَهُ اجْتَمَعُوا

 ترجمه

مگسي را هرگز ]حتي[  ،خوانيدميبه جای خدا  كه كساني را در حقيقت،ای مردم! مثالي زده شد، پس بدان گوش دهيد! 

طالب و مطلوب . نيابند از او آنراهي به خالصي  ،گرد هم آیند؛ و اگر آن مگس چيزی از آنها برباید شبرای اگرچه، نيافرینند

 .ناتوانند ]هردو[
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 حدیث

وزی مگسي روی منصور دوانيقي ]خليفه عباسي[ نشست، او را دور كرد، دوباره برگشت، باز او را دور كرد، دوباره ( ر1

 ای اباعبداهلل! خداوند متعال مگس را برای چي آفرید؟ برگشت. به امام صادق ع گفت:

 امام فرمود: برای اینكه سركشان و جباران را ذليل كند!

 496ص ،2ج الشرائع، علل

 أَبِيهِ عَنْ الْبَرْقِيِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَمِّهِ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَاجِيلَوَیْهِ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُ دَّثَنَاحَ

 : قَالَ الْمَنْصُورِ صَاحِبِ الرَّبِيعِ عَنِ ذَكَرَهُ عَمَّنْ

 فَقَالَ عَنْهُ فَذَبَّهُ عَلَيْهِ وَقَعَ ثُمَّ عَنْهُ فَذَبَّهُ عَلَيْهِ وَقَعَ ثُمَّ عَنْهُ فَذَبَّهُ ذُبَابٌ الْمَنْصُورِ عَلَى وَقَعَ قَدْ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي یَوْماً ورُالْمَنْصُ قَالَ

 .الْجَبَّارِینَ بِهِ لِيُذِلَّ قَالَ بَالذُّبَا تَعَالَى اللَّهُ خَلَقَ ءٍشَيْ لِأَیِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا

 از امام باقر ع روایت شده استكه فرمودند:( 2

غير از خدا دوست و پناهگاهي نگيرید كه دیگر مومن نخواهيد بود؛ چرا كه هر سبب و نسب و خویشاوندی و دوستي و 

 ای قطع خواهد شد.بدعت و شبهه

 59ص ،1ج الكافي،

 فَلَا« 1» وَلِيجَةً اللَّهِ دُونِ مِنْ تَتَّخِذُوا لَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ مُرْسَلًا أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 قَطِعٌمُنْ شُبْهَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ وَلِيجَةٍ وَ قَرَابَةٍ وَ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ كُلَّ فَإِنَّ مُؤْمِنِينَ تَكُونُوا

 شأن نزول

آمدند و این زعفرانها ها ميدادند و مگسهای خود را با زعفران و آب زعفران زینت ميابن عباس گفته عرب جاهلي بت

ها را معطر ( در برخي احادیث از معصومين نيز تعبير شده كه آنها با مشك و عنبر بت7/152البيانداشتند. )مجمعرا برمي

 (. 4/543خوردند )كافيمدند و اینها را ميآكردند و مگسها ميمي

 تدبر

مگس از «: مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ ال شَيْئاً الذُّبابُ یَسْلُبْهُمُ إِنْ وَ لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً یَخْلُقُوا لَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ إِنَّ »( 1

آنچه بدانها اميد همه دهد كه ترین موجودات است. آیه هشدار ميرترین و ضعيفدر زمره به درد نخونظر اغلب ما انسانها، 

دردنخوری مانند مگس را ندارند؛ و از توانایي آفریدن حتي یك موجودِ )از نظر شما( به ، دست به دست هم بدهند،بندیدمي

توانند از او پس را بردارد نميآنها ان كشيم، اگر یك پره زعفرطرف دیگر، موجود ضعيفي مانند مگس، كه براحتي او را مي

 ن كساني واقعا ارزش اميد بستن دارد؟وقت واقعا چنابگيرند! آن 

پرستش پول و كدخدای پرستي وجود ندارد، اما به جای آن بت –جز در برخي مناطق هند و ...  –درست است كه امروزه 

ای پول، خدا شده است! آیا با پول توان دید: امروزه برای عدهيرایج شده است كه این مثل را در مورد همانها م جهاني و ...

 تواند ما را از دست همين مگس كامال نجات دهد!ميپول توان یك مگس آفرید و آیا مي
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نيست، بلكه حداكثر، تصرفاتي « آفریدن»)توجه شود: دستكاری ژنتيك و حتي توليد موجود زنده از سلول بنيادین، واقعا 

ها هم اوال خودشان ضررشان بيشتر است و ثانيا كشعت بخشيدن یا تغيير دادن در مسير آفرینش خدا. حشرهاست برای سر

 آیند(های معين به كار ميفقط در محدوده

 ؟( كرداگر این عبارت نبود، جه فرقي مي؟ )یعني «لَهُ فَاسْتَمِعُوا»چرا فرمود ( 2

آهای مردم! مثلي دارد »گوید و خيلي صریح مي ي یك فراخوان عمومي است!گویزیاد آمده، اما اینجا « قل»در قرآن تعبير 

 1«. شود، بيایيد گوش كنيدبيان مي

بندد. در تاریخ شاید به خاطر این است كه این آیه جزء مواردی است كه خيلي آشكارا دهان همه غيرخداپرستان را مي

یك آیه از این كار نااميد  با دیدنهركدام ، بياورندقرآن را  شبيهود، خواستند به خيال خمي چهارنفر از كافرانهم نقل شده كه 

  2(2/377به عجز خود اعتراف كرد. )االحتجاج للطبرسياین آیه،  شد، كه عبدالملك بصری با دیدن

ایي كه اینها ه)معبود« مطلوب»واضح است كه ، آیهاین  توجه به مثل بيان شده در با«: الْمَطْلُوب وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ( »3

شان سراغ بتها پرستان كه برای خواسته)خود این بت« طالب»كردند( ضعيف است؛ ؛ اما چرا خواسته خود را از آنها طلب مي

 ضعيف دانست؟ ظاهرا چون كسي كه به چنان موجود ضعيفي تكيه كند، خودش هم ضعيف خواهد ماند:هم رفتند( را مي

اند؛ تنها كسي واقعا ضعيف نيست و قوی است، كه ری داشته باشند، ضيعفنتيجه: همگان، هرچقدر هم شوكت ظاه

 ای به نام خدا داشته باشد. پشتوانه واقعا قوی

 تواند بكند( فهميد آمریكا هيچ غلطي نمي)این منطق كسي است كه مي

                                                      
اند )بتهاي خود را فرماید كافران براي خدا مثلي قرار دادهنيست؛ بلكه دارد مي« مثل زدن»به معناي « ضرب مثل»اند . البته برخي )اخفش( گفته 1

ن وجهي بسيار بعيد است ( اما چني7/152البيانگویند. )به نقل از مجمعگوید بيایيد گوش دهيد كه چه سخن عجيبي مياند( و خدا ميمثل خدا قرار داده

 تفاوت هست.« مِثل»با « مَثَل»خصوصا كه بين 

 یَسْتَهْزِءُونَ الْحَرَامِ اللَّهِ بَيْتِ عِنْدَ الْمُقَفَّعِ ابْنُ وَ الْبَصْرِيُّ الْمَلِكِ عَبْدُ وَ الزِّنْدِیقُ الدَّیَصَانِيُّ شَاكِرٍ أَبُو وَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ اجْتَمَعَ: قَالَ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ . وَ 2

 كُلَّهُ رْآنَالْقُ نَقَضْنَا قَدْ وَ فِيهِ نَجْتَمِعُ الْمَوْضِعِ هَذَا فِي قَابِلٍ مِنْ مِيعَادُنَا وَ الْقُرْآنِ رُبُعَ مِنَّا وَاحِدٍ كُلُّ نَنْقُضْ تَعَالَوْا الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ یَطْعَنُونَ وَ بِالْحَاجِّ

 بَيْتِ عِنْدَ اجْتَمَعُوا قَابِلٍ مِنْ كَانَ فَلَمَّا افْتَرَقُوا وَ ذَلِكَ عَلَى فَاتَّفَقُوا فِيهِ نَحْنُ مَا إِثْبَاتُ وَ الْإِسْلَامِ إِبْطَالُ نُبُوَّتِهِ إِبْطَالِ فِي وَ مُحَمَّدٍ نُبُوَّةِ إِبْطَالَ الْقُرْآنِ نَقْضِ فِي فَإِنَّ

 مَعَانِيهَا جَمِيعِ وَ فَصَاحَتِهَا فِي إِلَيْهَا أَضُمَّ أَنَّ أَقْدِرُ فَمَا نَجِيًّا خَلَصُوا مِنْهُ اسْتَيْأَسُوا فَلَمَّا -الْآیَةِ هَذِهِ فِي افْتَرَقْنَا مُنْذُ فَمُفَكِّرٌ أَنَا أَمَّا الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ فَقَالَ الْحَرَامِ هِاللَّ

 الَّذِینَ إِنَّ لَهُ فَاسْتَمِعُوا مَثَلٌ ضُرِبَ النَّاسُ أَیُّهَا یا -الْآیَةِ هَذِهِ فِي مُفَكِّرٌ فَارَقْتُكُمْ مُنْذُ أَنَا وَ الْمَلِكِ عَبْدُ فَقَالَ سِوَاهَا فِيمَا التَّفَكُّرِ عَنِ الْآیَةُ هَذِهِ تْنِيفَشَغَلَ شَيْئاً

 فَقَالَ بِمِثْلِهَا الْإِتْيَانِ عَلَى أَقْدِرْ لَمْ وَ الْمَطْلُوبُ وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ مِنْهُ یَسْتَنْقِذُوهُ ال شَيْئاً الذُّبابُ یَسْلُبْهُمُ إِنْ وَ لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً ایَخْلُقُو لَنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ

 مِنْ لَيْسَ الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ قَوْمِ یَا الْمُقَفَّعِ ابْنُ فَقَالَ بِمِثْلِهَا الْإِتْيَانِ عَلَى أَقْدِرْ لَمْ لَفَسَدَتا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِيهِما كانَ لَوْ -لْآیَةِا هَذِهِ فِي مُفَكِّرٌ فَارَقْتُكُمْ مُنْذُ أَنَا وَ شَاكِرٍ أَبُو

 الْجُودِيِّ عَلَى اسْتَوَتْ وَ الْأَمْرُ قُضِيَ وَ الْماءُ غِيضَ وَ أَقْلِعِي سَماءُ یا وَ ماءَكِ ابْلَعِي أَرْضُ یا قِيلَ وَ -لْآیَةِا هَذِهِ فِي مُفَكِّرٌ فَارَقْتُكُمْ مُنْذُ أَنَا وَ الْبَشَرِ كَلَامِ جِنْسِ

 مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ بِهِمْ مَرَّ إِذْ ذَلِكَ فِي هُمْ فَبَيْنَمَا الْحَكَمِ بْنُ هِشَامُ قَالَ بِمِثْلِهَا يَانِالْإِتْ عَلَى أَقْدِرْ لَمْ وَ بِهَا الْمَعْرِفَةِ غَایَةَ أَبْلُغْ لَمْ وَ« 4» الظَّالِمِينَ لِلْقَوْمِ بُعْداً قِيلَ وَ

 وَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ الْقَوْمُ فَنَظَرَ ظَهِيراً لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كانَ لَوْ وَ بِمِثْلِهِ یَأْتُونَ ال الْقُرْآنِ هذَا بِمِثْلِ یَأْتُوا أَنْ عَلى الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ اجْتَمَعَتِ لَئِنِ قُلْ فَقَالَ ع الصَّادِقُ

 .بِالْعَجْزِ مُقِرِّینَ تَفَرَّقُوا ثُمَّ لِهَيْبَتِهِ جُلُودُنَا اقْشَعَرَّتْ وَ اهُهِبْنَ إِلَّا قَطُّ رَأَیْنَاهُ مَا اللَّهِ وَ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ إِلَى إِلَّا مُحَمَّدٍ وَصِيَّةِ أَمْرُ انْتَهَتْ لَمَا حَقِيقَةٌ لِلْإِسْلَامِ كَانَ لَئِنْ قَالُوا
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 حکایت

  است مرتبط با این آیه: ( حكایتي نقل كرده107-105، ص2ج) أماليسيد مرتضي در كتاب 

یده بودند و بسيار بر كنترل رفتار دي باوقارتر از او نحاكمبه نام عبداهلل بن سوار منصوب شد كه مردم  ایقاضيدر بصره 

نشست بدون اینكه داد و همين طور صاف ميآمد و تكيه نمينماز صبح بعد به محل كارش مي : بعد ازخود تسلط داشت

 یك مجسمهنكه این پا و آن پا كند انگار كه یاو یا طرف و آن طرف برگردد  اعضای بدنش را هيچ حركتي دهد و یا به این

گشت و همين طور بود تا نماز دوباره به محل كارش برميبعد ؛ رفت، كه به مسجد مياست؛ و این طور بود تا وقت نماز ظهر

گشت تا نماز عشاء؛ و بود، دوباره برميو گاه كه برخي از كارهایش باقي مانده  ؛گشت تا نماز مغربدوباره برميبعد و  ؛عصر

و روزها چه كوتاه بود و چه بلند، تابستان بود یا زمستان،  ،نوشيدمي شد و نه آبيدر كل این مدت نه برای تجدید وضو بلند مي

كمترین  گفت و بامي كرد و فقط خيلي مختصر سخنای ميداد و نه با سر اشارهروالش همين طور بود، نه دستش را تكان مي

 رساند.مي كلمات منظور خود را

تا اینكه روزی در جای خود نشسته بود و كارگزارانش هم پيرامونش بودند و مراجعان هم پيش رویش صف كشيده بودند 

اش نشست. او همچنان ساكت بود. مگس آرام آرام به سمت چشم او حركت كرد و او همچنان بي ي روی بينيسكه یك مگ

سرش را تكان داد و نه با دستش مگس را دور كرد. مگس روی چشمش رفت و او مجبور شد محكم پلك بزند اعتنا بود و نه 

و  زد دیگر محكمتر پلك. بار شداو ميچشم  داشت واردبرگشت و  كه مگس بلند شود. اما مگس دوباره برگشت و این بار

او را دور كند و حضار هم داشتند با تعجب مجبور شد با دستش  .گشتاما مگس مرتب برمي صورتش را هم جمع كرد،

ش هم سعي در ن قبایيو دیگر با آست دادمي گشت و او دستهایش را محكمتر تكاندیدند و مگس مرتب برميمي حركات او را

 .كردمي دور كردن مگس

جوجتر و از كالغ گفت: واقعا كه این مگس از كنه و سوسك ل، كنندمي دید كه مردم با تعجب حركات وی را نگاه قتيو

 كشاند.مي شود چگونه ضعف او را به رخشمي كنم به نزد خدایي كه وقتي غرور بر كسي مسلطمي و استغفار ؛خودپسندتر است

ترین و باوقارترین افراد هستم و خدا با یكي از ضعيفترین خالیقش آبروی مرا برد و سپس دانستم كه نزد همه مردم متينمي

 1«الْمَطْلُوبُ وَ الطَّالِبُ عُفَاین آیه را خواند ضَ

                                                      
 ضبط وقورا، ال و ركينا، ال و ،[زمّيتا ال و] قطّ حاكما الناس یر لم سوّار بن اللّه عبد له یقال قاض بالبصرة لنا كان ":قال الجاحظ بحر بن . عمرو 1

 ال و یتّكئ، ال و فيحتبى مجلسه، فيأتى مسجده، من الدار قریب هو و منزله الغداة فى یصلى كان و ملك؛ و ضبط لّذيا مثل حركته من ملك و نفسه، من

 صخرة أو مبنىّ بناء كأنه حتى شقّيه، أحد على یعتمد ال و رجل، عن رجال یحوّل ال و ، حبوته تحلّ ال و یلتفت، ال و عضو، له یتحرّك ال منتصبا یزال

 حتى كذلك یزال فال مجلسه، إلى یرجع ثم العصر، لصالة یقوم حتى /كذلك یزال فال مجلسه، إلى یعود ثم الظهر، لصالة یقوم حتى كذلك؛ یزال فال منصوبة؛

 یقم لم صرف،ین و العشاء یصلى ثم الوثائق، و الشروط و العهد قراءة من عليه بقى إذا ذلك یكون ما كثيرا بل مجلسه، إلى عاد ربما ثم المغرب، لصالة یقوم

 فى و قصارها، فى و األیام طوال فى شأنه كان كذلك و الشراب، من غيره ال و ماء شرب ال و إليه، احتاج ال و الوضوء، إلى واحدة مرة الوالیة تلك فى

 .الكثيرة المعانى يراليس بالكالم یبلغ و یوجز؛ ثم یتكلم أن إال ليس و برأسه؛ یشير ال و یدا، یحرّك ال ذلك مع كان و شتائها، و صيفها
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 29/4/1395         عَزیزٌ لَقَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما         74 آیه (22) حج سوره (122

 ترجمه

 ناپذیر است.قوی و شكست حقّاًخدا را آن گونه كه سزاوارش بود قدر ندانستند؛ بدرستي كه خداوند 

 رجمهنکات ت

 ماده این اصل و است مقدار و «اندازه» معنای به« قدر»كلمه »( اشاره شد كه 97در سوره قدر )جلسه«: قَدْرِهِ حَقَّ...  قَدَرُوا»

با اینكه  «اند.نيز دانسته شيء غایت و بلوغ حد ولذا آن را به معنای كندمي داللت دارد، شيء یك كه ظرفيتي نهایت و كنه بر

قدر »اند كه ؟ مفسران توضيح داده( درباره خدا آمده استقَدْرِهِ حَقَّازه و مقداری ندارد، چرا چنين تعبيری )خداوند هيچ اند

 قدر»رود و اگرچه به معنای دانستن اندازه و حد شيء است، اما كنایه از درك جایگاه و منزلت شيء هم به كار مي« دانستن

ظاهرا  (409 /14باشد. )الميزانمي« جایگاه و منزلتي كه سزاوارش است، قرار دادنداو را در »به معنای اینكه  «قدره حق ءالشي

)خدا را به آن صفتي كه سزاوار اوست، « وَصْفِه حَقَّ وَصَفُوه ما»اند این جمله به معنای اهل لغت گفتهبر همين اساس است كه 

 /5العين كتاب. )باشدميان كه سزاوارش است بزرگ نداشتند( )خدا را آنچن« عظمته حقَّ اللَّهَ عظَّموا ما»توصيف نكردند( یا 

 (63 /5اللغة المقایيس معجم ؛341 /5اللغة في المحيط ؛113

حالتي در شخص « عزت»( و 38 /4اللغة المقایيس معجمباشد )به معنای شدت و قوت و قهر و غلبه مي« عز»ماده «: عَزیزٌ»

                        شودیعني كسي كه همواره غالب است و هيچگاه مغلوب نمي« عزیز»شود بنابراین شود كه مغلوب واقع است كه مانع از آن مي

( و به چيزی هم كه نایاب است، چون دسترسي ]= غلبه[ به آن سخت و دشوار است، عزیز گفته 564/القرآن ألفاظ مفردات)

شود كه كسي توان غلبه و اذیت و ه عزیز از این جهت گفته ميكننده( در این است ك)غلبه« قاهر»با « عزیز»شود. تفاوت مي

                                                      
 عينه؛ مؤق إلى تحوّل ثم المكث، و السكوت فأطال ذباب، أنفه على سقط إذ یدیه بين السّماطين فى و حوله أصحابه و كذلك، یوم ذات هو فبينما

 یذبّ أو وجهه؛ یغضّن أو أرنبته، یحرّك أن غير من أنفه، على سقوطه على الصبر رام كما خرطومه؛ نفاذ و عضّته، على و المؤق على سقوطه فى الصبر فرام

 فدعاه ینهض، فلم األسفل جفنه على األعلى جفنه أطبق عنه التغافل یحتمل ال مكان إلى قصد و أحرقه و أوجعه و الذباب من ذلك عليه طال فلما بإصبعه؛

 قبل أوهاه كان قد مكان فى خرطومه فغمس األولى، مرته نم أشد ثانيا، موقفه إلى عاد ثم.جفنه سكن ریثما فتنحى الفتح؛ و اإلطباق بين والى أن إلى ذلك

 ما بقدر عنه فتنحّى اإلطباق، و الفتح تتابع فى الحركة شدة زاد فى و أجفانه، فحرّك أقوى، الثانية فى الصبر عن عجزه و أضعف، له احتماله فكان ذلك،

 إليه القوم عيون و ذلك ففعل بيده، عنه یذبّ أن من بدّا یجد فلم مجهوده، بلغ و جهده، استفرغ حتى عليه یلحّ زال فما موضعه، إلى عاد ثم حركته، سكنت

 تابع أن إلى ألجأه ثم كمه، بطرف وجهه عن ذبّ أن إلى فألجأه موضعه؛ إلى عاد ثم حركته، سكنت و یده، ردّ ما بمقدار عنه فتنحى یرونه، ال كأنهم یرمقونه،

 أستغفر و الغراب، من أزهى و الخنفساء، من ألجّ الذباب أن أشهد: قال إليه نظروا فلما جلسائه، و أمنائه من حضر من بعين كلّه ذلك أن علم و ذلك، بين

 فضحنى و غلبنى قد و الناس، أرصن من الناس عند /كنت أنى علمت قد و. مستورا عنه كان ما ضعفه من یعرّفه أن اللّه فأراد نفسه، أعجبته من أكثر فما اللّه

 ."الْمَطْلُوبُ وَ الطَّالِبُ ضَعُفَ: تعالى اللّه قول تال ثم لّه،ال خلق أضعف
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در فارسي( « عزیزم»)همان « عزیزی»كند، و تعبير شود كه او بر دیگران غلبه ميآزار او را ندارد، اما قاهر از این جهت گفته مي

 (104-103 /اللغة يف الفروق) جدایي از او بر انسان سخت و دشوار استكه  روددر مورد محبوبي به كار ميرا 

 شود.( نكاتي گذشت كه در اینجا تكرار نمي9)شعراء/ 28 جلسه ( و217)شعراء/ 8 هدرباره عزیز بودن خداوند در جلس

 حدیث

 فرماید:بنده خدا علي بن موسي الرضا مي (1

به وحدانيت است  اما بعد، بدرستي كه اولين چيزی كه خداوند بر بندگانش الزم، و بر آفریدگانش واجب كرده، معرفت

 یعني خدا را آن گونه كه سزاوارِ شناختنش بود، نشناختند. «قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ»فرماید: كه خداوند تبارك و تعالي مي

 65ص ع، الرضا اإلمام إلى المنسوب الفقه

 :الرِّضَا مُوسَى بْنُ عَلِيُّ اللَّهِ عَبْدُ یَقُولُ

 حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قَالَ الْوَحْدَانِيَّةِ مَعْرِفَةُ خَلْقِهِ عَلَى أَوْجَبَ وَ عِبَادِهِ عَلَى اللَّهُ افْتَرَضَ مَا أَوَّلَ إِنَّ بَعْدُ أَمَّا

 .مَعْرِفَتِه حَقَّ اللَّهَ عَرَفُوا مَا یَقُولُ« قَدْرِهِ

 :شده استروایت  ع صادق جعفر امام از( 2

 «قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ»: كه فرموده خویش كتاب در كهآن حال و درآید، وصف به چگونه و. به وصف درنياید خدا» 

 .«است تربزرگ آن از كهآن مگر شود،نمى ای وصفبه هيچ قَدَر و اندازه پس

 103ص ،1ج ،الكافي

 أَبَا سَمِعْتُ قَالَ یَسَارٍ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ رِبْعِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ شَاذَانَ بْنِ ضْلِالْفَ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ

 :یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ

 1.ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمَ كَانَ إِلَّا بِقَدَرٍ یُوصَفُ فَلَا« قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ» كِتَابِهِ فِي قَالَ قَدْ وَ یُوصَفُ كَيْفَ وَ یُوصَفُ لَا اللَّهَ إِنَّ

 :از امام باقر ع روایت شده است كه( 3

 وَ»: كه فرموده خویش كتاب در آنكه حال و درآید، وصف به چگونه و درنياید، وصف به جل و عز خداى كه درستى به

 . باشد تربزرگ آن از آنكه مگر نشود، وصف اىاندازهقدر و  به خدا پس ؛«قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما

                                                      
 قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا: است آمده «بِقُدْرَةٍ یُوصَفُ فَلَا صورت به «بِقَدَرٍ یُوصَفُ فَلَا»  تعبير جاي به 128ص صدوق توحيد در شود . توجه 1

 اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ یَسَارٍ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ رِبْعِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ یَزِیدَ بْنُ یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا

 فَلَا «قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ -كِتَابِهِ فِي قَالَ قَدْ وَ یُوصَفُ كَيْفَ وَ یُوصَفُ لَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ع جَعْفَرٍ وأَبُ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ وَ -قَالَ یُوصَفُ لَا جَلَّ وَ عَزَّ

 .ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمَ كَانَ إِلَّا بِقُدْرَةٍ یُوصَفُ

 طور همين نيز را كافي حدیث 353ص ،1ج العقول مرآت در و گونه همين را صدوق توحيد حدیث 142ص ،4ج األنوار، بحار در مجلسي مرحوم

 جانب از یا اشتباه كه است راوي نقل نحوه در بلكه نيست نسخه در اشكال پس است؛ بوده موجود هم وي هاينسخه در تفاوت این یعني است؛ كرده ثبت

 .باشدمي صدوق سند در یَزِیدَ بْنُ یَعْقُوبُ یا اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ یا قمي ابراهيم جانب از ویا كليني، سند در شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ ویا إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُحَمَّدُ
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 هفت به را او خدا كه اىبنده درآید وصف به چگونه و درنياید، وصف به آله و عليه اهلل صلى پيغمبر كه درستى به و

 ما»: كه مودهفر و داده قرار آسمان در طاعتش ]خدا یا خود رسول؟[ چونهم زمين در را او طاعت و ساخته، محجّب حجاب

كند برحذر باشيد؛ دهد بگيرید و از آنچه شما را نهي مي)آنچه رسول به شما مي «عَنْهُ فَانْتَهُوا نَهاكُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ

 به [را دین رام] و است، كرده نافرمانى مرا كند، نافرمانى را او كه هر و كرده، اطاعت مرا كند، اطاعت را این كه هر و. (7حشر/

 . فرمود مفوّض او

 -كه همان شك است  – را رجس وندخدا كه گروهى درآیند وصف به چگونه و درنيایيم، وصف به ما كه درستى به و

 .(33)احزاب/ است برداشته ایشان از

 خدا پس د؛كننمى مصافحه یكدیگر با و كندمى مالقات را خویش برادر مؤمن كه بدرستى و ؛آیددرنمى وصف به مؤمن و

 .«ریزد فرو درخت از برگ كه چنان ریزد،مى فرو ایشان هاىروى از گناهان و كند،مى ]رحمت[ نظر ایشان سوى به پيوسته

 182ص ،2ج الكافي،

 :یَقُولُ هُسَمِعْتُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ

 مِنْ أَعْظَمَ كَانَ إِلَّا رٍبِقَد یُوصَفُ فَلَا« قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ» كِتَابِهِ فِي قَالَ وَ یُوصَفُ كَيْفَ وَ یُوصَفُ لَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 .ذَلِكَ

 السَّمَاءِ فِي كَطَاعَتِهِ الْأَرْضِ فِي طَاعَتَهُ جَعَلَ وَ بِسَبْعٍ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَاحْتَجَ عَبْدٌ یُوصَفُ كَيْفَ وَ یُوصَفُ لَا ص النَّبِيَّ إِنَّ وَ

 .إِلَيْهِ ضَفَوَّ وَ عَصَانِي فَقَدْ عَصَاهُ مَنْ وَ أَطَاعَنِي فَقَدْ هَذَا أَطَاعَ مَنْ وَ« فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاكُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكُمُ ما وَ» فَقَالَ

 .الشَّكُّ هُوَ وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ اللَّهُ رَفَعَ قَوْمٌ یُوصَفُ كَيْفَ وَ نُوصَفُ لَا إِنَّا وَ

 یَتَحَاتُّ كَمَا وُجُوهِهِمَا عَنْ تُّتَتَحَا الذُّنُوبُ وَ إِلَيْهِمَا یَنْظُرُ اللَّهُ یَزَالُ فَلَا فَيُصَافِحُهُ أَخَاهُ لَيَلْقَى الْمُؤْمِنَ إِنَّ وَ یُوصَفُ لَا الْمُؤْمِنُ وَ

 1.الشَّجَرِ عَنِ الْوَرَقُ

 تدبر

شناسند. این تعبير، غير از این آیه در دوجای دیگر قرآن و  نفرمود كه اصال خدا را نمي« قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما»( فرمود 1

كه به صورت  –دهد كه ریشه شرك این نشان مي 2ركين است.درباره مش دوتایش( نيز آمده است؛ كه 67؛ زمر/91كریم )انعام/

 این است كه خداشناسي ما كامل نيست.  –خفي، در زندگي اغلب ما وارد شده است 

 .ندكروی این و آن حساب نميدائما برای كارهایش ، بشناسدخدا را آن گونه كه سزاوار است  هركس

                                                      
 به اشتباه هايتلقي این ذكر پایان در برشمرد، را اهلل معرفت از اشتباه هايتلقي انواع و كرد دسته چند را شيعيان ع صادق امام كه روایتي . در 1

 (2حدیث 107 جلسه) كردند استناد «قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما»  بارتع همين

 است. نبوت منكران درباره انعام 91 و آیه است مشركين درباره زمر 67 آیه و حاضر آیه . كه 2
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اند ( نشان داد كه معبودهای غيرخدا هم ضعيف121جلسهدر آیه قبل )«: عَزیزٌ لَقَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما» (2

اند، خدا قوی است؛ كند؛ در مقابل توجه داد كه اگر آنها ضعيفتواند یك مگس بيافرینند( و هم یك مگس آنها را ذليل مي)نمي

 (409 /14)الميزان شناسند!ست كه خدا را درست نمي؛ و مشكل همه این ااند، خدا عزیز استو اگر آنها ذليل

كنيم؟ واقعا هایمان را با او تنظيم ميها و خواستهدانيم و برنامهناپذیر( ميما چقدر این قوی عزیز را قوی و عزیز )شكست

« الْمَطْلُوب وَ الِبُالطَّ ضَعُفَ» رسيم؟مان هم نميكنيم، به مطلوبی نيستيم كه چون روی غير خدا حساب مي«طالب»ما همان 

 )آیه قبل(

 «تواند بكندنترسيد، نترسانيد ... آمریكا هيچ غلطي نمي»گفت اگر امام خميني با قاطعيت مي

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2067  
 گفت:اگر مي

 «شود محو روزگار صفحة از باید اسرائيل گویيممي ما»

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=3027  
 ناپذیر است.و شكستچون به خدایي اعتماد كرده بود كه قوی 

 نيچه و های مهم بشر است، تا حدی كه برخي متفكران غربي )مانندیكي از خواسته« قدرت«: »عَزیزٌ لَقَوِیٌّ اللَّهَ إِنَّ( »3

)اراده معطوف به « طلبيقدرت»ترین روابط خانوادگي( را با فوكو( همه اقدامات انسان )حتي یك مسافرت جمعي یا ساده

مداران مشكل همه قدرترسند، و هم مي یأس و نااميدیبه نهایتا گران، كه هم مشكل این تحليلاما  كنند.ميقدرت( تحليل 

كنند كه باطنش قدرتي را تحليل مي 1.شناسندنميرا  حقيقي این است كه قدرت روند،عالم، كه همگي آخرش ناكام از دنيا مي

قدرتي به  (؛ و2یافترگویي نكرد مگر به خاطر اینكه ذلتي در خود ميامام صادق ع فرمود: هيچكسي تكبر یا زواست ) ذلت

 .)آخرش اسارت به دست مرگ است( شودكه باالخره با شكست خوردن تمام مي رسندمي

شود به قدرتي رسيد كه نه با ظلم همراه باشد و نه هيچگاه به شكست بيانجامد. پس این گونه نيست كه همواره اما مي

 آورد. توضيح مطلب در لينك زیر:ورد. بله، قدرت غيرالهي حتما فساد ميقدرت فساد بيا

                                                      
 و داشت مي بر زمين از را بزرگي نگس كه بود نيرومندي و قدرت پر مرد آنها بين كه جمعيتي بر كرد گذر( آله و عليه اهلل صلي) اكرم . رسول 1

 چيست براي اجتماع این پرسيد اكرم رسول. بودند شگفتي در قوي ورزشكار آن عمل از همه و ناميدند مي قهرمانان وزنه یعني زورمندان سنگ آنرا مردم

 وي به كه است كسي او از قویتر ؟ كيست مرد این از قویتر نگویم شما به آیا:  فرمود حضرت.  رساندند عرض به را قهرمان آن برداري وزنه عمل مردم ؟

 كسي زورمند و قوي.)  گردد پيروز گو دشنام شيطان و خویش شيطان بر و كند غلبه خود جوي انتقام و سركش نفس بر و نماید تحمل و گویند دشنام

 . (گردد مسلط خود نفس هواي بر كه است

 قَالَ الْأَشِدَّاءِ حَجَرُ لَهُ یُقَالُ حَجَراً یَرْفَعُ رَجُلٌ قَالُوا هَذَا مَا فَقَالَ مِنْهُ یَعْجَبُونَ هُمْ وَ الْأَشِدَّاءِ حَجَرُ لَهُ یُقَالُ حَجَراً یَرْفَعُ رَجُلٌ فِيهِمْ بِقَوْمٍ اللَّهِ رَسُولُ مَرَّ قِيلَ

 (11ص ،2ج ورام، مجموعة) صَاحِبِهِ شَيْطَانَ وَ شَيْطَانَهُ غَلَبَ وَ نَفْسَهُ فَغَلَبَ نْهُعَ فَحَلُمَ رَجُلٌ سَبَّهُ رَجُلٌ مِنْهُ أَشَدُّ هُوَ بِمَا أُخْبِرُكُمْ فَلَا أَ

 قَالَ بُكَيْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ نْذِرِالْمُ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ شَعِرٍ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ النَّهْدِيِّ عَنِ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ . مُحَمَّدُ 2

 فِي وَجَدَهَا لِذِلَّةٍ إِلَّا تَجَبَّرَ أَوْ تَكَبَّرَ رَجُلٍ مِنْ مَا قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ آخَرَ حَدِیثٍ فِي وَ نَفْسِهِ فِي یَجِدُهَا ذِلَّةٍ مِنْ إِلَّا یَتِيهُ أَحَدٍ مِنْ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 (312 ص ،2ج ،(اإلسالمية - ط) الكافي) نَفْسِه

http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2067
http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=3027
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http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-

%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84 / 

 حکایت

گفت: در این چند  آن یكي اموال یكي فراوان گشته بود.كه درحالي  همدیگر را دیدند مدتيدو دوست بعد از گویند: 

 ؟كه چنين شدسال چه شد 

 شد.و چنين  داد و رونقي فرمودعنایتي  وندگفت: خدا

 شد؟ چنينشد كه  بگو چهگفت: اینها را دانم، اما 

 .دگرگون شدم رعایت كردم، خدا بركت داد و حال و روزاهلل )خمس و زكات و ...( را  گفت: حق

 ؟چنين به سامان آمدشد كه وضعت  باشد، اما چهگفت: 

وند كردم، خدا یاریرا در وسع خود  حاجتمندیهر  و ی را نخوردمالناس به گردنم نياید، مال احدحق كوشيدمگفت: 

 د.جبران فرموهم  متعال

 ؟به این دولت رسيدیگفت: اینها درست، اما چگونه 

 ...و  داد وام فالن مبلغ گفتم، یهودی فالن بازاریبه  حكایت حالخورده بودم، بربه مشكلي گفت: 

 بودم. ابتدا در پي این! از يبلگفت: 

فرمان برده، ای كه او را از بنده د وعنایت فرمو ،همه كارها به دست اوستكه خدایي  گفتمهمه ! این بنده خداای گفت: 

 ؟!پذیرفتيرا  خسيس یك یهودیوام  گاهآن ؛باور نكردید، حمایت نمو

 

 30/4/1395         بَصيرٌ سَميعٌ هَاللَّ إِنَّ النَّاسِ مِنَ وَ رُسُالً الْمَالئِكَةِ مِنَ یَصْطَفي اللَّهُ         75 آیه (22) حج ( سوره123

 ترجمه

 كند و نيز از مردم؛ بيقين خداوند شنوا و بيناست.خداوند از فرشتگان فرستادگاني را گلچين مي

 نکات ترجمه

« صفوه»است و « كدر»كند؛ نقيض آلودگي ميشائبه و باشد كه داللت بر خلوص از هر گونه مي« صفو»از ماده « صْطَفيیَ»

در این است كه « خالص»با « صافي»( و تفاوت 2921 /3اللغة المقایيس معجمآن چيز است )« خالصِ»زی، به معنای از هرچي

ای همراه نبوده به چيزی هم كه با هيچ آلودگي« صافي»آن چيزی است قبال آلودگي داشته و اكنون پاك شده، اما « خالص»

« اصطفاء خدا بندگانش را »چيزی است و « صفوه»ی به دست آوردن به معنا 2«اصطفاء». (292شود )مفردات/است، گفته مي

                                                      
 197ص ،8ج اللغة، في ؛ المحيط163ص ،7ج العين، . و نيز: كتاب 1

بدل « ط»]از حروف مفخمه كه اداي آنها با غلظت همراه است[ قرار گرفته است به « صـ»چون بعد از « تـ»است و « افتعال». این كلمه بر وزن  2

 ثقيل است، حذف شده است.« یاء»بوده كه چون ضمه بر « یصطفيُ»( و فعل آن در اصل 151ص ،17ج القرآن، إعراب في )الجدول ست.شده ا

http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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ای كه در غيرشان است، بيافریند؛ و گاه به آن است كه آنها را گاه به آن است كه آنها را صاف و خالص از هر شائبه و آلودگي

 (478حالت اول است )مفردات/ های موجود صاف كند كه هرچند این هم به نحوی نيازمند همانبا اختيار و حكم خود از شائبه

شود در جایي است كه خلوص و پاكي آن چيزی اختيار مي« اصطفاء»)برگزیدن( در این است « اختيار»و « اصطفاء»و تفاوت 

های دیگر باشد، صرف اینكه از نظر شخص انتخاب كننده، آن گزینه بهتر از )خير( از گزینه« اختيار»مورد اهتمام است؛ اما 

رغم رسد عليبا توجه به این مالحظات به نظر مي 1(258 /6الكریم القرآن كلمات في التحقيق؛ 280/اللغة في الفروقكافي است )

در ترجمه « كندگلچين مي»دهد ولذا عبارت را مورد غفلت قرار مي« صْطَفيیَ»های كلمه ظرافت« برگزید»تمام مترجمان، معنای 

 گذاشته شد.

 حدیث

هایي ار دیدم پيامبر تنها در مسجد نشسته است، فرصت را غنيمت شمردم و سراغش رفتم. ]صحبتگوید یكبابوذر مي (1

 رد و بدل شد تا اینجا كه[ پرسيدم: تعداد انبياء چند نفر بود؟

 فرمود: صد و بيست و چهار هزار نفر.

 ]فرستاده و دارای ماموریت[ بود؟« رسول»گفتم: چند نفر از آنها 

 سيصد و سيزده نفر.فرمود: روی هم رفته 

 گفتم: اولين انبياء كه بود؟

 فرمود: آدم.

 گفتم: او از انبيای مرسل بود؟

فرمود: بله، خدا او را به دست خویش آفرید و از روحش در او دميد. سپس فرمود: ابوذر! چهارتا ازا نبياء، سریاني بودند: 

و نوح؛ و چهارتایشان از عرب بودند:  –ا قلم نوشت كه همان ادریس است و اولين نفری است كه ب-آدم و شيث و اخنوخ 

اسرائيل موسي ع و آخرینشان عيسي ع بود و ششصد نبي هود و صالح و شعيب و پيامبرت، محمد ص؛ و اولين پيامبر از بني

 داشتند.

 524ص ،2ج الخصال،

 السِّجْزِیُّ قَيْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ یُوسُفَ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُذَكِّرُ وَارِیُّالْأَسْ أَحْمَدَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا

 بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا قَالَ بِبَغْدَادَ أَسَدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ حَفْصٍ بْنُ عُمَرُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُذَكِّرُ

 رَحْمَةُ ذَرٍّ أَبِي عَنْ اللَّيْثِيِّ عُمَيْرٍ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَرِیحٍ ابْنُ حَدَّثَنِي قَالَ الْبَصْرِیُّ سَعِيدٍ بْنُ یَحْيَى حَدَّثَنَا قَالَ عَلِيٍّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ

 ... خَلْوَتَهُ فَاغْتَنَمْتُ وَحْدَهُ الْمَسْجِدِ فِي جَالِسٌ هُوَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ

                                                      
شود )رسوالن را در حالي كه از ميان مالئكه باشند، برگزید( و البته بدانيم، حال محسوب مي« رسل»را اگر متعلق به « الْمَالئِكَةِ مِنَ». عبارت  1

 (49ص ،6ج بيانه، و القرآن )إعراب دانست )از ميان مالئكه، رسوالني را برگزید(« یصطفي»وان آن را جار و مجروري متعلق به خود فعل تمي
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 عَشَرَ ثَلَاثَةَ وَ ةٍثَلَاثُمِائَ قَالَ مِنْهُمْ الْمُرْسَلُونَ كَمِ قُلْتُ نَبِيٍّ أَلْفَ عِشْرُونَ وَ أَرْبَعَةٌ وَ أَلْفٍ مِائَةُ قَالَ النَّبِيُّونَ كَمِ اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ

 قَالَ ثُمَّ رُوحِهِ مِنْ فِيهِ نَفَخَ وَ بِيَدِهِ اللَّهُ خَلَقَهُ نَعَمْ قَالَ مُرْسَلًا الْأَنْبِيَاءِ مِنَ كَانَ وَ قُلْتُ آدَمُ قَالَ الْأَنْبِيَاءِ أَوَّلَ كَانَ مَنْ قُلْتُ غَفِيرَاءَ جَمَّاءَ

 مِنَ أَرْبَعَةٌ وَ ع نُوحٌ وَ بِالْقَلَمِ خَطَّ مَنْ أَوَّلُ هُوَ وَ ع إِدْرِیسُ هُوَ وَ أُخْنُوخُ وَ شَيْثٌ وَ آدَمُ سُرْیَانِيُّونَ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ أَرْبَعَةٌ ذَرٍّ أَبَا یَا ص

 ... نَبِي سِتُّمِائَةِ وَ عِيسَى آخِرُهُمْ وَ مُوسَى إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ نَبِيٍّ أَوَّلُ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ شُعَيْبٌ وَ صَالِحٌ وَ هُودٌ الْعَرَبِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

زندیق )= كافر(ی نزد اميرالمومنين ع آمد و ادعا كرد كه اگر قرآن دارای اختالف و تناقض نبود، من هم به دین شما  (2

 از سواالتش این بود:آمدم. و مواردی را بر شمرد و امام علي ع به یكایك آنها پاسخ داد... یكي درمي

خداست »گوید: و در جای دیگر مي« الموتي كه موكل شماست شما را متوفي مي كندبگو ملك»گوید: در جایي خدا مي

و مانند آن؛ « و كساني كه مالئكه آنها را در جالي كه پاك بودند متوفي كردند»و « كند.ها را هنگام مرگشان متوفي ميكه نفس

 الموت و یكبار كار مالئكه...دش مي داند یكبار كار ملكیكجا این را كار خو

 فرمایند: رسند ميو این مورد كه ميدهند واب ميكنند به یكایك اشكاالت جشروع مي ]حضرت

اش كار اوست؛ چرا كه آنها فقط به خداوند اجلّ و اعظم از آن است كه خود متولي آن كار شود و كار رسوالن و مالئكه

اند نجام مي دهند؛ پس خداوند از فرشتگانش رسوالن و سفيراني بين خود و خالئق گلچين كرد و آنها همان كسانيامر او كار ا

پس هركه از اهل طاعت بود، « .مردم از نيز و كندمي گلچين را فرستادگاني فرشتگان از خداوندكه خداوند در موردشان فرمود: 

گير متولي قبض روحش ه از اهل معصيت بود فرشتگان نقمت و سختشوند و هركفرشتگان رحمت متولي قبض روحش مي

كنند و كارشان كار اوست و هركاری الموت یاراني از فرشتگان رحمت و نقمت دارد كه به امر او حركت ميشوند؛ و ملكمي

ار خداست چرا كه او الموت كالموت؛ و كار ملكشود و بدین ترتيب كار آنها كار ملككه انجام مي دهند به او منسوب مي

دهد و كند و ثواب ميبخشد و منع ميكند؛ به دست هركه بخواهد ميهركه را بخواهد به دست هركس كه بخواهد متوفي مي

 خواهند مگر خدا بخواهد.كند و كار كارگزارانش كار اوست كه آنها چيزی نميعقاب مي

 247ص ،1ج ،(للطبرسي) اإلحتجاج

 فَقَالَ دِینِكُمْ فِي لَدَخَلْتُ التَّنَاقُضِ وَ الِاخْتِلَافِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مَا لَا لَوْ لَهُ قَالَ وَ ع عَلِيٍّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ إِلَى قَةِالزَّنَادِ بَعْضُ جَاءَ

 هُوَ؟ مَا وَ ع لَهُ

 اللَّهُ» یَقُولُ آخَرَ مَوْضِعٍ مِنْ وَ« بِكُمْ وُكِّلَ الَّذِی الْمَوْتِ مَلَكُ فَّاكُمْیَتَوَ قُلْ» یَقُولُ اللَّهَ أَجِدُ قَالَ أَنْ الزِّنْدِیقِ هَذَا سُؤَالِ ...مِنْ

 مَرَّةً وَ الْمَوْتِ لِمَلَكِ ةًمَرَّ وَ لِنَفْسِهِ الْفِعْلَ یَجْعَلُ فَمَرَّةً ذَلِكَ أَشْبَهَ مَا وَ« الْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ» وَ« مَوْتِها حِينَ الْأَنْفُسَ یَتَوَفَّى

 لِلْمَلَائِكَةِ

 وَ طَيِّبِينَ الْمَالئِكَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ وَ رُسُلُنا تَوَفَّتْهُ وَ الْمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قَوْلُهُ وَ مَوْتِها حِينَ الْأَنْفُسَ یَتَوَفَّى اللَّهُ قَوْلُهُ فَأَمَّا ...

 فِعْلُهُ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ فِعْلُ وَ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ یَتَوَلَّى أَنْ مِنْ أَعْظَمُ وَ أَجَلُّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ فَهُوَ أَنْفُسِهِمْ ظالِمِي الْمَالئِكَةُ اهُمُتَوَفَّ الَّذِینَ

 مِنَ یَصْطَفِي اللَّهُ -فِيهِمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ هُمُ وَ خَلْقِهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ سَفَرَةً وَ رُسُلًا الْمَلَائِكَةِ مِنَ ذِكْرُهُ جَلَّ فَاصْطَفَى یَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ لِأَنَّهُمْ

 قَبْضَ تَوَلَّتْ الْمَعْصِيَةِ أَهْلِ مِنْ كَانَ مَنْ وَ الرَّحْمَةِ مَلَائِكَةُ رُوحِهِ قَبْضَ تَوَلَّتْ الطَّاعَةِ أَهْلِ مِنْ كَانَ فَمَنْ النَّاسِ مِنَ وَ رُسُلًا الْمَالئِكَةِ

 مَنْسُوبٌ یَأْتُونَ مَا كُلُّ وَ فِعْلُهُ فِعْلُهُمْ وَ أَمْرِهِ عَنْ یَصْدُرُونَ النَّقِمَةِ وَ الرَّحْمَةِ مَلَائِكَةِ مِنْ أَعْوَانٌ الْمَوْتِ لِمَلَكِ وَ النَّقِمَةِ مَلَائِكَةُ رُوحِهِ
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 یُثِيبُ وَ یَمْنَعُ وَ یُعْطِي وَ یَشَاءُ مَنْ یَدِ عَلَى الْأَنْفُسَ یَتَوَفَّى لِأَنَّهُ اللَّهِ فِعْلَ الْمَوْتِ مَلَكِ فِعْلُ وَ الْمَوْتِ مَلَكِ فِعْلَ لُهُمْفِعْ كَانَ إِذَا وَ إِلَيْهِ

 1.اللَّه یَشاءَ أَنْ لَّاإِ یَشَاءُونَ فَمَا فِعْلُهُ أُمَنَائِهِ فِعْلَ إِنَّ وَ یَشَاءُ مَنْ یَدِ عَلَى یُعَاقِبُ وَ

 تدبر

رساني، عالوه بر فرستد و هم در این كار پيامها را به حال خود رها نكرده است؛ بلكه هم برای آنها پيام ميخدا انسان (1

 دهد.فرشتگان، برخي از خود انسانها را واسطه قرار مي

برگزیدن خالص، توضيح بيشتر در نكات « )= یصطفي»وجه به معني كلمه با ت«: النَّاسِ مِنَ...  رُسُالً ... یَصْطَفي اللَّهُ» (2

 (410 /14شود. )الميزانكند: كسي كه آلودگي داشته باشد، رسول نمياین آیه داللت بر عصمت پيامبران مي ترجمه(،

 انتخاب خدا، حساب و كتاب دارد و هركسي الیق هركاری نيست. دهدمي نشان كلمه این همچنين

خدا دانند و كه قدر خدا را نميفرمود  سوره حج 74بالفاصله بعد از اینكه در آیه «: النَّاسِ مِنَ...  رُسُالً ... یَصْطَفي هُاللَّ»( 3

 قَدَرُوا ما» بعد از آوردن تعبير  نيزسوره انعام  91در آیه گزیند.فرمود خدا رسوالني برميدر این آیه ناپذیر است؛ قوی و شكست

 . ه استفرستد تاكيد كردبر اینكه خدا پيامبر مي ،«قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ

كنند سخنان پيامبر، ای كه امروزه درباره نبوت شيوع پيدا كرده كه گمان ميظاهرا این نوع بيان، پاسخ مناسبي است به شبهه

، نه اینكه واقعا كندتعبير ميكه با زبان خود )و لذا تحت تاثير فرهنگ و زمانه خود( از آنها  محصول مكاشفات شخصي اوست

تواند سخن بگوید؛ در حالي كه این ناشي از ضعف در خداشناسي كنند خدا نمي؛ زیرا گمان ميخدا بر او سخني نازل كرده باشد

 .تواند انجام دهدمي بيان پيام و ارسال آن توسط برخي انسانها را :ناپذیر است و هركاری از جملهآنهاست و خدا قوی شكست

در مورد خدا، تنها درجایي است كه نشان داده شود كه انجام كاری محال باشد )عبارتِ  «تواندنمي»كاربردن كلمه  وضیح:ت

برگردد.( امر ناممكن امری است كه مستلزم تناقض باشد؛ پس  «كارآن ناممكن بودن »بلكه به  به خدا برنگردد؛ ،«تواندنمي»

در هر « سخن گفتن خداوند»تنها در صورتي سخنشان صحيح است كه نشان دهند  اند،كساني كه شبهه فوق را مطرح كرده

= « )تئوری خاصي درباره زبان»اند این است كه مبتني بر صورت، مستلزم تناقض است. در حالي كه حداكثر كاری كه كرده

 !انددهشبهه كرسخن گفتن خدا امكان در ( ای در متن واقعيت نداردكه هيچ پشتوانه است یبشرصددرصد  ایبرساخته ،زبان

پاسخش این است كه این تنها تئوری ممكن درباره زبان نيست و مبناهای دیگری برای زبان ممكن است )مثال دیدگاه افالطون 

امری سخن گفتن خدا، ؛ و لذا (یا ... داندریشه زبان را فطری ميپشتوانه و دانست؛ یا دیدگاه چامسكي كه كه زبان را طبيعي مي

 .«باشددر هر صورت، مستلزم تناقض »مكن است زیرا چنين نيست كه م

                                                      
 این حدیث هم با آیه مرتبط است که برای پرهیز از طوالنی شدن نیاوردم.  1

ات   ث نِي ق ال   فُر  دَّ دُ  ح  مَّ اِهیم   ْبنُ  ُمح  رِ  ْبنِ  إِْبر  ك  ط ف انِي   یَّاز  نا   اْلغ  ْنع  نْ  ُمع  ْبدِ  ع  ِ  ع  ج  : ق ال   أ ْوف ى أ بِي ْبنِ  ّللاَّ ر  ُسولُ ] النَّبِي   خ  ِ  ر  ْسِجدِ  فِي ن ْحنُ  و   ص[ ّللاَّ ِدین ةِ  م  ِمد   ف ق ام   اْلم  ال ى] ّللاَّ   ف ح  [ ت ع 

ل ْیهِ  أ ْثن ى و   ثُُكمْ  إِنِّي ف ق ال   ع  دِّ ِدیثا   ُمح  دَّثْ  و   ُعوهُ  و   ظُوهُ ف اْحف   ح  نْ  ْلیُح  ُكمْ  م  ال تِهِ  اْصط ف ى ّللاَّ   إِنَّ  ب ْعد  ْلق هُ  لِِرس  لِك   و   خ  ِ  ق ْولُ  ذ  ال ى ّللاَّ ُ  ت ع  ةِ  ِمن   ی ْصط فِي ّللاَّ الئِك  ن هُمُ  النَّاسِ  ِمن   و   ُرُسال   اْلم   أ ْسك 
نَّة   نْ  ِمْنُكمْ  ُمْصط ف   إِنِّي و   اْلج  اِخي   و   أ ْصط فِی هُ  أ نْ  أُِحب   م  ا ب ْین ُكمْ [ لمؤاخ] أُو  م  ى ك  ُ  آخ  ةِ  ب ْین   ّللاَّ ئِك  ال  ر   اْلم  ك  ما   ف ذ  لِي   ف ق ال   طُول   فِیهِ  ك ال   ذ ه ب   و   ظ ْهِري اْنق ط ع   ل ق دِ [ ع] ط الِب   أ بِي ْبنُ  ع 

ا ِعْند   ُروِحي ن ْعت   م  ابِك   ص  ا] بِأ ْصح  ن ْعت   م  ْیِري ص  ان  ] ف إِنْ [ غ  ْخط ة  [ ِمنْ  ك  ل يَّ  بِك   س  ةُ  و   اْلُعْتب ى ف ل ك   ع  ام  ر  ُسولُ  ف ق ال  [ كرامة و] اْلك  ِ  ر  ث نِي الَِّذي و   ص ّللاَّ قِّ  ب ع  ا بِاْلح   إاِلَّ  ِمنِّي أ ْنت   م 

ْنِزل ةِ  ا و   ب ْعِدي ن بِيَّ  ال   أ نَّهُ  إاِلَّ  ُموس ى ِمنْ  ه اُرون   بِم  رْ  م  ُسولُ  ف أ ن ا لِن ْفِسي إاِلَّ  تُك  أ خَّ ِ  ر  اِرثِي و   أ ِخي أ ْنت   و   ّللاَّ ا و   ق ال   و  ُسول   ی ا ِمْنك   أ ِرثُ  الَِّذي م  ِ  ر  ا ق ال   ّللاَّ ث تِ  م  رَّ  ق ْبلِي ِمنْ  اْْل ْنبِی اءُ  و 
ا و   ق ال  ] ث تِ  م  رَّ بِِّهمْ  ِكت اب   ق ال  [ ق ْبلِك   ِمنْ  اْْل ْنبِی اءُ  و  ِعي أ ْنت   ن بِیِِّهمْ  ُسنَّة   و   ر  لِي   ی ا م  نَّةِ  فِي ق ْصِريْ  فِي ع  ع   اْلج  ة   م  تُك   ِهي   بِْنتِي ف اِطم  ْوج  ْنی ا فِي ز  ةِ  و   الد  فِیقِي أ ْنت   و   اْْلِخر   ت ال   ثُمَّ  ر 

ُسولُ  ِ  ر  ابِّین   ُمت قابِلِین   ُسُرر   ع لى إِْخوانا   ص ّللاَّ ِ  فِي اْلُمت ح   .ب ْعضِ  إِل ى ب ْعُضهُمْ  ی ْنظُرُ  ّللاَّ

 227ص الكوفي، فرات تفسیر
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دهد كه خدا اینكه خدا قوی است،  صرفا نشان مي است.« ارسال رسوالن»توضيح چرایي  «بَصِيرٌ سَمِيعٌ اللَّهَ إِنَّ»( عبارت 4

حتما »بفرستد؛ و لذا با این تعبير، « حتما» شود كهدليل نمي ،«تواندمي»( اما اینكه 3پيام بفرستد )تدبر سخن بگوید و تواند مي

 را مستدل كرد:« فرستادن

خدا سميع و بصير است )یعني ، كه دارد، چون بشر برای زندگي و رشد خود واقعا به امداد الهي نياز داشته باشد اگر

پس  (بيندایي شده است، ميكه بدون این امدادها دچار چه بحرانه ،شنود و وضع بشر رااین نياز بشر را مي ناشي از تقاضای

 فرستد.بگزیند و از طریق آنها پيامهای مورد نياز بشر را به سویشان حتما رسوالني را برمي

 از طرف دیگری منحصر در كسي كه پيام بياورد، نيست. بلكه هركسي كه برای انجام كاری ،)فرستاده(« رسول»( تعبير 5

 را هم مصداق این آیه دانست( «فرشتگان متصدی قبض روح»، 2ر حدیثاست. )چنانكه د «فرستاده»مامور شود، مصداق 

)كه خدای سميع و بصير، با انتخاب فرستادگان، پاسخگوی تقاضاهای بشر است(  4با توجه به این نكته، و نيز تدبر 

 :كه داردرود، بيشتر ابراز ميبشر هرچه جلوتر مي ؛ زیراتوان این آیه را دليلي بر مهدویت نيز دانستمي

 « گره از كار جهان وا نشود ،تا نيایي»

در قبال آن، از ميان مردم، فرستادگاني  بيند، پس،و وضع نابسامان بشر را ميشنود و اگر خدا این درخواست بشر را مي

 ای برای بشر خواهد فرستاد.منجي ،كند، پسگلچين مي

 به اميد درك محضرش.

چرا خدا به دو دسته رسول )رسوالني از فرشتگان و رسوالني از انسانها( اشاره ...«:  النَّاسِ مِنَ وَ رُسُالً الْمَالئِكَةِ مِنَ»... ( 6

 كرد؟

رسوالن »رسانند، و مي« رسول انساني»گيرند و به كه وحي را از خدا مي« رسوالن مَلَكي»الف. چون دو گونه رسول داریم: 

 ( 410 /14لميزانرسانند )اكه این وحي را به مردم عادی مي« انساني

هایي از هم واسطه هایي از جنس فرشتگان وگری بين خدا و مردم. هم واسطهدو نوع واسطهاشاره باشد به ب. شاید 

هایي با هم دارند كه ؛ و اینكه انسان و فرشته شباهتشد(واسطه بر خود پيامبر نازل مي)بویژه كه گاه وحي، بي هاجنس انسان

 هم انجام دهند. توانند كاری همانندمي

 ج. شاید ...

تواند ناظر به ميهم ( و 4خدا در قبال نياز انسانها باشد )تدبر موضعتواند اشاره به ميهم  «بَصِيرٌ سَمِيعٌ اللَّهَ إِنَّ»عبارت ( 7

ه آنها پيام بيند كشنود و ميخدا در قبال همين رسوالن باشد: یعني خدا كه به این رسوالن ماموریتي سپرده، خودش مي موضع

 و در واقع خودش ناظر و مراقب است كه پيامش درست به دست مردم برسد.  ؛گوینداو را چگونه به مردم مي

را ناظر به رسوالن دانست، ظاهرا مرحوم مشكيني و مرحوم  «بصير»و  ،مردمعموم را ناظر به  «سميع»توان همچنين مي

 اند )به ترتيب(:ای بر همين اساس، آیه را ترجمه كردهالهي قمشه

 « .بيناست و شنوا( آنها مربيان و رسوالن حال به و تربيت، و تعليم به جامعه نيازهاى نداى به) خداوند همانا »...

 «.تبيناس( آنان لياقت به) و شنوا( عالميان سخن به) خدا همانا»... 
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 ترجمه

 هایي است برای مومنين.ها و زمين نشانهبيقين كه در آسمان

 حدیث

 فرمایند:مي ( اميرالمومنين ع در فرازی از خطبه اشباح1

 پيش اىآفریننده از سىمقيا نه و داشته باشد كه از آن تقليد كند، اىآورد بدون اینكه نمونه پدید را آفریدگان كه ]خدایى[

 كه بدین آفریدگان و اعتراف ،بدان گویاست حكمتش عجایبي كه آثار و ،قدرتش ملكوت باو  كند؛ كار دستور بدان تا خود، از

دليل كافي  او شناخت ای نماند جز اذعان به اینكه برچاره كه داد نشان آن ما به دارد، پایشان بر خود قوّت ند كه بهانيازمند آن

 . است امه شدهاق

، حجت آفریده چه هر كه، به طوری است پدیدار او حكمت هاىنشانه و صنع آثار ،ایجاد كرد مخلوقات بدیعي كه در و

 .رساست دليلى ،آورنده پدید بر و ؛گویاست او تدبير بر خاموش، باشدای و دليلي بر اوست؛ و حتي اگر آفریده

 91البالغه، خطبه نهج

 عَجَائِبِ وَ قُدْرَتِهِ مَلَكُوتِ مِنْ أَرَانَا وَ قَبْلَهُ كَانَ مَعْبُودٍ خَالِقٍ مِنْ عَلَيْهِ احْتَذَى مِقْدَارٍ لَا وَ امْتَثَلَهُ مِثَالٍ غَيْرِ عَلَى الْخَلْقَ ابْتَدَعَ الَّذِی 

 مَعْرِفَتِهِ عَلَى لَهُ الْحُجَّةِ قِيَامِ بِاضْطِرَارِ دَلَّنَا مَا قُوَّتِهِ بِمِسَاكِ قِيمَهَایُ أَنْ إِلَى الْخَلْقِ مِنَ الْحَاجَةِ اعْتِرَافِ وَ حِكْمَتِهِ آثَارُ بِهِ نَطَقَتْ مَا

 فَحُجَّتُهُ صَامِتاً خَلْقاً كَانَ إِنْ وَ عَلَيْهِ دَلِيلًا وَ لَهُ حُجَّةً خَلَقَ مَا كُلُّ فَصَارَ حِكْمَتِهِ أَعْلَامُ وَ صَنَعْتِهِ آثَارُ أَحْدَثَهَا الَّتِي الْبَدَائِعِ فِي فَظَهَرَتْ

 قَائِمَة الْمُبْدِعِ عَلَى دَلَالَتُهُ وَ نَاطِقَةٌ بِالتَّدْبِيرِ

 تدبر

 زمين و آسمانها در آنچه هر. شود مي دیگری واقعيت متوجه انسان دیدنش با كه چيزی عالمت، و نشانه یعني آیه (1

. دهد مي ما نشان را خدا ببينيم هرچه( كنيم باور را خدا) باشيم مومن اگر پس. خداست آیه حتما ای، آفریده هر یعني است،

 :عریان باباطاهر قول به

 وینم ته صحرا بنگرم صحرا به

 وینم ته دریا بنگرم دریا به

 دشت و در و كوه بنگرم جا هر به

 وینم ته زیبای روی نشان

http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh162 / 

 :لِلْمُؤْمِنين لَآیاتٍ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي إنَّ (2

 .است نشانه است، زمين و آسمانها در هرچه. الف

http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh162/
http://ganjoor.net/babataher/2beytiha/sh162/
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 . فهمدمي و ميكند باور هم را او گذاری عالمت و ها نشانه پس كرده باور را خدا كه است كسي مومن. ب

 :نتيجه

 یعني دارد، پيام دارد باور را خدا كه انساني برای دهد،مي رخ هرآنچه و آفریده خدا كه زیهرچي

 :و دارد، پيام برایش دیوار و در كند، طي را اهلل الي مسير بخواهد كسي اگر

 "رفت باید چون كه بگویدت راه خود"

 تمام كه گونه همان است، ناميده آیه را انبياء معجزات تمام خداوند: لِلْمُؤْمِنين لَآیاتٍ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي إنَّ (3

 . دانسته آیه هم را مخلوقات

 معجزات، درمورد لكن اند؛ معجزه و آیه هم هاپدیده همه خدا، با پيامبر واقعي ارتباط نشانه اند، نشانه و آیه معجزات

 .بيند مي خدا معجزه را مخلوقات همه كه است كسي نموم اما شود، مي جلب بودنشان آیه به را ما توجه اند، عادی غير چون

 :سهراب گفت زیبا چه

 

 : گفتم آنان به من...

 شماست درگاه لب آفتابي

 .تابد مي شما رفتار به بگشایيد در اگر كه

 : گفتم آنان به و

 نيست كوهستان آرایش سنگ،

 .كنلگ اندام به نيست زیوری فلز، كه همچناني

 است يدایيناپ گوهر زمين دست كف در

 .شدند خيره آن تابش از همه رسوالن كه

 .باشيد گوهر پي

 ...ببرید رسالت چراگاه به را ها لحظه

 

 : گفتم آنان به و

 باغي ببيند چوب حافظة در كه هر

 ....ماند خواهد ابدی شور بيشه وزش در صورتش

 

 .بودیم بيدی زیر

 : گفتم چيدم، سرم باالی شاخه از برگي

 ؟ خواهيد مي این از بهتر آیتي ، كنيد باز را چشم
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 : گفتند مي هم به كه شنيدم مي

 ! سحر ، ميداند سحر

 

 دیدند رسولي كوه هر سر

 ...آوردند دوش به انكار ابر

 شهودی؛ تاریخي، و نقلي تجربي، و حسي عقلي،: است معروف شناخت كسب برای راه چند شناسي معرفت مباحث در (4

 .برگردانند اینها به را برمعت هایمعرفت همه كوشندمي و

 :اند گرفته جدی كمتر و كرده مطرح قبل قرنها قرآن كه داشته وجود مهمي بسيار راه اما

 !ای آیه شناخت

 اما كند، مي استفاده...  و عقل و حس از اگرچه( رانندگي عالئم: اشساده مثال) واقعيت یك به نشانه و آیه از بردن پي

 .نيست فوق راههای از هيچيك

 .بكند روش این شرح به كمكي بتواند شناسي نشانه علم شاید
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 .ایم كرده تدبر آیات تمام در عمرمان طول در سال 17 از بعد بيندیشيم قرآن آیه یك در حداقل روزی اگر

 

 

 «حداقل یک آیه در روز» كانال لينك

https://telegram.me/YekAaye  

 وبالگ لينك

http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/  

 

 در تلگرام «حداقل یک آیه در روز»آدرس كانال 

@YekAaye 

 

 ( در تلگرامكانال نویسنده) سوزنچي حسين با ارتباط

@hsouzanchi 
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