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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ذِكْرِ عَنْ یَصُدَّكُمْ وَ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ فِي الْبَغْضاءَ وَ الْعَداوَةَ بَیْنَكُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْطانُ یُریدُ إِنَّما        91 آیه( 5) مائده سوره( 156

 1/6/1395         مُنْتَهُون أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّالةِ عَنِ وَ اللَّهِ

 ترجمه

بازدارد؛  [جداً]اندازد و شما را از یاد خدا و از نماز  در شراب و قمار ن شما دشمنی و کینهخواهد که میاتنها میشیطان 

 هستید؟ برداردستآیا پس 

 شان نزول

 زمخشری )از علمای بزرگ اهل سنت( گفته است:

بود. برخی ( 219)بقره/« کنند...از تو درباره شراب و قمار سوال می»خداوند در مورد شراب سه آیه نازل کرد. اولینش آیه 

ای کسانی که ایمان آوردید، در حال مستی به »نوشیدند و برخی ترک گفتند. سپس این آیه نازل شد: از مسلمانان باز هم می

نوشیدند، تا اینکه یکبار عمر شراب خورد و مست کرد ز هم برخی از مسلمانان شراب می؛ اما با(43)نساء/ «سمت نماز نروید

و با استخوان شتر سر عبدالرحمن بن عوف را شکست و سپس کناری شروع به نوحه سرایی کرد در عزای مشرکانی که در 

رسول خدا ص رسید با عصبانیت  در بدگویی از روزه ماه رمضان؛ خبر بهانکار آخرت و  در جنگ بدر کشته شده بودند و

برم خارج شد و به سراغ وی رفت و حضرت می خواست با چیزی که در دستش بود بر سر او بزند که او گفت: به خدا پناه می

تا اینجا  -شیطان تنها می خواهد »را نازل کرد که:  شوم؛ و آنگاه خداوند این آیه که مبتال به غضب خدا و غضب رسول خدا

 عمر گفت: باشد، دست برداشتیم.( 91)مائده/« بردار هستید؟یا دستپس آ –که 

 11 /5االبرار و نصوص األخیار )زمخشری( ربیع

 أن إلى وتارک، شارب بین المسلمون فکان ،« وَالْمَیْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ» أولها آیات، ثالث الخمر فی تعالى اهلل أنزل

 المسلمین، من شرب من فشربها ،« سُکارى وَأَنْتُمْ الصَّالةَ تَقْرَبُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»: فنزلت فهجر، الصالة فی ودخل رجل شرب

 :یغوث عبد بن األسود بشعر بدر قتل على ینوح قعد ثم عوف بن الرحمن عبد رأس فشج بعیر لحی فأخذ شربها عمر حتى

 الکرام والشرب الفتیان من...  بدر قلیب بالقلیب وکائن

 بالسنام المکلل الشیزى من...  بدر قلیب بالقلیب وکائن

 وهام أصداء حیاة وکیف...  سنحیا أن کبشة ابن أیوعدنا

 عظامی بلیت إذا وینشرنی...  عنّی الموت یرد أن أیعجز

 الصیام شهر تارک بأنی...  عنیّ الرّحمن مبلغ من أال

 طعامی یمنعنی هلل وقل...  شرابی یمنعنی هلل فقل
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 من باهلل أعوذ: فقال لیضربه، یده فی کان شیئا فرفع رداءه، یجر مغضبا فخرج وسلّم، علیه اهلل صلّى اهلل رسول ذلك فبلغ 

 1.انتهینا: عمر فقال ،« مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ -قوله إلى -الشَّیْطانُ یُرِیدُ إِنَّما»: تعالى اهلل فأنزل .ورسوله اهلل غضب

 دیثح

 ( امام صادق ع فرمودند:1

خداوند خمر )شراب( را حرام کرد، کم باشد یا زیاد؛ همان گونه که مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرد؛ و رسول 

خدا ص هرگونه نوشیدنی سکرآور )مختل کننده عقل( را خرام کرد؛ و هرچه را که پیامبر ص حرام کرد خدای عز و جل آن 

 مود: آنچه که مقدار زیادش مست کننده و مختل کننده عقل باشد، مقدار اندکش هم حرام است.؛ و فررا حرام کرده است

 409ص ،6ج الکافی،

 الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَمِیعاً إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ محَمَّدُ

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ الْکِنَانِیِّ الصَّبَّاحِ أَبِی عَنْ

 النَّبِیُّ حَرَّمَ مَا وَ الْمُسْکِرَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ ص النَّبِیُّ حَرَّمَ وَ الْخِنْزِیرِ لَحْمَ وَ الدَّمَ وَ الْمَیْتَةَ حَرَّمَ کَمَا کَثِیرَهَا وَ قَلِیلَهَا الْخَمْرَةَ اللَّهُ حَرَّمَ

 . حَرَامٌ فَقَلِیلُهُ کَثِیرُهُ أَسْکَرَ مَا قَالَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حَرَّمَهُ فَقَدْ ص

 ( از امام رضا ع روایت شده است:2

ود تایی، نام نوعی قمار است( همه مثل همدیگرند؛ و هر چیزی که با آن قمار شاربعه عشر )چهاردهتخته نرد و شطرنج و 

 است ]که خدا حرام کرده است.[« میسر»مصداق 

 اگر باشد، داده دست از کلی به را خود بودن قمار آلت شطرنج اگر»درباره شطرنج، فتوای امام خمینی این بود که توجه: 

 ، لینك زیر(129 /21صحیفه امام خمینی)« ندارد اشکال نباشد، بین در باختی و برد

                                                      
 . در شیعه هم ترتیب نزول به همین صورت گزارش شده است: 1

 وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ كَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهِما قُلْ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ الْخَمْرِ تَحْرِیمِ فِي نَزَلَ مَا أَوَّلَ إِنَّ: قَالَ مُرْسَلًا أَصْحَابِنَا بَعْضُ

 مِنْ عَلَیْهِمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَحْمِلُ لَا وَ اجْتِنَابُهُ یَنْبَغِي مِمَّا الْإِثْمَ أَنَّ عَلِمُوا وَ الْمَیْسِرِ تَحْرِیمِ وَ بِتَحْرِیمِهَا الْقَوْمُ أَحَسَّ الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ فَلَمَّا «نَفْعِهِما مِنْ أَكْبَرُ إِثْمُهُما

 لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ الْأَزْالمُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا» أُخْرَى آیَةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ قَالَ لِأَنَّهُ طَرِیقٍ كُلِّ

 یُرِیدُ إِنَّما» جَلَّ وَ عَزَّ فَقَالَ أَشَدَّ وَ انِیَةِالثَّ وَ الْأُولَى الْآیَةِ مِنَ أَغْلَظَ فَكَانَتْ أُخْرَى بِآیَةٍ ثَلَّثَ ثُمَّ التَّحْرِیمِ فِي أَغْلَظَ وَ الْأُولَى مِنَ أَشَدَّ الْآیَةُ هَذِهِ فَكَانَتْ «تُفْلِحُونَ

 عِلَلَهَا فَسَّرَ وَ بِاجْتِنَابِهَا جَلَّ وَ عَزَّ فَأَمَرَ «مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ الصَّالةِ عَنِ وَ اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ یَصُدَّكُمْ وَ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ فِي الْبَغْضاءَ وَ الْعَداوَةَ بَیْنَكُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْطانُ

 إِنَّما قُلْ» جَلَّ وَ عَزَّ بِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْمَذْكُورَةِ الْآيِ هَذِهِ فِي عَلَیْهِ دَلَّ مَا مَعَ الرَّابِعَةِ الْآیَةِ فِي كَشَفَهُ وَ تَحْرِیمَهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَیَّنَ ثُمَّ حَرَّمَهَا أَجْلِهَا مِنْ وَ لَهَا الَّتِي

 وَ كَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهِما قُلْ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ -الْأُولَى الْآیَةِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ «الْحَقِّ بِغَیْرِ الْبَغْيَ وَ الْإِثْمَ وَ بَطَنَ ما وَ مِنْها ظَهَرَ ما الْفَواحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ

 حَرَامٌ أَنَّهُ وَ غَیْرِهَا وَ الْخَمْرِ فِي الْإِثْمَ أَنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَخَبَّرَ الْإِثْمَ وَ بَطَنَ ما وَ مِنْها ظَهَرَ ما الْفَواحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّما قُلْ -الرَّابِعَةِ الْآیَةِ فِي قَالَ ثُمَّ لِلنَّاسِ مَنافِعُ

 وَ فِیهَا نَهْیِهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَمْرِ إِلَى یَسْكُنُوا وَ عَلَیْهَا أَنْفُسَهُمْ النَّاسُ یُوَطِّنَ حَتَّى ءٍشَيْ بَعْدَ شَیْئاً أَنْزَلَهَا فَرِیضَةً یَفْتَرِضَ أَنْ أَرَادَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ ذَلِكَ وَ

 .مِنْهَا لِنِفَارِهِمْ أَقَلَّ وَ بِهَا الْأَخْذِ إِلَى لَهُمْ أَقْرَبَ وَ أَصْوَبَ فِیهِمْ التَّدْبِیرِ وَجْهِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ فِعْلِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ

 407ص ،6ج الكافي،
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ای است که شطرنج ابزار قمار بوده؛ و در فتوای امام این است این فتوا منافاتی با این حدیث ندارد، زیرا حدیث در زمانه

 نج اصال ابزار قمار نباشد.که دیگر شطر

 435ص ،6ج الکافی،

 بِمَنْزِلَةٍ عَشَرَ الْأَرْبَعَةَ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ: قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِی عَنْ خَلَّادٍ بْنِ مُعَمَّرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .مَیْسِرٌ فَهُوَ عَلَیْهِ قُومِرَ مَا کُلُّ وَ وَاحِدَةٍ

شود. کنند و یکی برنده میبندی میکنند و سر آنها شرطبازی میمرغها گردوبازی و تخمبه امام صادق ع گفته شد: بچه( 3

 ها مال کسی است کسی که برنده شد.[مرغ]و گردوها یا تخم

 فرمود: از آن نخورید که حرام است.

 124ص ،5ج الکافی،

 قُلْتُ: قَالَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ النَّهْدِیِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 .حَرَامٌ فَإِنَّهُ مِنْهُ تَأْکُلْ لَا فَقَالَ یُقَامِرُونَ وَ الْبَیْضِ وَ بِالْجَوْزِ یَلْعَبُونَ الصِّبْیَانُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی

 تدبر

 «الصَّالةِ عَنِ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ یَصُدَّکُمْ وَ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ فِی الْبَغْضاءَ وَ الْعَداوَةَ بَیْنَکُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْطانُ یُریدُ إِنَّما»( 1

(. در این 2، تدبر155کند )جلسهکه عقل و نظام محاسباتی انسان را مختل میای است طبق آیه قبل، شراب و قمار پلیدی

توزی بین شما( )دشمنی و کینهانسان با دیگران  اتارتباطآیه هدف شیطان از این کارش را ایجاد دو اختالل دانست، یکی در 

با اغواگری در درون انسان رخنه که وقتی طان . در واقع، شیو از نماز( یاد خدا )ممانعت از انسان با خدا اتارتباطدر و دیگری 

، 151)جلسه کندگذاری میسرمایه «ارتباط انسان با خود»در درجه اول روی  و رود،می)تسویل( سراغ تمایالت درونی کند، می

 کند.مشکل می رود، ارتباطات انسان با دیگران و با خدا را دچارمی )شراب و قمار( ؛ اما وقتی سراغ ابزارهای بیرونی(3تدبر

چرا بر دو عامل شراب و قمار به عنوان دو ابزار بسیار مهم شیطان چنین ...«:  الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ فِی ... الشَّیْطانُ یُریدُ إِنَّما»( 2

 تاکید شده است؟

و شراب و قمار سمبل مهمترین  ؛زندگی انسان در دنیا بر دو اساس مهم بنا شده است: نظام طبیعی و نظام اعتباری

 .کشاندابزارهایی است که این دو را به اختالل می

 توضیح تخصصی: 

 .(177 /2شود: دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات )مطهری، اصول فلسفهدر ساختمان وجودی انسان دو قسمت دیده می

کند در ی که رشد انسان را تضمین میسه قوه عقل و شهوت و غضب دارد که وضعیت متعادلانسان در نظام طبیعی، 

کند؛ و آنگاه میدان وجود انسان در اختیار شهوت عقل را مختل می ،گروی این است که عقل بر دو قوه دیگر حاکم باشد. شراب

 شود.گیرد؛ و شیطان بر انسان مسلط میو غضب قرار می
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ل ارادی انسان بر اساس اعتبارات است و اولین و پایه تمامی اعما باشد کهدستگاه نفسانیات شامل اعمال ارادی انسان می

و روابط  دهدگری عقالنی به نظام مالکیت تن میبر اساس یك محاسبهانسان که  ،اعتبارات اجتماعی انسان، مالکیت است

ر اساس . حال اگر به جای بنا کردن زندگی بکندملکیت خود در جامعه را بر اساس نسبت میان سرمایه و تالش تعریف می

بر اساس قمار معیشت خود را سامان بخواهد محاسبات عقالنی، مبنای تامین معیشت خود را شانس و بخت قرار دهد )یعنی 

 گردد.گردد و معیشتش مختل میدهد( نظام اعتباراتش دچار اختالل می

های بیرونی شیطان برای به پس اگرچه اغواگری درونی مهمترین راه نفوذ شیطان است؛ اما شراب و قمار مهمترین ابزار

 هم ریختن نظام طبیعی و اعتباری انسان است.

 (3، حدیث155و البته اسم اینها مهم نیست، هر چیزی که کارکرد اینها را داشته باشد، همان حکم را دارد.)جلسه

بانکداری ربوی، که آیا نظام سینمای هالیوود که بر اساس سکس و خشونت است، تمثل عینی شراب؛ و نظام راستی! 

 در دوره مدرن نیست؟ ،کند، تمثل عینی قمارمحاسبات معیشتی همه را دچار اختالل می

و  )دشمنی( عداوتشیطان در ارتباطات اجتماعی روی  چرا...«  الْبَغْضاءَ وَ الْعَداوَةَ بَیْنَکُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْطانُ یُریدُ إِنَّما»( 3

 کند؟گذاری میسانها سرمایهبین انتوزی( )کینهبغضاء 

شکل نگیرد،  ،است محبت آمیز و ایثارگرانهاری روابط که برقر ،مهمترین مبنای انسجام اجتماعیکاری کند که تنها چون نه

 بلکه دقیقا نقطه مقابل آنها رخ دهد تا جامعه انسانی از هم بپا شد و رشد اجتماعی انسان حاصل نشود.

 شناختی:تبیین تخصصی جامعه

شناسی، روابط انسانها را به دو دسته گرم )روابط مبتنی بر محبت و عاطفه( و سرد )روابط مبتنی بر قانون و در جامعه

داشت( تقسیم چشمبستان برابر( و نامتقارن )ایثارگری و اعطای بدون  -عدالت حقوقی(؛ و نیز به دو دسته روابط متقارن )بده

در آن حقیقی تر و ظرفیت رشد روابط گرم و نامتقارن پیش رود، جامعه منسجمبه سمت  اجتماعی کنند. هرچه ارتباطاتمی

شود؛ یابد و ظرفیت رشد واقعی کمتر میبیشتر است؛ و هرچه به سمت روابط سرد و متقارن رود، انسجام اجتماعی کاهش می

 آن جامعه را حفظ کرد. ،و در چنین شرایطی باید به زور قانون و کنترل بیرونی

اسالم، مبنای های اسالم است؛ و )رابطه سرد( مورد توجه است، اما این، کفِ آرمان« برابری»اگر چه در اسالم عدالت و 

و افق مورد انتظار در  ،نامتقارن( قرار داده هگرم( و خیرخواهی نسبت به دیگران )رابطرابطه روابط اجتماعی را بر محبت )

جای محبت و دوستی، عداوت کوشد به (. شیطان در مقابل، می10میده است )حجرات/نا« برادری»را  مومنان روابط اجتماعی

ای به این وضعیت رسید، سزاوار اگر جامعهد؛ و توزی را جایگزین سازبغض و کینه و به جای خیرخواهی و ایثار، و دشمنی؛

و در این فضاست که تنها چیزی که باید « ست.انسان، گرگِ انسان ا»کنند که ( بیان مثل هابز) ِ آناست که متفکران اجتماعی

که برای اینکه مورد پذیرش افراد قرار گیرد، مبتنی بر قرارداد اجتماعی اکثریت  ،عامل انسجام بین انسانها قرار گیرد، قانون است

پردازان و تئوری ؛ددگرگرایانه میآرمان عدالت و برابری مادی )مارکس( مبنای تمامی جریانات انتقادی و آرمان ؛شودبنا می

)فروید(؛ و عمالً به اسم دفاع از زن در نسبت  کاهندتمامی عواطف انسانی و حتی عشق را در حد شهوت فرومی شناسی،روان

 .کنند )فمینیسم(بین زن و مرد بر رابطه متقارن پافشاری می
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تعریف کنند، هوس )نظام لیبرال دموکراسی( و آزادی گرایی درواقع، اگر افراد جامعه مبنای زندگی خود فقط در حد قانون

ای، ممکن است پیشرفت مادی و تکنولوژیکی خوبی هم بکند، اما چنین جامعه .خود رسیده است عمده اهدافشیطان به 

)و حتی پشتوانه رابطه عدالت و  مشکل اصلی شیطانحرکتی در مسیر پیشرفت معنوی و تعالی حقیقی انسانها نخواهد داشت. 

 روابط گرم و نامتقارن داشته باشد. ای ازبهرهاین است که جامعه انسانی  برابری(

های اخالقی و اجتماعی که در جامعه ما مشاهده رغم این همه مشکالت و نابسامانیشاید بدین جهت است که علیو 

رغم مشکالت فراوان داخلی است و علیاز جوامع غربی بسیار استوارتر جامعه ما خانواده و عواطف انسانی در شود، هنوز می

برانگیز شده است؛ زیرا روابط گرم و نامتقارن در آن بیشتر است برخالف جوامع غربی بو خارجی، رشد آن در جهان اعجا

 1که عمدتا روابط سرد و متقارن بر آن حکمفرماست.

 «: الصَّالةِ عَنِ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ یَصُدَّکُمْ ... أَنْ الشَّیْطانُ یُریدُ إِنَّما( »4

؟ مگر نماز مصداقی از ذکر هم مطرح کرد را« نماز»« ذکر اهلل»بعد از  ،اط انسان با خداارتب مورد ممانعت از درشیطان چرا 

 ( نیست؟14اهلل )طه/

الف. چون نماز مصداق کامل و عالیِ ذکر است و در قرآن هم اهتمام ویژه خداوند به نماز در قرآن هم کامال مشهود 

 ( 124 /6است. )المیزان

قالب و « نماز»گوییم در درجه اول به محتوای ارتباط انسان با خدا توجه داریم؛ اما وقتی می« ذکر اهلل»گوییم وقتی میب. 

تشکیل شده است؛  «قالب»و  «محتوا»دو مولفه اساسی از یابد. اگر توجه کنیم که هر ارتباطی یلی اهمیت میشکل این ارتباط خ

 2شکل این ارتباط اختالل ایجاد کند.کوشد هم در محتوای این ارتباط و هم در قالب و شیطان می

 ج. ...

 «:الصَّالةِ عَنِ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ یَصُدَّکُمْ وَ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ فِی الْبَغْضاءَ وَ الْعَداوَةَ بَیْنَکُمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّیْطانُ یُریدُ إِنَّما»( 5

 مِنْ أَکْبَرُ ماإِثْمُهُ وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ کَبِیرٌ إِثْمٌ فِیهِما قُلْ الْمَیْسِرِ وَ الْخَمْرِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ»آیه با آیه از مقایسه این عالمه طباطبایی 

پرسند. بگو در آن دو گناهی بزرگ هست و منافعی هم برای مردم دارند؛ و گناه آنها ؛ از تو درمورد شراب و قمار مینَفْعِهِما

ه اند: در سوره بقره، شراب و قمار، دارای هم ضرر و هم سود دانست( به نتیجه جالبی رسیده219)بقره/ «بیش از منافعشان است

؛ که آن ضرر عظیم اشاره کرد( منافع) «جمع»با تعبیر و البته عظیم )إثم کبیر( و سودهایش را  «مفرد»با تعبیر ررش را که ض شد،

و وقتی اصل  فقط( در مقام بیان آن ضرر عظیم است« )= إنما»است. در این آیه با به کار بردن کلمه ی آن بیش از همه سودها

                                                      
ّ خدا اي كه وليقرار داده است و جامعهبینیم كه شرط تحقق عدالت را جدي گرفتن والیت . به این معناست كه اگر در متون دیني دقت كنیم مي 1

یامبر اكرم را در جایگاه خود ننشانند ویا از او حمایت الزم به عمل نیاورند، روي عدالت را نخواهد دید كه تاریخ صدر اسالم، خصوصا بعد از رحلت پ

 ص شاهد خوبي بر این مدعاست.

 خصوص در كه دقتي نیز و( إنما) داشت وجود شیطان كالم در كه انحصاري بر مخصوصا و بگیریم نظر در شیطان استراتژي منظر از را مساله . اگر 2

است وجود داشت و اینكه این دو در مقام دو نوع ارتباط انسان با دیگران و با خدا هستند و...، بتوان تاكید كرد كه واقعا مطلب بیش از این  قبلي مورد دو

 كه فقط اهمیت نسبي نماز مد نظر باشد.
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سایر اینها بیش از ضررشان شود؛ برخالف  منافعیعنی در هیچ حالتی نیست که دانست، « از عمل شیطان»و « رجس»اینها را 

 /6. )المیزانکنددرغگویی را مجاز میشود )مانند نجات جان مظلوم( که دروغ، که گاهی مصلحت مهمتری پیدا میگناهان مانند 

م کبیری که، هیچکدام از منافع متعددی که ممکن است برای شراب و قمار برشمرده شود، با آن قابل ( و اکنون این اث124-125

 شود:مقایسه نیست، بیان می

شود که رشد کند و مانع میضرر شراب و قمار این است که هم ارتباطات اجتماعی انسان را دچار اختالل شدید می

رقراری ارتباطات انسان با خدا چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ قالب این ( و هم مانع ب3معنوی و حقیقی رخ دهد )تدبر

 (4شود. )تدبرارتباط می

انسان  یبیرونارتباطات خواهد انجام دهد، با این دو ابزار در یعنی همه کارهایی که شیطان با اغواگریش در درون انسان می

 1دهد.انجام می

هایی از جانب دهد که تا قبل از این نهیاست که نشان می« استفهام توبیخی»در پایان آیه،  «نَمُنْتَهُو أَنْتُمْ فَهَلْ»( عبارت 6

 که شأن نزولی هم که ذکر شد، موید همین معناست. (125 /6بردار نبودند. )المیزانای از مسلمانان دستخدا آمده بود، اما عده

 ثمره بحث در تحلیل جامعه دینی:

ست که مسلمانان، حتی مسلمانان سرشناس، وقتی حکم خدا را دانستند، همگی عمل کنند. پس، نی چنینجامعه دینی، در 

ا مکلف به وظیفه بدانیم نیاز به حوصله و زمان و پشتکار دارد و اینکه بیشتر خود رو اصالح جامعه، انجام دادن کار فرهنگی 

ار تمام است، مبتنی بر یك محاسبه کامال نادرست است تا نتیجه؛ و اینکه گمان کنیم همین که مردم گفتند ایمان آوردند ک

 .(2)عنکبوت/

 

 

 عَمِلَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ النَّصارى وَ الصَّابِئُونَ وَ هادُوا الَّذینَ وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ        69 آیه( 5) مائده سوره (157

 2/6/1395           یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال صالِحاً

 ترجمه

ن و مسیحیان، هرکس به خدا و روز آخرت ایمان د و کسانی که یهودی شدند و صابئیکسانی که ایمان آوردن در حقیقت،

 شوند. هگیناندو آنانو نه  ایشان استبر  بیمیآورد و عمل صالحی انجام دهد، نه 

                                                      
اند. البته فهم این مساله از روایات بین فقها اختالفي شاید بدین جهت است كه در احادیث، استفاده از شراب را حتي براي مداوا هم نهي كرده . 1

 است و هركس به مرجع تقلید خود مراجعه كند.
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 ای و نحوینکات ترجمه

به معنای رجوع با مالیمت است که غالبا در مورد توبه کردن هم به کار « هود»از ماده « هادُوا» «النَّصارى وَ ... هادُوا الَّذینَ»

الذین »و مقصود از دانند، را برخی مشتق از همین ماده می« یهود»( و 847-846/القرآن ألفاظ مفردات؛ 76 /4کتاب العینرود )می

که از است بدین جهت اند باشد؛ درباره وجه تسمیه یهودیان به این کلمه، برخی گفتهمی« تندکسانی که یهودی هس« »هادوا

آمیز برایشان اند که ابتدا بار معنایی مدح( دانسته156)اعراف/« إنا هُدنا الیك»اش را تعبیر پرستی توبه کردند و حتی ریشهگوساله

 ألفاظ مفردات) آمیز روی آنها مانده استن اسم بدون بار معنایی مدحچنان ایکم بعد از نسخ شریعتشان، همداشته، اما کم

من »هم در اصل برگرفته از سخن حضرت عیسی: « النَّصارى»معتقدند  و به همین ترتیب؛ ؛ معجم المقاییس اللغة(847/القرآن

ا این اسم روی آنها مانده است باشد و بعدمی( 14؛ صف/ 52عمران/)آلاند( )یاران الهی من چه کسانی« أنصاری الی اهلل

)یکی از پسران یعقوب( « یهودا»؛ و برخی معتقدند نامیدن یهود به این کلمه به خاطر انتساب آنها به (847/القرآن ألفاظ مفردات)

است که حضرت عیسی دعوتش « ناصریه»به این کلمه به خاطر انتساب آنها به شهر  «نصاری»(و نامیدن 643 /2المنیر المصباح)

 (809/القرآن ألفاظ مفرداترا از آنجا شروع کرد. )

 1(«چه دین و شریعتی بوده»تا اینکه  «ماده اصلی این کلمه چیست»در این آیه هم به لحاظ معنای آن )از اینکه « الصَّابِئُونَ»

نیامده  [صابیئن]البقره به صورت منصوب سوره  62و شبیه آیه « إن»نحوی آن )اینکه چرا به عنوان اسم و هم به لحاظ جایگاه 

ها مترتب نشده و براحتی قابل قضاوت ی بر آن بحثپاسخ قابل قبولهای شدیدی قرار گرفته است که چون است( محل بحث

 نیست، بدان نپرداختیم.

دهد صرف ضمیری که صله )جمله آمن باهلل و...( را به موصول )مَن( برگرداند، نشان مینیامدن ...« بِاللَّهِ و  آمَنَ مَنْ»

 خواهد آمد. 3های مسلمان و یهودی و ...، هیچ تاثیری در رستگاری ندارد. توضیح نحوی و محتوایی بیشتر در تدبراسم

 حدیث

برادرش زید بن موسی نیز آنجا بود و رو گوید در خراسان در مجلس امام رضا ع بودم و ( حسن بن موسی الوشاء می1

ایم؛ و امام رضا ع با گروه دیگری ایم و ما چنانکرد و گفت ما چنینبه جماعتی از اهل مجلس کرده بود و بدانها فخرفروشی می

 گفت که صحبتهای زید به گوشش خورد؛ پس به جانب او برگشت و گفت:سخن می

 «خداوند دامن فاطمه را پاک و طاهر کرده و آتش را بر ذریه او حرام کرده»ند که کنزید! آیا حدیثی که اهل کوفه نقل می

تو را مغرور کرده است؟ به خدا قسم که منظور از این روایت جز امام حسن و امام حسین ع که فرزند مستقیم حضرت زهرا 

کرد ر دوی آنها بود( که اطاعت خدا میس بودند، نیست؛ اگر این گونه است که خدا موسی بن جعفر )امام کاظم ع، که پدر ه

                                                      
 را آن برخي و انددانسته «صابئي دین به گرویدن همین» را ریشه این معناي اساساً برخي كه انددانسته «صبأ» ریشه از را آن معنایي، لحاظ . به 1

 و كردندمي ترک را شانقبلي دین كه هم كساني به اسالم، صدر در معتقدند برخي كه حدي تا انددانسته دیگر دین به ورود و دین یك از خروج معناي به

 از خاصي فرقه ابراهیم، شریعت پیروان نوح، شریعت پیروان تا پرستي،ستاره از چیست، دقیقا آنها دین اینكه اما. گفتندمي «صابئي» هم شدندمي مسلمان

 .است شده گفته...  و یهودي، و مسیحي از ايتلفیقي فرقه مسیحي،
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کنی در روز قیامت یکسان قرار دهد، پس حتما تو نزد و روزها روزه و شبها به قیام مشغول بود و تو را که معصیت خدا می

ند و فرمود: نیکوکاران ما فالن مقدار اجر دارخدا عزیزتر از او هستی؟! بدرستی که علی بن الحسین )امام سجاد( ع همواره می

 بدکاران ما هم عذابشان مضاعف است...

 232ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون

 دَّثَنَاحَ قَالَ أَحْمَدَ بْنُ صَالِحُ الْفَیْضِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْکُوفِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ السِّنَانِیُّ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 عَلِیِّ مَعَ بِخُرَاسَانَ کُنْتُ: قَالَ الْبَغْدَادِیُّ الْوَشَّاءُ عَلِیٍّ بْنِ مُوسَى بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ حَمَّادٍ أَبِی بْنُ صَالِحُ حَدَّثَنَا قَالَ زِیَادٍ بْنُ سَهْلُ

 وَ نَحْنُ وَ نَحْنُ یَقُولُ وَ عَلَیْهِمْ یَفْتَخِرُ الْمَجْلِسِ فِی جَمَاعَةٍ عَلَى أَقْبَلَ قَدْ حَاضِرٌ مُوسَى بْنُ زَیْدُ وَ مَجْلِسِهِ فِی ع الرِّضَا مُوسَى بْنِ

 أَحْصَنَتْ ع فَاطِمَةَ إِنَّ الْکُوفَةِ نَاقِلِی قَوْلُ غَرَّکَ أَ زَیْدُ یَا فَقَالَ إِلَیْهِ فَالْتَفَتَ زَیْدٍ مَقَالَةَ فَسَمِعَ یُحَدِّثُهُمْ قَوْمٍ عَلَى مُقْبِلٌ ع الْحَسَنِ أَبُو

 یُطِیعُ ع جَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى یَکُونَ أَنْ فَأَمَّا خَاصَّةً بَطْنِهَا وُلْدِ وَ الْحُسَیْنِ وَ لِلْحَسَنِ إِلَّا ذَاکَ مَا اللَّهِ فَوَ النَّارِ عَلَى ذُرِّیَّتَهَا اللَّهُ فَحَرَّمَ فَرْجَهَا

 الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِیَّ إِنَّ ُ مِنْه جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى أَعَزُّ لَأَنْتَ سَوَاءً الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَجِیئَانِ ثُمَّ أَنْتَ تَعْصِیهِ وَ لَیْلَهُ یَقُومُ وَ هَارَهُنَ یَصُومُ وَ اللَّهَ

 ...الْعَذَاب مِنَ ضِعْفَانِ لِمُسِیئِنَا وَ الْأَجْرِ مِنَ کِفْلَانِ لِمُحْسِنِنَا یَقُولُ کَانَ ع

گوید: نزد امام رضا ع بودم در حالی که برادرش زید بن موسی هم آنجا بود؛ و حضرت فرمود: زید! ( حسن بن جهم می2

تقوای الهی در پیش گیر؛ که آنچه که به ما رسیده است فقط بر اساس تقواست؛ و کسی که تقوا پیشه نکند، از ما نیست و ما 

 ستیم....هم از او نی

هرکسی و از هر  !جهم! کسی که با دین خدا مخالفت کند، از او تبری بجویسپس امام به جانب من برگشت و فرمود: ابن

هر کسی  !ای با او برقرار نکنورزد، هیچ رابطه دوستی و والییخواهد باشد، باشد؛ و کسی که با خدا دشمنی میای که میقبیله

 باشد، باشد. هدخواای که میو از هر قبیله

 ورزد؟عرض کردم: یَا ابن رسول اهلل! چه کسی با خدا دشمنی می

 فرمود: کسی که معصیت خدا را کند.

 235ص ،2ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون

 أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْکُوفِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 : قَالَ الْجَهْمِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ حَمَّادٍ أَبِی بْنُ صَالِحُ الْخَیْرِ

 لَمْ وَ اللَّهَ یَتَّقِ لَمْ فَمَنْ بِالتَّقْوَى بَلَغْنَا مَا بَلَغْنَا فَإِنَّهُ اللَّهَ اتَّقِ زَیْدُ یَا یَقُولُ هُوَ وَ أَخُوهُ مُوسَى بْنُ زَیْدُ عِنْدَهُ وَ ع الرِّضَا عِنْدَ کُنْتُ

 1... مِنْهُ لَسْنَا وَ مِنَّا فَلَیْسَ یُرَاقِبْهُ

 وَ کَانَ قَبِیلَةٍ أَیِّ مِنْ کَانَ مَنْ کَائِناً مِنْهُ فَابْرَأْ اللَّهِ دِینَ خَالَفَ مَنْ الْجَهْمِ ابْنَ یَا لِی فَقَالَ إِلَیَّ ع الْتَفَتَ ثُمَّ الْجَهْمِ بْنُ الْحَسَنُ قَالَ

 .یهیَعْصِ مَنْ قَالَ تَعَالَى اللَّهَ یُعَادِی الَّذِی مَنِ وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقُلْتُ کَانَ قَبِیلَةٍ أَیِّ مِنْ کَانَ مَنْ کَائِناً تُوَالِهِ فَلَا اللَّهَ عَادَى مَنْ

                                                      
 لِمَحَبَّتِهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ دِمَاءَهُمْ اسْتَحَلُّوا وَ عَادُوهُمْ وَ النَّاسُ أَبْغَضَهُمُ إِنَّمَا شِیعَتَنَا إِنَّ زَیْدُ یَا نُورُکَ فَیَذْهَبَ شِیعَتِنَا مِنْ تَصُولُ بِهِ مَنْ تُهِینَ أَنْ إِیَّاکَ زَیْدُ . یَا 1

 حَقَّكَ أَبْطَلْتَ وَ نَفْسَكَ ظَلَمْتَ إِلَیْهِمْ أَسَأْتَ أَنْتَ فَإِنْ لِوَلَایَتِنَا اعْتِقَادِهِمْ وَ لَنَا
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 تدبر

آیات قبل در «: فَـ.... صالِحاً عَمِلَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ النَّصارى وَ الصَّابِئُونَ وَ هادُوا الَّذینَ وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ»( 1

در گروی این است که واقعا بر  سه گروه مسلمان و یهودی و مسیحیسوره مائده، درباره این است که رستگاری هریك از 

بندی جمعخواهد اند، عمل کنند. در این آیه میها و تحریفاتی که انجام دادهشان، و نه بر اساس سلیقهاساس تعالیم کتاب آسمانی

 (2)همچنین حدیث دینداری به اسم نیست. کند که:

باره ای نکرده و از قدیم درآن به عقاید آنها اشارهکه هیچ جای قر را لذا اسم این سه گروه و اسم گروه چهارمی )صابئون(

شناسید، نیست؛ بلکه معیار شناسید یا نمیهایی که میرماید معیار، انتساب به این گروهفآورد و میمصداق آنها اختالف بوده، می

 .رستگاری تنها ایمان به توحید و معاد و انجام عمل صالح است

 «: یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال صالِحاً عَمِلَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ ( »...2

اش هیچ مشکلی اگر کسی، با هر اسم و عنوانی، واقعا ایمان به خدا و آخرت، و عمل صالح داشت نسبت به گذشته و آینده

حالت ناخوشایند نسبت به چیزی است که هنوز رخ نداده است( ترسد )ترسیدن رسد: نه میماند و درواقع، به مقام رضا مینمی

 (2، تدبر61)توضیح بیشتر در جلسه و نه غمی دارد )اندوه، حالت نارضایتی درباره چیزی است که رخ داده است(.

ول )در الذین آمنوا( در مورد کسانی دهد، تعبیر ایمان انشان می« ایمان»تکرار ...«: وَ  بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ ... آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ»( 3

است که اسم ایمان را بر روی خود دارند، نه اینکه حتما ایمان واقعی داشته باشند؛ چرا که آیه در مقام این است که بگوید اسم 

« منهم»یر پردازی آیه، که ضمخورد؛ بلکه ایمان واقعی نیاز است. و به لحاظ نحوی نیز عبارتمومن و یهودی و ... به درد نمی

دهد که آیه در مقام بیان این است که صرف نشان می...«( من آمن منهم باهلل »نیاورده )که بگوید ...« من آمن باهلل »در عبارت 

 (193 /1خورد. )المیزانها به هیچ دردی نمی«اسم»برخورداری از این 

 توضیح مطلب نحوی:

اند( بیاید، باید در صله، ضمیری وجود داشته باشد چنین و چنان در زبان عربی، هرگاه موصول )= کسانی( و صله )= که

است و « فعل و فاعل»صله است، و اصطالحا « آمنوا»، عبارتِ «الذین آمنوا»شود که به موصول برگردد. مثال وقتی که گفته می

مومن و »گذاری به ن اسمگردد. در آیه حاضر، اگر ایفاعل آن )ضمیر جمع مذکر(، ضمیری است که به صله )الذین( برمی

هایی آمد که نشان دهد این گروهمی«( منهم»ضمیری )مانند « مَن»خاصیتی داشت، باید بعد از صله « یهودی و مسیحی و صابئی

مومنان و یهودیان و صابئان و مسیحیان، هرکدام از آنها که به »شد: که اسمشان برده شد، مد نظرند و آنگاه معنی آیه چنین می

مومنان و یهودیان و صابئان و مسیحیان، »در حالی که االن که ضمیر مذکور را نیاورده، معنای آیه چنین است: ...« یمان آورد خدا ا

آورد، از زمره اینها باشد یا نباشد؛ و خود اینها نیز تنها و یعنی مهم نیست این کسی که ایمان می...« کسی که بخدا ایمان آورد 

 شوند.بیاورند و ...، رستگار میتنها اگر ایمان واقعی 

 «:صالِحاً عَمِلَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ النَّصارى وَ الصَّابِئُونَ وَ هادُوا الَّذینَ وَ آمَنُوا الَّذینَ»( 4

، موید نظریه این آیهآیا چرا درباره ایمان در این آیه، فقط مساله توحید و معاد را مطرح کرد و سخنی از نبوت نگفت؟ 

 نیست؟پلورالیسم )تکثرگرایی در دین( در حوزه ادیان الهی 
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 در حوزه فلسفه دین پاسخ تخصصی

شمولی در کار نیست و لذا از حیث پلورالیسم دینی حداقل دو معنا دارد. پلورالیسم در حقیقت )= حقیقت واحد و جهان

شود(. ات )= هرکسی به دین خود واقعا ملتزم باشد نهایتا رستگار میاند( و پلورالیسم نجها یکسانحقیقت بودن همه دین

ای است که با ایمان و عمل واضح است که این آیه هیچ داللتی بر پلورالیسم در حقیقت ندارد )زیرا بحثش بر سر نحوه زندگی

 آید، نه اینکه چه چیزی درست ویا غلط است(. به دست می

)پس، اگر  داندین آیه، عالوه بر عمل صالح، ایمان به خدا و روز قیامت را هم شرط میااما در مورد پلورالیسم نجات، 

ایمان به نبوت، همچنین قرآن به ما نشان داده که . پلورالیسمی هم از آن قابل استنتاج باشد، تنها در حوزه ادیان الهی است(

 (.91الزمه ایمان به خداست )انعام/

شان بدانها معرفی بند عمل صالحی که در شریعتان شرایع الهی را، در صورتی که پایاین آیه رستگاری تمام پیرو پس،

 کند. شده، باشند، اثبات می

گیرد این است که اگر شریعت جدیدی از جانب خداوند نازل شد، و کسی که پیرو ای که گاه مورد غفلت قرار میاما نکته

اعتنا بوده است، و درنتیجه، ادعای ر بار آن نرفت، درواقع، به سخن خدا بیشریعت قبلی بود، از این شریعت مطلع گشت، اما زی

 شریعت جدید مطلع از آمدن کهدر صورتی ادعایی راستین نخواهد بود؛ پس، پیروان شرایع قبلی، « ایمان به خدا»وی در مورد 

)برای تفصیل این بحث: مطهری،  د.نشودهند، مشمول رستگاری مطرح در این آیه نمیشده باشند و درعین حال، بدان تن ن

 (348-243عدل الهی/

 

 

 جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ وَ عِلْمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ فَرَأَیْتَ أَ          23 آیه (45) ( سوره جاثیه158

 3/6/1395        تَذَكَّرُون فَال أَ اللَّهِ بَعْدِ مِنْ یَهْدیهِ فَمَنْ غِشاوَةً بَصَرِهِ عَلى

 ترجمه

و بر  ؛انداخت گمراهی بهدانسته و خداوند او را  قرار داد؛ هوای ]نفس[ خودآیا دیدی کسی را که خدایش را پس 

کند؛ آیا پس متذکر خدا هدایتش می از افکند، پس چه کسی بعد ایاش پردهدیدهنهاد و بر  پایان اش و قلبش مهرشنوایی

 شوید؟نمی

 ای و نحوینکات ترجمه

بر روی یك جمله مبتدا و خبر بیاید، مبتدا و خبر به ترتیب به صورت مفعول اول و « اتخذ»وقتی فعل  «هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ»

اگر به این نکته توجه کنیم، جای آیند. )خدای او هوای نفسش است = خدایش را هوای نفسش قرار داد( مفعول دوم درمی

هوای نفس »مفعول اول و دوم در ترجمه باید مورد دقت قرار بگیرد؛ پس با اینکه بسیاری از مترجمان این جمله را به صورت 

اند؛ اما اینکه ترجمه درست همان است که اشاره شد. تفاوت این دو تعبیر این است که ترجمه کرده« خود را به خدایی گرفت
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داند باید خدایی را بپرستد، لکن قرار داده؛ یعنی می« خداپرستی»وع بحث، کدام است. این تعبیر آیه موضوع بحث را موض

موضوع « هوای نفس خود را به خدایی گرفت»(. اما در تعبیر 172، ص18خدای خود را هوای نفس قرار داده است )المیزان، ج

 دهد.دهد یا نمیهوای نفس خود میدان می است و اینکه او چه اندازه به« هوای نفس»بحث 

( و 22 /3الکریم القرآن کلمات فی التحقیقاست )« افتتاح»و نقطه مقابل « رسیدن به انتهای کار»در اصل به معنای « خَتم»

 معجمکنند )میرسد، آن را مهر و موم اند که وقتی کاری به انتها می( به کار برده)مهر زدن« طَبع»به معنای را بدین جهت « ختم»

برند؛ یکی از جهت تاثیری که همانند مهر بر شیء مورد به کار میدر دو جهت تعبیر ختم و طبع را  .(246 /2اللغة المقاییس

یعنی آن را به انتها رساندم و تاثیر آن را بر قلب خویش گذاشتم( و گاه « قرآن را ختم کردم»گویند گذارد )مثال وقتی مینظر می

، دیگر کسی اجازه ای که مهر و موم شده باشدنامهیا  بای که مهر کردن به همراه دارد، مانند اینکه دراثرات پیرامونیاز جهت 

( 275 /القرآن ألفاظ مفرداتهای آنها مهر زده شد، این معنا مد نظر است( )شود بر قلبباز کردنش را ندارد )که وقتی گفته می

است که حتما در شیء مورد نظر باقی  آن گونه اثری)مهر زدن( « طبع»اند گفته)مهر زدن(  «طبع»و « ختم»در تفاوت البته و 

به انتهای کار مساله اصلی، گویند( اما در ختم، می« مطبوعات»و نشریات را « طبع»ماند )به همین جهت هم چاپ کردن را می

 ماند.یاثری که با این کار بر شیء مورد نظر باقی م لزوماً ، نهاسترسیدن 

( و قیامت 607 /القرآن ألفاظ مفرداتباشد که به معنای پوشش )غطاء( می باشد. )می« غشو»یا « غشی»از ماده « غِشاوَةً»

( و در 426ص ،4ج اللغة، المقاییس معجمگیرد )اند که ترس و فزع حاصل از آن هم را در برمیگفته« غاشیه»را از این جهت 

امر رقیقی است که به خاطر رقیق بودنش بیننده غالبا متوجه اینکه جلوی چشمش « غشاء»اند که تهگف« غطاء»با « غشاوة»تفاوت 

پوشش ضخیمی است که شخص کامال متوجه مانع بودنش  «غطاء»شود و غالبا از جنس خود شیء است؛ اما را گرفته نمی

و بنوعی نفوذ و حلول در احاطه بر شیء  حالتاند که چون این پوشش توضیح داده همچنین( 282/اللغة فی الفروق) شود.می

و به همین جهت است که  بیشتر است« غطاء»و « ستر»پوشاندن و مخفی کردن از کلمات  تاکید آن بر ،کندمی شیء مورد نظر

 (226، ص7، جلکریما القرآن کلمات فی التحقیق)اند فراگیری روز قیامت را با این کلمه به کار برده

 حدیث

اش آمده و در ادامه گذشت 2حدیث ،77جلسه در آن از هاییقسمت که مسعودابن به خطاب هایینصیحت اکرم پیامبر( 1

 است:

اش زیبا و طعمش تلخ است؛ است که شکوفه« خر زهره»مسعود! بعد از من گروهی خواهند آمد ... مَثل آنان مثل ابن

 (.24)محمد/« هایی استکنند یا بر دلهایشان قفلآیا در قرآن تدبر نمی»درمان است؛ کارهایشان درد بیکالمشان حکمت است و 

ظاهری از زندگی دنیا »برد کسی که در دنیا متعم گردیده وقتی که در آتش جاودانه خواهد بود ابن مسعود! چه نفعی می

شان کنند؛ اهتمامدارند و مساجد را زینت میکنند و قصرها برپا میمیها بنا ( خانه7)روم/« انددانند و آنها از آخرت غافلمی

و صنایعی »فرماید: شان شکمشان است و خداوند متعال میکنند؛ خدایچرخند و به آن اعتماد میجز دنیا نیست، دور آن می

بید؛ پس تقوای الهی در پیش گیرید و مرا آشوآشوبید، جبارانه برمیسازید که امید دارید جاودانه باشید؟! و هنگامی که برمیمی

 ( 131-129)شعراء/« فرمان برید
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 گمراهی به دانسته را او خداوند و داد؛ قرار خود[ نفس] هوای را خدایش که را کسی دیدی آیا»و خداوند متعال فرمود: 

 آیا کند؛می هدایتش خدا از بعد کسی چه پس افکند، ایپرده اشدیده بر و نهاد پایان مهر قلبش و اششنوایی بر و انداخت؛

و او نیست مگر منافقی که دینش را هوای نفسش قرار داده و خدایش شکمش است و هرچه از حالل « شوید؟نمی متذکر پس

به زندگی دنیا دلخوش کردند و زندگی »کند جلوی خودش را نمی گیرد؛ که خداوند متعال فرمود و حرام بدان میل پیدا می

 (.26)رعد/« رت جز کاالیی نیستدنیا در آخ

شان است؛ آنها بدترین بدهایند. مسعود! قبله آنها زنانشان است و شرف آنها درهم و دینارشان است و همت آنها شکمابن

 گردد...شود و به آنها برمیفتنه از آنها شروع می

 449ص ،)للطبرسی( األخالق مکارم

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

 تَقْبَلُ لَا دَاءٌ أَعْمَالُهُمْ وَ الْحِکْمَةُ کَلَامُهُمُ مُرٌّ طَعْمُهَا وَ حَسَنَةٌ زَهْرَتُهَا الدِّفْلَى مَثَلُ مَثَلُهُمْ 1... أَقْوَامٌ بَعْدِی مِنْ سَیَأْتِی مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 ظاهِراً یَعْلَمُونَ» النَّارِ فِی أُخْلِدَ إِذَا الدُّنْیَا فِی یَتَنَعَّمُ مَنْ یَنْفَعُ مَا مَسْعُودٍ ابْنَ یَا «أَقْفالُها قُلُوبٍ عَلى أَمْ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فَال أَ» الدَّوَاءَ

 الدُّنْیَا إِلَّا هِمَّتُهُمْ لَیْسَتْ الْمَسَاجِدَ یُزَخْرِفُونَ وَ الْقُصُورَ یُشَیِّدُونَ وَ الدُّورَ یَبْنُونَ «غافِلُونَ هُمْ الْآخِرَةِ عَنِ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ مِنَ

 فَاتَّقُوا ینَجَبَّارِ بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ إِذا وَ تَخْلُدُونَ لَعَلَّکُمْ مَصانِعَ تَتَّخِذُونَ وَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ بُطُونُهُمْ آلِهَتُهُمْ فِیهَا مُعْتَمِدُونَ عَلَیْهَا عَاکِفُونَ

 فَال أَ قَوْلِهِ إِلَى قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ وَ عِلْمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ فَرَأَیْتَ أَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ وَ «أَطِیعُونِ وَ اللَّهَ

 فَرِحُوا وَ» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ مِنْهُ یَمْتَنِعْ لَمْ الْحَرَامِ وَ الْحَلَالِ مِنَ اشْتَهَى مَا کُلَّ بَطْنَهُ إِلَهَهُ وَ هَوَاهُ دِینَهُ جَعَلَ مُنَافِقٌ إِلَّا هُوَ مَا وَ «تَذَکَّرُونَ

 بُطُونُهُمْ هِمَّتُهُمْ وَ الدَّنَانِیرُ وَ الدَّرَاهِمُ شَرَفُهُمُ وَ نِسَاؤُهُمْ مَحَارِیبُهُمْ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا «مَتاعٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِی الدُّنْیا الْحَیاةُ مَا وَ الدُّنْیا بِالْحَیاةِ

 ...تَعُودُ إِلَیْهِمْ وَ مِنْهُمْ الْفِتْنَةُالْأَشْرَار  شَرُّ هُمْ أُولَئِكَ

 کردند که:( امیرالمومنین ع از پیامبر ص روایت می2

کند که یابد؛ و عالمی که علمش را رها میبند است که او نجات میی که به علمش پایاند: شخص عالمعلماء بر دو دسته

شوند؛ و شدیدترین شدنی است. و بدرستی که اهل جهنم هم از بوی بد عالمی که علمش را رها کرده، اذیت میاو هالک

و او استجابت کرده و سخن او را پذیرفته ای را به خدا فراخوانده حسرت و پشیمانی در روز قیامت از آنِ کسی است که بنده

کننده را به خاطر اینکه علمش را رها کرد و از هوای نفس کند؛ اما آن دعوتو خدا را اطاعت کرده و خدا او را وارد بهشت می

آخرت را  شود و آرزوی درازاندازد؛ که تبعیت از هوای نفس، مانع ]پیروی[ از حق میو آرزوی دراز تبعیت کرد، به جهنم می

 برد.از یاد می

 44ص ،1ج الکافی،

                                                      
 هُمْ الْجَبَابِرَةِ الْمُلُوکِ زِيِّ مِثْلُ زِیُّهُمْ وَ النِّسَاءِ تَبَرُّجَ یَتَبَرَّجُونَ وَ لِزَوْجِهَا الْمَرْأَةِ بِزِینَةِ یَتَزَیَّنُونَ وَ الدَّوَابَّ یَرْكَبُونَ وَ أَلْوَانَهَا وَ الطَّعَامِ طَیِّبَاتِ . یَأْكُلُونَ 1

 اللَّهُ یَقُولُ الْغَدَوَاتِ فِي مُفَرِّطُونَ الْعَتَمَاتِ عَنِ رَاقِدُونَ الْجَمَاعَاتِ تَارِكُونَ الشَّهَوَاتِ رَاكِبُونَ بِالْكِعَابِ لَاعِبُونَ الْقَهَوَاتِ شَارِبُوا الزَّمَانِ آخِرِ فِي الْأُمَّةِ هَذِهِ مُنَافِقُو

 مَسْعُودٍ ابْنَ یَا غَیًّا یَلْقَوْنَ فَسَوْفَ الشَّهَواتِ اتَّبَعُوا وَ الصَّالةَ أَضاعُوا خَلْفٌ بَعْدِهِمْ مِنْ فَخَلَفَ تَعَالَى
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 سُلَیْمِ عَنْ عَیَّاشٍ أَبِی بْنِ أَبَانِ عَنْ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 فَهَذَا بِعِلْمِهِ آخِذٌ عَالِمٌ رَجُلٌ رَجُلَانِ الْعُلَمَاءُ لَهُ کَلَامٍ فِی قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِیِّ عَنِ یُحَدِّثُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ سَمِعْتُ قَالَ الْهِلَالِیِّ قَیْسٍ بْنِ

 رَجُلٌ حَسْرَةً وَ نَدَامَةً النَّارِ أَهْلِ أَشَدَّ إِنَّ وَ لِعِلْمِهِ التَّارِکِ الْعَالِمِ رِیحِ مِنْ لَیَتَأَذَّوْنَ النَّارِ أَهْلَ إِنَّ وَ هَالِكٌ فَهَذَا لِعِلْمِهِ تَارِکٌ عَالِمٌ وَ نَاجٍ

 طُولِ وَ الْهَوَى اتِّبَاعِهِ وَ عِلْمَهُ بِتَرْکِهِ النَّارَ الدَّاعِیَ أَدْخَلَ وَ الْجَنَّةَ اللَّهُ فَأَدْخَلَهُ اللَّهَ فَأَطَاعَ مِنْهُ قَبِلَ وَ لَهُ فَاسْتَجَابَ اللَّهِ إِلَى عَبْداً دَعَا

 .الْآخِرَةَ یُنْسِی الْأَمَلِ طُولُ وَ الْحَقِّ عَنِ فَیَصُدُّ الْهَوَى اتِّبَاعُ أَمَّا الْأَمَلِ

 تدبر 

 «:  غِشاوَةً بَصَرِهِ عَلى جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ وَ عِلْمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ »( 1

کند. باشد و انسان از او اطاعت میهای انسان میگیریخدا )= معبود( کسی است که هدف و مقصود، و مبنای تمام تصمیم

؛ و «(نکات ترجمه»دهد هر انسانی حتما خدایی دارد که بپرستد )نگاه کنید به نشان می« خدایش را هوای نفس قرار داد»تعبیر 

 دهد. اش )= هوای نفس( را به جای خدا قرار میهای فوری و فوتی«خواهدل»واقعی را انکار کرد،  اگر کسی خدای

اش قرار داد، دیگر نه اهل شنیدن زندگیگیری در تصمیمخواهد مبنای فرماید اگر کسی صرفا آنچه را دلش میو آیه می

و نه اهل فهمیدن حقیقت؛ و حتی اگر علم ( 1، تدبر140)جلسهرود( حقیقت خواهد بود )واگر هم بشنود در گوشش فرو نمی

 هم داشته باشد؛ باز هدایت نخواهد شد.

 «: غِشاوَةً بَصَرِهِ عَلى جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ عِلْمٍ وَ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ( »2

 دانسته را او خداوند» توضیح و تفسیر عبارت «افکند ایپرده اشدیده بر و نهاد انپای مهر قلبش و اششنوایی بر و» عبارت

هایش قرار داد، دیگر چشم و خواههایش را دلگیریخواهد بگوید اگر کسی مبنای تصمیمباشد و میمی «انداخت گمراهی به

 (173 /18)المیزاندهند. ای که باید انجام دهند انجام نمیگوش و دل وی، کار معرفتی

 نکته تخصصی:

گویند؛ شناسی معرفت، از تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت سخن میهای روانشناسی و هم در مباحث جامعههم در بحث

 کنند.یابی به علم واقعی )که کشف حقیقت باشد( را انکار میدانند و لذا امکان دستذیر میپناو برخی این تاثیر را اجتناب

 کند:پذیرد؛ و از جهتی اصالح میآیه، مدعای فوق را از جهتی میاین 

هایش باشد، هایش دلخواهگیریکه اگر کسی مبنای تصمیم ، و نشان دادهرا قبول کرده« اضالل از روی علم»پذیرد، زیرا می

تواند حق و حقیقت را دیدن، نمیشود؛ که دیگر نه با شنیدن و نه با قوای فاهمه خود، و نه حتی با به چنان وضعیتی مبتال می

 درست تشخیص دهد.

داند که مبنای زندگی را هوای نفس قرار کند، زیرا این را نه وضعیت همگانی انسانها، بلکه وضعیت کسانی میاصالح می

 اند؛ وداده

مبنای زندگی را هوای » کنند کهای زندگی میالبته متفکران غربی حق دارند چنان عمومیتی را معتقد شوند؛ زیرا در جامعه 

به عنوان آخرین منزل رشد جوامع انسانی در طول تاریخ )نظریه « لیبرالیسم»در قالب یك مکتب فکری به نام « نفس قرار دادن

 پایان تاریخ، فوکویاما( قلمداد شده است؛ 
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 یعنی اصالت آزادی، « لیبرالیسم»و 

 ؛ یعنی مهمترین مبنای زندگی این باشد که آزاد باشم

 خواهد انجام دهم؛ یعنی معبود قرار دادن هوای نفس؛ هرچه دلم می یعنی

 افتد.و خداوند تصریح کرده که کسی را که چنین باشد، او را بر اساس علم به ضاللت می

اکید قرار گرفته اینکه کسی علم داشته باشد و به ضاللت بیفتد، در آیات دیگر قرآن هم مورد ت«: عِلْمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ( »3

وقتی عالم به علمش تنها این گونه نیست که علم و هدایت، ویا جهل و گمراهی، الزم و ملزوم باشند. بلکه  درواقع، (.14)نمل/

 ، وگرنه وقتی علم باشد اما زمام انسان به دست هوای نفس باشد، هدایتی در کار نخواهد بودشودملتزم بماند هدایت می

 ( 173 /18)المیزان

هایش را هم مدیریت کند. اگر مدیریت انسان علم داشتن برای هدایت شدن کافی نیست. باید انسان دلخواه به تعبیر دیگر،

 (2شود. )حدیثرغم علم داشتن، گمراه میهایش بیفتد، حتی علیبه دست دلخواه

 «: اللَّهِ بَعْدِ مِنْ یَهْدِیهِ فَمَنْ ... عِلْمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ»( 4

های )به جای اینکه خدا و حقیقت محض را مبنای خود قرار دهد، دلخواه استمقصر  در این آیه، با اینکه خود شخص

( با این حال، چرا گمراه شدن وی و عدم امکان هدایتش را به خدا برگرداند و خدا را فاعل این کار هخود را مبنا قرار داد

؛ 120دهد، مثال: بقره/را به خدا نسبت می افتادن افرادبه ضاللت  هم قرآن در جاهای دیگرو فقط اینجا نیست؛ )دانست؟ 

 (33غافر/

گردد؛ و این گونه نیست که اینها الف. از باب تاکید بر توحید افعالی: اینکه همه چیز و همه کاری در عالم به خدا برمی

 دا خارج شده باشند.شوند از دایره ربوبیت خکه گمراه می

تنها همه حقایق ریشه در او دارند، بلکه حتی باطل بودن ب. خدا حق و حقیقت محض است و هیچ مقابلی ندارد، و لذا نه

شود. )توضیح بیشتر این مطلب را در برهان صدیقینِ هر باطلی هم تنها و تنها در پرتوی این حقیقت محض است که معلوم می

 انید بیابید(توعالمه طباطبایی می

 ج. ...

 «:تَذَکَّرُون فَال ... أَ فَرَأَیْتَ أَ( »5

رغم برخورداری شوند و علیدهند، حتما گمراه میهای خود قرار میای که مبنای زندگی خود را دلخواهاین مطلب که عده

تحلیل، و یا بررسی و مقایسه  برند، یك مطلبی نیست که نیاز به تجزیه واز ابزارهای متعارف معرفتی، راهی به حقیقت نمی

متذکر شدن، «. شوید؟آیا متذکر نمی»؛ بلکه فرمود: «فاعتبروا»ویا « افال تعقلون»کردن و عبرت گرفتن داشته باشد. لذا نفرمود 

مگر »فهمید. شاید به همین جهت هم هست که شروع آیه را با صرفا نیاز به توجه کردن دارد. یعنی فقط اگر توجه کنید می

باید به آن مطلب  فقطکار باشد، و شخص که مطلب کامال واضح و آش« ندیدی؟ مگر»گوییم قرار داد. ما در جایی می« یدیند

 توجه کند.

 گوید. و واقعا راست می
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گیر جوامع علمی و دانشگاهی شدی و حتی امروزه در کمال تعجب ای که در دوره مدرن دامنمشاهده شکاکیت گسترده

بینید هرجا کنند، نیاز به هیچ تجزیه و تحلیلی ندارد! همین که توجه کنید میبه عنوان عالمت آزاداندیشی بدان افتخار می

آنچه جای تعجب دارد که این کاکیت را هم با خود به ارمغان آورده است. لیبرالیسم در وادی زندگی انسان پا گذاشته، ش

 شود!وضعیت گمراهی و درماندگی، به عنوان عالمت فرهیختگی و روشنفکری القا می

 «: غِشاوَةً بَصَرِهِ عَلى جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَتَمَ( »6

به کار برد و در مورد دیدگان، تعبیر پرده را؟ چرا برای همه تعبیر مهر کردن  چرا در مورد شنوایی و دل، تعبیر مهر کردن را

 یا پرده گذاشتن را به کار نبرد؟

... 

 

 

 مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إِالَّ یُهْلِكُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِيَ ما قالُوا وَ          24 آیه( 45) جاثیهسوره  (159

 4/6/1395            یَظُنُّون إِالَّ هُمْ إِنْ عِلْمٍ

 ترجمه

بدان در حالی که کند؛ شویم؛ و جز روزگار هالکمان نمیمیریم و زنده مینیست، می نمادنیایجز زندگی و گفتند چیزی 

 ند.نزمی هفقط گمانآنها ند؛ رندا علمیمطلب هیچ 

 )در کانال نگذاشتم( ای و نحوینکات ترجمه

است که خودش دو گونه اعراب شده است. برخی خبر را « هی»خبر برای « حیاتنا الدنیا»عبارت «: الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِیَ ما»

: ص ،25ج القرآن، إعراب فی الجدول ؛219ص ،3ج الکریم، القرآن إعراب)« حیات»را صفت برای « الدنیا»اند و دانسته« حیات»

 إعرابخبر آن است )« الدنیا»مبتدا و « حیاتنا»اند که ای دانسته( که بر همین اساس ترجمه شد؛ اما برخی خود این را جمله154

 «چنین نیست مگر اینکه زندگی ما دنیاست»شود: ( که چنین معنی می155ص ،9ج بیانه، و القرآن

 حدیث

 برایمان بیان کنید. فرمودند:به امام صادق ع عرض شد که اقسام مختلف کفر را ( 1

کفر از  وبر دو قسم است؛  جحودخود ]= انکار حقیقت[ است که  جحودکفر در کتاب خدا بر پنج وجه است. یکی کفر 

 برائت )بیزاری جستن( و کفر نعمت. جهت ترک آنچه خدا بدان دستور داده است؛ و کفر 

گویند نه پروردگاری هست این سخن کسانی است که می ؛ ونسبت به ربوبیت است جحود انکار حقیقت[] جحوداما کفر 

به « دهر»]منسوب به « دهریه»ها ]= کافران[ است که به آنها دو گروه از زندیق و نه بهشتی هست و نه جهنمی؛ و این دیدگاهِ

ینی است که خودشان بر و این د« کندنمی هالکمان روزگار جز»گویند: اند که میشود و آنها کسانیمعنای روزگار[ گفته می



16 

گویند رسید درست کردند بدون اینکه بر جای محکمی تکیه کنند و یا در مورد آنچه میاساس هرچه به نظرشان جالب می

 گویند. که مطلب آن گونه است که آنها می «کنندگمان می فقط آنها»تحقیقی انجام داده باشند و خدا در موردشان فرمود: 

کسانی که کفر ورزیدند برایشان یکسان است که آیا آنها را هشدار بدهی یا ندهی، ایمان »ا[ فرمود: و نیز ]در مورد اینه

 آورند. یعنی به وحدانیت خدا ایمان نمی «آورندنمی

]انکار حقیقت[  جحود]انکار حقیقت[ بود؛ اما وجه دیگری که باز از جنس  جحودپس این یکی از وجوه کفر به معنای 

کند در حالی که از روی معرفت و شناخت است؛ و آن این است که شخص انکار کننده، حقیقت را انکار می جحوداست، 

و آنها »فرماید: داند که آن مطلب حق است و حقانیتش نزد وی اثبات شده است که خداوند عز و جل در مورد اینها میمی

و قبل از »( و نیز فرمود: 14)نمل/« خواهیخاطر ستمگری و برتری]حقیقت[ را انکار کردند در حالی که بدان یقین داشتند، به 

به یهودیان مدینه که قبل از بعثت پیامبر ص  هکردند ]اشاراینکه ]حضرت محمد ص[ بیاید نسبت به کافران طلب پیروزی می

گرداند[ اما ا را بر شما پیروز میآید که مگفتند بزودی پیامبری برای ما میگرفتند، میوقتی از جانب مشرکان مورد آزار قرار می

( پس این بود تفسیر دو 89)بقره/« شناختند نزدشان آمد، بدان کفر ورزیدند پس لعنت خدا بر کافرانهنگامی که آنچه را که می

 ؛ اما وجه سوم از کفر، کفر به نعمتهاست ...جحودوجه 

 390ص ،2ج الکافی،

 لَهُ قُلْتُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الزُّبَیْرِیِّ عَمْرٍو أَبِی عَنْ یَزِیدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ صَالِحٍ بْنِ بَکْرِ نْعَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 عَلَى الْجُحُودُ وَ الْجُحُودِ کُفْرُ فَمِنْهَا أَوْجُهٍ خَمْسَةِ عَلَى اللَّهِ کِتَابِ فِی الْکُفْرُ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کِتَابِ فِی الْکُفْرِ وُجُوهِ عَنْ أَخْبِرْنِی

 وَ رَبَّ لَا یَقُولُ مَنْ قَوْلُ هُوَ وَ بِالرُّبُوبِیَّةِ الْجُحُودُ فَهُوَ الْجُحُودِ کُفْرُ فَأَمَّا النِّعَمِ کُفْرُ وَ الْبَرَاءَةِ کُفْرُ وَ اللَّهُ أَمَرَ مَا بِتَرْکِ الْکُفْرُ وَ وَجْهَیْنِ

 وَضَعُوهُ دِینٌ هُوَ وَ« الدَّهْرُ إِلَّا یُهْلِکُنا ما وَ» یَقُولُونَ الَّذِینَ هُمُ وَ الدَّهْرِیَّةُ لَهُمُ یُقَالُ الزَّنَادِقَةِ مِنَ صِنْفَیْنِ قَوْلُ هُوَ وَ نَارَ لَا وَ جَنَّةَ لَا

 کَمَا ذَلِكَ أَنَّ« یَظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ یَقُولُونَ مِمَّا ءٍلِشَیْ تَحْقِیقٍ لَا وَ مِنْهُمْ تَثَبُّتٍ غَیْرِ عَلَى بِاالسْتِحْسَانِ لِأَنْفُسِهِمْ

 وَ الْکُفْرِ وُجُوهِ أَحَدُ فَهَذَا تَعَالَى اللَّهِ بِتَوْحِیدِ یَعْنِی« یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَ عَلَیْهِمْ سَواءٌ کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ» قَالَ وَ یَقُولُونَ

 وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ عِنْدَهُ اسْتَقَرَّ قَدِ حَقٌّ أَنَّهُ یَعْلَمُ هُوَ وَ الْجَاحِدُ یَجْحَدَ أَنْ هُوَ وَ  مَعْرِفَةٍ عَلَى الْجُحُودِ مِنَ الْآخَرُ الْوَجْهُ أَمَّا

 ما جاءَهُمْ فَلَمَّا کَفَرُوا الَّذِینَ عَلَى یَسْتَفْتِحُونَ قَبْلُ مِنْ کانُوا وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ« عُلُوًّا وَ ظُلْماً أَنْفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْها وَ بِها جَحَدُوا

 1...النِّعَم کُفْرُ الْکُفْرِ مِنَ الثَّالِثُ الْوَجْهُ وَ الْجُحُود وَجْهَیِ تَفْسِیرُ فَهَذَا« الْکافِرِینَ عَلَى اللَّهِ فَلَعْنَةُ بِهِ کَفَرُوا عَرَفُوا

                                                      
 این به هم حدیث دو آمد و در پاورقي همان جلسه هم متن كامل حدیث فوق آمده است. ضمنا این 3، حدیث148. حدیث مرتبطي در جلسه  1

 :نزدیكند بسیار مطلب

 :است شده روایت ع صادق امام از( 1

 : است وجه پنج بر خدا كتاب در كفر

 انكار برسند علم به اینكه بدون كه كساني اما. علم بدون انكار و علم؛ وجود با انكار: است قسم دو بر خود كه ،[حقیقت انكار]=  جحود كفر. الف

 روزگار جز و شویم؛مي زنده و میریممي نیست، ماندنیاي زندگي جز چیزي گفتند و»: است كرده حكایت آنها از گونه این خداوند كه اندهایيهمان كردند
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 تدبر

 «: یَظُنُّون إِالَّ هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إِالَّ یُهْلِکُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِیَ ما قالُوا وَ» (1

شان مختل شد. شان هوای نفسشان قرار دادند، نظام معرفتیگیریدر آیه قبل بیان کرد که چون آنها مبنای تصمیم

نه علم معتبر، بلکه  باورهایش راد، مبنای ومختل ش  کسینظام معرفتیِ وقتیدهد که ( در این آیه ادامه می2، تدبر158جلسه)

 .خواهد دادقرار ظن و گمان 

کند و بر اساس شناخت معتبری که از هدف )معبود( و مسیر رسیدن به در واقع، یك انسان عاقل، از معرفت شروع می

ی را گیر، بعد تصمیم درست( اما کسی که مبنای تصمیمشناخت معتبرکند. )ابتدا گیری میآورد، تصمیمهدفش به دست می

، بعد به بر اساس هوای نفسشود )ابتدا تصمیم د، از انتها شروع کرده، و لذا شناختش هم مختل میها قرار داخواهتبعیت از دل

 هم ریختن مبناهای شناخت(

شود و گری باز میاین بیان دیگری از همان تسویل شیطان است که وقتی انسان میلش به سوی باطل بود، باب توجیه

 (4دبر، ت151)جلسهگردد.شناختش هم دچار اختالل می

تا بتواند های نفسش قرار دهد، اولین معرفتی را که باید انکار کند، کسی که بخواهد مبنای زندگی را روی دلخواه( 2

 وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِیَ )مازندگی پس از مرگ است. رفتارهای خود را توجیه کند، منحصر کردن زندگی به دنیا و انکار 

 نَحْیا(

                                                      
 است یكسان برایشان ورزیدند، كفر كه كساني كه بدرستي» نیز و« .زنندمي گمانه فقط آنها ندارند؛ علمي هیچ مطلب بدان كه حالي در كند؛نمي هالكمان

 ... اما و باشند؛ داشته شناختي اینكه بدون كردند انكار را حقیقت و ورزیدند كفر اینها( 6/بقره) «آورندنمي ایمان ندهي؛ یا بدهي هشدارشان آیا كه

 32: ص ،1ج القمي، تفسیر

 هُوَ وَ ودٍبِجُحُ كُفْرٌ فَمِنْهُ -وُجُوهٍ خَمْسَةِ عَلَى اللَّهِ كِتَابِ فِي الْكُفْرُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ[ الزُّبَیْرِيِ] الزُّبَیْدِيِّ عُمَرَ أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ بَكْرِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي

 وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِلَّا هِيَ ما قالُوا وَ» قَوْلِهِ فِي عَنْهُمْ اللَّهُ حَكَاهُ الَّذِینَ فَهُمُ عِلْمٍ بِغَیْرِ جَحَدُوا الَّذِینَ فَأَمَّا عِلْمٍ بِغَیْرِ جُحُودٌ وَ بِعِلْمٍ جُحُودٌ وَجْهَیْنِ عَلَى

 جَحَدُوا وَ كَفَرُوا فَهَؤُلَاءِ «یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَ عَلَیْهِمْ سَواءٌ كَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ» قَوْلِهِ وَ «یَظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إِلَّا یُهْلِكُنا ما

 ... أَمَّا وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ

 وَ: قَالَ طَوِیلٍ حَدِیثٍ فِي السَّلَامُ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ، النُّعْمَانِيِّ تَفْسِیرِ مِنْ نَقْلًا الْمُتَشَابِهِ، وَ الْمُحْكَمِ رِسَالَةِ فِي الْمُرْتَضَى الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ( 2

 : ...تَعَالَى اللَّهُ قَالَ كَانُوا، ثُمَّ یَكُونُوا لَمْ بِأَنَّهُمْ فَأَقَرُّوا بِالْخَالِقِ، یُقِرُّوا لَمْ وَ بِالْمَوْتِ أَقَرُّوا الْمُلْحِدِینَ فَإِنَّ رُسُلِهِ، وَ كِتَابِهِ وَ دِینِهِ فِي الْمُلْحِدِینَ عَلَى احْتِجَاجُهُ أَمَّا

 تَعَالَى قَالَ نُشُورٍ، لَا وَ بَعْثٍ لَا وَ صَانِعٍ، لَا وَ مُدَبِّرٍ، لَا وَ خَالِقٍ مِنْ مَا أَنَّهُ وَ وَاحِدَةٍ حَالٍ عَلَى أَبَداً یَزَلْ لَمْ الدَّهْرَ أَنَّ یَزْعُمُونَ الَّذِینَ الدَّهْرِیَّةِ عَلَى الرَّدُّ أَمَّا وَ

 :لِقَوْلِهِمْ حِكَایَةً

 جَدِیداً خَلْقاً لَمَبْعُوثُونَ إِنَّا أَ رُفاتاً وَ عِظاماً كُنَّا إِذا أَ قالُوا وَ عِلْمٍ، مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إِلَّا یُهْلِكُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِلَّا هِيَ ما قالُوا وَ

 أَبْطَنَ وَ الْإِیمَانَ لَهُ أَظْهَرَ مَنْ وَ الْمَقَالَةَ، هَذِهِ یَقُولُ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ حَیَاةِ فِي كَانَ مَنْ عَلَى ذَلِكَ وَ كَثِیرٌ الْقُرْآنِ فِي هَذَا مِثْلُ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ: قَوْلِهِ إِلَى

 ...الْأُمَّة هَلَاکِ سَبَبَ[ اكَانُو] كان وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ بَقُوا وَ الشِّرْکَ وَ الْكُفْرَ

 346ص ،1ج ،(الوسائل تكملة) األئمة أصول في المهمة الفصول
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های نفسش قرار دهد، وجود خالقی که تدبیری برای انسان داشته کسی که بخواهد مبنای زندگی را روی دلخواههمچنین 

 الدَّهْرُ( إِالَّ یُهْلِکُنا )ما باشد باید انکار کند؛ و مردن را هم فقط به گذشت روزگار حواله کند.

؛ منکران آخرت و منکران تدبیرمندی جهان، عِلْمٍ( مِنْ لِكَبِذ لَهُمْ )ما و این دو باور، هیچکدام هیچ پشتوانه معرفتی ندارد

 یَظُنُّون( إِالَّ هُمْ )إِنْ «.کنندچنین گمان می»تنها دلیلشان این است که 

برای  بسیاری از انسانهاشود در مهمترین مساله زندگی صرفا به یك گمان اکتفا کرد؟ )جالب است که آیا واقعا می

اما برای مهمترین مساله وجودی خود  دانند؛و اینکه خدا گفته را دلیل کافی نمی گردند؛فلسفه می کوچکترین عمل دینی دنبال

 شوند؟راضی میشخصی گمان حدس و با یك )که آیا وجودشان بعد از مرگ امتدادی دارد یا نه( 

 چرا؟

 یه قبل(.اند )آچون مبنای خود را نه بر حق و حقیقت، بلکه بر تبعیت از دلخواه خود گذاشته

نما، بلکه هرچه به ذهنش کسی که مبنا و هدفش را دلخواه خود بگذارد، روش رسیدن به مطلوب را نه علم و معرفت واقع

 دهد.برسد )حدس و گمان شخصی( قرار می

 شود و اصرار هست که به همهای است که این اندازه به شکاکیت بها داده میشاید بدین جهت است که دوره مدرن، دوره

گرایند و این تر اینکه در همین ادعای خود کامال مطلقگرا بود؛ و شیرینبقبوالنند که راه معرفت مسدود است و باید نسبی

 شمرند!ادعای خود را نتیجه تحقیقات گسترده خود )یعنی محصول معرفت( می

اش را هوای نفسش قرار کسی که مبنای زندگی«: الدَّهْرُ إِالَّ یُهْلِکُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِیَ ما قالُوا وَ»( 3

( چنین 2تدبرتوضیح بیشتر در همین آیه، شود و هم وجود خدای مدبر را. )، هم زندگی پس از مرگ را منکر می)آیه قبل( داده

 اند. ای همین گونههم عدهنیستند. در میان پیروان ادیان مختلف  ،که رسما کافرند ایجامعهافرادی فقط در 

تصریح کرد که اسم این دین و آن دین مهم نیست؛ مهم  (69در جای دیگر )مائده/خداوند ین جهت است که ظاهرا به هم

  (1، تدبر157جلسهاین است که ایمان به خدا و آخرت و سپس عمل صالح در کار باشد )

بلکه آنها ندارند؛  ، و در نتیجه عمل واقعا صالحایمان به خدا و آخرت واقعاای هستند هم عدهیعنی در میان جامعه دینی 

 کشند.هم تابع هوای نفس خودند و فقط اسم دین را یدک می

کنند که این واقعیت، ممکن است در جامعه کفر ( یك واقعیت را بیان می69( و آیه مذکور )مائده/24پس این آیه )جاثیه/

 ( تاکید کرد که اسم مهم نیست.69یا در جامعه مسلمانان )یا مسیحیان یا یهودیان یا ...(. و در آنجا )مائده/ رخ دهد و

 «: یَظُنُّون إِالَّ هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ ... إِالَّ یُهْلِکُنا ما وَ ... إِالَّ هِیَ ما قالُوا وَ( »4

نمی دانیم غیر از روزگار هم کسی در مردن »؛ و نگفتند که «از زندگی دنیا خبری هست یا نهدانیم که آیا بعد نمی»نگفتند 

 ؛«ما نقش دارد یا نه

 بلکه در هردو مورد گفتند که خبری نیست و کسی نقش ندارد. 

 کردند.اما دلیلشان چه بود؟ صرفا اینکه چنین گمان می
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دهد کسانی که خدا چشم و گوش و دل آنها را از درک حقیقت عاجز کشد. نشان میقرآن دارد منطق آنها را به چالش می

 گویند.کرده )آیه قبل( با چه منطقی سخن می

آید اما در موردش اطالع کافی نداریم، چه اندازه منطق ما در بحث کردنها این گونه است؟ آیا وقتی از چیزی خوشمان نمی

 «ت؟این گونه نیس»گوییم یا می «دانیمنمی»گوییم می

می میریم و زنده »با اینکه اینها منکر زندگی بعد از مرگ هستند، چرا گفتند: «: نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِیَ ما( »5

 ؟«.میریمشویم و میزنده می»در حالی که جا داشت بگویند « شویممی

ای است به استمراری که در روزگار آیند و در واقع اشارهمیریم و برخی دیگر به دنیا میالف. منظور این است که برخی می

 (175، ص18)المیزان، ج« کندنمی هالکمان روزگار جز»هست؛ موید این برداشت، جمله بعدی است که 

اند )که انسان بعد از مرگش در بدن دیگری دوباره به دنیا اند گویندگان این سخنان معتقد به تناسخ بودهب. برخی گفته

 روزگار توانست درست باشد، اما با تعبیر بعدی آیه )جزگویند این سخن بخودی خود میگردد(. عالمه طباطبایی میبرمی

گویید پدران ما را بیاورید( سازگار نیست چون مخصوصا کند( و بویژه عبارتی که در آیه بعد آمده )اگر راست مینمی هالکمان

 (175 /18شود. )المیزاناند انسان با مردن پوچ و نابود میمعتقد بودهدهد که آنها این جمله اخیر نشان می

 ج. ...

 

 

 

 

 

 یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا كَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ الدُّنْیا الْحَیاةُ غَرَّتْهُمُ وَ لَعِباً وَ لَهْواً دینَهُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ         51( آیه7سوره أعراف )( 160

 5/6/1395           یَجْحَدُونَ بِآیاتِنا كانُوا ام وَ هذا

 ترجمه

گویند: می -های خود به ما هم بدهیدکه از آب و روزی –]مقدمه: در آیه قبل، بهشتیان در پاسخ به درخواست جهنمیان 

، چه نعمتهای بهشتی حرام شدهکسانی که بر آنها دهد این خدا حرام کرده اینها را بر کافران؛ و خداوند در این آیه توضیح می

 اند[کسانی

کنیم همان ؛ پس، امروز آنها را فراموش مید و زندگی دنیا مغرورشان کردشان را سرگرمی و بازی قرار دادنکسانی که دین

های ما آیات و نشانه]فقط[ این بود که  بر شانرا فراموش کردند و روال]= رسیدنشان به امروز[ گونه که این دیدار امروزشان 

 .را انکار کنند
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 ای و نحوینکات ترجمه

اصل این ماده، به معنای نوعی اطاعت و تسلیم شدن و خضوع در مقابل یك برنامه یا مقررات معین است؛ و با این « دین»

در  ( که282که به معنای بدهی و قرض است )تداینتم بدَین؛ بقره/« دَین»مالحظه، سه استعمال معروف دارد. یکی به صورت 

است )مالك « حکم و جزا»به معنای  دومدهد؛ آورد و وی را تحت قوانین خاصی قرار میواقع یك نوع ذلت برای بدهکار می

هم به معنای شریعت و آیین  سومیشود به آن تن دهد؛ و یوم الدین( از این جهت که یك قوانینی است که شخص مجبور می

( که در این آیه همین معنای اخیر 319ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم؛ 289ص ،3ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیقاست )

شود اند که از این جهت شریعت گفته میگفته آنهادر تفاوت با اینکه دین و شریعت در حقیقت یك چیزند، اما  .مد نظر است

که قرار است با آن خداوند اطاعت  ویندگمی ، دینجهت که راهی است که قرار است پیموده شود )شارع= جاده( اما از این

گویند شریعت زید و عمرو، شود )نمیشود؛ اما دین نسبت داده میتك افراد نسبت داده نمی؛ برای همین شریعت به تكشود

 (216/اللغة فی الفروق) گویند دین زید و عمرو(اما می

( و تدریجا 213ص ،5ج اللغة، المقاییس معجمکند ) به چیز دیگر مشغولاز چیزی که انسان را  آنچهبه معنای هر « لهو»

 مفردات) شود و برایش اهمیت دارد، به خود مشغول کنددر مورد اموری به کار رفته که انسان را از کاری که به وی مربوط می

 است.« سرگرمی»( ولذا معادل مناسب برای آن در فارسی 748/القرآن ألفاظ

 توضیحاتی گذشت. 137در جلسه « عبث»و تفاوت این دو با  «لهو»و تفاوتش با « لعب»معنای درباره 

 ظی است که به معانی متعددی )از جمله در قرآن کریم( به کار رفته است.ااز الف« غرور»و مصدر آن « غرر»ماده «: غَرَّ»

شود )و فرق آن با غفلت به طور کلی را هم  اند اصل همه این معانی آن است که بر اثر تاثیر چیزی، غفلتی حاصلگفتهبرخی 

اند( و همه معانی دیگر مانند فریب و خدعه و نادانی و بزرگواری و ضمانت و ترک خوردن و زیبارویی و در همین دانسته

( و 207ص ،7ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیقاند )های همین معنا دانستهبرده و سرور و لبه تیز شمشیر و ... را از الزمه

انصاف این است که حتی اگر نتوانیم در خصوص تمامی کاربردهای این واژه در زبان عربی، این بیان را بپذیریم، در تمامی 

 1مشتقات این واژه در قرآن، این بیان قابل دفاع است.

                                                      
 چیزي هر در شكاف: غَرّ» مورد در مثال) «الگو و مثال»: گرددبرمي مختلف معناي سه به آن، مختلف معاني همه كه اندشده معتقد ابتدا از . برخي 1

 كه «دهدمي انجام را دیگر كس ضمانت كه كسي ضامن،: غریر» شودمي تكرار دوباره لباس نمونه كردن، تا با كه جهت این از «لباس خوردن تا محل ویا

 یك با دیگري از پس یكي هایشبچه یعني «واحد غرار على أوالدَها فالنة وَلَدَتْ»  یا گرفته، قرار ضمانت مورد كه است كسي نمونه و مثال او گویي

 و زیاد آن ریسك و ابهام كه ايمعامله: غَرَر بیع» است معروف معامالت حوزه در معنا این كاربرد مخصوصا كه) «نقصان» ،(آمدند دنیا به هم شبیه و روال

 بخش آن معناي به چیزي هر ي غُرّه» چنانكه) «ارج و كرامت» و( «باشد جدي آن در كردن ضرر احتمال و باشد ابهام دچار معامله مورد امور وضعیت

 ( 382-380ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم( )گویند را او پیشاني روي سفیدي اسب، غره یا است ماه اول شب سه ماه، هر غره چنان است آن اررشمند

 باور این بر اصفهاني راغب مثال. انددانسته دیگري چیز را واحد معناي آن اما بازگردانند؛ معنا یك به را آن معاني همه اندكوشیده هم دیگر برخي

 «اسب غره» مانند است، چیزي هر از ظاهر اثر كه است «غُرّ» از آن اصل و آیدمي پیش انسان براي بیداري حال در كه است غفلتي «غِرّه»: كه است

 شب سه «ماه غُره» و( است توجه مورد كردن اطو در كه لباس تاخوردگي محل) لباس غَرّ یا( آن برندگي و تیزي) شمشیر غِرار یا( اسب سفید پیشاني)
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 نکاتی گذشت. 4و  3( به ویژه تدبرهای14)حدید/ 77( و جلسه 6)انفطار/ 6درباره غرور در جلسه

ای در به معنای فراموشی و از یاد بردن است. و ظاهرا از آنجا که به کار بردن چنین واژه« نسی»ماده  «نَسُوا کَما نَنْساهُمْ»

است « ترک کردن»اند این ماده در دو معنا به کار می رود و معنای دوم آن مورد خدا به معنای حقیقی امکان ندارد، برخی گفته

(. در حالی که به نظر می رسد، 422ص ،5ج اللغة، المقاییس معجم) اشکال است[ا در مورد خداوند بی]که به کار بردن این معن

رود، اما از باب وجود یك معنای دیگر نیست؛ بلکه در این اگرچه واقعا این کلمه در مورد خدا به همین معنای اخیر به کار می

برند، است که لفظی را به ازای لفظ دیگر و در مقابل آن به کار می استفاده شده است و آن این« مشاکله»آیات از فن بالغی 

 إعراب فی کند )الجدولهرچند معنای دقیق این دو با هم تفاوت دارد که گویی این دومی هم دارد با اولی مقابله به مثل می

آنها را »ند، و خدا این معنا را که (. در این آیه کافران واقعا آخرت را فراموش کردند و سزاوار جهنم شد427ص ،8ج القرآن،

 بیان کرد.« کندآنها را فراموش می»را با همان تعبیر « کندرساند و در عذاب رها میبه نتیجه عملشان می

به فرد بخیلی « جَحُد»است و شخص « کم خیر بودن»است. اصل معنای این ماده به معنای « جحد»از ماده « یجحدون»

درست شده که به معنای « جَحَد»و فعل « جحود»نمایاند تا خیرش به کسی نرسد. از این ماده کلمه می گویند که خود را فقیرمی

 ،1ج اللغة، المقاییس معجم) کندانکار می –رغم اینکه آن را بداند حتی علی –انکار )در مقابل اقرار( است یعنی حقیقتی را 

 و در همین معنا در قرآن کریم به کار رفته است.  (188ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 426ص

 حدیث

سوال « خدا را فراموش کردند پس آنها را فراموش کرد»فرماید: که می جل و عز خداى در مورد سخن( ع) رضا امام از( 1

 شد. 

 فرمودند:

 یفراموش بعدا پیدا شده(است )نبوده و  حادثمخلوقی که  ؛ و فقطکندنمی سهو و ندارد فراموشى تعالى و تبارک خداى

بلکه خداوند  (67)توبه/ «و پروردگارت فراموشکار نبوده است.»فرماید ای که خداوند عز و جل میدارد. آیا نشنیده سهو و

و همانند »چنانکه فرمود:  ؛را فراموش کرده این قرار داده که خودشان را فراموش کنند قیامت مجازات کسی که او و دیدار روز

( 64)مریم/« ؛ که اینهانند که فاسق هستندبرد یادشان ازاشید که خدا را از یاد بردند، ]خداوند کاری کرد که[ خودشان را کسانی نب

کنیم همان گونه که این دیدار امروزشان را فراموش پس، امروز آنها را فراموش می»و این سخن خداوند عز و جل که فرمود: 

 برای این دیدار امروزشان را رها کردند... . شدن آماده ایشان که چنان کنیم،ا میآنها را ره یعنى( 51)اعراف/ «کردند

 160ص ،(للصدوق) التوحید

 الْمَعْرُوفُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْکُلَیْنِیُّ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْکُلَیْنِیُّ عِصَامٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الْعَزِیزِ عَبْدِ أَخِیهِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّقَّامِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَى بْنُ عِمْرَانُ حَامِدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بِعَلَّانٍ

                                                      
 غررتُ» چنانكه بیندازد غفلت به را انسان كه شیطان و شهوت و جاه و مال از چیزي هر «غرور» و زیبارو؛ و كریم و بزرگوار شخص «أغَرّ» و ماه؛ هر اول

 (604-603/القرآن ألفاظ مفردات) یافتم دست خواستممي او از آنچه به و انداختم غفلت به را او یعني «فالنا
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 وَ یَنْسَى لَا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ «فَنَسِیَهُمْ اللَّهَ نَسُوا» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع مُوسَى بْنَ عَلِیَّ ضَاالرِّ سَأَلْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ

 وَ نَسِیَهُ مَنْ یُجَازِی إِنَّمَا وَ« نَسِیًّا رَبُّكَ کانَ ما وَ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ تَسْمَعُهُ لَا أَ الْمُحْدَثُ الْمَخْلُوقُ یَسْهُو وَ یَنْسَى إِنَّمَا وَ یَسْهُو لَا

 وَ« الْفاسِقُونَ هُمُ أُولئِكَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْساهُمْ اللَّهَ نَسُوا کَالَّذِینَ تَکُونُوا ال وَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ کَمَا أَنْفُسَهُمْ یُنْسِیَهُمْ بِأَنْ یَوْمِهِ لِقَاءَ نَسِیَ

 1. ..هَذَا یَوْمِهِمْ لِلِقَاءِ الِاسْتِعْدَادَ تَرَکُوا کَمَا نَتْرُکُهُمْ أَیْ« هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا کَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ

 فرمایند:( امیرالمومنین ع می2

کند و جاودانه در آن خواهد را در آتش جهنم وارد می کسی که دین خدا را سرگرمی و بازی قرار دهد، خداوند سبحان او

 ماند.

  1438، ح87ص الکلم، درر و الحکم غرر تصنیف

 فِیهَا. مُخَلَّداً النَّارَ سُبْحَانَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ لَعِباً وَ لَهْواً اللَّهِ دَینَ اتَّخَذَ مَنِ

 ( امام حسین ع در مسیر کربال فرمود:3

 به اندازه است مگر نمانده چیزی باقى آناند و از ها پشت کردهو خوبی ییر چهره داده و غریبه شدهتغدنیا براستی که 

 آن در چیزى مصرفبى و زابیمارى گیاه جز که چراگاهى همچون باری،حقارت زندگى مگر و ؛مانده ظرفى ته در که رطوبتى

 .رویدنمى

                                                      
 . این حدیث هم مضمونش مشابه است: 1

 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا مَطَرٍقَالَ بْنِ یَعْقُوبَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ حَبِیبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ بَكْرِ عَنْ یَحْیَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 رَجُلًا أَنَّ السَّعْدَانِيِّ مَعْمَرٍ أَبِي عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ عَنْ یَزِیدَ بْنُ طَلْحَةُ حَدَّثَنَا بِخَطِّهِ أَبِي كِتَابِ فِي وَجَدْتُ قَالَ بِنَیْسَابُورَ الْجُنْدُ الْأَحْدَبُ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ

 اللَّهِ كِتَابِ فِي شَكَكْتَ كَیْفَ وَ أُمُّكَ ثَكِلَتْكَ ع لَهُ قَالَ الْمُنْزَلِ اللَّهِ كِتَابِ فِي شَكَكْتُ قَدْ إِنِّي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنَ عَلِيَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَتَى

 بَعْضاً بَعْضُهُ یُكَذِّبُ لَا وَ بَعْضاً بَعْضُهُ لَیُصَدِّقُ اللَّهِ كِتَابَ إِنَّ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ فَقَالَ فِیهِ أَشُكُّ لَا فَكَیْفَ بَعْضاً بَعْضُهُ یُكَذِّبُ الْكِتَابَ وَجَدْتُ لِأَنِّي قَالَ الْمُنْزَلِ

« هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا كَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ» یَقُولُ اللَّهَ وَجَدْتُ إِنِّي الرَّجُلُ لَهُ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابِ نْمِ فِیهِ شَكَكْتَ مَا فَهَاتِ بِهِ تَنْتَفِعُ عَقْلًا تُرْزَقْ لَمْ لَكِنَّكَ وَ

 ... الْمُؤْمِنِین أَمِیرَ یَا ذَلِكَ فَأَنَّى یَنْسَى لَا أَنَّهُ یُخْبِرُ مَرَّةً وَ یَنْسَى أَنَّهُ یُخْبِرُ فَمَرَّةً« نَسِیًّا رَبُّكَ كانَ ما وَ» قَالَ وَ« فَنَسِیَهُمْ اللَّهَ نَسُوا» أَیْضاً قَالَ وَ

 وَ الْبَصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ وَ ءٌشَيْ كَمِثْلِهِ لَیْسَ وَ فِیهِ نَشُكُّ لَا وَ یَزُولُ لَا الَّذِي الدَّائِمُ هُوَ أَنَّهُ نَشْهَدُ كَبِیراً عُلُوّاً تَعَالَى وَ تَبَارَکَ قُدُّوسٌ رَبُّنَا قُدُّوسٌ ع عَلِيٌّ فَقَالَ

 لَكِنْ وَ ذَلِكَ حَرَمَكَ شَاءَ إِنْ وَ رَزَقَكَ شَاءَ إِنْ اللَّهِ بِیَدِ ذَلِكَ فَإِنَّ حُرِمْتَهُ أَوْ إِیمَانٍ زِیَادَةَ رُزِقْتَ فَإِنْ حَقٌّ الْعِقَابَ وَ الثَّوَابَ أَنَّ وَ حَقٌّ الرُّسُلَ وَ حَقٌّ الْكِتَابَ أَنَّ

 إِنَّمَا «فَنَسِیَهُمْ اللَّهَ نَسُوا» قَوْلُهُ أَمَّا هَلَكْتَ وَ ضَلَلْتَ شَرّاً یَكُنْ إِنْ وَ ثَبَّتَكَ وَ بِعِلْمِهِ أَعْلَمَكَ خَیْراً بِكَ اللَّهُ أَرَادَ فَإِنْ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ ال وَ فِیهِ شَكَكْتَ مَا سَأُعَلِّمُكَ

 جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ تَفْسِیرُ كَذَلِكَ وَ الْخَیْرِ مِنَ مَنْسِیِّینَ فَصَارُوا شَیْئاً ثَوَابِهِ فِي لَهُمْ یَجْعَلْ لَمْ أَيْ الْآخِرَةِ فِي فَنَسِیَهُمْ بِطَاعَتِهِ یَعْمَلُوا لَمْ الدُّنْیَا دَارِ فِي اللَّهَ نَسُوا یَعْنِي

 وَ بِرُسُلِهِ وَ بِهِ آمَنُوا حِینَ ذَاكِرِینَ مُطِیعِینَ الدُّنْیَا دَارِ فِي كَانُوا الَّذِینَ أَوْلِیَاءَهُ یُثِیبُ كَمَا یُثِبْهُمْ لَمْ أَنَّهُ بِالنِّسْیَانِ یَعْنِي «هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا كَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ»

 فِي الْعَرَبُ یَقُولُ قَدْ وَ الْعَلِیمُ الْحَفِیظُ هُوَ بَلْ یَغْفُلُ لَا وَ یَنْسَى بِالَّذِي لَیْسَ كَبِیراً عُلُوّاً تَعَالَى وَ تَبَارَکَ رَبَّنَا فَإِنَّ «نَسِیًّا رَبُّكَ كانَ ما » قَوْلُهُ أَمَّا وَ بِالْغَیْبِ خَافُوهُ

  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ذَكَرَ مَا فَهِمْتَ فَهَلْ بِهِ یَذْكُرُنَا لَا وَ بِخَیْرٍ لَنَا یَأْمُرُ لَا إِنَّهُ أَيْ یَذْكُرُنَا فَلَا فُلَانٌ نَسِیَنَا قَدْ النِّسْیَانِ بَابِ

 ...أَجْرَک اللَّهُ فَعَظَّمَ عُقْدَةً عَنِّي حَلَلْتَ وَ عَنْكَ اللَّهُ فَرَّجَ عَنِّي فَرَّجْتَ نَعَمْ قَالَ

 260و  255ص ،(للصدوق) التوحید
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در حالی که برحق است،  مؤمن که سزاوار است! دارند؟برنمى دست باطل از و شودنمى عمل حقّ به که بینیدنمى آیا

 ! بینمنمی هالکت جز را ظالمان کنار در زندگى و سعادت جز را مرگى چنین من راستى، به. شود خدا دیدار مشتاق

آن را در دهان است  راه به رو را شانزندگى که آنجا تا هایشان است؛لقلقه زبان فقط دین و بنده دنیایند مردم همانا

 .گردند اندک دینداران شوند گرفتار هاسختی بوته در چون و چرخانندمی

 245ص العقول، تحف

  کَرْبَلَاءَ إِلَى مَسِیرِهِ فِی ع قَالَ وَ

 أَ الْوَبِیلِ کَالْمَرْعَى عَیْشٍ خَسِیسُ وَ الْإِنَاءِ کَصُبَابَةِ صُبَابَةٌ إِلَّا مِنْهَا یَبْقَ فَلَمْ مَعْرُوفُهَا أَدْبَرَ وَ تَنَکَّرَتْ وَ تَغَیَّرَتْ قَدْ الدُّنْیَا هَذِهِ إِنَّ

 الْحَیَاةَ لَا وَ سَعَادَةً إِلَّا الْمَوْتَ أَرَى لَا فَإِنِّی مُحِقّاً اللَّهِ لِقَاءِ فِی الْمُؤْمِنُ لِیَرْغَبَ عَنْهُ یُتَنَاهَى لَا الْبَاطِلَ أَنَّ وَ بِهِ یُعْمَلُ لَا الْحَقَّ أَنَّ تَرَوْنَ لَا

 1..الدَّیَّانُونَ قَلَّ بِالْبَلَاءِ مُحِّصُوا فَإِذَا مَعَایِشُهُمْ دَرَّتْ مَا یَحُوطُونَهُ أَلْسِنَتِهِمْ عَلَى لَعْقٌ الدِّینُ وَ الدُّنْیَا عَبِیدُ النَّاسَ إِنَّ بَرَماً إِلَّا الظَّالِمِینَ مَعَ

 ( امام صادق ع فرمود:4

 برای حضرت عیسی زنی کبودچشم متمثل شد.  دنیا

 حضرت عیسی به او فرمود: چه تعداد ازدواج کردی؟

 گفت: بسیار زیاد.

 فرمود: همه طالقت دادند؟

 گفت: نه! همه را کشتم.

 گیرند.ات که از گذشتگان عبرت نمیماندهفرمود: پس وای بر همسران باقی

شود اش بیشتر میدریای شور است که هرچه آدم تشنه از آن بخورد تشنگیو امام صادق ع افزود: حکایت دنیا حکایت 

 تا اینکه او را بکشد.

 396العقول، ص؛ تحف48ص الزهد،

                                                      
 است: توجه قابل هم زیر روایت آیه، این . درباره 1

 كند،مي گالیه ص پیامبر بیت اهل به مردم اعتنایيبي و شیعیان بر امیهبني فشارهاي از كه ع سجاد امام با دیدارهایش از یكي از جعفي یزید بن جابر

 روایت این از فرازي در و كندمي ع سجاد امام دامان به دست را آنها كه شودمي نازل مردم بر ايزلزله اینكه جمله از و دهندمي دلداري را ایشان امام

 :است آمده

 را امروزشان دیدار این كه گونه همان كنیممي فراموش را آنها امروز پس،» كرد تالوت را آیه این -باد او بر خداوند صلوات كه – امام سپس

 از یكي این و بود؛ «ما هاينشانه و آیات» از این سوگند خدا به و« .كنند انكار را ما هاينشانه و آیات[ فقط] كه بود این بر شانروال و كردند فراموش

 .ماست والیت همان این سوگند خدا به و بود؛ آنها

 125ص ،(للعلوي) البیت اهل فضائل فى العتیق

 كانُوا ما وَ هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا كَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ»: علیه اللّه صلوات تال ثمّ...  السّالم علیهما الحسین بن عليّ فأتینا[ الجعفي یزید بن] جابر قال

 .والیتنا اللّه و هي و أحدها هذه و آیاتنا، اللّه و هي و «یَجْحَدُون بِآیاتِنا
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 کَمْ لَهَا فَقَالَ زَرْقَاءَ مْرَأَةٍا صُورَةِ فِی ع لِعِیسَى الدُّنْیَا تَمَثَّلَتِ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ زَیْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ

 عَبْدِ أَبُو قَالَ وَ قَالَ بِالْمَاضِینَ یَعْتَبِرُونَ لَا کَیْفَ الْبَاقِینَ أَزْوَاجِكِ فَوَیْحُ قَالَ قَتَلْتُ کُلًّا بَلْ قَالَتْ طَلَّقَكِ فَکُلٌّ قَالَ کَثِیراً قَالَتْ تَزَوَّجْتِ

 1.یَقْتُلَه حَتَّى عَطَشاً ازْدَادَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ شَرِبَ کُلَّمَا الْمَالِحِ الْبَحْرِ کَمَثَلِ الدُّنْیَا مَثَلُ: ع اللَّهِ

 تدبر

کنند و آنها این آیه در وصف جهنمیان است که از بهشتیان درخواست نعمتهای بهشتی می«: لَعِباً وَ لَهْواً دینَهُمْ اتَّخَذُوا ( »1

بلکه کسانی که دینشان را سرگرمی و بازی « دینانبی»آنگاه کافران را نه گویند خدا این نعمتها را بر کافران حرام کرده؛ و می

این جمله  ( و درواقع134، ص8ند بدون دین باشد )المیزان، جتوادهد انسان نمیکند. این تعبیر نشان میقرار دادند معرفی می

 دهد که هر دو صحیح است: دو معنی می

؛ که از این (2)حدیث )مثال اگر مسلمان بودند، با مسلمانی( به عنوان سرگرمی و بازی برخورد کردند شانالف. با دین

اسم مالک نیست،  ،شود که در دینداری( داده شد، نزدیك می69)مائده/ 157جلسهجهت مضمون این آیه به هشداری که در 

شود نقطه مقابل لهو )سرگرمی( و عمل صالح )عملی با هدفی متعالی( ایمان و عمل صالح مالک است. ایمان )باور جدی( می

 شود نقطه مقابل لعب )عملی با هدفی خیالی(می

یعنی معیارشان برای زندگی و دینی را که باید بر را بر اساس سرگرمی و بازی بنا کردند؛ شان(ب. دین )سبك زندگی

آید حالل بشمرند و هرچه بدشان میآمد حرام هرچه خوششان می کهاساسش عمل کنند دلخواه و خوشایندشان قرار دادند 

شود که مبنای می (24-23/جاثیه) 159-158 جلسهاز این جهت مضمون این آیه شبیه مضمون  (656 /4البیانبشمرند )مجمع

هایشان قرار دادند، آنگاه سرگرمی همان است که دنیا را زندگی پس از مرگ را نادیده زندگی خود را هوای نفس و دلخواه

 آفرینش را انکار کردند.گرفتند و بازی به آن است که هدفمندی 

سرگرمی، یعنی به جای کار اصلی به کار دیگر مشغول شدن؛ و بازی، یعنی همه کارها را بر  لَعِباً وَ لَهْواً دینَهُمْ اتَّخَذُوا( 2

اجهه ای معین انجام دادن، اما نه بر اساس هدفی واقعی، بلکه بر اساس هدفی تخیلی و غیرواقعی. قرآن این نحوه موطبق برنامه

دانند؛ اما یا خواهند دین اصال نباشد؛ و دین را الزم میکشد. درواقع، بسیاری از انسانها هستند که نمیبا دین را به چالش می

 در حد یك سرگرمی معنوی، ویا کتناسب با اهدافی که خودشان دارند نه هدف واقعی دین.

 نکته تخصصی:

)که به عرفی کردن یا دنیوی کردن  دهد. سکوالریسمل دین را شرح میاگر دقت کنیم این آیه موضع سکوالریسم در قبا

گوید دین نباشد؛ بلکه اوال دین را در حد یك سرگرمی شخصی، نه امری که بخواهد در حوزه مسائل ، نمیشود(دین ترجمه می

ن را تابع انتظارات بشر قرار کند و ثانیا به جای اینکه انسان به اهداف دین عمل کند، دیاجتماعی مداخله کند، محدود می

                                                      
 قابل توجه است: 46. این حدیث هم در همان كتاب الزهد، ص 1

 فِي وَ لَیِّنٌ مَسُّهَا الْحَیَّةِ مَثَلُ الدُّنْیَا مَثَلَ إِنَّ: یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ زَیْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سِنَانٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

 بِأَیْدِیهِم الصِّبْیَانُ إِلَیْهَا یَهْوَى وَ الْعَاقِلُ الرَّجُلُ یَحْذَرُهَا الْقَاتِلُ السَّمُّ جَوْفِهَا
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اش را هم در همین آیه فرموده است: اینکه سکوالریسم دانستن دین است؛ که ریشه« لعب»و « لهو»دهد. اینها همان دو تعبیر می

کوشد انسانها می و کندو آخرت را یك فرضیه غیرقابل اعتنا قلمداد میالدُّنْیا(  الْحَیاةُ )غَرَّتْهُمُدهد اصالت را به زندگی دنیوی می

 هذا(. یَوْمِهِمْ لِقاءَ را از یاد مرگ منصرف کند )نَسُوا

 رغم همه سخنان و ادعاهای دینی، زندگی ما غرق در این نوع تفکر سکوالریستی نشده است؟آیا علی

 :«الدُّنْیا الْحَیاةُ غَرَّتْهُمُ وَ لَعِباً وَ لَهْواً دینَهُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ( »3

 قرار دادن این است که شیء مورد نظر در راستای هدفش قرار نگیرد. «بازی»و  «سرگرمی»وجه مشترک 

دهد: چون دنیا را هدف قرار دادند و سعی کردند دینشان چرا آنها دین را سرگرمی و بازی قرار دادند؟ ادامه آیه پاسخ می

 متناسب با دنیا بسازند. را نه متناسب با هدف غایی دین )خداوند و زندگی اخروی( بلکه

تواند داشته باشد. اگر یادش باشد که زندگی دنیا تمام شدنی است، معلوم است باالخره انسان یك هدف نهایی بیشتر نمی

گیرد. اما وقتی یادش برود، یعنی زندگی دنیا فریبش داده و خود را به عنوان هدف نهایی به او القا که آن را هدف نهایی نمی

دیگر  (. چنین کسی4شود )حدیثاش بیشتر میتر بگیریم، مطالبهتفاقا زندگی دنیا طوری است که هرچه آن را جدیو ا کرده؛

 وان یك سرگرمی معنوی نگاه کند، و فقطباید به دین فقط به عنای ندارد: پس، چارهتواند دین و آخرت را جدی بگیرد. نمی

 با آن بازی کند.

قلمداد کردن دین، بیان وضعیت دو « بازی»و « سرگرمی»رسد دو تعبیر به نظر می«: لَعِباً وَ لَهْواً هُمْدینَ اتَّخَذُوا الَّذینَ( »4

 مآبان در مواجهه با دین باشد:گروه روشنفکرمآبان و مقدس

شود، های سیاست و اجتماع آلوده گیرند و به بهانه اینکه دین نباید به آلودگیروشنفکرمآبان گاه ژست دفاع از دین می

از دارد؛ یعنی دین را در حد یك باالخره انسان به یك معنویت هم نیچون  ،می گویند که ما دغدغه پاک ماندن دین را داریم

 .الشعاع قرار دهدکه تمام زندگی انسان را تحت خواهند، نه راه زندگیسرگرمی معنوی می

سبت به بسیاری از اهداف و اخالقیاتی که دین برای دارند و نمآبان، از دین فقط یك پوسته و ظاهری را نگه میمقدس

. )بازی آن است که تمام ظواهر کار ندکمیدین را در حد بازی قلمداد  پساعتنایند، استوارکردن آنها در وجود انسان آمده، بی

جنگ در  شبیه نسخه اصلی است، و تنها تفاوت این است که هدفش واقعی نیست، بلکه تخیلی است، مثل بازی و نمایش

 مقایسه با جنگ واقعی(

 «: هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا کَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ»( 5

 (1)حدیثخدا آنها را فراموش کرد؛ یعنی آنها را به حال خود رها کرد. 

 .مهم این است که در این زندگی درک کنیم که خدا ما را به حال خود رها نکرده است

م یا خود را به نفهمی زدیم و یادمان رفت که خدا ما را رها نکرده و زندگی دنیا پایان ما نیست؛ اما اگر این را نفهمیدی

 شود )آیه قبل(؛ و کسی که خدا رهایش کند، جهنمی میکندآنگاه خدا در آن زندگی دیگر واقعا ما را رها می

؛ اما «فراموش کردند»فرمود آن را « باور به آخرت»چرا در مورد «: یَجْحَدُون بِآیاتِنا کانُوا ما وَ هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا کَما( »6

 و دیگری را با فراموشی تعبیر کرد؟چرا یکی را با انکار  ؟«های( خدا را انکار می کردندآیات )نشانه»فرمود در مورد آیات 
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 «جزای خدا در حق آنها»در مورد )زیرا  .ستدیدار روز قیامت ا «فراموش کردن»طعا از این دو مورد، آنچه مهمتر است ق

 .(دهد اصل عملی که به خاطرش مجازات بوده، کدام است، که این جزا نشان می)نَنْساهُمْ( را به کار برد «فراموشی»تعبیر 

از  کند. علت اینکه خدا و آخرت رادارد به ریشه این فراموشی در نظام معرفتی آنها اشاره می «انکار آیت»پس تعبیر دوم 

 کردند.های خدا را انکار میبردند، این بود که نشانهیاد می

 نکته تخصصی

درواقع، نقد دقیقی بر رویکرد پوزیتیویسم )اصالت انحصاری حس و تجربه( است. پوزیتیویستها تنها راه شناخت تعبیر این 

ای باشیم. شناخت آیه« یابآیه»استه است که کنند، در حالی که خداوند در قرآن مکررا از ما خورا مشاهده و تجربه قلمداد می

است. شما از عالئم راهنمایی و رانندگی به وضعیت  و حکم تجربی ها غیر از دیدنها، و توجه به نشانهیعنی توجه به نشانه

صرفا دیدن آنها مهم نیست؛ مهم این است که از این عالمت بینید، اما میبا چشم برید؛ عالئم را پی می پیش روی خود در جاده

 که این عالمت دارد، متوجه شوید. را مقصودی

ها ای با دیدن این نشانهها را انکار می کردند. هر چیزی در جهان آیه و نشانه خداست. عدهاینها کسانی بودند که نشانه

اند را باور کنند و خود را م اصرار دراند که فقط آنچه مستقیما دیدهای هبرند؛ عدهپی به خدا و هدف خلقت و روز قیامت می

 کنند.ها محروم میاز درک نشانه

توان دید؛ اما خداوند بقدری نشانه برای خودش و برای باور به آخرت قرار داده که کسانی که بله، خدا و آخرت را نمی

 برند.آفرینش اینها بوده پی می ازبه مقصودی که  اند، از این همه نشانهاهل فهم و عقل

دین )چرا وضعیت این کسانی که جهنمی شدند «: یَجْحَدُون بِآیاتِنا کانُوا ما وَ هذا یَوْمِهِمْ لِقاءَ نَسُوا کَما نَنْساهُمْ فَالْیَوْمَ »( 7

 ، به اینجا رسید؟(را سرگرمی و بازی خود قرار دادند

 در آیه دو دلیل ذکر کرده است: 

)مرگ و پس از آن را جدی نگرفتند و زندگی را در دنیا خالصه  زندگی دیگر را فراموش کردند آنها دیدارچون الف. 

 (5)تدبر کردند(

 (6)تدبر های خدا را انکار کردند.ب. چون آیات و نشانه

ی و بازی شده دینمان در حد سرگرممبادا ها نیستیم، مراقب باشیم که اگر اهل یاد آخرت نیستیم یا اهل توجه به نشانه

 است.
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         یَعْلَمُون كانُوا لَوْ الْحَیَوانُ لَهِيَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إاِلَّ الدُّنْیا الْحَیاةُ هذِهِ ما وَ      64 آیه (29)  عنكبوت( سوره 161

6/6/1395 

 ترجمه

 است، اگر که گیسرای آخرت است که حقیقتاً زندتنها نیست؛ و براستی که  ایسرگرمی و بازیجز و این زندگی دنیا 

 دانستند.می

 ای و نحوینکات ترجمه

 اللغة، المقاییس معجماحاطه کردن و حدقه زدن چیزی پیرامون چیز دیگر است )است که به معنای « دور»از ماده « الدَّار»

« دار»احاطه دارد، و خانه را به اعتبار اینکه با دیوار دور آن احاطه شده خطی است که به داخل خود « دایره»( و 311ص ،2ج

 «دار آخرت»در مقابل  «دار دنیا» کاربردبا اینکه در زبان عربی  1(132/القرآن ألفاظ مفردات) شودمی« دِیار»گویند که جمع آن می

بار در قرآن به کار  55ز مشتقات آن )که جمعاً و نه هیچیك ا« دار»رایج است، اما جالب است که در قرآن کریم نه کلمه 

های برخی افراد برای اشاره به خانه ،برخی مشتقات آن از )حداکثر این است که ناظر به دنیا مطرح نشدهاند( به صورت رفته

لسالم( و خواه و همواره ناظر به آخرت است، خواه به نحو کلی )الدار االخرة(، خواه بهشت )مثال الدار ا استعمال شده است(

 جهنم )مثال الدار البوار(.

)زندگی( و نقطه مقابل « حیات»است؛ پس معنایش همان معنای « حیی»مصدر برای ماده « حیاة»همانند کلمه  «الْحَیَوان»

 «چیزی که از حیات برخوردار است»را در مورد « حیوان»( و البته 122ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم) )مرگ( است.« موت»

( و 269القرآن/ ألفاظ مفرداتاند )دانسته« مقر حیات»را « حیوان» برخی( 238، ص3برند. )المحیط فی اللغه، جنیز به کار می

برخی معنای آن در این آیه را از باب اینکه حیاتی است که بعدش مرگی نیست، ویا از باب مبالغه )که داللت بر حیات کثیر 

 (161ص ،2ج المنیر، حالمصبا) اندمعرفی کردهکند( می

)ضمیر شأن(، « هی»مزحلقه، « لـ»، « إنّ»شش تاکید به کار رفته است:  حداقل« الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ»در عبارت 

آمده است؛ که این « الـ»اینکه جمله به صورت اسمیه آمده است؛ اینکه خبر به صورت مصدر آمده است؛ اینکه روی خبر 

 در ترجمه اضافه شد.« تنها»رساند و به همین جهت، کلمه ، عالوه بر تاکید، معنای حصر را میآخری

                                                      
 «احاطه» در كه است این در تفاوتشان و ندنزدیك هم به بسیار معنایي لحاظ به «استیالء» و «طواف» ،«حدقه» ،«احاطه» ،«دوران» . كلمات 1

 دور خود فقط «دور» در اما والیت؛ مساله «استیالء» در و چرخیدن، و كردن حركت «طواف» در كردن، نگاه «حدقه» در است؛ توجه مورد ايسیطره

 (279ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق. )است نظر مد دیگري مالحظه هیچ بدون بودن چیزي
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 حدیث

کند که بعد از رحلت پیامبر اکرم ص پادشان روم یکی از بزرگان علمای مسیحی به نام جاثلیق سلمان فارسی نقل می( 1

هایی با آیند و بعد از بحثفرستد تا با آنها مناظره کنند. آنها میمیرا همراه با صد نفر از بزرگان مسیحی به میان مسلمانان 

 گیرد.هایی در میرسند و بحثابوبکر نهایتاً به نزد امیرالمومنین ع می

 در فرازی از این گفتگو آمده است:

 ؟تکجاس در دنیاه ب نسبت آخرت و ؟آخرت در یا دنیاست درآیا  که ده خبربه من از بهشت  :گفت جاثلیق

 امری آشکار است؛ مرگ هب زندگى از انتقال که ا؛ چردارد دنیا بر ىاحاطه آخرت و است آخرت در دنیا :فرمود حضرت

 .بدانند اگراست  زندگى سراى آخرت و

 خوابیده ؛ و مَثَلِ آن، مانند شخصاست ماندن و بودن زنده جاى آخرت و است کردن پیدا انتقال دنیا که است این بیانش

و براستی که تنها »: میفرماید جل و عزّ خداى که چنان ؛است زنده روح و میردمی بدن ؛خوابدنمى و روح میخوابد تن که است

 «دانستند.سرای آخرت است که حقیقتاً زندگی است، اگر که می

 آخرت نه و است آخرت عین دنیا نه ؛دنیاست رسم هم آخرت و آخرتکننده، نشانه و عالمت[ رسم ]= ترسیم دنیا و

 گردد وه آنچه که از آن آغاز شده و از آن آفریده شده برمیب روح و جسم از یك هر شد جدا بدن از روح گاه هر ؛دنیا عین

 ... دارد وجود آخرت و دنیا در جهنم و بهشت چنین هم

 310ص ،2ج ،(للدیلمی) الصواب إلى القلوب إرشاد

 : قَالَ عَنْهُ اللَّهِ رَضِیَ الْفَارِسِیِّ سَلْمَانَ إِلَى مَرْفُوعاً الْإِسْنَادِ بِحَذْفِ

 الْآخِرَةُ وَ الْآخِرَةِ فِی الدُّنْیَا ع قَالَ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةُ أَیْنَ وَ الْآخِرَةِ فِی أَمْ هِیَ الدُّنْیَا فِی هَلْ الْجَنَّةِ عَنِ أَخْبِرْنِی الْجَاثَلِیقَ  قَالَ... 

 نُقْلَةٌ الدُّنْیَا أَنَّ ذَلِكَ وَ یَعْلَمُونَ کانُوا لَوْ الْحَیَوَانِ دَارَ هِیَ الْآخِرَةُ کَانَتِ وَ ظَاهِرَةً الْمَوْتِ إِلَى الْحَیَاةِ مِنَ النُّقْلَةُ کَانَتِ إِذْ بِالدُّنْیَا مُحِیطَةٌ

 وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ یَمُوتُ لَا الرُّوحَ وَ یَمُوتُ الْبَدَنَ وَ تَنَامُ لَا الرُّوحَ وَ یَنَامُ الْجِسْمَ أَنَّ ذَلِكَ وَ کَالنَّائِمِ ذَلِكَ مَثَلُ مُقَامٌ وَ حَیَاةٌ الْآخِرَةَ وَ

 الْآخِرَةُ لَا وَ الْآخِرَةَ الدُّنْیَا لَیْسَ وَ االدُّنْیَ رَسْمُ الْآخِرَةُ وَ الْآخِرَةِ رَسْمُ الدُّنْیَا وَ یَعْلَمُونَ کانُوا لَوْ الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ جَلَّ

 فِی وَ مَوْجُودَةٌ الدُّنْیَا فِی النَّارُ وَ الْجَنَّةُ کَذَلِكَ وَ خُلِقَ مِنْهُ مَا وَ بَدَأَ مِنْهُ مَا إِلَى مِنْهُمَا وَاحِدٍ کُلُّ یَرْجِعُ الْجِسْمَ الرُّوحُ فَارَقَ إِذَا الدُّنْیَا

 الْآخِرَة

گوید: روزی امام باقر ع بیرون آمد و به من فرمود: ای جابر! به خدا قسم صبح کردم در حالی جابر بن یزید جعفی می( 2

 دلمشغولم. و که غمگین

  ؟گفتم: فدایت شوم.چرا غمگینی و دلت مشغول است؟ همه اینها به خاطر دنیا است

دنیا از وی را  ایمان در دلش وارد شود خالص که حقیقته آخرت است. جابر! کسی جابر! بلکه این غم و اندوفرمود: نه 

و براستی که تنها »خوشرنگ دنیا فقط بازی و سرگرمی است این زینت  همانا ؛ کهکندش به خود مشغول میهایزینتو از 

 «سرای آخرت است که حقیقتاً زندگی است.
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یا؛ و بدان که فرزندان دنیایند که اهل غفلت و جابر! سزاوار نیست که مومن تکیه و اعتماد کند به خوشرنگی زندگی دن

یابی گیری و اطالعغرور و جهالتند، و فرزندان آخرتند که مومن و اهل عمل و زاهد و اهل علم و فهم عمیق واهل تفکر و عبرت

 شوند...هستند و از ذکر خدا خسته نمی

 287ص العقول، تحف

 الجعفی یزید بن لجابر ع الباقر اإلمام عن روی و

 هَذَا کُلُّ قَلْبِكَ شُغْلُ وَ حُزْنُكَ مَا فِدَاکَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ الْقَلْبِ مَشْغُولَ مَحْزُوناً جَابِرُ یَا اللَّهِ وَ أَصْبَحْتُ یَقُولُ هُوَ وَ یَوْماً خَرَجَ

 زِینَتِهَا مِنْ الدُّنْیَا فِی عَمَّا شُغِلَ الْإِیمَانِ حَقِیقَةِ خَالِصُ قَلْبَهُ دَخَلَ مَنْ جَابِرُ یَا الْآخِرَةِ هَمِّ حُزْنُ لَکِنْ وَ جَابِرُ یَا لَا ع فَقَالَ الدُّنْیَا عَلَى

 إِلَى یَطْمَئِنَّ وَ یَرْکَنَ أَنْ لَهُ یَنْبَغِی لَا الْمُؤْمِنَ إِنَّ جَابِرُ یَا «الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ» لَهْوٌ وَ لَعِبٌ هُوَ إِنَّمَا الدُّنْیَا زَهْرَةِ زِینَةَ إِنَّ

 أَهْلُ الزَّاهِدُونَ الْعَامِلُونَ الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْآخِرَةِ أَبْنَاءَ أَنَّ وَ جَهَالَةٍ وَ غُرُورٍ وَ غَفْلَةٍ أَهْلُ هُمْ الدُّنْیَا أَبْنَاءَ أَنَّ اعْلَمْ وَ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ زَهْرَةِ

 1... اللَّهِ ذِکْرِ مِنْ یَمَلُّونَ لَا اخْتِبَارٍ وَ اعْتِبَارٍ وَ فِکْرَةٍ أَهْلُ وَ الْفِقْهِ وَ مِالْعِلْ

 اند که:( امام صادق ع از پیامبر خدا ص روایت کرده3

 دوست داشتن دنیا، اساس هر خطا و گناهی است.

 138: ص الشریعة، مصباح

 خَطِیئَة. کُلِّ رَأْسُ الدُّنْیَا حُبُّ ص: اللَّهِ رَسُولُ ع: قَالَ الصَّادِقُ قَالَ

 امام صادق ع از پیامبر خدا ص روایت کرده است که: ( 4

زند. پس شما خواهی و دنبال آخرت بودن، به دنیا پرر میزند و آخرتدنیاخواهی و دنبال دنیا بودن به آخرت ضرر می

 است. ضرر را متوجه دنیا کنید که برای ضرر زدن، سزاوارتر

 131ص ،2ج الکافی،

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بُکَیْرٍ ابْنِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 بِالْإِضْرَار أَوْلَى فَإِنَّهَا بِالدُّنْیَا فَأَضِرُّوا بِالدُّنْیَا إِضْرَاراً الْآخِرَةِ طَلَبِ فِی وَ بِالْآخِرَةِ إِضْرَاراً الدُّنْیَا طَلَبِ فِی إِنَّ

 تدبر

 «:یَعْلَمُون کانُوا لَوْ الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِالَّ الدُّنْیا الْحَیاةُ هذِهِ ما وَ»( 1

                                                      
 . قزیب به این مضمون و البته با تعابیري متفاوت روایت زیر است: 1

 قُلْتُ الْقَلْبِ لَمَشْغُولُ إِنِّي وَ لَمَحْزُونٌ إِنِّي اللَّهِ وَ جَابِرُ یَا فَقَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ جَابِرٍ عَنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَنْهُ

 تَكُونَ أَنْ عَسَى مَا وَ الدُّنْیَا مَا جَابِرُ یَا سِوَاهُ عَمَّا قَلْبُهُ شُغِلَ اللَّهِ دِینِ خَالِصِ صَافِي قَلْبَهُ دَخَلَ مَنْ إِنَّهُ جَابِرُ یَا فَقَالَ قَلْبَكَ حَزَنَ مَا وَ شَغَلَكَ مَا وَ فِدَاکَ جُعِلْتُ

 الْآخِرَةُ جَابِرُ یَا الْآخِرَةَ قُدُومَهُمُ یَأْمَنُوا لَمْ وَ فِیهَا بِبَقَائِهِمْ الدُّنْیَا إِلَى یَطْمَئِنُّوا لَمْ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ جَابِرُ یَا أَصَبْتَهَا امْرَأَةٌ أَوِ لَبِسْتَهُ ثَوْبٌ أَوْ أَكَلْتَهُ طَعَامٌ إِلَّا هِيَ هَلْ الدُّنْیَا

 بِآذَانِهِمْ سَمِعُوا مَا اسْمُهُ جَلَّ اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ یُصِمَّهُمْ لَمْ عِبْرَةٍ وَ فِكْرَةٍ أَهْلُ الْفُقَهَاءُ هُمُ الْمُؤْمِنِینَ كَأَنَّ وَ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْیَا أَهْلُ لَكِنْ وَ زَوَالٍ وَ فَنَاءٍ دَارُ الدُّنْیَا وَ قَرَارٍ دَارُ

 الْعِلْمِ ... بِذَلِكَ فَازُوا كَمَا الْآخِرَةِ بِثَوَابِ فَفَازُوا بِأَعْیُنِهِمْ الزِّینَةِ مِنَ رَأَوْا مَا اللَّهِ ذِكْرِ عَنْ یُعْمِهِمْ لَمْ وَ

 133ص ،2ج الكافي،
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توانند در عرض هم هدف قرار گیرند؛ و هدف قرار همه ما با دو واقعیت مواجهیم: دنیا و آخرت؛ و این دو واقعیت، نمی

(. پس، باید یکی را اصل قرار داد و دیگری را تابع؛ هرکدام را 4زند )حدیثدادن هریك، به هدف قرار دادن دیگری لطمه می

دهد، در حد بازی و که طرف دیگر ارائه میرا بگیریم؛ و در مقابل، اقتضائاتی  اصل قرار دهیم، اقتضائات آن را باید جدی

 جایگاهش محکم شود. اصیل،سرگرمی قرار دهیم؛ یعنی با آن به نحوی بازی کنیم که طرف 

ا را هدف دهند؛ پس اینها دنیهای خود قرار میخواهگیری خود را دلاند. برخی مبنای تصمیمها دو دستهدر این میان انسان

خواهد مسیر زندگی را تا هدف نهایی به دست دهد( در حد بازی و سرگرمی قرار و اصل قرار داده، و در نتیجه دین )که می

 (3، تدبر160جلسه، 21دهند. )اعراف/می

 لَوْ»خاطب قرار داده )چون تاکید کرد دهند. این آیه آنها را مگیری خود را حق و حقیقت قرار میاما برخی معیار تصمیم

فرماید: اند( و میخواهند حقیقت را بدانند، مخاطب این کالمیعنی آنها که دنبال دانستن هستند و می« یَعْلَمُون: اگر که بدانند کانُوا

نش[ همگی در حد سرگرمی کند ]با توجه به موقت و گذرا بودفهمند که آنچه زندگی دنیا بر ما تحمیل میاگر افراد بدانند، می

 (4)توضیح بیشتر در تدبراست، سرای آخرت است. « زندگی»و بازی است؛ و آنچه واقعا 

 دهدمیاش تمام نشدنی است، اصل و هدف قرار آخرت را، که زندگی کند(مومن )کسی که در مسیر امن حرکت میپس 

بالعکس رفتار کند، یعنی دنیا را اصل قرار دهد، چون زندگیش را ( و کسی که 2)حدیثد.گیرو دنیا را در این مسیر به بازی می

 (3افتد. )حدیثبرخالف حقیقت سامان داده، سراسر به خطا می

 «: لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِالَّ الدُّنْیا الْحَیاةُهذِهِ  ما وَ» (2

اعتباری همگی اموری ت، اسمربوط به اهداف و مقاصد دنیوی  آنچهحقیقت دنیا جز سرگرمی و بازی نیست. چرا؟ چون 

 .( که صرفا وابسته به قراردادهای انسانهاست149ص ،16جوهمی است )المیزان، و 

 هیچ همه دنیا اهل و هیچ همه دنیا

 1ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ

                                                      
اند اما در اشعار وي چنین شعري یافت نشد. در اشعار برخي از معاصران قریب به این مضمون . برخي این بیت را به مالي رومي منسوب كرده 1

 گوید:یافت شد. مثال اقبال الهوري مي

 ئي دیوانه ئي نه غافل خود ز گر  ئي  فرزانه اگر شو خود از غافل

 بلند چرخ بر تو فكر رسد تا  بند  به لب و بند گوش و بند چشم

 مپیچ نادان اي موهوم برین تو  هیچ  است هیچ جهان علفزار این

http://ganjoor.net/iqbal/asrar-khodi/sh8 /  

 گوید:مي آرتیماني الدینیا رضي

 است عدن رّدُ چه اگر مشنو خود از  است    سخن هزارت اگر مگو حرف یك

 است كفن بار چه اگر مپیچ خویش بر  مپیچ،   هیچ در وهیچ كون دو ز بگذر

http://ganjoor.net/razi/robaeear/sh15 /  

http://ganjoor.net/iqbal/asrar-khodi/sh8/
http://ganjoor.net/iqbal/asrar-khodi/sh8/
http://ganjoor.net/razi/robaeear/sh15/
http://ganjoor.net/razi/robaeear/sh15/
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 شناسیبحث تخصصی انسان

انسان از آغاز »)که در کتابی به نام  دنیالا دنیا، بعدفی الدنیا، العالمه طباطبایی سه رساله در زمینه انسان دارند: انسان قبل 

، در وجود نظام ، با قبل و بعد دنیادهند تمام تفاوت انسان در دنیانشان می« االنسان فی الدنیا». در رساله ترجمه شده(« تا انجام

 کنیم.را واقعی فرض میمان بگردد، آن اعتباریات است. اعتباری، یعنی چیزی که واقعیت ندارد اما ما به خاطر اینکه زندگی

بستان -ه و بدهمعاملبرای گذران زندگی اجتماعی نیاز به چون خود ارزشی ندارند اما ا بخودیاین اسکناسه«: پول»مثال 

چه اندازه ارزش دارند و همه اشیای واقعی را با همین پول ها می گذاریم که هریك از این اسکناس قراربین خودمان ، داریم

ای اعتباری شود؛ در حالی که این پول فقط وسیلههای ما میگیریکم این پول مبنای تمام تصمیم؛ تا حدی که کمکنیممعامله می

 برای راحت شدن معامالت ما بود. 

گذاریم که یکی را رئیس کنیم )همچون برای اینکه کارمان پیش رود، قرار می های اجتماعی:مثال مقامات و منصب یا

شود که برخی انسانها به خاطرش حاضر به انواع فجایع بقدری مهم میاعتباری بدن( و بعد این ریاست  س نسبت بهأرجایگاه 

 شوند.می

 وهمچون سکه طال،  را چندتا تکه چوبدهند. های خود انجام میها و سرگرمیها در بازیاین همان کاری است که بچه

 ، نهشان هم در یك مدت محدود است؛ و در پایان بازی، دیگرو بازی کننددانند بازی میها میکنند. بچهشخصی را رئیس می

 ماند. دارند، و نه آنکه رئیس بوده رئیس می یرزشچوبها اآن 

بخواهد چنان گرم بازی شود که از ای دانیم )و اگر بچهبازی و سرگرمی را بازی و سرگرمی می ،ایمراستی، چرا تا بچه

شویم، محدود بودن زندگی کنیم( اما وقتی بزرگ می، او را بشدت مالمت میبه خطر بیفتد اشکارهای جدی غافل شده، آینده

که به بازی بودن این زندگی تذکر دهد مالمت را گیریم و کسی کنیم؛ و اغلب ما این بازی را جدی میدنیا را فراموش می

 ؟!یکنکنیم که چرا در زندگی ما مداخله میمی

بر چیزی  ین عبارت شش تاکید آمده است. زمانیچنانکه در نکات نحوی گذشت، در ا«: الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ( »3

 کنیم که سرای آخرت، سراسر زندگی است؟ روند. چرا ما باور نمیکنند که افراد براحتی زیر بار آن نمیخیلی تاکید می

                                                      
 غزلي سراییده است كه: ولي اهللنعمت یا شاه

 هیچ نجات او كرم جز نیست كه زیرا   هیچ التفات نبود او غیر به را ما

 هیچ حیات وصالش زالل جز به نبود  ما و حیات آب و چشمه هواي و خضر

 هیچ دوات عشقش غم جز مباد دل وي  دل ورد باد تو شادي همیشه جان اي

 هیچ پاي به مپیچان پیچ پیچ بند وین  مپیچ او در را دل تو و جهان این هیچست

 هیچ التفات نكند دگر حضرتش جز  قدس روحانیان كه گریز حضرتي در

 هیچ كاینات او كبریائي ملك با  پست كون دو هر او ممالك عرصه در

 هیچ خونبهات جهان دو در نیست شایسته  او غیر كه عشقش به بباز جان تو سید

http://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh463 /  

http://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh463/
http://ganjoor.net/shahnematollah/ghazalshv/sh463/
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-6دارد. )علق/های بی ضابطه بازمیو توجه به آخرت، ما را از دلخواه های خود هستیمدنبال دلخواهشاید بدین جهت که 

7 ) 

انس  بیش از حد (ش محدودند«زندگان»و « زندگی»چیزش، از جمله با زندگی دنیا )که همهشاید هم بدین جهت که 

سمانها و زمین، در آن زنده ، حتی آپایان باشد و همه چیزاش بیشود عالمی باشد که زندگیکنیم که میایم. باور نمیگرفته

 (4-2( و حتی با ما سخن بگویند. )زلزله/44باشند و ادراک داشته باشند )اسراء/

 تخصصی فلسفیبحث 

یابد که اساساً اما چنین چیزی هست. اگر کسی در معنای زندگی  و مفهوم مقابل آن، یعنی مرگ، نیك تامل کند، درمی

اش بدون طفیلی ،چیزی که اصیل است ه امری طفیلی و تَبَعیِ آن است.رگ است کآنچه معنای اصیل دارد، زندگی است، و م

 حتما وجودش وابسته به وجود امر اصیل است. ،تواند وجود داشته باشد؛ اما چیزی که طفیلی استمی

 کند که سرایی هست که سراسرش حیات است.ی در دنیا هست، حکایت می«حیات»پس اگر 

 «: یَعْلَمُون کانُوا لَوْ الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِالَّ الدُّنْیا اةُالْحَی هذِهِ ما وَ( »4

برای دنیا « دار»در قرآن کریم، تعبیر بویژه که  ؟«دار آخرت»گفت؛ و آخرت را با تعبیر « زندگی دنیا»چرا دنیا را با تعبیر 

را نیاورده و حتی در جایی هم که این دو را به هم عطف « زندگی آخرت»هیچ جای قرآن، تعبیر  ؛ و همچنیناصالً به کار نرفته

 (31؛ فصلت/64آورده است )یونس/« الْآخِرَةِ فِی وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِی»تعبیر  ،کرده

بر انسان احاطه پیدا  گیرد وگویند که دور انسان را میمی« دار»بیان شد که از این جهت به خانه  «نکات ترجمه»در  

؛ اما انسان نیست« دار»گنجد( پس )ابعاد معنوی و ماورایی انسان در دنیا نمی گیردکند. دنیا تمام حقیقت انسان را در برنمیمی

 (1گیرد )حدیثگیرد؛ بلکه دنیا را هم دربرمیتمام حقیقت انسان را دربرمی تنها، نهآخرت

هم  ؛هم زندگی داریم و هم مرگ ،است؛ برای همین در دنیا« زندگی»غیر از « دنیا بودنش»و « دنیا» از طرف دیگر،

)=زندگی( است؛ یعنی اساساً « وانیَحَ»، «دار آخرت»فرمود که در این آیه موجودات زنده داریم و هم موجودات غیرزنده؛ اما 

 مناسبناتعبیری و  ،تکرار مکرراتاز باب « زندگی آخرت»؛ پس، تعبیر (3)تدبر است« زندگی» همان حقیقتِ« آخرت» حقیقتِ

را « زندگی آخرت»کند که آخرت سراسر زندگی است، اما هیچ جای قرآن، تعبیر با اینکه در این آیه تصریح می پس،است؛ 

 .نیاورده است

 خالصه اینکه

 است و بر تمام حقیقت انسان احاطه دارد؛« دار»[ آخرت است که 1]

 .است(« گیزند»[ آخرت است که سراسر 2]

 این یك حقیقت است که باید بدان علم پیدا کرد دهد؛ پس،یا را نشان میاصالت داشتن آخرت نسبت به دن این دو نکته

 «یَعْلَمُون کانُوا لَوْ»، نه اینکه صرفا یك توصیه تعبدی باشد؛ لذا در پایان آیه فرمود: (1)تدبر
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 مَذْمُوماً یَصْالها جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنا ثُمَّ نُریدُ لِمَنْ نَشاءُ ما فیها لَهُ عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ یُریدُ كانَ مَنْ      18 آیه( 17) إسراء سوره( 162

 7/6/1395مَدْحُوراً           

 ترجمه

برای  ،چه که خواهیمآن این ]زندگی شتابان[،برایش در  ،خواهدب]زندگی[ شتابان را ن که ای ]روالش این[ بودکسی که 

 .استمورد طرد و نکوهش در حالی که سوزاند او را میکه  دهیمقرار میجهنم را سپس برایش  رسانیم؛بشتابان  ،خواهیمه کهر

 ای و نحوینکات ترجمه

 المقاییس معجم)« سرعت گرفتن»و « شتاب کردن»به معنای  «عجله»است. « عجل»هر دو از ماده « عَجَّلْنا» و« الْعاجِلَة»

( برای همین در 548ص القرآن، ألفاظ مفردات) و طلب کردن چیزی است قبل از اینکه زمانش برسد (237ص ،4ج اللغة،

تقدم یافتن در جایی است که این تقدم سزاوار و ممدوح است و نقطه مقابلش « سرعت»اند که گفته« سرعت»و « عجله»تفاوت 

یی است که این تقدم مناسب و سزاوار نیست و نقطه مقابلش در جا« عجله»)ابطاء: کندی و کاهلی( مذموم است؛ در حالی که 

« عاجل»مونثِ « عاجلة»است )= عجله کننده، شتابان( و « عجله»اسم فاعل از « عاجل»( 198ص اللغة، فی الفروق)ممدوح است. 

هم چون « عَجَّلْنا». باشداین است که صفت برای موصوفِ محذوف )الحیاة یا الدنیا( می ،آیه و علت مونث بودنش در باشدمی

 دهیم.، یعنی: ما برایش شتاب به خرج میبه باب تفعیل رفته، متعدی شده

سوزاندن با »و ]به صورت فعل در معنای[ « آتش»است که ]به صورت اسم،[ در معنای « صلی»یا « صلو»از ماده « یَصْال»

و برخی توضیح  (490ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 300ص ،3ج اللغة، المقاییس معجمرود )به کار می« افتادن در آتش»یا « آتش

کباب شود که  بگذارندآتش  به طوری در مقابلاند که این کلمه از زبان عبری گرفته شده و به معنای آن است که چیزی را داده

 (275ص ،6ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق) و یا بسوزد

به معنای سرزنش کردن به خاطر انجام « ذمّ»است. « مورد مذمت قرار گرفته»معنای  و به« ذمّ»اسم مفعول از ماده « مَذْمُوم»

در این است که سرزنش درباره هرجایی است  با سرزنش )اللوم: مالمت(و تفاوتش  (179ص ،8ج العین، کتابکار بد است )

سخاوتمندیش سرزنش کنند که که ضرری متوجه کار شخص شود، هرچند اصل آن کار خوب باشد )مثال شخصی را به خاطر 

 اللغة، فی الفروق) پولی برای خودت باقی نمانده( اما مذمت صرفاً در جایی است که اصل کار، کار زشت و نامطلوبی باشد.

 (44ص

 فی التحقیق) همراه با خواری و ذلت است.« دور کردن»)طرد کردن( و « راندن»است و به معنای « دحر»از ماده « مَدْحُور»

 (178ص ،3ج الکریم، القرآن کلمات

 حدیث

 عباس از رسول خدا در معنای این آیه روایت کرده است:( ابن1

با عملی که خدا بر او واجب کرده است، ثواب و پاداش دنیا، و نه وجه اهلل و سرای آخرت، را بخواهد، در دنیا  که کسی

و ثواب و پاداشی در آخرت نخواهد داشت؛ چرا رساند بخواهد برای او شتابان می ویدنی برخورداریآنچه را که خداوند از 



34 

؛ آن را به او داد تا از آن برای طاعت خدا کمك بگیرد اما وی آن را در معصیت خدا به کار گرفت ،که خداوند سبحان و متعال

 خاطر آن عقوبت می کند. پس خداوند او را به

 627ص ،6ج القرآن، تفسیر فى البیان مجمع

 اهلل وجه به یرید ال علیه اهلل افترضه الذی بعمله الدنیا ثواب یرید کان من اآلیة معنى قال ص النبی أن عباس ابن عن روی

 ذلك یؤتیه تعالى و سبحانه اهلل أن ذلك اآلخرة و فی ثواب له لیس و الدنیا عرض من اهلل یشاء ما فیها له عجل اآلخرة الدار و

 علیه اهلل فیعاقبه اهلل معصیة فی فیستعمله الطاعة على به لیستعین

و  1، حدیث68مسعود روایت شده است که فرازهایی از آن در جلسه( حدیثی طوالنی از پیامبر اکرم ص خطاب به ابن2

 گذشت. در فرازی از این حدیث آمده است: 1، حدیث158جلسه و ، 2، حدیث77جلسه

کنندگان به زینتی که در چشم من زیباتر از زهد باشد، خود را ... خداوند به موسی ع فرمود: موسی! زینت ابن مسعود!

شعار و عالمت صالحان! و وقتی که دیدی ثروت روی  بگو: مرحبا بهموسی! وقتی دیدی فقر به تو روی آورده  اند.زینت نکرده

 گناهی است که در عقوبتش تعجیل شده است. :آورده بگو

شدند، برای کسانی که به خداوند اگر نبود که همه مردم یك امت ]کافر[ می»مسعود! بنگر سخن خداوند متعال را که ابن

دادید که در آن خودنمایی کنند؛ و همچنین هایی قرار میهایی از نقره و ایوانهایشان سقفبرای اتاقورزند، رحمان کفر می

ندگی دنیا نیست و جز کاالی ز هایی که بر آن تکیه زنند، و زینتهایی؛ و همه اینها چیزیتختها و هایشان درببرای خانه

 زندگی] این در برایش بخواهد، را شتابان[ زندگی] این که کسی»و نیز این سخن که « متقین است آخرت نزد پروردگارت از آنِ

 حالی در سوزاندمی را او که دهیممی قرار را جهنم برایش سپس ؛برسانیم شتابان خواهیم، هرکه برای خواهیم، که آنچه ،[شتابان

س آنان انجام داد در حالی که مومن بود، پ؛ و کسی که آخرت را خواست و تالشش را برای آن است نکوهش و طرد مورد که

 «شان مورد قدردانی قرار خواهد گرفت.سعی

کند و ترسد، شهوات را رها میشتابد و کسی که از آتش میها میابن مسعود! کسی که شوق بهشت دارد به سوی خوبی

 شود.می آسانها بر او شود و کسی که در دنیا زهد ورزد، مصیبتکسی که منتظر مرگ است، از لذات ]زودگذر[ رویگردان می

 447ص األخالق، مکارم

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

 الْفَقْرَ رَأَیْتَ إِذَا مُوسَى یَا الزُّهْدِ مِنَ عَیْنِی فِی أَزْیَنَ بِزِینَةٍ الْمُتَزَیِّنُونَ یَتَزَیَّنَ لَنْ مُوسَى یَا ع لِمُوسَى تَعَالَى قَالَ ... مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 أَنْ ال لَوْ وَ تَعَالَى اللَّهِ قَوْلَ انْظُرْ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا -عُقُوبَتُهُ عُجِّلَتْ ذَنْبٌ فَقُلْ مُقْبِلًا الْغِنَى رَأَیْتَ إِذَا وَ الصَّالِحِینَ بِشِعَارِ مَرْحَباً فَقُلْ مُقْبِلًا

 عَلَیْها سُرُراً وَ أَبْواباً لِبُیُوتِهِمْ وَ یَظْهَرُونَ عَلَیْها مَعارِجَ وَ فِضَّةٍ مِنْ سُقُفاً لِبُیُوتِهِمْ بِالرَّحْمنِ یَکْفُرُ لِمَنْ لَجَعَلْنا واحِدَةً أُمَّةً النَّاسُ یَکُونَ

 ما فِیها لَهُ عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ یُرِیدُ کانَ مَنْ قَوْلَهُ وَ لِلْمُتَّقِینَ رَبِّكَ عِنْدَ الْآخِرَةُ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ مَتاعُ لَمَّا ذلِكَ کُلُّ إِنْ وَ زُخْرُفاً وَ یَتَّکِؤُنَ

 سَعْیُهُمْ کانَ فَأُولئِكَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ سَعْیَها لَها سَعى وَ الْآخِرَةَ أَرادَ مَنْ وَ مَدْحُوراً مَذْمُوماً یَصْالها جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنا ثُمَّ نُرِیدُ لِمَنْ نَشاءُ

 عَنِ أَعْرَضَ الْمَوْتَ تَرَقَّبَ مَنْ وَ الشَّهَوَاتِ تَرَکَ النَّارَ خَافَ مَنْ وَ الْخَیْرَاتِ إِلَى سَارَعَ الْجَنَّةِ إِلَى اشْتَاقَ مَنِ مَسْعُودٍ ابْنَ یَا مَشْکُوراً

 الْمُصِیبَات عَلَیْهِ هَانَتْ الدُّنْیَا فِی زَهِدَ مَنْ وَ اللَّذَّاتِ
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 امیرالمومنین ع فرمود: (3

 خانه آن پس از و بگذرد دنیا از نگاهش بیناست که آن و ،بیندکه در ورای آن چیزی نمی است کور دیدِ نهایت دنیا همانا، 

 نابینا و گیرد، توشه دنیا از بینادهد؛ نابینا آن را انتهای مسیرش قرار می ویابد مسیرش را می دنیا از بینا پس. نگرد را آخرت

 .آرد فراهم توشه دنیا براى

 133البالغه، خطبه نهج

 مِنْهَا شَاخِصٌ فَالْبَصِیرُ وَرَاءَهَا الدَّارَ أَنَّ یَعْلَمُ وَ بَصَرُهُ یَنْفُذُهَا الْبَصِیرُ وَ شَیْئاً وَرَاءَهَا مِمَّا یُبْصِرُ لَا الْأَعْمَى بَصَرِ مُنْتَهَى الدُّنْیَا إِنَّمَا وَ 

                      .مُتَزَوِّد لَهَا الْأَعْمَى وَ مُتَزَوِّدٌ مِنْهَا الْبَصِیرُ وَ شَاخِصٌ إِلَیْهَا الْأَعْمَى وَ

 تدبر

 «:مَدْحُوراً مَذْمُوماً یَصْالها جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنا ثُمَّ نُریدُ لِمَنْ نَشاءُ ما فیها لَهُ عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ یُریدُ کانَ مَنْ»( 1

شود. اما اگر کسی نهایت است؛ موجودی است که در دنیا و نیازهای فوری و فوتی خالصه نمیانسان یك حقیقت بی

نه بر اساس دوراندیشی و در نظر زندگی خود را،  بخواهدد، و نیازهای فوری و فوتی قرار ده تمامی مطالبه خود را ناظر به

 ،های دنیابا توجه به محدودیت وند، البته خدابخشدسامان  ،های آنیر اساس عجله و لذتنهایت خود، بلکه بگرفتن ابعاد بی

شوند، نهایت وارد میوقتی در افق زندگی بیهمه آنها دهد؛ اما شان را میهای فوریبه برخی از این افراد، مقداری از خواسته

  دلسوزی نیست. جایگاهشان جهنم خواهد بود، و در این به جهنم افتادن، جای هیچ

 و چرا به جهنم افتادن اینها جای دلسوزی ندارد؟ ؟افتنداینها به جهنم می اما چرا

کنند، خرج ابعاد حیوانی های انسانی خود ارزشخداوند توانی به آنها داده بود و آنها به جای اینکه آن توان را خرج چون 

نابود شدن در یکسری اوهام غرق شدند، و سوختن یعنی ( و 3مسیر را مقصد پنداشتند )حدیثو ( 1خود کردند )حدیث

 فهمیدن اینکه:توهماتی که همه وجود آنها را فرا گرفته بود، و 

  است باختنی امبرده آنچه که افسوس

  است نشناختنـی تمـام هابشنـاخته

 بگذاشـت باید آنچـه هر امبـرداشته

 1نصیرالدین طوسی(است )منسوب به خواجه  برداشتنی آنچه هر امبگذاشته

 شناختیتوضیح تخصصی انسان

                                                      
 گوید:. ابوسعید ابوالخیر هم مي 1

 امبرداشته آنچه است افگندني   ام بنگاشته آنچه است كردني حك

 امبگذاشته عمر هرزه به كه حاصل   امپنداشته آنچه بودست باطل

http://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh414 /  

http://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh414/
http://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh414/
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شود و در آن با سایر حیوانات مشترک است، هر انسانی غریزه دارد و فطرت. آنچه به امور دنیوی و مادی انسان مربوط می

ان است، شود و خاص انسغریزه نام دارد )مانند غریزه گرسنگی، غریزه جنسی و ...( و آنچه به ابعاد متعالی انسان مربوط می

 طلبی و ...(. طلبی، فطرت زیباییجویی، فطرت کمالفطرت نام دارد )مانند فطرت حقیقت

اما  زند؛جویانه( را در انسان رقم میهای التذاذی )لذتو لذا فعالیت های فوری و فوتی دارند؛خواستدرامور غریزی 

طلبی اوست؛ و نهایتناظر به بُعد بیکنند و نهایت سیر میدر افق بیانسان است که  و عمیق اصیل هایدرخواستامور فطری، 

انسان، در: مطهری، انسان و ایمان،  التذاذی و تدبیری هایدو قسم فعالیتزنند. )توضیح نسان را رقم میهای تدبیری الذا فعالیت

 ( ، لینك زیر52-48ص

50048/1/48http://lib.eshia.ir/  
گیرد و با ابعاد فطری اش هم جنبه تدبیری به خود میانسان چون موجودی دارای فطرت است، حتی نیازهای غریزی

اک خور»خورد و این را در تفاوت جویانه و ... گره میشود؛ مثال اشباع غریزه گرسنگی در انسان، با ابعاد زیباییآمیخته می

نهایت طلب است و با مرگ به پایان خود توان مشاهده کرد. اگر انسان، که وجودش بیبراحتی می« حیوانات خوراک» با« انسان

نهایت طلبی، به وضعیت فوری اش را امور غریزی قرار دهد؛ بدین معناست که عجله کرده و به جای بیرسد، مبنای زندگینمی

هایی هم ببرد؛ اما چون همه چیز خود ر این وضعیت فوری و فوتی بهرهو فوتی بسنده کرده است. چنین کسی ممکن است د

 شوند کامال خالی است؛ پس با آتش مواجه می ، بعد از مرگ دستشرا در دنیا تعریف کرده

، 16هود/ شدن و باطل کردن همه آنچه شخص دارد.پوچ توضیح است از )آتش مظهر سوزانندگی است و سوختن بهترین 

 (2، تدبر51جلسه

و این در آتش افتادن وی جای مذمت دارد، نه جای دلسوزی؛ زیرا خودش چنین وضعیتی را برای خود رقم زده است.  

 (4و  3، تدبر51)جلسه

 «:نُریدُ لِمَنْ نَشاءُ ما فیها لَهُ عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ یُریدُ کانَ مَنْ( »2

شود( پس، کسانی که دلشان دنیا مزاحم چیز دیگر می دنیا دار تزاحم است )هر چیزی برای اینکه به هدف خودش برسد

خواهد، ان دلشان میدهند، نه آن مقدار که خودشخواهد و مبنای خود را رسیدن به دنیا قرار میهای فوری و فوتی( می)خواسته

 یکس نُریدُ: برای لِمَنْ)رسند شان به خواسته خود می، نه آنچه خودش بخواهد( و نه همهما بخواهیم: آنچه شاءُرسند )ما نَمی

و همین است لَهُ(  )عَجَّلْنادهد می)در همین دنیا( دهد، زود ، نه هرکس که خودش بخواهد(. البته به آنها که مییمبخواه ماکه 

 کنند. که همگی طمع می

اند، یلی چیزها رسیدهای با قمار به خبیند عدهدر واقع، کسی که دنیامدار است، وضعیتش مثل قماربازی است که دائما می

 اند.چیزشان را از دست دادهکند که چه عده بسیار بیشتری با همین قمار همهو فراموش می

 «:  جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنا ثُمَّ ... الْعاجِلَةَ یُریدُ کانَ مَنْ( »3

ند محبت دنیا اساس )به همین جهت است که فرمود شود.با بهشت رفتن جمع نمی طلبی آخرش جهنمی شدن است ودنیا

 (3، حدیث161جلسهای است. هر خطیئه

http://lib.eshia.ir/50048/1/48
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انسان بین دنیا و آخرت باید یکی را هدف رود که بهشت را هدف قرار داده باشد و چرا؟ چون کسی به بهشت میاما 

 (1تدبر ،161جلسهقرار دهد و دیگری را تابع و طفیلی آن کند )

 «:  مَدْحُوراً مَذْمُوماً یَصْالها جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنا( »4

 مَدْحُوراً سوزد؛ اما با دو ویژگی: مَذْمُوماًرود و میدنیاطلب جهنم می

است و جای دلسوزی ندارد، زیرا تقصیر خودش بوده و خودش چنین سرنوشتی را برای  و نکوهش الف. شایسته مذمت

 خود رقم زده است.

دهند. زیرا خودش به حقیقت شود و او را به درگاه رحمت الهی بار نمیاعتنایی میرانده شده، یعنی به او بیطرد و ب. 

 (5، تدبر160جلسه) پشت کرد و حقیقت را به فراموشی سپرد.

 

 

 8/6/1395         مَشْكُوراً سَعْیُهُمْ كانَ فَأُولئِكَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ سَعْیَها لَها سَعى وَ الْآخِرَةَ أَرادَ مَنْ وَ       19 آیه( 17) إسراء سوره( 163

 ترجمه

شان ، پس آنان تالشاستد، در حالی که مومن انجام دهو برای آن کوششی در خور آن  هدخوابرا  و کسی که آخرت

 مورد قدردانی خواهد بود.

 ای و نحوینکات ترجمه

 العین، کتاب)و به معنای عقب انداختن است پیشی گرفتن( )= « تقدم»است. این ماده نقطه مقابل  «أخر»ماده  از« الْآخِرَة»

معروف است که در فارسی به « آخِر»و « آخَر»ای آشناست. از این ماده دو کلمه که کلمه تأخیر در فارسی کلمه( 303ص ،4ج

رود در جایی به کار می ، دیگر(«أُخری« )»آخَر»اند که : توضیح داده و رودمی به کار« دیگر»و « آخری، پایانی»ترتیب، به معنای 

همان رود )آخرة( در جایی به کار می« آخِر»سوم و چهارم و .. هم برایش فرض دارد؛ اما  و این گزینه،« اولمورد » که عالوه بر

( اما 290/اللغة فی الفروقشود )اآلخِر گفته میاالول، ربیعع. مثال در مقابل ربیای در کار نباشدسومی باشد و این؛ و« مورد اول»

رود و به کار می« دنیا»در مقابل « رتآخِ»بدین لحاظ،  1گویند: اول، دوم، سوم، ... آخَر.در مقام شمارش یك عده معین می

فخ صور( را از عالم آخرت حالت سومی ندارد. شاید بدین جهت است که اگرچه در اصطالحات فنی، عالم برزخ )از مردن تا ن

اند؛ زیرا کنند؛ اما در ادبیات دینی، دوره حیات برزخی را هم جزیی از عالم آخرت قرار داده)از نفخ صور به بعد( متمایز می

رت توان سومیِ دنیا و آخِبرزخ را نمیبه لحاظ لغوی، ای در کار نباشد، پس این کلمه به لحاظ معنایی در جایی است که سومی

 (220)مثال: بقره/ دنش هم ممکن است به خاطر تقابل با دنیا باشد )دنیا، مونث مجازی است(بومونث  ار داد. در مورد چراییقر

                                                      
 ألفاظ است )مفردات« واحد»در مقابل «( )مونث آن: آخرة« آخِر»است و « اول»در مقابل «( أخري»)مونث آن: « آخَر»اند: . برخي گفته 1

 تر باشد.رسد دیدگاهي كه در متن نقل كردیم دقیقاما به نظر مي( 69القرآن/
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الدار )« الدار»( یا 20)النشأة اآلخرة، عنکبوت/« النشأة»تواند میآن محذوف و یا به خاطر مونث بودنِ موصوف محذوف آن، که 

 اشد.د آن ب( و مانن94بقره/اآلخرة، 

؛ که «تالش کند، تالش کردنی»شود: است که در فارسی چنین ترجمه می «مفعول مطلق»سعی دوم، « سَعْیَها لَها سَعى»

« سعیها»که در عبارت  گردد؛ر هر دو مورد، به آخرت برمید« ها»و ضمیر « تالش در خوری انجام دهد»ترش این است: ساده

تالش تمام[ ]»اند اند و به جایش نوشتهشود. )برخی مترجمان به این نکته توجه نکردهمی« تالشی در خور آخرت»به معنای 

 (اند.قرار داده« مَن أراد»، یعنی مرجع ضمیر را «خود را بکند

اند که ( معرفی کرده292، ص5کتاب العین، ج)« شناخت احسان»را به معنای « کرشُ»است. « شکر»از ماده «: شْکُورمَ»

برای این  «قدرشناسی»منظور، نه شناخت ذهنی محض، بلکه شناختی است که انسان متناسب با آن عمل کند که شاید تعبیر 

ه، ای در حق ما انجام دادرا به مدح و ثنای شخصی که نیکی« شکر»تر باشد؛ لذا بسیاری از اهل لغت، نوع شناخت مناسب

( 99ص ،6ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق؛  320ص ،2ج المنیر، المصباح؛ 208ص ،3ج اللغة، المقاییس معجماند )نستهدا

در غیر آن هم شده و از آن تشکر شود، اما حمد  نعمتی دادهاند: شکر در جایی است که حتما و در تفاوت شکر و حمد گفته

)سرزنش و « ذم» ،نقطه مقابل حمد ؛ همچنین،نعمت است و حمد بر اساس حکمت رود؛ در واقع، شکر بر اساسبه کار می

( واضح است که وقتی شکر به 40/اللغة فی الفروق) و ناسپاسی است.« کفران»ولی نقطه مقابل شکر،  ؛مذمت کردن( است

 ألفاظ مفرداتدهد )ا میشود، به معنای پاداشی است که خداوند در مقابل کارهای بندگان به آنهخداوند نسبت داده می

 (462/القرآن

 حدیث

 اند:( امام صادق ع از پدرشان روایت کرده1

 شرم و حیا کنید.  از خدا آن گونه که سزاوار  استپیامبر اکرم ص فرمود: 

 ! یعنی چه کار کنیم؟ گفتند: رسول خدا

قابل دیدگان خود داشته باشد؛ و مدر  هریك از شما شب نخوابد مگر اینکه أجلش را خواهید چنین کنید،فرمود: اگر می

گرفته )افکار و محتویات ذهنی(، و شکم و محتویاتش را ]از گناه[ حفظ کند، و از قبر و ابتالئاتش  آن جایسرش و آنچه در 

 های دنیا دلش را نبرد[]= زیبایی زندگی دنیا را رها کند. باید که زینترا یاد کند، و کسی که آخرت را می خواهد 

 616ص ،(للصدوق) األمالی ؛ 23ص، اإلسناد قرب

 :قَالَ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ الْقَدَّاحِ، مَیْمُونٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عِیسَى، بْنُ مُحَمَّدُ

 یَبِیتَنَّ فَلَا فَاعِلِینَ کُنْتُمْ فَإِنْ: قَالَ اللَّهِ؟ رَسُولَ یَا نَفْعَلُ مَا وَ: قَالُوا. الْحَیَاءِ حَقَّ اللَّهِ مِنَ اسْتَحْیُوا: آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیُّ قَالَ» 

 زِینَةَ فَلْیَدَعْ ةَالْآخِرَ أَرَادَ مَنْ وَ الْبِلَى، وَ الْقَبْرَ لْیَذْکُرِ وَ حَوَى، مَا وَ الْبَطْنَ وَ وَعَى، مَا وَ الرَّأْسَ لِیَحْفَظِ وَ عَیْنَیْهِ، بَیْنَ أَجَلُهُ وَ إِلَّا أَحَدُکُمْ

 «الدُّنْیَا الْحَیَاةِ

 اند:( امام باقر ع از رسول خدا ص روایت کرده2
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گوید: پروردگارا ! مرا آفریدی و هدایتم گویند حجت و دلیل خود را بیان کن. میآورند و میروز قیامت شخصی را می

و  [کسی را در تنگنا قرار ندادم]و من هم همواره بر خلق وسعت دادم  [مرا در تنگنا نگذاشتی]کردی، بر من وسعت دادی 

 ز رحمتت را بر من گسترش دهی و آن را برای من میسر گردانی.آنها آسان گرفتم تا در امروبر

 او را به بهشت وارد کنید. ؛ام راست گفتبنده :فرمایدپس، پروردگار جلیل و متعال می

 146ص ،3ج الثقلین، نور تفسیر؛ 40ص ،4ج الکافی،

 أَبِی عَنْ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ أَعْیَنَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَلِیِّ الْحَسَنِ أَبِی عَنْ عُبَیْدٍ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 أَزَلْ فَلَمْ عَلَیَّ فَأَوْسَعْتَ هَدَیْتَنِی وَ خَلَقْتَنِی رَبِّ یَا فَیَقُولُ احْتَجَّ فَیُقَالُ بِرَجُلٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یُؤْتَى ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ

 عَبْدِی صَدَقَ ذِکْرُهُ تَعَالَى وَ ثَنَاؤُهُ جَلَّ الرَّبُّ فَیَقُولُ تُیَسِّرَهُ وَ رَحْمَتَكَ الْیَوْمَ هَذَا عَلَیَّ تَنْشُرَ لِکَیْ عَلَیْهِمْ أُیَسِّرُ وَ خَلْقِكَ عَلَى أُوسِعُ

 .الْجَنَّةَ أَدْخِلُوهُ

 حکایت( 3

ای به امام صادق ع نوشت که چرا همان گونه که سایر مردم با ما حشر و نشر دارند، منصور دوانیقی )خلیفه عباسی( نامه

 با ما رفت و آمد نداری؟

، و تو هم چیزی ]نیامدنمان به خاطر ترس از تو نیست[ رسیم نداریمبت از تو جوابش را داد که: ما چیزی که به خاطرش

نداری. نه نعمتی به تو داده شده که به  [و بدین جهت سراغت بیاییم]از امور اخروی که به خاطرش امیدی به تو داشته باشیم 

بیاییم؛ پس چکار داریم که  گویی سراغتگویی نزدت بیاییم و نه مصیبتی بر تو وارد شده که به خاطر تسلیتخاطر تهنیت

 نزدت بیاییم؟

 نوشت: با ما مصاحبت داشته باشید که نصیحتمان کنید!

آخرت را بخواهد با تو مصاحبت کند؛ و کسی که کسی که دنیا را بخواهد تو را نصیحت نمیامام ع جواب فرستاد: 

 کند!نمی

چه کسانی دنیا  ،در میان کسانی که دنبال آخرتند منصور گفت: به خدا قسم جایگاه مردمان را برایم متمایز کرد که:

ها دنبال دنیای خود هستند[ و اینکه چه کسی واقعا آخرت خواهند ]کسانی که ظاهرا دنبال آخرتند، اما در واقع با این بهانهمی

 خواهد و نه دنیا را. را می

 209ص ،2ج األئمة، معرفة فی الغمة کشف

 ؟النَّاسِ سَائِرُ یَغْشَانَا کَمَا تَغْشَانَا لَا لِمَ :مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ إِلَى الْمَنْصُورُ کَتَبَ حُمْدُونٍ ابْنُ قَالَ وَ

 نَقِمَةً تَرَاهَا لَا وَ یَكَفَنُهَنِّ نِعْمَةٍ فِی أَنْتَ لَا وَ لَهُ نَرْجُوکَ مَا الْآخِرَةِ أَمْرِ مِنْ عِنْدَکَ لَا وَ أَجْلِهِ مِنْ نَخَافُكَ مَا لَنَا لَیْسَ ع: فَأَجَابَهُ

 ؟عِنْدَکَ نَصْنَعُ فَمَا بِهَا فَنُعَزِّیَكَ

 .لِتَنْصَحَنَا تَصْحَبُنَا :إِلَیْهِ فَکَتَبَ قَالَ

 .یَصْحَبُكَ لَا الْآخِرَةَ أَرَادَ مَنْ وَ یَنْصَحُكَ لَا الدُّنْیَا أَرَادَ مَنْ :ع فَأَجَابَهُ
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 1.الدُّنْیَا لَا الْآخِرَةَ یُرِیدُ مِمَّنْ أَنَّهُ وَ الْآخِرَةَ یُرِیدُ مِمَّنْ الدُّنْیَا یُرِیدُ مَنْ النَّاسِ مَنَازِلَ عِنْدِی مَیَّزَ لَقَدْ اللَّهِ وَ الْمَنْصُورُ فَقَالَ

 تدبر

 «:مَشْکُوراً سَعْیُهُمْ کانَ فَأُولئِكَ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ سَعْیَها لَها سَعى وَ الْآخِرَةَ أَرادَ مَنْ وَ»( 1

کسی که دنیاطلب باشد معلوم نیست در دنیا به هدفش برسد  :طلبی استو آخرتخواهی دنیا مقایسه آیه قبل، این آیه و

  به نتیجه تالشش خواهد رسید.حتماً  طلب باشدو عاقبتش هم جهنمی است، اما کسی که آخرت

 .تاسطلبی، برخالف دنیاطلبی، حتی اگر مقداری هم وجود داشته باشد، مثمرالثمر آخرت به عالوه،

؛ برخالف دنیاطلبی، که برای از به ایمان و تالش جدی دارد، حتما نیباشد واقعی ، برای اینکهطلبیآخرت اینکه آخر و

 دنیاطلب بودن، ضرورتاً نه ایمانی نیاز هست و نه تالشی.

 توضیح تخصصی

محدوده آن )فقط محدود به دنیا(، و هم در  از جهتهم  ،رسیدن دنیاطلب به هدفش )دنیا(در مورد ر آیه قبل، دالف. 

هایی سخن محدودیت از ،دنیاطلب(اشخاص ) رسد، و هم در مورد کسی که به هدف می)چه اندازه از دنیا( مورد مقدارش

 )ثُمَّ جهنم دانست)به دنیا رسیده باشد یا نرسیده باشد( را  ر دنیاطلبیهسرنوشت البته نُرید(؛ و  لِمَنْ + نَشاءُ ما+  فیها) گفت

. درواقع، مَشْکُوراً( سَعْیُهُمْ )کانَ طلب به هدفش، هیچ قید و شرطی نگذاشت. اما در این آیه، برای رسیدن آخرتجَهَنَّمَ( لَهُ جَعَلْنا

                                                      
 آورم:در اینجا مي است مرتبطاول آن كه طلبي روایتي زیباست كه فرازهاي . روایت زیر هم درباره آخرت 1

 الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ مِنْ أَزْهَدَ كَانَ النَّاسِ مِنَ بِأَحَدٍ سَمِعْتُ مَا قَالَ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ

 فَقَرَأْتُ حَمْزَةَ أَبُو قَالَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ أَبْكَى وَعَظَ وَ الزُّهْدِ فِي تَكَلَّمَ إِذَا ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ كَانَ حَمْزَةَ أَبُو قَالَ ثُمَّ ص طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ بَلَغَنِي مَا إِلَّا ع

 اللَّهُ كَفَانَا -الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ -فِیهَا كَانَ وَ صَحَّحَهُ وَ فَعَرَفَهُ عَلَیْهِ فَعَرَضْتُهُ بِهِ أَتَیْتُهُ وَ فِیهَا مَا فَكَتَبْتُ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ كَلَامِ مِنْ زُهْدٍ كَلَامُ فِیهَا صَحِیفَةً

 الْمُقْبِلُونَ بِهَا الْمَفْتُونُونَ إِلَیْهَا الْمَائِلُونَ الدُّنْیَا فِي الرَّغْبَةِ أَهْلِ مِنَ الطَّوَاغِیتُ مُصِیبَتُكُمُ الْمُؤْمِنُونَ أَیُّهَا -الْجَبَّارِینَ بَطْشَ وَ الْحَاسِدِینَ بَغْيَ وَ الظَّالِمِینَ كَیْدَ إِیَّاكُمْ وَ

 رُكُونَ االدُّنْیَ هَذِهِ فِي مَا إِلَى تَرْكَنُوا لَا وَ -مِنْهَا فِیهِ اللَّهُ زَهَّدَكُمُ فِیمَا ازْهَدُوا وَ مِنْهَا اللَّهُ حَذَّرَكُمُ مَا فَاحْذَرُوا غَداً الْبَائِدِ هَشِیمِهَا وَ الْهَامِدِ حُطَامِهَا عَلَى وَ عَلَیْهَا

 لَتَرْفَعُ إِنَّهَا بِأَهْلِهَا تَلَاعُبِهَا وَ مَثُلَاتِهَا وَ انْقِلَابِهَا تَغَیُّرِ وَ أَیَّامِهَا تَصَرُّفِ وَ زِینَتِهَا مِنْ دَلِیلًا عَلَیْهَا فِیهَا مِمَّا لَكُمْ إِنَّ بِاللَّهِ وَ -اسْتِیطَانٍ مَنْزِلَ وَ قَرَارٍ دَارَ اتَّخَذَهَا مَنِ

 حَوَادِثِ وَ الْفِتَنِ مَضَلَّاتِ مِنْ لَیْلَةٍ وَ یَوْمٍ كُلِّ فِي عَلَیْكُمْ الْوَارِدَةَ الْأُمُورَ إِنَّ لِلنَّبِیهِ زَاجِرٌ وَ مُخْتَبَرٌ وَ مُعْتَبَرٌ هَذَا فَفِي غَداً أَقْوَاماً النَّارَ تُورِدُ وَ الشَّرِیفَ تَضَعُ وَ الْخَمِیلَ

 مِمَّنْ قَلِیلًا إِلَّا الْحَقِّ أَهْلِ مَعْرِفَةِ وَ الْهُدَى مَوْجُودِ عَنْ تُذْهِلُهَا وَ تَنَبُّهِهَا عَنْ الْقُلُوبَ لَیَدْرَأُ الشَّیْطَانِ وَسْوَسَةِ وَ السُّلْطَانِ هَیْبَةِ وَ الزَّمَانِ بَوَائِقِ وَ الْجَوْرِ سُنَنِ وَ الْبِدَعِ

 عَلَى اسْتَعَانَ مِمَّنِ الْقَصْدِ سَبِیلَ سَلَكَ وَ -الرُّشْدِ سَبِیلَ نَهَجَ وَ اللَّهُ عَصَمَهُ مَنْ إِلَّا فِتْنَتِهَا ضَرَرِ عَاقِبَةَ وَ حَاالتِهَا تَقَلُّبَ وَ أَیَّامِهَا تَصَرُّفَ یَعْرِفُ لَیْسَ وَ اللَّهُ عَصَمَ

 رَاقَبَ وَ سَعْیَها لَها سَعى وَ الْآخِرَةِ نَعِیمِ دَائِمِ فِي رَغِبَ وَ لَذَّاتِهَا عَنْ فَتَجَافَى الدُّنْیَا بَهْجَةِ عَاجِلِ فِي زَهِدَ وَ فَازْدَجَرَ عِبَرِبِالْ اتَّعَظَ وَ التَّفَكُّرَ فَكَرَّرَ بِالزُّهْدِ ذَلِكَ

 فَقَدْ الظَّلَمَةِ الْمُلُوکِ جَوْرَ وَ الْبِدَعِ ضَلَالَ وَ الْفِتَنِ حَوَادِثَ فَأَبْصَرَ النَّظَرِ حَدِیدَةِ نَیِّرَةٍ بِعَیْنٍ الدُّنْیَا فِي مَا إِلَى نَظَرَ ذَلِكَ فَعِنْدَ الظَّالِمِینَ الْقَوْمِ مَعَ الْحَیَاةَ سَئِمَ وَ الْمَوْتَ

 فِي الْفَسَادِ وَ الْبَغْيِ وَ الْبِدَعِ أَهْلِ وَ الْغُوَاةِ تَجَنُّبِ عَلَى بِهِ تَسْتَدِلُّونَ مَا فِیهَا الِانْهِمَاکِ وَ الْمُتَرَاكِمَةِ الْفِتَنِ مِنَ الْخَالِیَةِ الْأَیَّامِ فِي الْمَاضِیَةِ الْأُمُورِ مِنَ اسْتَدْبَرْتُمْ لَعَمْرِي

 الْقُدُومِ وَ الْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ قَبْلِ مِنْ الْحَذَرَ فَالْحَذَرَ -أُطِیعَ وَ اتُّبِعَ مِمَّنِ بِالطَّاعَةِ أَوْلَى هُوَ مَنْ طَاعَةِ وَ اللَّهِ طَاعَةِ إِلَى ارْجِعُوا وَ بِاللَّهِ فَاسْتَعِینُوا حَقٍّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ

 مَصِیرُهُم سَاءَ وَ مُنْقَلَبُهُمْ سَاءَ إِلَّا الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْیَا قَطُّ قَوْمٌ رَآثَ مَا وَ عَذَابِهِ إِلَى إِلَّا اللَّهِ مَعْصِیَةِ عَنْ قَطُّ قَوْمٌ صَدَرَ مَا تَاللَّهِ وَ یَدَیْهِ بَیْنَ الْوُقُوفِ وَ اللَّهِ عَلَى

 253 ص العقول، تحف ؛202-200ص ،(للمفید) األمالي
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شود. ی که اسباب اخروی باشد، حتما نتیجه حاصل مییاما در جااسباب دنیوی ممکن است به نتیجه نرساند، »خواهد بفرماید می

 (66، ص13)المیزان، ج

طلبی را با آخرتاند. اما دهد روال آنها چنین بوده و همواره چنینآورد که نشان می« یُریدُ کانَ»را با تعبیر دنیاخواهی ب. 

ی که حتما جهنمی بدنیاطلآن حالش شود. یعنی  شد، شاملای کرده بار چنین ارادهکه حتی اگر کسی یکباآورد « أرادَ»تعبیر 

البته به طور کامال  -؛ اما اگر کسی حتی یکبار رداآخرت ند جدی نسبت به دنیاطلب محض است که هیچ دغدغه ،شودمی

 خواهد برد.در آخرت ای حتما بهرهآخرت را طلب کند،  - جدی و واقعی

بینی )عاجل و چون دنیاخواهی از جنس کوته. در آیه قبل، دنیاخواهی را به هیچ چیز، حتی تالش خود فرد مقید نکرد، ج

اش قطعی شده بین شد )اراده عاجله کرد( و اهداف عالی را رها کرد، دیگر بدبختیدستی( است، همین که شخص کوتهدم

قرار  و دوراندیشی از جنس، طلبیآخرت چونم به تالش و هم به ایمان، طلبی را مقید کرد هدر این آیه، آخرتاست،  اما 

برای رسیدن به حق، صرفا در این مسیر قرار گرفتن کافی نیست، بلکه در این البته گرفتن در مسیر حق و حقیقت است، و 

ایمان  مُؤْمِنٌ: هُوَ وَعطوف به هدف کند )روح و روانش را مثانیاً و  سَعْیَها( لَها )سَعى تالشی از خود نشان دهداوالً  بایدمسیر 

عالوه بر اراده آخرت، تالش و ایمان هم موضوعیت دارد تا این اراده ، (؛ پس2، تدبر125، جلسهبیاورد و تسلیم حقیقت باشد

واهد خای اش را در مسیر صحیح به راه انداخت، حتما تالشش ثمرهبه حرکت صحیح منجر شود؛ آنگاه اگر کسی ارادهواقعا 

 داشت.

د در ، بایو نتیجه قطعی داشته باشد ثمره حقیقیکار انسان، برای اینکه ...«:  مُؤْمِنٌ هُوَ وَ سَعْیَها لَها سَعى وَ الْآخِرَةَ أَرادَ ( »2

 :هر سه حوزه اراده، شناخت و عمل، تحولی رخ دهد

برگرداند و به سوی  بینانه )عاجله(محسوس و کوتهمحدود و از این زاویه  را خود مطلوب و گیریجهت ،اراده حوزه در -

  .دهد قرار( )آخرتو ماورای این ظواهر موقت امر دیگر 

را محور وجود خود کند و اهمیت شناخت به و تسلیم حقیقت بودن )ایمان( جویی در حوزه شناخت، باید حقیقت -

. (2، تدبر158جلسه) هایشایش شود نه تابع دلخواههشناخت معیارشگیری را به حدی ارتقاء دهد که عنوان مبنای تصمیم

زیرا اگر ایمان )تسلیم حقیقت بودن( جدی گرفته شود، « مومن باشد»بلکه فقط فرمود: « ایمان به چه؟»)توجه شود که نفرمود 

 (3، تدبر143جلسه حتما ایمان به خدا و آخرت خواهد بود.

 .کوشش کند و آن هم کوششی در خور آخرتبه لحاظ عمل، باید  -

است، آخرت نتیجه عمل خود انسان درباره اینکه درباره آخرت است که  این آیه از معدود آیات«: اًمَشْکُور سَعْیُهُمْ کانَ( »3

ه کرده بسند« بود خواهد قدردانی مورد شانتالش»های اخروی را نام نبرده است و فقط به بیان کلی ، اما پاداشسخن گفته

 است. چرا؟

باشد، جدی گرفته  تالش به هرمقدار که گیری درست باشد،اگر واقعا ایمان و جهت نشان دهدالف. بدین جهت که 

 داده خواهد شد. شود و پاداشمی

 شود.های هرکس به فراخور میزان اراده و ایمان و تالشش را شامل میب. این پاسخ، به نحو کلی، تمام پاداش
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در آیه قبل برای جهنمیان، )نکوهش و رانده شده( « مذموم و مدحور»تناسبی دارد با تعبیر برای بهشتیان « شکورم»ج. تعبیر 

اگر چنان  دهند مد نظر است.و آن این است که در هردو، بُعد اجتماعی و درواقع، کاری که دیگران در قبال شخص انجام می

 شوید.شوید و اگر چنین باشید مورد تشکر واقع میباشید مذمت می

 ... د.

برای آخرت، کوششِ »فرمود و « سَعْیَه: برای آخرت سعی خودش را بکند لَها سَعى»چرا نفرمود «: سَعْیَها لَها سَعى»( 4

 ؟«متناسب با آن را انجام دهد

شخص گوید د، میپاداش متناسب پیدا کند تا را بکن«  خودش» تمام تالش بایدشخص  دبگوی بیش از آنکه بخواهد الف.

یك کار با نیت صددرصد الهی انجام  د. در واقع، بر کیفیت تالش تاکید دارد تا بر کمیت آن.انجام ده «در خور آخرت» تالشِ

 دهیم، بهتر است از هزاران کار که نیت همگی مغشوش باشد.

ها کنار رود و در چنان شرایطی فقط اعمال مخلصانه است که ارزش دارد. ه همه پردهچرا؟ چون آخرت جای این است ک

نیست، بلکه کاری است که واقعا برای خدا باشد هرچند بسیار « کارهای زیاد»سعی و تالشی که در آخرت خریدار دارد، 

و به لحاظ نگاه دنیوی بسیار زیاد خورد؛ وگرنه درخور آخرت نیست ولکوچك. اگر واقعا برای خدا بود، به درد آخرت می

 باشد.

 1ش را ببیند.«خود»دهد، نباید ب. کسی که واقعا برای خدا و برای آخرتش کار انجام می

 ج. ...

 

 

 9/6/1395         مَحْظُوراً رَبِّكَ عَطاءُ كانَ ما وَ رَبِّكَ عَطاءِ مِنْ هَؤاُلءِ وَ هؤُالءِ نُمِدُّ كاُلًّ       20 آیه( 17) إسراء سوره( 164

 ترجمه

و چنین نبوده که عطای پروردگارت مانعی داشته  ،رسانیم، را از عطای پروردگارت مدد میآنانو هم  اینان همگی، هم

 باشد.

                                                      
ام بوده« خودم»بینم كه هدفم كنم باز ميكند كه من هركاري مي. قریب به این مضمون نقل شده كه عالمه طباطبایي نزد مرحوم قاضي شكایت مي 1

وب است كه اند كه همین خام. ایشان پاسخ دادههاي اخروي( انجام دادهتوانم دست از طمع بردارم و هركاري را براي خودم )حداكثر به طمع مقامو نمي

مان بتوانیم حل كنیم چون همین كه پاي خود «خود»كاري ساخته نیست و كار را یكسره به خدا بسپاري. یعني این مطلبي نیست كه « ما»بفهمي نهایتا از 

كند و تماماً متوجه خدا شود. در اینجاست كه انسان از اینكه خودش بتواند كاري بكند قطع امید ميمطرح مي« خود»آید، دوباره خواسته به میان مي

دارد. این روش را برمي« منیّت»سوزاند و خدا این كند و این عجز و بیچارگي ریشه طمع را در وجود او ميشود كار خود را یكسره به خدا واگذار ميمي

سیر و سلوک سید بحرالعلوم،  رساله، 124اللباب در سیر و سلوک، صرساله لباند )مثال نامیدند و در برخي از آثار بدان اشاره كرده« احراق»را بعدا روش 

 (155پاورقي ص

http://www.maarefislam.com/fa/doreholomvamaarefislam/bookscontent/lobbolobab/lobbolobab4.htm#_Toc67781779
http://www.maarefislam.com/fa/doreholomvamaarefislam/bookscontent/bahrololom/bahrololom6.htm
http://www.maarefislam.com/fa/doreholomvamaarefislam/bookscontent/bahrololom/bahrololom6.htm
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 ای و نحوینکات ترجمه

باشد که اصل این ماده داللت دارد بر کشیده شدن و اتصال چیزی به چیز دیگری که بر طولش می« ددم»از ماده  1«:نُمِدُّ»

( و به تعبیر دیگر، بسط یافتن در یك یا چند 270ص ،5ج اللغة، المقاییس معجم( )دیگربیفزاید )مانند اتصال یك رود به رود 

کم به معنای هرگونه کمك رساندن چیزی به چیز دیگر به کار ( و کم52ص ،11ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیقجهت )

)آنچه با آن نوشته « مداد»)طول(، « امتداد»)چیزی که مدد برای غیرش است(، « مادَّة»رفته است؛ که از این ریشه، کلماتی مثل 

افزایش )« مَدّ»(، کشدیطول م)زمان، از این جهت که « مدّت»در فارسی است(  «جوهر»و  «مرکب»شود، که معادل معنای می

 2(.16ص ،8ج العین، کتابرایج است. )آب دریا، در مقابل جزر( 

 التحقیق) است« محدودیت»و  (81ص ،2ج اللغة، المقاییس معجم)« منع»که به معنای  باشدمی« حظر»ماده از « مَحْظُور»

نی برای حفظ و نگهداری گله گوسفند و ... دیواری است که از چوب و « حظیرة. »(247ص ،2ج الکریم، القرآن کلمات فی

)چیزی که مورد منع و محدودیت « ممنوع»و به معنای  ،«حظر» از مفعول اسم« مَحْظُور(. »197ص ،3ج العین، کتاب) کشندمی

 ألفاظ مفرداتکند. )درست می «ةحظیر»کسی است که ( 31هم که در قرآن آمده )قمر/« ظِرحتَمُ» کلمه باشد، وقرار گرفته( می

اند حرام در جایی است که کاری که مورد حرمت قرار گرفته بخودی خود هم گفته« حرام»و « محظور»( در تفاوت 243/القرآن

رود، مثل بسیاری از قوانین اعم از آن است و در جایی که قبح هم وجود ندارد به کار می« محظور»قبح و زشتی داشته باشد، اما 

 (224اللغة/ فی الفروقکند )مانند ممنوعیت چرای گوسفندان در برخی مراتع( )ای محدودیت ایجاد میای در زمینهکه برای عده

 حدیث

 پیامبر اکرم ص فرمودند: خداوند عز و جل به داوود وحی کرد:( 1

سی کند، من هم رحمتم را از کای داوود! همان گونه که خورشید، نورش را از کسی که در نور خورشید نشسته دریغ نمی

رساند، کسانی هم که زند، ضرری نمیکنم؛ و همان طور که فال بد به کسی که فال بد نمیکه داخل در رحمتم شده، دریغ نمی

 یابند ...زنند از فتنه نجات نمیفال بد می

 306ص ،(للصدوق) األمالی

                                                      
است و هوالء « كال»بدل از « هوالء»باشد كه از باب تاكید مقدم شده و مي« نمد»مفعول براي فعل « كالً = همگي« »هَؤُالءِ وَ هؤُالءِ نُمِدُّ كُالًّ. » 1

 باشد.طلبان( مي)دنیاطلبان و آخرتاشاره به دو گروه قبلي « هوالء»دوم، عطف به هوالء اول است. درواقع، این دو 

اند اما به نظر مي رسد اعراب دیگري زمخشري، درویش، نحاس و ( به صورت باال اعراب كردهاند )طبرسي، همه كساني كه این آیه را اعراب كرده

دانسته شده. اما حالت دیگر این « نمد»به فعل متعلق « من عطاء ربك»شده است و «  هَؤُالءِ»دوم عطف به « هَؤُالءِ»هم ممكن باشد. در اعراب فوق، 

شده است. در این صورت معناي آیه چنین « هؤُالءِ نُمِدُّ كُالًّ»را یك جمله مستقل بگیریم كه عطف به جمله « من عطاء ربك هَؤُالءِ»است كه كل عبارت 

 «وردگارت استهمگي آنها را مدد مي رسانیم، و آنها )= این مددرساني ها( از عطاي پر»مي شود: 

، 15غالبا وقتي در حالت ثالثي مجرد )مَدَّ، یَمُدُّ، مَدّ( به كار رود، در امور ناپسند و مكروه است )بقره/« مدد»اند ماده . برخي اهل لغت گفته 2

، 125عمران/، آل12، نوح/55مومنون/ ،22( و وقتي به باب إفعال برود )أمدَّ، یُمِدُّ، امداد( در معناي محبوب و ممدوح است )طور/79، مریم/202اعراف/

 (27هایي هم دارد )لقمان/( كه البته مثال نقض36نمل/
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 بْنُ الْحَسَنُ جَدِّی حَدَّثَنِی قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْکُوفِیُّ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا

 النَّبِیُّ قَالَ قَالَ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ السَّکُونِیِّ مُسْلِمٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ

 دَخَلَ مَنْ عَلَى رَحْمَتِی تَضِیقُ لَا کَذَلِكَ فِیهَا جَلَسَ مَنْ عَلَى الشَّمْسُ تَضِیقُ لَا کَمَا یَا دَاوُدُ ع دَاوُدَ إِلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْحَى ص

  ... الْمُتَطَیِّرُون الْفِتْنَةِ مِنَ یَنْجُو لَا کَذَلِكَ مِنْهَا یَّرُیَتَطَ لَا مَنْ الطِّیَرَةُ تَضُرُّ لَا کَمَا وَ فِیهَا

 تدبر

 «:مَحْظُوراً رَبِّكَ عَطاءُ کانَ ما وَ رَبِّكَ عَطاءِ مِنْ هَؤُالءِ وَ هؤُالءِ نُمِدُّ کُالًّ»( 1

خداوند مبدأ همه موجودات است و هر کاری که در عالم انجام شود، به عنایت و امداد الهی است. این گونه نیست که 

طلبان، اگر کسی کار بدی انجام دهد، توان مستقلی داشته و از حیطه قدرت خدا خارج شده باشد. چه دنیاطلبان و چه آخرت

کاره عالم است دهد، خداوند همهدر هرکاری که رخ میز عطای خداوند است و دهند، به امداد خدا و ااگر هر کاری انجام می

 عطای خدا هیچ محدودیتی ندارد.( و 68 /13)المیزان

 ؟چطورها به خدا انتساب بدی در اما ،ما در انتساب کارهای خوب به خدا مشکلی نداریم

اند و در کنند از دایره قدرت خدا خارج شدهمی اگر بدی را به خدا نسبت ندهیم گویی این موجوداتی که کار بدالف. 

 !دانیم چیزی در عرض خدا نیستعرض خدا وجود دارد، در حالی که می

 !اگر هم بدی را به خدا نسبت دهیم، با قداست و تنزه خداوند ناسازگار استب. 

 ( 79-78نساء/مثال:  ، در آیات دیگری توضیح داده شده است.باست. )قسمت  این آیه در مقام توضیح قسمت الف

 توضیح تخصصی:

بتواند هم کار خوب انجام دهد و هم کار بد. اینکه  باید آن موجود پسآفریند، دارای اختیار می موجودِ ،وقتی خداوند

ا هم معنی است. پس همین که خدا اختیار داد، یعنی امکان انجام بد راختیار داشته باشد اما امکان انجام کار بد نداشته باشد، بی

هم خوبان این بدان معناست که ؛ و گیردو اگر کسی بخواهد کار بد انجام دهد، باز هم تمام امکاناتش را از خدا میمهیا کرده 

 توانند چنان کنند.عنایت و امداد و عطای الهی است که می اب و هم بدان،

شود که ی حتی گناه گناهکاران مانع نمیکه هیچ مانعی برای عطای الهی وجود ندارد، یعناست  ایندرواقع، نکته مهم 

خداوند آنها را در رسیدن به اهداف پلیدشان امداد نکند، چرا که اگر امداد الهی در کار نباشد هیچ کاری انجام شدنی نیست؛ و 

ست که این اگر خدا به انسان اختیار داده که کار پلید انجام دهد، برای انجام دادنش هم او را امداد خواهد کرد، و واضح ا

کند، زیرا خدا به آنها توان داد و کاهد، بلکه اتفاقا همین است که آنها را گناهکار و جهنمی میمطلب اصال از بار گناه آنها نمی

 از آنها خواست که آن را در راه خیر مصرف کنند، اما آنها همان توان خداداد را در راه مخالفت با خدا مصرف کردند.

 به قول سعدی:

 زار خسدر باغ الله روید و در شوره    که در لطافت طبعش خالف نیست باران

4sh/1http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab/  

 «:مَحْظُوراً رَبِّكَ عَطاءُ کانَ ما( »2

http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh4/


45 

 گیرد.دهد و جلوی آنها را نمیبه بدکاران اجازه ظلم می ونداین سوال بسیاری از ما پیش آمده که چرا خدا

 «عطای خدا وجود ندارد، حتی گناه گناهکاران.امداد و هیچ محدودیتی در »این عبارت پاسخ آنهاست: 

ای که اختیار داده، مانع شود که انسان به اختیارش عمل دقت کنید: معنی ندارد که خدا اختیار بدهد، سپس در همان حوزه

شود د. پس اگر کسی اختیارش را در راه ظلم و بدی بخواهد به کار بگیرد، خدا از آن جهت که آفریدگار اوست، مانع او نمیکن

 دهد.و آن توانی را که به او برای انجام کارهایش عطا کرده، همچنان به او می

 الهی در نصرت دادن حق بر باطل است.  مساله سنتتوجه: این بحث، غیر از 

  ،(آیه حاضراقع یك بحث این است که هرکس که اختیار دارد بتواند کار بد هم انجام دهد )در و

و یك بحث این است که خداوند نظام عالم را طوری طراحی کرده که اگر کسی اختیارش را در راه درست به کار گرفت، 

  نظام عالم هم با او همراهی کند، و اگر چنین نکرد، سر وی به سنگ بخورد.

کار و ایجاد یك کنش است؛ اما بحث دوم، بحث بر سر انعکاس و  یك انجام دادن دربارهتعبیر دیگر، بحث این آیه  به

عنایت خداست )هرچند کنش بدی  ودهد. رخدادن هر کنشی با عطاء واکنشی است که نظام عالم در برابر کار وی نشان می

آید، متناسب با این که آن کنش، کنش درست یا کنش نادرستی بوده می باشد( اما واکنشی که در مقابل آن در نظام عالم پدید

 باشد، تفاوت می کند.

 کنیم:تر شدن، این مطلب را در مساله روزی دادن پیاده میبرای واضح

خداوند به اقتضای رحمانیتش یك روزی اولیه برای هرکسی مقدر کرده است که شخص کافر باشد یا مومن، صالح باشد 

 شود و به قول سعدی:اش داده میروزی یا فاسق،

  نبست کس بر رزق در عصیان به   پست و باال خداوند ولیکن

 دوست چه دشمن چه ،یغما خوان این بر   اوست عام سفره زمین ادیم 

1http://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh/  

 های ویژه برسداما در عین حال، به اقتضای رحیمیتش، جهان را طوری آفریده که اگر کسی مومن و صالح شد، به او یاری

 .(124و اگر کفر ورزید، با مشکالت و تنگناهایی مواجه شود )طه/ (1، تدبر41، جلسه3)حمد/

 بیان رحمانیت خداست، نه رحیمیت او.و این آیه در مقام 

 «:رَبِّكَ عَطاءِ مِنْ ... نُمِدُّ( »3

 نیاورد؟« عطائنا»را به صورت « عطاء ربك»کنیم( آورد، تعبیر چرا با اینکه فعل را به صورت متکلم مع الغیر )ما امداد می

 (67 /13لمیزانالف. اشاره کند که این یاری رسانی به همگان، از اقتضائات ربوبیت خداست. )ا

 (37ص ،7ج نور، تفسیر)قرائتی،  نداریم او از طلبى ما و اوست، تفضّل و ربوبیّت شئون از الهى الطافنشان دهد که ب. 

دنیاطلبان  ها دعوت کرده است، همان  است کههمان پروردگاری که تو را به نبوت فرستاده و به خوبیج. نشان دهد که 

ورزند، خدایی که دین را فرستاده، از رساند. یعنی دنیاطلبان گمان نکنند که حال که با تعالیم دین مخالفت میرا هم امداد می

 دهند.آنها اطالعی ندارد و در خارج از قدرت خدا دارند کاری انجام می

http://ganjoor.net/saadi/boostan/niyayesh/sh1/
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 د. ...

 

 

 10/6/1395طینٍ         مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّي لِلْمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ       71آیه( 38) ص سوره( 165

 ترجمه

 ی بشری از گِل هستم...]به یاد آر[ هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من آفریننده

 نکات ترجمه

ونی پوست است )در به معنای قسمت بیر« بَشَرَة»ْاند که بشر به معنای انسان است و درباره وجه تسمیه آن گفته« بَشَر»

مقابل أَدَمَة، که قسمت درونی و زیرین پوست است( و در مورد انسان از این جهت که پوستش نمایان است )برخالف حیوانات 

گفته شده و در قرآن کریم هم هرجا خداوند تعبیر بشر را در مورد انسان « بشر»که غالبا پوستشان با مو یا پشم پوشیده شده( 

( و کفار هم هرجا 54سان را از حیث جسم و ظاهر مادیش مد نظر قرار داده است )مانند همین آیه، یا فرقان/به کار برده، ان

، 15، یس/24؛ قمر/25کردند )مدثر/خواستند بیان کنند که پیامبران تفاوتی با ما ندارند بر همین بشر بودنشان تاکید میمی

( و وقتی فرشتگان هم به شکل انسان 110اند قبول دارند )کهف/مثل بقیه ( و پیامبران هم اینکه از جهت بشر بودن47مومنون/

( و 17در مورد آنها به کار برده شده است )مریم/« شبیه بشر شدن»شدند )مثال برای حضرت مریم( همین تعبیر ظاهر می

شود ورت( شخص میاند که موجب انبساط در چهره )پوست صمژده دادن( را هم از این جهت بشارت گفته« )= بشارت»

 1(126-241القرآن/ ألفاظ )مفردات

 حدیث

 ( داستان باطنیِ آفرینش آدم1

 از امیرالمومنین ع روایت شده است:

... تا هنگامی که خداوند متعال خواست که آدم را بیافریند، پس به جبرئیل دستور داد که به زمین هبوط کند و مشتی از 

برم از اینکه چیزی از من برداری زمین آمد، زمین گفت به خدایی که تو را فرستاد پناه می آن برگیرد ... هنگامی که جبرئیل نزد

 که بعدا قرار باشد به آتش ]جهنم[ درافتد. 

 جبرئیل برگشت و چیزی با خود نبرد و گفت پروردگارا، به تو پناه برد و من هم بر او رحم کردم. 

 د و او هم برگشت و چیزی برنگرفت و همان سخنان را گفت. سپس میکائیل فرستاده شد و او را هم سوگند دا

                                                      
اند و همه مشتقات این كلمه دانسته« ظهور همراه با حُسن و جمال»دو دیدگاه دیگر وجود دارد. برخي اصل این ماده را « بشر»در تحلیل ریشه  .1

 اند )التحقیقمعرفي كرده« انبساط طبیعي و گشادگي در سیما» (؛ و برخي اصل آن را251ص ،1ج اللغة، المقاییس اند )معجمرا بر این اساس توضیح داده

 تر است.رسد دیدگاهي كه در متن توضیح داده شد، قابل دفاع( ولي با مشاهده شواهد مختلف، به نظر مي275ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات في
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 برم از اینکه چیزی از من برگیری. زمین گفت از تو به خدا پناه می سپس عزرائیل را فرستاد و

 ولی او اعتنایی نکرد و مشتی از آن برگرفت و به نزد خداوند برگشت. 

خداوند جل جالله فرمود: از باال و پایین آن، و سفید و سیاه و سرخ و زرد آن، و خشن و نرم آن، برگیر؛ و بدین جهت 

 اند. ها و خُلقیات آنها ]= انسانها[ گوناگون گردید، برخی از آنها سفید ویا سیاه ویا زرد ویا سرخبود که رنگ

 از تو به من پناه نبرد؟ سپس خداوند متعال به عزرائیل فرمود: آیا زمین 

 گفت: بله، اما به او اعتنایی نکردم زیرا اطاعت کردن از تو مهمتر از ترحم من بر اوست. 

آفرینم ]این گونه نیست که هرچه از او بیافرینم جهنم خداوند متعال فرمود: بدان که من از او انبیاء و صالحین و غیره می

 کنم.اگذار میبرود[ و قبض روح کردن آنها را به تو و

 پس عزرائیل وقتی این را شنید گریست و گفت اگر چنین کنی آفریدگانت از من بدشان خواهد آمد. 

 آفرینم که مرگ را بدان منسوب کنند.خداوند متعال فرمود: نترس، من علل و اسبابی می

 سپس خداوند به جبرئیل دستور دارد از آن مشت خاک درخشانی که اصل بود، بیاورد.

تر( و صافون )صاحبان صفوف معین( و مسبحون جبرئیل به همراه جمعی از فرشتگان کروبین )= فرشتگان بلندمرتبه پس

های زمین انتخاب گویان( ]به جانب زمین[ روی آورد و از محل ضریح پیامبر ص، از بارگاهی نورانی که از میان بقعه)تسبیح

منشی( م یکی از نهرهای بهشتی( و آب تعظیم )بزرگی( و آب تکریم )بزرگشده بود مشتی برگرفت و همراه با آب تسنیم )اس

 و آب کوثر و آب رحمت و آب رضامندی و آب عفو عروج کرد.

پس خداوند سبحان و متعال سر او را از هیبت )شکوه(، و قلب ]= محل احساسات[ش را از شفقت )مهربانی(، و دستانش 

عورتش را از عفت، و پاهایش را از شرافت، و قلب ]محل ادراکات[ش را از یقین، و اش را از صبر، و را از سخاوت، و سینه

نفسش را از پاکی آفرید؛ و آنگاه همه اینها را با گِل آدم درآمیخت و هنگامی که خواست آدم و حوا را بیافریند به فرشتگان 

ه نمودم و از روحم در او دمیدم، بر او سجده ی بشری از گِل هستم؛ پس هنگامی که آن را آمادمن آفریننده»وحی کرد که: 

 « ...کنید

 12-11ص آله، و علیه اهلل صلى النبی مولد فی األنوار

 :قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ رُوِیَ

 جَبْرَئِیلُ الْمَلِك أَتَاهَا فَلَمَّا 1... قَبْضَةً مِنْهَا یَقْبِضُ وَ الْأَرْضِ إِلَى یَهْبِطُ أَنْ جَبْرَئِیلُ فَأَمَرَ آدَمَ یَخْلُقَ أَنْ تَعَالَى اللَّهُ أَرَادَ أَنْ ... إِلَى

 رَبِّ یَا قَالَ وَ شَیْئاً نْهَامِ یَقْبِضُ لَمْ وَ فَرَجَعَ قَالَ لِلنَّارِ نَصِیبٌ فِیهِ یَکُونُ شَیْئاً مِنِّی تَأْخُذُ لَا بِأَنْ أَرْسَلَكَ الَّذِی بِاللَّهِ أَعُوذُ إِنِّی قَالَتْ

 شَیْئاً یَأْخُذْ لَمْ وَ فَرَجَعَ إِسْرَافِیلَ بَعَثَ ثُمَّ کَذَلِكَ قَالَ وَ شَیْئاً یَأْخُذْ لَمْ وَ فَرَجَعَ عَلَیْهِ فأقسمت مِیکَائِیلَ فَبَعَثَ فَرَحِمْتُهَا بِكَ استعاذت

 جَلَّ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ إِلَى بِهَا رَجَعَ وَ قَبْضَةً مِنْهَا فَقَبَضَ إِلَیْهَا یَلْتَفِتْ فَلَمْ شَیْئاً مِنِّی تَأْخُذُ أَنْ مِنْكَ بِاللَّهِ أَعُوذُ فَقَالَتْ عَزْرَائِیلَ بَعَثَ ثُمَّ

 أَخْلَاقَهُمْ وَ أَلْوَانُهُمْ اخْتَلَفَتْ فَلِذَلِكَ أَنْعَمَهَا وَ أَخْشَنِهَا وَ أصفرها وَ أحمرها وَ أسودها وَ أبیضها وَ أَدْنَاهَا وَ أَعْلَاهَا مِنْ خُذْ اسْمُهُ

                                                      
 إِنْ مِنْكَ بِاللَّهِ أَعُوذُ فَقُولِي الْمَلِكِ أَتَاکَ فَإِذَا بِالنَّارِ یُعَذِّبْهُ وَ خَلْقاً مِنْكَ یَخْلُقَ أَنْ یُرِیدُ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ قَالَ وَ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهُ لَعَنَهُ لِیسَإِبْ فَسَبَقَهُ . فَنَزَلَ 1

 قَالَ نَصِیبٌ فِیهِ لِلنَّارِ یَكُونُ شَیْئاً مِنِّي أَخَذَتْ
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 أَلْتَفِتَ لَمْ لَکِنِّی وَ بَلَى قَالَ بِی؟ مِنْكَ الْأَرْضِ تَتَعَوَّذُ لَمْ أَ لعزرائیل تَعَالَى اللَّهُ قَالَ ثُمَّ الْأَحْمَرِ وَ الْأَصْفَرِ وَ الْأَسْوَدِ وَ الْأَبْیَضِ فَمِنْهُمْ

 أَرْوَاحَهُمْ تُقْبَضْ أَجْعَلْكَ وَ غَیْرِهِمْ وَ صَالِحِینَ وَ أَنْبِیَاءِ مِنْهَا سأخلق أَنِّی اعْلَمْ تَعَالَى اللَّهُ فَقَالَ لَهَا رَحْمَتِی مِنْ أَوْلَى طَاعَتِكَ لِأَنَّ لَیْهَاإِ

 ینسبون علال لَهُمْ أَخْلَقَ فَإِنِّی تَخَفْ لَا تَعَالَى اللَّهُ فَقَالَ الْخَلَائِقِ کرهونی کَذَلِكَ کُنْتَ إِذَا قَالَ وَ ذَلِكَ سَمِعَ لِمَا عَزْرَائِیلَ فَبَکَى قَالَ

 الْمَلَائِکَةِ مِنْ الْکَرُوبِیُّونَ مَعَهُ وَ ع جَبْرَئِیلُ فَأَقْبَلَ أَصْلًا کَانَتْ الَّتِی الْبَیْضَاءِ بِالْقَبْضَةِ یَأْتِیهِ بِأَنْ جَبْرَئِیلُ أَمَرَ اللَّهَ إِنَّ ثُمَّ قَالَ إِلَیْهَا الْمَوْتِ

 وَ التَّسْنِیمِ بِمَاءِ فَعَرَجَ الْأَرْضِ بِقَاعِ مِنْ المختارة الْمُضِیئَةِ الْبُقْعَةِ مِنْ ص النَّبِیِّ ضریح مَوْضِعٍ مِنْ قَبَضَهَا ثُمَّ الْمُسَبِّحُونَ وَ الصافون وَ

 مِنْ وَ رَأْسَهُ الْهَیْبَةَ مِنْ تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ اللَّهِ خَلَقَ ثُمَّ الْعَفْوِ مَاءٍ وَ الرِّضَا مَاءٍ وَ الرَّحْمَةِ مَاءٍ وَ الْکَوْثَرِ مَاءٍ وَ التکریم مَاءٍ وَ التَّعْظِیمِ مَاءٍ

 ثُمَّ نَفْسِهِ الطِّیبِ مِنْ وَ قَلْبِهِ الْیَقِینِ مِنَ وَ قَدَمَیْهِ الشَّرَفِ مِنْ وَ فَرْجَهُ الْعِفَّةِ مِنْ وَ فُؤَادِهِ الصَّبْرُ مِنْ وَ کَفَّیْهِ السَّخَاءُ مِنْ وَ قَلْبِهِ الشَّفَقَةِ

 سَوَّیْتُهُ فَإِذا طِینٍ مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی» الْمَلَائِکَةُ إِلَى أَوْحَى حَوَّاءَ وَ آدَمَ یَخْلُقَ أَنْ تَعَالَى اللَّهُ أَرَادَ فَلَمَّا قَالَ آدَمَ بطینة کُلُّهُ ذَلِكَ خَلَطَ

 1...«ساجِدِینَ لَهُ فَقَعُوا رُوحِی مِنْ فِیهِ نَفَخْتُ وَ

 تدبر

شاءاهلل اش، روح است )که انانسان دو بُعد دارد. یك وجه ظاهری و یك وجه باطنی. وجه باطنی« طینٍ مِنْ بَشَراً( »... 1

است « بشر»اند؛ یعنی آن مقدار از انسان که اش را از عناصر عالم طبیعت آفریدهظاهریدر آیه بعد بحث خواهد شد( و وجه 

 درست شده است.« گل»)توضیح در نکات ترجمه(، از 

آمیخته ای از خاک و آب است؛ و شاید بتوان گفت خاک بیانگر ابعاد مادی محض )جمادات( و آب پشتوانه ابعاد « گل»

ویژه که بسیاری از خُلقیات طبیعی و غریزیِ انسان، در گیاهان و حیوانات حیاتی عالم طبیعت )گیاهان و حیوانات( است. به

 اند. ت فاقد این خُلقیاتعالم طبیعت هم وجود دارد؛ در حالی که جمادا

 شناسیتوضیح تخصصی متناسب با زیست

های طبیعی )غیر از آب( در آن یافت خاک به عنوان بارزترین جسم مادی و فیزیکی است که تمامی عناصر و مولکول

 در عالم طبیعت: (. بر اساس تعالیم قرآن،30دانسته است )انبیاء/« آب»را ناشی از « حیات»شود. اما قرآن کریم، اساساً می

                                                      
 این حدیث هم درباره آفرینش انسان قابل توجه است 1

 اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِقَزْوِینَ عَاصِمٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ السُّرْیَانِيُّ السَّكُونِيُّ عُمَارَةُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَجَلِيُّ ضُرَیْسٍ بْنِ یَحْیَى بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

 یَزِیدُ حَدَّثَنِي قَالَ یَزِیدَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ اللَّهِ رَسُولِ مَوْلَى اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَلَّامِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْكَرْخِيُّ هَارُونَ بْنُ

 لَه فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلَ أَنَّهُ سَلَّامٍ بْنُ

 آدَمَ؟ سُمِّيَ لِمَ آدَمَ عَنْ فَأَخْبِرْنِي... 

 النَّاسُ عَرَفَ لَمَا وَاحِدٍ طِینٍ مِنْ خُلِقَ لَوْ وَ كُلِّهِ الطِّینِ مِنَ بَلْ قَالَ وَاحِدٍ طِینٍ أَوْ كُلِّهِ طِینٍ مِنْ خُلِقَ فَآدَمُ قَالَ أَدِیمِهَا وَ الْأَرْضِ طِینِ مِنْ خُلِقَ لِأَنَّهُ قَالَ

 فِیهِ وَ أَزْرَقُ فِیهِ وَ أَحْمَرُ هِفِی وَ أَغْبَرُ فِیهِ وَ أَشْقَرُ فِیهِ وَ أَخْضَرُ فِیهِ وَ أَبْیَضُ فِیهِ التُّرَابُ قَالَ مَثَلٌ الدُّنْیَا فِي فَلَهُمْ قَالَ وَاحِدَةٍ صُورَةٍ عَلَى كَانُوا وَ بَعْضاً بَعْضُهُمْ

 عَلَى أَسْوَدُ وَ أَصْهَبُ وَ أَحْمَرُ وَ أَصْفَرُ فِیهِمْ وَ أَبْیَضُ فِیهِمْ وَ خَشِنٌ فِیهِمْ وَ لَیِّنٌ فِیهِمْ النَّاسُ صَارَ فَلِذَلِكَ أَصْهَبُ فِیهِ وَ لَیِّنٌ فِیهِ وَ خَشِنٌ فِیهِ وَ مِلْحٌ فِیهِ وَ عَذْبٌ

 . التُّرَاب أَلْوَانِ

 471ص ،2ج الشرائع، علل
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 1نباشد )جمادات(.« حیات»باشد اما « خاک»الف. ممکن است 

 2در آن دمیده نشده باشد )گیاهان و حیوانات(.« روح»داشته باشد، اما « حیات»ب. ممکن است موجودی 

 3(. 30تکون یافته است. )انبیاء/« آب»ی از «حیات»ج. هر موجود دارای 

است « خاک»مربوط است، اما حقیقتی بیش از « آب»یك حقیقتی است که به نحوی به  در عالم طبیعت،« حیات»در نتیجه: 

 رسد.نمی« روح»و لزوماً به سطح 

مولکولی در عرض سایر عناصر و « آب»های کامال متمایز آب، رغم اذعان به برخی ویژگیدر علوم طبیعیِ مدرن، علی

شناسی، نیز شاید بتوان گفت که باید به که بر اساس تحقیقات زیستگیرد؛ در حالی هایی که در خاک هست، قرار میمولکول

دهند( در عرصه حیات توجه دیگری هایی که خاک را تشکیل میهای خاص آب )در مقایسه با سایر عناصر و مولکولویژگی

 داشت، چرا که مثالً:

اند( و بعد موجودات در آب درست شدهبر اساس تئوری تکامل طبیعی، حیات از آب شروع شده )اولین موجودات زنده،  -

 اند.زنده به خشکی آمده

سلولی گرفته تا حیوانات ای )از تكموجودات زنده مختلف ممکن است بدون هوا و ... زنده بمانند، اما هیچ موجود زنده -

 ماند.بسیار پیشرفته( بدون آب زنده نمی

 در ترکیب طبیعی تمام موجودات زنده، آب وجود دارد. -

 ... و

 

و « یك مشت خاک که از زمین برگرفته شد»رسد در احادیث، این ابعاد فیزیکی و خُلقیِ انسان را با تعبیر به نظر می

بیان شده و گویی، ماده فیزیکیِ بدن را به خاک، و خُلقیات مربوط به زندگی طبیعی را به آب « هایی که با آن مخلوط شدآب»

این حدیث، دمیده شدن روح، در ادامه حدیث آمده، که چون به این آیه مرتبط نبود، حذف  ( )توجه: در1اند )حدیثنسبت داده

 شد(

 «: طینٍ مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی( »2

                                                      
باشد، اما آن موجود از خاک درست « حیات». البته هرچیزي كه در عالم طبیعت، حیات دارد، عناصر خاک را هم دارد. هرچند ممكن است  1

 ( و فرشتگان[76؛ ص12( و ابلیس )اعراف/15؛ الرحمن/27نشده باشد. ]مانند جن )حجر/

 چیزي كه در عالم طبیعت، روح دارد )انسان( حیات هم دارد.. البته هر  2

این تغییر و صیرورت « جعل»تفاوتي دارد و آن اینكه در تعبیر « خلق»در قرآن كریم با تعبیر « جعل»تعبیر « حَيٍّ ءٍشَيْ كُلَّ الْماءِ مِنَ جَعَلْنا» . َ 3

 الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ»شود و انتهاي كار بیان ميلحاظ شده است. اگر در خلق هم صیرورتي مطرح شود فقط ابتدا 

( اما در جعل، صیرورتي است كه در متن شيء حضور فعال دارد و نقطه آغازي نیست كه در پایان نباشد )یا نقطه پایاني نیست كه در 14عِظاما )مومنون/

اي را بتوان نشان داد: و لقد خلقنا االنسان من سالله من طین ثم رسد چنین مالحظهآغاز نباشد( چنانكه در جاي دیگر هم كه هر دو را آورده به نظر مي

 (13-12جعلناه نطفة في قرار مكین ثم خلقنا النطفه علقه... )مومنون/
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، اسم فاعل بیاید، داللت بر ثبوت و استمرار آن «فعل»وقتی به جای ...«. خالقٌ »بلکه فرمود: ...« أخلُقُ »در این آیه نفرمود 

 ای است که ادامه دارد. ای که انجام و تمام شده، نیست؛ بلکه یك واقعهیك واقعه« گل»آفرینش بشر از کند. پس عمل می

تواند با تئوری نیست و بلکه می« خلقت دفعی انسان»ضرورتا به معنای « آفرینش آدم از گِل»این تعبیر شاید نشان دهد که 

 تکامل طبیعی جمع شود. 

کند؛ بلکه مشکل سلولی جستجو میتئوری، در این نیست که سرچشمه انسان را در تكرسد مشکل اصلی این به نظر می

جان )با آنتروپی مثبت( به از توضیح چگونگی تبدیل جسم بی شناسد واش این است که از طرفی، ریشه حیات را نمیاصلی

خاکی )جمادات( و موجودات وابسته به  سلولی )با آنتروپی منفی( ناتوان است و مرزی بین موجودات کامالاولین جاندار تك

 (؛1گذارد )تدبرآب )گیاهان و حیوانات( نمی

کند( جدی و از طرف دیگر، دمیدن روح در انسان را )که تغییری اساسی بین انسان و سایر موجودات زنده ایجاد می

 ای دیگر توضیح داده خواهد شد.( شاءاهلل در ضمن آیهگیرد. )این مطلب آخر اننمی

 

 

 11/6/1395     ساجِدینَ لَهُ فَقَعُوا رُوحي مِنْ فیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ فَإِذا      72آیه( 38) ص سوره( 166

 ترجمه

 کنان درافتید.پس هنگامی که سامانش دادم و در آن از روحم دمیدم، پس برایش سجده

 نکات ترجمه

 1(134آن توضیحات کافی داده شد )جلسه است که قبالً در مورد « سوی»از ماده « سَوَّیْتُ»

                                                      
 در آنجا گفته شد:.  1

 متعددي مشتقات ماده، این از(. 439/اللغة مقاییس معجم) كندمي چیز دو بین اعتدال و استقامت بر داللت ماده این كه است «يوس» ماده از «سَوّا»

 ساوي،) فعل صورت به قرآن در كه( بودن اندازههم و برابري معناي به) است معروف «متساوي» و «مساوي» كلمه هم. است رفته كار به كریم قرآن در

 عادي حالت در دومي این" كه رفته، كار به زیاد قرآن در «استوي» كلمه هم و است؛ رفته كار به( 64/عمرانآل سواء،) مصدر صورت به هم و( 96/كهف

 كردن پیدا اشراف و تسلط استیالء، معناي به شود متعدي «علي» حرف با وقتي اما ،(19 /التوبة) «اللَّهِ عِنْدَ یَسْتَوُونَ ال» رفته كار به برابري معناي همان در

 تحت آنچه همه نسبت كه است جهت بدین ،«استیالء» معناي در «استوي» كلمه استفاده شده گفته كه( )5/طه) «استوي العرش علي الرحمن» مانند است

 إِلَى اسْتَوى ثُمَّ» مانند شود،مي ختم او به آن تدبیر یا مطلب خود كه است این معناي به شود متعدي «إلي» با وقتي و ؛(است یكسان او با اوست، سیطره

 درواقع، و شيء یك اجزاي دادن قرار یكسان و برابر معناي به( است صیغه همین ماضي «سوّا» كه) «تسویه» كلمه و( 11/فصلت)...« دُخانٌ هِيَ وَ السَّماءِ

 مفهوم دو «يوس» ماده در» كه معتقدند برخي درواقع (440-439/القرآن ألفاظ مفردات) "است مخلوق یك متعادل و مندنظام و حكیمانه طراحي

 «شيء در تدبیر و كمال و نظم جهت از خلقت در اعتدال و وسط حد رعایت یعني هم «تسویه» و است شده لحاظ «اعتدال» و( توسط) «بودن بینابین»

 (280 /5الكریم القرآن كلمات في التحقیق)
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قیامت را هم از »باشد و در اصل به معنای افتادن )سقوط( و ثابت شدن می« وقوع»باشد. می« وقع»فعل امر از ماده « قعوا»

 اییسالمق معجمگیرد. )آید و همه را زیر پوشش خود می( که گویی بر سر خالئق فرود می1اند )واقعه/گفته« واقعه»این جهت 

 (880ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 134ص ،6ج اللغة،

است که این ماده داللت دارد بر فروتنی و ذلیل شدن در برابر دیگری و خود را کامال « سجد»اسم فاعل از ماده « ساجدین»

مقابل او هیچگونه ( به نحوی که شخص در 396ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 133ص ،3ج اللغة، المقاییس معجمتسلیم او کردن )

(. ضمنا اسم فاعل داللت بر ثبوت و 51ص ،5ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق) ی نداشته باشد«منیت»خودخواهی و 

 1«کنان هستید.در حالی که سجده»است، یعنی « حال»استمرار دارد. جایگاه نحوی این کلمه 

 حدیث

 ( امام صادق ع فرمود:1

شود گوهری است درون صندوقی که هنگامی که گوهر از آن بیرون آید، صندوق دور انداخته میمَثَلِ مومن و بدنش مانند 

شود بلکه نسبت به بدن همانند چیزی گرداگرد بدن و کند؛ و فرمود: روح با بدن آمیخته )ممزوج( نمیو کسی بدان توجه نمی

 محیط بر بدن است.

 463ص ،1ج علیهم، اهلل صلى محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ أَصْحَابِنَا بَعْضُ حَدَّثَنَا

 لَا الْأَرْوَاحَ إِنَّ قَالَ بِهِ[ یُعْبَأْ] تتعب لَمْ وَ الصُّنْدُوقُ طُرِحَ مِنْهُ الْجَوْهَرَةُ خَرَجَتِ إِذَا صُنْدُوقٍ فِی کَجَوْهَرَةٍ بَدَنِهِ وَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ

 .بِهِ مُحِیطَةٌ لِلْبَدَنِ کَالْکِلَلِ هُوَ إِنَّمَا تُدَاخِلُهُ لَا وَ الْبَدَنَ تُمَازِجُ

« دمیدم روحم از آن در و دادم سامانش که هنگامی پس»فرماید ( از امام صادق ع درباره سخن خداوند عز و جل که می2

 روایت شده است که:

ای دستور داد تا در آن دمید؛ و این گونه نیست که از را آفرید و روحی را آفرید و سپس به فرشته ای ]= بدن[آفریده

 خداوند چیزی کم شده باشد؛ بلکه آن ]روح، مخلوقی[ از قدرت خداوند تبارک و تعالی بود ]نه جزیی از وجود خدا[.

 172ص ،(للصدوق) ؛ التوحید241ص ،2ج العیاشی، تفسیر

 قَالَ: «رُوحِی مِنْ فِیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ فَإِذا» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع اهلل عبد أبی نع بصیر أبی عن

                                                      
 گذشت، بدین بیان: (6)حمد/ 108در جلسه  «مستقیم»و تفاوتش با 

 ايمقایسه كه رودمي كار به جایي در «استواء» مصدر: كه اندگفته دو این تفاوت در ،«مستوي» و «مستقیم» معناي دو نزدیكي به توجه با همچنین

 نقطه و است؛ «تفاوت» ،«استواء» مقابل نقطه لذا دارد؛ داللت واحد جریان یك تداوم بر «استقامت» مصدر ولي باشد، جریان در هم شبیه چیز دو بین

 (150/اللغة في الفروق[. )كجي]=  اعوجاج ،«استقامت» مقابل

 إعراب في در ابتداي جمله اول، حرف عطف است و در ابتداي جمله دوم عالمت جواب شرط است )الجدول« فـ»حرف ...« فَقَعُوا  ... فَإِذا. » 1

 شود.نشان داده مي« پس»فارسي هم هر دو مورد با كلمه  ( جالب اینجاست كه در زبان142ص ،23ج القرآن،
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 1تعالى. و تبارک قُدْرَتِه مِنْ هِیَ شَیْئاً، اللَّهِ مِنْ نَقَصَتْ بِالَّتِی و لَیْسَتْ فِیهِ فَنَفَخَ مَلَکاً أَمَرَ ثُمَّ رُوحاً خَلَقَ وَ خَلْقاً خَلَقَ

 سوال شد که این دمیدن چگونه بود؟« دمیدم روحم از آن در و»( از امام صادق ع درباره این سخن خدا: 3

)باد( « ریح»اقتباس شده است چون بسیار با « ریح»کند همانند باد )=ریح( و اصال از همین لفظ فرمود: روح حرکت می

ای از حِ من[ زیرا آن را بر سیر ارواح برتری داد همان گونه که به خانهشباهت دارند و آن را به خودش اضافه کرد ]فرمود: رو

و مانند اینها؛ و « خلیل ]دوست[ من»؛ و به رسولی از رسوالن ]= حضرت ابراهیم ع[ گفت «خانه من»ها ]= کعبه[ گفت خانه

 همه اینها آفریده و ساخته شده و پدید آمده و تحت ربوبیت و تدبیر اوست.

 171ص ،(للصدوق) ؛ التوحید134ص ،1ج الکافی،

 مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الطَّائِیِّ الْحَمِیدِ عَبْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ 

 وَ کَالرِّیحِ مُتَحَرِّکٌ الرُّوحَ إِنَّ فَقَالَ النَّفْخُ هَذَا کَیْفَ رُوحِی مِنْ فِیهِ نَفَخْتُ وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ -ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ

 لِأَنَّهُ نَفْسِهِ إِلَى أَضَافَهُ إِنَّمَا وَ لِلرِّیحِ مُجَانِسَةٌ الْأَرْوَاحَ لِأَنَّ الرِّیحِ لَفْظَةِ عَنْ أَخْرَجَهُ إِنَّمَا وَ الرِّیحِ مِنَ اسْمَهُ اشْتَقَّ لِأَنَّهُ رُوحاً سُمِّیَ إِنَّمَا

 عٌمَصْنُو مَخْلُوقٌ ذَلِكَ کُلُّ وَ ذَلِكَ أَشْبَاهِ وَ خَلِیلِی الرُّسُلِ مِنَ لِرَسُولٍ وَ بَیْتِی الْبُیُوتِ مِنَ لِبَیْتٍ قَالَ کَمَا الْأَرْوَاحِ سَائِرِ عَلَى اصْطَفَاهُ

 .مُدَبَّرٌ مَرْبُوبٌ مُحْدَثٌ

 تدبر

همانند سایر موجودات  است،« طین»مادام که انسان در افق «: ساجِدینَ لَهُ فَقَعُوا رُوحی مِنْ فیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ فَإِذا » (1

شود که تسویه و نفخ روح زمانی مسجود مالئکه می (.1، تدبر165جلسهی طبیعی، طبیعی است )خاک + آب = موجودِ زنده

ای که در پیش کند، متناسب با مبانیدر آن رخ دهد. پس، نگاه داروینی به انسان، که اشرف مخلوقات بودن وی را انکار می

کاهند؛ فرومی« طین»کنند و انسان را در حد گرفته، درست است! آنها روح به عنوان یك ودیعه الهیِ ویژه در انسان را انکار می

 بود، به فرشتگان دستور سجده نداد.« طین»و خداوند هم مادامی که انسان در حد 

توان برایش نمی تعریف کند،« طین»هرکسی هم که این روح الهی در خویش را نادیده بگیرد و قدر و قیمت خود را افق 

 ، معتقد شد!ارزشی بیش از حیوانیتی که در سایر موجودات زنده عالم طبیعت هست

 ...«:  رُوحی مِنْ فیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ إِذا( »2

 را هم اضافه کرد؟« سویته»، بلکه تعبیر ...«رُوحی  مِنْ فیهِ نَفَخْتُ إِذا»چرا نفرمود 

                                                      
 اند:. روایات زیر هم قابل توجه 1

 این: فرمود. شد سوال «دمیدم روحم از آن در و دادم سامانش كه هنگامي پس» فرمود خدا و بود آدم در كه ي«روح» درباره ع صادق امام از

 .بود مخلوق شد، دمیده عیسي در كه هم روحي و است مخلوق روح،

 241ص ،2ج العیاشي، تفسیر ؛134ص ،1ج الكافي،

 ع آدَمَ فِي الَّتِي الرُّوحِ عَنِ -ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْأَحْوَلِ عَنِ أُذَیْنَةَ ابْنِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .مَخْلُوقَةٌ عِیسَى فِي الَّتِي الرُّوحُ وَ مَخْلُوقَةٌ رُوحٌ هَذِهِ قَالَ «رُوحِي مِنْ فِیهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ فَإِذا» قَوْلِهِ
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را « وَّیْتُهُسَ»دارد عبارت « رُوحی مِنْ فیهِ نَفَخْتُ»باشد یعنی، عبارت « عطف تفسیری»در اینجا، « و»رسد حرف به نظر می

خواهد نشان دهد که دمیدن روح در بدن، به معنای برقراری رابطه بین دو امر کامال کند. در این صورت، آیه میتفسیر می

ظاهرا توجه به  1بخشیِ بدن به همین روح است و به تعبیر فالسفه: برقراری ترکیب اتحادی است.مستقل نیست، بلکه سامان

مندی هوشمندانه از علوم انسانی غربی باشد و یکی از مبانی الزم ری برای چگونگی مواجهه و بهرهتواند هشدااین مساله می

 آفرینی در حوزه علوم انسانی )بدون انکار علم بودن آن( است.برای تحول

 شناسیتوضیح تخصصی انسان

ی عالم طبیعت است. اما یك زندهانسان یك ابعاد فیزیکی )طبیعی( و غریزی دارد که از این جهت، شبیه سایر موجودات 

( و ناشی از همین دمیده شدن روح الهی در 30از آن یاد شده )روم/« فطرت»ویژگی انحصاری دارد که در قرآن کریم با کلمه 

بخشی وجود انسان ضروری است؛ یعنی گیاهان و حیوانات، اوست. نکته مهم این است که این بُعد خاص انسان، برای سامان

دهند؛ اما اگر انسانی وقتی مراحل گیاهی و حیوانی رشد خود را طی رداری از چنین روحی به زندگی خود ادامه میبدون برخو

( به صورت 14؛ مومنون/آخَر خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثُمَّکند )مراحل رشد جنین در رحم مادر(، اگر به مرحله دمیده شدن روح نرسد )می

الخلقه که حیات انسانی ندارد، میرد یا به صورت موجودی ناقصسانی نخواهد داشت )یا میآید و زندگی انانسان به دنیا نمی

 به دنیا خواهد آمد(

(، اما سامانه 1، تدبر165شود )جلسهپس وجود انسان اگرچه از ابعاد طبیعیِ مشترک با سایر حیوانات )طین( آغاز می

دارای »ها برخالف سایر حیوانات، مندی ویژه است که انسانبهرهمندی از روح است؛ و بواسطه این وجودش در گروی بهره

های غیرغریزیِ خود را ها و خواستهتوانند یافته( می4)علق/« قلم»( و 4)الرحمن/« زبان»شوند و با کمك می« فرهنگ و تمدن

سان مهمترین مساله ل سازند؛ و بدینکنند، منتقهای کامال متفاوتی زندگی میهای دیگری که در زمان و مکانها و انسانبه نسل

ها، با اینکه به لحاظ فیزیولوژیك، همگی نوع واحدی را رقم زنند )که: چرا انسانشناسی(شناسی، مردمرشته آنتروپولوژی )انسان

 آورند؟(هستند، اما جوامع گوناگونی پدید می

توان به عنوان گیرد، چنانکه میبه خود می« گفرهن»به همین جهت، حتی رفتارهای غریزی انسان هم کامال رنگ و بوی 

( ویا پیوند غریزه جنسی با قراردادهای 1، تدبر162جلسهخواهی )شواهدی از این ادعا، پیوند غریزه گرسنگی با فطرت زیبایی

 اجتماعی مربوط به خانواده، را برشمرد.

جود انسان، این ویژگی ممتاز وی )برخورداری از روح الهی( است؛ و هر بخش ودهد که ساماناینها همگی نشان می

تحلیلی از انسان که این بُعد وجودی انسان را جدی نگیرد، از شرح موفق رفتارهای انسانی ناتوان خواهد ماند. شاید بتوان 

تحلیل کنند. تا آنجا « طین»افق  کوشند انسان را درگردد که میگفت مشکل اصلی علوم انسانی در غرب، به همین نکته برمی

هایشان های علوم پزشکی(، بسیاری از تحلیلکه در مقام شرح ابعاد طبیعی و غریزیِ انسان هستند )مثال در بسیاری از شاخه

                                                      
 . به تعبیر فالسفه، شیئیت شيء، به صورته االخیر است. 11
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هایی که با ابعاد فرهنگی انسان سروکار دارند، درست است، چون انسان واقعا از طین درست شده؛ اما هرچه به سمت تحلیل

 شود.هایشان بیشتر آشکار میبودن تحلیلها و موقتیها و ناتوانینظرها و شکاکیتکنیم، اختالف حرکت

جای دیگر قرآن به این صورت آمده(،  5)که در  «: بر آدم سجده کنیدلِآدَمَ اسْجُدُوا»چرا به جای « ساجِدینَ لَهُ قَعُوا» (3

 ؟بیان کرد« درافتید کنانسجده برایش»اینجا به صورت 

شود، عالوه بر انجام کار، داللت بر تعبیر می« اسم فاعل»دارد؛ اما وقتی همان فعل با « انجام کار»فقط داللت بر « فعل»

، فقط یك کاری نیست «کنان بودن فرشتگان برای آدمسجده»دهد که وضعیت ثبوت و استمرار آن کار دارد. این تعبیر نشان می

 در شدن ذلیل و فروتنی»؛ بلکه یك وضعیت دائمی است؛ و اگر توجه کنیم که معنای سجده، که یکبار انجام، و تمام شده باشد

شود که فرشتگان آنگاه مقصود از این آیه این می است )توضیح در: نکات ترجمه(« کردن او تسلیم کامال را خود و دیگری برابر

بودن، برای آدمی از جهت « کنانسجده»کننده او برای رسیدن به اهدافش هستند؛ اما البته این همواره در خدمت انسان و کمك

الهی خود  اند که روح؛ یعنی فرشتگان در خدمت انسانی«طین»است، نه از جهت برخورداری وی از « روح»برخورداری وی از 

 کند. را به رسمیت شناخته و این روح الهی، زمامدار وجودش است، نه انسانی که در افق غریزه زندگی می

 سراید:به عنایت به همین برخورداری از روح الهی است که مالی رومی چنین می

 افزونتریم ملك وز برتریم، فلك ز خود

 کبریاست ما منزل نگذریم؟ چرا دو زین

 کجا؟ از خاک عالم کجا؟ زا پاک گوهر

 جاست؟! چه این کنید، بار آمدید؟ فرود چه بر

 جان دریای ز زاده مرغابیان، چو ... خلق

 خاست بحر آن کز مرغ مقام؟ جا این کند کی

 حاضریم او در جمله دریم، دریا به بلك

 چراست؟ پیاپی موج دل، دریای ز نه ور

 ببست قالب کشتی الست، موج آمد

 لقاست و وصل نوبت شکست، کشتی چو باز
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 مُوسى قالَ وَ لَیْلَةً أَرْبَعینَ رَبِّهِ میقاتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ أَتْمَمْناها وَ لَیْلَةً ثَالثینَ مُوسى واعَدْنا وَ          142 آیه (7) أعراف( سوره 167

 12/6/1395            الْمُفْسِدین سَبیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ قَوْمي في اخْلُفْني هارُونَ لِأَخیهِ

 ترجمه

و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده ]شب دیگر[ تکمیل نمودیم، پس میقات پروردگارش در چهل شب 

 کامل شد؛ و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در قومم باش و اصالح کن و راه مفسدان را پیروی مکن.

 واداألئمه ع بر همه محبان و شیعیان آن حضرت تسلیت بادشهادت امام محمد تقی ج

 کنندمی پاره جگر هردو زهر و شمشیر

 هم حسین ماندی تو کباب، دل و خون دل

 ما ایمزنده او از آنکه نمیرد هرگز ...

 هم )محسن ناصحی( حسین ماندی تو حساب، همین با پس

1031https://telegram.me/shere_aeini/  

 نکات ترجمه

ای شود و هر چیزی را که غایت زمانیبه یك مقدار معین از زمان گفته می« وقت»است. « وقت»مصدر از ماده « میقات»

فقط بر « وقت»اند که و در تفاوت وقت و میقات گفته (199ص ،5ج العین، کتابگویند )می« موقت»برایش قرار داده باشند 

در موردی است که این محدوده برای ( 189)جمع آن: مواقیت، بقره/« میقات»کند، اما ای از زمان داللت میمحدوده معین شده

البته گاه به مکانی هم که در آنجا ( و 264ص اللغة، فی الفروق؛  728ص ،4ج البیان، انجام کار خاصی معین شده باشد. )مجمع

 (879ص القرآن، ألفاظ مفردات)« میقات حج»شود، مانند یابد نیز گفته میوقتی برای کار خاصی اختصاص می

 حدیث

به امام باقر ع گفتم: فدایت شوم. برای ما وقتی در مورد آنها ]سرنگونی دشمنان و قیام امام گوید:( فضیل بن یسار می1

 ین فرما!زمان ع[ تعی

و با موسی سی شب وعده »ای که خداوند فرمود: گذاران را به هم زده است؛ آیا نشنیدهفرمود: خداوند با علمش علم وقت

بدرستی که نه موسی از « گذاشتیم و آن را با ده ]شب دیگر[ تکمیل نمودیم، پس میقات پروردگارش در چهل شب کامل شد

؛ پس چون واقعه آن گونه رخ داد، گفتند موسی دروغ گفته و خلف وعده کرده است. اسرائیلآن ده شب خبر داشت و نه بنی

 اند تا دوبرابر اجر ببریدپس اگر برای شما چیزی رخ داد، بگویید خدا و رسولش راست گفته

الهی تردید ]ظاهرا مقصود این است که اگر برخی از عالئم ظهور رخ داد، اما هنوز امام زمان ع قیام نکرده بود، در وعده 

 نکنید[

 44ص ،1ج العیاشی، تفسیر

https://telegram.me/shere_aeini/1031
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 الْمُوَقِّتِینَ عِلْمَ عِلْمُهُ خَالَفَ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ فِیهِمْ وَقْتاً لَنَا وَقِّتْ فِدَاکَ جُعِلْتُ السَّلَامُ عَلَیْهِ جَعْفَرٍ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ یَسَارٍ بْنِ فُضَیْلِ عَنْ

 فَلَمَّا إِسْرَائِیلَ بَنُو لَا وَ الْعَشْرِ بِتِلْكَ یَعْلَمُ یَکُنْ لَمْ مُوسَى إِنَّ أَمَا لَیْلَةً أَرْبَعِینَ إِلَى لَیْلَةً ثاَلثِینَ مُوسى واعَدْنا وَ یَقُولُ اللَّهَ سَمِعْتَ مَا أَ

 1.مَرَّتَیْنِ تُؤْجَرُوا رَسُولُهُ وَ اللَّهُ صَدَقَ فَقُولُوا بِهِ حَدَّثْتُمْ فَإِنْ مُوسَى أَخْلَفَنَا وَ مُوسَى کَذَبَ قَالُوا حَدَّثَهُمْ

 «وسیله»فرازی از خطبه امیرالمومنین ع معروف به خطبه  (2

اللّه! اینکه شیعیان بین خودشان دچار اختالف  رسول گوید: بر امام باقر ع وارد شدم و گفتم: یَا ابْنَجابر بن یزید جعفی می

 زند.های کیسانیه و زیدیه و ... [، دلم را آتش می]اشاره به فرقه اندمذهبی شده

خواهی برایت معنای این اختالفشان را توضیح دهم که از کجا اختالف کردند و به چه جهتی دچار فرمود: جابر! آیا می

 تفرقه شدند؟

 گفتم: بله، یا ابن رسول اهلل.

این اختالفات نیفتی. بدان که هرکس که امام  شوند مواظب باش که تو درفرمود: پس وقتی که آنها دچار اختالف می

زمانش را انکار کند مانند کسی است که رسول خدا ص را در زمان خودش انکار کرده باشد. جابر! بشنو و خوب به خاطر 

 بسپار.

 گفتم: هر طور شما بفرمایید.

 فرمود: بشنو و خوب به خاطر بسپار و هرجا بار اقامت افکندی این را ابالغ کن.

                                                      
 . روایات زیر هم در همین مضمون وارد شده اند: 1

: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ یَسَارٍ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْخَثْعَمِيِّ عَمْرٍو بْنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ عَنْ الْخَزَّازِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ( 1

 الثَّلَاثِینَ عَلَى اللَّهُ زَادَهُ فَلَمَّا یَوْماً ثَلَاثِینَ وَاعَدَهُمْ رَبِّهِ إِلَى وَافِداً خَرَجَ لَمَّا ع مُوسَى إِنَّ الْوَقَّاتُونَ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ كَذَبَ فَقَالَ وَقْتٌ الْأَمْرِ لِهَذَا قُلْتُ

 عَلَى فَجَاءَ الْحَدِیثَ حَدَّثْنَاكُمُ إِذَا وَ اللَّهُ صَدَقَ فَقُولُوا بِهِ حَدَّثْنَاكُمْ مَا عَلَى فَجَاءَ الْحَدِیثَ حَدَّثْنَاكُمُ فَإِذَا صَنَعُوا مَا فَصَنَعُوا مُوسَى أَخْلَفَنَا قَدْ قَوْمُهُ قَالَ عَشْراً

 مَرَّتَیْن تُؤْجَرُوا اللَّهُ صَدَقَ فَقُولُوا بِهِ حَدَّثْنَاكُمْ مَا خِلَافِ

 369ص ،1ج الكافي، 44ص ،1ج العیاشي، تفسیر ؛295ص للنعماني، الغیبة

 فَتَمَّ عشرا فزاد هلل بدا ثم لیلة، ثالثین التقدیر و العلم في كان: قال «لَیْلَةً أَرْبَعِینَ مُوسى واعَدْنا إِذْ وَ»: قوله في ع جعفر أبي عن مسلم بن محمد عن( 2

 لَیْلَة أَرْبَعِینَ اآلخر و لألول رَبِّهِ مِیقاتُ

 44ص ،1ج العیاشي، تفسیر

 جُعِلْتُ قُلْتُ...  الْحَنَفِیَّة بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْهَمْدَانِيِّ بِشْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْجَارُودِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْبَجَلِيِّ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ شَاذَانَ بْنُ الْفَضْلُ( 3

 .وَقْتٌ لِذَلِكَ هَلْ فِدَاکَ

 الْوَقْتَ جَاوَزَ فَلَمَّا إِسْرَائِیلَ بَنُو یَعْلَمْهَا لَمْ وَ مُوسَى یَعْلَمْهَا لَمْ بِعَشْرٍ أَتَمَّهَا وَ لَیْلَةً ثَلَاثِینَ مُوسَى وَعَدَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ الْمُوَقِّتِینَ عِلْمَ غَلَبَ اللَّهِ عِلْمَ لِأَنَّ لَا قَالَ

 مَسَاء وَ صَبَاحاً اللَّهِ أَمْرَ تَوَقَّعُوا ذَلِكَ فَعِنْدَ بَعْضاً بَعْضُهُمْ أَنْكَرَ وَ النَّاسِ فِي الْفَاقَةُ وَ الْحَاجَةُ كَثُرَتِ إِذَا لَكِنْ وَ الْعِجْلَ فَعَبَدُوا مُوسَى غَرَّنَا قَالُوا

 427ص( للطوسي) الغیبة
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ای خواند و این موقعی بود که کار گردآوری قرآن را انا امیرالمومنین ع هفت روز بعد از وفات پیامبر خدا ص خطبههم

 به پایان رسانده بود، پس چنین فرمود: ...

با شمشیر  و درآورد پاى را از به دست من مخالفانش و آزمود را خود هاىبنده من وسیله به تعالى و تبارک خداوند همانا

 وسیله به و مجرمان قرار داد، علیه او شمشیر و جبّاران مرگ و کانون مؤمنان، مایه تقرب مرا و ساخت، نابود را من منکرانش

 او احکام به و بخشید، شرفم او دانش به و داشت، گرامى پیامبر به رساندن یارى به مرا و گردانید، استوار را پیامبرش پشت من

  کرد، انتخابم امّتش در اشجانشینى براى و گردانید، امویژه او وصیت به و داد، عطایم

 همانا! مردم اى: فرمود امدرباره انصار چنان دورش جمع شده بودند که جای سوزن انداختن نبود، و زمانی که مهاجران و

 الهى عنایت رتوپ در مؤمنان و. نیست پیامبرى من از پس آنکه جز موسى، نسبت به است هارون همچون من نسبت به على

این  تا نیستم پیامبر و بود، موسى تنى برادر هارون چنانچه نیستم او تنى برادر من که دانستندمى زیرا فهمیدند، را پیامبر گفتار

 جانشین و خلیفه را هارون موسى که چنان کردن من بود خلیفه و بلکه این سخن به معنای جانشین سخن ناظر به پیامبری باشد،

 « ...جانشین من در قومم باش و اصالح کن و راه مفسدان را پیروی مکن » :فرمود که آنجا کرد خود

 27-18ص ،8ج الکافی،

 الْوَسِیلَةِ خُطْبَةُ هِیَ وَ ع الْمُؤْمِنِینَ لِأَمِیرِ خُطْبَةٌ

 عَنْ الْأَوْزَاعِیِّ عَمْرٍو أَبِی عَنْ الْفِهْرِیِّ النَّضْرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ التَّمِیمِیِّ عُکَایَةَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ

 مَذَاهِبِهَا فِی الشِّیعَةِ اخْتِلَافُ أَرْمَضَنِی قَدْ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقُلْتُ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ یَزِیدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو

 تَخْتَلِفْ فَلَا قَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا بَلَى قُلْتُ تَفَرَّقُوا جِهَةٍ أَیِّ مِنْ وَ اخْتَلَفُوا أَیْنَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ مَعْنَى عَلَى أَقِفْكَ لَمْ أَ جَابِرُ یَا فَقَالَ

 وَ اسْمَعْ قَالَ شِئْتَ إِذَا قُلْتُ عِ. وَ اسْمَعْ جَابِرُ یَا أَیَّامِهِ فِی ص اللَّهِ لِرَسُولِ کَالْجَاحِدِ الزَّمَانِ لِصَاحِبِ دَالْجَاحِ إِنَّ جَابِرُ یَا اخْتَلَفُوا إِذَا

 حِینَ ذَلِكَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ وَفَاةِ مِنْ أَیَّامٍ سَبْعَةِ بَعْدَ بِالْمَدِینَةِ النَّاسَ خَطَبَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ إِنَّ رَاحِلَتُكَ بِكَ انْتَهَتْ حَیْثُ بَلِّغْ وَ عِ

 ...فَقَال تَأْلِیفِهِ وَ الْقُرْآنِ جَمْعِ مِنْ فَرَغَ

 مَوْتٍ حِیَاضَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ زُلْفَةً جَعَلَنِی وَ جُحَّادَهُ بِسَیْفِی أَفْنَى وَ أَضْدَادَهُ بِیَدِی قَتَلَ وَ عِبَادَهُ بِی امْتَحَنَ اسْمُهُ تَبَارَکَ اللَّهَ فَإِنَّ

 بِوَصِیَّتِهِ اخْتَصَّنِی وَ بِأَحْکَامِهِ حَبَانِی وَ بِعِلْمِهِ شَرَّفَنِی وَ بِنَصْرِهِ أَکْرَمَنِی وَ رَسُولِهِ أَزْرَ بِی شَدَّ وَ الْمُجْرِمِینَ عَلَى سَیْفَهُ وَ الْجَبَّارِینَ عَلَى

 کَهَارُونَ مِنِّی عَلِیّاً إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا الْمَحَافِلُ: بِهِمُ انْغَصَّتْ وَ الْأَنْصَارُ وَ الْمُهَاجِرُونَ حَشَدَهُ قَدْ وَ ص فَقَالَ أُمَّتِهِ فِی بِخِلَافَتِهِ اصْطَفَانِی وَ

 أَخَا هَارُونُ کَانَ کَمَا أُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ بِأَخِیهِ لَسْتُ أَنِّی عَرَفُونِی إِذْ الرَّسُولُ نَطَقَ اللَّهِ عَنِ الْمُؤْمِنُونَ فَعَقَلَ بَعْدِی نَبِیَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ

 اخْلُفْنِی یَقُولُ حَیْثُ ع هَارُونَ مُوسَى اسْتَخْلَفَ کَمَا لِی اسْتِخْلَافاً مِنْهُ ذَلِكَ کَانَ لَکِنْ وَ نُبُوَّةً فَاقْتَضَى نَبِیّاً کُنْتُ لَا وَ أُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ مُوسَى

 ...الْمُفْسِدِین سَبِیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ قَوْمِی فِی

( در دو تفسیر ابوعبیده و ابن حرب طائی )از مفسران اهل سنت( از عبداهلل بن مسعود )از اصحاب پیامبر ص( روایت 3

 شده است:

 خلفاء چهار نفرند:

 و«. دهمای قرار میهمانا من در زمین خلیفه»فرمود:[ آدم، ]که خداوند  -
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 المقدس. ویعنی در بیت« ای داوود! ما تو را خلیفه قرار دادیم در زمین» داوود، ]که خداوند فرمود:[  -

 و« در قومم خلیفه من باش»هارون، که موسی گفت:  -

یعنی « ان آوردند و اعمال صالح انجام دادندخداوند وعده داد کسانی از شما را که ایم»علی ع، ]که خداوند فرمود:[  -

یعنی آدم « که در زمین آنها را خلیفه کند همان گونه که خلیفه کرده بود کسانی را که قبل از ایشان بودند»علی ع را 

و وضعشان را بعد از »یعنی اسالم را « و مستقر سازد برایشان دینی را که برایشان پسندیده بود»و داود و هارون را 

تا مرا بپرستند و چیزی را شریك من نسازند؛ و هر کس بعد از آن کفر »یعنی اهل مکه « تبدیل کند وفشان به امنیتخ

 کنندگان نسبت به خدا و رسولش هستند.یعنی معصیت« اندپس آنها همان فاسقان»طالب به والیت علی بن ابی« بورزد

 63ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) ع طالب أبی آل مناقب

 دَاوُدُ وَ «خَلِیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی» آدَمُ أَرْبَعَةٌ الْخُلَفَاءُ مَسْعُودٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ قَالَ الطَّائِیِّ حَرْبٍ بْنِ عَلِیِّ وَ عُبَیْدَةَأَبِی تَفْسِیرَیْ

 آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ» عَلِیٌّ وَ «قَوْمِی فِی اخْلُفْنِی» قَالَ مُوسَى هَارُونُ وَ دِسِالْمَقْ بَیْتَ یَعْنِی «الْأَرْضِ فِی خَلِیفَةً جَعَلْناکَ إِنَّا داوُدُ یا»

 لَیُمَکِّنَنَّ وَ» هَارُونُ وَ دَاوُدُ وَ آدَمُ «قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ اسْتَخْلَفَ کَمَا الْأَرْضِ فِی لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ» عَلِیّاً یَعْنِی «الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْکُمْ

 مَنْ وَ شَیْئاً بِی یُشْرِکُونَ ال یَعْبُدُونَنِی» مَکَّةَ أَهْلَ یَعْنِی «أَمْناً خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ وَ» الْإِسْلَامَ یَعْنِی «لَهُمْ ارْتَضى الَّذِی دِینَهُمُ لَهُمْ

 1.لِرَسُولِهِ وَ لِلَّهِ الْعَاصِینَ یَعْنِی «الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِكَ» طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بِوَلَایَةِ «ذلِكَ بَعْدَ کَفَرَ

 عیونو از امام رضا ع ) 2(126ص األئمة، و المؤمنین أمیر مناقب من منقبة مائةاین حدیث در کتب شیعه از امام صادق ع )

 هم روایت شده است.  3(10ص ،2ج ع الرضا أخبار

                                                      
 .اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ الْخُلَفَاءِ رَابِعُ إِنِّي یَقُلْ لَمْ مَنْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ . در ادامه آمده است: وَ 1

 دهد. این مضمون در كتب شیعه هم آمده است. از جمله به دو حدیث زیر دقت فرمایید:كه این حدیث معناي این جمله امیرالمومنین ع را شرح مي

 

 بْنِ زَیْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَى بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْبَجَلِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي قَالَ السَّكُونِيُّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ مِالْقَاسِ أَبُو . حَدَّثَنَا 2

 :ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ[ قَالَ] أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ زَیْدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ جَدِّي عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ عَلِيٍّ

 اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَكْذِبُونَ لَا فَإِنَّكُمْ هَذَا غَیْرَ رَوَیْتُمْ قَدْ ع مُحَمَّدٍ بْنِ لِجَعْفَرِ فَقُلْتُ زَیْدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ قَالَ اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ رَابِعُ إِنِّي یَقُلْ لَمْ مَنْ

 فَكَانَ «الْأَرْضِ فِي خَلِیفَةً جَعَلْناکَ إِنَّا»[ قَالَ] وَ اللَّهِ، فَةِخَلِی أَوَّلَ آدَمُ فَكَانَ« خَلِیفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ» كِتَابِهِ مُحْكَمِ فِي تَعَالَى

 اللَّه لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ الْخُلَفَاءِ رَابِعُ إِنِّي یَقُلْ لَمْ فَمَنْ ص مُحَمَّدٍ خَلِیفَةُ هُوَ وَ «أَصْلِحْ وَ قَوْمِي فِي اخْلُفْنِي» تَعَالَى قَوْلُهُ مُوسَى خَلِیفَةَ هَارُونُ كَانَ وَ الثَّانِيَ دَاوُدُ

 حَدَّثَنَا قَالَ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ النَّسَوِيُّ سَعِیدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو . حَدَّثَنَا 3

 أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِیهِ عَنْ الرِّضَا مُوسَى بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْبَلْخِيِّ سَعِیدٍ بْنِ یَحْیَى خَالُ حَدَّثَنِي قَالَ الْبَلْخِيُّ الْفَضْلِ أَبُو بْنُ أَحْمَدُ

 الْمَدِینَةِ طُرُقَاتِ بَعْضِ فِي ص النَّبِيِّ مَعَ أَمْشِي أَنَا بَیْنَمَا: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ

 بَرَكَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ الْخُلَفَاءِ رَابِعَ یَا عَلَیْكَ السَّلَامُ فَقَالَ إِلَيَّ الْتَفَتَ ثُمَّ بِهِ رَحَّبَ وَ ص النَّبِيِّ عَلَى فَسَلَّمَ الْمَنْكِبَیْنِ بَیْنَ مَا بَعِیدُ اللِّحْیَةِ كَثُّ طَوِیلٌ شَیْخٌ لَقِیَنَا إِذْ

 وَ كَذَلِكَ أَنْتَ قَالَ لَهُ تَصْدِیقُكَ وَ الشَّیْخُ هَذَا لِي قَالَ الَّذِي هَذَا مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ مَضَى ثُمَّ بَلَى ص اللَّهِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا هُوَ كَذَلِكَ لَیْسَ أَ

 الْأَرْضِ فِي خَلِیفَةً جَعَلْناکَ إِنَّا داوُدُ یا» قَالَ وَ ع آدَمُ فِیهَا مَجْعُولُالْ الْخَلِیفَةُ وَ« خَلِیفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي» كِتَابِهِ فِي قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
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 ( امام باقر به امام صادق ع فرمودند:4

حجه، بین مغرب و عشاء ، دو رکعت نماز بجا آوری که در فرزندم هیچگاه ترک مکن که هر شب از شبهای دهه اول ذی

 وَ لَیْلَةً نَثَالثِی مُوسى واعَدْنا وَ»را یکبار بخوانی و در ادامه این آیه را بخوانی « قل هو اهلل احد»هر رکعت سوره فاتحه و  سوره 

و با « )الْمُفْسِدِینَ سَبِیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ قَوْمِی فِی اخْلُفْنِی هارُونَ لِأَخِیهِ مُوسى قالَ وَ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ رَبِّهِ مِیقاتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ أَتْمَمْناها

، پس میقات پروردگارش در چهل شب کامل شد؛ و موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده ]شب دیگر[ تکمیل نمودیم

( که اگر چنین کردی، موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در قومم باش و اصالح کن و راه مفسدان را پیروی مکن

 حتی اگر حج نرفته باشی، با حاجیان در ثوابشان شریك خواهی شد.

 35ص ،2ج الحسنة، باألعمال اإلقبال 

 سَمِعْتُ یَقُولُ الْعَبَّاسِ بْنَ طَاهِرَ سَمِعْتُ الثَّلَّاجُ الْمُغِیرَةِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَیْنُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ فَقَالَ کِتَابِهِ فِی أُشْنَاسٍ ابْنُ ذَکَرَهَا

 مُحَمَّدُ أَبِی لِی قَالَ: قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُحَدِّثُ الْجَعْفَرِیَّ عَلِیٍّ بْنَ الْحَسَنَ سَمِعْتُ یَقُولُ الْکُوفِیَّ الْفَضْلِ بْنَ مُحَمَّدَ

 :ع عَلِیٍّ بْنُ

 فَاتِحَةَ رَکْعَةٍ کُلِّ فِی تَقْرَأُ رَکْعَتَیْنِ الْحِجَّةِ ذِی عَشْرِ لَیَالِی مِنْ الْآخِرَةِ الْعِشَاءِ وَ الْمَغْرِبِ بَیْنَ لَیْلَةٍ کُلَّ تُصَلِّیَ أَنْ تَتْرُکَنَّ لَا بُنَیَّ یَا

 قالَ وَ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ رَبِّهِ مِیقاتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ أَتْمَمْناها وَ لَیْلَةً ثاَلثِینَ مُوسى واعَدْنا وَ الْآیَةَ هَذِهِ وَ وَاحِدَةً مَرَّةً أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ وَ الْکِتَابِ

 لَمْ إِنْ وَ ثَوَابِهِمْ فِی الْحَاجَّ شَارَکْتَ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَإِذَا الْمُفْسِدِینَ سَبِیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ قَوْمِی فِی اخْلُفْنِی هارُونَ لِأَخِیهِ مُوسى

 .تَحُجَّ

 تدبر

 وَ قَوْمی فی اخْلُفْنی هارُونَ لِأَخیهِ مُوسى قالَ وَ لَیْلَةً أَرْبَعینَ رَبِّهِ میقاتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ أَتْمَمْناها وَ لَیْلَةً ثاَلثینَ مُوسى واعَدْنا وَ( »1

 «: الْمُفْسِدین سَبیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ

خدا با موسی سی شب وعده گذاشت و بعد آن را ده شب اضافه کرد و مدت وقت مالقات چهل شب شد؛ و موسی هم 

کرد و به او گفت که اصالح پیشه کند و راه مفسدان را پیروی نکند. همه این مطالب هارون را به عنوان جانشین خود تعیین 

ظاهرا مختلف، در یك آیه است که اتفاقا از جانب امامان، توصیه شده در سالگرد آن ده شب، نمازی بخوانیم و این آیه را در 

 (.4آن تکرار کنیم )حدیث

 چند سوال:

 . چرا از ابتدا چهل شب اعالم نکرد؟1

                                                      
 مُوسَى اسْتَخْلَفَهُ إِذَا هَارُونُ فَهُوَ« أَصْلِحْ وَ قَوْمِي فِي اخْلُفْنِي» ع لِهَارُونَ قَالَ حِینَ مُوسَى عَنْ حِكَایَةً جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ الثَّانِي فَهُوَ« بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ

 وَ وَصِیِّي أَنْتَ وَ رَسُولِهِ عَنْ وَ اللَّهِ عَنِ الْمُبَلِّغَ أَنْتَ فَكُنْتَ« الْأَكْبَرِ الْحَجِّ یَوْمَ النَّاسِ إِلَى رَسُولِهِ وَ اللَّهِ مِنَ أَذانٌ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ الثَّالِثُ فَهُوَ قَوْمِهِ فِي ع

 هُوَ مَنْ تَدْرِي لَا وَ أَ الشَّیْخُ عَلَیْكَ سَلَّمَ كَمَا الْخُلَفَاءِ رَابِعُ فَأَنْتَ بَعْدِي نَبِيَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّي أَنْتَ وَ عَنِّي الْمُؤَدِّي وَ دَیْنِي قَاضِي وَ وَزِیرِي

 .فَاعْلَمْ ع الْخَضِرُ أَخُوکَ ذَاکَ قَالَ لَا قُلْتُ
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 . اینکه سی شب وعده کرد و چهل شبش کرد، چه ربطی دارد به اینکه موسی جانشین تعیین کند؟2

توانست برای بعد از . مگر ممکن است جانشین موسی بخواهد راه فساد برود، که موسی در میان این همه توصیه که می3

 تاکید کرد؟« اصالح کن و از مفسدان پیروی نکن»خود بکند، بر اینکه 

 این وقایع چه ارتباطی با ما دارد که خاطره این ده شب را در همان ده شب، آن هم در نماز، زنده نگهداریم؟. 4

ممکن است کسی بخواهد این سواالت را مستقالً و بر اساس حدسیات خود پاسخ دهد، که اگر این مطلب در سه آیه 

خواهد بفهماند که پاسخ این سه مطلب به همدیگر آیه آمده، میمستقل آمده بود، شاید روا بود؛ اما همین که همه اینها در یك 

 گره خورده است.

 دهد:سیاق آیه نشان می

اینکه به موسی ع سی شب وعده دهد، اما چهل شب او را نگه دارد، وضعیتی رخ خواهد داد، که جانشین موسی حتما در 

ح امور خواهد بود؛ و در آن وضعیت مفسدانی هم پیدا آن وضعیت اهمیت پیدا خواهد کرد که مهترین کار این جانشین، اصال

 ای دیگر سوق دهند. شوند که مایلند، آن وضعیت را به گونهمی

های قرآن کریم قوم کند: بر اساس گزارشاین آیه با اشاره به قوم موسی، بنوعی وضعیت تمامی جوامع دینی را ترسیم می

که توانستند یك جامعه دینی موحد تشکیل دهند و در حدیث نبوی آمده است  اسرائیل اولین گروه در تاریخ بشر هستندبنی

 که شما هم همه کارهای آنها را تکرار خواهید کرد.

ای پیدا شدند که ادعای ایمان کردند، خدا آنها را با امتحانات دهد همین که جامعه دینی تشکیل شد و عدهاین آیه نشان می

( که امتحان اینها این بود که حضرت موسی ع ده روز برخالف انتظار آنها غیبت کند. همین 2وت/آزماید )عنکبپیچیده )فتنه( می

تنها بر نفوذ )که نهآورد و این فرد ذینفوذ )سامری( را فراهم میوضعیت غیرمنتظره زمینه سوءاستفاده توسط برخی افراد ذی

کند اعتبار دینی هم داشته( برای کسب قدرت، فسادافکنی می ( جایگاه و96اساس روایات، بلکه بر طبق خود آیات قرآن )طه/

ای مردم خود را به حال خود ( پیامبر برای چنین شرایط بحرانی88)ساختن گوساله معروف و دعوت مردم به پرستش آن، طه/

ند، اگرچه سکوت گذارکند و وقتی مردم او را تنها میاش سعی در اصالح میگذارد؛ و جانشینکند و جانشین میرها نمی

طلبان کنند و فریب خورده، دور قدرتاعتنایی میکند. وقتی هم مردم به این جانشین پیامبر بیکند اما راه مفسدان را تایید نمیمی

( هستند که وقتی موسی برگردد مواخذه 54( و مردم )بقره/97(، بلکه این سامری )طه/94گیرند، تقصیر هارون نیست )طه/را می

ت خواهند شد هرچند که خود سامری، سابقه دینی خوب، و این مردم در مبارزه با فرعون سابقه درخشانی داشته و مجازا

 باشند.

اگر حدیث معروف منزلت )که پیامبر ص فرمود: منزلت علی ع به من همچون هارون به موسی است و با تعابیر مختلف 

کنار این آیه قرار دهیم، هم پاسخ سه سوال اول، و هم ارتباط آنها با ما ( را در 2در متون شیعه و سنی آمده است؛ مثال حدیث

 شود.مسلمانان بهتر معلوم می

هایی که ابهام ایجاد شده بود ما هم این آیات را شب هنگام شاید اکنون بتوان فهمید که چرا تاکید شده که در همان شب

 یك دغدغه کامال دینی( بخوانیم. )بین نماز مغرب و عشاء( آن هم در نماز )یعنی به عنوان
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 اکنون برخی از نتایج این تدبر را جداگانه مرور کنیم:

 «:لَیْلَةً أَرْبَعینَ رَبِّهِ میقاتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ أَتْمَمْناها وَ لَیْلَةً ثاَلثینَ مُوسى واعَدْنا( »2

انگیزی مفسدان شود. )نحوه استنتاج زمینه ساز فتنه تواندکند و میکند که سوال و ابهام ایجاد میخداوند گاه اقداماتی می

 (1مطلب در تدبر

 «:اخْلُفْنی ... هارُونَ لِأَخیهِ مُوسى قالَ وَ ... مُوسى واعَدْنا وَ( »3

شود، حتما راه معتبر دینی برای خروج از فتنه انگیزی( در جامعه دینی ایجاد می)دارای ظرفیت فتنه وقتی وضعیت پیچیده

 (1شود، هرچند مردم بدان راه رو نیاورند. )نحوه استنتاج مطلب در تدبرآورنده دین، قرار داده میتوسط 

 «: الْمُفْسِدین سَبیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ قَوْمی فی اخْلُفْنی هارُونَ لِأَخیهِ مُوسى قالَ وَ( »4

ی ندارد که حضرت موسی ع وی را از گناه و فساد کردن ( و معن53هارون همچون موسی پیامبر و لذا معصوم بود )مریم/

نفوذ در میان قوم وجود دارند و برای اداره وضعیت پس از موسی، ای مفسد ذیدهد که عدهنهی کند؛ پس این نهی نشان می

 (236ص ،8ج المیزان،)ها پیروی کند دهند که او نباید آن راههایی را پیشنهاد میراه حل

آمیز وجود دارد، این است که بکوشد فتنه ی کسی که در غیاب صاحب شریعت، در قبال وضعیتوظیفهپس، مهمترین 

 (1این وضعیت را اصالح کند، اما نه به قیمت پیروی از مفسدان. )نحوه استنتاج مطلب در تدبر

 «: ةًلَیْلَ أَرْبَعینَ رَبِّهِ میقاتُ فَتَمَّ ... لَیْلَةً ثاَلثینَ ... واعَدْنا وَ( »5

گوییم روز، غالبا میروز یا چهل شبانهکنیم، به جای سی شبانهروز( را معین میما وقتی یك بازه زمانی پیوسته )چند شبانه

 مثال سی روز، یا چهل روز. چرا این قرار را با تعبیر سی شب و چهل شب بیان فرمود؟

( 7-6تر است )مزمل/ناجات و قرب خدا مناسبالف. شاید چون روز، وقت کارهای متفرقه است و خلوت شب، برای م

 (236ص ،8ج المیزان،) و میقات هم برای تقرب خدا و ذکر و مناجات او بود

تعبیر شده و از تمام « روز قیامت»است و به همین جهت، قیامت به « شب»ب. حقیقت عالم دنیا در قبال عالم آخرت 

( 3( شب نزول قرآن )دخان/1( شب معراج )اسراء/1مثال شب قدر )قدر/مقاطع مهم معنوی دنیا با تعبیر شب یاد شده است، 

 (3، تدبر97)توضیح بیشتر در جلسه

 ج. ...

 «:قَوْمی فی اخْلُفْنی هارُونَ لِأَخیهِ مُوسى قالَ( »6

 36-29رغم اینکه هارون از همان ابتدای دعوت حضرت موسی، به عنوان پیامبر برگزیده شد )طه/حضرت موسی ع، علی

دهد امامت ]به معنای حکومت[، مقامی غیر از کند. این نشان می(، با این حال، هارون را به جانشینی منصوب می53و مریم/

شود که این دو مقام از ابتدا در برخی اشخاص )مانند خود مقام نبوت است که البته نیاز به نصب توسط پیامبر دارد؛ هرچند می

 (729، ص4البیان، جمجمعحضرت موسی ع( جمع شده باشد. )

 :«الْمُفْسِدِینَ سَبِیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ»( 7
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 بردارد؛ و اصالح دست گرىاصالح موضع از نباید رهبرى بودند، فساد خواستار یا و شدند کشیده فساد به مردم اگر

 (170ص ،4ج نور، نیست )قرائتی، تفسیر پذیرامکان مفسدان، از پیروى با جامعه،

 :«الْمُفْسِدِینَ سَبِیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَصْلِحْ وَ قَوْمی فی اخْلُفْنی» (8 

 (170ص ،4ج نور، )قرائتی، تفسیر. نشود مفسدان هاىتوطئه و نظرات تسلیم هرگز که دارد، گراصالح رهبرى به نیاز جامعه

 

 

 13/6/1395    حَدیثاً اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ مَنْ وَ فیهِ رَیْبَ ال الْقِیامَةِ یَوْمِ إِلى لَیَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال اللَّهُ    87( آیه 4( سوره نساء )168

 ترجمه

که در آن تردیدی نیست؛ و چه  کند،خداوند، ]که[ خدایی جز او نیست، حتما و قطعاً شما را به روز قیامت، جمع می

 کسی به گفتار از خداوند راستگوتر است؟!

 ای و نحوینکات ترجمه
به معنای کنار هم قرار گرفتن و به هم منضم شدن « جمع»از ماده « یجمع«. »لـ + یجمع + نّ + کم« = »لَیَجْمَعَنَّکُمْ» 1

کند و پیدا می« حشر»رود، معنایی بسیار نزدیك به کلمه ( وقتی در مورد روز قیامت به کار می201ص القرآن، ألفاظ مفردات)

لزوما چنین معنایی ندارد و « جمع»نوعی سوق دادن هم لحاظ شده است؛ اما کلمه « حشر»اند در کلمه این دو گفته در تفاوت

متعدی شده، عمال « إلی»( که در این آیه وقتی با حرف 136ص اللغة، فی الفروقرساند. )صرف کنار هم قرار گرفتن را می

را برخی از مترجمان )مصطفوی، قرشی، بالغی، ثقفی تهرانی، « إلی»البته  همین معنای سوق دادن هم در آن گنجانده شده است.

که این ترجمه « کندشما را تا روز قیامت جمع می»اند اند و چنین ترجمه کردهسراج( به معنای اشاره به پایان شیء در نظر گرفته

 2تواند درست باشد.هم می

باشد و )پدید آمدن( می« بودن چیزی بعد از اینکه قبال نبوده»معنای  است. این ماده در اصل به« حدث»از ماده « حدیثاً»

و سخن « کالم»( همچنین حدیث به معنای 177، ص3شود )کتاب العین، جگفته می« حدیث»در عربی « جدید»لذا به هر شیء 

 ،2ج اللغة، المقاییس معجم)آید رود، چرا که در سخن گفتن دائما مطلبی بعد از مطلب دیگر پدید میو گفتار هم به کار می

اند اصل بر خبر دادن از غیر بوده )چنانکه در تعریف خبر هم گفته« خبر»اند که در گفته« خبر»و « حدیث»( و در تفاوت 36ص

اصل بر خبر دادن از حال خود بوده است بدون اینکه به « حدیث»تواند متصف به صدق و کذب شود( ولی در سخنی که می

کند و شاهدش هم اینکه از طرفی ای برای انسان حادث شده و انسان آن را بیان میداده شود، گویی واقعه دیگری استناد

                                                      
توان آن را جمله شود، و ميگرفت ]كه در این صورت، جمله لیجمعنكم ...[ خبر دوم مي« اهلل»توان خبر براي را مي« هُو إِالَّ إِلهَ ال» . جمله  1

 (545، ص1قرار داد. )الكشاف، ج« اهلل»را خبر براي  ...«لیجمعنكم »معترضه گرفت و جمله 

« حال»توان آن را بردار نیست( كه همچنین مياند )یعني روز قیامت، تردیددانسته« یوم القیامة»را اغلب حال براي « ال ریب فیه»همچنین تعبیر .  2

 براي فعل هم گرفت )جمع كردن شما در روز قیامت تردیدبردار نیست(.
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گوید و نمی« أخبرونی»گوید خواهد خبر بگیرد مینداریم؛ و از طرف دیگر کسی که می« خبر نفس»داریم اما « حدیث نفس»تعبیر

در میان مسلمانان به صورت اصطالحی در مورد سخنان « حدیث»ت تعبیر ( الزم به ذکر اس33ص اللغة، فی الفروق)« أحدثونی»

 1(177ص ،2ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیقشود. )پیامبر اکرم ص و ائمه اطهار به کار برده می

 حدیث

 :فرمایندمی ع علی امیرالمومنین( 1

 گمراهان برای جهنم و گردد نزدیك متقین برای بهشت» قیامت با و شود، مصون آخرت دنیا با و یابد، پایان دنیا مرگ با

 نقطه به تا روند،مى شتابان مسابقت میدان این در نبود، قرارگاهى قیامت جز را آفریدگان( 91-90/شعراء) «کند اندام عرض

 .رسند پایان

 است، مردمى را اىخانه هر. شدند روان آخرین منزلگاههاى سوى به و شدند، بیرون قبرها در استقرارشان هایمحل از... 

 .برگیرند رخت آنجا از خانه آن ساکنان نه و پذیرند، آن در را دیگرى نه

 (155ص شهیدی، ترجمه از اقتباس با) 156خطبه البالغه،نهج

 لَهُمْ مَقْصَرَ لَا الْخَلْقَ إِنَّ وَ لِلْغاوِینَ الْجَحِیمُ تُبَرَّزُ وَ لِلْمُتَّقِینَ الْجَنَّةُ تُزْلَفُ بِالْقِیَامَةِ وَ الْآخِرَةُ تُحْرَزُ بِالدُّنْیَا وَ الدُّنْیَا تُخْتَمُ بِالْمَوْتِ

 الْقُصْوَى الْغَایَةِ إِلَى مِضْمَارِهَا فِی مُرْقِلِینَ الْقِیَامَةِ عَنِ

 .عَنْهَا یَنْقُلُونَ لَا وَ بِهَا یَسْتَبْدِلُونَ لَا أَهْلُهَا دَارٍ لِکُلِّ الْغَایَاتِ مَصَایِرِ إِلَى صَارُوا وَ الْأَجْدَاثِ مُسْتَقَرِّ مِنْ شَخَصُوا قَدْ... 

 :فرمایندمی ع علی امیرالمومنین( 2

 برگیرید توشه خود گاهاقامت برای خود گذرگاه از پس است؛ نهایی سراى آخرت، و است؛ راهیبین خانه دنیا، همانا! مردم

 . نکنید دریپرده است آگاه اسرارتان از که کسی نزد و

 براى و اندآورده آزمودن برای دنیا در را شما که رود بیرون آن از هایتانبدن که آن از پیش کنید بیرون دنیا از را دلهایتان

 .اندآفریده دنیا غیر

  فرستاد؟ پیش چه گویند فرشتگان و نهاد، چه گویند مردم بمیرد چون آدمى

 .شود گردنتان وبال که مگذارید را همه و باشد ذخیرتی شما براى تا فرستید پیش اندکى! بیامرزاد را پدرانتان خدا

 203خطبه البالغه،نهج

                                                      
 :له یقال منامه أو یقظته في الوحي أو السمع جهة من اإلنسان یبلغ كالم كلّ »«: انداند این را به لحاظ لغوي توجیه كنند و گفته. برخي خواسته 1

 وَ: جلّ و عزّ قال و ،[1/الغاشیة] الْغاشِیَةِ حَدِیثُ أَتاکَ هَلْ: تعالى قال و ،[3 /التحریم] حَدِیثاً أَزْواجِهِ بَعْضِ إِلى النَّبِيُّ أَسَرَّ إِذْ وَ: جلّ و عزّ قال حَدِیثٌ،

رسد واقعا این توضیحات معناي لفظ نیست بلكه صرفا یك ( اما به نظر مي222ص القرآن، ألفاظ [ )مفردات101 /یوسف] الْأَحادِیثِ تَأْوِیلِ مِنْ عَلَّمْتَنِي

 ورده است.كاربرد است و البته كثرت كاربرد در مورد كالم پیامبر و ائمه )و نه سخن خداوند( آن را به صورت یك معناي اصطالحي درآ
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 وَ أَسْرَارَکُمْ یَعْلَمُ مَنْ عِنْدَ أَسْتَارَکُمْ تَهْتِکُوا لَا وَ لِمَقَرِّکُمْ مَمَرِّکُمْ مِنْ فَخُذُوا قَرَارٍ دَارُ الْآخِرَةُ وَ مَجَازٍ دَارُ الدُّنْیَا إِنَّمَا النَّاسُ أَیُّهَا

 وَ تَرَکَ مَا النَّاسُ قَالَ هَلَكَ إِذَا الْمَرْءَ إِنَّ خُلِقْتُمْ لِغَیْرِهَا وَ اخْتُبِرْتُمْ فَفِیهَا أَبْدَانُکُمْ مِنْهَا تَخْرُجَ أَنْ قَبْلِ مِنْ قُلُوبَکُمْ الدُّنْیَا مِنَ أَخْرِجُوا

 عَلَیْکُم فَرْضاً فَیَکُونَ کُلًّا تُخْلِفُوا لَا وَ قَرْضاً لَکُمْ یَکُنْ بَعْضاً فَقَدِّمُوا! آبَاؤُکُمْ لِلَّهِ مَ؛قَدَّ مَا الْمَلَائِکَةُ قَالَتِ

 تدبر

 «: حَدیثاً اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ مَنْ وَ فیهِ رَیْبَ ال الْقِیامَةِ یَوْمِ إِلى لَیَجْمَعَنَّکُمْ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال اللَّهُ( »1

در ابتدا اصطالحا « لـ»کند حتما همگان در روز قیامت جمع خواهند شد )جمله اسمیه + این آیه با تاکیدات مختلف بیان می

در انتها عالمت تاکید است و چون مشدد است تاکیدش مضاعف است + تعبیر « نّ»است که گویی قسم خورده + « الم قسم»

خودش عبارتی برای تاکید شدید است + استفهام پایانی نیز این تاکیدات را به اوج « نیستال ریب فیه: هیچ تردیدی در او »

 دهد( رساند: آیا از خدا راستگوتر هست؟ اگر خدا راستگوترین است پس قیامت هم حتما رخ میمی

 در قیامت، این اندازه تاکید شده است؟« جمع شدن همگان»چرا بر  اما

 بحث تخصصی

دار کرده است دگی دنیوی، ابعاد اجتماعی این زندگی و قراردادهایی است که زندگی اجتماعی را معنیمهمترین نمود زن

شود )دورکیم، ترین رفتارهای ما در نگاهی عمیق، کامال در فضایی اجتماعی فهم می(؛ به نحوی که فردی2، تدبر161جلسه)

ای اجتماعی نشان داد که این پدیده بظاهر فردی، چه اندازه پدیده« خودکشی»نوشتن کتاب  شناسی معروف فرانسوی، باجامعه

های الهی، وجود جامعه و پیدایش اختالفات اجتماعی است است.( و اصال یکی از مهمترین علل بعثت انبیاء و ارسال شریعت

 (.213)بقره/

گیرد، و اگر برپایی قیامت برای انسانها بر همدیگر شکل میجامعه با اثرگذاری متقابل رفتارها و احساسات و باورهای 

رسیدن انسانها به تمامی ثمرات کارهای خود ضرورت دارد، پس باید تمام روابطی هم که برقرار شده )حتی نگاهی که به کسی 

و حقیقت این است که ما ایم و در ذهن کسی اثری داشته ویا ...( محاسبه شود ایم و سخنی که در جایی گفته یا نوشتهافکنده

های دیگر در حال تاثیر و تاثر هستیم )از گذشتگان های دیگر، و بلکه زمانتنها با انسانهای پیرامون خود، بلکه با انسانهای مکاننه

 آوریم در آیندگان اثر خواهیم گذاشت(؛ایم و با آثاری که پدید میاثر گرفته

همگان با همه رفتارهای تمام عمرشان احضار شوند؛ لذا اگر در قیامت  و زمانی محاسبه و جزای کامل ممکن است که

 (50-49بخواهد عدالت محقق شود، امکان ندارد مگر اینکه همگی انسانها از اولین و آخرین گرد هم آیند )واقعه/

ی تردیدی ندارد ای است که جاآورد مطلب قطعی قطعیفرماید: اینکه خدا همه شما را گرد هم میو خدا در این آیه می

 و مگر از خدا راستگوتر هم کسی هست؟

در حالی که با همین ...« اهلل لیجمعنکم »را آورد و نفرمود: « ال اله اال اهلل»چرا جمله  «:لَیَجْمَعَنَّکُمْ هُوَ + إِالَّ إِلهَ ال اللَّهُ +( »2

 شد؟مقدار، معنا حاصل می

کند و هیچ خدای دیگری هم در کار نیست کند. خداوند این کار را میتاکید میالف. با این تعبیر بر قطعیت مساله قیامت 

 که احیانا بتواند مانع انجام این کار شود.
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ب. قیامت عرصه بروز وحدانیت خداوند و باطل شدن تمام معبودهای دروغین است، پس، خداوند با وصف وحدانیتش 

 کند.است که قیامت را برپا می

 کند.( مورد نیاز است تاکید می1بر وحدتی که در قیامت برای حسابرسی یکسان از همگان )تدبرج. با این تعبیر 

خواهد تاکید کند که همان خدایی که آفریننده بود و خدای دیگری در کار نبود، همان است که شما را دوباره برای د. می

است « شاهد»از گناه در خلوت بپرهیزید که کسی که کند. )یعنی شبیه همان هشدار امیرالمومنین ع که : حسابرسی جمع می

 (1قاضی و صادر کننده حکم( است« )= حاکم»همان 

 ه. ...

 «:فیهِ رَیْبَ الْقِیامَةِ ال یَوْمِ إِلى لَیَجْمَعَنَّکُمْ( »3

کید کرد تا ما جدی گرفتن این مطلب، که خدا این همه بر آن تا« کند.ما را روز قیامت جمع می خداوند حتما حتما همه»

 الشعاع قرار خواهد داد و زندگی مطلوب را در جهان مستقر خواهد کرد.جدی بگیریم، تمامی روابط ما را تحت

 چگونه؟

کنیم ایم که سوءاستفاده مان این است که توانایی پیدا کردهاگر دقت کنیم تقریبا ریشه عمده مشکالت در روابط اجتماعی

رسد. حاال توجه کنیم که روزی اگر هم متوجه شوند زمانی است که دیگر دستشان به ما نمی و مخاطبین ما متوجه نشوند و

شود و اجازه خواهد داشت که هر حقی که هر کاری که انجام دهیم، وی در مقابل ما حاضر می خواهد بود که در قبال هرکس

ازه در گفتار و رفتارهایمان دقت خواهیم کرد؟ آیا کسی در اثر کار ما از او ضایع شده از ما مطالبه کند؛ در این صورت، چه اند

 که قیامت را این گونه بشناسد حاضر به کمترین ظلمی در حق دیگری خواهد شد؟

 شناسی اجتماعیآسیب

را در این « زرنگی»دهند و ها انجام میانواع سوءاستفاده« زرنگی»یکی از مشکالت جامعه ما این است که افراد به اسم 

دانند که به خیال خود، کسی هم د که بیش از حق خود به دست آورند و سوءاستفاده کنند و اوج زرنگی را این میداننمی

فرماید: مطمئن اند. این آیه میمتوجه این سوءاستفاده آنها نشود. مشکل همه این افراد این است که آخرت را جدی نگرفته

اگر متوجه شد، نتواند تالفی »و « کسی متوجه نشود»نید و به هدف خود برسید و باشید که امکان ندارد که بتوانید سوءاستفاده ک

اند، در موقعیتی نه فقط خدا، بلکه تمام کسانی که بر اثر این سوءاستفاده شما به حقشان آن گونه که شاید و باید نرسیده«. کند

 که قدرت پس گرفتن حقشان را دارند، از این سوءاستفاده مطلع خواهند شد.

رود. اما یادمان باشد که خودمان هایی که در حق ما شده، میخوانیم، بسیاری از ما ذهنمان سراغ ظلموقتی این مطالب را می

 را هم مخاطب ببینیم. 

 ام؟پیچم، روز قیامت را جدی گرفتهآیا من که در رانندگی مهارت زیادی دارم و براحتی جلوی دیگران می

                                                      
 .الْحَاكِم هُوَ الشَّاهِدَ فَإِنَّ الْخَلَوَاتِ فِي اللَّهِ مَعَاصِيَ اتَّقُوا ع قَالَ : و324َالبالغه، حكمت. نهج 1
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برم و ... حشر همگانی کنم و کارهای خودم را پیش میامکانات عمومی استفاده شخصی می آیا من که در محیط کارم از

 ام؟را جدی گرفته

شود، جمع شدن کنم و کسی حریفم نمیزنم در هر جمعی بر همه غلبه میهایی که میآیا من که با حاضرجوابی و طعنه

 ام؟در روز قیامت را جدی گرفته

کنم که هرجا تقصیر من هم باشد افراد دیگری )همسر، ای رفتار میندی یا شغلی به گونهآیا من که در روابط خویشاو

 ام؟خواهر یا برادر، همکار، و ...( را مقصر بدانند و طرف مرا بگیرند، آیا محاسبه روز قیامت را جدی گرفته

دهم، آخرت را جدی کارم را انجام می آیا من که در جایی که همگی به نوبت باید بروند، با پارتی و ...، قبل از دیگران

 ام؟گرفته

 و ...

 اکنون آیا هنوز هم شك دارید که واقعا نیاز بود خدا این همه تاکید کند؟!

 «:حَدیثاً اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ مَنْ وَ( »4

یاری تاکید شود که احتمال جدی نگرفتن در مخاطب وجود دارد. در قرآن کریم بر مطالب بستاکید در جایی انجام می

(. اما برخی تعبیرها برای تاکید بسیار خاص و منحصر به 1شده است که شبیه آنها در این آیه هم وجود دارد )توضیح در تدبر

هم از همین دسته تعابیر است که مشابه آن در قرآن کریم « چه کسی از خدا راستگوتر است؟»فرد است، که تعبیر آیه حاضر 

 1(122از در مورد مساله قیامت آمده است )نساء/فقط یکبار دیگر و آن هم ب

( را این اندازه 1تعبیر کرده؛ واقعه/« الواقعة»ها این مهمترین واقعیت عالم )که قرآن به همین جهت با آن از چرا ما انسان

اقعا آیا ما در دهیم که الزم باشد خدا برای متقاعد کردن ما، راستگو بودن خودش را به میان بکشد؟! ومورد غفلت قرار می

 (3گیریم؟ )تدبرشدن همگان در قیامت را جدی نمیراستگو بودن خدا شك داریم که جمع

 

 

 14/6/1395            رَمیمٌ هِيَ وَ الْعِظامَ یُحْيِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِيَ وَ مَثاَلً لَنا ضَرَبَ وَ             78( آیه 36( سوره یس )169

 ترجمه

 اند؟بخشد در حالی که پوسیدهها را زندگی میزد و آفرینش خود را فراموش کرد! گفت: کیست که استخوان برای ما مَثَلی

 ای و نحوینکات ترجمه

، «استخوانش بزرگ شد»در اصل به معنای این بوده که « ءالشی عَظُمَ»استخوان( است و تعبیر « )= عَظْم»جمعِ «: الْعِظام»

( تا حدی که برخی بر این باورند که اساساً 573ص القرآن، ألفاظ مفرداتبه کار گرفته شده )سپس در خصوص هر امر بزرگی 

                                                      
 قیال اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ مَنْ وَ حَقًّا اللَّهِ وَعْدَ أَبَداً فیها خالِدینَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ . وَ 1
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 معجمگویند. )« عَظْم»کند، و استخوان را هم به خاطر شدت و قوتش است داللت بر بزرگی )کبر( و قوت می« مظع»ماده 

 ( 355: ص ،4ج اللغة، المقاییس

)که در آیه به همین « پوسیدن»رود: از جمله در معنای ن ماده در معانی متضادی به کار میاست که ای« رمم»از ماده «: رَمیمٌ»

 1(379ص ،2ج اللغة، المقاییس معجممعروف است )« مرمّت»معناست( و همچنین در معنای ترمیم و اصالح کردن، که تعبیر 

رود؛ و اینکه چرا با صفت مشتق بر وزن فعیل است که این وزن هم در معنای فاعلی و هم در معنای مفعولی به کار می« رمیم»

اند تانیث نگرفته است، گفته« ة»توجه به اینکه مبتدا مونث است، این کلمه که معنای وصفی دارد و در جایگاه خبر قرار گرفته، 

تبعیت « ب»گویند الف ب شد، ضرورتی ندارد که عولی )=پوسیده شده( به کار رفته ]وقتی مییا بدین جهت که به معنای مف

کند[ و یا اگر هم به معنای فاعلی به کار رفته است، معنای اسمی بر آن غلبه کرده است ]یعنی دیگر به عنوان صفت « الف»از 

کند[ ار بگیرد به لحاظ مذکر و مونث بودن تبعیت از مبتدا نمیباشد؛ که اسم اگر خبر قررود، بلکه همانند یك اسم میبه کار نمی

 (36ص ،23ج القرآن، إعراب فی )الجدول

 باشد.می« عظام»حال برای « رَمیمٌ هِیَ وَ»ضمنا عبارت 

 حدیث

 نزول شأن (1

 و کرد خرد را آن دستش با و برداشت را ایپوسیده استخوان و آمد ص پیامبر نزد( مکه در قریش کفار از) خلف بنابی

 برای»آنگاه نازل شد  و کند؟می زنده دوباره دیدی، که وضعیتی این از بعد را این پروردگارت که کنیمی گمان تو! محمد: گفت

بگو کسی  اند؟پوسیده که حالی در بخشدمی زندگی را هااستخوان که کیست: گفت! کرد فراموش را خود آفرینش و زد مَثَلی ما

 سوره. آخر تا« کند که اول بار آنها را ایجاد کرد و او بر هر آفرینشی تواناست.اینها را زنده می

  296ص ،2ج العیاشی، تفسیر ؛  678ص ،8ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ؛  247ص ،(للمفید) األمالی

 اللَّهُ فَأَنْزَلَ تَرَى مَا بَعْدَ هَذَا یُحْیِی رَبَّكَ أَنَّ تَزْعُمُ أَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ نَفَخَهُ ثُمَّ بِیَدِهِ هُفَفَتَّ رَمِیمٍ بِعَظْمٍ خَلَفٍ بْنُ أُبَیُّ إِلَیْهِ مَشَى... 

 «عَلِیمٌ خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذِی یُحْیِیهَا قُلْ. رَمِیمٌ هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ» تَعَالَى

 .السُّورَةِ آخِرِ إِلَى

ماند و نه استخوانی، غیر پوسد؟ فرمود: بله تا حدی که نه گوشتی باقی می( از امام صادق سوال شد که آیا بدن میت می2

ای به مرحله دیگر[ در حال دوران ]= انتقال از مرحلهپوسد و همین طور از طینتی که وی از آن آفریده شده است؛ که آن نمی

 ماند تا اینکه دوباره از آن آفریده شود همان گونه که اول بار آفریده شده بود.باقی می

 191ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من

 عَظْمٌ لَا وَ لَحْمٌ یَبْقَى لَا حَتَّى نَعَمْ فَقَالَ جَسَدُهُ یَبْلَى هَلْ یِّتِالْمَ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سُئِلَ: قَالَ أَنَّهُ السَّابَاطِیِّ عَمَّارٍ عَنْ رُوِیَ وَ

 .مَرَّةٍ أَوَّلَ خُلِقَ کَمَا مِنْهَا یُخْلَقَ حَتَّى مُسْتَدِیرَةً الْقَبْرِ فِی تَبْقَى تَبْلَى لَا فَإِنَّهَا مِنْهَا خُلِقَ الَّتِی طِینَتُهُ إِلَّا

                                                      
 باشد.دو معناي متضاد دیگر عبارت است از سكوت و سخن گفتني كه حركت دهان كامال محسوس باشد. همچنین رمّان )انار( از همین ریشه مي 1
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 روایت شده است که پیامبر خدا ص فرمود:( از امام صادق ع 3

 زندگی من برای شما بهتر است و مردنم هم برای شما بهتر است!

اما زندگیم بهتر است چرا که خداوند شما را به وسیله من از گمراهی به سوی هدایت آورد و از پرتگاه مشرف بر آتش 

 جهنم نجات داد؛ 

خواهم و شود، پس هر کار نیکی که باشد از خدا برایتان افزایشش را میمیو اما مردنم، چرا که اعمال شما بر من عرضه 

 کنم.ار کار بدی که باشد برای شما نزد خداوند استغفار می

 ای! یکی از منافقان گفت: پیامبر خدا ! چگونه چنین خواهد بود در حالی که پوسیده شده

ن حرام کرده است از اینکه بخواهد طعمه و خوراک چیزی پیامبر خدا ص فرمود: خیر. خداوند گوشت ]بدن[ ما بر زمی

 قرار گیرد.

 444ص ،1ج ص، محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ الْمُسْلِمِیُّ عُمَرَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا

 مَمَاتِی أَمَّا وَ النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفا مِنْ أَنْقَذَکُمْ وَ الضَّلَالَةِ مِنَ بِی هَدَاکُمْ اللَّهَ فَإِنَّ حَیَاتِی فَأَمَّا لَکُمْ خَیْرٌ مَمَاتِی وَ لَکُمْ خَیْرٌ حَیَاتِی

 الْمُنَافِقِینَ مِنَ رَجُلٌ لَهُ فَقَالَ لَکُمْ اللَّهَ اسْتَغْفَرْتُ قَبِیحٍ مِنْ انَکَ مَا وَ لَکُمْ اللَّهَ اسْتَزَدْتُ حَسَنٍ مِنْ کَانَ فَمَا عَلَیَّ تُعْرَضُ أَعْمَالَکُمْ فَإِنَّ

 فَلَا الْأَرْضِ عَلَى لُحُومَنَا حَرَّمَ اللَّهَ إِنَّ کَلَّا ص اللَّهِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ رَمِیماً صِرْتَ یَعْنِی رَمَمْتَ قَدْ وَ ص اللَّهِ رَسُولَ یَا ذَاکَ کَیْفَ وَ

 1 .شَیْئاً مِنْهَا یَطْعَمُ

 تدبر

 «: رَمیمٌ هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَالً لَنا ضَرَبَ وَ( »1

در این آیه، استدالل یکی از منکران معاد مطرح شده که چگونه ممکن است انسانی که مرده و استخوانهایش پوسیده زنده 

ای انجام داده که هم به لحاظ صورت استدالل و هم به لحاظ ماده استدالل، ظرافت تمام، نقل قول را به گونهشود؟ در این آیه با 

 پاسخ را نشان داده است:

است، یعنی یك استدالل تمثیلی است. « مَثَل»به لحاظ صورت استدالل، اشاره کرده که این یك «: مَثَالً لَنا ضَرَبَ»الف. 

بین دو چیز، حکم اولی را به دومی دادن( تمثیل، کارکرد معتبرش، برای تفهیم مطلب است )که قرآن )تمثیل یعنی از مشابهت 

کریم به این معنا زیاد از تمثیل استفاده کرده(، اما اینجا منکر معاد، تمثیل را نه برای تفهیم، بلکه به عنوان دلیل آورده )این 

 تواند(؛ و به لحاظ صورت استدالل، تمثیل صورت معتبری نیست.خدا هم نمیتوانم زنده کنیم؛ پس استخوانِ پوسیده را من نمی

به لحاظ محتوا، همین که قبال در آفرینش خود وی، زندگی به او داده شده )در حالی که قبل از آفرینشش « خَلْقَهُ نَسِیَ»ب. 

 یست.حتی در حد این استخوان پوسیده هم نبوده( پس دادن زندگی، برای خدا کار محالی ن

                                                      
 .شَیْئاً مِنْهَا تَطْعَمَ أَنْ الدُّودِ عَلَى لُحُومَنَا حَرَّمَ وَ الْأَرْضِ عَلَى عِظَامَنَا حَرَّمَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ ع الصَّادِقُ قَالَ . وَ 1

 191ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من
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در حقیقت، قرآن، چون مبتنی بر حق و حقیقت است و عقل و منطق را قبول دارد، از مواجهه با شبهات و اشکاالت کافران 

 کند.ترسد؛ و از بیان آنها بیمی ندارد؛ البته بیان آنها را با پاسخی دقیق توام مینمی

 «:رَمیمٌ هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَالً لَنا ضَرَبَ وَ( »2

های مادی خود آورد؛ آنگاه کافر، خدا را هم در افق تواناییکفر )= انکار باورهای دینی مربوط به مبدأ و معاد( حقارت می

 «.تواندتوانیم، پس خدا هم نمیما که مادی محض هستیم نمی»گوید کند و میفهم می

خواهد کار خدایی انجام دهد؛ چنانکه عزیر پیامبر و آورد و مومن می(، عظمت میاما ایمان )جدی گرفتن باور توحیدی

پس او را میراندند و « شود؟چگونه مرده زنده می»بلکه اولی گفت « شود؟آیا مرده زنده می»حضرت ابراهیم ع به خدا نگفتند 

یعنی به من هم یاد بده، و لذا خداوند در « ؟کنیچگونه مرده زنده می»( و دومی گفت: 259اش کردند تا بفهمد )بقره/زنده

 (260پاسخش، کاری کرد که خود ابراهیم مرده زنده کند. )بقره/

(؛ کسی که به خدا ایمان 87شود )یوسف/خورد و ناامید میبست میبه بن« زندگی»بدین جهت است که کافر است که در 

 نده کردن!ندارد؛ حتی در حد مرده ز« توانیمنمی»و « بستبن»دارد، 

 ...«  قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَالً لَنا ضَرَبَ وَ( »3

این آیه، در حالی که در مقام بیان سخن منکران خدا بوده، و با اینکه در آیه بعد پاسخ این اشکال را داده، اما باز هم در 

شکال را نگفت که پاسخ را به آیه دیگری ( چرا فقط ا1دل این آیه به طور ضمنی پاسخ آنها را هم داده است. )توضیح در تدبر

 واگذار کند؟ چون:

« آیه»دهد، اما مستقال هم ای در قرآن کریم یك واحد مستقل است که اگرچه در کنار آیات دیگر هم معنا میالف. هر آیه

 شود.ای بر توحید «آیه»تواند ای است برای حرکت دادن انسان به سوی توحید. صرف گفتن اشکال، نمیو نشانه

 دار کرد و پاسخ را به فرصتی دیگر واگذار کرد.توان ذهن مخاطب را شبههب. در مقام آموزش، نمی

 ج. ...

 ...«: قالَ  خَلْقَهُ نَسِیَ وَ ...( »4

شود )= حق نیست ولی شبیه حق است و خودش را به مطالب کافران و منکران دین، و در مجموع آنچه شبهه نامیده می

نمایاند( اگرچه ظاهر و رنگ و بوی استداللی دارد، اما مبتنی بر یك غفلت و فراموشی از یك حقیقت کامال واضح جای حق می

 پاشد. این مورد: آفرینش اولیه خود او(، اساس شبهه فرومی است که اگر آن حقیقت مورد توجه قرار گیرد )در

گیرد وقتی کسی نخواهد زیر بار حقیقت برود، از یك احتمال صرف، نتیجه قطعی می«: رَمیمٌ هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ( »5

در نقطه مقابل هم در مقابل  )سخن وی فقط مبتنی بر یك استبعاد ]بعید شمردن[ است، نه هیچ استداللی(، همان طور که

کوشند نظم و هماهنگی زند. )چنانکه میهای محکم، به صرف یك احتمال کوچك برخالف مساله، از پذیرش سرباز میاستدالل

 عظیم موجود در عالم را بر اساس احتمال تصادفی بودن توجیه کنند و زیربار خالق حکیم نروند(

ایم استخوان شود )ما که تا حاال ندیدهبه انکار معاد منجر می« گرایی محضحس«: »رَمیمٌ یَهِ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ( »6

 پوسیده مردگان زنده شود؟! پس معادی هم در کار نیست!( 
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 15/6/1395             عَلیمٌ خَلْقٍ بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذي یُحْییهَا قُلْ              79( آیه 36( سوره یس )170

 ترجمه 

 ای ]یا: به هر گونه آفرینشی[ داناست.بخشد که اول بار آن را ایجاد کرد و او به هر آفریدهبگو همان کسی به آن زندگی می

 نکات ترجمه

رفعت  ( که با نوعی807ص القرآن، ألفاظ مفرداتبه معنای پدید آوردن و تربیت کردن است ))« نشأ»از ماده « أَنْشَأ»

 القرآن، ألفاظ مفرداتاند )دانسته« ایجاد کردن»را به معنای « إنشاء»(و 429ص ،5ج اللغة، المقاییس معجمبخشیدن همراه است )

( که به 117ص ،12ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق( آن هم ایجاد کردن حالی پس از حال دیگر )ایجاد مستمر( )807ص

(. در زبان فارسی 127ص اللغة، فی الفروق( و بدون هرگونه سابقه قبلی باشد )170ص ،1ج العرب، لسانصورت ابتدایی )

)سرچشمه گرفتن در پیدایش(، انشاء « نشأت گرفتن»رشد کردن و باال آمدن(، « )= نشو و نما»برخی از مشتقات این ماده مانند 

 1)نگارش مطلبی جدید و بدون سابقه( رایج است.

رود )= مخلوق، آفریده شده( و در = آفرینش( که در بسیاری از موارد در معنای مفعولی به کار میمصدری است )« خَلْق»

)تعیین « تقدیر»تواند اراده شده باشد. اهل لغت معتقدند اصل این ماده داللت بر این آیه هر دو معنا )آفرینش، آفریدگان( می

اند که نامیده« خلق»صلت و اخالقیات شخصی( را هم از این جهت )به معنای خوی و خ« خُلق»، چنانکه 2اندازه( داشته است

 القرآن، ألفاظ مفردات؛ 214ص ،2ج اللغة، المقاییسهایی است که در صاحب آن معین و مقدر شده است )معجم بیانگر ویژگی

 التحقیقباشد )می «خاصایجاد کردن بر اساس یك کیفیت ]و محاسبه[ »به نحو خاص به معنای « خلق»و البته کلمه  3(296ص

 مفرداترود )سابقه و هم ایجاد چیزی از چیز دیگر به کار می( که هم در مورد ایجاد بی115ص ،3ج الکریم، القرآن کلمات فی

( 17)عنکبوت/ باشدمی «دروغ سخن» معنای به غالبا شودمی برده کار به «سخن» درباره وقتی ماده این( 296ص القرآن، ألفاظ

چون کالم دروغ، مطلبی است که شخص بدون مراجعه به واقعیت در خود  دارد بودن «ساختگی» معنای همان به اشاره که

 (214ص ،2ج اللغة، المقاییسایجاد کرده است )معجم 

                                                      
نشاسته[ « ]= نشاستج»دهند، ظاهرا از این ریشه نیست، بلكه از كلمه فارسي به معناي اقدام خاصي كه در كاشتن برنج انجام مي« نشا». البته كلمه  1

 (606ص ،2ج المنیر، كه به زبان عربي رفته )معرّب شده( و حروف آخر آن افتاده است. )المصباحبوده 

 المقاییس )مالسه( است )معجم« هموار و صاف و مندرس شدن». البته برخي اهل لغت براي این ماده، دو اصل و سرچشمه قائلند؛ كه دومي معناي  2

 (214ص ،2ج اللغة،

 اند كه اولي بیشتر ناظر به ابعاد دروني مخلوق است و دومي ناظر به وضع بیروني مخلوقگفته« خَلق»و « خُلق»در تفاوت  3
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 حدیث

 مسلط دیگر انبیای صحف و زبور و انجیل و تورات بر که شام علمای از اییهودی که است کرده روایت ع حسین امام( 1

: گفت و داشتند حضور جُهَنی ابوسعید و مسعودابن و عباسابن و ع طالبابی بن علی مجلس، آن در که آمد مجلسی به بود

 شما از اگر آیا. است مندبهره آن از هم شما پیامبر داشته، قبال پیامبری هر که فضیلتی و درجه هر که معتقدید شما! محمد امت

 دهید؟می مرا جواب کنم سوال

 همه اینکه مگر نداد پیامبری هیچ به فضیلتی و درجه هیچ خداوند بله،: فرمود ع طالبابی بن علی و کشیدند عقب همگی

 .بخشید فضایلی و درجات هم آن بر عالوه ایشان به و کرد جمع ص محمد حضرت در را آنها

 دهی؟می را جوابم تو پس: گفت یهودی

 قرار مومنان روشنیچشم مایه را آن خداوند که گفت خواهم برایت مطالبی ص خدا رسول فضایل از امروز و بله،: فرمود

 اشادامه در کردمی نقل را خود از فضیلتی خودش هرگاه او زداید؛می حضرت آن فضایل در کنندگانشك از را شك و دهدمی

 فضایل از بخواهم یا شود انبیاء سایر به توهینی اینکه بدون کنم نقل را فضائلش برایت من و «نیست فخری این و» فرمود می

 فرموده عطا ص محمد حضرت بر را داد بدانها آنچه شبیه اینکه بر است خداوند درگاه به شکرگزاری باب از بلکه بکاهم، آنها

 .است داده هم اضافه و

 : کن آماده جواب برایش و کنممی سوال تو از پس: گفت یهودی

 :[اینکه به رسید تا پرسید را متعددی موارد]

 اشاره] کرد مبهوت را[ نمرود]=  کافر آن داشت، نوبتش اثر بر که برهانی با که است ابراهیم حضرت این: گفت یهودی

 ابراهیم که هنگامی پرداخت، بحث به پروردگارش درباره ابراهیم با که را کسی آن ندیدی آیا» فرمایدمی که ایآیه به است

( مرگ به محکوم شخص کردن رها با) و کُشم،می هم من گفت او میراند؛می و کندمی زنده که است کسی من خدای گفت

 آن پس! درآور مغرب از را آن تو داده، قرار مشرق از را خورشید طلوع که است کسی من خدای: فرمود ابراهیم. کنممی زنده

 [258/بقره« .شد مبهوت بود کافر که

 از پس شدن برانگیخته منکر که آمد نزدش شخص آن هم ص محمد حضرت و کرد، چنین بله: فرمود ع علی حضرت

 که کیست»! محمد: گفت و کرد خرد را آن که بود ایپوسیده استخوان همراهش و جُمَحی، خَلَف بن أُبَیّ یعنی بود، مرگ

 را وی برهانش با و گفت سخن محکم ایآیه با محکم حضرت پس «اندپوسیده که حالی در بخشدمی زندگی را هااستخوان

 گونه هر به: یا] ایآفریده هر به او و کرد ایجاد را آن بار اول که بخشدمی زندگی آن به کسی همان بگو» : فرمود و کرد مبهوت

 .برگشت مبهوت و مات هم او و «داناست[ آفرینشی

 214 و 211 ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج

 قَدْ کَانَ أَحْبَارِهِمْ وَ الشَّامِ یَهُودِ مِنْ یَهُودِیّاً إِنَّ: قَالَ ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ رُوِیَ

 بْنُ عَلِیُّ فِیهِمْ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابُ فِیهِ مَجْلِسٍ إِلَى جَاءَ دَلَائِلَهُمْ عَرَفَ وَ ع الْأَنْبِیَاءِ صُحُفَ وَ الزَّبُورَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ التَّوْرَاةَ قَرَأَ

 أَنْحَلْتُمُوهَا إِلَّا فَضِیلَةً لِمُرْسَلٍ لَا وَ دَرَجَةً لِنَبِیٍّ تَرَکْتُمْ مَا مُحَمَّدٍ أُمَّةَ یَا فَقَالَ الْجُهَنِیُ سَعِیدٍ أَبُو وَ مَسْعُودٍ ابْنُ وَ عَبَّاسٍ ابْنُ وَ طَالِبٍ أَبِی
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 فَضِیلَةً مُرْسَلًا لَا وَ دَرَجَةً نَبِیّاً اللَّهُ أَعْطَى مَا نَعَمْ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ فَقَالَ عَنْهُ الْقَوْمُ فَکَاعَ عَنْهُ؟ أَسْأَلُکُمْ عَمَّا تُجِیبُونِّی فَهَلْ نَبِیَّکُمْ

 مُجِیبِی؟ أَنْتَ فَهَلْ الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ مُضَاعَفَةً أَضْعَافاً الْأَنْبِیَاءِ ىعَلَ مُحَمَّداً زَادَ وَ ص لِمُحَمَّدٍ جَمَعَهَا قَدْ وَ إِلَّا

 فِی الشَّاکِّینَ لِشَكِّ إِزَالَةٌ فِیهِ یَکُونُ وَ الْمُؤْمِنِینَ عَیْنَ بِهِ اللَّهُ یُقِرُّ مَا ص اللَّهِ رَسُولِ فَضَائِلِ مِنْ الْیَوْمَ لَكَ سَأَذْکُرُ نَعَمْ لَهُ قَالَ

 لِلَّهِ شُکْراً لَکِنْ وَ لَهُمْ مُنْتَقِصٍ لَا وَ بِالْأَنْبِیَاءِ مُزْرٍ غَیْرَ فَضَائِلَهُ لَكَ أَذْکُرُ أَنَا وَ فَخْرَ لَا وَ قَالَ فَضِیلَةً لِنَفْسِهِ ذَکَرَ إِذَا کَانَ إِنَّهُ ص فَضَائِلِهِ

 عَلِیٌّ لَهُ قَالَ جَوَاباً لَهُ فَأَعِدَّ أَسْأَلُكَ إِنِّی الْیَهُودِیُّ لَهُ قَالَ عَلَیْهِمْ فَضَّلَهُ مَا وَ اللَّهُ زَادَهُ مَا وَ أَعْطَاهُمْ مَا مِثْلَ ص مُحَمَّداً أَعْطَى مَا عَلَى

 ...الْیَهُودِی قَالَ -هَاتِ ع

 نُبُوَّتِهِ  بِبُرْهَانِ کَفَرَ الَّذِی بَهَتَ قَدْ إِبْرَاهِیمُ هَذَا فَإِنَّ الْیَهُودِیُّ لَهُ قَالَ

 فَفَرَکَهُ نَخِرٌ عَظْمٌ مَعَهُ الْجُمَحِیُّ خَلَفٍ بْنُ أُبَیُّ هُوَ وَ الْمَوْتِ بَعْدَ بِالْبَعْثِ مُکَذِّبٌ أَتَاهُ ص مُحَمَّدٌ وَ کَذَلِكَ کَانَ لَقَدْ ع عَلِیٌّ قَالَ

 أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذِی یُحْیِیهَا» فَقَالَ نُبُوَّتِهِ بِبُرْهَانِ بَهَتَهُ وَ آیَاتِهِ بِمُحْکَمِ مُحَمَّداً فَأَنْطَقَ« رَمِیمٌ هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ» مُحَمَّدُ یَا قَالَ ثُمَّ

 مَبْهُوتا فَانْصَرَفَ« عَلِیمٌ خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ

 

 :بود این سواالتش جمله از. کرد سواالتی و آمد ع صادق امام نزد ی(کافر)= زندیق( 2

 ماند؟می باقی یا شودمی متالشی[ بدن]=  خود قالب از خروجش از بعد روح آیا: گفت

 همه سپس محسوسی، نه و ماندمی حسی نه و شودمی فانی و باطل چیز همه آنگاه. ماندمی باقی صور نفخ زمان تا: فرمود

 ...  آورد ابتدا در را آنها شانتدبیرکننده که گونه همان گردندبرمی اشیاء

 یك در را عضو یك اند،شده پراکنده اعضایش و پوسیده بدن که حالی در بود خواهد کار در برانگیختن چگونه: گفت

 در و آمیخته هاگل با و شده تبدیل خاک به عضوی و اند کرده ریزریز حشرات را دیگر عضو و اندخورده درندگان سرزمین

 شده؟ استفاده آن از هاخانه دیوار

 کرد، ایجاد ای،آماده پیش از الگوی هیچ بدون داشت، صورتی نه و بود چیزی نه که ابتدا در را آن که کسی همان: فرمود

 .برگرداند دوباره کرد آغاز که طور همان را آن که است قادر

 .بده توضیح بیشتر برایم: گفت

 و ظلمت؛ و تنگنا در بدکار روح و است، فراخناکی و روشنایی در نیکوکار روح. دارد اقامت خود جایگاه در روح: فرمود

 گرفته جای آنها شکم در و خورده حشرات و درندگان که آن از هرآنچه و بود شده آفریده آن از که شودمی خاکی همان بدن

 ماندنمی پنهان او از زمین ظلمات در ایذره مثقال اندازه به حتی چیزی که است محفوظ کسی نزد شده، پراکنده خاک در یا و

 هنگام پس است؛ خاک میان در طال همانند( متعالی انسانهای) روحانیین خاک همانا و داند؛ می را آنها وزن و اشیاء همه عدد و

 خورد،می تکان شده، زده مَشك همچون سپس یابد،می فزونی زمین و گیردمی باریدن زمین بر نشر و حشر بارشِ برانگیختن،

 هر)= قالبی هر خاک آنگاه شود؛می جدا شیر از شیر رویه و خاک، از شستشو با طال که گونه همان شودمی جدا بشر خاک پس

 صورتها صورتگر، اذن به و گرددمی منتقل است روح که جایی به خداوند اذن به پس شود،می جمع خود قالب در( بدنی
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 ناآشنایی چیز خودش در هیچکس گرفت قرار وقتی که نحوی به شود،می وارد آن در روح و آینددرمی خود اول هیات همانند

 .یابدنمی

 350ص ،2ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج

 .. قَال أَنَّهُ کَثِیرَةٍ مَسَائِلَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ الَّذِی الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ وَ

 وَ الْأَشْیَاءُ تَبْطُلُ ذَلِكَ فَعِنْدَ الصُّورِ فِی یُنْفَخُ وَقْتٍ إِلَى بَاقٍ هُوَ بَلْ قَالَ بَاقٍ؟ هُوَ أَمْ قَالَبِهِ عَنْ خُرُوجِهِ بَعْدَ الرُّوحُ فَتَتَلَاشَى أَ قَالَ

 1...  مُدَبِّرُهَا بَدَأَهَا کَمَا الْأَشْیَاءُ أُعِیدَتِ ثُمَّ مَحْسُوسَ لَا وَ حِسَّ فَلَا تَفْنَى

 عُضْوٌ وَ هَوَامُّهَا تُمَزِّقُهُ بِأُخْرَى عُضْوٌ وَ سِبَاعُهَا یَأْکُلُهَا بِبَلْدَةٍ فَعُضْوٌ تَفَرَّقَتْ قَدْ الْأَعْضَاءُ وَ بَلِیَ قَدْ الْبَدَنُ وَ بِالْبَعْثِ لَهُ أَنَّى وَ قَالَ

  حَائِطٌ؟ الطِّینِ مَعَ بِهِ بُنِیَ تُرَاباً صَارَ

 بَدَأَهُ. کَمَا یُعِیدَهُ أَنْ قَادِرٌ إِلَیْهِ سَبَقَ کَانَ مِثَالٍ غَیْرِ عَلَى صَوَّرَهُ وَ ءٍشَیْ غَیْرِ مِنْ أَنْشَأَهُ الَّذِی إِنَّ ع قَالَ

 ذَلِكَ. لِی أَوْضِحْ قَالَ 

 کَمَا تُرَاباً یَصِیرُ الْبَدَنُ وَ ظُلْمَةٍ وَ ضِیقٍ فِی ءِالْمُسِی رُوحُ وَ فُسْحَةٍ وَ ضِیَاءٍ فِی الْمُحْسِنِ رُوحُ مَکَانِهَا فِی مُقِیمَةٌ الرُّوحَ إِنَّ قَالَ 

 مِثْقَالُ عَنْهُ یَعْزُبُ لَا مَنْ عِنْدَ مَحْفُوظٌ التُّرَابِ فِی ذَلِكَ کُلُّ مَزَّقَتْهُ وَ أَکَلَتْهُ مِمَّا أَجْوَافِهَا مِنْ الْهَوَامُّ وَ السِّبَاعُ بِهِ تَقْذِفُ مَا وَ خُلِقَ مِنْهُ

 مُطِرَتِ الْبَعْثِ حِینُ کَانَ فَإِذَا التُّرَابِ فِی الذَّهَبِ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحَانِیِّینَ تُرَابَ إِنَّ وَ وَزْنَهَا وَ الْأَشْیَاءِ عَدَدَ یَعْلَمُ وَ الْأَرْضِ ظُلُمَاتِ فِی ذَرَّةٍ

 غُسِلَ إِذَا التُّرَابِ مِنَ الذَّهَبِ کَمَصِیرِ الْبَشَرِ تُرَابُ فَیَصِیرُ السِّقَاءِ مَخْضَ[ تُمْخَضُ] تمخضوا ثُمَّ الْأَرْضُ فَتَرْبُو النُّشُورِ مَطَرَ الْأَرْضُ

 بِإِذْنِ الصُّوَرُ فَتَعُودُ الرُّوحِ حَیْثُ إِلَى الْقَادِرِ اللَّهِ بِإِذْنِ فَیَنْتَقِلُ قَالَبِهِ إِلَى قَالَبٍ کُلِّ تُرَابُ فَیَجْتَمِعُ مُخِضَ إِذَا اللَّبَنِ مِنَ الزُّبْدِ وَ -بِالْمَاءِ

 شَیْئا نَفْسِهِ مِنْ یُنْکِرُ لَا اسْتَوَى قَدِ فَإِذَا فِیهَا الرُّوحُ تَلِجُ وَ کَهَیْئَتِهَا الْمُصَوِّرِ

 

 : فرمود ع سجاد امام( 3

 کسی شب و روز هر بیندمی که حالی در[ گیرد می نادیده]=  کندمی انکار را مرگ که کسی دارد فراوان تعجب جای

 و خودش شدن ایجاد) را اول ایجاد که حالی در است منکر را آخرت در ایجاد که کسی دارد فراوان تعجب جای و میرد؛می

 .بیندمی را( دنیا در دیگران

 258 ص ،3ج الکافی،

  یَقُولُ ع الْحُسَیْنِ بْنَ عَلِیَّ سَمِعْتُ قَالَ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 وَ الْأُخْرَى النَّشْأَةَ أَنْکَرَ لِمَنْ الْعَجَبِ کُلُّ الْعَجَبُ وَ لَیْلَةٍ وَ یَوْمٍ کُلَّ یَمُوتُ مَنْ یَرَى هُوَ وَ الْمَوْتَ أَنْکَرَ لِمَنْ الْعَجَبِ کُلُّ عَجَبٌ

 .الْأُولَى النَّشْأَةَ یَرَى هُوَ

                                                      
 النَّفْخَتَیْنِ بَیْنَ ذَلِكَ وَ الْخَلْقُ فِیهَا یَسْبُتُ سَنَةٍ أَرْبَعُمِائَةِ ذَلِكَ . عبارت محذوف چنین است: وَ 1
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 تدبر

شود انسانی را که مُرد در آیه قبل، اشکالی مطرح شد که مگر می«: عَلیمٌ خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذی یُحْییهَا( »1

یقت، حداقل چهار استدالل در پاسخ وی و استخوانهایش پوسید، دوباره زنده کرد؟ در این آیه، در ظاهر دو استدالل، و در حق

 آمده است:

شود نامیده می« قیاس اولویت»کند. ساختار صوریِ این استدالل اصطالحاً اش میالف. کسی که اول بار او را آفرید، زنده

 ت:]= اگر الف ب است، پس ج )که از الف برتر است( حتماً ب است[؛ و در حقیقت، این جمله، مشتمل بر دو برهان اس

 تواند بیافریند.. کسی که یکبار بدون سابقه قبلی آفریده، حتما بار دوم هم می1-الف

آن چیز « حیات بخشیدنِ»سابقه قبلی، ایجاد کرده )هم وجود داده و هم حیات(، فقط . کسی که قبالً چیزی را بی2-الف

 تر است.که برایش ساده

امکان »بدانیم )که با توجه به قاعده « همه آفریدگان»یا « هر ]نوع[ آفرینشی»را به معنای « کُلِّ خَلقٍ»ب. متناسب با اینکه 

 توان مطرح کرد:تواند مد نظر باشد( دو استدالل مختلف می( هر دو می9)جلسه« استعمال یك لفظ در چند معنا

شوند، از دید پراکنده می. خداوند علم کامل به تمام مخلوقات خود دارد. پس اجزای یك موجود زنده که با مردن 1-ب

 (2آوری آنها برایش دشوار باشد. )حدیثشود، که بعدا جمعخدا خارج نمی

تواند بار دیگر او . خداوند علم کامل به هر نوع آفرینشی دارد. پس همان گونه که یکبار انسان را از نطفه آفرید می2-ب

 (2ی بدنش بیافریند. )باز هم حدیثرا از  اجزای پوسیده

 ...« یُحْییهَا قُلْ»( 2

رسید که همه موظفیم که آن مطلب را به گوش دیگران این به نظر می« قل»های قبلی، مهمترین علت آوردن در بحث

رسد در این گونه آیات، دلیل مهمتری هم باشد و آن اینکه مخاطب، به خاطر کافر بودنش، دون شأن این برسانیم. اما به نظر می

شود که به آن کافر پاسخ شود و از او خواسته میخدا قرار گیرد. پاسخ مطلب خطاب به پیامبر داده می است که مخاطب مستقیم

 را بگوید.

های این آیه آن است که سه کار بسیار متفاوت خداوند در پدید از ظرافت« عَلیمٌ خَلْقٍ بِکُلِّ و هُوَ ... أَنْشَأَها ... یُحْییهَا( »3

تنها پاسخ شبهه سان نهگیرد، در یك آیه آورده است و بدینلبا در ذهن ما تفاوتش مورد غفلت قرار میآمدن ما را، که البته غا

و « سابقهانشاء: ایجاد بی»و « احیاء: زندگی بخشیدن»بخشد. آن سه عبارتند از: دهد بلکه خداشناسی ما را نیز ارتقاء میرا می

 «:خلق: آفرینش با کیفیت مخصوص»

ای همه ما را پدید آورده؛ و هم این گونه وجود ما را تقدیر کرده و هیچ سابقهبخشد، هم بیم حیات میخداوند متعال ه

گذشت( « نکات ترجمه»در « خلق»و « انشاء»هرکدام ما را با کیفیت خاصی و متفاوت از دیگران آفریده است )توضیح دو کلمه 

، 3معرفی از خدا ارائه داده است: عالوه بر سه مورد مذکور در تدبر از ظرائف این آیه آن است که در همین عبارت کوتاه، پنج

 هم به کار رفته است.« علیم»)که به تعبیر عرفاء، اشاره به مقام غیب محض است( و « هو»دو تعبیر 
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تواند ( می1فر است )تدبردر انتهای این آیه، عالوه بر اینکه استداللی در پاسخ اشکال آن کا« عَلیمٌ خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ وَ»( تعبیر 4

 از باب هشدار هم باشد که در این صورت، مخاطبش فقط کافران نیست.

بخشد؛ پس حواستان را جمع کنید که او به همه آفریدگانش خواهد بگوید همان که اول بار آفرید دوباره زندگی مییعنی می

 فتد.اکامال آگاه است و هیچ عملی از اعمال شما در آن روز از قلم نمی

 

 

 16/6/1395          تُوقِدُون مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذي              80( آیه 36( سوره یس )171

 ترجمه

 همان کسی که برای شما از درخت سبز آتشی قرار داد تا ناگهان شما از آن آتش افروزید.

 نکات ترجمه

اند که داللت بر معرفه گرفته« الـ»آن را اغلب مفسران « الـ»به معنای درخت سبز است و « شجر اخضر« »الْأَخْضَر رِالشَّجَ»

اند که با اندک که در بیابان های حجاز فراوان است و گفته« عَفار»و « مَرخ»کند که آنها را دو درخت ای میدرخت شناخته شده

را « مَرخ»نامه دهخدا، (. لغت218، ص2خیزد )تفسیر القمی، جروی هم انجام شود آتش برمیاصطکاکی که بر اثر کشیدن آنها 

جنس گرفت که اشاره به « الـ»را « الـ»توان رسد که میرا بید سرخ دانسته است. به نظر می« عَفار»همان درخت بادام تلخ و 

برای برافروختن آتش بوده است، از همین درختان سبز گرفته که از قدیم االیام مهمترین وسیله « هیزم»مطلقِ درختان باشد که 

دهد بهترین هایی که در جنگلها رخ میسوزیشود چنانکه آتششود؛ و سبزی و رطوبت آنها هم مانع آتش گرفتن آنها نمیمی

 شاهد بر این مدعاست.

به معنای خود آتش است « وَقَد»ند و کلمه کور شدن آتش میاست که این ماده داللت بر شعله« دوق»از ماده « وقِدُونتُ»

کنند، مانند )که در قرآن زیاد به کار رفته( به معنای چیزی که با آن آتش برپا می« وقود( »132ص ،6ج اللغة، المقاییس معجم)

رفته و متعدی  از همین باب است( به باب إفعال« )که فعل توقدون« أوقد»هیزم و نفت، و نیز لهیب و شعله برخاسته از آتش؛ و 

 (879 ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشد )می« آتش را برافروختن»شده است، پس به معنای 

 حدیث

 ( از امام حسن عسگری ع روایت شده است:1

اند. حضرت ای گفتند پیامبر خدا ص و ائمه از آن نهی کردهبه میان آمد و عده« جدل در دین»نزد امام صادق ع صحبت از 

 ع فرمود:

 اند ...)نیکو( نباشد نهی کرده« احسن»از هرگونه جدلی نهی نکردند، بلکه از جدلی که به نحو  آنها

 ، فرمودند:[«جدل غیراحسن»]بعد از توضیحاتی در مورد این 
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اما جدلی که احسن باشد آن همان است که خداوند به پیامبرش امر کرد که به آن روش با کسی که منکر برانگیخته شدن 

 را خود آفرینش و زد مَثَلی ما برای»گ و زنده شدن برای قیامت بود، بحث کند و خداوند از قول آن شخص فرمود: بعد از مر

« بگو»و خداوند در پاسخ به او فرمود: « اند؟پوسیده که حالی در بخشدمی زندگی را هااستخوان که کیست: گفت! کرد فراموش

 برای که کسی همانای داناست. بخشد که اول بار آن را ایجاد کرد و او به هر آفریدههمان کسی به آن زندگی می»ای محمد! 

 (80-78)یس/« .افروزید آتش آن از شما ناگهان تا داد قرار آتشی سبز درخت از شما

ها را گفت: چگونه ممکن است که خداوند این استخوانگرایی که میا آن باطلپس خداوند از پیامبرش خواست که ب

بخشد که اول بار مبعوث کند در حالی که پوسیده است، جدل کند؛ و خداوند متعال فرمود: بگو همان کسی به آن زندگی می

ز اینکه آن را بعد از اینکه پوسیده شد آن را ایجاد کرد، آیا کسی که آن را ابتداءا و نه از چیزی پدید آورد، ناتوان است ا

 تر از برگرداندنش است.برگرداند؟ بلکه نزد شما ابتدایش سخت

یعنی وقتی که آتش سوزان را که در درخت سبز « داد قرار آتشی سبز درخت از شما برای که کسی همان»سپس فرمود: 

 اینکه شیء پوسیده شده را برگرداند نیز تواناست.دارای رطوبت مخفی شده را بیرون آورد، به شما نشان داد که او بر 

 21ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج ؛ 528ص ع، العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 -عَنْهُ نَهَوْا قَدْ ع الْأَئِمَّةَ وَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ وَ الدِّینِ، فِی الْجِدَالَ ع الصَّادِقِ عِنْدَ ذُکِرَ :ع الْعَسْکَرِیُّ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قَالَ

  أَحْسَنُ هِیَ الَّتِی بِغَیْرِ الْجِدَالِ عَنِ نُهِیَ لَکِنَّهُ وَ مُطْلَقاً، عَنْهُ یُنْهَ لَمْ: ع الصَّادِقُ فَقَالَ

 فَقَالَ لَهُ، إِحْیَاءَهُ وَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْبَعْثَ جَحَدَ مَنْ بِهِ یُجَادِلَ أَنْ نَبِیَّهُ بِهِ تَعَالَى اللَّهُ أَمَرَ مَا فَهُوَ أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی الْجِدَالُ أَمَّا ... وَ

 :عَنْهُ حَاکِیاً تَعَالَى اللَّهُ

 أَنْشَأَها الَّذِی یُحْیِیهَا» مُحَمَّدُ یَا «قُلْ»: عَلَیْهِ الرَّدِّ فِی اللَّهُ فَقَالَ «رَمِیمٌ هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ»

 «.تُوقِدُونَ مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ الَّذِی عَلِیمٌ؛ خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ

 الَّذِی یُحْیِیهَا قُلْ: تَعَالَى اللَّهُ قَالَ رَمِیمٌ هِیَ وَ الْعِظَامُ هَذِهِ یُبْعَثَ أَنْ یَجُوزُ کَیْفَ: قَالَ الَّذِی الْمُبْطِلَ یُجَادِلَ أَنْ نَبِیِّهِ مِنْ اللَّهُ فَأَرَادَ

 .إِعَادَتِهِ مِنْ عِنْدَکُمْ أَصْعَبُ ابْتِدَاؤُهُ بَلِ لَىیَبْ أَنْ بَعْدَ یُعِیدَهُ أَنْ ءٍشَیْ مِنْ لَا بِهِ ابْتَدَأَ مَنِ فَیَعْجِزُ أَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها

 یَسْتَخْرِجُهَا، الرَّطْبِ الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ فِی الْحَارَّةُ النَّارُ کَمَنَ قَدْ کَانَ إِذَا أَیْ ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ الَّذِی: قَالَ ثُمَّ

 أَقْدَر. بَلِیَ مَا إِعَادَةِ عَلَى أَنَّهُ فَعَرَّفَکُمْ

 از ابوذر غفاری روایت شده است:  (2

با پیامبر خدا ص برای یکی از جنگها از مدینه خارج شده بودیم. شب هنگام باد سردی وزیدن گرفت و ابرهایی آورد و 

ستاد و گفت: سرما توان همه باران فراوانی بر سر ما ریخت. چون نیمه شب شد عمر بن خطاب آمد و مقابل رسول خدا ص ای

توانیم روشن کنیم و افراد از شدت سرما در معرض هالکت قرار اند آتشی نمیها خیس شدهزنهها و آتشرا گرفته و هیزم

 اند.گرفته
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جان! بلند شود و آتشی فراهم کن. حضرت علی ع به جانب درخت سبزی حضرت به جانب علی ع رو کرد و فرمود: علی

هایش را برید و از آن آتشی فراهم کرد و همه جا آتش افروختند و با آن گرم شدند و شکر خدای ای از شاخهرفت و شاخه

 متعال را ادا کردند و پیامبر خدا ص و امیرالمومنین را مدح گفتند.

 154ص ،ع الهداة األئمة مناقب فی المعجزات نوادر ؛ 47ص المعجزات )للمرتضی(، عیون

 و باردة ریح هبط امسینا فلما غزواته بعض فی( ص) اللّه رسول مع کنا: قال انه الغفاری جنادة بن جندب ذر ابی عن روی

 البرد اخذهم قد ان: قال و( ص) اللّه رسول یدی بین وقف و الخطاب بن عمر جاء اللیل انتصف فلما غیثا، هطلت غمامة علتنا

 و علی یا قم له قال و( ع) علی الى( ص) فالتفت البرد، لشدة الهلکة على اشرفوا قد و تور فلم الزناد و المقادح ابتلت قد و

 اصطلوا و مکان کل فی منها اوقد و نارا، منه لهم جعل و اغصانه من غصنا فقطع اخضر شجر الى عمد و( ع) فقام نارا، لهم اجعل

 (.ع) المؤمنین امیر على و( ص) اللّه رسول على اثنوا و تعالى اللّه شکروا و بها،

 فرماید:های خود در وصف خداوند متعال می( امیرالمومنین ع در فرازی از یکی از خطبه3

 بدو خویش کلیدهاى زمینها و آسمانها. است پروردگار دست به دو آن رشته سر و است، فرمانبردار را او آخرت و دنیا

 به و افروختند روشن آتش خود[ سبز] هاىشاخه از. به سجده افتادند او درگاه به شام و صبح هر سبز،سر درختان و سپردند،

 به بار آوردند. رسیده، هاىمیوه فرمان او

 133البالغه، خطبه نهج

 الْأَشْجَارُ اآلْصَالِ وَ بِالْغُدُوِّ لَهُ سَجَدَتْ وَ مَقَالِیدَهَا الْأَرَضُونَ وَ السَّمَاوَاتُ إِلَیْهِ قَذَفَتْ وَ بِأَزِمَّتِهَا اآلْخِرَةُ وَ الدُّنْیَا لَهُ انْقَادَتْ وَ

 الْیَانِعَة الثِّمَارُ بِکَلِمَاتِهِ أُکُلَهَا آتَتْ وَ الْمُضِیئَةُ النِّیرَانُ قُضْبَانِهَا مِنْ لَهُ قَدَحَتْ وَ النَّاضِرَةُ

 تدبر

 «:تُوقِدُون مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ الَّذی( »1

شمرند: اینکه از درخت سبزی این آیه پاسخ دیگری به اشکال کسانی است که زنده شدن انسانها بعد از مرگ را بعید می

توان از دل جسم مرده، حیات و زندگی بیرون آید، پس میکه رطوبت فراوان دارد، آتش )که نقطه مقابل آب است( بیرون می

 (112، ص17گیرند( )المیزان، جدرخت مَرخ و عَفار را اگر روی هم بکشیم، آتش میهای سبز و ترِ دو آورد. )شاخه

 «:ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ( »2

متعلق و وابسته « الْأَخْضَرِ: از درخت سرسبز الشَّجَرِ مِنَ»است؛ و « جَعَلَ»، مفعول دوم برای فعلِ «نار: آتش»به لحاظ نحوی، 

دهنده آمد؛ همین که قبلش آمده، نشانالقاعده باید بعد از آن می(، و علی38ص ،23ج القرآن، إعراب فی الجدولاست ) «نار»به 

 چیست؟« درخت سرسبز»تاکیدی بر آن است. وجه این تاکید بر روی کلمه 

های درختان ا از فسیلآید، یا مستقیماً از چوب درختان است، یالف. اگر دقت کنیم عمده آتشی که در جهان پدید می

سنگ(. البته عناصر غیروابسته به چوب هم وجود دارند که یا توان جرقه زدن دارند )مانند گوگرد( و یا اگر )نفت و گاز و زغال

ور شدن بر اثر آتش دارند )مانند منیزیم( اما آتشی که هم برافروزد )جرقه زند( و هم آتشی به آنها نزدیك شود، توان شعله

 خواهد با این تاکیدش ما را متوجه یك واقعیت علمی کند؟ر شود، عمدتا از درخت است. آیا آیه میوشعله
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ب. آتش مظهر سوزاندن و نیست و نابود کردن است. درخت، آن هم درخت سرسبز، مظهر زندگی و شادابی و حیات 

مدرن دچار افسردگی نشود، اصرار هست که نشینی است )به نحوی که مثال برای اینکه انسان، مخصوصا در زندگی آپارتمان

خواهد تاکید کند که ببینید در این دنیا چگونه از دل یکی از حتما گیاهی در پیرامون خود پرورش دهد.( شاید آیه می

تواند یآید. پس در دنیا، هرچیز بسیار جذابی مترین واقعیات عالم بیرون میترین واقعیات عالم، یکی از نابودکنندهکنندهشاداب

 های مخرب مخفی در خود داشته باشد.چه اندازه ظرفیت

 ج. ...

را آورد؟ )اگر مساله فقط بیان این است « لکُم: برای شما»چرا در این آیه، عبارتِ «: ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ( »3

 قابل حذف است.(« لکم»کلمه « کنده میآورد، مرده را هم زندهمان خدایی که از درخت سرسبز، آتش درمی»که 

یکی از عوامل تحول عظیم زندگی انسان بوده « چیره شدن بر آتش»تر دانیم که کشف آتش، و به تعبیر دقیقالف. همه می

ها بر اثر حرارت و صاعقه و ...( اما شوند )مثال در سوختن جنگلاست. سایر حیوانات هم در عالم طبیعت با آتش مواجه می

نه فقط علیه او؛ و « آتش برای اوست»اند آتش را در اختیار بگیرند؛ و ظاهرا انسان تنها موجود روی زمین است که توانستهینم

 قرار دادیم.« برای شما»کند که ما آتش را با این تعبیر، خداوند )عالوه بر پاسخ به اشکال منکران معاد(، دارد بیان می شاید

های خداوند بر انسان بکند و آن اینکه خداوند به آنها فهم و توانایی استفاده از یکی از منت خواهد اشاره بهب. شاید می

 توانید آگاهانه آتش برافروزید.ها میافروختن دارند و از این درخت این واقعیت را داده است که برخی درختان خصلت آتش

 ج. ...

 «:تُوقِدُون مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ الَّذی»( 4

و بدون  -است « فعلیه»در حالی که در زبان عربی، حالت عادیِ جمله،  -را اسمیه آورد « تُوقِدُون مِنْهُ أَنْتُمْ»ی اینکه جمله

است. چرا « انتم: شما»نده تاکیدی بر توانست همین معنا را برساند، نشان دههم می« توقدون منه»و با گفتن « أنتم»آوردن کلمه 

 تاکید کرده؟

خواهد بفرماید آفرینش ما به نحوی بوده که حتی شما هم بتوانید از چوبِ تر، آتش سوزان درآورید. یعنی الف. شاید می

ود پایین نیاوریم، بلکه خود را در افق اشاره شد که خدا را در حد خ 2، تدبر169جلسه نشان دهنده همان عظمتی است که در 

خواهد بفرماید نه فقط ما قادر بر احیای مردگان هستیم بلکه اگر شما به روالی که ما در جهان بندگی خدا باال ببریم؛ یعنی می

ن شما از توانید مانند حضرت ابراهیم و حضرت عیسی مرده زنده کنید همان گونه که االایم پی ببرید شما هم میقرار داده

 افروزید.درخت سبز آتش می

بیان شد  «ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ لَکُمْ جَعَلَ»در جمله « لکم»همان مطالبی را که درباره چرایی آوردن « انتم»ب. شاید این 

 خواهد مورد تاکید قرار دهد.( می3)تدبر

 ج. ... 

القاعده باید بعد از آن بیاید. همین که قبلش است و علی« تُوقِدُون» وابسته به« نْهمِ»به لحاظ نحوی، «: تُوقِدُون مِنْهُ أَنْتُمْ( »5

 کند. وجه این تاکید چیست؟آمده حداقل داللت بر تاکید می
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خواهد توجه دهد که: دقت کنید که از همین درخت، آتش برافروختید؛ نه از چیزی ضمیمه آن. مثال ما با الف. شاید می

کنیم. کبریت اگرچه چوب دارد و اگرچه چوب کبریت است که شعله را نگه می دارد، اما برافروخته یکبریت آتش روشن م

« مَرخ»شدن آتش، مال چوب کبریت نیست، بلکه مال گوگردی است که در معرض اصطکاک قرار گرفته. اما در مورد درخت 

سبز بیرون بزند، کامال این مطلب را که زندگی از دل زند. اینکه آتش از خودِ چوب سرآتش از خود آنها بیرون می« عَفار»و 

 کند.همین استخوان پوسیده بیرون آید، توجیه می

خواهد توجه دهد به تفاوتی که به هرحال بین انسان و خدا هست: انسان، اگر چیزی )از جمله آتش( را بسا میب. چه

تواند چیز دیگری پدید آورد، و هم می« از چیزی»تواند ند هم میآورد؛ اما خداوپدید می« از چیزی»آورد، حتما آن را پدید می

 . آیه قبل(مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَهاای چیزی پدید آورد )ابتدا و بدون هیچ سابقه

 ج. ...

 

 

 فَأَماتَهُ مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیي أَنَّى قالَ عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِيَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذي أَوْ       259 آیه (2) هبقر( سوره 172

 انْظُرْ وَ یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِكَ وَ طَعامِكَ إِلى فَانْظُرْ عامٍ مِائَةَ لَبِثْتَ بَلْ قالَ یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماً لَبِثْتُ قالَ لَبِثْتَ كَمْ قالَ بَعَثَهُ ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللَّهُ

     قَدیر ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ أَعْلَمُ قالَ لَهُ تَبَیَّنَ فَلَمَّا لَحْماً نَكْسُوها ثُمَّ نُنْشِزُها كَیْفَ الْعِظامِ إِلَى انْظُرْ وَ لِلنَّاسِ آیَةً لِنَجْعَلَكَ وَ حِمارِکَ إِلى

17/6/1395 

 ترجمه

ود ویران شده بود، گفت چگونه اینها را خداوند بعد از گذشت که بر روی سقف خیا همانند کسی که از شهری می

بخشد؟ پس خداوند او را صد سال میراند، سپس او را برانگیخت. فرمود: چه اندازه درنگ کردی؟ گفت: مرگشان زندگی می

نی بر او ات که گویی زماای از یك روز. فرمود: بلکه صد سال درنگ کردی، پس بنگر به خوردنی و نوشیدنیروزی یا پاره

ای برای مردم قرار نگذشته، و بنگر به االغت ]که فقط استخوانی از او مانده[ ؛ و ]این کار ما[ برای این است که تو را نشانه

پوشانیم. پس هنگامی که برایش تبیین شد داریم و سپس گوشت بر آنان میها که چگونه آنها را برمیدهیم؛ و بنگر به استخوان

 دانم که قطعا خداوند بر هر کاری تواناست.گفت: ]اکنون[ می

 نکات ترجمه

این آیه عطف به آیه قبلش است که در آنجا داستان استدالل آوردن حضرت ابراهیم ع برای نمرود برای « کَالَّذی أَوْ»

 «.عُزَیر پیامبر»توضیح مساله معاد مطرح شد و اینجا داستان 

را هم از این جهت « قریه»است که این ماده داللت بر جمع شدن و اجتماع دارد و «( روق»)و یا: « ریق»از ماده « قَرْیَة»

کند داللت می« فعله»بر وزن « قریه»( درواقع، 78ص ،5ج اللغة، المقاییس شوند )معجماند که مردم در آن جمع میگفته« قریه»
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رود شوند، به کار مینی که مردم در آن جمع میآید، و هم به معنای سرزمیبر هیأت و شکل واحدی که از جمع شدن پدید می

بسا گاه در یك ( و چه8، طالق/4اند )اعراف/( هم به معنای خود مردمی است که در جایی جمع شده109، یوسف/2/58)بقره

( 253ص ،9ج الکریم، القرآن کلمات فی ؛ التحقیق669ص القرآن، ألفاظ ( )مفردات59آیه هر دو معنا مد نظر بوده است )قصص/

به معنای قطعه معینی از سرزمین است، خواه آباد شده باشد یا خیر؛ در « بلد»اند گفته« مدینه»و « بلد»با « قریه»و در تفاوت 

برپا کردن و « مدینه»اجتماع و جمع شدن مد نظر است، خواه در مورد سرزمین باشد یا خود مردم؛ و در مفهوم « قریه»مفهوم 

 (254ص ،9ج الکریم، القرآن کلمات فی ظر است. )التحقیقنظم و تدبیر بیشتر مو ن

 معجم) کنداست که این ماده داللت بر خالی شدن و بر زمین افتادن )سقوط کردن( می« خوی»اسم فاعل از ماده « خاویه»

  1(.225ص ،2ج اللغة، المقاییس

ای مد نظر باشد و به همین در چیز بنا شدهداللت دارد بر بلندی و رفعتی که « رشع»است؛ و ماده « عرش»جمع « عروش»

حتما « عرش»اند که در ( و برخی تذکر داده264ص ،4ج اللغة، المقاییس معجمگویند )عرش می« تخت پادشاهی»جهت به 

 (558ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود )مسقف بودن لحاظ می

داللت بر شدت ویرانی دارد. به جای اینکه بگوید سقف بر روی ای العادهبا ظرافت ادبی فوق« عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ»تعبیر 

ها زیر و رو شده و سقف در زیر قرار گرفته و این فرماید بر روی سقفش سقوط کرده، گویی ساختمانزمین سقوط کرده، می

 فی التحقیقدر حالتی است که ویرانی چنان شدید باشد که سقف فرو بریزد و توسط خود دیوارهای خودش مدفون شود. )

 (90ص ،8ج الکریم، القرآن کلمات

 باشد که مهمترین کاربردش در دو معنای:از حروف )ادات( می« أَنَّى»

 «(از کجا: من أین»)یا: « کجا: أین»الف. 

 « چگونه: کیف»و « چه موقع: متی»ب. 

 رفته است.به کار « کی و چگونه»( در این آیه، در معنای 437ص ،15ج العرب، لسانباشد. )می

اند است و چون اینجا قریه در معنای مردمی که جمع بوده« قریه»، «ها»و « هذه»مرجع ضمیر « مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیی»

« شهر»از کلمه « قریه»داللت کند، نداریم، لذا در ترجمه « مردم»و هم به « سرزمین»ای که هم به به کار رفته، و در فارسی، کلمه

 اده شد ولی در ترجمه این ضمیر، ضمیر جمع، که داللت بر خود مردم داشته باشد، قرار داده شد.استف

یعنی « یَتَسَنَّهْلم »کند )سنه، به معنای سال معروف است(. که این ماده داللت بر زمان می 2باشدمی« هنس»از ماده  «یَتَسَنَّهْ»

 ألفاظ مفردات؛ 103ص ،3ج اللغة، المقاییس معجمدر او ایجاد نکرده است. )گویی سالها بر او نگذشته و مرور سالها تغییری 

 ( 429ص القرآن،

                                                      
 است رفته كار به كریمقرآن  در «خاویة»صورت  همین به فقط ماده . این 1

 اند. )مفرداتقرار داده« سنوات»اند و شاهد این ادعاي خود را تعبیر باشد به عنوان یك احتمال دیگر مطرح كرده« سنو»برخي این را كه از ماده  2

 یاء الفعلِ( آن ساقط شده است.)=  «ه»است كه « فعله»نیست، بلكه بر وزن « فَعل»بر وزن « سنة»( الزم به ذكر است كه  كلمه 429ص القرآن، ألفاظ
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باشد که این ماده داللت بر رفعت و برتری یافتن دارد و به نحو استعاری در مورد زنی که در می« نشز»از ماده « نُنْشِز»

کوشد خود را در شود، زیرا میبه کار برده می« نشوز»مقابل شوهرش سرکشی کند یا شوهری که به زنش زورگویی کند تعبیر 

( و در قرآن کریم در مورد از جای خود برخاستن 431ص ،5ج اللغة، المقاییس معجم) جایگاهی باالتر از آنچه دارد قرار دهد

زنده کردن به کار رفته اند در این آیه به معنای ( برخی گفته11)جا را برای دیگران باز کردن( هم به کار رفته است )مجادله/

 (806ص القرآن، ألفاظ مفردات) است، چرا که زنده کردن نوعی رفعت بخشیدن را در دل خود دارد.

 حدیث

( از پیامبر خدا ص روایت شده است که جبرئیل کتابی بر من نازل کرده است که در آن اخبار سالطینی که قبل از من 1

 اند آمده است. مبعوث شدهاند و نیز پیامبرانی که قبل از من بوده

 رسند به اینکه:[کنند تا می]سپس شروع به بیان تفصیلی بسیاری از وقایع مذکور می

سپس شمعون از دنیا رفت و اردشیر بابکان آن موقع به مدت چهارده سال و ده ماه به حکومت رسید و در سال هشتم 

دشیر، سابور بن اردشیر به مدت سی سال به حکومت رسید و آنگاه حکومتش یهودیان یحیی بن زکریا را کشتند ... و بعد از ار

بود که بخت نصر به حکومت رسید و در ازای خون یحیی هفتاد هزار تن از یهودیان را کشت ]طبق روایات وی کافر بود. 

ا ویران کرد و یهودیان المدقس رکنم[ و بیتحکایت یحیی را شنید و گفت شما که پیامبرتان را کشتید من هم برایتان تالفی می

از حکومتش بود که خداوند عز و جل عُزَیرِ پیامبر را به جانب اهل شهرهایی فرستاد  47ها پراکنده شدند و در سال در سرزمین

[ و آنها از شهرهای مختلفی 243که خداوند عز و جل آنها را میرانده بود و سپس به خاطر او زنده کرده بود ]اشاره به بقره/

که از ترس مرگ ]= طاعون[ فرار کردند و در جوار عزیر سکنی گزیدند و مومن بودند و عزیر با آنها رفت و آمد داشت بودند 

شنید و به همین جهت آنها را دوست داشت و با آنها برادری می کرد. پس روزی از آنها و سخنان و ابراز ایمان کردنشان را می

اند. پس غمگین شد و با تعجب از آنچه ن برگ خزان مرده بر زمین افتادهغایب شد و وقتی برگشت دید که همگی همچو

پس « بخشد؟می زندگی مرگشان از بعد خداوند را اینها چگونه»بدانها رسیده بود که همگی در یك روز مرده بودند، گفت: 

 آنها را برانگیخت و ...خداوند عز و جل همانجا او را میراند و ]پیکرش[ صد سال در میان آنها درنگ کردسپس او و 

 226-225ص ،1ج النعمة، تمام و الدین کمال

 عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَاال عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِیَ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِی حَدَّثَنَا

 أَبِی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ الْقُرَشِیِّ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ الْعَبَّاسِ

 مَنْ خَبَرُ وَ قَبْلِی الْأَرْضِ مُلُوکِ الْمُلُوکِ خَبَرُ فِیهِ بِکِتَابٍ عَلَیَّ نَزَلَ ع جَبْرَئِیلَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ رَافِعٍ أَبِی أَبِیهِ عَنْ رَافِعٍ

  ... الرُّسُلِ وَ الْأَنْبِیَاءِ مِنَ قَبْلِی بُعِثَ

 قَتَلَتِ مُلْکِهِ مِنْ سِنِینَ ثَمَانِیَ فِی وَ أَشْهُرٍ عَشَرَةَ وَ سَنَةً عَشْرَةَ أَرْبَعَ بَابَکَانَ بْنُ أَرْدَشِیرُ ذَلِكَ عِنْدَ مَلَكَ وَ شَمْعُونُ قُبِضَ ثُمَّ ...

 فِی حِکْمَتِهِ تَفْصِیلُ وَ نُورُهُ وَ اللَّهِ عِلْمُ وَ اللَّهُ قَتَلَهُ حَتَّى سَنَةً ثَلَاثِینَ أَرْدَشِیرَ بْنُ سَابُورُ مَلَكَ عِنْدَهَا وَ 1... ع زَکَرِیَّا بْنَ یَحْیَى الْیَهُودُ

                                                      
 ذَلِكَ فَفَعَلَ مَعَهُ بِالْقِیَامِ عِیسَى أَصْحَابَ وَ الْحَوَارِیِّینَ یَأْمُرَ وَ شَمْعُونَ وُلْدِ فِي الْوَصِیَّةَ یَجْعَلَ أَنْ إِلَیْهِ أَوْحَى یَقْبِضَهُ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ . فَلَمَّا 1
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 وَ سَنَةً وَ ثَمَانِینَ سَبْعاً وَ سَنَةٍ مِائَةَ نَصَّرُبُخْتَ مَلَكَ ذَلِكَ عِنْدَ وَ ع عِیسَى أَصْحَابِ مِنْ الْحَوَارِیُّونَ مَعَهُ وَ شَمْعُونَ بْنِ یَعْقُوبَ ذُرِّیَّةِ

 أَرْبَعِینَ وَ سَبْعٍ فِی وَ الْبُلْدَانِ فِی الْیَهُودُ تَفَرَّقَتِ وَ الْمَقْدِسِ بَیْتَ بَخَرَّ وَ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى دَمِ عَلَى مُقَاتِلٍ أَلْفَ سَبْعِینَ الْیَهُودِ مِنَ قَتَلَ

 شَتَّى قُرًى مِنْ کَانُوا وَ لَهُ بَعَثَهُمْ ثُمَّ أَهْلَهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَاتَ الَّتِی الْقُرَى أَهْلِ إِلَى نَبِیّاً الْعُزَیْرَ و جَلَّ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَ مُلْکِهِ مِنْ سَنَةً

 عَلَى أَحَبَّهُمْ وَ إِیمَانَهُمْ وَ کَلَامَهُمْ یَسْمَعُ وَ إِلَیْهِمْ یَخْتَلِفُ عُزَیْرٌ کَانَ وَ مُؤْمِنِینَ کَانُوا وَ عُزَیْرٍ جِوَارِ فِی فَنَزَلُوا الْمَوْتِ مِنَ فَرَقاً فَهَرَبُوا

« مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیِی أَنَّى» قالَ وَ عَلَیْهِمْ فَحَزِنَ مَوْتَى صَرْعَى فَوَجَدَهُمْ أَتَاهُمْ ثُمَّ وَاحِداً یَوْماً عَنْهُمْ فَغَابَ عَلَیْهِ وَاخَاهُمْ وَ ذَلِكَ

 بَعَثَهُ ثُمَّ سَنَةٍ مِائَةَ فِیهِمْ فَلَبِثَ عَامٍ مِائَةَ ذَلِكَ عِنْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ وَاحِدٍ یَوْمٍ فِی أَجْمَعِینَ مَاتُوا قَدْ وَ أَصَابَهُمْ حَیْثُ مِنْهُ تَعَجُّباً

 ... إِیَّاهُمْ وَ اللَّهُ

 2، حدیث170جلسه )قسمتی از آن در . هایی رد و بدل شدسوال و جواب و آمد ع صادق امام نزد ی(کافر)= زندیق( 2

 فرمایند:کنند و میو اینکه این یك امر ممکن است اشاره می« رجعت»اشاره شد( امام در میانه بحث به مناسبتی به بحث 

 ... و قطعا بسیاری از خالیق به دنیا رجعت کردند، از جمله آنها اصحاب کهف بودند ...،

که به  1 مجددا زنده شده، ارمیا دانسته شده است[و از جمله آنها ارمیای پیامبر بود ]در برخی روایات، نام پیامبری که 

 از بعد خداوند را اینها چگونهنصر خراب شده بود نگاهی کرد و گفت: المقدس و پیرامونش که به خاطر حمله بختبیت

                                                      
 دومي این كه «عُزَیر» نام به پیامبري هم و است مطرح «ارمیا» نام به پیامبري از صحبت هم روایات، در بوده كسي چه شخص این اینكه درباره 1

 بالقول األخبار هذه بین التوفیق یمكن و) است داده رخ نفر دو هر براي و دوبار واقعه این كه اندداده احتمال كاشاني فیض همچون برخي و است معروفتر

 انه اال واحد یوم في أصحابه من مات من إحیاء في تعجبه في لعزیر اخرى و نصّر بخت قتلى احیاء في تعجّبه في ألرمیا مرة مرتین القضیة هذه بالوقوع

 حیث اإلكمال روایتي بین و فیها اإلكمال روایة و دانیال قصة في القمّي روایة بین التنافي إنما و بالموت اخرى و بالغیبة تارة لعزیر و بالموت ألرمیا عبّرت

 و بسنین القضایا تلك بعد كانت یحیى والدة ان االخرى في قال و العیاشي و للقمي موافقاً زكریا بن یحیى دم على كان نصّر بخت قتل ان إحداهما في قیل

 ( 293ص ،1ج الصافي، تفسیر. اللَّه عند العلم

 :آوریممي را است آمده ارمیا درباره كه روایتي اینجا در و یمدآور را عزیر انداست است معروفتر عزیر چون ما

 :كه است همین مربوطش قسمت كه است آمده طوالني خیلي داستان این 90ص ،1ج القمي، تفسیر در

 أَمْرِ عَنْ عَتَوْا وَ الْمَعَاصِيَ إِسْرَائِیلَ بَنُو عَمِلَتْ لَمَّا قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ هَارُونَ عَنْ الْحَلَبِيِّ یَحْیَى عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنِي فَإِنَّهُ

 ...  أَرْمِیَا إِلَى تَعَالَى اللَّهُ فَأَوْحَى -یَقْتُلُهُمْ وَ یُذِلُّهُمْ مَنْ عَلَیْهِمْ یُسَلِّطَ أَنْ اللَّهُ فَأَرَادَ -رَبِّهِمْ

 نَفْسِهِ فِي فَفَكَّرَ الْجِیَفَ تِلْكَ تَأْكُلُ الْجَوِّ سِبَاعِ وَ الْبَحْرِ سِبَاعِ وَ الْبَرِّ سِبَاعِ إِلَى فَنَظَرَ عَصِیرٍ مِنْ ءٌشَيْ وَ تَزَوَّدَهُ قَدْ تِینٌ مَعَهُ وَ حِمَارِهِ عَلَى أَرْمِیَا فَخَرَجَ... 

 عَلى خاوِیَةٌ هِيَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذِي أَوْ» تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ مَكَانَهُ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ السِّبَاعُ، أَكَلَتْهُمُ قَدْ وَ«مَوْتِهَا بَعْدَ اللَّهُ هَذِهِ یُحْیِي أَنَّى قَالَ ثُمَّ سَاعَةً

 الدُّنْیَا، إِلَى إِسْرَائِیلَ بَنِي رَدَّ نَصَّرَبُخْتَ أَهْلَكَ وَ إِسْرَائِیلَ بَنِي اللَّهُ رَحِمَ فَلَمَّا -أَحْیَاهُ أَيْ «بَعَثَهُ ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیِي أَنَّى قالَ عُرُوشِها

 مِنْهُ أَحْیَا مَا فَأَوَّلُ تَعَالَى اللَّهُ أَحْیَاهُ ثُمَّ سَنَةٍ مِائَةَ مَیِّتاً أَرْمِیَا بَقِيَ وَ فِیهَا غَابَ وَ عَیْنٍ فِي دَخَلَ وَ هَرَبَ إِسْرَائِیلَ بَنِي عَلَى نَصَّرَبُخْتَ اللَّهُ سَلَّطَ لَمَّا عُزَیْرٌ كَانَ وَ

 تَعَالَى اللَّهُ فَقَالَ «یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ» فَقَالَ ارْتَفَعَتْ قَدِ وَ الشَّمْسِ إِلَى نَظَرَ ثُمَّ «یَوْماً لَبِثْتُ قالَ بِثْتَلَ كَمْ» إِلَیْهِ تَعَالَى اللَّهُ فَأَوْحَى فَنَظَرَ الْبَیْضِ غِرْقِئِ مِثْلِ فِي عَیْنَیْهِ

 ثُمَّ نُنْشِزُها كَیْفَ الْعِظامِ إِلَى انْظُرْ وَ لِلنَّاسِ آیَةً لِنَجْعَلَكَ وَ حِمارِکَ إِلى انْظُرْ وَ» یَتَغَیَّرْ لَمْ أَيْ «یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِكَ وَ طَعامِكَ إِلى فَانْظُرْ عامٍ مِائَةَ لَبِثْتَ بَلْ»

 حَتَّى بِهَا یَلْتَزِقُ وَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا مِنْ الْعِظَامِ إِلَى یَتَأَلَّفُ السِّبَاعُ أَكَلَتْهُ قَدْ الَّذِي اللَّحْمِ إِلَى وَ إِلَیْهِ تُجْمَعُ الْمُتَفَطِّرَةِ الْبَالِیَةِ الْعِظَامِ إِلَى یَنْظُرُ فَجَعَلَ «لَحْماً نَكْسُوها

 .قَدِیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ أَعْلَمُ فَقَالَ حِمَارُهُ قَامَ وَ قَامَ
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 زنده کرد و او نگاهی به اعضایش کرد که چگونه را او سپس میراند، سال صد را او خداوند پس بخشد؟می زندگی مرگشان

پس هنگامی که  .خورندشود و اینکه چگونه مفاصل و رگهایش به هم پیوند مییابند و گوشت بر آنها پوشیده میالتیام می

 .تواناست کاری هر بر خداوند قطعا که دانممی: گفتراست ایستاد 

 344: ص ،2ج ،(للطبرسی) اللجاج أهل على اإلحتجاج

 ... قَال أَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا أَتَى الَّذِی الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ: قَالَ أَنَّهُ الْحَکَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ رُوِیَ

 بَیْتِ ابِخَرَ إِلَى نَظَرَ الَّذِی ع النَّبِیَّ أَرْمِیَا اللَّهُ أَمَاتَ وَ ... الْکَهْفِ أَصْحَابُ مِنْهُمْ کَثِیرٌ خَلْقٌ مَاتَ مِمَّا الدُّنْیَا إِلَى رَجَعَ قَدْ وَ ...

 أَعْضَائِهِ إِلَى نَظَرَ وَ أَحْیَاهُ ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیِی أَنَّى قَالَ وَ نَصَّرُبُخْتَ غَزَاهُمْ حِینَ حَوْلَهُ مَا وَ الْمَقْدِسِ

 قَدِیرٌ. ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ أَعْلَمُ قَالَ قَاعِداً اسْتَوَى فَلَمَّا تُوصَلُ کَیْفَ عُرُوقِهِ وَ مَفَاصِلِهِ إِلَى وَ اللَّحْمَ تُلْبَسُ کَیْفَ وَ تَلْتَئِمُ کَیْفَ

 

خواند و در ضمن ماجراهایی که رخ می دهد یکی از ( یکبار هشام بن عبدالملك امام باقر ع را از مدینه به شام می3

اند این واقعه را تعریف کرده است نشیند و امام صادق ع که همراه پدر بودهامام باقر ع به بحث میبزرگان علمای مسیحی با 

 تا بدینجا که:

پرسم و هرگز به سوی جوابش پس آن نصرانی فریادی زد و گفت فقط یك مساله مانده است که به خدا سوگند از تو می

 راهی نخواهی یافت. بپرسم؟

 این سوگندت گناهکار شدی.پدرم فرمود: بپرس که با 

                                                      
 117ص السعود، سعد ؛141-140ص ،1ج العیاشي، تفسیرو تغییر در كتابهاي زیر آمده است. داستان با اندكي تلخیص  اما كل

 اهلل إن: فقال «مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیِي أَنَّى قالَ -عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِيَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذِي أَوْ» اهلل قول في ع اهلل عبد أبي عن بصیر أبي عن

 فأنبت فأخلف -غریبة كل من نقیته و الغرس كرائم من فیه غرس و البلدان، كرائم من تنقیته بلد ما لهم قل: فقال أرمیا، له یقال نبیا إسرائیل بني على بعث

 -غریبة كل من تنقیته إسرائیل بنو الغرس و المقدس بیت البلد إن لهم قل أن -إلیه: اهلل فأوحى: قال اهلل، إلى فشكاهم به استهزءوا و فضحكوا: قال -خرنوبا

 و بكاءهم أرحم فلم إلي بكوا فإن أموالهم، یأخذ و دماءهم یسفك من -بلدهم في علیهم فألسلطن -اهلل بمعاصي فعملوا فأخلفوا جبار كل عنهم نحیت و

 نكن لم و -نحن ذنبنا ما اهلل رسول یا: فقالوا العلماء جزعت حدثهم فلما ألعمرنها، ثم عام مائة ألخربنها ثم[ فشلت و فشلتهم] دعاءهم أستجب لم دعوا إن

 و الواحد یوم كان أن فلما سبعا صام ثم أكلة فأكل ءشي إلیه یوح فلم سبعا صام ثم -أكلة فأكل ءشي إلیه یوح فلم سبعا فصام ربك، لنا فعاود بعملهم نعمل

 تنكروه، فلم المنكر رأیتم ألنكم: لهم قل إلیه أوحى ثم دبرک على وجهك ألردن أو قضیته أمر في تراجعني أ تصنع عما لترجعن إلیه اهلل أوحى -العشرین

 عندي فأقم شئت فإن بهم أصنع بما حدثتهم و ربك عن نبئت قد إنك: فقال -النبي إلى نصربخت بعث ثم بلغك، قد ما بهم فصنع نصربخت علیهم اهلل فسلط

 -مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیِي أَنَّى»: فقال -إلیها التفت البصر مد غاب أن فلما خرج، و تینا و عصیرا فتزود أخرج بل ال: فقال -فاخرج شئت إن و شئت فیمن

 لَبِثْتُ قالَ لَبِثْتَ كَمْ»: له قیل ثم البیض غرقئ مثل في عیناه منه خلق ءشي أول كان و الشمس تغیب أن قبل عشیة بعثه و غدوة أماته «عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ

 آیَةً لِنَجْعَلَكَ وَ حِمارِکَ إِلى انْظُرْ وَ -یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِكَ وَ طَعامِكَ إِلى فَانْظُرْ عامٍ مِائَةَ لَبِثْتَ بَلْ قالَ یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ»: قال -تغب لم الشمس إلى نظر فلما «یَوْماً

 استوى فلما تجري، كیف العروق یرى و بعض إلى بعضها یصل كیف -عظامه إلى ینظر فجعل: قال «لَحْماً نَكْسُوها ثُمَّ نُنْشِزُها كَیْفَ الْعِظامِ إِلَى انْظُرْ وَ -لِلنَّاسِ

 لبنا. و عصیرا فتزود هارون روایة في و «قَدِیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ أَعْلَمُ»: قال قائما
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سال بود و  150گفت: خبر بده از دو فرزندی که در یك روز به دنیا آمدند و در یك روز مردند، اما در دنیا عمر یکی 

 سال. 50عمر دیگری 

لگی پدرم فرمود: آنها عُزَیر و عُزرة ]یا عزیره[ بودند بودند. هر دو در یك روز به دنیا آمدند. وقتی به بیست و پنج سا

 خداوند را اینها چگونه گفت بود، شده ویران خود سقف روی بررسیدند عزیر سوار بر االغش به شهری در انطاکیه رسید که 

در حالی که خداوند او را برگزیده بود و هدایت کرده بود؛ وقتی چنین سخنی گفت خدا بر  بخشد؟می زندگی مرگشان از بعد

 یراند؛ او غضب کرد و او را به مدت صد سال م

اش بازگشت و برادرش عزرة او را اش برانگیخت و او به خانهسپس او را همراه با همان االغ و خوراکی و نوشیدنی

های نشناخت. پس از آنها خواست که میهمانشان شود و برادرش هم او را میهمان کرد. و کسی را دنبال فرزندان عزره و نوه

آنها پیر شده بودند و عزیر جوانی در سن بیست و پنج سالگی بود، پس عزیر دائما از عزره فرستاد در حالی که بسیاری از 

گفتند آوردند و میگفت به یاد میکرد و با اینکه همه پیر شده بودند اما هرچه او میخاطرات برادرش و فرزندان وی تعریف می

ای ساله 25سال داشت گفت: من جوان  125ه اکنون تو از وقایعی که سالها و ماهها از آن گذشت چقدر باخبری؟! و عزره ک

 همچون تو ندیدم که از آنچه بین من و برادرم گذشته به اندازه تو باخبر باشد. آیا تو از آسمانیان هستی یا اهل زمینی؟

مرا صد  عزیر گفت: من عزیر هستم. خداوند به خاطر سخنی که، بعد از اینکه مرا برگزیده بود و هدایت کرده بود، گفتم،

سال میراند و سپس برانگیخت تا یقین شما به اینکه خداوند بر هر کاری تواناست بیشتر شود و این هم همان االغ و خوراکی 

رفتم از اینجا با خودم بردم که خداوند آنها را همان طور که بود برایم برگرداند. این موقع بود ای است که وقتی میو نوشیدنی

 سال دیگر وی را در میان آنها نگهداشت و با برادرش در یك روز از دنیا رفتند. 25خداوند  که همه یقین کردند و

 239-238ص اإلمامة، دالئل

 برای مشاهده متن اصلی حدیث به طور کامل به لینك زیر مراجعه کنید

15165/1/238http://lib.eshia.ir/  
 محمّد بن جعفر فَقَالَ ... الْوَاقِدِیِّ: زَیْدٍ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْأَزْدِیُّ، یَحْیَى بْنُ لُوطُ حَدَّثَنَا: قَالَ الرَّضَوِیُّ، مُعَاذٍ بْنُ الْحَسَنُ رَوَى وَ

 فَقَالَ فَأَسْأَلُكَ؟. أَبَداً عَنْهَا الْجَوَابِ إِلَى تَهْتَدِی لَا وَ عَنْهَا، أَسْأَلَنَّكَلَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةٌ، مَسْأَلَةٌ بَقِیَتْ: قَالَ ثُمَّ صَیْحَةً، النَّصْرَانِیُّ ... فَصَاحَ

 خَمْسِینَ أَحَدُهُمَا عُمِّرَ وَاحِدٍ، یَوْمٍ فِی مَاتَا وَ وَاحِدٍ، یَوْمٍ فِی وُلِدَا مَوْلُودَیْنِ عَنْ أَخْبِرْنِی: فَقَالَ .یَمِینِكَ فِی حَانِثٌ فَإِنَّكَ سَلْ: أَبِی لَهُ

 مَبْلَغَ بَلَغَا فَلَمَّا وَاحِدٍ، یَوْمٍ فِی وُلِدَا ، [عُزَیرَةعَزْرَةُ ] وَ عُزَیْرٌ ذَلِكَ: أَبِی لَهُ فَقَالَ .الدُّنْیَا دَارِ فِی سَنَةً خَمْسِینَ الْآخَرُ وَ سَنَةٍ، مِائَةَ وَ

 هَذِهِ یُحْیِی أَنَّى: فَقَالَ عُرُوشِهَا، عَلَى خَاوِیَةٌ هِیَ وَ بِأَنْطَاکِیَّةَ بِقَرْیَةِ حِمَارِهِ عَلَى رَاکِبٌ هُوَ وَ عُزَیْرٌ مَرَّ عَاماً، عِشْرِینَ وَ خَمْسَةَ الرِّجَالِ

 بَعَثَهُ ثُمَّ قَالَ بِمَا عَلَیْهِ سَخَطاً عَامٍ مِائَةَ فَأَمَاتَهُ لَیْهِعَ اللَّهُ غَضِبَ الْقَوْلَ ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا هَدَاهُ، وَ اصْطَفَاهُ اللَّهُ کَانَ قَدْ وَ! مَوْتِهَا؟ بَعْدَ اللَّهُ

 وَ وُلْدِهِ وُلْدِ وَ عَزْرَةَ وُلْدِ إِلَى بَعَثَ وَ فَأَضَافَهُ، فَاسْتَضَافَهُ یَعْرِفُهُ، لَا أَخُوهُ عَزْرَةُ وَ دَارِهِ إِلَى فَعَادَ شَرَابِهِ، وَ طَعَامِهِ وَ بِعَیْنِهِ حِمَارِهِ عَلَى

 مَا یَذْکُرُونَ هُمْ وَ شَاخُوا، قَدْ وَ وُلْدَهُ وَ أَخَاهُ یَذْکُرُ عُزَیْرٌ یَزَلْ فَلَمْ سَنَةً، عِشْرِینَ وَ خَمْسٍ ابْنِ سِنِّ فِی شَابٌّ عُزَیْرٌ وَ شَاخُوا، قَدْ

 عِشْرِینَ وَ خَمْسٍ وَ مِائَةٍ ابْنُ شَیْخٌ هُوَ وَ عَزْرَةُ لَهُ یَقُولُ وَ! الشُّهُورُ؟ وَ السِّنُونُ عَلَیْهِ مَضَتْ قَدْ بِأَمْرٍ أَعْلَمَكَ مَا: یَقُولُونَ وَ یَذْکُرُهُمْ،

 أَمْ أَنْتَ السَّمَاءِ أَهْلِ فَمِنْ مِنْكَ، شَبَابِی أَیَّامَ عُزَیْرٍ أَخِی بَیْنَ وَ بَیْنِی کَانَ بِمَا أَعْلَمُ سَنَةً عِشْرِینَ وَ خَمْسٍ سَنِّ فِی شَابّاً رَأَیْتُ مَا: سَنَةً

http://lib.eshia.ir/15165/1/238
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 بَعَثَنِی ثُمَّ سَنَةٍ، مِائَةَ فَأَمَاتَنِی هَدَانِی وَ اصْطَفَانِی أَنِ بَعْدَ قُلْتُهُ بِقَوْلٍ عَلَیَّ اللَّهُ سَخِطَعُزَیْرٌ  أَنَا: عَزْرَةَ لِأَخِیهِ عُزَیْرٌ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ أَهْلِ مِنْ

 لِی اللَّهُ أَعَادَهُ عِنْدِکُمْ، مِنْ بِهِ خَرَجْتُ الَّذِی شَرَابِی وَ طَعَامِی وَ حِمَارِی هُوَ هَا وَ قَدِیرٌ، ءٍشَیْ کُلِّ عَلَى اللَّهَ أَنَّ یَقِیناً بِذَلِكَ لِتَزْدَادُوا

 1.وَاحِدٍ یَوْمٍ فِی أَخَاهُ وَ اللَّهُ قَبَضَهُ ثُمَّ سَنَةً عِشْرِینَ وَ خَمْساً بَیْنَهُمْ اللَّهُ فَأَعَاشَهُ أَیْقَنُوا، فَعِنْدَهَا کَانَ، کَمَا

 تدبر

چگونه »این مطلب که  -همانند بسیاری از ما –این آیه حکایت شخصی است که او نیز ...«:  قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ کَالَّذی أَوْ ( »1

کرد. طبق احادیث، او یك در ذهنش خلجان می« اند و سرزمینشان زیر و رو شده، دوباره زنده شوندشود که افرادی که مردهمی

، 78یس/(، پس مانند کسی که در سوره یس ذکرش گذشت )2پیامبر بود که خداوند او را برگزیده و هدایت کرده بود )حدیث

خواست بداند. خدا هم این واقعیت را هم در وجود خود ( سوالش، از باب مسخره کردن و انکار نبود، بلکه واقعا می169جلسه

 وی و هم مقابل چشم او پیاده کرد تا حقانیت قدرت خدا را با تمام وجود تجربه کند.

کند که هم خودش حقیقت را با تمام وجود اشد، خدا این گونه حقیقت را آشکار میآری، اگر کسی واقعا سوال داشته ب

 (لِلنَّاسِ آیَةً لِنَجْعَلَكَای برای دیگران باشد )أَعْلَمُ ...( و هم وجودش آیه و نشانه قالَ لَهُ تَبَیَّنَ لمس کند و بفهمد )فَلَمَّا

 «قَدیر ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ أَعْلَمُ قالَ لَهُ تَبَیَّنَ فَلَمَّا ... یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِكَ وَ طَعامِكَ إِلى فَانْظُرْ( »2

اش را هم بدون تغییر برایش نگه داشت و کند، اما خداخوردنی و نوشیدنیخواست بداند خدا چگونه مرده زنده میاو می

. درواقع، خدا حقیقتی بیش از آنچه او سوال کرد نشانش داد، حتی این را مقدم بر احیای استخوانهای خود و االغش برشمرد

دانم اکنون[ می»]بلکه گفت « فهمیدم خدا می تواند مرده زنده کند»برای همین، او پس از اینکه مطلب برایش واضح شد نگفت: 

 «تواند بکندکه خدا هر کاری می

                                                      
 :هوا قابل توجه است و حال همین در هم زیر . احادیث 1

 یا: ع لعلي قال الكواء ابن إن -العلم أهل من جماعة ذكر قال محمد بن إبراهیم عن مرزوق بن علي عن العلوي محمد بن علي عن العلوي طاهر أبو

 فیها شنة معه و -حمار تحته له ضیعة من جاء قد و خربة، قریة على مر حیث عزیر ولد أولئك نعم: قال الدنیا أهل من أبیه من أكبر ولد ما المؤمنین أمیر

 في فأحیاه إلیه اهلل بعث ثم -تناسلوا و ولده فتوالد عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیِي أَنَّى: قالَ ف -خربة قریة على فمر -عصیر فیه كوز و تین

 (                     141ص ،1ج العیاشي، تفسیر) أبیهم من أكبر ولده فأولئك -فیه أماته الذي المولد

 ابْنُ هُوَ أَهْلِهِ إِلَى فَرَجَعَ بَعَثَهُ ثُمَّ عَامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ سَنَةً خَمْسُونَ لَهُ وَ حَامِلَةٌ امْرَأَتُهُ وَ أَهْلِهِ مِنْ خَرَجَ عُزَیْراً إِنَّ: قَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَنَّ رُوِيَ وَ

 (14ص ،1ج المتعظین، بصیرة و الواعظین روضة. )اللَّهِ آیَاتِ مِنْ ذَلِكَ وَ مِنْهُ أَكْبَرَ ابْنُهُ فَكَانَ سَنَةً خَمْسِینَ

 بَكْرٍ أَبِي بْنَ اللَّهِ عَبْدَ أَنَّ: نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْعَبْدِيِّ، دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُلْوَانَ، بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مَحْبُوبٍ، بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِیسَى، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ

 ؟«ذَاکَ مَا وَ»: فَقَالَ قَلْبِي، یَحْتَمِلُهُ لَا بِكَلَامٍ آنِفاً تَكَلَّمَ الْمُعْتَمِرِ أَبَا إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا: فَقَالَ ص، الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى قَامَ الْیَشْكُرِيَّ

 كَبُرَ الَّذِي فَهَذَا»: ص الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ: فَقَالَ «أَبِیهِ مِنْ سِنّاً أَكْبَرَ بِرَجُلٍ سَمِعْنَا أَوْ رَأَیْنَا قَدْ إِنَّا»: یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتَ أَنَّكَ حَدَّثْتَهُ أَنَّكَ یَزْعُمُ: قَالَ

 شَهْرِهَا فِي امْرَأَتُهُ وَ أَهْلِهِ مِنْ خَرَجَ عُزَیْراً إِنَّ ذَلِكَ، عَنْ أُخْبِرْکَ عَنِّي افْقَهْ الْكَوَّاءِ، ابْنَ یَا وَیْلَكَ نَعَمْ،»: فَقَالَ تَعْرِفُهُ؟ وَ بِهَذَا أَنْتَ تُؤْمِنُ فَهَلْ نَعَمْ،: قَالَ ؟«عَلَیْكَ

 وَ سَنَةٍ، مِائَةِ ابْنُ هُوَ وَ ابْنُهُ فَاسْتَقْبَلَهُ سَنَةً، خَمْسِینَ ابْنُ هُوَ وَ أَهْلِهِ إِلَى فَرَجَعَ بَعَثَهُ، ثُمَّ عامٍ مِائَةَ أَمَاتَهُ بِذَنْبِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ابْتَلَاهُ فَلَمَّا سَنَةً، خَمْسُونَ یَوْمَئِذٍ لَهُ وَ

 (103ص البصائر، مختصر). «بِهِ كَانَ الَّذِي السِّنِّ فِي عُزَیْراً اللَّهُ رَدَّ
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های مرده است؛ با ا بسیار سریعتر از پوسیدن استخوانآن حقیقت چه بود؟ دقت کنید که فاسد شدن خوردنیها و نوشیدنیه

های وی و االغش را گذاشت این حال، خداوند، اینها را کامال سالم و بدون تغییر نگه داشت در حالی که بدن و استخوان

شده را جمع خواست نشانش دهد که این گونه نیست که خدا فقط استخوانهای پوسیده و اجزای پراکنده بپوسد. ظاهرا خدا می

 تواند مانع فاسد شدن و متالشی شدن آنها شود.و زنده کند، بلکه اگر اراده کند، می

االسباب )سبب ساز( است، نه اینکه تابع و محکوم اسباب و علل باشد. تواند بکند و او خودش مسبباو هر کاری می

ببندد و خدا فقط بتواند بعد از پوسیدن، دوباره پس این گونه نیست که پوسیدن )به عنوان یك قانون طبیعت( دست خدا را 

 تواند اساسا مانع پوسیدن شود.زنده کند. بلکه می

اش )اینکه عزیر مرده بود و دوباره زنده شد( ، با استدالل اصلیشبهات مربوط به قیامتدرواقع، این آیه بخوبی، عالوه بر 

اش کند و با استدالل پیرامونیکنند( را رفع میی از افراد رجعت می)که بعد از ظهور امام زمان، بسیار شبهات مربوط به رجعت

 ( شبهات مربوط به طول عمر امام زماناش با گذشت این همه سال، سالم و بدون تغییر باقی ماندو نوشیدنی )اینکه خوردنی

 کند.را حل می سالم ماندن پیکر بسیاری از اولیاءاهلل بعد از مرگ)ع( و نیز 

 کَیْفَ الْعِظامِ إِلَى انْظُرْ وَ لِلنَّاسِ آیَةً لِنَجْعَلَكَ وَ حِمارِکَ إِلى انْظُرْ وَ یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِكَ وَ طَعامِكَ إِلى یُحْیی ... فَانْظُرْ ىأَنَّ ( »3

 «:لَحْماً نَکْسُوها ثُمَّ نُنْشِزُها

ها قرار «انظر»را وسط این « لِلنَّاسِ آیَةً لِنَجْعَلَكَ وَ»عبارت را فقط یکبار نگفت و دوبار دیگر تکرار کرد و چرا « انظر»چرا 

 داد و این را در پایان نفرمود؟

 (:365-362، ص2پاسخ )برگرفته از المیزان، ج

به کار رفته است.[ درواقع، سوال وی از  «کی و چگونه»چنانکه در نکات ترجمه گذشت در اینجا در معنای « أنّی»]تعبیر 

 یکی ناظر به گذشت زمان طوالنی و دوم ناظر به چگونگی زنده شدن مرده. دو بعد است:

شود: گذشت زمان طوالنی برای خدا هیچ اثری ندارد، ببین که خوردنی و اول، این دو زاویه پاسخ داده می« انظر»در دو 

 شود.االن زنده می ات تغییری نکرد؛ و مرده را زنده کردن هم کاری ندارد ببین که االغت مرده بود ونوشیدنی

بیان کرد؛ و چون این مقدار از مطلب است که به درد « انظر»این دو مطلب، چون دو مطلب متفاوت است، پس با دو 

را آورد، و بقیه مطلب، )اینکه « تو را آیه برای مردم قرار دادیم»خورد، همینجا تعبیر دیگران )که در صحنه حاضر نیستند( می

گیرد( مطلبی بوده که فقط برای خود وی قابل دیدن بوده، شوند و گوشت رویشان را فرامیا برداشته میببیند چگونه استخوانه

 و مستقل از دو مورد قبل آورد.« انظر»ای برای مردم نیست، پس این را با تکرار کلمه و از این جهت، دیگر آیه و نشانه

 ...« قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ کَالَّذی أَوْ( »4

 کند؟چه چیزی را تشبیه می« کـ»عطف بر چه چیزی است و این « او»این 

 شود:ای از تحلیل عالمه طباطبایی تقدیم میاین مساله معرکه آراء بین مفسران است. در اینجا فقط خالصه

، آیه الکرسیاند. )آیهالکرسی و ضمائمش آمدهاند( همگی بعد از آیهاین آیه و دو آیه قبل و بعدش )که به هم عطف شده

کند که چگونه خداوند مومن خدا بیان می 257شود( در آیه سوره بقره است که دو آیه بعدیش هم غالبا همراهش ذکر می 255
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کند. آیه اول، مرتبه هدایت به ( سه مرتبه هدایت به حق را مطرح می260-258کند. این سه آیه )را هدایت و کافر را گمراه می

الیقین[. آیه دوم، مرتبه هدایت از راه شود ]علمدر محاجه بین نمرود و حضرت ابراهیم واقع میحق از راه استدالل است که 

الیقین[. و آیه سوم هدایت به حق، با قرار دادن شخص، در دهند ]عیننشان دادن است که به عزیر، زنده شدن مرده را نشان می

ای را که در مکانهای مختلف قرار تنیدههای درهمهیم، پرندهمتن سلسله علل ایجاد اشیاء است به نحوی که خود حضرت ابرا

 الیقین[کند ]حقخواند و زنده میداده، می

کنند: یا از طریق استدالل )که در آیه اول گذشت(، یا همانند داستان عزیر فرماید: خداوند مومنان را هدایت میپس آیه می

 یم و زنده کردن پرندگان رخ داد.)در این آیه(، و یا آن گونه که در داستان ابراه

 ...«: أَعْلَمُ قالَ لَهُ تَبَیَّنَ فَلَمَّا( »5

القاعده به مساله معاد باور داشت، از خدا انتظار در منطق اسالم، سوال کردن عیب نیست. او با اینکه پیامبر بود و علی

 آن حقیقت علم کامل پیدا کرده است.داشت مطلب برایش کامال تبیین شود، و وقتی تبیین شد، اقرار کرد که به 

 مطلب زیر در کانال گذاشته نشد

 «:  لِلنَّاسِ آیَةً لِنَجْعَلَكَ وَ...  قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ الَّذی»... ( 6

 و دهد قرار مردم برای اینشانه و آیه را داستانش و او خواستمی که خصوصا نبرد، را شهر این و شخص این اسم چرا

 ایواقعه چنین این که بود کجا در و کسی چه ببینند دارند جدی انتظار ذهن، از واقعه این بودن بعید به توجه با القاعدهعلی مردم

 داد؟ رخ برایش

 :پاسخ

 طوری آن قبال در شخص شود،می قلمداد دشوار و عظیم ایعده نظر در امری وقتی که است بالغی صنعت یك این

 بدین گذاشت مبهم را قصه این جهات از بسیاری همین برای و داندمی پاافتادهپیش و ساده بسیار را آن که کند گیریموضع

 (360ص ،2ج المیزان،) ندارد کاری چیزها این که خدا برای است، مهم شما برای این. نبود مهمی چیز اصال این که معنا

 

 کَمْ قالَ بَعَثَهُ ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ مَوْتِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیی أَنَّى قالَ عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِیَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ کَالَّذی أَوْ

 لِنَجْعَلَكَ وَ حِمارِکَ إِلى انْظُرْ وَ یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِكَ وَ طَعامِكَ إِلى فَانْظُرْ عامٍ مِائَةَ لَبِثْتَ بَلْ قالَ یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماً لَبِثْتُ قالَ لَبِثْتَ

 قَدیر ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ أَعْلَمُ قالَ لَهُ تَبَیَّنَ فَلَمَّا لَحْماً نَکْسُوها ثُمَّ نُنْشِزُها کَیْفَ الْعِظامِ إِلَى انْظُرْ وَ لِلنَّاسِ آیَةً

 از بعد خداوند را اینها چگونه گفت بود، شده ویران خود سقف روی بر که گذشتمی شهری از که کسی همانند یا

: گفت کردی؟ درنگ اندازه چه: فرمود. برانگیخت را او سپس میراند، سال صد را او خداوند پس بخشد؟می زندگی مرگشان

 او بر زمانی گویی که اتنوشیدنی و خوردنی به بنگر پس کردی، درنگ سال صد بلکه: فرمود. روز یك از ایپاره یا روزی

 قرار مردم برای اینشانه را تو که است این برای[ ما کار این] و ؛[ مانده او از استخوانی فقط که] االغت به بنگر و نگذشته،

 شد تبیین برایش که هنگامی پس. پوشانیممی آنان بر گوشت سپس و داریمبرمی را آنها چگونه که هااستخوان به بنگر و دهیم؛

 .تواناست کاری هر بر خداوند قطعا که دانستم: گفت
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 مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذي اللَّهُ وَ       9 آیه( 35) فاطر سوره( 173

 18/6/1395       النُّشُور كَذلِكَ

 ترجمه

انگیزند تا آن را به جانب سرزمینی مرده برانیم تا با آن زمین را پس از را فرستاد تا ابری را برو خدا کسی است که بادها 

 مرگش زندگی بخشیم؛ این گونه است رستاخیز.

 ای و نحوینکات ترجمه

د چون می گوین« ثور»به معنای برانگیختن و به هیجان درآوردن است که گاو را به همین مناسبت « ثور»از ماده « تُثیرُ»

( امروزه 181ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 395ص ،1ج اللغة، المقاییس معجمعامل شخم زدن )زیر و رو کردن خاک( بوده است )

 برند.به کار می« انقالب»را به معنای « ثوره»

 

باشد که به معنای سوق میق( و)س« ساق»الغیر از ماده فعل ماضی در صیغه متکلم مع« سُقنا«. »فـ + سُقنا + ه« = »سُقْناهُفَ»

( ]که گاه 29پا )قیامه/« ساقِ»دادن و راندن و به حرکت درآوردن است. از این ماده کلمات متعددی در قرآن به کار رفته است: 

 المقاییس معجم( از همین ریشه است چون عامل راه رفتن و به حرکت درآمدن انسان است )33هم شده: ص/« السوق»تعبیر 

گویند چون انسان به خاطر کاالها به ( می7)جمعِ آن: اسواق: فرقان/« سُوق»( و بازار را به همین جهت 117ص ،3ج اللغة،

تواند (، هم به معنای مصدر )سوق دادن( می30)قیامه/« مَساق(. »436ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود. )سمت آن سوق داده می

( اسم فاعل است 21)ق/« سائق»دهند. ی که انسان را بدانجا سوق می( و هم به معنای محل228ص ،13ج العروس، تاجباشد )

 دهد )در عربی جدید، به راننده اتومبیل، سائق گویند(.راند و از پشت سر برای جلو رفتن هل میبه معنای کسی که می

 

 بسط» و( 430ص ،5ج اللغة، المقاییس معجم) «پراکندن و گشودن» بر داللت ماده این اصل که است «نشر» ماده از: النُّشُور

 . کندمی( 805ص القرآن، ألفاظ مفردات) «دادن گسترش و

 خود کار پی هرکسی که افراد شدن پراکنده معنای به) «انتشروا» تعبیر با مورد، دو در مورد دو در ماده این کریم قرآن در

  مختلف اشتقاقات با و موارد سایر در و رفته کار به دنیوی زندگی مورد در( برود

  ؛(22/عبس) «أنشَرَ( »20/روم) «انتَشَرَ» ابوابِ در: فعل صورت به]

  ،(3/مرسالت) «النشر» و( 15/ملك) «النشور»: مصدر صورت به

  ،(3/مرسالت) «ناشرات»: فاعل اسم صورت به

 ([ 52/مدثر) «مُنَشَّرة» و( 33/دخان) «مُنشَر» و( 13/إسراء) «منشور»: مفعول اسم صورت به
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 مورد در هم و ،(11/زخرف) زمین یا و( 20/روم) انسان اولیه احیای ویا( آیه همین مانند) قیامت برپاییِ اصل مورد در هم

 . است رفته کار به( 10/تکویر) عمل نامه نشر

 

 ،22ج القرآن، إعراب فی الجدولاست )« عطف»حرف « فَأَحْیَیْنا...  فَسُقْناهُ...  فَتُثیرُ»در ابتدای سه عبارت « فـ»حرف 

کنند؛ اما در این آیه ظاهرا ترجمه ترجمه می« پس»( که داللت بر ترتب هر مطلبی بر مطلب قبلی دارد، و غالبا آن را به 255ص

 شیواتر باشد.« تا»آن به 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است که:1

نبود، ]باد[ زمین را چنان « ابر»کرد؛ و اگر نه[ خالی میرا در دنیا مهار نکرده بود، باد زمین را ]از سک« باد»اگر خداوند 

قطره نازل کند، در دهد که آب را غربال کند تا قطرهرویید؛ ولی خداوند به ابر دستور میکرد که هیچ گیاهی نمیخراب می

 حساب فرستاد.حالی که آن ]= آب[ را بر قوم نوح بی

 316ص ،2ج المحاسن،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ذَکَرَهُ عَمَّنْ الْأَحْمَرِ أَبَانٍ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ نْعَ احمد بن محمد بن خالد

 السَّحَابَ یَأْمُرُ اللَّهَ لَکِنَّ وَ شَیْئاً أَنْبَتَتْ فَمَا الْأَرْضُ لَخَرِبَتِ السَّحَابُ لَا لَوْ وَ الْأَرْضُ لَأَخْوَتِ الدُّنْیَا عَلَى الرِّیحَ حَبَسَ اللَّهَ أَنَّ لَا لَوْ

 [.]سَحَاب 1حِسَابٍ بِغَیْرِ نُوحٍ قَوْمِ عَلَى أُرْسِلَ أَنَّهُ وَ قَطْراً فَیُنْزِلُ الْمَاءَ فَیُغَرْبِلُ

برانگیزاند، آسمان چهل ( از امام صادق ع روایت شده است که وقتی خداوند عز و جل بخواهد که خلق را ]در قیامت[ 2

 شوند و گوشت می روید.بارد، پس اعضای جداگانه بدن در کنار هم جمع میصبح بر زمین می

 177ص ،(للصدوق) األمالی

 جَمِیلِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یهِأَبِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْهَمَدَانِیُّ زِیَادٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 صَبَاحاً أَرْبَعِینَ الْأَرْضِ عَلَى السَّمَاءَ أَمْطَرَ الْخَلْقَ یَبْعَثَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا: قَالَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ دَرَّاجٍ بْنِ

 .اللُّحُومُ نَبَتَتِ وَ الْأَوْصَالُ فَاجْتَمَعَتِ

 2توانید مراجعه کنید.نیز می 2، حدیث170در همین زمینه به جلسه

                                                      
األنوار  هاي مختلف هر دو آمده است. اما در بحارنوشته و در پاورقي توضیح داده كه در نسخه« سحاب»، «حساب»در كتاب محاسن به جاي .  1

 نوشته شده است و لذا ما در متن همین را گذاشتیم.« حساب»( كه از محاسن نقل كرده فقط 378ص ،56)ج

 ضرورتي به گذاشتن آن در كانال ندیدم:. این حدیث هم درباره همین آیه آمده، اما  2

 أَمَّا وَ: قَالَ طَوِیلٍ حَدِیثٍ فِي السَّلَامُ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ، النُّعْمَانِيِّ تَفْسِیرِ مِنْ نَقْلًا الْمُتَشَابِهِ، وَ الْمُحْكَمِ رِسَالَةِ فِي الْمُرْتَضَى الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِيُّ

 وَ ق: تَعَالَى اللَّهُ قَالَ كَانُوا، ثُمَّ یَكُونُوا لَمْ بِأَنَّهُمْ فَأَقَرُّوا بِالْخَالِقِ، یُقِرُّوا لَمْ وَ بِالْمَوْتِ أَقَرُّوا الْمُلْحِدِینَ فَإِنَّ رُسُلِهِ، وَ كِتَابِهِ وَ دِینِهِ فِي الْمُلْحِدِینَ عَلَى احْتِجَاجُهُ

 ال وَ هُدىً ال وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فِي یُجادِلُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ: قَوْلُهُ مِثْلُهُ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ: قَوْلِهِ إِلَى مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ: جَلَّ وَ عَزَّ كَقَوْلِهِ بَعِیدٌ وَ: قَوْلِهِ إِلَى یدِالْمَجِ الْقُرْآنِ
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 تدبر

 «: النُّشُور کَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذی اللَّهُ وَ( »1

اند، کند و هم، چنانکه غالبا مفسران گفتهاین آیه هم در مقام بیان توحید در ربوبیت است و یکی از نعمتهای خدا را بیان می

خواهد ما را متوجه امکان رستاخیز و برانگیختن مردگان کند: همان گونه که خدا با بینیم، میبا توجه به وضعیتی که در دنیا می

 تواند مردگان را زنده کند.کند، در قیامت هم میرا زنده می بارش باران، زمین مرده

خواهد دقت شود، ظاهرا این آیه سخن بیشتری دارد و می« رستاخیز است گونه کذلك النشور: این»البته اگر به تعبیر 

 (1درباره چگونگی رستاخیز هم سخن بگوید. )حدیث

 «: النُّشُور کَذلِكَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذی اللَّهُ وَ( »2

دانیم توان به معنای جدید دلیل بر احیاء در قیامت دانست: امروزه میاین آیه را بر اساس اطالعات علمی نوین هم می

ها کنترل شود هم بادها محدود شوند و هم بارشسفر است که باعث مییکی از علل وجود حیات در کره زمین، وجود اتم

( و با کنترل این باد و باران، امکان حیات در زمین پدید آمده است. کسی که در میان این همه کرات عالم، 1شوند )حدیث

 گر این مردگان را زنده کند.تواند بار دیوضعیت را در این کره به نحوی قرار داده که امکان حیات را مهیا کرده است، می

کند این است که اگر فقط به بارش باران و زنده شدن زمین بسنده نکرد، بلکه مساله )چیزی که این برداشت را تایید می

 1 را تفصیل داد و از بادها و نقش آنها در پیدایش و حرکت ابرها هم سخن گفت(

 «بِهِ... فَأَحْیَیْنا مَیِّتٍ بَلَدٍ إِلى فَسُقْناهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذی اللَّهُ وَ( »3

وزد و گوییم باد میبیند. ما مینگاه توحیدی، در عین اینکه روابط علّی بین اشیاء را قبول دارد، همه امور را از خدا می

دهد که همه چیز را در نسبت با به ما یاد میبرد و ... . اما قرآن دهد و باد ابرها را به این سو و آن سو میابرها را تشکیل می

فرستد تا بر زمین مرده ببارد و فرستد تا باد ابر را درست کند و باز خداست که باد را میخداوند ببینیم: خداست که باد را می

 کند.باز خداست که این زمین مرده را زنده می

نگ و بوی دینی ببخشد. آیت اهلل جوادی آملی یکی از شروط را ر« علم»تواند این نوع نگاه یکی از عناصری است که می

بدانیم )منزلت عقل در هندسه معرفت دینی( و منظورشان همین نکته « خلقت»را « طبیعت»داند که دینی شدن علم را این می

 فوق است.

                                                      
 إِنْ النَّاسُ أَیُّهَا یا: إِنْشَائِهِمْ أَوَّلِ وَ خَلْقِهِمْ ابْتِدَاءِ صِفَةِ عَلَى یَدُلُّهُمْ مَا عَلَیْهِمْ اللَّهُ فَرَدَّ السَّعِیرِ عَذابِ إِلى یَهْدِیهِ وَ یُضِلُّهُ فَأَنَّهُ تَوَلَّاهُ مَنْ أَنَّهُ عَلَیْهِ كُتِبَ مُنِیرٍ، كِتابٍ

 وَ: لَهُمْ مُخْبِراً قَالَ ثُمَّ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عَلَیْهِمْ الدَّلِیلَ الْمُلْحِدِینَ عَلَى فَأَقَامَ شَیْئاً، عِلْمٍ بَعْدِ مِنْ یَعْلَمَ لِكَیْال: قَوْلِهِ إِلَى تُرابٍ مِنْ خَلَقْناكُمْ فَإِنَّا الْبَعْثِ مِنَ رَیْبٍ فِي كُنْتُمْ

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَقَامَهُ مِثَالٌ فَهَذَا النُّشُورُ كَذلِكَ: قَوْلِهِ إِلَى الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذِي اللَّهُ وَ: سُبْحَانَهُ قَالَ ثُمَّ الْقُبُورِ فِي مَنْ یَبْعَثُ اللَّهَ أَنَّ وَ: قَوْلِهِ إِلَى هامِدَةً الْأَرْضَ تَرَى

 ...الْمَوْتِ بَعْدَ النُّشُورِ وَ الْبَعْثِ إِثْبَاتِ فِي الْحُجَّةَ[ بِهِ] لَهُمْ

 346ص ،1ج ،(الوسائل تكملة) األئمة أصول في المهمة الفصول

شناسي بر پیدایش حیات، به همراه درک شناسي در زمینه چگونگي تاثیرات وقایع زمینشناسي و زمینهاي زیستهاي بحث. شاید پیشرفت 1

 چگونگي احیاي مردگان در قیامت كمك كند.تر تر مطالبي كه درباره نفخ صور دوم آمده، بتواند به ما در فهم عمیقعمیق



91 

 مورد زیر در کانال گذاشته نشد

فرستاد( سپس مضارع شد )تُثیرُ: برانگیزند( سپس در صیغه ( جمله ابتدا به صورت ماضی ودر صیغه غایب آمد )أَرْسَلَ: 4

 متکلم شد )سُقْنا: برانیم(. چرا؟

 فرماید:الف. عالمه طباطبایی می

 حساب غایب را خود سبحان خداى "الرِّیاحَ أَرْسَلَ الَّذِی اللَّهُ "جمله در آنکه از بعد: که باشد این اشنکته نیست بعید»

 آنجا از نیز و است، غایب خودش مثل هم غایب شخص عمل و داد، نسبت خود به را ریاح فرستادن عمل دنبالش به و کرد،

 مخاطبى مخاطب، لذا برند،مى آسمان به را ابرها که کرد حکایت بادها گذشته حال از و "سَحاباً فَتُثِیرُ ":فرمود دنبالش به که

 تعالى خداى بیندمى گویا نتیجه در و برند،مى باال طرف به را ابرها دارند که بیندمى یعنى بیند،مى را بادها عمل گویى که شد

 و مشهود اینجا در خداوند چون و است، فاعل مشاهده مثل گویا فعل مشاهده چون کنند، کار طور این که فرستاده، را بادها

 خودش و شود، حساب حاضر بود، شده حساب غایب اینجا تا که خدا و کند، تغییر هم سیاق که دارد جا ناگزیر شد، حاضر

 (27ص ،17ج المیزان، )ترجمه« بگوید. سخن

 ب. ...

 

 

 

       النَّار مِنَ كَفَرُوا لِلَّذینَ فَوَیْلٌ كَفَرُوا الَّذینَ ظَنُّ ذلِكَ باطِالً بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا ما وَ     27( آیه38) ص ( سوره174

19/6/1395 

 ترجمه

و آسمان و زمین و آنچه را بین این دو است به باطل نیافریدیم؛ آن گمان کسانی است که کفر ورزیدند، پس وای بر 

 کسانی که کفر ورزیدند از آتش.

 نکات ترجمه

 ألفاظ مفرداتشود هیچ ثباتی ندارد )است و به معنای امری است که با تفحص معلوم می« حق»: نقطه مقابل 1«باطل»

از بین[ رفتن شیء و اینکه درنگ و »]است که اصل این ماده را به معنای « بطل»(. این کلمه اسم فاعل از ماده 129ص القرآن،

                                                      
ما خلقنا خلقاً باطالً: »تواند صفت براي مصدر محذوف باشد، مصدري كه در جایگاه مفعول مطلق است )بدین صورت . به لحاظ نحوي مي 1

 بیانه، و القرآن )إعراب«( كردیمار باطلي ميما خلقنا مبطِلین: نیافریدیم در حالي كه ك»باشد بدین صورت « حال»تواند نیافریدیم آفریدني باطل( و مي

 (354ص ،8ج
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اند که کارهایش هیچ حقیقتی ندارد و نامیده« باطل»را هم از این جهت « شیطان»اند و دانسته« مکث بسیار اندکی داشته باشد

 1(.258ص ،1ج اللغة، المقاییس )معجم ای در واقعیت نداردبرگردد، پشتوانه هر چیزی که به او

؛ المحیط 366، ص8)کتاب العین، ج 2برای داللت بر وضعیتی است که بدی و بدبختی دامنگیر شخص شود« وَیْلٌ»کلمه 

یم، اما در زبان عربی، برای هریك کنرا برای حاالت مختلفی استفاده می« وای بر»(. در فارسی ما تعبیر 381، ص10فی اللغة، ج

در جایی است که شخص مرتکب کار بدی شده باشد و وضعیتش جای تأسف داشته « ویل»از این حاالت یك کلمه هست: 

 مفردات) برای جایی است که انسان حالت ترحم داشته باشد« ویح»برای کوچك شمردن )استصغار( است؛ و « ویس»باشد؛ 

اند، از باب معنای لغوی نبوده است، بلکه ]یك ای در جهنم دانستهرا وادی« ویل»چنین اینکه (. هم888ص القرآن، ألفاظ

بگوید سزاوار آن جایگاه « ویل»نامگذاری درباره جایی در جهنم است و[ ظاهرا منظور این است که کسی که خدا در موردش 

 (.888ص القرآن، ألفاظ مفرداتباشد )در جهنم می

 حدیث

ز اهل عراق بر امیرالمومنین ع وارد شد و گفت: بفرمایید خروج ما به جانب اهل شام )رفتن به جنگ صفین( ( پیرمردی ا1

 آیا به قضا و قدر الهی بود؟

 ای باال نرفتید و در دل دشتی فرود نیامدید مگر به قضا و قدر الهی.امیرالمومنین ع فرمود: بله. به خدا قسم از تپه

 اش به حساب خدا بگذارم؟!هایی را که کشیدیم همهپیرمرد گفت: پس این زحمت

امیرالمومنین ع فرمود: صبر کن! نکند گمان کردی که یك قضای حتمی و قَدَرِ الزمی در کار است ]که اختیار ما دیگر 

شود و نا میمعگردد و وعده و وعید بیتاثیری ندارد[ ؟ اگر این گونه باشد که ثواب و عقاب و امر و نهی و بازداشتن باطل می

دیگر نه مالمتی بر بدکار خواهد بود و نه مدح و ثنایی بر نیکوکار؛ و بلکه نیکوکار بیش از گناهکار شایسته مالمت است و 

و مجوسانِ این « قدریه»پرستان و دشمنان خدای رحمان و گناهکار بیش از نیکوکار شایسته خیرخواهی است! و این گفتار بت

 شوند[.نحرفند است که پیامبر ص خبر داد در میان مسلمانان پیدا میامت است ]قدریه گروهی م

همانا خداوند در حالی که اختیار داد، تکالیف را الزم کرد؛ و برای پرهیز کردن نهی کرد و به موجود قلیل ]= انسان ناچیز[ 

؛ و نه اطاعتش از روی جبر و اکراه عطای کثیر ]= اختیار و توان انجام خوب و بد[ داد؛ نه وقت عصیان شدن، مغلوب واقع شد

و آسمان و زمین و آنچه را بین این دو است به باطل نیافریدیم؛ آن گمان کسانی است که کفر ورزیدند، پس وای بر »بود؛ 

 «کسانی که کفر ورزیدند از آتش.

                                                      
اند چون دیگران را به هالكت و نابودي اش برخي گفته)جمع: أبطال( به معناي شجاع، از همین باب است و درباره وجه تسمیه« بَطَل». كلمه  1

بطل »( و از 258ص ،1ج اللغة، المقاییس دهد )معجمبار قرار ميهالكتهاي ( ویا چون خودش را در معرض عرصه232اندازد )الفروق في اللغة، صمي

دهد و یا اینكه كسي كه متعرض وي شود خونش را هدر داده گرفته شده كه گویي شخص شجاع خون خود را به هدر مي« دمه: خونش را به هدر داد

 (.129ص القرآن، ألفاظ است )مفردات

 . حلول الشر 2
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 پس پیرمرد از جا برخاست و در دم چنین سرود:

 ایمالهی را در روز نجات امید بسته تو همان امامی هستی که با اطاعت تو به غفران

 در دین ما آنچه بر ما مشتبه شده بود را واضح کردی، پروردگارت به جای ما جزای نیکو تو را دهد...

ای از این داستان در )همچنین خالصه 469العقول،ص ؛ تحف155ص ،1ج ؛ الکافی، 381ص ،(للصدوق) التوحید

 آمده است( 78البالغه، حکمتنهج

 سَعِیدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الطَّائِیُّ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا

 عَنْ عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ أَبِی حَدَّثَنِی یَقُولُ مُحَمَّدٍ بْنَ عَلِیَّ سَیِّدِی سَمِعْتُ قَالَ کُوفِیِّالْ جَعْفَرٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الرَّازِیُّ الْآدَمِیُّ زِیَادٍ بْنُ سَهْلُ

 الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِیهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِیِّ الرِّضَا أَبِیهِ

  ع عَلِیٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَبِیهِ عَنْ

 مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ الْعَلَوِیُّ جَعْفَرٍ بْنُ إِسْحَاقُ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ الْبَغْدَادِیُّ الْحَافِظُ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا وَ

 أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ السَّکُونِیِّ زِیَادٍ أَبِی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ الْقُرَشِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ

 :قَالَ الدَّقَّاقِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ لِعَلِیِّ اللَّفْظُ وَ ع عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ

 لَهُ فَقَالَ قَدَرٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِقَضَاءٍ أَ الشَّامِ أَهْلِ إِلَى خُرُوجِنَا عَنْ أَخْبِرْنَا فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلَى الْعِرَاقِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ دَخَلَ

 أَحْتَسِبُ اللَّهِ عِنْدَ الشَّیْخُ فَقَالَ قَدَرٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِقَضَاءٍ إِلَّا وَادٍ بَطْنَ هَبَطْتُمْ لَا وَ تَلْعَةً عَلَوْتُمْ مَا اللَّهِ فَوَ شَیْخُ یَا أَجَلْ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ

 وَ الْأَمْرُ وَ الْعِقَابُ وَ الثَّوَابُ لَبَطَلَ کَذَلِكَ کَانَ لَوْ لَازِماً قَدَراً وَ حَتْماً قَضَاءً تَظُنُّ لَعَلَّكَ شَیْخُ یَا مَهْلًا فَقَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا عَنَائِی

 مِنَ بِاللَّائِمَةِ أَوْلَى الْمُحْسِنُ لَکَانَ وَ مَحْمِدَةٌ لِمُحْسِنٍ لَا وَ لَائِمَةٌ ءٍمُسِی عَلَى یَکُنْ لَمْ وَ الْوَعْدِ وَ الْوَعِیدِ مَعْنَى لَسَقَطَ وَ الزَّجْرُ وَ النَّهْیُ

 شَیْخُ یَا مَجُوسِهَا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ قَدَرِیَّةِ وَ الرَّحْمَنِ خُصَمَاءِ وَ الْأَوْثَانِ عَبَدَةِ مَقَالَةُ تِلْكَ الْمُحْسِنِ مِنَ بِالْإِحْسَانِ أَوْلَى الْمُذْنِبُ وَ الْمُذْنِبِ

 السَّمَوَاتِ یَخْلُقِ لَمْ وَ مُکْرِهاً یُطَعْ لَمْ وَ مَغْلُوباً یُعْصَ لَمْ وَ کَثِیراً الْقَلِیلِ عَلَى أَعْطَى وَ تَحْذِیراً نَهَى وَ تَخْیِیراً کَلَّفَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 -یَقُولُ هُوَ وَ الشَّیْخُ فَنَهَضَ قَالَ النَّارِ مِنَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ کَفَرُوا الَّذِینَ ظَنُّ ذلِكَ باطِلًا بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ

 غُفْرَاناً الرَّحْمَنِ مِنَ النَّجَاةِ یَوْمَ             بِطَاعَتِهِ نَرْجُو الَّذِی الْإِمَامُ أَنْتَ

 إِحْسَاناً ... فِیهِ عَنَّا رَبُّكَ جَزَاکَ             مُلْتَبِساً کَانَ مَا دِینِنَا مِنْ أَوْضَحْتَ

 ( از امیرالمومنین ع روایت شده است: 2

دانی که جبرئیل به من خبر داده که امت بعد از من با تو خدعه و غدر روزی رسول خدا ص به من فرمود: علی! می

 را به کار برد.« ویل»کنند. پس وای ]= ویل[ بر آنها، وای بر آنها، وای بر آنها. و سه بار تعبیر می

 م: رسول خدا ! ویل چیست؟عرض کرد

ای در جهنم است که اکثر اهل آن را دشمنان تو و قاتالن فرزندانت و کسانی که بیعت تو را شکستند، تشکیل فرمود: وادی

 می دهند.

 216ص الکوفی، فرات تفسیر

 : قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ[ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ] عَنْ مُعَنْعَناً أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ
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 وَیْلٌ ثُمَّ] وَیْلٌ ثُمَّ فَوَیْلٌ بَعْدِی مِنْ بِكَ تَغْدِرُ أُمَّتِی أَنَّ أَخْبَرَنِی[ ع] جَبْرَئِیلَ أَنَّ عَلِمْتَ عَلِیُّ یَا یَوْمٍ ذَاتَ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 مَرَّات. ثَلَاثَ[ لَهُمْ

 وَیْلٌ؟ مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ

 .لِبَیْعَتِك النَّاکِثُ وَ لِذُرِّیَّتِكَ الْقَاتِلُونَ وَ مُعَادُوکَ أَهْلِهِ أَکْثَرُ جَهَنَّمَ فِی وَادٍ قَالَ

 توجه

( و درباره بازی )لعب( نبودن آن در جلسه 4و  2( )بویژه تدبرها115)مومنون/ 96نبودن آفرینش، در جلسه« عبث»درباره  

( و همچنین 1( )بویژه تدبر39)دخان/ 138آن در جلسه « حق بودنِبه»( و درباره 1( )بویژه نکات ترجمه، و تدبر38)دخان/ 137

شود. اما نکاتی ( احادیث و نکاتی گذشت که تکرار نمی2( )بویژه تدبر16)هود/ 51در جلسه « آتش»و « باطل»درباره نسبت 

 اضافه بر آنها:

 تدبر

 «:النَّار مِنَ کَفَرُوا لِلَّذینَ فَوَیْلٌ کَفَرُوا الَّذینَ ظَنُّ ذلِكَ باطِالً بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ اخَلَقْنَ ما وَ( »1

( که 39دو تلقی به طور کلی درباره فلسفه آفرینش وجود دارد. یك تلقی این است که آفرینش امری بحق بوده )دخان/

( و تلقی دوم این است که این آفرینش، امری باطل و پوچ بوده که در نتیجه 1، تدبر138قبال بیان شد )جلسه« حق»توضیح این 

 (. 1، تدبر137( بیش نیست )جلسه38)لهو( و بازی )لعب( )دخان/ یا اساساً بیهوده )عبث( است و یا یك سرگرمی

های )پوشاندن و کتمان حقیقت( دقت شود، این آیه دارد ریشه« کفر»)باور درونیِ غیرقطعی( و مفهوم « ظن»اگر به مفهوم 

ها و اند، گمانقرار دادهورزند و بنای زندگی خود را بر نادیده گرفتن حقیقت دهد. کسانی که کفر میتلقی دوم را نشان می

 ها دارد.گیرد و باطل دانستن آفرینش ریشه در همین گمانباورهایی در وجودشان شکل می

 اما چرا سرانجام آنها آتش است؟

های انسانهاست که نحوه هستی و دهد و تلقیشاید بدین جهت که حقیقت هرکس را باورهای درونی وی تشکیل می

 51سازد. )جلسه کند و پوچی وجودشان را برمال میو آتش آن حقیقتی است که نیست و نابود می زندزندگی آنها را رقم می

 ( 2( بویژه تدبر16)هود/

 به قول مالی رومی:

 قرار گیرد خود کل سوی جزو  دار  هوش پس دوزخی جزو تو چون

 پایدار جنت ز باشد تو عیش   نامدار ای جنتی جزو تو ور

 شود حق قرین باطل دم کی  شود ملحق یقین تلخان با تلخ

 ایریشه و استخوان تو بقی ما   ایاندیشه همان تو برادر ای

 گلخنی یهیمه تو خاری بود ور  گلشنی تو یاندیشه گل است گر

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9 / 

 «:کَفَرُوا الَّذینَ ظَنُّ ذلِكَ باطِالً ... خَلَقْنَا ما( »2

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar2/sh9/
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بینند؟ زیرا کافرند، و کسی که باطل نقطه مقابل حق است. چرا کافران آسمان و زمین و آنچه بین این دو است باطل می 

رسد و همواره بیند. و البته این باطل دیدنش هم هیچگاه به قطع و یقین نمیبا حق و حقیقت عناد ورزد، همه چیز را باطل می

 ی از علل گسترش شکاکیت در دوره مدرن همین است.ماند. شاید یکدر ظن و گمان باقی می

 شناسیبحث تخصصی معرفت

شود؛ اما اگر کسی دغدغه حق و در دوره مردن شکاکیت یك افتخار و بلکه عالمت تواضع و روشنفکری شمرده می

چ حق و حقیقتی گیری پارادوکسیکال )متناقض( است. اگر هیگیری هم یك موضعفهمد که همین موضعحقیقت داشته باشد می

دانید و در فضای شکاکیت، اصال آیا چیزی می تواند ارزشمند باشد که بدان افتخار معلوم نیست، چرا تواضع را خوب می

 شود؟

تواند در نقطه مقابل حق اما ریشه این شکاکیت در این است که اگر کسی بنا داشت حق و حقیقت را انکار کند، نمی

، 113تواند به سخن باطل یقین کند )جلسهای قرار داده که نمیایستد؛ زیرا خداوند عقل را به گونه)یعنی باطل( محکم و پابرجا ب

و گمان خواهند داشت. و چون اهل باطل متکثرند ظن و گمانهای « ظن»فرماید اینها فقط ( پس چنانکه این آیه می1حدیث

 شود.این گونه است که شکاکیت فراگیر می تواند دیگری را قانع سازد.آید که هیچیك نمیمتعدد نیز پیش می

 

  «:النَّار مِنَ کَفَرُوا لِلَّذینَ فَوَیْلٌ کَفَرُوا الَّذینَ ظَنُّ ذلِكَ ( »...3

این ظن کافران است و وای بر کافران »، بلکه فرمود: «این ظن کافران است و جایگاه کافران در آتش است»چرا نفرمود 

 ؟«از آتش

جایگاه کافران در آتش »( این تعبیر، همان معنای 2نام جایگاهی در جهنم است )حدیث« ویل»نکه الف. با توجه به ای

پس وادی »شود: دهد با دقتی بیشتر، زیرا که آدرس دقیق آنها در جهنم را هم داده است! )یعنی معنایش چنین میرا می« است

 «(است جایگاه کافران از آتش.« ویل»

 واهد نشان دهد ترحم بر کافر چگونه باید باشد: خب. شاید بدین جهت که می

اندازد. آنها غافلند که آتش، حقیقت باطنی کنند که چرا خدا با آن همه مهربانی کافران را در آتش میبسیاری اشکال می

به  چرا آنها را»( و وقتی چنین است ترحم کردن به این صورت که اعتراض کنیم که 2، تدبر51زندگی خود آنهاست )جلسه

ناشی از نفهمیدن صورت مساله است )مانند اینکه کسی یك لحظه به وسط یك اتوبان بپرد و بر اثر تصادف تا « برندجهنم می

خواهید ترحم کنید، شود؟!( اما اگر میای میآخر عمر قطع نخاع باشد بعد بگوییم چرا به خاطر یك لحظه چنین عذاب طوالنی

بینید شخص مشرف کنید که بلکه او از انجام کار پشیمان شود )در همین مثال فوق، وقتی می اند اظهار تاسفاز کاری که کرده

 دانی که حتی اگر زنده بمانی، تا آخر عمر فلج خواهی بود(  بر نرده اتوبان ایستاده بگویید وای بر تو! می

 ج. ...

 

 «:النَّار مِنَ کَفَرُوا لِلَّذینَ فَوَیْلٌ کَفَرُوا الَّذینَ ظَنُّ ذلِكَ باطِالً بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا ما وَ( »4
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اند. در حالی که این آیه گذاشته« حکمت»اند و نام این برهان را برهان بسیاری از مفسران این آیه را برهان بر معاد گرفته

بسا بتوان از برهان دیگری ای هم دارد که چهاضافه برهانی بر معاد است، و به نحوی هم به حکمت خدا اشاره دارد، اما مفاد

 درباره معاد سخن گفت:

 توضیح مطلب اینکه: 

برهان حکمت، ناظر به این است که آفرینش جهان عبث و بیهوده نیست. اما بین عبث و باطل تفاوت ظریفی هست. عبث 

امری که از بین رفتنی و نقطه مقابل حق و حقیقت  یعنی کاری که بدون هدف ]و بلکه غیر ارادی[ انجام شود؛ اما باطل یعنی

شاء اهلل در بحث از آیه بعدی مطرح )که ان« عدالت»باشد. و با این تفاوت ظریف شاید مناسب باشد در کنار دو برهان معروف 

ر خدا حق هم سخن گفت که اگر کا« برهان حق»توان از ( برای اثبات معاد، می96، جلسه115خواهد شد( و حکمت )مومنون/

رفتنی و پوچ نیست، پس معادی در کار خواهد بود؛ و کسی که منکر آن است صرفا تابع گمان است نه است و باطل و از بین

 تابع حق و حقیقت.

 مطلب زیر در کانال قرار داده نشد

 ( این آیه با ظرافت تمام هم برهانی بر معاد ارائه کرده و هم فلسفه جهنمی شدن کافران را:5

است: خداوند حکیم است و آفرینش او کار باطلی نیست، پس این گونه نیست که آسمان « حکمت»ن بر معاد، برهان برها

 و زمین نیست و نابود شود و معادی در کار نباشد.

فلسفه جهنمی شدن کافران هم این است که با باطل دانستن خلقت و کفران ورزیدن نسبت به حقیقت و به یك ظن و 

اند، پس وضعیت آنها در معاد، گرفتاری در آتش ردن، عمال استعدادهای عقل خود را هدر داده و باطل کردهگمان بسنده ک

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

      كَالْفُجَّار الْمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ      28( آیه 38) ص ( سوره175

20/6/1395 

 ترجمه

دهیم؟ و آیا متقین ]= آیا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، همانند فسادگران در زمین قرار می

 دهیم؟خودنگهداران[ را همچون فاجران ]= دریدگان[ قرار می



97 

 نکات ترجمه

خروج شیء از حالت اعتدال و نظم اصلی خود است و نقطه مقابل » به معنای« فساد»است. « فسد»از ماده «: الْمُفْسِد»

( و در واقع به معنای تغییر )کم 85ص ،9ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق؛ 636ص القرآن، ألفاظ مفرداتاست )« صالح»

در وضعیتی است که یا زیاد شدن( از مقداری است که حکمت اقتضا می کرده است )چنانکه صالح، به معنای باقی ماندن 

اند در این است که اینها هم اگرچه برخالف حکمت« قبیح: زشت و ناپسند»و « غیّ: گمراهی»کند( و تفاوتش با حکمت اقتضا می

گوییم این سیب نیست )چنانکه می« قبیح»و « غی»لحاظ نشده است و همچنین هر فسادی لزوما « مقدار»اما در اینها معنای 

]آنچه مورد نهی قرار گرفته[ « منهی عنه»و « مردود»با « فاسد»(. همچنین تفاوت 208ص اللغة، فی فروقفاسد شده است( )ال

گیرد )نقطه مقابل مقبول(، ویا داللت بر شوند که یا ثواب و پاداش بدان تعلق نمیاین است که آن دو به حالتی مربوط می

باشد )رفع تکلیف انجام شده باشد( ]مثال نماز بدون حضور « مُجزی»تواند آن عمل کننده دارد، اما میکراهت و ناراحتی نهی

 اللغة، فی نیست. )الفروق« مُجزی»چیزی است که « فاسد»قلب یا نمازی که در حین آن به نامحرم نگاه حرام انداخته شود[ اما 

« فسادکننده»ده و به معنای اسم فاعل از همین ماده است که چون به باب إفعال رفته، متعدی ش« مُفسَد»( و کلمه 222ص

 باشد.می

 فَأَلْهَمَها»ی است که به مناسبت آیه« فجر»از ماده « فاجر»جمع « الْفُجَّار» است و« وقی»از ماده « متقی»جمع « الْمُتَّقینَ»

و کلمه « تقوی»رای ب« خودنگهداری»( توضیحات الزم درباره این دو کلمه داده شد که نهایتا کلمه 8)شمس/ «تَقْواها وَ فُجُورَها

 (135پیشنهاد شد. )جلسه« فجور»برای « دریدگی»

 شأن نزول )این را در کانال نگذاشتم(

 عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ تَعَالَى قَوْلِهِ فِی عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ مُعَنْعَناً الْکُوفِیُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا ( قَال1َ

 آمَنُوا الَّذِینَ الْمُتَّقُونَ فَهُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنَ ثَلَاثَةٍ فِی الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ قَالَ کَالْفُجَّارِ الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدِینَ الصَّالِحاتِ

 وَ طَالِبٍ أَبِی بْنُ فَعَلِیُّ الْمُسْلِمِینَ مِنَ الثَّلَاثَةُ فَأَمَّا الْأَرْضِ فِی الْمُفْسِدُونَ[ هم] فَهُمُ الْمُشْرِکِینَ مِنَ ثَلَاثَةٍ فِی وَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا وَ

 فَقَتَلَ بَدْرٍ یَوْمَ تَبَارَزُوا الَّذِینَ هُمُ وَ عُتْبَةَ بْنُ الْوَلِیدُ وَ[ عُتْبَةَ أَخُو] شَیْبَةُ وَ رَبِیعَةَ بْنُ فَعُتْبَةُ الْمُشْرِکِینَ مِنَ الثَّلَاثَةُ أَمَّا وَ عُبَیْدَةُ وَ حَمْزَةُ

 1.شَیْبَةَ عُبَیْدَةُ قَتَلَ وَ رَبِیعَةَ بْنَ عُتْبَةَ حَمْزَةُ قَتَلَ وَ الْوَلِیدَ عَلِیٌّ

                                                      
 شود و با عبارات متفاوت در آثار متعددي آمده است از جمله در:اد متفاوت )كه البته همگي به ابن عباس ختم مياین حدیث با اسن . 1

  47ص (،384-297) مرزبانى عمران بن محمد اللّه عبید ابو نوشته« السالم علیه علي في القرآن من نزل ما»( رساله 1

 الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ: عبّاس ابن عن صالح أبى عن الكلبىّ عن حبّان حدّثنا :قال حسین، بن حسن حدّثنا: قال الحبرىّ، حدّثنى: قال محمّد، بن علىّ حدّثنا

 عتبة كَالْفُجَّارِ أصحابه، و علىّ هؤالء الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ عتبة، بن الولید و شیبة و عتبة الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ عبیدة، و حمزة و علىّ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا

 .أصحابه و

  با اسناد و عبارات متعدد و البته مضمون واحد آمده است: 174-172ص ،2ج التفضیل، لقواعد التنزیل ( در كتاب شواهد7 -2
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 مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا سُلَیْمَانَ بْنُ أَیُّوبُ حَدَّثَنَا زَكَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا الْبَصْرِيُّ أَحْمَدَ أَبُو حَدَّثَنَا الْجَرْجَرَائِيُّ بَكْرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا الشِّیرَازِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا -798

 مِنَ ثَلَاثَةٍ فِي الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ:[ قَالَ] الْآیَةَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ: قَوْلُهُ أَمَّا وَ: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنِ مَرْوَانَ، بْنُ

 بْنُ حَمْزَةُ وَ طَالِبٍ، أَبِي بْنُ فَعَلِيُّ الْمُسْلِمِینَ مِنَ الثَّلَاثَةُ فَأَمَّا الْفُجَّارُ، الْمُفْسِدُونَ هُمُ وَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ ثَلَاثَةٍ فِي وَ الصَّالِحَاتِ، عَمِلُوا الَّذِینَ الْمُتَّقُونَ هُمُ وَ الْمُسْلِمِینَ

 .شَیْبَةَ عُبَیْدَةُ قَتَلَ وَ عُتْبَةَ، حَمْزَةُ قَتَلَ وَ الْوَلِیدَ، عَلِيٌّ فَقَتَلَ بَدْرٍ، یَوْمَ بَارَزُوا الَّذِینَ هُمُ وَ الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنُ عُبَیْدَةُ وَ الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ

 أَبِیهِ عَنْ اللَّهِ، عُبَیْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ شَرِیكٍ، بْنُ الْمُسَیَّبُ حَدَّثَنَا:[ قَالَ] تَفْسِیرِهِ فِي التِّرْمِذِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ صَالِحُ حَدَّثَنِي: قَالَ الزَّاهِدُ، حَرْبٍ بْنُ أَحْمَدُ -799

 وَ عَلِيٍّ وَ حَمْزَةَ فِي نَزَلَتْ:[ قَالَ] كَالْفُجَّارِ الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ

 .عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِیدِ وَ شَیْبَةَ وَ عُتْبَةَ فِي وَ الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَیْدَةَ

 ابْنِ عَنِ صَالِحٍ بِيأَ عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنِ حِبَّانَ، عَنْ الْجَبَّارِ، عَبْدِ بْنُ عَمَّارُ حَدَّثَنَا: قَالَ مُغِیرَةَ، بْنُ مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا: قَالَ تَفْسِیرِهِ فِي السِّنْجِيُّ رَجَاءٍ أَبُو -800

 فِي كَالْمُفْسِدِینَ الْحَرْثِ بْنُ عُبَیْدَةُ وَ حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ[ هُمْ وَ] رَبِّهِمْ بَیْنَ وَ بَیْنَهُمْ فِیمَا الطَّاعَاتِ: یَقُولُ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ: قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ

 الَّذِینَ هَؤُلَاءِ وَ الْوَلِیدَ وَ شَیْبَةَ وَ عُتْبَةَ یَعْنِي كَالْفُجَّارِ عُبَیْدَةُ وَ حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ[ هُمْ وَ] الشِّرْکَ الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْمُغِیرَةِ، بْنَ الْوَلِیدَ وَ عُتْبَةَ وَ شَیْبَةَ یَعْنِي الْأَرْضِ

 .شَیْبَةَ عُبَیْدَةُ قَتَلَ وَ عُتْبَةَ، حَمْزَةُ قَتَلَ وَ الْوَلِیدَ، عَلِيٌّ فَقَتَلَ بَدْرٍ، یَوْمَ تَبَارَزُوا

 سُفْیَانُ حَدَّثَنَا عُقْبَةَ بْنُ قَبِیصَةُ حَدَّثَنَا الْفَسَوِيُّ سُفْیَانَ بْنُ یَعْقُوبُ یُوسُفَ أَبُو حَدَّثَنَا بِالْبَصْرَةِ الْفَسَوِيُّ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنُ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنَا -802

 الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ -الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ] نَجْعَلُ أَمْ: اللَّهِ قَوْلِ فِي عَبَّاسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الثَّوْرِيُّ

 هُمُ وَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ ثَلَاثَةٍ فِي وَ الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنُ عُبَیْدَةُ وَ حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ: الْمُتَّقُونَ هُمُ وَ الْمُسْلِمِینَ مِنَ ثَلَاثَةٍ فِي الْآیَةُ هَذِهِ نَزَلَتْ: قَالَ[ كَالْفُجَّارِ

 .شَیْبَةَ عُبَیْدَةُ قَتَلَ وَ عُتْبَةَ، حَمْزَةُ قَتَلَ وَ الْوَلِیدَ، عَلِيٌّ فَقَتَلَ بَدْرٍ، یَوْمَ بَارَزُوا الَّذِینَ هُمُ وَ عُتْبَةَ، بْنُ الْوَلِیدُ وَ شَیْبَةُ وَ عُتْبَةُ: الْفُجَّارُ الْمُفْسِدُونَ

 بْنُ حَسَنُ حَدَّثَنَا الْحَكَمِ، بْنُ حُسَیْنُ حَدَّثَنَا: قَاال إِبْرَاهِیمَ، بْنُ الْحُسَیْنُ وَ مَخْلَدٍ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا:[ قَالَ] السَّبِیعِيِّ بَكْرٍ أَبِي عَنْ حَدَّثُونَا -803

 عُبَیْدَةُ وَ حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ:[ قَالَ] الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ:[ تَعَالَى قَوْلِهِ فِي] عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِي عَنْ الْكَلْبِيِّ عَنِ حِبَّانُ، حَدَّثَنَا حُسَیْنٍ،

 .أَصْحَابِهِ وَ عُتْبَةَ كَالْفُجَّارِ أَصْحَابَهُ وَ[ عَلِیّاً] علي الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْوَلِیدِ وَ شَیْبَةَ وَ عُتْبَةَ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ

 نَزَلَتْ[ قَالَ] الْآیَةَ نَجْعَلُ أَمْ: قَوْلِهِ فِي جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنِ جَعْفَرِ[ عَنْ] وَ. الضَّحَّاکِ عَنِ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدٍ، أَبِي بْنُ سَعِیدُ[ رَوَى] وَ -804

 .ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ فِي

 با این عبارات: 122ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل مناقب ( در8

 عَقِیلًا وَ جَعْفَراً وَ عَلِیّاً بِالْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ یُبَشِّرُ قَالَ الصَّالِحاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ یُبَشِّرُ وَ تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ شِهَابٍ ابْنُ وَ صَالِحٍ أَبُو وَ السُّدِّيُّ

 الْحَارِثِ بْنُ عُبَیْدَةُ وَ حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ قَوْلُهُ الطَّاعَاتِ قَالَ الصَّالِحاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْحُسَیْنَ وَ الْحَسَنَ وَ فَاطِمَةَ وَ حَمْزَةَ وَ

 .الْوَلِیدِ وَ شَیْبَةَ وَ عُتْبَةَ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ

 :119( در ص9

 الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ تَعَالَى قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنِ عُقْبَةَ بْنِ قَبِیصَةَ وَ النَّسَوِيِّ یُوسُفَ أَبِي تَفْسِیرِ

 .الْوَلِیدِ وَ شَیْبَةَ وَ عُتْبَةَ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ عُبَیْدَةَ وَ حَمْزَةَ وَ عَلِيٍّ فِي الْآیَةَ نَزَلَتْ

 493ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات (  در تأویل10
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 حدیث

خطاب به اصحابش نوشت و به آنها ای اند که امام صادق ع نامه( اسماعیل بن جابر و نیز اسماعیل بن مخلد نقل کرده1

فرمود که بر مطالعه و نگاه کردن به آن و متعهد شدن به مضامین آن و عمل بر اساس آن مداومت داشته باشند و آنها این نامه 

تاب شدند مروری بر آن می کردند. قسمتهایی از این نامه در کگذاشتند و هرگاه از نماز فارغ میرا در جانمازهای منازلشان می

)روضه کافی( به عنوان اولین حدیث )و متن کامل آن به نقل از وافی در پایان همان کتاب( آمده است و  8ج ارزشمند الکافی،

 1مطالعه آن برای همه شیعیان مفید است.

 شود:باشد تقدیم میکه به آیه امروز مرتبط می 12ص فرازی از آن در

ق هستند را نهی کرد از اینکه دشمنان خدا را ولیّ و یاور خود قرار دهند، ... سپس خداوند کسانی که اهل یاری کردن ح

 مخصوصتان بدان را شما پروردگار که حق یارى از و افکند هراستان به شما، کار در شانحیله و انس شیاطین پس مبادا نیرنگ

 از طاعت با را خدایتان خشنودى کار این با و برانید آنها و خود میان است آن از بهتر آنچه با را بدى شما و دارد بازتان کرده

 .نیست آنها در خیرى بدانید که و بطلبید، او

 از اىنکته آن باره در آنها اگر زیرا تان[ واقف کنید،]اسرار دینی خدا دین هایآنها را بر اصول و ریشه نیست روا شما بر

 آنچه هر به و کوشندمی نابودیتان راه در و گیرندمی کار به شما علیه بر و آن را با همان بر شما دشمنی می ورزند دریابند شما

در  را خویش جایگاه شما. را رعایت نکنند انصاف هیچ جا در حق شما فاجران دولت در و شوند روبرو شما با داریدمى بد

چرا  تنزل دهند، باطل اهل زلتدر حد جایگاه و من را خود که نیست شایسته حق اهل براى زیرا بشناسید، باطل اهل نسبت با

فرماید: اند که میدرنیافته قرآن در را خدا سخن این منظور از آیا. قرار نداده است باطل اهل را نزد خود همچون حق اهل خدا که

[ خودنگهداران]=  متقین آیا و دهیم؟می قرار زمین در فسادگران همانند دادند، انجام صالح اعمال و آوردند ایمان که را کسانی آیا»

 «دهیم؟می قرار[ دریدگان]=  فاجران همچون را

 معرض در را دینتان و امام و -تبارک و تعالی که مَثَلِ اعلی برای اوست–خداوند  و بدانید باطل اهل از واالتر را خود شأن

 اى هشدار هشدار .شویدمى هالک و سازیدمى خشمگین خود بر را خدا کار این با که ندهید قرار باطل ]توهین و بازیچه[ اهل

 شما نعمت خداوند که واننهید، دهندمى دستور او طاعت به که را کسانى امر و الهى امر و باز هم هشدار هشدار که !صالح اهل

 .سازد دگرگون را

                                                      
 الْكَلْبِيِّ عَنِ عَلِيٍّ بْنِ حِبَّانِ عَنْ حُسَیْنٍ بْنِ حَسَنِ عَنْ حَكَمٍ بْنُ حُسَیْنُ حَدَّثَنَا قَالَ سَلَامٍ بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ عُبَیْدٍ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ

 وَ شَیْبَةَ وَ عُتْبَةَ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ ع عُبَیْدَةُ وَ حَمْزَةُ وَ عَلِيٌّ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ صَالِحٍ أَبِي عَنْ

 .أَصْحَابِهِ وَ نٍفُلَا كَالْفُجَّارِ أَصْحَابُهُ وَ ع عَلِيٌّ الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْوَلِیدِ

 بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْمُؤَذِّنِ حَفْصٍ عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنِي قَالَ الْكُلَیْنِيُّ یَعْقُوبَ بْنُ . مُحَمَّدُ 1

 الْعَمَلِ وَ تَعَاهُدِهَا وَ فِیهَا النَّظَرِ وَ بِمُدَارَسَتِهَا أَمَرَهُمْ وَ أَصْحَابِهِ إِلَى الرِّسَالَةِ بِهَذِهِ كَتَبَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ جَابِرٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بَزِیعٍ

 بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِيِّ مَالِكٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِي وَ قَالَ فِیهَا نَظَرُوا الصَّلَاةِ مِنَ فَرَغُوا فَإِذَا بُیُوتِهِمْ مَسَاجِدِ فِي یَضَعُونَهَا فَكَانُوا بِهَا

 ... الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ أَصْحَابِهِ إِلَى ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مِنْ الرِّسَالَةُ هَذِهِ خَرَجَتْ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ السَّرَّاجِ مَخْلَدٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ الصَّحَّافِ الرَّبِیعِ
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 خود همقطاران براى و شمارید، دشمن او راه در را خود مخالفان و بدارید دوست خدا براى دارد را شما ویژگى که هر

 کنندمى ستم شما به و ورزندمى دشمنى این خصلتهای شما با که دیگران از را آن و کنید ارمغان را خویش خیرخواهى و دوستى

 آن در را خویش خرد و کنید درکش و بستانید را آن پس مودب فرموده، ما را بدان خداوند که ماست ادب این. بدارید دریغ

 است موافق هوستان و هوى با آنچه و بگیرید دارد همسویى شما هدایت با آنچه. پشت سرتان نیندازید را آن و زنید کار به

 .وانهید و نگیرید..

 الَّذِی بِالْحَقِّ النَّصْرِ عَنِ یَرُدَّنَّکُمْ لَا وَ یُهَوِّلَنَّکُمْ فَلَا نَصِیراً لَا وَ وَلِیّاً اللَّهِ أَعْدَاءِ مِنْ یَتَّخِذُوا أَنْ بِالْحَقِّ النَّصْرِ أَهْلَ اللَّهُ نَهَى ... ثُمَّ

 تَلْتَمِسُونَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَکُمْ فِیمَا -أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی السَّیِّئَةَ أَنْتُمُ تَدْفَعُونَ أُمُورِکُمْ مِنْ مَکْرِهِمْ وَ الْإِنْسِ شَیَاطِینِ حِیلَةِ مِنْ بِهِ اللَّهُ خَصَّکُمُ

 شَیْئاً فِیهِ مِنْکُمْ سَمِعُوا إِنْ فَإِنَّهُمْ اللَّهِ دِینِ أُصُولِ عَلَى تُظْهِرُوهُمْ أَنْ لَکُمْ یَحِلُّ لَا عِنْدَهُمْ خَیْرَ لَا هُمْ وَ بِطَاعَتِهِ رَبِّکُمْ وَجْهَ بِذَلِكَ

 الْفُجَّارِ دُوَلِ فِی مِنْهُمْ النَّصَفَةُ لَکُمُ یَکُنْ لَمْ وَ تَکْرَهُونَ بِمَا اسْتَقْبَلُوکُمْ وَ هَلَاکِکُمْ عَلَى جَهَدُوا وَ -عَلَیْکُمْ رَفَعُوهُ وَ عَلَیْهِ عَادَوْکُمْ

 یَجْعَلْ لَمْ اللَّهَ لِأَنَّ -الْبَاطِلِ أَهْلِ مَنْزِلَةَ أَنْفُسَهُمْ یُنْزِلُوا أَنْ الْحَقِّ لِأَهْلِ یَنْبَغِی لَا فَإِنَّهُ -الْبَاطِلِ أَهْلِ بَیْنَ وَ بَیْنَکُمْ فِیمَا مَنْزِلَتَکُمْ فَاعْرِفُوا

 الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ» یَقُولُ إِذْ کِتَابِهِ فِی اللَّهِ قَوْلِ وَجْهَ یَعْرِفُوا لَمْ أَ الْبَاطِلِ أَهْلِ بِمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ الْحَقِّ أَهْلَ

 الْمَثَلُ لَهُ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ - اللَّهَ تَجْعَلُوا لَا وَ الْبَاطِلِ أَهْلِ عَنْ أَنْفُسَکُمْ أَکْرِمُوا «کَالْفُجَّارِ الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدِینَ

 مَهْلًا فَمَهْلًاالصَّلَاحِ  أَهْلَ یَا مَهْلًا فَمَهْلًا فَتَهْلِکُوا عَلَیْکُمْ اللَّهَ فَتُغْضِبُوا الْبَاطِلِ لِأَهْلِ عُرْضَةً بِهِ تَدِینُونَ الَّذِی دِینَکُمُ وَ إِمَامَکُمْ وَ -الْأَعْلى

 أَبْغِضُوا وَ صِفَتَکُمْ وَصَفَ مَنْ اللَّهِ فِی اأَحِبُّو نِعْمَةٍ مِنْ بِکُمْ ما اللَّهُ فَیُغَیِّرَ بِطَاعَتِهِ أَمَرَکُمْ مَنْ أَمْرَ وَ اللَّهِ أَمْرَ تَتْرُکُوا لَا الصَّلَاحِ أَهْلَ یَا

 وَ عَلَیْهَا عَادَاکُمْ وَ صِفَتِکُمْ عَنْ رَغِبَ لِمَنْ تَبْتَذِلُوهَا لَا وَ[ صِفَتَکُمْ وَصَفَ لِمَنْ] نَصِیحَتَکُمْ وَ مَوَدَّتَکُمْ ابْذُلُوا وَ خَالَفَکُمْ مَنْ اللَّهِ فِی

 وَافَقَ مَا وَ بِهِ أَخَذْتُمْ هُدَاکُمْ وَافَقَ مَا ظُهُورِکُمْ وَرَاءَ تَنْبِذُوهُ لَا وَ اعْقِلُوهُ وَ تَفَهَّمُوهُ وَ بِهِ فَخُذُوا اللَّهِ أَدَبُ أَدَبُنَا هَذَا الْغَوَائِلَ لَکُمُ بَغَى

 ...بِه تَأْخُذُوا لَمْ وَ طَرَحْتُمُوهُ هَوَاکُمْ

 متن عربی کامل آن را از لینك زیر

11005/8/397http://lib.eshia.ir/  
 توانید مطالعه یا دانلود کنید.می اینجاو ترجمه آن را از 

 تدبر

 «:کَالْفُجَّار الْمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ یفِ کَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ( »1

این آیه برهان دیگری بر ضرورت معاد است، بدین بیان که هر موجودی یك کمال متناسب با خود دارد که کمال انسان 

؛ چنین در رسیدن و اعتقاد به باورهای حق و انجام اعمال شایسته است، یعنی خود را در مسیر هدایت نگهداشتن )تقوی(

اند؛ و اقتضای این کمال و آن نقص، برخورداری از یك رسند وگرنه مفسدان و فاجران در نقص ماندههایی به کمال میانسان

زندگی سعادتمندانه در اولی، و خالف آن در دومی است. در حالی که در زندگی دنیوی که تحت عوامل مادی است، از این 

مادی وضعشان متفاوت است؛ و اگر زندگی محدود به همین دنیا باشد با عنایت الهی )یا  جهت هر دو ، و فقط متناسب با امور

بگویید عدل الهی( که اقتضایش این است که هر موجودی به کمالی متناسب با حقیقتِ آنچه کسب کرده، برسد، ناسازگار است. 

 (197ص ،17ج المیزان،)

http://lib.eshia.ir/11005/8/397
http://ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&link_id=14401:%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-&cat_name=04-%2520%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8%2520%25D9%2588%2520%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%2520%25D8%25AD%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AB%25DB%258C&task=viewlink&lang=fa
http://ghbook.ir/index.php?option=com_mtree&link_id=14401:%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-&cat_name=04-%2520%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8%2520%25D9%2588%2520%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2587%2520%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%2520%25D8%25AD%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AB%25DB%258C&task=viewlink&lang=fa
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 «:کَالْفُجَّار الْمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ( »2

 شبهه: 

های ]![ منکران خدا این است که چگونه ممکن است خدایی در کار باشد در حالی که این همه از مهمترین استدالل

 ان چندان عالی نیست. چرا بدکاران بسیار در نعمتند و ... ؟شبینیم. اگر خدا هست چرا خوبان زندگیتبعیض در جامعه می

 پاسخ:

اند و انتظار دارند در دنیا همه به نتیجه این اشکاالت ناشی از این است که در محاسبات خود، آخرت را فراموش کرده

نبوت، اعتقاد به معاد را در پی دارد، با اعمال برسند. اساسا باور به توحید بدون باور به معاد امکان ندارد )لذا با اینکه اعتقاد به 

 اند(این حال در اصول دین، باور به معاد را هم مستقال برشمرده

داند، چه رسد به اینکه بدان در وضع فرماید خدا این را که بدان و خوبان مساوی هم باشند غیر قابل قبول میاین آیه می

باشد؛ بلکه مربوط ن مساله، مربوط به دنیا که محل اختیار و امتحان است، نمیبهتری از خوبان باشند؛ اما غیرقابل قبول بودن ای

 به جایی است که دیگر زمان اختیار تمام شده و قرار است خداوند بر اساس عدل وضعیت همه را مقرر کند.

 ...«: کَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ ( »3

« ایمان و اعمال صالح»قرار نداد، بلکه « گری و فسادانگیزیاصالح»و یا « ایمان و کفر»د تقابل را صرفا بر مدار توجه شو

 قرار داد؛ در نتیجه:« فسادانگیزی»را در مقابل 

ضمیمه قطعی ایمان است برای سعادت، لذا کسی که کسانی که ظاهرا ایمان دارند اما اعمال صالح « اعمال صالح»الف. 

 (197، ص17گیرند. )المیزان، جارند با کافران یکسان در دسته مقابل )یعنی در زمره مفسدان( قرار میند

تواند واقعا اعمال صالح انجام دهد و از عمل فاسد و می ب. همچنین صالح واقعی در گروی ایمان است و کسی

 فسادانگیزی دوری کند که مومن باشد.

است؛ یعنی کسی که ایمان بیاورد و « ایمان و اعمال صالح»است همان « ادانگیزیفس»که نقطه مقابل « گریاصالح»ج. 

گری نکند؛ و اگر کسی ایمان نداشته باشد، یا ایمان اعمال صالح انجام دهد، اهل صالح و اصالح است، هرچند ادعای اصالح

 نیست. «طلباصالح»داشته باشد اما اهل اعمال صالح نباشد، هرچقدر هم ادعا کند، واقعا 

شود )در کند، نقطه مقابل کسی است که از خط اعتدال خارج مید. کسی که بر اساس ایمان و عمل صالح زندگی می

نکات ترجمه بیان شد که، فساد = خروج از حالت اعتدال(. پس شعار اعتدال جویی تنها از جانب کسی رواست که اهل ایمان 

 و اعمال صالح باشد.

 ه....

 ...«: کَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ( »3

روی کلمه جمع داللت « الـ«. »دهنداعمال صالح انجام می»، بلکه فرمود «عَمِلوا صالحاً: عمل صالحی انجام دهند»نفرمود 

« مفسد»و عمل صالح انجام دادن نقطه مقابل این طور نیست که کسی با تنها یکی د«. همه اعمال صالح»کند، یعنی بر شمول می

 قرار گیرد.« مفسد»اش را بر اساس اعمال صالح تنظیم کند تا در برابر قرار گیرد، بلکه باید زندگی
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 «:جَّارکَالْفُ الْمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ( »4

همان « مفسدان»اند، و «متقین»همان « الذین آمنوا و عملوا الصالحات»شود با توجه به تکرار تقابل در آیه فوق، معلوم می

 شود:ها )که در نکات ترجمه گذشت( دقت شود، معلوم میند. اگر به معنای لغوی این واژه«فُجّار»

باور »)=تقوی( ، « خودنگهداری»مانه عمل کردن است؛ زیرا الف. مسیر بایسته انسان، شناخت حق و حقیقت، و حکی

هم کاری است که به اقتضای حکمت « صالح»ایمان( و انجام عمل صالح است، که « )= کردن و تسلیم شدن در برابر حقیقت

 انجام شود. 

 ب. کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد خود را در مسیر صحیح نگهداشته است.

 بستن گروی در اعتدال حفظ پس، است؛( فساد) شدن خارج اعتدال و نظم از همان ،(فجور)=  گناهان باب ردنک باز. ج

 . است گناهان باب

 د. ...

 «:کَالْفُجَّار الْمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَمْ( »5

فجور و »شود دوگانه ( معلوم می135جلسه،  8)شمس/ «تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلْهَمَها»ی با قرار دادن این عبارت در کنار آیه

زند. ابتدای آفرینش انسان با الهام این دوگانه به انسان بوده است و ای است که کل زندگی انسان را رقم میدوگانه« تقوی

 رسد.خاتمه انسان هم به یکی از این دو وضعیت می

( نتیجه 174، جلسه 27ص/از مقایسه این آیه با آیه قبل ) ...«کَالْمُفْسِدینَ  الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ( »6

 (102ص ،10ج نور، تفسیر )قرائتی،. است شمرده باطل را هستى بنگرد، چشم یك به را مفسدان و صالحان کسى اگر»شود می

 «:کَالْفُجَّار الْمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ( »7

 الْمُتَّقی ... الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدِ الصَّالِحاتِ عَمِلَ وَ آمَنَ الَّذی»چرا همه طرفین را با صیغه جمع یاد کرد و مثال نفرمود 

 فاجر همچون را[ خودنگهدار]=  متقی و زمین، در فسادگر همانند داد، انجام صالح اعمال و آورد ایمان که را کسی «:کَالْفاجر

 «دهیم؟می قرار[ دریده]= 

 خواهد نشان دهد که اعمال انسانها کامال به هم گره خورده و لذا حشر هم جمعی خواهد بود.الف. شاید می

بدی، وقتی اقدامات انسان بُعد اجتماعی و فراگیر پیدا کند،  ب. شاید بدین جهت که چه در جانب خوبی و چه در جانب

 در پی دارد. -که مساله ضرورت قیامت را جدی کند  -اثرگذاری قابل اعتنایی 

 ج. ...

 مورد زیر را در کانال نگذاشتم

 «:کَالْفُجَّار الْمُتَّقینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِی کَالْمُفْسِدینَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ نَجْعَلُ أَمْ( »8
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( اما در حقیقت، نوعی برهان حکمت هم 1بر ضرورت معاد معروف است )تدبر« برهان عدل»این آیه اگرچه به عنوان 

هست: اینکه خوب و بد را یکسان نخواهند بود، بر اساس عدل است؛ اما چرا باید چنین عدلی محقق شود، چون خدا حکیم 

 1کند.غیرحکیمانه نمی است و کار

 والسالم

 

 21/5/1395          أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ        5 آیه( 75) قیامت سوره( 176

 ترجمه

 خواهد که پیش رویش ]پرده تقوی و دیانت[ را بدرد. ]جلوی خود را برای انجام گناهان باز کند[بلکه انسان می

 ای و نحوینکات ترجمه

شود که توضیح آن می« فجور»است که مصدر آن « فجر»یفجر فعل مضارع از ماده «. یفجرَ»]أن[ + « + لـ« = »لِیَفْجُرَ»

 (135، جلسه 8گذشت. )شمس/

به معنای خروج از طاعت خداوند بر اثر « فسق»اند گفته« فجور»و « فسق»شود که در تفاوت در اینجا فقط اضافه می

ها و گشاده کردن باب معاصی بر خویش است، مثال کلمه حالت برانگیخته شدن در معصیت« فجور»ا ارتکاب معصیت است، ام

را، نه برای کسی که مقدار کمی شراب بخورد، بلکه برای کسی که چنان مست شود که چیزی جلودارش نباشد، به کار « فاجر»

نیز به کار « کذب»ر در لغت، به طور خاص، به معنای ( همچنین الزم به ذکر است که فجو225ص اللغة، فی برند. )الفروقمی

 (626ص القرآن، ألفاظ مفردات) گویند.رود به طوری که به شخص دروغگو، فاجر میمی

است که به معنای « أمم»باشد )از ریشه می« خَلف: پشت سر»به معنای جلو )قدّام( و پیش رو، و نقطه مقابل « أمام« »أَمامَهُ»

کند؛ و با کلمه کند رویش را متوجه آن میو ظاهرا از این جهت است که انسان غالبا قصد هرکاری می باشدقصد کردن می

ای در معنای ظرف باشد، که بسیاری بر این باورند در این آیه به نحو استعارهخانواده است(. این کلمه ظرف مکان میهم« إمام»

 بیانه، و القرآن إعراب)« اهد دائما جلویش باز باشد و به فجورش ادامه دهدخوانسان می»زمان به کار رفته است، بدین معنا که 

 پیش( عمر در) چه هر خواهدمى انسان»اند که مثال: ( و بسیاری از مترجمان هم اساساً همین گونه ترجمه کرده29ص ،10ج

 )مشکینی(« دکن گناه رود

اند؛ اما چنانکه اغلب مترجمان و مفسران چنین در نظر گرفتهگردد در نگاه اول، به خود انسان برمی« ه»همچنین ضمیر 

 او پیشگاه در که خواهدمى انسان»اند: قرار داد، آن گونه که برخی چنین ترجمه کرده« خداوند»توان مرجع آن را همچنین می

 )فوالدوند(« دکن فسادکارى

                                                      
قرار » رسیدن موجوداتاقتضاي عنایت الهي در به كمال ». شاید به همین جهت است كه عالمه طباطبایي در استدالل خودف محور بحث را ابتدا  1

 (1فرماید: اگر مي خواهي بگو به اقتضاي عدل الهي. )همین جلسه، تدبردهد و بعد در پایانش ميمي
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 حدیث

( 1)که فرازهای دیگری هم قبال گذشت داشت، مسعود بن عبداهلل به که ایطوالنی توصیه از فرازی در ص اکرم پیامبر( 1

 فرمود:

مسعود! گناه را جلو نینداز و توبه را به تاخیر نینداز؛ بلکه توبه را جلو بینداز و گناه را به تاخیر بینداز ]یعنی به جای ابن

کنم و بعدا فرصت هست که گناه  توبه میکنم، بگو فعالاینکه با خود بگویی فعال گناه می کنم و بعدا فرصت هست که توبه 

 «کند  باز گناهان انجام برای را رویش پیش که خواهدمی انسان بلکه»فرماید: کنم![ که خداوند متعال در کتابش می

 454ص األخالق، مکارم

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

 الْإِنْسانُ یُرِیدُ بَلْ کِتَابِهِ فِی یَقُولُ تَعَالَى اللَّهَ فَإِنَّ الذَّنْبَ أَخِّرِ وَ التَّوْبَةَ قَدِّمِ لَکِنْ وَ التَّوْبَةَ تُؤَخِّرِ لَا وَ الذَّنْبَ تُقَدِّمِ لَا مَسْعُودٍ ابْنَ یَا

 .أَمامَه لِیَفْجُرَ

او ]= امامش[ را  [که خواهدمی انسان بلکه»]یعنی « امَامَهُ لِیَفْجُرَ نُالْإِنْسَا یُرِیدُ بَلْ»( از امام صادق ع روایت شده است که 2

 «.تکذیب کند

 الْإِنْسَانُ یُرِیدُ بَلْ»و از برخی از اصحاب ائمه ع از ایشان روایت شده است که منظور از این سخن خداوند عز و جل که 

امیرالمومنین ع فجوری مرتکب شود، یعنی کید و فریبی درباره او مرتکب خواهد در قبال این است که ]انسان[ می« امَامَهُ لِیَفْجُرَ

 گردد.

 گویند؛رود به طوری که به شخص دروغگو، فاجر مینیز به کار می« کذب»)الزم به ذکر است که فجور در لغت، به معنای 

 (626ص القرآن، ألفاظ مفردات

 716ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 لِیَفْجُرَ الْإِنْسَانُ یُرِیدُ بَلْ» یَقْرَأُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ الْحَلَبِیِّ عَنِ حَمَّادٍ بْنِ خَلَفِ عَنْ الْبَرْقِیِّ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رُوِیَ

 ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَفْجُرَ أَنْ یُرِیدُ قَالَ «امَامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسَانُ یُرِیدُ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلَهُ إِنَّ ع عَنْهُمْ أَصْحَابِنَا بَعْضُ قَالَ وَ یُکَذِّبَهُ أَیْ «امَامَهُ

 2یَکِیدَه یَعْنِی

                                                      
  2، حدیث162جلسه؛  1، حدیث158جلسه ؛  1، حدیث136؛ جلسه 2، حدیث77؛ جلسه 1، حدیث68. جلسه  1

 ن روایت هم در همین راستا مساله را بیشتر باز كرده است:. ای 2

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

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

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

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

 407ص( طاووس البن) المؤمنین بإمرة ع علي موالنا باختصاص الیقین
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( از امام صادق ع روایت شده است: خداوند دری از امور دنیا را برای بنده ای باز نکرد، مگر اینکه ]دری[ همانند آن از 3

 هم برایش باز کرد.حرص 

 319ص ،2ج الکافی، 

 أَمْرِ مِنْ بَاباً عَبْدٍ عَلَى اللَّهُ فَتَحَ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 1.مِثْلَهُ الْحِرْصِ مِنَ عَلَیْهِ اللَّهُ فَتَحَ إِلَّا الدُّنْیَا

 تدبر

 «:أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ ( »1

کند که گمان نکنید افکنند. قرآن به ریشه مشکل اشاره میقبل و بعد این آیه، سخن کسانی است که در آخرت تردید می

 «را باز کنند.خواهند راه دریدگی و هوسرانی بلکه می»واقعا این برای آنها سوال است؛ 

 نکته تخصصی:

 کشد:این آیه دقیقا روحیه اومانیستی و لیبرالیستی حاکم بر انسان مدرن را به چالش می

های وی نباشد. بیهوده نیست خواهد هر کاری دلش خواست انجام دهد و هیچ مانعی در مقابل خواستهانسان مدرن می

 این اندازه شدید شده است. که تردید در آخرت و زندگی پس از مرگ در دوره مدرن

رفتیم. حال و هوای دینداری، این درست نقطه مقابل حال و هوای دینداری است که امروز در دعای عرفه بدان سمت می

این است که مرگ و آخرت را جدی بگیرد و خود را در مسیری که خداوند برایش معرفی کرده، نگهدارد؛ و البته به ضعف 

ورزد، بلکه به لغزش خود اعتراف لغزد؛ اما اگر هم لغزید، بر اشتباه خود اصرار نمیداند که گاه میخویش هم واقف است و می

 گردد:بازی با خدا به راه اصلی برمیکند، و در عشقو از آن توبه می

  لِی فَاغْفِرْهَا بِذُنُوبِی الْمُعْتَرِفُ إِلَهِی یَا أَنَا ثُمَّ

  أَخْطَأْتُ الَّذِی أَنَا

  أَغْفَلْتُ الَّذِی اأَنَ

  جَهِلْتُ الَّذِی أَنَا

  هَمَمْتُ الَّذِی أَنَا

  سَهَوْتُ الَّذِی أَنَا

  اعْتَمَدْتُ الَّذِی أَنَا

                                                      
 البالغه به عنوان حدیث دوم ذكر شد:همین عبارت از نهج 49. متناسب با آیه حاضر حدیث زیر هم تناسب دارد كه البته قبال در جلسه  1

 عَلَیْكُمُ أَخَافُ إِنَّمَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ عُقَیْلٍ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 .الْآخِرَةَ فَیُنْسِي الْأَمَلِ طُولُ أَمَّا وَ الْحَقِّ عَنِ یَصُدُّ فَإِنَّهُ الْهَوَى اتِّبَاعُ أَمَّا الْأَمَلِ طُولَ وَ الْهَوَى اثْنَتَیْنِ: اتِّبَاعَ

 336ص ،2ج الكافي،
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  تَعَمَّدْتُ الَّذِی أَنَا

 أَخْلَفْتُ الَّذِی وَعَدْتُ و أَنَا الَّذِی أَنَا

 نَکَثْتُ الَّذِی أَنَا

  ... أَقْرَرْتُ الَّذِی أَنَا

 حَقِیراً حَصِیراً ذَلِیلًا خَاضِعاً سَیِّدِی یَا یَدَیْكَ بَیْنَ ذَا أَنَا فَهَا

  فَأَعْتَذِرَ بَرَاءَةٍ ذُو لَا 

  فَأَنْتَصِرَ قُوَّةٍ ذُو لَا وَ

  بِهَا فَأَحْتَجَّ لِی حُجَّةَ لَا وَ

  سُوءً أَعْمَلْ لَمْ وَ أَجْتَرِحْ لَمْ قَائِلٌ لَا وَ

 عَمِلْت قَدْ بِمَا عَلَیَّ شَاهِدَةٌ کُلُّهَا جَوَارِحِی وَ ذَلِكَ؟ أَنَّى وَ کَیْفَ وَ یَنْفَعُنِی؟ مَوْلَایَ یَا جَحَدْتُ لَوْ جُحُودُالْ عَسَى مَا وَ

 کنم تا مرا ببخشاییخدایا این منم که به گناهم اعتراف می

 منم که بد کردم

 منم که خطا کردم

 منم که تصمیم گرفتم

 کردم منم که نادانی

 منم که غفلت کردم

 انگاری کردممنم که سهل

 منم که ]بیجا به خودم[ اعتماد کردم

 منم که تعمد ورزیدم

 منم که وعده دادم و منم که خلف وعده کردم 

 منم که پیمان شکستم 

 منم که اقرار کردم ...

 و آه اکنون که در پیش روی توام ای سرورم، خاضع و ذلیل، در تنگنا و حقیر، 

 ای دارم که با آن عذر به درگاهت آورم، نامهاماننه 

 و نه قدرتی دارم که یاریم کند،

 و نه دلیلی دارم که بدان استناد کنم، 

 ام،ام و کار بدی نکردهگویم که مرتکب نشدهو نه می

را حل کند[؟ در حالی تواند انکار مشکل مای دارد ای موالی من، چگونه و کجا ]میو اگر هم بخواهم انکار کنم، چه فایده

 اند شاهدند ...که اعضای بدنم همگی بر عملی که انجام داده
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 «:أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ( »2

گذاری شده است؛ البته به او اختیار هم داده شده دهد مسیر معینی برای حرکت انسان نردهنشان می« یفجر امامه»تعبیر 

های مسیر را بشکند و از راه اصلی بیرون ای ندارد مگر اینکه این نردهخواهد مسیر اصلی را نرود؛ چاره)یرید(، و او وقتی می

کوشد با تردیدافکنی در برخی واقعیات، این مسیر معلوم را مشکوک رود؛ و برای این کار به توجیه کردن خود نیاز دارد. پس می

 های حاشیه مسیر و خروج از این مسیر اصلی باشد.اصلی در شکستن نرده و قابل مناقشه کند تا القا کند که ممکن است راه

شناسی است که در اواخر همین سوره بدان نکته و این آیه، مقدمه مهمی برای یك نکته بسیار مهمی در حوزه انسان

 (.36شود: اینکه انسان به حال خود رها شده نیست )قیامت/تصریح می

 «أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ( »3

گیرد؛ یکی از عجایب وجود آدمی این است که از سویی بشدت تحت تاثیر دیگران است و از رفتارهای دیگران الگو می

و از سوی دیگر، وقتی همین مساله به صورت آگاهانه برایش مطرح شود، و الگوی صحیح و راه صحیح پیش روی او گذاشته 

کوشد آن را به چالش بکشد. شاید به همین مناسبت است که در برخی بیند و میخود را محدود میاش آزادی شود، نفس اماره

 1(.2اند )حدیثاحادیث، چالش کشیدن پیش رو را به چالش کشیدن امام )که همواره جلوی انسان قرار دارد( تعبیر کرده

 «:أَمامَهُ لِیَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ( »4

 کند و مسیر خودش را برود.  باز گناهان انجام برای را خود جلوی که خواهدمی ننفس اماره انسا

 های عادی که بدین وضعیت مبتالییم، چه کنیم؟اند که از این مشکالت ندارند. اما ما انسانآنها که اولیاءاهلل

 (:1دهد )حدیثها معمولی نشان میای به این آیه، به زیبایی تمام، راه عالج را برای ما انسانپیامبر اکرم ص با اشاره

گوید وقت داری که بعدا دهد. خوب، تو هم او را بازی بده! او مینفست برای اینکه راه خودش را باز کند، تو را بازی می

 توبه کنی! تو هم بگو وقت داری که بعدا گناه کنی!

 اش بده. بگو:شوی، وعدهنمیهر وقت خیلی دلت خواست کاری انجام دهی که گناه است، و حریف نفست 

گویی آیم این کار را که تو میباشد! حاال که ما هستیم، همه چیز هم مهیاست. فعال بگذار فالن کارم را بکنم، بعدا می

 دهم.انجام می

 

 

 22/6/1395             الْقِیامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ       6( آیه 75( سوره قیامت )177

 ترجمه

 سد که روز قیامت چه موقع است؟پرمی

                                                      
 716ر.ک: پاورقيِ ص«. أمامه»مي خواند نه « إمامه». البته برخي بر این باورند كه این توضیح امام بر اساس قرائتي است كه آیه را به صورت  1

 الطاهرة. العترة فضائل في الظاهرة اآلیات از كتاب تأویل
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 تبریک عید قربان

های نفس در پیشگاه  خواسته عید سعید قربان، عید تمرین بندگی و گذشت و ایثار در راه خدا، و قربانی کردن عزیزترین

 برترین معشوق دل، که اینك با یاد و خاطره سوختگان کعبه عشق و شهدای مظلوم حادثه منا همراه شده، مبارک باد

 نکات ترجمه

کجا( برای سوال از مکان « )= أینَ»است همان گونه که « زمان»)کدام موقع( و برای سوال از « أیُّ حین»به معنای « أَیَّانَ»

 1(455، ص13العرب، جاست. )لسان

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است: 1

 حضرت عیسی بن مریم ع به جبرئیل گفت: برپایی قیامت چه وقت است؟ 

کننده جبرئیل تکان شدیدی خورد به نحوی که بیهوش شد. چون به هوش آمد گفت: روح اهلل! سوال شونده داناتر از سوال

 آید.نیست، هر آن که در آسمانها و زمین است از آن اوست، ]آن لحظه[ جز به صورت ناگهانی سراغتان نمی

 272ص ،(للراوندی) السالم علیهم األنبیاء قصص

 ع: الصَّادِقُ قَالَ قَالَ سِنَانٍ ابْنِ عَنِ هِبِإِسْنَادِ 

 مَا اللَّهِ رُوحَ یَا قَالَ أَفَاقَ فَلَمَّا مِنْهَا عَلَیْهِ انْتِفَاضَةٍ أُغْمِیَ جَبْرَئِیلُ فانتفض السَّاعَةَ قِیَامٍ مَتَى ع لِجَبْرَئِیلَ ع مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى قَالَ

 بَغْتَة. إِلَّا تَأْتِیکُمْ ال الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی مَنْ لَهُ وَ السَّائِلِ مِنْ بِهَا أَعْلَمُ الْمَسْئُولُ

( امام باقر ع فرمود: جابر! دنیا را برای خود همچون منزلی بدان که قرار است امروز از آن بروی و یا همچون چیز 2

از آن در دستت نیست؛ و هنگامی که در تشییع شوی چیزی ای و وقتی بیدار میارزشمندی بدان که در خواب به دست آورده

ای، تا همچون کسی برند و گویی که از پروردگارت، بازگشت به دنیا را خواستهای بودی، چنان باش که گویی تو را میجنازه

 کند به عمل بپردازی، که دنیا نزد عالمان همچون سایه است.که زندگی می

 50ص الزهد،

 ع: جَعْفَرٍ أَبُو لِی قَالَ: قَالَ جَابِرٌ حَدَّثَنِی: قَالَ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنُ حَمَّادُ

 فَلَیْسَ اسْتَیْقَظْتَ وَ مَنَامِكَ فِی اکْتَسَبْتَهُ کَمَالٍ أَوْ ذَلِكَ یَوْمِكَ مِنْ مِنْهُ التَّحَرُّکَ أَرَدْتَ ثُمَّ نَزَلْتَهُ کَمَنْزِلٍ مِنْكَ الدُّنْیَا أَنْزِلِ جَابِرُ یَا

 عَاشَ مَنْ عَمَلَ لِتَعْمَلَ الدُّنْیَا إِلَى الرَّجْعَةَ رَبَّكَ سَأَلْتَ کَأَنَّكَ وَ الْمَحْمُولُ أَنْتَ کَأَنَّكَ فَکُنْ جِنَازَةٍ فِی کُنْتَ إِذَا وَ ءٌشَیْ مِنْهُ یَدِکَ فِی

 2الظِّل مِثْلَ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ الدُّنْیَا فَإِنَّ

                                                      
 211، ص6البحرین، ج. مجمع 1

 مضمون:. این روایت هم مشابه روایت فوق است به لحاظ  2
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 مند شوم. فرمود( ابوعبیده می گوید: به امام صادق ع عرض کردم: فدایت شوم! سخنی بفرمایید که از آن بهره3

 اباعبیده! زیاد مرگ را یاد کن، که هیچ انسانی زیاد به یاد مرگ نبود مگر اینکه نسبت به دنیا زهد ورزید.

 78ص الزهد،

 أَکْثِرْ عُبَیْدَةَ أَبَا یَا فَقَالَ بِهِ أَنْتَفِعُ بِمَا حَدِّثْنِی فِدَاکَ جُعِلْتُ ع جَعْفَرٍ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ عُبَیْدَةَ أَبِی عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنُ

 .الدُّنْیَا فِی زَهِدَ إِلَّا إِنْسَانٌ الْمَوْتِ ذِکْرَ أَکْثَرَ فَمَا الْمَوْتِ ذِکْرَ

 تدبر

 «:الْقِیامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ ...[ الْإِنْسانُ یُریدُ( »]1

 است؟ موقع چه قیامت روز که «پرسدمی»، کند باز گناهان انجام برای را خود جلوی «خواهدمی» انسان

جویی داشته باشد، بلکه ال ریشه در حقیقتدهد که همیشه این گونه نیست که سوپس، این آیه در کنار آیه قبل نشان می

ای همچون هواپرستی دارد؛ و لذا جواب دادن به هر سوالی، آن هم آن گونه ها ریشه در امور غیرمعرفتیهای انسانگاه پرسش

 کند(.یید میورزد، ضرورتی ندارد )چنانکه موضع قرآن کریم در آیات بعد، این نکته را کامالً تأکننده بر آن اصرار میکه سوال

 «:الْقِیامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ( »2

توان پاسخ گفت؛ لذاست که آیات بعد، در مقام پاسخ به نحو است؛ و منطقاً سوال نادرست را نمی« سوال غلط»این سوال، 

 شود.از آیات بعد، بیان می شاءاهلل در بحثاند که انمتفاوتی اقدام کرده

 نکته تخصصی منطق

گونه نیست که هر سوالی منطقاً امکان پاسخگویی داشته باشد. بلکه گاه سوال به نحوی طراحی شده که خود سوال این 

ترین علت وقوع این گونه سواالت این تواند داشته باشد. عمدهاساساً نادرست است؛ و این نادرست بودنش علل متعددی می

)جمع مسائل تحت مساله واحد( شده است. یعنی « سوال مرکب»الطه خواسته یا ناخواسته، مرتکب مغ کننده،است که سوال

پذیر است که ابتدا سوال دیگری مطرح شود و پاسخ مثبت دریافت کند و آنگاه این سوال سوال وی تنها در صورتی امکان

این نسبت فرض گرفته  )موضوع( نداشته باشد، ولی« مُسند»)محمول( هیچ نسبتی با « مُسند الیه»پرسیده شود. مانند جایی که 

 «(چرا این اتومبیل خسته شده است؟!» شود و از چرایی نسبت سوال شود. )مثال کسی بپرسد:

شناسیم )که با گردش در آیه فوق هم این سوال زمانی معنی دارد که قیامت، از وقایعی باشد که در بستر زمانی که ما می

بسا، آن طور یا چه -شناسیم اگر قیامت، واقعیتی فراتر از زمانی که ما می شود( رخ دهد. امازمین به دور خورشید محاسبه می

دهد، سوال نادرستی است. و واضح است که باشد، سوال از اینکه در چه زمان رخ می -« اساساً فرازمانی»که برخی معتقدند، 

                                                      
 جَنَازَةً حَمَلْتَ إِذَا صَالِحٍ أَبَا یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ: قَالَ صَالِحٍ أَبِي عَجْلَانَ عَنْ الْوَاسِطِيِّ سَعْدَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنُ فَضَالَةُ حَدَّثَنَا: قَالَ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

 مُنَادٍ نَادَى ثُمَّ آخِرِهِمْ عَلَى أَوَّلُهُمْ حُبِسَ لِقَوْمٍ عَجَباً قَالَ ثُمَّ قَالَ تَسْتَأْنِفُ ذَا مَا فَانْظُرْ لِتَعْمَلَ الدُّنْیَا إِلَى الرُّجُوعَ رَبَّكَ سَأَلْتَ كَأَنَّكَ أَوْ لُالْمَحْمُو أَنْتَ كَأَنَّكَ فَكُنْ

 یَلْعَبُونَ هُمْ وَ بِالرَّحِیلِ فِیهِمْ

 77ص الزهد،
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ها و زمین هم برچیده ا نفخ صور، بساط آسمانشوند و بقیامت، که در آن، خورشید و ماه و ستارگان، دچار تغیییرات بنیادین می

 شود، قابل بیان نیست.شود، وقوعش در بستر زمانی که بر اساس گردش زمین به دور خورشید محاسبه میمی

القاعده، حضرت ، جبرئیل از سوال حضرت عیسی ع بیهوش شد، چون علی1)شاید به همین جهت است که در حدیث

فهمیده و سوالش از قیامت، از جنس سوال از زمان طبیعی نبوده است، بلکه سوال این اندازه را میعیسی ع به عنوان یك پیامبر 

 از متنِ آن حقیقت عظیم بوده که حتی فوق درک شخصی جبرئیل است.(

 «:الْقِیامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ( »3

 بر چیست؟ای است؟ آیه و نشانه این سوال، یك آیه است؛ اما چگونه آیه و نشانه

 شاید بتوان گفت:

تنیدگی ابعاد ای است بر درهم(، نشانه1الف. از این جهت که سوالی است که ریشه در ابعاد غیرمعرفتی انسان دارد )تدبر

های معرفتی را تعقیب کرد و از تاثیر ابعاد توان و نباید صرفاً دغدغهمعرفتی و غیرمعرفتی انسان؛ که در مقام هدایت انسان، نمی

 یرمعرفتی بر وجود انسان و حتی بر خود همان ابعاد معرفتی انسان غافل شد.غ

های پیچیده آن، که ای است بر ظرفیت عظیم معرفتی انسان و قابلیت(، نشانه2ب. از این جهت که سوال غلط است )تدبر

ین ظرفیت را حتی برای مخفی کردن تواند ابا اینکه این ظرفیت، در اصل برای رسیدن به حق و حقیقت قرار داده شده، اما می

 حق در پیش بگیرد.

اگر واقعا خدا هست و : »دهد کهسان آیتی بر خداست که پاسخ یك شبهه معروف را میبسا این آیه بدیندرواقع، چه

 «ای منکر اویند.شناخت قطعیِ او ممکن است، چرا عده

انسانها تنها ریشه معرفتی داشت، حق با شما بود؛ اما ببینید شود این است که اگر انکار پاسخی که از این آیه فهمیده می

 ای ریشه در ابعاد غیرمعرفتی دارد و از اساس غلط طراحی شده است.که نه تنها انکار، بلکه حتی سواالت عده

 «:الْقِیامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ( »4

 (. 1، تدبر176جلسه ت )چنانکه در ضمن آیه قبل اشاره شد، این سوال افراد دنیازده اس

 پرسد. چرا؟( چنین سوالی نمی3و  2در نقطه مقابل، کسی که دلبسته دنیا نشد و مرگ را جدی گرفت )حدیث

فهمد که انسان پوچ نیست و حتما بعد از مرگ، برد و میچون کسی که مرگ را جدی بگیرد، به عظمت انسان پی می

کند، کند. و کسی که به قیامت باور پیدا کند، زندگی خود را بر اساس قیامت تنظیم میقیامت باور پیدا می خبری هست و به

فراتر از »نه بر اساس دنیا؛ و کسی که دلبسته دنیا نشد و خود را برای قیامت آماده کرد، حتی اگر درکش به حدی نرسد که 

سوال نپرسد، دست کم این گونه است که جلو و عقب افتادن وقوع قیامت  بودنِ قیامت را بفهمد که اصالً چنین« زمان طبیعی

 برایش تفاوتی ندارد.
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 23/6/1395             الْبَصَرُ بَرِقَ فَإِذا       7( آیه 75( سوره قیامت )178

 ترجمه

 پس، آن هنگام که دیده ]از شدت ترس[ خیره شد،

 نکات ترجمه

که در زبان عربی  1اند )یعنی از زبان دیگری وارد زبان عربی شده است(دانسته« مُعَرَّب»این کلمه را جزء کلمات « بَرِقَ»

 اند که پرتوافکنی( و برخی توضیح داده156ص ،5ج العین، کتابرود که بدرخشد )تأللؤ( )در مورد هر چیزی به کار می

(. این واژه وقتی در مورد 256ص ،1ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق)لمعان(ی است که با شدت و فشار همراه باشد )

 ألفاظ مفرداتدیدگان به کار رود، بیانگر حالتی است که شخص دچار اضطراب شود، و چشم درون حدقه به گردش افتد )

 العین، کتاب) 2گرددجهد و برنمی( ویا مبهوت و خیره بماند، گویی از شدت توجه، برقی از آن به بیرون می119ص القرآن،

 (222ص ،5ج

]توضیح: برای دیدن، صرفاً باز بودن چشم کافی نیست، بلکه باید توجهی به بیرون بیندازیم. گذشتگان این توجه افکندن 

کردند که انسان باید توجه بکند و بعد این نور در اثر برخورد با شیء خارجی به شخص را به خروج نور از چشم تعبیر می

یعنی این نور چنان بیرون بزند که چشم بدرخشد و گویی برقی از دیده ساطع « برق البصر»اهرا برگردد تا دیدن میسر شود؛ و ظ

 3گردد[شد که دیگر برنمی

 حدیث

 اند:البالغه فرمودهنهج 195( امیرالمومنین در فرازی از خطبه 1

های آن درآویزید به ریسمان پس. تقوای الهی، که مهارکننده است و مایه استواری به کنممى سفارش را شما خدا بندگان

 هاىمنزلگاه و استوار، هاىپناهگاه و فراخ، هاىاقامتگاه و است، نهان که خوشى زندگى به را شما تا ،پناه برید نایق آحق به و

، «ه شوددیدم صور در» و ؛نگاهداربى اناشتر هاىرمه و تار، جا همه و خیره گردد هادیده که روزى دررساند،  اعتبار و عزّت پر

 چنانکه خوار شود؛ استوار و سخت سنگهاى و سرکشیده، کوههاى و. گفتن از شود الل زبانى هر و ،تن از برآید جانى هر پس

ای که در میانجی نه پس. آن در ایبلندى و پستى هیچبی هموار، ی شوندزمین سنگستانها و لرزان، شود سرابى، سخت سنگ

 .بگرداند بال که یپوزش نه وکه به کار آید،  دوستى نه کنار آید، و

 195البالغه، خطبهنهج

                                                      
 156ص ،5ج العین، كتاب.  1

 گرددرود و برنمي. هنگام دیدن باید توجهي به بیرون بیندازیم انرژي از آن فقط بیرون مي 2

 كه كوهي به «البارق» و باشد، داشته رنگارنگ سنگهاي كه زمیني به «البُرقَة» زیرا كند عوض رنگ ترس شدت از كه است وقتي اندگفته . برخي 3

 (119ص القرآن، ألفاظ مفردات) شودمي گفته  باشد داشته سفید و سیاه هايرگه
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 وَ الدَّعَةِ أَکْنَانِ إِلَى بِکُمْ تَؤُلْ بِحَقَائِقِهَا اعْتَصِمُوا وَ بِوَثَائِقِهَا فَتَمَسَّکُوا الْقِوَامُ وَ الزِّمَامُ فَإِنَّهَا اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ عِبَادَ أُوصِیکُمْ... 

 فِی یُنْفَخُ» وَ الْعِشَارِ صُرُومُ فِیهِ تُعَطَّلُ وَ الْأَقْطَارُ لَهُ تُظْلِمُ وَ الْأَبْصارُ فِیهِ تَشْخَصُ یَوْمٍ فِی الْعِزِّ مَنَازِلِ وَ الْحِرْزِ مَعَاقِلِ وَ السَّعَةِ أَوْطَانِ

 سَمْلَقاً قَاعاً مَعْهَدُهَا وَ رَقْرَقاً سَرَاباً صَلْدُهَا فَیَصِیرُ الرَّوَاسِخُ الصُّمُّ وَ الشَّوَامِخُ الشُّمُّ ذِلُّتَ وَ لَهْجَةٍ کُلُّ تَبْکُمُ وَ مُهْجَةٍ کُلُّ فَتَزْهَقُ «الصُّورِ

 .تَدْفَع مَعْذِرَةٌ لَا وَ یَنْفَعُ حَمِیمٌ لَا وَ یَشْفَعُ شَفِیعٌ فَلَا

 کرد و در فرازی از آن فرمود:میخواند و اصحابش را موعظه ( امیرالمومنین ع روزی خطبه می2

 ای کم حیاء! ای که اهل غفلت و رویگردانی هستی، بشنو از کسی که اهل وعظ و شناساندن است:

 روز حشر را روز عرضه کردن و سوال، و بخشش و انتقام، قرار داد، 

 شود، گردد، و همه گناهان در آن بازشماری میروزی که اعمال جمیع خالیق بدان برمی

اندازند، و بین هرکس و محبوبش فاصله شود، و زنان حامله آنچه در شکمشان است میها آب میزی که حدقه چشمرو

 افتد، و هول و هراسش عقل هر عاقلی را حیران سازد،می

آورش به جانب افتد، و بعد از شکفتن شگفتیهنگامی که زمین بعد از اینکه خوب آباد شده بود، به تغیّر و بدحالی 

کند[، از معادن رود ]یا: بعد از روی خوش نشان دادن به خالئق، موضع خود را در قبال آنها عوض میوسیدگی و اضمحالل پ

 راند؛آورد و آنچه بر خود حمل می کرده را به جانب خدا میغیب، بارهای سنگینش را بیرون می

آیند، و شوند و به زانو درمیشدید مواجه میدهد وقتی که با آن هول و هراس روزی که دیگر هیچ کوششی سودی نمی

شوند، شود، و قبرها بعد از مدتها بر جای خود بودن، شکافته میشوند و جرمشان آشکار میمجرمان از سیمایشان شناخته می

 گردد، رود، و برای خلق، خبرهایش آشکار میاش کنار میشوند، و از آخرت پردهو همگان خلع سالح شده، تسلیم خداوند می

 (،21)فجر/« خورد چه تکانیزمین تکان می»پس 

 یابد چه امتدادیافتنی، و برای آن امری که از آن خواسته شده امتداد می

 شوند با چه شدت و حدتی، و همگان با به سوی خدا سوق داده می

 برد چه یورش بردنی، و خالیق به جانب محشر یورش می

 شوند چه رانده شدنی، و مجرمان به پشت سر خود رانده می

 شوند یکی یکی، شود با چه جدیتی و چه جدیتی، و به حساب نزدیك میوای بر تو ای انسان، کار جدی و دشوار می

 شود حرف به حرف، اند سوال میآیند صف به صف، و از آنچه انجام دادهو ]امر[ پروردگارت و مالئکه می

 ها ترسان است، است، دیدهآورندشان در حالی که بدنها عریان پس می

 پیش رویشان حساب است و پشت سرشان جهنم، 

 بینند،هایش را میشنوند و شعلههایش را مینعره

 ای که آنها را از ذلت برهاند، یابند و نه ولیّنه یاری می

 دوند، پس شتابان به سوی مواقف حشر می

 شدنی،شوند چه سوق دادهو سوق داده می
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 (،104)انبیاء/« پیچیده همانند طوماری درهم( »67)زمر/« پیچیده شدهدست او درهم  آسمانها به»پس 

و به آنها اجازه »برند، کنند که جان سالم به در نمیو بندگان بر روی صراطند، در حالی که دلهایشان لرزان است، گمان می

 شود که عذری بیاورند، ( و از آنها قبول نمی36)مرسالت/« شود که سخن بگویندداده نمی

 آیند.ند به سخن درمیبر دهانهایشان مهر زده شده، و دستان و پاهایشان بدانچه انجام داد

افکنند آن هنگامی که بین دو گروه جدایی می  -، همچون خاری در گلوستاش بر دلکه دشواری -وای از آن لحظه 

 (،7)شوری/« های آتشگروهی در بهشت و گروهی در شعله»

 کار کنند کارگزاران.از چنین چیزی باید که فرار کنند فرارکنندگان، و وقتی که سرای آخرت هست باید که برای آن 

 654ص ،(للطوسی) األمالی

 عَلِیُّ حَدَّثَنَا: قَالَ الرَّقِّیُّ، مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی: قَالَ الْعَلَوِیِّ، مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ اللَّهِ، عُبَیْدِ بْنُ الْحُسَیْنُ أَخْبَرَنَا

 زَیْدِ مَوْلَى أَبَانٍ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ الْحَسَنِیِّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنِ الْعَظِیمِ عَبْدِ عَنْ الْبَرْقِیِّ، اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اسِمِ،الْقَ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ

 ...: یَعِظُهُمْ هُوَ وَ یَوْماً لِأَصْحَابِهِ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ: قَالَ الْقَاضِی، شُرَیْحٍ عَنْ بَهْدَلَةَ، بْنِ عَاصِمِ عَنْ عَلِیٍّ، بْنِ

  التَّعْرِیفِ، وَ الْوَعْظِ ذِی مِنْ التَّصْرِیفِ، وَ الْغَفْلَةِ ذَا یَا اسْمَعْ الْحَیَاءِ، قَلِیلَ یَا

  النَّکَالِ، وَ الْحِبَاءِ وَ السُّؤَالِ، وَ الْعَرْضَ یَوْمَ الْحَشْرِ یَوْمَ جَعَلَ

  الْآثَامِ، جَمِیعُ فِیهِ تُحْصَى وَ الْأَنَامِ، أَعْمَالُ إِلَیْهِ تُقْلَبُ یَوْمَ

 تِلْكَ فِی یَحَارُ وَ حَبِیبِهَا، وَ نَفْسٍ کُلِّ بَیْنَ یُفَرَّقُ وَ بُطُونِهَا، فِی مَا الْحَوَامِلُ تَضَعَ وَ عُیُونِهَا، أَحْدَاقُ النُّفُوسِ مِنَ تَذُوبُ یَوْمَ

 لَبِیبِهَا، عَقْلُ الْأَهْوَالِ

 إِلَى نُفِّضَتْ وَ أَثْقَالَهَا، الْغَیْبِ مَعَادِنِ مِنْ أَخْرَجَتْ زَهْرَتِهَا، أَنِیقِ بَعْدَ بِالْخَلْقِ تَبَدَّلَتْ وَ عِمَارَتِهَا، حُسْنِ بَعْدَ الْأَرْضُ تَنَکَّرَتِ إِذْ

  أَحْمَالُهَا، اللَّهِ

  فَاسْتَبَانُوا، بِسِیمَاهُمْ الْمُجْرِمُونَ عُرِفَ وَ فَاسْتَکَانُوا، الشَّدِیدَ الْهَوْلَ عَایَنُوا إِذْ الْجَدُّ یَنْفَعُ لَا یَوْمَ

  أَنْبَاؤُهَا، لِلْخَلْقِ ظَهَرَ وَ غِطَاؤُهَا، الْآخِرَةِ عَنِ کُشِفَ بِأَسْبَابِهَا، اللَّهِ إِلَى النُّفُوسُ اسْتَسْلَمَتِ وَ انْطِبَاقِهَا، طُولِ بَعْدَ الْقُبُورُ فَانْشَقَّتِ

  ،«دَکًّا دَکًّا الْأَرْضُ دُکَّتِ»فـَ

  مَدّاً، مَدّاً بِهَا یُرَادُ لِأَمْرٍ مُدَّتْ وَ

  شَدّاً، شَدّاً اللَّهِ إِلَى الْمُثَارُونَ اشْتَدَّ وَ

  زَحْفاً، حْفاًزَ الْمَحْشَرِ إِلَى الْخَلَائِقُ تَزَاحَفَتِ وَ

  رَدّاً، رَدّاً الْأَعْقَابِ عَلَى الْمُجْرِمُونَ رُدَّ وَ

  جَدّاً، جَدّاً -إِنْسَانُ یَا وَیْحَكَ -الْأَمْرُ وَ جَدَّ

  فَرْداً، فَرْداً لِلْحِسَابِ قُرِّبُوا وَ

 ،«صَفًّا صَفًّا الْمَلَكُ وَ رَبُّكَ جاءَ وَ»

  حَرْفاً، حَرْفاً عَمِلُوا عَمَّا یَسْأَلُهُمْ
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 أَبْصارُهُمْ، خُشَّعاً الْأَبْدَانِ، عُرَاةَ بِهِمْ ءَفَجِی

  جَهَنَّمُ، وَرائِهِمْ مِنْ وَ الْحِسَابُ، أَمَامَهُمُ

  سَعِیرَهَا، یَرَوْنَ وَ زَفِیرَهَا، یَسْمَعُونَ

  الذُّلِّ، مِنَ یُجِیرُهُمْ وَلِیّاً لَا وَ نَاصِراً یَجِدُوا فَلَمْ

  سَوْقاً، یُسَاقُونَ الْحَشْرِ، مَوَاقِفِ إِلَى سِرَاعاً یَعْدُونَ فَهُمْ

  ،«لِلْکُتُبِ السِّجِلِّ کَطَیِّ» «بِیَمِینِهِ مَطْوِیَّاتٌ السَّماواتُ»فَـ

 خُتِمَ قَدْ فَیَعْتَذِرُونَ، مِنْهُمْ یُقْبَلُ لَا وَ ،«فَیَتَکَلَّمُونَ لَهُمْ یُؤْذَنُ ال وَ» یَسْلَمُونَ، لَا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ قُلُوبُهُمْ، وَجِلَتْ الصِّرَاطِ عَلَى الْعِبَادُ وَ

 .یَعْمَلُونَ کانُوا بِما أَرْجُلُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ اسْتُنْطِقَتْ وَ أَفْوَاهِهِمْ، عَلَى

  ،«السَّعِیرِ فِی فَرِیقٌ وَ الْجَنَّةِ فِی فَرِیقٌ»! الْفَرِیقَیْنِ بَیْنَ مِیزَ حِینَ الْقُلُوبِ مِنَ مَوَاقِعَهَا أَشْجَى مَا سَاعَةٍ مِنْ لَهَا یَا

 .الْعَامِلُونَ یَعْمَلُ لَهَا الْآخِرَةُ الدَّارُ کَانَتِ إِذَا الْهَارِبُونَ، فَلْیَهْرَبِ هَذَا مِثْلِ مِنْ

 تدبر

 «:الْبَصَرُ بَرِقَ فَإِذا( »1

 «پس، آن هنگام که دیده خیره شد.»شود: داده می و پاسخ« است؟ موقع چه قیامت روز که پرسدمی»

( ویا اساسا سوال نادرست 1، تدبر177جلسهجویی، بلکه اموری همچون هواپرستی باشد )وقتی خاستگاه سوال، نه حقیقت

سوال باشیم، بلکه باید پاسخی داده شود، که واقعا مورد نیاز بوده (، الزم نیست که درصدد پاسخ همان 2، تدبر177جلسهباشد )

شود، و وقتی واقع شد، همه دهد، مهم این است که حتما واقع میاست. درباره آخرت، مهم نیست که در چه روزی رخ می

 (2شوند و دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست. )حدیثغافلگیر و مبهوت می

 «:صَرُالْبَ بَرِقَ فَإِذا( »2

 چرا به عنوان اولین توضیح درباره قیامت، به این نکته اشاره کرد؟

ماند. این شدت غیرمنتظره بودن است که اولین شود و خیره میزند یعنی تمام توجهش معطوف میالف. چشم برق می

 شود.چیزی است که در رخسار شخص کامال آشکار می

دانستیم سراب که درک ما از واقعیات است: بسیاری از آنچه واقعی میب. قیامت عرصه زیر و رو شدن واقعیات، و بل

( 47( و متحرک )کهف/5هایی که مظهر استواری و ثبات بودند، همچون پشم حالجی شده )قارعه/(، کوه20شود )نبأ/می

اعتنا ایی که بدانها بی( و بسیاری از چیزه1شود )تکویر/بخشی است تاریك میآیند، خورشید که مظهر روشنایی و روشنیدرمی

(. درک انسان از واقعیت، در گام اول، 1رود )واقعه/می آید و امور باال پایین(. امور پایین باال می22شود )ق/بودیم جدی می

 ریزد. اش به هم میاش است؛ پس، ابتدا نظام مشاهدتیتابع مشاهده

دهد از تغییری که در زمین و آسمان رخ انسان رخ می ج. مساله اصلی قیامت، مساله انسان است، پس تغییری که در

 دهد مهمتر است.می
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گرا است و حس را مبنای معرفت ( مادیگرا و حس4-3د. سوال کننده، منکر قیامت است؛ و با توجه به آیات قبل )بویژه

 داند. پس ابتدا سراغ حواس، و آن هم: دیدن، رفت.می

 ه. ...

 

 

 24/6/1395             الْقَمَرُ خَسَفَ وَ       8( آیه 75( سوره قیامت )179

 ترجمه

 و ماه در خسوف افتاد،

 نکات ترجمه

گرفتگی شایع شده، اما اصل این کلمه داللت بر درهم پیچیدن )غموض( و برای ماه« خسوف»اگرچه اصطالح « خَسَفَ»

باقی رود وقتی که چیزی را چنان در خود فرو ببرد که اثری از شیء کند و غالبا در مورد زمین به کار میفرو رفتن )غور( می

؛ 201، ص4و رود که دیگر نتوان از آن آب برداشت )کتاب العین، جهم چاهی است که آبش فر« خسیف»نماند، چنانکه چاه 

( و در قرآن کریم هم این کلمه در این معنای فرو رفتن در زمین )از باب عذاب الهی( مکرر 180، ص2معجم مقاییس اللغة، ج

 (. 16؛ ملك/ 9؛ سبأ/ 40؛ عنکبوت/ 82-81؛ قصص/ 68؛ إسراء/ 45به کار رفته است )نحل/

برند، اما ظاهرا را برای خورشیدگرفتگی به کار می« کسوف»گرفتگی و را برای ماه« خسوف»ر اصطالحات رایج، همچنین د

در جایی بوده که به طور کامل پوشیده « خسوف»اند که و برخی توضیح داده 1در لغت عرب، هر دو برای هر دو به کار رفته

 (169ص ،2ج المنیر، المصباح ؛282ص القرآن، ألفاظ مفرداتشود ) شود، اما کسوف در جایی بوده که قسمتی از آن پوشیده

اند که اصل این واژه به معنای داخل شدن و فرو رفتن و غور کردنی است که اثری از بر این اساس، برخی توضیح داده

دقت و لطافت همراه در مورد نفوذ و وارد شدنی است که با « غور»این است که « غور کردن»باقی نماند و تفاوتش با شیء

اند که خسوف در این آیه، نه صرفا از بین رفتن نور ماه، باشد، اما خسف با شدت و صالبت؛ و با این توضیحات نتیجه گرفته

بلکه فرو رفتن آن در خورشید و منحل شدن ماه در خورشید است و به معنای درهم ریختن نظام مادی دنیوی است ]که شاید 

 ،3ج الکریم، القرآن کلمات فی بعد آمده )جُمِعَ الشمس و القمر( بتوان مؤیّد این دیدگاه دانست[ )التحقیق تعبیری را که در آیه

 (58-57ص

                                                      
« الْقَمَرُ فِیهَا یَنْكَسِفُ الَّتِي اللَّیْلَةِ فِي وَ الشَّمْسُ فِیهِ تَنْكَسِفُ الَّذِي الْیَوْمِ فِي وَ» شود مثال تعبیر ِچنانكه این نكته در برخي روایات مشاهده مي 1

 ( 139ص ،11ج ،(الحدیث دار - ط) كافي ؛ 311ص ،2ج )المحاسن،

  و یا در برخي اشعار:

 الشعر شاب موته من     الذي فاطمة ابن ابك

 (168ص ،3ج السالم، علیهم األطهار األئمة فضائل في األخبار القمر )شرح كسف لقتله و   زلزلتم  لقتله و
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 حدیث

 ( از امام صادق ع در مجلس سوم در حدیث معروف به توحید مفضل روایت شده است:1

 کنند؛ها استفاده می«ماه»در شناخت  به ماه ]بر توحید[ استدالل کن که در آن داللتی گرانقدر است و مردم از آن

شود زیرا گردش آن، زمانهای ]= فصول[ چهارگانه و زمان کاشت و برداشت محصول را و حساب سال بر آن متنی نمی

دهد و بدین جهت است که ماههای قمری و سالهایش با ماههای شمسی و سالهایش متفاوت است و ماههای قمری نشان نمی

 و گاهی در زمستان است و گاه در تابستان. شودزمانش جابجا می

رغم نیاز به تاریکی برای آرامش جانوران و خنکی هوا برای اش در ظلمات شب و نیاز به آن بیندیش، که علیدر نوردهی

م گیاهان، صالح نبود که شب، تاریکی محض باشد که نوری در آن نباشد و هیچ کاری در آن نتوان انجام داد، چرا که گاه مرد

شوند شان و یا به خاطر شدت حرارت و تندی آن، به انجام کار در شب نیازمند میبه خاطر کمبود وقتِ برخی کارهای روزانه

پس در نور ماه کارهای گوناگونی مانند شخم زمین و زدن ماست و شکستن هیزم و مانند آن را انجام می دهند، پس نور ماه 

 شود که شبانه در سفرند؛وقتی که بدان نیاز دارند، و نیز مایه انس و آرامش کسانی می شودشان میکار آنها برای معیشتکمك

و طلوع آن را در برخی شبها، و نه هر شب، قرار داد و در عین حال نور و روشناییش را کمتر از خورشید گرداند تا مردم 

 به هالکت آنها بیانجامد؛ در آن مانند روز به کار مشغول نشوند که مانع آرامش و قرار آنها شود و

را عاملی قرار داد برای توجه به قدرت  گرفتگی، زیاد و کم شدن، و ماه«محاق»و « هالل»و تغییرات خاص آن مانند 

 دهد.دانند( تغییر میخداوند متعال که خالق اوست و او را آن گونه که به صالح جهان است )آن گونه که اهل فن می

 132ص المفضل، توحید

 الْأَزْمِنَةَ یَسْتَوْفِی لَا دَوْرَهُ لِأَنَّ السَّنَةِ حِسَابُ عَلَیْهِ یَقُومُ لَا وَ الشُّهُورِ مَعْرِفَةِ فِی الْعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُهَا جَلِیلَةٌ دَلَالَةٌ فَفِیهِ بِالْقَمَرِ اسْتَدِلَّ

 شُهُورِ مِنْ الشَّهْرُ صَارَ وَ سِنِیهَا وَ الشَّمْسِ شُهُورِ عَنْ تَتَخَلَّفُ سِنُوهُ وَ الْقَمَرِ شُهُورُ صَارَتْ لِذَلِكَ وَ تَصَرُّمَهَا وَ الثِّمَارِ نُشُوَّ وَ الْأَرْبَعَةَ

 بِالصَّیْفِ مَرَّةً وَ بِالشِّتَاءِ مَرَّةً فَیَکُونُ یَنْتَقِلُ الْقَمَرِ

 یَکُنْ لَمْ النَّبَاتِ عَلَى الْهَوَاءِ بَرْدِ وَ الْحَیَوَانِ لِهُدُوءِ الظُّلْمَةِ إِلَى الْحَاجَةِ مَعَ فَإِنَّهُ ذَلِكَ فِی الْإِرْبِ وَ اللَّیْلِ ظُلْمَةِ فِی إِنَارَتِهِ فِی فَکِّرْ

 لِضِیقِ بِاللَّیْلِ الْعَمَلِ إِلَى النَّاسُ رُبَّمَا احْتَاجَ لِأَنَّهُ الْعَمَلِ مِنَ ءٌشَیْ فِیهِ یُمْکِنُ فَلَا فِیهَا ضِیَاءَ لَا دَاجِیَةً ظُلْمَةً اللَّیْلُ یَکُونَ أَنْ فِی صَلَاحٌ

 اللَّبِنِ ضَرْبِ وَ الْأَرْضِ کَحَرْثِ شَتَّى أَعْمَالًا الْقَمَرِ ضَوْءِ فِی فَیَعْمَلُ إِفْرَاطِهِ وَ الْحَرِّ لِشِدَّةِ وَ النَّهَارِ فِی الْأَعْمَالِ بَعْضِ فِی عَلَیْهِمْ الْوَقْتِ

 جُعِلَ وَ لِلسَّائِرِینَ أُنْساً وَ ذَلِكَ إِلَى احْتَاجُوا إِذَا مَعَایِشِهِمْ عَلَى لِلنَّاسِ مَعُونَةً الْقَمَرِ ضَوْءُ فَجُعِلَ ذَلِكَ أَشْبَهَ مَا وَ الْخَشَبِ عِقَطْ وَ

 وَ بِالنَّهَارِ انْبِسَاطَهُمْ الْعَمَلِ فِی النَّاسُ یَنْبَسِطَ لِکَیْلَا ضِیَائِهَا وَ الشَّمْسِ نُورِ عَنْ ذَلِكَ مَعَ نُقِصَ وَ بَعْضٍ دُونَ اللَّیْلِ بَعْضِ فِی طُلُوعُهُ

 التَّنْبِیهِ مِنَ کُسُوفِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ زِیَادَتِهِ وَ مُحَاقِهِ وَ مُهَلِّهِ فِی خَاصَّةً الْقَمَرِ تَصَرُّفِ فِی وَ ذَلِكَ فَیُهْلِکَهُمْ الْقَرَارِ وَ الْهُدُوءِ مِنَ یَمْتَنِعُوا

 الْمُعْتَبِرُون بِهِ یَعْتَبِرُ مَا الْعَالَمِ لِصَلَاحِ التَّصْرِیفَ هَذَا لَهُ الْمُصَرِّفِ[ خَالِقِهِ] خالفه تَعَالَى اللَّهِ قُدْرَةِ عَلَى
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 تدبر 

ز اشاره به یك امر مربوط به خود انسان بعد ا« است؟ موقع چه قیامت روز» که در پاسخ به اینکه«: الْقَمَرُ خَسَفَ وَ( »1

اشاره کرد. چرا در میان امور خارج از انسان، « خسف )تار و محو شدن( ماه»، به «خیره شدن و یا از دست دادن فروغِ دیده»

 ، شاید بتوان گفت:1ابتدا سراغ ماه رفت؟ با توجه به حدیث

اه یکی از بارزترین راههای محاسبه زمان است. وقتی دیگر الف. در حالت طبیعی )یعنی بدون ابزراهایی مانند ساعت( م

شود که نظام طبیعی زمان به هم ریخته است و قیامت در موقفی از یك زمان طبیعی نیست که ماهی نباشد، به خوبی معلوم می

 پاسخ داشته باشد.« قیامت چه موقع است»سوال 

موقعیت پیرامونی انسان را روشن می کند تا برخی از امور  ب. نور ماه امری حداقلی است که در تاریکی و ظلمات شب،

خود را انجام دهد. در آن معرکه ظلمانی انسان دنبال نوری می گردد، اما حتی ماه هم محو شده و نورش را از دست داده است. 

دارد، و نه تنها نور  ی( است که روشنای69( و نور پروردگار )زمر/12در آنجا نه امور مادی دنیوی بلکه نور ایمان )حدید/

سویی مثل ماه هم در کار نیست. هم از این سو برق چشم رفته، و هم از آن سو نوری (، که حتی نورهای کم1خورشید )تکویر/

 از بیرون در کار نیست.

 ج. ...

 

 

 25/6/1395               الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ            9 آیه( 75) قیامت سوره( 180

 ترجمه

 و خورشید و ماه جمع شدند،

 1نکات نحوی

 حدیث

 ( از امیرالمومنین ع درباره این آیه روایت شده است:1

                                                      
 مذكر آمده است؟« جُمِعَ»مونث است چرا فعل « شمس». با اینكه كلمه  1

 گوید:نحاس چنین مي

 لما: وقیل بین، على التذكیر فحمل والقمر الشمس بین وجمع التقدیر أن منها أجوبة هذا ففي وجمعت یقل، لم فكیف اختالف بال مؤنثة الشّمس: یقال

 وأولى. التأخیر في یكون كما التقدیم في فعلهما یذكر أن فوجب جمعا المعنى كان مذكّرا القمر وكان والقمر: یقال حتى الكالم به یتمّ ال الشمس وجمع كان

 یزید بن محمد وأما[ 78: األنعام] رَبِّي هذا قالَ بازِغَةً الشَّمْسَ رَأَى فَلَمَّا: آخر موضع وفي الضیاءان أي النوران وجمع: المعنى: قال الكسائي، قول فیه قیل ما

 (53، ص5)إعراب القرآن، ج .وشيء شخص بمعنى ألنه تذكیره فلك وشيء شيء بین للفرق یؤنّث لم ألنه حقیقي غیر تأنیث كلّه هذا: فیقول

 گوید:شهر آشوب چنین ميو ابن



118 

 آن دو را در نور حجاب قرار می دهند.

 346، ص10؛ البحر المحیط، ج 522ص ،3ج ،(4)للسمرقندی، قرن العلوم بحر]تفسیر[  

 . الحجاب نور فی یجعالن: قال أنه -عنه اهلل رضی - طالب، أبی بن علی روى

 ( از امام صادق ع در مورد بهشت حضرت آدم ع سوال شد.2

های آخرت بود هیچگاه تا کند، و اگر از بهشتهای دنیا که خورشید و ماه در آن طلوع میفرمودند: بهشتی بود از بهشت

 شد.ابد از آن خارج نمی

 247ص ،3ج الکافی،

 ع آدَمَ جَنَّةِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ مُیَسِّرٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ نَصْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ

 1.أَبَداً مِنْهَا خَرَجَ مَا الْآخِرَةِ جِنَانِ مِنْ کَانَتْ لَوْ وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ فِیهَا تَطْلُعُ الدُّنْیَا جِنَانِ مِنْ جَنَّةٌ فَقَالَ

 تدبر

 «:الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ( »1

جمع شدن آنها به چه معناست؟ مفسران نظراتی «. شوندمی جمع ماه و خورشید و»یکی از عالئم قیامت این است که 

شوند؛ و ... . اما آنچه مسلم نور میهر دو مانند هم بیشوند؛ اینکه کنند و متالشی میاند مانند اینکه به هم دیگر برخورد میداده

است این است که دیگر نظام عادی طبیعی که مبنای محاسبات ما بود کامال به هم خورده، و دیگر ماه و خورشیدی که بخواهد 

جاب تعبیر شده؛ و از این وضعیت، به قرار گرفتن آن دو در نور ح 1از خود نوری دهد در کار نخواهد بود؛ چنانکه در حدیث

                                                      
 عنى إنما بعضهم قال و اللفظ معنى على تأنیثه یجوز التأنیث علم فیه یكون ال اسم كل ألن جمع ذكر إنما الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ -سبحانه قوله

 (241ص ،2ج مختلفه، و القرآن )متشابه .الضوء بالتذكیر

 سمرقندي مي گوید:

 (522ص ،3ج العلوم، بحر[ تفسیر]للمذكر ) فالغلبة اجتمعا، إذا والمذكر المؤنث ألن وجمعت، یقل ولم والقمر، الشمس وجمع: قال إنما

معلوم است كه ظهور به عنوان مقدمه حشر مد نظر اند كه البته در همان روایت هم در برخي روایات، جمع شمس و قمر را مربوط به ظهور دانسته 1

 266ص ،(للطوسي) بوده است مثال در دیدار علي بن ابراهیم مهزیار با امام زمان )كه ظاهرا در غیبت صغري بوده(: الغیبة

 مُحَمَّدِ بْنِ حَبِیبِ عَنْ اسْمَهُ یَذْكُرِ لَمْ قَزْوِینَ أَهْلِ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلٍ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الرَّازِيِّ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنِ جَمَاعَةٌ أَخْبَرَنَا وَ

 ...فَقَال ع مُحَمَّدٍ أَبِي آلِ عَنْ فَسَأَلْتُهُ الْأَهْوَازِيِّ مَهْزِیَارَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِيِّ عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ الصَّنْعَانِيِّ شَاذَانَ بْنِ یُونُسَ بْنِ

 الْخِزْيُ لَهُمُ وَ «لَعَنَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ غَضِبَ» قَوْماً أُجَاوِرَ لَا أَنْ إِلَيَّ عَهِدَ مُحَمَّدٍ أَبُو أَبِي الْمَازِیَارِ ابْنَ یَا فَقَالَ الْمَطْلَبُ طَالَ وَ الْوَطَنُ بَعُدَ لَقَدْ سَیِّدِي فَقُلْتُ

 إِلَى التَّقِیَّةِ فِي فَأَنَا بِي فَوَكَلَهَا التَّقِیَّةَ أَظْهَرَ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ وَ عَفْرَهَا إِلَّا الْبِلَادِ مِنَ وَ وَعْرَهَا إِلَّا الْجِبَالِ مِنَ أَسْكُنَ لَا أَنْ أَمَرَنِي وَ أَلِیمٌ عَذَابٌ لَهُمْ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِي

 النُّجُوم وَ الْكَوَاكِبُ بِهِمَا اسْتَدَارَ وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ اجْتَمَعَ وَ الْكَعْبَةِ سَبِیلِ بَیْنَ وَ بَیْنَكُمْ حِیلَ إِذَا فَقَالَ الْأَمْرُ هَذَا یَكُونُ مَتَى سَیِّدِي یَا فَقُلْتُ فَأَخْرُجُ لِي یُؤْذَنُ یَوْمٍ

 إِلَى النَّاسَ یَسُوقُ سُلَیْمَانَ خَاتَمُ وَ مُوسَى عَصَا مَعَهُ وَ الْمَرْوَةِ وَ الصَّفَا بَیْنِ[ مِنْ] الْأَرْضِ دَابَّةُ تَخْرُجُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةِ فِي لِي فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا مَتَى فَقُلْتُُ 

 الْمَحْشَر
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های اخروی نیست، دانسته نیز، طلوع ماه و خورشید در بهشت آدم را، عالمتی بر اینکه آن بهشت از جنس بهشت 2در حدیث

 است.

  «الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ»( 2

دهد. چون محاسبات ریزی دنیوی را نشان میاین آیه از آیاتی است که به بهترین وجه، برچیده شدن نظام زمانی و برنامه

 گردد. زمانی ما عموما به نحوی به ماه و خورشید و جدایی این دو از هم برمی

 توضیح تخصصی

د، مهمترین مبنای محاسبات زمانی ماست )روز، کنرسد حرکت زمین و نسبتی که با ماه و خورشید برقرار میبه نظر می

گردد و زمین به دور خورشید؛ اکنون وقتی این دو )که دانیم ماه به دور زمین میروز(؛ و میماه، سال، و حتی ساعات شبانه

گردید، میگردد( با هم جمع شوند، یعنی آن چیزی که به دور زمین گردد و دیگری او به دور زمین مییکی زمین به دورش می

دهد. پس این بیان، در همان حال قرار است که زمین به دورش بگردد؛ و این به هم ریختن کامل نظام زمانی ما را نشان می

زیرا او در این نظام زمانی سوال « پرسد روز قیامت چه موقع استمی»بیانی بسیار دقیق در پاسخ به سوال آن کسی است که 

معنایی دهد که این نظام زمانی کامال به هم می خورد و لذا سوال او سوال بییه بخوبی نشان میکند و این آخود را مطرح می

 است.

تبیین شد که این آیه از آیاتی است که به بهترین وجه، برچیده شدن نظام زمانی  2در تدبر  «الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ» (3

 دهد. ریزی دنیوی را نشان میو برنامه

اگر متوجه نقش زمان در فهم ما از خود و پیرامون خود باشیم، شاید تا حدودی به یکی از زوایای این مساله که  اکنون

 ریزد، پی ببریم.های محاسباتیش به هم میهایش و نظامچرا انسان در قیامت این اندازه همه معرفت

 « الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ( »4

ر به ترتیب به پیامبر ص و امیرالمومنین ع تأویل شده است. )چنانکه شیخ صدوق در کتاب در برخی روایات، شمس و قم

 1باز کرده و روایاتی با همین معنا آورده است(« معرفت شمس و قمر»بابی با عنوان  115-114االخبار صمعانی

                                                      
 عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْكَرْخِيُّ عَلِيٍّ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِيُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو . حَدَّثَنَا 1

 مِنْ انْفَتَلَ فَلَمَّا الْفَجْرِ صَلَاةَ ص اللَّهِ رَسُولُ صَلَّى: قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّنْعَانِيُّ الرَّزَّاقِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ

 فَمَنِ بِالزُّهَرَةِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الْقَمَرَ افْتَقَدَ مَنِ وَ بِالْقَمَرِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الشَّمْسَ افْتَقَدَ نِمَ النَّاسِ مَعَاشِرَ قَالَ ثُمَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى الْكَرِیمِ بِوَجْهِهِ عَلَیْنَا أَقْبَلَ صَلَاتِهِ

 حَتَّى یَفْتَرِقَانِ لَا اللَّهِ كِتَابُ وَ الْفَرْقَدَانِ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ وَ الزُّهَرَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَمَرُ عَلِيٌّ وَ الشَّمْسُ أَنَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ بِالْفَرْقَدَیْنِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الزُّهَرَةَ افْتَقَدَ

 .الْحَوْضَ عَلَيَّ یَرِدَا

 بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ الْفَرَجِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بِهَا النَّهَاوَنْدِيُّ الصَّفَّارُ الْحُسَیْنِ بْنُ نَصْرُ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْبَصْرِيُّ عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا -2

 مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ خَلَفٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحُلْوَانِيُّ خَالِدٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَنْطَرِيُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ الْقَاسِمُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ السَّامِرِيُّ خُوزِيٍّ

 فَاقْتَدُوا الْقَمَرُ غَابَ فَإِذَا بِالْقَمَرِ فَاقْتَدُوا الشَّمْسُ غَابَتِ فَإِذَا بِالشَّمْسِ اقْتَدُوا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ الْمُنْكَدِرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ السَّرِيِّ بْنُ
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مده که امیرالمومنین ع در قیامت شاید یکی از تأویالت این آیه همان مضمونی باشد که در حدیث ثقلین و احادیث دیگر آ

شود که این شمس و قمری شود؛ و با توجه به اینکه آخرت، باطن دنیاست، معلوم میدر کنار حوض کوثر به پیامبر ملحق می

 1اند واقعا از هم جدا نیستند.کردهدانستند و به یکی ایمان آورده و دیگری را انکار میای آنها را جدا میکه در دنیا عده

 مورد زیر را در کانال نگذاشتم

 « الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ( »5

ذاتیات و  ای نیست و هیچ چیز از خود هیچ ندارد و همهکارهکس هیچقیامت مظهر قهاریت خداوند است که دیگر هیچ

شاید به همین جهت است که در  ایم، همگی به اذن و عنایت خداوند بوده است.روابطی که ما در دنیا برای اشیاء معتقد بوده

، 178جلسهشود. )ایم کامال برعکس معرفی میای که ما درباره خود اشیاء معتقد بودهاوصاف قیامت، همواره هر صفت و رابطه

شود که این دو با هم جمع دانیم، اما در وصف قیامت گفته می( ما نظام دنیای خود را بر اساس جدایی ماه و خورشید می2تدبر

 شوند.می

 

 

                                                      
 الزُّهَرَةُ وَ الْقَمَرُ عَلِيٌّ وَ الشَّمْسُ أَنَا فَقَالَ الْفَرْقَدَانِ مَا وَ الزُّهَرَةُ مَا وَ الْقَمَرُ مَا وَ الشَّمْسُ فَمَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالُوا بِالْفَرْقَدَیْنِ فَاقْتَدُوا الزُّهَرَةُ غَابَتِ فَإِذَا بِالزُّهَرَةِ

 الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ الْفَرْقَدَانِ وَ فَاطِمَةُ

 حَدَّثَنَا قَالَ[ حَیُّونٍ] حیسون بْنُ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ بُنْدَارَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُقْرِي الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا -

 عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ الْمُنْكَدِرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ السَّرِيِّ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ خَلَفٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْوَاسِطِيُّ خَالِدٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِیمَ بْنُ الْقَاسِمُ

 .سَوَاءً مِثْلَهُ الْحَدِیثَ ذَكَرَ وَ بِالشَّمْسِ اقْتَدُوا: قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ اللَّهِ

 الْعَمْرِيُّ صَالِحٍ بْنُ ظَهِیرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُحَارِبِيُّ جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمَدِینِيُّ جَعْفَرٍ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْبَیْهَقِيُّ جَعْفَرٍ أَبِي بْنُ أَحْمَدُ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنَا -3

 انْفَتَلَ فَلَمَّا الْفَجْرِ صَلَاةَ ص اللَّهِ رَسُولُ بِنَا صَلَّى: قَالَ مَالِكٍ بْنِ أَنَسِ عَنْ الرَّقَاشِيِّ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنُ الْمُعْتَمِرُ أَخْبَرَنَا قَالَ تَمِیمٍ بْنُ یَحْیَى حَدَّثَنَا قَالَ

 الزُّهَرَةَ افْتَقَدَ مَنِ وَ بِالزُّهَرَةِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الْقَمَرَ افْتَقَدَ مَنِ وَ بِالْقَمَرِ فَلْیَسْتَمْسِكْ الشَّمْسَ افْتَقَدَ مَنِ النَّاسِ مَعَاشِرَ فَقَالَ الْكَرِیمِ بِوَجْهِهِ عَلَیْنَا أَقْبَلَ صَلَاتِهِ مِنْ

 الْفَرْقَدَانِ الْحُسَیْنُ وَ حَسَنُالْ وَ الزُّهَرَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَمَرُ عَلِيٌّ وَ الشَّمْسُ أَنَا قَالَ الْفَرْقَدَانِ وَ الزُّهَرَةُ وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا قِیلَ بِالْفَرْقَدَیْنِ فَلْیَسْتَمْسِكْ

 الْحَوض عَلَيَّ یَرِدَا حَتَّى یَفْتَرِقَانِ لَا اللَّهِ كِتَابُ وَ

 ال:.البته در روایات این دو كلمه شمس و قمر گاه به مخالفان اهل بیت هم اطالق شده است كه جمع آمدن آنها هم در آنجا كامال واضح است. مث 1

 مستحقي إلى المستقیم الصراط) یعذبان هما أي بِحُسْبانٍ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ قال و الثاني القمر و األول الشمس الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ قوله في الحسن أبو عن

 (40ص ،3ج التقدیم،
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 قالُوا الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفینَ كُنَّا قالُوا كُنْتُمْ فیمَ قالُوا أَنْفُسِهِمْ ظالِمي الْمَالئِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذینَ إِنَّ      97( آیه 4( سوره نساء )181

 26/6/1395مَصیراً        ساءَتْ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِكَ افیه فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ لَمْ أَ

 ترجمه

اند؛ گفتند در چه ]حال و وضعی[ بودید؟ گفتند در کنند در حالی که ظالم به خویشکسانی که فرشتگان آنها را توفی می

پس آنها جایگاهشان جهنم است و بد عاقبتی زمین مستضعف بودیم. گفتند: آیا زمین خدا گسترده نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ 

 است.

 ای و نحوینکات ترجمه

کند بر اینکه چیزی ویا کاری به حد تمام و کمال خود است که داللت می «وفی»از ماده « تَوَفّی». هُمُی + تَوَفَّ=  تَوَفَّاهُمُ

باشد ن رساندن و به مفاد آن کامال عمل کردن میبه معنای عهد را به پایا« وفاء»( چنانکه کلمه 409، ص8برسد )کتاب العین، ج

گوییم هم به معنای امری را به نحو کامل گرفتن است به نحوی که چیزی از آن فروگذار نشود ]در فارسی هم می« استوفی»و 

« توفی»ان را ( و درباره اینکه چرا قبض روح کردن انس129ص ،6ج اللغة، المقاییس کار را به نحو مستوفَی انجام داد[ )معجم

دریافت کامل است و تمام حقیقت انسان روح است که در هنگام مرگ بتمامه « توفی»اند بدین جهت که گویند برخی گفتهمی

 1(206، ص3شود )المیزان، جدریافت می

ه و یکی توان آن را فعل مضارعی دانست که در اصل تتوفاهم بودتوان این را فعل ماضی دانست، و نیز میدر این آیه می

 (15ص ،3ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمعهای آن، به خاطر اجتماع دو حرف در یك محل، حذف شده است. )«ت»از 

برای « حال»افتاده است. این عبارت « ن»بوده است که به خاطر اضافه شدن، « ظالمین انفسهم»: در اصل أَنْفُسِهِمْ ظالِمی

 اند.کنند که ظالم بر خویشها را در حالی قبض روح میباشد: یعنی آن)توفاهم( می« هم»ضمیر 

 = فی + ما )در + چه(فیمَ

رود؛ و به کار می« طلب کردن»باشد. باب استفعال برای است که نقطه مقابل قوت می« ضعف»مُسْتَضْعَف: از ماده 

 القرآن کلمات فی التحقیقشود ) اسم مفعول است؛ پس یعنی طلب اینکه شخص ضعیف باشد یا ضعیف نگه داشته« مُسْتَضْعَف»

)او را استضعاف کردم( یعنی او را ضعیف یافتم و در حقش بدی کردم )کتاب  اسْتَضْعَفْتُهُ»اند ( چنانکه گفته31ص ،7ج الکریم،

 (507ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛362ص ،2ج المنیر، المصباح( ویا اینکه ]صرفا[ او را ضعیف دیدم )282، ص1العین، ج

 فی الجدول) خبر إن است ...«  فَأُولئِكَ »اسم إن است و عبارت ...« الذین »: عبارت جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِكَ...  الَّذینَ إِنَّ

 (144ص ،5ج القرآن، إعراب

                                                      
 ،20ج القاموس، جواهر من العروس )تاج شد اند كه چون مدت زماني كه در دنیا بدانها داده شده بود، تمام و كمال بدانها داده. برخي هم گفته 1

 (301ص
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 است؛ یعنی آنها جایگاهشان در جهنم است در حالی که جهنم بد« جهنم»این جمله، حال برای « مَصیراً ساءَتْ وَ»

  بازگشتگاهی است.

      1شأن نزول

 حدیث

 (از امام صادق ع روایت شده است:1

هرکه طالب  زیرا بخواه، سالمتى خود امور عواقب و دل و دین براى هستى از خداوند عز و جل که حالى هر در و جا هر

 برخالف که در پیش گرفته را راهى و داده، قرار ابتالئات معرض در را خود یابد، چه رسد به کسی کهسالمتی باشد آن را نمی

تلف شدن؛ و تلف شدن را سالمتی  را سالمتى بلکه کرده، مخالفت سالمتى اصول و اساس با و است، ]دل و دین[ سالمتى

  بیند؛می

 عزلت گزیده است.؛ مردم دین[ از و ]دل در هر عصری، مخصوصا در این زمان، سالمتى و

مؤنه بودن، و فرار از چیزهایی ]= آداب و ها، و کماذیت مردمان، و صبر در مصیبتیافتن آن در تحمل آزار و  راهِ و

 کند، و قناعت کردن به حداقل ممکن است؛رسومی[ است که تو را به خود مقید می

 گیری پیشه کن؛ باشی، پس عزلت و کنارهکه اگر چنین نمی

 شود؛ ت[ پیشه کن هرچند همانند عزلت نمیتوانی، پس صَمت ]= سکوت و خاموشی از روی حکمو اگر هم نمی

 شود؛ و اگر نتوانستی پس سخن گفتن در حدی که به نفعت باشد و ضرری به تو نزند هرچند همچون صمت نمی

و اگر بدین هم راه نبردی پس با سفر از سرزمینی به سرزمین دیگر ]که در آنجا بتوانی دل و دینت را حفظ کنی[ وضع و 

ن و با باطنی صاف و دلی خاشع و بدنی صابر، زحمات چنین سفری را به جان بخر که خداوند عز و حال خود را عوض ک

 فرماید: جل می

اند؛ گفتند در چه ]حال و وضعی[ بودید؟ گفتند در کنند در حالی که ظالم به خویشکسانی که فرشتگان آنها را توفی می»

نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ پس آنها جایگاهشان جهنم است و بد عاقبتی زمین مستضعف بودیم. گفتند: آیا زمین خدا گسترده 

 « است

                                                      
 گوید:. مرحوم فیض كاشاني مي 1

 . واجبة الهجرة كانت حین یهاجروا لم و أسلموا مكة من أناس في نزلت قیل

 العاص ابو و المغیرة بن الولید بن قیس و األسود بن زمعة بن الحارث المغیرة و بن الفاكهة بن قیس هم السالم علیه الباقر عن العیاشي: و المجمع في و

 .خلف بن امیة بن علي و الحجاج بن منبه بن

 لم اي الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِینَ كُنَّا قالُوا كُنْتُمْ فِیمَ الموت عند لهم المالئكة فقالت معه یقاتلوا لم و السالم علیه المؤمنین امیر اعتزل فیمن نزلت القمي: و

 .فیه فتنظروا واسع اللَّه كتاب و اللَّه دین اي فِیها فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ لَمْ أَ اللَّه فقال الحق من مع نعلم

 (490: ص ،1ج الصافي، )تفسیر .تشملهما اآلیة و تأویل الثاني و تفسیر األول ألن الخبرین بین منافاة ال: أقول
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 و محضر بندگان صالح خداوند را غنیمت بشمار؛

 های خود مشغول نشو؛ رتبهو به رقابت کردن با هم

 وقتت را صرف نزاع و جدل با مخالفان مکن؛

]یعنی نگو من هم چنین و چنانم، بلکه بگو، باشد، تو « تو»]یعنی من چنین و چنانم[ بگو « من»و اگر کسی به تو گفت: 

 خیلی چنین و چنانی[،

 و ادعای هیچ امری را نکن، هرچند که بدان مطلب احاطه علمی داشته و به معرفت کامل در آن رسیده باشی؛ 

 تر از توست، تا شرافت بیابی؛و اسرارت را آشکار مکن جز برای کسی که در دین شریف

 رسی و بدون هیچ تعلق خاطری با خدا خواهی بود.ارها را بکنی به سالمت ]در دل و دین[ میکه اگر این ک

 110-109ص الشریعة، مصباح

 مَنْ فَلَیْسَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ أُمُورِکَ عَوَاقِبِ وَ قَلْبِكَ وَ لِدِینِكَ کُنْتَ حَالٍ أَیِّ فِی وَ کُنْتَ أَیْنَمَا السَّلَامَةَ اطْلُبِ ع الصَّادِقُ قَالَ

 وَ سَلَامَةً التَّلَفَ وَ تَلَفاً السَّلَامَةَ رَأَى بَلْ أُصُولَهَا خَالَفَ وَ السَّلَامَةِ ضِدِّ مَسَالِكَ سَلَكَ وَ لِلْبَلَاءِ تَعَرَّضَ مَنْ فَکَیْفَ وَجَدَهَا طَلَبَهَا

 عِنْدَ الصَّبْرِ وَ أَذِیَّتِهِمْ وَ الْخَلْقِ جَفَاءِ احْتِمَالِ فِی وُجُودِهَا سَبِیلُ وَ الزَّمَانِ هَذَا فِی اصَّةًخَ عَصْرٍ کُلِّ فِی الْخَلْقِ مِنَ عُزِلَتْ قَدْ السَّلَامَةُ

 تَقْدِرْلَمْ إِنْ وَ فَالْعُزْلَةُ تَکُنْ لَمْ فَإِنْ الْمَیْسُورِ مِنَ بِالْأَقَلِّ الْقَنَاعَةِ وَ رِعَایَتُهَا تَلْزَمُكَ الَّتِی الْأَشْیَاءِ مِنَ الْفِرَارِ وَ الْمُؤَنِ خِفَّةِ وَ الرَّزَایَا

 فِی فَاالنْقِلَابُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ تَجِدِ لَمْ إِنْ وَ کَالصَّمْتِ لَیْسَ وَ یَضُرُّکَ لَا وَ یَنْفَعُكَ بِمَا فَالْکَلَامُ تَسْتَطِعْ لَمْ إِنْ وَ کَالْعُزْلَةِ لَیْسَ وَ فَالصَّمْتُ

 الَّذِینَ إِنَّ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ صَابِرٍ بَدَنٍ وَ خَاشِعٍ قَلْبٍ وَ صَافٍ بِسِرٍّ التَّلَفِ بَرَارِی فِی النَّفْسِ طَرْحُ وَ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مِنْ الْأَسْفَارِ

 وَ «فِیهَا فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ قالُوا الْأَرْضِ فِی مُسْتَضْعَفِینَ کُنَّا قالُوا کُنْتُمْ فِیمَ قالُوا أَنْفُسِهِمْ ظالِمِی الْمَالئِکَةُ تَوَفَّاهُمُ

 بِهِ أَحَاطَ إِنْ وَ شَیْئاً تَدَّعِ لَا وَ أَنْتَ فَقُلْ أَنَا لَكَ قَالَ مَنْ وَ الْأَضْدَادَ تُنَازِعِ لَا وَ الْأَشْکَالَ تُنَافِسِ لَا وَ الصَّالِحِینَ اللَّهِ عِبَادِ مَغْنَمَ انْتَهِزْ

 السَّلَامَةَ أَصَبْتَ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَإِنْ الشَّرَفَ فَتَجِدَ الدِّینِ فِی مِنْكَ أَشْرَفُ هُوَ لِمَنْ إِلَّا سِرَّکَ تَکْشِفْ لَا وَ مَعْرِفَتُكَ بِهِ تَحَقَّقَتْ وَ عِلْمُكَ

 عِلَاقَة. بِلَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعَ بَقِیتَ وَ

 تدبر

 ...«: أَنْفُسِهِمْ ظالِمی الْمَالئِکَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذینَ إِنَّ ( »1

کند که دینش در معرض آسیب این آیه، یکی از ادله فقهاست برای وجوب هجرت در مورد کسی که در جایی زندگی می

، 9؛ تذکرة الفقهاء عالمه حلی، ج4، ص2سوط شیخ طوسی، جاش عمل کند. )مثال: المبتواند به وظایف دینیاست ویا نمی

اش اند که اگر کسی در بالد غیرمسلمان باشد و نتواند شعائر دینی( و به خاطر وجود این آیه، همه فقها بر این فتوا بوده10ص

 (35، ص21م، ججواهر الکالشود، )را حفظ کند، هجرت بر او واجب می

 «: الْأَرْضِ فِی مُسْتَضْعَفینَ کُنَّا ... أَنْفُسِهِمْ ظالِمی( »2

هنگام انجام کارهای ناروا، یکی از توجیهاتی که رواج دارد، این است که محیط بد است و این محیط چنین اقتضایی دارد 

ی فرشتگان هایی در لحظه مرگ است؛ که آنها همین توجیه را براتوانم این گونه نباشم. این آیه، حکایت حال چنین انسانو نمی



124 

توانستیم در مقابل محیط پیرامونی خود مقاومت آورند که اگر ما گمراه و گناهکاریم، در موضع ضعف بودیم و نمیمرگ می

 توانست محیطش را عوض کند. دهد؛ زیرا زمین خدا وسیع است؛ و انسان میکنیم. اما این توجیه دیگر جواب نمی

 ای برای فرشتگان مرگ نخواهد بود.کنندهایم، پاسخ قانعایم و انس گرفتههصرف اینکه ما سالها در اینجا زندگی کرد

 «:فیها فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ( »3

 ( تا با گُلِ وجودمان، عالم را گلستان کنیم.71-71کرده )ص/« گُل»ما را « گِل»اساساً خدا از روح خود در ما دمیده و 

 بهار گردد نمی گل یك با که گوید مدعی

 کنندمی گلستان را عالم که دارم گلی من

شود سالم ماند، از آنجا برو کنی، اگر دیدی نمیاگر همه در پیرامون تو بدند، تو خوب باش؛ و در جایی که زندگی می 

 شود. بیرون. جای دیگری زندگی کن، اما نگذار گُل وجودت لجن

ات، یك میلیاردم زمین خدا هم (. خانه کنونی1تر از سالمت جسمت است )حدیثمتقیسالمت دل و دینت بسیار گران

 کنی؟ات را خرج درمان نمیشود؛ اگر سالمت جسمت به طور جدی در معرض خطر بیفتد، خانهنمی

ت بکن، نهایت بعد از مرگاگر سالمت بدن را برای کمتر از یك قرن زندگی در دنیا نیاز داری، فکری هم برای زندگی بی

 (89که آیا در آنجا دل سالمی نباید داشته باشی؟ )شعراء/

 «جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ ... واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ الْأَرْضِ ... فِی مُسْتَضْعَفینَ کُنَّا ... أَنْفُسِهِمْ ظالِمی( »4

توانند شوند )خواه استثمار مادی یا فرهنگی( و میاستثمار میروند و کنند که زیر بار زور میکسانی که در جایی زندگی می

کنند و کسی که به خودش ستم کند، خودش راه جهنم را برگزیده روند، به خود ستم میاز آنجا جای دیگری بروند و نمی

 است.

 «: ... ...؟ قالُوا ... . قالُوا ...؟ قالُوا ... الْمَالئِکَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذینَ إِنَّ ( »5

شود؛ که بعد از مرگ فرشتگان از انسان سواالتی این آیه از شواهد وجود واقعیتی است که از آن به سوال قبر تعبیر می

سوال از دین آنهاست یعنی به لحاظ دینی در چه وضعی بودید و چرا دین « در کجا بودید»کنند. و معلوم است که سوال می

 (49، ص5مستضعف بودیم، توجیهی است برای عدم دینداریشان. )المیزان، ج در زمین»نداشتید، و پاسخ آنها که 

 واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ قالُوا الْأَرْضِ فِی مُسْتَضْعَفینَ کُنَّا قالُوا کُنْتُمْ فیمَ قالُوا أَنْفُسِهِمْ ظالِمی الْمَالئِکَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذینَ إِنَّ( »6

 «:مَصیراً ساءَتْ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِكَ فیها فَتُهاجِرُوا

دهد هجرت از زمینی که میدان بازی دشمنان خداست و عرصه برای دین و دینداری تنگ است، واجب این آیه نشان می

اندازی و ه(. اگر توجه کنیم که امروزه فضای مجازی هم زمین زندگی شده است، آیا از این آیه ضرورت جدی را1است )تدبر

سامان دهی فضایی برای کسی که بخواهد زندگی سالمی در فضای مجازی داشته باشد )اسمش را شبکه ملی اطالعات بگذارند 

 شود؟یا هر چیز دیگر(، استنباط نمی

تواند دل و دینش را حفظ کند، هجرت از این فضا و رها راستی، آیا اگر کسی در این فضاهای مجازی حضور دارد و نمی

 کردن آن بر او واجب نیست؟
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 خوانی! با خودت رو راست باش! یك لحظه درنگ کن!با تو هستم که داری این جمله را می

 ای که جوابت را قبول کنند؟آیا وقتی فرشتگان مرگ سراغت آمدند، در این فضای بشدت آلوده، طوری زندگی کرده

 «:مَصیراً تْساءَ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ کُنْتُمْ؟ ... فیمَ ( »7

 کنند. یعنی محلی که دارند به سوی او حرکت می« مصیر»یعنی جایگاه و پناهگاه آنهاست، و هم « مأوی»جهنم، هم 

اند و دل و دینشان جهنم است. کسانی که به دنیا دلخوش کرده –اگر در حد دنیا بماند  –دهد که باطن دنیا این نشان می

کنند آخر مسیرشان هم جهنم خواهد اند و چون تالشی برای خروج از آن نمینم جای گرفتهکنند، در جهرا فدای دنیایشان می

 بود.

در کجایی؟ نه اینکه « کُنْتُمْ؟ فیمَ»اش و پیش از آنکه فرشتگان مرگ از راه برسند از خود بپرسد هرکسی باید در زندگی

 ای؟ماند، آن کجاست؟ دلت را کجا گذاشتهمیجسمت کجاست؛ خودت، آن حقیقتِ خودت که بعد از مرگ هم باقی 

 واقعا ما در کجاییم؟

 به قول ابوسعید ابوالخیر 

 بَرِ ما « دل»ای دلبر ما مباش بی 

 بَرِ ما به از دو صد دلبر ما« دل»یك 

 بَرِ ما نه دلبر اندر برِ ما« دل»نه 

 بَرِ ما فرست یا دلبر ما« دل»یا 

23aa/sh-http://ganjoor.net/abusaeed/robaee/ 

 را، اما خوشا حافظ که چنین بوده است:« دلبر»ایم و نه را جدی گرفته« دل»ما که نه 

 شب همه شب امشده دل حرم پاسبان

 نگذارم او اندیشه جز پرده این در تا

 «: جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِكَ ... الْأَرْضِ فِی مُسْتَضْعَفینَ کُنَّا قالُوا( »8

انسان ممکن است در دنیا به استضعاف کشیده شده باشد، و در عین حال جهنمی هم بشود! پس هر مستضعفی قابل ترحم 

 نیست )چنانکه در آیه بعد خواهد آمد، مستضعفی قابل ترحم است که واقعا توانایی خروج از وضعیتش را نداشته باشد(

 ...« فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ قالُوا( »... 9

پیام مهمی به فعاالن فرهنگی: زمین خدا واسع است. اگر در جایی نتوانستید کار فرهنگی انجام دهید، هجرت کنید؛ جاهای 

 دیگری هست که بتوان. 

 شود کار کرد.ید کار فرهنگی کنید، فکر کنید دیگر نمیمواظب باشید دلتان در جایی گیر نکند که اگر آنجا نتوانست

 «:جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِكَ ... الْأَرْضِ فِی مُسْتَضْعَفینَ کُنَّا( »10

( 22( و فقط چشم ما در پرده است )ق/5، تدبر37بهشت و جهنم در باطن دنیا موجود است )جلسه»قبال اشاره شد که 

کنند، جایگاه واقعی آنها جهنم است. برای همین است که اگر کسی استثمار )مادی ویا معنوی( زندگی میکسانی که هم زیر بار 

http://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh23/
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کند که دینش در معرض آسیب است، واجب است هجرت کند، چون هیچ عاقلی در جهنم در چنین موقعیتی زندگی می

 کند.سکونت نمی

 یادداشت زیر را در کانال نگذاشتم

 « واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ ( »11

دهد که خداوند زمین را گسترده و نسبت دادن زمین به خدا، عالوه بر تاکید بر نگاه توحیدی، نشان می« زمین خدا»تعبیر 

« چرا هجرت نکردید»قرار داده تا امکان حفظ دین میسر شود و لذا چون زمین وسیع و گسترده است، اشکال فرشتگان که 

 (50، ص5پاسخ ندارند. )المیزان، جاشکالی است که 

 هم دقت شود. 78جلسه  6درباره این آیه، همچنین به تدبر

 

 

 27/6/1395  سَبیالً یَهْتَدُونَ ال وَ حیلَةً یَسْتَطیعُونَ ال الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ إِالَّ  98( آیه 4( سوره نساء )182

 ترجمه

 جویی توانند و نه راه به جایی برند.مستضعفین ]واقعی[ از مردان و زنان و فرزندانی که نه چارهمگر 

 نکات ترجمه

( 121ص ،2ج اللغة، المقاییس معجماست که در اصل این ماده نوعی حرکت دوری مد نظر است )« حول»از ماده « حیلَة»

( 318ص ،2ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق ؛266ص القرآن، ألفاظ مفرداتو داللت بر تحول و تغییر از حالت قبلی دارد )

ای در امور و فکر را زیر و رو کردن برای رسیدن یعنی تدبیر حاذقانه« حیله»شود. پس گفته می« یك سال کامل»به « الحَول»و 

 (. 157، ص2به مقصود )المصباح المنیر، ج

گویند که دائما در معرض تغییر ل شما چطور است[ به وضعیت آدمی می]که در فارسی هم رایج است، مثال: حا« حال»

 القرآن، ألفاظ مفرداترسند )هم آن چیزی است که مخفیانه با آن به یك حالت خاصی می« حیله»است و بر همین اساس، 

ردد )کتاب العین، گمی« متحول»شود و از موضعی به موضع دیگر هم هر چیزی است که از مکانش جابجا می« حائل( »266ص

ای بر کاری نیست مگر به خواست یعنی هیچ تغییری از یك وضعیت و هیچ توانایی« ال حول و ال قوه اال باهلل( »298، ص3ج

 و اراده خدا.

)بین دو چیز فاصله انداختن( گرفته شده و بعد به صورت اسم آلت در مورد « حیلولة»از « حیله»اند و برخی احتمال داده

 (50، ص5که بین دو چیز فاصله بیندازد و یا حال شیء را عوض کند به کار رفته )المیزان، جهر چیزی 

 (14ص ،5ج القرآن، إعراب فی الجدولدر این جمله، مفعول است. )« حیلة»جایگاه نحوی 

در حالت عادی استثنای متصل ( )استثنا 50، ص5اند. )المیزان، جاین استثناء را استثنای منقطع دانسته« الْمُسْتَضْعَفینَ إِالَّ»

است، یعنی چیزی را از یك حکم کلی خارج کردن؛ اما استثنای منقطع در جایی است که امری که استثناء شده، حقیقتا از ابتدا 
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شود، بر آن تاکید شده است(. است و برای اینکه مبادا کسی گمان کند این حکم شامل او هم می در زمره آن حکم کلی نبوده

توانیم این اند؛ اما میاستثنای منقطع دانستنش بر این اساس بود  که آن را استثناء بدانیم از متوفیانی که به خود ظلم کردهالبته 

 (14ص ،5ج القرآن، إعراب فی الجدولشود )را استثنای متصل بگیریم، که در این صورت استثناء از کل متوفیان می

بیانیه است، « مِن»تبعیضیه )به معنای برخی از( نیست، بلکه « مِن»در اینجا « من»حرف ...« و  الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ»

 گیرند. کند گروههایی را که در ذیل عنوان مستضعف قرار مییعنی بیان می

 1حدیث

 نه و توانند جوییهچار نه که فرزندانی و زنان و مردان از مستضعفین مگر»( سلیمان بن خالد از امام صادق ع درباره آیه 1

 سوال کرد، امام فرمود:« برند جایی به راه

خوانند و اهل گیرند و نماز میاند که روزه میترند! قومیسلیمان، برخی از آن مستضعفان هستند که از تو گردن کلفت

اطالعند اما این را بی« بودامامت حق ما »دانند ]یعنی اگرچه از اینکه عفت شکم و دامن هستند، حق را هم از آنِ غیر ما نمی

اند ]یعنی با عمل به احکام دین، عمال به شجره طوبی های این شجره طیبه گرفتهدانند[ و از شاخهحق دیگران هم نمی

ها را گرفته باشند هرچند که آنها را اند که امید است خداوند از آنها درگذرد اگر که به این شاخهاند[؛ آنها کسانیآویخته

د؛ پس اگر خداوند عفو خود را شامل حال آنها کند به رحمتش است و اگر عذابشان کند به سبب گمراهی است از نشناسن

 آنچه که به آنان معرفی کرده بود.

 202-203ص األخبار، معانی

 مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَسْعُودٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ احَدَّثَنَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْعَلَوِیُّ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ مُظَفَّرُ حَدَّثَنَا

 عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ خَالِدٍ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ الْخَثْعَمِیِّ عَمْرٍو بْنِ الْکَرِیمِ عَبْدِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ

 أَثْخَنُ هُوَ مَنْ الْمُسْتَضْعَفِینَ هَؤُلَاءِ فِی سُلَیْمَانُ یَا قَالَ. الْآیَةَ الْوِلْدانِ، وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ إِلَّا -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ

 الشَّجَرَةِ بِأَغْصَانِ آخِذِینَ غَیْرِنَا فِی الْحَقَّ أَنَّ یَرَوْنَ لَا فُرُوجُهُمْ وَ بُطُونُهُمْ تَعِفُّ یُصَلُّونَ وَ یَصُومُونَ قَوْمٌ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْكَ رَقَبَةً

 فَبِضاَللَتِهِمْ عَذَّبَهُمْ إِنْ وَ فَبِرَحْمَتِهِ عَنْهُمْ عَفَى فَإِنْ أُولَئِكَ یَعْرِفُوا لَمْ إِنْ وَ بِالْأَغْصَانِ آخِذِینَ کَانُوا إِذَا عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ عَسَى فَأُولئِكَ

 2 .عَرَّفَهُمْ عَمَّا

                                                      
 شد که تنها اندکی آورده شد.فراوانی ناظر به آن یافت میاین آیه از معدود آیاتی است که احادیث  1

 همین زمینه ها قابل توجه است:. این احادیث هم در  2

 حِیلَةً یَهْتَدِي لَا الَّذِي هُوَ فَقَالَ الْمُسْتَضْعَفِ عَنِ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ زُرَارَةَ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 الصِّبْیَانِ عُقُولِ مِثْلِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ مِنَ كَانَ مَنْ وَ الصِّبْیَانُ فَهُمُ یَكْفُرَ أَنْ یَسْتَطِیعُ لَا وَ یُؤْمِنَ أَنْ یَسْتَطِیعُ لَا الْإِیمَانِ إِلَى سَبِیلًا یَهْتَدِي لَا وَ فَیَكْفُرَ الْكُفْرِ إِلَى

 .الْقَلَمُ عَنْهُمُ مَرْفُوعٌ

 201ص األخبار، معاني ،149ص ،1ج القمي، تفسیر ؛404ص ،2ج الكافي،
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 سوال شد. فرمودند:گیرند(( از امام کاظم ع درباره مستضعفین )که مورد عفو قرار می2

شناسد؛ اما میضعیف کسی است که حجت ]دلیلی که عقل را قانع کند[ به او نرسیده باشد، و اختالفی را که وجود دارد ن

 همین که متوجه اختالف شد، دیگر مستضعف نیست ]چون وظیفه دارد تحقیق کند و حق را تشخیص دهد.[

 406ص ،2ج الکافی،

 أَبِی عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْخُزَاعِیِّ مَنْصُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 الِاخْتِلَافَ عَرَفَ فَإِذَا الِاخْتِلَافَ یَعْرِفِ لَمْ وَ حُجَّةٌ إِلَیْهِ تُرْفَعْ لَمْ مَنْ الضَّعِیفُ إِلَیَّ فَکَتَبَ الضُّعَفَاءِ عَنِ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع مُوسَى الْحَسَنِ

 1.بِمُسْتَضْعَفٍ فَلَیْسَ

                                                      
 الْوَلَایَةِ أَهْلُ هُمْ فَقَالَ الْمُسْتَضْعَفِینَ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ أَبَانٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ

 الْمُرْجَوْنَ مِنْهُمُ وَ بِالْكُفَّارِ لَا وَ بِالْمُؤْمِنِینَ لَیْسُوا هُمْ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُنَاكَحَةِ فِي الْوَلَایَةُ لَكِنَّهَا وَ الدِّینِ فِي بِالْوَلَایَةِ لَیْسَتْ إِنَّهَا أَمَا فَقَالَ وَلَایَةٍ أَيُّ فَقُلْتُ

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ لِأَمْرِ

 201ص األخبار، معاني؛ 405ص ،2ج الكافي،

 من سلیمان یا: قال «سَبِیلًا یَهْتَدُونَ ال وَ....  الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ إِلَّا» اهلل قول عن ع اهلل عبد أبا سألت قال خالد بن سلیمان عن

 بأغصان آخذین غیرنا، في الحق أن یرون ال فروجهم و بطونهم یعف یصلون و یصومون قوم المستضعفون منك، رقبة أثخن هو من المستضعفین هؤالء

 عرفهم عما فبضاللتهم عذبهم إن و اهلل فیرحمهم عنهم عفا فإن -أولئك یعرفوا لم و باألغصان آخذین كانوا «عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ عَسَى فَأُولئِكَ»: فقال الشجرة،

 لها، قلت ما إال تدري ال فتصلي صلي لها تقول -الخادم و خدرها في البلهاء: فقال المستضعفین عن سألته قال ع جعفر أبي عن خالد بن سلیمان عن

 ال -البیع و الشراء یتولى خصم جدل العنق شدید رجل فأما المستضعفون، هؤالء الصغیر و الصبي و الفاني الكبیر و له، قلت ما إال یدري ال الذي الجلیب و

 (203ص األخبار، معاني؛ 270ص ،1ج العیاشي، تفسیر) كرامة ال و ال المستضعف هذا تقول ءشي في تعینه أن تستطیع

 همین مضمون هستند: بهنزدیك . این احادیث هم  1

 قَالَ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحِمْیَرِيُّ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَاال اللَّهُ رَحِمَهُمَا الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 نَاصِباً الْقِبْلَةِ أَهْلِ مِنْ یَكُنْ لَمْ مَنْ وَ بَعْضاً بَعْضُهُمْ یُخَالِفُ ضُرُوبٌ الْمُسْتَضْعَفِینَ أَنَّ ذَكَرَ أَنَّهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْجَازِيِّ الْغَفَّارِ عَبْدِ عَنْ شُعَیْبٍ بْنُ نَضْرُ حَدَّثَنَا

 .مُسْتَضْعَفٌ فَهُوَ

 200ص األخبار، معاني

 مَا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ الْبَجَلِيِّ السِّمْطِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 خُدُورِهِنَّ فِي الْعَوَاتِقِ إِلَى الْعَوَاتِقُ هَذَا بِأَمْرِكُمْ مَشَى لَقَدْ اللَّهِ فَوَ الْمُسْتَضْعَفُونَ أَیْنَ وَ مُسْتَضْعَفاً یَكُونُ أَحَداً فَتَرَكْتُمْ بِالْفَزِعِ شَبِیهاً لِي فَقَالَ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِي تَقُولُ

 .الْمَدِینَةِ طَرِیقِ فِي السَّقَّایَاتُ بِهِ تُحَدِّثُ وَ

 201ص األخبار، معاني؛ 405ص ،2ج الكافي،

 .بِمُسْتَضْعَفٍ فَلَیْسَ النَّاسِ اخْتِلَافَ عَرَفَ مَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ بَصِیرٍ أَبِي عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 405ص ،2ج الكافي،

 مُسْتَضْعَفٌ الْیَوْمَ لَیْسَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ هِلَالٍ بَنِي مَسْجِدِ إِمَامِ سَارَةَ أَبِي عَنْ الْخَثْعَمِيِّ حَبِیبٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضُ

 .النِّسَاءَ النِّسَاءُ وَ الرِّجَالَ الرِّجَالُ أَبْلَغَ
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اند و یکی شوند که هفتاد و دوتا جهنمیگوید از امیرالمومنین ع شنیدم که امت هفتاد و سه فرقه میمی( سلیم بن قیس 3

کند که تنها یکی از آنها رود، و سیزده فرقه از این هفتاد و سه فرقه ادعای محبت و دوستی ما اهل بیت را میبه بهشت می

 بهشتی است ...

لیم گوید:[ گفتم امیرالمومنین! کسی که متوقف شده، نه تابع امامت شماست و دهند، س]بعد از توضیحاتی که حضرت می

دانم نمی»گوید جوید و میجنگد، نه والیت شما را قبول کرده و نه از دشمن شما بیزاری میکند و مینه با شما دشمنی می

 گوید. او چطور؟و راست هم می« ]حق با کیست[

قه نیستند. منظور پیامبر از این هفتاد و سه فرقه افرادی است که بر دین خود اصرار دارند فرمود: اینها از آن هفتاد و سه فر

کنند که یکی بر دین رحمان است و هفتاد و دوتا بر دین شیطان، که آن را قبول کرده و دیگران را هم به دین خود دعوت می

 جوید. و از مخالفینش تبری می

هلل ص ایمان آورد ولی والیت ما و گمراهی دشمنان ما را نشناسد و پرچم دشمنی اما کسی که موحد باشد و به رسول ا

های الهی را که بین امت بدون اختالف پذیرفته شده بپذیرد بلند نکند و حالل و حرامی را عوض نکند و هرآنچه از امر و نهی

 یابند؛و علم آنچه را که نمی داند به خدا واگذارد، اینها نجات می

دهند و اینهایند که اهل حساب و میزان و ای بین مومنین و مشرکین هستند که اکثر مردم را اینها تشکیل میطبقهو اینها 

باشند، آیند، میشوند و از آتش بیرون میکنند و بخشیده میهایی که پیامبران و فرشتگان و مومنان شفاعتشان میاعراف و جهنمی

شوند حساب وارد آتش میشوند و مشرکان ]حقیقی[ هم بیحساب وارد بهشت میو بی یابنداما مومنان ]حقیقی[ پس نجات می

ایمان[ و کسانی که کار آورندگان سستاند و مولفة قلوبهم ]تازه ایماناما حسابرسی برای اینهاست که بین مومنان و مشرکان

دارند و نه اهل دشمنی با ما هستند و نه راه خوب و بد را با هم درآمیختند و مستضعفانی که نه تدبیری برای کفر و شرک 

شوند و اینهایند که به مشیت خداوند یابند که مومن و عارف شوند، هستند؛ اینهایند که در اعراف نگه داشته میهدایت را می

 رد.اند که اگر خواست به خاطر گناهشان آنها را به دوزخ اندازد و اگر خواست با رحمتش از آنها درگذواگذار شده

 609-607ص ،2ج الهاللی، قیس بن سلیم کتاب

                                                      
 406ص ،2ج الكافي،

 عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 یَكُونُ أَحَداً تَرَكْتُمُ وَ بِالْفَزِعِ شَبِیهاً لِي فَقَالَ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِي تَقُولُ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ الْبَجَلِيِّ السِّمْطِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنُ

 .الْمَدِینَةِ بِطُرُقِ السَّقَّایَاتُ بِهِ تُحَدِّثُ وَ خُدُورِهِنَّ فِي الْعَوَاتِقِ إِلَى الْعَوَاتِقُ هَذَا بِأَمْرِكُمْ مَشَى لَقَدْ اللَّهِ فَوَ الْمُسْتَضْعَفُونَ أَیْنَ وَ مُسْتَضْعَفاً

 201ص األخبار، معاني

 بْنِ عَمْرِو عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنَا قَالَ الْأَشْعَرِيِّ عِمْرَانَ بْنِ یَحْیَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا

 یَنْبَغِي مَا خِلْقَةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَهُ قَدْ وَ الْقُرْآنِ مِنَ سُورَةً یُحْسِنُ لَا مَنْ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ذَكَرَهُ الَّذِي الْمُسْتَضْعَفِ حَدُّ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سُئِلَ: قَالَ إِسْحَاقَ

 .یُحْسِنَ لَا أَنْ لَهُ

 201ص األخبار، معاني
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 فِی فِرْقَةً سَبْعُونَ وَ اثْنَتَانِ فِرْقَةً سَبْعِینَ وَ ثَلَاثٍ عَلَى سَتَفْتَرِقُ الْأُمَّةَ إِنَّ یَقُولُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ سَمِعْتُ وَ سُلَیْمٌ قَالَ أَبَانٌ قَالَ

 فِی عَشْرَةَ اثْنَتَا وَ الْجَنَّةِ فِی[ مِنْهَا] وَاحِدَةٌ الْبَیْتِ أَهْلَ مَحَبَّتَنَا تَنْتَحِلُ السَّبْعِینَ وَ الثَّلَاثِ مِنَ فِرْقَةً عَشْرَةَ ثَلَاثَ وَ الْجَنَّةِ فِی فِرْقَةٌ وَ النَّارِ

                         ...النَّار

 مِنْ یَتَبَرَّأْ لَمْ وَ یَتَوَلَّکُمْ لَمْ وَ لَکُمْ یَنْصِبْ لَمْ وَ یُعَادِکُمْ لَمْ وَ بِکُمْ یَأْتَمَّ فَلَمْ وَقَفَ قَدْ مَنْ یْتَرَأَ أَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقُلْتُ قَالَ

 فِرْقَةً السَّبْعِینَ وَ بِالثَّلَاثِ ص اللَّهِ رَسُولُ عَنَى إِنَّمَا فِرْقَةً السَّبْعِینَ وَ الثَّلَاثِ مِنَ أُولَئِكَ لَیْسَ قَالَ صَادِقٌ هُوَ وَ أَدْرِی لَا قَالَ وَ عَدُوِّکُمْ

 بِدِینِ تَدِینُ سَبْعُونَ وَ اثْنَتَانِ وَ الرَّحْمَنِ بِدِینِ تَدِینُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَفِرْقَةٌ دِینِهِمْ إِلَى دَعَوْا وَ أَنْفُسَهُمْ شَهَرُوا قَدْ الَّذِینَ النَّاصِبِینَ الْبَاغِینَ

 وَ عَدُوِّنَا ضَلَالَةَ لَا وَ وَلَایَتَنَا یَعْرِفْ لَمْ وَ ص اللَّهِ بِرَسُولِ آمَنَ وَ اللَّهَ وَحَّدَ مَنْ فَأَمَّا خَالَفَهَا مِمَّنْ تَتَبَرَّأُ وَ قَبُولِهَا عَلَى تَتَوَلَّى وَ الشَّیْطَانِ

 وَ بِهِ أَمَرَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ فِی خِلَافٌ فِیهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُخْتَلِفِینَ بَیْنَ لَیْسَ مَا بِجَمِیعِ أَخَذَ وَ یُحَرِّمْ لَمْ وَ یُحِلَّ لَمْ وَ شَیْئاً یَنْصِبْ لَمْ

 إِلَى عَلَیْهِ أُشْکِلَ مَا عِلْمَ رَدَّ وَ یَعْلَمُ لَا وَ یُحَرِّمْ لَمْ وَ لِّلْیُحَ لَمْ وَ عَنْهُ نَهَى اللَّهَ أَنَّ فِی خِلَافٌ[ فِیهِ] الْأُمَّةِ مِنَ الْمُخْتَلِفِینَ بَیْنَ عَمَّا کَفَّ

 وَ الْمَوَازِینِ وَ الْحِسَابِ أَصْحَابُ هُمْ وَ أَجَلُّهُمْ وَ النَّاسِ أَعْظَمُ هُمْ الْمُشْرِکِینَ بَیْنَ وَ الْمُؤْمِنِینَ بَیْنَ الطَّبَقَةُ هَذِهِ وَ نَاجٍ فَهَذَا اللَّهِ

 الْمُؤْمِنُونَ فَأَمَّا الْجَهَنَّمِیِّینَ فَیُسَمَّوْنَ النَّارِ مِنَ یَخْرُجُونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمَلَائِکَةُ وَ الْأَنْبِیَاءُ لَهُمُ یَشْفَعُ الَّذِینَ الْجَهَنَّمِیُّونَ وَ الْأَعْرَافِ

 بَیْنَ الصِّفَاتِ هَذِهِ أَهْلِ عَلَى الْحِسَابُ إِنَّمَا وَ[ حِسَابٍ بِغَیْرِ النَّارَ فَیَدْخُلُونَ الْمُشْرِکُونَ أَمَّا] حِسابٍ بِغَیْرِ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ وَ فَیَنْجُونَ

 الْکُفْرِ حِیلَةَ یَسْتَطِیعُونَ لَا الَّذِینَ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ ئاًسَیِّ آخَرَ وَ صالِحاً عَمَلًا خَلَطُوا الَّذِینَ وَ قُلُوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَةِ وَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ

 فِیهِمُ لِلَّهِ هَؤُلَاءِ وَ الْأَعْرافِ أَصْحابُ فَهُمْ عَارِفِینَ مُؤْمِنِینَ یَکُونُوا أَنْ إِلَى سَبِیلًا یَهْتَدُونَ ال وَ -یَنْصِبُوا أَنْ یُحْسِنُونَ لَا وَ الشِّرْکِ وَ

 1.فَبِرَحْمَتِه عَنْهُ تَجَاوَزَ إِنْ وَ فَبِذَنْبِهِ النَّارَ مِنْهُمُ أَحَداً یُدْخِلْ إِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ الْمَشِیئَةُ

                                                      
 . این احادیث هم مضمونشان به حدیث فوق نزدیك است: 1

 عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَاال اللَّهُ رَحِمَهُمَا الْوَلِیدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِي حَدَّثَنَا

 ال الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي نْعَ الْجَمَّالِ مُكْرَمٍ بْنِ سَالِمِ خَدِیجَةَ أَبِي عَنْ عَائِذٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْوَشَّاءِ

 بِأَعْمَالٍ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ هَؤُلَاءِ وَ فِیهِ فَیَدْخُلُونَ الْحَقِّ أَهْلِ سَبِیلَ یَهْتَدُونَ لَا وَ فَیَنْصِبُونَ النَّصْبِ إِلَى حِیلَةً یَسْتَطِیعُونَ لَا فَقَالَ سَبِیلًا یَهْتَدُونَ ال وَ حِیلَةً یَسْتَطِیعُونَ

 .الْأَبْرَارِ مَنَازِلَ یَنَالُونَ لَا وَ عَنْهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ نَهَى الَّتِي الْمَحَارِمِ بِاجْتِنَابِ وَ حَسَنَةٍ

 201ص األخبار، معاني

 فَقَالَ جَهْلُهُ الْعِبَادَ یَسَعُ لَا الَّذِي الدِّینِ عَنِ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْجُعْفِيِّ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 أَشْهَدُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عَلَیْهِ أَنَا الَّذِي بِدِینِيَ فَأُحَدِّثُكَ فِدَاکَ جُعِلْتُ قُلْتُ جَهْلِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَلَى ضَیَّقُوا الْخَوَارِجَ لَكِنَّ وَ وَاسِعٌ الدِّینُ

 شَیْئاً جَهِلْتَ مَا فَقَالَ حَقَّكُمْ ظَلَمَكُمْ وَ عَلَیْكُمْ تَأَمَّرَ وَ رِقَابَكُمْ رَكِبَ مَنْ وَ عَدُوِّكُمْ مِنْ أَبْرَأُ وَ أَتَوَلَّاكُمْ وَ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ جَاءَ بِمَا الْإِقْرَارَ وَ رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ

 فَإِنِّي أَیْمَنَ أُمَّ رَأَیْتَ أَ قَالَ ثُمَّ أَوْلَادُكُمْ وَ نِسَاؤُكُمْ قَالَ هُمْ مَنْ قُلْتُ الْمُسْتَضْعَفِینَ إِلَّا لَا فَقَالَ الْأَمْرَ هَذَا یَعْرِفُ لَا أَحَدٌ سَلِمَ فَهَلْ قُلْتُ عَلَیْهِ نَحْنُ الَّذِي اللَّهِ وَ هُوَ

 عَلَیْهِ أَنْتُمْ مَا تَعْرِفُ كَانَتْ مَا وَ الْجَنَّةِ أَهْلِ مِنْ أَنَّهَا أَشْهَدُ

 405ص ،2ج الكافي،

 الْمُسْتَضْعَفِینَ هَؤُلَاءِ ذَكَرْتُ رُبَّمَا إِنِّي ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ دَرَّاجٍ بْنِ جَمِیلِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .أَبَداً بِكُمْ ذَلِكَ اللَّهُ یَفْعَلُ لَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ الْجَنَّةِ مَنَازِلِ فِي هُمْ وَ نَحْنُ فَأَقُولُ
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 تدبر

 «:سَبیالً یَهْتَدُونَ ال وَ حیلَةً یَسْتَطیعُونَ ال الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ إِالَّ ( »1

کردند، اعتنایی نشد، در آیه قبل، به ادعای کسانی که به بهانه قرار داشتن در محیط نامناسب، گناهان خود را توجیه می

تواند موجه کند که این عذر در خصوص برخی افراد میتوانستند موقعیت خود را عوض کنند. اما این آیه بیان میچون می

، 5دین حق، واقعا ناشی از قصور و ناتوانی اشخاص باشد، عذرش نزد خدا قبول است. )المیزان، جخبری از باشد، یعنی اگر بی

 (51ص

 «:سَبیالً یَهْتَدُونَ ال وَ حیلَةً یَسْتَطیعُونَ ال الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ إِالَّ( »2

شود تکلیف از او برداشته می باشد وسع و تواناییِ شخص از خارج که جایى دهد که دراین آیه عالوه بر اینکه نشان می

کلى  اىشود نیز ضابطهمواردی که عذر انسان پذیرفته می تشخیص (، برای286بقره/« وُسْعَها إِالَّ نَفْساً اللَّهُ یُکَلِّفُ ال»)شبیه آیه 

 دهد:می

که فعل به اختیار خود وی حاصل نشده باشد و در انجام ندادن کار، خودش نقشی  جایی در شودمی پذیرفته انسان عذر

 نداشته باشد؛ 

توانسته از این وضعیت درآید و لذا جاهل به دین، اگر جهلش ریشه در اعمال اختیاری خودش داشته باشد )یعنی می

شده که او هیچ نقشی در زدودن آنها و مربوط میدرنیامده( عذرش پذیرفته نیست؛ اما اگر جهلش به نحوی به عوامل خارج از ا

 (52، ص5)المیزان، ج توانسته داشته باشد )مانند کسی که اصال از دین حق خبر ندارد(، عذرش پذیرفتنی است.نمی

 «:سَبیالً یَهْتَدُونَ ال وَ حیلَةً یَسْتَطیعُونَ ال( »3

 در این آیه دو عامل را علت پذیرفتن عذر آنها مطرح کرد:

 «یابندنه راه هدایتی می»و « ای دارنداندیشینه توانایی چاره»

 ظاهرا اولی به توانایی عقلی خودشان اشاره دارد و دومی به اطالعات بیرونی.

رسد احادیثی که حجت خدا بر انسان را شامل دو حجت باطنی )= عقل( و ظاهری )= پیامبران و امامان( تقسیم به نظر می

 کنند.، به نحوی دیگر مفاد همین آیه را بیان می1(17ص ،1کنند )کافی، جمی

 :تخصصی نکته ��

                                                      
 406ص ،2ج الكافي،

 رَجُلٌ قَالَ: قَالَ الْحُرِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْحَسَنِ ابْنَيِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ أَخَوَیْهِ عَنْ التَّیْمِيِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَنْهُ

 .أَبَداً بِكُمْ ذَلِكَ اللَّهُ یَفْعَلُ لَا اللَّهِ وَ لَا فَقَالَ قَالَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مَنَازِلَ بِذُنُوبِنَا نَنْزِلَ أَنْ نَخَافُ إِنَّا فِدَاکَ جُعِلْتُ عِنْدَهُ نَحْنُ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي

 406ص ،2ج الكافي،

 :...ع جَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى الْحَسَنِ أَبُو لِي قَالَ قَالَ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ رَفَعَهُ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ الْأَشْعَرِيُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو .  1

  فَالْعُقُولُ الْبَاطِنَةُ أَمَّا وَ ع الْأَئِمَّةُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ فَالرُّسُلُ الظَّاهِرَةُ فَأَمَّا بَاطِنَةً حُجَّةً وَ ظَاهِرَةً حُجَّةً حُجَّتَیْنِ النَّاسِ عَلَى لِلَّهِ إِنَّ هِشَامُ یَا 
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 "یا" دارند ایاندیشیچاره توانایی نه» نفرمود و ؛(یا) «فصلی ترکیب» با نه آورد( و) «عطفی ترکیب» با را عبارت دو این

 اگر نتیجه در و است شده جمع آنها وجود در عامل دو این که اندکسانی مذکور مستضعفان ظاهرا یعنی «یابندمی هدایتی راه نه

 .شودنمی محسوب مستضعف باشد، داشته را عامل یك فقط کسی

 چرا؟ اما

 :که است جهت بدین عطفی ترکیب آوردن شاید فوق، نکته به توجه با

  یابد؛می را حق و کندمی تحقیق خودش باشد، نیامده او سراغ پیامبری اگر حتی باشد، داشته توانایی عقلش کسی اگر

 باشد، مستقیمشان مخاطب که کسی هر که کنندمی صحبت همگان فهم سطح در چنان خودشان بیایند، پیامبران اگر و

  ماند؛ نخواهد برایش عذری

 .باشد گرفته قرار انبیاء دعوت معرض در نه و باشد قوی عقلش تحلیل توان نه که است کسی فقط مستضعف پس

 «...الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ( »4

 با اینکه غالبا ترتیب ضعیف به قوی، فرزندان، زنان و مردان است، آیه اینها را به ترتیب قوی به ضعیف برشمرد. چرا؟

خبری است که از این جهت فرقی خواهد نشان دهد این ضعف، نه ضعف بدنی، بلکه ضعف ناشی از بیالف. شاید می

 مرد و زن و بچه وجود ندارد. بین

 ب. ...

 

 

 28/6/1395              غَفُوراً عَفُوًّا اللَّهُ كانَ وَ عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ عَسَى فَأُولئِكَ            99( آیه 4( سوره نساء )183

 ترجمه

 ش و خطاپوش بوده است.پس در مورد آنان، امید است که خداوند از آنها درگذرد و خداوند بسیار خطابخ

 نکات ترجمه

رود، برای تقویت حالت شود و وقتی در مورد خداوند به کار میای است که برای اظهار امید و آرزو بیان میکلمه« عسی»

 (567ص القرآن، ألفاظ مفرداترود. )رجاء و امید به خداوند است و بدین معناست که نسبت به خداوند چنین امیدی می

 هستند:« فعول»این دو کلمه هر دو صیغه مبالغه بر وزن «: غَفُوراً عَفُوًّا»

رود که است، خصوصا در جایی به کار می« ترک و رها کردن»است که این ماده در اصل به معنای « عفو»از ماده « عَفُوّ» 

خواهیم امور ی میکنیم یعنمی «عافیت»نظر شود؛ وقتی از خدا طلب کسی مستحق عقوبت باشد اما از عقوبت وی صرف

هم یعنی از کسی که کاری را بر ما تکلیف کرده بخواهیم که از ما صرف نظر کند. « استعفاء»ناخوشایند را از ما برگرداند، و 

ای به حال خود ( از این جهت که شی95به کار رفته )اعراف/« رشد و زیاد شدن»گاه این کلمه با بار معنایی منفی در معنای 

 (60-57ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم؛  258، ص2ا هر چقدر خواست رشد کند )کتاب العین، جشود ترها می
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رود چنانکه به پوششی که زیر کالهخود بر سر به کار می« پوشاندن»است که در اصل در معنای « غفر»از ماده « غفور»

اش اند معنای اصلی( و برخی گفته386: ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم؛ 406، ص4گویند )کتاب العین، ج« مِغفَر»اند گذاشتهمی

 (241ص ،7ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیقاست )« محو کردن اثر شیء»

شود، و لذا در مورد گفته شده که در عفو، شخص از مذمت و عذاب کردن منصرف می« مغفرت»و « عفو»در تفاوت 

پوشاند و آبروی او را شو؛د اما در مغفرت، گناه شخص را میکار برده میبه « عفو کردن و طلب عفو»های عادی هم انسان

« مغفرت»ای ساقط کردن عذاب است که نوعی پاداش دادن را در دل خود دارد، و لذا کلماتی همچون برد و در واقع، نحوهنمی

 (230 و 17ص اللغة، فی الفروقرود. )فقط در مورد خداوند به کار می« استغفار»و 

 ثحدی

 . «اندقسم شش بر مردمان»: که فرمود من به السالم علیه صادق جعفر امام: گویدمی طیّار بن ( حمزة1

 بنویسم؟ دهید که آنها رااجازه می آیا: که کردم عرض

 . «آرى»: فرمود

  بنویسم؟ چه: که کردم عرض

 بهشت یا اهل جهنم باشند؛کسانی که وعده خدا درباره آنها قطعی شده که اهل  [2و1که: ] بنویس»: فرمود

در نامه عملشان هر « ] اند[ کسانی که به گناهانشان اعتراف کردند و اعمال صالح را با اعمال بد جمع کرده3و بنویس ]

 (102دو هست[ )بقره/

 گفتم: مثال چه کسانی؟

 ]قاتل حمزه، که در جریان فتح مکه توبه کرد و مسلمان شد[ از آنان است.« وحشی»فرمود: 

 (106)نساء/« شان را بپذیردو دیگرانی که امید به امر خدا دارند که آیا عذابشان کند یا توبه»[ 4بنویس: ] و 

« برند جایی به راه نه و توانند جوییچاره نه که فرزندانی و زنان و مردان از مستضعفین مگر[ »5] بنویس: فرمود: و

پس در مورد آنان، امید است که خداوند »یابند دارند و نه راهی به ایمان میای به سوی کفر ( یعنی نه حیله و چاره98)نساء/

 (99)نساء/« از آنها درگذرد و خداوند بسیار خطابخش و خطاپوش بوده است

 . (48)اعراف/ «اعراف اصحاب[ »6] و بنویس:

  چیست؟ اعراف گفتم: اصحاب

 گناهان سبب به گرداند، جهنّم داخل را ایشان خدا اگر پس است؛ برابر هایشانها و بدیخوبی که هستند گروهى فرمود:

 .«است او رحمت واسطه به گرداند، بهشت داخل را ایشان اگر و است، ایشان

 381ص ،2ج الکافی،

 قَالَ: الطَّیَّارِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ هِشَامٌ حَدَّثَنِی قَالَ طِرْبَالٍ مَوْلَى سُلَیْمٍ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 الْوَعِیدِ أَهْلَ اکْتُبْ قَالَ أَکْتُبُ مَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَکْتُبَهَا أَنْ لِی تَأْذَنُ أَ قُلْتُ قَالَ أَصْنَافٍ سِتَّةِ عَلَى النَّاسُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ

 وَحْشِیٌّ قَالَ هَؤُلَاءِ مَنْ قُلْتُ قَالَ «سَیِّئاً آخَرَ وَ صالِحاً عَمَلًا خَلَطُوا بِذُنُوبِهِمْ اعْتَرَفُوا آخَرُونَ وَ» اکْتُبْ وَ النَّارِ أَهْلِ وَ الْجَنَّةِ أَهْلِ مِنْ
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 النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ إِلَّا» اکْتُبْ وَ قَالَ «عَلَیْهِمْ یَتُوبُ إِمَّا وَ یُعَذِّبُهُمْ إِمَّا اللَّهِ لِأَمْرِ مُرْجَوْنَ آخَرُونَ وَ» اکْتُبْ وَ قَالَ  مِنْهُمْ

 اللَّهُ عَسَى ولئِكَفَأُ» الْإِیمَانِ إِلَى سَبِیلًا یَهْتَدُونَ لَا وَ الْکُفْرِ إِلَى حِیلَةً یَسْتَطِیعُونَ لَا «سَبِیلًا یَهْتَدُونَ ال وَ حِیلَةً یَسْتَطِیعُونَ ال الْوِلْدانِ وَ

 أَدْخَلَهُمُ فَإِنْ سَیِّئَاتُهُمْ وَ حَسَنَاتُهُمْ اسْتَوَتْ قَوْمٌ قَالَ الْأَعْرافِ أَصْحابُ مَا وَ قُلْتُ قَالَ الْأَعْرَافِ أَصْحَابَ اکْتُبْ وَ قَالَ «عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ

 1.فَبِرَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ أَدْخَلَهُمُ إِنْ وَ فَبِذُنُوبِهِمْ النَّارَ

گوید خدمت امام حسن عسگری رسیدم در حالی که در ذهنم این بود که تنها کسی وارد بهشت ( کامل بن ابراهیم می2

شناسم بشناسد و همین دیدگاه مرا داشته باشد. پس بر سرورم امام حسن عسگری وارد شدم و ]مطالبی شود که آنچه من میمی

 رسد بدینجا که[:تا میکند را حکایت می

ای جلویش را پوشانده بود، بناگاه بادی وزید و پرده کنار رفت و نگاهم به چهره ای نشسته بودم که پردهدر کنار ورودی

 زیبای همچون ماه شخصی افتاد که حدودا چهارساله بود.

 گفت: کامل بن ابراهیم!

 بدنم به لرزش افتاد و الهام شد که بگویم: بله آقای من!

شناسی بشناسد شود که آنچه تو میتنها کسی وارد بهشت می ای تا بپرسی آیافرمود: نزد ولی خدا و حجت زمانش آمده

 و همین دیدگاه تو را داشته باشد؟

 گفتم: واهلل همین طور بود.

]رحمت خدا بسیار فرمود: اگر چنین باشد که به خدا سوگند داخل شوندگان آن بسیار کم خواهند بود؛ نه، به خدا سوگند 

 گویند.کند که به آنها حقیه ]یا حافیه: پابرهنه[ میتر است تا حدی که[ خداوند حتی گروهی را وارد بهشت میگسترده

 گفتم: آقای من! آنها کیانند؟

 دانند حق او و فضیلت او چهخورند در حالی که نمیاند که از محبت به علی ع به حق علی ع سوگند میفرمود: گروهی

 بوده است...

یابد تا اینکه[ سپس پرده دوباره افتاد و هرکاری کردم نتوانستم کنارش دهم. امام حسن عسگری ]صحبتها مقداری ادامه می

 با لبخند نگاهی به من کرد و فرمود:

 ای در حالی که حاجتت را از کسی که حجت بعد از من است گرفتی.کامل بن ابراهیم! دیگر برای چه نشسته

 شدم و از آنجا بیرون آمدم و دیگر هیچگاه ایشان را از نزدیك ندیدم. غمگین

 247ص، (للطوسی) الغیبة؛  505ص ،()للطبرسی اإلمامة ؛ دالئل359ص الکبرى، الهدایة

                                                      
 این حدیث هم خالصه حدیث فوق است: 1

 عَلَى النَّاسُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ سَهْلٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْعَطَّارِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ

 162 ص 1 ج الخصال مُؤْمِنٍ. وَ نَاصِبٍ وَ بِذَنْبِهِ مُعْتَرِفٍ وَ مُرْجِئٍ وَ مُؤَلَّفٍ وَ مُسْتَضْعَفٍ فِرَقٍ سِتِّ
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 هَمَّامٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ ،(عَنْهُ لَّهُال رَضِیَ) أَبِی حَدَّثَنَا :قَالَ أَحْمَدَ، بْنِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ الْحُسَیْنِ أَبُو أَخْبَرَنِی

  الْمُزَنِیُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ کَامِلُ الْمُفَوِّضَةُ وَجَّهَتِ: قَالَ نُعَیْمٍ، أَبُو حَدَّثَنِی: قَالَ جَعْفَرٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی :قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنِی: قَالَ

 .أَمْرَهُ یُبَاحِثُونَ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ مُحَمَّدٍ أَبِی إِلَى

 أَبِی سَیِّدِی عَلَى دَخَلْتُ فَلَمَّا. بِمَقَالَتِی قَالَ وَ مَعْرِفَتِی عَرَفَ مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ یَدْخُلُ لَا نَفْسِی فِی فَقُلْتُ: إِبْرَاهِیمَ بْنُ کَامِلُ قَالَ

 أَرْبَعٍ، أَبْنَاءِ مِنْ قَمَرٌ، کَأَنَّهُ بِفَتًى أَنَا فَإِذَا طَرَفَهُ، فَکَشَفَتْ الرِّیحُ فَجَاءَتْ سِتْرٌ، عَلَیْهِ مُرْخًى بَابٍ إِلَى جَلَسْتُ وَ ...( السَّلَامُ عَلَیْهِ) مُحَمَّدٍ

 حُجَّةِ وَ اللَّهِ وَلِیِّ إِلَى جِئْتَ: فَقَالَ سَیِّدِی، یَا لَبَّیْكَ :قُلْتُ أَنْ أُلْهِمْتُ وَ ذَلِكَ، مِنْ رْتُفَاقْشَعْرَ إِبْرَاهِیمَ، بْنَ کَامِلَ یَا: فَقَالَ مِثْلِهَا، أَوْ

 إِنَّهُ اللَّهِ وَ دَاخِلُهَا، یَقِلُّ -اللَّهِ وَ -إِذَنْ: قَالَ .اللَّهِ وَ إِی: بِمَقَالَتِكَ؟ فَقُلْتُ قَالَ وَ مَعْرِفَتَكَ، عَرَفَ مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ یَدْخُلُ هَلْ: تَسْأَلُهُ زَمَانِهِ،

 مَا یَدْرُونَ لَا وَ بِحَقِّهِ یَحْلِفُونَ لِعَلِیٍّ حُبِّهِمْ مِنْ قَوْمٌ هُمْ: هُمْ؟ قَالَ مَنْ وَ: سَیِّدِی یَا :قُلْتُ الْحَقِّیَّةُ ]الحافیة[: لَهُمْ یُقَالُ قَوْمٌ لَیَدْخُلُهَا

 .کَشْفَهُ أَسْتَطِعْ فَلَمْ حَالَتِهِ، إِلَى السِّتْرُ اللَّهِ وَ رَجَعَ ثُمَّ ...فَضْلُهُ وَ حَقُّهُ

 مِنْ جَّتِیحُ بِحَاجَتِكَ أَنْبَأَکَ قَدْ وَ جُلُوسُكَ مَا إِبْرَاهِیمَ، بْنَ کَامِلَ یَا: یَقُولُ هُوَ وَ مُبْتَسِماً( السَّلَامُ عَلَیْهِ) مُحَمَّدٍ أَبُو إِلَیَّ نَظَرَ ثُمَّ

 .ذَلِكَ بَعْدَ أُعَایِنْهُ لَمْ وَ خَرَجْتُ، وَ فَانْقَبَضْتُ! بَعْدِی؟

 تدبر

  «غَفُوراً عَفُوًّا اللَّهُ کانَ وَ عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ عَسَى فَأُولئِكَ( »1

ممکن است افرادی در مسیر دایره عفو )بخشیدن خطا( و غفران )پوشاندن و محو کردن خطا( الهی بسیار وسیع است. 

 سعادت حقیقی قرار نگیرند اما نهایتا به بهشت بروند.

 بحث تخصصی فلسفه دین

« پلورالیسم حقانیت»دهند که اسالم اگرچه پلورالیسم )تکثرگرایی( دینی، انواع مختلفی دارد. این سه آیه مجموعا نشان می

توانستند با تحقیق، دین حقیقی را شناسایی رد، و کسانی را که می)یعنی همه ادیان در عرض هم حقیقت باشند( را قبول ندا

)اینکه راه نجات متکثر است( را تاحدودی « پلورالیسم نجات»(؛ اما در عین حال، 97کند )آیهکنند و نکردند جهنمی معرفی می

از افراد ممکن است به دین  پذیرد، یعنی چنین نیست که هرکس متدین به دین حق نبود، حتما جهنمی است؛ بلکه بسیاریمی

گیرند ؛( که اینها هم مشمول عفو و مغفرت الهی قرار می98حق نرسیده باشند اما واقعا در این نرسیدن مقصر نباشند )آیه

دهند، نه کسانی که کامال به حق رسیده یا آگاهانه مسیر باطل (؛ و اتفاقا اکثر مردمان جهان را این گونه افراد تشکیل می99)آیه

 (2و  1اند. )حدیثا در پیش گرفتهر

  ...« عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ عَسَى فَأُولئِكَ( »2

با اینکه در آیه پیش، عذر این مستضعفان واقعی را پذیرفت، چرا در این آیه مجددا سخن از عفو و مغفرت به میان آورد. 

 ته باشند؟مگر آنها که عذرشان پذیرفته شده، گناهکارند که عفو نیاز داش

الف. انسان فقط دو راه پیش رو دارد: سعادت و شقاوت؛ و گزینه سومی در کار نیست. اگر آنان در مسیر سعادت قرار 

، 5اند و عفو باید آنها را از این وضعیت درآورد و به بهشت برساند )المیزان، جاند، پس به نحوی دچار شقاوت شدهنگرفته

 روند؛ اما برای بهشت رفتن نیاز به عنایت جدیدی دارند.ان پذیرفته است، یعنی جهنم نمی( به تعبیر دیگر، اینکه عذرش52ص
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 ب. آیه قبل، در مقام ایمان آنها بود، نه اعمال آنها: 

یابی به برنامه الهی )شریعت( محروم مانده بودند، اما این گونه هم نبودند که هر آنچه فطرتشان این مستضعفان، از دست

اند )خوب و بدهایی که فطرت اعمال خوب و بد داشته -مانند بسیاری از متدینان –مل کنند. درواقع، آنها هم دهد عحکم می

 دهد و دانستنش لزوما نیازمند شریعت نیست( و اینها هم شبیه متدینان گناهکار، نیازمند مغفرتند.تشخیص می

 ج. ...

  «غَفُوراً عَفُوًّا اللَّهُ کانَ» (3

تنها از گناهان انسانها درمیگذرد، بلکه آنها را مشمول رحمتهای ویژه دهد که خداوند نهاز عفو نشان می تعبیر غفور بعد

 کند. )توضیح بیشتر درباره این دو کلمه در نکات ترجمه گذشت(خود هم می

 کنیم؟اه میبیند، گنکشیم که در محضرش و در حالی که ما را میانصافا با وجود چنین خدای مهربانی، خجالت نمی

 انصافا که سعدی بسیار زیبا سروده است:

 پذیر ... پوزش بخش خطا کریم   دستگیر  یبخشنده خداوند

 بسی گیرد خشم گمان بی پدر  کسی  جوید جنگ پدر با اگر

 پیش ز براند بیگانگانش چو  خویش  ز نباشد راضی خویش وگر

 رفیق تو از بگریزد به فرسنگ   شفیق  نباشی رفیقان بر وگر

 بری وی از لشکرکش شاه شود  لشکری  کند خدمت ترک وگر

 نبست کس بر رزق در عصیان به   پست  و باال خداوند ولیکن

 دوست... چه یغما، خوان این بر دشمن چه  اوست   عام سفره زمین، ادیم

 خورد... قسمت قاف در سیمرغ که   گسترد   کرم خوانپهن چنان

 خود ... آالی به پوشد پرده همو   بد  عملهای بیند پرده پس

 برم نصیبی گوید عزازیل  کرم  صالی یك دهد در وگر

 سر ز بزرگی نهاده بزرگان   بر  بزرگیش و لطف درگاه به

 مجیب دعوت به را کنان تضرع  قریب  رحمت به را فروماندگان

 خبیر لطفش ناگفته، اسرار بر  بصیر  علمش نابوده، احوال بر

 حسیب روز دیوان خداوند  شیب  و باال نگهدار قدرت، به

 کس انگشت جای او حرف بر نه  کس  پشت طاعتش از مستغنی نه

 بند ...نقش رَحِم در قضا کلك به   پسند  نیکی نکوکار قدیمی

 مورد زیر را در کانال نیاوردم

  «غَفُوراً عَفُوًّا اللَّهُ کانَ وَ عَنْهُمْ یَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ عَسَى ( »...4
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که « امید است»با توجه به اینکه عذر مستضعفان واقعی پذیرفته شده است، چرا قاطعانه از عفو خدا سخن نگفت و فرمود 

 خدا آنها را ببخشد؟

الف. با تعبیری که در جمله بعد آورد )که خدا بسیار خطابخش و بسیار خطاپوش است( عمال بخشیدن آنها را تضمین 

گوید که انسانها از خدا طلبکار شوند. کسی از خدا طلبکار نیست و در واقع، عفو الهی یك نحوی سخن نمیکرد، اما قرآن به 

 دهد.این امتیاز را می دانیم کهامتیاز است و خدا در دادن امتیاز مجبور نیست. هرچند چون عَفُوّ و غفور است، می

( چون انسانها 97گرفتند. )آیهنه استضعاف، دین را جدی نمیب. شروع این آیات با تهدید و مذمت افرادی بود که به بها

چنین را در خوف و رجا متمایل به توجیه وضعیت خود هستند، لحن آیه همچنان غیرقطعی باقی ماند تا همچنان مخاطبان این

تفاده از رحمت خدا نگهدارد و باب توجیه برای افراد باز نکند. خصوصا که قرآن در موارد دیگری نیز به این روحیه سوءاس

 (75اشاره کرده است )مومنون/

 ج. ... 

 

 

 بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ سَعَةً وَ كَثیراً مُراغَماً الْأَرْضِ فِي یَجِدْ اللَّهِ سَبیلِ في یُهاجِرْ مَنْ وَ            100( آیه 4( سوره نساء )184

 29/6/1395              رَحیماً غَفُوراً اللَّهُ كانَ وَ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ یُدْرِكْهُ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً

 ترجمه

کنان به سوی یابد و کسی که هجرتهای فراوان و گشایشی میو کسی که در راه خدا مهاجرت کند، در زمین، جوالنگاه

سپس مرگ او را دریابد قطعا اجر او برعهده خدا خواهد بود؛ و خداوند بسیار خطاپوش اش خارج شود خدا و رسولش از خانه

 و رحیم بوده است.

 ای و نحوینکات ترجمه

به معنای خاک کامال نرم است و اصطالح « الرُغام»است که تنها یکبار در قرآن کریم آمده است. « رغم»از ماده « مُراغَماً»

( و از همین تعبیر، 359ص القرآن، ألفاظ مفرداتدهد )را می« اش به خالك مالیده شدبینی»استعاری همان معنای « رغم أنفه»

در فارسی متداول شده است )یعنی انجام کاری که شخص مورد نظر مخاطب از آن کراهت دارد(. در « رغم فالنیعلی»کلمه 

 ،2ج اللغة، المقاییس معجماست )« های خروج و رهاییراه»اند به معنای ، خصوصا در این آیه، گفته«مراغم»باب معنای 

، 3البیان، ج؛ مجمع418، ص4شود )کتاب العین، جای که با هجرت در زندگی وی حاصل می( یعنی گشایش و توسعه414ص

و ( و در حقیقت، کنایه از زمینی است که بسیار مرغوب و مناسب برای زندگی است که شخص در آن، دیگر در تنگنا 153ص

بسا مقصود این است که با هجرت اند چهای گفته( و عده174ص ،4ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیقمزاحمت قرار ندارد )

تواند دینش را حفظ هر مانعی می« رغمِعلی»( و 73ص ،6ج البحرین، مجمعشود )خود، بینی بدخواهانش به خاک مالیده می

 (.53، ص5کند )المیزان، ج
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 در این جمله، مفعول است.« مراغم»نقش نحوی 

 است.« حال»کنان( است و جایگاه نحوی آن، اسم فاعل از هجرت )= هجرت« مُهاجِراً»

 حدیث

 که آمده است، «منزلتین بین منزلت» بلکه تفویض، نه و است و درست جبر نه اینکه درباره روایتی ع صادق امام از( 1

 در آن از فرازهایی که اندداده شرح مفصال را روایت این ع هادی امام.  انددانسته الزم را مطلب پنج محتوا، آن توضیح برای

 . گذشت   4حدیث ،138جلسه

 :فرمایندمی آن توضیح در هادی امام که است «زمانی مهلت» و «انسان روی پیش راه بودن باز» تاپنج آن از دوتا

 خداوند آنچه انجام از و دهد قرار حصار در را وی که نباشد شخص مراقب کسی یعنی «انسان روی پیش راه بودن باز» اما

 برابر در مانعی و گرفته قرار استضعاف در که کسی مورد در که است خداوند سخن همان این و شود؛ مانع داده، دستور او به

 و مردان از[ واقعی] مستضعفین مگر»: فرمود کند،می پیدا هدایتی راه نه و یابدمی ایچاره نه و دارد خود روی پیش کار انجام

 و نیست باز راهش که است کسی مستضعف که داد خبر پس «برند جایی به راه نه و توانند جوییچاره نه که فرزندانی و زنان

 ماند؛نمی باقی وی مورد در حدیثی و حرف جای هیچ باشد، رسیده آرامش به ایمان مسیر در قلبش اگرهم

 است واجب او بر آن در معرفت کسب که حدی در شده مندبهره آن از انسان که است عمری همان «زمانی مهلت» اما و

 مرگش که زمانی تا  رسدمی بلوغ به و بد و خوب تمییز توانایی به که است وقتی از زمان این و برسد؛ سر اجلش که زمانی تا

 خداوند سخن این و است؛ خوبی و خیر بر هم او نکند، درک را آن کمال حد و بمیرد حق جستجوی در آنکه پس رسد،فرامی

 «خداست برعهده او اجر پی شود، خارج رسولش و خدا سوی به کنانهجرت اشخانه از که کسی و»: فرمایدمی که است

 .نکرد فروگذار داشت مهلت که زمانی تا او زیرا باشد؛ نکرده عمل کمال و تمام به خود شریعت به که هرچند

 472 و 460 ص العقول، تحف

  ع محمد بن علی الحسن أبی الصابر الراشد اإلمام عن روی و

 ...کِتَابُکُم عَلَیَّ وَرَدَ فَإِنَّهُ بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحْمَةُ وَ الْهُدى اتَّبَعَ مَنِ عَلى وَ عَلَیْکُمْ سَلَامٌ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ مِنْ

 وَ السَّرْبِ تَخْلِیَةُ وَ الْخِلْقَةِ صِحَّةُ هِیَ وَ الْمَنْزِلَتَیْنِ بَیْنَ مَنْزِلَةٌ لَکِنْ وَ تَفْوِیضَ لَا وَ جَبْرَ لَا ع الصَّادِقِ بِقَوْلِ ذَلِكَ مِنْ نَبْدَأُ فَإِنَّا

 ... الْفَضْل جَوَامِعَ ع الصَّادِقُ بِهِ جَمَعَ أَشْیَاءَ خَمْسَةُ فَهَذِهِ فِعْلِهِ عَلَى لِلْفَاعِلِ الْمُهَیِّجُ السَّبَبُ وَ الرَّاحِلَةِ مِثْلُ الزَّادُ وَ الْوَقْتِ فِی الْمُهْلَةُ

 اسْتُضْعِفَ فِیمَنِ لُهُقَوْ ذَلِكَ وَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَهُ بِمَا الْعَمَلَ یَمْنَعُهُ وَ عَلَیْهِ یَحْظُرُ رَقِیبٌ عَلَیْهِ لَیْسَ الَّذِی فَهُوَ «السَّرْبِ تَخْلِیَةُ» قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 ال الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ إِلَّا» تَعَالَى اللَّهُ قَالَ کَمَا سَبِیلًا یَهْتَدِی لَا وَ حِیلَةً یَجِدْ فَلَمْ الْعَمَلُ عَلَیْهِ حُظِرَ وَ

 الْقَلْبِ مُطْمَئِنَّ کَانَ إِذَا ءٌشَیْ الْقَوْلِ مِنَ عَلَیْهِ لَیْسَ وَ سَرْبُهُ یُخَلَّ لَمْ الْمُسْتَضْعَفَ أَنَّ فَأَخْبَرَ «سَبِیلًا یَهْتَدُونَ ال وَ حِیلَةً یَسْتَطِیعُونَ

 وَقْتِ مِنْ ذَلِكَ وَ الْوَقْتِ أَجَلِ إِلَى الْمَعْرِفَةُ عَلَیْهِ تَجِبُ مَا حَدِّ مِنْ الْإِنْسَانُ یُمَتَّعُ الَّذِی الْعُمُرُ فَهُوَ الْوَقْتِ فِی الْمُهْلَةُ أَمَّا وَ بِالْإِیمَانِ

 یَخْرُجْ مَنْ وَ» قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ خَیْرٍ عَلَى فَهُوَ کَمَالَهُ یُدْرِکْ لَمْ وَ الْحَقِّ طَلَبِ عَلَى مَاتَ فَمَنْ أَجَلُهُ یَأْتِیَهُ أَنْ إِلَى الْحُلُمِ بُلُوغِ وَ تَمْیِیزِهِ

 أَمْرِه اسْتِتْمَامِ إِلَى الْوَقْتِ فِی یُمْهِلْهُ لَمْ مَا لِعِلَّةِ شَرَائِعِهِ بِکَمَالِ یَعْمَلْ لَمْ کَانَ إِنْ وَ «الْآیَةَ رَسُولِهِ، وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ

 :که است شده روایت ص خدا رسول از( 2
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 و خدا سوی به هجرتش که کسی. است کرده نیت که است چیزی آن هرکس برای و است نیات اساس بر فقط اعمال 

 او با خواهدمی که است زنی به رسیدن برای هجرتش که کسی و است؛ رسولش و خدا سوی به هجرتش پس است، رسولش

 .است کرده هجرت آن جانب به که است چیزی همان به هجرتش پس برسد، دنیا به که این برای یا و کند ازدواج

 4ص ،1ج اإلسالم، دعائم

 :قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ رُوِّینَا قَدْ وَ

 هِجْرَتُهُ کَانَتْ مَنْ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى فَهِجْرَتُهُ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى هِجْرَتُهُ کَانَتْ فَمَنْ نَوَى مَا لِامْرِئٍ إِنَّمَا وَ بِالنِّیَّاتِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا 

 . إِلَیْهِ هَاجَرَ مَا إِلَى فَهِجْرَتُهُ یُصِیبُهَا لِدُنْیَا أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِامْرَأَةٍ

 موجب وی. کرد امامت ادعای ع کاظم امام مقابل در( امام فرزندان از یکی) افطح عبداهلل ع، صادق امام شهادت از بعد( ]3

 ع کاظم امام به و شدند متوجه افراد اغلب نداشت، هم فرزندی و رفت دنیا از عدب اندکی چون منتها شد، فطحیه فرقه پیدایش

 چه که] آورد دست به خبری افطح عبداهلل و کاظم امام ماجرای از تا فرستاد مدینه مدینه به را عبید فرزندش زراره[ برگشتند

 . رفت دنیا از برگردد پسرش اینکه از قبل اما.[ است ع صادق امام واقعی جانشین کسی

 : فرمود ع امام. کرد تعریف را زراره حکایت ع کاظم امام به شخصی

 شود خارج اشخانه از رسولش و خدا سوی به کنانهجرت که کسی و» که باشد آیه این مصداق زراره که دارم امید من

 «.بود خواهد خدا برعهده او اجر قطعا دریابد را او مرگ سپس

 271ص ،1ج العیاشی، تفسیر

 إلیه یرجع أن قبل فمات اهلل، عبد و الحسن أبی خبر له یستخبر المدینة إلى عبیدا ابنه زرارة وجه قال عمیر أبی ابن عن

 إلى عبیدا ابنه توجیه و زرارة له فذکرت األول، الحسن ألبی قلت: قال حکیم بن محمد حدثنی عمیر أبی بن محمد قال ابنه عبید

  المدینة

 الْمَوْتُ یُدْرِکْهُ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ» اهلل قال ممن زرارة یکون أن ألرجو إنی: ع الحسن أبو فقال

  «اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ

 :است شده روایت ص خدا رسول از( 4

 .باشند ایمن او از مالشان و جان در مومنان که کسی کیست؟ مومن که دهم خبر شما به آیا

 .باشند سالم دستش و زبان از مسلمانان که کسی کیست؟ مسلمان که دهم خبر شما به آیا

 .کند رها و ترک کرده حرام خدا که را آنچه و کند هجرت هابدی از که است کسی مهاجر و

 .براند خود از را او یا و کند را او غیبت یا و کند خوار را او یا کند ظلم دیگر مومن بر مومنی که است حرام و

 235ص ،2ج الکافی،

 قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ خَالِدٍ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ کَهْمَسٍ أَبِی عَنْ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِیُّ عَلِیٍّ أَبُو

  ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

  أَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ ائْتَمَنَهُ مَنِ بِالْمُؤْمِنِ أُنَبِّئُکُمْ لَا أَ
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 یَدِهِ وَ لِسَانِهِ مِنْ الْمُسْلِمُونَ سَلِمَ مَنْ بِالْمُسْلِمِ أُنَبِّئُکُمْ لَا أَ

  اللَّهُ حَرَّمَ مَا تَرَکَ وَ السَّیِّئَاتِ هَجَرَ مَنْ الْمُهَاجِرُ وَ 

 .دَفْعَةً یَدْفَعَهُ أَوْ یَغْتَابَهُ أَوْ یَخْذُلَهُ أَوْ یَظْلِمَهُ أَنْ الْمُؤْمِنِ عَلَى حَرَامٌ الْمُؤْمِنُ وَ

 :ایام مناسبت به هم و است مرتبط بحث موضوع به هم ع امیرالمومنین خطبه این. مبارک غدیر عید پیشاپیش��

 :فرمودند ع امیرالمومنین( 5

-آید در مرگ و -سرآید روزگار تا. ناپایدار و عاریت هاسینه و دلها میان دیگر برخى و است، برقرار دلها در ایمان برخى

 و حد که است گاه آن دریابد، را او مرگ تا واگذارید را او ،[بجویید برائت و بیزاری خواهیدمی] بیزارید کسى از اگر پس. 

 که مادام. است باقی نخستین اساس و پایه همان بر هجرت وجوب[. نه یا جست بیزاری توانمی که] شودمی معلوم برائت مرز

 که آن جز ننهند، کسى بر مهاجر نام. دارد آشکار را خود یا و گزیند پنهانى که آن از دارد، پایدار را زمین مردم خواهد خدا

 گوشش به و رسید، بدو وى خبر که را آن و است، مهاجر پذیرفت و شناخت را او که آن پس. بشناسد را زمین روى حجّت

 .گفت نتوان مستضعف کرد، آن مهیای را دل و شنید

 و. آزموده ایمان به را او دل خدا که که مومنی بنده جز نتابد بر را آن کسى دشوار، آن تحمّل و سخت، است کارى ما امر

 .بردبار خردهاى و امانتدار، هاىسینه جز نگیرد فرا را ما حدیث

 -اىفتنه آنکه از پیش دانم،مى زمین راههاى از بهتر را آسمان راههاى من که نیابید، مرا آنکه از پیش بپرسید من از! مردم

 خردان صاحب عقل و بیازارد، و بکوبد را مردمان و کند پایمال خود مهار و بردارد، گام صاحب بى شتر همچون که -شود پدید

 .گذارد حیرتشان در و -ببرد را

 (306ص شهیدی، ترجمه از اقتباس با) 189خطبه البالغه،نهج

 لَکُمْ کَانَتْ فَإِذَا مَعْلُومٍ أَجَلٍ إِلَى الصُّدُورِ وَ الْقُلُوبِ بَیْنَ عَوَارِیَ یَکُونُ مَا مِنْهُ وَ الْقُلُوبِ فِی مُسْتَقِرّاً ثَابِتاً یَکُونُ مَا الْإِیمَانِ فَمِنَ

 الْأَرْضِ أَهْلِ فِی لِلَّهِ کَانَ مَا الْأَوَّلِ حَدِّهَا عَلَى قَائِمَةٌ الْهِجْرَةُ وَ الْبَرَاءَةِ حَدُّ یَقَعُ ذَلِكَ فَعِنْدَ الْمَوْتُ یَحْضُرَهُ ىحَتَّ فَقِفُوهُ أَحَدٍ مِنْ بَرَاءَةٌ

 لَا وَ مُهَاجِرٌ فَهُوَ بِهَا أَقَرَّ وَ عَرَفَهَا فَمَنْ الْأَرْضِ فِی الْحُجَّةِ بِمَعْرِفَةِ إِلَّا أَحَدٍ عَلَى الْهِجْرَةِ اسْمُ یَقَعُ لَا مُعْلِنِهَا وَ الُامَّةِ مُسْتَسِرِّ مِنْ حَاجَةٌ

 امْتَحَنَ مُؤْمِنٌ عَبْدٌ إِلَّا یَحْمِلُهُ لَا مُسْتَصْعَبٌ صَعْبٌ أَمْرَنَا إِنَّ قَلْبُهُ وَعَاهَا وَ أُذُنُهُ فَسَمِعَتْهَا الْحُجَّةُ بَلَغَتْهُ مَنْ عَلَى الِاسْتِضْعَافِ اسْمُ یَقَعُ

 مِنِّی أَعْلَمُ السَّمَاءِ بِطُرُقِ فَلَأَنَا تَفْقِدُونِی أَنْ قَبْلَ سَلُونِی النَّاسُ أَیُّهَا رَزِینَةٌ أَحْلَامٌ وَ أَمِینَةٌ صُدُورٌ إِلَّا حَدِیثَنَا یَعِی لَا وَ لِلْإِیمَانِ قَلْبَهُ اللَّهُ

 قَوْمِهَا بِأَحْلَامِ تَذْهَبُ وَ خِطَامِهَا فِی تَطَأُ فِتْنَةٌ بِرِجْلِهَا تَشْغَرَ أَنْ لَقَبْ الْأَرْضِ بِطُرُقِ

 تدبر

 :«سَعَةً وَ کَثیراً مُراغَماً الْأَرْضِ فِی یَجِدْ اللَّهِ سَبیلِ فی یُهاجِرْ مَنْ وَ(  »1

 . است سخت برایش آن از شدن جدا و میگیرد انس آنجا با میکند زندگی جایی در وقتی انسان

 بیندمی اما داشت خواهد ایآسوده ظاهرا زندگی بگیرد جدی را دینش نخواهد انسان اگر که است ای گونه به وضعیت گاه

 پیش متنوعی هایعرصه هم خدا کند، قبول را راحت زندگی این از شدن جدا سختی دینش خاطر به و است خطر در دینش
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 ریزی برنامه داده دستور خدا که گونه آن که بدانیم که است این مهم. افکندمی کارش در گشایشی هم و میکند باز او روی

 .است تر راحت خودمان خیال به که طور آن نه کنیم

 «رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ( »2

 امری فقط را هجرت برخی و دانندمی کاشانه و خانه از خروج مورد در و ظاهری و اجتماعی امری فقط را هجرت برخی

 شروع: کرده جمع معنوی نگاه و اجتماعی نگاه بین تمام ظرافت با آیه این. کنندمی تفسیر گناهان از درونی هجرت به و معنوی

 .است کرده معرفی خدا را مقصد بلکه خاص، سرزمینی نه را مقصد و داده قرار خانه از را حرکت

 «اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ...  مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ...  یَجِدْ اللَّهِ سَبیلِ فی یُهاجِرْ مَنْ وَ(» 3

 آن رسدمی دارد دنیا در کار آن از که مقصودی به یا: نیست خارج حالت دو از دهد انجام کاری خدا خاطر به که کسی

 حساب او برای را کار خدا کند، آغاز را کار که همین ندهد، کفاف عمرش اگر یا و( سعه و کثیرا مراغما) گسترده خیلی هم

 .کندمی

 «اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ یُدْرِکْهُ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ( »4

 اگر حتی شد، شروع خدا برای اگر. نه یا برسد نتیجه به که نیست این مهم شود، شروع خدا برای کار که است این مهم

 .کندمی فرض شده انجام را آن خدا بمیریم

 .نتیجه به مکلف نه ایم وظیفه به مکلف ما: گفتمی خمینی امام که است همان این

 «...اللَّهِ سَبیلِ فی یُهاجِرْ مَنْ وَ( »5

 است، هجرتی چنان درباره هم آیه این که کندمی خطور ذهن به بود، مستضعفان هجرت عدم درباره قبل آیه چون اگرچه،

 .برد کار به را «اهلل سبیل فی» تعبیر همین برای. شود منحصر هجرت گونه آن به فقط آیه معنای که نداریم دلیلی هیچ اما

 اوال یعنی بود؛ خواهد آیه این حال مشمول کند، شروع را کاری خدا برای و شود رها تعلقاتش از خدا راه در کس هر

 را او کار ثمربخشی و اجر خدا نداد کفاف عمرش هم اگر ثانیا و کندمی ایجاد گشایش و فراوان جوالنگاههای برایش خدا

 .کندمی تضمین

 «رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً( »6

 کرد؟ اضافه را این چرا اصال و دارد؟ معنایی چه الرسول الی مهاجر اما است، معلوم اهلل الی مهاجر

 اشخودش از طریق فرستاده که باشد راهی باید بلکه نیست، دلبخواهی راه خدا، راه که است این بر تاکید ظاهرا. الف

 اینکه نه کرده معرفی شریعت که بود صالحی عمل منظور است، نیت به عمل که فرمود 2 حدیث در هم اگر. است کرده معرفی

 ! بکشند آدم خوب، نیت با خود، خیال به و شوند پیدا داعش همچون افرادی

 قرار آدمی مقصود و مقصد باید، بلکه و توانندمی و کنندمی ایفا نقش انسان دینداری در پیامبر همچون اشخاصی. ب

 زیارت به توصیه توان( میدانندمی شرک را امامان و پیامبر مرقد زیارت که وهابیت دیدگاههای برخالف) آیه این از. گیرند

 رفته دنیا از پیامبر که زمانی در بکند، را پیامبر قصد و شود خارج اش خانه از کسی اینکه وگرنه. گرفت نتیجه هم را ص پیامبر

 دارد؟ توجیهی چه است،
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 . ...ج

 نگذاشتم کانال در را این

 «رَحیما غَفُوراً اللَّهُ کانَ وَ اللَّهِ عَلَى أَجْرُهُ وَقَعَ فَقَدْ الْمَوْتُ یُدْرِکْهُ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ( »7

 ثواب که است کردنی جبران بلکه نیست، گناهان بخشیدن معنای به صرفا خداوند بودن غفور دهدمی نشان بخوبی آیه این

 به خدا غفاریت بخواهد که نکرده گناهی رفت، دنیا از و شد خارج اشخانه از مهجر که کسی زیرا دارد؛ خود دل در هم دادن

 .شود مطرح گناه بخشش معنای

 

 

 30/6/1395    تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِما الْجَنَّةَ ادْخُلُوا عَلَیْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ طَیِّبینَ الْمَالئِكَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذینَ    32( آیه 16( سوره نحل )185

 ترجمه

گویند سالم ، میکنندقبض روح میدر حالی که پاک و طیّب هستند، ]متقین عبارتند از[ همان کسانی که فرشتگان آنها را، 

 دادید.بر شما، داخل بهشت شوید به خاطر آنچه که همواره انجام می

 حدیث

 است: ( از زید بن علی ع ]فرزند امام سجاد ع[ روایت شده1

 روح قبض هستند، طیّب و پاک که حالی در را، آنها فرشتگان که کسانی» کجایند: دهدمی ندا منادی قیامت، روز در

 ؟«شما بر سالم گویندمی کنند،می

  کیانید؟ شما: شوندمی گفته آنها به. است نورانی صورتهایشان که حالی در شوندمی بلند ایعده پس

 . هستیم ع طالبابی بن علی امیرالمومنین دوستداران ما: گویندمی

 داشتید؟ دوست را او جهت چه به: شودمی خطاب

 .پیامبرت به و تو به نسبت اطاعتش خاطر به!  پروردگارا: گویندمی

 .«دادیدمی انجام همواره که آنچه خاطر به شوید بهشت داخل»! گفتید راست: شودمی خطاب آنها به

 234ص الکوفی، فرات تفسیر

 :قَالَ[ ع] عَلِیٍّ بْنِ زَیْدِ عَنْ مُعَنْعَناً سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ

 لَهُمْ فَیُقَالُ الْوُجُوهِ مبیاضی قَوْمٌ فَیَقُومُ قَالَ عَلَیْکُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ طَیِّبِینَ الْمَالئِکَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ أَیْنَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ مُنَادٍ یُنَادِی 

 لِرَسُولِكَ وَ لَكَ بِطَاعَتِهِ رَبَّنَا یَا فَیَقُولُونَ أَحْبَبْتُمُوهُ بِمَا لَهُمْ فَیُقَالُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ لِأَمِیرِ الْمُحِبُّونَ نَحْنُ فَیَقُولُونَ أَنْتُمْ مَنْ

 .تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما الْجَنَّةَ ادْخُلُوا صَدَقْتُمْ لَهُمْ فَیُقَالُ

آمده  -بکر را به عنوان حاکم آنجا فرستاد هنگامی که محمد بن ابی –( در فرازی از نامه امیرالمومنین به اهالی مصر 2

 است:
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 بکر.طالب به اهالی مصر و محمد بن ابیبسم اهلل الرحمن الرحیم از بنده خدا امیرمومنان علی بن ابی

 سالم علیکم.

 خدایی را شاکرم  که خدایی جز او نیست. اما بعد ...

پراند[ جدی بگیرید و برای آن آماده شوید هایی که عقل را از سر می... بندگان خدا! مرگ و سکرات آن را ]= دشواری

 رسد: که یکدفعه به نحوی عظیم به شما می

 ای همراهش نیست. ای که هرگز خوبیای که هیچ بدی در آن نیست، ویا با بدییا با خوبی

 کند؛ کند و یا انسان را با آمدنش به جهنم نزدیك مییا شخص را با آمدنش به بهشت نزدیك می

رسد: به بهشت یا به جهنم؛ آیا و هیچکسی نیست که روحش از بدنش جدا شود مگر اینکه بفهمد که به کدام سرمنزل می

 دشمن خداست یا دوست و ولیّ خدا؟ 

شود و آنچه را که خداوند در آن اگر از اولیاء اهلل باشد درهای بهشت به رویش گشوده و مسیرهای آن برایش مهیا می

 شود؛ گردد و هرگونه بار سنگینی از پشتش برداشته میای فارغ میبیند؛ پس از هر دلمشغولیبرایش آماده کرده، می

گردد و آنچه را که خداوند در های آن برایش مهیا میگشوده و مسیرو اگر از دشمنان خدا باشد درهای جهنم به رویش 

 بندد. ای از او رخت برمیآورد و هر گونه شادیبیند، پس هر گونه امر ناخوشایندی بدو روی میآن برایش آماده کرده می

کسانی که »فرماید: رسد که خداوند عز و جل میدهد و آنجاست که شخص به یقین میهمه اینها در لحظه مرگ رخ می

گویند سالم بر شما، داخل بهشت شوید به خاطر ، میکنندقبض روح میدر حالی که پاک و طیّب هستند، فرشتگان آنها را، 

. اندبوده ستمکار خود بر که حالى در گیرندمى را جانشان فرشتگان کسانی که»فرماید: و می« دادیدآنچه که همواره انجام می

 درهاى از پس،. داناست کردیدمى آنچه به خدا آرى،« .کردیمنمى بدى کار هیچ ما»:[ گویندمى و] آینددرمى تسلیم در از پس،

 «.متکبران جایگاه است بد چه که حقّا و بمانید، همیشه آن در و شوید وارد جهنم

 27،ص(للطوسی) األمالی؛ 264ص ،1(للمفید) األمالی ؛237ص ،1ج الغارات،

 :مصر أهل و محمّد الى -السّالم علیه -علیّ قال: کتب عبایة عن الحسن بن اللَّه عبد عن

 عَلَیْکُمْ سَلَامٌ بَکْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ وَ مِصْرَ أَهْلِ إِلَى طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ -الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 ... بَعْد أَمَّا هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِی اللَّهَ إِلَیْکُمُ أَحْمَدُ فَإِنِّی

 یَکُونُ لَا بِشَرٍّ أَوْ أَبَداً شَرٌّ مَعَهُ یَکُونُ لَا بِخَیْرٍ عَظِیمٍ بِأَمْرٍ یَفْجَؤُکُمْ فَإِنَّهُ عُدَّتَهُ لَهُ أَعِدُّوا وَ سَکْرَتَهُ وَ الْمَوْتَ اللَّهِ عِبَادَ یَا ... احْذَرُوا

 جَسَدَهُ رُوحُهُ تُفَارِقُ النَّاسِ مِنَ أَحَدٌ لَیْسَ إِنَّهُ عَامِلِهَا مِنْ النَّارِ مِنَ أَقْرَبُ منْ وَ عَامِلِهَا مِنْ الْجَنَّةِ إِلَى أَقْرَبُ فَمنْ -أَبَداً خَیْرٌ مَعَهُ

                                                      
 مُحَمَّدٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ إِسْحَاقَ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِي قَالَ الْكَاتِبُ حُبَیْشٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ.  11

 أَمِیرُ وَلَّى لَمَّا قَالَ الْهَمْدَانِيِّ إِسْحَاقَ أَبِي عَنْ الْجَعْدِ بْنِ فُضَیْلِ عَنْ سَعِیدٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ« 1» عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الثَّقَفِيُّ

 بِسْمِ -الْكِتَابُ فَكَانَ فِیهِ بِهِ وَصَّاهُ بِمَا لِیَعْمَلَ وَ مِصْرَ أَهْلِ عَلَى یَقْرَأَهُ أَنْ أَمَرَهُ وَ كِتَاباً لَهُ كَتَبَ أَعْمَالَهَا وَ مِصْرَ بَكْرٍ أَبِي بْنَ مُحَمَّدَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْمُؤْمِنِینَ

 هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي اللَّهَ إِلَیْكُمُ أَحْمَدُ فَإِنِّي عَلَیْكُمْ سَلَامٌ بَكْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ وَ مِصْرَ أَهْلِ إِلَى بٍطَالِ أَبِي بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ -الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ

 بَعْد ... أَمَّا
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 لَهُ شُرِعَتْ وَ الْجَنَّةِ أَبْوَابُ لَهُ فُتِحَتْ لِلَّهِ وَلِیّاً کَانَ فَإِنْ لَهُ وَلِیٌّ أَمْ لِلَّهِ هُوَ عَدُوٌّ أَ النَّارِ إِلَى أَمْ الْجَنَّةِ إِلَى یَصِلُ الْمَنْزِلَتَیْنِ أَیَّ یَعْلَمَ حَتَّى

 لَهُ شُرِعَتْ وَ النَّارِ أَبْوَابُ لَهُ فُتِحَتْ لِلَّهِ عَدُوّاً کَانَ إِنْ وَ ثِقْلٍ کُلُّ عَنْهُ وُضِعَ وَ شُغُلٍ کُلِّ مِنْ فَفُرِّغَ فِیهَا لَهُ اللَّهُ أَعَدَّ مَا رَأَى وَ طُرُقُهَا

 قَالَ الْیَقِینُ یَکُونُ عِنْدَهُ وَ الْمَوْتِ عِنْدَ یَکُونُ هَذَا کُلُّ سُرُورٍ کُلَّ تَرَکَ وَ مَکْرُوهٍ کُلَّ فَاسْتَقْبَلَ فِیهَا لَهُ اللَّهُ أَعَدَّ مَا إِلَى نَظَرَ وَ طُرُقُهَا

 الْمَالئِکَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ» یَقُولُ وَ« تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما الْجَنَّةَ ادْخُلُوا عَلَیْکُمْ ساَلمٌ یَقُولُونَ طَیِّبِینَ الْمَالئِکَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ» اسْمُهُ عَزَّ اللَّهُ

 فَلَبِئْسَ فِیها خالِدِینَ جَهَنَّمَ أَبْوابَ فَادْخُلُوا. تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ بَلى سُوءٍ مِنْ نَعْمَلُ کُنَّا ما السَّلَمَ افَأَلْقَوُ أَنْفُسِهِمْ ظالِمِی

 1«.الْمُتَکَبِّرِین مَثْوَى

 تدبر

 «:تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما الْجَنَّةَ ادْخُلُوا ... تَتَوَفَّاهُمُ الَّذینَ( »1

تواند به وضعیتی برسد که به محض مردن، برای ورود به بهشت از او دعوت تَعْمَلُونَ( می کُنْتُمْ انسان با عمل خویش )بِما

(. درست نقطه مقابل کسانی که به محض 1ای نخواهد داشت )حدیثشود؛ و واضح است که چنین کسی در محشر هم معطلی

 (185، جلسه32نحل/شوند )یمردن، به سوی جهنم رانده م

 «:تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما ... طَیِّبینَ ... تَتَوَفَّاهُمُ» (2

در این است که اولی داللت بر یك روال همیشگی در زندگی دارد. )توضیح در « تعملون»با « کنتم تعملون»تفاوت تعبیر 

ای با عمل کند. پس عدهاست و داللت بر پاکی و خلوص از هرگونه آلودگی می« خبیث»قابل هم نقطه م« طیّب( »34جلسه 

 رود.کند و پس از مرگ بدون هیچ معطلی به بهشت میگیرند که آنها را پاک و خالص میخود، روالی را در زندگی در پیش می

 «:یْکُمْعَلَ سَالمٌ یَقُولُونَ طَیِّبینَ الْمَالئِکَةُ تَتَوَفَّاهُمُ( »3

سالم و سالمتی »رسد، لذا فرشتگان به خطاب کسی که در پاکی زیست و در حال پاکی جان سپرد، به سالمت محض می

 کنند.از او استقبال می« بر شما

 «:تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما الْجَنَّةَ ادْخُلُوا» (4

                                                      
 . این دو روایت هم ناظر به این آیه قابل توجه است: 1

 الصالحة الرؤیا هي»: قاال( السالم علیهما) الصادق و الباقر عن روي: «الْآخِرَةِ فِي وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي الْبُشْرى لَهُمُ» معنى في( 2/144البیان نهج) في و

 ادْخُلُوا عَلَیْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ طَیِّبِینَ الْمَالئِكَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ»: تعالى اهلل قول هو و الموت، عند النعم من له اهلل أعده مما الجنة اآلخرة في و المؤمن، یراها

 (42ص ،3ج القرآن، تفسیر في الجنة )البرهان في ثم أبدا «الْجَنَّةَ

 أَلْفَ سَبْعِینَ فِي مِیكَائِیلَ وَ مَلَكٍ أَلْفَ سَبْعِینَ فِي الْأَرْضِ إِلَى اللَّیْلَةِ هَذِهِ فِي یَهْبِطُ ع جَبْرَئِیلَ أَنَّ[: 562 ص 5 ج الرازيّ الفتوح أبي تفسیر] الْخَبَرِ فِي وَ

 مَكْتُوبٌ اللِّوَاءِ عَلَى وَ السَّابِعَةِ الْأَرْضِ تَحْتَ وَاحِدَةٌ وَ الْعَرْشِ تَحْتَ وَاحِدَةٌ وَ بِالْمَغْرِبِ وَاحِدَةٌ وَ بِالْمَشْرِقِ وَاحِدَةٌ زَوَایَا أَرْبَعُ لَهُ وَ الْحَمْدِ بِلِوَاءِ یَأْتُونَ وَ مَلَكٍ

 تَعَالَى قَوْلِهِ فِي الْمَوْتِ یَوْمَ الْأَوَّلُ مَوَاطِنَ خَمْسَةِ فِي السَّلَامَ فَیُبْلِغُهُمُ إِلَّا وَ عَلَیْهِمْ یُسَلِّمُونَ وَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ جَبْرَئِیلُ یَأْتِیهِ وَ إِلَّا بَیْتٍ مِنْ مَا وَ غَفُورٌ رَبٌّ وَ مُذْنِبَةٌ أُمَّةٌ

 الْمَالئِكَةُ وَ» قَوْلِهِ فِي الْجَنَّةِ فِي الثَّالِثُ وَ «عَلَیْكُمْ سَالمٌ خَزَنَتُها لَهُمْ قالَ وَ» الْجَنَّةِ بَابِ فِي الثَّانِي وَ «عَلَیْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ طَیِّبِینَ الْمَالئِكَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ»

 )مستدرک «سَالم یَلْقَوْنَهُ یَوْمَ تَحِیَّتُهُمْ» تَعَالَى اللَّهِ عِنْدَ الْخَامِسُ وَ «رَحِیمٍ رَبٍّ مِنْ قَوْلًا سَالمٌ» الْغُرُفَاتِ فِي الرَّابِعُ وَ «عَلَیْكُمْ سَالمٌ بابٍ كُلِّ مِنْ عَلَیْهِمْ یَدْخُلُونَ

 (460ص ،7ج المسائل، مستنبط و الوسائل
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 (389ص ،6ج نور، تفسیر)قرائتی،  .بهانه نه دهند بها به را بهشت

 

 

 31/6/1395ارْجِعُونِ               رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِذا حَتَّى             99( آیه 23( سوره مؤمنون )186

 ترجمه

 شان را مرگ فرارسد، گوید: پروردگارا ! مرا بازگردانید!تا آن گاه که یکی

 ای و نحوینکات ترجمه

 (.209ص ،18ج القرآن، إعراب فی الجدولبوده است )« ارجعون + ن ]وقایه[ + یارجعونَنی = »در اصل « ارْجِعُونِ»

گفت: رب ارجعی، پروردگارا ! مرا برگردان( ظاهرا این درباره اینکه چرا تعبیر جمع آمده )در حالی که ظاهرا باید می

( ]چنانکه 67، ص15از باب استغاثه و تضرع ابتدای کالم است )المیزان، ج« ربِّ»خطاب، خطاب به فرشتگان مرگ است و کلمه 

 کنید؟![ دست شما ! چرا این طور میشود: خدایا از در فارسی هم گاه گفته می

البته احتماالت دیگری هم مطرح شده است: مثال اینکه از باب تعظیم و احترام نسبت به خدا، ضمیر جمع به کار رفته ]که 

 رود[ عالمه طباطبایی معتقد است که اگر چه چنین احترامی به مخاطب رایج است اما در مورد خدا غالبا به کار نمی

، 7البیان، جکه جمع در اینجا از باب تکرار کالم است، یعنی شخص گفته: رب ارجعی، ارجعی، ارجعی. )مجمعو یا این

 (187ص

 حدیث

 ( از امام سجاد ع روایت شده است:1

دوست و همنشینی ورزند و به آخرت متمایلند این است که هر شریك و بدرستی که عالمت کسانی که به دنیا زهد می

 کنند.خواهند نمی خواهد رها مینها میرا که آنچه که آ

ورزد و برای مرگ کند کسی است که نسبت به زیبایی زودگذر دنیا زهد میبدانید که کسی که برای ثواب آخرت عمل می

ای جز مالقاتش نیست سر شتابد قبل از اینکه مهلت تمام شود و آنچه چارهآمادگی الزمش را کسب کرده، به جانب عمل می

 مرگ را شانیکی که گاه آن تا» فرماید:گیرد که خداوند عز و جل میقبل از وقوع زمانش، هشدارهای الزم را جدی میرسد، و 

پس امروز هریك از شما خودش « تا در آنچه از دست دادم کار صالحی انجام دهم بازگردانید مرا!  پروردگارا: گوید فرارسد،

ه به دنیا برگشته، و از آنچه از عمل صالح برای روز نیازمندیش کم گذاشته پشیمان را در این دنیا در جایگاه کسی قرار دهد ک

 است.

 ترس از و گذرد،مى خوابیدن از و گذاردرا کنار می بالش ،باشد هراس در شبیخون از که کس آن بدانید خدا ! بندگان

 شبیخون هراس از اىچگونه پس! آدم فرزند اى تو بر واى. کندمی خوددارى نوشیدن و خوردن از حدّى تا دنیااهل  سلطه
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 و شب ناگهانى مرگهاى با همراه گناهکار، و نافرمان جماعت بر او شبیخون و ،دردناک قبض روحی با عزّت، صاحب خداوند

 ... گریزگاهى نه و پناهگاهىدر ورای آن  نه و ،از او هست نجاتى راه نه که است شبیخونى همان این! روز؟

 272ص العقول، تحف

 ع الحسین بن علی العابدین سید اإلمام عن روی و

 وَ أَال یُرِیدُونَ، مَا یُرِیدُ لَا صَاحِبٍ کُلَّ رَفْضُهُمْ وَ خَلِیلٍ وَ خَلِیطٍ کُلَّ تَرْکُهُمْ الْآخِرَةِ فِی الرَّاغِبِینَ الدُّنْیَا فِی الزَّاهِدِینَ عَلَامَةَ إِنَّ

 بُدَّ لَا مَا نُزُولِ وَ الْأَجَلِ فَنَاءِ قَبْلَ الْعَمَلِ عَلَى الْحَاثُّ أُهْبَتَهُ لِلْمَوْتِ الْآخِذُ الدُّنْیَا زَهْرَةِ عَاجِلِ فِی الزَّاهِدُ هُوَ الْآخِرَةِ لِثَوَابِ الْعَامِلَ إِنَّ

 صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی ارْجِعُونِ رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِذا حَتَّى» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْحَیْنِ قَبْلَ الْحَذَرِ تَقْدِیمِ وَ لِقَائِهِ مِنْ

 لِیَوْمِ الصَّالِحِ الْعَمَلِ مِنَ افِیهَ فَرَّطَ مَا عَلَى النَّادِمِ الدُّنْیَا إِلَى الْمَکْرُورِ کَمَنْزِلَةِ الدُّنْیَا هَذِهِ فِی نَفْسَهُ الْیَوْمَ أَحَدُکُمُ فَلَیُنْزِلَنَّ« تَرَکْتُ فِیما

 خَوْفِ مِنْ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ بَعْضِ عَنْ أَمْسَكَ وَ الرُّقَادِ مِنَ امْتَنَعَ وَ الْوِسَادِ عَنِ تَجَافَى الْبَیَاتَ خَافَ مَنْ أَنَّهُ اللَّهِ عِبَادَ اعْلَمُوا وَ فَاقَتِهِ

 مَعَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِی لِأَهْلِ بَیَاتِهِ وَ الْأَلِیمِ أَخْذِهِ وَ الْعِزَّةِ رَبِّ سُلْطَانِ بَیَاتِ خَوْفِ مِنْ آدَمَ ابْنَ یَا وَیْحَكَ فَکَیْفَ الدُّنْیَا أَهْلِ سُلْطَانِ

 ...مَهْرَب مِنْهُ لَا وَ مُلْتَجَأٌ دُونَهُ لَا وَ مَنْجًى مِنْهُ لَیْسَ الَّذِی الْبَیَاتُ فَذَلِكَ النَّهَارِ وَ بِاللَّیْلِ الْمَنَایَا طَوَارِقِ

 ( از امام صادق ع روایت شده است:2

آیند کنند، چون داخل قبر شد نکیر و منکر نزدش میمیرد هفتاد هزار فرشته او را تا قبرش تشییع میهنگامی که مومن می

گوید: پروردگارم اهلل است و پیامبرت کیست؟ او میگویند: پروردگارت کیست؟ و دینت چیست؟ و نشانند و میو او را می

شود و طعامی از کند برایش گشوده میمحمد ص پیامبرم است و اسالم دینم است. پس قبرش تا آنجا که چشمش کار می

شود و این همان است که خداوند فرمود: آورند و روح و ریحان )راحتی و بوی خوش( در قبرش وارد میبهشت برایش می

« و بهشت نعمت است»( یعنی در قبرش 89-88)واقعه/« اما هرکس از مقربان باشد پس برایش روح و ریحان استو »

 ( یعنی در آخرت.89)واقعه/

کنند و او به کسانی که میرد، هفتاد هزار زبانیه ]= شعله آتش[ وی را تا قبرش تشییع میسپس فرمود: وقتی کافر می

ای کاش مهلتی »گوید: کند و میشنود التماس میا صدایی که هر چیزی غیر از جم و انس میاند باش را بر دوش گرفتهجنازه

« ام کار صالحی انجام دهمشاید در آنچه از دست داده بازگردانید مرا»گوید: ( و می58)زمر/« داشتم تا از مومنان باشم

( و 100)مومنون/« گوییکالمی است که تو میهرگز چنین نیست. این »دهد: ( پس آن زبانیه جوابش می100-99)مومنون/

شود و مردم او پس چون داخل قبر می« گردداگر برگردد دوباره بدانچه از آن نهی شده بازمی»دهد که ای آنها را ندا میفرشته

پروردگارت  د:گویننشانند و به او میآیند و او را میترین صورت به سراغش میگذارند نکیر و منکر در ترسناکرا تنها می

ای از افتد و توانایی جواب دادن ندارد، پس چنان ضربهکیست؟ و دینت چیست؟ و پیامبرت کیست؟ پس زبانش به لکنت می

گویند: پروردگارت کیست؟ و دینت چیست؟ افتد. سپس دوباره میزنند که هر چیزی از آن به وحشت میعذاب الهی بر او می

گویند: ندانستی و هدایت نشدی و رستگار نگشتی. سپس برایش دری به سوی دانم. میمیگوید: نو پیامبرت کیست؟ او می

کنند و این همان سخن خداوند عز و جل است که فرمود: پس گشایند و از آب جوشان جهنم به سوی او نازل میجهنم می
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و سرانجامش »( یعنی در قبر 93-92/)واقعه« کنندگان گمراه بود، پس جایگاهی در میان آب جوشان دارد.هر کس از تکذیب

 ( یعنی در آخرت. 94)واقعه/« جهنم خواهد بود

 291ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ النَّحْوِیُّ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْقَزْوِینِیُّ حَاتِمٍ بْنُ عَلِیُّ أَخْبَرَنِی

 مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ الْمَدِینِیِّ مُقْبِلٍ بْنِ سُلَیْمَانَ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ الْبَرْقِیُّ

 مَا وَ رَبُّكَ مَنْ لَهُ یَقُولَانِ وَ فَیُقْعِدَانِهِ نَکِیرٌ وَ مُنْکَرٌ أَتَاهُ قَبْرَهُ أُدْخِلَ فَإِذَا قَبْرِهِ إِلَى مَلَكٍ أَلْفَ سَبْعُونَ هُشَیَّعَ الْمُؤْمِنُ مَاتَ إِذَا: قَالَ أَنَّهُ ع

 وَ الْجَنَّةِ مِنَ بِالطَّعَامِ یَأْتِیَانِهِ وَ بَصَرِهِ مَدَّ قَبْرِهِ فِی لَهُ فَیَفْسَحَانِ دِینِی الْإِسْلَامُ وَ نَبِیِّی مُحَمَّدٌ وَ اللَّهُ رَبِّیَ فَیَقُولُ نَبِیُّكَ مَنْ وَ دِینُكَ

 یَعْنِی نَعِیمٍ جَنَّةُ وَ قَبْرِهِ فِی یَعْنِی رَیْحانٌ وَ فَرَوْحٌ الْمُقَرَّبِینَ مِنَ کانَ إِنْ فَأَمَّا -جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ الرَّیْحَانَ وَ الرَّوْحَ عَلَیْهِ یُدْخِلَانِ

 الثَّقَلَانِ إِلَّا ءٍشَیْ کُلُّ یَسْمَعُهُ بِصَوْتٍ حَامِلِیهِ لَیُنَاشِدُ إِنَّهُ وَ قَبْرِهِ إِلَى الزَّبَانِیَةِ مِنَ أَلْفاً سَبْعُونَ شَیَّعَهُ الْکَافِرُ مَاتَ إِذَا ع قَالَ ثُمَّ الْآخِرَةِ فِی

 قَائِلُهَا أَنْتَ کَلِمَةٌ إِنَّها کَلَّا الزَّبَانِیَةُ فَتُجِیبُهُ تَرَکْتُ فِیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی ارْجِعُونِ یَقُولُ وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَأَکُونَ کَرَّةً لِی نَّأَ لَوْ یَقُولُ وَ

 مَنْ لَهُ یَقُولَانِ ثُمَّ فَیُقِیمَانِهِ صُورَةٍ أَهْوَلِ فِی نَکِیرٌ وَ مُنْکَرٌ أَتَاهُ النَّاسُ فَارَقَهُ وَ قَبْرَهُ أُدْخِلَ فَإِذَا عَنْهُ نُهِیَ لِمَا لَعَادَ رُدَّ لَوْ مَلَكٌ یُنَادِیهِمْ وَ

 یَقُولَانِ ثُمَّ ءٍشَیْ کُلُّ لَهَا یُذْعَرُ اللَّهِ عَذَابِ مِنْ ضَرْبَةً فَیَضْرِبَانِهِ الْجَوَابِ عَلَى یَقْدِرُ لَا وَ لِسَانُهُ فَیَتَلَجْلَجُ نَبِیُّكَ مَنْ وَ دِینُكَ مَا وَ رَبُّكَ

 یُنْزِلَانِ وَ النَّارِ إِلَى بَاباً لَهُ یَفْتَحَانِ ثُمَّ أَفْلَحْتَ لَا وَ هُدِیتَ لَا وَ دَرَیْتَ لَا لَهُ فَیَقُولَانِ أَدْرِی لَا فَیَقُولُ نَبِیُّكَ مَنْ وَ دِینُكَ مَا وَ رَبُّكَ مَنْ لَهُ

 تَصْلِیَةُ وَ» الْقَبْرِ فِی یَعْنِی «حَمِیمٍ مِنْ فَنُزُلٌ الضَّالِّینَ الْمُکَذِّبِینَ مِنَ کانَ إِنْ أَمَّا وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ جَهَنَّمَ مِنْ الْحَمِیمَ إِلَیْهِ

 .الْآخِرَةِ فِی یَعْنِی «جَحِیمٍ

 ایت شده است:( از امام صادق ع رو3

کسی که یك قیراط ]حدود یك بیستم دینار[ از زکات را هم مانع شود ]از پرداخت آن طفره رود، یا مانع دیگران از 

 بازگردانید مرا!  پروردگارا»پرداخت زکاتشان شود[ نه مومن است و نه مسلمان و مصداق این سخن خداوند عز و جل است که 

 «شودنمازش قبول نمی»و در روایت دیگری هست که « صالحی انجام دهمام کار تا در آنچه از دست داده

 1مصداق این آیه است در روایات فراوانی آمده است.[« مانع الزکاة»]توجه: این مضمون که 

 503ص ،3ج الکافی،

 وَ مُسْلِمٍ لَا وَ بِمُؤْمِنٍ فَلَیْسَ الزَّکَاةِ مِنَ قِیرَاطاً مَنَعَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ یُونُسُ

 .صَلَاةٌ لَهُ تُقْبَلُ لَا وَ أُخْرَى رِوَایَةٍ فِی وَ«. تَرَکْتُ فِیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی ارْجِعُونِ رَبِّ» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ هُوَ

 تدبر

 «:ارْجِعُونِ رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِذا حَتَّى( »1

                                                      
شود و زكاتي كه امروز در میان ما معناي خاصي مي قرآني، شامل همه انفاقات واجب )مانند خمس و زكات و ...(. ظاهرا زكات در اصطالح  1

 (103آمده است )توبه/« صدقه»دارد در قرآن با تعبیر
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اند بسیاری از افراد، در لحظه مرگ، تقاضای برگشتن به دنیا و اصالح کارهای خود را دارند. چرا؟ چون آماده مرگ نبوده

 اند. میرند، تنظیم نکردهو زندگی خود را با توجه به اینکه می

ز این افراد، کافران )یعنی کسانی که اصال خدا ویا زندگی پس از مرگ شاید بدین جهت است که در روایات، مصداق بار

( ویا مسلمانانی که برخی واجبات قطعی را )که وضعیت پس از مرگ ما بشدت با این امور گره 2را باور ندارند( )حدیث

 ( معرفی شده است. 3دهند )حدیثخورده( انجام نمی

 ..«:. قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِذا( »2

ای است که برای همه ما روزی فرارسد( جمله مرگ را شانیکی که گاه این آیه یك گزاره شرطیه است: جمله مقدم )آن

 کنید جمله تالی )قال ...( برای ما چگونه خواهد بود؟رخ خواهد داد. فکر می

 یا نگران آن وضعیت نیستیم؟ترسیم؟ آتوان دروغ گفت: آیا از آن وضعیت نمیبا توجه به اینکه در آن لحظه، نمی

نه ترسی »اگر انسان این سوال را جدی بگیرد و بتواند جواب آن را آماده کند، در زمره اولیاءاهلل قرار خواهد گرفت که 

 «ایدارند و نه نگرانی

قاضای آماده کردن جواب آن، یعنی به نحوی زندگی کند که هر لحظه از دنیا رفت چنان از او استقبال شود که اصال ت

 (1، بویژه حدیث185جلسه سوره نحل گذشت ) 32برگشتن نکند. مانند آنچه در آیه 

 «:ارْجِعُونِ رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِذا حَتَّى( »3

ایم مانند برخی ه نشدهتوانسته منجر به مرگ ما شود )و گاه خودمان هم متوجدر عمرمان خطرات زیادی پیش آمده که می

از خدا  -اگر از اولیاءاهلل نبوده باشیم  -رسید القاعده اگر همان لحظه مرگ ما میعوارض داخلی سیستم ایمنی بدن(؛ و علی

 خواستیم که مهلتی دهد که برای آخرتمان کاری کنیم.می

و بارها به ما پاسخ مثبت داده، و شاید بدین  ایم و خدا هم با نجات جانمان، بارهادر واقع، اغلب ما چنین تقاضایی کرده

 گیرد، باز هم به او مهلت دهند، تغییری نخواهد کرد.جهت است که کافر یا مسلمانی که واجباتش را جدی نمی

م کنیم، یعنی خدا به ما مهلتی دوباره داده است! بکوشیایم و از نعمتهای خدا استفاده میرغم گناهانمان هنوز زندهاینکه علی

 که این بار درست استفاده کنیم.

 «:ارْجِعُونِ رَبِّ قالَ( »3

گوید انسانی که مرگ را فراموش کند و به دنیا وابسته شود، خدا را حتی در لحظه مرگ جدی نمی گیرد: چنین آدمی می

گوید: کند: نمیکمك نمیاش فقط بیان درماندگی اوست و حتی در اینجا هم از پروردگارش تقاضای ، اما این جمله«پروردگارا»

کند او را ( تقاضا می2اند )حدیثبیند یا اطرافیانش که دور و برش را گرفته)مرا برگردان(، بلکه از فرشتگانی که می« ارجعنی»

 برگردانند )ارجعونی: مرا برگردانید(.

 گیرد.آفرینی خدا را جدی نگرفت، حتی با مردن هم جدی نمی کسی که یك عمر خدا و حضور و نقش
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           یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَالَّ تَرَكْتُ فیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي      100( آیه 23( سوره مؤمنون )187

1/7/1395 

 ترجمه

اصالً و ابدا؛ همانا این سخنی است که او ]فقط[ گوینده آن  ام.ای انجام دهم در آنچه که وانهادهتا شاید من کار شایسته

 شوند.است؛ و ورای آنها برزخی است تا روزی که برانگیخته می

 داران اهل بیت ع و شیعیان آن حضرت ع مبارک باد.میالد باسعادت امام موسی کاظم ع بر همه دوست

 دگر آرایى عالم آمد باز مارا بزم

 دگر سینایى گردیده ما بزم قدومش کز

 نیل رود شرح و موسى از بگذشته قرنها

 دگر موسایى نیل فتح به اینك آمده

 نیاز بى حّى داده را نبى آل صادق

 دگر دریایى علم، تشنگان براى از

 ولى همتایى، نیست عالم به را زهرا گرچه

 دگر فرزند، زهرایى چنین با حمیده شد

 خدا چون روشن، دیده زهرا: به گو بر صبا اى

 دگر دالرایى شمسِ تو، فرزند بر داده

 کرم از حق بود، عیسى یك مام مریم که گر

 دگر عیسایى تو بر عیسى پنج از بعد داده

 مجید قرآن حفظ و دین ترویج پى از

 دگر موالیى گشته طریقت در ما هادى

 دهد جان گرمش زانفاس را مرده تاجهان

 دگر مسیحایى اینك جهان دراین قدم زد

 زندانیش بود هم یوسف که آمد یوسفى

 دگر معنایى راست او رفتن زندان زانکه

 را العباس بنى بنیاد ریشه کَنَد از تا

 دگر ... فردایى سازِانسان امروز قدم زد

 شفیع محشر در نیست را ما اللّه آلُ غیر

 دگر جایى مرو پس آنان دربار در از
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 است امضاءبسته به ما عبور برگ جزا در

 دگر امضایى نیست آنان مهر جز معتبر

 جدا سازى را شیعه بند بند تیغى به گر

 دگر سودایى نیست آنان عشق جز سرش در

 مور «ژولیده» و منِ هست ملخ ران من شعر

 دگر کاالیى نیست سلیمان بر اینم غیر

 نشابورى ژولیده

 ای و نحوینکات ترجمه

« )= ی»شود و از حروف ناصبه است که برای بیان آرزو به کار برده می« لعلّ»«. لَعلَّ + ی»لَعَلِّی =  «:صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی»

داللت « یك واحد نامتعین»که به صورت مفرد نکره آمده است بر « صالحاً»خبر آن است. کلمه « اعمل صالحا»من( اسم آن و 

ده است. در این جمله، این کلمه را هم کند، یعنی حتی اگر فقط یك کار شایسته بتوانند انجام دهند آرزویشان برآورده شمی

( در صورت اول بدین معناست که 546، ص6)اعراب القرآن و بیانه، ج« مفعول مطلق»در نظر گرفت و هم « مفعول به»توان می

د؛ اما در صورت دوم تاکید بر این است که بتوانم کاری انجام دهم که البته آن کار صالح باش« ای را انجام دهمکار شایسته»

« انجام یك عمل )اختیاری(»مد نظر است، اما در حالت دوم در اصل، آرزوی « انجام عملی خوب»یعنی در حالت اول، آرزوی 

 دارد که البته این بار کارش کار خوبی باشد.

ته، و یی باشد که با مردن پشت سر خود گذاش«هااموال و دارایی»تواند مرجع موصول )= ما: آنچه(، می« تَرَکْتُ فیما»

بسا اشاره به عمر و مهلتی داشته که ( و نیز چه67، ص15باشد که او با مردن دنیا را ترک کرده است )المیزان، ج« دنیا»تواند می

( ناظر 3یث، حد186جلسهمعرفی کرده بودند )« مانع الزکاة»رسد روایاتی که مصداق بارز این آیه را تمام شده است. به نظر می

( و 2، حدیث681جلسهبه معنای اول است، روایاتی که این آیه را وصف حال کافران دانسته، بیشتر ناظر به معنای دوم باشد )

، 186جلسهناپذیری دنیا گرفته، بیشتر ناظر به معنای سوم )روایاتی که این آیه را هشداری نسبت به زودگذر بودن و برگشت

، «أعمَلُ»دانست و هم متعلق به « صالحا»توان متعلق به ( و نیز معنای دوم باشد. به لحاظ نحوی نیز این عبارت را هم می1حدیث

 .کندداللت می«( مفعول مطلق»باشد یا « مفعول به»که به ترتیب، بر دو معنایی که در بند قبل بدان اشاره شد )که صالحا 

صفت « هو قائلها»گردد. جمله برمی« رب ارجعون لعلی اعمل صالحا»به جمله « إنها»مرجع ضمیر « قائِلُها هُوَ کَلِمَةٌ إِنَّها»

خبر آن است؛ و اینکه اوال جمله به صورت جمله اسمیه « قائلها»مبتدای آن و « هو»، و خودش یك جمله است که «کلمة»برای 

ا( به صورت اسم فاعل، و نه به صورت فعل آمده، نشان دهنده تاکید شدید بر مطلب و نیز ثبات و آمده و ثانیا خبر آن )قائله

شود که این سخن وی، بیش از یك گفته و لقلقه زبان نیست؛ و از سوی دیگر دوام این مطلب است؛ یعنی از سویی تاکید می

 خورد.ی است و دائما حسرت آن را میای است که دیگر همواره بر زبان او جارشود که این گفتهتاکید می
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و معنای آن را امری که حائل و حجاب و موجب  1دانسته« برزه»برخی این کلمه را مُعرَّب )عربی شده( از کلمه « برزخ»

؛ المیزان، 333ص ،1ج اللغة، المقاییس معجم؛ 118اند )مفردات ألفاظ القرآن، صشود، دانستهفاصله انداختن بین دو چیز می

 اللغة، المقاییس معجمکند )می« مبالغه»به آن اضافه شده و این حرف داللت بر « خ»( اما با توجه به اینکه حرف 68، ص15ج

، و است( دانسته« بارز و آشکار شدن»)که در زبان عربی وجود دارد و به معنای « برز»( برخی ریشه آن را کلمه 333ص ،1ج

اند که اند، که مدعی، معرفی کرده«ه با وضعیت قبلی شیء متفاوت و البته مرتبط استحالت جدیدی ک»را « برزخ»لذا معنای 

داللت « مانع و حجاب»این معنا عالوه بر اینکه با عالم برزخ بسیار تناسب دارد، سایر آیاتی را هم که این کلمه در آنها ظاهرا بر 

 (253ص ،1ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق) کند( بهتر توجیه می53، فرقان/20دارد )الرحمن/

 حدیث

 ( از امام سجاد ع روایت شده است:1

شود، و زمانی که از قبرش قیام سخت ترین ساعات بر فرزند آدم، سه زمان است: زمانی که با ملك الموت روبرو می

 شود.یگیرد که یا بهشتی و یا جهنمی مکند و زمانی که در محضر خداوتد تبارک و تعالی قرار میمی

= خوش به حالت[ وگرنه هالکی؛ و اگر هنگامی ]سپس فرمود: ای فرزند آدم! اگر در هنگام مرگ نجات یافتی، که تو تویی 

شوند نجات یافتی، که تو تویی وگرنه هالکی؛ و اگر هنگامی که مردم در محضر پروردگار که مردم به جانب صراط برده می

 تویی؛ وگرنه هالکی. جهانها ایستادند نجات یافتی، که تو 

 «شوندمی برانگیخته که روزی تا است برزخی آنها ورای و»سپس تالوت کرد: 

ای های بهشت است و یا حفرهفرمود: منظور قبر است که در آن معیشتی تنگ دارند؛ به خدا سوگند که قبر یا باغی از باغ

 های آتش.از حفره

داند چه کسی ساکن بهشت و چه کسی ساکن حهنم است، اکن آسمان مینشینانش کرد و فرمود: سسپس رو به یکی از هم

 پس تو از کدام آنهایی و کدام سرا سرای توست؟

 120ص ،1ج الخصال،

 عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنِی قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنَا

 الَّتِی السَّاعَةُ سَاعَاتٍ ثَلَاثُ آدَمَ ابْنِ سَاعَاتِ أَشَدُّ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ قَالَ قَالَ الزُّهْرِیِّ عَنِ مَعْمَرٍ عَنْ الرَّزَّاقِ

 وَ الْجَنَّةِ إِلَى فَإِمَّا تَعَالَى وَ تَبَارَکَ اللَّهِ یَدَیِ بَیْنَ فِیهَا یَقِفُ الَّتِی السَّاعَةُ وَ قَبْرِهِ مِنْ فِیهَا یَقُومُ الَّتِی السَّاعَةُ وَ الْمَوْتِ مَلَكَ فِیهَا یُعَایِنُ

 فَأَنْتَ قَبْرِکَ فِی تُوضَعُ حِینَ آدَمَ ابْنَ یَا نَجَوْتَ إِنْ وَ هَلَکْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ تَفَأَنْ الْمَوْتِ عِنْدَ آدَمَ ابْنَ یَا نَجَوْتَ إِنْ قَالَ ثُمَّ النَّارِ إِلَى إِمَّا

 لِرَبِّ النَّاسُ یَقُومُ حِینَ نَجَوْتَ إِنْ وَ هَلَکْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ الصِّرَاطِ فَأَنْتَ عَلَى النَّاسُ یُحْمَلُ حِینَ نَجَوْتَ إِنْ وَ هَلَکْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ

 إِنَّ اللَّهِ وَ ضَنْکاً لَمَعِیشَةً فِیهِ لَهُمْ إِنَّ وَ الْقَبْرُ هُوَ قَالَ« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ» تَلَا ثُمَّ هَلَکْتَ إِلَّا وَ أَنْتَ فَأَنْتَ الْعالَمِینَ

                                                      
به كار رفته كه هیچیك  «شاخه درخت»)برزگر( و هم به معناي « كاشت»هم به معناي « برزه»اند معرب از چه زباني است. در فارسي اما نگفته 1

 نسبتي با معناي حائل و مانع ندارد؛ و بعید است كه از فارسي به عربي رفته باشد.
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 الْجَنَّةِ سَاکِنَ السَّمَاءِ سَاکِنُ عَلِمَ لَقَدْ لَهُ فَقَالَ جُلَسَائِهِ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَقْبَلَ ثُمَّ النَّارِ حُفَرِ مِنْ حُفْرَةٌ أَوْ الْجَنَّةِ رِیَاضِ مِنْ لَرَوْضَةٌ الْقَبْرَ

 .دَارُکَ الدَّارَیْنِ أَیُّ وَ أَنْتَ الرَّجُلَیْنِ فَأَیُّ النَّارِ سَاکِنِ مِنْ

اواخر عمر سلمان فارسی نزد او بودم و مریض شده بود و به من گفت پیامبر ص به من گوید که ( اصبغ بن نباته می2

ای نزد قبور وعده داده که وقتی اواخر عمرت باشد مردگان با تو سخن خواهند گفت. مرا به نزد قبور ببر. او را همراه عده

با او شروع  -شود از بهشتیان است که در حین صحبت معلوم می –دهد و یکی از مردگان برند و وی آنها را خطاب قرار میمی

 گوید:رسد که به او میکند تا بدینجا میبه سخن گفتن می

... سلمان! بنده خدا ! بدان که وقتی در بسترم در قبر قرار گرفتم گمان کردم که از آسمان به زمین در قبرم افتادم و سنگها 

ها مخفی شدم، آنگاه بود که روح از زبان جدا شد و شنوایی و بینایی زیر ند تا کامال از دیدهرا رویم چیدند و خاک بر من ریخت

و فشارش به گریه افتادم  و رو گردید، پس چون منادی به مردم اعالن کرد که برگردند، پشیمانی مرا فرا گرفت و از قبر و تنگی

 ابدا؛ و اصالً»دادم، که جوابی از گوشه قبر شنیدم که نجام میگشتم و عمل صالحی او گفتم کاشکی از کسانی بودم که برمی

گفتم تو « .شوندمی برانگیخته که روزی تا است برزخی آنها ورای و است؛ آن گوینده[ فقط] او که است سخنی این همانا

 ! تو کیستی؟ گفت :...کنی؟ گفت: من مُنَبّه ]آگاه کننده[ هستم. گفتم: مُنَبّهگویی و صحبت میکیستی که با من سخن می

 89: ص ،(القمی شاذان البن) الفضائل

 مَعَ کُنْتُ: قَالَ أَنَّهُ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الصَّحِیحِ بِالْإِسْنَادِ الْمَهْدِیُّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْإِسْلَامِ شَیْخُ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا

 ... قَبْرِه مِنْ نَطَقَ قَدْ بِمَیِّتٍ هُوَ فَإِذَا ِ... اللَّه رَحِمَهُ الْفَارِسِیِّ سَلْمَانَ

 لَحْدِی فِی الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ سَقَطَتْ قَدْ أَنِّی لِی تُخُیِّلَ لَحْدِی إِلَى سَرِیرِی مِنْ وَقَعْتُ لَمَّا أَنِّی اعْلَمْ اللَّهِ عَبْدَ یَا سَلْمَانُ یَا

 الْمُنَادِی نَادَى فَلَمَّا الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ انْقَلَبَ وَ اللِّسَانِ مِنَ الرُّوحَ سُلِبْتُ ذَلِكَ فَعِنْدَ وَارَوْنِی وَ عَلَیَّ التُّرَابُ حُثِیَ وَ اللَّبِنُ عَلَیَّ شُرِّجَ وَ

 فَجَاوَبَنِی صَالِحاً عَمَلًا لَعَمَلْتُ الرَّاجِعِینَ مِنَ کُنْتُ لَیْتَنِی یَا قُلْتُ وَ ضَغَطِهِ وَ ضِیقِهِ وَ رِالْقَبْ مِنَ بَکَیْتُ وَ النَّدَمِ فِی أَخَذْتُ بِاالنْصِرَافِ

 وَ تُکَلِّمُنِی الَّذِی هَذَا یَا أَنْتَ مَنْ لَهُ فَقُلْتُ یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ قائِلُها هُوَ کَلِمَةٌ إِنَّها کَلَّا الْقَبْرِ جَانِبِ مِنْ مُجِیبٌ

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

 توانید مطالعه کنید.کل این حکایت را در لینك زیر می

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5248/7009/84955  
 اش را در لینك زیر:و متن کامل اصلی

http://lib.eshia.ir/15090/1/86  
 گوید:( عمرو بن یزید می3

با هر وضعی که هستند در بهشت خواهند اید که همه شیعیان ما ام که شما فرمودهبه امام صادق ع عرض کردم: شنیده

 بود؟

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

 اند[گفتم: فدایت شوم: گناهان فراوان و کبیره است! ]یعنی بسیاری از آنها مرتکب گناه شده

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5248/7009/84955
http://lib.eshia.ir/15090/1/86
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شود ویا وصی آن پیامبر در بهشت اطاعت واقع می فرمود: بدان که در قیامت همه شما با شفاعت پیامبری که سخنش مورد

ترسم؟ ]یعنی شفاعت مال قیامت است، نه برزخ؛ و گناهکاران شما خواهید بود، ولکن به خدا سوگند که از برزخ بر شما می

 در برزخ عذاب خواهند شد[

 گفتم: برزخ چیست؟

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

 242ص ،3ج الکافی،

: قَالَ یَزِیدَ بْنِ عَمْرِو عَنْ حَمَّادٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 قَالَ الْجَنَّةِ فِی اللَّهِ وَ کُلُّهُمْ صَدَقْتُكَ قَالَ فِیهِمْ کَانَ مَا عَلَى الْجَنَّةِ فِی شِیعَتِنَا کُلُّ تَقُولُ أَنْتَ وَ سَمِعْتُكَ إِنِّی ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ

 اللَّهِ وَ لَکِنِّی وَ النَّبِیِّ وَصِیِّ أَوْ اعِالْمُطَ النَّبِیِّ بِشَفَاعَةِ الْجَنَّةِ فِی فَکُلُّکُمْ الْقِیَامَةِ فِی أَمَّا فَقَالَ کِبَارٌ کَثِیرَةٌ الذُّنُوبَ إِنَّ فِدَاکَ جُعِلْتُ قُلْتُ

 1.الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى مَوْتِهِ حِینِ مُنْذُ الْقَبْرُ قَالَ الْبَرْزَخُ مَا وَ قُلْتُ الْبَرْزَخِ فِی عَلَیْکُمْ أَتَخَوَّفُ

                                                      
 نگذاشتم: در كانال البالغه هم عالي است اما چون طوالني بودنهج 221. خطبه  1

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

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

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

 انْقَطَعَتْ وَ التَّعَارُفِ عُرَا بَیْنَهُمْ« 1» بَلِیَتْ یَتَزَاوَرُونَ لَا أَحِبَّاءُ وَ یَتَأَنَّسُونَ لَا جِیرَانٌ سُبَاتٍ صَرْعَى الصِّفَةِ ارْتِجَالِ فِي فَكَأَنَّهُمْ سُكُوناً بِالْحَرَكَاتِ وَ صَمَماً بِالسَّمْعِ وَ

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

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

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

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

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

 فِي الْأَلْسِنَةُ تَقَطَّعَتِ وَ فَخَسَفَتْ بِالتُّرَابِ أَبْصَارُهُمْ اكْتَحَلَتْ وَ فَاسْتَكَّتْ بِالْهَوَامِّ أَسْمَاعُهُمْ ارْتَسَخَتْ قَدِ وَ لَكَ الْغِطَاءِ مَحْجُوبُ عَنْهُمْ كُشِفَ أَوْ بِعَقْلِكَ مَثَّلْتَهُمْ فَلَوْ

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

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

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

 لَا بَثٌّ فَخَالَطَهُ كَثَبٍ مِنْ الْحُتُوفُ إِلَیْهِ نَظَرَتْ وَ قُوَاهُ الْأَیَّامُ نَقَضَتِ وَ حَسَكَهُ بِهِ الدَّهْرُ وَطِئَ إِذْ غَفُولٍ عَیْشٍ ظِلِّ فِي إِلَیْهِ تَضْحَكُ وَ الدُّنْیَا إِلَى یَضْحَكُ هُوَ فَبَیْنَا

 بِالْحَارِّ الْبَارِدِ تَحْرِیكِ وَ بِالْقَارِّ الْحَارِّ تَسْكِینِ مِنْ الْأَطِبَّاءُ عَوَّدَهُ كَانَ مَا إِلَى فَفَزِعَ بِصِحَّتِهِ كَانَ مَا آنَسَ عِلَلٍ فَتَرَاتُ فِیهِ تَوَلَّدَتْ وَ یَجِدُهُ كَانَ مَا هَمٍ نَجِيُّ وَ یَعْرِفُهُ

 وَ مُمَرِّضُهُ ذَهَلَ وَ مُعَلِّلُهُ فَتَرَ حَتَّى دَاءٍ ذَاتِ كُلَّ مِنْهَا أَمَدَّ إِلَّا الطَّبَائِعِ لِتِلْكَ بِمُمَازِجٍ اعْتَدَلَ لَا وَ بُرُودَةً هَیَّجَ إِلَّا بِحَارٍّ حَرَّکَ لَا وَ حَرَارَةً ثَوَّرَ إِلَّا بِبَارِدٍ یُطْفِئُ فَلَمْ

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

 یَبِسَتْ وَ فِطْنَتِهِ نَوَافِذُ فَتَحَیَّرَتْ غُصَصِهِ مِنْ عَارِضٌ لَهُ عَرَضَ إِذْ الْأَحِبَّةِ تَرْکِ وَ الدُّنْیَا فِرَاقِ مِنْ جَنَاحٍ عَلَى كَذَلِكَ هُوَ فَبَیْنَا قَبْلِهِ مِنْ اضِینَالْمَ أُسَى یُذَكِّرُهُمْ فَقْدِهِ
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 تدبر 

 «:قائِلُها هُوَ کَلِمَةٌ إِنَّها کَالَّ تَرَکْتُ فیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی( »1

خواهد برگردد و حداقل یك عمل صالح انجام دهد فهمد. دلش میرسد قدر عمل صالح را میانسان وقتی لحظه مرگ می

چرا االن که فرصت داریم، «(. نکات ترجمه»مفرد نکره است، یعنی به یك عمل صالح هم راضی است؛ توضیح در « صالحاً)»

 دانیم؟قدر عمل صالح را نمی

 القرنین در ظلمات ت لشکر ذیحکای

توانید از سنگ و ریگِ اینجا بردارید، رفتند، به جایی رسیدند. خضر گفت تا میالقرنین در ظلمات میگویند وقتی لشکر ذی

توانید گویم که تا میشود؛ اما من به شما میباز پشیمان می بردارد البته اگر هم شود وکه چیزی برندارد پشیمان می کسی هر

 حال: گفتند دیگر برخی و کنیم؛ سنگین را خود بار که دارد لزومی چه پس شویم،می پشیمان برداریم اگر گفتند برخیبردارید. 

 برنداشته که آنان. جواهر بوده استدیدند آنها طال و  رسیدند، روشنایی نور به و آمدند بیرون ظلمات از وقتی. داریمبرمی چیزی

 ؟اندداشتهنبر بیشتر چرا که گفتندمی بودند برداشته که آنان و ؛برنداشتند چرا که افتادند پشیمانیبه  بودند

این همان عمل صالح ماست که هرچقدر برداریم کم است. شاید بدین جهت است که این آیه را هم در وصف بسیاری 

 (.2، حدیث185جلسه( و هم در وصف جهنمیان )2)حدیثاند از بهشتیان دانسته

 توست کف و موج زمین که حقایق بحر ای

 پدیدی و پیدا چه فعل در و پنهانی

 بحر آن از جوشیدی که خورشید چشمه ای

 دریدی انوار به ظلمات پرده تا

 شد زر همه گرفتی دست در که خاک هر

 گزیدی که سنگی تو ز زمرد و لعل شد

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

 «:قائِلُها هُوَ کَلِمَةٌ إِنَّها کَالَّ تَرَکْتُ فیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی( »2

که از روی اختیار باشد، نه از روی اجبار. برای همین، لحظه مرگ که  هم ایمان و هم عمل صالح زمانی ارزشمند است،

( و نه ابراز اینکه 91-90ای دارد )یونس/گیری سودی ندارد؛ نه ایمان آوردنش فایدهشود، تصمیمانسان با حقیقت روبرو می

 برگردم و عمل صالحی انجام دهم، واقعی و فراتر از لقلقه زبان است.

 به قول سعدی:

 روزگار بگردد و گردیدب بس

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

 .الدُّنْیَا أَهْلِ عُقُولِ عَلَى تَعْتَدِلَ أَوْ بِصِفَةٍ تُسْتَغْرَقَ أَنْ مِنْ أَفْظَعُ هِيَ

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2626/
http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh2626/
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 هوشیار درنبندد دنیا به دل

 بکن کاری رسدمی دستت که ای

 کار هیچ نیاید تو کز آن از پیش

 چشم شوخ مای و رفتند اینهمه

 اعتبار... ایشان از نگرفتیم هیچ

 نماند خود قرار بر دیدی آنچه

 قرار بر نماند هم بینی وینچه

 نازنین شخص و شکل این زود و دیر

 غبار خاکش و بودن خواهد خاک

 باغبان شكبی چید بخواهد گل

 بار... ز ریزد فرو خود نچیند ور

 لحد خاک در بیچاره خفتگان،

 سوسمار سر، یکَلّه اندر خفته

 نیست هیچ ظاهر زیبای صورت

 بیار ... زیبا سیرت برادر ای

 برد بیرونت دست کز آن از پیش

 اختیار زمام گیتی گردش

 ببر رنجی طلب در خواهی، گنج

 بکار تخمی بایدت،می خرمنی

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

 «:تَرَکْتُ فیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی( »3

اگر با این دارایی عمل صالحی انجام دادیم، آن را با خود گذاریم. کنیم و باقی میهایمان را ترک میما در دنیا همه دارایی

 آمد.ایم عمل صالحی بود که با ما میخوریم که کاش در این چیزهایی که ترک کردهایم؛ وگرنه در لحظه مرگ حسرت میبرده

 حکایت

 نگاه خود منزل برای را مقدار مختصری یك فقط داده، خدا راه در را آن اعضای تمامی کرده، ذبح گوسفندی گویند پیامبر

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

 .«ما رفت

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

http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh28/
http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghasides/sh28/
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بسته شود.  اش تا قیامت )که از قبر برانگیخته شود(که پرونده شود؛ و این گونه نیستانسان با مرگ نیست و نابود نمی

شود. ممکن است یکسره با مردن به سوی حد فاصل مرگ تا قیامت، برزخ است که تکلیف بسیاری از افراد در آنجا یکسره می

رد شود و مشمول (؛ و ممکن است در برزخ سالها در عذاب باشد تا در قیامت پاک وا1بهشت ویا جهنم رانده شود )حدیث

 (3شفاعت گردد. )حدیث

 «:یُبْعَثُونَ یَوْمِ قائِلُها ... إِلى هُوَ کَلِمَةٌ إِنَّها کَالَّ تَرَکْتُ فیما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّی( »5

اینکه )قائلها( به صورت اسم فاعل، و نه به صورت فعل آمده، نشان دهنده تاکید شدید بر مطلب و نیز ثبات و دوام این 

شود که این سخن وی، بیش از یك گفته و لقلقه زبان نیست؛ و از سوی دیگر تاکید مطلب است؛ یعنی از سویی تاکید می

یعنی کسی که در دنیا خورد. ای است که دیگر همواره بر زبان او جاری است و دائما حسرت آن را میشود که این گفتهمی

 کند که ای کاش برگردم و عمل صالحی انجام دهم.براز میقدر عمل صالح را ندانسته، همواره تا قیامت ا

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

)قرائتی، تفسیر  .است مشکوک صالح انجام عمل مورد در آنان سخن ولى ؛است جدى کفّار سوى از بازگشت تقاضاى

 (129، ص8نور، ج

 


