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 1/1/1396                                       تَوَلَّى وَ كَذَّبَ إِنْ رَأَیْتَ أَ     13ه ی( آ96( سوره علق )360

 ترجمه

  ند؟[يبیدانست كه خدا میا نمیبرتافت، ]آ یب كرد و رویاگر تكذ]كه[  یدیا دیآ

 ثیحد

 ت شده است:ی( از امام صادق ع روا1

 شدند.یكردند، كافر نمیستادند و انكار نمیایدانستند، میكه نم یاگر بندگان هنگام

 388ص ،2ج الكافی،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ َأبِی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ يْرٍبُكَ ابْنِ عَنِ سِنَانٍ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 1.یَكْفُرُوا لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ وَ  وَقَفُوا جَهِلُوا إِذَا الْعِبَادَ أَنَّ لَوْ

 

 ت شده است:یكاظم ع روااز امام ( 2

ننده كب یقت تكذين كارش در حقیب كند، اسالم را پشت سرش انداخته و با ایه از كتاب خدا را تكذیك آیكه  یكس

 امبران است.يع قرآن و پيجم

 235ص ،8ج الكافی،

 غَزْوَانَ بْنِ سَعِيدِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی بْنِ سَالِمِ  بْنِ دِمُحَمَّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْأَشْعَرِیُّ مُحَمَّدٍ  بْنُ الْحُسَيْنُ

 ع: قَالَ قال أَبوالْحَسَنِ الْمُغِيرَةِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِی قَالَ

 .نالْمُرْسَلِي وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْقُرْآنِ بِجَمِيعِ لْمُكَذِّبُا هُوَ وَ ظَهْرِهِ وَرَاءَ الْإِسْلَامَ نَبَذَ فَقَدْ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ بِآیَةٍ كَذَّبَ مَنْ

 

 تدبر

 «تَوَلَّى وَ كَذَّبَ إِنْ رَأَیْتَ أَ»( 1

 ه است.یَرى( آمد اللَّهَ بِأَنَّ یَعْلَمْ لَمْ ه بعد )أَیاست كه پاسخش در آ یاهيه جمله شرطین آیظاهرا ا

 ن است:ين جمله چنیو مقصود از ا

ست، آنگاه ااز حق  یگردانیب و رویكرد[ اگر خودش در مقام تكذیكه بنده نمازگزار را منع م یانگري]آن طغ یدیدا یآ

، 20زان، جي؛ الم783، ص10ان، جيالب)مجمع« ن كار عذاب خواهد كرد[؟یند ]و او را به خاطر ايبیدانست كه خدا او را میا نمیآ

 (326ص

                                                      
 وَ  الْإِقْرَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَيْ كُلُّ یَقُولُ  ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ .  1

 (388ص ،2ج الكافي،. )الْكُفْرُ فَهُوَ الْجُحُودُ وَ الْإِنْكَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَيْ  كُلُّ وَ الْإِیمَانُ فَهُوَ التَّسْلِیمُ
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 «تَوَلَّى وَ كَذَّبَ إِنْ رَأَیْتَ أَ»( 2

تنها ن انسان، نهیاار هم داد، و ياختبه او اما  (5-1)علق/ داد یاژهیوبه او علم  خود، یبا بزرگوار د ویخداوند انسان را آفر

ر بار یو از ز ب(ی)تكذ قت را انكاريحقدر مقام نظر هم ممكن است (، بلكه 7-6ان كند )علق/يممكن است در مقام عمل طغ

 .دینما( ی)تول یچيقت رفتن سرپيحق

 یشناسو معرفت یشناسانسان ینکته تخصص

 گردد. یبرم (4)علق/« م با قلميتعل»منحصر به فرد انسان است؛ و به همان  یهایژگیب حق، ظاهرا از ویتكذ

 شود.یآورد، به همان اندازه، امكان سقوط و انحراف را موجب مید میرشد فراوان پد ی، همان گونه كه اقتضایتيهر ظرف

 یاست كه موجب برتر ییهازهي، از ممیژگین ویو سخن گفتن و نوشتن برخوردار كرد، كه ا« زبان»خدا انسان را از نعمت 

زد و یت جدا كند و در قالب زبان بريتواند معرفت از اصل واقعیشده است: چرا كه انسان م یت هستر موجودایانسان بر سا

شود؛ و یخود محدود نم یو عقل یحس یهاشناخت، تنها به داده كند. پس، در مقامت، معرفت را منتقل يبدون ارتباط با واقع

 (2، تدبر352جلسهشتر در يح بيتوض) .دیفزايخود ب یتواند به اندوخته معرفتیگران را هم مید یمعرفت یهاتمام اندوخته

و دروغ قلمداد كردن  ییگوان دروغامك ختن آن در قالب زبان(یت و ري)جدا كردن معرفت از اصل واقع یژگین وياما هم

 كند.یا ميرا هم مهقت نرفتن ير بار حقیو زقت يحق

وانات و فرشتگان ياست كه در ح« علم و جهل»ر از يخاص انسان، و غ یژگی، و«مان و كفریا»ن جهت است كه يبه هم

 به اراده انسان هم مرتبط است. ، عالوه بر علم،مان و كفریشود؛ و ایهم مشاهده م

 ت دارد؛يقت بودن هم موضوعيم حقيست؛ بلكه تسلين یقت كافيمومن بودن، دانستن حق یگر، برایر ديبه تعب

گرفت؛ و  یجد یزه انسانيك ممیرا هم به عنوان « از حق یچيسرپ»و « دنیكفر ورز»د امكان یها، بال انسانيپس، در تحل

 مواجهه با آن هم آماده بود. یبرا

 

 «تَوَلَّى وَ كَذَّبَ إِنْ رَأَیْتَ أَ ؛بِالتَّقْوى أَمَرَ أَوْ ،الْهُدى عَلَى انَك إِنْ رَأَیْتَ أَ»( 3

 كند.یت را مطرح ميف انسانيظاهرا تقابل دو سر ط «یدیا دیرَأَیْتَ: آ أَ»ر يه با تكرار تعبین سه آیدر ا

 یشناسانسان ینکته تخصص

 ،(2ك انسان مطلوب است )جلسه قبل، تدبریجامع  یژگیدو و« كردنامر به تقوا »و « ت بودنیبر هدا»همان طور كه  ظاهراً

  جامع انسان نامطلوب است؛ یژگیدو وهم « نمودن یچيسرپ»كردن و « بیتكذ»

 را:یز

  كردن ناظر به مقام عمل؛ یچيب ناظر به مقام شناخت است و سرپیتكذ :1مقدمه 

 است؛ن امر عالم ین و ارزشمندتریقت گرانبهاتري: حق و حق2مقدمه

 ن موجود است.یستاده است، بدترین امر عالم ایدر مقابل ارزشمندتراست كه در مقام نظر و عمل،  یكسجه: ينت
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 «یَرى اللَّهَ بِأَنَّ یَعْلَمْ لَمْ ؛ أَتَوَلَّى وَ كَذَّبَ إِنْ رَأَیْتَ أَ»( 4

 ست؟يزند، راه عالجش چیاز حق م یچيب و سرپیذدست به تك یاگر كس

 ند.يبین كه خدا او را میو او را متوجه شاختن به اهشدار دادن 

 یثمره اخالق

 م.یانگرفته ین است كه هنوز خدا را جدیاز ا یم، حاكیشویم نمياست، تسل« حق»م يدانیكه م یزيدر برابر چ یاگر گاه

 

 14ه ی( آ96سوره علق )

 توجه

ر ینك زيد به ليتوانیمطالعه آن م یمورد تدبر واقع شد. برا 20قبال در جلسه (، یَرى اللَّهَ بِأَنَّ یَعْلَمْ لَمْ سوره علق )أَ 14ه یآ

 د:يراجعه كنم

http://yekaye.ir/al-alaq-96-14 / 

 م:یرویه بعد میپس، به سراغ آ

 

 

 2/1/1396                               بِالنَّاصِیَةِ لَنَسْفَعاً یَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ كَالَّ     15ه ی( آ96( سوره علق )361

 ترجمه

 .میريگرا سخت ب ]او[ [زمامِ ،یشانيپ یجلو یمو]=  هيناصسوگند كه  ،ستدیاگر بازنا حاشا و كلّا كه

 یو نحو یانکات ترجمه

رود ی)هان(، كلمه جواب )بله،...( هم به كار م هي، حرف تنب«حقا» یاست و در معنا« انكار» ین كلمه در اصل برایا «كاَلَّ»

 ح داده شد.يتوض 353كه در جلسه 

 سوگند )موطئه للقسم( + حرف شرط )إن( یالم مقدمه برا=  «لَئِنْ »

آن، ساكن و سپس حذف  یانیپا« ی»بوده است كه چون حرف جزم بر آن آمده، حرف « ینتهی»در اصل « یَنْتَهِ »:  «يَنْتَهِ لَمْ»

 شده است.

 « ینتهي»

دا كرده است يرفتن( پی)قبول كردن و پذ« مطاوعه» یرفته و معنا« افتعال»كه به باب  است« ینه»فعل مضارع از ماده 

 . رفت(یرا پذ ینه یعنی« یانته)»

http://yekaye.ir/al-alaq-96-14/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-14/
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  :ن ماده در دو معنا به كار رفته استیظاهرا اصل ا

 و  ،«دنيت رسیبه نهاو  انیپا» یدر معنا یكی

  «.نبازداشتن و مانع شد» یدوم در معنا

ن دو معنا اصل است، اختالف دارند. ینكه كدام از این ماده معتقدند هرچند در ایا یك اصل برایالبته عموم اهل لغت، تنها 

 یوقتهت است كه ن جیاز ا« بازداشتن» یاند معنااند و گفتهدانسته و گفتهت كار( یان و نهای)پااول  یاصل را در معنا یبرخ

 المقایيس معجمان كار خود قرار داده است )یقت، آنجا را پايستد، در حقیایرد و بازمیپذیرا م ید و مخاطب نهيكن یم« ینه»

انتهاء( بر دو قسم است: « )= یرش نهیپذ»اند كه دانسته و گفته)بازداشتن( دوم  یاصل را معنا یاما برخ (359ص ،5ج اللغة،

شود یت آن محسوب میرا بخواهند بازدارند، آن نقطه بازداشتن آن، نها یزي؛ و در مورد دوم، هر چیعيو دوم طب یارياخت یكی

 . 1(266-526ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق) اند.گفته« تینها»و « انتها»و لذا به آن 

 باشد:یم« ینُه»، دارد، كه جمع آنیها بازمید در بدن جهت كه انسان را از ورویشود از ایگفته م «ةینُه»ن به عقل يهمچن

 ( 827ص القرآن، ألفاظ مفردات) (128و  54؛ طه/النُّهى أُولِی»

 

اهل كوفه، غالبا به  ین نون را در سبك نحویفه )ايد خفينون تاك« + نسفع»الم قسم + فعل مضارع مجزوم =  «لَنَسْفَعاً»

شده است چون هنگام وقف، به ین نوشته میاهل بصره، به صورت الف با تنو یسند؛ اما در سبك نحوینویم« ن»صورت 

 2(780ص ،10ج البيان، مجمعشود؛ یخوانده م« آ»صورت 

گرفتن » یعنامبه  یگریل كرده باشد؛ و ديم یكه به سرخ یاهيرنگ س یدر معنا یكیدر دو معنا به كار رفته است.  «سفع»

 یدیكم و شدمحاند كه نه هرگونه گرفتن، بلكه گرفتن د كردهيتاك ی( و برخ83ص ،3ج اللغة، المقایيس معجماست )« با دست

« سفع»ماده (. 141ص ،5ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق ؛ 779ص ،10ج ن،االبي مجمع) .دن توام باشدياست كه با كش

 كبار به كار رفته است.ین يم فقط همی)لنسفعاً( در قرآن كر

 

                                                      
 إذا اآلیة ففي. الخارج في أواخرها و الدار حدود في كما: طبیعىّ إمّا و. العبد الى بالنظر «الْمُنْتَهى رَبِّكَ إِلى»: في كما: اختیارىّ إمّا االنتهاء هذا و.  1

 في االنتهاء فیكون( 14 /53)الْمُنْتَهى سِدْرَةِ عِنْدَ أُخْرى نَزْلَةً  رَآهُ لَقَدْ وَ: . تعالى قوله في كما المكان، اسم بمعنى هو، حیث من المنتهى نفس الى النظر كان

 األقصى بمعنى النهایة مفهوم: المعنى هذا من و. العبد من السیر و العمل في االنتهاء فیكون: المصدر بمعنى االنتهاء، الى النظر كان إذا و. طبیعیّا المحلّ نفس

 تحدیده عن عبارة: متروكا أمر كون إرادة و الترك طلب أنّ فظهر فیها متروكة بكونها الذات باقتضاء و بالطبع تختار ءالشي حدود فانّ طبیعیّا، ءللشي اآلخر و

 .فیه إدامة دون من الحدّ ذلك الى انتهائه و تمامیّته و

 بالنون تكتب أن الكوفیون اختار و باأللف علیها الوقف ألن باأللف تكتب أن البصریین عند االختیار و الخفیفة التأكید نون «لَنَسْفَعاً» في النون و.  2

 الحقیقة في نون ألنها
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 یكه در قسمت جلو ییا خود موی، و (810ص القرآن، ألفاظ مفردات)است  سر یجلو یرستنگاه مو یبه معنا «النَّاصِیَةِ»

 «یشانيپ»از مترجمان آن را به  یاريبسندارد و  ینيمعادل مع یدر زبان فارس. 1(779ص ،10ج البيان، مجمع) ده باشدیيسر رو

ن یشود كه معادل ایسر گفته م یابرو تا رستنگاه مو یبه محدوده باال« یشانيپ»را یزست؛ ين یقياند كه ترجمه دقترجمه كرده

سر  یشود و تا باالیرستنگاه مو شروع م زند كه ایوگیم یبه قسمت« هيناص»كه  یباشد؛ در حالیم« جَبهة» یكلمه در زبان عرب

  (141ص ،5ج الكریم، القرآن اتكلم فی باشد )التحقيقی)پشت سر( م« قفا»و در مقابل  ابدییادامه م

( بوده یع )نواصر آن به صورت جمي( كه مورد اخ41؛ الرحمن/16و  15؛ علق/56چهار بار به كار رفته )هود/« ةيناص»كلمه 

 است.

م و به سمت و یريبگ را محكم و با شدت یسر كس یآن است كه قسمت جلو «بِالنَّاصِیَةِ لَنَسْفَعاً»ب، مقصود از ين ترتیبد

د. البته با نداشته باش یچيچگونه مقاومت و سرپيز توان هيل شود و نيكامال خوار و ذل یكه و یم، به طوريبكش یخاص یسو

ن یر، اين تعبیبسا در ااند كه چهح دادهيتوض یهم نهفته بوده، برخ یل به سرخیما یاهيس یمعنا« سفع»نكه در ماده یتوجه به ا

 (783ص ،10ج البيان، مجمعلحاظ شده است. ) زياه شود نيستش معنا كه صورتش بر اثر حرارت با آ

 

 ثیحد

 ت:ن صورت اسیاز آن بد یروز جمعه آمده است؛ فراز یهان نافلهيدر خصوص فاصله ب ییاز امام سجاد ع دعا( 1

محمد و آل خواهم بر یمناك است. از تو ميات دارد و جانم از شدت عقابت بد به رحمت گستردهيا ! همانا دلم امیخدا

و با  یردانطاعت خود گ یايو مرا از اول یت بداريش در عافیو از خشم خو یمن داریش ایو مرا از مكر خو یاو درود فرست

از  یرحم كن و بر من یل شدن در برابر بندگانت برتر داريات مرا از ذلو با فضل گسترده یرحمت و مغفرتت بر من تفضل كن

 مبتال شوم. ،تيدر[ آتش محروم یو گرفتار یسوزانندگ« ]= سَفَعِ»و  ،یمردود یدينكه به ناامیا

 348ص ،1ج المتهجد، مصباح

 تُؤْمِنَنِی أَنْ وَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى تُصَلِّیَ أَنْ فَأَسْأَلُكَ عِقَابِكَ ِلشِدَّةِ تَخَافُكَ نَفْسِی وَ رَحْمَتِكَ لِسَعَةِ  یَرْجُوكَ قَلْبِی إِنَّ اللَّهُمَّ

 عَنِ فَضْلِكَ بِسَعَةِ تُشَرِّفَنِی وَ مَغْفِرَتِكَ وَ بِرَحْمَتِكَ عَلَیَّ تَفَضَّلَ وَ طَاعَتِكَ أَوْلِيَاءِ مِنْ تَجْعَلَنِی وَ سَخَطِكَ مِنْ تُعَافِيَنِی وَ مَكْرَكَ

 2.الْحِرْمَان نَارِ سَفْعِ وَ الرَّدِّ خَيْبَةِ مِنْ تَرْحَمَنِی وَ لِعِبَادِكَ التَّذَلُّلِ

                                                      
برگزیدن و اختیار كردن است و ناصیه هم محل رویش مو در قسمت باالی سر  معنای به كه انددانسته «نصو» ماده از را كلمه این اصل. برخي  1

های عبری و سریاني از زبان« نصو»اند كه اصل این كلمه به صورت ( اما دیگران تذكر داده433ص ،5ج اللغة، المقاییس معجماست، چنین نامیده شده )

ای در زبان عربي بوده كلمه« نصي»محل رستن موی سر بوده است؛ و به صورت ماده گرفته شده كه به معنای قسمت باالی بدن و مشخصا پیشاني و 

 (148ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیقاست كه به معنای اختیار كردن و برگزیدن بوده است و نباید بین این دو را خلط كرد )

 از بعد دعاهای عبارتدر این روایي، ادعیه كتب سجده روایت شده است كه در( دعایي از امام باقر ع در حال 322ص ،3. همچنین در الكافي )ج 2

 و األمین البلد) مغرب و ظهر نماز بعد ویژه به نمازها از بعد شكر سجده برای نیز و ؛79ص ،3ج األحكام، تهذیب) رمضان ماه آخر دهه مستحب نمازهای

 است: شده توصیه( 28ص للكفعمي، المصباح ؛18ص الحصین، الدرع
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 خود فرمودند: یهااز خطبه یكیاز  ین ع در فرازيرالمومنيام( 2

ر ييت اوست و تغ[ تان در دس، زمامیشانيپ= ه ]يد و ناصیيدگان اوید كه شما در مقابل ديشه كنيرا پ ییخدا ی...پس تقوا

 كند...یش مد، ثبت و ضبطياگر آشكار كند، بدان علم دارد؛ و یدار یرا[ مخف یو تحوالتتان در كف قدرت اوست؛ اگر ]كار

 183البالغه، خطبه نهج

 1... كَتَبَه أَعْلَنْتُمْ إِنْ  وَ عَلِمَهُ أَسْرَرْتُمْ إِنْ قَبْضَتِهِ فِی تَقَلُّبُكُمْ وَ بِيَدِهِ نَوَاصِيكُمْ وَ بِعَيْنِهِ  أَنْتُمْ الَّذِی اللَّهَ فَاتَّقُوا... 

 

 د:یفرمایشان درباره خداوند میهااز خطبه یكیاز  ین ع در فرازيرالمومني( ام3

 باشى كه هر نبالد ، بهیبه كار نگماشت یببرد ینكه سودیو به خاطر ا یدیافري[ نییرا به خاطر ترس ]از تنهامخلوقات ...

كه اطاعتت  یكس و د،نكاه سلطنتت از انت كند،يكه عص یكس .نرود بيرون تو چنگ از بگيرى كه را آن و نيفتد، پيش تو از

 تامر از كه هر و ندارد، را فرمانت برگرداندن قدرت است خشمناكقضا و قدرت  از كه آن ،دیافزاين یزيكند، در مُلكَت چ

 .شودنمى نيازبى تو از گرداند روى

 منتها تو و نيست، برایت یانیپس پا هستى ابدى تو. است آشكار پيشگاهت در غيبى هر و است، انيع به نزد تو یسرّ هر

 اىجنبنده هر ام[، زمیشانيه ]= پيناص .نيست تو به جز تو از نجاتى كه ميعادگاهى تو و نيست، تو از گریزى رو این از هستى

 ...توست سوى به یروحیذ هر بازگشت و تو، كف در

 109البالغه، خطبه نهج

 مَنْ انَكَسُلْطَ یَنْقُصُ لَا وَ أَخَذْتَ مَنْ یُفْلِتُكَ  لَا وَ طَلَبْتَ نْمَ یَسْبِقُكَ لَا وَ لِمَنْفَعَةٍ اسْتَعْمَلْتَهُمْ لَا وَ لِوَحْشَةٍ الْخَلْقَ تَخْلُقِ لَمْ...

 عِنْدَكَ  رٍّسِ كُلُّ رِكَأَمْ عَنْ تَوَلَّى مَنْ عَنْكَ یَسْتَغْنِی لَا وَ قَضَاءَكَ سَخِطَ مَنْ أَمْرَكَ یَرُدُّ لَا وَ أَطَاعَكَ مَنْ مُلْكِكَ فِی یَزِیدُ لَا وَ عَصَاكَ

 مِنْكَ  مَنْجَى[ مُنْجِیَ ] فَلَا الْمَوْعِدُ أَنْتَ وَ عَنْكَ مَحِيصَ فَلَا نْتَهَىالْمُ أَنْتَ وَ لَكَ أَمَدَ فَلَا الْأَبَدُ أَنْتَ شَهَادَةٌ عِنْدَكَ غَيْبٍ كُلُّ وَ عَلَانِيَةٌ

 ...نَسَمَة كُلِّ مَصِيرُ إِلَيْكَ وَ دَابَّةٍ  كُلِّ نَاصِيَةُ بِيَدِكَ إِلَيْكَ إِلَّا

 

                                                      
 ع جَْعفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ: لَقَا الْحَذَّاءِ عُبَیْدَةَ أَبِي عَنْ الْأَحْوَلِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ وبٍمَحْبُ بْنِ  الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ وَ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ  صَلَّى وَ بِرَحْمَتِكَ   النَّارِ سَفَعَاتِ مِنْ  نَجَّیْتَنِي لَمَّا وَ سُكَّانِهَا مِنْ  جَعَلْتَنِي وَ الْجَنَّةَ  أَدْخَلْتَنِي لَمَّا مُحَمَّدٍ حَبِیبِكَ بِحَقِّ  أَسْأَلُكَ»: سَاجِدٌ هُوَ وَ  یَقُولُ

 حرارت] های«سفعة» از و دهي قرارم آن اسكنان از و كني وارد بهشت در مرا كه خواهممي تو از ص محمد حضرت تو، حبیب حق ترجمه: به «آلِه وَ

 .فرست درود او آل و محمد بر و رحمتت، امید به دهي، نجاتم آتش[ كنندهسیاه و سوزاننده

 . این روایت هم قابل توجه است: 1

 للعقل صفته و لهشام ع وصیته في ع جعفر بن موسى الحسن أبي الكاظم اإلمام عن روی و

 (386ص العقول، تحف) اللَّه وَضَعَهُ إِلَّا یَتَعَاظَمُ لَا وَ اللَّهُ رَفَعَهُ  إِلَّا یَتَوَاضَعُ فَلَا بِنَاصِیَتِهِ آخِذٌ مَلَكٌ وَ إِلَّا عَبْدٍ مِنْ مَا هِشَامُ یَا
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 تدبر

 «بِالنَّاصِيَةِ  لَنَسْفَعاً یَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ كَالَّ»( 1

ات قبل یر آدر حق حركت كند؛ بلكه يست كه انسان همواره در مسين گونه نیپس، اار داده است، يخداوند به انسان اخت

را مورد  ده خدایبرسد كه بندگان برگز یانش به حديانگر شود و طغياحساس استغنا كند و طغ یممكن است كسان شد كه يب

( و 14ند )علق/يبی(. البته قطعا خداوند او را م13-6گردان شود )علق/یب و از حق رویت و آزار قرار دهد و حق را تكذیاذ

 (.8او به خدا خواهد بود )علق/ ییبازگشت نها

 یت از كارهات و دسر بار حق نرفیاما اگر او ز؛ (12د كرد )علق/نخدا او را امر به تقوا خواه یاقعبندگان ودر واقع، آن 

 (. 7از باشد )علق/ينیست كه او گمان كرده كه واقعا از خدا بين نينادرست خود برنداشت، چن

نه جهنم و ذلت روا یو او را با خوار رنديگیسرش[ م یجلو یاش ]موهاهي، از ناصزمام او قطعا در دست خداستر، يخ

 د كرد.نخواه

 

 «بِالنَّاصِيَةِ  لَنَسْفَعاً»( 2

 ؟به كار رفته است یرين تعبيو چرا چن ستيچ« بِالنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعاً»مقصود از 

 ست؛ا« دنيخاص كش یحدت و به سمتگرفتن با شدت و » یبه معنا« سفع»و  یشانيپ یجلو یمو یه به معنايالف. ناص

د كه او را به یخواهد بفرمایه مین آیستاده، و ایاحساس استغنا دچار كبر و غرور شده و در مقابل حق ا انگر، در اثريآن طغ

 (783ص ،10ج البيان، مجمعكشانند. )یآتش جهنم م یو ذلت به سو یز و با خواريرآميتحق ینحو

با حرارت  یعنیاه و سرخ شدن پوست صورت در اثر حرارت است، يس یبه معنا« سفع»و  یشانيخود پ یه به معنايب. ناص

ن معنا سخن حضرت زهرا س است كه ید ای( )مو783ص ،10ج البيان، مجمعگردد. )یاه ميجهنم سر و صورتش سوخته و س

 النَّارُ وَ» ندیفرمایمدند، يمن كوب ینكه فرمودند درب خانه را به رویبعد از اكنند، یف میواقعه هجوم به خانه خود را تعر یوقت

 ،30ج األنوار، بحار؛ «كردیاه ميد و صورتم را از شدت حرارت، سيكشیكه آتش شعله م ی: در حالوَجْهِی تَسْفَعُ وَ تُسْعَرُ

 1(934ص

                                                      
 بِاللَّهِ نَاشَدْتُهُمْ  وَ الْبَابِ بِعَضَادَةِ فَوَقَفْتُ یُحْرِقُونَا، وَ لِیُحْرِقُوهُ بِالنَّارِ أَتَوْا وَ بَابِنَا عَلَى الْجَزْلَ الْحَطَبَ فَجَمَعُوا»: است شده روایت س زهرا حضرت از.  1

 رََكلَ  وَ كَالدُّمْلُجِ، صَارَ حَتَّى عَضُدِی عَلَى السَّوْطُ وَىفَالْتَ عَضُدِی بِهِ فَضَرَبَ -بَكْرٍ أَبِي مَوْلَى -قُنْفُذٍ یَدِ مِنْ السَّوْطَ عُمَرُ فَأَخَذَ یَنْصُرُونَا، وَ عَنَّا یَكُفُّوا َأنْ بِأَبِي وَ

 فَأَسْقَطْتُ  الْمَخَاضُ جَاءَِني وَ أُذُنِي، مِنْ قُرْطِي انْتََثرَ حَتَّى بِیَدِهِ فَضَرَبَنِي وَجْهِي، تَسْفَعُ وَ تُسْعَرُ النَّارُ وَ لِوَجْهِي فَسَقَطْتُ حَامِلٌ أَنَا وَ عَلَيَّ فَرَدَّهُ بِرِجْلِهِ الْبَابَ

 األنباء من طرف كتاب در و است كرده نقل القلوب ارشاد از 349-348ص ،30ج األنوار، بحار در را حدیث این مجلسي مرحوم) جُرْمٍ، بِغَیْرِ قَتِیلًا مُحَسِّناً

 در اما دهد؛مي را« 358ص ،2ج القلوب، ارشاد» آدرس كرده، نقل ارشادالقلوب از را آن مجلسي مرحوم اینكه به اشاره از پس 392ص المناقب، و

 در كه شده نقل بحار در ارشاد 2 جلد از متعددی روایات كه داده تذكر هم بحار مصحح و نشد پیدا عبارت این ماست دست در اكنون كه ارشادالقلوبي

 آمده، حدیث این 179 -178ص الكبرى، الهدایة در البته است؛ اصلي متن تلخیص واقع در و ناقص متن فعلي متن این كه داده احتمال و نیست فعلي متن

 .(است نیامده «وجهي تسفع» عبارت آن در فقط
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لكوت بر عالم متواند تسلط كامل عالم ین وجه میو به بهتر ،است یو بودن مقهور و مغلوب شدته از یر، كناين تعبیاج. 

رند و به يگرا محكم ب یشخص«( سر»ا خودِ یسر ) یجلو یرا اگر موهای؛ ز(446ص ،2ج عربی، ابن ماده را نشان دهد )تفسير

شود. یم از او سلب یگر توان كنترل حركت خود را نخواهد داشت و امكان هر گونه حركت  به هر طرفیبكشند، او د ییسو

 (141ص ،5ج الكریم، القرآن كلمات فی )التحقيق

شده  یآن مخف است كه مغز در پشت یسر( عمال همان محل یه )از رستنگاه مو تا باالينكه قسمت ناصید. و با توجه به ا

 ندگان را نشان دهد.یآ یقرآن برا یاز معجزات علم یكیبسا درصدد است است چه

ات ين از كشفیاست ) كه ا یآدم نكه مغز مركز احساسات و ادراكات و توجهاتین است كه با توجه به ایح مطلب ايتوض

ار گرفته شود، در واقع از او سلب اراده شده و او ي)كه مغز در آن قرار گرفته( كامال در اخت یه كسير است(، اگر ناصيقرون اخ

 1(141ص ،5ج الكریم، القرآن كلمات فی كامال مقهور و تحت كنترل خواهد بود. )اقتباس از التحقيق

 ه. ...

 

 «بِالنَّاصِيَةِ  لَنَسْفَعاً یَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ كَالَّ»( 3

ا ابد كار به تست كه ين گونه نیكند، ا انياند و او طغبه او مهلت داده یانسان كامال در كف قدرت خداست؛ اگر دو روز

مام او را به دست زتا ینهاخود برندارد،  یدهد؛ اما اگر دست از كارهایانگر مهلت ميكار او نداشته باشند. خدا به انسان طغ

 د.كنیو ذلت روانه جهنمش م یا خوارگرفته، ب

 

 «بِالنَّاصِيَةِ  لَنَسْفَعاً یَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ كَالَّ( »4

ت ياز وضع ه،ین آیا سخن گفت و در ايت شده در دنیهدا یاانگر در مقابل بندهيطغ یانسان یات قبل، از تركتازیدر آ

 آخرت.انگر در ين انسان طغیا یینها

 ک شبهه يپاسخ به 

ت واقع ید آزار و اذد از جانب معاندان موریاءاهلل، نبايگاه افراد انتظار دارند كه اگر خداوند قدرت مطلقه است، پس اول

باشند؛ و با مشاهده  دانهايروز مير خدا حركت كردند، همواره در مقام ظاهر هم پيتَبَع، انتظار دارند كه اگر در مس؛ و بهشوند

 كنند!یاو شك م یخدا و لزوم بندگ یی، در خدایت ظاهرشكس

ا به ياند. خدا خداست و قدرت مطلقه است؛ اما در دنا و آخرت را با هم خلط كردهيگاه دنین است كه جایاشتباه آنها ا

اءاهلل را مورد ين اولیكه برتر یكنند، تا حد یاز دستور او تخط یان را قرار داده است كه عدهیار داده و لذا امكان ايانسان اخت

                                                      
 أمّا المعنى، في و الظاهر في شدیدا قبضا لنقبضه الزواجر، و النواهي عن ینته لم إنبخش تدبر فوق بود چنین است: عبارت ایشان كه به نوعي الهام 1

 و. المقتدر القابض سلطة تحت مقهور مغلوب فهو أموره، في یتفكّر و ناحیة الى یمیل و جانب الى یتحرّك أن یقدر ال بحیث بناصیته، فبالقبض الظاهر في

 و محكوما و مقیّدا و محدودا یكون: جبّار إلهيّ غیبيّ بید الناصیة قبضت فإذا التوجّهات، و اإلدراكات و اإلحساسات مركز الرأس مقدّم فانّ: المعنویّ أمّا

 .عذاب فوقه لیس ألیم عذاب هذا في و مقتدر، عزیز بأخذ مأخوذا
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 ییبایمات جز زیها و نامالین سختیت خدا قرار داده، در تمام ایكه خود را تحت وال ی؛ و البته كسن آزارها قرار دهندیبدتر

 ل(يت اال الجمیاد فرمود: ما رایزنب در دربار ابنیند )حضرت زيبینم

ا دشمنان یروز شدند يپاءاهلل برنده و يتا اولیا نهاید كه آيفهم توانیهم قطعا هست كه با مالحظه آنجاست كه م یآخرت بله، 

 آنها.

 

 «... یَنْتَهِ لَمْ لَئِنْ» (5

م، بلكه يكنین و چنان مي، نفرمود كه حتما او را چنیدیشد یهاتيخدا چه اندازه مهربان و بردبار است: با چنان معص

 م.يكنیمن و چنان ياگر از كارش دست برندارد، او را چن»فرمود 

، شأن 356ت كرده بود )جلسه یامبر اكرم ص( را اذين بنده خدا )پیكه برتر یديچنان انسان پل یبرا یباب توبه حت یعنی

 ز باز است.ينزول( ن

 

 «بِالنَّاصِيَةِ  لَنَسْفَعاً»( 6

 تيحکا

 یبرعهده گرفت؛ اما وقت ش رایبه مشركان قر یاداشت، ابالغ سوره ضعيف و كوچك اىجثه كهمسعود كبار ابنیند: یگو

 مسعود ابن! گشت جارى خون و شد، پاره او گوش كه زد او صورت به سيلى چنان و برخاست ابوجهلآن سوره را خواند، 

 انداخت. زیر به را ن سريغمگ شد، ناراحت افتاد، او بر ص پيامبر چشم كه هنگامى آمد، ص پيامبر خدمت به گریان

 گریان مسعود ابن كه حالى در خندىمى چرا جبرئيل اى: فرمود بود، مسرور و خندان كه حالى در شد نازل جبرئيل ناگهان

 .دانست خواهى را آن دليل زودى به كرد عرض است؟

ان يدر م یاخواست بهرهیهم دلش م مسعود ابن شدند، پيروز بدر جنگ روز مسلمانان كه هنگامى گذشت، ماجرا این

 خود نفسهاى آخرین كه حالى در افتاد، ابوجهل به چشمش كرد،مى گردش مشركان هاىكشته ميان مجاهدان داشته باشد؛ در

 بلندى جایگاه بر! ريحق چوپان اى: گفت افتاد، او به چشم ابوجهل كه هنگامى گرفت. قرار او سينه روى مسعود ابن كشيد،مى را

 ."گرفت نخواهد برترى اسالم بر چيزى و گيردمى برترى اسالم " :عليه یعلى ال و یعلو االسالم گفت مسعود ابن! اىگرفته قرار

 حال در چه االن و امینبود، چه در زندگ ترمبغوض او از یمن احد نظر در: بگو محمد دوستت به گفت او به جهل ابو

 ! مرگم

 چرا بود، بدتر موسى فرعون از من، زمان فرعون: فرمود رسيد ص پيغمبر گوش به سخن این كه ت شده كه هنگامىیروا

 ! شد بيشتر طغيانش این ولى ،(90ونس/ی) آوردم ایمان من: گفت عمر لحظات واپسين در او كه

سرش گرفت  یجلو یاورد و بناچار از موهايبلند كند و ب را آن توانستنمىاما  كرد جدا را سرش مسعودابنبه هرحال 

 آورد.ید و ميكشین ميزم یو رو
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مسعود را ناتوان از حمل آن سر قرار داده بود تا وعده بسا خداوند ابند: چهیگویت میحكان یپس از ذكر ا یفخر راز

 ا محقق شود.ين دنيم( در هميكشیو ذلت م یسرش با خوار ی)او را از مو« هيلنسفعا بالناص»خدا كه 

 (172-170ص ،27ج نمونه، تفسير؛ 225 -224ص ،32ج ،رير كبي)تفس

 

 ک سال گذشتهیاز  یگزارش

 را آغاز شد. « ه در روزیك آی»است كه كار تدبر  ین ساليدوم یات خداوند متعال، امروز ابتدایبا عنا

ن كانال داده شد، مطالعه یت ايدرباره فعال یحيكه توض یان مطلب كانال و دو صفحهيد اوليتوانیر مینك زيق سه لیاز طر

 د. یيفرما

https://t.me/YekAaye/5 
https://t.me/YekAaye/1987  
https://t.me/YekAaye/2025  

 یاز كانالها یكیرا كه در د اخالق قم( ي)از اسات یت اهلل خرازیحضرت آه ين توصیان ایآشنااز  یكیل كار، یدر همان اوا

 .... بده اختصاص قرآن اتیآ از یا هیآ در تدبّر یبرا را ییها فرصت روز طول در»م فرستاد كه یبراشته شده بود، اگذ یمذهب

ادامه كار  یبرا یكه مشوق خوب «.كند یم درمان ییآسا معجزه طور به را ما یاخالق و یروح یدردها همة كار، نیا بر مداومت

 ر(ینك زيلمتن كامل در )بود. 

https://t.me/shia_patogh1/2698  
ده شود، يه درست فهمیآ ین است كه ابتدا معنای، ایه رأر بيتفس و اجتناب ازح به قرآن، يمراجعه صح راهرسد یبه نظر م

ه یق آيژه تطبیه، و بویگرفته شود؛ و آنگاه با تدبر در جوانب مختلف آمدد  یوح یقيسپس تا حد امكان از كلمات معلمان حق

ن اساس بود كه يبرداشته شود؛ بر هم یایروز یاله ن سفره گستردهیا ( خودمان، ازی، و رفتاری، اخالقیت )فكريبر وضع

ح يكه به فهم صح یایو نحو یلغو یاز آن، بحثها یقيو ترجمه نسبتا دق ،هیهر صبح، عالوه بر ارائه متن و صوت آ یابتدا

فهم بهتر  به ییهاچهیم، دريرمستقيا غی ميكه به طور مستق یثیشد. سپس در طول روز احادیمكرد، گذاشته یه كمك میآ یمعنا

ن بنده یو آنگاه هنگام شب، آنچه ا ؛شندینديه بیدرباره آ خود رفت كهیانتظار م مخاطبان و ازد؛ یگردیمد، ارائه وگشیه میآ

و تذكرات سازنده مخاطبان هم  گذاشتیآورد، در كانال میات، به دست میر مختلف و تدبر در آيز با مراجعه به تفاسياچن

 .ن محتوا موثر بوده استیاغلب در اصالح ا

ل نشود، كه البته تنها وقفه كار، مسافرت حدود ده ين كار تعطیك روز ای یك سال گذشته، تالش شد كه حتیدر طول 

 ن كار.یا یق و نگارش بود و نه امكانات الزم براي، نه فرصت تحقین بود كه در آن سفر معنويارت اربعیز یبراروزه 

نكات )كه  یمطالب و فراوان یدگيچيفتد، اما گاه پيروقت نیاالمكان به دیگذاشتن مطالب در كانال حت شدن تالش يهمچن

رفت و گرفته تا  یگرفت( و گاه اشتغاالت روزمره )از مسائل كاریمم آنها يص و تنظي، تلخیسازساده یرا برا یادیزمان ز

 .قبول افتدمدوارم عذر بنده يامانداخت، كه یر مين كار را به تاخی( انجام ایخانوادگ یآمدها

https://t.me/YekAaye/5
https://t.me/YekAaye/1987
https://t.me/YekAaye/2025
https://t.me/shia_patogh1/2698
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نكه مطالب را در بندها و با ی، از همان ابتدا تذكر دادم كه علت اه داشتندیگالمطالب اد یزحجم  از یبرخ از آنجا كه

و  یاسي، سی، اخالقیشناس)نكته انسان یتخصص یهارعنوانیمتعدد )نكات ترجمه، كالم معصوم، تدبر( و ز یاصل یهاعنوان

را كه  ییزهايبحثها ندارد، دستش در انتخاب باز باشد و آن چ یا عالقه به برخیفرصت  هن است كه هركیگذارم ای...( م

ن یاز ا یادهیشد كه تنها گز یز راه اندازين« دهیگز -ه در روزیك آی»با عنوان  یگرین حال، كانال دیخواهد بخواند، با ایم

 ر(ینك زي؛ )لشدیمطالب در آنجا قرار داده م

 https://t.me/YekAayah  
ا مطالعه كنند یگذشته را جستجو وخواهند مطالب یكه م یش قرار داده شد تا كسانیوب برا یهم در فضا یتیو البته سا

 ر(ینك زيتر شود )لمورد بحث قرار گرفته، كارشان آسان یاتیا مطلع شوند تاكنون چه آیو 

http://yekaye.ir / 

متعال و كلمات  د شوم كه هر روز در كالم خداونديز بوده است: در درجه اول، خودم مقين كانال دو چیهدف بنده از ا

 ینگریشه و سطحیابتذال در اند كه به، یمجاز یهاشبكه ی، در فضام؛ و در درجه دوداشته باشم یدرنگ السالمهمين عليمعصوم

ن راستا بوده كه ي. و در هموادار سازد یتامل جدتفكر و به د افراد را ید كه شاارائه گرد یمطالب، شودیدامن زده م هاليدر تحل

 .ا شوديمهگر ید یهاگروهها و كانالتا امكان بازنشر آنها در سم ینویم یمستقل یدر بندهامطالب را 

م، ینما یسازكنم كه بحثها را سادهیمكرده و  یاند. بنده تالش فراوانه داشتهیبحثها گال یاز افراد، گاه، از دشوار یاريبس

مخاطب هم اهتمام داشت؛ و معتقدم  ق شدنيعمد به یبه نظرم با توان ساده كرد، بلكهیرا م یقياما باور ندارم كه هر سخن عم

 .خود دارد ی، و البته ضعف مولف هم جات كرديجذاب یز را فدايد همه چید، اما نبايت محتوا كوشيد در جذابیاگرچه با

نفر باال رفت،  2800جا تا حدود ین آمار تدریاد و ينفر رس 1800ك ماه پس از شروع به كار به حدود ین كانال یا یاعضا

م ير مستقيگينفر پ 500ك هفته حدود ینفر با گذشت  300-200عضو دارد كه به طور روزانه حدود  2400 ش ازيباكنون  و

 یگذارند، ظاهرا به طور متوسط باالیخود م یهامطالب را در كانال یاكه عده یمطالب هستند؛ و البته با توجه به چند مورد

د واقع یبازد 200م روزانه حدود يوب است كه به طور مستق یر از فضاين غیالبته ا كنند.یشاهده مرا م ینفر هر مطلب 1000

 شود.یم

 «ه در روزیك آی»نك كانال يل

https://t.me/YekAaye  
 

 3/1/1396                                            خاطِئَةٍ كاذِبَةٍ ناصِیَةٍ      16ه ی( آ96( سوره علق )362

 ترجمه

 خطاكار یدروغگو، زمامِ[ یشانيپ ی( جلوی]= )مو یهيناص

 یو نحو یانکات ترجمه

 «خاطِئَةٍ »

https://t.me/YekAayah
https://t.me/YekAayah
http://yekaye.ir/
http://yekaye.ir/
https://t.me/YekAaye
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 تَتَّبِعُوا ال : وَشده از آن ساخته «خُطوة = قدم»)كه كلمه « خطو»ن ماده و ماده ین ايب یاست. برخ« خطأ»اسم فاعل از ماده 

 اللغة، المقایيس معجماند )هعبور كردن و تجاوز از حد دانست ینگذاشته و هر دو را به معنا ی( تفاوت168/الشَّيْطانِ، بقرة خُطُواتِ

ر يو با تعب)موارد به صورت جمع  یبار و در تمام 5« خطو»بار و ماده  22« خطأ»م ماده یو جمعا در قرآن كر( 198ص ،2ج

 به كار رفته است.«( لشَّيْطانِا خُطُواتِ»

 اند. ن دو تفاوت گذاشتهین ايب اهل لغت لبغاما ا

در كار نبوده  یعمدكه ت ییدر جا یعنی)« گناه»و نه « اشتباه» یرا غالبا به معنا« خطا»، ما كلمه یدر زبان فارسن، يهمچن

 ن اهل لغت اختالف است.ير، بيخا ین طور است يهم هم یا در زبان عربینكه آیم؛ اما ایبریاست( به كار م

 :ن باورند كهیبر ا( 288ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 292، ص4ن، جي)مثال: كتاب العاغلب 

 قَتْلَهُمْ  إِنَّ»مثال:  است،« گناه» یبه معنا( خاطئ ، فهوخِطْئاً خطأیَ خَطِئ)رود یبه كار ممجرد  یبه صورت فعل ثالث یوقت

« لَخاطِئِينَ  كُنَّا إِنْ وَ»ا ی( 37 -36/)لحاقة «خاطِؤُنَ الْ إِلَّا یَأْكُلُهُ ال غِسْلِينٍ، مِنْ إِلَّا طَعامٌ ال وَ»ا ی( 31/)إسراء« كَبِيراً  خِطْأً كانَ

 .(91/)یوسف

 وَ »ثال ماست؛ « اشتباه» یبه معنا (مُخْطِئ فهو إِخْطَاءً أَخْطَأَ)رود ید )باب افعال( به كار میمز یكه به نحو ثالث ییاما در جا

 (5/)أحزاب« قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ ما لكِنْ وَ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيما جُناحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

« یرعمدياشتباه غ» یابه معن یرود، گاهیخَطایا( به كار م و )جمعِ آن: خَطِيئات« خَطِيئَة»و « خَطَأ»به صورت  یالبته وقت

« یگناه عمد» یبه معنا ی( و گاه112/إِثْماً، نساء أَوْ ةًخَطِيئَ یَكْسِبْ مَنْ ؛ و92َ/رَقَبَةٍ، نساء فَتَحْرِیرُ خَطَأً مُؤْمِناً قَتَلَ مَنْ است )مثال: وَ

 بِحامِلِينَ  هُمْ ما وَ خَطایاكُمْ لْنَحْمِلْ وَ ؛51/شعراء، یاناخَطا رَبُّنا لَنا یَغْفِرَ أَنْ نَطْمَعُ إِنَّا ؛25/أُغرِقوا، نوح خَطِيئاتِهِمْ  است )مثال: مِمَّا

 (58/هبقر، خَطایاكُمْ  لَكُمْ نَغْفِرْ ؛ 82/شعراء، لدِّینِ ا یَوْمَ خَطِيئَتِی لِی یَغْفِرَ أَنْ أَطْمَعُ الَّذِی وَ ؛12/عنكبوت، ءٍشَیْ مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ

به  یربط« خطأأ»و « خطأ»تفاوت ن باورند كه یبر ا (80-79ص ،3ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق) یبرخ ،در مقابل

انتساب فعل  ،یت است و در دومیشتر مورد عنايخود فعل ب ین جهت است كه در اولیصرفا از اا نبودن ندارد و یبودن  یعمد

ودن ب یتعمد یباشد و هر جا كه معنای)=درست( م« صواب»نقطه مقابل  یصرفا به معنا« خطأ»ماده به فاعل؛ و در هر صورت، 

  ؛بوده است یرامونيپ یهانهیبرداشت شده است بر اساس قرن ماده یاز ا

در  یلزوما تعمد« خطا»نكه در ین است كه عالوه بر ایذنب و إثم( در ا یعنی)« گناه» یو تفاوتش با دو كلمه معروف برا

 یحيمشخصا در مورد كار زشت و قب« ذنب»و  1فه رخ دهد؛يدر انجام وظ یكارو كم یكه تنبلاست  ییدر جا« إثم»ست، يكار ن

« خاطِئِينَ كُنَّا إِنَّا ذُنُوبَنا لَنا اسْتَغْفِرْ أَبانَا یا»مانند  یرود؛ و در مواردیكه بد بودنش مورد اذعان و اعتراف خود فرد است به كار م

ند یخواهند بگویمع وسف ی حضرت درانبرا ه،ین آیدر ا یعنیبوده است،  یكجور عذرتراشیر آمده ي( كه هر دو تعب97/وسفی)

  2م.ین گناه افتادیاما ما به خطا و اشتباه به ا ست؛ين یدیم ترديد استغفار كنیو گناه بوده و با« ذنب»نكه اصل كار ما یدر ا

 

                                                      
 (112)نساء/« مُبِینا إِثْماً وَ بُهْتاناً احْتَمَلَ فَقَدِ بَرِیئاً بِهِ یَرْمِ ثُمَّ إِثْماً أَوْ خَطِیئَةً یَكْسِبْ مَنْ وَ»شود: تقابل خطا و إثم در این آیه بوضوح مشاهده مي 1

 كنند.( و اقدام زلیخا مطرح مي29)یوسف/« الْخاطِئِين مِنَ كُنْتِ إِنَّكِ لِذَنْبِكِ اسْتَغْفِرِی وَ»ایشان عین همین توضیح را در مورد آیه  2
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 یدروغگوه ياصرند، همان نيگیاش را محكم مهيباشد )ناصیه قبل میدر آ« ةيالناص» یبدل برا« ناصِيَةٍ»، یبه لحاظ نحو

 ؛خطاكار را(

 یشخص دروغگو یهيد: ناصیگوینم یعنیه، يباشد، نه مضاف الیم« ناصِيَةٍ » ینجا، صفت برایدر ا« خاطِئَةٍ كاذِبَةٍ»ر يو دو تعب

نها را یا نكهیا ی)كه به جا ین استفاده مجازیه دانسته است؛ و ايرا وصف خود ناص یو خطاكار ییخطاكار، بلكه دروغگو

گفت: ینكه میكند تا ایفتر منتقل ميباتر و لطیتر و زغيه كرده( معنا را به نحو بليه بكند، وصف خود ناصياصوصف صاحب ن

 (778ص، 4ة الكاذب الخاطئ. )الكشاف، جيناص

 

 ثیحد

 فرمودند:یت شده است كه پدرم امام سجاد ع مكرر به فرزندانشان می( از امام باقر ع روا1

ت كه دروغ كوچك گف ی،، چرا كه شخص هنگامیا شوخیباشد  یا بزرگ، جدید، كوچك باشد يكن یاز دروغ خوددار

 كند؛یدا ميجرات بر دروغ بزرگ هم پ

ثبت « قیصدّ»نكه خداوند او را به عنوان ید تا ایگویدائما راست م یافرمود: بندهید كه رسول خدا ص ميدانیا نمیآ

 كند.یثبت م« كذّاب»نكه خداوند او را به عنوان یا د تایگویمرتب دروغ م یا؛ و بندهكندیم

 338ص ،2ج الكافی،

 ع ْعفَرٍجَ أَبِی عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ رَانَمِهْ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 :قَالَ

 الصَّغِيرِ  فِی بَكَذَ إِذَا الرَّجُلَ  فَإِنَّ هَْزلٍ وَ جِدٍّ كُلِّ فِی كَبِيرَالْ وَ مِنْهُ الصَّغِيرَ الْكَذِبَ اتَّقُوا لِوُلْدِهِ یَقُولُ ص الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ كَانَ

 ؛الْكَبِيرِ عَلَى اجْتَرَى

 .كَذَّاباً اللَّهُ كْتُبَهُ یَ حَتَّى یَكْذِبُ  الْعَبْدُ یَزَالُ  مَا وَ  صِدِّیقاً اللَّهُ  هُیَكْتُبَ حَتَّى یَصْدُقُ الْعَبْدُ  یَزَالُ  مَا قَالَ ص اللَّهِ رَسُولَ  أَنَّ  عَلِمْتُمْ مَا أَ

 

 ت شده است:ی( از امام صادق ع روا2

ترك كند ا كه اگر آن ر یبه نماز و روزه عادت كرده به طور ید؛ چرا كه گاه شخصیفته نشویبه نماز و روزه مردم فر

 د.يامتحان كن یو امانتدار ییكند؛ بلكه آنها را با راستگویوحشت م

 104ص ،2ج الكافی،

 الرَّجُلَ فَإِنَّ بِصِيَامِهِمْ لَا وَ بِصَلَاتِهِمْ  تَغْتَرُّوا لَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ  غَيْرِهِ وَ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ  عِيسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْهُ

 1.الْأَمَانَةِ أَدَاءِ وَ الْحَدِیثِ  صِدْقِ عِنْدَ اخْتَبِرُوهُمْ لَكِنِ وَ اسْتَوْحَشَ تَرَكَهُ لَوْ حَتَّى الصَّوْمِ وَ بِالصَّلَاةِ لَهِجَ رُبَّمَا

                                                      
 :است شده روایت ع باقر امام . این روایت هم قابل توجه است كه از 1

 .است بدتر رابش از دروغ و داد، قرار شراب را هاقفل آن همه كلیدهای و داد قرار هایيقفل بدی و شر برای جل و عز خداوند كه بدرستي

 339ص ،2ج الكافي،
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ون بر آن است كه گوشت و خ ین آنها گناهیدتریدند، و شدیشان شدیت شده است: گناهان همگی( از امام باقر ع روا3

كه پاك  یسككه در بهشت جز  یشود؛ در حالیا مورد عذاب واقع میا مورد رحمت وی[ یرشد كند؛ چرا كه باالخره ]هر گناه

 شود.یباشد، وارد نم

 تواند وارد بهشت شود[ین شده است، نميا با گناه عجیده ويكه از گناه روئ یگوشت و خون یعنی]

 270ص ،2ج الكافی،

 جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْجَعْفَرِیِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 1.طَيِّب إِلَّا یَدْخُلُهَا لَا الْجَنَّةُ وَ مُعَذَّبٌ إِمَّا وَ مَرْحُومٌ إِمَّا لِأَنَّهُ الدَّمُ وَ اللَّحْمُ عَلَيْهِ نَبَتَ مَا أَشَدُّهَا وَ  شَدِیدَةٌ كُلُّهَا الذُّنُوبُ: قَالَ ع

 تدبر

 «خاطِئَةٍ  كاذِبَةٍ ناصِيَةٍ( »1

جهنم  النه به سمتيرند و ذليگیاش محكم مهيكه او را از ناص ی[  شخصیشانيپ یجلو یا موهای یشاني]= پ یهيناص

عمال اقت است و هم يخالف حق ی[ ویهم سخنان ]و آراء و باورها یعنیاست؛  یو خطاكار ییدروغگو یهيكشانند، ناصیم

 (327ص ،20ج الميزان،؛ 783ص ،10ج البيان، مجمعو رفتارش )

ك انسان یت يعت وضیه، نهاین آیتوان گفت ایش خالصه كردد، می«رفتارها»و « باورها»انسان در  یتیاگر بتوان ابعاد هو

و  قكه تمام وجودش خالف حن است یا یشدن و ید كه علت جهنمیخواهد بفرمایدهد و میدر بُعد نامطلوب را نشان م

به بهشت نخواهد داشت.  یقت شود، راهيكه وجودش )تمام گوشت و خونش( خالف حق و حق یقت شده؛ و كسيحق

 (3ثی)حد

 

 «خاطِئَةٍ  كاذِبَةٍ ناصِيَةٍ( »2

كه  یاهي: ناصخاطِئَةٍ بَةٍكاذِ ناصِيَةٍ»فرمود: « خطاكار یه شخص دروغگوي: ناصخاطِئال الكاذِبِ ناصِيَةِ»د ینكه بگویا یبه جا

 چرا؟. «ه دروغگو و خطاكار استين ناصیخود ا

 .(778ص ،4ج الكشاف،) كندیم منتقل فتريلط و باتریز و ترغيبل نحو به را معنااست كه  یان مجازيب یالف. نوع

 ین عذابيبه چندروغ و گناه است،  یشانيكه پ یخواهد نشان دهد كه نه هر دروغگو و هر گناهكار، بلكه كسید میب. شا

 شود.یعقاب م

 ج. ...

                                                      
 : الَقَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُسْكَانَ ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْهُ

 .الشَّرَاب مِنَ شَرٌّ الْكَذِبُ وَ الشَّرَابَ الْأَقْفَالِ تِلْكَ مَفَاتِیحَ جَعَلَ وَ أَقْفَالًا لِلشَّرِّ جَعَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ

 مَا: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ یَسَارٍ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ حَرِیزٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ. این حدیث هم در همین مضمون قابل توجه است:  1

 (269ص ،2ج الكافي،. )أَكْثَرُ عَنْهُ اللَّهُ یَعْفُو مَا وَ بِذَنْبٍ إِلَّا الْعَبْدَ تُصِیبُ نَكْبَةٍ  مِنْ
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 4/1/1395                                                    نادِیَهُ فَلْیَدْعُ     17 هیآ( 96) علق سوره( 363

 ترجمه

 ؛بخواندش[ یخو یاری]به را  اهل مجلسش]بگو[ پس، 

 یو نحو یانکات ترجمه

 «نادِی»

كه  یبه نحواند، دانسته« جمع شدن» ین ماده را به معنایاصل ا یگرفته شده كه برخ 1[یند»ا ی]« ندو»از ماده  ن كلمهیا

از  (club« )باشگاه»كلمه  یز برايمعاصر ن یشود ]چنانكه در عربیگفته م« یناد»در كنار هم جمع شوند به آنها  یگروه یوقت

و كاربرد آن در مورد ندا زدن ؛ ندیگوینم« یناد»گر بدانها یشود[ و اگر آن جمع از هم متفرق شوند، دیاستفاده م« یناد»كلمه 

اصل بالعكس،  یو برخ ؛(412ص ،5ج اللغة، المقایيس معجم) گرددیاند كه موجب جمع شدن افراد من باب دانستهیرا هم از ا

و جمع شدن و گرد هم آمدن را از لوازم  )ندا دادن( دانسته، «بلند ین با صدايفراخوان مخاطب»و « صدا زدن»ن ماده را دالّ بر یا

 (71ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيق؛ 796ص القرآن، ألفاظ مفرداتاند )ن دانستهیا

اند گفته هكه با صدا زدن گرد هم آمد ی«انجمن»و « مجلس»به  [(73م/ی)مر «یند» زين و] «یناد»در هر صورت، كلمه 

 (779، ص10ان، جيالباند )مجمعگفته« یناد»، یكم به هر انجمن و مجلسشد؛ و كمیم

( هم یر وزن تفاعل )تناد، نداء( و البته دینادی، یندا دادن، غالبا در وزن مفاعله بوده است )ناد ین كلمه در معنایكاربرد ا

كه  یكس اقدام»وزن، در خصوص  نیكه در ا( 21قلم/ ؛مُصْبِحينَ  فَتَنادَوْا؛ 32د؛ غافر/التَّنا یَوْمَ)م به كار رفته است یكر در قرآن

 (71ص ،12ج ،الكریم القرآن كلمات فی لتحقيقباشد )ایم« گر را ندا دادنیهمد»ا یو  «دهدیشنود و بدان پاسخ میندا را م

                                                      
است كه برخي این را مربوط « رطوبت»اند. یكي معنای در كنار هم بیاید غالبا دو معنا را برایش مطرح كرده« ن، د، حرف معتل». اینكه سه حرف  1

 دانسته است )أنّ « ندی»و « ندو»اند و معنای دیگر همان است كه در متن بحث شد. مرحوم مصطفوی، تفاوت این دو معنا را در همین دانسته« دین»به 

 .اللغة كتب في استعمالهما موارد و المادّتین مفاهیم خولطت قد و.االبتالل و الترشّح هو: الیائیّة في و. مخاطبة في دعوة هو: واویّة المادّة في الواحد األصل

(؛ 71ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات في التحقیق ..؛.كان كلمة بأىّ الخطاب، في الدعوة أى تنادیا، فتنادى ینادیه و مُنَادَاةً و نِدَاءً نَادَاهُ: تقول الواویّة فمن

اند و یا الاقل به اینكه تمایز این دو معنا به خاطر این باشد گفته« ندی»اما بسیاری از اهل لغت، ماده همین معنایي را كه در متن مورد بحث قرار گرفته 

كریم نیامده است، اصال بدان پرداخته  در قرآن« رطوبت»اند. با توجه به اینكه این ماده در معنای شود و دیگری به یاء، سخني نگفتهكه یكي به واو ختم مي

فراخوان و صدا كردن مخاطبین با »در معنای « نداء»گرداند، زیرا ایشان وجه كاربرد نشد. البته راغب اصفهاني ظاهرا این دو معنا را به یك معنا برمي

 یَكْثُرُ من إنّ حیث من للصَّوْت النِّداء استعارة» صدا بزند  تواند دیگران راتر ميرا این دانسته است كه كسي كه دهانش مرطوب باشد راحت« صدای بلند

 (797ص القرآن، ألفاظ مفردات)« كالمُه حَسُنَ فَمِهِ رطوبةُ
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 س و انجمن بودهمجل ین معناير از سه بار كه در هميم به كار رفته است كه غیقرآن كردر ار ب 53[ یا: ندی]« ندو»ماده 

صدا زدن » یه موارد در همان معنايدر بق (73م/یمر ،نَدِیًّا أَحْسَنُ؛ 29ر، عنكبوت/الْمُنْكَ نادیكُمُ فی تَأْتُونَ؛ 17، علق/نادِیَهُ  فَلْيَدْعُ)

 استعمال شده است.« و مخاطب قرار دادن

 شأن نزول

گذشت و  شانیخواند. ابوجهل بر ایم ع نماز ميامبر ص در مقام ابراهيت شده است كه پیاز ابن عباس و اصم روا( 1

از قرآن[  یاتی]با آو ابر  خوش نشان نداد و یبه او رو صامبر يد كرد. پیشان را تهدینكردم؟ و ا ین كار نهیا تو را از ایگفت: آ

 ب زد.ينه

دّه و عِنجا انجمن و یش از من در ايچكس بي؟ به خدا سوگند كه هیكنید میمرا تهد یزيمحمد! به چه چ یاو گفت: ا

تا ما هم  واند؛ش[ بخیخو یاریاهل مجلسش را ]به كند ... پس ]بگو[ یم یرا كه نه یكس یدیا دیآ»عُدّه ندارد. پس نازل شد 

 «. ميه ]آتش[ را بخوانيزبان

 گرفت.یعذاب همانجا او را در بر م یهيداد زبانید: اگر او ندا میگوین عباس ماب

 783، ص10، ج1انيالب؛ مجمع55ص ،1ج ،(شهرآشوب البن) السالم عليهم طالب أبی آل مناقب

 لَهُ  فَأَغْلَظَ دَهُتَوَعَّ  وَ هَذَا عَنْ أَنْهَكَ لَمْ أَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ هْلٍجَ أَبُو بِهِ فَمَرَّ الْمَقَامِ عِنْدَ یُصَلِّی ع النَّبِیُّ  كَانَ الْأَصَمُّ وَ عَبَّاسٍ ابْنُ

 قَوْلِهِ إِلَى «یَنْهى لَّذِیا رَأَیْتَ أَ» فَنَزَلَ نَادِیاً الْوَادِی هَذَا لَأَكْبَرُ إِنِّی هِاللَّ وَ أَمَا تَتَهَدَّدُنِی ءٍشَیْ  بِأَیِّ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ انْتَهَرَهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ

 .مَكَانَهُ بِالْعَذَابِ بَانِيَةُالزَّ لَأَخَذَتْهُ  نَادَى لَوْ عَبَّاسٍ ابْنُ فَقَالَ« الزَّبانِيَةَ  سَنَدْعُ نادِیَهُ فَلْيَدْعُ»

 ثیحد

 ت شده است:ی( از امام باقر ع روا1

 خداوند فرمود: یخواند و پس از حمد و ثنا یاستاد و خطبهیخدا ص اامبر يكه مكه فتح شد پ یدر روز

 بان برسانند:یمردم! حاضران به غا یا

و قوم  اجداد وبه خاطر آباء  یو فخرفروش ینخوت و غرور جاهل ،اسالم]فرستادن[ با  یكه خداوند تبارك و تعال یبدرست

 ن برد.يله را از بيو قب

ن و یتان از نظر او، باتقواترنیترین شما نزد خداوند و گرامیاز گِل؛ همانا امروز بهتر د و آدمیامردم! شما از آدم یا

 نِ شما نسبت به دستورات اوست؛یترعيمط

كه اصل و نسب ن شما طعنه زدند ]ياست؛ پس به هر كس ب ایگو یست، بلكه زبانين یچ فرزندي، پدرِ ه«تيعرب»د كه يبدان

تش یفاكا: خداوند یاست ] یش كافیدارد، همان برایت خداوند گام برمیر رضايه در مسدانست كیندارد[ و خودش م یعرب

 كند[.یم

                                                      
 مني نادیا أكثر أحد بها ما علمت لقد اهلل فو محمد یا تنتهرني أ جهل أبو فقال ص اهلل رسول انتهره ص اهلل رسول جهل أبو أتى لما: عباس ابن قال.  1

 الفنا النادی و به اهلل عقاب حل إذا بهم فلیستنصر عشیرته یعني مجلسه أهل أی نادیة أهل فلیدع أی وعید هذا و «نادِیَهُ فَلْیَدْعُ» سبحانه اهلل فأنزل
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ر پا یزامت آن را يت بوده است، من تا روز قيكه در جاهل یایتوزنهي، و كیريگو تقاص ید هر گونه خونخواهيبدان

 گذارم.یم

        293ص ،70ج ،األنوار بحار؛ 56ص الزهد،

 : قَالَ ع جَعْفَرٍ یأَبِ عَنْ الْحَذَّاءِ عُبَيْدَةَ أَبِی عَنْ رِئَابٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ

 قَالَ  ثُمَّ عَلَيْهِ أَثْنَى وَ هَاللَّ فَحَمِدَ خَطِيباً النَّاسِ فِی ص اللَّهِ رَسُولُ قَامَ مَكَّةَ فَتْحِ یَوْمُ كَانَ لَمَّا

 عَشَائِرِهَا وَ بِآبَائِهَا رَالتَّفَاخُ وَ الْجَاهِلِيَّةِ نَخْوَةَ بِالْإِسْلَامِ  عَنْكُمْ ذْهَبَأَ قَدْ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ  إِنَّ الْغَائِبَ الشَّاهِدُ لِيُبَلِّغِ النَّاسُ أَیُّهَا

 لَيْسَتْ الْعََربِيَّةَ إِنَّ وَ  أَلَا لَهُ أَطْوَعُكُمْ  وَ أَتْقَاكُمْ الْيَوْمَ عَلَيْهِ أَكْرَمَكُمْ وَ هِاللَّ عِنْدَ خَيْرَكُمْ  إِنَّ وَ  أَلَا طِينٍ  مِنْ آدَمُ وَ آدَمَ مِنْ إِنَّكُمْ النَّاسُ أَیُّهَا

 فِی كَانَتْ إِحْنَةٍ أَوْ مَظْلِمَةٍ أَوْ دَمٍ كُلَّ إِنَّ وَ أَلَا هُحَسَبَ  اللَّهِ رِضْوَانَ یُبْلِغُهُ أَنَّهُ عَلِمَ وَ بَيْنَكُمْ طُعِنَ  فَمَنْ نَاطِقٌ لِسَانٌ لَكِنَّهَا وَ وَالِدٍ بِأَبٍ

 .الْقِيَامَة یَوْمِ إِلَى قَدَمَیَّ تَحْتَ تَظَلُّ فَهِیَ الْجَاهِلِيَّةِ

 

 سوال شد. فرمودند:« تعصب»( از امام سجاد ع درباره 3

ن ی؛ و اگران بشماردیله دياز خوبانِ قوم و قب ش خود را بهتریخوقوم و  ی گناه آن است كه شخص، بدها ِیورزتعصب

در  ش خود رایخوقوم و آن است كه  یورزش خود را دوست بدارد، بلكه تعصبیخوقوم و ست كه شخص ين یورزتعصب

 د.ینما یاریظلم كردن 

 309ص ،2ج الكافی،

 الزُّهْرِیِّ  عَنِ مَعْمَرٍ عَنْ الرَّزَّاقِ عَبْدِ عَنْ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسَانِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ وَ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 قَوْمٍ خِيَارِ مِنْ خَيْراً شِرَارَ قَوْمِهِ لرَّجُلُا یَرَى أَنْ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا یَأْثَمُ الَّتِی الْعَصَبِيَّةُ فَقَالَ الْعَصَبِيَّةِ عَنِ ع الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ سُئِلَ: قَالَ

 1.الظُّلْمِ عَلَى قَوْمَهُ یُعِينَ أَنْ الْعَصَبِيَّةِ مِنَ لَكِنْ وَ قَوْمَهُ الرَّجُلُ یُحِبُّ أَنْ  الْعَصَبِيَّةِ مِنَ لَيْسَ وَ آخَرِینَ

 

نب یضرت زبر زبان آورد، ح ییكرد و سخنان ناروان ع جسارت يبه سر مقدس امام حس یكه و ید، وقتیزیدر دربار ( 4

 ن بر زبان راند و در اواخر كالم خود فرمود:يآتش یها بلند شد و سخنانيسالم اهلل عل

و كتاب و نبوت  یكه ما را به وح ییبكن، كه به خدا یخواهیكه م یبه كار ببر؛ و هر تالش یخواهیم یديهر ك... پس 

 یكرد و عار و ننگ یاد ما را محو نتوانید و يرس یت ما نخواهیداد و به غا یان نتوانیكار ما را پا د،يشرافت بخش یدگیو برگز

                                                      
 ها:ورزی. این دو حدیث هم در مذمت تعصب 1

 حُمْرَانَ  بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  رٍعُمَیْ أَبِي بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  هَاشِمٍ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ  رَضِيَ الْهَمْدَانِيُّ جَعْفَرٍ  بْنِ  زِیَادِ بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا

 األخبار، معاني) الْأَنْوَاءبِ الِاسْتِسْقَاءُ وَ الْأَحْسَابِ  فِي الطَّعْنُ  وَ بِالْأَنْسَابِ الْفَخْرُ ةِالْجَاهِلِیَّ عَمَلِ مِنْ ثَلَاثَةٌ: قَالَ ع الْبَاقِرِ عَلِيٍّ بْنِ  مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ أَبِیهِ عَنْ

 (326ص

 مَنْ : قَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ یرِأَمِ إِلَى رَفَعَهُ الْمُخْتَارِ بْنِ الْحُسَیْنِ نِعَ النَّوْفَلِيِّ اهِیمَإِبْرَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِي قَالَ ره أَبِي

 (255ص عمال،األ عقاب و األعمال ثواب. )الْوَجْهِ أَسْوَدَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ حَشَرَهُ لِلْمُفَاخَرَةِ شَیْئاً صَنَعَ
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چند صباح، و و روزگارت جز  یعقلیاز ب یا نظر تو جز ناشیرت شد، از تو رخت برنخواهد بست؛ و آيكه به خاطر ما دامنگ

 را لعنت كند. ید كه خداوند هر ظالم متجاوزيدهد: بدانیندا م یكه مناد یروزجمع تو جز پراكنده است، 

 310ص ،2ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج 

  لَتْقَا وَ  اللَّهِ رَسُولِ بِنْتُ فَاطِمَةُ أُمُّهَا وَ عَلِیٍّ بِنْتُ زَیْنَبُ إِلَيْهِ فَقَامَتْ

 لَا وَ غَایَتَنَا تَبْلُغُ لَا وَ أَمَدَنَا تُدْرِكُ لَا الِانْتِخَابِ  وَ النُّبُوَّةِ وَ الْكِتَابِ وَ بِالْوَحْیِ شَرَّفَنَا الَّذِی اللَّهِ فَوَ جُهْدَكَ  اجْهَدْ وَ كَيْدَكَ كِدْ ثُم

 الظَّالِمَ  اللَّهُ لَعَنَ لَاأَ الْمُنَادِی یُنَادِی یَوْمَ  بَدَدٌ إِلَّا جَمْعُكَ وَ عَدَدٌ لَّاإِ أَیَّامُكَ وَ فَنَدٌ إِلَّا رَأْیُكَ هَلْ وَ عَارُنَا عَنْكَ یُرْحَضُ لَا وَ ذِكْرَنَا تَمْحُو

 ...الْعَادِی

 تدبر

 «نادِیَهُ  فَلْيَدْعُ»( 1

 هراسد؛ینماهل باطل  یكند، از عِده و عُدّهیه ميكه به خدا تك یكس

 پس،

 :دكنیمه يتوصبه مومن هم در مقابل، نازد؛ خدا ینانش مينشبه دوستان و هم یانگرياگر طغ

 بخواند؛ شیخو یاری به را مجلسش اهل بگو

 كند.یت مینباش، كه خدا تو را كفا یزيو نگران چ

د و به يكانتان را هم جمع كنید تمام شریيه كرده است كه اصال به آنها بگويتوص امبرانشيخداوند به پاست كه  ین مطلبیا

 (55هود/؛ 71ونس/ی؛ 195د عاقبت از آن كه خواهد بود؟! )اعراف/ينيد، ببيما مهلت نده

 

 «نادِیَهُ  فَلْيَدْعُ»( 2

 بخواند؛ شیخو یاری به را نانشينششود، همیناراحت م یاله یاگر از دعوت تو به خدا و تقوا انگر بگويبه شخص طغ

 برسانند؟ یبه و یایاری توانندینانِ اهل باطل، واقعا نمينشچرا هماما 

 شود.یخداوند حاصل م تحت قدرت خدا و به اراده یرا هر كار و اقدامیالف. ز

؛ الْمُتَّقين إِالَّ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ یَوْمَئِذٍ  الْأَخاِلَّءُاست ) یقت و باطنش دشمنيحق یایرالهيغ یب. چرا كه هر دوست

 ( 67زخرف/

 ج. ...

 

 «نادِیَهُ  فَلْيَدْعُ»( 3

 بهصدا بزند و  را نانشينشهم خواهد،یدلش ماگر  ،انگر بگويبه شخص طغامبر ص را خطاب قرار داده كه: يه پین آیا

 آتش را صدا خواهد زد!نگهبانان ش یست و خدا هم براياز او ساخته ن یچ كاريچرا كه ه بخواند؛ شیخو یاری

 خداوند متعال را باور دارد؛ یاریاست كه  یست، بلكه به هر مومنيامبرص نيه فقط به پين توصیو ا
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 رمود:د فیزیات بود كه در كمال شجاعت به ین گونه آیه بر ايها با تكياهلل عل نب سالمیحضرت زرسد یبه نظر م

 (4ثی)حد ست!ياز دستت ساخته ن یكار چيه ، بكن! كهیخواهیم یهر غلط 

 گفت:یكه م ،ید بهشتيشه و

 ر!يت بمين عصبانیباش و از ا ید از دست ما عصبانیيكا بگویبه آمر

 و ...

 

 نبودم در كانال نگذاشتم:ر را چون مطمئن يموارد ز

 «نادِیَهُ  ... فَلْيَدْعُ صَلَّى إِذا عَبْداً یَنْهى( »4

 (540، ص10ر نور، جيانه است. )تفسيمخالفان، جلسات مخف ییذایا یهاپشتوانه عمل

 

 «نادِیَهُ  فَلْيَدْعُ( »5

 (540، ص10ر نور، جي)تفسش نبردند. ياز پ یافته بودند، كاریامبر متشكل و سازمانينكه مخالفان پیبا ا

 

 

 5/1/1395                                             الزَّبانِیَةَ سَنَدْعُ     18 هیآ( 96) علق سوره( 364

 ترجمه

 1.م خوانديخواهرا  []مأموران جهنم، فرشتگان عذاب« ةيزبان» یزودبه ما هم

 یو نحو یانکات ترجمه

 « الزَّبانِيَةَ »

ن ين جهت چنیاز ا را« ةيزبان»رود و یكردن و راندن به كار م« دفع» ین ماده در اصل به معنایباشد كه ایم «زبن»از ماده 

« شُرَط»عادل آن را م یبرخ (.46ص ،3ج اللغة، المقایيس معجم) رانندیمجهنم  یسورا ان يجهنماند كه یكسانكه  اندخوانده

و ( 350، ص5ج ،یر الصافي؛ تفس194ص ،13ج العرب، لسان)قتاده، به نقل از  دانسته( یانتظام یرويس، نيپل«: شُرطة»)جمعِ 

 عَلَيْها» ريعبتدر وصفشان  متعال است كه خداوند یمنظور همان فرشتگان است و ظيد و غلیشد اشخاص یبه معنااند گفته یبرخ

 .(194ص ،13ج العرب، لسان)زجاج، به نقل از را به كار برده است ( 6م/یتحر) ...« شِدادٌ غِالظٌ مَالئِكَةٌ

                                                      
 است: مسعود این آیات چنین قرائت شده. در قرائت ابن 1

 (280ص ،3ج قرآن،ال )معاني «الزّبانیة فسأدعو نادیه إلىّ فلیدع خاطِئَةٍ كاذِبَةٍ ناصِیَةٍ بالنّاصیة ألسفعا ینته لّم لئن كلّا»
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 «زابن» ،«زَبانیّ»، «یّ زِبْن»ست؛ اختالف نظر است؛ مفرد آن را ينكه مفرد آن چینكه ایاسم جمع است و درباره ا« ةيزبان»كلمه 

 (194ص ،13ج العرب، لسان) د.انل( دانستهيكه مفرد ندارد )مانند اباب ییهاجمعاز اسم اساساً آن را یو برخ اندگفته« زِبْنِيَة»و 

 1ه به كار رفته است.ین آيم تنها در همین ماده در قرآن كریا

 ثیحد

رداخته پز يفرشتگان مختلف ن یاست كه عمال به معرف یه، صلوات و درود بر فرشتگان الهیفه سجاديسوم صح یدعا (1

 ن دعا آمده است:یاز ا یاست. در فراز

 ا ! ]صلوات فرست بر[ ... یخدا

« درآرید شدوزخ به سپس كشيد، زنجيرش به پس بگيریدش،»كه بدانها گفته شود  یكه هنگام یهمان كسان« هيزبان»و بر 

 ( به سرعت اقدام كنند و مهلتش ندهند...31-30)الحاقة/

 د؛یآی( م21)ق/« كه همراهش است یدهنده و شاهدبا سوق یهر كس»كه  یپس بر آنها درود فرست روز

 د.یفزايبر طهارت آنان ب یبر كرامت آنان و طهارت یفرست كه كرامت یو درود

بفرست  یم درود، پس بر ما هیو درود ما را بدانها رساند یكه بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستاد یا؛ و هنگامیخدا

 !یكه بخشنده و بزرگوار یی، كه همانا تویكو درباره آنها را گشودينكه باب سخن نیبه خاطر ا

 3دعاء السجادیة، لصحيفةا

 :مُقَرَّبٍ لَكٍمَ كُلِّ وَ الْعَرْشِ حَمَلَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِی السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ

  ... وَ سَمَاوَاتِكَ، سُكَّانِ مِنْ :دُونِهِمْ مِنْ الَّذِینَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى وَ ... الَّذِینَ عَرْشِكَ حَمَلَةُ وَ اللَّهُمَّ

 یُنْظِرُوهُ  لَمْ وَ سِرَاعاً، ابْتَدَرُوهُ «صَلُّوهُ  الْجَحِيمَ ثُمَّ فَغُلُّوهُ خُذُوهُ»: لَهُمْ قِيلَ إِذَا الَّذِینَ الزَّبَانِيَةِ وَ

 «شَهِيدٌ وَ سائِقٌ مَعَها نَفْسٍ كُلُّ » یَأْتِی یَومَ عَلَيْهِمْ فَصَلِّ ...

  رَتِهِمْطَهَا عَلَى طَهَارَةً وَ كَرَامَتِهِمْ عَلَى كَرَامَةً تَزِیدُهُمْ صَلَاةً عَلَيْهِمْ صَلِّ وَ

 إِنَّكَ  فِيهِمْ، الْقَوْلِ حُسْنِ مِنْ لَنَا فَتَحْتَ بِمَا عَلَيْنَا فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاتَنَا بَلَّغْتَهُمْ وَ رُسُلِكَ وَ مَلَائِكَتِكَ عَلَى صَلَّيْتَ إِذَا وَ اللَّهُمَّ

 2 .كَرِیمٌ جَوَادٌ

                                                      
 التقای خاطر به كه آن، «و» حرف( است رسیده ما به متواتر نحو به كه) قرآني الخطرسم در كه است بوده «الزبانیة سندعو» اصل در «سَنَدْعُ».  1

 و للفاعل، مبنیا بالنون )سَنَدْعُ .هم وجود دارد« سیُدعي الزبانیةُ»؛ ضمنا قرائت دیگری به صورت است شده حذف هم كتابت در شود،نمي تلفظ ساكنین

 (511ص ،10ج التفسیر، في المحیط ع؛ البحررف الزبانیة للمفعول مبنیا سیدعى :عبلة أبي ابن قرأ و. الساكنین اللتقاء الوصل في تسقط ألنها واو بغیر كتبت

 احادیث متعددی وارد شده است كه برخي از آنها به قرار ذیل است:« زبانیه»آفریني . درباره نقش 2

 فِي الْجَنَّةِ أَهْلُ وَ الْجُمُعَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا: قَالَ ع دِهِمَاأَحَ عَنْ بَصِیرٍ أَبِي نْعَ رِئَابٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا: قَالَ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ حَدَّثَنَا

. الزَّبَانِیَة بِهِمُ تَبْطِشُ  أَنَّهُ لِكَ ذَ وَ  الْجُمُعَةِ یَوْمَ  النَّارِ  أَهْلُ  عَرَفَ وَ  السُّرُورِ وَ اللَّذَّةِ اعُفِتَضَ مِنْ یَرَوْنَ لِمَا الْجُمُعَةِ  یَوْمَ الْجَنَّةِ أَهْلُ عَرَفَ النَّارِ فِي النَّارِ  أَهْلُ وَ الْجَنَّةِ 

 (  99ص الزهد،)
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 ت شده است:یامبر ص رواياز پ( 2

را « ميمن الرحبسم اهلل الرح»ه ]ماموران نوزدهگانه جهنم[ نجات دهد؛ يخواهد خداوند او را از نوزده زبانیكه م یكس

 دهد.یاز آنان قرار م یكیدر برابر  یاز آن سپر ید؛ چرا كه آن نوزده حرف است و خداوند با هر حرفیاد[ بگوی]ز

 42ص ،(للشعيری)األخبار جامع

                                                      
 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عِجْلِيُّالْ عِیسَى بْنُ صَالِحُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّيُّ بَوَیْهِبَا بْنِ  مُوسَى بْنِ  الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ  الشَّیْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ[ سَعِیدُ] دُسَعْ حَدَّثَنَا قَالَ[ الْمُهَلَّبِيُ] الملهبي عَبَّادٍ بْنُ عَبَّادُ دَّثَنَاحَ قَالَ بُكَیْرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الصَّلْتِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيِّ

 رَأَیْتُ  إِنِّي فَقَالَ وْماًیَ اللَّهِ  رَسُولِ عِنْدَ كُنَّا: قَالَ سَمُرَةَ بْنِ الرَّحْمَنِ  عَبْدِ نْعَ الْمُسَیَّبِ  بْنِ سَعِیدِ عَنْ جُدْعَانَ بْنِ زَیْدِ بْنِ[ یَعْلَى] بعلي عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ هِلَالِ

 مِنْ  الزَّبَانِیَةُ أَخَذَتْهُ قَدْ مَّتِيأُ مِنْ رَجُلًا رَأَیْتُ و...  رَأَیْتُ فَقَالَ أَوْلَادُنَا وَ أَهْلُونَا وَ اأَْنفُسُنَ فِدَاكَ بِهِ حَدِّثْنَا رَأَیْتَ مَا وَ ص اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُلْنَا قَالَ عَجَائِبَ الْبَارِحَةَ

 رَحْمَةِ بَیْنَ  وَ بَیْنَهُ  رُكْبَتَیْهِ  لَىعَ جَاثِیاً أُمَّتِي مِنْ رَجُلًا رَأَیْتُ وَ الرَّحْمَةِ  مَلَائِكَةِ مَعَ  عَلَاهُجَ وَ بَیْنِهِمْ  مِنْ  فَخَلَّصَاهُ الْمُنْكَرِ عَنِ  نَهْیُهُ وَ بِالْمَعْرُوفِ أَمْرُهُ  فَجَاءَهُ مَكَانٍ كُلِّ

 ( 231ص ،(لصدوقل) األمالي... ) اللَّهِ رَحْمَةِ فِي أَدْخَلَهُ وَ بِیَدِهِ فَأَخَذَهُ خُلُقِهِ  حُسْنُ فَجَاءَهُ حِجَابٌ اللَّهِ

 بْنِ  مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَنْ بَرْقِيُّالْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ النَّحْوِیُّ لْحُسَیْنِا بْنُ عَِليُّ حَدَّثَنِي قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْقَزْوِینِيُّ حَاتِمٍ بْنُ عَلِيُّ أَخْبَرَنِي

 الزَّبَانِیَةِ  مِنَ  أَلْفاً سَبْعُونَ عَهُشَیَّ الْكَافِرُ  مَاتَ إِذَا ع قَالَ أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ ادِقِالصَّ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ  بْنِ مُوسَى عَنْ الْمَدِینِيِّ مُقْبِلٍ بْنِ سُلَیْمَانَ أَیُّوبَ أَبِي عَنْ  خَالِدٍ

 تَرَكْتُ فِیما صالِحاً أَعْمَلُ  لِّيلَعَ ارْجِعُونِ یَقُولُ وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَأَكُونَ  كَرَّةً لِي أَنَّ لَوْ یَُقولُ وَ الثَّقَلَانِ إِلَّا ءٍ شَيْ كُلُّ یَسْمَعُهُ بِصَوْتٍ حَامِلِیهِ لَیُنَاشِدُ إِنَّهُ وَ قَبْرِهِ إِلَى

 ( 290ص ،(للصدوق) األمالي... ) عَنْهُ نُهِيَ مَالِ لَعَادَ رُدَّ لَوْ مَلَكٌ یُنَادِیهِمْ وَ قَائِلُهَا أَنْتَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَلَّا الزَّبَانِیَةُ فَتُجِیبُهُ

 عَنْ  جَرِیحٍ ابْنِ فْسِیرِ تَ فِي وَ عَبَّاسٍ ابْنِ وَ هُرَیْرَةَ أَبِي عَنْ  صَالِحٍ أَبِي عَنْ مَيٍّسُ عَنْ  الْأَعْمَشِ  عَنِ الضَّرِیرِ  مُعَاوِیَةَ أَبِي عَنْ الْمُؤَذِّنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ  أَحْمَدَ كِتَابِ

 فَسَأَلَتْهُ  فَزِعاً هَانِي مِّأُ بَیْتِ فِي نَوْمِهِ مِنْ انْتَبَهَ ص النَّبِيَّ أَنَّ بَعْضٍ فِي بَعْضُهَا تُالرِّوَایَا دَخَلَتِ قَدْ وَ الْحاكِمِینَ بِأَحْكَمِ اللَّهُ لَیْسَ أَ قَوْلِهِ فِي عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ عَطَاءٍ

 أَنَا فَإِذَا النَّارِ فِي فَاطَّلَعْتُ اعَذَابَهَ وَ فِیهَا مَا وَ النَّارَ وَ نَعِیمَهَا وَ الْجَنَّةَ وَ هْوَالَهَاأَ وَ الْقِیَامَةَ مَنَامِي فِي عَلَيَّ عَرَضَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ هَانِي أُمَّ یَا فَقَالَ  ذَلِكَ عَنْ

 ابْنُ قَالَ طَالِبٍ أَِبي بْنِ لِيِّعَ بِوَلَایَةِ آمَنْتُمَا هَلْ لَهُمَا یَقُولُونَ جَهَنَّمَ جَمْرِ مِنْ جَارَةٍبِحِ الزَّبَانِیَةُ رُءُوسَهُمَا تَرْضَخُ جَهَنَّمَ حَرِّ فِي قَائِمَیْنِ الْعَاصِ بْنِ عَمْرِو وَ بِمُعَاوِیَةَ

 وَ  النَّارِ  إِلَى الْخَبِیثُ عَثُفَیُبْ الْحاكِمِینَ بِأَحْكَمِ  اللَّهُ لَیْسَ  أَ قَوْلُهُ فَذَلِكَ كَعْبَةِالْ رَبِّ وَ لِي حُكِمَ یُنَادِی وَ مُسْتَبْشِراً ضَاحِكاً الْعَظَمَةِ حِجَابِ مِنْ عَلِيٌّ فَیَخْرُجُ  عَبَّاسٍ

 (204ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) السالم یهمعل طالب أبي آل مناقب. )شِیعَتِهِ وَ بَیْتِهِ أَهْلِ وَ أَصْحَابِهِ فِي یَشْفَعُ الْمَوْقِفِ فِي عَلِيٌّ یَقُومُ

 الزَّبَانِیَةُ  یَقُومُ یَوْمَ...  الْوَعِیدِ یَوْمَ احْذَرُوا وَ یُرِیدُ لِما فَعَّالٌ فَإِنَّهُ أَمْرَهُ لِلَّهِ لِّمُواسَ وَ  الرَّشِیدِ الْأَمْرِ عَلَى دَلَّكُمْ فَقَدْ الْمَجِیدَ الْقُرْآنَ تَدَبَّرُوا النَّاسُ أَیُّهَا ص قال

 الَّذِی -فَاخَرَ وَ عَزَّ مَنْ كُلُّ زَفِیرِهَا مِنْ فَیَذِلُّ شَاخَرَ إِذَا اللَّیْثِ ثُوبِكَوُ الْكُفَّارِ لَىإِ النَّارُ تَثِبُ وَ تَتَحَادَرُ الدُّمُوعُ وَ عَنِیفاً سَوْقاً یَسُوقُهُمْ مَنْ یُبَادِرُ وَ الْكُفَّارِ إِلَى

 (81ص ،1ج ،(للدیلمي) الصواب إلى القلوب إرشاد. )الشَّدِیدِ الْعَذابِ فِي فَأَلْقِیاهُ آخَرَ  إِلهاً اللَّهِ مَعَ جَعَلَ

 أسرع الزبانیة و النار ربّنا،: یقولون كون،فیش األوثان عبدة إلى منهم القرآن أهل فسّاق إلى أسرع الزبانیة و النار»: آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول قال

 (29005دیثح ،191ص ،10ج العمّال، كنز ؛43ص األخبار، غرر). «یعلم ال كمن علم من لیس: تعالى اللّه فیقول األوثان، عبدة من إلینا

 مثمتثل «زبانیه» صورت به قیامت روز در ایعده اعمال اینكه درباره ( نیز /balad-http://yekaye.ir/al-90-6) 1حدیث ،335 جلسه در همچنین

 است آمده عسكری امام به منسوب تفسیر همان در دیگری حدیث حدیث، آن مضمون شبیه و. بود شده اشاراتي راند،مي جهنم سوی به را آنها و شودمي

 لذا نداده؛ تن كرده معین خداوند كه والیتي به اما بوده...  و جهاد اهل و زكات مودی كه پردازندمي شخصي توضیح به الزكات، تارك بیان از بعد مجددا كه

 لِأَنَّ  الْجَحِیمِ، سَواءِ إِلى حُطِّیهَا وَ تَنَاوَلِیهَا، الزَّبَانِیَةُ أَیَّتُهَا یَا: جَلَّ وَ عَزَّ رَبِّنَا مُنَادِی یُنَادِی ثُمَّ: فرمایدمي كه آنجا تا شودمي حبس اعمالش همه مرگ وقت

 (79ص السالم، علیه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر. )ع آلِهِ مِنْ الطَّیِّبِینَ وَ عَلِيٍّ مُوَاالةِ مِنْ -مَطَایَا لَهَا یَجْعَلْ لَمْ صَاحِبَهَا

http://yekaye.ir/al-balad-90-6/
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 فَإِنَّهَا -الرَّحِيمِ حْمنِالرَّ اللَّهِ  بِسْمِ فَلْيَقْرَأْ عَشَرَ التِّسْعَةَ لزَّبَانِيَةِا مِنَ تَعَالَى اللَّهُ یُنَجِّيَهُ أَنْ أَرَادَ مَنْ ص النَّبِیِّ عَنِ مَسْعُودٍ  ابْنِ عَنِ وَ

 .مِنْهُمْ وَاحِدٍ مِنْ جُنَّةً مِنْهَا حَرْفٍ كُلَّ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَرْفاً عَشَرَ تِسْعَةَ

 توجه: 

 (30)مدثر/« عَشَر تِسْعَةَ عَلَيْها»م است كه:  ینفر است، عبارت قرآن كر 19نكه تعداد ماموران جهنم یا

 

ش از يا بك از حروف الفبيدرگرفته بود كه كدام یامبر خدا ص بحثين اصحاب پيكند كه بیت مید حكایالحدیابابن( 3

د، يا شنسخنان رن یع كه ا ین است. حضرت عليچن« الف»كه حرف  اتفاق نظر داشتند هرود و همیهمه در كلمات به كار م

. رمودندفستفاده نمطلقا از حرف الف در آن اكه  راد كردندید و نبوت و معاد ايمشتمل بر معارف توح ییوايش بدون درنگ خطبه

ت يبه وصف وضع( «ةيزبن» یعنی)البته به صورت مفرد، كه الف ندارد؛ « هيزبان»به  یان خطبه كه در آن با اشارهیاز ا یفراز

 ن است:ي، چنپردازندیان ميجهنم

، و عملش كرد؛ و بر آن شهادت داد چشمش با نگاهش یبه بد ی، نگاهمش برمال گشتیو جرا شد آشكارنامه عملش 

 اش با لمسش، و پوستش با تماسش؛ یش، و اندام جنسیش با گامهایدر دست گرفتنش، و پادستش با 

كشان به جهنم وارد اور كشانییده شد و دستانش در غل فرو رفت، و هُل داده شد و تنها و بير كشيپس گردنش به زنج

 جانكاه؛  یبت و شدتيگشت، با مص

زد یرین آب جوش[ میگردد، كه گوشت صورتش ]از حرارت ایمشود و از آب جوشانش نوشانده یدر جهنم عذاب م

اره پوست ده شدن دوبيزند و پوستش بعد از پوسیاز آهن بر او م یة( با گرزيشود؛ و مامور عذاب )زبنیو پوستش كنده م

 یادورهاما  ،دهدیر مگردانند؛ و آه و فغان سیبرم یدهد اما نگهبانان جهنم از او رویاد استغاثه سر میاندازد، فرید میجد

 ماند...یم یدر آن باق یمانيهمراه با پش یطوالن

 كنز ،744-741، صالكفعمی مصباح و ،393ص ،الطالب كفایة ؛ 143-140ص ،19ج الحدید، أبی البن البالغة نهج شرح

 .208ص ،16ج ،العمّال

 :ع علی فقال األلف على فأجمعوا الكالم فی أدخل الهجاء حروف أی ص اهلل رسول أصحاب من قوم تذاكر قالوا

 1...مِنَّتُهُ عَظُمَتْ مَنْ حَمِدْتُ

                                                      
 خطیئته من متنصل لعبودیته متخضع بربوبیته مقر حمد حمدته قضیته بلغت و مشیئته نفذت و كلمته تمت و رحمته غضبه سبقت و نعمته سبغت و.  1

 مخلص شهود له شهدت و علیه نتوكل و به نؤمن و نستهدیه و نسترشده و نستعینه و بنیه و فصیلته عن یشغل یوم تنجیه مغفرة منه مؤمل بتوحیده متفرد

 معین عون عن و وزیر و مشیر عن جل صنعه في ولي له یكن لم و ملكه في شریك له لیس مذعن عبد توحید وحدته و متیقن مؤمن تفرید فردته و موقن

 بعزته متعزز رب ءشي كل بعد هو و «ءٌشَيْ كَمِثْلِهِ لَیْسَ» یزول لن و یزل لم فعدل حكم و فغفر عصي و فقهر ملك و فخبر بطن و فستر علم نظیر و نصیر و

 نعته عن ضل و یصفه من وصفه عن عجز رحیم رءوف سمیع بصیر منیع قوی نظر به یحط لم و بصر یدركه لیس بسموه متكبر بعلوه متقدس بقوته متمكن

 عریضة جنة رحمته موجعة عقوبة و موسعة رحمة و قوی بطش و خفي لطف ذو یحبوه و یرزقه و یدعوه من دعوة یجیب فقرب بعد و فبعد قرب یعرفه من

 كفر و فترة حین و عصر خیر في بعثه خلیله و حبیبه و نجیه و نبیه و صفیه و عبده و رسوله محمد ببعث شهدت و موبقة ممدودة جحیم عقوبته و مونقة
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 وَ  بِلَمْسِهِ جِلْدُهُ وَ بِخَطْوِهِ، رِجْلُهُ وَ بِبَطْشِهِ، دُهُی وَ بِنَظَرِهِ، نُهُيعَ شَهِدَتْ وَ ،عَمَلِهِ  سُوءِ فی رَظَنَ ،رَتُهُینَتْ جَرِيفَتُهُ وَ تَبَيبَرَزَتْ صَحِ

 شَرْبَةً  سْقَىی وَ مٍ،يجَحِ یفِ عَذَّبُی ظَلَّفَ ةٍ دَشِ وبِكَربٍ  جَهَنَّمَ فَوَرَدَ وَحْدَهُ، سْحَبُی قَيسِ وَ دُهُ،ی غُلَّتْ وَ دُهُيجِ فَسُلْسِلَ ،بِمَسِّهِ فَرْجُهُ

 عْرِضُ يفَ ثُيسْتَغِی دٍ،یجَد بِجِلدٍ نَضجِهِ بَعدَ جِلدُهُ عُودُی دٍ،یحَد مِن بِمِقمَعٍ ةٌنَيزَب ضرِبُهُتَ ،جِلْدَهُ  َتسْلَخُ وَ وَجْهَهُ یتَشْوِ مٍ،يحَمِ مِنْ

  1...بِنَدَمٍ حُقْبَهُ لْبَثُيفَ سْتَصْرِخُی وَ جَهَنَّمَ، خَزَنَةُ عَنْهُ

                                                      
 و تسلیم و رحمة علیه زكي ولي رضي سخي رحیم مؤمن بكل رءوف كدح و بلغ و نصح و فوعظ حجته به شید و نبوته به ختم لمزیده منة و لعبیده رحمة

 تذری خشیة و قلوبكم تسكن برهبة فعلیكم نبیكم بسنة ذكرتكم و ربك بوصیة حضرني من معشر وصیتكم مجیب قریب رحیم غفور رب من تكریم و بركة

 و خضوع و ذل لةئمس تملقكم و لتكمئمس لتكن و سیئته وزن خف و حسنته وزن ثقل من فیه یفوز یوم تذهلكم و تبلیكم یوم قبل تنجیكم تقیة و دموعكم

 قبل حضره و شغله قبل فرغته و فقره قبل سعته و هرمه قبل شبیبته و سقمه قبل صحته منكم مغتنم كل لیغتنم و رجوع و ندم و تورع و بتوبة خشوع و شكر

 و شدید نزع في جد ثم منهوك جسمه و موعوك هو قیل ثم عقله یتغیر و غمده ینقطع و حبیبه عنه یعرض و طبیبه یمله تسقم و تهرم و تكبر قبل سفره

 ولده منه یتم و رمسه حفر و عرسه بكته و نفسه حزنته و حنینه سكن و عرینه عطف و جبینه رشح و نظره طمح و بصره فشخص بعید و قریب كل حضره

 و ذقنه منه شد و كفنه علیه نشر و هیئ و له بسط و سجي و نشف و غسل و عری و جرد و مدد و سمعه و بصره ذهب و جمعه قسم و عدده منه تفرق و

 ضیق و ملحود ضریح في جعل و منجدة حجر و مشیدة قصور و مزخرفة دور من نقل و بتكبیر علیه صلي و سریر فوق حمل و سلم و ودع و عمم و قمص

 به تبدل و نسیبه و ندیمه و صفیه و ولیه عنه رجع و خبره نسي و حذره تحقق و مدره علیه حثي و حفره علیه هیل و بجلمود مسقف منضود بلبن مرصود

 حشره یوم حتى عظمه یرم و دمه ینشف و لحمه تربه یسحق منخره من صدیده یسیل و قبره دود بجسمه یسعى قفر رهین و قبر حشو فهو حبیبه و قرینه

 قدیر للفصل توحد و شهید و صدیق و نبي بكل ءجي و صدور سریرة حصلت و قبور بعثرت فثم نشور و بحشر یدعى و صور في ینفخ حین قبره من فنشر

 و عرقه یلجمه فحینئذ علیم كبیر و صغیر بكل و عظیم ملك یدی بین جلیل مشهد و مهول موقف في تنضیه حسرة و تضنیه زفرة من فكم بصیر خبیر بعبده

 .مقولة غیر حجته و مسموعة غیر صرخته و مرحومة غیر عبرته قلقه یحصره

 جعل ربه تعذیب عن زحزح فمن طلبتي منجح و لتيئمس ولي فهو قبله من مغفرة و عنه رضي من عفو لهئنس و مصیر كل شر من قدیر برب نعوذ.  1

 و تسنیم من سقي و نعیم في تقلب و قدوس حظیرة في أسكن بكئوس علیه طیف و حفدة و عین بحور ملك و مشیدة قصور في خلد و بقربه جنته في

 و شربه من یصدع لیس مغدق روض في خمور من یشرب للسرر مستشعر للملك مستدیم عبیر و بمسك مختم بزنجبیل له مزج و سلسبیل عین من شرب

 خبر و عدل حكم و فصل قول فهو معصیته نفسه له سولت و مشیئته جحد من عقوبة تلك و معصیته نفسه حذر و ربه خشي من منزلة هذه؛ ینزف لیس

 علیم برب عذت بررة مكرمون سفرة رسل علیه صلت رشید مهتد نبي قلب على مبین قدس روح به نزل «حَمِیدٍ حَكِیمٍ مِنْ  تَنْزِیلٌ» نص وعظ و قص قصص

 .وحده ربي حسبي و لكم و لي منكم مربوب كل لیستغفر و مبتهلكم لیبتهل و متضرعكم فلیتضرع رجیم لعین عدو كل شر من كریم رحیم

 

 نسخ اختالف این االنوار، اربح نقل دادن قرار مبنا با كرده سعي سجادی آقای نام به آقایي و است متفاوت اندكي مختلف نقلهای در خطبه متن البته

 امزیر، كه متن عربي را در ادامه آورده لینك در است داده قرار خود وبالگ در ترجمه با را متن و كند لحاظ را

http://shahab-hedayat.persianblog.ir/post/38 / 

 بِرُبُوبِیَّتِهِ  مُقِرٍّ حَمْدَ دْتُهُحَمِ. رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ سَبَقَتْ وَ َقضِیَّتُهُ عَدَلتْ وَ حُجَّتُهُ غَتْبَلَ وَ  مَشِیَّتُهُ تْ َنفذ وَ كَِلمَتُهُ تَمَّتْ وَ نِْعمَتُهُ سَبَغَتْ وَ مِنَّتُهُ عَظُمَتْ مَنْ حَمِدْتُ

 نَسْتَرْشِدُهُ  وَ نَسْتَعِینُهُ  وَ بَنِیهِ وَ هِصِیلَتِفَ عَنْ  ٌكُلّ یَشْغَلُ یَوْمَ تُنْجِیهِ مَغْفِرَةً رَبِّهِ مِنْ ؤَمِّلٍمُ وَعِیدِهِ مِنْ مُسْتَعِیذٍ بِتَوْحِیدِهِ مُعْتَرِفٍ خَطِیئَتِهِ  مِنْ مُتَنَصِّلٍ لِعُبُودِیَّتِهِ مُتَخَضِّعٍ

  عَلَیْه نَتَوَكَّلُ وَ بِهِ نُؤْمِنُ وَ

 صُنْعِهِ، فِي  ٌ وَلِيّ لَهُ یَكُنْ لَمْ وَ مُلْكِهِ فِي شَرِیكٌ لَهُ لَیْسَ  مُذعِنٍ  عَبْدٍ  تَوْحِیدَ وَحَّدْتُهُ وَ مُتَیَقنٍ  مُؤْمِنٍ  تَفْرِیدَ فَرَّدْتُهُ وَ مُوقِنٍ مُخْلِصٍ عَبْدٍ شُهُودَ لَهُ شَهدْتُ وَ

 وَ  تَكَرَّمَ وَ فَعََدلَ حَكَمَ وَ فَشَكَرَ عُبِدَ وَ فَغَفَرَ ُعصِيَ وَ فَقَهَرَ مَلَكَ وَ فَخَبَرَ بَطَنَ وَ َفسَتَرَ عَلِمَ. نَظِیرٍ وَ مُعِینٍ وَ  عَوْنٍ وَ[  ٍمِثل عَن تَنَزَّهَ وَ] وَزِیرٍ وَ مُشِیرٍ عَنْ جَلَّ

http://shahab-hedayat.persianblog.ir/post/38/
http://shahab-hedayat.persianblog.ir/post/38/
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 تدبر

 «الزَّبانِيَةَ  سَنَدْعُ( »1

                                                      
 بَصَرٌ  یُدْرِكُهُ  لَیْسَ بسُمُوِّهِ، مُتَكَبِّرٌ  بعُلُوِّهِ  مُتَقَدِّسٌ بقوَّتِهِ مُتَمَكِّنٌ بِعِزَّتِهِ  مُتَفَرِّدٌ   ٌرَبّ. ءٍشَيْ كُلِّ بَعْدَ وَ ءٍشَيْ  كُلِّ قَبْلَ هُوَ وَ ءٌشَيْ كَمِثْلِهِ لَیْسَ یَزَلْ، لَمْ  وَ یَزُولَ  لَنْ  تَفَضَّلَ

 بَعُدَ  وَ فَبَعُدَ قَرُبَ. عَرَّفهُ مَنْ  نَعْتِهِ عَنْ  ضَلَّ وَ  وَصَفَهُ مَنْ  وَصْفِهِ  عَنْ  عَجَزَ ،[علیمٌ عزیزٌ] رَحِیمٌ رَؤوفٌ[ حَكیمٌ  ٌعَلِىّ] سَمِیعٌ بَصِیرٌ  مَنِیعٌ قَوِیٌّ نَظَرٌ، بِهِ  یُحِطْ لَمْ وَ

 جَحِیمٌ  عُقُوبَتُهُ وَ مُونِقَةٌ عَرِیضَةٌ جَنَّةٌ رَحْمَتُهُ. مُوجِعَةٍ عُقُوبَةٍ وَ مُوسِعَةٍ رَحْمَةٍ وَ قَوِیٍّ بَطْشٍ وَ خَفِيٍّ لُطْفٍ ذُو یَحْبُوهُ وَ یَرْزُقُهُ وَ یَدْعُوهُ مَنْ دَعْوَةَ یُجِیبُ فَقَرُبَ

 .مُوبِقَةٌ مَمْدُودَةٌ

 بِهِ خُتِمَ. لِمَزِیدِهِ  ًنَّةمِ وَ لِعَبِیدِهِ  ًرَحْمَة كُفْرٍ، وَ فترَةٍ حِینَ وَ عَصْرٍ خَیْرِ فِي ثهُبَعَ خَلِیلِهِ، وَ حَبِیبِهِ وَ صَفِیِّهِ وَ نَبِیِّهِ وَ رَسُولِهِ وَ عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ ببَعْثِ  شَهدْتُ وَ

 مِنْ  تَكْرِیمٌ وَ تَعْظِیمٌ وَ بَرَكَةٌ وَ تَسْلِیمٌ وَ رَحْمَةٌ عََلیْهِ. زَكِيٌّ وَلِيٌّ رَضِيٌّ سَخِيٌّ رَحِیمٌ مُؤْمِنٍ، بِكُلِّ رَؤوفٌ. كَدَحَ وَ بَلَّغَ وَ  نَصَحَ وَ فَوَعَظَ حُجَّتُهُ بِهِ وَضَحَتْ وَ نُبُوَّتهُ

 .حَلِیمٍ  مُجِیبٍ قَرِیبٍ رَحِیمٍ غَفُورٍ رَبٍّ

 یُذهِلُكُمْ یَوْمٍ قَبْلَ تُنْجِیكُمْ تَقِیَّةٍ وَ دُمُوعَكُمْ تُذرِی خَشْیَةٍ وَ قُلُوبَكُمْ تُسَكِّنُ برَهْبَةٍ مْفَعَلَیْكُ. مْنَبِیِّكُ  ِبسُنَّة ذَكَّرْتُكُمْ وَ رَبِّكُمْ، بوَصِیَّةِ حَضَرَ، مَنْ مَعْشَرَ وَصَّیْتُكُمْ

 و] نُزُوعٍ، وَ وْبَةٍتَ  وَ خُشُوعٍ، وَ[ شُكرٍ و] تَمَلّقٍ وَ خُضُوعٍ، وَ لٍّ  ُذ مَسْئلَةَ [ ئلَتُكُممَس لْتَكُن] وَ. سَیِّئَتِهِ وَزْنُ خَفَّ وَ  حَسَنَتِهِ وَزْنُ ثقلَ  مَنْ فِیهِ یَفُوزُ  یَوْمَ  یَبْتَلِیكُمْ، وَ

 یَمْرَضَ  وَ یَهْرَمَ، وَ یَهِنَ  قَبْلَ هِ،سَفَرِ قَبْلَ حَضَرَهُ وَ شُغُلِهِ، قَبْلَ  فَرْغَتَهُ وَ فَقرِهِ، قَبْلَ  عَتَهُسَ وَ هَرَمِهِ، قَبْلَ شَیْبَتَهُ  وَ سُقْمِهِ، قَبْلَ  صِحَّتَهُ مِنْكُمْ ٌكُلّ لْیَغْتَنِمْ وَ[. رُجوعٍ و ندَمٍ

 قَرِیبٍ كُلُّ وَحَضَرَهُ دِیدٍ،شَ نَزْعٍ فِي جَدَّ ثُمَّ ،”!مَنْهُوكٌ جِسْمُهُ وَ مَوْعُوكٌ هُوَ“: قِیلَ ثُمَّ ،عَقْلُهُ یَتَغَیَّرَ وَ عُمُرُهُ یَنْقَطِعَ وَ حَبِیبُهُ، عَنْهُ یُعْرِضَ وَ طَبِیبُهُ یُمِلَّهُ وَ یَسْقَمَ، وَ

 صِمَ فُ وَ عَدَدُهُ، عَنْهُ فَرَّقَتَ وَ وَلَدُهُ مِنْهُ یَتِمَ وَ َرمْسُهُ، حَضَرَ وَ عِرْسُهُ بَكَتْ وَ هُ،نَفْسُ جَدَبَتْ وَ حَنینُهُ، سَكَنَ وَ جَبِینُهُ رَشَحَ وَ بِنَظَرِهِ، طَمَحَ  وَ  بِبَصَرِهِ فَشَخَصَ بَعِیدٍ، وَ

 وَ وُدِّعَ و لفَّ وَ عُمِّمَ، و صَقُمِّ وَ] ذَقَنُهُ، مِنْهُ شُدَّ وَ كَفَنُهُ  عَلَیْهِ  نُشِرَ وَ  هُیِّئَ، وَ لَهُ  بُسِطَ وَ سُجِّيَ، وَ نُشِّفَ وَ عُرِیَ، وَ  غُسِّلَ وَ جُرِّدَ  وَ سَمْعُهُ، وَ  بَصَرُهُ ذَهَبَ وَ  جَمْعُهُ

 ضَرِیحٍ فِي فَجُعِلَ نَضَّدَةٍ،مُ  حُجَرٍ وَ مُنَجَّدَةٍ فُرُشٍ وَ مُشَیَّدَةٍ قُصُورٍ  وَ مُزَخْرَفَةٍ دُورٍ مِنْ  نُقِلَ وَ  تَعْفِیرٍ، وَ سُجُودٍ بِغَیْرِ بِتَكْبِیرٍ، عَلَیْهِ صُلِّيَ وَ سَرِیرٍ، فَوْقَ حُمِلَ وَ ؛[سُلمَ

 نَسِیبُهُ  وَ نَدِیمُهُ، وَ وَلِیُّهُ عَنْهُ رَجَعَ وَ خَبَرُهُ، نُسِيَ وَ حَذَرُهُ تَحَقَّقَ وَ مَدَرُهُ[ عَلَیهِ] حُثِيَ وَ[ حَفَرُهُ] عَلَیْهِ  هِیلَ وَ! بِجُلْمُودٍ مُسَقَّفٍ مَنْضُودٍ، بِلَبِنٍ  مَرْصُودٍ، ضَیِّقٍ مَلْحُودٍ،

 دَمُهُ  یُنْشَفُ وَ لَحْمَهُ، تُهُ تُرْبَ تَسْحَقُ وَ مَنْخَرِهِ، مِنْ  صَدِیدُهُ  یَسِیلُ وَ قَبْرِهِ دُودُ سْمِهِجِ فِي یَدِبُّ[! قَفرٍ] رَهِینُ  وَ قَبْرٍ  حَشْوُ فَهُوَ حَبِیبُهُ، وَ قَرِینُهُ  بِهِ تَبَدَّلَ  وَ حَمِیمُهُ، وَ

 بِكُلِّ ءَجِي وَ ورٍ؛صُدُ فِي سَرِیرَةٌ حُصِّلَتْ وَ قُبُورٌ، بُعْثِرَتْ فَثَمَّ نُشُورٍ، وَ حَشْرٍلِ ٰ  یُدْعَى وَ صُّورٍ، فِي یُنْفَخُ وَ قَبْرِهِ، مِنْ[ فَیُنْشَرُ] حَشْرِهِ، یَوْمِ حَتَّى عَظْمُهُ، یُرَمُّ وَ

 وَ  ،[عَظیمٍ] یلٍمَهِ مَوْقِفٍ فِي ،ضیهِ تُن حَسْرَةٍ وَ تُضنیهِ زَفرَةٍ[ مِن] فَكَمْ بَصِیرٌ؛ خَبِیرٌ بِعَبْدِهِ قَدِیرٌ،[ رَبٌّ] حُكْمِهِ لِفَصْلِ[ تَوَلي] وَ مِنْطِیقٍ، وَ شَهِیدٍ وَ صِدِّیقٍ، وَ نَبِيٍّ

 مَسْمُوعَةٍ  غَیْرُ صَرْخَتُهُ وَ مَرْحُومَةٍ غَیْرُ فَعَبْرَتُهُ قَلَقُهُ،[ یَحفِزُهُ] وَ عَرَقُهُ لْجِمُهُیُ فَحِینَئِذٍ عَلِیمٍ؛ كَبِیرَةٍ وَ صَغِیرَةٍ بِكُلِّ ،[كَریمٍ] مَلِكٍ یَدَیْ بَیْنَ ،[جَسیمٍ] جَلِیلٍ مَشْهَدٍ

 جِلْدُهُ  وَ بِخَطْوِهِ، رِجْلُهُ وَ بِبَطْشِهِ، یَدُهُ وَ بِنَظَرِهِ، عَیْنُهُ شَهِدَتْ وَ ،عَمَلِهِ بِسُوءِ[ مِنهُ عُضوٍ كُلُّ نَطَقَ وَ] جَرِیرَتُهُ، تَبَیَّنَتْ وَ صَحِیفَتُهُ بَرَزَتْ وَ ،[مَقبُولَةٍ غَیرُ  حُجَّتهُ وَ]

 ظَلَّ وَ شَدِیدٍ،[ بِكَربٍ] جَهَنَّمَ فَوَرَدَ وَحْدَهُ، یُسْحَبُ فَسِیقَ یَدُهُ، غُلَّتْ وَ جِیدُهُ لَفَسُلْسِ یَصِیرُ، حَیْثُ[ عَنهُ] كُشِفَ وَ نَكِیرٌ، وَ مُنْكَرٌ  یُهَدِّدُهُ وَ بِمَسِّهِ؛ فَرْجُهُ وَ بِلَمْسِهِ

 فَیُعْرِضُ سْتَغِیثُیَ ،[جَدیدٍ بِجِلدٍ نَضجِهِ بَعدَ جِلدُهُ یَعُودُ  حَدیدٍ، مِن بِمِقمَعٍ نتهُزَبی یَضرِبُهُ] ،جِلْدَهُ تَسْلَخُ وَ وَجْهَهُ تَشْوِی ،حَمِیمٍ مِنْ شَرْبَةً یُسْقَى وَ جَحِیمٍ، فِي یُعَذَّبُ

 بِنَدَمٍ؛ حُقْبَهُ فَیَلْبَثُ یَسْتَصْرِخُ وَ جَهَنَّمَ، خَزَنَةُ عَنْهُ

 طَلِبَتِي؛ مُنْجِحُ وَ مَسْئلَتِي وَلِيُّ فَهُوَ مِنْهُ؛ قَبِلَ مَنْ مَغْفِرَةَ وَ عَنْهُ، رَضِيَ مَنْ عَفْوَ نَسْئلُهُ وَ مَصِیرٍ، كُلِّ شَرِّ  مِنْ قَدِیرٍ بِرَبٍّ نَعُوذُ

 یرَةًحَظ سَكَنَ وَ بِكُؤُوسٍ، عَلَیهِ طِیفَ وَ] حَفَدَةٍ وَ عِینٍ حُورٍ[ نمِ  مُكِّنَ] وَ نِعَمِهِ، وَ قُصُورٍ فِي خُلِّدَ وَ بِقُرْبِهِ، جَنَّتِهِ فِي جُعِلَ رَبِّهِ تَعْذِیبِ عَنْ زُحْزِحَ فَمَنْ

 لحُبُورِ،لِ مُستَدیمٌ عَبیرٍ،] وَ بِمِسْكٍ مَخْتُومَةٍ  ،[بِزَنجَبیلٍ مَمزوجَةٍ یلٍسَلسَب عَینِ  مِن شَرِبَ وَ] ،تَسْنِیمٍ  مِنْ  سُقِيَ وَ نَعِیمٍ فِي تَقَلَّبَ وَ ،[فِردَوسَ مَكُنَ وَ مُشَیَّدَةً

 ؛لُبُّهُ  یُنْزَفُ لَیْسَ شُرْبُهُ، مَعْذُوبٍ خَمْرٍ مِنْ یُشْرَبُ ،[شَرِبَهُ مَن یَصدَعُ لَیسَ مُغدِقٍ، مُشرِقٍ رَوضٍ في خُمُورٍ، مِن یَشرَبُ لِلسُّرورِ، مُستشعِرٌ

 قَصَصٍ خَیْرُ عَدْلٌ، كْمٌحُ وَ فَصْلٌ قَوْلٌ ذَلِكَ لَهُوَ مُبْدِئِهِ؛ مَعْصِیَةَ نَفْسُهُ لَهُ لَتْسَوَّ وَ مُنْشِئَهُ  عَصَى مَنْ عُقُوبَةُ تِلْكَ وَ نَفْسَهُ، حَذَّرَ وَ رَبَّهُ خَشِيَ مَنْ مَنْزِلَةُ هَذِهِ

 ؛ بَرَرَةٌ مُكَرَّمُونَ سَفَرَةٌ رُسُلٌ عَلَیهِ صَلَّت مَكینٍ، هتَدٍمُ نَبِىٍّ عَلى مُبینٍ، قُدُسٍ رُوحُ بِهِ نَزَلَ حَمِیدٍ، حَكِیمٍ مِنْ تَنْزِیلٌ نُصَّ، وَ بِهِ وُعِظَ وَ قُصَّ

 لَكُمْ  وَ لي مَربُوبٍ، كُلِّ رَبَّ ستَغفِرُفَنَ  مُبتَهلُكُمْ، لْیَبتَهلْ و مُتَضَرِّعُكُم فَلْیَتَضَرَّعْ رَجیمٍ، كُلِّ شَرِّ مِن رَحیمٍ بِرَبٍّ عُذتُ
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رشتگان عذاب خداوند هم ف ن خدا فرابخواند،یه ديبالد و اعوان و انصار خود را علیش میانگر به انجمن خوياگر آن طغ

 ه او فراخواهد خواند.يرا عل

 یاجتماع -یاسیسثمره 

 1شتر!يت بيد است، آن هم با قاطعیتهد ست؛ بلكهيل به مذاكره نیرمش و ابراز تمان ،دشمن دیجواب تهد

امبر ي؛ و پیاو عُده د كرده بود، ابوجهل بود، آن هم با چنان عِدّهینجا تهدیكه در ا ین دشمنیژه اگر توجه شود كه ایوبه

د ابوجهل و ین تهدیها، انقل یشأن نزول(؛ و طبق برخچ عده و عُده )جلسه قبل، يهیل بعثتش است، آن هم بیص هم در اوا

خود را از دست داد.  یبان ظاهرين پشتیامبر مهمتريا رفت و پيوست كه حضرت ابوطالب از دنيپاسخ آن، بعد از آن به وقوع پ

 2(431ص ،2ج القمی، تفسير)

 

 «الزَّبانِيَةَ سَنَدْعُ ؛نادِیَهُ فَلْيَدْعُ ( »2

ست و مقصود از ا )به عجر درآوردن( یزيه قبل، امر تعجی، فعل امر در آیه فعلیمفسران، با توجه به مفاد آ یاز نظر برخ

را  جهنموران ن شخص بگو اعوان و انصارش را جمع كند كه از دست ما نجاتش دهند و ما هم مامین است: به ایه این دو آیا

 (327، ص20زان، جي! )الم؟كند یاریرا  یتواند كسیم یاوریچ يا هیآ  ،م با وجود آنهاينيتا ببم يخوانیفرام

 

 «الزَّبانِيَةَ  سَنَدْعُ»( 3

( را كنندیارد مكه شخص را به جهنم و ی)ماموران« هيزبان»ما  یند، بزودرا بخوا نان، اهل مجلس( خودينش)هم« یناد»او 

 م خواند.يخواه

                                                      
 ( در برابر تهدیدهای ترامپ فرمودند:19/11/1395). رهبر انقالب چندی قبل  1

 باشیم؟ متشكّر چرا! باشید متشكّر اوباما دولت از باشید، متشكّر آمریكا از باید شما میگوید آمده،[ كار سرِ] متّحده ایاالت در تازه كه آقا این حاال

 ایران ملّت بر ایران، ملّت و اسالمي جمهوری كردن فلج نیّت به را سنگین تحریمهای این كه بود تشكیالتي همان[ در هم او] نیستیم؛ هم متشكّر هیچ

 میگوید. كند فلج را ایران نمیتواند دشمني هیچ هرگز و رسید نخواهند هرگز و نرسیدند امید این به البتّه. بكنند فلج كه بود این امیدشان كردند؛ تحمیل

 آتش به را سوریه منطقه؟ كشیدن آتش به خاطربه داعش؟ ایجاد خاطربه تحریمها؟ خاطر به باشیم؟ متشكّر چرا. نیستیم متشكّر اصالً نخیر، باشید؛ متشكّر

 و مینویسد نامه بنده به طرفآن از كشور؟ در 88 سال در انتخابات یفتنه از حمایت خاطربه باشیم؟ متشكّر باید چرا كشیدند؛ آتش به را عراق كشیدند،

 ایجاد فتنه دنبال و ایمایستاده شما سر پشت ما میگوید و میكند حمایت گرفتنه از صریحاً و علناً طرف این از میكند، همكاری و محبّت و ارادت اظهار

 تشكّری هیچ ما. گفتم بارها را این من كه بود شده كشیده آهني یپنجه روی كه مخملیني دستكش همان ؛[است همین] نفاق یچهره است؛ كشور در كردن

 روز. نمیترسیم هم شما از نه! بترسید هم من از كنید، تشكّر او از میگوید این میكردند؛ كار چه آنها كه میفهمیم میكردند؛ كار چه كه میدانیم ما. نمیكنیم

 نخیر،. میگیرد موضعي چه تهدید مقابل در ایران ملّت كه میدهند نشان داد؛ خواهند خیابان در را حرفها این و تهدیدها این جواب مردم بهمن، دوّموبیست

  35567content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech  .نمیترسیم ما هم كسي تهدید از

 اللَّهُ  فَقَالَ  -نَاصِرَهُ كَانَ الَّذِی مَاتَ فَقَدْ مُحَمَّداً فَاقْتُلُوا -هَلُمُّوا اللَّهِ لَعَائِنُ عَلَیْهِمَا الْوَلِیدُ  وَ جَهْلٍ أَبُو فَنَادَى ع طَالِبٍ أَبُو مَاتَ لَمَّا قَالَ نادِیَهُ فَلْیَدْعُ قَوْلُهُ .  2

 .الزَّبَانِیَة نَدْعُو أَیْضاً نَحْنُ ص اللَّهِ رَسُولِ مُحَمَّدٍ قَتْلِ إِلَى دَعَا كَمَا قَالَ الزَّبانِیَةَ سَنَدْعُ نادِیَهُ فَلْیَدْعُ

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35567
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 باشند؟ اش«یناد»او، همان  یبرا« هيزبان»ن یا احتمال ندارد ایآ

 ر قرآن به قرآنینحوه استنباط مطلب با روش تفس

 شود:ت یشتر تقوين احتمال بیا دیشا م،یگر بگذاریه دیه را كنار دو آین آیاگر ا

ن. يگرند، به جز متقین روز دشمنان همددر آ یمي: دوستان صمالْمُتَّقين إِالَّ عَدُوٌّ ِلبَعْضٍ بَعْضُهُمْ یَوْمَئِذٍ الْأَخاِلَّءُ (1)

 (67)زخرف/

خورند، یخورند، آتش میم ميتی: مال سَعيرا سَيَصْلَوْنَ وَ ناراً بُطُونِهِمْ فی یَأْكُلُونَ إِنَّما ظُلْماً الْيَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّذینَ إِنَّ  (2)

  /nisa-http://yekaye.ir/an-004-010( 10ند )نساء/یافروخته درآ یدر آتش« یبزود»

باشند )كه در آن روز یم یو یميمالقاعده دوستان صیخوانده، علیفرام یكه و ینانيهمنشن جهت كه آن یه اول، از ایآ

جهنم  یبه سو را یت، عمال ويكه با كمك كردن به او در معص فا كنندیرا ا یكساننقش  او یتوانند برایپس مشوند، یدشمن م

 (؛ دهندیهل م

به كار رفت: ( ی)بزود« سـ»كسان و افزودن حرف ی نسبتاً ريفردا، با تعب ین جهت كه اقدام امروز و جزایاز ا ،ه دومیو آ

 1.«سَنَدْعُ  ... فَلْيَدْعُ»؛ «سَيَصْلَوْن ... یَأْكُلُونَ ... یَأْكُلُونَ»

 

 

 6/1/1396                                اقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ وَ تُطِعْهُ ال كَالَّ     19ه ی( آ96( سوره علق )365

 ترجمه

 .یتقرب جوكن، و سجده كن و اطاعتش م ؛ [ش ببردياز پ یا: كه بتواند كاری؛ ست ]كه او گمان كردهين نيچن

 داره سجدهیتوجه: آ

د يكه تلفظ شود، بخوان ییا با صداید يكه صوت آن را گوش ده یاست كه سجده واجب دارد. در صورت یاتیآاز ه ین آیا

ط سجده را یندارد، اما شرااز به وضو ين سجده نیا ست.ي، سجده الزم نیمرور ذهن یك سجده واجب است. البته برایانجام 

                                                      
 :یافت توانمي برداشت این علیه و له مویداتي روایات فضای . در 1

( 1حدیث ،335 جلسه) است شده قلمداد شخص خود اعمال تمثل دقیقا ،(جهنم ماموران) «زبانیه» این احادیث، برخي در: له موید

6-90-balad-http://yekaye.ir/al/  

 (.2حدیث) هشد اشاره بدانها مدثر سوره 30آیه در كه است شده دانسته نفری 19 همان «زبانیة» تعداد احادیث، برخي در: علیه موید

 .واهلل العالم

http://yekaye.ir/an-nisa-004-010/
http://yekaye.ir/al-balad-90-6/
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ز ین سجده جایدر ا یبر خاك )مُهر( باشد(. هر ذكر یشانينكه پید گذاشته شود و این بايكه بر زم ییت كرد )اعضاید رعایبا

 :1ن ذكر گفته شودیاست، اما بهتر آن است كه ا

  حَقّا حَقّا اللّهُ إِلَّا إِلهَ ال

  اًتَصْدِیق وَ ایماناً اللّهُ الّا إِلهَ لَا

  رِقًّا وَ عُبُودِیَّه اللّهُ إِلَّا إِلهَ لَا

  رِقًّا وَ تَعَبُّداً رَبِّ یا لَكَ سَجَدْتُ

  مُسْتَكْبِراً لَا وَ مُسْتَنْكِفاً لَا

 .مُسْتَجِيرٌ خَائِفٌ ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ عَبْدٌ أَنَا بَلْ

 307ص ،1ج الفقيه، یحضره ال من

 ثیحد

 است:ت شده ی( از امام باقر ع روا1

ره غافر و در سو ؛«(الم سجده»ا ی« تنزیل الم»واجب در قرآن چهارتاست: در سوره سجده )معروف به سوره  یهاسجده

 وَ  تُطِعْهُ ال كَلَّا»ه یآ ،(«رَبِّكَ  بِاسْمِ اقْرَأْ»و در سوره علق )معروف به سوره  ؛و در سوره نجم ؛«(سجده حم»)معروف به سوره 

 «.اقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ

اش سجده یعنی] ار با خودت استينها، اختیر ايدر غ یاست كه سجده در آنها واجب است؛ ول« سُوَر عزائم»نها یفرمود: ا

 یمگسجده نكن؛ و امام سجاد ع خوش داشت كه در ه یسجده كن و اگر خواست یست و مستحب است[، اگر خواستيواجب ن

 آنها سجده كند.

 252ص ،1ج ،3؛ الخصال378ص ،10ج ،2البيان ؛ مجمع215ص ،1ج اإلسالم، دعائم

 السَّجْدَةِ  حم فِی وَ السَّجْدَةِ تَنْزِیلِ الم فِی أَرْبَعٌ الْقُرْآنِ ودِسُجُ مِنْ الْعَزَائِمُ: قَالَ أَنَّهُ ص عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ  جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ رُوِّینَا وَ

 غَيْرِهَا فِی نْتَأَ وَ فِيهَا السُّجُودِ مِنَ بُدَّ لَا الْعَزَائِمُ فَهَذِهِ الَقَ «اقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ  وَ تُطِعْهُ ال كَلَّا» :«رَبِّكَ بِاسْمِ  اقْرَأْ» فِی وَ النَّجْمِ فِی وَ

 .كُلِّهِنَّ فِيهِنَّ یَسْجُدَ أَنْ یُعْجِبُهُ سَيْنِالْحُ بْنُ عَلِیُّ كَانَ وَ قَالَ تَسْجُدْ فَلَا شِئْتَ إِنْ  وَ فَاسْجُدْ شِئْتَ إِنْ بِالْخِيَارِ

                                                      
( با سند صحیح بدین 328، ص3در كافي )جاند، البته ظاهرا در حدیث به نحو مرسل آمده، ولي . متن فوق را اغلب فقها در فتوایشان آورده 1

 صورت روایت شده است:

 الْعَزَائِمِ  مِنَ السَّجْدَةَ كُمُأَحَدُ قَرَأَ  إِذَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْحَذَّاءِ یْدَةَعُبَ أَبِي عَنْ  رِئَابٍ ابْنِ عَنِ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .«مُسْتَجِیرٌ خَائِفٌ ذَلِیلٌ عَبْدٌ أَنَا بَلْ مُتَعَظِّماً لَا وَ كِفاًمُسْتَنْ لَا وَ عِبَادَتِكَ عَنْ مُسْتَكْبِراً لَا رِقّاً وَ تَعَبُّداً لَكَ سَجَدْتُ» سُجُودِهِ فِي فَلْیَقُلْ

 القرآن جمیع في عداها ما و ربك باسم اقرأ و هوى إذا النجم و السجدة حم و تنزل الم العزائم قال( ع) اهلل عبد أبي عن سنان بن اهلل عبد عن روی.  2

     بمفروض لیس و مسنون

 سِْرحَانَ  بْنِ دَاوُدَ عَنْ الْبَزَنْطِيِّ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ أَبِي حَدَّثَنَا.  3

 .السَّجْدَةِ حم وَ السَّجْدَةِ تَنْزِیلُ وَ النَّجْمُ وَ خَلَقَ الَّذِی رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ أَرْبَعٌ الْعَزَائِمَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ



28 

 

 ت كرده است كه:یرا ظاهرا از امام صادق ع روا یثیر حدي( ابوبص2

، سجده یديعزائم چهارگانه )سجده، غافر، نجم و علق( خوانده شد و شن یهاك از سورهیه سجده در هریكه آ یهنگام

ات یآ ینه است[؛ ولايام عادت ماهیخواند ]= در ایباشد كه نماز نم یا زنیو  یا جُنُب باشیو  یكن، هرچند كه وضو نداشته باش

 سجده نكن. یسجده كن و خواست ی؛ خواستیار دارير قرآن اختیسجده در سا

 318ص ،3ج ، الكافی

 قَالَ بَصِيرٍ یأَبِ عَنْ َحمْزَةَ أَبِی بْنِ عَلِیِّ عَنْ دٍمُحَمَّ بْنِ مِالْقَاسِ عَنِ سَعِيدٍ  بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 : [السالم عليه اللّه عبدوأب] قَالَ

 وَ تُصَلِّی لَا الْمَرْأَةُ كَانَتِ إِنْ وَ جُنُباً كُْنتَ إِنْ وَ وُضُوءٍ غَيْرِ عَلَى كُنْتَ إِنْ وَ فَاسْجُدْ فَسَمِعْتَهَا الْأَرْبَعِ الْعَزَائِمِ مِنَ ءٌشَیْ قُرِئَ إِذَا

 .تَسْجُدْ لَمْ شِئْتَ إِنْ وَ سَجَدْتَ شِئْتَ إِنْ بِالْخِيَارِ فِيهِ أَنْتَ الْقُرْآنِ سَائِرُ

 

 ت شده است كه:یسول خدا ص روااز ر (3

 «است كه در سجده است. یرد وقتاكه بنده نسبت به خداوند د یتين وضعیكترینزد»

 اند:ن جمله فرمودهیا انين تفاوت كه آنها بعد از بیت شده، با ایامام صادق و امام رضا ع هم روا ما از قولين مطلب، مستقیا

 «ك شو.یسجده كن و نزد»است كه فرمود:  ین مفاد همان سخن خداوند تبارك و تعالیو ا»

 783ص ،10ج ، البيان مجمع

 :ص اهلل رسول أن مسعود بن اهلل عبد عن

 .ساجدا كان إذا اهلل من العبد یكون ما أقرب قال

 1: 209ص ،1ج الفقيه، یحضره ال من؛ 265ص ،3ج ؛ الكافی،7ص ،2ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون یو ف

 سَمِعْتُ قَالَ اءِالْوَشَّ  عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ  عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ دَأَحْمَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنَا

 «اقْتَرِب وَ اسْجُدْ وَ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ قَوْلُهُ لِكَذَ وَ سَاجِدٌ ُهوَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ الْعَبْدُ یَكُونُ  مَا أَقْرَبُ یَقُولُ ع الرِّضَا

 

اش جدهامبر ص به سجده افتاد و در سينازل شود، پ« ك شوینزدو سجده كن و »ه یكه آ یت شده است هنگامی( روا4

 گفت:

تو را ثنا گفتن نتوانم،  ؛برمیو از تو به تو پناه م ؛برمیكردنت پناه م یپوشو از عقوبتت به چشم ،تو یاز خشم تو به رضا

 .یاكه خود گفته یاتو آن گونه

 114ص ،4ج الدینية، األحادیث فی العزیزیة اللئالی عوالی

                                                      
؛ و در من الیحضره الفقیه از امام صادق ع روایت شده الرِّضَا سَمِعْتُ قَالَ الْوَشَّاءِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّسندش در كافي چنین است:  1

 است.
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 سَخَطِكَ  مِنْ بِرِضَاكَ أَعُوذُ» سُجُودِهِ فِی فَقَالَ ص النَّبِیُّ سَجَدَ« اقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ وَ» تَعَالَى قَوْلُهُ نَزَلَ لَمَّا أَنَّهُ الْحَدِیثِ فِی رُوِیَ

 1«.نَفْسِك عَلَى أَثْنَيْتَ كَمَا نْتَأَ عَلَيْكَ ثَنَاءً أُحْصِی لَا مِنْكَ بِكَ أَعُوذُ وَ عُقُوبَتِكَ مِنْ بِمُعَافَاتِكَ وَ

 

 تدبر

 «اقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ وَ تُطِعْهُ ال كَالَّ( »1

امبر ص يه پيرا علاش عِدّه و عُدِه كرد كهید میشد و تهدیرا مطرح كرد كه مانع نماز م یت شخصیات قبل حكایدر آ

. كنممی ماللگد را گردنشنم، يامبر ص را در حال سجده ببيات، او ابوجهل بوده و گفته بود اگر پیخواند. طبق روایفرام

دهد كه به سخن او گوش یم یامبرش دلگرميدش را داد، اكنون به پینكه پاسخ تهدی، شأن نزول(. خدا هم بعد از ا356)جلسه

 ك شو!ین نزدیات را بكن و به خداتواند بكند، بلكه سجدهینم یچ غلطينكن كه او ه

 یرازيبه قول حافظ ش

 خود انداز كار و دل خوش دار یخداتو با 

 ، خدا بكندیكه رحم اگر نكند مدع

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187 / 

 

 «اسْجُدْ  وَ تُطِعْهُال »( 2

 د.یسایتان خدا مسر سجده بر آس، رها شودانگر ياطاعت افراد طغ خواهد ازیكه م یكس

 یشناسانسان ینکته تخصص

، یمعنو ید)آزا« ست.يش نيب یسراب یمعنو یبدون آزاد یاجتماع یآزاد»دهند كه ینشان م یقين دقييدر تب ید مطهريشه

 یدا كند، آزاديپده باشد، اگر قدرت ينرس یمعنو یكه به آزاد یكنند كه كسیل ميه تحلین زاویشان مساله را از ایا( 35-17ص

 در حالی كه آن تحليل در جای خود درست است، اما همه مساله نيست. ت نخواهد كرد.یگران را رعاید

 ند:نكین مييتب زين یگریه دیرا از زاو یمعنو یبه آزاد یاجتماع یآزاد ین وابستگین سوره، ایات ایآ

كنند، یغنا مكه دارند احساس است یوجود دارند كه به خاطر مال و اموال  یانگريطغ یانسانها یاهمواره در هر جامعه

 ودخدلخواه آنچه  (،17آورند )علق/یگرد خود فراهم م یا( و عِدّه و عُدّه13روند )علق/یر بار سخن حق نمی(، لذا ز7-6)علق/

 (.10-9شوند )علق/یگران مید یهاتيدهند، اما مانع فعالیانجام مرا 

 ستد، و از آنها اطاعت نكند؟ینها بایتواند در مقابل ایم یچه كس

                                                      
 . این حكایت درباره این آیه هم قابل توجه است:  1

 تصفر، و رؤوسهم فوق تصفق قریش و المؤمنین من معه من و هو فسجد «اقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ وَ»: یوم ذات قرأ -آله و علیه اللّه صلّى -النّبىّ أنّ روى

 (467ص ،4ج الجامع، امعجو تفسیر( )21-20/انشقاق) «یَسْجُدُون ال الْقُرْآنُ عَلَیْهِمُ قُرِئَ إِذا وَ یُؤْمِنُونَ؛ ال لَهُمْ فَما» فنزلت

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187/
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 فرماید:این آیه می

 داشته باشد؛  یتر و برتریكه پشتوانه قو یكس

 ترسد.یانگرها نمين طغیاست كه از ا یآورد، كسیم فرو ميشناسد و در مقابل خداوند سر تسلیكه خدا را م یكس

 ن فرمود:يان چنيش، بعد از كشتار حاجیام برائت خويرا كه در پ ینيخداوند رحمت كند امام خم -

  .میندار را كفر با سازش سر ما كه یدانیم تو خداوندا،

 . نمودند پرپر را تو رسالت باغ یگلها جهانخوار یكایامر و استكبار كه یدانیم تو خداوندا،

 ريغ و ميشناسینم را یكس تو از ريغ و میيتنها یتنها ما و ،ییتو ما گاه هيتك همه داد،يب و ستم و ظلم جهان در خداوندا،

 (95، ص21)صحيفه امام خمينی، ج .یكنندگان یاری نیبهتر تو كه كن، یاری را ما. ميبشناس را یكس كه میانخواسته تو از

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&tid=46  
 

 «اقْتَرِبْ وَ اسْجُدْ وَ »( 3

 (3ثی)حدخدا، سجده بر آستان اوست.  یراه تقرب به سو

 یاجتماع -یاخالقثمره 

ح يتوض(  )/baqare-2http://yekaye.ir-03/  (224و جلسه  )http://yekaye.ir/sad-038-71-2/  (166در جلسه ) قبال

خاص، جزء  ین حالت بدنیو ا« ت در شخص نماندياز من یچ گونه اثرياست كه ه یابراز خضوع» یبه معنا سجدهداده شد كه 

 ت. سينكلمه  یمعنا

ه ین آیم محض بودن در برابر خداوند است. ايقت سجده، تسليست؛ بلكه حقين یك حالت بدنیپس، سجده، فقط 

 م خدا بودن.يتسل یعنید كه راه قرب، سجده است؛ یفرمایم

 ا نه؟یم خدا هست يواقعا تسل ید كسيتوان فهمیاز كجا م

ده يبه ما رس و دین عتیشردستورات خداوند در قابل  كند.یاش عمل مینكه دستورات خدا را چه اندازه در زندگیاز ا

 م.یادهيم چه اندازه به قرب خداوند رسیببر یم پيتوانیم، ميكنیت ميعت تبعین شرینكه چه اندازه از ایاز ا است.

 

 «اقْتَرِبْ  وَ اسْجُدْ»( 4

ودمان هم به ما نزدیكتر ؛ بلكه او از خ (16؛ ق/الْوَرید حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ أَقْرَبُ نَحْنُخداوند به ما از رگ گردن نزدیكتر است )

 و چگونه ممكن است؟  (؛ پس نزدیك شدن به خدا یعنی چه؟24؛ انفال/قَلْبِهِ وَ الْمَرْءِ بَيْنَ یَحُولُ اللَّهَ أَنَّاست )

 نکته تخصصی فلسفی

 ن معارف دینی،یتراز عميقخداوند فوق مكان و خالق مكان است؛ پس این نزدیك بودن، قطعا نزدیكی مكانی نيست. 

با خداوند است. وقتی از زاویه خدا بنگریم،  خلوقاتهایی است كه از دو سو یكسان نيستند. یكی از آنها رابطه موجود رابطه

از خود آنها هم به آنها نزدیكتر  ،خداوند به خاطر قهاریتی كه دارد، و اینكه آفریننده همه موجودات است، در یك نگاه عميق

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&tid=46
http://yekaye.ir/sad-038-71-2/
http://yekaye.ir/2-baqare-03/
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حد و حصرشان در قبال عظمت الهی، بسيار از او دورند. خداوند شان و حقارت بیوجودی است؛ اما مخلوقات به خاطر ضعف

 ای از حقيقت او راه نداریم؛ لذا ما از او دوریم و او به ما نزدیك.به تمام حقيقت ما احاطه دارد، اما ما به ذره

 تمثیل

ذهن خود بسازید و به او اجازه دهيد در آن باغ  ای كه از دو سو متفاوت است یك آدمی را در یك باغ دربرای فهم رابطه

 داند؟گردش كند. شما چه نسبتی با او دارید؟ شما به او احاطه كامل دارید و از خودش به او نزدیكترید؛ اما او از شما چه می

 

 توانيم به او نزدیك شویم.در عين حال، ما می

 چگونه؟

شویم زیرا هر آنچه در ذهن ماست، هن خود می جویيم، دائما از او دور میهای ذها و بافتهمادام كه خداوند را با ساخته

 مخلوق و ساخته ماست؛ 

 توانيم كامال تسليم او شویم و بگذاریم كه او خودش خود را به ما بنمایاند. راه بسته نيست؛ ما میفرماید كه این آیه میاما 

كنندگان منزه و برتر دانسته شده، اما توصيف وصيف توصيفشاید به همين دليل است كه خداوند در عين حال كه از ت

 عَمَّا اللَّهِ سُبْحانَمخلَصان )یعنی كسانی كه خداوند آنها را خالص كرده و هيچ چيزی از خود ندارند( در مورد او صادق است: 

 (40-39)صافات/ الْمُخْلَصين اللَّهِ عِبادَ إِالَّ؛ یَصِفُون

 

 بندی سوره علقجمع

 بر اساس كرامتش شروع شد، خواندنی با اسم پروردگاری كه هم انسان را آفریده و هم« خواندن»سوره با دعوت به این 

 كند.كه انسانها را از سایر موجودات متمایز می« قلم»به او علم داده، علمی با 

نتيجه: بدین ترتيب، انسانی كه مخاطب وحی است: رب دارد، خالق دارد، و مميزه خاصی دارد: خواندن و نوشتن؛ و در 

 فرهنگ و تمدن؛ و امكان انتقال آن، و در نتيجه تكامل و پيشرفت.

برخی با برخورداری از گيرند؛ بلكه را در پيش نمی ، همه انسانها راه كمال حقيقی )قرب خدا(امتياز ویژهاین رغم علیاما 

، كه دو عالج دارد: یكی به یاد آورد كه عاقبت و سرانجامش به شوندكشيده میبه طغيان  كرده، استغناها، احساس این مميزه

 بيند.سوی خداست؛ و دوم اینكه توجه كند كه خدا او را می

كه بر هدایت است  و راه خدا را در پيش گرفته ای رود، و در مقابل آن بندهالبته آن طغيانگر، زیر بار حق و حقيقت نمی

 دهی نيروها، وی را زمين بزند؛ كوشد با سازمانمیكند و تراشی میكوشد كه دیگران را هم به تقوا وادارد، مانعو می

 و كمال ، مراتب قربای كه سر به سجده نهاده و خود را یكسره تسليم خداوند نمودهبندهاما كاری از پيش نخواهد برد؛ و 

 آورد. خواهد ، به دستهای كه خداوند انسان را برای آن آفریدویژه مقامآن  و پيمود خواهد را

 بسا بتوان گفت:با این بيان، چه
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ای از حقيقت انسان، و ای است كه بر پيامبر ص نازل شده، در همان ابتدا، با معرفیاین سوره، كه ظاهرا اولين سوره

جوید، را می وجود وی، كه یكی به طغيان تمایل دارد و دیگری تسليم شدن در برابر راه هدایت ای از دو بُعد اصلینمونه

 ست.وضعيت كلی انسان و دین و آنچه كه در تاریخ بشر بر سر این دو رفته و خواهد رفت، به اجمال بيان كرده ا

 

 شروع سوره قیامت

های یاتی از سورهآسی بوده است. در این راستا، ابتدا به سراغ شنادر پيش گرفتيم، موضوع انسان 1395موضوعی كه از آبان 

ثيقی بين این خلقت بقره، اعراف، حجر، رفتيم كه تاكيد اصلی آنها بر خلقت نخستين انسان بود؛ و دیدیم كه هربار چه پيوند و

 نخستين با مساله معاد و غایتی كه برای انسان در نظر گرفته شده، مورد توجه بوده است.

كرد، با مروری بر آیاتی از گام بعد، سراغ آیاتی رفتيم كه خلقت انسان را با توجه به وضعيتش در این دنيا بررسی می در

 های معارج، حج، بلد و علق.سوره

بر بررسی  نگاهی به نحوه آفرینش وی، تاكيد اصلی بحث رارویم كه این بار، با نيممی« قيامت»اینك به سراغ سوره 

گيرد، ر پيش میای كه این انسان در قبال آن غایت دگيریاز منظر غایت و نهایتی كه در پيش رو دارد، و موضع حقيقت انسان

 دهد.قرار می

 

اند ر گرفتهمورد بررسی قرا 188و  180-176، 136این سوره، قبال در جلسات  13و  9-5، 2الزم به ذكر است كه آیات 

 ا مشاهده كنيد.توانيد همگی رو از طریق لينك زیر می

http://yekaye.ir/category/surah/75-qiamat/ 

 .أُنيب إِلَيْهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِالَّ تَوْفيقی ما وَ

 

 

 7/1/1396       1الْقِیامَةِ  بِیَوْمِ أُقْسِمُ ؛ الالرَّحیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ   1( آیه 75( سوره قیامت )366

 ترجمه

 خورم به روز قيامت؛ گستر كه رحمتش هميشگی است؛ سوگند میبه نام خداوند رحمت

 ای و نحوینکات ترجمه

 « ال أُقْسِمُ»

                                                      
را به « ألقسم»( نحاس قرائت 595ص ،10ج البیان، )مجمع «أُقْسِمُ  ال وَ» أنه الثاني في یختلفوا لم و «أُقْسِمُ ال» الباقون و ألقسم القواس . قرأ 1

 (51ص ،5ج القرآن، إعرابحسن بصری و اعرج نسبت داده است )

http://yekaye.ir/category/surah/75-qiamat/
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 1)بلد/ 330( و جلسه/qiyamah-http://yekaye.ir/al-075-02 2)قيامت/ 136درباره این تعبير قبال در جلسه 

1-90-balad-http://yekaye.ir/al/.توضيح داده شد ) 

 «الْقِيامَةِ »

]قوم « جماعتی از مردم»در دو معنای اصلی به كار رفته است: یكی به معنای است. این ماده در زبان عربی « ومق»از ماده 

(. برخی اصل این ماده را 43ص ،5ج اللغة، المقایيس معجمو قبيله[ و دیگری به معنای برخاستن )انتصاب( و عزم و تصميم )

اند كه معنای لعمل(، دانسته و توضيح دادهدر معنای نقطه مقابل نسشتن )قعود(، یعنی برخاستن و به كاری اقدام كردن )فعلية ا

 (344-341ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقاول آن از زبان سریانی وارد عربی شده است. )

 از این ماده مشتقات قرآنی فراوانی به كار رفته است:

و یا قيام به « قيام بر چيزی»است یا « قيام به چيزی»مصدر ثالثی مجرد از این ماده است كه انحای مختلفی دارد: یا « قيام»

 (:691-690ص القرآن، ألفاظ )مفردات« زنندچيزی كه امور دیگر بدان تكيه می»ویا به معنای اسم برای « عزم به كاری»معنای 

 تَرَكْتُمُوها أَوْ لِينَةٍ مِنْ قَطَعْتُمْ ما»( ، 100/)هود« حَصِيدٌ وَ قائِمٌ مِنْها» دهد[ مانند می« ایستادن»قيام به چيزی ]همان معنای  -

 (191/عمران )آل« قُعُوداً وَ قِياماً اللَّهَ یَذْكُرُونَ الَّذِینَ( »5/)حشر« أُصُولِها عَلی قائِمَةً

« علی»قيام بر چيزی، به معنای مراعات كردن و حفظ و مراقبت از آن چيز است، كه در این صورت غالبا با حرف  -

( كه 75/عمران )آل« قائِماً  عَلَيْهِ دُمْتَ ما إِلَّا»( یا تعبير 33)رعد/« كَسَبَت بِما نَفْسٍ كُلِّ عَلی قائِمٌ هُوَ فَمَنْ أَ» :آید؛ مثالمی

 این دومی به معنای در طلب آن مطلب ثابت قدم ماندن است. 

( 55/)مائده« الصَّالةَ یُقِيمُونَ» ( ویا6/ه)مائد« الصَّالةِ إِلَی قُمْتُمْ إِذا»قيام به معنای تصميم و عزم به انجام كاری، مانند  -

دهند و بر آن محافظت دارند؛ )بيتن تعبير قيام به نماز و اقامه نماز تفاوتی هست كه در ادامه یعنی دائما آن را انجام می

 شود(توضيح داده می

شود و اندن چيز دیگری میشود و موجب ایستاده مبه معنای اسم برای چيزی كه بدان تكيه زده می« قِوام»و « قيام» -

 الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ جَعَلَ »( ویا 5/)نساء« قِياماً  لَكُمْ اللَّهُ  جَعَلَ الَّتِی أَمْوالَكُمُ السُّفَهاءَ  تُؤْتُوا ال وَ»: بخش آن است؛ مانند قوام

 (97/)مائده« لِلنَّاسِ  قِياماً الْحَرامَ

)كه « ة»به اضافه « قيام»(، از 12/السَّاعَةُ؛ روم تَقُومُ یَوْمَ )قيامت( كه به معنای برپایی آن ساعت خاص است )وَ« قيامة» 

 (691ص القرآن، ألفاظ كند )مفرداتاست( درست شده، یعنی آنجایی است كه انسان یكدفعه قيام می« دفعه»عالمت 

 ؛ إِن13َّ/فَارْجِعُوا، أحزاب لَكُمْ مَقامَ )ال« جایگاه»ایستد، معادل كلمه آن جا میبه معنای مكانی است كه شخص در « مَقام»

نشينند ؛ و از آن جهت كه در آن می«مقام»ایستند از آن جهت كه در آن می« جایگاه»(، كه به 51/، دخانأَمِينٍ مَقامٍ فِی الْمُتَّقِينَ

 (692ص القرآن، ألفاظ شود. )مفردات( گفته می55؛ قمر/قْتَدِرمُ مَليكٍ عِنْدَ صِدْقٍ مَقْعَدِ فی)« مَقعد»

به  «اقامة یك چيز»( و بر همين اساس 39/مُقِيمٌ؛ هود در یك مكان هم به معنای ثابت ماندن در آنجاست، )عَذابٌ« إِقامَة»

( 68/)مائده« الْإِنْجِيلَ وَ  التَّوْراةَ تُقِيمُوا حَتَّی ءٍشَیْ عَلی لَسْتُمْ الْكِتابِ أَهْلَ یا قُلْ»باشد معنای حق آن را به طور كامل ادا كردن می

 (692ص القرآن، ألفاظ است. )مفردات« اقامت»( هم به همان معنای 35/؛ فاطرفَضْلِهِ  مِنْ الْمُقامَةِ دارَ أَحَلَّنا )الَّذِی« مُقَامَة»و 

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-balad-90-1/
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استفاده شود، صرفا به معنای به نماز « قيام»ر از مصدر شود كه در مورد رفتن به سراغ نماز، اگبا این توضيح معلوم می

« اقامه»(؛ اما وقتی از مصدر 142 /)نساء« كُسالی قامُوا الصَّالةِ إِلَی قامُوا إِذا وَ»ایستادن است و لزوما بار معنایی مثبت ندارد، مانند 

« الصَّالةِ مُقِيمَ اجْعَلْنِی رَبِّ»: عنایی مثبت دارد، مانندشود به معنای حق آن را به طور كامل ادا كردن است و لذا بار ماستفاده می

 1(. 369ص القرآن، ألفاظ (. )مفردات11/)توبه« الصَّالةَ أَقامُوا وَ تابُوا فَإِنْ( »40/)إبراهيم

پابرجا گردیده صفت است، به معنای كسی كه دیگری به او تكيه داده و « قَيّم»هم هر دو از قيام گرفته شده؛ « قيّوم»و « قيّم»

صيغه مبالغه در همين معنا « قيّوم»( و 3/)بينة« قَيِّمَةٌ كُتُبٌ فِيها»( یا 40/)یوسف 2«الْقَيِّمُ الدِّینُ ذلِكَ»و قوام كارش به اوست؛ مانند 

 ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی يق؛ التحق691ص القرآن، ألفاظ مفردات(. )214؛ بقره/الْقَيُّوم الْحَیُّ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُباشد )می

 (343ص

 بار در قرآن كریم به كار رفته است. 660این ماده و مشتقات آن 

 حدیث

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

را همراه با رسول  مداومت بورزد و همواره بدان عمل نماید، خداوند عز و جل او« أُقْسِمُ ال»كسی كه بر خواندن ]سوره[ 

زان عبور خندد تا از صراط و ميدهد و در روی او میانگيزاند و به او بشارت میقبرش در بهترین صورت برمیخدا ص از 

 كند.

 399ص ،4ج الجامع، جوامع تفسير؛ 121ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 اْلعَلَاءِ  أَبِی بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَن مِهْرَانَ بْنِ مَاعِيلَإِسْ عَنْ حَسَّانَ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنِی قَالَ ره أَبِی

 فِی قَبْرِهِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ بَعَثَهُ بِهَا یَعْمَلُ كَانَ وَ أُقْسِمُ ال قِرَاءَةَ أَدْمَنَ مَنْ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ بَصِيرٍ أَبِی عَنْ

 3.الْمِيزَانِ وَ الصِّرَاطِ عَلَی یَجُوزَ حَتَّی وَجْهِهِ فِی یَضْحَكُ وَ یُبَشِّرُهُ وَ صُورَةٍ أَحْسَنِ

                                                      
از مفهوم « ارزیابي كردن»به معنای « تقویم»توضیحي در كتب لغت نیافتم. البته اینكه « قوم»و نسبت آن با ماده « قیمت». در باب وجه تسمیه  1

 را قیمت نامیدند چیزی گفته نشده است.« قیمت»گرفته شده را همگي اشاره كرده اند، اما اینكه چرا « تعیین قیمت»

است كه در آیاتي  اند مقصود از آن امت قائم به قسط( مضاف الیه است نه صفت؛ و لذا گفته5/)بینة« الْقَیِّمَةِ دِینُ ذلِكَ وَ» در آیه« قیّمة». البته  2

 (691ص القرآن، ألفاظ مفردات( بدان اشاره شده است. )135/نساء «لِلَّهِ  شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِینَ كُونُوا» و (110/عمران )آل «أُمَّةٍ خَیْرَ كُنْتُمْ»مانند 

 روایت زیر را هم در فضیلت این سوره ذكر كرده است: 399ص ،4ج الجامع، جوامع در تفسیر .  3

 .القیامة بیوم مؤمنا كان أنه القیامة یوم جبرئیل و أنا له شهدت القیامة سورة قرأ من و أبي: حدیث في

 ر كرده است:ره ذكدر نفسیر برهان از كتاب خواص القران، عالوه بر نقل روایت فوق از رسول خدا ص، روایات زیر را هم در فضیلت این سو

 بیوم موقنا كان أنه القیامة یوم جبرئیل و أنا له شهدت السورة هذه قرأ من»: قال أنه( آله و علیه اهلل صلي) النبي عن روی(: القرآن خواص) من و

 .«الناس إلي حببی و الصیانة و الرزق یجلب قراءتها إدمان و یدیه، بین نوره یسعي الخالئق، وجوه عن مسفر وجهه و قبره من خرج و القیامة،

 بإذن نهاره و -قرأها إذا -هلیل في حفظ و سلطان، من یخف لم قرأها من و الصیانة، و العفاف تجلب و تخشع قراءتها»(: السالم علیه) الصادق قال و

 (533ص ،5ج القرآن، تفسیر في )البرهان .«تعالي اهلل

 است: درباره خواندن این سوره و آداب آن روایات زیر قابل توجه
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 ( روایت شده كه شخصی به نام یزید بن سالم سواالتی را از پيامبر اكرم ص پرسيد. از جمله اینكه:2

 گفت: از دنيا به من خبر بده كه چرا دنيا ناميده شد؟

شد فریده میآتر از[ آخرت آفریده شد؛ و اگر همراه آخرت تر و پستفرمود: دنيا ، دنی ]پست[  است، و دونِ ]= پایين

 شوند.شدند همان طور كه اهل آخرت فانی نمیاهل آن فانی نمی

 پرسيد: پس، از قيامت به من بگو؛ كه چرا قيامت ناميده شد؟

 دهد.رخ می فرمود: چون در آن، قيام خلق برای حساب

 گفت: پس چرا آخرت آخرت ناميده شد؟

 ميرند.آید و ساكنانش نمیشود و ایامش به شماره در نمیآید؛ سالهایش وصف نمیفرمود: چون متاخر است، بعد از دنيا می

 470ص ،2ج الشرائع، علل

 عَاصِمٍ  بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا قَالَ السُّرْیَانِیُّ السَّكُونِیُّ عُمَارَةُ جَعْفَرٍ أَبُو احَدَّثَنَ قَالَ الْبَجَلِیُّ ضُرَیْسٍ بْنِ یَحْيَی بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا

 رَسُولِ مَوْلَی اللَّهِ عَبْدِ بْنِ سَلَّامِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ  جَعْفَرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْكَرْخِیُّ  هَارُونَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ بِقَزْوِینَ

 1... ص اللَّهِ رَسُولَ سَأَلَ أَنَّهُ سَلَّامٍ بْنُ یَزِیدُ حَدَّثَنِی قَالَ یَزِیدَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ اللَّهِ

 الدُّنْيَا؟ سُمِّيَتِ لِمَ الدُّنْيَا عَنِ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

 الْآخِرَةِ. أَهْلُ یَفْنَی لَا كَمَا أَهْلُهَا یَفْنَ لَمْ الْآخِرَةِ مَعَ خُلِقَتْ لَوْ وَ الْآخِرَةِ دُونِ مِنْ خُلِقَتْ دَنِيَّةٌ يَاالدُّنْ قَالَ

 الْقِيَامَةَ؟ سُمِّيَتِ لِمَ الْقِيَامَةِ عَنِ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

                                                      
 قُلْتُ: قَالَ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ الْخَزَّازِ  أَیُّوبَ أَبِي نْ عَ الْحَكَمِ بْنِ  عَلِيِّ عَنْ عِیسَي بْنِ  مُحَمَّدِ بْنُ  استحباب خواندن آن در ركعت اول نماز عشاء: أَحْمَدُ

 الْعِشَاءُ  وَ الظُّهْرُ أَمَّا قَالَ لصَّلَوَاتِا فِي تُقْرَأُ السُّوَرِ فَأَیُّ لَهُ قُلْتُ الْمُنَافِقِینَ وَ بِالْجُمُعَةِ أُتُقْرَ  الْجُمُعَةَ إِلَّا لَا قَالَ مُوَقَّتٌ ءٌشَيْ فِیهَا الصَّلَاةِ فِي الْقِرَاءَةُ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي

 نَحْوُهُمَا وَ ضُحاها وَ شَّمْسِال وَ الْأَعْلَي رَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ فَ  -الْآخِرَةُ الْعِشَاءُ وَ الظُّهْرُ  اأَمَّ  وَ فَأَطْوَلُ  الْغَدَاةُ أَمَّا وَ سَوَاءً الْمَغْرِبُ وَ الْعَصْرُ  وَ سَوَاءً فِیهِمَا تُقْرَأُ الْآخِرَةُ 

 وَ الْقِیامَةِ  بِیَوْمِ قْسِمُ أُ ال وَ الْغاشِیَةِ  حَدِیثُ أَتاكَ هَلْ وَ یَتَساءَلُونَ عَمَّ فَ الْغَدَاةُ اأَمَّ وَ نَحْوُهُمَا وَ التَّكاثُرُ  أَلْهاكُمُ وَ اللَّهِ  نَصْرُ جاءَ  إِذا فَ  -الْمَغْرِبُ وَ الْعَصْرُ  أَمَّا وَ

 (95ص ،2ج األحكام، )تهذیب .الدَّهْرِ مِنَ  حِینٌ الْإِنْسانِ عَلَي أَتي هَلْ

 عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ يُّالْقُرَشِ تَمِیمٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ تَمِیمُ حَدَّثَنَا -5استحباب گفتن سبحانك اللهم بعد از قرائت آن: 

 .سُبْحَانَك مِنْهَا الْفَرَاغِ عِنْدَ  قَالَ  الْقِیامَةِ  بِیَوْمِ سِمُأُقْ ال قَرَأَ ]الرضا ع[ إِذَا كَانَ وَ ... یَقُول الضَّحَّاكِ أَبِي بْنَ رَجَاءَ سَمِعْتُ قَالَ الْأَنْصَارِیِّ

 كُلُّهَا نَزَلَتْ الزَّبُورُ وَ الْإِنْجِیلُ وَ التَّوْرَاةُ وَ الصُّحُفِ  مِنَ غَیْرُهُ وَ الْأَلْوَاحِ غَیْرِ فِي أُنْزِلَتْ السُّوَرِ وَ الْآیَاتِ مُتَفَرِّقُ لِأَنَّهُ قَالَ فُرْقَاناً الْفُرْقَانُ سُمِّيَ لِمَ لَهُ فَقَالَ.  1

 يالَتَعَ اللَّهُ فَأَمَرَ شَیْئاً یَعْصِیَا لَمْ وَ  أَطَاعَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَهُمَا لَمَّا قَالَ النُّورِ وَ الضَّوْءِ فِي یَسْتَوِیَانِ لَا الْقَمَرِ وَ الشَّمْسِ َبالُ فَمَا قَالَ الْوَرَقِ وَ الْأَلْوَاحِ فِي جُمْلَةً

 النَّهَارِ  مِنَ  اللَّیْلُ عُرِفَ لَمَا یُمْحَ لَمْ  وَ  الشَّمْسِ بِمَنْزِلَةِ  حَالِهِ  يعَلَ تُرِكَ الْقَمَرَ أَنَّ لَوْ وَ سَوْدَاءَ خُطُوطاً الْقَمَرِ فِي الْمَحْوُ  فَأَثَّرَ فَمَحَاهُ الْقَمَرِ  ضَوْءَ یَمْحُوَ  أَنْ ع جَبْرَئِیلَ 

 وَ  اللَّیْلِ آیَةَ فَمَحَوْنا آیَتَیْنِ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ السِّنِینَ عَدَدَ النَّاسُ عَرَفَ لَا وَ  یَصُومُ كَمْ الصَّائِمُ عَلِمَ لَا وَ اللَّیْلِ مِنَ النَّهَارُ لَا وَ

 مِنَ  الرِّجَالَ یُلَایِلُ لِأَنَّهُ قَالَ لَیْلًا اللَّیْلُ سُمِّيَ لِمَ فَأَخْبِرْنِي مُحَمَّدُ یَا صَدَقْتَ قَالَ الْحِسابَ وَ السِّنِینَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوا وَ رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا لِتَبْتَغُوا مُبْصِرَةً النَّهارِ آیَةَ جَعَلْنا

 صِغَاراً  تَسْتَبِینُ النُّجُومِ بَالُ  فَمَا مُحَمَّدُ یَا صَدَقْتَ قَالَ مَعاشاً النَّهارَ جَعَلْنَا وَ لِباساً اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ يتَعَالَ اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ وَ لِبَاساً وَ أُلْفَةً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ جَعَلَهُ  النِّسَاءِ

 سَوَاءٌ كُلُّهَا النُّجُومِ مِقْدَارُ وَ كِبَاراً وَ صِغَاراً تَسْتَبِینُ فَلِذَلِكَ أَمْوَاجَهَا الرِّیحُ یَضْرِبُ بَحْراً الدُّنْیَا ءِالسَّمَا بَیْنَ وَ بَیْنَهَا لِأَنَّ قَالَ سَوَاءٌ مِقْدَارُهَا وَ كِبَاراً وَ
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 لِلْحِسَابِ. الْخَلْقِ قِيَامَ فِيهَا لِأَنَّ قَالَ

 آخِرَةً؟ الْآخِرَةُ سُمِّيَتِ لِمَ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

 سُكَّانُهَا. یَمُوتُ لَا وَ أَیَّامُهَا تُحْصَی لَا وَ[ سِنِينُهَا] سنيها تُوصَفُ لَا الدُّنْيَا بَعْدِ مِنْ ءُتَجِی مُتَأَخِّرَةٌ لِأَنَّهَا قَالَ

 تدبر

 «الْقِيامَةِ بِيَوْمِ أُقْسِمُ ال ؛الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ( »1

 چيست؟...« ال اقسم »در ابتدای « ال»مقصود از 

، به نقل جبير بن سعيد و عباس ابن)...« خورم به سوگند می»زائد )برای تاكيد( است و معنایش این است كه « ال»الف. 

 1(329، ص2تفسير القمی، ج ؛597ص ،10ج البيان، مجمع

سپس سوگند  وكنيد، فرماید: نه چنين است كه گمان می؛ گویی ابتدا می2منكر رستاخيز هستند است كه بر كسانی« رد»ب. 

شود با سوگندی كه در مقابل كسانی كه با مطلب كند؛ تا تفاوتی باشد بين سوگندی كه ابتدا به ساكن انجام میرا شروع می

 ال» ، ماننداست متداولدر عربی  خوردن سوگند از قبل «ال» گفتنو  (597ص ،10ج البيان، مجمعگردد. )اند اقامه میمخالف

 (207ص ،3ج القرآن، معانی)[ است رایج «خدا به نه» تعبير هم فارسی در] «واللّه

 (:597ص ،10ج البيان، مجمعدرباره چرایی این تعبير هم دو نظر بيان شده است ) واست « خورمسوگند نمی»ج. به معنای 

 دالیل عقلی و نقلی بقدری واضح است كه سوگند خوردن نياز ندارد.. چون مطلب با 1ج.

 كنيد.. چون شما آن را باور ندارید و بدان اقرار نمی2ج.

 د. ...

 

 «الْقِيامَةِ بِيَوْمِ أُقْسِمُ ال( »2

بدان ه شود هم داللت بر عظمت و اهميت آن چيزی دارد كقبال بارها بيان شد كه وقتی در جایی سوگندی خورده می

 سوگند خورده شده، و هم داللت دارد بر اهميت آن چيزی كه به خاطر آن سوگند خورده شده )= جواب قسم(.

، عبارتِ در اینجا جواب قسم محذوف است و عموم مفسران اتفاق نظر دارند كه سياق آیات داللت دارد كه آن محذوف

را نبردن، به نحو  اند كه با این حذف كردن و نامشرا این داسنتهباشد؛ و علت حذف می« لَتُبعَثُنّ: حتما مبعوث خواهيد شد»

 (104ص ،20ج الميزان،شود )ای بر عظمت و بزرگی آن تاكيد میكنایه

 شود:بدین ترتيب، معنای آیه چنين می

 «خورم به روز قيامت كه شما حتما برانگيخته خواهيد شدسوگند می»

                                                      
 اینكه نه ندارد، جایگاهي نحو و إعراب در كه است این معنای به بودن «زاید»خوانده نیز سازگار است  «ألقسم»كثیر كه نظر با قرائت ابن این.  1

 كه بودنش در كالم خدا مورد انكار قرار بگیرد. باشد فایدهبي و زیادی معنای به گمان كرده( 237، ص1)آن گونه كه نویسنده بیان المعاني، ج

 (138ص القرآن، إعراب في التبیانشمرند. )یا منكر سخنان پیامبر درباره معاد هستند و پیامبر را در اخبار از معاد دروغگو مي 2
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همان معنای رستاخيز و بپا خاستن دارد، آنگاه نكته جالب توجه این است كه در داللت بر « قيامت»اگر توجه كنيم كه 

اینجا، چيزی كه بدان سوگند خورده شده، با چيزی كه برای تاكيد بر آن سوگند خورده شده، یكی است: سوگند به روز رستاخيز 

 كه شما رستاخيزی در پيش دارید.

 اما چرا؟

اله قيامت بقدری واضح و آشكار است، كه با توجه دادن به آن، وجودش غيرقابل خواهد نشان دهد كه مسالف. شاید می

خواهد بفرماید برانگيخته شدن اصال جای كه می« 5...؛ حج/ الْبَعْث مِنَ  رَیْبٍ فی كُنْتُمْ إِنْ»انكار خواهد بود. )قریب به مضمون 

 (/hajj-http://yekaye.ir/al-22-5 7، تدبر310تردید ندارد. توضيح در جلسه

 ب. ...

 

 «الْقِيامَةِ بِيَوْمِ أُقْسِمُ ال ؛الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ( »3

 گاه فضای انكار بقدری در ميان ما آدميان شدید است كه:

 سوگند یاد كند؛ شودخداوند رحمان و رحيم، اوال برای اینكه ما باور كنيم مجبور می

ابتدا با این انكار ما مخالفت كند و بفرماید چنين « ال»و ثانيا قبل از اینكه سوگندش را هم بيان كند، مجبور است با تعبير 

 كنيد!نيست كه شما گمان می

 

   2( آیه 75سوره قیامت )

 توجه

توانيد مورد بحث و تدبر واقع شد. برای مطالعه آن می 136جلسه قبال در « اللَّوَّامَةِ  بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ ال وَ»سوره قيامت  2آیه 

 به لينك زیر مراجعه كنيد.

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02 / 

 

 

 8/1/1396                     عِظامَهُ نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ   3 آیه( 75) قیامت سوره( 367

 ترجمه

 كنيم؟هایش را جمع نمیكند كه هرگز استخوانآیا انسان چنين حساب می

 ای و نحوینکات ترجمه

 )http://yekaye.ir/al- 96است كه درباره این ماده و استعماالت قرآنی آن در جلسه« حسب»از ماده « یَحْسَبُ»

)  /115-023-muminoon 18و جلسه)  /ahzab-al-33-39http://yekaye.ir/( توضيحاتی ارائه شد. 

http://yekaye.ir/al-hajj-22-5/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-02/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/39-33-al-ahzab/
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 أن + لن نجمع« = نَجْمَعَ  أَلَّنْ»

اش توضيحاتی ( درباره /seen-http://yekaye.ir/ya-036-78) 169باشد كه در جلسه می« استخوان»به معنای « عِظامَ »

 ارائه شد.

 توجه

 قُلْ؛ رَميم هِیَ وَ الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ  خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَالً لَنا ضَرَبَ وَ»مضمون این آیه و آیه بعد بسيار شبيه مضمون آیات 

: گفت! كرد فراموش را خود آفرینش و زد مَثَلی ما برای: 79-78)یس/« عَليم خَلْقٍ بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ  أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذی یُحْييهَا

 را آن بار اول كه بخشدمی زندگی آن به كسی همان بگو اند؟پوسيده كه حالی در بخشدمی زندگی را هااستخوان كه كيست

مورد بررسی قرار گرفت.  170-169( است كه در جلسات .داناست[ آفرینشی گونه هر به: یا] ایآفریده هر به او و كرد ایجاد

 شود:كند كه از تكرار آنها خودداری میاغلب احادیث و تدبرهای آنجا در اینجا نيز صدق می

http://yekaye.ir/ya-seen-036-78 / 

http://yekaye.ir/ya-seen-036-79 / 

 شأن نزول

 ( روایت شده است كه عدی بن ربيعه به پيامبر خدا ص گفت:1

 محمد! بگو ببينم روز قيامت وضعيتش چگونه خواهد بود؟

آورم؛ آیا خداوند كنم و به تو ایمان نمیم ببينم تو را تصدیق نمیحضرت برایش توضيحاتی داد. او گفت: اگر آن روز را ه

 كند؟ و این آیه نازل شد.ها را بعد از اینكه پوسيد جمع میاین استخوان

كند كه خداوند این استخوانها را بعد از گفت: آیا محمد ص گمان میاند در مورد ابوجهل نازل شد كه مرتب میو گفته

 گرداند؟ن دوباره در خلقتی جدید برمیپوسيدن و پخش شدنشا

 469ص ،(الواحدی) القرآن نزول ؛ أسباب345ص ،10ج التفسير، فی المحيط البحر

 :سلم و آله و عليه اللّه صلّی اللّه لرسول قال ربيعة بن عدی أن روی

 لم اليوم ذلك عاینت لو: فقال سلم، و عليه اللّه صلّی اللّه رسول فأخبره أمره؟ یكون متی القيامة یوم عن حدّثنی محمد، یا

 .فنزلت بالها، بعد العظام هذه اللّه یجمع أو به، أؤمن لم و أصدقك

 تفرّقها و بالها بعد العظام هذه اللّه یجمع أن سلم و عليه اللّه صلّی محمد یزعم أ: یقول كان جهل، أبی فی نزلت :قيل و

 جدیدا؟ خلقا فيعيدها

 حدیث

 اند:روایت شده كه فرموده( از اميرالمومنين ع 2

 بيند؛ كنم كه از كسی كه در خدا شك دارد در حالی كه آفرینش خدا را میتعجب می

 ميرند؛بيند كسانی را كه میكنم از كسی كه مرگ را فراموش كرده در حالی كه میوتعجب می

http://yekaye.ir/ya-seen-036-78/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-78/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-78/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
http://yekaye.ir/ya-seen-036-79/
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 بيند؛یكنم از كسی كه منكر ایجاد آخرت است در حالی كه ایجاد در دنيا را مو تعجب می

 ت.كنم از كسی كه مشغول آباد كردن سرای فانی است در حالی كه آباد كردن باقی را رها كرده اسو تعجب می

 126البالغه؛ حكمت نهج

 ع: قَالَ وَ

 لِمَنْ عَجِبْتُ وَ الْمَوْتَی[ یَمُوتُ مَنْ] یَرَی هُوَ وَ الْمَوْتَ نَسِیَ لِمَنْ عَجِبْتُ وَ اللَّهِ خَلْقَ یَرَی هُوَ وَ اللَّهِ فِی شَكَّ لِمَنْ عَجِبْتُ

 1الْبَقَاء. دَارَ تَارِكٍ وَ الْفَنَاءِ دَارَ لِعَامِرٍ عَجِبْتُ وَ الْأُولَی النَّشْأَةَ یَرَی هُوَ وَ الْأُخْرَی النَّشْأَةَ أَنْكَرَ

 

 پوسد؟( از امام صادق ع سوال شد كه آیا مُرده، جسدش می3

پوسد، در ه آن نمیكماند و نه استخوانی؛ مگر آن طينتی كه از آن آفریده شد، نه گوشتی از او میفرمود: بله، تا جایی كه 

 ماند، تا اینكه از آن آفریده شود همان گونه كه اول بار آفریده شده بود.قبر در حالت دَوَران باقی می

 251ص ،3ج الكافی،

 یوسَمُ بْنِ  عَمَّارِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مُصَدِّقِ عَنْ سَعِيدٍ نِبْ عَمْرِو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ییَحْيَ بْنُ مُحَمَّدُ

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 ؟جَسَدُهُ ییَبْلَ الْمَيِّتِ عَنِ سُئِلَ

 كَمَا مِنْهَا یُخْلَقَ یحَتَّ مُسْتَدِیرَةً اْلقَبْرِ فِی یتَبْقَ یتَبْلَ لَا فَإِنَّهَا مِنْهَا خُلِقَ  الَّتِی طِينَتُهُ إِلَّا عَظْمٌ لَا وَ لَحْمٌ لَهُ ییَبْقَ لَا یحَتَّ نَعَمْ قَالَ

 2.مَرَّةٍ أَوَّلَ خُلِقَ

 تدبر

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »1

 در اشتباه نوعی به ناظر ،رفته كار به  انسانفعلِ صورت به «حسب» ماده كه مواردی تمامی كریم، قرآن درقبال بيان شد كه 

 را منفی معنایی بار با( پندار و گمان) «زعم» و «ظن» كلمه توانمی همگی در كه طوری به هاست؛انسان های«كتاب و حساب»

 muminoon-http://yekaye.ir/al-023-115/  3(1، تدبر96)جلسه .برد كار به

                                                      
 گذشت 3، حدیث170. البته شبیه این روایت، اما از امام سجاد ع در جلسه 1

 گذشت. 2، حدیث169. البته شبیه این روایت در جلسه 2

در افزاییم كه )احتسب( چنین است. اكنون مي« افتعال»در جلسه مذكور بیان شد كه این بار معنایي منفي، در وزن ثالثي مجرد )حسب( و وزن  3

)حاسب( این كلمه داللتي بر خطا ندارد؛ اما این وزن فقط در مورد اقدامي كه خداوند و فرشتگان در مورد انسان انجام مي دهند )محاسبه « مفاعله»وزن 

 صورت به «حسب» ماده كه مواردی تمامياعمال( به كار رفته و در هیچیك از موارد استعمال قرآني این وازه، فاعل آن انسان نیست؛ لذاست كه گفته شد )

 (.رفته كار به انسان فعلِ

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
http://yekaye.ir/al-muminoon-023-115/
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كشد؛ و در دو آیه را به چالش می« انسان»این آیه استفهام انكاری است؛ در واقع، قرآن این مدل حساب و كتاب كردن 

( و هم درباره منشأ احساساتی و انگيزشیِ آن بَنانَهُ نُسَوِّیَ أَنْ یعَل قادِرینَ یبَل: 4كند )آیهبعدی، هم منشأ معرفتی آن را نقد می

 أَمامَهُ(. لِيَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ : بَل5ْدهد )آیههشدار می

 شناسینکته تخصصی انسان

ر دو را جدی هدو منشا دارد؛ كه برای مصون ماندن از این اشتباهات باید « انسان»های ظاهرا اشتباه در حساب و كتاب

 گرفت:

كنيم؛ و یمایم، حساب و كتاب مان همواره بر اساس اطالعاتی است كه تاكنون داشتهالف. منشأ معرفتی: ما در زندگی

 كند. هایمان تغيير میهرچه اطالعات ما بيشتر ویا عوض شود، حساب و كتاب

 وَ »و در جایی كه شناخت متعبری نداریم، نایستيم:  هایی كه از عالم و آدم داریم را مرتب بازبينی كردهپس باید شناخت

 (36)إسراء/« عِلْم بِهِ لَكَ لَيْسَ ما تَقْفُ ال

هایش جدی بگيرد و به كند در حساب و كتابب. منشأ احساساتی و انگيزشی: انسان چيزی را خوشش بياید سعی می

كوشد در حساب و (؛ و از چيزی كه بدش بياید، می104كهف/) «صُنْعاً یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ»سمت آن حركت كند 

(، یا به سمت حذف آن از مقابل دیدگان 71)مائده/« اصَمُّو وَ فَعَمُوا فِتْنَةٌ تَكُونَ أَالَّ حَسِبُوا وَ»هایش، آن را نادیده گرفته كتاب

(؛ و در هر صورت، به نحوی حساب و كتاب كند كه دلخواه خود را 5)قيامة/« أَمامَهُ لِيَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ»خود اقدام كند 

 توجيه نماید: 

در جایی است كه شناخت هست، اما « كفر»شود؛ و اتفاقا در اینجا حتی شناخت صحيح هم گاه حریف انسان نمی

 نهد. ها آن را كنار میاحساسات و انگيزش

های های خود را زیر نظر داشته، و مراقب دوست داشتن و ناخوشایند داشتنئما دلخواهراه عالج این دومی آن است كه دا

 خود باشيم؛ به قول حافظ شيرازی:

 شب همه شب امشده دل حرم پاسبان

 نگذارم او اندیشه جز پرده این در تا

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324 / 

 

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »2

 های ناروای انسان:این آیه هشداری است به یكی از حساب و كتاب

شمرد. تاكنون ندیده كه كسی كه مرد و یكی از اشتباهات انسان این است كه آنچه را تاكنون تجربه نكرده، ناممكن می

 كند كه چنين چيزی هرگز رخ نخواهد داد.شد، دوباره زنده شود، گمان میاستخوانهایش متالشی 

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324/
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324/
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 شناختیثمره معرفت

كنون آن را تجربه شود؛ و برای انكار یك واقعيت، اینكه تامنحصر نمی« آنچه به تجربه ما درآمده»راه شناخت واقعيت، به 

 باشد. ایم، دليل موجهی نمینكرده

 .نيازمند دليل كافی است؛ رد هر چيزی هم باید مبتنی بر دليل كافی باشدهمان طور كه قبول یك واقعيت، 

 

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »3

آیا او حساب »ود: ای كه شأن نزول این آیه بوده، سخن یكی از كافران زمان پيامبر ص بوده است، اما نفرمبا اینكه واقعه

 ...«.كند كه آیا انسان حساب می»د: ؛ بلكه فرمو...«كرد كه 

 چرا؟

شناسی، سانای است ناظر به اناست؛ نه یك شخص خاص؛ در واقع، مساله« انسان»ای كه مورد ابتالی الف. این یك رویه

 (1و آفتی كه گریبانگير هر انسانی ممكن است بشود. )تدبر

عل ماضی از فنيست كه یكبار رخ داده و تمام شود تا با ای دهد. یك واقعهرخ می« همواره»ای است كه ب. این یك رویه

 شود.آن یاد شود؛ بلكه هر زمان این اشتباه محاسباتی دوباره تكرار می

 ج. ...

 

 «عِظامَهُ  نَجْمَعَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ( »4

 49دیل شده )إسراء/تب« استخوان»كه به اند كه انسان چگونه از حالتی كفار در اعتراض به معاد، عمدتا بر این تاكيد كرده

( 78شود )یس/(، دوباره زنده می17( ویا استخوانش پوسيده )نازعات/47؛ واقعه/ 53و  16؛ صافات/ 82و  23؛ مومنون/98و 

ر ن داده شد، ب(؟ و حتی در مورد زنده كردنی كه به عُزَیرِ نبی نشا3گردد )قيامت/آوری میها جمعویا چگونه این استخوان

 (. 259ها تاكيد رفت )بقره/پيوند و بازسازی استخوان

ها تاكيد شده وانچرا در مساله احيای مجدد انسان، در ميان اعضای بدن، این اندازه بر مساله جمع و بازسازی مجدد استخ

 است؟

اهده را مشالف. شاید از این جهت كه در نگاه عادی، انسانها بارها متالشی شدن  و ترميم مجدد پوست و گوشت 

 اند.دیدهشد، دیگر ترميمی برایش نمیاند، اما اگر استخوانی متالشی میكردهمی

 بندی اوست.ب. شاید از این جهت كه در نگاه عمومی، پيكره بدن انسان، بيش و پيش از هر چيز در گروی استخوان

 1ج. ...

                                                      
 بعدا و بود استخوان بدون تكوینش، مراحل در ایمرحله یك در انسان، همین كه كند توجه انسان اگر كه است جالب نكته این باشد، چه هر اما.  1

 نیست، كار در استخواني كه حالي در مجددا تواندمي براحتي خداوند كه دریابد تواندمي براحتي ،(14/مومنون) شد استخوان دارای كه رسید ایمرحله به
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 9/1/1396                       بَنانَهُ 1وِّیَ نُسَ أَنْ يعَل قادِرینَ يبَل   4( آیه 75( سوره قیامت )368

 ترجمه

 آری، ]در حالی كه[ توانایيم بر اینكه سرانگشتانش را هم سر و سامان دهيم.

 حدیث

 :است شده روایت ع عسكری حسن امام ( از1

 حضرت. اندردهك نهی آن از ائمه و ص خدا پيامبر گفتند ایعده و آمد ميان به «دین در جدل» از صحبت ع صادق امام نزد

 :فرمود ع

 … اندكرده نهی نباشد( نيكو) «احسن» نحو به كه جدلی از بلكه نكردند، نهی جدلی هرگونه از آنها

 :[فرمودند ،«غيراحسن جدل» این مورد در توضيحاتی از بعد]

 شدن نگيختهبرا منكر كه كسی با روش آن به كه كرد امر پيامبرش به خداوند كه است همان آن باشد احسن كه جدلی اما

 را خود فرینشآ و زد مَثَلی ما برای»: فرمود شخص آن قول از خداوند و كند بحث بود، قيامت برای شدن زنده و مرگ از بعد

 «بگو»: رمودف او به پاسخ در خداوند و «اند؟پوسيده كه حالی در بخشدمی زندگی را هااستخوان كه كيست: گفت! كرد فراموش

 برای كه كسی همان. داناست ایآفریده هر به او و كرد ایجاد را آن بار اول كه بخشدمی زندگی آن به كسی همان»! محمد ای

 (80-78/یس)« .افروزید آتش آن از شما ناگهان تا داد قرار آتشی سبز درخت از شما

 را هااستخوان این خداوند كه است ممكن چگونه: گفتمی كه گراییباطل آن با كه خواست پيامبرش از خداوند پس

 بار اول كه بخشدمی زندگی آن به كسی همان بگو: فرمود متعال خداوند و كند؛ جدل است، پوسيده كه حالی در كند مبعوث

 شد پوسيده اینكه زا بعد را آن اینكه از است ناتوان آورد، پدید چيزی از نه و ابتداءا را آن كه كسی آیا كرد، ایجاد را آن

 .است برگرداندنش از ترسخت ابتدایش شما نزد بلكه برگرداند؟

 سبز ختدر در كه را سوزان آتش كه وقتی یعنی «داد قرار آتشی سبز درخت از شما برای كه كسی همان»: فرمود سپس

 .تواناست نيز برگرداند را شده پوسيده شیء اینكه بر او كه داد نشان شما به آورد، بيرون را شده مخفی رطوبت دارای

 21ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج ؛ 528ص ع، العسكری الحسن اإلمام إلی المنسوب التفسير

 -عَنْهُ نَهَوْا قَدْ ع الْأَئِمَّةَ وَ اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ وَ الدِّینِ، فِی الْجِدَالَ ع الصَّادِقِ عِنْدَ ذُكِرَ: ع الْعَسْكَرِیُّ عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قَالَ

 أَحْسَنُ  هِیَ لَّتِیا بِغَيْرِ الْجِدَالِ  عَنِ نُهِیَ لَكِنَّهُ وَ مُطْلَقاً، عَنْهُ یُنْهَ لَمْ: ع الصَّادِقُ فَقَالَ

                                                      
انشاء اهلل در جلسه بعد  (است كرده آسان بسیار امروزه را مساله این پذیرش بنیادین، هایسلول مساله و ژنتیك علم هایپیشرفت. )برگرداند عالم به را او

 توضیح بیشتری خواهد آمد.

 توضیح داده شد. 134در جلسه « سوّی»درباره  1
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 فَقَالَ لَهُ، حْيَاءَهُ إِ وَ  الْمَوْتِ بَعْدَ الْبَعْثَ جَحَدَ مَنْ بِهِ یُجَادِلَ أَنْ هُنَبِيَّ بِهِ تَعَالَی اللَّهُ أَمَرَ مَا فَهُوَ َأحْسَنُ هِیَ  بِالَّتِی الْجِدَالُ أَمَّا وَ …

 :عَنْهُ حَاكِياً تَعَالَی اللَّهُ

 أَنْشَأَها الَّذِی ایُحْيِيهَ » مُحَمَّدُ یَا «قُلْ»: عَلَيْهِ الرَّدِّ فِی اللَّهُ فَقَالَ «رَمِيمٌ هِیَ وَ  الْعِظامَ یُحْیِ مَنْ قالَ خَلْقَهُ نَسِیَ وَ مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ»

 .«تُوقِدُونَ مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا اراًن الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ  مِنَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِی عَلِيمٌ؛ خَلْقٍ بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ

 الَّذِی هَایُحْيِي قُلْ :تَعَالَی اللَّهُ قَالَ رَمِيمٌ هِیَ وَ الْعِظَامُ هَذِهِ یُبْعَثَ أَنْ یَجُوزُ كَيْفَ: قَالَ الَّذِی الْمُبْطِلَ یُجَادِلَ أَنْ نَبِيِّهِ مِنْ اللَّهُ فَأَرَادَ

 .هِإِعَادَتِ مِنْ عِنْدَكُمْ أَصْعَبُ ابْتِدَاؤُهُ بَلِ یَبْلَی أَنْ بَعْدَ یُعِيدَهُ أَنْ ءٍشَیْ  مِنْ لَا بِهِ ابْتَدَأَ مَنِ فَيَعْجِزُ أَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها

 یَسْتَخْرِجُهَا، الرَّطْبِ الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ فِی الْحَارَّةُ النَّارُ كَمَنَ قَدْ كَانَ إِذَا أَیْ ناراً الْأَخْضَرِ الشَّجَرِ مِنَ  لَكُمْ جَعَلَ الَّذِی: قَالَ ثُمَّ

 1.أَقْدَر بَلِیَ  مَا إِعَادَةِ عَلَی أَنَّهُ فَعَرَّفَكُمْ

 روایت شده است:( از اميرالمومنين ع 2

 ایجاد بر آنچه خدا هاراد از و پيوندد، آن آغاز به آفریدگان آخر و رسد در امور هایاندازه و رسد، سر مقرر موعد كه آنگاه

 رسد؛ فرا گرفته، تعلق مخلوقات دوباره

 بلرزاند؛ سخت و بجنباند را زمين و بشكافد، و بتكاند را آسمان

 شوند؛ كوبيده درهم سطوتش بيم و جاللش، هيبت از چنانكه كند، پراكنده و بركند بن از را كوهها

 هم ردگ پراكندگی از پس و بخشد، حيات دوباره پوسيدگی از پس و آورد، بيرون است[ مدفون] زمين در كه آن هر و

 نهان؛ در كرده كارهای و پنهان كردارهای از دهد قرار شانسوال مورد سپس از هم متمایزشان سازد تا آورد،

 ...كشد عتاب در را دیگر گروه و بخشد، نعمت گروهی بر: سازد گروه دو را آنان و

 (106-105)با اقتباس از ترجمه شهيدی، ص 109البالغه، خطبهنهج

 السَّمَاءَ  أَمَادَ خَلْقِهِ تَجْدِیدِ مِنْ یُرِیدُهُ مَا اللَّهِ أَمْرِ مِنْ جَاءَ وَ بِأَوَّلِهِ الْخَلْقِ آخِرُ أُلْحِقَ وَ مَقَادِیرَهُ الْأَمْرُ وَ أَجَلَهُ الْكِتَابُ بَلَغَ إِذَا حَتَّی

 فِيهَا مَنْ أَخْرَجَ وَ سَطْوَتِهِ مَخُوفِ وَ جَلَالَتِهِ هَيْبَةِ مِنْ بَعْضاً بَعْضُهَا دَكَّ وَ  نَسَفَهَا وَ جِبَالَهَا قَلَعَ وَ أَرْجَفَهَا وَ الْأَرْضَ أَرَجَّ وَ فَطَرَهَا وَ

 فَرِیقَيْنِ جَعَلَهُمْ وَ الْأَفْعَالِ خَبَایَا وَ الْأَعْمَالِ خَفَایَا عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ  یُرِیدُهُ لِمَا مَيَّزَهُمْ ثُمَّ تَفَرُّقِهِمْ بَعْدَ جَمَعَهُمْ وَ إِخْلَاقِهِمْ بَعْدَ فَجَدَّدَهُمْ

 2.هَؤُلَاء.. مِنْ انْتَقَمَ وَ هَؤُلَاءِ عَلَی أَنْعَمَ

                                                      
 /seen-http://yekaye.ir/ya-036-80آمده بود:  1حدیث  171. این حدیث قبال در در جلسه  1

  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-25 گذشت:  1حدیث 263جلسه. این حدیث در  2

 :قابل توجه است  /anam-http://yekaye.ir/al-006-094آمده بود،   1، حدیث85در جلسه همچنین این فراز از حدیثي هم كه قبال 

 كنام یا پرندگان یهاهآشیان یا گورها درون از را آنها خداوند رسید، فرا ممرد رستاخیز و شد یسپر روزگاران و گسست هم از كارها رشته چون

 روند،يم به او بازگشتگاه یوس به بیدرنگ و اندشتابان او امر سوی به كه ،يحال در آورد، بیرون است، زده زمینشان بر مرگ كه دیگر یجا هر یا درندگان

 ...رساندمي همه گوش به را صدایش دهنده ندا و. ایستاده ياله منظر در صف، در صف خاموش، و

  83البالغه، خطبه  نهج

http://yekaye.ir/ya-seen-036-80/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-anam-006-094/
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 تدبر

 «بَنانَهُ نُسَوِّیَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »1

 بر ه ما توانایيمهای پراكنده شده، قابل جمع شدن است، فرمود كدر مقابل كسی كه تردید دارد كه آیا واقعا این استخوان

 .دهيم سامان و سر هم را سرانگشتانش اینكه

 سخن گفت؟« تسویه بنان»چرا از 

های بزرگ كاری كند، قطعا جمع استخوانهاست؛ وقتی خدا این را جمع میانگشتها از كوچكترین استخوانالف. استخوان 

 (597، ص10البيان، جندارد. )مجمع

لش تمام دهند، حتما قبهای بدن انسان است؛ یعنی زمانی كه آن را سامان میب. سرانگشتان دست و پا، آخرین نقطه

 (721ص ،30ج ،)تفسير كبير )فخر رازی( اند.اعضای بدن را سامان داده

ت انجام كارهای های پيچيده در باز و بسته شدن و گرفتن و دادن، قابليمندی از تواناییج. انگشتان یك انسان، با بهره

ی آن، اسرار ظریف و دقيقی را دارد كه انسان را بر خيلی از حيوانات برتری داده، به عالوه كه در خود شكل و خطوط رو

نحصر به خود اند خطوط سرانگشت هر انسانی م( از جمله اینكه امروزه كشف كرده104ص ،20ج راوانی نهفته است )الميزان،ف

دادن  اندازی شده( و در واقع، سر و ساماننگاری برای تشخيص هویت افراد راههای انگشتاوست )و برای همين سيستم

متمایز  ه در حشر، هيچ چيزی از هيچ فردی، حتی ابعاد كامال شخصی ومجدد سرانگشتان انسان، حكایتگر از این است ك

 شود.اش، فروگذار نمیكننده

 د. ...

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّیَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »2

 دهد؟گسترش می -حتی در مواجهه با یك كافر –دقت كنيد افق دید هركس تا كجاست و خداوند چگونه افق دید را 

كند )توضيح در جلسه قبل، این است كه خداوند چگونه استخوانهای پوسيده را جمع می شانكافران مهمترین شبهه

دهی كامل سر انگشتان )كه حتی شمرند؛ در مقابل، خداوند بر سامانهای پراكنده را بعيد می(؛ و جمع آوری استخوان4تدبر

                                                      
 أَمْرِهِ  يإِلَ سِرَاعاً لْمَهَالِكِا مَطَارِحِ وَ السِّبَاعِ أَوْجِرَةِ وَ الطُّیُورِ أَوْكَارِ وَ الْقُبُورِ ضَرَائِحِ مِنْ أَخْرَجَهُمْ النُّشُورُ أَزِفَ وَ الدُّهُورُ تَقَضَّتِ وَ الْأُمُورُ تَصَرَّمَتِ إِذَا يحَتَّ

 ي.الدَّاعِ یُسْمِعُهُمُ وَ الْبَصَرُ  یَنْفُذُهُمُ صُفُوفاً قِیَاماً صُمُوتاً رَعِیلًا مَعَادِهِ يإِلَ مُهْطِعِینَ

 توان مرتبط باشد:گذشت نیز به مشمون این آیه مي /hajj-kaye.ir/alhttp://ye-22-6  3، حدیث311جلسه كه در  ع صادق امام ازو این حدیث 

 و آیندمي هم گرد[ نبد] اعضاء پس دارد،وامي بارش به صباح چهل را آسمان برانگیزاند، را مخلوقات كه خواهدمي جل و عز خداوند كه هنگامي

 .رویدمي گوشت

 253ص ،2ج القمي، تفسیر ؛177ص ،(للصدوق) األمالي

 أَرْبَعِینَ السَّمَاءَ أَمْطَرَ لْخَلْقَا یَبْعَثَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا: قَالَ ع مُحَمَّدٍ نِبْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ جَمِیلٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ َأبِیهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ الْهَمْدَانِيُّ

 .اللُّحُومُ نَبَتَتِ وَ الْأَوْصَالُ فَاجْتَمَعَتِ صَبَاحاً

 

http://yekaye.ir/al-hajj-22-6/
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كند؛ یعنی كاری كه خداوند قرار است انجام دهد، خيلی ست( تاكيد میخطوطش هم در هر انسانی با انسان دیگر متفاوت ا

 اند.خيلی باالتر از آن چيزی است كه آنها انتظار داشته

 شناسینکته تخصصی انسان

نچه در مورد بهشت رود و لذا بسياری از آافق درك بسياری از انسانها از افق محسوسات و دنيای پيرامونی خود باالتر نمی

 شود برایشان باوركردنی نيست. گفته می و جهنم

ست؛ از یك فرد كافر، كه جهان را در محسوسات جلوی چشمش خالصه كرده، سقوط در چنين افقی از فهم، بعيد ني

رت قلمداد آنچه جای تعجب و بلكه تأسف دارد این است كه بسياری از كسانی كه خود را مسلمان و باورمند به خدا و آخ

هایی كه در همين دنيا از آن آورند و بسياری از حقایق مربوط به عوالم ماوراء و انساناز این افق باالتر نمی كنند، خود رامی

گنجد انكار شان نمیاند )مانند پيامبر اكرم ص در سفر معراج( را صرفا به خاطر اینكه در محاسبات دنياییعوالم گذر كرده

شنوند، باب های بهشتی یا عذابهای اخروی را میناشدنی نعمتویا كثرت وصف كنند؛ و وقتی مقامات عظيم اوليای الهیمی

 گشایند.تردید و انكار می

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّیَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »3

 های پراكنده شده، قابل جمع شدن است؟كسی تردید كرد كه آیا واقعا این استخوان

 .دهيم سامان و سر هم را سرانگشتانش نكهای بر خداوند پاسخ داد كه ما توانایيم

بحث  كردیم و به سراغشدیم یا موضوع بحث را عوض میخواستيم پاسخ دهيم، همين طور وارد میآیا ما هم اگر می

 رفتيم؟می« روح»

 شناسیبحث تخصصی انسان

ز برخوردار است، از مطالب اینكه انسان موجودی است كه عالوه بر بُعد جسمی، از یك حقيقت ماورایی به نام روح ني

اما قبول این بُعد ماورایی، نباید ما را به نادیده  1(.1، تدبر268اش مكرر بحث شد )مثال جلسهمسلم قرآنی است كه قبال درباره

 گرفتن همين بُعد جسمانی و اقتضائات آن سوق دهد.

عد جسمانی هم به روح انسان نيست و حتما بُدهد كه معاد، امری صرفا مربوط این آیه از آیاتی است كه بوضوح نشان می

يز در این نای )مانند خطوط سرانگشتان( های كامال فيزیكیاش هم صرفا تابع روح نيست، بلكه مشخصهدارد؛ و بعد جسمانی

 معاد مورد توجه بوده است.

انند لذت لقاء اهلل و های روحی )مهای معنوی و شكنجهبه همين ترتيب است كه در مورد بهشت و جهنم، اگرچه لذت

غم فراق( مهم و برتر از لذایذ و آالم جسمانی است؛ اما این گونه نيست كه بيان آن لذتها و رنجها، صرفا برای عوام باشد و 

                                                      
 آمده است« نفخ روح»قبل از « سوّی»دقت شود در آنجا هم تعبیر  1
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واقعيت نداشته باشد. اگر انسان واقعا مركب از جسم و روح است، كه هست؛ پس، در معاد، هر دوی این ابعاد وجودی انسان 

 1ردد، و برتری منزلت روح نسبت به بدن، دليل موجهی برای نادیده گرفتن شأن خود بدن نيست.باید احضار گ

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّیَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی» (4

آفرینی ویدی بر نقشبسا بتواند م، چه«تسویه»با توجه به سایر استعماالت قرآنی از كلمه « تسویه بنان»استفاده از تعبير 

 ر و سامان دادن جسم در قيامت باشد.روح در س

 نکته تخصصی فلسفی

 خورد كه در بحثهای فلسفی ورود دارند.()توجه: این مطلب فقط به درد كسانی می

آورد كه نشان دهد كه روح است كه در مرتبه قيامت، جسم متناسب با خود ای میمالصدرا در بحث معاد جسمانی، ادله

اند این است كه معاد جسمانی را به تَبَعِ روح، و تنها در افق جسم مثالی توضيح ها بر او گرفتهبعدیكند. اشكالی كه را ایجاد می

و ظاهرا با الهام گرفتن از  دهد؛ و بر همين اساس، آقاعلی مدرس زنوزی، تفسير مالصدرا از معاد جسمانی را كامل ندانستهمی

 پيوستن بدن عنصری به روح را هم شرح دهد. تبيينی ارائه دهد كه نحوه ، كوشيده2برخی احادیث

ر انسان، بتوان شاید با توجه به كاربرد كلمه تسویه در آفرینش اوليه، و سپس استعمال همين واژه در این آیه برای حش

ل وعی استقالناند. بدین بيان كه در عين حال كه همچون آقاعلی مدرس، گفت كه به نحوی هر دوی این بزرگواران، حق داشته

ین جسم را مربوط به یابیِ نهاییِ ابرای بدن جسمانی و سير او به سمت روح را قبول كنيم؛ در عين حال، نه ایجاد، بلكه سامان

 حضور و تصرف روح در آن بدانيم.

 توضيح مطلب در قالب چند مقدمه بدین بيان است:

از آن، به اینكه انسان از گِل آفریده و سپس سخن گفته شده، قبل « نفخ روح»الف. در مورد آفرینش انسان، هربار از 

بخشيدن به جسم است كه همراه با نفخ روح انجام در این موارد، همان سامان« تسویه»شده، اشاره شده است؛ و ظاهرا « تسویه»

 :3(2، تدبر166شود )جلسهمی

                                                      
 زیادی حدود تا عمال هم( اصیل معنوی -روحي عمل یك عنوان به) تفكر باشد، آزرده و خسته كامال جسم وقتي هم، دنیا همین در چنانكه.  1

 .شودمي تعطیل

 وی، این عبارت امام صادق ع بوده كه در پاسخ آن زندیقي كه سواالت متعددی از امام ع پرسیده بود، آمده است:بخش . ظاهرا الهام 2

 كَثِیرَة... مَسَائِلَ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَأَلَ الَّذِی الزِّنْدِیقِ سُؤَالِ مِنْ

 مِنَ  هَبِالذَّ  كَمَصِیرِ الْبَشَرِ  تُرَابُ فَیَصِیرُ  السِّقَاءِ مَخْضَ[ تُمْخَضُ] اتمخضو ثُمَّ الْأَرْضُ فَتَرْبُو النُّشُورِ مَطَرَ الْأَرْضُ مُطِرَتِ الْبَعْثِ حِینُ كَانَ فَإِذَا... ع قال

 الْمُصَوِّرِ بِإِذْنِ الصُّوَرُ فَتَعُودُ الرُّوحِ حَیْثُ إِلَي الْقَادِرِ اللَّهِ بِإِذْنِ فَیَنْتَقِلُ قَالَبِهِ إِلَي قَالَبٍ كُلِّ تُرَابُ فَیَجْتَمِعُ مُخِضَ إِذَا اللَّبَنِ مِنَ  الزُّبْدِ وَ -بِالْمَاءِ غُسِلَ إِذَا التُّرَابِ

 (351ص ،2ج ،(برسيللط) اإلحتجاج) شَیْئاً نَفْسِهِ  مِنْ یُنْكِرُ  لَا اسْتَوَی قَدِ فَإِذَا فِیهَا الرُّوحُ تَلِجُ وَ كَهَیْئَتِهَا

بدانیم معنایي متفاوت با معنای مذكور در « نفخ روح»را غیر از « اعتدال و سامان یافتن وجود آدمي»گمان شد كه اگر چنین  268. در جلسه  3

 توان مطلب آن دو جلسه را با هم جمع كرد؛ بدین بیان كه:رسد این دو معنا منافاتي با هم ندارند و براحتي ميایم؛ اما به نظر ميگفته 166جلسه 

 شود.ناظر به جسم است؛ اما این تسویه، كاری است كه توسط روح ویا بواسطه حضور روح در جسم انجام مياساسا « تسویه»
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 (29-28حجر/) «ساجِدینَ  لَهُ َفقَعُوا رُوحی مِنْ فيهِ نَفَخْتُ وَ هُسَوَّیْتُ ؛ فَإِذامَسْنُون حََمإٍ مِنْ صَلْصالٍ  مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی»

 (268و266)جلسه

 (9و7سجده/) ...« رُوحِهِ  مِنْ فيهِ نَفَخَ وَ سَوَّاهُ ... ثُمَّ طين مِنْ الْإِنْسانِ خَلْقَ بَدَأَ»

 (166-165( )جلسه72-71ص/) «اجِدینَ س لَهُ فَقَعُوا رُوحی مِنْ فيهِ نَفَخْتُ وَ سَوَّیْتُهُ ؛ فَإِذاطين مِنْ بَشَراً خالِقٌ إِنِّی»

تصرف در بُعد  نوعی« تسویه»دانست. )این تعبير موید این است كه « سرانگشتان»ب. در آیه كنونی، تسویه را مربوط به 

 جسمانی انسان است.(

ر مقام اشاره گفته، د« تسویه بنان»از ج. وجودِ حيات در بدن انسان، ناشی از حضور روح است، و این آیه هم كه سخن 

 به احيای مجدد انسان است.

 پس،

باشد؛ یعنی این تسویه هم به خاطر این است  كه روح در بدن اینجا هم حضور روح مقارن و مالزم با این تسویه می

  1حاضر شده است.

و « روح»انسان متمثل شود، از تعبير شاید این مطلب كه: در جایی كه قرار است یك فرشته به صورت جسمانی بر یك 

نيز بتواند در حد  (17مریم/) سَوِیًّا بَشَراً لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَنا إِلَيْها فَأَرْسَلْنا حِجاباً  دُونِهِمْ مِنْ استفاده شده است: فَاتَّخَذَتْ« سویّ »

 2مویدی بر این مدعا اقامه شود.

 

 «بَنانَهُ نُسَوِّیَ أَنْ عَلی قادِرینَ بَلی( »5

 های پراكنده شده، قابل جمع شدن است؟كسی تردید كرد كه آیا واقعا این استخوان

                                                      
 كافي شدن انسان برای را مقدار همین و گفته سخن آن تسویه سپس و بدن خلقت گاه در قرآن كریم از است، كار در تالزمي چنین . شاید چون 1

 :مثال است؛ روح دمیدن با مالزم تسویه كه چرا نگفته است، سخن روح دمیدن از مجددا و دانسته

  ؛(38/قیامت) فَسَوَّی؛ فَخَلَقَ عَلَقَةً كانَ ثُمَّ

 (2/اعلي) فَسَوَّی خَلَقَ الَّذی

 (37/كهف) رَجُالً سَوَّاكَ ثُمَّ نُطْفَةٍ  مِنْ ثُمَّ تُرابٍ مِنْ  خَلَقَكَ الَّذی

 (7/انفطار) فَعَدَلَكَ فَسَوَّاكَ خَلَقَكَ الَّذی

 ربطي كه هست كریم قرآن در دیگر مورد چند و( 7/شمس سَوَّاها؛ ما وَ نَفْسٍ وَ) رفته كار هم نفس مورد در «سوّی» تعبیر كه است ذكر به . الزم 2

 : است كردن مساوی و صاف یا و دانستن «مساوی» اولیه معنای همان در ندارد؛ روح حضور به

 (42/نساء) حَدیثاً اللَّهَ یَكْتُمُونَ ال وَ الْأَرْضُ بِهِمُ تُسَوَّی لَوْ  الرَّسُولَ عَصَوُا وَ كَفَرُوا الَّذینَ  یَوَدُّ یَوْمَئِذٍ

 (28/نازعات) فَسَوَّاها سَمْكَها رَفَعَ

 (14/شمس) فَسَوَّاها بِذَنْبِهِمْ رَبُّهُمْ عَلَیْهِمْ فَدَمْدَمَ فَعَقَرُوها فَكَذَّبُوهُ

 (29/بقره) عَلیمٌ  ءٍشَيْ بِكُلِّ هُوَ وَ اتٍسَماو سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ  السَّماءِ إِلَي اسْتَوی ثُمَّ جَمیعاً الْأَرْضِ فِي ما لَكُمْ خَلَقَ الَّذی هُوَ

 (98/شعرا) الْعالَمینَ بِرَبِّ نُسَوِّیكُمْ إِذْ
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 .دهيم سامان و سر هم را سرانگشتانش اینكه بر خداوند پاسخ داد كه ما توانایيم

 از كه دیثحاا از برخی در دقت با آید،می نظر به كند؛در نگاه اسالمی را اثبات می« معاد جسمانی»این پاسخ بوضوح، 

 و( بلق جلسه در 3حدیث مثال) اند،گفته سخن «استخوانش و گوشت تمام پوسيدن رغمعلی شخص، هر طينتِ ماندنِ  باقی»

 ثبت وی هایژن در شخص هر مشخصات تمام اینكه مانند) بنيادین هایسلول به مربوط اكتشافات و ژنتيك هایبحث نيز

 بازسازی بساچه و نفر یك هویت تشخيص امكان( DNA یعنی) سلول یك از جزیی با فقط بلكه سلول، یك با تنها و شده،

 .گشود جسمانی معاد ترعميق فهم برای هاییدریچه بتوان( دارد وجود وی هایاندام تمامی

 تذكر:

كسانی تمام  قبول معاد جسمانی به معنای نفی معاد روحانی نيست. در واقع، قبول معاد روحانی یكی از اموری است كه

معاد روحانی،  ، بحث بر سر این است كه عالوه بر«معاد جسمانی»اند بدان باور دارند؛ بلكه بحث كه وجود روح را پذیرفته

های و شكنجه شود؛ و لذا لذتهاگردد؛ و روح انسان همانند دنيا، همراه با بدن جسمانی در قيامت محشور میجسم هم بازمی

 ا تمثيلی، است.جسمانی اموری واقعی، و نه صرف

 

 

 9-5( آیات 75سوره قیامت )

توانيد مطالب های زیر میاند، كه از طریق لينكمورد بررسی قرار گرفته 180-176سوره قيامت قبال در جلسات  9-5آیات 

 هریك را مطالعه كنيد:

 أَمامَهُ  لِيَفْجُرَ الْإِنْسانُ یُریدُ بَلْ

 [وی و دیانت[ را بدرد. ]جلوی خود را برای انجام گناهان باز كندخواهد كه پيش رویش ]پرده تقبلكه انسان می

http://yekaye.ir/qiamat-75-5 / 

 الْقِيامَةِ  یَوْمُ أَیَّانَ یَسْئَلُ

  است؟ موقع چه قيامت روز كه پرسدمی

http://yekaye.ir/qiamat-75-6/  

 الْبَصَرُ بَرِقَ فَإِذا

 ،شد خيره[ ترس شدت از] دیده كه هنگام آن پس،

http://yekaye.ir/qiamat-75-7/  

 الْقَمَرُ خَسَفَ وَ

 افتاد، خسوف در ماه و

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-08/  

 الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ

http://yekaye.ir/qiamat-75-5/
http://yekaye.ir/qiamat-75-5/
http://yekaye.ir/qiamat-75-6/
http://yekaye.ir/qiamat-75-7/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-08/
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 و خورشيد و ماه جمع شدند،

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-09/  

 ده كنيد.یكجا مشاه اندآیات این سوره را كه تاكنون مورد بررسی قرار گرفته توانيد همگیمیو از طریق لينك زیر 

http://yekaye.ir/category/surah/75-qiamat/ 

 

 10/1/1396الْمَفَرُّ                       أَیْنَ  یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ    10 آیه( 75) قیامت سوره( 369

 ترجمه

 گوید آن روز كجاست ]جای[ فرار؟انسان 

 میالد امام باقر ع و حلول ماه رجب مبارک باد

 نکات ترجمه

 تحقيقال)  است« گریختن و خود را از دام خطر رهانيدن»به معنای « فرار»گرفته شده است كه كلمه « فرر»از ماده « الْمَفَرُّ»

رود، هم به معنای به كار می« محل فرار، گریزگاه»هم به معنای « مفرّ»اند كلمه و گفته 1(54ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی

 (628ص القرآن، ألفاظ ، و هم به معنای مصدری )خود فرار كردن(؛ و در این آیه هر سه معنا محتمل است )مفردات«وقت فرار»

هم قرائت شده « مِفَرّ»و حتی « مَفِرّ»رایجتر است، اما در قرائات شاذه به صورت « مَفَرّ»ه صورت اگرچه قرائت این كلمه ب

 3(.595، ص10، ج2البياناست )مجمع

 حدیث

شد و ( روایت شده است كه حضرت یحيی ع در طول شب دائما در فكر بهشت و جهنم بود تا اینكه شبش صبح می1

 گفت:می بُرد؛ و سپس هنگام صبحخوابش نمی

 خدایا ! كجاست ]جای[ فرار؟ و كجاست محل قرار؟ خدایا ]جای[ فراری جز به سوی تو نيست.

 86ص الشریعة، مصباح

                                                      
 فرار كه اندداده توضیح برخي و( 439: ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم) انددانسته «چیزی روی از برداریپرده و انكشاف» را ماده این اصل.  1

 في التحقیق. إبتالء النكشاف أو إبتالء عن للتخلّص مدبرا السریعة الحركة هو) ابتال و بال از رهایي و انكشاف منظور به سریعي حركت از است عبارت

 (54ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات

 الفاء فتح و المیم بكسر رفَالمِ الزهری قراءة و الفاء كسر و المیم بفتح رفِالمَ الحسن و السختیاني أیوب و عكرمة و عباس ابن قراءة الشواذ في.  2

 (595ص ،10ج البیان، مجمع)

 شود، خوانده «مَفِر» صورت به اگر و( كردن فرار خود معنای به) است میمي مصدر شود خوانده «مفَر» صورت به اگر كه باورند این بر برخي.  3

 قد و مكسورها الثاني و الفاء مفتوح األول و للفرار مكان اسم او الفرار يبمعن میمي مصدر المفر :298ص ،10ج بیانه، و القرآن إعراب) است مكان اسم

 .مشهد و مطبخ مانند است رایج هم «مفعَل» وزن در مكان اسم زیرا نیست، دفاعي قابل سخن كه حالي در( بهما قرئ

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-09/
http://yekaye.ir/category/surah/75-qiamat/
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 عِنْدَ یَقُولُ ثُمَّ النَّوْمُ یَأْخُذُهُ لَا وَ لَيْلَتَهُ فَيَسْهَرُ النَّارِ وَ الْجَنَّةِ أَمْرِ فِی اللَّيْلِ طُولِ فِی یُفَكِّرُ كَانَ َأنَّهُ ع زَكَرِیَّا بْنِ یَحْيَی عَنْ رُوِیَ

 1.إِلَيْك إِلَّا مَفَرَّ لَا اللَّهُمَّ الْمُسْتَقَرُّ أَیْنَ  وَ الْمَفَرُّ أَیْنَ اللَّهُمَّ الصَّبَاحِ

 

 ( از امام كاظم ع از پدرانشان روایت شده است كه امام حسين ع فرمود:2

دیدگان اميرالمومنين ع  ه باال رفت و گفت: اهلل اكبر اهلل اكبر. بناگاه اشك ازیكبار در مسجد نشسته بودیم كه موذن از منار

 اش ما هم به گریه افتادیم. سرازیر شد چنانكه از گریه

 گوید؟دانيد كه موذن چه میچون موذن تمام كرد حضرت فرمود: آیا می

 دانند.گفتيم خداوند و رسولش و وصی او بهتر می 

 به توضيح فقرات اذان كردند تا بدینجا كه: [ ]سپس حضرت علی ع شروع

گر با شناخت اعالم است به اینكه شهادت دادنی جایز نيست م«  دهم كه خدایی جز اهلل نيستشهادت می»اما اینكه گفت 

جل باطل  گوید: بدان كه همانا هيچ معبودی جز خداوند عز و جل نيست و هر معبودی جز خداوند عز وقلبی، گویی كه می

دهم كه هيچ پناهگاهی كنم بدانچه در قلبم هست از علم به اینكه خدایی جز اهلل نيست و شهادت میاست، و با زبانم اقرار می

 توان پناه برد ...گری جز به خداوند نمیاز خدا جز به خودش نيست واز شر هيچ شرور و فتنه هيچ فتنه

 238-239ص ،(للصدوق) التوحيد

 الْجُرْجَانِیُّ  الْمُقْرِئُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُقْرِئُ الْحَاكِمُ الْمَرْوَزِیُّ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ نُبْ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 بْنِ یَزِیدَ بْنُ عَيَّاشُ زَیْدٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الطَّرِیفِیُّ عَاصِمٍ بْنُ مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ قَالَ بِبَغْدَادَ الْمَوْصِلِیُّ الْحَسَنِ بْنُ  مُحَمَّدُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

 بْنِ  جَعْفَرِ أَبِيهِ  عَنْ جَعْفَرٍ  بْنُ مُوسَی حَدَّثَنِی قَالَ الْحَسَنِ بْنُ  یَزِیدُ أَبِی أَخْبَرَنِی قَالَ  عَلِیٍّ بْنِ زَیْدِ مَوْلَی الْكَحَّالُ  عَلِیٍّ بْنِ  الْحَسَنِ

 الْمَسْجِدِ فِی جُلُوساً كُنَّا: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ

 أَ قَالَ الُْمؤَذِّنُ فَرَغَ فَلَمَّا بِبُكَائِهِ بَكَيْنَا وَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَبَكَی أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ فَقَالَ الْمَنَارَةَ الْمُؤَذِّنُ صَعِدَ إِذَا

 2... كَثِيراً لَبَكَيْتُمْ وَ قَلِيلًا لَضَحِكْتُمْ یَقُولُ مَا ونَتَعْلَمُ لَوْ فَقَالَ أَعْلَمُ وَصِيُّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قُلْنَا الْمُؤَذِّنُ یَقُولُ مَا تَدْرُونَ

                                                      
دعاهای متعددی كه از معصومین ع روایت شده است، بر این مطلب كه مفری از خدا وجود ندارد، تاكید شده است كه برخي از آنها در جلسات  در 1

 بعد خواهد آمد؛ ان شاءاهلل

 عَطَائِهِ  وَ جُودِهِ وَ كَرَمِهِ وَ حِلْمِهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ أَبَدِیَّتِهِ وَ أَزَلِیَّتِهِ وَ قَِدمِهِ عََلي عُیَقَ أَكْبَرُ اللَّهُ الْمُؤَذِّنِ قَوْلَ أَنَّ مِنْهَا كَثِیرَةٌ مَعَانٍ أَكْبَرُ اللَّهُ . فَلِقَوْلِهِ 2

 قَبْلَ  الْأَوَّلُ هُوَ وَ الْخَلْقُ یَرْجِعُ إِلَیْهِ وَ لِلْخَلْقِ ءٍشَيْ كُلُّ كَانَ مِنْهُ  وَ الْخَلْقُ كَانَ بِمَشِیَّتِهِ وَ الْأَمْرُ وَ الْخَلْقُ لَهُ الَّذِی اللَّهُ یَقُولُ  فَإِنَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ  الْمُؤَذِّنُ قَالَ فَإِذَا كِبْرِیَائِهِ  وَ

 الْمَعْنَي وَ فَانٍ دُونَهُ ءٍشَيْ كُلُّ وَ الْبَاقِي فَهُوَ یُحَدُّ لَا ءٍشَيْ كُلِّ دُونَ الْباطِنُ وَ یُدْرَكُ لَا ءٍشَيْ كُلِّ فَوْقَ الظَّاهِرُ وَ یَزَالُ لَا ءٍشَيْ كُلِّ بَعْدَ الْآخِرُ وَ یَزَلْ لَمْ ءٍشَيْ كُلِّ

 الْمُقْتَدِرُ  لِقُدْرَتِهِ الْقَوِیُّ یَشَاءُ مَا عَلَي یَقْدِرُ ءٍشَيْ كُلِّ عَلَي الْقَادِرُ أَیِ أَكْبَرُ اللَّهُ الثَّالِثُ وَ یَكُونَ أَنْ قَبْلَ یَكُونُ مَا وَ كَانَ مَا عَلِمَ الْخَبِیرُ الْعَلِیمُ أَیِ أَكْبَرُ اللَّهُ الثَّانِي

 یَعْلَمُ  لَا كَأَنَّهُ یَحْلُمُ كَرَمِهِ وَ حِلْمِهِ  مَعْنَي عَلَي أَكْبَرُ اللَّهُ  الرَّابِعُ وَ فَیَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُولُ  فَإِنَّما أَمْراً َقضي إِذا -كُلِّهَا الْأَشْیَاءِ عَلَي قَائِمَةٌ قُدْرَتُهُ لِذَاتِهِ  الْقَوِیُّ خَلْقِهِ عَلَي

 وَ الْفَعَالِ  كَرِیمُ الْعَطَاءِ جَزِیلُ الْجَوَادُ أَیِ أَكْبَرُ اللَّهُ مَعْنَي فِي الْآخَرُ  الْوَجْهُ وَ حِلْماً وَ صَفْحاً وَ كَرَماً بِالْعُقُوبَةِ  یُعَجِّلُ لَا یُعْصَي لَا كَأَنَّهُ یَسْتُرُ وَ یَرَی لَا كَأَنَّهُ یَصْفَحُ وَ

 عَلَي لَا قَدْرِهِمْ عَلَي الْوَاصِفُونَ یَصِفُهُ إِنَّمَا وَ بِهَا مَوْصُوفٌ هُوَ  الَّتِي صِفَتِهِ قَدْرَ  الْوَاصِفُونَ یُدْرِكَ أَنْ مِنْ  أَجَلُّ اللَّهُ یَقُولُ كَأَنَّهُ كَیْفِیَّتِهِ  نَفْيُ فِیهِ  أَكْبَرُ  اللَّهُ الْآخَرُ الْوَجْهُ 
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 وَ  عَزَّ اللَّهُ إِلَّا مَعْبُودَ  لَا أَنَّهُ اعْلَمْ یَقُولُ كَأَنَّهُ الْقَلْبِ مِنَ  بِمَعْرِفَةٍ إِلَّا تَجُوزُ  لَا الشَّهَادَةَ بِأَنَّ  فَإِعْلَامٌ  اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 اللَّهِ  مِنَ مَلْجَأَ لَا أَنَّهُ أَشْهَدُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا بِأَنَّهُ الْعِلْمِ مِنَ قَلْبِی فِی بِمَا بِلِسَانِی ُأقِرُّ وَ جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ سِوَی بَاطِلٌ مَعْبُودٍ كُلَّ  أَنَّ وَ جَلَّ

 1... بِاللَّه إِلَّا فِتْنَةٍ ذِی كُلِّ فِتْنَةِ وَ شَرٍّ ذِی كُلِّ  شَرِّ مِنْ مَنْجَی لَا وَ إِلَيْهِ إِلَّا

 

                                                      
 حَاجَةَ لَا عِبَادِهِ عَنْ نِيُّالْغَ هُوَ وَ أَجَلُّ وَ أَعْلَي اللَّهُ یَقُولُ كَأَنَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الْآخَرُ الْوَجْهُ وَ كَبِیراً  عُلُوّاً صِفَتَهُ الْوَاصِفُونَ یُدْرِكَ أَنْ عَنْ  اللَّهُ تَعَالَي جَلَالِهِ وَ عَظَمَتِهِ قَدْرِ

 -خَلْقِهِ أَعْمَالِ إِلَي بِهِ

 سُكَّانَ أُشْهِدُ وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ بِأَنِّي اللَّهَ  أُشْهِدُ وَ اللَّهُ إِلَّا لِي دَلِیلَ  لَا وَ اللَّهُ إِلَّا هَادِیَ لَا أَنْ أَشْهَدُ مَعْنَاهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ  لَا أَنْ أَشْهَدُ الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ فِي وَ . ِ 1

 أَشْهَدُ بِأَنِّي یَابِسٍ وَ  رَطْبٍ كُلِّ وَ الْوُحُوشِ  وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَشْجَارِ  وَ الْجِبَالِ مِنَ  فِیهِنَّ  مَا وَ  أَجْمَعِینَ النَّاسِ وَ الْمَلَائِكَةِ  مِنَ  فِیهِنَّ مَا وَ  الْأَرَضِینَ سُكَّانَ  وَ السَّمَاوَاتِ

 وَ  مُقَدِّمَ لَا وَ شَافِيَ لَا وَ كَافِيَ لَا وَ نَاصِحَ لَا وَ دَافِعَ لَا وَ مَانِعَ لَا وَ مُعْطِيَ لَا وَ بَاسِطَ لَا وَ قَابِضَ لَا وَ نَافِعَ لَا وَ ضَارَّ  لَا وَ مَعْبُودَ لَا وَ رَازِقَ لَا وَ اللَّهُ إِلَّا خَالِقَ لَا أَنْ

 إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ  أَنِّي اللَّهَ أُشْهِدُ یَقُولُ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ أَشْهَدُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ -الْعالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ تَبارَكَ -كُلُّهُ الْخَیْرُ بِیَدِهِ وَ  الْأَمْرُ وَ الْخَلْقُ لَهُ -اللَّهُ إِلَّا مُؤَخِّرَ لَا

 أُشْهِدُ وَ الْمُشْرِكُونَ كَرِهَ لَوْ وَ كُلِّهِ الدِّینِ عَلَي لِیُظْهِرَهُ الْحَقِّ  دِینِ وَ بِالْهُدی أَجْمَعِینَ النَّاسِ كَافَّةِ إِلَي أَرْسَلَهُ نَجِیُّهُ  وَ صَفِیُّهُ وَ نَبِیُّهُ وَ رَسُولُهُ  وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ هُوَ

 َأنَّ  أَشْهَدُ الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ فِي وَ الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِینَ سَیِّدُ ص مُحَمَّداً َأنَّ أَشْهَدُ أَنِّي أَجْمَعِینَ النَّاسِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ الْأَرْضِ وَ اوَاتِالسَّمَ فِي مَنْ

 أَنَّهُ  وَ  أَجْمَعِینَ الْخَلَائِقِ  وَ عِبَادِهِ  عَنْ  الْغَنِيُّ أَنَّهُ وَ« 1» سُبْحَانَهُ  إِلَیْهِ مُفْتَقِرَةً الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ اللَّهِ  إِلَي إِلَّا أَحَدٍ  إِلَي لِأَحَدٍ حَاجَةَ  لَا أَنْ أَشْهَدُ یَقُولُ  اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً

 مُخَلَّداً خَالِداً جَهَنَّمَ نَارَ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهُ أَدْخَلَهُ بِهِ یُؤْمِنْ  لَمْ  وَ جَحَدَهُ  وَ أَنْكَرَهُ  فَمَنْ مُنِیراً  سِراجاً  وَ بِإِذْنِهِ  اللَّهِ إِلَي داعِیاً وَ -نَذِیراً وَ بَشِیراً  النَّاسِ إِلَي مُحَمَّداً أَرْسَلَ

 عَلَي أَوَْقدْتُمُوهَا الَّتِي نَارِكُمُ  إِطْفَاءِ وَ رَبِّكُمْ مِنْ  مَغْفِرَةٍ إِلي سارِعُوا وَ -رَبِّكُمْ دَعْوَةِ وَ أَعْمَالِكُمْ خَیْرِ إِلَي هَلُمُّوا أَیْ اةِالصَّلَ عَلَي حَيَّ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ أَبَداً عَنْهَا یَنْفَكُّ لَا

 وَ الْعَظِیمِ الْفَضْلِ ذُو كَرِیمٌ مَلِكٌ فَإِنَّهُ حَسَنَاتٍ سَیِّئَاتِكُمْ یُبَدِّلَ وَ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ یَغْفِرَ وَ سَیِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ اللَّهُ لِیُكَفِّرَ بِذُنُوبِكُمْ رَهَنْتُمُوهَا الَّتِي رِقَابِكُمُ فَكَاكِ وَ ظُهُورِكُمْ

 حَاجَاتِكُمْ  عَرْضِ وَ  رَبِّكُمْ مُنَاجَاةِ إِلَي قُومُوا أَیْ الصَّلَاةِ عَلَي حَيَّ  الثَّانِیَةِ  الْمَرَّةِ فِي وَ یَدَیْهِ  بَیْنِ إِلَي التَّقَدُّمِ  وَ  خِدْمَتِهِ فِي بِالدُّخُولِ الْمُسْلِمِینَ  مَعَاشِرَ  لَنَا أَذِنَ قَدْ

 ذَلِكَ  فِي لَنَا أَذِنَ فَقَدْ  حَوَائِجَكُمْ  إِلَیْهِ  ارْفَعُوا وَ الْخُشُوعَ وَ الْخُضُوعَ  وَ  جُودَالسُّ  وَ الرُّكُوعَ وَ الْقُنُوتَ وَ  الذِّكْرَ أَكْثِرُوا وَ بِهِ  تَشَفَّعُوا وَ  بِكَلَامِهِ إِلَیْهِ  تَوَسَّلُوا وَ رَبِّكُمْ عَلَي

 لَا مُلْكٍ إِلَي وَ لَهُ نَفَادَ لَا نَعِیمٍ  إِلَي وَ مَعَهَا مَوْتَ لَا حَیَاةٍ إِلَي تَعَالَوْا وَ مَعَهَا هَلَاكَ لَا نَجَاةٍ  وَ مَعَهُ فَنَاءَ لَا بَقَاءٍ إِلَي أَقْبِلُوا یَقُولُ فَإِنَّهُ الْفَلَاحِ عَلَي حَيَّ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ

 لَا غِنًي إِلَي وَ لَهَا انْقِطَاعَ لَا بَهْجَةٍ إِلَي وَ مَعَهَا ضِیقَ لَا سَعَةٍ إِلَي وَ« 1» مَعَهُ  ظُلْمَةَ لَا نُورٍ  إِلَي وَ مَعَهُ وَحْشَةَ لَا أُنْسٍ إِلَي وَ مَعَهُ حُزْنَ لَا سُرُورٍ إِلَي وَ عَنْهُ زَوَالَ

 الْآخِرَةِ  نَجَاةِ وَ الْعُقْبَي وَ الدُّنْیَا سُرُورِ  إِلَي عَجِّلُوا وَ كَرَامَةٍ  مِنْ لَهَا یَا كَرَامَةٍ  إِلَي وَ مَعَهَا ضَعْفَ لَا قُوَّةٍ  إِلَي وَ مَعَهُ ذُلَّ  لَا عِزٍّ إِلَي وَ  مَعَهَا سُقْمَ  لَا صِحَّةٍ  إِلَي وَ مَعَهُ فَاقَةَ

 الْأَبَدِ نَعِیمِ وَ الْعَظِیمِ الْفَوْزِ وَ النِّعْمَةِ سَنِيِّ وَ الْمِنَّةِ عَظِیمِ وَ الْكَرَامَةِ جَزِیلِ إِلَي وَ إِلَیْهِ دَعَوْتُكُمْ مَا إِلَي سَابِقُوا یَقُولُ فَإِنَّهُ الْفَلَاحِ عَلَي حَيَّ الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ ِفي وَ الْأُولَي وَ

 عَبْدٍ لِ الْكَرَامَةِ  مِنَ  عِنْدَهُ  مَا خَلْقِهِ  مِنْ  أَحَدٌ یَعْلَمَ أَنْ مِنْ  أَجَلُّ  وَ أَعْلَي اللَّهُ یَقُولُ  فَإِنَّهُ  أَكْبَرُ اللَّهُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ مُقْتَدِرٍ  مَلِیكٍ عِنْدَ صِدْقٍ  مَقْعَدِ  فِي ص مُحَمَّدٍ  جِوَارِ فِي

 فِي وَافَقَهُ وَ إِلَیْهِ اشْتَاقَ وَ رَجَاهُ وَ خَافَهُ  وَ بِهِ وَثِقَ وَ إِلَیْهِ اطْمَأَنَّ وَ بِهِ أَنِسَ وَ أَحَبَّهُ وَ  بِذِكْرِهِ وَ بِهِ  اشْتَغَلَ وَ عَبَدَهُ وَ عَرَفَهُ وَ أَمْرِهِ وُلَاةَ أَطَاعَ وَ أَطَاعَهُ وَ أَجَابَهُ

 عَفْوِهِ  مَبْلَغَ وَ لِأَعْدَائِهِ  عُقُوبَتِهِ وَ لِأَوْلِیَائِهِ كَرَامَتِهِ مَبْلَغَ أَحَدٌ یَعْلَمَ أَنْ مِنْ أَجَلُّ وَ أَعْلَي وَ أَكْبَرُ اللَّهُ  یَقُولُ  فَإِنَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ  الثَّانِیَةِ الْمَرَّةِ فِي وَ بِهِ رَضِيَ وَ قَضَائِهِ وَ حُكْمِهِ

 بِالرُّسُلِ  عَلَیْهِمْ الْبَالِغَةُ الْحُجَّةُ لِلَّهِ  مَعْنَاهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا قَوْلُهُ  أَمَّا وَ جَحَدَهُ وَ أَنْكَرَهُ لِمَنْ هَوَانِهِ وَ نَكَالِهِ وَ عَذَابِهِ مَبْلَغَ وَ رَسُولَهُ أَجَابَ وَ أَجَابَهُ لِمَنْ  نِعْمَتِهِ وَ غُفْرَانِهِ وَ

 هُوَ وَ -الْعالَمِینَ عَنِ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ أَنْكَرَهُ مَنْ وَ الْكَرَامَةُ وَ النُّورُ فَلَهُ أَجَابَهُ فَمَنْ حُجَّةٌ عَلَیْهِ مِنْهُمْ لِأَحَدٍ یَكُونَ أَنْ مِنْ َأجَلُّ هُوَ وَ الدَّعْوَةِ وَ الْبَیَانِ وَ الرِّسَالَةِ وَ

 إِلَي وَ جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهِ  إِلَي الْوُصُولِ  وَ الْمُنَي دَرْكِ وَ الْحَوَائِجِ قَضَاءِ وَ الْمُنَاجَاةِ  وَ الزِّیَارَةِ وَقْتُ حَانَ أَیْ الْإِقَامَةِ  فِي الصَّلَاةُ قَامَتِ قَدْ مَعْنَي وَ  الْحاسِبِینَ أَسْرَعُ

 .رِضْوَانِهِ وَ عَفْوِهِ وَ غُفْرَانِهِ  وَ كَرَامَتِهِ

 للتقیة العمل خیر علي حي ذكر الحدیث لهذا الراوی ترك إنما الكتاب هذا مصنف قال
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( روزی جماعتی از شيعيان در محضر امام باقر ع  بودند. حضرت آنها را موعظه كرد و هشدار داد؛ اما آنها چندان جدی 2

سر بلند كرده و سخنانی آتشين در مواخذه آنها بر زبان  نگرفتند. ایشان ناراحت شدند. دقایقی سر به زیر انداختند و سپس

 راندند و در پایان فرمودند:

به جانب  گذارند، و روزی كه از قبرتای فرزندِ سه روز! روزی كه در آن زاده شدی، و روزی كه تو را در قبرت می

ر آنها بورش و شترهایی كه آب را آپروردگارت رهسپار خواهی شد! كه چه روز عظيمی است آن روز! وای از هيبت شگفتی

 اند ]كنایه از شدت وخامت اوضاع[ !بسته

 بينم؟!هایتان را ویران میهایتان را آباد و دلچه شده كه بدن

 شدیمیم رداندهبازگ كاش یا»گفتيد: دیدید، میبه خدا سوگند اگر آنچه را مالقات خواهيد كرد و به سوی او رهسپارید می

 بلكه»رمود: فای كه جليل است ( و گوینده27)انعام/« شدیمیم مؤمنان از و كردیمینم تكذیب را پروردگارمان آیات دیگر و

 اندشده ینه آن از آنچه به حتما شوند بازگردانده( دنيا به) اگر و شده، آشكار كردندیم پنهان آن از پيش آنچه آنها یبرا

 (28)انعام/« .دروغگویند آنان شكیب و گردند،یبرم

 292ص العقول، تحف

 لَاهُونَ سَاهُونَ هُمْ وَ حَذَّرَهُمْ وَ عَظَهُمْفَوَ الشِّيعَةِ مِنَ جَمَاعَةٌ یَوْمٍ ذَاتَ [ع علی بن محمد جعفر أبی الباقر اإلمام] حَضَرَهُ وَ

 :فَقَال إِلَيْهِمْ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ مَلِيّاً فَأَطْرَقَ ذَلِكَ فَأَغَاظَهُ

 مِنْ  لَهُ فَيَا رَبِّكَ إِلَی فِيهِ تَخْرُجُ الَّذِی یَوْمِكَ وَ قَبْرَكَ فِيهِ لُتَنْزِ الَّذِی یَوْمِكَ وَ فِيهِ وُلِدْتَ الَّذِی یَوْمِكَ الثَّلَاثِ الْأَیَّامِ ابْنَ یَا ...

 مُلَاقُوهُ  أَنْتُمْ مَا ایَنْتُمْعَ  لَوْ اللَّهِ وَ أَمَا دَامِرَةً قُلُوبَكُمْ  وَ عَامِرَةً امَكُمْأَجْسَ أَرَی لِی مَا الْمُعْطَنَةِ الْهِيمِ وَ الْمُعْجِبَةِ الْهَيْئَةِ ذَوِی یَا عَظِيمٍ یَوْمٍ

 كانُوا ما لَهُمْ ابَد بَلْ» قَائِلٍ مِنْ لَّجَ قَالَ« الْمُؤْمِنِينَ مِنَ نَكُونَ وَ نارَبِّ بِآیاتِ نُكَذِّبَ ال وَ نُرَدُّ لَيْتَنا یا» لَقُلْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ أَنْتُمْ مَا وَ

 «.لَكاذِبُون إِنَّهُمْ وَ عَنْهُ نُهُوا لِما لَعادُوا رُدُّوا لَوْ وَ قَبْلُ مِنْ یُخْفُونَ

 تدبر

 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ( »1

( 6)قيامت/ گوید قيامت كی و كجاست( و می3)قيامت/ كنداین انسانی كه امروز در مورد زنده شدن در قيامت تردید می

 (3گردد؛ اما دیگر دیر شده است. )حدیثدر روز قيامت دنبال راه فراری می

 

 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ( »2

 راه فرار در قيامت كجاست؟

 (؛2و  1مَفَرّ است، خود اوست )احادیث كاره بودن خداوند است، پس تنها جایی كهاگر قيامت محل ظهور همه

 برد، كه در دنيا به او پناه برده باشد؛و كسی در آنجا به او پناه می

 خواهد برود؟اما كسی كه از او رویگردان بوده، آنجا كه بطالن هر امر غيرخدایی آشكار می گردد، كجا می
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 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ( »3

خواهد داد و برای اینكه جلوی خود را باز كند ]كه هر گناهی دلش میسانی كه ایمان نداشت و آن را نامعقول جلوه میان

 گردد.(، در قيامت دنبال راه فرار می6-3كرد )قيامت/انجام دهد[، درباره آن چون و چرا می

 مربوط به چيست؟« دنبال راه فرار گشتن»ن دهد، باطن عمل خود شخص در دنيا بوده، ایاگر هر آنچه در آخرت رخ می

گشت؛ و اینك هنگام مواجهه با افتاد دنبال راه نجات میها میالف. این ظهور ملكات دنيوی اوست كه وقتی در سختی

 كند، آن گونه در آیات دیگر حكایت شدهاعتنا بود[ را كامال انكار میحقيقت، روال سابقش ]كه نسبت به جدی بودن قيامت بی

 (105، ص20كنند. )الميزان، جورزیدنشان را انكار می( كه در عرصه قيامت، مشركان هم شرك18؛ مجادله/23)انعام/

 پناهی و درماندگی و دنبال راه فرار گشتن نيز بازتاب حقيقت زندگی دنيوی خود اوست!بسا بتوان گفت همين بیب. چه

 شناسینکته تخصصی انسان

باطن دنياست، آنگاه این انسانی كه در قيامت دنبال راه فرار است، در همين دنيایش هم حقيقتا اگر توجه كنيم كه قيامت 

 كرده با سرگرم كردن خویش، این درماندگی و بيچارگی خود را نادیده بگيرد.پناه بوده است؛ و سعی میمضطرب و بی

 أاَل اللَّهِ بِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَطْمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذینَ»فرماید: ای دانست كه میبسا بتوان این آیه را روی دیگر آیهبا این توضيح، چه

یابد؛ بدانيد كه دلها تنها با یاد خدا آرامش ؛ كسانی كه ایمان آوردند و دلهایشان با یاد خدا آرامش میالْقُلُوب تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ

 (.28)رعد/« یابدمی

كند. نيازمند و محتاج آفریده شده است؛ و تنها رجوع به خداست كه نياز واقعی وی را رفع میج. انسان موجودی است كه 

(، نياز خود به خدا را انكار كرد، این گونه نيست كه 7-6نيازی كرد و سر به طغيان برداشت )علق/اگر كسی در دنيا احساس بی

 پشتوانه مانده است.شود چه كسی بیامت است كه معلوم مینياز شده باشد؛ و در قيگاهی بیواقعا از هر پناهگاه و تكيه

 

 «الْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یَقُولُ( »4

گوید كه...( و لذا آن را بر اند )در آن روز چنين میدانسته« یقول»را ظرف متعلق به « یومئذ»عموم مفسران و علمای نحو، 

را « یومئذ»گزینه دیگر این است كه اند. در عين اینكه این معنا صحيح است، اما ق دادهانسان منحرفی كه منكر قيامت بود تطبي

گوید: آن روز انسان می»شود: به لحاظ نحوی مقول قولِ )= گفته و سخنِ( این انسان قلمداد كنيم و آنگاه مراد از آیه چنين می

 «جای فرار كجاست.

گوید آخرت اندازد و مین دو انسان خواهد بود: انسانی كه در آخرت تردید میآنگاه این آیه در قبال آیات قبل، مقایسه بي

گوید برای رهایی و فرار از عذاب آخرت چه تدبيری كی و كجاست؟ و انسانی كه از حاال دلنگران آخرت خویش است و می

 بيندیشم؟

معنا، دليل بر غلط بودن معنای دیگر  ، صحيح بودن یك«امكان استفاده یك لفظ در چند معنا»توجه: با توجه به قاعده 

 تواند مورد نظر بوده باشد.شود؛ و لذا هر دو معنا با دو لحاظ جداگانه مینمی
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 11/1/1396                                                وَزَرَ ال كَالَّ   11( آیه 75( سوره قیامت )370

 ترجمه

 حاشا! ]كه[ پناهگاهی نيست.

 هنکات ترجم

 «:وَزَرَ»

سنگينی »و دیگری «( پناهگاه»)یا « برندكوهی كه بدان پناه می»كند: یكی اند كه بر دو معنا داللت میگفته« وزر»درباره ماده 

( هرچند در اینكه كدام یك از این دو معنا اصلی 108ص ،6ج اللغة، المقایيس معجم؛ 382ص ،7ج العين، كتاب)« در چيزی

 گرفته شده اختالف است: بوده و دیگری از آن

پناهگاهی در كوه كه بدان پناه »است در معنای « وَزَر»گویند اصل آن، كلمه ( می867ص القرآن، ألفاظ مفرداتبرخی )

 از باب شباهت آن با كوه ساخته شده؛ « سنگينی»به معنای « وِزر»؛ و كلمه «اندبردهمی

 ،5ج الصافی، ؛ تفسير94ص ،13ج الكریم، القرآن كلمات فی يقالتحق؛ 228و در مقابل، اغلب )الفروق فی اللغة، ص

ای كه سنگينی»)ثقل( ویا « سنگينی»و به معنای مطلقِ «( أوزار»)جمع آن: « وِزر»( بر این باورند كه اصل این ماده همان 255ص

گویند می« وِزر»شده، و یا به گناه، اند كه بر روی زمين حمل میگفته« وَزَر« »كوه»بوده؛ و از این جهت به « بر چيزی حمل شود

 عَلى أَوْزارَهُمْ یَحْمِلُونَ  هُمْ ؛ و164َ، انعام/أُخْرى وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال كشد )وَچون بار سنگينی است كه انسان آن را بر دوش می

 الْحَرْبُ  تَضَعَ حَتَّى)« وِزر»خود حمل می كنند (. همچنين به سالح سنگينی كه در جنگ با 31، انعام/یَزِرُونَ  ما ساءَ أَال ظُهُورِهِمْ

 مِنْ  وَزِیراًگویند )« وزیر»كشد ( و به كسی كه بار مشورت دادن و كمك كردن در اداره امور را بر دوش می4؛ محمد/أَوْزارَها

 (20؛ طه/أَهْلِی

ارتباط « پناهگاه»و « كوه»ه نحوی با معنای بار در قرآن كریم به كار رفته، كه غير از همين یك مورد كه ب 27این ماده جمعا 

دارد، در بقيه موارد در همان معنای بار سنگين )اعم از بار مادی، مانند سالح؛ یا معنوی، مانند گناه و بار مسئوليت( به كار رفته 

 است.

 داشتن برحذر مقام در كه است حرفی( توضيح داده شد كه /.alaq-ir/alhttp://yekaye-96-6) 353در جلسه « كلّا»درباره 

 .رودمی كار به مقابل شخص دیدگاه كردن رد و كردن نفی و

 حدیث

گوید یكبار متوكل جسارتی در حق امام هادی ع ( زراقه، از محافظان متوكل عباسی، مخفيانه شيعه بوده است. وی می1

انجام داد كه خيلی ناراحت شدم. امام مخفيانه به من فرمود به خدا سوگند آبروی من نزد خدا از شتر صالح كمتر نيست. وقتی 

ماند. كه از اهل علم بود تعریف كردم. گفت: متوكل بيش از سه روز زنده نمی« ودبم»منزل رفتم، این واقعه را برای فرزندم 

تنها سه روز در دیارتان به »ای كه خداوند نهایتا به آنها فرمود: گفتم چرا؟ گفت مگر داستان صالح را در قرآن كریم نخوانده

http://yekaye.ir/al-alaq-96-6/
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بيش از سه روز نگذشته بود كه تركان دربار عليه وی  (.65)هود/« بردار نيست.ای است كه دروغزندگی ادامه دهيد و این وعده

شوریدند و وی را به قتل رساندند. مطلب را بعدا خدمت امام عرض كردم. فرمود: بله، حق با اوست. وقتی متوكل چنان كرد، 

دم و چنين شد. هایی است كه به ما رسيده، و دعای مظلوم عليه ظالم است، به درگاه خداوند دعا كرمن با دعایی كه از گنج

 دهی؟ فرمود: بله.گفتم آیا آن را به من یاد می

 شود:[معروف شده، با این عبارات شروع می« یمانی»و دعای « سيف»]متن این دعا كه در كتب دعا، به دعای 

محل كوچ خداوندا ! من و فالنی دو بنده از بندگان تویيم؛ ناصيه ]= پيشانی، زمام[ هر دو ما به دست توست؛ قرارگاه و 

كنيم همانن دانی و بر نيات ما آگاهی و بر ضمایر ما احاطه داری. علم تو بدانچه آشكار میكردن ما و سر و آشكار ما را می

داریم؛ دهيم همانند شناخت توست از آنچه اظهار میعلم تست بدانچه مخفی می داریم؛ و شناختت از آنچه در باطن انجام می

پيچيده و مبهم نشود و حالی از احوال ما بر تو پوشيده نمانَد؛ و نه ما در برابر تو دژی داریم كه ما  و چيزی از امور ما بر تو

مصون بدارد؛ و نه پناهگاهی داریم كه ما را حفظ كند و نه گریزگاهی داریم كه ما را از دست تو برهاند؛ و نه هيچ ظالمی با 

 انش به جنگ تو برخيزد و ...تواند جلوی تو را بگيرد و یا با سربازسلطنتش می

 340ص الحصين، الدرع و األمين ؛ البلد210ص للكفعمی، ؛ المصباح267ص العبادات، منهج و الدعوات مهج

 مِنْ بَقِينَ لِخَمْسٍ الْجُمُعَةِ یَوْمَ تَأْیِيدَهُ اللَّهُ أَدَامَ الرِّضَا بْنِ یَحْيَى بْنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ أَبُو الشَّرِیفُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ  عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ أَبِی حَدَّثَنِی قَالَ السَّلَامُ سَاكِنِهِ عَلَى قُرَیْشٍ مَقَابِرِ بِمَشْهَدِ أَرْبَعِمِائَةٍ وَ أَرْبَعٍ سَنَةَ الْحِجَّةِ ذِی

 مِنْ  السَّلَامُ سَاكِنِهِ  عَلَى قُرَیْشٍ مَقَابِرِ بِمَشْهَدِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ وَ اثْنَتَيْنِ سَنَةِ مِنْ بَقِينَ لِثَلَاثٍ السَّبْتِ یَوْمَ صَدَقَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُحَمَّدُ

[ بُرَیْكٍ ] تریك بْنُ مُحَمَّدُ  الْحَسَنِ أَبُو حَدَّثَنِی وَ الْعَقِيلِیُّ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ جَعْفَرِ بُوأَ حَدَّثَنِی قَالَ الْأَزْدِیُّ مُحَمَّدٌ سَلَامَةُ  أَخْبَرَنَا قَالَ حِفْظِهِ

 مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ  عَقِيلِ بْنُ جَعْفَرُ مُحَمَّدٍ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ إِجَازَةً الْمَوْصِلِیُّ الْوَاحِدِ عَبْدُ الْقَاسِمِ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الرُّهَاوِیُّ

 حَدَّثَنِی مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَقِيلِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ

 :عَلَيْهِ أَثْنَى وَ اللَّهَ حَمِدَ أَنْ عْدَفَقَالَ بَ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى دَعَا أَنَّهُ ع مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ الْحَسَنِ أَبِی عَنْ النَّسَائِیُّ رَوْحِ أَبُو

  ذِكْرُهُ یَأْتِی الَّذِی الدُّعَاءِ آخِرِ إِلَى عَبِيدِكَ مِنْ عَبْدَانِ فُلَاناً وَ إِنِّی اللَّهُمَّ

 :قَالَ أَنَّهُ  شِيعِيّاً كَانَ وَ الْمُتَوَكِّلِ حَاجِبِ[ زَرَافَةَ] زراقة عَنْ بِإِسْنَادِنَا ذُكِرَ لَفْظُهُ هَذَا أُخْرَى بِطْرِیقٍ مَذْكُوراً الدُّعَاءَ ذَاهَ وَجَدْتُ وَ

 عِنْدَهُمْ  مَوْضِعَهُ یُبَيِّنَ أَنْ أَرَادَ أَهْلِهِ وَ  وُلْدِهِ دُونَ وَ جَمِيعاً النَّاسِ دُونَ  مِنْهُ قَرَّبَهُ وَ عِنْدَهُ خَاقَانَ بْنَ  الْفَتْحَ یُحْظِی الْمُتَوَكِّلُ كَانَ

 بِأَحْسَنِ  یُزَیِّنُوا أَنْ النَّاسِ وُجُوهِ وَ الْعَسَاكِرِ سَائِرِ وَ الْقُوَّادِ وَ الْأُمَرَاءِ وَ الْوُزَرَاءِ وَ غَيْرِهِمْ وَ  أَهْلِهِ مِنْ الْأَشْرَافِ مِنَ مَمْلَكَتِهِ جَمِيعَ فَأَمَرَ

 بِسُرَّ  خَاصَّةً خَاقَانَ بْنُ الْفَتْحُ وَ هُوَ إِلَّا أَحَدٌ یَرْكَبَ لَا أَنْ وَ یَدَیْهِ بَيْنَ مُشَاةً یَخْرُجُوا وَ ذَخَائِرِهِمْ وَ عَدَدِهِمْ أَفْخَرِ فِی یَظْهَرُوا وَ التَّزْیِينِ

 الْحَسَنِ أَبَا الْأَشْرَافَ جُمْلَتِهَا فِی أَخْرَجُوا وَ الْحَرِّ شَدِیدَ قَائِظاً یَوْماً كَانَ وَ رَجَّالَةً مَرَاتِبِهِمْ عَلَى أَیْدِیهِمَا بَيْنَ  النَّاسُ مَشَى وَ رَأَى مَنْ

 مِنْ  تَلْقَى مَا عَلَیَّ اللَّهِ وَ یَعِزُّ سَيِّدِی یَا َلهُ قُلْتُ  وَ  إِلَيْهِ أَقْبَلْتُفَ زَرَافَةُ قَالَ الزَّحْمَةِ وَ الْحَرِّ مِنَ لَقِيَهُ مَا عَلَيْهِ  شَقَّ وَ  ع مُحَمَّدٍ بْنَ عَلِیَّ

 بِأَعْظَمَ  قَالَ أَوْ  مِنِّی بِأَكْرَمَ اللَّهِ عِنْدَ صَالِحٍ نَاقَةُ مَا زَرَافَةُ یَا قَالَ وَ عَلَیَّ فَتََوكَّأَ بِيَدِهِ أَخَذْتُ  وَ الْمَشَقَّةِ مِنَ تَكَلَّفْتَهُ قَدْ مَا وَ الطُّغَاةِ هَذِهِ

 دَوَابُّهُمْ  إِلَيْهِمْ فَقُدِّمَتْ بِاالنْصِرَافِ النَّاسَ أَمَرَ  وَ الرُّكُوبِ مِنَ الْمُتَوَكِّلُ نَزَلَ أَنْ إِلَى أُحَادِثُهُ وَ مِنْهُ أَسْتَفِيدُ وَ أُسَائِلُهُ أَزَلْ لَمْ وَ مِنِّی قَدْراً

 مِنْ  یَتَشَيَّعُ مُؤَدِّبٌ لِوَلَدِی وَ دَارِی إِلَى انْصَرَفْتُ وَ وَدَّعْتُهُ وَ فَنَزَلَ دَارِهِ إِلَى مَعَهُ فَرَكِبْتُ فَرَكِبَهَا لَهُ َبغْلَةً قَدَّمْتُ وَ مَنَازِلِهِمْ إِلَى فَرَكِبُوا
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 وَ الْمُتَوَكِّلِ رُكُوبِ  مِنْ جَرَى مَا وَ الْحَدِیثَ تَجَارَیْنَا وَ ذَلِكَ عِنْدَ فَحَضَرَ عَامِالطَّ  عِنْدَ بِإِحْضَارِهِ عَادَةٌ لِی كَانَتْ وَ الْفَضْلِ  وَ الْعِلْمِ أَهْلِ

 قَوْلِهِ عَنْ سَمِعْتُهُ  مَا وَ ع مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ الْحَسَنِ  أَبِی مِنْ شَاهَدْتُهُ مَا لَهُ ذَكَرْتُ  وَ أَیْدِیهِمَا بَيْنَ الِاقْتِدَارِ ذَوِی وَ الْأَشْرَافِ مَشْیِ وَ الْفَتْحِ

 اللَّهِ  وَ لَهُ فَقُلْتُ مِنْهُ؟ اللَّفْظَ هَذَا سَمِعْتَ إِنَّكَ  بِاللَّهِ قَالَ وَ یَدَهُ فَرَفَعَ مَعِی یَأْكُلُ الْمُؤَدِّبُ كَانَ وَ مِنِّی قَدْراً بِأَعْظَمَ عِنْدِی صَالِحٍ نَاقَةُ مَا

 وَ  إِحْرَازَهُ تُرِیدُ  مَا َأحْرِزْ وَ أَمْرِكَ فِی فَانْظُرْ یَهْلِكُ وَ أَیَّامٍ ثَلَاثَةِ مِنْ أَكْثَرَ مَمْلَكَتِهِ فِی یَبْقَى لَا الْمُتَوَكِّلَ أَنَّ  اعْلَمْ لِیَ فَقَالَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ

 مَا أَ فَقَالَ لَكَ أَیْنَ مِنْ لَهُ فَقُلْتُ یَجْرِی سَبَبٌ أَوْ تَحْدُثُ بِحَادِثَةٍ أَمْوَالُكُمْ فَتَهْلِكَ الرَّجُلِ هَذَا هَلَاكُ یَفْجَأَكُمْ لَا كَیْ لِأَمْرِكَ تَأَهَّبْ

 قَوْلُ  یُبْطَلَ أَنْ یَجُوزُ لَا وَ مَكْذُوبٍ غَيْرُ وَعْدٌ ذلِكَ أَیَّامٍ ثَالثَةَ دارِكُمْ فِی تَمَتَّعُوا تَعَالَى قَوْلَهُ وَ النَّاقَةِ وَ ع صَالِحٍ قِصَّةِ فِی الْقُرْآنَ قَرَأْتَ

 وَ قَطَعُوهُ وَ  فَقَتَلُوهُ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى الْأَتْرَاكُ وَ وَصِيفٌ وَ بغا مَعَهُ وَ الْمُْنتَصِرُ هَجَمَ حَتَّى الثَّالِثُ الْيَوْمُ جَاءَ مَا اللَّهِ فَوَ زَرَافَةُ قَالَ الْإِمَامِ

 ذَلِكَ  بَعْدَ ع الْحَسَنِ أَبَا الْإِمَامَ فَلَقِيتُ مَمْلَكَتَهُ وَ نِعْمَتَهُ اللَّهُ  أَزَالَ وَ الْآخَرِ مِنَ  أَحَدُهُمَا یُعْرَفْ لَمْ حَتَّى قِطَعاً جَمِيعاً الْخَاقَانِ بْنَ الْفَتْحَ

 الْحُصُونِ  مِنَ أَعَزُّ هِیَ آبَائِنَا مِنْ نَتَوَارَثُهَا كُنُوزٍ إِلَى رَجَعْتُ الْجَهْدُ مِنِّی بَلَغَ لَمَّا إِنَّهُ صَدَقَ فَقَالَ قَالَهُ مَا وَ الْمُؤَدِّبِ مَعَ جَرَى مَا عَرَّفْتُهُ وَ

 وَ َفعَلَّمَنِيهِ تُعَلِّمَنِيهِ أَنْ  رَأَیْتَ إِنْ سَيِّدِی یَا لَهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَأَهْلَكَهُ عَلَيْهِ بِهِ فَدَعَوْتُ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ دُعَاءُ هُوَ  وَ الْجُنَنِ وَ السِّلَاحِ وَ

 :هُوَ

 عَلَانِيَتَنَا وَ سِرَّنَا وَ مَثْوَانَا وَ مُنْقَلَبَنَا تَعْلَمُ وَ مُسْتَوْدَعَنَا وَ مُسْتَقَرَّنَا تَعْلَمُ بِيَدِكَ نَوَاصِينَا عَبِيدِكَ مِنْ عَبْدَانَ فُلَانٍ بْنَ فُلَانَ وَ إِنِّی اللَّهُمَّ

 یَنْطَوِی لَا وَ نُظْهِرُهُ بِمَا كَمَعْرِفَتِكَ نُبْطِنُهُ بِمَا مَعْرِفَتُكَ وَ نُخْفِيهِ بِمَا كَعِلْمِكَ نُبْدِیهِ بِمَا عِلْمُكَ بِضَمَائِرِنَا تُحِيطُ وَ نِيَّاتِنَا لَىعَ تَطَّلِعُ وَ

 یَفُوتُكَ هَارِبٌ لَا وَ  یَحْرُزُنَا 1]وَزَرٌ[ حِرْزٌ لَا وَ یُحَصِّنُنَا مَعْقِلٌ مِنْكَ  لَنَا لَا وَ أَحْوَالِنَا مِنْ حَالٌ دُونَكَ یَسْتَتِرُ لَا وَ أُمُورِنَا مِنْ ءٌشَیْ  عَنْكَ

 2جُنُودُهُ عَنْهُ یُجَاهِدُكَ لَا وَ بِسُلْطَانِهِ مِنْكَ الظَّالِمُ یَمْتَنِعُ لَا وَ مِنَّا
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 وَ  عَلَیْكَ مِنَّا الْمَقْهُورِ تَوَكُّلُ وَ بِكَ مِنَّا الْمَظْلُومِ فَمَعَاذُ لَجَأَ أَیْنَ عَلَیْهِ قَادِرٌ وَ سَلَكَ مَا أَیْنَ مُدْرِكُهُ أَنْتَ بِكَثْرَةٍ مُتَعَزِّزٌ یُعَازُّكَ لَا وَ بِمَنْعَةٍ مُغَالِبٌ یُغَالِبُكَ لَا وَ

 الْمُرْتَجَةُ  الْأَبْوَابُ دُونَهُ  أُغْلِقَتْ إِذَا بَابَكَ یَطْرُقُ  وَ الْأَفْنِیَةُ  نَفَتْهُ  إِذَا بِكَ یَلُوذُ وَ  النَّصِیرُ عَنْهُ قَعَدَ إِذَا یَسْتَصْرِخُكَ وَ الْمُغِیثُ خَذَلَهُ إِذَا بِكَ یَسْتَغِیثُ  وَ إِلَیْكَ  رُجُوعُهُ

  ً لَطِیفا بَصِیراً سَمِیعاً  الْحَمْدُ فَلَكَ لَهُ یَدْعُوَكَ أَنْ قَبْلَ یُصْلِحُهُ مَا تَعْرِفُ وَ إِلَیْكَ یَشْكُوهُ أَنْ قَبْلَ بِهِ حَلَّ  مَا تَعْلَمُ الْغَافِلَةُ الْمُلُوكُ عَنْهُ احْتَجَبَتْ إِذَا إِلَیْكَ یَصِلُ وَ

 وَ  بَرِّهِمْ وَ شَقِیِّهِمْ وَ سَعِیدِهِمْ أَجْمَعِینَ خَلْقِكَ فِي مَشِیئَتِكَ نَافِذِ وَ حُكْمِكَ مَاضِي وَ قَدَرِكَ جَارِی وَ قَضَائِكَ مُحْكَمِ وَ عِلْمِكَ سَابِقِ فِي كَانَ قَدْ إِنَّهُ اللَّهُمَّ

 وَ  لَهُ  لْتَهَاجَعَ الَّتِي حَالِهِ  بِعُلُوِّ عَلَيَّ تَجَبَّرَ وَ إِیَّاهُ خَوَّلْتَهُ الَّذِی بِسُلْطَانِهِ  عَلَيَّ تَعَزَّزَ وَ لِمَكَانِهَا عَلَيَّ بَغَى وَ بِهَا فَظَلَمَنِي قُدْرَةً عَلَيَّ فُلَانٍ بْنِ لِفُلَانِ جَعَلْتَ أَنْ فَاجِرِهِمْ

 وَ  لِضَعْفِي مِنْهُ الِانْتِصَارِ عَلَى أَقْدِرْ لَمْ  وَ احْتِمَالِهِ  عَنِ  ضَعُفْتُ بِشَرٍّ تَغَمَّدَنِي وَ عَلَیْهِ  الصَّبْرِ عَنِ عَجَزْتُ  بِمَكْرُوهٍ فَقَصَدَنِي عَنْهُ حِلْمُكَ أَطْغَاهُ وَ  لَهُ إِمْلَاؤُكَ غَرَّهُ

 حَسِبَ  وَ ضَعْفٍ مِنْ عَنْهُ حِلْمَكَ أَنَّ فَظَنَّ نَقِمَتَكَ خَوَّفْتُهُ وَ سَطْوَتَكَ حَذَّرْتُهُ وَ بِعُقُوبَتِكَ تَوَعَّدْتُهُ  وَ عَلَیْكَ أَمْرِهِ فِي تَوَكَّلْتُ وَ  إِلَیْكَ فَوَكَلْتُهُ لِذُلِّي مِنْهُ الِانْتِصَافِ

 فِي اسْتَشْرَى وَ عُدْوَانِهِ فِي لَجَّ وَ ظُلْمِهِ فِي تَتَابَعَ وَ غَیِّهِ فِي تَمَادَى لَكِنَّهُ وَ بِأُولَى ثَانِیَةٍ عَنْ انْزَجَرَ  لَا وَ أُخْرَى عَنْ وَاحِدَةٌ تَنْهَهُ لَمْ وَ عَجْزٍ  مِنْ لَهُ إِمْلَاَءكَ أَنَّ

 مُسْتَضْعَفٌ  سَیِّدِی یَا ذَا أَنَا فَهَا الْبَاغِینَ عَنِ  تَحْبِسُهُ لَا الَّذِی بِبَأْسِكَ اكْتِرَاثٍ قِلَّةِ وَ الظَّالِمِینَ عَنِ تَرُدُّهُ لَا الَّذِی لِسَخَطِكَ تَعَرُّضاً وَ سَیِّدِی یَا عَلَیْكَ جُرْأَةً طُغْیَانِهِ

 الْمَذَاهِبُ عَلَيَّ انْغَلَقَتْ وَ حِیلَتِي ضَاقَتْ وَ صَبْرِی قَلَّ  قَدْ مَقْهُورٌ مُرَوَّعٌ خَائِفٌ وَجِلٌ مَغْضُوبٌ عَلَيَّ مَبْغِيٌّ  مَغْلُوبٌ بِعَنَائِهِ مُسْتَذَلٌّ سُلْطَانِهِ  تَحْتَ مُسْتَضَامٌ یَدَیْهِ فِي

 مِنْ  اسْتَنْصَرْتُهُ مَنِ خَذَلَنِي وَ  ظُلْمِهِ ِإزَالَةِ فِي اْلآرَاءُ عََليَّ اشْتَبَهَتْ  وَ عَنِّي مَكْرُوهِهِ دَفْعِ فِي أُمُورِی عَلَيَّ  الْتَبَسَتْ وَ جِهَتُكَ إِلَّا الْجِهَاتُ عَلَيَّ  انْسَدَّتْ وَ إِلَیْكَ إِلَّا

 یَا إِلَیْكَ رَجَعْتُفَ عَلَیْكَ إِلَّا یَدُلَّنِي فَلَمْ دَلِیلِي اسْتَرْشَدْتُ وَ إِلَیْكَ بِالرَّغْبَةِ إِلَيَّ فََأشَارَ نَصِیحِي اسْتَشَرْتُ وَ طُرّاً خَلْقِكَ مِنْ  بِهِ تَعَلَّقْتُ مَنْ أَسْلَمَِني وَ عِبَادِكَ

 لَا الَّذِی الْحَقُّ قَوْلُكَ وَ قُْلتَ فَإِنَّكَ دُعَائِي إِجَابَةَ وَ ُنصْرَتِي فِي وَعَْدكَ أَنْتَجِزُ بِكَ إِلَّا لِي خَلَاصَ لَا وَ عِنْدَكَ إِلَّا فَرَجَ لَا أَنَّهُ عَالِماً مُسْتَكِیناً رَاغِماً صَاغِراً مَوْلَایَ
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سودی ندارد[ به  را قبل از مریضی و جوانی را قبل از پيری غنيمت بشمارید؛ و قبل از پشيمانی ]ای كه... ایام سالمتی 

اید و گذر روزگار موكل اند شما را به غفلتی طوالنی نيندازد، چرا كه اجل، آرزو را ویران نمتوبه اقدام كنيد؛ و مهلتی كه داده

 د.شده كه از مدت ]عمر[ بكاهد و دوستان را بپراكن

ای قرار دهد كه دیگر خداوند رحمتتان كند، به توبه اقدام كنيد قبل از اینكه مرگ در رسد، شما را در معرض امری مخفی

 با وجود آن برگشتی در كار نخواهد بود؛

و با ترس ]و زاری به درگاه خدا[ بر دور و دراز بودن سفر غلبه كنيد، كه چه بسيار غافلی كه به غفلت خود دلخوش 

نواز برافراشت و با ت، و در مهلتی كه به او داده بودند تعلل ورزید، آرزوهای دراز در سر پروراند و ساختمانهای چشمداش

                                                      
 أَمَرْتَنِي مَا فَاِعلٌ أَنَا وَ لَكُمْ أَسْتَجِبْ ادْعُوِني -أَسْمَاؤُكَ تَقَدَّسَتْ وَ جَلَالُكَ جَلَّ قُلْتَ وَ اللَّهُ لَیَنْصُرَنَّهُ عَلَیْهِ بُغِيَ ثُمَّ بِهِ عُوقِبَ ما بِمِثْلِ عاقَبَ مَنْ وَ -یُبَدَّلُ لَا وَ یُرَدُّ

 أَنَّ سَیِّدِی یَا لَأَعْلَمُ إِنِّي وَ الْمِیعادَ یُخْلِفُ ال مَنْ یَا وَعَدْتَنِي كَمَا لِي فَاسْتَجِبْ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى فَصَلِّ -دَلَلْتَنِي عَلَیْهِ أَنْتَ وَ بِهِ أَمُنُّ كَیْفَ وَ عَلَیْكَ مَنّاً لَا بِهِ

 تَخَافُ  لَا وَ مُنَابِذٌ  قَبْضَتِكَ عَنْ یَخْرُجُ لَا وَ مُعَانِدٌ یَسْبِقُكَ لَا لِأَنَّكَ لِلْمَغْصُوبِ الْغَاصِبِ مِنَ فِیهِ تَأْخُذُ وَقْتاً لَكَ أَتَیَقَّنُ وَ لِلْمَظْلُومِ الظَّالِمِ مِنَ فِیهِ تَنْتَقِمُ یَوْماً لَكَ

 عَلَى غَالِبٌ سُلْطَاُنكَ وَ  قُدْرَةٍ كُلِّ فَوْقَ مَوْلَایَ وَ سَیِِّدی یَا عَلَيَّ فَقُدْرَتُكَ حِلْمِكَ انِْتظَارِ وَ أَنَاتِكَ  عََلى الصَّبْرَ بِيَ یَبْلُغَانِ لَا هَلَعِي وَ جَزَعِي لَكِنْ وَ فَائِتٍ فَوْتَ

 وَ  لَهُ أَنَاتِكَ طُولُ وَ فُلَانٍ بْنِ فُلَانِ عَنْ حِلْمُكَ رَبِّ یَا أَضَرَّنِي قَدْ وَ أَنْظَرْتَهُ إِنْ وَ إِلَیْكَ ظَالِمٍ  كُلِّ رُجُوعُ وَ -أَمْهَلْتَهُ إِنْ وَ  إِلَیْكَ أَحَدٍ كُلِّ مَعَادُ وَ سُلْطَانٍ كُلِّ

 ظُلْمِي عَنْ یَرْجِعَ أَوْ یَتُوبَ أَوْ یُنِیبَ  أَنْ الْمَاضِیَةِ قُدْرَتِكَ  وَ النَّافِذِ  قَضَائِكَ فِي كَانَ فَإِنْ بِوَعْدِكَ الْیَقِینُ  وَ بِكَ الثِّقَةُ  لَا لَوْ عَلَيَّ یَسْتَوْلِي الْقُنُوطُ كَادَ وَ إِیَّاهُ إِمْهَالُكَ

 أَنْعَمْتَ الَّتِي نِعْمَتِكَ إِزَالَةِ  قَبْلَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ  قَلْبِهِ فِي ذَلِكَ أَوْقِعْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُمَّ فَصَلِّ مِنِّي رَكِبَ مَا عَظِیمِ عَنْ یَنْتَقِلَ وَ عَنِّي مَكْرُوهَهُ  یَكُفَّ أَوْ

 دَعْوَتِي إِجَابَةَ عَلَیْهِ  الْمَبْغِيِّ الْمَظْلُومِ نَاصِرَ یَا فَأَسْأَُلكَ ظُلْمِي عَلَى مُقَامٍ مِنْ  ذَلِكَ غَیْرُ بِهِ عِلْمِكَ فِي كَانَ إِنْ وَ عِنْدِی صَنَعْتَهُ الَّذِی مَعْرُوفَكَ تَكْدِیرِهِ وَ عَلَيَّ بِهَا

[ فُلَ  وَ] عَنْهُ افْضُضْ وَ سُلْطَانَهُ  وَ نِعْمَتَهُ اسْلُبْهُ وَ مُنْتَصِرٍ  مَلِیكٍ مُفَاجَاةَ غَفْلَتِهِ فِي افْجَأْهُ وَ مُقْتَدِرٍ عَزِیزٍ  أَخْذَ  مَأْمَنِهِ مِنْ  خُذْهُ وَ مُحَمَّدٍ  آلِ  وَ مُحَمَّدٍ عَلَى فَصَلِّ

. بِالْإِحْسَانِ یُجَازِهِ  لَمْ  الَّذِی عِزِّكَ سِرْبَالَ عَنْهُ انْزَعْ وَ بِالشُّكْرِ  یُقَابِلْهَا لَمْ  الَّتِي نِعْمَتِكَ مِنْ أَعِرْهُ وَ مُفَرِّقٍ كُلَّ أَنْصَارَهُ فَرِّقْ وَ مُمَزَّقٍ كُلَّ مُلْكَهُ مَزِّقْ وَ أَعْوَانَهُ وَ جُمُوعَهُ

 أَثَرَهُ عِفَّ وَ مُلْكَهُ ابْتَزَّ وَ عُمُرَهُ ابْتُرْ وَ الْبَاغِیَةِ الْفِئَاتِ خَاذِلَ  یَا اخْذُلْهُ  وَ الظَّالِمَةِ الْأُمَمِ  مُبِیرَ یَا أَبِرْهُ وَ الْخَالِیَةِ الْقُرُونِ مُهْلِكَ یَا أَهْلِكْهُ  وَ الْجَبَابِرَةِ قَاصِمَ  یَا اقْصِمْهُ وَ

 لَا وَ هَتَكْتَهَا إِلَّا جُنَّةً لَهُ تَدَعْ لَا وَ حَتْفَهُ عَجِّلْ وَ أَنَْفهُ أَرْغِمْ وَ سَنَامَهُ جُبَّ وَ شِدَّتَهُ اْهشِمْ وَ نَفْسَهُ أَزْهِقْ  وَ شَمْسَهُ كَوِّرْ وَ َنَهارَهُ أَظْلِمْ وَ نَارَهُ  أَطْفِئْ وَ  خَبَرَهُ اقْطَعْ وَ

 أَرْحَامَهُ  وَ أَحِبَّاءَهُ وَ  جُنْدَهُ وَ أَنْصَارَهُ أَرِنَا وَ  قَطَعْتَهُ إِلَّا سَبَباً لَا وَ  وَهَنْتَهُ إِلَّا رُكْناً لَا وَ -وَضَعْتَهَا إِلَّا عُلُوٍّ قَائِمَةَ لَا وَ  فَرَّقْتَهَا إِلَّا مُجْتَمِعَةً  كَلِمَةً لَا وَ  قَصَمْتَهَا إِلَّا دِعَامَةً

 الْمُتَحَیِّرَةَ  الْأُمَّةَ وَ اللَّهِفَةَ الْأَفْئِدَةَ  وَ الْوَجِلَةَ الْمُنْقَلِبَةَ  الْقُلُوبَ أَمْرِهِ بِزَوَالِ  اشْفِ وَ الْأُمَّةِ عَلَى الظُّهُورِ بَعْدَ الرُّءُوسِ مُقْنِعِي وَ الْكَلِمَةِ اجْتِمَاعِ بَعْدَ  شَتَّى وَ الْأُلْفَةِ بَعْدَ عَبَادِیدَ

 الْمَهْجُورَةَ  الْمَدَارِسَ وَ الْمُحَرَّفَةَ  الْآیَاتِ  وَ الْمُتَغَیَّرِةَ التِّلَاوَاتِ وَ الْمُغَیَّرَةَ الْمَعَالِمَ  وَ الدَّاثِرَةَ  السُّنَنَ وَ الْمُهْمَلَةَ الْأَحْكَامَ وَ الْمُعَطَّلَةَ  ودَالْحُدُ بِبَوَارِهِ أَدِلْ  وَ الضَّائِعَةَ  الْبَرِیَّةَ وَ

 الْأَقْدَامَ بِهِ أَرِحْ وَ الظَّامِئَةَ الْأَكْبَادَ وَ اللَّاغِبَةَ اللَّهَوَاتِ بِهِ أَرْوِ وَ السَّاغِبَةَ الْخِمَاصَ بِهِ َأشْبِعْ وَ الْمُتْعَبَةَ الْأَقْدَامَ بِهِ أَرِحْ وَ الْمَهْدُومَةَ الْمَسَاجِدَ وَ الْمَجْفُوَّةَ الْمَحَارِیبَ وَ

 وَ  الْكُبْرَى بَطْشَتَكَ أَرِهِ وَ  -نَعِیمَهُ نَغِّصْ  وَ حَرِیمَهُ  أَبِحْ وَ مِنْهَا إِقَالَةَ  لَا بِعَثْرَةٍ  وَ  مَعَهَا انْتِعَاشَ لَا بِنَكْبَةٍ وَ مِنْهَا شِفَاءَ لَا اعَةٍسَ وَ لَهَا أُخْتَ لَا بِلَیْلَةٍ  أَطْرِقْهُ وَ الْمُتْعَبَةَ 

 الَّتِي بِمَنْعَتِكَ مِنْهُ امْنَعْنِي وَ الشَّدِیدِ مِحَالِكَ وَ الْقَوِیَّةِ بِقُوَّتِكَ لِي اغْلِبْهُ  وَ سُلْطَانِهِ مِنْ أَعَزُّ هُوَ الَّذِی سُلْطَانَكَ وَ قُدْرَةٍ كُلِّ فَوْقَ هِيَ الَّتِي قُدْرَتَكَ وَ الْمُثْلَى نَقِمَتَكَ

 وَ حَوْلِهِ إِلَى أَحْوِجْهُ وَ قُوَّتِكَ وَ حَوْلِكَ مِنْ أَبْرِئْهُ وَ  تُرِیدُ لِمَا فَعَّالٌ إِنَّكَ یُرِیدُ  فِیمَا نَفْسِهِ إِلَى كِلْهُ وَ تَسْتُرُهُ لَا بِسُوءٍ وَ تَجْبُرُهُ لَا بِفَقْرٍ ابْتَلِهِ وَ ذَلِیلٌ فِیهَا خَلْقٍ كُلُّ

 وَ  بَدَنِهِ فِي شُغَُلهُ اجْعَلْ وَ عَوْلَتَهُ أَطِلْ وَ دَوْلَتَهُ َأزِلْ وَ  أَمَلَهُ خَیِّبْ وَ أَجَلَهُ انْقُصْ وَ وُلْدَهُ أَیْتِمْ وَ جَسَدَهُ أَسْقِمْ وَ بِمَشِیئَتِكَ مَِشیَّتَهُ ادْفَعْ وَ بِمَكْرِكَ مَكْرَهُ أَذِلَّ وَ قُوَّتِهِ

 إِذَا بِغَیْظِهِ أَمِتْهُ وَ مَآلِ شَرِّ إِلَى عَاقِبَتَهُ وَ اضْمِحْلَالٍ فِي سُلْطَانَهُ وَ سَفَالٍ يفِ جَدَّهُ وَ انِْتقَالٍ إِلَى نِعْمَتَهُ وَ َزوَالٍ إِلَى أَمْرَهُ وَ ضَلَالٍ فِي كَیْدَهُ صَیِّرْ وَ حُزْنِهِ مِنْ تَفُكَّهُ لَا

 رَبِّ  لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ تَنْكِیلًا أَشَدُّ وَ بَأْساً أَشَدُّ فَإِنَّكَ عَلَیْهِ  بِهَا تُدَمِّرُ  لَمْحَةً الْمَحْهُ وَ عَدَاوَتَهُ وَ سَطْوَتَهُ وَ لَمْزَهُ  وَ هَمْزَهُ وَ شَرَّهُ قِنِي وَ أَبْقَیْتَهُ إِنْ لِحُزْنِهِ  أَبْقِهِ وَ أَمَتَّهُ

 .الْعالَمِینَ 
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بلندی آرزویش، نزدیكیِ اجلش را كوتاهتر كرد؛ پس مرگ با ناكام گذاشتن آرزوهایش جوابش را داد، و بعد از عزت و شرافت 

گردد؛ اش ماند؛ غایب شد و دیگر برنمیرست كرده بود[ در گروی اعمال هالك كنندهو جایگاهی رفيع ]كه در دنيا برای خود د

 دهد؛ و پشيمان شد و سودی نمی

روی آنچه به گرا فردا به سعادت رساند، و خودش در  ایها، دیگریبا آنچه گرد آورد امروز به شقاوت افتاد و با همان

ه نخی او را شد؛ آنچه در دنيا رها كرد، به اندازن و فرزندانش جدا میدست خویش كسب كرده بود ماند، در حالی كه از ز

 نياز نكرد و راهی به رهایی نيافت؛بی

است كه در پی  روید، در حالی كه این مرگپس، ای بندگان خدا، دنبال چه كاری هستيد و به كدام پناهگاه و گریزگاه می

دارد؛ و روز و شب، آرَد و نه حرمت شریف را میرحمی بر ضعيف میآورد؛ نه شماست، یكی را پس از دیگری از پا درمی

 رانند.كنند و او را با تشویق خود به پيش میاجل را دائما تشویق می

ب، و و هر چه كه خواهد آمد، نزدیك است؛ و ورای آن عجب اندر عجب است؛ پس جوابی آماده كنيد برای روز حسا

 توشه افزون سازید برای روز معاد.

گرداند یمسازد و مقرب درگاهش داوند ما و شما را با طاعت خویش حفظ كند و ما و شما را بر آنچه بدو نزدیك میخ

 یاری دهد كه ما تنها به او و برای اویيم...

 441ص ،74ج األنوار، بحار

 فَإِنَّ الْغَفْلَةِ طُولِ  عَلَی الْمُهْلَةُ یَحْمِلَنَّكُمُ لَا وَ النَّدَمِ قَبْلَ التَّوْبَةَ  بَادِرُوا وَ الْهَرَمِ قَبْلَ الشَّيْبَةِ  وَ السَّقَمِ قَبْلَ الصِّحَّةِ أَیَّامَ ... اغْتَنِمُوا

 لَا الَّتِی لِلْغِيبَةِ بَرَزُوا وَ النَّوْبَةِ حُضُورِ  قَبْلَ بِالتَّوْبَةِ اللَّهُ رَحِمَكُمُ فَبَادِرُوا الْأَحِبَّةِ تَفْرِیقِ وَ الْمُدَّةِ بِنَقْصِ مُوَكَّلَةٌ الْأَیَّامُ وَ الْأَمَلَ یَهْدِمُ الْأَجَلَ

 داًمَشِي بَنَی وَ بَعِيداً فَأَمَّلَ بِمُهْلَتِهِ تَعَلَّلَ وَ لِغَفْلَتِهِ وَثِقَ  غَافِلٍ مِنْ فَكَمْ  الْمَخَافَةِ بِطُولِ الْمَسَافَةِ بُعْدِ عَلَی اسْتَعِينُوا وَ الْأَوْبَةَ مَعَهَا یَنْتَظِرُ

 غَابَ  قَدْ عَمَلِهِ بِمُوبِقَاتِ مُرْتَهَناً الرِّفْعَةِ وَ الشَّرَفِ وَ الْمَنَعَةِ وَ الْعِزِّ بَعْدَ فَصَارَ أُمْنِيَّتِهِ بِانْقِطَاعِ مَنِيَّتُهُ فَاجَأَتْهُ أَمَلِهِ بُعْدُ َأجَلِهِ بِقُرْبِ فَنَقَصَ

 لَا وَلَدِهِ وَ أَهْلِهِ  عَنْ ذَاهِلًا یَدِهِ بِكَسْبِ مُرْتَهَناً بَقِیَ وَ  غَدِهِ فِی غَيْرُهُ بِهِ سَعِدَ وَ یَوْمِهِ فِی جَمَعَ بِمَا شَقِیَ وَ انْتَفَعَ فَمَا نَدِمَ وَ یَرْجِعُ فَمَا

 فِی الْمَوْتُ هَذَا وَ  الْمَهْرَبُ وَ  الْمَفَرُّ أَیْنَ إِلَی وَ الدَّلَجُ وَ التَّعَرُّجُ اللَّهِ عِبَادَ فَعَلَامَ سَبِيلًا مَنَاصٍ إِلَی َیجِدُ لَا وَ فَتِيلًا تَرَكَ مَا عَنْهُ یُغْنِی

 حَثِيثاً  سَوْقاً یَسُوقَانِهِ  وَ تَحْثِيثاً الْأَجَلَ یَحُثَّانِ الْجَدِیدَانِ وَ  شَرِیفٍ عَلَی یُعْرَجُ لَا وَ  ضَعِيفٍ عَلَی یَتَحَنَّنُ فَالْأَوَّلَ لَا الْأَوَّلَ  یَخْتَرِمُ  الطَّلَبِ

 وَ  اللَّهُ عَصَمَنَا الْمَعَادِ لِيَوْمِ الزَّادَ أَكْثِرُوا وَ الْحِسَابِ  لِيَوْمِ الْجَوَابَ فَأَعِدُّوا الْعَجَبُ الْعَجَبُ ذَلِكَ وَرَاءِ مِنْ وَ فَقَرِیبٌ آتٍ هُوَ مَا كُلُّ وَ

 ...لَه وَ بِهِ نَحْنُ فَإِنَّمَا لَدَیْهِ یُزْلِفُ وَ إِلَيْهِ یُقَرِّبُ مَا عَلَی إِیَّاكُمْ وَ أَعَانَنَا وَ بِطَاعَتِهِ إِیَّاكُمْ

 

 های منسوب به امام سجاد ع آمده است:( در فرازی از یكی از مناجات3

ای ام؛ اما چگونه خواهد بود حال بندهورزیدهكشم از اینكه تو را بخوانم در حالی كه بر گناهانم اصرار میو من خجالت می

 آقایش را نخواند؟ و كجا گریزگاه و پناهگاه خواهد داشت اگر او طردش كند؟كه 
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ن رحم نياری؟ م رسد اگر لغزشم را نادیده نگيری؟ و چه كسی بر من رحم آوَرَد اگر تو برخدایا ! چه كسی به فریادم می

كجا فرار توانم  را جبران نكنی[؟ و و چه كسی دركم كند اگر تو دركم نكنی ]یا: چه كسی خطایم را جبران كند اگر تو خطایم

 كرد اگر اميدم نزد تو روا نشود؟ ...

كند! به كجا فرار كنم شود و در جایگاه نظر و فكرم جای خوش میای كه در دلم وارد میخدایا ! دشمنی برایم قرار داده

 اگر از جانب تو در برابر او یاری نشوم؟ ...

 141-139ص ،91ج األنوار، بحار

  جَل وَ عَزَّ لِلَّهِ اْلمُنَاجَاةِ فِی هُوَ وَ ع السَّاجِدِینَ سَيِّدِ یإِلَ مَنْسُوباً الدُّعَاءَ هَذَا الْكُتُبِ بَعْضِ فِی وَجَدْتُ

 یَطْرُدَه أَنْ مَلْجَؤُهُ وَ مَفَرُّهُ أَیْنَ وَ سَيِّدَهُ یَدْعُو لَا بِعَبْدٍ كَيْفَ وَ الذُّنُوبِ یعَلَ مُصِرٌّ أَنَا وَ  أَدْعُوَكَ أَنْ أَسْتَحْيِی أَنَا وَ 1...

 ضَاقَتْ  إِذَا الْفِرَارُ  أَیْنَ وَ تُدْرِكْنِی لَمْ إِنْ یُدْرِكُنِی مَنْ وَ تَرْحَمْنِی لَمْ إِنْ یَرْحَمُنِی مَنْ وَ عَثْرَتِی تُقِلْنِی لَمْ إِنْ  أَسْتَغِيثُ بِمَنْ إِلَهِی

  2... أُمْنِيَّتِی لَدَیْكَ

                                                      
 . جمالت قبلي این دعا چنین است: 1

 كَثْرَةُ  لِسَانِي كَلَّتْ قَدْ وَ الْإِحْسَانِ مَعَ َكرَمِكَ كَثْرَةِ مِنْ وَ الْعِصْیَانِ مَعَ الذُّنُوبِ كَثْرَةِ مِنْ تَحَیَّرْتُ وَ  بُِهتُّ قَدْ فَإِنِّي َأْعصِیَكَ لَا حَتَّى تَعْصِمَنِي َأنْ أَْسأَلُكَ إِلَهِي

 الْعَاصِي أَنَا وَ دْعُوكَأَ كَیْفَ وَ  لِسَانِي الْمَعَاصِي أَخْرَسَ قَدْ وَ أَدْعُوكَ لِسَانٍ  أَیِّبِ وَ وَجْهِي الذُّنُوبُ أَخْلَقَ قَدْ وَ أَلْقَاكَ  وَجْهٍ  فَبِأَیِّ وَجْهِي مَاءَ عَنِّي أَذْهَبَتْ وَ ذُنُوبِي

 وَ  أَفْرَحُ َكیْفَ وَ  َأنْتَ تَأَنْ  وَ أَْدعُوكَ لَا كَیْفَ وَ أَنَا أَنَا وَ  أَْدعُوكَ كَیْفَ وَ الْكَرِیمُ أَْنتَ وَ أَحْزَنُ كَیْفَ وَ الْعَاصِي أَنَا وَ أَفْرَحُ كَْیفَ وَ الْكَرِیمُ أَنْتَ وَ أَدْعُوكَ  لَا كَیْفَ وَ

 ؛عَرَفْتُكَ قَدْ وَ أَحْزَنُ كَیْفَ وَ عَصَیْتُكَ قَدْ

 تُحْرِقَ  أَنْ فَمُحَالٌ أَنْوَارِكَ مِنْ رٌنُو الشَّیْبَةُ إِلَهِي صِفَاتُكَ الْعَفْوُ وَ صِفَاتُنَا الذُّنُوبُ إِلَهِي یُحْیِینِي رَجَاؤُكَ وَ یُمِیتُنِي خَوْفُكَ رَجَاءٍ وَ خَوْفٍ بَیْنَ بَقِیتُ . إِلَهِي 2

 وَ  الْقَبِیحَةِ أَفْعَالِيَ مَعَ الْجَنَّةَ أَتَمَنَّى وَ أَدْعُوكَ كَیْفَ وَ إِلَهِي النَّارَ أُدْخَلِ لَمْ الْجَنَّةَ  حُرِّمْتُ إِذْ لَیْتَهَا فَیَا النَّارِ عَلَى مَمَرُّهَا لَكِنْ وَ الْأَبْرَارِ دَارُ الْجَنَّةُ إِلَهِي بِنَارِكَ نُورَكَ

 َعصَیُْتكَ  إِنْ وَ أَرْجُوكَ الَّذِی أَنَا إِلَهِي ذِكْرَكَ قَلْبِي یَنْسَى لَا وَ  عَصَیْتُكَ إِنْ وَ أَدْعُوكَ  الَّذِی أَنَا إِلَهِي الْجَمِیلَةِ الْحَسَنَةِ أَفْعَالِكَ مَعَ الْجَنَّةَ أَتَمَنَّى وَ  أَدْعُوكَ لَا كَیْفَ

 الذُّنُوبَ یَغْفِرُ  لَا فَإِنَّهُ الْعَظِیمَةَ ذُنُوبِيَ لِي اغْفِرْ الْعَظِیمِ بِعَفْوِكَ إِلَهِي ذُنُوبِي مِنْ أَعْظَمُ عَفْوُكَ لَكِنْ  وَ عَظِیمَةٌ ذُنُوبِي إِلَهِي مَوْلَایَ  یَا عَفْوِكَ بِكَثْرَةِ رَجَائِي یَنْقَطِعُ لَا وَ

 وَ  یَوْمِي قَدَّمْتُ مَا تَكْتُبُ وَ لَاهِیاً أُمْسِي وَ بَطَّالًا فَأُصْبِحُ شَهْوَتِي یَعْرِضُ حِینَ عَزْمِي أَتْرُكُ  وَ عَهْدِی فَأَنْقُضُ أُعَاهِدُكَ الَّذِی أَنَا إِلَهِي الْعَظِیمُ الرَّبُّ إِلَّا الْعَظِیمَةَ

 یَضُرُّكَ لَا لِي غَفَرْتَ إِنْ وَ یَنْفَعُكَ لَا أَحْرَقْتَنِي إِنْ إِلَهِي یَنْقُصُكَ لَا مَا أَعْطِنِي وَ یَضُرُّكَ لَا مَا لِي فَاغْفِرْ یَنْقُصُكَ لَا إِیَّایَ عَفُْوكَ وَ تَضُرُّكَ لَا ذُنُوبِي إِلَهِي لَیْلَتِي

 إِلَى وَ عَصَیْتُكَ لَمَا تَجُودُ بِالْعَفْوِ أَنَّكَ لَا لَوْ إِلَهِي مَعْرِفَتِكَ أَهْلُ عَصَاكَ لَمَا صِفَاتِكَ مِنْ الْعَفْوَ أَنَّ لَا لَوْ إِلَهِي یَسُرُّكَ لَا مَا بِي تَفْعَلْ لَا وَ یَضُرُّكَ لَا مَا بِي فَافْعَلْ

 كَانَ  فَقَدْ رَبِّي عَثْرَتِي أَِقلْنِي إِحْسَانٌ فِیكَ ظَنِّي وَ غُفْرَانٌ مِنْكَ رَجَائِي إِلَهِي إِلَیْكَ الْخَلْقِ أَحَبُّ عَصَاكَ لَمَا لَدَیْكَ الْأَشْیَاءِ أَحَبُّ الْعَفْوَ أَنَّ لَا لَوْ إِلَهِي أَعُودُ الذَّنْبِ

 دَعَانِي الَّذِی مَنِ قُلْتَ الَّذِی أَنْتَ السَّحَابَ ئُیُنْشِ بِجَلَالِهِ مَنْ یَا وَ أَجَابَ نُودِیَ كُلَّمَا مَنْ  یَا وَ یُنَاجِیهِ وَ یَتَوَلَّاهُ بِمَنْ فَكَیْفَ یُعَادِیهِ  بِمَنْ رِفْقٌ لَهُ مَنْ فَیَا كَانَ الَّذِی

 فِي كَرَمِي مِنْ وَ الْكَرَمُ مِنِّي وَ الْكَرِیمُ أَنَا وَ الْجُودُ مِنِّي وَ الْجَوَادُ أَنَا قُلْتَ الَّذِی أَنْتَ وَ  أُجِبْهُ فَلَمْ بِبَابِي أَقَامَ الَّذِی مَنِ وَ أُعْطِهِ فَلَمْ سَأَلَنِي الَّذِی مَنِ وَ أُلَبِّهِ فَلَمْ

 الذُّنُوبِ فَعَّالُ فَأَنَا الذُّنُوبَ یَغْفِرُ  الَّذِی مَنِ وَ الذُّنُوبَ یَفْعَلُ الَّذِی مَنِ  إِلَهِي یُذْنِبُونِي لَمْ كَأَنَّهُمْ حِفْظَهُمْ أَتَوَلَّى وَ یَعْصُونِي لَمْ كَأَنَّهُمْ مَضَاجِعِهِمْ فِي أَكْلَأَهُمْ أَنْ الْعَاصِینَ

 أَنَا وَ الْعَطَایَا وَ  الْكَرَمِ وَ بِالْجُودِ أَغْرَقْتَنِي أَنْتَ إِلَهِي الْإِحْسَانِ وَ الْكَرَمِ مِنَ  فَعَلْتَ مَا نِعْمَ وَ الْعِصْیَانِ وَ الذُّنُوبِ كَثْرَةِ مِنْ فَعَلْتُ بِئْسَمَا إِلَهِي الذُّنُوبِ غَفَّارُ أَنْتَ وَ

 ذَنْبِي أُدَاوِی عِلَاجٍ  بِأَیِّ أَدْرِی لَسْتُ  وَ صَدْرِی ضَاقَ إِلَهِي بِالْعِصْیَانِ مَشْهُورٌ أَنَا وَ بِالْإِحْسَانِ مَشْهُورٌ أَنْتَ وَ الْخَطَایَا وَ  الْجَهَالَةِ وَ بِالذُّنُوبِ نَفْسِي أَغْرَقْتُ الَّذِی

 بَقِیَتِ وَ جِسْمِي بَلِيَ وَ عَظْمِي رَقَّ  وَ حُزْنِي طَالَ إِلَهِي عُمُرِی بِهَا أَفْنَیْتُ قَدْ وَ یَكُونُ مَتَى فَحَتَّى نَهَارِی وَ لَیْلِي عَلَیْهَا أَنُوحُ كَمْ وَ إِلَیْهَا أَعُودُ كَمْ وَ مِنْهَا أَتُوبُ فَكَمْ

 تَنْتَظِرَانِ  عَیْنَایَ وَ الْقَلْبِ وَجِلُ أَنَا وَ وَطَنِهِ إِلَى یَسْتَرِیحُ وَ عَیْنٍ ذِی كُلُّ یَنَامُ إِلَهِي حِیلَتِي قِلَّةَ وَ ضَعْفِي وَ فَاقَتِي وَ فَقْرِی سَیِّدِی أَشْكُو فَإِلَیْكَ ظَهْرِی عَلَى الذُّنُوبُ

 یَتَوَقَّعُهَا الَّتِي رَحْمَتِكَ مِنْ أَیْأَسُ لَسْتُ  وَ  الْمُذْنِبُونَ یَنْتَظِرُهُ كَمَا عَفْوَكَ أَنْتَظِرُ  إِلَهِي بِإِجَابَتِي أَسْرِعْ  وَ حَاجَتِي اقْضِ وَ دُعَائِي فَاسْتَجِبْ رَبِّ یَا فَأَدْعُوكَ رَبِّي رَحْمَةَ
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 1... عَلَيْه عَوْنٌ مِنْكَ یَكُنْ لَمْ إِذَا الْفِرَارُ أَیْنَ وَ مِنِّی الْفِكْرَةِ وَ الرَّأْیِ مَحَلَّ یَحُلُّ وَ قَلْبِی یَدْخُلُ عَدُوّاً لِی جَعَلْتَ هِیإِلَ

 تدبر

 «وَزَرَ ال ؛ كَالَّالْمَفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ» (1

 شخص دیدگاه كردن رد مقام در كه است حرفی« كال»( بيان شد كه /alaq-http://yekaye.ir/al-96-6) 353در جلسه 

 .رودمی كار به مقابل

 ندارد. هی وجوددهد كه: زهی خيال باطل! چون پناهگاگوید كه در این روز به كجا فرار كنم؛ و خداوند پاسخ میانسان می

 یعنی حتی اگر فرار هم بتواند بكند سودی ندارد.

 كند، باید ابتدا پناهگاهی باشد كه وقتی فرار كرد بدان پناهگاه پناه ببرد.زیرا هر كس كه فرار می

 ارد؟حاصل چه حاصلی داما وقتی جایی برای پناهنده شدن نيست، فرار كردن، جز به این سو و آن سو دویدنی بی

« الْمَبُْثوث كَالْفَراشِ سالنَّا یَكُونُ یَوْمَ»های پراكنده  تشبيه شده ن جهت است كه وضعيت مردم در آنجا به ملخشاید به همي

بَنيهِ:  وَ صاحِبَتِهِ أَبيهِ، وَ وَ أُمِّهِ وَ ،أَخيهِ مِنْ الْمَرْءُ یَفِرُّ یَوْمَ»( كه شخص در حال فرار از همه اطرافيان و نزدیكانش است: 4)قارعه/

 (.36-34)عبس/ «كندروزی كه شخص از برادرش، و مادر و پدرش، و همسر و فرزندانش فرار می

 

 «وَزَرَ ال كَالَّ( »2

در مورد  ،«در قيامت هيچ ملجایی نيست»فرماید قرآن كریم، در حالی كه در مورد كسی كه آخرت را جدی نگرفته، می

 (55)قمر/« قْتَدِرمُ مَليكٍ عِنْدَ صِدْقٍ مَقْعَدِ فی»طانی مقتدر جای دارند: متقين فرموده است كه در جایگاه صدق نزد سل

 توان رسيد:از مقایسه این دو آیه به نتيجه جالبی می

                                                      
 تَالِیاً  لِلْقُرْآنِ كَانَ وَ لِسَانِي بِالنَّارِ تُحْرِقُ أَ لَهِيإِ بَاكِیَةً خَوْفِكَ مِنْ كَانَتْ وَ عَیْنِي ِبالنَّارِ تُحْرِقُ أَ إِلَهِي مُصَلِّیاً لَكَ كَانَ وَ وَجْهِي بِالنَّارِ تُحْرِقُ أَ إِلَهِي الْمُحْسِنُونَ

 أَمَرْتَ سُجَّداً إِلَهِي رُكَّعاً لَكَ كَانَتْ وَ أَرْكَانِي بِالنَّارِ  تُحْرِقُ أَ إِلَهِي خَاشِعاً لَكَ كَانَ وَ جِسْمِي بِالنَّارِ تُحْرِقُ أَ إِلَهِي مُحِبّاً لَكَ كَانَ وَ قَلْبِي بِالنَّارِ  تُحْرِقُ أَ إِلَهِي

 وَجَدْتَهُ  فَعَبْدٌ أَنْجَیْتَنِي إِنْ وَ فَعَذَّبْتَهُ  أَرَدْتَهُ لِمَا خَلَقْتَهُ فَعَبْدٌ  عَذَّبْتَنِي إِنْ إِلَهِي الْمَسْئُولِینَ  خَیْرُ أَنْتَ وَ السُّؤَالِ  بِصِلَةِ أَمَرْتَ وَ  الْمَأْمُورِینَ مِنَ  بِهِ أَوْلَى أَنْتَ وَ بِالْمَعْرُوفِ

 فِیهِ  تُدْرِكْنِي لَمْ  مَا بِاالحْتِرَاسِ لِي فَكَیْفَ بِمَشِیَّتِكَ إِلَّا الْخَیْرِ عَمِلِ إِلَى لِي وُصُولَ  لَا وَ بِعِصْمَتِكَ إِلَّا الذَّنْبِ مِنَ الِاحْتِرَاسِ إِلَى لِي سَبِیلَ لَا إِلَهِي فَأَنْجَیْتَهُ مُسِیئاً

 فَسُرَّنِي عَمَلِي قَبْلَ شُكْرُكَ وَ أَمَلِي بَسَطَ جُودُكَ إِلَهِي الْعَالَمِینَ رُءُوسِ عَلَى الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِهَا تَفْضَحْنِي فَلَا تُظْهِرْهَا لَمْ وَ ذُنُوباً الدُّنْیَا فِي َعلَيَّ سَتَرْتَ إِلَهِي صْمَتُكَعِ

 بِمَوْعُودِكَ  رَجَائِي یَنْقَطِعُ فَكَیْفَ جُودِكَ فَوَاضِلِ عَلَى الْقُرْآنُ دَلَّنِي وَ بِتَحْمِیدِكَ لِسَانِي نَطَقَ  وَ بِتَوْحِیدِكَ الْإِیمَانُ لِيَ شَهِدَ إِذَا إِلَهِي أَجَلِي اقْتِرَابِ عِنْدَ بِلِقَائِكَ

 فَغَفَرْتَهُ  آدَمُ عَصَاكَ إِلَهِي الْإِحْسَانِ وَجْهُ عِنْدَكَ لِي بَقِيَ هَلْ الْأَمَانَ فَالْأَمَانَ الْحِرْمَانَ وَ الْقَطِیعَةَ مِنْكَ اسْتَوْجَبْتُ حَتَّى الْعِصْیَانِ بِسَیْفِ نَفْسِي قَتَلْتُ الَّذِی أَنَا إِلَهِي

 یَخْطُرُ  لَا مَا فِیهَا وَعَدْتَ وَ أَطَاعَكَ لِمَنْ  جَنَّتَكَ خَلَقْتَ إِلَهِي ذُرِّیَّتِهِ  مِنْ  لَكَ الْعُصَاةِ الْوُلْدِ  عَنِ اعْفُ مَعْصِیَتَهُ الْوَالِدِ عَنِ عَفَا مَنْ فَیَا ذُرِّیَّتِهِ مِنْ خَلْقٌ عَصَاكَ وَ

 أَنْكالًا فِیهَا وَعَدْتَ وَ عَصَاكَ لِمَنْ  نَاراً خَلَقْتَ وَ عََليَّ أَنْعَمْتَ مَا بِشُكْرِ أَقُومَ أَنْ أَجِدْ فَلَمْ نَفْسِي حَاسَبْتُ وَ مَوْلَایَ یَا ضَعِیفاً  فَرَأَیْتُهُ  عَمَلِي إِلَى نَظَرْتُ وَ بِالْقُلُوبِ

 أَعْظَمُ هُوَ  لِمَنْ لَا وَ لِي تَغْفِرُهُ  ذَنْبٌ یَتَعَاظَمُكَ فَلَا إِسَاءَتِي قَدِیمِ  وَ جُرْمِي عَظِیمِ وَ جُرْأَتِي لِكَبِیرِ  لَهَا مُسْتَوْجِباً أَكُونَ أَنْ مَوْلَایَ یَا خِفْتُ  قَدْ  وَ عَذَاباً  وَ جَحِیماً  وَ

 . لَدَیْك رَجَائِي وَ تَوَكُّلِي وَ بِكَ یَقِینِي مَعَ مُلْكِكَ فِي خَطَرِی لِصِغَرِ مِنِّي جُرْماً 

شاء جلسه بعد ان. این گونه مضامین كه پناهگاه و مفری جز خدا نداریم در بسیاری از ادعیه آمده است كه در جلسه قبل مواردی گذشت و در  1

 اهلل مواردی دیگر خواهد آمد.
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آخرت جایگاه بروز حقيقت است. كسی در آنجا جایی دارد كه در نزد خداوند در جایگاه راستی و درستی نشسته باشد. 

 ار است، هيچ جایگاه و پناهگاهی نخواهد داشت.كسی كه در موضع تردید و انك

 شناسی و سیاسینکته تخصصی انسان

بازی دروغ و حقه كنند راه رسيدن به قدرت،یابی و مهار قدرت بدانيم، بسياری از انسانها گمان میاگر سياست را علم دست

 «.آوردد میقدرت همواره فسا»نی نيست و و زیر بار حقيقت نرفتن است؛ و لذا در منظر آنها پيوند سياست و دروغ جداشد

 اقعی چطور؟كند، صادق است. اما برای یك دیندار واین سخن در مورد كسانی كه قدرت را تنها در افق دنيا تعقيب می

شود، شكار میآدهد كه كسی كه زیر بار حقيقت نرفته، در جایی كه باطن این زندگی ما این دو آیه در كنار هم نشان می

ا در پيش گرفته، ها هيچ قدرت، و بلكه هيچ راه فرار و پناهگاهی نداشته است؛ و در مقابل، كسی كه راه صدق و راستی رتننه

 در كنار صاحب قدرت حقيقیِ عالم جای داشته است.

د تر از او در عالم وجوبر این اساس است كه در تفكر دینی، ممكن است كسی در اوج قدرت باشد و در عين حال، مظلوم

 نداشته باشد؛ و مگر اميرالمومنين ع جز این بود.

توان آورد و اگر دین حضورش در عرصه زندگی جدی شود، میآری، برای یك انسان واقعا متقی، قدرت لزوما فساد نمی

 سخن گفت.« مقتدر مظلوم»از 

 ام.قبال در این باره در یادداشتی به تفصيل سخن گفته

-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa

9%84d9%88%d7%a8%%d-aa8%d9%85%d3%b8%d9%82%%d-9%86d2%a8%d%/  

 

 اين نکته را در كانال نگذاشتم

 «وَزَرَ ال كَالَّ( »3

تواند به خود نهاده شود و حتما پناهگاه گاه و پناهگاه است. نمیانسان موجودی محتاج است كه حتما نيازمند تكيه

 خواهد.می

 

 12/1/1396                                الْمُسْتَقَرُّ یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ  يإِل   12( آیه 75( سوره قیامت )371

 ترجمه

 سوی پروردگار توست در آن روز جای قرار.

 ای و نحوینکات ترجمه

 «الْمُسْتَقَرُّ ... رَبِّكَ إِلی»

http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://www.souzanchi.ir/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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بياید؛ چون قبلش آمده، جار و مجرور و در مقام خبر است كه در روال عادی باید بعد از مبتدا )المستقر( « الی ربك»

 (105، ص10كند؛ یعنی: مستقری ]= قرارگاهی[ جز به سوی پرورگارت نيست. )الميزان، جحصر می داللت بر

 «الْمُسْتَقَرُّ »

( و 456ص ،3ج البحرین، مجمعو بر وزن اسم مفعول است كه برخی آن را اسم مكان )محل استقرار( )« قرر»از ماده  

اند. قبال درباره این ماده توضيحاتی داده ( دانسته84ص ،5ج العرب، لسانبرخی آن را در معنای مصدری )قرار و استقرار( )

 (/baqarah-http://yekaye.ir/al-002-036 226شد. )جلسه 

 حدیث

 كنند.صحيفه سجادیه را با این عبارات شروع می 21( امام سجاد ع دعای 1

رایم نمانده، و در بت كننده فرد ناتوان! و نگهدارنده از امر ترسناك! گناهانم مرا تنها ساخته و همدمی خدایا ! ای كفای

نيست؛ اگر تو  بخشی برای وحشتمام و آرامام و یاوری ندارم، و بر ترس از دیدار تو مشرف گشتهمقابل خشم تو ناتوان گشته

تواند[ سی ]میتنهایم كنی، چه ك و كسبى تو بخشد؟ و اگر از تو ایمنى تواند[ مرامرا به ترس انداخته باشی، چه كسی ]می

 بخشد؟ توانایى مرا تواند[كسى ]می و اگر تو مرا به ناتوانی كشانده باشی، چه یاریم كند؟

 یارى را تهگریخ و جز جوینده، شده را ایمنی نبخشدخدایا ! جز پروردگار پرورده را كس پناه ندهد؛ وجز چيره، چيره

 نرساند؛ 

حمد و آل و، خدایا ! تمام این اسباب به دست توست، و راه فرار و گریزگاه هم تنها به سوی توست؛ پس بر حضرت م

 او درود فرست و فرار مرا پناهی ده و خواسته مرا برآور!

 21السجادیة، دعاء الصحيفة

 :الْخَطَایَا أَهَمَّتْهُ وَ أَمْرٌ حَزَنَهُ إِذَا السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ

 لِی، ؤَیِّدَ مُ فَلَا غَضَبِكَ عَنْ ضَعُفْتُ وَ مَعِی، صَاحِبَ فَلَا لْخَطَایَاا أَفْرَدَتْنِی الْمَخُوفِ، الْأَمْرِ وَاقِیَ وَ الضَّعِيفِ، الْفَرْدِ كَافِیَ یَا اللَّهُمَّ 

 وِّینِییُقَ مَنْ وَ أَفْرَدْتَنِی، أَنْتَ وَ یُسَاعِدُنِی مَنْ  وَ  أَخَفْتَنِی، نْتَأَ وَ مِنْكَ یُؤْمِنُنِی مَنْ وَ رَوْعَتِیلِ مُسَكِّنَ َفلَا لِقَائِكَ خَوْفِ عَلَی أَشْرَفْتُ وَ

 وَ . طْلُوبٍمَ عَلَی طَالِبٌ إِلَّا یُعِينُ لَا وَ مَغْلُوبٍ، عَلَی غَالِبٌ لَّاإِ یُؤْمِنُ لَا وَ مَرْبُوبٍ، عَلَی رَبٌّ إِلَّا إِلَهِی، یَا یُجِيرُ، لَا أَضْعَفْتَنِی أَنْتَ وَ

 .مَطْلَبِی أَنْجِحْ وَ هَرَبِی، أَجِرْ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ لَیعَ فَصَلِّ الْمَهْرَبُ، وَ الْمَفَرُّ إِلَيْكَ وَ السَّبَبِ، ذَلِكَ جَمِيعُ إِلَهِی، یَا بِيَدِكَ،

 نکته

داشت( شاید مناسب باشد كرد و گناهان دلمشغولش میكه امری غمگينش می با توجه به عنوان دعا )دعای ایشان هنگامی

 1به این دعا پناه ببرد.« گيرددلش می»هایی كه انسان وقت

                                                      
 تواند مرتبط باشد:. این فراز از دعای دیگری از امام سجاد ع هم به این آیات مي 1

 :الِاسْتِكَانَةِ وَ التَّضَرُّعِ فِي السَّلَامُ عَلَیْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ

 تَغْفِرَ  وَ عَنِّي، تَعْفُوَ أَنْ أَسْأَلُكَ ،الْحُسْني الْأَسْماءُ لَهُ  مَنْ  یَا وَ التَّقْوَی، أَهْلَ یَا وَ ،خَائِفُونَ سَطَوَاتِهِ  مِنْ فَهُمْ أَعْنَاقِهَا، عَلَي الْمَذَلَّةِ نِیرَ الْمُلُوكُ لَهُ وَضَعَتْ مَنْ  یَا

 (51دعاء لسجادیة،ا الصحیفة. )فَأَفِرَّ لِي مَفَرَّ لَا وَ فَأَنْتَصِرَ، قُوَّةٍ بِذِی لَا وَ فَأَعْتَذِرَ، بَرِیئاً فَلَسْتُ لِي
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 مشهور شده، آمده است:« دعای كميل»( در فرازی از دعای اميرالمومنين ع كه به 2

دارد و یها حاجتش را به تو عرضه مهنگام سختیخواهم خواستن كسی كه نيازمندیش شدت یافته و در خدایا از تو می

 بدانچه نزد توست رغبت دارد؛

فرار  وخدایا سلطنت تو عظيم است، و مكانت رفيع، و مكرت مخفی، و امرت آشكار، و خشمت چيره، و قدرتت جاری، 

 از حكومت تو ممكن نيست...

 845ص ،2ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح

 شَعْبَانَ  مِنْ النِّصْفِ لَيْلَةِ فِی الدُّعَاءِ بِهَذَا ویَدْعُ سَاجِداً ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ رَأَی النَّخَعِیَّ زِیَادٍ بْنَ كُمَيْلَ أَنَّ رُوِیَ

 رَغْبَتُهُ، عِنْدَكَ فِيمَا عَظُمَ وَ حَاجَتَهُ الشَّدَائِدِ عِنْدَ بِكَ أَنْزَلَ وَ فَاقَتُهُ اشْتَدَّتْ مَنِ سُؤَالَ أَسْأَلُكَ وَ اللَّهُمَّ

 مِنْ الْفِرَارُ یُمْكِنُ لَا وَ قُدْرَتُكَ جَرَتْ وَ قَهْرُكَ غَلَبَ وَ أَمْرُكَ ظَهَرَ وَ مَكْرُكَ خَفِیَ وَ مَكَانُكَ عَلَا وَ سُلْطَانُكَ عَظُمَ اللَّهُمَّ

 1.حُكُومَتِك

 

ا از زبان رخدمت امام رضا ع رسيده بود، احادیثی ( علی، برادر دعبل خزاعی )شاعر معروف اهل بيت( وقتی در طوس 3

 اند كه:مبارك ایشان شنيده و نقل كرده است. از جمله اینكه امام رضا ع از پدرانشان از امام سجاد ع روایت كرده

كلثوم و امر كنار سر شان بردند، لبابه دای وارد كرد و امام را به خانهوقتی ابن ملجم بر فرق مبارك اميرالمومنين ع ضربه

 در كنار پای ایشان نشستند. چون ایشان چشم گشودند و نگاهشان به آن دو افتاد، فرمودند:

 بهترین جایگاه و نيكوترین استراحتگاه است؛« رفيق اعلی» 

 در مقابل یك ضربه، فقط یك ضربه بزنيد و یا اگر خواستيد عفو كنيد!

داد آخر شب  دند: پيامبر خدا ص را دیدم كه سه بار به من دستورسپس از هوش رفتند و دوباره كه به هوش آمده، فرمو

 به خدمتشان بشتابم.

 365ص ،(للطوسی) األمالی 

                                                      
 بسا مناسب باشد با مضمون آیه حاضر:. این روایت از امام صادق ع نیز چه 1

 صَحِیفَتُهُ  یُخْتَمُ بِمَا لِمٍعَا غَیْرُ هُوَ وَ الْعَبْدُ یَخَافُ الَ كَیْفَ وَ مَأْمُولِهِ إِلَي صِلُیَ وَ یَضِلُّ لَا الرَّجَاءِ وَ الْخَوْفِ مِیزَانِ عَلَي تَعَالَي اللَّهَ عَبَدَ مَنْ...  ع الصَّادِقُ قَالَ

 حَیْثُ مِنْ نَعْمَائِهِ وَ اللَّهِ آلَاءِ بَحْرِ فِي غَرِیقٌ هُوَ وَ بِالْعَجْزِ نَفْسَهُ یَعْرِفُ هُوَ وَ یَرْجُو الَ كَیْفَ وَ مَفَرَّ لَا وَ ءٍشَيْ عَلَي لَهُ قُدْرَةَ لَا وَ اسْتِحْقَاقاً بِهِ یَتَوَسَّلُ عَمَلٌ لَهُ لَا وَ

 (181ص الشریعة، مصباح... )تُعَد لَا وَ تُحْصَي لَا

  برسد؛ آرزویش به و نشود گمراه كند عبادت رجا و خوف میزان اساس بر را خداوند كه ترجمه: كسي

 پیدا استحقاقي دانب توسل با كه ندارد عملي و است؛ خبربي شودمي ختم بدان عملش نامه آنچه از كه حالي در باشد نداشته خوف عبد چگونه و

 !نیست؟ برایش هم فراری جای و ندارد كاری بر قدرت و كند

 ... است؟ خداوند حصر و حد بي الطاف و هانعمت دریای در غرق و شناسدمي بودن عاجز به را خویش كه حالي در نبندد امید چگونه و
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 حَدَّثَنِی: قَالَ لِیُّ،لدِّعْبِ ا عَلِیٍّ بْنِ عَلِیِّ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاسِمِ أَبُو اأَخْبَرَنَ: قَالَ الْحَفَّارُ، جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ هِلَالُ الْفَتْحِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 الْخُزَاعِیِّ عَِلیٍّ بْنِ دِعْبِلِ أَخُو وَرْقَاءَ بْنَ بُدَیْلِ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ نِبْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینِ بْنِ عَلِیِّ  بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو أَبِی

 وَ ثَمَانٍ نَةَسَ  بِطُوسَ الرِّضَا مُوسَى بْنُ عَلِیُّ الْحَسَنِ أَبُو سَيِّدِی نَاحَدَّثَ: قَالَ مِائَتَيْنِ، وَ سَبْعِينَ وَ اثْنَتَيْنِ سَنَةَ بِبَغْدَادَ( عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ)

 عَلِیِّ  أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ، بْنُ  مُحَمَّدُ أَبِی حَدَّثَنَا :قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنُ  جَعْفَرُ أَبِی حَدَّثَنَا: قَالَ جَعْفَرٍ، بْنُ مُوسَى أَبِی حَدَّثَنِی: قَالَمِائَة  وَ تِسْعِينَ

 : الْحُسَيْنِ، قَالَ بْنِ

 الْحَائِطِ، عَلَى تُهُضَرَبْ فَوَقَعَتْ  آخَرُ مَعَهُ  كَانَ وَ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِ) بٍَطالِ أَبِی بْنَ عَلِیَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ( اللَّهُ  لَعَنَهُ) مُلْجَمٍ ابْنُ ضَرَبَ لَمَّا

( السَّلَامُ  يْهِمَاعَلَ ) الْحُسَيْنُ وَ الْحَسَنُ فَخَرَجَ كَانَتْ، الَّتِی لضَّرْبَةِا عَلَى رَأْسِهِ عَلَى سَاجِدٌ هُوَ وَ الضَّرْبَةُ فَوَقَعَتِ فَضَرَبَهُ مُلْجَمٍ ابْنُ أَمَّا وَ

 فَفَتَحَ  رِجْلَيْهِ، نْدَعِ كُلْثُومٍ أُمُّ جَلَسَتْ وَ رَأْسِهِ، عِنْدَ لُبَابَةُ فَقَعَدَتْ ،دَارَهُ فَأُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمِيرُ احْتُمِلَ وَ  ثَقَاهُ،أَوْ وَ مُلْجَمٍ ابْنَ أَخَذَا وَ

 :فَقَالَ إِلَيْهِمَا، فَنَظَرَ عَيْنَيْهِ

 .ذَلِكَ كَانَ إِنْ فْوُالْعَ أَوِ بِضَرْبَةٍ ضَرْبَةٌ مَقِيلًا، أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ الْأَعْلَى الرَّفِيقُ

 .مَرَّاتٍ ثَلَاثَ عِشَاءً، إِلَيْهِ بِالرَّوَاحِ یَأْمُرُنِی( آلِهِ وَ  عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولَ رَأَیْتُ : فَقَالَ أَفَاقَ، ثُمَّ عَرِقَ ثُمَّ

بوبی است؛ ظاهرا از این جهت كه خداوند از شدت رفق و مدارایش در حق بندگان، اشاره به محضر ر« رفيق اعلی»توجه: 

اند كه هنگام مرگ ایشان بين رفتن و ماندن شود و روایتی هم شيعه و سنی از پيامبر اكرم روایت كردهرفيق اعلی خوانده می

 (246ص ،2ج ،2األثر و الحدیث غریب فی النهایة؛ 163ص ،4ج ،1الفقيه یحضره ال من)« بل الرفيق االعلی»مخير شد، و فرمود: 

 تدبر

 

 

 

  13( آیه 75سوره قیامت )

 تاخير به و فرستاد پيش[ از] بدانچه روز آن در انسانأَخَّرَ؛  وَ  قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ  الْإِنْسانُ )یُنَبَّؤُا( 75) قيامت سوره 13 آیه

 یر مراجعه كنيد.توانيد به لينك زو تدبر واقع شد. برای مطالعه آن می مورد بحث 188( قبال در جلسه .شودمی آگاه انداخت،

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-13 / 

 

 

                                                      
 جَبْرَئِیلُ نَزَلَ الْوَفَاةُ ص النَّبِيَّ حَضَرَتِ لَمَّا: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْأَسَدِیِّ  الْقَاسِمِ أَبِي بْنِ یَحْیَى بَصِیرٍ  أَبِي عَنْ الْأَحْمَرِیِّ أَبَانٍ عَنْ  الْحَكَمِ بْنُ عَلِيُّ رَوَى.  1

 .الْأَعْلَى الرَّفِیقَ بَلِ لَا فَقَالَ عَلَیْهِ فَأَعَادَهَا رَبِّي رِسَاالتِ بَلَّغْتُ قَدْ لَا فَقَالَ  الدُّنْیَا إِلَى الرُّجُوعِ فِي لَكَ هَلْ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ع

 .اللّه عند ما فاختار اللّه، عند ما بین و الدّنیا فى البقاء بین خیّر أنه ذلك و «األعلى الرَّفِیق بل: موته عند یقول سمعته» عائشة . حدیث 2

http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-13/
http://yekaye.ir/al-qiyamah-075-13/
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 13/1/1396                           بَصیرَةٌ نَفْسِهِ يعَل الْإِنْسانُ بَلِ   14( آیه 75( سوره قیامت )372

 ترجمه

 بلكه انسان ]قطعا[ بر نفس خویشتن بيناست.

 ای و نحوینکات ترجمه

 «بَصيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ»

 القرآن إعراباند! )این جمله را برخی از علمای نحو از مواردی كه به لحاظ تحليل نحوی و معنایی دشوار است، دانسته

تواند صحيح اش این بوده كه چند حالت برای اعراب آن متصور است كه معنای هر یك می( و ریشه54ص ،5ج ،)نحاس(

مكن است مد نظر مای در كار نيست؛ زیرا همگی دشواری« امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»باشد، كه با توجه به قاعده 

 بوده باشد. 

 نَفْسِهِ  عَلی»ت توان كل عباررا خبر گرفت و می« بصيرة»توان جمله، میمبتداست؛ اما در ادامه « انسان»ها در همه حالت

های زیر از جانب لقرار گرفته است؛ كه در هر حالت، تحلي« انسان«را یك جمله مستقل دانست كه در مقام خبر برای « بَصيرَةٌ

 علمای نحو و تفسير ارائه شده است:

 «:بصيرة»مجرور است متعلق به  جار و« علی نفسه»خبر است؛ و « بصيرة»الف. 

 آمده است، چند تحليل ارائه شده:« بصيرة»بر روی كلمه « ة»آنگاه درباره اینكه چرا 

)دیدگاه « لبصيرةا هو اإلنسان إن»خواهد بفرماید و می«( بينایی»و « بصيرت». این عالمت مصدر است )به معنای خود 1الف.

ناً بينایی بر ( یعنی انسان عي596ص ،10ج البيان، ؛ مجمع54ص ،5ج ،)نحاس( رآنالق إعراب سعيد بن جبير و قتاده، به نقل

 نفس خویشتن است.

( یعنی 596ص ،10ج البيان، ؛ مجمع54ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعرابدر عالمه. )« ة»مبالغه است، مانند « ة». این 2الف.

 انسان بر نفس خویش كامال بيناست.

مستقيما خبر نيست، بلكه وصف است « بصيرة»دهد كه و نشان می«( بصير»تانيث است )مونثِ « ة»همان « ة». این 3الف.

)یعنی انسان « نفسه بصيرة علی حجّة اإلنسان»؛ و جمله در اصل این گونه بوده است «حجة»برای یك خبر محذوف مانند 

بودن، وصف انسان « بينا»ه است، ]زیرا به نحو مجاز آمد« بصيرت»و در این صورت، وصف  1حجتی بينا بر نفس خویش است(

 رَبُّ  إِلَّا هؤاُلءِ أَنْزَلَ ما» به كار رفته است، مانند« آیات»همان گونه كه در قرآن وصف بصيرت برای «[ حجت»است، نه وصف 

                                                      
 إعراب نقل به ،گوید االنسان حجة یا االنسان عبرةاست. وی گفته است: این آیه شبیه آن است كه عرب مي اخفش دیدگاه. اصل این سخن ظاهرا  1

باشد( ضرورتي ندارد. اما در آن صورت، « حجت»؛ و در این صورت توجیه زمخشری )كه بصیرة وصف برای كلمه محذوف 299ص ،10ج بیانه، و القرآن

 شود و لذا مطلب را به وی استناد دادیم.شود؛ و لذا سخن زمخشری عمال سخن جدیدی ميمي 2یا الف. 1دیدگاه اخفش همان قول الف.
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 ،10ج البيان، مجمع؛ 54ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعراب؛ 661ص ،4ج ( )الكشاف،106/إسراء) «بَصائِرَ  الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 1(659ص

« بصيرة»ن جمله، باشد؛ و در ایمی« انسان»خودش یك جمله است و روی هم، خبر برای « بَصيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی»ب. عبارت 

ای یك كلمه صفت بر« بصيرة»تانيث )مونث بصير( است و « ة»بصيرت، همان »در « ة»خبر است؛ آنگاه « علی نفسه»مبتدا و 

 د؛ كه آن محذوف عبارت است از:باشمحذوف می

، یعنی «هاالنسان جوارحه بصيرة علی نفس»انسان، یعنی عبارت در اصل این گونه بوده است « اعضاء و جوارح. »1ب.

مضمونی  و این همان« انسان، چنين است كه از نفس خودش، یعنی اعضا و جوارحش، شاهدانی بينا بر نفس وی حاضر است»

 ،10ج ن،البيا ( )مجمع24دهند )نور/مده كه اعضاء جوارح انسان روز قيامت عليه او شهادت میاست كه در آیات دیگر آ

 (299ص ،10ج بيانه، و القرآن ؛ إعراب54ص ،5ج ،)نحاس( القرآن إعراب؛ )596ص

 ،4ج شاف،)الك« االنسان، اعين بصيرة علی نفسه»ها[، یعنی عبارت در اصل این گونه بوده است ]=چشم« أعين. »2ب.

قب و شاهد های بينایی بر او ناظر و حاضر است، و اشاره است به فرشتگانی كه مرا( یعنی انسان چنين است كه چشم661ص

 (299ص ،10ج بيانه، و القرآن ؛ إعراب596ص ،10ج البيان، اعمال اویند[ )مجمع

ین دست كم ت بر حصر نداشته باشد، امقدم شده و این، اگر دالل« بصيرة»بر « علی نفسه»ضمنا در تمام حاالت فوق، 

 در ترجمه داخل كروشه افزوده شد.« قطعا»كند و لذا كلمه می« تاكيد»داللت بر 

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

نماید؟ اش را مخفی میكند و بدیاش را آشكار میخواهد بكند ]= چه قصدی دارد[ كه خوبیبرخی از شما چه كار می

بلكه انسان »فرماید داند كه واقعيت این گونه نيست؛ و خداوند عز و جل میگردد میگونه نيست وقتی به خودش برمیآیا این 

 كم شود. بدرستی كه باطن و درون انسان هنگامی كه اصالح شود، ظاهر هم راست و مح« ]قطعا[ بر نفس خویشتن بيناست.

 214ص ،4(للمفيد) األمالی؛ 599ص ،10ج ،3البيان مجمع؛ 529ص ،2ج ،2الكافی

                                                      
این قول، را به عنوان شاهد ذكر كرده است؛ اما عالمه طباطبایی هنگام اشاره به ( 13)نمل/« مُبْصِرَةً آیاتُنا جاَءتْهُمْ فَلَمَّا»البته خود زمخشری آیه  1

 هایگزینه در كه حاالتي باشد، چه محذوف این اینكهتناسب بیشتری دارد؛ و لذا آن را در متن آوردیم. ضمنا ای كه در متن اشاره شد را آورده كه آیه

كند لذا بدانها و به لحاظ معنایي تفاوتي نمي دارد بیشتری تكلفبه لحاظ نحوی  اما باشد، نظر مد هم اینجا در تواندمي نیز آیدمي ادامه در 2.ب و 1.ب

 مستقال اشاره نشد.

 أَبِي عَنْ  الْفُضَیْلِ عَنِ مُعَاوِیَةَ  عَنْ  فَضَالَةَ  عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنُ  الْحُسَیْنُ در همانجا با این سند هم روایت شده است:  2

 .مِثْلَهُ ع اللَّهِ عَبْدِ

... )البته در تفسیر عیاشي كه امروزه منتشر شده و تا سوره  (ع) اهلل عبد أبي عن مسلم بن محمد عن بإسناده العیاشي روى. مرحوم طبرسي نوشته:  3

 كهف بیشتر ندارد، پیدا نشد(

 . شیخ مفید این مضمون را با سندی دیگر و با عباراتي متفاوت روایت كرده است:  4
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 أَنْ أَحَدُُكمْ عُیَصْنَ مَا: قَالَ ع اللَّهِ عَْبدِ أَبِی عَنْ  الْعَبَّاسِ أَبِی فَضْلٍ  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ الْجَبَّارِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِیُّ عَلِیٍّ أَبُو

 «بَصِيرَةٌ  نَفْسِهِ لیعَ  الْإِنْسانُ بَلِ» یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ وَ كَذَلِكَ يْسَلَ ذَلِكَ أَنَّ  فَيَعْلَمَ نَفْسِهِ إِلَی یَرْجِعُ لَيْسَ أَ سَيِّئاً یُسِرَّ وَ حَسَناً یُظْهِرَ

 .الْعَلَانِيَةُ قَوِیَتِ صَحَّتْ ]صَلُحَت[ إِذَا السَّرِیرَةَ إِنَّ

  

ای كه شخص مریض و از ایشان سوال كردم در مورد ميزان مریضی ای نوشتمگوید: به امام صادق ع نامه( ابن أُذَینه می2

 گذارد؟باید افطار كند؛ و ميزانی مریضی ای كه شخص مریض ایستاده نماز خواندن را كنار می

 «بلكه انسان ]قطعا[ بر نفس خویشتن بيناست.»امام ع فرمود: 

 گردد؛ خودش به خودش آگاهتر است.و فرمود: این به خودش برمی

 ،2ج الفقيه، یحضره ال من؛ 114ص ،2ج اإلستبصار،؛ 256ص ،4و ج 177ص ،3ج األحكام، تهذیب؛ 118ص ،4ج لكافی،ا 

 5991ص ،10ج البيان، مجمع ؛132ص

 :الَقَ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 ؟قَائِماً الصَّلَاةَ صَاحِبُهُ یَدَعُ الَّذِی الْمَرَضِ وَ احِبُهُصَ فِيهِ یُفْطِرُ الَّذِی الْمَرَضِ حَدُّ مَا أَسْأَلُهُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی إِلَی كَتَبْتُ

 .بِنَفْسِهِ أَعْلَمُ هُوَ إِلَيْهِ ذَاكَ قَالَ وَ بَصِيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ قَالَ

 

 ادق ع سوال كرد:( شخصی از امام ص3

موال خودشان ایتيم را با  كودك چند سرپرستی شویم كه خانه یتيمان است ]ظاهرا یعنی اوما در خانه برادرمان وارد می

نوشيم و می نشينيم و از آب آنهااست[، و آنها هم خدمتكاری دارند؛ ما سر سفره ]یا: روی فرش[ آنها می برعهده گرفته

اهای آنها هم خوریم و در آن غذا، از غذشود در آنجا غذا را با برادرمان میكند و گاه میخدمت میخدمتكارشان به ما هم 

 هست. نظر شما چيست؟

رسد، جایز ضرر می فرمود: اگر رفت و آمد شما، منفعتی برای آنها دارد، اشكالی ندارد؛ و اگر در این رفت و آمد به آنها

به نفع آنهاست  حقيقتِ مطلب ]كه واقعا این رفت و آمد« عا[ بر نفس خویشتن بيناست.بلكه انسان ]قط»نيست؛ و سپس فرمود: 

شيد، آنها براردان دینی و اگر با آنها ]یتيمان[ رفت و آمد داشته با»فرماید: یا نه[ بر خودتان مخفی نيست و خداوند عز و جل می

 (220)بقره/« دهد.پيشه تشخيص میشما هستند و خداوند مفسد را صالح

                                                      
 الرَّحْمَنِ  عَبْدِ نِبْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارِ لْحَسَنِا بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  أَبِیهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ الْحَسَنِ أَبُو أَخْبَرَنِي قَالَ

 وَ كَذَلِكَ لَیْسَ أَنَّهُ عَلِمَ فْسِهِنَ إِلَى رَجَعَ إِذَا لَیْسَ أَ سَیِّئاً یُسِرُّ وَ حَسَناً یُظْهِرُ الْعَبْدَ یَنْفَعُ مَا یَقُولُ ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ یَاسِینَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 .لْعَلَانِیَةُا قَوِیَتِ صَلَحَتْ إِذَا السَّرِیرَةَ إِنَّ «بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ» یَقُولُ  تَعَالَى للَّهُا

 . در دو منبع آخر، سند و روایت بدین صورت آمده است: 1

 وَ بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلى سانُالْإِنْ بَلِ فَقَالَ قِیَامٍ مِنْ الصَّلَاةَ یَدَعُ وَ الصَّائِمُ  فِیهِ طِرُیُفْ الَّذِی الْمَرَضِ حَدُّ  مَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ  زُرَارَةَ عَنْ بُكَیْرٍ ابْنُ رَوَى

 .یُطِیقُهُ بِمَا أَعْلَمُ هُوَ
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 107ص ،1ج العياشی، ؛ تفسير129ص ،5ج ؛ الكافی،339ص ،6ج األحكام، تهذیب

  البصر[ ضریر رجل ]سأله ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قِيلَ: قَالَ یِّالْكَاهِلِ یَحْيَی بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ

 رُبَّمَا وَ مْخَادِمُهُ یَخْدُمُنَا وَ مَائِهِمْ مِنْ نَشْرَبُ وَ بِسَاطِهِمْ لَیعَ فَنَقْعُدُ لَهُمْ خَادِمٌ مَعَهُمْ وَ أَیْتَامٍ بَيْتِ فِی لَنَا أَخٍ عَلَی نَدْخُلُ إِنَّا

 كَ؟ذَلِ فِی تَرَی فَمَا طَعَامِهِمْ؛ مِنْ فِيهِ وَ صَاحِبِنَا عِنْدِ مِنْ الطَّعَامَ فِيهِ طَعِمْنَا

 لَا فَأَنْتُمْ «ةٌبَصِيرَ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ » ع قَالَ وَ فَلَا ضَرَرٌ هِفِي كَانَ إِنْ وَ بَأْسَ فَلَا لَهُمْ مَنْفَعَةٌ عَلَيْهِمْ دُخُولِكُمْ فِی كَانَ  إِنْ قَالَفَ

 «.الْمُصْلِحِ  مِنَ الْمُفْسِدَ یَعْلَمُ  اللَّهُ وَ الدِّینِ فِی فَإِخْوانُكُمْ تُخالِطُوهُمْ إِنْ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ عَلَيْكُمْ یَخْفَی

 تدبر

 «بَصيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »1

 (1تواند بگذارد. )حدیثشناسد و سر خودش كاله نمیانسان، اگر ریاكاری هم بكند، باز خودش خودش را می

 شناسینکته تخصصی انسان

( 1043؛ كهف/302؛ اعراف/131-11شناسد، پس چرا در آیات متعددی )مثال: بقره/اگر انسان حتما خودش خودش را می

برند، اما خودشان ندانسته، خود را انسانهای خوب از اینكه كار بر خود افراد مشتبه شده و در گمراهی و فسادگری به سر می

 شمرند؟و كار خود را خوب می

كند با داند، اما سعی میدهد. یعنی در عمق وجود خود میپاسخ این اشكال را می« مَعاذیرَهُ  أَلْقی لَوْ وَ»بعد  ظاهرا آیه

 آیه بعد. شاءاهلل توضيح بيشتر در بحث ازترشيدن خود را توجيه كند تا حدی كه امر بر خودش هم مشتبه شود. انبهانه

  

 «صيرَةٌبَ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »2

ات وظيفه ای دانست كه در بسياری از اوقتوان به عنوان ضابطهمی« انسان خودش بر وضع خودش آگاه است»این را كه 

 كند. هم در مسائل عبادی و اخالقی و هم در روابط اجتماعی.انسان را معلوم می

ه، عبارتند ه به خود شخص واگذار شدبرخی از مواردی كه در كلمات معصومين ع، با استناد به این مطلب، تشخيص وظيف

 از:

 (1دهد یا نه؟ )حدیثالف. اینكه واقعا كار خوب را برای ریا انجام می

 (2تواند نمازش را نشسته یا خوابيده بخواند. )حدیثای كه انسان میب. مریضی

                                                      
 آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَ (12) یَشْعُرُونَ ال لكِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أَال (11) مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّما قالُوا الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا ال لَهُمْ قیلَ إِذا . وَ 1

 (13) یَعْلَمُونَ ال لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ  كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ

 .مُهْتَدُون أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَوْلِیاءَ الشَّیاطینَ اتَّخَذُوا إِنَّهُمُ.  2

 .صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ.  3
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عادی بخواند، و مجبور باشد ج.اینكه به خاطر سرما، سوار كشتی بودن و سایر مشكالت بيرونی، نتواند نماز را در حالت 

 1نشسته یا در حال حركت و ... بخواند.

 (2)حدیث 2ای كه دیگر نباید روزه بگيرد.د. مریضی

 ؛8ص ،1ج األحكام، تهذیب ؛37ص ،3ج الكافی،) ه. اینكه آیا چُرت زدنش در حدی بوده كه نياز مجدد به وضو باشد؟

 3(81ص ،1ج اإلستبصار،

                                                      
 مِنَ  الْأَرْضُ  تُمَكِّنُهُ  لَا فَرِیضَةٍ وَقْتِ فِي یَكُونُ...  رَجُلٌ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ  عُذَافِرٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ هِلَالٍ  بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ  عَنْهُ.  1

 وَ  قَائِماً أَمْكَنَهُ إِنْ السَّفِینَةِ بِمَنْزِلَةِ هُوَ نَعَمْ  قَالَ الْمَحْمِلِ فِي الْفَرِیضَةَ یُصَلِّيَ أَنْ لَهُ یَجُوزُ أَ الْوَحَلِ وَ الْمَطَرِ  وَ الْمَاءِ وَ الثَّلْجِ كَثْرَةِ مِنْ عَلَیْهَا السُّجُودِ لَا وَ عَلَیْهَا الْقِیَامِ

 (232ص ،3ج األحكام، تهذیب) بَصِیرَة نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ یَقُولُ بِالْعُذْرِ أَوْلَى فَاللَّهُ ذَلِكَ مِنْ كَانَ كُلَّمَا وَ قَاعِداً إِلَّا

است و مرور آن  بوده شده گفته سابق كتب در كه است ع امیر حضرت اقدامات از یكي اشاصلي هم هست كه موضوع روایتي روزه، مورد . در 2

 :خالي از لطف نیست

 اللَّهِ  صَلَوَاتُ لْمُؤْمِنِینَا أَمِیرُ أُتِيَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِسَْحاقَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ

 أَنْتُمْ  یَهُودُ  قَالَ نَعَمْ قَالُوا رُونَمُفْطِ أَنْتُمْ وَ أَكَلْتُمْ ع الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرُ  لَهُمْ  فَقَالَ  مَضَانَرَ شَهْرِ فِي بِالنَّهَارِ  یَأْكُلُونَ وَجَدُوهُمْ بِقَوْمٍ  بِالْكُوفَةِ الْمَسْجِدِ  فِي جَالِسٌ  هُوَ  وَ عَلَیْهِ

 الْإِفْطَارَ  اسْتَوْجَبْتُمُ عِلَّةٌ كُمْفِی قَالَ لَا قَالُوا أَنْتُمْ فَسَفْرٌ قَالَ مُسْلِمُونَ بَلْ قَالُوا سْلَامِلِلْإِ مُخَالِفِینَ الْأَدْیَانِ هَذِهِ مِنْ ءٍشَيْ أَیِّ فَعَلَى قَالَ لَا قَالُوا فَنَصَارَى قَالَ لَا قَالُوا

 اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَضَحِكَ قَالَ عِلَّةٌ بِنَا مَا أَصْبَحْنَا بَلْ  قَالُوا  بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ -یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لِأَنَّ  بِأَنْفُسِكُمْ أَبْصَرُ فَإِنَّكُمْ بِهَا نَشْعُرُ لَا

 هُوَ  إِنَّمَا بِذَلِكَ نَعْرِفُهُ لَا قَالُوا اللَّهِ  سُولُ رَ فَإِنَّهُ  قَالَ مُحَمَّداً عْرِفُنَ لَا وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ هَدُنَشْ قَالُوا اللَّهِ  رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ تَشْهَدُونَ قَالَ  ثُمَّ عَلَیْهِ

 حُفْرَتَیْنِ  َیحْفِرَ أَنْ أَمَرَ وَ وفَةِالْكُ ظَهْرِ الظَّهْرِ إِلَى بِِهمْ خَرَجَ وَ الْخَمِیسِ شُرْطَةَ بِهِمْ َفوَكَّلَ فََعلْتَ إِنْ وَ قَالُوا لَأَقْتُلَنَّكُمْ إِلَّا وَ أَقْرَرْتُمْ إِنْ فَقَالَ نَفْسِهِ إِلَى دَعَا أَعْرَابِيٌّ

 النَّارَ  الُْأخْرَى فِي أُوقِدُ وَ  الْقَلِیبَیْنِ  هَذَیْنِ إِحْدَى فِي وَاضِعُكُمْ إِنِّي لَهُمْ فَقَالَ  ةِالْخَوْخَ شِبْهَ ضَخْمَةً كَوَّةً بَیْنَهُمَا فِیمَا خَرَقَ ثُمَّ الْأُخْرَى جَنْبِ إِلَى إِحْدَاهُمَا حَفَرَ وَ

 جَعَلَ  ثُمَّ الْآخَرِ الْجُبِّ يفِ فَأُوقِدَتْ بِالنَّارِ أَمَرَ ثُمَّ رَفِیقاً وَضْعاً الْجُبَّیْنِ إِحْدَى فِي مْفَوَضَعَهُ الدُّنْیَا الْحَیَاةَ هَذِهِ تَقْضِي فَإِنَّمَا فَعَلْتَ إِنْ وَ قَالُوا بِالدُّخَانِ فَأَقْتُلُكُمْ

 الْمَسْجِدِ  فِي یَوْمٍ  ذَاتَ هُوَ  یْنَمَافَبَ النَّاسُ بِهِ تَحَدَّثَ وَ  الرُّكْبَانُ  بِفِعْلِهِ فَسَارَ  انْصَرَفَ مَّثُ قَالَ مَاتُوا حَتَّى قَاضٍ أَنْتَ مَا اقْضِ فَیُجِیبُونَهُ تَقُولُونَ مَا مَرَّةٍ بَعْدَ  مَرَّةً یُنَادِیهِمْ

 اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ  یرِ أَمِ عَلَى قَدِمَ وَ قَالَ  قَبْلُ مِنْ  آبَاؤُهُ كَانَتْ كَذَلِكَ وَ أَعْلَمُهُمْ أَنَّهُ الْیَهُودِ مِنَ  یَثْرِبَ فِي مَنْ لَهُ أَقَرَّ قَدْ یَثْرِبَ  أَهْلِ مِنْ  یَهُودِیٌّ عَلَیْهِ قَدِمَ إِذْ

 عَلَیْهِ  اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ  رِأَمِی إِلَى أَرْسَلُوا وَ الْمَسْجِدِ بَابِ عَلَى وَقَفُوا ثُمَّ رَوَاحِلَهُمْ واأَنَاخُ بِالْكُوفَةِ  الْأَعْظَمِ الْمَسْجِدِ  إِلَى انْتَهَوْا فَلَمَّا بَیْتِهِ أَهْلِ مِنْ عِدَّةٍ فِي عَلَیْهِ

 فَمَا  بِالْیَمِینِ  سْتَأْنِفُونَیَ وَ سَیَدْخُلُونَ یَقُولُ هُوَ وَ إِلَیْهِمْ فَخَرَجَ قَالَ إِلَیْكَ نَدْخُلُ أَمْ إِلَیْنَا تَخْرُجُ فَهَلْ حَاجَةٌ إِلَیْكَ لَنَا وَ الْحِجَازِ  مِنَ قَدِمْنَا الْیَهُودِ مِنَ قَوْمٌ أَنَّا

 الْحِجَازِ  أَهْلِ مِنْ قَوْمٌ مَزَعَ الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ بِدْعَةٍ أَیَّةُ وَ  لَهُ فَقَالَ ص مُحَمَّدٍ دِینِ فِي أَحْدَثْتَ الَّتِي الْبِدْعَةُ هَذِهِ مَا طَالِبٍ أَبِي ابْنَ یَا عَظِیمُهُمْ لَهُ فَقَالَ حَاجَتُكُمْ

 الْآیَاتِ  بِالتِّسْعِ فَنَشَدْتُكَ عَلَیْهِ هِاللَّ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ بِالدُّخَانِ فَقَتَلْتَهُمْ هُرَسُولُ  مُحَمَّداً أَنَّ یُقِرُّوا لَمْ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهِدُوا قَوْمٍ إِلَى عَمَدْتَ أَنَّكَ

 شَهِدُوا مُوسَى وَفَاةِ بَعْدَ بِقَوْمٍ أُتِيَ نُونٍ بْنَ یُوشَعَ أَنَّ تَعْلَمُ هَلْ  دَّیَّانِ ال مْتِالسَّ بِحَقِّ وَ الْقُدْسِ الْخَمْسِ الْكَنَائِسِ  بِحَقِّ وَ سَیْنَاءَ بِطُورِ -ع مُوسَى عَلَى أُنْزِلَتْ الَّتِي

 فَدَفَعَهُ  كِتَاباً  قَبَائِهِ مِنْ أَخْرَجَ  ثُمَّ قَالَ  مُوسَى نَامُوسُ أَنَّكَ أَشْهَدُ نَعَمْ  الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ تْلَةِالْقِ هَذِهِ بِمِثْلِ فَقَتَلَهُمْ اللَّهِ رَسُولُ مُوسَى أَنَّ یُقِرُّوا لَمْ وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ

 عَرَبِيٌّ رَجُلٌ َأنْتَ وَ انِيٌّسُرْیَ كِتَابٌ هُوَ وَ الْكِتَابِ هََذا فِي نَظَرْتَ إِنَّمَا طَالِبٍ أَبِي بْنَا یَا یُبْكِیكَ  مَا الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ بَكَى وَ فِیهِ نَظَرَ وَ فَفَضَّهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى

 بِالسُّرْیَانِیَّةِ  اسُْمكَ مَا رْنِيبِأَخْ وَ الْكِتَابِ هَذَا فِي اسْمَكَ  فَأَرِنِي الْیَهُودِیُّ لَهُ فَقَالَ بَتٌمُثْ اسِْمي هَذَا نَعَمْ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ لَهُ فَقَالَ هُوَ مَا تَدْرِی فَهَلْ

 أَنَّكَ أَشْهَدُ وَ ص اللَّهِ  رَسُولُ  حَمَّداً مُ أَنَّ أَشْهَدُ وَ اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ  لَا أَنْ أَشْهَدُ الْیَهُودِیُّ فَقَالَ  إِلْیَا اسْمِي فَقَالَ الصَّحِیفَةِ  فِي اسْمَهُ  عَلَیْهِ اللَّهِ  سَلَامُ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَأَرَاهُ قَالَ

 عِنْدَهُ  أَكُنْ لَمْ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ -ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ  الْمَسْجِدَ دَخَلَ  وَ ع مُؤْمِنِینَ الْ أَمِیرَ بَایَعُوا وَ  مُحَمَّدٍ بَعْدِ مِنْ  بِالنَّاسِ  النَّاسِ أَوْلَى أَنَّكَ أَشْهَدُ وَ  مُحَمَّدٍ وَصِيُّ

 (183-181ص ،4ج الكافي،. )الْإِكْرَامِ وَ لْجَلَالِا ذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الْأَبْرَارِ صَحِیفَةِ فِي عِنْدَهُ أَثْبَتَنِي الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ مَنْسِیّاً

 . سند روایت در كافي چنین است:  3
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 (3آید. )حدیثیتيمان، كه به طور طبيعی هنگام رفت و آمد با آنها پيش میو. استفاده از اموال 

 1ز. اینكه نحوه پوشش انسان، نماد متكبر بودن او هست یا نه؟

 2ح. اینكه واقعا موقعيت، موقعيت تقيه كردن است یا نه؟

 ط. ...

 

 «بَصيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »3

 آگاه انداخت، تاخير به و فرستاد پيش[ از] نچهبدا روز آن در انسان) «أَخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ یُنَبَّؤُا»آیه قبل فرمود 

ازی به خبردادن هم فرماید: مطلب از این باالتر است و برای اینكه انسان بر وضع خود خبردار شود، نيدر این آیه می .(شودمی

 نيست؛ بلكه خود انسان كامال بر وضع خویش بيناست.

 نکته تفسیری

جدیدی پيدا  معنای ( و هم در كنار آیات قبل و بعد،2دهد )تدبراین آیه از آیاتی است كه هم بتنهایی معنای خاصی می

تفسير قرآن كریم،  ، در«امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»( و شاهد خوبی است برای اینكه قاعده 1كند. )همچنين تدبرمی

 مورد توجه معصومين ع بوده است.

 

 «بَصيرَةٌ ... الْإِنْسانُ بَلِ( »4

 د؟را آور «بَصيرَةٌ»كلمه « انُ ... بصيرٌمذكر است. چرا به جای اینكه بفرماید الْإِنْس «الْإِنْسانُ»

 است.« مصدر»نيست، بلكه « بصير»در اینجا لزوما مونث « بصيرت»الف. 

                                                      
 أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ جِالْحَجَّا بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ سَیْنِالْحُ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ

 النَّوْمِ  طَعْمَ وَجَدَ مَنْ یَقُولُ نَكَا ع عَلِیّاً إِنَّ «بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ» یَقُولُ اللَّهَ إِنَّ قَتَانِالْخَفْ وَ الْخَفْقَةُ  مَا أَدْرِی مَا فَقَالَ الْخَفْقَتَیْنِ وَ الْخَفْقَةِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ

 . الْوُضُوءُ عَلَیْهِ وَجَبَ فَقَدْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً

 عَنْ  جَّاجِالْحَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُسَیْنِ عَنْ ةَفَضَالَ  عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ: آمده صورت بدین سند اخیر، منبع دو در اما

 ...( الْخَفْقَةِ  عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ  الشَّحَّامِ زَیْدٍ

 یَهْبِطَ لَنْ فَإِنَّهُ ثِیَابِكُمْ َخشِنَ أَوْ ثِیَابِكُمْ سََملَ أَوْ ثِیَابِكُمْ خُلْقَانَ فَالْبَسُوا مَكَّةَ وَاِدیَ هَبَطْتُمْ إِذَا یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ.  1

 الْحَسَنَ  الثَّوْبَ لَبِسَ إِذَا نَفْسِهِ إِلَى یَنْظُرُ الرَّجُلُ قَالَ الْكِبْرِ حَدُّ مَا یَعْفُورٍ أَبِي بْنُ اللَّهِ عَبْدُ فَقَالَ قَالَ لَهُ اللَّهُ غَفَرَ إِلَّا الْكِبْرِ مِنَ ءٌشَيْ قَلْبِهِ فِي لَیْسَ أَحَدٌ مَكَّةَ وَادِیَ

 (113ص ،(طبرسي) األخالق مكارم) بَصِیرَة نَفْسِهِ عَلى الْإِنْسانُ بَلِ قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ یُرَى أَنْ یَشْتَهِي

 )الكافي، .بِهِ تَنْزِلُ حِینَ  بِهَا أَعْلَمُ صَاحِبُهَا وَ ضَرُورَةٍ كُلِّ فِي التَّقِیَّةُ: قَالَ  ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ . عَلِيُّ 2

 (220ص؛  ،2ج

 چنین است: 73ص ،(لألشعری)النوادر كامل این روایت درالبته متن 

 فَقُلْتُ شَاءُوا ابِمَ لَهُمْ احْلِفْفَ خِفْتَ إِذَا زُرَارَةُ یَا فَقَالَ زَكَاتَهَا أَدَّیْنَا لَقَدْ وَ مَوَالِنَاأَ عَلَى فَیَسْتَحْلِفُونَّا الْقَوْمِ بِهَؤُلَاءِ نَمُرُّ إِنَّا قُلْتُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ عَنْهُ

 .بِه تَنْزِلُ حِینَ  بِهَا أَعْلَمُ صَاحِبُهَا وَ رُورَةٍضَ كُلِّ فِي التَّقِیَّةُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ شَاءُوا بِمَا قَالَ عَتَاقٍ وَ بِطَلَاقٍ فِدَاكَ جُعِلْتُ
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فاده كنند خواهند بر وجود یك صفتی در یك شخص خيلی تاكيد كنند، به جای اینكه از صفت استدر زبان عربی وقتی می

 «.زید عدل است»گویند می« زید عادل است» كنند. مثال به جای اینكه بگوینداز مصدر استفاده می

به خویشتن  يناانسان ب»خواهد بفرماید شدت آگاهی انسان بر خویش بقدری است كه به جای اینكه بگوید در اینجا نيز می

 (107، ص20)الميزان، ج« به خویشتن است انسان عين بينایی»فرموده « است

 در عالمه. « ة»مبالغه است؛ شبيه « ة»بودن(، بلكه  نه تاء تانيث )عالمت مونث« بصيرة»در « ة»ب. 

كه: انسان،  حجة، جوارح، اعين یا ...( و معنایش این بوده است»صفت است برای یك كلمه محذوف، )مانند « بصيرة»ج. 

 . وینداهایی شاهد و ناظر بر حجتی آگاه بر خویش است؛ یا انسان، اعضاء و جوارحش شاهد بر اویند؛ یا انسان، چشم

 د. ...

 )توضيح تفصيلی موارد فوق در نكات ترجمه گذشت(

 

 «بَصيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »5

كيد داللت بر تا ویا دست كم، بياید، وقتی قبل از آن بياید داللت بر حصر،« بَصيرَةٌ» در روال عادی باید بعد از« نَفْسِهِ عَلی»

 چيست؟كند. دليل این حصر ویا تاكيد می

 الف. انسان در درجه اول از وضع خویش آگاه است تا از وضع دیگران.

 ثمره اخالقی

های خود جویی در دیگران این است كه از عيبهای عيبجویی است؛ و یكی از ریشهیكی از خصلتهای زشت، عيب

 غافليم. 

 تواند این خصلت را عالج كند:جدی گرفتن این آیه، از دو جهت می

صت های خویش را خواهيم دید، و كسی كه مشغول اصالح عيوب خویش شود، فردر خویش دقت كنيم، عيباوال اگر  

: خوش به حال النَّاس عُيُوبِ عَنْ  عَيْبُهُ شَغَلَهُ لِمَنْ یطُوبَ»پرداختن به عيوب دیگران را نخواهد داشت. به قول اميرالمومنين ع 

 (176البالغه، خطبه)نهج« ب مردم مشغول دارد.كسی كه عيب خودش او را از ]پرداختن به[ عيو

بسا باطن و پشت پرده آنچه بينيم كه چهثانيا ما تنها بر خودمان است كه كامال آگاهيم، در مورد دیگران، فقط ظاهری را می

 1شمردیم.ای باشد كه اگر از آن مطلع بودیم، هيچگاه آن را برای آن شخص عيب نمیبينيم، خوبیكه ما عيب می

 (3تدبر)بندد. ب. آگاهی انسان بر وضع خویش است كه دهان اعتراض شخص در روز قيامت را می

 را یشخو باطن اصالح ( و1گذارد )تدبرج. اگر كسی به آگاهی خود بر وضع خویش را جدی بگيرد، سر خود كاله نمی

 (1حدیث) گيرد می جدی

 د. ...

                                                      
 .است شده گذاشته شخص خود برعهده 2تدبر در كه مواردی اغلب مانند.  1
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 :اين را در كانال نگذاشتم

 «بَصيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ( »6

 نکته تخصصی فلسفی و روانشناسی

توان نتيجه گرفت نمی« به خویشتن است انسان عين بينایی»مصدر است و معنای جمله این است كه « بصيرت»آیا از اینكه 

 علم حضوری انسان به خودش و به اعمال و وضعيتش خودش را؟

تنهایی هيچگاه بنيست؟ )البته مشروط بر اینكه چنين تلقی شود كه خود شخص « ناخودآگاهضمير »و آیا این ردی بر نظریه 

 یابد(تواند به شناخت صحيحی از ضمير ناخودآگاه خود دستنمی

 

 14/1/1396                                        مَعاذیرَهُ  يأَلْق لَوْ  وَ   15( آیه 75( سوره قیامت )373

 ترجمه

 ها بيفكند و عذرها بتراشد[های عذر بيندازد ]یا: پردهردههرچند پ

 نکات ترجمه

تنها در زبان عربی، ، نه«پوزش»و « بهانه»، «حجت و دليل»است كه استعمال این ماده در معانی « عذر»از ماده « مَعاذیرَهُ »

شی برای محو كردن گناه و اثر آن، و آن ترین معنای این كلمه را هر گونه تالبلكه در زبان فارسی هم رایج است. برخی اصلی

اند: انكار انجام كار، توجيه انجام كار )انجام كار را برعهده بگيرد اما دليلی بياورد كه عمل وی را توجيه كند( را سه گونه دانسته

( 6؛ مرسالت/76)كهف/« عُذر». و بازگشت و توبه از انجام كار )انجام كار را بعهده گيرد؛ اما ابراز كند كه دیگر انجام نخواهد داد(

گویند كه عذر ( به كسی می90)توبه/ 1«مُعذِّر»( هر دو مصدر از همين باب هستند و 52؛ غافر/57؛ روم/164)اعراف/« معذرة»و 

 (555ص القرآن، ألفاظ مفردات) آورد اما عذرش قابل قبول نيست.می

« جمع»اند و برخی آن را دانسته« اسم جمع»است. برخی آن را اختالف نظر «معاذیر»اما درباره ساختار و معنای كلمه 

 ،8ج المعول، العرب لغة من عليه لما الكناز و األول الطرازبه آن اضافه شده )« یاء»دانسته كه « معاذر»دانسته و اصل آن را 

اند كه اند وبرخی گفتهستهدان« معذرة»(. درباره اینكه مفرد آن چيست هم اختالف نظر است. برخی مفرد آن را همان 377ص

                                                      
گذاری كرده، در حالي كه چنانكه خود راغب اصفهاني در اعراب« الْمُعْذِر». در نسخه چاپ شده مفردات، متاسفانه اینجا این كلمه را به صورت  1

 یأتون الذین: أی الْمُعْذِرُونَ قرئ وآورد )صرفا به معنای كسي است كه عذر مي« الْمُعْذِر»سطرهای بعد و به عنوان قرائت دیگری از آیه مربوطه آورده 

 اند؛ مثال:آورد كه قابل قبول نیست تاكید كردهكسي است كه عذری مي« مُعَذّر»( و دیگران هم بر این مطلب كه بالعُذْر

 على مُعوِّال األمر فى یقصِّر ألنّه ،أیضاً العُذْر من ندناع هو و مُعَذِّر، :األمر فى للمقصِّر قولهم و. عُذرا یتكلَّفون لكنَّهم و لهم عُذْرَ ال الذین: الْمُعَذِّرُونَ

 (254ص ،4ج اللغة، المقاییس )معجم یتكلف یرید ال الذى العُذْر
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 أَلْقی»(. برخی هم اساسا تعبير 384باشد. )همان، صمی« ستر و پوشش»است كه معذار به معنای « مِعْذَار»این كلمه، جمعِ 

 (412ص البالغة، أساساند. )دانسته« بهانه تراشيدن»را یك اصطالح و معادل « مَعاذیرَهُ

 1شأن نزول

 حدیث

[ قطعا] نسانا بلكه: كردند تالوت را آیه این ایشان كه بودم ع صادق امام خدمت شام شب یك: گویدمی یزید بن عمر( 1

 :فرمودند و( 15-14/قيامت) «بيندازد عذر هایپرده هرچند بيناست؛ خویشتن نفس بر

 كسی: فرمودمی ص خدا رسول كه چرا داند،می او از خداوند آنچه خالف بر آورد مردم برای عذری انسان مبادا! اباحفض

 .بد است، بد اگر و خوب؛ است، خوب اگر كند، تنش بر را آن ردای خداوند دهد، انجام مخفيانه را كاری كه

 599ص ،10ج ، البيان مجمع ؛296ص ،2ج الكافی،

 :قَالَ یَزِیدَ نِبْ عُمَرَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَی بْنُ مُحَمَّدُ

 یَصْنَعُ  مَا حَفْصٍ أَبَا یَا «مَعاذِیرَهُ َألْقی لَوْ وَ بَصِيرَةٌ نَفْسِهِ عَلی الْإِنْسانُ بَلِ» الْآیَةَ هَذِهِ تَلَا إِذْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی مَعَ لَأَتَعَشَّی إِنِّی

 فَخَيْرٌ  خَيْراً إِنْ رِدَاءَهَا اللَّهُ أَلْبَسَهُ سَرِیرَةً أَسَرَّ مَنْ یَقُولُ كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ مِنْهُ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا ِبخِلَافِ النَّاسِ إِلَی یَعْتَذِرَ أَنْ الْإِنْسَانُ

 2. فَشَر شَرّاً إِنْ وَ

  

 ( از امام صادق ع روایت شده است كه اميرالمومنين ع فرمودند:2

و كار ]بدش[ را اا آدم فاجر ]گناهكار[ رابطه دوستی صميمی برقرار سازد؛ چرا كه برای انسان مسلمان سزاوار نيست كه ب

معادش؛ و رفت  كند و نه در كاردهد و دوست دارد كه مثل او شود و نه در كار دنيایش او را یاری میدر مقابل وی زینت می

 و آمد وی نزد او مایه ننگو آبروریزی برای او خواهد بود.

 640ص ،2ج الكافی،

                                                      
 دستور او به ص خدا رسول كه شد نازل شخصي مورد در آیه این: روایت شده است «بیندازد عذر هایپرده هرچند» آیه درباره ع باقر امام . از 1

 آنچه رفت، دنیا از ص خدا رسول كه هنگامي اما[ بپذیرد را ع علي حضرت بودن مومنان امیر]=  دهد سالم امیرمومنان عنوان به ع علي حضرت به كه داد

 .ننمود وفا و كرد ترك را بود داده دستور بدان

 53ص ،3ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل مناقب

 قُبِضَ فَلَمَّا الْمُؤْمِنِینَ ةِبِإِمْرَ عَلِيٍّ عَلَى یُسَلِّمَ أَنْ اللَّهِ رَسُولُ  أَمَرَهُ  رَجُلٍ فِي تْنَزَلَ قَالَ  مَعاذِیرَهُ أَلْقى لَوْ  وَ تَعَالَى قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ

 .وَفَى مَا وَ بِهِ أَمَرَهُ مَا تَرَكَ ص اللَّهِ رَسُولُ

 تفاوت هم نقل شده است:. این روایت با عبارتي اندكي م 2

 عَلي الْإِنْسانُ بَلِ» -یَةَالْآ هَذِهِ تَلَا إِذْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مَعَ لَأَتَعَشَّي إِنِّي: الَقَ یَزِیدَ بْنِ  عُمَرَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَي بْنُ مُحَمَّدُ

 أَسَرَّ  مَنْ  یَقُولُ كَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ تَعَالَي اللَّهُ یَعْلَمُ مَا بِخِلَافِ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ يإِلَ یَتَقَرَّبَ أَنْ الْإِنْسَانُ یَصْنَعُ مَا حَفْصٍ أَبَا یَا «مَعاذِیرَهُ  أَلْقي لَوْ وَ بَصِیرَةٌ نَفْسِهِ

 (294ص ،2ج الكافي،. )فَشَرٌّ شَرّاً إِنْ وَ فَخَیْرٌ خَیْراً إِنْ رِدَاءَهَا اللَّهُ رَدَّاهُ سَرِیرَةً
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 قَالَ: ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْأَعْلَى عَبْدِ رِوَایَةِ فِی

 أَمْرِ عَلَى یُعِينُهُ لَا وَ مِثْلَهُ یَكُونَ أَنْ یُحِبُّ وَ فِعْلَهُ لَهُ یُزَیِّنُ إِنَّهُفَ الْفَاجِرَ یُوَاخِیَ أَنْ الْمُسْلِمِ لِلْمَرْءِ یَنْبَغِی لَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ

 .هِعَلَيْ شَيْنٌ عِنْدِهِ مِنْ مَخْرَجُهُ وَ إِلَيْهِ مَدْخَلُهُ وَ مَعَادِهِ أَمْرِ لَا وَ دُنْيَاهُ

   

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

 هایم را به من هدیه دهد.بهترین برادرانم در نزد من، كسی است كه عيب

 639ص ،2ج الكافی،

 : الَقَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی إِلَى رَفَعَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 .عُيُوبِی إِلَیَّ َأهْدَى مَنْ إِلَیَّ إِخْوَانِی أَحَبُّ

 تدبر

 «مَعاذیرَهُ أَلْقی لَوْ وَ( »1

 چيست؟« معاذیر»منظور از انداختن 

 (1ان ]وحتی در برابر خود[ مخفی كند. )حدیثتراشی برای اینكه حقيقت خود را در برابر دیگرالف. بهانه

 (107، ص20؛ الميزان، ج599ص ،10ج البيان،مجمعتراشد تا عذاب را از خود دفع كند. )ب. عذر و بهانه می

اندازد تا آن عملی كه انجام داده را مخفی ای میاست؛ یعنی پرده« پوشش»و « ستر»به معنای « معذار» جمع «معاذیر»ج. 

 1(107، ص20؛ الميزان، ج599ص ،10ج البيان،مجمعكند )

 د. ...

 

  «مَعاذِیرَهُ أَلْقى لَوْ وَ»( 2

 تواند فرار كند.تراشی را باز كند، از حقيقت خودش نمیگری و بهانهانسان حتی اگر باب توجيه

 شناسینکته تخصصی انسان

)گفتن و « زبان»سایر موجودات، برخورداری از نعمت  قبال به این نكته پرداخته شد كه یكی از عوامل برتری انسان بر

 (.353و جلسه 2، تدبر352؛ و جلسه3، تدبر221جلسه ؛43جلسهاست )« اندیشه»شنيدن، خواندن و نوشتن( و 

ستقيما درك كرده كند، بدون اینكه آنها را م هایی پی ببرد و درباره آنها صحبتتواند به واقعيتبا این نعمت، انسان می

 باشد.

                                                      
 (599ص ،10ج البیان،مجمع از نقل به سدی، و ضحاك[ )نكنند پیدا دسترسي او به كه] كند قفل را درها و بیندازد را هاپرده یا.  1

http://yekaye.ir/al-alaq-96-4/
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آورد: همان طور كه های متعددی را هم برای انسان فراهم میاما این نعمت، مثل هر نعمت دیگری امكان سوءاستفاده

كند؛ يا میا هم مهبرای پرده كشيدن روی حقيقت ر« ترشیبهانه»امكان استدالل برای پی بردن به حقيقت را فراهم كرده، امكان 

 بسا در ظاهر امر بر خودش هم مشتبه شود: تا حدی كه چه

 ؛1(13-11ایمان و افسادگر باشد و خودش نفهمد )بقره/طلب معرفی كند، اما حقيقتا بیخود را اهل ایمان و اصالح

 ؛ 2(104دهد )كهف/سراسر در زیان باشد، اما به حساب خودش بهترین كارها را انجام می

 و ...

 كند، چه خبر است؛پرده خلوت كند، خواهد فهميد كه پشت سر همه ادعاهایی كه مطرح میمين انسان اگر با خود بیاما ه

 اقْرَأْ : »رود، خود انسان برای حسابرسی از خود كافی استها كنار میبه همين جهت است كه روز قيامت كه همه پرده

 (14)اسراء/« حَسيبا عَلَيْكَ الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفى كِتابَكَ

 

 «مَعاذیرَهُ أَلْقی لَوْ وَ( »3

 كند؟تراشی میچرا انسان دائما بهانه

 شناسینکته انسان

اش شود، چهرهخواهد چهره بدی از خودش ببيند. وقتی كار بدی مرتكب میانسان خودش را دوست دارد، و دلش نمی

 توجيه كند. ها راتراشی این بدیكوشد با بهانهشود؛ لذا میبد می

 اخالقی -ثمره اجتماعی

ی انتخاب تراشی غلبه كند، و این یك معياری براكند بر این بهانهكسی كه حقيقت )و آخرت( را جدی بگيرد، سعی می

 دهد:دوست به او می

 (2كند، نباید دوست شویم )حدیثها تقویت میتراشیبا كسی كه ما را در این بهانه

 (3بهترین دوست ماست. )حدیثگوید، نه به ما میو كسی كه عيبمان را صميما

 كنيم و تنها دنبال این هستيم كه از ما به نيكی تعریف كنند؟ایم؟ یا از نقد فرار میآیا ما این گونه

 

                                                      
 آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَ (12) یَشْعُرُونَ ال لكِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أَال (11) مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّما قالُوا الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا ال لَهُمْ قیلَ إِذا . وَ 1

 (13) یَعْلَمُونَ ال لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال السُّفَهاءُ آمَنَ  كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ

 .صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِي سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذینَ.  2
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 15/1/1396                        1بِهِ  لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال   16( آیه 75( سوره قیامت )374

 ترجمه

 زبانت را به آن به حركت درنياور برای اینكه بدان بشتابی.

 شأن نزول

 گوید:( حذیفه می1

بریز بود و لبه خدا سوگند یاد دارم كه در مقابل رسول خدا ص در غدیر خم نشسته بودم و مجلس از مهاجران و انصار 

 پيامبر خدا ص ایستاد و فرمود: 

 وده است:ای مردم! خداوند دستوری به من داده و فرم

 (67)مائده/«. ایای پيامبر! آنچه از جانب پروردگارت رسيده را ابالغ كن كه اگر نكنی رسالتت را ابالغ نكرده»

 ام چنين و چنان خواهد گفت.به رفيقم جبرئيل گفتم: دوست من! قریش درباره

 (67ه/)مائد« كندو خداوند تو را از مردم حفظ می»از جانب خداوند برایم خبر آورد كه: 

دانيد كه من از شما طالب ع را ندا داد و او را در سمت راست خود ایستاند و فرمود: ای مردم! آیا نمیسپس علی بن ابی

 (6ترم؟ )احزاب/به خودتان اولی

 گفتند: خدا شاهد است كه چنين است.

 فرمود: هركس من موالی اویم این علی ع موالی اوست.

 گفت: منظور از این سخن چيست؟یك نفر از كنار مسجد برخاست و 

 فرمود: هر كس من پيامبرش هستم این علی ع امير اوست؛ 

ه یاریش كند؛ خدایا ! ولیّ كسی باش كه والیتش را بپذیرد؛ و دشمن كسی باش كه با او دشمنی ورزد؛ و یاری كن كسی ك

 و خوار گردان كسی كه خوارش كند.

روی ابوموسی  معاویه متكبرانه بلند شد و با عصبانيت خارج شد: دست راستش راگوید: به خدا سوگند دیدم كه حذیفه می

رد در حالی اشعری و دستش چپش را روی مغيرة بن شعبه گذاشت و سپس بلند شد و با حالتی متكبرانه شروع به راه رفتن ك

 اهيم كرد.كنيم و نه به والیت علی ]ع[ اقرار خوگفت: نه محمد ]ص[ را در سخنش تصدیق میكه می

د و سرپيچی پس نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد، بلكه تكذیب كر»پس خداوند متعال بالفاصله این آیات را نازل كرد 

 (35-31)قيامت/« نمود؛ سپس متكبرانه به جانب اهلش رفت، سزاوارت همين است و واقعا سزاوارت این بود.

                                                      
  البته ظاهرا تعداد آیات در نسخه كوفي معتبرتر است: (254ص،5ج صافي، تفسیر) است بوده مستقل آیه «به لتعجل» كوفي غیر های نسخه در.  1

 و. التابعین بعض عن مصر كل ذلك عدد كتب إنما و غیره العدد إلیه ینسب من الصحابة في لیس و ع علي إلى منسوب القرآن في الكوفي العدد و

 البن) السالم علیهم طالب أبي لآ )مناقب .بالتقدم له معترفون هم و ثابت بن زید و كعب بن أبي و مسعود بن اهلل عبد و عباس بن اهلل كعبد المفسرون منهم

 (43ص ،2ج ،(شهرآشوب
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آن به حركت  زبانت را به»رساند؛ جبرئيل ]از جانب خدا[ گفت: پيامبر خدا خواست او را برگرداند و به سزای عملش ب

 (؛ و رسول خدا ص بازایستاد.16)قيامت/« درنياور برای اینكه بدان بشتابی

 392-391ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد ؛517-516ص الكوفی، فرات تفسير

 یُوسُفَ  بْنُ مُحَمَّدُ الرَّازِیُّ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ] هَاشِمِیُّالْ خَالِدٍ بْنِ صَالِحِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقُ حَدَّثَنِی قَالَ فُرَاتٌ

 عِيسَى بْنِ دُمُحَمَّ حَدَّثَنَا قَالَ طَالِبٍ أَبِی بْنِ  عَلِیِّ مَوْلَى رِیفٍظَ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ نَبْهَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[ بْنِ  إِسْحَاقَ] بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ

: قَالَ  عَنْهُ هُاللَّ رَضِیَ الْيَمَانِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ[ عَطِيَّةَ عَنْ سَّانَحَ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَرْیَمَ أَبِی عَنْ الْفَضْلِ بْنُ  سَلَمَةُ حَدَّثَنَا قَالَ الدَّامَغَانِیُّ

 قَامَ فَ الْأَنْصَارِ وَ بِالْمُهَاجِرِینَ الْمَجْلِسُ غَصَّ ]غاض[ دْقَ وَ خُمٍّ غَدِیرَ بِنَا نَزَلَ قَدْ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ یَدَیْ بَيْنَ جَالِساً اللَّهِ وَ كُنْتُ

 لَمْ  إِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا یا فَقَالَ أَمْرٍبِ أَمَرَنِی اللَّهَ  إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا[ قَالَ وَ] فَقَالَ قَدَمَيْهِ عَلَى ص اللَّهِ رَسُولُ

 كَیَعْصِمُ اللَّهُ  وَ فَقَالَ رَبِّی مِنْ الْخَبَرَ فَأَتَى كَذَا وَ كَذَا لِی قَالُوا قُرَیْشاً إِنَّ خَلِيلِی یَا ع جَبْرَئِيلَ لِصَاحِبِی فَقُلْتُ رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ

 و] بِأَنْفُسِكُمْ مِنْكُمْ[ بِكُمْ] أَوْلَى أَنِّی تَعْلَمُونَ لَسْتُمْ أَ النَّاسُ یُّهَاأَ قَالَ ثُمَّ یَمِينِهِ عَنْ فَأَقَامَهُ ع طَالِبٍ أَبِی بْنَ عَلِیَّ نَادَى ثُمَّ النَّاسِ مِنَ

 هَذَا تَأْوِیلُ امَ اللَّهِ رَسُولَ یَا الْمَسْجِدِ عَْرضِ مِنْ رَجُلٌ  فَقَالَ مَوْلَاهُ[ عَلِیٌ فَهَذَا] فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ  كُنْتُ مَنْ قَالَ بَلَى اللَّهُمَّ قَالُوا[ أنفسكم

 فَقَالَ خَذَلَهُ مَنْ اخْذُلْ وَ نَصَرَهُ مَنْ انْصُرْ وَ عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ االهُوَ مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ أَمِيرُهُ[ عَلِیٌ  فَهَذَا] فَعَلِیٌّ  نَبِيَّهُ كُنْتُ مَنْ[ قَالَ] قَالَ

 عَلَى یَسَارَهُ وَ الْأَشْعَرِیِّ قَيْسٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَلَى یَمِينَهُ اضِعاًوَ مُغْضَباً خَرَجَ وَ یَتَمَطَّى قَامَ حَتَّى مُعَاوِیَةَ رَأَیْتُ لَقَدْ اللَّهِ فَوَ حُذَیْفَةُ

 عَلَى[ تَعَالَى] اللَّهُ أَنْزَلَفَ بِوَلَایَتِهِ لِعَلِیٍّ نُقِرُّ لَا وَ مَقَالَتِهِ[ فِی] عَلَى داًمُحَمَّ نُصَدِّقُ لَا یَقُولُ هُوَ وَ مُتَمَطِّياً یَمْشِی قَامَ ثُمَّ شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ

 رَسُولُ  بِهِ فََهمَّ ىفَأَوْل لَكَ أَوْلى ثُمَّ. فَأَوْلى لَكَ أَوْلى یَتَمَطَّى أَهْلِهِ إِلى َهبَذَ ثُمَّ. تَوَلَّى وَ كَذَّبَ لكِنْ وَ صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال كَلَامِهِ أَثَرِ

 [.عَنْهُ ] النَّبِیُّ فَسَكَتَ هِبِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال جَبْرَئِيلُ فَقَالَ فَيَقْتُلَهُ یَرُدَّهُ أَنْ ص اللَّهِ

« 588-586ص ،1ع طالب أبی بن علی إمامة فی المسترشد»طور مختصر و با سندی دیگر از حذیفه در  توجه: این واقعه به

 ،3ج ،3ع طالب أبی آل ؛ مناقب397ص ،2ج ،2القمی و همچنين از ابوذر غفاری، عمار یاسر و امام باقر ع و امام كاظم ع )تفسير

                                                      
 رَسُولُ دَعَانَا: قَالَ الْیَمَانِ، بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ نَجِیحٍ، أَبِي ابْنِ عَنِ الْقَاسِمِ، بْنِ رَوْحِ عَنْ بُرَیْدٍ، بْنِ الْحَرْثِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْبَزَّارِیُّ، رَوَى.  1

 نُقِرُّ  مَا اللَّهِ وَ: یَقُولُ هُوَ  وَ یَتَمَطَّى انْطَلَقَ ثُمَّ شُعْبَةَ بْنُ  الْمُغِیرَةُ عَلَيَّ سَمَّاهُ قَدْ  رَجُلٌ اتَّكَأَ النَّاسُ بَایَعَ فَلَمَّا خُمٍّ، غَدِیرِ  یَوْمَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بَیْعَةِ إِلَى( ص) اللَّهِ

 تَسْمِیَتَهُ  وَ مِنْهُ  الْبَرَاءَةَ یُرِیدُ هُوَ وَ( ص) اللَّهِ رَسُولُ فَصَعِدَ ،«فَأَوْلى لَكَ أَوْلى یَتَمَطَّى أَهْلِهِ إِلى ذَهَبَ ثُمَّ»( ص) نَبِیِّهِ عَلَى اللَّهُ فَأَنْزَلَ بِوَلَایَةٍ، طَالِبٍ أَبِي بْنِ لِعَلِيِّ

 .اللَّهِ رَسُولُ فَسَكَتَ ،«بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال» اللَّهُ فَأَنْزَلَ یُبَلِّغْهُ، لَمْ وَقْتٌ لَهُ كَانَ وَ لِلنَّاسِ،

 أَرَادَ  مَا عَلِيٍّ فِي أَخْبَرَهُمْ وَ النَّاسَ بَلَّغَ فَلَمَّا خُمٍّ غَدِیرِ یَوْمَ  عَلِيٍّ بَیْعَةِ إِلَى دَعَا ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ -نُزُولِهَا سَبَبَ كَانَ فَإِنَّهُ  صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فاَل قَوْلُهُ.  2

[ بِالْخِلَافَةِ] بِالْوَلَایَةِ لِعَلِيٍّ نُقِرُّ مَا یَقُولُ وَ -أَهْلِهِ نَحْوَ یَتَمَطَّى أَقْبَلَ ثُمَّ  الْأَشْعَرِیِّ مُوسَى أَبِي وَ شُعْبَةَ  بْنِ  الْمُغِیرَةِ عَلَى مُعَاوِیَةُ فَاتَّكَأَ  النَّاسُ، رَجَعُوا یُخْبِرَ، أَنْ اللَّهُ

 الفاسق عبد فَأَوْلى لَكَ أَوْلى یَتَمَطَّى أَهْلِهِ إِلى ذَهَبَ ثُمَّ -تَوَلَّى وَ كَذَّبَ لكِنْ وَ -صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهُ فَأَنْزَلَ -فِیهِ مَقَالَتَهُ مُحَمَّداً نُصَدِّقُ لَا وَ -أَبَداً

 یُسَمِّه لَمْ  وَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَسَكَتَ بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال اللَّهُ فَأَنْزَلَ -مِنْهُ الْبَرَاءَةَ یُرِیدُ  هُوَ وَ الْمِنْبَرَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَصَعِدَ[ الْفَاسِقِ وَعِیدُ]

 لَا اللَّهِ وَ یَقُولُ هُوَ  وَ شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَلَى یَسَارَهُ وَ الْأَشْعَرِیِّ قَیْسٍ بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَلَى یَمِینَهُ  وَاضِعاً  مُغْضَباً خَرَجَ وَ تَمَطَّى وَ هِنْدٍ ابْنُ قَامَ: قَالَ  ع الْبَاقِرُ.  3

 لِسانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال جَبْرَئِیلُ لَهُ فَقَالَ فَیَقْتُلَهُ  یَرُدَّهُ أَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ بِهِ فَهَمَّ الْآیَاتِ صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال فَنَزَلَ بِوَلَایَتِهِ عَلِیّاً نُقِرُّ  لَا وَ مَقَالَتِهِ عَلَى مُحَمَّداً نُصَدِّقُ

 .ص اللَّهِ رَسُولُ عَنْهُ  فَسَكَتَ بِهِ  لِتَعْجَلَ
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( نيز روایت شده 314ص ،1ج ،1التقدیم مستحقی إلى المستقيم ؛ الصراط209ص ،1ج المجالس، زینة و المجالس تسلية ؛39ص

 2خواهد آمد.« فال صدق و ال صلی»شاءاهلل در بحث از شأن نزول آیه است؛ كه روایت ابوذر از این واقعه ان

 حدیث

متعددی  عانیم، یك آیه ممكن است «امكان استعمال یك لفظ در چند معنا»( چنانكه قبال اشاره شد با توجه به قاعده 2

 داشته باشد. 

 معنای دیگری در روایات در مورد این آیه مطرح شده كه در ضمن حكایت زیر قابل مشاهده است:

 

امام باقر ع و  اند از سفری كه با پدرشان به حج داشتند و در آنجا برخوردی بينامام صادق ع حكایتی طوالنی نقل كرده

مام باقر اصرار اای بوده كه به كند و مجلس تيراندازیدو را به شام احضار می دهد و بعدا هشام آنهشام بن عبدالملك رخ می

دارد و ر و كمان برمیكند اما به اصرار هشام تيكند كه شما هم در این مسابقه وارد شو. امام ع ابتدا كهولت سن را بهانه میمی

 نشيند. اما ادامه ماجرا:خورد و نُه تير بعدی هریك روی تير قبلی میتير اول به وسط هدف می

ين تيراندازی ای ندیده بودم و خيال هم نمی كردم كه روی زمين كسی بتواند چنهشام گفت: من تا كنون چنين تيراندازی

 كند. تيراندازی پسرت جعفر چطور است؟

ما را كامل شدین امروز »پدرم فرمود: ما وارث همان كمال و تمامی هستيم كه خداوند بر پيامبرش نازل كرد و فرمود: 

ماند از كسی لی نمی( و زمين هيچگاه خا3)مائده/« كردم و نعمت را بر شما تمام كردم و اسالم را به عنوان دین شما پسندیدم.

 كه اینها را كامل دارد در حالی كه دیگران نسبت به او نقص دارند.

بود( و  قرمز شد )كه این نشانه عصبانيتشوقتی هشام این مطلب را از پدرم شنيد چشم راستش را چپ كرد و صورتش 

سَب واحدی چند دقيقه سرش را پایين انداخت و گفت: مگر ما و شما فرزندان عبدمناف ]جد اعالی پيامبرص[ نيستيم و نَ

 نداریم؟

                                                      
 بوالیته لعلي نقر ال و مقالته على محمدا نصدق ال اهلل و قال و مغضبا خرج و تمطى و قام هند ابن أن ع الباقر عن و ع الماضي الحسن أبي عن و.  1

 بِه لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ ال ع جبرائیل له فقال بقتله ص النبي فهم

 از قبل داشت قرآن اوریجمع به نسبت كه حرصي شدت از پیامبر: كه شده نقل آیه این نزول شأن در دیگری روایت جبیرابن نیز و عباسابن . از 2

 بوده آنها خود شخصي برداشت این رسدمي نظر به البته. )بازداشت كار این از را او و شد نازل آیه و آورددرمي حركت به را زبانش شود نازل آیه اینكه

 (است

 چندان را آنها طباطبایي عالمه اما اندكرده نقل آنها از هم البیانمجمع صاحب مانند شیعه بزرگان از برخي و آمده مكرر سنت اهل كتب در مطلب این

 إِنَّ» قوله، كذا و قرأ، ما بعد تعالى آنهقر باتباع األمر و العجل عن النهي من فیها ما إلى نظرا المالءمة تلك اآلیات، سیاق یالئم ال أنه فیه وداند )نمي موجه

 معنى في ما روی و: گوید: أقولایم( ميوردهآ 1( و بعد از نقل مواردی كه در كتاب الدرالمنثور آمده )در تدبر110، ص10المیزان، ج «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا

 ،20ج )المیزان، .خفاء اآلیات على المعنى هذا انطباق في أن تقدم قد و الروایات، من واحد غیر معناه في و جبیر ابن عن المجمع، في الحدیث صدر
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به ای به ما داده كه پدرم فرمود: بله، نَسَب ما یكی است اما خداوند جل جالله از سرّ مخفی و علم خالص خویش بهره

 هيچكس دیگری نداده است.

سياه  وهشام گفت: مگر نه این است كه خداوند ]حضرت[ محمد ص را از نَسَبِ عبدمناف به جانب همه مردم، سفيد 

عوث برانگيخت؟ پس شما چگونه وارث چيزی شدید كه دیگران ندارند؟ در حالی كه رسول خدا ص به سوی همه مردم مب

ه پس شما چگون )تا آخر آیه را خواند(.« ميراث آسمانها و زمين از آنِ خداست ...؛»كه شده بود؛ و این سخن خداوند است 

 وارث این علم شدید در حالی كه بعد از ]حضرت[ محمد ص پيامبری نيست و شما هم پيامبر نيستيد؟

( 16)قيامت/« شتابی.ببدان زبانت را به آن به حركت درنياور برای اینكه »پدرم فرمود: از این كالم خداوند به پيامبرش كه: 

د كه ما را، و نه پس آنچه آشكارا بيان كرد برای همه مردم است؛ و آنچه زبانش را بدان حركت نداد، خداوند متعال دستور دا

رد، و خداوند در غير ما را، بدان اختصاص دهد. و به همين جهت بود كه تنها با برادرش علی ع، و نه با اصحابش، نجوا می ك

رمود: از خداوند ف( و خداوند در مقابل اصحابش به علی ع 12)حاقه/« و گوشی شنوا آن را حفظ كند»ينه آیه فرستاد كه این زم

 متعال خواستم كه آن را گوش تو قرار دهد؛ 

و به همين جهت بود كه حضرت علی ع در مسجد كوفه گفت: رسول خدا ص هزار باب از علم به من تعليم داد كه از 

ای كه خداوند به وی اختصاص داده بود، به او شود؛ رسول خدا ص این را از آن علم مخفیزار باب دیگر باز میهر بابی، ه

 بریم.مان، پشت سر هم آن را به ارث میداد، پس این به ما رسيده و ما، نه قوم

آگاه نكرده است كرد در حالی كه خداوند هيچكس را بر غيب خویش هشام گفت: همانا علی ع ادعای علم غيب می

 كرد؟(. این را از كجا ادعا می26)جن/

فرمود: خداوند جل جالله بر پيامبرش كتابی فرستاد كه در آن آنچه بوده و تا روز قيامت خواهد بود، بيان شده است، 

شدگان[ ن ]= تسليمو كتابی را بر تو نازل كردیم كه در آن بيان هر چيز و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانا»چنانكه فرمود: 

( و فرمود: هيچ چيزی را در این كتاب فروگذار 12)یس/« هر چيزی را در امامی آشكار گرد آوردیم»( و فرمود: 89)نحل/« است

 (75)نمل/« ای در آسمان و زمين نيست مگر اینكه در كتابی آشكار استهيچ امر غيبی»( و فرمود: 38)انعام/« نكردیم

حی كرد كه هيچ مطلبی از غيب و سرّ و علم مخفی خویش را نگذارد مگر اینكه آن را  با علی و خداوند به پيامبرش و 

ع نجوا كند؛ پس به او دستور داد كه بعد از وی قرآن را گرد آورد و مسئوليت غسل و كفن و حنوط وی را بتنهایی و بدون 

ام حرام است كه بر بدن برهنه من نگاه كنند ههيچكس دیگری برعهده گيرد و به اصحابش فرمود: بر همه اصحاب و خانواد

غير از برادرم علی ع، كه او از من است و من از اویم؛ آنكه لهِ اوست، لهِ من است؛ و آنكه عليه اوست، عليه من است؛ و اوست 

جنگد همان ل قرآن میطالب بر تاویهایم را اجرا می نماید. سپس به اصحابش فرمود: علی بن ابیكند و وعدهكه دَین مرا ادا می

جمگيدم؛ و نزد هيچكس تاویل قرآن به تمام و كمال نبود مگر علی ع؛ و به همين جهت بود كه طور كه من بر تنزیل آن می

یعنی او در قضاوت بهتر از همه ]دقيقا بر اساس كتاب خدا[ « شما علی ع است ترینقاضی»پيامبر ص به اصحابش فرمود: 

اگر علی ع نبود، عمر »گفت: آمد[ میای در خصوص قضاوت پيش میطاب هم ]بارها كه مسالهكند؛ و عمربن خحكم می

 كند؟!دهد و دیگری انكار میعمر شهادت می« هالك شده بود!
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 هشام سر به زیر انداخت و ...

 ،)ابن جریر طبری(السالم  عليهم الهداة األئمة مناقب فی المعجزات وادرن ؛235ص ،1)ابن جریر طبری( اإلمامة دالئل

 277ص

عن جعفر بن محمد  2الْوَاقِدِیِّ، زَیْدٍ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْأَزْدِیُّ، یَحْيَى بْنُ لُوطُ حَدَّثَنَا: قَالَ الرَّضَوِیُّ، مُعَاذٍ بْنُ الْحَسَنُ رَوَى وَ

 الصادق ع:

 مِنْ جَعْفَرٍ رَمْیُ أَیْنَ الرَّمْیِ، هَذَا مِثْلَ أَحَداً یَرْمِی الْأَرْضِ یفِ أَنَّ ظَنَنْتُ مَا وَ عَقَلْتُ، مُذْ قَطُّ الرَّمْیِ هَذَا مِثْلَ رَأَیْتُ مَا: لَهُ فَقَالَ

 رَمْيِكَ؟

 وَ دِینَكُمْ لَكُمْ لْتُأَكْمَ الْيَوْمَ»: قَوْلِهِ فِی( السَّلَامُ عَلَيْهِ) نَبِيِّهِ لَىعَ اللَّهُ أَنْزَلَهُمَا اللَّذَیْنِ التَّمَامَ وَ الْكَمَالَ نَتَوَارَثُ نَحْنُ إِنَّا: فَقَالَ

 .نَاغَيْرُ  عَنْهَا یُقَصِّرُ الَّتِی الْأُمُورَ هَذِهِ   یَكْمُلُ  مَّنْمِ تَخْلُو لَا الْأَرْضُ وَ «دِیناً الْإِسْالمَ لَكُمُ رَضِيتُ وَ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ أَتْمَمْتُ

                                                      
 ،(طاووس ابن) األزمان و األسفار أخطار من األمان. این حدیث از قول وی در قرنهای بعدی در آثار علمای بعدی هم مكرر آمده است از جمله:  1

 ؛69ص ،5ج ،)بحراني( عشر اإلثني األئمة معاجز مدینة ؛775-774ص ،3ج الوافي، ؛606-605ص ،(شامي) اللهامیم األئمة مناقب في النظیم الدر ؛68ص

 308ص ،46ج ،(مجلسي) األنوار بحار

 237-233ص اإلمامة، دالئل. عبارات ابتدا و انتهای حدیث را برای رعایت اختصار حذف كردم كه بدین شرح است:  2

 جَعْفَرٌ  ابْنُهُ وَ الْبَاقِرُ يٍّعَلِ بْنُ مُحَمَّدُ السَّنَةِ تِلْكَ فِي حَجَّ قَدْ كَانَ وَ السِّنِینَ، نَمِ سَنَةً مَرْوَانَ بْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ بْنُ هِشَامُ حَجَّ: قَالَالْوَاقِدِیِّ  زَیْدٍ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ

 : كَلَامِهِ بَعْضِ فِي جَعْفَرٌ فَقَالَ ،(السَّلَامُ عَلَیْهِمْ)

 خَالَفَنَا، وَ  عَادَانَا مَنْ  الشَّقِيُّ  وَ ،اتَّبَعَنَا مَنِ  فَالسَّعِیدُ عِبَادِهِ، مِنْ خِیَرَتُهُ وَ خَلْقِهِ، عَلَى هِ اللَّ صَفْوَةُ فَنَحْنُ  بِهِ، أَكْرَمَنَا وَ نَبِیّاً، بِالْحَقِّ مُحَمَّداً بَعَثَ  الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ

 .بِهِ یَعْمَلْ لَمْ وَ رَبِّنَا كَلَامَ یَسْمَعْ لَمْ فَهُوَ أَصْحَابِهِمْ، وَ ائِهِمْجُلَسَ مِنْ یَلِیهِمْ مَنْ وَ أَعْدَاءَنَا یُوَالِي هُوَ وَ یَتَوَلَّانَا إِنَّهُ یَقُولُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ

 فَأَنْفَذَ الْمَدِینَةِ، إِلَى نَاانْصَرَفْ وَ دِمَشْقَ، إِلَى انْصَرَفَ ىحَتَّ لَنَا یَعْرِضْ فَلَمْ ، سَمِعَ مَابِ أَخَاهُ مُسَیْلَمَةُ فَأَخْبَرَ( السَّلَامُ عَلَیْهِ) مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 قَعَدَ  قَدْ هُوَ إِذَا وَ فَدَخَلْنَا بِعِ،الرَّا الْیَوْمِ فِي لَنَا أَذِنَ ثُمَّ أَیَّامٍ، ثَلَاثَةَ حَجَبَنَا مَشْقَدِ وَرَدْنَا فَلَمَّا فَأُشْخِصْنَا، مَعَهُ، إِشْخَاصِي وَ أَبِي بِإِشْخَاصِ الْمَدِینَةِ عَامِلِ إِلَى بَرِیداً

 .یَرْمُونَ قَوْمِهِ  أَشْیَاخُ وَ حِذَاءَهُ،  الْبِرْجَاسَ  نَصَبَ دْقَ وَ مُتَسَلِّحِینَ، سِمَاطَیْنِ أَرْجُلِهِمْ عَلَى وُقُوفٌ خَاصَّتُهُ وَ جُنْدُهُ وَ الْمُلْكِ، سَرِیرِ عَلَى

 أَرَادَ إِنَّمَا وَ . الْغَرَضَ وْمِكَ قَ أَشْیَاخِ  مَعَ  رَمَیْتَ لَوْ  جَعْفَرٍ، أَبَا یَا: لِأَبِي فَقَالَ  لِیلًا،قَ جَلَسْنَا وَ حَاذَیْنَاهُ  حَتَّى مِنْهُ یَسْتَدْنِینَا زَالَ  مَا خَلْفَهُ  أَنَا وَ أَبِي دَخَلَ فَلَمَّا

 .تُعْفِیَنِي أَنْ رَأَیْتَ فَإِنْ الرَّمْيِ، عَنِ كَبِرْتُ  قَدْ إِنِّي: لَهُ فَقَالَ بِذَلِكَ، هُمِنْ فَیَشْتَفِي رَمَى، إِذَا یُصِیبُ لَا وَ یُخْطِئُ وَ  یُقَصِّرُ أَنَّهُ  مِنْهُ ظَنّاً بِأَبِي  یَهْتِكَ أَنْ

 .كَقَوْسَ أَعْطِهِ أَنْ أُمَیَّةَ بَنِي مِنْ شَیْخٍ إِلَى أَوْمَأَ ثُمَّ. عْفِیكَأُ لَا( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى) مُحَمَّدٍ نَبِیِّهِ وَ بِدِینِهِ أَعَزَّنَا  مَنْ  حَقِّ وَ: فَقَالَ

 فَوْقَ  فَشَقَّ الثَّانِیَةَ فِیهِ ىرَمَ ثُمَّ فِیهِ، فَنَصَبَهُ الْغَرَضِ  وَسَطَ رَمَى وَ انْتَزَعَ ثُمَّ قَوْسِالْ  كَبِدِ فِي  فَوَضَعَهُ  سَهْماً مِنْهُ تَنَاوَلَ ُثمَّ الشَّیْخِ، قَوْسَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي فَتَنَاوَلَ

 أَنْتَ وَ جَعْفَرٍ، أَبَا ایَ أَجَدْتَ: قَالَ أَنْ یَتَمَالَكْ فَلَمْ مَجْلِسِهِ، فِي یَضْطَرِبُ هِشَامٌ وَ بَعْضٍ، جَوْفِ فِي بَعْضُهَا  أَسْهُمٍ تِسْعَةَ  شَقَّ حَتَّى الرَّمْيَ تَابَعَ ثُمَّ نَصْلِهِ، إِلَى سَهْمِهِ

 .قَالَ مَا عَلَى ةٌنَدَامَ أَدْرَكَتْهُ ثُمَّ. الرَّمْيِ عَنِ كَبِرْتَ قَدْ أَنَّكَ زَعَمْتَ كَلَّا الْعَجَمِ، وَ الْعَرَبِ أَرْمَى

 .أَبِي وَرَاءَ أَنَا وَ لَهُ، اًمُوَاجِه بِحِذَائِهِ وَاِقفٌ أَبِي وَ رَأْیاً، فِیهِ یَرْتَئِيُ إِطْرَاقَةً أَطْرَقَ وَ بِهِ فَهَمَّ خِلَافَتِهِ، فِي بَعْدَهُ لَا وَ أَبِي قَبْلَ أَحَداً یُكَنِّي لَا هِشَامِ كَانَ وَ

 ذَلِكَ هِشَامٌ  نَظَرَ فَلَمَّا ،وَجْهِهِ فِي الْغَضَبُ لِلنَّاظِرِ یَتَبَیَّنَ غَضْبَانٍ نَظَرَ السَّمَاءِ ىإِلَ نَظَرَ غَضِبَ إِذَا أَِبي كَانَ  وَ بِهِ، فَهَمَّ أَِبي غَضِبَ یَدَیْهِ بَیْنَ وُقُوفُنَا طَالَ فَلَمَّا

 أَبِي، یَمِینِ  عَنْ أَقْعَدَنِي وَ اعْتَنَقَنِي ثُمَّ یَمِینِهِ، عَنْ أَقْعَدَهُ وَ فَاعْتَنَقَهُ  إِلَیْهِ  قَامَ  هِشَامٍ مِنْ  ادَنَ فَلَمَّا أَتْبَعُهُ، أَنَا وَ سَرِیرِهِ إِلَى أَبِي فَصَعِدَ اصْعَدْ، مُحَمَّدُ، یَا: لَهُ قَالَ  أَبِي مِنْ

 تَعَلَّمْتَهُ؟ كَمْ فِي وَ لرَّمْيَ؟ا هَذَا عَلَّمَكَ مَنْ دَرُّكَ، لِلَّهِ وَ مِثْلُكَ، فِیهِمْ دَامَ مَا قُرَیْشٌ اتَسُودُهَ الْعَجَمُ وَ الْعَرَبُ تَزَالُ لَا مُحَمَّدُ، یَا: لَهُ فَقَالَ بِوَجْهِهِ أَِبي عَلَى أَقْبَلَ ثُمَّ

 . إِلَیْهِ  دْتُعُ ذَلِكَ مِنِّي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَرَادَ فَلَمَّا تَرَكْتُهُ، ثُمَّ ثَتِي،حَدَا أَیَّامَ فَتَعَاطَیْتُهُ یَتَعَاطَوْنَهُ، الْمَدِینَةِ أَهْلَ أَنَّ عَلِمْتُ قَدْ: أَبِي لَهُ فَقَالَ
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 أَطْرَقَ مَّثُ غَضِبَ، إِذَا غَضَبِهِ عَلَامَةُ ذَلِكَ  كَانَ وَ وَجْهُهُ، رَّاحْمَ وَ فَاحْوَلَّتْ الْيُمْنَى عَيْنُهُ انْقَلَبَتْ أَبِی مِنْ ذَلِكَ سَمِعَ فَلَمَّا: قَالَ

  وَاحِدٌ؟ سَبُكُمْنَ وَ  نَسَبُنَا مَنَافٍ عَبْدِ بَنُو لَسْنَا أَ: لِأَبِی فَقَالَ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ هُنَيْئَةً،

 .يْرَنَاغَ بِهِ أَحَداً یَخْتَصَّ لَمْ بِمَا عِلْمِهِ، خَالِصِ وَ سِرِّهِ مَكْنُونِ مِنْ اخْتَصَّنَا( ثَنَاؤُهُ جَلَّ) اللَّهَ لَكِنَّ وَ كَذَلِكَ، نَحْنُ: أَبِی فَقَالَ

 وَ أَسْوَدِهَا وَ هَاأَبْيَضِ كَافَّةً، النَّاسِ إَِلى مَنَافٍ عَبْدِ شَجَرَةِ مِنْ( هِآلِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) مُحَمَّداً َبعَثَ( ثَنَاؤُهُ جَلَّ ) اللَّهُ لَيْسَ أَ: فَقَالَ

 يراثُمِ لِلَّهِ وَ» (:تَعَالَى وَ ارَكَتَبَ) اللَّهِ قَوْلُ ذَلِكَ  وَ كَافَّةً، لنَّاسِا إِلَى مَبْعُوثٌ اللَّهِ رَسُولُ وَ لِغَيْرِكُمْ؟ لَيْسَ مَا وَرِثْتُمْ  أَیْنَ مِنْ أَحْمَرِهَا،

 أَنْبِيَاءُ؟ أَنْتُمْ لَا وَ نَبِیٌّ مُحَمَّدٍ بَعْدَ سَلَيْ وَ الْعِلْمَ هَذَا وَرِثْتُمْ أَیْنَ فَمَنْ الْآیَةِ، آخِرِ إِلَى  «الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ

 یُحَرِّكُ  مْلَ الَّذِی وَ كَافَّةً، لِلنَّاسِ فَهُوَ أَبْدَاهُ فَالَّذِی  «بِهِ  لِتَعْجَلَ كَلِسانَ بِهِ تُحَرِّكْ ال»(: السَّلَامُ عَلَيْهِ) لِنَبِيِّهِ( تَعَالَى) قَوْلِهِ مِنْ: فَقَالَ

 فِی قُرْآناً بِذَلِكَ للَّهُا أَنْزَلَ وَ أَصْحَابِهِ، دُونِ مِنْ عَلِيّاً أَخَاهُ یُنَاجِی انَكَ غَيْرِنَا؛ فَلِذَلِكَ دُونِ مِنْ بِهِ یَخُصَّنَا أَنْ( تَعَالَى) اللَّهُ أَمَرَ لِسَانَهُ، بِهِ

 بْنُ  عَلِیُّ قَالَ  لِكَ فَلِذَ عَلِیُّ، یَا أُذُنَكَ  یَجْعَلَهَا أَنْ( تَعَالَى) اللَّهَ تُسَأَلْ: لِأَصْحَابِهِ اللَّهِ رَسُولُ  فَقَالَ   «واعِيَةٌ أُذُنٌ تَعِيَها وَ»(: تَعَالَى) قَوْلِهِ

 بَابٍ، أَلْفَ بَابٍ لِّكُ مِنْ یَفْتَحُ الْعِلْمِ مِنَ بَابٍ أَلْفَ( آلِهِ وَ عَلَيْهِ هُاللَّ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ عَلَّمَنِی: بِالْكُوفَةِ( عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ) طَالِبٍ أَبِی

 .وْمِنَاقَ دُونِ مِنْ تَوَارَثْنَاهُ وَ إِلَيْنَا فَصَارَ بِهِ، اللَّهُ هُخَصَّ مَا عِلْمِهِ مَكْنُونِ مِنْ( آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ  بِهِ خَصَّهُ

 ذَلِكَ؟ ادَّعَى أَیْنَ فَمِنْ أَحَداً غَيْبِهِ عَلَى یُطْلِعْ لَمْ اللَّهُ وَ الْغَيْبِ، عِلْمَ یَدَّعِی كَانَ عَلِيّاً إِنَّ: هِشَامٌ لَهُ فَقَالَ

 الِْكتابَ  عَلَيْكَ نَزَّلْنا وَ»: قَوْلِهِ فِی الْقِيَامَةِ، یَوْمِ إَِلى یَكُونُ مَا وَ كَانَ مَا فِيهِ بَيَّنَ كِتَاباً نَبِيِّهِ عَلَى أَنْزَلَ( ذِكْرُهُ َجلَّ) اللَّهَ إِنَّ: أَبِی فَقَالَ

 فِی فَرَّطْنا ما»: قَوْلِهِ فِی وَ «مُبِينٍ  إِمامٍ فِی أَحْصَيْناهُ ءٍشَیْ كُلَّ»: قَوْلِهِ فِی وَ «لِلْمُسْلِمِينَ ىبُشْر وَ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍشَیْ  لِكُلِّ تِبْياناً

( السَّلَامُ عَلَيْهِ) نَبِيِّهِ إِلَى( تَعَالَى) اللَّهُ أَوْحَى وَ «مُبِينٍ  كِتابٍ فِی إِلَّا الْأَرْضِ وَ السَّماءِ فِی غائِبَةٍ مِنْ ما وَ»: قَوْلِهِ فِی وَ «ءٍشَیْ  مِنْ الْكِتابِ

 وَ  تَكْفِينَهُ وَ غُسْلَهُ یَتَوَلَّى وَ بَعْدِهِ، مِنْ الْقُرْآنَ یُؤَلِّفَ أَنْ فَأَمَرَهُ عَلِيّاً، بِهِ یُنَاجِی إِلَّا شَيْئاً عِلْمِهِ مَكْنُونِ وَ سِرِّهِ وَ غَيْبِهِ فِی یُبْقِیَ لَا أَنْ

 لَهُ  مِنْهُ، أَنَا وَ  مِنِّی فَإِنَّهُ عَلِیٍّ، أَخِی غَيْرَ عَوْرَِتی إِلَى یَنْظُرُوا أَنْ أَهْلِی وَ أَصْحَابِی عَلَى حَرَامٌ: لِأَصْحَابِهِ قَالَ وَ قَوْمِهِ، دُونِ مِنْ تَحْنِيطَهُ

  قَاتَلْتُ  كَمَا الْقُرْآنِ تَأْوِیلِ عَلَى یُقَاتِلُ طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ: لِأَصْحَابِهِ قَالَ ثُمَّ  .مَوْعِدِی مُنْجِزٌ وَ دَیْنِی قَاضِی هُوَ وَ عَلَیَّ، مَا عَلَيْهِ وَ لِی مَا

: لِأَصْحَابِهِ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ لِذَلِكَ وَ ،(السَّلَامُ عَلَيْهِ) عَلِیٍّ عِنْدَ إِلَّا َتمَامِهِ وَ بِكَمَالِهِ الْقُرْآنِ تَأْوِیلُ َأحَدٍ عِنْدَ یَكُنْ لَمْ وَ .تَنْزِیلِهِ عَلَى

 1!غَيْرُهُ؟ یَجْحَدُ وَ عُمَرُ لَهُ  فَيَشْهَدُ أَ. عُمَرُ لَهَلَكَ عَلِیٌّ لَا لَوْ: الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ قَالَ وَ .قَاضِيكُمْ هُوَ أَیْ عَلِیٌّ، أَقْضَاكُمْ

 .حَاجَتَكَ سَلْ: فَقَالَ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ طَوِیلًا هِشَامٌ فَأَطْرَقَ 

                                                      
 :است توجه قابل راستا همین در كرده نقل 38ص ،89ج األنوار، بحار در مجلسي مرحوم كه هم حدیث . این 1

 عَنْ  مْدَانَحَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَصْحَابِنَا مُؤَلَّفَاتِ بَعْضِ فِي رُوِیَ: 1ص ،53ج األنوار، بحار]=  الْغَیْبَةِ  كِتَابِ فِي بِطُولِهِ  مَضَى الَّذِی عُمَرَ  بْنِ الْمُفَضَّلِ خَبَرِ فِي

 قَالَ أَنَّهُ[ عُمَر بْنِ مُفَضَّلِالْ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْفُرَاتِ بْنِ عَمْرِو عَنْ صَیْرٍنُ بْنِ مُحَمَّدِ  وَ شُعَیْبٍ أَبِي عَنْ الْحَسَنِيِّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِيِّ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ

 مُنْذِرِینَ  كُنَّا إِنَّا مُبارَكَةٍ  یْلَةٍلَ  فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا» قَالَ وَ «الْقُرْآنُ فِیهِ  أُنْزِلَ  الَّذِی مَضانَرَ شَهْرُ» یَقُولُ اللَّهُ  وَ سَنَةً  عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ فِي نَزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ مُفَضَّلُ یَا ع الصَّادِقُ

 فَهَذَا مَوْلَایَ یَا لْمُفَضَّلُا قَالَ «فُؤادَكَ بِهِ لِنُثَبِّتَ كَذلِكَ واحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ لَیْهِعَ نُزِّلَ ال لَوْ» قَالَ وَ «مُرْسِلِینَ كُنَّا إِنَّا عِنْدِنا مِنْ أَمْراً حَكِیمٍ أَمْرٍ كُلُّ یُفْرَقُ فِیها

 وَْقتِ  فِي إِلَّا یُبَلِّغُهُ  لَا كَانَ  وَ رَمَضَانَ َشهْرِ فِي الْقُرْآنَ اللَّهُ أَعْطَاهُ مُفَضَّلُ یَا نَعَمْ الَقَ سَنَةً عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ فِي الْوَحْيُ ظَهَرَ كَیْفَ وَ كِتَابِهِ فِي اللَّهُ ذَكَرَهُ الَّذِی تَنْزِیلُهُ

 الْمُفَضَّلُ  فَقَالَ «بِه لِتَعْجَلَ سانَكَلِ بِهِ تُحَرِّكْ ال» قَوْلُهُ وَ بِهِ یُؤْمَرُ مَا فَبَلَّغَ بِالْوَحْيِ لَامُالسَّ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ َفهَبَطَ نَهَى وَ أَمَرَ وَقْتٍ فِي إِلَّا یُؤَدِّیهِ لَا وَ الْخِطَابِ اسْتِحْقَاقِ

 .تَعْمَلُونَ رِهِبِأَمْ وَ نَطَقْتُمْ  بِحُكْمِهِ وَ قَدَرْتُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ عَلِمْتُمْ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ أَنَّكُمْ أَشْهَدُ
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 .لِخُرُوجِی مُسْتَوْحِشِينَ عِيَالِی وَ أَهْلِی خَلَّفْتُ: فَقَالَ

 أَبِی، كَفِعْلِ أَنَا تُفَعَلْ وَ وَدَّعَهُ، وَ لَهُ دَعَا وَ أَبِی فَاعْتَنَقَهُ. وْمِكَیَ مِنْ أَكْثَرَ تُقِمْ لَا وَ إِلَيْهِمْ بِرُجُوعِكَ وَحْشَتَهُمْ اللَّهُ آمَنَ قَدْ: فَقَالَ

 مَعه. نَهَضْتُ وَ نَهَضَ ثُمَّ

 1تدبر

 «بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال( »1

های مختلفی بيان شده است؛ بشتابی(، دیدگاه بدان اینكه برای درنياور حركت به آن به را درباره مراد از این آیه )زبانت

ست باشند و بر هریك از این معانی )به شرطی كه به خودی خود در« از یك لفظ در چند معنا امكان استفاده»كه با توجه به 

 توانند مد نظر بوده باشند:آیه قابل تطبيق باشند( می

ان آن عجله نكند. خواهد مطلبی را بنا به مصالحی فعال با مردم در ميان نگذارد، و در بيالف. این آیات از پيامبر ص می

 ن نزول[(]= شأ 1)حدیث

خواهد مطلبی را به طور علنی با عموم مردم در ميان نگذارد و در این زمينه شتاب نكند. ب. این آیه از پيامبر ص می

 2(2)حدیث

ج. پيامبر بسيار نسبت به حفظ و رساندن كلمات وحی حساس و دلنگران بوده، كه مبادا كلمات وحی را فراموش كند، 

كرده، و خداوند شنيده بالفاصله و قبل از اینكه جمالت تمام شوند، شروع به گفتن آنها مییلذا تا جمله را از فرشته وحی م

عباس و سعيد گذاریم فراموش كنی. )ابنكنيم و نمیدهد كه عجله نكن، ما قرآن را حفظ میدر این زمينه به ایشان دلداری می

                                                      
 سوره قیامت 19تا  16ای برای تدبر در آیات مقدمه.  1

رسد كه این آیات، ارتباط ( و روایات نیز موید این معنا هستند، به نظر مي109، ص20اند )مثال المیزان، جچنانكه عموم مفسران توضیح داده

 باشد.ای در میان بقیه آیات این سوره ميارد و مانند جمله معترضهمستقیمي با آیات قبل و بعد ند

سازی مصاحف در زمان عثمان به لحاظ تاریخي، تردیدی نیست كه جای اغلب آیات در هر سوره توسط خود پیامبر ص معین شده و هنگام یكسان

ی آنها در یك سوره بر اساس رعایت شده، یا در مورد اندكي از آیات، جاهم همان ترتیب رعایت شده است؛ اما اینكه آیا این نكته در مورد تمامي آیات 

اند وجهي برای قرار شیدهنظر خود صحابه انجام شده، بین مفسران اختالف نظر است. ممكن است این آیات از این باب باشند، و البته برخي مفسران كو

 برخي از این آراء اشاره خواهد شد.گرفتن این آیات در اینجا ارائه دهند؛ كه در نكات تدبری، به 

در اینجا چه معني دارد. )زیرا شتاب « شتاب نكردن»كه علم اینها را به اهل بیت واگذار كرده، اشكال كند كه پس  2. شاید كسي با توجه به حدیث 2

های حقایق از دل قرآن كریم فهمیده شود، از ویژگيگویند كه قرار است كار بعدا انجام شود در حالي كه ظاهرا اینكه همه كردن را غالبا در جایي مي

 اختصاصي اهل بیت ع است .(

شاءاهلل در زمان ظهور همه اینها در ای نیست كه از مردم برای همیشه منع شود؛ بلكه انشاید بتوان چنین پاسخ داد كه این ویژگي اهل بیت، ویژگي

كار شده و بقیه آن بعد حرف باشد تا زمان ظهور تنها دو حرف آن آش 28روایات آمده كه اگر علم اختیار همگان قرار خواهد گرفت؛ چنانكه در برخي 

 از ظهور آشكار خواهد شد.
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عباس در كه ابن (289ص ،6ج ،2المنثور الدرو مجاهد، به نقل از ؛ و نيز قتاده 600ص ،10ج ،1البيان مجمعجبير، به نقل از بن

گوید كه خداوند به پيامبر خاطرجمعی داد كه بعد از تو حضرت علی ع قرآن را جمع خواهد كرد و تو نگران از روایتی می

 شاءاهلل در بحث از آیه بعد خواهد آمد.(دست رفتن آیات نباش. )این روایت ان

َوحْيُهُ: در ]خواندن[ قرآن شتاب نكن  إِلَيْكَ یُقْضى أَنْ  قَبْلِ مِنْ بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ ال وَ»، مضمونش شبيه آیه 19ه د. این آیه تا آی

مده، مانند یك های مربوط به قيامت آباشد؛ و اینكه بناگاه در ميان بحث( می114)طه/ «پيش از آنكه وحی آن به اتمام رسد

الت این مانند ح آموزد كه آنچه هنوز قرائت نشده را قرائت نكند.وند ادب بندگی را به پيامبر میجمله معترضه است، كه خدا

كند؛ و به او هشدار به مخاطبی است كه در حين سخن گفتن گوینده، مرتب سخن وی را قطع و جمالت وی را كامل می

 (109، ص20. )الميزان، جگویند كه در كالم من عجله نكن و دقت كن تا خوب مطلب را متوجه شویمی

 3ه. ...

 

 «بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال( »2

ر زبانش سدر بيان مطالب، نباید عجله كرد. در روایات آمده كه زبان عاقل، پشت سر قلبش است؛ و قلب عاقل، پشت 

 (40البالغه، حكمت؛ نهجلِسَانِه وَرَاءَ الْأَحْمَقِ قَلْبُ وَ قَلْبِهِ  وَرَاءَ الْعَاقِلِ لِسَانُاست. )

                                                      
 ذلك عن اهلل فنهاه ینساه أن مخافة ضبطه و أخذه على حرصه و إیاه لحبه لسانه بتحریك عجل القرآن علیه نزل إذا ص النبي كان عباس ابن قال.  1

 الوحي قراءة من جبریل فراغ قبل شفتیه و لسانه یحرك فكان حفظه علیه یشتد كان و شدة التنزیل من یعاجل كان ص أنه عنه جبیر بن یدسع روایة في و

 وحیه إلیك یقضي أن قبل من بالقرآن تعجل ال و قال كما لتأخذه أی به لتعجل بالقراءة یعني لسانك بالقرآن أو بالوحي أی «بِهِ تُحَرِّكْ ال» سبحانه فقال

 في األنباری ابن و حاتم أبى ابن و المنذر ابن و جریر ابن و النسائي و الترمذی و مسلم و البخاری و حمید بن عبد و أحمد و الطیالسي . أخرج 2

 و شدة التنزیل من یعالج سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول كان قال عباس ابن عن الدالئل في معا البیهقي و نعیم أبو و مردویه ابن و الطبراني و المصاحف

 ان علینا ان یقول قال قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ  عَلَیْنا إِنَّ بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ ال اهلل فانزل یحفظه ان یرید منه یتفلت ان مخافة شفتیه و لسانه به یحرك كان

 فكان نقرأه ان علینا لفظ في و بلسانك بینه بَیانَهُ َعلَیْنا إِنَّ ثُمَّ أنصت و له فاستمع قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ علیك أنزلناه إذا یقول قَرَأْناهُ فَإِذا تقرؤه ثم صدرك في نجمعه

 جل و عز اهلل وعده كما قرأ ذهب فإذا استمع لفظ في و أطرق جبریل أتاه إذا ذلك بعد سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول

 ال اآلیة هذه فنزلت لیحفظه تهبقراء تعجل القرآن علیه نزل إذا سلم و علیه اهلل صلى النبي كان قال عباس ابن عن مردویه ابن و المنذر ابن أخرج و

 الرَّحِیمِ  حْمنِالرَّ اللَّهِ بِسْمِ علیه ینزل حتى سورة ختم یعلم ال سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول كان و لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ

 بِهِ تُحَرِّكْ ال اهلل فقال نساهی أن مخافة القرآن عن یفتر ال سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول كان قال عباس ابن عن مردویه ابن و جریر ابن أخرج و

 .فیه ما فاتبع علیك یتلى إذا یقول قُرْآنَهُ عْفَاتَّبِ علیك قَرَأْناهُ فَإِذا تنسى فال تقرأه ان قُرْآنَهُ وَ لك نجمعه ان جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ...  لِسانَكَ

 یا كفیناكه له فقیل النسیان مخافة نالقرآ یستذكر كان قال لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال قوله في مجاهد عن المنذر ابن و جریر ابن و حمید بن عبد أخرج و

 محمد

 النسیان مخافة بالقرآن لسانه یحرك سلم و علیه اهلل صلى اهلل نبى كان قال بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ ال قتادة عن المنذر ابن و حمید بن عبد أخرج و

 تسمع ما اهلل فانزل

انچه از . شاید بتوان این آیه را مرتبط با آیات قبل و بعد هم در نظر گرفت بدین معنا كه در آیات قبل فرمود كه خداوند در آن روز انسان را بد 3

 داني عجله نكن و فعال منافقان را افشا مكن.این آیه به پیامبر ص بفرماید اما تو در بیان این مطالب كه از آنها ميسازد و قبل و بعد فرستاده آگاه مي



84 

 نکته تفسیری )چگونگی استنباط مطلب فوق از آيه(

ق آیات ای اگرچه در سيادهد كه هر آیهالف. رجوع به كلمات معصومين كه مفسران اصلی قرآن كریم هستند نشان می

ق، منافاتی با وجود ن معنای مبتنی بر سياتواند مستقال هم معنایی داشته باشد؛ و وجود آقبل و بعد، یك معنایی دارد، اما می

 معنایی دیگر كه مستقال از آیه برداشت شود، ندارد. 

 ب. به ما توصيه شده است كه در خواندن قرآن خودتان را مخاطب آیات بدانيد. 

 

 

 16/1/1396                                 1قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ   17( آیه 75( سوره قیامت )375

 ترجمه

 كه برعهده ماست جمع كردن آن و خواندنش؛

                                                      
مسعود این قرائت ابن .است شده قرائت «قِرَاءَتَه فَاتَّبِعُوا قَرَأَهُ فَإِذَا بِهِ  قَرَأَ وَ جَمَعَهُ عَلِیّاً إنَّ» صورت بهو آیات بعد  آیه این «مسعودابن» قرائت در . 1

 اند:شاذان قمي روایت كردهشهر آشوب و هم ابنرا هم ابن

 چنین است: 41ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم علیهم طالب أبي آل توضیح مطلب به نقل از مناقب

 لِیَحْفَظَهُ  الْوَحْيِ عِنْدَ  یْهِ شَفَتَ یُحَرِّكُ النَّبِيُّ كَانَ لِسانَكَ بِهِ  تُحَرِّكْ  ال قَوْلِهِ  فِي عَبَّاسٍ بْنِ ا عَنِ تَفْسِیرِهِ  فِي یَعْقُوبُ یُوسُفَ أَبُو وَ  الْقُرْآنِ نُزُولِ فِي الشِّیرَازِیُّ  ذَكَرَ

 الْقُرْآنَ  یَجْمَعَ أَنْ مُحَمَّداً اللَّهُ ضَمِنَ قَالَ قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ َعلَیْنا إِنَّ عَلَیْكَ قِرَاءَتِهِ نْمِ بِهِ یُفْرَغَ أَنْ قَبْلِ مِنْ بِهِ لِتَعْجَلَ بِالْقُرْآنِ یَعْنِي لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال لَهُ قِیلَ وَ

 .رٍأَشْهُ بِسِتَّةِ اللَّهِ رَسُولِ مَوْتِ بَعْدَ عَلِيٌّ جَمَعَهُ وَ عَلِيٍّ قَلْبِ فِي الْقُرْآنَ اللَّهُ فَجَمَعَ عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ

 قُبِضَ فَلَمَّا مَنْزِلِهِ إِلَى ضَىفَمَ ثَوْبٍ فِي عَلِيٌّ فَجَمَعَهُ إِلَیْكَ خُذْهُ اللَّهِ كِتَابُ هَذَا لِيُّعَ یَا لِعَلِيٍّ فِیهِ تُوُفِّيَ الَّذِی مَرَضِهِ فِي قَالَ النَّبِيَّ أَنَّ رَافِعٍ أَبِي أَخْبَارِ فِي وَ

 .عَالِماً بِهِ كَانَ وَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ كَمَا فَأَلَّفَهُ عَلِيٌّ جَلَسَ ع النَّبِيُّ

 .كَتَبَهُ وَ فَأَلَّفَهُ لْقُرْآنِا بِتَأْلِیفِ یّاً عَلِ أَمَرَ النَّبِيَّ أَنَّ رَبَاحٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ نَادِ بِالْإِسْ كِتَابَیْهِمَا فِي خُوَارَزْمَ خَطِیبُ الْمُوَفَّقُ وَ الْعَطَّارُ الْعَلَاءِ أَبُو حَدَّثَنِي وَ

 .اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ أَمْلَاهُ وَ كَتَبْتُهُ مُصْحَفاً لَهُمْ لَأَخْرْجُتْ حَقِّي لِي رِفَعُ  وَ الْوِسَادَةُ لِيَ ثُنِّیَتْ لَوْ: قَالَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُحَیْمٍ بْنُ جَبَلَةُ

 .الْقُرْآنِ لِتَأْلِیفِ بَكْرٍ أَبِي بَیْعَةِ عَنْ ع َعلِيٌّ أَبْطَأَ إِنَّمَا أَنَّهُ -أَیْضاً رُوِّیتُمْ وَ

 رِدَایَ أَضَعَ لَا أَنْ لَفْتُحَ لَوْ أَقْسَمْتُ اللَّهِ  رَسُولُ قُبِضَ  لَمَّا: قَالَ ع عَلِيٍّ عَنْ  خَیْرٍ عَبْدِ  عَنْ السُّدِّیِّ  عَنِ بِالْإِسْنَادِ  الْأَرْبَعِینَ فِي الْخَطِیبُ وَ الْحِلْیَةِ  فِي نُعَیْمٍ أَبُو

 .الْقُرْآنَ جَمَعْتُ حَتَّى رِدَایَ وَضَعْتُ فَمَا اللَّوْحَیْنِ بَیْنَ مَا أَجْمَعَ حَتَّى ظَهْرِی عَنْ

 بِهِ  إِلَیْهِمْ خَرَجَ  ثُمَّ  جَمَعَهُ أَنْ ىإِلَ مُدَّةً عَنْهُمْ فَانْقَطَعَ یَجْمَعَهُ وَ الْقُرْآنَ یُؤَلِّفَ  حَتَّى ةِلِلصَّلَا إِلَّا عَاتِقِهِ  عَلَى رِدَاءَهُ یَضَعَ لَا أَنْ آلَى أَنَّهُ ع الْبَیْتِ  أَهْلِ  أَخْبَارِ فِي وَ

 الْكِتَابَ  وَضَعَ تَوَسَّطَهُمْ مَّافَلَ الْحَسَنِ أَبُو بِهِ جَاءَ مَا الْأَمْرُ فَقَالُوا( الْأَلِبَّةِ)« 2» تهالب مَعَ انْقِطَاعٍ بَعْدَ مَصِیرَهُ فَأَنْكَرُوا -الْمَسْجِدِ فِي مُجْتَمِعُونَ هُمْ وَ یَحْمِلُهُ إِزَارٍ فِي

 لَهُ فَقَالَ الثَّانِي إِلَیْهِ فَقَامَ الْعِتْرَةُ أَنَا وَ  الْكِتَابُ هَذَا وَ بَیْتِي أَهْلَ عِتْرَتِي وَ اللَّهِ  كِتَابَ ضِلُّواتَ  لَنْ  بِهِ تَمَسَّكْتُمْ  إِنْ مَا فِیكُمْ  مُخَلِّفٌ إِنِّي قَالَ اللَّهِ  رَسُولَ إِنَّ قَالَ ثُمَّ بَیْنَهُمْ

 .الْحُجَّةَ أَلْزَمَهُمْ أَنْ بَعْدَ هِبِ عَادَ وَ الْكِتَابَ ع فَحَمَلَ فِیكُمَا لَنَا حَاجَةَ  فَلَا مِثْلُهُ فَعِنْدَنَا قُرْآنٌ عِنْدَكَ یَكُنْ إِنْ

 لِهَذَا وَ یَشْتَرُونَ ما ئْسَفَبِ قَلِیلًا ثَمَناً بِهِ اْشتَرَوْا وَ ظُهُورِهِمْ وَراءَ فَنَبَذُوهُ -لُیَقُو هُوَ وَ حُجْرَتِهِ نَحْوَ رَاجِعاً وَلَّى وَ حَمَلَهُ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عَنِ طَوِیلٍ خَبَرٍ فِي وَ

 .قِرَاءَتَه فَاتَّبِعُوا قَرَأَهُ فَإِذَا بِهِ قَرَأَ وَ جَمَعَهُ لِیّاًعَ أَنَّ مَسْعُودٍ ابْنُ قَرَأَ

 چنین است: 231ص السالم، علیهما طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر فضائل في شاذان در الروضةروایت ابن
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 نکات ترجمه

جمع »متداول شده است، اما اصل آن هم در معنای « خواندن»است كه اگرچه این كلمه در معنای « قرء»از ماده « قُرْآن»

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-1شد.  توضيح داده 350بوده است و در این زمينه در جلسه « كردن

 شأن نزول

وحی لبهایش را  ( نقل شده است كه پيامبر هنگام16)قيامت/« درنياور حركت به آن به را زبانت»عباس درباره آیه از ابن

« بشتابی بدان اینكه درنياور برای حركت به» یعنی به قرآن« آن به را زبانت» حركت می داد تا آن را حفظ كند و به او گفته شد:

 «چرا كه برعهده ماست جمع كردن آن و خواندنش»یعنی قبل از اینكه قرائتش بر تو تمام شود 

 طالب بعد از رسول خدا قرآن را جمع كندو خداوند برای حضرت محمد ص ضمانت كرد كه علی بن ابی

اه قرآن را در قلب علی ع جمع كرد و حضرت علی ع بعد از رسول خدا ص در مدت شش م عباس گفت: و خداوندابن

 آن را جمع كرد.

اند كه در ادامه برخی از اند مدت این جمع كردن را سه روز ویا یك هفته گفته)توجه: البته در روایاتی كه شيعه نقل كرده

 این روایات خواهد آمد(

 40ص ،2ج ،(شهرآشوب البن) السالم عليهم طالب أبی آل مناقب

 لنَّبِیُّ ا كَانَ «لِسانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال» قَوِْلهِ فِی عَبَّاسٍ بْنِا عَنِ َتفْسِيرِهِ فِی یَعْقُوبُ یُوسُفَ أَبُو وَ الْقُرْآنِ نُزُولِ فِی الشِّيرَازِیُّ ذَكَرَ

 عَلَيْكَ  قِرَاءَتِهِ مِنْ بِهِ یُفْرَغَ أَنْ قَبْلِ مِنْ «بِهِ لِتَعْجَلَ» بِالْقُرْآنِ نِییَعْ «لِسانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال» لَهُ قِيلَ وَ لِيَحْفَظَهُ الْوَحْیِ عِنْدَ شَفَتَيْهِ یُحَرِّكُ

 طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ اللَّهِ رَسُولِ عْدَبَ الْقُرْآنَ یَجْمَعَ أَنْ مُحَمَّداً اللَّهُ ضَمِنَ قَالَ «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ»

 1.أَشْهُرٍ بِسِتَّةِ اللَّهِ رَسُولِ مَوْتِ بَعْدَ عَلِیٌّ جَمَعَهُ وَ عَلِیٍّ قَلْبِ فِی الْقُرْآنَ اللَّهُ فَجَمَعَ عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ

 حدیث

 مده است:آ« مخواهم مگر دوستی با نزدیكانبگو از شما اجری نمی»( در روایتی از امام باقر ع در ضمن تفسير آیه 2

ساندی و زمانت سپس جبرئيل به نزد او آمد و گفت: ]خداوند می فرماید[ محمد! تو نوبت ]یا: نبوت[ خود را به انجام ر

كنم مگر را رها نمی به سر آمده؛ پس اسم اكبر ]= اسم اعظم[ و ميراث علم و آثار علم نبوت را نزد علی ع قرار بده و من زمين

هایی باشد در زمان شد كه طاعت من به او شناخته شود و والیت من با ]تبعيت از[ او معلوم گردد و حجتیاینكه در آن عالمی با

 كه پيامبری نبوده است؛ 

                                                      
 رَوَوْهُ  مَا الْقُرْآنِ، فِي اسْمٍ اثُمِائَةِثَلَ فَلَهُ السَّلَامُ عَلَیْهِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ أَسْمَاءِ مِنْ لَهُمْ نَّبِأَ أَوْضَحُوا أَنَّهُمْ: الْأَخْبَارَ كَتَبُوا الَّذِینَ الثِّقَاتِ، إِلَى -یَرْفَعُهُ -بِالْإِسْنَادِ وَ

 لِسانَ  لِي اجْعَلْ وَ»: وْلُهُقَ وَ.«عَلِیًّا صِدْقٍ لِسانَ لَهُمْ جَعَلْنا وَ»: قَوْلُهُ وَ.«حَكِیمٌ  عَلِيٌّلَ لَدَیْنا الْكِتابِ أُمِّ فِي إِنَّهُ وَ»: تَعَالَى قَوْلُهُ: مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ الصَّحِیحِ، بِالْإِسْنَادِ

 و ... «به قرأ وَ جَمعَهُ عََلیا إِنَّ»: قَوْلُهُ وَ.«الْآخِرِینَ فِي صِدْقٍ

 شهر آشوب در كتاب خود روایت كرده بود.بیان شد كه ابن. در پاورقي قبل روایات دیگری از اهل سنت در همین زمینه  1

http://yekaye.ir/al-alaq-96-1/
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بابی هزار باب  پس اسم اكبر و ميراث علم و آثار علم نبوت را به او وصيت كرد و به او هزار باب وصيت نمود كه از هر

 ر كلمه؛ ای هزاشود و از هر كلمهباز می

بيرون  و روز دوشنبه بود كه مریضی ایشان شدت گرفت و به حضرت علی ع فرمود: علی! ]بعد از شهادت من[ سه روز

مقابل وضعيت  نرو تا كتاب خدا را كامال گردآوری تا شيطان در آن چيزی نيفزاید و از آن چيزی كم نكند؛ كه تو در نقطه

 جانشين سليمان هستی؛

ید یا چيزی را بر دوش نگذاشت تا اینكه قرآن را جمع كرد و شيطان نتوانست چيزی بر آن بيافزاپس حضرت علی ع ردا 

 از آن بكاهد.

 399-398ص الكوفی، فرات تفسير

 عَبْدِ مِّهِعَ عَنْ حَسَّانَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنِی قَالَ الْحَنَّاطُ رْجَبُزُ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ یُوسُفَ بْنِ َأحْمَدَ بْنُ  جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ

 «:الْقُرْبى فِی الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْراً هِعَلَيْ  أَْسئَلُكُمْ ال قُلْ» تَعَالَى قَوْلِهِ فِی ع جَعَْفرٍ أَبِی عَنْ كَثِيرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ

 وَ  الْعِلْمِ مِيرَاثَ وَ الْأَكْبَرَ الِاسْمَ فَاجْعَلِ أَیَّامُكَ أَسْلَبَتْكَ وَ[ نُبُوَّتَكَ] نَوْبَتَكَ قَضَيْتَ قَدْ إِنَّكَ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ أَتَاهُ ع جَبْرَئِيلَ إِنَّ ثُمَّ

 فِيمَا وُلِدَ لِمَنْ حُجَّةً یَكُونُ وَ وَلَایَتِی بِهِ یُعْرَفُ وَ طَاعَتِی بِهِ یُعْرَفُ عَالِمٌ فِيهَا وَ إِلَّا الْأَرْضَ أَتْرُكُ لَا إِنِّی وَ عَلِیٍّ عِنْدَ النُّبُوَّةِ عِلْمِ آثَارَ

 یُفْتَحُ  َبابٍ بِأَلْفِ إِلَيْهِ أَوْصَى وَ النُّبُوَّةِ ِعلْمِ آثَارُ وَ الْعِلْمِ مِيرَاثُ هُوَ  وَ الْأَكْبَرِ بِاالسْمِ إِلَيْهِ فَأَوْصَى الْآخَرِ النَّبِیِّ  خُرُوجِ إِلَى النَّبِیَّ یَتَرَبَّصُ

 اللَّهِ كِتَابَ[ یؤلف] تُؤَلِّفَ حَتَّى أَیَّامٍ ثَلَاثَةَ تَخْرُجْ لَا عَلِیُّ یَا قَالَ وَ اْلإِثْنَيْنِ یَوْمَ مَرِضَ وَ كَلِمَةٍ أَلْفُ كَلِمَةٍ كُلِّ  وَ بَابٍ أَلْفُ  بَابٍ لِكُلِّ

 جَمَعَ حَتَّى ظَهْرِهِ  عَلَى رِدَاءَهُ عَلِیٌّ یَضَعْ فَلَمْ ع سُلَيْمَانَ وَصِیِّ سُنَّةِ ضِدِّ فِی فَإِنَّكَ شَيْئاً مِنْهُ یَنْقُصَ لَا وَ شَيْئاً الشَّيْطَانُ فِيهِ یَزِیدَ لَا كَیْ

 1.شَيْئاً مِنْهُ یَنْقُصْ لَمْ وَ شَيْئاً الشَّيْطَانُ فِيهِ یَزِدْ فَلَمْ الْقُرْآنَ

 

. این هم المومنين ع از مسائل متواتر در شيعه و سنی استآوری قرآن بعد از رحلت پيامبر ص توسط اميرمساله جمع

 روایتی از اهل سنت در این باب:

                                                      
 :فرمود ع علي حضرت به ص خدا رسول كه است شده روایت ع صادق امام . از 1

 ضایع را تورات یهود كه هگون آن نكنید شایع را آن و كن جمع و بردار را آنها. است صفحاتي و هاپارچه و كاغذها در من بستر سوی آن قرآن! علي

 كنم؛ جمع را آن كه نيزما تا اندازمنمي دوش بر ردا: فرمود و برد اشخانه در و كرد جمع زردی پارچه در را آنها همه و رفت ع علي حضرت پس. كرد

 كه گونه آن را قرآن ممرد اگر: فرمود ص خدا رسول و كرد؛ جمع را آن اینكه تا آمدمي بیرون او نزد به رداء بدون آمدمي سراغش شخصي كه جایي تا

 .كردندنمي اختالف آن در هم نفر دو حتي خواندند مي بود، كرده نازل خداوند

 451ص ،2ج القمي، تفسیر

 :لِعَلِيٍّ قَالَ ص اللَّهِ لَرَسُو إِنَّ قَالَ ع اللَّهِ َعبْدِ أَبِي عَنْ الْحَضْرَمِيِّ بَكْرٍ أَبِي نْعَ عَمِیرَةَ بْنِ سَیْفِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ وَ

 فِي فََجمَعَهُ ع عَلِيٌّ قَفَانْطَلَ التَّوْرَاةَ الْیَهُودُ ضَیَّعَتِ كَمَا تُضَیِّعُوهُ لَا وَ -اجْمَعُوهُ وَ فَخُذُوهُ  الْقَرَاطِیسِ وَ الْحَرِیرِ وَ -الصُّحُفِ فِي فِرَاشِي خَلْفَ الْقُرْآنُ عَلِيُّ یَا

 أَنَّ لَوْ: اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ وَ قَالَ جَمَعَهُ، حَتَّى رِدَاءٍ بِغَیْرِ إِلَیْهِ فَیَخْرُجُ لَیَأْتِیهِ لرَّجُلُا كَانَ فَإِنَّهُ  -أَجْمَعَهُ حَتَّى أَرْتَدِی لَا: قَالَ وَ بَیْتِهِ فِي عَلَیْهِ خَتَمَ ثُمَّ -أَصْفَرَ ثَوْبٍ

 .اثْنَانِ اخْتَلَفَ مَا اللَّهُ أَنْزَلَ كَمَا الْقُرْآنَ رَءُواقَ النَّاسَ
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اش ماند. عمر او را دید گوید: هنگامی كه با ابوبكر بيعت شد، حضرت علی ع از بيعت سرپيچی كرد و در خانهعكرمه می

 كنی؟و گفت: آیا از بيعت با ابوبكر سرپيچی می

زهای واجب رسول خدا ص از دنيا رفت سوگند یاد كردم كه ردایی بر دوش نيندازم مگر برای نمافرمود: من زمانی كه 

 ترسم كه مبادا قرآن مورد نزاع واقع شود.تا اینكه قرآن را جمع كنم چرا كه می

 450ص ،5ج صنعانی، عبدالرزاق مصنف

 بَكْرٍ؟ أَبِی بَيْعَةِ عَنْ تَخَلَّفْتَ: فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِيَهُ بَيْتِهِ فِی عَلِیٌّ تَخَلَّفَ بَكْرٍ لِأَبِی بُویِعَ لَمَّا: قَالَ عِكْرِمَةَ عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ

 أَجْمَعَ  حَتَّى الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةِ إِلَى إِلَّا بِرِدَاءٍ أَرْتَدِیَ أَلَّا وَ ]آله و[ سَلَّمَ، عَلَيْهِ اهللُ  صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ  قُبِضَ حِينَ بِيَمِينٍ آلَيْتُ إِنِّی»: فَقَالَ

 1«الْقُرْآنُ یَتَفَلَّتَ  أَنْ خَشِيتُ فَإِنِّی الْقُرْآنَ

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است:3

نه كه خداوند هيچ یك از مردم ادعا نكرده كه قرآن را بتمامه جمع كرده باشد مگر اینكه دروغگو است؛ و آن را آن گو

 طالب ع و امامان پس از ایشان.ل كرده بود كسی جمع و حفظ نكرد مگر علی بن ابیناز

 193ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر228ص ،1ج الكافی،

 یَقُولُ: ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ یأَبِ بْنِ عَمْرِو عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 أَبِی بْنُ عَلِیُّ إِلَّا تَعَالَى اللَّهُ نَزَّلَهُ كَمَا حَفِظَهُ وَ جَمَعَهُ مَا وَ كَذَّابٌ إِلَّا أُنْزِلَ كَمَا كُلَّهُ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَنَّهُ النَّاسِ مِنَ أَحَدٌ ادَّعَى مَا

 2.ع بَعْدِهِ مِنْ الْأَئِمَّةُ وَ ع طَالِبٍ

 

ست مگر جانشينان تواند ادعا كند كه قرآن بتمامه، ظاهر و باظنش، نزد او( از امام باقر ع روایت شده است: هيچكس نمی4

 ]واقعی پيامبر ص[.

                                                      
 . این روایت را حاكم حسكاني نیز در كتابش آورده است به عالوه روایاتي دیگر از جمله: 1

 بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حُرَیْثٌ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُقْرِئُ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ مُقْرِیالْ عَلِيٍّ أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ أَبِي، أَخْبَرَنَا: قَالَ  الطَّبَرِیُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 رِدَاءً ظَهْرِهِ عَلَى ضَعَیَ لَا أَنْ فَأَقْسَمَ ص اللَّهِ  رَسُولِ وَفَاةِ عِنْدَ  طِیَرَةً النَّاسِ مِنَ ىرَأَ أَنَّهُ ع عَلِيٍّ عَنْ خَیْرٍ، عَبْدِ  عَنْ : السُّدِّیِّ عَنِ  ظُهَیْرٍ، بْنِ  الْحَكَمِ  عَنِ حَمَّادٍ، أَبِي

 التفضیل، لقواعد لتنزیلا شواهد. )فَرٍجَعْ آلِ عِنْدَ كَانَ وَ قَلْبِهِ، مِنْ جَمَعَهُ الْقُرْآنُ، فِیهِ جُمِعَ مُصْحَفٍ أَوَّلُ فَهُوَ الْقُرْآنَ، جَمَعَ حَتَّى بَیْتِهِ فِي فَجَلَسَ الْقُرْآنَ، یَجْمَعَ حَتَّى

 ( 36ص ،1ج

 إِبْرَاهِیمُ  حَدَّثَنَا: قَالَ الْكُوفِيُّ، مَنْصُورٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمَعْقِلِيُّ یَعْقُوبَ بْنُ مَّدُمُحَ حَدَّثَنَا: قَالَ أُصْغِي أَنَا وَ أَرْبَعِمِائَةٍ سَنَةَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي الْحَاكِمِ عَلَى قُرِئَ

 عَلَى رِدَاءَهُ یَضَعَ لَا نْأَ -حَلَفَ أَوْ عَلِيٌّ أَقْسَمَ ص النَّبِيُّ قُبِضَ لَمَّا: قَالَ یَمَانٍ نْ عَ: خَیْرٍ عَبْدِ عَنْ  السُّدِّیِّ عَنِ  ظُهَیْرٍ، بْنُ الْحَكَمُ حَدَّثَنَا: قَالَ مَیْمُونٍ بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ

 (37ص ،1ج التفضیل، لقواعد التنزیل شواهد) الْقُرْآن جَمَعَ حَتَّى ظَهْرِهِ عَلَى رِدَاءَهُ یَضَعْ فَلَمْ اللَّوْحَیْنِ، بَیْنَ الْقُرْآنَ یَجْمَعَ حَتَّى -ظَهْرِهِ

 شود استناد كرد:. همچنین در همین معنا به روایات زیر هم مي 2

 أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ بِيأَ عَنْ الْفُضَیْلِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْقُرَشِيُّ  عَلِيٍّ بْنُ  مُحَمَّدُ نَاحَدَّثَ: قَالَ الرَّحِیمِ  عَبْدِ  بْنُ الْكَرِیمِ عَبْدُ دَّثَنَاحَ: قَالَ أَحْمَدَ بْنُ  جَعْفَرُ  حَدَّثَنَا

 (451ص ،2ج القمي، تفسیر) ص مُحَمَّدٍ وَصِيُّ إِلَّا الْقُرْآنَ جَمَعَ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ أَحَدٌ مَا قَالَ ع جَعْفَرٍ
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 193ص ،1ج الدرجات، ؛ بصائر228ص ،1ج الكافی،

 جَعْفَرٍ  بِیأَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْمُنَخَّلِ عَنِ مَرْوَانَ بْنِ مَّارِعَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ -2

 : قَالَ أَنَّهُ ع

 1الْأَوْصِيَاء. غَيْرُ بَاطِنِهِ وَ ظَاهِرِهِ  كُلِّهِ الْقُرْآنِ جَمِيعَ عِنْدَهُ أَنَّ یَدَّعِیَ أَنْ أَحَدٌ یَسْتَطِيعُ مَا

 تدبر

 ...« جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ( »1

 گيرد.می آوری آن را برعهدهپيامبر وظيفه رساندن وحی به مردم را دارد، با این حال، خداوند خودش مسئوليت جمع

 اجتماعی -ثمره اخالقی

ی از كارها را حتی در حوزه وظایفی كه برعهده ماست، معلوم نيست كه هر كاری را ما خودمان بتوانيم انجام دهيم؛ خيل

 گيرد.رعهده میخدا خودش ب

 

 ...« جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ( »2

 دهد. خدا كارش را توسط برخی انسانهای برگزیده انجام می

 دهد. گيرد و همان را توسط حضرت علی ع انجام میمسئوليت كاری را از پيامبر می

                                                      
 آنجا در كه «ص اهلل رسول على أنزل الذی القرآن بجمیع عندهم أن األئمة في باب» عنوان با است بابي 194-193ص ،1ج الدرجات، بصائر . در 1

 :شودمي تقدیم آنها از برخي كه است آمده مضمون همین در دیگری متعدد روایات گذشت، متن در كه فوق روایت دو از غیر

 أَسْمَعُ  أَنَا وَ ع لَّهِال عَبْدِ أَبِي عَلَى رَجُلٌ قَرَأَ: قَالَ[ سَلَمَةَ] سملة أَبِي بْنِ لِمِسَا عَنْ هَاشِمٍ عَنْ نَجْرَانَ أَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -3

 اللَّهِ  كِتَابَ فَقَرَأَ قَامَ فَإِذَا ئِمُالْقَا یَقُومَ حَتَّى النَّاسُ یَقْرَأُ َكمَا اقْرَأْ الْقِرَاءَةِ هَذِهِ نْعَ كُفَّ مَهْ مَهْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ النَّاسُ یَقْرَؤُهَا مَا عَلَى لَیْسَ الْقُرْآنِ مِنَ حُرُوفاً

 وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ نْزَلَأَ كَمَا اللَّهِ  كِتَابُ هَذَا لَهُمْ  فَقَالَ كَتَبَهُ وَ مِنْهُ  فَرَغَ یْثُ حَ النَّاسِ  إِلَى ع عَلِيٌّ أَخْرَجَهُ قَالَ  وَ  ع عَلِيٌّ كَتَبَهُ الَّذِی الْمُصْحَفَ  أَخْرَجَ  وَ حَدِّهِ عَلَى

 بِهِ  أُخْبِرَكُمْ أَنْ عَلَيَّ كَانَ إِنَّمَا اًأَبَد هَذَا یَوْمِكُمْ بَعْدَ تَرَوْنَهُ لَا اللَّهِ  وَ أَمَا قَالَ فِیهِ  نَالَ حَاجَةَ لَا الْقُرْآنُ فِیهِ  جَامِعٌ مُصْحَفٌ  عِنْدَنَا ذَا هُوَ  قَالُوا اللَّوْحَیْنِ  بَیْنَ  جَمَعْتُهُ  قَدْ

 .لِتَقْرَءُوهُ جَمَعْتُهُ حِینَ

 كُلَّهُ  الْقُرْآنَ جَمَعَ لَیَقُو أَحَدٌ  یَسْتَطِیعُ مَا جَعْفَرٍ أَبُو فَقَالَ ع جَعْفَرٍ  أَبَا رَجُلٌ سَأَلَ: قَالَ الْغَفَّارِ  عَبْدِ عَنْ  شُعَیْبٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ  بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -4

 .الْأَوْصِیَاءِ غَیْرُ

 أَبُو قَالَ قَالَ  ع جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ  حَمْزَةَ أَبِي عَنْ  فُضَیْلٍ  بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ انَعُثْمَ بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  يِّالْبَرْقِ اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي عَنْ عَامِرٍ  بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا -5

 .الْأَوْصِیَاءُ إِلَّا الْقُرْآنَ جَمَعَ مَنْ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ أَجِدُ مَا ع جَعْفَرٍ

 یَعْلَمُ مَنْ  فِینَا یَبْعَثُ للَّهُا یَزَلِ  لَمْ الْبَیْتِ أَهْلَ إِنَّا یَقُولُ ع اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا نَاسَمِعْ قَاال بُكَیْرٍ بْنِ مُوسَى وَ مُرَازِمٍ عَنْ سِنَانٍ ابْنِ  عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا -6

 .آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ مِنْ  كِتَابَهُ

 مِنْ  اللَّهِ كِتَابَ أَعْلَمُلَ إِنِّي اللَّهِ وَ یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ سَامٍ آلِ مَوْلَى الْأَعْلَى عَبْدِ  عَنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عِیسَى بْنُ  مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -7

 .ءشَيْ كُلِّ تِبْیَانُ فِیهِ  اللَّهُ قَالَ كَائِنٌ هُوَ مَا خَبَرُ وَ یَكُونُ مَا خَبَرُ وَ الْأَرْضِ خَبَرُ وَ السَّمَاءِ خَبَرُ فِیهِ كَفِّي فِي كَأَنَّهُ آخِرِهِ إِلَى أَوَّلِهِ
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كه تمام قرآن را )تمامی ظاهر ( و اهل بيت هستند 1آوری كامل قرآن تنها توسط اميرالمومنين ع انجام شد )حدیث)جمع

 (4و  3و باطن آن را( در سينه دارند. )احادیث 

 

 «قُرْآنَهُ  ... عَلَيْنا إِنَّ( »3

خواندش هم تنها »( بر تمام محتوای قرآن آگاهی داشت؛ اما خداوند فرمود 1پيامبر با نزول دفعی قرآن در شب قدر )قدر/

 ایم تو سخن مگو.كردهیعنی تا ما خواندنش را تمام ن« برعهده ماست

 پس،

 الفاظ قرآن هم توسط خود خداوند تعيين شده است.

 نکته تخصصی فلسفه دين

ده، معرفی كه توسط پيامبر ص انجام ش« تجربه دینی»كوشند وحی را یك امروزه برخی، به تأسی از الهيات مسيحی، می

ن و ابدی آن را داده است؛ و در نتيجه، جهانشمول بود كنند كه تبدیل آن به الفاظ توسط خود ایشان و تحت فرهنگ زمانه رخ

 برند.زیر سوال می

این تلقی از وحی، مبتنی بر تلقی مسيحيت كنونی است كه از نظر آنها، مسيح، نه پيامبر، بلكه خود خداست كه در زمين 

و مواجهه افراد )حواریون( با  ظاهر شده، و لذا، وحی، نه كلماتی كه خدا بر پيامبرش فرو فرستاده، بلكه حضور خود مسيح

مسيح )خدا!( در یك مقطع زمانی خاص است كه گزارش این حضور توسط حواریون به لفظ درآمده است؛ چنانكه مسيحيان 

های كتاب مقدس، متعدد و به نام حواریونی كه آن انجيل را گزارش «انجيل»امروزی، با یك انجيل سر و كار ندارند، بلكه 

 شد.بااند، میكرده

این تلقی، صرف نظر از اشكاالت درونی خودش، به هيچ عنوان با وحی قرآنی سازگار نيست؛ خصوصا كه خود قرآن 

 باشد، اصرار دارد.كریم، بر اینكه خواندن و الفاظ این وحی برعهده خود خداوند می

 شبهه

 آن را تبيين كرد.توان با استناد به آیات قرآن، دینی است و نمیبحث از حقيقت وحی، بحثی برون

 پاسخ

ای از آن نداریم، و دینی است؟ بحث اتفاقا درباره وضعيتی است كه ما هيچ تجربهاوال به چه دليل، این بحث لزوما برون

 اتفاقا در اینجا بيش و پيش از هر چيزی باید به خود كسی كه آن تجربه را آورده مراجعه كنيم.

شناسی، های مورد تحليل را جدی بگيریم؛ به لحاظ روشارائه دهيم، باید واقعيت دینیثانيا حتی اگر بخواهيم تحليل برون

گردد می« یك شخص»موجه نيست كه وضعيت وحی در دینی را كه هيچ اهميتی برای لفظ قائل نيست و بر مدار محوریت 

انب خداوند است اصرار دارد )مسيحيت تحریف شده كنونی( بر وحی در دینی منطبق سازیم كه بشدت بر اینكه این لفظ از ج

خواهد كه او هم در برابر این وحی تابع باشد. درواقع، اقتضای مواجهه موجه با پدیده وحی در یك دین، و از شخص نبی می
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هایی كه در های ذهنی خود تحليل نكنيم بلكه بر اساس واقعيتها و بافتهآن است كه در تحليل خود، صرفا بر اساس حدس

 شده، تحليلی از آن واقعيت محل بحث ارائه دهيم. آن دین گزارش

 در اسالم:

خواند كه فرشته وحی برای او آورده )كه ای كه نازل شده، اصرار بوده كه پيامبر چيزی را میتنها از همان اولين آیهنه

 (، 350، جلسه1تفاوت خواندن با شهود و مكاشفه بر همگان واضح است( )علق/

 گذاشتند،ای كه حاصل مواجهه معصوم با خدا بوده( و الفاظ قرآن تفاوت میث قدسی )مكاشفهبلكه از ابتدا بين حدی

 ای است كه خود متن معجره معرفی شده و در مورد خود متن تحدی شده است.به عالوه كه قرآن كریم تنها متن آسمانی

 دینی بودن، آنها را نادیده بگيرد.بهانه برونها را تبيين كند؛ نه اینكه به هر تحليلی از وحی، باید بتواند این تفاوت

 

 «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ( »4

دارش شود؛ خود خداوند مسئوليت آن را برعهده گرفته است؛ ای نبوده كه هر بشری بتواند عهدهآوری قرآن كار سادهجمع

 (3و 2به حدیثو این كار را از طریق افرادی معصوم انجام داده است. )نگاه كنيد 

 بحث تخصصی تاريخی

طبق روایات متواتر شيعه و سنی، حضرت علی ع بعد از شهادت پيامبر اكرم ص و اعراض مردم از ایشان، در خانه نشست 

(. سپس ایشان آن قرآن را به مسجد آوردند اما 2آوری قرآن تمام نشد، ردا بر دوش ننهاد. )شأن نزول و حدیثو تا كار جمع

فت را به دست گرفته بودند، آن قرآن را قبول نكردند؛ و حضرت ع آن را به منزل برگرداند و فرمود: دیگر تا كسانی كه خال

 اند كه آن قرآن نزد ایشان موجود است. ظهور قائم ما )عج( كسی آن را نخواهد دید؛ و ائمه اطهار ع همواره تاكيد داشته

آوری ای از صحابه كار جمعن، به دستور خليفه، زید بن ثابت به همراه عدهبعدا یكبار زمان ابوبكر و یكبار دیگر زمان عثما

(؛ چنانكه علمای اهل سنت نيز 1سازی مصاحف )و كنار گذاشتن برخی از قرائاتِ برخی آیات( را برعهده گرفتند )و یكسان

زل شد، در مصحفی كه عثمان ی كه قرآن بر آن اساس نا«سبعه احرف»اند كه تمامی در طول تاریخ همواره اذعان داشته

 (2سازی كرد، وجود ندارد. )یكسان

تنها واجد تمام قرائاتی بود كه پيامبر اكرم ص آوری كرد، نهبر طبق احادیث مختلف، آن قرآنی كه حضرت علی ع گرد

بن كعب،  عود، ابیمستوسط فرشته وحی بر مردم قرائت كرده بود، و فقراتی از آن در مصحف برخی دیگر از صحابه )مانند ابن

ها كه در مصحف عثمانی وجود ندارد، هایی از این قرائتو ...( نيز ثبت شده بود كه در مصحف عثمانی نادیده گرفته شد )نقل

به وفور در كتب روایی شيعه و سنی آمده است(، بلكه حاوی شأن نزول آیات، تفسير ظاهر و باطن آنها و ... بوده است؛ چنانكه 

خواهيد از ما اند ما با مراجعه به قرآن به همه حقایق عالم علم داریم و هرچه میدر روایات متعددی تاكيد كردهائمه اطهار 

 دانند كه در اختيار دیگران قرار نگرفته است.بپرسيد تا با قرآن به شما پاسخ گویيم؛ و این را ناشی از علم خاصی به قرآن می

 نوشت:پی
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البيان فی تفسير القران( معتقدند كه فقط یك حرف از آن سبعة احرف در مصحف عثمانی ( برخی مانند طبری )جامع1)

جزری )النشر فی القرائات العشر( بر این باورند كه در نگارش آن مصحف، با نگذاشتن نقطه و اعراب آمده؛ و برخی مانند ابن

ای كه امروزه مشهور ه ذكر است كه قرائات سبعهو اقداماتی دیگر، كاری شد كه برخی از آن سبعة احرف حفظ شود. و الزم ب

 ندارد.« سبعة احرف»است، از قرن چهارم مشهور شده و ربطی به نزول قرآن بر 

ای( در متن قرآن ( كنار گذاشتن برخی از قرائات یك آیه، بدان معنا نيست كه اندك تحریفی )كم و زیاد كردن بشری2)

اند اگر كسی بخواهد هدایت شود، با همين قرآنی كه در دست ماست، السالم تاكيد كردهكنونی رخ داده باشد؛ و خود ائمه عليه

 تواند مسير هدایت را بيابد.می

 

 «قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ( »5

قبل  شاید بتوان این آیات را مرتبط با آیات قبل و بعد )كه درباره قيامت است( نيز در نظر گرفت بدین معنا كه در آیات

سازد؛ و در آیه قبل به پيامبر ص بفرماید اما تو در فرمود كه خداوند در آن روز انسان را بدانچه از قبل و بعد فرستاده آگاه می

شود (؛ و آنگاه معنای این آیه می1دانی عجله نكن و فعال منافقان را افشا مكن. )جلسه قبل، حدیثبيان این مطالب كه از آنها می

 (132، ص7)حجه التفاسير، ج« آن خواندن ماست بر و اعمال، نامه اوراق آوردن گرد استم بر البته،»

 

 

 17/1/1396                                  قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ  فَإِذا   18( آیه 75( سوره قیامت )376

 ترجمه

 پس چون آن را خواندیم، آنگاه خواندنش را دنبال كن.

 حدیث

 فرمایند:ای از اميرالمومنين ع روایت شده است كه در فرازی از آن، درباره قرآن كریم میطبه( خ1

دهد بدانچه بر تو نازل كرده است، آن را به علمش نازل لكن خداوند شهادت می»فرمود:  –جل وجهه  –... و خداوند 

( پس قرآن را نوری قرار داد كه بدانچه 166)نساء/« دهند؛ و شاهد بودن خداوند كافی استكرد؛ و فرشتگان شهادت می

پيروی »( و فرمود: 18)قيامت/« ش را دنبال كن.پس چون آن را خواندیم، آنگاه خواندن»كند؛ و فرمود: استوارتر است هدایت می

« شوندكنيد از آنچه از جانب پروردگارتان نازل شده است و از غير آن از ولیّ دیگری پيروی نكنيد؛ اندكند كسانی كه متذكر می

غيان نكنيد كه او اند؛ و طپس استقامت كن آن گونه كه به تو دستور داده شده؛ و نيز كسانی كه همراهت»( و فرمود: 3)اعراف/

( پس در پيروی از آنچه از جانب خداوند به نزد شما آمده، رستگاری عظيم است؛ و در 112)هود/« كنيد بيناستبدانچه می

پس اگر از جانب من هدایتی به شما رسيد، پس هر كه از هدایتم پيروی كند نه گمراه شود »ترك آن خطایی آشكار؛ كه فرمود: 

 رود، قرار داد ...( پس در پيروی آن، هر خيری را كه در دنيا و آخرت اميد می123)طه/« و نه شقاوتمند



92 

 7ص ،1ج العياشی، تفسير

 : فيها فقال خطبة ع المؤمنين أمير خطبنا قال ع جده عن أبيه عن ع اهلل عبد أبی عن صدقة بن مسعدة عن

 نورا اهلل فجعله «شَهِيداً  بِاللَّهِ كَفى وَ  یَشْهَدُونَ الْمَالئِكَةُ وَ  بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ  إِلَيْكَ أَنْزَلَ بِما یَشْهَدُ اللَّهُ لكِنِ» وجهه جل اهلل قال 1...

 ما قَلِيلًا أَوْلِياءَ دُونِهِ مِنْ واتَتَّبِعُ ال وَ رَبِّكُمْ مِنْ إِلَيْكُمْ أُنْزِلَ ما اتَّبِعُوا»: قال و «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا»: قال و أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی یَهْدِی

 العظيم، الفوز اهلل من جاءكم ما اتباع ففی «بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِما إِنَّهُ َتطْغَوْا ال وَ  مَعَكَ تابَ مَنْ وَ أُمِرْتَ كَما فَاسْتَقِمْ»: قال و «تَذَكَّرُونَ

 یرجى خير كل اتباعه فی فجعل -«یَشْقى ال وَ یَضِلُّ فَال هُدایَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدىً مِنِّی یَأْتِيَنَّكُمْ فَإِمَّا»: قال المبين، الخطاء تركه فی و

 2... اآلخرة و الدنيا فی

 

 ( از امام صادق ع از پدرانشان روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند:2

شفيعی  كه همانا آن پس بر شما باد به قرآن، های شب تار امر را بر شما مشتبه كردند،ها هچون پاره... پس هنگامی كه فتنه

شود؛ كند[ است كه سخنش تصدیق میها را عليه شخص بازگو میگری ]كسی كه عيباست كه شفاعتش قبول است و سعایت

ه سوی جهنم بكند؛ و كسی كه آن را پشت سر قرار داد، او را كسی كه آن را پيش روی خود گذاشت او را به بهشت رهبری می

 راند ...می

 599ص ،2ج الكافی، 

  ... ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع آبَائِهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ السَّكُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِیُّ

 إِلَى قَادَهُ أَمَامَهُ جَعَلَهُ  مَنْ وَ مُصَدَّقٌ مَاحِلٌ وَ  مُشَفَّعٌ شَافِعٌ فَإِنَّهُ آنِبِالْقُرْ  فَعَلَيْكُمْ الْمُظْلِمِ اللَّيْلِ كَقِطَعِ الْفِتَنُ عَلَيْكُمُ  الْتَبَسَتْ فَإِذَا

 النَّارِ ... إِلَى سَاقَهُ خَلْفَهُ جَعَلَهُ مَنْ وَ الْجَنَّةِ

 

 ( رسول خدا ص فرمودند:3

كند و بازگشتگاه مچون امام خود قرار دهد كه به او اقتدا میبدرستی كه این قرآن نوری آشكار است ... كسی كه او را ه

 رساند.ت مییابد، خداوند او را به بهشتِ سراسر نعمت و زندگیِ تنيده در سالمخود قرار دهد كه كارش به او پایان می

 450: ص السالم، عليه العسكری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسير

                                                      
 و بنوره، أحكمه و -بعلمه حفظه و أعزه و أحكمه و فصله بكتاب أرسله رسوله، و عبده محمدا أن و له، شریك ال وحده اهلل إال إله ال أن نشهد.  1

 ال و الرد طول یخلقه ال و حَمِیدٍ، حَكِیمٍ مِنْ  تَنْزِیلٌ -خَلْفِهِ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ الْباطِلُ یأتیه أو -شهوة به یمیل أو هوى یتنزه لم من كأله و بسلطانه، أیده

 و قبلكم كان من نبأ فیه مُسْتَقِیمٍ، صِراطٍ إِلى هُدِیَ به قام من و نصر، به قاتل من و فلح به خاصم من و أجر به عمل من و صدق، به قال من عجائبه یفنى

 بتصدیقه المالئكة أشهد و بعلمه أنزله معادكم خیرة و بینكم، فیما الحكم

 ذلك على أخذ خلقه، على حجة و نفسه من إعذارا الدین فیه شرع و األمثال، فیه ضرب و السنن، فیه سن و الحدود، فیه حد زاجر و آمر فالقرآن.  2

 عَلِیم لَسَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ وَ بَیِّنَةٍ عَنْ حَيَّ مَنْ یَحْیى وَ بَیِّنَةٍ، عَنْ هَلَكَ مَنْ  لِیَهْلِكَ یتقون، ما و یأتون ما لهم لیبین أنفسهم علیه ارتهن و میثاقهم،
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 إِلَى اللَّهُ أَدَّاهُ يْهِ،إِلَ یَنْتَهِی الَّذِی مُعَوَّلَهُ وَ بِهِ یَقْتَدِی الَّذِی امَهُإِمَ  َجعَلَهُ الْمُبِينُ ... مَنْ النُّورُ هُوَ الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 .السَّلِيمِ  الْعَيْشِ وَ النَّعِيمِ، جَنَّاتِ

 تدبر

 «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا( »1

 .كن دنبال را خواندنش آنگاه خواندیم، را آن چون پس

 ما باید از قرآن تبعيت كنيم، نه قرآن از ما.

 تفاوت تدبر درست و تفسير به رای همين است.

 

 «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا( »2

 های زیر مطرح شده است:درباره اینكه مقصود از این آیه چيست، دیدگاه

 البيان، مجمع، به نقل 1عباس)یا جبرئيل( خواندن قرآن بر تو را تمام كردیم، آنگاه شروع به خواندن كن. )ابنالف. وقتی ما 

 (110، ص20؛ و نيز الميزان، ج600ص ،10ج

 القرآن، ألفاظ ، به نقل مفردات2عباسب. وقتی آن را جمع كردیم و در سينه تو ثابت نمودیم، آنگاه بدان عمل كن. )ابن

 باشد(در لغت، جمع كردن می« قرأ»یكی از معانی ( )668ص

 مجمعقل ( و به احكام آن عمل كن )قتاده و ضحاك، به ن1ج. وقتی قرآن خوانده شد، به هدایت آن اقتدا كن )حدیث

 (600ص ،10ج البيان،

ندن نامه عمل، بدین (؛ و ناظر است به خوا5د. این هماهنگ با آیات قبل و بعد، و مربوط به قيامت است )جلسه قبل، تدبر

نكن كه سریع  شود عجلهداند چه گناهانی انجام داده، از باب توبيخ گفته میای كه بر وضع خود بيناست و میمعنا كه به بنده

ایم و وقتی جمع كردن ما را دیدی دیگر مجبوری بپذیری از حسابرسی اعمالت فرار كنی و ببين ما همه اعمالت را جمع كرده

                                                      
 .قرأ ذهب فإذا أطرق( ع) جبریل علیه نزل إذا هذا بعد ص النبي فكان قال عباس ابن عن «قَرَأْناهُ فَإِذا».  1

 .بِهِ فَاعْمَلْ صَدْرِكَ فِي أَثْبَتْنَاهُ وَ جَمَعْنَاهُ إِذَا: عَبَّاسٍ ابْنُ قَالَ.  2
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 ،10ج البيان، مجمع، به نقل 1انكار كنی؛ و آیه بعدی هم یعنی سپس حكم راندن در این زمينه برعهده ماست )بلخی توانیو نمی

 (266، ص5، ج2؛ و نيز: انوار التنزیل )بيضاوی(060ص

 3ه. ...

 

 «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا( »3

ز معانی این آیه به ان معنای مصطلح قرآن بگيریم، آنگاه شاید یكی را به هما« قرآن»و « جمع كردن»را به معنای « قرأ»اگر 

يم، آنگاه از قرآن رسميت شناختن و تاكيد بر تفسير قرآن با قرآن باشد، یعنی وقتی ما آن را جمع كردیم و در كنار هم گذاشت

 ( 49است )مائده/( ویا برخی از آیاتش كنار گذاشته شده 91تكه شده )حجر/پيروی كن؛ نه از قرآنی كه تكه

 

 «قُرْآنَهُ  فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا( »4

 ( 3این آیه از آیاتی است كه صراحت دارد، لفظ قرآن هم از جانب خداست. )جلسه قبل، تدبر

وقتی »نفرمود:  جالب اینجاست كه تاكيد بر اینكه این الفاظ عيناً از جانب خداست بقدری در این آیه شدید است كه حتی

 «.قُرْآنَهُ: از خواندنش پيروی كن فَاتَّبِعْ»، بلكه فرمود: «خواندیم تو هم آن را بخوانما 

 

 

                                                      
 على یدل ءشي فیه لیس و بعده ما و قبله ما ذلك على یدل القیامة یوم لكتبهم العباد قراءة أراد إنما و القرآن یرد لم أنه اختاره الذی البلخي . قال 1

 فیها التي صحیفتك من تقرأه بما لسانك تحرك ال یقول العجلة تنفعه ال حین له توبیخ و للعبد تقریع ذلك في و الدنیا أحكام من ءشي ال و القرآن أنه

 الحجة لتعلم تثبت و تعجل ال توبیخا له فیقال استعجل و ضجر سیئاته رأى إذا نفسه بصیرة على هو الذی هذا فإن تعجل ال و كتابك اقرأ یعني أعمالك

 و أنكرت لو «بَیانَهُ عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ» إنكاره یمكنك ال فإنه فیه للتبعة االستسالم و لحكمه باالنقیاد علیك جمع ما فاتبع جمعناه فإذا لك نجمعها فإنا علیك

 اآلخرة. في فاعلون أنا أنبأناك ما بیان علینا إن ثم معناه الحسن قال

 علینا فإن به لتعجل لسانك به تحرك ال له فیقال خوفا، قراءته سرعة من لسانه فیتلجلج كتابه یؤتى أنه المعنى و المذكور اإلنسان مع الخطاب قیل.  2

 ه.علی بالجزاء أمره بیان علینا إن ثم فیه، التأمل أو باإلقرار قراءته فاتبع قرأناه فإذا قراءته، و أعمالك من فیه ما جمع الوعد بمقتضى

. شمرندمي بعید خیلي را آنها اما كنندمي مطرح «شده گفته: قیل» عبارت با هم را دیگر معنای دو 110ص ،20ج المیزان، در طباطبایي عالمه.  3

 :از عبارتند معنا دو آن

 .به بأس ال معنى هو و إلیه التام التوجه و باإلنصات ذهنا اتباعه قرآنه باتباع المراد: قیل و

 .بعیدان معنیان هما و الذهن في یرسخ حتى بالتكرار قراءته اتباع المراد: قیل و قرآنه، النواهي و األوامر في فاتبع المراد: قیل و
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 18/1/1396                                        1بَیانَهُ  عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ    19( آیه 75( سوره قیامت )377

 ترجمه

 شك برعهده ماست بيانش.وانگهی بی

 حدیث

 ع روایت شده است كه:( از امام صادق 1

نچه بندگان خداوند تبارك و تعالی در قرآن بيان و توضيحی برای هر چيزی فروفرستاده است و خداوند هيچ چيزی از آ

شود؛ چرا كه خداوند آن را هم ای نتواند بگوید كه اگر چنين بود در قرآن نازل میبدان نياز دارند رها نكرده است تا هيچ بنده

 رده است.در قرآن نازل ك

 59ص ،1ج الكافی،

 وَ  بَارَكَتَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَِبی عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ حَدِیدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 أُنْزِلَ هَذَا كَانَ لَوْ ولُیَقُ عَبْدٌ یَسْتَطِيعَ لَا حَتَّى الْعِبَادُ  إِلَيْهِ یَحْتَاجُ  ئاً شَيْ اللَّهُ تَرَكَ  مَا اللَّهِ وَ حَتَّى ءٍشَیْ  كُلِّ تِبْيَانَ الْقُرْآنِ فِی أَنْزَلَ تَعَالَى

 .فِيهِ اللَّهُ  أَنْزَلَهُ قَدْ وَ إِلَّا -الْقُرْآنِ فِی

 

 ( روایت شده كه امام صادق ع به عمرو بن قيس فرمودند:2

ن كتاب هر آكردی كه خداوند عز و جل پيامبری فرستاده و كتابی بر او نازل كرده و در آیا احساس میعمرو بن قيس! 

ل و راهنمایی قرار چه بدان نياز است ]در نقل دیگر: هرچه بشر تا روز قيامت بدان نيازمند است[ فرو فرستاده و برای آن دلي

م حدی قرار های قرار داده و برای هركس كه از آن حد تجاوز كند داده كه بدان هدایت كند و برای هر چيزی حد و اندازه

 داده است؟

مده؟ و بر آن آگوید: گفتم: رسولی فرستاد و كتابی بر او نازل كرد كه هر چه بدان احتياج است در آن عمرو بن قيس می

 ای قرار داد؟دليل و راهنمایی قرار داد و برای هر چيزی حد و اندازه

 فرمود: بله.

                                                      
 شده است:تالوت مي« ان علیا بیانه»مسعود این آیه به صورت ، روایت كرده است كه در مصحف ابن174ص الفضائل،در القمي  شاذان ابن.  1

 رَوَاهُ  مَا مِنْهَا الْقُرْآنِ فِي اسْمٍ  ةِثَلَاثُمِائَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  أَسْمَاءِ مِنْ لَهُمْ بَانَ وَ وَجَدُوا افِیمَ لَهُمْ وَضَحَ أَنَّهُمْ الْأَخْبَارَ كَتَبُوا الَّذِینَ  الثِّقَاتِ إِلَى یَرْفَعُهُ بِالْإِسْنَادِ وَ

 اجْعَلْ وَ» تَعَالَى قَوْلَهُ وَ «عَلِیًّا صِدْقٍ لِسانَ لَهُمْ جَعَلْنا وَ» تَعَالَى قَوْلَهُ وَ «حَكِیمٌ يٌّلَعَلِ لَدَیْنا الْكِتابِ أُمِّ فِي إِنَّهُ وَ» تَعَالَى قَوْلَهُ دٍمَسْعُو ابْنِ عَنِ الصَّحِیحِ بِالْإِسْنَادِ

 و ...« هبَیانُ اًعَلِی إِنَّ ثُمَّ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ]قرأه[  قَرَأْناهُ إِذافَ]قرأ به[  قُرْآنَهُ وَ هُ]علیا[ جَمعَ عَلَیْنا إِنَّ» تَعَالَى قَوْلَهُ وَ «الْآخِرِینَ  فِي صِدْقٍ لِسانَ لِي

 نیز آمده است: 92ص الكبرى، الهدایةو این مطلب در 

 الْقُرْآنَ یَسْمَعَ أَنْ أَرَادَ نْمَ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى) النَّبِيُّ قَالَ الذَّیِ  - (عَنْهُ هُاللَّ رَضِيَ)مَسْعُودٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ قِرَاءَةِ فِي وُجِدَتْ وَ الصَّحِیحَةُ الْأَسَانِیدُ رُوِیَتِ وَ

 جَمْعَهُ  عَلَیْنا إِنَّ: قِرَاءَتِهِ فَفِي ، -لِأَبِیهِ( آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ  صَلَّى) اللَّهِ رَسُولُ یَدْعُوهُ كَانَ هَذَابِ وَ مَسْعُودٍ، بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ فَمِ  مِنْ فَلْیَسْمَعْهُ تَعَالَى اللَّهُ  أَنْزَلَهُ  كَمَا طَرِیّاً غَضّاً

 بَیَانُه عَلِیّاً إِنَّ ثُمَّ قُرْآنَهُ، فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا قُرْآنَهُ، وَ
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 6ص ،1ج العياشی، تفسير؛ 6ص ،1ج ،2الدرجات بصائر ؛591ص ،1؛ و ج175ص ،7ج كافی،ال

  قَالَ يْسٍقَ بْنِ عَمْرِو عَنْ الْكُوفِیِّ دُبَيْسٍ  ابْنِ عَنِ جَمِيلَةَ یأَبِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَشْعَرِیُّ عَلِیٍّ أَبُو

 مَا ُكلَّ كِتَابِالْ فِی أَنْزَلَ وَ كِتَاباً َعلَيْهِ أَنْزَلَ وَ رَسُولًا رْسَلَأَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ شَعَرْتَ أَ قَيْسٍ بْنَ عَمْرَو یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 حَدّاً. الْحَدَّ جَاوَزَ مَنْلِ وَ َحدّاً ءٍشَیْ  لِكُلِّ جَعَلَ وَ عَلَيْهِ یَدُلُّ دَلِيلًا لَهُ جَعَلَ وَ إِلَيْهِ یُحْتَاجُ

 َحدّاً. ءٍشَیْ لِكُلِّ جَعَلَ وَ دَلِيلًا عَلَيْهِ جَعَلَ وَ إِلَيْهِ یُحْتَاجُ امَ كُلَّ الْكِتَابِ  فِی أَنْزَلَ وَ كِتَاباً عَلَيْهِ أَنْزَلَ  وَ رَسُولًا أَرْسَلَ قُلْتُ قَالَ

 ع نَعَمْ. قَالَ

 

ف خانه خدا بودیم ع روایت شده است كه امام صادق ع فرمودند: یكبار با پدرم ]امام باقر ع[ مشغول طوا ( از امام جواد3

ت و ضرورت وجود ای كشيد و مطالبی درباره اثبات امامكه مردی كه صورتش را پوشانده بود سراغ ایشان آمد و ما را به گوشه

ه آن گفتگوها شر باشد، بين آن دو رد و بدل شد. ]امام صادق ع همحجتی در هر زمان كه پاسخگوی تمام نيازها و مشكالت ب

 رسند به اینجا كه: [كنند تا میرا نقل می

ان[ گفتند كه حجت خدا، ای وجود دارد. اگر آنها ]مخالفاللَّه! اما اینجا یك مساله دشوار و پيچيده رسول ابْنَ یَااو گفت: 

 قرآن است ]چطور[؟

د كه امر و نهی نها خواهم گفت: قرآن سخنگو نيست كه امر و نهی كند، بلكه این قرآن اهلی دارپدرم فرمود: آنگاه به آ

ی نيست، هيچ آید كه در سنت و احكامی كه در آنها اختالفگویم: گاه برای اهل زمين مشكلی پيش میكنند؛ و به آنها میمی

ر زمين ظاهر كرده است كه در مورد آن فتنه علمش را دپاسخی برای آن وجود ندارد؟ و در قرآن پاسخش نيست؟ خداوند ابا 

 كند؟! و در حكم خدا هيچ جواب و راه گشایشی برای اهل آن وجود ندارد؟!

ارد به هر مصيبت دعلم  –عزّ ذكره  –دهم كه خداوند مانند. شهادت میاللَّه! اینجاست كه آنها درمی رسول ابْنَ یَاگفت: 

آن قرار داده  رسد، در زمين یا در جانشان، مشكل دینی یا غير آن؛ و قرآن را دليل و راهنمایو مشكلی كه به مخلوقات می

 دانی كه آن دليل و راهنما چگونه است؟اللَّه! آیا می رسول ابْنَ یَااست. و آنگاه گفت: 

                                                      
 اند.:های بصائر الدرجات و عیاشي، همگي این را از امام باقر ع دانستهدر این نقل و هم در نقل. سند و عبارت در اینجا اندكي تفاوت دارد؛ و هم  1

 لَمْ  تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ قَیْسٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ حُسَیْنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .حَدّاً الْحَدَّ ذَلِكَ  تَعَدَّى مَنْ ىعَلَ جَعَلَ وَ عَلَیْهِ یَدُلُّ دَلِیلًا عَلَیْهِ جَعَلَ وَ حَدّاً ءٍشَيْ لِكُلِّ لَجَعَ وَ ص لِرَسُولِهِ بَیَّنَهُ وَ كِتَابِهِ فِي أَنْزَلَهُ إِلَّا الْأُمَّةُ إِلَیْهِ یَحْتَاجُ شَیْئاً یَدَعْ

 یَدَعْ لَمْ  اللَّهَ إِنَّ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْمَاصِرِ قَیْسٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا.  2

 .عَلَیْهِ یَدُلُّ  دَلِیلًا عَلَیْهِ جَعَلَ وَ حَدّاً ءٍشَيْ  لِكُلِّ جَعَلَ وَ  لِرَسُولِهِ بَیَّنَهُ وَ كِتَابِهِ فِي أَنْزَلَهُ  إِلَّا الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى الْأُمَّةُ  إِلَیْهِ  یَحْتَاجُ شَیْئاً

 وی با سند دیگری هم روایت كرده است:

 .ذَلِكَ مِثْلَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ قَیْسٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ ذِرٍ مُنْ بْنَ الْحُسَیْنِ عَنِ یُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بْنِ یَحْیَى عَنْ هَاشِمٍ بْنُ إِبْرَاهِیمُ رَوَى وَ
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ای ارد از اینكه بندهدفسيرشان هنگام حكم كردن را دارد. سپس فرمود: خداوند ابا امام باقر ع فرمود: بله! او همه حدود و ت

ر آن مصيبت را را به مصيبتی در دین یا جان و مالش مبتال كند كه در زمين كسی نباشد كه حكم آن را بداند و راه صواب د

 نشان دهد.

و بگوید خداوند  نكه خصم شما بر خداوند افترا ببنددآن مرد گفت: اما در این باب، حجت آنها را در هم كوبيدی؛ مگر ای

 حجتی ندارد! –جل ذكره  –

 246ص ،1ج الكافی،

 الْحَسَنِ  عَنِ  جَمِيعاً مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ  وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ  عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ

 لَهُ  قُيِّضَ َقدْ  مُعْتَجِرٌ رَجُلٌ إِذَا بِالْكَعْبَةِ یَطُوفُ ع أَبِی بَيْنَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَُبو قَالَ قَالَ ع الثَّانِی جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ  الْحَرِیشِ  بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

...1 

                                                      
 شود، چنین است:شروع مي 243ص. متن كامل حدیث كه از  1

 اللَّهُ بَارَكَ قَالَ وَ رَأْسِي عَلَى یَدَهُ وَضَعَ ثُمَّ اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ یَا مَرْحَباً فَقَالَ  ثَلَاثَةً فَكُنَّا إِلَيَّ فَأَرْسَلَ الصَّفَا جَنْبَ دَارٍ إِلَى أَدْخَلَهُ حَتَّى  أُسْبُوعَهُ  عَلَیْهِ فَقَطَعَ

 شِئْتَ إِنْ وَ فَاصْدُقْنِي شِئْتَ إِنْ وَ سَأَلْتُكَ شِئْتَ ِإنْ وَ سَلْنِي شِئْتَ إِنْ وَ فَأَخْبَرْتُكَ شِئْتَ  إِنْ وَ فَأَخْبِرْنِي شِئْتَ إِنْ  جَعْفَرٍ أَبَا یَا آبَائِهِ بَعْدَ  اللَّهِ أَمِینَ یَا فِیكَ

 صَاحِبَهُ  أَحَدُهُمَا یُخَالِفُ عِلْمَانِ قَلْبِهِ  فِي مَنْ  ذَلِكَ یَفْعَلُ  إِنَّمَا قَالَ   غَیْرَهُ  لِي تُضْمِرُ  بِأَمْرٍ مَسْأَلَتِي عِنْدَ  لِسَانُكَ یَنْطِقَ أَنْ فَإِیَّاكَ قَالَ  أَشَاءُ ذَلِكَ كُلَّ قَالَ  صَدَقْتُكَ

 قَالَ یَعْلَمُهُ مَنْ  اخْتِلَافٌ فِیهِ لَیْسَ الَّذِی الْعِلْمِ هَذَا عَنْ أَخْبِرْنِي مِنْهَا طَرَفاً فَسَّرْتَ قَدْ وَ مَسْأَلَتِي هَذِهِ قَالَ اخْتِلَافٌ فِیهِ عِلْمٌ لَهُ یَكُونَ أَنْ أَبَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ

 لَهَا وَ  أَرَدْتُ هَذِهِ قَالَ وَ هُهُوَجْ تَهَلَّلَ وَ جَالِساً اسْتََوى وَ  عَجِیرَتَهُ  الرَّجُلُ فَفَتَحَ قَالَ الْأَوْصِیَاءِ فَعِنْدَ مِنْهُ لِلْعِبَادِ بُدَّ لَا مَا أَمَّا وَ ذِكْرُهُ جَلَّ اللَّهِ فَعِنْدَ الْعِلْمِ جُمْلَةُ أَمَّا

 یَرَى ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ مَا یَرَوْنَ لَا أَنَّهُمْ إِلَّا یَعْلَمُهُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ كَمَا قَالَ یَعْلَمُونَهُ فَكَیْفَ الْأَوْصِیَاءِ عِنْدَ الْعِلْمِ مِنَ  فِیهِ اخْتِلَافَ لَا مَا ِعلْمَ أَنَّ زَعَمْتَ أَتَیْتُ

 أَخْبِرْنِي صَعْبَةٍ بِمَسْأَلَةٍ   سَآتِیكَ  اللَّهِ  رَسُولِ  ابْنَ یَا صَدَقْتَ فَقَالَ  یَسْمَعُونَ لَا هُمْ  وَ الْوَحْيَ فَیَسْمَعُ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهِ  إِلَى یَفِدُ كَانَ أَنَّهُ وَ مُحَدَّثُونَ هُمْ  وَ نَبِیّاً  كَانَ لِأَنَّهُ

 كَمَا بِهِ لِلْإِیمَانِ مُمْتَحَناً إِلَّا عِلْمِهِ عََلى یُطْلِعَ  أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أََبى قَالَ وَ -ع  أَبِي فَضَحِكَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ یَظْهَرُ كَانَ كَمَا یَظْهَرُ لَا لَهُ مَا الْعِلْمِ هَذَا عَنْ

 الْمُشْرِكِینَ  َعنِ أَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ لَهُ  قِیلَ حَتَّى بِهِ اكْتَتَمَ قَدِ اكْتِتَامٍ مِنِ فَكَمْ بِأَمْرِهِ إِلَّا یُجَاهِدَهُمْ لَا وَ قَوْمِهِ أَذَى عَلَى َیصْبِرَ أَنْ ص اللَّهِ رَسُولِ عََلى قَضَى

 الْمَلَائِكَةُ  وَ الْأُمَّةِ  هَذِهِ مَهْدِیِّ مَعَ تَكُونُ عَیْنَكَ أَنَّ فَوَدِدْتُ كَفَّ  فَلِذَلِكَ الْخِلَافَ خَافَ وَ الطَّاعَةِ  فِي نَظَرَ  إِنَّمَا لَكِنَّهُ وَ آمِناً لَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ صَدَعَ لَوْ أَنْ اللَّهِ ایْمُ وَ

 قَالَ  مِنْهَا هَذَا إِنَّ هَا قَالَ  ثُمَّ  سَیْفاً أَخْرَجَ ثُمَّ   الْأَحْیَاءِ مِنَ أَشْبَاهِهِمْ أَرْوَاحَ بِهِمْ تُلْحِقُ وَ أَمْوَاتِالْ مِنَ الْكَفَرَةِ أَرْوَاحَ تُعَذِّبُ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَیْنَ دَاوُدَ آلِ بِسُیُوفِ

 یَكُونَ أَنْ أَحْبَبْتُ أَنِّي غَیْرَ جَهَالَةٌ  مِنْهُ بِي وَ أَمْرِكَ عَنْ  سَأَلْتُكَ مَا إِلْیَاسُ  أَنَا قَالَ  وَ اعْتِجَارَهُ الرَّجُلُ فَرَدَّ  قَالَ الْبَشَرِ عَلَى مُحَمَّداً  اصْطَفَى الَّذِی وَ إِی أَبِي فَقَالَ

 قَالُوا إِنْ شِیعَتَنَا إِنَّ قَالَ شِئْتُ قَدْ قَالَ بِهَا َأخْبَرْتُكَ شِئْتَ إِنْ أَبِي لَهُ فَقَالَ قَالَ فَلَجُوا بَِها خَاصَمُوا ِإنْ تَعْرِفُهَا أَنْتَ بِآیَةٍ سَأُخْبِرُكَ وَ لِأَصْحَابِكَ قُوَّةً الْحَدِیثُ هَذَا

 تِلْكَ فِي یَعْلَمُهُ لَا شَیْئاً الْعِلْمِ مِنَ یَعْلَمُ ص اللَّهِ رَسُولُ كَانَ  فَهَلْ آخِرِهَا إِلَى  الْقَدْرِ لَیَْلةِ فِي أَنْزَلْناهُ ِإنَّا -ص لِرَسُولِهِ یَقُولُ جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهَ إِنَّ لَنَا الْخِلَافِ لِأَهْلِ

 مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ َأظْهَرَ فِیمَا كَانَ فَهَلْ لَهُمْ فَقُلْ لَا فَیَقُولُونَ یُظْهِرَ أَنْ مِنْ بُدٌّ عَلِمَ لِمَا كَانَ فَهَلْ لَهُمْ فَقُلْ لَا سَیَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ غَیْرِهَا فِي ع جَبْرَئِیلُ بِهِ یَأْتِیهِ أَوْ اللَّیْلَةِ

 كَلَامِهِمْ  أَوَّلَ نَقَضُوا فَقَدْ  لَا قَالُوا فَإِنْ نَعَمْ  فَیَقُولُونَ ص اللَّهِ  رَسُولَ  خَالَفَ  فَهَلْ اخْتِلَافٌ فِیهِ  اللَّهِ  بِحُكْمِ  حَكَمَ  فَمَنْ لَهُمْ  فَقُلْ لَا قَالُوا فَإِنْ اخْتِلَافٌ ذِكْرُهُ عَزَّ  اللَّهِ عِلْمِ

 رَسُولُ  كَانَ فَقُلْ ذَاكَ هُوَ  فَمَنْ  قَالُوا فَإِنْ عِلْمِهِ فِي یَخْتَلِفُ لَا مَنْ فَقُلْ الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ مَنِ قَالُوا فَإِنْ الْعِلْمِ  فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ  إِلَّا تَأْوِیلَهُ  یَعْلَمُ ما لَهُمْ  فَقُلْ

 رَسُولِ خَلِیفَةَ إِنَّ  فَقُلْ لَا قَالُوا فَإِنْ اخْتِلَافٌ فِیهِ لَیْسَ عِلْماً یَعْلَمُ بَعْدِهِ مِنْ الْخَلِیفَةُ وَ ص مَاتَ فَهَلْ فَقُلْ َبلَّغَ قَدْ قَالُوا فَإِنْ لَا أَوْ بَلَّغَ فَهَلْ ذَلِكَ صَاحِبَ ص اللَّهِ

 فَقَدْ أَحَداً عِلْمِهِ فِي یَسْتَخْلِفْ لَمْ ص اللَّهِ  رَسُولُ كَانَ إِنْ وَ  -النُّبُوَّةَ إِلَّا مِثْلَهُ  یَكُونُ  مَنْ إِلَّا وَ بِحُكْمِهِ  یَحْكُمُ مَنْ  إِلَّا ص اللَّهِ رَسُولُ  یَسْتَخْلِفُ لَا وَ مُؤَیَّدٌ ص اللَّهِ

 مُبارَكَةٍ  لَیْلَةٍ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا. الْمُبِینِ الْكِتابِ وَ. حم -فَقُلْ  الْقُرْآنِ مِنَ كَانَ ص اللَّهِ رَسُولِ لْمَعِ فَإِنَّ لَكَ  قَالُوا فَإِنْ بَعْدَهُ یَكُونُ مِمَّنْ الرِّجَالِ أَصْلَابِ فِي مَنْ  ضَیَّعَ

 وَ الْمَلَائِكَةِ  مِنَ  هُوَ فِیهِ یُفْرَقُ الَّذِی الْحَكِیمُ الْأَمْرُ هَذَا فَقُلْ نَبِيٍّ إِلَى إِلَّا جَلَّ وَ  عَزَّ اللَّهُ یُرْسِلُ لَا لَكَ  قَالُوا فَإِنْ  مُرْسِلِینَ  كُنَّا إِنَّا -قَوْلِهِ إِلَى فِیها مُنْذِرِینَ  كُنَّا إِنَّا
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 وَ  یَأْمُرُ بِنَاطِقٍ سَلَيْ الْقُرْآنَ إِنَّ لَهُمْ أَقُولَ إِذَنْ قَالَ الْقُرْآنُ هِاللَّ  حُجَّةُ قَالُوا إِنْ رَأَیْتَ أَ غَامِضٌ بَابٌ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا هَاهُنَا فَقَالَ

 لَيْسَ  لَّذِیا الْحُكْمِ وَ السُّنَّةِ فِی هِیَ مَا  مُصِيبَةٌ  الْأَرْضِ هْلِأَ لِبَعْضِ عَرَضَتْ قَدْ أَقُولَ وَ یَنْهَوْنَ وَ یَأْمُرُونَ أَهْلٌ لِلْقُرْآنِ لَكِنْ وَ یَنْهَى

  أَهْلِهَا عَنْ جٌمُفَرِّ وَ لَهَا رَادٌّ حُْكمِهِ فِی لَيْسَ  وَ الْأَرْضِ فِی ظْهَرَتَ أَنْ الْفِتْنَةِ بِتِلْكَ لِعِلْمِهِ اللَّهُ أَبَى الُْقرْآنِ فِی لَيْسَتْ وَ -اخْتِلَافٌ  فِيهِ

 أَنْفُسِهِمْ  فِی أَوْ  الْأَرْضِ  فِی مُصِيبَةٍ مِنْ  الْخَلْقَ یُصِيبُ بِمَا عَلِمَ قَدْ ذِكْرُهُ  عَزَّ اللَّهَ أَنَّ أَشْهَدُ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  یَا تَفْلُجُونَ هَاهُنَا فَقَالَ

 جُمَلُ  فِيهِ نَعَمْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ هُوَ مَا دَلِيلَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا تَدْرِی َهلْ الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ -دَلِيلًا الْقُرْآنَ فَوَضَعَ غَيْرِهِ أَوْ الدِّینِ مِنَ

 حُكْمِهِ  مِنْ هِأَرْضِ فِی لَيْسَ  مَالِهِ فِی أَوْ نَفْسِهِ فِی أَوْ دِینِهِ فِی بِمُصِيبَةٍ عَبْداً یُصِيبَ أَنْ اللَّهُ أَبَى فَقَالَ الْحُكْمِ عِنْدَ تَفْسِيرُهَا وَ  الْحُدُودِ

 فَيَقُولَ  اللَّهِ عَلَى خَصْمُكُمْ یَفْتَرِیَ أَنْ إِلَّا بِحُجَّةٍ فَلَجْتَهُمْ فَقَدْ الْبَابِ هَذَا فِی أَمَّا الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ الُْمصِيبَةِ تِلْكَ فِی بِالصَّوَابِ قَاضٍ

 1... حُجَّةٌ ذِكْرُهُ جَلَّ لِلَّهِ لَيْسَ

 تدبر

 «بَيانَهُ  عَلَيْنا إِنَّ ثُمَّ( »1

 ر عهده ماست.ب« تنها»كند؛ یعنی: بيانش می« حصر»است كه مقدم آمده، و این داللت بر « خبر»به لحاظ نحوی « علينا»

 نتيجه: همان طور كه اصل قرآن از جانب خدا آمده، بيان و شرح آن هم باید به نحوی از جانب خدا باشد.

 شناسیثمره دين

( اما بيان آن 2و1؛ و نيز احادیث59و  38؛ انعام/89داللت دارد كه همه چيز در قرآن كریم آمده است )نحل/آیات متعدد 

اختالف واقع  و استخراج آن كار هركسی نيست. قرآن آمده است كه تا اختالفات و ابهامات بشر را حل كند، اما خودش مورد

كند. یقطعی بتواند از قرآن استخراج كند، ضرورت پيدا م شده است. اینجاست كه امامت و حجتی كه مطلب را به طور

 (3)حدیث

 

 «بَيانَهُ  عَلَيْنا إِنَّ ثُمَّ( »2

                                                      
 مِنْ  قَالُوا فَإِنْ مَعْصِیَةٍ إِلَى طَاعَةٍ مِنْ یَرْجِعُ أَحَدٌ السَّمَاءِ فِي فَلَیْسَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ قَالُوا فَإِنْ أَْرضٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ أَوْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ تَنْزِلُ الَّتِي الرُّوحِ

 آمَنُوا الَّذِینَ وَلِيُّ اللَّهُ فَقُلْ  حَكَمُهُمْ هُوَ  الْخَلِیفَةَ فَإِنَّ قَالُوا فَإِنْ إِلَیْهِ یَتَحَاكَمُونَ سَیِّدٍ مِنْ بُدٌّ  لَهُمْ فَهَلْ فَقُلْ ذَلِكَ إِلَى الْخَلْقِ أَحْوَجُ الْأَرْضِ أَهْلُ وَ أَرْضٍ إِلَى سَمَاءٍ

 الْأَرْضِ فِي مَا وَ طِیُخْ  لَمْ أُیِّدَ مَنْ وَ مُؤَیَّدٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِكْرُهُ عَزَّ لِلَّهِ وَلِيٌّ السَّمَاءِ فِي لَا وَ الْأَرْضِ فِي مَا لَعَمْرِی  خالِدُونَ قَوْلِهِ  إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ

 نَعْرِفُ  لَا قَالُوا فَإِنْ وَالٍ  مِنْ بُدَّ لَا كَذَلِكَ الْأَرْضِ أَهْلُ بِهِ  یَحْكُمُ السَّمَاءِ مِنَ تَنْزِیلِهِ  مِنْ  بُدَّ لَا الْأَمْرَ  أَنَّ كَمَا یُصِبْ لَمْ خُذِلَ مَنْ وَ  مَخْذُولٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِكْرُهُ عَزَّ لِلَّهِ عَدُوٌّ

 وَقَفَ ثُمَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ عَلَیْهِمْ حُجَّةَ  لَا وَ الْعِبَادَ یَتْرُكَ أَنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى أَحْبَبْتُمْ مَا قُولُوا لَهُمْ فَقُلْ هَذَا

 ادامه حدیث چنین است:  1

 وَاحِدَةٌ  وَ مُقَدِّمَةٌ  ةٌوَاحِدَ أَصْحَابِهِ  وَ فُلَانٍ أَبِي فِي قَالَ  آتاكُمْ  بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ  خُصَّ مِمَّا فاتَكُمْ  ما عَلى تَأْسَوْا لِكَیْال -تَفْسِیرِ عَنْ أَخْبِرْنِيلَكِنْ  وَ

 أَنَّكُمْ أَشْهَدُ الرَّجُلُ  فَقَالَ  -ص اللَّهِ رَسُولِ  بَعْدَ لَكُمْ عَرَضَتْ الَّتِي الْفِتْنَةِ  مِنَ آتاكُمْ  بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ خُصَّ  مِمَّا فاتَكُمْ  ما عَلى تَأْسَوْا لِكَیْال -مُؤَخِّرَةٌ

 .أَرَهُ فَلَمْ ذَهَبَ وَ الرَّجُلُ قَامَ ثُمَّ فِیهِ  اخْتِلَافَ لَا الَّذِی الْحُكْمِ  أَصْحَابُ
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اند ای كه درباره این آیه گفتهتواند در معانی مختلفی به كار رفته باشد. برخی از معانیاین آیه نيز مانند آیات قبل، می

 عبارت است از:

 ،10ج البيان، عمجمكنيم. )قتاده، به نقل دی و خواندی، برای تو حقایق آن را بيان میالف. بعد از اینكه آن را حفظ كر

 (110، ص20( به عبارت دیگر، بعد از قرائتش، مطالبش را برای تو تبيين كنيم )الميزان، ج601ص

 (601ص ،10ج البيان، مجمعب. برعهده ماست بيان آن مطالبی كه به تو درباره آخرت خبر دادیم )حسن بصری، به نقل 

دم بيان كنی )به نقل ج. بر عهده ماست كه مطالب قرآن را برای تو حفظ كنيم تا با تالوت آن بر مردم بتوانی آن را برای مر

 (601ص ،10ج البيان، مجمع

در آن نماند. هامی د برعهده ماست كه قرآن را به زبان عربی واضحی فروفرستيم كه برای مردم كامال بيان شود و گنگی و اب

 (601ص ،10ج البيان، مجمع)زجاج، به نقل 

عمال تو ]= انسانی .د( در آیه قبل فرمود كه ما ا2ه. در فرضی كه معنای این آیات مربوط به قيامت باشد )جلسه قبل، تدبر

در صورتی كه انكار  ست كهایم تا تو آن را بخوانی؛ آنگاه این آیه ناظر به این اكه در آیات قبل مورد مذمت بود[ را جمع كرده

 (601ص ،10ج البيان، مجمعكردی، بيان آن برعهده خود ماست. )به نقل 

 1و. ...

 

 «بَيانَهُ  عَلَيْنا إِنَّ ثُمَّ( »3

 بيان قرآن فقط بر عهده ماست.

ودش را هيچ خ خواهد به شرح و بيان آیات قرآن برای مردم بپردازد، واقعا بایدشاید بتوان نتيجه گرفت كه كسی كه می

 نبيند و فقط از خدا بخواهد كه مطالب صحيح را بر زبان و قلم وی جاری كند.

 اجتماعی -ثمره اخالقی

هميده و بيان فایم، در صورتی كه مطلبی درستی را از قرآن اگر بيان مطالب قرآن در اصل برعهده خداست و ما هيچ كاره

ازه و استناد به آن شویم به طوری كه كسی بدون اج« مالكيت معنوی»مدعی  اند، آیا حق داریمكردیم كه دیگران تاكنون نگفته

 ما، حق گفتن، نوشتن ویا منتشر كردن آن را نداشته باشد؟!

 

 «بَيانَهُ  عَلَيْنا إِنَّ ثُمَّ( »4

                                                      
 أن بعضهم عن و»اند آورد كه برخي این آیات را خطاب به پیامبر درباره قیامت دانسته و این طور توضیح دادهقولي مي. عالمه طباطبایي نقل  1

 وقت عن بالسؤال تتفوه ال المعنى و القیامة، لیوم «بِهِ » ضمیر و ص، للنبي «تُحَرِّكْ ال» خطاب و القیامة، یوم حدیث من تقدم بما متصلة األربع اآلیات

 و فیه نجمعه من نجمع أن الحكمة في الواجب من أی «قُرْآنَهُ  وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ» به بالعلم أی «بِهِ  لِتَعْجَلَ» مستهزئ ال و مكذب غیر كنت لو و أصال امةالقی

 «بَیانَهُ عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ» له االستعداد من یقتضیه بما بالعمل ذلك فاتبع به یتعلق ما قرأنا إذا أی «قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا» القرآن في إلیك وصفه شرح نوحي

 (111، ص20دارند. )المیزان، جنارضایتي خود از این برداشت را اعالم مي« ترى كما هو و» و با گفتن« ملخصا انتهى الصور في بالنفخ ذلك إظهار أی
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 مطلب دریافتی از یكی از اعضای محترم كانال

توان امام زمان را می« تَرْجُمَانَه وَ هِ اللَّ كِتَابِ تَالِیَ یَا عَلَيْكَ السَّلَامُ» گویيمیس كه درباره امام زمان میبا توجه به زیارت آل

 كند.مصداق بارز این آیه دانست كه خداوند به وسيله اوست كه قرآن را بيان می

 

 19/1/1396                                  الْعاجِلَةَ تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ   20( آیه 75( سوره قیامت )378

 ترجمه

 اما نه، بلكه این ]دنيای[ زودرس را دوست دارید؛

 نکات ترجمه

باشد می« یابی به آن عجله و شتاب داشته باشدچيزی كه زود برسد و انسان در دست»به معنای « عجل»از ماده « الْعاجِلَةَ »

  /isra-http://yekaye.ir/al-017-018توضيح داده شد.  162كه درباره این ماده در جلسه 

 « تحبون»

در آیه بعد، در قرائت اهل مدینه و كوفه ]یعنی قرائت نافع و عاصم و حمزه و كسائی[ به « تذرون»این كلمه و كلمه 

كثير( و بصره )ابوعمرو( و شام صورت مخاطب )تحبون، تذرون( قرائت شده؛ و در بقيه قرائات ]یعنی قرائت مكه )ابن

محيصن و یزیدی و حسن بصری )الكامل المفصل فی القرائات رائت ابن( و نيز در ق599، ص10البيان، جعامر([ )مجمع)ابن

( به صورت غایب )یحبون، یذرون( 350، ص10)البحر المحيط، ج جحدری و قتادة و مجاهد( و نيز 578االربعة عشر، ص

 قرائت شده است. 

 میالد جواد االئمه مبارک باد

 حدیث

 ای فرمودند:( اميرالمومنين ع در خطبه1

 . قرار جایگاه نه و ماندن یخانه نه ناپایدار، است منزلگاهى كه دارم،برحذر می دنيا این از را شما

 . فریفته خویشتن زینت به را دیگران و به فریب آراسته، را خود

به مرگش،  اشزندگانى و اش،بدى به اشخوبى و آميخته، حرامش به حاللش خوار است، كه پروردگارش كه نزد اىخانه

  اش.اش به تلخیشيرینیو 

 . نورزید بخل دشمنانش به آن دادن در و نگزید، دوستانش براى را آن تعالى خداوند

 . نهاده ویرانى به رو آن آبادان و از دست رفته؛ آن مُلك و پریشان، آن فراهمِ آماده؛ آن شرّ و است، اندك آن خير

 پيمودن چون كه روزگارى و پذیرد، پایان توشه چون كه عمرى و گردد، ویران ای كهپس، خوب و مطلوب نيست خانه

 . آید سر به راه

http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
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 دارید؛ چشم وا از هم خواسته، شما از كه را حقّى گزاردن توفيق و شمارید؛ خود مطلوب كرده واجب شما بر خدا را آنچه

 .بدارید دعوتش به گوش خواند، فرا را شما مرگ آنكه از پيش و

 و گردند؛ مانشاد چند هر است، فراوان اندوهشان و بخندند؛ هرچند است، گریان دلهاشان نيستند، دنيا خواهان كه آنان

  .خورند غبطه شده، آنان نصيب بدانچه دیگران چند هر را دائما فروكوبند، خود نفس

آنچه زودرس  و گردیده مالكتان آخرت از بيش دنيا. گرفته را آن جاى فریبنده آرزوهاى و رفته؛ شما دلهاى از مرگ یاد

 جز نكرده، داج هم از را شما چيزى دین خدا برادرانيد؛ بر شما در حالی كه برده؛ یادتان از را كه در پيش است، آن است،

 هم با نه و بخشيد،مى چيزى یكدیگر به نه خيرخواه هميد؛ نه كشيد،به دوش می را بار هم نه. پليد باطنی خبيث و ضميری

 .ورزیدمى دوستى

 رود،ىم دستتان از كه آخرت، بسيار از و شوید؛مى شاد آورید،مى دست به كه دنيا، اندك به كه شودمى چه را شما

 آشكار هاتانهرهچ در ناآرامى این كه چندان گرداند،مى ناآرامتان دهيد،مى دست از كه را دنيا اندك و گردید؟نمى اندوهناك

 . پدیدار دستتان رفته،از  آنچه از بودن ناشكيبا و شود،مى

 . پایدار شما براى هميشه آن متاع آن و است، قرار و اقامت خانه را شما دنيا كه گویى

 نيز او ترسيدمى كهآن جز بگویيد، او رویاروى -دارد بيم آن از كه -را خود برادر عيب آنكه از دارد،نمى باز را شما چيزى

 . آرد رُخِتان به -شماست در كه -را چنان عيبی

عاملی  همچون الدارید؛ با این ح زبان سر بر را دین شما از یك هر و اید،دلیك هم با دنيا دوستى و آخرت واگذاشتن در

  كرده! حاصل را خویش سرور رضایت و آورده، پایان به را نُمایيد كه عملشمی

 (111-110)اقتباس از ترجمه شهيدی، ص 113البالغه، خطبهنهج

 ع له خطبة من و

 حَلَالَهَا فَخَلَطَ رَبِّهَا عَلَى هَانَتْ دَارٌ بِزِینَتِهَا غَرَّتْ وَ  بِغُرُورِهَا تَزَیَّنَتْ قَدْ  نُجْعَةٍ بِدَارِ لَيْسَتْ وَ قُلْعَةٍ  مَنْزِلُ فَإِنَّهَا الدُّنْيَا أُحَذِّرُكُمُ وَ

 خَيْرُهَا أَعْدَائِهِ عَلَى[ عَنْ ] بِهَا یَضِنَّ لَمْ وَ  لِأَوْلِيَائِهِ تَعَالَى اللَّهُ یُصْفِهَا لَمْ بِمُرِّهَا حُلْوَهَا وَ بِمَوْتِهَا حَيَاتَهَا وَ بِشَرِّهَا خَيْرَهَا وَ  بِحَرَامِهَا

 وَ  الزَّادِ َفنَاءَ فِيهَا یَفْنَى عُمُرٍ وَ الْبِنَاءِ ضََنقْ تُنْقَضُ دَارٍ خَيْرُ فَمَا یَخْرَبُ عَامِرُهَا وَ یُسْلَبُ مُلْكُهَا وَ یَنْفَدُ جَمْعُهَا وَ عَتِيدٌ شَرُّهَا وَ زَهِيدٌ

 دَعْوَةَ  أَسْمِعُوا وَ سَأَلَكُمْ مَا[ كَمَا] حَقِّهِ أَدَاءِ مِنْ اسْأَلُوهُ وَ طَلَبِكُمْ[ طَلِبَتِكُمْ ] مِنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ افْتَرَضَ مَا اجْعَلُوا السَّيْرِ انْقِطَاعَ تَنْقَطِعُ  مُدَّةٍ

 مَقْتُهُمْ  یَكْثُرُ وَ فَرِحُوا إِنْ وَ حُزْنُهُمْ یَشْتَدُّ وَ ضَحِكُوا إِنْ  وَ قُلُوبُهُمْ تَبْكِی الدُّنْيَا فِی الزَّاهِدِینَ إِنَّ بِكُمْ یُدْعَى أَنْ قَبْلَ آذَانَكُمْ الْمَوْتِ

 اآلْخِرَةِ مِنَ بِكُمْ أَمْلَكَ الدُّنْيَا اآْلمَالِ فَصَارَتِ كَوَاذِبُ حَضَرَتْكُمْ وَ اآلْجَالِ ذِكْرُ قُلُوبِكُمْ عَنْ غَابَ قَدْ رُزِقُوا بِمَا اغْتَبَطُوا إِنِ وَ أَنْفُسَهُمْ

 وَ  تَوَازَرُونَ فََلا الضَّمَائِرِ سُوءُ وَ سَّرَائِرِال خُْبثُ إِلَّا بَيْنَكُمْ فَرَّقَ مَا اللَّهِ دِینِ عَلَى إِخْوَانٌ أَنْتُمْ إِنَّمَا وَ اآلْجِلَةِ مِنَ  بِكُمْ أَذْهَبَ الْعَاجِلَةُ وَ

 وَ  تُحْرَمُونَهُ اآلْخِرَةِ مِنَ الْكَثِيرُ یَحْزُنُكُمُ  لَا وَ تُدْرِكُونَهُ  الدُّنْيَا مِنَ بِالْيَسِيرِ تَفْرَحُونَ بَالُكُمْ مَا تَوَادُّونَ لَا وَ تَبَاذَلُونَ لَا وَ تَنَاصَحُونَ لَا

 مَتَاعَهَا كَأَنَّ وَ مُقَامِكُمْ دَارُ كَأَنَّهَا عَنْكُمْ مِنْهَا زُوِیَ عَمَّا صَبْرِكُمْ قِلَّةِ وَ وُجُوِهكُمْ فِی ذَلِكَ یَتَبَيَّنَ  حَتَّى یَفُوتُكُمْ الدُّنْيَا مِنَ الْيَسِيرُ یُقْلِقُكُمُ
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 وَ  اآلْجِلِ رَفْضِ  عَلَى تَصَافَيْتُمْ قَدْ بِمِثْلِهِ یَسْتَقْبِلَهُ أَنْ مَخَافَةُ  إِلَّا عَيْبِهِ  مِنْ یَخَافُ  بِمَا أَخَاهُ یَسْتَقْبِلَ أَنْ أَحَدَكُمْ  یَمْنَعُ مَا وَ عَلَيْكُمْ بَاقٍ

 1.هِسَيِّدِ رِضَى[ رِضَا] أَحْرَزَ وَ عَمَلِهِ مِنْ فَرَغَ مَنْ  صَنِيعَ لِسَانِهِ عَلَى لُعْقَةً أَحَدِكُمْ دِینُ صَارَ وَ الْعَاجِلِ حُبِّ

 ای فرمودند:( اميرالمومنين ع در خطبه2

 . شدند قمشتا كردى تشویقشان بدانچه نه و پذیرفتند، كردى ترغيب را آنچه نه و گفتند، پاسخ را ایكنندهدعوت نه

 :گرایيدند سازش به هم با آن دوستى در و خریدند، خود به رسوایى آن خوردن روی آوردند كه با مردارىبه 

 .مریض كند را شقلب و سازد كور را اشدیده شود، چيزى عاشق كه هر

 . بيند و با گوشی گوش دهد كه ناشنواستكه صحيح نمی بنگرد ایبا دیده پس

 چيزى كه هر وىس به و است، آن بنده او و دنياست شيفته او جان ؛ميرانيده را دلش دنياو  ؛دریده را شعقل پرده شهوات،

 ازدارندهب گفته به نه .كند بدانجا روى آرد، روى جا هر و رود، آن پى در ،رود دنيا كه جا هر. است نگران دارد، دست در دنيا از

 ...آرد گوش در دهد پند او سوى از كه را كس آن پند نه و بازدارد، را خود خدا سوى از

 109البالغه، خطبهنهج

 اصْطَلَحُوا وَ هَابِأَكْلِ افْتَضَحُوا قَدِ جِيفَةٍ عَلَى أَقْبَلُوا اشْتَاقُوا يْهِإِلَ شَوَّْقتَ مَا إِلَى لَا وَ رَغِبُوا رَغَّبْتَ فِيمَا لَا وَ أَجَابُوا الدَّاعِیَ فَلَا...

 الشَّهَوَاتُ  رَقَتِخَ قَدْ سَمِيعَةٍ غَيْرِ بِأُذُنٍ یَسْمَعُ وَ صَحِيحَةٍ غَيْرِ نٍبِعَيْ یَنْظُرُ فَهُوَ قَلْبَهُ أَمْرَضَ وَ بَصَرَهُ أَعْشَى شَيْئاً عَشِقَ مَنْ وَ حُبِّهَا عَلَى

 أَقْبَلَ  أَْقبَلَتْ حَيْثُمَا وَ إِلَيْهَا زَالَ  زَالَتْ حَيْثُمَا مِنْهَا ءٌشَیْ یَدَیْهِ فِی مَنْ لِ وَ لَهَا عَبْدٌ فَهُوَ نَفْسُهُ عَلَيْهَا وَلِهَتْ وَ قَلْبَهُ الدُّنْيَا أَمَاتَتِ وَ عَقْلَهُ

 بِوَاعِظٍ... مِنْهُ یَتَّعِظُ لَا وَ بِزَاجِرٍ اللَّهِ مِنَ یَنْزَجِرُ الَ عَلَيْهَا

 تدبر

 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ( »1

اند )مثال تر قلمداد كردهو این آیه را در ادامه آیات قبل بسياری از مفسران، چهار آیه قبل را همانند جمله معترضه دانسته

افكند یم( در واقع بحث در مورد انسانی است كه در مورد آخرت تردید 111، ص20؛ الميزان، ج256ص،5جتفسير الصافی، 

اله این است كه به دنيا تان اینها نيست؛ بلكه مسفرماید: مسالهكند؛ این آیه میتراشی میویا با اینكه بر خویشتن آگاه است بهانه

 بينيد!تان را میميانه، فقط تا نوك بينیاید و به تعبير عاو متاع زودرس آن دل بسته

 شناسیثمره تخصصی معرفت

 تواند چشم عقل را بندد و انسان را در تشخيص دچار خطا كند.محبت و عالقه به چيزی می

                                                      
 باشد:. این احادیث هم متناسب با این آیه مي 1

 عُصِيَ  مَا أَوَّلَ إِنَّ ص هِاللَّ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ دِعَبْ عَنْ الدِّهْقَانِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عُبَیْدِ عَنْ النَّیْسَابُورِیِّ شُعَیْبٍ بْنِ نُوحِ عَنْ نْهُعَ

 (295ص ،1ج المحاسن،) الرَّاحَة حُبُّ وَ وْمِالنَّ حُبُّ وَ النِّسَاءِ حُبُّ وَ الطَّعَامِ حُبُّ وَ الرِّئَاسَةِ حُبُّ وَ الدُّنْیَا حُبُّ سِتٌّ بِهِ اللَّهُ

( آمده  /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-19) 239در جلسه 1كه هم در ضمن حدیث« خَطِیئَة كُلِّ رَأْسُ الدُّنْیَا حُبُّ»همچنین است حدیث معروف 

( آمده  /ankabut-http://yekaye.ir/al-029-64) 161جلسه 3و نشان داده چگونه جامع همه خطایاست و هم مستقال با سندی دیگر به عنوان حدیث

 است.

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-19/
http://yekaye.ir/al-ankabut-029-64/


103 

 ثمره اخالقی

م های خود را هكند. باید حب و بغضبرای اینكه به شناخت درست برسيم، صرف مطالعه و اندیشيدن كفایت نمی

 (2یت كنيم. )حدیثمدیر

 

 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ» (2

اقع مانع دستی و زودرس است، از مهمترین عواملی است كه مانع جدی گرفتن آخرت، و در ومحبت و عالقه به آنچه دم

 شود، تا جایی كه اميرالمومنين ع فرمودند:اندیشی میعاقبت

 الْآجِلَةِ  سُوءِ إِلَى صَارَ نْمَ صَارَ الْعَاجِلَةِ حُبِّ بِإِیثَارِ

 ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون)چنين شد.  به خاطر ترجيح دادن عالقه به وضعيت زودرس است كه آنكه عاقبتش بد شد،

 1(188ص

 

 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ( »3

 است. دوست داشتن آنچه نقد و حاضر ودر دسترس است، مبنای بسياری از خطاهای انسان

 شبهه

 « سركه نقد به از حلوای نسيه؟»اند پس چرا گفته

 پاسخ

لوای نسيه، حكند این نيست كه چرا به خاطر المثل ناروا نيست؛ اما محلش اینجا نيست. آنچه خداوند مذمت میاین ضرب

ای را كه مان نسيهميليارد تو 200تومان نقد،  200اید؛ بلكه مانند این است كه بگویند چرا مثال برای سركه نقد را رها كرده

 اید!ضامنش هم خداست، رها كرده

است كه صرف  كند؛ اما مشكل اینبله، اگر تفاوت نقد و نسيه در حد تفاوت سركه و حلوا باشد، انسان نقد را رها نمی

 سنجی انسان باشد.نقد و دم دست حاضر بودن نباید معيار اولویت

 ثمره اجتماعی

غول منفعت بينی عامل رشد است و دلمشدر مقایسه دنيا و آخرت، بلكه در همين دنيا هم عاقبت اگر دقت كنيم نه فقط

نتخاب شغل اهای متعدد این را در تحصيل، ازدواج و روابط با جنس مخالف، توانيد مثالفوری شدن، عامل بدبختی است. می

یح و لذت عميق ی عادی هم، بسياری از اوقات، برای تفرهابردنو برنامه كسب و كار، و ... ببينيد. حتی در تفریحات و لذت

كه بيشتر لذت  دست بودن )مثال برای یك مسافرت تفریحی چگونه اقدام كنيمبردن، باید با دوراندیشی وارد شد، نه صرفا دم

 اندیشانه، یا ... ؟(ببریم؛ حساب شده و عاقبت

                                                      
  /anam-http://yekaye.ir/al-006-162 129جلسه 1حدیث :عاجله نقطه مقابل عاقبه است.  1

http://yekaye.ir/al-anam-006-162/
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 «الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ كَالَّ( »4

كردن در متن خلقت انسان « عجله»كسی بگوید اصل  1(،37؛ انبياء/عَجَل مِنْ الْإِنْسانُ خُلِقَجه به برخی آیات )شاید با تو

توان گفت عجله كردن و شتافتن، اگر به سوی هدف و مقصود صحيح باشد، چيز بدی نيست؛ تعبيه شده است. دست كم می

لكه آنچه در این آیه مذمت شده، این است كه انسان دلش را در گروی این آیه هم در مقام مذمت كردن چنين وضعيتی نيست؛ ب

، 162تر است رها كند. )توضيح بيشتر در جلسهرسد و  چيزی كه مهمتر و اساسیچيزی بگذارد كه شتابان و سریع به انسان می

  /isra-http://yekaye.ir/al-170-018( 1تدبر

 

 

 20/1/1396                                        الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ   21( آیه 75( سوره قیامت )379

 ترجمه

 گذارید.و آخرت را وامی

 نکات ترجمه

به معنای « آخِر»و  است انداختن عقب معنای به و( گرفتن پيشی)=  «تقدم» مقابل نقطه كه است «أخر» ماده از «الْآخِرَة»

  /isra-http://yekaye.ir/al-017-019گذشت  163باشد. توضيح بيشتر درباره این واژه در جلسه می« دیگر»

 حدیث

 ( از امام علی ع روایت شده است:1

و امور دنيا  ،به دست گرفته باشد تا آنچه كه در پيش استهمانا كسی كه آنچه زودرس است ]= دنيا[ بيشتر عنان او را 

دنی عوض كرده و نزد او بر امور آخرت ارحجيت داشته باشد، باقی را به فانی فروخته و ]امر[ جاودان را با ]چيزی[ نابودش

ش گرفتن[ راه آشكار ]در پيشدنیِ اندك راضی كرده وبا ]دل بستن به[ آن، از خود را به هالكت انداخته و خود را به مانعِ زایل

 گيری كرده است.كناره

 140ص الكلم، درر و الحكم غرر ؛ تصنيف153ص ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون

 الْبَائِدَ  تَعَوَّضَ وَ یبِالْفَانِ الْبَاقِیَ بَاعَ فَقَدْ  الْآخِرَةِ أُمُورِ مِنْ لَيْهِعَ أَغْلَبُ الدُّنْيَا أُمُورُ وَ الْآجِلَةِ مِنَ بِهِ أَمْلَكُ الْعَاجِلَةُ كَانَتِ مَنْ إِنَّ

 .السَّبِيلِ نَهْجِ عَنْ بِهَا نَكَبَ وَ الْقَلِيلِ الزَّائِلِ بِالْحَائِلِ لَهَا رَضِیَ وَ نَفْسَهُ أَهْلَكَ وَ الْخَالِدِ عَنِ

 

 اند كه سزاوار سرزنش است:( اميرالمومنين ع در سخنانی اوصاف كسی را بيان كرده2

                                                      
، 14اند )المیزان، جنستهچون با توجه به سیاق، برخي از مفسران این آیه را نوعي طعنه و كنایه به انسان عجول دا« شاید». از این جهت گفته شده  1

 (، نه لزوما بیان نحوه آفرینش انسان توسط خداوند. 289ص

http://yekaye.ir/al-isra-017-018/
http://yekaye.ir/al-isra-017-019/


105 

كند، و وقتی كه سالم است، مغرور است و عمل را به بعد دهد ابراز ندامت میبيمار شود از اینكه عملی انجام نمیاگر 

 گذارد؛وامی

 كند؛اگر به كشتزار دنيا دعوا شود، اهل عمل است، و اگر به كشتزار آخرت دعوت شود، تنبلی می

 گردد و سست؛وقتی نيازمند است نااميد می افتد، وشود و به فتنه میشود سرمست مینياز میوقتی بی

 گذارد؛كند و منت میكند، و اگر در حق كسی نيكی كند، اظهار فضل میاگر در حقش نيكی كنند انكار می

یازد؛ و اگر عزم بر توبه كند با فردا فردا كردن كند بدان دست میاگر معصيتی برایش پيش آید به اعتماد بر اینكه توبه می

 ورزد؛اندازد و بر گناه پافشاری مییبه عقب م

افتد و ]در خدا و پيامبر[ كند كه خودش بوده كه توبه كرده؛ و اگر به بالیش اندازند، به شك میاگر او را ببخشند گمان می

 كند؛تردید می

كند و میكند و دوباره كارش را تكرار كند، همين كه خوب شد فراموش میشود و زاری میاگر مریض شود مخلص می

 گردد؛تر میپروابر ظلم به بندگان بی

كند و از افتد و آخرت را فراموش میاگر در ایمنی بسر برد، با خوشگذرانی در آنچه زودرس است ]در دنيا[، به فتنه می

 گردد.معاد غافل می

 148ص الكلم، درر و الحكم غرر ؛ تصنيف163ص ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون

 : ذَمَّهُ مَنْ حَقِّ فِی السَّلَامُ يْهِعَلَ قَالَ وَ

 حَرْثِ إِلَى دُعِیَ إِنْ وَ عَمِلَ الدُّنْيَا حَرْثِ إِلَى دُعِیَ إِنْ الْعَمَلَ، أَخَّرَ وَ مُغْتَرّاً أَمِنَ صَحَّ إِنْ وَ الْعَمَلِ تَرْكِ عَلَى نَادِمٌ فَهُوَ سَقِمَ إِنْ

 مَعْصِيَةٌ  لَهُ عَرَضَتْ إِنْ امْتَنَّ، وَ تَطَاوَلَ أَحَْسنَ إِنْ  وَ جَحَدَ إِلَيْهِ أُحْسِنَ ِإنْ وَهَنَ، وَ  قَنِطَ افْتَقَرَ إِنِ فُتِنَ، وَ بَطِرَ اسْتَغْنَى إِنِ كَسِلَ، الْآخِرَةِ

 إِنْ  ارْتَابَ، وَ ظَنَّ ابْتُلِیَ إِنِ تَابَ، قَدْ أَنَّهُ ظَنَّ عُوفِیَ إِنْ الْحَوْبَةِ، عَلَى أَصَرَّ وَ سَوَّفَهَا التَّوْبَةِ عَلَى عَزَمَ إِنْ وَ التَّوْبَةِ عَلَى بِالْإِتِّكَالِ وَاقَعَهَا

 عَنِ غَفَلَ وَ  الْآخِرَةَ نَسِیَ وَ بِالْعَاجِلَةِ لَاهِياً افْتُتِنَ أَمِنَ إِنْ الْعِبَادِ، مَظَالِمِ عَلَى اجْتَرَأَ  وَ عَادَ وَ نَسِیَ َصحَّ إِنْ أَنَابَ، وَ أَخْلَصَ مَرِضَ

 .الْمَعَادِ

 

 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

ترین مردم كسی است كه با دنيا، آخرت را بخرد؛ و زیانكارترین مردم كسی است كه به جای آخرت، به دنيا، سودبُرده

 راضی شود.

 140ص الكلم، درر و الحكم غرر ؛ تصنيف120ص ،(لليثی) المواعظ و الحكم عيون

 الْآخِرَةِ. عَنِ عِوَضاً بِالدُّنْيَا رَضِیَ مَنْ النَّاسِ و أَخْسَرُ الْآخِرَةَ بِالدُّنْيَا اشْتَرَى مَنِ النَّاسِ أَرْبَحُ

 تدبر

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ( »1
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وضعيت دستی دارند، و یك یعنی دیگر، و آخرت یعنی جایی كه اساسا به نحو دیگری است. انسانها یك وضعيت دم« آخِر»

 كنند.دستی )العاجله( آن وضع دیگر را رها میای به خاطر این وضع دمدیگر. عده

 گذاشتند.« آخرت: دیگری»جالب است كه آن عالم و زندگی انسان در آن بقدری متفاوت است كه نامش را 

 شناسینکته تخصصی انسان

ای؛ شهوت و غضبی دارد و عقلی؛ د و اندیشههر انسانی یك ظاهری دارد و یك باطنی؛ جسمی دارد و روحی؛ حسی دار

دست است همين ظاهر و جسم و حس و شهوت و دنياست؛ و آنچه اصيل آید و دمای دارد و آخرتی؛ آنچه به چشم میعاجله

است كه به  ایكاره بدن است، اندیشهشود، روحی است كه همهو باقی است، آن دیگری است، همان باطنی است كه دیده نمی

است كه ثمره آنچه در دنيا كاشته  گيرد؛ و نهایتا آخرتیدهد؛ عقلی است كه تدبير شهوت و غضب را برعهده میفرمان می حس

 درَوَد.را می

دستی دارد؛ و یك وضعيت عميق و اصيل، و تمام آزمون زندگی این در واقع، هر انسانی یك وضعيت محسوس و دم

 گيرد.تر میاست كه كدام را جدی

عالی؛ بلكه یك من كاذب دارد و یك من حقيقی؛ اگر آن ابعاد « منِ »دانی دارد و یك « منِ»ان گفت هركسی یك تومی

حقيقی « من»ظاهری و جسمی و حسی و شهوانی و دنيوی، تحت ابعاد باطنی و روحی و عقلی و اخروی انسان قرار بگيرد، 

ای شاد و خرم خواهد داشت )آیه بعد(؛ و اگر وضعيت بالعكس گردد چهرهشود و در آنجا كه حقایق آشكار میاو شكوفا می

روی و اش درهم و سيهها شد، چهره حقيقیگيرد و وقتی محل آشكار شدن باطندروغينی جای من حقيقی را می« من»شود، 

 ( 42-40؛ عبس/25-24شود )قيامت/خوار و ذليل می

دست و زودرس كنيم؟ یا آنچه دميریم و آن دیگری را رها میگتمام زندگی ما این است كه آیا عاجله و زودرس را می

 بندیم؟است را در راستای آن دیگری به كار می

 

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ ؛الْعاجِلَةَ  تُحِبُّونَ بَلْ ( »2

 (311، ص10)تفسير نور، ج« عالقه به دنيا زمانی بد و قابل سرزنش است كه مالزم رها كردن قيامت باشد.»ظاهرا 

 

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ الْعاجِلَةَ؛ تُحِبُّونَ بَلْ ( »3

توانند با هم محبوب نهایی انسان قرار گيرند. اگر كسی محبت دنيا را در دل پرورش داد، آخرت را رها دنيا و آخرت نمی

 كند.می

 

 «الْآخِرَةَ تَذَرُونَ وَ» (4

(، كسی است كه آخرت را 15و  6-3افكند )قيامت/دیگران[ تردید میكسی كه در مورد قيامت مرتب ]برای خودش یا 

 جدی نگرفته است.
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 اش دگرگون خواهد شد.اگر كسی حتی احتمال وجود آخرت را هم بدهد، زندگی

 نکته تخصصی فلسفه دين.

ست، كه بر ده امعروف ش« بندی پاسكالشرط»)ریاضيدان معروف( نقل، و به « پاسكال»در كتب فلسفه دین، استداللی از 

ساس ااش را بر آن دهد كه انسان فقط احتمال وجود خدا و آخرت را هم بدهد، زندگیاساس حساب احتماالت، نشان می

 های غزالی، و او نيز از امام صادق ع گرفته است.تنظيم خواهد كرد. ظاهرا وی این استدالل را از كتاب

 آوریم:صادق ع را میدر اینجا به جای بيان پاسكال، اصل حكایت امام 

 حکايت

آمد  با ایشان بحث العوجاء یكی از افرادی بود كه اعتقادی به خدا و معاد نداشت و بارها سراغ امام صادق ع میابن البی

عمال حج مسخره ماند. یكبار در ایام حج آمده بود و مسلمانان را به خاطر اداد كه او درمیكرد و امام هربار پاسخی میمی

دم كه توان ای به او گفت كه چنان درمانده شد كه گفت: در قلبم دردی احساس كرد. امام صادق ع او را دید و جملهكرمی

ه بود كه[ اندكی بعد از ایستادن ندارم. همراهانش او را به منزلش منتقل كردند و ]ظاهرا این سخن امام، چنان او را درمانده كرد

 دنيا رفت.

 معروف شده چنين است:« بندی پاسكالشرط»مباحث فلسفه دین به اسم جمله حضرت كه امروزه در 

 «هَلَكْتَ وَ نَجَوْنَا نَقُولُ كَمَا هُوَ  وَ نَقُولُ كَمَا الْأَمْرُ یَكُنِ إِنْ  وَ نَجَوْتَ وَ نَجَوْنَا تَقُولُ كَمَا لَْيسَ  وَ تَقُولُ كَمَا الْأَمْرُ یَكُنِ إِنْ»

 1.(78-74ص ،1ج الكافی،)

                                                      
 . متن كامل حدیث بدین صورت است: 1

 كُنْتُ : قَالَ الْمِیثَمِيِّ مُحَسِّنٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَاشِمٍ  أَبِي بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ   عَلِيٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ خَالِدٍ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ  عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 هَذَا تَرَوْنَ الْمُقَفَّعِ ابْنُ فَقَالَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ  فِي الْمُقَفَّعِ بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ وَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ وَ أَنَا كُنْتُ  قَالَ أَصْحَابِي مِنْ  رَجُلٌ أَخْبَرَنِي فَقَالَ الْمُتَطَبِّبِ مَنْصُورٍ أَبِي عِنْدَ

 فَرَعَاعٌ  الْبَاقُونَ فَأَمَّا ع مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَعْنِي الْجَالِسُ  الشَّیْخُ ذَلِكَ إِلَّا الْإِنْسَانِیَّةِ اسْمَ  لَهُ أُوجِبُ أَحَدٌ  مِنْهُمْ مَا الطَّوَافِ مَوْضِعِ إِلَى بِیَدِهِ أَوْمَأَ وَ الْخَلْقَ

 مِنِ  بُدَّ لَا الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ لَهُ  فَقَالَ  عِنْدَهُمْ أَرَهُ لَمْ مَا عِنْدَهُ  رَأَیْتُ لِأَنِّي قَالَ  هَؤُلَاءِ دُونَ الشَّیْخِ لِهَذَا الِاسْمَ هَذَا أَوْجَبْتَ كَیْفَ وَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ لَهُ  فَقَالَ  بَهَائِمُ وَ

 عِنْدِی َرأْیُكَ یَضْعُفَ أَنْ تَخَافُ لَكِنْ وَ رَأْیَكَ ذَا لَیْسَ فَقَالَ  یَدِكَ فِي مَا عَلَیْكَ یُْفسِدَ أَنْ أَخَافُ فَإِنِّي تَفْعَلْ لَا الْمُقَفَّعِ ابْنُ لَهُ فَقَالَ قَالَ مِنْهُ فِیهِ قُلْتَ مَا اخْتِبَارِ

  اسْتِرْسَالٍ  إِلَى عِنَانَكَ تَثْنِي لَا وَ الزَّلَلِ مِنَ اسْتَطَعْتَ مَا تَحَفَّظْ وَ إِلَیْهِ فَقُمْ هَذَا عَلَيَّ تَوَهَّمْتَ  إِذَا أَمَّا الْمُقَفَّعِ ابْنُ  فَقَالَ وَصَفْتَ الَّذِی الْمَحَلَّ إِیَّاهُ  إِحْلَالِكَ فِي

 ابْنَ  یَا وَیْلَكَ قَالَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ إِلَیْنَا رَجَعَ فَلَمَّا جَالِسَیْنِ  الْمُقَفَّعِ ابْنُ وَ أَنَا بَقِیتُ وَ الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ فَقَامَ قَالَ عَلَیْكَ أَوْ لَكَ مَا سِمْهُ وَ  عِقَالٍ  إِلَى فَیُسَلِّمَكَ

 یَبْقَ لَمْ فَلَمَّا إِلَیْهِ  جَلَسْتُ قَالَ  ذَلِكَ كَیْفَ وَ لَهُ فَقَالَ هَذَا فَهُوَ بَاطِناً شَاءَ إِذَا یَتَرَوَّحُ وَ ظَاهِراً  شَاءَ إِذَا دُیَتَجَسَّ رُوحَانِيٌّ الدُّنْیَا فِي كَانَ إِنْ وَ بِبَشَرٍ هَذَا مَا الْمُقَفَّعِ

 وَ تَقُولُونَ مَا عَلَى الْأَمْرُ یَكُنِ إِنْ  وَ عَطِبْتُمْ وَ سَلِمُوا فَقَدْ الطَّوَافِ أَهْلَ یَعْنِي  یَقُولُونَ مَا عَلَى هُوَ وَ هَؤُلَاءِ یَقُولُ مَا عَلَى الْأَمْرُ یَكُنِ إِنْ فَقَالَ ابْتَدَأَنِي غَیْرِی عِنْدَهُ

 قَوْلُهُمْ وَ قَوْلُكَ یَكُونُ كَیْفَ وَ فَقَالَ وَاحِدٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ وَ قَوْلِي مَا یَقُولُونَ ءٍشَيْ أَیَّ وَ نَقُولُ ءٍشَيْ أَیَّ وَ اللَّهُ یَرْحَمُكَ لَهُ فَقُلْتُ هُمْ وَ اسْتَوَیْتُمْ فَقَدِ تَقُولُونَ كَمَا لَیْسَ

  فَاغْتَنَمْتُهَا قَالَ أَحَدٌ فِیهَا لَیْسَ خَرَابٌ السَّمَاءَ أَنَّ  تَزْعُمُونَ  أَنْتُمْ وَ عُمْرَانٌ  أَنَّهَا وَ  إِلَهاً السَّمَاءِ فِي بِأَنَّ  یَدِینُونَ وَ  عِقَاباً وَ ثَوَاباً وَ مَعَاداً لَهُمْ ِإنَّ یَقُولُونَ هُمْ وَ وَاحِداً

 لَوْ  وَ الرُّسُلَ إِلَیْهِمُ أَرْسَلَ وَ عَنْهُمْ بَاحْتَجَ لِمَ وَ اثْنَانِ مِنْهُمُ یَخْتَلِفَ لَا حَتَّى عِبَادَتِهِ إِلَى یَدْعُوَهُمْ وَ لِخَلْقِهِ  یَظْهَرَ أَنْ یَقُولُونَ كَمَا الْأَمْرُ كَانَ إِنْ مَنَعَهُ مَا لَهُ  فَقُلْتُ مِنْهُ

 قُوَّتَكَ وَ صِغَرِكَ بَعْدَ كِبَرَكَ وَ تَكُنْ لَمْ وَ نُشُوءَكَ نَفْسِكَ فِي قُدْرَتَهُ أَرَاكَ مَنْ عَنْكَ احْتَجَبَ  كَیْفَ وَ وَیْلَكَ لِي فَقَالَ بِهِ الْإِیمَانِ إِلَى أَقْرَبَ كَانَ بِنَفْسِهِ بَاشَرَهُمْ

 فَرَحَكَ  وَ فَرَحِكَ بَعْدَ حُزْنَكَ  وَ رِضَاكَ بَعْدَ غَضَبَكَ وَ غَضَبِكَ بَعْدَ رِضَاكَ وَ سُقْمِكَ بَعْدَ صِحَّتَكَ وَ صِحَّتِكَ بَعْدَ سُقْمَكَ وَ قُوَّتِكَ بَعْدَ ضَعْفَكَ وَ ضَعْفِكَ بَعْدَ



108 

ما نجات  هم –كه البته آن گونه نيست  –گویی ]یعنی خدا و آخرتی در كار نباشد[ ر مطلب آن گونه است كه تو میاگ

ا كرده و تو هالك ما نجات پيد –كه البته این گونه است  –گویيم ایم و هم تو؛ و اگر مطلب آن گونه باشد كه ما میپيدا كرده

 شوی.می

 توضيح: 

خدا، حرام و حاللی مطرح نيست، خيلی بيش از انسان متدین از شاید اشكال شود كه در حالت اول، چون برای انسان بی

ها و ... خود را دور برد؛ در حالی كه لزوما چنين نيست؛ زیرا اگرچه دیندار واقعی از برخی شهوترانیزندگی در دنيا لذت می

                                                      
 رَغْبَتَكَ وَ شَهْوَتِكَ بَعْدَ كَرَاهَتَكَ  وَ كَرَاهَتِكَ  بَعْدَ شَهْوَتَكَ وَ  عَزْمِكَ بَعْدَ   أَنَاتَكَ وَ أَنَاتِكَ بَعْدَ  عَزْمَكَ وَ  حُبِّكَ بَعْدَ بُغْضَكَ وَ بُغْضِكَ بَعْدَ حُبَّكَ  وَ حُزْنِكَ  بَعْدَ

 وَ  ذِهْنِكَ  عَنْ مُعْتَقِدُهُ  أَنْتَ مَا عُزُوبَ وَ وَهْمِكَ فِي یَكُنْ لَمْ بِمَا  خَاطِرَكَ  وَ رَجَائِكَ بَعْدَ  یَأْسَكَ وَ یَأْسِكَ بَعْدَ رَجَاءَكَ وَ رَغْبَتِكَ بَعْدَ رَهْبَتَكَ وَ رَهْبَتِكَ بَعْدَ

 أَِبي ابْنِ حَدِیثِ فِي زَادَ وَ رَفَعَهُ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ عَنْهُ  بَیْنَهُ  وَ بَیْنِي فِیمَا سَیَظْهَرُ أَنَّهُ ظَنَنْتُ حَتَّى أَدْفَعُهَا لَا الَّتِي نَفْسِي فِي هِيَ الَّتِي قُدْرَتَهُ عَلَيَّ یُعَدِّدُ زَالَ مَا

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ یَنْطِقُ لَا سَاكِتٌ هُوَ وَ َفجَلَسَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مَجْلِسِ إِلَى الثَّانِي الْیَوْمِ فِي الْعَوْجَاءِ أَبِي ابْنُ عَادَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سَأَلَهُ حِینَ الْعَوْجَاءِ

 الْعَادَةُ  فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنُ أَنِّي تَشْهَدُ وَ اللَّهَ تُنْكِرُ هَذَا أَعْجَبَ مَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا ذَلِكَ أَرَدْتُ فَقَالَ فِیهِ كُنَّا مَا بَعْضَ تُعِیدُ جِئْتَ كَأَنَّكَ

 فَمَا الْمُتَكَلِّمِینَ نَاظَرْتُ وَ الْعُلَمَاءَ شَاهَدْتُ فَإِنِّي یَدَیْكَ بَیْنَ لِسَانِي یَنْطَلِقُ مَا مَهَابَةً وَ لَكَ إِجْلَالًا قَالَ الْكَلَامِ مِنَ یَمْنَعُكَ فَمَا ع الْعَالِمُ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَلَى تَحْمِلُنِي

 الْكَرِیمِ  عَبْدُ فَقَالَ  مَصْنُوعٍ غَیْرُ أَوْ أَنْتَ مَصْنُوعٌ أَ لَهُ فَقَالَ َعلَیْهِ أَقْبَلَ وَ بِسُؤَالٍ عَلَیْكَ أَفْتَحُ لَكِنْ وَ ذَلِكَ یَكُونُ قَالَ هَیْبَتِكَ مِنْ تَدَاخَلَنِي مَا مِثْلُ قَطُّ هَیْبَةٌ تَدَاخَلَنِي

 بَیْنَ  كَانَتْ بِخَشَبَةٍ وَلِعَ وَ  جَوَاباً یُحِیرُ لَا مَلِیّاً الْكَرِیمِ عَبْدُ فَبَقِيَ تَكُونُ كُنْتَ  كَیْفَ مَصْنُوعاً كُنْتَ لَوْ  لِي فَصِفْ ع الْعَالِمُ لَهُ  فَقَالَ مَصْنُوعٍ غَیْرُ  أَنَا بَلْ الْعَوْجَاءِ أَبِي بْنُ

 مَصْنُوعاً  نَفْسَكَ فَاجْعَلْ غَیْرَهَا الصَّنْعَةِ صِفَةَ تَعْلَمْ لَمْ كُنْتَ فَإِنْ الْعَالِمُ  لَهُ فَقَالَ  خَلْقِهِ صِفَةُ ذَلِكَ  كُلُّ سَاكِنٌ  مُتَحَرِّكٌ قَصِیرٌ عَمِیقٌ عَرِیضٌ طَوِیلٌ  یَقُولُ هُوَ وَ  یَدَیْهِ

 أَبُو فَقَالَ مِثْلِهَا عَنْ بَعْدَكَ أَحَدٌ  یَسْأَلُنِي لَا وَ قَبْلَكَ أَحَدٌ عَنْهَا یَسْأَلْنِي لَمْ  مَسْأَلَةٍ  عَنْ سَأَلْتَنِي الْكَرِیمِ  عَبْدُ لَهُ  فَقَالَ الْأُمُورِ  هَذِهِ مِنْ  یَحْدُثُ مِمَّا نَفْسِكَ فِي تَجِدُ لِمَا

 مِنَ الْأَشْیَاءَ أَنَّ تَزْعُمُ لِأَنَّكَ -قَوْلَكَ نَقَضْتَ الْكَرِیمِ عَبْدَ یَا أَنَّكَ عَلَى بَعْدُ فِیمَا تُسْأَلُ لَا أَنَّكَ عَلَّمَكَ فَمَا مَضَى فِیمَا تُسْأَلْ لَمْ أَنَّكَ عَلِمْتَ  هَبْكَ  ع اللَّهِ عَبْدِ

 فَنَفَیْتَ  دِینَارٌ الْكِیسِ فِي هَلْ قَائِلٌ لَكَ فَقَالَ جَوَاهِرُ فِیهِ كِیسٌ مَعَكَ كَانَ لَوْ رَأَیْتَ أَ وُضُوحاً أَزِیدُكَ الْكَرِیمِ عَبْدَ یَا قَالَ ُثمَّ أَخَّرْتَ وَ قَدَّمْتَ فَكَیْفَ سَوَاءٌ الْأَوَّلِ

 عَبْدِ  أَبُو فَقَالَ لَا قَالَ تَعْلَمُ لَا أَنْتَ وَ الْكِیسِ عَنِ الدِّینَارِ كَوْنَ تَنْفِيَ َأنْ لَكَ كَانَ هَلْ بِصِفَتِهِ عَالِمٍ غَیْرَ كُنْتَ وَ الدِّینَارَ لِيَ صِفْ لَكَ فَقَالَ الْكِیسِ فِي الدِّینَارِ كَوْنَ

 الْإِسْلَامِ  إِلَى أَجَابَ وَ الْكَرِیمِ عَبْدُ فَانْقَطَعَ الصَّنْعَةِ غَیْرِ  مِنْ الصَّنْعَةِ صِفَةَ تَعْلَمُ لَا حَیْثُ مِنْ صَنْعَةً الْعَالَمِ فِي فَلَعَلَّ الْكِیسِ مِنَ أَعْرَضُ  وَ أَطْوَلُ وَ أَكْبَرُ فَالْعَالَمُ ع اللَّهِ

 إِنِّي فَقَالَ الْأَجْسَامِ حَدَثِ عَلَى الدَّلِیلُ مَا فَقَالَ شِئْتَ عَمَّا سَلْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ السُّؤَالَ أَقْلِبُ فَقَالَ الثَّالِثِ الْیَوْمِ فِي فَعَادَ بَعْضٌ مَعَهُ بَقِيَ وَ أَصْحَابِهِ بَعْضُ

 یَزُولُ  الَّذِی لِأَنَّ حَالَ لَا وَ زَالَ مَا قَدِیماً كَانَ لَوْ وَ الْأُولَى الْحَالَةِ عَنِ انْتِقَالٌ وَ زَوَالٌ ذَلِكَ فِي وَ أَكْبَرَ صَارَ مِثْلُهُ إِلَیْهِ ضُمَّ إِذَا وَ إِلَّا كَبِیراً لَا وَ صَغِیراً یْئاًشَ وَجَدْتُ مَا

 الْحُدُوثِ  وَ الْعَدَمِ  وَ الْأَزَلِ صِفَةُ تَجْتَمِعَ لَنْ وَ الْعَدَمِ فِي دُخُولُهُ الْأَزَلِ  فِي كَوْنِهِ فِي وَ الْحَدَثِ فِي دُخُولٌ عَدَمِهِ  بَعْدَ  بِوُجُودِهِ فَیَكُونُ یُبْطَلَ  وَ یُوجَدَ  أَنْ یَجُوزُ  یَحُولُ  وَ

 عَلَى الْأَشْیَاءُ بَقِیَتِ فَلَوْ حُدُوثِهِا عَلَى بِذَلِكَ اسْتَدْلَلْتَ وَ ذَكَرْتَ مَا عَلَى الزَّمَانَیْنِ  وَ الْحَالَتَیْنِ جَرْیِ  فِي عَلِمْتَ هَبْكَ الْكَرِیمِ عَبْدُ  فَقَالَ وَاحِدٍ ءٍشَيْ  فِي الْقِدَمِ وَ

 عَلَى أَدَلَّ ءَشَيْ  لَا كَانَ آخَرَ  عَالَماً وَضَعْنَا وَ رَفَعْنَاهُ فَلَوْ الْمَوْضُوعِ الْعَالَمِ  هَذَا عَلَى نَتَكَلَّمُ إِنَّمَا ع الْعَالِمُ  فَقَالَ حُدُوثِهِنَّ عَلَى تَسْتَدِلَّ  أَنْ لَكَ كَانَ  أَیْنَ مِنْ  صِغَرِهَا

 ءٌ شَيْ  ضُمَّ مَتَى أَنَّهُ الْوَهْمِ  فِي لَكَانَ صِغَرِهَا عَلَى دَامَتْ  لَوْ الْأَشْیَاءَ إِنَّ فَنَقُولُ  تُلْزِمَنَا أَنْ قَدَّرْتَ حَیْثُ مِنْ أُجِیبُكَ لَكِنْ  وَ غَیْرَهُ وَضْعِنَا وَ إِیَّاهُ رَفْعِنَا مِنْ الْحَدَثِ

 فَلَمَّا خُزِیَ وَ فَانْقَطَعَ الْكَرِیمِ عَبْدَ یَا ءٌشَيْ وَرَاءَهُ لَكَ  لَیْسَ الْحَدَثِ فِي دُخُولَهُ تَغْیِیرِهِ فِي أَنَّ كَمَا الْقِدَمِ مِنَ خُرُوجُهُ عَلَیْهِ التَّغْیِیرِ جَوَازِ فِي وَ أَكْبَرَ كَانَ مِثْلِهِ إِلَى

 قَالَ  بِالْعَالِمِ  بَصُرَ فَلَمَّا یُسْلِمُ لَا ذَلِكَ مِنْ أَعْمَى هُوَ ع الْعَالِمُ فَقَالَ أَسْلَمَ قَدْ الْعَوْجَاءِ أَِبي ابْنَ إِنَّ شِیعَتِهِ بَعْضُ لَهُ فَقَالَ الْحَرَمِ فِي مَعَهُ الْتَقَى الْقَابِلِ الْعَامِ مِنَ كَانَ

 فَقَالَ  الْحِجَارَةِ رَمْيِ وَ الْحَلْقِ وَ الْجُنُونِ مِنَ فِیهِ النَّاسُ مَا لِنَنْظُرَ وَ الْبَلَدِ سُنَّةُ وَ الْجَسَدِ عَادَةُ فَقَالَ الْمَوْضِعِ هَذَا إِلَى بِكَ جَاءَ مَا ع الْعَالِمُ لَهُ فَقَالَ مَوْلَایَ وَ سَیِّدِی

 وَ  تَقُولُ  كَمَا الْأَمْرُ یَكُنِ  إِنْ قَالَ  وَ  یَدِهِ مِنْ  رِدَاءَهُ نَفَضَ وَ الْحَجِ فِي جِدالَ  ال ع لَهُ فَقَالَ  یَتَكَلَّمُ فَذَهَبَ الْكَرِیمِ  عَبْدَ  یَا ضَلَالِكَ وَ عُتُوِّكَ عَلَى بَعْدُ  أَنْتَ ع الْعَالِمُ لَهُ

 فَرُدُّوِني  حَزَازَةً قَلْبِي فِي وَجَدْتُ فَقَالَ مَعَهُ مَنْ عَلَى الْكَرِیمِ عَبْدُ فَأَقْبَلَ هَلَكْتَ وَ نَجَوْنَا نَقُولُ كَمَا هُوَ وَ نَقُولُ كَمَا الْأَمْرُ یَكُنِ إِنْ وَ نَجَوْتَ وَ نَجَوْنَا تَقُولُ كَمَا لَیْسَ 

 .اللَّهُ رَحِمَهُ لَا فَمَاتَ فَرَدُّوهُ
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بسا اگر تير هم از پایش بكشند متوجه برد كه چهی عميقی در مناجات با خدا و ... میهای معنودارد اما از طرفی لذتنگه می

بيند )حضرت زینب س در دربار ترین مصيبتها، فقط زیبایی میرسد كه حتی در سختنشود و به دركی از خود و پيرامونش می

ها با عوارضی برای سالمتی و ... دارد و این محروميتهای فوری غالزیاد فرمود: جز زیبایی ندیدم(؛ و از طرف دیگر، آن لذتابن

كه او از آن  –ورزی، و ... مانند استحكام پيوند خانوادگی و رسيدن به تجربه عشق –مزایا و ثمراتی در زندگی دنيوی دارد 

ر دنيا، اگر بيش از های یك متدین واقعی دشود؛ و لذا سرجمع لذتمند میماند و از این مزایا هم بهرهعوارض در امان می

 دین نباشد، كمتر نيست.های یك بیلذت

 

 

 21/1/1396                                     ناضِرَةٌ  یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ   22( آیه 75( سوره قیامت )380

 ترجمه

 هایی در آن روز ]از فرط شادی[ برافروخته است.رخساره

 آمد و رخساره برافروخته بود()شاد می

 ات ترجمهنک

 « ناضِرَةٌ»

 ،5ج اللغة، سالمقایي معجمكند )است. این ماده در اصل بر حُسن و خلوص و نورانيت داللت می« نضر»اسم فاعل از ماده 

شود و[ داللت اند كه ]از فرط حُسن و زیبایی در چهره كسی نمایان دیده می(. برخی آن را لمعان و درخششی دانسته439ص

 (156ص ،12ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقكند )وی می بر خوش و خرم بودن

 وُُجوهِهِمْ  فی عْرِفُتَ»این ماده، عالوه بر این مورد، در دو جای دیگر قرآن كریم به صورت مصدر )نضرة( به كار رفته است: 

 (11)انسان/« سُرُوراً وَ نَضْرَةً لَقَّاهُمْ( »24مطففين/) «النَّعيمِ نَضْرَةَ

 حدیث

 كنمپيشاپيش ميالد سراسر نور اميرمومنان را تبریك عرض می

هایی آن روز : رخسارهةٌناضِرَ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌهدیه به تمامی شيعيان واقعی آن حضرت، روایت زیر كه تناسبی با آیه امروز )

 شود:بشاش و نورانی است( دارد، تقدیم می

 ص فرمودند:از امام باقر ع روایت شده است كه رسول خدا  (1

هایشان از نور و بر منابری از نورند، انبياء به حال آنان غبطه می خورند در اند كه رخسارهدر سمت راست عرش، گروهی

 حالی كه نه از انبيایند و نه از شهداء.

 رده است؟گفتند: پيامبر خدا ! در حالی كه نه از انبيا هستند و نه از شهداء، چه چيزی آنان را چنان مقرب خداوند ك

 فرمود: آنان شيعيان علی ع هستند و حضرت علی ع امامشان است.
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 182ص ،1ج المحاسن،

  ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ الثَّقَفِیِّ مٍمُسْلِ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ دَرَّاجٍ بْنِ جَمِيلِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَنْهُ

 شُهَدَاءَ  لَا وَ بِأَنْبِيَاءَ لَيْسُوا النَّبِيُّونَ یَغْبِطُهُمُ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى نُورٍ مِنْ  وُجُوهُهُمْ قَوْماً الْعَرْشِ یَمِينِ عَنْ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 1إِمَامُهُمْ. عَلِیٌّ وَ عَلِیٍّ شِيعَةُ أُولَئِكَ قَالَ اللَّهِ مِنَ قُرْباً إِلَّا شُهَدَاءَ لَا وَ أَنْبِيَاءَ یَكُونُوا لَمْ إِذَا اللَّهِ مِنَ هَؤُلَاءِ ازْدَادُوا مَا وَ اللَّهِ نَبِیَّ یَا فَقَالُوا

 

ت كرده گوید: امام صادق ع فرمودند: پدرم كه از من بهتر است، از جدم از رسول خدا ص روای( هاشم صيداوی می2

 اش نيست.[ برعهدهای كه ناشی از ظلم باشدای ]بدهی«تَبِعَه»ه است كه فرمودند: هيچ یك از فقرای شيعيان ما نيست مگر اینك

 به ایشان گفتم: فدایتان شوم. تبعه چيست؟

نگامی كه روز فرمودند: از پنجاه و یك ركعت نماز ]= نمازهای واجب و نوافل یوميه[ و از روزه سه روز در ماه. پس ه

شود: آنها گفته می هایشان مانند ماه شب چهارده است. به هر یك ازارهآیند در حالی كه رخسقيامت شود از قبرهایشان بيرون می

 صيبم فرماید.بخواه تا به تو داده شود. می گوید: از پروردگارم تقاضا دارم كه نگاه كردن به رخسار حضرت محمد ص را ن

 دهد كه حضرت محمد ص را زیارت كنند. پس خداوند عز و جل به بهشتيان اجازه می

شود ... پس حضرت محمد ص و حضرت رسول خدا ص منبری بر بساطی از بساطهای بهشتی گذاشته میپس برای 

كند و این همان است كه فرمود: كنند و خدا به آنها نگاه میروند و شيعيان آل محمد ص دور آن ازدحام میعلی ع از آن باال می

 2(23-22)قيامت/« نگرندانب پروردگارشان میهایی در آن روز ]از فرط شادی[ برافروخته است، به جرخساره»

 اب شوند.توانند ازدیدن آنها سيرها نمیگردند حوریگيرد به نحوی كه وقتی برمیفرمود: پس نوری آنها را در برمی

 (61)صافات/« برای چنين چيزی اهل عمل باید عمل كنند.»سپس امام صادق ع فرمود: هاشم، 

 717ص الطاهرة، العترة فضائل فی الظاهرة اآلیات تأویل

 قَالَ: یِّالصَّيْدَاوِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَاقَإِسْ ْبنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَوْذَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ  الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ مَا

 رَاءِ فُقَ مِنْ  رَجُلٍ مِنْ مَا قَالَ أَنَّهُ ص اللَّهِ رَسُولِ عَنْ یجَدِّ عَنْ مِنِّی خَيْرٌ هُوَ  وَ أَبِی حَدَّثَنِی هَاشِمُ یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِی قَالَ

 تَبِعَةٌ. عَلَيْهِ لَيْسَ وَ إِلَّا شِيعَتِنَا

 التَّبِعَةُ؟ مَا وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ

                                                      
 . مرحوم برقي )صاحب المحاسن( در ادامه گفته است: 1

 جُعِلْتُ قُلْتُ الْمُرْسَلُونَ وَ النَّبِیُّونَ یَغْبِطُهُمُ قَالَ لَفْظِهِ بَعْضُ فِیهِ اخْتَلَفَ وَ وَهُنَحْ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحَنَّاطِ  مُثَنًّى عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 .هُمإِمَامُ  هُوَ وَ عَلِيٍّ شِیعَةُ اللَّهِ وَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ مَنْزِلَةً أَعْظَمَ مَا فِدَاكَ

 پیامبر نگاه از آنچه و داشته روا آنها حق در پروردگار كه لطفي جانب به نگاه كردن» معنای به را پروردگار جانب بهنگاه كردن  ع امامبسا . چه 2

اند. شاید هم از این باب بوده كه چون پیامبر مظهر تجلي اعظم است، نگاه به ایشان نگاه به خداست، شبیه آنچه در دانسته «كرده نصیبشان خواستندمي

 .آمده كه خدا ناراحت شدن اولیای خود را به خود نسبت داده است« فلما آسفونا انتقمنا منهم»احادیث در تفسیر آیه 
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 مِثْلُ  وُجُوهُهُمْ وَ قُبُورِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الْقِيَامَةِ یَوْمُ كَانَ فَإِذَا الشَّهْرِ مِنَ أَیَّامٍ ثَلَاثَةِ صَوْمِ مِنْ وَ رَكْعَةً الْخَمْسِينَ وَ الْإِحْدَى مِنَ قَالَ

 أَنْ الْجَنَّةِ لِأَهْلِ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ فَيَأْذَنُ قَالَ ص مُحَمَّدٍ َوجْهِ إِلَى النَّظَرَ رَبِّی أَسْأَلُ فَيَقُولُ تُعْطَ سَلْ مِنْهُمْ لِلرَّجُلِ فَيُقَالُ الْبَدْرِ لَيْلَةَ الْقَمَرِ

 رَكْضَةُ  الْمِرْقَاةِ إِلَى الْمِرْقَاةِ بَيْنَ مِرْقَاةٍ أَلْفُ لَهُ  الْجَنَّةِ دَرَانِيكِ  مِنْ دَرَنُوكٍ عَلَى مِنْبَرٌ ص اللَّهِ لِرَسُولِ فَيُنْصَبُ قَالَ ص مُحَمَّداً یَزُورُوا

 یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ» قَوْلُهُ هُوَ وَ إِلَيْهِمْ اللَّهُ فَيَنْظُرُ ع مُحَمَّدٍ آلِ شِيعَةُ الْمِنْبَرَ ذَلِكَ فَيَحُفُّ فَقَالَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ وَ مُحَمَّدٌ عَدُفَيَصْ الْفَرَسِ

 مِنْه. بَصَرَهَا تَمْلَأَ أَنْ الْحُورُ تَقْدِرِ لَمْ رَجَعَ إِذَا أَحَدَهُمْ إِنَّ حَتَّى النُّورِ مِنَ عَلَيْهِمْ فَيُلْقَى قَالَ «ناظِرَةٌ  رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ

 .«الْعامِلُونَ فَلْيَعْمَلِ هذا لِمِثْلِ»هَاشِمُ  یَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ ثُمَّ قَالَ

 

می كه روز قيامت شود گروهی ( از امام صادق ع از پدرشان از جدشان روایت شده است كه رسول خدا ص فرمود: هنگا3

خورند. درخشد كه اولين و آخرین بر آنها غبطه میآورند كه رخسارشان همچون ماه شب چهارده میرا بر منابری از نور می

 بار تكرار كردند.سپس سكوت كردند. مجددا این كالم را سه

 عمر بن خطاب گفت: پدرم و مادرم فدایت! آیا آنها شهيدانند؟

 كنيد.ود: آنها شهيدانند اما نه آن شهيدانی كه شما گمان میحضرت ص فرم

 گفت: آنها اوصيائند؟

 كنيد.فرمود: آنها اوصيائند اما نه آن اوصيایی كه شما گمان می

 اند یا از اهل زمين؟گفت: از اهل آسمان

 اند.فرمود: از اهل زمين

 اند؟گفت: به من بگو آنها كی

حضرت علی ع كرد و فرمود: این و شيعيانش؛ دشمنی و بُغض آنها را هيچيك از قریش ای به پيامبر ص با دست اشاره

زناكار[ باشد؛ و هيچيك از انصار ندارد مگر اینكه یهودی باشد؛ و هيچيك از عرب ندارد مگر  ندارد مگر اینكه خونخوار ]یا:

 اشد.اینكه حرامزاده باشد، و هيچيك از سایر مردم ندارد مگر اینكه شقاوتمند ب

 پندارد مرا دوست دارد در حالی كه دشمنی و بُغض علی ع را دارد.گوید كسی كه میعمر! دروغ می

 31ص ،)صدوق( الشيعة فضائل

  قَالَ ع جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنِی قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی

 وَ  الْأَوَّلُونَ الْبَدْرِ یَغْبِطُهُمُ لَيْلَةَ كَالْقَمَرِ وُجُوهُهُمْ تَتَلَأْلَأُ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى بِأَقْوَامٍ یُؤْتَى الْقِيَامَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَا ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 ثَلَاثاً. الْكَلَامَ أَعَادَ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ الْآخِرُونَ

 الشُّهَدَاءُ؟ هُمُ أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ

 تَظُنُّونَ. الَّذِینَ الشُّهَدَاءُ هُمُ لَيْسَ وَ الشُّهَدَاءُ هُمُ قَالَ

 الْأَوْصِيَاءُ؟ هُمُ قَالَ

 تَظُنُّونَ. الَّذِینَ الْأَوْصِيَاءُ هُمُ لَيْسَ وَ الْأَوْصِيَاءُ هُمُ قَالَ
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 الْأَرْضِ؟ َأهْلِ مِنْ أَوْ السَّمَاءِ أَهْلِ فَمِنْ قَالَ

 الْأَرْضِ. أَهْلِ مِنْ هُمْ قَالَ

 هُمْ؟ مَنْ فَأَخْبِرْنِی قَالَ

 مِنَ  لَا وَ یَهُودِیٌّ إِلَّا الْأَنْصَارِ ]األنهار[ مِنَ لَا وَ حِیٌّسِفَا إِلَّا قُرَیْشٍ مِنْ  یُبْغِضُهُ مَا شِيعَتُهُ وَ هَذَا فَقَالَ ع عَلِیٍّ إِلَى بِيَدِهِ فَأَوْمَأَ قَالَ

 1.عَلِيّاً یُبْغِضُ وَ یُحِبُّنِی أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ كَذَبَ عُمَرُ یَا شَقِیٌّ إِلَّا النَّاسِ سَائِرِ مِنْ لَا وَ دَعِیٌّ إِلَّا الْعَرَبِ

 

 ص فرمودند: ( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول خدا4

سمت راستش  كسانی كه همدیگر را فی اهلل دوست بدارند، روز قيامت بر زمينی از زبرجد سبز در سایه عرش خداوند در

رشيدی كه تر است از خوهایشان سفيدتر و نورانی. رخساره -كه هر دو دستش راست ]پربركت[ است  -باشند ]پربركتش[ می

 خورد. ای غبطه میشدهرشته مقرب و پيامبر فرستادهكند؛ به جایگاه آنها هر فطلوع می

 اند؟گویند: اینان چه كسانیمردم می

 اند كه همدیگر را فی اهلل دوست داشتند.شود: اینان كسانیگفته می

 126ص ،2ج الكافی،

 ص: اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ ودِالْجَارُ أَبِی عَنْ الْأَحْمَسِیِّ جَبَلَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ

 وَ  بَيَاضاً شَدُّأَ وُجُوهُهُمْ یَمِينٌ یَدَیْهِ كِلْتَا وَ یَمِينِهِ عَنْ عَرْشِهِ ظِلِّ ِفی خَضْرَاءَ زَبَرْجَدَةٍ أَرْضِ عَلَى الْقِيَامَةِ یَوْمَ اللَّهِ فِی الْمُتَحَابُّونَ

 فِی الْمُتَحَابُّونَ اءِهَؤُلَ فَيُقَالُ هَؤُلَاءِ؟ مَنْ النَّاسُ یَقُولُ مُرْسَلٍ. نَبِیٍّ كُلُّ وَ مُقَرَّبٍ مَلَكٍ كُلُّ بِمَنْزِلَتِهِمْ یَغْبِطُهُمْ الطَّالِعَةِ الشَّمْسِ مِنَ أَضْوَأُ

 .اللَّهِ

                                                      
 شود:در این مضمون احادیث فراواني وارد شده است. دو نمونه دیگر هم در اینجا تقدیم مي 1

 ِفي ص اللَّهِ  رَسُولُ نَابَیْ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  الْعَامِرِیِّ شَرِیكٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ  بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَنْهُ

 نُورٍ  مِنْ نِعَالٌ عَلَیْهِمْ للَّبَنِا مِنَ بَیَاضاً أَشَدُّ ثِیَابٌ عَلَیْهِمْ الْقَمَرِ مِنَ بَیَاضاً أَشَدُّ مْوُجُوهُهُ قُبُورِهِمْ  مِنْ قَوْمٌ یَخْرُجُ فَقَالَ ع َطالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ فِیهِمْ أَصْحَابِهِ مِنْ نَفَرٍ

 النَّاسُ  وَ الْعَرْشِ أَمَامَ  رُوایَصِی حَتَّى عَلَیْهَا فَیَرْكَبُونَ زَبَرْجَدٍ مِنْ  رُكُبُهَا وَ ذَهَبٍ  مِنْ  سَلَاسِلُ أَزِمَّتُهَا نُورٍ مِنْ رَحَائِلُ  عَلَیْهَا نُورٍ مِنْ  بِنَجَائِبَ  فَیُؤْتَوْنَ ذَهَبٍ  مِنْ  شُرُكُهَا

 ( 179ص ،1ج المحاسن،. )إِمَامُهُمْ أَنْتَ وَ شِیعَتُكَ  أُولَئِكَ فَقَالَ اللَّهِ سُولَ رَ یَا هُمْ مَنْ ع عَلِيٌّ فَقَالَ یَشْرَبُونَ وَ یَأْكُلُونَ هُمْ وَ یَحْزَنُونَ وَ مُّونَیَغْتَ وَ یَهْتَمُّونَ

 أَبُو الشَّیْخُ أَخْبَرَنِي: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ  مَوْلَانَا بِمَشْهَدِ رَاراًمِ  عَلَیْهِ بِقِرَاءَتِي الْخَازِنُ شَهْرِیَارَ بْنِ أَحْمَدَ  بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو أَخْبَرَنَا

 الْحُسَیْنِ  بْنُ مُحَمَّدُ الطَّیِّبِ أَبُو يلِأُمِّ جَدِّی أَخْبَرَنَا قَالَ  الْبَزَّازُ الشَّیْبَانِيُّ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّدِمُ  بْنُ اللَّهِ عُبَیْدُ الْقَاسِمِ أَبُو أَخْبَرَنَا: قَالَ الْبُرْسِيُّ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ

 عُلْوَانَ  بْنُ الْحُسَیْنُ أَخْبَرَنَا: الَقَ العرمي الْعَابِدُ  الْحُسَیْنِ بْنُ  الْحَسَنُ  حَدَّثَنَا: قَالَ انِيُّ الرُّمَّ مُحَمَّدٍ  بْنُ جَعْفَرُ  حَدَّثَنَا: قَالَ الْبَجَلِيُّ الْعَبَّاسِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا: قَالَ التَّیْمُلِيُّ

 وَ  الْعُیُوبِ وَ الذُّنُوبِ  مِنَ مِنْهُمْ كَانَ مَا عَلَى قُبُورِهِمْ مِنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ شِیعَتَنَا بْعَثُیَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ: قَالَ ع الْبَاقِرِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ

 َعلَى یُحْشَرُونَ یَحْزَنُونَ لَا وَ النَّاسُ یَحْزَنُ وَ یَخَافُونَ لَا وَ النَّاسُ یَخَافُ الْأَمَانَ وَ أَمْنَالْ أُعْطُوا قَدْ عَوْرَاتُهُمْ مَسْتُورَةٌ رَوْعَاتُهُمْ مُسَكَّنَةٌ الْبَدْرِ لَیْلَةَ كَالْقَمَرِ وُجُوهُهُمْ

 المرتضى لشیعة فىالمصط رةبشا. )تَعَالَى اللَّهِ عَلَى لِكَرَامَتِهِمْ الْحَرِیرِ مِنَ أَلْیَنَ أَحْمَرَ یَاقُوتٍ مِنْ أَعْنَاقُهَا رِیَاضَةٍ غَیْرِ مِنْ ذُلِّلَتْ قَدْ تَتَلَأْلَأُ ذَهَبٍ مِنْ أَجْنِحَةٌ لَهَا نُوقٍ

 (47ص ،(6قرن آملي، طبری)
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 تدبر

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ»( 1

 .است برافروخته شادی فرط از روز آن در هاییرخساره

 فهمد اینكه انسان آن روز چنين باشد، مهم است؛ كسی كه آخرت و تفاوتش با دنيا را بفهمد، می

 شود.ای برایمان آسان میو اگر آن روزمان چنين باشد، امروز تحمل هر سختی

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ( »2

 .است برافروخته[ شادی فرط از] روز آن در هاییرخساره

 اند؟چرا چنين

هایی دانسته شود ناشی از نعمتای كه در صورت بهشتيان دیده میدر آیه دیگر این حالت خوش و خرم و برافروختگی

 (24مطففين/) «النَّعيمِ نَضْرَةَ وُجُوهِهِمْ فی تَعْرِفُ»شده كه خداوند بدانها داده است: 

 ها بدانها داده شده؟اما چرا این نعمت

 دیگر، این ناشی از عمل خودشان دانسته شده؛ البته عملی خالصاً برای خدا:در آیه 

 مِنْ  نَخافُ شُكُوراً؛ إِنَّا ال وَ جَزاءً مِنْكُمْ نُریدُ ال اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمُكُمْ إِنَّما أَسيراً؛ وَ یَتيماً وَ مِسْكيناً حُبِّهِ عَلى الطَّعامَ یُطْعِمُونَ وَ

 (11-8انسان/) سُرُوراً وَ نَضْرَةً لَقَّاهُمْ وَ الْيَوْمِ ذلِكَ شَرَّ اللَّهُ قَمْطَریراً؛ فَوَقاهُمُ عَبُوساً یَوْماً رَبِّنا

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ( »3

 هایشان چنين نورانی است؟اند كه صورتاینها چه كسانی

 در قرآن كریم این تعبير تنها دوبار دیگر آمده است: -

نوشند. نيكان[ آمده كه از رحيق مختومی كه از جام مقربان در آن ریخته شده می« ]= ابرار»مورد آن گروه از یكبار در 

 (28-22)مطففين/

شان را به مسكين و یتيم و مورد دوم در خصوص انفاقی است كه اهل بيت ع انجام دادند و سه شب پياپی افطاری

 (.11-8آنها را از سرور و چنين نورانيتی لبریز كرد )انسان/ اسير انفاق كردند و خداوند كارشان را ستود و

شود كه كسانی كه در اگر توجه كنيم كه مصداق اصلی مقربان همان اهل بيت ع هستند، جمع این دو آیه این می

 اند یا شيعيان خاص آنان. یا خود اهل بيت« دانبرافروخته رخساره و دینآمی شاد»قيامت این گونه 

بينيم این حالت یا صریحا وصف حضرت علی ع و شيعيانش دانسته شده )احادیث سراغ روایات برویم، می اكنون اگر -

(؛ و با توجه به اینكه شيعه واقعی كسی است 4( و یا وصف كسانی كه همدیگر را فی اهلل دوست دارند )حدیث1-3

كه در قرآن كریم بارها بر ان اصرار و تصریح ای كه اميرالمومنين ع و اهل بيت را فی اهلل دوست دارد، و تنها دوستی

كه تنها اجری است كه پيامبر ص از ما خواسته  -شده و مصداق اصلی محبت فی اهلل است، دوستی اهل بيت است 
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( 57كند )فرقان/( و راه شما را به سوی خدا باز می47( و فرموده كه این اجر به خاطر خودتان است )سبأ/23)شوری/

 اند و یا شيعيان خاص آنها.رسيم كه مصداق اصلی این كسان، یا خود اهل بيتهمين نتيجه میدوباره به   -

 السالم همه ما را از شيعيان خاص ایشان قرار دهد. شاءاهلل، به حق این شب مبارك ميالد اميرمومنان عليهخداوند ان

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ» (4

 واهد بود؟وجوه )رخساره( بهشتيان چگونه خ

 ناضرة: شاد و برافروخته، نورانی( معرفی شد.»در این آیه 

 كند عبارتند از:ی كه رخساره )وجه، وجوه( بهشتيان را توصيف میدیگر آیات

 (106عمران/)آل وُجُوهٌ تَبْيَضُّ یَوْمَ

 (9-8)غاشيه/راضِيَة  لِسَعْيِها ؛ناعِمَة یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

 (39-38)عبس/مُسْتَبْشِرَة  ضاحِكَةٌ؛ مُسْفِرَة یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ

در واقعا رویشان سفيد است )مبيضة(، آثار نعمت در آن هویداست )ناعمة(، تابناك و درخشان )مسفرة(، خندان )ضاحكة( 

  است و آثار بشارت هم در آن پيداست )مستبشرة(

 كند.اینها همگی اوج شادی را همراه با معنویت معرفی می

 شناسی )تأملی درباره شادی(صصی انساننکته تخ

ای كه عمق جان انسان را شاد كند، با اسالم اصال با شادی مخالف نيست؛ اما برای رساندن انسان به شادی حقيقی

 های كاذب كه روح را به ابتذال می كشاند، مخالف است.شادی

 حقيقی و شادی كاذب را خواهيم دانست. شود، آنگاه فرق شادیاگر باور كنيم كه آخرت است كه حقایق آشكار می

شادی حقيقی امری سراسر معنوی است، كسی واقعا شاد است، كه در ضمير و باطنش شاد باشد؛ نه اینكه صرفا لحظاتی 

 به خندیدن و خنداندن دیگران مشغول باشد. 

واقعی است؟ و آیا او كه  آور باشد، اما شادیِ یك دلقك چه اندازهممكن است كسی دلقك شود و ظاهرش شاد و شادی

 تواند شادی واقعی را در مخاطبش پدید آورد؟جانش شاد نيست و برای پول، خود را مضحكه دیگران كرده، می

ای كه بسا بعداً، بيش از آن، به حال او و جامعهكه اگر انسان عميقی باشيم، چهای خنداند، اما خندهبله، لحظاتی ما را می

 ته، گریه كنيم.او را بدین كار واداش

آنكه اش منعكس خواهد شد و در مواجهه با او، حتی بیاما آنكه حقيقتا شاد است، این شادی همچون نوری در چهره

 شود.سخن بگوید جان انسان شاد می

 كند؟اید كه چه آرامش و نشاطی به انسان منتقل میآیا تاكنون چهره یك ولیّ خدا را از نزدیك دیده
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ببينيد آیا  وتوانيد با حضور در حرم اهل بيت ع، محضری ملكوتی را درك كنيد جربه نكرده باشيد، میاگر این را هم ت

ساعات خاصی  نشاند. ویا در ایام وشود؟ تا حدی كه گاه ناخودآگاه اشك شوق بر دیدگانتان میتان لبریز از شادی نمیجان

 شان حاضر كنيد.توانيد خود را در محضر ایمولود كعبه است( می كه با آنها نسبتی دارد، )مانند امشب كه ميالد سراسر نور

مدی، كفروشيد؟ آیا تماشای دهها فيلم دهد به چه قيمتی عوض میای را كه در محضر ایشان به دست میواقعا شادی

 كند؟ای را به جان شما منتقل میای از چنين شادیذره

ها در ماند، این شادیرود و فقط حقيقت میها كنار میمت، كه پردهای شادی حقيقی است؛ لذا در عرصه قياچنين شادی

 زند.ها موج میچهره

 1(3اند )تدبرهای شاد را اهل بيت ع و شيعيان واقعی ایشان معرفی كردهبيهوده نيست كه مصداق اصلی این چهره

 

 «ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ( »5

 ت قطعا درست است كه: اگر در دنيا هم گاه درست نباشد، در قيام

 «دهد از سرّ ضميررنگ رخساره خبر می»

 

 22/1/1396                                          ناظِرَةٌ رَبِّها إِلي   23( آیه 75( سوره قیامت )381

 ترجمه

 كنان؛به سمت پروردگار خویش نظاره

 میالد امیرالمومنین ع مبارک باد.

 نکات ترجمه

( و  /hadeed-http://yekaye.ir/al-057-13) 76درباره این ماده در جلسه  است كه« نظر»اسم فاعل از ماده « ناظِرَةٌ »

 ( بحث شد. /aaraf-http://yekaye.ir/al-7-14) 234جلسه 

ی نيز گاهی كلمه كاربرد بسيار رایجی است و در زبان فارس« منتظر»در معنای « ناظر»شود كه كاربرد كلمه فه میتنها اضا

« منتظر بودن»ا در معنای مشخص« ناظرة»رود؛ چنانكه در قرآن كریم همين تعبير نيز به كار می« مانممنتظر می»را به معنای « ببينم»

 بِمَ فَناظِرَةٌ بِهَدِیَّةٍ إِلَيْهِمْ سِلَةٌمُرْ إِنِّی وَ»مانم( ترجمه كرد: )به همين معنای منتظر می« ببينم»به توان آن را به كار رفته است و می

ه فرستادگان را با چه چيزی ای برای آنها می فرستم تا ببينم ]منتظر بمانم[ ك؛ ]ملكه سبأ گفت: [ و من هدیهالْمُرْسَلُون یَرْجِعُ

 (35)نمل/« گرداند.برمی

                                                      
 ام.توان قربة الي اهلل شاد بود، قبال در یادداشت زیر نكاتي نوشتهدرباره اینكه مي.  1

19001note?id=-http://farsi.khamenei.ir/others  

http://yekaye.ir/al-hadeed-057-13/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-14/
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=19001
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 حدیث

 برافروخته [شادی فرط از] روز آن در هاییرخساره»فرماید ( از امام رضا ع درباره این سخن خداوند عز و جل كه می1

 ( فرمودند:23-22)قيامت/« كناننظاره خویش پروردگار سمت به .است

 ها[ نورانی است و منتظر ثواب پروردگارش است.یعنی ]آن رخساره

داند ی میدهد و سخن آنها را روایت نبواین مطلب را به مفسران مهم صحابه و تابعين نسبت میشهر آشوب : ابنتوجه

 گوید:و بعد از آن می

 نگریستند.نگرند همان گونه كه در دنيا میو اميرالمومنين ع فرمود: در آخرت به او می

 409ص ،(للصدوق) األمالی

 بْنِ  أَْحمَدَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَِحمَهُ الْقُمِّیُّ  بَابَوَیْهِ بْنِ وسَىمُ ْبنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِيهُ الشَّيْخُ حَدَّثَنَا

 عَبْدِ  بْنُ الْعَظِيمِ عَبْدُ حَدَّثَنِی قَالَ الرُّؤْیَانِیُّ مُوسَى بْنُ اللَّهِ يْدُعُبَ حَدَّثَنَا قَالَ الصُّوفِیُّ هَارُونَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ مُوسَى

 بْنُ  عَلِیُّ قَالَ قَالَ مَحْمُودٍ أَبِی بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ  الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ اللَّهِ

 .ارَبِّهَ ثَوَابَ تَنْتَظِرُ مُشْرِقَةٌ یَعْنِی قَالَ ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع الرِّضَا مُوسَى

 96ص ،1ج ،(آشوب شهر البن) مختلفه و القرآن متشابه

 و حاكالض و صالح أبی و جریح ابن و األعمش و قتادة و مجاهد و عمرو و الحسن و عباس ابن عن التفسير فی جاء

 ع النبی عن المروی هو و ربها ثواب ینتظر مشرقة یعنی ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ جبير ابن و المسيب ابن و الكلبی

 1.الدنيا فی ینظرون كما اآلخرة فی إليه ینظرون ع المؤمنين أمير قال و

 

 نظر از كه كندمی بيان را آیاتی و امكرده شك خداوند كتاب در گویدمی و رسدمی ع اميرالمومنين خدمت شخصی( 2 

 ( گذشت. /http://yekaye.ir/fussilat-041-21) 2، حدیث193است. فرازی از این روایت در جلسه  ناسازگار هم با خودش

 .است برافروخته[ شادی فرط از] روز آن در هاییرخساره»ای است كه به نظر او بين پرسد ناسازگاریهایی كه مییكی از سوال

 كند، وجود دارد.( با آیاتی كه دیدن خدا را انكار می23-22)قيامت/« كناننظاره خویش پروردگار سمت به

 فرمایند:اميرالمومنين ع در پاسخ به این سوال می

؛ «كناننظاره خویش پروردگار سمت به .است برافروخته[ شادی فرط از] روز آن در هاییرخساره»اما اینكه فرموده است 

« زندگی»رسند كه پس همانا آن در جایگاهی است كه اوليای خداوند عز و جل بعد از اینكه از حساب فارغ شدند، به نهری می

و  شود و هر آلودگیهایشان از نورانيت برافروخته میارهنوشند؛ پس رخسكنند و از آن میشود پس در آن غسل میناميده می

نگرند كه شود؛ پس، از این مقام است كه میشود؛ سپس بدانها دستور ورود به بهشت داده مینامالیمتی از آنها زدوده می

                                                      
 این گونه آمده است: 602ص ،10ج البیان، مطلب در مجمع 1

 (ع) علي عن المروی هو و الضحاك و جبیر بن سعید و الحسن و مجاهد عن ذلك روی و ربها لثواب منتظرة المعنى أن

http://yekaye.ir/fussilat-041-21/
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درباره سالم  شوند؛ همان سخن خداوند عز و جلدهد و از اینجاست كه وارد بهشت میپروردگارشان چگونه پاداششان می

 (73)زمر/« سالم بر شما، پاك باشيد! جاودانه در آن وارد شوید»دادن فرشتگان بر آنها: 

كه این سخن  كنند به ورود در بهشت و نگریستن به آنچه پروردگارشان بدانها وعده داد؛در آن هنگام است كه یقين می

 ؛ «كناننظاره خویش پروردگار سمت به»خداوند است كه: 

ملكه سبا »]ای كه است؛ آیا سخن خداوند متعال را نشنيده« منتظر»اش به معنای كنان[ در برخی از معانی]نظاره« ظرنا»و 

 (35)نمل/« گردانندمانم[ كه فرستادگان را با چه چيزی برمینگرم ]= منتظر میگفت: پس می

 243ص ،1ج ،(للطبرسی) اإلحتجاج؛ 262ص ،(للصدوق) التوحيد

 فَقَالَ  دِینِكُمْ فِی لَدَخَلْتُ التَّنَاقُضِ وَ الِاخْتِلَافِ مِنَ الْقُرْآنِ فِی مَا لَا لَوْ لَهُ قَالَ وَ ع عَلِیٍّ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ إِلَى الزَّنَادِقَةِ بَعْضُ جَاءَ

 1هُوَ؟ مَا وَ ع لَهُ

 نَزْلَةً  رَآهُ لَقَدْ وَ» قَوْلُهُ وَ« الْأَبْصارَ  یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال» قَوْلُهُ وَ« ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ یَوْمَِئذٍ وُجُوهٌ» تَعَالَى قَوْلُهُ وَ   ...

 و ...2«الْمُنْتَهى سِدْرَةِ عِنْدَ أُخْرى

 مِنَ  یَفْرُغُ مَا بَعْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ فِيهِ یَنْتَهِی مَوْضِعٍ فِی ذَلِكَ نَّفَإِ ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى. ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ قَوْلُهُ ع ...فَأَمَّا فَقَالَ

 یُؤْمَرُونَ  ُثمَّ وَعْثٍ وَ قَذًى كُلُّ عَنْهُمْ فَيَذْهَبُ  إِشْرَاقاً وُجُوهُهُمْ فَتَنْضُرُ مِنْهُ یَشْرَبُونَ وَ فِيهِ فَيَغْتَسِلُونَ الْحَيَوَانَ یُسَمَّى نَهَرٍ إِلَى الْحِسَابِ

 الْمَلَائِكَةِ  تَسْلِيمِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ فَذَلِكَ الْجَنَّةَ یَدْخُلُونَ مِنْهُ وَ یُثِيبُهُمْ كَيْفَ رَبِّهِمْ إِلَى یَنْظُرُونَ الْمَقَامِ هَذَا فَمِنْ الْجَنَّةِ بِدُخُولِ

 رَبِّها إِلى قَوْلُهُ فَذَلِكَ -رَبُّهُمْ  وَعَدَهُمْ مَا إِلَى النَّظَرِ وَ الْجَنَّةِ بِدُخُولِ أَیْقَنُوا ذَلِكَ فَعِنْدَ  خالِدِینَ  فَادْخُلُوها طِبْتُمْ عَلَيْكُمْ ساَلمٌ -عَلَيْهِمْ 

 یَرْجِعُ  بِمَ مُنْتَظِرَةٌ  أَیْ الْمُرْسَلُونَ یَرْجِعُ بِمَ  فَناظِرَةٌ -تَعَالَى هِقَوْلِ إِلَى تَسْمَعْ لَمْ أَ الْمُنْتَظِرَةُ هِیَ اللُّغَةِ بَعْضِ فِی النَّاظِرَةُ ]وَ ناظِرَةٌ

 3[الْمُرْسَلُونَ

                                                      
 . شروع روایت در توحید صدوق چنین است: 1

 بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ رٍمَطَ  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 بِيأَ عَنْ عُبَیْدٍ  بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ عَنْ  یَزِیدَ بْنُ طَلْحَةُ ثَنَاحَدَّ بِخَطِّهِ أَبِي كِتَابِ فِي وَجَدْتُ قَالَ بِنَیْسَابُورَ  الْجُنْدُ  الْأَحْدَبُ الْعَزِیزِ  عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ 

 اللَّهِ كِتَابِ ِفي كَكْتَشَ كَیْفَ وَ أُمُّكَ  ثَكِلَتْكَ ع لَهُ قَالَ الْمُنْزَلِ اللَّهِ كِتَابِ فِي تُشَكَكْ قَدْ إِنِّي الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ ع طَالِبٍ أَِبي بْنَ عَلِيَّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَتَى

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

 جَل وَ عَزَّ  اللَّهِ كِتَابِ مِنْ  فِیهِ شَكَكْتَ مَا فَهَاتِ بِهِ تَنْتَفِعُ عَقْلًا تُرْزَقْ لَمْ لَكِنَّكَ وَ

 . این عبارات در توحید صدوق بدین صورت است: 2

 وَ  یَقُولُ وَ «الْخَبِیرُ  اللَّطِیفُ هُوَ وَ الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال لُیَقُو وَ «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلى ناضِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ -یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهَ أَجِدُ وَ قَالَ

 یُحِیطُونَ  ال وَ خَلْفَهُمْ ما وَ مْأَیْدِیهِ بَیْنَ ما یَعْلَمُ. قَوْلًا لَهُ رَضِيَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا الشَّفاعَةُ تَنْفَعُ ال یَوْمَئِذٍ یَقُولُ وَ «الْمُنْتَهى سِدْرَةِ عِنْدَ. أُخْرى نَزْلَةً رَآهُ لَقَدْ

 ... ؟تَسْمَع فِیمَا أَشُكُّ لَا كَیْفَ وَ ؤْمِنِینَ الْمُ رَأَمِی یَا ذَلِكَ فَأَنَّى[ عِلْماً] الْعِلْمُ بِهِ  أَحَاطَ فَقَدْ الْأَبْصَارُ أَدْرَكَهُ مَنْ وَ «عِلْماً بِهِ

 . به جای این عبارات داخل كروشه، در توحید صدوق چنین آمده است: 3

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ ثَوَابِهِ  إِلَى النَّظَرَ إِلَیْهِ بِالنَّظَرِ  یَعْنِي إِنَّمَا

 داده اند:ادامه آیاتي كه درباره دیدن بوده را حضرت چنین توضیح 
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 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

دل بود جاعدار و بليغ و شخواند كه مردی به نام ذعلب كه شخصی زبانیكبار اميرالمومنين ع بر منبر كوفه خطبه می

 برخاست و گفت:

 ای؟اميرالمومنين! آیا پروردگارت را دیده

 حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب! من كسی نيستم كه خدایی را كه نبينم بپرستم!

 گفت: یا اميرالمومنين! چگونه او را دیدی؟

 .ها با مشاهده بصری او را نبينند، ولی دلها با حقایق ایمان او را بينندفرمود: وای بر تو ذعلب! چشم

ست پس اشود؛ عظيمِ عظمت تو ذعلب! همانا پروردگارم لطيفِ لطافت است به نحوی كه با لطيف هم وصف نمیوای بر 

شتی هم توان توصيفش كرد؛ كبيرِ كبریاست، با كبر و بزرگی هم وضف نشود؛ جليلِ جاللت است، با دربا عظمت هم نمی

 وصف نشود؛ 

 ارد؛ وست؛ و بعد از هر چيزی است و گفته نشود كه بعدی دشود گفت چيزی قبل از اقبل از هر چيزی است كه نمی

 ه شده، و نه از او جداست؛ ای در اشياء؛ همه آنها نه به او ممزوج و آميخترا شيئيت داد، نه با همتی درّاك و نه با حيله اشياء

رد؛ دور است كبتوان رویت  ظاهر و آشكار است، اما نه به تاویلِ مباشرت؛ تجلی كرده است، اما نه آن گونه كه با چشم

نه بعد عدم؛ فاعل  اما نه با مسافت، و نزدیك است اما نه با كمیِ فاصله؛ لطيف ]نافذ[ است اما نه با تجسم؛ موجود است اما

اما مام ورزیدن؛ شنواست كننده است اما نه با اهتكننده اندازه است اما نه با حركت؛ ارادهاست اما نه مجبور و به اضطرار؛ تعيين

 برای شنوایی[ ؛ بيناست اما نه با ادواتِ ]بينایی[ ؛نه با ابزار ]گوش ویا هر وسيلهای

 را دربرنگيرد؛ ها او را محدود نكند؛ و سالها اومكانها او را در خود جای ندهد و زمانها او را دربرنگيرد؛ و ویژگی

 است؛  ها، و وجودش بر عدم، و ازليتش بر ابتدا سبقت گرفتهبودنش بر وقت

                                                      
 هُوَ وَ بِهَا یُحِیطُ یَعْنِي ارَالْأَبْص یُدْرِكُ هُوَ وَ -الْأَوْهَامُ بِهِ تُحِیطُ لَا یَعْنِي الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ  ال قَالَ كَمَا فَهُوَ الْأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ الْأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال -قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 رَبِّ -جَلَّ وَ عَزَّ هِاللَّ حَمْدِ  مِنْ لِسَانِهِ عَلَى جَرَى وَ ع مُوسَى سَأَلَ قَدْ وَ كَبِیراً وّاًعُلُ تَقَدَّسَ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ نَفْسَهُ رَبُّنَا بِهِ امْتَدَحَ مَدْحٌ ذَلِكَ وَ الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ

  الْآخِرَةِ  فِي فَتَرَانِي وتَتَمُ حَتَّى الدُّنْیَا فِي تَرانِي َلنْ -تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ قالَ فَ فَعُوقِبَ جَسِیماً أَمْراً سَأَلَ وَ عَظِیماً أَمْراً تِلْكَ مَسْأَلَتُهُ فَكَانَتْ  إِلَیْكَ َأنْظُرْ أَرِنِي

 فَصَارَ الْجَبَلُ فَتَقَطَّعَ  لِلْجَبَلِ ارَبُّنَ تَجَلَّى وَ آیَاتِهِ بَعْضَ سُبْحَانَهُ اللَّهُ فَأَبْدَى تَرانِي وْفَفَسَ مَكانَهُ اسْتَقَرَّ فَإِنِ الْجَبَلِ إِلَى انْظُرْ فَ الدُّنْیَا ِفي تَرَانِي أَنْ أَرَدْتَ إِنْ لَكِنْ وَ

 مُؤْمِنٍ  أَوَّلُ یَعْنِي مُؤْمِنِینَ الْ أَوَّلُ أَنَا وَ إِلَیْكَ تُبْتُ سُبْحانَكَ فَقَالَ  عَلَیْهِ تَابَ وَ ثَهُبَعَ وَ اللَّهُ أَحْیَاهُ ثُمَّ  الْمَوْتَ  عُقُوبَتُهُ فَكَانَ مَیِّتاً یَعْنِي صَعِقاً مُوسى خَرَّ وَ -رَمِیماً

 خَلْقِ مِنْ  خَلْقٌ جَاوَزُهَایَتَ لَا حَیْثُ الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ عِنْدَ كَانَ  ص مُحَمَّداً یَعْنِي مُنْتَهىالْ سِدْرَةِ  عِنْدَ . أُخْرى نَزْلَةً  رَآهُ لَقَدْ وَ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ  یَرَاكَ لَنْ  أَنَّهُ  مِنْهُمْ بِكَ آمَنَ

 أَنَّ ذَلِكَ وَ  أُخْرَى مَرَّةً وَ الْمَرَّةَ هَذِهِ  مَرَّتَیْنِ صُورَتِهِ فِي ع جَبْرَئِیلَ رَأَى الْكُبْرى رَبِّهِ آیاتِ مِنْ  رَأى لَقَدْ . طَغى ما وَ  الْبَصَرُ زاغَ ما -الْآیَةِ آخِرِ  فِي قَوْلُهُ وَ  اللَّهِ

 وَ  الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا ةُ الشَّفاعَ تَنْفَعُ ال یَوْمَئِذٍ قَوْلُهُ  أَمَّا وَ  الْعَالَمِینَ  رَبُّ اللَّهُ إِلَّا صِفَتَهُمْ وَ خَلْقَهُمْ یُدْرِكُ لَا الَّذِینَ الرُّوحَانِیِّینَ مِنَ فَهُوَ عَظِیمٌ  جَبْرَئِیلَ خَلْقَ

 الْقُلُوبِ  أَبْصَارِ عَلَى عَلَجَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ هُوَ إِذْ عِلْماً  جَلَّ وَ عَزَّ بِاللَّهِ لْخَلَائِقُا یُحِیطُ لَا عِلْماً بِهِ یُحِیطُونَ ال وَ خَلْفَهُمْ ما وَ أَیْدِیهِمْ بَیْنَ ما یَعْلَمُ. قَوْلًا لَهُ  رَضِيَ

 وَ  الظَّاهِرُ وَ الْآخِرُ  وَ لُالْأَوَّ -الْبَصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ وَ  ءٌشَيْ كَمِثْلِهِ لَیْسَ -نَفْسَهُ وَصَفَ اكَمَ إِلَّا یَصِفُهُ فَلَا -بِالْحُدُودِ یُثْبِتُهُ قَلْبَ لَا وَ بِالْكَیْفِ یَنَالُهُ فَهْمَ فَلَا الْغِطَاءَ

 -تَعَالَى وَ ارَكَتَبَ مِثْلَهُ ءٌشَيْ الْأَشْیَاءِ مِنَ فَلَیْسَ الْأَشْیَاءَ خَلَقَ الْمُصَوِّرُ الْبارِئُ الْخالِقُ -الْباطِنُ 

 .الْمُؤْمِنِین أَمِیرَ یَا أَجْرَكَ اللَّهُ فَأَعْظَمَ عُقْدَةً عَنِّي حَلَلْتَ وَ عَنْكَ اللَّهُ  فَرَّجَ عَنِّي فَرَّجْتَ فَقَالَ
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ن به جوهرها، شود كه خودش مشاعری ندارد؛ و با جوهریت دادرا مشاعر كردن، معلوم میبا مشاعر ]= ابزارهای ادراكی[ 

ا مقارنتی كه بين شود كه ضدی ندارد؛ و ببرقرار كرده، دانسته می شود كه جوهری ندارد؛ و با ضدیتی كه بين اشياءفهميده می

 شود كه قرینی ندارد؛ میاشياء برقرار كرده، معلوم 

هایشان تاليف كرد ]كنار ضدیت داد نور را با ظلمت، و خشك را با تَر، و خشن را با نرم، و سرد را با گرم؛ بين اختالف

اليف كردنشان بر تاندازنده داللت كرد و با هایشان فرق انداخت؛ و با فرق انداختنشان بر فرقهمهم قرار داد[ و بين نزدیكِ 

« ر شویداز هر چيزی زوجی آفریدیم باشد كه متذك»]كنار هم قرار دهنده[ ؛ و این سخن خداوند متعال است كه مؤلِف 

 (.49)ذاریات/

ن برای اشياء را، پس بين قبل و بعد تفاوت انداخت، تا معلوم شود كه نه قبلی دارد و نه بعدی؛ طبيعت و غریزه قرار داد

ر داد كه ان غریزه و طبيعتی در كار نيست؛ و با وقت قراردادن برای آنها، خبششاهد قرار داد كه برای غریزه دهنده

 اش نيست؛ یدهشان وقتی ندارد؛ برخی را از برخی در حجاب قرار داد، تا معلوم شود كه حجابی بين او و آفرقراردهندهوقت

مألوه ]عابد، حيران  شوند[ بود در حالی كه ای در كار نبود؛ و اله ]معبود، آن كه حيرانشپروردگار بود در حالی كه پرورده

 ای در كار نبود.شده[ ای در كار نبود؛ و عالم بود در حالی كه معلومی در كار نبود؛ و شنوا بود در حالی كه شنيدنی

 306-305ص ،1(للصدوق) التوحيد ؛139-138ص ،1ج الكافی،

                                                      
صدوق، سند اگرچه متصل است اما روایت نه از امام صادق ع بلكه از اصبغ بن نباته است و فقط قسمتي از این عبارات آمده و . در توحید  1

 شود چنین است:حدیث، قبل و بعدی مفصلتر دارد. از ابتدای حدیث تا قسمتي كه به این بحث مربوط مي

 مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  الْقَطَّانُ زَكَرِیَّا بْنِ  یَحْیَى بْنُ  أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَاال اللَّهُ رَحِمَهُ قَّاقُالدَّ  عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ يُّعَلِ وَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ  بْنُ أَحْمَدُ  حَدَّثَنَا

 الْخِلَافَةِ فِي ع عَلِيٌّ جَلَسَ مَّالَ: قَالَ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْكِنَانِيِّ سَعْدٍ عَنْ  یُونُسَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ حْمَدُأَ حَدَّثَنَا قَالَ السَّرِیِّ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ الْعَبَّاسِ بْنُ

 الْمِنْبَرَ  فَصَعِدَ ص اللَّهِ ولِرَسُ سَیْفَ مُتَقَلِّداً ص اللَّهِ رَسُولِ نَعْلَ مُتَنَعِّلًا ص اللَّهِ ولِرَسُ بُرْدَةَ لَابِساً ص اللَّهِ رَسُولِ بِعِمَامَةِ مُتَعَمِّماً الْمَسْجِدِ إِلَى خَرَجَ النَّاسُ بَایَعَهُ وَ

 هَذَا ص اللَّهِ رَسُولِ  لُعَابُ اهَذَ الْعِلْمِ سَفَطُ هَذَا تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي النَّاسِ مَعْشَرَ یَا قَالَ ثُمَّ بَطْنِهِ أَسْفَلَ فَوَضَعَهَا أَصَابِعِهِ بَیْنَ  شَبَّكَ ثُمَّ  مُتَمَكِّناً عَلَیْهِ ع فَجَلَسَ

 حَتَّى بِتَوْرَاتِهِمْ التَّوْرَاةِ أَهْلَ لَأَفْتَیْتُ یْهَاعَلَ فَجَلَسْتُ الْوِسَادَةُ لِيَ ثُنِیَتْ لَوْ اللَّهِ وَ اأَمَ -الْآخِرِینَ وَ الْأَوَّلِینَ عِلْمَ عِنْدِی فَإِنَّ سَلُونِي زَقّاً زَقّاً ص اللَّهِ رَسُولُ زَقَّنِي مَا

 أَفْتَاكُمْ  لَقَدْ كَذَبَ مَا عَلِيٌّ صَدَقَ فَیَقُولَ الْإِنْجِیلُ یَنْطِقَ حَتَّى بِإِنْجِیلِهِمْ الْإِنْجِیلِ أَهْلَ فْتَیْتُأَ وَ فِيَّ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا أَفْتَاكُمْ لَقَدْ كَذَبَ مَا عَلِيٌّ صَدَقَ فَتَقُولَ التَّوْرَاةُ تَنْطِقَ

 فََهلْ  نَهَاراً وَ لَیْلًا الْقُرْآنَ تَتْلُونَ تُمْأَنْ وَ فِيَّ اللَّهُ  أَنْزَلَ بِمَا أَفْتَاكُمْ لَقَدْ  كَذَبَ مَا عَلِيٌّ صَدَقَ فَیَقُولَ الْقُرْآنُ یَنْطِقَ حَتَّى بِقُرْآنِهِمْ الْقُرْآنِ أَهْلَ أَفْتَیْتُ وَ فِيَّ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا

 وَ  یَشاءُ ما اللَّهُ یَمْحُوا -ةُالْآیَ هَذِهِ هِيَ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى كَائِنٌ هُوَ مَا وَ  یَكُونُ مَابِ وَ كَانَ بِمَا لَأَخْبَرْتُكُمْ اللَّهِ كِتَابِ فِي آیَةٌ لَا لَوْ وَ فِیهِ نَزَلَ مَا یَعْلَمُ أَحَدٌ فِیكُمْ

 یِّهَامَكِّ أُنْزِلَتْ نَهَارٍ فِي أَوْ نْزِلَتْأُ لَیْلٍ فِي آیَةٍ آیَةٍ عَنْ  سَأَلْتُمُونِي لَوْ  النَّسَمَةَ  بَرَأَ وَ لْحَبَّةَا فَلَقَ الَّذِی اللَّهِ فَوَ تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي قَالَ ثُمَّ الْكِتابِ أُمُّ عِنْدَهُ وَ یُثْبِتُ

  لَأَخْبَرْتُكُمْ  تَنْزِیلِهَا وَ یلِهَاتَأْوِ وَ مُتَشَابِهِهَا وَ مُحْكَمِهَا مَنْسُوخِهَا وَ نَاسِخِهَا حَضَرِیِّهَا وَ سَفَرِیِّهَا مَدَنِیِّهَا وَ

 فِي لَكُمْ الْیَوْمَ لَأُخَجِّلَنَّهُ صَعْبَةً مِرْقَاةً طَالِبٍ أَبِي ابْنُ ارْتَقَى لَقَدِ فَقَالَ الْقَلْبِ شُجَاعَ الْخُطَبِ فِي بَلِیغاً اللِّسَانِ ذَرِبَ كَانَ وَ ذِعْلِبٌ لَهُ یُقَالُ رَجُلٌ إِلَیْهِ فَقَامَ

 الْعُیُونُ  تَرَهُ لَمْ وَیْلَكَ قَالَ لَنَا صِفْهُ رَأَیْتَهُ فَكَیْفَ قَالَ أَرَهُ  لَمْ رَبّاً أَعْبُدُ بِالَّذِی أَكُنْ لَمْ ذِْعِلبُ یَا وَیْلَكَ قَالَ رَبَّكَ  رَأَیْتَ هَلْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ إِیَّاهُ مَسْأَلَتِي

 بِجَیْئَةٍ  لَا وَ انْتِصَابٍ قِیَامِ بِالْقِیَامِ لَا وَ بِالسُّكُونِ لَا وَ بِالْحَرَكَةِ  لَا وَ بِالْبُعْدِ یُوصَفُ لَا رَبِّي ِإنَّ ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ الْإِیمَانِ بِحَقَائِقِ الْقُلُوبُ رَأَتْهُ لَكِنْ وَ الْأَبْصَارِ بِمُشَاهَدَةِ

 لَا الرَّحْمَةِ رَءُوفُ بِالْغِلَظِ یُوصَفُ لَا الْجَلَالَةِ جَلِیلُ بِالْكِبَرِ  یُوصَفُ لَا الْكِبْرِیَاءِ كَبِیرُ بِالْعِظَمِ یُوصَفُ لَا الْعَظَمَةِ عَظِیمُ بِاللُّطْفِ یُوصَفُ لَا اللَّطَافَةِ لَطِیفُ -بِذَهَابٍ لَا وَ

 ءٌ شَيْ  یُقَالُ  فَلَا ءٍشَيْ كُلِّ  فَوْقَ مُبَایَنَةٍ  غَیْرِ  عَلَى مِنْهَا خَارِجٌ مُمَازَجَةٍ غَیْرِ  عَلَى الْأَشْیَاءِ فِي هُوَ  بِاللَّفْظِ  لَا قَائِلٌ بِمَجَسَّةٍ  لَا مُدْرِكٌ بِعِبَادَةٍ لَا مُؤْمِنٌ  بِالرِّقَّةِ  یُوصَفُ
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 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رَفَعَهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ

 فَقَالَ  لْقَلْبِا شُجَاعُ الْخُطَبِ فِی َبلِيغٍ لِسَانٍ ذُو  ذِعْلِبٌ  -لَهُ یُقَالُ رَُجلٌ إِلَيْهِ قَامَ إِذْ الْكُوفَةِ مِنْبَرِ عَلَى یَخْطُبُ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ بَيْنَا

 رَبَّكَ؟ رَأَیْتَ هَلْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا

 .أَرَهُ لَمْ  رَبّاً أَعْبُدُ كُنْتُ مَا ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ الَقَ

 رَأَیْتَهُ؟ كَيْفَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا فَقَالَ

 1الْإِیمَانِ؛ بِحَقَائِقِ الْقُلُوبُ رَأَتْهُ لَكِنْ وَ  الْأَبْصَارِ بِمُشَاهَدَةِ الْعُيُونُ تَرَهُ لَمْ ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ قَالَ

 بِالْكِبَرِ  یُوصَفُ لَا الْكِبْرِیَاءِ كَبِيرُ بِالْعِظَمِ یُوصَفُ  لَا مَةِالْعَظَ عَظِيمُ  بِاللُّطْفِ یُوصَفُ لَا اللَّطَافَةِ لَطِيفُ رَبِّی إِنَّ  ذِعْلِبُ یَا وَیْلَكَ

 بِالغِلَظِ؛ یُوصَفُ لَا الْجَلَالَةِ جَلِيلُ

 ؛بَعْدٌ لَهُ یُقَالُ لَا ءٍشَیْ  كُلِّ بَعْدَ وَ قَبْلَهُ ءٌشَیْ یُقَالُ لَا ءٍشَیْ كُلِّ قَبْلَ

 مِنْهَا؛ بَائِنٌ لَا وَ بِهَا تَمَازِجٍمُ غَيْرُ كُلِّهَا الْأَشْيَاءِ فِی  بِخَدِیعَةٍ لَا دَرَّاكٌ بِهِمَّةٍ لَا الْأَشْيَاءَ شَاءَ

 لَا فَاعِلٌ عَدَمٍ عْدَبَ لَا مَوْجُودٌ بِتَجَسُّمٍ لَا لَطِيفٌ  ِبمُدَانَاةٍ لَا قَرِیبٌ فَةٍبِمَسَا لَا نَاءٍ رُؤْیَةٍ بِاسْتِهْلَالِ لَا مُتَجَلٍّ الْمُبَاشَرَةِ بِتَأْوِیلِ لَا ظَاهِرٌ

 دَاةٍ؛بِأَ لَا بَصِيرٌ بِآلَةٍ لَا سَمِيعٌ بِهَمَامَةٍ لَا مُرِیدٌ  بِحَرَكَةٍ لَا مُقَدِّرٌ بِاضْطِرَارٍ

 السِّنَاتُ؛ أْخُذُهُتَ لَا وَ الصِّفَاتُ تَحُدُّهُ لَا وَ الْأَوْقَاتُ تَضْمَنُهُ لَا وَ لْأَمَاكِنُا تَحْوِیهِ لَا

 أَزَلُهُ؛ الِابْتِدَاءَ وَ وُجُودُهُ الْعَدَمَ وَ كَوْنُهُ الْأَوْقَاتَ سَبَقَ

 وَ لَهُ ضِدَّ لَا أَنْ فَعُرِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ بِمُضَادَّتِهِ وَ لَهُ جَوْهَرَ لَا أَنْ عُرِفَ الْجَوَاهِرَ بِتَجْهِيرِهِ وَ  لَهُ  مَشْعَرَ لَا أَنْ عُرِفَ الْمَشَاعِرَ بِتَشْعِيرِهِ

 لَهُ؛ قَرِینَ لَا أَنْ عُرِفَ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ بِمُقَارَنَتِهِ

 بِتَفْرِیقِهَا دَالَّةً مُتَدَانِيَاتِهَا بَيْنَ مُفَرِّقٌ وَ مُتَعَادِیَاتِهَا بَيْنَ مُؤَلِّفٌ  الْحَرُورِبِ الصَّرْدَ وَ بِاللَّيِّنِ الْخَشِنَ وَ بِالْبَلَلِ الْيُبْسَ وَ بِالظُّلْمَةِ النُّورَ ضَادَّ

 «تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ جَيْنِزَوْ خَلَقْنا ءٍشَیْ كُلِّ مِنْ  وَ» تَعَالَى قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ مُؤَلِّفِهَا عَلَى بِتَأْلِيفِهَا وَ مُفَرِّقِهَا عَلَى

 لِمَُوقِّتِهَا وَقْتَ  لَا أَنْ تِهَابِتَوْقِي مُخْبِرَةً لِمُغْرِِزهَا غَرِیزَةَ لَا أَنْ ِبغَرَائِزِهَا شَاهِدَةً لَهُ  بَعْدَ لَا وَ  لَهُ قَبْلَ  لَا أَنْ لِيُعْلَمَ بَعْدٍ وَ  قَبْلٍ  بَيْنَ فَفَرَّقَ

 خَلْقِهِ؛ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ حِجَابَ لَا أَنْ لِيُعْلَمَ بَعْضٍ عَنْ بَعْضَهَا حَجَبَ

 2.مَسْمُوعَ لَا إِذْ سَمِيعاً وَ مَعْلُومَ لَا إِذْ عَالِماً وَ مَأْلُوهَ لَا إِذْ  إِلَهاً وَ مَرْبُوبَ لَا إِذْ رَبّاً كَانَ

                                                      
 قَالَ  ثُمَّ عَلَیْهِ مَغْشِیّاً ذِعْلِبٌ فَخَرَّ  خَارِجٍ ءٍشَيْ  مِنْ ءٍكَشَيْ لَا مِنْهَا خَارِجٌ وَ دَاخِلٍ ءٍشَيْ فِي ءٍكَشَيْ  لَا الْأَشْیَاءِ فِي دَاخِلٌ أَمَامٌ لَهُ یُقَالُ  فَلَا ءٍشَيْ  كُلِّ أَمَامَ وَ فَوْقَهُ

 ... إِلَیْه فَقَامَ تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي قَالَ ثُمَّمِثْلِهَا.  إِلَى عُدْتُ لَا اللَّهِ وَ الْجَوَابِ هَذَا بِمِثْلِ سَمِعْتُ امَ  تَاللَّهِ

 .این فراز هم مستقال با سند متصل آمده است كه البته احتمال دارد واقعه دیگری بوده و پاسخ عینا تكرار شده است. 1

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْمَوْصِلِيِّ الْحَسَنِ أَبِي عَنْ نَصْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 كَیْفَ  وَ  قَالَ أَرَهُ لَمْ رَبّاً َأعْبُدُ كُنْتُ مَا وَیْلَكَ فَقَالَ قَالَ عَبَدْتَهُ حِینَ رَبَّكَ  رَأَیْتَ هَلْ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا فَقَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ إِلَى حِبْرٌ جَاءَ

 (98ص ،1ج الكافي،) الْإِیمَان حَقَائِقِبِ الْقُلُوبُ رَأَتْهُ لَكِنْ  وَ الْأَبْصَارِ مُشَاهَدَةِ فِي الْعُیُونُ تُدْرِكُهُ لَا وَیْلَكَ قَالَ رَأَیْتَهُ

 . این دو حدیث هم در همین راستاست كه برای رعایت اختصار در كانال قرار ندادم: 2

 قُلْتُ : قَالَ الْهَرَوِیِّ صَالِحٍ بْنِ السَّلَامِ عَبْدِ عَنْ  هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَبِیهِ نْعَ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْهَمَدَانِيُّ جَعْفَرٍ بْنِ زِیَادِ  بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 الصَّلْتِ  أَبَا یَا ع فَقَالَ  الْجَنَّةِ فِي مَنَازِلِهِمْ مِنْ  رَبَّهُمْ یَزُورُونَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّ الْحَدِیثِ  أَهْلُ یَرْوِیهِ الَّذِی الْحَدِیثِ فِي تَقُولُ  مَا اللَّهِ  رَسُولِ ابْنَ یَا ع الرِّضَا مُوسَى بْنِ لِعَلِيِّ
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 تدبر

 «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلی( »1

ز این آیه چيست، این به معنای دیدن است هم به معنای منتظر ماندن؛ درباره اینكه مراد اهم « نظر»با توجه به اینكه ماده 

 ها قابل طرح است:دیدگاه

 ده است:ش( برای این دیدگاه دو گونه بيان 2و  1)حدیث« بينند.]وعده داده شده[ پروردگارشان را می ثواب»الف. 

( كه 22)فجر/« جاء ربك»شود مانند تعبير از سياق عبارت فهميده میدر تقدیر است كه « ثواب».در این آیه، كلمه 1الف.

 (601ص ،10ج البيان، مجمعاست )نظر بسياری از مفسران، به نقل از « جاء امر ربك»به معنای 

ه در قرآن كریم است ك« آالء»، و مفردِ كلمه «نعمت»، نه حرف )= به سوی(، بلكه اسم است به معنای «الی». كلمه 2الف.

باشد. در واقع اساساً مضاف اليه )نه مجرور به حرف جر( می« ربها»بار در سوره الرحمن(؛ و  31یاد به كار رفته است )فقط ز

 (37ص ،1ج المرتضى، أمالی ؛601ص ،10ج البيان، مجمع)«. اندكناننعمتهای پروردگارشان را نظاره»ترجمه آیه چنين است 

بوضوح در معنای  (35در آیه دیگری )نمل/« ناظرة»چون تعبير « [ پروردگارشان هستند.آنها منتظر ]نعمتها و ثوابهای»ب. 

ینكه كلمه ثواب ا( )درباره 602ص ،10ج البيان، مجمع( )2به كار رفته، اینجا هم همان معنا مد نظر است )حدیث« منتظر بودن»

 قابل طرح است.(و نعمت از كجا آمد، همان دو بيانی كه در بند الف مطرح شد، اینجا هم 

گویيم برای كه میمانند این« منتظر كرامتهای پياپی خدا در حق خویش هستم»ج.  اینجا نوعی تعبير ادبی است و به معنای 

 (602ص ،10ج البيان، مجمع ام )ابومسلم، به نقل ازكارم به فالنی چشم دوخته

                                                      
 وَ  الدُّنْیَا فِي زِیَارَتَهُ  وَ مُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَتَهُ وَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ جَعَلَ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ خَلْقِهِ جَمِیعِ عَلَى ص[ مُحَمَّداً] محمد نَبِیَّهُ فَضَّلَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 فِي زَارَنِي مَنْ ص النَّبِيُّ قَالَ وَ أَیْدِیهِمْ فَوْقَ اللَّهِ یَدُ  اللَّهَ  یُبایِعُونَ إِنَّما یُبایِعُونَكَ  الَّذِینَ إِنَّ قَالَ وَ اللَّهَ  أَطاعَ فَقَدْ  الرَّسُولَ یُطِعِ مَنْ  جَلَّ وَ  عَزَّ فَقَالَ  زِیَارَتَهُ الْآخِرَةِ 

 تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ زَارَ فَقَدْ مَنْزِلِهِ مِنْ الْجَنَّةِ فِي دَرَجَتِهِ إِلَى زَارَهُ فَمَنْ الدَّرَجَاتِ أَرْفَعُ الْجَنَّةِ فِي ص النَّبِيِّ دَرَجَةُ وَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهَ  زَارَ فَقَدْ مَوْتِي بَعْدَ أَوْ حَیَاتِي

 فَقَدْ  كَالْوُجُوهِ بِوَجْهٍ اللَّهَ وَصَفَ مَنْ الصَّلْتِ أَبَا یَا ع فَقَالَ اللَّهِ وَجْهِ إِلَى النَّظَرُ اللَّهُ إِلَّا إَِلهَ لَا ثَوَابَ أَنَّ رَوَوْهُ الَّذِی الْخَبَرِ مَعْنَى فَمَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقُلْتُ قَالَ

 وَجْهُ یَبْقى وَ فانٍ َعلَیْها مَنْ كُلُّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ وَ مَعْرِفَتِهِ وَ دِینِهِ إِلَى وَ  اللَّهِ إِلَى یُتَوَجَّهُ بِهِمْ الَّذِینَ هُمُ ص حُجَجُهُ وَ رُسُلُهُ  وَ أَنْبِیَاؤُهُ اللَّهِ وَجْهَ لَكِنَّ وَ كَفَرَ

 ص النَّبِيُّ قَالَ قَدْ وَ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ لِلْمُؤْمِنِینَ عَظِیمٌ ثَوَابٌ دَرَجَاتِهِمْ  فِي ع حُجَجِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اللَّهِ  أَنْبِیَاءِ إِلَى فَالنَّظَرُ وَجْهَهُ إِلَّا هالِكٌ ءٍشَيْ  كُلُّ جَلَّ وَ عَزَّ قَالَ وَ رَبِّكَ

 بِمَكَانٍ  یُوصَفُ لَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ الصَّلْتِ أَبَا یَا یُفَارِقَنِي أَنْ بَعْدَ  یَرَانِي لَا مَنْ  فِیكُمْ إِنَّ قَالَ وَ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَرَهُ لَمْ وَ یَرَنِي لَمْ  عِتْرَتِي وَ بَیْتِي أَهْلَ أَبْغَضَ مَنْ

 (461ص ،(للصدوق) األمالي) الْأَوْهَام وَ بِالْأَبْصَارِ یُدْرَكُ لَا وَ

 الْحُسَیْنِ  عَنِ  النَّخَعِيُّ عِمْرَانَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا قَالَ  الْكُوفِيُّ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ احَدَّثَنَ قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الدَّقَّاقُ عِمْرَانَ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ  أَحْمَدَ بْنُ  عَلِيُّ حَدَّثَنَا

 وَ نَعَمْ قَالَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ ونَالْمُؤْمِنُ یَرَاهُ هَلْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ أَخْبِرْنِي لَهُ قُلْتُ: لَقَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ َبصِیرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ النَّوْفَلِيِّ یَزِیدَ بْنِ

 لَسْتَ أَ الْقِیَامَةِ یَوْمِ قَبْلَ لدُّنْیَاا فِي لَیَرَوْنَهُ الْمُؤْمِنِینَ  إِنَّ وَ قَالَ ثُمَّ سَاعَةً سَكَتَ ثُمَّ لىبَ قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ -لَهُمْ قَالَ  حِینَ قَالَ مَتَى فَقُلْتُ الْقِیَامَةِ یَوْمِ قَبْلَ رَأَوْهُ قَدْ

 ذَلِكَ أَنَّ قَدَّرَ ثُمَّ تَقُولُهُ امَ بِمَعْنَى جَاهِلٌ مُنْكِرٌ فَأَنْكَرَهُ بِهِ حَدَّثْتَ إِذَا فَإِنَّكَ لَا فَقَالَ عَْنكَ بِهَذَا ثُفَأُحَدِّ فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُْلتُ بَصِیرٍ أَبُو قَالَ هَذَا وَقْتِكَ فِي تَرَاهُ

 (117ص ،(للصدوق) التوحید. )الْمُلْحِدُونَ وَ الْمُشَبِّهُونَ یَصِفُهُ عَمَّا اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَیْنِ كَالرُّؤْیَةِ بِالْقَلْبِ الرُّؤْیَةُ لَیْسَتِ وَ كَفَرَ تَشْبِیهٌ
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 البيان، مجمع) ست.گویيم: من نگاهم به فالنی انانكه مید. به معنای اميد بستن به پروردگار و قطع اميد از غير اوست؛ چ

وه مقابل مطرح است كه سرنوشت بدی را در انتظار گر 25تواند موید این معنا باشد تقابلش با آیه( )چيزی كه می603ص ،10ج

 كرده است. ]تدبر دریافتی از یكی از اعضای كانال[ (

 (3با چشم، بلكه به معنای دیدن با چشم دل است )حدیث ه. به معنای دیدن پروردگار است؛ اما نه دیدن

 و. ...

 

 «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلی( »2

اند كرده( گمان می602ص ،10ج البيان، مجمعاالیام )مثال: كلبی، قتاده، عطاء، به نقل برخی از مفسران اهل سنت از قدیم

 بينند! ا چشم میاین آیه دليلی است بر اینكه انسانها در روز قيامت، خدا را ب

ه كه امروزه دوری از فرهنگ اهل بيت و رواج احادیث جعلی در مهمترین كتابهای روایی آنها بقدری انحراف ایجاد كرد

مين چشم در قيامت ها( اصرار دارند بر اینكه خداوند سبحان حتما با هها و اغلب سَلَفیهم فراوانند كسانی كه )بویژه وهابی

تح القدیر )شوكانی(، دند كه این دیدن دقيقا مانند این است كه كسی ماه شب چهارده را در آسمان ببيند! )فشود! و معتقدیده می

های وهابيت، از االعتقادی نيست! )چنانكه در كتاب( و كسی كه به این دیدگاه باور نداشته باشد، مسلمان صحيح407، ص5ج

رند كه نباید آیات توانيد این مطلب را ببينيد!( و اصرار دادهند، میمی ای كه هر ساله به حاجيانجمله برخی كتابهای تبليغی

 قرآن را از معنای ظاهری مادی آن خارج كنيم!

ها دید، ( این تلقی را كه بشود خدا را با همين چشم103؛ انعام/الْأَبْصارُ  تُدْرِكُهُ التنها صریحا در آیاتی مانند )قرآن كریم نه

)جمعِ « وجوه»كلمه  -كه در آیه قبل آمده  -« ناظرة»ر در همين آیات هم دقت شود، موصوفِ كلمه باطل دانسته، بلكه اگ

كند؛ و در واقع، و جهتی است كه انسان بدان رو می« رو»به معنای « وجه»ها[ ؛ و ]چشم« ابصار»یا « عيون»است، نه «( وجه»

 1!اندن آیه را از معنای ظاهری آن خارج كردهشان كلمه دیگری از ایناصواب خود آنها هم برای این عقيده

پرستان موجودی مادی كه خدا را همچون بت –اما الحمدهلل ائمه شيعه ع نگذاشتند كه این فرهنگ غلط در خداشناسی 

؛ و البته تاكيد داند كه خداوند با چشم دیدنی نيستای هم میدر پيروانشان رواج پيدا كند، چنانكه هربچه شيعه –دانسته می

ی رنگی خاص را اند كه خدا را باید دید؛ اما نه با چشم سر )چرا كه چشم، تنها اشيای محدود در مكان و مشمول طيفهاكرده

 (3بلكه با چشم دل. )حدیث نه محدود(؛ تواند ببيند؛ و خداوند نه مكانمند است ومی

                                                      
است « خود ذات شخص»گوید یكي از معاني وجه آورد ميبعد از اینكه معاني مختلف درباره وجه را مي 159، ص1. سید مرتضي در امالي، ج 1

 ذُو رَبِّكَ وَجْهُ یَبْقى وَ فانٍ عَلَیْها مَنْ  كُلُّ »شود و یا در آیه زی جز خدا هالك مي( یعني هر چی88)قصص/« وَجْهَهُ إِلَّا هالِكٌ ءٍشَيْ  كُلُّ» چنانكه در آیات

كنند یعني ذات شخص، نه چشم او، و این ماند. بر همین اساس، اینكه وجوه نگاه مي( یعني فقط پروردگارت باقي مي27-26)الرحمن/« الْإِكْرام وَ الْجَاللِ

 هم گذشت كه اینجا دیدن مد نظر است، اما دیدن با چشم دل. 1در تدبر « ه»بند موید مطلب فوق است كه 
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 حکایت

باز با ایشان نای داشته است. بكه نابينا بوده، مواجهه باز، مفتی اعظم سعودیمرحوم آیت اهلل حكيم در سفر حج با بن

 اش بيرون ببریم.ای حق نداریم آن را معنای ظاهری مادیكند كه ما حق نداریم در مورد هيچ آیهبحث می

: كسی كه در سَبيال أَضَلُّ وَ عْمىأَ الْآخِرَةِ  فِی فَهُوَ أَعْمى هذِهِ فی كانَ مَنْ وَ»كنند: پاسخ وی این آیه را تالوت می ایشان در

 كورتر و گمراهتری؟ پذیری كه تو در آخرتفرمایند: آیا می( و می72)اسراء/« تر است.دنيا كور بود، در آخرت هم كورتر و گمراه

 

 «ناظِرَةٌ بِّهارَ إِلی( »3

؛ دیدار «كناننظاره اندخویش پروردگار سمت به»های نورانی و بشاش، فقط یك جمله گفت: در وصف آن رخساره

 دهد نه در ساحت چشم(خداوند )كه چون خداوند وجودی مادی نيست، واضح است كه این دیدار در ساحت دل رخ می

 ال وَ صالِحاً عَمَالً فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ  فَمَنْ»زده است؛ چنانكه فرمود: م میهای دنيایشان را رقاميدی بوده كه تمام تالش

: پس هركه به دیدار پروردگارش اميد دارد باید كه كار صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش احدی أَحَدا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُشْرِكْ

 (110)كهف/« را شریك نكند

( ویا بدان 54؛ فصلت/رَبِّهِمْ لِقاءِ مِنْ مِرْیَةٍ فی إِنَّهُمْ أَالبسياری از انسانها این است كه در این دیدار تردید دارند )مشكل 

( 7...؛ یونس/ لِقاءَنا یَرْجُونَ ال الَّذینَ إِنَّ( و بدان اميدی ندارند )8؛ روم/لَكافِرُون رَبِّهِمْ بِلِقاءِ النَّاسِ مِنَ كَثيراً إِنَّ وَورزند )كفر می

 (45؛ یونس/اللَّه بِلِقاءِ كَذَّبُوا الَّذینَ خَسِرَ قَدْشمرند: )و زیانكار شدن زیانكاران هم در گروی این است كه این دیدار را دروغ می

 ثمره اخالقی

 كوشيم؟ما چه اندازه این دیدار را جدی گرفته و برایش می

 

 «ناظِرَةٌ رَبِّها إِلی( »4

 ؟«الی الرب»یا « الی اهلل»نفرمود چرا 

ی دارد كه اگر رب واقعی خودش را «رب»اند؟ هركسی خواهد نشان دهد كه چرا آنها بدین مقام رسيدهالف. شاید می

دهد( جدی بگيرد و به ربوبيت او تن دهد، هم به ربوبيت تكوینی او )از این جهت كه با نظام )كه اوست كه وی را پرورش می

« رو»گ باشد و به رضای خدا راضی(، و هم به ربوبيت تشریعی او )یعنی تسليم دستورات دین خدا باشد(؛ آنگاه عالم هماهن

نورانی و « ایرخساره»شود، ها آشكار میدر قيامت، كه همه باطن« وجه»و « رو»به سوی رب خویش كرده است، پس این 

 بشاش است، چون رو به جانب پروردگار خویش داشته و دارد.

 ب. ...

 

 



124 

 23/1/1396                                   باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ   24( آیه 75( سوره قیامت )382

 ترجمه

 هایی در آن روز گرفته و عبوس است؛و چهره

 نکات ترجمه

« اشزی قبل از زمان معين شدهعجله كردن و حصول چي»است. اصل این ماده را به معنای « بسر»اسم فاعل از ماده « باسِرَةٌ»

اند بدین معناست ( گفته22)مدثر/« ثم عَبَسَ و بَسَرَ»(؛ چنانكه در تعبير 266ص ،1ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقاند )دانسته

نيز با توجه به آیه بعدی ( باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَكه پيش از آنكه زمانش برسد و موقع مناسبی باشد، عبوس شد؛ و در آیه حاضر )

، اشاره به حالتی است كه قبل از رسيدن به «رسد كمرشكن استدانند آنچه بدانها میمی :فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ»فرماید كه می

یه اشاره ( و در هر صورت اهل لغت و مفسران اتفاق نظر دارند این كلمه در این آ122ص القرآن، ألفاظ مفرداتعذاب دارند )

 شود.به همان حالت گرفته و عبوس و ناراحت بودنی است كه در چهره جهنميان نمایان می

 این ماده در قرآن كریم تنها در همين دو موردی كه اشاره شد به كار رفته است.

 حدیث

 ( از امام صادق ع روایت شده است:1

ای جز سایه آن نخواهد بود؛ و بخشی كه كارشان سایهباشند در روزی كه اند: بخشی زیر سایه عرش میمردم برسه بخش

 های آدميان است و دلهایشان دلهای شياطين.هایشان چهرهبه حساب و عذاب است؛ و بخشی كه چهره

 154ص ،1ج الخصال،

 عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحِمْيَرِیُّ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 : قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ذَكَرَهُ عَمَّنْ  مَحْبُوبٍ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 وُجُوهُ  وُجُوهُهُمْ جُزْءٌ وَ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ  عَلَيْهِمُ جُزْءٌ وَ هُظِلُّ إِلَّا ظِلَّ لَا یَوْمَ الْعَرْشِ ظِلِّ تَحْتَ فَجُزْءٌ أَجْزَاءٍ ثَلَاثَةِ عَلَى الْإِنْسُ

 .الشَّيَاطِينِ قُلُوبُ قُلُوبُهُمْ وَ الْآدَمِيِّينَ

 

 دهند:پناهند، چنين شرح میهایشان حال كسانی كه در آخرت بيچاره و بی( اميرالمومنين ع در یك از خطبه2

 و كردند رها را گوارا آب عقب انداختند، را آنچه مهلت دارد ]= آخرت[ و ترجيح دادند را آنچه زودرس است ]= دنيا[

 و همدم بدى با و گرفته، الفت آن با و شده زشت كار همنشين كه كنممى نظر آنان از فاسقى به گویا. خوردند را گندیده آب

 جویی از]به عيب آلودگاه كف آن گرفته، رنگ گناه با اخالقش و شده، سپيد زشت كار بر مویش كه جایى تا گشته، موافق

 آنچه به و افتد خشك گياه در كه آتشى همچون یا نكند، پروا كند غرق آنچه از كه پرموج دریاى همچون روی آورد، مردم[

 .ننماید اعتنا سوزاند
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 خداوند به كه دلهایی كجایند! تقوا؟ گاههایمنزل به كننده نظر هاىدیده و هدایت، چراغهاى از جوروشنى عقلهاى كجایند

 !شد؟ بسته پيمان حق طاعت بر آنها با و شدند، سپرده

 براى جهنّم و بهشت هاىنشانه ورزیدند، كينه و بخل یكدیگر بر حرام آوردن دست به براى و كردند، ازدحام دنيا متاع بر

 ولى نمود دعوت را آنان پروردگارشان آوردند، روى آتش به اعمالشان با و برگرداندند، بهشت از روى اما شد، برافراشته اینان

 .آوردند روى او به كرده اجابت اینان خواند فرا را آنان شيطان و كردند، پشت حق به و رميدند اینان

 است( 143)در نسخه ترجمه انصاریان، شماره خطبه  124؛ با اقتباس از ترجمه انصاریان، ص144خطبه البالغه، نهج

 وَافَقَهُ وَ بِهِ بَسِئَ وَ فَأَلِفَهُ الْمُنْكَرَ َصحِبَ قَدْ وَ فَاسِقِهِمْ إِلَى أَنْظُرُ كَأَنِّی آجِناً شَرِبُوا وَ صَافِياً تَرَكُوا وَ آجِلًا أَخَّرُوا وَ عَاجِلًا آثَرُوا

 أَیْنَ حَرَّقَ مَا یَحْفِلُ لَا الْهَشِيمِ فِی النَّارِ كَوَقْعِ أَوْ غَرَّقَ مَا یُبَالِی لَا كَالتَّيَّارِ مُزْبِداً أَقْبَلَ ثُمَّ خَلَائِقُهُ بِهِ صُبِغَتْ وَ مَفَارِقُهُ عَلَيْهِ شَابَتْ حَتَّى

 اللَّهِ  طَاعَةِ عَلَى عُوقِدَتْ وَ لِلَّهِ بَتْوُهِ الَّتِی الْقُلُوبُ  أَیْنَ التَّقْوَى مَنَازِلِ إِلَى اللَّامِحَةُ الْأَبْصَارُ وَ الْهُدَى بِمَصَابِيحِ الْمُسْتَصْبِحَةُ الْعُقُولُ

 بِأَعْمَالِهِمْ  النَّارِ إِلَى أَقْبَلُوا وَ وُجُوهَهُمْ الْجَنَّةِ عَنِ فَصَرَفُوا النَّارِ وَ  الْجَنَّةِ عَلَمُ لَهُمْ رُفِعَ وَ الْحَرَامِ عَلَى تَشَاحُّوا وَ الْحُطَامِ عَلَى ازْدَحَمُوا

  .أَقْبَلُوا وَ فَاسْتَجَابُوا الشَّيْطَانُ دَعَاهُمُ وَ وَلَّوْا وَ فَنَفَرُوا رَبُّهُمْ دَعَاهُمْ وَ

 تدبر

 «باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ( »1

 «است عبوس و گرفته روز، آن در هاییچهره و»

 ت؛ فهمد اینكه انسان آن روز چنين نشود، مهم اسكسی كه آخرت و تفاوتش با دنيا را بفهمد، می

 ای در این دنيا ارزش نخواهد داشت.و اگر آن روزمان چنين باشد، هيچ لذت و خوشی

 شاید، این است رمز دل كندن اولياءاهلل از دنيا.

 

 «باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ( »2

 «است عبوس و گرفته روز آن در هاییچهره و»

آخرت حكایتگر وضعيت نهانی ما در دنياست، پس بدانيم اگر آخرت، محل آشكار شدن باطن دنياست، و چهره ما در 

ای كه گاه امر را بر خود ای بيش نيست؛ ظاهرسازیكنيم، خندان و بشاش است، ظاهرسازیهایی كه ما خيال میخيلی از چهره

 شخص هم مشتبه كرده است.

 

 «باسِرَةٌ یَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ وَ( »3

 وند، چگونه است؟شچهره آنانی كه بزودی رهسپار جهنم می

برد و استفاده شده است: حالتی عبوس و گرفته، كه شخص در یك وضع بالتكليفی بسر می« باسرة»در این آیه از تعبير 

 داند چه بالیی بر سرش خواهد آمد.هنوز نمی
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با چشيدن عذابهای شود و شان با چه عذابهایی مواجه میاگر از آیاتی كه ناظر به آن است كه بعد از ورود به جهنم، چهره

؛ 1045؛ مومنون/ 504؛ ابراهيم/223؛ ملك/242؛ زمر/291آنجا رخسارشان چگونه خواهد بود، صرف نظر كنيم )یعنی: كهف/

 ( در آیات دیگر تعابير زیر نيز برای آنها آمده است:6610؛ احزاب/909؛ نمل/488؛ قمر/337؛ انبياء/27؛ محمد/506انفال/

( 4« )تی زدگیمصيبت و بدبخ»( ؛ 3« )غبار و كدورت گرفتن»( ؛ 2شدن )« روسيه»( ؛ 1« )ودنالمنظر[ ببد ]زشت و كریه»

 (7« )پر از احساس ناكامی»( و 6« )خاشع و ذليل»( ؛ 5« )ظلمانی بودن»؛ 

 «دهد از سرّ ضميررنگ رخساره خبر می»دهد، و بارگی را نشان میاینها همگی اوج بدبختی و غم

 بارگی و افسردگی(اسی )تاملی درباره غمشننکته تخصصی انسان

 4، تدبر337قبال درباره جایگاه گریه و اینكه واقعا اهل گریه بودن واقعا دليل افسرده بودن نيست، توضيح داده شد )جلسه

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

 افزایيم كه:اكنون می

 (؛ 4تدبر ،380همان طور كه با توجه به اینكه آخرت باطن دنياست، فهميدیم شادی حقيقی، مال دوستان خداست )جلسه

 اند.بارگی حقيقی هم سهم كسانی است كه از خدا رویگردان شدهبریم كه غمبه همان ترتيب، پی می

معشوق، كه  م غمی شيرین است، همان غم فراقبله، در بسياری از روایات آمده كه مومن غمی در دلش دارد؛ اما این غ

یت فرهاد آورد كه حاضر است كوهی را هم جابجا كند )حكادهد و نشاطی بسيار عميق در او پدید میروح عاشق را جال می

 و شيرین(. این غم كجا و افسردگی كجا؟

شود؟! چنين  باشد، و دچار افسردگی اش را با خدا تنظيم كردهآیا ممكن است كسی واقعا به خدا دلبسته باشد و زندگی

د؛ و آیا كند كه جز زیبایی نبينهای جسمی و روحی قرار گيرد، اما همان ایمانش كاری میانسانی ممكن است تحت شكنجه

 شود؟بيند، هيچگاه افسرده میانسانی كه جز زیبایی نمی

                                                      
 هالْوُجُو یَشْوِی كَالْمُهْلِ بِماءٍ یُغاثُوا یَسْتَغیثُوا إِنْ وَ.  1

 ةالْقِیامَ یَوْمَ الْعَذابِ سُوءَ بِوَجْهِهِ یَتَّقي فَمَنْ أَ.  2

 هوَجْهِ عَلى مُكِبًّا یَمْشي فَمَنْ أَ.  3

 النَّارُ  وُجُوهَهُمُ تَغْشى وَ قَطِرانٍ مِنْ سَرابیلُهُمْ.  4

 كالِحُونَ فیها هُمْ وَ النَّارُ  وُجُوهَهُمُ تَلْفَحُ.  5

 هم همین عبارت آمده( 27)در محمد/ أَدْبارَهُمْ وَ وُجُوهَهُمْ یَضْرِبُونَ الْمَالئِكَةُ.  6

 مظُهُورِهِ عَنْ  ال وَ النَّارَ وُجُوهِهِمُ عَنْ یَكُفُّونَ ال حینَ كَفَرُوا الَّذینَ یَعْلَمُ لَوْ.  7

 سَقَرَ  مَسَّ ذُوقُوا وُجُوهِهِمْ عَلى النَّارِ فِي یُسْحَبُونَ یَوْمَ.  8

 تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ ما إِالَّ تُجْزَوْنَ هَلْ النَّارِ فِي وُجُوهُهُمْ فَكُبَّتْ بِالسَّیِّئَةِ جاءَ مَنْ . وَ 9

 النَّارِ  فِي وُجُوهُهُمْ تُقَلَّبُ یَوْمَ.  10

http://yekaye.ir/al-balad-90-8/
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زده است و غم شهادت امام و یارانش تمام اهلل عليها، در حالی كه مصيبتشاید این گونه است كه حضرت زینب سالم

پژمردگی باشد، چرا كه او جز زیبایی وجود وی را در برگرفته، اما این غم، غمی شيرین است، نه اینكه از مقوله افسردگی و دل

 ای در وجود او راه نيافته است.بارگی ذرهشود كه غمبيند و روز قيامت هم معلوم مینمی

 3تدبر یهانوشتیپ

 نزدیك از را( موعود جهنم) آن چون پس :تَدَّعُونَ هِ بِ كُنْتُمْ الَّذی هذَا قيلَ وَ كَفَرُوا الَّذینَ وُجُوهُ سيئَتْ زُلْفَةً رَأَوْهُ فَلَمَّا( 1)

 عنوان به دنيا در] را آن كه است چيزى همان این: شود گفته و گردد، زشت بد و ورزیدندمى كفر كه كسانى چهره ببينند

 (27ملك/) !خواستيدمى [مسخره

 سياه هایىچهره و: تَكْفُرُونَ كُنْتُمْ بِما الْعَذابَ فَذُوقُوا كُمْإیمانِ بَعْدَ كَفَرْتُمْ أَ وُجُوهُهُمْ  اسْوَدَّتْ الَّذینَ فَأَمَّا وُجُوهٌ تَسْوَدُّ وَ( »2)

 را عذاب این چشيدب پس! ورزیدید؟ كفر ایمانتان از پس آیا( شودمى گفته آنها به) شده سياه هایشانچهره كه آنها اما. گرددمى

 كسانى قيامت روز و: مُسْوَدَّةٌ وُجُوهُهُمْ للَّهِا عَلَى كَذَبُوا الَّذینَ تَرَى الْقِيامَةِ یَوْمَ وَ( »106عمران/آل) «دورزیدیمى كفر آنكه برابر در

 (60)زمر/« است سياه هایشانصورت كه بينىمى اندبسته دروغ خداوند بر كه را

 آن اىاست؛ بيچارگی كدورت و غبار آنها بر روز آن در هایىچهره قَترَةٌ: و غَبرَةٌ؛ تَرْهَقُهَا عَلَيهَا یَوْمَئذٍ وُجُوهٌ وَ( »4( و )3)

 (41-40عبس/) «است. پوشانده و گرفته فرا را

فراگرفته و  را آنها ذلّت وا: مُظْلِم اللَّيْلِ مِنَ قِطَعاً وُجُوهُهُمْ أُغْشِيَتْ كَأَنَّما عاصِمٍ مِنْ اللَّهِ ِمنَ لَهُمْ ما ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ وَ( »5)

 ظلمانى شب از هایىپاره با هایشانچهره گویى بود، نخواهد اىنگهدارنده خدا[ عذاب و خشم] از را آنان هرگز پوشاندمى

 (27)یونس/ «ه!شد پوشيده

. اندبرده[ بيهوده] رنج كرده و تالش اند،ذليل هایىچهره روز، آن در« نَّاصِبَةٌ  خاشِعَةٌ؛ عَامِلَةٌ یَوْمَئذٍ وُجُوهٌ( »7( و )6)

 (3-2غاشيه/)

 

 

 24/1/1396                                 فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ   25( آیه 75( سوره قیامت )383

 ترجمه

 خواهد شد كمرشكن.گمان دارند كه با آنها كاری 

 نکات ترجمه

 « فاقِرَةٌ»

)ستون « فقار»است. برخی اصل این ماده را به معنای گشودگی و شكافی كه در چيزی پدید آید دانسته و « فقر»از ماده 

اند (، و اغلب اهل لغت گفته443ص ،4ج اللغة، المقایيس معجماند )فقرات؛ مفردِ آن: فقارة( را هم از همين باب معرفی كرده

، این است كه گویی ستوان فقراتش )پشتش( در برابر نيازها و احتياجات شكسته «فقير»وجه تسميه شخص نيازمند و محتاج به 
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در این آیه را هم به معنای وضعيتی كه ستوان فقرات « فاقرة»گردانند؛ است. كسانی كه این گونه فقر را به ستون فقرات برمی

 ترجمه كرد.« كمرشكن»توان آن را به ( و لذا می642ص القرآن، ألفاظ مفردات )همان؛ و نيز:باشد آدمی را درهم بشكند می

كه « غنی»البته برخی بر این باورند كه اصل ماده فقر به معنای ضعفی است كه موجب احتياج شود؛ درست نقطه مقابل 

هم از همين معنا « فاقره»( و معتقدند 118ص ،9ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقسازد )قوتی است كه احتياج را مرتفع می

ای است كه از زبان سریانی )ستوان فقرات( هم كلمه« فقارة»است و « شودآنچه موجب فقر و نياز می»گرفته شده و به معنای 

با معنای  تواند نسبتی هموارد شده است )یعنی اصل آن ربطی به فقر ندارد( هرچند كه چون استخوانهای آن ضعيف است می

 (121-120پيدا كرده باشد. )همان، ص« فقر»

 حدیث

 كند:( اميرالمومنين ع در فرازی از دعای معروف به دعای كميل، این چنين با خدای خود مناجات می1

هایی هایی كه برای عظمت تو سجده كرده است؟ و بر زبانكنی بر چهرهمسلط می ای سيد و اله و موالی من! آیا آتش را

تحقيق اعتراف نموده؟ و بر گو بوده؟ و بر دلهایی كه به الوهيت تو بهادقانه از توحيد تو سخن گفته و به شكر تو مدحكه ص

ضمير و باطنی كه از علم به تو لبریز شده تا حدی كه خاشع گردیده؟ و بر اعضاء و جوارحی كه مطيع و سر به زیر به سوی 

 ار تو اذعان نداشته است؟اقامتگاههای بندگی تو شتافته و به استغف

 اند؛ ای بزرگوار و ای پروردگار!چنين گمانی به تو نيست و از تو درباره فضل و رحمتت چنين خبری به ما نداده

 الجنان، دعای كميل؛ مفاتيح847ص ،2ج المتعبد، سالح و المتهجد مصباح

 الدُّعَاءِ  بِهَذَا یَدْعُو سَاجِداً ع مُؤْمِنِينَالْ أَمِيرَ رَأَى النَّخَعِیَّ زِیَادٍ بْنَ كُمَيْلَ أَنَّ رُوِیَ

 وَ صَادِقَةً بِتَوْحِيدِكَ نَطَقَتْ أَلْسُنٍ عَلَى وَ سَاجِدَةً لِعَظَمَتِكَ َخرَّتْ وُجُوهٍ عَلَى النَّارَ تُسَلِّطُ أَ مَوْلَایَ  وَ إِلَهِی وَ سَيِّدِی ... یَا

 جَوَارِحَ  عَلَى وَ خَاشِعَةً صَارَتْ حَتَّى بِكَ الْعِلْمِ مِنَ  حَوَتْ ضَمَائِرَ عَلَى وَ مُحَقِّقَةً بِإِلَهِيَّتِكَ اعْتَرَفَتْ قُلُوبٍ عَلَى وَ مَادِحَةً بِشُكْرِكَ

 .رَب یَا كَرِیمُ یَا عَنْكَ بِفَضْلِكَ أُخْبِرْنَا لَا وَ بِكَ الظَّنُّ هَكَذَا مَا مُذْعِنَةً بِاسْتِغْفَارِكَ أَشَارَتْ وَ طَائِعَةً تَعَبُّدِكَ أَوْطَانِ إِلَى سَعَتْ

 

 شروع این دعا چنين است:«. دعای اعتقاد»( علی بن مهزیار دعایی را از امام كاظم ع روایت كرده است موسوم به 2

انع گردیده و از ام را در پيشگاه تو تيره و تار كرده و مرا از پناه بردن به رحمتت ماش چهرهخداوندا ! گناهانم و فراوانی

كارانِ امثالِ اینكه مشمول مغفرتت شوم دورم كرده است؛ و اگر نبود درآویختنم به نعمتهایت، و اميد داشتنم به آنچه به اسراف

ای بندگانم كه بر جان خویش اسراف كردید، از رحمت خداوند »من و خطاكارانی شبيه من وعده داده بودی با این سخنت كه: 

( و اینكه از نااميدی از رحمتت 53)زمر/« بخشد؛ قطعا اوست كه غفور و رحيم استكه خداوند همه گناهان را مینااميد نباشيد 

( و با رحمتت ما را به 56)حجر/« شود جز گمراهان؟و چه كسی از رحمت پروردگارش نااميد می»بر حذر داشتی و فرمودی 

ورزند خوار و ذليل اجابتتان كنم كه كسانی كه در قبال عبادتم تكبر میمرا بخوانيد تا »دعای به درگاهت فراخواندی و فرمودی 

گرفت و نااميدی از رحمتت مرا احاطه ( خدایا ]اگر اینها نبود[ ذلت یأس مرا در خود می60)غافر/« در جهنم وارد خواهند شد

 كرد.می
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 ا...ره تو گمان بد ببرد، عقاب خدایا به كسی كه به تو گمان نيك ببرد، ثواب را وعده دادی؛ و به كسی كه ب

 236-233ص العبادات، منهج و الدعوات مهج

 النُّعْمَانِیُّ عْفَرٍجَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدِ أَبُو الشَّيْخُ قَالَ الْحَرَّانِیُّ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ الشَّيْخُ قَالَ

 عَلِیٍّ  بْنِ الْحُسَيْنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ النَّهَاوَنْدِیُّ إِسْحَاقَ بْنُ بْرَاهِيمُإِ حَدَّثَنِی قَالَ هَمَّامٍ بْنُ عَلِیِّ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ تِبُالْكَا

 االعتقاد: دعاء هو الدُّعَاءِ، و بِهَذَا یَدْعُو ص عْفَرٍجَ بْنَ مُوسَى مَوْلَایَ  سَمِعْتُ: قَالَ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَهْوَازِیِّ

 لَا لَوْ وَ كَمَغْفِرَتِ اسْتِنْجَازِ عَنِ بَاعَدَتْنِی وَ رَحْمَتِكَ يهَالِاسْتِ عَنِ حَجَبَتْنِی وَ عِنْدَكَ وَجْهِی غَبَّرَتْ قَدْ كَثْرَتَهَا وَ ذُنُوبِی إِنَّ إِلَهِی

 عَلى رَفُواأَسْ الَّذِینَ عِبادِیَ یا بِقَوْلِكَ الْخَاطِئِينَ مِنَ أَشْبَاهِی وَ الْمُسْرِفِينَ مِنَ أَمْثَالِی وَعَدْتَ لَمَا بِالرَّجَاءِ تَمَسُّكِی وَ بِآلَائِكَ تَعَلُّقِی

 مَنْ وَ فَقُلْتَ كَرَحْمَتِ مِنْ الْقَانِطِينَ حَذَّرْتَ وَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ هُوَ هُإِنَّ جَمِيعاً الذُّنُوبَ رُیَغْفِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ تَقْنَطُوا ال أَنْفُسِهِمْ

 عِبادَتِی عَنْ یَسْتَكْبِرُونَ الَّذِینَ إِنَّ لَكُمْ أَسْتَجِبْ  ادْعُونِی فَقُلْتَ دُعَائِكَ إِلَى بِرَحْمَتِكَ نَدَبْتَنَا ثُمَّ الضَّالُّونَ إِلَّا رَبِّهِ رَحْمَةِ مِنْ یَقْنَطُ

 مُلْتَحِفاً  بِی رَحْمَتِكَ مِنْ قُنُوطُالْ وَ مُشْتَمِلًا عَلَیَ الْإِیَاسِ ذُلُّ كَانَ لَقَدْ إِلَهِی داخِرِینَ جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ

 1عِقَاباً... بِكَ ظَنَّهُ ءَالْمُسِی أَوْعَدْتَ وَ ثَوَاباً بِكَ ظَنَّهُ  الْمُحْسِنَ وَعَدْتَ قَدْ إِلَهِی

 

                                                      
 . ادامه دعا بدین بیان است: 1

 نَدْعُوا یَوْمَ -تَبْدِیلَ لَا وَ لَهُ خُلْفَ لَا الْحَقُّ قَوْلُكَ  وَ قُلْتَ وَ عَثْرَتِي إِقَالَةِ وَ لِيزَلَ تَغَمُّدِ وَ النَّارِ مِنَ رَقَبَتِي عِتْقِ فِي بِكَ ظَنِّي حُسْنُ دَمْعِي أَسْبَلَ قَدْ وَ اللَّهُمَّ

 بِأَنَّكَ أُبْطِنُ وَ أُعْلِنُ وَ أُظْهِرُ وَ  أُسِرُّ وَ أَجْحَدُ لَا وَ أَعْتَرِفُ وَ أُشْهِدُ وَ أُقِرُّ إِنِّي هُمَّاللَّ الْقُبُورِ فِي ما بُعْثِرَ وَ الصُّورِ فِي نُفِخَ فَإِذا النُّشُورِ یَوْمُ ذَلِكَ بِإِمامِهِمْ أُناسٍ كُلَّ

 الْمُشْرِكِینَ  قَاتِلُ وَ النَّبِیِّینَ مِعِلْ وَارِثُ وَ الْوَصِیِّینَ سَیِّدُ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ عَلِیّاً نَّ أَ وَ رَسُولُكَ وَ عَبْدُكَ مُحَمَّداً أَنَّ وَ لَكَ شَرِیكَ لَا وَحْدَكَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ أَنْتَ

 صَلَحَتْ  إِنْ وَ  لِي مُنْجِیَةً رَاهَاأَ لَا وَ زَكَتْ إِنْ وَ بِالْأَعْمَالِ أَثِقُ لَا مَنْ  وَ مَحَجَّتِي وَ إِمَامِي الْمَارِقِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ النَّاكِثِینَ مُجَاهِدُ وَ الْمُنَافِقِینَ مُبِیرُ وَ الْمُتَّقِینَ  إِمَامُ وَ

 مَنَاراً  وَ أَعْلَاماً وَ سُرُجاً وَ أَدِلَّةً  وَ حُجَجاً  وَ أَئِمَّةً أَبْنَائِهِ مِنْ بِأَوْصِیَائِهِ أُقِرُّ وَ اللَّهُمَّ لِرُوَاتِهَا سْلِیمِ التَّ وَ حَمَلَتِهَا مِنْ  الْقَبُولِ  وَ بِفَضَائِلِهِ الْإِقْرَارِ وَ بِهِ  مِالِایتِمَا وَ بِوَلَایَتِهِ  إِلَّا

 انْقِلَابَ لَا وَ عَنْهُ تَحَوُّلَ لَا وَ ارْتِیَابَ لَا وَ ذَلِكَ فِي شَكَّ لَا غَائِبِهِمْ وَ شَاهِدِهِمْ وَ تِهِمْمَیِّ وَ حَیِّهِمْ وَ ظَاهِرِهِمْ وَ بَاطِنِهِمْ وَ جَهْرِهِمْ وَ بِسِرِّهِمْ أَدِینُ وَ أَبْرَاراً وَ سَادَةً وَ

 النِّیرَانِ  حَرِّ مِنْ مَوْلَایَ ایَ ِبهِمْ أَنْقِذْنِي وَ إِخْوَانِهِمْ مِنْ اجْعَلْنِي وَ أَصْحَابِهِمْ فِي نِياكْتُبْ وَ زُمْرَتِهِمْ فِي احْشُرْنِي وَ بِإِمَامَتِهِمْ نَْشرِی حِینَ وَ حَشْرِی یَوْمَ فَادْعُنِي اللَّهُمَّ

 صَلَّى رَسُولِكَ آلِ  مِنْ إِلَیْكَ بِهِمْ تَوَسَّلْتُ مَنْ غَیْرَ مُلْتَجَأَ لَا وَ مَلْجَأَ لَا وَ لِي ثِقَةَ الَ هَذَا یَوْمِي فِي أَصْبَحْتُ قَدْ وَ اللَّهُمَّ الْفَائِزِینَ مِنَ  كُنْتُ مِنْهَا أَعْفَیْتَنِي إِنْ فَإِنَّكَ

 بَعْدِهِمْ  مِنْ لِلْأُمَّةِ الْمَرْجُوِّ یَّتِهِمْذُرِّ مِنْ الْمَسْتُورَةِ الْحُجَّةِ وَ وُلْدِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَ سَیْنِحُالْ وَ الْحَسَنِ وَ الزَّهْرَاءِ فَاطِمَةَ سَیِّدَتِي عَلَى وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَلَى وَ عَلَیْهِ اللَّهُ

 مَا وَ أَعْرِفُ مَا شَرِّ مِنْ وَ بَاغٍ  فَاسِقٍ وَ طَاغٍ عَدُوٍّ كُلِّ مِنْ بِهِمْ نَجِّنِي وَ الْمَخَاوِفِ مِنَ مَعْقِلِي وَ الْمَكَارِهِ مِنَ حِصْنِي فَاجْعَلْهُمْ اللَُّهمَّ السَّلَامُ عَلَیْهِمُ وَ عَلَیْهِ خِیَرَتِكَ وَ

 أَبْوَابَ  عَلَيَّ افْتَحْ  بِمَحَبَّتِهِمْ بِيتَقَرُّ وَ بِهِمْ إِلَیْكَ بِوَسِیلَتِي اللَّهُمَّ مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى بِّيرَ إِنَّ  بِناصِیَتِها آخِذٌ رَبِّي دَابَّةٍ كُلِّ شَرِّ ِمنْ وَ ُأبْصِرُ مَا وَ عَلَيَّ اسْتَتَرَ مَا وَ أُنْكِرُ

 فَأَسْأَلُكَ حَقٌّ شَفَاعَةٍ یذِ لِكُلِّ وَ ثَوَابٌ وَسِّلٍمُتَ لِكُلِّ وَ اللَّهُمَّ قَدِیرٌ ءٍَشيْ كُلِّ عَلى ِإنَّكَ -بُغَْضهُمْ وَ عَدَاوَتَهُمْ جَنِّبْنِي وَ خَلْقِكَ إِلَى حَبِّبْنِي وَ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ

 وَ بَلَائِي وَ عَافِیَتِي وَ ئِيرَخَا وَ شِدَّتِي فِي مُعَوَّلِي فَهُمْ اللَّهُمَّ هَذَا شَهْرِی وَ هَذَا عَامِي وَ هَذَا یَوْمِي بَرَكَةَ تُعَرِّفَنِي أَنْ طَلِبَتِي أَمَامَ قَدَّمْتَهُ  وَ سَبَبِي إِلَیْكَ جَعَلْتَهُ بِمَنْ

 رَحْمَتِكَ  مِنْ رَجَائِي تَقْطَعْ لَا وَ نِعْمَتِكَ مِنْ بِهِمْ تُخْلِنِي فَلَا اللَّهُمَّ ثْوَایَمَ وَ مُنْقَلَبِي وَ مَسَائِي وَ صَبَاحِي وَ یُسْرِی وَ عُسْرِی وَ إِقَامَتِي وَ ظَعْنِي وَ یَقَظَتِي وَ نَوْمِي

 یَا بِرَحْمَتِكَ مَنْهَجاً سَعَةٍ كُلِّ إِلَى وَ مَخْرَجاً ضَنْكٍ كُلِّ مِنْ لِي اجْعَلْ وَ یَسِیراً تْحاًفَ لَدُنْكَ مِنْ لِي افْتَحْ وَ مَسَالِكِهَا انْسِدَادِ وَ الْأَرْزَاقِ أَبْوَابِ بِإِغْلَاقِ تَفْتِنِّي لَا وَ

 أَرْحَمَ یَا رَحْمَتِكَبِ خَلْقِكَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى تُفْقِرْنِي لَا وَ  فَضِْلكَ وَ مَنِّكَ وَ افَاتِكَمُعَ وَ  بِرَحْمَتِكَ عَلَيَّ مُخْتَلِفَیْنِ النَّهَارَ وَ اللَّیْلَ اجْعَلِ وَ اللَّهُمَّ الرَّاحِمِینَ أَرْحَمَ

 .كِیلُالْوَ نِعْمَ وَ اللَّهُ بُنَاحَسْ وَ مُحِیطٌ ءٍشَيْ بِكُلِّ وَ قَدِیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى إِنَّكَ -الرَّاحِمِینَ
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 تدبر

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »1

 .كمرشكن شد خواهد كاری آنها با كه دارند گمان

 ست؟شود؟ دیگر چه جای ظن و گمان ااستفاده كرد؟ مگر در قيامت همه چيز آشكار نمی« تَظُنّ»چرا از تعبير 

رود[ چرا كه آنها كه در است، ]ظن در زبان عربی گاهی در معنای یقين به كار می« یقين»در اینجا به معنای « ظن»الف. 

 (113ص ،20ج الميزان،) دانند كه چه عذابی در انتظارشان است.اند میصحنه محشر حاضر شده

 واضطراب در همان معنای حدس و گمان به كار رفته است؛ یعنی هنوز تكليفشان یكسره نشده و همين « ظن»ب. 

ان نعمت و ثواب بالتكليفی هم یكی از مواقف قيامت برای گناهكاران است؛ و اتفاقا درست نقطه مقابل مومنان است: سفيدروی

 (603ص ،10ج البيان، مجمع) شود.رویان مطمئن نيستند با آنها چه میدیدند )ناظرة( اما سيهپروردگارشان را می

ن فعل، به است. )یعنی ای« پيامبر اكرم ص»؛ بلكه «وجوه»، نه «تظن»اما فاعل به معنای حدس و گمان است « ظن»ج. 

توانی ن می( یعنی از همين اال113ص ،20ج الميزان،)كنی كه با آنها كاری خواهد شد كمرشكن( صورت خاطب است: گمان می

 .حدس بزنی و احتمال قوی )= گمان( بدهی كه عذابی كمرشكن در انتظار آنها خواهد بود

 كه است سوءظنی همان انعكاس «ظن» این شاید دنياست؛ پرده پشت و باطن شدن ظاهر محل آخرت اینكه به توجه باد. 

 (2)توضيح بيشتر در تدبر اندداشته خدا به دنيا در

 ه. ...

 

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »2

ست كه انعكاس همان سوءظنی ا« ظن»دنياست؛ شاید این با توجه به اینكه آخرت محل ظاهر شدن باطن و پشت پرده 

ینكه به خدا همواره ( بویژه كه در تعاليم اهل بيت ع، بر ا2اند و به همين جهت دیندار نماندند. )حدیثدر دنيا به خدا داشته

 (1حسن ظن داشته باشيم، تاكيد شده است. )حدیث

 شناسینکته تخصصی انسان

وجود دارد؟ « سوءظن به خدا داشتن»بودن و « كافر»ن به خدا، چيست و چه نسبتی بين مقصود از سوءظن داشتن كافرا

 1كند؟چرا این سوءظن در قيامت شخص را جهنمی می

                                                      
 كند هم تاكید شده است، مثال:در احادیث بر اینكه در طرف مقابل، حسن ظن انسان را بهشتي مي 1

 اللَّهِ  رَسُولُ قَالَ  قَالَ  ثُمَّ یَقُولُونَ كَمَا لَیْسَ إِنَّهُ فَقَالَ  النَّاسُ یَرْوُونَهُ حَدِیثٌ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ  الْحَجَّاجِ  بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ  عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي بْنُ  مُحَمَّدُ

 مَا رَبِّ یَا فَیَقُولُ  الْتَفَتَّ لِمَ  عَبْدِی لَهُ قَالَ  بِهِ أُتِيَ فَإِذَا عَجِّلُوهُ[ أَ] الْجَبَّارُ[ جَلَ  وَ عَزَّ  اللَّهُ] فَیَقُولُ الْتَفَتَ  النَّارِ  إِلَى بِهِ  أُمِرَ فَإِذَا النَّارِ  إِلَى بِهِ یُؤْمَرُ  عَبْدٍ آخِرَ إِنَّ ص

 اللَّهُ  فَیَقُولُ  جَنَّتَكَ[ تُدْخِلَنِي وَ] تُسْكِنَنِي وَ خَطِیئَتِي لِي تَغْفِرَ أَنْ بِكَ ظَنِّي كَانَ رَبِّ  یَا فَیَقُولُ  بِي ظَنُّكَ كَانَ مَا وَ عَبْدِی جَلَالُهُ جَلَّ  اللَّهُ فَیَقُولُ هَذَا بِكَ ظَنِّي كَانَ

 مِنْ  سَاعَةً بِي ظَنَّ  لَوْ وَ قَطُّ خَیْراً حَیَاتِهِ مِنْ سَاعَةً عَبْدِی بِي ظَنَّ مَا مَكَانِي ارْتِفَاعِ وَ عُلُوِّی وَ جَلَالِي وَ بَلَائِي وَ آلَائِي وَ عِزَّتِي وَ مَلَائِكَتِي یَا عَلَا وَ جَلَّ الْجَبَّارُ

 اللَّهُ كَانَ إِلَّا خَیْراً  بِاللَّهِ[ عَبْدٌ ظَنَّ مَا] ظَنَّ عَبْدٍ مِنْ لَیْسَ[ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو] ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ ثُمَّ الْجَنَّةَ أَدْخِلُوهُ وَ كَذِبَهُ لَهُ أَجِیزُوا بِالنَّارِ رَوَّعْتُهُ مَا خَیْراً حَیَاتِهِ
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نكه خدا انسان را رسد سوء ظن به خدا، یعنی باور نداشتن به عظمتی كه خداوند در انسان قرار داده است؛ به ایبه نظر می

 افریند! تواند چنين بيشدنی نيست؛ سوء ظن به خدا دارد، گویی خداوند نمیو با مرگ تمام نهایت آفریدهبا ظرفيت بی

 كند و كفر ورزیدن هم همين انكار حقيقت است.پس كسی كه به خدا سوءظن دارد، حقيقت خود را انكار می

اش را به گيری زندگیجهت كند؛ و كسی كهاش را بر اساس آن تنظيم نمیو وقتی این حقيقت انكار شد، انسان زندگی

 نصيب خواهد بود.سمت آخرت قرار ندهد، در آخرت از رحمت خداوند بی

 ثمره اخالقی

بين بودیم، تمام بين است به خدا خوشفرمودند: اگر ما به اندازه یك كودك كه به مادرش خوشآیت اهلل بهجت می

 .شدمان درست میكارهای

 

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »3

شود: گمان نای آیه میاند، و بر این اساس معرا از معنای فقر و احتياج دانسته« فاقرة»اشاره شد كه برخی « معانی لغات»در 

 «كنند كه با آنها چنان خواهند كرد كه در فقر و نياز كامل قرار گيرند.می

 ثمره اخالقی

ند و همواره در تواند نياز او را رفع كند، هيچكس و هيچ چيز نمیكسی كه خدا را جدی نگيرد و نيازش را با خدا رفع نك

 فقر و فالكت ابدی خواهد ماند؛ 

 شاید این یكی از علل جهنمی شدن جهنميان و جاودانه در آن ماندن است.

 بكند ... بال صد دفعِ شبینيم نيازِ    بكند كارها تو سوزِ كه بسوز؛ دال،

 بكند؟ دوا را كه نبينَد، تو در درد چو   ليك مشفق، و است مسيحادم عشق طبيبِ

 بكند خدا مدّعی، نكند اگر رحم كه   دار خوش دل و كار انداز خود خدای با تو

 

 «فاقِرَةٌ بِها یُفْعَلَ أَنْ تَظُنُّ( »4

                                                      
 الزهد،) الْخاسِرِینَ مِنَ  فَأَصْبَحْتُمْ أَرْداكُمْ بِرَبِّكُمْ ظَنَنْتُمْ الَّذِی ظَنُّكُمُ ذلِكُمْ وَ[ جَلَ وَ عَزَّ] تَعَالَى قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ بِهِ  ظَنِّهِ عِنْدَ اللَّهُ كَانَ  إِلَّا سُوءاً بِهِ ظَنَّ لَا وَ بِهِ ظَنِّهِ عِنْدَ

 (98ص

 فَیَقُولُ  النَّارِ إِلَى بِهِ أْمُرُفَیَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَعَالَى اللَّهِ یَدَیِ بَیْنَ عَبْدٌ یُوقَفُ: لَقَا ع جَْعفَرٍ أَبِي عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ الْجَهْمِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 الدُّنْیَا فِي بِهِ  ظَنَّ مَا للَّهِا وَ أَمَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ لَكَ غَفَرْتُ قَدْ فَیَقُولُ  لِي غْفِرَ تَ أَنْ بِكَ ظَنِّي كَانَ  فَیَقُولُ بِي ظَنُّكَ  كَانَ مَا فَیَقُولُ بِكَ ظَنِّي هَذَا كَانَ مَا عِزَّتِكَ وَ لَا

 (25ص ،1ج المحاسن،. )الْعَفْوِ مِنَ رَأَى لِمَا الْمَوْقِفَ ذَلِكَ أَوْقَفَهُ مَا عَیْنٍ طَرْفَةَ الدُّنْیَا فِي بِهِ ظَنَّ كَانَ لَوْ وَ عَیْنٍ طَرْفَةَ

 لَمْ  أَ يبِطَاعَتِ  آمُرْكَ لَمْ أَ لَهُ ىتَعَالَ اللَّهُ فَیَقُولُ لِنَفْسِهِ  ظَالِمٌ الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  بِعَبْدٍ یُؤْتَى یَقُولُ  ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا سَمِعْتُ قَالَ رِئَابٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ

 مَا فَیَقُولُ  بِكَ ظَنِّي هَذَا كَانَ امَ فَیَقُولُ النَّارِ  إِلَى بِهِ اللَّهُ  فَیَأْمُرُ تَظْلِمْنِي لَمْ  بِذَنْبِيفَ تُعَذِّبْنِي فَإِنْ شَهْوَتِي عَلَيَّ غَلَبَتْ لَكِنْ وَ رَبِّ یَا بَلَى فَیَقُولُ  مَعْصِیَتِي عَنْ أَنْهَكَ

 (26ص ،1ج حاسن،الم) السَّاعَة بِيَ ظَنِّكَ حُسْنُ نَفَعَكَ لَقَدْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ للَّهُا فَیَقُولُ الْجَنَّةِ إِلَى بِهِ  اللَّهُ فَیَأْمُرُ الظَّنِّ أَحْسَنَ بِكَ ظَنِّي كَانَ قَالَ بِي ظَنُّكَ كَانَ
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 كمرشكن است؟« شودآنچه با آنها می»چرا در این آیه كار را به مجهول نسبت داد و فرمود: 

ه خودشان كمرشكن است؛ در حالی كه در وصف بهشتيان، كار را مستقيما ب« وضعيت آنها»كنند گمان میالف. نفرمود: 

، آنچه در باوری زندگی كرده؛ شاید بدین جهت كه كسی كه بر مدار آخرت«ناظر هستند به جانب پروردگارشان»نسبت داد: 

ساس انكار ارود؛ اما كسی كه بر برایش آماده شده، میدهد با دلخواه او یكی است؛ پس با شوق به سوی آنچه آخرت رخ می

های جهنم دهد خالف دلخواه اوست، و به زور او را در عذابآخرت زندگی كرده، ورودش در محشر و تمام آنچه رخ می

 يست(.واهش ناندازند )هرچند این عذابها هم ثمره كار خودش است؛ اما اكنون كه باطن آن كارها آشكار شده، دیگر دلخمی

كمرشكن است؛ در حالی كه در وصف بهشتيان، كار را مستقيما به پروردگارشان « كندآنچه خدا با آنها می»ب. نفرمود: 

اند؛ یا: به جانب پروردگارشان )یا: منتظر نعمتهای پروردگارشان« ناظر هستند نعمتهای پروردگارشان را»نسبت داد: 

 اند(؛ شاید بدین جهت كهكناننظاره

شود؛ اما آنجا كه عذاب است، ثمره نوعی ادب دینی است: آنجا كه مقام نعمت است مستقيم به خدا نسبت داده می .1ب.

 دهد.گناهان خودشان است، و مستقيم به خدا نسبت نمی

بينند؛ از یاند و هنوز دست خدا را در كار نم. بهشتيان به این كه خدا این نعمتها را داده، آگاهند؛ اما اینان كافر بوده2ب.

 (72اند در آنجا كورترند. )اسراء/( و چون در اینجا كور بوده15باب اینكه: از خدایشان محجوبند )مطففين/

 ج. ...

 

 

 25/1/1396                                    التَّراقِيَ بَلَغَتِ  إِذا كَالَّ   26( آیه 75( سوره قیامت )384

 ترجمه

 رسيد ]جان به لب آمد[نه، آنگاه كه به گلوگاه 

 نکات ترجمه

( توضيحاتی داده شد. اما اینكه در این آیه، به چه  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-6) 353قبالً در جلسه « كاَلَّ »درباره 

 معناست، دست كم سه مطلب گفته شده است:

)مقاتل، به نقل «  تواند از مرگ فرار كندآورد؛ ولی نمینه، كافر همچنان به قيامت ایمان نمی»الف. به معنای این است كه 

 (604، ص10البيان، ج؛ مجمع734، ص30تفسير كبير )فخر رازی(، ج

فرماید: اكنون كه وضعيت سعادتمندان ب. در مقام هشدار دادن و برحذر داشتن از ترجيح دنيا به آخرت است؛ گویی می

؛ 733، ص30اوتندان را دانستيد، از این محبت عاجله و رها كردن آخرت دست بردارید. )زجاج، به نقل از تفسير كبير، جو شق

 (113، ص20الميزان، ج

http://yekaye.ir/al-alaq-96-6/
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این است كه  است؛ یعنی حقا هنگامی كه جان به لب آید چنين و چنان خواهد شد؛ و مقصود از آن« حقّاً »ج. به معنای 

ی مرگ را خواهيد نی آخرت را گوشزد كرد، تاكيد كند كه حتما این دنيا پایانی خواهد داشت و تلخبعد از اینكه عظمت و سنگي

 (604، ص10البيان، ج؛ مجمع734، ص30چشيد. )تفسير كبير، ج

 

 «التَّراقِیَ»

 با هلبتا ، وS حرف شكل به خميده ایميله همچون ترقوه استخوان. شانه در استخوانی است نام است كه« ترقوه»جمع 

 از و جناغ اناستخو با داخل طرف از گرفته قرار سينه قفسه جلوی قسمت باالترین در ترقوه استخوان دو. است كمتر انحنای

 .شوندمی مفصل كتف استخوان با خارج طرف

 كتاب) 1اند كه از این ماده فقط همين كلمه وجود دارددانسته، و تصریح كرده« ترق»اغلب اهل لغت، این كلمه را از ماده 

اما برخی به همين دليل )كه هيچ  (166ص القرآن، ألفاظ مفردات؛ 345ص ،1ج اللغة، المقایيس معجم؛ 127ص ،5ج العين،

خانواده در معنای صعود و ارتفاع )هم«( رقو»)یا « رقی»ای نداشته باشد( با این مطلب مخالفت كرده و آن را از ماده خانوادههم

 ،4ج الكریم، القرآن كلمات فی التحقيقآن است كه در باالی سينه قرار دارد )« ترقوه»اند وجه تسميه گفتهاند و دانسته«( ارتقاء»

 شاءاهلل در آیه بعد بحث خواهد شد.، ان«رقی»( كه درباره ماده 206-205ص

 این كلمه تنها همين یكبار در قرآن كریم به كار رفته است.

 حدیث

 اند:ع دعایی هنگام ختم قرآن روایت شده است. در فرازی از این دعا فرموده( در صحيفه سجادیه امام سجاد 1

های ناله وخداوندا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و با قرآن هنگام مرگ آسان گردان بر ما اندوه جان كندن را 

(؛ و 27-26)قيامت/« ساز؟رهآنگاه كه به گلوگاه رسد، و گفته شود: كيست چا»ها را، شدیدش را و به شماره افتادن نفس

؛ و برایشان های غيب برای قبض او تجلی كند؛ و او را با تيرهای وحشت فراق از كمان مرگ تير زندالموت از پس پردهملك

زدیك ناش هم زهرآگين است فراهم آورد؛ و كوچ كردن و بار بستن از ما به جانب آخرت از زهر مرگ، جامی كه چشایی

 ردنها آویخته گردد؛ و قبرها تا ميقات روز مالقات محل و مأوی شود.شود؛ و اعمال بر گ

 الْقُرْآنِ  خَتْمِ عِنْدَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ كَانَ وَ ،42دعاء السجادیة، الصحيفة

 إِذَا حَشَارِجِالْ تَرَادُفَ وَ الْأَنِينِ، جَهْدَ وَ السِّيَاقِ، كَرْبَ نَافُسِأَنْ عَلَى الْمَوْتِ عِنْدَ بِالْقُرْآنِ هَوِّنْ وَ آلِهِ، وَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ

 وَحْشَةِ  مِبِأَسْهُ اْلمَنَایَا قَوْسِ عَنْ رَمَاهَا وَ الْغُيُوبِ، حُجُبِ مِنْ لِقَبْضِهَا الْمَوْتِ  مَلَكُ تَجَلَّى وَ راقٍ مَنْ قِيلَ  وَ التَّراقِیَ، النُّفُوسُ بَلَغَتِ

 فِی لَائِدَ قَ الْأَعْمَالُ صَارَتِ وَ انْطِلَاقٌ، وَ رَحِيلٌ الْآخِرَةِ إِلَى مِنَّا دَنَا وَ الْمَذَاقِ، مَسْمُومَةَ  كَأْساً الْمَوْتِ ذُعَافِ  مِنْ لَهَا دَافَ وَ الْفِرَاقِ،

 .التَّلَاق یَوْمِ مِيقَاتِ إِلَى الْمَأْوَى هِیَ الْقُبُورُ كَانَتِ وَ الْأَعْنَاقِ،

 

                                                      
 (127ص ،5ج العین، كتاب. )دانندمي «دریاق» كلمه یافته تغییرشكل بلكه ماده، این از نه را[ تریاك]=  «تریاق» كلمه حتي و.  1
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 ( از امام رضا ع از پدرشان )امام كاظم ع( روایت شده است:2

 به امام صادق ع گفته شد: مرگ را برای ما توصيف كنيد!

كند ای میاش عطسهبوییرساند و او از خوشفرمودند: مرگ برای مومن همچون نسيمی است كه بویی به مشام وی می

 بندد؛ ولی برای كافر مانند نيش افعی و عقرب ویا شدیدتر است.و هرگونه درد و رنجی از او رخت برمی

رد گویند شدیدتر از آن است كه با اره تكه تكه شوند و یا با قيچی پاره پاره گردند و یا با سنگها خُگفته شد: برخی می

 شوند ویا قطب سنگ آسياب روی حدقه چشمشان به گردش درآید!

ای برخی از آنها را كه ]هنگام مرگ[ با این شداید ن و فاجران این گونه است؛ آیا ندیدهفرمودند: بله، برای برخی از كافرا

دهد گاه از این ]و بلكه از هر چيز دیگری هم[ شدیدتر است جز از عذاب آخرت؛ شود؟ آن وضعی كه برای او رخ میروبرو می

 كه آن از عذاب دنيا شدیدتر است.

شود در حالی كه بينيم كه جان كندن بر او آسان است؟! چراغ عمرش خاموش میگفته شد: پس چرا گاهی كافری را می

گوید! و نيز در ميان مومنان هم گاهی این طور است؛ و گاه هم در ميان مومنان و خندد و سخن میكند و میدارد تعریف می

 ی قابل مقایسه است!بينيم كه هنگام سكرات مرگ، وضعشان با چنين شدایدهم در ميان كافران كسانی را می

بينيد، بينيد، ثواب اوست كه به سوی او شتافته، و آن شدتی كه در موردش میای كه در مورد مومن میفرمودند: آن راحتی

برای پاك كردن او از گناهانش است تا در حالی كه پاك و نظيف و مستحث ثواب ابدی است و مانعی پيش رویش نمانده، 

بينيد جزای كارهای خوب او در دنياست، تا وقتی در آخرت لتی كه در مورد برخی از كفار میوارد آخرت شود. و آن سهو

بينيد، كند نداشته باشد؛ و آن شدتی كه در مورد برخی از كافران در اینجا میشود جز آنچه وی را شایسته عقاب میوارد می

 ادلی است كه جور و ستم در او راه ندارد.شروع عقاب خداوند است بعد از تمام شدن حسناتش؛ چرا كه خداوند ع

 288ص األخبار، معانی

 النَّاصِرِیُّ  عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِیُّ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْجُرْجَانِیُّ الْمُفَسِّرُ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَبِيهِ عَنْ الرِّضَا أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

 الْمَوْتَ! لَنَا صِفْ ع لِلصَّادِقِ قِيلَ

 أَوْ  الْعَقَارِبِ لَدْغِ وَ الْأَفَاعِی كَلَسْعِ لِلْكَافِرِ وَ عَنْهُ كُلُّهُ الْأَلَمُ وَ التَّعَبُ یَنْقَطِعُ وَ لِطِيبِهِ فَيَنْعُسُ یَشَمُّهُ رِیحٍ كَأَطْيَبِ لِلْمُؤْمِنِ فَقَالَ

 أَشَدَّ.

 الْأَحْدَاقِ. فِی الْأَرْحِيَةِ قُطْبِ تَدْوِیرِ وَ  بِالْأَحْجَارِ رَضْخٍ وَ بِالْمَقَارِیضِ قَرْضٍ وَ بِالْمَنَاشِيرِ نَشْرٍ مِنْ أَشَدُّ إِنَّهُ یَقُولُونَ قَوْماً فَإِنَّ قِيلَ

 هَذَا مِنْ أَشَدُّ هُوَ الَّذِی فَذَاكُمُ  الشَّدَائِدَ تِلْكَ یُعَایِنُ مَنْ مِنْهُمْ تَرَوْنَ لَا أَ الْفَاجِرِینَ وَ الْكَافِرِینَ بَعْضِ عَلَى هُوَ كَذَلِكَ فَهُوَ قَالَ

  الدُّنْيَا عَذَابِ مِنْ أَشَدُّ فَهَذَا الْآخِرَةِ عَذَابِ مِنْ إِلَّا

 كَذَلِكَ یَكُونُ مَنْ أَیْضاً الْمُؤْمِنِينَ فِی وَ یَتَكَلَّمُ وَ یَضْحَكُ وَ یَتَحَدَّثُ هُوَ وَ فَيَنْطَفِی النَّزْعُ عَلَيْهِ یَسْهُلُ  كَافِراً نَرَى بَالُنَا فَمَا قِيلَ

  الشَّدَائِدَ هَذِهِ الْمَوْتِ سَكَرَاتِ عِنْدَ یُقَاسِی َمنْ الْكَافِرِینَ وَ الْمُؤْمِنِينَ فِی وَ
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 مُسْتَحِقّاً  نَظِيفاً يّاًنَقِ الْآخِرَةَ لِيَرِدَ ذُنُوبِهِ مِنْ  فَتَمْحِيصُهُ شَدِیدَةٍ مِنْ كَانَ مَا وَ ثَوَابِهِ عَاجِلُ فَهُوَ هُنَاكَ لِلْمُؤْمِنِ  رَاحَةٍ مِنْ كَانَ مَا فَقَالَ

 مَا إِلَّا لَهُ  لَيْسَ وَ  الْآخِرَةَ لِيَرِدَ الدُّنْيَا فِی حَسَنَاتِهِ أَجْرَ فَلِيُوَفَّى الْكَافِرِ عَلَى هُنَاكَ سُهُولَةٍ مِنْ  كَانَ مَا وَ  دُونَهُ  لَهُ مَانِعَ لَا الْأَبَدِ لِثَوَابِ

 .یَجُورُ لَا عَدْلٌ  للَّهَا بِأَنَّ ذَلِكُمْ حَسَنَاتِهِ نَفَادِ بَعْدَ لَهُ اللَّهِ قَابِعِ ابْتِدَاءُ فَهُوَ هُنَاكَ الْكَافِرِ عَلَى شِدَّةٍ مِنْ كَانَ  مَا وَ الْعِقَابَ عَلَيْهِ یُوجِبُ

 تدبر

 التَّراقِیَ  بَلَغَتِ إِذا كَالَّ( 1

 محبت در را مطلب این ریشه سپس( 6 -3 قيامت) كرد مطرح را آخرت درباره انسانها از برخی تردید ابتدا سوره این در

 :دارد برحذر تبس بن این از را انسانها تا دهد می هشداری دوباره اكنون و(  21-20 قيامت) دانست آخرت كردن رها و دنيا

 شود می علومم رسيد گلوگاه به جان كه آنگاه بگذارید، اما ایدكرده رها را آخرت و دنيایيد محبت بند در االن شما 

 !اید؟چكاره

 شناسیانسان تخصصی نکته

 حقيقت هر یا ، آخرت، خدا است ممكن انسان. نمایاند می او به را انسانی هر حقيقت كه است ناپذیر انكار واقعيتی مرگ

 .بيند می خود پيرامون را آن دائما چون تواند؛ نمی را مرگ اما كند انكار را دیگری

 :فرمود می كه بود این شد، كه شد آن ع علی حضرت كه عللی از یكی شاید

 1(5البالغه، خطبه)نهج .مادرش پستان با طفل انس از است بيشتر مرگ با ابوطالب پسر انس قسم خدا به

 اجتماعی -اخالقی ثمره 

 .گيرند نمی جدی را مرگ كه است این انسانها مشكالت مهمترین از یكی

 تصرف قبناح المال بيت یا مردم اموال در است ممكن آیا بگيرد، جدی رسد می لب به جانش كه را ای لحظه كه كسی

 ؟... یا بكند؟ كاری هر مقام و پست به رسيدن برای یا كند؟

 

 التَّراقِیَ  بَلَغَتِ إِذا كَالَّ( 2

 ،187 جلسه. )باشد می انسان بر زمان ترین سخت كه است زمانی سه از یكی رسد، می لب به جان كه هنگامی این

  /muminoon-http://yekaye.ir/al-023-100 (1حدیث

 ایم؟آماده لحظه این برای آیا

 

                                                      
 أُمِّه بِثَدْیِ الطِّفْلِ  مِنَ بِالْمَوْتِ آنَسُ طَالِبٍ أَبِي لَابْنُ اللَّهِ وَ.  1

http://yekaye.ir/al-muminoon-023-100/
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 26/1/1396                                          راقٍ مَنْ قیلَ وَ   27( آیه 75( سوره قیامت )385

 ترجمه

 ؟باشد شفادهنده كيست كه شد گفته و

 نکات ترجمه

 «راقٍ »

رود: صعود، حرز می اند این ماده در سه معنا به كارباشد. گفتهمی« رقی»است كه از ماده بوده « راقِیٌ»این كلمه در اصل 

 ،2ج اللغة، سالمقایي معجم) ای در زمينشود(، و بقعه)چيزی كه برای در امان ماندن از شرور و طلسمات و ... استفاده می

؛ لِرُقِیِّک نُؤِْمنَ لَنْ وَ السَّماءِ فِی تَرْقىبه كار رفته )«  رفتنباال»( در قرآن كریم در سه مورد مشخصا با تعابير به معنای 426ص

 ( ولی اینكه در این آیه در كدام معناست، 10ص/ ؛الْأَسْبابِ فِی فَلْیَرْتَقُوا ؛ 93اسراء/

 ؛ «(خواهد روح تو را باال ببردچه كسی می»هم معنای اول مطرح شده، یعنی: 

 «( ای بياورد تا از مرگ شفایت دهد؟«رُقْيه»خواهد برای تو كسی میچه »و هم معنای دوم، یعنی: 

« ه شفایت دهد؟كخواهد بياید چه طبيبی می»اند، یعنی كه در این معنای اخير، برخی این را بر كار پزشك هم تطبيق داده

 (13، ص20؛ الميزان، ج605، ص10البيان، ج؛ مجمع363ص القرآن، ألفاظ مفردات)

 حدیث

ر ذیل خود آن آیه دشاء اهلل توضيح هریك را سوره قيامت سوال شد، كه ان 30تا  27مام باقر ع درباره معنای آیات ( از ا1

 خواهيم آورد.

د آدم ]= انسان[ ( فرمودند: این سخن فرزن27)قيامت/« ؟باشد بخششفا كيست كه شد گفته و :راقٍ مَنْ قِيلَ وَ»در مورد 

 ای هست؟شود، می گوید آیا طبيبی هست، آیا شفادهندهحاضر میاست هنگامی كه مرگ نزد او 

 259ص ،3ج ،1؛ الكافی730ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی ثَنَاحَدَّ قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ وسَىمُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِيهُ الشَّيْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِيلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  هْدِیُّالنَّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَيْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 الْبَاقِرِ: عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

  راقٍ مَنْ قِيلَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ

 ... اقٍرَ مِنْ هَلْ طَِبيبٍ مِنْ هَلْ قَالَ الْمَوْتُ حَضَرَهُ إِذَا آدَمَ ابْنِ قَوْلُ ع: ذَاكَ قَالَ

 

                                                      
 كند:. سند و عبارت در كافي تفاوت اندكي مي 1

 مَنْ  قِیلَ وَ» تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ رٍجَابِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 .الْأَحِبَّةِ بِمُفَارَقَةِ  أَیْقَنَ الْفِرَاقُ إِنَّهُ بِیبٍطَ مِنْ هَلْ قَالَ الْمَوْتُ بِهِ حَلَّ إِذَا آدَمَ ابْنُ ذَلِكَ فَإِنَّ قَالَ «الْفِراقُ أَنَّهُ ظَنَّ وَ راقٍ
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پردازند كه فراز قبلی این گيرد میای به توضيح انسان غافل و اینكه چگونه مرگ او را در برمی( اميرالمومنين ع در خطبه2

 فرمایند:در فراز بعدی می 1گذشت. /qiyamah-http://yekaye.ir/al-75-20 2، حدیث378خطبه در جلسه 

 كه حالىآرد؛  شگو در ،دهد پند او سوى از كه را كس آن پند نه و بازدارد؛ را خود ،خدا سوى از بازدارنده گفته به نه

 ی؛بازگشت راه نه و عفو و بخششی برایشان هست نهشدگان در حين غفلت را كه گرفته بيندمى

 چه خود را از آنبه نزدشان آمد آن دنيا فراقاز  و ورزیدند؛بدان جهالت می آنچه آمد فرود آنان بر چگونهبيند كه[ ]می

 . دادندمطابق با آنچه بدیشان وعده می آمدند در آخرت به و ؛ددیدنمی ایمن

 و ،شد ستس آن از یشاناندامها: است ناشدنى وصف ،«از دست دادن»، از مستیِ مرگ و حسرتِ آمد فرود آنان به آنچه

گفتنش فاصله  گشت؛ سپس مرگ، بيشتر در آنها رخنه كرد تا جایی كه بين هریك از آنها و سخن دگرگون در اثر آن رنگهاشان

 انداخت ...

 بقيه این خطبه ان شاء اهلل در بحث از آیه بعد خواهد آمد.

 109البالغه، خطبهنهج

 بِهِمْ  نَزَلَ كَيْفَ رَجْعَةَ لَا وَ لَهُمْ إِقَالَةَ لَا حَيْثُ الْغِرَّةِ عَلَى وذِینَ الْمَأْخُ یَرَى هُوَ وَ بِوَاعِظٍ  مِنْهُ یَتَّعِظُ لَا وَ بِزَاجِرٍ اللَّهِ مِنَ یَنْزَجِرُ لَا

 بِهِمْ  نَزَلَ مَا مَوْصُوفٍ فَغَيْرُ یُوعَدُونَ كَانُوا مَا عَلَى اآلْخِرَةِ  نَمِ قَدِمُوا وَ یَأْمَنُونَ  كَانُوا مَا الدُّنْيَا فِرَاقِ ِمنْ جَاءَهُمْ وَ یَجْهَلُونَ كَانُوا مَا

 بَيْنَ  فَحِيلَ لُوجاًوُ فِيهِمْ الْمَوْتُ ازْدَادَ ثُمَّ أَلْوَانُهُمْ لَهَا تَغَيَّرَتْ وَ أَطْرَافُهُمْ لَهَا فَفَتَرَتْ الْفَوْتِ حَسْرَةُ وَ الْمَوْتِ سَكْرَةُ عَلَيْهِمْ اجْتَمَعَتْ

 مَنْطِقِهِ ... بَيْنَ وَ أَحَدِهِمْ

 تدبر

 «وَ قيلَ مَنْ راقٍ( »1

 چيست؟« من راقوَ قيلَ »مقصود از 

كيست طبيبی كه »به معنای حرز و چيزی است كه شفا دهد و بال را دور كند. مقصود این است كه « يهرُقْ»از « راق»الف. 

 (605ص ،10البيان، ج، به نقل مجمعزیدضحاك و قتادة و ابنقالبة و أبی)« بياید و وی را از مرگ نجات دهد؟

 و در این صورت هم دو حالت قابل فرض است:

نكاری و حاكی از شود كه ....( و یا به صورت استفهام اتواند به صورت طلب باشد )آیا واقعا طبيبی پيدا میاین جمله می

 (734، ص30خواهد چنين انسانی را نجات دهد؟(. )تفسير كبير، جنااميدی گوینده )واقعا چه كسی می

برد، مالئكه عذاب یا پرسند: چه كسی روح او را باال میرسد میاست و وقتی او به لحظه مرگ می« ارتقاء»ز ا« راق»ب. 

ویا از این باب كه فرشتگان از بردن روح كافر ابا  2(605، ص10البيان، جعباس و مقاتل، به نقل مجمعمالئكه رحمت؟ )ابن

 (734، ص30ج ز شما حاضر است كه روح این كافر را ببرد؟ )تفسير كبير،الموت خطاب به آنها می گوید: كدام ادارند و ملك

                                                      
http://yekaye.ir/al- 2، حدیث263و جلسه  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-15 3، حدیث361فرازهایي از این خطبه قبال در جلسه همچنین  1

25-15-hegr/ گذشت. 

 رسد در متن نیامد:گردد یا بسیار بعید به نظر ميكند كه چون یا به همان قبلیها برمي. مرحوم طبرسي دو قول دیگر هم نقل مي 2

http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-20/
http://yekaye.ir/al-alaq-96-15/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
http://yekaye.ir/al-hegr-15-25/
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 1ج. ...

 

 «وَ قيلَ مَنْ راقٍ( »2

خود شخص  همه تعابير قبلی به صورت فعل معلوم آمد، اما اینجا به صورت فعل مجهول؛ پس طبيعتا گوینده این سخن،

 نيست؛ پس اطرافيانش وضعيت او برایشان مهم است.

 اعتنا باشند.بی توانند نسبت به مرگ اوكسی در شرف مرگ قرار می گيرد، دیگران هم با او كار دارند، و نمییعنی، وقتی 

 شناسینکته تخصصی انسان

 انسان موجودی است كه نه تنها زندگی، بلكه مرگش هم به دیگران مربوط است.

 

 

 27/1/1396                                         الْفِراقُ أَنَّهُ ظَنَّ وَ   28( آیه 75( سوره قیامت )386

 ترجمه

 و گمان كرد كه آن همان ]وقت[ جدایی است؛

 حدیث

 رمودند:ف« و گمان كرد كه آن همان ]وقت[ جدایی است»جلسه قبل( درباره آیه  1( امام باقر ع )در ادامه حدیث1

 ت.منظور فراق خانواده و دوستان در آن هنگام ]هنگام مرگ[ اس

 259ص ،3ج ، الكافی ؛307ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ وسَىمُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِيهُ الشَّيْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِيلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  هْدِیُّالنَّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَيْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 قَالَ ... الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 ذَلِكَ. عِنْدَ الْأَحِبَّةِ وَ الْأَهْلِ فِرَاقَ  یَعْنِی «الْفِراقُ نَّهُأَ ظَنَّ وَ»

 

پردازند كه قسمتی از آن گيرد میای به توضيح انسان غافل و اینكه چگونه مرگ او را در برمی( اميرالمومنين ع در خطبه2

 فرمایند:در جلسه قبل گذشت. در ادامه می

                                                      
 و أهل اآلخرة یجهزون الروح ون البدنقال أبو العالیة تختصم فیه مالئكة الرحمة و مالئكة العذاب أیهم یرقي روحه و قال الضحاك أهل الدنیا یجهز

 . شاید این معنا هم از آیه قابل برداشت باشد: 1

 ردیميكه م يهركس يعنیست، اسوال درباره خود مرده  هیآ نیبسا ا( باشد؛ آنگاه چهی)نه متعد« الزم» یبه معنا توانديم «يراق» نكهیبا توجه به ا

 (؟كنديسقوط م ي)و چه كس روديباال م يچه كس پرسنديافراد م
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... سپس مرگ، بيشتر در آنها رخنه كرد تا جایی كه بين هریك از آنها و سخن گفتنش فاصله انداخت، در حالی كه او در 

شنود در حالی كه عقلش سالم است و خِرَدش همچنان باقی است؛ بين اهل و عيالش است، با چشمش می بيند و با گوشش می

افتد، كه در جمع آورى كه جمع كرده مى اموالیبه یاد ه اش را در چه گذرانده؛ می اندیشد كه عمرش را در چه تباه كرده و زمان

كه در شُرُفِ  و اكنون ،گرد آورده بوده، ناكشبهه آنچه و اش[ واضح استآنچه ]تكليف شرعیآنها چشم بر هم گذاشته و از 

گذارد، ی كسانی كه پشت سرش هستند باقی میگيرش گردیده است؛ آن را براجدایی از آن واقع شده، تَبَعات گردآوری آن دامن

دست خود را از پشيمانى  ؛ پسراحتى و خوشى آن براى دیگرى و كيفر آن بر دوش اوست، و او در گرو این اموال است

تنا اعبه آن عالقمند بود بى ایام عمرشنچه كه در بدادر این حالت كند. میهایى كه هنگام مرگ مشاهده گزد به خاطر واقعيّتمى

این او ، ورزیدخورد و نسبت به وی حسادت میغبطه میاى كاش آن كس كه در گذشته بر ثروت او  كه كندآرزو مى ،شده

 اموال را جمع كرده بود.

 رود ...پس مرگ همچنان در پيكرش پيش می

 بقيه این خطبه ان شاء اهلل در بحث از آیه بعد خواهد آمد.

 109البالغه، خطبهنهج

 مِنْ صِحَّةٍ عَلَى بِأُذُنِهِ یَسْمَعُ وَ بَِبصَرِهِ یَنْظُرُ أَهْلِهِ لَبَيْنَ إِنَّهُ وَ مَنْطِقِهِ بَيْنَ وَ  َأحَدِهِمْ بَيْنَ فَحِيلَ وُلُوجاً فِيهِمْ الْمَوْتُ ازْدَادَ ... ثُمَّ 

 وَ  مُصَرَّحَاتِهَا مِنْ أَخَذَهَا وَ مَطَالِبِهَا فِی أَغْمَضَ جَمَعَهَا أَمْوَالًا یَتَذَكَّرُ وَ دَهْرَهُ أَذْهَبَ فِيمَ وَ عُمْرَهُ أَفْنَى فِيمَ یُفَكِّرُ لُبِّهِ مِنْ بَقَاءٍ وَ عَقْلِهِ 

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

 كَانَ  فِيمَا یَزْهَدُ وَ أَمْرِهِ مِنْ الْمَوْتِ عِنْدَ لَهُ أَصْحَرَ  مَا عَلَى نَدَامَةً یَدَهُ یَعَضُّ فَهُوَ بِهَا رُهُونُهُ غَلِقَتْ قَدْ الْمَرْءُ وَ ظَهْرِهِ عَلَى ءُالْعِبْ وَ

 دُونَهُ. حَازَهَا قَدْ عَلَيْهَا یَحْسُدُهُ وَ بِهَا یَغْبِطُهُ كَانَ الَّذِی أَنَّ یَتَمَنَّى وَ عُمْرِهِ أَیَّامَ فِيهِ یَرْغَبُ

 ... فَلَمْ یَزَلِ الْمَوْتُ یُبَالِغُ فِی جَسَدِهِ

 

 روایت شده است: ( از پيامبر خدا در مورد كسی كه در حال احتضار است،3

شدند شان غافل میشنيدند، از مردهدیدند و سخنش را میجان محمد به دست اوست، اگر جایش را می سوگند به كسی كه

رود و اش میكردند؛ تا آن موقعی كه جنازه مرده را بر دوش كشيدند و روحش باالی جنازهو بر خویشتنِ خویش گریه می

دنيا شما را به بازی نگيرد آن گونه كه مرا به بازی گرفت، كه مال دهد: ای اهل و عيالم! ای فرزندانم! آید در حالی كه ندا میمی

اش برای آنهاست و تَبَعاتش دامنگير من را از راه حالل و حرام گرد آوردم و سپس آن را برای غير خودم گذاشتم؛ خوشی

 است؛ پس، از آنچه بر من وارد شد برحذر باشيد.

 170جامع األخبار)للشعيری(، ص

 :لُ اللَّهِ صوَ قَالَ رَسُو
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]لَبَكَوْا[ عَلَى نُفُوسِهِمْ حَتَّى حُمِلَ  فَوَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ یَرَوْنَ مَكَانَهُ وَ یَسْمَعُونَ كَلَامَهُ لَذَهَلُوا عَنْ مَيِّتِهِمْ وَ ليبكوا

یُنَادِی یَا أَهْلِی وَ یَا وُلْدِی لَا تَلْعَبَنَّ بِكُمُ الدُّنْيَا كَمَا لَعِبَتْ بِی جَمَعْتُ الْمَالَ  الْمَيِّتُ عَلَى نَعْشِهِ وَ تُرَفْرِفُ رُوحُهُ فَوْقَ النَّعْشِ وَ هُوَ

 .حَلَّ بِی مِنْ حِلِّهِ وَ غَيْرِ حِلِّهِ ثُمَّ خَلَّفْتُهُ لِغَيْرِی فَالْمَهْنَأُ لَهُمْ وَ التَّبِعَةُ عَلَیَّ فَاحْذَرُوا مِثْلَ مَا

 تدبر

 «ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ وَ( »1

تواند این را نجات دهد، در این زمان است كه وی گمان شود كه چه كسی میرسد و گفته میهنگامی كه جان به لب می

 كند كه هنگام جدایی فرارسيده است.می

 را به كار برد؟« ظن»چرا تعبير 

است كه با دیدن آن احواالت دانست كه وقت فراق فرا رود؛ اینجا به این معنگاهی به معنای یقين به كار می« ظن»الف. 

 (113، ص20؛ الميزان، ج606، ص10البيان، جرسيده است. )مجمع

( چنان در او غلبه دارد كه همچنان طمع دارد 20ب. انسان مادام كه روحش وابسته به بدنش است، محبت عاجله )قيامت/

 (735، ص30سير كبير، جكه در دنيا بماند و از اهل و عيالش جدا نشود. )تف

بيند هنوز كامال باورش نشده خواهد اشاره كند كه چنان به دنيا چسبيده كه با اینكه عالئم مرگ را در خود میج. شاید می

 است.

 د. ...

 

 «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ( »2

 و جدایی است.« فراق»رسد ای كه به ذهن شخصی كه قرار است بميرد، میاولين نكته

 شناسیه تخصصی انساننکت

( 94مفردات ألفاظ القرآن، صاند چون قوام او به انس گرفتن با دیگران است. )شود كه انسان را انسان ناميدهگفته می

گيرد و با این پيوندهایش ای است كه در ارتباطاتی كه برقرار كند، با اشياء و انسانهای پيرامون خود انس میدرواقع، انسان به گونه

 دهد.ای است كه از آنچه بدانها وابسته بوده، رخ میاش در هنگام مرگ، جدایییابد؛ لذا اولين دغدغهو قرار میآرام 

 گيریم.مان را خيلی جدی میهایاگر این را جدی بگيریم، آنگاه دلبستگی

 عاقل كسی است كه به یاد داشته باشد كه:

 « آنچه نپاید دلبستگی را نشاید»

 ثمره اخالقی

 شاید تمام احكام و دستورات دین را بتوان در یك جمله خالصه كرد: 

 بكنيم.« دل»شود؛ و از هر چيزی كه از ما جدا خواهد شد، بدهيم كه از ما جدا نمی« دل»تمرین اینكه به چيزی 
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 او نگذارم شهیپرده جز اند نیتا در ا   ام شب همه شبپاسبان حرم دل شده

324http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/  

 

 «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ( »3

 است.« فراق»نگرانیِ انسان در لحظه مرگش، «دل»اولين 

 شناسینکته تخصصی انسان

 اگر توجه كنيم كه:

 اوست؛ و« دلِ » اوالً ارزش، و بلكه مهمترین دارایی، و بلكه حقيقتِ نهاییِ هر كس،

ی به آن چيزی است كه این دل بدان گره خورده و آن را در خود جای داده است، )به تعبير دیگر، «دل»ثانياً ارزش هر 

 ارزش هر دلی، به دلخواه اوست(

هوم و چرا این اندازه مف این اندازه در هویت انسان، مفهومی اساسی است؛« عشق»آنگاه شاید بتوان فهميد كه چرا مفهوم 

 گره خورده است؛ و داستان زندگی انسان، داستان عشق و فراق است:» فراق»با مفهوم « عشق»

 عشقم و از هر دو جهان آزادم بنده    و از گفته خود دلشادم میگویفاش م

 ... دامگه حادثه چون افتادم نیدر ا كه  « فراق»گلشن قدسم چه دهم شرح  ریطا
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ای است كه حقيقت هركس بر خودش و بر دیگران هویدا های ویژهیكی از موقعيت« فراق»به طوری كه شاید بتوان گفت 

 در زندگی را:« فراق»شود؛ و حافظ چه زیبا توصيف كرده است داستان می

 شرح دهم با تو داستان فراق وگرنه    فراق انيزبان خامه ندارد سر ب

 به سر زمان فراق امديو ن ديسر رس به    وصال ديمدت عمرم كه بر ام غیدر

 راستان كه نهادم بر آستان فراق به   سودمیكه بر سر گردون به فخر م یسر

 فراق انيمرغ دلم پر در آش ختیر كه    وصال یباز كنم بال در هوا چگونه

 زورق صبرم ز بادبان فراق فتاد  ی چه چاره كه در بحر غم به گرداب كنون

 فراق كرانیموج شوق تو در بحر ب ز   عمر غرقه شود ینماند كه كشت یبس

 باد و خان و مان فراق هيروز هجر س كه    به دست من افتد فراق را بكشم اگر

 ن فراقآتش هجران و هم قرا نیقر    بيشك نيو همنش مياليخ ليخ قيرف

 قضا و دلم ضمان فراق ليوك تنم  ستوصلت كنم به جان كه شده یدعو چگونه

 ز خوان فراق خورمیخون جگر م مدام   اریسوز شوق دلم شد كباب دور از  ز

 فراق سمانیگردن صبرم به ر ببست   چنبر عشق ريسرم را اس دیچو د فلك

 عنان فراق یكس یدست هجر نداد به   حافظ یره به سر شد نیشوق گر ا یپا به

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh324/
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 «وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ( »4

هم  اینكه مرگ را به جدایی تعبير كرد، از شواهدی است كه نشان می دهد كه روح حقيقتی مستقل است كه بعد از بدن

شود. )اقتباس از تفسير كبير، باقی است؛ زیرا حقيقت انسان را چيزی دانسته، كه در هنگام مرگ از این بدن و پيكر جدا می

 1(735، ص30ج

 

 «أَنَّهُ الْفِراقُ ( »5

 «جدایی از چه؟»و نفرمود « است ییوقت جدا اینك»را مطلق آورد و فرمود « الفراق»

 از هر چيزی كه از او جدا شدنی است.دهد جدایی ظاهرا همين نشان می

 شناسینکته تخصصی انسان

 شود؟چه چيزی در هنگام مگر از انسان جدا می

 هایی كه در زندگی برای خود جمع كرده،الف. اموال و دارایی

باشد،  هایی كه بر مدار خداپرستی و تقوی شكل گرفتهب. دوستان و آشنایانی كه بدانها انس گرفته، )مگر دوستی

 (67زخرف/

 (3و جوارح بدنش. )جلسه بعد، حدیثج. اعضاء 

 یعنی هيچ یك از اینها جزء حقيقتِ انسان و داراییِ واقعی نيست، حتی اعضاء و جوارحش!

 چيزی دارایی واقعی انسان است كه برایش بماند.

شود؛ ما نمی« مالِ »گيرند، واقعا می اگر چيزی را چند روزی به عاریت به ما بدهند، و از ابتدا هم بدانيم كه آن را از ما پس

ر دست خودمان دماست، كه ملكيت آن به طور كامل به ما منتقل شده باشد، به طوری كه اختيار آن كامال « مال»چيزی واقعا 

 باشد و بدون اجازه ما نتوانند آن را از ما بگيرند.

فهمد كه آنها افتد، می، كه وقتی به یاد مرگ میشمردشود، چيزهایی را مالِ خودش میغافل می« مرگ»وقتی انسان از 

 گيرند.واقعا مالِ او نيست و بدون اینكه او دلش بخواهد، آنها را از او پس می

 و بگيرند؟توانند بدون اختيارش آنها را از ااوست و نمی« مالِ »ماند كه واقعا اما چه چيزی برای انسان باقی می

 ل او.تنها باورها، خلق و خوها، و اعما

 شود.ا نمیزند و هيچگاه از ما جداینها واقعا در اختيار خودمان است و اینهاست كه در آخرت حقيقت ما را رقم می

                                                      
 «:اندچون فراق و وصال وصف هستند و نیازمند موصوف». البته تعبیر وی این است كه  1

نما یكون لو كانت الروح باقیة، فإن و اعلم أن اآلیة دالة على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت البدن، ألنه تعالى سمى الموت فراقا، و الفرق إ

 .صال صفة، و الصفة تستدعي وجود الموصوفالفراق و الو
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 مان چه تغييری خواهد كرد؟اگر این را جدی بگيریم، زندگی

 

 

 28/1/1396                                 بِالسَّاقِ السَّاقُ الْتَفَّتِ وَ   29( آیه 75( سوره قیامت )387

 ترجمه

 و ساق در ساق پيچيد.

 نکات ترجمه

 «الْتَفَّت»

، 5معجم المقایيس اللغة، جاست كه اصل این ماده را به معنای ضميمه شدن ویا در هم پيچيدن دو چيز )« لفف»از ماده 

، 10فی كلمات القرآن الكریم، جالتحقيق پيچيدن همراه باشد )( و به تعبير دیگر، گرد هم آمدنی كه به نحوی با درهم207ص

هایی است كه از شدت انبوه بودن، شاخ و برگ درختانش در هم فرو ( به معنای باغ16)نبأ/« جَنَّاتٍ أَلْفافا»اند. دانسته (216ص

مفردات باشد. )می« همدیگرمنضم شده به »( به معنای 104إسراء/؛ ذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً)إِ« لفيف»رفته باشند؛ و 

 (743ألفاظ القرآن، ص

 در قرآن كریم این ماده تنها در همين سه آیه به كار رفته است.

 «السَّاق»

از همين ریشه  همپا « ساقِ»راندن و به حركت درآوردن است. به معنای « سوق»( توضيح داده شد كه ماده 173قبال )جلسه

  /http://yekaye.ir/fatir-035-09باشد. میاست چون عامل راه رفتن و به حركت درآمدن انسان 

 حدیث

 فرمودند:« پيچيد ساق در ساق و»جلسه قبل( امام باقر ع درباره آیه  1( )در ادامه حدیث1

 دنيا به آخرت پيچيد.

 259ص ،3ج ، الكافی ؛307ص ،(للصدوق) مالیاأل

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِيهُ الشَّيْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِيلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  النَّهْدِیُّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَيْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 قَالَ: ... الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 بِالْآخِرَةِ. الدُّنْيَا الْتَفَّتِ قَالَ «بِالسَّاقِ السَّاقُ الْتَفَّتِ وَ»

 

پردازند كه قسمتی از آن گيرد میای به توضيح انسان غافل و اینكه چگونه مرگ او را در برمی( اميرالمومنين ع در خطبه2

 فرمایند:( گذشت. در ادامه می2در جلسه قبل )حدیث
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 زبانش نه ،بيفتد خاموش خود كسان ميان پس. بازماند كار از گوش چون زبانش تا راند، پيش او تن در پس مرگ پيوسته

 كه شنودنمى امّا بيند،مى را زبانشان گردش. افكندمى آن رخ به این چهره از را خود نگاه. شنود چيزى گوشش نه گوید، سخنى

 از جان و دارد، باز كار از گوشش چون را او چشم و آرد روى بدو بيشتر مرگ سپس،. كيست باره در و چيست، آنان سخن

 . شود خود كسان ميان مردارى و رود، برون تنش

  .دمساز اندخو را او كه كسى با نه و هم آواز، گرىنوحه با نه. گریزان بدو شدن نزدیك از و ترسان، كنارش در آنان

 نهاده موعد آنكه تا ،بردارند او دیدار از دیده و واگذارند، اشكرده با و سپارند، در و برند زمين از اىنقطه به را او سپس

 ...رسد در الهى قضاى و رسد، سر

 (105؛ )ترجمه شهيدی، ص109البالغه، خطبهنهج

 بِالنَّظَرِ  طَرْفَهُ رَدِّدُیُ بِسَمْعِهِ یَسْمَعُ لَا وَ بِلِسَانِهِ یَنْطِقُ لَا أَهْلِهِ بَيْنَ فَصَارَ سَمْعَهُ لِسَانُهُ خَالَطَ حَتَّى جَسَدِهِ فِی یُبَالِغُ الْمَوْتُ یَزَلِ فَلَمْ

 خَرَجَتِ  وَ سَمْعَهُ  قَبَضَ كَمَا بَصَرَهُ فَقَبَضَ بِهِ الْتِيَاطاً لْمَوْتُا ازْدَادَ  ثُمَّ كَلَامِهِمْ رَجْعَ یَسْمَعُ لَا وَ أَلْسِنَتِهِمْ حَرَكَاتِ یَرَى وُجُوهِهِمْ فِی

 إِلَى حَمَلُوهُ مَّثُ دَاعِياً یُجِيبُ لَا وَ بَاكِياً یُسْعِدُ لَا قُرْبِهِ مِنْ واتَبَاعَدُ وَ جَانِبِهِ مِنْ  أَوْحَشُوا قَدْ َأهْلِهِ بَيْنَ جِيفَةً فَصَارَ جَسَدِهِ مِنْ الرُّوحُ

 ...  إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ وحَتَّى  زَوْرَتِه عَنْ انْقَطَعُوا وَ عَمَلِهِ إِلَى فِيهِ فَأَسْلَمُوهُ الْأَرْضِ فِی مَخَطٍّ

 2، حدیث368و جلسه  /hegr-http://yekaye.ir/al-15-25 2، حدیث263فراز بعدی این حدیث، قبال در جلسه 

4-75-qyiamah-http://yekaye.ir/al/ .1ذكر شد 

 

 ( در حدیث آمده است:3

كنند یهای آن است در حالی كه مفاصل او با همدیگر خداحافظی مهای مرگ و دشواریبنده در حال درگيری با سختی

 شوی تا روز قيامت.شوم و تو از من جدا میگویند: به سالمت! من از تو جدا میو می

  606ص ،10ج القرآن، تفسير فی انالبي مجمع

 الحدیث: فی جاء

                                                      
 مرتبط باشد: توانديم هیآ نیبه ا یتا حدود زی( ن234نهج البالغة )با ترجمه شهیدى، ص 198 خطبهفراز از  نیا.  1

رَاقٍ وَ قَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ لَ مِنَ اآلْخِرَةِ الِاطِّلَاعُ وَ أَظْلَمَتْ َبْهجَتُهَا بَعْدَ إِشْ أَقْبَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ حِینَ دَنَا مِنَ الدُّنْیَا الِانْقِطَاعُ وَ ثُمَّ

مِنْ سَبَبِهَا وَ عَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا  انْفِصَامٍ ِمنْ حَلْقَتِهَا وَ انْتِشَارٍ هَا وَ تَصَرُّمٍ مِنْ أَهْلِهَا وَمِنْهَا قِیَادٌ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّتِهَا وَ اقْتِرَابٍ مِنْ أَشْرَاطِ فَوَ خَشُنَ مِنْهَا مِهَادٌ وَ أَزِ

 ...هِ وَ شَرَفاً لِأَنْصَارِهرِفْعَةً لِأَعْوَانِ كَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَ رَبِیعاً لِأَهْلِ زَمَانِهِ وَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ بَلَاغاً لِرِسَالَتِهِ  ِ  عَلَهُوَ تَكَشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِهَا جَ

آور و جهان پس از روشنى پس خدا محمد را كه درود وى بر او و یاران او باد به حق برانگیخت، آن گاه كه پایان دنیا نزدیك بود و آخرت روى

هاى سر رسیده، و نشانه فرو ریختن نزدیك گردیده، مدت آن بهو زیبایى، تاریك. زندگى مردمش دشوار، و آرام جاى آنان ناهموار، جهان به نیستى و 

هاى رستگارى ناپایدار، و زشتیهاى شان بسیار، و نشانههاى پیوندشان از هم دریده، و اسباب از هم گسیختگىآن پدید و پیوند مردمش با آن بریده، و حلقه

وجب ارجمندى امت، و كرد و م -به مردمان -گام خدا او را مأمور رساندن شریعت. این هن-و به سر رسیدنش نمودار -دنیا آشكار، رشته عمرش كوتاه

 بهار مردم زمانش، و مایه سربلندى یارانش، و موجب شرف یاورانش....
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 یوم إلى أفارقك و تفارقنی السالم عليك یقول بعض على بعضها یسلم مفاصله و سكراته و الموت كرب ليعالج العبد أن

 القيامة.

 تدبر

 «وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( »1

 چيست؟« ديچيو ساق در ساق پ»مراد از اینكه 

فسير )ت« شمّر عن ساقه»گویند شود میاست، چنانكه وقتی شخصی با شدتی مواجه می« شدت»به معنای « ساق»الف. 

پيچيد رهمددر فارسی[؛ یعنی شدت دنيا با شدت آخرت « آستين باال زد؛ یا دامن به كمر زد»( ]معادل 735، ص30جكبير، 

 (؛606، ص10ان، جمجمع البيعباس و مجاهد، به نقل ؛ و نيز ابن1)حدیث

 تواند:كه مقصود از این شدت دنيا و شدت آخرت، می

 (257، ص5. سختی فراق دنيا )آیه قبل( و سختی ترس آخرت باشد )تفسير صافی، ج1الف.

ها و تنگناهای دنيا )مانند ناراحتی و سختی جدایی . همين حالت بين دنيا و آخرت بودن باشد كه انسان هم وضعيت2الف.

كند و هم تنگناهای آخرت را عيال و فرزندان و اموال و مقام و شدت شماتت دشمنان و غم دوستان( را احساس می از اهل و

 (735، ص30ج)مانند ورود در دار غربت و دشواری حساب( )تفسير كبير، 

 (199، ص24شود )الوافی، جدرهم آميخته می« آغاز شدت آخرت»با « پایان شدت دنيا. »3الف.

 (606، ص10مجمع البيان، جحسن بصری، به نقل )شود. ل مرگ با حال حيات آميخته می. حا4الف.

رسد. )عالمه طباطبایی این معنا را شامل . به معنای این باشد كه شدتی بعد از شدت دیگر پشت سر هم به او می5الف.

 (113، ص20الميزان، جتمامی معانی دیگر دانسته است، 

 پا است؛ آنگاه یعنی:« ساق»به همان معنای « ساق»ب. 

شود كه ناشی از آن است كه با رسيدن روح به گلوگاه حيات از بدن او . اینكه ساق این پا به ساق دیگر پيچيده می1ب.

 (113، ص20الميزان، جبندد )رخت برمی

به نقل  عكس. )قتاده،دارد و بالدهد و آن یكی را ثابت نگه میب.حالت جان كندنی است كه دائما این پایش را حركت می

 (606، ص10البيان، جمجمع

مالك، به شود، مانند پوستی كه درهم پيچيده شود. )شعبی و ابی. چون نيرویش تمام شده، پاهایش درهم پيچيده می2ب.

 (606، ص10البيان، جمجمعنقل 

 (735، ص30جشود. )حسن بصری و سعيد بن مسيب، به نقل تفسير كبير، . پاهایش در كفن كامال پيچيده می3ب.

؛ تفسير 735، ص30جتواند حركتش دهد. )تفسير كبير، كند كه نمیشود و به هم گير می. چنان پاهایش خشك می4ب.

 (43، ص14كنز الدقائق، ج
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هم به كار رفته است و آیه به معنای این است كه برای مرگ نزع با نزع « حنزع ]= كندن[ رو»به معنای « ساق»ج. 

، طاووس()ابن سعد السعودكند[ )های پياپی و درهم كه روح از اجزای بدن یكی یكی مفارقت میآميخت؛ ]شاید یعنی كندندرهم

 (260ص

 

 «وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( »2

 د؛پيچدر لحظه مرگ ساق به ساق می

ها ( هرچند از منظر ناظر بيرونی این سنگينی2پس، مراحل جان كندن و خروج روح از بدن بسيار سنگين است؛ )حدیث

 درك نشود.

 شناسینکته تخصصی انسان

گذرد ( لحظه جان كندن هر انسان برآیند زندگی او در دنياست؛ و معيار اینكه آیا آن لحظه بر شخص سخت می1غالباً )

بينيم نيست؛ چرا كه او در حال تجربه كردن جهانی دیگر است و لزوما ای كه ما میات و دردهای جسمانییا آسان، ضرب

 ( 2، حدیث384اش از جنس تجربه این جهان نيست )جلسهتجربه

رغم اینكه در لحظات آخر، بدنشان پر از زخم و شاید شاهد خوبی برای این مساله، وضعيت امام حسين ع باشد كه علی

گذشت چهره ایشان اند كه هرچه میبود )یعنی دردهای جسمانی به اوج خود رسيده بود( اما شاهدان حادثه روایت كرده آسيب

ترین را شيرین –كه در اوج سختی مادی بود  –شد؛ و هم ایشان و هم اصحابشان، لحظه شهادتشان تر میتر و برافروختهبشاش

 اند.لحظه عمر خود معرفی كرده

 قیثمره اخال

 ایم؟! آیا برای آن لحظه خود را آماده كرده

 گردد.و اگر توجه كنيم كه مرگ برایند زندگی است، این آماده كردن، به نحوه زندگی ما برمی

 نوشتپی

آید، نه بر اساس خوب به كار رفت برای خارج كردن مواردی كه آنچه در لحظه مرگ بر سر شخص می« غالبا»تعبير  (1)

بلكه برای جبران خوبی استثنایی یا بدی استثنایی شخص است كه دیگر تكليفش در آخرت یا بد بودن شخص، 

 (2، حدیث384یكسره شود. )جلسه

 

 «وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( »3

؛ «گمان كرد كه اینك وقت جدایی است»اولين وضعيتی كه از شخص محتضر )= در حال مرگ( توصيف كرد این بود كه 

، «پيچدساق به ساق می»اش با سایر اشياء و انسانها؛ و دومين وضعيتی كه از آن سخن گفت اینكه ی در قبال رابطهایعنی دغدغه

 شود.یعنی شدتها و درد و زنجی كه با مرگ عارض او می



147 

 شناسینکته تخصصی انسان

وجودش مستولی است كه ابتدا آن  شود نتيجه گرفت كه پيوندهای انسان با سایر امور چنان برآیا از این تقدم و تاخر می

 فهمد؟!های جان كندن را میآید و سپس سختیدر نظرش می

 

 

 29/1/1396                               الْمَساقُ یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ  يإِل   30( آیه 75( سوره قیامت )388

 ترجمه

 به سوی پروردگار توست در آن روز سوق داده شدنِ ]خالیق[ .

 ترجمهنکات 

  «الْمَساق»

http://yekaye.ir/fatir- 173)جلسه راندن و به حركت درآوردن است.به معنای « سوق»قبال توضيح داده شد كه ماده 

09-035/ ) 

كه انسان را بدانجا  یمحلمكان ) اسمو هم ( 113، ص20)الميزان، جباشد  تواندی)سوق دادن( مميمی هم مصدر  «الْمَساق»

  (606، ص10البيان، ج( )مجمعدهندیسوق م

 

 حدیث

به سوی پروردگار توست در آن روز  الْمَساقُ: یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ  إِلى»جلسه قبل( امام باقر ع درباره آیه  1( )در ادامه حدیث1

 فرمودند:« سوق داده شدن

 صيرورت و شدنِ نهایی. به سوی پروردگار جهانيان است در آن روز

 259ص ،3ج ، الكافی ؛307ص ،(للصدوق) األمالی

 اللَّهُ  رَحَِمهُ أَبِی حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِيهُ الشَّيْخُ حَدَّثَنَا

 عَنْ صَالِحٍ  بْنِ  جَمِيلِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ  النَّهْدِیُّ مَسْرُوقٍ أَبِی بْنُ الْهَيْثَمُ  حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ

 الْبَاقِرِ ... عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 .الْمَصِيرُ یَوْمَئِذٍ الْعَالَمِينَ رَبِّ إِلَى «الْمَساقُ یَوْمَئِذٍ رَبِّكَ إِلى» قَالَ

 

 كنندگان دور ایشان جمع شدند؛ یكی گفت:( هنگامی كه اميرالمومنين ع به دست آن ملعون ضربت خوردند، عيادت2

 یا اميرالمومنين! ما را وصيتی كن!

http://yekaye.ir/fatir-035-09/
http://yekaye.ir/fatir-035-09/
http://yekaye.ir/fatir-035-09/
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سپس فرمود: حمد خدا را آن اندازه كه سزاوار اوست، در حالی كه پيرو امر اویيم، و او را فرمودند: جایی برایم بيندازید. 

ی نيست به جز اهللِ واحدِ احدِ صمد، همان گونه كه خودش چنين خود را پسندد، و هيچ خدایگویم آنچنان كه میحمد می

 معرفی كرده است.

و اَجل ]= مرگ، مهلت نهایی[ سوق  .القات خواهد كردم كندمی در فرار كردنش آنچه را كه از آن فرار مردم! هر كس ای

در جستجوی پشت پرده این امر گذراندم، روزگار را ه اندازه از چ دادن جان است به سوی او؛ و فرار از او، رسيدن به اوست.

 [ ؛ يچكس آن را نداندكه ه] ند، هيهات كه این علمى است نهفتهنخواست جز آنكه آن را بپوشا -عزّ ذكره  –اما خداوند 

 ... من سفارشامّا 

 149خطبه البالغه، ؛ نهج299ص ،1ج الكافی،

 الْمُؤِْمنِينَ أَمِيرُ ضُرِبَ  لَمَّا: قَالَ رَفَعَهُ الْأَحْمَرِیِّ إِسْحَاقَ بْنِ ِإبْرَاهِيمَ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ رَفَعَهُ الْحَسَنِیُّ الْحَسَنِ بْنُ الْحُسَيْنُ

 كَمَا َأحْمَدُهُ وَ أَمْرَهُ مُتَّبِعِينَ قَدْرِهِ حَقَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ ثُمَّ وِسَادَةً لِی اثْنُوا فَقَالَ أَوْصِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ یَا لَهُ قِيلَ وَ الْعُوَّادُ بِهِ حَفَّ ع

 انْتَسَبَ؛ كَمَا الصَّمَدُ أَحَدُالْ  الْوَاحِدُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ أَحَبَّ

 عَنْ  أَبْحَثُهَا الْأَیَّامَ أَطْرَدْتُ كَمْ مُوَافَاتُهُ مِنْهُ الْهَرَبَ وَ إِلَيْهِ النَّفْسِ مَسَاقُ الْأَجَلُ وَ یَفِرُّ مِنْهُ مَا فِرَارِهِ فِی لَاقٍ امْرِئٍ كُلُّ النَّاسُ أَیُّهَا

 مَكْنُونٌ؛ عِلْمٌ هَيْهَاتَ إِخْفَاءَهُ إِلَّا ذِكْرُهُ عَزَّ اللَّهُ فَأَبَى الْأَمْرِ هَذَا مَكْنُونِ

 ... وَصِيَّتِی أَمَّا

 

 ( از امام صادق ع از پدرانشان، از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

 الموت را نزد او فرستاد.هنگامی كه خداوند تبارك و تعالی خواست كه حضرت ابراهيم را قبض روح كند، ملك

 گفت: سالم عليك ای ابراهيم!

 ای؟[ای یا برای بردن آمدهالموت. آیا خبررسانی یا فراخوان؟ ]= خبری آوردهگفت: عليك السالم ای ملك

 ام[، ای ابراهيم؛ پس اجابت كن!ام ]= برای بردن آمدهگفت: بلكه فراخوان

 ای دوستی دوستش را بميراند؟ابراهيم ع فرمود: آیا دیده

 رگشت و در محضر خداوند جل جالله عرض كرد: خدایا ! شنيدی كه دوستت چه گفت؟الموت بملك

ای كه از دیدار دوستش ناخرسند باشد؟ الموت! نزد او برو و بگو: آیا دوستی را دیدهخداوند جل جالله فرمود: ملك

 بدرستی كه: دوست، دیدار دوستش را دوست دارد.

 197األمالی) للصدوق(، ص

لَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ يْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ رَحِمَهُ الحَدَّثَنَا الشَّ

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْحَبَّالُ الطَّبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصُّوفِیُّ قَالَ

الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِی الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ  [ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْيَانالْخَشَّابُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ محص ]مِحْصَنٍ 

 عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ:
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 عَلَيْكَ یَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَبْضَ رُوحِ إِبْرَاهِيمَ ع أَهْبَطَ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَالَ السَّلَامُ

خَلِيلَهُ قَالَ فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ  لْمَوْتِ أَ دَاعٍ أَمْ نَاعٍ قَالَ بَلْ دَاعٍ یَا إِبْرَاهِيمُ فَأَجِبْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع فَهَلْ رَأَیْتَ خَلِيلًا یُمِيتُیَا مَلَكَ ا

الَ خَلِيلُكَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مَلَكَ الْمَوْتِ اذْهَبْ إِلَيْهِ حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ إِلَهِی قَدْ سَمِعْتَ مَا قَ

 1وَ قُلْ لَهُ هَلْ رَأَیْتَ حَبِيباً یَكْرَهُ لِقَاءَ حَبِيبِهِ إِنَّ الْحَبِيبَ یُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ.

 

 ( پيامبر اكرم ص فرمودند:4

 داشته باشد، خدا دیدارش را دوست دارد؛ كسی كه دیدار خدا را دوست

 و كسی كه از دیدار خداوند ناخرسند باشد خدا هم از دیدار او ناخرسند است.

 172مصباح الشریعة، ص

 :قَالَ النَّبِیُّ ص

 .هللَّهُ لِقَاءَالَّهِ كَرِهَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ال

 

از چندین تن از ائمه اطهار روایتی نقل شده است كه حضرت اميرالمومنين ع در یك مجلس چهارصد باب از آنچه ( 5

، در یكی 2كند، به برخی از اصحابش آموخت. قبال فرازهایی از این روایت قبال گذشتدین و دنيای انسان مسلمان را آباد می

 :فرماینداز فرازها می

ها ورت[ مصيبتصزیاد یاد كنيد، ]كه در این  تان در پيشگاه خداوند راتان از قبرها و ایستادنج شدنمرگ را و روز خار

 شود.بر شما آسان می

 616، ص2الخصال، ج

قَاسِمِ بْنِ یَحْيَى نِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِیُّ عَنِ الْثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْحَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ

آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ  دِ اللَّهِ ع قَالَ َحدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْعَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ َو مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْ

 :لْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْيَاهلِ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَ

                                                      
 . این روایت هم در همین مضمون قابل توجه است: 1

رٍ عَنْ بَعْضِ َأصْحَابِهِ  جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیخَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

قُلْتُ فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ  نْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْغََض اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ نَعَمْاءَهُ وَ مَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلُْت أَصْلََحكَ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَ

اءَهُ وَ هُوَ یُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ حِینَئِذٍ نْ یَتَقَدَّمَ وَ اللَّهُ تَعَالَى یُحِبُّ لِقَءٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَيْ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِكَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الْمُعَایَنَةِ إِذَا رَأَى مَا یُحِبُّ فَلَیْسَ شَ

 (134، ص3هُ. )الكافي، جءٌ أَبَْغضَ إِلَیْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ وَ اللَّهُ یُبْغِضُ لِقَاءَوَ إِذَا رَأَى مَا یَكْرَهُ فَلَیْسَ شَيْ 

 http://yekaye.ir/hud-001-113/ 3، حدیث90جلسه.  2

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-26/ 1، حدیث246جلسه 

 ijmaaar-http://yekaye.ir/al-70-23/ 3، حدیث294جلسه

  /balad-http://yekaye.ir/al-90-8 2، حدیث337جلسه 

http://yekaye.ir/hud-001-113/
http://yekaye.ir/al-aaraf-7-26/
http://yekaye.ir/al-maaarij-70-23/
http://yekaye.ir/al-balad-90-8/
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 .الْمَصَائِبُ عَلَيْكُمُ تُهَوَّنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ یَدَیِ بَيْنَ قِيَامُِكمْ وَ الْقُبُورِ مِنَ خُرُوجِكُمْ یَوْمِ وَ الْمَوْتِ ذِكْرَ أَكْثِرُوا... 

 

 تدبر

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ یإِل( »1

تنها به سوی پروردگار خواهد  : محل استقرار نهایی در آن روزرَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر إِلى»همين سوره فرمود:  12در آیه 

 دن انسان به سوی خداست؛ تنها استقرار نهایی، بلكه اساساً سوق دافرماید كه نهاكنون این آیه می« بود.

دارد. )اقتباس نیعنی انسان، نه راه و نه مقصدی غير خدا ندارد؛ و این راه و مقصدی است كه هيچ انسانی از آن گریزی 

 (114، ص20از الميزان، ج

 

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ یإِل( »2

جار و « رَبِّكَ یإِل)»شود. به خداوند ختم نمی به سوی پروردگارش است و غایت نهایی جز« تنها و تنها»سوق انسان 

كند.( آمد. چون مقدم آمده داللت بر انحصار میالقاعده باید بعد از آن میو علی« الْمَساق»مجروری است كه متعلق است به 

 (114، ص20)الميزان، ج

 شناسینکته انسان

؛ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوروَ لِلَّهِ ) گرددهمه چيز عالم از آنِ خداست و به خدا برمی

 اند.( اما انسان جایگاه خاصی در این ميان دارد و نحوه این برگشتنش را در اختيار خودش قرار داده109عمران/آل

د، اما مهم این است كه به سوی شوالبته هر انسانی چه مومن باشد چه كافر، خوب یا بد، به سوی خدا سوق داده می

 رحمت خدا یا به سوی عذاب او؟

( 115؛ بقره/فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِایم )خدا هم در بهشت هست و هم در جهنم؛ به هر سو برویم، به سوی خدا رفته

هنم است، با اینكه در محضر خداست، برد و كسی كه در جاما كسی كه در بهشت است در رضایت كامل از این دیدار بسر می

 ( و به همين جهت است كه در عذاب است.15؛ مطففين/كَالَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُوناز دیدار خدا در حجاب است )

 ثمره اخالقی

دوست داشته باشيم، كه اگر رویم، پس بكوشيم به نحوی زندگی كنيم كه این دیدار را اگر در هر صورت به سوی خدا می

 ما دیدار خدا را دوست داشته باشيم، او هم دیدار ما را دوست دارد؛ و آنگاه دیگر مرگ امری ترسناك نخواهد بود.

 

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ یإِل( »3

 این آیه در ضمن آیاتی است كه درباره مرگ بود، پس این روز ظاهرا یعنی روز مرگ.

 واضحترین اموری است كه برای هيچكس قابل انكار نيست.مرگ جزء 
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جد بيندیشد كه با مرگ چه بر سرش شاید توجه جدی به مرگ برهان واضحی بر خداوند متعال باشد؛ كافی است انسان به

 آید و آیا نابودی كامل اصال معنا دارد؟می

 شناسینکته انسان

: ای رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقيه یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى»ی خداست: اش دائما در حال حركت به سوانسان هم در زندگی

 (6)انشقاق/« انسان! تو در تالش و كوششی هستی به سوی پروردگارت تا او را مالقات كنی

 هم در لحظه مرگش )همين آیه محل بحث(

 (12يامت/)ق« رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر إِلى»و هم در محشر 

( نتواند 2و  1اما شاید توجه به هيچكدام به اندازه لحظه مرگ )كه انسان هنوز بين دنيا و آخرت است؛ جلسه قبل، احادیث

خدایی را توجيه كند حضور خدا را برای انسان عيان كند؛ زیرا هم در زندگی عادی دنيا عواملی كه بتواند برای خودش بی

ای نيست كه كسی بتواند اصل آن مكن است اصل آن را زیر سوال ببرد؛ اما لحظه مرگ، لحظهیابد، و هم در مورد آخرت ممی

 كند.را انكار كند، و توجه عميق به آن امكان ندارد، مگر اینكه سوق انسان به سوی خدا را برای انسان جدی می

 

 «رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ یإِل( »4

 وق داده شدن.پروردگار توست در آن روز س یسو به

 رود كه كسی از پشت سر، شخص را به جلو براند.در جایی به كار می« سوق دادن»

 رانند. غيرالهی در پيش گيریم، لحظه مرگ، بخواهيم یا نخواهيم، ما را به سوی خدا می ِگيرییعنی اگر در دنيا هم جهت

 ثمره اخالقی

 پس،

، لحظه مرگ برایش خوشایند است، زیرا او را در همان جهتی كه گيری الهی در پيش گرفتهاش جهتكسی كه در زندگی

 دهند؛رفته، هُل میمی

خواهد او را كامال خالف جهتی كه می و به همين ترتيب، كسی كه پشت به خدا كرده، مردن برایش بسيار جانكاه است:

 رانند.برود، می

 

 

 30/1/1396ي                                   صَلَّ ال وَ صَدَّقَ فَال   31( آیه 75( سوره قیامت )389

 ترجمه

 پس نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد؛
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 شأن نزول

عمود خيمه زد  عباس بودیم كه ابوذر بلند شد و دستش را بهكند كه یكبار با ابوذر درمجلس ابن( عمار یاسر روایت می1

 و گفت:

ذر غفاری دهم كه من جندب بن جناده، ابوشناسد به او خبر مینمیشناسد؛ هركه شناسد، كه میای مردم! هركه مرا می

ود دید خدهم، آیا شنيدید كه رسول خدا ص فرموده است: نه زمين بر روی هستم. شما را به حق خدا و رسولش سوگند می

 و نه آسمان سایه انداخته است بر كسی كه از ابوذر راستگوتر باشد؟

 گفتند: بله.

فر بودیم نآیا می دانيد كه رسول خدا ص ما را در روز غدیر خم جمع كرد كه حدود هزار و سيصد گفت: ای مردم! پس 

ن مخدایا هركس  )محل بيعت رضوان( ما را جمع كرد كه حدود پانصد نفر بودیم و در هر بار فرمود:« سَمُرَة»و نيز در روز 

سی باش كه با كباش كه والیت او را بپذیرد؛ و دشمن هر موالی او هستم، علی ع موالی اوست؛ و فرمود: خدایا ولیّ هركسی 

به ای پسر ابوطالب! او دشمنی كند و خوار كن كسی را كه او را خوار كند؛ و آن موقع شخصی ]عمر[ برخاست و گفت: به

ه گذاشت و غيرموالی من و موالی هر مرد و زن مومنی گشتی؛ وقتی معاویه پسر ابوسفيان این را شنيد دستش را روی شانه م

كنيم؛ پس اش تصدیق میكنيم و نه ]حضرت[ محمد ص را در گفتهگفت: نه به والیت علی ع اقرار میبلند شد در حالی كه می

ذیب كرد و پس نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد؛ ولی تك»خداوند متعال بر پيامبرش حضرت محمد این آیات را نازل كرد: 

( كه این 34-31)قيامت/« سزاوار است بر او آنچه سزاوار است انب اهل و عيالش رفت؛سرپيچی نمود؛ سپس با تبختر به ج

 تهدید و نهيبی از جانب خداوند متعال بود.

 گفتند: بله.

 392-393ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد؛ 516-515ص الكوفی، فرات تفسير

 حَدَّثَنَا قَالَ جُعْفِیُّالْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ  جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ كُوفِیُّالْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ] الْعَلَوِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

: قَالَ  یَاسِرٍ بْنِ عَمَّارِ عَنْ[ الْأَحْوَلِ  سَوْرَةَ عَنْ الرَّزَّاقِ عَبْدُ ثَنَاحَدَّ قَالَ الثَّغْرِیُّ حَفْصٍ بْنُ حَفْصُ حَدَّثَنَا قَالَ الْحَسَنِ بْنُ[ الْعَلِیُ ] الْعَلَاءُ

 ذَرٍّ أَبُو قَامَ ذْإِ النَّاسَ یُحَدِّثُ هُوَ وَ فُسْطَاطٌ عَلَيْهِ وَ عَنْهُ للَّهُا رَضِیَ عَبَّاسٍ ابْنِ مَجْلِسِ فِی عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْغِفَارِیِّ ذَرٍّ أَبِی عِنْدَ كُنْتُ

 بْنُ جُنْدَبُ أَنَا مِیبِاسْ أَنْبَأْتُهُ فَقَدْ یَعْرِفْنِی َلمْ مَنْ وَ  عَرَفَنِی قَدْفَ عَرَفَنِی مَنْ النَّاسُ أَیُّهَا قَالَ ثُمَّ الْفُسْطَاطِ عَمُودِ إِلَى بِيَدِهِ ضَرَبَ حَتَّى

 الْخَضْرَاءَ  أَظَلَّتِ  الَ وَ الْغَبْرَاءَ أَقَلَّتِ مَا یَُقولُ هُوَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعُْتمْ أَ رَسُولِهِ حَقِّ وَ اللَّهِ بِحَقِّ سَأَلْتُكُمْ الْغِفَارِیُّ ذَرٍّ أَبُو جُنَادَةَ

 رَجُلٍ ثَلَاثُمِائَةِ وَ أَلْفٌ خُمٍّ غَدِیرِ یَوْمَ نَاجَمَعَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ لنَّاسُا أَیُّهَا فَتَعْلَمُونَ أَ قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ قَالُوا ذَرٍّ أَبِی مِنْ لَهْجَةٍ أَصْدَقَ ذَا

 عَادَاهُ  مَنْ عَادِ وَ  هُوَاال مَنْ وَالِ اللَّهُمَّ[ قَالَ وَ ] مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ وْلَاهُمَ كُنْتُ مَنْ اللَّهُمَّ یَقُولُ ذَلِكَ كُلَّ  رَجُلٍ َخمْسَمِائَةِ سَمُرَاتٍ یَوْمَ جَمَعَنَا وَ

 مُؤْمِنَةٍ  وَ مُؤْمِنٍ كُلِّ  مَوْلَى وَ مَوْلَایَ أَصْبَحْتَ طَالِبٍ أَبِی بْنَ ا یَا بَخْ بَخْ فَقَالَ[ عُمَرُ] رَجُلٌ فَقَامَ خَذَلَهُ مَنْ اخْذُلْ  وَ نَصَرَهُ  مَنْ انْصُرْ وَ

 مَقَالَةٍ  فِی مُحَمَّداً صَدِّقُ نُ لَا وَ  بِوَلَایَةٍ لِعَلِیٍّ نُقِرُّ  لَا یَقُولُ هُوَ وَ قَامَ وَ شُعْبَةَ بْنِ  الْمُغِيرَةِ عَلَى اتَّكَأَ سُفْيَانَ  أَبِی بْنُ مُعَاوِیَةُ ذَلِكَ سَمِعَ  فَلَمَّا

 تَهَدُّداً  فَأَوْلى لَكَ  أَوْلى یَتَمَطَّى أَهْلِهِ إِلى ذََهبَ ثُمَّ . تَوَلَّى وَ  كَذَّبَ لكِنْ  وَ صَلَّى ال وَ صَدَّقَ فَال ص مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ عَلَى تَعَالَى اللَّهُ فَأَنْزَلَ

 .نَعَمْ اللَّهُمَّ ]إشهادا[ فَقَالُوا انْتِهَاراً وَ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ
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 1( نيز روایتی نزدیك به همين مضمون گذشت.374)جلسه  16توجه: در شأن نزول آیه 

 حدیث

 ( از رسول خدا ص روایت شده است كه فرمودند:2

ق است؛ حدارد؛ و حق با علی ع است و علی با شوند دشمن میبدرستی كه خداوند آن بندگانی را كه از حق منحرف می

 رود.هالك گردد و دنيا و آخرتش از دست می پس هركه علی ع را با غيرش عوض كند،

 178)البن شاذان القمی(، ص عالروضة فی فضائل أميرالمؤمنين 

 :سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَرَإِلَى حَسَنِ بْنِ السَّعِيدِ السَّاعِدِیِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ  -عُهُ یَرْفَ -بِالْإِسْنَادِ 

لَكَ وَ فَاتَتْهُ الدُّنْيَا  اسْتَبْدَلَ بِعَلِیٍّ غَيْرَهُ، هَ عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ، فَمَنِإِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْمَائِلِينَ عَنِ الْحَقِّ، وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَ

 .وَ الْآخِرَة

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:3

دارد؛ پس هيچگاه از حق مزاج( را دشمن میرنگ، دمدمیبدانيد كه خداوند متعال در ميان مخلوقاتش، افراد متلوّن )هفت

رود ز دستش میشود و دنيا اه باطل و اهل آن پيوست و بر آن اصرار ورزید، هالك میو اهل آن جدا نشوید؛ چرا كه هركسی ب

 گردد. و خوار و ذليل از آن خارج می

 137األمالی )للمفيد(، ص

                                                      
 نیز در همین راستاست: 39، ص3مناقب آل أبي طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب(، ج. این روایت در  1

ةَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَا بْنِ قَیْسٍ الْأَشْعَرِیِّ وَ یَسَارَهُ عَلَى الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَ هِرَجَ مُغْضَباً وَاضِعاً یَمِینَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّالْبَاقِرُ ع قَالَ: قَامَ ابْنُ هِنْدٍ وَ تَمَطَّى وَ خَ

هُ جَبْرَئِیلُ ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ ى الْآیَاتِ فَهَمَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَرُدَّهُ فَیَقْتُلَهُ فَقَالَ لَ قَ وَ ال صَلَّنُصَدِّقُ مُحَمَّداً عَلَى مَقَالَتِهِ وَ لَا نُقِرُّ عَلِیّاً بِوَلَایَتِهِ فَنَزَلَ فَال صَدَّ

 .لِتَعْجَلَ بِهِ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

داند و در اینجا د عمر مياند كه آن شخص را خودر بحاراالنوار آورده البته روایتي بسیار طوالني در كتاب سلیم آمده و مرحوم مجلسي هم آن را

 آوریم:فقط فراز مربوطه را مي

دِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ لْمِقْدَادِ وَ مُحَمَّلَّا هَاشِمِيٌّ غَیْرُ سَلْمَانَ وَ أَِبي ذَرٍّ وَ اإِانْتَهَیْتُ إِلَى حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَیْسَ فِیهَا  قَالَ أَبَانٌ عَنْ سُلَیْمٍ قَالَ

مَنْ حَوْلَهُ ثُمَّ لِيٌّ ع إِلَى عَعَهُ مِنْ أَنْ یُغْرِمَ قُنْفُذاً كَمَا أَغْرَمَ جَمِیعَ عُمَّالِهِ فَنَظَرَ بْنِ أَبِي َسلَمَةَ وَ قَیْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَرَى عُمَرَ مَنَ

بُ مِمَّا أُشْرَِبتْ قُلُوبُ هَذِهِ ثُمَّ قَالَ ع الْعَجَ مَاتَتْ وَ فِي عَضُدِهَا  أَثَرُهُ كَأَنَُّه الدُّمْلُجُبِالسَّوْطِ فَ  [  ثُمَّ قَالَ شَكَرَ لَهُ ضَرْبَةً ضَرَبَهَا فَاطِمَةَ عاغْرَوْرَقَتْ عَیْنَاهُ ]بِالدُّمُوعِ 

 ءٍ َأحْدَثَه مِنْ حُبِّ هَذَا الرَّجُلِ وَ صَاحِبِهِ مِنْ قَبْلِهِ وَ التَّسْلِیمِ لَهُ فِي كُلِّ شَيْ الْأُمَّةِ

لْآخَرُ مَا یَأْلُو رَفْعاً ا]وَ قَالَ   رْفَعَ خَسِیسَتَهُ فَقَالَ مَا یَأْلُو أَنْ یَ  وَلَایَتِيلِهُوَ وَ صَاحِبُهُ حِینَ نَصَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص   یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ إِذْ قَالَ   ... وَ هُوَ صَاحِبُ 

 [ [  وَ قَالَ لِصَاحِبِهِ ]وَ أَنَا مَنْصُوبٌ بِضَبْعِ ابْنِ عَمِّهِ

فَال صَدََّق  -فَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِأَبَداً ]ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَیْهِ ثُمَّ تَمَطَّى وَ انْصَرَ هُ وَ لَا أُطِیعُلَ [  فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَسْمَعُ إِنَّ هَذِهِ لَهِيَ الْكَرَامَةُ فَقَطَّبَ ]صَاحِبُهُ 

یم بن قیس الهاللي، كتاب سل) .هِ لَهُ وَ انْتِهَاراًوَعِیداً مِنَ اللَّ  لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى أَهْلِهِ یَتَمَطَّى أَوْلى وَ ال صَلَّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى. ثُمَّ ذَهَبَ إِلى

 (315، ص30؛ بحار األنوار، ج692، ص2ج
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الَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ دُ بْنُ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِیُّ قَدَّثَنَا أَبُو عَلِیٍّ مُحَمَّقَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ ْبنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيَم الْكَاتُِب َقالَ حَ

اشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ الَ حَدَّثَنِی الْقَاسِمُ بْنُ یَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَبْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ قَ

  مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:بْنِ

اسْتَبَدَّ بِالْبَاطِلِ وَ أَهْلِهِ هَلَكَ وَ فَاتَتْهُ الدُّنْيَا  اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یُبْغِضُ مِنْ خَلْقِهِ الْمُتَلَوِّنَ فَلَا تَزُولُوا عَنِ الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ فَإِنَّ مَنِ

 1.صَاغِرا وَ خَرَجَ مِنْهَا

 

 ( از امام باقر ع روایت شده است كه رسول خدا ص فرمودند: 4

ورزد تا حدی  ای نيست مگر اینكه نماز واجبش را عمدا ترك كند و یا در آن سستیبين مسلمان و اینكه كافر شود فاصله

 كه ]گاه و بيگاه[ نمازش را نخواند.

 80، ص1المحاسن، ج

لَ قَالَ رَسُولُ یْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَاعَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

 :اللَّهِ ص

 2.اوَنُ بِهَا فَلَا یُصَلِّيهَامَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ أَنْ یَكْفُرَ إِلَّا تَرْكُ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ مُتَعَمِّداً أَوْ یَتَهَ

 تدبر

 «یفَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّ( »1

 كرد و نه نماز گزارد؛ قینه تصد پس

 است:« عمل صالح»و « ایمان»در كنار هم شبيه « تصدیق و نماز»رسد به نظر می

ر اذان و داست )چنانكه حقيقت ایمان، تصدیق و اذعان به حقيقت است؛ و در ميان اعمال صالح هم بهترین عمل، نماز 

 حی علی خيرالعمل(.« گویيماقامه می

 

 «یفَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّ( »2

، فضائل «لَاةُ الْمُؤْمِنأَنَا صَ»در روایات ما این مضمون آمده است كه اميرالمومنين ع، باطن و حقيقت نماز مومن است )مثال: 

 (84شاذان، صابن

الیت علی ع كنيم و نه به ورباره سخن كسی است كه گفت: نه پيامبر را تصدیق میاكنون اگر شأن نزول این آیه )كه د

اميرالمومنين ع را  شود كه چگونه والیت؛ معلوم می«نه تصدیق كرد و نه نماز گزارد»كنيم( را كنار متن آیه بگذاریم اقرار می

 نند.كهمان نمازگزاردن دانسته و چگونه آیات قرآن، این روایات را تایيد می

                                                      
 (489ع قَالَ: مَا تَرَكَ الْحَقَّ عَزِیزٌ إِلَّا ذَلَّ وَ لَا أَخَذَ بِهِ ذَلِیلٌ إِلَّا عَز )تحف العقول، ص یعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ العسكر.  1

للَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ بِمَنْ یُصَلِّي مِنْ شِیعَتِنَا  عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ.  2

 (451، ص2لَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لَهَلَكُوا )الكافي، جعَمَّنْ لَا یُصَلِّي مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَ
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 يادآوری

در این آیه به معنای  «صالة»قبول این معنا بدان معنا نيست كه « امكان استفاده از یك لفظ در چند معنا»با توجه به قاعده 

ر این آیه مورد نظر توانند هریك جداگانه دنباشد؛ در واقع، اینها معانی متعددی است كه با توجه به شواهد مختلف، می« نماز»

 بوده باشد. 

 

 «یفَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّ( »3

بِالصِّدْقِ وَ  وَ الَّذِی جاءَدر قرآن كریم غالبا به معنای تصدیق كردن و اذعان كردن به كار رفته است )مثال: « صَدَّقَ»اگرچه 

)صدقه « تصدّق»ین كلمه در معنای اند كه ااما اهل لغت گفته (37، صافات/وَ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلينَ؛ 33، زمر/صَدَّقَ بِهِ 

( و لذا 369، ص1مجمع البحرین، ج؛ 677، ص2، جالمصباح المنير؛ 480مفردات ألفاظ القرآن، صرود )دادن( هم به كار می

، 10، جمجمع البياناند )حسن بصری، به نقل دانسته« نه صدقه داد و نه نماز گزارد»برخی از مفسران هم این آیه را به معنای 

شود كه نماز و زكات را در كنار هم آورده ای میآیه 28شود به مفاد حدود ( كه در این صورت، مفاد این آیه شبيه می606ص

 است.

؛ 606، ص10، جمجمع البياناند )قتاده، به نقل دانسته« تصدیق نكردن»هرچند برخی دیگر از مفسران، به همان معنای 

 ( 114، ص20الميزان، ج

 تواند صحيح باشد؛ برای رساندن دو منظور مختلف.هر دو می« امكان استعمال یك لفظ در چند معنا»بر قاعده  كه البته بنا

 

 

 31/1/1396                                  ي وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ   32( آیه 75( سوره قیامت )390

 ترجمه

 بلكه تكذیب كرد و روی گرداند.

 توجه

بحث شد. اغلب احادیث و  370( كه در جلسه13)علق/« تَوَلَّى وَ كَذَّبَ إِنْ رَأَیْتَ أَ»ت زیادی دارد با آیه این آیه شباه

  /alaq-http://yekaye.ir/al-96-13شود. باشد و لذا مجددا تكرار نمیتدبرهای آنجا به این آیه نيز مرتبط می

 یثحد

 ( از امام باقر ع روایت شده است:1

هر چيزی كه ]انسان را[ به اقرار و تسليم شدن ]در برابر حق و حقيقت[ بكشاند، همان ایمان است؛ و هر چيزی كه به 

 انكار و زیر بار نرفتن سوق دهد، همان كفر است.

 388ص ،2ج الكافی،

http://yekaye.ir/al-alaq-96-13/
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 :یَقُولُ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَیُّوبَ أَبِی عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 .الْكُفْرُ فَهُوَ الْجُحُودُ وَ الْإِنْكَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ كُلُّ وَ الْإِیمَانُ فَهُوَ التَّسْلِيمُ وَ الْإِقْرَارُ یَجُرُّهُ ءٍشَیْ كُلُّ

 تدبر

 «یوَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ »( 1

، نتيجه نگناه كردو  ،شایسته از انجام كار سرپيچی گرفت كه ، شاید بتوان نتيجهآمد« بیكذت»بعد از « تولی»اینكه از 

 تكذیب كردن و زیر بار حقيقت نرفتن است.

 خود را در انجام گناه توجيه كند.كند تا بتواند نكار میابتدا حقيقت را اانسان 

 

 «یوَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ ( »2

در آیه قبل، « صلّی»، مویدی دیگر است بر اینكه در آیه قبل «یصَلَّ»و « تصدیق»با  ،در این آیه« یوَلَّتَ»و « تكذیب»تقابل 

 (2)جلسه قبل، تدبر اشاره است به قبول والیت.

 

 «یوَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّ »( 3

بدترین وضعيتی است كه یك انسان بدان هاست؛ و بدی در كنار هم جامع همه« رپيچیس»و « تكذیب»تعبير دو ظاهرا 

 «عذاب»و  ؛(16-15ليل/ ؛الَّذی كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ی،لَا یَصْلَئهَا إِلَّا الْأَشْقَاست ) «شقی» انسانِ اصلیِ ةچرا كه این دو مميزشود: مبتال می

 (48طه/ ؛مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلىاساسا برای كسی است كه این دو صفت را داشته باشد. )

 شناسیانساننکته 

 یكی زبان و دیگری اراده. :اندامر دانستهدو  را در برخورداری از حيواناتتفاوت انسان با سایر 

 انجام دادن؛  برای اراده،و  ؛است كردن ابراز برای زبان،

تواند می؛ و چون اراده دارد (2، تدبر360)جلسه تواند حقيقت را نشان ندهدبرخوردار است، می« زبان»چون از انسان 

 عمل صواب انجام ندهد.

 رساند.و عذاب می همين دو عامل است كه اگر درست استفاده نشود، انسان را به نهایت شقاوت پس
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 

 !م؟يقرآن تدبر كن هیآ كیحداقل در  یكه روز ستيمسلمان، الزم ن كیبه عنوان آیا 

 .ایم كرده تدبر آیات تمام در عمرمان طول در سال 17 از بعد بيندیشيم قرآن آیه یك در حداقل روزی اگر

 

 «يک آيه در روز» تلگرامی كانال لينك

https://t.me/YekAaye  
 :تیسا

http://yekaye.ir/  

 «:دهيگز -آيه در روزيک » تلگرامی كانالای از مطالب در گزیده

https://t.me/YekAayah  

 

 ( در تلگرام كانال سندهی)نو یسوزنچ نيبا حس ارتباط

@hsouzanchi 
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