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 18/12/1396مقدمه                  ( 696

و همگان درباره سه آیه بودن آن اتفاق نظر دارند؛ البته درباره مصداق آن اختالف  1های مکي استسوره عصر جزء سوره

و مدني اول، همين گونه است که در قرآن رایج در دست ماست؛ اما در روایت مکي  اهل کوفه، بصره و شاماست؛ در روایت 

 البيان، مجمعشود. )یه سوم محسوب ميآ «و تواصوا بالصبر»شود و عبارت ، دو آیه اول، یک آیه محسوب مي2و مدني اخير

 3(372، ص5تفسير الصافي، ج؛ 814ص ،10ج

اهميت مضامين این سوره به حدی است که از ابومليکه دارمي که از اصحاب بوده، روایت شده که هنگامي که دو نفر از 

خوانده و این سوره را بر دیگری ميشدند مگر یکي خواستند از هم جدا شوند، جدا نمياصحاب رسول اهلل با هم بودند و مي

 4گفته است.مي« والسالم عليکم»دیگری هم 

                                                      
است اما دلیل آنها صرفا با توجه به محل این سوره در مصحف کنونی بوده و لذا « مدنی». البته از مجاهد و قتاده و مقاتل نقل شده که این سوره  1

 دلیل قابل اعتنایی نیست: 

، و وقع «أَلْهاکُمُ التَّكاثُرُ »قبلها:  مدنیة فی قول مجاهد و قتادة و مقاتل. لما قال فیماهذه السورة مكیة فی قول ابن عباس و ابن الزبیر و الجمهور، و 

 (538، ص10البحر المحیط، ج) بین حال المؤمن و الكافر.« کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ»التهدید بتكرار 

muzzammil-http://yekaye.ir/al- توضیحاتی ارائه شد: 446سه درباره مراد از این اصطالحات و اختالف نظر درباره تعداد آیات قبال در جل.  2

2-1-73/  

 آیتان وَ الْعَصْرِ غیر المكّی و المدنی األخیر بِالْحَقِّ مكی و المدنی األخیر :اختالفها .سُورة العصر مكیّة و هی ثالث آیات باإلجماع.  3

 392، ص6الدر المنثور، ج . 4

أصحاب رسول اهلل صلى اهلل  و أخرج الطبرانی فی األوسط و البیهقی فی شعب االیمان عن أبى ملیكة الدارمی و کانت له صحبة قال کان الرجالن من 

 .خرها ثم یسلم أحدهما على األخرآخُسْرٍ إلى  علیه و سلم إذا التقیا لم یتفرقا حتى یقرأ أحدهما على األخر سورة وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی

http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-1-2/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-1-2/
http://yekaye.ir/al-muzzammil-73-1-2/
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 حدیث

روز قيامت  اش بخواند خداوند دراز امام صادق ع روایت شده است که کسي که سوره والعصر را در نمازهای مستحبي (1

روشني چشم هایش نمایان است، و مایهکند در حالي که صورتش نوراني، و بقدری خندان است که برق دنداناو را محشور مي

 اوست تا وارد بهشت شود

 814ص ،10ج البيان، ؛ مجمع126ص األعمال، عقاب و األعمال ثواب

 نِعَ الْحَسَنِ  عَنِ مِهْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانَ نِبْ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ ره أَبِي

 قَرِیرَةً  سِنُّهُ ضَاحِکاً وَجْهُهُ مُشْرِقاً الْقِيَامَةِ یَوْمَ  اللَّهُ بَعَثَهُ نَوَافِلِهِ فِي الْعَصْرِ وَ قَرَأَ مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْعَلَاءِ أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ

 .الْجَنَّةَ یَدْخُلَ حَتَّى عَيْنُهُ

 

 است: های مختلف از پيامبر ص روایت کرده، درباره سوره عصر آمدهحدیثي که ابن بن کعب در فضيلت سوره ( در2

 کسي که آن را بخواند خداوند وضع او را به صبر ختم نماید و روز قيامت همراه اصحاب حق باشد.

 814ص ،10ج البيان، مجمع

 .القيامة یوم الحق أصحاب مع کان و بالصبر له اهلل ختم قرأها من و أبي في حدیث

 

 :ای که روز غدیر برای منصوب کردن اميرالمومنين ع خواندند، فرمودندرسول اکرم ص در فرازی از خطبه (3

 بخدا سوگند که سوره عصر در مورد حضرت علي ع نازل شد.

)ابن  بإمرة المؤمنين عاليقين باختصاص موالنا علي ؛ 95ص  ،1ج الواعظين، ؛ روضة61 ، ص1اإلحتجاج )للطبرسي(، ج

 ؛ 3531، صطاوس(

لشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ اقَالَ أَخْبَرَنَا  يْنِيُّ الْمَرْعَشِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنِي السَّيِّدُ الْعَالِمُ الْعَابِدُ أَبُو جَعْفَرٍ مَهْدِیُّ بْنُ أَبِي حَْربٍ الْحُسَ

قَدَّسَ  لِدُ أَبُو جَعْفَرٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَْبرَنِي الشَّيْخُ السَّعِيدُ الْوَا أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيِالْحَسَنُ بْنُ الشَّيْخِ السَّعِيدِ 

قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ   أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ بَرِیِ اللَّهُ رُوحَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَن أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُکْ

قَالَ  يُ ى الْهَمْدَانِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَمِنْ وُلْدِ الْأَفْطَسِ وَ کَانَ مِنْ عِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیُ  السُّورِیُ 

ةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلْقَمَ جَمِيعاً عَنْ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ   بْنُ عُقْبَةَوَ صَالِحُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ الطَّيَالِسِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ

 اللَّهِ  رَسُولُ قَامَ وَ خُمٍّ ... غَدِیرَ بَلَغَ فَلَمَّا ...مِنَ الْمَدِینَةِ  صهُ قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّ  الْحَضْرَمِيِ 

 ... بِتَوْحِيدِه عَلَا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ ص قَالَ  وَ الْأَحْجَارِ تِلْکَ فَوْقَ ص

                                                      
دَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَ. سند ابن طاوس چنین است:  1

 قَالَ حَدَّثَنَا سَیْفُ بْنُ عَمِیرَةَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ قَیْسِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الدِّینَوَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیُّ

  أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَةِ ...مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ



3 

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  وَ الْعَصْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْر وَ فِي عَلِيٍّ وَ اللَّهِ نَزَلَتْ سُورَةُ 1... 

 ...الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

بن کعب نيز نقل شده عباس و ابيمستقال از ابن و این مطلب که سوره عصر در مورد ایشان نازل شده، مطلبي است که

 2(61ص ،3ج السالم، عليهم طالب أبي آل مناقباست )

 تأمل

 فرماید:مرحوم طبرسي در مورد این سوره مي

رغم اختصارش به تمامي چيزهایي که انسان در بيني که عليو در این سوره بزرگترین داللت بر اعجاز قرآن است: آیا نمي

مقام علم و عمل بدان نياز دارد، داللت نموده؛ و با تعبير تواصي به حق و صبر، به امر به معروف و نهي از منکر و دین در 

 3(815ص ،10ج البيان، ای کرده است. )مجمعدعوت به توحيد و عدل و ادای واجبات و پرهيز از محرمات اشاره

 کند که: و عالمه طباطبایي نيز تاکيد مي

 (355، ص20ه است )الميزان، جکرد خالصه بيان ترینکوتاه در را آن مختلف مقاصد و قرآنى معارف ىتماماین سوره 

 

  

                                                      
رَاضِیَانِ وَ مَا نَزَلَتْ آیَةُ رِضًى إِلَّا فِیهِ وَ مَا   عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَا عَنْهُمَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا عَلِیٌّ أَنْصَرُکُمْ لِی وَ أَحَقُّكُمْ بِی وَ أَقْرَبُكُمْ إِلَیَّ وَ أََعزُّکُمْ عَلَیَّ وَ اللَّهُ.  1

هَا فِی سِوَاهُ وَ لَا مَدَحَ بِهَا عَلَى الْإِنْسانِ إِلَّا لَهُ وَ لَا أَنْزَلَ الْجَنَّةِ فِی هَلْ أَتىخَاطَبَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَّا بَدَأَ بِهِ وَ لَا نَزَلَتْ آیَةُ مَدْحٍ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا فِیهِ وَ لَا شَهِدَ بِ

الْأَوْصِیَاءِ  هَادِي الْمَهْدِيُّ نَبِیُّكُمْ خَیْرُ نَبِیٍّ وَ وَصِیُّكُمْ خَیْرُ وَصِیٍّ وَ بَنُوهُ خَیْرُغَیْرَهُ مَعَاشِرَ النَّاسِ هُوَ نَاصِرُ دِینِ اللَّهِ وَ الْمُجَادِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ التَّقِیُّ النَّقِیُّ الْ

سَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ فَلَا تَحْسُدُوهُ فَتَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ تَزِلَّ مَعَاشِرَ النَّاسِ ذُرِّیَّةُ کُلِّ نَبِیٍّ مِنْ صُلْبِهِ وَ ذُرِّیَّتِی مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ إِبْلِی

مْ أَنْتُمْ وَ مِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّهُ لَا یُبْغِضُ عَلِیّاً إِلَّا شَقِیٌّ وَ لَا یَتَوَالَى إِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ لِخَطِیئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَیْفَ بِكُمْ وَ أَنْتُأَقْدَامُكُمْ فَ

  لَا یُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌعَلِیّاً إِلَّا تَقِیٌّ وَ

 الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ذَکَرَ عَلِیٌّ وَ سَلْمَانُ وَ یُرْوَى الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ یَعْنِی أَبَا جَهْلٍ إِلَّا.  2

 أَنَّهُ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی عَلِیٍّ وَ الْعَصْرِ إِلَى آخِرِهَا.

نُوا اآلیةَ وَ قَوْلُهُ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ نَ آمَینَ آمَنُوا لِقَوْلِهِ إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَزَلَتْ وَ الْعَصْرِ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ و أَعَدْائِهِ بَیَانُهُ إِلَّا الَّذِ :أُبَیُّ بْنُ کَعْبٍ

 مَعَ عَلِیٍّ وَ عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ. لِقَوْلِهِ الْحَقُّ لقوله تعالى یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ قَوْلُهُ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِ 

 فی و عمال و علما الدین فی إلیه الناس یحتاج ما جمیع على تدل حروفها قلة مع أنها ترى ال أ القرآن إعجاز على داللة أعظم السورة هذه فی و.  3

 المقبحات عن االجتناب و الواجبات أداء و العدل و التوحید إلى الدعاء و المنكر عن النهی و بالمعروف األمر إلى إشارة الصبر و بالحق التواصی وجوب
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 19/12/1396 الْعَصْرِ وَ؛ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ 1( آیه103( سوره عصر )697

 ترجمه

 ؛ مهربان همواره گستررحمت خداوند نام به

 سوگند به عصر

 نکات ادبی

 الْعَصْر  

ر در معنای در اصل در سه معنای مختلف به کار رفته است: یکي فشار دادن و عصاره چيزی را گرفتن؛ دیگ« عصر»ماده 

 (340ص ،4ج اللغة، المقایيس معجمزمانه و دهر؛ و سوم به معنای ملجأ و پناهگاه. )

یا به این معنا که اصل و مبدا کاربرد این واژه در  ین ماده همان معنای اول است،اما برخي بر این باورند که معنای اصلي ا

 البيان، مورد فشار دادن لباس به منظور بيرون آمدن آبش بوده و بعدا با مالحظات دیگر در مورد سایر موارد به کار رفته )مجمع

و با این مالحظه در مورد  ای باشدفشار دادني است که به منظور رسيدن به نتيجه ویا اساساً این ماده به معنای1(815ص ،10ج

ای برسد در فشار قرار گرفتني است که شخص به نتيجه زماني که ثمره و نتيجه زمانهای دیگر است؛ و پناه بردن هم یک گونه

 (147-146ص ،8ج الکریم، القرآن کلمات في التحقيق)

( که وقتي در مورد ابر به کار رود، 36راً؛ یوسف/خَمْ أَعْصِرُ أَرانِي به معنای انجام عمل عصاره گيری است )إِنِّي« أَعصَرَ »

 مِنَ  أَنْزَلْنا وَرود )به کار مي« زاابر باران»به معنای « مُعصِر»چنانکه شود؛ ، گویي عصاره ابر کشيده ميباشدمعنایش باریدن مي

( به 49؛ یوسف/رونَیعْص فيهِ وَ النَّاسُ یُغاثُ فيهِ  عامٌآمده )« یُعصَرون»( و در قرائتي که به صورت 14نبأ/ ؛ثَجَّاجاً ماءً  الْمُعْصِراتِ

بوده به معنای « یَعْصِرُونَ فيهِ وَ»اند؛ هرچند در قرائتي که به صورت دانسته« شودیُمطَرون: برایشان باران باریده مي»همين معنای 

 2(569ص القرآن، ألفاظ مفردات ؛343ص ،4ج اللغة، المقایيس معجم)دانسته شده « کننداز آن استنباط خوبي و خوشي مي»

 که شدیدی باد: صارإِعْ» با که باشد ابری معنای به کلمات این اساساً  بساچه که اندکرده مطرح را احتمال این برخي البته

 این بر دیگران اما ،(569ص القرآن، ظألفا مفردات( )266/بقره فَاحْتَرَقَتْ؛ نارٌ فيهِ إِعْصارٌ فَأَصابَها) باشد «کند مي برپا غبار و گرد

 در کلمه این کمکم ود این همنشيني خاطر به و بوده ابر با باد همراهي خاطر به باد مورد در «اعصار» کاربرد اساساً که باورند

 (343ص ،4ج اللغة، المقایيس معجم. )است رفته کار به هم آن مورد

                                                      
 العشی العصر و الثوب یفتل کما األمور فتل فیه یمكن الذي الوقت فإنه الدهر عصر منه و مائه إلخراج فتله هو و نحوه و الثوب عصر العصر أصل.  1

 العصران یلبث لن و: )قال النهار و اللیل العصران و العشی و الغداة العصران و( األجر و الغنیمة األولى الروحة فی و/  العصر قصر قد و عمرو بنا یروح: )قال

 (تیمما ما یدرکا أن طلبا إذا/  لیلة و یوم

 می برپا غبار و گرد که شدیدي باد: إِعْصَارُ» با که باشد ابري معناي به کلمات این اساساً بساچه که اندکرده مطرح را احتمال این برخی البته.  2

 مورد در «اعصار» کاربرد اساساً که باورند این بر دیگران اما ،(569ص القرآن، ألفاظ مفردات) (266؛ بقره/فَاحْتَرَقَتْ نارٌ  فیهِ إِعْصارٌ فَأَصابَها )ُ باشد «کند

 (343ص ،4ج اللغة، المقاییس معجم. )است رفته کار به هم آن مورد در کلمه این کمکم دو این همنشینی خاطر به و بوده ابر با باد همراهی خاطر به باد
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؛ هم به معنای وقت تواند باشدمي)زمانه و روزگار( « دهر»هم به معنای  ،رودبه کار مي« زمان»وقتي در مورد « عصر»ماده 

ین دو معنا، و هم ا، هم احتمال (الْعَصْرِ)و  و در این آیه شود(گفته مي« شب و روز»به « عصران»)و تعبير ؛ عصر )آخر روز(

 (569ص القرآن، ألفاظ )مفردات اند.را مطرح کرده« پناهگاه»احتمال معنای 

 مورد در قرآن کریم آمده است. 5جمعا همين « عصر»ه ماد

 1اختالف قرائت

 

شده هم قرائت مي« و نوائب الدهر»عبارت « والعصر»در کتب اهل سنت، در قرائتي منسوب به حضرت علي ع ، بعد از 

 2(392ص ،6ج المنثور، الدر الحاکم، به نقل از و األنباری ابن و المنذر ابن و جریر ابن و حميد بن عبد و است. )الفریابي

 3(277ص ،32ج الغيب )فخر رازی(، اند )مفاتيحو در برخي از آن کتب مستقيما این قرائت را از خود پيامبر ص نقل کرده

 حدیث

ی آمده که وعباس یکي از کساني است که خطبه غدیر را از رسول اهلل ص روایت کرده است. در فرازی از روایت ( ابن1

 فرمودند: رسول اهلل ص

ولين مخاطب اای نازل نشد که خداوند مومنان را خطاب قرار دهد مگر اینکه به او ]علي ع[ آغاز شد ]یعني و هيچ آیه

رای کسي جز او بسوره انسان[ « ]= هل اتي»، حضرت علي ع بود[، و خداوند در سوره «یا ایها الذین آمنوا»خدا هرجا فرمود 

ودش است و خآن را جز در مورد دودمان او نازل نفرمود؛ هر پيامبری دودمانش از صُلب بر رفتن به بهشت شهادت نداد و 

ندهد؛  دودمان من از صلب علي ع است؛ جز شخص کسي از علي ع نفرت ندارد و و جز فرد متقي کسي به والیت علي ع تن

 و سوره عصر در مورد حضرت علي ع نازل شد و تفسيرش چنين است:

ه ایمان آوردند کر قيامت؛ همانا انسان واقعاً در زیان است؛ یعني دشمنان آل محمد ؛ و مگر کساني قسم به پروردگار عص

 يبتِ ]امام[ غایبشان.غبه والیت آنها؛ و کارهای شایسته کردند با برادری کردنِ در حق برادرانشان، و به صبر توصيه نمودند در 

 246، ص2إقبال األعمال، ج

 حجّة في آله و عليه اللّه صلّى النبي خرج لمّا: قال بْنِ عَبَّاس السِّجِسْتَانِيُّ فِي کِتَابِ الدِّرَایَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِقَالَ مَسْعُودٌ 

 ... :هلفظ هذا ما حدیثه تمام في الطي و النشر کتاب صاحب قال ... السالم عليه جبرئيل أتاه جحفة فنزل الوداع،

                                                      
 بالصبر: عمرو أبی عن روي و. الحرکة نقل على الوقف فی إال یجوز ال هذا و: عطیة ابن قال. الباء بكسر الصبِر و الصاد، بكسر العصِر و: سالم . قرأ 1

 . انتهى الوقف، فی إال یكون ال أیضا هذا و إشماما، الباء بكسر

 باإلسكان: الباقون و عمرو أبی عن موسى ابن و هارون کلها هذه فی الساکن قبل ما بكسر الوتر، و الفجر، و الصبر، و العصِر، و: للهزلی الكامل فی و

 (539ص ،10ج المحیط، )البحر .انتهى کالجماعة،
 و الْعَْصرِ وَ یقرأ کان انه طالب أبى بن على عن الحاکم و المصاحف فی األنباري ابن و المنذر ابن و جریر ابن و حمید بن عبد و الفریابی أخرج و.  2

 الدهر آخر إلى لفیه انه و خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ الدهر نوائب
 الدهر نوائب و العصر و: یقرأ السالم علیه کان و بالدهر، أقسم أنه سلم و[ آله و] علیه اهلل صلى النبی عن روي.  3
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ي غَيْرِِه ذُرِّیَّةُ کُلِّ نَبِيٍّ للَّهُ بِالْجَنَّةِ فِي هَْل أَتَى إِلَّا لَُه وَ لَا أَنْزَلَهَا فِاللَّهُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بَدَأَ بِهِ وَ لَا شَهِدَ ا زَلَتْ آیَةٌ خَاطَبَوَ مَا نَ

 تَفْسِيرُهَا وَ رَبِّ وَالِي عَلِيّاً إِلَّا تَقِيٌّ وَ ِفي عَلِيٍّ نَزَلَتْ وَ الْعَصْرِ عَلِيّاً إِلَّا شَقِيٌّ وَ لَا یُوَمِنْ صُلْبِهِ وَ ذُرِّیَّتِي مِنْ صُلْبِ عَلِيٍّ لَا یُبْغِضُ 

هِمْ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ صَّالِحاتِ بِمُوَاسَاةِ إِخْوَانِوا بِوَلَایَتِهِمْ وَ عَمِلُوا العَصْرِ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أَعْدَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُ

 فِي غَيْبَةِ غَائِبِهِم

 

پدر و مادرت به ئت کردم و گفتم: را قرا« خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ، وَ»گوید: بر رسول اهلل ص ( اُبَيّ بن کعب مي2

 تفسيرش چيست؟فدایت یا رسول اهلل! 

ا انسان همان»لعصر سوگندی است از جانب خداوند، که پروردگارتان به آخر روز ]وقت عصر[ سوگند خورد؛ فرمود: وا

 یعني به علي ع.« همدیگر را توصيه کردند به صبر»مصداق ]بارز[ آن ابوجهل است و « واقعاً در زیان است

 481-480ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

ورُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا مَنْصُ دَّثَنَا أَبُو زَکَرِیَّا أَسَدُ بْنُ رُسْتُمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَکِيُّ حَ لْفَارِسِيُّ[ا الْحَسَنِ أَبُوقَالَ ]

مَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْ بْنِ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ  مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

 عَلَى رَأْتُقَ : قَالَ کَعْبٍ بْنِ أُبَيِّ عَنْ [مَامَةَ ]صُدَیِّ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي أُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَفِيعَةَ

 اللَّهِ، مِنَ قَسَمٌ الْعَصْرِ وَ: فَقَالَ تَفْسِيرُهَا مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا يأُمِّ وَ أَنْتَ بِأَبِي: فَقُلْتُ خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ  الْعَصْرِ، وَ :ص اللَّهِ رَسُولِ

 . عَلِيٌ[ هُوَ] بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ شَامٍ هِ بْنُ َجهْلِ أَبُو[ هُوَ وَ] خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ النَّهَارِ بِآخِرِ رَبُّکُمْ أَقْسَمَ

 بْنُ  مُحَمَّدُ ثَنَاحَدَّ عُثْمَانَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَبْدِ بْنِ حَمَّدِمُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا جَعْفَرٍ بْنِ عَلِيِّ بْنُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنِي

 أَبِي بْنِ یَحْيَى عَنْ ةَ،رَبِيعَ بْنُ ضَمْرَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٍ بْنُ نُعَيْمُ حَدَّثَنَا الْمَدَائِنِيُّ الْحُسَيْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةِ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا سران

 سانَ الْإِنْ إِنَّ الْعَصْرِ، وَ: ص النَّبِيِّ عَلَى قَرَأْتُ: قَالَ کَعْبٍ بْنُ بَيُّأُ حَدَّثَنِي :قَالَ أُمَامَةَ  أَبِي عَنْ اللَّهِ، عَبْدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ  الشَّيْبَانِيِّ، عَمْرٍو

 .لِبٍطَا أَبِي بْنُ عَلِيُّ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ حَقِّبِالْ وْاتَواصَ وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا هِشَامٍ بْنُ جَهْلِ أَبُو خُسْرٍ لَفِي

 تدبر

 «الْعَصْرِو ( »1

جه به قاعده با توچيست، هم در روایات و هم نزد مفسران، نظرات متعددی ابراز شده که « عصر»درباره اینکه مراد از 

ره نيز باید متناسب با همان که البته ادامه سو بوده باشد؛احتمال دارد همه اینها مورد نظر امکان استفاده از یک لفظ در چند معنا، 

 معنا فهميده شود.

 برخي از آن معاني چنين است:

عباس و کلبي و از این جهت که گذر شب و روز و ایام مایه عبرتي برای صاحبان بصيرت است )ابن و زمانه؛« دهر»الف. 

 (356، ص20ردن به قدرت خداوند در ربوبيت عالم )الميزان، جبرای پي ب (815ص ،10ج البيان، مجمعجبائي؛ به نقل از 
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 (؛3921ص ،6ج المنثور، عباس، به نقل از الدر؛ و نيز ابن2( )حدیثب. هنگام عصر )اواخر روز

 که درباره چرایي آن توضيحات مختلفي ارائه شده است:

تعال مکه با رفتن روز و آمدن شب، دليلي بر وحدانيت خداوند  ،از این جهت به یک طرف روز سوگند خورده .1ب.

آوردن  )آغاز روز( سوگند خورد و آن طرف دیگر روز است و هنگام آمدن خورشيد و روی« ضحي»همان گونه که به  *است

 (815ص ،10ج البيان، به نقل از مجمع شمرند )حسن و قتاده؛پيروان ادیان الهي این دو وقت را مهم ميروز است؛ و 

رسد؛ و اگر کسي در روزش کاسبي نکرده باشد، هنگام شب . پایان روز وقتي است که کسب و کارها به پایان مي2ب.

شود و اگر خودت را آماده شود؛ این عصر هم اشاره است به عصر دنيا، که وقت قيامت نزدیک مينزد اهل و عيال شرمنده مي

 2(278ص ،32ج الغيب، )حسن بصری، به نقل از مفاتيحنکرده باشي، بشدت زیانکار خواهي بود. 

 

 البيان، قل از مجمعبه ن ( است که مورد اهتمام ویژه است )مقاتل؛238)بقره/« الصَّالةِ الْوُسْطى»که همان  ؛ج. نماز عصر

 (815ص ،10ج

به نقل  کيسان؛ ؛رود. )ابنبرای اشاره به شب و روز با همدیگر، به کار مي« عصران»چنانکه در لغت تعبير  شب و روز؛د. 

 (815ص ،10ج البيان، از مجمع

پيرو حق  ای است که همگان را غير از کساني کهه. عصر و زمانه طلوع اسالم؛ چون آیات بعد ناظر به خسران عمومي

ضعيتي را ميسر شود و این با طلوع اسالم و ظهور حق بر باطل است که امکان چنين ود شامل ميباشند و بر آن شکيبایي ورزن

 (355، ص20کند سازگار است. )الميزان، جمي

به کمال  ( و از آن جهت که ظهور حق بر باطل1و. عصر ظهور امام زمان ع؛ بر اساس برخي روایات )جلسه بعد، حدیث

 (356، ص20رسد. )الميزان، جخود مي

ي نمایان ای و رستگاری مومنان واقع(؛ احتماال از این جهت که خسران واقعي عده1ز. زمان و هنگامه قيامت )حدیث

 شود.مي

                                                      
 النهار ساعات من ساعة قال الْعَصْرِ وَ عباس ابن عن المنذر ابن . أخرج 1

 العشى من الشمس مغیب قبل ما هو قال الْعَصْرِ وَ عباس ابن عن المنذر ابن أخرج و

 بِالْحَقِّ  تَواصَوْا وَ قوله فی و نهارال ساعات من ساعة قال الْعَصْرِ وَ قوله فی قتادة عن حاتم أبى ابن و المنذر ابن و جریر ابن و الرزاق عبد أخرج و

 اهلل طاعة قال بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ اهلل کتاب قال

 دخلت و تكتسب لم فإذا فیها، الكسب و التجارة انتهاء و انقطاعها وقت دنا قد األسواق أن على تنبیها الوقت بهذا أقسم إنما: اللّه رحمه الحسن قال.  2

 بعد[ أنت] و القیامة دنت قد الدنیا عصر أي العصر و: نقول فكذا الخاسرین، من فتكون تخجل فحینئذ حقه هو ما أحد کل یسألك علیك العیال طاف و الدار

 أنت فإذا علیك ما یدعی المظلومین من أحد کل و الخلق مع معاملتك فی تسأل و دنیاك، فی فیه کنت الذي النعیم عن غدا تسأل أنك تعلم و تستعد لم

 .خاسر
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رای خود در بخورد به پناهگاهي که اگر انسان (؛ در واقع سوگند مي569ص القرآن، ألفاظ مفرداتملجأ و پناهگاه )ح. 

 پيش نگيرد، در زیان خواهد بود.

در  از طرفيبه معنای تحت فشار قرار گرفتن به منظور رسيدن به نتيجه مطلوب است؛ و این سوره « عصر»ل واژه . اصو

 تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ»، و تعابير زمانه شدت ابتالئات مسلمانان در مکه که فشارها بر آنان به اوج خود رسيده بود نازل شده

ی )فشار و سختي برای رسيدن به وضع مطلوب( «عَصر»عيت سخت داللت دارد؛ )و در واقع، چنين نيز بر این وض« بِالصَّبْرِ

ای در زمان است چرا گيریتوان رسيد( و از طرف دیگر عصارهمنشا هر خير و صالحي است و جز با آن به درجات رفيع نمي

باشند که قدرناشناسي آن خداوند بر انسانها ميهای که این زمان بعثت پيامبر ص است که او و بعثتش از بزرگترین نعمت

 1(147ص ،8ج الکریم، القرآن کلمات في التحقيقموجب خسران هميشگي است. )

 ز. ...
 نوشت:پي*

یکي ظلمت )رفتن روز و آمدن شب، ظاهرا از این جهت دليلي بر وحدانيت خداوند متعال است که دو امر کامال متضاد 

 تضاد حاکم است.کنند؛ پس تدبير واحدی بر این دو امر کامال مکامل( کامال در ارتباط با هم عمل ميمحض و دیگری روشنایي 

 

                                                      
 المبارکة السورة هذه «آمَنُوا الَّذِینَ  إِلَّا خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ»...  منظورة نتیجة لتحصیل ءشی فی ضغط هو: المادّة فی الواحد األصل . أنّ 1

 ذلك و المسلمین، و( ص) النبىّ على منهم الضغطة و البغضاء و العداوة اشتدّت زمان فی و قریش، من األعداء بتعرّض االبتالء شدّة حین مكّة فی نزلت

 لُمَزَةٍ  هُمَزَةٍ لِكُلِّ وَیْلٌ -بعدها فیما و التَّكاثُرُ، أَلْهاکُمُ -قبلها السورة فی هذا الى یشار و العملیة، و الفكریّة االنحرافات و الشهوات و الدنیا الحیاة فی لتوغّلهم

. السورة فی کما بالصبر یتواصون و بالحقّ یتواصون و الصالحات یعملون و الحقیقة الى یسلكون و الحقّ یطلبون المسلمون فكان. عَدَّدَهُ وَ مالًا جَمَعَ الَّذِي

 و العصر، مصادیق من هو هذا و. منهم ضغطة فی و الظاهریّة المعیشة فی اعتصار فی کانوا و التعدّى و األذى و الشدائد یتحمّلون الكفّار هؤالء بین فیما فهم

 .الحقّ فی و الحقّ على االستقامة و التّصبر و األذى على التحمّل أى السورة، خاتمة فی -بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ. -جملة المعنى هذا على یدلّ

 و العصارة التّخاذ الموجب هو عْتِصَارَالِا فانّ  بالعصر، الّا رفیعة مرتبة أحد ینال ال و فالح، و صالح کلّ سبب و خیر کلّ منشأ العَصْرَ أنّ یخفى ال و

 الدنیا فی دالزه و الناس عن التبتّل فانّ. فَالْأَمْثَلُ الْأَمْثَلُ ثُمَّ یَاءُالْأَنْبِ ابْتِلَاءً  النَّاسِ أَشَدَّ أَنَّ  -وَرَدَ قَدْ و. معنویّة أو مادّیّة امور فی ء،شی کلّ من الصافی الخالص

. التضیّق و االبتالءات من نواعاأ یجرّ: العشرة و األخالق و األفكار و الرسوم و اآلداب و العمل فی العامّة مسالك خالف السلوك و شهواتها عن النزوع و

 .اللیالی سهر العلى طلب من و -مقصده الى السلوك طریق فی ریاضات و مجاهدات بسبب اختیاریّة اعتصار الى مضافا

 نُورٍ، عَلى نُورٌ و توفیق على لّج و عزّ اللّه من توفیق و نعمة على نعمة فی فهم ،(ص) النبىّ زمان هو و الزمان جهة من آخر اعتصار: العصر هذا فی و

 جهة الى یتوجّه أن دون من المادّى الطبیعىّ  انالجری اقتضاء على سلوکه فی اإلنسان خسران أنّ فظهر. هذا من أعلى توفیق ال و یَشاءُ، مَنْ لِنُورِهِ  اللَّهُ یَهْدِي

 أى*. الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا -حقیقةب یحصل انّما فاالعتصار. الدنیا فی التقوى و الزهد بسبب اعتصار، و مادّیّة مضیقة فی یقع حتّى -معنویّته و روحانیّته

 .خالصة الصالحات األعمال و القاطع، االیمان تحقّق
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 20/12/1396 خُسْرٍ لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ 2( آیه103( سوره عصر )698

 ترجمه

 زیان است. درواقعاً انسان همانا 

 نکات ادبی

 الْإ نْسانَ 

 .انددانسته «نسي» ماده از را «انسان» برخي که شد اشاره قبال

  /ha-http://yekaye.ir/ta-020-115 94جلسه

 «اَناسِيّ » آن جمع که انددانسته «إنس» معنيهم و «أنس»ماده  از را «إنسان» کلمه اما همچنين توضيح داده شد که اغلب،

 باشد.مي( 82/اعراف) «أُناس» و( 49/فرقان)

 مقابل در «إنسان» به اندگفته و دانسته باشد آرامش با همراه که شدني آشکار و ظهور معنای به اصل در را «أنس» ماده

 و است شکارآ انسان اما کرد؛ آرامش احساس و شد مأنوس آنها با شودنمي و اندمخفي آنها چون گویند،مي «إنس» ،«جنيان»

 منظور به است يشدن آشکار و ظاهر با همراه شدن نزدیک بر کندمي داللت ماده این دیگر، تعبير به. گرفت أنس او با توانمي

 هر و سان،ان به منسوب امر به و است؛ «وحشت» و «نفرت» مقابل نقطه «اُنس». در واقع، باشدمي آرامش و انس به رسيدن

 گفته «وحشيّ» دباش مقابل نقطه که چيزی که گویندمي «إِنْسِيّ»[ بياورد همراه به آرامش و] باشد انسان جانب در که چيزی

 .شودمي

 ahzab-http://yekaye.ir/al-33-53/ 542جلسه

ر معنای جمع )به در این آیه د« االنسان»کلمه  بسياری از مفسران چون در آیه بعد استثنایي از انسان صورت گرفته است،

که داللت بر نوع  اندقلمداد کرده( و از این رو آن را اسم جنس 815ص ،10ج البيان، )مجمع انددانستهها( معنای عموم انسان

 (356، ص20؛ الميزان، ج539ص ،10ج المحيط، البحرشود. )کند، و از این جهت شامل همه انسانها ميانسان مي

( و بر این اساس، برخي 2اند )مثال: جلسه قبل، حدیثالبته در برخي احادیث این انسان را شخص معيني معرفي کرده

و اشخاص متعددی را به عنوان مصداق چنين  «(آن انسان»انسان، الف و الم عهد باشد )یعني « الف و الم»اند که احتمال داده

گفتند :همانا محمد ص در زیان است؛ و خداوند سوگند یاد کرد که خودشان در ن مياند که آناشخصي نام برده و روایت کرده

 1(279ص ،32ج الغيب، مفاتيح) «اندزیان

                                                      
 هو و الجنس منه المراد أن: األول قولین فیه المفسرون ذکر فلهذا السابق، للمعهود تكون أن و للجنس، تكون أن یحتمل اإلنسان، فی الالم و األلف.  1

 یرید: عباس ابن قال معین، شخص منه المراد: الثانی القول و اإلنسان من آمنوا الذین استثناء القول هذا على یدل و الناس، أیدي فی الدرهم کثر: کقولهم

 و جهل، أبو إنه /مرفوع خبر فی و لهب، أبی فی نزلت: مقاتل قال و. المطلب عبد بن األسود و وائل، بن العاص و المغیرة، بن کالولید المشرکین من جماعة

 توهمون مما بالضد األمر أن تعالى فأقسم خسر، لفی محمدا إن: یقولون کانوا هؤالء أن روي

http://yekaye.ir/ta-ha-020-115/
http://yekaye.ir/al-ahzab-33-53/
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 خُسْرٍ

مایه مادی )مال است در اصل داللت بر نقصي دارد که بر سرمایه انسان وارد شود؛ خواه سر« خسر»قبال بيان شد که ماده 

نها سه موردش در تمورد استفاده از مشتقات این ماده،  65جان خود آدمي؛ و در قرآن کریم از التجاره( ویا سرمایه وجودی و 

 ؛ وَ أَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ ال تُخْسِرُوا181معنای ضرر مادی به کار رفته است )أَوْفُوا الْکَيْلَ وَ ال تَُکونُوا مِنَ الْمُخْسِرینَ؛، شعرا/

)ربح( « سود»و در نقطه مقابل « یانز»(. معادل فارسي آن، 3إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُون، مطففين/ ؛ و9َالْميزان، الرحمن/

 .باشداست، متفاوت مي« نفع»که در مقابل « ضرر»است و از این جهت با 

حدودی از سرمایه وقتي مقدار مرود: اند که در زبان عربي برای از دست دادن سرمایه دو تعبير به کار ميبرخي توضيح داده

کم خسران در گویند )هرچند کممي« خسران»گویند و وقتي کل سرمایه را ضرر کرده باشد مي« وضيعة»را از دست داده باشد 

 .اندنستههم به کار رفته است(؛ و ظاهرا به همين جهت است که اصل خسران را هالکت هم دا« مقداری از سرمایه»مورد 

 aaraf-http://yekaye.ir/al-7-22-2/ 243جلسه 

 خُسْرٍ  لَف ی الْإ نْسانَ إ نَّ

 این تعبير، حاوی تاکيدات فراواني است. واضح ترین این تاکيدات عبارتند از: 

 بيان مطلب در قالب جمله اسميه، 

 آوردن حرف إنّ، 

 القرآن، إعراب في الجدولاند )( که برخي آن را الم قسم هم دانسته467ص ،3ج الکریم، القرآن إعرابآوردن الم مزحلقه )

 (400ص ،30ج

اند. )الميزان، ، که آن را تنوین دال بر تعظيم )عظيم شمردن واقعه( و یا تنویع )انواع مختلف خسران( دانسته«خسر»تنوین 

 1(356، ص20ج

 

                                                      
 أَهْلِیهِمْ وَ أَنْفُسَهُمْ خَسِرُوا الَّذِینَ »: تعالى قال الجاهیة و المالیة الخسارات غیر الخسر من نوع فی أي التنویع یحتمل و للتعظیم «خُسْرٍ» فی التنكیر و.  1

 15 الزمر «الْمُبِینُ الْخُسْرانُ هُوَ ذلِكَ أَال الْقِیامَةِ یَوْمَ

http://yekaye.ir/al-aaraf-7-22-2/
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 اختالف قرائت

هایي که و نيز در برخي نقلشده و نيز در ادامه این آیه قرائت مي« الدَّهْرِ آخِرِ  إِلَى فِيهِ و أَنَّهُ»عبارت مسعود در مصحف ابن

اند، که این تعبير یکي از نيز گاه آیه را بدین صورت قرائت کردهعباس، و امام صادق ع ذکر شده، آنها از اميرالمومنين ع، ابن

 (3923ص ،6ج المنثور، ؛ الدر4412ص ،2ج القمي، ؛ تفسير8151ص ،10ج البيان، )مجمعباشد. مصادیق اختالف قرائات مي

 توضیحی درباره دامنه اختالف قرائات

و بيان شد که این قرائات متعدد همگي از جانب جبرئيل بر شخص پيامبر  تالف قرائات توضيحاتي گذشتقبال درباره اخ

  /kahf-http://yekaye.ir/al-18-79 660؛ بویژه در جلسه ص نازل شده است

که مشتمل بر قرائات دیگر قرآن  –سازی مصاحف، دستور داد سایر مصاحف را چنانکه اشاره شد عثمان در جریان یکسان

ریان ایستاد. وی با اینکه مصحف تهيه شده مسعود از کساني بود که بشدت در مقابل این جبسوزانند و نابود کنند. این -بود

ای که قبول داشت )و برای همين در سلسله قرائات سبعه است، از قرائات اینکه مشتمل بر برخيتوسط عثمان را به عنوان 

 مصحفي بر اساسقبل از آماده شدن مصحف عثمان، شود(، اما خودش هم امروزه برای ما متواتر است، نام وی بارها شنيده مي

، به طوری که به نقل اعمش، در دادتعليم ميهم قرائاتي که از پيامبر ص شنيده بود آماده کرده بود که آن را  برخي دیگر از

مسعود بسيار رایجتر از قرائت مصحف عثماني )که اکنون در دست کوفه تا قبل از آمدن حجاج بن یوسف ثقفي، قرائت ابن

مجاهد بود؛ که با اقدامات ابن باقيهایي از آن تا قرن سوم و چهارم در دست بسياری از مسلمانان نسخه همچنين و ماست( بود؛

ها محو و از دسترس بيرون آمد؛ با این حال بسياری از مفسران، در کتب تفسيری خود، با پشتوانه حکومتي، عمال این نسخه

آنهاست که در بسياری از کتب تفسيری شيعه و سني ذکر شده است.  اند که این مورد، یکي ازمواردی از قرائت وی را آورده

و شيعيان مستقال این عبارت را از اميرالمومنين ع و امام صادق ع به عنوان یکي از قرائات نقل کرده اند. متاسفانه در دو سه 

نيز فهم نادرستي از این  سازی مصاحف شدیدتر شد و حتي در ميان بزرگانقرن اخير و به خاطر رواج صنعت چاپ، یکسان

قرائات شکل گرفت تا حدی که برخي به غلط اینها را به عنوان روایات تحریف قرآن قلمداد کردند؛ و متاسفانه برخي از اهل 

سنت هم از این فضا حداکثر سوءاستفاده را کردند و شيعه را به خاطر همين روایات به تحریف قرآن متهم کردند؛ در حالي که 

                                                      
 (ع) علی عن ذلك روي و الدهر آخر إلى فیه أنه و خسر لفی اإلنسان إن العصر و مسعود ابن قراءة فی أن قیل.  1
 .بِالصَّبْرِ ائْتَمَرُوا وَ بِالتَّقْوَى ائْتَمَرُوا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا الدَّهْرِ آخِرِ إِلَى فِیهِ أَنَّهُ وَ خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَرَأَ.  2
 و الْعَصْرِ وَ یقرأ کان انه طالب أبى بن على عن الحاکم و المصاحف فی األنباري ابن و المنذر ابن و جریر ابن و حمید بن عبد و الفریابی . أخرج 3

 الدهر آخر إلى لفیه انه و خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ الدهر نوائب

 إلى لفیه انه و خُسْرٍ لَفِی إِنْسانَالْ إِنَّ الْعَصْرِ وَ مسعود ابن قراءة یقرأ جبیر بن سعید سمعت قال الملك عبد بن إسماعیل عن حمید بن عبد أخرج و

 الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا الدهر آخر

 اتَواصَوْ وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا رالده آخر إلى لفیه انه و خُسْرٍ  لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ  وَ  قرأنا قال ابراهیم عن حمید بن عبد أخرج و

 مسعود بن اهلل عبد قراءة فی انها ذکر بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ

 الْعَصْرِ وَ فقال الْعَصْرِ وَ یقرأ مسعود ابن کان کیف فقال مسعود بن عتبة بن اهلل عبد إلى مروان بن بشر أرسل قال حوشب عن حمید بن عبد أخرج و

 به. أومن لكنی اهلل عبد فقال به یكفر هو بشر له فقال الدهر آخر إلى فیه هو و خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ

http://yekaye.ir/al-kahf-18-79/
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چنين بسيار بيش از آنکه در متون حدیثي و تفسيری شيعه آمده باشد در متون حدیثي و تفسيری خود اهل سنت ینروایاتي ا

 موجود است.

 

 حدیث

 ل کردم.سوا «خُسْرٍ  لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ»گوید: از امام صادق ع درباره ( مفضل بن عمر مي1

مگر کساني که »ا؛ یعني دشمنان م« همانا انسان واقعاً در زیان است»م عج است؛ عصر و زمانه قيام قائ« عصر»این »فرمود:

دیگر را به حق توصيه و یک»یعني به برادری کردن در حق برادران؛ « و کارهای شایسته کردند»یعني به والیت ما؛ « ایمان آوردند

ای که امام ع در دسترس فترت ]= دوره فاصله یعني در دوره« همدیگر را به صبر سفارش کردند»یعني به امامت؛ و « کردند

 نيست، دوره غيبت[

 67، ص: )عالمه حلي( العدد القویة لدفع المخاوف اليومية ؛656: ص ،2ج النعمة، تمام و الدین کمال

 قَالُوا عَنْهُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ الْمُؤَدِّبُ  شَاذَوَیْهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ وَ مَسْرُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ  بْنُ جَعْفَرُ وَ الْقَاضِي هَارُونَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 مُحَمَّدِ عَنْ الدَّقَّاقِ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  أَبِي حَدَّثَنَا قَالَ الْحِمْيَرِیُّ جَامِعٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 قَالَ  خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع مُحَمَّدٍ بْنَ  جَعْفَرَ الصَّادِقَ  سَأَلْتُ: قَالَ عُمَرَ  بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ

 بِمُوَاسَاةِ  یَعْنِي الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ بِآیَاتِنَا یَعْنِي آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا أَعْدَاءَنَا یَعْنِي سْرٍخُ لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ ع الْقَائِمِ خُرُوجِ عَصْرُ الْعَصْرُ ع

 1.الْفَتْرَةِ فِي یَعْنِي بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْإِمَامَةِ یَعْنِي بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الْإِخْوَانِ

 

 شده است: ( از اميرالمومنين ع روایت2

 زیانکارترین مردم کسي است که به جای آخرت، به دنيا رضایت دهد.

 140ص الکلم، درر و الحکم غرر تصنيف

 : ع قَالَ وَ

 الْآخِرَةِ. عَنِ عِوَضاً[ بِالدُّنْيَا] الدُّنْيَا رَضِيَ مَنْ النَّاسِ أَخْسَرُ

 

                                                      
 آمده نیز قابل توجه است: 618ص السالم، علیه العسكري الحسن اإلمام إلى المنسوب . درباره خسران این روایت که در التفسیر 1

 إِلَى الْمُؤَدِّي الْخِذْلَانِ إِلَى أَدَّاهُ إِلَّا صَاحِبُهَا عَلَیْهَا أَصَرَّ مَا قَلَّ الَّتِی الذُّنُوبَ وَ إِیَّاکُمْ وَ[ لِمَحَبَّتِنَا الْمُنْتَحِلِینَ] اللَّهِ  عِبَادَ اللَّهَ فَاتَّقُوا...  ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ قَالَ

 مُفَارَقَةِ  مِنْ الْأَشْقَى قَاءِالشَّ إِلَى خِذْلَانُهُ فَأَدَّى ذَلِكَ عَلَى أَصَرَّ مَنْ فَإِنَّ دَائِهِمَا،أَعْ مُوَاالةِ یفِ الدُّخُولِ وَ آلِهِمَا، مِنْ الطَّیِّبِینَ  وَ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدٍ  وَلَایَةِ  عَنْ الْخُرُوجِ

 .الْخَاسِرِینَ أَخْسَرِ مِنْ فَهُوَ النُّهَى، أُولِی سَیِّدِ وَلَایَةِ

 مَنِ  إِمَامَةِ  وَ بِإِمَامَتِهِ، قَوْلِالْ وَ ع، عَلِیٍّ تَفْضِیلِ فِی لَكُمْ هُمْ  الَّذِینَ لِإِخْوَانِكُمُ لْمُكُمْظُ: قَالَ الْعَظِیمِ الْخِذْلَانِ إِلَى الْمُؤَدِّیَةُ الذُّنُوبُ مَا وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ  یَا: قَالُوا

 الشَّیْطانِ کَمَثَلِ: جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ الَ قَ کَمَنْ  فَتَكُونُوا لَكُمْ، إِمْهَالِهِ  طُولِ  وَ عَنْكُمْ، اللَّهِ بِحِلْمِ رُّواتَغْتَ  لَا وَ  عَلَیْهِمْ، النَّاصِبِینَ مُعَاوَنَتُكُمُ وَ مُوَافِقُونَ ذُرِّیَّتِهِ  مِنْ [ اللَّهُ ] انْتَجَبَهُ

 ینالْعالَمِ رَبَّ اللَّهَ افُأَخ إِنِّی مِنْكَ ءٌبَرِي إِنِّی قالَ کَفَرَ فَلَمَّا اکْفُرْ لِلْإِنْسانِ قالَ إِذْ
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 ( از اميرالمومنين ع روایت شده است:3

لب طو کسي که بيش از همه سعي و تالشش به هدر رفته است، کسي است که بدنش را در  همان زیانکارترین مردم

از دنيا با  خواهد یاری نکند؛ پساندازد ولي اوضاع و احوال او را بر آنچه ميآرزوهایش ]یا: در طلب مال[ به زحمت مي

 حسرت بيرون رود و در آخرت با عواقب کارش مواجه شود.

 167ص الکلم، درر و الحکم غرر ؛ تصنيف430البالغه، حکمتنهج

 إِرَادَتِهِ عَلَى الْمَقَادِیرُ تُسَاعِدْهُ لَمْ وَ [مَالِهِ] آمَالِهِ طَلَبِ يفِ بَدَنَهُ أَخْلَقَ رَجُلٌ سَعْياً أَخْيَبَهُمْ وَ صَفْقَةً النَّاسِ أَخْسَرَ إِنَّ: ع قَالَ وَ

 .بِتَبِعَتِهِ اآلْخِرَةِ عَلَى قَدِمَ وَ بِحَسْرَتِهِ الدُّنْيَا مِنَ فَخَرَجَ

 

 ( از امام صادق ع روایت شده است:4

شده( است؛ و دیده( است؛ و کسي که روز دومش بدتر باشد ملعون )لعنتکسي که دو روزش مساوی باشد مغبون )زیان

 است. بهتر از زندگيکسي که زیادتي در خویش نيابد رو به نقصان دارد، و کسي که رو به نقصان دارد، مرگ برایش 

 668ص ،(للصدوق) األمالي

 الَْخطَّابِ  أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ ُمحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الدَّقَّاقُ الْمَتِّيلِ  بْنُ الْحَسَنُ  حَدَّثَنَا قَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 مَلْعُونٌ  فَهُوَ شَرَّهُمَا یَوْمَيْهِ آخِرُ کَانَ مَنْ وَ مَغْبُونٌ فَهُوَ یَوْمَاهُ اسْتَوَى مَنِ ع الصَّادِقُ قَالَ: قَالَ عُمَرَ بْنِ مُفَضَّلِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 1.الْحَيَاةِ مِنَ لَهُ خَيْرٌ فَالْمَوْتُ أَقْرَبَ النُّقْصَانِ إِلَى کَانَ مَنْ وَ  أَقْرَبَ النُّقْصَانِ إِلَى کَانَ نَفْسِهِ فِي الزِّیَادَةَ یَعْرِفِ لَمْ مَنْ وَ

 تدبر

 «خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ»( 1

د که به انسان خداوند متعال با آوردن تاکيدات متعدد )جمله اسميه، آوردن حرف إنّ، و آوردن الم مزحلقه( اصرار دار

 ور است.هشدار دهد که در زیان غوطه

 در زیان است؟ چرا انسان

                                                      
 . این دو روایت هم در همین راستا قابل توجه است: 1

مَغْبُوط  فَهُوَ  عَنْهُ تَحَلَارْ الَّذِي أَمْسِهِ مِنْ خَیْراً فِیهِ هُوَ الَّذِي یَوْمُهُ کَانَ  مَنْ وَ ، مَغْبُونٌ  یَوْمَاهُ اسْتَوَى مَنِ : یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْهِ  اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ زَیْدٌ

 (126ص عشر، الستة )األصول

 بْنُ  عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ ةًقِرَاءَ الْقَاسِمِ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنِی قَالَ الْهَمْدَانِیِّ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ مُحَمَّدُ لِی رَوَى

 یْنِ الْحُسَ  بْنِ عَلِیِّ  عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ  عَنْ جَعْفَرٍ  بْنِ مُوسَى عَنْ  الْمُرَادِيُّ بَكْرٍ بْنُ اللَّهِ دُعَبْ  حَدَّثَنَا قَالَ  خَالِدٍ  بْنُ مُحَمَّدُ  اللَّهِ عَبْدِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ الْمُعَلَّى بْنِ إِبْرَاهِیمَ

 فَسَلَّمَ  ذَا هُوَ فَقِیلَ مُؤْمِنِینَالْ أَمِیرُ أَیْنَ فَقَالَ السَّفَرِ شَحْبَةُ عَلَیْهِ شَیْخٌ أَتَاهُ إِذَا رْبِ لِلْحَ یُعَبِّیهِمْ  أَصْحَابِهِ مَعَ جَالِسٌ یَوْمٍ ذَاتَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ بَیْنَا قَالَ ع أَبِیهِ عَنْ

 عَلَّمَكَ  مِمَّا فَعَلِّمْنِی الُ سَتُغْتَ أَظُنُّكَ إِنِّی وَ أُحْصِی لَا مَا الْفَضْلِ مِنَ فِیكَ سَمِعْتُ  قَدْ رٌکَبِی شَیْخٌ أَنَا وَ الشَّامِ نَاحِیَةِ  مِنْ  أَتَیْتُكَ إِنِّی الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ یَا قَالَ ثُمَّ عَلَیْهِ

 بِمَا یُبَالِ لَمْ  مَنْ  وَ مَحْرُومٌ وَفَهُ یَوْمَیْهِ شَرَّ غَدُهُ کَانَ مَنْ  وَ  فِرَاقِهَا عِنْدَ  حَسْرَتُهُ شْتَدَّتْا هِمَّتَهُ  الدُّنْیَا کَانَتِ  مَنْ وَ مَغْبُونٌ فَهُوَ یَوْمَاهُ اعْتَدَلَ  مَنِ  شَیْخُ یَا نَعَمْ  قَالَ  اللَّهُ

 یحضره ال من) ... لَه خَیْرٌ فَالْمَوْتُ نَقْصٍ فِی کَانَ مَنْ  وَ  الْهَوَى عَلَیْهِ  غَلَبَ سِهِنَفْ مِنْ  النَّقْصَ  یَتَعَاهَدِ لَمْ  مَنْ  وَ هَالِكٌ  فَهُوَ دُنْیَاهُ  لَهُ  سَلِمَتْ إِذَا آخِرَتِهِ  مِنْ  رُزِئَ

 (382ص ،4ج الفقیه،
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کاهد. برای همين، اگر کسي فقط ای دارد به نام عمر که گذر زمان، دائما دارد از این سرمایه ميالف. چون انسان سرمایه

؛ الميزان، 8151ص ،10ج البيان، )مجمع .(4در حالت قبلي خود بماند و در ظاهر چيزی را از دست ندهد، زیانکار است )حدیث

 ( 356، ص20ج

 حکایت

 ر رازی از قول برخي از بزرگان حکایت کرده:فخ

شود؛ این معنای اش دارد آب ميرحم کنيد بر کسي که سرمایه»زد فروشي یاد گرفتم که فریاد ميمعنای این آیه را از یخ

 شود ولي چيزی به دست نياورده است و در حالگذرد و عمرش سپری مياست: روزگار بر انسان مي« ان االنسان لفي خسر»

 2(278ص ،32ج الغيب، زیان است. )مفاتيح

ا گمراه و جهنمي های فراوان، که سوگند خورده همه ما رکنيم که ابليسي وجود دارد با توانایيما در جهاني زندگي ميب. 

کار ی را زیانوکند. در این عرصه، هرکس که به دامن ایمان و عمل صالح پناه نبرد، حتما شيطان بر او مستولي مي گردد و 

 خواهد نمود.

 ...ج. 

 

  

                                                      
 إذ خسران و دهره طول نقصان على یكون الطاعة به یكتسب لم و ماله رأس ذهب فإذا ماله رأس هو و یوم کل عمره ینقص ألنه نقصان لفی أنه.  1

 الدائم العقاب استحقاق من أعظم خسران ال
 هذا: فقلت ماله رأس یذوب من ارحموا ماله، رأس یذوب من ارحموا: یقول و یصیح کان الثلج بائع من السورة معنى تعلمت: السلف بعض عن.  2

 خاسر هو فإذا یكتسب ال و عمره فیمضی العصر به یمر خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ معنى
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 21/12/1396 بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِالَّ 3( آیه103( سوره عصر )699

 ترجمه

 فارش کردند.صبر سها انجام دادند و همدیگر را به حق توصيه، و یکدیگر را به مگر کساني که ایمان آوردند و شایسته

 1اختالف قرائت

اند، اما در قرائت کمتر مشهوری )سالم، و نيز قرائت را عموما به همين صورت قرائت کرده«( الْعَصْر وَ»)و نيز « بِالصَّبْر»

 2 .(539ص ،10ج المحيط، البحر)نيز قرائت شده است «( الْعَصِر وَ»)و نيز « بِالصَّبِر»ابوعمرو در وقف( به صورت 

 حدیث

ر را به حق ها انجام دادند و همدیگمگر کساني که ایمان آوردند و شایسته»( از امام صادق ع در توضيح این آیات 1

 روایت شده است:« توصيه، و یکدیگر را به صبر سفارش کردند.

« که ایمان آوردند اني؛ مگر کساست زیان در واقعاً  انسان همانا»برگزیدگان از مخلوقانش را استثنا کرد هنگامي که فرمود 

« صيه کردند به حقو تو»یعني واجبات را ادا کردند[ « و کارهای شایسته انجام دادند]»به والیت حضرت علي، اميرالمومنين ع 

 نمودند. ؛ و بدان توصيه کردند و بر آن صبر]توصيه کردند[ به والیتکه در پي آمدند، یعني دودمانشان و کساني را 

 6073تفسير فرات الکوفي، ص؛ 441ص ،2ج القمي، تفسير

 فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ کَثِيرٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنُ یَحْيَى حَدَّثَنَا: قَالَ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 إِنَّ: قَالَ حَيْثُ خَلْقِهِ مِنْ صَفْوَتِهِ أَهْلَ اسْتَثْنَى: فَقَالَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا: قَوْلِهِ

                                                      
 آمده است: 441ص ،2ج القمی، . در تفسیر 1

 .بِالصَّبْرِ ائْتَمَرُوا وَ قْوَىبِالتَّ ائْتَمَرُوا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا هْرِالدَّ  آخِرِ إِلَى فِیهِ أَنَّهُ وَ خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَرَأَ
 بالصبر: عمرو أبی عن روي و. الحرکة نقل على الوقف فی إال یجوز ال هذا و: عطیة ابن قال. الباء بكسر الصبر و الصاد، بكسر العصر و: سالم . قرأ 2

 . انتهى الوقف، فی إال یكون ال أیضا هذا و إشماما، الباء بكسر

 باإلسكان: الباقون و عمرو بیأ عن موسى ابن و هارون کلها هذه فی الساکن قبل ما بكسر الوتر، و الفجر، و الصبر، و العصر، و: للهزلی الكامل فی و

 . انتهى کالجماعة،

 . عمرو أبی عن الحرکة بنقل بِالصَّبْرِ، تَواصَوْا وَ: خالویه ابن قال و

 بین فیجمع یسكن أن إلى ال و الوقف، فی الحرکة ببعض یأتی أن یحتاج لئال الیاء إلى الهاء حرکة بنقل بالصبر، البصرة: عیسى اللوامح صاحب قال و

 السكون، من علیه الموقوف قح مادته و الساکنین، التقاء عن انفصال و اإلعراب، على داللة ذلك و مستفیضة، بل شاذة لیست و شائعة، لغة ذلك و ساکنین،

 أبو: یرید( العصر فی سعد و لسیفبا أضرب/  عمر أبو کنیتی جریر أنا: )الراجز کقول أبیات، عدّة التسهیل شرح فی هذا على الداللة فی أنشدنا قد و. انتهى

 العُصَر  و. عُمَر
 نیامده بود که آن را از فرات آوردیم؛ و در مجموع، متن و سند در روایت فرات اندکی متفاوت است:« عبارت عملوا الصالحات». در روایت قمی  3

 وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ واآمَنُ الَّذِینَ إِلَّا تَعَالَى[ اللَّهِ  قَوْلِ] قَوْلِهِ فِی ع[ الصَّادِقِ] هِاللَّ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُعَنْعَناً فُرَاتٌ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَلَوِيُّ الْقَاسِمِ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ

 الْفَرَائِضَ أَدَّوُا الصَّالِحاتِ واعَمِلُ وَ آمَنُوا الَّذِینَ  إِلَّا. خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ قَالَ حَیْثُ خَلْقِهِ مِنْ  صَفْوَتِهِ  أَهْلَ تَعَالَى اللَّهُ اسْتَثْنَى قَالَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا

 .عَلَیْهَا بِالصَّبْرِ وَ بِالْوَلَایَةِ خَلَّفُوا مَنْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أَوْصَوْا وَ الْوَلَایَةِ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ
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 مَنْ  وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ[ دَّوُا الْفَرَائِضَوَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَ] ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَلِيٍّ بِوَلَایَةِ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسانَ

 .عَلَيْهَا صَبَرُوا وَ  بِهَا تَوَاصَوْا وَ بِالْوَلَایَةِ خَلَّفُوا

 

 روایاتي درباره مصداق اعالی این آیه: (2

روایت خود  الف. زید بن ارقم جزء کساني است که خطبه پيامبر ص در روز غدیر را روایت کرده است. وی در فرازی از

 همواره گسترترحم خداوند نام بهآورد که رسول اهلل ص فرمود: به خدا سوگند که سوره والعصر در مورد علي ع نازل شد: مي

 ایت داد.و به صبر رض ق؛ مگر علي ع که ایمان آورد و به حاست زیان در واقعاً انسان همانا ؛ سوگند به عصر؛مهربان

، )عالمه حلي( العدد القویة لدفع المخاوف اليومية؛ 585و  578، ص)ابن طاوس(التحصين ألسرار ما زاد من کتاب اليقين

 176ص

 فَقَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ:.. من کتاب نور الهدى و المنجي من الردى 

نِ السِّکِّينِ الْبَلَدِیُّ فَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِیرٍ الطَّبَرِیُّ وَ هَارُونُ بْنُ عِيسَى بْفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْأَبُو الْمُ

الِحٍ عَنِ ابْنِ امْرَأَةٍ صَلَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بْنُ هَارُونَ قَاقَاال حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ اْلخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ 

 .. ةرِ خُمٍّ بِالْجُحْفَ جَّةِ الْوَدَاعِ جَاءَ حَتَّى نَزَلَ بِغَدِیحَزَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ 

خُسْرٍ إِلَّا عَلِيٌّ الَّذِی آمَنَ وَ رَضِيَ بِالْحَقِّ فِي عَلِيٍّ وَ اللَّهِ نَزَلَ سُورَةُ وَ الْعَصْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي 

 وَ الصَّبْر

 

 در برخي کتب اهل سنت از رسول اهلل ص در توضيح مصادیق اصلي این سوره روایت شده است: ب.

 انجام هاشایسته و آوردند ایمان که کساني مگر»این ابوجهل است؛  ؛«سوگند به عصر؛ همانا انسان واقعاً در زیان است»

 ها حضرت علي ع و شيعيان اویند.این« کردند سفارش صبر به را یکدیگر و توصيه، حق به را همدیگر و دادند

 482ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل شواهد

 بْنِ إِسْرَافِيلَ  بْنُ عِصْمَةُ حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ عَدِیٍّ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو أَخْبَرَنَا أَصْلِهِ، مِنْ عَلَيْهِ بِقِرَاءَتِي الْبَسْطَامِيُّ عَمْرٍو أَبُو أَخْبَرَنَا

 عَنْ الزُّهْرِیُّ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْقُرَشِيُّ رَبِيعَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا الْبَصْرِیُّ الْعَبَّاسِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِي: قَالَ بجماك

 :جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ هُرَیْرَةَ، أَبِي عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ  الزُّهْرِیِّ شِهَابٍ بْنِ مُحَمَّدِ

 بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا هِشَامٍ  بْنُ جَهْلِ أَبُو[ هُوَ] خُسْرٍ  لَفِي الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ

 .شِيعَتُهُ وَ عَلِيٌّ[ هُمْ: قَالَ]

 

 از امام باقر ع روایت شده است که هنگامي که وفات پدرم امام سجاد ع نزدیک شده بود مرا در آغوش فشرد و فرمود:( 3

است که پدرش کنم که پدرم هنگامي که در شرف وفات بود سفارش کرد و آن چيزی فرزندم! تو را به چيزی وصيت مي

 به او سفارش کرده بود؛ پسرم! بر حق صبر و شکيبایي داشته باش هرچند که تلخ باشد.
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 91، ص2الکافي، ج

عَنْ أَبِي  بَشِيرٍ رَانَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عِيسَى بْنِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْ

 :حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

تْهُ الْوَفَاةُ یَا بُنَيَّ أُوصِيکَ بِمَا أَوْصَانِي بِهِ أَبِي حِينَ حَضَرَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع الْوَفَاةُ ضَمَّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ 

 رّاً.اهُ أَوْصَاهُ بِهِ یَا بُنَيَّ اصْبِرْ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ کَانَ مُوَ بِمَا ذَکَرَ أَنَّ أَبَ

 

 از امام باقر ع روایت شده است: (4

و جهنم  های در دنيا صبر کرد، وارد بهشت شود؛ها و ]نيازمند[ صبر است؛ پس هرکه بر سختيبهشت پيچيده در سختي

 خویش لذات و شهواتش را داد، وارد آتش شده است. پيچيده در لذات و شهوات است، پس هرکس به نفس 

 89، ص2الکافي، ج

عَنْ أَبِي  نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَ

 جَعْفَرٍ ع قَالَ:

ذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ فَمَْن بِالْمَکَارِهِ وَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَکَارِهِ فِي الدُّنْيَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ جَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّ   مَحْفُوفَةٌالْجَنَّةُ

 1أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّتَهَا وَ شَهْوَتَهَا دَخَلَ النَّارَ.

 تدبر

 «لصَّبْرِ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِاإِالَّ الَّذینَ ( »1

 گر به صبر()توصيه همدیگر به حق؛ و توصيه همدی دو شرط دیگر ،ایمان و عمل صالحبعد از زیانکار نشدن،  چرا برای

 اضافه کرد؟ را

صبر، یکي  یکي از مصادیق عمل صالح است؛ و توصيه بهاینها از باب ذکر خاص بعد از عام است )توصيه به حق، الف. 

 از مصادیق توصيه به حق است(؛ و این برای:

                                                      
 . این روایات هم درباره صبر قابل توجه است:  1

هِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ ی عَبْدِ اللَّهِ ع ؛ و عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِأَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْ

الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ  ا ذَهَبَلصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَبْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ا

 (88-87، ص2کَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِیمَانُ. )الكافی، ج

عْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: لَوْ نْ جَدِّهِ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ بَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی جَمِیلَةَ عَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ

 (92، ص2فَا )الكافی، جلَا أَنَّ الصَّبْرَ خُلِقَ قَبْلَ الْبَلَاءِ لَتَفَطَّرَ الْمُؤْمِنُ کَمَا تَتَفَطَّرُ الْبَیْضَةُ عَلَى الصَّ

بْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ نْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَ

 (93، ص2ع قَالَ: مَنْ لَا یُعِدَّ الصَّبْرَ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ یَعْجِزْ. )الكافی، ج

تُ جُعِلْتُ فِدَاكَ کَیْفَ صَارَ بِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا صُبُرٌ وَ شِیعَتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا قُلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَأَبُو عَلِیٍّ الْ

 (93، ص2ا یَعْلَمُونَ. )الكافی، جى مَا نَعْلَمُ وَ شِیعَتُنَا یَصْبِرُونَ عَلَى مَا لَشِیعَتُكُمْ أَصْبَرَ مِنْكُمْ قَالَ لِأَنَّا نَصْبِرُ عَلَ



18 

 (357ص ،20ج الميزان،). تاکيد و اهتمام ویژه به این دو است؛ 1الف.

کند که يمآن است که کسي که اهل ایمان و عمل صالح است چنان شرح صدری نسبت به اسالم پيدا  نشان دادنِ .2الف.

 (357، ص20تمامي ویژه به گسترش حق و حقيقت و استقامت در این مسير پيدا مي کند )الميزان، جاه

يل کرد؛ بلکه )ایمان و عمل صالح او( تحل شخودشخصيِ را نباید صرفا در افق  انسانخواسته تذکر دهد که مي اینکه ب.

 برد:دیگران بسر مي موجودی اجتماعي است، و بشدت در تاثير و تاثر با او

 اگر کسي،

 اوال مدار این تاثير و تاثر را بر مدار حق قرار ندهد، 

 کند شکيبایي پيشه نکند،و ثانيا در برابر مشکالت فراواني که این زندگي اجتماعي بر او تحميل مي

 حتما ایمان و عمل صالح وی ناکام خواهند ماند.

حوزه رفتار است؛ اما عالوه ناظر به ؛ و عمل صالح، و اعتقاد است شناختو ناظر به حوزه  . ایمان، باوری دروني استج

ورزی گرایي و شکيبایي؛ و این ساحت را باید با تاکيد متقابل بر حقوجود داردساحت گرایشات نيزدر آدمي بر این دو ساحت، 

 تقویت کرد.

 . ...د

 

 «...إِالَّ الَّذینَ آمَنُوا »( 2

 بود.« ایمان»ی اینکه انسان دچار خسران نشود، برشمرد، در این آیه، اولين ویژگي که برا

 ایمان چه نقشي در این زمينه دارد؟

 دهد.ای که یک دسته از باورها را مبنای زندگي قرار مي، یعني زندگي«ایمان»الف. زندگي بر اساس 

 شناسینکته تخصصی انسان

اش را با تکيه بر آن و به ن و عقل دارد و عمده زندگيهای انسان با سایر حيوانات، این است که ذهاز مهمترین تفاوت

 برد.صورت خودآگاه، و نه با تکيه بر غریزه پيش مي

شان، بر اساس ها مدار زندگيایمان، یعني انسان ساحت باورهایي که در ذهنش هست را جدی بگيرد. بسياری از انسان

ي حقيقت خود را در افق حيوانيت خویش تعریف کرده، و است. چنين انسان« هر چه پيش آید، خوش آید»و « جویيلذت»

کسي است که مبنای زندگي « مومن»ماند. در مقابل، ای که در پيش روی او قرار دارد، باز ميطبيعي است که از مقصد حقيقي

ر برد و نه متعلَّق را به کا« مسلمان»زند. توجه شود که در اینجا نه تعبير خود را بر اساس یک سلسله باورهای عميق رقم مي

انسان  ای و ادعایي به اسالم،را تصریح کرد. شاید بدین جهت که نشان دهد که چنين نيست که صرف انتساب شناسنامه« ایمان»

 را از خسران درآورد، بلکه:

در  بر اسالم مانایاز طرفي شخص باید از افق مسلماني فراتر رفته و در افق ایماني قرار گرفته باشد )توضيح برتری 

 (14حجرات/
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به ایمان  گذاری کند، حتماخویش در زندگي را جدی بگيرد و برای آنها سرمایه« باورهای»و از طرف دیگر، اگر شخص 

اش حق و گيریخواهد نشان دهد که ایماني واقعا ایمان است، که جهتمي«تواصوا بالحق»برد؛ و شاید با تعبير صحيح ره مي

 گيرد.ن حق و حقيقت است، متعلق ایمان قرار ميحقيقت باشد؛ و خدا هم چو

 ب. ...

 

 «...عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... إِالَّ الَّذینَ »( 3

 بود.« هاانجام دادن شایسته»در این آیه، دومين ویژگي که برای اینکه انسان دچار خسران نشود، برشمرد، 

 «.رهای شایستهتمام کا»مي کند، یعني « شمول»داللت بر آمده، « الـ»صيغه جمع است که بر سر آن « الصَّالِحاتِ»چون 

خ یا در مواقف کند، )و چه بسا به خاطر گناهانش در برزخواهد نشان دهد که مومني هم که گاه گناه ميبا این تعبير مي

، 20ميزان، ج)ال شود( نيز ضرر کرده است؛ تنها کسي ضرر نکرده که همه کارهای خوب را انجام دهد. قيامت تا حدودی عذاب

 (357ص

رهای خوب اما مقصود از انجام همه کارهای خوب چيست؟ مگر یک انسان چقدر عمر و امکانات دارد که بتواند همه کا

 را انجام دهد؟

خدا را در نظر داشته باشد و بر اساس دستور ي که در برابرش پيش آید حالل و حرام هر کار در الف. مقصود این است که

که در این صورت، هر کاری که انجام دهد کار  1(/ahzab-http://yekaye.ir/al-33-41 3، حدیث530)جلسه  خدا عمل کند

 شایسته است.

 شاید مقصود این است که به نحوی کار انجام دهد که کارهای دیگران هم به حساب او نوشته شود؛ب. 

ومي رضایت اینکه از ته دل از انجام هر کار خوبي خوشحال شود، که در حدیث است که کسي که به کار قمثال از باب 

 کَمَنْ  کَانَ شَيْئاً رَضِيَ مَنْ ؛154البالغه، حکمت؛ نهجمَعَهُمْ فِيهِ کَالدَّاخِلِ قَوْمٍ بِفِعْلِ الرَّاضِي) شودداشته باشد از آنان محسوب مي

 (273ص ،1ج ع، الرضا أخبار ؛ عيونأَتَاهُ

یا از باب اینکه اعمال صالحي را در جامعه انجام دهد به نحوی که در دیگران موثر واقع شود و آنان را به انجام کار صالح 

تشویق نماید، که هر کس سنت نيکویي را در جامعه شایع کند معادل ثواب عمل هرکسي هم که آن را انجام دهد به حساب 

 مِنْ  یُنْقَصَ أَنْ غَيْرِ مِنْ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى بِهَا عَمِلَ مَنْ أَجْرُ وَ أَجْرُهَا فَلَهُ حَسَنَةً سُنَّةً سَنَّ مَنْ  ص اللَّهِ  رَسُولُ  الَ قَشود )او نوشته مي

 2(9ص ،5ج الکافي، .ءشَيْ أُجُورِهِمْ

 ج. ...

 

                                                      
 وَ لَهُ أَحَلَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ ذِکْرُ لَكِنْ وَ أَکْبَرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا وَ لِلَّهِ  الْحَمْدُ وَ اللَّهِ سُبْحَانَ لَكُمْ أَقُولُ لَا إِنِّی أَمَا کَثِیراً اللَّهِ  ذِکْرُ.... و  :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ.  1

 (149)معانی االخبار، ص عَلَیْهِ حَرَّمَ مَا عِنْدَ
 /ankaboot-http://yekaye.ir/al-29-6گذشت:  1، حدیث403جلسه . متن کامل این حدیث قبال در  2

http://yekaye.ir/al-ahzab-33-41/
http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-6/
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 «تَواصَوْا بِالْحَقِّإِالَّ الَّذینَ »( 4

 دانست.« توصيه همدیگر به حق»را د، نشوميکه دچار خسران نکساني در این آیه، سومين ویژگي 

به ، و ... . اما 2، ایمان به توحيد1هایي مطرح شده است، مانند قرآنچيست، در ميان مفسران دیدگاه« حق»درباره اینکه این 

اند این مفهومي است که حتي از امر به دانسته و گفتهرسد حق با کساني است که این را شامل هر حق و حقيقتي نظر مي

شود اما این شامل اعتقادات هم تر است، زیرا امر به معروف تنها حوزه عمل را شامل ميمعروف و نهي از منکر هم گسترده

 (357، ص20)الميزان، ج شود.مي

 دارد؟ زیانکار نشدن آدميویژگي چه تاثيری در این 

ن، تا آي ماندن بر آن در زندگي دنيا با مشکالت متعددی مواجه است، از دشواری در فهم درك حقيقت و باقالف. 

سانند تا بتوانند های مومن باید دائما همدیگر را در این مسير یاری رهای شياظين جن و انس، و انسانها و وسوسهتردیدافکني

 همچنان بر موضع حق باقي بمانند و دچار تردید نشوند.

ر کار هو یکي از اموری که  (3های فراوان همراه است )حدیثها و تلخيی به حق، در مقام عمل با سختيبندب. پای

ر واقع خداوند کند، این است که ببيند دیگراني هم هستند که آن موضع را دارند. دسختي را بر شخص، آسان و قابل تحمل مي

، برای همدیگر محور بين خویشرا بگيرند و با تقویت ارتباطات حقاز مومنان خواسته در مسير پيمودن راه خدا دست همدیگر 

 اطمينان قلبي ایجاد کنند.

 . ج

 

 «تَواصَوْا بِالصَّبْرِ... إِالَّ الَّذینَ »( 5

 ست.دان« توصيه همدیگر به صبر و شکيبایي»شوند، را در این آیه، چهارمين ویژگي کساني که دچار خسران نمي

 توصيه چه ضرورتي در این راستا دارد؟مقصود چيست؟ و این 

، 2جالف. مقصود هر سه قسم صبر )صبر بر طاعت، صبر و خودداری از معصيت، و صبر بر مصيبت( است )الميزان، 

 (357ص

اه است؛ و های فراوان همربيني است. در واقع، مسير الي اهلل، مسيری است که با دشواریب. هشدار آن از باب واقع

ه ایمان است، این نيست ثمره همه کارهای ما را بالفاصله و حتي در دنيا بدهد؛ از این رو، آن چيزی که پشتوانخداوند قرار 

بوری را در ميان صاست که انسان اوال صبر داشته و انتظار نداشته باشد که اعمالش زودبازده باشد و ثانيا دائما این فضای 

 مومنان بگستراند.

                                                      
 815ص ،10ج البیان، مجمع. قتاده و حسن بصري، به نقل  1

 815ص ،10ج البیان، مجمع. مقاتل، به نقل  2



21 

 نیتاملی در جامعه و حکومت دی

اهدافشان  کنند که چون مشکالت متعددی در کشور ما وجود دارد، پس کساني که انقالب کردند واقعا بهبرخي گمان مي

 نرسيدند.

ها ناشي از حليلتدر عين حال که بنای این سخن نه انکار مشکالت و نه توجيه آنهاست، اما باید تذکر دهيم که این گونه 

ابخردانه های فراوان همراه است؛ و این انتظاری نها و دشواریت. مسير حق با سختينشناختن حقيقت پيمودن مسير خداس

ا در مسير حق است که گمان کنيم همين که پيمودن مسير حق را شروع کردیم دیگر همه امور بر وفق مراد خواهد بود. اتفاق

ابتالی خاص  د. اساساً خود پدیده نفاق یکتر و دشوارتری مواجه خواهيم شهرچه جلوتر برویم آزمونها و ابتالئات سنگين

يرت مردم، جلوی جامعه دیني است، و اگرچه باید تمام تالش خود را انجام دهيم که با باال بردن توان تجزیه و تحليل و بص

نياید و کسي  فقي پدیدهای دیني را در جامعه گستراند، اما مناشود ارزشاینکه گمان کنيم مينفوذ کالم منافقان را بگيریم، اما 

 ها سوءاستفاده نکند، خيالي خام است.از این ارزش

ر دنيا دهای اصلي مصون ماندن از خسران، توصيه هميشگي به صبر است، یعني پيمودن این مسير وقتي یکي از مولفه

 همواره با مشکالت جدی همراه خواهد بود.

 ج. ...

 

 «لصَّبْرِ حاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِاإِالَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِ»( 6

ا در در روایات متعددی در کتب شيعه و نسي، حضرت علي ع مصداق اصلي این سوره معرفي شده و حتي این سوره ر

 (2و حدیث 1اند )مثال حدیثشان ایشان دانسته

 چرا؟

ي ع جمع ها ]که در این سوره آمده[ را در حضرت علعباس در این زمينه گفته است: خداوند همه این خصلتالف. ابن

 کرد:

 آمَنُوا: به خدا سوگند که او اولين مومني بود که ایمان آورد؛ الَّذِینَ إِلَّا

 رستيد؛پالصَّالِحاتِ: او اولين کس از اهل زمين است که همراه رسول اهلل نماز گذارد و خدا را  عَمِلُوا وَ

 *هفت ساله بود ي به قرآن، و یاد گرفتن قرآن از رسول خدا ص در حالي که جواني بيست و: یعنوَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ

: یعني اینکه حضرت محمد ص علي ع را به صبر و شکيبایي از ُبرخورداری از[ دنيا سفارش کرد و او را وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

ی دینش و به اینکه او را بعد از مرگش غسل دهد و ... به حفاظت از فاطمه س و به جمع کردن قرآن بعد از رحلتش و به ادا

 شواهد)«. همدیگر را به صبر سفارش کردند»و او را به حفاظت از امام حسن و امام حسين ع سفارش کرد و این است مراد از 

 1(483ص ،2ج التفضيل، لقواعد التنزیل

                                                      
 هَذِهِ  اللَّهُ  جَمَعَ: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ  جُرَیْجٍ ابْنِ  عَنِ سُفْیَانُ حَدَّثَنَا نُعَیْمٍ أَبُو حَدَّثَنَا الْعَزِیزِ  عَبْدِ  بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا بِمَكَّةَ  الْجُمَحِیُّ الْحُسَیْنُ  حَدَّثَنَا.  1

 اللَّهِ  رَسُولِ مَعَ الْأَرْضِ أَهْلِ مِنْ  اللَّهَ  عَبَدَ وَ صَلَّى مَنْ أَوَّلَ کَانَ وَ «الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ» إِیمَاناً الْمُؤْمِنِینَ أَوَّلَ اللَّهِ وَ کَانَ «آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا» عَلِیٍ فِی کُلَّهَا الْخِصَالَ
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 ب. ...

 

 «لصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِا إِالَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ( »7

 کساني که:در زیان است مگر  -از آن جهت که انسان است  –خورد که انسان خداوند سوگند مي

 ایمان بياورند؛

 همه کارهای شایسته را انجام دهند؛

 همدیگر را به حق توصيه کنند؛

 همدیگر را به صبر و شکيبایي سفارش کنند.

 با خویشتاملی 

 آیا این چهار ویژگي، در ما جمع است؛ یعني:

ور شده مان است یا در روزمرگي غوطهمان تصحيح و ارتقای ایمانگيریم و مهمترین هم و غمّآیا باورهایمان را جدی مي

لقه زبانشان است و مان است و از آن دسته کساني هستيم که امام حسين ع فرمود: بنده دنيایند و دین لقو دین صرفا لقلقه زبان

 1(245العقول، صشوند )تحفتا بالیي در رسد دینداران کم مي

د مادی گرفته تا ای که در پي دارد )از سوآیا هر کاری که پيش رویمان قرار گيرد، در درجه اول، آن را با منافع دنيوی

 شایسته؟! مان، کار دلخواه است یا کارهایکنيم یا با تعاليم دین؛ و محور فعاليتشهرت و اعتبار و ...( ارزیابي مي

ق را قبول حکنيم یا تنها زماني آیا خودمان واقعا درصدد یافتن حق و حقيقت هستيم و دیگران را هم به حق دعوت مي

شوند درنگي بسا تخریب شخصيت همه افرادی که کوچکترین خطایي مرتکب ميداریم که به نفعمان باشد؛ در نقد و چه

 آوریم؟!ها برایش ميهمان حال، اگر همان خطا از خودمان یا دوستانمان سر زند، انواع توجيه کنيم و درنمي

مشکالت خو  کنيم، یا به غرغر زدن و کاری نکردن برای حلآیا خودمان اهل صبر هستيم و دیگران را به صبر تشویق مي

 ایم؟!گرفته

 

 

 

*** 

 

                                                      
 عَلِیّاً مُحَمَّدٌ أَوْصَى وَ یَعْنِی «ِبِالصَّبْر تَواصَوْا وَ» سَنَةً  عِشْرِینَ وَ سَبْعٍ أَبْنَاءِ مِنْ کَانَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ الْقُرْآنِ تَعَلُّمِ وَ بِالْقُرْآنِ، یَعْنِی «بِالْحَقِ  تَواصَوْا وَ» ص

 عَلَى بِجُلُوسِهِنَّ النِّسَاءُ تُؤْذِیَهُ لِئَلَّا حَائِطاً قَبْرِهِ حَوْلَ یَبْنِیَ أَنْ وَ مَوْتِهِ بَعْدَ بِغُسْلِهِ وَ دَیْنِهِ بِقَضَاءِ  وَ مَوْتِهِ بَعْدَ الْقُرْآنِ بِجَمْعِ وَ فَاطِمَةَ بِحِفْظِ أَوْصَاهُ وَ الدُّنْیَا عَنِ بِالصَّبْرِ

 . بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ: قَوْلُهُ فَذَلِكَ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ بِحِفْظِ أَوْصَاهُ وَ قَبْرِهِ

 .الدَّیَّانُونَ قَلَّ بِالْبَلَاءِ مُحِّصُوا فَإِذَا مَعَایِشُهُمْ دَرَّتْ مَا یَحُوطُونَهُ أَلْسِنَتِهِمْ عَلَى لَعْقٌ الدِّینُ وَ الدُّنْیَا عَبِیدُ النَّاسَ إِنَّ . ً 1
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 شداده ميرسان سروش و تلگرام به آدرس زیر قرار دمطالب فوق به صورت روزانه در پيام به ذکر است که الزم

 رسان سروش:پيام

http://sapp.ir/yekaye.ir 

 رسان تلگرام:پيام

https://t.me/YekAaye  
 

و در آنجا عالوه بر  شوديداده م قرار /http://yekaye.irبه آدرس  يتیهر روز در سا انیدر پا فوق یمحتواها يتمام و

 قرار گرفته است. يمورد بررس ياتیتاکنون چه آ قايکه دق دیمطلع شو ديتوانيامکان جستجو، م

 توانيد بيابيد.در لينک زیر ميهمچنين مجموعه نهایي شده بقيه این فایلها را 

www.souzanchi.ir/site-yekaaye / 

 

که  يکسان يراحت یشده است که برا یاندازراه رسان تلگرامدر پيام «دهیگز -در روز هیآ کی»با عنوان  يکانال نيهمچن

 . به آدرسشوديکانال قرار داده م نیاز مطالب ا یادهیندارند، گز یاچندان عالقه يخصصت یهادارند و به بحث یفرصت کمتر

https://t.me/YekAayah  
 

 هرگونه استفاده از محتواهای فوق در راستای ترویج معارف قرآن و اهل بيت ع، حتي بدون ذکر منبع، بالمانع است.

 

آن را به  د،يافتی ديجامعه مف ينیفرهنگ د یو ارتقا يمعارف قرآن جیرا در ترو و سایت کانال نیکه مباحث ا يصورت در

 .ديکن يمعرف زيدوستان خود ن

 و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین

 حسین سوزنچی
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