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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
لو  ة و الّسالم َعلي سّيدنا و نبّينا  الحمدهلل رّب  العالمين، و الصَّ

محّمد»صّلي  اهلل  عليه وآله و سّلم«، و َعلي اهل بيته الّطّيبين الّطاهرين 
المعصومين »سالم  اهلل عليهم اجمعين«، سّيما بقّيةاهلل االعظم 

حّجة بن الحسن القائم المهدي »صلوات  اهلل و سالمه عليه«، و لعنة اهلل 
َعلي اعدائهم اجمعين، من اآلن الي يوم الّدين.

آمين يا رّب العالمين.





»فضائل و مناقب چهارده معصوم عليهم الّسالم در قرآن كريم«

جلد هفتم
سوره های منافقون، تغابن، تحریم، ملک، قلم، حاقه، معارج، جن
مدثر، انسان، مرسالت، نبأ، مطففین، غاشیه، فجر، انشراح، تین، 

بینه، عادیات، تکاثر، عصر، کوثر، اخالص

تألیف :
نّیره الّسادات علوی حسینی

آل اهلل در کتاب اهلل

هنگام زیارت امام حسین علیهالّسالم در نیمه ماه رجب، و هنگام 
زیارت امام هادی علیهالّسالم عرض می کنیم:

الّسالم عليکم يا آل اهلل 
الّسالم عليک يا آل اهلل 
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» سوره منافقون «

آيه 1، 2، 3، 5 و 6 سوره منافقون:
»اِذا جاَءَك الُْمناِفُقوَن قالُوا نَْشَهُد اِنََّک لََرُسوُل اهلِل، َواهللُ َيْعَلُم اِنََّک لََرُسولُُه َواهللُ َيْشَهُد اِنَّ 

الُْمناِفِقيَن لََکاِذبُوَن« آیه 1.
وا َعن َسِبيِل اهلِل، اِنَُّهْم ساَء ما كانُوا َيْعَمُلوَن«.آيه.2. »اِتََّخُذوا اَْيمانَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّ

»ذلَِک بَِانَُّهْم آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطِبَع َعلى ُقُلوبِِهْم َفُهْم اَل َيْفَقُهوَن«.آيه.3.
وَن َوُهم ُمْسَتْکِبُروَن«  ْوا ُرُؤَسُهْم َوَراَْيَتُهْم َيُصدُّ »َواِذا ِقيَل لَُهْم َتعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَُکْم َرُسوُل اهلِل لَوَّ

آيه.5.
»َسواٌء َعَلْيِهْم اَْسَتْغَفْرَت لَُهْم اَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اهللُ لَُهْم، اِنَّ اهللَ ال َيْهِدي الَْقْوَم الْفاِسِقيَن« 

آيه.6..

ترجمه:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرمايد:

ای.پیامبر،.هنگامی.که.منافقین.نزد.تو.می.آيند.می.گويند:
ما.شهادت.می.دهیم.که.تو.رسول.خدا.هستی.

ای.پیامبر،.خدا.می.داند.که.تو.رسول.او.هستی،.لیکن.خدا.شهادت.و.گواهی.می.دهد.

که.منافقین.دروغگو.هستند.»يعنی.رسالت.و.نبّوت.تو.را.قبول.ندارند.و.به.گفته.
خودشان.ايمان.ندارند«.»آيه.1«.

منافقین.قسم.ها.و.سوگندهای.خودشان.را.سپر.ساخته.اند.»ماهیّت.واقعی.خودشان.
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را.پشت.اين.سوگندها.پنهان.کرده.اند«.تا.مردم.را.از.راه.خدا.بازدارند.و.کارهای.بسیار.
بدی.انجام.می.دهند..»آيه.2«.

اين.»عّلت.اينگونه.اعمال.ناروا.و.ناشايست«.به.خاطر.آن.است.که.اين.ها.»منافقین«.

ابتدا.ايمان.آوردند.و.سپس.کافر.شدند،.از.اين..رو.به.دل.های.آنان.مهر.زده.شده.و.
حقیقت.را.درک.نمی.کنند..»آيه.3«.

.هنگامی.که.به.منافقین.گفته.می.شود.»گفته.شود«.بیائید.تا.پیامبر.اکرم.برای.شما.
استغفار.کند.سرهای.خودشان.را.تکان.می.دهند.»از.روی.استهزاء«.

ای.پیامبر،.منافقین.را.می.بینی.که.از.سخنان.تو.اعراض.کرده.و.تکبّر.می.ورزند..
»آيه.5«.

ای.پیامبر،.برای.منافقین.تفاوت.نمی.کند.که.برای.آن.ها.استغفار.کنی.يا.استغفار.نکنی،.
زيرا.خداوند.قوم.فاسق.را.هدايت.نمی.کند..»آيه.6«1.

شرح لغات و توضیحات:
منافق.=.اسم.فاعل.است.و.از.ماده.نفاق.می.باشد.که.در.عرف.قرآن.کريم.به.معنی.

اظهار.ايمان.و.پنهان.داشتن.کفر.باطنی.است،.يعنی:
منافقین.کسانی.هستند.که.قلباً.و.باطناً.به.خدا.و.رسول.خدا.ابداً.ايمان.ندارند.بلکه.
فقط.به.زبان.خويش.اظهار.می.کنند.که.به.خدا.و.رسول.خدا.ايمان.دارند.تا.خودشان.

را.مسلمان.نشان.دهند.و.بدين.وسیله.به.اهداف.خويش.نائل.شوند.
اين.اهداف.می.تواند.حفظ.جان.و.مال.باشد،.

يا.اينکه.عالوه.بر.حفظ.جان.و.مال.می.تواند.به.اين.منظور.باشد.تا.بعد.از.رحلت.

پیامبر.اکرم.به.قدرت.برسند،.همچنین.يکی.ديگر.از.اهداف.منافقین.می.تواند.اين.

موضوع.باشد.که.در.بین.مسلمانان.تخم.يأس.و.نومیدی.بپاشند.و.ايمان.ساير.مؤمنین.
را.کمرنگ.نمايند.و...

منافقین.را.می.توان.به.دو.گروه.تقسیم.کرد:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه169،160،159.
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1..گروهی.که.از.اّول.ايمانشان.صوری.و.ظاهری.بود،.يعنی.اصاًل.به.خدا.و.رسول.

خدا.ايمان.نداشتند.و.صرفاً.به.منظور.رسیدن.به.اهداف.پلید.خويش.تظاهر.به.ايمان.
می.کردند.

2..گروهی.که.ابتدا.ايمان.داشتند.و.به.رسالت.پیامبر.اکرم.ايمان.آورده.بودند.لیکن.
بعداً.راه.ارتداد.و.کفر.را.در.پیش.گرفته.و.از.دين.اسالم.خارج.شدند.

به.هر.حال.اين.دو.گروه.منافقین.در.يک.چیز.با.هم.اشتراک.دارند.و.آن.اين.است.که.

ابداً.به.خدا.و.رسول.خدا.اعتقاد.و.ايمان.نداشته.و.صرفاً.جهت.نیل.به.اهداف.خويش.
تظاهر.به.اسالم.و.تظاهر.به.دينداری.می.کردند،.بنابراين:

منافق.همان.کافر.است،..با.اين.تفاوت.که.کافر.و.مشرک.تظاهر.به.اسالم.و.تظاهر.به.
دينداری.نمی.کند.و.کفر.باطنی.خودش.را.بروز.می.دهد،.

لیکن.منافق.کافری.است.که.لباس.اسالم.را.به.تن.نموده.و.خودش.را.در.صفوف.
مسلمین.قرار.داده.است.

واضح.و.روشن.است.که.خطر.منافقین.برای.اسالم.به.مراتب.از.خطر.کافرين.و.
مشرکین.بیشتر.می.باشد،.

چرا.که.مسلمانان.از.مبانی.عقیدتی.کّفار.و.مشرکین.آگاه.بوده.و.به.آن.ها.به.چشم.

دشمن.نگريسته.و.هرگز.اجازه.نمی.دهند.که.آن.ها.در.بین.مسلمانان.رخنه.و.نفوذ.
نموده.و.توطئه.نمايند،.

لیکن.منافقین.که.همان.کافرين.و.مشرکین.می.باشند.با.تظاهر.به.اسالم.در.بین.

مسلمین.نفوذ.نموده.و.خودشان.را.مسلمان.قلمداد.می.نمودند.تا.به.اهداف.خودشان.
برسند.

َيمين =.سوگند،.قسم،.
جمع.يمین.می.شود.اَيْمان.يعنی.سوگندها؛

ُجنَّه =.سپر،.
منظور.از.سپر.معنی.مجازی.آن.است.يعنی.هر.چیزی.که.انسان.با.آن.حفظ.شود.و.

محفوظ.بماند؛
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َصّد َعْن َسبيِل اهلل =.1(.اعراض.از.راه.خدا؛.
2(.بازداشتن.مردم.از.راه.خدا،.يعنی:.

هم.خود.انسان.از.راه.خدا.اعراض.کند.و.روی.برگرداند،.
و.هم.اينکه.ديگران.را.از.راه.خدا.برگرداند.

ْوا =.از.ماده.»لی«.به.معنی.میل.و.انحراف،.روی.برگرداندن،.سر.برگرداندن؛. لَوَّ
ْوا ُرُؤَسُهْم =.يعنی.سرشان.را.برمی.گرداندند،.سرشان.را.تکان.می.دادند. لَوَّ
قابل.ذکر.است.که.اين.عمل.منافقین.از.روی.استهزاء..و.کبر.و.تکبّر.بود،.

يعنی.وقتی.به.منافقین.می.گفتند.که.بیايید.تا.پیامبر.اکرم.برای.شما.استغفار.کند.و.

طلب.آمرزش.نمايد.آن.ها.از.روی.استهزاء.و.تمسخر.و.همچنین.به.علت.کبر.و.غرور.
و.استکباری.که.داشتند.سر.خودشان.را.برمی.گرداندند.

استغفار.=.طلب.آمرزش،.طلب.غفران؛
ِفسق.=.خارج.شدن.از.حدود.شرع.»انجام.گناهان.بزرگ«؛

فاسق.=.کسی.که.از.حدود.الهی.خارج.شود..
کافر.و.منافق.را.از.اين.جهت.فاسق.می..گويند.چرا.که.حکم.عقل.و.فطرت.را.ناديده.
گرفته.و.از.حدود.آن.خارج.شدند.»انسان.داتاً.و.فطرتاً.موّحد.به.دنیا.می.آيد.لذا.کسی.که.

حکم.فطرت.را.ناديده.بگیرد.انحراف.پیدا.می.کند.و.بی.دين.می.شود«،.بنابراين:.
منظور.از.فاسقین.گنهکارانی.هستند.که.در.گناه.اصرار.می.ورزند.و.لجاجت.دارند.و.

در.برابر.حق.مستکبرند.1
قابل.ذکر.است.که.مسئله.نفاق.و.پیدا.شدن.گروهی.به.نام.منافقین.عمدتاً.از.زمانی.
مطرح.شد.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.مّکه.به.مدينه.مهاجرت.فرمودند.

و.اسالم.تدريجاً.در.مدينه.قّوت.گرفت.
مّدت.سیزده.سالی.که.پیامبر.اکرم.بعد.از.مبعوث.شدن.به.رسالت.در.شهر.مّکه.حضور.
داشتند.تقريباً.منافقی.وجود.نداشت.زيرا.مخالفان.قدرتمند.يعنی.کّفار.و.مشرکین.قريش.

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه205تا207ـ211.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه164تا189،175،174،166.

مفرداتراغب.
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هر.کاری.که.می.خواستند.آشکارا.بر.علیه.اسالم.انجام.می.دادند.و.از.کسی.ترس.و.

واهمه.نداشتند.لذا.نیازی.به.کارهای.منافقانه.نبود،.البتّه.استثنايی.نیز.دارد.که.صاحب.
المیزان.به.آن.اشاره.نموده.که.در.ادامه.بحث.به.آن.خواهیم.پرداخت.

پس.از.اينکه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.مدينه.مهاجرت.فرمودند.و.

اسالم.به.تدريج.قّوت.گرفت.و.کّفار.و.مشرکین.در.ضعف.واقع.شدند.چون.در.اين.

وضعیّت.نمی.توانستند.به.طور.صريح.و.آشکار.با.اسالم.مقابله.کنند.لذا.اين.کّفار.و.

مشرکین.ضعیف.شده.جهت.مقابله.با.اسالم.و.به.منظور.ادامه.اعمال.تخريبی.خويش.

حالت.نفاق.به.خود.گرفته.و.ظاهراً.اسالم.اختیار.نمودند.درحالی.که.در.باطن.خويش.

هیچگونه.تغییری.نداده.و.کماکان.در.کفر.و.شرک.اعراب.جاهلیّت.بودند،.لذا.اسالم.

آن.ها.کاماًل.دروغین.بود.چرا.که.همان.کافرين.و.مشرکین.بودند.که.در.عقیده.انحرافی.

خويش.محکم.و.استوار.بودند.و.صرفاً.جهت.بقاء.خويش.و.ضربه.زدن.به.اسالم.تظاهر.
به.دينداری.و.تظاهر.به.اسالم.می.نمودند.

به.همین.لحاظ.است.که.اکثر.آياتی.که.در.رابطه.با.منافقین.نازل.شده.در.شهر.مدينه.
بوده.است.نه.در.شهر.مّکه.

سوره.منافقین.که.مشتمل.بر.يازده.آيه.می.باشد.در.شهر.مدينه.نازل.شده.که.هشت.

آيه..آن.در.رابطه.با.عالئم.و.نشانه.های.منافقین.و.برحذر.داشتن.مؤمنین.از.توطئه.های.

منافقین.و.هشدار.دادن.به.مؤمنین.است.جهت.پرهیز.و.خودداری.از.اعمالی.که.انسان.
را.از.خداوند.متعال.غافل.نموده.و.منتهی.به.نفاق.می.شود.

آيه.نهم.اين.سوره.به.مؤمنین.هشدار.می.دهد.که.مبادا.اموال.و.اوالدشان.آن.ها.را.از.

ياد.خداوند.متعال.غافل.کند.که.در.اين.صورت.در.گروه.خاسرين.و.زيانکاران.خواهند.
بود.

در.آيه.دهم.اين.سوره.خداوند.متعال.به.مؤمنین.دستور.می.دهد.که.از.اموالی.که.

خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.فرموده.در.راه.خدا.انفاق.نمايند.پیش.از.آنکه.مرگ.آن.ها.
فرا.برسد.و.هنگام.مرگ.و.هنگام.قبض.روح.به.خداوند.متعال.عرضه.بدارند.که:

خداوندا.چرا.مرگ.مرا.مّدت.کمی.به.تأخیر.نینداختی.تا.در.راه.تو.انفاق.کنم.و.از.
صالحان.باشم.



آل اهلل در کتاب اهلل 16

در.آيه.يازدهم.اين.سوره.که.آخرين.آيه.اين.سوره.است.خداوند.تبارک.و.تعالی.
می.فرمايد:

خداوند.هرگز.مرگ.کسی.را.که.اجلش.فرا.رسیده.باشد.به.تأخیر.نمی.اندازد.
در.انتهای.اين.آيه.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد.که:

خداوند.به.آنچه.که.انجام.می.دهید.آگاه.است.1
عالمه.طباطبايی.در.تفسیر.المیزان.می.نويسد:

هیچ.دلیل.قانع.کننده.ای.در.دست.نیست.که.داللت.بر.اين.معنا.نمايد.که.نفاق.

منافقین.در.بین.پیروان.رسول.اهلل.رخنه.نکرده.باشد،.حتی.کسانی.که.قبل.از.هجرت.

پیامبر.اکرم.از.مّکه.به.مدينه.به.آن.حضرت.ايمان.آورده.باشند..معنی.اين.سخن.اين.

است.که.گرچه.بعد.از.هجرت.پیامبر.اکرم.از.مّکه.به.مدينه.مسئله.نفاق.و.پیدايش.

منافقین.مطرح.شد.لیکن.اين.قضیّه.باعث.نمی.شود.که.بگوئیم.قبل.از.هجرت.پیامبر.

اکرم.در.بین.پیروان.آن.حضرت.منافق.وجود.نداشته.است،.يعنی.حتّی.زمانی.که.

پیامبر.اکرم.در.مّکه.تشريف.داشتند.عّده.ای.ولو.اندک.تظاهر.به.اسالم.می.کردند.لیکن.

باطناً.و.قلباً.به.آن.حضرت.ايمان.نداشتند.و.هدف.اين.منافقین.»کافرين.به.ظاهر.

مسلمان«.اين.بود.که.باالخره.روزی.به.قدرت.برسند.و.رياست.جامعه.مسلمین.را.
به.دست.بگیرند.

بديهی.است.اين.نوع.از.منافقین.هدفشان.اين.نیست.که.مانع.گسترش.اسالم.شوند.

بلکه.ممکن.است.حتّی.جان.و.مال.خودشان.را.نیز.فدای.اسالم.کنند.تا.اسالم.رونق.

پیدا.کند.تا.آن.ها.بتوانند.تحت.لوای.اسالم.به.اهداف.خويش.که.همانا.رياست.به.جامعه.
مسلمین.می.باشد.برسند،.

يعنی.ترويج.اسالم.جهت.رسیدن.به.کرسی.رياست.مسلمین.
قابل.ذکر.است.که:

عناصر.اين.گروه.نیز.منافق.به.تمام.معنا.بودند.يعنی.ذّره.ای.به.خدا.و.رسول.خدا.

ايمان.نداشتند.و.هدف.آن.ها.از.ترويج.اسالم.صرفاً.منافع.شخصی.و.رسیدن.به.رياست.
مسلمین.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.بوده.است،.بنابراين:

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه205ـ222تا231،230،225.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه157ـ160و161ـ184تا187.
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1..مسئله.ای.به.نام.نفاق.و.منافقین.بعد.از.هجرت.پیامبر.اکرم.به.مدينه.گسترش.پیدا.

نمود.اما.اين.به.اين.معنا.نیست.که.در.بین.پیروان.رسول.اهلل.در.شهر.مّکه.منافق.وجود.
نداشت.گرچه.ممکن.است.تعداد.آن.ها.اندک.باشد.

2..ويژگی.و.خصوصیت.منافقین.»چه.منافقین.قبل.از.هجرت.و.چه.منافقین.بعد.از.

هجرت«.اين.است.که.قلباً.و.باطناً.به.خدا.و.رسول.و.اسالم.اعتقاد.و.ايمان.نداشتند.و.

اظهار.ايمان.آن.ها.کاماًل.صوری.و.ظاهری.بود.و.تظاهر.به.اسالم.می.کردند،.يا.به.منظور.

از.بین.بردن.اسالم.و.يا.به.منظور.تقويت.اسالم.اّما.فقط.به.اين.منظور.که.در.سايه.اسالم.

به.قدرت.برسند.و.رياست.جامعه.مسلمین.را.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.به.دست.بگیرند.
که.موفق.نیز.شدند.1

خداوند.متعال.در.آيات.ابتدايی.سوره.منافقین.پرده.از.روی.چهره.منافقین.برداشته.

و.دروغگو.بودن.آن.ها.را.برمال.ساخته.و.صراحتاً.اعالم.می.فرمايد.که.اظهار.اسالم.
آن.ها.تظاهری.بیش.نیست.و.ابداً.اعتقاد.و.ايمانی.به.خدا.و.رسول.خدا.ندارند.

خداوند.متعال.در.اّولین.آيه.سوره.منافقین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.
مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

اِذا جاَءَك الُْمناِفُقوَن قالُوا نَْشَهُد اِنََّک لََرُسوُل اهللِ=يعنی:
ای.پیامبر،.هنگامی.که.منافقین.نزد.تو.می.آيند.می.گويند:

ما.شهادت.می.دهیم.که.تو.رسول.خدا.هستی.
خداوند.متعال.در.ادامه.آيه.شريفه.می.فرمايد:

َواهللُ َيْعَلُم اِنََّک لََرُسولُُه =ای.پیامبر،.خداوند.می.داند.که.تو.رسول.او.هستی.
اين.فرمايش.خداوند.متعال.تأيید.و.تثبیت.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.می.باشد،.يعنی.ای.پیامبر.حقاً.تو.رسول.و.فرستاده.ما.»خدا«.هستی.برای.

هدايت.مخلوق.
در.انتهای.اين.آيه.شريفه.خداوند.متعال.دروغگو.بودن.منافقین.را.صراحتاً.اعالم.

نموده.و.می.فرمايد:

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه225تا228.
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َواهللُ َيْشَهُد اِنَّ الُْمناِفِقيَن لَکاِذبُوَن =.خداوند.متعال.گواهی.و.شهادت.می.دهد.که.منافقین.
دروغگو.هستند،.يعنی:

ای.پیامبر،.گواهی.دادن.و.شهادت.دادن.منافقین.به.رسالت.و.نبّوت.تو.يک.شهادت.

صوری.و.ظاهری.و.زبانی.است.و.منافقین.قلباً.و.باطناً.رسالت.تو.را.قبول.ندارند.و.
اظهار.ايمان.آن.ها.ادعايی.بیش.نیست.

به.اين.ترتیب.خداوند.متعال.چهره.نفاق.و.دوگانگی.ظاهر.و.باطن.منافقین.را.به.
وضوح.بیان.می.فرمايد.که.ای.پیامبر:

منافقین.قلباً.و.باطناً.رسالت.و.نبّوت.تو.را.قبول.ندارند.و.تو.را.فرستاده.خدا.نمی.دانند.
بلکه.فقط.با.زبان.خويش.اين.مطلب.را.بیان.می.کنند.

بنابراين.معنی.آيه.شريفه.اين.شد.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرمايد:

ای.پیامبر،.منافقین.نزد.تو.می.آيند.و.می.گويند.که.ما.شهادت.می.دهیم.که.تو.رسول.
و.فرستاده.خداوند.هستی.

خداوند.متعال.سپس.می.فرمايد:
بله،.ای.پیامبر.من.می.دانم.که.تو.رسول.و.فرستاده.من.هستی.برای.هدايت.بشر.»يعنی.
حرف.منافقین.درست.است.و.تو.رسول.و.فرستاده.خداوند.متعال.هستی،.لیکن.منافقین.
به.اين.حرف.و.گفته.خودشان.ايمان.و.اعتقاد.ندارند،.يعنی.باطناً.و.قلباً.تو.را.به.عنوان.

رسول.و.فرستاده.خدا.نمی.دانند«.
ای.پیامبر،.خداوند.شهادت.و.گواهی.می.دهد.که.منافقین.دروغ.می.گويند،.يعنی:

منافقین.به.رسالت.و.نبّوت.تو.ذّره.ای.اعتقاد.و.ايمان.ندارند.چرا.که.اساساً.خداوند.

سبحان.را.نیز.نمی.شناسند.و.در.واقع.اين.جماعت.کافر.هستند.و.فقط.به.طور.صوری.

و.ظاهری.و.زبانی.به.رسالت.و.نبّوت.تو.اقرار.می.کنند.تا.تحت.لوای.اسالم.به.اهداف.
پلید.خويش.برسند،.بنابراين:

اّولین.خصوصیت.منافقین.که.در.اين.آيه.شريفه..آمده.»آيه.اّول.سوره.منافقون«.

منافقین.را.اعالم. منافقین.می.باشد.و.خداوند.متعال.دروغگو.بودن. دروغگو.بودن.
می.فرمايد..
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دّومین.عالمت.و.نشانه.منافقین.که.در.اين.آيات.شريفه.آمده.»آيه.دّوم.سوره.منافقون«.

و.در.ادامه.بحث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.قسم.خوردن.و.سوگند.خوردن.شديد.و.غلیظ.

توسط.منافقین.می.باشد.تا.بدين.طريق.خودشان.را.مسلمان.واقعی.نشان.داده.و.عواطف.

و.احساسات.مردم.را.به.سوی.خودشان.جلب.کنند.تا.مبادا.چهره.واقعی.آن.ها.يعنی.کفر.
و.ارتداد.آن.ها.پیش.مردم.فاش.شود.

خداوند.متعال.در.دّومین.آيه.سوره.منافقین.اين.حیله.و.نیرنگ.کافرين.به.ظاهر.
مسلمان.»يعنی.منافقین«.را.برمال.ساخته.و.می.فرمايد:

اِتََّخُذوا اَْيمانَُهْم ُجنًَّة =منافقین.سوگندها.و.قسم.های.خودشان.را.سپر.قرار.دادند.تا.
چهره.واقعی.آن.ها.شناخته.نشود،.يعنی:

منافقین.با.سوگند.خوردن.و.قسم.خوردن.های.شديد.و.غلیظ.خودشان.را.به.عنوان.

يک.مسلمان.تمام.عیار.مطرح.می.کردند.تا.چهره.واقعی.آن.ها.يعنی.کفر.و.شرک.آن.ها.

را.ديگران.نفهمند.چرا.که.اگر.مسلمین.به.ماهیّت.منافقین.پی.می.بردند.و.می.فهمیدند.

که.آن.ها.کافر.می.باشند.و.به.خدا.و.رسول.خدا.اعتقادی.ندارند.امکان.داشت.توسط.

مسلمانان.کشته.شوند،.ضمن.اينکه.اگر.چهره.واقعی.منافقین.يعنی.کفر.و.ارتداد.آن.ها.

فاش.می.شد.آن.ها.ديگر.نمی.توانستند.با.سوء..استفاده.از.اسالم.و.با.نام.اسالم.به.اسالم.
و.مسلمین.ضربه.بزنند،.لذا:

منافقین.همه.سعی.و.تالش.خودشان.را.انجام.می.دادند.تا.مسلمین.به.ماهیّت.

آن.ها.يعنی.به.کفر.آن.ها.پی.نبرند.که.يکی.از.اين.راه.ها.متوّسل.شدن.به.سوگند.

خوردن.بود.که.در.مواقع.الزم.با.قاطعیّت.هر.چه.تمام.تر.به.خداوند.متعال.سوگند.

می.خوردند،.مثاًل.در.آيه.74.سوره.توبه.در.رابطه.با.سوگند.خوردن.دروغ.منافقین.
آمده.است.که:

َيْحِلُفوَن بِاهلِل ما قالُواْ َولََقْد َقالُواْ َكِلَمَة الُْکْفِر =.يعنی.منافقین.به.خداوند.متعال.سوگند.

می.خورند.که.در.غیاب.پیامبر.اکرم.سخنان.زشت.و.زننده.نگفته.اند.درحالی.که.قطعًا.
سخنان.کفر.آمیز.گفته.اند.

منافقین.نه.تنها.در.دنیا.سوگند.دروغ.می.خورند.بلکه.در.جهان.آخرت.و.در.روز.

قیامت.نیز.سوگند.دروغ.می.خورند.تا.به.خیال.خودشان.بتوانند.راه.نجاتی.برای.خودشان.
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پیدا.کنند.
در.آيه.18.سوره.مجادله.آمده.است.که:

َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللُ َجِميعًا َفَيْحِلُفوَن لَُه َكما َيْحِلُفوَن لَُکْم َوَيْحَسُبوَن اَنَُّهْم َعَلى َشْيٍء، ااَل اِنَُّهْم ُهُم 
الَْکاِذبُوَن،.يعنی:

وقتی.که.خداوند.متعال.منافقین.را.روز.قیامت.برمی.انگیزد.و.اعمالشان.را.به.آن.ها.

عرضه.می.کند.و.آن.ها.را.مورد.سؤال.قرار.می.دهد،.منافقین.برای.خداوند.متعال.نیز.

سوگند.دروغ.ياد.می.کنند.همانگونه.که.برای.شما.»مسلمین«.سوگند.می.خورند.»در.
دنیا«،.يعنی:

منافقین.در.دنیا.برای.مسلمانان.سوگند.دروغ.می.خورند.و.در.آخرت.نیز.برای.
خداوند.متعال.سوگند.دروغ.ياد.می.کنند.تا.برای.خودشان.راه.نجاتی.پیدا.کنند.

خداوند.متعال.در.همین.آيه.شريفه.»آيه.18.سوره.مجادله«.می.فرمايد:
َيْحَسُبوَن اَنَُّهْم َعلى َشْيٍء،.يعنی:

منافقین.خیال.می.کنند.که.با.اين.سوگندهای.دروغ.می.توانند.سودی.برای.خودشان.
جلب.کنند.يا.زيانی.را.دفع.نمايند.

در.انتهای.اين.آيه.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
ااَل اِنَُّهْم ُهُم الَْکاِذبُونَ،.يعنی:

ای.مردم.بدانید.که.منافقین.دروغگو.هستند.
در.آيه.19.سوره.مجادله.خداوند.متعال.منافقین.را.حزب.شیطان.نامیده.است.که.

خاسر.و.زيانکار.می.باشند.
خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.می.فرمايد:

ْيطاِن ُهُم الْخاِسُروَن،يعنی: ْيطاِن، ااَل اِنَّ ِحْزَب الشَّ اُْولِئَک ِحْزُب الشَّ
آن.ها.حزب.شیطان.هستند.و.بدانید.ای.مردم.که.حزب.شیطان.زيانکارانند.و.بديهی.

است.جايگاه.چنین.افرادی.عذاب.الیم.و.دردناک.جهنّم.می.باشد.
بنابراين.نتیجه.اين.شد.که.منافقین.کافرينی.هستند.که.تظاهر.به.اسالم.می.کنند.و.به.
خاطر.اينکه.کفر.باطنی.آن.ها.آشکار.نشود.به.هر.کاری.دست.می.زنند.که.از.جمله.آن.ها.

سوگند.دروغ.خوردن.به.نام.خداوند.سبحان.می.باشد..
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منافقین.متوّسل.به.سوگند.دروغ.می.شوند.تا.کفر.باطنی.آن.ها.آشکار.نشود.و.آن.ها.
بتوانند.در.صفوف.مسلمین.باقی.بمانند.تا.به.مقاصد.خويش.نائل.شوند..

اينکه.هدف.و.مقصود.منافقین.چه.می.باشد.در.ادامه.آيه.دّوم.سوره.منافقین.آمده.که.
مالحظه.می.فرمائید.

وا َعْن َسِبيِل اهلِل =.تا.مردم.را.از.راه.خدا.بازدارند. َفَصدُّ
در.قسمت.معنی.لغات.مالحظه.فرموديد.که.َصّد َعْن َسِبيِل اهللِ.دو.معنی.دارد:

1..اعراض.از.راه.خدا؛.
2..بازداشتن.ديگران.از.راه.خدا؛.

گرچه.جمع.بین.اين.دو.معنی.در.اين.آيه.شريفه.امکان.پذير.است.لیکن.معنی.دّوم.
مناسب.تر.است.که.در.اين.صورت.معنی.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:

منافقین.قسم.و.سوگند.دروغ.می.خورند.تا.چهره.واقعی.آن.ها.و.کفر.باطنی.آن.ها.
شناخته.نشود.تا.آن.ها.به.عنوان.يک.مسلمان.در.بین.صفوف.مسلمین.باقی.بمانند.تا:

وا َعْن َسِبيِل اهلِل =مردم.را.اغفال.نموده.و.گمراه.کنند.و.آن.ها.را.از.راه.خدا. َفَصدُّ
بازدارند،.يعنی:

منافقین.نه.تنها.خودشان.به.خدا.و.رسول.خدا.و.روز.جزا.اعتقاد.ندارند.بلکه.به.

اين.هم.قناعت.نمی.کنند.و.تمام.تالش.و.کوشش.خودشان.را.انجام.می.دهند.تا.ساير.
مسلمانان.را.نیز.بی.دين.کنند.

در.انتهای.اين.آيه.شريفه.»آيه.دّوم.سوره.منافقین«.خداوند.متعال.می.فرمايد:
اِنَُّهْم ساَء ما كانُوا َيْعَمُلوَن =منافقین.کارهای.بسیار.بدی.انجام.می.دهند..

چه.کاری.از.اين.بدتر.که.انسان.خودش.به.خدا.و.رسول.و.روز.جزا.اعتقادی.نداشته.
باشد.و.بدتر.از.اين.اينکه.ديگران.را.نیز.گمراه.نموده.و.بی.دين.نمايد.

تا.اين.جا.»در.آيات.اّول.و.دّوم.سوره.منافقین«.ويژگی.هايی.را.از.منافقین.مالحظه.

فرموديد.و.در.آيات.بعد.نیز.»آيات.سوم.و.پنجم.و.ششم«.نیز.گوشه.هايی.از.انحرافات.
و.عقايد.باطل.آن.ها.را.مالحظه.خواهید.فرمود.

همانطور.که.عرض.شد.و.عرض.خواهد.شد.جماعت.منافقین.کافر.بوده.و.ذّره.ای.

به.خدا.و.رسول.خدا.و.روز.قیامت.اعتقاد.نداشته.و.صرفاً.تظاهر.به.اسالم.می.نمودند.و.
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اطالق.کلمه.منافقین.به.اين.جماعت.نیز.به.همین.خاطر.می.باشد.
اينکه.مصداق.اتّم.و.اکمل.منافقین.چه.کسانی.هستند.و.آشکارترين.و.بارزترين.
مصداق.منافقین.چه.افرادی.می.باشند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.در.آيه.19.سوره.مجادله.
حزب.شیطان.نامیده.و.در.آيه.سّوم.و.ششم.سوره.منافقین.از.آن.ها.به.عنوان.کافر.و.قوم.

فاسق.ياد.شده.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.خواهد.آمد.1
عرض.شد.که.منافقین.کافرانی.بودند.که.تظاهر.به.اسالم.می.کردند.و.در.آيات.قبل.

به.اعمال.و.رفتار.پلید.آن.ها.اشاره.شد.که.عبارت.بودند.از:
1..منافقین.افراد.دروغگويی.بودند.که.خداوند.متعال.در.آيه.اّول.اين.سوره.صراحتًا.

آن.را.بیان.فرموده.است.که:
َواهللُ َيْشَهُد اِنَّ الُْمَناِفِقيَن لََکاِذبُوَن.

2..منافقین.سوگند.و.قسم.دروغ.می.خوردند.تا.بدين.وسیله.ماهیت.واقعی.آن.ها.يعنی.

کفر.باطنی.آن.ها.شناخته.نشود.و.اين.سوگندهای.دروغ.را.برای.خودشان.سپر.قرار.داده.
بودند.تا.محفوط.بمانند.

در.آيه.دّوم.اين.سوره.به.اين.مطلب.اشاره.شده.است.که:
اِتََّخُذوا اَْيمانَُهْم ُجنًَّة. 

3. منافقین.نه.تنها.خودشان.به.خدا.و.رسول.خدا.ايمان.نداشتند.بلکه.ديگران.را.نیز.

از.راه.خدا.باز.می.داشتند.و.مانع.ديندار.شدن.آن.ها.می.شدند،.ضمن.اينکه.مؤمنین.را.نیز.
وسوسه.کرده.و.سعی.می.کردند.که.آن.ها.را.بی.دين.نمايند.

چون.منافقین.به.خدا.و.رسول.خدا.ايمان.نداشتند.مرتکب.انواع.گناهان.ديگری.

نیز.می.شدند.که.در.آيات.ديگر.قرآن.کريم.و.احاديث.شريف.به.آن.ها.اشاره.شده.
است.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه36ـ37.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه205تا207.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه162تا165.
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آيه.سّوم.سوره.منافقون.عّلت.و.دلیل.اصلی.و.اساسی.اينگونه.اعمال.زشت.منافقین.
را.بیان.نموده.و.می.فرمايد:

ذلَِک =.اين.کلمه.اشاره.به.مفاسد.و.جرائم.منافقین.دارد،.يعنی:
دروغ.گفتن.منافقین،.سوگند.دروغ.خوردن.آن.ها،.بازداشتن.مردم.از.راه.خدا.و.

ارتکاب.انواع.گناهان.به.اين.خاطر.است.که:
بَِانَُّهْم آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا =.ارتکاب.جرائم.و.مفاسد.مختلف.توسط.منافقین.به.اين.خاطر.
است.که.آن.ها.پس.از.ايمان.آوردنشان.مرتد.شده.و.کافر.گشتند.و.بديهی.است.که.اين.

اعمال.منافقین.نیز.ناشی.از.کفر.آن.ها.می.باشد.
در.خصوص.ايمان.آوردن.نخستین.منافقین.و.ارتداد.و.کفر.منافقین.پس.از.ايمان.

آوردنشان.مفّسرين.دو.نظر.و.دو.ديدگاه.دارند.
1..ايمان.نخستین.آن.ها.نیز.صوری.و.ظاهری.بوده.و.فقط.به.زبان.خويش.شهادتین.
را.جاری.نمودند.لیکن.باطناً.و.قلباً.هیچ.اعتقادی.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نداشتند.و.در.باطن.خويش.کافر.بودند.

2..آن.ها.در.آغاز.حقیقتاً.ايمان.آوردند.و.مسلمان.شدند.لیکن.بعداً.مرتد.شده.و.کافر.
گشتند.اما.اين.ارتداد.خود.را.از.مؤمنین.پنهان.نمودند.

در.هر.دو.حال.قضیّه.به.کفر.و.ارتداد.منافقین.منجر.می.شود،.چه.ايمان.نخستین.

آن.ها.صوری.و.ظاهری.بوده.باشد.و.چه.اينکه.ايمان.نخستین.آن.ها.حقیقی.و.واقعی.
بوده.است.

قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.چهره.

و.اقعی.آن.ها.يعنی.کفر.باطنی.آن.ها.را.اعالم.فرمودند،.نه.اينکه.منافقین.آشکارا.اعالم.

برائت.از.اسالم.نموده.باشند.و.کافر.شدن.خودشان.را.اعالم.کرده.باشند،.چرا.که.در.اين.

صورت.نمی.توانستند.در.بین.صفوف.مسلمین.باقی.بمانند.و.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.
قدرت.را.به.دست.بگیرند،.لذا:

همواره.منافقین.دم.از.اسالم.زده.و.خودشان.را.مسلمان.قلمداد.می.کردند.درحالی.که.
باطناً.ذّره.ای.اعتقاد.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.نداشتند..
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در.آيه.74.سوره.توبه.نیز.از.ارتداد.و.کفر.منافقین.صحبت.شده.و.عنوان.شده.که.آن.ها.

پس.از.مسلمان.شدن.کافر.شدند.»چه.اسالم.صوری.و.ظاهری.و.چه.اسالم.حقیقی.و.
راستین«.

خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.می.فرمايد:
َيْحِلُفوَن بِاهللِ ما قالُواْ َولََقْد قالُواْ َكِلَمَة الُْکْفِر َوَكَفُرواْ بَْعَد اِْساَلِمِهْم،.يعنی:

منافقین.به.خداوند.متعال.سوگند.ياد.می.کنند.که.در.غیاب.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.حرفهای.زشت.و.کفرآمیز.نزده.اند.درحالی.که.قطعاً.سخنان.کفرآمیز.گفته.اند.
و.پس.از.اسالم.آوردنشان.کافر.شده.اند..

مالحظه.می.فرمائید.که.طبق.آيه.سوم.سوره.منافقین.که.فعاًل.مورد.بحث.ما.می.باشد.

و.طبق.آيه.74.سوره.توبه،.منافقین.ارتداد.پیدا.کرده.و.کافر.شدند،.اعم.از.اينکه.ايمان.
نخستین.آن.ها.صوری.و.ظاهری.بوده.و.يا.حقیقی.و.راستین.

آيه.چهاردهم.سوره.بقره.نیز.مانند.آيه.اّول.سوره.منافقین.کفر.باطنی.منافقین.و.
دروغگو.بودن.آن.ها.را.بیان.می.فرمايد.

در.آيه.اّول.سوره.منافقین.مالحظه.فرموديد.که:
شهادت. آن.حضرت. نبّوت. و. رسالت. به. و. می.آمدند. اکرم. پیامبر. نزد. منافقین.
عنوان. به. را. اکرم. پیامبر. نه. باطناً. و. قلباً. زيرا. می.دادند.درحالی.که.دروغ.می.گفتند.
رسول.و.نبی.قبول.داشتند.و.نه.به.خداوند.متعال.ايمان.داشتند..اين.جا.منافقین.در.
خدمت.پیامبر.اکرم.خودشان.را.مسلمان.قلمداد.می.کردند.و.وقتی.نیز.در.کنار.مؤمنین.
قرار.می.گرفتند.نزد.آن.ها.نیز.خودشان.را.مسلمان.جلوه.می.دادند.تا.به.اهداف.پلید.

خودشان.برسند.
خداوند.متعال.در.آيه.چهاردهم.سوره.بقره.اين.حیله.و.نیرنگ.منافقین.را.برمال.کرده.

و.کفر.و.ارتداد.آن.ها.را.بیان.می.فرمايد.
خداوند.سبحان.در.آيه.چهاردهم.سوره.بقره.می.فرمايد:

َواَِذا لَُقواْ الَِّذيَن آَمُنواْ قالُواْ آَمّنا، َو اِذا َخَلْواْ اِلَى َشياِطيِنِهْم قالُواْ اِنّا َمَعْکْم اِنَّا نَْحُن ُمْسَتْهِزُؤَن،.
يعنی:

منافقین.وقتی.مؤمنین.را.مالقات.می.کنند.به.آن.ها.می.گويند.ايمان.آورديم.»يعنی.ما.
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هم.مثل.شما.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.ايمان.آورده.ايم«،.اما.وقتی.اين.منافقین.

با.دوستان.شیطان.صفت.خويش.خلوت.می.کنند.به.دوستان.شیطان.صفت.خويش.
می.گويند.ما.با.شما.هستیم.»مثل.شما.نه.به.خدا.ايمان.داريم.و.نه.به.رسول.خدا«.

اين.منافقین.به.دوستان.شیطان.صفت.خويش.می.گويند:
اگر.می.بینید.ما.در.برابر.مؤمنین.اظهار.ايمان.می.کنیم.ما.آن.ها.را.مسخره.می.کنیم.

در.آيات.فراوانی.از.خبائث.منافقین.و.کفر.و.ارتداد.آن.ها.صحبت.شده.که.جهت.
جلوگیری.از.طوالنی.شدن.کالم.به.همین.مقدار.قناعت.می.شود.

بنابراين.تا.اين.قسمت.از.آيه.سّوم.سوره.منافقین.معنی.اين.شد.که:
اين.مفاسد.و.جرائمی.که.از.منافقین.سر.می.زند.به.اين.عّلت.است.که.آن.ها.پس.از.

ايمان.نخستین.خويش.ارتداد.پیدا.کرده.و.کافر.شدند..
در.ادامه.آيه.شريفه.»آيه.سّوم«.خداوند.متعال.می.فرمايد:

َفُطِبَع َعلى ُقُلوبِِهمْ =.بر.دل.های.آنان.ُمهر.زده.شد.
مهر.به.دل.خوردن.يعنی.اينکه.انسان.به.جايی.و.به.مرحله.ای.برسد.که.پذيرای.حق.

نباشد.و.از.حق.پیروی.نکند.
وقتی.انسان.از.حق.پیروی.نکند.طبعاً.از.هوای.نفس.و.از.باطل.تبعیّت.می.کند.و.

همین.عامل.باعث.انحراف.بیشتر.انسان.می.شود.
قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.مهر.به.دل.انسان.نمی.زند.که.انسان.نتواند.حق.
را.بفهمد.و.از.حق.تبعیّت.کند،.بلکه.خداوند.متعال.اين.همه.پیامبر.فرستاده.تا.مردم.
حق.را.فهمیده.و.از.حق.تبعیّت.نموده.و.از.باطل.کناره.گیری.کنند،.لیکن.انسان.وقتی.
از.انبیاء.الهی.و.مخصوصاً.از.پیامبر.اکرم.و.از.اوصیاء.آن.حضرت.تبعیّت.نکرد.و.در.
عوض.نديم.و.مونس.کافرين.و.مشرکین.شد.و.به.جای.تبعیّت.از.حجج.خداوند.
متعال.از.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.تبعیّت.نمود.خداوند.متعال.نیز.اين.شخص.را.به.
حال.خودش.واگذار.می.کند.و.وقتی.خداوند.متعال.انسان.را.به.حال.خودش.واگذار.
نمايد.يعنی.مهر.به.قلب.او.زده.شده.و.هر.روز.نسبت.به.روز.قبل.انحرافش.بیشتر.

می.شود.
در.آيه.87.و.93.سوره.توبه،.آيه.100.سوره.اعراف،.آيه.16.سوره.محّمد.»صّلی.اهلل.
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علیه.و.آله.و.سّلم«.درباره.مهر.زده.شدن.به.دل.انسان.مطالبی.عنوان.شده.است.
در.انتهای.آيه.سّوم.سوره.منافقین.خداوند.متعال.می.فرمايد:

َفُهْم ال َيْفَقهُوَن =.منافقین.حقیقت.را.درک.نمی.کنند،.يعنی:
وقتی.انسان.از.دايره.ايمان.خارج.شد.و.در.گروه.مرتّدين.و.کّفار.قرار.گرفت.و.
مرتکب.انواع.معاصی.و.مفاسد.شد.در.اين.صورت.به.قلب.و.دل.او.مهر.زده.شده.
و.قادر.نیست.که.حق.را.بفهمد.و.حقیقت.را.درک.نمايد.و.بین.حق.و.باطل.را.تمیز.

دهد.
عدم.درک.حقايق.و.عدم.تمیز.بین.حق.و.باطل.يکی.ديگر.از.عالئم.و.نشانه.ها.و.

ويژگی.های.منافقین.می.باشد.که.در.اين.آيه.شريفه.به.آن.اشاره.شده.است.1
اين.منافقین.ظاهری.آراسته.داشته.و.آنچنان.شیرين.و.جذاب.حرف.می.زدند.که.
مؤمنین.تحت.تأثیر.ظاهر.دلفريب.و.سخنان.جذاب.آن.ها.قرار.می.گرفتند.زيرا.کسی.
فکر.نمی.کرد.که.صاحب.اين.قیافه.های.کاماًل.مذهبی.و.اين.سخنان.معنوی.و.روحانی.

کافر.است.و.ذّره.ای.اعتقاد.به.خدا.و.رسول.خدا.ندارد.
خداوند.متعال.در.آيه.چهارم.سوره.منافقین.در.رابطه.با.ظاهر.آراسته.و.سخنان.

جذاب.منافقین.می.فرمايد:
َواِذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجْبَک اَْجَساُمُهْم َواِن َيُقولُوا َتْسَمْع لَِقْولِِهْم...،.يعنی:

هنگامی.که.آن.ها.را.ببینید.»می.بینی«.جسم.و.قیافه.آن.ها.شما.را.در.تعّجب.و.شگفتی.
فرو.می.بََرد.و.طوری.صحبت.می.کنند.که.شما.به.سخنان.آن.ها.گوش.می.دهید،.

اين.ها.فقط.ظاهرشان.اينگونه.است.اما.حقیقتاً.مثل.چوب.های.خشکی.هستند.که.

به.ديوار.تکیه.داده.شده.اند،.يعنی.درک.و.فهم.و.عقل.ندارند.و.فقط.ظاهرشان.مثل.
انسان.های.مؤمن.می.باشد.

خداوند.متعال.در.پايان.آيه.چهارم.اين.سوره.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.همچنین.به.عموم.مؤمنین.دستور.می.دهد.که:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه37ـ38.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه207تا209.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه165ـ166.
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ای.پیامبر،.آن.ها.دشمنان.تو.هستند.و.از.آن.ها.برحذر.باش.1
آيه.پنجم.اين.سوره.نیز.در.رابطه.با.منافقین.بوده.و.بیانگر.عناد.و.لجاجت.و.کبر.و.

غرور.و.روحیّه.استکباری.آن.ها.می.باشد..در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:
ْوا ُرُؤَسُهْم =.هنگامی.که.به.منافقین.گفته. َواِذا ِقيَل لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَُکْم َرُسوُل اهللِ لَوَّ
می.شود.که.بیائید.تا.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.برای.شما.استغفار.کند.و.
برای.شما.از.خداوند.متعال.طلب.مغفرت.و.آمرزش.نمايد.از.روی.کبر.و.غرور.سرشان.

را.تکان.داده.و.سرشان.را.برمی.گردانند.
بديهی.است.اين.پیشنهاد.وقتی.به.آنان.داده.می.شد.که.فسق.و.گناه.و.خیانتی.مرتکب.

می.شدند.و.مردم.از.آن.مّطلع.می.گشتند.
در.ادامه.آيه.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:

وَن َوُهم ُمْسَتْکِبُروَن =.خطاب.در.اين.قسمت.از..آيه.شريفه.متوّجه.پیامبر. َوَراَْيَتُهْم َيُصدُّ
اکرم.و.هر.بیننده.ای.است.که.اين.وضعیت.را.مشاهده.می.کنند،.يعنی:

تو.ای.پیامبر.و.شما.ای.مؤمنین،.می.بینید.که.وقتی.به.منافقین.پیشنهاد.می.شود.که.

خدمت.رسول.اهلل.شرفیاب.شوند.تا.برای.آن.ها.استغفار.شده.و.طلب.مغفرت.و.آمرزش.
بشود.آن.ها.از.اين.پیشنهاد.اعراض.کرده.و.تکبّر.می.ورزند،.يعنی:

از.پیشنهادکننده.روی.گردانده.و.از.اينکه.به.پیشنهاد.او.عمل.نمايند.تکبّر.می.ورزند.

»به.عّلت.تکبّر.و.روحیه.استکباری.خويش.از.قبول.کردن.پیشنهاد.و.از.عمل.به.آن.
امتناع.می.کنند«.

در.بخش.مربوط.به.شرح.لغات.عرض.شد.که.َصّد َعْن َسبيِل اهلل.دو.معنی.دارد:
1..اعراض.کردن.از.راه.خدا،.اعراض.از.راه.خدا.

2..منع.کردن.مردم.از.راه.خدا،.برگرداندن.مردم.از.راه.خدا.
وَن...«.معنی.اعراض.کردن.مناسب.تر. در.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.»َو َراَْيَتُهْم َيُصدُّ

می.باشد.»يعنی.معنی.اّول«.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه38ـ39.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه209ـ210.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه166تا168.
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در..آيه.بعد.»آيه.ششم«.خداوند.متعال.می.فرمايد:
َسواٌء َعَلْيِهْم اَْسَتْغَفْرَت لَُهْم اَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم =.ای.پیامیر،.برای.منافقین.استغفار.و.عدم.

استغفار.تفاوتی.نمی.کند،.يعنی:
چه.برای.آن.ها.استغفار.کنی.و.چه.استغفار.نکنی.برای.آن.ها.يکسان.است.يعنی.برای.
آن.ها.فايده.و.سودی.ندارد.چرا.که.اين.ها.زمینه.آمرزش.را.ندارند.زيرا.اين.منافقین.قلبًا.
و.باطناً.کافر.می.باشند.و.اعتقادی.به.خدا.و.رسول.خدا.ندارند.و.فقط.تظاهر.به.دينداری.

می.نمايند.و.به.همین.جهت.است.که.خداوند.متعال.در.ادامه.آيه.شريفه.می.فرمايد:
لَْن َيْغِفَر اهللُ لَُهْم =.خداوند.متعال.هرگز.آن.ها.را.نمی.آمرزد.

در.انتهای.اين.آيه.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
اِنَّ اهللَ ال َيْهِدي الَْقْوَم الْفاِسِقيَن =.به.درستی.که.»يقیناً«.خداوند.متعال.قوم.فاسق.را.

هدايت.نمی.کند،.يعنی:
منافقین.قوم.فاسق.هستند.»در.بخش.شرح.لغات.راجع.به.فاسق.توضیحات.الزم.
عرض.شد«.و.چون.خدا.و.رسول.خدا.را.قلباً.و.باطناً.قبول.ندارند.و.کافر.می.باشند.
و.از.دايره.عبوديّت.و.بندگی.خداوند.متعال.خارج.شده.اند.لذا.خداوند.متعال.اين.
منافقین.را.که.قوم.فاسق.می.باشند.و.از.دايره.دين.و.ايمان.خارج.شده.اند.به.سوی.

بهشت.هدايت.نمی.کند.
در.آيه.80.سوره.توبه.نیز.خداوند.متعال.استغفار.را.برای.منافقین.بی.فايده.دانسته.و.

فرموده.که:
لَْن َيْغِفَر اهللُ لَُهْم ذلَِک بَِانَُّهْم َكَفرُوا بِاهللِ َو َرسُولِِه َو اهللُ ال َيْهِدي الَْقْوَم الْفاِسِقيَن،.يعنی:

خداوند.متعال.هرگز.منافقین.را.نمی.آمرزد.چرا.که.آن.ها.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.کفر.ورزيدند.»منکر.خدا.و.رسول.بودند«،.و.خداوند.

متعال.منافقین.را.که.قوم.فاسق.هستند.به.سوی.بهشت.هدايت.نمی.کند،.يعنی.خداوند.
متعال.مردمی.را.که.از.دين.و.ايمان.خارج.شده.اند.به.سوی.بهشت.هدايت.نمی.کند.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه40ـ50.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه211ـ212.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه173تا175.
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مصادیق منافقین:
الف(.هر.کس.در.هر.زمان.و.هر.مکان.اگر.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.اعتقاد.و.ايمان.قلبی.و.باطنی.نداشته.باشد.لیکن.ظاهراً.خودش.را.
مسلمان.جلوه.دهد.و.در.حضور.مردم.بعضی.از.احکام.اسالم.را.اجرا.نمايد.تا.بین.
مردم.به.عنوان.مسلمان.شناخته.شود.»يعنی.تظاهر.به.اسالم.نمايد.درحالی.که.قلباً.به.
خدا.و.رسول.اعتقادی.ندارد«.اين.شخص.منافق.می.باشد.و.در.زمره.منافقین.قرار.

دارد.
البته.منافقین.مصاديق.خاّصی.نیز.دارند.که.در.ادامه.بحث.به.آن.ها.اشاره.خواهد.شد.

ب(.عبداهلل.بن.ابی.از.سران.منافقین.بود.که.در.مدينه.زندگی.می.کرد.و.طبق.گفته.

مجمع.البیان.و.المیزان.آيات.سوره.منافقین.درباره.عبداهلل.بن.ابی.و.همفکران.منافق.او.

نازل.شده.است.لیکن.اين.آيات.شريفه.عمومیّت.داشته.و.شامل.همه.منافقین.در.هر.
عصر.و.زمانی.می.شود.

ج(وقتی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.سال.ششم.هجری.از.غزوه.

بنى الُمْصطلق.به.مدينه.مراجعت.می.فرمودند.در.بین.راه.و.قبل.از.رسیدن.به.مدينه.شب.را.

با.سپاهیان.خويش.در.کنار.چاه.آبی.سپری.می.کردند.تا.صبحدم.به.طرف.مدينه.حرکت.

کنند.که.نیمه.های.شب.باد.سختی.وزيدن.گرفت.به.نحوی.که.نظم.قافله.پیامبر.اکرم.را.
به.هم.زد.و.ناقه.»شتر«.پیامبر.اکرم.گم.شد.

در.همان.حال.که.اين.باد.سهمناک.می.وزيد.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.سّلم.به.
اصحاب.خويش.فرمود:

منافقی.عظیم.در.شهر.مدينه.از.دنیا.رفت.
اصحاب.و.سپاهیان.آن.حضرت.عرض.کردند:

يا.رسول.اهلل،.اين.منافق.عظیم.چه.کسی.بود.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:

رفاعة.بن.زيد.
عّده.ای.از.منافقین.نیز.که.در.بین.سپاهیان.اسالم.بودند.با.شنیدن.اين.فرمايش.پیامبر.
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اکرم.»در.خصوص.مردن.رفاعة بن.زيد«.به.يکديگر.گفتند:
رسول.اهلل.چگونه.ادعای.غیب.و.علم.غیب.می.نمايد.درحالی.که.شترش.گم.شده.و.

نمی.داند.شترش.کجا.است.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آن.فرد.منافق.و.تعدادی.از.همفکران.وی.را.
احضار.فرموده.و.به.امر.خداوند.متعال.محل.شتر.را.به.آن.ها.اّطالع.داد.و.مجّدداً.مرگ.
رفاعة.بن.زيد.را.يادآوری.نموده.و.اضافه.فرمود.که.من.هر.چه.می.دانم.خداوند.متعال.
به.من.آموخته.است.و.مطلبی.را.نیز.که.شما.درباره.من.گفتید.خداوند.متعال.به.من.

اّطالع.داد.
وقتی.سپاه.اسالم.به.مدينه.مراجعت.کردند.مشاهده.کردند.که.رفاعة.بن.زيد.از.دنیا.

رفته.و.جنازه.او.در.تابوت.گذاشته.شده.تا.به.خاک.سپرده.شود.1

د(.ذيل.آيه.67.سوره.مائده.به.عرض.رسید.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.

سّلم.به.امر.خداوند.متعال.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری.در.محل.غدير.خم.

ضمن.ايراد.خطبه.مفّصلی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.
جانشین.خويش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.معّرفی.و.منصوب.فرمودند.

هنگام.مراجعت.از.غدير.خم.به.طرف.مدينه.تعدادی.از.منافقین.که.در.بین.مسلمانان.

بودند.و.در.قافله.پیامبر.اکرم.حضور.داشتند.زودتر.از.بقیّه.خودشان.را.به.عقبه.هرشا.»يا،.

هرشی«.رسانده.و.در.آن.محل.کمین.کردند.تا.به.محض.رسیدن.ناقه.پیامبر.اکرم.به.آن.
محل.ناقه.و.شتر.پیامبر.را.رم.داده.و.آن.حضرت.را.به.شهادت.برسانند.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.به.امر.خداوند.متعال.از.موضوع.مّطلع.شده.

بود.عّمار.ياسر.و.حذیفة.بن.يمان.را.احضار.فرموده.و.به.آن.دو.نفر.فرمود.که.يکی.از.

آن.ها.پشت.سر.ناقه.و.ديگری.در.جلو.ناقه.قرار.گرفته.و.مهار.ناقه.را.در.دست.بگیرد.
تا.شتر.رم.نکند.

حذيفه.می.گويد:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه48.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه217.
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وقتی.به.عقبه.هرشی.»تنگه.کوه.به.نام.تنگه.هرشی«.رسیديم.جماعت.منافقین.که.

آن.جا.کمین.کرده.بودند.از.باالی.تنگه.سنگ.و.چوب.و.اشیاء.ديگر.پرتاب.نمودند.و.
در.نتیجه.شتر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رم.نمود،.

لیکن.در.همین.حال.پیامبر.اکرم.به.ناقه.خويش.فرمود.که.ای.ناقه.آرام.باش.که.
خطری.تو.را.تهديد.نمی.کند.و.بالفاصله.ناقه.پیامبر.اکرم.آرام.گرفت.

حذيفه.می.گويد.من.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کردم:
يا.رسول.اهلل:.

اين.جماعت.چه.کسانی.هستند.که.قصد.دارند.شما.را.به.شهادت.برسانند.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:

اين.ها.منافقین.دنیا.و.آخرت.می.باشند.
حذيفه.می.گويد.در.آن.حال.به.امر.پیامبر.اکرم.برقی.ساطع.شد.و.من.همه.آن.ها.را.

ديدم.و.شناختم،.
آن.ها.چهارده.نفر.بودند.که.نه.نفر.آن.ها.از.طايفه.قريش.بودند.و.بقیّه.از.طوايف.

ديگر.
حذيفه.می.گويد:

هنگامی.که.سپیده.صبح.دمید.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وضو.ساخته.

و.منتظر.آمدن.اصحاب.برای.اقامه.نماز.جماعت.بودند.آن.چهارده.منافق.نیز.وضو.
ساخته.و.آماده.نماز.شدند.1

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.آيات.سوره.منافقون.فرمودند:

َيْشَهُد اِنَّ  َيْعَلُم ِإنََّک لََرُسولُُه َواهللُ  اِذا جاَء َك الُْمناِفُقوَن قالُوا نَْشَهُد اِنََّک لََرُسوُل اهللِ َواهللُ 
الُْمَناِفِقيَن لََکاِذبُوَن اينگونه.است:

 اِذا جاَءَك الُْمناِفُقوَن بِِوالَيِة َوصِيَّک قالُوا نَْشَهُد اِنََّک لََرُسوُل اهللِ، َواهللُ َيْعَلُم اِنََّک لََرُسولُُه َواهللُ 
َيْشَهُد اِنَّ الُْمناِفِقيَن بِِوالِيِة علٍىّ لَکاِذبُوَن، یعنی:

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه223ـ224»پاورقی«.
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ای.پیامبر،.منافقین.در.رابطه.با.اقرار.به.واليت.وصی.و.جانشین.تو.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.نزد.تو.می.آيند.و.به.رسالت.تو.شهادت.می.دهند.و.می.گويند.که.تو.رسول.

خدا.هستی،.خداوند.متعال.می.داند.که.تو.رسول.خدا.می.باشی.و.خداوند.متعال.شهادت.

می.دهد.که.منافقین.در.رابطه.با.اقرار.به.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
دروغ.می.گويند.

توضیح:
بر.اساس.ظاهر.آيه.شريفه.»تنزيل..آيه.شريفه«.منافقین.به.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.
شهادت.می.دادند.درحالی.که.قلباً.به.گفته.خويش.اعتقادی.نداشتند.و.به.همین.جهت.

خداوند.متعال.درباره.آن.ها.می.فرمايد:
آن.ها.دروغ.می.گويند.يعنی.قلباً.و.باطناً.رسالت.و.نبّوت.تو.را.»پیامبر.اکرم.را«.قبول.

ندارند.و.فقط.به.زبان.می.گويند.
بر.اساس.تأويل.آيه.شريفه.که.معنی.باطنی.آيه.شريفه.را.بیان.می.کند.و.وجود.
مقّدس.امام.کاظم.سالم.اهلل.علیه.آن.را.بیان.می.فرمايد.اقرار.منافقین.به.واليت.و.امامت.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.صوری.و.ظاهری.بوده.و.قلباً.و.باطناً.به.آن.

ايمان.و.اعتقاد.نداشته.اند.
جمع.بین.تنزيل.و.تأويل.آيه.شريفه.»جمع.معنی.ظاهری.و.معنی.باطنی.آيه.اّول.

سوره.منافقین«.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرمايد:

ای.پیامبر،.منافقین.نزد.تو.می..آيند.و.به.نبّوت.و.رسالت.تو.و.به.امامت.و.واليت.

وصی.و.جانشین.تو.يعنی.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.شهادت.و.گواهی.می.دهند،.

خداوند.متعال.می.داند.که.تو.رسول.خدا.هستی.و.علی.بن.ابیطالب.جانشین.بالفصل.
تو،.اّما.خداوند.متعال.شهادت.و.گواهی.می.دهد.که.منافقین.دروغ.می.گويند،.

يعنی.اقرار.و.شهادت.آن.ها.به.نبّوت.و.رسالت.تو.و.اقرار.و.شهادت.آن.ها.به.امامت.

و.واليت.وصی.و.جانشین.تو.يعنی.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.صوری.و.ظاهری.است.

و.منافقین.قلباً.و.باطناً.نه.به.نبّوت.و.رسالت.تو.ايمان.دارند.و.نه.به.امامت.و.واليت.
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علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

وا َعْن َسِبيِل اهللِ«.اينگونه.است: تأويل.آيه.دّوم.سوره.منافقون.»اِتََّخُذوا اَْيمانَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّ
وا َعن َسِبيِل اهللِ، َو َسبيُل اهللِ ُهَو اْلَوِصّىُ،.يعنی: اِتََّخُذوا اَْيمانَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّ

منافقین.سوگندها.و.قسم.های.خودشان.را.سپر.قرار.دادند.تا.بدين.وسیله.خودشان.را.

مسلمان.نشان.دهند.تا.چهره.واقعی.آن.ها.يعنی.کفر.باطنی.آن.ها.شناخته.نشود.تا.آن.ها.
مردم.را.از.سبیل.اهلل.بازبدارند،.

و.سبیل.اهلل.»راه.خدا«.همان.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.

توضیح:
طبق.اين.حديث.شريف.معنی.آيه.دّوم.سوره.منافقون.»تأويل.و.معنی.باطنی.آيه.

شريفه«.اين.می.شود.که:
منافقین.سوگندها.و.قسم.های.خودشان.را.سپر.قرار.دادند.تا.چهره.واقعی.آن.ها.
يعنی.کفر.باطنی.آن.ها.شناخته.نشود.و.آن.ها.با.اين.سوگندها.و.قسم.ها.خودشان.
را.مسلمان.نشان.بدهند.تا.بتوانند.َصّد َعْن َسبيل اهلل.نمايند.و.مردم.را.از.سبیل.اهلل.

بازبدارند،.
يعنی.مردم.را.از.پذيرفتن.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.

ديگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بازبدارند.
ذيل.آيه.اّول.سوره.مبارکه.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم،.همچنین.ذيل.آيه.157.
و.158.سوره.آل.عمران.احاديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.که.منظور.از.

سبیل.اهلل.در.اين.آيات.شريفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند..
وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.ادامه.بیانات.خويش.فرمودند:

تأويل.آيه.سّوم.سوره.منافقون.»ذلَِک بَِانَُّهْم آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطِبَع َعَلى ُقُلوبِِهْم َفُهْم اَل 
َيْفَقُهوَن«.اين.گونه.است:

ذلَِک بَِانَُّهْم آَمُنوا بِِرسالَِتَک َو َكَفُروا بِوالَيِة َوصيَِّک، 
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َفَطَبَع اهللُ َعلى ُقُلوبِِهْم َفُهْم اَل َيْفَقُهوَن، 
امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.در.خصوص.تأويل.اين.آيه.شريفه.

»آيه.سّوم.سوره.منافقون«.فرمودند:
اِنَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعالى َسّمى َمْن لَْم َيتَِّبْع َرسُولَُه فى ِوالَيِة َوصيِِّه ُمناِفقيَن، 

داً،  َو َجَعَل َمْن َجَحَد اِماَمَتُه َكَمْن َجَحَد ُمحمَّ
وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.ادامه.بیانات.خويش.فرمودند:

ْوا ُرُؤَسُهْم  تأويل.آيه.پنجم.سوره.منافقون.»َواِذا ِقيَل لَُهْم َتعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَُکْم َرُسوُل اهللِ لَوَّ
وَن َوُهم ُمْسَتْکِبُروَن«.اينگونه.است: َوَرَأْيَتُهْم َيُصدُّ

ْوا ُرُؤَسُهْم َوَرَأْيَتُهْم  َواِذا ِقيَل لَُهُم اْرِجعوا اِلى ِوالَيِة َعلٍىّ َيْستْغِفْر لَُکُم الَنِبىُّ ِمْن ُذنُوبُِکْم لَوَّ
وَن َعْن ِوالَيِة َعلىٍّ َو ُهم ُمْسَتْکِبُروَن،  َيُصدُّ

وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.پايان.فرمايش.خويش.فرمودند:
تأويل.آيه.ششم.سوره.منافقون.»َسواٌء َعَلْيِهْم اَْسَتْغَفْرَت لَُهْم اَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم...«.اينگونه.

است:
َسواٌء َعَلْيِهْم اَْسَتْغَفْرَت لَُهْم اَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَن َيْغِفَر اهللُ لَُهْم، 

اِنَّ اهللَ ال َيْهِدي الَْقْوَم الْفاِسِقيَن، 
َيْعنى اِنَّ اهللَ ال َيْهِدی اْلَْقوَم الّظالِميَن لَِوصِيَّک، یعنی: 

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرمايد:
ای.پیامبر،.برای.منافقین.استغفار.و.عدم.استغفار.تفاوتی.نمی.کند،.يعنی:

خواه.به.آن.ها.استغفار.کنی.يا.استغفار.و.طلب.آمرزش.نکنی.هرگز.خداوند.متعال.
آن.ها.را.نمی.بخشد.و.نمی..آمرزد،.

و.خداوند.متعال.هرگز.اين.منافقین.را.که.گروه.فاسق.هستند.به.طرف.بهشت.
هدايت.نمی.کند،.

يعنی:.
خداوند.متعال.هرگز.کسانی.را.که.به.وصی.تو.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ظلم.

کردند.به.طرف.بهشت.هدايت.نمی.کند.و.آن.ها.همان.فاسقین.هستند.



35 سوره منافقون

اين.حديث.را.محّمد.بن.فضیل.از.وجود.مبارک.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
جهت.هر.چه.بیشتر.روشن.شدن.موضوع.خطر.منافقین.به.قسمتی.از.فرمايشات.
نورانی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.غدير.خم.که.در.رابطه.با.منافقین.

می.باشد.اشاره.می.شود.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.
دهم.هجری.در.محل.غدير.خم.در.حضور.جمعیّت.عظیمی.که.تا.يکصد.و.بیست.هزار.
نفر.نیز.عنوان.شده.مطالب.مهّمی.بیان.فرمودند.که.فقط.به.قسمتی.از..آن.که.مربوط.به.

منافقین.و.جريان.نفاق.بوده.اشاره.می.شود.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

الم اَْن َيْسَتْعِفى لى َعْن َتْبليِغ ذلَِک اِلَْيُکْم لِِعْلمى بِِقلَِّة اْلُمتَّقيَن َو َكْثَرِة  َسَالُْت َجْبَرئيَل َعَلْيه السَّ
اْلُمناِفقيَن َو ِحَيِل اْلُمْسَتْهِزئيَن بِااْلِْسالِم، 

الَّذيَن َوَصَفُهُم اهللَ فى ِكتابِِه »بَِانَُّهْم َيُقولُوَن بَِالِْسَنِتهْم ما لَْيَس فى ُقُلوبِِهْم َو َكْثَرِة اَذاُهْم لى 
ٍة َحّتى َسّمُونى اُُذنًا«،.يعنی: َغْيَر َمرَّ

از.جبرئیل.علیه.الّسالم.خواستم.تا.از.خداوند.متعال.درخواست.نمايد.تا.خداوند.

متعال.مرا.از.ابالغ.اين.حکم.معاف.بدارد.»موضوع.ابالغ.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«،.

زيرا.می.دانم.که.در.میان.شما.متّقین.کم.هستند.و.منافقین.زياد،.
و.نیرنگ.و.فساد.گنهکاران.و.مسخره.کنندگان.اسالم.فراوان.است،.

همان.هايی.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کريم.به.توصیف.آن.ها.پرداخته.و.می.فرمايد:

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه311ـ312،حدیث91»حدیث1170«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه335.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه31،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه669،حدیث6»حدیث11653«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه673،حدیث9»حدیث11656«.
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.آيه.11.سوره.فتح«،.يعنی: »َيُقولُوَن بَِالِْسَنِتِهم ما لَْيَس ِفي ُقُلوبِِهْمـ 
آن.ها.به.زبان.خود.چیزی.می.گويند.که.در.دل.ندارند،.يعنی.قلباً.به.حرف.خودشان.

نیز.ايمان.ندارند.و.فقط.به.زبان.خويش.اظهار.می.نمايند..
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.قسمت.ديگری.از.فرمايشات.خويش.فرمودند:

منافقین.پیوسته.مرا.آزار.دادند.و.اذيّت.و..آزار.آن.ها.منحصر.به.يک.دفعه.نبود.تا.آن.جا.
که.مرا.اُُذْن.نامیدند.يعنی.گوش.دهنده.بر.هر.حرفی.

قابل.ذکر.است.که.منافقین.پیامبر.اکرم.را.فردی.زودباور.می.دانستند.و.با.خودشان.

می.گفتند.که.محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.آدم.خوش.باور.و.دهن.بینی.است.و.
هر.کس.هر.چه.بگويد.او.قبول.می.کند..

اين.فرمايش.پیامبر.اکرم.درباره.اينکه.منافقین.به.آن.حضرت.اُُذْن.می.گفتند.اشاره.به.
آيه.61.سوره.توبه.است،.

و.قضیّه.از.اين.قرار.است.که.گروهی.از.منافقین.دور.هم.جمع.شده.بودند.و.نسبت.

به.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.کلمات.زشت.و.ناروا.به.کار.
می.بردند..

يکی.از.اين.منافقین.به.بقیه.آن.ها.گفت:
اين.حرف.های.زشت.را.درباره.محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.به.کار.نبريد.زيرا.

می.ترسم.اين.موضوع.به.گوش.او.برسد.و.آنگاه.ما.دچار.مشکل.خواهیم.شد.
يکی.ديگر.از.منافقین.در.جواب.آن.منافق.گفت:

مهم.نیست.ما.هر.چه.بخواهیم.می.گوئیم،.
چنانچه.مطالب.ما.به.اّطالع.محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.رسید.نزد.او.رفته.و.

موضوع.را.انکار.می.کنیم.و.او.نیز.از.ما.می.پذيرد،.
زيرا.محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.آدم.خوش.باور.و.دهن.بینی.است.»يعنی.او.
اُُذْن.است.و.اُُذْن.يعنی.آدم.خوش.باور.و.دهن.بین«.و.هر.کس.هر.چه.بگويد.او.می.پذيرد.

و.قبول.می.کند.
بعد.از.اينکه.منافقین.پیامبر.اکرم.را.اُُذْن.نامیدند.خداوند.متعال.آيه.61.سوره.توبه.را.

نازل.فرمود.که.معنی.آن.به.طور.اختصار.اين.است.که:



37 سوره منافقون

اُُذْن.بودن.پیامبر.»گوش.کردن.پیامبر.به.صحبت.های.شما«.به.نفع.شما.است،.
يعنی.به.حرف.های.شما.گوش.می.کند.و.چیزی.نمی.گويد.زيرا.اگر.حرف.دل.شما.

را.بیان.کند.آبروی.شما.می.رود،.
بنابراين.اُُذْن.بودن.آن.حضرت.به.نفع.شما.است..

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمايشات.خويش.در.محل.غدير.
خم.فرمودند:

اگر.بخواهم.منافقین.را.با.نام.و.نشان.معّرفی.کنم.می.توانم،.
و.اگر.بخواهم.با.انگشت.به.سوی.آنان.اشاره.می.کنم.تا.مردم.آن.ها.را.بشناسند،.

اما.به.خدا.قسم.من.درباره.آن.ها.کرامت.به.خرج.می.دهم.و.آن.ها.را.رسوا.نمی.کنم.
آنگاه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آيه.67.سوره.مائده.را.تالوت.فرموده.
و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.و.به.

عنوان.امام.مسلمین.منصوب.فرمودند.1

2..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.درباره.نفاق.منافقین.و.بی.دين.بودن.
آن.ها.فرمودند:

منافقین.کسانی.هستند.که.به.زبان.اظهار.ايمان.می.کنند.و.تظاهر.به.ايمان.می.نمايند.
لیکن.اسالم.آن.ها.ساختگی.و.ظاهرسازی.است.و.فقط.تظاهر.به.اسالم.است.

منافقین.از.دروغ.بستن.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.پروا.نداشته.و.آن.را.گناه.
نمی.شمارند.

اگر.مردم.به.نفاق.منافقین.آگاهی.پیدا.کنند.و.بدانند.که.آن.ها.افرادی.دروغگو.

هستند.هرگز.به.حرف.آن.ها.گوش.نمی.کنند.و.حرف.های.آن.ها.را.تصديق.نمی.کنند،.

اما.مردم.چون.اين.قضايا.را.نمی.دانند.می.گويند.که.اين.ها.يار.و.ياور.پیامبر.اکرم.و.
هم.صحبت.با.آن.حضرت.بوده.اند.و.فرمايشات.آن.حضرت.را.شنیده.اند،.

1.تفسیرصافی،جلددّوم،صفحه447»ذیلآیه67سورهمائده«.
احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه118تا146،حدیث32.

شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحمدتقینقوی،صفحه156تا158.
خطابهغدیر،تألیفمحمدباقرانصاری،صفحه62ـ63.
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درحالی.که.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.از.حال.منافقین.باخبر.نموده.و.در.آيه.
چهارم.سوره.منافقون.آن.ها.را.توصیف.نموده.و.فرموده:

َوِإذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَک َأْجساُمُهْم َوِإن َيُقولُوا َتْسَمْع لَِقْولِِهْم،.يعنی:
ای.پیامبر:

وقتی.منافقین.را.ببینی.جسم.و.قیافه.آن.ها.و.ظاهر.آراسته.آن.ها.تو.را.در.شگفتی.

فرو.می.برد.و.جّذاب.سخن.می.گويند.که.وقتی.حرف.می.زنند.به.سخنانشان.گوش.
می.دهی.

اين.حديث.را.سلیم.بن.قیس.هاللی.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه80،حدیث1»حدیث188«»باباختالفحدیث«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه671،حدیث7»حدیث1165«.



سوره تغابن

آيه 8 سوره تغابن:
»َفآِمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي اَنَزلْنا َواهللُ بِما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر«.

ترجمه: 
پس.»حال.که.چنین.است«.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.و.نوری.که.نازل.کرده.ايم.ايمان.بیاوريد.و.بدانید.که.خداوند.متعال.به.آنچه.که.

انجام.می.دهید.آگاه.است.1

شرح لغات و توضیحات:
در.آيات.قبل.آمده.که:

آنچه.که.در.آسمان.ها.و.زمین.است.خداوند.متعال.را.تسبیح.می.گويند،.مالکیّت.و.

حکومت.از.آن.خداوند.متعال.است.خداوندی.که.شما.را.آفريد،.خداوندی.که.آنچه.

را.که.در.آسمان.ها.و.زمین.است.می.داند.و.از.آشکار.و.نهان.انسان.ها.باخبر.است.و.از.

آنچه.که.درون.سینه.ها.می.باشد.آگاه.است.»از.نیّت.انسان.ها.و.از.عقايد.و.افکار.درونی.
و.باطنی.آن.ها«.

سپس.خداوند.متعال.انسان.ها.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
آيا.اخبار.کسانی.را.که.قبل.از.شما.بودند.و.راه.کفر.را.در.پیش.گرفتند.به.شما.نگفته.اند.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه202.
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که.چگونه.طعم.تلخ.گناهان.خود.را.چشیدند.و.در.آخرت.نیز.عذاب.الیم.و.دردناک.
جهنّم.در.انتظار.آن.ها.می.باشد.

عذاب.دردناک.جهنّم.به.اين.جهت.در.انتظار.آنان.است.که.وقتی.انبیاء.الهی.با.دالئل.

روشن.و.معجزات.آشکار.به.سوی.آن.ها.فرستاده.شدند.تا.آن.ها.را.هدايت.کنند.آن.ها.با.

انبیاء.الهی.مخالفت.کرده.و.به.آن.ها.ايمان.نیاوردند.و.نتیجه.اعراض.از.حق.کافر.شدن.
آن.ها.بود.

در.ادامه.آيات.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
کافران.گمان.کردند.و.پنداشتند.که.قیامتی.در.کار.نیست.و.آن.ها.برانگیخته.نمی.شوند.

و.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.نخواهد.شد.
آنگاه.خداوند.متعال.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.

خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
ای.پیامبر.به.مردم.بگو:

به.پروردگارم.سوگند.که.همه.شما.مبعوث.و.برانگیخته.خواهید.شد.و.به.همه.

اعمال.شما.رسیدگی.خواهد.شد.و..آنچه.را.که.در.دنیا.انجام.داده.ايد.خبر.داده.خواهید.

شد.»همه.اعمال.شما.به.اّطالع.شما.خواهد.رسید،.يعنی.نتیجه.همه.اعمال.خودتان.را.

خواهید.ديد.و.هیچکدام.از.اعمال.شما.از.قلم.نخواهد.افتاد«،.و.اين.کار.برای.خداوند.
متعال.بسیار.سهل.و.آسان.است.

در.ادامه.آيات.شريفه.خداوند.متعال.مردمی.را.که.در.عصر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.زندگی.می.کردند،.همچنین.همه.انسان.ها.»از.عصر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.تا.روز.قیامت«.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

َفآِمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي اَنَزلنا =.پس.به.خدا.و.رسول.خدا.و.نوری.که.نازل.
کرديم.ايمان.بیاوريد.

اين.آيه.شريفه.نتیجه.گیری.از.مضامین.آيات.قبل.اين.سوره.مبارکه.می.باشد.به.دلیل.
حرف.»فا«.که.در.اّول.اين.آيه.شريفه.آمده،.و.می.خواهد.بفرمايد.که.ای.مردم:

حال.که.مسلم.و.قطعی.شد.که.قیامت.و.روز.جزا.وجود.دارد.و.شما.انسان.ها.يقیناً.در.

آن.روز.عظیم.»روز.قیامت«.مبعوث.و.برانگیخته.خواهید.شد.و.به.تک.تک.اعمال.شما.
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رسیدگی.خواهد.شد.و.همه.اعمالی.را.که.در.دنیا.انجام.داده.ايد.به.اطالع.شما.خواهد.

رسید،.بنابراين.الزم.و.واجب.است.که.شما.انسان.ها.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.نوری.که.نازل.کرديم.»يعنی.قرآن.کريم«.ايمان.بیاوريد،.
بنابراين:

خداوند.متعال.ضمن.يادآوری.کردن.به.مبعوث.شدن.انسان.ها.در.روز.قیامت.و.

رسیدگی.به.اعمال.انسان.ها.به.مردم.دستور.می.دهد.که.به.خدا.و.به.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.به.قرآن.کريم.ايمان.بیاورند.تا.در.جهان.آخرت.فائز.و.رستگار.
شوند.

بديهی.است.که.ايمان.به.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.قرآن.کريم.يعنی.اطاعت.و.پیروی.از.
دستورات.آن.ها.يعنی.عمل.به.تکالیف.شرعی.

مقصود.از.نوری.که.خداوند.متعال.نازل.فرموده.»َو النُّوِر الَّذی اَْنَزلْنا«.قرآن.کريم.
است.

قرآن.کريم.نور.است.چرا.که.در.قرآن.کريم.دالئل.محکم.و.براهین.قاطعی.وجود.

دارد.که.انسان.را.به.حق.واصل.می.کند.و.به.همین.جهت.قرآن.کريم.به.نور.تشبیه.شده.

چرا.که.مسیر.حرکت.انسان.را.روشن.نموده.و.باعث.می.شود.که.انسان.به.سهولت.به.
سرمنزل.مقصود.برسد.يعنی.به.بهشت.و.رضوان.الهی.

مقصود.از.نور.در.اين.آيه.شريفه.قرآن.کريم.است.لیکن.آيه.شريفه.تأويلی.نیز.دارد.

که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.عرض.خواهد.شد.که.طبق.آن.مقصود.از.نور.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.که.مصباح.هدايت.»چراغ.هدايت«.می.باشند.و.انسان.
را.به.طرف.کمال.هدايت.می.نمايند..

در.انتهای.آيه.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
َواهللُ بِما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر =.خداوند.متعال.به.آنچه.انجام.می.دهید.آگاه.است..

اين.قسمت.از.آيه.شريفه.انسان.را.متوّجه.علم.نامحدود.خداوند.متعال.می.نمايد،.يعنی:.
ای.مردم.بدانید.که.خداوند.متعال.از.اعمال.شما.آگاه.است،.و.به.عبارت.ديگر:

خداوند.متعال.از.همه.چیز.آگاه.است.
در.واقع.خداوند.متعال.با.بیان.اين.مطلب.که.علم.خداوند.متعال.به.همه.چیز.احاطه.
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دارد.می.خواهد.دستوری.را.که.در.اّول.آيه.شريفه.صادر.فرموده.»يعنی.کلمه.َفآِمُنوا«.
بدين.وسیله.تأکید.فرمايد،.يعنی:

ای.مردم:.
به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.نوری.که.خداوند.متعال.
.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.ايمان.بیاوريد.و.از.دستورات. نازل.فرموده.»قرآن.کريمـ.

آن.ها.تبعیت.کنید.و.از.آن.ها.اطاعت.کنید،.زيرا:
َواهللُ بِما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر،.يعنی.خداوند.متعال.همه.اعمال.ريز.و.درشت.شما.را.می.بیند.
و.به.آن.اّطالع.کامل.دارد.و.هرگز.هیچ.يک.از.اعمال.شما.از.نظر.خداوند.متعال.مخفی.

نمی.ماند.و.خداوند.متعال.به.طور.قطع.جزای.اعمال.شما.را.خواهد.داد.1

حديث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َفآِمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي اَْنَزلَْنا...، 

آيه.8.سوره.تغابن«.فرمودند:
مٍد صّلى اهلل و آله و سّلم اِلٰى َيْوِم اْلِقياَمِة، اَلنُّوُر َو اهلِل  ااْلَئَِمِة ِمْن آِل ُمحَّ

َو ُهْم َو اهلِل  نُُور اهلِل  اَلّذي اَْنَزَل،
ماواِت َو ااَْلْرِض، َو ُهْم َو اهلِل  نُُور اهلِل  ِفى السَّ

ْمِس اْلُمضيَئِة بالنَّهاِر، َو اهلِل  لَُنوُر ااِْلماِم فى ُقُلوِب اْلُمْؤِمنيَن اَْنَوُر ِمَن الشَّ
ْن َيشاُء َفُتْظَلُم ُقُلوبُُهْم، َوَجلَّ نُوَرُهْم َعمَّ رُوَن ُقُلوِب اْلُمؤِمنيَن َو َيْحُجُب اهللُ َعزَّ َو ُهْم َو اهلِل  ُيَنِوّ

َر اهللُ َقْلَبُه، َو اهللِ ال ُيِحبُّنا َعْبٌد َو َيَتَوالنا َحّتى ُيَطِهّ
ُر اهللُ َقْلَب َعْبٍد َحّتى ُيَسِلَّم لَنا َو َيُکوَن ِسْلمًا لَنا، َو ال ُيَطِهّ

َفِاذا كاَن ِسْلمًا لَنا َسلََّمهُ  اهللُ ِمْن َشديِد اْلِحساِب َو آَمَنهُ  ِمْن َفَزِع َيْوَم اْلِقياَمِة ااَْلْكَبِر، یعنی:
به.خدا.قسم.مقصود.از.نور.در.اين.آيه.شريفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.آل.
محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.هستند.تا.روز.قیامت،.به.خدا.قسم.ائّمه.معصومین.

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه247تا248.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه68.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه204ـ205.
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علیهم.الّسالم.همان.نور.خداوند.متعال.هستند.که.خداوند.متعال.نازل.فرموده.است،.
به.خدا.قسم.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نور.خداوند.متعال.در.آسمان.ها.و.زمین.

هستند،.
به.خدا.قسم.نور.امام.معصوم.علیه.الّسالم.در.دل.مؤمنین.نورانی.تر.است.از.نور.

خورشید.تابان.در.روز،
به.خدا.قسم.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.دل.ها.و.قلوب.مؤمنین.را.منّور.و.نورانی.
می.کنند،.و.خداوند.متعال.نور.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.از.هر.کس.که.بخواهد.

بازمی.دارد.و.پنهان.می.کند.و.سپس.دل.و.قلب.آن.ها.تاريک.و.سیاه.می.گردد،.
به.خدا.قسم.هیچ.بنده.ای.ما.را.دوست.نمی.دارد.و.از.ما.پیروی.نمی.کند.مگر.اينکه.
خداوند.متعال.قلب.و.دل.او.را.پاک.و.طاهر.می.گرداند.»هر.کس.ما.را.دوست.بدارد.و.

از.ما.اطاعت.کند.خداوند.متعال.دل.و.قلب.او.را.پاک.و.طاهر.می.کند«،.
خداوند.متعال.قلب.و.دل.بنده.ای.را.پاک.و.طاهر.نمی.کند.مگر.اينکه.آن.بنده.تسلیم.
ما.باشد.»مطیع.محض.ما.باشد«.و.با.ما.آشتی.باشد،.و.اگر.با.ما.در.صلح.و..آشتی.
باشد.»پشت.به.ما.نکرده.باشد.و.با.ما.عداوت.نداشته.باشد.و.مطیع.محض.اوامر.و.
دستورات.ما.باشد«.خداوند.متعال.از.حسابرسی.سخت.و.شديد.در.روز.قیامت.او.
را.به.سالمت.دارد.»حسابرسی.سخت.و.دقیق.از.او.به.عمل.نمی.آورند،.يعنی.هنگام.
رسیدگی.به.اعمال.انسان.ها.در.روز.قیامت.حساب.او.را.آسان.می.گیرند.و.سختگیری.
نمی.کنند«،.و.او.را.از.ترس.و.هراس.بزرگ.روز.قیامت.ايمن.می.دارند.»روز.قیامت.
که.همه.مردم.در.ترس.و.وحشت.عظیم.هستند.او.ايمن.است.و.در.امنیّت.می.باشد«.

اين.حديث.را.ابو.خالد.کابلی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه276،حدیث1»حدیث509«.
اصولکافی،جلداّول،صفحه277ـ278،حدیث4»حدیث512«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه338.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه50،حدیث2.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه51،حدیث3.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه685،حدیث14»حدیث11683«.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه685،حدیث15»حدیث11684«.
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توضیح:
ذيل.آيه.103.سوره.انبیاء.»اَل َيْحُزنُُهُم الَْفَزُع ااْلََْكَبُر...«.حديثی.از.وجود.مقّدس.پیامبر.
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.شد.که.آن.حضرت.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:
يا.علی،.روز.قیامت.»َيْوُم الَْفَزُع ااْلََْكَبُر.=.روز.ترس.بسیار.بزرگ.و.عظیم«.که.همه.مردم.
محزون.می.باشند.و.در.ترس.و.هراس.عظیم.هستند.تو.و.شیعیان.تو.در.امنیّت.هستید.

و.ترس.و.فزعی.نداريد.»َفَزْع =.ترس«.

2..امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َفآِمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي َأنَزلَْنا... 
ـ آيه.8.سوره.تغابن«.فرمودند:

اَلنُُّوُر ُهَو ااِْلماُم، یعنی:
مقصود.از.نور.در.اين..آيه.شريفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.

اين.حديث.شريف.را.محّمد.بن.فضیل.از.وجود.مبارک.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.1

ضمناً.ذيل.آيه.257.سوره.بقره،.174.نساء،.122.انعام،.157.اعراف،.32.توبه.و.35.

سوره.نور.احاديثی.نقل.شده.که.مقصود.از.نور.در.اين.آيات.شريفه.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.می.باشند.

توضیح:
مالحظه.فرموديد.که.طبق.ظاهر.آيه.شريفه.»آيه.هشتم.سوره.تغابن.ـ َفآِمُنوا بِاهلِل 
َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي اَْنَزلَْنا«..مقصود.از.نور.قرآن.کريم.است.و.همه.مفّسرين.مقصود.از.

نور.در.اين..آيه.شريفه.را.قرآن.کريم.دانسته.اند..

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه279،حدیث6»حدیث514«.
اصولکافی،جلددّوم،صفحه311،حدیث91»حدیث1170«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه338.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه51،حدیث4.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه687،حدیث16»حدیث11685«.
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همچنانکه.قباًل.و.به.کّرات.عرض.شده.قرآن.کريم.ظاهری.دارد.و.باطنی.و.بلکه.

بطونی.»يعنی.تنزيل.و.تأويل«.که.تأويل.آن.را.جز.خداوند.متعال.و.راسخین.در.علم.

يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.افراد.ديگر.نمی.دانند.و.ذيل.آيه.هفتم.
سوره.آل.عمران.در.اين.خصوص.توضیحات.الزم.ارائه.شده.است.

طبق.تأويل.آيه.هشتم.سوره.تغابن.مقصود.از.نور.در.اين.آيه.شريفه.وجود.مقّدس.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.چرا.که.آن.ذوات.مقّدسه.قرآن.مجّسم.هستند.

و.به.همین.جهت.است.که.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.

جنگ.صّفین.هنگامی.که.سپاهیان.معاویة.بن.ابی.سفیان.با.دسیسه.عمرو.عاص.قرآن.ها.

را.روی.نیزه.ها.قرار.داده.و.پايان.جنگ.را.خواستار.شدند.آن.حضرت.مردم.را.مورد.
خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:

قرآن.ناطق.من.هستم.و.آن.چیزی.که.روی.نیزه.هاست.الفاظ.و.نوشته.هايی.است.بر.

روی.پوست.»يعنی.آنچه.که.روی.نیزه.ها.است.ظاهر.قرآن.کريم.است.و.من.حقیقت.

قرآن.کريم«،.و.ذيل.آيات.27.و.28.و.29.سوره.فرقان.نیز.حديثی.نقل.شد.که.حضرت.
امیر.علیه.الّسالم.قرآن.ناطق.است،.به.هر.حال:

هم.قرآن.کريم.و.هم.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نور.هستند،.آن.هم.نور.الهی.که.
برای.هدايت.بشر.آمده.اند.

در.آيات.ديگری.نیز.صحبت.از.نور.به.میان.آمده.که.بر.اساس.ظاهر.آيه.شريفه.مقصود.

از.نور.قرآن.کريم.است.و.طبق.تأويل.آيه.شريفه.و.معنی.باطنی.آن.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.می.باشند.که.به.عنوان.نمونه.فقط.به.چند.آيه.شريفه.اشاره.می.شود.

الف(.خداوند.متعال.در.آيه.157.سوره.اعراف.می.فرمايد:
ُروُه َونََصُروُه َواتََّبُعواْ النُّوَر الَِّذَي اُنِزَل َمَعُه اُْولَِئَک ُهُم الُْمْفِلُحوَن، يعنی: َفالَِّذيَن آَمُنواْ بِِه َوَعزَّ

آن.هايی.که.به.او.»پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.ايمان.آورده.و.او.را.حمايت.

کرده.و.گرامی.داشتند.و.از.نوری.که.به.او.نازل.شده.بود.»يعنی.قرآن.کريم«.پیروی.و.
تبعیّت.کردند.آن.ها.رستگار.می.باشند.

.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مبارک. وجود. شريفه. آيه. اين. در. نور. از. مقصود.
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علیه.الّسالم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.1
يعنی،.مقصود.از.نور.در.اين.آيه.شريفه.»از.نظر.تنزيل.و.ظاهر.آيه.شريفه«.قرآن.کريم.
می.باشد.و.از.نظر.تأويل.آيه.شريفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند،.بنابراين.
نور.در.اين.آيه.شريفه.مانند.آيه.هشتم.سوره.تغابن.هم.قرآن.کريم.است.و.هم.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.

ب(.خداوند.متعال.در.آيه.174.سوره.نساء.می.فرمايد:
ِبينًا، يعنی: بُِّکْم َواَنَزلْنا اِلَْيُکْم نُوًرا مُّ يا اَيَُّها الّناُس َقْد جاَءُكم بُْرهاٌن مِّن رَّ

ای.مردم،.دلیل.و.حّجت.روشنی.از.طرف.خداوند.متعال.برای.شما.آمد.»يعنی.

حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«،.و.نور.آشکاری.به.سوی.شما.نازل.کرديم.
»يعنی.قرآن.کريم«.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مقّدس. وجود. شريفه. آيه. اين. در. نور. از. مقصود.

علیه.الّسالم.است.

ج(.خداوند.متعال.در.آيه.32.سوره.توبه.و.آيه.8.سوره.صف.می.فرمايد:
ُيريُدوَن اَن ُيْطِفُؤواْ نُوَر اهللِ بَِاْفواِهِهْم َوَيْابَى اهللُ ااِّل اَن ُيِتمَّ نُوَرُه َولَْو َكِرَه الَْکاِفُروَن »آيه 32.

سوره.توبه«
ُيِريُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر اهللِ بَِاْفَواِهِهْم َواهللُ ُمِتمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه الَْکاِفُرونَ »آيه.8.سوره.صف«،.

يعنی:
.اسالم«.با.دهان.خود.»مثل.خاموش.کردن. آن.ها.می.خواهند.نور.خدا.را.»قرآن.کريمـ.
شمع.با.فوت.کردن«.خاموش.کنند.ولی.خداوند.متعال.جز.اين.نمی.خواهد.که.نور.خود.
را.کامل.کند.هر.چند.کافران.ناخشنود.باشند.و.از.اين.کار.کراهت.داشته.باشند.و.بدشان.

بیايد.»آيه.32.سوره.توبه«.
آن.ها.می.خواهند.نور.خدا.را.»قرآن.کريم.ـ.اسالم«.با.دهان.خويش.خاموش.کنند.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه277،حدیث2»حدیث510«.
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اما.خداوند.متعال.نور.خودش.را.به.اتمام.برده.و.به.نهايت.می.رساند.گرچه.کّفار.و.

مشرکین.و.مخالفین.از.اين.قضیّه.کراهت.داشته.باشند.و.از.آن.بدشان.بیايد.»آيه.8.سوره.
صف«.

در.تفاسیر.روايی.شیعه.مانند.صافی،.برهان،.نورالثقلین،.همچنین.در.کتاب.شريف.

اصول.کافی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.احاديثی.نقل.شده.که.مقصود.از.نور.در.

اين.آيات.شريفه.»تأويل.آيات.شريفه«.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.که.به.ذکر.
يک.حديث.اکتفا.می.شود.

وجود.مقّدس.امام.کاظم.سالم.اهلل.علیه.فرمودند:
تَأويل »ُيريُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر اهللِ بَِاْفَواِهِهْم«.اينگونه.است.که:

الم بَِاْفواِهِهْم،  ُيِريُدوَن لُِيْطِفُؤوا ِوالَيِة اَمير اْلُمومنيَن َعِلَْيه السَّ
َو اهللُ ُمِتمُّ نُوِرِه َيْعنى َو اهللُ ُمِتمُّ ااْلمامِة، َو ااْلماَمُة ِهَى النُّوُر، یعنی:

کافرين.و.مشرکین.و.منافقین.می.خواهند.نور.خدا.را.يعنی.واليت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.با.دهانشان.خاموش.کنند.اما.خداوند.متعال.نور.خويش.

يعنی.امامت.را.کامل.می.کند.و.به.اتمام.برده.و.به.نهايت.می.رساند.و.امامت.همان.نور.
است.1

مالحظه.فرموديد.که.مقصود.از.نور.در.اين..آيات.شريفه.بر.اساس.معنی.ظاهری.

آيات.شريفه.که.مفسرين.اظهار.نموده.اند.قرآن.کريم.می.باشد.و.بر.اساس.تأويل.آيات.

شريفه.که.فرمايش.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.مقصود.از.نور.وجود.مقّدس.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد..

بنابراين.معنی.اين.آيه.شريفه.»آيه.هشتم.سوره.تغابن«.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ای.مردم،.حال.که.فهمیديد.قیامتی.در.کار.است.و.در.آن.روز.عظیم.به.حساب.

همه.انسان.ها.رسیدگی.می.شود.و.هیچ.عمل.شما.از.نظر.خداوند.متعال.مخفی.و.پنهان.
نمی.باشد،.پس:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه279،حدیث6»حدیث514«.
اصولکافی،جلددّوم،صفحه311،حدیث91»حدیث1170«.
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به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.به.اوصیاء.آن.حضرت.

يعنی.به.دوازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.و.به.قرآن.کريم.که.کالم.خداوند.متعال.است.

و.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.ايمان.بیاوريد.و.بدانید.که.خداوند.متعال.به.همه.اعمال.
کوچک.و.بزرگ.شما.خبیر.و.آگاه.است.

در..آيه.49.سوره.عنکبوت.خداوند.متعال.می.فرمايد:
بَْل ُهَو آياٌت بَيِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن اُوُتوا الِْعْلَم،.يعنی:

قرآن.کريم.آيات.روشنی.است.که.خداوند.متعال.آن.را.در.سینه.کسانی.قرار.داده.
که.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.است.

در.احاديث.ذيل.اين.آيه.شريفه.مالحظه.فرموديد.که.مقصود.از.کسانی.که.خداوند.

متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.و.در.اين.صورت.
معنی.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:

قرآن.کريم.آيات.روشنی.است.که.خداوند.متعال.آن.را.در.سینه.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.قرار.داده.است.

در.آيه.هشتم.سوره.تغابن.و.آيات.ديگری.که.عرض.شد.مالحظه.فرموديد.که:
1..قرآن.کريم.نور.است.

2..ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نور.می.باشند
3..طبق.آيه.49.سوره.عنکبوت.قرآن.کريم.در.سینه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.قرار.

دارد.يعنی.نور.در.سینه.نور.يعنی.نوٌر َعلى نُوٍر،.بنابراين:
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.قرآن.کريم.همواره.با.هم.هستند.و.هیچ.گاه.از.يکديگر.
جدا.نمی.شوند.و.فرمايش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.به.حديث.َثَقَلْيْن.

»ِثْقَلْيْن«.معروف.می.باشد.ناظر.به.همین.موضوع.است.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

ْکُتْم بِِهَما لَْن َتِضلُّوا  َوَجلَّ َو ِعْتَرِتي  اَْهِل بَْيِتي، ما اِْن َتَمسَّ اِنِّي  تاِرٌك ِفيُکُم الثََّقَلْيِن، ِكَتاَب اهللِ َعزَّ
اَبَداً، اِنََّهَما لَْن َيْفَتِرقا َحتَّي  َيِردا َعَليَّ الَْحْوَض، 

يعنی:.من.بین.شما.دو.چیز.سنگین.»دو.متاع.نفیس.و.گرانبها«.به.يادگار.می.گذارم.که.

يکی.از.آن.ها.قرآن.کريم.است.و.ديگری.اهل.بیت.خودم،.هر.کس.به.اين.دو.يادگار.
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من.چنگ.بزند.و.تمّسک.نمايد.هرگز.و.ابداً.گمراه.نمی.شود.و.يقیناً.اين.دو.يادگار.من.

.اهل.بیت.من«.هرگز.و.ابداً.از.يکديگر.جدا.نمی.شوند.تا.اينکه.در.کنار.حوض. »قرآنـ.
کوثر.به.من.ملحق.شوند.

ِثْقَلْيْن.=.دو.شیئی.سنگین،.دو.چیز.سنگین؛
َثَقَلْيْن.=.دو.متاع.نفیس.و.گرانبها؛

اين.حديث.شريف.و.نورانی.را.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

در.زمان.ها.و.مکان.های.مختلفی.در.حضور.چند.نفر.تا.چند.هزار.نفر.بیان.فرموده.اند.
از.قبیل:

1..روز.عرفه؛
2..در.مسجد.خیف؛

3..در.خطبه.غدير.»هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری«.در.حضور.هزاران.نفر.

از.حجاج.بیت.اهلل.الحرام.که.تعداد.آن.ها.تا.يکصد.و.بیست.هزار.نفر.نیز.عنوان.شده.
است؛

4..در.خطبه.ای.که.آن.حضرت.روز.رحلت.خويش.بر.فراز.منبر.بیان.فرمودند؛
5..در.بستر.خويش.در.آخرين.روزهای.عمر.مبارک.خويش.در.حضور.عده.ای.از.

اصحاب،.و...
حديث.َثَقَلْيْن.از.روايات.متواتری.است.که.شیعه.و.سنّی.بر.روايت.آن.اتفاق.کرده.اند.
و.شايد.مشهورتر.از.اين.حديث.حديثی.نباشد.که.پیامبر.اکرم.فرموده.باشد.و.علمای.

حديث.راويان.اين.حديث.شريف.را.تا.سی.و.پنج.نفر.نیز.عنوان.نموده.اند.
در.آيه.103.سوره.آل.عمران.خداوند.متعال.می.فرمايد:

ُقواْ، يعنی: َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل اهللِ َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
ای.مردم.به.ريسمان.خداوند.متعال.چنگ.بزنید.و.متفّرق.نشويد.
ذيل.اين.آيه.شريفه.نیز.احاديثی.نقل.شد.که.مقصود.از.حبل.اهلل:

1..قرآن.کريم.است.
2..ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.

ضمن.اينکه.قرآن.کريم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.يک.حقیقت.می.باشند.



آل اهلل در کتاب اهلل 50

چرا.که.هر.دو.منسوب.به.خداوند.متعال.می.باشند،.يکی.کالم.خداوند.متعال.است.

و.ديگری.حّجت.خداوند.متعال.و.خلیفه.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.و.هر.دو.نیز.يک.
هدف.دارند.و.آن.نیز.هدايت.مخلوق.می.باشد.

با.اين.توضیحات.مشّخص.شد.که:
آن.هايی.که.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عترت.و.اهل.بیت.
آن.حضرت.را.کنار.گذاشته.و.فقط.به.قرآن.کريم.بسنده.نموده.و.ندای.َحْسُبنا ِكتاب اهلل.
را.سر.دادند.قطعاً.از.صراط.مستقیم.الهی.منحرف.شده.و.راه.ضاللت.و.گمراهی.را.
در.پیش.گرفتند،.ضمن.اينکه.اّدعای.تمّسک.به.قرآن.نیز.توسط.مناديان.َحْسُبنا ِكتاب 
اهلل.دروغی.بیش.نبود.چرا.که.قرآن.کريم.در.آيات.فراوانی.مردم.را.به.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.ارجاع.فرموده.که.قباًل.در.آياتی.که.مورد.بحث.واقع.شده.به.عرض.رسیده.

است.و.بسیاری.از.آن.ها.را.اهل.سنّت.نیز.قبول.دارند.
قابل.ذکر.است.که.هنوز.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رحلت.نفرموده.بود.
که.شعار.َحْسُبنا ِكتاب اهلل.برای.حذف.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

توسط.عّده.ای.مطرح.شد.
مطالبی.را.که.مالحظه.خواهید.فرمود.عین.عبارت.صحیح.مسلم.است.که.يکی.از.
شش.کتاب.معروف.اهل.سنّت.می.باشد،..ضمن.اينکه.صحیح.بخاری.نیز.اين.مطلب.را.

با.اندک.تفاوتی.نقل.کرده.است.»تفاوت.مختصر.و.اندک.در.الفاظ.نه.در.معنا«.
قابل.ذکر.است.که.صحیح.بخاری.نیز.همچون.صحیح.مسلم.يکی.از.شش.کتاب.

معروف.اهل.سنّت.می.باشد.
در.کتاب.صحیح.مسلم.آمده.است.که:

اِب، لَّما َحَضَرَ َرسُول اهللِ َو ِفى الَْبْيِت ِرجاٌل ِفيِهْم ُعَمُر ْبُن الَْخَطّ
َفقاَل النَِّبىُّ »صّلى اهلل عليه و آله و سّلم«

َهُلمَّ اَْكُتُب لَُکْم ِكتابًا ال َتِضلُّوَن بَْعَدُه
َفقاَل ُعَمُر:

َل اهللِ »صّلى اهلل عليه و آله و سّلم« َقْد َغَلَب َعَلْيِه اْلَوَجُع،  اِنَّ َرسِوُ
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َو ِعْنَدُكْم اْلُقْرآُن، َحْسُبنا ِكتاُب اهللِ،
َفاْخَتَلََف اَْهُل اْلَبْيِت َفْاخَتَصمُوا،

َفِمْنُهْم َمْن َيقُوُل:
بُوا َيْکُتْب لَُکْم َرسُوُل اهللِ »صّلى اهلل عليه و آله و سّلم« ِكتابًا لَْن َتِضلُّوا بَْعَدُه، َقِرّ

َو ِمْنُهْم َمْن َيقُوُل:
َو ما قاَل ُعَمُر

َفَلّما اَْكَثرُوا الَّْغَو َو ااِْلِختالَف ِعْنَد َرُسوِل اهلل »صّلى اهلل عليه و آله و سّلم« 
قاَل َرسُوَل اهللِ »صّلى اهلل عليه و آله و سّلم«

ُقوُموا،..يعنی:
هنگامی.که.وفات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نزديک.شد.گروهی.در.

منزل.آن.حضرت.بودند.که.يکی.از.آن.ها.عمر.بن.خّطاب.بود.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:

کاغذی.بیاوريد.تا.برای.شما.مطلبی.بنويسم.تا.هرگز.بعد.از.آن.گمراه.نشويد.
عمر.بن.خّطاب.گفت:

بیماری.بر.پیامبر.غلبه.کرده.است.»العیاذ.باهلل.هذيان.می.گويد.و.سخنان.ناموزون.بر.
زبان.می.آورد«،..قرآن.نزد.شما.است.و.همین.کتاب.الهی.»قرآن«.ما.را.کافی.است.

در.اين.هنگام.در.میان.حاضرين.در.منزل.پیامبر.اکرم.اختالف.افتاد.
بعضی.از.حاضرين.گفتند:

کاغذی.بیاوريد.تا.پیامبر.اکرم.نامه.خود.را.بنويسد.تا.هرگز.گمراه.نشويد،.
بعضی.از.حاضرين.نیز.حرف.عمر.بن.خّطاب.را.تکرار.می.کردند.

هنگامی.که.بین.حاضرين.در.منزل.پیامبر.اکرم.اختالف.باال.گرفت،.پیامبر.اکرم.
فرمودند:

برخیزيد.و.از.من.دور.شويد.1

1.المیزان،جلدششم،صفحه294ـ295»بحثروایتیذیلآیات102تا110سورهآلعمران«.
تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه158ـ159»ذیلآیات1تا5سورهحجرات«.

شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه223تا228ـ495تا497.





سوره تحریم

آيه 4 سوره تحريم:
»اِن َتُتوبا اِلَى اهللِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکَما، َواِن َتظاَهَرا َعَلْيِه َفِانَّ اهللَ ُهَو َمْوالُه َوِجْبِريُل َوَصالُِح 

الُْمْؤِمِنيَن َوالَْمالئَِکُة بَْعَد ذلَِک َظِهيٌر«.

ترجمه: 
در.اين.آيه.شريفه.خداوند.متعال.دو.تن.از.همسران.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده..و.می.فرمايد:
اگر.شما.دو.زن.از.اذيّت.و.آزار.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.از.دشمنی.
با.آن.حضرت.دست.برداريد.و.توبه.نمائید.امید.است.که.خداوند.متعال.دل.های.شما.
دو.نفر.را.از.انحراف.به.راه.صحیح.برگرداند.چرا.که.دل.های.شما.دو.نفر.منحرف.گشته.

است،.
يکديگر. با. و. داده. به.دست.هم. اکرم.دست. پیامبر. آزار. و. اذيّت. اگر.جهت. اما.
متّحد.بشويد.کاری.از.پیش.نخواهید.برد.زيرا.خداوند.متعال.موال.و.ياور.و.سرپرست.
پیامبر.اکرم.می.باشد.و.بعد.از.خداوند.متعال.جبرئیل.و.مؤمنان.صالح.و.شايسته.»يعنی.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.و.مالئکه.الهی.پشتیبان.و.ياور.آن.حضرت.

می.باشند.1
1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه306.

مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه138،137،122.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه284.
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شرح لغات و توضیحات:
َصَغتْ.=.از.ماده.صغو.»بر.وزن.عفو«.يعنی.میل،.متمايل.شدن.به.چیزی،.در.اين.آيه.

شريفه.مقصود.از.صغو.میل.به.باطل.می.باشد..
َتظاهر=.پشت.به.پشت.هم.دادن،.دست.به.دست.هم.دادن،.به.يکديگر.کمک.کردن،.

متّحد.شدن؛
َمْوال =.سرپرست،.ياور،.پشتیبان؛

صالُِح اْلُمْؤمنين=.بهترين.مؤمنین،.درستکارترين.مؤمنین؛
َظهير=.پشتیبان،.ياور،.ياری.کننده.1

اّولین.همسر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.حضرت.خديجه.کبری.سالم.اهلل.

اّولین. بانوان. بین. علیها.می.باشد.»مادر.گرانقدر.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها«.که.در.

شخصی.است.که.به.پیامبر.اکرم.ايمان.آورد.و.اسالم.اختیار.نمود،.و.در.بین.مردان.نیز.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اّولین.فردی.است.که.به.پیامبر.اکرم.ايمان.آورد.
و.اسالم.اختیار.کرد.

مقام.و.منزلت.خديجه.کبری.سالم.اهلل.علیها.بعد.از.مقام.و.منزلت.صّديقه.کبری.
فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.در.بین.همه.بانوان.عالم.ممتاز.می.باشد.

مقام.و.منزلت.زينب.کبری.و.زينب.صغری.و.فاطمه.معصومه.همچنین.مادر.گرانقدر.

غیرقابل.وصف. علیهم.الّسالم. معصومین. ائّمه. ديگر. و. علی.بن.ابیطالب. و. رسول.اهلل.
می.باشد.

مقام.و.منزلت.اين.بزرگواران.به.حّدی.رفیع.و.بلندمرتبه.است.که.افتخار.اين.را.

يافته.اند.که.مادر.حّجت.خداوند.متعال.و.خلیفه.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.باشند،.

و.مقام.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.نیز.در.صدر.بانوان.عالم.می.باشد.از.

اّول.خلقت.تا.روز.قیامت،.و.عنوان.سیده.نساء.عالمین.و.سیده.نساء..بانوان.بهشت.
اختصاص.به.ايشان.دارد.و.الغیر.

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه311ـ312.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه139،138،125.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه289.
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عرض.شد.که.اّولین.همسر.پیامبر.اکرم.حضرت.خديجه.کبری.سالم.اهلل.علیها.بود.

و.تا.زمانی.که.اين.بانوی.بزرگوار.در.قید.حیات.بود.پیامبر.اکرم.همسر.ديگری.اختیار.
نکرد.

بعد.از.رحلت.اين.بانوی.با.فضیلت.و.پس.از.مهاجرت.پیامبر.اکرم.از.مّکه.به.

مدينه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.همسران.متعّددی.انتخاب.نمود.که.در.بین.آن.ها.اّم.

سلمه.و.پس.از.ايشان.میمونه.مقام.و.منزلت.بااليی.نسبت.به.ساير.همسران.پیامبر.
اکرم.دارند.

خديجه.کبری.سالم.اهلل.علیها.به.تمام.معنا.عارف.به.مقام.و.جايگاه.پیامبر.اکرم.

بود.و.نه.تنها.کمترين.ناراحتی.برای.پیامبر.اکرم.ايجاد.نکرد.بلکه.مهم.ترين.حامی.و.
پشتیبان.آن.حضرت.بود.و.تمام.اموال.خويش.را.در.اختیار.ايشان.قرار.داد،.

و.در.يک.کالم.مطیع.محض.خدا.و.رسول.خدا.بود.و.پیامبر.اکرم.نیز.رضايت.

اين. از. نیز. مبارکشان. آخر.عمر. تا. و. داشت. بزرگوار. بانوی. اين. از. کمال. و. تمام.

بانوی.بزرگوار.تجلیل.و.تکريم.می.نمود،.به.نحوی.که.ساير.همسران.پیامبر.اکرم.و.
مخصوصاً.يکی.از.آنها.به.اين.موضوع.اعتراض.کرده.و.به.آن.حضرت.می.گفتند:

خداوند.متعال.اين.تعداد.زن.به.شما.داده.است،.عّلت.چیست.که.بعد.از.گذشت.اين.
همه.سال.هنوز.او.را.بر.ما.ترجیح.می.دهی.

پیامبر.اکرم.در.پاسخ.می.فرمود:
خديجه.کبری.زمانی.به.من.ايمان.آورد.که.همه.با.من.مخالفت.می.کردند،.او.همه.

اموال.خويش.را.در.راه.اسالم.صرف.نمود،.و...
اما.ساير.همسران.رسول.اهلل.آنچنان.که.بايد.و.شايد.عارف.به.مقام.و.منزلت.پیامبر.
اکرم.به.عنوان.اشرف.مخلوقات.نبودند.و.بعضاً.با.آن.حضرت.بگو.مگو.نموده.و.باعث.

رنجش.خاطر.مبارک.ايشان.می.شدند..
اسائه.ادب.همسران.پیامبر.اکرم.به.آن.حضرت.به.قدری.زياد.شد.که.خداوند.متعال.
آيات.28.تا.32.سوره.احزاب.را.نازل.فرموده.و.آن.ها.را.تهديد.به.طالق.نمود.که.ذيل.

آيه.33.سوره.احزاب.در.اين.خصوص.توضیحات.الزم.ارائه.شد.
بعد.از.خديجه.کبری.سالم.اهلل.علیها.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.همسران.
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متعّددی.انتخاب.نمود.که.تعداد.آن.ها.به.پانزده.نفر.بالغ.می.شود.که.در.بین.آن.ها.از.نظر.
مقام.و.جايگاه.اّم.سلمه.مقام.اّول.را.دارد.و.سپس.میمونه.

آيه.چهارم.سوره.تحريم.که.مورد.بحث.می.باشد.در.رابطه.با.دو.تن.از.همسران.پیامبر.
اکرم.نازل.شده.و.همه.مفّسرين.شیعه.و.سنّی.در.اين.رابطه.اتفاق.نظر.دارند.

قابل.ذکر.است.که:
تفاسیر.مجمع.البیان،.المیزان،.صافی.و.نمونه،.ذيل.آيه.چهارم.سوره.تحريم.در.رابطه.
با.اذيت.و.آزار.پیامبر.اکرم.توسط.دو.تن.از.همسران.آن.حضرت.توضیحات.کاملی.

ارائه.نموده.و.در.صفحات.مختلف.اسم.آن.ها.را.نیز.آورده.اند.
عالمه.طباطبايی.در.تفسیر.المیزان.ذيل.آيه.چهارم.سوره.تحريم.با.استناد.به.آيات.
شريفه.قرآن.کريم،.اذيت.و.آزار.پیامبر.اکرم.را.از.اعظم.کبائر.دانسته.و.در.اين.رابطه.

توضیحاتی.ارائه.نموده.است.
عزيزانی.که.مايل.به.کسب.اطالعات.بیشتری.هستند.می.توانند.به.تفاسیر.ياد.شده.

مراجعه.نمايند.
يک.نمونه.از.اذيّت.و.آزار.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.توسط.اين.دو.

همسر.پیامبر.اکرم.اين.بود.که:
پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.حضور.پیدا.کردن.در.منزل.همسران.خويش.وقت.و.زمان.
معینی.را.مقّرر.فرموده.بود.تا.عدالت.رعايت.گردد،.يعنی.به.نوبت.به.منزل.همسران.

خويش.تشريف.می.برد.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وقتی.به.منزل.يکی.از.همسران.خويش.که.
گويا.زينب.بنت.جحش.باشد.تشريف.می.برد.او.بعضاً.برای.پیامبر.اکرم.عسل.می..آورد.

تا.پیامبر.اکرم.تناول.بفرمايد.
اين.مطلب.به.گوش.يکی.از.همسران.پیامبر.اکرم.رسید.و.به.او.بسیار.گران.آمد.لذا.با.
يکی.ديگر.از.همسران.آن.حضرت.قرار.گذاشت.که.وقتی.پیامبر.اکرم.نزد.يکی.از.آن.ها.

آمد.آن.ها.به.پیامبر.اکرم.بگويند.که.آيا.صمغ.مغافیر.خورده.ای،
تا.بدين.وسیله.آن.حضرت.را.اذيت.نموده.و.آزار.دهند.

»مغافیر.صمغی.بوده.که.از.درختی.به.نام.ُعْرُفْط.تراوش.می.کرده.و.بوی.بد.و.نامطبوعی.
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داشته.است«.
وقتی.که.نوبت.همسر.ديگر.پیامبر.اکرم.بود.و.پیامبر.اکرم.به.منزل.وی.تشريف.برد.

او.رو.به.پیامبر.اکرم.نموده.و.به.آن.حضرت.عرض.کرد:
آيا.صمغ.مغافیر.خورده.ای؛

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.او.فرمود:
در.خانه.زينب.بنت.جحش.بودم.و.مقداری.عسل.خوردم.

در.تفسیر.دّرالمنثور.»از.تفاسیر.معروف.اهل.سنّت«.آمده.که:
پیامبر.اکرم.هر.بار.که.به.منزل.سوده.وارد.می.شد.»سوده.يکی.از.همسران.پیامبر.اکرم.
بوده.است«..سوده.خدمت.پیامبر.اکرم.عسل.می.آورد.و.آن.حضرت.نیز.مقداری.از.آن.

را.تناول.می.فرمود.
يک.روز.که.پیامبر.در.منزل.سوده.مقداری.عسل.میل.فرموده.بود.به.منزل.يکی.از.

همسران.خويش.وارد.شد.
او.به.آن.حضرت.عرض.کرد:

بوی.ناخوشايند.و.نامطبوعی.از.شما.استشمام.می.کنم.
پیامبر.اکرم.پس.از.منزل.او.وارد.خانه.يکی.ديگر.از.همسرانش.شد.و.او.نیز.عین.

جمله.ای.را.که.ديگر.همسر.پیامبر.اکرم.به.آن.حضرت.گفته.بود.تکرار.کرد..
پیامبر.اکرم،.به.دو.همسر.خويش.فرمود:

شايد.بوی.شربت.و.عسلی.باشد.که.منزل.سوده.میل.کرده.ام.
در.هر.صورت.موضوع.تفاوت.نمی.کند،.

يعنی.چه.پیامبر.اکرم.در.منزل.زينب.بنت.جحش.بوده.باشد.يا.در.منزل.سوده،.
آنچه.که.قطعی.است.اذيّت.و.آزار.آن.حضرت.می.باشد.توسط.دو.تن.از.همسرانش.

که.اسم.آنها.در.تاريخ.ثبت.و.ضبط.است.1

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه328،325،311.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه129ـ138.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه357.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه291،289،285،284.
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به.دنبال.اذيّت.و.آزار.مکّرر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.توسط.دو.تن.از.

همسران.آن.حضرت.خداوند.متعال.آيه.چهارم.سوره.تحريم.را.نازل.نموده.و.طّی.آن.
دو.تن.از.همسران.پیامبر.اکرم.را.مورد.عتاب.قرار.داده.و.فرمودند:

اِْن َتُتوبا اِلَى اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما =.اگر.شما.دو.زن.از.اذيّت.و.آزار.پیامبر.اکرم.و.

دشمنی.با.آن.حضرت.دست.برداريد.و.توبه.کنید.به.نفع.شما.است.زيرا.دل.های.شما.

در.اثر.اذيّت.و.آزار.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.دشمنی.با.آن.حضرت.
از.حق.منحرف.گشته.و.به.باطل.روی.آورده.و.به.گناه.آلوده.شده.است.

َو اِْن َتظاَهرا َعَلْيِه =.و.اگر.شما.دو.زن.دست.به.دست.هم.بدهید.و.با.يکديگر.متّحد.

شويد.تا.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.اذيّت.کرده.و.او.را.آزار.برسانید.کاری.
از.پیش.نخواهید.برد،.زيرا:

َفِانَّ اهللَ ُهَو َمْوالُه =.خداوند.قادر.متعال.موال.و.ياور.و.پشتیبان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.و.بعد.از.خداوند.به.امر.خداوند.متعال:

َو ِجْبِريُل َو صالُِح الُْمْؤِمِنيَن َوالَْمالئَِکُة بَْعَد ذلَِک َظِهيٌر =.بعد.از.خداوند.متعال.و.به.امر.

خداوند.متعال.جبرئیل.و.بهترين.و.صالح.ترين.مؤمنین.و.مالئکه.الهی.پشتیبان.و.ياور.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشند.

همانطور.که.مالحظه.فرموديد.خداوند.متعال.به.آن.دو.همسر.پیامبر.اکرم.فرمود.که.

دل.های.شما.در.اثر.اذيّت.و.آزار.پیامبر.اکرم.و.دشمنی.با.آن.حضرت.از.حق.منحرف.
شده.و.به.باطل.روی.آورده.و.به.گناه.آلوده.شده.است.

به.دنبال.اين.قضیّه.به.جای.اينکه.خداوند.متعال.به.آن.دو.زن.دستور.دهد.که.توبه.
کنند.خاطر.نشان.می.سازد.که.شما.دو.زن.بین.اين.دو.امر.قرار.داريد:

1..از.گناه.عظیمی.که.مرتکب.شده.ايد.توبه.کنید.»مقصود.از.گناه.عظیم،.اذيّت.و..آزار.
و.ايذاء.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد«.

2..يا.اينکه.بر.علیه.پیامبر.اکرم.که.خداوند.متعال.موال.و.سرپرست.او.است.و.

جبرئیل.و.صالح.المؤمنین.»بهترين.و.صالح.ترين.مؤمنین«.و.مالئکه.الهی.پشتیبان.و.
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ياور.او.هستند.به.اتفاق.يکديگر.توطئه.کنید،.ولی.بدانید.که.کاری.از.پیش.نخواهید.
برد.

صالح.المؤمنین.که.در.اين.آيه.شريفه.به.عنوان.ياور.و.پشتیبان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.معّرفی.شده.معنی.وسیعی.دارد،.يعنی:

صالح.ترين،..درستکارترين،.بهترين،.با.اخالص.ترين.و.با.تقواترين.مؤمنین،.
مقّدس. و. مبارک. فقط.وجود. و. فقط. شريفه. آيه. اين. در. المؤمنین. لیکن.صالح.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.و.در.روايات.وارده.از.طريق.اهل.

سنّت.هم..آمده.که:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

مراد.از.صالح.المؤمنین.در.اين.آيه.شريفه.فقط.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد..

اين.حديث.در.صفحه.312.المیزان.»جلد.سی.و.هشتم«.ذيل.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.
»َو اِْن َتظاَهرا َعَلْيِه َفِانَّ اهللَ ُهَو َمْوالُه....«.آمده.است.1

حديث:
1..وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

وقتی.که.اين.آيه.شريفه.»اِْن َتُتوبا اِلَى اهللِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما َو اِن َتظاَهَرا َعَلْيِه َفِانَّ اهللَ ُهَو 
.آيه.چهارم.سوره.تحريم«.نازل. َمْواَلُه َوِجْبِريُل َوصالُِح الُْمْؤِمِنيَن َوالَْمالئَِکُة بَْعَد ذلَِک َظِهيٌرـ 
شد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.دست.مبارک.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.گرفته.و.فرمود:
اَيَُّها الّناُس، هذا صالُِح اْلمْؤِمنيَن،  یعنی:

ای.مردم،.اين.شخص.»امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.صالح.المومنین.
می.باشد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه137ـ138.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه310تا314ـ328.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه289ـ290.
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نقل.نموده. باقر.علیه.الّسالم. امام. از.وجود.مقّدس. اين.حديث.را.سدير.صیرفی.
است.1

2..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.کاظم.علیهماالّسالم.فرمودند:
منظور.از.صالح.المؤمنین.در.اين.آيه.شريفه.»اِن َتُتوبا اِلَى اهللِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما َواِن 
.آيه.چهارم. َتظاَهَرا َعَلْيِه َفِانَّ اهللَ ُهَو َمْوالُه َوِجْبِريُل َوصالُِح الُْمْؤِمِنيَن َوالَْمالئَِکُة بَْعَد َذلَِک َظِهيٌرـ 

سوره.تحريم«.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.
اين.حديث.را.ابوبکر.حضرمی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.و.تفسیر.ثعلبی.با.سند.خود.از.

امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

3. اسماء..بنت.عمیس.می.گويد:
شنیدم.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.پس.از.تالوت.آيه.

چهارم.سوره.تحريم.فرمودند:
صالح.المؤمنین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.3

توضیح:
عمیس.از.اشراف.و.نجباء.عرب.بود.و.چهار.دختر.داشت.به.اسامی.ذيل:

الف(.میمونه.که.افتخار.همسری.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.داشت.
بعد.از.خديجه.کبری.سالم.اهلل.علیها.که.مقامشان.با.هیچکدام.از.همسران.پیامبر.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه138ـ139.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه357.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه747،حدیث11»حدیث11810«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه293ـ294.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه96،حدیث16.
3.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه139.

المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه332.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه357.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه96،حدیث16.
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اکرم.قابل.قیاس.نمی.باشد.اّم.سلمه.مقام.وااليی.داشته.و.پس.از.اّم.سلمه.میمونه.مقام.
ممتازی.داشته.است.

ب(.اّم.الفضل.که.همسر.عباس.بن.عبدالمطلب.»عموی.پیامبر.اکرم«.بوده.است..

ج(.لبابه.که.همسر.حمزة.بن.عبدالمطلب.»عموی.گرانقدر.پیامبر.اکرم.که.در.جنگ.
احد.به.شهادت.رسید«.بوده.است.

د(.اسماء.بنت.عمیس.که.همسر.جعفر.بن.ابیطالب.»برادر.حضرت.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم«.بود.و.مادر.عبداهلل.بن.جعفر.می.باشد،.و.عبداهلل.بن.جعفر.افتخار.همسری.
با.زينب.کبری.سالم.اهلل.علیها.را.داشت.1

4..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
منظور.از.صالح.المؤمنین.در.اين.آيه.شريفه.»اِن َتُتوبا اِلَى اهللِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما َو اِن 
َتظاَهَرا َعَلْيِه َفِانَّ اهللَ ُهَو َمْوالُه َو ِجْبِريُل َوصالُِح الُْمْؤِمِنيَن َوالَْمالئَِکُة بَْعَد ذلَِک َظهيٌر«.وجود.

مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.
اين.حديث.را.ابو.بصیر.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

5 ..هنگام.زيارت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.محضر.آن.حضرت.
عرض.می.کنیم:

اَلُم َعَلى صالِِح الُْمْؤِمِنيَن، ... ِة، الَسّ اَلُم َعَلى اَبِي ااْلَئَِمّ الَسّ
اين.زيارت.که.تحت.عنوان.زيارت.چهارم.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.مفاتیح.الجنان.
نیز.آمده.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.آن.حضرت.فرمودند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه139»پاورقیمترجممحترم«.
2.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه331.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه357.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه93،حدیث8.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه747،حدیث10»حدیث11809«.
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که.پدر.بزرگوارم.امام.سجاد.علیه.الّسالم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.
اينگونه.زيارت.نمودند.

6 ..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.عّده.ای.از.اصحاب.خويش.فرمود:

آيا.می.دانید.موال.و.سرپرست.شما.بعد.از.من.چه.کسی.است.
اصحاب.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردند:

خداوند.متعال.و.رسول.خدا.بهتر.می.دانند.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اين.آيه.شريفه.»اِن َتُتوبَا اِلَى اهلِل 
َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما َو اِن َتظاَهرا َعَلْيِه َفِانَّ اهللَ ُهَو َمْوالُه َو ِجْبِريُل َو صالُِح الُْمْؤِمِنيَن َوالَْمالئَِکُة 

بَْعَد ذلَِک َظِهيٌر«.را.تالوت.نموده.و.فرمودند:
منظور.از.صالح.المؤمنین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است.که.بعد.از.من.

موال.و.سرپرست.شما.می.باشد.
اين.حديث.را.محّمد.حلبی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

7..عون.بن.عبداهلل.بن.ابی.رافع.می.گويد:
روزی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رحلت.فرمود.من.در.کنار.آن.حضرت.

بودم.و.شاهد.بودم.که.آن.حضرت.گاهی.بی.هوش.می.شد.و.گاهی.به.هوش.می.آمد.
درحالی.که.دست.مبارک.پیامبر.اکرم.در.دست.من.بود.و.من.به.شّدت.گريه.می.کردم.

به.آن.حضرت.عرض.کردم:
يا.رسول.اهلل،.بعد.از.شما.موال.و.سرپرست.من.و.فرزندانم.چه.کسی.است.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:
علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. المؤمنین. صالح. من. جانشین. و. وصی. من. از. بعد.

علیه.الّسالم.موال.و.سرپرست.شما.است.2

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه94،حدیث11.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه93،حدیث9.
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8 ..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
ايّها.النّاس»ای.مردم«:

خداوند.متعال.به.من.امر.فرموده.تا.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.
عنوان.وصی.و.جانشین.خودم.و.به.عنوان.امام.مسلمین.به.شما.معّرفی.نمايم.

ای.مردم:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بعد.از.من.باب.هدايت.است.و.دعوت.کننده.

مردم.به.سوی.خداوند.متعال،.و.او.صالح.المؤمنین.می.باشد.
ای.مردم:

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.من.است.و.فرزندان.او.فرزندان.من.هستند.
و.او.شوهر.حبیبه.من.می.باشد.»يعنی.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها«.

ای.مردم:
امر.و.دستور.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.امر.و.دستور.من.است.و.نهی.آن.حضرت.

نهی.من،.
ای.مردم:

اطاعت.از.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.شما.واجب.است.و.نافرمانی.از.آن.حضرت.
حرام،.بر.شما.باد.اطاعت.از.آن.حضرت.و.اجتناب.از.نافرمانی.از.ايشان،.

ای.مردم:
اطاعت.از.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اطاعت.از.من.است.و.نافرمانی.از.آن.حضرت.

نافرمانی.از.من.می.باشد.
ای.مردم:

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.صّديق.اين.اّمت.و.فاروق.اين.اّمت.می.باشد.»صّديق.=.

بسیار.راستگو،.صادق.در.قول.و.فعل«.»فاروق.=.جداکننده.حق.از.باطل،.کسی.که.امور.
را.از.هم.جدا.می.کند«.

ای.مردم:
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.باب.آمرزش.گناهان.است.و..آن.حضرت.سفینه.نجات.

می.باشد.»کشتی.نجات.اّمت«..
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ای.مردم:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حّجت.عظما.و.آيت.کبرای.خداوند.متعال.
است،.و.آن.حضرت.امام.هدايت.است.و.ُعْرَوُة اْلُوْثقى.است.»هر.کس.متمّسک.به.آن.

حضرت.شود.نجات.پیدا.می.کند«،.
ای.مردم:

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.قسیم.النّار.و.الجنّه.می.باشد.»تقسیم.کننده.بهشت.و.جهنّم،.
يعنی.شیعیان.خويش.را.وارد.بهشت.می.کند.و.دشمنان.خويش.را.وارد.جهنّم«.

ای.مردم:
محبّین.و.دوستداران.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وارد.جهنّم.نمی.شوند.و.دشمنان.آن.

حضرت.از.جهنّم.نجات.پیدا.نمی.کنند.
ای.مردم:

دشمنان.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وارد.بهشت.نمی.شوند.و.محبّین.آن.حضرت.از.
بهشت.دور.نمی.شوند.

اين.حديث.شريف.را.ابن.عبّاس.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
روايات.فراوانی.از.طريق.شیعه.و.سنّی.نقل.شده.که.مقصود.از.صالح.المؤمنین.
در.آيه.چهارم.سوره.تحريم.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
می.باشد.و.محّمد.بن.عبّاس.52.حديث.از.طريق.شیعه.و.سنّی.نقل.نموده.که.مقصود.
علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مبارک. آيه.شريفه.وجود. اين. در. المؤمنین. از.صالح.

علیه.الّسالم.است.
ذياًل.اسامی.تعدادی.از.علمای.اهل.سنّت.را.که.در.کتاب.های.خويش.اين.احاديث.را.
نقل.نموده.اند.»احاديثی.که.طبق.آن.ها.صالح.المؤمنین.در.آيه.چهارم.سوره.تحريم.وجود.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه95،حدیث13.
امالیصدوق،مجلسنهم،صفحه55،حدیث4.
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مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد«.مالحظه.می.فرمائید:
حاکم.حسکانی.در.شواهد.التّنزيل.

ثعلبی.در.تفسیر.خويش.
عالمه.گنجی.در.کفایة.الّطالب

سیوطی.در.دّرالمنثور
آلوسی.در.روح.المعانی

قرطبی.در.تفسیر.خويش
ابوحیان.اندلسی،.سبط.ابن.جوزی.و...1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه139،138.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه332.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه295،294.





سوره ملک

آيات 6، 7، 8 و 12 سوره ُملک:
»َولِلَِّذيَن َكَفُروا بَِربِِّهْم َعذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس الَْمِصيُر«.آيه.6..

»اِذا اُلُْقوا ِفيها َسِمُعوا لَها َشِهيقًا َو ِهَي َتُفوُر«.آيه.7.
»َتکاُد َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ ُكلَّما اُلِْقَي ِفيها َفْوٌج َسَالَُهْم َخَزنَُتَها اَلَْم َيْاِتُکْم نَِذيٌر «.آيه.8..

»اِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم بِالَْغْيِب لَُهم َمْغِفَرٌة َو اَْجٌر َكِبيٌر«.آيه.12.

ترجمه:
برای.کسانی.که.به.پروردگارشان.کافر.شدند.»يعنی.همه.کافرين«.عذاب.جهنّم.است.

و.جهنّم.بد.جايگاهی.است..»آيه.6«.
هنگامی.که.کافرين.به.داخل.جهنّم.انداخته.می.شوند.صدای.مهیب.و.وحشتناکی.را.
از.جهنّم.می.شنوند.و.اين.در.حالی.است.که.جهنّم.پیوسته.جوشان.است.و.غلیان.دارد..

»آيه.7«.
شّدت.غضب.جهنّم.به.حّدی.است.که.گويا.می.خواهد.از.شّدت.غضب.متالشی.
شود،.هر.زمان.که.گروهی.از.کافرين.به.داخل.جهنّم.انداخته.می.شوند.مالئکه.موّکل.
آتش.»نگهبانان.جهنّم«.از.آنان.می.پرسند.مگر.بیم.دهنده.الهی.»پیامبر.اکرم«.به.سراغ.شما.

نیامد..»آيه.8«.
.اّما.کسانی.که.از.پروردگار.خويش.در.نهان.می.ترسند.»در.خلوت.از.خداوند.متعال.
می.ترسند.و.گناه.نمی.کنند.و.اطاعت.امر.خداوند.را.می.نمايند«.مسلماً.مغفرت.»آمرزش«.
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و.اجر.و.پاداش.بزرگی.دارند..»آيه.12«1.

شرح لغات و توضیحات:
َمصير.=.1ـ.جايگاه،.محّل.بازگشت؛.2ـ.سرانجام.کار،.فرجام.و.پايان.کار؛.

اِلقاء.=.انداختن.و.افکندن.چیزی.به.جايی؛
َشهيق =.فرياد.طوالنی،.ناله.بلند.و.طوالنی،.شهیق.اشاره.به.صداهای.وحشت.انگیز.و.

ناراحت.کننده.است؛
َتُفور=.مصدر.اين.کلمه.َفَوران.می.باشد.يعنی.جوشش،.فوران.کردن،.مانند.فوران.

کردن.آب.از.فّواره.يا.فوران.آب.از.زمین؛.
َتَميَّز=.قطعه.قطعه.شدن.و.جدا.شدن،.پاره.پاره.شدن،.متالشی.شدن.»منقطع.و.

منفصل.شد،.شکافته.و.پاره.پاره.شد«؛
َغيظ.=.شّدت.خشم.و.غضب؛

َفوج =.گروه،.دسته؛
َخَزنَه =.جمع.خازن.يعنی.نگهبانان،.منظور.از.خزنه.در.اين.آيه.شريفه.مالئکه.موّکل.

بر.آتش.جهنّم.می.باشند.»مالئکه.مسئول.عذاب«؛
نَذير=.ترساننده،.بیم.دهنده،.مقصود.از.نذير.در.اين..آيه.شريفه.انبیاء.الهی.هستند.که.

مردم.را.از.عذاب.الهی.می.ترسانند؛
َخْشَيْت =.خوف،.ترس،.خوف.و.ترس.توأم.با.تعظیم.و.بزرگداشت؛

َغْيْب =.آنچه.که.از.چشم.انسان.پوشیده.و.پنهان.است،.به.هر.چیزی.که.از.حواس.

انسان.»حواس.پنجگانه«.يا.از.حیطه.علم.انسان.غايب.باشد.غیب.می.گويند.»غیب.در.

رابطه.با.انسان.می.باشد.نه.در.رابطه.با.خداوند.متعال،.چرا.که.برای.خداوند.متعال.غیب.
و.شهود.يکسان.است«.

قابل.ذکر.است.که.نقطه.مقابل.َغیب،.شهود.»شهادت«.می.باشد.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه336ـ343.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه10.
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مغفرت.=.آمرزش؛1
در.آيات.گذشته.»آيه.يک.تا.پنج«.سخن.از.نشانه.های.عظمت.خداوند.متعال.بود.
و.در.رابطه.با.خلقت.آسمان.ها.و.زمین.و.ستاره.ها.صحبت.شده.بود.که.همه.آن.ها.
دالئل.روشنی.هستند.که.اين.مخلوقات.با.اين.همه.عظمت.خالقی.دارند.که.خداوند.

قادر.متعال.می.باشد.
در.آيات.مورد.بحث.ما.»آيه.ششم.تا.يازدهم«.صحبت.از.کسانی.است.که.اين.همه.
دالئل.را.ناديده.گرفته.و.به.جای.ايمان.به.خداوند.يگانه.راه.شرک.و.کفر.را.در.پیش.

گرفتند.
اين.آيات.شريفه.به.اختصار.به.سرنوشت.و.عاقبت.کار.کّفار.و.مشرکین.پرداخته.
و.گوشه.ای.از.عذاب.الیم.و.دردناکی.را.که.در.آخرت.در.انتظار.آن.ها.می.باشد.بیان.

می.فرمايد.
خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.سرنوشت.شومی.که.در.انتظار.کّفار.و.مشرکین.
می.باشد.در.آيه.دوازدهم.اين.سوره.مبارکه.اشاره.کوتاه.ولی.بسیار.پرمعنا.به.مؤمنین.

نموده.و.وعده.اجر.و.پاداش.بزرگ.به.آن.ها.می.دهد.
خداوند.متعال.در.آيه.ششم.اين.سوره.مبارکه.می.فرمايد:

َولِلَّذيَن َكَفُروا بَِربِِّهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس الَْمِصيُر =.برای.کسانی.که.به.پروردگارشان.کافر.
شدند.عذاب.جهنّم.است.و.جهنّم.چه.جايگاه.بدی.می.باشد،.يعنی:

عذاب.جهنّم.در.انتظار.کسانی.است.که.به.خداوند.متعال.کفر.می.ورزند.»اعم.

از.اينکه.منکر.خداوند.متعال.هستند.و.يا.به.خداوند.متعال.شريک.قائل.هستند«،..و.
جهنّم.چه.جايگاه.بدی.است.و.کافرين.و.مشرکین.عاقبت.و.سرانجام.بدی.دارند.

به.عبارت.ديگر:
کسانی.که.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ايمان.ندارند.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه19ـ20.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه174،173،172.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه337ـ338.
مفرداتراغب.
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جايگاه.آن.ها.آتش.سوزان.جهنّم.می.باشد.و.عذاب.دردناک.جهنّم.در.انتظار.آن.ها.است.
و.سرنوشت.بدی.دارند.چرا.که.وارد.جهنّم.می.شوند.و.جهنّم.جايگاه.بدی.است.

قابل.ذکر.است.که.اين.آيه.شريفه.در.رابطه.با.افرادی.است.که.به.خداوند.متعال.

و.پیامبر.اکرم.ايمان.ندارند.»اعم.از.کافرين.يا.مشرکین«،.و.بدترين.جايگاه.جهنّم.نیز.
اختصاص.به.کافرين.و.مشرکین.دارد.

در.آيه.هفتم.اين.سوره.مبارکه.به.شرح.گوشه.ای.از.اين.عذاب.وحشتناک.که.در.
انتظار.کافرين.و.مشرکین.و.دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.می.باشد.پرداخته.شده.است.

خداوند.متعال.در.اين..آيه.شريفه.می.فرمايد:
اَِذا اُ لُْقوا فيها َسِمُعوا لَها َشِهيقًا َوِهَي َتُفوُر =.هنگامی.که.کّفار.و.مشرکین.و.دشمنان.اهل.
بیت.پیامبر.اکرم.به.داخل.جهنّم.پرتاب.می.شوند.اين.مجرمین.صدای.بسیار.ترسناک.و.
وحشتناکی.را.از.داخل.جهنّم.می.شنوند.و.اين.صدای.مهیب.و.وحشتناک.نیز.عذابی.
است.عالوه.بر.عذاب.های.ديگر،.و.اين.در.حالی.است.که.جهنّم.پیوسته.و.مدام.در.حال.

جوشش.است.و.غلیان.دارد،.يعنی:
وقتی.کّفار.و.مشرکین.و.دشمنان.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.با.نهايت.ّذلت.و.
حقارت.به.داخل.آتش.جهنّم.پرتاب.می.کنند.صدای.بسیار.مهیب.و.وحشتناکی.از.جهنّم.
برمی.خیزد.که.تمام.وجود.آن.ها.را.در.وحشت.فرو.می.برد،.ضمن.اينکه.جهنّم.به.طور.
پیوسته.و.مدام.در.حال.جوشش.و.غلیان.می.باشد.و.اين.افراد.مجرم.و.گنهکار.را.مانند.

نخودی.که.داخل.ديگ.جوشان.باال.و.پايین.می.شود.باال.و.پايین.می.برد.
جهنّم.با.خشم.و.غضبی.بیان.نشدنی.اين.گروه.گنهکار.را.می..سوزاند.و.صداها.و.
فريادهای.مهیب.و.هولناکی.نیز.که.از.جهنّم.برمی.خیزد.به.شّدت.عذاب.اين.گروه.فاسد.

می.افزايد.
خداوند.متعال.برای.مجّسم.ساختن.شّدت.خشم.و.غضب.جهنّم.درباره.اين.گنهکاران.

»کافرين،.مشرکین.و.دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.می.فرمايد:
َتکاُد َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ =.نزديک.است.که.جهنّم.از.شّدت.خشم.و.غضب.پاره.پاره.شده.

و.متالشی.گردد.
درست.مانند.يک.ديگ.بزرگ.که.وقتی.روی.آتش.پرحرارتی.قرار.می.گیرد.چنان.
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می.جوشد.و.محتويات.داخل.آن.باال.و.پايین.شده.و.زيرو.رو.می.گردد.که.هر.لحظه.
احتمال.داده.می.شود.ديگ.منفجر.و.متالشی.گردد.

اگر.در.اين.جا.از.منافقین.صحبت.به.میان.نیامده.به.اين.جهت.است.که.منافقین.در.
حقیقت.همان.کافرين.می.باشند.با.اين.تفاوت.که.تظاهر.به.دينداری.می.نمايند،.يعنی:

منافقین.از.نظر.ماهیّت.همان.کافرين.هستند.و.مانند.آن.ها.مجازات.می.شوند.و.ذيل.
آيات.اّول.تا.ششم.سوره.منافقین.مطالبی.راجع.به.آن.ها.عنوان.شده.است.

خداوند.متعال.در.ادامه.آيه.شريفه.می.فرمايد:
ُكلَّما اُلِْقَي ِفيها َفْوٌج =.هر.زمان.که.گروهی.از.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.دشمنان.اهل.

بیت.پیامبر.اکرم.به.داخل.جهنّم.انداخته.شده.و.پرتاب.می.شوند.
َسَالَُهْم َخَزنَُتها =.خازنین.و.نگهبانان.جهنّم.يعنی.مالئکه.موّکل.آتش.به.آن.مجرمین.و.

گنهکاران.می.گويند:
اَلَْم َيْاِتُکْم نَِذيٌر =.آيا.انذارکننده.الهی.به.سراغ.شما.نیامد،.يعنی:.

آيا.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.جهت.هدايت.شما.نیامد.و.آيا.آن.حضرت.
شما.را.از.عذاب.الهی.آگاه.ننمود.

کلمه.فوج.»گروه،.دسته«.در.اين.آيه.شريفه.اشاره.به.اين.دارد.که.کّفار.و.مشرکین.و.

منافقین.و.دشمنان..ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.صورت.گروه.گروه.و.دسته.دسته.به.
داخل.جهنّم.پرتاب.می.شوند.

عنوان.شد.که.خازنین.و.نگهبانان.جهنّم.يعنی.مالئکه.و.موّکل.دوزخ.از.اين.گروه.هايی.

که.به.جهنّم.انداخته.می.شوند.سؤال.می.کنند.که.آيا.انذارکننده.و.بیم.دهندای.از.جانب.

خداوند.متعال.به.سوی.شما.نیامد.و.راه.هدايت.و.رستگاری.را.به.شما.نشان.نداد.و.
شما.را.از.آتش.جهنّم.برحذر.نداشت.

سؤال.و.پرسش.اين.مالئکه.الهی.که.نگهبان.و.موّکل.بر.آتش.جهنّم.هستند.از.آن.هايی.

که.به.داخل.جهنّم.پرتاب.می.شوند.در.واقع.نوعی.شماتت.و.توبیخ.و.سرزنش.آن.ها.
می.باشد،.يعنی:

مالئکه.موّکل.آتش.جهنّم.از.روی.توبیخ.و.سرزنش.به.آن.ها.می.گويند:
آيا.بیم.دهنده.ای.از.جانب.خداوند.متعال.به.سوی.شما.نیامد.که.شما.را.از.عذاب.
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دردناک.جهنّم.بترساند..»آيه.8«.
آن.ها.به.خازنین.جهنّم.می.گويند:

آری،.انذارکننده.و.بیم.دهنده.خداوند.متعال.به.سوی.ما.آمد.ولی.ما.او.را.تکذيب.
کرديم.و.به.او.گفتیم:

از.چیزی.که.ما.را.به.آن.دعوت.می.کنید.»همه.احکام.دين،.از.جمله.واليت.و.امامت.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.و.از.مخالفت.با.آن.می.ترسانید.از.طرف.خدا.نیامده.و.
خداوند.هرگز.چیزی.نازل.نکرده.است..»آيه.9«.

در.آيه.دهم.و.يازدهم.اين.سوره.مبارکه.آمده.که:
اين.گروه.های.گنهکار.و.مجرم.يعنی.کافرين.و.مشرکین.و.منافقین.و.دشمنان.اهل.

بیت.پیامبر.اکرم.به.گناهان.خويش.اعتراف.کرده.و.می.گويند:
اگر.ما.گوش.شنوا.داشتیم.و.اگر.تعّقل.می.کرديم.و.می.انديشیديم.و.به.فرمايشات.

پیامبر.اکرم.عمل.می.نموديم.هرگز.گرفتار.آتش.جهنّم.نمی.شديم..
خداوند.متعال.در.انتهای.آيه.يازدهم.اين.سوره.مبارکه.در.رابطه.با.اين.گروه.های.

گنهکار.و.مجرم.می.فرمايد:
ِعيِر =.دوری.باد.بر.اهل.آتش،.يعنی: َفُسْحقًا اِلَْصحاِب السَّ

دوری.از.رحمت.خدا.برای.اصحاب.آتش.است.
اين.قسمت.از.آيه.شريفه.نفرين.خداوند.متعال.است.نسبت.به.کافرين.و.مشرکین.
و.منافقین.و.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم،.و.از.آن.جا.که.نفرين.خداوند.متعال.
توأم.با.تحقُّق.خارجی.است.»يعنی.نفرين.خداوند.متعال.حتماً.و.قطعاً.محقَّق.می.شود«.

لذا.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.دال.بر.اين.است.که:
اين.گروه.های.گنهکار.و.مجرم.به.کّلی.از.رحمت.خداوند.متعال.دور.می.باشند..

طی.شش.آيه.»آيه.ششم.تا.يازدهم«.به.اوضاع.و.احوال.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.

دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.در.روز.قیامت.اشاره.شده.و.عنوان.شده.که.آن.ها.گرفتار.
عذاب.الیم.و.دردناک.جهنّم.می.باشند.و.به.کّلی.از.رحمت.خداوند.متعال.دور.هستند.

در.آيه.دوازدهم.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.به.اوضاع.و.احوال.مؤمنین.و.اجر.
و.پاداش.عظیم.آن.ها.اشاره.می.فرمايد.
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خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.می.فرمايد:
اِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم بِالَْغْيِب =.يعنی:

1..آن.هايی.که.در.خلوت.و.نهان.از.خداوند.متعال.می.ترسند،.يعنی:
کسانی.که.هنگام.تنهايی.و.زمانی.که.هیچ.کس.آن.ها.را.نمی.بیند.از.خداوند.متعال.
ترس.و.خشیت.دارند.و.اين.ترس.و.خشیت.باعث.می.شود.تا.مرتکب.گناه.و.معصیت.

نشوند.
بديهی.است.وقتی.انسان.در.تنهايی.و.خلوت.مرتکب.گناه.نشود.طبیعتاً.در.مقابل.
چشم.مردم.نیز.مرتکب.گناه.و.معصیت.نمی.شود.و.عدم.ارتکاب.گناه.يعنی.جلب.

رضايت.حق.تعالی.

2..آن.هايی.که.خشیت.به.غیب.دارند،.يعنی:
کسانی.که.از.عذاب.خداوند.متعال.در.روز.قیامت.می.ترسند.درحالی.که.آن.عذاب.
برای.ما.که.در.دنیا.هستیم.در.پرده.غیب.می.باشد،.يعنی.آن.عذاب.را.در.دنیا.با.چشم.

خودمان.نمی.بینیم،.يعنی:
کسانی.که.خشیت.به.غیب.داشته.باشند.»ترس.از.عذابی.که.در.پرده.غیب.است«.
اينگونه.افراد.مرتکب.گناه.و.معصیت.نمی.شوند.و.عدم.ارتکاب.گناه.و.معصیت.يعنی.

جلب.رضايت.خداوند.سبحان.
بنابراين.هر.دو.معنی.برای.آيه.شريفه.درست.می.باشد،.يعنی:

اينگونه.افراد.»1ـ.آن.هايی.که.در.خلوت.و.نهان.از.خداوند.متعال.می.ترسند؛.2ـ.

آن.هايی.که.خشیت.به.غیب.دارند«.اجر.و.پاداش.عظیمی.در.انتظار.آن.ها.می.باشد.که.
در.ادامه.آيه.شريفه.آ.مده.است.

لَُهم َمْغِفَرٌة َواَْجٌر َكِبيٌر =.برای.اينگونه.افراد.مغفرت.خداوند.متعال.و.اجر.و.پاداش.عظیم.
هست،.يعنی:

کسانی.که.از.خداوند.متعال.بترسند.»ترس.در.نهان.و.خلوت.ـ.ترس.از.عذابی.که.

در.پرده.غیب.است«.خداوند.متعال.آن.ها.را.می.آمرزد.و.آن.ها.مورد.مغفرت.و.آمرزش.

الهی.قرار.می.گیرند،.همچنین.خداوند.متعال.به.آن.ها.اجر.و.پاداش.فراوان.می.دهد،.
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يعنی.اين.اجر.و.پاداش.به.حّدی.زياد.است.که.خداوند.قادر.متعال.آن.را.کبیر.عنوان.

فرموده.و.چیزی.را.که.خداوند.متعال.کبیر.بداند.عظمت.و.اهمیّتش.را.فقط.خداوند.
متعال.می.داند.و.بس.

اينکه.مصداق.اتّم.و.اکمل.جهنّمیان.چه.کسانی.هستند.که.به.سختی.عذاب.می.شوند.و.
مورد.نفرين.خداوند.متعال.هستند.و.به.کّلی.از.رحمت.خدا.دور.می.باشند،.همچنین:

اين.مؤمنین.چه.کسانی.هستند.که.خداوند.متعال.اينگونه.آن.ها.را.مورد.لطف.و.

عنايت.خويش.قرار.داده.و.به.آن.ها.اجر.و.پاداش.کبیر.اعطا.می.فرمايد.انشاءاهلل.تعالی.در.
بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.1

حديث:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.
دهم.هجری.در.راه.بازگشت.از.مّکه.به.مدينه.در.محّل.غدير.خم.و.در.حضور.عّده.
کثیری.از.حجاج.بیت.اهلل.الحرام.که.تعداد.آن.ها.تا.يکصد.و.بیست.هزار.نفر.نیز.ذکر.
شده.خطبه.مفّصلی.ايراد.فرموده.و.پس.از.حمد.و.ثنای.خداوند.تبارک.و.تعالی.به.
امر.خداوند.قادر.متعال.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.

جانشین.خويش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.معّرفی.و.منصوب.فرمودند.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.اين.خطبه.نورانی.چندين.
آيه.از.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.که.در.رابطه.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
می.باشد.و.فضائل.آن.حضرت.را.بیان.می.فرمايد.تالوت.نموده.و.اضافه.فرمودند.که.
فضائل.مولی.الموّحدين.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بیشتر.از.آن.است.که.

من.بتوانم.در.يک.مجلس.برای.شما.بیان.نمايم،.
لذا.هر.کسی.که.از.آن.ها.اّطالع.داشت.و.به.شما.بیان.کرد.او.را.تصديق.کنید.و.

حرفش.را.قبول.نمائید.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه18تا20ـ23.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه171تا176ـ183تا184.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه336تا344،343،340،338.
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وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.درباره.دشمنان.حضرت.علی.و.
حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار.فرمودند:

ااَل اَِنّ اَْعدائَُهُم الَّذيَن َيِصُلوَن »َيْصَلْوَن« َسعيراً،
ااَل اَِنّ اَْعدائَُهُم الَّذيَن َيْسَمعوَن لَِجَهَنَّم َشهيقًا َو ِهى َتفوُر وَ  لَها َزفيٌر،

ااَل اَِنّ اَْعدائَُهُم الَّذيَن قاَل اهلل َتباَرَك وَ َتعالى »ُكَلّما اُلِْقَي فيَها َفْوٌج َسَالَُهْم َخَزنَُتَها اَلَْم َيأِتُکْم 
ْبَنا َو ُقلَنا ما نَّزَل اهللُ ِمن َشْيٍء«، یعنی: نَِذيٌر، قالُوا بََلى َقْد جائََنا نَِذيٌر َفَکَذّ

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
ای.مردم.بدانید.و.آگاه.باشید.که:

دشمنان.اهل.بیت.من.کسانی.هستند.که.به.آتش.افروخته.جهنّم.وارد.می.شوند،
دشمنان.اهل.بیت.من.کسانی.هستند.که.وقتی.وارد.جهنّم.می.شوند.صدای.مهیب.و.
وحشتناکی.از.جهنّم.می.شنوند.درحالی.که.جهنّم.در.حال.جوشیدن.است.و.غلیان.دارد.
و.فوران.می.کند.»صدای.غرش.جهنّم.را.می.شنوند.و.شعله.های.آتش.را.که.در.حال.

فوران.است.می.بینند«،.
دشمنان.اهل.بیت.من.کسانی.هستند.که.خداوند.تبارک.و.تعالی.درباره.آن.ها.می.فرمايد:

هر.زمان.که.گروهی.از.آن.ها.به.داخل.جهنّم.افکنده.می.شوند.نگهبانان.جهنّم.و.
مالئکه.موکل.آتش.از.آن.ها.می.پرسند:

آيا.انذارکننده.الهی.»بیم.دهنده.الهی«.سراغ.شما.نیامد.»آيا.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.به.منظور.هدايت.شما.به.سوی.شما.نیامد«.

دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.که.وارد.جهنّم.شده.اند.در.پاسخ.به.سؤال.نگهبانان.
جهنّم.به.آن.ها.می.گويند:

آری،.بیم.دهنده.الهی.به.سراغ.ما.آمد.»پیامبر.اکرم.از.سوی.خدا.آمد«،.لیکن.ما.او.را.
تکذيب.کرديم.و.به.او.گفتیم:

خداوند.هرگز.چیزی.نازل.نکرده.است،.يعنی:
از.چیزی.که.ما.را.به.آن.دعوت.می.نمايی.»احکام.دين.ـ.واليت.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم«.و.از.مخالفت.با.آن.می.ترسانی.از.طرف.خدا.نیامده.و.خداوند.هرگز.

چیزی.را.نازل.نکرده.است.
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سپس.پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.شیعیان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.
محبّین.اهل.بیت.خويش.و.محبّین.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.فرمودند:

ااَل اِنَّ اَْولِيائَُهُم الَّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم بِالَْغْيِب، لَُهْم َمْغِفَرٌة َو اَْجٌر َكبيٌر، یعنی:
ای.مردم:

بدانید.که.شیعیان.و.محبّین.و.دوستداران.اهل.بیت.من.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

کسانی.هستند.که.در.خلوت.و.نهان.از.خداوند.متعال.می.ترسند.»از.عذاب.روز.قیامت.

که.در.پرده.غیب.است.می.ترسند«،.و.برای.محبّین.و.دوستداران.اهل.بیت.من.آمرزش.

اعطا. پاداش.عظیم. فراوان.و. اجر. آن.ها. به. متعال. الهی.است.و.خداوند. و.مغفرت.
می.فرمايد.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمايش.خويش.
فرمودند:

معاشر الّناس:
ِعيِر َو الَْجنَِّة، َشَتّاَن ما بَْيَن الَسّ
ُه اهللُ َو لََعَنُه،  نا َمْن َذمَّ َعُدوُّ

َو َولِيُّنا َمْن َمَدَحُه اهللُ َو اََحبَُّه، یعنی:
ای.مردم:.

چقدر.فاصله.زيادی.است.بین.جهنّم.و.بهشت،.
دشمن.ما.کسی.است.که.خداوند.متعال.او.را.مذّمت.کرده.و.او.را.لعنت.نموده.

است،..
او.را.دوست. او.را.مدح.فرموده.و. و.دوست.ما.کسی.است.که.خداوند.متعال.

می.دارد.1

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه139،138،حدیث32.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه367.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه771،حدیث16»حدیث11864«.
شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسیدمحّمدتقینقوی،صفحه404تا408.
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توضیح:
همانطور.که.مالحظه.فرموديد.طبق.فرمايش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.بارزترين.و.آشکارترين.مصداق.آيه.ششم.تا.يازدهم.سوره.مبارکه.ُملک.دشمنان.
اهل.بیت.پیامبر.اکرم.می.باشند.که.در.زمره.کّفار.و.مشرکین.قرار.گرفته.اند،.و.قباًل.نیز.

در.اين.رابطه.احاديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.است.
اّما.آيه.دوازدهم.سوره.ُمبارکه.ملک.فقط.و.فقط.يک.مصداق.دارد.و.آن.هم.شیعیان.
اثنی.عشری.می.باشند.که.اگر.به.تکالیف.شرعی.خويش.عمل.نمايند.مورد.مغفرت.
و.آمرزش.خداوند.متعال.قرار.می.گیرند.و.خداوند.سبحان.به.آن.ها.اجر.کبیر.اعطا.

می.فرمايد.
بنابراين،.مصداق.منحصر.به.فرد.آيه.دوازدهم.سوره.مبارکه.ملک.که.مورد.آمرزش.
خداوند.قادر.متعال.واقع.می.شوند.و.خداوند.متعال.به.آن.ها.اجر.کبیر.اعطا.می.فرمايد.
شیعیان.و.محبّین.و.ارادتمندان.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.باشند.و.

الغیر.
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آيه 22 سوره ملک:
ْن َيْمِشي َسِوّيًا َعلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«. »اََفَمْن َيْمِشي ُمِکّبًا َعلى َوْجِهِه اَْهدی اَمَّ

ترجمه: 
آيا.آن.کس.که.به.رو.افتاده.»صورتش.روی.زمین.است.و.مثل.خزنده.ها.می.خزد«.و.
به.جلو.حرکت.می.کند.هدايت.يافته.تر.است.يا.کسی.که.راست.قامت.است.و.در.صراط.

مستقیم.گام.برمی.دارد.1

شرح لغات و توضیحات:
َمْشى=.راه.رفتن،.حرکت.کردن،.با.قصد.و.اراده.حرکت.کردن.و.از.مکانی.به.مکان.

ديگر.رفتن؛
ُمِکّب.=.به.رو.در.افتاده،.به.صورت.روی.زمین.افتاده،.نگونسار؛

َوْجه=.صورت؛
اَْهدی =.هدايت.يافته.تر،.راه.يافته.تر.2

بحث.در.اين.آيه.شريفه.در.رابطه.با.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.»در.يک.کالم.
منحرفین.و.گمراهان«.است.از.يک.طرف،.و.مؤمنین.از.طرف.ديگر.

خداوند.متعال.با.آوردن.يک.مثال.به.تبیین.موضوع.پرداخته.تا.تفاوت.بین.مؤمنین.

.منافقین«.برای.همگان.روشن.شود.و.نقطه.ابهامی.باقی. .مشرکینـ. و.منحرفین.»کّفارـ.
نماند.

خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.مؤمنین.را.به.انسان.های.راست.قامت.تشبیه.فرموده.و.
منحرفین.را.به.انسان.هايی.که.به.صورت.روی.زمین.افتاده.اند.و.روی.زمین.می.خزند.

خداوند.متعال.در.ابتدای.اين.آيه.شريفه.می.فرمايد:
اََفَمْن َيْمِشي ُمِکّبًا َعلى َوْجِهِه اَْهَدی =.آيا.کسی.که.با.صورت.به.روی.زمین.افتاده.و.مثل.

خزنده.ها.می.خزد.و.به.جلو.حرکت.می.کند.راه.يافته.تر.و.هدايت.يافته.تر.است.يا:

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه29.
2.مفرداتراغب.
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اَمَّن َيْمِشي َسِوّيًا َعلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم=.يا.کسی.که.راست.قامت.است.و.در.صراط.
مستقیم.گام.برمی.دارد.و.به.جلو.حرکت.می.کند.

همانطور.که.عرض.شد.خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.افراد.منحرف.و.بی.دين.را.

»اعم.از.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین«.به.کسی.تشبیه.فرموده.که.با.صورت.روی.زمین.

قرار.گرفته.و.مانند.خزندگان.در.روی.زمین.خزيده.و.به.جلو.حرکت.می.کند.و.چون.

سرش.رو.به.پايین.است.پستی.و.بلندی.های.اطراف.خويش.و.پرتگاه.های.موجود.در.

مسیر.خويش.را.نمی.بیند،.و.در.يک.کالم.چون.سرش.رو.به.پايین.است.از.خطراتی.که.
در.مسیر.حرکتش.او.را.تهديد.می.کند.بی.خبر.است.

لیکن.مؤمن.را.خداوند.متعال.به.انسان.راست.قامتی.تشبیه.فرموده.که.ايستاده.و.سرپا.

و.مستقیم.است.و.در.جاده.صاف.و.در.صراط.مستقیم.حرکت.می.کند.و.چون.پرتگاه.ها.

و.سراشیبی.ها.و.پستی.و.بلندی.ها.و.تمام.جهات.و.اطراف.خود.را.به.خوبی.می.بیند.پای.
خود.را.جايی.می.گذارد.که.نلغزد.و.سرنگون.نشود.

بنابراين.معنی.آيه.شريفه.به.اختصار.اين.می.شود.که:
آيا.کسی.که.راه.و.جوانب.آن.را.نمی.بیند.و.از.خطراتی.که.در.مسیر.وجود.دارد.
بی.خبر.است.و.با.همین.حال.به.جلو.حرکت.می.کند.»يعنی.فرد.بی.دين.و.منحرف«،.آيا.

اين.فرد.هدايت.يافته.تر.است.يا:
کسی.که.با.اشراف.کامل.به.مسیر.خويش.تمام.جوانب.امر.را.ديده.و.با.بصیرت.کامل.

به.سوی.مقصد.خويش.حرکت.می.کند.»يعنی.مؤمن«.
اين.آيه.شريفه.و.سؤالی.که.در.اين.آيه.شريفه.مطرح.شده.استفهامی.است.انکاری،.

يعنی:
هرگز.و.ابداً.اين.دو.گروه.مثل.هم.نیستند.زيرا:

افراد.يک.گروه.»افراد.بی.دين«.راه.را.از.چاه.تشخیص.نداده.و.به.طرف.جهنّم.حرکت.

می.کنند،.و.افراد.گروه.ديگر.»مؤمنین«.راه.هدايت.را.با.چشم.باز.و.با.بصیرت.کامل.
انتخاب.کرده.و.در.صراط.مستقیم.بوده.و.به.طرف.بهشت.حرکت.می.کنند.

قابل.ذکر.است.که.افراد.گروه.اّول.»افراد.بی.دين.و.منحرف.که.سرشان.را.به.پايین.

انداخته.و.مثل.خزنده.ها.حرکت.کرده.و.به.طرف.جهنّم.می.روند«.نیز.می.توانستند.با.



آل اهلل در کتاب اهلل 80

پیروی.از.فرامین.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.راه.حق.و.راه.هدايت.را.انتخاب.کرده.و.
خودشان.را.سعادتمند.نمايند،.

لیکن.عناد.و.لجاجت.و.دنیاپرستی.و.پیروی.از.شهوات.مانع.آن.شد.که.اين.افراد.
بدبخت.و.نگونسار.بتوانند.راه.حق.را.پیدا.نموده.و.خودشان.را.رستگار.نمايند.

اينکه.مصداق.اتّم.و.اکمل.افراد.بی.دين.و.منحرف.چه.کسانی.هستند.که.درحالی.که.
صورت.آن.ها.رو.به.زمین.می.باشد.به.طرف.جهنّم.حرکت.می.کنند،.

و.مصداق.راست.قامتانی.که.در.صراط.مستقیم.بوده.و.با.گام.های.استوار.به.طرف.

بهشت.حرکت.می.کنند.چه.افرادی.می.باشند.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.روشن.
خواهد.شد.

خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.در.قالب.يک.مثال.انسان.های.منحرف.و.بی.دين.

را.اينگونه.تشبیه.فرموده.که.درحالی.که.به.صورت.روی.زمین.افتاده.اند.به.طرف.جلو.
حرکت.می.کنند.

خداوند.متعال.در.آيه.97.سوره.اسراء.می.فرمايد:
َو نَْحُشُرُهْم َيْوَم الِْقياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َو بُْکمًا َوُصّمًا، ....يعنی:

ما.»خداوند.متعال«.افراد.بی.دين.و.منحرف.را.روز.قیامت.بر.روی.صورت.هايشان.
محشور.می.کنیم.درحالی.که.آن.ها.کور.و.الل.و.کر.می.باشند.

اينکه.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.»افراد.بی.دين.و.منحرف«.در.حالی.که.روی.صورتشان.
هستند.محشور.می.شوند.ممکن.است.يکی.از.دو.معنی.ذيل.را.داشته.باشد:

1..مالئکه.عذاب.آن.ها.را.درحالی.که.روی.صورت.خويش.به.زمین.افتاده.اند.به.جلو.
می.کشند.و.به.طرف.دادگاه.الهی.می.برند.

2..افراد.بی.دين.و.منحرف.در.روز.قیامت.قادر.به.راه.رفتن.نیستند،.
لذا.مانند.خزندگان.بر.روی.سینه.و.صورت.خودشان.می.خزند.و.با.اين.حالت.

ذلّت.بار.و.تحقیرآمیز.به.طرف.دادگاه.الهی.پیش.می.روند.
مالحظه.فرموديد.که.افراد.بی.دين.و.منحرف.در.روز.قیامت.کر.و.کور.الل.هستند،.
لذا.اگر.سؤال.شود.که.در.بعضی.از.آيات.شريفه.قرآن.کريم.آمده.که.افراد.بی.دين.و.
منحرف.يعنی.جهنّمیان،.هم.می.بینند.هم.می.شنوند.و.هم.سخن.می.گويند.»آيه.53.سوره.
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کهف.ـ.آيه.12.و.13.سوره.فرقان«.اين.قضیّه.چگونه.توجیه.می.شود.و.چه.پاسخی.
دارد.

پاسخ.اين.است.که:
1..قیامت.مواقف.و.ايستگاه.های.متعّددی.دارد.»جهت.پرسش.از.اعمال.انسان.ها«،.
لذا.ممکن.است.افراد.بی.دين.و.منحرف.در.بعضی.از.مواقف.قادر.به.ديدن.و.شنیدن.و.

سخن.گفتن.باشند.و.در.بعضی.مواقف.نیز.کر.و.کور.و.الل.باشند.
ساير. بر. اضافه. است. مجازات. نوع. يک. خود. شدن. محشور. الل. و. کور. و. کر.
مجازات.هايی.که.در.انتظار.افراد.بی.دين.می.باشد،.و.شايد.يکی.از.داليل.اين.کار.اين.

باشد.که:
چون.افراد.بی.دين.و.منحرف.از.چشم.و.گوش.و.زبان.خويش.در.دنیا.به.نحو.صحیح.
استفاده.نکردند.لذا.در.جهان.آخرت.از.چشم.و.گوش.و.زبان.محروم.می.باشند.»در.

بعضی.از.مواقف«.

2. ممکن.است.افراد.بی.دين.و.منحرف.از.ديدن.و.شنیدن.و.سخن.گفتن.از.آنچه.

که.موجب.سرور.و.شادی.و.نشاط.است.محروم.باشند.و.به.عکس.از.ديدن.و.شنیدن.

و.سخن.گفتن.از.آنچه.که.باعث.زجر.و.ناراحتی.و.شّدت.بخشیدن.به.عذاب.است.
محروم.نباشند،..يعنی:.

ببینند.و.بشنوند.و.سخن.بگويند.درباره.چیزهايی.که.باعث.افزايش.حسرت.و.اندوه.
و.عذاب.آن.ها.می.شود.

در..آيه.98.سوره.اسراء.عّلت.گرفتار.شدن.افراد.بی.دين.و.منحرف.در.يک.جمله.
کوتاه.لیکن.بسیار.پرمعنا.بیان.شده.و.آن.اين.است.که:

ذلَِک َجزآُؤُهم بَِانَُّهْم َكَفُرواْ بِآياِتنا، .يعنی:
اين.کیفر.و.سزای.آن.ها.است.به.خاطر.اينکه.به.آيات.ما.»خداوند.سبحان«.کافر.

شدند.
ذيل.آيه.126.سوره.طه،.آيه.18.سوره.هود.و.آيات.27.و.28.سوره.فصلت.به.عرض.
رسیده.است.که.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بزرگ.ترين.آيت.خداوند.
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متعال.می.باشند.و.انکار.آن.ذوات.مقّدسه.يعنی.انکار.خداوند.متعال.1

حديث:
1..فضیل.نقل.می.کند.که:

من.در.محضر.امام.باقر.علیه.الّسالم.بودم.و.با.آن.حضرت.وارد.مسجدالحرام.شديم.
و.در.همان.حال.عّده.ای.مشغول.طواف.بودند..

وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
ای.فضیل:

مردم.در.زمان.جاهلیّت.»يعنی.زمانی.که.مردم.کافر.و.مشرک.بودند«.اينگونه.طواف.

می.کردند.درحالی.که.نه.حقی.را.می.شناختند.و.نه.دين.و.آئینی.داشتند.»اشاره.به.طواف.
مشرکین.قبل.از.ظهور.اسالم«.

امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.به.فضیل.فرمود:
ای.فضیل:

اين.ها.را.نگاه.کن.»طواف.کنندگان.را«.و.ببین.چگونه.روی.صورت.های.خودشان.
حرکت.می.کنند.»مثل.خزنده.ها.روی.زمین.می.خزند«،.

خدا.اين.ها.را.لعنت.کند،.اين.ها.از.مخلوقاتی.هستند.که.ممسوخ.هستند.»مسخ.شده«.
و.به.همین.جهت.است.که.روی.صورت.های.خويش.حرکت.می.کنند،.

و.آنگاه.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.اين.آيه.شريفه.را.تالوت.فرمودند.»اََفَمن 
.آيه.22.سوره.ملک«.2 ْن َيْمشي َسِوّيًا َعلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍمـ  َيْمِشي ُمِکّبًا َعلى َوْجِهِه اَْهدی اَمَّ

توضیح:
الف(.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.فرمايش.خويش.به.فضیل.عنوان.فرمودند.که:

اين.طواف.کنندگان.از.مخلوقات.ممسوخ.می.باشند.»مسخ.شده«.و.به.همین.عّلت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه194.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه37،36.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه130،حدیث3.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه779،حدیث31»حدیث11879«.
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است.که.مثل.حیوانات.و.خزندگان.حرکت.می.کنند.
امام. انسان.به.حیوان،.و.چون. قابل.ذکر.است.که.مسخ.شدن.يعنی.تبديل.شدن.
باقر.علیه.الّسالم.شکل.و.قیافه.واقعی.طواف.کنندگان.را.به.صورت.حیوانات.مشاهده.
می.فرمودند.به.فضیل.فرمودند.که.اين.ها.مثل.حیوانات.بر.روی.صورت.های.خويش.

حرکت.می.کنند.و.به.خیال.خودشان.طواف.خانه.خدا.را.انجام.می.دهند.

ب(.در.توضیحات.ذيل..آيه.22.اين.سوره.مبارکه.مالحظه.فرموديد.که.خداوند.متعال.

افراد.بی.دين.و.منحرف.را.»اعم.از.کافرين،.مشرکین.و.منافقین«.به.موجوداتی.تشبیه.

فرموده.که.با.صورت.روی.زمین.قرار.گرفته.اند.و.مثل.حیوانات.روی.سینه.و.صورتشان.
حرکت.می.کنند..

2. امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.»اََفَمن َيْمشي ُمِکّبًا َعلى َوْجِهِه اَْهَدی اَمَّن َيْمِشي َسِوّيًا 
َعلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ـ.آيه.22.سوره.ملک«.دشمنان.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.

کسی.تشبیه.فرموده.که.بر.روی.صورت.خويش.حرکت.می.کند.و.گمراه.است،.
پیروی. و. تبعیّت. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. از. که. را. کسانی. .و.
می.نمايند.به.کسی.تشبیه.فرموده.که.راست.قامت.است.و.بر.صراط.مستقیم.گام.

برمی.دارد،.
و.صراط.مستقیم.همان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.1

توضیح:
صاحب.تفسیر.المیزان.در.بحث.روايتی.ذيل.آيات.15.تا.22.سوره.مبارکه.ملک.

»جلد.سی.و.نهم،.صفحه.38«.عنوان.نموده.که:

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه312ـ313،حدیث91»حدیث1170«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه369.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه130،حدیث1.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه777،حدیث29»حدیث11877«.
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رواياتی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.است.که:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. از.واليت. بر.منحرفین. َوْجِههِ  َعلى  ُمِکّبًا  َيْمِشي  اََفَمن 

علیه.الّسالم.تطبیق.شده.و:
َيْمِشي َسِوّيًا َعلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم.بر.دوستان.و.محبّین.آن.ذوات.مقّدسه.انطباق.داده.

شده.است.
يَِّتي بِواٍد َغْيِر ِذي  قابل.ذکر.است.که.ذيل.آيه.37.سوره.ابراهیم.»َربَّنا اِنّي اَْسَکنُت ِمْن ُذرِّ
َزْرٍع«.نیز.احاديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.به.عنوان.نمونه.به.چند.

حديث.نورانی.اشاره.می.شود.

الف(.وجود.مقّدس.امام.سجاد.علیه.الّسالم.در.عرفات.»هنگام.وقوف.در.عرفات.که.
يکی.از.ارکان.حج.می.باشد«.به.يکی.از.علمای.آن.زمان.به.نام.ُزَهری.فرمودند:

ای.زهری:
به.نظر.تو.تعداد.جمعیّت.حاضر.در.عرفات.چقدر.است.

زهری.می.گويد:
خدمت.امام.سجاد.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

به.نظرم.چهارصد.هزار.تا.پانصد.هزار.نفر.برای.انجام.اعمال.حج.در.اين.صحرا.گرد.
آمده.اند.و.مشغول.راز.و.نیاز.با.خداوند.متعال.می.باشند.

امام.سجاد.علیه.الّسالم.به.زهری.فرمود:
چقدر.ناله.و.فرياد.و.ضجه.در.اين.بیابان.زياد.است.اما.حج.کنندگان.کم.»ضجه.کننده.

زياد.است.و.به.جای.آورنده.حج.کم«.
زهری.می.گويد:

خدمت.امام.سجاد.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
يابن.رسول.اهلل:

تمام.اين.جمعیّت.به.قصد.حج.آمده.اند.و.مشغول.انجام.وظیفه.دينی.خودشان.
هستند،.آيا.اين.جمعیّت.اندک.است.و.تعداد.آن.ها.کم.است.

زهری.می.گويد:
امام.سجاد.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:



85 سوره ملک

زهری.نزديک.من.بیا،.
و.هنگامی.که.من.به.نزديک.آن.حضرت.رفتم.امام.سجاد.علیه.الّسالم.دستی.به.

صورت.من.کشیده.و.فرمود:
ُزَهری،.حاال.جمعیت.را.نگاه.کن.و.ببین.چه.می.بینی..

زهری.می.گويد:
وقتی.نگاه.کردم.تمام.آن.جمعیّت.را.به.صورت.خر.و.خوک.و.گرگ.ديدم.و.در.

بین.آن.ها.تعداد.معدود.و.اندکی.را.به.صورت.انسان.مشاهده.نمودم..
زهری.می.گويد:

خدمت.امام.سجاد.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
يابن.رسول.اهلل:

اين.چه.منظره.ای.است.که.می.بینم.و.مشاهده.می.کنم.
وجود.مقّدس.امام.سجاد.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:

ای.زهری:
حاجیان.واقعی.»حجاج.واقعی.بیت.اهلل.الحرام«.همان.چند.نفری.هستند.که.تو.
آن.ها.را.به.شکل.انسان.مشاهده.می.کنی.و.آن.ها.شیعیان.ما.هستند،.و.آن.هايی.را.
که.به.صورت.خر.و.خوک.و.گرگ.می.بینی.کسانی.هستند.که.امامت.ما.را.قبول.

ندارند.
زهری.می.گويد:

پس.از.اين.قضیّه.وجود.مقّدس.امام.سجاد.علیه.الّسالم.مجّدداً.دست.مبارک.خويش.

را.به.صورت.من.کشیدند.و.آنگاه.مردم.را.به.صورت.اّول.که.بودند.مشاهده.نمودم.
و.همه.را.به.صورت.انسان.ديدم.

معنی.اين.سخن.اين.است.که.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ظاهراً.و.باطناً.»به.

صورت.ظاهر.و.به.صورت.حقیقی«.انسان.هستند.و.اعمال.آن.ها.مورد.پذيرش.درگاه.
الهی.است.و.آن.ها.حاجی.واقعی.هستند،.

لیکن.غیرشیعه.ظاهراً.به.صورت.انسان.هستند.اما.در.باطن.و.در.حقیقت.امر.مانند.

حیوانات.هستند.و.مانند.حیوانات.روی.زمین.می.خزند.و.اعمال.آن.ها.از.جمله.حّج.
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آن.ها.مقبول.درگاه.الهی.واقع.نمی.شود.1

ب(.عبدالرحمن.بن.کثیر.نقل.می.کند:
در.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.حج.مشّرف.شدم.و.هنگامی.که.وجود.مقّدس.
امام.صادق.علیه.الّسالم.بر.باالی.کوه.رفتند.و.جمعیّت.انبوه.حّجاج.را.مشاهده.نمودند.

فرمودند:
سر.و.صدا.چقدر.زياد.است.و.حج.گذار.چه.اندک.

داود.رقّی.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
يابن.رسول.اهلل:

آيا.خداوند.متعال.دعای.اين.جمع.کثیر.را.مستجاب.نمی.فرمايد.
وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمود:

وای.بر.تو،
خداوند.متعال.شرک.به.خود.را.نمی.بخشد.»خداوند.متعال.دعای.مشرک.را.مستجاب.

نمی.فرمايد.و.مشرک.را.هرگز.نمی.آمرزد«.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمود:

کسی.که.واليت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.انکار.کند.مثل.پرستنده.بت.

است.»منکر.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ديگر.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.بت.پرست.می.باشد.و.مشرک.است«.

در.روايت.ديگری.آمده.که:
ابوبصیر.نقل.می.کند:

من.در.مراسم.حج.در.خدمت.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.بودم.که.آن.

حضرت.دست.مبارک.خويش.را.بر.صورت.من.کشیدند.و.متعاقب.آن.مشاهده.

کردم.که.اکثر.مردم.و.بیشتر.حجاج.مانند.خوک.و.میمون.هستند.جز.بعضی.از.افراد،.
يعنی:

1.شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحمدتقینقوی،صفحه443ـ444»قسمت62خطبه«.
بهنقلاز:جامعاحادیثالشیعه:آیتاهللالعظمیبروجردی.
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فقط.معتقدين.به.واليت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.صورت.انسان.
بودند.»يعنی.شیعیان«،.

و.بقیّه.مردم.به.صورت.خوک.و.میمون.1

1.تفسیربرهان،جلدپنجم،صفحه629،حدیث6»ذیلآیه75و76سورهحجر«.
تفسیربرهان،جلداّول»مقدمه،ابوالحسنعاملینباطیفتونی«،گفتاراّول،فصلدّوم،بابدّوم،صفحه88.

بصائرالدرجات،جلددّوم،جزءهفتم،باب17،صفحه331،حدیث15»حدیث1282«.
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آيه 27 سوره ُملک:
ُعوَن«. »َفَلّما َراَْوُه ُزلَْفًة سيَئْت ُوُجوُه الَّذيَن َكَفُروا َوقيَل َهَذا الَِّذي ُكنُتْم بِِه َتدَّ

ترجمه:
وقتی.که.کافران.در.روز.قیامت.عذاب.الهی.را.که.به.آن.ها.وعده.داده.شده.بود.از.
نزديک.می.بینند.و.عذاب.الهی.را.از.نزديک.مشاهده.می.کنند.چهره.و.صورت.آن.ها.

زشت.و.سیاه.می.شود.و.در.همان.حال.مالئکه.الهی.به.آن.ها.می.گويند:
اين.همان.عذابی.است.که.به.شما.وعده.داده.شده.بود.و.شما.پیوسته.می.پرسیديد.که.

قیامت.و.عذاب.قیامت.کی.فرا.می.رسد.1

شرح لغات و توضیحات:
زلفه.=.نزديکی؛

ُسوء =.هر.امر.مکروهی.که.موجب.غم.و.اندوه.شود؛
َوْجه =.صورت،.چهره.»جمع.وجه.می.شود.وجوه«؛

ُعوَن = از.ماده.دعاء.است.يعنی.تقاضا،.درخواست.؛ َتدَّ
ُعوَن =.پیوسته.درخواست.و.تقاضا.می.کرديد.2 ُكْنُتْم بِِه َتدَّ

در.آيه.25.سوره.مبارکه.ملک،.همچنین.آيات.ديگری.از.قرآن.کريم.از.قبیل:
آيه.48.سوره.يونس،.آيه.38.سوره.انبیاء،.آيه.71.سوره.نمل،.آيه.29.سوره.سبا.و.آيه.

48.سوره.مبارکه.يس.آمده.که:
کافرين.»منکرين.خدا.و.رسول.خدا«.با.استهزاء.و.تمسخر.و.انکار.قیامت.به.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.گويند.»می.گفتند«:

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه44.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه191.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه357.

2.المیزان،جلدسیونهم،صفحه44.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه362.
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َمتى هَذا الَْوْعُد اِْن ُكْنُتْم صاِدقيَن،.يعنی:
ای.پیامبر.»وای.پیروان.واقعی.و.راستین.پیامبر«،.اگر.شما.راست.می.گوئید.به.ما.
بگوئید.که.باالخره.کی.و.چه.زمانی.قیامت.فرا.می.رسد.و.آن.عذابی.را.که.شما.به.ما.
وعده.می.دهید.کی.محّقق.می.شود،.چرا.زمان.دقیق.قیامت.را.به.ما.اعالم.نمی.کنید.تا.

خیال.ما.و.همه.انسان.ها.راحت.شود.
خداوند.متعال.در.پاسخ.به.اين.ياوه.گويی.کافرين.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.می.فرمايد.که.ای.پیامبر:
به.آن.ها.بگو:

اِنَّما ِعْلُمها ِعنَد َربِّي »آيه.187.سوره.اعراف«
ُقْل اِنََّما الِْعْلُم ِعنَد اهللِ َواِنَّما اَنَا نَِذيٌر ُمِبيٌن »آيه.26.سوره.ُملک«.يعنی:

علم.به.زمان.وقوع.قیامت.و.رستاخیز.فقط.نزد.پروردگار.من.است.»آيه.187.سوره.
اعراف«،.

علم.مربوط.به.اينکه.چه.زمانی.قیامت.به.پا.می.شود.نزد.خداوند.متعال.است.و.من.

فقط.انذارکننده.و.بیم.دهنده.آشکار.از.ناحیه.خداوند.متعال.هستم.و.شما.را.از.عذاب.
الهی.می.ترسانم.و.برحذر.می.دارم.»آيه.26.سوره.ملک«.

در.آيه.39.سوره.انبیاء.خداوند.متعال.در.پاسخ.به.اين.سؤال.کافرين.که.بوی.استهزاء.
و.تمسخر.و.انکار.قیامت.از.آن.به.مشام.می.رسد.می.فرمايد:

اگر.اين.کافران.»منکرين.خدا.و.رسول،.اعم.از.کافرين.و.مشرکین«.می.دانستند.که.

وعده.الهی.حق.است.و.شعله.های.آتش.آن.ها.را.از.هر.سو.فرا.خواهد.گرفت.در.اين.

صورت.هرگز.تعجیل.در.آمدن.قیامت.و.تعجیل.در.عذاب.الهی.نمی.کردند،.چرا.که.در.
آن.روز.هیچ.کس.نمی.تواند.آن.ها.را.ياری.کند.و.آن.ها.در.آن.روز.فريادرسی.ندارند.

خداوند.متعال.در.آيه.25.سوره.ملک.اين.پرسش.مسخره.آمیز.کافرين.را.آورده.

»باالخره.قیامت.کی.فرا.می.رسد«،.و.در.آيه.26.همین.سوره.به.پیامبر.اکرم.فرموده.که.
به.آن.ها.بگو:

علم.به.زمان.وقوع.قیامت.تنها.نزد.خداوند.متعال.می.باشد.و.من.فقط.انذار.کننده.
هستم.و.شما.را.از.عذاب.آن.روز.عظیم.انذار.می.کنم.و.می.ترسانم.
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همین.کافران.و.همین.منکرين.خدا.و.رسول.و.روز.قیامت.وقتی.که.رستاخیز.به.پا.

می.شود.و.عذاب.الهی.را.از.نزديک.مشاهده.می.کنند.ترس.و.وحشت.همه.وجود.آن.ها.
را.فرا.گرفته.و.آثار.آن.در.چهره.آن.ها.نیز.کاماًل.هويدا.و.آشکار.می.شود.

خداوند.متعال.در.آيه.27.سوره.ملک.اشاره.کوتاهی.به.سرنوشت.کافرين.در.روز.
قیامت.نموده.و.حال.و.وضع.آن.ها.را.در.اين.روز.عظیم.بیان.می.فرمايد.

در.اين.آيه.شريفه.آمده.است.که:
َفَلّما َراَْوُه ُزلَْفًة =.هنگامی.که.قیامت.به.پا.می.شود.و.اين.کافران.عذاب.الهی.و.آتش.
برافروخته.جهنّم.را.از.نزديک.می.بینند.و.آن.را.مشاهده.می.کنند.و.پی..می.برند.که.وعده.
الهی.مبنی.بر.عذاب.کردن.کافرين.و.مشرکین.و.گنهکاران.در.حال.عملی.شدن.است،.

در.آن.زمان:
ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا =.از.شّدت.ترس.و.وحشت.صورت.های.آن.ها.سیاه.و.زشت.
می.شود.و.آثار.خسران.و.نومیدی.در.چهره.آن.ها.کاماًل.آشکار.می.شود.و.غرق.در.حزن.
و.اندوه.و.حسرت.می.شوند.که.چگونه.با.عناد.و.لجبازی.خويش.دنیای.زودگذر.و.
فانی.را.انتخاب.کرده.و.جهان.ابدی.با.نعمت.های.جاويد.آن.را.از.دست.دادند،.لیکن.
هیهات.که.ديگر.حزن.و.اندوه.و.حسرت.فايده.ای.به.حالشان.ندارد.و.جايگاه.همیشگی.

و.ابدی.آن.ها.جهنّم.می.باشد.
در.ادامه.آيه.شريفه.آمده.است.که:

ُعوَن =.در.همان.حال.که.منکرين.خدا.و.رسول.خدا.»کافرين. َوِقيَل َهذا الَِّذي ُكنُتم بِِه َتدَّ

و.بقیّه.ملحدين«.غرق.در.حزن.و.اندوه.و.حسرت.توأم.با.ترس.و.وحشت.غیرقابل.
وصف.هستند.مالئکه.الهی.آن.ها.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.آن.ها.می.گويند:

اين.همان.چیزی.است.که.تقاضای.آن.را.داشتید،.يعنی:
اين.قیامت.و.اين.عذاب.الهی.که.االن.با.چشمان.خويش.آن.را.مشاهده.می.کنید.
همان.چیزی.است.که.زمانی.که.در.دنیا.بوديد.مدام.و.پیوسته.آن.را.درخواست.نموده.
و.تقاضا.می.کرديد،.و.البتّه.تقاضا.و.درخواست.شما.نیز.از.روی.استهزاء.و.تمسخر.بود،.

به.هر.حال:
اين.قیامت.و.اين.عذاب.الهی.همان.چیزی.است.که.شما.پیوسته.تقاضا.و.درخواست.
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می.کرديد.و.اکنون.قیامت.به.پا.شده.و.شما.نیز.راه.گريزی.جز.داخل.شدن.در.جهنّم.
نداريد.

نظیر.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.در.آيات.ديگر.قرآن.کريم.نیز.آمده.است.که.به.عنوان.
نمونه.به.آيه.14.سوره.ذاريات.اشاره.می.شود.

در.اين.آيه.شريفه.آمده.است.که.روز.قیامت.مالئکه.الهی.به.کافرين.می.گويند:
هَذا الَِّذي ُكنُتم بِِه َتْسَتْعِجُلوَن،.يعنی:

اين.عذاب.الهی.همان.چیزی.است.که.برای.آن.عجله.داشتید.1

توضیح:
همانطور.که.مالحظه.فرموديد.آيه.27.سوره.مبارکه.ملک.در.رابطه.با.کافرين.»منکرين.
خدا.و.رسول.خدا.و.قیامت«.می.باشد.که.وقتی.روز.قیامت.محشور.می.شوند.صورت.
آن.ها.از.شّدت.ترس.و.از.شّدت.حزن.و.اندوه.و.حسرت.سیاه.و.زشت.می.گردد.و.
مالئکه.الهی.نیز.به.عنوان.توبیخ.و.شماتت.و.به.منظور.شّدت.بخشیدن.به.حزن.و.اندوه.

و.ترس.آن.ها.و.به.منظور.يادآوری.کردن.جرائم.و.جنايات.آن.ها.به.آن.ها.می.گويند:
بچشید.عذاب.الهی.را.و.اين.عذاب.همان.چیزی.است.که.زمانی.که.در.دنیا.بوديد.

به.آن.عجله.داشتید.و.زمان.فرا.رسیدن.آن.را.جويا.می.شديد..
اين.آيه.شريفه.عالوه.بر.کافرين.و.منکرين.خدا.و.رسول.شامل.دشمنان.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.يازده.امام.

معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار.نیز.می.شود،.يعنی:
دشمنان.آن.بزرگواران.و.منکرين.امامت.و.واليت.آن.ذوات.مقّدسه.نیز.روز.قیامت.
در.زمره.کافرين.بوده.و.صورت.آن.ها.از.شّدت.ترس.و.وحشت.و.از.شّدت.حزن.و.

اندوه.سیاه.و.زشت.شده.و.در.همان.حال.وارد.جهنّم.می.شوند.
انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.به.اين.موضوع.اشاره.خواهد.شد.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه44.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه196.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه361ـ362.



آل اهلل در کتاب اهلل 92

حديث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.در.خصوص.اين.آيه.شريفه.»َفَلّما َراَْوُه ُزلَْفًة سيَئْت ُوُجوُه الَّذيَن 

ُعوَن«.فرمودند: َكَفُروا َو قيَل هَذا الَّذي ُكْنُتْم بِِه َتَدّ
روز.قیامت.منکرين.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وقتی.تقّرب.آن.
حضرت.را.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.بینند.»کنار.حوض.کوثر«.چهره.

اين.منکرين.واليت.سیاه.و.زشت.می.شود.1

2..داود.بن.سرحان.می.گويد:
از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.اين.آيه.شريفه.»َفَلّما َراَْوُه ُزلَْفًة ِسيَئْت 

.آيه.27.سوره.ملک«.سؤال.نمودم. ُعوَنـ  ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل هَذا الَِّذي ُكنُتم بِِه َتدَّ
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

کسانی.که.در.رابطه.با.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

کوتاهی.کرده.و.امامت.آن.حضرت.را.انکار.نمودند.وقتی.روز.قیامت.مقام.و.جايگاه.

رفیعی.را.که.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.اعطا.فرموده.مشاهده.می.کنند.چهره.اين.
منکرين.واليت.از.شّدت.ترس.و.از.شّدت.حزن.و.اندوه.سیاه.می.شود.2

3..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.اين.آيه.شريفه.را.»َفَلّما َراَْوُه ُزلَْفًة ِسيَئْت ُوُجوُه 
ُعوَن.ـ.آيه.27.سوره.ملک«.را.تالوت.نموده.و. الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكنُتم بِِه َتدَّ

فرمودند:
منکرين.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.به.ناحق.خودشان.
را.امیرالمؤمنین.می.دانستند.روز.قیامت.وقتی.جايگاه.رفیع.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.را.می.بینند.و.آن.حضرت.را.کنار.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.مشاهده.می.کنند.

از.شّدت.ترس.و.وحشت.چهره.آن.ها.زشت.و.سیاه.می.گردد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه197.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه779،حدیث33»حدیث11881«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه135،حدیث10.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه134،حدیث4.
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امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پايان.فرمايش.خويش.فرمودند:
غیر.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هر.کس.خودش.را.امیرالمؤمنین.

بنامد.و.لقب.امیرالمؤمنین.را.برای.خويش.بگذارد.کّذاب.است.
اين.حديث.را.فضیل.بن.يسار.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َفَلّما َراَْوُه ُزلَْفًة ِسيَئْت ُوُجوُه 
.آيه.27.سوره.ملک«.فرمودند: ُعوَنـ  الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل هَذا الَّذي ُكْنُتْم بِِه َتدَّ

اين.آيه.شريفه.درباره.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.همچنین.درباره.

آن.هايی.نازل.شده.که.کردند.آنچه.کردند.»يعنی.دشمنان.اهل.بیت.که.هر.چه.در.توان.

داشتند.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.ظلم.نمودند.و.در.اين.راه.ابداً.کوتاهی.نکردند.و.همه.
ظلم.ها.را.درباره.آن.ذوات.مقّدسه.روا.داشتند«.

امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.وقتی.روز.قیامت.می.بینند.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.آنچنان.مقام.رفیع.و.بلندمرتبه.ای.دارد.که.همه.مردم.به.حال.آن.حضرت.
غبطه.می.خورند.در.آن.حال.چهره.های.آن.ها.زشت.و.سیاه.می.شود.»از.شّدت.ترس.و.
حزن.و.اندوه.و.حسرت«،.و.در.آن.زمان.مالئکه.الهی.به.آن.ها.»دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.

اکرم.و.منکرين.امامت.و.واليت.آن.ذوات.مقّدسه«.می.گويند:
ُعوَن،.يعنی: هَذا الَِّذي ُكنُتْم بِِه َتدَّ

اين.همان.چیزی.است.که.شما.در.دنیا.پیوسته.آن.را.درخواست.و.تقاضا.می.کرديد.
و.به.آمدن.آن.عجله.داشتید.»به.برپا.شدن.قیامت«.

مالئکه.الهی.در.ادامه.صحبت.خويش.به.اين.منکرين.امامت.و.واليت.اهل.بیت.
پیامبر.اکرم.می.گويند:

لقب. و. نام. که.شما. است. همان.کسی. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.

به. مختص. که. را. امیرالمؤمنین. لقب. »يعنی. می.بستید. خودتان. به. را. حضرت. آن.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بود.شما.خلفای.غاصب.برای.خودتان.قرار.داده.بوديد.و.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه134،حدیث7.
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خودتان.را.امیرالمؤمنین.می.دانستید«.
اين.حديث.را.زراره.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
در.رابطه.با.مقام.و.جايگاه.رفیع.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.جهان.
آخرت.که.بعد.از.مقام.و.جايگاه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رفیع.ترين.
مقام.و.جايگاه.می.باشد.و.مورد.غبطه.همگان.می.باشد.توضیحاتی.به.عرض.می.رسد،.
همچنین.راجع.به.لقب.امیرالمؤمنین.که.لقب.انحصاری.آن.حضرت.می.باشد.نیز.مطالبی.

به.عرض.خواهد.رسید.

 الف( مقام و جایگاه رفیع امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه الّسالم در روز قیامت و در 
جهان آخرت »فقط به بعضی از آن ها آن هم به اختصار اشاره می شود«.

1..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.صّديقه.کبری.فاطمه.

زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار.به.همراه.قرآن.کريم.در.

روز.قیامت.و.در.حوض.کوثر.به.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
ملحق.می.شوند.که.همه.اهل.محشر.به.آن.غبطه.می.خورند..

در.حديث.ثقلین.آمده.که.پیامبر.اکرم.فرمودند:
قرآن.کريم.و.اهل.بیت.من.دو.چیز.گرانبها.هستند.که.به.يادگار.باقی.می.گذارم،.
اين.دو.هرگز.از.يکديگر.جدا.نمی.شوند.تا.اينکه.در.کنار.حوض.کوثر.به.من.ملحق.

شوند.
ذيل.آيه.8.سوره.تغابن.توضیحات.مختصری.راجع.به.حديث.ثقلین.ارائه.شده.است.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه298،حدیث68»حدیث1147«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه132،حدیث1.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه370.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه781،حدیث35»حدیث11883«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه362.
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2..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.روز.قیامت.ساقی.کوثر.
می.باشند.و.شیعیان.خويش.را.با.آب.کوثر.سیراب.می.فرمايند.

3..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.قیامت.صاحب.
لواء.و.پرچم.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشند.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
قدم. محشر. به.صحرای. دارم. تن. بر. نور. از. لباسی. درحالی.که. قیامت. روز. من.
می.گذارم.»وارد.صحرای.محشر.می.شوم«.و.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.لواء.و.پرچم.
مرا.که.پرچم.حمد.می.باشد.برافراشته.می.دارد.»پرچم.حمد.رسول.اهلل.به.دست.علی.
علیه.الّسالم.به.اهتزاز.درمی.آيد«.و.با.همین.حال.اين.دو.بزرگوار.از.مقابل.همه.پیامبران.
و.همه.مالئکه.عبور.کرده.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.عالی.ترين.مکان.
جلوس.می.فرمايد.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نیز.يک.پله.پائین.تر.از.
پیامبر.اکرم.مستقر.می.شود.که.همه.اهل.محشر.به.آن.غبطه.می.خورند.و.در.اين.حال.

انبیاء.الهی.با.خود.می.گويند:
خوشا.به.حال.کسانی.که.اين.مقام.و.منزلت.را.دارند.1

الَْجنَّة  َو  الّناِر  َقسُيم  علیه.الّسالم  علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مقّدس. وجود. ..4
»تقسیم.کننده.بهشت.و.جهنّم«.می.باشند.

در.اين.رابطه.به.چند.حديث.اشاره.می.شود.
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

روز.قیامت.منبری.در.صحرای.محشر.نصب.می.شود.که.همه.خالئق.»همه.انسان.هايی.
که.محشور.شده.اند«.آن.منبر.را.می.بینند.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بر.روی.منبر.جلوس.می.فرمايد.
و.دو.فرشته.نیز.در.طرف.راست.و.چپ.آن.حضرت.می.ايستند.

فرشته.ای.که.در.طرف.راست.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.قرار.گرفته.با.

1.بصائرالدرجات،جلددّوم،صفحه531ـ535،حدیث11»حدیث1475«.
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صدای.بلند.ندا.سر.می.دهد.که:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. ای.خالئق،.اين.مرد.که.روی.منبر.جلوس.فرموده.
علیه.الّسالم.است.که.صاحب.بهشت.می.باشد.و.هر.کس.را.که.بخواهد.وارد.آن.می.کند،.

و.سپس:
فرشته.ای.که.در.طرف.چپ.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.قرار.گرفته.با.

صدای.بلند.ندا.سر.می.دهد.که:
ای.خالئق،.اين.مردی.که.روی.منبر.جلوس.فرموده.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
آن. بخواهد.داخل. را.که. علیه.الّسالم.است.که.صاحب.جهنّم.می.باشد.و.هر.کس.

می.کند.1
امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

اَنَا َقسيُم الَْجنَِّة َو الّناِر، اُْدِخُل اَْولِيائِى اْلَجنََّة، َو اُْدِخُل اَْعِدائى الّناَر، یعنی:
من.تقسیم.کننده.بهشت.و.جهنّم.هستم،.دوستانم.را.وارد.بهشت.و.دشمنانم.را.وارد.

جهنّم.می.کنم.2
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مزددهنده.مردم.در.روز.قیامت.می.باشد.و.

تقسیم.کننده.بهشت.و.جهنّم.است،.احدی.داخل.بهشت.و.جهنّم.نمی.شود.مگر.به.
تقسیم.آن.حضرت،.و.آن.حضرت.جداکننده.بین.حق.و.باطل.می.باشد.»َو اِنَُّه اْلفاُروُق 

ااَْلْكَبرُ«.3
ذيل.آيه.46.سوره.اعراف.عرض.شد.که:

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

گويی.تو.را.در.روز.قیامت.می.بینم.که.عصايی.در.دست.داری.و.گروهی.را.به.طرف.
بهشت.سوق.می.دهی.و.گروهی.را.به.طرف.جهنّم.می.فرستی.

1.بصائرالدرجات،جلددّوم،صفحه525ـ526،حدیث1»حدیث1465«.
2.بصائرالدرجات،جلددّوم،صفحه526،حدیث2»حدیث1466«.
3.بصائرالدرجات،جلددّوم،صفحه527،حدیث4»حدیث1468«.
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حدود.ده.حديث.در.رابطه.با.قسُيم الّناِر َو الَْجنَّه.بودن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.در.جلد.دّوم.بصائرالدرجات1.درج.شده.که.به.همین.چند.حديث.شريف.
و.نورانی.اکتفا.می.شود.

5 ..ذيل.آيه.24.سوره.صافات.به.عرض.رسید.که:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

وقتی.که.روز.قیامت.می.شود.من.و.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درحالی.که.هر.کدام.

شمشیری.به.دست.داريم.بر.کنار.صراط.مستقر.می.شويم.و.از.هر.کس.که.بخواهد.عبور.
کند.از.واليت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سؤال.می.کنیم.

هر.کس.که.دارای.واليت.علی.علیه.الّسالم.باشد.»واليت.و.امامت.آن.حضرت.را.

پذيرفته.باشد«.اهل.نجات.است،.و.اگر.کسی.واليت.و.امامت.آن.حضرت.را.نپذيرفته.
باشد.او.را.به.داخل.جهنّم.می.اندازيم.

6 ..ذيل.آيه.ششم.و.هفتم.سوره.حشر.به.عرض.رسید.که:
وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

هنگامی.که.قیامت.به.پا.می.شود.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.

سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.طلبیده.و.به.امر.خداوند.متعال.به.آن.
دو.بزرگوار.جامه.سبزی.پوشانده.می.شود.که.شرق.تا.غرب.را.نورانی.می.کند.

سپس.آن.دو.بزرگوار.به.جايگاه.رفیع.و.بلندی.صعود.کرده.و.ما.را.»يعنی.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم«.را.به.حضور.پذيرفته.و.رسیدگی.به.اعمال.مردم.به.ما.واگذار.
می.شود.

قابل.ذکر.است.که:
مقام.و.منزلت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.قیامت.به.حّدی.رفیع.
است.که.مورد.غبطه.همه.اهل.محشر.می.باشد.که.فقط.به.گوشه.ای.از.آن.ها.به.اختصار.

اشاره.شد.

1.ازحدیث1465بهبعد،صفحه525تا530.
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در.آيه.27.سوره.مبارکه.ملک.»َفَلّما َراَْوُه ُزلَْفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل هَذا الَِّذي 
ُعوَن«.و.توضیحات.ذيل.آن،.همچنین.احاديث.ذيل.آيه.شريفه.مالحظه. بِِه َتدَّ ُكنُتم 

فرموديد.که:
روز.قیامت.وقتی.منکرين.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
مقام.و.جايگاه.رفیع.آن.حضرت.را.مشاهده.می.کنند.و.از.طرف.ديگر.آتش.جهنّم.را.
می.بینند.که.به.زودی.وارد.آن.خواهند.شد.از.شّدت.ترس.و.از.شّدت.حزن.و.اندوه.
و.حسرت.صورت.و.چهره.آن.ها.زشت.و.سیاه.می.شود.و.به.آن.ها.گفته.می.شود.اين.

همان.قیامتی.است.که.پیوسته.آمدن.آن.را.تقاضا.می.کرديد.
مطالبی.که.عرض.شد.اشاره.کوتاهی.بود.به.مقام.و.جايگاه.رفیع.مولی.الموّحدين.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.قیامت.که.باعث.سرور.و.شادی.محبّین.
آن.حضرت.و.حزن.و.اندوه.دشمنان.و.منکرين.امامت.و.واليت.آن.بزرگوار.می.شود،.و.
شّدت.حزن.و.اندوه.دشمنان.آن.حضرت.و.شّدت.ترس.آن.ها.از.آتشی.که.به.زودی.وارد.

آن.خواهند.شد.به.حّدی.است.که.چهره.و.صورت.آن.ها.را.سیاه.و.زشت.می.کند.

ب( در حدیث چهارم ذیل آیه 27 سوره مبارکه ملک مالحظه فرمودید که:
مالئکه.الهی.در.روز.قیامت.به.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.که.حق.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.غصب.کرده.و.لقب.مخصوص.آن.حضرت.يعنی.لقب.

امیرالمؤمنین.را.به.خودشان.بستند.می.گويند:
اين.همان.علی.بن.ابیطالب.است.که.شما.حق.او.را.غصب.کرده.و.لقب.امیرالمؤمنین.

را.به.خودتان.بستید.
لقب. که. بدانیم. تا. می.شود. اشاره. شريف. حديث. دو. به. عزيزان. اّطالع. جهت.
امیرالمؤمنین.را.خداوند.متعال.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نهاده.و.اختصاص.به.آن.

حضرت.دارد.و.الغیر.
امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

خداوند.متعال.لقب.امیرالمؤمنین.را.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اعطا.فرموده.است.1

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه276،حدیث4»حدیث1079«.
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يکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.آن.حضرت.سؤال.کرد.که:
يابن.رسول.اهلل،.آيا.به.امام.قائم.علیه.الّسالم.به.عنوان.امیرالمؤمنین.سالم.می.کنند.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
نه،.زيرا.لقب.امیرالمؤمنین.را.خداوند.متعال.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اختصاص.

داده.است.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

لَْم ُيَسمَّ بِِه اََحٌد َقْبَلُه، َو ال ُيَتّسمى بِِه بَْعَدُه ااِّل كاِفٌر، یعنی:
هیچ.کس.قبل.از.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.عنوان.امیرالمؤمنین.نامیده.نشده.
است.و.بعد.از.آن.حضرت.نیز.هیچ.کس.از.لقب.امیرالمؤمنین.استفاده.نمی.کند.مگر.
اينکه.آن.شخص.کافر.باشد.»يعنی.غیر.از.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هر.کس.خودش.
را.امیرالمؤمنین.بداند.و.اين.لقب.را.برای.خودش.انتخاب.کند.کافر.است.گرچه.ظاهراً.
مسلمان.باشد.و.شهادتین.را.بر.زبان.جاری.نموده.باشد،.يعنی.چنین.شخصی.ظاهراً.
مسلمان.است.و.احکام.اسالم.بر.او.جاری.است.لیکن.روز.قیامت.با.کافرين.محشور.

خواهد.شد«.1

توضیح:
داليل.کافر.بودن.دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فراوان.
است.که.به.تناسب.موضوع.قباًل.ذيل.آيات.شريفه.قرآن.کريم.به.عرض.رسیده.است.
»از.جمله.ذيل.آيات.اول.تا.ششم.سوره.منافقون«،.لیکن.کفر.مورد.اشاره.در.اين.حديث.
شريف.اختصاص.به.تمام.خلفای.غاصب.دارد.که.خودشان.را.امیرالمؤمنین.می.دانستند.

و.پیروان.آن.ها.نیز.آن.ها.را.با.عنوان.امیرالمؤمنین.صدا.می.کردند.
ذيل.آيه.91.سوره.نحل.نیز.در.رابطه.با.سالم.کردن.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.

عنوان.امیرالمؤمنین.حديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.است.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه275،حدیث2»حدیث1077«.





سوره قلم

آيات 1 تا 7 سوره قلم:
»ن َوالَْقَلِم َوما َيْسُطُروَن«.آيه.1.

»ما اَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّک بَِمْجُنوٍن«.آيه.2.
»َو اِنَّ لََک اَلَْجراً َغْيَر َمْمُنوٍن«.آيه.3.

»َواِنََّک لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم«.آيه.4.
»َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن«.آيه.5.

»بَِايُِّکُم الَْمْفُتوُن«.آيه.6..
»اِنَّ َربََّک ُهَو اَْعَلُم بَِمن َضلَّ َعْن َسبيِلِه َوُهَو اَْعَلُم بِالُْمْهَتدين«.آيه.7.

ترجمه:
خداوند.متعال.به.قلم.سوگند.خورده.و.می.فرمايد:

قسم.به.قلم.و.آنچه.را.که.با.قلم.می.نويسند..»آيه.1«.
ای.پیامبر،.تو.به.خاطر.نعمتی.که.خداوند.متعال.به.تو.داده.و.به.خاطر.لطفی.که.

خداوند.متعال.نموده.مجنون.نیستی.»آيه.2«.
ای.پیامبر،.قطعاً.برای.تو.اجر.و.پاداشی.عظیم.و.همیشگی.است.»آيه.3«.

ای.پیامبر،.تو.دارای.اخالق.عظیم.و.برجسته.ای.هستی.»آيه.4«.
ای.پیامبر،.تو.به.زودی.خواهی.ديد.و.دشمنانت.نیز.که.تو.را.مجنون.و.ديوانه.

می.پندارند.خواهند.ديد.که:.»آيه.5«.
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که.کدام.يک.از.شما.مجنون.هستید.»آيه.6«.
ای.پیامبر،.يقیناً.پروردگار.تو.بهتر.از.هر.کس.می.داند.که.چه.کسی.از.راه.خدا.گمراه.
شده.و.چه.کسی.هدايت.يافته.است.»خداوند.متعال.هدايت.يافتگان.را.بهتر.می.شناسد«..

»آيه.7«1.

شرح لغات و توضیحات:
َقَلْم.=.به.هر.چیزی.که.با.آن.می.نويسند.قلم.گفته.می.شود؛

َسْطْر.=.يک.رديف.از.هر.چیز،.مثل.يک.رديف.از.کلمات.نوشته.شده.يا.يک.رديف.
از.درختان.يا.يک.رديف.انسان.و...؛
َكَتَب َسْطراً =.يک.سطر.نوشت؛

ممنون =.از.ماده.َمّن.می.باشد.به.معنی.قطع؛
َفَلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن =.برای.آن.ها.است:.1(.اجر.و.پاداش.غیرمعدود.و.غیرقابل.

شمارش؛.2(.اجر.و.پاداش.قطع.نشدنی.»همیشگی«؛
ُخُلْق =.سجايای.اخالقی،.فضائل.اخالقی،.اوصاف.درونی؛

َمْفُتون =.مبتال.به.تخیاّلت.رأی،.مجنون،.ديوانه.2
خداوند.متعال.در.آغاز.اين.سوره.مبارکه.و.در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.سوگند.ياد.

می.فرمايد.تا.مطلب.مهمی.را.بیان.فرمايد.
گرچه.همه..آيات.شريفه.قرآن.کريم.مّهم.هستند.و.همه.آيات.شريفه.قرآن.کريم.
مطلب.مهّمی.را.بیان.می.کنند.لیکن.در.بعضی.از.آيات.شريفه.قرآن.کريم.برای.اينکه.
مطلب.بسیار.مهّمی.بیان.شود.خداوند.متعال.ابتدا.به.يکی.از.مخلوقات.خويش.مانند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه204.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه48.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه375.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه206.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه53،52،50.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه379ـ380.
مفرداتراغب.
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خورشید،.ماه،.آسمان،.زمین،.شب.و.روز.و....قسم.ياد.فرموده.و.سپس.آن.مطلب.مهم.
و.اساسی.را.بیان.می.فرمايد.

در.اّولین.آيه.شريفه.اين.سوره.مبارکه.ابتدا.يکی.از.حروف.مقطعه.»بريده.بريده«.آمده.
»يعنی.حرف.ن«.و.سپس.خداوند.متعال.به.قلم.سوگند.می.خورند.

در.اّولین.آيه.شريفه.آمده.که:
ن =.يکی.از.حروف.مقطعه.قرآن.کريم.

َو الَْقَلِم َوما َيْسُطُروَن =.خداوند.متعال.می.فرمايد:
قسم.به.قلم.و.آنچه.را.که.با.قلم.می.نويسند.

خداوند.متعال.به.قلم.يعنی.وسیله.نوشتن.سوگند.ياد.می.فرمايد.
شايد.با.نگاه.ظاهری.و.با.نگاه.سطحی.متوّجه.عظمت.اين.سوگند.نشويم.لیکن.
چنانچه.عالمانه.و.به.طور.عمیق.به.موضوع.قلم.نگاه.کنیم.متوّجه.می.شويم.که.سوگند.

به.قلم.سوگند.بزرگ.و.عجیبی.است،.زيرا:
رشد.و.تکامل.تمّدن.بشری.مرهون.علم.و.پیشرفت.های.علمی.است.و.قلم.عامل.

اساسی.ثبت.و.ضبط.تجربیّات.بشر.بر.روی.کاغذ.می.باشد.
با.قلم.مطالب.و.موضوعات.مختلف.اعم.از.علمی،.دينی،.فرهنگی،.تاريخی..و.ساير.

موارد.نوشته.شده.و.به.نسل.های.آينده.منتقل.می.شود.
بنابراين.قلم.وسیله.ثبت.و.ضبط.همه.تجربیّات.بشر.است.لذا.قسم.به.قلم.قسم.

عجیب.و.بزرگی.است.
قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.در.اّولین.سوره.ای.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.نازل.فرمود.»سوره.علق«.به.آن.حضرت.فرمود:
بخوان.به.نام.پرودگارت.که.جهان.را.آفريد،.

همان.خداوندی.که.انسان.را.از.علق.»خون.بسته«.خلق.کرد،.
بخوان.به.نام.پروردگارت.که.از.هر.کريمی.کريم.تر.است.و.از.هر.بزرگواری.بزرگوارتر.

»بخوان.به.نام.پروردگار.بزرگت«،.
همان.خداوندی.که.به.وسیله.قلم.تعلیم.فرمود.»اَ لَّذی َعلََّم بِْالَقَلِم«.

تعلیم.با.قلم.يعنی:
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1..نوشتن.و.کتابت.را.به.انسان.ها.آموخت.که.اين.امر.با.قلم.صورت.می.گیرد.
2..علم.و.دانش.را.از.اين.طريق.و.با.اين.وسیله.»يعنی.قلم«.به.انسان.ها.آموخت،.

بنابراين:
سوگند.به.قلم.سوگندی.است.بس.بزرگ.و.عظیم،.و.خداوند.متعال.پس.از.سوگند.

خوردن.به.قلم.به.آنچه.که.با.قلم.نوشته.می.شود.نیز.سوگند.خورده.است،.يعنی:
سوگند.به.قلم.و.سوگند.به.آنچه.که.با.قلم.نوشته.می.شود.

خداوند.متعال.هم.به.وسیله.و.ابزار.نوشتن.قسم.می.خورند.»يعنی.قلم«،.و.هم.به.
محصول.اين.وسیله.يعنی.به.چیزهايی.که.با.قلم.نوشته.می.شود.

بنابراين.معنی.آيه.شريفه.اين.شد.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

قسم.به.قلم.و.قسم.به.آنچه.که.با.قلم.می.نويسند.»نوشته.هايی.که.در.دنیا.و.آخرت.

باعث.سعادت.و.رستگاری.انسان.شود«،.لذا.قلم.و.نوشته.ای.که.سعادت.و.رستگاری.

باشد.موضوع.سوگند.و.قسم.خداوند.متعال. بر.داشته. انسان.را.در. دنیا.و.آخرت.
می.باشد..

الزم.به.ذکر.است.که.خداوند.متعال.زمانی.به.قلم.و.محصول.قلم.»نوشته.های.

انسان.ها«.سوگند.ياد.می.فرمايد.که.تعداد.افراد.باسوادی.که.قادر.به.خواندن.و.نوشتن.

بودند.در.مّکه.و.مدينه.بسیار.ناچیز.و.اندک.بود.به.حّدی.که.در.شهر.مّکه.تعداد.افرادی.
که.سواد.مختصر.خواندن.و.نوشتن.را.داشتند.از.بیست.نفر.تجاوز.نمی.کرد.

همانطور.که.مالحظه.فرموديد.خداوند.متعال.در..آيه.اّول.سوره.مبارکه.قلم.به.قلم.

و.آنچه.را.که.با.قلم.می.نويسند.سوگند.ياد.نمودند.تا.به.مطلب.بسیار.مهّمی.اشاره.
بفرمايند.

اينکه.اين.مطلب.مهم.و.اساسی.چیست.که.خداوند.متعال.برای.بیان.آن.سوگند.
می.خورند.در.ادامه.آيات.شريفه.آمده.است.

ما اَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّک بَِمْجُنوٍن =.در.اين.آيه.شريفه.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

ای.رسول.ما،.تو.به.برکت.نعمت.پروردگارت.مجنون.و.ديوانه.نیستی،.يعنی:
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ای.پیامبر،.تو.به.خاطر.نعمتی.که.خداوند.متعال.به.تو.اعطا.فرموده.مجنون.و.ديوانه.
نیستی.

مقصود.از.اين.نعمت.بزرگ.و.عظیم.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.اعطا.فرموده.
نعمت.نبّوت.و.رسالت.می.باشد.

وقتی.نعمت.نبّوت.به.آن.حضرت.اعطا.می.شود.آن.هم.به.عنوان.اشرف.انبیاء،.نعمات.
ديگر.نیز.در.عالی.ترين.درجه.به.آن.حضرت.اعطاء.شده.است،.يعنی:

فصاحت.بیان،.عقل.کامل،.اخالق.عالی،.رفتار.نیکو،.مبّرا.بودن.از.هر.عیب.و.نقص.

و.....به.آن.حضرت.اعطا.شده.و.قطعاً.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.به.عنوان.اشرف.و.افضل.همه.پیامبران.همه.فضائل.و.سجايای.اخالقی.را.در.

عالی.ترين.درجات.دارا.می.باشد.و.همه.اين.نعمات.را.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.
اعطا.فرموده.است،.بنابراين:

کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.که.از.روی.لجاجت.و.عناد.به.آن.حضرت.نسبت.جنون.

و.ديوانگی.می.دادند.سخت.در.اشتباه.بودند.زيرا.جهالت.و.نادانی.آن.ها.از.يک.طرف.و.

عناد.و.لجاجت.آن.ها.از.طرف.ديگر.مانع.می.شد.تا.حقیقت.را.آنچنان.که.بود.ببینند،.لذا.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.را.مجنون.و.ديوانه.می.پنداشتند،..و.خداوند.متعال.نیز.برای.رّد.
سخن.اين.ملحدين.و.منحرفین.اين.آيات.شريفه.را.نازل.فرمودند.

بنابراين.معنی.آيه.اّول.و.دّوم.اين.سوره.مبارکه.اين.شد.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

قسم.به.قلم.و.قسم.به.آنچه.که.با.قلم.می.نويسند،.
ای.پیامبر،.به.برکت.نعمت.پروردگارت.و.به.خاطر.نعمت.نبّوت.که.عالی.ترين.نعمتی.

است.که.پروردگارت.به.تو.اعطاء..فرموده.تو.مجنون.و.ديوانه.نیستی.
قابل.ذکر.است.که.در..آيه.51.همین.سوره.مبارکه.نیز.آمده.که:

کافرين.و.مشرکین.وقتی.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.از.زبان.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.شنیدند.به.آن.حضرت.نسبت.جنون.و.ديوانگی.داده.و.آن.
حضرت.را.مجنون.می.پنداشتند.

وقتی.ملحدين.و.منحرفین.اين.نسبت.های.ناروا.را.به.پیامبر.اکرم.می.دادند.و.باعث.
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آزردگی.خاطر.مبارک.آن.حضرت.می.شدند.خداوند.متعال.در.مقام.دلجويی.از.آن.
حضرت.برآمده.و.جهت.دلخوش.کردن.آن.حضرت.می.فرمايد:

َغْيَر َمْمُنوٍن =.ای.رسول.ما،.يقیناً.برای.تو.اجر.و.پاداش.عظیم.و. َو اِنَّ لََک اَلَْجراً 
همیشگی.است،.يعنی:

ای.پیامبر،.وقتی.تو.زحمات.رسالت.و.نبّوت.را.تحّمل.می.کنی.و.در.برابر.اين.

تهمت.های.ناروا.استقامت.می.کنی.و.همواره.تالش.و.کوشش.می.کنی.تا.مردم.را.به.

راه.راست.هدايت.نمايی.و.هرگز.از.تالش.و.کوشش.در.اين.راه.خسته.نمی.شوی،.
بنابراين:

يقیناً.اجر.و.پاداش.عظیم.در.انتظار.تو.می.باشد،.آن.هم.اجر.و.پاداشی.که.همیشگی.
است.و.هیچ.گاه.قطع.نمی.شود،.يعنی:

ثواب.و.پاداش.عظیمی.که.در.جهان.آخرت.و.در.بهشت.به.تو.اعطا.خواهد.شد.
همیشگی.و.جاويد.است.و.قطع.نمی.شود.

در.ادامه..آيات.شريفه.خداوند.متعال.مجّدداً.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

َو اِنََّک لََعلى ُخُلٍق َعظيٍم =.ای.پیامبر،.به.درستی.که.تو.دارای.اخالق.عظیم.و.برجسته.ای.
هستی.

به.عبارت.ديگر:
خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.حسن.خلق.آن.حضرت.را.

تحسین.نموده.و.آن.را.عظیم.شمرده.و.می.فرمايد:
ای.رسول.ما،.به.درستی.که.تو.سجايای.اخالقی.عظیمی.داری.

سجايای.اخالقی.پیامبر.اکرم.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.ُخلق.عظیم.بیان.فرموده.شامل.

همه.فضائلی.است.که.اشرف.مخلوقات.يعنی.پیامبر.اکرم.همه.آن.ها.در.اعلی.درجه.دارا.
می.باشد.که.ذياًل.به.گوشه.ای.از.آن.ها.اشاره.می.شود:

صبر.در.راه.حق،.گستردگی.بذل.و.بخشش،.رفق.و.مدارا.با.مردم،.تحّمل.سختی.ها.

در.مسیر.دعوت.مردم.به.سوی.خداوند.متعال،.جهاد.در.راه.خدا،.ترک.حسد.و.حرص،.

صبر.در.مقابل.آزار.و.اذيّت.مردم،.عفو.و.گذشت.از.بی.ادبی.و.جسارت.مردم.به.آن.
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حضرت،.و...
از.حسن.خلق.آن.حضرت.همین.بس.که.وقتی.در.سال.هشتم.هجری.مّکه.را.فتح.
نموده.و.وارد.مّکه.شدند.از.مشرکین.و.کّفار.انتقام.نگرفته.و.همه.آن.ها.را.مورد.عفو.

قرار.دادند.
مشرکینی.که.در.طول.سیزده.سال.اقامت.آن.حضرت.در.مّکه.»سیزده.سال.اقامت.در.
مّکه.پس.از.بعثت«.آنچه.که.در.توان.داشتند.جهت.اذيّت.و.آزار.آن.حضرت.انجام.دادند.
و.در.نهايت.قصد.کشتن.آن.حضرت.را.داشتند.که.به.خواست.خداوند.متعال.در.اجرای.

اين.توطئه.موفق.نشدند.و.نهايتاً.پیامبر.اکرم.از.مّکه.به.مدينه.مهاجرت.فرمودند.
پس.از.مهاجرت.آن.حضرت.از.مّکه.به.مدينه.نیز.دست.از.دشمنی.خويش.با.آن.
حضرت.برنداشتند.و.با.به.راه.انداختن.جنگ.بدر،.احد،.احزاب.و.....قصد.از.بین.بردن.
آن.حضرت.و.از.بین.بردن.اسالم.را.داشتند.که.با.لطف.خداوند.متعال.موفقیّتی.در.اين.

راه.کسب.نکردند.
علی.رغم.اين.همه.اذيّت.و.آزار.توّسط.کّفار.و.مشرکین.مّکه.وقتی.پیامبر.اکرم.سال.
هشتم.هجری.مّکه.را.فتح.نمودند.همه.آن.ها.را.مورد.عفو.قرار.دادند.و.اين.يعنی.خلق.

عظیم،.آن.هم.خلقی.که.خداوند.متعال.آن.را.عظیم.بنامد.
در.آيه.159.سوره.آل.عمران.نیز.خداوند.متعال.حسن.خلق.پیامبر.اکرم.را.مورد.

تحسین.قرار.داده.و.می.فرمايد:
واْ ِمْن َحْولَِک...،.يعنی: َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ لِْنَت لَُهْم، َولَْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ الَْقْلِب اَلنَفضُّ

ای.پیامبر،.به.برکت.رحمت.الهی.و.در.پرتو.لطف.و.رحمت.خداوند.متعال.تو.با.

مردم.نرم.و.مهربان.شدی،.درحالی.که.اگر.خشن.و.تندخو.بودی.مردم.از.اطراف.تو.
پراکنده.می.شدند.

َفّظ =.کسی.که.سخنانش.تند.و.خشن.باشد.»آدم.بداخالق.و.تندخو«؛
غليظ القلب.=.انسان.سنگدل؛

»فّظ«.و.»غلیظ«.هر.دو.به.معنی.خشونت.است،.لیکن.فّظ.غالباً.در.مورد.خشونت.در.
سخن،.و.غلیظ.معموالً.در.مورد.خشونت.در.عمل.به.کار.می.رود،.يعنی:

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.هم.از.نظر.گفتار.و.سخن.و.
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هم.از.نظر.کردار.و.عمل.با.مردم.مهربان.بودند.مگر.در.جايی.که.موضوع.به.اساس.دين.

و.اساس.اسالم.بازگشت.می.کرد.که.در.آنجا.پیامبر.اکرم.شّدت.عمل.به.خرج.داده.و.
دشمنان.اسالم.را.سرکوب.می.کردند.

در.آيه.29.سوره.فتح.خداوند.متعال.می.فرمايد:
ُسوُل اهللِ َوالَّذيَن َمَعُه اَِشّداء َعَلى الُْکّفاِر ُرَحماُء بَْيَنُهْم...،.يعنی: ٌد رَّ ُمَحمَّ

حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رسول.و.فرستاده.خداوند.متعال.است.

و.کسانی.که.با.آن.حضرت.هستند.»پیروان.واقعی.و.راستین.آن.حضرت«.در.برابر.کّفار.

سرسخت.و.شديد.و.محکم.هستند،.اّما.در.میان.خودشان.»با.خودشان«.رحیم.و.مهربان.
می.باشند.

خداوند.متعال.در.آيه.77.سوره.نساء،.آيه.38.سوره.توبه.و.آيه.85.سوره.اسراء.
می.فرمايد:

ْنيا َقِليٌل َواآْلِخَرُة َخْيٌر لَِمِن اتَّقى »آيه.77.سوره.نساء«. ُقْل َمتاُع الدُّ
ْنَيا ِفي اآلِخَرِة ااِّل َقِليٌل »آيه.38.سوره.توبه«. َفما َمتاُع الَْحياِة الدُّ

َوما اُوِتيُتْم ِمَن الِْعْلِم ااِّل َقِلياًل »آيه.85.سوره.اسراء«.يعنی:
به.آن.ها.بگو:.متاع.و.سرمايه.زندگی.دنیا.ناچیز.است،.و.سرای.آخرت.بهتر.است.برای.

کسی.که.پرهیزکار.باشد.»آيه.77.سوره.نساء«.
متاع.و.سرمايه.زندگی.دنیا.در.برابر.آخرت.جز.اندکی.نیست.»آيه.38.سوره.توبه«.

جز.اندکی.از.علم.و.دانش.به.شما.داده.نشده.است.»آيه.85.سوره.اسراء«..
َمتاع =.به.هر.چیزی.که.به.نوعی.قابل.استفاده.باشد.متاع.گفته.می.شود.

مالحظه.فرموديد.که.خداوند.متعال.متاع.دنیا.و.علم.و.دانشی.را.که.انسان.ها.به.

آن.دست.يافته.اند.و.يا.دست.خواهند.يافت.قلیل.و.اندک.و.ناچیز.دانسته.لیکن.خلق.

پیامبر.اکرم.را.عظیم.عنوان.فرموده.است.درحالی.که.متاع.دنیا.و.علمی.که.بشر.به.آن.

دست.يافته.و.دست.خواهد.يافت.در.نظر.انسان.ها.قلیل.و.اندک.هم.نیست،.لیکن.

خداوند.متعال.آن.را.قلیل.و.اندک.دانسته.و.خلق.پیامبر.اکرم.را.عظیم.و.بزرگ،.حال.

ببینید.خلق.پیامبر.اکرم.و.سجايای.اخالقی.آن.حضرت.چه.عظمتی.دارد.که.خداوند.
متعال.آن.را.عظیم.عنوان.می.فرمايد.
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در.آيه.بعد.»آيه.5«.نیز.پیامبر.اکرم.مخاطب.است،.يعنی.خداوند.متعال.آن.حضرت.
را.برای.چندمین.بار.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

َفَسُتْبِصُر َو ُيْبِصرُوَن =.ای.پیامبر،.به.زودی.تو.می.بینی.و..آن.هايی.هم.که.تو.را.مجنون.
می.دانستند.خواهند.ديد.

بَِاِيُّکُم اْلَمْفُتوَن =.که.کدام.يک.از.شما.مجنون.هستند.
حرف.فاء.که.در.اّول.اين.آيه.شريفه.آمده.نتیجه.گیری.از.مطالب.آيات.قبل.می.باشد،.

يعنی:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ای.رسول.ما،.تو.به.برکت.نعمت.ما.يعنی.نعمت.نبّوت.و.ساير.نعماتی.که.به.

تو.اعطا.کرده.ايم.ديوانه.و.مجنون.نیستی.و.دارای.خلق.عظیم.می.باشی.و.از.ناحیه.
پروردگارت.اجری.عظیم.و.همیشگی.خواهی.داشت،.پس.با.اين.اوصاف:

ای.پیامبر،.بدان.که.به.زودی.آثار.دعوت.تو.روشن.خواهد.شد.و.مردم.خواهند.

تو. نورانی. قلب. به. متعال. ناحیه.خداوند. از. آن. احکام. و. اسالم. تعالیم. که. فهمید.

نازل.شده.و.در.اين.زمان.است.که.تکذيب.کنندگان.تو.و.آن.هايی.که.تو.را.مجنون.
می.دانستند.خواهند.فهمید.که.ديوانه.کیست.

که. فرمودند. سّلم. و. آله. و. علیه. اهلل. اکرم.صّلی. پیامبر. به. متعال. اينکه.خداوند.

را. پیامبر. که. »آن.هايی. تو. تکذيب.کنندگان. و. ديد. تو.خواهی. به.زودی. پیامبر. ای.

مجنون.می.دانستند«.نیز.خواهند.ديد.که.کدام.يک.از.شما.مجنون.هستید.ممکن.است.

اشاره.ای.به.روز.قیامت.نیز.داشته.باشد.که.در.اين.صورت.معنی.اين.دو.آيه.شريفه.
»آيه.پنجم.و.ششم«.اين.می.شود.که:

ای.پیامبر،.وقتی.قیامت.به.پا.شود.و.تو.در.عالی.ترين.جايگاه.بهشت.مستقر.شوی.و.

آن.هايی.که.تو.را.مجنون.و.ديوانه.می.پنداشتند.در.پست.ترين.جای.جهنّم.قرار.بگیرند.
آن.جا.خواهند.فهمید.که.چه.کسی.مجنون.و.ديوانه.بوده.است.

در.آيه.هفتم.نیز.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
اِنَّ َربََّک ُهَو اَْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِله =.ای.پیامبر،.پروردگار.تو.بهتر.می.داند.که.چه.

کسی.از.راه.خدا.منحرف.شده.است.
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َو ُهَو اَْعَلُم بِْالُمْهَتديَن =.ای.پیامبر،.پروردگار.تو.بهتر.می.داند.که.هدايت.يافتگان.چه.
کسانی.هستند.

در.آيات.قبل.معلوم.شد.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.متنّعم.به.انواع.
نعمات.الهی.است.که.در.صدر.آن.ها.نعمت.نبّوت.و.رسالت.می.باشد،.

بزرگی. اخالقی. دارای.سجايای. عظم.الشأن. پیامبر. اين. که. عنوان.شد. همچنین.

است.که.خداوند.متعال.آن.را.عظیم.دانسته.و.سپس.اجر.عظیم.و.همیشگی.برای.آن.
حضرت.در.نظر.گرفته.است،.

لذا.پیروان.واقعی.و.راستین.آن.حضرت.نیز.در.صراط.مستقیم.بوده.و.در.زمره.
هدايت.يافتگان.هستند.

در.مقابل.عّده.ای.نیز.هستند.که.به.پیامبر.اکرم.و.فرمايشات.آن.حضرت.ايمان.

نداشته.و.آن.حضرت.را.مجنون.و.ديوان.می.پنداشتند.که.اين.عّده.در.طريق.ضاللت.

و.گمراهی.بوده.و.جايگاه.آن.ها.جهنّم.است.و.در.جهنّم.خواهند.فهمید.که.ديوانه.و.
گمراه.چه.کسانی.بوده.اند.

در.آيه.هفتم.خداوند.متعال.می.فرمايد:
ای.پیامبر،.پروردگارت.بهتر.از.هر.کس.می.داند.که.چه.کسی.از.راه.خدا.انحراف.پیدا.

کرده.است،.يعنی:
کسانی.که.تو.را.مجنون.می.دانند.از.راه.راست.منحرف.شده.اند.و.گمراه.هستند.و.
خداوند.متعال.اين.موضوع.را.می.داند.و.آن.ها.نیز.به.زودی.به.اين.موضوع.پی.خواهند.

برد،.همچنین:
ای.پیامبر:.

پروردگارت.بهتر.از.هر.کس.می.داند.که.چه.کسانی.هدايت.يافته.هستند.و.در.صراط.
مستقیم.قرار.دارند،.يعنی:

تو.و.پیروانت.هدايت.يافته.ايد.و.در.صراط.مستقیم.قرار.داريد.
به.عبارت.ديگر:

آيه.هفتم.اين.سوره.مبارکه.تأکید.مطالب.قبلی.است.و.می.خواهد.بفرمايد.که.
ای.پیامبر:.
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تو.و.پیروان.واقعی.و.راستین.تو.در.مسیر.هدايت.هستید،.
و.دشمنان.تو.در.مسیر.ضاللت.و.گمراهی.1

توضیح:
مالحظه.فرموديد.که:

 الف( پیامبری.که.خداوند.متعال.خلق.و.سجايای.اخالقی.او.را.عظیم.توصیف.
می.فرمايد.توسط.کّفار.و.مشرکین.متّهم.به.جنون.و.ديوانگی.می.شود.

يکی.از.مواردی.که.اين.گمراهان.پیامبر.اکرم.را.مجنون.و.ديوانه.می.نامیدند.زمانی.بود.
که.آن.حضرت.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.تالوت.می.فرمود.

يکی.ديگر.از.مواقع.و.مواردی.که.اين.گمراهان.آن.حضرت.را.مجنون.و.ديوانه.عنوان.

می.نمودند.زمانی.بود.که.آن.حضرت.فضائل.و.مناقب.مولی.الموحدين.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.می.فرمود.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.
خواهد.شد.

قابل.ذکر.است.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.سال.های.

اّول.بعثت.تا.آخرين.روزهای.عمر.مبارک.خويش.به.امر.خداوند.متعال.فضائل.و.مناقب.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.برای.مردم.بیان.می.فرمود.و.آن.حضرت.را.

به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.و.امام.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.معّرفی.
می.فرمود.

امیرالمؤمنین. سّلم. و. آله. و. علیه. اهلل. صّلی. اکرم. پیامبر. که. مواردی. از. يکی.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.امر.خداوند.متعال.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.

معّرفی.فرمود.و.اطاعت.از.آن.حضرت.را.به.همگان.واجب.دانست.مربوط.به.سال.

سّوم.بعثت.می.باشد.که.در.آن.زمان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سیزده.
سال.از.عمر.مبارکشان.می.گذاشت.

ذيل.آيه.214.سوره.شعرا.»َو اَْنِذْر َعشَيرَتَک ااَْلْقَربيَن«.در.اين.خصوص.توضیحات.
1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه209تا214.

المیزان،جلدسیونهم،صفحه50تا55.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه376تا381.
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الزم.ارائه.شده.است.
ب(.همه.پیروان.واقعی.و.راستین.پیامبر.اکرم.در.زمره.مهتدين.»هدايت.يافتگان«.
می.باشند.لیکن.اين.هدايت.يافتگان.يک.مصداق.اتّم.و.اکمل.دارد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.

بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.
ج(.در.آيه.هفتم.مالحظه.فرموديد.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

پروردگار.تو.بهتر.از.هر.کس.می.داند.که.چه.کس.و.چه.کسانی.از.سبیل.اهلل.»راه.خدا«.
منحرف.و.گمراه.شده.اند.

اينکه.مصداق.اتّم.و.اکمل.منحرفین.از.سبیل.اهلل.چه.کسانی.بودند.انشاءاهلل.تعالی.در.

بخش.حديث.عرض.خواهد.شد.و.مالحظه.خواهید.فرمود.که.تمام.افرادی.که.وجود.

مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مجنون.می.دانستند.در.رأس.منحرفین.و.
گمراهان.بودند.و.روز.قیامت.خواهند.فهمید.که.چه.کسی.مجنون.و.ديوانه.بوده.است.

حديث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.

نمودند.که.آن.حضرت.فرمودند:
مؤمنی.وجود.ندارد.مگر.اينکه.محبّت.و.عالقه..من.در.دل.او.خالص.است،.»يعنی.
قلبش.مملو.از.محبّت.و.عالقه.به.پیامبر.اکرم.است.و.به.دشمنان.آن.حضرت.ذّره.ای.

ولو.ناچیز.محبّتی.ندارد«،.
و.محبّت.من.در.دل.احدی.خالص.نمی.گردد.مگر.اينکه.محبّت.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.نیز.در.دل.او.خالص.گردد.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

دروغ.می.گويد.کسی.که.بگويد.ای.پیامبر.تو.را.دوست.دارم.ولی.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.را.دشمن.بدارد.

دو.نفر.از.سران.منافقین.»آن.دو.نفر«.پس.از.شنیدن.فرمايشات.پیامبر.اکرم.گفتند:
پیامبر.اکرم.مفتون.و.ديوانه.اين.جوان.»يعنی.حضرت.امیر.علیه.الّسالم«.شده.است.

امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:.
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آيات.پنجم.و.ششم.سوره.قلم.»َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن، بَِايُِّکُم الَْمْفُتوُن«.پاسخ.به.ياوه.گويی.
اين.دو.منافق.»و.ساير.منافقین«.می.باشد.و.درباره.آن.ها.نازل.شده.است،.يعنی:

روز.قیامت.وقتی.اين.منافقین.گرفتار.آتش.جهنّم.می.شوند.می.فهمند.و.می.بینند.که.
چه.کسی.مجنون.و.ديوانه.بوده.است.

اين.حديث.را.جابر.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1
اين.حديث.را.حاکم.حسکانی.»از.علمای.اهل.تسنّن«.در.شواهدالتنزيل.»حديث.

1005«.نقل.نموده.است.2

2..عبداهلل.بن.مسعود.نقل.می.کند.که:
از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.رابطه.با.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سؤال.شد.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.فرمودند:

علّی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اسالمش.از.شما.قديمی.تر.»قبل.از.همه.شما.اسالم.

اختیار.کرد«،.ايمانش.از.شما.بیشتر،.علمش.از.شما.زيادتر،.صبرش.از.شما.بیشتر.و.
غضبش.در.راه.خدا.از.شما.شديدتر.است.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
علمم.را.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تعلیم.نمودم،.

م.را.به.او.سپردم،. ِسرَّ
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.خلیفه.و.جانشین.من.است،.و.امین.من.در.میان.اّمتم.

می.باشد.
منافقین.وقتی.اين.جمالت.را.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شنیدند.اظهار.

داشتند:

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه374.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه155،حدیث9.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه795،حدیث30»حدیث11919«.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه251،پاورقیبهقلمحجةاالسالموالمسلمینحاجشیخمحّمدرازی،

ذیلآیه51و52سورهقلم.
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علی.بن.ابیطالب.پیامبر.را.مفتون.نموده.است.»نعوذ.باهلل.پیامبر.را.سحر.و.جادو.نموده.

و.او.را.ديوانه.کرده.است«.تا.جايی.که.پیامبر.هیچ.عیب.و.نقصی.را.در.علی.بن.ابیطالب.

نمی.بیند،.و.پس.از.اين.ماجرا.بود.که.خداوند.متعال.آيات.پنجم.و.ششم.سوره.قلم.
»َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن، بَِايُِّکُم الَْمْفُتوُن«.را.نازل.فرمودند،.يعنی:

کسانی.که.پیامبر.اکرم.را.مجنون.و.ديوانه.می.پندارند.روز.قیامت.خواهند.فهمید.که.
چه.کسی.ديوانه.بوده.است.

اين.حديث.را.حاکم.حسکانی.از.علمای.معروف.اهل.تسنّن.در.کتاب.خويش.به.نام.
شواهدالتنزيل.نقل.نموده.است.»حديث.1002.و.1003«.1

3. ضّحاک.بن.مزاحم.نقل.می.کند.که:
امیرالمؤمنین. سّلم. و. آله. و. علیه. اهلل. صّلی. اکرم. پیامبر. ديدند. قريش. که. وقتی.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بر.ديگران.مقّدم.داشته.و.آن.حضرت.را.بسیار.تکريم.و.
تمجید.می.فرمايد.شروع.کردند.به.جسارت.نمودن.و.اهانت.کردن.به.ساحت.مقّدس.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.اظهار.داشتند.که:
محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.مفتون.علی.بن.ابیطالب.»علیه.الّسالم«.شده.است.
»نعوذباهلل.پیامبر.اکرم.ديوانه.علی.بن.ابیطالب.شده.و.به.وسیله.او.گمراه.شده.که.اين.همه.

از.او.تعريف.و.تمجید.می.کند«.
و.در.همین.رابطه.بود.که.خداوند.متعال.آيات.اول.تا.هفتم.سوره.مبارکه.قلم.را.نازل.

فرموده.و.به.قلم.و.آنچه.که.با.قلم.می.نويسند.سوگند.ياد.فرمودند.که.ای.پیامبر:
َما اَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّک بَِمْجُنوٍن،.يعنی:

تو.به.برکت.نعمت.پروردگارت.»نعمت.نبّوت.و.ساير.نعماتی.که.خداوند.متعال.به.
تو.اعطا.فرموده«.مجنون.و.ديوانه.نیستی،

ای.پیامبر:
َو اِنَّ لََک اَلَْجًرا َغْيَر َمْمُنوٍن،.يعنی:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه251»پاورقیبهقلممترجممحترمحجةاالسالموالمسلمینحاجشیخ
محّمدرازی«»ذیلآیه51و52سورهقلم«.
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برای.تو.پاداشی.عظیم.و.همیشگی.و.انقطاع.ناپذير.است،.
ای.پیامبر:

َواِنََّک لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم،.يعنی:
تو.دارای.خلق.عظیم.»سجايای.اخالقی.عظیم«.هستی،.

تا.آن.جا.که.خداوند.متعال.فرمودند:
ای.پیامبر.:

اِنَّ َربََّک ُهَو اَْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبيِلِه،.يعنی.ای.پیامبر:
پروردگارت.بهتر.از.هر.کس.می.داند.که.چه.کسی.از.راه.خدا.گمراه.شده.است،.

و.منظور.از.اين.گمراهان.کسانی.هستند.که.آن.حرف.ها.را.در.رابطه.با.پیامبر.اکرم.
می.گفتند.»می.گفتند.پیامبر.اکرم.مجنون.و.ديوانه.است«،.

ای.پیامبر:
ُهَو اَْعَلُم بِْالُمْهَتديَن،.يعنی:

خداوند.متعال.هدايت.يافتگان.را.بهتر.از.هر.کس.می.شناسد،.
و.منظور.از.هدايت.يافتگان.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است.

اين.حديث.را.حاکم.حسکانی.در.شواهد.التنزيل.نقل.کرده.است.1

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهماالّسالم.فرمودند:
عمر.بن.خط.ّاب.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.گفت:

.آيه. به.من.خبر.داده.اند.که.تو.اين.دو.آيه.شريفه.را.»َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن، بَِايُِّکُم الَْمْفُتوُنـ 

پنجم.و.ششم.سوره.قلم«.تالوت.می.کنی.و.اين.دو.آيه.را.درباره.من.و.ابوبکر.تأويل.
کرده.و.با.ما.دو.نفر.مخالفت.می.کنی.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بدون.اينکه.از.عمر.بن.خّطاب.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه214ـ215.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه68ـ69.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه381.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه152،حدیث2.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه153،حدیث4.
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عذرخواهی.نمايد.آيه.60.سوره.اسراء.و.آيه.22.سوره.مبارکه.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.را.تالوت.نموده.و.فرمودند.که.اين.دو.آيه.شريفه.در.رابطه.با.بنی.امیّه.نازل.

شده.است.»طبق.اين.دو.آيه.شريفه.بنی.امیّه.شجره.ملعونه.هستند.و.در.روی.زمین.فساد.
می.کنند.و.قطع.رحم.می.نمايند«.

عمربن.خّطاب.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.گفت:
بنی.امیّه.از.تو.بهتر.می.باشند.و.صله.رحم.آن.ها.از.تو.بیشتر.است،.اما.تو.با.بنی.امیّه.و.

بنی.عدی.و.بنی.تیم.عدوات.و.دشمنی.داری.
اين.حديث.را.ابوعباس.مّکی.و.احمسی.از.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهماالّسالم.نقل.

نموده.اند.1

5 ..حسان.جّمال.نقل.می.کند.که:
من.و.تعدادی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.محضر.آن.حضرت.از.مدينه.
عازم.مّکه.شديم.و.هنگامی.که.به.محل.غدير.خم.رسیديم.»جايی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری.به.امر.خداوند.متعال.
حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.به.امامت.مسلمین.منصوب.فرمودند«.وجود.مقّدس.امام.

صادق.علیه.الّسالم.به.سمت.چپ.نگاه.کرده.و.فرمودند:
اين.محل.و.اين.نقطه.جای.پا.و.جای.قدوم.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.می.باشد.و.در.اين.مکان.و.در.اين.نقطه.بود.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.دست.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.گرفته.و.فرمودند:

َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعِلىٌّ َمْوالُه، اَلّلُهمَّ و اِل َمْن واالُه َو عاِد َمْن عاداُه...، يعنی:.
هر.کس.که.من.»پیامبر.اکرم«.موال.و.سرپرست.و.صاحب.اختیار.او.هستم.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.موال.و.سرپرست.و.صاحب.اختیار.او.می.باشد،.
خداوندا.دوست.بدار.هر.کس.را.که.علی.بن.ابیطالب.را.دوست.می.دارد.و.دشمن.بدار.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه152،حدیث1.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه154،حدیث6و8.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه795،حدیث31»حدیث11920«.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه797،حدیث32»حدیث11921«.
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هر.کس.را.که.علی.علیه.الّسالم.را.دشمن.می.دارد.
سپس.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.سمت.ديگر.نگاه.کرده.و.فرمودند:

اين.محل.و.اين.نقطه.خیمه.فالنی.و.فالنی،.سالم.مولی.ابی.حذيفه.و.ابی.عبیده.
جّراح.می.باشد.

امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
اين.افراد.»اين.چهار.نفر«.وقتی.که.ديدند.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.با.دست.مبارک.خويش.گرفته.و.دست.
مبارک.خويش.را.به.سوی.آسمان.بلند.نموده.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.و.امام.مسلمین.به.مردم.معّرفی.می.نمايد.به.

يکديگر.گفتند:
به.چشم.های.پیامبر.نگاه.کنید.و.ببینید.چگونه.چشم.هايش.در.حال.َدَوران.و.چرخش.

است.و.مانند.چشمان.ديوانه.می.چرخد.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

وقتی.اين.چهار.نفر.و.ديگر.همفکران.آن.ها.پیامبر.اکرم.را.مجنون.و.ديوانه.قلمداد.

نموده.و.حرکت.چشم.های.مبارک.آن.حضرت.را.به.حرکت.چشم.ديوانگان.تشبیه.
نمودند.خداوند.متعال.آيات.51.و.52.سوره.مبارکه.قلم.را.نازل.فرمودند.»َواِْن َيکاُد 
ْكَر، َوَيُقولُوَن اِنَُّه لََمْجُنوٌن، آیه.51ـ  َو ما ُهَو ااِّل  ا َسِمُعوا الذِّ الَِّذيَن َكَفُروا لَُيْزلُِقونََک بَِاْبَصاِرِهْم لَمَّ

ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن،.آيه.52«.1

ترجمه آيات 51 و 52 سوره قلم:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

ای.پیامبر،.هنگامی.که.کافران.آيات.قرآن.کريم.را.از.تو.می.شنوند.نزديک.است.که.

با.چشمان.خويش.تو.را.از.بین.ببرند،.و.کافران.می.گويند.که.او.»پیامبر.اکرم«.ديوانه.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه384.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه164،حدیث2.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه165،حدیث3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه811،حدیث62»حدیث11951«.
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است.»آيه.51«.
و.اين.قرآن.کريم.جز.مايه.بیداری.و.تذّکر.برای.جهانیان.نیست.»آيه.52«.

از.بین.بردن.انسان.با.چشم.می.تواند.معانی.ذيل.را.داشته.باشد.
 الف(.ای.پیامبر،.دشمنان.تو.وقتی.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.از.تو.می.شنوند.به.
قدری.ناراحت.و.خشمگین.می.شوند.و.با.کینه.و.عدوات.به.تو.نگاه.می.کنند.که.گويی.
می.خواهند.با.چشمان.خويش.تو.را.به.زمین.افکنده.و.نابود.کنند..»از.طريق.چشم.زدن.

و.چشم.زخم«.

ب( اين.آيه.شريفه.کنايه.از.نگاه.های.بسیار.غضب.آلود.دشمنان.پیامبر.اکرم.نسبت.به.
آن.حضرت.می.باشد،.مثل.اينکه.ما.می.گوئیم:

فالن.کس.آنچنان.بد.به.من.نگاه.می.کرد.که.گويی.می.خواست.با.نگاهش.مرا.بخورد.
و.يا.بکشد.و.از.بین.ببرد.

توضیح:
ذيل.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.مبارکه.نجم.نیز.به.عرض.رسید.که:

وقتی.دشمنان.پیامبر.اکرم.يعنی.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.فضائل.و.مناقب.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.از.لسان.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.شنیدند.می.گفتند:

پیامبر.گمراه.شده.و.از.روی.هوای.نفس.خويش.اهل.بیتش.را.به.ديگران.ترجیح.
می.دهد.

به.دنبال.اين.ياوه.گويی.ها.بود.که.خداوند.متعال.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.نجم.را.
نازل.فرموده.و.طی.آن.به.ستاره.ها.و.به.اجرام.آسمانی.سوگند.ياد.فرمودند.که:

پیامبر.اکرم.هرگز.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده.و.هرگز.گمراه.و.منحرف.
نشده.و.هرگز.از.روی.هوا.و.هوس.و.از.روی.هوای.نفس.سخن.نمی.گويد،.بلکه:

آنچه.که.پیامبر.اکرم.می.فرمايد.»در.تمام.موارد.و.در.کلیّه.امور«.وحی.است.که.از.
جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.شده.است.



سوره حاّقه

آيه 19 و 25 سوره حاّقه:
»َفَاّما مْن اُوِتَي ِكتابَُه بَِيِميِنِه َفَيُقوُل هاُؤُم اْقَرُؤا ِكَتابَِيْه«.آيه.19.

»َو اَّما َمْن اُوِتَي ِكتابَُه بِِشمالِِه َفَيُقوُل يا لَْيَتِني لَْم اُوَت ِكتابَِيْه«.آيه.25..

ترجمه: 
کسی.که.نامه.عملش.به.دست.راست.او.داده.شده.می.گويد.»به.اهل.محشر«:

بیائید.و.کتاب.مرا.»نامه.عمل.مرا«.بخوانید.»آيه.19«.
اّما.کسی.که.نامه.عملش.به.دست.چپ.او.داده.شده.می.گويد:.

ای.کاش.هرگز.نامه.اعمالم.را.به.من.نمی.دادند.»آيه.25«.1

شرح لغات و توضیحات:
ايتاء =.دادن؛.

َيمين =.دست.راست.»گاهی.نیز.به.معنای.طرف.راست.است«؛
ِشمال.=.چپ،.طرف.چپ.»شمال.نقطه.مقابل.يمین.است«؛

هاء =.به.معنای.امر.است.يعنی.بگیر؛.
هاُؤما =.بگیريد.»امر.به.دو.نفر.است.يعنی.شما.دو.نفر.بگیريد«؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه458ـ464.
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هاُؤْم =.بگیريد.»امر.به.جمع.می.باشد.يعنی.شما.چند.نفر.بگیريد«.1
قبل.از.آيه.نوزدهم.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.طّی.چند.آيه.کوتاه.لیکن.بسیار.
پرمعنا.به.موضوع.قیامت.و.چگونگی.بر.پا.شدن.قیامت.اشاره.فرموده.و.سپس.طّی.
چند.آيه.به.اوضاع.و.احوال.نیکوکاران.و.سعادتمندان.»اصحاب.يمین«.و.بدکاران.و.

شقاوتمندان.»اصحاب.شمال«.اشاره.می.فرمايد.
در.آيات.سیزده.تا.هیجدهم.اين.سوره.مبارکه.آمده.که:

به.محض.اينکه.در.صور.دمیده.می.شود.و.دنیا.پايان.می.پذيرد.زمین.و.کوه.ها.يکباره.در.

هم.کوبیده.شده.و.متالشی.می.شوند.و.آسمان.نیز.شکافته.شده.و.سست.می.شود.و.فرو.

می.ريزد.و.در.آن.روز.و.در.آن.هنگام.واقعه.عظیمی.روی.می.دهد.و.قیامت.به.پا.می.شود.
و.همه.در.پیشگاه.خداوند.متعال.حاضر.می.شوند.تا.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.شود.

بعضی.از.انسان.ها.نامه.عملشان.به.دست.راستشان.داده.می.شود.که.مبیّن.اين.مطلب.

است.که.اين.افراد.سعادتمند.هستند.و.به.فوز.عظیم.نائل.شده.اند.و.به.زودی.وارد.
بهشت.خواهند.شد،.

و.بعضی.از.انسان.ها.نیز.نامه.عملشان.به.دست.چپ.آن.ها.داده.می.شود.که.مبیّن.اين.
مطلب.است.که.اين.افراد.اهل.شقاوت.بوده.و.به.زودی.رهسپار.جهنّم.خواهند.شد.

کسانی.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.راست.آن.ها.داده.می.شود.اصحاب.يمین.نامیده.
می.شوند،.

و.کسانی.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.چپ.آن.ها.داده.می.شود.اصحاب.شمال.خوانده.
می.شوند.

ذيل.آيات.هفتم.تا.دوازدهم.سوره.مبارکه.واقعه.عرض.شد.که.انسان.ها.در.روز.
قیامت.سه.گروه.خواهند.شد.»به.قرار.ذيل«:

الّسابقون،.که.از.مقّربین.درگاه.الهی.هستند.و.در.اعلی.درجه.بهشت.مستقر. ..1
می.باشند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه267ـ272.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه111.

مفرداتراغب.
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2..اصحاب.يمین.»اصحاب.میمنه«،.که.از.سعادتمندان.می.باشند.و.وارد.بهشت.
می.شوند.و.نامه.عمل.آن.ها.نیز.به.دست.راست.آن.ها.می.باشد.

3..اصحاب.شمال.»اصحاب.مشئمه«.که.از.شقاوتمندان.می.باشند.و.به.جهنّم.وارد.
می.شوند.و.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.چپ.آن.ها.می.باشد..

بنابراين:
گروه.الّسابقون.و.اصحاب.يمین.فائز.و.رستگار.هستند.و.وارد.بهشت.می.شوند،.با.اين.

تفاوت.که.الّسابقون.درجه.باالتری.دارند.و.در.اعلی.درجه.بهشت.استقرار.می.يابند،
و.اصحاب.شمال.نیز.شقاوتمند.و.نگون.بخت.هستند.و.رهسپار.جهنّم.می.باشند.

ذيل.آيات.شريفه.ياد.شده.به.عرض.رسید.که.مصاديق.الّسابقون،.اصحاب.يمین.و.
اصحاب.شمال.چه.افرادی.می.باشند.لذا.از.تکرار.آن.ها.خودداری.می.شود.

خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.موضوع.قیامت.و.چگونگی.برپا.شدن.رستاخیز.»آيات.

13.تا.18.سوره.حاقّه«.در.آيه.نوزدهم.اين.سوره.مبارکه.به.اوضاع.و.احوال.اصحاب.

يمین.پرداخته.و.طّی.چند.آيه.بعد.»تا.آيه.24«.به.نعماتی.که.در.بهشت.به.آن.ها.اعطا.
می.شود.اشاره.می.فرمايد.

خداوند.متعال.در.آيه.نوزدهم.اين.سوره.مبارکه.می.فرمايد:
َفَاّما َمْن اُوِتَي ِكتابَُه بَِيِميِنِه َفَيُقوُل =.کسی.که.نامه.عملش.به.دست.راستش.داده.شده.

می.گويد:
هاُؤُم اْقَرُؤا ِكتابَِيْه =.بیايید.نامه.اعمال.مرا.بگیريد.و.بخوانید.

افرادی.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.راستشان.داده.شده.وقتی.که.متوّجه.می.شوند.به.

فضل.خداوند.متعال.رهسپار.بهشت.جاويد.خواهند.شد.از.شّدت.خوشحالی.فرياد.زده.
و.به.کسانی.که.در.قیامت.جمع.شده.اند.»اعم.از.انسان.ها.يا.مالئکه.الهی«.می.گويند:

بیائید.و.کتاب.مرا.»نامه.عمل.و.پرونده.عمل.مرا«.بخوانید.
گويی.اين.افراد.»اصحاب.يمین.که.نامه.عملشان.به.دست.راستشان.داده.شده«.از.
خوشحالی.در.پوست.خود.نمی.گنجند.و.شاکر.و.سپاسگزار.الطاف.بیکران.خداوند.
متعال.هستند.که.اين.همه.نعمت.را.به.آن.ها.اعطا.فرموده.است.و.به.زودی.در.بهشت.
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از.آن.ها.بهره.مند.خواهند.شد.
اينکه.اصحاب.يمین.مالئکه.الهی.و.انسان.ها.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.آن.ها.
می.گويند.بیائید.و.نامه.عمل.مرا.بخوانید.حاکی.از.اين.است.که.در.نامه.عمل.آن.ها.
جز.اطاعت.و.عبادت.خداوند.متعال.و.جز.ثواب.و.حسنه.چیز.ديگری.نیست،.
او.را. نامه.عمل. نیز. اينکه.ديگران. از. اين.پرونده.خجالت.نمی.کشد. لذا.صاحب.

بخوانند.
ممکن.است.اين.سؤال.به.ذهن.انسان.خطور.کند.که.مگر.غیر.از.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.افراد.ديگری.هستند.که.در.نامه.عمل.آن.ها.هیچ.گناه.و.

معصیت.ثبت.نشده.باشد.
جواب.اين.است.که.اگر.شخصی.خداوند.متعال.را.به.يگانگی.بشناسد.و.به.نبّوت.
و.رسالت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.به.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.
ايمان.داشته. امام.زمان.سالم.اهلل.علیه. تا.وجود.مقّدس. علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
باشد.»ايمان.و.ارادت.به.چهارده.وجود.مقّدس.و.معصوم.علیهم.الّسالم«.و.به.تکالیف.
شرعی.خويش.عمل.نمايد.»انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«.خداوند.متعال.به.لطف.
و.کرم.و.فضل.خويش.از.نواقص.اعمال.آن.ها.چشم.پوشی.کرده.و.با.فضل.خويش.
گناهان.آن.ها.را.می.بخشد.و.حتّی.سیّئات.و.گناهان.آن.ها.را.به.حسنات.تبديل.نموده.
و.سپس.نامه.عمل.را.به.دست.صاحبان.آن.ها.می.دهند.که.چیزی.جز.حسنات.در.آن.
ديده.نمی.شود،.و.به.همین.جهت.است.که.صاحب.اين.پرونده.از.فرط.خوشحالی.

ديگران.را.صدا.می.کند.تا.نامه.عمل.او.را.بخوانند.
قابل.ذکر.است.که.اين.سعادت.عظیم.فقط.نصیب.کسانی.می.شود.که.خداوند.متعال.
را.به.يگانگی.شناخته.و.مطیع.و.پیرو.چهارده.وجود.مقّدس.و.معصوم.باشند.و.در.رابطه.
با.انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات.همه.سعی.و.تالش.خود.را.به.کار.ببرند.که.در.اين.
صورت.خداوند.متعال.به.احترام.آن.ذوات.مقّدسه.گناهان.اين.افراد.را.بخشیده.و.يا.

حتّی.تبديل.به.حسنه.می.فرمايد.
در.آيات.بعد.»تا.آيه.24«.آمده.که:

اصحاب.يمین.وقتی.وارد.بهشت.می.شوند.از.انواع.نعمات.بهشتی.که.برای.آن.ها.
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مهیّا.شده.بهره.مند.می.شوند.و.در.همین.حال.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.ها.گفته.
می.شود:

از.همه.خوردنی.ها.و.نوشیدنی.های.بهشت.استفاده.کنید.و.گوارا.باد.بر.شما.اين.
خوردنی.ها.و.اين.نوشیدنی.ها.به.خاطر.ايمان.و.عمل.صالحی.که.داشتید،.

يعنی.اين.همه.نعمتی.که.خداوند.متعال.به.اصحاب.يمین.اعطا.فرموده.پاداش.ايمان.
و.عمل.صالح.اين.بندگان.خدا.بوده.است.

قابل.ذکر.است.که.انسان.های.مؤمن.يعنی.اصحاب.يمین.که.از.آن.ها.صحبت.شد.با.

اعمال.ناچیز.خويش.حقیقتاً.استحقاق.اين.همه.پاداش.را.ندارند،.لیکن.اين.اعمال.ناچیز.
در.پرتو.فضل.و.رحمت.بیکران.الهی.به.چنین.ثمرات.عظیمی.منتهی.می.شود.

اينکه.اين.اصحاب.يمین.و.اين.گروه.سعادتمند.چه.کسانی.هستند.انشاءاهلل.تعالی.در.
بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

در.ادامه.آيات.شريفه.به.اوضاع.و.احوال.گروهی.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.چپ.
آن.ها.داده.می.شود.اشاره.شده.است.

در.آيه.بیست.و.پنجم.اين.سوره.مبارکه.آمده.که:
َو اَّما َمْن اُوِتَي ِكتابَُه بِِشَمالِِه َفَيُقوُل =.کسی.که.نامه.عملش.به.دست.چپ.او.داده.شده.

»اصحاب.شمال«.می.گويد:
يا لَْيَتِني لَْم اُوَت ِكَتابَِيْه =.ای.کاش.هرگز.نامه.اعمالم.به.من.داده.نمی.شد.

مجرمین.و.گنهکاران.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.چپ.آن.ها.داده.شده.است.»اصحاب.

شمال«.وقتی.که.پرونده.اعمال.خويش.را.می.بینند.غرق.در.حزن.و.اندوه.شده.و.به.

شّدت.خجالت.زده.می.شوند.چرا.که.در.نامه.عمل.آن.ها.غیر.از.گناه.و.معصیت.و.

نافرمانی.از.خداوند.متعال.و.نافرمانی.از.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.چیز.ديگری.

يافت.نمی.شود،.لذا.متوّجه.می.شوند.که.به.زودی.وارد.جهنّم.خواهند.شد.و.عذاب.الیم.
و.دردناک.جهنّم.در.انتظار.آن.ها.می.باشد..

اين.مجرمین.و.گنهکاران.پس.از.ديدن.نامه.عمل.نکبت.بار.و.ننگین.خويش.و.آگاه.

شدن.از.سرنوشت.شوم.خويش.و.اينکه.به.زودی.وارد.جهنّم.خواهند.شد.درحالی.که.

به.شّدت.دچار.ترس.توأم.با.حزن.و.اندوه.شده.اند.مطالبی.را.می.گويند.که.طی.چند.آيه.
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بعد.»تا.آيه.29«.به.آن.ها.اشاره.شده.است.
از.جمله.مطالبی.که.اصحاب.شمال.می.گويند.اين.است.که:

ای.کاش.هرگز.نامه.اعمالم.به.دست.من.داده.نمی.شد.»دادن.نامه.عمل.به.دست.چپ.
يعنی.صاحب.آن.مجرم.و.گنهکار.است.و.عذاب.الیم.جهنّم.در.انتظار.او.می.باشد«،.

ای.کاش.از.حساب.خود.هرگز.خبردار.نمی.شدم.»زيرا.جز.گناه.و.نافرمانی.از.اوامر.
خداوند.متعال.در.نامه.عمل.او.چیز.ديگری.يافت.نمی.شود«،.

ای.کاش.مرگ.من.فرا.می.رسید.و.به.اين.زندگی.حسرت.بار.پايان.می.داد.»ای.کاش.
پس.از.مردن.معدوم.می.شدم.و.ديگر.زنده.نمی.شدم«.

اين.مجرمین.جمالتی.را.نیز.می.گويند.که.حاکی.از.حسرت.خوردن.آن.ها.می.باشد.
لیکن.تأسف.و.حسرت.خوردن.در.قیامت.سودی.ندارد.

اين.مجرمین.»اصحاب.شمال«.زبان.به.اعتراف.گشوده.و.می.گويند:.
قدرت.و.سلطه.ای.که.در.دنیا.داشتیم.نابود.شد.و.از.بین.رفت،.يعنی:

هر.مجرم.با.خودش.می.گويد:.مال.و.ثروتم.امروز.که.روز.قیامت.است.به.درد.من.
نخورد.و.مشکل.مرا.حل.نکرد.و.نتوانست.عذاب.الهی.را.از.من.دور.کند..

يعنی.اين.آدم.بدبخت.زمانی.که.در.دنیا.بود.ثروت.و.قدرت.را.کلید.سعادت.و.

خوشبختی.می.دانست.و.خیال.می.کرد.که.با.ثروت.و.قدرت.تمام.ناماليمات.را.می.تواند.
از.خودش.دور.کند.لیکن.روز.قیامت.به.وضوح.می.بیند.که:

مال.و.ثروت.و.قدرت.و.مقام.خاصیتی.ندارند.زيرا.در.قیامت.نه.مال.و.ثروتی.دارد.

و.نه.قدرت.و.مقامی،.و.آنچه.که.در.قیامت.به.درد.انسان.می.خورد.ايمان.است.و.عمل.
صالح.که.اصحاب.شمال.هیچکدام.از.آن.ها.را.ندارند.

پس.از.اينکه.نامه.عمل.مجرمین.و.گنهکاران.به.دست.چپ.آن.ها.داده.شد.و.اين.افراد.

بدبخت.از.روی.حسرت.و.ترس.و.حزن.و.اندوه.مطالبی.را.با.خودشان.زمزمه.نمودند.
خداوند.متعال.به.مالئکه.دستور.می.دهد.که:

اين.مجرمین.را.بگیريد.و.در.غل.و.زنجیر.کنید.و.آن.ها.را.به.داخل.جهنّم.پرتاب.
نمائید.

اينکه.اصحاب.شمال.چه.کسانی.هستند.که.اينگونه.مورد.غضب.خداوند.متعال.
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می.باشند.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.1

حديث:
1..در.روايات.متعّددی.که.از.ناحیه.مقّدسه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.

آمده.است.که:
مقصود.از.افرادی.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.راست.آن.ها.داده.می.شود.شیعیان.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هستند،.
و.مقصود.از.افرادی.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.چپ.آن.ها.داده.می.شود.دشمنان.آن.

حضرت.و.منکرين.امامت.و.واليت.آن.بزرگوار.می.باشند.2

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتی.که.روز.قیامت.فرا.می.رسد.هر.دسته.از.مردم.به.نام.امامشان.خوانده.می.شوند،.

امامی.که.در.عصر.آن.امام.زندگی.کرده.و.در.عصر.آن.امام.از.دنیا.رفته.اند.
اگر.اين.افراد.نام.امامی.را.که.در.عصر.آن.امام.زندگی.کرده.اند.بدانند.و.او.را.به.امامت.
شناخته.باشند.»امامت.و.واليت.آن.امام.را.پذيرفته.باشند«.از.اصحاب.يمین.می.باشند.و.

نامه.عمل.آن.ها.به.دست.راست.آن.ها.داده.می.شود،
و.اگر.افرادی.امام.خودشان.را.نشناخته.باشند.»امامت.و.واليت.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.را.نپذيرفته.باشند«.از.اصحاب.شمال.هستند.و.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.

چپ.آن.ها.داده.می.شود.
اين.حديث.را.ابوبصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه279،278،273،272.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه111تا114.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه465،464،459،458.
2.المیزان،جلدسیونهم،صفحه117.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه461.
3.المیزان،جلدسیونهم،صفحه116ـ117.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه182،حدیث11.
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3..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
روز.قیامت.هر.اّمتی.به.وسیله.امام.زمان.خويش.مورد.محاسبه.قرار.می.گیرد.»رسیدگی.
به.حساب.هر.اّمت.توسط.امام.معصومی.صورت.می.گیرد.که.مردم.در.عصر.آن.امام.
بوده.اند«.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.دوستان.و.دشمنان.خويش.را.می.شناسد،.لذا.
نامه.اعمال.دوستانشان.را.به.دست.راست.آن.ها.اعطاء.می.فرمايند.و.آن.ها.بدون.حساب.
به.بهشت.می.روند،.و.نامه.اعمال.دشمنانشان.را.به.دست.چپ.آن.ها.داده.و.آن.ها.بدون.

حساب.به.جهنّم.رهسپار.می.شوند.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

دوستان.و.محبیّن.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.نامه.عملشان.به.دست.راستشان.
داده.شده.وقتی.که.به.نامه.خويش.نگاه.می.کنند.به.برادران.خويش.می.گويند:

هاُؤُم اْقَرُؤا ِكَتابِيْه،.يعنی:
بیائید.و.نامه.عمل.مرا.بگیريد.و.بخوانید.

در.توضیحات.ذيل.آيه.شريفه.عرض.شد.که:
افرادی.که.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.راست.آن.ها.داده.شده.»يعنی.اصحاب.يمین«.
وقتی.نامه.عمل.خويش.را.نگاه.می.کنند.و.متوّجه.می.شوند.که.با.فضل.خداوند.متعال.
به.زودی.رهسپار.بهشت.جاويدان.خواهند.شد.از.فرط.خوشحالی.اهل.محشر.را.صدا.
می.زنند.که.بیائید.و.نامه.عمل.مرا.بخوانید.زيرا.در.نامه.عمل.آن.ها.گناهی.ديده.نمی.شود.

لذا.خجالت.نمی.کشند.که.ديگران.نیز.نامه.عمل.او.را.بخوانند.
همانطور.که.مالحظه.فرموديد.اين.افراد.سعادتمند.و.کامیاب.که.نامه.عملشان.به.

دست.راستشان.داده.شده.است.شیعیان.اثنی.عشری.هستند.و.الغیر.1

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه390.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه184،حدیث13.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه829،حدیث34»حدیث11989«.
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آيه 40 تا 52 سوره حاقه:
»اِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم« آيه.40..

»َو ما ُهَو بَِقْوِل شاِعٍر َقِلياًل ما ُتْؤِمُنوَن«.آيه.41..
ُروَن«.آيه.42. »َوال بَِقْوِل كاِهٍن َقِلياًل ما َتَذكَّ

»َتنِزيٌل ِمْن َربِّ الْعالَِميَن«.آيه.43.
َل َعَلْينا بَْعَض ااْلَقاِويِل«.آيه.44. »َو لَْو َتَقوَّ

»اَلََخْذنا ِمْنُه بِالَْيِميِن«.آيه.45.
»ُثمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه الَْوِتيَن«.آيه.46.

»َفما ِمْنُکْم ِمْن اََحٍد َعْنُه حاِجِزيَن« آيه.47.
»َواِنَُّه لََتْذِكَرٌة لِْلُمتَِّقيَن«.آيه.48.

بِيَن«.آيه.49. َکذِّ »َواِنّا لََنْعَلُم اَنَّ ِمنُکم مُّ

»َواِنَُّه لََحْسَرٌة َعَلى الْکاِفِريَن«.آيه.50..
»َواِنَُّه لََحقُّ الَْيِقيِن«.آيه.51..

»َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّک الَْعِظيِم«.آيه.52.

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:.

به.درستی.که.»به.طور.مسلم«.قرآن.کريم.گفتار.رسول.بزرگواری.است..»آيه.40«.
و.قرآن.کريم.گفتار.و.کالم.يک.شخص.شاعر.نیست،.اما.عّده.قلیل.و.عّده.کمی.به.

آن.»قرآن.کريم«.ايمان.می.آوريد.و.آن.را.تصديق.می.کنید..»آيه.41«.
و.قرآن.کريم.گفتار.و.سخن.شخص.کاهن.نیست،.هر.چند.کمتر.متذکر.می.شويد.

»هر.چند.کمتر.پند.و.عبرت.می.گیرد«.»آيه.42«.
قرآن.کريم.کالم.پروردگار.عالمیان.است.و.از.جانب.او.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.

است..»آيه.43«.
خداوند.متعال.در.ادامه.آيات.شريفه.می.فرمايد:
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اگر.پیامبر.اکرم.سخن.دروغی.بر.ما.ببندد.»اگر.پیامبر.اکرم.از.پیش.خودش.کالمی.را.
بگويد.و.آن.را.به.خداوند.متعال.نسبت.بدهد«.»آيه.44«

ما.»خداوند.متعال«.پیامبر.را.با.دست.خودمان.»که.همان.قدرت.ما.است«.می.گیريم..
»او.را.مجازات.می.کنیم«.»آيه.45«

سپس.رگ.قلب.او.را.»پیامبر.را«.قطع.می.کنیم.»او.را.نابود.می.کنیم«.»آيه.46«
و.در.اين.هنگام.هیچ.کدام.از.شما.مردم.نمی.توانید.از.مجازات.پیامبر.جلوگیری.

نمايید.»هیچ.کدام.از.شما.قادر.به.دفاع.از.پیامبر.نخواهید.بود«.»آيه.47«
و.مسلماً.قرآن.کريم.تذکر.و.پند.و.اندرزی.است.برای.متقیین.»يعنی.پرهیزکاران«.

»آيه.48«
و.ما.»خداوند.متعال«.می.دانیم.که.گروهی.از.شما.»برخی.از.شما«.از.تکذيب.کنندگان.

قرآن.کريم.هستید..»آيه.49«.
و.قطعاً.قرآن.کريم.مايه.حسرت.کافران.است..»آيه.50«.

و.قرآن.کريم.حقیقت.محض.است.»يقین.خالص.است«،.يقینی.که.کوچک.ترين.
شّکی.در.آن.راه.ندارد..»آيه.51«.

در.انتها.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
حال.که.چنین.است،.ای.پیامبر.به.نام.پروردگار.بزرگت.تسبیح.بگو.و.خداوند.متعال.

را.از.هر.عیب.و.نقص.منزه.بدان..»آيه.52«.1

شرح لغات و توضیحات:
كاِهْن =.کسی.که.با.حدس.و.گمان.از.گذشته.چیزی.می.گويد.»از.طريق.ارتباط.با.

اجنّه.و.شیاطین«.که.مبتنی.بر.ظّن.و.گمان.است.نه.حقیقت.
ل.به.معنی.سخنانی.است.که.انسان.از.پیش.خود. ل.می.باشد.و.تََقوُّ َل =.از.ماده.تََقوُّ َتَقوَّ

ساخته.و.حقیقت.ندارد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه282ـ283.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه475ـ480.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه391.
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اَقاويل=.جمع.اقوال.می.باشد.و.اقوال.نیز.جمع.قول.می.باشد،.بنابراين.اقاويل.جمِع.
جمع.می.باشد.يعنی.قول.ها،.سخن.ها،.و.در.اين.آيه.شريفه.اقاويل.يعنی.سخنان.دروغ

َيمين =.دست.راست،.چون.انسان.کارهايی.را.که.با.دست.راست.انجام.می.دهد.از.

قدرت.بیشتری.برخوردار.است.»چون.دست.راست.قدرت.بیشتری.دارد«.لذا.يمین.در.
اين.آيه.شريفه.کنايه.از.قدرت.است.

َوتين =.رگ.قلب،.شاهرگ؛
حاِجز =.مانع؛

حق.=.1ـ.ايجادکننده.ای.که.چیزی.را.بر.اساس.حکمت.آفريده.باشد،.به.همین.جهت.

خداوند.متعال.را.حق.می.نامند؛.2ـ.آفريده.ای.که.»مخلوقی.که«.به.مقتضای.حکمت.

خلق.شده.باشد؛.3ـ.اعتقاد.به.چیزی.که.مطابق.با.واقع.امر.باشد؛.4ـ.فعل.يا.قولی.که.به.
طور.شايسته.و.آنچنانکه.بايد.در.زمان.و.موقع.خود.انجام.شود.

نقطه.مقابل.حق.»ضد.حق«.باطل.می.باشد،.و.باطل.چیزی.است.که.در.مقام.بررسی.
ثبات.نداشته.باشد..باطل.در.مورد.قول.و.فعل.»گفتار.و.عمل«.به.کار.می.رود.

يقین.=.از.صفات.ِعلم.می.باشد.و.به.مرحله.ای.از.فهم.و.علم.گفته.می.شود.که.با.
سکون.و.آرامش.و.با.ثبوت.حکم.همراه.باشد.

يقین.دارای.مراتبی.است.»به.قرار.ذيل«.

1. علم الیقین.
اين.يقین.با.داليل.عقلی.حاصل.می.شود.مثل.اينکه.انسان.از.فاصله.دور.دودی.را.

مشاهده.کند.که.با.ديدن.دود.انسان.به.وجود.آتش.يقین.پیدا.می.کند.

2. عین الیقین.
اگر.نزديک.تر.برويم.و.شعله.های.آتش.را.از.نزديک.ببینیم.يقین.ما.محکم.تر.از.مرحله.

قبل.است.که.به.اين.مرحله.از.يقین.عین.الیقین.می.گوئیم.

3. حّق الیقین.
اگر.به.شعله.های.آتش.نزديک.تر.شويم.و.حرارت.آتش.را.از.نزديک.لمس.کنیم.و.
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گرمای.آن.را.حس.کنیم.به.اين.مرحله.از.يقین.حقّ.الیقین.گفته.می.شود.که.باالترين.
مرحله.يقین.است.

قرآن.کريم.در.چنین.مرحله.ای.از.يقین.است.يعنی.حقّ.الیقین،.يعنی.قرآن.کريم.حّقی.
است.که.باطل.در.آن.ديده.نمی.شود،.حّقی.است.که.باطل.در.آن.راه.ندارد،.

و.ذّره.ای.ريب.و.شّک.و.ترديد.در.آن.وجود.ندارد،.
و.خالصه.کالم.اينکه:

قرآن.کريم:
حّق.محض.است،.يقین.خالص.است.و.حقّ.الیقین.است.1

المیزان.در.آخر.سوره.واقعه.حق.و.يقین.را.اينگونه.معنا.کرده.است.که:
حق.=.ِعلم،.اما.علمی.که.مطابق.با.واقع.باشد،.مانند.علم.به.اينکه.عدد.دو.نصف.

چهار.می.باشد.
يقین.=.علمی.که.در.آن.نقطه.ابهام.و.ترديدی.وجود.نداشته.باشد.

بنابراين.حق.همان.يقین.است،.و.اگر.کلمه.حق.به.يقین.اضافه.شده.تأکید.را.می.سازد.
»خاصیت.تأکید.دارد«.2

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وقتی.از.جانب.خداوند.متعال.

به.رسالت.مبعوث.شد.مردم.را.به.پرستش.خداوند.يگانه.دعوت.نمود.و.برای.اثبات.

رسالت.و.نبّوت.خويش.معجزات.فراوانی.نیز.در.مقاطع.مختلف.نشان.داد.که.معجزه.
باقیه.آن.حضرت.قرآن.کريم.می.باشد.

عالم.بزرگوار.شیخ.حّر.عاملی.اعلی.اهلل.مقامه.الّشريف.در.کتاب.ارزشمند.اثبات.

الُهداة.صدها.معجزه.از.نبّی.مکّرم.اسالم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.نموده.که.مورد.
توافق.شیعه.و.سنّی.می.باشد..

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه283.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه122.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه480تا482ـ485.
مفرداتراغب.

2.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه289ـ290»ذیلآیه95سورهواقعه«.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه289»ذیلآیه51سورهحاقه«.
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وقتی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آيات.نورانی.قرآن.کريم.را.تالوت.

می.فرمود.و.يا.هنگامی.که.معجزاتی.از.ناحیه.آن.حضرت.صورت.می.گرفت.کّفار.

قريش.و.مشرکین.و.مخالفین.آن.حضرت.نسبت.های.ناروا.به.آن.حضرت.داده.و..آن.
بزرگوار.را.شاعر،.کاهن،.ساحر،.مجنون.و....قلمداد.می.کردند.

ذياًل.به.آياتی.که.در.اين.رابطه.می.باشد.»به.تعدادی.از.آيات«.اشاره.می.شود.
اينکه.مشرکین.و.کّفار.و.مخالفین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آن.حضرت.
را.مجنون.و.ساحر.و.شاعر.می.پنداشتند.فقط.اختصاص.به.زمان.اقامت.سیزده.ساله.
پیامبر.اکرم.در.مّکه.ندارد.»سیزده.سال.اقامت.آن.حضرت.در.شهر.مّکه.پس.از.بعثت«.
بلکه.زمانی.که.آن.حضرت.به.مدينه.نیز.مهاجرت.فرمودند.اين.قضیّه.ادامه.داشت.لیکن.
نه.به.وسیله.کّفار.و.مشرکین.بلکه.به.وسیله.منافقین،.يعنی.همان.کّفار.و.مشرکین.لیکن.
در.پوشش.اسالم.و.تظاهر.نمودن.به.اسالم،.و.منافق.يعنی.همین.»کافری.که.تظاهر.به.

اسالم.می.کند.و.ظاهراً.مسلمان.است«.
ذيل.آيه.اّول.تا.هفتم.سوره.قلم.عرض.شد.و.مالحظه.فرموديد.که.اين.منافقین.در.
آخرين.ماه.های.عمر.مبارک.پیامبر.اکرم.يعنی.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری.
در.محل.غدير.خم.وقتی.ديدند.که.پیامبر.اکرم.به.امر.خداوند.متعال.امیرالمؤمنین.
معّرفی. مسلمین. امام. و. خويش. جانشین. عنوان. به. را. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب.
فرمودند.پیامبر.اکرم.را.مجنون.و.ديوانه.نامیدند.که.آيه.51.سوره.قلم.اين.مطلب.را.بیان.

می.فرمايد.
قابل.ذکر.است.که.نسبت.دادن.ساحر.و.کاهن.و.شاعر.به.پیامبر.اکرم.توّسط.کّفار.و.
مشرکین.در.شهر.مّکه.به.طور.آشکار.صورت.می.گرفت.لیکن.منافقین.در.شهر.مدينه.

در.جمع.خودشان.اين.مطالب.را.بیان.می.کردند.
وجه.مشترک.کّفار.و.مشرکین.مّکه.و.منافقین.مدينه.اين.بود.که.هر.دو.گروه:.»1ـ.
کّفار.و.مشرکین؛.2ـ.منافقین«.قلباً.اعتقادی.به.خدا.و.رسول.خدا.نداشتند.و.با.اهل.بیت.

آن.حضرت.به.شّدت.دشمن.بودند.
تعدادی.از.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.که.نسبت.دادن.های.ناروا.به.آن.حضرت.را.

بیان.می.فرمايد.مالحظه.می.فرمائید.
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لين.»افسانه.ها.و. 1..مخالفین.پیامبر.اکرم.قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.را.اَساطيُرااَلوَّ
خرافات.پیشینیان«.می.دانستند.که.آيات.ذيل.به.اين.موضوع.اشاره.کرده.است:

لِيَن«. آيه.25.سوره.انعام.»َيُقوُل الَّذيَن َكَفُرواْ اِْن هذا ااِلَّ اَساِطيُر ااْلَوَّ
لِيَن«. آيه.24.سوره.نحل.»َو اِذا ِقيَل لَُهْم ماذا اَْنَزَل َربُُّکْم قالُواْ اَساطيُر ااْلَوَّ

لِيَن«. آيه.15.سوره.قلم.»اِذا ُتْتلى َعَلْيِه آياُتنا َقاَل اَساِطيُر ااْلَوَّ

2..مخالفین.پیامبر.اکرم.آن.حضرت.را.مجنون.و.ديوانه.می.نامیدند.
آيات.ذيل.به.اين.موضوع.اشاره.می.فرمايد:

ْكُر اِنََّک لََمْجُنوٌن«. َل َعَلْيِه الذِّ آيه.6.سوره.حجر.»َو قالُواْ يا اَيَُّها الَِّذي نُزِّ
ْكَر َوَيُقولُوَن  آيه.51.سوره.قلم.»َو اِْن َيکاُد الَّذيَن َكَفُروا لَُيْزلُِقونََک بَِاْبَصاِرِهْم لَّما َسِمُعوا الذِّ

اِنَُّه لََمْجُنونٌ«.

3..مخالفین.پیامبر.اکرم.آن.حضرت.را.ساحر.و.در.بعضی.مواقع.آن.حضرت.را.
ساحر.کّذاب.می.نامیدند.

آيات.ذيل.به.اين.موضوع.اشاره.می.فرمايد:
آيه.2.سوره.يونس.»قاَل الْکاِفُروَن ِإنَّ هذا لَساِحٌر ُمِبيٌن«

آيه.4.سوره.ص.»قاَل الْکاِفُروَن هذا ساِحٌر َكّذاٌب«

4..مخالفین.پیامبر.اکرم.وقتی.معجزات.آن.حضرت.را.می.ديدند.و.يا.آيات.شريفه.

قرآن.کريم.را.از.لسان.مبارک.آن.حضرت.می.شنیدند.هر.دو.را.سحر.و.جادو.قلمداد.

می.کردند،.يعنی.هم.معجزات.آن.حضرت.و.هم.قرآن.کريم.را.سحر.و.جادو.عنوان.
می.کردند.

آيات.ذيل.به.اين.موضوع.اشاره.می.فرمايد:
آيه.15.سوره.صافّات.»َو قالُوا اِْن هذا ااِّل ِسْحٌر ُمِبيٌن«.

آيه.6.سوره.صف.»َفَلّما جائَُهْم بِالَْبيِّناِت قالُوا هذا ِسْحٌر ُمِبيٌن«.
آيه.24.سوره.مّدثر.»َفقاَل اِْن هذا ااِّل ِسْحٌر ُيْؤَثُر«



133 سوره حاقه

5 ..مخالفین.پیامبر.اکرم.آن.حضرت.را.شاعر.و.در.بعضی.مواقع.شاعر.مجنون.و.
ديوانه.عنوان.می.کردند.

آيات.ذيل.به.اين.موضوع.اشاره.می.فرمايد:
آيه.5.سوره.انبیاء.»قالُواْ اَْضَغاٌث اَْحاَلٌم بَِل اْفَتَراُه بَْل ُهَو شاِعرٌ«.

آيه.36.سوره.صافّات.»َو َيُقولُوَن اَئِّنا لَتاِرُكوا آلَِهِتنا لِشاِعٍر َمْجُنوٍن«.
خداوند.متعال.در.مقام.پاسخ.گويی.به.اين.ياوه.گوئی.ها.و.جمالت.کفرآمیز.مخالفین.
پیامبر.اکرم.»اعم.از.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین«.برآمده.و.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.
و.رسالت.آن.حضرت،.همچنین.از.قرآن.کريم.دفاع.نموده.و.قبل.از.پرداختن.به.اصل.

موضوع.سوگند.ياد.فرموده.آن.هم.سوگندی.بزرگ.
خداوند.متعال.در.آيه.38.و.39.سوره.حاقّه.سوگند.ياد.فرموده.به.آنچه.که.انسان.ها.

می.بینند.و.آنچه.که.نمی.بینند،.يعنی:
سوگند.به.عالم.غیب.»آنچه.که.از.حواس.پنج.گانه.انسان.غايب.است«،.

و.سوگند.به.عالم.شهود.»آنچه.که.انسان.از.طريق.حواس.پنج.گانه.به.وجود.آن.ها.
آگاه.می.شود«،.و.در.يک.کالم:

سوگند.به.همه.عالم.و.همه.هستی،.و.يا:
سوگند.به.همه.خالئق.و.همه.مخلوقات.

خداوند.متعال.پس.از.سوگند.خوردن.به.همه.عالم.و.به.همه.مخلوقات.در.آيه.40.
سوره.حاقّه.می.فرمايد:

اِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم =.به.درستی.که.قرآن.کريم.گفتار.رسول.کريم.»بزرگوار«.است،.
و.کريم.آن.است.که.جامع.صفات.خوب.باشد،.يعنی:

قرآن.کريم.گفتار.پیامبر.اکرم.است.و.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.کريم.نامیده.است.
يعنی.جامع.همه.صفات.خوب.و.پسنديده.و.جامع.همه.فضائل.

با.اينکه.می.دانیم.قرآن.کريم.گفتار.و.فرمايش.خداوند.متعال.می.باشد.لیکن.در.اين.
آيه.شريفه.عنوان.شده.که.قرآن.کريم.گفتار.و.قول.پیامبر.اکرم.می.باشد.

اين.قضیّه.به.اين.جهت.است.که.پیامبر.اکرم.ابالغ.کننده.کالم.و.گفتار.خداوند.متعال.

است.»ابالغ.کننده.آيات.الهی«،.و.آنچه.که.رسول.اکرم.می.فرمايد.گفتار.خداوند.متعال.
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است،.لذا:
قرآن.کريم.گفتار.رسول.اکرم.می.باشد.زيرا.آيات.شريفه.قرآن.کريم.از.لسان.مبارک.
آن.حضرت.شنیده.می.شود.با.علم.به.اينکه.آيات.قرآن.کريم.کالم.الهی.است.و.فرمايش.

خداوند.متعال.است.
در.ادامه.آيات.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:

َو ما ُهَو بَِقْوِل شاِعٍر َقِلياًل َما ُتْؤِمُنوَن =.قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.سخن.و.گفتار.يک.
شخص.شاعر.نیست،.اما.شما.کمتر.ايمان.می.آوريد.

زائیده. اين.آيه.شريفه.شعر.بودن.قرآن.کريم.را.نفی.می.نمايد.زيرا.شعر.معموالً.

و. احساسات.و.عواطف.و.تخیالت. بیانگر. و. است. تخیالت.و.هیجانات.عاطفی.

خیال.پردازی.های.شاعر.است.درحالی.که.آيات.شريفه.قرآن.کريم.در.عین.جّذابیّت.و.

عین.فصاحت.و.بالغت.محتوايی.کاماًل.مستدل.و.منطقی.و.عقالنی.دارد.و.وحی.الهی.

است.و.يکی.از.مهم.ترين.معجزات.و.يا.به.عبارت.ديگر.مهم.ترين.معجزه.پیامبر.اکرم.

می.باشد،.و.به.همین.جهت.است.که.طی.صدها.سال.که.از.بعثت.پیامبر.اکرم.می.گذرد.

هیچ.کس.نتوانسته.سوره.ای.مثل.يکی.از.سوره.های.قرآن.کريم.را.بیاورد.و.همه.ادبا.و.

فصحای.عرب.در.اين.خصوص.اظهار.عجز.و.ناتوانی.نموده.اند،.ضمن.اينکه.وجود.

مقّدس.پیامبر.اکرم.تا.آخر.عمر.مبارک.خويش.حتی.يک.بیت.شعر.نیز.نسرودند.تا.چه.
رسد.به.اينکه.شاعر.باشند.

قسمت.دّوم.آيه.شريفه.توبیخ.و.سرزنش.کسانی.است.که.اين.آيات.شريفه.و.وحی.
الهی.را.می.شنیدند.و.به.آن.ايمان.نمی.آوردند.و.لذا.خداوند.متعال.فرموده.که:

قلياًل ما ُتْؤِمنُوَن، يعنی.عّده..کمی.از.شما.ايمان.می.آوريد.
آيه.بعد.نیز.در.همین.رابطه.است.که.می.فرمايد:

ُروَن =.قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.سخن.و.گفتار.يک. َوال بَِقْوِل كاِهٍن َقِلياًل ما َتَذكَّ
شخص.کاهن.نمی.باشد،.اما.عّده.کمی.از.شما.از.اين.موضوع.پند.و.اندرز.می.گیريد.

اين.آيه.شريفه.کهانت.بودن.قرآن.کريم.را.نفی.می.نمايد.زيرا.کهانت.کار.کاهنان.و.

جادوگران.است.و.کاهنان.و.جادوگران.کسانی.بودند.که.با.اجنّه.و.شیاطین.در.ارتباط.

بودند.و.پیام.ها.و.اّطالعاتی.را.در.حّد.بسیار.محدود.و.ناچیز.از.آن.ها.دريافت.می.نمودند.
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که.اين.موارد.بسیار.جزيی.نیز.همیشه.درست.از.آب.درنمی.آمد.و.بسیاری.از.اوقات.

اشتباه.بودن.آن.ها.برای.همگان.آشکار.می.شد،.لذا.گفته.های.کاهنان.بیشتر.متّکی.به.
حدس.و.گمان.بود.تا.حقیقت.

در.قسمت.دّوم.اين.آيه.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
عبرت. و. می.گیريد. پند. قضیّه. اين. از. از.شما. کمی. عّده. يعنی. ُروَن،. َتَذكَّ ما  َقِلياًل 

می.آموزيد.
بنابراين.اين.دو.آيه.شريفه.اتّهامات.و.نسبت.های.ناروای.مشرکین.و.مخالفین.پیامبر.
اکرم.را.صريحاً.رد.می.کند.و.شعر.بودن.قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.و.همچنین.

موضوع.کهانت.را.درباره.آيات.شريفه.قرآن.رد.نموده.و.اعالم.می.فرمايد.که:
شاعر. اکرم. پیامبر. »يعنی. نیست. شاعر. و.سخن.يک.شخص. گفتار. کريم. قرآن.

نیست«،.
و.قرآن.کريم.کهانت.نیست.و.گفتار.و.سخن.يک.شخص.کاهن.نمی.باشد.»يعنی.

پیامبر.اکرم.کاهن.نیست«.
ُروَن«.توبیخ.و.سرزنش.کّفار.و.مشرکین.و. جمالت.»َقِلياًل ما ُتْؤِمنُوَن«.و.»َقِلياًل ما َتَذكَّ
مخالفین.پیامبر.اکرم.و.همه.کسانی.است.که.آيات.شريف.و.نورانی.قرآن.کريم.را.از.
لسان.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.شنیدند.و.به.جای.اينکه.به.پیامبر.
اکرم.ايمان.بیاورند.آن.حضرت.را.شاعر.و.کاهن.دانسته.و.آيات.نورانی.قرآن.کريم.را.

لين.»افسانه.ها.و.خرافات.پیشینیان«.تلقی.می.کردند. نیز.شعر.و.کهانت.و.اَساطُيرااَْلوَّ
خداوند.متعال.پس.از.رد.سخنان.ياوه.و.بیهوده.مخالفین.پیامبر.اکرم.»مبنی.بر.شعر.
بودن.و.کهانت.بودن.آيات.قرآن.کريم.و.شاعر.بودن.و.کاهن.بودن.آن.حضرت«.آيات.

شريفه.قرآن.کريم.را.وحی.دانسته.که.به.قلب.مبارک.پیامبر.اکرم.نازل.می.شود.
خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.می.فرمايد:

َتنِزيٌل ِمن َربِّ الَْعالَميَن =.قرآن.کريم.نازل.شده.از.جانب.خداوند.متعال.و.پروردگار.
عالمیان.می.باشد،.بنابراين:

قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن:
نه.شعر.است،
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نه.کهانت،
نه.افسانه.ها.و.خرافات.پیشینیان،

نه.ساخته.فکر.پیامبر.اکرم،
نه.سخن.جبرئیل،.بلکه:

قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.وحی.الهی.است.که.از.جانب.خداوند.سبحان.به.قلب.
مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.است.

قابل.ذکر.است.که:
پیروان.واقعی.و.راستین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.با.تمام.وجود.خويش.

ايمان.دارند.و.اقرار.می.کنند.که:
قرآن.کريم.کالم.خداوند.متعال.است.که.به.قلب.نازنین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.نازل.شده.و.آن.حضرت.نیز.وحی.الهی.را.عیناً.به.مردم.منتقل.نموده.بدون.
اينکه.حتی.يک.حرف.و.يک.کلمه.و.حتّی.يک.نقطه.را.جابه.جا.نمايد،.لیکن.برای.اينکه.
همگان.به.اين.قضیّه.واقف.شوند.که.پیامبر.اکرم.هیچگونه.دخل.و.تصّرفی.در.آيات.
الهی.نداشته.و.آن.ها.را.عیناً.و.بدون.کم.و.کاست.به.بندگان.خدا.منتقل.نموده.خداوند.

متعال.می.فرمايد:
َل َعَلْينا بَْعَض ااْلَقاويِل =.اگر.پیامبر.اکرم.سخن.دروغی.بر.ما.ببندد،.يعنی: َو لَْو َتَقوَّ

اگر.پیامبر.اکرم.از.قول.خودش.و.از.ناحیه.خودش.کالمی.را.بگويد.و.سپس.آن.

کالم.را.به.خداوند.متعال.نسبت.بدهد.»درحالی.که.خداوند.متعال.آن.کالم.را.نفرموده.
باشد«،

اَلََخْذنا ِمْنُه بِالَْيميِن=.اين.آيه.شريفه.ممکن.است.يکی.از.معانی.ذيل.يا.هر.سه.آن.ها.
را.شامل.شود:

1. ما.او.را.مانند.مجرمین.دست.بسته.می.کرديم.و.او.را.با.قدرت.می.گرفتیم.»يمین.
کنايه.از.قدرت.است«؛

2..دست.راست.او.را.قطع.می.کرديم؛
3..با.دست.خويش.که.همان.قدرت.ما.است.او.را.گرفته.و.از.او.انتقام.می.گرفتیم.و.

او.را.مجازات.می.کرديم.
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ُثمَّ لََقَطْعنا ِمْنُه الَْوِتيَن =.سپس.رگ.قلب.او.را.قطع.می.کرديم،.يعنی.او.را.از.بین.
می.برديم.

َفما ِمْنکْم ِمْن اََحٍد َعْنُه حاِجزيَن = و.اََحدی.از.شما.نمی.توانست.از.اين.کار.مانع.شود.و.
از.او.حمايت.کند.

معنی.اين.چهار.آيه.شريفه.به.طور.خالصه.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

اگر.پیامبر.اکرم.سخن.دروغی.را.بر.ما.ببندد.و.از.ناحیه.خودش.حرفی.بزند.و.آن.را.

به.ما.نسبت.بدهد.درحالی.که.ما.اين.حرف.را.نزده.باشیم،.در.اين.صورت.پیامبر.اکرم.

را.به.جرم.دروغ.بستن.به.ما.با.قدرت.می.گیريم.و.او.را.به.مجازات.می.رسانیم.و.رگ.

قلب.او.را.می.زنیم.»يعنی.او.را.از.بین.می.بريم«،.و.احدی.از.شما.مردم.نمی.تواند.از.اين.
کار.مانع.شود.و.از.پیامبر.اکرم.دفاع.نمايد.1

توضیح:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.خداوند.متعال.او.را.:.

.آيه.40.سوره.حاقّه«. 1..رسول.کريم.می.نامد.»اِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل َكِريٍمـ.

2..دارای.خلق.عظیم.می.داند.»َو اِنََّک لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍمـ  آيه.4.سوره.قلم«.

پیامبر عظیم الشأنی که:
3..خداوند.متعال.روز.قیامت.آنقدر.به..آن.حضرت.اعطا.می.فرمايد.تا.آن.حضرت.

.آيه.5.سوره.ُضحی«. راضی.و.خشنود.شود.»َو لََسْوَف ُيْعطيَک َربَُّک َفَتْرضىـ.

4..خداوند.متعال.در.جهان.آخرت.مقامی.به.آن.حضرت.اعطا.می.فرمايد.که.همه.

اهل.محشر.و.همه.انبیاء.الهی.به.آن.حضرت.غبطه.می.خورند.»احاديث.ذيل.آيه.27.
سوره.ملک«.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه286تا288.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه120تا123.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه476تا482،481،479.
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5..خداوند.متعال.آن.حضرت.را.در.شب.معراج.به.مکانی.برد.که.قدم.هیچکدام.

از.انبیاء..الهی.و.هیچکدام.از.مالئکه.الهی.»حتی.جبرئیل.و.میکائیل.و.اسرافیل«.به.

آن..جا.نرسیده.بود.به.نحوی.که..آن.حضرت.به.مقدار.دو.کمان.»وسیله.تیراندازی.در.

زمان.های.گذشته«.با.محّلی.که.خداوند.متعال.از.آن.محل.خلق.صوت.می.فرمود.و.با.

آن.حضرت.سخن.می.گفت.فاصله.داشت.»آيه.اّول.سوره.اسراء.و.توضیحات.ذيل.
آن«.

6..خداوند.متعال.در.حّق.آن.حضرت.فرموده:
لَْوالَك لَما َخَلْقُت ااَْلْفالَك، یعنی:

ای.پیامبر،.اگر.تو.نبودی.کائنات.را.خلق.نمی.کردم.

7. خداوند.متعال.در.پاسخ.به.سؤال.حضرت.آدم.در.رابطه.با.وجود.مقّدس.پنج.تن.
آل.عبا.علیهم.الّسالم.فرمود:

اين.پنج.وجود.مقّدس.که.اسامی.آن.ها.را.بر.کنار.عرش.می.بینی.»اسامی.خمسه.طیّبه.

علیهم.الّسالم«.مقامشان.از.مقام.تو.»يعنی.حضرت.آدم«.باالتر.است،.و.مقامشان.از.همه.

مخلوقاتم.باالتر.و.واالتر.است،.و.اگر.به.خاطر.اين.ذوات.مقّدسه.نبود.بهشت.و.جهنّم.
را.خلق.نمی.کردم.»آيه.35.سوره.بقره.و.احاديث.ذيل.آن«.

8 ..خداوند.متعال.در.رابطه.با.آن.حضرت.به.همه.مردم.امر.می.فرمايد.که:
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا.»آيه.7.سوره.حشر«،.يعنی: ما آَتاُكُم الرَّ

پیامبر.اکرم.هر.دستوری.به.شما.صادر.فرمود.اطاعت.کنید.و.از.هر.چیزی.که.شما.

را.نهی.فرمود.از.آن.اجتناب.نمائید.»اطاعت.محض.و.بی.قید.و.شرط.از.آن.حضرت.
در.تمام.موارد«.

9..خداوند.متعال.به.آن.حضرت.و.اهل.بیت.آن.حضرت.مقام.عصمت.اعطا.فرموده.

و.اراده.فرموده.تا.آن.حضرت.و.اهل.بیت.بزرگوار.آن.حضرت.را.از.هر.گونه.رجس.و.
پلیدی.و.گناه.دور.نگه.دارد،.و.در.اين.رابطه.فرموده:
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.آيه.33.سوره.احزاب«،. َرُكْم َتْطِهيًراـ  ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َوُيَطهِّ »اِنَّما ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُکُم الرِّ
يعنی:

خداوند.متعال.اراده.فرموده.تا.هر.گونه.رجس.و.پلیدی.و.گناه.را.فقط.از.شما.»پیامبر.

اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.دور.

نموده.و.شما.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.سازد،.و.صدها.فضیلت.ديگر.که.خداوند.متعال.به.
آن.حضرت.اعطا.فرموده.که.فعاًل.مجال.بحث.درباره.آن.ها.نیست،.لذا:

آيا.ممکن.است.پیامبر.عظیم.الشأن.اسالم.با.اين.همه.فضائل.که.فقط.گوشه.ای.از.آن.ها.

بیان.شد.نعوذباهلل.به.خداوند.متعال.دروغ.ببندد.يعنی.از.پیش.خود.سخن.بگويد.و.آن.را.
به.دروغ.به.خداوند.متعال.نسبت.بدهد،.قطعاً.و.يقیناً.چنین.امری.محال.است،.زيرا:

با.مقام.عصمت.سازگاری.ندارد،.آن.هم.عصمتی.که.خداوند.متعال.آن.را. اوالً.
تضمین.فرموده.است.

ثانیاً.نه.تنها.پیامبر.اکرم.به.عنوان.سیّد.االنبیاء.والمرسلین.و.اشرف.مخلوقات.به.

خداوند.متعال.دروغ.نمی.بندد.بلکه.يقیناً.همه.انبیاء.الهی.همینگونه.هستند.چرا.که.دروغ.
بستن.به.خداوند.متعال.از.اعظم.کبائر.می.باشد.

قابل.ذکر.است.که.پیروان.حقیقی.و.راستین.انبیاء.به.خودشان.اجازه.نمی.دهند.که.به.

انبیاء.دروغ.ببندند.تا.چه.رسد.به.اينکه.انبیاء.الهی.آن.هم.اشرف.و.سیّد.انبیاء.به.خداوند.
متعال.دروغ.ببندد،.بنابراين:

اين.فرمايشات.خداوند.متعال.»آيات.44.تا.47.سوره.مبارکه.حاقّه«.پاسخ.محکم.و.

قاطع.و.دندان.شکنی.است.به.ياوه.گوئی.ها.و.سخنان.کفرآمیز.مخالفین.پیامبر.اکرم.»در.

رابطه.با.اينکه.آيات.قرآن.کريم.شعر.و.کهانت.و.افسانه.های.پیشینیان.است.و.ساخته.

و.پرداخته.ذهن.و.فکر.رسول.خدا.است.و.پیامبر.اکرم.به.دروغ.آن.ها.را.به.خداوند.
متعال.نسبت.می.دهد«.تا.بدانند.و.بفهمند.که:

خداوند.متعال.حافظ.و.نگهبان.کالم.و.سخن.خويش.است.»يعنی.حافظ.و.نگهبان.

قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن«.و.به.فرض.محال.و.فرضی.که.هرگز.و.ابداً.محقَّق.

نخواهد.شد.اگر.نعوذباهلل.پیامبر.اکرم.بخواهد.به.خداوند.متعال.دروغ.ببندد.خداوند.
متعال.با.آن.حضرت.برخورد.خواهد.کرد.
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َل َعَلْينا بَْعَض ااَْلقاويَل«.با.حرف. همانطور.که.مالحظه.می.فرمائید.آيه.شريفه.»َو لَْو َتَقوَّ

شرط.اگر.»َولَْو«.شروع.شده.است.که.متضّمن.معنای.شرط.است.و.داللت.بر.امتناع.
جواب.دارد.به.جهت.امتناع.شرط،.يعنی:.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.هرگز.به.خداوند.متعال.دروغ.نخواهد.بست.تا.خداوند.

متعال.آن.حضرت.را.مجازات.نمايد،.زيرا.اين.قضیّه.با.عصمت.آن.حضرت.سازگاری.

ندارد.و.به.فرض.محال.اگر.پیامبر.اکرم.نیز.چنین.قصدی.داشته.باشد.خداوند.متعال.
مانع.آن.خواهد.شد.

نتیجه.کالم.اين.است.که:
همگان.»از.جمله.مخالفین.پیامبر.اکرم«.بدانند.که.پیامبر.اکرم.هر.چه.می.فرمايد.وحی.

الهی.است،.نه.يک.کلمه.کم.نه.يک.کلمه.زياد.
خداوند.متعال.در.آيه.سوم.و.چهارم.سوره.نجم.می.فرمايد:

َوما َيْنِطُق َعِن الَْهَوی »آيه.3«.
اِْن ُهَو ااِّل َوْحٌي ُيوحى »آيه.4«.يعنی:

پیامبر.اکرم.هرگز.از.روی.هوای.نفس.سخن.نمی.گويد،.
بلکه.هر.چه.که.آن.حضرت.می.فرمايد.وحی.الهی.است.که.به..آن.حضرت.نازل.

می.شود.
مالحظه.فرموديد.که:

خداوند.متعال.در.آيات.38.تا.43.سوره.حاقه.سوگند.ياد.فرمودند.که:
سوگند.به.آنچه.که.می.بینید.و.آنچه.که.نمی.بینید.»سوگند.به.همه.خالئق«.که:

قرآن.کريم.گفتار.و.سخن.پیامبر.اکرم.می.باشد.نه.کالم.و.سخن.يک.شاعر.و.کاهن،
قرآن.کريم.کالم.و.سخن.خداوند.متعال.است.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.قلب.

مبارک.پیامبر.اکرم.نازل.شده.است.
خداوند.متعال.در.آيات.44.تا.47.سوره.مبارکه.حاقّه.در.رابطه.با.وحی.بودن.آيات.
قرآن.کريم.و.نزول.آيات.شريفه.آن.از.جانب.خداوند.متعال.تأکید.نموده.و.جهت.اثبات.
اصالت.آيات.شريفه.قرآن.کريم.و.اثبات.اين.موضوع.که.آيات.قرآن.کريم.وحی.الهی.

بوده.و.کالم.حق.تعالی.است.و.پیامبر.اکرم.عیناً.آن.ها.را.به.مردم.رسانده.می.فرمايد:
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اگر.پیامبر.اکرم.سخن.دروغی.بر.ما.ببندد،.
با.قدرت.او.را.می.گیريم.»مانند.مجرمین.دست.او.را.می.بنديم«،.

و.رگ.قلب.او.را.قطع.می.کنیم.»او.را.از.بین.می.بريم«،
و.احدی.از.شما.مردم.نمی.تواند.از.اين.کار.مانع.شود.و.از.مجازات.او.جلوگیری.کند.

خداوند.متعال.پس.از.تأکیدات.فراوان.در.رابطه.با.اينکه.قرآن.کريم.کالم.خداوند.

متعال.است.که.از.طريق.وحی.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.در.آيه.بعد.»آيه.48«.به.اهمیّت.
قرآن.کريم.اشاره.نموده.و.فرموده.که:

َو اِنَُّه لََتْذِكَرٌة لِْلُمتَّقيَن =.قرآن.کريم.پند.و.اندرزی.است.برای.متّقین.»پرهیزکاران«،.
يعنی:

قرآن.کريم.پند.و.اندرزی.است.از.جانب.خداوند.برای.همه.مردم.لیکن.کسانی.که.
تقوا.دارند.از.آن.بهره.می.برند.

به.عبارت.ديگر.کسانی.که.از.حّداقل.تقوا.برخوردار.باشند.همین.مختصر.تقوا.

باعث.می.شود.تا.طالب.حقیقت.باشند.و.هیچ.گاه.هنگام.مواجه.شدن.با.حقیقت.عناد.

و.لجاجت.نکنند.و.حقیقت.را.بپذيرند،.لذا.افراد.لجوج.و.عنود.که.همواره.با.حّق.و.
حقیقت.ستیز.دارند.نمی.توانند.از.معارف.قرآن.کريم.بهره.ببرند.

بنابراين:
قرآن.کريم.پند.و.اندرز.است.که.برای.همه.مردم.آمده.لیکن.طالبان.حقیقت.و.کسانی.
که.به.دنبال.حّق.و.حقیقت.هستند.از.آن.بهره.می.برند،.و.افرادی.که.اين.حد.از.تقوا.را.

نداشته.باشند.از.تعلیمات.قرآن.کريم.بهره.مند.نخواهند.شد.
در.آيه.دوم.سوره.بقره.نیز.آمده.که:

ذلَِک الِْکتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًی لِْلُمتَِّقيَن، يعنی:
قرآن.کريم.کتاب.با.عظمتی.است.که.هیچگونه.شّک.و.ترديد.در.آن.وجود.ندارد.و.

کتاب.هدايت.است.برای.متّقین.»مايه.هدايت.متّقین.و.پرهیزکاران.است«،.يعنی:
گرچه.قرآن.کريم.برای.هدايت.همه.انسان.ها.نازل.شده.لیکن.تا.مرحله.ای.از.تقوا.در.
انسان.نباشد.»مرحله.تسلیم.در.مقابل.حّق.و.پذيرش.آنچه.که.با.عقل.و.فطرت.انسان.

هماهنگ.است«،.
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محال.است.که.انسان.از.قرآن.کريم.و.از.هدايت.اين.کتاب.با.عظمت.و.از.تعالیم.نبّی.
مکّرم.اسالم.بهره.ببرد،.لذا:

افراد.فاقد.ايمان.دو.گروه.هستند:
1..گروهی.که.در.جستجوی.حق.می.باشند.و.اين.مقدار.از.تقوا.در.قلب.و.دل.آن.ها.

وجود.دارد.که.هر.جا.حق.را.ببینند.آن.را.می.پذيرند.
2..گروهی.که.نه..تنها.در.جستجوی.حق.نیستند.بلکه.هر.جا.که.حق.را.ببینند.برای.
از.بین.بردن.آن.اقدام.می.کنند،.و.به.همین.لحاظ.افراد.اين.گروه.هیچ.گاه.از.تعالیم.انبیاء.

الهی.و.کتب.آسمانی.بهره.مند.نمی.شوند.و.به.همین.جهت.است.که:
قرآن.کريم.کتاب.هدايت.است.برای.متّقین.»افراد.گروه.اول«.

قرآن.کريم.پند.و.اندرز.است.برای.متّقین.»افراد.گروه.اول«
در.ادامه.آيات.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:

بِيَن=.ما.می.دانیم.که.گروهی.از.شما.قرآن.کريم.را.تکذيب. َو اِنَّا لََنْعَلُم اَنَّ ِمْنُکْم ُمَکِذّ
می.کنید.و.از.تکذيب.کنندگان.قرآن.هستید،..يعنی:

ما.می.دانیم.که.عّده.ای.از.شما.قرآن.کريم.را.که.وحی.الهی.است.تصديق.نموده.و.از.
تعالیم.آن.بهره.می.بريد،.

و.عّده.ای.نیز.آن.را.شعر.و.کهانت.دانسته.و.الهی.بودن.آن.را.تکذيب.نموده.و.بدين.
ترتیب.از.هدايت.و.پند.و.اندرز.قرآن.کريم.محروم.شده.و.گمراه.می.شويد.

ضرر.و.زيان.تکذيب.قرآن.کريم.فقط.و.فقط.دامنگیر.خود.اين.تکذيب.کنندگان.

خواهد.شد.و.زمانی.به.اين.امر.پی.می.برند.که.کار.از.کار.گذشته.و.حسرت.خوردن.

و.تأّسف.خوردن.دردی.از.آن.ها.را.درمان.نخواهد.کرد.که.اين.موضوع.در.ادامه.آيات.
شريفه.آمده.و.مالحظه.خواهید.فرمود.

در.ادامه.آيات.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
َو اِنَُّه لََحْسَرٌة َعَلى الْکاِفِريَن =.قرآن.کريم.مايه.حسرت.کافران.است،.يعنی:

وقتی.که.قیامت.به.پا.می.شود.و.تکذيب.کنندگان.قرآن.کريم.می.فهمند.که.به.خاطر.

لجاجت.و.عناد.و.هواپرستی.و.دنیاپرستی.چگونه.از.نعمت.بزرگی.مانند.قرآن.محروم.

شدند.و.اکنون.که.قیامت.شده.بايد.به.جهنّم.داخل.شوند.دچار.تأّسف.و.اندوه.شده.و.
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به.گذشته.خويش.حسرت.می.خوردند.که.چگونه.خودشان.را.جهنّمی.کردند.
قابل.ذکر.است.که.قیامت.يوم.الحسره.می.باشد،.يعنی.روز.قیامت.روزی.است.که.
مجرمین.و.گنهکاران.نادم.و.پشیمان.می.شوند.و.حسرت.می.خورند.که.چگونه.عمرشان.
را.به.بطالت.گذرانده.و.خودشان.را.مستوجب.آتش.جهنّم.نمودند.لیکن.هیهات.که.در.
روز.قیامت.ندامت.و.پشیمانی.و.انگشت.حسرت.به.دندان.گرفتن.هیچ.سودی.برای.

آن.ها.نخواهد.داشت.
در.آيه.بعد.مجّدداً.بحث.در.رابطه.با.حقانیّت.قرآن.کريم.می.باشد.و.خداوند.متعال.

در.اين.رابطه.می.فرمايد:
َو اِنَُّه لََحقُّ الَْيِقيِن =.قرآن.کريم.يقین.خالص.است،.قرآن.کريم.حقیقت.محض.است،.
قرآن.کريم.يقینی.است.که.شک.در.آن.راه.ندارد.و.در.مرحله.يقین.کامل.است.يعنی.

مرحله.حقّ.الیقین.
در.بخش.مربوط.به.لغات.و.توضیحات.راجع.به.مراحل.مختلف.يقین.توضیحات.

کامل.ارائه.گرديد.
در.آيه.بعد.که.آخرين.آيه.سوره.مبارکه.حاقّه.می.باشد.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّک الَْعِظيِم =.ای.پیامبر،.حال.که.چنین.است.به.نام.پروردگار.بزرگت.

تسبیح.بگو.و.او.را.از.هر.عیب.و.نقص.منّزه.بشمار.
گرچه.مخاطب.اين.آيه.شريفه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.می.باشد.و.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.دستور.می.دهد.تا.خداوند.متعال.را.
تسبیح.بگويد.و.خداوند.سبحان.را.از.هر.عیب.و.نقص.منّزه.بداند.لیکن.اين.دستور.
خداوند.متعال.شامل.همه.مکّلفین.می.شود،.يعنی.همه.مکّلفین.موّظف.هستند.که.

خداوند.متعال.را.تسبیح.گفته.و.خداوند.متعال.را.از.هر.عیب.و.نقص.منّزه.بدانند.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه289.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه124.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه483تا485.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه393.
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توضیح:
در.توضیحات.ذيل.آيات.شريفه.سوره.حاقّه.»آيات.40.تا.52«.مالحظه.فرموديد.که.
مخالفین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آن.حضرت.را.شاعر.و.کاهن.دانسته.
و.بدين.ترتیب.قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.را.شعر.و.کهانت.و.افسانه.ها.و.خرافات.

پیشینیان.قلمداد.می.کردند.
خداوند.متعال.در.پاسخ.به.اين.ياوه.گويی.ها.و.سخنان.کفرآمیز.اين.عناصر.منحرف.

و.بی.دين.فرمودند:
1..قرآن.کريم.گفتار.پیامبر.اکرم.می.باشد.»کالم.خداوند.متعال.است.که.از.لسان.

مبارک.پیامبر.اکرم.به.مردم.ابالغ.می.شود«.آيه.40.
2..قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.کالم.خداوند.متعال.است.که.به.قلب.مبارک.پیامبر.

اکرم.نازل.شده.است.»آيه.43«.
3..قرآن.کريم.تذّکر.و.پند.و.اندرزی.است.برای.متّقین.»آيه.48«.

4..و.ما.می.دانیم.که.بعضی.از.شما.قرآن.کريم.را.تکذيب.می.کنید.»آيه.49«.
5 ..قرآن.کريم.مايه.حسرت.کافرين.است.»کافرين.در.روز.قیامت.حسرت.خواهند.

خورد.که.چگونه.در.دنیا.قرآن.کريم.را.تکذيب.کردند«.»آيه.50«.
6 ..قرآن.کريم.حّق.محض.است،.يقین.خالص.است،.يقینی.است.که.شک.و.ترديد.

در.آن.راه.ندارد،.و.باالخره.قرآن.کريم.حقّ.الیقین.است.»آيه.51«.
مواردی.را.که.مالحظه.فرموديد.و.در.صفحات.قبل.مشروحاً.به.آن.ها.پرداخته.شد.
مربوط.به.ظاهر.قرآن.کريم.می.باشد.»معنی.ظاهری.آيات.شريفه«.که.مفسرين.می.فهمند،.
لیکن.اين.آيات.شريفه.مانند.ساير.آيات.شريفه.قرآن.کريم.تأويلی.نیز.دارند.»معنی.
باطنی.آيات.شريفه«.که.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.از.آن.ها.مّطلع.بوده.

و..آن.را.بیان.می.فرمايند.
اينکه.تأويل.اين.آيات.شريفه.»مخصوصاً.آيات.43،.48،.49،.50.و.51«.و.معنی.

باطنی.آن.ها.چیست.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.
قابل.ذکر.است.که:.

قرآن. آيات.شريفه. تأويل. اينکه. و. قرآن.کريم. آيات.شريفه. تأويل. با. رابطه. در.
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کريم.را.فقط.و.فقط.خداوند.متعال.می.داند.و.به.اذن.خداوند.متعال.فقط.و.فقط.

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.دانند.ذيل.آيه.هفتم.سوره.آل.عمران.
توضیحات.کافی.ارائه.شده.است.

حديث:
1..امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:

وقتی.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امر.خداوند.

متعال.موضوع.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.می.فرمود،.منافقین.

به.خدا.و.رسول.خدا.ايمان.نداشتند«. »کسانی.که.ظاهراً.مسلمان.بودند.لیکن.قلباً.
می.گفتند:

محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم«.به.پروردگارش.دروغ.بسته.و.خدا.درباره.
علی.بن.ابیطالب.به.او.چنین.دستوری.نداده.است.

به.دنبال.اين.سخنان.کفرآمیز.منافقین.بود.که.خداوند.متعال.اين.آيه.شريفه.را.نازل.
فرمودند:

اِنَّ َوالَيَة َعِلٍىّ َتْنزيٌل ِمْن َرِبّ اْلعالَميَن »آيه.43«.يعنی:
امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.جانب.خداوند.عالمیان.

نازل.شده.است.
تأويل.آيه.48.سوره.حاقّه.»اِنَُّه لََتْذِكَرٌة لِْلُمتَِّقيَن«.اينگونه.است:

اِنَّ َوالَيَة َعِلٍىّ لََتْذِكَرٌة لِْلُمتَِّقيَن،.يعنی:
امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تذّکر.و.پند.و.اندرزی.است.

برای.متّقین.
تأويل.آيه.50.سوره.حاقّه.»اِنَُّه لََحْسَرٌة َعَلى الَْکاِفِريَن«.اينگونه.است:

اِنَّ َعِلّيًا لََحْسَرٌة َعَلى الْکاِفِريَن، یعنی:
امیرالمومنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مايه.حسرت.و.افسوس.کافرين.است.
»وقتی.که.قیامت.می.شود.تکذيب.کنندگان.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.و.منکرين.امامت.و.واليت.آن.حضرت.حسرت.می.خورند.و.افسوس.
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می.خورند.که.چرا.در.دنیا.امامت.و.واليت.آن.حضرت.را.نپذيرفته.و.آن.را.منکر.
شدند«.

تأويل.آيه.51.سوره.حاقّه.»اِنَُّه لََحقُّ الَْيِقيِن«.اينگونه.است:
اِنَّ َوالَيَتُة لََحقُّ الَْيِقيِن، یعنی:

امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حق.محض.است،.يقین.

خالص.است،.يقینی.است.که.شک.و.ترديد.در.آن.راه.ندارد،.و.باالخره.اينکه.امامت.و.
واليت.آن.حضرت.حقّ.الیقین.است.

اين.حديث.را.محّمد.بن.فضیل.از.وجود.مبارک.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. سّلم. و. آله. و. علیه. اهلل. اکرم.صّلی. پیامبر. که. وقتی.
علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.

فرموده.و.به.مردم.معّرفی.فرمودند،.منافقین.اّمت.اظهار.داشتند.که:
اين.دستور.»موضوع.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.از.
جانب.خداوند.متعال.نیست.بلکه.پیامبر.اکرم.از.پیش.خودش.می.خواهد.پسرعمويش.
علی.بن.ابیطالب.را.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.کرده.و.او.را.به.اين.مقام.مفتخر.

نمايد.
پس.از.اين.ياوه.گويی.ها.و.سخنان.کفرآمیز.منافقین.بود.که.خداوند.متعال.اين.آيات.

شريفه.را.نازل.نموده.و.فرمودند:
َل َعَلْيَنا بَْعَض اْلَقاِويِل »آيه.44«،.يعنی: َولَْو َتَقوَّ

اگر.پیامبر.اکرم.سخن.دروغی.بر.ما.ببندد.»در.مورد.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه313،حدیث91»حدیث1170«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه393.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه188،حدیث1.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه835،حدیث50»حدیث12005«.
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اَلََخْذنا ِمْنُه بِالَْيِميِن »آيه.45«،.يعنی:
ما.او.را.با.قدرت.می.گیريم.»می.گرفتیم«.

ُثمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه الَْوِتيَن.»آيه.46«،.يعنی:
سپس.رگ.قلب.او.را.قطع.می.کنیم.»قطع.می.کرديم«

َفما ِمْنُکم ِمْن اََحٍد َعْنُه حاِجِزيَن »آيه.47«،.يعنی:
هیچ.کس.از.شما.نمی.توانست.از.اين.کار.مانع.شود.

َوِإنَُّه لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقيَن »آيه.48«،.يعنی:
امیرالمومنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تذّکر.و.پند.و.اندرزی.است.برای.متّقین؛.

بِيَن »آيه.49«،.يعنی: َکذِّ َو اِنَّا لََنْعَلُم اَنَّ ِمنُکم مُّ
و.ما.می.دانیم.که.بعضی.از.شما.»فالنی.و.فالنی«.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.تکذيب.می.کنید.
َو اِنَُّه لََحْسَرٌة َعَلى الْکاِفِريَن »آيه.50«،.يعنی:

است. کافرين. افسوس. و. مايه.حسرت. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.

»تکذيب.کنندگان.و.منکرين.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

روز.قیامت.دچار.حسرت.فراوان.می.شوند.و.افسوس.می.خورند.که.چرا.در.دنیا.امامت.
و.واليت.آن.بزرگوار.را.نپذيرفته.و.آن.را.تکذيب.کرده.و.منکر.شدند«.

َو اِنَُّه لََحقُّ الَْيِقيِن »آيه.51«،.يعنی:
امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حّق.محض.است،.يقین.
خالص.است،.يقینی.است.که.شک.و.ترديد.در.آن.راه.ندارد،.و.باالخره.اينکه.امامت.و.

واليت.آن.حضرت.حقّ.الیقین.است.
اين.حديث.را.هم.معاویة.بن.عّمار.و.هم.زيد.بن.جهم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.اند.1

1.تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه837،حدیث51»حدیث12006«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه188،حدیث2.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه393ـ394.
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توضیح:
مالحظه.فرموديد.که.ظاهر.آيات.شريفه.و.معنی.ظاهری.آن.ها.در.رابطه.با.قرآن.
کريم.بود.و.باطن..آيات.شريفه.و.تأويل.آن.ها.در.رابطه.با.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم،.لذا.معنی.آيات.شريفه.»جمع.بین.معنی.ظاهری.و.معنی.

باطنی.آيات.شريفه.يعنی.جمع.بین.تنزيل.و.تأويل.آيات.شريفه«.اين.می.شود.که:
 الف(.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.از.پیش.خود.چیزی.نمی.گويد،.يعنی:

هم.قرآن.کريم.و.هم.موضوع.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.است.»آيه.43«.

ب(قرآن.کريم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مايه.تذّکر.و.پند.و.اندرز.
می.باشند.برای.متّقین.»آيه.48«.

ج( خداوند.متعال.می.داند.که.بعضی.از.شما.قرآن.کريم.و.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.تکذيب.خواهید.نمود.»آيه.49«.

د(قرآن.کريم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.روز.قیامت.مايه.حسرت.
کافرين.و.منکرين.واليت.و.امامت.خواهند.بود.»آيه.50«.

ه  (.قرآن.کريم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.»و.ديگر.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم«.حّق.محض.و.يقین.خالص.هستند.که.شّک.در.آن.ها.راه.ندارد.يعنی.يقین.
کامل،.يعنی.قرآن.کريم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.حقّ.الیقین.هستند.»آيه.51«.



سوره معارج

آيات 1 تا 3 سوره معارج:
»َسَاَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقـٍع«.آيه.1.

»لِْلَکاِفريَن لَْيَس لَُه َداِفعٌ«.آيه.2.
َن اهللِ ِذي الَْمعاِرِج«.آيه.3. »مِّ

ترجمه: 
سائل.و.تقاضاکننده.ای.از.خداوند.متعال.درخواست.و.تقاضای.عذابی.کرد.که.آن.
عذاب.واقع.شد.»فردی.از.خدا.تقاضای.عذاب.کرد.و.خداوند.نیز.عذاب.را.به.آن.فرد.

نازل.نمود«.»آيه.1«.
اين.عذاِب.کافران.است.و.هیچ.کس.نمی.تواند.اين.عذاب.را.دفع.نمايد.»هیچ.کس.

نمی.تواند.مانع.عذاب.الهی.بشود«.آيه.2.
يعنی.صاحب. از.سوی.خداوندی.است.که.صاحب.معارج.است،. اين.عذاب. .

درجات.است..»آيه.3«.1

شرح لغات و توضیحات:
َسَأَل =.سؤال.کرد،.درخواست.کرد،.تقاضا.کرد؛

سائِل=.سؤال.کننده،.درخواست.کننده،.تقاضا.کننده؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه17.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه292.
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عروج.=.صعود،.صعود.کردن،.باال.رفتن؛
َمْعَرْج =.آلت.و.وسیله.صعود.و.عروج.مانند.پّله.يا.نردبان.»جمع.َمعَرج.می.شود.

َمعارج«.
خداوند.ذی.المعارج.يعنی.خداوند.صاحب.درجات.و.آن.درجاتی.است.که.عقايد.
حّقه.و.اعمال.صالح.از.آن.صعود.می.کند.و.مؤمنین.در.سلوک.خويش.از.آن.باال.می.روند.
و.مالئکه.الهی.از.آن.عروج.می.نمايند،.و.اين.درجات.حقايقی.ملکوتی.هستند.نه.مانند.

درجات.دنیا.وهمی.و.اعتباری.و.ماّدی.1
بخشی.از.اين.سوره.مبارکه.در.رابطه.با.عذاب.سريع.کسی.است.که.از.خداوند.متعال.
درخواست.عذاب.نمود،.ضمن.اينکه.اين.آيات.شريفه.اشاره.به.عذابی.می.کند.که.کّفار.

در.روز.قیامت.آن.را.خواهند.چشید.
در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.آمده.که:

َسَاَل سائٌِل بَِعذاٍب واِقٍع.=.مفّسرين.اين.آيه.شريفه.را.دو.نوع.تفسیر.و.معنا.کرده.اند.که.

با.توّجه.به.احاديث.شريفی.که.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.صادر.شده.هر.دو.تفسیر.و.هر.
دو.معنا.می.تواند.درست.باشد.که.ذياًل.هر.دو.آن.ها.را.مالحظه.می.فرمائید.

1..سائل.و.تقاضاکننده.ای.از.خداوند.متعال.درخواست.و.تقاضای.عذاب.نمود.و.
خداوند.متعال.نیز.عذاب.را.نازل.نمود.

به.عبارت.ديگر:
شخصی.به.دلیل.خاّصی.از.خداوند.متعال.تقاضای.عذاب.کرد.و.خداوند.متعال.نیز.
بالفاصله.تقاضای.اين.فرد.بی.دين.را.اجابت.نموده.و.به.آن.شخص.عذاب.نازل.نمود.

و.آن.شخص.به.هالکت.رسید.
اينکه.اين.فرد.منحرف.چه.شخصی.بود.و.به.چه.عّلت.بود.که.از.خداوند.متعال.

درخواست.عذاب.نمود.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه396.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه295ـ299.

المیزان،جلدسیونهم،صفحه129.
تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه21.
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2..شخصی.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.سؤال.کرد.که:
اين.عذابی.که.وعده.می.دهی.و.از.آن.سخن.می.گويی.به.چه.افرادی.و.چه.کسانی.

واقع.می.شود.»اين.عذاب.برای.کیست.و.برای.چه.اشخاصی.است«.
آيه.بعد.توضیح.می.دهد.که.اين.عذاب.مربوط.به.کافرين.است.و.در.واقع.آيه.دّوم.
اين.سوره.مبارکه.جواب.سؤال.شخصی.است.که.از.پیامبر.اکرم.پرسیده.بود.که.اين.

عذاب.برای.چه.افرادی.است.
در.اين..آيه.شريفه.آمده.که:

لِْلکاِفريَن =.برای.کافرين،.يعنی:
اين.عذابی.که.پیامبر.اکرم.از.آن.سخن.می.گويد.برای.کافرين.است.

در.ادامه.آيه.شريفه.آمده.که:
لَْيَس لَُه داِفٌع =.هیچ.کس.نمی.تواند.از.عذاب.الهی.جلوگیری.کند،.يعنی.اين.عذابی.
که.پیامبر.اکرم.وعده.آن.را.داده.مخصوص.کافرين.است.و.هنگامی.که.خداوند.متعال.

کافرين.را.عذاب.می.کند.هیچ.کس.نمی.تواند.مانع.عذاب.الهی.بشود.
در.آيه.سّوم.اشاره.شده.که.اين.عذاب.از.جانب.خداوند.متعال.می.باشد.

در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:
ِمَن اهللِ ِذي الَْمَعاِرِج =.اين.عذاب.از.ناحیه.خداوند.متعال.است.که.صاحب.معارج.
می.باشد،.يعنی.خداوندی.که.صاحب.درجات.است.و.آن.درجاتی.است.که.عقايد.حّقه.
و.اعمال.صالح.از.آن.صعود.می.کند.و.مؤمنین.در.سلوک.خويش.از.آن.باال.می.روند.و.

مالئکه.الهی.از.آن.عروج.می.نمايند.
قابل.ذکر.است.که.اين.درجات.حقايقی.ملکوتی.هستند.نه.مانند.درجات.دنیا.وهمی.

و.اعتباری.و.ماّدی.1

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه396.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه297ـ299.

المیزان،جلدسیونهم،صفحه125ـ129.
تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه20ـ21.
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توضیح:
ذيل.آيه.اّول.سوره.مبارکه.معارج.به.عرض.رسید.که.مفّسرين.محترم.نوعاً.دو.تفسیر.

و.دو.معنا.برای.اين.آيه.شريفه.»اّولین.آيه«.بیان.نموده.اند.
تفسیر.و.ترجمه.اّول.اين.بود.که:

1..سائل.و.تقاضا.کننده.ای.از.خداوند.متعال.درخواست.عذاب.نمود.و.خداوند.متعال.
نیز.عذاب.را.نازل.نمود.و.عذاب.واقع.شد.»عذاب.الهی.نازل.شد«.

اينکه.اين.فرد.گمراه.و.منحرف.چه.شخصی.بود.که.از.خداوند.متعال.تقاضای.عذاب.

نمود،.همچنین.انگیزه.اين.فرد.از.درخواست.عذاب.چه.بوده.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.
حديث.خواهد.آمد.

2..تفسیر.و.ترجمه.دّوم.اين.آيه.شريفه.»اّولین.آيه.اين.سوره«.اين.بود.که:
شخصی.از.پیامبر.اکرم.سؤال.نمود.که:

اين.عذابی.که.مدام.وعده.می.دهی.و.از.آن.سخن.می.گويی.روز.قیامت.چه.کسانی.
را.در.بر.خواهد.گرفت.

قابل.ذکر.است.که.عذاب.موعود.در.انتظار.دو.گروه.است،.به.قرار.ذيل:
 الف(.کافرين.»که.در.آيه.دّوم.سوره.معارج.بیان.شده.است«؛

ب( منکرين.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.»که.در.بخش.
حديث.آمده.است«.

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

هنگامی.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.

ذيحجه.سال.دهم.هجری.در.محل.غدير.خم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

را.به.امر.خداوند.متعال.به.جانشینی.خويش.و.به.امامت.مسلمین.منصوب.نموده.و.
فرمودند:

َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِلىٌّ َمْوالُه »يعنی.هر.کس.من.موال.و.سرپرست.و.صاحب.اختیار.
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او.هستم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.موال.و.سرپرست.و.صاحب.اختیار.او.می.باشد«.
چیزی.نگذشت.که.اين.خبر.در.همه.شهرها.و.بالد.پخش.و.منتشر.شد.

فردی.به.نام.نُعمان.بن.حارث.فهری.که.اين.خبر.را.شنیده.بود.خدمت.پیامبر.اکرم.
شرفیاب.شد.و.به.آن.حضرت.عرض.کرد:

يا.رسول.اهلل:
به.ما.دستوری.دادی.که.بگوئیم.ال اِلَه ااِلَّ اهلل.»شهادت.دادن.به.يگانگی.خداوند.متعال«،.

ما.اطاعت.کرديم.و.پذيرفتیم.
به.ما.دستور.دادی.که.به.رسالت.تو.ايمان.بیاوريم.و.شهادت.دهیم.که.تو.رسول.خدا.

هستی،.ما.اطاعت.کرديم.و.پذيرفتیم..
به.ما.دستور.جهاد.و.حج.و.نماز.و.روزه.و.زکات.دادی،.ما.اطاعت.کرديم.و.پذيرفتیم.

ما.همه.دستورات.تو.را.اطاعت.کرديم.اما.تو.به.اين.ها.راضی.نشدی.»به.اين.ها.بسنده.

نکردی«.تا.اينکه.اين.جوان.را.»اشاره.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.به.
جانشینی.خودت.منصوب.کرده.و.فرمودی:

»َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِلىٌّ َمْوالُه«..
نعمان.بن.حارث.فهری.در.ادامه.صحبت.خويش.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

يا.رسول.اهلل،.آيا.انتصاب.علی.بن.ابیطالب.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خودت.از.جانب.

خداوند.متعال.می.باشد.و.دستور.خداوند.متعال.است.يا.از.ناحیه.خودت.»تصمیم.
شخص.خودت.می.باشد«.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:
قسم.به.خدايی.که.جز.او.خدايی.نیست.اين.کار.از.طرف.خداوند.متعال.می.باشد.و.

به.دستور.خداوند.سبحان.صورت.گرفت.
نعمان.بن.حارث.فهری.پس.از.شنیدن.فرمايشات.پیامبر.اکرم.از.آن.حضرت.روی.

برگردانده.و.اين.چنین.گفت:
ماِء،  اَلَلُّهَمّ اِْن كاَن هذا ُهَو الَْحَقّ ِمْن ِعْنِدَك َفَاْمِطْر َعَلْينا ِحجاَرًة ِمَن الَسّ

يعنی:.خداوندا،.اگر.اين.سخن.حق.است.و.از.ناحیه.تو.می.باشد.»انتصاب.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.عنوان.وصی.و.جانشین.پیامبر.اکرم«.پس.سنگی.از.آسمان.
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بر.ما.بباران.
همین.که.سخن.نعمان.بن.حارث.فهری.به.پايان.رسید.به.امر.خداوند.متعال.سنگی.از.
آسمان.بر.سرش.فرود.آمد.و.او.را.بالفاصله.به.هالکت.رساند،.و.در.همین.جا.بود.که.اين.
آيات.شريفه.»َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب واِقٍع، لِْلکاِفريَن لَْيَس لَُه داِفٌع، ِمَن اهللِ ِذي الَْمعاِرِج«.نازل.شد.

اين.حديث.را.سفیان.بن.عیینه.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
عاّلمه.امینی.در.کتاب.ارزشمند.الغدير.نام.سی.نفر.از.علمای.معروف.اهل.تسنّن.را.
آورده.که.در.کتاب.های.خويش.اين.حديث.را.نقل.کرده.اند.که.اسامی.تعدادی.از.آن.ها.

را.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید.
قابل.ذکر.است.که.در.بعضی.از.اين.کتاب.ها.نام.تقاضاکننده.عذاب.نعمان.بن.حارث،.
در.بعضی.ديگر.حارث.بن.نعمان.و.در.بعضی.ديگر.نضر.بن.حارث.آمده.است.لیکن.
بايد.بدانیم.که.اين.اختالف.فقط.مربوط.به.نام.فرد.هالک.شونده.می.باشد.و.هیچگونه.

تأثیری.در.اصل.مطلب.ندارد.چرا.که.همه.آن.ها.اصل.مطلب.را.قبول.دارند.
حاکم.ابوالقاسم.حسکانی

دّرالمنثور.سیوطی
تفسیر.غريب.القرآن.حافظ.ابو.عبید.هروی.

تفسیر.شفاء.الّصدور.ابوبکر.موصلی
تفسیر.سراج.المنیر.شمس.الّدين.شافعی

تفسیر.ابوبکر.يحیی.القرطبی
تذکره.ابواسحاق.ثعلبی

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه298ـ299.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه136ـ137.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه17ـ18.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه201،200،198،حدیث10،7و13.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه839،حدیث4»حدیث12011«.
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کتاب.سیره.حلبی
کتاب.نوراالبصار.شبلنجی

کتاب.شرح.جامع.الصغیر.سیوطی.شمس.الدين.شافعی
کتاب.فرائد.السمطین.حموينی

کتاب.درالسمطین.شیخ.محّمد.زرندی1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
به.خدا.قسم،.جبرئیل.اين.آيات.شريفه.را.»آيات.اّول.تا.سّوم.سوره.معارج«.اينگونه.

به.پیامبر.اکرم.آوردند:
ٍع« آیه 1. ـِ »َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب َواق

»لِْلَکاِفريَن بِِوالَيِة َعِلىٍّ لَْيَس لَُه داِفٌع« آیه 2.
»ِمَن اهللِ ِذي الَْمعاِرِج« آیه 3، یعنی:

کسی.از.پیامبر.اکرم.سؤال.کرد.که.اين.عذابی.که.تو.از.آن.سخن.می.گويی.به.چه.کس.
يا.چه.کسانی.واقع.خواهد.شد.»آيه.1«.

اين.عذاب.در.روز.قیامت.مخصوص.کسانی.است.که.به.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کفر.ورزيدند.»يعنی.امامت.و.واليت.آن.حضرت.را.انکار.
کرده.و.آن.را.نپذيرفتند«.»آيه.2«.

»اين.عذاب.از.سوی.خداوند.صاحب.درجات.است«.»آيه.3«.
اين.حديث.را.ابوبصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه298.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه137.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه18ـ19.
2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه291،حدیث47»حدیث1126«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه396.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه196،حدیث5.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه199ـ200،حدیث8و9.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه839،حدیث5»حدیث12012«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه841،حدیث6»حدیث12013«.
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توضیح:
الف(.فرمايش.امام.صادق.علیه.الّسالم.ناظر.بر.تأويل.آيه.شريفه.می.باشد.نه.اينکه.نام.
مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.قرآن.کريم.بوده.و.بعدها.توّسط.

مخالفین.حذف.شده.است.

ب( وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.بخشی.از.فرمايشات.خويش.در.اين.
حديث.شريف.فرمودند:

اين.موضوع.در.مصحف.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.نیز.ثبت.و.ضبط.
شده.است.»اينکه.جبرئیل.علیه.الّسالم.اين..آيات.شريفه.را.چگونه.آورد«.

ج(.مالحظه.فرموديد.که.عذاب.الهی.به.کسی.نازل.شد.که.از.پذيرش.امامت.و.

واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.امتناع.نمود،.ضمن.اينکه.منکرين.امامت.

معصومین.علیهم.الّسالم.روز.قیامت.نیز.گرفتار.عذاب.الهی.خواهند.بود.و.هیچ.کس.
قادر.نیست.عذاب.الهی.را.از.آن.ها.دور.کند.

همانطور.که.در.آيه.دّوم.اين.سوره.مبارکه.مالحظه.فرموديد.اين.عذاب.مخصوص.
کافرين.است،.يعنی:

منکرين.امامت.و.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.زمره.کافرين.
قرار.گرفته.اند،.يعنی:

ائّمه. ديگر. و. علیه.الّسالم. امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. امامت.و.واليت. منکرين.

معصومین.علیهم.الّسالم.روز.قیامت.مانند.مشرکین.و.کافرين.گرفتار.عذاب.الیم.و.
دردناک.جهنّم.خواهند.بود.

ذيل.آيات.اّول.تا.ششم.سوره.منافقون.در.رابطه.با.کفر.و.نفاق.منکرين.امامت.و.

واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.محشور.شدن.آن.ها.با.کّفار.و.منافقین.توضیحات.
کاملی.ارائه.شده.است.
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مصحف فاطمه زهرا سالم اهلل علیها چیست؟
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

وجود.مبارک.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.هفتاد.و.پنج.روز.در.دنیا.بودند.و.از.فراق.و.دوری.پدر.
گرانقدر.خويش.به.شّدت.متأثّر.و.اندوهگین.بودند.

در.اين.مّدت.هفتاد.و.پنج.روزه.جبرئیل.علیه.الّسالم.خدمت.صديقه.کبری.فاطمه.

آن. و. گفته. تسلیت. علیها. زهرا.سالم.اهلل. به.حضرت. و. آمده. علیها. زهرا.سالم.اهلل.

حضرت.را.تسّلی.می.داد،.همچنین.از.حال.و.مقام.پیامبر.اکرم.به.آن.حضرت.خبر.

می.داد.و.از.سرگذشت.ذّريّه.اش.و.آنچه.که.بر.سر.ذّريّه.اش.خواهد.آمد.»ذّريّه.حضرت.

زهرا«.به.صّديقه.کبرای.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.گزارش.می.داد.و.وجود.مقّدس.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نیز.اين.مطالب.را.می.نوشت.و.اين.نوشته.ها.

که.دستخط.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.مصحف.فاطمه.
زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد،.بنابراين:

به. را.جبرئیل. آن. کتابی.است.که.مطالب. علیها. فاطمه.زهرا.سالم.اهلل. مصحف.

نازل.می.نمود.و. علیها. فاطمه.زهرا.سالم.اهلل. کبری. به.صّديقه. متعال. امر.خداوند.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نیز.آن.مطالب.را.می.نوشت.

در.حديث.ديگری.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.آن.حضرت.فرمودند:
برابر.قرآنی.است.که.در.دست.شما. مصحف.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.سه.

می.باشد.و.حتّی.يک.حرف.قرآن.کريم.هم.در.آن.نیست،.
به. بلکه.در.آن.علم. نیست. از.حالل.و.حرام. اين.مصحف.شريف.چیزی. در.

پیشامدها.و.حوادث.می.باشد.
اين.احاديث.شريف.را.روات.متعّددی.از.قبیل.ابوبصیر،.ابوعبیده،.حماد.بن.عیسی،.
حسین.بن.ابی.العال،.سلیمان.بن.خالد.و.عبدالملک.بن.اعین.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.

نقل.نموده.اند.1

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه344تا350،حدیث1تا8»حدیث629تا636«.
اصولکافی،جلددّوم،صفحه355،حدیث1»حدیث1236«.
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آيه 16 سوره جن:
ْسَقْيناُهم ماًء َغَدقًا«. ِريَقِة اَلَ »َو اَْن لَواِ اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:.

اگر.آن.ها.»انسان.ها.و.اجنّه«.ايمان.بیاورند.»به.خدا.و.رسول.خدا«.و.در.ايمان.خويش.

استقامت.داشته.باشند.»در.ايمان.خويش.ثابت.قدم.باشند.و.تزلزل.به.خود.راه.ندهند«.ما.
آن.ها.را.با.آب.گوارای.فراوان.سیرابشان.می.کنیم.1

شرح لغات و توضیحات:
استقامت.=.پايداری،.ثبات.قدم.داشتن؛.

استقامت.بر طريقه =.استقامت.در.دين.و.ايمان،.ثابت.قدم.بودن.در.دين.و.ايمان.و.

تزلزل.نداشتن،.مالزمت.و.ثبات.بر.اعمال.و.اخالقی.که.ايمان.به.خدا.و.رسول.خدا.
اقتضای.آن.را.دارد،.استقامت.در.اسالم؛

طريقه.=.سیره،.راه،.َروش،.مذهب.»جمع.طريقه.می.شود.طرائِق«.
مقصود.از.طريقه.در.اين..آيه.شريفه.اسالم.است.»يعنی.ايمان.به.خدا.و.رسول.
خدا«.لیکن.در.تأويل.آيه.شريفه.مقصود.از.طريقه.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه384.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه203ـ204.
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علیه.الّسالم.و.ديگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.
حديث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

َسْقْى، و ِسقاَيْت =.آب.دادن،.سیراب.کردن؛
َغَدْق =.زياد،.فراوان؛

ماء َغَدْق =.آب.فراوان،.آب.زياد؛1.
آيه.شانزدهم.سوره.جن.در.رابطه.با.پاداش.ماّدی.و.دنیوی.مؤمنین.می.باشد،.يعنی:

اگر.انسان.ها.»همچنین.اجنّه«.به.خدا.و.رسول.خدا.ايمان.بیاورند.و.به.تکالیف.شرعی.

خويش.عمل.کنند.»عمل.به.واجبات.و.ترک.محّرمات«.و.در.ايمان.خويش.ثابت.قدم.

باشند.خداوند.متعال.به.آن.ها.اجر.و.پاداش.عظیم.اعطا.خواهد.فرمود.و.اين.پاداش.نیز.

بهشت.با.همه.نعماتش.می.باشد،.لیکن.اعطای.پاداش.عظیم.اخروی.مانع.پاداش.دنیوی.
مؤمنین.نمی.شود،.يعنی:

اگر.انسان.ها.در.ايمان.خويش.ثابت.قدم.باشند.و.به.تکالیف.شرعی.خويش.عمل.

نمايند.هم.اجر.و.پاداش.اخروی.دارند.و.هم.اجر.و.پاداش.دنیوی،.لیکن.اعطای.اجر.

و.پاداش.دنیوی.همانطور.که.در.آيه.هفدهم.آمده.صرفاً.به.عنوان.اجر.و.پاداش.نیست.

بلکه.خداوند.متعال.اين.نعمات.را.در.دنیا.به.آن.ها.اعطا.می.فرمايد.تا.آن.ها.را.امتحان.و.
آزمايش..فرمايد.

ِريَقِة =.اگر.انسان.ها.و.اجنّه.به.خدا.و.رسول.خدا.و.دين.اسالم. َو اَْن لَِو اْسَتَقاُموا َعلى الطَّ

ايمان.می.آوردند.»ايمان.بیاورند«.و.در.ايمان.خويش.ثابت.قدم.و.پابرجا.باشند.پاداشی.
دارند.که.در.ادامه.آيه.شريفه.به.آن.اشاره.شده.است.

مقصود.از.استقامت.در.طريقه.يعنی.ثابت.قدم.بودن.در.اعتقاد.به.خدا.و.رسول.خدا.

و.ديگر.معارف.دين،.همچنین.ثابت.قدم.بودن.در.انجام.اعمال.و.تکالیف.شرعی،.و.در.
يک.کالم:

استقامت.در.طريقه.يعنی.ثابت.قدم.بودن.در.اعتقاد.و.ايمان.به.خدا.و.رسول.خدا.و.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه381.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه127.
مفرداتراغب.
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انجام.تکالیف.شرعی.»انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«.تا.آخرين.نفس.و.تا.آخرين.
لحظه.عمر.

در. استقامت. از. منظور. فرمود. در.بخش.حديث.مالحظه.خواهید. که. همانطور.

طريقه.يعنی.ثابت.قدم.بودن.در.اعتقاد.به.خدا.و.رسول.خدا.و.امامت.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم،.زيرا.واليت.و.امامت.اين.ذوات.مقّدسه.امر.خداوند.متعال.می.باشد.و.

عدم.پذيرش.واليت.و.امامت.اين.بزرگواران.يعنی.سرپیچی.از.اوامر.خداوند.متعال.و.
خارج.شدن.از.دايره.ايمان.

در.ادامه.آيه.شريفه.به.پاداش.استقامت.در.دين.اشاره.شده.و.آمده.است.که:
اَلَْسَقْيناُهم ماء َغَدقًا =.آن.ها.را.با.آب.فراوان.سیرابشان.می.کنیم،.يعنی:

اگر.انسان.ها.و.اجنّه.به.خدا.و.رسول.خدا.و.دين.اسالم.ايمان.بیاورند.و.به.تکالیف.

شرعی.خويش.عمل.نمايند.و.در.اين.ايمان.و.عمل.خويش.ثابت.قدم.باشند.در.اين.

صورت.خداوند.متعال.عالوه.بر.اجر.و.پاداش.اخروی.در.دنیا.نیز.به.آن.ها.اجر.و.پاداش.
اعطا.خواهد.فرمود،.يعنی:

خداوند.متعال.آن.ها.را.در.دنیا.با.آب.فراوان.سیراب.خواهد.نمود..
از.آن.جا.که.آب.زياد.و.فراوان.منشأ.همه.گونه.نعمت.می.باشد.»يعنی.آب.فراوان.
باعث.رونق.کشاورزی.و.صنعت.و.اقتصاد.می.شود«.لذا.اشاره.خداوند.متعال.به.اينکه.
مؤمنین.را.با.آب.فراوان.سیراب.خواهد.فرمود.يعنی.رزق.و.روزی.آن.ها.را.وسعت.
خواهد.بخشید.و.توسعه.رزق.مؤمنین.نیز.يک.هدف.اساسی.دارد.که.در.آيه.بعد.به.آن.

اشاره.شده.است،.يعنی:
لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه =.ما.»خداوند.متعال«.آن.ها.را.با.وفور.نعمت.بیازمائیم.و.امتحان.کنیم..

از.آن.جا.که.در.ذات.و.طبیعت.نعمات.فراوان.و.زياد.غفلت.و.طغیان.و.غرور.و.

غرق.شدن.در.لذائذ.و.شهوات.نهفته.است.لذا.تنها.کسانی.می.توانند.از.عوارض.سوء.و.

نامطلوب.فزونی.و.فراوانی.نعمات.دنیوی.در.امان.بمانند.که.به.طور.دائم.و.پیوسته.به.

ياد.خدا.باشند.و.ذکر.خداوند.متعال.را.فراموش.نکنند.تا.شیاطین.جنی.و.انسی.نتوانند.
به.دل.آن.ها.راه.پیدا.کرده.و.آن.ها.را.از.راه.راست.منحرف.نمايند.

بنابراين.معنی.آيه.شريفه.»بر.اساس.تنزيل.نه.بر.اساس.تأويل«..اين.شد.که:
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اگر.انسان.ها.و.اجنّه.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.

دين.اسالم.ايمان.بیاورند.و.به.تکالیف.شرعی.خويش.عمل.نمايند.و.در.اين.ايمان.و.

عمل.خويش.ثبات.قدم.داشته.باشند.خداوند.متعال.آن.ها.را.در.دنیا.با.آب.فراوان.سیراب.

خواهد.فرمود.يعنی.باعث.توسعه.رزق.آن.ها.خواهد.شد،.و.هدف.از.اين.توسعه.رزق.
اين.است.که.آن.ها.را.با.توسعه.رزق.و.وفور.نعمت.بیازمايد.و.امتحان.کند.1

توضیح: 
الف(.طبق.ظاهر.آيه.شريفه.مقصود.از.طريقه.در.اين.آيه.شريفه.دين.اسالم.است.
لیکن.همانطور.که.در.بخش.حديث.مالحظه.خواهید.فرمود.که.ناظر.به.تأويل.آيه.
شريفه.می.باشد.مقصود.از.طريقه.در.اين.آيه.شريفه.واليت.و.امامت.مولی.الموّحدين.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ديگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.

ب(.طبق.ظاهر.آيه.شريفه.مقصود.از.ماء.َغَدْق.»آب.فراوان«.برکات.ماّدی.و.توسعه.

در.رزق.می.باشد.لیکن.همانطور.که.در.بخش.حديث.مالحظه.خواهید.فرمود.که.ناظر.

به.تأويل.آيه.شريفه.و.معنی.باطنی.آن.می.باشد.مقصود.از.ماء.َغَدق.علمی.است.که.از.
ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.مؤمنین.می.رسد،.

همچنین.مقصود.از.ماء.َغَدق.ايمانی.است.که.خداوند.متعال.در.قلوب.مؤمنین.يعنی.
قلوب.شیعیان.جايگزين.می.فرمايد.و.دل.های.آن.ها.را.با.ايمان.سیراب.می.کند.

حديث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.در.خصوص.آيه.شانزدهم.سوره.جن.»َو اَْن لَِو اْسَتقاُموا َعَلى 

ِريَقِة اَلَْسَقْيَناُهم ماء َغَدًقا«..و.تأويل.اين.آيه.شريفه.فرمودند: الطَّ
َو اَْن لَِو اْسَتقاُموا َعلى َواَلَيِة َعِليِّ ْبِن اَبِيَطالٍِب اَِميِرالُْمْؤِمِنيَن َو ااْلَْوِصَياِء ِمْن ُولِْدِه َعَلْيهُم الّسالم 
ِريَقُة  َو َقِبُلوا طاَعَتُهْم في اَْمِرِهْم َو نَْهِيِهْم اَلَْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقًا َيُقوُل: اَلَْشَرْبَنا ُقُلوبَُهُم ااْلِيَماَن، َو الطَّ

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه384ـ385.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه203ـ204.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه127ـ128.
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ِهَي ااْلِيَماُن بَِواَلَيِة َعِليٍّ َو ااْلَْوِصَياِء، یعنی:
اگر.مردم.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.اوصیاء.آن.
حضرت.يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.بپذيرند.و.به..آن.ذوات.مقّدسه.ايمان.
بیاورند.و.تا.آخرين.لحظه.عمر.خويش.در.اين.عقیده.پابرجا.و.ثابت.قدم.باشند.و.امر.و.
نهی.آن.بزرگواران.را.اطاعت.نمايند.»مطیع.محض.آن.بزرگواران.باشند«.در.اين.صورت.
ما.»خداوند.متعال«.آن.ها.را.با.آب.فراوان.سیراب.می.نمائیم،.يعنی.ايمان.را.در.دل.آن.ها.

جايگزين.می.کنیم.»دل.های.آن.ها.را.با.ايمان.سیراب.می.کنیم«،..
و.مقصود.از.طريقه.در.اين.آيه.شريفه.ايمان.به.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.اوصیاء.آن.حضرت.»يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.حضرت«.می.باشد.
اين.حديث.را.يونس.بن.يعقوب.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

توضیح:
مالحظه.فرموديد.که.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند.که.مقصود.از.طريقه.در.اين.آيه.
شريفه.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.

بزرگوار.می.باشد.و.در.اين.صورت.معنی.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

اگر.مردم.به.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.يازده.امام.

معصوم.از.نسل.آن.حضرت.ايمان.بیاورند.و.در.اين.عقیده.خويش.استقامت.بورزند.

»تا.آخرين.لحظه.عمر.خويش.بر.اين.عقیده.ثابت.قدم.باشند«.ما.آن.ها.را.با.آب.فراوان.

سیراب.می.کنیم،.يعنی.دل.های.آن.ها.را.با.ايمان.سیراب.کرده.و.ايمان.را.در.دل.آن.ها.
جايگزين.می.کنیم.

 1.اصولکافی،جلداّول،صفحه319ـ320،حدیث1»حدیث580«.
اصولکافیجلددّوم،صفحه288،حدیث39»حدیث1118«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه412ـ413.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه240،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه59،حدیث32»حدیث12118«.
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ِريَقِة اَلَْسَقْيَناُهم  2..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َو اَْن لَِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
َماًء َغَدقًا ـ.آيه.16.سوره.جن«.فرمودند:

الم،یعنی: ِة عليهم السَّ اَلَ ْمَدْدنا ُهْم ِعْلمًا َكْى َيَتَعلَُّمونَُه ِمَن ااَْلئمَّ
ما.»خداوند.متعال«.آن.ها.را.با.دادن.علم.و.دانشی.که.از.ناحیه.ائّمه.علیهم.الّسالم.ياد.
می.گیرند.ياری.و.مدد.می.کرديم.»با.دادن.علم.و.دانشی.که.از.ناحیه.ائّمه.علیهم.الّسالم.به.

آن.ها.می.رسد.آن.ها.را.ياری.می.کنیم«..
اين.حديث.شريف.را.ابی..بصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.کرده.است.1

ِريَقِة اَلَْسَقْيَناُهْم  3..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َو اَْن لَِواْسَتقاُموا َعَلى الطَّ
ماًء َغَدقًا ـ.آيه.16.سوره.جن«.فرمودند:

الم،یعنی: ِة َعَلِيْهُم السَّ اَلَ َفْدناُهْم ِعْلمًا َكثيراً َيَتَعلَُّمونَُه ِمَن ااَْلئمَّ
ما.»خداوند.متعال«.به.آن.ها.علم.و.دانش.فراوانی.اعطا.می.کرديم.که.آن.علوم.را.از.

ائّمه.علیهم.الّسالم.بیاموزند.
اين.حديث.را.بريد.عجلی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

توضیح:
با.توّجه.به.احاديث.دّوم.و.سّوم.معنی.و.تأويل.آيه.شانزدهم.سوره.جن.اين.می.شود.

که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

يازده. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. امامت. و. واليت. به. مردم. اگر.

امام.معصوم.از.نسل.آن.حضرت.ايمان.می.آوردند.و.بر.اين.عقیده.خويش.استقامت.

می.ورزيدند.و.تا.آخرين.لحظه.عمر.خويش.بر.اين.عقیده.صحیح.ثابت.قدم.می.ماندند.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه241،حدیث3.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه385.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه412.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه241ـ242،حدیث4و7.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه59،حدیث34»حدیث12120«.
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ما.»خداوند.متعال«.از.طريق.ائّمه.علیهم.الّسالم.به.آن.ها.علم.و.دانش.فراوان.می.آموختیم.
و.آن.ها.را.ياری.و.مدد.می.کرديم.

4..ابوبصیر.می.گويد.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.راجع.به.آيه.30.سوره.
ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة ااَّل َتخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا  ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ فّصلت.»اِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ 

َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن،.
يعنی.کسانی.که.گفتند.پروردگار.ما.خداوند.يگانه.است.و.بر.اين.عقیده.خويش.
استقامت.ورزيدند.و.ثابت.قدم.ماندند،.مالئکه.الهی.هنگام.مرگ.يا.هنگام.ورود.به.قبر.
و.يا.هنگام.زنده.شدن.در.روز.قیامت.به.آن.ها.می.گويند:.نترسید.و.غمگین.نباشید.و.

بشارت.باد.بر.شما.بهشتی.که.به.شما.وعده.داده.شده.است«..سؤال.شد.
وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.ابوبصیر.فرمودند:

به.خدا.قسم،.آن.همین.مذهب.و.عقیده.ای.است.که.شما.بر.آن..هستید.»طريقه.حّقه.
امامیه.اثنی.عشريّه«..

امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.به.ابوبصیر.فرمودند:
ِريَقِة اَلَْسَقْيَناُهْم ماًء َغَدقًا،.يعنی: َو اَْن لَِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ

اگر.مردم.بر.طريقه.حّقه.اثنی.عشريه.بودند.»شیعه.دوازده.امامی«.و.در.اين.عقیده.

صحیح.استقامت.به.خرج.داده.و.ثابت.قدم.می.ماندند.ما.آن.ها.را.با.آب.فراوان.سیراب.

می.کرديم.»به.آن.ها.علم.و.دانش.فراوان.می.آموختیم.و.دل.ها.و.قلوب.آن.ها.را.با.ايمان.
سیراب.می.کرديم«.1

توضیح:
الف( ذيل.آيه.30.سوره.فّصلت.نیز.احاديثی.در.رابطه.استقامت.و.پايداری.و.ثابت.قدم.

بودن.در.واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.درج.شده.است.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه385.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه59،حدیث33»حدیث12119«.
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ب(.کسی.که.در.زمان.حیات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.خداوند.متعال.

و.پیامبر.اکرم.و.روز.جزا.و.ساير.مبانی.دين.ايمان.داشت.و.در.ايمان.خويش.ثابت.قدم.

بود.چنین.شخصی.ايمانش.کامل.بود.و.در.صورت.عمل.کردن.به.تکالیف.شرعی.
خويش.»عمل.به.واجبات.و.ترک.محّرمات«.از.اهل.جنّت.به.شمار.می.رفت،.لیکن:

پس.از.انتصاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.جانشینی.پیامبر.اکرم.

و.امامت.مسلمین.فقط.کسانی.ايمانشان.کامل.بود.و.در.زمره.مؤمنین.قرار.می.گرفتند.

که.پس.از.اقرار.به.يگانگی.خداوند.متعال.و.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.به.واليت.

و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.
حضرت.و.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.ايمان.آوردند،.لذا:

ايمان.داشتن.به.يگانگی.خداوند.متعال.و.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.و.واليت.و.

امامت.دوازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.و.عمل.به.تکالیف.شرعی.»عمل.به.واجبات.و.

ترک.محّرمات«.و.ثابت.قدم.بودن.در.اين.عقايد.صحیح.و.اعمال.صالح.باعث.می.شود.

که.خداوند.متعال.چنین.افرادی.را.در.دنیا.با.آب.فراوان.سیراب.کند،.يعنی.از.طريق.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.به.آن.ها.علم.و.دانش.بیاموزد.و.قلوب.آن.ها.را.با.ايمان.سیراب.
فرمايد.و.در.جهان.آخرت.نیز.آن.ها.را.وارد.بهشت.نمايد.

همانطور.که.قباًل.نیز.بارها.و.بارها.ذيل.آيات.شريفه.قرآن.کريم.به.عرض.رسیده.

انکار.واليت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.منزله.انکار.خدا.و.رسول.خدا.

می.باشد.و.انکار.خدا.و.رسول.خدا.يعنی.کفر،.و.بديهی.است.که.جهنّم.جايگاه.ابدی.
و.همیشگی.کافران.می.باشد.

5..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
. ِريَقِة اَلَْسَقْيناُهم ماًء َغَدقًاـ  منظور.از.طريقه.در.اين.آيه.شريفه.»َو اَْن لَِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
آيه.16.سوره.جن«.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.

اين.حديث.را.عباد.بن.صهیب.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه242،حدیث8.
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قابل.ذکر.است.که.عالمه.طباطبايی.در.بحث.روايتی.ذيل.اين.آيه.شريفه.»آيه.16.

سوره.جن«.عنوان.نموده.که.رواياتی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.که.
طبق.اين.روايات.و.احاديث.شريف.منظور.از.طريقه.در.اين.آيه.شريفه.»َو اَْن لَِو اْسَتَقاُموا 
.آيه.16.سوره.جن«.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. ِريَقِة اَلَْسَقْيَناُهم ماًء َغَدقًاـ  َعَلى الطَّ

علیه.الّسالم.می.باشد.1

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه208.
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آيات 26 و 27 سوره جن:
»عالُِم الَْغْيِب َفال ُيْظِهُر َعلى َغْيِبِه اََحداً«.آيه.26.

»ااِّل َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل، َفِانَُّه َيْسُلُک ِمْن بَْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َرَصداً«.آيه.27.

ترجمه:
خداوند.متعال.عالِم.به.غیب.است.»عالِم.به.همه.غیب.ها«،..و.خداوند.متعال.هیچ..کس.

را.به.علم.غیب.خويش.آگاه.و.مّطلع.نمی.سازد..آيه.26.
مگر.کسانی.را.که.خداوند.متعال.پسنديده.و.برگزيده.و.آن.ها.را.به.عنوان.نبی.و.
رسول.»پیامبر«.انتخاب.کرده.و.برای.آن.ها.مراقبینی.از.پیش.رو.و.پشت.سر.قرار.داده.

است.»قرار.می.دهد«.»آيه.27«.1

شرح لغات و توضیحات:
َغْيْب =.آنچه.که.از.چشم.انسان.پوشیده.و.پنهان.باشد،.يا.آنچه.که.از.حواس.انسان.

»حواس.پنج.گانه«.يا.از.حیطه.علم.انسان.پنهان.و.غايب.باشد..
نقطه.مقابل.َغْيْب،.شهود.و.شهادت.می.باشد..

قابل.ذکر.است.که.موضوع.َغْيْب.در.رابطه.با.انسان.می.باشد.نه.در.رابطه.با.خداوند.
متعال.زيرا.برای.خداوند.متعال.غیب.و.شهود.»شهادت«.يکسان.است،.

يعنی.در.مقابل.خداوند.متعال.غیب.وجود.ندارد.چرا.که.همه.چیز.در.مقابل.خداوند.
متعال.آشکار.و.هويدا.است.

هاَدِة«.در.آيات.مختلفی.آمده. اين.قسمت.از.فرمايش.خداوند.متعال.»عالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ
است.از.جمله:

آيه.73.سوره.انعام،.آيه.9.سوره.رعد،.آيه.92.سوره.مؤمنون،.آيه.6.سوره.سجده،.آيه.
46.سوره.زمر،.آيه.22.سوره.حشر،.آيه.18.سوره.تغابن.و...

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه395.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه217ـ218.
تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه143.
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َرَصْد =.1(.آماده.و.مهیّا.شدن.برای.مراقبت.از.چیزی؛.2(.مراقبت.کننده.»مراقبت.کنندگان«؛.
.3(.مراقبت.شونده.»مراقبت.شوندگان«..

َرَصْد معنی.مصدری.دارد،.ضمن.اينکه.معنای.اسم.فاعل.و.اسم.مفعول.نیز.دارد.

»کمین.کننده،.مورد.کمین.قرار.گرفته«..رصد،.هم.برای.مفرد.به.کار.برده.می.شود.هم.
برای.جمع،.هم.برای.مذّکر.و.هم.برای.مونث.1

باالصاله. اينکه.غیب. و. با.غیب.می.باشد. رابطه. آيه.شريفه.در. اين.دو. بحث.در.

مخصوص.خداوند.متعال.است.و.هیچ.کس.به.طور.مستقل.از.خداوند.متعال.ذّره.ای.به.

علم.غیب.راه.ندارد.مگر.اينکه.خداوند.متعال.به.هر.مقداری.که.اراده.بفرمايد.به.بعضی.

از.انسان.ها.که.برگزيدگان.خداوند.متعال.هستند.»يعنی.انبیاء.و.پیامبران«.علم.غیب.اعطا.

بفرمايد..انشاءاهلل.تعالی.در.پايان.بخش.حديث.و.در.انتهای.بحث.مطالبی.پیرامون.علم.
غیب.به.عرض.خواهد.رسید.

در..آيه.26.سوره.جن.خداوند.متعال.می.فرمايد:
عالُِم اْلَغْيِب =.خداوند.متعال.عالم.و.آگاه.به.غیب.می.باشد.يعنی.خداوند.متعال.عالِم.

به.همه.غیب.ها.است.
عالُِم اْلَغْيِب.خبری.است.که.مبتدای.آن.حذف.شده.است،.يعنی.آيه.شريفه.اينگونه.

است.که:
ُهَو عالُِم اْلَغْيِب،.يعنی.علم.غیب.مختّص.به.خداوند.متعال.است.و.فقط.خداوند.متعال.

است.که.عالم.و.آگاه.به.غیب.می.باشد.
اصوالً.در.پیشگاه.خداوند.متعال.غیب.و.شهود.»پنهان.و.آشکار«.معنا.ندارد.زيرا.
در.مقابل.خداوند.چیز.غیب.و.امر.پنهان.و.پوشیده.ای.وجود.ندارد.زيرا.همه.هستی.و.
آنچه.که.هست.در.مقابل.خداوند.متعال.آشکار.و.ظاهر.می.باشد،.لذا.غیب.در.رابطه.با.
انسان.ها.معنا.پیدا.می.کند.زيرا.بسیاری.از.امور.هستند.که.ما.با.حواس.خودمان.آن.ها.را.
درک.نمی.کنیم.لذا.آن.امور.برای.ما.غیب.هستند.و.در.پرده.می.باشند،.بنابراين.خداوند.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه219.
تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه146.

مفرداتراغب.
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متعال.عالم.و.آگاه.به.گذشته.و.حال.و.آينده.می.باشد.و.همه.چیز.در.محضر.خداوند.

متعال.آشکار.و.هويدا.است.اعم.از.اينکه.آن.ها.آشکار.و.ظاهر.باشند.يا.از.نظر.انسان.ها.
پوشیده.و.مخفی.»يعنی.غیب«.

در.ادامه.آيه.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
َفال ُيْظِهُر َعلى َغْيِبِه اََحداً =.خداوند.متعال.اََحدی.را.بر.غیب.خود.اظهار.نمی.کند.

اظهار.کسی.بر.چیزی.يعنی.اينکه.او.را.در.رسیدن.به.آن.چیز.کمک.نمايی.و.او.را.بر.
آن.چیز.مسلط.کنی.

بنابراين.معنی.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

من.هیچ.کس.را.برای.احاطه.کردن.به.علم.غیب.خودم.»يعنی.علم.غیبی.که.مختص.
به.خود.من.است«.کمک.و.ياری.نمی.کنم.و.او.را.به.غیب.خودم.مسّلط.نمی.سازم.

به.عبارت.ساده.تر.معنی.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

من.هیچ.کس.را.به.علم.غیب.خودم.آگاه.و.مّطلع.نمی.سازم،.يعنی.خداوند.متعال.
هیچکس.را.بر.اسرار.غیب.خويش.آگاه.نمی.سازد..

نکته.لطیفی.در.اين.آيه.شريفه.است.و.آن.اين.است.که.خداوند.متعال.فرموده:
خداوند.متعال.هیچ.کس.را.بر.غیب.خويش.مّطلع.و.آگاه.نمی.سازد،.

و.نفرموده.که.هیچ.کس.را.برغیب.مطلع.و..آگاه.نمی.سازد..
اينکه.خداوند.متعال.فرموده.که.هیچ.کس.را.بر.غیب.خويش.مّطلع.و.آگاه.نمی.سازد.
مبیّن.اين.مطلب.است.که.غیب.اختصاص.به.خداوند.دارد.و.مختّص.خداوند.متعال.
است.درحالی.که.اگر.خداوند.متعال.می.فرمود.هیچ.کس.را.بر.غیب.مّطلع.و.آگاه.

نمی.سازد.اين.اختصاص.را.نمی.رساند.و.اين.اختصاص.فهمیده.نمی.شد.
بنابراين.معنی.آيه.26.سوره.جن.اين.شد.که:

خداوند.متعال.عالم.به.غیب.است،.عالم.به.همه.غیب.ها.است،.آن.هم.علم.غیبی.که.
اختصاص.به.خودش.دارد.و.مختص.به.خود.او.می.باشد،.

و.خداوند.متعال.هیچ.کس.را.به.غیب.خود.که.مختّص.به.خودش.است.آگاه.و.
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مطّلع.نمی.سازد.
در.آيه.بعد.»آيه.27«.خداوند.متعال.يک.استثناء.به.اين.حکم.کلی.و.عمومی.قائل.

شده.و.می.فرمايد:
ااِّل َمِن اْرَتَضى ِمن َرُسوٍل =.مگر.رسولی.که.خداوند.متعال.او.را.پسنديده.و.او.را.

برگزيده.است،.يعنی:
علم.غیب.مختّص.به.خداوند.متعال.است.و.خداوند.متعال.هیچ.کس.را.به.علم.
غیب.خويش.مّطلع.و.آگاه.نمی.سازد.مگر.کسانی.را.که.خداوند.متعال.پسنديده.و.آن.ها.
را.شايسته.دانسته.و.به.آن.ها.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.از.علم.غیب.خويش.اعطا.

فرموده.است.
اين.افرادی.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.شايسته.اعطاء.علم.غیب.الهی.دانسته.انبیاء.

الهی.می.باشند،.لذا:
علم.غیب.باالصاله.مخصوص.خداوند.متعال.است.و.الغیر،.لیکن.خداوند.متعال.
اراده.فرموده.تا.به.انبیاء.و.پیامبران.به.هر.مقدار.که.بخواهد.و.صالح.بداند.علم.غیب.

اعطا.بفرمايد،.بنابراين:
انبیاء.الهی.و.اوصیاء.آن.ها.غیب.می.دانند.اّما.اين.علم.را.خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.
فرموده.است.و.قطعاً.میزان.و.مقدار.اّطالع.پیامبران.و.اوصیاء.آن.ها.از.غیب.با.يکديگر.
مساوی.نمی.باشد،.همچنانکه.مقام.و.منزلت.آن.ها.نیز.در.پیشگاه.خداوند.متعال.يکسان.

نیست.
در.ادامه.آيه.شريفه.آمده.است.که:

َفِانَُّه َيْسُلُک ِمن بَْيِن َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َرَصداً =.سپس.خداوند.متعال.مراقبین.و.نگهبانانی.
از.پیش.رو.و.پشت.سر.برای.رسوالن.قرار.می.دهد،.يعنی:

خداوند.متعال.پس.از.نازل.فرمودن.وحی.به.انبیاء..الهی.مالئکه.و.فرشتگان.را.به.

عنوان.مراقب.و.نگهبان.می.گمارد.و.به.آن.ها.دستور.می.دهد.تا.پیامبرش.را.از.هر.سو.

احاطه.کرده.و.او.را.از.شّر.شیاطین.جنّی.و.انسی.و.وسوسه.های.آنان.محافظت.کنند.تا.

وحی.الهی.بدون.کم.و.کاست.و.بدون.کمترين.خدشه.ای.به.اّطالع.بندگان.خدا.برسد.

و.اين.خود.يکی.از.دالئل.عصمت.انبیاء.می.باشد.که.خداوند.متعال.از.طرق.مختلف.
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از.جمله.از.طريق.گماردن.مالئکه.به.عنوان.مراقب.و.نگهبان.مانع.می.شود.تا.پیامبران.

دچار.لغزش.و.خطا.شوند،.همچنین.خداوند.متعال.مانع.می.شود.که.شیاطین.جنّی.و.
انسی.کمترين.خدشه.ای.در.وحی.الهی.به.وجود.بیاورند.

بنابراين.معنی.اين.دو.آيه.شريفه.اين.شد.که:
خداوند.متعال.عالم.و.آگاه.به.غیب.است،.عالم.و.آگاه.به.همه.غیب.ها،.آن.هم.علم.
غیبی.که.اختصاص.به.خداوند.متعال.دارد.و.مختّص.به.خود.او.است،.و.خداوند.متعال.
هیچ.کس.را.به.غیب.خود.که.مختص.به.خودش.است.مّطلع.و.آگاه.نمی.سازد.»آيه.

.»26
مگر.رسوالن.و.پیامبرانی.را.که.خداوند.متعال.پسنديده.و.آن.ها.را.برگزيده.و.انتخاب.
فرموده.و.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.به.آن.ها.علم.غیب.اعطا.نموده.و.مراقبین.و.
نگهبانانی.برای.آن.ها.»پیامبران«.قرار.داده.تا.وحی.الهی.بدون.ذّره.ای.تغییر.و.بی.کم.و.

کاست.به.اطاّلع.بندگان.خدا.برسد.1

حديث:
1..حمران.بن.اعین.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيات.شريفه.

»آيات.26.و.27.سوره.جن«.سؤال.نمود..
امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.حمران.بن.اعین.فرمود:

به.خدا.قسم.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مورد.پسند.و.مورد.رضايت.

حق.تعالی.بود.و.خداوند.متعال.آن.حضرت.را.برگزيد.و.انتخاب.نمود.»به.آن.حضرت.
علم.غیب.اعطا.فرمود«.

امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
خداوند.متعال.عالم.است.به.آنچه.که.از.خلقش.غايب.و.پنهان.است..

خداوند.متعال.قبل.از.اينکه.خلق.بفرمايد.در.علم.خويش.امور.را.تقدير.می.فرمايد.و.

چنانچه.مشیّت.و.اراده.حق.تعالی.تعّلق.بگیرد.آن.را.به.مورد.اجرا.می.گذارد،.و.اگر.اراده.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه391ـ395.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه217ـ218.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه145ـ146.
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بفرمايد.در.آن.امور.بَدا.حاصل.شده.و.به.اجرا.گذاشته.نمی.شود.
امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.بیانات.نورانی.خويش.فرمودند:

اّما.ِعلمی.که.خداوند.متعال.آن.را.مقّدر.فرموده.و.آن.را.امضاء.فرموده.»امری.که.حتمًا.

محّقق.خواهد.شد«.علمی.است.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اعطا.شده.
و.پس.از.آن.حضرت.به.ما.»ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.اعطا.شده.است.1

توضیحی پیرامون بَدا:
خداوند.متعال.عمر.يک.بنده.خويش.را.پنجاه.سال.مقّرر.می.فرمايد،.همچنین.توسط.
پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.بندگانش.می.فرمايد.که.چنانچه.صله.رحم.

نمايند.عمر.آن.ها.زياد.می.شود.
طبق.همین.دستور.الهی.بنده.ای.که.عمرش.پنجاه.سال.مقّرر.شده.بود.صله.رحم.
نموده.و.در.نتیجه.خداوند.متعال.عمر.او.را.به.شصت.سال.افزايش.می.دهد.و.اين.امر.

يعنی.بدا.حاصل.شدن.در.علم.و.حکم.خداوند.متعال.
قابل.ذکر.است.که.اگر.آن.بنده.خدا.صله.رحم.نمی.کرد.در.پنجاه.سالگی.از.دنیا.

می.رفت.لیکن.صله.رحم.باعث.شد.تا.خداوند.متعال.عمر.او.را.افزايش.دهد.

2..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.به.ابن.هذاب.فرمود:
اگر.به.تو.خبر.دهم.که.همین.روزها.يکی.از.اقوام.و.خويشاوندان.تو.از.دنیا.خواهد.

رفت.آيا.سخن.مرا.قبول.می.کنی.و.آن.را.می.پذيری.
ابن.هذاب.به.امام.رضا.علیه.الّسالم.عرض.کرد.

خیر،.برای.اينکه.غیر.از.خداوند.متعال.هیچ.کس.غیب.نمی.داند.
امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمود:

مگر.اين.خداوند.متعال.نیست.که.می.فرمايد:
 َعالُِم الَْغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه اََحًدا ااِّل َمِن اْرَتَضى ِمن َرُسوٍل.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه377ـ378،حدیث2»حدیث658«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه248،حدیث20.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه67،حدیث48»حدیث12134«.
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امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.به.ابن.هذاب.فرمود:
بنابراين،.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.مورد.پسند.و.مورد.رضايت.
خداوند.متعال.است.غیب.می.داند.و.ما.هم.وارث.همان.پیامبری.هستیم.که.خداوند.

متعال.آن.حضرت.را.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.از.غیب.خود.آگاه.نموده.است،.پس:
ما.»ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.می.دانیم.آنچه.را.که.قباًل.اتفاق.افتاده.و.آنچه.را.که.

تا.روز.قیامت.اتّفاق.خواهد.افتاد.
اين.حديث.را.محمد.بن.فضل..هاشمی.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.1

توضیح:
علم.غیب.مختص.به.خداوند.متعال.است.و.الغیر.و.هیچ.کس.غیر.از.خداوند.متعال.
علم.غیب.نمی.داند.»چه.علم.و.حکمی.که.قطعاً.محّقق.خواهد.شد.و.چه.علم.و.حکمی.
که.در.آن.بدا.حاصل.خواهد.شد«،.و.خداوند.متعال.به.انبیاء.و.پیامبران.و.در.صدر.همه.
آن.ها.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.علم.غیب.اعطا.فرموده.است.»به.هر.
مقداری.که.خداوند.متعال.اراده.فرموده.است«..و.اين.اعطاء..خداوند.متعال.بستگی.به.
اراده.خداوند.متعال.دارد.که.آيا.فقط.در.رابطه.با.اموری.باشد.که.قطعاً.محّقق.خواهد.
شد.يا.اينکه.در.آن.ها.بَدا.حاصل.خواهد.شد،.به.هر.حال.علم.غیب.باالصاله.فقط.و.فقط.

مختّص.خداوند.متعال.است.و.بس.

مطلبی پیرامون علم غیب:
1..علم.غیب.بالّذات.و.باالصاله.مخصوص.و.مختص.به.خداوند.متعال.است.و.
اََحدی.باالصاله.و.بالّذات.علم.غیب.نمی.داند.حتّی.به.مقدار.بسیار.اندک.و.ناچیز،.چرا.

که.علم.غیب.باالصاله.فقط.و.فقط.مختص.به.ذات.اقدس.اله.است.و.بس.
آياتی.را.که.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید.صراحتاً.اين.موضوع.را.بیان.می.فرمايند..

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه228.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه415.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه71،حدیث60»حدیث12146«.
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َوِعنَدُه َمفاِتُح الَْغْيِب ال َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو....»آيه.59.سوره.انعام«،.يعنی:
تمام.کلیدهای.غیب.و.تمام.خزانه.های.غیب.نزد.خداوند.متعال.است.و.غیر.از.

خداوند.متعال.هیچ.کس.آن.ها.را.نمی.داند.
ماواِت َوااْْلرضِ »آيه.123.سوره.هود،.آيه.77.سوره.نحل«،.يعنی: هلِلِ َغْيُب السَّ

غیب.آسمان.ها.و.زمین.مخصوص.خداوند.متعال.است.»غیب.آسمان.ها.و.زمین.تنها.
از.آن.خداوند.متعال.است«.

ماواِت َوااْلَْرِض الَْغْيَب ااِّل اهللُ »آيه.65.سوره.نمل«،.يعنی: ُقل ال َيْعَلُم َمْن ِفي السَّ
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد.که.ای.پیامبر:

به.مردم.بگو.هیچ.کس.در.آسمان.ها.و.زمین.غیب.نمی.داند.مگر.خداوند.متعال.
بنابراين:

علم.غیب.باالصاله.و.بالّذات.و.استقالالً.فقط.و.فقط.مختّص.خداوند.متعال.است.و.

غیر.از.خداوند.متعال.هیچ.کس.باالصاله.و.بالّذات.علم.غیب.نمی.داند.حتی.به.مقدار.
بسیار.اندک.و.ناچیز.

2..خداوند.متعال.از.علم.غیب.خويش.به.هر.کس.و.به.هر.اندازه.که.اراده.فرموده.
اعطا.فرموده.است.

افرادی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.از.علم.غیب.خويش.اعطا.فرموده.است.پیامبران.
و.اوصیاء.آن.ها.می.باشند.

بنابراين.انبیاء.الهی.و.اوصیاء.آن.ها.علم.غیب.می.دانند.لیکن.علم.غیب.آن.ها.باالصاله.

و.ذاتی.نیست.بلکه.خداوند.متعال.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.به.آن.بزرگواران.اعطا.
فرموده.است.

قابل.ذکر.است.که.مقدار.و.میزان.علم.غیبی.که.خداوند.متعال.به.پیامبران.و.اوصیاء.

آن.ها.اعطا.فرموده.يکسان.و.برابر.نیست.همچنانکه.مقام.و.منزلت.آن.ها.نیز.در.پیشگاه.
خداوند.متعال.يکسان.نمی.باشد،.بنابراين:

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.يعنی.

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.بیشتر.از.همه.انبیاء.علم.غیب.می.دانند.و.
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همه.آن.ها.را.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.مقّدسه.اعطا.فرموده.است.
بیان. آيات.ذيل.اعطاء.علم.غیب.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبران.را.صريحاً.

می.فرمايند:
الف(.َو ما كاَن اهللُ لُِيْطِلَعُکْم َعَلى الَْغْيِب، َولَِکنَّ اهللَ َيْجَتبي ِمن ُرُسِلِه َمن َيَشاُء... »آيه.179.

سوره.آل.عمران«،.يعنی:
خداوند.متعال.علم.غیب.را.در.اختیار.شما.نخواهد.گذاشت،.لیکن.خداوند.متعال.از.
میان.رسوالن.خود.هر.کس.را.که.بخواهد.برمی.گزيند.و.به.هر.مقدار.که.اراده.بفرمايد.

علم.غیب.به.او.اعطا.می.فرمايد.

ب( َعالُِم الَْغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه اََحًدا »آيه.26.سوره.جن«.
ااِّل َمِن اْرَتَضى ِمن َرُسوٍل...»آيه.27.سوره.جن«،.يعنی:

خداوند.متعال.عالم.و.آگاه.به.غیب.است.»همه.غیب.ها«.و.هیچ.کس.را.بر.علم.غیبش.
آگاه.نمی.سازد.»آيه.26.سوره.جن«.

مگر.پیامبرانی.را.که.آنان.را.برگزيده.و.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.به.آن.ها.علم.غیب.
اعطا.فرموده.است.»آيه.27.سوره.جن«.

ذيل.آيه.26.و.27.سوره.جن.دو.حديث.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.
که:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
علم.غیب.اعطا.فرموده.است.

ِخُروَن ِفي بُُيوِتُکْم »آيه.49.سوره.آل.عمران«،.يعنی: ج( َواُنَبُِّئُکم بِما َتْاُكُلوَن َوَما َتدَّ
حضرت.عیسی.بن.مريم.علیه.الّسالم.به.بنی.اسرائیل.فرمود:

اگر.بخواهید.به.شما.خبر.می.دهم.که.چه.خورده.ايد.»چه.می.خوريد«.و.چه.چیزهايی.
در.خانه.های.خويش.ذخیره.کرد.ايد.»ذخیره.می.کنید«.

د(.َفقاَل َتَمتَُّعواْ ِفي داِرُكْم َثالَثَة اَّياٍم، ذلَِک َوْعٌد َغْيُر َمْکُذوٍب »آيه.65.سوره.هود«،.يعنی:
حضرت.صالح.پیامبر.به.قوم.سرکش.و.عصیانگر.خويش.فرمود:



177 سوره جن

سه.روز.تمام.در.منازل.خويش.از.هر.نعمتی.که.می.خواهید.بهره..مند.شويد.و.لّذت.

ببريد.و.بدانید.پس.از.اين.سه.روز.عذاب.الهی.خواهید.رسید.و.بدانید.که.اين.يک.وعده.
راست.است.و.هرگز.دروغ.در.آن.راه.ندارد.

پس.از.سه.روز.عذاب.الهی.نازل.شد.و.قوم.عصیانگر.نابود.شدند..
قابل.ذکر.است.که.صفاتی.را.که.برای.خداوند.متعال.می.شناسیم.و.تحت.عنوان.
صفات.جالل.و.جمال.از.آن.ها.ياد.می.کنیم.باالصاله.و.بالّذات.متعّلق.و.مختص.به.
خداوند.متعال.می.باشند.و.اگر.در.غیر.خداوند.متعال.نیز.اين.صفات.را.در.حّد.بسیار.
محدود.می.بینیم.بِالَعَرْض.می.باشند،.يعنی.انسان.ها.ذاتاً.اين.صفات.را.نداشته.اند.بلکه.
خداوند.متعال.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.به.آن.ها.اعطا.فرموده.است،.از.قبیل.علم،.

قدرت،.عّزت.و....
به.عبارت.ديگر:

خداوند.متعال.عالم.مطلق.است،.قادر.مطلق.است،.عزيز.مطلق.است،.حکیم.مطلق.
است.و...،.يعنی:

نه.فقط.علم.غیب.باالصاله.و.بالّذات.مختص.خداوند.متعال.می.باشد.بلکه.همه.
صفاتی.را.که.برای.خداوند.متعال.می.شناسیم.همینگونه.هستند،.بنابراين:

انسان.ها.هر.چه.که.دارند.»علم،.عّزت،.قدرت.و...«.بِالَْعَرض.می.باشد.يعنی.آن.صفات.

را.خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.فرموده.و.لذا.چنانچه.لحظه.ای.فیض.خداوند.متعال.
نسبت.به.انسان.ها.قطع.شود.اين.انسان.ها.ديگر.هیچ.چیزی.ندارند،.و.در.يک.کالم:

بالّذات.است.و.جامع.همه.صفات.جالل.و.جمال.آن.هم. متعال.غنّی. خداوند.
باالصاله.و.بالّذات،.

و.انسان.ها.نیز.همگی.فقیر.بالذات.هستند.يعنی.باالصاله.هیچ.چیزی.از.خودشان.

ندارند.و.هر.چه.دارند.اعطای.خداوند.متعال.می.باشد.و.هر.زمان.که.اراده.بفرمايد.همه.
آن.ها.را.از.انسان.ها.می.گیرد،.لذا:

اگر.انسان.ها.علم.دارند،.قدرت.دارند،.عزت.دارند.و.....همه.آن.ها.اعطاء.خداوند.
متعال.می.باشد.و.انسانها.ذاتاً.و.باالصاله.هیچ.چیزی.از.خودشان.ندارند.

همانطور.که.مالحظه.فرموديد.علم.غیب.باالصاله.مختص.به.خداوند.متعال.می.باشد.
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لیکن.خداوند.متعال.از.علم.غیب.خويش.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.به.انبیاء.و.اوصیاء.
آن.ها.اعطا.فرموده.است.

غیر.از.علم.غیب.موارد.ديگری.نیز.در.قرآن.کريم.ذکر.شده.که.باالصاله.مختّص.

خداوند.متعال.است.و.خداوند.متعال.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.آن.را.به.مخلوقات.
خويش.نیز.اعطا.فرموده.است.که.دو.نمونه.آن.را.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید.

ُة َجِميعًا »آيه.10.سوره.فاطر«،.يعنی: َة َفِللَِّه الِْعزَّ الف(.َمْن كاَن ُيِريُد الِْعزَّ
کسانی.که.عّزت.می.خواهند.از.خداوند.متعال.طلب.نمايند.زيرا.تمام.عّزت.از.آن.

خداوند.متعال.است.
قدرت. می.کند،. شکست.ناپذير. و. مقاوم. را. شخص. که. است. حالتی. .= »عّزت.

شکست.ناپذير«.
عزيز.=.شکست.ناپذير،.غالب.غیرمغلوب،.قاهر.غیرمقهور«.

.آيه.65.سوره.يونس«،.يعنی: َة هلِلِ َجِميعًا »آيه.139.سوره.نساءـ. اِنَّ الِْعزَّ
تمام.عّزت.از.آِن.خداوند.متعال.است.

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنيَن »آيه.8.سوره.منافقون«،.يعنی: َوهلِلِ الِْعزَّ
عّزت.مخصوص.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.و.مؤمنین.است.

قابل.ذکر.است.که:
علم.و.قدرت.سرچشمه.و.منشأ.عّزت.می.باشند،.و.چون.خداوند.متعال.عالم.مطلق.و.
قادر.مطلق.است.لذا.عزيز.مطلق.نیز.هست.و.اين.صفات.برای.خداوند.متعال.باالصاله.

می.باشد.يعنی.خداوند.متعال.باالصاله.و.بالّذات.عالم.و.قادر.و.عزيز.است.
اگر.در.آيه.هشتم.سوره.منافقون.پیامبر.اکرم.و.مؤمنین.نیز.عزيز.قلمداد.شده.اند.به.
خاطر.اين.است.که.آن.ها.در.مسیر.طاعت.خداوند.متعال.گام.برداشته.اند.و.خداوند.

متعال.به.آن.ها.عّزت.اعطا.فرموده.است.

ب( اهلَلُ َيَتَوفَّى ااْلَْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها »آيه.42.سوره.زمر«،.يعنی:
خداوند.متعال.ارواح.را.هنگام.مرگ.قبض.روح.می.کند.»خداوند.متعال.است.که.

جان.ها.را.می.گیرد«.
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َل بُِکْم »آيه.11.سوره.سجده«،.يعنی: ُقْل َيَتَوّفاُكم َمَلُک الَْمْوِت الَِّذي ُوكِّ
بگو،.فرشته.مرگی.که.مأمور.شما.است.روح.شما.»جان.شما«.را.می.گیرد.»جان.شما.

را.فرشته.مرگی.می.گیرد.که.موّکل.بر.شما.است«.
کسی.که.به.مخلوقات.و.موجودات.»موجودات.زنده«.جان.داده.و.جان.آن.ها.را.
می.گیرد.فقط.خداوند.متعال.است.و.بس،.لذا.اگر.در.آيه.11.سوره.سجده.و.يا.آيه.28.
سوره.نحل.»اَلَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالئَِکُة...«.قبض.روح.انسان.ها.به.مالئکه.نسبت.داده.شده.به.

اين.خاطر.است.که.آن.ها.از.جانب.خداوند.متعال.مأمور.قبض.روح.شده.اند،.لذا:
گرفتن.جان.انسان.ها.و.قبض.روح.آدمیان.باالصاله.مختّص.خداوند.متعال.است.و.
اگر.به.مالئکه.نسبت.داده.شده.به.خاطر.اين.است.که.آن.ها.از.جانب.خداوند.متعال.

مأمور.اين.کار.شده.اند.

مطالبی پیرامون علم غیب ائّمه معصومین علیهم الّسالم:
1..طی.آيات.و.رواياتی.که.در.صفحات.قبل.به.آن.ها.اشاره.شد.مالحظه.فرموديد.که.
انبیاء.الهی،.همچنین.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.علم.غیب.دارند.لیکن.
علم.غیب.آن.ها.ذاتی.و.باالصاله.نبوده.بلکه.اين.علم.غیب.را.خداوند.متعال.به.هر.مقدار.

که.اراده.فرموده.به.آن.بزرگواران.اعطا.فرموده.است،.بنابراين:
انبیاء..الهی.و.در.رأس.همه.آن.ها.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.علم.
غیب.دارند.و.هیچ.شّکی.در.اين.مسئله.نیست.و.آيات.و.رواياتی.که.به.عرض.رسید.
و.در.صفحات.بعد.نیز.به.عرض.خواهد.رسید.شاهد.و.دلیل.محکم.و.قاطعی.بر.اين.

مّدعا.هستند،.لذا:
چنانچه.در.بعضی.از.آيات.شريفه.قرآن.کريم.به.سخنان.بعضی.از.پیامبران.اشاره.شده.
که.منکر.علم.غیب.خود.شده.اند.و.اظهار.داشته.اند.که.من.علم.غیب.نمی.دانم.همه.و.همه.

مبیّن.اين.مطلب.است.که.اين.پیامبران.خواسته.اند.به.مردم.بفهمانند.و.تفهیم.کنند.که:
ما.رسوالن.و.پیامبران.الهی.باالصاله.و.بالّذات.و.مستقل.از.خداوند.متعال.علم.به.غیب.

نداريم.نه.اينکه.اصاًل.علم.غیب.نداريم.
به.عبارت.ديگر:
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مقصود.از.اينگونه.آيات.شريفه.ای.که.پیامبران.الهی.علم.غیب.خودشان.را.انکار.

نموده.اند.اين.است.که.آن.بزرگواران.اظهار.نموده.اند.که.ما.باالصاله.و.بالذات.علم.غیب.

نداريم.نه.اينکه.اصاًل.علم.غیب.نمی.دانیم،.بلکه.علم.غیب.داريم.لیکن.اين.علم.غیب.

بِالَعَرض.می.باشد.يعنی.خداوند.متعال.اين.علم.غیب.را.به.ما.اعطا.فرموده.و.ما.از.پیش.
خودمان.چیزی.نداريم.

نمونه.ای.از.اين.آيات.شريفه.را.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید.
....»آيه. الف( ُقْل ال اَُقوُل لَُکْم ِعنِدي َخَزائُِن اهلِل، َوال اَْعَلُم الَْغْيَب... اِْن اَتَِّبُع ااِّل ما ُيوَحى اِلَيَّ

50.سوره.انعام«،.يعنی:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرمايد:

ای.پیامبر.به.مردم.بگو:
من.نمی.گويم.»اّدعا.نمی.کنم«.که.خزائن.خداوند.متعال.نزد.من.است،.ای.پیامبر.به.

مردم.بگو:
من.علم.غیب.ندارم،.من.فقط.از.آنچه.که.به.من.وحی.می.شود.تبعیّت.و.پیروی.

می.کنم،.يعنی:
من.»پیامبر.اکرم«.باالصاله.و.بالّذات.و.مستقاًل.علم.غیب.نمی.دانم.لیکن.به.من.وحی.
می.شود.و.من.از.طريق.وحی.به.غیب.آگاه.می.شوم،.لذا.پیامبر.اکرم.علم.غیب.دارد.و.

اين.غیب.را.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.آموخته.و.اعطا.فرموده.است.

ب(.ُقل ال اَْمِلُک لَِنْفِسي نَْفعًا َواَل َضّراً ااِّل ماشاَءاهللُ، َولَْو ُكنُت اَْعَلُم الَْغْيَب اَلْسَتْکَثْرُت ِمَن 
وُء »آيه.188.سوره.اعراف«،.يعنی: ِنَي السُّ الَْخْيِر َوما َمسَّ

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرمايد:
ای.پیامبر.به.مردم.بگو:

من.مالک.سود.و.زيان.خويش.نیستم.مگر.آنچه.را.که.خداوند.متعال.بخواهد.
ای.پیامبر.به.مردم.بگو:

اگر.من.علم.غیب.داشتم.سود.فراوانی.برای.خودم.فراهم.می.کردم.و.هیچ.بدی.و.
هیچ.زيانی.به.من.نمی.رسید.
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.، ُسِل، َوما اَْدري ما ُيْفَعُل بِي َوال بُِکْم، اِْن اَتَِّبُع ااِّل ما ُيوَحى اِلَيَّ ج( ُقْل ما ُكنُت بِْدعًا ِمْن الرُّ
آيه.9.سوره.احقاف.يعنی:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرمايد:
ای.پیامبر.به.مردم.بگو:

من.پیامبر.نوظهوری.نیستم.»من.نخستین.پیامبری.نیستم.که.شما.مردم.را.به.توحید.

دعوت.می.کنم.بلکه.قبل.از.من.نیز.پیامبرانی.از.جنس.بشر.بوده.اند«.و.نمی.دانم.با.من.و.
شما.چه.خواهد.شد.

ای.پیامبر.به.مردم.بگو:
من.فقط.از..آنچه.که.به.من.وحی.می.شود.پیروی.می.کنم.

در.اين.سه.آيه.شريفه.مالحظه.فرموديد.که:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند.که.من.باالصاله.و.بالّذات.و.مستقل.

از.خداوند.متعال.علم.غیب.نمی.دانم.نه.اينکه.اصاًل.علم.غیب.نمی.دانم.
در.آيه.50.سوره.انعام.و.آيه.9.سوره.احقاف.از.قول.پیامبر.اکرم.آمده.که:
من.فقط.از..آنچه.که.به.من.وحی.می.شود.تبعیّت.و.پیروی.می.کنم،.يعنی:

غیب.می.دانم.لیکن.اين.علم.غیب.را.خداوند.متعال.به.من.اعطا.فرموده.است.»از.
طريق.وحی.الهی«.

در.آيه.188.سوره.اعراف.نیز.از.قول.پیامبر.اکرم.آمده.که:
من.مالک.سود.و.زيان.خودم.نیستم.و.اگر.من.علم.غیب.داشتم.سود.فراوانی.می.بردم.

و.هیچ.زيانی.به.من.نمی.رسید.
در.اين.آيه.شريفه.نیز.آمده.که:

من.مالک.سود.و.زيان.خودم.نیستم.و.علم.غیب.نمی.دانم.مگر.آنچه.را.که.خداوند.
متعال.بخواهد،.يعنی:

پیامبر.اکرم.علم.غیب.باالصاله.و.بالّذات.را.از.خودشان.نفی.کرده.اند.نه.علم.غیب.

به.طور.مطلق.را،.يعنی.اگر.خداوند.متعال.بخواهد.علم.غیب.می.دانم.و.علم.غیب.را.
خداوند.متعال.به.من.اعطا.فرموده.است.

همچنین،.اگر.در.بعضی.از.احاديث.و.روايات.از.قول.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
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نقل.شده.که.آن.ذوات.مقّدسه.منکر.علم.غیب.شده.اند،.يا.مسئله.تقیّه.بوده.و.يا.

اينکه.افرادی.با.معلومات.و.معرفت.ضعیف.در.محضر.امام.علیه.الّسالم.بوده.اند.که.

ممکن.بود.علم.غیب.را.در.آن.بزرگواران.باالصاله.بدانند.يعنی.فکر.کنند.که.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.باالصاله.و.بالّذات.و.مستقل.از.خداوند.متعال.علم.غیب.

می.دانند،.لذا.آن.بزرگواران.علم.غیب.خويش.را.انکار.نموده.اند،.لیکن.در.جلساتی.

که.خواص.از.اصحاب.حضور.داشته.اند.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.فرموده.اند.
که:

ما.علم.غیب.می.دانیم،.می.دانیم.آنچه.را.که.تا.کنون.اتّفاق.افتاده،.و.می.دانیم.آنچه.را.

که.تا.روز.قیامت.اتفاق.خواهد.افتاد،.و.همه.اين.ها.را.خداوند.متعال.به.ما.اعطا.فرموده.
است.و.ما.مستقل.از.خداوند.متعال.چیزی.نداريم.

دو.حديث.نورانی.که.ذيل.آيات.26.و.27.سوره.جن.مالحظه.فرموديد،.همچنین.

احاديثی.را.که.در.ادامه.بحث.مالحظه.خواهید.فرمود.مبیّن.و.گواه.بر.اين.مطلب.
می.باشند.

2..خداوند.متعال.در.آيه.89.سوره.نحل.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.
مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

لْنا َعَلْيَک الِْکتاَب ِتْبيانًا لُِکلِّ َشْيٍء...،.يعنی: َونَزَّ
ای.پیامبر،.ما.قرآن.کريم.را.به.تو.نازل.کرديم.و.اين.قرآن.کريم.بیان.کننده.همه.چیزها.

می.باشد،.يعنی:
بیان.همه.چیزها.در.قرآن.کريم.است.

در.آيه.49.سوره.عنکبوت.خداوند.متعال.می.فرمايد:
بَْل ُهَو آَياٌت بَيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذيَن اُوُتوا الِْعْلَم...،.يعنی:

قرآن.کريم.آيات.روشنی.است.که.در.سینه.و.قلب.کسانی.جای.دارد.که.خداوند.

ائّمه. از. احاديثی. آيه.شريفه. اين. ذيل. است،.و. فرموده. اعطا. آن.ها.علم. به. متعال.

علیهم.الّسالم. ائّمه. شريفه. آيه. اين. مقصود. که. شده. نقل. علیهم.الّسالم. معصومین.
می.باشند،.يعنی:
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قرآن.کريم.آيات.روشنی.است.که.در.سینه.و.قلب.مبارک.وجود.مقّدس.چهارده.
معصوم.علیهم.الّسالم.جای.دارد،.بنابراين:

آن.ذوات.مقّدسه.همه.چیز.را.می.دانند.و.همه.اين.ها.را.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.
مقّدسه.اعطا.فرموده.است.

ذيل.آيه.89.سوره.نحل.و.آيه.49.سوره.عنکبوت،.احاديث.شريفی.درج.شده.که.ذياًل.
به.تعدادی.از.آن.ها.اشاره.می.شود.»به.اختصار«.

ذيل.آيه.49.سوره.عنکبوت.يازده.حديث.شريف.و.نورانی.از.ائّمه.معصومین.درج.
شده.که:

کسانی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.»صاحبان.علم«.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.می.باشند.و.قرآن.کريم.در.سینه.و.قلب.مبارک.آن.ذوات.مقّدسه.جای.دارد.
»قرآن.کريمی.که.بیان.کننده.همه.چیزها.می.باشد«.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
در.قرآن.کريم.است.علم.گذشته.و.علم.آينده.تا.روز.قیامت.که.اگر.از.من.بپرسید.آن.

را.به.شما.می.آموزم.
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:.»ذيل.آيه.89.سوره.نحل«.

من.فرزند.رسول.خدا.هستم،.من.عالم.به.کتاب.اهلل.»قرآن.کريم«.هستم،.در.قرآن.
کريم.است.آغاز.خلقت.و.آنچه.که.تا.روز.قیامت.روی.خواهد.داد.

من.خبر.آسمان.و.زمین.و.خبر.بهشت.و.جهنّم.و.خبر.گذشته.و.آينده.را.می.دانم.
همانطور.که.کف.دست.خودم.را.می.بینم.

چند.حديث.ديگر.نیز.در.همین.رابطه.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.
شده.»ذيل.آيه.89.سوره.نحل«.که:

به.خدا.قسم.من.عالم.به.کتاب.اهلل.هستم.»قرآن.کريم«،.و.در.قرآن.کريم.است.خبر.
آسمان.و.زمین.و.خبر.گذشته.و.خبر..آينده.

من.می.دانم.آنچه.را.که.در.آسمان.است،..آنچه.که.در.زمین.است،.آنچه.که.در.بهشت.

است،.آنچه.که.در.جهنّم.است،.آنچه.که.بین.آسمان.و.زمین.است،.آنچه.که.تا.کنون.
اتّفاق.افتاده.و.آنچه.که.تا.روز.قیامت.اتّفاق.خواهد.افتاد.
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ذيل.آيات.89.سوره.نحل.و.49.سوره.عنکبوت.توضیحات.مفّصلی.در.اين.خصوص.
ارائه.شده.است.

3..خداوند.متعال.در.آيه.43.سوره.رعد.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.
مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُرواْ لَْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفى بِاهلِل َشِهيداً بَْيِني َوبَْيَنُکْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم الِْکَتاِب،.
يعنی:

ای.پیامبر،.کافرين.می.گويند.که.تو.رسول.خدا.نیستی.»پیامبر.نیستی«،.
ای.پیامبر.به.آن.ها.بگو:

من.برای.اثبات.اّدعای.پیامبری.و.رسالتم.دو.شاهد.دارم.و.اين.دو.شاهد.و.دو.گواه.
من.عبارتند.از:

الف(.خداوند.متعال.
ب(.کسی.که.تمام.علم.کتاب.نزد.او.می.باشد.

ذيل.آيه.43.سوره.رعد.بیش.از.ده.حديث.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.که.مقصود.از.کسانی.که.همه.علم.
کتاب.نزد.آن.ها.می.باشد.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند،.

بنابراين:
تمام.علم.کتاب.نزد.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد،.لذا:

کسانی.که.علم.کتاب.را.به.طور.تمام.و.کمال.می.دانند.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

هستند.و.به.همین.جهت.اين.ذوات.مقّدسه.همه.چیز.را.می.دانند.و.علم.غیب.نیز.

بخشی.از.همه.چیز.می.باشد.که.اين.ذوات.مقّدسه.از.آن.ها.اّطالع.کامل.دارند،.لیکن.

اّطالع.و.علم.اين.بزرگواران.به.همه.چیزها.باالصاله.و.بالّذات.نیست.بلکه.خداوند.

متعال.به.آن.بزرگواران.اعطاء.فرموده.است.زيرا.آن.بزرگواران.خلیفه.و.جانشین.
خداوند.متعال.در.بین.مخلوقات.خداوند.متعال.می.باشند

ذيل.آيه.43.سوره.رعد.توضیحات.مفّصلی.در.اين.خصوص.ارائه.شده.است.



185 سوره جن

4..وصّی.حضرت.سلیمان.يعنی.آصف.بن.برخیا.که.علمی.از.کتاب.را.داشت.»علم.

به.بخشی.از.کتاب.نه.همه.علم.کتاب«.در.مّدت.کمتر.از.يک.چشم.به.هم.زدن.»يعنی.

در.مّدت.چند.ثانیه«.تخت.ملکه.سبا.يعنی.بلقیس.را.از.يمن.به.سرزمین.فلسطین.انتقال.
داد.

آصف.بن.برخیا.که.بخشی.از.علم.کتاب.را.داشت.و.تنها.يک.حرف.از.اسم.اعظم.را.

می.دانست.توانست.در.مّدت.چند.ثانیه.تخت.ملکه.سبا.را.از.سرزمین.يمن.به.سرزمین.
فلسطین.انتقال.دهد.»يعنی.چند.صد.کیلومتر«،.حال.عنايت.بفرمائید.که:

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.همه.علم.کتاب.نزد.آن.ها.است.و.هفتاد.و.دو.حرف.
از.اسم.اعظم.را.می.دانند.چه.علم.و.قدرتی.دارند.

توّجه.فرمائید.که.علم.غیب.اّطالع.يافتن.از.چیزهايی.است.که.در.پرده.غیب.هستند.

و.نهان.می.باشند.»آنچه.که.از.حواس.انسان.غايب.است،.چه.مربوط.به.گذشته.باشد.

چه.حال.و.چه.آينده«،.لیکن.انتقال.تخت.سلطنت.در.مّدت.چند.ثانیه.آن.هم.به.مسافت.

چند.صد.کیلومتر.هم.علم.می.خواهد.و.هم.قدرت،.که.آصف.بن.برخیا.آن.ها.را.داشت.
»با.دانستن.يک.حرف.از.اسم.اعظم.و.اّطالع.از.بخشی.از.علم.کتاب«.

تصور.نشود.که.علم.و.قدرت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هفتاد.و.دو.برابر.علم.و.

قدرت.آصف.بن.برخیا.است،.چرا.که.آصف.بن.برخیا.يک.حرف.از.اسم.اعظم.الهی.را.
می.دانست.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هفتاد.و.دو.حرف.از.اسم.اعظم.را.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
علم.آصف.بن.برخیا.از.کتاب.به.اندازه.يک.قطره.آب.نسبت.به.همه.آب.درياها.است.
»يعنی.علم.آصف.بن.برخیا.نسبت.به.علم.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مثل.يک.قطره.

در.مقابل.آب.درياها.می.باشد«.
در.روايت.ديگری.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.آن.حضرت.فرمودند:

علم.کسی.که.علمی.از.کتاب.دارد.»علم.به.بخشی.از.کتاب.نه.علم.به.همه.کتاب«.در.

مقايسه.با.کسی.که.علم.به.همه.کتاب.دارد.مثل.رطوبتی.است.که.بر.بال.های.يک.پشه.
می.باشد.در.مقابل.آب.دريا.

بنابراين.علم.و.قدرت.آصف.بن.برخیا.که.عالم.به.بخشی.از.کتاب.بود.و.فقط.
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ائّمه. قدرت. و. علم. با. مقايسه. در. می.دانست. را. الهی. اعظم. اسم. از. حرف. يک.

معصومین.علیهم.الّسالم.که.عالم.به.تمام.کتاب.می.باشند.و.هفتاد.و.دو.حرف.از.

اسم.اعظم.الهی.را.می.دانند.مثل.يک.قطره.آب.می.باشد.در.مقابل.آب.همه.درياها،..
لذا:

علم.غیب.بخشی.از.علم.و.قدرت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.است.که.خداوند.
متعال.به.آن.ذوات.مقّدسه.اعطا.فرموده.است.

الزم.به.ذکر.است.که.هیچکدام.از.پیامبران.بیش.از.بیست.و.پنج.حرف.از.اسم.اعظم.

الهی.را.نمی.دانستند.»غیر.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.

هفتاد.و.دو.حرف.از.اسم.اعظم.الهی.را.می.دانستند،.همچنین.اهل.بیت.آن.حضرت.
يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.

ذيل.آيه.43.سوره.رعد.در.اين.خصوص.توضیحات.الزم.ارائه.شده.است.
در.رابطه.با.اينکه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.خلفاء.خداوند.متعال.می.باشند.دو.
حديث.در.اصول.کافی.آمده1،.و.در.رابطه.با.اسم.اعظم.خداوند.متعال.و.اينکه.از.هفتاد.
و.سه.حرف.اسم.اعظم،.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.هفتاد.و.دو.حرف.آن.را.می.دانند.سه.حديث.در.اصول.کافی.آمده.است.2

5..خداوند.متعال.در.آيه.12.سوره.يس.می.فرمايد:
..َوُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه ِفي اَِماٍم ُمِبيٍن،.يعنی:

ما.»خداوند.متعال«.همه.چیز.را.در.امام.مبین.شمرده.ايم.و.احصاء.کرده.ايم،.يعنی:
حقايق.همه.عالم.و.حوادث.گذشته.و.آينده.در.امام.مبین.درج.و.ثبت.شده.است.

ذيل.اين.آيه.شريفه.چندين.حديث.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علهیم.الّسالم.نقل.شده.که.مقصود.از.امام.مبین.وجود.مبارک.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هستند.

که.خداوند.متعال.علم.هر.چیزی.را.در.آن.بزرگواران.قرار.داده.است.و.علم.غیب.هم.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه275ـ276،حدیث1و3»حدیث506و507«.
2.اصولکافی،جلداّول،صفحه334ـ335،حدیث1و2و3»حدیث610،609،608«.
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بخشی.از.علم.به.همه.چیزها.است.که.خداوند.متعال.به..آن.بزرگواران.اعطا.فرموده.
است.

6 ..عالوه.بر..آيات.شريفه.ای.که.مالحظه.فرموديد.»و.احاديث.ذيل.آن.آيات.شريفه«.

احاديث.نورانی.ديگری.نیز.در.همین.رابطه.»علم.غیب.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.

از.ذوات.مقّدسه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.تعدادی.از.آن.ها.را.ذياًل.مالحظه.
می.فرمائید.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.را.دو.نوع.علم.است.

علمی.که.خداوند.متعال.آن.را.به.خودش.اختصاص.داده.است،.
و.علمی.که.خداوند.متعال.مالئکه.و.پیامبران.را.به.آن.آگاه.ساخته.است،.و.سپس.امام.

صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
خداوند.متعال.آنچه.را.که.مالئکه.و.پیامبران.را.به.آن.آگاه.فرموده.ما.نیز.می.دانیم.

اين.حديث.را.سماعه.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

خداوند.متعال.را.دو.گونه.علم.است:
.علمی.که.نزد.خداوند.متعال.است.و.هیچ.يک.از.مخلوقش.را.از.آن.آگاه.نساخته.

است،.
و.علمی.که.آن.را.به.مالئکه.و.انبیاء..القاء.فرموده.»آموخته«.است،.

و.آنچه.که.به.مالئکه.و.انبیاء.تعلیم.شده.به.ما.رسیده.است..
اين.حديث.را.ابوبصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.را.دو.گونه.علم.است:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه375،حدیث1»حدیث653«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه153.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه376،حدیث2»حدیث654«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه67،حدیث49»حدیث12135«.
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علم.بذل.شده.»علمی.که.خداوند.متعال.به.انبیاء..الهی.و.مالئکه.اعطا.فرموده.است«،.
و.علم.بذل.نشده.»نگهداری.شده«.

اّما.نسبت.به.علم.بذل.شده.هر.آنچه.که.مالئکه.و.انبیاء.و.رسوالن.می.دانند.ما.هم.
می.دانیم،.

اّما.علم.نگهداری.شده.»بذل.نشده«.آن.است.که.در.ام.الکتاب.»لوح.محفوظ«.نزد.
خداوند.متعال.می.باشد.

اين.حديث.را.ضريس.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1
امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

خداوند.متعال.را.دو.نوع.علم.است:
علمی.که.جز.خداوند.متعال.کسی.آن.را.نمی.داند،

و.علمی.که.خداوند.متعال.آن.را.به.مالئکه.و.رسوالنش.آموخته.است،.
و.آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.مالئکه.و.رسوالنش.»انبیاء«.آموخته.ما.می.دانیم..

اين.حديث.را.ابوبصیر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
اِنَّ ااْلِماَم اِذا شاَء اَْن َيْعَلَم ُعِلَّم،یعنی:

امام.معصوم.هر.گاه.بخواهد.تا.چیزی.را.بداند.از.آن.آگاه.می.شود.»آگاهانده.می.شود«،.

يعنی.هر.گاه.امام.معصوم.بخواهد.از.چیزی.اّطالع.پیدا.کند.خداوند.متعال.او.را.از.آن.
چیز.مّطلع.می.فرمايد.

اين.حديث.را.ابی.الّربیع.شامی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

اِنَّ ااْلِماَم اِذا شاَء اَْن َيْعَلَم اُْعِلَم، يعنى:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه376،حدیث3»حدیث655«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه67،حدیث50»حدیث13136«.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه376،حدیث4»حدیث656«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه67،حدیث51»حدیث12137«.

3.اصولکافی،جلداّول،صفحه382،حدیث1»حدیث661«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه69،حدیث52»حدیث12138«.
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هر.گاه.امام.معصوم.بخواهد.بداند.به.وی.اعالم.شود.»آگاهانده.شود«،.يعنی:
هر.گاه.امام.معصوم.بخواهد.چیزی.و.يا.موضوعی.را.بداند.خداوند.متعال.او.را.از.

آن.چیز.و.از.آن.موضوع.آگاه.می.فرمايد.
اين.حديث.را.نیز.ابی.الّربیع.شامی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
اِذا اَراَد ااْلِماُم اَْن َيْعَلَم َشْيئًا اَْعَلَمُه اهللُ ذلَِک،یعنی:

هر.گاه.امام.معصوم.بخواهد.چیزی.را.بداند.خداوند.متعال.او.را.به.آن.چیز.آگاه.
فرمايد.

اين.حديث.را.عمرو.بن.سعید.مدائنی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.کرده.است.2
نتیجه.اين.احاديث.شريف.و.نورانی.اين.است.که:

هر.گاه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بخواهند.از.چیزی.و.از.موضوعی.مّطلع.شوند.

خداوند.متعال.آن.ذوات.مقّدسه.را.که.خلیفه.و.حّجت.او.هستند.از.آن.موضوع.مّطلع.
می.فرمايد.

امام.هادی.سالم.اهلل.علیه.صادر. ناحیه.مقّدسه. از. 7..در.زيارت.جامعه.کبیره.که.

شده.هنگام.زيارت.هر.کدام.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.آن.بزرگواران.عرض.
می.کنیم:

َو اْرَتضاُكْم لَِغْيِبِه،.يعنی:
خداوند.متعال.شما.را.برای.علم.غیب.خويش.پسنديد.و.برگزيد.

آيت.اهلل.سید.محّمدتقی.نقوی.در.صفحه.242.شرح.زيارت.جامعه.کبیره.و.عالمه.

بزرگوار.سید.حسین.همدانی.درودآبادی.در.صفحه.342.شموس.الّطالعه.که.شرح.
زيارت.جامعه.کبیره.می.باشد.عنوان.نموده.اند.که:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه382،حدیث2»حدیث662«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه69،حدیث53»حدیث12139«.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه383،حدیث3»حدیث663«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه69،حدیث54»حدیث12140«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه155.
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اين.فرمايش.امام.هادی.علیه.الّسالم.در.زيارت.جامعه.کبیره.»َو اَْرتضاُكْم لَِغْيِبِه«.اشاره.
به.آيات.26.و.27.سوره.جن.دارد.»عالُِم الَْغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه اََحداً ااِّل َمِن اْرَتَضى 

ِمن َرُسوٍل...«.
ارتَضی.فعل.ماضی.است.و.مصدر.آن.ارتضاء.می.باشد.که.به.معنی.راضی.بودن.و.
خشنود.بودن.است،.و.غیب.يعنی..آنچه.که.از.حواس.انسان.مستور.و.پوشیده.می.باشد،.
و.مراد.از.غیب.در.اين.قسمت.از.فرمايش.امام.هادی.علیه.الّسالم.علم.غیب.می.باشد،.و.

معنی.فرمايش.امام.هادی.علیه.الّسالم.اين.است.که:
خداوند.متعال.شما.را.»وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.از.میان.تمام.

مخلوق.خويش.برگزيد.و.رضايت.به.آن.پیدا.کرد.تا.از.غیب.اطالع.داشته.باشید.
به.عبارت.ديگر:

اين.بزرگواران.عالم.به.غیب.هستند.و.مّطلع.و.آگاه.می.باشند.نسبت.به..آنچه.که.از.
حواس.و.ادراک.انسان.ها.مستور.و.پنهان.می.باشد..

قابل.ذکر.است.که.اسم.اعظم.هفتاد.و.سه.حرف.است.که.يک.حرف.آن.را.خداوند.

متعال.مختص.به.خودش.قرار.داده.و.هیچ.فرشته.و.پیامبری.از.آن.اّطالع.ندارد.لیکن.

هفتاد.و.دو.حرف.از.اسم.اعظم.را.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.»يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.

اعطا.فرموده.و.بدين.وسیله.آن.بزرگواران.حوادث.و.اتّفاقات.گذشته.و.حال.و.آينده.
را.می.دانند.

8 ..نمونه.هايی.از.مسائل.و.اخبار.غیبی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بیان.فرموده.اند:

الف(.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.طّی.23.سال.رسالت.خويش.به.

موارد.فراوانی.از.اخبار.غیبی.اشاره.فرموده.اند.که.فقط.به.ذکر.نمونه.هايی.اکتفا.می.شود.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.به.موارد.فراوانی.از.اخبار.غیبی.اشاره.فرموده.اند.که.

در.اين.رابطه.نیز.فقط.نمونه.هايی.را.در.بخش.»ب«.مالحظه.خواهید.فرمود.



191 سوره جن

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.

دهم.هجری.در.محل.غدير.خم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.
وصی.و.جانشین.خويش.و.امام.مسلمین.منصوب.نموده.و.فرمودند:

خداوندا،.تو.شاهد.باش.که.من.حکم.تو.را.به.مردم.رساندم.و.ادای.وظیفه.نمودم.و.
به.گوش.مردم.رساندم.

ای.مردم،.مطالبی.را.که.به.شما.گفتم.فرمايش.و.دستور.خداوند.متعال.بود.و.من.از.
جانب.خداوند.متعال.به.شما.می.گويم.

ای.مردم،.بدانید.و.آگاه.باشید.که.امیرالمؤمنینی.غیر.از.برادرم.علی.نیست..
ای.مردم.بدانید.که.امیرالمؤمنین.بودن.و.امارت.داشتن.بر.مؤمنین.برای.اََحدی.غیر.
از.او.حالل.نیست.»يعنی.لقب.امیرالمؤمنین.فقط.و.فقط.مختص.به.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.است.و.الغیر«.
علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. بازوی. مبارک.خويش. با.دست. اکرم.سپس. پیامبر.

علیه.الّسالم.را.گرفته.و.آن.را.بلند.نموده.و.فرمودند:
َتْفسيِر ِكتاِب اهلل  اُمَّتى َو َعلى  هذا َعِلىٌّ اَخى َو َوصّيى َو واعى ِعْلمى َو َخليَفتى َعلى 
، َوالّداعى اِلَْيِه َوالْعاِمُل بِماَيْرضاُه َوالُْمحاِرُب اِلَْعدائِه، َو الُْموالى َعلى طاَعِتِه، َو الّناهى  َوَجلَّ َعزَّ
َعْن َمْعِصَيِتِه، َخليَفُة َرُسوِل اهلل َو اَميُرالُْمْؤِمنيَن َو اِماُم الْهادی، َو قاِتُل الّناِكثيَن َوالْقاِسطيَن 

َوالْماِرقيَن بَِاْمِراهلل...، یعنی:
اين.علی.برادر.من،.وصی.و.جانشین.من،.دارنده.علم.من،.خلیفه.و.جانشین.من.بر.
اّمتم.و.خلیفه.و.جانشین.من.در.تفسیر.قرآن.کريم.می.باشد.»خالفت.و.جانشینی.در.
امر.امامت.و.حکومت،.و.خالفت.و.جانشینی.در.تفسیر.قرآن.کريم،.يعنی.خالفت.و.

جانشینی.در.همه.ابعاد«،.
علّی.بن.ابیطالب.کسی.است.که.شما.را.به.سوی.خداوند.متعال.دعوت.می.کند،.
علی.بن.ابیطالب.عامل.به.اعمالی.است.که.رضايت.و.خشنودی.خداوند.متعال.در.آن.

است،.
علّی.بن.ابیطالب.با.دشمنان.خدا.به.جنگ.برمی.خیزد،

علّی.بن.ابیطالب.دوستی.می.کند.با.کسانی.که.از.خداوند.متعال.اطاعت.می.کنند،
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علّی.بن.ابیطالب.کسی.است.که.مردم.را.از.نافرمانی.خداوند.متعال.نهی.می.کند،.
علّی.بن.ابیطالب.خلیفه.»جانشین«.رسول.اهلل.است،.

علّی.بن.ابیطالب.امیرالمؤمنین.می.باشد،
است«،. هدايت.کننده. »امام. است. مردم. راهنمای. و. هادی. ابیطالب،.. بن. علی.
علی.بن.ابیطالب.به.امر.خداوند.متعال.با.ناکثین.»بیعت.شکنان«،.قاسطین.»ستمگران«،.و.

مارقین.»از.دين.خارج.شدگان«.مقاتله.می.کند.»می.جنگد«.

توضیح:
سه.گروهی.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.با.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.جنگیدند.عبارت.بودند.از:
1( ناکثین.»نکث.بیعت.کنندگان،.نقص.بیعت.کنندگان،.بیعت.شکنان«،.که.سرکردگی.

اين.گروه.بیعت.شکن.را.طلحه.و.زبیر.و.يکی.از.همسران.پیامبر.اکرم.برعهده.داشتند.
جنگ.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.اين.گروه.بیعت.شکن.سال.36.

هجری.به.وقوع.پیوست.و.اين.جنگ.به.جنگ.جمل.معروف.است..
قابل.ذکر.است.که.خالفت.غاصبانه.آن.سه.نفر.بیست.و.پنج.سال.طول.کشید.
و.پس.از.کشته.شدن.عثمان.در.سال.35.هجری.مردم.مدينه.خدمت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.رسیده.و.با.آن.حضرت.بیعت.نمودند.

2(.قاسطین.»ظالمین،.ستمگران«:
سرکردگی.اين.گروه.را.معاویة.بن.ابی.سفیان.برعهده.داشت.

معاويه.که.سال.هشتم.هجری.ظاهراً.اسالم.اختیار.کرده.بود.در.زمان.خالفت.عمر.

بن.خّطاب.به.عنوان.حاکم.شام.انتخاب.شد.و.تا.سال.35.هجری.که.عثمان.بن.عفان.
کشته.شد.او.حاکم.شام.بود.و.در.شام.حکومت.می.کرد..

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.معاويه.از.دستور. با. از.بیعت.مردم. بعد.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.او.را.از.حکومت.شام.عزل.کرده.بود.سرپیچی.نمود.و.با.
آن.حضرت.جنگید.که.به.جنگ.صّفین.معروف.است.
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اين.جنگ.در.سال.37.هجری.روی.داد.

3( مارقین.»خارج.شوندگان.از.دين«:
عناصر.اين.گروه.به.نام.خوارج.نهروان.معروف.می.باشند.و.جنگ.اين.گروه.با.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.جنگ.نهروان.معروف.است.
اين.گروه.منحرف.مانند.تیری.که.از.کمان.خارج.شود.از.دين.خارج.شدند.و.به.

همین.عّلت.اين.گروه.را.مارقین.می.نامند،.يعنی.خارج.شوندگان.از.دين.
در.جنگ.صّفین.وقتی.معاویة.بن.ابی.سفیان.شکست.خودش.را.نزديک.ديد.با.
حیله.عمرو.عاص.قرآن.ها.را.بر.سر.نیزه.کرده.و.اصحاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.را.دعوت.به.صلح.نمود.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.سپاهیان.خويش.فرمود.که.معاويه.و.
لشکرش.چون.شکست.را.نزديک.می.بینند.قرآن.را.بر.سر.نیزه.نموده.اند.تا.بدين.وسیله.

از.شکست.رهايی.يابند.درحالی.که.آن.ها.اعتقادی.به.قرآن.ندارند.
دوازده.هزار.نفر.از.سپاهیان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.در.رأس.
آن.ها.اشعث.بن.قیس.بود.از.لشکر.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کناره.گیری.
کرده.و.از.جنگ.با.لشکريان.معاويه.خودداری.کردند.و.نهايتاً.کار.به.حکمیّت.منجر.
شد.و.همین.دوازده.هزار.نفر.بودند.که.غائله.نهروان.را.به.راه.انداختند..اين.گروه.
دوازده.هزار.نفره.که.خودشان.جنگ.با.معاويه.را.ترک.کرده.و.علی.علیه.الّسالم.را.
وادار.به.قبول.حکمیّت.نموده.بودند.»در.جريان.حکمیّت.ابوموسی.اشعری.از.طرف.
تا. انتخاب.شدند. از.طرف.سپاه.معاويه. سپاهیان.علی.علیه.الّسالم.و.عمرو.عاص.
علی.علیه.الّسالم.و.معاويه.را.از.خالفت.خلع.کرده.و.انتخاب.خلیفه.را.به.عهده.يک.
شورا.بگذارند.يا.به.مردم.واگذار.کنند،.لیکن.پس.از.اينکه.ابوموسی.اشعری.علی.
علیه.الّسالم.را.از.خالفت.خلع.کرد.عمرو.عاص.پس.از.ابوموسی.اشعری.به.جای.
خلع.معاويه.از.خالفت.او.را.به.خالفت.نصب.نمود«،.پس.از.قضیّه.حکمیّت.به.علی.
علیه.الّسالم.اعتراض.کردند.که.چرا.راضی.به.حکمیّت.شدی.و.چرا.در.دين.خدا.

انسان.ها.را.داور.و.حکم.قرار.دادی.
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اين.گروه.دوازده.هزار.نفره.به.علی.علیه.الّسالم.گفتند.چون.حکمیّت.را.پذيرفتی.تو.

نیز.مانند.معاويه.کافر.شدی.»نعوذ.باهلل«،.و.از.آن.حضرت.خواستند.تا.آن.حضرت.توبه.
نموده.و.مسلمان.شود.تا.آن.ها.در.خدمت.آن.حضرت.درآمده.و.با.معاويه.بجنگند.

عناصر.اين.گروه.بنای.مخالفت.با.آن.حضرت.را.گذاشته.و.در.بیرون.کوفه.در.محّلی.
به.نام.نهروان.اجتماع.کرده.و.مشغول.آزار.و.اذيت.شیعیان.علی.علیه.الّسالم.شدند.

تعداد.لشکريان.خوارج.نهروان.ابتدا.دوازده.هزار.نفر.بود.لیکن.هشت.هزار.نفر.از.

آن.ها.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.امان.خواسته.و.از.جنگ.کناره.گیری.

کردند.لیکن.چهار.هزار.نفر.ديگر.بر.سر.عقیده.باطل.خويش.مانده.و.با.سپاهیان.علی.
علیه.الّسالم.جنگیدند.

اين.جنگ.اوائل.سال.38.هجری.به.پايان.رسید.
در.اين.جنگ.»جنگ.نهروان«.همه.خوارج.کشته.شدند.مگر.چند.نفر.که.تعداد.آن.ها.

کمتر.از.ده.نفر.می.شد.
تعداد.شهدای.لشکر.علی.علیه.الّسالم.نیز.کمتر.از.ده.نفر.بوده.است.

خالصه کالم اینکه:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.سال.دهم.هجری.»در.محل.غدير.خم«.
فرمودند.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.پس.از.رحلت.من.با.سه.گروه.به.
نام.های.ناکثین،.قاسطین.و.مارقین.خواهد.جنگید،.و.اين.خبر.غیب.پیامبر.اکرم.پس.از.
25.سال.محقَّق.شد،.دقیقاً.به.آن.ترتیبی.که.پیامبر.اکرم.فرموده.بود.يعنی.اول.با.ناکثین،.

سپس.با.قاسطین،.و.در.نهايت.با.مارقین.
روز. در. حضرت. آن. »خطبه. غديريه. خطبه. در. اکرم. پیامبر. فرمايش. بر. عالوه.
هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری.در.محل.غدير.خم«.مبنی.بر.جنگیدن.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.گروه.ناکثین.و.قاسطین.و.مارقین،.پیامبر.اکرم.همین.
مطلب.را.به.شخص.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نیز.فرموده.اند،.ضمن.اينکه.

پیامبر.اکرم.به.يکی.از.همسران.خويش.به.نام.اّم.سلمه.نیز.فرموده.اند.که:
بعد.از.من.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.ناکثین.و.قاسطین.و.مارقین.خواهد.جنگید.
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مطالبی.را.که.مالحظه.فرموديد.»خالصه.ای.از.خطبه.پیامبر.اکرم.در.محّل.غدير.خم.

و.اشاره.ای.کوتاه.به.جنگ.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.ناکثین،.قاسطین.

و.مارقین«.از.کتاب.ارزشمند.شرح.خطبه.پیامبر.اکرم.در.غدير.خم.تألیف.آيت.اهلل.سید.
محّمدتقی.نقوی.می.باشد.که.به.طور.خالصه.به.عرض.رسید.»صفحه.235.تا.317«.

موارد.ديگری.از.فرمايشات.پیامبر.اکرم.را.که.از.جمله.اخبار.غیبی.می.باشند.ذياًل.
مالحظه.می.فرمائید.

فرمايش.پیامبر.اکرم.به.زبیر.مبنی.بر.اينکه:
.تو.در.آينده.به.جنگ.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.خواهی.رفت.و.در.اين.

حال.تو.ظالم.و.ستمگر.خواهی.بود.
زمانی.که.پیامبر.اکرم.اين.مطلب.را.به.زبیر.فرمودند،.علی.علیه.الّسالم.نیز.حضور.
داشتند.و.به.همین.جهت.وقتی.علی.علیه.الّسالم.ساعاتی.قبل.از.شروع.جنگ.جمل.اين.

فرمايش.پیامبر.اکرم.را.به.زبیر.يادآوری.فرمود.زبیر.به.علی.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
يا.علی،.چیزی.را.به.خاطر.من.آوردی.که.من.آن.را.فراموش.کرده.بودم..

پس.از.اين.قضیّه.بود.که.زبیر.صحنه.جنگ.را.ترک.کرد.و.از.جنگیدن.با.علی.

علیه.الّسالم.خودداری.نمود.و.به.محلی.به.نام.وادی.السباع.رفت.و.به.دست.ابن.

جرموز.به.قتل.رسید.درحالی.که.وظیفه.زبیر.اين.بود.که.در.خدمت.حّجت.خدا.و.امام.

واجب.االطاعه.منصوب.از.جانب.خداوند.متعال.باشد،.يعنی.در.خدمت.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم..

فرمايش.پیامبر.اکرم.به.يکی.از.همسرانش.که:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.خواهی.رفت.و.سگ.های. تو.به.جنگ.

حوئب.»حوئب.نام.يک.محل.می.باشد«.به.طر.ف.تو.پارس.خواهند.کرد.
قبل.از.وقوع.جنگ.جمل.وقتی.همسر.پیامبر.اکرم.به.منطقه.حوئب.رسید.سگ.های.
محل.به.طرف.او.پارس.کردند.و.وقتی.او.نام.محل.را.از.اطرافیان.خويش.سؤال.کرد.و.
به.او.گفتند.که.نام.اين.محل.حوئب.می.باشد،.فرمايش.پیامبر.اکرم.به.خاطرش.آمد.و.
قصد.انصراف.از.جنگ.با.علی.علیه.الّسالم.را.داشت.که.با.صحبت.های.اطرافیان.خويش.

از.ترک.مخاصمه.با.علی.علیه.الّسالم.صرف.نظر.کرد.
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فرمايش.پیامبر.اکرم.به.علی.علیه.الّسالم.در.شب.نوزدهم.ماه.رمضان.که.در.چنین.
شبی.با.شمشیر.يکی.از.اشقیاء.محاسن.تو.با.خون.سرت.رنگین.خواهد.شد.

شب.نوزدهم.سال.چهلم.هجری.»سی.سال.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم«.اين.فرمايش.

پیامبر.اکرم.محقَّق.شد.و.حضرت.علی.علیه.الّسالم.در.محراب.عبادت.به.وسیله.ابن.

به.شهادت. ملجم.ملعون.مجروح.شد.و.دو.روز.بعد.»بیست.و.يکم.ماه.رمضان«.
رسید.

بشارت.دادن.پیامبر.اکرم.به.فتح.ايران.توّسط.قوای.اسالم.در.زمان.حفر.خندق.در.
اطراف.مدينه.

عده.ای.از.منافقین.که.در.اطراف.پیامبر.اکرم.بودند.اين.فرمايش.پیامبر.اکرم.را.به.
تمسخر.و.استهزاء.گرفته.و.گفتند:

ما.از.ترس.خويش.اطراف.مدينه.خندق.حفر.می.کنیم.و.برای.قضاء.حاجت.جرأت.

خارج.شدن.از.خندق.را.نداريم.و.در.اين.حال.محّمد.»صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم«.
نويد.فتح.ايران.را.می.دهد.

فرمايش.پیامبر.اکرم.به.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.که:
دخترم،.تو.اّولین.نفر.از.اهل.بیت.من.هستی.که.به.من.ملحق.خواهی.شد،.و.صّديقه.
کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.اّولین.فرد.از.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.بود.که.بعد.از.رحلت.آن.حضرت.به.شهادت.رسید.و.در.بهشت.برين.به.پدر.

بزرگوار.خويش.ملحق.شد.
فرمايش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.که:

خداوند.متعال.آنقدر.عمر.تو.را.طوالنی.خواهد.فرمود.که.پنجمین.امام.معصوم.از.

نسل.حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.را.که.هم.نام.من.می.باشد.»يعنی.

امام.محّمد.باقر.سالم.اهلل.علیه«.زيارت.خواهی.کرد،.و.هنگامی.که.آن.امام.بزرگوار.را.
زيارت.کردی.سالم.مرا.به.او.برسان.

فرمايش.پیامبر.اکرم.محقَّق.شد.و.خداوند.متعال.آنقدر.به.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.

عمر.داد.که.وی.موفّق.به.زيارت.امام.باقر.علیه.الّسالم.شد.و.سالم.پیامبر.اکرم.را.به.آن.
ابالغ.نمود.
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وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.

هجری.در.محل.غدير.خم.به.امر.خداوند.متعال.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.فرموده.و.طی.

يک.خطبه.مفّصل.مطالب.فراوانی.در.فضائل.و.مناقب.مولی.الموّحدين.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بیان.فرموده.و.اخباری.از.غیب.را.نیز.بیان.نمودند.که.يک.

نمونه.آن.را.مالحظه.فرموديد.که.جنگ.و.مقاتله.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.با.ناکثین.

و.قاسطین.و.مارقین.می.باشد.که.حدود.25.سال.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.محقق.
شد.

پیامبر.اکرم.در.اين.خطبه.نورانی.و.شريف.به.يک.خبر.غیبی.ديگر.نیز.اشاره.فرمودند.
که.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید.1.

پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
من.به.امر.خداوند.متعال.امامت.و.خالفت.را.در.نسل.و.ذّريه.و.اوالد.خودم.تا.روز.

قیامت.بین.شما.به.عنوان.امانت.و.وديعه.باقی.می.گذارم.
من.ابالغ.کردم.آنچه.را.که.به.آن.مأمور.بودم.تا.حّجت.باشد.بر.هر.حاضر.و.غايبی.

و.بر.هر.کس.که.متولّد.شده.يا.هنوز.به.دنیا.نیامده.است،.پس:
حاضرين.به.غايبین.و.پدران.به.فرزندان.خويش.مطالب.مرا.بگويند.و.به.آن.ها.ابالغ.

کنند،.از.االن.تا.روز.قیامت.
سپس.وجود.مقدس.پیامبر.اکرم.به.يک.خبر.غیبی.اشاره.فرمودند.که.ذياًل.مالحظه.

می.فرمائید.
پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايشات.خويش.فرمودند:

َو َسَيْجَعُلونَها ُمْلکًا َو اْغِتصابًا، ااَل لََعَن اهللُ الْغاِصبيَن َو الُْمْغَتِصبيَن، یعنی:
به.زودی.امامت.و.خالفت.را.از.مسیر.اصلی.آن.منحرف.سازند.و.به.سلطنت.و.

پادشاهی.مبّدل.نمايند،.
ای.مردم.بدانید.و.آگاه.باشید.که:

خداوند.متعال.غاصبین.خالفت.»کسانی.که.خالفت.را.که.حق.مسلم.علی.بن.ابیطالب.

1.شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسیدمحّمدتقینقوی،صفحه395تا397.
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علیه.الّسالم.و.ديگر.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بود.غصب.کردند«،.همچنین.مغتصین.
را.»کسانی.که.به.اين.نوع.حکومت.ها.رضايت.دادند«.لعنت.می.کند،.يعنی:

لعنت.خدا.است.بر.غاصبین.خالفت.و.کسانی.که.به.اين.غصب.خالفت.رضايت.
دادند.و.آن.را.پذيرفتند.

توضیح:
اينکه.به.جای. پادشاهی.و.سلطنت.يعنی. به. امامت.و.خالفت. امر. تبديل.شدن.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.امام.مسلمین.و.خلیفه.و.جانشین.رسول.اهلل.
بود.و.خداوند.متعال.اين.مقام.و.منصب.را.به.آن.حضرت.اعطا.فرموده.بود.مردم.يک.
نفر.را.به.عنوان.خلیفه.رسول.اهلل.انتخاب.نمايند.و.آن.فرد.حاکم.اسالمی.شود،.ضمن.
اينکه.اين.خلیفه.منتخب.مردم.که.به.ناحق.بر.اين.جايگاه.تکیه.زده.مانند.سالطین.عمل.
نموده.و.حاکم.بعد.از.خودش.را.معیّن.کرده.و.او.را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.منصوب.

نمايد..
الزم.به.ذکر.است.که.در.زمان.معاويه.شاهنشاهی.شدن.خالفت.و.امامت.کاماًل.
آشکار.و.هويدا.شد.به.نحوی.که.از.معاويه.به.بعد.اين.حّکام.غاصب.که.خودشان.
را.خلیفه.مسلمین.می.دانستند.حتّی.حاضر.نشدند.برای.حفظ.ظاهر.هم.که.شده.اين.
خالفت.غصبی.را.به.افراد.ظاهر.الّصالحی.بدهند.که.از.اقوام.و.منسوبین.آن.ها.نباشند،.
يعنی.از.معاويه.به.بعد.حفظ.ظاهر.نیز.رعايت.نشد.و.اين.حّکام.غاصب.حکومت.
بعد.از.خودشان.را.به.پسران.خويش.واگذار.کردند،.و.جالب.اينکه.در.زمان.حیات.
خويش.از.مردم.به.زور.بیعت.می.گرفتند،.يعنی.امر.امامت.و.خالفت.که.يک.مقام.و.

منصب.الهی.است.تبديل.شد.به.سلطنت.و.پادشاهی..
جالب.اين.جا.است.که.اين.حّکام.غاصب.که.خودشان.را.خلیفه.مسلمین.می.دانستند.
مانند.پادشاهان.و.سالطین.برای.خودشان.ولیعهد.تعیین.می.کردند.تا.بعد.از. دقیقاً.

خودشان.زمام.امور.را.در.دست.بگیرد.
اين.خبر.غیبی.پیامبر.اکرم.نیز.محقَّق.شد.و.دقیقاً.همچنانکه.آن.حضرت.فرموده.بود.

امر.امامت.و.خالفت.تبديل.به.پادشاهی.و.سلطنت.شد..
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اخبار.غیبی.که.از.لسان.مبارک.پیامبر.اکرم.شنیده.شده.فراوان.است.که.به.همین.مقدار.
اکتفا.می.شود.

ب(.اخبار.غیب.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم:
ذياًل.به.چند.فقره.اخبار.غیبی.که.از.ناحیه.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.

اشاره.می.شود.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.مروان.حکم.فرمودند:

او.در.دوران.پیری.پرچم.ضاللت.را.به.دوش.خواهد.کشید،.و.اين.فرمايش.و.خبر.
غیبی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حدود.سی.سال.بعد.محقَّق.شد.

مروان.حکم.پس.از.مرگ.يزيد.بن.معاويه.و.پس.از.خالفت.بسیار.کوتاه.پسرش.

»معاویة.بن.يزيد.بن.معاویة.بن.ابی.سفیان«.به.خالفت.رسید.و.پرچم.ضاللت.يعنی.

خالفت.غصبی.را.به.دوش.کشید.در.حالی.که.پیر.بود.و.پس.از.چند.ماه.نیز.از.دنیا.
رفت.

به.خالفت.رسیدن.مروان.حکم.پس.از.هالکت.يزيد.بن.معاويه.بود.»سال.64.

هجری«،.و.مروان.نیز.پس.از.چند.ماه.از.دنیا.رفت.و.خالفت.به.پسرش.عبدالملک.بن.
مروان.رسید.و.پس.از.عبدالملک.نیز.به.پسرانش،.دقیقاً.مانند.سالطین.و.شاهان.

فرمايش.امیرالمؤمنین.علی.ابن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.کمیل.بن.زياد.که.قاتل.تو.حجاج.
بن.يوسف.می.باشد.

حّجاج.بن.يوسف.از.عوامل.عبدالملک.بن.مروان.بود.
کمیل.بن.زياد.قبل.از.شهادت.خويش.به.حّجاج.بن.يوسف.گفت:

موالی.من.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.من.فرموده.که.تو.قاتل.من.
هستی.

فرمايش.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.اصحاب.خويش.لحظاتی.قبل.
از.جنگ.با.خوارج.نهروان.مبنی.بر.اينکه:

تعداد.شهدای.ما.در.اين.جنگ.ده.نفر.يا.کمتر.از.آن.است،
و.تعداد.بازماندگان.خوارج.نیز.ده.نفر.يا.کمتر.از.ده.نفر.می.باشد.»يعنی.همه.آن.ها.
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کشته.می.شوند.و.تعداد.ده.نفر.يا.کمتر.از.ده.نفر.از.آن.ها.زنده.می.مانند«.
پس.از.جنگ.تعداد.شهدای.لشکر.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ده.
نفر.بود.و.از.لشکر.چهار.هزار.نفره.خوارج.نیز.فقط.نه.نفر.زنده.ماندند.و.بقیّه.

آن.ها.کشته.شدند.
فرمايش.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.يکی.از.اصحاب.خويش.به.نام.
میثم.تّمار.و.خبر.دادن.به.میثم.درباره.نحوه.و.چگونگی.به.شهادت.رسیدنش.که.دقیقًا.

طبق.فرمايش.آن.حضرت.صورت.گرفت..
وجود.مقدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هنگام.عبور.از.سرزمین.کربال.
با. اباعبداهلل.الحسین.علیه.الّسالم.و.ياران. »در.جريان.جنگ.صّفین«.درباره.شهادت.
وفای.آن.حضرت.سخن.گفته.و.محل.شهادت.آن.ها.و.محل.برپا.شدن.خیمه.های.آن.

بزرگواران.را.به.اصحاب.نشان.دادند..
فرمايش.اباعبداهلل.الحسین.سالم.اهلل.علیه.به.عمر.بن.سعد.»ابن.سعد«.مبنی.بر.اينکه:

اگر.به.طمع.حکومت.ری.»حکومت.بر.بخش.عظیمی.از.ايران«.می.خواهی.با.من.
بجنگی.و.مرا.به.شهادت.برسانی،.بدان.که.حکومت.ری.نصیب.تو.نخواهد.شد.

فرمايش.سیّدالشهدا.علیه.الّسالم.محقَّق.شد.و.حکومت.ری.که.برای.عمر.بن.سعد.
قطعی.به.نظر.می.رسید.منتفی.شد.و.عمر.بن.سعد.به.حکومت.ری.نرسید.

فرمايش.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.به.عّمه.بزرگوارش.زينب.کبری.سالم.اهلل.علیها.يا.

بالعکس.»چون.هر.دو.قول.نقل.شده.است.«.روز.يازدهم.محرم.سال.61.هجری.پس.
از.شهادت.سیدالشهدا.سالم.اهلل.علیه.مبنی.بر.اينکه:

بنی.امیّه.می.خواهند.با.کشتن.ما.و.به.شهادت.رساندن.ما.آثار.ما.را.محو.و.نابود.کنند،.

اما.اراده.خداوند.متعال.غیر.از.اين.است.چرا.که.اين.محل.»يعنی.کربال«.زيارتگاه.شیعیان.

ما.خواهد.شد،.و.شیعیان.برای.زيارت.سیّدالشهداء.علیه.الّسالم.به.اين.جا.خواهند.آمد.و.
هرگز.آثار.ما.محو.نخواهد.شد..

مطالب.مربوط.به.اخبار.غیبی.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.تفسیر.نمونه،.جلد.

بیست.و.پنجم.صفحه.150.و.151،.و.شرح.خطبه.پیامبر.اکرم.در.غدير.خم،.تألیف.
آيت.اهلل.سیّد.محّمدتقی.نقوی،.صفحه.316.و.317.انتخاب.شد.
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قابل.ذکر.است.که.معجزات.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.»که.آگاه.

بودن.از.اسرار.غیب.بخشی.از.معجزات.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشد«.بسیار.زياد.است.که.
فقط.به.گوشه.ای.از.آن.ها.اشاره.شد.

شیخ.حّر.عاملی.اعلی.اهلل.مقامه.الّشريف.در.کتاب.اثبات.الهداة.معجزات.آن.بزرگواران.
را.به.طور.مشروح.بیان.نموده.است.

خالصه.بحث.مربوط.به.علم.غیب.وجود.مقدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.که.
ذيل.آيات.26.و.27.سوره.جن.به.عرض.رسید.اين.است.که:

اين.ذوات.مقّدسه.غیب.می.دانند.و.از.اخبار.گذشته.و.حال.و.آينده.مّطلع.و.آگاه.

هستند،.لیکن.علم.غیب.و.همچنین.ساير.ويژگی.های.منحصر.به.فردی.را.که.دارند.

خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.فرموده.است.نه.اينکه.آن.بزرگواران.اين.ويژگی.ها.را.
باالصاله.و.بالّذات.دارا.می.باشند.

قابل.ذکر.است.که.ذيل.آيه.143.سوره.بقره،.آيه.43.سوره.رعد،.آيه.89.سوره.نحل،.

آيه.16.سوره.نمل.و.آيه.12.سوره.يس.در.رابطه.با.علم.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
توضیحاتی.به.عرض.رسیده.است.





سوره مّدّثر

ثِّْر: آيات 35، 36 و 37 سوره ُمدَّ
»اِنَّها اَلِْحَدی الُْکَبرِ«.آيه.35.

»نَِذيًرا لِْلَبَشِر«.آيه.36.
َر«.آيه.37. َم اَْو َيَتَاخَّ »لَِمْن َشاَء ِمْنُکْم اَْن َيَتَقدَّ

ترجمه: 
به.درستی.که.اين.قرآن.يکی.از.بزرگ.ترين.آيات.و.نشانه.های.خداوند.متعال.است.

»آيه.35«.
قرآن.کريم.پند.و.اندرز.برای.آدمیان.است.»قرآن.کريم.وسیله.ای.است.برای.انذار.و.

ترساندن.و.بیم.دادن.انسان.ها«.آيه.36.
تا.از.بین.شما.انسان.ها.هر.کس.که.بخواهد.پیش.بیفتد.»از.نظر.ايمان.و.طاعت.

خداوند.متعال«،.يا.عقب.بماند.و.بازايستد.»آيه.37«.1

شرح لغات و توضیحات:
ُكَبْر.=.جمع.ُکبری.می.باشد.يعنی.بزرگ.تر؛.

نَذير.=.1ـ.بیم.دهنده؛.2ـ.بیم.دادن.»در.حالت.مصدری.معنی.انذار.می.دهد«؛.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه293.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه426ـ430.
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اِنذار =.بیم.دادن.1
قباًل.عرض.شده.است.که.خداوند.متعال.برای.اينکه.مطلب.بسیار.مهم.و.پراهمیتّی.
را.بفرمايد.»گرچه.همه.فرمايشات.خداوند.متعال.بسیار.مهم.و.پراهمیّت.می.باشند«.به.

بعضی.از.مخلوقات.خويش.مانند.آسمان،.زمین،.خورشید،.ماه.و....قسم.ياد.می.کنند.
خداوند.متعال.در.آيات.32،.33.و.34.سوره.مّدثّر.به.ماه،.همچنین.به.شب.و.به.صبح.

سوگند.خورده.و.سپس.فرموده.که:
اِنََّها اَلِْحَدی الُْکَبرِ=.به.درستی.که.»مسلماً.و.يقیناً«.قرآن.کريم.يکی.از.بزرگ.ترين.آيات.

و.نشانه.های.خداوند.متعال.می.باشد.
کّفار.و.مشرکین.قريش.از.جمله.شخصی.به.نام.ولیدبن.مغیره.پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.استهزاء.و.تمسخر.قرار.می.دادند.و.هنگامی.که.آيات.شريفه.
قرآن.کريم.را.از.لسان.مبارک.پیامبر.اکرم.می.شنیدند.اين.آيات.الهی.را.سحر.دانسته.و.

پیامبر.اکرم.را.ساحر.قلمداد.می.کردند.
خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.به.ماه.و.شب.و.صبح.سوگند.ياد.فرموده.که:

قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.سحر.نیست.بلکه.از.بزرگ.ترين.آيات.و.نشانه.های.
خداوند.متعال.است.که.به.وسیله.نبی.مکّرم.اسالم.به.مردم.رسانده.می.شود.

در.ادامه.آيه.شريفه.آمده.که:
نَِذيراً لِْلَبَشِر =.قرآن.کريم.وسیله.ای.است.برای.انذار.انسان.ها،.يعنی:

قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.هشداری.است.برای.همه.انسان.ها.و.بیم.دهنده.آدمیان.
به.عبارت.ديگر:

قرآن.کريم.و.آيات.شريفه.آن.همه.انسان.ها.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.آن.ها.پند.

و.اندرز.می.دهد.و.آن.ها.را.انذار.نموده.و.می.ترساند.از.اينکه.مبادا.مرتکب.گناه.شده.و.
گرفتار.آتش.جهنّم.شوند.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.مجّدداً.موضوع.انذار.و.بیم.دادن.انسان.ها.را.يادآوری.
فرموده.و.به.آن.تأکید.کرده.است.که:

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه294.
مفرداتراغب.
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اين.انذار.و.بیم.دادن.مخصوص.گروه.معیّن.و.خاّصی.نیست.بلکه.انذار.عمومی.
است.و.همه.انسان.ها.را.در.بر.می.گیرد.

َر =.قرآن.کريم.همه.شما.انسان.ها.را.بیم.داده.و.انذار. َم اَْو َيَتَأخَّ لَِمن شاَء ِمْنُکْم اَْن َيَتَقدَّ

می.کند.تا.از.بین.شما.انسان.ها.هر.کس.که.بخواهد.پیش.بیفتد.و.هر.کس.که.بخواهد.
عقب.بماند،.يعنی:

قرآن.کريم.انذارکننده.و.بیم.دهنده.همه.انسان.ها.می.باشد.تا.هر.کس.که.بخواهد.تقّدم.

ر. پیدا.کند.»از.نظر.ايمان.و.عمل.از.ديگران.پیشی.بگیرد«.و.هر.کس.هم.که.بخواهد.تأخُّ
نمايد.»از.نظر.ايمان.و.عمل.از.ديگران.عقب.بماند«.

بنابراين.معنی.اين.سه.آيه.شريفه.اين.شد.که:
خداوند.متعال.به.ماه.و.شب.و.صبح.سوگند.ياد.می.فرمايند.که:

که. می.باشد. متعال. نشانه.های.خداوند. و. آيات. بزرگ.ترين. از. يکی. کريم. قرآن.

وسیله.انذار.و.بیم.دادن.انسان.ها.است.تا.هر.کس.که.بخواهد.تقّدم.پیدا.کند.»از.حق.
ر.نمايد.»از.حق.پیروی.نکند«،.يعنی: پیروی.کند«،.و.هر.کس.هم.که.بخواهد.تأخُّ

انسان.ها.مختار.و.آزاد.هستند.تا.يکی.از.اين.دو.راه.را.انتخاب.نمايند:
1..از.حق.پیروی.کنند،.يعنی.به.خدا.و.رسول.خدا.ايمان.بیاورند.و.از.دستورات.خدا.
و.رسول.خدا.سرپیچی.نکنند.و.در.زمره.کسانی.باشند.که.در.ايمان.به.خدا.و.رسول.
بر.ديگران.سبقت.می.گیرند.و.نتیجه.سبقت.گرفتن.و.پیشی.گرفتن.بر.ديگران.رستگار.

شدن.انسان.است.و.وارد.شدن.شخص.به.بهشت.

2..از.حق.پیروی.نکنند،.يعنی.به.خدا.و.رسول.خدا.ايمان.نیاورند.و.از.دستورات.خدا.

و.رسول.خدا.سرپیچی.نمايند.و.در.نتیجه.از.مؤمنین.عقب.بمانند.که.نتیجه.اين.عقب.
ماندن.وارد.شدن.در.جهنّم.می.باشد..

توضیح:
که. است. حق. از. کردن. پیروی. .»37 »آيه. شريفه. آيه. اين. در. تقّدم. از. منظور.
مصداق.آن.ايمان.و.اطاعت.است.»ايمان.به.خدا.و.رسول.خدا.و.اوصیاء.رسول.اهلل.



آل اهلل در کتاب اهلل 206

و.اطاعت.از.آن.ها«،.
ر.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.37«.پیروی.نکردن.از.حق.است.که.مصداق. و.منظور.از.تأخُّ

آن.کفر.و.نافرمانی.است.»نقطه.مقابل.ايمان.و.اطاعت«.
مطالبی.را.که.مالحظه.فرموديد.معنی.ظاهری.آيات.شريفه.قرآن.کريم.بود.که.مفّسرين.
محترم.آن.را.بیان.کرده.اند،.لیکن.اين.آيات.شريفه.معنی.باطنی.و.تأويلی.نیز.دارند.که.از.
لسان.مبارک.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.و.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.

به.آن.ها.اشاره.خواهد.شد.1

حديث:
1..از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»اِنَّها اَلِْحَدی الُْکَبِر«.سؤال.شد،.

وجود.مقدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.اين.سؤال.فرمودند:
اَلِْوالَيُة،.يعنی:

مقصود.از.اِْحَدی اْلُکَبِر.واليت.ما.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.
اين.حديث.شريف.را.محّمد.بن.فضیل.از.وجود.مقدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.2

2..از.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.اين.دو.آيه.شريفه.»اِنَّها اَلِْحَدی الُْکَبِر نَِذيراً لِْلَبَشِر«.
سؤال.شد،.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.اين.سؤال.فرمودند:

الم يعنی: يعنی: فاِطمة َعَلْيَهاالسَّ
مقصود.از اِْحَدی الُْکَبِر در.اين.آيه.شريفه.»آيه.35.سوره.مّدثّر«.وجود.مقدس.فاطمه.

زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.که.نذير.است.برای.بشر.»عامل.انذار.مردم«.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه293تا296.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه81ـ82.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه426ـ429.
2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه315،حدیث91»حدیث1170«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه429.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه277،حدیث6.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه101،حدیث21»حدیث12210«.
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اين.حديث.را.ابوحمزه.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1
همانطور.که.مالحظه.فرموديد.معنی.ظاهری.آيات.شريفه.که.مفّسرين.بیان.نموده.اند.

اين.بود.که:
خداوند.متعال.به.ماه.و.شب.و.صبح.سوگند.ياد.فرمودند.که:

به.درستی.که.»يقیناً«.قرآن.کريم.يکی.از.بزرگ.ترين.آيات.و.نشانه.های.خداوند.متعال.

است.و.پند.و.اندرزی.است.برای.همه.انسان.ها.»وسیله.ای.است.برای.انذار.و.بیم.دادن.

همه.انسان.ها«.لیکن.تأويل.اين.آيات.شريفه.طبق.فرمايش.امام.باقر.و.امام.کاظم.سالم.اهلل.
علیهما.اين.می.شود.که:

خداوند.متعال.به.ماه.و.شب.و.صبح.سوگند.ياد.فرمودند.که:
به.درستی.که.»يقیناً«.واليت.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم،.همچنین.وجود.مقّدس.
صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.بزرگ.ترين.آيات.و.نشانه.های.خداوند.متعال.
می.باشند.که.نذير.هستند.برای.بشر،.يعنی.پند.و.اندرز.هستند.برای.همه.انسان.ها.و.
وسیله.الهی.هستند.برای.انذار.و.بیم.دادن.همه.انسان.ها.تا.مبادا.از.دستورات.خداوند.
متعال.سرپیچی.کرده.و.از.حق.دور.شده.و.در.نتیجه.مستوجب.عذاب.الهی.شوند،.

بنابراين:
معصومین. ائمه. واليت. هم. شريفه«،. آيات. ظاهری. معنی. »طبق. کريم. قرآن. هم.
علیهم.الّسالم،.هم.وجود.مقّدس.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.»طبق.معنی.
باطنی.آيات.شريفه.و.تأويل.آن.ها«.از.بزرگ.ترين.آيات.و.نشانه.های.خداوند.متعال.
هستند.و.وسیله.الهی.هستند.برای.انذار.و.بیم.دادن.همه.انسان.ها.تا.مبادا.از.حق.فاصله.
گرفته.و.از.دستورات.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.سرپیچی.کنند.که.نتیجه.آن.گرفتار.

شدن.در.آتش.جهنّم.می.باشد.

َر -.آيه. َم َأْو َيَتَأخَّ 3..امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.اين.آيه.شريفه.»لَِمْن شاَء ِمنُکْم اَْن َيَتَقدَّ
37.سوره.مّدثّر«.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه278،حدیث7.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه103،حدیث22»حدیث12211«.
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َم اِلى َسَقَر، یعنی: َر َعّنا َتَقَدّ َر َعْن َسَقَر، َو َمن َتَأَخَّ َم اِلى ِوالَيِتنا اُِخّ َمْن َتَقدَّ
هر.کس.سبقت.و.پیشی.بگیرد.بر.واليت.ما.»هر.کس.واليت.ما.را.بپذيرد«.از.َسَقْر.

دور.می.شود،.
و.هر.کس.از.واليت.ما.عقب.بماند.»هر.کس.واليت.ما.را.نپذيرد«.به.طرف.َسَقْر.

سبقت.خواهد.گرفت.
اين.حديث.را.محّمد.بن.فضیل.از.وجود.مقدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

توضیح:
با.توّجه.به.توضیحات.ذيل.آيات.شريفه.که.مفّسرين.محترم.بیان.نموده.اند.و.با.عنايت.
به.احاديث.ذيل.آيات.شريفه.که.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.فرموده.اند.معنی.آيه.35.و.

36.و.37.سوره.مّدثّر.»معنی.ظاهری.و.تأويل.آيات.شريفه«.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.به.ماه.و.شب.و.صبح.سوگند.ياد.فرمودند.که:

به.درستی.که.»يقیناً.و.مسلماً«.قرآن.کريم.يکی.از.بزرگ.ترين.آيات.و.نشانه.های.

خداوند.متعال.است.که.همه.انسان.ها.را.نذار.می.کند.تا.از.بین.شما.انسان.ها.هر.کس.که.

بخواهد.سبقت.بگیرد.و.پیش.بیفتد.»سبقت.گرفتن.در.پیروی.از.حق«.و.هر.کس.که.
بخواهد.عقب.بماند.»از.حق.پیروی.نکند«،.

و.معنی.باطنی.آيات.شريفه.و.تأويل.آيات.شريفه.اين.می.شود.که:
به.درستی.که.»يقیناً.و.مسلماً«.وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها،.همچنین.
ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.يکی.از.بزرگ.ترين.آيات.و.نشانه.های.خداوند.متعال.
می.باشند.که.نذير.و.منذر.هستند.و.همه.مردم.را.انذار.می.فرمايند.»همچنانکه.طبق.
ده.ها.آيه.شريفه.قرآن.کريم.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.نیز.نذير.و.منذر.بودند.و.مردم.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه315،حدیث91»حدیث1170«.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه82.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه277،حدیث6.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه103،حدیث22»حدیث12211«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه429ـ430.
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را.انذار.می.فرمودند«.تا.از.بین.انسان.ها.هر.کس.که.بخواهد.به.طرف.آن.بزرگواران.و.

واليت.آن.بزرگواران.سبقت.بگیرد.و.بدين.وسیله.از.آتش.جهنّم.»از.َسَقْر«.دور.شود،.

و.هر.کس.که.بخواهد.از.آن.بزرگواران.و.واليت.آن.بزرگواران.عقب.بماند.»واليت.

آن.بزرگواران.را.نپذيرد«.و.در.نتیجه.به.طرف.جهنّم.»به.طرف.َسَقْر«.سبقت.بگیرد.و.
وارد.جهنّم.شود.

قابل.ذکر.است.که َسَقْر.نام.يک.وادی.در.جهنّم.است.»نام.يکی.از.طبقات.و.درکات.

هول.انگیز.جهنّم.است«.و.در.روايت.است.که.َسَقْر.از.شّدت.حرارت.به.خداوند.متعال.

شکايت.کرد.و.از.خداوند.متعال.درخواست.نمود.تا.خداوند.متعال.اجازه.دهد.تا.تنفس.

نمايد.و.وقتی.اين.اجازه.به.سقر.داده.شد.و.َسَقْر.تنفسی.کرد.از.شّدت.حرارت.َسَقْر.همه.

جهنّم.به.آتش.کشیده.شد.و.سوخت.»با.اينکه.همه.جهنّم.از.جنس.آتش.می.باشد.و.اين.
موضوع.شّدت.حرارت.َسَقْر.را.بیان.می.کند«1.

قابل.ذکر.است.که:
شّدت.عذاب.َسَقْر.به.حّدی.زياد.است.که.خداوند.متعال.در.آيات.26.و.27.سوره.

مّدثّر.در.رابطه.با.عذاب.مشرکین.و.سران.شرک.می.فرمايد:
َسُاْصِليِه َسَقَر »آيه.26«.

َوما اَْدرا َك ما َسَقُر »آيه.27«،.
يعنی:

خداوند.متعال.می.فرمايد:
به.زودی.او.را.وارد.َسَقْر.می.کنم.»سران.شرک.را«.»آيه.26«.

و.تو.چه.می.دانی.که.َسَقْر چیست.»آيه.27«.
اين.کالم.خداوند.متعال.»َو ما اَْدرا َك ما َسَقُر«.بیانگر.شّدت.عذاب.َسَقْر.می.باشد،.
يعنی.شّدت.عذاب.َسَقْر.به.حّدی.زياد.است.که.از.دايره.تصّور.انسان.بیرون.است.و.

در.فکر.هیچ.کس.نمی.گنجد.
مالحظه.فرموديد.که.َسَقْر.با.اين.شّدت.عذاب:

1.موضوعمربوطبهَسَقْرازتفسیرصافی،جلدششم،صفحه428»ذیلآیات26تا37سورهمّدثّر«وتفسیرنمونه،
جلدبیستوپنجم،صفحه238وتفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه101،حدیث20»حدیث12209«نقلشد.
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الف(.جايگاه.مشرکین.و.سران.مشرکین.از.قبیل.ولید.بن.مغیره.مخزومی.است.که.

پیامبر.اکرم.را.ساحر.و.آيات.قرآن.کريم.را.سحر.می.دانستند.و.آيات.11.تا.30.سوره.
مّدثّر.در.اين.رابطه.می.باشد.

ب( جايگاه.کافرين.می.باشد.».يعنی.منکرين.خدا.و.رسول.که.چنین.افرادی.قهراً.منکر.
قیامت.و.روز.جزا.نیز.می.باشند«.

ج( جايگاه.منکرين.واليت.و.امامت.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.که.انشاءاهلل.
تعالی.در.ادامه.بحث.بیشتر.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

در.آيات.39.تا.46.سوره.مّدثّر.آمده.که:
اصحاب.يمین.که.در.بهشت.استقرار.دارند.از.اهل.َسَقْر.سؤال.می.کنند.که.چه.چیز.

باعث.شد.تا.شما.را.به.َسَقْر.ببرند.
اهل.َسَقْر.می.گويند:

ُب  لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّيَن، َولَْم نَُک نُْطِعُم الِْمْسِکيَن، َوُكّنا نَُخوُض َمَع الْخائِِضيَن، َوُكّنا نَُکذِّ
يِن،. بَِيْوِم الدِّ

يعنی:
ما.از.نمازگزاران.نبوديم،.

اطعام.مسکین.نمی.کرديم.»به.مستمندان.رسیدگی.نمی.کرديم«،.
پیوسته.با.اهل.باطل.همنشین.و.هم.صدا.بوديم.»پیوسته.همنشین.و.همصدا.با.اهل.

گناه.بوديم«،
منکر.قیامت.و.روز.جزا.بوديم.

مجمع.البیان.ذيل.اين.آيات.شريفه.»جلد.بیست.و.ششم،.صفحه.84«.و.تفسیر.نمونه.
»جلد.بیست.و.پنجم،.صفحه.259«.عنوان.نموده.اند.که:

اين.آيات.شريفه.داللت.بر.اين.دارند.که:
کّفار.همانگونه.که.مکّلف.به.اصول.دين.هستند.به.فروع.دين.نیز.مکّلف.می.باشند.

يعنی.کافرين.نیز.مخاطب.به.عبادت.های.شرعیّه.هستند،.
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يعنی.همانطور.که.در.رابطه.با.اصول.دين.مورد.موأخذه.قرار.می.گیرند.در.رابطه.با.
فروع.دين.نیز.موأخذه.خواهند.شد.

4..از.وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.سؤال.شد.که.اصحاب.يمین.چه.کسانی.

هستند.که.در.بهشت.استقرار.دارند.و.با.اهل.َسَقْر.صحبت.کرده.و.عّلت.وارد.شدن.آن.ها.
را.به.َسَقْر.جويا.می.شوند.

وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
منظور.از.اصحاب.يمین.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.39.سوره.مّدثّر«.شیعیان.ما.هستند.

اين.حديث.شريف.را.عنبسة.بن.عابد.و.جابر.جعفی.از.وجود.مبارک.امام.صادق.
علیه.الّسالم.نقل.نموده.اند.1

5..از.وجود.مقدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.سؤال.شد.که.منظور.از.اصحاب.يمین.در.

اين.آيه.شريفه.»آيه.39.سوره.مّدثّر«.چه.کسانی.هستند.که.در.بهشت.استقرار.دارند.و.با.
اهل.َسَقْر.صحبت.می.کنند.و.عّلت.ورود.آن.ها.را.به.َسَقْر.جويا.می.شوند.
وجود.مقدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.اين.سؤال.فرمودند:

ُهْم َو اهللِ شَيعُتنا، یعنی:
به.خدا.قسم.مقصود.از.اصحاب.يمین.در.اين.آيه.شريفه.شیعیان.ما.هستند..

اصحاب.يمین.يعنی.شیعیان.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.در.بهشت.استقرار.دارند.
عّلت.وارد.شدن.اهل.سقر.را.به.َسَقْر.سؤال.کرده.و.از.آن.ها.می.پرسند:

ما َسَلَکُکْم فى َسَقَر،.يعنی:
چه.چیزی.و.چه.مسئله.ای.باعث.ورود.شما.به.َسَقْر.شد.

اهل.َسَقْر.به.اصحاب.يمین.پاسخ.می.دهند.که:
لَْم نَُک ِمَن الُْمَصّليَن »آيه.43.سوره.مّدثّر«،.يعنی:

ما.از.مصّلین.نبوديم.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه280،حدیث10.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه280،حدیث11.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه281،حدیث13.
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از.وجود.مقدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.سؤال.شد.که.منظور.از.لَْم نَُک ِمَن الُْمَصّليَن 
چیست.که.اهل.َسَقْر.آن.را.عّلت.ورود.به.َسَقْر.عنوان.می.نمايند..

وجود.مقدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّيَن که.اهل.َسَقْر.آن.را.بیان.می.کنند.اين.است.که:.

اِنّا لَْم نََتَولَّ َوِصىَّ محّمٍد َو ااَْلْوِصياَء ِمْن بَْعِدِه َو ال ُيَصلُّوَن َعَلِيْهْم،.يعنی:
اهل.َسَقْر.می.گويند.که.عّلت.ورود.ما.به.َسَقْر.اين.است.که.ما.واليت.وصی.پیامبر.اکرم.
»يعنی.حضرت.امیر.علیه.الّسالم«.و.اوصیاء.آن.حضرت.را.»يعنی.يازده.امام.معصوم.از.

نسل.حضرت.امیر.علیه.الّسالم«.نپذيرفتیم.و.به.آن.ها.صلوات.و.درود.نفرستاديم.
اين.حديث.را.محّمد.بن.فضیل.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.

َصالْة =.دعا،.تمجید.» َصالْة به.معنای.نماز.نیز.آمده.است.که.در.اصل.نوع.خاّصی.از.
دعا.می.باشد«،.جمع.َصالْة.می.شود.َصَلوات؛

ُمَصّلى=.1ـ.دعاکننده،.صلوات.فرستنده؛.2ـ.نمازگزار.»معنی.لغات.از.مفردات.راغب.
می.باشد«.1

6..از.وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.سؤال.شد.که.مقصود.از.لَْم نَُک ِمَن الُْمَصلِّيَن.
»آيه.43.سوره.مّدثّر«.چیست.که.اهل.َسَقْر.آن.را.عّلت.ورود.به.َسَقْر.عنوان.می.کنند..
وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند.که.منظور.اهل.َسَقْر.اين.است.که:

علیهم.الّسالم. معصومین. ائّمه. پیروان. از. ما. که. است. اين. َسَقْر. به. ما. ورود. عّلت.
نبوديم..

اين.حديث.را.ادريس.بن.عبداهلل.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2
با.اين.توضیحاتی.که.به.عرض.رسید.معلوم.شد.که.َسَقْر.با.اين.خصوصیّات.و.با.اين.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه315،حدیث91»حدیث1170«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه277،حدیث6.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه105،حدیث25»حدیث12214«.
2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه287،حدیث38»حدیث1117«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه282،حدیث17.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه105،حدیث26»حدیث12215«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه431.
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شّدت.عذاب.جايگاه.کافرين.»منکرين.خدا.و.رسول«،.و.مشرکین.»کسانی.که.برای.خدا.

شريک.قائل.می.باشند«.است،.و.عالوه.بر.کافرين.و.مشرکین.گروه.سّومی.نیز.هستند.که.

وارد.َسَقْر.شده.و.گرفتار.عذاب.دردناک.آن.می.شوند.و.اين.گروه.منکرين.واليت.ائمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.

همانطور.که.در.حديث.سوم.مالحظه.فرموديد.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
منکرين.واليت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.سبقت.گیرندگان.
به.طرف.َسَقْر.می.باشند.و.اين.امر.حاکی.از.اهمیّت.و.عظمت.فوق.العاده.واليت.آن.

ذوات.مقّدسه.می.باشد.که.منکرين.آن.دچار.چنین.عقوبت.سختی.خواهند.شد.
در.خصوص.اهمیّت.و.عظمت.واليت.وجود.مقدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.

به.يک.حديث.نورانی.اشاره.می.شود.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

ِوالَيُتنا ِوالَيُة اهللِ اَ لّتى لَْم ُيْبَعْث نَِبّيًا َقطُّ ااِّل بِها، یعنی:
واليت.ما.همان.واليت.خداوند.متعال.است.و.خداوند.متعال.هیچ.پیامبری.را.جز.با.

آن.مبعوث.نساخت.1

توضیح:
يعنی.واليت.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.شعبه.ای.از.واليت.کّلیّه.و.
شعبه.ای.از.واليت.تاّمه.خداوند.متعال.است.و.اين.واليت.را.خداوند.متعال.برای.آن.
ذوات.مقّدسه.مقّرر.فرموده.و.اطاعت.از.آن.بزرگواران.را.اطاعت.از.ذات.اقدس.اِله.و.
سرپیچی.از.دستورات.آن.بزرگواران.را.سرپیچی.از.دستورات.خداوند.سبحان.قلمداد.
نموده.است.و.به.همین.جهت.است.که.منکرين.واليت.آن.ذوات.مقّدسه.در.روز.
قیامت.از.سبقت.گیرندگان.به.طرف.َسَقْر.هستند.و.در.َسَقْر.همنشین.با.کّفار.و.مشرکین.

می.باشند.
ضمن.اينکه.طبق.فرمايش.امام.صادق.علیه.الّسالم.واليت.آن.بزرگواران.مختص.به.

دين.و.شريعت.اسالم.نیست.بلکه.در.هر.شريعتی.الزم.بوده.است.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه319،حدیث3»حدیث1174«.
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اينکه.خداوند.متعال.اطاعت.از.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.اطاعت.از.خودش.و.

نافرمانی.از.آن.بزرگواران.را.نافرمانی.از.خودش.دانسته.هم.در.آيات.شريفه.قرآن.کريم.
آمده.و.هم.در.احاديث.و.روايات.که.ذياًل.به.چند.نمونه.اشاره.می.شود.

ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ »آيه.80.سوره.نساء«.يعنی: َمْن ُيِطِع الرَّ
هر.کس.پیامبر.اکرم.را.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.کرده.است.

َو َمن ُيِطِع اهللَ َو َرُسولَُه ُيْدِخْلُه َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها ااَلْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوذلَِک الَْفْوُز 
الَْعِظيُم »آيه.13.سوره.نساء«.يعنی:

هر.کس.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.را.اطاعت.کند.خداوند.متعال.او.را.در.باغ.هايی.

از.بهشت.وارد.می.کند.که.همواره.آب.از.زير.درختانش.جاری.است.درحالی.که.جاودانه.
و.برای.همیشه.در.آن.جا.می.ماند،.و.اين.رستگاری.و.پیروزی.بزرگ.است.

َوَمن َيْعِص اهللَ َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه ناًرا خالًِدا ِفيها َولَُه َعذاٌب ُمهيٌن »آيه.14.
سوره.نساء«.يعنی:

هر.کس.نافرمانی.خدا.و.رسول.را.نمايند.»هر.کس.از.دستورات.خداوند.متعال.و.

پیامبر.اکرم.سرپیچی.کند«.و.از.مرزها.تجاوز.نمايد.»ااحکام.الهی.را.زير.پا.بگذارد«.

خداوند.متعال.او.را.وارد.جهنّم.می.کند.که.جاودانه.در.آتش.خواهد.ماند.»برای.همیشه.
داخل.آتش.جهنّم.خواهد.بود«.و.برای.او.عذاب.خوارکننده.ای.است.

ِبينًا »آيه.36.سوره.احزاب«،.يعنی: َوَمن َيْعِص اهللَ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ
هر.کس.از.دستورات.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.سرپیچی.کند.به.گمراهی.و.

ضاللت.آشکاری.گرفتار.شده.است.
َوَمن َيْعِص اهللَ َوَرُسولَُه َفِانَّ لَُه نَاَر جهّنم َخالِِديَن ِفيها اَبَداً »آيه.23.سوره.جن«،.يعنی:

هر.کس.از.دستورات.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.سرپیچی.کند.و.نافرمانی.نمايد.
برای.او.است.آتش.جهنّم.که.برای.همیشه.در.آن.می.ماند.

بنابراين:
خداوند.متعال.واليت.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.را.»يعنی.وجود.مقّدس.
از. اطاعت. و. داده. قرار. واليت.خودش. از. شعبه.ای. علیهم.الّسالم«. معصوم. چهارده.
دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.را.به.همه.مخلوقات.واجب.نموده.و.همه.مخلوقات.را.از.
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سرپیچی.دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.نهی.فرموده.است،.
همچنین.پاداش.اطاعت.از.آن.بزرگواران.را.بهشت.و.اقامت.دائمی.در.جهنّم.را.

مجازات.سرپیچی.کنندگان.از.دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.مقّرر.فرموده.است.
خداوند.متعال.در.آيه.هفتم.سوره.َحْشْر.می.فرمايد:

ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا،.يعنی: ما آَتاُكُم الرَّ
آنچه.را.که.رسول.خدا.برای.شما.آورد.بگیريد.»هر.دستوری.داد.اطاعت.کنید«،.

و.از.هر.چه.که.شما.را.نهی.فرمود.خودداری.نمائید.»يعنی.اطاعت.محض.و.بی.قید.
و.شرط.از.همه.اوامر.و.دستورات.پیامبر.اکرم«.

ذيل.آيه.ششم.و.هفتم.سوره.حشر.احاديثی.از.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.
که:

هر.آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.تفويض.و.
واگذار.فرموده.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.واگذار.فرموده.است،.

يعنی:
ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.مانند.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امر.
خداوند.متعال.به.همه.مخلوقات.واليت.دارند،.لذا.منکرين.واليت.آن.ذوات.مقّدسه.در.

َسَقْر.همنشین.کافرين.و.مشرکین.می.باشند.
در.زيارت.شريف.و.نورانی.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.مقّدسه.امام.هادی.علیه.الّسالم.
صادر.شده.و.يک.دوره.کامل.امام.شناسی.است.به.اين.موضوع.اشاره.شده.و.آمده.است.

که:
َو اْسَتْرعاُكْم اَْمَر َخْلِقِه، َو َقَرَن طاَعَتُکْم بِطاَعِتِه، َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد 

َعَصى اهللَ، َو َمْن اََحبَُّکْم َفَقْد اََحبَّ اهللَ َو َمْن اَْبَغَضُکْم َفَقد اَْبَغَض اهللَ، یعنی:
هنگام.زيارت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.»حضرت.علی.و.
حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار«.به.آن.

بزرگواران.عرض.می.کنیم:
وَ اْسَتْرعاُكْم اَْمَر َخْلِقِه،.يعنی:

خداوند.متعال.امور.مردم.را.به.شما.واگذار.کرد.و.تفويض.فرمود،.يا:
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زير.نظر.گرفتن.امور.مردم.را.به.شما.واگذار.کرد،.يا:
سرپرستی.کار.خلق.را.به.شما.تفويض.فرمود.و.واگذار.کرد،.لذا:
هرگونه.تصّرفی.در.امور.خلق.برای.آن.ذوات.مقّدسه.جايز.است.

َو َقَرَن طاَعَتُکْم بِطاَعِتِه،.يعنی:
خداوند.متعال.اطاعت.از.شما.را.قرين.اطاعت.از.خودش.قرار.دارد،.يعنی:

خداوند.سبحان.اطاعت.از.شما.بزرگواران.را.در.رديف.اطاعت.از.خودش.و.رسولش.
»پیامبر.اکرم«.قرار.داده.و.فرمود:

ُسوَل َواُْولِي اَلْمِر ِمنُکْم »آيه.59.سوره.نساء«. َيا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَِطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
يعنی:

ای.کسانی.که.ايمان.آورده.ايد.»ای.مؤمنین«،.از.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.و.از.
اولی.االمر.اطاعت.کنید.

ذيل.اين.آيه.شريفه.»آيه.59.سوره.نساء«.چندين.حديث.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.عرض.رسید.که.مقصود.

از.اولی.االمر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هستند.که.خداوند.متعال.اطاعت.محض.و.
بی.قید.و.شرط.از.آن.ذوات.مقّدسه.را.به.همگان.واجب.نموده.است.

َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ،.يعنی:
هر.کس.از.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.اطاعت.نمايد.خداوند.متعال.را.اطاعت.

کرده.است.
َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصى اهللَ، يعنی:

هر.کس.از.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نافرمانی.کند.خداوند.متعال.را.نافرمانی.
کرده.است،.و.به.عبارت.ديگر:

هر.کس.از.دستورات.شما.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.سرپیچی.نمايد.از.دستورات.
خداوند.متعال.سرپیچی.کرده.است.

َمْن اََحبَُّکْم َفَقْد اََحبَّ اهللَ،.يعنی:
هر.کس.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.دوست.بدارد.خداوند.متعال.را.دوست.

می.دارد.
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َو َمْن اَْبَغَضُکْم َفَقْد اَْبَغَض اهللَ،.يعنی:
به.شما. نسبت. و. بدارد. را.دشمن. علیهم.الّسالم. معصومین. ائّمه. هر.کس.شما.
بغض.داشته.باشد.خداوند.متعال.را.دشمن.داشته.و.نسبت.به.خداوند.متعال.بغض.

داشته.است.
همه.اين.موارد.تأکید.بر.اين.مطلب.دارند.که:

واليت.حّق.انحصاری.اين.ذوات.مقّدسه.است.و.هیچ.کس.نمی.تواند.اّدعای.واليت.
نمايد.مگر.اين.ذوات.مقّدسه.

اگر.در.فقه.شیعه.برای.فقهاء.جامع.الّشرائط.واليت.قائل.شده.اند.به.اين.جهت.است.

که.اين.فقهاء.جامع.الشرائط.نائب.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.می.باشند.آن.هم.نیابت.عاّمه،.
لذا:

واليت.فقهاء.جامع.الشرائط.نیز.بازگشت.به.واليت.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
دارد،.يعنی:

فقهاء.جامع.الشرائط.واليت.دارند.زيرا.نائب.عام.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.می.باشند،.
بنابراين:

اين.واليت.اصالتاً.مربوط.به.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.و.فقهاء.جامع.

الشرائط.و.مراجع.عظام.تقلید.به.نیابت.از.طرف.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.واليت.
دارند.

قابل.ذکر.است.که:.
واليت.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.عرض.واليت.کّلیّه.خداوند.متعال.نیست.

بلکه.اين.واليت.را.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.مقّدسه.اعطا.فرموده.است،.لیکن:
اين.اعطا.به.حّدی.عظیم.است.که.همانطور.که.در.آيات.شريفه.و.احاديث.شريف.
مالحظه.فرموديد.اطاعت.از.آن.بزرگواران.اطاعت.از.خداوند.متعال.و.سرپیچی.از.
دستورات.آن.بزرگواران.سرپیچی.از.دستورات.خداوند.متعال.عنوان.شده.است.و.به.
همین.لحاظ.است.که.منکرين.واليت.آن.ذوات.مقّدسه.در.َسَقْر.همنشین.کافرين.و.

مشرکین.می.باشند.
توضیحات.مربوط.به.زيارت.جامعه.کبیره.از.شرح.زيارت.جامعه.کبیره.تألیف.
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آيت.اهلل.سیّد.محّمدتقی.نقوی.»صفحه.603.تا.609«.و.شرح.زيارت.جامعه.کبیره.تألیف.
عالمه.بزرگوار.سیّد.حسین.همدانی.درودآبادی.می.باشد.1.

1.ترجمهشموسالطالعه،صفحه642ـ643.



»سوره انسان »َدْهْرـ  َهْل َاتی

آيات 5 تا 11 سوره انسان » َدْهْرـ َهْل َأتى«
»اِنَّ ااْلَْبَراَر َيْشَربُوَن ِمن َكْأٍس كاَن ِمزاُجها كاُفوراَ«.آيه.5..

ُرونَها َتْفِجيراً«.آيه.6.. »َعْينًا َيْشَرُب بِها ِعباُد اهلِل ُيَفجِّ
ُه ُمْسَتِطيراً«.آيه.7. »ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيخاُفوَن َيْومًا كاَن َشرُّ

عاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِکينًا َوَيِتيمًا َواَسيراً«.آيه.8.. »َو ُيْطِعُموَن الطَّ
»اِنَّما نُْطِعُمُکْم لَِوْجِه اهلِل ال نُِريُد ِمنُکْم َجزاًء َوال ُشُکوراً«.آيه.9.

»اِنَّا نَخاُف ِمن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا«.آيه.10.
»َفَوقاُهُم اهللُ َشرَّ ذلَِک الَْيْوِم َولَّقاُهْم نَْضَرًة َوُسُروراً«.آيه.11.

ترجمه:
به.درستی.که.»يقیناً«.ابرار.در.بهشت.از.جامی.می.نوشند.»از.شرابی.می.نوشند«.که.

ممزوج.با.کافور.می.باشد.»شرابی.خنک.و.معّطر«.آيه.5.
شرابی.که.ابرار.می.نوشند.از.چشمه.ای.است.که.بندگان.خاص.خداوند.متعال.از.
آن.می.نوشند.و.آن.را.از.هر.جا.که.بخواهند.جاری.می.سازند.»ابرار.از.چشمه.گوارايی.
شراب.می.نوشند.که.به.میل.و.اختیار.آن.ها.هر.جا.که.بخواهند.جاری.می.شود«.آيه.6..

آن.ها.»ابرار«.به.نذر.خود.وفا.می.کنند.و.از.روز.قیامت.که.بدی.آن.فاش.و.آشکار.
می.شود.و.شّر.و.سختی.آن.همه.اهل.محشر.را.فرا.می.گیرد.می.ترسند..»آيه.7«.

ابرار.غذای.خودشان.را.با.آنکه.به.آن.عالقه.و.نیاز.دارند.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.
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می.دهند..»آيه.8«.
ابرار.وقتی.که.غذا.و.طعام.خودشان.را.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.بخشیدند.در.دل.

خود.اينگونه.فرمودند.»اينگونه.می.فرمايند«.که:
فقط.به.خاطر.خداوند.متعال.و.فقط.به.منظور.جلب.رضايت.خداوند.متعال.به.شما.
طعام.می.دهیم.و.از.شما.اجر.و.پاداش،.همچنین.تشّکر.و.قدردانی.نمی.خواهیم..»آيه.

.»9
ما.»ابرار«.از.پروردگار.خويش.خائف.و.بیمناک.هستیم،.از.روزی.که.در.آن.روز.از.

شّدت.ترس.و.وحشت.چهره.انسان.ها.در.هم.و.غمگین.می.باشد..»آيه.10«.
خداوند.متعال.آن.ها.را.»ابرار.را«.از.شّر.آن.روز.»قیامت«.نگه.می.دارد.و.آن.ها.را.

می.پذيرد.درحالی.که.غرق.شادی.و.سرور.هستند..»آيه.11«.1

شرح لغات و توضیحات:
ابرار=.جمع.بَر.يعنی.نیکان،.خوبان،.نیکوکاران؛

ابرار.کار.نیک.و.کار.خوب.انجام.می.دهند،.نه.به.خاطر.پاداش.آن.و.نه.برای.اينکه.

از.آن.ها.تشّکر.و.قدردانی.شود،.بلکه.هدف.ابرار.از.انجام.کار.نیک.فقط.و.فقط.جلب.
رضايت.خداوند.متعال.است.و.بس.

اينکه.اين.ابرار.چه.کسانی.هستند.انشاءاهلل.تعالی.در.توضیحات.ذيل.آيات.شريفه،.
همچنین.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

ُشْرْب =.نوشیدن؛
َكْأْس =.ظرف.مخصوص.نوشیدنی.ها،.به.نوشیدنی.نیز.َکأس.گفته.می.شود؛

َمْزْج =.مخلوط.کردن.و.آمیختن.دو.چیز.با.يکديگر؛
ِمزاج.=.آنچه.که.چیزی.را.با.آن.مخلوط.کنند؛

كافور.=.ماده.ای.است.خوشبو،.گیاهی.است.خوشبو.و.معّطر،.هر.چیز.سفید.و.خنک.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه343.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه173،172،138.

المیزان،جلدسیونهم،صفحه342ـ343.
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و.معّطر.را.به.کافور.َمثَل.می.زنند؛
كاَن ِمزاُجها كاُفوراً =.آمیخته.و.مخلوط.با.کافور.است؛
َعْيْن =.چشمه،.َعین.در.اصل.به.معنای.چشم.می.باشد؛

رُوَن =.از.ماده.تفجیر.و.ريشه.آن.فجر.می.باشد؛ ُيَفِجّ
َفْجْر =.شکافتن.وسیع،.خواه.شکافتن.زمین.باشد.يا.چیز.ديگر.
فجر.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.6«.معنی.شکافتن.زمین.می.باشد.

َتْفجير=.شکافتن.زمین.برای.جاری.ساختن.آب.های.زيرزمینی..
الزم.به.ذکر.است.که.جاری.شدن.آب.در.بهشت.احتیاج.به.ابزار.ندارد.بلکه.فقط.
کافی.است.که.اهل.بهشت.»در.اين.آيات.شريفه.که.بحث.راجع.به.ابرار.می.باشد.
نهرها.جاری. تا.آب.و.چشمه.جاری.شود.که.بالفاصله. نمايند. اراده. ابرار«. يعنی.

می.شوند.
ُمْسَتطير=.گسترده،.پخش،.پراکنده،.پخش.و.گسترده.شده،.فراگیر؛.

ُه ُمْسَتطيراً =.روزی.که.شّر.و.عذاب.آن.همه.جا.پخش.و.گسترده.است. َيومًا كاَن َشرُّ

و.همه.جا.را.فرا.می.گیرد.»مقصود.از.اين.روز.که.شّر.و.عذاب.آن.همه.جا.پخش.و.
گسترده.است.روز.قیامت.می.باشد«.

عذاب.قیامت.را.شر.می.نامند.برای.اينکه.برای.اهل.عقاب.و.کسانی.که.عذاب.
می.شوند.خیری.ندارد.

َعُبوس=.کسی.که.قیافه.اش.در.هم.کشیده.باشد.»تُرشرويی.و.درهم.کشیدن.چهره.به.
عّلت.ناراحتی.و.دلتنگی«.

َقْمطرير =.سخت،.شديد،.دشوار،.بدی.شديد.و.سخت؛.
وقايه.=.حفظ.کردن.و.از.اذيّت.جلوگیری.نمودن؛

=.روز.بسیار.سخت.و.دشوار.و.شديد.»مقصود.از.اين.روز. َيْومًا َعبُوسًا َقْمطريراً 
سخت.و.دشوار.و.شديد.روز.قیامت.می.باشد«..

نَْضَره =.طراوت.و.زيبايی،.طراوت.و.شادی.و.شادابی.خاّصی.که.بر.اثر.وفور.نعمت.
به.انسان.دست.می.دهد.

ُسُرور=.شادی،.شادمانی،.شادی.و.شادمانی.که.در.قلب.انسان.مکتوم.و.پنهان.باشد.
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»شادی.و.شادمانی.باطنی«.1

شأن نزول آيات شريفه:
دارند.که.هیجده. نظر. اتّفاق. تسنّن. اهل. اکثريت.علمای. و. همه.علمای.شیعه.
َكاُفوراً  ِمزاُجَها  َكْأٍس كاَن  َيْشَربُوَن ِمن  ْبَراَر  ااْلَ ِانَّ  آيه.اين.سوره.»از.آيه.پنجم.يعنی 
درباره. َمْشُکوًرا«. َسْعُيُکم  َوكاَن  َجزاًء  لَُکْم  كاَن  هَذا  اِنَّ  يعنی  دوم. و. بیستم. آيه. تا.
سالم.اهلل. زهرا. فاطمه. کبری. صّديقه. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.
علیها.و.امام.حسن.مجتبی.علیه.الّسالم.و.امام.حسین.سیّدالشهداء.علیه.الّسالم.نازل.

شده.است.
عالمه.امینی.در.الغدير.اسامی.34.نفر.از.علمای.اهل.تسنّن.را.با.ذکر.نام.کتاب.

آن.ها.آورده.که.اظهار.نموده.اند:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. َدْهْر«.در.شأن. انسان.»َهْل اَتى ـ  هیجده.آيه.سوره.
علیه.الّسالم.و.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.حسنین.سالم.اهلل.علیهما.

نازل.شده.است.»آيه.5.تا.22.سوره.انسان«.
خالصه.قضیّه.اين.است.که:

امام.حسن.و.امام.حسین.سالم.اهلل.علیهما.بیمار.می.شوند.و.به.منظور.شفا.يافتن.

اين.دو.بزرگوار.حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.نذر.می.کنند.که.
روزه.بگیرند.تا.حسنین.علیهما.الّسالم.بهبودی.پیدا.کنند.که.اينگونه.نیز.شد.

در. که. اتّفاقاتی. و. علیهماالّسالم. يافتن.حسنین. بهبود. و. نذر. اين. در.خصوص.

اين.خصوص.روی.داده.مطالب.مختلفی.بیان.شده.که.همه.آن.ها.مبیّن.يک.مطلب.

می.باشند.و.آن.مطلب.نیز.نذر.نمودن.حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.

می.باشد.تا.به.منظور.بهبود.يافتن.حسنین.علیهماالّسالم.روزه.بگیرند.که.اينگونه.نیز.

شد.و.خداوند.متعال.آيات.پنجم.تا.بیست.و.دّوم.سوره.انسان.را.در.شأن.اين.ذوات.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه171،170،141،140.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه360،359،355،354،352.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه350تا356،352ـ357.
مفرداتراغب.
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مقّدسه.نازل.فرمود.
به.عنوان.تیّمن.و.تبّرک.به.حديثی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.که.در.اين.رابطه.

می.باشد.اشاره.می.گردد.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.خصوص.روزه.گرفتن.حضرت.علی.و.
حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.نذر.کردن.آن.دو.بزرگوار.جهت.شفا.يافتن.حسنین.
علیهماالّسالم.و.نزول.هیجده.آيه.از.سوره.انسان.»آيه.پنجم.تا.بیست.و.دّوم«.در.شأن.

آن.ذوات.مقّدسه.فرمودند:.
نزد.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.مقداری.جو.بود.که.آن.حضرت.آن.جوها.را.آرد.
نمود.و.با.آن.عصیده.ای.درست.کرد.»عصیده.غذايی.بوده.که.آرد.جو.را.با.مقداری.
روغن.مخلوط.کرده.و.سپس.می.پختند«.و.آن.را.سر.سفره.آورد.تا.روزه.خويش.
را.افطار.نمايند.که.در.همین.حال.مسکینی.به.درب.منزل.آمده.و.از.آن.بزرگواران.

تقاضای.کمک.نمود.و.تقاضای.غذا.کرد.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.يک.سّوم.غذا.را.به.مسکین.اعطا.فرمودند.

مّدتی.نگذشت.که.يتیمی.به.درب.منزل.آن.ذوات.مقّدسه.آمده.و.تقاضای.طعام.
نمود.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.يک.سّوم.ديگر.از.طعام.را.
به.آن.يتیم.بخشیدند.

و. نمود. مراجعه. بزرگواران. آن. منزل. درب. به. اسیری. کوتاهی. مّدت. از. پس.
درخواست.طعام.کرد.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.يک.سّوم.باقیمانده.از.طعام.

را.به.آن.اسیر.اعطا.فرمود.و.ديگر.چیزی.از.طعام.باقی.نماند.به.نحوی.که.آن.شب.

و.حسنین. علیها. زهرا.سالم.اهلل. فاطمه. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.

علیهماالّسالم.گرسنه.خوابیدند.و.حتّی.طعم.غذا.را.نیز.نچشیدند.و.پس.از.اين.قضیّه.

بود.که.خداوند.متعال.آيات.پنجم.تا.بیست.و.دّوم.سوره.انسان.را.در.شأن.آن.ذوات.
مقّدسه.نازل.فرمود.
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اين.حديث.را.عبداهلل.بن.میمون.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

مالحظه.فرموديد.که.آيات.5.تا.22.سوره.انسان.در.شأن.حضرت.علی.و.حضرت.

زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.حسنین.علیهماالّسالم.نازل.شده.و.ضمن.بیان.کردن.نذر.آن.

ذوات.مقّدسه.و.اطعام.شدن.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.توسط.آن.بزرگواران.به.گوشه.ای.از.
پاداش.اخروی.که.در.انتظار.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشد.اشاره.می.فرمايد.

خداوند.متعال.در.آيه.پنجم.اين.سوره.مبارکه.درباره.ابرار.»يعنی.حضرت.علی.و.

حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.حسنین.علیهماالّسالم،.همچنین.ساير.ائمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه«.می.فرمايد:

اِنَّ ااْلَْبَراَر َيْشَربُوَن ِمن َكْاٍس كاَن ِمزاُجَها كاُفوراً =.ابرار.در.بهشت.از.شرابی.می.نوشند.
که.مخلوط.و.آمیخته.با.کافور.می.باشد.

به.عبارت.ديگر:
ابرار.»يعنی.ذوات.مقّدسه.ای.که.نام.مبارک.آن.ها.قباًل.ذکر.شد«.در.بهشت.از.شرابی.

می.نوشند.که.با.عطر.خوشی.آمیخته.و.کاماًل.خنک.و.معّطر.می.باشد.
در.بخش.لغات.و.توضیحات.راجع.به.کافور.و.معانی.آن.به.حّد.ضرورت.صحبت.
شد.و.عنوان.گرديد.که.هر.چیز.خنک.و.خوشبو.و.معّطر.را.به.کافور.مثل.می.زنند،.

لذا:
شراب.مخلوط.شده.و.ممزوج.شده.با.کافور.يعنی.شراب.خنک.و.خوشبو.و.معّطر.

که.ابرار.آن.را.می.نوشند.
در.آيه.بعد.»آيه.ششم«.به.سرچشمه.اين.شراب.اشاره.شده.است.»به.سرچشمه.

شراب.خنک.و.معطر.که.نصیب.ابرار.می.باشد«..
َعْيًنا َيْشَرُب بِها ِعَباُد اهللِ =.شراب.خوشبو.و.معّطری.که.ابرار.می.نوشند.از.چشمه.ای.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه369ـ370.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه144.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه443.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه133،حدیث20»حدیث12282«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه310،حدیث2.
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است.که.بندگان.خاص.خداوند.متعال.از.آن.می.نوشند.و.ابرار.خودشان.بندگان.خاص.
خداوند.متعال.هستند.
قابل.ذکر.است.که:

عنوان.شدن.عباداهلل.به.ابرار.جهت.تعظیم.و.بزرگداشت.ابرار.می.باشد..
در.ادامه.آيه.شريفه.آمده.که:

ُرونَها َتْفِجيراً =.ابرار.اين.چشمه.و.اين.نهر.شراب.خوشبو.و.معّطر.را.از.هر.کجا. ُيَفجِّ
که.بخواهند.جاری.می.سازند.

به.عبارت.ديگر:
اين.چشمه.و.نهر.شراب.خوشبو.و.معّطر.آنچنان.در.اختیار.ابرار.می.باشد.که.هر.جا.

که.اراده.کنند.آن.نهر.شراب.از.همانجا.سر.بر.می.آورد.
بنابراين.معنی.اين.دو.آيه.شريفه.»آيه.پنجم.و.ششم«.اين.شد.که:.

به.درستی.که.ابرار.»وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.در.بهشت.از.شراب.

طهوری.می.آشامند.که.آن.شراب.طهور.آمیخته.با.کافور.است.يعنی.شرابی.خوشبو.و.
خنک.و.معّطر،.

شراب.طهوری.که.ابرار.از.آن.می.نوشند.از.چشمه.ای.است.که.عباداهلل.يعنی.بندگان.

خاص.خدا.از.آن.می.نوشند.و.خود.اين.ذوات.مقّدسه.صالح.ترين.عباد.خدا.می.باشند.

و.همانطور.که.عرض.شد.عنوان.شدن.عباداهلل.به.ابرار.به.منظور.تعظیم.و.بزرگداشت.
ابرار.می.باشد.

اين.چشمه.و.نهر.شراب.طهور.و.خوشبو.و.خنک.و.معّطر.آنچنان.تحت.اختیار.ابرار.

»ذوات.مقّدسه.معصومین.علیهم.الّسالم«.می.باشد.که.به.هر.کجا.که.اراده.بفرمايند.اين.
چشمه.شراب.به.آن.جا.جريان.پیدا.می.کند.و.به.آن.جا.می.رود.1

ابرار.يعنی.ذوات.مقّدسه.ای.که.آيات.پنجم.تا.بیست.و.دّوم.سوره.انسان.در.شأن.

آن.ها.نازل.شده.جامع.همه.فضائل.و.کماالت.هستند.بدون.استثناء.و.مبّرا.از.همه.رذائل.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه157ـ159.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه354،353،342.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه343ـ351.
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و.زشتی.ها.آن.هم.بدون.استثناء،.لیکن.در.آيات.بعد.به.پنج.صفت.نیک.و.عمل.صالح.

آن.بزرگواران.اشاره.شده.و.در.ادامه.آيات.شريفه.گوشه.ای.از.نعمات.الهی.که.خداوند.
متعال.در.بهشت.برای.آن.ذوات.مقّدسه.مهیّا.فرموده.بیان.شده.است.

اّولین.صفت.نیکی.که.به.آن.اشاره.شده.اين.است.که:
ُيوُفوَن بِالنَّْذِر =.ابرار.به.نذر.خود.وفا.می.کنند،.يعنی:

ابرار.به.همه.نذرهای.خويش.وفا.می.کنند.و.آن.ها.را.به.جا.می.آورند.
اين.قسمت.از.آيه.شريفه.اشاره.به.نذر.حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.
علیهما.دارد.که.قباًل.راجع.به.آن.صحبت.شد.»در.خصوص.بیماری.حسنین.سالم.اهلل.

علیهما«.
دّومین.صفت.ابرار.در.ادامه.آيه.شريفه.آمده.است.

قیامت.که.شّر.آن.گسترده.است. از.روز. ابرار. .= ُمْسَتِطيًرا  ُه  َشرُّ َيْوًما كاَن  َوَيخاُفوَن 
بیمناکند،.يعنی:

ابرار.از.روز.قیامت.که.سختی.و.شّر.آن.همه.محشر.را.فرا.می.گیرد.خائف.و.بیمناک.
می.باشند.

کلمه.ُمسَتطير.که.معنی.گسترده.و.فراگیر.می.دهد.اشاره.به.گستردگی.عذاب.های.
گوناگون.در.روز.قیامت.دارد.

در.ادامه.آيه.شريفه.به.سّومین.ويژگی.ابرار.اشاره.شده.که.اطعام.مسکین.و.يتیم.و.
اسیر.می.باشد..

در.اين.آيه.شريفه.»آيه.هشتم«.آمده.است.که:
عاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِکينًا َوَيِتيمًا َواَِسيراً =.ابرار.غذای.خودشان.را.درحالی.که. َوُيْطِعُموَن الطَّ
نیاز.داشتند.و.آن.را.دوست.می.داشتند.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.بخشیدند. به.آن.

»می.بخشند«.
اين.آيه.شريفه.اشاره.به.روزه.گرفتن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.
صديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.دارد.که.موقع.افطار.همه.غذای.خودشان.را.
به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.بخشیدند.و.ديگران.را.به.خودشان.مقّدم.دانستند.و.حتّی.آن.

شب.طعم.غذا.را.نیز.نچشیدند.و.با.آب.افطار.نمودند.
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در.بخش.مربوط.به.شأن.نزول.اين.آيات.شريفه.به.موضوع.اطعام.مسکین.و.يتیم.و.
اسیر.اشاره.شد.

در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:
َعاَم َعلى ُحبِِّه =.اطعام.می.کنند.برای.ُحّب.او. َوُيْطِعُموَن الطَّ
اين.قسمت.از.آيه.شريفه.می.تواند.دو.معنی.داشته.باشد:

1..حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.به.خاطر.ُحّب.خداوند.متعال.و.به.
منظور.رضايت.خداوند.سبحان.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.را.اطعام.نمودند،.

و.جمله.اِنََّما نُْطِعُمُکْم لَِوْجِه اهللِ »ما.شما.را.فقط.به.خاطر.خدا.اطعام می.کنیم«.که.در.آيه.
نهم.اين.سوره.مبارکه.آمده.مويّد.اين.مطلب.می.باشد.

2..حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.چون.روزه.گرفته.بودند.لذا.هنگام.

افطار.گرسنه.بودند.و.دوست.داشتند.که.غذا.را.میل.بفرمايند.لیکن.با.اينکه.ُحّب.به.غذا.
داشتند.آن.را.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.بخشیدند.و.حتی.طعم.غذا.را.نیز.نچشیدند.

به.نظر.می.رسد.که.معنی.اول.صحیح.تر.باشد،.لیکن:
در.صورتی.که.معنی.دّوم.را.نیز.مّد.نظر.قرار.دهیم.باز.هم.فضیلت.ممتازی.است.زيرا.
مقّدم.داشتن.ديگران.به.خود.در.واقع.رسیدن.به.حقیقت.نیکوکاری.است.و.خداوند.

متعال.در.آيه.92.سوره.آل.عمران.می.فرمايد:
لَن َتنالُواْ الِْبَرّ َحَتّى ُتنِفُقواْ ِمّما ُتِحُبّوَن،.يعنی:

هرگز.به.حقیقت.نیکوکاری.نمی.رسید.تا.از.آنچه.که.دوست.داريد.انفاق.نمائید،.
بنابراين:

اطعام.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.توسط.مولی.الموّحدين.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.سیّده.بانوان.عالم.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.در.هر.حال.

»در.هر.دو.صورت.که.اشاره.شد«.مورد.رضايت.حق.تعالی.است.به.حّدی.که.خداوند.
متعال.هیجده.آيه.در.رابطه.با.آن.دو.بزرگوار.و.حسنین.سالم.اهلل.علیهما.نازل.فرمودند.

اينکه.اسیر.مورد.اشاره.در.آيه.شريفه.در.رابطه.با.چه.اسیری.می.باشد.اقوال.مختلفی.
است.از.قبیل:
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منظور.اسیرانی.هستند.که.مسلمین.از.کّفار.و.مشرکین.گرفته.بودند.و.به.مدينه.آورده.
بودند.و.اين.اسیر.يکی.از.آن.اسرا.بوده.است.

منظور.بردگانی.است.که.اسیر.دست.صاحبان.خود.بوده.اند.
نکته.قابل.توّجه.اين.است.که:

در.آيات.هفتم.و.هشتم.اين.سوره.مبارکه.افعال.به.صورت.فعل.مضارع.آمده.اند.
»ُيوُفوَنـ  َيخاُفوَنـ  ُيْطِعمُوَن«،.يعنی:

وفای.به.نذر.و.عهد،.ترس.از.روز.قیامت،.و.اطعام.مستمندان.و.نیازمندان.برنامه.و.
کار.مستمر.و.همیشگی.ذوات.مقّدسه.معصومین.علیهم.الّسالم.بوده.است.

چهارمین.ويژگی.و.صفتی.که.برای.اين.ذوات.مقّدسه.عنوان.شده.اخالص.در.عمل.
می.باشد.که.در.آيه.بعد.»آيه.نهم«.آمده.است.

اِنَّما نُْطِعُمُکْم لَِوْجِه اهللِ ال نُِريُد ِمنُکْم َجزاًء َوال ُشُکوًرا =.اطعام.می.کنیم.شما.را.به.خاطر.

خدا.و.فقط.برای.جلب.رضايت.خداوند.متعال،.و.به.خاطر.غذايی.که.به.شما.داديم.نه.
از.شما.پاداش.می.خواهیم.و.نه.حتّی.تشّکری.

مالحظه.بفرمائید،.اين.جمالت.را.خداوند.متعال.از.زبان.آن.ذوات.مقّدسه.بیان.

می.فرمايد.نه.اينکه.آن.ذوات.مقّدسه.اين.جمالت.را.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.فرموده.
باشند.

بنابراين.معنی.اين.آيه.شريفه.اين.شد.که:
ابرار.يعنی.حضرت.علی.و.زهرا.و.حسنین.سالم.اهلل.علیهم.اجمعین.همه.غذای.
خودشان.را.هنگام.افطار.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.اعطا.فرمودند.و.خودشان.گرسنه.
خوابیدند.و.هدف.اين.بزرگواران.از.اطعام.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.فقط.و.فقط.جلب.

رضايت.خداوند.متعال.بود.و.بس.
مالحظه.فرموديد.که:

آن.ذوات.مقّدسه.نه.تنها.از.آن.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.هیچگونه.پاداشی.نمی.خواستند.

بلکه.از.آن.ها.تشّکر.و.سپاسگزاری.نیز.انتظار.نداشتند.و.نمی.خواستند،.يعنی.اخالص.
کامل.در.عمل.

قابل.ذکر.است.که.اين.ذوات.مقّدسه.حّجت.خداوند.متعال.هستند.لذا.همه.اعمال.
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آن.ها.صرفاً.به.خاطر.جلب.رضايت.خداوند.متعال.می.باشد.و.الغیر.
مقصود.از.َوجه.اهلل.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.نهم«.همان.ذات.خداوند.متعال.است..
پنجمین.ويژگی.و.صفتی.که.برای.ابرار.»ذوات.مقّدسه.معصومین.علیهم.الّسالم«.بیان.

شده.اين.است.که.آن.ها.می.گويند:
اِنَّا نََخاُف ِمن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريراً =.ما.از.پروردگارمان.خائف.و.بیمناکیم.از.آن.روز.

که.روز.سخت.و.دشواری.است.
اين.آيه.شريفه.اشاره.به.روز.قیامت.و.اوضاع.هولناک.آن.روز.عظیم.دارد.

در.اين.آيه.شريفه.قیامت.َعبُوس.و.َقْمطرير.عنوان.شده.است.»عبوس.يعنی.کسی.که.
قیافه.اش.در.هم.کشیده.شده.باشد،.و.قمطرير.يعنی.سخت.و.دشوار«.

با.اينکه.عبوس.از.صفات.انسان.است.که.در.اثر.ناراحتی.و.نگرانی.و.ترس.قیافه.و.

چهره.اش.در.هم.کشیده.می.شود.لیکن.در.اين.آيه.شريفه.قیامت.نیز.عبوس.تعبیر.شده.
است.و.اين.امر.به.خاطر.تأکید.بر.وضع.وحشتناک.آن.روز.می.باشد،.يعنی:

روز.قیامت.به.حّدی.هولناک.و.وحشتناک.است.که.نه.تنها.انسان.ها.در.آن.روز.
عبوس.هستند.»چهره.در.هم.کشیده«،.بلکه.گويی.خود.آن.روز.نیز.عبوس.است.

بنابراين.معنی.اين.آيه.شريفه.اين.شد.که:
اين.ذوات.مقّدسه.می.گويند:

ما.از.پروردگار.خويش.خائف.و.بیمناکیم.از.روز.قیامت.که.روزی.است.عبوس.و.

قمطرير.»يعنی.روز.بسیار.سخت.و.دشوار«.که.چهره.و.قیافه.مردم.نیز.از.شّدت.وحشت.
و.نگرانی.در.هم.کشیده.است.

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.عصمت.اعطا.

فرموده.و.اراده.فرموده.تا.هر.گونه.رجس.و.پلیدی.و.زشتی.و.ناپاکی.را.از.آن.ها.دور.
نگه.دارد.به.چه.عّلت.در.اين.آيه.شريفه.از.قول.آن.ذوات.مقّدسه.آمده.که:

ما.از.پروردگار.خويش.از.روزی.می.ترسیم.»روز.قیامت«.که.عبوس.و.قمطرير.
می.باشد.

ممکن.است.سؤال.شود.که.اين.ذوات.مقّدسه.با.وجود.عصمت.از.چه.می.ترسند.
ترس.اين.بزرگواران.به.اين.عّلت.است.که:
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در.آيه.نهم.مالحظه.فرموديد.که:
اين.ذوات.مقّدسه.طعام.خودشان.و.افطار.خودشان.را.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.

بخشیدند.با.اينکه.خودشان.به.آن.طعام.نیاز.داشتند.
اين.بزرگواران.همه.طعام.خودشان.را.فقط.و.فقط.به.خاطر.خداوند.متعال.و.فقط.و.
فقط.به.منظور.جلب.رضايت.حق.تعالی.به.مسکین.و.يتیم.و.اسیر.بخشیدند.و.از.آن.ها.

نه.توقّع.پاداش.داشتند.و.نه.حتّی.توقّع.تشّکر.و.سپاسگزاری.
اين.بزرگواران.در.همه.عمر.مبارکشان.کاری.انجام.ندادند.مگر.برای.جلب.رضايت.

خداوند.سبحان،.لذا:
اين.ذوات.مقّدسه.همه.اعمالشان.در.تمام.طول.عمرشان.»از.جمله.اطعام.مسکین.و.
يتیم.و.اسیر«.فقط.و.فقط.به.خاطر.خداوند.متعال.بوده.و.به.منظور.جلب.رضايت.حق.

تعالی،.بنابراين:
ترس.و.بیم.آن.ذوات.مقّدسه.نیز.فقط.و.فقط.از.خداوند.متعال.است.و.الغیر،.

همچنین:
امید.آن.بزرگواران.نیز.فقط.و.فقط.به.خداوند.متعال.است.و.الغیر،.بنابراين:

1..ترس.آن.بزرگواران.فقط.و.فقط.از.خداوند.متعال.است.
2..همه.کارهای.آن.بزرگواران.فقط.و.فقط.برای.جلب.رضايت.خداوند.متعال.است.

3..امید.و.تکیه.گاه.آن.ذوات.مقّدسه.فقط.و.فقط.به.خداوند.متعال.است،.و.خالصه.
کالم.اينکه:

اين.بزرگواران.با.اينکه.مقام.عصمت.را.خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.فرموده.و.در.

تمام.عمر.خويش.عمل.مکروهی.از.آن.ها.سر.نزده.تا.چه.رسد.به.ارتکاب.گناه،.اما.از.

خداوند.متعال.می.ترسند.»بنا.به.داليلی.که.ذکر.شد«،.و.اگر.از.روز.قیامت.نیز.می.ترسند.

»همچنانکه.در.آيه.هفتم.ذکر.شد«.به.اين.عّلت.است.که.قیامت.روز.پروردگارشان.است.

و.روزی.است.که.خداوند.متعال.به.حساب.بندگانش.رسیدگی.می.کند.و.جزای.اعمال.
آن.ها.را.می.دهد.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.»آيه.يازدهم«.می.فرمايد:
َفَوقاُهُم اهللُ َشرَّ ذلَِک الَْيْوِم َولَّقاُهْم نَْضَرًة َوُسُروراً = خداوند.متعال.ابرار.را.که.اين.آيات.
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شريفه.درباره.آن.ها.نازل.شده.»حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.و.حسنین.علیهم.الّسالم،.

همچنین.ديگر.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.از.شّر.روز.قیامت.محفوظ.و.در.امان.نگه.

می.دارد.و.درحالی.که.آن.ذوات.مقّدسه.مسرور.و.خوشحال.و.شادمان.هستند.خداوند.
متعال.از.آن.ها.استقبال.می.کند.

به.عبارت.ديگر:
اگر.آن.ذوات.مقّدسه.به.خاطر.احساس.مسئولیّت.شديد.از.روز.قیامت.بیمناک.
بودند.و.می.ترسیدند.»با.عنايت.به.توضیحاتی.که.قباًل.ارائه.شده«،.خداوند.متعال.
در.روز.قیامت.با.لطف.خاص.خويش.از.اين.ذوات.مقّدسه.استقبال.فرموده.و.آن.
بزرگواران.را.که.غرق.در.شادی.و.سرور.می.باشند.در.سايه.رحمت.خاص.خويش.

قرار.می.دهد.
ذوات. اين. به. متعال. که.خداوند. پاداشی. به. يازدهم«. »آيه. شريفه. آيه. اين. در.
مقّدسه.اعطا.می.فرمايد.به.طور.اجمال.اشاره.شده.است.لیکن.در.آيات.بعد.»آيه.
12.تا.22«.تعدادی.از.نعمات.الهی.که.در.انتظار.اين.بزرگواران.می.باشد.نام.برده.

شده.است.
قابل.ذکر.است.که.ذيل.آيات.22.تا.28.سوره.مطّففین.»اِنَّ ااْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم«.نیز.در.

رابطه.با.ابرار.توضیحاتی.به.عرض.رسیده.است.1
همانطور.که.مالحظه.فرموديد.در.آيه.يازدهم.اين.سوره.مبارکه.اشاره.ای.اجمالی.
به.پاداش.هايی.شده.بود.که.در.انتظار.ابرار.»ذوات.مقّدسه.معصومین.علیهم.الّسالم«.
می.باشد.لیکن.در.آيات.بعد.بعضی.از.اين.نعمات.نام.برده.شده.است.که.ذياًل.و.به.

اختصار.به.آن.ها.اشاره.می.شود.
1..اسکان.يافتن.در.باغ.های.مخصوص.بهشت.و.پوشیدن.لباس.های.حرير.بهشتی؛

2..تکیه.کردن.بر.تخت.هايی.که.آرامش.کامل.دارند.و.در.آن.حال.نه.احساس.سرما.
دارند.و.نه.گرما.»اعتدال.کامل.هوای.بهشتی«؛

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه161تا173،172،163.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه359،357،356تا361.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه357ـ359تا361.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه313،حدیث6.
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3..در.زير.سايه.های.درختان.بهشتی.هستند.که.چیدن.میوه.هايش.سهل.و.آسان.
است؛

بلورين.گردانده. نقره.و.قدح.های. از. اطراف.و.گرداگرد.آن.ها.ظرف.هايی. 4..در.
می.شود؛

5..از.شراب.های.طهور.بهشتی.می.آشامند،.و...؛
پس.از.اشاره.به.چند.نعمت.ديگر.در.آيه.21.اين.سوره.مبارکه.آمده.که:.

َو َسقاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوراً،.يعنی:
پروردگارشان.شراب.طهور.به.آن.ذوات.مقّدسه.می.نوشاند..

عنايت.بفرمائید،.خداوند.متعال.واسطه.ها.را.حذف.نموده.و.عنوان.فرموده.که:.
پروردگارشان.به.آن.ذوات.مقّدسه.شراب.می.نوشاند،.يعنی:.

1..ساقی.خداوند.متعال.است.
2..نوشیدنی.شراب.طهور.است،.

شرابی.که.آن.را.خداوند.متعال.طهور.نامیده.است.»طهور=.1ـ.پاک؛.2ـ.پاک.کننده«؛
3..میل.کننده.اين.شراب.طهور.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.باشند..
يکی.از.داليل.اعطاء.اين.همه.پاداش.عظیم.را.خداوند.متعال.در.آيه.دوازدهم.اين.سوره.

مبارکه.اينگونه.بیان.فرموده.که:
َو َجزاُهْم بِما َصَبرُوا،.يعنی:

خداوند.متعال.در.برابر.صبر.آن.ذوات.مقّدسه.اين.همه.پاداش.را.به.آن.ها.اعطا.

می.فرمايد،.يعنی.صبر.در.طاعت.خداوند.متعال،.صبر.در.برابر.مصائب.و.مشکالت،.

صبر.در.برابر.معصیت،.و.خالصه.کالم.صبر.در.هر.چیزی.که.رضايت.خداوند.متعال.
را.به.دنبال.دارد.و.مطلوب.خداوند.سبحان.است..

در.آخرين.آيه.مورد.بحث.»آيه.22«.خداوند.متعال.اين.ذوات.مقّدسه.را.مورد.خطاب.
قرار.داده.و.می.فرمايد:

اِنَّ هذا َكاَن لَُکْم َجَزاًء َو َكاَن َسْعُيُکم َمْشُکوراً =.اين.پاداش.شما.است.و.سعی.و.تالش.
شما.مورد.قدردانی.است،.يعنی:

اين.نعمت.های.عظیم.و.مواهب.بی.نظیر.پاداش.اعمال.شما.می.باشد.و.سعی.و.
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کوشش.شما.در.دنیا.»در.راه.اطاعت.فرمان.خدا«.مقبول.واقع.شد.1

توضیح:
1..نعمات.بهشتی.فراتر.از.فکر.و.انديشه.انسان.است.و.اگر.همه.خالئق.جمع.شوند.

تا.نعمات.را.توصیف.کنند.قادر.به.اين.کار.نخواهند.بود.
نعمات.بهشتی.که.در.اين.آيات.شريفه.و.ساير.آيات.در.سوره.های.ديگر.آمده.به.
اين.منظور.است.تا.تقريب.به.ذهن.شود.و.انسان.بتواند.تا.حدودی.آن.ها.را.درک.کند.
چرا.که.انسان.در.دنیا.با.اين.نعمات.و.اين.لذائد.آشنا.است.و.آن.ها.را.می.شناسد.و.گرنه.

نعمات.بهشتی.غیرقابل.وصف.می.باشند.
خداوند.متعال.در.آيه.71.سوره.زخرف.می.فرمايد:

َو ِفيها ما َتْشَتِهيِه ااْلَنُفُس َوَتَلذُّ ااْلَْعُيُن َواَنُتْم ِفيها خالُِدوَن،.يعنی:
در.بهشت.آنچه.که.دل.ها.بخواهد.و.چشم.ها.از.آن.لّذت.ببرد.موجود.است.و.شما.

»اهل.بهشت«.برای.همیشه.داخل.بهشت.خواهید.ماند.
نعماتی.را.که.خداوند.متعال.در.بهشت.برای.ابرار.»وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.
علیهم.الّسالم«.مهیا.فرموده.به.حّدی.زياد.است.که.ذات.اقدس.اله.آن.ها.را.در.آيه.
بیستم.اين.سوره.مبارکه.کبیر.عنوان.فرموده.و.ناگفته.پیدا.است.نعمتی.را.که.خداوند.

متعال.کبیر.بداند.عظمت.و.اهمیّتش.را.فقط.خداوند.متعال.می.داند.و.بس.
قباًل.عرض.شد.که.هیجده.آيه.اين.سوره.مبارکه.در.شأن.حضرت.علی.و.حضرت.
زهرا.سالم.اهلل.علیهما،.همچنین.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار.نازل.شده.و.
ضمن.بیان.کردن.بخشی.از.ويژگی.ها.و.صفات.آن.بزرگواران.به.گوشه.ای.از.نعمات.

بهشتی.که.اختصاص.به.اين.ذوات.مقّدسه.دارد.اشاره.شده.است.
در.آيه.بیستم.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.نعماتی.را.که.به.اين.ذوات.مقّدسه.

اختصاص.يافته.اينگونه.بیان.می.فرمايد:
َو اِذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت نَعيمًا َو ُمْلکًا َكبيراً،.يعنی:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه362تا374.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه365،364،361.



آل اهلل در کتاب اهلل 234

هنگامی.که.به.بهشت.می.نگری.»اگر.به.بهشت.چشم.بیندازی.و.نگاه.کنی«.نعیم.و.
ملک.کبیر.را.می.بینی.

نعیم.يعنی.نعمت.های.فراوان.که.اشاره.به.نعمت.های.فراوان.بهشتی.دارد.که.با.زبان.

قابل.توصیف.نمی.باشند،.و.ملک.کبیر.بیان.کننده.عظمت.و.وسعت.باغ.های.بهشتی.است.
که.با.هیچ.مقیاسی.نمی.توان.عظمت.آن.را.بیان.نمود.

خالصه.کالم.اينکه:
نعیم.و.ملکی.را.خداوند.متعال.به.اين.ذوات.مقّدسه.اختصاص.داده.که.هیچ.انسانی.
قادر.به.وصف.آن.ها.نمی.باشد.و.در.عظمت.و.اهمیّت.اين.نعیم.و.ُملک.همین.بس.که.

خداوند.متعال.آن.ها.را.کبیر.»بزرگ،.بلندمرتبه«.عنوان.فرموده.است.
بديهی.است.که.مقام.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.مقام.حضرت.علی.
و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار.عالی.تر.و.

واالتر.می.باشد.لذا.به.طريق.اولی.نعیم.و.ملک.کبیر.به.آن.حضرت.نیز.تعّلق.دارد.1

2..خداوند.متعال.در.هر.سوره.و.آيه.ای.که.از.نعمات.بهشتی.صحبت.فرموده.از.

حورالعین.ياد.نموده.و.حورالعین.به.عنوان.يکی.از.مهم.ترين.نعمات.بهشتی.قلمداد.شده.

است.لیکن.در.اين.آيات.شريفه.که.در.شأن.حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.

علیهما.و.حسنین.علیهما.الّسالم.نازل.شده.با.اينکه.حدود.پانزده.نعمت.از.نعمات.بهشتی.
نام.برده.شده.اما.صحبتی.از.حورالعین.به.میان.نیامده.است..

مفّسرين.محترم.عنوان.کرده.اند.که:
عّلت.اينکه.در.اين.آيات.شريفه.حورالعین.در.بین.نعمات.بهشتی.ذکر.نشده.چنین.

فهمیده.می.شود.که:
در.بین.ابرار.مورد.نظر.اين.آيات.شريفه.فردی.از.طايفه.نسوان.»بانوان«.بوده.و.
خداوند.متعال.برای.رعايت.حرمت.آن.بانوی.بزرگوار.سخن.از.حورالعین.به.میان.

نیاورده.است،.يعنی:

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه364.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه177.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه369ـ370.
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خداوند.متعال.در.اين.آيات.شريفه.حدود.پانزده.نعمت.از.نعمات.بهشتی.را.نام.برده.

لیکن.به.احترام.وجود.مقّدس.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.از.حورالعین.

سخن.به.میان.نیاورده.چرا.که.يکی.از.ابرار.مورد.نظر.اين.آيات.شريفه.صّديقه.کبری.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.که.اين.هیجده.آيه.»آيه.5.تا.22«.در.شأن.آن.ذوات.
مقّدسه.نازل.شده.است.1

حديث:
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.
دهم.هجری.در.محل.غدير.خم.به.امر.خداوند.متعال.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.معرفی.نموده.و.آن.حضرت.را.به.

عنوان.امام.مسلمین.منصوب.فرمودند.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.قسمتی.از.بیانات.خويش.درباره.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
ال َشِهَد بِالَْجنَِّة في َهْل اَتى َعَلى ااِلنسان ااِّل لَُه َو ال اَْنَزلَـها في ِسواُه َو ال َمَدَح بِهـا َغْيَرُه،.

يعنی:
.دهر«.شهادت.به.بهشت.نداد.مگر.درباره. خداوند.متعال.در.سوره.َهل.اَتی.»انسانـ.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم،.و.خداوند.متعال.اين.سوره.را.درباره.غیر.او.نازل.نفرموده.و.

با.اين.سوره.مبارکه.غیر.از.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.مدح.نفرموده.است.2

توضیح:
اگر.پیامبر.اکرم.در.اين.خطبه.نورانی.در.رابطه.با.نزول.سوره.َهل.اَتی.نام.مبارک.
صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.حسنین.سالم.اهلل.علیهما.را.ذکر.نفرمودند.
به.اين.عّلت.است.که.محور.بیانات.پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.علی.علیه.الّسالم.و.فضائل.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه366.
تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه348ـ349.

2.احتجاجطبرسی،جلداّول،احتجاجپیامبراکرمدرغدیرخم،صفحه133،حدیث32.
شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه324»شماره38«.
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آن.حضرت.بوده.تا.ديگران.خودشان.را.با.علی.علیه.الّسالم.در.اين.فضائل.شريک.و.
سهیم.ندانند،.لذا:

فرمايش.پیامبر.اکرم.اين.معنا.را.می.رساند.که:
در.سوره.هل.اتی.بشارت.به.بهشت.داده.نشده.مگر.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.
همسر.و.فرزندانش.»حضرت.زهرا.و.حسنین.و.ديگر.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.و.
در.اين.سوره.مبارکه.غیر.از.علی.بن.ابیطالب.و.همسر.و.فرزندانش.افراد.ديگری.مدح.

نشده.اند.

2..وجود.مبارک.امام.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.فرمودند:
َوَجلَّ ِمْن َقْولِِه اِنَّ ااَْلْبراَر َفَواهللِ ما اَراَد بِِه ااِّل َعلّى ْبِن ابيطالِب َو فاِطَمَة  ُكلُّما فى ِكتاِب اهللِ َعزَّ

الم، يعنی: َو اَنَا َو اْلُحَسْيَن  َعَلْيِهُم السَّ
هر.جا.در.قرآن.کريم.اِنَّ ااَلْبراَر.آمده.به.خدا.قسم.منظور.خداوند.متعال.از.ابرار.

علی.بن.ابیطالب.و.فاطمه.زهرا.و.من.و.حسین.»علیهم.الّسالم«.می.باشد.
اين.حديث.را.محّمد.بن.حنفیّه.از.وجود.مقّدس.امام.مجتبی.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

3..هنگام.زيارت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.عید.سعید.غدير.به.
محضر.آن.بزرگوار.عرض.می.کنیم:

عاِم َعلى ُحِبِّه ِمْسِکينًا َو َيِتيمًا َو اَِسيراً لَِوْجِه اهللِ، ال ُتِريُد ِمْنُهْم َجَزاًء َو ال ُشکوراً،   اَْنَت ُمْطِعُم الَطّ
یعنی:

يا.امیرالمؤمنین،.تو.فقط.برای.خاطر.خدا.و.جلب.رضايت.خداوند.متعال.مسکین.و.
يتیم.و.اسیر.را.اطعام.نمودی.و.از.آن.ها.نه.پاداش.خواستی.و.نه.حتّی.تشّکر.و.سپاسی.
اين.زيارت.شريف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادی.علیه.الّسالم.صادر.شده.و.در.

مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.

1.تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه139،حدیث22»حدیث12284«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه290،»ذیلآیات18تا28سورهمطّففین«.



237 سوره انسان

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
چشمه.ای.که.در.آيه.ششم.سوره.انسان.به.آن.اشاره.شده.و.عنوان.شده.که.عباد.
خاص..خدا.يعنی.ابرار.از.آن.می.نوشند.در.خانه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

می.باشد.و.از.آن.جا.به.خانه.انبیاء.و.مؤمنین.جاری.می.شود،.
و.مقصود.از.کسانی.که.نذر.کردند.و.در.آيه.هفتم.سوره.انسان.به.آن.اشاره.شده.وجود.
مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.حسن.

و.حسین.علیهماالّسالم.می.باشند.که.به.نذر.خودشان.عمل.کردند.1

5..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتی.مردم.با.ابوبکر.بیعت.کرده.و.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.آنگونه.
رفتار.نمودند.»آن.حضرت.را.کنار.گذاشتند«.ابوبکر.همواره.نسبت.به.حضرت.امیر.
علیه.الّسالم.خوشرويی.می.کرد.و.از.دلتنگی.و.گرفتگی.آن.حضرت.دل.نگران.و.ناراحت.
بود.و.به.همین.خاطر.تمايل.داشت.که.با.حضرت.علی.علیه.الّسالم.خلوتی.داشته.باشد.
تا.رضايت.خاطر.آن.حضرت.را.فراهم.نمايد،.لذا.از.آن.حضرت.تقاضا.نمود.تا.ساعتی.

با.يکديگر.خلوت.نموده.و.مذاکراتی.داشته.باشند.
مجلس.تشکیل.شد.و.بین.آن.حضرت.و.ابوبکر.سخنانی.رد.و.بدل.شد.که.به.

خالصه.ای.از.آن.اشاره.می.شود.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:
يک.فرد.بر.اساس.چه.عواملی.و.با.داشتن.چه.شرايطی.شايسته.امر.خالفت.می.شود.

ابوبکر.عرض.کرد:
دارا.بودن.صفاتی.از.قبیل.خیرخواهی،.وفای.به.عهد،.صراحت.لهجه،.استقامت.
و.حسن.خلق.و.حسن.سیرت،.عدالت،.علم.و.آگاهی.از.کتاب.و.سنّت،.زهد.و.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه376.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه442.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه145،حدیث24»حدیث12286«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه351.
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پرهیزکاری.در.دنیا،.کم.رغبت.بودن.به.دنیا،.ياری.و.طرفداری.از.مظلومین.در.دور.و.
نزديک.و...

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر،.تو.را.به.خدا.سوگند.آيا.در.وجود.خودت.اين.صفات.و.خصوصیّات.را.

می.بینی.يا.در.من.
ابوبکر.عرض.کرد:

يا.اباالحسن،.البتّه.اين.صفات.و.خصوصیّات.را.در.شما.می.بینم.
سپس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ابوبکر.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.از.

او.سؤاالتی.پرسید.که.فقط.به.چند.نمونه.آن.اشاره.می.شود..
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

تو.را.به.خدا.سوگند،.بنا.به.فرمايش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.روز.

غدير.»هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری«.آيا.من.موال.و.صاحب.اختیار.تو.و.همه.
مسلمین.هستم.يا.تو..

ابوبکر.عرض.کرد:.البته.شما.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

تو.را.به.خدا.قسم.آيا.در.آيه.شريفه.اِنَّما َولِيُُّکُم اهللُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن 
كاَة َوُهْم راِكُعوَن.»آيه.55.سوره.مائده«،.واليت.من.قرين.واليت.خداوند. لوَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ

متعال.و.پیامبر.اکرم.واقع.شده.يا.تو.
ابوبکر.عرض.کرد:

البتّه.برای.شما؛
»قرين.=.کنار،.رديف«؛

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
آيا.آيه.تطهیر.»آيه.33.سوره.احزاب«.درباره.من.و.اهل.بیت.من.نازل.شده.يا.تو.»اين.

آيه.شريفه.در.رابطه.با.عصمت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.می.باشد«.
ابوبکر.عرض.کرد:.البتّه.برای.شما.و.اهل.بیت.شما؛.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
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آيا.پیامبر.اکرم.در.زير.کساء.برای.من.و.اهل.بیت.من.دعا.فرمود.و.به.خداوند.متعال.

عرض.کرد.که.خدايا.اين.ها.اهل.بیت.من.هستند،.يا.اينکه.اين.دعای.پیامبر.اکرم.در.
رابطه.با.تو.و.خانواده.تو.بود.»آيه.33.سوره.احزاب«،

ابوبکر.عرض.کرد:.البتّه.برای.تو.و.اهل.بیت.تو.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

تو.را.به.خدا.قسم،.آيا.مراد.و.منظور.از.اين.آيه.شريفه.»ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيخاُفوَن َيْوًما كاَن 
.آيه.هفتم.سوره.انسان.که.مورد.بحث.ما.می.باشد«.من.هستم.يا.تو. ُه ُمْسَتِطيراـً  َشرُّ

ابوبکر.عرض.کرد:.البتّه.شما؛
به.همین.ترتیب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فضائل.و.مناقب.خويش.را.
بیان.می.فرمود.»بیش.از.چهل.فضیلت«.و.ابوبکر.نیز.همه.آن.ها.را.تصديق.می.کرد.و.آن.ها.
را.می.پذيرفت.تا.جايی.که.ابوبکر.شروع.به.گريه.نمود.و.به.حضرت.علی.علیه.الّسالم.
عرض.کرد.که.ای.ابوالحسن،.امشب.را.به.من.مهلت.بده.تا.درباره.فرمايشات.تو.»مبنی.

بر.اينکه.خالفت.حق.علی.علیه.الّسالم.است«.فکر.بکنم.
ابوبکر.عازم.منزل.خويش.شد.و.به.هیچ.کس.اجازه.مالقات.نداد.

وقتی.ابوبکر.خوابید.در.خواب.پیامبر.اکرم.را.زيارت.کرد.و.به.آن.حضرت.سالم.

داد.لیکن.پیامبر.اکرم.روی.مبارک.خويش.را.برگرداند.و.اين.قضیّه.دو.بار.تکرار.شد.

تا.اينکه.ابوبکر.از.پیامبر.اکرم.سؤال.کرد.که.چه.گناهی.از.من.سر.زده.است.که.جواب.
سالم.مرا.نمی.دهی.

پیامبر.اکرم.به.ابوبکر.فرمود:.چگونه.جواب.سالم.تو.را.بدهم.درحالی.که.تو.با.کسی.

دشمنی.می.کنی.و.حق.او.را.غصب.می.کنی.که.خدا.و.رسول.خدا.او.را.دوست.دارد.و.
سپس.به.ابوبکر.فرمود.ای.ابوبکر،.حق.را.به.صاحب.آن.و.اهل.آن.بازگردان..
ابوبکر.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:.صاحب.و.اهل.آن.حق.چه.کسی.است..

پیامبر.اکرم.به.ابوبکر.فرمود:.صاحب.حق.علی.بن.ابیطالب.است.که.تو.را.در.مذاکره.اش.
مالمت.نمود.و.سرزنش.کرد.

وقتی.صبح.شد.ابوبکر.عازم.مسجد.گرديد.تا.با.علی.علیه.الّسالم.بیعت.کند.و.خالفت.

را.به.آن.حضرت.واگذار.نمايد.که.در.بین.راه.به.فالنی.برخورد.نمود.و.جريان.خواب.
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خويش.را.به.او.بازگو.کرد..
او.پس.از.شنیدن.سخنان.ابوبکر.به.ابوبکر.گفت:

تور.را.به.خدا.سوگند.می.دهم.که.از.سحر.و.جادوی.بنی.هاشم.برحذر.باشی.و.مبادا.
به.بنی.هاشم.اعتماد.کنی.زيرا.اين.اّولین.سحر.و.جادوی.آن.ها.نیست.

نهايتاً.صحبت.های.او.در.ابوبکر.مؤثر.واقع.شد.و.ابوبکر.از.واگذاری.خالفت.به.
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.منصرف.شد.1

6 ..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتی.که.زمان.مرگ.عمر.بن.خّطاب.فرا.رسید.او.موضوع.خالفت.و.تعیین.خلیفه.
بعد.از.خودش.را.به.يک.شورای.شش.نفره.واگذار.نمود.و.مقّرر.کرد.که.اين.شش.نفر.
در.يک.اطاق.نشسته.و.پس.از.مذاکره.و.مشورت.با.يکديگر.از.میان.خودشان.يک.نفر.
را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.انتخاب.کنند.و.چنانچه.يک.يا.دو.نفر.در.اقّلیت.واقع.شدند.
و.از.بیعت.کردن.با.فردی.که.با.رأی.اکثريّت.انتخاب.شده.مخالفت.کردند.و.از.بیعت.با.

او.خودداری.نمودند.بايد.کشته.شوند..
شش.نفری.که.عمر.بن.خّطاب.انتخاب.نموده.بود.عبارت.بودند.از:

1ـ..امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم؛.
2ـ.طلحه؛
.3ـ.زبیر؛.

4ـ.عثمان؛.
5ـ.عبدالرحمن.بن.عوف؛.
6ـ..سعد.بن.ابی.وقّاص.

قابل.ذکر.است.که.انتخاب.اعضاء.شورا.توسط.عمر.بن.خّطاب.به.نحوی.بود.که.

قطعاً.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.رأی.نمی.آورد.و.انتخاب.نمی.شد.چرا.که.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه370.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه145،حدیث25»حدیث12287«.

احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه266،حدیث53.
خصالصدوق،جلددّوم،بابخصالچهلگانهوبیشتر،صفحه325تا331،حدیث17.
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فقط.زبیر.نسبت.به.علی.علیه.الّسالم.تمايل.داشت.و.سه.نفر.ديگر.مخالف.آن.حضرت.
بودند.و.از.عثمان.حمايت.می.کردند..

نتیجه.اين.شورا.به.نفع.عثمان.تمام.شد.و.عثمان.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.انتخاب.
شد.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.تالش.اکثريّت.را.در.بیعت.

با.عثمان.بن.عفان.ديد.برای.اتمام.حّجت.و.روشن.شدن.حقايق.اعضاء.شورا.را.مورد.
خطاب.قرار.داده.و.فرمود:

سخنان.مرا.بشنويد.چنانچه.سخنان.من.درست.بود.و.مطابق.حق،.آن.را.بپذيريد.و.
چنانچه.باطل.و.نادرست.بود.آن.را.انکار.کنید.

سپس.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حدود.يکصد.فضیلت.

از.فضائل.بی.شمار.خويش.را.به.اعضاء.شورا.يادآوری.فرمود.که.همه.باالتّفاق.آن.فضائل.

را.تأيید.نموده.و.تصديق.کردند.که.اين.فضائل.منحصر.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.می.باشد..

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.پايان.فرمايشات.خويش.
به.اعضاء.شورا.فرمود:

در.صورتی.که.سخنان.مرا.قبول.داريد.و.آن.را.تصديق.می.کنید.از.خداوند.متعال.و.

رسول.خدا.تبعیّت.کنید.و.از.مخالفت.با.خدا.و.رسول.خدا.پرهیز.کنید.و.حق.را.به.اهل.
آن.واگذار.کنید.

پس.از.پايان.سخنان.آن.حضرت.اعضاء.شورا.به.مشورت.پرداخته.و.پس.از.شور.و.
مشورت.با.خود.گفتند:

ما.به.فضل.و.برتری.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.پی.برديم.و.دانستیم.که.او.از.همه.به.

خالفت.شايسته.تر.است،.لیکن.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مردی.است.که.کسی.را.به.

کسی.ديگر.برتری.نمی.دهد.»بین.مردم.تبعیض.قائل.نمی.شود.و.در.نتیجه.سهم.ويژه.ای.

از.بیت.المال.و.مناصب.حکومتی.نصیب.ما.نخواهد.شد«.و.اگر.او.را.خلیفه.کنیم.ما.

و.ديگران.را.به.يک.چشم.نگاه.می.کند.پس.بهتر.است.خالفت.را.به.عثمان.بن.عفان.

بدهیم.زيرا.عثمان.همان.است.که.ما.می.خواهیم،.و.بدين.ترتیب.عثمان.به.خالفت.
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انتخاب.شد..
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.بیانات.نورانی.خويش.به.اعضاء.شورا.

فرمود:
شما.را.به.خدا.سوگند،.آيا.در.میان.شما.کسی.غیر.از.من.هست.که.خداوند.متعال.اين.
آيه.شريفه.را.درباره.او.نازل.فرموده.باشد:.اِنَّ ااْلَْبراَر َيْشَربُوَن ِمن َكأٍس َكاَن ِمزاُجها كاُفوراً 

»آيه.5.سوره.انسان.که.مورد.بحث.ما.می.باشد«.
پنج.نفر.از.اعضاء.شورا.که.مورد.خطاب.آن.حضرت.بودند.گفتند:

خیر.يا.اباالحسن،.اين.آيه.در.شأن.شما.نازل.شده.است.
ذياًل.به.چند.نمونه.از.فضائل.و.مناقب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.از.

لسان.مبارک.آن.حضرت.صادر.شده.اشاره.می.شود..
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.اعضاء.شورا.فرمودند:

شما.را.به.خدا.قسم:
آيا.غیر.از.من.کسی.هست.که.همسرش.سیده.بانوان.عالم.باشد.»افتخار.و.مباهات.
حضرت.علی.علیه.الّسالم.به.داشتن.همسری.مانند.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.

علیها«.
آيا.غیر.از.من.کسی.هست.که.دو.فرزندش.»حسن.و.حسین.علیهماالّسالم«.فرزند.

رسول.خدا.باشند.و.سیّد.و.آقای.جوانان.بهشتی.
آيا.غیر.از.من.در.بین.شما.کسی.هست.که.خداوند.متعال.هر.گونه.رجس.و.پلیدی.

و.ناپاکی.را.از.او.دور.کرده.باشد.»اشاره.به.آيه.33.سوره.احزاب«.
آيا.غیر.از.من.بین.شما.کسی.هست.که.پیامبر.اکرم.در.غدير.خم.درباره.او.فرموده.
باشد.که.هر.کس.من.موال.و.صاحب.اختیار.او.هستم.علی.بن.ابیطالب.موال.و.صاحب.

اختیار.او.است..
آيا.غیر.از.من.بین.شما.کسی.هست.که.پیامبر.اکرم.طالق.همسرانش.را.به.او.سپرده.

باشد..
آيا.غیر.از.من.بین.شما.کسی.هست.که.پیامبر.اکرم.به.او.فرموده.باشد.تو.صاحب.

َعَلم.و.پرچم.من.هستی.در.دنیا.و.آخرت.
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آيا.غیر.از.من.بین.شما.کسی.هست.که.پیامبر.اکرم.درباره.او.فرموده.باشد.که.

دروغ.می.گويد.کسی.که.خیال.می.کند.مرا.دوست.دارد.درحالی.که.علی.بن.ابیطالب.را.
دوست.نمی.دارد..

آيا.غیر.از.من.بین.شما.کسی.هست.که.پیامبر.اکرم.درباره.او.فرموده.باشد:
يا.علی.هر.که.تو.را.ناسزا.بگويد.به.من.ناسزا.گفته.است.

و.هر.کس.به.من.ناسزا.بگويد.به.خداوند.متعال.ناسزا.گفته.است،.
يا.علی.هر.کس.با.تو.جنگ.کند.با.خداوند.متعال.جنگیده.است،.

و.هر.کس.با.تو.دشمنی.نمايد.با.خداوند.متعال.دشمنی.نموده.است.
اعضاء.شورا.همه.فرمايشات.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.تصديق.

نمودند.
قابل.ذکر.است.که.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.حدود.يکصد.فضیلت.از.فضائل.خويش.

را.به.اعضاء.شورا.بیان.فرمودند.که.فقط.به.تعدادی.از.آن.ها.اشاره.شد.1

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه370.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه139،حدیث23»حدیث12285«.

خصالصدوق،جلددوم،صفحه331تا345،بابخصالچهلگانهوبیشتر،حدیث18.
احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه286،حدیث55.





سوره مرسالت

آيه 15 تا 19 سوره مرسالت:
بِيَن« آیه 15. »َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ

لِينَ« آیه 16. »َالَْم نُْهِلِک ااْلَوَّ
»ُثمَّ نُْتِبُعُهُم اآْلِخِريَن« آیه 17.

»َكذلَِک نَْفَعُل بِالُْمْجِرِمينَ« آیه 18.
بِيَن« آیه 19. »َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ

ترجمه:
وای.در.آن.روز.»روز.قیامت«.بر.تکذيب.کنندگان.»آيه.15«.

آيا.ما.اقوام.نخستین.را.که.راه.کفر.و.انکار.را.پیش.گرفتند.هالک.نکرديم.»آيه.16«.
سپس.ما.اقوام.آخرين.را.»ديگر.مجرمان.را«.به.دنبال.آن.ها.می.فرستیم.»آيه.17«.

آری،.ما.با.مجرمین.اينگونه.رفتار.می.کنیم.»آيه.18«.
وای.در.آن.روز.»روز.قیامت«.بر.تکذيب.کنندگان.»آيه.19«.1

خداوند.متعال.در.پنج.آيه.اول.اين.سوره.مبارکه.به.مالئکه،.همچنین.به.طوفان.ها.و.
بادها.سوگند.ياد.می.فرمايند.که:

ای.مردم،.آنچه.که.به.شما.وعده.داده.شده.خواهد.آمد،.يعنی:
روز.قیامت.که.به.شما.وعده.داده.شده.خواهد.رسید.و.حتماً.قیامت.به.پا.خواهد.شد.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه404تا406.
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خداوند.متعال.سپس.به.بیان.گوشه.ای.از.حوادث.وحشتناک.روز.قیامت.پرداخته.و.
می.فرمايد:

در.روز.قیامت.ستاره.ها.از.آسمان.محو.می.شوند.»بی.نور.می.شوند«،.
در.روز.قیامت.آسمان.از.هم.شکافته.می.شود،.

در.روز.قیامت.کوه.ها.از.جای.خودشان.کنده.می.شوند.»از.بین.می.روند«،.يعنی:
اين.حوادث.وحشتناک.نظام.دنیا.را.به.طور.کّلی.متالشی.کرده.و.به.امر.خداوند.متعال.

جهان.آخرت.با.نظامی.نوين.جايگزين.آن.می.شود.و.قیامت.به.پا.می.گردد.
خداوند.متعال.پس.از.سوگند.ياد.فرمودن.به.مالئکه.و.طوفان.ها.و.بادها.می.فرمايد:

قیامت.حتماً.محقَّق.خواهد.شد.»قیامت.حق.است.و.حتماً.به.پا.خواهد.شد.و.در.آن.
روز.عظیم.به.حساب.مردم.رسیدگی.خواهد.شد«.

و. قیامت. منکرين. قیامت،. بودن. قطعی. به. نمودن. اشاره. از. پس. متعال. خداوند.
تکذيب.کنندگان.قیامت.را.به.شّدت.تهديد.نموده.و.می.فرمايد:

وای.در.روز.قیامت.به.حال.کسانی.که.اين.روز.را.انکار.می.کردند..
به.عبارت.ديگر:

وای.به.حال.منکرين.و.تکذيب.کنندگان.قیامت.در.روز.قیامت.
قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.در.اين.سوره.مبارکه.منکرين.و.تکذيب.کنندگان.

قیامت.را.ده.مرتبه.تهديد.نموده.و.فرموده:
بِيَن،.يعنی: َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ

وای.به.حال.منکرين.و.تکذيب.کنندگان.قیامت.در.روز.قیامت.و.روز.رسیدگی.به.
حساب.مردم.

خداوند.متعال.در.آيه.16،.17.و.18.سوره.مبارکه.مرسالت.به.طرق.ديگری.به.

منکرين.و.تکذيب.کنندگان.قیامت.هشدار.داده.و.آن.ها.را.تهديد.می.فرمايد.تا.بلکه.از.
خواب.غفلت.بیدار.شوند.

خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.شانزدهم«.می.فرمايد:
لِيَن =.آيا.ما.اقوام.نخستین.را.که.راه.کفر.و.الحاد.و.انکار.را.در.پیش. اَلَْم نُْهِلِک ااْلَوَّ

گرفته.بودند.هالک.نکرديم.



247 سوره مرسالت

استفهام.در.اين.آيه.شريفه.استفهام.انکاری.است،.يعنی:
ما.اقوام.پیشین.را.که.راه.کفر.و.الحاد.را.پیش.گرفته.بودند.و.قیامت.و.رستاخیز.را.

انکار.می.کردند.به.هالکت.رسانديم.و.آن.ها.را.از.بین.برديم.
مقصود.از.اقوام.گذشته.که.به.عّلت.کفر.و.انکار.حق.»اعم.از.انکار.خدا.و.پیامبران.و.

روز.قیامت«.به.هالکت.رسیدند.اقوامی.هستند.از.قبیل:
قوم.عاد،.قوم.ثمود،.قوم.نوح،.قوم.لوط.و.قوم.فرعون،.که.عّده.ای.از.آن.ها.با.طوفان،.
عّده.ای.با.صاعقه،.عّده.ای.با.زلزله،.و.عّده.ای.نیز.با.سنگ.های.آسمانی.به.هالکت.رسیده.

و.از.بین.رفتند.
خداوند.متعال.با.يادآوری.اين.حقايق.و.با.بیان.سرنوشت.شوم.کّفار.و.ملحدين.
و.منکرين.حق.می.خواهد.انسان.ها.را.از.خواب.غفلت.بیدار.نمايد.تا.از.سرنوشت.
گذشتگان.عبرت.گرفته.و.خودشان.را.در.دنیا.و.آخرت.گرفتار.نکنند.و.خودشان.را.از.

عذاب.جهنّم.دور.سازند.
خداوند.متعال.در.آيه.بعد.نیز.»آيه.هفدهم«.با.لحن.تهديدآمیزی.می.فرمايد:

ُثمَّ نُْتِبُعُهُم اآْلِخِريَن =.ما.اقوام.آخرين.را.نیز.که.اعمال.مشابهی.دارند.به.دنبال.آن.ها.
می.فرستیم،.يعنی:

چنانچه.گروه.ها.و.اقوام.ديگری.نیز.مانند.اقوام.گذشته.راه.کفر.و.الحاد.و.انکار.حق.
را.در.پیش.بگیرند.اين.اقوام.را.نیز.مانند.آن.ها.هالک.می.کنیم،.يعنی:

هر.کس.و.هر.قومی.راه.الحاد.و.انکار.حق.را.در.پیش.بگیرد.محکوم.به.هالکت.و.
نابودی.است.

بنابراين.معنی.آيات.شانزدهم.و.هفدهم.سوره.مرسالت.به.اختصار.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ما.منکرين.و.تکذيب.کنندگان.قیامت.را.که.در.اّمت.های.گذشته.بودند.به.هالکت.

رسانديم،.چنانچه.اقوام.ديگری.نیز.باشند.که.قیامت.را.تکذيب.کنند.اين.ها.نیز.مانند.
اّمت.های.گذشته.هالک.خواهند.شد..

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.»آيه.هیجدهم«..می.فرمايد:
َكذلَِک نَْفَعُل بِالُْمْجِرِميَن =.ما.با.گنهکاران.و.مجرمین.اينگونه.رفتار.می.کنیم.
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اين.آيه.شريفه.در.واقع.به.منزله.تعلیل.دو.آيه.قبل.است،.يعنی.دلیل.هالکت.اقوام.اّولین.

»اّمت.های.هالک.شده.گذشته«.و.به.دنبال.آن.هالکت.اقوام.آخرين.را.بیان.می.فرمايد،.
يعنی:

دلیل.هالکت.آن.ها.مجرم.بودن.و.گنهکار.بودن.آن.ها.می.باشد..
اين.آيه.شريفه.»َكذلَِک نَْفَعُل بِالُْمْجِرِميَن«.گويا.مثل.اين.است.که.سؤال.کننده.ای.عّلت.
هالکت.اقوام.اّولین.و.آخرين.را.پرسش.نموده.و.خداوند.متعال.در.جواب.فرموده.

که:
َكذلَِک نَْفَعُل بِالُْمْجِرِميَن،.يعنی.ما.با.گنهکاران.و.مجرمین.اينگونه.برخورد.می.کنیم.و.

سنّت.و.روش.ما.با.مجرمین.همین.است،.يعنی:
اين.امر.يک.سنّت.الهی.است.و.قانون.جاری.و.سنّت.مستمّر.خداوند.متعال.است.
و.استثناء.و.تبعیض.در.آن.راه.ندارد،.لذا.هر.کس.و.هر.قومی.حق.را.انکار.کند.»اعم.از.
انکار.خدا.و.رسول.خدا.و.قیامت«.به.هالکت.خواهد.رسید.و.در.قیامت.گرفتار.عذاب.

دردناک.جهنّم.خواهد.شد.
در.آيه.بعد.»آيه.نوزدهم«.خداوند.متعال.مجّدداً.منکرين.و.تکذيب.کنندگان.قیامت.را.

مورد.تهديد.قرار.داده.و.می.فرمايد:
بِيَن =.وای.در.آن.روز.به.حال.تکذيب.کنندگان،.يعنی.روز.قیامت. َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ

وای.بر.حال.کسانی.است.که.قیامت.را.انکار.می.کردند..
اين.آيه.شريفه.اشاره.به.اين.مطلب.دارد.که.مجازات.اصلی.و.اساسی.منکرين.و.
الیم.و.دردناک.جهنّم. تکذيب.کنندگان.حق.روز.قیامت.می.باشد.که.گرفتار.عذاب.

خواهند.بود.1

توضیح:
در. که. اقوامی.هستند. اّولین. اقوام. از. مقصود. که. گفته.اند. مفسرين. از. بعضی.  .1
گذشته.های.دور.بوده.اند.مانند.قوم.نوح.و.عاد.و.ثمود،.و.مقصود.از.اقوام.آخرين.اقوامی.

1.المیزان،جلدسیونهم،صفحه404ـ405.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه206ـ207.

تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه395تا397ـ405تا407.
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هستند.که.بعد.از.آن.ها.آمدند.مانند.قوم.لوط.و.قوم.فرعون.
بعضی.از.مفّسرين.نیز.اظهار.می.دارند.که:

مقصود.از.اقوام.اّولین.همه.اقوام.گذشته.می.باشند.که.گرفتار.عذاب.الهی.شده.و.به.
هالکت.رسیدند.مانند.قوم.نوح.و.عاد.و.ثمود.و.لوط.و.قوم.فرعون،.

و.مقصود.از.اقوام.آخرين.اقوامی.هستند.که.در.عصر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.زندگی.می.کردند.و.منکر.حق.بودند.»از.قبیل.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین«،.

و.يا.بعد.از.پیامبر.اکرم.پا.به.عرصه.وجود.می.گذارند.و.آلوده.به.انواع.گناهان.و.جرائم.
می.شوند.1

بِيَن«.اشاره.به.روز.رستاخیر.»قیامت«. 2. َيْوَمِئٍذ در.اين.آيه.شريفه.»َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ
است.که.مجازات.اصلی.و.اساسی.تکذيب.کنندگان.در.آن.روز.صورت.می.گیرد.2

بِيَن«.کسانی.هستند.که.قیامت. بِيَن.در.اين.آيه.شريفه.»َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ 3..منظور.از.ُمَکذِّ
را.تکذيب.می.کنند.»منکرين.قیامت«.

بديهی.است.کسی.که.به.قیامت.و.به.روز.جزا.و.روز.رسیدگی.به.اعمال.اعتقادی.
نداشته.باشد.مرتکب.هر.گونه.گناه.و.ظلم.و.فساد.و.جنايت.می.شود.3

بِيَن«.که.ده.بار.در.سوره.مبارکه.مرسالت.تکرار. 4..در.اين.آيه.شريفه.»َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ
شده.»اين.تکرار.اهمیّت.مطلب.را.بیان.می.کند«.آمده.است.که:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه406.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه404.

مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه206.
2.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه407.

المیزان،جلدسیونهم،صفحه400.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه207.
3.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه402.

المیزان،جلدسیونهم،صفحه400.
مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه207.
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َوْيْل به.تکذيب.کنندگان.قیامت.
َوْيْل را.بعضی.به.معنی.هالکت.می.دانند،.

بعضی.به.معنی.انواع.عذاب،.
بعضی.َويْْل.را.وادی.و.محل.پرعذابی.در.جهنّم.عنوان.کرده.اند،.

بعضی.نیز.َويْْل.را.مفهومی.شديدتر.از.عذاب.عنوان.می.کنند.

خالصه کالم اینکه:
َويْْل.معموالً.در.مورد.حوادث.اسفناک.به.کار.می.رود.و.در.اين.آيه.شريفه.حکايت.
از.سرنوشت.شوم.و.دردناک.تکذيب.کنندگان.قیامت.دارد.و.خداوند.متعال.اين.گروه.
تکذيب.کننده.را.مورد.تهديد.قرار.داده.و.به.اصطالح.به.آن.ها.خط.و.نشان.کشیده.و.ده.

مرتبه.نیز.اين.تهديد.را.تکرار.فرموده.که:
وای.به.حال.تکذيب.کنندگان.قیامت.»وای.به.حال.منکرين.قیامت«.1

5 ..مالحظه.فرموديد.که.خداوند.متعال.طی.پنج.آيه.اول.سوره.مرسالت.به.مالئکه،.
همچنین.به.باد.و.طوفان.سوگند.ياد.فرمودند.که:

آنچه.که.به.شما.وعده.داده.شده.»داده.می.شود«.واقع.شدنی.است،.يعنی.قسم.به.

مالئکه.و.قسم.به.بادها.و.طوفان.ها.که.قیامت.امری.قطعی.و.مسّلم.است.و.حتمًا.

فرا.خواهد.رسید.و.در.آن.روز.به.حساب.همه.مردم.رسیدگی.خواهد.شد،.و.سپس.
خداوند.متعال.تکذيب.کنندگان.قیامت.را.مورد.تهديد.شديد.قرار.داده.و.فرموده:

وای.به.حال.تکذيب.کنندگان.قیامت.
برای.هیچ.کس.جای.تعّجب. ياد.فرموده. به.مالئکه.سوگند. اگر.خداوند.متعال.
ندارد.زيرا.مالئکه.از.مخلوقات.مقّرب.درگاه.الهی.هستند.و.خداوند.متعال.به.يکی.از.
مخلوقات.مقّرب.خويش.سوگند.ياد.می.فرمايد،.لیکن.ممکن.است.عّده.ای.از.سوگند.
خوردن.حضرت.حق.به.باد.و.طوفان.شگفت.زده.شوند.چرا.که.از.اهمیّت.و.نقش.بادها.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه402.
تفسیرنمونه،جلدبیستودوم،صفحه414ـ415»ذیلآیه60سورهذاریات«.



251 سوره مرسالت

در.زندگی.انسان.خبر.ندارند.
حتّی.اگر.از.اهمیّت.بادها.و.نقش.آن.در.زندگی.بشر.هیچ.نمی.فهمیديم.در.اين.حال.

نیز.مسئله.تفاوت.پیدا.نمی.کرد،.زيرا:
وقتی.خداوند.متعال.به.يکی.از.مخلوقات.خويش.سوگند.ياد.می.فرمايد.يعنی:

خداوند.متعال.اراده.فرموده.که.مطلب.بسیار.مهّمی.را.بفرمايد،.
ضمن.اينکه.مخلوقی.که.خداوند.متعال.به.او.سوگند.ياد.فرموده.مخلوقی.است.
پراهمیّت.گرچه.ممکن.است.ما.از.اهمیّت.آن.اّطالع.نداشته.باشیم.يا.اّطالعات.ما.ناچیز.

باشد.
ذياًل.توضیحات.مختصری.در.رابطه.با.اهمیّت.و.نقش.بادها.در.زندگی.انسان.ها.به.

عرض.می.رسد.
الف(.ابرها.به.وسیله.بادها.جابه.جا.می.شوند،.لذا.اگر.باد.نمی.وزيد.بارندگی.و.نزوالت.
جّوی.فقط.در.مناطقی.صورت.می.گرفت.که.در.آن.منطقه.ابر.تشکیل.شده.است،.و.

ساير.مناطق.از.نعمت.نزوالت.جّوی.بی.بهره.می.ماندند.
ابرها.از.تبخیر.آب.درياها.تشکیل.می.شوند.و.سپس.بادها.آن.ها.را.به.مناطق.ديگر.
انتقال.داده.و.باعث.بارندگی.می.شوند.لذا.اگر.جريان.باد.وجود.نداشت.و.باد.نمی.وزيد.
غیر.از.درياها.و.اقیانوس.ها.و.مناطق.جنگل.های.استوايی.در.مناطق.ديگر.يا.اصاًل.باران.

نمی.باريد.و.يا.اينکه.بارندگی.به.حّداقل.ممکن.کاهش.پیدا.می.کرد.
تذّکر.اين.مطلب.ضروری.است.که.بدانیم:

مناطق.خشک.و.بیابان.های.دنیا.در.داخل.قاّره.ها.و.کشورها.محصور.شده.اند.و.فاصله.
زيادی.با.درياها.دارند.

اگر.مناطقی.از.زمین.را.مالحظه.می.فرمائید.که.فاصله.چندانی.با.درياها.ندارند.لیکن.
در.زمره.مناطق.خشک.واقع.شده.اند.دو.دلیل.عمده.دارد:

يکی.اينکه.هوا.فوق.العاده.گرم.است.و.اين.گرمای.فوق.العاده.مانع.می.شود.تا.بخار.
آب.موجود.در.هوا.به.حالت.اشباع.رسیده.و.به.برف.و.باران.تبديل.شوند،.

يا.اينکه.اين.مناطق.در.جبهه.پشت.به.باد.واقع.شده.اند.يعنی.مسیر.حرکت.باد.از.آن.
مناطق.به.طرف.آب.ها.می.باشد.
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به.هر.حال.اگر.بادها.نبودند.جز.در.اقیانوس.ها.و.درياها.و.جنگل.های.وسیع.»مناطقی.

که.تبخیر.صورت.گرفته.و.ابرهای.متراکم.تشکیل.می.شود«.بارندگی.نداشتیم،.و.نبودن.

آب.يعنی.به.حداقل.رسیدن.حیات.جانوری.و.گیاهی.و.عدم.امکان.زندگی.برای.
انسان.ها.

ب(.بادها.نقش.مهّمی.در.گرده.افشانی.گیاهان.دارند.و.چنانچه.گرده.افشانی.صورت.
نگیرد.حیات.گیاهی.در.طوالنی.مدت.دچار.مشکل.می.شود..

ج(.بادها.عامل.اصلی.تشکیل.امواج.درياها.و.اقیانوس.ها.هستند.»عامل.پیدايش.امواج.
نه.جزر.و.مد«.

امواج.باعث.تبادل.اکسیژن.بین.سطح.آب.اقیانوس.ها.و.قسمت.های.عمقی.آب.شده.
و.در.زندگی.موجودات.دريايی.تأثیرات.فراوان.دارند..

د(.در.زمان.های.قديم.بادها.عامل.اصلی.و.اساسی.حرکت.کشتی.ها.بودند.و.اگر.باد.
نمی.ورزيد.حرکت.کشتی.ها.يا.ممکن.نبود.و.يا.به.سختی.صورت.می.گرفت.

ه  (.و.باالخره.اينکه.بادها.در.زمان.حاضر.نقش.اساسی.در.جابه.جايی.هوای.سطح.

شهرها.را.دارند.به.نحوی.که.اگر.چند.ماه.در.کالن.شهرها.اصاًل.باد.نوزد.آلودگی.هوای.
کالن.شهرها.به.حّدی.زياد.می.شود.که.امکان.زندگی.را.از.انسان.ها.سلب.می.کند.

آثار.مثبت.بادها.در.زندگی.انسان.ها.بیش.از.مواردی.است.که.ذکر.شد.و.فقط.به.
فهرستی.از.آن.ها.اشاره.گرديد،.بنابراين:

خداوند.متعال.به.مالئکه.و.بادها.سوگند.ياد.می.کنند.که:
قیامت.حتماً.و.مسلماً.به.پا.خواهد.شد.و.سپس.می.فرمايد:

وای.بر.تکذيب.کنندگان.قیامت.
آنچه.که.مالحظه.فرموديد.در.رابطه.با.ظاهر.آيات.شريفه.قرآن.کريم.بود.که.مفّسرين.
محترم.بیان.فرموده.اند،.لیکن.اين.آيات.شريفه.معنی.باطنی.و.تأويلی.نیز.دارند.که.

انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.
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حديث:
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.
دهم.هجری.پس.از.پايان.مناسک.حج.و.هنگام.مراجعت.از.مّکه.به.مدينه.در.محل.
غدير.خم.و.در.حضور.جمع.کثیری.از.حّجاج.بیت.اهلل.الحرام.که.تعداد.آن.ها.تا.يکصد.
و.بیست.هزار.نفر.نیز.گفته.شده.خطبه.مفّصل.و.بسیار.مهّمی.ايراد.فرموده.و.پس.از.
حمد.ثنای.خداوند.متعال.قطره..ای.از.دريای.بیکران.فضائل.و.مناقب.مولی.الموّحدين.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.فرموده.و.سپس.به.دستور.خداوند.
متعال.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.و.به.عنوان.امام.

مسلمین.معرفی.و.منصوب.فرمودند.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.در.قسمتی.از.بیانات.نورانی.خويش.فرمودند:

َمعاِشَر الّناِس:
اِنََُّّه ما ِمْن َقْرَيٍة ااِّل َو اهللُ ُمْهِلُکها بَِتْکذيِبها،

َو كذلَِک ُيْهِلُک الُْقري َو ِهَي ظالَِمٌة َكما َذَكَر اهللُ،
َو هذا َعِلىٌّ اِماُمُکْم َو َولِيُُّکْم، َو ُهَو ُمواعُيداهللِ، َو اهللُ َيْصُدُق ما َوَعَدُه، یعنی:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
ای.مردم:

به.درستی.که.خداوند.متعال.هیچ.قريه.ای.را.خراب.نکرد.و.اهل.آن.را.به.هالکت.

نرساند.مگر.به.خاطر.تکذيب.وعده.های.الهی.»يعنی.مردم.قريه.ها.وعده.های.خداوند.

متعال.را.تکذيب.کردند.و.خداوند.متعال.نیز.به.همین.جهت.آن.ها.را.به.هالکت.
رساند«،.

همچنین.خداوند.متعال.هر.قريه.ای.را.که.اهلش.ظالم.و.ستمکار.باشند.نابود.خواهد.
کرد.و.اهل.آن.را.به.هالکت.خواهد.رساند..

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
ای.مردم:

اين.علی.بن.ابیطالب.امام.شما.و.ولّی.شما.است.و.او.وعده.الهی.است.و.خداوند.

متعال.در.وعده.ای.که.داده.صادق.است.و.به.وعده.های.خود.عمل.خواهد.کرد.»يعنی.
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امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.امامت.و.واليت..آن.حضرت.وعده.خداوند.

متعال.است.و.هر.کس.اين.وعده.الهی.را.تکذيب.نمايد.خداوند.متعال.او.را.هالک.
خواهد.کرد«،.

لِيَنـ  ُثمَّ نُْتِبُعُهُم اآْلِخِريَنـ  َكذلَِک  و.آنگاه.پیامبر.اکرم.اين..آيات.شريفه.را.»اَلَْم نُْهِلِک ااْلَوَّ
.آيات.16.تا.19.مرسالت«.تالوت.فرمودند:1 بِيَنـ  نَْفَعُل بِالُْمْجِرِميَنـ  َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ

2..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
بِيَن ـ.آيه.15.و.19.سوره.مرسالت«.کسانی. منظور.اين.آيه.شريفه.»َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ
هستند.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ديگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

را.تکذيب.کرده.و.امامت.و.واليت.آن.ها.را.انکار.نمودند.
اين.حديث.شريف.را.عبّاس.بن.اسماعیل.از.وجود.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.2

امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.آيات.15.تا.19.سوره.مرسالت. 3..وجود.مقّدس.
فرمودند:

بِيَن«.اين.است.که: تأويل.اين.آيه.شريفه.»َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْلُمَکذِّ
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ُد بِما اَْوَحْيُت اِلَْيَک ِمْن ِوالِيِة علّى بن اَبيطالِب، یعنی: بِيَن َيا ُمَحَمّ َوْيٌل لِْلُمَکِذّ
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ای.محّمد،.وای.بر.تکذيب.کنندگان.واليت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.به.تو.وحی.

کرديم.»وای.بر.تکذيب.کنندگان.و.منکرين.واليت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب،.که.موضوع.
واليت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب.را.ما.از.طريق.وحی.به.تو.ابالغ.کرديم«.

لِيَن«.اين.است.که: تأويل.اين.آيه.شريفه.»اَلَْم نُْهِلِک ااْلَوَّ
خداوند.متعال.می.فرمايد:

1.احتجاجطبرسی،جلداول،صفحه136،حدیث32.
شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم؛تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه399ـ401.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه338،حدیث9.
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ُسَل فى طاَعِة ااَْلْوِصياِء،.يعنی: بُوا الرُّ ااَْلَّولَيَن، الَّذيَن َكذَّ
اقوام.نخستین.و.پیشینیان.کسانی.هستند.که.پیامبران.را.در.رابطه.با.اوصیاء.آن.ها.
تکذيب.نمودند.»اقوام.نخستین.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.هالک.نمود.کسانی.بودند.
که.از.اوصیاء.و.جانشینان.پیامبران.اطاعات.نکردند.و.جانشینی.و.وصايت.آن.ها.را.انکار.

نموده.و.آن.را.نپذيرفتند«.
تأويل.اين.آيه.شريفه.»َكذلَِک نَْفَعُل بِالُْمْجِرِميَن«.اين.است.که:

خداوند.متعال.می.فرمايد:
ٍد َو َرِكَب ِمْن َوِصِيِّه ما َرِكَب،.يعنی: َمْن اَْجَرَم اِلى آِل ُمَحمَّ

مجرمین.و.گنهکاران.کسانی.هستند.که.نسبت.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.نمودند.

و.مرتکب.جرم.و.گناه.شدند.و.درباره.جانشین.و.وصی.آن.حضرت.»يعنی.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.کردند.آنچه.کردند.»هر.آنچه.که.در.توان.داشتند.در.ظلم.به.
آن.حضرت.به.کار.بردند«..

اين.حديث.را.محّمد.بن.فضیل.از.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
مالحظه.فرموديد.که.ظاهر.آيات.شريفه.در.رابطه.با.تکذيب.کنندگان.قیامت.و.منکرين.
معاد.بود.و.خداوند.متعال.اين.گروه.مکّذبین.را.ده.مرتبه.در.اين.سوره.مبارکه.تهديد.

نموده.و.فرموده:
بِيَن،.يعنی: َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ

وای.بر.منکرين.معاد.و.تکذيب.کنندگان.روز.قیامت.در.روز.قیامت.
خداوند.متعال.در.اين.آيات.شريفه.فرمودند.که:

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه316،حدیث91»حدیث1170«.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه414.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه451ـ452.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه171،حدیث11»حدیث12341«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه338،حدیث10.
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ما.اقوام.نخستین.را.که.منکر.قیامت.بودند.به.هالکت.رسانديم.و.اقوام.ديگری.نیز.که.

منکر.قیامت.شوند.آن.ها.را.نیز.به.هالکت.می.رسانیم.و.برخورد.ما.با.مجرمین.اينگونه.
است،.يعنی:

منکرين.قیامت.چه.در.گذشته.و.چه.در.آينده.به.هالکت.خواهند.رسید.و.مجازات.
خواهند.شد.چرا.که.مجرم.و.گنهکار.هستند.

اّما.تأويل.آيات.شريفه.طبق.فرمايش.امام.کاظم.سالم.اهلل.علیه.اين.است.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..می.فرمايد:

ای.محّمد،.وای.به.حال.تکذيب.کنندگان.و.منکرين.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.»و.ديگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«،.زيرا.واليت.و.

امامت.آن.ها.را.من.»خداوند.متعال«.به.تو.وحی.نمودم،.لذا.واليت.و.امامت.آن.ها.
انتصاب.الهی.است.و.انکار.واليت.آن.ها.تمّرد.و.نافرمانی.از.دستورات.من.است.

طبق.اين.حديث.شريف.مقصود.از.اقوام.نخستین.که.به.هالکت.رسیدند.کسانی.

هستند.که.از.اوصیاء..و.جانشینان.پیامبران.گذشته.پیروی.و.تبعیّت.نکردند.و.جانشینی.
و.وصايت.آن.ها.را.تکذيب.نمودند.

پس.از.اقوام.نخستین.نیز.هر.قوم.و.گروهی.که.منکر.اوصیاء.و.جانشینان.پیامبر.

اکرم.شوند.به.سرنوشت.اقوام.نخستین.دچار.می.شوند،.يعنی.مورد.خشم.و.غضب.

خداوند.متعال.قرار.می.گیرند،.زيرا.مجرم.و.گنهکار.هستند.و.سرنوشت.مجرمین.و.
گنهکاران.شبیه.به.هم.می.باشد.يعنی.وارد.شدن.در.جهنّم،.اما:

مقصود.از.مجرمین.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.18«.کسانی.هستند.که.نسبت.به.آل.محّمد.

علیهم.الّسالم.ظلم.نموده.و.حقوق.آن.ها.را.غصب.کرده.و.واليت.و.امامت.آن.ذوات.

مقّدسه.را.انکار.نمودند.و.هر.چه.که.در.توان.داشتند.بر.علیه.آن.بزرگواران.به.کار.

بستند.و.نتیجه.اين.شد.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.يکی.بعد.از.ديگری.به.شهادت.
رسیدند.

خالصه کالم اینکه:
تکذيب.واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.انکار.امامت.آن.ذوات.مقّدسه.گناهی.
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است.بس.عظیم.به.حدی.که.خداوند.متعال.در.اين.سوره.مبارکه.ده.مرتبه.فرموده:
بِيَن،.يعنی: َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَکذِّ

وای.بر.تکذيب.کنندگان.و.منکرين.امامت.و.واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.
روز.قیامت.





» سوره َنَبأ »َعمَّ

آيات 1 تا 5 سوره نبأ:
»َعمَّ َيَتسائُلوَن« آیه 1.

»َعِن النََّبِإ الَْعِظيِم« آیه 2.
»الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن« آیه 3.

»َكالَّ َسَيْعَلُموَن« آیه 4.
»ُثمَّ َكاّل َسَيْعَلُموَن« آیه 5 .

ترجمه:
آن.ها.از.چه.چیز.از.يکديگر.سؤال.می.کنند..»»آيه.1«.

از.خبر.بزرگ.و.عظیم..»آيه.2«.
.همان.خبری.که.درباره.آن.اختالف.دارند..»آيه.3«.

چنین.نیست،.به.زودی.می.فهمند..»آيه.4«.
باز.هم.چنین.نیست،.به.زودی.می.فهمند..»آيه.5«.1

شرح لغات و توضیحات:
.مخفف.َعن.ما.می.باشد،.و.َعْن.ما.يعنی.از.چه؛. َعمَّ =.کلمه.َعمَّ

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه19.
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نََبأ =.خبر.بزرگ،.خبر.مهم؛1
هنگامی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..مبعوث.به.رسالت.شدند.همواره.
مردم.را.به.سوی.توحید.و.پرستش.خداوند.يگانه.دعوت.فرموده.و.برای.مردم.آيات.
نورانی.قرآن.کريم.را.تالوت.می.فرمودند.»مخصوصاً.در.مسجدالحرام.که.محل.اجتماع.

مردم.بود«..
وقتی.پیامبر.اکرم.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.تالوت.می.فرمودند.و.اين..آيات.شريفه.
که.عمدتاً.در.رابطه.با.قیامت.و.روز.جزا.و.رسیدگی.به.اعمال.مردم.بود.به.گوش.کّفار.
و.مشرکین.قريش.می.رسید.کّفار.و.مشرکین.قريش.از.روی.انکار.و.بعضی.از.آن.ها.از.
روی.تعّجب.سؤال.می.کردند.که.محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم«.چه.چیزی.آورده.

و.از.چه.چیزی.صحبت.می.کند..
قابل.ذکر.است.که.اکثريّت.قريب.به.اتّفاق.سوره.های.مبارکه.جزء.آخر.قرآن.کريم.
در.شهر.مّکه.نازل.شده.و.بحث.عمده.اين.سوره.های.مبارکه.در.رابطه.با.قیامت.و.معاد.
می.باشد.و.اينکه.در.آن.روز.عظیم.همه.مردم.در.دادگاه.عدل.الهی.حاضر.می.شوند.تا.

به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.شود.
پنج.آيه.اول.سوره.مبارکه.نبأ.نیز.در.همین.رابطه.می.باشد.و.آنچه.که.از.اين.آيات.

شريفه.به.دست.می.آيد.اين.است.که:
وقتی.که.پیامبر.اکرم.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.تالوت.می.فرمودند.»در.شهر.مّکه«.
و.کّفار.و.مشرکین.قريش.اين.آيات.نورانی.را.از.لسان.مبارک.آن.حضرت.می.شنیدند.
که.در.رابطه.با.قیامت.مطالبی.را.مطرح.فرموده.و.طی.آن.گنهکاران.و.مجرمین.و.
غیرموّحدين.را.تهديد.به.عذاب.جهنّم.می.نمايد.اين.موضوع.برای.مشرکین.و.کافرين.
قريش.گران.می.آمد.لذا.از.يکديگر.»يا.از.وجود.مقّدس.رسول.اهلل«.سؤال.می.کردند.که:
چیزهايی.که.ما.می.شنويم.»يعنی.آيات.شريفه.قرآن.کريم«.چه.چیز.عجیب.و.شگفتی.

هستند.که.تا.به.حال.به.گوش.ما.نخورده.است..
از.جمله.سؤاالتی.که.بین.کّفار.و.مشرکین.رد.و.بدل.می.شد.اين.بود.که.اين.قیامت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه225ـ226.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه417.
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چیست،.اين.چه.خبر.عجیبی.است.که.محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم«.از.آن.

صحبت.می.کند،.اين.قیامت.کی.و.چه.زمانی.فرا.می.رسد.و.چه.خصوصیاتی.دارد.و.
سؤاالتی.از.اين.قبیل.

خداوند.متعال.طی.پنج.آيه.اول.سوره.مبارکه.نبأ.به.اين.مسئله.پرداخته.و.موضوع.
سؤال.نمودن.کّفار.و.مشرکین.را.مطرح.فرموده.و.سپس.به.آن.پاسخ.می.دهد.

در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.آمده.که:
َعمَّ َيَتسائَُلوَن =.کّفار.و.مشرکین.از.چه.چیز.از.يکديگر.سؤال.می.کنند..

عرض.شد.که.وقتی.کّفار.و.مشرکین.قريش.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.که.عمدتًا.

در.رابطه.با.قیامت.بود.از.لسان.مبارک.پیامبر.اکرم.می.شنیدند،.بعضی.از.روی.تعّجب،..

بعضی.از.روی.انکار.و.بعضی.ديگر.نیز.از.روی.تمسخر.از.يکديگر.و.يا.از.شخص.

پیامبر.اکرم.سؤال.می.کردند.که.اين.قیامت.چگونه.است،..چه.زمانی.فرا.می.رسد،.و.چه.
خصوصیّاتی.دارد.

به.دنبال.اين.سواالت.کّفار.و.مشرکین.قريش،.خداوند.متعال.با.استفهام.آمیخته.با.
تعجب.می.فرمايد:

َعمَّ َيَتَسائَُلوَن،.يعنی.کّفار.و.مشرکین.از.چه.چیز.و.از.کدام.چیز.می.پرسند..
اگر.قرآن.کريم.اين.آيه.شريفه.را.به.صورت.استفهام.همراه.با.تعّجب.مطرح.فرموده.
برای.اين.است.که.به.پوچ.بودن.و.حقارت.سؤال.کّفار.و.مشرکین.اشاره.کند.و.بفهماند.
برای.سؤال. جايی. اساساً. به.حّدی.روشن.و.واضح.است.که. اين.سؤال. پاسخ. که.

نیست.
در.آيه.بعد.»آيه.دّوم«.خداوند.متعال.بدون.اينکه.منتظر.پاسخ.کّفار.و.مشرکین.باشد.

می.فرمايد:
َعِن النََّبِإ الَْعِظيِم =.آن.ها.از.خبری.بس.عظیم.و.مهم.سؤال.می.کنند.که.مقصود.از.آن.

قیامت.می.باشد.
بنابراين،.سؤال.و.پرسش.کّفار.و.مشرکین.از.يکديگر.در.رابطه.با.نَبَأ.عظیم.می.باشد.

يعنی.قیامت،.که.چه.زمانی.فرا.می.رسد.و.خصوصیّات.آن.چگونه.است.و...
قابل.ذکر.است.که.توصیف.عظیم.از.جانب.خداوند.متعال.برای.تأکید.بر.اين.خبر.
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است،.يعنی.تأکید.بر.واقعیتی.بسیار.پراهمیّت.و.با.عظمت.که.همان.قیامت.و.رستاخیز.
باشد.

عظمت.و.اهمیّت.معاد.و.قیامت.به.حّدی.است.که.خداوند.متعال.آن.را.خبر.عظیم.
عنوان.فرموده.است.

در.ادامه.آيه.شريفه.به.اختالف.بین.کّفار.و.مشرکین.اشاره.شده.و.آمده.است.که:
َالَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن =.همان.خبری.که.کّفار.و.مشرکین.همواره.در.آن.اختالف.

دارند،.يعنی:
کّفار.و.مشرکین.قريش.در.رابطه.با.خبری.بس.عظیم.و.بزرگ.سؤال.می.کنند.يعنی.
سؤال.از.قیامت،..و.اين.در.حالی.است.که.آن.ها.پیوسته.در.رابطه.با.قیامت.با.يکديگر.

اختالف.دارند.
ممکن.است.اين.پرسش.مطرح.شود.که:

وقتی.همه.کّفار.و.مشرکین.مّکه.در.انکار.قیامت.هم.رای.و.هم.نظر.می.باشند.پس.

اختالف.آن.ها.در.رابطه.با.قیامت.چیست.که.اين.آيه.شريفه.»َالَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن«.آن.
را.بیان.می.فرمايد.

جواب.اين.است.که:
کّفار.و.مشرکین.در.اصل.انکار.معاد.هم.عقیده.و.هم.نظر.بودند.لیکن.در.نحوه.انکار.

با.يکديگر.اختالف.داشتند،.مثاًل:
بعضی.از.آن.ها.قیامت.و.زنده.شدن.انسان.ها.را.محال.می.دانستند.و.به.همین.لحاظ.

قیامت.را.انکار.می.کردند.
بعضی.ديگر.قیامت.و.زنده.شدن.انسان.ها.را.محال.نمی.دانستند.لیکن.اين.امر.به.

نظرشان.بعید.می.رسید.و.به.همین.لحاظ.آن.را.انکار.می.نمودند.
بعضی.ديگر.قیامت.و.زنده.شدن.انسان.ها.را.نه.محال.می.دانستند.و.نه.بعید،.بلکه.راجع.

به.قیامت.شّک.و.ترديد.داشتند.و.به.خاطر.شک.داشتن.قیامت.را.انکار.می.کردند.
بعضی.از.آن.ها.معاد.جسمانی.را.انکار.می.کردند.لیکن.بقاء.روح.پس.از.مرگ.انسان.ها.

را.اجماالً.قبول.داشتند.
بعضی.ديگر.نیز.معاد.جسمانی.و.روحانی.را.اجماالً.قبول.داشتند.»يعنی.َحشر.انسان.
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با.همین.روح.و.جسمی.که.در.دنیا.دارد«.لیکن.از.روی.عناد.و.لجاجت.آن.را.انکار.
می.کردند،.بنابراين:.

اکثريّت.قريب.به.اتفاق.کّفار.و.مشرکین.در.اصل.انکار.معاد.اشتراک.عقیده.داشتند.
لیکن.نحوه.انکار.آن.ها.متفاوت.بود.

دو.آيه.بعد.»آيات.چهارم.و.پنجم«.لحن.تهديدآمیزی.داشته.و.می.خواهد.تفهیم.کند.
و.بفهماند.که:

قیامت.حقیقتی.است.که.به.زودی.بر.منکرين.معاد.»اعم.از.کافرين.و.مشرکین«.کشف.
و.آشکار.می.شود.و.آن.زمان.خواهند.فهمید.آنچه.را.که.امروز.نمی.فهمند،.يعنی:

وقتی.قیامت.به.پا.شود.منکرين.قیامت.و.منکرين.معاد.خواهند.فهمید.که.در.دنیا.در.

چه.اشتباه.بزرگی.بودند.لیکن.پی.بردن.به.اشتباهات.در.روز.قیامت.فايده.ای.به.حال.
شخص.نخواهد.داشت.

در.آيه.چهارم.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
َكاّل َسَيْعَلُموَن =.اين.چنین.نیست.که.آن.ها.»منکرين.قیامت«.فکر.می.کنند.و.می.گويند،.

آن.ها.به.زودی.خواهند.فهمید،.يعنی:
اين.چنین.نیست.که.آن.ها.»منکرين.قیامت«.می.گويند.»که.قیامتی.در.کار.نیست.و.
بعد.از.مرگ.همه.چیز.پايان.می.يابد.و.تمام.می.شود«،..بلکه.منکرين.قیامت.به.زودی.
خواهند.فهمید.که.سخت.در.اشتباه.بوده.اند.زيرا.قیامت.هست.و.وقتی.به.پا.شود.آن.ها.

به.اين.حقیقت.واقف.خواهند.شد.
در.واقع.اين.آيه.شريفه.تهديدی.است.نسبت.به.کّفار.و.مشرکین.که.منکر.قیامت.

بودند،.و.با.لحنی.تهديدآمیز.می.فرمايد:
اين.چنین.نیست.که.آن.ها.می.پندارند.که.بعد.از.مرگ.همه.چیز.پايان.می.يابد،.بلکه.

به.زودی.خواهند.فهمید.که.در.اشتباه.بوده.اند.
بعضی.از.مفّسرين.می.گويند:

َكاّل يعنی.قطعاً،..و.در.اين.صورت.معنی.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:
قطعاً.و.به.زودی.کّفار.و.مشرکین.که.منکر.قیامت.بودند.خواهند.فهمید.که.مرگ.
پايان.حیات.نیست،.بلکه.انسان.ها.پس.از.مرگ.زنده.خواهند.شد.و.در.جهان.آخرت.و.
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در.روز.قیامت.به.حساب.آن.ها.رسیدگی.خواهد.شد.
قابل.ذکر.است.که.به.محض.مردن.انسان.و.مفارقت.و.جدايی.روح.از.بدن.همه.
حقايق.برای.شخص.روشن.می.شود.و.می.فهمد.که.حساب.و.کتابی.در.کار.هست،.
لیکن.اين.فهمیدن.فايده.ندارد.زيرا.محل.فهمیدن.و.عمل.صالح.انجام.دادن.دنیا.است.
نه.قبر.و.قیامت،.چرا.که.در.قبر.و.قیامت.همه.انسان.ها.اعم.از.مؤمن.و.کافر.و.مشرک.و.
منافق.حقايق.را.خواهند.ديد.و.خواهند.فهمید،.لیکن.بهره.و.فايده.نصیب.کسانی.است.

که.در.دنیا.فهمیدند.و.عمل.صالح.انجام.دادند.
در.آخرين.آيه.مورد.بحث.»آيه.پنجم«.آمده.است.که:

ُثمَّ َكاّل َسَيْعَلُموَن =.سپس.به.زودی.آن.ها.»منکرين.قیامت«.خواهند.فهمید.
آيه.پنجم.که.مالحظه.فرموديد.تکرار.آيه.قبل.»آيه.چهارم«.می.باشد.و.اين.تکرار.به.

منظور.تأکید.بر.يک.واقعیت.است.که:
منکرين.معاد.و.منکرين.قیامت.قطعاً.و.به.زودی.خواهند.فهمید.که.مرگ.پايان.هستی.
و.پايان.حیات.نیست.بلکه.انسان.ها.پس.از.مرگ.زنده.خواهند.شد.و.در.روز.قیامت.به.
حساب.آن.ها.رسیدگی.خواهد.گرديد،.ضمن.اينکه.اين.آيه.شريفه.تهديدی.است.در.
پی.تهديد.آيه.قبل.مبنی.بر.قطعی.بودن.قیامت.و.قطعی.بودن.مجازات.شديد.منکرين.

قیامت.يعنی.گرفتار.شدن.در.آتش.ابدی.و.همیشگی.جهنّم.
الزم.به.ذکر.است.که.در.آيه.چهارم.و.پنجم.تعبیر.به.َسَيعَلُموَن.شده.»به.زودی.خواهند.

فهمید«،..و.حرف.»س«.معموالً.برای.آينده.نزديک.به.کار.می.رود،.يعنی:
منکرين.قیامت.و.منکرين.معاد.قطعاً.و.به.زودی.خواهند.فهمید.که.نبأ.عظیم.»خبر.
عظیم.و.بزرگ«.که.همان.قیامت.باشد.حقیقت.دارد.و.راست.است.و.اين.زمانی.است.

که.مرگ.آن.ها.فرا.برسد.چرا.که.پس.از.مرگ.همه.حقايق.آشکار.می.شود.
گرچه.قیامت.به.معنای.اخّص.کلمه.زمانی.به.پا.می.شود.که.همه.انسان.ها.از.دنیا.
بروند.و.نظام.دنیا.به.هم.بخورد،.سپس.عالم.برزخ.پديد.آيد.و.پس.از.آن.قیامت.به.پا.

شود،.لیکن:
به.يک.معنا.هر.کس.که.از.دنیا.می.رود.در.واقع.برای.او.قیامت.به.پا.شده.است.»نه.
قیامت.به.معنای.اخّص.کلمه.که.همگان.در.صحرای.محشر.محشور.می.شوند«.چرا.که.
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همه.حقايق.را.می.بیند.و.به.همین.لحاظ.است.که.بالفاصله.پس.از.مرگ.که.حجاب.ها.از.

مقابل.چشم.انسان.کنار.زده.می.شود.و.حقايق.جهان.آخرت.در.برابر.او.آشکار.می.شود.

به.برزخ.و.معاد.يقین.پیدا.می.کند.و.از.خداوند.متعال.درخواست.می.کند.تا.او.را.به.

دنیا.بازگرداند.تا.اعتقادات.باطل.خود.را.اصالح.کند.و.اعمال.صالح.انجام.دهد.لیکن.

درخواست.بیهوده.ای.است.چرا.که.بازگشتی.در.کار.نیست،.حال.چه.اين.درخواست.و.
تقاضا.در.روز.قیامت.صورت.بگیرد.و.يا.در.عالم.برزخ.و.بالفاصله.پس.از.مرگ.

به.دو.آيه.شريفه.در.اين.رابطه.اشاره.می.شود.
خداوند.متعال.در.آيه.44.سوره.شوری.می.فرمايد:

َو َتَری الّظالِِميَن لَّما َراَُوا الَْعذاَب َيُقولُوَن َهْل اِلَى َمَردٍّ ِمن َسِبيٍل، يعنی:.
می.کنند. مشاهده. را. الهی. آن.ها.عذاب. وقتی. که. می.بینی. قیامت. روز. را. ظالمین.

می.گويند:
آيا.راهی.برای.بازگشت.»بازگشت.به.دنیا«.وجود.دارد.تا.اشتباهات.خودمان.را.

جبران.کنیم.
خداوند.متعال.در.آيات.99.و.100.سوره.مؤمنون.می.فرمايد:

َحّتى اِذا جاَء اََحَدُهُم الَْمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن »آيه.99«.
لََعّلي اَْعَمُل صالِحًا فيما َتَرْكُت....»آيه.100«،..يعنی:

زمانی.که.مرگ.يکی.از.آن.ها.فرا.برسید.»آن.هايی.که.در.دنیا.به.راه.غلط.خود.ادامه.
می.دادند«.می.گويد:.پروردگار.من.مرا.بازگردان.»آيه.99«.

تا.عمل.صالحی.انجام.دهم.در.برابر.آنچه.که.ترک.کردم.»آيه.100«1.

توضیح:
مالحظه.فرموديد.که.منکرين.قیامت.راجع.به.قیامت.و.خصوصیّات.آن.از.يکديگر.
»يا.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم«.سؤال.می.کردند.و.خداوند.متعال.ضمن.طرح.سؤال.

آن.ها.به.پاسخگويی.پرداخته.و.می.فرمايد:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه226تا228.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه417تا420.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه17ـ19تا23.
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قیامت،. درباره. يعنی. می.کنند. سؤال. بزرگ«. »خبر. عظیم. نبأ. از. قیامت. منکرين.
درحالی.که.در.رابطه.با.موضوع.قیامت.با.يکديگر.اختالف.دارند.

تأويل. لیکن. می.باشد،. قیامت. عظیم. نبأ. از. مقصود. شريفه. آيات. ظاهر. طبق.

ائّمه. واليت. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مبارک. وجود. عظیم. نبأ.

معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.به..آن.اشاره.
خواهد.شد.

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيات.شريفه.»آيه.اّول.تا.پنجم.سوره.

نبأ«.فرمودند:
و. می.باشد. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. درباره. شريفه. آيات. اين.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.فرمودند:
َما هلِلِ َعّزَوَجّل آَيٌة ِهَى اَْكَبُر ِمّنى، َو ال هلِلِ ِمْن نََبٍإ اَْعَظُم ِمِنّي، یعنی:

خداوند.متعال.را.آيه..ای.بزرگ.تر.از.من.نیست،.و.خداوند.متعال.را.خبری.عظیم.تر.
از.من.نیست.

اين.حديث.را.ابوحمزه.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.راجع.به.اين.آيات.شريفه.»آيه.اّول.تا.پنجم.سوره.نبأ«.
فرمودند:

مقصود.از.نبأ.عظیم.»خبر.عظیم.و.بزرگ«.در.اين.آيات.شريفه.واليت.است.»واليت.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«..

1.اصولکافی،جلداول،صفحه297،حدیث3»حدیث530«.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه426.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه457.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه347،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه179،حدیث5»حدیث12361«.
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اين.حديث.را.عبداهلل.بن.کثیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..امام.رضا.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

َما هلِلِ نََبٌأ اَْعَظُم ِمِنّي،َو ما هلِلِ آَيٌة اَْكَبُر ِمّنى، یعنی:
خداوند.متعال.را.خبری.عظیم.تر.و.بزرگ.تر.از.من.نیست،.و.خداوند.متعال.را.آيه.ای.

بزرگ.تر.از.من.نیست.
اين.حديث.را.حسین.بن.خالد.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

4..محّمد.بن.فضیل.می.گويد.که.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.

اين.آيات.شريفه.»َعمَّ َيَتَسائَُلوَن ـ َعِن النََّبِإ الَْعِظيِم ـ الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن ـ آيات.اّول.تا.
سّوم.سوره.نبأ«.سؤال.نمودم.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
امیرالمومنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

ال هلِلِ ِمْن نََباٍء اَْعَظُم ِمّنى، یعنی:
خداوند.متعال.را.خبری.عظیم.تر.از.من.نیست.3

5 ..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.خطبه.ای.که.به.خطبه.
وسیله.معروف.می.باشد.در.رابطه.با.نبأ.عظیم.فرمودند:

اِنّى اَلنََّبُأ الَْعظيُم، یعنی:

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه286،حدیث34»حدیث1113«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه457.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه179،حدیث4»حدیث12360«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه348،حدیث3.
تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه25.

2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه457.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه348،حدیث4.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه179،حدیث7»حدیث12363«.
3.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه348،حدیث5.
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همانا.من.نبأ.عظیم.هستم.1

6..وجود.مقّدس.امام.رضا.سالم.اهلل.علیه.از.پدر.بزرگوارش.و.آن.حضرت.نیز.از.پدر.

بزرگوار.خويش.تا.برسد.به.وجود.مقّدس.امام.حسین.سیّدالشهداء.سالم.اهلل.علیه.که.
آن.حضرت.فرمودند:

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

ريُق اِلَى اهللِ، : اَْنَت ُحَجُة اهللِ، َو اَْنَت باُب اهللِ، وَ اَْنَت الطَّ يا َعِلىُّ
راُط اْلُمْسَتقيُم، َو اَْنَت النََّبُأ اْلَعظيُم، َو اَْنَت الِصّ

ّديقيَن، : اَْنَت اِماُم اْلُمْسِلميَن وَ  اميرالمؤمنين َو َخْيراْلَوِصّييَن َو َسِيُّد الِصّ يا َعِلىُّ
ّديُق ااَْلْكَبُر، : اَْنَت اْلفارُوُق ااَْلْعَظُم، َو اَْنَت الِصّ يا َعِلىُّ

: اَْنَت َخلَيفتى َعلى اُمَّتى، يا َعِلىُّ
: اَْنَت اْلَمْظُلوُم بَْعدی، يا َعِلىُّ

ْيطاِن، یعنی: : اَنَّ ِحْزبََک ِحْزبى َو ِحْزبى ِحْزُب اهللِ، َو اَنَّ ِحْزَب اَْعدائَِک ِحْزُب الشَّ يا َعِلىُّ
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

فرمود:
يا.علی:

تو.حّجت.خداوند.متعال.هستی،
تو.باب.اهلل.هستی،

تو.طريق.و.راه.به.سوی.خداوند.متعال.هستی،
تو.نبأ.عظیم.هستی،.

تو.صراط.مستقیم.هستی،
يا.علی:

تو.امام.مسلمانان.هستی،

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه457.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه179،حدیث6»حدیث12362«.
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تو.امیرالمؤمنین.هستی،
تو.خیر.الوصییّن.هستی،

تو.سیّد.و.آقای.صّديقین.هستی.»صديق.=.بسیار.راستگو«،
يا.علی:

تو.فاروق.اعظم.هستی.»فاروق.=.جداکننده.حق.از.باطل«،
.تو.صّديق.اکبر.هستی،

يا.علی:
تو.خلیفه.و.جانشین.من.هستی.بر.اّمتم،.

يا.علی:
تو.بعد.از.من.مظلوم.واقع.می.شوی.»بعد.از.من.به.تو.ظلم.می.کنند«،.

يا.علی:
حزب.تو.حزب.من.است.و.حزب.من.حزب.خدا.است،.

و.حزب.دشمنان.تو.حزب.شیطان.است.
اين.حديث.را.ياسر.خادم.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

7..امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
َو اهللِ اَنَا الَنََّبُأ الَْعظيِم، اَ لَََِّذی ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن، َكاّل َسَيْعَلُموَن، ُثمَّ َكاّل َسَيْعَلُموَن حيَن اَِقُف بَْيَن 

اْلَجنَِّة وَ  الّناِر َو اَقُوُل ٰهذا لى َو ٰهذلََک، یعنی:  
به.خدا.قسم.من.نبأ.عظیم.هستم.که.مردم.درباره.آن.دچار.اختالف.شدند..قطعاً.به.

زودی.خواهند.دانست.آن.زمانی.که.من.بین.بهشت.و.جهنّم.می.ايستم.و.می.گويم:
اين.اهل.بهشت.است.و.آن.اهل.جهنّم.»يعنی.دوستان.و.شیعیانم.را.به.طرف.بهشت.

و.دشمنانم.را.به.طرف.جهنّم.هدايت.می.کنم«.
اين.حديث.شريف.را.اَْصَبْغ بن نُباَته.از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب30،صفحه654،حدیث13.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه457.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه349،حدیث7.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه181،حدیث8»حدیث12364«.
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علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8 ..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
آن. درباره. مردم. که. است. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مقّدس. عظیم.وجود. نبأ.
حضرت.دچار.اختالف.شدند.درحالی.که.درباره.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..
دچار.اختالف.نشدند.»يعنی.مسلمانان.پیامبر.اکرم.را.رسول.و.فرستاده.خداوند.متعال.
می.دانستند،.لیکن.درباره.حضرت.علی.علیه.الّسالم.اينگونه.نبوده.است.که.انشاءاهلل.

تعالی.در.پايان.بخش.حديث.توضیحات.مختصری.ارائه.خواهد.شد«.
اين.حديث.شريف.را.ابان.بن.تَْغلْب.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

9..يکی.از.علمای.اهل.تسنّن.به.نام.ابوبکر.محّمد.بن.مؤمن.شیرازی.در.کتاب.

خويش.به.نام.رسالة.االعتقاد.حديثی.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم..نقل.می.کند.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..فرمودند:

منظور.از.نبأ.عظیم.در.اين.آيات.شريفه.»آيات.اّول.تا.پنجم.سوره.نبأ«.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.که.از.انسان.در.قبر.از.آن.سؤال.می.شود.»از.واليت.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..در.ادامه.فرمايش.خويش.
فرمودند:

مگر. نمی.رود. دنیا. از. دريا. و. در.خشکی. و. عالم. و.غرب. در.شرق. هیچ.کس.

اينکه.مالئکه.الهی.از.او.درباره.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سؤال.

می.کنند.»سؤال.از.واليت.آن.حضرت.پس.از.مرگ.هر.انسان.در.هر.مکان«.و.به.او.
می.گويند:

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه350،حدیث10.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه349،حدیث6.

مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه255،پاورقیبهقلممترجممحترمحاجشیخمحّمدرازی»ذیل
آیات30تا40سورهنبأ«.
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خدای.تو.کیست،.دين.تو.چیست،.پیامبرت.کیست،.و.امام.تو.کیست.1

10..روز.جنگ.صّفین.»جنگ.بین.سپاهیان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

و.سپاه.معاویة.بن.ابوسفیان«.مردی.از.سپاه.شام.که.قرآنی.را.بر.روی.نیزه.خويش.قرار.

داده.بود.وارد.میدان.شد.درحالی.که.اين.آيات.شريفه.را.»َعمَّ َيَتسائَُلوَن، َعِن النََّبِإ الَْعِظيِم«.
تالوت.می.کرد.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.آن.شخص.فرمود:
اََتْعِرُف النََّبَأ الَْعِظيِم الَِّذی ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن،.يعنی:

آيا.می.دانی.نبأ.عظیمی.که.در.آن.اختالف.دارند.چیست.
آن.مرد.عرض.کرد:

خیر،.نمی.دانم.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

اَنَا َو اهللِ النََّبُأ اْلَعظيُم الَّذی فيِه اِْخَتَلْفُتْم َو َعلى ِوالَيتى َتناَزْعُتْم، َو َعْن ِوالَيتى َرَجْعُتْم بَْعَد ما 
َقِبْلُتْم... وَ  َيْوَم الِْقياَمِة َتْعَلُموَن ما َعِمْلُتْم، یعنی:

به.خدا.قسم.من.هستم.آن.نبأ.عظیم.که.درباره.آن.اختالف.داريد.و.در.واليت.من.به.
نزاع.برخاسته.ايد.

شما.از.واليت.من.بازگشتید.بعد.از.آنکه.آن.را.پذيرفتید.و.روز.قیامت.خواهید.فهمید.
که.چه.عملی.انجام.داده.ايد.»چه.گناه.بزرگ.و.عظیمی.مرتکب.شده.ايد«.2

11..در.دعايی.که.پس.از.نماز.روز.غدير.خوانده.می.شود.آمده.است.که:
ٌد َعْبُدَك َو َرسُولَُک نَِبيُّنا، َشِهْدنا بَِمِنَّک َو لُْطِفَک، بِانَََّک َأْنَت اهللُ اَل اِلََه ااَِلّ اَْنَت َربَُّنا، َو ُمَحَمّ
ُة اْلُعْظمى وَ آَيُتَک اْلُکْبری وَ النََّبُا اْلَعظيُم الَّذی ُهْم فيِه ُمْخَتِلُفوَن،  وَ َعِلىٌّ اَميُر اْلُمْوِمنيَن َو اْلَحجَّ

.يعنی:

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه349،حدیث8.
تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه24.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه350،حدیث9.
تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه24.
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خداوندا:.
شهادت.و.گواهی.می.دهیم.که:

تو.خدايی.هستی.که.هیچ.معبود.ديگری.جز.تو.پروردگار.ما.نیست،.
و.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..عبد.»بنده«.و.رسول.تو.است.و.پیامبر.

ما.می.باشد،.
و.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.امیرالمؤمنین.است.و.حّجت.عظمای.تو.و.آيت.کبرای.
تو.»آيت.بزرگ.و.عظیم«.است.و.نبأ.عظیمی.است.که.درباره.آن.حضرت.اختالف.

می.کنند.
اين.دعای.شريف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.صادر.شده.است.1

توضیح:
الف(.مالحظه.فرموديد.که.تأويل.آيات.اّول.تا.پنجم.سوره.مبارکه.نبأ.و.معنی.باطنی.

اين.آيات.شريفه.اين.شد.که:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.واليت.و.امامت.آن.حضرت،.همچنین.

واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نبأ.عظیم.می.باشد.
امیرالمومنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.واليت.و.امامت.آن.حضرت.نبأ.عظیم.و.

خبر.بزرگی.است.که.خداوند.متعال.در.آيه.67.سوره.مائده.به.پیامبر.اکرم.فرمود:
ُسوُل بَِلّْغ ما اُْنِزَل اِلَْيَک ِمْن َربَِّک، َو اِْن لَْم َتْفَعْل َفما بَلَّْغَت ِرسالََتُه،.يعنی: يا اَيَُّها الَرَّ

ای.پیامبر،.آنچه.را.که.از.طرف.پروردگارت.به.تو.نازل.شده.»موضوع.واليت.و.

امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.به.مردم.برسان.و.ابالغ.نما.که.اگر.اين.
کار.را.انجام.ندهی.رسالت.خدا.را.نرسانده.ای.»در.حقیقت.کاری.نکرده.ای«.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.واليت.و.امامت.آن.حضرت.نبأ.عظیم.

است.که.پس.از.انتصاب.آن.حضرت.به.امامت.مسلمین،.خداوند.متعال.در.آيه.سّوم.
سوره.مائده.فرمود:

اَلَْيْوَم اَْكَمْلُت لَُکْم ديَنُکْم َو اَْتَمْمُت َعَلْيُکْم ِنْعَمتي َو َرضيُت لَُکُم ااْلِْسالَم دينًا،.يعنی:

1.تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه181،حدیث9»حدیث12365«.
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علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. امامت. و. واليت. بزرگ. خبر. اعالم. از. »پس. امروز.

علیه.الّسالم.و.انتصاب.آن.حضرت.به.امامت.مسلمین.به.امر.خداوند.تبارک.و.تعالی.

در.هیجدهم.ذيحجه.سال.دهم.هجری.در.محل.غدير.خم«.دين.شما.را.کامل.کردم.

و.نعمت.خودم.را.بر.شما.تمام.نمودم.و.اسالم.را.به.عنوان.آئین.و.دين.جاودان.شما.
پذيرفتم.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.واليت.و.امامت.آن.حضرت.نبأ.عظیم.

است.و.پس.از.اعالم.اين.خبر.بزرگ.و.عظیم.بود.»هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری.
در.محل.غدير.خم«.که.خداوند.متعال.در.آيه.سّوم.سوره.مائده.فرمود:

الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ديِنُکْم َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن،.يعنی:
امروز.»روز.عید.غدير.و.انتصاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.امامت.
مسلمین.به.امر.خداوند.سبحان«.کافران.از.زوال.دين.و.آئین.شما.مأيوس.شدند.»به.
جهت.تعیین.و.نصب.امام.معصوم«،.بنابراين.از.آن.ها.نترسید.و.از.من.بترسید.»از.

مخالفت.با.من.و.از.مخالفت.با.دستورات.من.بترسید«.

ب(.عرض.شد.که.طبق.تأويل.آيات.شريفه.سوره.نبأ.»آيات.اّول.تا.پنجم«.مقصود.از.

نبأ.عظیم.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.واليت.و.امامت.آن.

حضرت.می.باشد.که.طبق.آيه.سّوم.اين.سوره.مبارکه.»اَلَّذی ُهْم فيِه ُمْخَتِلُفوَن«.مردم.درباره.
آن.اختالف.دارند.

اختالف.داشتن.مردم.درباره.نبأ.عظیم.يعنی.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.اينگونه.بوده.و.هست.که:

عّده.ای.»ولو.اندک«.آن.حضرت.را.خدا.می.دانستند.و.يا.می.دانند.»نعوذباهلل«،
عّده.ای.آن.حضرت.را.خلیفه.چهارم.می.دانند،.

مانند.خوارج.و. يا.می.دانند. باهلل«. »نعوذ. کافر.می.دانستند. را. عده.ای.آن.حضرت.
نواصب،.

عّده.ای.آن.حضرت.را.دشنام.و.ناسزا.گفته.و.همواره.با.آن.حضرت.و.اهل.بیت.

.آن.حضرت.نهايت.عداوت.و.دشمنی.را.داشتند.مانند.بنی.امیّه.و.بنی.عبّاس.مخصوصًا.
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بنی.امیّه،.به.نحوی.که.بعد.از.شهادت.آن.حضرت.تا.سالیان.متمادی.در.منابر.و.خطبه.های.

نماز.جمعه.به.آن.وجود.مقّدس.ناسزا.گفته.و.آن.حضرت.را.َسّب.می.نمودند.»َسّب.=...

دشنام.دادن.ـ.نفرين.کردن.ـ.لعن.کردن.ـ.دشنام.دادن،.نفرين..کردن،.لعن.کردن،.ناسزا.
گفتن«.

همه.اين.گروه.ها.که.از.آن.ها.ياد.شد.در.انحراف.بوده.و.نسبت.به.آن.حضرت.ظلم.
روا.داشته.و.مرتکب.گناه.بزرگ.شده.اند.و.جايگاه.ابدی.آن.ها.آتش.جهنّم.می.باشد.

عّده.ای.نیز.آن.حضرت.را.خلیفه.و.جانشین.بالفصل.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم..دانسته.و.بعد.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..آن.

حضرت.را.اشرف.مخلوقات.می.دانند.که.نظیر.و.شبیه.و.مثل.و.مانند.ندارد.مگر.وجود.

مبارک.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.که.کفو.و.هم.شأن.مولی.الموّحدين.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.و.اگر.حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.

خداوند.متعال.خلق.نفرموده.بود.از.حضرت.آدم.تا.روز.قیامت.برای.صّديقه.کبری.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.کفو.و.هم.رتبه.و.هم.شأن.وجود.نداشت.که.لیاقت.همسری.
آن.حضرت.را.داشته.باشد..

بعد.از.اين.دو.بزرگوار.نیز.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار.مقّرب.ترين.
بندگان.خدا.هستند.و.بعد.از.آن.ذوات.مقّدسه.انبیاء.عظام.الهی.قرار.گرفته.اند.

اين.عّده.اخیر.که.شیعیان.اثنی.عشری.باشند.تنها.فرقه.ای.هستند.که.انشاءاهلل.تعالی.
اهل.نجات.می.باشند..

ذيل.آ.يات.67.و.68.سوره.مبارکه.»ص«.نیز.در.رابطه.با.نبأ.عظیم.توضیحاتی.ارائه.
شده.و.احاديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.است.
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آيه 38 سوره نبأ: 
ْحماُن َو قاَل َصَواباً«. وُح َوالَْمالئَِکُة َصّفًا ال َيَتَکلَُّموَن ااِّل َمْن اَِذَن لَُه الرَّ »َيْوَم َيُقوُم الرُّ

ترجمه: 
روزی.که.»روز.قیامت«.روح.و.مالئکه.در.يک.صف.می.ايستند.و.هیچ.يک.جز.به.
اذن.خداوند.رحمان.سخن.نمی.گويند.و.آنگاه.که.سخن.می.گويند.جز.صواب.»درست«.

نمی.گويند.1

شرح لغات و توضیحات:
در.آيات.گذشته.به.قسمتی.از.کیفر.و.مجازات.طغیانگران.»اعم.از.کّفار.و.مشرکین.و.
منافقین«،.همچنین.به.قسمتی.از.پاداش.و.مواهب.مؤمنین.در.روز.قیامت.اشاره.شد.و.

در.انتهای.آيه.37.عنوان.گرديد.که:
اَل َيْمِلُکوَن ِمْنُه ِخطابًا =.هیچ.کس.در.روز.قیامت.حق.ندارد.بدون.اذن.و.بدون.اجازه.
خداوند.متعال.سخنی.بگويد.و.هیچ.کس.در.روز.قیامت.نمی.تواند.بدون.اجازه.خداوند.

متعال.کسی.را.شفاعت.نمايد.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.»آيه.38.سوره.نبأ«.به.معّرفی.آن.روز.عظیم.يعنی.روز.
قیامت.پرداخته.و.بخشی.از.اوصاف.آن.روز.و.حوادث.آن.را.بیان.نموده.و.می.فرمايد:

وُح َوالَْماَلئَِکُة َصّفًا =.روز.قیامت.روزی.است.که.روح.و.مالئکه.در.يک. َيْوَم َيُقوُم الرُّ
صف.می.ايستند.

اينکه.مقصود.از.روح.در.اين.آيه.شريفه.چیست.مفّسرين.احتماالتی.داده.اند.که.به.
تعدادی.از.آن.ها.اشاره.می.شود.

1..روح.مخلوقی.است.از.مخلوقات.خداوند.متعال.لیکن.غیر.از.مالئکه.است.و.برتر.
از.همه.مالئکه.می.باشد.

2..روح.همان.جبرئیل.است.که.امین.وحی.الهی.است.و.وحی.الهی.را.به.پیامبران.
می.رساند.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه68ـ69.
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3..منظور.از.روح.در.اين.آيه.شريفه.ارواح.همه.انسان.ها.می.باشد.که.همراه.مالئکه.
در.روز.قیامت.به.پا.می.خیزند.و.می.ايستند.

4..روح.فرشته.ای.است.باالتر.و.برتر.از.جبرئیل.
به.هر.حال.معنی.روح.هر.چه.که.باشد.معنی.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.اين.می.شود.

که:
روز.قیامت.روح.و.مالئکه.در.يک.صف.به.پا.می.خیزند.و.می.ايستند.

در.ادامه.آيه.شريفه.آمده.است.که:
ْحماُن =.روح.و.مالئکه.که.در.يک.صف.ايستاده.اند.سخن. ال َيَتَکلَُّموَن ااِّل َمْن اَِذَن لَُه الرَّ
نمی.گويند.مگر.با.اذن.و.اجازه.خداوند.متعال،.يعنی.در.روز.قیامت.کسی.قدرت.سخن.
گفتن.ندارد.و.اجازه.صحبت.ندارد.مگر.کسانی.که.خداوند.رحمان.به.آن.ها.اجازه.

دهد.
ضمیر.در.ال َيَتَکلَُّموَن »صحبت.نمی.کنند.ـ.سخن.نمی.گويند«.به.همه.اهل.محشر.

بازمی.گردد.يعنی.مالئکه.و.روح.و.انس.و.جن،.و.خالصه.کالم.اينکه:

روز.قیامت.آنچنان.ترس.و.وحشتی.همه.محشر.را.فرا.می.گیرد.که.هیچ.کس.يارای.

سخن.گفتن.ندارد.که.بخواهد.حرفی.بزند.و.يا.اينکه.کسی.را.شفاعت.کند،.مگر.کسانی.
که.خداوند.متعال.به.آن.ها.اذن.دهد.

در.ادامه.آيه.شريفه.و.در.انتهای.آيه.آمده.است.که:
َو قاَل َصَوابًا =.و.سخن.درست.می.گويند،.يعنی:

اگر.خداوند.متعال.به.افرادی.اجازه.صحبت.و.سخن.گفتن.بدهد.در.آن.صورت.آن.
افراد.غیر.از.صواب.و.غیر.از.سخن.حق.چیزی.نمی.گويند.

در.واقع.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.»َو قاَل َصوابًا«.قیدی.است.برای.اذن.خداوند.متعال،.
يعنی:

خداوند.متعال.اذن.سخن.گفتن.نمی.دهد.مگر.به.چنین.شخص.و.چنین.اشخاصی.که.

همواره.حق.گفته.اند.و.سخن.صواب.و.درست،.و.همواره.حّق.می.گويند.آن.هم.حّق.
محض،.حّقی.که.باطل.و.خطا.و.اشتباه.در.آن.راه.نداشته.و.ندارد.

اينکه.اين.اشخاص.چه.کسانی.هستند.که.همواره.حق.گفته.اند.»آن.هم.حّق.محض،.
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حّقی.که.باطل.و.اشتباه.در.آن.نداشته.و.ندارد«.و.خداوند.متعال.روز.قیامت.به.آن.ها.
اجازه.سخن.گفتن.می.دهد.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

بنابراين.معنی.آيه.شريفه.اين.شد.که:
روز.قیامت،.روح.و.مالئکه.و.جن.و.انس.»همه.انسان.ها«.صف.کشیده.و.در.يک.
صف.می.ايستند.و.در.آن.روز.هیچ.کس.سخنی.نمی.گويد.و.هیچ.کس.يارای.سخن.
گفتن.ندارد.مگر.کسانی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.اجازه.سخن.گفتن.بدهد.و.آن.ها.نیز.

وقتی.که.صحبت.کنند.و.سخن.بگويند.غیر.از.حق.نمی.گويند.آن.هم.حّق.محض.1

توضیح:
مالحظه.فرموديد.که.خداوند.متعال.در.آيات.37.و.38.سوره.نبأ.فرمودند.که:

روز.قیامت.روح.و.مالئکه.و.جن.و.انس.»همه.انسان.ها«.صف.کشیده.و.در.يک.

صف.می.ايستند.و.در.اين.روز.عظیم.هیچ.کس.حّق.سخن.گفتن.ندارد.مگر.کسانی.

که.خداوند.متعال.به.آن.ها.اجازه.داده.باشد.و.آن.ها.نیز.حرف.درست.و.حرف.صواب.
می.زنند.و.سخن.حق.می.گويند.آن.هم.حّق.محض،.بنابراين:

طبق.اين.دو.آيه.شريفه.هیچ.کس.در.روز.قیامت.حق.ندارد.و.قدرت.و.توان.آن.را.

ندارد.که.در.پیشگاه.خداوند.متعال.سخنی.بگويد.و.يا.اينکه.بخواهد.کسی.را.شفاعت.

نمايد،.لیکن.خداوند.متعال.برای.اين.حکم.عمومی.يک.استثناء.قائل.شده.و.فرموده.که.

افرادی.ويژه.و.خاص.حّق.شفاعت.و.حّق.سخن.گفتن.دارند.و.خداوند.متعال.اين.حق.

را.به.آنان.اعطاء.فرموده.است.و.اين.افراد.ويژه.و.خاص.نیز.غیر.از.سخن.صواب.و.

سخن.حق.چیزی.نمی.گويند،.سخن.و.کالمی.که.دقیقاً.منطبق.با.اراده.و.خواست.حق.
تعالی.بوده.و.مورد.رضايت.کامل.خداوند.متعال.می.باشد.

اينکه.اين.افراد.چه.کسانی.هستند.و.روز.قیامت.چه.سخنانی.می.گويند.و.چه.کسانی.
را.شفاعت.می.کنند.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه250تا252.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه439تا442.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه71،69،65.
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حديث:
وُح َوالَْمالئَِکُة َصّفًا ال  1. امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»يْوَم َيُقوُم الرُّ

ْحماُن َوقاَل َصوابًا«.فرمودند: َيَتَکَلُّموَن ااِّل َمْن اَِذَن لَُه الَرّ
نَْحُن َو اهللِ اْلَمْأُذوُن لَُهْم ُيْوَم اْلِقياِمِة وَ  اْلقائلُوَن َصوابًا، یعنی:

به.خدا.قسم.ما.هستیم.که.روز.قیامت.اجازه.داريم.سخن.بگوئیم.و.سخن.حق.و.
سخن.درست.می.گوئیم.

محمد.بن.ُفَضیل.که.راوی.اين.حديث.شريف.می.باشد.می.گويد:
خدمت.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
يابن.رسول.اهلل،.آنگاه.که.سخن.بگوئید.چه.خواهید.فرمود.

وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
نا َربَُّنا، یعنی: ُد َربََّنا، َو نَُصِلّى َعلى نَِبِيّنا، َو نَْشَفُع لِِشيَعِتنا، َفال َيُردُّ نَُمِجّ

پروردگارمان. بزرگی. و. عظمت. »از. می.کنیم. ستايش. و. تمجید. را. پروردگارمان.

و. می.کنیم. برای.شیعیانمان.شفاعت. و. درود.می.فرستیم. پیامبرمان. بر. و. می.گوئیم«.
پروردگار.ما.درخواست.های.ما.را.رد.نمی.فرمايد..»شفاعت.ما.را.رد.نمی.کند«.1

وُح َوالَْمالئَِکُة َصّفًا ال  2..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»يْوَم َيُقوُم الُرّ
ْحماُن َو َقاَل َصَوابًا«.فرمودند: َيَتَکلَُّموَن ااِّل َمْن اَِذَن لَُه الرَّ

نَْحُن َو اهللِ اْلمْأُذونُوَن لَُهْم ُيْوَم اْلِقياَمِة وَ  اْلقائِلُوَن َصوابًا، یعنی:
به.خدا.قسم.ما.هستیم.اذن.داده.شدگان.در.روز.قیامت.برای.سخن.گفتن.و.برای.
شفاعت،.و.ما.هستیم.که.سخن.صواب.و.سخن.درست.و.حق.می.گوئیم.»در.روز.
قیامت.خداوند.متعال.به.ما.اجازه.سخن.گفتن.و.اجازه.شفاعت.کردن.اعطا.می.فرمايد،.

و.ما.هستیم.که.سخن.حق.و.سخن.صواب.و.درست.می.گوئیم«.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه316ـ371،حدیث91»حدیث1170«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه461.

المیزان،جلدسیونهم،صفحه451ـ452.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه356،حدیث2.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه189،حدیث30»حدیث12386«.



279 سوره نبأ

راوی.اين.حديث.شريف.که.معاویة.بن.عمار.می.باشد.می.گويد:
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

يابن.رسول.اهلل،.در.روز.قیامت.شما.چه.می.گوئید.و.چه.می.فرمائید.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

نا َربُّنا،.يعنی: ُد َربَّنا، َو نَُصّلى َعلى نَِبِيّنا، َو نَْشَفُع لِِشيَعِتنا، َفال َيُردُّ نَُمِجّ
حمد.و.ثنای.پروردگارمان.را.می.گوئیم.»تمجید.و.ستايش.می.کنیم.پروردگارمان.را«.
و.بر.پیامبرمان.صلوات.و.درود.می.فرستیم.و.شیعیان.خودمان.را.شفاعت.می.کنیم.و.

خداوند.متعال.شفاعت.ما.را.می.پذيرد.»شفاعت.ما.را.رد.نمی.کند«.1

وُح  3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َيْوَم َيُقوُم الرُّ
نبأ«. آيه 38 سوره  ـ  َصوابًا  قاَل  َو  ْحماُن  الَرَّ لَُه  اَِذَن  َمْن  ِااّل  َيَتَکلَُّموَن  ال  َصّفًا  َوالَْمالئَِکُة 

فرمودند:.
به.خدا.قسم.ما.هستیم.که.روز.قیامت.به.آن.ها.اجازه.داده.می.شود.که.سخن.بگويند.

و.ما.سخن.صواب.و.درست.می.گوئیم.
راوی.اين.حديث.شريف.که.معاویة.بن.وهب.می.باشد.می.گويد:

خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
يابن.رسول.اهلل،.روز.قیامت.شما.چه.خواهید.فرمود.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
پروردگارمان.را.حمد.و.ستايش.می.کنیم.و.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..
صلوات.و.درود.می.فرستیم.و.برای.شیعیان.خودمان.شفاعت.می.کنیم.و.خداوند.متعال.

نیز.دست.رد.به.سینه.ما.نمی.زند.و.شفاعت.ما.را.می.پذيرد.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه252.
المیزان،جلدسیونهم،صفحه452.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه357،حدیث6.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه191،حدیث33»حدیث12389«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه72.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه356،حدیث3.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه357،حدیث4.





سوره مطّففین

آيات 22 تا 28 سوره مطّففین:
»اِنَّ ااْلَْبَراَر لَفي نَِعيٍم« آیه 22.

»َعَلى ااْلَرائِِک َينُظُروَن« آیه 23.
»َتْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم نَْضَرَة النَِّعيِم« آیه 24.

»ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْخُتوٍم« آیه 25.
»ِختاُمُه ِمْسٌک َو ِفي ذلَِک َفْلَيَتَناَفِس الُْمَتَناِفُسوَن« آیه 26.

»َو ِمزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم« آیه 27.
بُوَن« 28. »َعْينًا َيْشَرُب بِها الُْمَقرَّ

ترجمه:
مسّلماً.ابرار.در.میان.انواع.نعمت.ها.متنّعم.می.باشند..»آيه.22«.

ابرار.بر.تخت.های.زيبای.بهشتی.تکیه.زده.و.به.آن.مناظر.زيبا.و.به.آن.نعمات.نگاه.
می.کنند.و.لّذت.می.برند..»آيه.23«.

هر.گاه.به.چهره.های.آن.ها.نگاه.کنی.»به.چهره.ابرار«.طراوت.و.خّرمی.و.نشاط.نعمت.
را.در.چهره.های.آن.ها.می.بینی..»آيه.24«.

به.ابرار.در.بهشت.شراب.خالص.و.دست.نخورده.می.نوشانند..»آيه.25«.
.شراب.خالصی.که.ابرار.می.نوشند.با.مشک.الک.و.مهر.شده.است.»دست.نخورده.
به.دست.ابرار.می.رسد«،.و.شايسته.است.که.عالقمندان.و.مشتاقان.اين.نعمت.ها.بر.
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يکديگر.پیشی.بگیرند.»برای.رسیدن.به.اين.نعمت.ها.سعی.کنند.از.يکديگر.سبقت.
بگیرند«.»آيه.26«.

اين.شراب.خالص.و.دست.نخورده.ای.که.ابرار.در.بهشت.از.آن.می.آشامند.آمیخته.با.

تسنیم.می.باشد.»مقداری.از.شراب.تسنیم.را.به.شراب.خالص.و.دست.نخورده.مخلوط.
می.کنند.تا.مرغوب.تر.و.عالی.تر.شود«.»آيه.27«.

شراب.تسنیم.چشمه.ای.است.خاص.مقّربان.و.مقّربان.از.شراب.تسنیم.می.آشامند..
آيه.1.28

شرح لغات و توضیحات:
ابرار.=.جمع.بَّر.يعنی.نیکان،.خوبان؛

نَعيم.=.نعمت.بسیار،.نعمت.فراوان.و.زياد؛
اَرائِک =.جمع.اريکه.يعنی.تخت.های.زيبای.سلطنتی،.همچنین.به.تخت.های.پرزينت.

که.در.حجله.»اطاق.مخصوص.عروس«.می.گذارند.اَرائِک.گفته.می.شود؛
َيْنُظرُوَن.=.نگاه.می.کنند؛

نَْضَرة.=.طراوت.و.شادابی.و.زيبايی،.طراوت.و.شادابی.و.نشاط.که.در.چهره.و.
صورت.صاحبان.زندگی.مرفّه.نمايان.است؛

َرحيق.=.شراب.خالص،.شراب.صاف.و.زالل.و.خالصی.که.هیچگونه.ناخالصی.و.
آلودگی.در.آن.وجود.ندارد؛

َمْختُوم.=.در.بسته،.پلمپ.شده،.الک.و.مهر.شده،.مهر.و.موم.شده؛
َرحيٍق َمْخُتوٍم.=.شراب.خالص.و.صاف.و.زاللی.که.پلمپ.شده.و.مهر.و.موم.شده.

است؛
ِختاُمُه ِمْسْک =.مهر.و.موم.شده.و.پلمپ.شده.با.مشک،.يعنی.رحیق.مختوم.»شراب.
خالص.الک.و.مهر.شده«.با.مشک.الک.و.مهر.شده.است.نه.با.گل.و.چوب.پنبه.و.فلز.

و.نظاير.آن.ها؛.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه280تا288.
المیزان،جلدچهلم،صفحه127ـ128.



283 سوره مطففین

َتناُفْس.=.سعی.و.تالش.دو.نفر.برای.به.دست.آوردن.يک.شیئی.گرانبها،.سبقت.
گرفتن.و.پیشی.گرفتن.بزرگوارانه.بر.ديگران.»رقابت.و.مسابقه.سالم.و.بزرگوارانه«؛

ُمناَفَسه.=.رقابت.کردن،.در.امور.خیر.از.يکديگر.سبقت.گرفتن.بدون.اينکه.به.ديگران.
ضرر.و.زيان.برسد؛

َمْزْج.=.مخلوط.کردن.و.آمیختن.مايعی.به.مايع.ديگر؛
ِمزاج.=.آنچه.که.چیزی.را.با.آن.مخلوط.کنند؛

ِمزاُجُه ِمْن َتْسنيٍم =.رحیق.مختوم.»شراب.خالص.مخصوص.ابرار.که.با.مشک.پلمپ.

شده«.با.مقدار.کمی.از.شراب.تسنیم.که.مخصوص.مقّربان.می.باشد.مخلوط.می.شود.تا.
کیفیّت.رحیق.مختوم.بهتر.شود.و.عالی.تر.گردد.»گواراتر.گردد«؛

َعْين.=.چشمه؛
َيْشَرُب.=.می.نوشد،.می.آشامد؛

َتْسنيم.=.عالی.ترين.و.بهترين.شراب.بهشتی.است.که.فقط.مقّربین.آن.را.به.طور.

خالص.می.آشامند،.اّما.مقداری.از.شراب.تسنیم.را.با.رحیق.مختوم.که.مخصوص.ابرار.
می.باشد.مخلوط.می.کنند.تا.ابرار.از.آن.بیاشامند،.بنابراين:

مقّربین.»کسانی.که.مقامشان.در.پیشگاه.الهی.از.همه.باالتر.می.باشد«.از.شراب.تسنیم.
می.آشامند،.تسنیم.خالص،.لیکن:

ابرار.از.رحیق.مختوم.می.آشامند.که.مقداری.از.شراب.تسنیم.به.آن.افزوده.شده.تا.
مرغوب.تر.گردد.1

توضیحی پیرامون ابرار و مقّربون و اینکه کدامیک مقام باالتری دارند.
در.آيات.فراوانی.در.قرآن.کريم.از.ابرار.و.مقّربون.و.مقام.و.منزلت.آن.ها.و.پاداش.های.
عظیمی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.اختصاص.فرموده.صحبت.شده.است.»از.جمله.
آيات.سوره.مبارکه.واقعه.و..آيات.22.تا.28.سوره.مطّففین«،.و.اين.آيات.شريفه.مبیّن.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه374.
المیزان،جلدچهلم،صفحه128ـ129.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه284تا289.
مفرداتراغب.
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اين.مطلب.هستند.که:
مقّربون.گروهی.از.خاّصان.و.برگزيدگان.خداوند.متعال.می.باشند.که.عالی.ترين.
درجات.بهشت.الهی.نصیب.آن.ها.می.باشد.و.همان.ها.هستند.که.از.شراب.تسنیم.

می.نوشند.آن.هم.تسنیم.خالص،.لیکن:
ابرار.در.درجه.پائین.تری.از.مقّربون.قرار.دارند.و.از.رحیق.مختوم.می.آشامند،.اما.برای.
اينکه.رحیق.مختوم.عالی.تر،.لذيدتر،.و.گواراتر.شود.مقداری.از.شراب.تسنیم.را.که.

مخصوص.مقّربون.می.باشد.به.آن.می.افزايند.تا.رحیق.مختوم.عالی.تر.شود،.بنابراين:
1..مقّربون.در.درجه.باالتری.از.ابرار.قرار.دارند.و.اعلی.درجه.بهشت.اختصاص.به.

مقّربون.دارد.

2. شراب.تسنیم.عالی.ترين.شراب.بهشت.است.که.اختصاص.به.مقّربون.دارد.

3. رحیق.مختوم.شراب.مخصوص.ابرار.می.باشد.که.مقدار.کمی.تسنیم.به.آن.اضافه.
می.کنند.تا.لذيذتر.و.گواراتر.شود.

انشاءاهلل.تعالی.در.ادامه.بحث.نیز.در.رابطه.با.مقّربون.و.ابرار.توضیحات.مختصری.
ارائه.خواهد.شد.

ذکر.اين.نکته.ضروری.است.که.رابطه.و.نسبت.میان.مقربون.و.ابرار.رابطه.و.نسبت.
عموم.و.خصوص.مطلق.می.باشد،.يعنی:
مقّربون.اعم.از.ابرار.می.باشند،.يعنی:

همه.مقّربون.از.ابرار.به.حساب.می.آيند.لیکن.همه.ابرار.در.زمره.مقّربون.نمی.باشند.
ذيل.آيات.هفتم.تا.دوازدهم.سوره.واقعه.و.ذيل.آيات.پنجم.تا.يازدهم.سوره.انسان.

.َهل.اَتی«.توضیحات.نسبتاً.کاملی.در.رابطه.با.مقّربون.و.ابرار.ارائه.شده.است.1 »َدهرـ.
در.آيات.قبل.»آيه.7.تا.17«.بحث.در.رابطه.با.فّجار.و.گنهکاران.بود.و.اينکه.فّجار.و.

گنهکاران.در.قیامت.چه.سرنوشتی.دارند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه379.
المیزان،جلدچهلم،صفحه131.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه289ـ290.
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آيات.بعد.»آيه.18.تا.28«.در.رابطه.با.ابرار.و.مقّربین.بوده.و.به.قسمتی.از.نعمات.
بهشتی.که.اختصاص.به.ابرار.و.مقّربین.دارد.اشاره.می.فرمايد.

در.آيه.22.سوره.مطّففین.آمده.که:
اِنَّ ااْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم =.ابرار.در.بهشت.متنّعم.به.انواع.نعمات.می.باشند.و.نعمت.های.

بسیاری.در.اختیار.آن.ها.قرار.داده.شده.و.به.آن.ها.اعطا.شده.است.
نعمات.و.مواهبی.که.به.ابرار.اعطا.شده.به.قدری.زياد.است.که.در.وصف.نمی.گنجد.

و.قابل.توصیف.نمی.باشد.
در.آيات.بعد.به.شرح.بعضی.از.اين.نعمات.پرداخته.شده.و.آمده.است.که:

َعَلى ااْلَرائِِک َيْنُظُروَن =.ابرار.در.بهشت.بر.تخت.های.زيبا.و.با.شکوه.و.مجّلل.تکیه.
زده.و.به.مناظر.زيبای.بهشت.و.به.انواع.نعمات.بهشتی.نگاه.می.کنند.و.لّذت.می.برند.

يکی.از.چیزهايی.که.باعث.انبساط.خاطر.انسان.می.شود.نگاه.کردن.به.چیزهايی.

است.که.انسان.آن.ها.را.دوست.دارد.و.شايد.لّذت.نگاه.کردن.به.چیزهايی.که.مورد.

عالقه.انسان.می.باشد.کمتر.از.ديگر.لذائذ.ماّدی.نباشد.مخصوصاً.اينکه.آن.چیزها.در.

اختیار.شخص.نیز.باشد،.يعنی.هر.وقت.به.آن.ها.تمايل.پیدا.کرد.در.اختیارش.قرار.
بگیرد،.لذا:

ابرار.در.بهشت.به.تخت.های.با.شکوه.و.مجّلل.بهشتی.تکیه.زده.و.به.مناظر.زيبا.

و.خیره.کننده.بهشتی.و.به.انواع.نعمات.بهشتی.»آن.هم.نعماتی.که.دائمی.و.همیشگی.
هستند«.نگاه.کرده.و.غرق.در.شادی.و.شعف.می.شوند.

اين.شادی.و.شعف.به.حّدی.آشکار.است.که.از.ظاهر.آن.ها.نیز.کاماًل.پیدا.است.
در.آيه.بعد.به.اين.موضوع.اشاره.شده.و.آمده.است.که:

َتْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم نَْضَرَة النَِّعيِم =.هر.گاه.در.بهشت.به.صورت.و.چهره.ابرار.نگاه.کنی.

طراوت.و.خّرمی.و.شادابی.و.نشاط.ناشی.از.برخورداری.از.انواع.نعمات.بهشتی.را.در.
صورت.و.چهره.آن.ها.مشاهده.خواهی.کرد،.يعنی:

ابرار.غرق.در.انواع.نعمات.ماّدی.و.معنوی.همیشگی.و.جاويد.بهشتی.هستند.و.متنّعم.

شدن.از.اين.همه.نعمات.باعث.شده.که.شادی.و.نشاط.و.سرور.در.چهره.های.آن.ها.
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موج.بزند،.و.به.عکس.در.چهره.و.صورت.گنهکاران.و.فّجار.نیز.غم.و.اندوه.و.حزن.و.
ترس.کاماًل.هويدا.و.آشکار.می.باشد.

به.عبارت.ديگر:
چهره.و.صورت.ابرار.به.حّدی.بّشاش.و.با.طراوت.و.زيبا.است.که.هر.کس.به.آن.ها.
نگاه.نمايد.می.فهمد.که.آن.ها.اهل.بهشت.می.باشند.و.اين.سرور.و.شادمانی.ابرار.نیز.

ناشی.از.برخورداری.آن.ها.از.انواع.نعمات.الهی.است.
در.آيه.بعد.به.يکی.ديگر.از.نعماتی.که.به.امر.خداوند.متعال.به.ابرار.اعطا.گرديده.

اشاره.شده.است.
در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:

ُيْسَقْوَن ِمن َرِحيٍق َمْخُتوٍم =.ابرار.در.بهشت.از.رحیق.مختوم.يعنی.شراب.خالص.و.
صاف.و.دست.نخورده.»مهر.و.موم.شده«.سقايت.شده.و.سیراب.می.شوند،.يعنی:

مالئکه.و.حور.و.غلمان.در.بهشت.شراب.خالص.و.دست.نخورده.را.به.ابرار.
می.نوشانند.

شرابی.که.ابرار.از.آن.می.آشامند.رحیق.می.باشد.يعنی.صاف.و.خالص.و.زالل،.ضمن.

اينکه.اين.شراب،.مختوم.نیز.می.باشد.يعنی.به.صورت.پلمپ.شده.و.مهر.و.موم.شده.

به.دست.ابرار.می.رسد.که.حاکی.از.خلوص.آن.و.دست.نخوردگی.آن.است،.عالوه.

بر.اين.آوردن.شراب.با.اينگونه.ظروف.پلمپ.شده.و.مهر.و.موم.شده.در.واقع.نوعی.
احترام.ويژه.به.ابرار.تلّقی.می.شود.

در.آيه.بعد.به.چگونگی.مهر.و.موم.شدن.رحیق.مختوم.اشاره.شده.و.آمده.است.
که:

ِختاُمُه ِمْسٌک.=.اين.رحیق.مختوم.»شراب.خالص.مهر.و.موم.شده«،.با.مشک.مهر.و.
موم.شده.است،.يعنی:

اگر.در.دنیا.ظروف.و.بطری.ها.را.با.گل.يا.چوب.پنبه.يا.فلزات.مختلف.مهر.و.موم.و.

پلمپ.می.کنند،.رحیق.مختوم.بهشتی.با.ماده.بسیار.خوشبويی.مانند.مشک.مهر.و.موم.و.
پلمپ.شده.و.در.اختیار.ابرار.قرار.می.گیرد.تا.خوشبو.و.معّطر.باشد..

بعضی.از.مفسرين.نیز.گفته.اند.که:
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منظور.از.ِختـاُمُه ِمْسٌک.اين.است.که:
آخرين.طعم.و.مزه.ای.که.پس.از.نوشیدن.رحیق.مختوم.در.دهان.انسان.باقی.می.ماند.

بوی.مشک.می.باشد.
جمع.بین.اين.دو.قول.نیز.صحیح.است.چرا.که.با.يکديگر.منافاتی.ندارند،.گرچه.

قول.اّول.ممکن.است.صحیح.تر.باشد.
نعماتی.که.اشاره.شد.فقط.گوشه.بسیار.ناچیزی.از.نعمات.فراوان.بهشتی.است.که.
به.ابرار.اعطا.می.شود.و.اشاره.به.اين.نعمات.نیز.به.منظور.اين.است.که.تقريب.به.ذهن.
انسان.ها.بشود.چرا.که.انسان.ها.در.دنیا.با.اين.لّذت.ها.آشنا.هستند.و.غیر.از.اين.لّذت.ها.

لّذت.ديگری.را.سراغ.ندارند،.لذا:
نعمات.بهشتی.بسیار.زياد.هستند.و.همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شده.هر.آنچه.که.دل.
انسان.بخواهد.و.چشم.انسان.از.آن.لّذت.ببرد.در.بهشت.برای.بهشتیان.مهیّا.و.فراهم.

می.باشد.
ذيل.آيات.پنجم.تا.يازدهم.سوره.انسان.»َدْهر- َهْل اَتى«.نیز.به.تعدادی.انگشت.شمار.
از.نعمات.الهی.که.در.بهشت.نصیب.ابرار.می.شود.اشاره.شده،.ضمن.اينکه.در.احاديث.
ذيل.اين.آيات.شريفه.مشخص.شده.است.که.مقصود.از.ابرار.چه.کسانی.هستند.که.

خداوند.متعال.اين.همه.نعمت.به.آن.ها.اعطا.فرموده.است.»اعطا.خواهد.فرمود«.
خداوند.متعال.پس.از.توصیف.تعدادی.از.نعمات.بهشتی.و.توصیف.رحیق.مختوم.
بندگان.خويش.را.تشويق.می.فرمايد.تا.برای.رسیدن.به.اين.نعمات.بهشتی.و.برای.

رسیدن.به.رحیق.مختوم.سعی.و.تالش.نموده.و.با.يکديگر.مسابقه.بگذارند.
خداوند.متعال.در.اين.رابطه.می.فرمايد:

َو في ذلَِک َفْلَيَتناَفِس الُْمَتناِفُسوَن.=.در.اين.نعمت.های.بهشتی.و.بخصوص.در.اين.

شراب.خالص.مهر.و.موم.شده.»رحیق.مختوم«.شايسته.است.که.مشتاقان.بر.يکديگر.

سبقت.بگیرند،.يعنی.خداوند.متعال.بشر.را.ترغیب.و.تشويق.می.فرمايد.تا.از.يکديگر.

سبقت.بگیرند.و.بشتابند.به.سوی.نعمتی.که.خداوند.متعال.آن.را.با.عبارت.رحیق.مختوم.
توصیف.فرموده.است.

بعضی.از.مفّسرين.نیز.اينگونه.گفته.اند.که:
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جمله.فی.ذلَِک.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.26.سوره.مطّففین«.در.واقع.ترغیب.و.تشويق.
مؤّکد.است.به.تخصیص.بعد.از.تعمیم،.يعنی:.

ترغیب.و.تشويق.ويژه.برای.رسیدن.به.رحیق.مختوم.بعد.از.ترغیب.و.تشويق.برای.
رسیدن.به.همه.نعمات.بهشتی.

بنابراين.معنی.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.به.اختصار.اين.می.شود.که:
زورآزمايان.و.رقابت.کنندگان.و.مسابقه.دهندگان.برای.رسیدن.به.همه.نعمات.بهشتی.
مخصوصاً.برای.رسیدن.به.رحیق.مختوم.بايستی.با.يکديگر.مسابقه.بگذارند.و.سعی.

کنند.از.يکديگر.سبقت.بگیرند.
خداوند.متعال.در.آيات.ديگری.نیز.مؤمنین.را.تشويق.و.ترغیب.فرموده.تا.برای.
جلب.رضايت.خداوند.متعال.و.برای.رسیدن.به.مغفرت.الهی.و.رسیدن.به.نعمات.
بهشتی.با.يکديگر.مسابقه.بگذارند.و.جهت.رسیدن.به.اين.اهداف.مقّدس.از.يکديگر.

سبقت.بگیرند..
خداوند.متعال.در.آيه.133.سوره.آل.عمران.و.آيه.21.سوره.حديد.می.فرمايد:

ماَواُت َواَلْرُض... »آيه.133.سوره.آل. َو ساِرُعواْ اِلى َمْغِفَرٍة مِّن َربُِّکْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
عمران«،..يعنی:

برای.رسیدن.به.مغفرت.و.آمرزش.پروردگارتان.و.برای.رسیدن.به.بهشتی.که.وسعت.
آن.پهنه.آسمان.ها.و.زمین.می.باشد.شتاب.کنید.و.بر.يکديگر.سبقت.بگیريد.

ماِء َو ااْلَْرِض....»آيه.21.سوره.حديد«،. سابُِقوا اِلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّکْم َوَجنٍَّة َعْرُضها َكَعْرِض السَّ
يعنی:

برای.رسیدن.به.مغفرت.و.آمرزش.پروردگارتان.و.برای.رسیدن.به.بهشتی.که.وسعت.
آن.همچون.پهنه.آسمان.و.زمین.می.باشد.شتاب.کنید.و.بر.يکديگر.سبقت.بگیريد.

در..آيه.بعد.»آيه.27.سوره.مطّففین«.به.ابرار.بشارت.داده.می.شود.که.برای.لذيذتر.

شدن.و.گواراتر.شدن.رحیق.مختوم.مقداری.از.شراب.تسنیم.را.به.آن.اضافه.کرده.و.
سپس.آن.را.به.ابرار.می.دهند.
در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:

َو ِمزاُجُه ِمْن َتْسنيٍم =.اين.رحیق.مختوم.ممزوج.و.مخلوط.با.تسنیم.می.باشد،.يعنی:
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برای.لذيذتر.شدن.و.گواراتر.شدن.شراب.مخصوص.ابرار.»يعنی.رحیق.مختوم«.
مقداری.از.شراب.تسنیم.به.آن.اضافه.کرده.و.سپس.به.ابرار.اعطا.می.شود.

قابل.ذکر.است.که.شراب.تسنیم.عالی.ترين.و.برترين.شراب.بهشتی.است.که.خداوند.

متعال.آن.را.فقط.به.گروه.خاص.و.ويژه.ای.از.بندگان.خويش.يعنی.مقّربون.اختصاص.

داده.است.و.آن.ها.شراب.تسنیم.را.به.طور.خالص.می.آشامند،.لیکن.ابرار.که.درجه.

پائین.تری.از.مقّربون.دارند.از.رحیق.مختوم.می.آشامند.لیکن.رحیق.مختومی.که.مقداری.
از.شراب.تسنیم.به.آن.اضافه.شده.است.

آيه.بعد.»آيه.28«.صراحتاً.اعالم.می.فرمايد.که.شراب.تسنیم.اختصاص.به.مقّربون.
دارد..

در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:
بُوَن =.همان.چشمه.ای.که.مقّربون.از.آن.می.آشامند،.يعنی: َعْينًا َيْشَرُب بِها الُْمَقرَّ

شراب.تسنیم.از.چشمه.ای.است.که.خاص.مقّربون.است.و.فقط.مقربون.به.طور.
خالص.از.آن.می.نوشند.

همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شد.شراب.تسنیم.از.چشمه.ای.است.که.اختصاص.به.

مقّربون.دارد.و.فقط.مقّربون.از.شراب.تسنیم.به.طور.خالص.می.آشامند.و.شراب.تسنیم.
عالی.ترين.شراب.بهشتی.است.

بارها.عرض.نموده.ايم.که.نعمات.بهشتی.از.جمله.شراب.های.بهشتی.با.هیچ.زبان.

و.قلمی.قابل.توصیف.نیستند.و.در.واقع.اين.توصیف.ها.جهت.تقريب.به.ذهن.نمودن.

انسان.ها.می.باشد،.و.تا.انسان.از.نعمات.بهشتی.بهره.مند.نشود.نمی.تواند.اهمیّت.و.
عظمت.آن.ها.را.درک.کند.و.آن.ها.را.توصیف.نمايد.

اينکه.مقّربین.چه.افرادی.هستند.که.عالی.ترين.درجات.بهشتی.نصیب.آن.ها.است.و.

عالی.ترين.نعمات.بهشتی.و.عالی.ترين.شراب.های.بهشتی.»يعنی.شراب.تسنیم«.به..آن.
بزرگواران.اعطا.خواهد.شد.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.گرديد.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه377تا379.
المیزان،جلدچهلم،صفحه128تا131.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه284تا288.
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قبل.از.پرداختن.به.احاديث.نورانی.و.شريف.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.رابطه.با.
ابرار.و.مقّربون.توضیح.مختصری.پیرامون.انواع.شراب.های.بهشتی.به.عرض.می.رسد.

شراب.های.مختلفی.در.بهشت.وجود.دارد.که.به.امر.خداوند.متعال.در.اختیار.

اهل.بهشت.قرار.داده.می.شود.لیکن.با.توّجه.به.اينکه.درجات.اهل.بهشت.متفاوت.

می.باشد.لذا.شراب.آن.ها.نیز.متفاوت.است،.يعنی.هر.چه.مقام.و.درجه.اهل.بهشت.
باالتر.باشد.شراب.لذيذتر.و.بهتری.به.آن.ها.داده.می.شود.

اين.قضیّه.در.رابطه.با.ساير.نعمات.بهشتی.نیز.صدق.می.کند،.يعنی:
هر.چه.مقام.و.درجه.اهل.بهشت.باالتر.باشد.به.همان.میزان.از.نعمات.بیشتری.

بهره.مند.می.شوند.چه.از.نظر.کّمی.و.چه.از.نظر.کیفی.
ذياًل.به.سه.نوع.از.شراب.های.بهشتی.اشاره.می.شود:

1..شرابی.که.در.نهرها.جاری.است:
ٍة لِلّشاِربِيَن.»آيه.15.سوره.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«. َو اَْنَهاٌر ِمن َخْمٍر لَذَّ

نهرهايی.از.شراب.طهور.بهشتی.که.مايه.لّذت.نوشندگان.است.

2..شرابی.که.داخل.ظروف.مهر.و.موم.شده.می.باشد.
ِحيٍق َمْخُتوٍم »آيه.25.سوره.مطّففین«. ُيْسَقْوَن ِمن رَّ

ابرار.از.شراب.مهر.و.موم.شده.و.خالص.می.نوشند.»يعنی.رحیق.مختوم«.

3. شراب.تسنیم.که.عالی.ترين.شراب.بهشتی.است.و.از.چشمه.ای.است.که.فقط.
مقّربون.به.طور.خالص.از.آن.آشامند..

َوِمَزاُجُه ِمن َتْسِنيٍم »آيه.27.سوره.مطّففین«.
بُوَن»آيه.28.سوره.مطّففین«. َعْيًنا َيْشَرُب بِها الُْمَقرَّ

ناگفته.پیدا.است.که.شراب.های.طهور.بهشتی.برخالف.شراب.های.دنیوی.که.باعث.

زوال.عقل.و.فساد.و.تباهی.می.شوند.باعث.نشاط.بهشتیان.شده.و.عقل.و.عشق.و.سرور.
می.آفرينند.

خداوند.متعال.در.آيات.45.تا.47.سوره.صافّات.می.فرمايد:
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ِعيٍن »آيه.45«. ُيطاُف َعَلْيِهم بَِکْأٍس ِمن مَّ
ٍة لِلّشاِربِيَن »آيه.46«. بَْيضاَء لَذَّ

ال ِفيها َغْوٌل َوال ُهْم َعْنها ُينَزُفوَن»آيه.47«.يعنی:
جام.های.لبريز.از.شراب.های.طهور.بهشتی.گرداگرد.بهشتیان.در.حرکت.است.»آيه.

.»45
شرابی.سفید.و.درخشنده.و.لّذت.بخش.برای.نوشندگان.»آيه.46«.

شراب.طهور.بهشتی.نه.باعث.فساد.و.تباهی.عقل.است.و.نه.باعث.مستی.می.شود.
»آيه.47«.

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.فرمودند:

َوجلَّ ِمْن َقْولِِه اِنَّ ااَْلْبراَر، َفَو اهللِ ما اَراَد بِِه ااِّل على بن ابيطالب َو  فاِطمَة  ُكلُّما فى ِكتاِب اهللِ َعزَّ
الم، یعنی: و َ اَنَا وَ اْلُحَسين َعَلْيِهُم السَّ

هر.جا.در.قرآن.کريم.اِنَّ ااَْلبراَر.آمده.به.خدا.قسم.منظور.از.آن.علی.بن.ابیطالب.و.
فاطمه.زهرا.و.من.و.حسین.علیهم.الّسالم.می.باشد.

اين.حديث.را.محّمد.بن.حنفیّه.از.وجود.مبارک.امام.مجتبی.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

2..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:.
تسنیم.عالی.ترين.و.شريف.ترين.شراب.بهشتی.است.که.آن.را.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.
می.آشامند.و.همان.ها.هستند.که.مقّربون.و.سابقون.می.باشند.و.آن.ها.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند..
اين.حديث.شريف.را.جابربن.عبداهلل.انصاری.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.

است.2

1.تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه273،حدیث33»حدیث12554«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه290.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه431،حدیث15و16.
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توضیح:
الف(.يکی.از.علمای.معروف.اهل.تسنّن.به.نام.حاکم.ابوالقاسم.حسکانی.در.کتاب.

خويش.به.نام.شواهدالتنزيل.نیز.اين.حديث.را.نقل.نموده.است.1.

ب(.فرمايش.نورانی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم..در.اين.حديث.شريف.

مبنی.بر.اينکه.شراب.تسنیم.را.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.می.آشامند.که.از.مقّربون.و.از.

سابقون.می.باشند.اشاره.به.آيات.شريفه.سوره.واقعه.دارد.که.روز.قیامت.مردم.سه.گروه.
خواهند.شد.»به.شرح.ذيل«:

اصحاب.يمین.»اصحاب.المیمنه«،
اصحاب.شمال.»اصحاب.المشئمه«،

اَلّسابُِقوَن الّسابُِقوَن، اُولِئَک اْلُمقَّربُوَن .»يعنی.گروه.سابقون.و.مقّربون«.
ذيل.آيات.هفتم.تا.دوازدهم.سوره.واقعه.در.رابطه.با.گروه.های.سه.گانه.فوق.الّذکر،.و.
ذيل.آيات.پنجم.تا.يازدهم.سوره.انسان.»َدهر.ـ.َهل.اتی«.در.رابطه.با.ابرار.توضیحات.

نسبتاً.کاملی.ارائه.شده.است.

3..وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.مقّربون.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.28.سوره.مطّففین«.وجود.مبارک.پیامبر.
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.فاطمه.

زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.امام.حسن.و.امام.حسین.علیهماالّسالم.می.باشد.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوششم،صفحه383،پاورقیبهقلممترجممحترمحجةاالسالموالمسلمینحاج
شیخمحّمدرازی،ذیلآخرینآیاتسورهمطّففین.

2.تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه277،حدیث45»حدیث12566«.



سوره غاشیه

آيات 1 تا 7 سوره غاشیه:
»َهْل اَتاَك َحِديُث الْغاِشَيِة« آیه 1.

»ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ خاِشَعٌة« آیه 2.
»عاِمَلٌة نَاِصَبٌة« آیه 3.

»َتْصلى ناراً َحاِمَيًة« آیه 4.
»ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍة« آیه 5 .

»لَْيَس لَُهْم َطَعاٌم ااِلَّ ِمْن َضِريٍع« آیه 6 .
»ال ُيْسِمُن َوال ُيْغِني ِمن ُجوٍع« آیه 7.

ترجمه:
خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.

می.فرمايد:
آيا.داستان.غاشیه.»روز.قیامت«.به.تو.رسیده.است،.»آيه.1«.

در.آيات.بعد.خداوند.متعال.به.بیان.اوضاع.و.احوال.مجرمین.و.گنهکاران.پرداخته.
و.می.فرمايد:

چهره.هايی.در.روز.قیامت.خاشع.و.ذلیل.هستند،.»آيه.2«.
آن.ها.که.پیوسته.عمل.کرده.اند.و.رنج.بی.فايده.برده.اند،.»آيه.3«.

آن.ها.به.آتش.سوزان.وارد.می.شوند..»آيه.4«.
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و.از.چشمه..های.بسیار.داغ.به.آن.ها.می.نوشانند..»آيه.5«.
آن.ها.غذايی.غیر.از.ضريع.ندارند..»آيه.6«.

اين.غذا.نه.آن.ها.را.چاق.و.فربه.می.کند.و.نه.آن.ها.را.سیر.می.کند..»آيه.7«1.

شرح لغات و توضیحات:
غاِشَيه.=.از.ماده.غشاوه.می.باشد.به.معنی.پوشاندن،.در.بر.گرفتن،.فراگرفتن؛.»َغشی.=.

پوشاندن،.فراگرفتن،.احاطه.کردن«.
منظور.از.غاشیه.در.اين.آيه.شريفه.قیامت.می.باشد.که.حوادث.فوق.العاده.مهیب.و.

وحشتناک.آن.ناگهان.همه.انسان.ها.را.از.هر.سو.فرا.می.گیرد؛
همچنین.گفته.شده.که.منظور.از.غاشیه.قیامت.است.چرا.که.روز.قیامت.عذاب.الهی.

چهره.مجرمین.و.گنهکاران.را.می.پوشاند.و.از.هر.سو.در.بر.می.گیرد؛
ُخُشوع.=.ذلّت،.تذلّل.و.تضّرع،.فروتنی،.فرمانبرداری،.فروتنی.کردن،.فرمانبرداری.

کردن؛
َعَمل.=.کاری.که.انسان.با.قصد.و.اراده.آن.را.انجام.می.دهد؛

عاِمل.=.عمل.کننده،.انجام.دهنده؛.
نََصْب.»نُْصْب«.=.رنج،.تََعب؛.

ناِصَبه.=.اسم.فاعل.می.باشد.يعنی.رنج.برنده،.رنج.کش؛
عاِمَلٌه ناِصَبٌة.=.کسانی.که.پیوسته.تالش.نموده.و.عمل.کرد.ه.اند.و.رنج.برده.اند.و.خسته.

شده.اند.»رنج.بی.فايده.برده.اند«؛
َتْصلى.=.از.ماده.َصلی.»بر.وزن.نَفی«.به.معنی.ورود.در.آتش.و.ماندن.داخل.آتش.و.

سوختن.با.آن.می.باشد؛
حاِمَيه.=.سوزان،.بسیار.گرم.و.پرحرارت؛

ناراً حاِمَيه.=.آتش.سوزان؛
َسْقْى =.آب.دادن،.سقايت.کردن،.آب.يا.هر.نوع.نوشیدنی.را.به.کسی.نوشاندن؛

َعْين.=.چشمه؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه428.
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آِنَيه.=.به.نهايت.گرمی.و.داغی.رسیدن؛
عين.آِنَيه.=.چشمه.ای.که.آب.آن.به.نهايت.حرارت.رسیده.باشد،.چشمه.ای.که.آب.

آن.سوزان.است؛
َضريع.=.يک.نوع.گیاه.و.يک.نوع.خار.می.باشد.و.به.حّدی.تلخ.و.ناگوار.است.که.

هیچ.حیوانی.آن.را.نمی.خورد.»حیوانات.نیز..آن.را.نمی.خورند«.
َسمين.=.چاق،.فربه؛

جُوع.=.گرسنگی.1
سوره.غاشیه.سوره.انذار.و.بشارت.است.که.آيات.اّول.تا.هفتم.اين.سوره.انذار.و.
ترساندن.مجرمین.و.گنهکاران.است.و.شرح.حال.آن.ها.در.روز.قیامت،.و.اينکه.چه.

عذاب.الیم.و.دردناکی.برای.آن.ها.مهیّا.شده.است،..
و.آيات.هشتم.تا.شانزدهم.اين.سوره.در.رابطه.با.مؤمنین.و.اهل.بهشت.می.باشد.و.

اينکه.چه.نعماتی.در.بهشت.برای.آن.ها.مهیّا.شده.است.
قابل.ذکر.است.که.عذاب.گنهکاران.در.جهنّم.و.نعمات.بهشتیان.در.بهشت.غیرقابل.
تصّور.است.و.اين.آيات.شريفه.فقط.به.گوشه.ای.از.عذاب.الیم.و.دردناک.جهنّم،.
همچنین.به.گوشه.ای.از.نعمات.بهشتی.اشاره.فرموده.تا.گنهکاران.از.ترس.عذاب.جهنّم.

از.ارتکاب.گناه.خودداری.کنند.و.مؤمنین.به.اعمال.صالح.خويش.بیفزايند.
خداوند.متعال.در.اّولین.آيه.سوره.غاشیه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.

مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
َهْل اَتاَك َحِديُث الْغاِشَيِة =.ای.پیامبر.آيا.داستان.غاشیه.»قضیّه.روز.قیامت«.به.تو.رسیده.

است.
اين.آيه.شريفه.گرچه.ظاهراً.به.صورت.استفهام.آمده.و.از.پیامبر.اکرم.سؤال.فرموده.
که.آيا.داستان.غاشیه.»قیامت«.به.تو.رسیده.است.لیکن.مفّسرين.محترم.عنوان.می.کنند.

که:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه37.
المیزان،جلدچهلم،صفحه201تا203.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه429تا431.
مفرداتراغب.
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گرچه.اين.آيه.شريفه.استفهامی.است.اما.نه.به.منظور.استفهام.و.سؤال.جّدی،.بلکه.

اين.استفهام.و.سؤال.به.منظور.مهم.جلوه.دادن.قیامت.و.بیان.عظمت.و.اهمیّت.آن.روز.
عظیم.و.بزرگ.می.باشد،.يعنی:

ای.پیامبر،.قطعاً.خبر.و.داستان.روز.قیامت.»غاشیه«.به.تو.رسیده.است.
اگر.قیامت.در.اين.آيه.شريفه.غاشیه.عنوان.شده.به.اين.جهت.است.که.روز.قیامت.
مناظر.و.حوادث.هولناک.و.وحشتناک.آن.ناگهان.مجرمین.و.گنهکاران.را.در.بر.گرفته.

و.آن.ها.را.از.هر.سو.احاطه.می.کند.
آيات.دّوم.تا.هفتم.اين.سوره.مبارکه.به.شرح.حال.مجرمین.و.گنهکاران.در.روز.قیامت.

پرداخته.و.به.گوشه.ای.از.عذاب.الهی.که.در.انتظار.آن.ها.است.اشاره.می.فرمايد.
در.آيه.دّوم.سوره.غاشیه.آمده.که:

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ خاِشَعٌة =.چهره.ها.و.صورت.هايی.که.در.روز.قیامت.خاشع.و.ذلّت.بار.
هستند،.يعنی:

وقتی.که.قیامت.به.پا.می.شود.و.مجرمین.و.گنهکاران.آتش.سوزان.جهنّم.را.با.چشم.

خويش.می.بینند.و.می.فهمند.که.به.زودی.وارد.آن.خواهند.شد.آنچنان.ترس.و.وحشتی.
بر.آن.ها.مستولی.می.شود.که.آثار.آن.بر.صورت.و.چهره.های.آن.ها.نمودار.می.گردد.

ذلّت.و.ترس.همه.وجود.گنهکاران.را.فرا.می.گیرد.لیکن.چون.عالمت.و.نشانه.ترس.

و.وحشت.در.صورت.و.چهره.انسان.ديده.می.شود.لذا.اين.آيه.شريفه.عنوان.فرموده.
که:

روز.قیامت.ذلّت.و.ترس.در.چهره.و.صورت.گنهکاران.به.وضوح.مشاهده.می.شود.
چرا.که.می.دانند.به.زودی.گرفتار.عذاب.جهنّم.خواهند.شد..

در.آيه.بعد.آمده.که:
عاِمَلٌة ناِصَبٌة =.اين.ها.کسانی.هستند.که.پیوسته.عمل.کرده.و.خسته.شده.اند،.يعنی.
اعمال.آن.ها.فايده.ای.نداشته.و.چیزی.جز.خستگی.نصیب.آن.ها.نشده.است،.بنابراين:.

معنی.اين.آيه.شريفه.اين.است.که:
اين.مجرمین.و.گنهکاران.کسانی.هستند.که.مادامی.که.در.دنیا.بودند.تالش.و.کوشش.
زيادی.نمودند.و.زحمات.زيادی.نیز.متحّمل.گرديدند.لیکن.اين.زحمات.و.تالش.های.
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آن.ها.فايده.ای.به.حالشان.ندارد.و.آن.ها.در.واقع.رنج.بیهوده.برده.اند.
به.عبارت.ديگر:

اين.مجرمین.و.گنهکاران.زمانی.که.در.دنیا.بوده.اند.کار.و.تالش.زيادی.نیز.نموده.اند.

لیکن.در.قیامت.می.بینند.کار.و.تالش.فراوان.آن.ها.به.دردشان.نمی.خورد.و.می.فهمند.

که.در.دنیا.رنج.بیهوده.برده.اند،.لذا.حزن.و.اندوه.تمام.وجود.آن.ها.را.فرا.می.گیرد.و.آثار.

اين.حزن.و.اندوه،.همچنین.آثار.ترس.و.وحشت.ورود.به.آتش.جهنّم.به.وضوح.در.
صورت.و.چهره.آن.ها.نمايان.می.شود.

کسانی.که.کار.و.تالش.آن.ها.در.دنیا.روز.قیامت.به.درد.آن.ها.نخواهد.خورد.و.به.
حال.آن.ها.نفعی.نخواهد.داشت.عبارتند.از:

1..افراد.ملحد.و.بی.دين.از.قبیل.کّفار.و.مشرکین:
کّفار.و.مشرکین.مادامی.که.در.دنیا.بودند.مانند.ساير.انسان.ها.از.صبح.تا.شام.فعالیت.
می.نمودند.تا.دنیای.خودشان.را.آباد.نمايند،.حتّی.ممکن.بود.که.اعمال.صالحی.نیز.انجام.
دهند.از.قبیل.صله..رحم،.کمک.به.فقرا.و.مستمندان.و.نظاير.آن،.لیکن.چون.اين.افراد.
به.خدا.و.رسول.و.اوصیاء.رسول.اهلل.ايمان.نداشتند.لذا.اين.اعمال.صالحی.نیز.که.انجام.

داده.اند.در.جهان.آخرت.دردی.از.آن.ها.را.دوا.نخواهد.کرد،.بنابراين:
اينگونه.افراد.با.اينکه.در.دنیا.کار.و.تالش.فراوانی.نیز.نموده.اند.لیکن.اين.تالش.ها.در.

جهان.آخرت.نفعی.به.حال.آن.ها.نخواهد.داشت.و.در.واقع.رنج.بیهوده.برده.اند.

2..منکرين.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه:
اين.افراد.گرچه.ظاهراً.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

ايمان.داشتند.و.مادامی.که.در.دنیا.بودند.نماز.خوانده،.روزه.گرفته،.به.حج.رفته.و....
و.در.اين.راه.به.زحمت.نیز.افتاده.اند.لیکن.اين.همه.تالش.و.کوشش.آن.ها.بی.فايده.
بوده.و.در.جهان.آخرت.نفعی.به.حالشان.نخواهد.داشت.و.اين.افراد.نیز.مانند.افراد.

گروه.اّول.»کّفار،.مشرکین،.ملحدين«.رنج.بیهوده.برده.اند،.لذا:
دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.علی.رغم.اقامه.نماز،.گرفتن.
روزه.و.به.جای.آوردن.حج.و....وارد.جهنّم.خواهند.شد.و.زحماتی.که.در.اين.راه.



آل اهلل در کتاب اهلل 298

متحّمل.شده.اند.در.جهان.آخرت.سودی.به.آن.ها.نخواهد.بخشید.چرا.که.همه.اعمال.

آن.ها.َحبط.و.نابود.می.گردد.و.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.به.طور.مفّصل.به.اين.
موضوع.اشاره.خواهد.شد.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.»آيه.چهارم«.به.سرنوشت.اين.افراد.و.گروه.ها.»کسانی.که.

در.دنیا.زحمات.زيادی.متحّمل.شده.اند.لیکن.اين.زحمات.و.تالش.ها.بی.فايده.بوده.و.
نفعی.برای.صاحبان.آن.ها.ندارد«.اشاره.نموده.و.فرموده.است.که:

َتْصلى نَاراً حاِمَيًة =.اين.زحمتکشان.خسته.و.رنجور.وارد.آتش.سوزان.جهنّم.می.شوند،.
يعنی:

اين.افراد.با.اينکه.در.دنیا.عامل.بوده.اند.و.کار.و.تالش.فراوانی.نیز.انجام.داده..اند.

»عاِمَلةٌ «،.لیکن.اين.تالش.و.کوشش.آن.ها.هیچ.فايده.ای.به.حالشان.نخواهد.داشت.چرا.
که.فقط.خودشان.را.به.رنج.و.تََعب.انداخته.اند.و.رنج.بیهوده.برده.اند.»ناِصبُة«،..لذا:

اين.افراد.خسته.و.رنجور.وارد.آتش.سوزان.جهنّم.می.شوند.و.مالزم.آتش.هستند.و.
با.آن.خواهند.سوخت.

در.آيه.بعد.»آيه.پنجم«.به.عذاب.ديگری.که.در.انتظار.اين.گروه.می.باشد.اشاره.شده.
است.

در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:
ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍة =.از.چشمه.ای.فوق.العاده.سوزان.به.آن.ها.می.نوشانند،.يعنی:

وقتی.اين.افراد.به.داخل.آتش.سوزان.جهنّم.پرتاب.شدند.شدت.حرارت.جهنّم.

باعث.تشنگی.شديد.آن.ها.می.شود.و.در.نتیجه.آن.ها.تقاضای.آب.می.کنند.و.پس.از.آن.

تقاضا.است.که.از.چشمه.سوزانی.سقايت.می.شوند.»نوشانده.می.شوند«.که.در.نهايت.
حرارت.و.گرمی.است.

در.آيات.شريفه.ديگری.نیز.از.تشنه.شدن.اهل.جهنّم.و.تقاضای.آب.توّسط.جهنّمیان.
صحبت.شده.است.که.به.عنوان.نمونه.فقط.به.يک.آيه.اشاره.می.شود.

خداوند.متعال.در.آيه.29.سوره.کهف.می.فرمايد:
راُب َوَسائَْت ُمْرَتَفقًا،.يعنی: َواِْن َيْسَتِغيُثوا ُيغاُثوا بِماٍء َكالُْمْهِل َيْشِوي الُْوُجوَه، بِْئَس الشَّ

اهل.جهنّم.وقتی.تقاضای.آب.می.کنند.برای.آن.ها.آبی.می.آورند.که.مانند.فلز.گداخته.
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است.و.صورت.آن.ها.را.بريان.می.کند.يعنی.باعث.می.شود.تا.پوست.صورت.آن.ها.کنده.

شود.»شّدت.حرارت.اين.آب.سوزان.که.مانند.فلز.گداخته.می.باشد.باعث.بريان.شدن.
صورت.آن.ها.می.شود«،.

اين.نوشیدنی.چه.بد.نوشیدنی.است.و.جهنّم.چه.جايگاه.بدی.است.
ذيل.اين.آيه.شريفه.»آيه.29.سوره.کهف«.توضیحات.الزم.ارائه.شده.و.عرض.شده.

است.که:
ظلم.کنندگان.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.ظلم.کنندگان.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مصداق.اتّم.و.اکمل.اين.آيه.شريفه.می.باشند،.يعنی:
ظلم.کنندگان.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وقتی.به.داخل.
تقاضای.آب. از.شّدت.حرارت.جهنّم.تشنه.شده.و. پرتاب.می.شوند. آتش.جهنّم.
می.کنند.و.متعاقب.اين.تقاضا.به.آن.ها.آب.داده.می.شود.اّما.چه.آبی،.آب.سوزانی.که.
مانند.فلز.گداخته.است،.به.نحوی.که.وقتی.اين.ظالمین.سرشان.را.به.طرف.آن.آب.
می.آورند.شدت.حرارت.اين.آب.باعث.می.شود.تا.پوست.سر.و.صورت.آن.ها.کنده.

شود..
و.در.آخر.آيه.29.سوره.کهف.آمده.که:

اين.آب.چه.بد.آبی.است،.
و.جهنّم.چه.جايگاه.بدی.است.

در.آيه.بعد.»آيه.ششم.سوره.غاشیه«.به.يکی.ديگر.از.عذاب.های.اين.افراد.اشاره.شده.
و.آمده.است.که:

لَْيَس لَُهْم َطَعاٌم ااِلَّ ِمن َضِريٍع =.آن.ها.طعامی.جز.ضريع.ندارند،.يعنی:
اين.افراد.وقتی.در.جهنّم.گرسنه.می.شوند.تقاضای.غذا.می.کنند.و.وقتی.آن.ها.تقاضای.

غذا.نمودند.به.آن.ها.َضريع.داده.می.شود..
در.منطقه.حجاز.نوعی.خار.وجود.دارد.که.به..آن.َشبَرق.می.گويند،.و.وقتی.اين.گیاه.
»اين.خار«.خشک.می.شود.به.آن.ضريع.می.گويند،.و.اين.ضريع.به.حدی.تلخ.و.ناگوار.و.
تهوع.آور.است.که.حیوانات.و.چهارپايان.نیز.به.آن.نزديک.نشده.و.از.آن.نمی.خورند..

غذايی.که.به.اين.گروه.از.جهنّمیان.داده.می.شود.همان.ضريع.می.باشد.يا.چیزی.به.
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مراتب.بدتر.از.آن.
در.حديث.است.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.درباره.

ضريع.که.غذای.اين.گروه.از.جهنّمیان.می.باشد.فرمودند:.
ضريع.چیزی.است.در.جهنّم.شبیه.به.خار،.تلخ.تر.از.زهر،.بدبوتر.و.متعفن.تر.از.مردار،.

سوزاننده.تر.از.آتش،.که.خداوند.متعال.آن.را.ضريع.نامیده.است.
در.آخرين.آيه.مورد.بحث.»آيه.هفتم.سوره.غاشیه«.درباره.ضريع.اينگونه.بیان.شده.

است.که:
اَل ُيْسِمُن َوال ُيْغِني ِمن ُجوٍع.=.اين.ضريع.نه.گرسنگی.را.برطرف.می.کند.و.نه.کسی.را.

چاق.می.کند.
قابل.ذکر.است.که.آب.نوشاندن.به.جهنّمیان.از.چشمه.سوزان.خود.نوعی.عذاب.
ديگر.است.اضافه.بر.عذاب.هايی.که.آن.ها.تحّمل.می.کنند.و.می.چشند،.همچنین.دادن.

ضريع.به.جهنّمیان.نیز.اينگونه.است.يعنی.افزودن.عذاب.به.عذاب.جهنّمیان،.لذا:
وقتی.جهنّمیان.تشنه.می.شوند.و.درخواست.آب.می.نمايند.و.يا.هنگامی.که.گرسنه.
می.شوند.و.تقاضای.غذا.می.کنند.به.آن.ها.آب.سوزان.می.نوشانند.و.به.آن.ها.ضريع.
می.دهند،.نه.به.منظور.رفع.تشنگی.و.گرسنگی.آن.ها.بلکه.دادن.آب.سوزان.و.ضريع.در.

واقع.عذابی.است.روی.عذاب.ديگر.برای.اهل.جهنّم.1

توضیح:
آياتی.را.که.مالحظه.فرموديد.»آيه.دّوم.تا.هفتم«.در.رابطه.با.مجرمین.و.گنهکاران.
است.»اعم.از.کافرين،.مشرکین،.منافقین.و.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.که.به.
گوشه.ای.از.مجازات.آن.ها.در.جهان..آخرت.اشاره.شده.است،.و.آيات.هشتم.تا.شانزدهم.
اين.سوره.مبارکه.»سوره.غاشیه«.در.رابطه.با.اهل.بهشت.می.باشد.و.به.گوشه.ای.از.

نعمات.بهشتی.که.به.اهل.بهشت.اعطا.می.شود.اشاره.می.فرمايد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه41،40،38.
المیزان،جلدچهلم،صفحه201تا203ـ210.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه429تا432.
تفسیرعلیبنابراهیمقمی،جلدپنجم،صفحه380.



301 سوره غاشیه

به.عبارت.ديگر:
آيات.قبل.در.رابطه.با.گنهکاران.و.جهنّمیان.بود.که.مصداق.بارز.و.آشکار.آن.ها.
دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند،.و.طبق.گفته.علی.بن.ابراهیم.قمی.
»صاحب.تفسیر.قمی«.آيات.بعد.»آيه.هشتم.تا.شانزدهم«.اوضاع.و.احوال.پیروان.و.
شیعیان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ديگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
»يعنی.شیعیان.دوازده.امامی«.را.در.جهان.آخرت.بیان.فرموده.و.به.گوشه.ای.از.نعمات.

الهی.که.به.اين.ها.اختصاص.يافته.اشاره.می.فرمايد.
اوضاع.و.احوال.پیروان.و.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.روز.قیامت.که.

آيات.هشتم.تا.شانزدهم.سوره.غاشیه.به.آن.ها.اشاره.می.فرمايد.اينگونه.است:
صورت.و.چهره.های.آن.ها.شاداب.و.باطراوت.است.و.غرق.در.سرور.و.شادمانی.

هستند،.
از.سعی.و.تالش.خودشان.راضی.و.خشنود.هستند.زيرا.نتیجه.زحمات.خويش.را.

که.در.دنیا.متحّمل.شده.بودند.در.آخرت.می.بینند.يعنی.ورود.به.بهشت،.
آن.ها.در.بهشت.هستند،.بهشتی.که.نهرها.و.چشمه.ها.در.آن.جاری.است،.بهشتی.که.
تخت.هايی.برای.نشستن.آن.ها.مهیّا.شده،..بهشتی.که.انواع.شراب.های.طهور.بهشتی.در.

اختیار.آن.ها.است،.و...
انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.عرض.خواهد.شد.که.مصداق.اتّم.و.اکمل.اهل.
جهنّم.»که.شرح.حال.آن.ها.در.آيات.دّوم.تا.هفتم.بیان.شد«.دشمنان.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.هستند.که.روز.قیامت.خوار.و.ذلیلند،.اعمال.آن.ها.بی.فايده.است،..به.آن.ها.

آب.سوزان.می.نوشانند،.به.آن.ها.ضريع.می.دهند.و...1

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

هر.مسلمان.ناصبی.»مسلمانی.که.با.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.دشمنی.داشته.باشد«.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه513.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه487،حدیث7.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه488،حدیث9.
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هر.چند.اهل.عبادت.باشد.و.در.اين.راه.تالش.و.کوشش.نمايد.مصداق.اين.آيات.
شريفه.»عاِمَلٌة ناِصَبٌة،َتْصَلى نَاراً َحاِمَيًة«.خواهد.بود..

»يعنی.اگر.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.اعمال.صالحی.هم.انجام.بدهند.
اين.اعمال.صالح.برای.آن.ها.فايده.ای.نخواهد.داشت.و.جايگاه.آن.ها.جهنّم.است«.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
تفاوتی.نمی.کند.که.دشمن.ما.نماز.بخواند.يا.زنا.کند.زيرا.اين.آيات.شريفه.در.حق.

آنان.نازل.شده.است.»عاِمَلٌة ناِصَبٌة،َتْصَلى نَاراً حاِمَيًة«.
»يعنی.جايگاه.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.جهنّم.می.باشد،.حال.چه.آن.ها.
نماز.بخوانند.و.روزه.بگیرند.و.عبادت.کنند،.چه.اينکه.زنا.کنند.و.شراب.بخورند.و....
زيرا.دشمنی.با.حّجت.خداوند.متعال.يعنی.دشمنی.با.خود.خداوند.متعال.و.دشمنی.با.

خداوند.سبحان.يعنی.ورود.در.جهنّم.و.اقامت.دائمی.در..آن«.
اين.حديث.را.حنان.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

هر.فرد.ناصبی.»دشمن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.گرچه.اهل.عبادت.باشد.و.تالش.

.آيه.سّوم.و.چهارم.سوره. نمايد.مصداق.اين.آيات.شريفه.»عاِمَلٌة ناِصَبٌة،َتْصَلى ناراً حاِمَيًةـ.
غاشیه«.می.باشد.

اين.حديث.شريف.را.عمرو.بن.ابی.مقدام.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه39.
المیزان،جلدچهلم،صفحه209.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه341،حدیث11»حدیث12704«.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه512.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه486،حدیث4.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه339،حدیث5»حدیث12698«.

ثواباالعمالوعقاباالعمالشیخصدوق،صفحه471،حدیث18.
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نقل.نموده.است.1

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.می.کند.که..آن.حضرت.به.قنبر.فرمود:

هر.کس.ناصبی.باشد.»دشمن.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.گرچه.بسیار.اهل.عبادت.

باشد.و.در.اين.راه.تالش.نمايد.مشمول.اين.آيات.شريفه.»عاِمَلٌة ناِصَبٌة، َتْصَلى ناراً حاِمَيًة.
ـ.آيه.سّوم.و.چهارم.سوره.غاشیه«.می.باشد.

اين.حديث.را.محّمد.بن.عمران.از.پدرش.و.او.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.2

5..وجود.مقّدس.امام.حسن.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.در.مجلس.معاويه.به.عتبة.بن.
ابوسفیان.»برادر.معاويه«.فرمود:

تو.از.نسل.کسانی.هستی.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کريم.از.آن.ها.ياد.کرده.و.
درباره.آن.ها.فرموده:.َعاِمَلٌة ناِصَبٌة، َتْصَلى ناراً حاِمَيًة، ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍة لَْيَس لَُهم َطعاٌم ااِّل 

ِمْن َضريٍع ـ ال ُيْسِمُن و ال ُيغنى ِمْن ُجوٍع »آيات.سوم.تا.هفتم.سوره.غاشیه«.3

6 ..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
دشمنان.ما.هر.چند.اهل.عبادت.باشند.و.در.اين.راه.تالش.و.کوشش.فراوانی.بکنند.
»سعی.و.تالش.هر.چه.بیشتر.در.عبادات«.مصداق.اين.آيات.شريفه.هستند.»عاِمَلٌة ناِصَبٌة 
ـ َتْصَلى ناراً حاِمَيًةـ  ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيةٍ ـ لَْيَس لَُهْم َطعاٌم ااِلَّ ِمْن َضِريٍعـ  اَل ُيْسِمُن َواَل ُيْغِني 

ِمن ُجوٍع«.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه512.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه486،حدیث2.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه339،حدیث6»حدیث12699«.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه486،حدیث6.

3.تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه343،حدیث12»حدیث12705«.
احتجاجطبرسی،جلددوم،صفحه36،حدیث150.
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اين.حديث.را.ابوبصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

7..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
شخص.ناصبی.»دشمن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.دشمن.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.هر.چند.در.عبادت.کوشش.نمايد.و.در.انجام.عبادت.
خودش.را.به.زحمت.بیندازد.عاقبت.و.سرانجام.اين.شخص.منطبق.با.اين.آيات.

شريفه.می.باشد.»عاِمَلٌة ناِصَبٌة،َتْصَلى ناراً حاِمَيًة...«.
يعنی.از.اين.همه.عبادت.فقط.خستگی.نصیبشان.می.شود.و.از.اين.همه.عبادت.هیچ.

فايده.ای.نخواهند.برد.و.جايگاه.ابدی.آن.ها.جهنّم.است..
اين.حديث.را.ابان.بن.تغلب.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

8 ..وجود.مقّدس.امام.جواد.علیه.الّسالم.فرمودند:
ناصبی.ها.»دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.مصداق.اين.آيات.شريفه.»عاِمَلٌة ناِصَبٌة، 

.آيه.سّوم.و.چهارم.سوره.غاشیه«.می.باشند.. َتْصَلى ناراً َحاِمَيًةـ 

اين.حديث.را.ابن.ابی.عمیر.از.وجود.مبارک.امام.جواد.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.3

9..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.با.شما.شیعیان.مخالفت.کند.گرچه.اهل.عبادت.باشد.و.در.عمل.خويش.
کوشش.نمايد.منسوب.به.اين.آيات.شريفه.می.باشد.»ُوجُوٌه َيْوَمِئٍذ خاِشَعٌةـ  عاِمَلٌة ناِصَبٌةـ  

..آيه.دّوم،.سّوم.و.چهارم.سوره.غاشیه«. َتْصَلى ناراً حاِمَيًةـ.

1.تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه341،حدیث10»حدیث12703«.
2.المیزان،جلدچهلم،صفحه209.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه339،حدیث7»حدیث12700«.
ثواباالعمالوعقاباالعمالشیخصدوق،صفحه463،حدیث3»بابکیفردشمنحضرتامیرعلیهالّسالم

ومنکرآنحضرت«.
3.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه488،حدیث8.
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اين.حديث.را.ابوحمزه.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

10..يکی.از.اصحاب.امام.باقر.علیه.الّسالم.به.نام.ابواسحاق.لیثی.می.گويد:.
خدمت.امام.باقر.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

يابن.رسول.اهلل،.در.بین.دشمنان.شما.کسانی.را.می.شناسم.که.زياد.نماز.می.خوانند،.

زياد.روزه.می.گیرند،.زکات.اموال.خويش.را.پرداخت.می.کنند،.فراوان.حّج.و.عمره.به.

جای.می.آورند،.مشتاق.و.عالقمند.به.جهاد.هستند.و.راغب.به.آن.می.باشند،.اعمال.نیک.

و.پسنديده.انجام.می.دهند،.صله.رحم.می.کنند،.حقوق.برادران.دينی.را.ادا.می.نمايند،.

از.اموال.خويش.انفاق.می.کنند،.از.شرب.خمر.»نوشیدن.شراب«.خودداری.می.کنند،.
مرتکب.زنا.و.لواط.و.ساير.فواحش.»ساير.گناهان.کبیره«.نمی.شوند.

ابو.اسحاق.لیثی.می.گويد:
پس.از.گفتن.اين.مطالب.خدمت.امام.باقر.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

يابن.رسول.اهلل،.مطلب.را.برای.من.روشن.بفرمائید.چرا.که.اين.موضوع.فکرم.را.به.
خود.مشغول.کرده.و.خواب.را.از.چشم.ربوده.است..

ابو.اسحاق.لیثی.می.گويد:
وجود.مقّدس.امام.باقر.سالم.اهلل.علیه.پس.از.شنیدن.عرايض.من.تبّسمی.نموده.و.

فرمودند:
ای.ابواسحاق،.اعتقاد.اين.افراد.را.چگونه.يافته.ای.»اعتقاد.و.عالقه.آن.ها.به.امامت.و.

واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.
ابو.اسحاق.لیثی.می.گويد:

خدمت.امام.باقر.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
يابن.رسول.اهلل،.اين.افرادی.که.خصوصیّات.آن.ها.را.خدمت.شما.عرض.کردم.و.
عبادات.و.اعمال.صالح.و.خیر.آن.ها.را.بیان.کردم.اين.افراد.را.اينگونه.يافته.ام.»اينگونه.

1.تفسیرعلیبنابراهیمقمی،جلدپنجم،صفحه381.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه512.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه486،حدیث5.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه341،حدیث8»حدیث12701«.
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هستند«.که.اگر.بین.مشرق.و.مغرب.را.از.طال.و.نقره.پر.کنند.و.به.آن.ها.بدهند.تا.از.

محبّت.و.دوستی.با.طواغیت.و.خلفای.ظلم.و.جور.دست.کشیده.و.واليت.و.محبّت.

شما.را.انتخاب.کنند.و.محّب.شما.بشوند.اين.کار.را.نخواهند.کرد،.حتّی.اگر.اين.افراد.

را.با.شمشیر.به.قتل.برسانند.حاضر.نیستند.دست.از.خلفای.ظلم.و.جور.کشیده.و.
خودشان.را.نجات.دهند،.

لیکن.اين.افراد.چنانچه.فضیلتی.از.فضائل.شما.و.منقبتی.از.مناقب.شما.را.بشنوند.

رنگ.چهره.آن.ها.دگرگون.شده.و.آثار.کراهت.در.صورتشان.نمودار.می.شود.»از.شنیدن.

فضائل.شما.بدشان.می.آيد.و.ناراحت.می.شوند،.يعنی.اين.افراد.با.اين.عبادات.و.اعمالی.

که.عرض.شد.نسبت.به.شما.خاندان.رسالت.بغض.و.عداوت.دارند.و.نسبت.به.خلفای.
غاصب.محبّت.و.موّدت«.

ابو.اسحاق.لیثی.می.گويد:
پس.از.سخنان.من.وجود.مقّدس.امام.باقر.سالم.اهلل.علیه.فرمودند:

دشمنان.ما.علی.رغم.انجام.دادن.آن.همه.اعمال.هالک.می.شوند.و.همواره.معّذب.در.

آتش.سوزان.جهنّم.خواهند.بود،..و.آنگاه.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.آيات.دّوم.
تا.هفتم.سوره.غاشیه.و.آيه.23.سوره.فرقان.را.تالوت.نموده.و.فرمودند:..

دشمنان.ما.مصداق.اين.آيات.شريفه.می.باشند.»ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ خاِشَعٌةـ عاِمَلٌة ناِصَبةٌـ َتْصلى 
ناراً حاِمَيًةـ  ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍةـ  لَْيَس لَُهْم َطعاٌم ااِّل ِمْن َضِريٍعـ  اَل ُيْسِمُن َوال ُيْغِني ِمْن ُجوٍع.
ـ.آيات.دّوم.تا.هفتم.سوره.غاشیه«.»َو َقِدْمنا اِلى ما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجعْلناُه َهباًء َمنُثوراً.ـ.آيه.

23.سوره.فرقان«.1

توضیح: 
الف(.حديث.شريف.مفّصل.و.طوالنی.است،.فقط.قسمتی.از.حديث.که.مرتبط.با.

آيات.شريفه.سوره.غاشیه.بود.انتخاب.شد.و.درج.گرديد.

1.عللالشرایعشیخصدوق،جلددوم،بابسیصدوهشتادوپنجم،بابنوادرازاسرار،صفحه929تا931،حدیث81.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه341،حدیث9»حدیث12702«.
تفسیرنورالثقلین،جلدپنجم،صفحه363،حدیث33»حدیث7962«.
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ب(.ذيل.آيه.23.سوره.فرقان.توضیحات.الزم.ارائه.شده.و.در.رابطه.با.حبط.اعمال.
احاديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.است..

ج(.احاديث.شريفی.که.ذيل.آيات.دّوم.تا.هفتم.سوره.غاشیه.نقل.شد.و.نقل.خواهد.
شد،.همچنین.احاديث.شريف.ذيل.آيه.23.سوره.فرقان.مبیّن.اين.مطلب.هستند.که:

اگر.شخصی.صدها.سال.عمر.کند.و.همه.عمر.خويش.را.صرف.عبادت.نمايد.و.

مرتکب.گناه.نشود،.لیکن.منکر.امامت.و.واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.باشد.»از.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تا.حضرت.مهدی.علیه.الّسالم«.همه.اعمال.

صالحی.که.انجام.داده.حبط.و.تباه.و.نابود.می.شود.و.جايگاه.چنین.شخصی.آتش.ابدی.

و.همیشگی.جهنّم.می.باشد،.حال.چنانچه.اين.انکار.امامت.همراه.با.بغض.نسبت.به.آن.

ذوات.مقّدسه.باشد،.يا.خدای.ناکرده.همراه.با.دشنام.و.ناسزاگويی.نیز.باشد.»َسّب.آن.

بزرگواران«.ناگفته.پیدا.است.که.چه.عذاب.الیم.و.دردناکی.در.انتظار.اين.گنهکاران.و.
مجرمین.خواهد.بود.

11..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
اگر.همه.مالئکه.الهی،.همه.انبیاء،.همه.صّديقین.و.همه.شهدا.در.روز.قیامت.درباره.
دشمنان.ما.شفاعت.کنند.و.از.خداوند.متعال.درخواست.نمايند.تا.آن.ها.را.از.آتش.
جهنّم.نجات.دهد.خداوند.متعال.هرگز.آن.ها.را.»دشمنان.ما.را«.از.جهنّم.بیرون.نخواهد.

آورد.
اين.حديث.را.حمران.بن.اعین.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

12..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
بَُهُم اهللُ َجميعًا وَ   لَْو َجَحَد اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه الّسالم َجميُع َمْن ِفى ااَْلْرِض لََعذَّ

اَْدَخَلُهُم الّناَر، یعنی:

1.ثواباالعمالوعقاباالعمالشیخصدوق،باب:کیفردشمنامیرالمؤمنینعلیبنابیطالبعلیهالّسالمومنکر
آنحضرت،صفحه464،حدیث5.
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اگر.همه.اهل.زمین.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.انکار.کنند.و.

از.اطاعتش.سر.باز.بزنند.خداوند.متعال.همه.آن.ها.را.عذاب.خواهد.کرد.و.همه.آن.ها.
را.وارد.جهنّم.خواهد.نمود.

اين.حديث.را.حسین.بن.ابی.العال.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.1

13..يکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.میسر.می.گويد:
آن.حضرت.عرض. به. و. علیه.الّسالم.شرفیاب.شدم. امام.صادق. روزی.خدمت.

کردم:
يابن.رسول.اهلل،.در.همسايگی.من.مردی.است.که.من.شب.برای.نماز.بیدار.نمی.شوم.
مگر.از.صدای.او.»با.صدای.تالوت.قرآن.او.برای.نماز.شب.بیدار.می.شوم«،.همسايه.من.
شب.ها.مشغول.تالوت.قرآن.کريم.است.و.آيات.شريفه.قرآن.کريم.را.مرتّب.تالوت.

نموده.و.گريه.می.کند،.گاهی.دعا.می.کند،.گاهی.تسبیح.خدا.را.می.نمايد.
ُمیَّسر.در.ادامه.عرايض.خويش.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کرد:

من.راجع.به.اين.همسايه.ام.از.مردم.سؤال.کردم.که.او.چه.جور..آدمی.است،.
همه.در.جواب.به.من.گفتند.که.او.مردی.است.که.از.محّرمات.اجتناب.می.کند.

امام.صادق.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
ای.میسر،.آيا.همسايه.تو.به.آنچه.که.تو.اعتقاد.داری.معتقد.است.»يعنی.امامت.و.

واليت.ما.را.قبول.دارد«.
ُمیسر.می.گويد.که.به.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم؛

يابن.رسول.اهلل،.اطالعی.از.اين.موضوع.ندارم.
میسر.می..گويد:

سال.بعد.به.حج.مشرف.شدم.و.از.دوستان.و.آشنايان.که.در.مراسم.حج.حضور.

داشتند.راجع.به.همسايه.ام.سؤال.کردم.و.متوجه.شدم.که.او.»همسايه.ام«.به.واليت.اهل.

1.ثواباالعمالوعقاباالعمالشیخصدوق،باب:کیفردشمنامیرالمؤمنینعلیبنابیطالبعلیهالّسالمومنکر
آنحضرت،صفحه468،حدیث13.
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بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.معرفت.ندارد.و.امامت.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.را.نپذيرفته.است.

پس.از.پايان.يافتن.مراسم.حج.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.شرفیاب.شده.و.

مجّدداً.راجع.به.همسايه.ام.و.کیفیت.عبادت.و.تهّجد.و.شب.زنده.داری.او.مطالبی.خدمت.
آن.حضرت.عرض.کردم..

امام.صادق.علیه.الّسالم.بار.ديگر.فرمايش.سال.قبل.خويش.را.تکرار.نموده.و.به.من.
فرمود:

ای.میسر،.آيا.همسايه.ات.نیز.اعتقادات.تو.را.دارد.»به.امامت.و.واليت.ما.اعتقاد.
دارد«.

میسر.می.گويد:
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

خیر،.همسايه.ام.به.امامت.و.واليت.شما.اعتقاد.ندارد.
پس.از.پاسخ.من.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:

کدام.سرزمین.احترام.فوق.العاده.زيادی.دارد.
میسر.می.گويد:

خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.و.شما.می.دانید.و.به.آن.آگاه.هستید..

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمود،.ای.میسر:
میان.رکن.و.مقام.»در.کعبه«.و.میان.قبر.مطّهر.پیامبر.اکرم.و.منبر.»در.مسجدالنّبی«.

باغی.است.از.باغ.های.بهشت.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.میّسر.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.

فرمود:
ای.میسر،.به.خدا.قسم.اگر.بنده.ای.از.بندگان.خدا.هزار.سال.بین.رکن.و.مقام.و.بین.
قبر.مطهر.پیامبر.اکرم.و.منبر،.خداوند.متعال.را.عبادت.نمايد.و.سپس.او.را.درحالی.که.
مظلوم.است.و.جرمی.مرتکب.نشده.در.بسترش.سرش.را.از.تن.جدا.کنند.و.با.همان.
حال.خداوند.متعال.را.مالقات.نمايد.»با.همان.حال.در.صحرای.محشر.حاضر.شود«.
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چنانچه.واليت.و.امامت.ما.را.نپذيرفته.باشد.او.را.با.صورت.به.داخل.جهنّم.پرتاب.
خواهند.کرد.

اين.حديث.را.میّسر.بن.عبدالعزيز.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

14..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است.برای.او.تفاوتی. کسی.که.دشمن.
نخواهد.داشت.که.نماز.بخواند.يا.زنا.کند.»يعنی.دشمن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.جايگاهش.آتش.جهنّم.است،.حال.می.خواهد.اين.شخص.يک.شخص.
نمازخوان.باشد.يا.زناکار،.چرا.که.کسی.که.در.اصول.دين.مشکل.داشته.باشد.پرداختن.

به.فروع.دين.هیچ.سودی.عايدش.نخواهد.کرد«..
اين.حديث.را.حنان.بن.سدير.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

15. امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
به.درستی.که.مؤمن.از.دوست.صمیمی.خودش.شفاعت.خواهد.کرد.و.شفاعت.او.
پذيرفته.خواهد.شد،.لیکن.اگر.همه.پیامبران.الهی.و.همه.مالئکه.الهی.درباره.دشمن.ما.

شفاعت.کنند.شفاعت.آن.ها.پذيرفته.نخواهد.شد.
اين.حديث.را.ابوبصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

16..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
ُكلُّ َمْن داَن اهللَ بِِعباَدٍة َيْجَهُد ِفيها نَْفَسُه َو ال اَِماَم لَُه ِمَن اهللِ، َفَسْعُيُه َغْيُر َمْقُبوٍل َو ُهَو ضاٌلّ 

ُمَتَحِيٌّر...، یعنی:

1.ثواباالعمالوعقاباالعمالشیخصدوق،باب:کیفردشمنامیرالمومنینعلیبنابیطالبعلیهالّسالمومنکر
آنحضرت،صفحه470،حدیث16.

2.ثواباالعمالوعقاباالعمالشیخصدوق،باب:کیفردشمنامیرالمومنینعلیبنابیطالبعلیهالّسالمومنکر
آنحضرت،صفحه471،حدیث17و18.

3.ثواباالعمالوعقاباالعمالشیخصدوق،باب:کیفردشمنامیرالمؤمنینعلیبنابیطالبعلیهالّسالمومنکر
آنحضرت،صفحه472،حدیث21.



311 سوره غاشیه

هر.کس.دينداری.خدا.را.بکند.از.طريق.عبادات.»کسی.که.با.انجام.دادن.عبادات.

خداوند.متعال.را.اطاعت.نمايد«.و.خودش.را.در.انجام.دادن.عبادات.به.زحمت.

بیندازد.»عبادات.فراوانی.انجام.دهد.که.باعث.خستگی.او.شود«.درحالی.که.امامی.از.

سوی.خداوند.ندارد.»به.امام.معصومی.که.از.ناحیه.خداوند.متعال.به.امامت.منصوب.

شده.ايمان.ندارد«،.چنین.شخصی.تالش.ها.و.کوشش.ها.و.عباداتش.مقبول.درگاه.الهی.

نیست.و.اين.شخص.گمراه.و.سرگردان.می.باشد.و.خداوند.متعال.دشمن.اعمال.و.
عبادات.او.است.و.اگر.بر.اين.حال.بمیرد.با.کفر.و.نفاق.مرده.است..

اين.حديث.را.محّمد.بن.مسلم.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
اين.احاديث.شريف.در.واقع.تفسیر.و.تأويل.آيات.دّوم.تا.هفتم.سوره.غاشیه.می.باشند.
»مخصوصاً.آيه.سّوم.اين.سوره.مبارکه.»عاِمَلٌة نَّاِصَبٌة«.که.قباًل.راجع.به..آن.توضیحات.

الزم.ارائه.شده.است«،.يعنی:
افرادی.هستند.که.در.دنیا.سعی.و.تالش.فراوانی.نموده.اند،.لیکن.فقط.رنج.کشیده.اند.
و.تحّمل.زحمت.نموده.اند.و.بس،.چرا.که.اعمال.آن.ها.در.آخرت.هیچ.فايده.ای.به.

حالشان.نخواهد.داشت.»يعنی.همان َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌة«،.
و.اين.ها.کسانی.هستند.که.منکر.امامت.و.واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بوده.اند.
و.با.آن.ذوات.مقّدسه.دشمنی.و.عدوات.داشته.اند،.و.نتیجه.اين.انکار.و.عدوات.اين.
می.شود.که.اعمال.و.عبادات.آن.ها.حبط.و.تباه.شده.و.طبق.آيه.چهارم.سوره.غاشیه.

»َتْصلى ناراً حاِمَيًة«.به.داخل.آتش.جهنّم.پرتاب.می.شوند.

17..يکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.عبداهلل.بن.ابی..يعفور.نقل.می.کند.
که.به.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

يابن..رسول.اهلل:

 1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه204،حدیث2»حدیث965«.
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من.که.داخل.جامعه.هستم.و.در.بین.مردم.زندگی.می.کنم.با.کمال.تعّجب.انسان.هايی.

را.می.بینم.که.از.شما.تبعیّت.و.پیروی.نمی.کنند.»واليت.و.امامت.شما.را.نپذيرفته.اند«.و.

از.فالنی.و.فالنی.تبعیّت.و.پیروی.می.کنند.»از.خلفای.غاصب.تبعیّت.و.پیروی.می.کنند«.
لیکن.انسان.هايی.هستند.امانت.دار،.راستگو.و.با.وفا.

عبداهلل.بن.ابی.يعفور.می.گويد:
پس.از.اين.سخن.من.امام.صادق.علیه.الّسالم.با.حالت.غضبناک.به.من.رو.نموده.و.

فرمود:
ال ديَن لَِمْن داَن اهللَ بِوالَيِة اِماٍم جائٍِر لَْيَس ِمَن اهللِ...،.يعنی:

هر.کس.دينداری.خدا.را.بنمايد.درحالی.که.از.امام.جائر.و.ستمکاری.که.از.جانب.

خدا.نیست.اطاعت.می.کند.اين.شخص.دين.ندارد.»کسی.که.خداوند.متعال.را.عبادت.

کند.درحالی.که.واليت.امام.ستمگری.را.پذيرفته.باشد.که.منصوب.از.ناحیه.خدا.نیست.
چنین.شخصی.دين.ندارد«.1

18..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند.که.خداوند.متعال.می.فرمايد:
من.عذاب.می.کنم.»عذاب.خواهم.کرد«.مردم.مسلمانی.را.که.واليت.امام.جائر.
و.ستمکاری.را.بپذيرند.درحالی.که.آن.امام.جائر.و.ستمکار.منصوب.از.ناحیه.من.
نیست،.گر.چه.آن.مردم.مسلمان.در.اعمالشان.نیکوکار.و.پرهیزکار.باشند.»من.عذاب.
خواهم.کرد.مردم.مسلمانی.را.که.دينداری.خدا.را.بکنند.درحالی.که.واليت.امام.جائر.و.
ستمکاری.را.پذيرفته.اند.که.منصوب.از.ناحیه.خدا.نیست،.گرچه.اين.مردم.مسلمان.در.

اعمالشان.نیکوکار.و.پرهیزکار.باشند«.
اين.حديث.را.حبیب.سجستانی.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه205،حدیث3»حدیث966«.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه206،حدیث4»حدیث967«.
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19..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.شرم.نمی.کند.از.اينکه.اّمتی.را.عذاب.کند.که.آن.اّمت.از.امام.غیرالهی.
اطاعت.کرده.اند.»امام.و.پیشوائی.که.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.نیست«.گرچه.

افراد.آن.امت.انسان.های.نیکوکار.و.پرهیزکار.باشند.
اين.حديث.را.عبداهلل.بن.سنان.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

20..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
ْكِن َو الَْمقاِم، ُثمَّ ماَت َو لَْم َيِجىْء بِوالَيِتنا، اَلَكبَُّه اهللُ  َو اهللِ لَْو اَنَّ َرُجاًل َعَبَد اهللَ ُعْمَرُه ما بَْيَن الرُّ

ِفي الّناِر َعلى َوْجِهه، یعنی:
به.خدا.قسم،.اگر.شخصی.تمام.عمر.خويش.را.بین.رکن.و.مقام.ابراهیم.»در.کعبه«.در.
حال.عبادت.خداوند.متعال.باشد.آنگاه.بمیرد.درحالی.که.واليت.و.امامت.ما.را.نپذيرفته.

باشد.خداوند.متعال.او.را.با.صورت.به.داخل.جهنّم.خواهد.انداخت.
ذيل.آيه.82.سوره.طه.»اِنّي لََغّفاٌر لَِمْن تاَب َوآَمَن...« در.اين.خصوص.توضیحات.الزم.

ارائه.شده.است.

21..وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

 : يا َعِلىُّ
لَْو اَنَّ اُمَّتى صامُوا َحّتى صاُروا َكْااَلْْوتاِد، َوَصلُّوا َحّتى صارُوا َكْالَحنايا ُثمَّ اَْبَغُضوَك، اَلََكبَُّهُم 

اهللُ َعلى َمناِخِرِهْم ِفى الّناِر، یعنی:
يا.علی:.

اگر.اّمت.من.آنقدر.روزه.بگیرند.تا.مثل.میخ.شوند.»باريک.و.الغر«،.و.آنقدر.نماز.
بخوانند.که.انحنا.پیدا.کنند.»قد.خمیده.شوند«،.

اما.بغض.و.عداوت.تو.را.در.دل.داشته.باشند.خداوند.متعال.آن.ها.را.با.صورت.به.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه206،حدیث5»حدیث968«.
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داخل.جهنّم.پرتاب.خواهد.نمود.
اين.حديث.شريف.ذيل.آيات.89.و.90.سوره.نمل.»َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنها...«.

درج.شده.است.
قابل.ذکر.است.که.ذيل.آيه.پنجم.سوره.مائده.»َو َمْن َيْکُفْر بِااْليماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه...«.

توضیحات.نسبتاً.کاملی.در.رابطه.با.حبط.اعمال.به.عرض.رسیده.است،.

ضمن.اينکه.ذيل.آيه.23.سوره.فرقان،.آيه.82.سوره.طه،.آيه.اّول،.هشتم،.نهم،.بیست.

و.هفتم.و.بیست.و.هشتم.سوره.مبارکه.محّمد،..آيه.89.و.90.سوره.نمل،.آيه.105.سوره.

کهف،.آيه.37.سوره.ابراهیم،.آيه.180.سوره.اعراف،.آيه.10.سوره.فاطر.و.آيه.23.سوره.
شوری.در.رابطه.با.حبط.اعمال.احاديثی.نقل.شده.است.
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آيات 25 و 26 سوره غاشیه:
»اِنَّ اِلَْينا اِيابَُهْم« آيه.25.

»ُثمَّ اِنَّ َعَلْينا ِحسابَُهْم«.آيه.26.

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

يقیناً.بازگشت.همه.آنان.به.سوی.ما.است..»آيه.25«.
.و.مسلماً.حساب.آن.ها.نیز.با.ما.است..»آيه.26«1.

شرح لغات و توضیحات:
خداوند.متعال.در.آيات.اوائل.اين.سوره.مبارکه.»آيات.اول.تا.هفتم«.به.اوضاع.و.
احوال.مجرمین.و.گنهکاران.»اهل.جهنّم«.اشاره.فرموده.و.گوشه.ای.از.عذاب.هايی.را.
که.در.انتظار.آنان.می.باشد.بیان.فرموده.و.سپس.در.آيات.بعد.»آيه.هشتم.تا.شانزدهم«.
به.اوضاع.و.احوال.مؤمنین.»اهل.بهشت«.پرداخته.و.گوشه.ای.از.نعمات.بهشتی.را.که.

خداوند.متعال.برای.آن.ها.مقّرر.فرموده.بیان.نموده.است.
خداوند.متعال.سپس.در.چند.آيه.کوتاه.لیکن.بسیار.پرمعنا.به.گوشه.ای.از.عظمت.
خلقت.»از.قبیل.خلقت.آسمان،.زمین،.کوه.ها،.و.بعضی.از.جانوران«.اشاره.فرموده.که.
به.خوبی.داللت.بر.اين.معنا.دارند.که.اين.همه.مخلوقات.با.اين.همه.عظمت.خالق.و.
آفريننده.ای.دارند،.و.انسان.برای.جلب.رضايت.خداوند.متعال.بايد.به.خداوند.متعال.و.
رسول.و.فرستاده.او.يعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ايمان.
آورده.و.فرامین.آن.حضرت.را.اجرا.نمايد.»يعنی.عمل.به.تکالیف.شرعی،.يعنی.انجام.
واجبات.و.ترک.محّرمات«.تا.در.جهان.آخرت.رستگار.و.سعادتمند.شده.و.وارد.بهشت.

شود..
خداوند.متعال.آنگاه.پیامبر.اکرم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

ای.پیامبر،.حال.که.چنین.است.»وقتی.معلوم.شد.که.خداوند.متعال.خالق.و.رب.همه.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه442.
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مخلوقات.است،..و.وقتی.معلوم.شد.که.قیامتی.در.کار.هست.و.در.آن.روز.به.حساب.
تک.تک.مردم.رسیدگی.خواهد.شد«،.پس:

ای.رسول.ما،.به.مردم.تذّکر.بده.و.مردم.را.به.راه.راست.دعوت.نما.که.وظیفه.تو.

همین.تذّکر.دادن.است.و.بس.»وظیفه.تو.دعوت.مردم.به.راه.راست.می.باشد.و.وظیفه.
تو.ابالغ.رسالت.است.و.بس«،.و.تو.سیطره.و.تسّلط.به.مردم.نداری.که.ايمان.را.اجباراً.
وارد.قلب.آن.ها.نمايی.و.آن.ها.را.مجبور.به.ايمان.آوردن.بنمايی.»يعنی.اينگونه.نیست.
که.تو.بخواهی.با.جبر.و.زور.ايمان.را.وارد.قلب.آن.ها.نمايی،.بلکه.آن.ها.آزاد.هستند.که.
با.میل.و.اراده.خودشان.راه.هدايت.را.انتخاب.نموده.و.به.تو.ايمان.بیاورند.و.در.جهان.
آخرت.وارد.بهشت.شوند،.و.يا.اينکه.راه.ضاللت.و.گمراهی.را.انتخاب.کرده.و.از.ايمان.

آوردن.به.تو.خودداری.کرده.و.در.جهان.آخرت.وارد.جهنّم.شوند«.
خداوند.متعال.سپس.در.دو.آيه.آخر.اين.سوره.مبارکه.»آيات.25.و.26.سوره.غاشیه«.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.دلداری.و.تسّلی.می.دهد.تا.
از.عناد.و.لجاجت.آن.ها.غمگین.و.ناراحت.نشود.و.به.کار.خويش.ادامه.دهد،.ضمن.
اينکه.اين.دو.آيه.شريفه.نسبت.به.آن.هايی.که.راه.ضاللت.را.در.پیش.گرفته.اند.لحنی.

تهديدآمیز.داشته.و.آن.ها.را.تلويحاً.تهديد.به.عذاب.می.نمايد.
خداوند.متعال.در.آيه.25.سوره.غاشیه.می.فرمايد:

اِنَّ اِلَْينا اِيابَُهْم =.بازگشت.همه.آن.ها.به.سوی.ما.می.باشد.
ُثمَّ اِنَّ َعَلْيَنا ِحَسابَُهْم =.سپس،.مسلماً.حساب.آن.ها.نیز.با.ما.است..

همانطور.که.عرض.شد.اين.دو.آيه.شريفه.از.يک.طرف.تهديد.گمراهان.است.و.از.
طرف.ديگر.دلداری.دادن.به.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم،.که:

ای.رسول.ما،.بازگشت.همه.مردم.»پس.از.مرگ«.به.سوی.ما.است.و.رسیدگی.به.

حساب.مردم.و.رسیدگی.به.اعمال.مردم.نیز.با.ما.می.باشد.تا.هر.که.را.که.ايمان.آورده.

و.از.تو.تبعیّت.کرده.و.عمل.صالح.انجام.داده.پاداش.دهیم.»يعنی.او.را.وارد.بهشت.

نمائیم«،.و.هر.کس.را.که.ايمان.نیاورده.و.از.تو.تبعیّت.نکرده.و.مرتکب.گناه.شده.عذاب.
و.عقاب.نمائیم.»يعنی.او.را.وارد.جهنّم.کنیم«،.پس:

ای.رسول.ما،.کارهای.آن.ها.»اعمال.خالف.گمراهان.و.لجاجت.آن.ها.با.حق«.تو.را.
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ناراحت.نکند.زيرا.اگر.آن.ها.گناه.کرده.و.تو.را.اذيّت.می.کنند.و.با.تو.دشمنی.می.نمايند.

نهايتاً.به.سوی.ما.بازمی.گردند.»پس.از.مرگ«،.آنگاه.مشاهده.خواهی.کرد.که.آن.ها.را.با.
عذاب.های.گوناگون.مجازات.خواهیم.نمود.1

حديث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

اّولین.و.آخرين.را.محشور. هنگامی.که.قیامت.به.پا.می.شود.و.خداوند.متعال.

می.کند.تا.فصل.الخطاب.بفرمايد.»همه.انسان.ها.را.محشور.می.فرمايد.تا.به.حساب.

آن.ها.رسیدگی.کرده.و.حق.را.از.باطل.جدا.نموده.و.نسبت.به.آن.ها.حکم.جاری.
فرمايد،.

به.جهنّم. باطل.و.غیرمومنین.را. به.بهشت.و.اهل. يعنی.اهل.حق.و.مؤمنین.را.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و. بفرستد«،.در.آن.هنگام.خداوند.متعال.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.طلبیده.و.به.امر.خداوند.متعال.به.آن.دو.

وجود.مقّدس.»پیامبر.اکرم.و.امیرالمؤمنین.علیهماالّسالم«.جامه.و.لباس.سبزی.پوشانده.

می.شود.که.بین.مشرق.و.مغرب.را.نورانی.می.نمايد،.آنگاه.ما.را.طلب.می.کنند.»ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.را.دعوت.می.کنند«.و.حساب.مردم.را.به.ما.واگذار.می.کنند.
»به.ما.می.سپارند«.

به.جهنّم. را. اهل.جهنّم. را.وارد.بهشت.می.کنیم.و. اهل.بهشت. ما. به.خدا.قسم.

می.فرستیم.»يعنی.ما.به.حساب.مردم.رسیدگی.کرده،.مؤمنین.و.نیکان.را.به.بهشت.و.
غیرمؤمنین.و.گمراهان.را.به.جهنّم.داخل.می.کنیم«.

اين.حديث.را.جابر.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه46تا48.
المیزان،جلدچهلم،صفحه205تا207ـ209.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه447تا451.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه514.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه490،حدیث6.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه351،حدیث31»حدیث12724«.
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2. سماعه.می.گويد.من.در.خانه.خدا.و.در.محضر.امام.کاظم.علیه.الّسالم.بودم.و.مردم.

در.دل.شب.گرد.خانه.خدا.طواف.می.کردند.و.در.همین.حال.وجود.مقّدس.امام.کاظم.
علیه.الّسالم.به.من.فرمود:

ای.سماعه:
اِلَْيَنا اِياُب هَذا الَْخْلُق َو َعَلْينا ِحسابُُهْم،.يعنی:

بازگشت.اين.خلق.»اين.مردم«.به.سوی.ما.است.و.رسیدگی.به.حساب.آن.ها.نیز.
برعهده.ما.است.1

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
به.حساب.هر.اّمتی.امام.زمان.آن.اّمت.رسیدگی.می.کند.»مردم.در.عصر.هر.امام.
معصومی.که.زندگی.می.کرده.اند.روز.قیامت.همان.امام.معصوم.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.
خواهد.کرد«.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.دوستان.و.دشمنان.خودشان.را.از.چهره.
و.سیمای.آن.ها.می.شناسند،..پس.نامه.اعمال.دوستان.خويش.را.به.دست.راست.آن.ها.
می.دهند.و.آن.ها.بدون.حساب.به.بهشت.می.روند،.و.نامه.اعمال.دشمنان.خويش.را.به.

دست.چپ.آن.ها.می.دهند.و.آن.ها.بدون.حساب.وارد.جهنّم.می.شوند.2

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
با.پدرم.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.به.زيارت.قبر.جّدم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.رفتیم.و.وقتی.که.به.قبر.مطّهر.جّدم.رسیديم.پدر.بزرگوارم.نزد.قبر.مطّهر.

ايستاد.و.گريست.و.عرض.کرد:
ِة، الّسالم َعلى صالِِح الُْمْؤِمِنيَن َو واِرِث ِعْلِم الَنِّبِيّيَن الْحاِكِم ِفي َيْوِم  اَلُم َعَلى اَبِى ااَْلئِمَّ اَلَسّ

يِن، یعنی: الِدّ

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه514.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه491،حدیث7.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه351،حدیث30»حدیث12723«.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه494،حدیث15.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه355،حدیث40»حدیث12733«.
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سالم.بر.پدر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم،.سالم.بر.صالح.مؤمنین،.سالم.بر.وارث.

علم.و.دانش.پیامبران،.و.سالم.بر.حاکم.روز.جزا.»سالم.بر.حکومت.کننده.در.روز.
قیامت«.

در. علیه.الّسالم. امیر. حضرت. چهارم. زيارت. عنوان. تحت. شريف. زيارت. اين.
مفاتیح.الجنان.آمده.است.

5 ..در.زيارت.نورانی.و.شريف.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادی.

سالم.اهلل.علیه.صادر.شده.و.يک.دوره.کامل.و.جامع.امام.شناسی.است.هنگام.زيارت.هر.
کدام.از.معصومین.سالم.اهلل.علیهم.اجمعین.خدمت.آن.وجود.مقّدس.عرض.می.کنیم:

اِياُب اْلَخْلِق اِلَْيُکْم، یعنی:
بازگشت.خلق.»مردم«.به.سوی.شما.است،

َو ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم، یعنی:
رسیدگی.به.حساب.مردم.با.شما.است،.

َو َفْصُل الْخطاِب ِعْنَدُكْم،  یعنی:
سخن.و.حکم.جداکننده.حق.از.باطل.نزد.شما.است.1

توضیح:
در.آيات.25.و.26.سوره.مبارکه.غاشیه.تصريح.شده.که.بازگشت.مردم.به.سوی.
خداوند.متعال.است.و.رسیدگی.به.حساب.مردم.نیز.با.خداوند.سبحان.می.باشد،.
آمده. ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم. ناحیه.مقّدسه. از. احاديث.صادره. درحالی.که.در.
است.که.بازگشت.مردم.به.سوی.ما.است.و.رسیدگی.به.حساب.مردم.نیز.برعهده.ما.

می.باشد.
آيات.25.و.26.سوره.غاشیه.داللت.بر.اين.دارند.که:

رجوع.و.بازگشت.مردم.»خلق«.به.خداوند.متعال.است.و.رسیدگی.به.حساب.مردم.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه493،حدیث13.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه351،حدیث33»حدیث12726«.
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نیز.با.خداوند.سبحان.می.باشد.و.اين.موضوع.مطابق.با.اصل.و.مطابق.با.قاعده.می.باشد.
زيرا.خداوند.متعال.خالق.موجودات.است.و.به.مصداق.آيه.156.سوره.بقره.»اِ نَّاِ هللِ َو 

اِنّا اِلَيِه َراِجُعوَن«.بايد.خلق.به.خالق.رجوع.کنند.و.بازگردند.
اّما.در.رابطه.با.احاديث.شريفی.که.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.
و.آن.بزرگواران.صراحتاً.فرموده.اند.که اِياُب اْلَخْلِق اِلَْينا َو ِحسابُُهْم َعَلْينا..»بازگشت.مردم.
به.سوی.ما.است.و.رسیدگی.به.حساب.آن.ها.نیز.به.عهده.ما.می.باشد«.سه.وجه.به.نظر.

می.رسد.که.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید.

وجه اّول:
خداوند.متعال.در.عالَم.َذر.واليت.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.
بر.ذّرات.عرضه.نمودند.و.در.رابطه.با.واليت.آن.ذوات.مقّدسه.از.همه.ذّرات.عهد.

و.پیمان.گرفتند،.
لذا.هنگام.رجوع.و.بازگشت.به.خالق.»پس.از.مرگ«،.چنانچه.مردم.واليت.آن.
ذوات.مقّدسه.را.داشته.باشند.»با.واليت.آن.بزرگواران.از.دنیا.رفته.باشند«.سعادتمند.
و.رستگار.هستند.و.اگر.بدون.واليت.آن.ذوات.مقّدسه.باشند.»بدون.واليت.آن.

بزرگواران.از.دنیا.رفته.باشند«.بدبخت.هستند.و.گرفتار.در.آتش.جهنّم.
بنابراين،.حسابرسی.خداوند.متعال.از.مخلوق.در.روز.قیامت.بر.اساس.واليت.وجود.

مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.باشد،.
لذا.منظور.از.اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم.در.زيارت.نورانی.جامعه.کبیره.اين.است.که.رجوع.و.
بازگشت.مردم.در.روز.قیامت.به.سوی.واليت.شما.است.و.چون.حساب.خلق.هم.به.

سبب.واليت.شما.است.لذا.در.زيارت.جامعه.کبیره.آمده.که.ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم،.
يعنی.رسیدگی.به.حساب.مردم.نیز.در.روز.قیامت.با.شما.است.و.اين.موضوع.ابداً.
با.توحید.منافات.نداشته.و.شرک.در.آن.راه.ندارد.چرا.که.اين.مقام.و.منزلتی.که.وجود.
مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.دارند.اعطا.و.افاضه.خداوند.متعال.است.و.آن.
ذوات.مقّدسه.از.خودشان.چیزی.ندارند.و.هر.چه.دارند.اعطايی.خداوند.متعال.است.

و.از.ناحیه.خداوند.سبحان.می.باشد،.
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بنابراين:
واليت.آن.ذوات.مقّدسه.اعطاء.و.افاضه.خداوند.متعال.است.و.در.حقیقت.واليت.

آن.بزرگواران.شعبه.ای.از.واليت.خداوند.متعال.می.باشد.

وجه دّوم:
دّومین.حالت.اين.است.که.در.رابطه.با.اين.فرمايش.امام.هادی.علیه.الّسالم.که.در.
زيارت.جامعه.کبیره.آمده.»اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم.َو.ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم«.به.جای.تأويل.به.ظاهر.

اين.فرمايش.امام.هادی.علیه.الّسالم.توجه.نمائیم،.يعنی:
رجوع.و.بازگشت.مردم.»پس.از.مرگ«.به.سوی.اين.بزرگواران.است.و.حساب.مردم.

»رسیدگی.به.حساب.مردم.در.روز.قیامت«.نیز.با.اين.ذوات.مقّدسه.می.باشد.
در.اين.صورت.بايد.عرض.شود.که:

رسیدگی.به.حساب.مردم.در.روز.قیامت.مقام.و.منصبی.است.که.خداوند.متعال.

به.اين.بزرگواران.اعطا.فرموده.و.هیچ.اشکالی.ندارد.که.خداوند.متعال.هر.کس.را.که.

صالح.بداند.برای.حسابرسی.اعمال.مردم.در.روز.قیامت.معین.بفرمايد.و.خود.ناظر.بر.
آنان.باشد،.
بنابراين:

خداوند.متعال.در.روز.قیامت.امور.خلق.»مردم«.را.به.مقّرب.ترين.بندگان.خويش.

يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.تفويض.و.واگذار.می.نمايد.و.خود.

او.»خداوند.سبحان«.ناظر.و.مسّلط.به.همه.می.باشد.و.اين.امر.به.معنای.سلب.قدرت.

و.حکومت.از.خداوند.متعال.نیست.و.ايضاً.به.معنای.شرکت.در.الوهیّت.نیست.تا.

کفر.الزم.آيد،.بلکه.انجام.وظیفه.ای.است.که.از.جانب.موال.يعنی.خداوند.متعال.به.

صالح.ترين.عباد.يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.واگذار.شده.است.

و.حاکی.از.اعتماد.خداوند.متعال.به.صالح.ترين.بندگان.خويش.و.مقّرب.ترين.آن.ها.

به.درگاه.الهی.می.باشد.و.فلسفه.آن.نیز.شناساندن.و.فهماندن.مقام.و.منزلت.رفیع.اين.
مقّرب.ترين.بندگان.به.ساير.مخلوق.می.باشد،.

يعنی.شناساندن.مقام.و.منزلت.اختصاصی.و.ويژه.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.
به.تمام.مخلوقات.
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وجه سّوم:
سّومین.وجه.درباره.فرمايش.امام.هادی.علیه.الّسالم.در.زيارت.جامعه.کبیره.»اِياُب 

الَْخْلِق اِلَْيُکْم.َو.ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم«.اين.است.که:
رجوع.و.بازگشت.مردم.به.اولیاء.اهلل.»وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.
مانند.رجوع.به.اهلل.است.»رجوع.به.حجج.خداوند.متعال.مانند.رجوع.به.خود.خداوند.
متعال.است«،.زيرا.خداوند.متعال.اطاعت.از.آن.ذوات.مقّدسه.را.اطاعت.از.خود.و.

نافرمانی.از.آن.بزرگواران.را.نافرمانی.از.خود.دانسته.است،.بنابراين:
آنچه.را.که.آن.ذوات.مقّدسه.بفرمايند.فرمايش.خداوند.متعال.است،.

و.آنچه.را.که.آن.ذوات.مقّدسه.نهی.بفرمايند.نهی.خداوند.متعال.می.باشد،.
و.اين.موضوع.در.احاديث.فراوانی.آمده.که.تعداد.آن.ها.از.حّد.شمارش.خارج.است،.

از.جمله.در.همین.زيارت.جامعه.کبیره.آمده.که:
َمْن اََطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ،

َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصى اهللَ، یعنی:
هر.کس.از.شما.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.نموده.است،.

و.هر.کس.از.شما.نافرمانی.کند.از.خداوند.متعال.نافرمانی.نموده.است،.بنابراين:
رجوع.و.بازگشت.به.آن.ذوات.مقّدسه.رجوع.و.بازگشت.به.خداوند.متعال.است،.

حکم.آن.ذوات.مقّدسه.در.مورد.مخلوقات.حکم.خداوند.متعال،.
و.رسیدگی.به.حساب.مردم.در.روز.قیامت.توسط.آن.بزرگواران.رسیدگی.به.حساب.

مردم.توسط.خداوند.متعال.می.باشد.
عالمه.بزرگوار.سیّد.حسین.همدانی.درودآبادی.در.کتاب.شموس.الّطالعه.که.شرح.
زيارت.جامعه.کبیره.می.باشد.ذيل.اين.قسمت.از.فرمايش.امام.هادی.سالم.اهلل.علیه.»اِياُب 

الَْخْلِق اِلَْيُکْم.َو.ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم«.می.گويد:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.يعنی.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مظهر.اتّم.و.اکمل.و.مظهر.کّلی.اسم.اهلل.می.باشند.و.جامع.
همه.مراتب.آن.»آن.بزرگواران.مظهر.اتّم.و.اکمل.اسماء.و.صفات.خداوند.سبحان.

می.باشند«،..همچنین:
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اين.ذوات.مقّدسه.خلیفه.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.هستند.و.به.دلیل.همین.

خالفت.و.جانشینی.است.که.مردم.در.هر.بلیّه.ای.به.اين.ذوات.مقّدسه.پناه.برده.و.

در.هر.شبهه.ای.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.رجوع.می.کنند،.و.چون.خداوند.متعال.

بزرگ.تر.از.آن.است.که.برای.مردم.ظاهر.شود.و.به.حساب.آن.ها.رسیدگی.کند.»چرا.

که.عالم.امکان.وسعت.بر.ظهور.خداوند.متعال.را.ندارد«.لذا.خداوند.سبحان.خلیفه.ای.

»جانشینی«.منصوب.می.فرمايد.تا.روز.قیامت.به.حساب.مردم.رسیدگی.کند.و.از.
مردم.حسابرسی.نمايد.

چون.هیچ.کس.قابلیّت.و.ظرفیّت.خالفت.خداوند.متعال.از.ابتدای.خلقت.تا.پايان.
دنیا.و.جهان.آخرت.را.ندارد.مگر.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم،.لذا:

خداوند.متعال.امور.خلق.را.در.دنیا.و.آخرت.به.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم.تفويض.و.واگذار.فرموده.است.و.به.همین.لحاظ.در.دنیا.اعمال.بندگان.

به.آن.ذوات.مقّدسه.عرضه.می.گردد.و.آن.بزرگواران.اعمال.بندگان.را.می.بینند،.و.در.
آخرت.نیز.به.حساب.آن.ها.رسیدگی.می.کنند.

قابل.ذکر.است.که.ذيل.آيات.ششم.و.هفتم.سوره.مبارکه.حشر.نیز.در.اين.رابطه.
توضیحات.کاملی.ارائه.شده.است.

در.زيارت.شريف.جامعه.کبیره.پس.از.»اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم.َو.ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم«.آمده.که:
َو َفْصُل اْلِخطاِب ِعْنَدُكْم،.يعنی:

سخن.جداکننده.حق.از.باطل.نزد.شما.است.»سخنی.که.حق.را.از.باطل.جدا.می.کند.
نزد.شما.است«.

قبل.از.پرداختن.به.موضوع.به.معنی.لغات.اشاره.می.شود.»از.مفردات.راغب«.
َفْصْل =.جدا.کردن.دو.چیز.از.يکديگر.به.طوری.که.بین.آن.دو.فاصله.بیفتد.

.حکم.. .سخنـ. .گفتگو.کردنـ. ِخطاب.=.از.َخطب.می..آيد.يعنی.سخن.گفتنـ.
َفْصُل اْلِخطاب =.سخن.جداکننده.حق.از.باطل،.آنچه.که.به.گفتگوها.پايان.دهد،.حکم.
نهايی.و.قطعی.که.منازعه.را.پايان.دهد.»حکم.نهايی.و.قطعی.که.همگان.آن.را.می.پذيرند.

و.به.آن.گردن.می.نهند،.چون.حق.است«.
َيْوم الَفصل.=.روز.جدايی.حق.از.باطل،.روز.صدور.حکم.قطعی.و.نهايی.که.هر.کس.
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به.حّق.خودش.می.رسد.»روز.قیامت.را.يوم.الفصل.می.گويند«.
در.زيارت.هر.کدام.از.معصومین.علیهم.الّسالم.به.آن.بزرگواران.عرض.می.کنیم.»در.

زيارت.جامعه.کبیره«:
َو َفْصُل اْلِخطاِب ِعْنَدُكْم،.يعنی:

سخن.جداکننده.حق.از.باطل.نزد.شما.است،..يا:
حکم.و.سخنی.که.به.گفتگوها.و.منازعات.پايان.دهد.نزد.شما.است.

به.عبارت.ديگر:
حکم.نهايی.و.قطعی.که.منازعات.و.بگو.مگوها.را.فیصله.می.دهد.نزد.شما.است.

از.اين.فرمايش.امام.هادی.سالم.اهلل.علیه.استفاده.می.شود.که.حکم.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.حکمی.است.نهايی.و.قاطع.و.جداکننده.حق.از.باطل.که.قابل.نقض.
نمی.باشد.»در.دنیا.و.آخرت«،.

زيرا:
آن.ذوات.مقّدسه.هر.چه.بفرمايند.خدا.فرموده.است،.
و.حکم.آن.ذوات.مقّدسه.حکم.خداوند.متعال.است.

روز.قیامت.را.َيوم الَفْصل.می.گويند.زيرا.در.آن.روز.بر.اساس.حکم.خداوند.متعال.

حکم.قطعی.و.نهايی.صادر.شده.و.حق.از.باطل.جدا.می.شود.و.هر.کس.به.حّق.خودش.
می.رسد.و.اين.حکم،.قطعی.است.

معصوم. چهارده. مقّدس. وجود. توسط. مردم. حساب. به. رسیدگی. قیامت. روز.

علیهم.الّسالم.صورت.می.گیرد.و.حکم.قطعی.و.نهايی.را.آن.بزرگواران.صادر.فرموده.و.
اهل.بهشت.را.به.بهشت.و.اهل.جهنّم.را.به.جهنّم.می.فرستند،.

و.اين.است.معنی.فرمايش.امام.هادی.علیه.الّسالم.در.زيارت.شريف.جامعه.کبیره.که.
به.آن.بزرگواران.عرض.می.کنیم.

اِياُب اْلَخْلِق اِلَْيُکْم، 
َو ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم،

َو َفْصُل اْلِخطاِب ِعْنَدُكْم، یعنی:
بازگشت.مردم.»پس.از.مرگ«.به.سوی.شما.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد،.
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و.رسیدگی.به.حساب.آن.ها.»رسیدگی.به.اعمال.مردم«.در.روز.قیامت.با.شما.است.
»يعنی.شما.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«،.

و.حکم.قاطع.و.نهايی.نزد.شما.معصومین.علیهم.الّسالم.است،..يعنی:.
روز.قیامت.حکم.قاطع.و.نهايی.را.شما.صادر.می.کنید.و.اين.حکم،.قطعی.است.چرا.
که.حکم.شما.حکم.خداوند.متعال.است.و.شما.به.امر.خداوند.متعال.و.به.عنوان.خلیفه.
خداوند.متعال.احکام.قطعی.و.نهايی.را.صادر.می.فرمائید،.و.بهشتیان.را.به.بهشت.و.اهل.

جهنّم.را.وارد.جهنّم.می.نمائید.1

1.شرحزیارتجامعهکبیره،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه346تا353.
شرحزیارتجامعهکبیره،ترجمهشموسالطالعه،تألیفعالمهسّیدحسینهمدانیدرودآبادی،صفحه395تا398.





سوره فجر

آيه 27 تا 30 سوره فجر:
»يا اَيَُّتها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة«.آيه.27.

»اِْرِجعي اِلي َربِِّک راِضَيًة َمْرِضيًَّة«.آيه.28.
»َفاْدُخلي في ِعبادي«.آيه.29.

»َواْدُخلي َجنَّتي«.آيه.30.

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:.

ای.نَفس.آرام.گرفته.»ای.روح.و.جان.با.ايمان.و.آرام.يافته«.آيه.27.
به.سوی.پروردگارت.بازگرد.در.حالی.که.تو.از.پروردگارت.راضی.و.خشنود.هستی.

و.پروردگارت.نیز.از.تو.راضی.و.خشنود.می.باشد..»آيه.28«.
پس،.ای.نَْفس.مطمئن.»ای.نفس.آرام.گرفته«،.داخل.در.گروه.بندگان.خاص.من.شو.

»در.گروه.بندگان.خاص.من.وارد.شو«.آيه.29.
و.به.بهشت.من.وارد.شو..»آيه.30«.1

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه491.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه516.
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شرح لغات و توضیحات:
از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.روايت.شده.که.آن.حضرت.فرمودند:

سوره.مبارکه.فجر.سوره.امام.حسین.سیّدالشهداء.سالم.اهلل.علیه.می.باشد.
عّلت.اينکه.اين.سوره.مبارکه.سوره.سیّدالشهداء.علیه.الّسالم.عنوان.شده.ممکن.است.

يکی.از.دو.دلیل.ذيل.يا.هر.دو.دلیل.باشد.زيرا.منافاتی.با.هم.ندارند.
الف(.خداوند.متعال.در.اوائل.اين.سوره.مبارکه.به.چند.چیز.سوگند.ياد.فرموده.که.از.

جمله.آن.ها.سوگند.به.لَیالی.َعشر.»شب.های.دهگانه«.بوده.است.
مقصود.از.شب.های.دهگانه.را.مفّسرين.ده.شب.اول.ماه.ذيحّجه.دانسته.اند،.

بعضی.از.مفّسرين.ده.شب.آخر.ماه.مبارک.رمضان.دانسته.اند.که.شب.های.قدر.در.
آن.ها.واقع.شده،.

بعضی.نیز.مقصود.از.شب.های.دهگانه.را.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.سوگند.ياد.

فرموده.ده.شب.اول.ماه.محرم.دانسته.اند.که.شهادت.سیّدالشهداء.سالم.اهلل.علیه.در.آن.

واقع.شده.و.اين.شهادت.مانند.فجر.بود.»فجر=.شکافتن.وسیع«.که.پرده.های.تاريک.
ظلم.و.کفر.بنی.امیّه.را.شکافت.و.چهره.واقعی.اين.ملحدان.را.به.مردم.نشان.داد.

ب(.در.آيات.آخر.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.نَفس.مطمئنّه.را.مورد.خطاب.

قرار.داده.است.که.طبق.احاديث.صادره.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مقصود.

از.نفس.مطمئنّه.در.اين.آيات.شريفه.وجود.مقّدس.امام.حسین.سالم.اهلل.علیه.می.باشد.
»گرچه.هر.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.نَفس.مطمئنّه.می.باشند«.

نَفس.=.روح،.جان.1
خداوند.متعال.اين.سوره.مبارکه.را.با.چند.سوگند.آغاز.فرموده.و.اين.سوگندها.

مقدمه.ای.شده.اند.برای.تهديد.جبّاران.و.طغیانگران.و.ستمکاران.
در.ادامه.آيات.شريفه.اشاره.ای.به.بعضی.از.اين.اقوام.طغیانگر.از.قبیل.قوم.عاد.
»قومی.که.در.زمان.حضرت.هود.می.زيسته.اند«،.قوم.ثمود.»قومی.که.در.زمان.حضرت.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه492،456،455.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه51.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه520.
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صالح.زندگی.می.کردند«.و.فرعون.نموده.و.بیان.فرموده.که.اين.اقوام.»قوم.عاد.و.ثمود.

و.فرعون«.در.روی.زمین.طغیان.نموده.و.فساد.کردند.»طغیان.=.زياده.روی.در.گناه،.

سرکشی.کردن.و.از.حد.خارج.شدن«.»فساد.=.هر.گونه.ظلم.و.ستم.تجاوز.به.حقوق.
ديگران«.

در.آيات.بعد.آمده.که:
وقتی.که.قیامت.به.پا.می.شود.همه.طغیانگران.و.همه.مفسدين.»کسانی.که.در.دنیا.
طغیان.نموده.و.در.روی.زمین.فساد.کردند«.از.جمله.طغیانگران.و.مفسدينی.مانند.قوم.
عاد.و.ثمود.و.فرعون.وقتی.جهنّم.را.از.نزديک.می.بینند.و.با.چشم.خويش.مشاهده.

می.کنند.با.اندوه.و.حسرت.با.خودشان.می.گويند:
ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بوديم.به.راه.راست.هدايت.می.شديم.و.اعمال.صالح.انجام.
داده.و.برای.امروز.خودمان.توشه.ای.می.فرستاديم.لیکن.اين.اندوه.و.حسرت.دردی.از.

آن.ها.را.دوا.نخواهد.کرد..
خداوند.متعال.در.ادامه.آيات.شريفه.در.مورد.طغیانگران.و.مفسدينی.مانند.قوم.عاد.و.
ثمود.و.فرعون.و.هر.فرد.و.گروه.ديگری.که.طغیان.و.سرکشی.کرده.و.در.روی.زمین.

فساد.کرده.اند.می.فرمايد:
آن.ها.را.به.بَند.می.کشم.و.عذاب.می.کنم.آن.هم.عذاب.و.بندکشیدنی.سخت.و.

شديد.
خداوند.متعال.پس.از.بیان.اوضاع.و.احوال.طغیانگران.و.مفسدين.سراغ.نفوس.
مطمئنّه.می.رود،.يعنی.مؤمنینی.که.در.نهايت.آرامش.هستند.و.امیدوار.به.فضل.و.رحمت.

واسعة.الهی.»آيات.27.تا.30«.
صاحب.المیزان.در.مورد.اين.سوره.مبارکه.و.وعده.و.و.عیدهای.خداوند.متعال.که.

در.اين.سوره.مبارکه.آمده.می.گويد:
در.اين.سوره.مبارکه.تعّلق.به.دنیا.بدان.جهت.که.طغیان.و.کفران.»ترک.شکر«.به.دنبال.
دارد.مذّمت.شده.و.خداوند.متعال.اهل.دنیا.را.به.شديدترين.عذاب.تهديد.نموده.است.

»آيه.اول.تا.آيه.بیست.و.ششم«.
اين.آيات.شريفه.روشن.می.سازند.که:
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انسان.به.جهت.کوته.فکری.خويش.خیال.می.کند.که.اگر.خداوند.متعال.به.او.نعمتی.

داده.به.خاطر.آن.است.که.نزد.خداوند.متعال.کرامت.و.احترامی.دارد.و.اگر.او.را.به.

فقر.و.گرفتاری.مبتال.نموده.به.خاطر.اين.است.که.در.درگاه.خداوند.متعال.خوار.و.
بی.مقدار.است.

اّولی.»کسی.که.به.او.نعمات.فراوانی.اعطا.شده«.به.خاطر.پندار.غلطش.هر.فساد.

و. اشتباهات. پندار.غلط.خويش. اعتقاد.و. آن. با. و. را.مرتکب.می.شود. و.طغیانی.

خطاهای.خودش.را.توجیه.می.کند.»اعتقاد.و.پندار.غلط.اين.فرد.اين.است.که.خیال.

می.کند.نزد.خداوند.متعال.کرامت.و.احترامی.دارد.که.اين.همه.نعمت.به.او.اعطا.
شده.است«،.

و.دّومی.»کسی.که.مبتال.به.فقر.و.ناماليمات.می.باشد«.به.خاطر.پندار.و.اعتقاد.غلط.

خويش.کفر.می.گويد.»به.جای.شکر.نعمت«.و.به.هر.ذلّتی.تن.می.دهد.»اعتقاد.و.پندار.
غلط.اين.فرد.اين.است.که.خیال.می.کند.در.درگاه.الهی.خوار.و.بی.مقدار.است«.

هر.دو.در.اشتباه.محض.می.باشند،.يعنی:
نه.قدرت.و.ثروت.و.تمّکن.دلیل.بر.عزيز.بودن.و.محترم.بودن.در.درگاه.الهی.

است،.
و.نه.فقیر.و.تنگدست.و.گرفتار.بودن.حاکی.از.خوار.بودن.و.بی.مقدار.بودن.در.

پیشگاه.خداوند.متعال.می.باشد،.لذا:
اگر.خداوند.متعال.به.کسی.ثروت.و.مکنت.و.انواع.نعمات.اعطا.فرموده.و.يا.اگر.
کسی.مبتال.به.فقر.و.تنگدستی.و.ناماليمات.شده.همه.اين.ها.امتحان.الهی.است.تا.
روشن.شود.که.کدام.يک.از.اين.ها.به.خدا.و.رسول.ايمان.آورده.و.عمل.صالح.انجام.

می.دهند.و.از.دنیای.خود.برای.آخرت.خويش.توشه.می.فرستند.
اين.قضیّه.در.قیامت.برای.همه.روشن.می.شود.و.همگان.می.فهمند.که.آنچه.در.دنیا.
با.آن.مواجه.بودند.»اعم.از.ثروت.و.انواع.نعمات.و.يا.فقر.و.انواع.گرفتاری.ها«.همه.و.

همه.امتحان.و.آزمايش.بوده.است.
بنابراين.معلوم.می.شود.که.از.بین.همه.انسان.ها.هیچ.کس.به.سعادت.اخروی.نمی.رسد.
مگر.نَفس.مطمئنّه.»در.قیامت.و.در.جهان.آخرت.فقط.نَفس.مطمئنّه.است.که.رستگار.
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.آيات.27.تا.30«. و.سعادتمند.می.شود.و.وارد.بهشت.می.گرددـ.
نَفس.مطمئنّه.کسی.است.که.دلش.به.پروردگارش.گرم.است.و.تسلیم.امر.خداوند.
متعال.می.باشد،.حوادث.تلخ.و.شیرين.دنیا.او.را.از.جای.نمی.کند.و.در.او.تغییر.حالت.
ايجاد.نمی.کند،.اگر.ثروتمند.شد.و.قدرتمند.در.اين.صورت.طغیان.و.سرکشی.نمی.کند،.
و.اگر.فقیر.شد.و.تنگدست.و.گرفتار.ناماليمات.زندگی.در.اين.صورت.کفر.نمی.گويد.

و.کفران.نمی.ورزد.»ترک.شکر.نمی.کند«.و.به.هر.ذلّتی.تن.در.نمی.دهد.
نَفس.مطمئنّه.کسی.است.که.همواره.به.ياد.خداوند.متعال.است.و.اين.ياد.خدا.بودن.

باعث.می.شود.تا.مرتکب.گناه.نشود.و.همواره.دلش.آرامش.و.طمأنینه.داشته.باشد.
نَفس.مطمئنّه.کسی.است.که.همواره.راضی.به.رضای.حق.تعالی.است.و.در.نتیجه.
خودش.را.بنده.ای.می.بیند.که.مالک.هیچ.خیر.و.شر.و.هیچ.نفع.و.ضرری.برای.خودش.
نیست.و.به.وعده.های.الهی.اطمینان.دارد.و.به.راه.و.روشی.که.انتخاب.کرده.مطمئن.

است.
نَفس.مطمئنّه.کسی.است.که.دنیا.را.زندگی.مجازی.دانسته.و.آخرت.را.زندگی.و.
حیات.حقیقی.و.جاويد،.و.داشتن.و.نداشتن.در.دنیا.و.نفع.و.ضرر.آن.را.امتحان.الهی.

می.داند.و.در.نتیجه:
اگر.غرق.در.نعمات.دنیوی.شود.طغیان.و.سرکشی.نمی.کند،.دست.به.فساد.نمی.زند،.

به.علو.»برتری.جويی.به.ديگران«.و.استکبار.دچار.نمی.شود،
و.اگر.گرفتار.فقر.و.تنگدستی.و.ناماليمات.شد.اين.فقر.و.تهیدستی.و.گرفتاری.ها.
و.ناماليمات.او.را.به.کفر.و.ترک.شکر.»کفران«.وا.نمی.دارد.بلکه.استوار.و.محکم.در.
عبوديّت.و.بندگی.خويش.پابرجاست.و.هیچ.گاه.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نمی.کند.

»انحراف.عقیدتی.پیدا.نمی.کند«.و.مرتکب.گناه.نمی.شود..
اينکه.اين.نَفس.مطمئنه.ای.که.خداوند.متعال.او.را.در.آيه.بیست.و.هفتم.سوره.مبارکه.
فجر.مورد.خطاب.قرار.داده.چه.کس.و.يا.چه.کسانی.می.باشند،.و.اينکه.انسان.های.
مؤمن.»شیعیان.دوازده.امامی«.هنگام.مرگ.خويش.چه.کسانی.را.زيارت.می.کنند.که.با.
زيارت.کردن.آن.ها.نَفسشان.مطمئن.می.شود.»نَفس.آن.ها.اطمینان.پیدا.کرده.و.آرامش.

می.يابد«.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.
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قابل.ذکر.است.که.مقصود.از.نَفس.در.اين.آيات.شريفه.همان.روح.آدمی.است.1
خداوند.متعال.اين.نفس.مطمئنّه.را.»با.خصوصیّاتی.که.مالحظه.فرموديد«.مورد.

خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
يا اَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة.=.ای.نفس.مطمئنه،.ای.نَفس.مطمئن.و.آرام.يافته،.

ای.کسی.که.روح.و.جان.تو.به.حق.اطمینان.يافته.»ای.کسی.که.روح.و.جان.تو.به.

خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.اطمینان.

پیدا.کرده.و.با.ياد.خداوند.متعال.آرامش.و.طمأنینه.دارد«،.ای.کسی.که.به.خداوند.متعال.

و.وعده.های.خداوند.متعال.اطمینان.داری،.همچنین.به.راه.و.روشی.که.انتخاب.کرده.ای.
»پیروی.از.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.اطمینان.داری.

در.ادامه.آيه.شريفه.»آيه.28«.خداوند.متعال.به.اين.نَفس.مطمئنّه.می.فرمايد:
اِْرِجعي اِلي َربِِّک.=.به.سوی.پروردگارت.بازگرد.درحالی.که:

راِضَيًة.=.از.خداوند.متعال.راضی.و.خشنود.هستی،.و.
َمرِضيًَّة.=.خداوند.متعال.نیز.از.تو.راضی.و.خشنود.است.

خطاب.خداوند.متعال.به.نَفس.مطمئنّه.مربوط.به.زمان.مرگ.او.می.باشد،.يعنی:
وقتی.که.لحظه.مرگ.انسانی.که.دارای.نَفس.مطمئنّه.می.باشد.فرا.می.رسد.از.جانب.

خداوند.متعال.به.او.خطاب.می.شود.که:
ای.نفس.مطمئنه،.به.سوی.پروردگارت.بازگرد.درحالی.که.تو.از.پروردگارت.راضی.

و.خشنود.هستی.و.پروردگارت.نیز.از.تو.راضی.و.خشنود.می.باشد.
منظور.از.بازگشت.به.سوی.خداوند.متعال.می.تواند.هر.دو.معنی.ذيل.را.داشته.باشد.

چرا.که.منافاتی.با.هم.نداشته.و.در.يک.راستا.می.باشند.
الف(.منظور.از.بازگشت.نَفس.مطمئنّه.»کسی.که.دارای.نَفس.مطمئن.می.باشد«.به.
سوی.خداوند.متعال.بازگشت.به.ثواب.و.رحمت.و.نعمات.خداوند.متعال.است.که.در.

بهشت.برای.او.مهیّا.شده.است..

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه228،227،214،213.
تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه491تا493.
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ب(.منظور.از.بازگشت.نَفس.مطمئنّه.به.سوی.خداوند.متعال.بازگشت.به.سوی.خود.

خداوند.متعال.است.يعنی.در.جوار.قرب.خداوند.متعال.قرار.گرفتن،.و.بديهی.است.

بازگشت.به.سوی.خود.خداوند.متعال.بازگشتی.معنوی.و.روحانی.است.نه.مکانی.و.
جسمانی.

اگر.نَفس.مطمئنّه.راضیه.توصیف.شده.به.اين.خاطر.است.که.اين.انسان.دارای.نَفس.

مطمئن.در.تمام.مراحل.زندگی.خويش.از.خداوند.متعال.راضی.بود.و.به.قضا.و.قدر.
الهی.رضايت.داشت.و.کمترين.چون.و.چرايی.نداشت،.يعنی:

در.زمان.خوشی.و.ناخوشی،.در.زمان.توانگری.و.فقر،.در.زمان.سالمتی.يا.بیماری،.

و.به.طور.کّلی.در.همه.حاالت.از.خداوند.متعال.رضايت.داشت.و.راضی.به.رضای.
خداوند.سبحان.بود.

بديهی.است.وقتی.بنده.ای.از.نظر.اعتقادی.در.صراط.مستقیم.باشد.و.از.نظر.عمل.نیز.

به.تکالیف.شرعی.خويش.عمل.نمايد.»عمل.به.واجبات.و.ترک.محّرمات«،.و.به.قضا.

و.قدر.الهی.راضی.باشد.و.در.همه.حاالت.زندگی.از.خداوند.متعال.راضی.باشد.يقینًا.

خداوند.متعال.نیز.از.او.راضی.خواهد.بود.و.کلمه.َمْرِضيًِّة.مبیّن.رضايت.خداوند.متعال.
از.چنین.بنده.ای.است.

کسی.که.دارای.نَْفس.مطمئنّه.است.در.دنیا.از.خداوند.متعال.رضايت.کامل.دارد.و.

وقتی.که.وارد.بهشت.می.شود.و.همه.وعده.های.الهی.را.محّقق.می.بیند،.لذا.در.بهشت.

نیز.از.خداوند.متعال.رضايت.کامل.دارد.چرا.که.در.مقابل.اعمال.ناچیز.او.آن.هم.در.

مّدت.کوتاه.هفتاد.سال.دنیا.خداوند.متعال.به.او.انواع.نعمات.اعطا.فرموده.آن.هم.برای.
همیشه.و.برای.اَبَد.

در.آيه.بعد.»آيه.29«.خداوند.متعال.صاحب.نَْفس.مطمئنّه.را.مورد.خطاب.قرار.داده.
و.به.او.می.فرمايد:

َفاْدُخلي في ِعبادي.=.پس،.داخل.در.گروه.بندگان.من.شو.
حرف.»فا«.که.در.اّول.اين.آيه.شريفه.آمده.نتیجه.گیری.از.آيات.گذشته.می.باشد،.

يعنی:
ای.کسی.که.دارای.نفس.مطمئنّه.هستی،.و.درحالی.که.راضی.به.رضای.خدا.هستی.
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و.در.طول.عمر.خويش.خودت.را.بنده.خدا.و.عبد.خداوند.متعال.می.دانستی.و.همواره.

خداوند.متعال.را.اطاعت.نموده.و.از.دستورات.خداوند.متعال.سرپیچی.نمی.کردی،.به.
همین.جهت.خداوند.متعال.نیز.از.تو.راضی.و.خشنود.است،.پس:

ای.نَفس.مطمئنّه،.داخل.بندگان.خاص.من.شود.
اين.آيه.شريفه.داللت.دارد.بر.اينکه:

زمره. در. هم. آن. است. متعال. بندگان.خداوند. زمره. در. مطمئنّه. نَفس. صاحب.

بندگان.خاص.و.ويژه.خداوند.متعال،.و.خداوند.متعال.با.اين.آيه.شريفه.عبوديّت.و.

بندگی.صاحب.نَفس.مطمئنّه.را.امضاء..فرموده.و.اين.تاج.افتخار.را.بر.سر.او.نهاده.

و.او.را.بنده.خويش.خوانده.و.به.او.فرموده.تا.داخل.بندگان.خاص.خداوند.متعال.
بشود.

در.آيه.بعد.»آيه.30«.که.آخرين.آيه.سوره.مبارکه.فجر.می.باشد.خداوند.متعال.به.

اين.نَفس.مطمئنّه.که.مدال.و.نشانه.عبوديّت.را.از.خداوند.سبحان.دريافت.نموده.
می.فرمايد:

َواْدُخلي َجنَّتي.=.داخل.شو.در.بهشت.من.
همه.بهشت.و.آنچه.در.آن.است.متعّلق.به.خداوند.متعال.می.باشد.و.اساساً.همه.
هستی.متعّلق.به.خداوند.متعال.است،..اما.در.اين.آيه.شريفه.مالحظه.می.فرمائید.که.
خداوند.متعال.به.صاحب.نَفس.مطمئنّه.ای.که.صفات.و.ويژگی.های.آن.قباًل.بیان.شد،

بلکه. بهره.مند.شو،. بهشتی. نعمات. انواع. از. و. بهشت.شو. داخل. که. نمی.فرمايد.
می.فرمايد:

َواْدُخلي َجنَّتي،.يعنی:
داخل.در.بهشت.من.شو.»َجنَّتى.=.بهشت.من«،.بنابراين:

فرمايش.خداوند.متعال.»آيه.29.و.30«.که.کلمه.ِعبادی.»بندگان.من«.و.َجنَّتى.»بهشت.

من«.در.آن.آيات.ذکر.شده.به.منظور.تعظیم.و.تشريف.و.بزرگداشت.صاحب.نَفس.

مطمئنّه.می.باشد.که.خداوند.متعال.اينگونه.اين.بنده.خويش.را.مورد.لطف.و.عنايت.
خاص.و.ويژه.قرار.می.دهد..

الزم.به.ذکر.است.که.غیر.از.اين.آيه.شريفه.»آيه.30.سوره.فجر«.در.هیچ.آيه.ای.از.
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آيات.شريفه.قرآن.کريم.کلمه.َجنَّتى.نیامده.و.فقط.در.اين.آيه.شريفه.است.که.خداوند.
متعال.بهشت.را.به.خودش.نسبت.داده.و.فرموده.َجنَّتى.»يعنی.بهشت.من«.

بنابراين.معنی.آيات.شريفه.به.اختصار.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.صاحب.نفس.مطمئنّه.و.کسی.را.که.دارای.نفس.مطمئنّه.است.مورد.

خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
تو.ای.نفس.مطمئنّه.و.تو.ای.کسی.که.دارای.نفس.مطمئنّه.هستی،.

به.سوی.پروردگارت.»به.سوی.رحمت.خدا.و.قرار.گرفتن.در.جوار.قرب.حق.

تعالی«.بازگرد.درحالی.که.تو.از.پروردگارت.راضی.و.خشنود.هستی.و.پروردگارت.نیز.
از.تو.راضی.و.خشنود.می.باشد.

ای.صاحب.نفس.مطمئنه،..داخل.شو.در.گروه.بندگان.خاص.و.شايسته.من،.
و.داخل.شو.در.بهشت.من.»داخل.بهشتم.شو«.

اينکه.صاحب.اين.نفوس.مطمئنّه.چه.کسی.يا.چه.کسانی.می.باشند.انشاءاهلل.تعالی.در.
بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.1

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

منظور.از.نفس.مطمئنّه.در.اين.آيات.شريفه.»يا اَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة اِْرِجعي اِلي َربِِّک 
راِضيًَّة َمْرِضيًَّة، َفاْدُخلي في ِعباِدی، َواْدُخلي َجنَّتي«.وجود.مبارک.امام.حسین.علیه.الّسالم.

می.باشد..
اين.حديث.را.ابو.بصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه82ـ83.
المیزان،جلدچهلم،صفحه227تا229.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه491تا493.
2.تفسیرعلیبنابراهیمقمی،جلدپنجم،صفحه393.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه520.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه510،حدیث2.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه369،حدیث27»حدیث12759«.
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توضیح:.
يقیناً.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.نَفس.مطمئنّه.می.باشند.زيرا.فقط.و.
فقط.اين.ذوات.مقّدسه.هستند.که.به.عّلت.برخورداری.از.مقام.عصمت.و.به.علت.اينکه.
حجج.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.خداوند.سبحان.هستند.از.بدو.تولّد.تا.لحظه.شهادت.
از.خداوند.متعال.رضايت.کامل.داشته.اند.و.در.عالی.ترين.درجه.عبوديّت.قرار.داشته.و.
صالح.ترين.عباد.خدا.بوده.اند،.لذا.خداوند.متعال.نیز.از.لحظه.تولد.آن.بزرگواران.تا.زمان.
شهادت.آن.بزرگواران.از.آن.ها.رضايت.کامل.داشته.و.جمله.راِضَيًة َمْرِضيًَّة.از.بدو.تولّد.

تا.لحظه.شهادت.فقط.در.رابطه.با.اين.بزرگواران.مصداق.پیدا.می.کند.
چون.طبق.فرمايش.امام.هادی.سالم.اهلل.علیه.در.زيارت.جامعه.کبیره.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.از.يک.نور.واحد.می.باشند.»َو اَنَّ اَْرواَحُکْم َو نُوَرُكْم َو 

طيَنَتُکْم واِحَدٌة،.يعنی:.
ارواح.شما.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.و.نور.شما.و.ذات.و.سرشت.شما.يکی.

است«،.لذا:.
همه.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.نَفس.مطمئنّه.می.باشند،.لیکن.در.اين.حديث.
شريف.نام.مبارک.يکی.از.اين.بزرگواران.يعنی.امام.حسین.سالم.اهلل.علیه.برده.شده.
و.سوره.مبارکه.فجر.نیز.به.وجود.مقّدس.سیّدالشهداء.سالم.اهلل.علیه.اختصاص.يافته.

است..
عرض.شد.که.نفس.مطمئنّه.يعنی.کسی.که:

در.تمام.ُعمر.نسبت.به.خداوند.متعال.شاکر.باشد.و.هیچ.گاه.کفران.نعمت.نکند.
»همیشه.و.در.هر.حال.شکر.نعمات.الهی.را.به.جای.بیاورد«،.

در.همه.عمر.خداوند.متعال.را.اطاعت.کند،
همیشه.به.ياد.خداوند.متعال.باشد،

همیشه.و.همواره.راضی.به.رضای.خداوند.متعال.باشد.و...
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:.

به.خدا.قسم.ما.هستیم.که.همیشه.و.همواره.خداوند.متعال.را.در.خاطر.داشته.و.هرگز.
فراموشش.نکرده.ايم،
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به.خدا.قسم.ما.هستیم.که.همیشه.نسبت.به.خداوند.متعال.شاکر.بوده.و.هیچ.گاه.
کفرانش.نکرده.ايم،

به.خدا.قسم.ما.هستیم.که.همواره.و.همیشه.خداوند.متعال.را.اطاعت.کرده.و.هرگز.
نافرمانیش.نکرده.ايم،.

به.خدا.قسم.غیر.از.خاندان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.غیر.از.اهل.بیت.
آن.حضرت.هیچ.کس.به.آن.ها.عمل.نکرده.است..

قابل.ذکر.است.که.تفاسیر.المیزان.و.برهان.اين.حديث.شريف.را.ذيل.آيه.105.سوره.
آل.عمران.»يا اَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ َحقَّ ُتقاِتِه«..نقل.نموده.اند.

وجود.مقّدس.سیّدالشهداء.سالم.اهلل.علیه.در.آخرين.لحظات.عمر.مبارک.خويش.و.

درحالی.که.همه.ياران.و.اصحاب.خويش.مخصوصاً.برادر.بزرگوارش.قمر.بنی.هاشم.

علیه.الّسالم.و.فرزند.گرانقدرش.حضرت.علی.اکبر.علیه.الّسالم.به.شهادت.رسیده.بودند.

و.آن.حضرت.می.دانست.که.لحظاتی.بعد.خواهر.بزرگوارش.زينب.کبری.سالم.اهلل.

علیها.به.همراه.ساير.بانوان.به.اسارت.خواهند.رفت،.و.در.آن.لحظاتی.که.هیچ.قلم.و.

هیچ.زبانی.قادر.به.نوشتن.و.قادر.به.بیان.آن.مصائب.نیست.به.خداوند.متعال.عرضه.
می.داشت.و.به.خداوند.متعال.عرض.می.کرد:

اِلهي ِرضًا بَِقضائَِک،
َو َتْسليمًا اِلَْمِرَك،
ال َمْعُبوَد ِسواَك،

يا ِغياَث الُْمْستغيثيَن، یعنی:
خدايا،.راضی.هستم.به.رضای.تو،.راضی.هستم.به.قضا.و.َقَدر.تو،.مطیع.و.تسلیم.

مشیّت.و.امر.تو.هستم،.
ای.خدا،.جز.تو.معبودی.ندارم.»ای.خدا.جز.تو.معبودی.نیست«،.ای.فريادرس.

استغاثه.کنندگان.
اين.است.معنی.راضی.بودن.به.رضايت.خداوند.متعال.»راِضيًة«،.

لذا.وقتی.بنده.ای.به.اين.مرحله.برسد.»مرحله.رضايت.کامل.يعنی.راضيًة.که.فقط.

معصومین.علیهم.الّسالم.به.عالی.ترين.مرحله.آن.می.رسند«.خداوند.متعال.نیز.از.آن.بنده.
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که.همان.معصومین.علیهم.الّسالم.باشند.راضی.و.خشنود.می.شود.يعنی.َمْرِضيًَّة،.و.در.

اين.صورت.است.که.وجود.مقّدس.سیّدالشهدا.علیه.الّسالم.»همچنین.ساير.معصومین.
علیهم.الّسالم«.می.شوند.مصداق.اين.آيات.شريفه.»آيات.27.تا.30.سوره.فجر«.

اينکه.عرض.شد.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مصاديق.اتّم.و.اکمل.
اين.آيات.شريفه.»آيات.27.تا.30.سوره.فجر«.هستند.به.اين.عّلت.است.که:

غیر.از.اين.ذوات.مقّدسه.کسی.را.پیدا.نمی.کنید.که.در.تمام.عمر.خويش.يعنی.از.

بدو.تولّد.تا.لحظه.مرگ.همواره.شاکر.درگاه.الهی.باشد.و.با.گفتار.و.يا.با.عمل.خويش.

ناسپاسی.به.درگاه.الهی.نداشته.باشد.ولو.اندک،.همچنین.غیر.از.اين.بزرگواران.کسی.را.

پیدا.نمی.کنید.که.در.تمام.عمر.خويش.از.لحظه.تولّد.تا.مرگ.گناه.يا.اشتباهی.مرتکب.

نشده.باشد،.بديهی.است.وقتی.بنده.ای.گناهی.مرتکب.می.شود.»ولو.گناه.صغیره«،.در.
آن.حال.خداوند.متعال.از.او.راضی.نیست،.لذا:

راِضَيًة َمرِضيًَّة.که.در.اين.آيات.شريفه.آمده.فقط.و.فقط.در.رابطه.با.معصومین.

علیهم.الّسالم.صدق.می.کند.که.دارای.مقام.عصمت.هستند.و.لذا.در.تمام.عمر.مبارکشان.

نه.تنها.مرتکب.گناه.نمی.شوند.بلکه.عمل.مکروه.نیز.مرتکب.نمی.شوند،.ضمن.اينکه.
هیچ.گاه.و.در.هیچ.امری.دچار.اشتباه.نیز.نمی.شوند..

اگر.در.حديث.بعدی.»حديث.دّوم«.مالحظه.می.فرمائید.که.پیروان.و.شیعیان.وجود.

مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.در.موقع.مرگ.و.موقع.جان.دادن.توسط.مالئکه.

الهی.به.عنوان.نَفس.مطمئنّه.مورد.خطاب.قرار.می.گیرند.به.اين.معنا.نیست.که.تمام.

صفاتی.را.که.نَفس.مطمئنّه.دارا.می.باشد.اين.ها.دارند.»يعنی.همواره.از.خدا.راضی.

بوده.اند،.مرتکب.هیچ.گناهی.نشده.اند.و.لذا.خداوند.متعال.هم.همیشه.و.همواره.از.آن.ها.

راضی.و.خشنود.بوده.است.و.حتّی.يک.بار.نیز.از.آن.ها.ناراضی.نبوده.و...«،.اما.چون.

اين.انسان.ها.به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.به.عنوان.حجج.خداوند.متعال.ايمان.و.

اعتقاد.داشته.و.شیعه.و.محّب.و.دوستدار.آن.ذوات.مقّدسه.بوده.اند،.لذا.خداوند.متعال.

به.احترام.آن.ذوات.مقّدسه.از.شیعیان.آن.بزرگواران.نیز.اعالم.رضايت.نموده.و.هنگام.
مرگ.آن.ها،.آن.ها.را.به.بهشت.بشارت.می.دهد.
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2..يکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.سدير.صیرفی.نقل.می.کند.که.از.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.سؤال.کردم:

يابن.رسول.اهلل،.آيا.ممکن.است.مؤمن.»شیعه.دوازده.امامی«.از.قبض.روحش.ناراحت.
و.ناراضی.باشد.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
نه،.به.خدا.سوگند.وقتی.که.فرشته.مرگ.»ملک.الموت«.نزد.او.می.آيد.تا.او.را.قبض.

روح.کند.»جانش.را.بگیرد«،.مؤمن.اظهار.ناراحتی.نموده.و.بی.تابی.می.کند.
در.اين.هنگام.فرشته.مرگ.»ملک.الموت«.به.آن.شخص.مؤمن.»شیعه.دوازده.امامی«.

می.گويد:
ای.مومن،.ناراحت.نباش.و.َجَزع.و.َفَزع.نکن.»بی.تابی.نکن«،.قسم.به.آن.خدايی.که.
حضرت.محمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مبعوث.به.رسالت.نمود.من.نسبت.به.تو.
دلسوزتر.و.مهربان.تر.از.پدری.مهربان.هستم،.و.اگر.پدر.تو.اين.جا.حاضر.بود.بیشتر.از.

من.به.تو.محبّت.نمی.کرد.و.مهر.نمی.ورزيد.اکنون.چشم.هايت.را.باز.کن.و.ببین.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

مؤمن.در.حال.احتضار.»شیعه.دوازده.امامی.در.حال.مرگ«.نگاه.می.کند.و.وجود.

مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم،.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم،.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها،.امام.حسن.و.امام.حسین.علیهماالّسالم.و.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.از.ذّريّه.و.نسل.امام.حسین.علیه.الّسالم.را.می.بیند.و.آن.بزرگواران.را.
زيارت.می.کند..

سپس.به.شیعه.در.حال.احتضار.گفته.می.شود:
نگاه.کن.و.ببین،.اين.ذوات.مقّدسه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.امام.
حسن.و.امام.حسین.علیهماالّسالم.و.ديگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.ذريّه.و.نسل.

امام.حسین.علیه.الّسالم.می.باشند.و.همه.اين.بزرگواران.رفقاء.و.دوستان.تو.هستند.
در.همین.حال.او.چشمان.خويش.را.باز.کرده.و.آن.ذوات.مقّدسه.را.مشاهده.و.
زيارت.می.کند.و.در.اين.هنگام.نداکننده.ای.از.طرف.خداوند.متعال.شیعه.در.حال.مرگ.
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را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.او.می.گويد:
ٍد َو اَْهِل بَْيِتِه، يا اَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة اِلي ُمَحمَّ

اِْرِجعي اِلي َربِِّک راِضَيًة بِالِْوالَيِة َمْرِضيًَّة بِالّثواِب،
داً َو اَْهَل بَْيِتِه، َفاْدُخلي في ِعبادي َيْعني ُمَحمَّ

َواْدُخلي َجنَّتي،
َفما ِمْن َشيٍء اََحبُّ اِلَْيِه ِمْن اِْسِتالِل رُوِحِه َو اللُُّحوِق بِالُْمنادي، یعنی:

ای.نفس.مطمئنّه.ای.که.به.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.

آن.حضرت.اطمینان.داشتی.»شیعه.و.پیرو.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.بودی.و.به.آن.
ذوات.مقّدسه.ايمان.داشتی«،

به.سوی.پروردگارت.بازگرد.درحالی.که.به.واليت.آن.ها.»چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.
راضی.هستی،.

و.خداوند.متعال.هم.با.ثوابش.از.تو.راضی.می.باشد.»خداوند.متعال.هم.با.دادن.ثواب.

و.پاداش.به.تو.رضايتش.را.از.تو.اعالم.می.فرمايد،.يعنی.دادن.پاداش.و.ثواب.به.تو.مبیّن.
رضايت.خداوند.متعال.از.تو.می.باشد«،

پس،.داخل.در.میان.بندگان.خاص.و.شايسته.من.شو.يعنی.حضرت.محّمد.و.اهل.

بیت.آن.حضرت.»داخل.در.میان.بندگان.خاص.من.شو.که.اين.بندگان.خاص.من.

محّمد.و.اهل.بیت.آن.حضرت.يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.
می.باشند«،

داخل.در.بهشت.من.شو.»ای.شیعه،.داخل.بهشتم.شو«،
در.اين.هنگام.هیچ.چیز.برای.آن.شیعه.دوازده.امامی.در.حال.موت.محبوب.تر.از.
.آن.نیست.که.هر.چه.زودتر.روح.از.بدنش.جدا.شود.و.به.اين.منادی.»نداکننده«.ملحق.

شود.1

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه232.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه519ـ520.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه510،حدیث3.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه371،حدیث28»حدیث12761«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه494.
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توضیح:
ذيل.آيات.62.،.63.و.64.سوره.يونس.نیز.احاديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

نقل.شد.که:
شیعیان.و.پیروان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.»شیعیان.اثنی.عشری«.هنگام.مرگ.و.
در.لحظه.احتضار.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.زيارت.می.کنند.و.آن.دو.بزرگوار.نیز.به.شیعه.در.حال.

مرگ.و.در.حال.احتضار.مژده.و.بشارت.بهشت.می.دهند.

3..دو.نفر.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.های.خطاب.کوفی.و.مصعب.

کوفی.نقل.می.کنند.که.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.يکی.از.اصحاب.و.
شیعیان.خويش.به.نام.سدير.فرمود:

قسم.به.خداوندی.که.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.به.رسالت.

مبعوث.فرمود.و.روح.مطّهر.آن.حضرت.را.به.سوی.بهشت.برد.وقتی.ملک.الموت.

برای.قبض.روح.يکی.از.شماها.»يکی.از.شیعیان«.می.آيد.و.روح.او.را.ندا.می.کند.روح.
از.بدن.او.خارج.می.شود.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
اّما.مؤمن.خارج.شدن.روح.را.از.بدنش.احساس.نمی.کند.و.اين.همان.قول.خداوند.

متعال.است.که.می.فرمايد:
يا اَيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة اْرِجعي اِلي َربِِّک راِضيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخلي في ِعبادي َو اْدُخلي َجنَّتي 
»يعنی.شیعه.ای.که.به.تکالیف.شرعی.خويش.عمل.نمايد.و.از.گناه.اجتناب.کند.خارج.
شدن.روح.از.بدنش.را.احساس.نمی.کند.و.به.آرامی.جان.می.سپارد.و.اين.شخص.

مصداق.آيات.27.تا.30.سوره.فجر.می.باشد«..

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
اين.قضیّه.»اين.نحوه.جان.دادن«.برای.کسی.است.»برای.شیعه.ای.است«.که.در.
خلوت.نیز.تقوا.داشته.باشد.و.با.برادران.دينی.خويش.»ساير.شیعیان«.به.انصاف.رفتار.

نموده.باشد،.
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لذا.اگر.اين.شخص.اهل.ورع.نباشد.و.با.برادران.دينی.خويش.»ساير.شیعیان«.نپیوسته.
باشد.ملک.الموت.به.او.می.گويد:

چه.چیز.مانع.شد.که.تو.از.ورع.و.ارتباط.با.برادران.دينی.خويش.دست.برداری،.

تو.از.کسانی.هستی.که.به.محبت.زبانی.بسنده.کردی.و.سخنت.را.با.عمل.و.کردارت.

تصديق.ننمودی.»عماًل.نشان.ندادی.که.ساير.شیعیان.را.دوست.داری.بلکه.فقط.با.زبان.
خويش.ابراز.محبّت.نمودی«.

اين.شخص.هنگام.قبض.روح.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.و.حضرت.امیر.علیهماالّسالم.را.
مشاهده.می.کند.درحالی.که.آن.دو.بزرگوار.غضبناک.هستند.و.او.را.شفاعت.نمی.کنند.

سدير.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
خداوند.متعال.چه.کسی.را.به.خاک.مذلّت.می.نشاند.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمود:
همین.کسی.که.گفتم.1

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه371،حدیث29»حدیث12762«.



سوره ِانِشراح

آيات 7 و 8 سوره اِنِشراح »اَلَم نَشَرح«:
»َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب«.آيه.7..
»َو اِلي َربَِّک َفاْرَغْب«.آيه.8..

ترجمه:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرمايد:

ای.رسول.ما:
پس،.هنگامی.که.از.کار.مهمی.فارغ.می.شوی.به.کار.مهم.ديگری.بپرداز،.»آيه.7«..

و.به.سوی.پروردگارت.توّجه.کن،.»آيه.8«..1
صاحب.المیزان.می.گويد.اين.سوره.مبارکه.هم.می.تواند.مّکی.باشد.هم.مدنی،.لیکن.

سیاق.آيات.اين.سوره.مبارکه.به.مدنی.بودن.سازگارتر.است.2

شرح لغات و توضیحات:
َفَرْغَت =.فارغ.شدی،.فراغت.يافتی.»مثاًل،.هنگامی.که.از.کار.مهّمی.فارغ.شدی.و.از.

.آن.کار.فراغت.پیدا.کردی«؛
»نََصب«.و.»نُصب«.=.رنج،.زحمت،.تََعب؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه141.
2.المیزان،جلدچهلم،صفحه286.
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رغب، رغبة =.اگر.فعل.َرِغَب.با.»فی«.و.»اِلی«.بیايد.به.معنای.تمايل.و.رغبت.می.باشد.
مانند.آيه.هشتم.سوره.انشراح.که.معنی.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:

به.سوی.پروردگارت.تمايل.پیدا.کن.و.توّجه.نما،.لیکن:
اگر.فعل.َرِغَب.با.»َعن«.بیايد.به.معنای.اعراض.کردن.و.دوری.کردن.می.باشد،.

مانند.آيه.130.سوره.بقره.َو َمْن َيْرَغُب َعْن ِملَِّة اِْبراهيَم ااِّل َمْن َسِفَه نَْفَسُه...،.يعنی:.
چه.کسی.جز.افراد.سفیه.و.نادان.از..آئین.حضرت.ابراهیم.اعراض.خواهد.کرد.و.

رويگردان.خواهد.شد.1
خداوند.متعال.در.آيات.قبل.به.سه.نعمت.و.سه.موهبت.که.از.ناحیه.خداوند.متعال.
به.پیامبر.اکرم.اعطا.شده.اشاره.فرموده.و.سپس.به.آن.حضرت.مژده.و.بشارت.می.دهد.

که.قطعاً.همراه.هر.سختی.آسانی.می.باشد،.يعنی:
نمی.ماند،. باقی. صورت. اين. به. سختی.ها. و. مشکالت. مخور،. غم. پیامبر. ای.
کارشکنی.های.دشمنان.اسالم.»از.قبیل.کّفار.و.مشرکین«.برای.همیشه.ادامه.نخواهد.
يافت.و.محرومیّت.های.ماّدی.و.اقتصادی.و.فقر.مسلمین.به.همین.صورت.استمرار.
نخواهد.داشت.بلکه.مشکالت.مسلمین.مرتفع.خواهد.شد،.زيرا.به.دنبال.هر.مشکل.

گشايش.و..آسانی.در.راه.است.
صاحب.المیزان.می.گويد:

منظور.از.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسراً«..در.سوره.مبارکه.انشراح.اين.است.که:
با.هر.دشواری.نوعی.گشايش.هست.و.به.دنبال.هر.مشکل.آسانی.وجود.دارد،.
نه.اينکه.ُعْسر.و.يُْسر.»سختی.و.مشکل،.آسانی.و.گشايش«.در.زمان.واحد.تحّقق.

می.يابند.2
به.هر.حال.نتیجه.بحث.اين.شد.که:

خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.سه.نعمت.و.موهبتی.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.اعطا.فرموده.به.آن.حضرت.می.فرمايد:.

مشکالت.و.سختی.های.مسلمین.به.همین.صورت.ادامه.نخواهد.يافت.زيرا.به.دنبال.

1.مفرداتراغب.
2.المیزان،جلدچهلم،صفحه293،توضیحاتذیلآیهششمسورهانشراح.
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هر.مشکل.آسانی.و.گشايش.در.راه.است.
خداوند.متعال.آنگاه.در.انتهای.اين.سوره.مبارکه.»آيات.هفتم.و.هشتم.سوره.انشراح«.

به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:
َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب، َو اِلي َربَِّک َفاْرَغْب.

قبل.از.اينکه.راجع.به.اين.دو.آيه.شريفه.توضیحاتی.عرض.شود.الزم.است.به.

اختصار.راجع.به.سه.نعمت.و.سه.موهبتی.که.خداوند.متعال.در.اين.سوره.مبارکه.

از.آن.ها.ياد.نموده.و.آن.ها.را.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اعطا.فرموده..
توضیحاتی.داده.شود.

اين.سه.نعمت.و.سه.موهبت.الهی.که.به.پیامبر.اکرم.اعطا.شده.عبارتند.از:
الف(.شرح.صدر.دادن.به.پیامبر.اکرم.»اَلَْم نَْشَرْح لََک َصْدَرَك«.

شرح.صدر.دادن.کنايه.از.توسعه.دادن.به.روح.و.فکر.پیامبر.اکرم.می.باشد.و.اين.

توسعه.می.تواند.مفهوم.وسیعی.داشته.باشد.که.از.جمله.آن.ها.می.توان.به.موارد.ذيل.
اشاره.نمود:

1..وسعت.علمی.آن.حضرت.که.از.طريق.وحی.حاصل.می.شود؛
2..بسط.و.گسترش.تحّمل.و.استقامت.آن.حضرت.در.برابر.مشکالت.و.سختی.ها؛

3..بسط.و.گسترش.تحّمل.و.استقامت.آن.حضرت.در.برابر.لجاجت.و.کارشکنی.های.
دشمنان.اسالم؛

4..بسط.و.گسترش.فکر.و.روح.آن.حضرت.به.نحوی.که.ظرفیّت.پذيرش.وحی.و.

نیروی.تبلیغ.آن.و.تحّمل.ناماليماتی.را.که.در.اين.راه.می.بیند.داشته.باشد،.و.خالصه.
کالم.اينکه:

خداوند.متعال.روح.و.جان.آن.حضرت.را.آنچنان.نیرومند.نمايد.تا.آن.حضرت.اعلی.
درجه.استعداد.را.برای.قبول.و.دريافت.افاضات.الهی.پیدا.کند.

اين.شرح.صدر.از.بزرگ.ترين.نعمت.ها.و.موهبت.های.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.و.شايد.عظیم.ترين.و.بزرگ.ترين.هديه.و.موهبت..
الهی.باشد.که.به.آن.حضرت.اعطا.شده.است.
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ب(.برداشتن.بار.سنگین.از.پشت.آن.حضرت.»َو َوَضْعنا َعْنَک ِوْزَرَك«.
منظور.از.برداشتن.بارهای.سنگین.از.دوش.آن.حضرت.می.تواند.همه.موارد.ذيل.را.

شامل.شود.
برطرف.کردن.مشکالت.رسالت.و.نبّوت.و.دعوت.به.يکتاپرستی.در.جامعه.ای.
که.همه.يا.مشرک.بودند.و.يا.کافر.»يعنی.دوران.جاهلیّت.عرب.که.همه.مردم.کافر.و.

مشرک.بودند«.
قابل.ذکر.است.که.ابالغ.رسالت.و.دعوت.به.توحید.و.يکتاپرستی.بار.سنگینی.بود.
بر.پشت.پیامبر.اکرم.که.با.امدادهای.انجام.شده.از.ناحیه.خداوند.متعال.اين.بار.گران.از.
دوش.پیامبر.اکرم.برداشته.شد.و.وحی.الهی.به.همه.مردم.ابالغ.گرديد.و.توحید.جای.

شرک.و.بت.پرستی.را.گرفت.
ممکن.است.مقصود.از.بار.سنگین.رنجی.باشد.که.آن.حضرت.از.کّفار.و.مشرکین.

می.ديد.که.خداوند.متعال.تحّمل.آن.را.آسان.می.فرمود.
ممکن.است.مقصود.از.بار.سنگین.حزن.و.اندوه.ناشی.از.وفات.عموی.بزرگوارش.
حضرت.ابوطالب.علیه.الّسالم.و.وفات.همسر.گرانقدرش.خديجه.کبری.علیها.سالم.

باشد،.و....
لیکن.مورد.اّول.»برطرف.کردن.مشکالت.مربوط.به.رسالت.و.نبّوت.و.فراهم.نمودن.
اسباب.پیشرفت.دعوت.آن.حضرت.به.سوی.توحید«.از.بقیّه.موارد.مناسب.تر.می.باشد.

و.در.واقع.بقیّه.موارد.شاخ.و.برگ.مورد.اّول.به.حساب.می.آيند.

ج( بلند.آوازه.شدن.آن.حضرت.»َو َرَفْعنا لََک ِذْكَرَك«.
سّومین.نعمت.و.موهبتی.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

اعطا.فرمود.اين.بود.که.نام.آن.حضرت.در.کنار.نام.»اهلل«.قرار.گرفت،.يعنی:
در.اذان.و.اقامه.بعد.از.شهادت.دادن.به.يگانگی.خداوند.متعال.شهادت.به.رسالت.و.

نبّوت.آن.حضرت.داده.می.شود،.
در.تشّهد.نماز.بعد.از.شهادت.به.يگانگی.خداوند.متعال.شهادت.به.رسالت.آن.

حضرت.آمده.است،
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کسی.که.به.دين.اسالم.تشّرف.پیدا.می.کند.»اسالم.اختیار.می.کند«.شهادتین.را.به.زبان.

جاری.می.کند،.يعنی.شهادت.دادن.به.يگانگی.خداوند.متعال.و.شهادت.دادن.به.رسالت.
و.نبّوت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

در.حديث.است.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
جبرئیل.به.من.گفت.که.خداوند.متعال.می.فرمايد:

ای.محّمد،.هر.گاه.من.ياد.شوم.تو.هم.با.من.ياد.شوی.»هر.گاه.نام.من.برده.شود.نام.
تو.نیز.همراه.نام.من.برده.شود«،.يعنی:

خداوند.متعال.ذکر.و.نام.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.قرين.ذکر.و.نام.

مقّدس.خودش.نموده.است.و.هر.جا.که.اسم.مقّدس.اهلل.برده.می.شود.نام.مبارک.پیامبر.

اکرم.نیز.بالفاصله.برده.می.شود،.مثل.اذان.و.اقامه،.تشّهد.در.نمازها،.به.زبان.آوردن.

شهادتین.برای.کسی.که.اسالم.اختیار.می.کند،.ضمن.اينکه.خداوند.متعال.اسم.پیامبر.

اکرم.را.از.اسم.مبارک.خودش.انتخاب.فرموده.يعنی.خداوند.متعال.محمود.است.و.
پیامبر.اکرم.محّمد.

خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.اعطا.اين.سه.موهبت.و.سه.نعمت.عظیم.به.پیامبر.اکرم.

و.دادن.بشارت.به.آن.حضرت.مبنی.بر.اينکه.به.دنبال.اين.مشکالت.و.سختی.ها.آسانی.
و.گشايش.در.راه.می.باشد.آن.حضرت.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب =.هنگامی.که.از.کار.مهّمی.فارغ.می.شوی.و.فراغت.پیدا.می.کنی.
به.کار.مهم.ديگری.بپرداز.

حرف.»فاء«.که.در.اّول.اين.آيه.شريفه.آمده.نتیجه.گیری.از.آيات.گذشته.اين.سوره.
مبارکه.می.باشد،.يعنی:

ای.پیامبر،.حال.که.اين.همه.نعمت.به.تو.اعطا.نموديم.»سه.موهبت.و.سه.نعمتی.که.از.

آن.ياد.شد«،.و.حال.که.معلوم.شد.بعد.از.هر.ُعسر.يُسری.در.کار.هست.»ُعسر.از.ُعسرة.

می.آيد.يعنی.سختی.و.دشواری.و.ضد.ُعسر،.يُسر.می.باشد.يعنی.آسانی.و.گشايش«،.
پس..ای.پیامبر:.

َفِاذا َفَرْغَت،.يعنی:
هنگامی.که.از.انجام.آنچه.که.بر.تو.واجب.شده.فراغت.يافتی.و.فارغ.شدی،.
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َفاْنَصْب،.يعنی:
خودت.را.در.راه.خداوند.متعال.خسته.کن.و.به.آن.رغبت.نشان.بده،.يعنی.پس.از.

انجام.واجبات.نَفس.خودت.را.در.راه.خدا.خسته.کن.و.به.آن.رغبت.نشان.بده.
به.عبارت.ديگر:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:
ای.پیامبر،.وقتی.از.امر.مهّمی.فراغت.يافتی.»مصاديق.اين.امور.مهم.ذياًل.عرض.
خواهد.شد«.مشغول.به.راحتی.و.آسايش.نشو.بلکه.خودت.را.به.زحمت.بینداز.و.به.

سوی.خداوند.متعال.رغبت.نشان.بده.و.به.امر.مهم.ديگری.بپرداز.
بنابراين:

معنی.اين.آيه.شريفه.با.ذکر.بعضی.از.مصاديق.امور.مهم.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.دستور.می.دهد.که.ای.پیامبر:

هنگامی.که.از.نمازهای.واجب.فراغت.يافتی.دست.تضّرع.و.نیاز.خويش.را.به.سوی.

خداوند.متعال.دراز.کن.و.مشغول.دعا.شو.و.رفع.نیازهای.خودت.را.از.خداوند.متعال.
مسئلت.نما.

هنگامی.که.از.نمازهای.واجب.و.از.فرائض.فارغ.شدی.برای.انجام.نافله.شب.»نماز.
شب«.به.پا.خیز.

هنگامی.که.از.امور.دنیا.فراغت.يافتی.به.امور.آخرت.بپرداز.»يعنی.عبادت.حق.
تعالی«.

هنگامی.که.از.واجبات.فراغت.يافتی.به.مستحبّات.بپرداز.
هنگامی.که.از.جهاد.با.دشمنان.اسالم.فراغت.يافتی.به.عبادت.خداوند.متعال.مشغول.

شو.
هنگامی.که.از.جهاد.با.دشمنان.اسالم.فارغ.شدی.به.جهاد.نفس.بپرداز،.و.خالصه.

کالم.اينکه:
موضوع.فراغت.يافتن.»اِذا َفَرْغَت«،.همچنین.موضوع.به.تََعب.و.زحمت.انداختن.
»َفانَصب«.موضوعی.عام.و.فراگیر.می.باشد.که.به.تعدادی.از.مصاديق.آن.ها.که.توسط.
مفّسرين.محترم.بیان.شده.اشاره.گرديد.که.همه.آن.ها.می.تواند.صحیح.باشد.و.در.واقع.
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روح.و.جان.اين.آيه.شريفه.اين.است.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:

هر.گاه.از.انجام.امر.مهّمی.فراغت.يافتی.مشغول.استراحت.و.آسايش.نشو.بلکه.به.
امر.مهم.ديگر.بپرداز.

تفسیر.آيه.شريفه.را.از.قول.مفّسرين.محترم.مالحظه.فرموديد.که.طبق.اين.تفاسیر.
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمودند:

ای.پیامبر:
اگر.از.امر.مهمی.مانند.نماز.فراغت.يافتی.به.امر.مهم.ديگری.بپرداز.يعنی.دعا،

اگر.از.امر.مهمی.مانند.جهاد.با.دشمنان.اسالم.فارغ.شدی.به.امر.مهم.ديگری.بپرداز.
يعنی.جهاد.با.نفس،

اگر.از.امر.مهمی.مانند.فرائض.و.واجبات.فراغت.يافتی.به.امر.مهم.ديگری.بپرداز.
يعنی.مستحبّات،.و....

اين.آيه.شريفه.تأويلی.نیز.دارد.که.از.لسان.مبارک.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.
شده.و.طبق.آن.معنی.آيه.شريفه.»آيه.هفتم.سوره.انشراح«.اين.می.شود.که:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.دستور.می.دهد.که:
ای.پیامبر:

هر.گاه.از.امر.مهّمی.مانند.تبلیغ.رسالت.فارغ.شدی.به.امر.مهم.ديگری.بپرداز.يعنی.

موضوع.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.نصب.آن.حضرت.
به.امامت.مسلمین.

انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.به.اين.قضیّه.اشاره.خواهد.شد..
در.انتهای.اين.سوره.مبارکه.و.در.آخرين.آيه.اين.سوره.خداوند.متعال.مجّدداً.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
َو اِلي َربَِّک َفاْرَغْب =.و.به.سوی.پروردگارت.توّجه.کن،.يعنی:

ای.پیامبر:.
در.تمام.اين.احوال.به.خداوند.متعال.تکیه.کن.و.به.پروردگارت.توّجه.داشته.باش.
و.رضايت.خداوند.متعال.را.طلب.کن.و.خشنودی.او.را.جستجو.نما.و.به.سوی.
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قرار.گرفتن.در.جوار.قرب.خداوند. منظور. به. »اشتیاق. باش. پروردگارت.مشتاق.
متعال«1.

حديث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

تأويل.اين.آيات.شريفه.»آيات.هفتم.و.هشتم.سوره.انشراح«.اين.است.که.خداوند.
متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

ِتَک َفاْنَصْب َعِلّيًا َو اِلي َربَِّک َفاْرَغْب، یعنی: َفِاذا َفَرْغَت ِمْن نَُبوَّ
هر.گاه.از.امر.تبلیغ.رسالت.و.نبّوت.خويش.فارغ.شدی.حضرت.علی.علیه.الّسالم.
را.به.امامت.مسلمین.منصوب.کن.»هر.گاه.از.امر.مهّمی.مانند.رسالت.فارغ.شدی.
به.امر.مهم.ديگری.بپرداز.يعنی.امر.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم«،.و.به.سوی.پروردگارت.توّجه.کن.و.به.سوی.پروردگارت.مشتاق.باش.
اين.حديث.را.عبدالرحمن.بن.کثیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.2

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.دو.آيه.شريفه.»َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب 
.آيه.هفتم.و.هشتم.سوره.انشراح«.فرمودند: ـ َو اِلي َربَِّک َفاْرَغْبـ.

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:
ة الوداع.فارغ.شدی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به. هنگامی.که.از.َحجَّ

واليت.منصوب.کن.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه162،161،157،156،154.
المیزان،جلدچهلم،صفحه295،293،290،289،288.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،141ـ144تا147ـ149تا152.
2.تفسیرقمی،جلدپنجم،صفحه426.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه572،حدیث12.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه433،حدیث15»حدیث12886«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه537.
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اين.حديث.را.ابی.جمیله.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب.ـ.
آيه.هفتم.سوره.انشراح«.فرمودند:

ای.پیامبر،.هنگامی.که.فراغت.يافتی.»از.امر.تبلیغ.رسالت.فارغ.شدی.و.شريعت.را.

کامل.کردی.و.احکام.اسالم.را.ابالغ.نمودی«،.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خودت.منصوب.کن.و.فضیلت.و.برتری.آن.حضرت.را.
به.طور.آشکار.بیان.کن.

اين.حديث.را.عبدالحمید.بن.ابی.ديلم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب.ـ.
.آيه.هفتم.سوره.انشراح«.فرمودند.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:

هنگامی.که.از.تبلیغ.رسالت.فارغ.شدی.حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.به.واليت.
منصوب.کن.

اين.حديث.را.مفّضل.بن.عمر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

5..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب.ـ.
آيه.هفتم.سوره.انشراح«.فرمودند.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمود:.

هنگامی.که.از.کامل.کردن.شريعت.اسالم.فراغت.يافتی.حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.
به.امامت.مسلمین.منصوب.کن.

1.تفسیرقمی،جلدپنجم،صفحه426.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه570،حدیث4.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه538.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه431،حدیث14»حدیث12885«.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه56،حدیث3»حدیث759«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه433،حدیث16»حدیث12887«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه570،حدیث6.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه538.

3.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه570،حدیث5.
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اين.حديث.را.ابو.حاتم.رازی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

6..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهماالّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»اَلَْم نَْشَرْح 
لََک َصْدَرَك ـ.آيه.اّول.سوره.انشراح«.فرمودند.که.خداوند.متعال.در.اين..آيه.شريفه.به.

پیامبر.اکرم.می.فرمايد:
ای.پیامبر:

آيا.ما.تو.را.آگاه.نکرديم.که.وصی.و.جانشین.تو.کیست،
و.ما.او.را.ياری.کننده.تو.و.خوارکننده.دشمنانت.قرار.داديم.

امام.باقر.و.امام.صادق.علیهماالّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب.ـ.آيه.

هفتم.سوره.انشراح«.فرمودند.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.دستور.می.فرمايد.که.ای.
پیامبر:

هنگامی.که.از.تبلیغ.رسالت.فارغ.شدی.حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.به.واليت.
منصوب.کن.2

7. وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
تأويل.اين.آيه.شريفه.»اَلَْم نَْشَرْح لََک َصْدَرَك.ـ..آيه.اّول.سوره.انشراح«.اين.است.که.

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:
ای.محّمد:

آيا.حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.وصی.و.جانشین.تو.قرار.نداديم.
اين.حديث.را.عبدالسالم.بن.صالح.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

8 ..حاکم.حسکانی.»از.علمای.معروف.اهل.تسنّن«.در.کتاب.شواهد.التنزيل.از.ابی.

بصیر.و.او.نیز.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.می.کند.که.آن.حضرت.
درباره.آيات.هفتم.و.هشتم.سوره.انشراح.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه571،حدیث9.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه571،حدیث7.
3.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه571،حدیث8.
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.َو اِلي َربَِّک َفاْرَغْب«.اين.است.که: مقصود.از.اين.آيات.شريفه.»َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْبـ.
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:

هنگامی.که.از.تبلیغ.رسالت.فارغ.شدی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.
به.واليت.نصب.کن.1

توضیح:
الف(.مترجم.محترم.مجمع.البیان.جناب.حجة.االسالم.والمسلمین.حاج.شیخ.محمد.
رازی.پس.از.درج.اين.حديث.شريف.از.کتاب.شواهد.التّنزيل.حاکم.حسکانی.عنوان.
نموده.که.حاکم.حسکانی.در.کتاب.خويش.»شواهد.التّنزيل«.پنج.حديث.به.اسناد.
نموده.که.مضامین.همه.آن. نقل. امام.صادق.علیه.الّسالم. از.وجود.مقّدس. مختلف.

احاديث.شريف.اين.است.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد.»در.رابطه.با.آيات.هفتم.و.هشتم.سوره.

انشراح«:
ای.پیامبر:.

بعد.از.تبلیغ.رسالت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.
جانشین.خودت.منصوب.کن.

ب(.قرطبی.»يکی.ديگر.از.علمای.اهل.تسنّن«.نیز.در.تفسیر.خودش.از.بعضی.ُروات.
و.محّدثین.نقل.نموده.که:

معنی.اين.آيه.شريفه.» َفِاذا َفَرْغَت َفاْنَصْب«.اين.است.که:
ای.پیامبر:.

هنگامی.که.فراغت.يافتی.»فراغت.از.امر.تبلیغ.رسالت«.امامی.را.که.جانشین.تو.است.
منصوب.کن.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه162»پاورقیبهقلممترجممحترمحضرتحجةاالسالموالمسلمین
حاجشیخمحّمدرازی«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه150.
 2.تفسیرنمونه،جلد27،صفحه150.
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ج( در.تفاسیر.مجمع.البیان،.صافی.و.نورالثقلین.آمده.که.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.سؤال.شد.که.آيا.سینه.مؤمنین.نیز.َمنشرِح.می.شود.»سینه.
مؤمنین.نیز.در.حّد.خودشان.انشراح.پیدا.می.کند.و.شرح.صدر.می.يابد«.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:.بله
خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.شد.که.آيا.برای.شرح.صدر.عالمتی.هست.که.با.آن.

شناخته.شود..
پیامبر.اکرم.فرمودند.بله،.و.سپس.فرمودند.عالمت.شرح.صدر.اين.است:

التَّجاِفي َعْن داِرالُْغروِر، َو ااْلِنابََة اِلي داِرالُْخلُوِد، َوااْلِْسِتْعداَد لِْلَمْوِت َقْبَل نُُزوِل الَْمْوِت، یعنی: 
عالمت.شرح.صدر.اين.است:.

1(.پرهیز.کردن.و.دوری.گزيدن.از.خانه.فريب.يعنی.دنیا؛.
2(.توّجه.کردن.به.خانه.جاويدان.يعنی.آخرت؛.

3(.آماده.شدن.برای.مرگ.پیش.از.رسیدن.آن.
قابل.ذکر.است.که.در.اعمال.شب.بیست.و.هفتم.ماه.مبارک.رمضان.در.مفاتیح.الجنان.

آمده.که:
وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.در.شب.بیست.و.هفتم.ماه.رمضان.از.اّول.شب.

تا.آخر.شب.اين.دعا.را.می.خواندند:.
الّلُهمَّ اْرُزْقِني التَّجا ِفي َعْن داِرالُْغروِر، َو ااْلِنابََة اِلي داِرالُْخلُوِد، َو ااْلِْسِتْعداَد لِْلَمْوِت َقْبَل ُحُلوِل 

الَْفْوِت،



سوره تین

آيات 1 تا 8 سوره تین: 
ْيتُوِن«.آيه.1. »َوالّتيِن َو الزَّ

»َو طُوِر سينيَن«آيه.2.
»َو هذا الَْبَلِد ااْلَميِن«آيه.3.

»لََقْد َخَلْقَنا ااْلِْنساَن في اَْحَسِن َتْقويٍم« آيه.4.
»ُثمَّ َرَدْدناُه اَْسَفَل ساِفليَن« آيه.5..

»ااِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َفَلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن« آيه.6.
بَُک بَْعُد بِالّديِن« آيه.7. »َفما ُيَکذِّ

»اَلَْيَس اهللُ بَِاْحَکِم الْحاِكميَن« آيه.8..

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

قسم.به.انجیر.و.زيتون.»آيه.1«.
قسم.به.طور.سینین.»طور.سیناء«.»آيه.2«.

قسم.به.اين.شهر.امن.»مّکه«.»آيه.3«.
که.ما.انسان.را.در.بهترين.صورت.و.نظام.خلق.کرديم.»ما.انسان.را.در.نیکوترين.

صورت.در.مراتب.وجود.آفريديم«.»آيه.4«.
سپس.او.را.به.پائین.ترين.مرحله.بازگردانديم.»سپس.او.را.به.عّلت.انحراف.و.کفر.و.
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ارتکاب.گناه.به.پست.ترين.رتبه.امکان.بازگردانديم«.»آيه.5«..
مگر.کسانی.که.ايمان.آورده.و.اعمال.صالح.انجام.داده.اند.که.برای.آن.ها.اجر.و.پاداشی.

دائمی.و.غیرمنقطع.»تمام.نشدنی«..است.»آيه.6«.
پس.ای.انسان.چه.چیز.باعث.می.شود.تا.تو.روز.جزا.»روز.قیامت«.را.تکذيب.کنی.

»چه.چیز.باعث.می.شود.تا.دين.حق.را.تکذيب.کنی«.آيه.7..
آيا.خداوند.متعال.بهترين.حکم.کنندگان.نیست..آيه.8..1

شرح لغات و توضیحات:
تين =.انجیر؛

زيتون =.همان.زيتون.معروف.است.که.از.آن.روغن.زيتون.به.دست.می..آيد؛
طور.سینین.=.کوهی.است.که.خداوند.متعال.آن.جا.با.حضرت.موسی.تکّلم.فرمود.

که.طور.سینا.هم.نامیده.می.شود؛
امين.=.مأمون.از.خطر،.مصون.و.محفوظ.از.خطر،.امن؛

هَذا الَْبَلِد ااْلَميِن =.اين.شهر.امن،.مقصود.از.اين.شهر.امن.که.خداوند.متعال.به.آن.

سوگند.ياد.فرموده.شهر.مّکه.است.که.شهر.امن.می.باشد.و.حرم.خداوند.متعال.است.

و.مردم.در.اين.شهر.در.امنیّت.می.باشند.و.هر.کس.داخل.آن.شود.در.امان.است.و.
هیچ.کس.حق.تعرض.به.او.را.ندارد؛

تقويم =.چیزی.را.به.صورت.مناسب.درآوردن،.نظام.معتدل.و.کیفیّت.شايسته.
مقصود.از.خلقت.انسان.در.احسن.تقويم.يعنی.انسان.را.خداوند.متعال.به.نحوی.
خلق.فرموده.که.دارای.قوام.است.يعنی.همه.شرايط.برای.ثبات.و.بقا.را.دارا.می.باشد.

»ذيل.آيه.شريفه.توضیحات.بیشتری.ارائه.خواهد.شد«.
قوام.=.اعتدال،.استواری،.پايداری.»هر.چیز.و.هر.وضع.و.هر.شرطی.که.ثبات.انسان.

و.بقاء.او.به.آن.نیازمند.است«؛
ُسْفل =.پائین.تر،.»ُسْفل.ضّد.ُعْلو.مي.باشد،.ُعْلو.يعني.باالتر«؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه158ـ159.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه540.
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اَْسَفْل =.پائین.ترين،.ضّد.اَْعلي.»باالتر«؛
اَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن..=.پاداش.غیرقابل.شمارش،.پاداش.غیرناقص.و.قطع.ناشدنی،.پاداش.

غیرمعدود.و.غیرمنقطع،.پاداش.دائمی.و.تمام.نشدنی؛
ُحْکم.=.1(.در.مورد.چیزی.قضاوت.کردن،.در.مورد.چیزی.داوری.کردن؛.2(.

قضاوت،.داوری؛.3(.فرمان،.دستور؛
حاکِْم.=.1(.حکمران،.فرمانروا؛.2(.قاضی،.داور؛1

همانطور.که.قباًل.نیز.به.عرض.رسیده.خداوند.متعال.برای.اينکه.مطلب.بسیار.مهّمی.

را.بیان.بفرمايد.»گرچه.همه.فرمايشات.خداوند.متعال.بسیار.مهم.می.باشد«.بعضاً.به.

برخی.از.مخلوقات.خويش.مانند.خورشید،.ماه،.ستاره،.شب،.روز،.و....سوگند.ياد.
فرموده.و.سپس.آن.مطلب.بسیار.مهم.را.بیان.فرموده.است.

يکی.از.داليل.سوگند.خوردن.خداوند.متعال.به.مخلوقات.خويش.می.تواند.به.اين.

منظور.باشد.تا.انسان.ها.راجع.به.آن.مخلوقاتی.که.مورد.قسم.واقع.شده.اند.بیشتر.انديشه.

کرده.و.در.نتیجه.به.عظمت.آن.پی.ببرند.و.از.اين.طريق.بفهمند.که.خالق.حکیم.و.
مدبّری.اين.مخلوقات.را.خلق.فرموده.است.و.آن.خالق.نیز.اهلل.جّل.جالله.می.باشد.

در.سوره.مبارکه.تین.خداوند.متعال.به.چهار.موضوع.و.چهار.چیز.سوگند.ياد.فرموده.
و.سپس.مطالب.بسیار.مهّمی.را.بیان.فرموده.است.

در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
ْيتُوِن.=.قسم.به.تین.و.قسم.به.زيتون. َوالّتيِن َو الزَّ

راجع.به.اينکه.مقصود.از.تین.و.زيتون.در.اين.آيه.شريفه.چیست.مفّسرين.محترم.

احتماالت.مختلفی.داده.اند.که.همه.آن.ها.می.تواند.صحیح.باشد.زيرا.با.يکديگر.منافاتی.

ندارند،.ضمن.اينکه.کالم.خداوند.متعال.و.وحی.الهی.می.تواند.معانی.متعّددی.داشته.

باشد.که.البتّه.اين.معانی.غیر.از.تأويل.آيه.شريفه.و.معنی.باطنی.آيه.شريفه.می.باشد.که.

غیر.از.خداوند.متعال.و.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.السالم.هیچ.کس.از.آن.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه301،299،298.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه167،165،161،159.

مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه168.
مفرداتراغب.
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اّطالعی.ندارد.و.ذيل.آيه.هفتم.سوره.آل.عمران.در.اين.خصوص.توضیحات.الزم.ارائه.
شده.است.

به.هر.حال.مقصود.از.تین.و.زيتون.در.اين.آيه.شريفه.می.تواند.موارد.ذيل.باشد.
1..مراد.از.تین.انجیر.می.باشد.و.مراد.از.زيتون.همان.زيتون.معروف.است.که.از.آن.

روغن.زيتون.تهیّه.می.شود.
اين.دو.میوه.معروفی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.سوگند.ياد.فرموده.میوه.هايی.هستند.
بسیار.پرخاصیت.و.علمای.علم.تغذيه.منافع.و.خواص.بسیار.زيادی.برای.آن.ها.ذکر.

کرده.اند.که.پرداختن.به.خواص.آن.ها.در.حوصله.اين.بحث.نیست.
قابل.ذکر.است.که.کلمه.تین..فقط.يک.بار.در.قرآن.کريم.ياد.شده.و.آن.هم.همین.آيه.
شريفه.می.باشد.»آيه.اّول.سوره.تین«،.لیکن.کلمه.زيتون.شش.بار.صريحاً.در.قرآن.کريم.

ذکر.شده.و.يک.بار.نیز.به.صورت.اشاره.آمده.است.»آيه.بیستم.سوره.مؤمنون«.
قابل.ذکر.است.که.در.آيه.سی.و.پنجم.سوره.مبارکه.نور.از.گیاه.زيتون.به.عنوان.

شجره.مبارکه.ياد.شده.است.

2..منظور.از.تین.کوهستانی.است.که.شهر.دمشق.در.دامنه.آن.واقع.شده،.
و.منظور.از.زيتون.کوهستانی.است.که.بیت.المقّدس.در.کنار.آن.قرار.گرفته.است.

نامگذاری.اين.دو.کوه.به.نام.»تین«.و.»زيتون«.شايد.به.اين.خاطر.بوده.که.اين.دو.میوه.

در.دامنه.های.آن.می.روئیدند.»می.رويند«،.همچنین.سوگند.خوردن.به.اين.دو.کوه.و.دو.

منطقه.»اگر.تین.و.زيتون.را.نام.دو.کوهستان.بنامیم.و.بدانیم«.شايد.به.اين.خاطر.بوده.که.
بسیاری.از.انبیاءالهی.در.اين.دو.محل.مبعوث.به.رسالت.شده.اند.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.می.فرمايد:
َو ُطوِر سينيَن.=.سوگند.به.طور.سینین.

مراد.از.طور.سینین.که.به.آن.طور.سیناء.نیز.گفته.می.شود.کوهی.است.که.موسی.بن.

عمران.برای.مناجات.با.خداوند.متعال.به.آن.جا.می.رفت.و.خداوند.متعال.با.حضرت.
موسی.تکّلم.می.فرمود.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.می.فرمايد:
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َو هَذا الَْبَلِد ااَلميِن =.سوگند.به.اين.شهر.امن.و.دارای.امنیّت.
مقصود.از.بلداالمین.»شهر.امن«.که.خداوند.متعال.به.آن.سوگند.ياد.فرموده.سرزمین.
مّکه.است،..سرزمین.و.شهری.که.خانه.کعبه.در.آن.شهر.واقع.شده.و.خداوند.متعال.در.
آيه.67.سوره.عنکبوت.آن.را.حرم.امن.نامیده.و.حضرت.ابراهیم.نیز.از.خداوند.متعال.
درخواست.و.تقاضا.نموده.تا.شهر.مّکه.را.شهر.امن.قرار.بدهد.»آيه.126.سوره.بقره.و.

آيه.35.سوره.ابراهیم«.
خداوند.متعال.شهر.مّکه.را.شهر.امین.ياد.نموده.و.به.آن.سوگند.خورده.است.»امین.
يعنی.مأمون.و.محفوظ.از.خطر«،.چرا.که.امنیّت.يکی.از.ويژگی.های.منحصر.به.فرد.شهر.

مّکه.می.باشد.و.برای.هیچ.شهری.چنین.حکمی.تشريع.نشده.است.
مردم.در.شهر.مّکه.در.امان.می.باشند.و.جانشان.در.خطر.نیست.و.کسی.از.اهالی.مّکه.

اين.ترس.را.ندارد.که.بر.سرش.ريخته.و.به.او.آسیب.برسانند.
نسبت.دادن.امن.و.امنیّت.به.شهر.مّکه.يعنی.نسبت.دادن.امنیّت.به.مردم.شهر.مّکه،.
يعنی.مکه.شهری.است.که.مردم.آن.در.امنیّت.می.باشند.و.کسی.حق.تعرض.به.آن.ها.
را.ندارد.و.اين.امنیّت.را.خداوند.متعال.برای.اهالی.شهر.مّکه.و.هر.کسی.که.داخل.اين.

شهر.می.باشد.مقّرر.و.تشريع.فرموده.است..
قابل.ذکر.است.که.شهر.مّکه.حتّی.در.عصر.جاهلیّت.»قبل.از.ظهور.اسالم«.نیز.به.
عنوان.منطقه.امن.شمرده.می.شد.و.در.اين.شهر.کسی.حق.تعرض.به.ديگری.را.نداشت.

و.حتّی.مجرمان.و.قاتالن.نیز.وقتی.وارد.اين.شهر.می.شدند.در.امنیّت.بودند.
مالحظه.فرموديد.که.خداوند.متعال.به.تین،.زيتون،.طور.سینین.و.بلد.امین.»انجیر،.
زيتون،.طور.سینا.که.خداوند.متعال.با.حضرت.موسی.تکّلم.می.فرمود،.و.شهر.مّکه«.

سوگند.ياد.فرموده.تا.مطلب.بسیار.مهّمی.را.بیان.بفرمايد.
بر.اساس.ظاهر.آيات.شريفه.و.تفسیر.آيات.شريفه.که.مفّسرين.بیان.فرموده.اند.
خداوند.متعال.به.تین.يعنی.انجیر،.زيتون.يعنی.همان.گیاه.و.میوه.زيتون،.طور.سینین.
»طور.سیناء«.يعنی.همان.کوهی.که.خداوند.متعال.با.موسی.بن.عمران.سخن.گفت،.و.
به.بلد.امین.يعنی.شهر.مّکه.سوگند.ياد.فرموده.تا.به.مطلب.مهّمی.اشاره.بفرمايد،.لیکن.
بر.اساس.باطن.آيات.شريفه.»معنی.باطنی.آيات.شريفه«.و.تأويل.آيات.شريفه،.تین.و.
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زيتون.و.طور.سینین.و.بلد.امین.معنی.ديگری.دارند.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.سوگند.
خورده.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.به.آن.ها.اشاره.خواهد.شد.1

خداوند.متعال.پس.از.اين.قسم.ها.و.سوگندهای.پرمحتوای.چهارگانه.به.جواب.قسم.
پرداخته.و.می.فرمايد:

لََقْد َخَلْقَنا ااْلِْنساَن في اَْحَسِن َتْقويٍم.=.مسّلماً.ما.انسان.را.در.نیکوترين.صورت.و.شکل.
و.در.بهترين.نظام.خلق.کرديم،.يعنی:

ما.خلق.کرديم.انسان.را.به.نحوی.که.همه.وجوه.او.در.حّد.کمال.است.»وجوهی.که.
باعث.تمايز.انسان.از.غیر.انسان.می.شود«.يعنی:

سخن.گفتن.او.در.حّد.کمال.است،.
تشخیص.دادن.نیک.و.بد.او.در.حّد.کمال.است،.

تدبیر.نمودن.او.در.حّد.کمال.است،.
قدرت.تعقل.و.انديشه.او.در.حّد.کمال.است،.

و.خالصه.کالم.اينکه:
انسان.همه.خصوصیّات.و.ويژگی.هايش.در.حّد.کمال.است.و.قابل.قیاس.با.موجودات.

ديگر.نمی.باشد،.بنابراين:.معنی.خلقت.انسان.در.احسن.تقويم.اين.می.شود.که:
همه.جهات.وجود.انسان.و.همه.شئون.او.مشتمل.بر.تقويم.است.يعنی.دارای.قوام.

می.باشد،.يعنی:
هر.چیز،.هر.وضع.و.هر.شرطی.که.ثبات.انسان.و.بقاء.او.به.آن.نیازمند.است.برای.

او.منظور.شده.است.
خلقت.انسان.در.بهترين.تقويم.»بهترين.صورت،.بهترين.نظام.خلقت،.بهترين.و.

شايسته.ترين.کیفیّت«.معنی.و.مفهوم.گسترده.ای.دارد،.يعنی:.
انسان.از.هر.نظر.موزون.و.شايسته.خلق.شده.است،.

هم.از.نظر.جسمی،.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه166تا168.
المیزان،جلدچهلم،صفحه298ـ299.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه159تا161.
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هم.از.نظر.روحی.و.عقلی،.لذا.:
خداوند.متعال.هر.گونه.استعدادی.را.در.وجود.انسان.قرار.داده.و.او.را.طوری.خلق.
فرموده.که.صالحیّت.دارد.به.اعلی.درجه.عروج.نمايد.و.عالی.ترين.درجه.قرب.را.به.
درگاه.الهی.پیدا.کند.و.به.همین.خاطر.است.که.انسان.اشرف.مخلوقات.است.و.همین.

انسان.است.که.خداوند.متعال.بعد.از.اتمام.خلقت.او.فرمود:
َفَتباَرَك اهللُ اَْحَسُن الْخالِقيَن =.»آيه.14.سوره.مومنون«،.يعنی:

پس،.بزرگ.و.پربرکت.است.»دارای.خیر.کثیر.ثابت.و.همیشگی.است«.خداوندی.
که.بهترين.خلق.کنندگان.است.

بنابراين:
خداوند.متعال.انسان.را.از.هر.نظر.موزون.و.شايسته.خلق.فرموده.و.همه.گونه.
استعداد.را.در.وجود.او.قرار.داده.و.او.را.برای.باال.رفتن.و.عروج.به.درگاهش.آماده.
ساخته.است،.يعنی.امکانات.بالقّوه.در.انسان.وجود.دارد.تا.به.اعلی.علیّین.و.عالی.ترين.
درجات.عروج.نمايد.و.اين.امکانات.بالقوه.را.خداوند.متعال.در.وجود.انسان.قرار.داده.

است.»منظور.از.انسان.جنس.انسان.است.يعنی.همه.انسان.ها«.لذا:
چنانچه.انسان.اين.امکانات.بالقّوه.را.به.فعلیّت.برساند.به.اعلی.علیّین.عروج.می.کند،.
ضمن.اينکه.ايمان.و.اعتقاد.به.خداوند.يگانه.را.خداوند.سبحان.در.فطرت.و.ذات.انسان.
قرار.داده.است،..بنابراين.چنانچه.انسان.به.اين.فطرت.خويش.پاسخ.مثبت.بدهد.و.به.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ايمان.بیاورد.و.
از.آن.ذوات.مقّدسه.تبعیّت.و.پیروی.نمايد.»امر.و.فرمان.آن.بزرگواران.دعوت.مردم.به.
توحید.است.که.خداوند.متعال.آن.را.در.فطرت.انسان.قرار.داده.است«.و.اعمال.صالح.
انجام.دهد.»عمل.به.تکالیف.شرعی،.يعنی.انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«.در.اين.
صورت.به.اعلی.علیّین.عروج.می.کند.و.به.مقامی.نائل.می.شود.که.هیچ.کدام.از.مالئکه.

الهی.به.آن.مقام.نمی.رسند،
و.چنانچه.اين.انسان.با.اين.ويژگی.هايی.که.عرض.شد.به.ندای.درونی.خويش.که.
همان.فطرت.و.ذات.او.است.»فطرتی.که.او.را.به.توحید.و.پرستش.خداوند.يگانه.
دعوت.می.کند«.پاسخ.مثبت.ندهد.و.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.
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معصومین.علیهم.الّسالم.ايمان.نیاورد.و.از.آن.ذوات.مقّدسه.تبعیّت.و.پیروی.ننمايد.

به.اسفل.الّسافلین.سقوط.می.کند،.و.اسفل.الّسافلین.مقام.منحطی.است.که.از.هر.پستی.

پست.تر.و.از.هر.شقی.و.زيانکاری.پائین.تر.است،.يعنی.از.همه.اهل.عذاب.پست.تر.
می.باشد.

»ُمنحط.=.پست.شده،.بی.مقدار.شده،.بی.ارزش.شده«.
بنابراين،.معنی.آيات.شريفه.تا.اين.جا.اين.شد.که:

و. خورده. سوگند. امین. بلد. و. سینین. طور. و. زيتون. و. تین. به. متعال. خداوند.
می.فرمايد:

ما.انسان.را.در.بهترين.شکل.و.نظام.»در.احسن.تقويم«.خلق.کرديم،.يعنی:
به.او.عقل.داديم.»در.حّد.کمال«،.

به.او.قدرت.تشخیص.حق.از.باطل.داديم.»در.حّد.کمال«،.
انسان.را.طوری.خلق.کرديم.که.به.حق.عالقمند.باشد.و.از.باطل.متنّفر،.
انسان.را.طوری.خلق.کرديم.که.طرفدار.عدالت.باشد.و.مخالف.ظلم،.

انسان.را.ذاتاً.و.فطرتاً.موّحد.و.خداشناس.خلق.کرديم.و...
و.در.يک.کالم:

همه.شرايط.و.ابزار.الزم.را.برای.سعادتمند.شدن.انسان.در.دنیا.و.آخرت.و.برای.
صعود.و.عروج.معنوی.انسان.در.وجود.او.قرار.داديم،.حال:

چنانچه.اين.انسان.برخالف.فطرت.خدادادش.عمل.نمايد.سرنوشتی.پیدا.می.کند.که.
در.آيه.بعد.»آيه.5«.آمده.است.
در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:

ُثمَّ َرَدْدناُه اَْسَفَل ساِفليَن =.سپس.او.را.به.پائین.ترين.مرحله.بازگردانديم،.يعنی:
اگر.همین.انسان.با.اين.همه.امتیازات.از.مسیر.حق.منحرف.گردد.و.از.ايمان.آوردن.به.
خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
امتناع.نمايد.و.مرتکب.گناه.شود.و.اين.همه.هوش.و.استعداد.سرشاری.را.که.خداوند.
متعال.به.او.اعطا.فرموده.به.جای.استفاده.در.راه.صحیح.و.درست.در.راه.فساد.به.کار.

بگیرد.به.اسفل.الّسافلین.سقوط.می.کند،.يعنی:
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انحراف.از.راه.حق.و.ارتکاب.گناه.باعث.می.شود.تا.خداوند.متعال.چنین.شخصی.
را.به.اسفل.الّسافلین.بفرستد.»يعنی.به.پست.ترين.نقطه.جهنّم«.

بنابراين.معنی.اين..آيه.شريفه.با.توّجه.به..آيات.قبل.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ما.همین.انسان.را.که.در.احسن.تقويم.»بهترين.تقويم،.بهترين.شکل.در.نظام.خلقت«.

خلق.فرموديم.به.عّلت.انحراف.از.حق.و.ارتکاب.گناه.به.اسفل.الّسافلین.يعنی.به.

پست.ترين.قسمت.جهنّم.می.فرستیم.که.جايگاه.او.از.جايگاه.تمام.اهل.عذاب.پست.تر.
است.1

در.آيه.بعد.»آيه.ششم«.خداوند.متعال.عّده.ای.را.استثناء.نموده.و.فرموده:
ااِلَّ الَّذيَن آَمُنوا و َعِملوا الّصالِحاِت َفَلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن.=.مگر.کسانی.که.ايمان.آورده.
و.عمل.صالح.انجام.داده.اند.که.برای.آن.ها.پاداشی.است.غیرمنقطع.»همیشگی«.و.تمام.

نشدنی.
اين.استثناء.در.آيه.شريفه.برای.اين.است.که.همگان.بدانند.که:

کسانی.که.راه.ضاللت.و.گمراهی.و.انحراف.را.پیموده.و.مرتکب.گناه.می.شوند.وارد.
آتش.جهنّم.می.شوند.»يعنی.به.سوی.اسفل.الّسافلین.می.روند«،

اما.کسانی.که.ايمان.آورده.و.عمل.صالح.انجام.داده.اند.وارد.بهشت.می.شوند.و.

خداوند.متعال.به.آن.ها.اجر.و.پاداش.فراوان.و.غیرمنقطع.اعطا.می.فرمايد،.يعنی.اجر.و.
پاداشی.که.فراوان.است.و.تمام.نشدنی.و.برای.همیشه.در.اختیار.آن.ها.می.باشد.

قابل.ذکر.است.هر.جا.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کريم.وعده.پاداش.فراوان.به.

مؤمنین.داده.و.فرموده.»اِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلواالّصالِحاِت«.منظور.کسانی.هستند.که.دارای.
ايمان.کامل.می.باشند،.يعنی:

کسانی.که.به.يگانگی.خداوند.متعال.و.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.و.واليت.و.امامت.دوازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.ايمان.آورده.و.عمل.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه168ـ169.
المیزان،جلدچهلم،صفحه299ـ300.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه164ـ165.
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صالح.انجام.دهند.»عمل.به.تکالیف.شرعی.يعنی.انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«،.در.

اين.صورت.وارد.بهشت.شده.و.خداوند.متعال.به.آن.ها.اجر.و.پاداش.فراوان.و.تمام.
نشدنی.اعطا.می.فرمايد.و.برای.همیشه.از.انواع.نعمات.بهشتی.بهره.مند.خواهند.شد.

اينکه.مصداق.اين.آيه.شريفه.»آيه.ششم.سوره.تین«.چه.کسانی.هستند.که.خداوند.

متعال.به.آن.ها.وعده.پاداش.فراوان.و.غیرمنقطع.و.تمام.نشدنی.داده.انشاءاهلل.تعالی.در.
بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.»آيه.هفتم.سوره.تین«.می.فرمايد:
يِن.=.بعضی.از.مفّسرين.مخاطب.در.اين.آيه.شريفه.را.وجود. بَُک بَْعُد بِالِدّ َفما ُيَکِذّ
مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.دانند،.و.بعضی.از.مفّسرين.نیز.

مخاطب.در.اين.آيه.شريفه.را.انسان.»انسان.منحرف.و.گمراه«.عنوان.نموده.اند.
در.صورتی.که.مخاطب.در.اين.آيه.شريفه.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.باشد.معنی.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:

پس.کیست.که.با.وجود.اين.همه.دالئل.و.براهین.»داليل.عقلی،.معجزات.و...«.دين.
حق.يعنی.دين.اسالم.را.تکذيب.نمايد.

اگر.دين.در.اين.آيه.شريفه.را.روز.جزا.بدانیم.معنی.آيه.شريفه.اين.می.شود.که:
پس.کیست.که.با.وجود.اين.همه.داليل.و.براهین.»داليل.عقلی،.معجزات.و...«.روز.

جزا.را.تکذيب.کند.
در.صورتی.که.مخاطب.در.اين.آيه.شريفه.انسان.های.منحرف.و.گمراه.باشند.در.اين.

صورت.معنی.آ.يه.شريفه.اين.می.شود.که:
خداوند.متعال.به.اين.انسان.منحرف.و.گمراه.می.فرمايد:

پس.چه.چیز.باعث.می.شود.که.با.وجود.اين.همه.داليل.و.براهین.روشن.و.آشکار.
دين.اسالم.را.»يا.روز.جزا.را«.تکذيب.کنی.

در.هر.حال.تفاوتی.در.معنا.نیست.چرا.که.نتیجه.و.بازگشت.سؤال.به.تکذيب.کنندگان.

بازمی.گردد.که.چگونه.با.وجود.اين.همه.داليل.و.براهین.روشن.و.آشکار.دين.اسالم.

يا.روز.جزا.را.تکذيب.می.کنند،.و.تکذيب.اسالم.»يا.تکذيب.روز.جزا«.يعنی.تکذيب.



365 سوره تین

پیامبر.اکرم.
خداوند.متعال.در.آخرين.آيه.اين.سوره.مبارکه.می.فرمايد:

اَلَْيَس اهللُ بَِاْحَکِم الْحاِكميَن.=.آيا.خداوند.متعال.احکم.الحاکمین.نیست.
اگر.دين.در.آيه.قبل.»آيه.هفتم«.را.به.معنی.کل.شريعت.»يعنی.دين.اسالم«.در.نظر.

بگیريم.معنی.اين.آيه.شريفه.»آيه.هشتم«.اين.می.شود.که:.
آيا.دستورات.و.اوامر.و.فرامین.خداوند.متعال.حکیمانه.تر.و.متقن.تر.و.محکم.تر.از.

همه.دستورات.و.فرامین.نیست.
اين.استفهام.برای.تثبیت.و.تقرير.اين.مطلب.به.انسان.است.که:.

دستورات.و.اوامر.خداوند.متعال.از.دستورات.و.اوامر.همه.حاکمان.حکیمانه.تر.و.
متقن.تر.و.محکم.تر.است.زيرا.خداوند.متعال.فوق.هر.حاکم.می.باشد.

اگر.معنی.دين.در.آيه.هفتم.را.روز.جزا.و.روز.قیامت.بدانیم.در.اين.صورت.معنی.
آيه.شريفه.»آيه.هشتم«.اين.می.شود.که:

آيا.خداوند.متعال.بهترين.حکم.کنندگان.و.بهترين.داوران.نیست..
همچنانکه.عرض.شد.اين.استفهام.برای.تثبیت.و.تقرير.مطلب.است،.يعنی:

خداوند.متعال.بهترين.داور.است.و.روز.قیامت.بین.مردم.داوری.کرده.و.بین.اين.دو.
طايفه.قضاوت.و.داوری.نموده.و.آن.ها.را.به.بهشت.و.يا.به.جهنّم.می.فرستد.

قابل.ذکر.است.که.راجع.به.اين.دو.طايفه.قبالً..صحبت.شد.و.مجّدداً.و.به.اختصار.
توضیحاتی.عرض.می.شود.

خداوند.متعال.همه.انسان.ها.را.در.بهترين.تقويم.»احسن.تقويم«.خلق.فرمود،.يعنی.

در.بهترين.شکل.و.بهترين.نظام.از.نظر.خلقت،.لیکن.اين.انسان.ها.به.دو.دسته.و.دو.
طايفه.تقسیم.شدند:

الف(.طايفه.ای.که.از.تقويم.احسن.خارج.شده.و.به.سوی.اسفل.الّسافلین.رهسپار.
می.شوند.»به.عّلت.انحراف.از.راه.حق.و.صراط.مستقیم.و.ارتکاب.گناه«.

ب(.طائفه.ای.که.به.همان.تقويم.احسن.الهی.بوده.و.رهسپار.بهشت.می.شوند.»به.
جهت.داشتن.ايمان.به.خدا.و.رسول.و.اوصیاء.رسول.اهلل.و.عمل.به.تکالیف.شرعی«.
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خداوند.متعال.که.بهترين.داور.می.باشد.روز.قیامت.بین.اين.دو.طايفه.قضاوت.و.

داوری.نموده.و.مؤمنین.دارای.عمل.صالح.را.به.بهشت.و.منحرفین.و.گمراهان.را.به.
جهنّم.می.فرستد.

بعضی.از.مفّسرين.اين.آيه.شريفه.را.اينگونه.تفسیر.کرده.اند.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرمايد:

آيا.خداوند.متعال.بهترين.قاضی.و.بهترين.داور.نیست.تا.میان.تو.و.میان.تکذيب..کنندگان.
تو.قضاوت.و.داوری.نمايد.»در.روز.قیامت«.1

حديث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

مقصود.از.تین.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.اّول.سوره.تین«.وجود.مقّدس.امام.مجتبی.
علیه.الّسالم.می.باشد،.

و.مقصود.از.زيتون.وجود.مقّدس.امام.حسین.علیه.الّسالم.است.
اين.حديث.را.جمیل.بن.دراج.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.تین.و.زيتون.در.آيه.اّول.سوره.تین.و.جود.مقّدس.امام.مجتبی.و.امام.

حسین.سالم.اهلل.علیهما.می.باشد،
مقصود.از.طور.سینین.در.آيه.دّوم.سوره.تین.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.است،.
علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. تین.واليت. هفتم.سوره. آيه. در. دين. از. مقصود. و.

علیه.الّسالم.می.باشد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه169ـ171.
المیزان،جلدچهلم،صفحه302ـ303.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه166ـ167.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه578،حدیث2.
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قابل.ذکر.است.که.موارد.فوق.االشاره.مربوط.به.تأويل.آيات.شريفه.می.باشد.و.معنی.

باطنی.آيات.شريفه.را.بیان.می.فرمايد.نه.اينکه.مربوط.به.ظاهر.آيات.شريفه.بوده.و.تفسیر.
آن.ها.را.بیان.بفرمايد.

اين.حديث.شريف.را.ابی.الّربیع.شامی.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.1

توضیح:
وقتی.طبق.فرمايش.امام.صادق.علیه.الّسالم.مقصود.از.دين.در.آيه.هفتم.سوره.مبارکه.
تین.واليت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد،.بنابراين.معنی.آيه.هفتم.

سوره.تین.»تأويل.آيه.شريفه«.اين.می.شود.که:
امیرالمؤمنین. واليت. منکرين. و. گمراه. و. منحرف. انسان.های. متعال. خداوند.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
پس.چه.چیز.باعث.می.شود.که.با.وجود.اين.همه.داليل.و.براهین.روشن.و.آشکار.

شما.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.تکذيب.نمائید.

3..وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.تین.و.زيتون.در.آيه.اول.سوره.مبارکه.تین.وجود.مقّدس.امام.مجتبی.و.

امام.حسین.سالم.اهلل.علیهما.می.باشد،.
مقصود.از.طور.سینین.در.آيه.دّوم.سوره.مبارکه.تین.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است،.
و.مقصود.از.هَذا الَْبَلِد ااْلَميِن.در.آيه.سّوم.سوره.مبارکه.تین.وجود.مقّدس.و.مبارک.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.2.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه578،حدیث3.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه579،حدیث5.

2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه541.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه437،حدیث7»حدیث12895«.
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4..يکی.از.اصحاب.امام.رضا.سالم.اهلل.علیه.به.نام.محّمد.بن.ُفَضیل.نقل.می.کند.که.

از.وجود.مقّدس.امام.رضا.سالم.اهلل.علیه.راجع.به.آيات.شريفه.سوره.مبارکه.تین.سؤال.
کردم.و.آن.حضرت.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

مقصود.از.تین.و.زيتون.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.اّول.سوره.تین«.وجود.مبارک.امام.
حسن.مجتبی.و.امام.حسین.سالم.اهلل.علیهما.می.باشند،.

مقّدس. وجود. تین«. سوره. دّوم. »آيه. شريفه. آيه. اين. در. سینین. طور. از. مقصود.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است،.

مقصود.از.هَذا الَْبَلِد ااْلَميِن.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.سّوم.سوره.تین«.وجود.مقّدس.و.

مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.که.مردم.در.روز.قیامت.به.خاطر.

آن.حضرت.و.به.احترام.آن.حضرت.از.آتش.جهنّم.در.امان.هستند.در.صورتی.که.از.

آن.حضرت.اطاعت.کرده.باشند.»اوامر.و.نواهی.آن.حضرت.را.بی.قید.و.شرط.اجرا.
نموده.باشند«،

مقصود.از.لََقْد َخَلْقَنا ااْلِْنساَن في اَْحَسِن َتْقويٍم..»آيه.چهارم.سوره.تین«.اين.است.که:
خداوند.متعال.در.عالم.ذر.در.رابطه.با.ربوبیّت.خويش.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.و.واليت.
اوصیاء.آن.حضرت.»يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.از.مردم.میثاق.و.پیمان.گرفت.

و.مردم.نیز.اقرار.نموده.و.آن.ها.را.پذيرفتند،..
مقصود.از.ُثمَّ َرَدْدناُه اَْسَفَل ساِفليَن »آيه.پنجم.سوره.تین«.درک.االسفل.»پايین.ترين.
درکات.دوزخ،.بدترين.جای.جهنّم«..می.باشد.برای.کسانی.که.اين.عهد.و.پیمان.و.
میثاق.را.شکستند.و.در.رابطه.با.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.کردند.آنچه.که.کردند.»اين.
پیمان.شکنان.هر.چه.در.توان.داشتند.به.آل.محمد.علیهم.الّسالم.ظلم.و.ستم.روا.داشتند،.

يعنی.حقوق.آن.ذوات.مقّدسه.را.غصب.و.آن.بزرگواران.را.به.شهادت.رساندند«،
مقصود.از.ااِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الّصالِحات َفَلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن.»آيه.ششم.سوره.تین«.
به.خدا.قسم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.می.باشند.
که.برای.آن.ها.اجر.و.پاداش.فراوان.و.تمام.نشدنی.است.»خداوند.متعال.به.آن.بزرگوار.

و.به.شیعیان.آن.بزرگوار.پاداش.فراوان.و.تمام.نشدنی.اعطا.خواهد.فرمود«،.
و.مقصود.از.دين.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.هفتم.سوره.تین«،.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.
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علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.1

توضیح:
با.توّجه.به.احاديث.شريفی.که.نقل.شد.»مخصوصاً.حديثی.که.از.وجود.مقّدس.امام.
رضا.علیه.الّسالم.نقل.شد«.معنی.آيات.شريفه.سوره.مبارکه.تین.»تأويل.و.معنی.باطنی.

آيات.شريفه«.اين.می.شود.که:.
ْيُتوِن.»آيه.1«. الف(.َوالّتيِن َو الزَّ

قسم.به.امام.حسن.مجتبی.و.امام.حسین.سالم.اهلل.علیهما.

ب(.َو ُطوِر سينيَن.»آيه.2«.
سوگند.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

ج(.َو هَذا الَْبَلِد ااْلَميِن.»آيه.3«.
قسم.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.مردم.در.روز.قیامت.به.خاطر.آن.
حضرت.و.به.احترام.آن.حضرت.از.آتش.جهنّم.در.امان.می.باشند.در.صورتی.که.از.آن.
حضرت.اطاعت.کرده.باشند.»در.همه.موارد.مخصوصاً.در.رابطه.با.فرمايشات.آن.حضرت.

در.رابطه.با.اطاعت.از.اهل.بیت.آن.حضرت.يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.

د(.لََقْد َخَلْقَنا ااْلِْنساَن في اَْحَسِن َتْقويٍم »آيه.4«.
انسان.را.»همه.انسان.ها.را«.در.احسن.تقويم.خلق.نموديم،.يعنی.همه.انسان.ها.
در.عالم.ذر.به.يگانگی.خداوند.متعال.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.و.واليت.و.امامت.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.اعتراف.و.اقرار.نمودند.و.خداوند.متعال.از.انسان.ها.عهد.و.
پیمان.و.میثاق.گرفت.»لذا.انسان.ها.در.ذات.و.فطرت.خويش.موّحد.هستند.و.نبّوت.
پیامبر.اکرم.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.قبول.دارند،.بنابراين.اگر.در.
دنیا.کافر.و.مشرک.و.منافق.می.شوند.با.فطرت.پاک.خويش.مخالفت.می.کنند.و.راه.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه578،حدیث4.
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ضاللت.و.گمراهی.را.انتخاب.می.نمايند«.

ه  (.ُثمَّ َرَدْدناُه اَْسَفَل ساِفليَن..»آيه.5«.
پس.از.اينکه.مردم.عهد.و.پیمان.و.میثاق.خودشان.را.با.خداوند.متعال.شکستند.
»عهد.و.پیمان.مربوط.به.عالم.ذر«.و.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.کردند.»حقوق.
آن.بزرگواران.را.غصب.و.آن.ها.را.به.شهادت.رساندند«.جايگاه.اين.پیمان.شکنان.و.

ظلم.کنندگان.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.َدرک.االَسَفل.می.باشد.
قابل.ذکر.است.که:

َدرک.اَسَفْل.پايین.ترين.درکات.جهنّم.و.بدترين.جای.جهنّم.می.باشد.و.خداوند.متعال.
در.آيه.145.سوره.نساء.می.فرمايد:

ْرِك ااْلَْسَفِل ِمَن الّناِر َو لَْن َتِجَد لَُهْم نَصيراً،..يعنی: اِنَّ الُْمناِفقيَن ِفي الدَّ
به.درستی.که.منافقین.»کافرانی.که.تظاهر.به.اسالم.می.کنند.درحالی.که.قلباً.ذّره.ای.به.
خدا.و.رسول.اعتقادی.ندارند«.در.پايین.ترين.درکات.جهنّم.قرار.دارند.»بدترين.جای.
جهنّم«.و.هرگز.برای.آن.ها.ياوری.نخواهی.يافت.»منافقین.در.بدترين.و.پست.ترين.

جای.جهنّم.هستند.و.هیچ.کس.نیز.آن.ها.را.کمک.نخواهد.کرد«.
طبق.فرمايش.امام.رضا.علیه.الّسالم.کسانی.که.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.يعنی.به.
اهل.بیت.پیامبر.اکرم.ظلم.کنند.جايگاه.آن.ها.درک.اسفل.يعنی.پست.ترين.جای.جهنّم.
می.باشد.که.جايگاه.منافقین.است،.يعنی.ظالمین.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.در.جهنّم.

همنشین.با.منافقین.می.باشند.
ُسْفْل.=.پايین؛

اَْسَفْل.=.پايین.تر؛
َدْرك.=.عمیق.ترين.نقطه.دريا،.َدرک.مانند.َدرج.است.با.اين.تفاوت.که.َدْرج.برای.
صعود.و.باال.رفتن.به.کار.می.رود.و.َدْرک.برای.پايین.آمدن،.لذا.مراتب.بهشت.را.
درجات.می.گويند.و.مراتب.جهنّم.را.درکات،.و.منافقین.»کافرانی.که.تظاهر.به.اسالم.
می.کنند«.و.ظلم.کنندگان.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.در.درک.اسفل.هستند.يعنی.پايین.ترين.

درکات.جهنّم.»پست.ترين.و.بدترين.جای.جهنّم«.
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الزم.به.توضیح.است.که.درک.االسفل.فقط.يک.بار.در.قرآن.کريم.آمده.آن.هم.در.
سوره.نساء..»آيه.145«.که.مربوط.به.منافقین.می.باشد.

و(.ااِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َفَلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن.»آيه.6.سوره.تین«.
طبق.فرمايش.امام.رضا.سالم.اهلل.علیه.معنی.آيه.شريفه.»تأويل.آيه.شريفه«.اين.می.شود.

که:
کسانی.که.خداوند.متعال.وعده.اجر.و.پاداش.فراوان.و.غیرمنقطع.و.تمام.نشدنی.
به.آن.ها.داده.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.می.باشند.
»پرواضح.است.که.همه.نعماتی.که.نصیب.شیعیان.می.شود.به.احترام.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.می.باشد،.يعنی.تبعیّت.و.پیروی.از.آن.بزرگواران.و.اطاعت.محض.و.بی.قید.
و.شرط.از.آن.ذوات.مقّدسه.باعث.می.شود.تا.عنايات.و.الطاف.الهی.شامل.اين.ها.نیز.

بشود«.

بَُک بَْعُد بِالّديِن..»آيه.7.سوره.تین«. ز(.َفما ُيَکذِّ
پس،.ای.منکرين.واليت.چه.چیز.باعث.می.شود.»چه.چیز.باعث.شده«.تا.شما.
با.وجود.اين.همه.داليل.و.براهین.روشن.و.آشکار.واليت.و.امامت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.تکذيب.و.انکار.کنید.

ح(.اَلَْيَس اهللُ بَِاْحَکِم الْحاِكميَن.=.آيا.خداوند.متعال.حاکم.ترين.حاکمان.نیست،.
آيا.خداوند.متعال.بهترين.حکم.کنندگان.و.داوران.نیست،.

آيا.خداوند.متعال.بهترين.قاضی.و.بهترين.داور.نیست..

در.واقع.معنی.آيه.شريفه.اين.است.که:

خداوند.متعال.بهترين.َحَکم.و.بهترين.داور.و.بهترين.قاضی.است.و.روز.قیامت.بین.

مردم.قضاوت.نموده.و.مؤمنین.را.به.بهشت.و.غیرمؤمنین.را.به.جهنّم.خواهد.فرستاد،.
همچنین:
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خداوند.متعال.روز.قیامت.بین.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.منکرين.واليت.آن.

بزرگواران.و.غاصبین.حقوق.آن.ذوات.مقّدسه.داوری.و.قضاوت.نموده.و.متجاوزين.به.
حقوق.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.به.اَْسَفُل.الّسافِلین.و.درک.اسفل.خواهد.فرستاد.

5..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
اين.آيه.شريفه.»ااِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َفَلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن«.درباره.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.می.باشد.و.اجر.و.پاداش.فراوان.و.

تمام.نشدنی.برای.آنحضرت.و.شیعیان.آن.حضرت.می.باشد.1

6 ..امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ َرَدْدناُه اَْسَفَل ساِفليَن«.غاصبین.خالفت.می.باشند.که.در.اثر.
عداوت.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.اسفل.الّسافلین.»پست.ترين.نقطه.

جهنّم«.رهسپار.خواهند.شد.2

7. امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.تین.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.اّول.سوره.تین«.وجود.مقّدس.امام.حسن.

مجتبی.علیه.الّسالم.است،.
مقصود.از.زيتون.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.اّول.سوره.تین«.وجود.مقّدس.امام.حسین.

علیه.الّسالم.می.باشد،.
مقّدس. وجود. تین«. سوره. دّوم. »آيه. شريفه. اين..آيه. در. سینین. طور. از. مقصود.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است،.

ا الَْبَلِد ااْلَميِن .در.اين.آيه.شريفه.»آيه.سّوم.سوره.تین«.وجود.مبارک.پیامبر. مقصود.از.هَذَ
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد،

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه579،حدیث7.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه541.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه437،حدیث9»حدیث12897«.
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.آيه.ششم.سوره. و.مقصود.از.»ااِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َفَلُهْم اَْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍنـ.

تین«.وجود.مقّدس.مولی.الموّحدين.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.
آن.حضرت.می.باشد،.يعنی:

برای.ايشان.است.اجر.و.پاداش.فراوان.و.تمام.نشدنی..

اين.حديث.را.محّمد.بن.فضیل.بن.يسار.از.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه172.
پاورقی:بهقلممترجممحترمحضرتحجةاالسالموالمسلمینحاجشیخمحّمدرازی،بهنقلاز:شواهدالّتنزیل

حاکمحسکانی»ازعلمایاهلتسّنن«.





سوره قدر

آيه 1 تا 5 سوره قدر
»اِنَّا اَنَزلَْناُه ِفي لَْيَلِة الَْقْدِر«.آيه.1.
»َوما اَْدراَك ما لَْيَلُة الَْقْدِر«.آيه.2.

»لَْيَلُة الَْقْدِر َخْيٌر ِمْن اَلِْف َشْهٍر«.آيه.3.
وُح ِفيها بِِاْذِن َربِِّهم ِمن ُكلِّ اَْمٍر«.آيه.4. ُل الَْمالئَِکُة َوالرُّ »َتَنزَّ

»َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع الَْفْجِر«.آيه.5..

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ما.قرآن.کريم.را.در.شب.قدر.نازل.کرديم،.»آيه.1«.
و.تو.چه.می.دانی.شب.قدر.چیست،.»آيه.2«.

شب.قدر.بهتر.از.هزار.ماه.است،.»آيه.3«.
مالئکه.و.روح.در.آن.شب.»شب.قدر«.به.اذن.پروردگارشان.برای.تقدير.امور.»تقدير.

هر.کاری«.نازل.می.شوند،.»آيه.4«.
شب.قدر.شبی.است.سرشار.از.سالمت.و.رحمت.و.برکت.تا.طلوع.صبح،.»آيه.

1.»5

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه203.
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شرح لغات و توضیحات:
َقْدْر.=.تقدير.و.اندازه.گیری؛.

تقدير.=.هر.چیزی.را.متناسب.با.شرايط.خود.و.به.مقتضای.حکمت.قرار.دادن؛.
َسْلم و َسالمة =.عاری.بودن.از.عیوب.و.آفات.ظاهری.و.باطنی؛.

َسالم.=.مصدر.است.يعنی.سالم.بودن،.سالمت.بودن.1
سوره.مبارکه.قدر.نزول.قرآن.کريم.در.شب.قدر.را.بیان.می.فرمايد.و.سپس.به.تعظیم.

شب.قدر.پرداخته.و.آن.شب.را.از.هزار.ماه.برتر.و.باالتر.می.داند.
همچنین.در.اين.سوره.مبارکه.بیان.می.شود.که.مالئکه.الهی.و.روح.در.اين.شب.با.
عظمت.»شب.قدر«.به.اذن.خداوند.متعال.نازل.می.شوند.برای.تقدير.امور.عالم.»تقدير.

و.تعیین.سرنوشت.مردم.تا.شب.قدر.سال.ديگر«.
در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.می.فرمايد:

اِنَّا اَنَزلْناُه ِفي لَْيَلِة الَْقْدِر.=.ما.قرآن.کريم.را.در.شب.قدر.نازل.کرديم.
ضمیر.در.کلمه.اَنَزلْناُه.به.قرآن.کريم.بازمی.گردد.و.اين.ابهام.ظاهری.برای.بیان.عظمت.
و.اهمیّت.قرآن.کريم.می.باشد.ضمن.اينکه.تعبیر.به.اِنَّا اَنَزلْناُه.»ما.آن.را.نازل.کرديم«.نیز.

اشاره.ديگری.است.بر.عظمت.و.اهمیّت.قرآن.کريم،.همچنین:.
نزول.قرآن.کريم.در.شب.قدر.که.شب.تعیین.مقّدرات.و.سرنوشت.انسان.ها.می.باشد.

دلیل.ديگری.است.بر.عظمت.قرآن.کريم.و.سرنوشت.ساز.بودن.اين.کتاب.آسمانی.
خداوند.متعال.در.آيه.185.سوره.بقره.می.فرمايد:

َشْهُر َرَمضاَن الَّذي اُْنِزَل فيِه الُْقْرآُن،..يعنی:
آن.چند.روز.معدود.را.که.بايد.روزه.بگیريد.ماه.رمضان.است،.

و.ماه.رمضان.ماهی.است.که.قرآن.کريم.در.آن.ماه.نازل.شده.است.
مالحظه.می.فرمائید.که.در.اين.آيه.شريفه.تصريح.شده.که.قرآن.کريم.در.ماه.رمضان.

نازل.شده.است.
خداوند.متعال.در.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.دخان.می.فرمايد:

»حم«.آيه.1.
1.المیزان،جلدچهلم،صفحه324ـ328.
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»َو الِْکتاِب الُْمبيِن«.آيه.2.
»اِنّا اَْنَزلْناُه في لَْيَلٍة ُمباَرَكٍة اِنّا كّنا ُمْنِذريَن«.آيه.3.

»فيها ُيْفَرُق ُكلُّ اَْمٍر َحکيٍم«.آيه.4.
يعنی:..خداوند.متعال.می.فرمايد:

حم.»آيه.1«.
سوگند.به.اين.کتاب.مبین.»کتاب.آشکار«.يعنی.قرآن.کريم،.»آيه.2«.

ما.قرآن.کريم.را.در.شبی.پربرکت.نازل.کرديم،.ما.همواره.انذارکننده.بوده.ايم،.»آيه.3«.
در.آن.شب.»شبی.که.قرآن.کريم.نازل.شد«.هر.امری.از.امور.بر.اساس.حکمت.تبیین.

می.شود.»همه.امور.و.مسائل.سرنوشت.ساز.در.آن.شب.مقّدر.می.گردد«،.»آيه.4«.
مالحظه.فرموديد.که:

1..در.آيه.185.سوره.بقره.تصريح.شده.که.قرآن.کريم.در.ماه.رمضان.نازل.شده.
است.

2..در.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.دخان.بیان.شده.که.قرآن.کريم.در.شب.مبارکی.

نازل.شده.که.در.آن.شب.مبارک.هر.امری.بر.اساس.حکمت.خداوند.متعال.تقدير.و.
تبیین.می.شود..

3..در.سوره.مبارکه.قدر.صراحتاً.عنوان.شده.که.قرآن.کريم.در.شب.قدر.نازل.شده.
است،.بنابراين:

قرآن.کريم.در.ماه.رمضان.نازل.شده.است،.
قرآن.کريم.در.شب.مبارکی.نازل.شده.است،.

شب.مبارکی.که.قرآن.کريم.در.آن.شب.نازل.شده.شب.قدر.می.باشد،.بنابراين:
قرآن.کريم.در.شب.قدر.نازل.شده.و.شب.قدر.نیز.در.ماه.مبارک.رمضان.می.باشد.

اينکه.شب.قدر.چه.شبی.از.شب.های.ماه.مبارک.رمضان.می.باشد.عنوان.شده.که.شب.

نوزدهم.يا.بیست.و.يکم.و.يا.بیست.و.سّوم.ماه.رمضان.می.باشد.»احاديث.صادره.از.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«،.لیکن.طی.اين.احاديث.شريف.و.نورانی.به.شب.بیست.
و.سّوم.ماه.رمضان.تأکید.بیشتری.شده.است.
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بنابراين:
اِنّا اَْنَزلْناُه في لَْيَلِة الَْقْدِر،.يعنی:

خداوند.متعال.می.فرمايد:
ما.قرآن.کريم.را.در.شب.قدر.نازل.کرديم.

آيه.شريفه.بیان.می.فرمايد.که:
تمام.قرآن.کريم.در.شب.قدر.نازل.شده.است.نه.بعضی.از.آيات.شريفه.قرآن.کريم،.
زيرا.در.اين.آيه.شريفه.تعبیر.به.انزال.قرآن.کريم.شده.»که.نازل.کردن.جمعی.و.يک.جا.

و.يک.پارچه.را.بیان.می.فرمايد«.نه.تنزيل.که.به.معنای.نازل.کردن.تدريجی.است.
در.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.دخان.نیز.تعبیر.به.انزال.قرآن.کريم.شده.و.خداوند.

متعال.پس.از.سوگند.خوردن.به.تمام.کتاب.»به.همه.قرآن.کريم«.فرموده.که:
ما.تمام.قرآن.کريم.را.يک.جا.و.يکپارچه.و.در.يک.شب.نازل.کرديم..

در.بعضی.از.آيات.شريفه.قرآن.کريم.نیز.کلمه.تنزيل.به.کار.برده.شده.که.حاکی.از.
نزول.تدريجی.قرآن.کريم.می.باشد.

از.مجموعه.اين.آيات.شريفه.»که.هم.تعبیر.به.انزال.قرآن.کريم.شده.و.هم.تعبیر.به.
تنزيل«.استفاده.می.شود.که:

قرآن.کريم.دارای.دو.نوع.نزول.بوده.است.»قرآن.کريم.دو.جور.نازل.شده.است«
1..نزول.دفعی.»نزول.يکپارچه.در.يک.شب.معین.يعنی.شب.قدر«،.يعنی:.

تمام.قرآن.کريم.يک.جا.و.يکپارچه.در.شب.قدر.»در.ماه.رمضان«.به.قلب.مبارک.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.است..

2..نزول.تدريجی،.يعنی.آيات.شريفه.قرآن.کريم.طی.23.سال.رسالت.پیامبر.اکرم.بر.
حسب.شرايط.و.حوادث.و.نیازها.به.آن.حضرت.نازل.شده.است.

در.سوره.مبارکه.قدر.آمده.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ما.قرآن.کريم.را.در.شب.قدر.نازل.کرديم.
ظاهراً.مراد.به.قدر.تقدير.و.اندازه.گیری.است،.پس:
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شب.قدر.شب.اندازه.گیری.است،.يعنی.:
خداوند.متعال.در.آن.شب.حوادث.يک.سال.را.»از.آن.شب.تا.شب.قدر.سال.ديگر«..

تقدير.می.فرمايد،.يعنی:
موضوع.زندگی،.مرگ،.رزق.و.چیزهايی.از.اين.قبیل.را.مقّدر.می.فرمايد،.يعنی:

حوادثی.که.برای.انسان.در.طی.يک.سال.به.وقوع.می.پیوندد.در.آن.شب.خصوصیّاتش.
مشّخص.و.محدود.می.گردد..

در.رابطه.با.اهمیّت.شب.قدر.و.تقدير.امور.در.اين.شب.مبارک.ذيل..آيات.بعد.
توضیحات.بیشتری.ارائه.خواهد.شد.1

قدر. شب. عظمت. بیان. برای. متعال. خداوند. قدر«. سوره. دّوم. »آيه. بعد. آيه. در.
می.فرمايد:

َوما اَْدراَك ما لَْيَلُة الَْقْدِر.=.تو.چه.می.دانی.شب.قدر.چیست.
اين.آيه.شريفه.عظمت.و.اهمیّت.شب.قدر.را.بیان.می.فرمايد،.يعنی.امکان.داشت.که.

به.جای.لَْيَلُة الَْقْدِر.ضمیر.به.کار.برده.شود.و.گفته.شود:

ما اَْدراَك ما ِهَي، ِهَي َخْيٌر ِمْن اَلِْف َشْهٍر،
لیکن.خداوند.متعال.به.جای.استفاده.از.ضمیر،.هم.در.آيه.دّوم.و.هم.در.آيه.سّوم.

کلمه.لَْيَلُة الَْقْدِر.را.بیان.فرموده.که.مبیّن.اهمیّت.فوق.العاده.و.ويژه.شب.قدر.می.باشد.

در.آيه.بعد.»آيه.سّوم.سوره.قدر«.آمده.است.که:
لَْيَلُة الَْقْدِر َخْيٌر ِمْن اَلِْف َشْهٍر.=.شب.قدر.از.هزار.ماه.بهتر.می.باشد.

در.آيه.دّوم.سوره.قدر.به.طور.اجمال.به.عظمت.شب.قدر.اشاره.شده.لیکن.آيه.سّوم.

سوره.قدر.عّلت.و.دلیل.عظمت.شب.قدر.را.بیان.می.فرمايد.»يا.يکی.از.داليل.اهمیت.
و.عظمت.شب.قدر«.و.آن.اين.است.که:

شب.قدر.از.هزار.ماه.بهتر.می.باشد.
منظور.از.بهتر.بودن.شب.قدر.از.هزار.ماه.بهتر.بودنش.از.نظر.فضیلت.عبادت.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه322تا324ـ331.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه204ـ205.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه160ـ161»ذیلآیاتاّولتاهشتمسورهدخان«.
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می.باشد،.يعنی:
عبادت.و.شب.زنده.داری.در.آن.شب.»شب.قدر«.بهتر.از.هزار.ماه.می.باشد،.يعنی:

فضیلت.و.ثوات.عبادت.در.آن.يک.شب.»شب.قدر«.از.فضیلت.و.ثوات.عبادت.هزار.
ماه.بیشتر.می.باشد،.هزار.ماهی.که.در.آن.شب.قدر.وجود.نداشته.باشد.

خداوند.متعال.در.آيه.بعد.»آيه.چهارم«.به.توصیف.بیشتری.از.شب.قدر.پرداخته.و.
می.فرمايد:

وُح فيها بِِاْذِن َربِِّهم ِمن ُكلِّ اَْمٍر.=.در.شب.قدر.مالئکه.و.روح.به.اذن. ُل الَْمالئَِکُة َوالرُّ َتَنزَّ

پروردگارشان.نازل.می.شوند.تا.هر.امر.و.هر.کاری.را.تدبیر.و.تقدير.کنند،.يعنی.همه.
امور.را.تقدير.نمايند.

منظور.از.روح.در.اين.آيه.شريفه.ممکن.است:
الف(.جبرئیل.امین.باشد.که.روح.االمین.نیز.نامیده.می.شود.

ب(.يا.اينکه.مخلوق.عظیمی.باشد.مافوق.مالئکه.
به.هر.حال.منظور.از.روح.هر.کدام.از.دو.احتمال.فوق.که.باشد.معنی.آيه.شريفه.تغییر.

نمی.کند،.بنابراين.معنی.آيه.شريفه.اين.شد.که:
در.شب.قدر.مالئکه.الهی.به.همراه.روح.»جبرئیل،.مخلوقی.مافوق.مالئکه«.به.امر.و.
به.اذن.خداوند.متعال.نازل.می.شوند.تا.حوادث.يک.سال.را.تقدير.نمايند.»از.شب.قدر.

تا.شب.قدر.سال.ديگر«.بنابراين:
شب.قدر.شب.تقدير.می.باشد.و.مقّدراتی.از.قبیل.رزق،.مرگ،.حوادثی.که.به.وقوع.

می.پیوندد.و.مسائلی.از.اين.قبیل.تقدير.می.شود،.در.واقع:
نزول.مالئکه.الهی.در.شب.قدر.برای.تقدير.و.تعیین.سرنوشت.ها.می.باشد.»از.قبیل.

مرگ،.رزق،.حوادث.و.نظیر.اين.ها«.
اينکه.نزول.هر.امر.»ِمن ُكلِّ اَْمٍر«.در.شب.قدر.به.چه.کسی.است.»امور.به.چه.شخصی.

نازل.می.شود«.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

ُل.فعل.مضارع.است.و.داللت.بر.استمرار.دارد،.يعنی: َتَنزَّ
شب.قدر.مخصوص.به.زمان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.نزول.قرآن.
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کريم.نبوده.بلکه.امری.است.مستمر.و.شبی.است.مداوم.که.همه.ساله.تکرار.می.شود،.
يعنی:

هر.سال.در.شب.قدر.مالئکه.الهی.و.روح.نازل.می.شوند.و.هر.سال.در.شب.قدر.
امور.به.ولّی.امر.عرضه.می.شود.و.اين.مسئله.اختصاص.به.زمان.پیامبر.اکرم.ندارد.

در.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.مبارکه.دخان.نیز.مالحظه.فرموديد.که.بحث.در.رابطه.

با.شب.پربرکتی.بود.که.قرآن.کريم.در.آن.شب.نازل.شده.است.»يعنی.شب.قدر«،.و.در.
آيه.چهارم.سوره.دخان.آمده.که:

خداوند.متعال.می.فرمايد:
فيها ُيْفَرُق ُكلُّ اَْمٍر َحکيمٍ،.يعنی:

در.شب.قدر.هر.امری.بر.اساس.حکمت.الهی.تدبیر،.تقدير.و.تبیین.می.شود.
تعبیر.به.ُيفَرُق.اشاره.به.اين.دارد.که:

همه.امور.و.مسائل.سرنوشت.ساز.در.شب.قدر.مقّدر.می.شود.
ُيفَرُق.فعل.مضارع.است.و.استمرار.را.می.رساند.و.در.اين.صورت.معنی.آيه.چهارم.

سوره.دخان.اين.می.شود.که:
در.شب.قدر.هر.سال.همه.امور.آن.سال.که.بايد.تا.سال.بعد.جريان.يابد.تقدير.

می.شود.و.خصوصیّاتش.مشّخص.و.محدود.می.گردد،.بنابراين:
تا.دنیا.باقی.است.هر.سال.در.شب.قدر.همان.سال.مالئکه.الهی.و.روح.نازل.می.شوند.

و.مقّدرات.انسان.ها.را.تا.شب.قدر.سال.بعد.تقدير.می.کنند.
اين.امور.خدمت.ولی.امر.عرضه.می.شود.»شب.قدر.در.هر.سال«.و.اين.موضوع.به.
روشنی.اثبات.می.کند.که.تا.دنیا.باقی.است.بايد.حّجت.خداوند.متعال.در.روی.زمین.
باشد.تا.امور.خدمت.حّجت.خدا.نازل.شود.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.به.

احاديث.مرتبط.با.اين.موضوع.اشاره.خواهد.شد.
در.حديثی.که.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.صادر.شده.آمده.که:.

آن.حضرت.درباره.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.دخان.فرمودند:
منظور.از.لیله.مبارکه.در.اين.آيات.شريفه.شب.قدر.است.که.هر.سال.در.هر.ماه.
رمضانش.در.دهه.آخر.آن.تکرار.می.شود،.پس.قرآن.کريم.نازل.نشده.مگر.در.شب.قدر،.



آل اهلل در کتاب اهلل 382

و.منظور.از.فيها ُيْفَرُق ُكلُّ اَْمٍر َحکيمٍ..اين.است.که:
در.شب.قدر.هر.سال.همه.امور.آن.سال.که.بايد.تا.سال.بعد.جريان.يابد.تقدير.
و.چه. اجل.ها. معصیتش،.چه. اطاعتش.چه. چه. شر،. باشد.چه. خیر. می.شود،.چه.
رزق.ها،.پس.هر.چه.که.در.آن.شب.»شب.قدر«.برای.آن.سال.تقدير.می.شود.و.قضاء.
آن.مقدر.می.گردد.قضايی.است.حتمی،.يعنی.وقتی.امری.مقّدر.شد.انجام.شدن.آن.
حتمی.است،.لیکن.در.عین.حال.مشیّت.خداوند.متعال.در.آن.دخل.و.تصرف.دارد،.

يعنی.اگر.خداوند.متعال.اراده.بفرمايد.انجام.شدن.امر.حتمی.نیز.متوقّف.می.شود.1
خداوند.متعال.در.آيه.بعد.»آيه.پنجم.سوره.قدر«.يکی.ديگر.از.ويژگی.ها.و.امتیازات.

شب.قدر.را.بیان.نموده.و.می.فرمايد:
َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع الَْفْجِر.=.شب.قدر.شبی.است.آکنده.از.سالمت.و.خیر.و.رحمت.

تا.طلوع.صبح،.بنابراين:
شب.قدر.شبی.است.که:

قرآن.کريم.در.آن.شب.نازل.شده.است،.
عبادت.در.آن.شب.بهتر.است.از.عبادت.در.هزار.ماه.ديگر،

شب.نزول.رحمت.و.برکات.الهی.است،.
رحمت.خاص.خداوند.متعال.شامل.حال.بندگان.خدا.می.شود،.

مالئکه.و.روح.در.آن.شب.نازل.می.شوند،.لذا:
شب.قدر.شبی.است.خاص.و.ويژه.و.سرشار.است.از.سالمت.و.خیر.و.رحمت.از.

اّول.شب.تا.طلوع.صبح.
به.عبارت.ديگر:

شب.قدر.شبی.است.که:
رحمت.خداوند.متعال.شامل.همه.بندگانی.می.شود.که.رو.به.سوی.خداوند.متعال.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه331،330،327،326،324.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه197ـ205.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه205تا214،210،207.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه214تا216»ذیلآیاتچهارمسورهدخان،وبحثروایتی«.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه164»ذیلآیهچهارمسورهدخان«.
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آورده.اند.و.در.اين.شب.خاص.و.ويژه:
باب.عذاب.الهی.مسدود.است.و.مکر.و.کید.شیاطین.موثّر.واقع.نمی.شود.و.در.
بعضی.روايات.است.که.شیاطین.در.شب.قدر.در.غل.و.زنجیر.می.باشند،.و.خالصه.

کالم.اينکه:
شب.قدر.شبی.است.سرشار.از.خیر.و.برکت.و.رحمت.الهی.و.اين.خیر.و.برکت.و.

رحمت.الهی.از.اّول.شب.تا.طلوع.صبح.ادامه.دارد.
بعضی.از.مفّسرين.گفته.اند.که.منظور.از.سالم.در.اين.آيه.شريفه.اين.است.که.مالئکه.

الهی.در.شب.قدر.هر.مؤمن.در.حال.عبادت.را.که.می.بینند.به.او.سالم.می.دهند.
مالحظه.فرموديد.که.طبق.آيات.اّول.تا.چهارم.سوره.دخان.و.طبق.آيات.شريفه.سوره.
قدر،.در.شب.قدر.مقّدرات.انسان.ها.تقدير.می.شود،.يعنی.در.شب.قدر.مالئکه.و.روح.

نازل.می.شوند.و.هر.امری.را.»هر.امری.از.امور.را«.تدبیر.و.تقدير.می.کنند.
اينکه.اين.امر.»همه.امور«.توسط.مالئکه.الهی.به.محضر.چه.کسی.نازل.می.شود.

انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.1

حديث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:
امر.آن.سال.»حکم.خداوند.متعال.و.تقدير.و. شب.قدر.در.هر.سالی.هست.و.
سرنوشت.انسان.ها.و.حوادثی.که.در.آن.سال.به.وقوع.خواهد.پیوست«.در.آن.شب.نازل.
می.شود.»به.وسیله.مالئکه.و.روح«،.و.برای.آن.امر.که.نازل.می.شود.بعد.از.رسول.اهلل.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ُوالت.و.والیانی.تعیین.شده.است.»والت.جمع.والی.است.

و.والی.يعنی.سرپرست«.
از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سوال.شد.که.اين.والت.

چه.کسانی.هستند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه205ـ206.
المیزان،جلدچهلم،صفحه328.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه208ـ209.



آل اهلل در کتاب اهلل 384

وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
من.و.يازده.امام.از.فرزندان.من.1

2..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.سال.در.شب.قدر.تقدير.و.تفسیر.و.بیان.امور.به.ولی.امر.»امام.معصوم.در.هر.
زمان«.نازل.می.شود.»تقدير.و.سرنوشت.انسان.ها.به.وسیله.مالئکه.و.روح.به.امام.
معصوم.در.هر.زمان.نازل.می.شود«،.و.در.شب.قدر.امام.علیه.الّسالم.درباره.کارهای.
خودش.از.خداوند.متعال.دستورات.الزم.را.دريافت.می.کند.و.درباره.کار.مردم.نیز.
مأموريت.پیدا.می.کند.»راجع.به.کار.مردم.نیز.فرامین.الزم.را.از.خداوند.متعال.دريافت.
می.کند«،.همچنین.برای.ولی.امر.»امام.معصوم«.غیر.از.شب.قدر.نیز.هر.زمان.که.خداوند.

متعال.صالح.بداند.علوم.ويژه.و.پنهان.و.شگفت.پديدار.می.شود.2

3..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند.که.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.بارها.می.فرمودند.که:

هر.گاه.تَیْمی.و.َعدوی.»يعنی.فالنی.و.فالنی«.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.می.رسیدند.آن.حضرت.سوره.مبارکه.قدر.را.با.خشوع.و.گريه.تالوت.
می.فرمود.

آن.دو.نفر.به.پیامبر.اکرم.عرض.می.کردند:
چقدر.هنگام.تالوت.سوره.قدر.دلت.می.سوزد.»چه.بسیار.دل.نازک.هستی.درباره.

سوره.قدر«.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه357تا359،حدیث2»حدیث638«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه600،حدیث3.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه463،حدیث37»حدیث12963«.
2.اصولکافی،جلداّول،صفحه360ـ361،حدیث3»حدیث639«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه38»ذیلآیاتاّولتاسّومسورهدخان«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه602،حدیث4»ذیلآیاتسورهقدر«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه493،حدیث97»حدیث13023«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه871،حدیث11»حدیث10265«»ذیلآیاتاّولتاسّومسورهدخان«.
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پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.آن.دو.نفر.می.فرمود:
به.خاطر.چیزی.است.که.چشمم.ديده.و.دلم.فهمیده.است،.و.به.خاطر.چیزی.است.
که.قلب.اين.شخص.»اشاره.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.پس.از.من.
می.بیند.»خواهد.ديد«،.و.سپس.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
وُح فيها بِِاْذِن َربِِّهم ِمن ُكلِّ  ُل الَْمالئَِکُة َوالرُّ برای.آن.دو.نفر.روی.خاک.می.نوشتند.»َتَنزَّ
اَْمٍر«،.در.شب.قدر.مالئکه.و.روح.به.اذن.پروردگارشان.برای.هر.امری.»ُكلِّ اَْمٍر«.نازل.

می.شوند.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايشات.خويش.به.آن.دو.نفر.می.فرمود:

آيا.پس.از.اينکه.خداوند.عّزوجّل.فرمودند.ُكلِّ اَْمٍر.»هر.امری،.هر.کاری«.ديگر.چیزی.
باقی.می.ماند.

آن.دو.نفر.به.پیامبر.اکرم.عرض.می.کردند:
خیر؛.

پیامبر.اکرم.به.آن.دو.نفر.می.فرمود:
شخصی.که.در.شب.قدر.ُكلِّ اَْمٍر.»همه.امور،.همه.کارها«.به.او.نازل.می.شود.کیست.

آن.دو.نفر.به.پیامبر.اکرم.عرض.می.کردند:
يا.رسول.اهلل،.آن.شخص.شما.هستید.

پیامبر.اکرم.به.آن.دو.نفر.می.فرمود:
آيا.بعد.از.من.هم.شب.قدر.هست.

آن.دو.نفر.به.پیامبر.اکرم.عرض.می.کردند:
بله.يا.رسول.اهلل؛.

پیامبر.اکرم.به.آن.دو.نفر.می.فرمود:
آيا.بعد.از.من.هم.در.شب.قدر.آن.امر.نازل.می.شود.»نزول.مالئکه.و.روح.از.برای.

هر.امری.و.هر.کاری«.
آن.دو.نفر.به.پیامبر.اکرم.عرض.می.کردند:

بله.يا.رسول.اهلل؛
پیامبر.اکرم.به.آن.دو.نفر.می.فرمود:
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بعد.از.من.در.شب.قدر.آن.امر.به.چه.شخصی.نازل.می.شود.»مالئکه.و.روح.به.چه.
شخصی.نازل.می.شوند«.

آن.دو.نفر.به.پیامبر.اکرم.عرض.می.کردند:
نمی.دانیم.

در.اين.هنگام.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.دست.خويش.را.بر.سر.من..
»يعنی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.می.گذاشت.و.می.فرمود:

اگر.نمی.دانید.بدانید.که.آن.شخص.پس.از.من.همین.مرد.است.»يعنی.وجود.مقّدس.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.1

4..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
ای.گروه.شیعه.»ای.شیعیان«،.با.سوره.اِنّا اَْنَزلْناُه في لَْيَلِة الَْقْدِر.مخاصمه.و.مباحثه.کنید.

»با.غیرشیعه«.تا.پیروز.شويد.
به.خدا.قسم.سوره.قدر.پس.از.پیامبر.اکرم.حّجت.خداوند.متعال.است.به.مردم،.

سوره.قدر.سرور.و.فرمانروای.دين.شما.است.»بزرگ.ترين.دلیل.مذهب.شما.شیعیان.
است«،.

سوره.قدر.نهايت.علم.و.دانش.ما.است.»اشاره.به.شب.قدر.که.مالئکه.و.روح.

از.جانب.خداوند.متعال.هر.امری.را.»کل.امر«.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نازل.
می.کنند«،.

ای.گروه.شیعه.»ای.شیعیان«.با.آيات.شريفه.سوره.دخان.»حم،.َو الِْکتاِب الُْمبيِن، اِنّا 
اَْنَزلْناُه في لَْيَلٍة ُمباَرَكٍة اِنّا كّنا ُمْنِذريَن...«..مخاصمه.و.مبارزه.کنید،.زيرا.اين.آيات.شريفه.بعد.
از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مخصوص.والت.امر.و.صاحبان.امر.می.باشد.

»يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.
»والت.امر.=.صاحبان.امر،.سرپرستان.امر،.يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.به.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه363ـ364،حدیث5»حدیث641«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه604،حدیث6.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه489،حدیث95»حدیث13021«.
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مردم.واليت.دارند.و.سرپرست.و.صاحب.اختیار.آن.ها.می.باشند«.1

5..شخصی.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.راجع.به.شب.قدر.و.نزول.مالئکه.

در.آن.شب.و..آنچه.که.به.محضر.امام.معصوم.علیه.الّسالم.نازل.می.شود.و.مسائلی.از.
اين.قبیل.سؤال.نمود.

وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.به.معراج.بردند.خداوند.متعال.
علم.گذشته.و.آينده.را.به.آن.حضرت.آموخت.لیکن.مقدار.زيادی.از.آن.علم.مجمل.و.

سربسته.بود.که.تفسیر.و.توضیح.آن.ها.در.شب.قدر.می.آيد.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نیز.مانند.پیامبر.اکرم.بود.يعنی.علم.گذشته.و.آينده.

را.بطور.مجمل.و.سربسته.می.دانست.که.تفسیر.و.توضیح.آن.ها.در.شب.قدر.می.آمد.
در.شب.قدر.از.طرف.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.
اوصیاء..آن.حضرت.يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نسبت.به.آنچه.که.می.دانند.
دستور.می.آيد.که.چنین.و.چنان.کن،.و.آن.ذوات.مقّدسه.در.شب.قدر.از.خداوند.متعال.

دستور.می.گیرند.که.نسبت.به.آنچه.که.می.دانند.چگونه.رفتار.کنند..
امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

آنچه.که.در.شب.قدر.به.معصومین.علیه.الّسالم.نازل.می.شود.دستور.و.فرمانی.است.
از.طرف.خداوند.متعال.نسبت.به.آنچه.که.می.دانند..

اجراء..آن.ها. منطبق.می.شود.و.دستور. کلیّات. بر. امور.و.مصاديق. »يعنی.جزئیّات.
می.آيد«.2

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه364،حدیث6»حدیث642«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه38»ذیلآیاتاّولتاسّومسورهدخان«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه604،حدیث7»ذیلآیاتسورهقدر«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه493،حدیث99»حدیث13025«»ذیلآیاتسورهقدر«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه871،حدیث12»حدیث10266«»ذیلآیاتاّولتاچهارمسورهدخان«.
2.اصولکافی،جلداّول،صفحه368تا370،حدیث8»حدیث644«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه608،حدیث9.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه495،حدیث101»حدیث13027«.
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توضیح:
عالمه.طباطبايی.ذيل.آيه.چهارم.سوره.دخان.»فيها ُيْفَرُق ُكلُّ اَْمٍر َحکيٍم«.می.گويد:

ضمیر.در.فیها.به لیلةالقدر.»شب.قدر«.بازمی.گردد،.و.یُْفَرُق.از.فرق.می.آيد.يعنی.جدا.
کردن.چیزی.از.چیز.ديگر،.و.در.مقابل.اين.معنا.کلمه.حکیم.و.احکام.قرار.دارد،.پس:

امر.حکیم.امری.است.که.الفاظش.از.يکديگر.جدا.نباشد.و.احوال.و.خصوصیّاتش.
معیّن.نشده.باشد.»خصوصیّاتش.ذکر.نشده.باشد«،.

بنابراين:
امور.به.حسب.قضاء.الهی.دارای.دو.مرحله.می.باشند:

الف(.مرحله.اجمال؛
ب(.مرحله.تفصیل.»مرحله.فرق.و.بیان.خصوصیّات«؛.

بنابراين:
شب.قدر.شبی.است.که.امور.از.مرحله.احکام.و.اجمال.به.مرحله.فرق.و.تفصیل.

بیرون.می.آيد،.يعنی:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.علم.گذشته.
و.آينده.را.می.دانند.و.اين.علم.را.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.مقّدسه.آموخته.است،.
لیکن.در.شب.قدر.آن.علوم.تفسیر.و.توضیح.داده.می.شود.و.خصوصیّاتش.بیان.می.شود.

»مرحله.تفصیل.و.بیان.خصوصیّات«،.لذا:.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.شب.قدر.
از.خداوند.متعال.دستور.می.گیرند.که.نسبت.به.آنچه.که.می.دانند.چگونه.رفتار.کنند.

»دستور.اجراء.را.از.خداوند.متعال.دريافت.می.کنند«.

6 ..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتی.که.شب.قدر.فرا.می.رسد.مالئکه.الهی.به.سوی.ولی.امر.»امام.معصوم.علیه.الّسالم«.

نازل.می.شوند.
به.خدا.قسم.کسی.که.شب.قدر.را.باور.دارد.می.داند.که.آن.شب.مخصوص.ما.

می.باشد.
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هر.کس.که.به.شب.قدر.ايمان.دارد.بايد.بگويد.که.آن.شب.مخصوص.ما.است.

»يعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«،.و.هر.کس.اين.را.نگويد.دروغگو.می.باشد.زيرا.

خداوند.عّزوجّل.بزرگ.تر.از..آن.است.که.آن.امر.بزرگ.را.»مقّدرات.عالم.را«.توسط.
مالئکه.و.روح.به.کافر.و.فاسق.و.يا.خلیفه.گمراهی.نازل.فرمايد.

اگر.گفته.شود.»افرادی.بگويند«.که.آن.امر.»مقّدرات.عالم«.توسط.مالئکه.و.روح.به.

هیچ.کس.نازل.نمی.شود.اين.قضیّه.شدنی.نیست.زيرا.ممکن.نیست.که.خداوند.متعال.
چیزی.را.بر.هیچ.نازل.فرمايد،.

و.اگر.گفته.شود.»بگويند«..که.شب.قدر.حقیقت.ندارد.به.ضاللت.و.گمراهی.بزرگ.
و.عظیمی.دچار.شده.اند.1

توضیح:
فرمايش.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.مبیّن.اين.مطلب.است.که:

کسانی.که.به.شب.قدر.ايمان.دارند.»اعتقاد.دارند.که.شبی.به.نام.شب.قدر.وجود.

دارد«.بايد.قبول.کنند.و.بپذيرند.که.شب.قدر.مخصوص.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

می.باشد.و.در.آن.شب.مالئکه.و.روح.خدمت.آن.ذوات.مقّدسه.شرفیاب.شده.و.امر.

را.»مقّدرات.عالم.را«.به.آن.بزرگواران.عرضه.می.نمايند.»نازل.می.نمايند«،.و.در.غیر.اين.
صورت.بايد.بگويند:

الف( خداوند.متعال.آن.امر.را.»مقّدرات.عالم.را«.به.کافری.فاسق.و.يا.خلیفه.ای.گمراه.

نازل.می.کند.و.اين.موضوع.قطعاً.هم.خالف.عقل.است.و.هم.خالف.شرع.که.امری.به.
اين.عظمت.به.کافر.و.فاسق.و.خلیفه.گمراه.»رهبران.ضاللت.و.گمراهی«.نازل.شود.

ب( امری.به.اين.عظمت.»مقّدرات.عالم«.به.هیچ.کس.نازل.نمی.شود.که.اين.قضیّه.نیز.

محال.است.زيرا.در.اين.صورت.فلسفه.نزول.مالئکه.و.روح.با.اشکال.مواجه.می.شود.

و.برای.انسان.ها.اين.سؤال.مطرح.می.شود.که.اساساً.مالئکه.و.ورح.برای.چه.نازل.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه371ـ372،حدیث9»حدیث645«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه609،حدیث10.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه497،حدیث102»حدیث13028«.
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می.شوند.و.هدف.از.نزول.مالئکه.چه.می.باشد،.ضمن.اينکه.خداوند.متعال.بزرگ.تر.از.
آن.است.که.امری.به.اين.عظمت.را.»مقّدرات.عالم.را«.به.سوی.هیچ.نازل.فرمايد.

ج(.برای.اين.افراد.غیر.از.دو.طريق.که.عنوان.شد.»که.هر.دو.نیز.نادرست.بودند«.

فقط.يک.راه.باقی.می.ماند.و.آن.اين.است.که.اساساً.شب.قدر.را.منکر.شوند.و.بگويند.

که.چنین.شبی.اصاًل.وجود.ندارد.که.در.اين.صورت.کفر.و.الحاد.خودشان.را.اعالم.
نموده.اند،.زيرا:

قرآن.کريم.در.سوره.مبارکه.قدر.و.سوره.مبارکه.دخان.»آيات.اّول.تا.چهارم«.صريحًا.
وجود.شب.قدر.را.اعالم.می.فرمايد،.

ضمن.اينکه.در.احاديثی.که.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.شده.آمده.

است.که.هر.سال.در.شب.قدر.مقّدرات.عالم.تعیین.می.شود.و.هر.سال.در.شب.قدر.

مالئکه.و.روح.به.دستور.خداوند.متعال.به.محضر.حجج.خداوند.متعال.يعنی.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.شرفیاب.شده.و.امر.با.عظمت.يعنی.مقّدرات.عالم.را.به.آن.
ذوات.مقّدسه.عرضه.می.نمايند.

7..از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.سؤال.شد:
يابن.رسول.اهلل،.آيا.شما.می.دانید.که.شب.قدر.کدام.شب.است.

وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
َكْيَف النَْعِرُف َو الَْمالئَِکُة نَطُوُف بِنا فيها، یعنی:

چگونه.شب.قدر.را.نشناسیم.درحالی.که.مالئکه.الهی.در.آن.شب.اطراف.ما.طواف.
می.کنند.»گرد.ما.طواف.می.کنند«.

اين.حديث.را.ابو.مهاجر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.تفسیرقمی،جلدپنجم،صفحه404»ذیلآیاتسورهقدر«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه549.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه869،حدیث9»حدیث10263«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه619،حدیث32»ذیلآیاتسورهقدر«.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه267،حدیث5»ذیلآیاتسورهدخان«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه209.
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8 ..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
در.شب.قدر.آنچه.که.در.يک.سال.اتّفاق.می.افتد.نوشته.می.شود.و.مقّدر.می.گردد.از.

قبیل:.مرگ،.حیات،.باريدن.باران،.تشّرف.به.خانه.خدا.و...،.
و.سپس.به.آگاهی.و.اّطالع.اهل.زمین.می.رسد.

ابن.بُکیْر.که.راوی.اين.حديث.شريف.است.می.گويد:
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

يابن.رسول.اهلل،.به.اّطالع.چه.کسی.از.اهل.زمین.می.رسد.
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

به.کسی.که.او.را.می.بینی.»يعنی.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم«.
اين.حديث.را.معّلی.بن.خنیس.نیز.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

9..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.به.يکی.از.اصحاب.خويش.به.نام.ابوالُهِذيل.
فرمودند:

يا اَبَا الُْهَذْيِل: 
اِنّا الَيْخفي َعَلْينا لَْيَلُة الَْقْدِر، اِنَّ الَْمالئَِکَة ُيطيُفوَن بِنا فيها »َيطُوفُوَن بِنا فيها«، یعنی:

ای.ابا.ُهَذيل:.
شب.قدر.برای.ما.مخفی.نیست،.به.درستی.که.مالئکه.الهی.در.شب.قدر.گرد.ما.

طواف.می.کنند.2

فضیلت زیارت سیّدالشهداء علیه الّسالم در شب قدر:
مستحب.است.که.مؤمنین.در.شب.قدر.مشغول.عبادت.باشند.

قبیل. از. ادعیه. کتب. در. و. تأکید.شده. آن.ها. به. بیشتر. قدر. در.شب. که. عباداتی.

1.بصائرالدرجات،جلداّول،جزءپنجم،بابسّوم،صفحه778ـ779،حدیث1»حدیث811«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه501،حدیث106»حدیث13032«.

2.بصائرالدرجات،جلداّول،جزءپنجم،بابسّوم،صفحه782ـ783،حدیث5»حدیث815«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه501،حدیث105»حدیث13031«»ذیلآیاتسورهقدر«.

تفسیرقمی،جلدچهارم،صفحه376ـ377»ذیلآیاتاّولتاچهارمسورهدخان«.
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مفاتیح.الجنان.به.آن.ها.اشاره.شده.عبارتند.از:
مبارکه.عنکبوت،.روم،.دخان.و.سوره. تالوت.قرآن.کريم.مخصوصاً.سوره.های.

مبارکه.قدر،.
اقامه.نماز.»نماز.مستحبی،.يا.نماز.قضا«،

خواندن.دعای.جوشن.کبیر.و.ساير.ادعیه.مخصوص.شب.های.قدر.و....
علیه. سالم.اهلل. حسین. امام. مقّدس. وجود. زيارت. قدر. مستحبات.شب. از. يکی.

می.باشد..
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

اِذا كاَن لَْيَلُة الَْقْدِر َو فيها ُيْفَرُق ُكلُّ اَْمٍر َحکيٍم، 
نادي ُمناٍد في ِتْلَک الْلَّْيَلِة ِمْن بَْطناِن الَْعْرِش: اِنَّ اهللَ َتعالي َقْد َغَفَر لَِمْن اَتي َقْبَر الُْحَسْيِن َعَلْيه 

الم في هِذِه اللَّْيَلِة، یعنی: السَّ
وقتی.که.شب.قدر.شد.»می.شود«،.

شبی.که.در.آن.شب.امور.عالم.تقدير.می.گردد،.نداکننده.ای.از.عرش.الهی.ندا.می.کند.
که:

به.درستی.که.خداوند.متعال.می.بخشد.»بخشید«.کسی.را.که.امشب.به.زيارت.
سیّدالشهداء.علیه.الّسالم.آمده.است.

اين.حديث.را.ابوصباح.کنانی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
در.حديث.شريف.مالحظه.فرموديد.که.کسی.که.در.شب.قدر.قبر.مطّهر.امام.حسین.

علیه.الّسالم.را.زيارت.کند.قطعاً.آمرزيده.می.شود.
از.نزديک. اين.ثواب.مربوط.به.شخصی.است.که.سیّدالشهدا.سالم.اهلل.علیه.را.
زيارت.نمايد.گرچه.زيارت.آن.حضرت.از.هر.نقطه.و.مکانی.ثواب.و.پاداش.عظیم.

دارد.

1.تفسیرنورالثقلین،جلدششم،صفحه877،حدیث19»10274«.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه451،حدیث9»12935«.
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قابل.ذکر.است.که.برای.آن.حضرت.در.شب.های.قدر.زيارت.مخصوص.وارد.شده.
»زيارت.از.راه.دور«.که.در.مفاتیح.الجنان.ذکر.شده.است.

همچنین.در.حديث.است.که.خداوند.متعال.در.روز.عرفه.»روز.نهم.ذيحّجه.که.

حجاج.در.عرفات.وقوف.دارند«.همه.گناهان.وقوف.کنندگان.در.عرفات.را.می.آمرزد،.
لیکن.در.احاديث.صادره.از.ناحیه.مقّدسه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.آمده.که:

خداوند.متعال.قبل.از.اينکه.گناهان.وقوف.کنندگان.در.عرفات.را.بیامرزد.گناهان.
زائرين.قبر.مطّهر.سیّدالشهداء.علیه.الّسالم.را.می.آمرزد.





سوره بّینه

آيه 6 تا 8 سوره بینه:
»اِنَّ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن اَْهِل الِْکتاِب َو الُْمْشِركيَن في  ناِر َجَهنََّم خالِديَن فيها اُولِئَک ُهْم َشرُّ 

الَْبِريَِّة«.آيه.6.
الِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة«.آيه.7. »اِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

»َجزاُؤُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َجّناُت َعْدٍن َتْجري ِمْن َتْحِتَها ااْلَْنهاُر خالِديَن فيها اَبَداً َرِضَي اهللُ َعْنُهْم َو 
َرُضوا َعْنُه ذلَِک لَِمْن َخِشَي َربَُّه«.آيه.8...

ترجمه: 
خداوند.متعال.می.فرمايد:

کسانی.از.اهل.کتاب.»يهود.و.نصاری«.و.مشرکین.که.نسبت.به.دين.جديد.»اسالم«.

کافر.شدند.در.آتش.جهنّم.خواهند.بود.آن.هم.برای.همیشه،.آن.ها.بدترين.مخلوقات.
هستند،.»آيه.6«.

آن.هايی.که.ايمان.آوردند.و.عمل.صالح.انجام.دادند.آن.ها.بهترين.مخلوقات.خداوند.
متعال.هستند،.»آيه.7«.

و. نهرها. که. است. »همیشگی«. بهشت.جاويدان. پروردگارشان. نزد. آن.ها. پاداش.

جوی.ها.از.زير.درختانش.جاری.است.و.برای.همیشه.در.بهشت.هستند.که.هم.خداوند.

متعال.از.آن.ها.راضی.و.خشنود.است.و.هم.آن.ها.از.خداوند.متعال.راضی.و.خشنود.

می.باشند،.اين.سرنوشت.»اين.مقام.عالی.و.واال«.برای.کسی.است.که.از.خداوند.متعال.
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»از.پروردگارش«.بترسد،.»آيه.8«.1

شرح لغات و توضیحات:
بَِريَّه.=.مخلوق،.آفريده.»بارِی.=.خالق،.آفريننده«؛

َجنَّة.=.1ـ.بهشت؛.2ـ.باغی.که.درختان.انبوه.و.متراکم.داشته.باشد.»جمع.َجنَّت.
می.شود.َجنّات«؛.

َعدن.=.استقرار،.ثبات؛
َجّنات.َعْدن.=.بهشت.های.خالد،.بهشت.های.همیشگی.و.جاويدان؛.

َخْشَيْت.=.ترس.و.خوف.همراه.با.تعظیم.و.بزرگداشت.و.احترام،.و.به.همین.جهت.

اختصاص.به.علما.و.دانشمندان.دارد.»اِنَّما َيْخشي اهللُ ِمْن ِعباِدِه الُْعَلماُء،.يعنی.تنها.علماء.
از.خداوند.متعال.خشیت.دارند«.

قابل.ذکر.است.که.َخْشیَْت.مقامی.برتر.از.مقام.خوف.می.باشد،.زيرا.خوف.به.هر.
گونه.ترس.گفته.می.شود.درحالیکه.َخشیَت.ترسی.است.توأم.با.تعظیم.و.احترام.2

در.آيات.قبل.آمده.که:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

ما.هیچ.گاه.کّفار.و.مشرکین.را.به.حال.خودشان.وانمی.گذاريم.مگر.اينکه.حّجت.و.
بیّنه.ای.به.سوی.آن.ها.بفرستیم.تا.آن.ها.را.هدايت.کند.و.به.راه.راست.دعوت.نمايد.

مقصود.از.حّجت.و.بیّنه.ای.که.خداوند.متعال.به.سوی.کّفار.و.مشرکین.و.در.يک.

کالم.به.سوی.همه.انسان.ها.فرستاده.تا.آن.ها.را.از.ضاللت.و.گمراهی.نجات.داده.و.

به.راه.راست.هدايت.نمايد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
می.باشد.

به.عبارت.ديگر:

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه334.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه229تا231.

2.المیزان،جلدچهلم،صفحه343ـ344.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه233.

مفرداتراغب.
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خداوند.متعال.کّفار.و.مشرکین.و.اهل.کتاب.را.به.حال.خود.رها.نمی.کند.تا.زمانی.
که.به.آن.ها.اتمام.حّجت.نمايد.»تا.حّجت.بر.آن.ها.تمام.شود«،.يعنی:.

خداوند.متعال.دست.از.هدايت.کّفار.و.مشرکین.و.اهل.کتاب.برنمی.دارد.تا.زمانی.

که.به.آن.ها.اتمام.حّجت.نمايد.و.به.همین.منظور.حّجت.و.بیّنه.ای.به.سوی.آن.ها.

فرستاد.»يعنی.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.تا.آيات.نورانی.

قرآن.کريم.را.به.آن.ها.تالوت.نموده.و.آن.ها.را.به.راه.راست.و.صراط.مستقیم.دعوت.
نمايد.

خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.فرستادن.حّجت.و.بیّنه.ای.مانند.رسول.اهلل،.در.آيات.

بعد.»آيات.6.تا.8«.منکرين.آن.حضرت.يعنی.اهل.کتاب.و.مشرکین.را.مورد.تهديد.قرار.

داده.و.جايگاه.آن.ها.را.آتش.جهنّم.دانسته.و.در.مقابل.اين.عده،.ايمان.آورندگان.به.آن.
حضرت.را.وعده.بهشت.جاويد.می.دهد.1

خداوند.متعال.اهل.کتاب.و.مشرکین.را.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.

سّلم.ايمان.نیاورده.و.از.پذيرش.اسالم.امتناع.نمودند.به.شّدت.مورد.تهديد.قرار.داده.
و.می.فرمايد:

اِنَّ الَّذيَن َكَفرُوا ِمْن اَْهِل الِْکتاِب َو الُْمْشِركيَن في ناِر َجَهنََّم خالِدين فيها اُولِئَک ُهْم َشرُّ 
الَْبِريَِّه =.کسانی.از.اهل.کتاب.و.مشرکین.که.به.اين.بیّنه.يعنی.به.پیامبر.اکرم.کافر.شدند.
در.آتش.جهنّم.هستند.و.مخّلد.در.آتش.جهنّم.خواهند.بود.»برای.ابد.داخل.جهنّم.

خواهند.ماند«.و.اين.افراد.بدترين.مخلوقات.خدا.هستند،.بنابراين:
کسانی.که.بعد.از.بعثت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.ايمان.آوردن.
به.آن.حضرت.و.از.پذيرش.اسالم.خودداری.نمودند.اين.افراد.بدترين.مخلوقات.
خداوند.متعال.هستند.و.جايگاه.آن.ها.آتش.جهنّم.می.باشد.و.مخّلد.در.جهنّم.هستند،.
برای.آن.ها. نجاتی. راه. بوده.و. برای.همیشه.گرفتار.آتش.جهنّم. ابد.و. برای. يعنی.

نیست.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه344،343،338،336.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه552.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه224تا230.
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توضیح:
تعبیر.به.َكَفروا.»کفر.ورزيدند«.اشاره.به.کفر.آن.ها.به.اين.بیّنه.می.باشد،.يعنی.آن.ها.
اين.بیّنه.و.حّجت.خداوند.متعال.يعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.را.انکار.کرده.و.از.ايمان.آوردن.به.آن.حضرت.و.از.پذيرش.دين.اسالم.خودداری.
نمودند.و.نتیجه.انکار.حجت.خداوند.متعال.و.عدم.پذيرش.دين.و.آئینی.که.حّجت.
خداوند.متعال.آورده.اين.می.شود.که.اينگونه.افراد.بدترين.مخلوقات.الهی.قلمداد.شوند.

و.خداوند.متعال.آن.ها.را.َشرُّ الَْبِريَِّه.عنوان.فرمايد.
مسّلم.است.که.جايگاه.بدترين.مخلوقات.جهنّم.است،.آن.هم.جهنّمی.که.ُخلود.در.

آن.را.خداوند.متعال.به.اين.طايفه.وعده.داده.است.يعنی.اقامت.دائمی.در.جهنّم.
خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.سرنوشت.کافرين.و.مشرکین.»کافرين.از.اهل.کتاب.
و.مشرکین«.سراغ.مؤمنین.رفته.و.به.حال.و.وضع.آن.ها.در.جهان.آخرت.اشاره.نموده.و.

گوشه.ای.از.نعمات.بهشتی.را.که.به.آن.ها.اختصاص.يافته.بیان.می.فرمايد.
در.اين.آيه.شريفه.»آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.آمده.که:

اِنَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَبِريَِّة.=.به.درستی.که.آ.ن.هايی.که.ايمان.
آورده.و.عمل.صالح.انجام.دادند.اين.افراد.بهترين.مخلوقات.خداوند.متعال.هستند.

اين.آيه.شريفه.خیريّت.را.منحصر.در.مؤمنینی.دانسته.که.اعمال.صالح.انجام.می.دهند.
و.اين.انحصار.از.آوردن.ضمیر.»ُهم«.استفاده.مي.شود.»اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة«،.زيرا:

اگر.خداوند.متعال.فرموده.بود:
اُولِئَک َخْيُر الَْبِريَِّة،.معنی.آيه.شريفه.اين.می.شد.که:

کسانی.که.ايمان.آورده.و.عمل.صالح.انجام.داده.اند.اين.ها.بهترين.مخلوقات.خداوند.

متعال.هستند.و.اين.منافات.نداشت.با.اينکه.اشخاص.ديگری.نیز.در.زمره.بهترين.
مخلوقات.خداوند.متعال.باشند،.لذا:

آوردن.ضمیر.»ُهم«.اين.معنا.را.می.رساند.که:
فقط.و.فقط.مؤمنینی.که.عمل.صالح.انجام.می.دهند.بهترين.مخلوقات.خداوند.متعال.

می.باشند.
در.آيه.قبل.نیز.»آيه.ششم.سوره.بیّنه«.شريّت.منحصر.به.کّفار.و.مشرکین.شده.که.
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پیامبر.اکرم.و.نبّوت.آن.حضرت.را.منکر.شده.و.از.پذيرش.اسالم.خودداری.می.نمودند.
که.خداوند.متعال.نسبت.به.آن.ها.فرمودند:

اُولِئَک ُهْم َشرُّ الَْبِريَِّة،.يعنی.اين.افراد.بدترين.مخلوقات.خداوند.متعال.هستند.1

توضیح:
هر.جا.در.قرآن.کريم.صحبت.از.ايمان.و.عمل.صالح.شده.و.آمده.که:

اِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت....سپس.وعده.پاداش.عظیم.به.آن.ها.داده.شده.منظور.

ايمان.کامل.می.باشد،.يعنی.کسانی.که.خداوند.متعال.را.به.يگانگی.بشناسند،.به.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.عنوان.خاتم.االنبیاء.ايمان.بیاورند،.امامت.و.واليت.

دوازده.امام.معصوم.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تا.امام.زمان.علیه.الّسالم.

را.بپذيرند،.به.روز.جزا.و.روز.قیامت.اعتقاد.داشته.باشند.و.آنگاه.به.تکالیف.شرعی.

خويش.عمل.نمايند.»عمل.به.واجبات.و.ترک.محّرمات«،.در.اين.صورت.وعده.های.
عظیم.خداوند.متعال.شامل.حال.آن.ها.خواهد.شد،.

و در یک کالم:
ايمان.صحیح.و.مورد.قبول.خداوند.متعال.يعنی:
1..اقرار.به.وحدانیّت.و.يگانگی.خداوند.متعال؛

2..ايمان.و.اقرار.به.پیامبر.اکرم.به.عنوان.خاتم.انبیاء.و.اطاعت.محض.و.بی.قید.و.شرط.

از.آن.حضرت،.چرا.که.آنچه.که.آن.حضرت.می.فرمايند.فرمان.خداوند.متعال.است،.نه.
يک.کلمه.کم.و.نه.يک.کلمه.زياد؛

3..ايمان.و.اقرار.به.امامت.و.واليت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اطاعت.محض.
و.بی.قید.و.شرط.از.آن.ذوات.مقّدسه،.زيرا:.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه343.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه216.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه230ـ231.
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امر.آن.ذوات.مقّدسه.امر.پیامبر.اکرم.است،.و.امر.پیامبر.اکرم.امر.خداوند.متعال.
می.باشد.

4..اعتقاد.به.روز.جزا.و.روز.قیامت؛
لذا:.افرادی.که.اين.اصول.اعتقادی.را.به.طور.کامل.پذيرفته.و.سپس.به.تکالیف.
شرعی.خويش.عمل.نمايند.در.اين.صورت.بهترين.مخلوقات.خداوند.متعال.به.حساب.
آمده.و.انواع.نعمات.الهی.شامل.حال.آن.ها.خواهد.شد.که.در.آيه.بعد.»آيه.هشتم.سوره.

بیّنه«.به.گوشه.ای.از.آن.ها.اشاره.شده.است.
در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:

َجزاُؤُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َجّناُت َعْدٍن َتْجري ِمْن َتْحِتَها ااْلَْنهاُر.=.پاداش.آن.ها.نزد.پروردگارشان.

جنّات.َعدن.می.باشد،.يعنی.بهشت.های.جاويد.که.نهرها.از.زير.درختانش.پیوسته.جاری.
است.

خالِديَن فيها اَبَداً =.که.برای.همیشه.و.برای.ابد.داخل.آن.بهشت.ها.خواهند.بود.
َرِضَي اهللُ َعْنُهْم.=.خداوند.متعال.از.آن.ها.راضی.و.خشنود.است،.يعنی.چون.اعتقادات.
آن.ها.صحیح.بوده.و.به.تکالیف.شرعی.خويش.عمل.می.کردند.»اوامر.و.نواهی.خداوند.

متعال.را.اطاعت.می.کردند«.لذا.خداوند.متعال.از.آن.ها.راضی.و.خشنود.می.باشد.
َو َرضُوا َعْنُه = آن.ها.هم.از.خداوند.متعال.راضی.هستند،.زيرا.خداوند.متعال.با.فضل.

و.کرم.خويش.انواع.نعمات.را.در.بهشت.نصیب.آن.ها.نموده.است.
ذلَِک =.اين.پاداش.های.عظیم.و.نعمات.فراوان.بهشتی،.همچنین.اين.رضايت.و.
خشنودی.خداوند.متعال.»از.مؤمنینی.که.عمل.صالح.انجام.داده.و.خیرالبريّه.می.باشند«.

به.اين.خاطر.است.که:
لَِمْن َخِشَي َربَُّه =.اين.مؤمنین.از.خداوند.متعال.می.ترسیدند،.آن.هم.ترس.توأم.با.

تعظیم.و.احترام،.يعنی:
خشیت.از.خداوند.متعال.باعث.اين.می.شود.که.انسان.ترک.گناه.و.معصیت.نموده.و.

خداوند.متعال.را.اطاعت.نمايد.و.در.يک.کالم:
همه.اوامر.و.نواهی.خداوند.متعال.را.بی.چون.و.چرا.به.مرحله.اجرا.بگذارد.و.از.
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دستورات.خداوند.متعال.سرپیچی.ننمايد.1
اينکه.َخْيُر الَْبِريَّه.چه.کسی.است.که.خداوند.متعال.او.را.اينگونه.مورد.لطف.و.عنايت.
خويش.قرار.داده.»يا.چه.کسانی.هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.اينگونه.مورد.لطف.
و.عنايت.خويش.قرار.داده«.و.به.احترام.آن.بزرگواران.به.پیروان.آن.ها.نیز.وعده.بهشت.

َعدن.»بهشت.جاويدان«.داده.انشاَءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.درباره.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَّذيَن 
الِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.به.امیرالمؤمنین. آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
يا.علی،.اين.آيه.شريفه.درباره.تو.و.شیعیان.تو.می.باشد.و.وعدگاه.من.و.شما.کنار.
حوض.کوثر.است.و.هنگامی.که.همه.مردم.برانگیخته.می.شوند.تو.و.شیعیانت.سیر.و.

سیراب.هستید.و.با.چهره.و.صورت.درخشان.محشور.می.شويد.2

2..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.شهر.کوفه.و.بر.فراز.

منبر.مشغول.ايراد.خطبه.بودند.که.فردی.به.نام.ابن.کواء.از.آن.حضرت.سؤال.کرد.که.

الِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.آيه.هفتم.سوره. اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
بیّنه«.در.رابطه.با.چه.کسانی.است.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.ابن.کواء.
فرمود:

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه343ـ344.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه217.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه231ـ232.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه632،حدیث11.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه632،حدیث13.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه515،حدیث14»حدیث13055«.
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اين.آيه.شريفه.درباره.ما.و.شیعیان.ما.است»شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.

که.روز.قیامت.با.چهره.و.صورت.زيبا.و.درخشان.محشور.می.شوند.درحالی.که.سیر.

و.سیراب.هستند.و.با.چهره.هايشان.شناخته.می.شوند.»چهره.نورانی.آن.ها.معّرف.آن.ها.
است«.

اين.حديث.را.عامر.بن.واثله.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.آله.و.سّلم.در.آخرين.روزهای.عمر.مبارک.

خويش.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
الِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.آيه. .الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ يا.علی،.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ
هفتم.سوره.بیّنه«.درباره.تو.و.شیعیان.تو.می.باشد.که.با.چهره.های.زيبا.و.نورانی.وارد.
محشر.می.شويد،.و.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن اَْهِل الِْکتاِب َو الُْمْشِركيَن في  ناِر 
.آيه.ششم.سوره.بیّنه«.درباره.دشمنان.تو.و.پیروان. َجَهنََّم خالِديَن فيها اُولِئَک ُهْم َشرُّ الَْبِريَِّةـ.
آن.ها.می.باشد.»دشمنان.تو.و.پیروان.آن.ها.شّرالبريه.هستند.يعنی.بدترين.مخلوقات«.که.

با.چهره.و.صورت.سیاه.وارد.محشر.می.شوند.
.اين.حديث.شريف.را.ابی.حمزه.ثمالی.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.2

4. امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.منزل.يکی.از.همسران.خويش.به.نام.اّم.
سلمه.بودند.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.آن.حضرت.وارد.شد.و.به.
محض.ورود.آن.حضرت.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.او.

فرمود:
ای.علی:

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه517،حدیث21»حدیث13062«.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه628،حدیث6.
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به.خدا.قسم.تو.و.شیعیانت.وارد.محشر.می.شويد.درحالی.که.چهره.و.صورت.نورانی.
و.زيبا.داريد.»با.چهره.های.نورانی.وارد.محشر.می.شويد«،.

اما.دشمنان.تو.در.حالی.وارد.محشر.می.شوند.که.صورت.و.چهره.آن.ها.سیاه.است.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمايش.خويش.

فرمودند:.
علی.جان،.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصالِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَّةِ«.در.

رابطه.با.تو.و.شیعیان.تو.می.باشد،.
الْبریّه  و.آن.هايی.که.کفر.ورزيدند.و.آيات.خداوند.متعال.را.تکذيب.کردند.آن.ها.َشرُّ
»بدترين.مخلوقات«.هستند.و.اين.ها.دشمنان.تو.می.باشند.»دشمنان.تو.شّرالبريه.هستند«.
اين.حديث.را.يحیی.بن.عالء.رازی.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.1

.الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصالِحاِت اُولِئَک  5..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ
ُهْم َخْيُر الَْبِريَّةِ«.فرمودند:

ُهْم شيَعُتنا اَْهَل الَْبْيِت، یعنی:
آن.ها.»خيرالبرّيه«.شیعیان.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.می.باشند.

اين.حديث.را.جابر.جعفی.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

6..امام.صادق.علیه.الّسالم.به.تعدادی.از.شیعیان.خويش.فرمود:
شما.شیعیان.اهل.رضايت.و.خشنودی.از.خداوند.متعال.هستید.»از.خداوند.متعال.

راضی.و.خشنود.هستید«،.
و.خداوند.متعال.نیز.از.شما.راضی.و.خشنود.می.باشد«.»اشاره.به.آيه.هشتم.سوره.

بیّنه«.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه631،حدیث10.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه553.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه635،حدیث23.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه517،حدیث20»حدیث13061«.
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وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايشات.خويش.فرمود:
شما.شیعیان.خیرالبريّه.هستید.»بهترين.مخلوق.خداوند.متعال.هستید«،.

قبور.شما.شیعیان.بر.شما.بهشت.است.»قبر.شما.باغی.است.از.باغ.های.بهشت«،.
شما.شیعیان.به.بهشت.می.رويد.و.نعمات.بهشتی.از.آن.شما.است.

اين.حديث.را.ابوحمزه.ثمالی.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

7..عّده.ای.از.شیعیان.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.محضر.آن.حضرت.بودند.که.وجود.

مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.وارد.مجلس.شد.و.در.اين.هنگام.وجود.مبارک.امام.باقر.
علیه.الّسالم.به.فرزند.خويش.يعنی.امام.صادق.علیه.الّسالم.اشاره.کرده.و.فرمودند:

هذا َخْيُر الَْبِريَِّة، یعنی:
ايشان.»امام.صادق.علیه.الّسالم«.خیرالبريّه.می.باشد.

اين.حديث.را.علی.بن.حکم.و.يونس.بن.يعقوب.و.فضیل.بن.عثمان.از.طاهر.و.او.
نیز.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

8 ..مردی.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شرفیاب.شد.و.به.آن.
حضرت.عرض.کرد:

يا.رسول.اهلل،.چیزی.به.من.تعلیم.فرما.که.خداوند.متعال.به.خاطر.آن.چیز.به.من.سود.
برساند.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.آن.مرد.فرمود:
کار.نیک.انجام.بده.»َعَلْيَک بِالَْمْعرُوف«.که.برای.تو.در.دنیا.و.آخرت.فايده.دارد،.

و.در.همین.حال.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وارد.شد.و.پیامی.را.از.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه553ـ554.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه515،حدیث19»حدیث13060«.
2.تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه515،حدیث16»حدیث13057«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه515،حدیث17»حدیث13058«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه515،حدیث18»حدیث13059«.
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جانب.صديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.به.پیامبر.اکرم.رساند.وسپس.آن.جا.را.
ترک.فرمود.

آن.مرد.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:
يا.رسول.اهلل،.اين.شخص.که.بود.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.آله.و.سّلم.به.آن.مرد.فرمود:
او.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بود.و.او.کسی.است.که.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَّذيَن آَمُنوا 

الِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة«.در.شأن.او.نازل.شده.است. َو َعِمُلوا الصَّ
اين.حديث.را.شعبی.نقل.نموده.است.1

9..يعقوب.پسر.میثم.تّمار.نقل.می.کند.که:
خدمت.امام.باقر.علیه.الّسالم.شرفیاب.شده.و.به.آن.حضرت.عرض.کردم،.يابن.

رسول.اهلل:
من.در.میان.نامه.های.پدرم.»يعنی.میثم.تّمار.که.از.اصحاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.بود«.نامه.ای.را.ديدم.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.پدرم.

میثم.فرموده.که:
دوست.داشته.باش.کسانی.را.که.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.دوست.می.دارند.هر.چند.

آن.ها.بعضاً.اهل.گناه.باشند،.
و.دشمن.بدار.کسانی.را.که.دشمن.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.هستند.هر.چند.آن.ها.اهل.
تهّجد.و.شب.زنده.داری.باشند.و.فراوان.روزه.بگیرند،.زيرا.من.»يعنی.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم«.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شنیدم.که.آن.حضرت.پس.از.
.آيه.هفتم. الِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّةـ. تالوت.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

سوره.بیّنه«.به.من.فرمود:
ليَن، یعنی: ، َو ميعاُدَك َو ميعاُدُهم الَْحْوُض َغداً ُغّراً ُمَحجَّ ُهْم َو اهللِ اَْنَت َو شيَعُتَک يا َعِليُّ

به.خدا.قسم،.ای.علی.خیرالبريّه.تو.و.شیعیان.تو.می.باشند.و.میعاد.تو.»وعده.گاه.و.

محل.قرار«.و.شیعیانت.در.قیامت.کنار.حوض.کوثر.خواهد.بود.درحالی.که.پیشانی.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه632،حدیث12.
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سفید.»چهره.نورانی«.و.شناخته.شده.ايد..
وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.پس.از.شنیدن.سخنان.من.»يعقوب.بن.میثم.تّمار«.

عرائض.بنده.را.تصديق.نموده.و.فرمودند.که.مطلب.همین.است.1

10..ابو.زبیر.از.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.نقل.می.کند.که.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.
گفت:

من.به.همراه.تعدادی.از.اصحاب.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.کنار.خانه.خدا.
در.محضر.مبارک.پیامبر.اکرم.بوديم.که.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وارد.شد.

هنگامی.که.چشم.پیامبر.اکرم.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.افتاد.فرمود:
َقْد اَتاُكْم اَخي، یعنی برادر من نزد شما آمد.

آنگاه.پیامبر.اکرم.رو.به.جانب.کعبه.نموده.و.فرمود:
َو الَّذي نَْفسي بَِيِدِه، اِنَّ هذا َو شيَعَتُه ُهُم الْفائِزُوَن َيْوَم الِْقياَمِة، یعنی:

مرد. اين. متعال«. خداوند. به. »قسم. است. او. دست. در. جانم. که. کسی. به. قسم.
»علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.و.شیعیانش.در.روز.قیامت.فائز.و.رستگار.می.باشند.

پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايشات.خويش.فرمودند:
ِعيَِّة، َواَْقَسُمُکْم  لُُکْم اِيمانًا َمِعَي، َواَْوفاُكْم بَِعْهِد اهللِ، َواَْقَوُمُکْم بَِاْمِر اهللِ، َواَْعَدلُُکْم ِفي الرَّ اِنَُّه اَوَّ

ِويَِّة، َواَْعَظُمُکْم ِعْنَد اهللِ َمِزيًَّة،  بِالسَّ
َقاَل جابِربن عبداهلل َفَنَزلَت: اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة )آيه.7،.

سوره.بیّنه(،
الم قالُوا  ٍد صّلي اهلل عليه و آله و سّلم اِذا اَْقَبَل َعِليُّ بن ابيطالب َعَلْيِه السَّ َو كاَن اَْصحاُب ُمَحمَّ

َقْد جاَء َخْيُر الَْبِريَِّة، يعنی:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:

به.خدا.قسم.علی.بن.ابیطالب.اّول.کسی.است.که.با.من.ايمان.آورد،.

1.امالیشیخطوسی،جلددّوم،مجلسچهاردهم،صفحه42و43،حدیث909»57«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه629،حدیث8.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه515،حدیث13»حدیث13054«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه553.
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او.»علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.وفادارترين.شما.به.عهد.و.پیمان.خداوند.متعال.
است،.

او.»علی.علیه.الّسالم«.قیامش.به.فرمان.خدا.از.همه.شما.بیشتر.است،.
او.»علی.علیه.الّسالم«.نسبت.به.زيردستان.از.همه.شما.عادل.تر.است،.

او.»علی.علیه.الّسالم«.هنگام.تقسیم.بیت.المال.در.رعايت.مساوات.از.همه.شما.دقیق.تر.
است،.

او.»علی.علیه.الّسالم«.مقام.و.منزلتش.نزد.خداوند.متعال.از.همه.شما.برتر.و.باالتر.
است،.و.اين.جا.بود.که.خداوند.متعال.اين.آيه.شريفه.را.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت 
.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.نازل.فرمود.و.پس.از.نزول.اين.آيه.شريفه.هر. اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّةـ.
گاه.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.مجلسی.وارد.می.شدند.اصحاب.پیامبر.

اکرم.می.گفتند.خیرالبريّه.آمد.»بهترين.مخلوق.خدا.آمد«.1

توضیح:
روايات.و.احاديث.فراوانی.در.منابع.معروف.و.معتبر.شیعه.آمده.که.مقصود.از.
.آيه. خیرالبريّه.در.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّةـ.
هفتم.سوره.بیّنه«.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ديگر.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.و.شیعیان.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشند.که.به.عنوان.نمونه.به.چند.

حديث.اشاره.شد.و.مالحظه.فرموديد.
روايات.و.احاديث.فراوانی.در.منابع.معروف.و.معتبر.اهل.سنّت.نیز.آمده.که.مقصود.
امیرالمؤمنین. بیّنه«.وجود.مقّدس. آيه.شريفه.»آيه.هفتم.سوره. اين. از.خیرالبريّه.در.
به. علیّ.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.می.باشند.که.به.عنوان.نمونه.

تعدادی.از.آن.ها.اشاره.می.شود.و.آن.ها.را.مالحظه.خواهید.فرمود.
1. سیوطی.»از.علمای.اهل.تسنّن«.در.تفسیر.خويش.به.نام.دّرالمنثور.نقل.می.کند.که.

1.امالیشیخطوسی،جلداّول،مجلسنهم،صفحه552،حدیث40»448«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه553.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه630،حدیث9.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه513،حدیث11»حدیث13052«.
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روزی.عايشه.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.سؤال.کرد:
يا.رسول.اهلل،.گرامی.ترين.خلق.نزد.خداوند.متعال.کیست.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.عايشه.فرمود:
ای.عايشه،.مگر.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة«.

را.تالوت.نکرده.ای.
و.در.همین.کتاب.است.که.»در.کتاب.دّرالمنثور«:

ابن.عساکر.از.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.نقل.می.کند.که:
جابر.بن.عبداهلل.انصاری.گفت:

امیرالمؤمنین. که. بوديم. سّلم. و. آله. و. علیه. اهلل. اکرم.صّلی. پیامبر. محضر. در. ما.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.راه.رسید.و.در.اين.هنگام.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.فرمود:

پیروانش. و. مرد. اين. است. او. دست. در. جانم. که. متعال. خداوند. به. قسم.

»علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیانش«.در.روز.قیامت.فائز.و.رستگار.می.باشند.

»تنها.و.تنها.علی.علیه.الّسالم.و.شیعیانش.در.روز.قیامت.فائز.و.رستگار.می.باشند«،.و.

آنگاه.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة«.نازل.شد،.و.

پس.از.نزول.اين.آيه.شريفه.هر.گاه.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.مکانی.

عبور.می.فرمود.يا.به.يک.مجلس.وارد.می.شد.اصحاب.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.می.گفتند.خیرالبريّه.آمد.1

2..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.را.تالوت.نموده.و.به.من. َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّةـ.

فرمودند:
، اَْنَت َو شيَعُتَک َو َمْوِعدي َو َمْوِعُدُكُم الَْحْوُض، اِذا ِجْئُت ااْلَُمَم لِْلِحساِب، ُتْدَعْوَن ُغّراً  يا َعِليُّ

ليَن، یعنی: ُمَحجَّ

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه344ـ345.
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يا.علی:.
خیرالبريّه.تو.و.شیعیان.تو.هستند.و.وعدگاه.من.و.شما.کنار.حوض.کوثر.است،.
هنگامی.که.من.برای.حساب.اّمت.ها.می.آيم.شما.دعوت.می.شويد.»به.محشر.و.کنار.
حوض.کوثر.می.آئید«.درحالی.که.پیشانی.سفید.و.شناخته.شده.ايد.»همه.می.فهمند.که.

شما.اهل.بهشت.هستید«.
اين.حديث.شريف.در.دّرالمنثور.آمده.و.ابن.مردويه.آن.را.نقل.نموده.است.1

قابل.ذکر.است.که:
بسیاری.از.علمای.اهل.تسنّن.همین.مضمون.را.در.کتب.خويش.نقل.نموده.اند.از.

قبیل:
خطیب.خوارزمی.در.مناقب؛

ابونعیم.اصفهانی.در.کفاية.الخصام؛
طبری.در.تفسیر.معروفش؛

ابن.صباغ.مالکی.در.فصول.المهّمه؛
شوکانی.در.فتح.الغدير؛
ابن.حجر.در.صواعق؛.

قندوزی.در.ينابیع.الموّده؛
شبلنجی.در.نوراالبصار؛.

آلوسی.در.روح.المعانی.و...

خالصه.کالم.اينکه:
حديث.فوق.از.احاديث.بسیار.معروف.و.مشهور.می.باشد.و.اکثر.علمای.اهل.
تسنّن.»فقط.اسم.تعدادی.از.آن.ها.ذکر.شد«.اين.حديث.را.در.کتاب.های.خويش.نقل.
نموده.اند.و.اين.فضیلت.قطره.ای.از.دريای.بیکران.فضائل.مولی.الموّحدين.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.2

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه236،حدیث5.
2.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه235ـ236.
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همانطور.که.مالحظه.فرموديد.واژه.شیعه.از.همان.عصر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.و.به.وسیله.آن.حضرت.در.میان.مسلمین.رواج.پیدا.کرد.و.منتشر.شد.

که.اشاره.به.پیروان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دارد.که.آن.حضرت.را.

جانشین.بالفصل.پیامبر.اکرم.و.اّولین.امام.معصوم.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.
می.دانند.و.پس.از.آن.حضرت.ائّمه.ديگر.تا.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.

3..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.پس.از.تالوت.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ 
.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.امیرالمؤمنین. الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّةـ.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.آن.حضرت.فرمودند:
، َو ميعاُد ما بَْيني َو بَْيَنَک الْحْوُض،.يعنی: ُهْم اَْنَت َو شيَعُتَک يا َعِليُّ

ای.علی،.خیرالبريّه.تو.و.شیعیان.تو.می.باشند،.وعده.من.و.شما.کنار.حوض.کوثر.
است.

اين.حديث.شريف.در.کتاب.شواهد.التّنزيل.حاکم.حسکانی.آمده.و.ابوبرزه.آن.را.
نقل.نموده.است.1

4. جابر.بن.عبداهلل.انصاری.می.گويد:
ما.در.خانه.خدا.در.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نشسته.بوديم.که.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وارد.شد.و.به.محض.ورود.آن.حضرت.وجود.

مقّدس.پیامبر.اکرم.فرمودند:
َقْد اَتاُكْم اَخي، یعنی:

برادر.من.نزد.شما.آمد،.
و.آنگاه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.رو.به.کعبه.نموده.و.فرمودند:

َو َربِّ هِذِه الُبْنَيِة، اِنَّ هذا َو شيَعَتُه ُهُم الْفائِزُوَن َيْوَم الِْقياَمِة، یعنی:
به.خدای.کعبه.قسم.که.اين.مرد.و.شیعیانش.»يعنی.حضرت.علی.علیه.الّسالم.و.
شیعیان.آن.حضرت«.در.قیامت.فائز.و.رستگار.هستند،.و.سپس.وجود.مبارک.پیامبر.

2.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه234،حدیث2.
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اکرم.رو.به.ما.نموده.و.فرمودند:
لُُکْم ايمانًا بِاهللِ َو اَْقَوُمُکْم بَِاْمِراهللِ َو اَْوفاُكْم بََعْهِد اهللِ َو اَْقضاُكْم بُِحْکِم اهللِ َو  اَما َو اهللِ اِنَُّه اَوَّ

ِعيَِّة َو اَْعَظُمُکْم ِعْنَد اهللِ َمِزيًَّة، ِويَِّة َو اَْعَدلُُکْم في الرَّ اَْقَسُمُکْم بِالسَّ
قاَل جابر: َفَاْنَزَل اهللُ »اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.آيه.هفتم.

سوره.بیّنه«،.
ٍد صّلي اهلل عليه و آله و سّلم: َفکاَن َعِليٌّ اِذا اَْقَبَل قاَل اَْصحاُب ُمَحمَّ

َقْد اَتاُكْم َخْيُر الَْبِريَِّة بَْعَد َرسُوِل اهللِ،.يعنی:
جابر.می.گويد:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.رو.به.ما.نموده.و.فرمودند:
به.خدا.قسم.علیّ.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.قبل.از.همه.شما.به.خداوند.متعال.ايمان.

آورد،
قیام.او.»علی.علیه.الّسالم«.به.فرمان.خداوند.متعال.بیش.از.همه.شما.است،.

وفای.علی.علیه.الّسالم.به.عهد.الهی.از.همه.بیشتر،
قضاوت.علی.علیه.الّسالم.به.حکم.اهلل.افزون.تر،

مساوات.علی.علیه.الّسالم.در.تقسیم.بیت.المال.از.همه.زيادتر،
عدالت.علی.علیه.الّسالم.درباره.رعیّت.از.همه.فزون.تر،

و.مقام.علی.علیه.الّسالم.نزد.خداوند.متعال.از.همه.برتر.و.باالتر.است.
جابر.بن.عبداهلل.انصاری.می.گويد.اين.جا.بود.که.خداوند.متعال.اين.آيه.شريفه.
را.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.نازل.
فرمودند.و.پس.از.نزول.اين.آيه.شريفه.هر.وقت.اصحاب.پیامبر.اکرم.حضرت.علی.
علیه.الّسالم.را.می.ديدند.که.به.آن.ها.وارد.می.شود.می.گفتند.بهترين.مخلوق.خداوند.

متعال.بعد.از.رسول.اهلل.آمد.
قابل.ذکر.است.که.نزول.اين.آيه.شريفه.»آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.در.کنار.خانه.کعبه.

منافات.با.مدنی.بودن.سوره.بیّنه.ندارد،.
زيرا.ممکن.است.از.قبیل.نزول.مجّدد.و.يا.تطبیق.بوده.باشد،.ضمن.اينکه.بعید.نیست.
نزول.اين.آيات.شريفه.سوره.مبارکه.بیّنه.در.سفرهايی.که.پیامبر.اکرم.از.مدينه.به.مّکه.
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داشته.صورت.گرفته.باشد.
اين.حديث.شريف.در.کتاب.شواهد.التّنزيل.حاکم.حسکانی.آمده.است.1

5 ..وقتی.که.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.

آيه.هفتم.سوره.بینه«.نازل.شد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:

َك َغْضبانًا  ُهَو اَْنَت َو شيَعُتَک َتْأتي اَْنَت َو شيَعُتَک َيْوَم الِْقياَمِة راضيَن َمْرِضيّيَن َو َيْأتي َعُدوُّ
ُمْقَمحين، يعنی:.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.به.حضرت.علی.علیه.الّسالم.فرمود:
منظور.اين.آيه.شريفه.»آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.تو.و.شیعیانت.هستند.که.روز.قیامت.
وارد.عرصه.محشر.می.شويد.درحالی.که.هم.شما.از.خداوند.متعال.راضی.هستید.و.
هم.خداوند.از.شما.راضی.است،.و.دشمن.تو.خشمگین.و.غضبناک.وارد.محشر.
می.شود.و.به.زور.به.جهنّم.برده.می.شود.»در.بعضی.از.نسخه.های.حديث.آمده.که.

ُمقَمحین.به.معنی.باال.نگاه.داشتن.سر.به.وسیله.غل.و.زنجیر.است«.
اين.حديث.در.شواهد.التّنزيل.حاکم.حسکانی.آمده.و.راوی.آن.ابن.عبّاس.می.باشد.2

6 ..ابن.عباس.نقل.می.کند.که.وقتی.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت 
.آيه.هفتم.سوره.بینه«.نازل.شد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل. اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّةـ.

علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
ُهَو اَْنَت َو شيَعُتَک َيْوَم الِْقياَمِة راضيَن َمْرَضيّيَن، یعنی:

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.به.علی.علیه.الّسالم.فرمود:
منظور.اين.آيه.شريفه.»آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.تو.و.شیعیان.تو.می.باشد.که.هم.شما.از.
خداوند.متعال.راضی.و.خشنود.هستید.و.هم.خداوند.متعال.از.شما.راضی.و.خشنود.

می.باشد.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستموهفتم،صفحه234و235،حدیث3.
2.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه233،حدیث1.

مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه218.
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اين.حديث.در.تفسیر.دّرالمنثور.سیوطی.آمده.است.1

7..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.آخرين.ساعات.عمر.
خويش.درحالی.که.سر.مبارکش.را.به.سینه.من.گذاشته.بود.اين.آيه.شريفه.را.»اِنَّ الَِّذيَن 
آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.تالوت.نموده.و.به.

من.فرمود:
منظور.از.خیرالبريّه.»بهترين.مخلوق.خداوند.متعال«.در.اين.آيه.شريفه.تو.و.شیعیان.

تو.هستند،
و.وعده.گاه.من.و.شما.کنار.حوض.کوثر.می.باشد،.

و.هنگامی.که.روز.قیامت.همه.اّمت.ها.برای.حساب.جمع.می.شوند.شما.را.دعوت.
می.کنند.درحالی.که.چهره.های.شما.زيبا.و.نورانی.است.

اين.حديث.را.يزيد.بن.شراحیل.انصاری.از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.نقل.نموده.و.در.دو.کتاب.معتبر.اهل.سنّت.به.نام.مناقب.خطیب.خوارزمی.و.
شواهد.التّنزيل.حاکم.حسکانی.آمده.است.2

8 . يکی.از.علمای.معروف.اهل.سنّت.به.نام.خطیب.خوارزمی.در.کتاب.خويش.به.
نام.مناقب.از.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.نقل.می.کند.که.وقتی.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة.ـ.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.نازل.شد.وجود.مقّدس.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
منظور.از.خيرالبرّيه.»بهترين.مخلوق.خداوند.متعال«.در.اين.آيه.شريفه.امیرالمؤمنین.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه235،حدیث4.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه218.

المیزان،جلدچهلم،صفحه345.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه627،حدیث4.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه633،حدیث17.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه635،حدیث24.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه513،حدیث10»حدیث13051«.
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علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد..
هرگاه. شريفه. آيه. اين. نزول. از. پس. که. آمده. شريف. حديث. اين. ادامه. در.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وارد.می.شد.اصحاب.پیامبر.اکرم.می.گفتند.

خيرالبرّيه.آمد.1
قابل.ذکر.است.که.حاکم.حسکانی.از.علمای.معروف.اهل.سنّت.که.در.قرن.پنجم.
هجری.می.زيسته.در.کتاب.شواهد.التّنزيل.و.ذيل.آيه.هفتم.سوره.بیّنه.بیش.از.بیست.
حديث.به.اسناد.مختلف.نقل.نموده.که.مقصود.از.خيرالبرّيه.در.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ 
.آيه.هفتم.سوره.بیّنه«.وجود.مقّدس. الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت اُولِئَک ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّةـ.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.می.باشند.که.روز.

قیامت.فائز.و.رستگار.هستند.
جهت.جلوگیری.از.طوالنی.شدن.کالم.فقط.به.تعدادی.از.احاديث.شواهد.التّنزيل.

اشاره.شد.که.مالحظه.فرموديد.2

توضیح:
امیرالمؤمنین. مقّدس. وجود. شريف. احاديث. اين. طبق. که. فرموديد. مالحظه.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بعد.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
بهترين.مخلوق.خداوند.متعال.است.و.مقام.و.منزلتش.در.پیشگاه.خداوند.متعال.از.همه.
مخلوقات.برتر.و.باالتر.می.باشد.و.هر.کس.در.اين.قضیّه.شک.کند.يا.آن.را.انکار.نمايد.
کافر.است.و.در.زمره.کافرين.می.باشد.و.دو.حديثی.که.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید.صراحتًا.

اين.موضوع.را.بیان.می.فرمايند.
الف(.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه633،حدیث16.
2.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه233.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه218.

   پاورقی به قلم مترجم محترم حضرت حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ محّمد رازی.
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، اَْنَت َخْيُر الَْبَشِر، الَيُشکُّ فيَک ااِّل كاِفٌر، یعنی: يا َعِليُّ
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.به.علی.علیه.الّسالم.فرمود:

يا.علی:
تو.بهترين.افراد.بشر.هستی،.

و.کسی.درباره.ات.شک.نکند.جز.کافر،.يعنی:
حضرت.علی.علیه.السالم.بعد.از.پیامبر.اکرم.بهترين.مخلوق.خداوند.متعال.است.و.

هر.کس.در.اين.قضیه.شک.کند.آن.شخص.کافر.است.1

ب(.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
َعِليٌّ َخْيُر الَْبَشر، َو َمْن اَبي َفَقْد َكَفَر، یعنی:

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بعد.از.پیامبر.اکرم.بهترين.مخلوق.خداوند.

متعال.است.و.مقام.و.منزلتش.از.همه.مخلوقات.باالتر.است.و.هر.کس.در.اين.قضیّه.
شک.کند.و.از.پذيرش.آن.امتناع.نمايد.کافر.است..

قابل.ذکر.است.که.روايات.و.احاديث.فراوانی.وارد.شده.که.هر.کس.در.بهترين.بودن.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.شک.کند.کافر.است.و.دو.حديثی.که.مالحظه.فرموديد.
نمونه.ای.از.اين.احاديث.شريف.بود.

اين.احاديث.شريف.را.جابر.بن.عبداهلل.انصاری،.عبداهلل.بن.عبّاس،.حذیفة.بن.

يمان،.عبداهلل.بن.مسعود،.ابووائل.و.عايشه.نقل.نموده.اند.و.مفاد.همه.اين.احاديث.

شريف.اين.است.که.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بعد.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.
بهترين.مخلوق.خداوند.متعال.است.و.هر.کس.در.اين.قضیّه.شک.کند.کافر.است.

اين.احاديث.شريف.در.بسیاری.از.منابع.شیعه.آمده.است.که.ذياًل.به.اسامی.تعدادی.
از.آن.ها.اشاره.می.شود:.

عیون.اخبارالّرضا.علیه.الّسالم،.امالی.شیخ.صدوق،.امالی.شیخ.طوسی،.طرائف.سیّدبن.
طاووس،.کشف.الغّمه.اربلی،.بحاراالنوار.مجلسی،.اثبات.الهداة.شیخ.حّر.عاملی.و....

اين.احاديث.شريف.در.منابع.اهل.سنّت.نیز.آمده.که.اسامی.تعدادی.از.آن.ها.را.ذياًل.

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،باب31،صفحه96،حدیث225.
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مالحظه.می.فرمائید.
العّمال.متّقی.هندی،.کتاب. الّطالب.گنجی،.کنز. السمطین.حموينی،.کفایة. فرائد.
الفضائل.احمد.بن.حنبل،.ذخائر.العقبی.و.رياض.النضره.محّب.الدين.طبری،.نوراالبصار.

شبلنجی،.تاريخ.بغداد.خطیب.و...1

1.شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه173ـ174،»قسمت28
َّه اِماٌم ِمن اهللِ...«. خطبه:َمعاشرالنّاس اِن



سوره عادیات

آيه 1 تا 11 سوره عاديات:
»َوالْعاِدَياِت َضْبحًا«.آيه.1.
»َفالُْموِرياِت َقْدحًا«.آيه.2.
»َفالُْمِغيراِت ُصْبحًا«.آيه.3.

»َفَاَثْرَن بِِه نَْقعًا«.آيه.4.
»َفَوَسْطَن بِِه َجْمعًا«.آيه.5.

»اِنَّ ااْلِنساَن لَِربِِّه لََکُنودٌ«.آيه.6.
»َواِنَُّه َعلى ذلَِک لََشِهيٌد«.آيه.7.

»َواِنَُّه لُِحبِّ الَْخْيِر لََشِديٌد«.آيه.8..
»اََفال َيْعَلُم اَِذا بُْعِثَر ما ِفي الُْقُبوِر«.آيه.9.

ُدورِ«.آيه.10. َل َما ِفي الصُّ »َوُحصِّ
»اِنَّ َربَُّهم بِِهْم َيْوَمِئٍذ لََخِبيٌر«.آيه.11.

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:.

قسم.به.اسبان.دونده.مجاهدان.درحالی.که.نََفس.زنان.به.پیش.می.رفتند..»آيه.1«.
قسم.به.اسبانی.که.هنگام.دويدن.آن.ها.»جهاد.با.دشمنان.اسالم«.در.اثر.برخورد.
آتش. جرقّه.های. که. اسب.هايی. به. »قسم. می.پرد. جرقّه. سنگ.ها. با. آن.ها. سم.
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افروختند«..»آيه.2«.
قسم.به.حمله.کنندگان.سپیده.دم..»آيه.3«.

قسم.به.آن.هايی.که.گردوغبار.به.هر.سو.پراکندند.»قسم.به.آن.هايی.که.به.دشمن.
هجوم.بردند.و.در.اثر.حمله.سريع.آن.ها.گردوخاک.به.هوا.بلند.شد«..»آيه.4«.

قسم.به.آن.هايی.که.»مجاهدين.اسالم«.که.ناگهان.در.میان.دشمن.ظاهر.شدند.»در.دل.
دشمن.به.جنگ.پرداختند«..»آيه.5«.

که:.انسان.در.برابر.نعمت.های.پروردگارش.ناسپاس.است.»شکر.نعمت.به.جای.
نمی.آورد«.»آيه.6«.

و.خود.او.نیز.»يعنی.خود.انسان«..گواه.بر.اين.معنا.است.»خود.او.نیز.گواه.اين.
ناسپاسی.خويش.است«..»آيه.7«..

به.درستی.که.انسان.عالقه.شديدی.به.مال.دنیا.دارد..»آيه.8«.
.آيا.انسان.نمی.داند.که.در.آن.روز.»روز.قیامت«.همه.کسانی.که.در.قبرها.هستند.

برانگیخته.می.شوند..»آيه.9«.
و.در.آن.روز.»روز.قیامت«.آنچه.در.سینه.هاست.آشکار.می.گردد..»آيه.10«.
در.آن.روز.»روز.قیامت«.پروردگارشان.از.حال.آن.ها.آگاه.است..»آيه.11«.1

شرح لغات و توضیحات:
عاديات.=.جمع.عاديه.می.باشد.و.از.مصدر.َعْدْو؛

َعْدْو =.دويدن.سريع؛
َضْبْح =.صدای.نََفس.های.تند.و.سريع.اسب.که.موقع.دويدن.اسب.شنیده.می.شود؛

موريات.=.جمع.موريه.است.و.از.مصدر.ايراء؛
ايراء =.آتش.افروختن،.بیرون.کردن.آتش.از.سنگ.چخماق؛

َقْدح =.زدن.سنگ.يا.آهن.به.يکديگر.برای.تولید.جرقّه.و.آتش؛.
مغيرات.=.جمع.مغیره.می.باشد.و.از.ماده.اغارة؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه261ـ262.
تفسیرقمی،جلدپنجم،صفحه453ـ454.
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اغارة =.حمله.و.هجوم.به.دشمن،.سواره.و.به.طور.ناگهانی.به.دشمن.هجوم.بردن؛
اََثْرَن.=.از.ماده.اثاره.می.باشد؛
اثاره.=.پراکندن.گردوغبار؛

نَْقع.=.غبار،.گردوغبار؛
َوَسْط.=.مصدر.َوَسْطَن.می.باشد،.يعنی.در.وسط.و.میان.قرار.گرفتن.»َوَسط.=.وسط.

و.میان.چیزی«؛
َكُنود =.ناسپاس،.کسی.که.ُکفران.نعمت.می.کند؛

کفران.نعمت.يعنی:
انسان.نعمات.الهی.را.در.راه.حرام.خرج.کند،.مثاًل:

چشم.را.در.راه.حرام.به.کار.ببرد،.يعنی.نگاه.کردن.به.چیزهايی.که.نگاه.کردن.به.
آن.ها.حرام.است،.

گوش.را.در.راه.حرام.به.کار.بندد،.يعنی.گوش.کردن.به.شنیدنی.های.حرام،.
مال.و.ثروت.را.در.راه.حرام.به.کار.ببرد،.يعنی:

استفاده.از.مال.و.ثروت.در.راه.حرام.که.يکی.از.اين.راه.های.حرام.اسراف.و.تبذير.
می.باشد.

نقطه.مقابل.کفران.نعمت.شکر.نعمت.به.جای.آوردن.است،.مثاًل:.
با.زبان.خويش.الحمدهلل.رب.العالمین.بگويد،.لیکن.شکر.زبانی.اّولین.مرحله.و.اّولین.

پله.است.برای.شکر.واقعی،.و.شکر.نعمت.واقعی.اين.است.که:
انسان.اعضاء.و.جوارح.خويش.از.قبیل.چشم.و.گوش.و.دست.و.پا.را.در.راهی.

استفاده.کند.که.خداوند.متعال.امر.فرموده،.يعنی.در.راه.حالل،.
مال.و.ثروت.خويش.را.در.راهی.صرف.کند.که.خداوند.متعال.امر.فرموده.يعنی.راه.

حالل،.و.اين.است.معنی.شکر.واقعی.
بنابراين:.

َکنود.يعنی.ُکفرانگر،.ناسپاس،.کسی.که.ُکفران.نعمت.می.کند،.و.در.يک.کالم.انسان.
کنود.يعنی.انسانی.که:

ُکفران.نعمت.می.کند.و.ُشکر.نعمت.را.به.جای.نمی.آَوَرد.
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شهيد.=.گواه،.شاهد،.آگاه؛
َخْير.=.َخیْر.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.هشتم«.به.معنی.مال.و.ثروت.می.باشد.

ثَر از ماده بَْعَثَره =.بَعث.و.نَشر،.مبعوث.شدن.و.برانگیخته.شدن،.زير.و.رو.کردن؛ بُْعِ
َل.=.از.ماده.تحصیل.يعنی.خارج.کردن.مغز.چیزی.از.پوست.آن.مانند.بیرون. ُحِصّ
آ.وردن.طال.از.سنگ.معدن،.لیکن.بعدها.اين.کلمه.در.معنی.وسیعی.به.کار.رفته.است.
دوِر..در.اين.آيه.شريفه.»آيه. َل ما ِفى الصُّ يعنی.مطلق.مجّزا.ساختن.و.جداسازی،.و.ُحصِّ

دهم.سوره.عاديات«.يعنی:
در.روز.قیامت.آنچه.که.در.سینه.ها.است.و.آنچه.که.در.دل.ها.نهفته.شده.»اعم.از.ايمان.
و.کفر،.صفات.حسنه.و.رذيله،.نیّات.خوب.يا.بد«.از.يکديگر.جدا.شده.و.ظاهر.و.آشکار.

می.گردند.همانطور.که.مغز.از.پوست.جدا.می.شود.
صدور.=.جمع.َصدر.يعنی.سینه.ها؛

َيوَمِئٍذ.=.در.آن.روز.»يعنی.روز.قیامت«؛
خبير =.آگاه1؛

اسراف.=.خارج.شدن.از.حّد.اعتدال.بدون.اينکه.چیزی.ضايع.شود،.مثل.اينکه.لباس.

گرانقیمتی.بپوشیم.که.بهای.آن.چند.برابر.لباس.مورد.نیاز.ما.باشد،.و.يا.اينکه.غذای.

خود.را.آنچنان.گرانقیمت.تهیه.کنیم.که.با.قیمت.آن.بتوان.چندين.نفر.را.سیر.نمود،.

بنابراين.اسراف.يعنی.خارج.شدن.از.حّد.اعتدال.از.نظر.کیفی.چه.در.رابطه.با.لباس.يا.
غذا.يا.مرکب.و...؛

تبذير.=.خارج.شدن.از.حّد.اعتدال.که.منجر.به.اتالف.و.ضايع.شدن.گردد،.مثل.اينکه.

برای.دو.نفر.میهمان.غذای.چند.نفر.را.تهیه.کنیم.و.پس.از.میهمانی.باقیمانده.غذا.را.دور.

بريزيم،.لذا.تبذير.يعنی.خارج.شدن.از.حّد.اعتدال.از.نظر.کّمی.به.نحوی.که.موجب.
اتالف.و.تضیع.نعمات.الهی.شود..

قابل.ذکر.است.که.در.اکثر.موارد.اين.دو.کلمه.»اسراف.و.تبذير«.درست.در.يک.معنی.

1.مفرداتراغب.
المیزان،جلدچهلم،صفحه355تا359.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه264ـ266تا268ـ274.
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به.کار.می.روند.و.به.عنوان.تأکید.پشت.سر.يکديگر.قرار.می.گیرند.1.
رواياتی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.آن.ذوات.مقّدسه.در.رابطه.با.

سوره.عاديات.فرموده.اند:
اين.سوره.مبارکه.درباره.مولی.الموّحدين.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
نازل.شده.و.نزول.اين.سوره.مبارکه.مربوط.به.زمانی.بود.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.به.دستور.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.جنگ.با.دشمنان.اسالم.
الِسل.معروف.است.و.انشاَءاهلل.تعالی.در.بخش. رفته.بود.که.اين.جنگ.به.ذات.السَّ

حديث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.
با.عنايت.به.اينکه.اين.سوره.مبارکه.درباره.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
نازل.شده.لذا.در.حديثی.که.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.صادر.شده.آمده.

است.که:
ًة، َو كاَن فى  َمْن َقَرَأ َو الْعاِدياِت َو اَْدَمَن ِقرائََتها بََعَثُه اهللُ َمَع اَميِرالُْمؤِمنيَن َيْوَم الِْقياَمِة خاصَّ

ُحْجِرِه َو ُرَفقائِهِ،.يعنی:
هر.کس.سوره.مبارکه.والعاديات.را.تالوت.کند.و.بر.تالوت.آن.مداومت.داشته.
باشد.خداوند.متعال.روز.قیامت.او.را.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مبعوث.
می.کند.»محشور.می.کند«،.و..آن.شخص.در.حجره.آن.حضرت.»در.کنار.آن.حضرت«.

و.از.رفقاء.و.دوستان.آن.بزرگوار.خواهد.بود.2
خداوند.متعال.در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.به.اسب.های.مجاهدين.راه.حق.که.
نَفس.نََفس.زنان.به.سوی.میدان.جهاد.پیش.رفتند.»پیش.می.روند«.سوگند.خورده.و.

می.فرمايد:
َوالَْعاِدَياِت َضْبحًا.=.قسم.به.اسب.هايی.که.هنگام.دويدن.به.میدان.جهاد.با.دشمنان.خدا.

و.رسول.خدا.نفس.نفس.می.زنند.»زدند«.

1.تفسیرنمونه،جلددوازدهم،صفحه115و116»ذیلآیات26تا30سورهاسراء«.
2.المیزان،جلدچهلم،صفحه355.

مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه231.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه561.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه260.
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در.آيه.بعد.»آيه.دّوم.سوره.عاديات«.خداوند.متعال.به.اسب.های.مجاهدين.اسالم.

و. خورده. سوگند. می.شود. ايجاد. جرقّه.. سنگ.ها. با. آن.ها. سم. برخورد. اثر. در. که.
می.فرمايد:

َفالُْموِرياِت َقْدحًا.=.قسم.به.اسب.هايی.که.هنگام.دويدن.»برای.جهاد.با.دشمنان.خدا.

و.رسول.خدا«.از.برخورد.ُسم.آن.ها.با.سنگ.ها.آتش.و.جرقّه.تولید.می.شود.»سوگند.به.
اسب.هايی.که.جرقّه.های.آتش.افروختند«..

در.آيه.بعد.»آيه.سّوم.سوره.عاديات«،.خداوند.متعال.به.مجاهدان.راه.حق.که.سوار.

بر.اسب.ها.شده.و.به.دشمنان.خدا.و.رسول.خدا.يورش.برده.اند.سوگند.خورده.و.
می.فرمايد:

َفالُْمِغيَراِت ُصْبحًا.=.قسم.به.مجاهدينی.که.سوار.بر.اسب.بوده.و.هنگام.صبح.به.

دشمنان.خدا.و.رسول.خدا.شبیخون.می.زنند.»شبیخون.زدند«.و.آن.ها.را.به.قتل.رسانده.
و.اسیر.کرده.و.اموالشان.را.به.غنیمت.می.گیرند..

در.آيه.بعد.»آيه.چهارم.سوره.عاديات«..خداوند.متعال.به.يکی.ديگر.از.ويژگی.های.
مجاهدين.اسالم.و.اسب.های.آن.ها.اشاره.کرده.و.می.فرمايد:

َفَاَثْرَن بِِه نَْقعًا =.مجاهدين.اسالم.که.سوار.بر.اسب.های.خويش.بودند.سپیده.دم.به.

دشمنان.خدا.و.رسول.خدا.يورش.بردند.و.اين.حمله.و.يورش.آنچنان.سريع.بود.که.به.
سبب.آن.گردوغبار.را.به.هر.سو.پخش.و.پراکنده.نمودند،.يعنی:

در.اثر.حمله.سريع.مجاهدين.اسالم.به.دشمنان.دين.گردوغبار.به.پا.شد.
در.آيه.بعد.»آيه.پنجم.سوره.عاديات«.خداوند.متعال.به.آخرين.ويژگی.مجاهدين.راه.

حق.اشاره.کرده.و.می.فرمايد:
َن بِِه جْمعًا =.سربازان.اسالم.ناگهان.در.میان.دشمن.ظاهر.شدند،.يعنی: َفَوَسَطْ

حمله.و.يورش.مجاهدين.اسالم.به.دشمنان.اسالم.آنچنان.سريع.و.غافلگیرکننده.بود.

که.در.همان.صبحدم.صفوف.دشمن.را.شکافته.و.به.قلب.دشمن.رسیدند.و.آن.ها.را.
متالشی.نمودند.

خالصه کالم این است که:
خداوند.متعال.در.اين.آيات.شريفه.اينگونه.سوگند.می.خورند.که:
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سوگند.به.اسب.های.مجاهدين.اسالم.که.هنگام.حمله.به.دشمنان.دين.و.دشمنان.
اسالم.نَفس.نَفس.زنان.به.پیش.رفتند،

سوگند.به.جرقّه.های.آتش.که.از.برخورد.سم.اسب.های.مجاهدين.با.سنگ.ها.تولید.
می.شود.»تولید.شد«،.

سوگند.به.حمله.غافلگیرکننده.سربازان.اسالم،
سوگند.به.ذّرات.گردوغباری.که.در.اثر.حمله.سريع.رزمندگان.اسالم.در.فضا.پخش.

می.شود،.
و.باالخره.سوگند.به.حمله.برق.آسای.مجاهدين.و.رسیدن.آن.ها.به.قلب.دشمن.و.

متالشی.کردن.آن.ها.
گرچه.تمام.اين.ها.که.به.عرض.رسید.صريحاً.در.اين.سوگندها.نیامده.»با.اينکه.خیلی.
از.موارد.که.ذکر.شد.عیناً.در.آيات.شريفه.آمده«.لیکن.در.داللت.ضمنی.کالم.همه.اين.ها.

جمع.است.و.همه.اين.موارد.مبیّن.اين.مطلب.است.که:
جهاد.با.دشمنان.خدا.و.رسول.خدا.آنچنان.اهمیّت.و.عظمت.دارد.که.خداوند.متعال.

سوگند.می.خورند.به:
اسب.مجاهدين.اسالم،.

نفس.نفس.زدن.اسب.ها.هنگام.حمله.به.دشمن،.
جرقّه.های..آتش.ناشی.از.برخورد.سم.اسب.ها.با.سنگ.ها،.

حمله.غافلگیرکننده.سربازان.اسالم،.
گردوغبار.ناشی.از.حمله.سريع.مجاهدين.اسالم،

موفقیّت.سربازان.اسالم.در.شکست.دادن.دشمن.و.رسیدن.به.قلب.سپاه.دشمن.

توضیح:
در.رابطه.با.سوگندهايی.که.در.اين.آيات.شريفه.آمده.الزم.است.که.به.دو.مطلب.

توجه.جّدی.داشته.باشیم:
1..اين.مجاهدين.اسالم.چه.کسانی.بودند.و.در.رأس.آن.ها.و.فرمانده.آن.ها.چه.
شخصیّت.ويژه.و.بزرگواری.بوده.که.خداوند.متعال.به.اسبان.آن.ها.و.نفس.نفس.زدن.
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آن.اسب.ها.و.به.جرقّه.ها.و.گردوغبار.ناشی.از.دويدن.اسب.ها.سوگند.خورده.است.
همچنانکه.در.بخش.حديث.مالحظه.خواهید.فرمود.اين.شخصیّت.ويژه.و.استثنايی.
کسی.نیست.جز.وجود.مقّدس.مولی.الموّحدين.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
که.بعد.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بهترين.خلق.خدا.و.اشرف.همه.
مخلوقات.الهی.می.باشد.و.ُکفو.و.نظیر.و.شبیهی.ندارد.مگر.يک.نفر.که.او.نیز.وجود.

مقّدس.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.

2..خداوند.متعال.پس.از.اين.همه.سوگند.به.چه.مطلب.مهّمی.می.خواهد.اشاره.
بفرمايد.

جواب.قسم.در.آيات.بعد..آمده.است،..يعنی:
خداوند.متعال.اين.همه.سوگند.می.خورد.تا.بفرمايد:

اِنَّ ااْلِنساَن لَِربِِّه لََکُنوٌد.=.به.درستی.که.انسان.کفرانگر.و.ناسپاس.است.»نسبت.به.
نعمات.خداوند.متعال«،.يعنی:

انسان.شکر.نعمات.خداوند.متعال.را.به.جای.نیاورده.و.به.جای.شکر.نعمت.کفران.
نعمت.می.کند،.يعنی:

پیروی.از.هوای.نفس.و.دلدادگی.به.لذائذ.ماّدی.و.دنیوی.باعث.می.شود.تا.انسان.

نعمات.خداوند.متعال.از.قبیل.ثروت،.مقام،.اوالد،.زيبايی،.موقعیّت.اجتماعی،.سالمتی.

جسم.و....را.در.راه.غیر.صحیح.يعنی.در.راه.حرام.صرف.کند.و.اين.يعنی.کفران.نعمت.
و.چنین.انسانی.می.شود.انسان.کنود.

با.توجه.به.اينکه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.

حضرت.يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.عالی.ترين.نعمت.خداوند.

متعال.هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.برای.هدايت.بشر.فرستاده،.لذا.اعراض.از.

آن.ذوات.مقّدسه.و.تبعیّت.نکردن.از.آن.بزرگواران.بزرگ.ترين.کفران.نعمت.است.و.
بیشترين.و.شديدترين.عذاب.ها.نیز.در.انتظار.اين.کفرانگران.می.باشد.

انشاءاهلل.تعالی.در.ادامه.بحث.نیز.توضیحاتی.در.خصوص.کفرانگر.بودن.و.ناسپاس.
بودن.انسان.به.عرض.خواهد.رسید.
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در.آيه.بعد.»آيه.هفتم.سوره.عاديات«.اشاره.شده.که.انسان.خودش.نیز.از.ناسپاسی.و.
کفرانگری.خودش.آگاه.است.

خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.می.فرمايد:
َواِنَُّه َعلى ذلَِک لََشِهيٌد.=.خود.او.نیز.بر.اين.معنی.گواه.است،..يعنی.انسان.به.کفرانگری.
خودش.آگاه.است.و.می.داند.و.می.فهمد.که.نسبت.به.نعمات.خداوند.متعال.کفرانگری.

و.ناسپاسی.می.کند.
در.آيه.چهاردهم.سوره.قیامت.نیز.آمده.که:

بَِل ااْلِنساُن َعلى نَْفِسِه بَصيَرٌة،.يعنی:
انسان.خودش.از.وضع.خودش.آگاه.است،..يعنی:

انسان.نسبت.به.خودش.»نسبت.به.نَفس.خويش«.بصیرت.و.آگاهی.کامل.دارد.و.
صفات.درونی.خودش.را.خوب.می.شناسد،.

بنابراين:
معنی.آيه.ششم.و.هفتم.سوره.عاديات.اين.می.شود.که:

انسان.نسبت.به.پروردگارش.ناسپاس.است.»نسبت.به.نعمات.خداوند.متعال.کفرانگر.

است.و.کفران.نعمت.می.کند«.و.خودش.نیز.اين.معنا.را.می.داند.و.به.آن.شهادت.می.دهد.

»می.داند.که.نسبت.به.خداوند.متعال.و.نعمات.خداوند.متعال.کفرانگر.و.ناسپاس.
می.باشد«.

در.آيه.بعد.»آيه.هشتم.سوره.عاديات«.به.يکی.ديگر.از.ويژگی.های.انسان.اشاره.شده.
و.آمده.است.که:

َواِنَُّه لُِحبِّ الَْخْيِر لََشِديٌد.=.انسان.عالقه.شديدی.به.مال.و.ثروت.»ماديّات«.دارد.و.

همین.عالقه.شديد.به.مال.دنیا.باعث.می.شود.تا.انسان.از.دادن.حقوق.شرعی.خويش.

که.خداوند.متعال.امر.فرموده.»از.قبیل.خمس،.زکات.و.ساير.حقوق.شرعی.خويش«.

امتناع.بورزد.و.از.انفاق.در.راه.خداوند.متعال.خودداری.کند،.حتّی.حّب.و.عالقه.شديد.

به.مال.دنیا.باعث.می.شود.تا.انسان.از.هر.راه.»ولو.حرام«.به.کسب.مال.و.انباشتن.آن.
اقدام.نمايد.

قابل.ذکر.است.که.اسراف.و.تبذير.يکی.از.مصاديق.آشکار.کفران.نعمت.می.باشد.
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معرفی. اينگونه. را. تبذير. و. اسراف. اهل. اسراء. آيه.27.سوره. در. متعال. و.خداوند.
می.فرمايد:

ْيطاُن لَِربِِّه َكُفوراً،.يعنی: َياِطيِن َوكاَن الشَّ ِريَن كانُواْ اِْخواَن الشَّ اِنَّ الُْمَبذِّ
تبذيرکنندگان.برادران.شیطان.هستند،.يعنی.اعمالشان.همرديف.و.هماهنگ.اعمال.
شیاطین.است،.يا.اينکه.در.جهنّم.همنشین.شیطان.هستند.»به.خاطر.کفران.نعمات.الهی«،.

و.شیطان.کفران.کننده.نعمت.های.پروردگار.بود.1
قابل.ذکر.است.مال.حاللی.نیز.که.خمس.و.ساير.حقوق.شرعی.آن.پرداخت.نشود..
در.واقع.مثل.مال.غصبی.است،.حال.چنانچه.اين.مال.غصبی.در.راه.حرام.مصرف.شود.

يا.صاحب.مال.اسراف.و.تبذير.نمايد.اين.انسان.در.اوج.کفرانگری.خواهد.بود.
در.آيات.ششم.و.هفتم.و.هشتم.سوره.عاديات.مالحظه.فرموديد.که:

انسان.ناسپاس.و.کفرانگر.است.»کفران.نعمت.می.کند«،.و.خودش.نیز.نسبت.به.

کفرانگری.خويش.اّطالع.دارد.و.از.آن.آگاه.است،.و.نسبت.به.مال.دنیا.حّب.شديدی.
دارد.

کفران.نعمت.نمودن.انسان.»کفرانگر.بودن.انسان«.در.آيات.ديگری.نیز.آمده.و.طی.

آن.آيات.نیز.انسان.موجودی.ُکفرانگر.عنوان.شده.است،..از.جمله.در.آيات.66.سوره.
حج.و.آيه.15.سوره.زخرف.

در.اين.آيات.شريفه.خداوند.متعال.می.فرمايد:
اِنَّ ااْلِْنساَن لََکُفوٌر »آيه.66.سوره.حج«،.يعنی:

به.درستی.که.انسان.بسیار.ناسپاس.و.کفرانگر.است..
اِنَّ ااْلِْنساَن لََکُفوٌر ُمبيٌن »آيه.15.سوره.زخرف«،.يعنی:

به.درستی.که.انسان.کفران.کننده.آشکاری.است.
َكُفور.=.بسیار.کفرانگر،.بسیار.کفران.کننده،.بسیار.ناسپاس،.کسی.که.فراوان.کفران.

نعمت.می.کند.
قابل.ذکر.است.که.َکُفور.صیغه.مبالغه.می.باشد.و.مبالغه.در.ُکفران.نعمت.را.می.رساند،.

.بسیار.کفران.کننده. يعنی.بسیار.ناسپاسـ.

1.تفسیرنمونه،جلددوازدهم،صفحه106.



427 سوره عادیات

بعضی.از.بزرگان.نعمات.الهی.را.به.دو.دسته.تقسیم.کرده.اند.»به.قرار.ذيل«:
الف( نعمات.مادی،.يعنی..آنچه.که.خداوند.متعال.خلق.فرموده.و.به.طور.مستقیم.يا.

غیرمستقیم.در.حیات.و.زندگی.انسان.و.بقاء.و.ادامه.اين.زندگی.نقش.دارند.از.قبیل:
خورشید،.ماه،.زمین،.آب،.اکسیژن،.جنگل.ها،.معادن.و...،.

همچنین.اعضاء.و.جوارح.انسان.مثل.چشم.و.گوش.و.دست.و.پا.و....و.در.يک.کالم.
نعمت.سالمتی.و.ده.ها.و.صدها.نعمت.ديگر.

ب(.نعمات.معنوی،.يعنی.انبیاء.عظام.الهی.و.اوصیاء..آنها.که.با.آوردن.دين.انسان.ها.را.
به.راه.راست.هدايت.می.کنند،.

همچنین.نعمت.عقل.که.اين.نعمت.نیز.از.جمله.نعماتی.است.که.خداوند.متعال.به.
انسان.اعطا.فرموده.و.انسان.را.به.طرف.سعادت.و.رستگاری.دعوت.می.کند.

در.صدر.همه.نعمات.الهی.که.به.انسان.اعطاء.شده.است.نعمت.واليت.محّمد.و.آل.

محّمدعلیهم.الّسالم.قرار.دارد.که.خداوند.متعال.روز.قیامت.راجع.به.آن.از.مردم.سؤال.
خواهد.فرمود.و.ذيل.آيات.شريفه.سوره.تکاثر.به.آن.اشاره.شده.است.

قابل.ذکر.است.که.در.آيه.بیستم.سوره.مبارکه.لقمان.صحبت.از.نعمات.ظاهری.و.
باطنی.است.و.ذيل.اين.آيه.شريفه.در.اين.رابطه.توضیحاتی.به.عرض.رسیده.است.

در.آيه.بعد.»آيه.نهم.سوره.عاديات«.خداوند.متعال.به.صورت.يک.استفهام.انکاری.
توأم.با.تهديد.می.فرمايد:

اََفال َيْعَلُم.=.آيا.اين.انسان.با.اين.صفاتی.که.او.را.توصیف.کرديم.»انسان.ناسپاس.و.

کفرانگر.که.خودش.به.کفرانگری.خويش.آگاه.است.و.به.شّدت.به.مال.دنیا.عالقه.
دارد«.نمی.داند.که:

اِذا بُْعِثَر ما ِفى الُْقُبوِر =.هنگامی.که.همه.مرده.ها.به.امر.خداوند.متعال.زنده.می.شوند.و.

برانگیخته.می.شوند.»به.امر.خداوند.متعال.وقتی.که.قیامت.می.شود.همه.مرده.ها.زنده.

می.شوند.و.از.قبور.بیرون.آمده.و.در.محشر.حاضر.می.شوند.تا.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.
شود«.

در.آيه.بعد.به.يکی.از.ويژگی.های.روز.بَعث.و.برانگیخته.شدن.مردم.»روزی.که.
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انسان.ها.از.قبرها.بیرون.می.آيند.تا.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.شود«.اشاره.شده.و.آمده.
است.که:

ُدوِر =.آنچه.که.درون.سینه.ها.و.دل.ها.است.آشکار.می.گردد،.يعنی: َل ما ِفى الصُّ َو ُحصِّ
روز.قیامت.آنچه.که.در.سینه.و.دل.انسان.ها.بوده.و.ساير.مردم.از.آن.اّطالع.نداشتند.

آشکار.می.گردد،.يعنی:
باطن.انسان.ها.برمال.می.گردد.و.معلوم.می.شود.که.انسان.ها.در.باطن.خويش.کافر.

بوده.اند.يا.مؤمن،
اخالص.داشته.اند.يا.رياکار.بوده.اند،

در.دل.آن.ها.نیّت.های.خیر.بوده.و.يا.نیّت.های.شر.و.امثال.اين.ها.
در.آيات.ديگری.نیز.به.اين.معنا.اشاره.شده.است.که.به.عنوان.نمونه.به.يک.آيه.

شريفه.اشاره.می.شود.
خداوند.متعال.در.آيه.نهم.سوره.طارق.در.توصیف.روز.قیامت.می.فرمايد:

رائُِر =.روز.قیامت.روزی.است.که.اسرار.پنهان.و.نهان.انسان.ها.»از.قبیل. َيْوَم ُتْبَلى السَّ
ايمان.و.کفر،.نیّت.خیر.و.شر،.اخالص.و.ريا.و...«.آشکار.و.هويدا.می.شود.
»سرائر.=.جمع.سريره.يعنی.حاالت،.صفات،.و.نیّات.درونی.و.پنهانی«.

در.آيه.بعد.»آيه.يازدهم.سوره.عاديات«.که.تلويحاً.تهديد.نیز.به.همراه.دارد.خداوند.
متعال.می.فرمايد:

اِنَّ َربَُّهْم بِِهْم َيؤَمِئٍذ لََخبيٌر.=.در.آن.روز.»روز.قیامت«.پروردگار.آن.ها.از.اعمال.و.نیّات.
آن.ها..آگاه.است.و.بر.طبق.آن.به.آن.ها.کیفر.و.جزا.می.دهد.

اگر.در.اين.آيه.شريفه.عنوان.شده.که:
خداوند.متعال.در.آن.روز.»َيوَمِئٍذ«.از.اعمال.و.نیّات.پنهانی.آن.ها.آگاه.و.با.خبر.
می.باشد.»يعنی.روز.قیامت«.اين.به.اين.خاطر.است.که.روز.قیامت.روز.جزا.و.پاداش.
است.و.انسان.ها.به.خاطر.اعمال.و.عقايدشان.جزا.داده.می.شوند.و.گرنه.خداوند.متعال.
همیشه.و.در.همه.حال.به.افکار.و.نیّات.و.اعمال.انسان.ها.آگاه.می.باشد.و.در..آيات.
مختلفی.از.جمله.در.آيه.هفتم.سوره.اَعلی.به.اين.موضوع.اشاره.شده.و..آمده.که.اِنَُّه 
َيْعَلُم الَْجْهَر َو ما َيْخفى،.يعنی.خداوند.متعال.از.تمام.حقايق.و.موضوعات.اعم.از.آشکار.
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و.پنهان.با.خبر.است.
خالصه.کالم.اينکه:

خداوند.متعال.همیشه.و.در.همه.حال.از.اسرار.درون.و.بیرون.انسان.ها.به.طور.کامل.

آگاه.است،.لیکن.اثر.اين.آگاهی.در.روز.قیامت.و.به.هنگام.پاداش.و.کیفر.برای.انسان.ها.

آشکار.می.گردد.و.اين.هشداری.است.به.انسان.ها.تا.بدانند.که.خداوند.متعال.همیشه.و.

در.همه.حال.از.تمام.کارها.و.اعمال.و.افکار.و.نیّات.آن.ها.مّطلع.و.آگاه.می.باشد.و.روز.
قیامت.به.آن.ها.رسیدگی.خواهد.کرد.

معنی.سه.آيه.آخر.سوره.عاديات.»آيات.نهم،.دهم.و.يازدهم«.به.اختصار.اين.می.شود.
که:

پروردگارش. نعمت.های. کفران. که. نمی.داند. ُکفرانگر. و. َکنود. انسان. اين. آيا.

عقوبت.هايی.به.دنبال.دارد.که.وی.به.زودی.به.او.می.رسد.و.با.آن.جزا.و.کیفر.داده.

می.شود،.و.اين.امر.زمانی.انجام.می.شود.که.همه.مرده.ها.زنده.شده.و.از.قبر.بیرون.

می..آيند.»روز.قیامت«،.و.باطن.انسان.ها.در.آن.روز.برمال.و.آشکار.می.شود.و.خداوند.
متعال.بر.طبق..آن.به.آن.ها.جزا.و.کیفر.می.دهد.1

توضیح:
آيات.ديگری.نیز.در.قرآن.کريم.در.رابطه.با.کفران.نعمت.بوده.و.راجع.به.آن.ها.

مطالبی.بیان.فرموده.است.که.به.طور.اختصار.به.دو.نمونه.اشاره.می.شود:
خداوند.متعال.در.آيه.28.سوره.ابراهیم،.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.

مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
لُواْ ِنْعَمَت اهللِ ُكْفراً َواََحلُّواْ َقْوَمُهْم داَر الَْبواِر،.يعنی: اَلَْم َتَر اِلَى الَِّذيَن بَدَّ

ای.پیامبر:.
آيا.نديدی.»آيا.نمی.نگری«.کسانی.را.که.نعمت.خداوند.متعال.را.تبديل.به.کفران.

نموده.»کفران.نعمت.کردند«.و.قوم.خود.را.به.خانه.هالکت.»يعنی.جهنّم«.فرستادند.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه355ـ360.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه241،240،238،235.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه263ـ265تا278،275،269.
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به.عبارت.ديگر:
ای.پیامبر،.آيا.به.اين.کّفار.نمی.نگری.که.چگونه.مقام.نبّوت.تو.را.نشناختند.و.به.جای.

شکر.نعمت.کفران.نعمت.نموده.و.قوم.و.طايفه.خودشان.را.به.جهنّم.کشاندند.
اعراض.کردن.از.رسول.اهلل.يعنی.اعراض.کردن.از.بزرگ.ترين.نعمتی.که.خداوند.

متعال.به.بشر.اعطا.نموده.و.نتیجه.اين.اعراض.و.کفر.نعمت.ورود.به.جهنّم.است،.
و.اعراض.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.همین.حکم.را.داشته.و.بزرگ.ترين.کفر.

نعمت.به.شمار.می.آيد.
ذيل.اين.آيه.شريفه.احاديثی.در.اين.خصوص.نقل.شده.است.

خداوند.متعال.در.آيات.82.و.83.سوره.نحل.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:

َفِان َتَولَّْواْ َفِانَّما َعَلْيَک الَْباَلُغ الُْمِبيُن،.»آيه.82«.
َيْعِرُفوَن ِنْعَمَت اهللِ ُثمَّ ُينِکُرونَها َواَْكَثُرُهُم الَْکاِفُروَن،..»آيه.83«.يعنی:

اگر.آن.ها.»مردم«.روی.برتابند.و.تسلیم.دعوت.حق.نشوند.»به.تو.ايمان.نیاورند.و.

مسلمان.نشوند«.نگران.مباش.زيرا.وظیفه.تو.ابالغ.آشکار.است.»تبلیغ.رسالت.و.دعوت.
مردم.به.پذيرش.اسالم«.آيه.82.

َيْعِرُفوَن ِنْعَمَت اهللِ ُثمَّ ُينِکُرونَها َواَْكَثُرُهُم الَْکاِفُروَن،.»آيه.83«.
آن.ها.نعمت.های.خداوند.متعال.را.می.شناسند.لیکن.در.عین.شناخت.منکر.می.شوند،.

اکثر.آن.ها.»منکرين.نعمات.الهی«.کافر.می.باشند..
اينکه.عنوان.شده.اکثر.آن.ها.کافر.می.باشند.و.نه.همه.آن.ها،.می.تواند.به.اين.دلیل.باشد.

که:
گروهی.از.آن.ها.به.حّد.تکلیف.و.به.سّن.بلوغ.نرسیده.اند،.يا:

دعوت.پیامبر.اکرم.به.گوش.آن.ها.نرسیده.است،.يا:
ممکن.است.بعداً.ايمان.بیاورند.»عده.آی.از.آن.ها«،.و.يا:

ممکن.است.کلمه.خاص.باشد.لیکن.مراد.و.مقصود.آن.عام.باشد،.يعنی:
همه.کسانی.که.پاسخ.مثبت.به.دعوت.پیامبر.اکرم.نمی.دهند.و.از.اين.نعمت.بزرگ.

و.اعراض.می.کنند.کافر.می.باشند.
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ذيل.اين.دو.آيه.شريفه.احاديثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.آن.
بزرگواران.فرموده.اند:

ما.نعمت.خداوند.متعال.به.بندگان.خدا.هستیم.و.مردم.به.وسیله.ما.فائز.و.رستگار.
می.شوند.

بنابراين:
مصداق.اتّم.و.اکمل.َکنُود.و.َکُفور.»ناسپاس،.کفرانگر،.کفران.نعمت.کنندگان«.کسانی.
هستند.که.نعمت.عظیم.واليت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
را.انکار.نموده.و.به.جای.شکر.نعمت.»يعنی.تبعیّت.و.پیروی.از.آن.بزرگواران«.کفران.
نعمت.نمايند.»از.آن.ذوات.مقّدسه.اعراض.نمايند«.که.نتیجه.اين.عمل.کافر.شدن.و.

ورود.به.دارالبوار.»يعنی.جهنّم«.می.باشد..
الزم.به.ذکر.است.که.ذيل.آيات.شريفه.مذکور.توضیحات.الزم.ارائه.شده.است.

حديث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عمر.بن.خّطاب.را.با.سپاهی.
به.جنگی.فرستاد.لیکن.او.بدون.اينکه.موفقیّتی.کسب.کند.بازگشت.

اين.بار.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
را.به.حضور.پذيرفته.و.به.او.فرمود:

تو.رهبر.اين.مردم.هستی.»اَْنت صاِحُب الَْقْوِم«،..خودت.را.آماده.ساز.و.هر.فرد.مناسبی.
از.سوارکاران.مهاجر.و.انصار.را.که.می.خواهی.با.خودت.همراه.نما.
پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايشات.خويش.به.علی.علیه.الّسالم.فرمود:

روزها.کمین.کن.و.پنهان.باش.و.شب.ها.حرکت.کن.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.طبق.دستور.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.به.طرف.دشمن.حرکت.کرده.و.هنگام.سپیده.دم.صبح.به.دشمن.يورش.برده.و.

آن.ها.را.قلع.و.قمع.نمود.
پس.از.اين.جهاد.پیروزمندانه.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بود.که.خداوند.
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متعال.سوره.مبارکه.که.عاديات.را.در.شأن.آن.حضرت.نازل.فرمود.
اين.حديث.را.حلبی.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.َفالُْمغيراِت ُصْبحًا.»آيه.سّوم.سوره.عاديات«.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است.که.هنگام.صبح.به.دشمن.يورش.برد،.
مقصود.از.َفَوَسْطَن بِِه َجْمعًا.»آيه.پنجم.سوره.عاديات«.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.سربازان.آن.حضرت.هستند.که.دشمن.را.در.میان.گرفته.

و.آن.ها.را.متالشی.نمودند،.
و.مقصود.از.اِنَّ ااْلِْنساَن لَِربِِّه لََکُنوٌد.»آيه.ششم.سوره.عاديات«.فالن.کس.می.باشد.

»غاصبین.خالفت«.که.در.حق.پروردگارش.کنود.و.ناسپاس.است.
اين.حديث.را.جابر.بن.يزيد.جعفی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

3..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.سوره.مبارکه.عاديات.و.شأن.نزول.آيات.شريفه.اين.
سوره.مبارکه.فرمودند:

الِسل.نازل.شد.و.ماجرا.اينگونه.بود.که: اين.سوره.مبارکه.بعد.از.جنگ.ذات.السَّ
در.سال.هشتم.هجری.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.خبر.دادند.که.
دوازده.هزار.سوار.در.سرزمین.يابس.جمع.شده.و.با.يکديگر.پیمان.بسته.اند.تا.پیامبر.
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.قتل.
برسانند.و.جماعت.مسلمین.را.متالشی.کنند.و.تعّهد.کرده.اند.تا.زمانی.که.به.هدف.

خويش.نرسیده.اند.از.پای.ننشینند.
پیامبر.اکرم.پس.از.شنیدن.اين.خبر.سپاهی.را.به.فرماندهی.بعضی.از.صحابه.به.

1.امالیشیخطوسی،جلددّوم،مجلسچهاردهم،صفحه46ـ47،حدیث913»حدیث61«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه559ـ560.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه660،حدیث6.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه531،حدیث3»حدیث13087«.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه659،حدیث4.
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سوی.آن.ها.روانه.نمود.لیکن.آن.ها.بدون.اينکه.جنگی.بکنند.بدون.نتیجه.بازگشتند.

تا.اينکه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.لشکری.را.به.فرماندهی.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.جنگ.با.دشمن.روانه.فرمود.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.سپاه.تحت.امر.خويش.به.سوی.دشمن.

حرکت.کرده.و.به.منطقه.آن.ها.رسید،.و.در.اين.حال.دشمنان.نیز.از.حضور.علی.
علیه.الّسالم.مّطلع.شده.و.آماده.نبرد.شدند.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نخست.اسالم.را.به.آن.ها.

عرضه.نمود.و.آن.ها.را.دعوت.به.اسالم.فرمود.لیکن.آن.ها.از.پذيرش.اسالم.خودداری.

نموده.و.اظهار.داشتند.جز.جنگ.به.عمل.ديگری.راضی.نخواهیم.شد.و.قرار.شد.روز.
بعد.جنگ..آغاز.شود.

روز.بعد.و.هنگام.سپیده.دم.صبح.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.دشمن.

يورش.برده.و.در.مّدت.کوتاهی.آن.ها.را.متالشی.نمود.و.طی.آن.تعدادی.از.نیروهای.

دشمن.کشته.شده.و.تعدادی.از.آن.ها.نیز.اسیر.شدند.و.غنائم.فراوانی.نصیب.مسلمین.
شد.

هنوز.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.سربازانش.به.مدينه.مراجعت.نکرده.

بودند.که.خداوند.متعال.سوره.والعاديات.را.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
نازل.فرمود.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.با.مردم.مدينه.به.بیرون.شهر.رفته.»به.منظور.

استقبال.از.علی.علیه.الّسالم.و.سپاه.آن.حضرت«.و.نماز.صبح.را.به.جماعت.اقامه.نموده.
و.پیامبر.اکرم.در.اين.نماز.سوره.عاديات.را.تالوت.فرمودند.

پس.از.پايان.نماز.اصحاب.عرض.کردند:
يا.رسول.اهلل،.اين.سوره.را.تاکنون.نشنیده.بوديم.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بر.دشمن.پیروز.شد.و.جبرئیل.ديشب.با.
.آوردن.اين.سوره.به.من.بشارت.داد..
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اين.حديث.را.ابوبصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
الِسل.می.گويند.به.اين.جهت.که: اين.جنگ.را.ذات.السَّ

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دشمن.را.شکست.فاحشی.داده.و.عده.ای.از.

آن.ها.را.کشت.و.عده.ای.از.آن.ها.را.نیز.اسیر.کرده.و.سپس.اسیران.را.با.طناب.آنچنان.به.
يکديگر.بستند.که.گويی.آن.ها.در.غل.و.زنجیر.می.باشند..

»َسالِسل.=.جمع.سلسله.يعنی.زنجیرها«2.

4..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
.آيه.ششم.سوره.عاديات«. مقصود.از.انسان.در.اين.آيه.شريفه.»اِنَّ ااْلِنساَن لَِربِِّه لََکُنوٌدـ 
فالن.افراد.هستند.»منکرين.واليت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم«.که.نسبت.به.واليت.
واليت. نعمت. شکر. »يعنی. بودند.. کنود. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.جای.نیاورده.و.از.آن.حضرت.اطاعت.و.

تبعیّت.ننمودند،.بلکه.کفران.نعمت.کرده.و.واليت.آن.حضرت.را.انکار.کردند«.
اين.حديث.را.عبدالرحمن.بن.کثیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.3

1.تفسیرقمی،جلدپنجم،صفحه454تا459.
المیزان،جلدچهلم،صفحه360ـ361.

مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه235.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه560.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه262ـ263.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه651،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه531،حدیث4»حدیث13088«.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه235.

المیزان،جلدچهلم،صفحه360ـ361.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه259.

3.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه660،حدیث5.
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توضیح:
بديهی.است.هر.کس.در.راه.خداوند.متعال.مجاهده.نمايد.خداوند.متعال.با.فضل.
خويش.به.او.پاداش.فراوانی.اعطا.خواهد.فرمود،.لیکن.آنچه.که.در.آيات.شريفه.
سوره.عاديات.مالحظه.فرموديد.»در.خصوص.قسم.خوردن.خداوند.متعال.به.دويدن.
اسب.های.مجاهدين.و.نفس.نفس.زدن.آن.ها.و.گردوغبار.ناشی.از.اين.حمله.و....«.
تماماً.مربوط.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.و.سپاهیان.اسالم.نیز.
به.اعتبار.اينکه.تحت.امر.آن.حضرت.با.لشکر.کفر.جنگیدند.مشمول.اين.آيات.شريفه.

می.شوند،.يعنی:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.آنچنان.مقام.رفیعی.در.پیشگاه.خداوند.متعال.
دارد.که.وقتی.آن.حضرت.عازم.جنگ.و.جهاد.با.دشمنان.خدا.و.رسول.می.شود.خداوند.
متعال.به.دويدن.اسب.آن.حضرت،.به.نفس.نفس.زدن.اسب.آن.حضرت.هنگام.حمله.
به.دشمن،.به.گردوغبار.ناشی.از.حمله.آن.حضرت.به.دشمن.و.به.يورش.سپیده.دم.آن.
حضرت.به.دشمنان.اسالم.سوگند.ياد.می.فرمايد،.البته.سربازان.آن.حضرت.نیز.از.اين.
فیض.عظیم.بی.بهره.نمی.مانند.زيرا.افتخار.اين.را.داشته.اند.که.در.رکاب.آن.حضرت.با.

دشمنان.خدا.و.رسول.جنگیده.اند.

5. هنگام.زيارت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.میالد.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.آن.حضرت.اينگونه.عرض.سالم.می.کنیم:

الُم َعَليَک يا َمْن نََزلَْت فى َفْضِلِه ُسوَرُة الْعاِدياِت، یعنی: اَلسَّ
سالم.بر.تو.ای.امیرالمؤمنین.که.سوره.عاديات.در.شأن.تو.نازل.گرديد.

اين.زيارت.شريف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.صادر.شده.و.
محّمد.بن.مسّلم.آن.را.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.

اين.زيارت.نورانی.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.





سوره تکاثر

آيات 1 تا 8 سوره تکاثر:
»اَلْهاُكُم التَّکاُثُر«.آيه.1.

»َحتَّى ُزْرُتُم الَْمَقابَِر«.آيه.2.
»َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن«.آيه.3.

»ُثمَّ َكاّل َسْوَف َتْعَلُمونَ«.آيه.4.
»َكالَّ لَْو َتْعَلُموَن ِعْلَم الَْيِقيِن«.آيه.5..

»لََتَرُونَّ الَْجِحيَم«.آيه.6..
»ُثمَّ لََتَرُونَّها َعْيَن الَْيِقيِن«.آيه.7.

»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِم«.آيه.8..

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

تفاخر.و.مباهات.به.يکديگر.»افزون.طلبی.و.جمع.مال«.شما.را.به.خود.مشغول.نموده.
است..»آيه.1«.

تا..آن.جا.که.به.زيارت.و.ديدار.قبرها.رفتید.و.قبور.مردگان.خود.را.شمرديد.»و.به.آن.
قبور.افتخار.کرديد«..»آيه.2«.

چنین.نیست.که.شما.می.پنداريد،.به.زودی.خواهید.دانست..»آيه.3«.
باز.چنین.نیست.که.شما.می.پنداريد،.به.زودی.خواهید.دانست..»آيه.4«.
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.قطعاً.چنین.نیست.که.شما.تفاخرکنندگان.می.پنداريد،.اگر.شما.به.آخرت.ايمان.

داشتید.و.با.علم.الیقین.آن.را.می.دانستید.هرگز.سراغ.اين.امور.»فخرفروشی.به.يکديگر.در.

خصوص.اموال.و.اوالد«.نمی.رفتید.و.تفاخر.و.مباهات.به.اين.مسائل.باطل.نمی.نموديد.
»افزون.طلبی.شما.را.از.خداوند.متعال.غافل.نمی.کرد«..آيه.5..

قطعاً.جهنّم.را.در.همین.جهان.»يعنی.در.دنیا«.با.چشم.دل.و.با.چشم.بصیرت.مشاهده.
می.کرديد..»آيه.6«.

سپس.جهنّم.را.در.قیامت.با.چشم.ظاهر.»با.همین.دو.چشم.که.انسان.اشیاء.را.
می.بیند«.مشاهده.خواهید.کرد..»آيه.7«.

.سپس.در.روز.قیامت.همه.شما.از.نعمت.هايی.که.داشته.ايد.مورد.سؤال.قرار.خواهید.
گرفت..»آيه.8«.1

شرح لغات و توضیحات:
اَلْهاُكْم =.از.ماده.لَهو.می.باشد،.يعنی.کارهای.بی.ارزش.شما.را.سرگرم.کرد؛

لَهو.=.سرگرم.شدن.به.کارهای.کوچک.و.بی.ارزش.و.غافل.شدن.از.کارهای.بزرگ.
و.مهم.و.پرارزش؛

َتکاُثر.=.1(.تفاخر.و.مباهات.و.فخرفروشی.به.يکديگر.به.خاطر.کثرت.مال.و.مقام.
و...؛.2(.فزون.طلبی.و.جمع.کردن.مال.و.ثروت.

قابل.ذکر.است.که.تکاثر.در.اصل.به.معنی.تفاخر.است،.لیکن.همچنانکه.در.حديث.

نبوی.مالحظه.خواهید.فرمود.تکاثر.به.معنی.فزون.طلبی.و.جمع.مال.و.ثروت.نیز.آمده.
است..

تفاخر.=.به.يکديگر.فخر.کردن،.به.يکديگر.فخرفروشی.نمودن؛
ُزرُتم.=.از.ماده.زيارت؛

زيارت =.مالقات.کردن،.روبه.رو.شدن.»زيارت.کردن.مقابر.در.اين.جا.يا.کنايه.از.مرگ.
است.يا.رفتن.به.سراغ.قبرها.برای.شمارش.قبور.و.تفاخر.نمودن«؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه299ـ300.
المیزان،جلدچهلم،صفحه369ـ370.
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َمقابِر.=.جمع.مقبره.يعنی.قبرها.»مقبره.=.محل.قبر.میّت«؛
َيقين.=.علمی.است.که.شّک.و.ترديد.در.آن.راه.نداشته.باشد.

يقین.نقطه.مقابل.شّک.است.و.وقتی.انسان.به.مرحله.يقین.برسد.آرامش.خاّصی.
سراسر.قلب.و.جان.انسان.را.فرا.می.گیرد.»به.مرحله.عالی.ايمان،.يقین.گفته.می.شود«.

يقین.دارای.مراتبی.است.به.قرار.ذيل:
1..علم.الیقین،.يعنی.انسان.با.داليل.مختلف.و.گوناگون.»با.دلیل.و.برهان«.به.چیزی.
پی.ببرد.مثل.اينکه.انسان.با.مشاهده.دود.پی.به.آتش.می.برد.»می.فهمد.و.يقین.می.کند.که.

قطعاً.آتشی.وجود.دارد.که.از.آن.آتش.دود.بلند.می.شود«.

2..عین.الیقین،.يعنی.انسان.به.مرحله.مشاهده.برسد،.مثاًل.با.دو.چشم.خويش.آتش.
را.مشاهده.نمايد..عین.الیقین.باالتر.از.علم.الیقین.است..

3. حقّ.الیقین،.مثاًل.انسان.با.پوست.و.گوشت.خويش.آتش.را.لمس.کند،.يعنی:
وقتی.انسان.را.به.داخل.آتش.بیندازند.وجود.آتش.را.با.پوست.و.گوشت.خويش.

لمس.و.درک.می.کند.و.به.وجود.آتش.يقین.پیدا.می.کند..
اين.مرحله.که.حقّ.الیقین.نام.دارد.باالترين.مرحله.يقین.می.باشد..

نَعیم=.نعمت.فراوان.و.زياد.»نعیم.يعنی.مطلق.نعمت.ها،.يعنی.هر.چیزی.که.کلمه.
نعمت.بر.آن.صادق.باشد«.1

سوره.مبارکه.تکاثر.مردم.را.به.شّدت.توبیخ.و.سرزنش.می.فرمايد.از.اينکه.با.تکاثر.

ورزيدن.و.مسابقه.گذاشتن.با.يکديگر.در.جمع.مال.و.ثروت.و.کسب.مقام.و.زياد.کردن.
اوالد.و.ياور.از.ياد.خداوند.متعال.غافل.شده.و.خودشان.را.جهنّمی.نمايند.

همچنین.اين.سوره.مبارکه.انسان.هايی.را.که.تکاثر.می.ورزند.»اقدام.به.جمع.آوری.

مال.و.ثروت.کرده.و.در.اين.راه.با.يکديگر.مسابقه.گذاشته.و.به.يکديگر.تفاخر.نموده.

و.فخرفروشی.می.کنند«.مورد.تهديد.قرار.داده.و.می.فرمايد.که.به.زودی.نتیجه.کارهای.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه368ـ371.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه301ـ307تا309.

مفرداتراغب.
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لهو.خودشان.را.می.بینند.و.در.رابطه.با.نعمت.هايی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.داده.مورد.

بازخواست.و.مورد.سؤال.قرار.خواهند.گرفت.که.چرا.به.جای.شکر.نعمت.کفران.

نعمت.نموده.و.نعمت.های.خداوند.متعال.را.در.راه.خالف.و.در.راه.حرام.صرف.
نمودند.

گرچه.توبیخ.و.تهديد.آيات.شريفه.اين.سوره.مبارکه.ظاهراً.متوّجه.طايفه.خاّصی.

نبوده.و.عموم.مردم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.است.لیکن.حقیقت.امر.اين.است.که.

آيات.شريفه.اين.سوره.مبارکه.متوّجه.طايفه.خاّصی.است.و.گروه.خاّصی.را.مورد.

تهديد.و.توبیخ.قرار.داده.است.و.اين.گروه.و.طايفه.کسانی.هستند.که.تکاثر.در.اموال.و.

اوالد.و.مقام.»جمع.کردن.هر.چه.بیشتر.مال.و.ثروت،.به.دست.آوردن.مقام،.زياد.نمودن.

اوالد.و.ياوران.و.فخرفروشی.به.يکديگر.در.رابطه.با.مال.و.مقام.و.اوالد«.آن.ها.را.از.ياد.
خداوند.متعال.غافل.نموده.است.1

شأن نزول آيات شريفه سوره تکاثر:
مفّسرين.عنوان.می.کنند.که.اين.سوره.مبارکه.درباره.قبائلی.نازل.شده.که.در.رابطه.
با.مال.و.ثروت.و.اوالد.خويش.به.يکديگر.تفاخر.می.کردند.»فخرفروشی.می.نمودند«،.

يعنی:
هر.قبیله.به.کثرت.نفرات.خويش.و.به.زياد.بودن.مال.و.ثروت.خويش.به.قبیله.ديگر.

مباهات.می.کرد،.يعنی:
افتخار.می.کرد.که.مال.و.ثروتش.و.تعداد.نفراتش.از.قبیله.ديگر.زيادتر.است،.حتّی.
به.اين.موضوع.نیز.قناعت.نکرده.و.سراغ.اموات.خويش.و.قبور.مردگان.خويش.رفته.
و.آن.ها.را.شمارش.می.کردند.تا.اگر.تعداد.مرده.ها.و.تعداد.قبور.هر.کدام.بیشتر.باشد.آن.

را.هم.در.زمره.افتخارات.خويش.قلمداد.نموده.و.به.يکديگر.مباهات.نمايند.
به.هر.حال.شأن.نزول.آيات.شريفه.هر.چه.که.باشد.هرگز.مفهوم.آيات.شريفه.

محدود.نمی.شوند،.يعنی:
آيات.شريفه.اين.سوره.مبارکه.همه.انسان.هايی.را.که.اقدام.به.تکاثر.نموده.و.با.کثرت.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه365ـ371.
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نفرات.و.اموال.خويش.به.ديگران.مباهات.نموده.و.فخرفروشی.می.نمايند.مورد.تهديد.
قرار.داده.و.می.فرمايد:

اَلْهاُكُم التَّکاُثُر.=.مباهات.کردن.و.افتخار.نمودن.به.کثرت.نفرات.و.اموال.شما.را.به.

خودتان.مشغول.کرد.و.از.ياد.خداوند.متعال.غافل.شديد.و.عمری.را.به.اين.کار.لهو.و.

لغو.گذرانديد.که.اين.عّده.بگويند.مال.و.ثروت.ما.بیشتر.است،.يا.آن.عّده.بگويند.که.
نفرات.ما.بیشتر.است،.خالصه.اينکه:

همه.عمر.خودتان.را.صرف.کار.دنیا.نموديد.و.در.اين.رابطه.به.يکديگر.فخر.و.

مباهات.نموديد.که.کدام.يک.از.شما.در.امر.دنیا.از.ديگری.جلوتر.است.و.پرداختن.به.

اين.کارهای.بیهوده.و.بی.ارزش.شما.را.از.پرداختن.به.کارهای.مهم.و.پرارزش.يعنی.ياد.
خدا.و.دين.و.قیامت.و....غافل.نمود.و.به.اين.هم.اکتفا.نکرديد.تا.اينکه:

َحّتى ُزْرُتُم الْمقابَِر.=.به.زيارت.و.ديدار.مرده.های.خويش.يعنی.سراغ.قبرها.رفتید.و.

قبور.مردگان.خودتان.را.نیز.شمارش.نموديد.و.تعداد.مرده.های.خودتان.را.به.تعداد.
نفرات.زنده.خودتان.اضافه.کرديد.تا.از.اين.طريق.به.ديگران.مباهات.و.افتخار.کنید.

بنابراين.معنی..آيات.اّول.و.دّوم.سوره.تکاثر.به.اختصار.اين.می.شود.که:
تفاخر.به.اموال.و.اوالد.و.مقام.و.افتخار.و.مباهات.به.زياد.بودن.آن.ها.شما.را.از.ياد.
خداوند.متعال.غافل.کرد.و.اين.تفاخر.و.مباهات.تا.آن.جا.پیش.رفت.که.شما.سراغ.

اموات.خود.رفته.و.تعداد.آن.ها.را.نیز.شمارش.نموديد.تا.بیشتر.مباهات.نمائید.
بعضی.از.مفّسرين.محترم.جمله.َحّتى ُزْرُتُم الْمقابَِر را.کنايه.از.مرگ.دانسته.اند.که.در.
اين.صورت.معنی.اين.دو.آيه.شريفه.»آيه.اّول.و.دّوم.سوره.تکاثر«.اين.می.شود.که:.
جمع.آوری.مال.و.ثروت.و.تفاخر.و.مباهات.بر.يکديگر.شما.را.به.خودتان.مشغول.نمود.

و.از.ياد.خدا.و.قیامت.غافل.شديد.تا.اينکه.مرگ.شما.فرا.رسید،.يعنی:
اشتغال.به.دنیا.و.جمع.کرن.مال.و.ثروت.و.تفاخر.به.آن.ها.آنچنان.شما.را.به.خودتان.
مشغول.کرد.که.از.ياد.خداوند.متعال.و.قیامت.غافل.شديد.و.اين.قضیّه.تا.لحظه.ورود.

شما.به.قبر.ادامه.يافت.
شیخ.صدوق.در.کتاب.عقاب.االعمال.نقل.می.کند.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.چند.روز.قبل.از.رحلت.خويش.در.شهر.مدينه.خطبه.نسبتًا.
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مفّصلی.ايراد.فرموده.و.طّی.آن.مطالب.بسیار.مهّمی.را.بیان.فرمودند.که.به.قسمتی.از.آن.
خطبه.شريف.که.در.رابطه.با.تفاخر.باشد.اشاره.می.شود..

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
هر.کس.برای.خودنمايی.و.شهرت.طلبی.برای.خويش.منزلی.بسازد.آن.منزل.را.در.
روز.قیامت.تا.هفتمین.طبقه..زمین.به.دوش.خواهد.کشید.و.سپس.آن.را.مانند.حلقه.ای.
از.آتش.به.گردن.او.می.اندازند.و.سپس.او.را.با.همان.حال.به.داخل.جهنّم.می.اندازند.

راوی.حديث.که.عبداهلل.بن.عبّاس.می.باشد.نقل.می.کند.که.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.
سؤال.شد.که.مقصود.از.ساختن.منزل.از.روی.خودنمايی.و.شهرت.طلبی.چیست.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
انسان.منزلی.بسازد.که.بیش.از.حّد.نیاز.و.حاجتش.باشد،.

و.يا.به.منظور.فخرفروشی.و.مباهات.به.ديگران.آن.را.بنا.نمايد.
در.حديث.ديگری.آمده.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

سوره.تکاثر.را.تالوت.نموده.و.فرمودند:
ها ِفى ااْلَْوِعَيِة، یعنی: اَلتَّکاُثُر ااْلَْمواِل َجْمُعها ِمْن َغْيِر َحقِّها، َو َمْنُعها ِمْن َحقِّها، َو َشدُّ

تکاثر.عبارت.است.از:
1..جمع.آوری.مال.و.ثروت.از.طريق.غیرحق.»طريق.نامشروع«.

2..خودداری.از.ادای.حّق.آن.»خودداری.از.پرداخت.حقوق.شرعی.آن«..
3..بستن.و.نگهداری.آن.در.خزينه.ها.و.صندوق.ها.

همچنین.در.حديث.است.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
هنگام.تالوت.اين.سوره.مبارکه.»سوره.تکاثر«.فرمودند:

ْقَت  َيُقوُل ْبُن آَدَم مالى مالى، َو مالََک ِمْن مالَِک ااِّل ما اََكْلَت َفَاْفَنْيَت، اَْو لَِبْسَت َفَاْبَلْيَت، اَْو َتَصدَّ
َفَاْمَضْيَت،.يعنی:

فرزند.آدم.می.گويد.»انسان.می.گويد«:
مال.من.مال.من،.

درحالی.که.ای.انسان:
مال.تو.همان.غذايی.است.که.می.خوری،
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و.لباسی.است.که.می.پوشی،
و.صدقاتی.است.که.در.راه.خدا.انفاق.می.کنی.1

مالحظه.فرموديد.که:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

تکاثر.يعنی:
1..جمع.آوری.مال.و.ثروت.از.طريق.غیرحق.»از.طريق.نامشروع«؛

2..خودداری.از.ادای.حّق.آن.»خودداری.از.پرداخت.خمس.و.زکات.و.ساير.حقوق.
شرعی.آن«؛

3..بستن.و.نگهداری.آن.در.خزينه.ها.و.صندوق.ها؛
راجع.به.هر.کدام.از.موارد.سه.گانه.فوق.توضیحات.مختصری.ارائه.می.شود.تا.کالم.

نورانی.پیامبر.اکرم.را.بیشتر.و.بهتر.متوّجه.شويم.
1..جمع.آوری.مال.از.طريق.غیرحق.و.نامشروع؛

جمع.آوری.مال.و.ثروت.از.طريق.غیرحق.يعنی.کسب.مال.از.طريق.حرام.
جمع.آوری.مال.و.ثروت.حرام.فقط.اين.نیست.که.انسان.مرتکب.سرقت.شده.و.يا.
از.مردم.کالهبرداری.نمايد.و.يا.از.مردم.ربا.بگیرد،.بلکه.چنانچه.کار.خودش.را.آنچنان.
که.بايد.و.شايد.انجام.ندهد.معلوم.نیست.وجهی.که.در.ازاء.آن.کار.دريافت.می.کند.

چگونه.است،.مثاًل:
چنانچه.کارگر،.کارفرما،.معّلم،.پزشک.و....کار.خودش.را.درست.انجام.ندهد.وجوه.

دريافتی.احتماالً.دارای.اشکال.خواهد.بود،
کاسبی.که.گرانفروشی.می.کند.و.يا.جنس.نامرغوب.را.به.عنوان.جنس.مرغوب.به.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه254.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه551و553،حدیث4و8»حدیث13118و13122«.

المیزان،جلدچهلم،صفحه368ـ369.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه565.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه307،301،300.
ثواباالعمالوعقاباالعمال،صفحه640تا688»صفحه644«.

»خطبهپیامبراکرمدرکیفربسیاریازاعمالزشت«.
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مشتری.تحويل.می.دهد.معلوم.نیست.مال.او.چه.وضعی.دارد،.
و.خالصه.کالم.اينکه.هر.آدم.عاقلی.می.فهمد.که.به.اندازه.مبلغی.که.دريافت.می.نمايد.
خدمت.ارائه.می.کند.يا.نه،.لذا.حالل.و.حرام.بودن.مال.را.خود.انسان.ها.نیز.به.راحتی.

می.توانند.تشخیص.دهند،.بنابراين:
اکرم. پیامبر. فرمايش. طبق. حرام«. طريق. از. »يعنی. غیرحق. طريق. از. مال. کسب.

آشکارترين.مصداق.تکاثر.می.باشد.

2..خودداری.از.ادای.حق:
اگر.کسی.از.طريق.حالل.مال.و.ثروتی.کسب.کند.لیکن.حقوق.شرعی.آن.از.قبیل.
خمس.و.زکات.را.نپردازد.اين.مال.نیز.برای.صاحب.آن.محّل.اشکال.است.چرا.که.اگر.
خمس.مالش.را.نداده.باشد.مالی.که.بايد.به.عنوان.خمس.پرداخت.می.شد.متعّلق.به.او.

نیست.و.غصبی.می.باشد،.به.عبارت.ديگر:
ائّمه.علیهم.الّسالم.و.يتیم.و.مسکین.و. اين.مقدار.از.مال.سهم.خدا.و.رسول.و.
ابن.الّسبیل.از.سادات.می.باشد.و.اين.شخص.اين.اموال.را.غصب.نموده.و.اين.عمل.نیز.

مصداق.آشکار.تکاثر.می.باشد.

3..بستن.و.نگهداری.اموال.در.خزينه.ها.و.صندوق.ها:
نینداختن.آن.ها.نیز.يکی.ديگر.از. ذخیره.نمودن.مقادير.زياد.وجه.نقد.و.به.کار.
مصاديق.تکاثر.می.باشد.و.شايد.فرمايش.نورانی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

ناظر.به.اين.آيه.شريفه.باشد.که.خداوند.متعال.می.فرمايد:
.آيه.34.سوره. ْرُهم بَِعَذاٍب اَلِيٍمـ. َة َوال ُينِفُقونَها ِفي َسِبيِل اهللِ َفَبشِّ َهَب َوالِْفضَّ َوالَِّذيَن َيْکِنُزوَن الذَّ

توبه«..يعنی،.ای.پیامبر:.

کسانی.که.طال.و.نقره.را.گنجینه.می.سازند.»طال.و.نقره.را.جمع.آوری.و.پنهان.
می.کنند«.و.در.راه.خدا.انفاق.نمی.نمايند.آن.ها.را.به.عذاب.الیم.و.دردناک.بشارت.بده.

»َكنز.=.روی.هم.نهادن.مال.و.نگهداری.آن،.ذخیره.مال.و.نگهداری.و.پنهان.نمودن.آن«.
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اين.آيه.شريفه.صريحاً.ثروت.اندوزی.و.گنجینه.سازی.اموال.را.تحريم.کرده.و.به.

مسلمانان.دستور.می.دهد.که.اموال.خويش.را.در.راه.خدا.و.در.طريق.بهره.گیری.بندگان.

خدا.به.کار.اندازند.و.از.اندوختن.و.ذخیره.کردن.و.خارج.ساختن.از.گردش.معامالت.

به.شّدت.بپرهیزند،.در.غیر.اين.صورت.بايد.منتظر.عذاب.دردناکی.باشند.»ترجمه.آيه.
34.سوره.توبه.و.توضیحات.ذيل.آن.عیناً.از.تفسیر.نمونه.می.باشد«.1

قابل.ذکر.است.که.آيه.35.سوره.توبه.در.ادامه.موضوع.آيه.34.سوره.توبه.بوده.و.به.

مجازات.اهل.کنز.»جمع.آوری.کنندگان.و.ذخیره.کنندگان.طال.و.نقره.و.ديگر.اموال«.در.
جهنّم.اشاره.می.نمايد.

خداوند.متعال.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.35.سوره.توبه«.می.فرمايد:
َيْوَم ُيْحمى َعَلْيها ِفي نَاِر َجَهنََّم َفُتْکَوی بِها ِجباُهُهْم َوُجنوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهذا َما َكَنْزُتْم اِلَنُفِسُکْم 

َفُذوُقواْ َما ُكنُتْم َتْکِنُزوَن،.يعنی:
روز.قیامت.اين.سّکه.ها.را.در.آتش.سوزان.جهنّم.داغ.و.گداخته.می.کنند.و.صورت.
و.پهلو.و.پشت.آن.ها.را.»اهل.کنز.را«.با.اين.سّکه.های.گداخته.داغ.می.کنند.و.در.همین.

حال.مالئکه.عذاب.به.آن.ها.می.گويند:
اين.همان.چیزی.است.که.برای.خودتان.اندوختید.و.ذخیره.کرديد،.پس.اکنون.

بچشید.چیزی.را.که.برای.خودتان.اندوخته.بوديد.
احاديث.و.رواياتی.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.که.آن.ذوات.مقّدسه.فرموده.اند:
هر.مال.که.حقوق.شرعی.آن.»خمس.و.زکات«.پرداخته.شود.کنز.نیست..

در.حديثی.که.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.شده.آمده.است.که:
ْيَت َزكاِتِه َفَلْيَس بَِکْنٍز، يعنى: اَیُّ ماٍل اَدَّ

هر.مال.که.زکات.آن.را.بپردازی.کنز.نیست.
در.حديث.ديگری.که.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.شده.آمده.که.آن.حضرت.

فرمودند:
كاَة ااِّل لُِيَطيَِّب بِها ما بَِقَى ِمْن اَْموالُِکْم َو اِنَّما َفَرَض الَْمواريَث ِمْن اَْمواٍل  اِنَّ اهللَ لَْم َيْفِرِض الزَّ

1.تفسیرنمونه،جلدهفتم،صفحه465،463،461.



آل اهلل در کتاب اهلل 446

َتْبقٰى بَْعَدُكْم، يعنى:
خداوند.متعال.زکات.را.واجب.نکرده.است.مگر.به.خاطر.اينکه.باقیمانده.اموال.شما.
را.برايتان.پاک.و.پاکیزه.گرداند،.لذا.قانون.ارث.را.درباره.اموالی.که.بعد.از.شما.می.ماند.

قرار.داده.است،.يعنی:
اگر.گردآوری.مال.به.کّلی.ممنوع.بود.قانون.ارث.موضوعیت.نداشت..

در.حديث.ديگری.که.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.شده.آمده.است.که.آن.
حضرت.فرمودند:

هر.کس.زکات.مال.خويش.را.بپردازد.باقیمانده.آن.کنز.نیست..
در.منابع.اسالمی.احاديث.و.رواياتی.را.مشاهده.می.کنیم.که.مضمون.آن.ها.در.بدو.
از.وجود.مقّدس. با.تفسیر.فوق.ظاهراً.سازگار.نمی.باشند،.مثاًل.در.حديثی.که. امر.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.شده.آمده.است.که.آن.حضرت.فرمودند:

َی َزكاُتُه اَْولَْم ُيَؤدَّ َو مادُونَُه َفُهَو نََفَقٌة،.يعنی: مازاَد َعلى اَْربََعِة آالٍف َفُهَو َكْنٌز اُدِّ
هر.چه.از.چهار.هزار.درهم.بیشتر.باشد.»ظاهراً.اشاره.به.مخارج.يک.سال.است«.کنز.
است.خواه.زکاتش.را.بپردازند.يا.نه،.و.آ.نچه.که.کمتر.از.آن.باشد.نفقه.و.هزينه.زندگی.

محسوب.می.شود..
در.حديثی.که.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.آمده.است.که:

شیعیان.ما.فعاًل.آزاد.هستند.که.از.آنچه.در.دست.دارند.در.راه.خیر.انفاق.نمايند.

»باقیمانده.برای.آن.ها.حالل.است«،.اما.هنگامی.که.قائم.ما.قیام.کند.تمام.کنزها.و.

ثروت.های.اندوخته.را.تحريم.خواهد.کرد.تا.همه.را.نزد.او.بیاورند.و.از.آن.در.برابر.
دشمنان.کمک.بگیرد،.و.اين.مفهوم.کالم.خداوند.متعال.است.که.می.فرمايد:

ْرُهم بَِعَذاٍب اَلِيٍم ـ.آيه.34. َة َواَل ُينِفُقونََها ِفي َسِبيِل اهللِ َفَبشِّ َهَب َوالِْفضَّ »َوالَِّذيَن َيْکِنُزوَن الذَّ
سوره.توبه«.

از.مجموع.احاديث.مربوط.به.کنز.که.تعدادی.از.آن.ها.را.مالحظه.فرموديد.به.ضمیمه.
خود.آيات.شريفه.»آيه.34.و.35.سوره.توبه«.می.توان.چنین.نتیجه.گرفت.که:

در.شرايط.عادی.و.معمولی.يعنی.در.مواقعی.که.جامعه.در.وضع.ناگوار.و.خطرناکی.

نیست.و.مردم.از.زندگانی.عادی.بهره.مند.هستند.پرداخت.خمس.و.زکات.کافی.است.
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و.باقیمانده.اموال.کنز.محسوب.نمی.شوند،.البته.بايد.توّجه.داشت.که.اصوالً.با.رعايت.

موازين.و.مقّررات.اسالم.در.درآمدها،.اموال.به.صورت.فوق.العاده.متراکم.نمی.شود.

زيرا.اسالم.آن.قدر.قید.و.شرط.برای.آن.قائل.شده.است.که.تحصیل.چنین.مالی.غالبًا.
غیرممکن.است.

اّما.در.مواقع.فوق.العاده.و.هنگامی.که.حفظ.مصالح.جامعه.اسالمی.ايجاب.کند.

حکومت.اسالمی.می.تواند.محدوديتی.برای.ذخیره.سازی.و.جمع.مال.قائل.شود.و.يا.به.

کلی.همه.اندوخته.ها.و.ذخیره.های.مردم.را.برای.حفظ.موجوديت.جامعه.اسالمی.مطالبه.

کند،.لیکن.اين.موضوع.تنها.در.اختیار.حکومت.اسالمی.است.و.او.است.که.می.تواند.
در.مواقع.لزوم.چنین.تصمیمی.را.اتخاذ.نمايد.1

در.حديث.شريف.نبوی.مالحظه.فرموديد.که.تکاثر.يعنی.جمع.مال.از.طريق.حرام،.

يا.ادا.نکردن.حقوق.شرعی.آن،.و.يا.کنز.و.گنجینه.نمودن.آن،.لذا.کسی.که.مبادرت.به.
اين.سه.کار.و.يا.يکی.از.اين.سه.کار.بنمايد.اهل.تکاثر.می.باشد.

چنانچه.کسی.مال.حالل.کسب.کند.و.حقوق.واجب.آن.را.نیز.ادا.نمايد.و.مرتکب.

کنز.و.ذخیره.اموال.نیز.نشود.اّما.با.اموال.خويش.اعم.از.مسکن.و.مرکب.و.ساير.لوازم.

زندگی.اقدام.به.تفاخر.نمايد.و.به.ديگران.فخرفروشی.کند.اين.فرد.نیز.اهل.تکاثر.

می.باشد.زيرا.همانطور.که.در.بخش.شرح.لغات.به.عرض.رسید.تکاثر.در.اصل.به.معنی.

تفاخر.می.باشد،.لذا.هر.کس.به.مؤمنین.تفاخر.و.فخرفروشی.نمايد.از.اهل.تکاثر.به.

شمار.می.رود،.و.ذيل.آيه.83.سوره.قصص.نیز.احاديثی.در.مذّمت.علو.و.برتری.جويی.

نقل.شده.است.که.جهت.جلوگیری.از.طوالنی.شدن.کالم.از.ذکر.آن.ها.خودداری.
می.شود.

خداوند.متعال.پس.از.اينکه.در.آيات.اّول.و.دّوم.سوره.تکاثر.انسان.های.ثروت.اندوز.

و.فخرفروش.را.مورد.مذّمت.و.توبیخ.قرار.دارند.در.آيه.بعد.»آيه.سّوم«.آن.ها.را.مورد.
تهديد.قرار.داده.و.می.فرمايد:

َكاّل َسْوَف َتْعَلُموَن.=.ای.انسان.های.ثروت.اندوز.و.فخرفروش.اين.چنین.نیست.که.

شما.می.پنداريد.و.با.آن.فخر.می.فروشید،.شما.به.زودی.نتیجه.اين.تفاخر.موهوم.خود.

1.تفسیرنمونه،جلدهفتم،صفحه467تا471»ذیلآیات34و35سورهتوبه«.
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را.خواهید.دانست.
جمله َسْوَف َتْعَلُموَن »به.زودی.خواهید.فهمید«.تهديد.اين.انسان.ها.است.و.معنی.آن.

اين.است.که:
به.زودی.»يعنی.پس.از.مرگ«.آثار.و.نتايج.تفاخر.به.مال.و.مقام.خودتان.را.خواهید.
فهمید.و.متوّجه.خواهید.شد.که.ثروت.اندوزی.و.تفاخر.به.آن.باعث.غفلت.شما.از.خدا.

و.قیامت.شد.و.نتیجه.غفلت.از.خدا.و.دين.و.قیامت.نیز.ورود.به.جهنّم.است.
بعضی.از.مفّسرين.معتقدند.که.کلمه.»َكاّل«.در.اينگونه.موارد.برای.تأکید.به.کار.
می.رود.و.به.معنی.قطعاً.و.حقاً.می.باشد.که.در.اين.صورت.معنی.آيه.شريفه.اين.

می.شود.که:
ای.انسان.های.ثروت.اندوز.فخرفروش،.قطعاً.و.به.زودی.»پس.از.مرگ«.به.آثار.و.

نتايج.سوء.تکاثر.و.تفاخر.خود.پی..خواهید.برد.و.آن.را.خواهید.فهمید.
آيه.بعد.»آيه.چهارم.سوره.تکاثر«.مجّدداً.مطلب.و.موضوع.آيه.قبل.را.تأکید.نموده.

و.می.فرمايد:
ُثمَّ َكاّل َسْوَف َتْعَلُموَن.=.پس.اين.چنین.نیست.که.شما.می.پنداريد،.به.زودی.»پس.از.

مرگ«.خواهید.دانست.
بعضی.از.مفّسرين.اين.دو.آيه.شريفه.را.»آيه.سّوم.و.چهارم«.تکرار.و.تأکید.يک.
مطلب.دانسته.اند.که.از.عذابی.که.در.انتظار.ثروت.اندوزان.فخرفروش.می.باشد.خبر.

می.دهد،.لیکن.بعضی.ديگر.از.مفّسرين.عقیده.دارند.که:
تهديد.آيه.سّوم.اشاره.به.عذاب.قبر.و.عذاب.عالم.برزخ.دارد،.و.تهديد.آيه.چهارم.به.

عذاب.اين.عّده.در.روز.قیامت.اشاره.می.کند.

توضیح:
سوره.مبارکه.همزه.نیز.در.رابطه.با.ثروت.اندوزانی.است.که.اقدام.به.جمع.آوری.مال.

و.ثروت.نموده.و.آن.را.شمارش.می.کنند.
آيات.اين.سوره.مبارکه.نیز.اين.ثروت.اندوزان.را.به.شّدت.مورد.تهديد.قرار.داده.و.

جايگاه.آن.ها.را.جهنّم.دانسته.است.
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عالمه.طباطبايی.در.تفسیر.المیزان.در.ابتدای.سوره.همزه.درباره.اين.سوره.مبارکه.
می.گويد:

سوره.همزه.تهديد.شديدی.است.به.کسانی.که.عاشق.جمع.مال.هستند.و.می.خواهند.

با.مال.و.ثروت.زياد.خود.بر.سر.و.گردن.مردم.سوار.شوند.و.به.آنان.فخر.بفروشند.و.
به.همین.جهت.از.مردم.عیب.هايی.می.گیرند.که.عیب.نیست.

آيه.بعد.»آيه.پنجم.سوره.تکاثر«.نیز.در.رابطه.با.تهديد.ثروت.اندوزان.فخرفروش.بوده.
و.می.فرمايد:

َكاّل =.ای.اهل.تکاثر.و.تفاخر،.اين.چنین.نیست.که.شما.می.پنداريد.و.تفاخر.می.کنید.
»و.يا.اينکه،.ای.اهل.تکاثر.و.تفاخر،.قطعاً....«

لَْو َتْعَلمُوَن ِعْلَم الَْيقيِن =.اگر.شما.به.آخرت.ايمان.داشتید.و.با.علم.الیقین.آن.را.می.دانستید.

هرگز.به.سراغ.اين.امور.نمی.رفتید.و.تفاخر.و.مباهات.به.اين.مسائل.باطل.نمی.نموديد.

»اگر.به.قیامت.ايمان.داشتید.به.خاطر.کثرت.اموال.و.اوالد.به.يکديگر.تفاخر.و.مباهات.
نمی.کرديد«.

در.آيه.بعد.»آيه.ششم«.خداوند.متعال.می.فرمايد:
لََتَرُونَّ الْجحيَم.=.قطعاً.جهنّم.را.خواهید.ديد.

الم.در.لََتَرُونَّ الم.قسم.است،.يعنی:
سوگند.می.خورم.»خداوند.متعال.سوگند.ياد.می.فرمايند«.که.شما.اهل.تکاثر.و.تفاخر.

جهنّم.را.خواهید.ديد.
مقصود.از.ديدن.جهنّم.در.اين.آيه.شريفه.طبق.نظر.صاحب.المیزان.رويت.و.مشاهده.
جهنّم.در.دنیا.می.باشد.لیکن.نه.با.دو.چشمی.که.در.سر.انسان.است.بلکه.با.چشم.
بصیرت.و.چشم.قلب،.يعنی.رويت.قلبی.»رويت.جهنّم.در.دنیا.و.قبل.از.قیامت،.لیکن.

رويت.قلبی.و.با.چشم.بصیرت.نه.با.چشم.سر«.
بنابراين،.معنی.اين.دو.آيه.شريفه.»آيه.پنجم.و.ششم.سوره.تکاثر«.اين.می.شود.که:

خداوند.متعال.می.فرمايد:
ای.اهل.تکاثر.و.تفاخر،.اگر.شما.به.آخرت.ايمان.داشتید.و.با.علم.الیقین.آن.را.
می.دانستید.در.آن.صورت.جهنّم.را.با.چشم.دل.و.با.چشم.بصیرت.در.همین.دنیا.و.
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قبل.از.رسیدن.قیامت.مشاهده.می.کرديد.و.آن.را.می.ديديد.و.در.اين.صورت.هرگز.از.

ياد.خداوند.متعال.و.دين.خدا.غافل.نمی.شديد.و.به.سراغ.اين.امور.نمی.رفتید.و.به.اين.
مسائل.باطل.مباهات.و.افتخار.نمی.کرديد.

صاحب..المیزان.در.خصوص.رويت.و.مشاهده.جهنّم.در.دنیا.می.گويد:
مراد.از.ديدن.جهنّم.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.ششم.سوره.تکاثر«.ديدن.جهنّم.در.دنیا.و.
قبل.از.رسیدن.قیامت.می.باشد.لیکن.ديدن.با.چشم.بصیرت.و.با.چشم.دل،.و.اينگونه.
رويت.و.مشاهده.از.آثار.علم.الیقین.می.باشد،.و.اين.رويت.و.مشاهده.برای.انسان.هايی.
که.اهل.تکاثر.و.تفاخر.هستند.دست.نمی.دهد.زيرا.اهل.تکاثر.و.تفاخر.ممکن.نیست.

علم.الیقین.پیدا.کنند.
آيه.بعد.»آيه.هفتم.سوره.تکاثر«.نیز.در.رابطه.با.تهديد.اهل.تکاثر.بوده.و.می.فرمايد:

ُثمَّ لََتَرُونَّها َعْيَن الَْيِقينِ.=.شما.ای.اهل.تکاثر.در.آخرت.جهنّم.را.به.عین.الیقین.مشاهده.
خواهید.کرد.

مقصود.از.مشاهده.جهنّم.به.عین.الیقین.يعنی.مشاهده.و.رويت.جهنّم.با.دو.چشمی.
که.در.سر.انسان.می.باشد،.يعنی:

ای.اهل.تکاثر،.وقتی.قیامت.به.پا.شد.و.شما.محشور.شديد.آنگاه.جهنّم.را.با.چشم.
ظاهر.»با.دو.چشمی.که.در.سر.داريد«.مشاهده.و.رويت.خواهید.نمود.

آيه.آخر.سوره.تکاثر.»آيه.هشتم«.در.رابطه.با.حسابرسی.مردم.و.سؤال.از.مردم.در.

رابطه.با.نعماتی.است.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.در.دنیا.اعطا.فرموده.بود.و.اينکه.چه.
برخوردی.با.نعمات.الهی.داشته.اند،.يعنی:

مردم.مورد.سؤال.واقع.خواهند.شد.که.آيا.نعمات.اعطايی.خداوند.متعال.را.در.همان.
راهی.مصرف.نمودند.که.خداوند.متعال.امر.فرموده.بود.»يعنی.شکر.نعمت«،.

يا.اينکه.نعمات.الهی.را.در.راهی.مصرف.نمودند.که.خداوند.متعال.نهی.فرموده.بود.
»يعنی.کفران.نعمت«.

در.اين.آيه.شريفه.»آيه.هشتم.سوره.تکاثر«.خداوند.متعال.می.فرمايد:.
ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِم =.سپس.روز.قیامت.همه.شما.از.نعمت.هايی.که.داشته.ايد.

سؤال.خواهید.شد،.يعنی:
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شما.مورد.سؤال.واقع.خواهید.شد.که.آيا.در.دنیا.شکر.نعمات.الهی.را.به.جای.
آورديد.يا.اينکه.کفران.نعمت.نموديد.

مخاَطب.اين.آيه.شريفه.ظاهراً.عموم.مردم.هستند،.يعنی.همه.مردم.در.رابطه.با.

نعمت.هايی.که.خداوند.متعال.در.دنیا.به.آن.ها.اعطا.فرموده.بود.مورد.سؤال.قرار.خواهند.
گرفت.که.اين.نعمات.را.چگونه.و.در.چه.راهی.مصرف.نموده.اند،.يعنی:

آيا.شکر.نعمات.الهی.را.به.جای.آورده.اند.و.يا.کفران.نعمت.نموده.اند.»مراد.از.نعیم،.

مطلق.نعمت.ها.می.باشد«،.لیکن.در.واقع.توبیخ.و.تهديد.در.اين.آيه.شريفه.و..آيات.قبل.

اين.سوره.مبارکه.بیشتر.متوجه.طايفه.و.گروه.خاّصی.از.انسان.ها.می.باشد.يعنی.گروه.و.
طايفه.ای.که.در.دنیا.اهل.تکاثر.بوده.اند،.يعنی:

تهديد.و.توبیخ.بیشتر.متوّجه.کسانی.است.که.در.دنیا.به.دنبال.ثروت.اندوزی.بوده.

و.به.خاطر.کثرت.اموال.خويش.به.ديگران.تفاخر.و.مباهات.می.نمودند.و.اين.اشتغال.

دائمی.به.کسب.ثروت.باعث.شده.بود.تا.آن.ها.همواره.سرگرم.خودشان.باشند.و.از.ياد.
خداوند.متعال.و.قیامت.غافل.شوند.

به.هر.حال.همه.مردم.در.رابطه.با.نعمات.الهی.مورد.سؤال.واقع.خواهند.شد،.اّما.

اينکه.مهم.ترين.و.عالی.ترين.نعمت.خداوند.متعال.به.بندگانش.چه.نعمتی.می.باشد.که.

همگان.در.رابطه.با.آن.نعمت.عظیم.مورد.سؤال.و.بازخواست.قرار.خواهند.گرفت.
انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.1

رسیدگی.به.اعمال.انسان.ها.در.روز.قیامت.به.حّدی.دقیق.است.»در.تمام.موارد.از.

جمله.در.رابطه.با.مال.و.ثروت.و.نحوه.کسب.و.تحصیل.آن.و.نحوه.خرج.کردن.آن«.
که.قابل.تصّور.نمی.باشد.و.حديث.ذيل.اين.مطلب.را.به.بهترين.نحو.بیان.می.فرمايد.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

علی.جان،.هیچ.کس.از.گذشتگان.و.آيندگان.نیست.»همه.انسان.ها.از.حضرت.آدم.تا.

روز.قیامت«.مگر.اينکه.در.روز.قیامت.آرزو.می.کند.که.ای.کاش.در.دنیا.فقط.به.اندازه.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه370ـ371.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه305.
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قوت.روزانه.»رزق.و.روزی.روزانه«.به.او.داده.می.شد.1
اين.حديث.شريف.سختی.محاسبه.روز.قیامت.را.نشان.می.دهد.

توضیحی پیرامون نعمات الهی:
1..خداوند.متعال.در.آيه.34.سوره.ابراهیم.و.آيه.18.سوره.نحل.می.فرمايد:

وا ِنْعَمَت اهللِ الُتْحصُوها،.يعنی: َو اِْن َتُعدُّ
اگر.بخواهید.نعمت.های.خداوند.متعال.را.شمارش.نمائید.قادر.به.احصاء.و.شمارش.

آن.ها.نخواهید.بود،.يعنی:
نعمت.هايی.را.که.خداوند.متعال.به.بندگانش.اعطا.فرموده.به.حّدی.زياد.هستند.که.

قابل.شمارش.نمی.باشند.

2..خداوند.متعال.در.آيه.20.سوره.لقمان.می.فرمايد:
َماَواِت َوما ِفي ااْلَْرِض، َواَْسَبَغ َعَلْيُکْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َوبَاِطَنًة...،  َر لَُکم ما ِفي السَّ اَلَْم َتَرْوا اَنَّ اهللَ َسخَّ

يعنی:
آيا.نديديد،.خداوند.متعال.آنچه.را.که.در.آسمان.ها.و.زمین.است.مسّخر.شما.کرده.
که.در.مسیر.منافع.شما.حرکت.کنند،.و.خداوند.متعال.نعمت.های.آشکار.و.پنهان.خود.

را.»نعمت.های.ظاهری.و.باطنی«.به.طور.فراوان.به.شما.ارزانی.داشته.است.
تسخیر.مخلوقات.آسمان.ها.و.زمین.برای.انسان.مفهوم.بسیار.وسیعی.دارد،.يعنی:

اين.مخلوقات،.هم.شامل.اموری.می.شود.که.در.قبضه.اختیار.انسان.است.و.انسان.با.

میل.و.اراده.خويش.از.آن.ها.بهره.مند.می.شود.»مانند.بسیاری.از.مخلوقات.و.موجودات.

زمینی«،.هم.شامل.اموری.می.شود.که.در.اختیار.انسان.نیست.لیکن.خداوند.متعال.آن.ها.
را.مأمور.ساخته.تا.به.انسان.خدمت.کنند،.مانند.خورشید.و.ماه.و...

در.اين.آيه.شريفه.صحبت.از.نعمت.های.ظاهری.و.باطنی.شده.که.خداوند.متعال.به.

طور.گسترده.و.فراوان.در.اختیار.انسان.ها.قرار.داده.است.و.مفّسرين.مطالب.متعّددی.
در.رابطه.با.آن.گفته.اند.که.به.اختصار.به.نمونه.هايی.از.آن.ها.اشاره.می.شود..

1.منالیحضرهالفقیه،حدیث5762.
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نعمت.های.ظاهری.نعمت.هايی.هستند.که.برای.هیچ.کس.قابل.انکار.نیستند.مانند.
خلقت.حیات.و.انواع.رزق.و.روزی.ها.و...

نعمت.های.باطنی.نعمت.هايی.هستند.که.بدون.دقّت.و.مطالعه.قابل.درک.نمی.باشند.
مانند.قوای.روحی.از.قبیل.اراده،.عقل،.مقامات.معنوی.و....

بعضی.از.مفّسرين.عنوان.نموده.اند.که:
از.جمله.نعمت.های.ظاهری.»عالوه.بر.مواردی.که.مالحظه.فرموديد«.نعمت.اسالم.

می.باشد.»چرا.که.ظهور.دارد.و.به.گوش.همه.مردم.رسیده.است«،.
و.از.جمله.نعمت.های.باطنی.»عالوه.بر.مواردی.که.از.آن.ها.ياد.شد«.نعمت.واليت.

اهل.بیت.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.
الزم.به.ذکر.است.که.ذيل..آيه.بیستم.سوره.لقمان.در.اين.خصوص.توضیحاتی.ارائه.

شده.است.
بعضی.از.مفّسرين.نعمات.الهی.را.به.دو.دسته.تقسیم.نموده.اند.

الف( نعمات معنوی از قبیل: 
دين،.ايمان،.اسالم،.قرآن،.واليت،.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.

سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت،.همچنین.ساير.انبیاء.الهی.و.اوصیاء.آن.ها..

ب( نعمات ماّدی، یعنی: 
آنچه.از.مخلوقات.خداوند.متعال.که.به.طور.مستقیم.يا.غیرمستقیم.در.حیات.انسان.

و.بقاء.حیات.او.نقش.دارند.از.قبیل.خورشید،.ماه،.آب.ها،.جنگل.ها،.خاک.و....
خالصه.کالم.اينکه:

نعماتی.را.که.خداوند.متعال.به.بشر.اعطا.فرموده.قابل.احصاء.و.شمارش.نمی.باشند.
لیکن.همه.اين.نعمات.به.يک.اندازه.اهمیّت.ندارند،.يعنی:.

بعضی.از.اين.نعمات.اهمیّت.ممتاز.و.فوق.العاده.ای.دارند.که.قابل.قیاس.با.نعمات.
ديگر.نمی.باشند.و.بعضی.ديگر.در.درجه.پائین.تر.

اينکه.مهم.ترين.نعمت.خداوند.متعال.چه.نعمتی.است.که.خداوند.سبحان.روز.

قیامت.راجع.به.آن.نعمت.عظیم.از.بندگانش.سؤال.خواهد.فرمود.انشاءاهلل.تعالی.در.
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بخش.حديث.بیان.خواهد.شد.
البته.اين.بدان.معنا.نیست.که.از.ساير.نعمات.سؤال.نخواهد.شد.زيرا.خداوند.متعال.
از.همه.نعماتی.که.در.دنیا.به.بندگانش.اعطا.فرموده.سؤال.خواهد.فرمود،.لیکن.سؤال.
در.رابطه.با.مهم.ترين.نعمت.از.اهمیّت.ويژه.ای.برخوردار.است.چرا.که.بقیّه.سؤاالت.
تحت.الشعاع.اين.سؤال.می.باشند.همچنانکه.بقیّه.نعمات.نیز.تحت.الشعاع.اين.نعمت.

عظیم.هستند..
ذيل.آيه.24.سوره.صافات.نیز.توضیحاتی.پیرامون.سؤاالتی.که.روز.قیامت.از.انسان.

می.شود.ارائه.شده.است.
در.حديث.نبوی.است.که.سه.چیز.است.که.بنده.خدا.از.آن.بازخواست.نمی.شود:.
يکی.خرقه.ای.که.»لباسی.که«.عورت.خود.را.با.آن.بپوشاند،..دّوم.پاره.نانی.که.با.آن.سّد.
جوع.کند.»رفع.گرسنگی.نمايد«.و.سّوم.خانه.ای.که.او.را.از.سرما.و.گرما.حفظ.نمايد.

مالمحسن.فیض.کاشانی.در.تفسیر.صافی.می.گويد:
شايد.جمع.و.تفاهم.بین.روايات.به.اين.ترتیب.بوده.باشد.که:

نمی.شود،. سؤال. خدا. بندگان. و.شرب.ضروری. لباس. و. طعام. از. قیامت. روز.

لیکن.از.مازاد.ضروری.سؤال.خواهد.شد.»از.مؤمن.در.رابطه.با.آنچه.که.خورده.و.

آشامیده.و.پوشیده.چنانچه.در.حّد.ضرورت.بوده.و.اسراف.نشده.باشد.روز.قیامت.

سؤال.نمی.کنند«،.همچنین.از.خانه.ای.که.او.را.از.سرما.و.گرما.حفظ.نموده.سؤال.
نمی.شود.1

مالحظه.فرموديد.که.سوره.تکاثر.در.رابطه.با.ثروت.اندوزانی.بود.که.به.واسطه.اموال.

فراوان.خويش.به.ديگران.مباهات.می.نمودند.و.آيات.شريفه.اين.سوره.مبارکه.اهل.

تکاثر.را.به.شّدت.مورد.توبیخ.و.سرزنش.و.تهديد.قرار.داده.و.جايگاه.آن.ها.را.آتش.
جهنّم.می.داند.

قبل.از.پرداختن.به.احاديث.مربوط.به.آيه.هشتم.سوره.تکاثر.»در.رابطه.با.نعمت.

عظیم.و.بزرگی.که.خداوند.متعال.در.روز.قیامت.از.بندگان.خويش.سؤال.خواهد.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه567.
المیزان،جلدچهلم،صفحه376.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه311ـ312.
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فرمود«.به.يک.حديث.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.چگونه.جمع..
شدن.مال.و.ثروت.در.دست.عّده.ای.از.مردم.اشاره.می.شود.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
الَيْجَتِمُع الْماُل ااِّل بََخْمِس ِخصاٍل: بُْخٍل َشديٍد، َو اََمٍل َطويٍل، َو ِحْرٍص غالٍب، َوَقطيَعِة َرِحٍم، َو 

ْنيا َعَلى اآْلِخَرِة، یعنی: ايثاِر الدُّ
مال.و.ثروت.جز.با.پنج.خصلت.در.يک.جا.جمع.نمی.شود:

1..بخل.شديد؛
2..آرزوهای.دور.و.دراز؛

3..حرص.شديد؛
4..قطع.رحم؛

5...مقّدم.داشتن.دنیا.بر.آخرت.1

حديث:
1..يکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.جمیل.نقل.می.کند.که.از.آن.
حضرت.راجع.به.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِم.ـ.آيه.هشتم.سوره.تکاثر«.

سؤال.نمودم.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

اين.اّمت.از.نعمت.وجود.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.سپس.از.نعمت.
اهل.بیت.آن.حضرت.مورد.سؤال.واقع.خواهند.شد.2

1.خصالصدوق،جلداّول،بابخصالپنجگانه،صفحه255،حدیث25.
عیوناخبارالرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب28،صفحه566،حدیث13.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه569،حدیث7»حدیث13156«»ذیلآیاتسورههمزه«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه338»ذیلآیهدّومسورههمزه«.

2.تفسیرقمی،جلدپنجم،صفحه470.
المیزان،جلدچهلم،صفحه373.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه566.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه675،حدیث7.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه557،حدیث17»حدیث13131«.
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2..ابوحنیفه.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِم 
ـ.آيه.هشتم.سوره.تکاثر«.سؤال.نمود.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.او.فرمود:
مقصود.از.نعیم.در.اين.آيه.شريفه.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.هستیم.که.خداوند.متعال.
به.خاطر.وجود.ما.به.بندگانش.نعمت.داده،.و.به.وسیله.ما.و.به.برکت.ما.بین.آن.ها.الفت.
و.دوستی.برقرار.نموده،.و.به.خاطر.ما.دل.های.آنان.را.به.هم.پیوند.داده،.و.به.سبب.ما.

و.به.وسیله.ما.آن.ها.را.به.اسالم.هدايت.فرموده.است..
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

آری،.نعیم.همان.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.و.عترت.آن.حضرت.می.باشد.
و.خداوند.متعال.درباره.اين.نعیم.از.مردم.سؤال.خواهد.نمود.1

3. يکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.ابوحمزه.از.آن.حضرت.درباره.اين.
.آيه.هشتم.سوره.تکاثر«..سؤال.نمود. آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِمـ.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.ابوحمزه.فرمود:
منظور.از.نعیم.در.اين.آيه.شريفه.نعمت.وجود.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.است.
که.خداوند.متعال.به.شما.ارزانی.داشته.است.و.در.رابطه.با.آن.نعمت.از.شما.سؤال.

خواهد.کرد.2

4..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.از.پدر.بزرگوارش.يعنی.وجود.مقّدس.امام.
کاظم.علیه.الّسالم.نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه257ـ258.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه566.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه678و679،حدیث17و18.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه557،حدیث15»حدیث13129«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه311.
2.المیزان،جلدچهلم،صفحه374.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه567.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه675،حدیث8.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه555،حدیث12»حدیث13126«.
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در.محضر.پدرم.امام.صادق.علیه.الّسالم.بودم.که.راجع.به.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ 
.آيه.هشتم.سوره.تکاثر«.سؤال.شد. َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِمـ.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.نعیم.در.اين.آيه.شريفه.واليت.و.ُحّب.ما.اهل.بیت.می.باشد.که.خداوند.

متعال.روز.قیامت.از.مردم.سؤال.خواهد.فرمود.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

خداوند.متعال.روز.قیامت.پس.از.پرسش.از.توحید.و.نبّوت.از.بندگانش.در.رابطه.

با.واليت.ما.سؤال.خواهد.فرمود،.چنانچه.بنده.ای.از.عهده.اين.سؤال.برآيد.و.به.آن.وفا.
کرده.باشد.اين.امر.او.را.به.نعمات.جاودانه.و.همیشگی.بهشت.خواهد.رساند.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايشات.خويش.فرمودند:
پدرم.از.پدرش.و.آن.حضرت.از.آباء..گرانقدر.خويش.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.نقل.نمودند.که.آن.حضرت.فرمودند:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.من.فرمود:

يا.علی،.اولین.چیزی.که.پس.از.مرگ.از.بنده.سؤال.می.کنند.شهادتین.است،.
.شهادت.به.اينکه.معبودی.جز.اهلل.نیست.و.شهادت.به.اينکه.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.رسول.خدا.است،.و.ديگر.شهادت.به.اينکه:
تو.يا.علی.از.جانب.خدا.و.از.جانب.من.»يعنی.پیامبر.اکرم«.ولی.و.امام.مؤمنین.

هستی،.پس:
هر.کس.آن.را.تصديق.کند.و.قبول.نمايد.و.معترف.به.آن.باشد.به.سوی.نعمات.ابدی.

و.جاويدان.بهشت.رهسپار.می.شود.
اين.حديث.را.ابراهیم.بن.عبّاس.کاتب.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.1

1.عیوناخبارالرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،باب35،صفحه284ـ285،حدیث6.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه566ـ567.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه675،حدیث10.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه557،حدیث18»حدیث13132«.
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5..از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن 
..آيه.هشتم.سوره.تکاثر«.سؤال.شد. النَِّعيِمـ.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
نَْحُن النَّعیِم،.يعنی:

ما.»ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.آن.نعیمی.هستیم.که.خداوند.متعال.از.مردم.راجع.
به.آن.سؤال.خواهد.فرمود.

نموده. نقل. علیه.الّسالم. صادق. امام. مقّدس. وجود. از. ابوسلیمان. را. حديث. اين.
است.1

6 ..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ 
لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِم«.فرمودند:

نَْحُن النَِّعیِم، یعنی:
منظور.از.نعیم.در.اين.آيه.شريفه.که.خداوند.متعال.روز.قیامت.از.بندگان.خويش.

راجع.به.آن.سؤال.خواهد.فرمود.ما.هستیم.
اين.حديث.را.اصبغ.بن.نباته.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

7..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
.آيه.هشتم.سوره.تکاثر«. مقصود.از.نعیم.در.اين..آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِمـ.
واليت.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.و.ما.آن.نعیمی.

هستیم.که.مردم.روز.قیامت.درباره.آن.مورد.سؤال.قرار.خواهند.گرفت.
اين.حديث.را.ابوحفص.صائغ.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.3

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه674،حدیث6.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه677،حدیث14.
3.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه677،حدیث11.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه677،حدیث12.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه561،حدیث28»حدیث13142«.
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8 ..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.احتجاج.خويش.بر.
زنديق.درباره.آيات.متشابه.قرآن.کريم.فرمودند:

خداوند.متعال.را.حجج.و.اولیائی.است.که.حکم.و.فعل.آن.ها.همان.حکم.و.فعل.
خداوند.متعال.است.

اين.اولیاء.خدا.بندگان.محترم.و.بزرگوار.خداوند.متعال.هستند.که.هرگز.پیش.از.امر.

خداوند.متعال.کاری.نمی.کنند.و.هر.چه.می.کنند.»هر.کاری.که.انجام.می.دهند«.به.فرمان.
خداوند.متعال.انجام.می.دهند.

اين.اولیاء.خدا.و.اين.بندگان.محترم.و.شايسته.خداوند.متعال.همان.نعیمی.هستند.

که.همه.مردم.از..آن.سؤال.می.شوند.»اشاره.به.آيه.هشتم.سوره.تکاثر.که.خداوند.متعال.
می.فرمايد: ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِم«.

فرد.زنديق.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سؤال.کرد:
اين.اولیاء.خدا.و.اين.ُحجج.خدا.چه.کسانی.هستند.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
ايشان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.گروهی.از.اصفیاء.و.برگزيندگان.
خداوند.متعال.هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.صاحبان.امر.دانسته.و.اطاعت.از.آن.ها.
را.همچون.اطاعت.از.خود.بر.خلق.فرض.و.واجب.دانسته.و.در.حق.آن.ها.فرموده:.

ُسوَل َواُْولِي ااْلَْمِر ِمْنُکْمـ  آيه.59.سوره.نساء«،. »اَِطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
يعنی:.

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.حّجت.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.

هستند.و.به.همه.مردم.واليت.دارند.و.خداوند.متعال.اطاعت.از.آن.ذوات.مقّدسه.

را.به.همه.مردم.واجب.فرموده.و.اين.بزرگواران.همان.نعیمی.هستند.که.همه.مردم.

روز.قیامت.درباره.آن.مورد.سؤال.واقع.خواهند.شد.و.آيه.هشتم.سوره.تکاثر.به.آن.
اشاره.می.فرمايد.1

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،احتجاجبرزندیق،صفحه561ـ562،حدیث137.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه566.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه555،حدیث14»حدیث13128«.
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9..عبداهلل.بن.نجیح.يمانی.می.گويد.که.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.سؤال.

کردم.که.معنی.و.مقصود.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعَن النَِّعيِم.ـ.آيه.هشتم.سوره.
تکاثر«.چیست.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
مقصود.از.نعیم.در.اين.آيه.شريفه.نعمت.واليت.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.

می.باشد.1

10..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.اين.آيه.شريفه.»ُثمَّ لَُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ 
َعَن النَِّعيِم.ـ.آيه.هشتم.سوره.تکاثر«.به.يکی.از.اصحاب.خويش.به.نام.ابوخالد.کابلی.

فرمود:
ما.آن.نعیمی.هستیم.که.شما.از.آن.بازخواست.می.شويد.2

11..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.اين.آيه.شريفه.را.»َفاْذُكُروا آالَء اهللِ لََعلَُّکْم 
.آيه.69.سوره. ُتْفِلُحوَن،.يعنی.نعمت.های.خداوند.متعال.را.به.ياد.آوريد.تا.رستگار.شويدـ.

اعراف«.تالوت.نموده.و.سپس.به.ابويوسف.بّزاز.فرمود:
ای.ابو.يوسف،.آيا.می.دانی.نعمت.های.خداوند.متعال.چیست.

ابو.يوسف.عرض.کرد:.
خیر.نمی.دانم.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمود:
ِهَى اَْعَظُم ِنَعِم اهللِ َعلى َخْلِقِه َو ِهَى ِوالَيُتنا، یعنی:

مقصود.بزرگ.ترين.نعمت.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.الهی.است.و.آن.واليت.ما.
است.3

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه677،حدیث13.
2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه678،حدیث16.

3.اصولکافی،جلداّول،صفحه316،حدیث3»حدیث567«.
تفسیرصافی،جلدسّوم،صفحه61»ذیلآیه69سورهاعراف«.

تفسیربرهان،جلدچهارم،صفحه269،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلددّوم،صفحه839،حدیث178»حدیث3573«.
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توضیح:
و. سؤال. مورد. را. بندگانش. قیامت. روز. متعال. خداوند. که. فرموديد. مالحظه.
بازخواست.قرار.خواهد.داد.و.از.بندگانش.سؤال.خواهد.فرمود.که.با.نعماتی.که.

خداوند.متعال.در.دنیا.به.آن.ها.اعطا.فرموده.بود.چه.معامله.ای.کردند،.يعنی:
آيا.آن.نعمات.را.همانگونه.مصرف.نمودند.که.خداوند.متعال.امر.فرموده.بود.»که.اين.

عمل.می.شود.شکر.نعمت.به.جای.آوردن«،
يا.اينکه.آن.نعمات.را.در.راه.حرام.مصرف.نمودند.يعنی.نعمات.الهی.را.در.راهی.
مصرف.نمودند.که.خداوند.متعال.آن.را.نهی.فرموده.بود.»که.اين.عمل.می.شود.کفران.

نعمت«.
در.صدر.همه.نعمات.خداوند.متعال.نعمت.وجود.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.يعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.
می.باشند.که.خداوند.متعال.روز.قیامت.از.بندگان.خويش.راجع.به.اين.نعمت.عظیم.
سؤال.خواهد.فرمود.که.آيا.در.رابطه.با.اين.نعمت.عظیم.شکر.نعمت.به.جای.آوردند.

و.يا.کفران.نعمت.نمودند،.يعنی.از.مردم.سؤال.خواهد.شد.که..آيا:
واليت.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.پذيرفتند.يا.نه،.

که.اگر.پذيرفته.باشند.شکر.نعمت.به.جای.آورده.اند.و.اگر.نپذيرفته.باشند.کفران.
نعمت.نموده.اند،.

آيا.از.اين.ذوات.مقّدسه.اطاعت.و.پیروی.نموده.اند.يا.نه،.آن.هم.اطاعت.محض.و.
بی.قید.و.شرط،.

که.اگر.اطاعت.نموده.اند.شکر.نعمت.به.جای.آورده.اند.و.اگر.نافرمانی.نموده.اند.
کفران.نعمت.کرده.اند،.

آيا.با.شیعیان.و.محبّین.آن.ذوات.مقّدسه.دوست.بوده.اند.و.با.دشمنان.آن.بزرگواران.
دشمن،.

که.اگر.با.محبّین.آن.بزرگواران.دوست.بوده.اند.و.آن.ها.را.دوست.می.داشته.اند.و.با.
دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.دشمن.بوده.اند.شکر.نعمت.به.جای.آورده.اند،.

اما.اگر.با.دوستان.و.محبّین.آن.ذوات.مقّدسه.دشمن.بوده.اند.و.با.دشمنان.آن.بزرگواران.
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دوستی.داشته.و.آن.ها.را.دوست.می.داشته.اند.کفران.نعمت.نموده.اند.
آتش. اين.عظمت. با. نعمتی. هم. آن. نعمت.کنندگان. کفران. است.جايگاه. بديهی.

همیشگی.جهنّم.می.باشد،.يعنی:
معصوم. چهارده. مقّدس. وجود. عظیم. نعمت. به. نسبت. نعمت.کنندگان. کفران.

علیهم.الّسالم.در.آتش.جهنّم.خواهند.بود.و.برای.همیشه.داخل.جهنّم.خواهند.ماند.



سوره عصر

آيات 1 تا 3 سوره عصر:
»َوالَْعْصِر«.آيه.1.

»اِنَّ ااْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر«.آيه.2.
ْبِر«.آيه.3. »ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت َوَتَواَصْوا بِالَْحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرمايد:

قسم.به.عصر.»آيه.1«.
که.انسان.ها.همه.در.زيانند.»آيه.2«.

مگر.آن.هايی.که.ايمان.آورده.و.اعمال.صالح.انجام.داده.اند،.و.يکديگر.را.به.حق.
سفارش.کرده.و.به.صبر.و.استقامت.توصیه.و.سفارش.نموده.اند.»آيه.3«.1

شرح لغات و توضیحات:
َعْصر =.1ـ.کلمه.َعصر.در.اصل.به.معنی.فشردن.است.و.سپس.به.وقت.عصر.اطالق.
شده.است.به.خاطر.اينکه.برنامه.ها.و.کارهای.روزانه.در.آن.پیچیده.و.فشرده.می.شود؛.

2ـ.دهر،.روزگار.»جمع.عصر.می.شود.اعصار.يعنی.روزگاران«.
.کم.شدن.سرمايه. »ُخْسْر«.و.»ُخسران«.=.نقصان.و.کاستی.در.اصل.سرمايهـ.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه317.
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فعل.َخِسَر،.هم.در.مورد.زيان.های.ماّدی.به.کار.می.رود.و.هم.در.مورد.زيان.های.

معنوی،.لیکن.در.قرآن.کريم.مواردی.که.واژه.ُخسران.به.کار.رفته.مقصود.از.آن.ضرر.
و.زيان.معنوی.است.

َتواصى.=.يکديگر.را.توصیه.و.سفارش.کردن.1
در.اين.سوره.مبارکه.نیز.خداوند.متعال.سوگند.ياد.فرموده.تا.مطلب.بسیار.مهم.
و.پراهمیّتی.را.بیان.بفرمايد.گرچه.همه.فرمايشات.خداوند.متعال.مهم.و.پراهمیّت.

می.باشد.
در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.می.فرمايد:

َوالَعِصر =.يعنی.قسم.به.عصر؛
در.تفسیر.اين.سوگند.مفّسرين.محترم.احتماالت.زيادی.داده.اند.که.همه.آن.ها.می.تواند.

صحیح.باشد.گرچه.ممکن.است.بعضی.از.آن.ها.مهم.تر.باشد.
بنابراين،.سوگند.خداوند.متعال.به.َعصر.می.تواند.معانی.ذيل.را.داشته.باشد:

1..قسم.به.عصر،.يعنی.قسم.به.هنگام.عصر.و.شامگاهان.که.خداوند.متعال.با.آوردن.
شب،.روز.را.خاتمه.می.دهد.

قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.در.سوره.ُضحی.به.آغاز.روز.سوگند.خورده.و.
فرموده:

حى،.يعنی: َوالضُّ
قسم.به.روز.در.آن.هنگام.که.آفتاب.برآيد.و.همه.جا.را.فرا.گیرد..

در.آيه.سی.و.چهارم.سوره.مّدثّر.نیز.خداوند.متعال.به.صبح.سوگند.خورده.و.
فرموده:

ْبح اِذا اَْسَفَر،.يعنی: َو الصُّ
قسم.به.صبح.هنگامی.که.چهره.بگشايد.»نقاب.از.چهره.برگیرد«.

پیدايش.شب.و.روز.و.طلوع.و.غروب.آفتاب.هر.انسان.عاقلی.را.متوّجه.قدرت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه261.
المیزان،جلدچهلم،صفحه378ـ381.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه326،320،317.
مفرداتراغب.
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اليزال.الهی.می.نمايد.و.انسان.می.فهمد.که.خالق.حکیم.و.مدبّری.تدبیر.امور.عالم.را.به.
عهده.دارد.و.اين.خالق.حکیم.و.مدبّر.به.اين.جهان.با.عظمت.نظم.بخشیده.است.

در.واقع.شب.و.روز.آياتی.از.آيات.خداوند.متعال.می.باشند.و.نشانه.توحید.هستند.

و.آنچنان.عظمت.و.اهمیتّی.دارند.که.خداوند.متعال.به.شروع.و.پايان.شب.و.روز.يعنی.
به.عصر.و.صبح.سوگند.ياد.می.فرمايد.

2..قسم.به.عصر،.يعنی.قسم.به.دهر.و.قسم.به.روزگار،.زيرا.روزگار.عبرت.های.
فراوانی.دارد.لیکن.فقط.صاحبان.عقل.و.خرد.از.عبرت.های.روزگار.پند.می.گیرند.

3..قسم.به.عصر،.يعنی.قسم.به.عصر.و.زمان.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

که.با.بعثت.آن.حضرت.عصر.شرک.و.بت.پرستی.پايان.يافت.و.پرچم.توحید.به.اهتزاز.
درآمد.

4..قسم.به.عصر،.يعنی.قسم.به.عصر.و.زمان.ظهور.بقیةاهلل.االعظم.امام.زمان.سالم.اهلل.
علیه.که.جهان.پر.از.عدل.و.داد.خواهد.شد.

5 ..قسم.به.عصر،.يعنی.قسم.به.نماز.عصر،.زيرا.عّده.ای.از.علماء..و.فقهاء.نماز.عصر.

را.صالة.ُوسطی.»نماز.ُوسطی«.می.دانند.که.از.ديگر.نمازهای.يومیّه.فضیلت.بیشتری.
دارد.

6..قسم.به.عصر،.يعنی.قسم.به.انبیاء.الهی.و.اوصیاء..آن.ها.که.عصاره.عالم.هستی.و.
جهان.آفرينش.می.باشند.

به.هر.حال،.خداوند.متعال.به.عصر.»با.معانی.فوق.االشاره«.سوگند.ياد.می.کنند.که:
اِنَّ ااْلِْنساَن لَفى ُخْسٍر.=.به.درستی.که.همه.انسان.ها.در.زيانند..

اين.قسمت.از.آيه.شريفه.جواب.قسم.می.باشد،.يعنی:
خداوند.متعال.به.عصر.سوگند.ياد.می.کنند.تا.به.مطلب.بسیار.مهمی.اشاره.بفرمايند.

و.اين.مطلب.مهم.اين.است.که:
انسان.در.ُخسران.و.زيانکاری.است.
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مراد.و.مقصود.از.انسان.در.اين.آيه.شريفه.جنس.انسان.است.يعنی.همه.انسان.ها.در.
زيان.می.باشند.

يکی.از.معانی.اين.قسمت.از.آيه.شريفه.اين.می.تواند.باشد.که:
انسان.ها.در.ُخسران.و.زيان.می.باشند،.زيرا:

انسان.ها.سرمايه.ای.دارند.به.نام.عمر.که.هر.ساعت.و.هر.روز.از.اين.سرمايه.کاسته.
می.شود،.حال.چنانچه.طاعت.و.عبادتی.در.کار.نباشد.نتیجه.اين.می.شود.که:

انسان.سرمايه.خودش.را.از.دست.بدهد.»عمرش.به.پايان.برسد«.بدون.اينکه.چیزی.

به.دست.بیاورد.و.اين.عمل.يعنی.خسران.و.زيان،.آن.هم.خسران.و.زيان.در.اصل.
سرمايه.که.ُعمر.انسان.باشد.

اگر.کلمه.ُخْسر.در.اين.آيه.شريفه.بدون.الف.و.الم.آمده.به.منظور.بزرگداشت.آن.بوده.
و.خواسته.بفهماند.که.انسان.در.ُخسرانی.عظیم.است.

بنابراين،.چنانچه.انسان.سرمايه.خود.يعنی.عمرش.را.از.دست.بدهد.بدون.اينکه.

طاعت.و.عبادتی.انجام.داده.باشد.اين.انسان.در.خسرانی.عظیم.است.چرا.که.سرمايه.
خود.را.از.دست.داده.و.در.مقابل.آن.چیزی.کسب.ننموده.است.

آيه.بعد.يک.استثناء.قائل.شده.و.می.فرمايد:
ااِّل الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت.=.مگر.کسانی.که.ايمان.آورده.و.اعمال.صالح.به.

جای.بیاورند،.يعنی:
همه.انسان.ها.در.ُخسران.و.زيان.هستند.مگر.انسان.هايی.که:

1..ايمان.بیاورند.»ايمان.آوردند«،
2..اعمال.صالح.انجام.دهند.»اعمال.صالح.انجام.دادند«،.يعنی.انجام.همه.اعمال.صالح.

نه.بعضی.از.آن.ها.زيرا.صالحات.به.صیغه.جمع.آمده.است.
قباًل..نیز.عرض.شده.که.مقصود.از.ايمان،.ايمان.کامل.می.باشد،.يعنی:

ايمان.به.خدا.و.رسول.خدا.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.ايمان.به.روز.جزا،.حال.

چنانچه.فرد.دارای.چنین.ايمانی.باشد.و.اعمال.صالح.به.جای.بیاورد.يعنی.به.تکالیف.

شرعی.خويش.عمل.نمايد.»عمل.به.همه.واجبات.و.ترک.تمام.محّرمات«.اين.انسان.
ايمن.از.خسران.و.زيان.می.باشد.
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به.عبارت.ديگر:
نتیجه.ايمان.به.خدا.و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.گوش.کردن.به.دستورات.

و.فرامین.آن.ها.است،..يعنی.انجام.تکالیف.شرعی.و.انجام.اعمال.صالح،.
و.اعمال.صالح.يعنی.اعمالی.که.موجب.رضايت.خدا.و.رسول.و.اوصیاء.رسول.اهلل.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.
جهت.ايمن.شدن.از.خسران.و.زيان.و.جهت.جلوگیری.از.خاسر.و.زيانکار.شدن.
عالوه.بر.دو.شرط.قبل.»1ـ.ايمان؛.2ـ.انجام.اعمال.صالح«.دو.شرط.ديگر.نیز.وجود.دارد.

که.در.ادامه.آيه.شريفه.به.آن.ها.اشاره.شده.است.که.ذيالً..مالحظه.می.فرمائید.
.=.يکديگر.را.به.طرفداری.از.حق.و.پیروی.از.حق.سفارش.کردند. َو َتواَصْوا بِالَْحقِّ

»سفارش.می.کنند«،.يعنی:
برای.جلوگیری.از.خاسر.و.زيانکار.شدن.انسان.ها.بايد.يکديگر.را.به.پیروی.از.حق.

توصیه.و.سفارش.نمايند.
در.واقع.تواصی.به.حق.»سفارش.به.پیروی.از.حق.و.دوری.از.باطل«.به.نحوی.همان.
امر.به.معروف.و.نهی.از.منکر.می.باشد.لیکن.در.سطحی.وسیع.تر.از.امر.به.معروف.و.
نهی.از.منکر،.يعنی.هم.امر.به.معروف.را.شامل.می.شود،.هم.تعلیم.و.ارشاد.جاهل،.هم.

تنبیه.غافل.و.هم.تبلیغ.ايمان.و.عمل.صالح.
برای.کلمه.حق.معانی.متعّددی.عنوان.شده.است.از.قبیل:

خدا،.قرآن،.دين،.توحید،.عدالت،.صدق.و.راستی.و...،.يعنی.انسان.ها.برای.اينکه.

خاسر.و.زيانکار.نشوند.بايد.يکديگر.را.تواصی.به.حق.نمايند.»سفارش.به.حق.نمايند«،.
و.در.يک.کالم.تواصی.به.حق.يعنی:.

دعوت.همگانی.و.عمومی.به.سوی.حق.و.دوری.از.باطل.تا.همگان.حق.را.از.باطل.
بشناسند.و.تمیز.بدهند.تا.هرگز.از.حق.جدا.نشده.و.به.سوی.باطل.تمايل.پیدا.نکنند.

ممکن.است.اين.سؤال.پیش.بیايد.که:
تواصی.به.حق.خود.يکی.از.اعمال.صالح.می.باشد.که.در.ابتدای.اين.آيه.شريفه.عنوان.

الِحاِت«،.يعنی: شد.»ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
همه.انسان.ها.در.خسران.و.زيان.هستند.مگر.کسانی.که:
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1..ايمان.بیاورند.»ايمان.آوردند«.
2..اعمال.صالح.انجام.دهند.»اعمال.صالح.انجام.دادند«.

با.توّجه.به.اينکه.تواصی.به.حق.خودش.از.اعمال.صالح.می.باشد.يادآوری.مجّدد.آن.
به.عنوان.شرط.سّوم.و.جلوگیری.از.خسران.چه.معنايی.دارد.

جواب.اين.است.که:
اين.قضیّه.از.قبیل.ذکر.خاص.بعد.از.عام.می.باشد.و.در.مواردی.به.کار.می.رود.که.

گوينده.کالم.نسبت.به.خاص.عنايت.ويژه.ای.داشته.باشد،.يعنی:
با.اينکه.تواصی.به.حق.يکی.از.اعمال.صالح.می.باشد.لیکن.چون.خداوند.متعال.به.
الَِحاِت«.عنوان. تواصی.به.حق.عنايت.ويژه.ای.داشته.آن.را.بعد.از.اعمال.صالح.»َعِمُلوا الصَّ

فرموده.تا.اهمیّت.آن.برای.همه.انسان.ها.بیشتر.روشن.شود.
شرط.چهارم.جلوگیری.از.خاسر.و.زيانکار.شدن.انسان.ها.اين.است.که:

ْبِر =.انسان.ها.يکديگر.را.به.صبر.و.استقامت.و.پايداری.سفارش.و. َوَتَواَصْوا بِالصَّ
توصیه.نمايند.»نمودند«.

صبر.در.اين.آيه.شريفه.معنی.گسترده.ای.دارد،.يعنی:
هم،.صبر.بر.اطاعت.از.خداوند.متعال.را.شامل.می.شود،.

هم،.صبر.در.معصیت.را.در.بر.می.گیرد،.
هم،.شامل.صبر.در.مصائب.می.گردد.

بنابراين:
برای.اينکه.انسان.ها.گرفتار.خسران.و.زيان.نشوند.بايد.يکديگر.را.به.صبر.و.تحّمل.

دعوت.کنند،.يعنی:
در.اجرای.اوامر.الهی.و.انجام.فرائض.اگر.با.مشکالت.و.سختی.ها.مواجه.شدند.

صبور.باشند،.
هنگامی.که.با.گناه.مواجه.شدند.صبر.پیشه.کرده.و.نفس.خودشان.را.کنترل.کنند،

هنگامی.که.مصیبتی.به.آن.ها.وارد.شد.صبور.باشند.و.لب.به.شکايت.باز.نکنند.و.
ناشکری.ننمايند.

تواصی.به.صبر.نیز.مانند.تواصی.به.حق.يکی.از.اعمال.صالح.می.باشد.لیکن.خداوند.
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متعال.آن.را.به.طور.خاص.ذکر.نموده.است.»ذکر.خاص.بعد.از.عام«.تا.اهمیّت.صبر.
برای.انسان.ها.روشن.شود.

قابل.ذکر.است.که:
ْبِر،.لیکن.برای.نشان.دادن. خداوند.متعال.می.توانست.بفرمايد َوَتواَصْوا بِالَْحقِّ َوالصَّ

ْبِر. اهمیّت.صبر.آن.را.جداگانه.مطرح.نموده.و.فرموده َوَتَواَصْوا بِالصَّ
بنابراين.معنی.آيات.شريفه.سوره.عصر.به.اختصار.اين.می.شود.که.خداوند.متعال.

می.فرمايد:
قسم.به.عصر،

که.همه.انسان.ها.در.ُخسران.و.زيان.می.باشند،
مگر.انسان.هايی.که:

1..ايمان.آوردند.»ايمان.بیاورند«،.يعنی:
ايمان.به.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.ايمان.به.روز.جزا.

2..اعمال.صالح.انجام.دادند.»انجام.دهند«،.يعنی:
انجام.تکالیف.شرعی.»انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«،.و.انجام.اعمال.خیر.و.

شايسته.ای.که.رضايت.خدا.و.رسول.در.آن.است.
3..يکديگر.را.به.طرفداری.و.پیروی.از.حق.و.دوری.از.باطل.توصیه.و.سفارش.

نمودند.»نمايند«.
4..يکديگر.را.به.صبر.و.بردباری.توصیه.و.سفارش.نمودند.»نمايند«.

معنی.باطنی.و.تأويل.آيات.شريفه.سوره.عصر.را.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حديث.
مالحظه.خواهید.فرمود.1

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه382،381،378،377.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه262ـ263.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه318تا320ـ324تا327.
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توضیح کوتاهی در رابطه با عمل صالح:
عمل.صالح.عملی.است.که.انجام.آن.موجب.خشنودی.و.رضايت.خدا.و.رسول.از.

صاحب.عمل.می.شود،.بنابراين.اعمال.واجب.و.مستحب.اعمال.صالح.می.باشند.
نقطه.مقابل.عمل.صالح.عمل.غیرصالح.می.باشد،.و.عمل.غیرصالح.عملی.است.که.
انجام.آن.موجب.خشم.و.غضب.خدا.و.رسول.از.صاحب.عمل.می.شود.مانند.عمل.

حرام.و.گناه،.لذا:
يکی.از.ويژگی.های.انسان.هايی.که.در.خسران.و.زيان.نیستند.انجام.اعمال.صالح.
توسط.آن.ها.است،.يعنی.انجام.تمام.واجبات.و.در.صورت.امکان.انجام.مستحبات،.و.

احتراز.و.اجتناب.از.تمام.محّرمات.چرا.که.فعل.حرام.عمل.غیرصالح.می.باشد.

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.آيات.شريفه.سوره.عصر.فرمودند:

مقصود.از.عصر.در.اين.آيه.شريفه.»آيه.اّول.سوره.عصر«.عصر.و.زمان.ظهور.امام.
قائم.»امام.زمان«.علیه.الّسالم.می.باشد،.

مقصود.از اِنَّ ااْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر دشمنان.ما.می.باشند،.

.اين.است.که.مؤمنین.دارای.عمل.صالح.يکديگر.را.به.امامت. مقصود.از.َتواْصْوا بِالَْحقِّ

ما.»پذيرش.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اطاعت.و.پیروی.از.آن.ذوات.مقّدسه«.
توصیه.و.سفارش.می.کنند.

اين.حديث.را.مفّضل.بن.عمر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.آيات.شريفه.سوره.مبارکه.عصر.فرمودند:
خداوند.متعال.برگزيدگان.از.مخلوقات.خويش.را.از.انسان.های.خاسر.و.زيانکار.

جدا.نموده.و.فرموده:

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه569ـ570.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه685،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه563،حدیث5»حدیث13147«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه318»پاورقی«.
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اِنَّ ااْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر، ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا،.يعنی:
همه.انسان.ها.در.خسران.و.زيان.هستند.مگر.کسانی.که.به.واليت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ايمان.آوردند.»بیاورند«،
و.مقصود.از.َتواَصْوا بِالَْحّق.اين.است.که.واليت.آن.حضرت.را.به.اوالد.و.فرزندان.

خويش.توصیه.و.سفارش.نمودند.»بنمايند«.
اين.حديث.را.عبدالّرحمن.بن.کثیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.

سال.دهم.هجری.پس.از.به.جای.آوردن.حج.و.در.راه.بازگشت.از.مّکه.به.مدينه.

در.محل.غدير.خم.در.حضور.ده.ها.هزار.نفر.از.حجاج.بیت.اهلل.الحرام.خطبه.مفّصلی.

ايراد.فرموده.و.پس.از.حمد.و.ثنای.خداوند.متعال.قطره.ای.از.دريای.بیکران.فضائل.و.

مناقب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.نموده.و.آنگاه.به.امر.و.دستور.

خداوند.متعال.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.
خويش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.فرمودند.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مردم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.
و.در.قسمتی.از.بیانات.نورانی.خويش.فرمودند:

ای.مردم:
او. اختیار. صاحب. علی. اين. هستم. او. اختیار. صاحب. من. کس. هر. که. بدانید.

می.باشد،
خدايا،.دوست.بدار.هر.کسی.را.که.او.را.دوست.دارد.و.دشمن.بدار.هر.کسی.را.که.

او.را.دشمن.می.دارد،.
ای.مردم:

1.تفسیرقمی،جلدپنجم،صفحه473ـ474.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه570.

المیزان،جلدچهلم،صفحه382.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه685و686،حدیث2و3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه562،حدیث7»حدیث13149«.
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اين.علی.است.که.برادر.من.و.وصی.و.جانشین.من.و.حافظ.علم.من.و.جانشین.من.
بر.اّمتم.می.باشد،.

ای.مردم:
امام. و. امیرالمؤمنین. رسول.اهلل«،. »جانشین. رسول.اهلل. خلیفه. ابیطالب. بن. عّلی.

هدايت.کننده.از.طرف.خداوند.متعال.می.باشد،.
ای.مردم:

خداوند.متعال.دين.خود.را.با.امامت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کامل.نمود،.پس:
هر.کس.به.او.و.جانشینان.او.که.از.فرزندان.من.هستند.اقتدا.نکند.و.از.آن.ها.پیروی.
و.تبعیت.ننمايد.اعمال.چنین.کسانی.َحبط.می.شود.»َحبط.شدن.اعمال.يعنی.نابود.شدن.
و.تباه.شدن.اعمال.مثل.اينکه.اصاًل.انسان.عمل.نیکی.انجام.نداده.است«.و.چنین.افرادی.
مخّلد.در.آتش.جهنّم.می.باشند.»برای.همیشه.داخل.جهنّم.خواهند.بود«.و.عذاب.آن.ها.

در.جهنّم.هیچ.گاه.تخفیف.نخواهد.يافت،.
ای.مردم:

اين.علی.است.که.در.همه.موارد.از.شما.باالتر.است،.
خدا.و.رسول.خدا.از.او.راضی.هستند،

تمام.آيات.خشنودی.و.رضايت.خداوند.متعال.در.قرآن.کريم.در.باره.او.نازل.شده.
است،

تمام.آيات.مدح.قرآن.کريم.درباره.او.می.باشد،
ای.مردم:

نسل.هر.پیامبری.از.ُصلب.»پشت«.خود.او.هستند.اّما.نسل.من.از.ُصلب.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.می.باشد،.

ای.مردم:
ابلیس.به.خاطر.حسادت.بود.که.باعث.شد.حضرت.آدم.از.بهشت.بیرون.برود،

ای.مردم:
مبادا.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حسادت.کنید.که.در.اين.صورت.اعمال.شما.

َحبط.خواهد.شد.»تباه.و.نابود.خواهد.شد«،.
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ای.مردم:
يک.تَرک.اولی.»يک.عملی.که.شايسته.حضرت.آدم.نبود«.باعث.شد.تا.او.از.بهشت.
بود. اينکه.حضرت.آدم.صفوة.اهلل. با. بیرون.شود«. »از.بهشت. نمايد.. به.زمین.هبوط.
»برگزيده.خداوند.متعال.بود«.تا.چه.رسد.به.شما.که.گروهی.عبداهلل.هستید.و.گروهی.

نیز.اعداء.اهلل.می.باشید.»گروهی.از.شما.دشمن.خدا.هستید«،.
ای.مردم:

َو فی َعلِیٍّ َو اهللِ نََزلَْت ُسوَرُة الَْعْصِر، یعنی:
به.خدا.قسم.که.سوره.َوالَْعْصِر.درباره.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نازل.شده.است.1

با.توّجه.به.احاديث.شريفی.که.مالحظه.فرموديد.معنی.آيات.شريفه.سوره.عصر.
»تأويل.آيات.شريفه«.اين.می.شود.که:

خداوند.متعال.می.فرمايد:
قسم.به.عصر،.يعنی:

قسم.به.عصر.و.زمان.ظهور.امام.زمان.علیه.الّسالم،
معصومین. ائّمه. دشمنان. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. دشمنان. که.

علیهم.الّسالم.در.خسران.و.زيان.هستند،.
امیرالمؤمنین. امامت. و. واليت. به. که. نیستند. زيان. و. خسران. در. کسانی. فقط.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.حضرت.و.نسل.صّديقه.
کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.ايمان.آورده.و.پذيرش.واليت.و.امامت.آن.ذوات.

مقّدسه.را.به.فرزندان.خويش.نیز.توصیه.و.سفارش.نمايند.
قابل.ذکر.است.که.ذيل.آيات.103.و.104.و.105.سوره.کهف.نیز.در.رابطه.با.خاسر.

و.زيانکار.بودن.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مطالبی.عنوان.شده.است.

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،احتجاجپیامبراکرمدرغدیرخمصفحه118تا146»صفحه131تا134«،حدیث32.
تفسیرصافی،جلددّوم،صفحه450ـ451»ذیلآیه67سورهمائده«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه563،حدیث3»حدیث13145«.

شرحوتفسیرخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه340تا344.





سوره کوثر

آيات 1 تا 3 سوره کوثر:
»اِنّا اَْعَطْيناَك الَْکْوَثَر«.آيه.1.
»َفَصلِّ لَِربَِّک َواْنَحْر«.آيه.2.

»اِنَّ شاِنَئَک ُهَو ااْلَْبَترُ«.آيه.3.

ترجمه:
خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.

می.فرمايد:
ای.پیامبر:.

ما.به.تو.کوثر.»خیر.کثیر.و.نعمت.فراوان«.اعطا.نموديم..»آيه.1«.
پس.به.شکرانه.اينکه.به.تو.کوثر.بخشیديم.برای.پروردگارت.نماز.بخوان.و.قربانی.

کن..»آيه.2«.
ای.پیامبر:

بدان.که.دشمن.تو.ابتر.»بالعقب،.اجاق.کور«.می.باشد..»آيه.3«.1

شرح لغات و توضیحات:
َكوَثر.=.خیر.کثیر،.نعمت.فراوان؛

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه397.
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.=.پس.نماز.بخوان؛ َفَصِلّ
نَحر.=.قربانی.کردن.شتر،.سر.بريدن.شتر.»سر.بريدن.ديگر.حیوانات.ذبح.گفته.می.شود«؛

شاِنىء.=.دشمن.کینه.توز؛
اَبَتر=.اين.کلمه.در.اصل.به.معنای.حیوان.ُدم.بريده.است.لیکن.به.معنی.انسان.بالعقب.
»انسان.اجاق.کور«.به.کار.رفته.و.به.شخصی.که.فرزند.پسر.نداشت.اطالق.می.شد.که.
چون.پسر.ندارد.نسل.او.منقرض.می.شود..اين.تعبیر.از.سوی.کّفار.و.مشرکین.بود.و.

منظور.آن.ها.نیز.توهین.و.هتک.حرمت.ساحت.مقّدس.پیامبر.اکرم.بود.1

شأن نزول سوره مبارکه کوثر:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.بانوی.بزرگوار.اسالم.يعنی.
خديجه.کبری.سالم.اهلل.علیها.دو.پسر.داشت.به.نام.های.قاسم.و.طاهر.»طاهر.را.عبداهلل.

نیز.می.نامیدند«.
بزرگ.ترين.فرزند.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.قاسم.بود.که.در.ايام.

طفولیت.در.شهر.مّکه.از.دنیا.رفت.
دّومین.پسر.پیامبر.اکرم.از.حضرت.خديجه.طاهر.»عبداهلل«.نام.داشت.که.او.نیز.در.

شهر.مّکه.از.دنیا.رفت.
پس.از.فوت.طاهر.»عبداهلل«.يکی.از.سران.مشرکین.به.نام.عاص.بن.وائل.اظهار.

داشت.که.محّمد.»صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم«.اَبتَر.شد.
همانطور.که.در.بخش.لغات.و.توضیحات.مالحظه.فرموديد.عرب.کسی.را.که.فرزند.
پسر.نداشت.اَْبَتر.می.نامید.يعنی.کسی.که.به.اصطالح.اجاق.کور.است.»بالعقب«.و.بعد.

از.خودش.نسلش.قطع.می.شود..
پس.از.فوت.طاهر.»عبداهلل«.سران.مشرکین.پیامبر.اکرم.را.اَْبَتر.نامیدند.

پس.از.اين.اهانت.و.توهین.مشرکین.قريش.بود.که.خداوند.متعال.به.منظور.تسّلی.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه309.
المیزان،جلدچهلم،صفحه412،411،409.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه401،400،398.
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دادن.به.قلب.مبارک.پیامبر.اکرم.سوره.مبارکه.کوثر.را.نازل.نموده.و.ضمن.ابتر.نامیدن.
دشمنان.آن.حضرت.به.او.فرمود:

تو.ابتر.نیستی.زيرا.ما.به.تو.کوثر.اعطا.نموديم.
از.اين.تعبیر.استفاده.می.شود.که.کوثر.همان.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.
که.نسل.و.ذريّه.پیامبر.اکرم.به.وسیله.همین.بانوی.بزرگوار.در.سراسر.جهان.انتشار.

يافت.1
قابل.ذکر.است.که:

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.شهر.مدينه.صاحب.فرزند.پسری.شد.که.

نام.او.ابراهیم.بود.»مادر.ابراهیم.ماريه.قبطیّه.نام.داشت«.و.او.نیز.در.شهر.مدينه.از.دنیا.

رفت،.لذا.هر.سه.پسر.پیامبر.اکرم.»قاسم.و.طاهر.که.مادرشان.حضرت.خديجه.کبری.

سالم.اهلل.علیها.بود،.و.ابراهیم.که.مادرش.ماريه.قبطیّه.نام.داشت«.در.زمان.طفولیّت.از.
دنیا.رفتند.و.از.پیامبر.اکرم.اوالد.ذکور.باقی.نماند.2

سوره.مبارکه.کوثر.کوتاه.ترين.سوره.قرآن.کريم.است.و.مشتمل.بر.سه.آيه.می.باشد.
»سوره.عصر.و.سوره.نصر.نیز.مشتمل.بر.سه.آيه.هستند«.

روی.سخن.در.تمام.اين.سوره.مبارکه.متوّجه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.

علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.و.مخاطب.در.هر.سه.آيه.اين.سوره.مبارکه.شخص.نازنین.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.است.

يکی.از.اهداف.اين.سوره.مبارکه.تسّلی.دادن.به.قلب.مبارک.پیامبر.اکرم.در.برابر.زخم.
زبان.های.مکّرر.دشمنان.آن.حضرت.می.باشد.

مالحظه.فرموديد.که.بعد.از.فوت.دّومین.پسر.پیامبر.اکرم.در.مّکه.سران.مشرکین.آن.
حضرت.را.اَبتَر.نامیدند.يعنی.بالعقب.و.اجاق.کور.

ابتر.نامیدن.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.اين.بود.که.چون.آن. مقصود.مشرکین.از.

حضرت.فرزند.ذکور.ندارد.لذا.پس.از.فوت.آن.حضرت.نسل.آن.حضرت.نیز.منقرض.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه415،414،410.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه310ـ311.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه395ـ402.

2.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه395ـ396»پاورقی«.
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خواهد.شد.
خداوند.متعال.به.منظور.تسّلی.دادن.به.قلب.نازنین.پیامبر.اکرم.سوره.مبارکه.کوثر.را.
نازل.فرموده.و.به.آن.حضرت.بشارت.خیر.کثیر.و.کثرت.نسل.و.اوالد.داده.و.دشمنان.

آن.حضرت.را.اَْبَتر.نامیده.است.
راجع.به.پیشگويی.قرآن.کريم.در.اين.سوره.مبارکه.»راجع.به.پیامبر.اکرم.و.اعطاء.
خیر.کثیر.به.آن.حضرت.و.ابتر.بودن.دشمنان.آن.حضرت«.انشاءاهلل.تعالی.در.ادامه.بحث.

مطالبی.به.عرض.خواهد.رسید.
در.اّولین.آيه.اين.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.

و.می.فرمايد:
اِنَّا اَْعَطْيَناَك الَْکْوَثَر.=.ای.پیامبر.ما.به.تو.کوثر.اعطا.فرموديم.

منظور از کوثر در این آیه شریفه چیست؟
همانطور.که.عرض.شد.کوثر.يعنی.خیر.کثیر.و.نعمت.فراوان.که.مصاديق.فراوانی.

دارد.که.تعدادی.از.آن.ها.را.ذياًل.مالحظه.می.فرمائید:
1..نهری.است.در.بهشت،.سفیدتر.از.شیر،.شیرين.تر.از.عسل،.و....که.در.دو.طرف.

آن.قبّه.هايی.است.از.دّر.و.ياقوت.و...
2..حوض.کوثر

3..نبّوت.و.رسالت.
4..قرآن.کريم

5 ..دين.مبین.اسالم.
6 ..علم.و.حکمت.

7..شفاعت.
8 ..فراوانی.و.کثرت.نسل.و.اوالد.پیامبر.اکرم.از.طريق.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها

9..علماء.اّمت
10..اصحاب.و.پیروان.راستین.پیامبر.اکرم.تا.روز.قیامت.و...

فخر.رازی.در.تفسیر.مفاتیح.الغیب.بالغ.بر.پانزده.معنی.برای.کوثر.نقل.نموده.و.بعضی.
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از.مفّسرين.نیز.برای.کوثر.بیست.و.شش.مصداق.عنوان.نموده.اند.
خداوند.متعال.خیر.کثیر.و.نعمات.فراوانی.به.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.اعطا.فرموده.که.موارد.فوق.بخشی.از.اين.مواهب.الهی.به.آن.حضرت.

می.باشد.و.در.واقع.موارد.فوق.بیان.مصاديق.روشن.و.آشکار.کوثر.می.باشند.
بنابراين.معنی اِنَّا اَْعَطْيَناَك الَْکْوَثَر اين می.شود.که:

خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.
می.فرمايد:

ای.پیامبر.ما.به.تو.کوثر.اعطا.نموديم،.يعنی.به.تو.خیر.کثیر.اعطا.نموديم.و.بخشیديم.
مصاديقی.از.کوثر.را.مالحظه.فرموديد.لیکن.بارزترين.و.روشن.ترين.مصداق.کوثر.
که.با.شأن.نزول.آيات.شريفه.سوره.کوثر.تطبیق.دارد.وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.
علیها.می.باشد.که.ادامه.نسل.پیامبر.اکرم.و.کثرت.نسل.آن.حضرت.از.طريق.همین.
بانوی.بزرگوار.می.باشد.که.خداوند.متعال.در.آيه.اّول.سوره.مبارکه.کوثر.آن.را.به.پیامبر.
اکرم.بشارت.داده.و.در.آيه.سّوم.اين.سوره.مبارکه.دشمنان.آن.حضرت.را.ابتر.و.بالعقب.

نامیده.است.
خداوند.متعال.پس.از.بشارت.کوثر.و.کثرت.نسل.به.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صلی.
اهلل.علیه.و..آله.و.سلم،.در.آيه.بعد.»آيه.دّوم.سوره.مبارکه.کوثر«.آن.حضرت.را.مورد.

خطاب.قرار.داده.و.می.فرمايد:
َفَصلِّ لَِربَِّک َواْنَحْر =.پس.برای.پروردگارت.نماز.بخوان.و.قربانی.کن،.يعنی:

ای.پیامبر،.حال.که.به.تو.کوثر.اعطا.فرموديم.پس.به.شکرانه.اينکه.به.تو.کوثر.
بخشیديم.برای.پروردگارت.نماز.بخوان.و.قربانی.کن.

بعضی.از.مفّسرين.گفته.اند.که.مقصود.از.نماز.و.قربانی.کردن.در.اين..آيه.شريفه.نماز.

روز.عید.قربان.و.قربانی.کردن.شتر.در.همان.روز.می.باشد،.لیکن.معنی.آيه.شريفه.عام.

و.گسترده.است.لذا.نماز.روز.عید.قربان.و.قربانی.کردن.در.آن.روز.يکی.از.مصاديق.
روشن.آن.می.باشد.

خداوند.متعال.در.آخرين.آيه.اين.سوره.مبارکه.ابتر.بودن.دشمنان.پیامبر.اکرم.را.خاطر.
نشان.نموده.و.به.آن.حضرت.می.فرمايد:.
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اِنَّ َشاِنَئَک ُهَو ااْلَْبَتُر =.به.درستی.که.»مسّلماً«.ای.پیامبر.دشمن.تو.اَبْتَْر.و.بالعقب.است،.
يعنی:

ای.پیامبر.تو.اَْبَتْر.نیستی.زيرا.ما.به.تو.کوثر.اعطا.کرده.ايم.»يعنی.کثرت.نسل.و.اوالد.
آن.هم.از.يک.دختر.به.نام.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها«،.

بلکه.دشمنان.تو.ابتر.و.بالعقب.هستند.و.نسلشان.منقرض.خواهد.شد.
بنابراين.معنی.آيات.شريفه.سوره.مبارکه.کوثر.اين.شد.که:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:
ای.پیامبر،.ما.به.تو.کوثر.اعطا.فرموديم،.يعنی.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.را.به.تو.
اعطا.فرموديم.و.بخشیديم.و.از.طريق.او.نسل.تو.را.کثرت.داديم.و.پربرکت.نموديم.

»آيه.1«.
پس،.ای.پیامبر.به.شکرانه.اينکه.به.تو.کوثر.بخشیديم.برای.پروردگارت.نماز.بخوان.

و.قربانی.کن.»آيه.2«.
ای.پیامبر،.دشمنان.تو.اَبْتَْر.و.اجاق.کور.هستند.نه.تو،.زيرا.ما.به.تو.کوثر.اعطا.نموده.ايم.

»نموديم«.1

توضیح:
1..خداوند.متعال.در.اّولین.آيه.سوره.مبارکه.کوثر.به.پیامبر.اکرم.فرمود:.

اِنَّا اَْعَطْيَناَك الَْکْوَثَر و.نفرمود.اِنَّا آَتْيناَك الَْکْوَثَر،.يعنی:
ما.به.تو.کوثر.را.بخشیديم.و.اعطا.فرموديم.

2..آيه.شريفه.را.خداوند.متعال.با.اِنّا.شروع.فرموده.که.اين.امر.داللت.بر.عظمت.
می.نمايد.

3..اَْعَطْينا به.صورت.فعل.ماضی.است.که.معنی.مضارع.مسّلم.می.دهد،.يعنی.قطعاً.به.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه311تا313.
المیزان،جلدچهلم،صفحه409تا412.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه401،399،398.
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پیامبر.اکرم.فرزندان.زيادی.اعطا.خواهیم.فرمود.و.کثرت.نسل.و.اوالد.پیامبر.اکرم.امری.
قطعی.و.مسّلم.است.

4..مصداق.اتّم.و.اکمل.کوثر.که.در.آيه.اّول.سوره.مبارکه.کوثر.آمده.وجود.مقّدس.

صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.زيرا.شأن.نزول.سوره.مبارکه.کوثر.
می.گويد:

دشمنان.پیامبر.اکرم.به.آن.حضرت.می.گفتند.که.تو.اَبْتَْر.و.بالعقب.هستی،.لیکن.
خداوند.متعال.ضمن.ّرد.سخنان.ياوه.آن.ها.می.فرمايد:

پیامبر.اکرم.اَْبَتْر.و.بالعقب.نیست.زيرا.ما.به.او.کوثر.اعطا.فرموديم.يعنی.به.پیامبر.

اکرم.صّديقه.ُکبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.را.اعطا.نموديم.و.بخشیديم.و.از.طريق.

همین.دختر.نسل.پیامبر.اکرم.در.جهان.گسترش.خواهد.يافت.و.نسل.پیامبر.از.طريق.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.تا.روز.قیامت.ادامه.خواهد.داشت.و.هر.روز.بیشتر.از.روز.
پیش.خواهد.بود،.بنابراين:

کوثر.يعنی.وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها،.لیکن.چون.کوثر.معنی.خیر.
کثیر.و.نعمت.فراوان.می.دهد.لذا.مصاديق.ديگری.نیز.دارد.از.قبیل:.

حوض.کوثر،.نهری.در.بهشت،.قرآن.کريم،.دين.اسالم.و....که.تمام.آن.ها.را.خداوند.

متعال.به.پیامبر.اکرم.اعطا.فرموده.است.لیکن.مصداق.اتّم.و.اکمل.کوثر.وجود.مقّدس.
صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.

5. در.اين.سوره.مبارکه.که.کوتاه.ترين.سوره.قرآن.کريم.است.سه.پیشگويی.بزرگ.
ديده.می.شود.که.عبارتند.از:

الف(.بشارت.دادن.به.پیامبر.اکرم.در.خصوص.اعطاء.خیر.کثیر.به.آن.حضرت.
اتّم.و.اکمل.خیر.کثیر.کثرت.اوالد.و.ذّريه.آن.حضرت. عرض.شد.که.مصداق.

می.باشد.آن.هم.از.طريق.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها..
بشارت.کثرت.نسل.به.پیامبر.اکرم.زمانی.بود.که.آن.حضرت.اوالد.ذکور.نداشت.
و.کسی.که.اوالد.ذکور.نداشت.در.نظر.عرب.بالعقب.و.به.اصطالح.اجاق.کور.تلّقی.

می.شد.
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اين.خبر.غیبی.و.اين.پیشگويی.قرآن.کريم.بعد.از.قرن.ها.کاماًل.آشکار.و.هويدا.شده.

است.به.نحوی.که.هیچ.شهر.و.روستايی.را.در.کشورهای.اسالمی.نمی.توان.پیدا.کرد.

که.ده.ها.و.بلکه.صدها.نفر.از.سلسله.جلیله.سادات.و.از.اوالد.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.در.آن.جا.نباشند.با.اينکه.ذّريه.پیامبر.اکرم.طی.دو.دوره.خالفت.بنی.امیّه.و.

بنی.عبّاس.قتل.عام.شدند،.لیکن.به.اراده.خداوند.متعال.نسل.پیامبر.اکرم.نه.تنها.منقرض.

نشد.بلکه.در.اقصی.نقاط.عالم.گسترش.پیدا.کرد.و.اين.امر.پیشگويی.بزرگ.قرآن.کريم.
در.رابطه.با.کثرت.اوالد.و.ذّريه.پیامبر.اکرم.می.باشد.

دلیل.اينکه.ادامه.نسل.پیامبر.اکرم.از.طريق.صّديقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.

می.باشد.فرمايشات.خود.آن.حضرت.است.که.در.مقاطع.زمانی.مختلف.به.اين.موضوع.
اشاره.فرموده.اند.که.از.جمله.آن.ها.فرمايشات.آن.حضرت.در.غدير.خم.می.باشد.

پیامبر.اکرم.روز.هیجدهم.ذيحّجه.سال.دهم.هجری.در.محل.غدير.خم.خطبه.

مفّصلی.ايراد.فرموده.و.پس.از.حمد.و.ثنای.خداوند.متعال.گوشه.ای.از.فضائل.و.مناقب.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.فرموده.و.سپس.به.امر.خداوند.متعال.

آن.حضرت.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خويش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.
نمودند.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.قسمتی.از.بیانات.نورانی.
خويش.فرمودند:

يَّتى ِمْن ُصْلِب اَميرالُْمْؤمنين َعلِىّ  بن اَبيطالِب،  َمعاِشَر الّناِس، ُذّريَُّة ُكلِّ نَِبىٍّ ِمْن ُصْلِبِه، َو ُذرِّ
یعنی:

ای.مردم:
ذّريه.و.نسل.هر.پیامبری.از.ُصلب.»پشت«.خود.او.است.لیکن.ذّريه.و.نسل.من.از.
ُصلب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.»يعنی.نسل.پیامبر.اکرم.از.اوالد.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد«،.يعنی.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.همه.سادات.با.اينکه.از.ُصلب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.هستند.و.مادرشان.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.لیکن.در.حقیقت.
اوالد.رسول.اهلل.بوده.و.خودشان.را.از.فرزندان.رسول.اهلل.می.دانند.لذا.هنگام.زيارت.آن.
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بزرگواران.به.آن.ذوات.مقّدسه.عرض.می.کنیم:.اَلّسالُم َعَلْيَک َياْبَن َرسُول اهلل.

ب( اين.خیر.کثیر.که.خداوند.متعال.بشارت.آن.را.به.پیامبر.اکرم.دادند.عالوه.بر.
کثرت.نسل.آن.حضرت.تمام.پیروزی.ها.و.موفقیّت.هايی.را.نیز.شامل.می.شود.که.بعداً.
نصیب.پیامبر.اکرم.شد.درحالی.که.زمان.نزول.آيات.شريفه.سوره.کوثر.قابل.پیش.بینی.

نبود.»مانند.گسترش.اسالم.و.برچیده.شدن.بساط.شرک.و.بت.پرستی.و....«.

ج(.سّومین.خبر.غیبی.و.سّومین.پیشگويی.بزرگ.سوره.مبارکه.کوثر.در.رابطه.با.اَبتَر.

بودن.و.بالعقب.بودن.دشمنان.پیامبر.اکرم.می.باشد.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.

فرمود.دشمنان.تو.ابتر.هستند.درحالی.که.در.زمان.نزول.آيات.شريفه.سوره.مبارکه.کوثر.
دشمنان.آن.حضرت.در.اکثريّت.بودند،.

لیکن.در.حال.حاضر.و.پس.از.گذشت.چندين.قرن.از.رحلت.پیامبر.اکرم.اوالد.آن.

حضرت.در.همه.جا.حضور.دارند.لیکن.از.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.يعنی.از.بنی.امیّه.

و.بنی.عبّاس.و.ساير.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.خبری.در.دست.نیست،.يعنی.در.حال.

حاضر.از.اوالد.بنی.امیّه.و.بنی.عبّاس.و.غاصبین.حقوق.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.آثار.و.
نشانی.باقی.نیست.و.اگر.هم.افرادی.باشند.هرگز.شناخته.نیستند.1

حديث:
1..وجود.مقّدس.امام.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.به.عمروبن.عاص.فرمود:

ای.ملعون.اَبْتَْر،.
تو.در.بستری.ُمشترک.تولّد.يافتی.»يعنی.مادر.تو.هم.با.عاص.بن.وائل.همبستر.می.شد.

و.هم.با.ديگران«،
وقتی.تو.متولّد.شدی.عّده.ای.از.مردان.قريش.بر.سر.تو.به.نزاع.برخاستند.و.هر.کدام.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه315ـ316.
المیزان،جلدچهلم،صفحه411.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه403ـ404.
احتجاجطبرسی،جلداّول،احتجاجپیامبراکرمدرغدیرخم،صفحه118تا146»صفحه133«،حدیث32.
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از.آن.ها.تو.را.پسر.خودشان.دانستند..
ابوسفیان.گفت.اين.پسر.از.نطفه.من.است،

ولید.بن.ُمغیره.گفت.اين.پسر.من.است،
عثمان.بن.حارث.گفت.اين.پسر.متعّلق.به.من.است،.

نضربن.حارث.بن.َکْلده.گفت.اين.پسر.فرزند.من.است،.
عاص.بن.وائل.گفت.اين.پسر.از.نطفه.من.است،

و.باالخره.از.بین.اين.چند.نفر.عاص.بن.وائل.که.از.همه.آنان.لئیم.تر.و.پست.تر.و.

ستمکارتر.و.زناکارتر.و.بی.َحَسب.و.نََسب.تر.بود.تو.را.به.خودش.ملحق.ساخت.و.بدين.
طريق.تو.پسر.عاص.بن.وائل.شدی.

وجود.مقّدس.امام.مجتبی.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
عاص.بن.وائل.کسی.است.که.گفت،.محّمد.»صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.پسر.ندارد.
و.ابتر.است.و.اگر.از.دنیا.برود.نسلش.قطع.می.شود.و.پس.از.اين.ياوه.گويی.عاص.بن.
وائل.بود.که.خداوند.متعال.سوره.مبارکه.کوثر.را.نازل.نموده.و.به.پیامبر.اکرم.فرمود.ای.
پیامبر.تو.ابتر.نیستی.بلکه.دشمن.تو.ابتر.است.»ای.پیامبر.به.تو.کثرت.نسل.خواهیم.داد.

و.نسل.تو.در.دنیا.انتشار.خواهد.يافت.و.اين.دشمنان.تو.هستند.که.ابتر.می.باشند«.1

نام. به. نام.سیوطی.در.تفسیر.خويش. به. از.علمای.معروف.اهل.سنّت. 2..يکی.
دّرالمنثور.از.ابن.عبّاس.روايت.کرده.که.گفت:

بزرگترين.فرزند.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.قاسم.بود.و.سپس.زينب.و.

آنگاه.طاهر.»عبداهلل«،.و.سپس.ام.کلثوم.و.آنگاه.فاطمه.سالم.اهلل.علیها.و.در.آخر.دختری.

به.نام.رقیه،.و.اّولین.کس.از.فرزندان.پیامبر.اکرم.که.از.دنیا.رفت.قاسم.بود.و.اين.قضیّه.

در.مّکه.اتفاق.افتاد.و.پس.از.قاسم،.طاهر.»عبداهلل«.نیز.از.دنیا.رفت.و.اين.قضیّه.نیز.در.
شهر.مّکه.اتّفاق.افتاد.

تا43 بزرگوارش،صفحه12 پدر از اماممجتبیعلیهالّسالمدردفاع احتجاج احتجاجطبرسی،جلددّوم، .1
»صفحه32و33«،حدیث150.

المیزان،جلدچهلم،صفحه414ـ415.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه603،حدیث23»حدیث13225«.
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پس.از.فوت.هر.دو.پسر.پیامبر.اکرم،.عاص.بن.وائل.گفت.که.نسل.محّمد.»صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم«.قطع.شد.پس.محّمد.ابتر.و.بالعقب.است.

پس.از.اين.سخنان.عاص.بن.وائل.بود.که.خداوند.متعال.سوره.کوثر.را.نازل.فرمود.
و.پاسخ.عاص.بن.وائل.را.داد.و.فرمود.که.خود.عاص.بن.وائل.ابتر.و.بالعقب.است.1

3. زبیر.بن.بکار.و.ابن.عساکر.نقل..نموده.اند.که.وقتی.پسر.پیامبر.اکرم.به.نام.قاسم.در.

شهر.مّکه.از.دنیا.رفت.عاص.بن.وائل.گفت.چه.خوب.شد.که.محّمد.»صلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سلم«.ابتر.و.اجاق.کور.شد،.و.در.پاسخ.به.اين.ياوه.گويی.عاص.بن.وائل.بود.که.
خداوند.متعال.سوره.کوثر.را.نازل.نموده.و.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

اِنَّ َشاِنَئَک ُهَو ااْلَْبَتُر،.يعنی.ای.پیامبر.دشمنان.تو.ابتر.و.اجاق.کور.هستند.
اين.حديث.را.نیز.سیوطی.در.دّرالمنثور.نقل.نموده.است.2

4..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

کوثر.نهری.است.در.بهشت.که.خداوند.متعال.آن.را.به.من.کرامت.فرموده.است.که.
آب.آن.از.شیر.سفیدتر،.و.از.عسل.شیرين.تر.می.باشد.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.پس.از.بیان.چند.ويژگی.

از.ويژگی.های.اين.نهر.رو.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نموده.و.به.او.
فرمود:

يا.علی،.اين.نهر.از.آن.من.و.تو.و.محبّین.تو.می.باشد.3

5..پس.از.نزول.سوره.مبارکه.کوثر.درباره.کوثر.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.سؤال.شد.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه414.

2.المیزان،جلدچهلم،صفحه414.
3.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه581.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه725،حدیث1.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه599،حدیث13»حدیث13215«.
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.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
کوثر.نهری.است.در.بهشت.که.خداوند.متعال.آن.را.به.من.وعده.داده.است..

روز.قیامت.اّمت.من.بر.آن.وارد.می.شوند.»به.کوثر.نزديک.می.شوند«.لیکن.عّده.ای.

از.آن.ها.به.داخل.جهنّم.سرنگون.می.شوند.»عّده.ای.از.آن.ها.را.مالئکه.به.داخل.جهنّم.
پرتاب.کرده.و.مانع.نزديک.شدن.آن.ها.به.کوثر.می.شوند«.

پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:
در.همان.حال.من.به.خداوند.متعال.عرض.می.کنم:

پروردگارا،.اين.ها.از.اّمت.من.هستند.
از.جانب.خداوند.متعال.به.من.گفته.می.شود:

ای.محّمد،.تو.نمی.دانی.که.اين.اّمت.تو.بعد.از.تو.چه.کردند.
»اشاره.به.ظلمی.است.که.رهبران.ضاللت.و.پیروان.آن.ها.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نسبت.به.اهل.بیت.آن.حضرت.روا.داشتند.و.ضمن.غصب.

حقوق.آن.ها.خود.آن.ذوات.مقّدسه.را.نیز.به.شهادت.رساندند«.
اين.حديث.را.يکی.از.علمای.معروف.اهل.تسنّن.به.نام.مسلم.بن.حّجاج.قشیری.در.
کتاب.خويش.به.نام.صحیح.»که.به.صحیح.مسلم.معروف.می.باشد«.نقل.نموده.است.و.

راوی.حديث.انس.بن.مالک.می.باشد.1

6..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
من.در.کنار.حوض.کوثر.همراه.پیامبر.اکرم.هستم.و.عترت.من.نیز.همراه.من.می.باشد.

»يعنی.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.در.کنار.حوض.کوثر.هستند«،.
پس.هر.کس.که.عالقمند.است.در.کنار.حوض.کوثر.با.ما.باشد.بايد.اوامر.ما.را.
گوش.کند.و.به.آن.عمل.نمايد.»اوامر.ما.را.گوش.کند.و.عمل.ما.را.مورد.تأّسی.قرار.

دهد«،

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه312.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه582.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه595،حدیث5»حدیث13207«.



487 سوره کوثر

بنابراين.تالش.کنید.برای.مالقات.با.ما.در.کنار.حوض.کوثر.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

ما.دشمنان.خودمان.را.از.کنار.حوض.دور.نموده.و.دوستانمان.را.از.حوض.کوثر.
سیراب.می.کنیم.و.هر.کس.از.آب.کوثر.بنوشد.هرگز.تشنه.نخواهد.شد.1

قابل.ذکر.است.که:
کلمات.»اَْعَطْينا َك«،.»َكْوَثَر«،.»َفَصّل لَِربَّک«،.»َواْنَحْر«،.»شاِنَئَک«.و.»اَْبَتُر«.فقط.يک.بار.
در.قرآن.کريم.آمده.اند.و.آن.هم.در.سوره.مبارکه.کوثر.می.باشد.»مشتّقات.اين.لغات.در.
آيات.ديگر.قرآن.کريم.آمده.لیکن.اين.کلمات.و.اين.لغات.به.اين.شکل.در.هیچ.آيه.ای.

از.آيات.شريفه.قرآن.کريم.نیامده.است«.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه582.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه597،حدیث7»حدیث13209«.





»سوره اخالص »توحید

آيات 1 تا 4 سوره اخالص »توحید«:
»ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد«.آيه.1.

َمُد«.آيه.2. »اهللُ الصَّ
»لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد«.آيه.3.

»َولَْم َيُکن لَُّه ُكُفًوا اََحٌد«.آيه.4.

ترجمه:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد.ای.پیامبر:

بگو:.خداوند.يکتا.و.يگانه.است،.»آيه.1«.
خداوندی.است.که.بی.نیاز.است.و.همه.نیازمندان.قصد.او.می.کنند،.»آيه.2«.

خداوند.کسی.را.نزاده.و.او.زائیده.کسی.نیست،.»آيه.3«.
و.برای.خداوند.هیچ.گاه.شبیه.و.مانندی.نبوده.است،.»آيه.4«.1

شرح لغات و توضیحات:
اهلَل =.اسم.خاص.برای.خداوند.متعال.است.و.در.همین.يک.کلمه.به.تمام.صفات.
جالل.و.جمال.خداوند.متعال.اشاره.شده.است.و.به.همین.جهت.اسم.اعظم.الهی.نامیده.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه465.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه359.
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شده.است.
اين.نام.جز.بر.خداوند.متعال.بر.کس.ديگری.اطالق.نمی.شود..

نام.مقّدس.اهلل.حدود.هزار.بار.در.قرآن.کريم.تکرار.شده.و.هیچ.اسمی.از.اسماء.
مقّدس.خداوند.متعال.اين.اندازه.در.قرآن.کريم.نیامده.است.

بعضی.معتقدند.که.کلمه.اهلل.در.اصل.مشتق.از.»َولَه«.می.باشد.»َولَه.=.تحیّر«،.
برخی.ديگر.می.گويند.که.کلمه.اهلل.از.»اَلَِه«.مشتق.شده.است..

»اَلَِه =.متحیر.و.سرگردان.شد«،.
زيرا.تفّکر.در.ذات.خداوند.متعال.موجب.تحیّر.و.سرگردانی.است.و.عقل..ها.در.ذات.

پاک.خداوند.متعال.حیران.هستند.
برخی.می.گويند.اهلل.از.الَه.می.آيد.»به.معنی.مستور.و.پنهان.شد«.زيرا.خداوند.متعال.

از.چشم.انسان.ها.مستور.و.پنهان.است.
برخی.می.گويند.اهلل.از.ريشه.ااِلَهة.»بر.وزن.و.به.معنی.عبادة«.می.باشد.و.در.اصل.

»ااَْلِله«.است.يعنی.تنها.معبود.به.حق.
به.هر.حال،.ريشه.اهلل.از.هر.چه.که.باشد.بعداً.به.صورت.اسم.خاص.درآمده.و.مفهوم.

اهلل.اين.است.که:
اهلل.معبودی.است.که.خلق.در.او.حیرانند،.به.او.عشق.می.ورزند،.از.درک.چشم.ها.

مستور.و.پنهان.است.و.از.افکار.و.عقول.خلق.محجوب.
اهلل.جامع.جمیع.صفات.جالل.و.جمال.است.و.منّزه.از.هر.عیب.و.نقص.

اََحد.=.از.ماده.وحدت.می.باشد.و.اشاره.به.ذاتی.می.نمايد.که.از.هر.جهت.بی.نظیر.و.
منفرد.می.باشد،.يعنی:

در.علم.يگانه.است،.
در.قدرت.بی.مثال.است،.

در.رحمانیّت.و.رحیمیّت.يکتا.است،.و.خالصه.کالم.اينکه:
از.هر.نظر.بی.نظیر.است.

َصَمْد.=.آقا.و.بزرگی.که.در.کارها.به.او.توّجه.شود،.آقا.و.بزرگی.که.برای.انجام.کارها.
به.سوی.او.می.روند.و.در.تمام.حوائج.او.را.قصد.می.کنند..
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گفته.شده.که.َصَمد.دو.ريشه.اصلی.دارد،.يکی.به.معنی.قصد.و.ديگری.به.معنی.

صالبت.و.استحکام،.و.اينکه.به.خداوند.متعال.َصَمد.گفته.می.شود.به.اين.خاطر.است.
که.بندگانش.قصد.درگاه.او.می.کنند.

همچنین.گفته.شده.که.َصَمد.يعنی.آقا.و.بزرگی.که.همه.آقايی.ها.و.بزرگی.ها.به.او.
منتهی.می.شود.

همچنین.گفته.شده.که.َصَمد.يعنی:
شخص.بزرگی.که.در.منتهای.عظمت.است،.

کسی.که.خلق.در.حوائج.و.نیازهای.خويش.به.سوی.او.می.روند،.
کسی.که.برتر.از.او.چیزی.نیست،.
کسی.است.که.دائم.و.باقی.است،

کسی.است.که.در.نهايت.سیادت.و.آقايی.است.و.همه.آقايی.ها.به.او.منتهی.می.شود،.
َصَمد.ذات.و.وجودی.است.دائمی.و.اََزلی.و.جاودانی،.

َصَمد.کسی.است.که.نیاز.به.غیر.ندارد.و.همه.نیازمند.او.هستند،.
َصَمد.کسی.است.که.هر.وقت.چیزی.را.اراده.کند.و.بگويد.موجود.باش.آن.چیز.فوراً.

موجود.می.شود،.و.در.يک.کالم:
َصَمد.شخص.بزرگی.است.که.همه.نیازمندان.به.سوی.او.می.روند.و.از.هر.نظر.پر.

و.کامل.است.
ُكْفو.=.مثل،.مانند،.شبیه،.نظیر،.همتا.1

سوره.مبارکه.اخالص.»توحید«.از.توحید.پروردگار.و.يگانگی.او.سخن.می.گويد.و.

در.چهار.آيه.کوتاه.چنان.توصیفی.از.خداوند.متعال.به.عمل.می.آورد.که.نیاز.به.اضافه.
ندارد.

در.شأن.نزول.اين.سوره.مبارکه.آمده.که.افراد.و.گروه.های.مختلفی.از.قبیل.مشرکین.

مّکه،.سران.يهود،.مسیحیان.نجران.و....خدمت.پیامبر.اکرم.رسیده.و.از.آن.حضرت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه362ـ370.
المیزان،جلدچهلم،صفحه454،447،446.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه477،475،472،471،468،467.
مفرداتراغب.
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درخواست.می.کردند.تا.خداوند.را.برای.آن.ها.توصیف.و.معّرفی.نمايد.
پس.از.اين.درخواست.ها.بود.که.خداوند.متعال.سوره.مبارکه.اخالص.»توحید«.را.

نازل.فرموده.و.پاسخ.سؤال.کنندگان.را.بیان.فرمودند.
همانطور.که.عرض.شد.در.پاسخ.به.سؤاالت.مکّرری.که.افراد.و.گروه.های.مختلف.
در.رابطه.با.اوصاف.خداوند.متعال.مطرح.می.نمودند.خداوند.متعال.اين.سوره.مبارکه.را.

نازل.فرموده.و.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود.که.ای.پیامبر:
ُقْل.=.بگو،.يعنی:

تو. از. تو.سؤال.می.کنند.و. از. پروردگارت. اوصاف. به. به.همه.کسانی.که.راجع.

می.خواهند.تا.خداوند.متعال.را.برای.آن.ها.معّرفی.کنی.بگو.و.اين.حقیقت.را.ابراز.و.
اظهار.کن.که:

ُهَو اهللُ اََحٌد =.او.خداوند.يکتا.و.يگانه.است.
ُهَو.ضمیر.مفرد.غايب.است.و.معموالً.در.جايی.به.کار.می.رود.که.گوينده.کالم.
اهتمام.زيادی.به.مضمون.جمله.بعد.از.آن.داشته.باشد،.ضمن.اينکه.اين.ضمیر.غايب.
از.مفهوم.مبهمی.حکايت.می.کند.و.در.واقع.رمز.و.اشاره.به.اين.واقعیّت.است.که.ذات.
مقّدس.خداوند.متعال.در.نهايت.خفاء.بوده.و.از.حواس.انسان.ها.و.از.دسترس.افکار.
محدود.انسان.ها.غايب.و.بیرون.است،..هر.چند.آثار.خداوند.متعال.آنچنان.جهان.را.پر.

کرده.که.از.همه.چیز.ظاهرتر.و.آشکارتر.است..
بنابراين.معنی.آيه.اّول.سوره.اخالص.اين.شد.که:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرمايد:
ای.پیامبر،.به.کسانی.که.راجع.به.پروردگارت.از.تو.سؤال.می.کنند.بگو.که.او،.خداوند.

يگانه.است،.يعنی:
اهلل جّل َجالله در.علم.يگانه.است،.در.قدرت.يگانه.و.بی.مثال.است،.در.رحمانیّت.و.

رحیمیّت.يگانه.و.يکتا.است،.و.خالصه.اينکه:
خداوند.متعال.از.هر.نظر.يگانه.و.بی.نظیر.است.

آيه.بعد.»آيه.دّوم.سوره.توحید«.توصیف.ديگری.از.ذات.مقّدس.خداوند.متعال.را.
بیان.می.فرمايد.
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در.اين.آيه.شريفه.آمده.که:
مُد =.خداوند.متعال.َصَمد.می.باشد،.يعنی: اهللُ الصَّ

خداوند.متعال:
سیّد.و.آقايی.است.که.همه.موجودات.عالم.در.تمامی.حوائج.و.نیازهای.خويش.

قصد.او.نموده.و.به.سوی.او.می.روند،.يعنی:.
همه.مخلوقات.عالم.بدون.استثناء.محتاج.و.نیازمند.به.خدا.هستند.و.به.منظور.رفع.

نیاز.خويش.رو.به.سوی.درگاه.الهی.می.کنند،.و.اينکه.خداوند.متعال:
در.نهايت.عظمت.است،
برتر.از.او.چیزی.نیست،

قائم.به.ذات.خود.و.بی.نیاز.از.غیر.است،
هرگاه.مشیّت.و.اراده.اش.به.اين.تعّلق.بگیرد.که.چیزی.را.خلق.نمايد.به.محض.اينکه.

بفرمايد.موجود.باش.فوراً.موجود.می.شود.
الزم.به.ذکر.است.که.در.بخش.مربوط.به.شرح.لغات.و.توضیحات.در.رابطه.با.معانی.

مختلف.»اََحد«.و.»َصَمد«.مطالبی.به.عرض.رسیده.است.
در.آيه.بعد.»آيه.سّوم.سوره.اخالص«.آمده.که:

لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد =.خداوند.متعال.کسی.را.نزاده.و.از.کسی.نیز.زائیده.نشده.است،..
يعنی:

خداوند.متعال.فرزند.ندارد.و.فرزند.کسی.نیست.
اين.آيه.شريفه.پاسخ.به.يهود.و.نصاری.و.مشرکین.عرب.می.باشد.که.برای.خداوند.

متعال.فرزند.و.يا.پدر.قائل.بودند.
در.آيه.30.سوره.توبه.و.آيه.100.سوره.انعام.به.اين.موضوع.اشاره.شده.که:

يهود.می.گفتند.که.ُعَزيْر.پسر.خدا.است،.
نصاری.می.گفتند.که.مسیح.پسر.خدا.است،

مشرکین.عرب.می.گفتند.که.مالئکه.دختران.خدا.هستند،.و...
قابل.ذکر.است.که.اين.آيه.شريفه.معنی.و.مفهوم.گسترده.تر.و.وسیع.تری.دارد.و.اين.

معنا.را.می.رسانَد.که:
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هیچ.شیئی.و.هیچ.چیزی.از.ذات.خداوند.متعال.جدا.و.خارج.نشده.و.نخواهد.
شد،

و.خداوند.متعال.نیز.از.شیئی.و.چیزی.خارج.نشده.است.»حادث.نشده.است«..

آخرين.آيه.سوره.مبارکه.اخالص.»توحید«.در.بیان.اوصاف.خداوند.متعال.مطلب.را.به.
مرحله.کمال.رسانده.و.می.فرمايد:

َولَْم َيُکن لَُّه ُكُفًوا اََحدٌ.=.هرگز.برای.خداوند.متعال.شبیه.و.نظیر.و.مثل.و.مانند.نبوده.
است.و.نخواهد.بود،.يعنی:

خداوند.متعال.نه.شبیهی.در.ذات.دارد،.
نه.مانندی.در.صفات،.و.خالصه.کالم.اينکه:

خداوند.متعال.از.هر.نظر.بی.همتا.و.بی.نظیر.و.بی.مانند.است.1

فضیلت تالوت سوره مبارکه اخالص »توحید«:
الف( وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

آيا.عاجز.و.ناتوان.هستید.از.اينکه.ثلث.قرآن.را.»يک.سّوم.قرآن.را«.در.شب.تالوت.
کنید.

خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.شد:
کیست.که.بتواند.اين.کار.را.بنمايد.»چگونه.ممکن.است.کسی.بتواند.ثلث.قرآن.کريم.

را.در.يک.شب.»و.يا.هر.شب«.تالوت.نمايد«.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.تالوت.نمايید.
اين.حديث.را.ابی.درداء.از.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.2

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه445ـ447تا449.
مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه366ـ369تا371.

تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه466ـ471تا473ـ475تا477.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه356.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه649،حدیث42»حدیث13313«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه462.
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ب(.احاديث.فراوانی.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.
شده.که.آن.حضرت.فرموده.اند:

سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.ثلث.قرآن.کريم.می.باشد.
اين.حديث.را.تعداد.زيادی.از.صحابه.از.قبیل:.

ابی.درداء،.ابن.عبّاس،.ابن.عمر،.جابر،.ابن.مسعود،.ابی.سعید.خدری،.معاذ.بن.انس،.
ابی.ايّوب،.ابی.امامه.و....از.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.اند.1

ج( امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هنگامی.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بر.جنازه.سعد.بن.

معاذ.نماز.خواندند.فرمودند:
هفتاد.هزار.ملک.که.در.میان.آن.ها.جبرئیل.نیز.حضور.داشت.بر.جنازه.سعد.بن.معاذ.

نماز.گزاردند.
پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمايش.خويش.فرمودند:

از.جبرئیل.پرسیدم،.سعد.بن.معاذ.به.خاطر.کدام.عمل.مستحّق.نمازگزاردن.اين.همه.
ملک.شد.

جبرئیل.گفت،.به.خاطر.تالوت.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد در.حال.نشستن،.ايستادن،.سوار.شدن.
به.مرکب،.راه.رفتن.و...

اين.حديث.را.سکونی.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

د( وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.بعد.از.هر.نماز.واجب.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.تالوت..کند.خداوند.متعال.
خیر.دنیا.و.آخرت.را.برای.او.جمع.می.فرمايد.و.خودش.و.پدر.و.مادرش.و.فرزندانش.

1.المیزان،جلدچهلم،صفحه452ـ453.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه357.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه761،حدیث4.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه462.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه637،حدیث12»حدیث13283«.
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را.نیز.می.آمرزد.
اين.حديث.را.ابوبکر.حضرمی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

ه (.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.نمودند.که.آن.حضرت.فرمودند:

هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد..را.يک.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.ثلث.قرآن.
کريم.را.تالوت.نموده،.

هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.دو.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.دو.سّوم.قرآن.
کريم.را.تالوت.نموده،.

و.هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.سه.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.تمام.قرآن.
کريم.را.تالوت.نموده.است..

اين.حديث.را.ابو.دنیای.مغربی.از.وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.2

و( وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
سوره ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.يک.سّوم.قرآن.کريم.است.

اين.حديث.را.حارث.بن.مغیره.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.3

ز( امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد را.يک.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.يک.سّوم.قرآن.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوهفتم،صفحه358.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه761،حدیث3.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه637،حدیث10»حدیث13281«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه463.

2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه595.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه641،حدیث22»حدیث13293«.

3.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه595.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه765و766،حدیث15و18.
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کريم.و.يک.سّوم.تورات.و.يک.سّوم.انجیل.و.يک.سّوم.زبور.را.تالوت.نموده.است.
اين.حديث.را.ابوبصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:
يا.علی،.به.درستی.که.َمثَل.تو.َمثَل.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.می.باشد،.

پس.هر.کس.يک.مرتبه.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.تالوت.کند.مثل.آن.است.که.يک.سّوم.
قرآن.کريم.را.تالوت.نموده،.

هر.کس.دو.بار.آن.سوره.را.تالوت.کند.مثل.آن.است.که.دو.سّوم.قرآن.کريم.را.
تالوت.نموده،.

و.هر.کس.سه.بار.سوره.اخالص.»توحید«.را.تالوت.کند.مثل.آن.است.که.تمام.قرآن.
کريم.را.تالوت.نموده.است...

همینطور.تو.يا.علی:.
هر.کس.تو.را.قلباً.دوست.داشته.باشد.برای.او.است.ثواب.يک.سّوم.عباد.»بندگان.

خدا«،.
هر.کس.تو.را.با.قلب.و.زبانش.دوست.داشته.باشد.برای.او.است.ثواب.دو.سّوم.

بندگان.خدا،.
و.هر.کس.تو.را.با.قلب.و.زبان.و.دستش.دوست.داشته.باشد.برای.او.است.ثواب.

تمام.بندگان.خدا.
اين.حديث.شريف.را.ابن.عبّاس.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.

نموده.است.2

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه764،حدیث13.
تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه641،حدیث19»حدیث13290«.

2.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه766،حدیث20.
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توضیح:
الف(.مقصود.از.دوست.داشتن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.قلب.يعنی.

اينکه.انسان.قلباً.محّب.آن.حضرت.باشد.و.او.را.دوست.داشته.باشد،.
بنابراين.کسی.که.آن.حضرت.را.قلباً.دوست.می.دارد.نسبت.به.دشمنان.آن.حضرت.

نیز.بايد.بغض.داشته.باشد.زيرا.اين.دو.قضیّه.الزم.و.ملزوم.يکديگر.هستند.

ب( مقصود.از.دوست.داشتن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.قلب.و.زبان.

يعنی.اينکه.عالوه.بر.محبّت.قلبی.بايد.با.زبان.خويش.نیز.اين.محبّت.را.ابراز.نمايد.»از.

طرق.مختلف،.مثاًل.بیان.فضائل.و.مناقب.آن.حضرت.به.همسر.و.فرزند.و.نزديکان.و.
دوستان«،.و.دفاع.از.حريم.واليت،.و...

ج(.مقصود.از.دوست.داشتن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.قلب.و.

زبان.و.دست.يعنی.اينکه.عالوه.بر.محبت.قلبی.و.تبلیغ.زبانی.بايد.با.دست.خويش.

نیز.اين.محبت.را.نشان.دهد،.يعنی.محبّت.خويش.به.آن.حضرت.را.عماًل.نشان.دهد،.

مثاًل.با.صرف.پول.و.مال.اعیاد.آن.ذوات.مقّدسه.را.باشکوه.تر.نمايد،.در.عزا.و.ماتم.آن.
بزرگواران.شرکت.کرده.و.در.برگزاری.آن.مراسم.عماًل.شرکت.داشته.باشد،.

در.نشر.معارف.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.اهتمام.جّدی.داشته.باشد،.
هر.قدر.که.در.توان.دارد.به.محبّین.و.ارادتمندان.راستین.آن.ذوات.مقّدسه.خدمت.

نمايد،.و.اقداماتی.از.اين.قبیل،.و.خالصه.کالم.اينکه:
ُمحّب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بايد.خاصیت.داشته.باشد.و.صرفاً.به.
محبّت.قلبی.اکتفا.نکند.که.هیچگونه.هزينه.و.زحمتی.ندارد،.نه.هزينه.مالی.و.نه.زحمت.
جسمی.و.جانی،.ضمن.اينکه.محبّت.قلبی.بدون.اقدام.عملی.ممکن.است.ادعايی.بیش.

نباشد.مگر.اينکه.انسان.واقعاً.قادر.به.انجام.هیچ.کاری.نباشد.

د(.در.اين.حديث.شريف.مالحظه.فرموديد.که.به.محبّین.و.دوستداران.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وعده.اجر.و.ثواب.يک.سّوم،.دو.سّوم،.و.يا.اجر.و.پاداش.
تمام.عباد.»بندگان.صالح.خداوند.متعال«.داده.شده.است.
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چون.مشّخص.نشده.که.مقصود.از.عباد.و.بندگان.خدا.در.اين.حديث.شريف.عباد.
صالح.اّمت.اسالم.هستند.يا.عباد.صالح.همه.اّمت.ها،.لذا:

می.شود.عنوان.کرد.که.احتماالً.مقصود.از.عباد.در.اين.حديث.شريف.عباد.صالح.

همه.اّمت.ها.باشد.و.حديث.آخر.»ز«.نیز.گواه.بر.اين.موضوع.می.باشد.»حديث.مربوط.
به.فضیلت.تالوت.سوره.اخالص«.

در.حديث.آخر.»ز«.مالحظه.فرموديد.که.اگر.شخصی.يک.بار.سوره.قُْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.

تالوت.کند.مثل.اين.است.که.يک.سّوم.قرآن.کريم،.يک.سّوم.تورات،.يک.سّوم.انجیل.
و.يک.سّوم.زبور.را.تالوت.کرده.است.

بنابراين:
کسی.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.قلباً.دوست.داشته.باشد.اجر.و.

پاداش.يک.سّوم.عباد.صالح.خدا.»يک.سّوم.عباد.صالح.همه.اّمت.ها«.را.دارد،
اگر.کسی.آن.حضرت.را.با.قلب.و.زبان.خويش.دوست.داشته.باشد.برای.او.است.
اجر.و.پاداش.اعمال.دو.سّوم.از.بندگان.خدا.»اعمال.صالح.دو.سّوم.از.بندگان.همه.

اّمت.ها«،
و.اگر.کسی.آن.حضرت.را.با.قلب.و.زبان.و.دست.خويش.دوست.داشته.باشد.برای.
او.است.اجر.و.ثواب.تمام.بندگان.خدا.»عباد.صالح.خداوند.متعال.در.همه.اّمت.ها«،.

يعنی:
معادل.اجر.و.پاداش.همه.انسان.های.صالح.از.اّول.خلقت.تا.قیامت.به.کسی.داده.
می.شود.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.با.قلب.و.زبان.و.دست.خويش.

دوست.داشته.باشد.
اگر.مقصود.از.عباد.در.اين.حديث.شريف.را.عباد.صالح.اّمت.اسالم.بدانیم.در.اين.

صورت:
معادل.اجر.و.پاداش.همه.انسان.های.صالح.اّمت.اسالم.از.زمان.بعثت.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.تا.روز.قیامت.به.کسی.اعطاء..می.شود.که.وجود.مقّدس.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.با.قلب.و.زبان.و.دست.خويش.دوست.

داشته.باشد.
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2..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.يک.مجلس.هفتاد.

فضیلت.و.منقبت.خودشان.را.بیان.فرمودند.که.يکی.از.آن.هفتاد.فضیلت.اين.بود.
که:

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.من.فرمود:

يا.علی:
َمثَل.تو.در.میان.اّمتم.همچون.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.می.باشد،.

هر.کس.قلباً.تو.را.دوست.داشته.باشد.مِثل.اين.است.که.يک.سّوم.قرآن.کريم.را.
تالوت.نموده،

هر.کس.به.دل.و.قلب.تو.را.دوست.داشته.باشد.و.با.زبانش.تو.را.ياری.کند.مثل.اين.
است.که.دو.سّوم.قرآن.را.تالوت.نموده،.

و.هر.کس.تو.را.به.دل.دوست.داشته.باشد.و.با.زبان.و.دستش.تو.را.ياری.نمايد.مثل.
اين.است.که.همه.قرآن.کريم.را.تالوت.نموده.است.

اين.حديث.را.مکحول.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
هر.کس.سوره ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.يک.بار.تالوت.کند.مِثل.اين.است.که.يک.سّوم.قرآن.

کريم.را.تالوت.نموده،
هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد را.دو.بار.تالوت.کند.مِثل.اين.است.که.دو.سّوم.قرآن.

کريم.را.تالوت.نموده،
هر.کس.سوره ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.سه.بار.تالوت.کند.مِثل.اين.است.که.تمام.قرآن.کريم.

را.تالوت.نموده.است.
همچنین:.

هر.کس.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.دل.دوست.داشته.باشد.خداوند.متعال.

1.خصالصدوق،جلددّوم،بابخصالچهلگانهوبیشتر،صفحه355تا368»صفحه367«،حدیث22،
فضیلتشصتویکم.

تفسیرنورالثقلین،جلدهشتم،صفحه641،حدیث20»حدیث13291«.
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ثواب.يک.سّوم.امت.را.به.او.اعطا.می.فرمايد،.
هر.کس.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.با.دلش.و.زبانش.دوست.داشته.باشد.خداوند.

متعال.ثواب.دو.سّوم.اّمت.را.به.او.اعطا.می.فرمايد،
و.هر.کس.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.با.دلش.و.زبانش.و.دستش.دوست.داشته.

باشد.خداوند.متعال.ثواب.همه.امت.را.به.او.اعطا.می.فرمايد.
اين.حديث.شريف.را.نعمان.بن.بشیر.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.نقل.نموده.است.1

4..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:
يا.علی: 

َمَثل تو َمَثل ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.می.باشد،
هر.کس.سوره ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.يک.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.ثلث.قرآن.

کريم.را.تالوت.نموده،
هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.را.دو.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.دو.ثلث.قرآن.

کريم.را.تالوت.نموده،
و.هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد را.سه.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.تمام.قرآن.

کريم.را.تالوت.کرده.است،.همچنین:
يا.علی:

هر.کس.تو.را.قلباً.دوست.داشته.باشد.برای.او.است.اجر.و.پاداش.يک.سّوم.اّمت،.
هر.کس.تو.را.قلباً.دوست.داشته.باشد.و.با.زبانش.نیز.تو.را.ياری.کند.برای.او.است.

اجر.و.پاداش.دو.سّوم.اّمت،
و.هر.کس.تو.را.قلباً.دوست.داشته.باشد.و.با.زبانش.تو.را.ياری.نمايد.و.با.شمشیرش.

تو.را.کمک.کند.برای.او.است.اجر.و.پاداش.همه.اّمت.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه766،حدیث21.
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اين.حديث.را.محّمد.بن.کثیر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:
يا.اباالحسن:

َمثَل.تو.در.میان.اّمتم.َمثَل ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد..می.باشد.
هر.کس.اين.سوره.مبارکه.را.يک.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.ثلث.قرآن.کريم.

را.تالوت.نموده،
هر.کس.اين.سوره.مبارکه.را.دو.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.دو.ثلث.قرآن.

کريم.را.تالوت.نموده،
هر.کس.اين.سوره.مبارکه.را.سه.بار.تالوت.کند.مثل.اين.است.که.تمام.قرآن.کريم.

را.تالوت.نموده.است،..همچنین:
يا.علی:

هر.کس.تو.را.با.زبان.دوست.بدارد.برای.او.کامل.می.شود.ثلث.ايمانش.»يک.سّوم.
ايمانش.کامل.شده«،

هر.کس.تو.را.با.زبان.و.دل.دوست.بدارد.برای.او.است.دو.ثلث.ايمانش.»دو.سّوم.
ايمانش.کامل.شده«،

هر.کس.تو.را.با.زبان.و.دل.دوست.بدارد.و.با.دستش.نیز.ياری.کند.ايمان.او.کامل.
شده.است.

سپس.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمايش.خويش.
فرمود:.

يا.علی:
قسم.به.خداوندی.که.مرا.به.حق.به.رسالت.مبعوث.نمود.اگر.تمام.اهل.زمین.تو.
را.دوست.می.داشتند.همچنانکه.اهل.آسمان.دوست.می.دارند.خداوند.متعال.اََحدی.از.

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه767،حدیث22.
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آن.ها.را.عذاب.نمی.کرد.
اين.حديث.نورانی.را.ابی..بصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

6 ..يکی.از.علمای.معروف.اهل.تسنّن.به.نام.خطیب.خوارزمی.در.کتاب.خويش.

به.نام.مناقب.نقل.می.کند.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:

ای.علی،.َمثَل.تو.در.میان.مردم.َمثَل ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد.در.قرآن.است،
هر.کس.سوره.ُقْل ُهَو اهللُ اََحٌد .را.يک.مرتبه.بخواند.مثل.اين.است.که.يک.سّوم.

قرآن.را.خوانده،..
هر.کس.آن.را.دو.بار.بخواند.مثل.اين.است.که.دو.سّوم.قرآن.را.خوانده،.

و.هر.کس.آن.را.سه.مرتبه.بخواند.مانند.کسی.است.که.تمام.قرآن.را.خوانده.است.
همچنین.تو.ای.علی:.

هر.کس.تو.را.با.دل.دوست.بدارد.يک.سّوم.ايمان.را.دوست.داشته،.
هر.کس.تو.را.با.دل.و.زبان.دوست.بدارد.دو.سّوم.ايمان.را.دوست.داشته،.

و.هر.کس.تو.را.با.دل.و.زبان.و.دست.دوست.بدارد.تمام.ايمان.را.دوست.داشته.
است.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.در.پايان.فرمايش.خويش.به.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.
فرمود:

قسم.به.خداوندی.که.مرا.به.حق.به.پیامبری.برانگیخت.اگر.همچنانکه.اهل.آسمان.

تو.را.دوست.می.دارند.اهل.زمین.تو.را.دوست.بدارند.خداوند.متعال.هیچ.يک.از.آنان.
را.با.آتش.دوزخ.عذاب.نمی.کند..)تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه769،حدیث25(.

الُم َعَلينا و َعلى ِعباِد اهلِل الّصالِحيَن َوالسَّ

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه767،حدیث23.
امالیصدوق،صفحه59،حدیث5»مجلسنهم«.
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حيُم، بَِرْحَمِتَک يا اَْرَحَم  ِميُع الَْعليُم، َوُتْب َعَلْيَنا اِنََّک اَْنَت التَّّواُب الرَّ اَلّلُهمَّ َتَقبَّْل ِمَنّا اِنََّک اَْنَت السَّ
الّراِحميَن، َو بُِحْرَمِة ُمحّمٍد و آله الّطاِهريَن.

تقديم.به.پیشگاه.مبارک.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.

بیت.آن.حضرت.يعنی.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.صّديقه.

کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.يازده.امام.معصوم.از.نسل.و.ذّريّه.آن.دو.بزرگوار.

از.امام.حسن.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.تا.وجود.مبارک.بقیة.اهلل.االعظم.حجة بن.الحسن.
القائم.المهدی.سالم.اهلل.علیه.و.عجل.اهلل.تعالی.فرجه.الّشريف.

ِة ااْلَْبراِر لََجَعْلُتُهْم  ٍد َو اَْهِل بَْيِتِه ااْلَْخياِر ااْلَئِمَّ اَلّلُهمَّ اِنِّي لَْو َوَجْدُت ُشَفعاَء اَْقَرَب اِلَْيَک ِمْن ُمَحمَّ
ُشَفعائِي، َفِبَحقِِّهُم الَِّذي َأْوَجْبَت لَُهْم َعَلْيَک اَْسَالَُک اَْن ُتْدِخَلِني ِفي ُجْمَلِة الْعاِرِفيَن بِِهْم َو بَِحقِِّهْم َو 
ٍد َو آلِِه الّطاِهريَن َو  في ُزْمَرِة الَْمْرُحوِميَن بَِشَفاَعِتِهْم، اِنََّک اَْرَحُم الّراِحميَن، َو َصلَّى اهللُ َعلى ُمَحمَّ

َسلََّم َتْسليمًا َكثيراً، َو َحْسُبَنا اهللُ َو ِنْعَم الَْوكيُل. 

شب جمعه مورخ چهاردهم آذرماه يکهزار و سیصد و نود و سه هجری شمسی
مطابق با دوازدهم صفر سال يکهزار و چهارصد و سی شش هجری قمری

نیّره الّسادات علوی حسینی



 اِذا جاَءَك الُْمناِفُقوَن بِِوالَيِة َوصِيَّک قالُوا نَْشَهُد اِنََّک لََرُسوُل اهللِ، َواهللُ َيْعَلُم اِنََّک لََرُسولُُه َواهللُ 
31 ............................................................................ َيْشَهُد اِنَّ الُْمناِفِقيَن بِِوالِيِة علٍىّ لَکاِذبُوَن،

ذلَِک بَِانَُّهْم آَمُنوا بِِرسالَِتَک َو َكَفُروا بِوالَيِة َوصيَِّک، ........................................................ 33

اِنَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعالى َسّمى َمْن لَْم َيتَِّبْع َرسُولَُه فى ِوالَيِة َوصيِِّه ُمناِفقيَن، َو َجَعَل َمْن َجَحَد اِماَمَتُه 
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َعْن ِوالَيِة َعلىٍّ َو ُهم ُمْسَتْکِبُروَن، ...................................................................................... 34

34 ................... اِنَّ اهللَ ال َيْهِدي الَْقْوَم الْفاِسِقيَن، َيْعنى اِنَّ اهللَ ال َيْهِدی اْلَْقوَم الّظالِميَن لَِوصِيَّک،

مٍد صّلى اهلل و آله و سّلم اِلٰى َيْوِم اْلِقياَمِة، َو ُهْم َو اهلِل  نُُور اهلِل  اَلّذي  اَلنُّوُر َو اهلِل  ااْلَئَِمِة ِمْن آِل ُمحَّ
ماواِت َو ااَْلْرِض، َو اهلِل  لَُنوُر ااِْلماِم فى ُقُلوِب اْلُمْؤِمنيَن اَْنَوُر  اَْنَزَل، َو ُهْم َو اهلِل  نُُور اهلِل  ِفى السَّ
َوَجلَّ نُوَرُهْم  رُوَن ُقُلوِب اْلُمؤِمنيَن َو َيْحُجُب اهللُ َعزَّ ْمِس اْلُمضيَئِة بالنَّهاِر، َو ُهْم َو اهلِل  ُيَنِوّ ِمَن الشَّ
ُر اهللُ َقْلَب  َر اهللُ َقْلَبُه، َو ال ُيَطِهّ ْن َيشاُء َفُتْظَلُم ُقُلوبُُهْم، َو اهللِ ال ُيِحبُّنا َعْبٌد َو َيَتَوالنا َحّتى ُيَطِهّ َعمَّ
َعْبٍد َحّتى ُيَسِلَّم لَنا َو َيُکوَن ِسْلمًا لَنا، َفِاذا كاَن ِسْلمًا لَنا َسلََّمهُ  اهللُ ِمْن َشديِد اْلِحساِب َو آَمَنهُ  ِمْن 
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