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 مقدمه

 کهر سال در ماه مبارتوفيق داد تا خداوند متعال به اين بنده حقير 

ات تربيتي و عرفاني کرفته و نگن را در نظر آقرهاي ي از سورهکرمضان ي

است که از تفاسير اي ه حاصل اين توفيقات مجموعهکنم؛ کآن را بيان 

ه کتابي . کدگيرمي قرارقرآن  دارانزبان ساده براي استفاده عموم دوستهب

که حاصل همان جلسات  ه حشر استکتفسير سوره مبار ،رو داريد شيپ

 هجري 7341رمضان سال  کدر ماه مبار زانهصورت رواست که به

 . ه بودشد برگزار

پيش روي شما عزيزان قرار « بصيرت»اکنون، اين تفسير با عنوان 

خصوص نظر بنده براي بصيرت در دين و دنيا و آخرتمان؛ بهگيرد که بهمي

 آور است.ها، آموزنده و داراي نکات قابل تأمل و عبرتدر ايام فتنه

 کرد: ميبه دو بخش تقستوان را ميسوره مبارکه ن يامحتواي 

به رابطه  نيز،اهلل بر سرنوشت انسان و معرفت تأثير به ،در قسمت اول

اشاره اهلل و معرفت نفس در سعادت و شقاوت انسان معرفت مسئله
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 شود.مباحثي مطرح مييه نفس کاهميت تزدرباره و شود مي

ات يبه آباتوجه که است  يخداشناسبا موضوع  ،قسمت دوم کتاب

 ينکاتکند و بحث مي ياسماء و صفات اله درباره حشر آخر سوره مبارکه

 .کندمي اشارهرا اهلل و اسماء و صفات معرفتدرباره 

اهلل در حد متوسط و قابل د و معرفتيک دوره عقايشامل  ،ن کتابيا

 با اهللاهلل و اسماءکه بخواهند با معرفتاست  يجوانان و کسان يفهم برا

هاي شدن جنبهروشناين نوشتار،  يهدف اصل. ساده آشنا شوند يزبان

 باشد.مي ن اسماء مبارکياز ا يو استفاده اخالق يمعرفت

و  يمعرفت الهجهت رسيدن به در  ياميدوارم توانسته باشم گام

رحمت ه سماء الحسني او برداشته باشم و اميد بامتعال و  يشناخت خدا

اي ر قبول فرمايد و توشهين عبد فقيز را از ايناچالش ته اين کالهي دارم 

 .نفع مال و ال بنون قرار دهديوم الي يبرا

 سادات زرگر مراديطاهره



 

 

 

 

 

 محتواي سوره

 کهاست « رينضبني يانهودي»مبارزه با استان در به ظاين سوره بيشتر نا

ن يمزين سرا ينه و پاکسازيرون راندن همه آنها از مديسرانجام به ب

د يقرآن مجدهنده تکان مهم وهاي از سورهاين سوره،  .شدمنجر مقدس 

 ؛ک دارديار نزديات سوره قبل )مجادله( تناسب بسين آيو با آخر ،است

ک ين يا ،قتيو در حق ،داده است يروزيوعده پ« حزب اهلل»که در آن به 

 است.  يروزينمونه روشن آن پ

 رد: کش خالصه توان در شش بخمي محتواي اين سوره را

ن يمباحث مختلف ا يبرااي ه است و مقدمهيک آيکه تنها  ؛بخش اول

 يه عموميح و تنزيسخن از تسب . در اين آيه،دشومي سوره محسوب

 م است.يم و حکيخداوند عظدر برابر  موجودات

 يماجراو ه( است يآ 9)مجموعاً  71تا  2ه يکه از آ ؛بخش دوم

 د. کنمي نه بازگويشکن مديمانپ هوديمسلمانان را با گيري در

داستان و روايتگر دهد مي ليرا تشک 71تا 77ه يکه از آ ؛بخش سوم
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 ک داشتند.ينزد ين برنامه همکاريهود در اينه است که با يمنافقان مد

؛ مشتمل بر يک سلسله اندرزها و نصايح کلي نسبت به عموم بخش چهارم

 گيري از ماجراي فوق است.مسلمانان است و در حقيقت به منزله نتيجه

از قرآن  يغيف بليتوص ،(27ه يه است )آيک آيکه فقط  ؛بخش پنجم

 باشد.مي روح و جان يسازآن در پاک تأثيران يد و بيمج

 (23تا  22ه ين سوره است و از )آين بخش از ايکه آخر ؛بخش ششم

او  يحسنا از اوصاف جمال و جالل خدا و اسماي يقسمت مهم ؛است

 د.کني ميانياهلل کمک شا معرفةق يشمرد که به انسان در طريمرا بر

 نام سوره

اجتماع  يعني ؛«حشر»دوم آن گرفته شده که سخن از  ةين سوره از آينام ا

راندن آنها يرونب يبرا مسلمانانا حشر يو  ،نهيکردن از مدي کوچهود براي

با  يباطن حشر ارتيد که اشومي نجا روشنيان آمده است، و از ايبه م

 امت ندارد. يحشر ق

د شروع اونده با تسبيح خک ،مسبحات استهاي سوره ازاين سوره 

  است. يح الهيز با تسبيان آن نيشده، و اتفاقاً پا

 فضيلت تالوت اين سوره

 از رسول اکرم يثياز جمله در حددارد. بسيار  هايفضيلت ،اين سوره

  :خوانيممي



  37 ) فضيلت تالوت اين سوره

و ال نار و ال عرش و ال کرسي و ال حجاب  من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة»

و ال السموات السبع و ال االرضون السبع و الهوام و الرياح و الطير و الشجر و 

الدواب و الشمس و القمر و المالئکه اال يصلوا عليه، و استغفروا له و ان مات من 

تمام بهشت و  ،هر کس سوره حشر را بخواند؛ يومه او ليلتهِ مات شهيداً

هفتگانه و  يهانيها و زمو حجاب و آسمان ينم و عرش و کرسجه

د و ماه و يحشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورش

رد يا در آن شب بميو اگر در آن روز  ،ندکنمي او استغفار يبرا ،فرشتگان

 7«.اندد مردهيشه

سي، من قرأ اذا ام» :ميخوانمي از امام صادق يگريث ديو در حد

هر کس سوره ؛ وکّل اهلل بداره ملکاً شاهراً سيفه حتي يصبح« الرحمن و الحشر»

را با اي خداوند فرشته ،الرحمن و حشر را به هنگام غروب بخواند

 2.«دکنمي ر برهنه مأمور حفاظت خانه اويشمش

سوره است که از قرائت  يشه در محتواينها همه آثار انديبدون شک ا

 گردد.مي انسان پرتو افکن يو در زندگ يآن ناش

                                                        

 . حديث اول را نيز فرطبي در آغاز همين سوره آورده است.222ـ222، ص9، جالبيانمجمع .7
 .همان .2



 

 

 

 

 
 

 تسبيح و تنزيه موجودات  :بخش اول

 (1تفسير آيه )

 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

 هميشگي اشمهرباني و است اندازهبي رحمتش که خدا نام به

 (١)سَبَّحَ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي األَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکيمُ

ها و زمين است خداوند را ]به پاک بودن از هر عيب چه در آسمانآن

 .ناپذير و حکيم استستايند، و او تواناي شکستو نقصي[ مي

در سوره  کهينا و قابل توجه ،دشومي اين سوره با تسبيح الهي شروع

صورت يح بهدر سه مورد تسب ،دشومي آغاز يح الهيکه با تسب« مسبحات»

غه يو در دو مورد به ص (د و حشر و صفي)حد «سبّح» يغه ماضيص

، هاريتعباين تفاوت  .)جمعه و تغابن( آمده است« سبحي» يعنيمضارع 

موجودات  ،شهينده و هميکه در گذشته و آ»ن نکته باشد يد اشاره به ايشا

ند. با توجه و تدبر در يگومي ح ذات اقدس او گفته وين جهان تسبيا



  39 ) بخش اول: تسبيح و تنزيه موجودات

وَ فيِ کلّ شيءٍ لَه »: از خداستاي هيز آيچههمد که يد يخواه يات آفاقيآ

 «.ايَةٌ تَدُلّ علي انّه واحدٌ

و ساعات عمر ها زماندر تمام  «عبد»د يد که باشومي ات استفادهياز آ

 يتعاليي ذات حقام کند. و چون شناسايق يش حق تعاليحمد و ستاه ب

ک لَ، مَيا مادياز ممکنات خواه مجرد باشد  ياحد يقت برايکنه و حقه ب

ـ جل و عال ـ را که او يز ؛ستي، ممکن نيّا وليباشد  يبا انسان، نيباشد 

 شود.نمي سريبدون احاطه م يقيو معرفت حق ،محاط يباق ط است ويمح

تنزيه و تقديس و ه تعالي را بخداي ماين است که امر فرموده که او 

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  سَبَّحَ لِلَّهِ»بودن از نقايص ممکنات ستايش نمايند. خالي

 شاملي را يمام موجودات ارضي و سمات دارد و عموميت ،«فِي الْأَرْضِ

 و مثل حيوانات، نباتات ؛ادراک ندارند روعش چه آنهايي که گردد؛مي

 مثل مالئکه و انسان و جن. ،و يا آنهايي که شعور و ادراک دارند جمادات،

اعتبار ه بيحي در خور خود و بزيرا که فطرت هر موجودي يک نوع تس

خلقت در وي مأخوذ گرديده که به زبان حال و قال تسبيح و ستايش 

 کنند. و در آن سستي نمي، نمايند مبدء و آفريننده و مربي خود رامي

 ح يقت تسبيحق

همه  يو گواه ،ب و نقصيع هرگونه ينف :ح عبارت است ازيقت تسبيحق

 نيو ا ،ب و نقصيع هرگونهو از ذات مقدس ا يموجودات جهان به پاک

ها يب و شگفتيعجا ،حکمت ،حساب ،ن است که آنچنان نظمياخاطر به
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ند و يبا زبان حال ذکر حق گو يکه جملگ ،کار رفتهدر نظام همه آنها به

 دگار ما قدرتشيکشند که آفرمي اديخوانند و فرمي او يح و ثنايتسب

ه جمله يان آيدر پا ين است کهاين چنان است و يپابي انتها و حکمتشبي

  .آمده است «و هو العزيز الحکيم»

 ،تمامي ذرات جهان از نوعي درک و شعور برخوردارند کهاين يا

گويند؛ هر چند ما حمد خدا مي اي که در عالم خود تسبيح وبه گونه

بدين معني تمام ذرات  7خبريم.بر اثر محدوديت اطالعات از آن بي

بلکه ذات آنها  يي؛گومعني سخننه به ،گويندميعالم خدا را تسبيح 

 کند. تسبيح و تقديس مي

 موجودات يذاتفقر 

د در يباو که مخلوق او هستند را يز ،رنديفقدر ذات خود موجودات همه 

 يصفت ،از به علتياج و نيده باشد. احتيالوجود خوابجباز به وايذاتشان ن

اج در ياز و احتيبلکه ن ؛ست که بر معلول عارض و اضافه شده باشدين

را يز ،دکنمي حيخدا را تسب ،ذات همه موجودات عالم ،پس .ذات اوست

او  يداللت دارد به وجود خدا و پاک ت وجود آنهايفيذات موجودات و ک

دن، و زادن، و يخوردن و خوابمانند  ؛يوانيصفات ح واز لوث عدم 

و  ،باشد يو ابد يلدارد که از ياج به علتياحت ،را ذات موجوديز .دنييزا

 .ستيسازگار ن بودنيبا ازل ي(واني)صفات حن صفات يا
                                                        

 حديد. .7
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را يز منزه است؛ «هودهيب لظلم و عم»از صفات ناپسند مانند وند خدا

گران. موجودات جهان خود و هر چه دارند يتجاوز به حقوق د يعنيظلم 

عمل »از خداوند  ،زينشود. و نمي پس ظلم تصور وند است،از خدا

بودن موجودات داللت دارد بر مطلق حکمترا ذات يز ؛منزه است «هودهيب

بودن از و منزه ،موردبي و خلقت يکاريهودهبودن او از بينش و منزهآفر

در ها قانون که ونيلير پوشش مينش آنها زيرا موجودات و آفريز ؛جهل

ز اوند و خالق آنها بودن خداداللت بر منزه ،دارد تأثيرتحرک و تحول آنها 

 ،ح موجودات جهانيتسب يبرا يک معنين است ياو  .دارد يجهل و نادان

 م. يفهممي که به عقل آن را

است، و در  باالتر از فهم ماموجودات ح يتسب يبراتر فيلط يمعناو 

 .ح اشاره خواهد شديباره تسبي درخر سوره به مطالبآات يآ

 شکندرگيري با يهوديان پيمان :بخش دوم

 (11ـ2تفسير آيات )

مان شکن يهود پيمسلمانان با  يريدرگ يماجرااين سوره، بخش دوم 

ان عزت و يه خداوند و بيح و تنزين سوره با تسبيد. اکنمي گوزنه را بايمد

ان يب ياست برااي قت مقدمهين در حقيد؛ و اشومي حکمت او شروع

ها که در شناخت خدا و صفاتش همان ،«رينضيبن»هود يسرگذشت 

ه بر قدرت و عزت يها که تکنواع انحرافات بودند، و هماناگرفتار 

 امبر اسالم به توطئه برخاستند. يپدر برابر  ند وکردمي شيخو
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 نهير در مدينضبني هوديطئه ايان توپ

نضير از مدينه پرداخته شدن يهود بنيبعد از بيان اين مقدمه به داستان رانده

 فرمايد: و مي

لَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ ا

حُصُونُهُمْ مِنَ  مَانِعَتُهُمْ أَنَّهُمْ وَظَنُّوا يَخْرُجُوا أَنْ ظَنَنْتُمْ مَا الْحَشْرِ

 قُلُوبِهِمُ فِي وَقَذَفَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا

 يَا فَاعْتَبِرُوا الْمُؤْمِنِينَ وَأَيْدِي بِأَيْدِيهِمْ بُيُوتَهُمْ رِبُونَيُخْ الرُّعْبَ

 (٢)الْأَبْصَارِ أُولِي

او کسي است که کافران از اهل کتاب را در اولين کوچ ]دسته 

شما ]با قدرتي که آنان داشتند[  جمعي[ از ديارشان بيرون راند،

 ،داديدرفتنشان را ]به اين صورت[ احتمال نمي

کردند دژهاي استوارشان آنان را از ]عذاب[ ]خودشان[ گمان مي

 ي دارد، ولخدا مصون مي

کردند به ]خشم کوبندۀ[ خداوند از جايي که خيال نمي

هايشان ]چنان[ ترسي انداخت ]که[ سراغشان آمد، و در دل

 هايشان را به دست خود و به دست مؤمنان ويران کردند،خانه

 « و بينش! عبرت بگيريداي صاحبان فهم »پس 

 هانکته

نه ينقاع به مديقبني ظه، ويقربني ر،ينضهاي بنيان به ناميهوديله از يسه قب
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مان عدم تعرض يپ امبر اکرميهجرت کرده و در آنجا ساکن شدند و با پ

ه مسلمانان توطئه ياز مشرکان مکه عل ياما بعد از جنگ اُحد گروه ؛بستند

نام ه از بزرگان آنان ب يکي .د و با آنها برخورد کرديامبر آگاه گرديکردند، پ

پناهنده اي جاد شد و به قلعهيان تزلزل ايهوديان ياشرف کشته و مبنکعب

 امبر قلعه را محاصره کردند.يمسلمانان با دستور پ ،شدند

نه يرفتند که از مديان پذيهوديبعد از چند روز محاصره و جنگ، 

شان را با خود بردند و آن اموالتوانستند از که  يخارج شوند. آنها مقدار

خود را هاي خانه به هنگام رفتنبه مثالً  ؛مقدار که نتوانستند با خود ببرند

 7.فتديخراب کردند که به دست مسلمانان ن

 راندن از محل سکونت است.کردن و بيرونمعناي جمع، به«حشر»کلمه  *

اي الهي شمرده شده عنوان يکي از امدادهترس در دل دشمن، به *

 «.قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فِي وَقَذَفَ»است: 

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ کفَرُوا »م: يانوخنيز مي 72ه يدر سوره انفال آ *

ي زين بدون خونريمسلم يروزيترس سبب فرار دشمن و پ ي،آر«. الرُّعْبَ

حضرت  يراي يسه لشکر برا» :ميخوانمي ثيدر حد کهاين چه د.شومي

 2ند، فرشتگان، مؤمنان، و رعب.يآمي أيمهد

 .ديرينش! عبرت بگيصاحبان فهم و باي ، پس؛ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

                                                        

 .تفسير نمونه .7
 .242ص ،77ج ،تفسير نور؛ به نقل از: 723ص ،1ج ،اثبات الهدي .2
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 ياست که از آن معلوم يز نامعلومينظر کردن و تدبّر کردن در چ ،«اعتبار»

ه بت ين حکايامر است که پس از ا« فاعتبروا»نجا يد و در اشومي حاصل

د، يريکه صاحب عقل و تدبيکساناي ، امر فرموده که خردمنداشخاص 

ي و زيراي بود که بدون جنگ و خوند چه قدرت خالّقهينيد و ببينظر کن

ر انداخت که يالنضبني انيهوديدر دل  يمکش چنان ترس و خوفکش

 ي وطن کردند.خود را خراب نمودند و جال يعال يدست خود بناهاهب

له ين قبيبه رسولش داده بود که بر ا يتعال يکه قبالً خدااي و وعده

باصحابش خبر داده بود که بدون جنگ بر  امبر اکرميو پ ،ابديمي ظفر

 د.يواقع گرد ،ميابيمي آنان ظفر

 ن واقعهيبودن امعجزه

 شمار آورد.هل معجزات بين واقعه را از قبيتوان امي از دو جهت

و  اموالم و يابيمي له ظفرين قبيبر ا که اهللرسول ييگويشپ ،يکي

اصل خود  دوم،د. يو وعده خدا واقع گرد ،ميآورمي دستهار آنان را بيد

 متفرق گردند و ين آسانياه ب بزرگيله يک قبيکه  اين واقعهيچن

 ن افتد.نادست مؤمه زحمت مالشان ببي

از روي  کهآن خالصه خداي تعالي امر فرموده که نظر کنيد و تدبّر نمائيد تا

 اي ندارد.بصيرت و فهميدگي ايمان آريد؛ زيرا ايمان تقليدي چندان فايده

 ها دل يخراب ينياثر تکو

دل و  يآنان در اثر خرابهاي خانه يخراب ،ن است کهيه مشعر بر ايآ
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ه کفر و اگر آلوده ب يرا که دل آدميز ؛ره آنها ظهور و بروز نمودهيسر

ن ييگاه مالئکه قدسيحرم خدا و جا ،گرددن نياطيگاه شيو جا يپرستهوا

ده دل خود را که حرم اهلل بود خراب ياعمال نکوهه و چون کفار ب ؛است

 مؤمناندست هآنها ب يمسکونهاي ن شد که خانهيچن ،جه آنينت ،نمودند

امر به تدبّر و تفکّر فرموده  ،هين است که در آخر آياو خراب شود.  افتد

از  ،ديباشمي ( که شما که صاحب عقل و فطانتارفاعتبروا يا اولي االبص)

 7د.يريا پند و اندرز گين قضايا

 هاي قابل تأملنکته

عبور  يمعنابه« عبر»ه از واژ« فاعتبروا» .گاه؛ نه توقفگذرگاه است ،خيتار

عبور از  يمعنا، به«عبرت»دن به باطن است. کلمه يکردن از ظاهر و رس

ا به باطن يعبور از ظاهر رؤ« ر خوابيتعب»دن به معناست و در يلفظ و رس

 آن است.

 اتيگرفتن عبادت است، چنانکه در رواکردن و عبرتيشهاند *

 ،ن عبادت ابوذريشتريب 2؛کان اکثر عبادة ابي ذر التفکر و االعتبار» :ميخوانمي

 .«دن و عبرت آموختن بوديشياند

يث ال يرزقه من ح» :در انحصار محاسبات ما است ينه مهر اله *

 «.فاتاهم اهلل من حيث لم يحسبوا»: و نه قهر او ،«يحتسب
                                                        

 .274و 272ص ،74ج ،العرفانمخزن .7
 .خصال صدوق .2
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انزل »کند: کند؛ گاهي آرامش نازل ميها تصرف ميخداوند در دل

 «.قذف في قلوبهم الرعب»افکند: و گاهي ترس مي 7«السکينة في قلوب المؤمنين

 هاپيام

ان يدهوي يشکنيمانپخاطر به مانه ويقهر خداوند نسبت به کفار، حک *

 «.العزيز الحکيم، هو الذي اخرج» :است

گر شکن و توطئهيمانان پيهوديمار شدن نشانه عزت خداوند، تارو *

 «.العزيز الحکيم هو الذي اخرج» :است

 «.هو الذي اخرج الذين کفروا...» :از اوستها يروزيتمام پ *

هو الذي اخرج » :گران جداستحساب اهل کتاب از حساب توطئه *

 «.کفروا من اهل الکتابالذين 

 «.ما ظننتم ان يخرجوا» :ديدار ندانيرا پا يکس و گروهچيقدرت ه *

 ترس را سبب قرار ؛سوزساز است هم سبب، هم سببخداوند *

 2«.قذف في قلوبهم الرعب» :اندازدمي تيّها( را از سببدهد و دژها )قلعهمي

ه عبرت است ليوس ؛ستين يقرآن سرگرمهاي خ و قصهيمطالعه تار *

 «.فاعتبروا يا اولي االبصار» :خواهدمي رتيو بص

 د: يفرمايه بعد ميو در آ

 فِي وَلَهُمْ ۖ وَلَوْلَا أَنْ کَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا
                                                        

 . 3فتح،  .7
 .242و  242ص ،77ج ،تفسير نور .2
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١النَّارِ عَذَابُ الْآخِرَةِ
 

ناً در همين يقي ،اگر خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر نکرده بود

دنيا ]با جنگي سخت که همه را در کام مرگ اندازد[ عذابشان 

 .کرد، البته براي آنان در آخرت عذاب آتش خواهد بودمي

 و بالست. يگرفتارخاطر به ار و وطنيترک د ؛«جالء*»

*چون حکمت الهي اقتضاء نمود که آنان به اختيار خود از ديار خود 

نان برداشته شد. فقط چون بر کفر خود باقي بيرون روند، عذاب دنيوي از آ

ست که فرموده: روماندند؛ البته مبتال به عذاب اخروي خواهند گرديد. ازاين

 2«.؛ براي آنها ثابت است عذاب آتش جهنمو لهم في االخرة عذاب النار»

 د: يفرمامي در ادامههمچنين، 

نْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَمَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِکَذَ

 3الْعِقَابِ

اين ]آوارگي و تبعيد[ براي اين است که آنان با خداوند و 

 ،رسولش دشمني کردند، ]آري[ هرکس با خدا دشمني کند

 کيفر است.بداند که خداوند سخت

نظير در اثر شقاق و دشمني و که قبيله بنيطوريشايان ذکر است، همين

طور هر کس؛ حکم خدا مبتال گرديدند، همين اهللرسوللفت خدا و مخا
                                                        

 .4حشر،  .7

 .242و  242ص ،77ج ،سير نورتف .2
 .4حشر،  .4
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است؛ يعني « شديد االنتقام»و رسول مخالفت نمايد، بايد بداند که خدا 

است، « کثير الخير و کثير االحسان»که در مورد رحمت طوريخداوند همين

 7کشد.شدت انتقام ميدر مورد غضب نيز به

گيري و جبهه ييجاد شکاف و جدايا يمعناه بو « شقّ»از  ؛«شاقّوا» *

 است. يو دشمن

 د العقاب ين است و هم شديخداوند هم ارحم الراحم* 

بودن خداوند « ارحم الراحمين»بودن منافاتي با « شديد العقاب* »

و »خوانيم: ندارد؛ زيرا هر کدام در جاي خود است، در دعاي افتتاح مي

العفو و الرّحمة، و اشدّ المعاقبين في موضع ايقنت انّک ارحم الراحمين في موضع 

؛ و يقين دارم که تو مهربانترين مهربانان عالمي در موضع عفو النکال و النقمة

 «.ترين منتقمي در مقام عقاب و انتقامو رحمت و بخشش، و سخت

 قابل توجه هاي نکته

 رينض يوطن است. )بن يد و جالي، تبعيشکنيمانفر پيحداقل ک .7

حکم به  يول ،فر سخت بودنديانت مستحق کيتوطئه و خر خاطبه

 يل شد.(دشان تبديتبع

او بر اساس عملکرد انسان و  يفرهايخداوند عادل است و ک .2

 .عادالنه است

گيري در برابر خداست. گيري دربرابر رهبر الهي، در واقع جبهه. جبهه4
                                                        

 .274ص ،74ج ،العرفانمخزن .7
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آخر آيه در گيري در برابر خدا و رسول است، ولي در در اول آيه جبهه

 «...وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»برابر خداوند مطرح شده است: 

 د: يفرماميادامه در 

 اللَّهِ فَبِإِذْنِ أُصُولِهَامَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى 

 ١الْفَاسِقِينَ وَلِيُخْزِيَ

]از اين دشمنانِ غدّار[ بُريديد، يا بر  هر درخت خرمايي که

اش پابرجا باقي گذاشتيد به فرمان خداوند بود تا منحرفان ريشه

 .نافرمان را خوار و رسوا کند

 :او اثر دارد اموالدر هدر رفتن  ،فسق انسانکه م يگيرمي نتيجه

 « نيقطعتم...الفاسق»

 فرمايد:در آيه بعد مي

 وَلَا خَيْلٍ مِنْ عَلَيْهِ أَوْجَفْتُمْ فَمَا مِنْهُمْ رَسُولِهِوَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى 

 کُلِّوَاللَّهُ عَلَى  يَشَاءُ مَنْ عَلَى رُسُلَهُ يُسَلِّطُ اللَّهَ وَلَکِنَّ رِکَابٍ

 ٢قَدِيرٌ شَيْءٍ

صفتان ]گرفت ها[ را که خداوند از آن شيطانآنچه ]از اموال و زمين

دست آوردن[ آن اسب و ما براي ]بهو[ به پيامبرش بازگرداند، ش

شتري نتاختيد ]که مالک آن شويد[، ولي خداوند پيامبرانش را بر 

 .کند، و خدا بر هر کاري تواناستهرکه بخواهد چيره مي
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 (حشرسوره و عرفاني  تفسير تربيتيبصيرت ) ( 11

 آيددست ميحکم غنايمي که بدون جنگ به

 ؛مال خداست ،ن است که ماليه مشعر بر اين است که، آامفسر ياز بعض

ن بود که خداوند باز يا .ق نبودنديبود و آنان ال يتين عارايهودي دستبهو 

 اني. )روح الب«مالک ملک و ملکوت»را که اوست يد به رسولش زيگردان

 .(العرفانبه نقل از مخزن

ن بفهماند که چون آنان ان است که به مؤمنيه در مقام ايآبنابراين، اين 

در مقام  يکه مال دند تاينکش ينجا زحمتيمت در ايآوردن غن دستبهدر 

ن يبلکه ا ؛مت باشنديد منتظر گرفتن غنيپس نبا ،حق گردنديزحمت ذ

 7د.يرسولش گردانه است که خداوند مخصوص ب يتفضل

 يميو غنا اموال ،گشت است و مقصودي بازبه معن ،«ئيف»از « أفاء*»

 .دگيرمي ن قراريار رهبر مسلميدر اخت ي،زياست که بدون جنگ و خونر

به صاحب  اموالن باشد که يند، ايگومي «ئيف»به آن  کهآن ليد دليشا

را خداوند تمام مواهب يز ؛گرددميهستند بر ياء الهيخود که اول ياصل

ده است و يامبران آفريپ يبرا ،ش از آنانيو پ ،مؤمنان يجهان را برا

آن  ي،مالک اصل يول ؛مالکند يا عرفيو  يصورت شرعه گران گرچه بيد

 د.بزرگواران هستن

 گيرد چند نوع است:مي ار مسلمانان قراريکه در اخت اموالي

 «متيغن»د، که يآدست ميبهق جنگ يکه در جبهه از طر اموالي .الف

  .بپردازندرا آن د خمسيبا يول ،ندشومي نام دارد و مجاهدان مالک آن
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  13 ) شکنبخش دوم: درگيري با يهوديان پيمان

« ئيف»د. که نام آن يآدست ميبهو حمله  يريکه بدون درگ اموالي .ب

 .ان شده استيحکم آن ب ،هين آيا است و در

.. که نامش .وها رودخانه ها،کوه ،مواتهاي نيمثل زم ج. اموالي

 سوره انفال حکم آن آمده است. ابتداياست که در « انفال»

شود، وتاز نصيب مسلمين مي* براساس اين آيه، اموالي که بدون تاخت

حديد خود که در آيه در اختيار پيامبر است نه مجاهدين، و پيامبر طبق صال

 فرمايد.هايي تقسيم ميگويد، ميان گروهبعد مي

در آنجا که با شرکت در جبهه  ؛مانه استيدستورات اسالم حک *

ده ينکشي که زحمتدر موارد يول ،ندشومي د، مالکيآ دستبه يزيچ

 است. يمربوط به رهبر آسمان ،حاصل شود يمال

 هاپيام

 .«رسوله...رسله» :اء بوده استيام انبمربوط به تم« ئيف»قانون  .7

 زند.بدون اذن خدا دست به تصرف نمي . در مسائل مالي؛ حتي پيامبر اکرم2

 «.ما اوجفتم من خيل و ال رکاب»ها از راه جنگ نيست: . تمام پيروزي4

 :راده و فرمان اوست، ارزشمند استاخدا، چون به  يايسلطه اول .3

  «.شاءيمن  يسلّط رسله علي»

ما » :ندارند يها( و حصارها اثر)قلعهباشد، دژها  يراده الهاآنجا که  .2

 7.«شاءيمن  يسلط رسله علينعتم حصونهم...و لکن اهلل 
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 (11ـ7)ات يآتفسير 

ما أَفاءَ اللّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي 

وَابْنِ السَّبِيلِ کيْ ال يَکونَ دُولَةً بَيْنَ  الْقُرْبي وَالْيَتامي وَالْمَساکينِ

األَغْنِياءِ مِنْکمْ وَما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 

 (7)وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ

مْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضاْلً لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَ

 (8)مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِک هُمُ الصّادِقُونَ

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤا الدّارَ وَاإلِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ 

تُوا وَيُؤثِرُونَ عَلي واَل يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُو

أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِک هُمُ 

 (9)الْمُفْلِحُونَ

وَالَّذِينَ جاؤ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ 

قُلُوبِنا غاِلًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّک سَبَقُونا بِاإلِيمانِ واَل تَجْعَلْ فِي 

 (١1)رَؤفٌ رَحِيمٌ

ويژه  ،ها به پيامبرش بازگرداندآنچه خداوند از اهل ]آن[ آبادي

ماندۀ خدا و پيامبر و اهل بيت ]او[، و يتيمان و بيچارگان و درراه

دست بهزادوتوشه است تا ميان ثروتمندانِ ]مرفهِ[ شما دستبي

گذارد آنچه را پيامبر ]از اموال و احکام[ در اختيارتان مي .نگردد

 ،کند]با ميل و رغبت[ دريافت کنيد، و از آنچه شما را منع مي

بازايستيد ]و مطالبه نکنيد[ و از ]مخالفت با[ خدا بپرهيزيد که 
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 «7».خداوند سخت کيفر است

]از اموال بازگردانده شده به پيامبر، سهمي[ براي مهاجرانِ 

ها و اموالشان بيرونشان انداختند، و ]نيازمندي[ است که از خانه

]اکنون[ در طلب رزق خدا و خشنودي اويند، و ]در عين 

کنند، اينان ]در سختي و تنگدستي،[ خدا و پيامبرش را ياري مي

 «8».يمان[ راست گويندادعاي ا

و ]نيز براي[ کساني ]از انصار است[ که پيش از مهاجران در مدينه 

سوي خود را و در ]حصن[ ايمان جاي داشتند، و مهاجران به

نياز و  ،جران داده شدهدوست دارند، و در دلِ خود از آنچه به مها

 ؛دهندکنند، و ]آنان را[ بر خود ترجيح ميداشتي احساس نميچشم

گرچه آنان را نياز شديدي باشد، و کساني که از بخل و حرصشان 

 «9»اند ]بر همۀ موانع راه سعادت[ پيروزند،مصون داشته

و ]نيز براي[ کساني ]است[ که پس از انصار و مهاجران آمده 

پيوندند[، و ]خاضعانه به پيشگاه حق[ عرضه ]به مسلمانان مي

آوردن بر ما دارند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ايمانمي

هايمان نسبت به مؤمنان کينه قرار پيشي گرفتند بيامرز! و در دل

 «01. »پروردگارا! يقيناً تو بسيار مهرورز و مهرباني مده!

  يذوالقرب مسألهو  اموالم يتقس

 وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=59&ayeh=7
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=59&ayeh=8
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=59&ayeh=9
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يْنَ کَيْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسَاکِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى

 الْأَغْنِيَاءِ مِنْکُمْ

ويژه  ،ها به پيامبرش بازگرداندآنچه خداوند از اهل ]آن[ آبادي

خدا و پيامبر و اهل بيت ]او[، و يتيمان و بيچارگان و 

وتوشه است تا ميان ثروتمندانِ ]مرفهِ[ شما زادماندۀ بيدرراه

  .دست نگرددبهدست

است. در منهج  اموالردن ک دستبهي گردش و دستمعنا، به«دوله»

بن  يد که ابن عمر گفته من از علکنمي تين روايچن ،نيالصادق

ن و ابن يو مساک يتاميو  يالقربيدم که مقصود از ذويپرس نيالحس

ن ما، و يو مساک ،فرمود: آنها أقرباء ما؟ اننديه گفته شده کيل که در آيالسب

 گردند.ير وطن محتاج ميکه در غ ياز ما کسان

 تحت تصرف مسلمانان  اموالم سه نوع حک

 که ائمه و والت در آن تصرف دارند سه نوع است.اموالي  ،بدان

د و حکم شومي گرفته تاسم زکاه است که از مسلمانان ب يمال ،اول

انما الصدقات للفقراء و » يقوله تعال ؛ديه صدقات معلوم گرديآن در آ

قهر و  طوربه کفار گرفته شدهکه به جهاد از  يميغنا ،دوم. «ن.الخيالمساک

 ان شده.يب« الخ يو اعلموا انّما غنمتم من شئ»يه: ز در آيو حکم آن ن ،غلبه

گردد به يست که از کفار منتقل مي او آن مال ،است« يئيف» ،سومو 

است در حال  اهللرسوله و آن مخصوص ب ،مسلمانان بدون جهاد
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و  ،مه که قائم مقام او باشدباشد از ائي ميکس يبرا ياتش و بعد از ويح

ند و يهر کس خواهند بدهند، و در هر چه صالح دانند مصرف نماه آنها ب

بر  يرا رأ و تمام فقهاو ابن عباس و عمر است.  نير المؤمنين قول اميا

 7از فرزندان ابوطالب. ؛باشندمي هاشمبني ق در خمسين است که مستحيا

 خدا حکم خدا و کالم رسوللزوم تبعيت از 

إِنَّ  وَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

  (7)اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

گذارد ]با ميل آنچه را پيامبر ]از اموال و احکام[ در اختيارتان مي

کند بازايستيد و رغبت[ دريافت کنيد، و از آنچه شما را منع مي

]و مطالبه نکنيد[ و از ]مخالفت با[ خدا بپرهيزيد که خداوند 

 .سخت کيفر است

و ها نهيدر تمام زم يک حکم عموماين بخش از آيه، ي يمحتو *

بودن سنت ي حجتاست برا يمسلمانان است و سند روشنهاي برنامه

 امبريپ يهمه مسلمانان موظفند أوامر و نواه ،ن اصليبر طبق ا .امبريپ

 ينه حکومت اسالميخواه در زم ؛گوش جان بشوند و اطاعت کننده را ب

 ،هير آن خصوصاً در آخر آي، و غيا عباديو  ي،ا مسائل اقتصاديباشد، 

  2د کرده است.يد تهديرا که مخالفت کنند به عذاب شد يکسان
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 يهو يد و از رويباش م خدا و کالم رسولکتابع ح کهاين هاشاره ب

حق باشد و  يد که مخالف رضاينکن يکارد و ينگوئ يزيو هوس چ

ه ب مبريد که آنچه پيد و بدانيزکار باشيو پره .ديمستحق عذاب او گرد

و » :امر خداسته آن حکم خدا و ب ،دکني ميا از آن نهيد ينمامي شما امر

  .«يوحي يان هو اال وح يالهو ينطق عليما 

خود امر و  ينفسان يل و هوايم ياز رو اهللرسول ،ديگومي خدا

 ياست که از جانب حق تعال يد وحيهر چه بگو .کندنمي شماه ب ينه

د يشد»د محققاً خدا در موقع غضب ييو اگر مخالفت نما ،فرود آمده

 7است و عذاب او سخت است. «االنتقام

؛ دکنتر ميام الهي خيلي از احکام را روشنکيات و احآاين ه توجه ب

در خمس  مسئلهند يگومي براي آنان که براي مثال، اين آيه پاسخي است

 ! است؟ قرآن آمده يکجا

 ز فدکيانگداستان غم

 يلومتريک 731در حدود که نه يآباد اطراف مدهاي از دهکده يکي« فدک»

پس از  يکيبر يخهاي در سال هفتم هجرت که قلعه .بر بوديک خينزد

ود درهم هي يرزمندگان اسالم سقوط کرد و قدرت مرکزي در برابر گريد

آمدند و در امبريپدر برابر  ميساکنان فدک از در صلح و تسل ،شکست

 يميو ن ،خود را به آن حضرت واگذار کردند يهان و باغياز زم يمين
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را  امبريسهم پ يکشاورز ،ن حاليخود نگه داشتند و در ع يگر را برايد

 بردند.مي از آن يزحماتشان حقدر برابر  ز بر عهده گرفتند وين

 يغمبر گرامين مخصوص پين زمين سوره، ايدر ا« ئيف»ه يبا توجه به آ

ه يکه در آ يگريا مصارف ديتوانست در مورد خودش مي بود و اسالم

امبر آن را به دخترش يلذا پ ،ن سوره اشاره شده مصرف کنديهم 1

از مورخان و مفسران  يارياست که بس ين سخنيو ا .ديبخش فاطمه

از « درالمنثور»ر ياز جمله در تفس اند؛ح کردهيآن تصر عه و اهل سنت بهيش

 ،نازل شد 7« وآت ذوالقربي حقه»يه که آ يهنگام ،ابن عباس نقل شده

يز در شرح د نيالحد يابن اب 2د.يفدک را به فاطمه بخش امبريپ

در ن يهمچن 4است. ذکر کرده حمشروطور داستان فدک را به ،البالغهنهج

 ري نيز به اين داستان پرداخته شده است.يگفراوان د هايباکت

را در دست  ين قدرت اقتصاديکه وجود ا يکسان امبريبعد از پ يول

اران يم داشتند يدند و تصميدمي خود ياسيمزاحم قدرت س يهمسر عل

نحن معاشر »ث مجعول يبه بهانه حد ،کنند يرا از هر نظر منزو يعل

رسماً متصرف  فاطمه کهاين و با ،مصادره کردندرا آن« االنبياء ال نورث

 .از او خواستند ،کندنمي نهيمطالبه شاهد و ب« ديذوال»از  يآن بود و کس
                                                        

 .45روم،  .7
 .271ص ،24ج ،تفسير نمونه .2
 .277ص ،24ج ،تفسير نمونهبه بعد؛ به نقل از:  219ص ،72ج ،شرح ابن ابي الحديد .4
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ده، اما با يفدک را به او بخش غمبريز اقامه شهود کرد که پين حضرت

 نکردند. اعتناييهمه  نيا

ت يبه اهل ب يليخواستند تمامي ک از خلفا کهيهر  ،بعد يهادر دوران

گذشت که ي نميزياما چ ؛گرداندندميفدک را به آنها باز ،دهند نشان

 ين عمل بارها در زمان خلفاي! و اکردمي آن را مجدداً مصادره يگريد

 تکرار شد.« عباسيبن»و « هياميبن»

که در رابطه با آن در صدر اسالم و  يداستان فدک و حوادث گوناگون

ين حال ن و در عيزتريانگغم ين واز دردناکتر .داديبعد رو يهادوران

د مستقالً مورد بحث و يخ اسالم است که بايتار ين فرازهايتريزانگعبرت

  7بردارد.يخ اسالم پردهرد تا از حوادث مختلف تاريق قرار گيدق يبررس

 ن آم در قريمصرف غنا

 دارد: يقرآن اشارات يم جنگيغناو « ئيف»ان مصرف يدر ب

 امبريت پياز اهل ب ياقتصاد يبانيوم پشتدر قرآن چهار مرتبه به لز *

 تأکيدآمدها به آنان يگر درو د «ئيف»از خمس  ياشاره و به پرداخت بخش

 شده است: 

 .(1. حشر 37 ،)انفال .«وَلِذِي الْقُرْبَى»

 (.22، اسراء) .«و آت ذا القربي حقه»

 (.45 ،روم)« فآت ذا القربي حقّه»
                                                        

 .272تا  271ص ،24ج ،تفسير نمونه .7
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عبارت  ،ندکنمي مبر مخالفتايکه با پ يکسان يه چهارم برايدر آ

که ممکن است به  يافراد يز برايه نين آيآمده بود و در ا« د العقابيشد»

 آمده است.« د العقابيشد»رند، عبارت يراد بگيامبر ايئ توسط پيم فيتقس

 ،«فلله و للرسول و لذي القربي...» :ابتدا حکم آمده است ،هين آي* در ا

 «...کي ال يکون دولة»: ل حکميسپس دل

قل ال » :را سفارش کرده يهم مقام معنو« يالقرب يذ» ي*خداوند برا

ما افاء » :را يو هم پشوانه اقتصاد 7«اسئلکم عليه اجراً اال المودة في القربي

 .«اهلل...لذي القربي

الزم  يول ،ان شدهيشش مورد ب ،هين آيئ در ايم فيتقس ي*گرچه برا

 2م شود.يکسان تقسطور يست در تمام موارد بهين

ت يّموقع يبلکه برا ؛اختصاص ندارد به شخص رسول خدا« ئيف* »

ار يدر اخت بعد از رسول اسالم بنابراين، .گاه اوستيو مقام و جا

ار يبت، در اختيو در زمان غ ،است تياهل ب يعني ؛نان بر حق اويجانش

 ي و هوس نباشند.(ابع هوتکه  ي. )کسانيهوبي عادل يفقها

 هاپيام

 ييء)قانون ف ،نه مخصوص به شأن نزول ؛است يکل قرآن،ن يانقو .7

 .(است که کفار آن را رها کرده و رفته باشند يمربوط به تمام موارد
                                                        

 .24شوري،  .7
 .تفسير احسن الحديث .2
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 «فلله...»شود: . سهم خدا، زير نظر پيامبر در راه رضاي خدا مصرف مي2

پس در  ،مسلمانان ممنوع است ياياگر گردش ثروت در دست اغن .4

  «کي ال يکون دولة بين االغنياء...» :است يورد نهدست کفار قطعاً م

 امبر معصوم است،يرا پيز ؛امبر واجب استيپدستورات اطاعت از  .3

ما » :االطاعه نبودوچرا دستوراتش واجبچونبي مطلق وطور بهوگرنه 

 .«اتاکم الرسول فخذوه...

  .الزم االجرا است ،امبريسنت پ .2

 يبلکه هر امر و نه ؛آمده باشد قرآنر ست تمام دستورات ديالزم ن .2

و ما اتاکم فخذوه و ما » :د اطاعت شوديامبر آمده باشد بايکه در سخنان پ

 «.نهاکم عنه فانتهوا

 . در فرمان پيامبر، سرعت به خرج دهيم. )حرف فاء براي سرعت است(.1

د با تقوا از آن ياست که با يم آن لغزشگاهيو تقس يدر مسائل مال .5

 .«ما افاء اهلل و اتقوا اهلل» :گذشت

ما اتاکم : »از تقوا است يامبر، نموديچرا از پوچونبي اطاعت .9

 .«الرسول فخذوه...و اتقوا اهلل

 . «و اتقوا انّ اهلل شديد العقاب» :د دارديشد يفريک ييتقوا. بي71

  «.و اتقوا اهلل...شديد العقاب» :فر سخت، سبب تقوا استياد کي .77

گانه رامون مصارف ششيات گذشته پيت در ادامه بحث آاين آيو ا

 د(شومي نيق جنگ عائد مسلمير طريکه از غ يو غنائم اموال« )ئيف»

و ها ليالسبها و ابننيمان و مسکيتي يبرا يريقت تفسيو در حق .باشدمي
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ن رقم مهاجر را در يشتريچرا که ب ،است« ليابن السب»ر يش از همه تفسيب

 اما ،ن نبودنديدادند که در وطن و بالد خود مسکمي ليشکآن روز آنها ت

 د: يفرمايدست شده بودند. ميمهاجرت تهخاطر به

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ َبْتَغُونَ 

 هُمُ ئِکَأُولَ ولَهُوَرَسُ»فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ 

 (8)الصَّادِقُونَ

]از اموال بازگردانده شده به پيامبر، سهمي[ براي مهاجرانِ 

و  ها و اموالشان بيرونشان انداختند،]نيازمندي[ است که از خانه

]اکنون[ در طلب رزق خدا و خشنودي اويند، و ]در عين 

ان ]در کنند، اينسختي و تنگدستي،[ خدا و پيامبرش را ياري مي

 .گويندادعاي ايمان[ راست

 ن يانصار و تابع ،نيمهاجرهاي ويژگي

ن صدر امؤمن .د به آن عالمت شناخته شوديدارد که با يعالمت يزيهر چ

والد و قوم و ااز مال و  ،نيد يواقعاً برا . آناناسالم امتحان خود را دادند

ذشتن کار گبلکه از جان ،کردند يفقر زندگه و ب يره و وطن گذشتندعش

 يپرستدر بترا  يکه عمر ينسبت به کسان به مخصوص ،ستين يآسان

ه و اجداد برداشته و ب ين آبادست از د کهاين ده بودند، عالوه بريگذران

ن ااست که مؤمن ايالعادهين خود عمل فوقا. مان آوردنديگانه اي يخدا

 يهاداند عربيم يصدر اسالم از خود نشان دادند، و هر شخص متفکر
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چنين نيا «االعراب اشدّ کفراً و نفاقاً»قرآن درباره آنها فرموده: که  يمتعصب

ن معجزات ينشان دهند از باالتر ين از خود گذشتگيمنقلب شوند و چن

ن نفوذ ياز عهده بشر خارج است و ا ين عمليرا که چنيز ؛روديشمار مه ب

 .اثر گذاشته استعماق دل آنان ااست که در  ييخدا

و آن ايمان  اهللرسولأسفانه گويا اين نفوذ و آن مغناطيس کالم متاما 

يعني  ؛نسبت به اکثر آنها مستودع بوده ،داشتند اهللرسولدر عهد صادقي که 

تغيير مسير دادند، و خود را از  اکرماي بعد از رسول و عده ؛عاريتي بود

گ جمل جن آتشکساني که انند م .افتخارات بزرگ اين آيه محروم کردند

وجود آوردند، و دربرابر خليفه ه در بصره، و جنگ صفين را در شام ب

االطاعه بود قيام کردند، و خونهاي اتفاق مسلمين الزمه اهلل که برسول

 هزاران نفر مسلمان را بر خاک ريختند و افراد ديگري مانند آنها.

ا نسبت که با آنه يتيعهد وال ،اهللرسولم بعد از يدانيرا چنانکه ميز

آن عهد  ، آناناستيحب ر ، به دليل غلبهن خود بسته بوديه طاهريبه ذر

ن او يوالد و عترت طاهرابا  ،مزد رسالت او جايبهو  ،ت را شکستنديوال

گانه يبه درباره که  ييهاکه چه سفارش مخصوصبه !کردندن ها کهچه

 ث مشهور به اتفاقينمود که در حد دختر طاهره خود حضرت زهراء

فاطمه »: د که فرمودهکنمي نقل از حضرت رسول اکرم يعه و سنّيش

فاطمه ؛ بضعة منّي يؤذيني من اذاها و ان اهلل يغضب لغضبها و يرضي لرضاها

 يمرا آزار نموده و خداوند برا ،پاره تن من است هر کس او را آزار کند

 .«دشومي او خشنود يخشنود يد و براکنمي غضب فاطمه غضب
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ق مختلف مثل يطره عه بيث در کتب اهل سنت و شين احاديا و مانند

اال لعنة اهلل ) 7.از کتب اهل سنت ذکر شده يح مسلم و ترمذيو صح ،بحار

 (علي القوم الظالمين

 ن يمهم مهاجر ويژگيسه 

ان شده که در ين بين نخستيمهاجر يمهم برا ويژگينجا سه يدر ا

 .دشومي خالصه« صدق»و « جهاد»و « اخالص»

د. که کنمي را مطرح« او يابتغاء و فضل خدا و رضا» مسأله ،اول

 يا بود و نه از رويدن يت است که هجرت آنها نه براين واقعيانگر ايب

 پروردگار و ثواب او بوده است.  يجلب خشنود يبلکه برا ؛نفس يهوا

همان « رضوان»است، و « ثواب» يمعنه نجا بيدر ا« فضل» ،نيبنابرا

باشد. مي ثواب ياز تمنا يگار است که مرحله واالترپرورد يخشنود

از  است. آمده ين معنيز به همين قرآناز  يات متعدديهمانگونه که در آ

ن عبارت يرا با ا اهللرسولسوره فتح در آنجا که اصحاب  29ه يجمله در آ

  .دکنمي فيتوص

ضْواناً سِيماهُمْ فِي تَراهُمْ رُکعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضاْلً مِنَ اللّهِ وَرِ

 وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ 

در حالي که  ،بينيآنان را پيوسته در حال رکوع و سجود مي

طلبند، خواهان احسان و خشنودي فضل خدا و رضاي او را مي
                                                        

 .272ص ،74، جالعرفانتفسير مخزن .7
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هايشان از خدايند، نشانۀ ]روحيۀ عبادت و بندگي[ آنان در چهره

 اثر سجده پيداست.

 در ن نکته است که آنها اعمالشان راياشاره به ا« فضل»ر کلمه يتعب

شمرند! ي ميبلکه ثواب را فضل اله ؛شمارندمي زيفضل خدا ناچبرابر 

 يجسمان يهااشاره به نعمت« فضل»ست که يد نين احتمال بعيالبته ا

هر چه  يول يو روحان يمعنو يهابه نعمت« رضوان»و  ،بهشت باشد

  .ايهست مربوط به آخرت است نه دن

از اي ن حق و رسول او هستند و لحظهيوسته در خدمت ديآنها پدوم، 

و  ،«نصروني»توجه به فعل مضارع  دارند.نمين راه دست بريجهاد در ا

بلکه  ؛ستنديآنها اهل سخن و ادعا ن ،بين ترتياه ب .ل بر استمرار استيدل

 اند.مان خود را با جهاد مستمر ثابت کردهيا

که صداقت آنها را در  ،ف کردهيتوص يصدق و راست آنها را به، و سوم

 يهم در ادعا ،مان صادقنديا يهم در دعو ،دکنمي ز منعکسيچهمه

و  7ن حق.ين و دييي از آنه طرفداريو هم در زم ،محبت به رسول خدا

 :ديفرمامي باره انصاردر

بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِ

 وَلَوْ أَنْفُسِهِمْيَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى 

 ٢الْمُفْلِحُونَ هُمُ ئِکَوَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَ خَصَاصَةٌ بِهِمْ کَانَ
                                                        

 .272ـ273ص ،24ج ،تفسير نمونه .7
 .9حشر،  .2
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اجران در مدينه و ]نيز براي[ کساني ]از انصار است[ که پيش از مه

سوي خود را و در ]حصن[ ايمان جاي داشتند، و مهاجران به

نياز و  ،دوست دارند، و در دلِ خود از آنچه به مهاجران داده شده

 ؛دهندو ]آنان را[ بر خود ترجيح مي کنند،داشتي احساس نميچشم

 گرچه آنان را نياز شديدي باشد، و کساني که از بخل و حرص

 .اند ]بر همۀ موانع راه سعادت[ پيروزنداشتهمصون د خود را

 هانکته

، به فقري که «خصاصه»و  7معناي نزول در مکان است ، به«بواء»از « تبوّؤ»

معني حفاظت به« وقايه»از « يوق»شود. و سبب شکاف زندگي شود گفته مي

 2به معناي بخل همراه با حرص است.« شُحّ»و کنترل است. 

ش انصار و يخداوند به ستا ي،ردن مهاجران از فئمند ک*در کنار بهره

ن آماده يمهاجر يشان را برايها، هم خانهپردازد که آنانمي نهياهل مد

مانشان را کامل نمودند که تمام دستورات را بدون دغدغه يکردند، و هم ا

 ند.يعمل نما

 انصار  يلت برايچند فض

ن يش از مهاجريصار پد که انشومي ن استفادهيچن «قبلهم»از کلمه ، اول

ش از آمدن ين باشد که آنان پيد مقصود چنيمان آورده بودند، و شايا
                                                        

 .تفسير مراغي .7
 .مفردات راغب .2
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مان در قعر يچنان اافزودن بر آن، مان داشتند. و ينه ايبه مد اهللرسول

ده بود و يقلب آنان نفوذ نموده بود که مثل وطن و خانه مستقر آنان گرد

  .در آن ثابت بودند

 اجرين در منزل آنها باشند و از آنان پذيرايي کنند.دوم، دوست داشتند که مه

حسد و  ،ن داديمهاجره ر بيالنضبني از مال امبر اکرمياز آنچه پ ،سوم

 ز نبودند.ين يو عوض يو منتظر تالف ،دا نکردنديغبطه پ

انصار با  ،«و يؤثرون علي انفسهم و لو کان بهم خصاصة» ،چهارم

ن را ينمودند و مهاجرمي ثارين ايربر مهاج ،اج خودشانيو احت يتنگدست

 هُمُ ئِکَوَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَ»د: يفرمامي و ند.کردمي بر خود مقدم

]بر همة اند مصون داشته خود را که از بخل و حرص يو کسان؛ الْمُفْلِحُونَ

 «.روزنديموانع راه سعادت[ پ

 مان مستقر و مستودعيا

س کالم ين نفوذ و آن مغناطيا ايگو فانهمتأس ،همانطور که گفته شد

نسبت به  ،داشتند اهللرسولکه در عهد  يمان صادقيو آن ا اهللرسول

 بعد از رسولاي بود، و عده يتيعار يعني ؛اصحاب مستودع بودهبيشتر 

 کردند. ات محرومين آيو خود را از افتخارات بزرگ ا ،ر دادندير مسييتغ

عرض کرد و د يرس امام صادقخدمت  يث است که شخصيدر حد

و  ،مستقر و ثابت يکي ؛مان بر دو قسم استيند که ايگويان تو ميعيکه ش

اموز يمن به ب ،پس .گرددمي ليد و زاشومي به امانت سپرده کهآن گريد
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فرمود  .ل نشوديمان من کامل گردد و زايرا بخوانم اگاه آنيي را که هردعا

نبياً، و باإلسالم ديناً،  باهلل ربّاً و بمحمدٍ رضيت»د از هر نماز بخوان: که بع

م که در يدانيالبته م ؛«و بالقرآن کتاباً، و بالکعبة قبلةً، و بعليٍّ ولياً و اماماً...

ل و برهان به ين را با دليصول داد يست و بايز نيد جاين تقليصول دا

 و مصائب متزلزل نشود. يق رساند که در ابتالئات الهيمرحله تصد

 ؟مياکرده تالش يمان خوداستقرار ا يا ما برايآ

 «.اللهم اني اَعوذُبِکَ من العديلة عندَالموت»م: يخوانمي لهيعد يدر دعا

ه باطل در وقت مردن و کردن از حق بي عدولعني «عديله عند الموت»

طان نزد محتضر حاضر شود و وسوسه کند و او را يچنان است که شآن

ن جهت است يرون کند و از ايمان بياو را از ا کهآن ک اندازد تايدر تشک

 است. که در دعاها استعاذه از آن شده

، فرموده که هر که خواهد از آن سالم بماند ينو جناب فخرالمحقق

« خاطر يه و صفايادله قطع»صول خمسه را با امان و يا استحضار کند ادله

ه ب ؛ديردّ فرما اوه که در وقت حضور موت ب يتعالرا به حقو بسپرد آن

اللهم يا ارحم الراحمين، انّي »: «ق حقهيحقا»د بعد از يق که بگوين طريا

 «قد اًودًعتُک يقيني هذا، و ثبات ديني.

ا ما يآ ؛ميداشته باش يد خود توجه و نظريحال خوب است در عقا

را نزد خدا به امانت م که آنيايدهن رسيقيبه  ،د خمسهين و عقايواقعا در د

 .هستيمتفکر و تأمل  يکم مندازيباره نيننظرم در اه ب يم؟! آريبگذار
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  يعام و همگان يلتيفض

ثار نمودند يکه آنان مال خود را ا ،ش انصاريف و ستايپس از تعر ،خالصه

ن يا ،اج را داشتنديخودشان کمال احت کهاين با وجود ،نيبر مهاجر

که از بخل و  يسانکد: يفرمامي طور اطالقهدهند و بيم ميلت را تعميفض

 .روزندي]بر همة موانع راه سعادت[ پاند مصون داشته خود را حرص

ي خواهباشد که نفس خود را از بخل و خودن يهر کس چن :حکم عام

ده انفاق يگرد يب ويکه نص ياز نعم اله يستيو از آنچه با دور نگه دارد

 ان هستند.رستگاران و سعادتمند ي ازن کسانيچن ؛دينما

 است يو حرص از امراض نفسانبُخل 

گردد که نفس خود را از يم يب کسينص يسعادت و رستگار ي،آر

و نفس خود  ؛ن آنها بخل و حرص است برهانديکه باالتر يکثافات نفسان

بلکه بر  ؛ستيد گفت که بخل منحصر به مال نيه و پاک کند و بايرا تزک

. در ا جاهيا مقام يعلم  ايخواه مال باشد  ؛ديصادق آ ،آنچه انسان دارا باشد

، ديگران انفاق نمايده ب يستيشمارند بامي لتيآنچه را فضواقع، هر 

ي ن مرض نفسانيد خود را از ايگردد و بامي «شُح نفس»نه متصف به وگر

 و حرص و بُخل برهاند. يخواهو خود

نفس و  ياست که دارا ياز شح نفس خال يتمام معنه ب يخالصه کس

کرامت شده خلق را منتفع  يوه که ب يو از هر نعمت ،ر باشديعت خيطب

 «.يکاحسن کما احسن اهلل ال»گرداند 
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 اياز نعمت دن يمتمتع شو يخواه

 خلق کرم کن که خدا با تو کرم کردبا 

 د کنمي ا چشم دل را کوريمحبت دن

محبت  ،دشومي که سبب بُخل و حرص يزين چيباالتر کهاين خالصه

 ا چشم دل انسان را کوريرا که محبت دنيز ،است يپرستا و نفسيدن

د که هر چه از مال و کنمي فته نفس خوديرا ش يو چنان و ،گرداندمي

 يحت ؛دينمامي رهيخود ذخ يخواهد و برامي خود يبرارا کمال هست 

ل از مال يآدم بخ يبرا کهاين برسد که عالوه بر يجائهممکن است بُخل ب

گران يد يخواهيرمانع خ ،دينمانمي داررا برخور يو علم و مقام خود کس

 ي: قوله تعال .هم بشود

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَکتُمُونَ ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ 

 فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْکافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً

را به  ورزند و مردمکردنِ اموالشان[ بخل ميآنان که ]از هزينه

بخشي کنند، و آنچه را خداوند از فزونبخل ورزيدن دعوت مي

کنند ]تا نيازمندان به سويشان نيايند، خود به آنان داده پنهان مي

 .ايمکافرند[، و ما براي کافران عذابي خوارکننده آماده کرده

 ؛ستيمنحصر به بُخل مال ن «شُح نفس» ،د کهينمامي دييه تأين آيا

 يگردد آنچه را به ويه عموم دارد و شامل مين آيدر ا «هم اهلليما آت»را يز

 .است عطاء شده
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  اهللرسولث يشح نفس و حد

بدهد  ي زکاتکه هر کس ،ندکنمي تين روايچن اهللي از رسولثيدر حد

از  ين کسيچن ،د مال را خرج کنديش آيپ يو هرگاه مهم ،کند يو مهمان

 شُح نفس برئ باشد.

اتّقوا الشُح » است: فرموده حضرت رسول يبر انصارت جايرواه و ب

هالک نموده  «حشُ»د که يزيبپره« شُح»از  يعني ؛«فانه اهلکَ من کان قبلکم

 .را که قبل از شما بودند يکسان

است که  يکس« ليبخ» عبارت است از: «بخل و شُح» مياناما فرق 

اما ظالم هم هست.  ين شخصيالبته چن .ندهد يمال خود را به کس

گران استفاده کند. يست که مال خود را نگاه دارد و از مال دا آن «حيشح»

 ،شُح ،پس .گرفتن حرام و منع زکات است ،شُح نفس ،ز گفته شدهيو ن

 7اضافه با حرص است.ه بُخل ب

 ک دعايفقط  ،از اول شب تا صبح امام جواد :ميخوانمي ثيدر حد

 يراو «.ا از بخل حفظ کنا مريخدا ي،شُحّ نفس ياللهم قن»کرد: مي

 يشئ يّفا ر هذا، فقاليفقلت جعلتُ فداک ما سمعت تدعو بغ»د: يگويم

دم، امام يک دعا از شما نشنيت، من جز يگفتم: جانم فدا« .اشدّ من الشحّ

 از بخل است.تر خطرناک يزيفرمود: چه چ

قلب  يمان فيجتمع الشحّ و االيال »م: يخواني ميگريث ديدر حد
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بداند  يرا اگر کسيرد. زيگنمي ک دل جايمان در يبخل و ا ؛7«مرجل مسل

 بخل ،مال خداست و آنچه در دست بنده است فضل خداست ،که مال

 ي ممکن است.با کمک و امداد اله ،ورزد. و نجات از بخلنمي

دارنده خداوند يرا بازز است؛ مجهول آمدهبه صورت « وقي»کلمه 

وق ي»و کلمه  ،ه نجات از بخل استمربوط ب ،از کماالت يارياست. بس

  .ه آمده استيد در آخر آيکلعنوان به« شح نفسه

 هانکته

در ستايش از گروهي، نبايد از گروه ديگر غافل شد تا ايجاد حساسيت شود.  *

 کند. در آيه قبل از مهاجرين ستايش شد و در آيه ديگر از انصار ستايش مي

چند روز  ،را مهمانيز ؛است يدوستي، مهاجردوستتر از مهمانمهم *

 حضور دارد. هاي مهاجر مدتول ؛ستيشتر نيب

بعد  ،نياول مهاجر ؛سلسله مراتب و سوابق حفظ شود ،ليدر تجل *

 ش شده است.ين ستايه بعد از تابعيانصار و در آ

 قرآند موجب خروج از اعتدال شود، ياما نبا ،ک کمال استي« ثاريا*»

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و »د: يافرممي در وصف عباد الرحمن

، يند و نه کوتاهکني مياده روينه ز ،، )آنان در انفاق2«کان بين ذالک قواماً

 ند(. گيرمي شيانه را در پيم يبلکه راه
                                                        

 .تفسير مجمع البيان .7
 .21فرقان،  .2
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 .«ال يحبون في صدورهم حاجّه»

کند. معموالً . خداوند از افرادي که حسد ندارند ستايش مي1

نها را ت« فيئ»پيامبر،  کهاين کند. باها به هنگام تقسيم مال جلوه ميحسادت

 «.ال يجدون...حاجة مما اوتوا»داشتي نداشتند: به مهاجران داد ولي آنها چشم

ال يجدون في »: است قرآنش يمورد ستا ،عيد وسيطبع بلند و د .5

 .«صدورهم حاجه

 يحبّون» :الزم است يعمل يدوست ؛ستين يکاف ياظهار دوست .9

 .«...يؤثرون

از مهم يود نبخشش با وج .ستيکمال ن يريبخشش از سر س .71

 «.يؤثرون...و لو کان بهم خصاصه» :است
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 «.من يوق شحّ نفسه...هم المفلحون». رستن از بخل، مايه رستگاري است: 77

از بخل دور شود نه تنها از  ين است. اگر کسيبخل با نفس عج .72

 .«يوق شحّ نفسه» :تواند بگذردمي زيبلکه از جان ن ؛مال

 7«.ن يوق شحّ نفسه فاولئک هم المفلحونم»شود: . بخيل، رستگار نمي74

 ن ادسته سوم از مؤمنهاي ويژگي

در مقام  ،ن و انصاريده مهاجريان اوصاف برجسته و فضائل حميپس از ب

، انداسالم نمودهکه خود را داخل ين و کساناان دسته سوم از مؤمنيب

 ،کهاين يکي .کندميف يو تعرستايد مي يوصافا ز بايآمده و آنان را نبر

بلکه برادران  ،خودشان ينه فقط برا ،ندينمامي آنها از خدا طلب آمرزش

. به عبارت گرداننديک ميخود را در دعا و طلب آمرزش با خود شر ينيد

 يمؤمن واقع ،گرددنمي ت( جمعي)انان يخواهي با خودمان واقعياديگر، 

 .گران هم بخواهديد يبرا ،خواهدمي خود ياست که آنچه برا يکس

ممکن است گفته شود اصل و منشأ تمام  ،کهاين نامؤمنين ويژگي دوم

غُل و  هرگونهاز  يدل و قلب آدم» :ن است کهيا ،ک انسانياوصاف ن

 مان پاک گردد.ينسبت به اهل ا« ينه و دشمنيغش و حسد و بغض و ک

ره خود را از خداوند يقلب و سر يپاک ،ن صدر اسالمان بود که مؤمنيا

يده بود که هدف اجابت رسهآنان ب يا دعايدند و گويطلبي ميتعال
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گر متحد گردند و پشت دشمن يکديهم داده و با  دستبهتوانستند دست

 را بشکنند و علَم اسالم را بلند گردانند.

امروز  يهااگر مسلمان .مين منّت آنها باشيره يستيما مسلمان با

و  ،ميبودمي زبانيکدل و يکو با هم  ،مينمودمي اکان رفتاريروش نهب

 «يو خود پسند يخواهينه و خودشح نفس و بُخل و بغض و حسد و ک»

مقراض مجاهده ه خود را ب يوانيده حين هزار صفات نکوهيو چند

را  يم جامعه اسالميتوانستمي نيد بهتر از سابقيشا ،مينمودمي برطرف

وتاه گانگان را از سر خود کيم و دست ظلم و کفر و اسارت بيرونق ده

ان را از فلک يگر کاخ عظمت اسالم و اسالميديکمعاونت ه م و بيگردان

ر يخود را تعم ياينه دن ،ما مسلمانان امروز متأسفانهکن يل م.يباالتر بر

و آخرت خود را  ،و نه در مقام اصالح نفس و روح خود بر آمده ،کرده

ر اثر خود را د ينه آن جنبه روحان ،گريبه عبارت د .ميينمامي اصالح

 کهآن م تايدهيم يو تعال يپرورش و ترق يمان و تقويب اخالق و ايتهذ

م که يواقع گرد يم و مصداق کالم اهلل تعالياز فلک و ملک برتر شو

خود را در  يعيو نه آن جنبه طب ،«نيو انتم االعلون ان کنتم مؤمن»فرموده 

تحت اسارت م که الاقل از يگردانمي رومنديت و عمل، بزرگ و نياثر فعال

مذبذبين بين ذالک ال الي  :مييرون آيات آنان بياج به عمليگانگان و احتيب

  7.هؤالء و ال الي هؤالء
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  11 ) هاي يهودبخش سوم: نقش منافقين در فتنه

 هاي يهودنقش منافقين در فتنه :بخش سوم

 (17ـ11)ات يآتفسير 

هود يکه با اشاره دارد نه يداستان منافقان مداين سوره به سوم از بخش 

« رينض يبن»هود يفه يطا يان ماجراياز ببعد  داشتند. يکينزد هاييهمکار

و « نيمهاجر» يعني ؛و شرح حاالت سه گروه از مؤمنان ،ات گذشتهيدر آ

ات مورد بحث به يدر آ ،هر کدام يهايژگيوو بيان  «نيتابع»و « انصار»

تا  ،پردازدمي ن ماجرايو نقش آنها در ا« منافقان» يعني ي؛گريشرح گروه د

 قرآنن روش يو ا .تر سازدگر روشنيکديسه با يوضع حال همه را در مقا

  .دهدمي گر قراريکديسه با يگروهها آنها را در مقا يمعرف ياست که برا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ 

مْ وَلَا نُطِيعُ فِيکُمْ أَحَدًا أَبَدًا الْکِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُ

 (١١)وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّکُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ

آيا منافقان را نديدي که به برادران کافرشان از اهل کتاب 

گويند: اگر ]از خانه و ديارتان[ اخراج شديد ما هم با شما مي

بريم، بر ضد شما از اَحدي فرمان نمي شويم و هرگزخارج مي

دهيم. خداوند و اگر با شما جنگيدند حتماً شما را ياري مي

 .گويندشاهد است که آنان دروغ مي

خطاب به  .ن استيقي يمعنهت بياست و رؤ يريتقر« رَالم تَ»همزه در 

ن به يکه منافق يدانيالبته م يعني ي،ديا تو نديرسول اکرم نموده که آ
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جنگ با  يز برايند که ما نيگومي خود از اهل کتاب ينيان دبرادر

 م.يکننمي م و اطاعت از رسول خدا و اصحابشييآمي مسلمانان

اي از کفار است که در مدينه منزل داشتند و آنها را اين آيه اشاره به قبيله

ن بآنا ناميدند که چون آنها قبول اسالم ننمودند، پيامبر اکرممي« النضيربني»

 اعالن نمود که يا از اطراف مدينه خارج گرديد، يا آماده جنگ باشيد.

د و يب دادند و گفتند آماده جنگ باشين آنها را فرياز منافق يجماعت 

بودند  ين افراديو منافق .ميجنگمي م و با مسلمانانيدهيشما کمک مه ما ب

 دند.بو يکفر خود باقه که به ظاهر اظهار اسالم نموده و در باطن ب

 يانند.گو، همانا دروغنان کافريست که اا خدا شاهد و گواه :ديفرمامي

خبر است ت که چگونه خدا از باطن اشخاص بااسدهنده ه تکانين آيا

ن است که نه ين چنيه منافقيعمل و رو ي،دهد. آريامبرش خبر ميو به پ

د و نيگوي ميزيزبان چه ب .وعده خوده ند و نه بکنمي قول خود عمله ب

 به سخن آنان و عمل آنانو البته را در نظر دارند  به دل خالف آن

 7توان اعتماد کرد.نمي

وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ  لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ 

 (١٢) نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ

 لَا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ لِکَذَ شَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِلَأَنْتُمْ أَ

 (١3) يَفْقَهُونَ
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د شوناگر ]کافران از اهل کتاب[ اخراج شوند با آنان خارج نمي

دهند، و اگر به ياري و اگر با آنان جنگ شود ياري شان نمي

نهايت  گذارند، درآنان آيند ]در گرماگرم جنگ[ پا به فرار مي

 .شوندياري نمي

هاي منافقان بيش از خدا مايۀ ترس و همانا شما ]مؤمنان[ در دل

آنان مردمي هستند که ]قدرت و  کهاين براي وحشت هستيد،

 .فهمندعظمت خداوند را[ نمي

و جبن  .باشنديمترسو خرد و ، بينفهم يمنافقان مردمان :فرمايدمي

و  يده که بظاهر اظهار دوستيدد گريضعف نفس آنها پددر اثر )ترس(، 

 ن جبن وينه و نفاق است. و هميند و دلشان پر از کينمامي محبت با شما

 ترسند.شتر از خدا مىين باآنها است که از شما مؤمن يخردبي

ن در ادند که قوّت و قدرت مؤمنيفهم، مينان اندک عقل داشتندياگر ا

، يمان و تقويرا در اثر ايز ؛است يتعال يو اعتماد به خدا ، اتکامانياثر ا

 ين فهميو اگر آنها چن است داده ين قدرت و شوکتيخدا بآنها چن

 يدند تا از شما که مخلوقيترسيادتر ميز يتعال يالبته از خدا ،داشتند

 .د از مخلوقات خدايباشيم

 يخردبي نشانه ،ترس از مخلوق

 توان استفاده کرد: مي زيات دو چين آيااز 

 است بر يل بارزيدل ،متعال يخدا به جايترس از خلق  ،کهاين يکي
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بيشتر خوف داشته  وندرا هر کس از خدايز ي،آدم يو نفهم يخردبي

چون معرفت و دانش  ،شتر استيشتر و عقل و خردش بيمعرفتش ب باشد،

 رد.يپذمي عقل تحقق ياز رو

 يصفت ترس از مخلوق معرفه ن را بيه منافقيچون کل :کهاين گريد

ار شناخت يآورد و مع دستبه يکل يک معنايتوان مي نجاياز ا ،هنمود

ن از يبب يمنافق را بشناس يخواهمي اگر ،کهاين آنن قرار داد، و يمنافق

 ،واقعاً تجربه شده که آدم منافق .ا از خلقيترسد مي شتريمتعال ب يخدا

 رد.دانه بخدا اعتماد دارد و نه اعتماد به نفس  ،و دروغ گو است ،دو رو

فاش شود و مردم  يشه در باطن خود ترسناک است که مبادا دروغ ويهم

 7از باطن او آگاه گردند.

 د: يفرمامي ه باال است کهيز متفرع بر آيه نين آيا

بَأْسُهُمْ  لَا يُقَاتِلُونَکُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ

 لَا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ لِکَذَ سَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىتَحْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ

 (١١)يَعْقِلُونَ

مگر در  ،جنگندجمعي و متحد با شما نميآنان به صورت دسته

هايي که دژهاي مستحکمي دارد، يا از پشت ديوارهايي قريه

دالوري آنان ميان خودشان  ]که بتوانند از آن سنگر بگيرند[،

[، آنان را متحد اندت ]ولي در رويارويي با شما بُزدلشديد اس
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هايشان ]نسبت به يکديگر[ دچار پنداري درحالي که دلمي

تفرقه و پراکندگي است، اين ]پراکندگي دل و اعتمادشان به 

 .اتحادِ ظاهري[ نشانۀ آن است که اهل انديشه نيستند

 نکته مهم

ن يفهمد که اي ميبخوه ب ،ديتأمل نما يات قدرين آيکه در اي کس

 ،نموده ين صفات معرفياه ن فرموده و آنان را بيمنافق دربارهکه  ياوصاف

 .ز تحقّق دارديزمان ما ن از ن دوريا يهااز مسلمان يارينه در بسيعه ب

اتفاق آراء  ،ندياجتماع نما يبر انجام کار مهم وقتي ،مينيبمي چنانکه

گيرد؛ ميخود را در نظر  ياز آن عمل هر کس انتفاع شخصو  ،ندارند

بر  يستيبامسلمان ن است که ملت يا .گران تمام شوديضرر دحتي اگر به 

 749ه يدر سوره آل عمران آ. داشته باشد يا تفوّق و برتريتمام ملل دن

 ن فرموده:يخطاب به مؤمن

 « واَل تَهِنُوا واَل تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ األَعْلَوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤمِنِينَ»

هاي خدا و پيامبر و در عرصۀ نبرد با دشمنان[ ]در انجام فرمان

ها[ اندوهگين آمدهاي ناگوار و سختيسستي نکنيد، و ]از پيش

از  ،نشويد، که شما اگر ]از روي راستي و درستي[ مؤمن باشيد

 .همه برتريد

ماندگي ما به اين دليل است که مسلمانان آشکار است که اين عقب *

بايد کنند، وگرنه ميگيرد، عمل نميکه با آن ايمان تحقّق مي به آن شرايطي
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  فرمايد:مي 7به داللت اين آيه، از تمام ملل عالم باالتر و نيرومندتر باشيم.

ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  کَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا

 (١١) أَلِيمٌ

إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ 

 (١١)مِنْکَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

ها و دلگرمي به ]وضع و حال اينان در عهدشکني، تفرقۀ دل

وعدۀ منافقان[ مانند کساني ]است[ که در زماني نزديک پيش از 

، که پيامد تلخ و شوم کارشان را چشيدند اينان ]در مدينه[ بودند

 ت.و براي آنان عذاب دردناک اس

]داستان منافقاني که کافرانِ اهل کتاب را با وعدۀ دروغ فريفتند[ 

چون داستان شيطان ]است[، که به انسان گفت: کافر شو! وقتي 

کافر شد، ]شيطان[ گفت: من از تو بيزارم، ]و کفرت را برعهده 

 ترسم.مي ،پروردگار جهانيان وند،من از خدا گيرم؛ زيرا[نمي

دهد و منافق در اين جا نيز صفت ديگري از اوصاف منافقين را تذکر مي

کند. چنانکه پس از فريب تابعين خود به انواع و اقسام را به شيطان تشبيه مي

کشاند و به آنچه هاي شيطاني، آنان را از ايمان به کفر ميگري و وسوسهحيله

اسرائيل را کند. داستان عابد بنيعين خود وعده داده بود عمل نميبه تاب

 دهد.اند که نمونه فريب شيطان را نشان ميبسياري از تفاسير بيان کرده
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است که  يکردن کسانيطان گمراههمّ ش :د کهشومي ه استفادهين آياز ا

ال کمه ر خود را بيخواهند سيو م ،گذارندمي د قدميم توحيدر راه مستق

قت رهسپار يکه اصالً در جاده حقياما کسان ،ابنديقت راه يرسانند و به حق

ه آنها ب ي ندارد وکردن آنان چندان زحمت يطان در اغواش ،باشندينم

 د: يفرمايروند. ميخود دنبال او م يخود

 (١7)لظَّالِمِينَا جَزَاءُ لِکَوَذَ فَکَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا

اند، و اين اين شد که هر دو جاودانه در آتش ،سرانجام آن دو

 .است کيفر ستمکاران

نجا يد: در ايفرمايممخزن العرفان ر يدر تفس خانم نصرت امين

  :ديش آيپ يممکن است سؤاالت

ا مجرد از ماده است؟ و ياست  يجسمان ؟ستيطان چيقت شيحق ،اول

ف يجسم لطاست، وجود آمده هباي از چه ماده است يمادّ کهآن بنا بر

 ؟فيا کثياست 

 يا باطن؟از راه ظاهر  ؛گردديبه انسان داخل م ياز چه راه ،دوم

و  يا در تمام قويآ ؛استاي چه درجهه در انسان ب ينفوذ و ،سوم

 ؟ا نهيمشاعر نفوذ دارد 

 طانيقت شيحق

ر از يغ ؛ستين ين حرفين متشرعيب ،ف استيطان جسم لطيش کهاين در

را مجرد ( نامندميس يرا ابل يکه و)طان يکه ش ياسالم از حکماي يبعض
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ا يآ ،که ستا نين دانشمندان در ايکه هست ب يخالف .دانندمياز ماده 

ا از يرود يشمار مه از افراد مالئکه ب يس از جنس مالئکه و فرديابل

 ؟دشومي از انواع جن شمرده يجنس جن و نوع

تمام  يوقت :نديگومي ،داننديان را از جنس مالئکه مطيکه ش يکسان

همه آنان سجده نمودند مگر  ،آدم سجده کننده دند بيمالئکه مأمور گرد

طان از جنس مالئکه يو اگر ش .ديس و چون ترک امر نمود مردود گرديابل

از  ،پس .مخالفت آن مردود گردده ب کهآن د تايگردنمي نبود مشمول امر

 طان از جنس مالئکه بود نه از جنس جن.يد که شيمنجا توان فهيا

ل آنان قوله يعمده دل ،داننديطان را از جنس جن ميکه شيي و آنها

ح يتصرکه  .است که در وصف او فرموده )و کان من الجن( يتعال

 طان از جنس جن بوده.يند که شينمايم

ا يس از جن است يابل کهاين دربارهر خود ين در تفسيصدر المتأله

 .دشواشاره مياز آن  يمختصربه  ،حيتوض يدارد که برا يانيب ،مالئکه

د يند که توليک قسم از مالئکه آنهايت ابن عباس يرواه د: بين گويچن

مسعود و قتاده ي ابنس است و رأيش دارند و از جمله آنها ابليمثل و زا

هلل عبدايکه از اب يتينظر بروا يخ ابو جعفر طوسين است و مختار شيبر ا

 ن است. يز چنيد نکنمي نقل

ل اخبار يدله ب ،س از جن بوده نه از مالئکهيابل ،ديخ مفيت شيرواه و ب

 ل برين است. و دليا ه بريمذهب امام يده و رأيرس متواتره که از ائمه

  :ز استيس از جنس جن بوده چند چيابل کهاين
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ا الِدَمَ فَسَجَدُوا إاِلّ إِبْلِيسَ کانَ وَإِذْ قُلْنا لِلْماَلئِکةِ اسْجُدُو» يقوله تعال ،اول

آدم سجده  يم برايچون به فرشتگان گفت 7؛مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

س که از ]گروه[ جنّ بود، او از فرمان يد! همه سجده کردند مگر ابليکن

  . کرد يچيپروردگارش سرپ

صُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ال يَعْباره مالئکه فرموده )ي درقوله تعال ،ومد

س از مالئکه يت نموده و اگر ابليمعص ي( که از عموم مالئکه نفما يُؤمَرُونَ

 نمود. يد و اطاعت ميگرديبود مرتکب خالف نم

أَ فَتَتَّخِذُونَهُ »سوم، ابليس صاحب اوالد و ذريه است، به دليل قوله تعالي 

آيا او و نسلش را به جاي من يار و  2؛نْ دُونِي وَهُمْ لَکمْ عَدُوٌّوَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِ

  .گيريد؟ درحالي که همة آنان دشمن شما هستندسرپرست خود مي

ه ( بفسجدوا المالئکه کلهم اال ابليس) ياستثناء در قوله تعالدرباره و 

استثناء منقطع است مثل  ،کهآن يکي است. چند وجه جواب داده شده

لسوف بزرگ يان آن فيو چون ب «ما لهم به من علم اال اتباع الظّن»قوله 

ه م نظر بييگوميو  م.يدهيکالم او را خاتمه مجا ينمفصل است در هم

ر که ياخ يهمان رأ ،هيامام يات و اجماع علماياخبار متواتره و داللت آ

 «سياال ابل» يع دارد و استثناء قوله تعاليس از جن است نه ملک ترجيابل

داخل بودنش  کهآن اي ،ممکن است استثناء منقطع باشد ،چنانکه گفته شد

بلکه چون خود را داخل مالئکه  ؛قت نباشديطور حقه در مالئکه ب
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ه د و بيگرد يشامل و «اسجدوا الدم»ب امر يده بود از باب تغليگردان

 مخالفت مردود گشت. 

 طان يراه نفوذ ش

باطن نفوذ ه گردد؟ اگر از ظاهر بيانسان داخل مه ب ياز چه راهان طشي

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ »ه يچنانچه آ ،دينما

از مسامات و خلل و فرج بدن داخل گردد  يستيبا ،داللت دارد «شَمائِلِهِمْ

 يستيبا ،شدف بايجسم لط ، اگرچهاست يطان جسم و جسمانيو چون ش

 م.يرا حس کننفوذ آن

 گردديکه وارد بدن ما م ياوالً اگر الزم بود نفوذ هر جسم :مييگومي

الدوام در يکه عل يها و حرارتکروبينفوذ هوا و م يستيباکنيم، حس  را

دخول و ه ابداً ملتفت ب کهآن با ؛مييگردند حس نمايبدن داخل و خارج م

 نيستيم. منداجسا کهآن زها باين چيخروج چن

خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ » :م فرمودهيطان رجياز قول ش يحق تعال

آن ملعون در مقام کبر و  ،«و او را از گِل يمرا از آتش خلق کرد ؛طِينٍ

د مرا از آتش يت گويمقام ربوبه اعتراضاً ب ،ت خود از آدميت و افضليمن

او ه چگونه ب ،ترميفآدم شرپس من از  .و آدم را از خاک يخلق کرد

 ه کنم؟!سجد

ف يو آتش جسم لط ،طان آتش استيعنصر غالب شاز اين روي، 

شتر از يلطافتش ب ،دهيبلکه چون از زبده و جوهر آتش خلق گرد ؛است
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ن يکه دخول و خروج چنين طوريو هم .ر آن استيکرب و غيهوا و م

 م.يکننميس ح زيطان را نيدخول و خروج ش ،ميکننميحس  زها رايچ

 ،از اطراف آدم يه و دخول و خروج ويد مقصود از آيشا ،اًيو ثان

را  يو احاطه و نفوذ و ،آدمبني ن باشد برياطيش يالياشاره به احاطه و است

را چنانچه مسلّم و معلوم يز ؛ه نموده بر احاطه اطراف بدنيدر باطن تشب

رند نه در اجزاء نفوذ دا يو ينفسان ين در نفس انسان و قواياطيش ،است

نفس  ،نياطيگاه شي؛ چون محل سلطنت و جوالنو يماد يبدن و قوا

 .است نه بدن يانسان

 يمثل قوا ينفسان يق قواياز طر يستيز باين يق دخول ويالبته طر

قوا در باطن  ،قين طريو از هم .ال باشد نه عاقلهيله و قوه خيواهمه و متخ

 ؛است يوانيح يقوا يگاه وريرا که محل قراز ؛دينمامي انسان نفوذ

 ن.ياطيورود ش ياست برا يمخصوصاً قوه واهمه که اصالً درب باز

 طان يقدرت نفوذ و وسوسه ش

چه اندازه شيطان قدرت دارد تا در انسان نفوذ نمايد و با وسوسه وي را 

هاي شيطان بسيار است و نفوذش حيله و خدعهگوييم: گمراه گرداند. مي

گيرد. هر کسي را به راهي که سر يق مختلف صورت ميدر افراد بشر به طر

اي از قواي دهد؛ و نيز هر قوهکار او و همّ وي بر آن است فريب مي

نفساني که بر انسان زيادتر غلبه نمود، نفوذ شيطان از آن طريق زيادتر است. 

اگر قواي شهواني در وي غالب گرديد، مثل شهوت ازدواج،  کهاين مثل
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پروري، و قيودات طبيعي. خالصه آنچه تي، پُرحرفي، تنپرسعياشي، شکم

کند و رود، تماماً از قواي شهواني بروز مينزد عقال لهو و لعب به شمار مي

هر يک از مقتضيات شهواني که در آدمي غلبه نمود، همان طريق شيطان 

گردد و راه را براي رسيدن به است که از همان راه بر وي وارد مي

 آرايد.کند و به وسوسه، مطلوبش را در نظرش مييمقصودش باز م

 ،استيغلبه نمود، مثل حب جاه، مال، ر يه بر ويغضب يز اگر قوايو ن

 ،گرددمي هياز افراط قوه غضب يمقام، حب انتقام، و آنچه منبعث و ناش

 .ابديمي الءياست يروه له بيه و متخيطان از همان راه توسط قوه وهميش

و در  ،دکنمي دن به مطلوبش بازيرس يخدعه را برا س ويفکر و راه تدل

گرداند که فقط  ايمهيک بهيا يکه انسان را ي د تا وقتيآميمقام وسوسه بر

اي هک سبع درنديا ياست،  يوانيشات حيّدن و تعيخوردن و خواب يهمّ و

 ر است.يجستن بر غيدن و برتريدن و دريش گزکه همّ

 بيگرفتن علوم فريس و فراتدرق يافراد را از طر يچنانکه بعض

ل يتحصه ل بيم کهآن با .ندال علوميل به تحصيکه ما يمثل بعض ؛دهدمي

نجا ممکن است يدر ا يل؛ ورودمي شماره ات قوه عاقله بيعلوم از مقتض

 آنها را وادار ي ازنشان دهد و بعض يطان مطلوب آنها را عوضيش

ن يبخشد و نه دمي ان نفعآن يايدنه که نه ب يل علوميتحصه گرداند بمي

ي را ويا دني ينياز علوم داي هرگاه شمه کهآن اي .دکنمي آنها را حفظ

آورند و خود مي گرداند و عُجبمي غرور نفس مبتاله را ب گرفتند آنانفرا
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 را نادان و ي علماپندارند و باقمي لم علمابلکه اع ؛را صاحب علم و دانش

 شمارند. مي خردبي

 ق عبادت گمراه نموده و همّ آنها را مصروفيرا از طر گريو بعض د

ط يو شرا ، مثل طهارت و اجزاط و آداب عباداتيگرداند به بعض شرامي

د که ينمامي ر آن وسوسهيو غ درباره نجاست و وضوکه  يقدره ب ؛نماز

  .داردمي باز ،است يرا از اصل عبادت که مطلوب اصل يو

ب يطان که آنان را از راه عبادت فريشن ين قسمت از تابعيا متأسفانه

 بشانينص يده روحانيبرد و نه فاي مياز عملشان نه لذت جسمان ،داده

 واقع يغالباً مورد غضب اله ين اشخاصيچندر ضمن،  .دشومي

از اشخاص  يگذارند و هم بعضمي نيرا که هم بدعت در ديز ؛گردندمي

نسبت  يستيکه باي عمل دانند و آنمي بندگان خدا را نجس ،هايوسواس

 و از آنها اجتنابکنند ين اجرا ميمؤمنه نسبت ب ،نديکفار مراعات نماه ب

 رود.مي شماره ده بين صفات نکوهين از بدتريند و اينمامي

 ،طان محفوظ ماندياز شرّ شاي که خواهد تا اندازه يخالصه کس

د يسک نمامتعال پناه ببرد و تم يخداه ن است که بيا يفه وين وظينخست

از هفدهم خصوصاً دعاء  ؛دهين رسين باب از معصوميکه در ايي به دعا

ه ب ،غلبه نمود ين بروياطيز هروقت شيو ن هيفه سجاديصح يدعاها

چنانچه در  ؛خود را در پناه او محفوظ گرداند يتعاله حقذکر و توجّه ب

  فرمايد:مي يسوره اعراف در وصف اهل تقو
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وْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَکرُوا فَإِذا هُمْ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَ

 ١.مُبْصِرُونَ

 اي از سوي شيطان به تقواپيشگان رسد،مسلّماً هرگاه وسوسه

درنگ ]به وسوسۀ کنند، و بيبه حق تعالي توجه قلبي آنها 

پس در اثر تذکر راه درستي و صواب را شوند، دشمن[ بينا مي

  نتيجه از افتادن در دامِ وسوسه در امان مانند[ ]دربينند. مي

 کهآن شه مراقب و مواظب حال خود باشد تايهم يستيبا ي،و در ثان

غلبه  يدر نفس و يوانياز اوصاف ح يابد که چه صفتيوجدان خود به ب

 ظفر يطان از همان راه بر ويو بداند که ش ،ستيدارد و همّش در چ

د با نفس خود شومي تمام يمتيهر قه بد و يکوشش نما يستيبا .ابديمي

آن است ه ل بيما يو يميد و بر خالف آنچه را که نفس بهيمجاهده نما

را  يکربين است که هر ميچن يرا که قانون معالجه هر مرضيز ؛عمل کند

که معالجه امراض يند و همانطورکنمي ضدش رفعه حاذق ب ياطبا

ضدش ه ب يستيز باين ينمعالجه امراض روحا ،دشومي ضدشه ب يجسمان

 يآوره جمعل بيد که ماياگر شخص در خود د کهاين مثل ،معالجه شود

ل خود عمل کند تا آن راه يبر خالف م ،ر آن استيا طالب جاه و غيمال 

  2ن(.يان کالم بانو مجتهده اميطان را ببندد. )پايش

                                                        

 .217اعراف،  .7
 . 242ـ247ص ،74، جالعرفانتفسير مخزن .2
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 : پندها و اندرزهاهارمچبخش 

 (21ـ11تفسير آيات )

ک سلسله اندرزها و يمشتمل بر  ،ه استيکه چند آات يبخش چهارم آ

گيري جهيقت به منزله نتيو در حق ،نسبت به عموم مسلمانان يح کلينصا

 يبن»دردناک  يو ماجرا ،ات گذشته(ي)آ ،باشدمي فوق ياز ماجراها

 :ديفرما. ميطانيو منافقان و ش« رينض

نْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَ

واَل تَکونُوا کالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ ( ١8)اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ 

ال يَسْتَوِي أَصْحابُ ( ١9)فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ 

 (٢1) نَّةِ هُمُ الْفائِزُونَالنّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَ

اي مؤمنان! از خدا ]اطاعت کنيد و از محرّماتش[ بپرهيزيد، 

هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي پيش 

فرستاده، از خداوند پروا کنيد! هرآينه خدا به آنچه انجام 

 .آگاه است ،دهيدمي

س او هم ]به و مانند کساني نباشيد که خدا را فراموش کردند، پ

کيفر خدافراموشي[ آنان را دچار خودفراموشي کرد، اينان 

 .منحرف و نافرمانند

کند، و دوم، دستور أيه اول، اشاره به دو موضوع دارد. اول، امر به تقوا مي

فرمايد: اعمالي را که براي روز حساب دهد تا در اعمال خود نظر کنيد. ميمي
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فرستيد، صالح است که يا اعمالي که ميفرستيد، متوجه باشيد آاز پيش مي

اميد ثواب خدا را داشته باشيد، و يا طالح و بايد از عقاب خدا بترسيد، و از 

 چنان اعمالي بايد توبه نموده و نفس خود را به حساب بکشيد.

ز از يورع و پره به معنيث يکه در احاد يتقو يعني ؛اما امر اول

 هم به واجبات تعلق ا،تقو کهاين به .با در نظر گرفتنشده؛ ان يحرامها ب

د از اجتناب از ترک شومي ال جرم عبارت ،د و هم به محرماتگيرمي

 و فعل محرمات. ،واجبات

شان از يفردا يکه براي ن در اعمالنانظر کردن مؤم يعني ؛اما امر دوم

د در يک مؤمن باي کهاين ي.ر از تقوياست غ يفرستند، که آن امرمي شيپ

 ؛دارد برطرف کند يبيند اگر عيببو انجام داده دوباره نظر کند  که ياعمال

 .فرستندمي شيآخرتشان است که امروز از پ يه زندگين اعمال مايرا ايز

ا ين صالح بوده يا ايرسند، تا معلوم کنند آمي ن اعمال به حسابشانيبا هم

 7د قبالً حساب اعمال را برسند.يپس خود آنان با .نه

 و محاسبه نفسدستور مراقبه 

سبحان  يکه خدا آن است، آخر يههفت آ ،ات برجسته سوره حشريو از آ

ق مراقبت نفس و محاسبه ياز طر تادهد مي بندگان خود دستوربه در آنها 

 د: يفرمايم. دارش شونديآن، آماده د

                                                        

 .91ص ،45ج ،ترجمه تفسير الميزان .7
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غَدٍ وَاتَّقُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِ

 (١8)اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ 

اي مؤمنان! از خدا ]اطاعت کنيد و از محرّماتش[ بپرهيزيد، 

هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي پيش 

فرستاده، از خداوند پروا کنيد! هرآينه خدا به آنچه انجام 

 .آگاه است ،دهيدمي

 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ»مخاطب اين آيه که ست ا نيجالب ا

د و از يمؤمنان! از خدا ]اطاعت کن يا»د: يفرمامؤمنان هستند. مي

 . ديزيمحرّماتش[ بپره

 يفردا يد که انسان براشومي و ترس از خداوند سبب اتقو ي،آر

لص کند. و تکرار زه و خايو اعمال خود را پاک و پاک ،شدينديامت بيق

چرا که انگيزه تمام اعمال صالح و ؛ «وَاتَّقُوا اللَّهَ» :است تأکيد يبرا يتقو

که امر اند احتمال داده ياست. ولترسي و خدا پرهيز از گناه همين تقوي

  7.ت خلوص آنهايفيو امر دوم به ک ،ناظر به اصل اعمال است ياول تقو

 ند؟تقواپيشگان چه کساني هستست و يچ اتقو

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا 

  اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ

اي مؤمنان! از خدا ]اطاعت کنيد و از محرّماتش[ بپرهيزيد، 
                                                        

 .24ج ،تفسير نمونه .7
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هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي پيش 

تاده، از خداوند پروا کنيد! هرآينه خدا به آنچه انجام فرس

  .آگاه است ،دهيدمي

همانطور که بيان شد، در اين آيه مبارکه دو مرتبه از تقوا نام برده شده 

است، و در آيات ديگر نيز مکرّر درباره تقوا سفارش شده است. در جمله: 

فرمايد: امر به تقوا نموده، مي، براي بار دوم «اتقوااهلل ان اهلل خبير بما تعملون»

ان اهلل خبير بما »گويم از خدا پروا کنيد اين است که: مي کهاين علت

خدا  کهاين ، و تعليل امر به تقوا به«کنيدتعملون؛ او با خبر است از آنچه مي

با خبر از اعمال است، خود دليل بر اين است که مراد از اين تقوا که بار 

 تقواي در مقام محاسبه، و نظر در اعمال است.دوم امر بدان نموده، 

در مقام  به تقوارا امر  مؤمنان ،هين شد که در اول آيحاصل کالم ا

د منحصر در اطاعت خدا و اجتناب يعمل شما با :ديفرما، ميعمل نموده

فه يوظ ، به ايندکنبه تقوا ميه که دوباره امر يو در آخر آ .گناهان باشد

از خدا ايد هکه انجام دادي اعماله گام نظر و محاسبه ببه هن :دستور داده که

 يول ،ا عمل صالحيچنان نباشد که عمل زشت خود را و يعني  ؛ديپروا کن

ه با و خالص بيز ،عمل شما است کهاين خاطرهر خالص خود را بيغ

 د.يحساب آور

 ،در هر دو مورد به تقواگردد که مراد مي روشن يخوبه نجاست که بيا

 يو دوم ،جرم عمل استه مربوط ب ياول يبلکه تقوا ؛ستينز يک چي
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 ،قبل از عمل استه مربوط ب ياول آن است. اصالح و اخالصه مربوط ب

 7.راجع به بعد از عمل يو دوم

 .مان استيفوق مرتبه ا اد که تقوشومي ن استنباطيات قرآن چنيو از آ

 فرمايد:مي منانمؤآمده و خطاب به ا برتقو تأکيدسوره آل عمران در مقام 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ 

 ٢مُسْلِمُونَ

اي که شايستۀ اوست ]اطاعت گونهاي مؤمنان! از خداوند به

کرده، و از محرّماتش[ بپرهيزيد، و نميريد مگر درحالي که 

 .تسليم ]او[ باشيد

 اوت ميان مسلمان، مؤمن و متقيتف

 يعني ؛ندشومي نيالس اول اسالم موفق به قول شهادتکمسلمانان در 

اعتقاد » ،مان استيو بعد مرحله باالتر که ا «نيشهادت» ،کالس اول اسالم

 يمان است.باالتر از ااي که مرتبه« يتقو»و بعد  ،«يو باور قلب

مان با يا» ،ان شديکه بطور همان .است يدرجات يمان دارايالبته ا

ن ياول انسان با قبول اسالم و گفتن شهادت ي،عني .دکنتفاوت مي «اسالم

مان يو همان ا ،دشومي مؤمن يمان قلبيبعد با باور و ا ،دشومي مسلمان

 ،«نيمؤمن»مان جزء ي، و با ا«نيمسلم»با قبول اسالم جزء  .هم درجات دارد
                                                        

 .94و  92ص ،45، جترجمه الميزان .7
 .712عمران، آل .2
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 د. شومي« نيمتق»جزء  يو با مراعات تقو

آنها اشاره  تفاوت ميانمان و ياسالم و ابه مسئله در سوره حجرات 

  د:يفرمامي آنجا که .شده است

وَلَمَّا ( ١3أَسْلَمْنَا ) قُولُوا کِنْقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا

 ١لَهُوَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُو يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِکُمْ

 ؛ايدايم. بگو: ايمان نياوردهباديه نشينان گفتند: ما ايمان آورده

 ايم؛بلکه بگوييد اسالم آورده

وقتي ايمان در  .هايتان وارد نشده استزيرا هنوز ايمان در دل

 .اگر از خدا و پيامبرش اطاعت کنيدقلبتان وارد شد، 

 صفات مؤمنان

گونه صفات مؤمنان را اين( همچنين، در آيه بعد از همين سوره )حجرات

 :کندبيان مي

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 

 (١١)الصَّادِقُونَ هُمُ ئِکَأُولَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قلب[ به خدا و پيامبرش مؤمنان فقط کساني هستند که ]از عمق 

اند[ ايمان آورده، سپس ]در حقانيتِ آنچه به آن ايمان آورده

هايشان در راه خدا به دچار ترديد نشدند، و با اموال و جان

  .بودن[ راستگويندجهاد برخاستند، اينان ]در ادعاي مؤمن
                                                        

 .73حجرات،  .7
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رد يصورت گ يقياسالم حقدن يل و فهميبا دلد يز باين شناخت اسالم

 دهند.يکه مسلمانان آن را انجام م يعمالنه با ا

 يبياسالم به ذات خود ندارد ع

 ماست يکه هست بر مسلمان يبيهر ع

مان ياست که به سه اصل مبدأ، رسالت و معاد ا يمؤمن کس ،پس

ن عالم که به خدا يمبدأ ا هستند. يبيداشته باشد که هر سه از امور غ

ب يباز هم غ ،امت استيه قز کين عالم نيمعاد ا .ب استيغ ،گردديبرم

 نييو رسالت تب يز توسط وحيا نيکردن در دنيچگونه زندگ .است

 ب است.يد که باز هم ارتباط با غشومي

ها خالصه تنها در اعتقاد به وجود آن ،يبيداشتن به امور غيمانا

صورت  يديچ تزلزل و شک و ترديه فرد د در اعتقاديبلکه نبا ؛شودينم

و آنگاه  ر است.يپذي صورتق قلبيو تصد يثبات عقلبا ا ،رد و آنيگ

  .ن نائل شونديو متق اکنند که به درجه تقو يسع مؤمنان

در  ،ندکنمي عمل يکه بر خالف قرآن و دستور اله يهمه آن مسلمانان

مانند انصار و اند. دهينرس يمان قلبيهستند که به ا يقت مسلمانانيحق

 ن زمان خودمان هميز در هميو ن .دن سوره اشاره شين که در هميمهاجر

آنها  ؛زنندمي شه اسالميره شه بينام اسالم ته را که ب يم افرادينيبمي

 .امت و حساب و کتاب ندارنديبه خدا و ق يمان قلبيهستند که ا يکسان

عده آنها  متأسفانهکشند که مي دکيفقط در ظاهر اسم اسالم را با خود 
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مان يقت ايبه حق يمرتبه اسالم ظاهرتا انسان از  ،پس. ستيهم کم ن

 در خطر سوء عاقبت است. ،شود ينکند که متق يو سع ؛نرسد

 ن يو متق اتقو ايمعن

هستند  ين کسانيو متق ،است يداربه معني نگاه ،هيمأخوز از وقا« يتقو»

 يد آمده که سر سوزنيدر آنها پد يملکه و خُلق ،که در اثر مجاهده با نفس

وامر خداست اع ينفس آنها مط يعني ؛کنندنمي تجاوزاز حکم خدا و شرع 

 يجز رضا يو آمال ييچ آرزوينفسشان غلبه دارد و ه يو عقلشان بر هوا

، و ي خداوند استآوردن رضا دستبهآنان فقط  يو آرزو ،خدا ندارند

 خالق خود هستند. يخشنود يدر پهمواره 

 امراتب تقو

 يهد»سوره بقره قرآن را  ار است و خداوند دريسخن بس ادر مورد تقو

 است. ان فرموده يز بين را نيو صفات متق ناميده، «نيللمتق

توان مي ناث و سخنان مفسريات و احاديآنچه از آ ،طور اجمالهب

 سه مرتبه دارد: « اتقو»کرد، اين است که، استفاده 

 . ينفسان يکردن با هواي و مخالفتاز معاص يخوددار ،اول

و ترک ننمودن  ،خالفت احکام و دستورات شرعاز م يدار، خوددوم

 ه.يواجبات شرع

ر ياد غياز  يداراوقات و خوددر تمام  يحق تعالهتوجّه کامل ب ،سوم
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اد يدن دل و عمل از آنچه باز دارد او را از يگردانيو خلوص و خال ،خدا

 خدا )از خدا دور کند(. 

)اتقوا اهلل(  يلکه از قوله تعا ا،قت تقويتوان گفت که اصل و حقمي و

مقدمه است که غرض  ،و آن دو قسم اول .ن استيهم ،دشومي استفاده

 است. سوم مرحلهبه  وصول ي،اصل

 ضرورت تفکر درباره عاقبت خود

  وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي را پيش 

 فرستاده است.

هر  يعني ؛نفر بوده باشد کيهر  يمعنينجا بهدر اممکن است « نفس»

 يگران انتظارياز د کهاين بدون ،ش باشديخو يد به فکر فردايبا يانسان

آنچه را  ،ا استين دنيخودش تا در ا. کنند ياو کار يداشته باشد که برا

که است  يبودن افراد: اشاره به کماندبفرستد و گفتهش يتواند از پمي که

دا شود يک نفر پي :مييگومي کهاين مثل يامت خود هستند.ق يابه فکر فرد

 :ميخوانمي که به فکر نجات خود باشد. در سوره فجر

  (٢١) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

 (٢١) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

اي کاش از پيش براي اين زندگي ]آخرتي[ ام  گويد:مي

 !دت و کار نيک و توشۀ مناسب[ فرستاده بودم]عبا
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  .کندکس چون عذابِ خدا عذاب نميدر آن روز هيچ ،پس

 ه کهيآ به اين خواند ومي ن سوره راياز عرفاء در سحرها ا يکيند يگو

. پس، اگر حال عرفاء کردتکرار ميه را ين آيو اکرد مي هيگر ،ديرسمي

 م؟يرا غافلاين باشد، ما چ

 ؟ش فرستاديد از پيا بار يزيچه چ

 فرمايد:شود و مياينکه چه چيزي براي فردا بفرستيم، در سوره بقره يادآور مي

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ

 ١إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ

اش[ بخوانيد و زکات بپردازيد! و آنچه ]با شرايط ويژهنماز را 

از کار نيک ]چون عبادت و خدمت به خلق[ براي خود 

آن را نزد خداوند خواهيد يافت؛ مسلّماً خداوند به ، فرستيدپيش

 .دهيد بيناستآنچه انجام مي

ل بر يدل ،«ات امر به تقويعموم»و « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»و خطاب 

 و اشاره ؛امت استيق ،هيدر آ« لِغَد»مقصود از ه است. يت مفهوم آيعموم

و  ،ا استيدنه ک بينزد يليخ ،امروزه مثل فردا نسبت ب ،امتيق ،کهاين به

 ديگر و بعد از امروز فردا پديکديکه امروز و فردا مقارن  يطورز همانين

هر طور نيهم ،سدرمي جهيغالباً فردا به نتاي و آنچه امروز کرده ،گرددمي

                                                        

 .771بقره،  .7
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جه يامت به نتيق يفردااي، ا نمودهيکه امروز در دن يعمل خوب و بد

  7د.يخواهد رس

 يشناسيد خداکل ي،شناسخود

اد يبر در آيه بعد )سوره حشر(  ،و توجه به معاد ادنبال دستور به تقوه ب

 د:يفرمامي نيچن و کردهتأکيد خدا 

 (١9)الْفَاسِقُونَ هُمُ ئِکَأُولَ هَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْوَلَا تَکُونُوا کَالَّذِينَ نَسُوا اللَّ

و مانند کساني نباشيد که خدا را فراموش کردند، پس او هم ]به 

کيفر خدافراموشي[ آنان را دچار خودفراموشي کرد، اينان 

 .منحرف و نافرمانند

توجه و  يعني ؛اد خداياول  :ز استيدو چ اه تقوير ماياصوالً خم

 .حالجا و همهحضور او در همهو درک « اهلل»و توجه به  ي،بت دائممراق

ر و يچ کار صغيکه ه يو نامه اعمال ،توجه به دادگاه عدل خداونددوم، 

توجه  ،لين دليبه هم .دشومي در آن ثبت کهاين مگر ،وجود ندارد يريکب

اء ياول اء ويانب يتيتربهاي ن دو اصل )مبدأ و معاد( در سر لوحه برنامهيبه ا

 ر است. يفرد و اجتماع کامالً چشمگ يسازآن در پاک تأثيرقرار داشته، و 

  يفراموشي و خودفراموشيجه خدانت

، کردن خدايد: فراموشگومي حاًينجا صريقرآن در ا ،کهاين قابل توجه
                                                        

 .245و  241ص ،74، جالعرفانتفسير مخزن .7
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 ،سوکيرا از يز ؛ز روشن استيل آن نيدل .دشومي «يفراموشخود»سبب 

ي وانيو شهوات ح يکه انسان در لذات مادد شومي خدا سبب يفراموش

بسپارد و در  يدست فراموشينش و خلقت خود را بهو هدف آفر ،رودفرو

 .امت غافل بمانديق يفردا يره الزم برايجه از ذخينت

کردن صفات پاک ي همراه با فراموشفراموشخدا ،گريد ياز سو

و  ،ن او استانتها از آي بيان و غنايپابي مطلق و علم يکه هست ،اوست

و  ،باشدمي ازمند به ذات پاکشيوابسته به او و ن ،ر او استيهر چه غ

 ،از بشمردينبي و يد که انسان خود را مستقل و غنشومي ن امر سببيهم

 ش را فراموش کند.يخو يت انسانيت و هويب واقعين ترتيو به ا

 يبرا تأکيديمنزله هه بيآ :که زان آمده استير الميدر ترجمه تفس

روز حساب و جزاء عمل  يبرا :کأنه فرموده ،است يه قبليمضمون آ

 يزندگ !و زنهار ،تان با آن زنده شوديهاکه جاني عمل ؛ديصالح بفرست

، کردن نفس، و چون سبب فراموشديروز را فراموش مکن نفس در آن

 يسماا ،انسان خدا را فراموش کرد يچون وقت ،کردن خدا استفراموش

م با آن يارتباط مستق ،انسان ياو را که صفات ذات يايلحسنا و صفات ع

 د. کنمي ز فراموشيدارد ن

قهراً انسان نفس خود  ،بردمي اديخود را از  يفقر و حاجت ذات يعني

ات و يرسد که حمي نيالش چنيخه و ب ،پنداردي ميرا مستقل در هست

و  ،ستکه در خود سراغ دارد از خودش ا ير کماالتيو سا ،قدرت و علم

 اليپندارد، و ختأثير ميرا صاحب استقالل در  يعيسباب طبار يز ساين
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 ند. شومي ا متأثريند و کنتأثير ميا يند که ين خود آنهايد که اکنمي

د بر يبا کهاين با ؛دکنمي نجا است که بر نفس خود اعتماديا

ه ار بدوينه ام ،دوار او و ترسان از او باشديپروردگارش اعتماد نموده، ام

 نان به پروردگار داشته باشد.يه و اطميو بلکه تک ي،اسباب ظاهر

 يسوه پروردگار خود و بازگشتش ب ين کسيچن ،کهاين سخن کوتاه

 ر او توجهيغه خدا اعراض نموده، به و از توجه ب ،دکنمي او را فراموش

 ،کندميد که خودش را هم فراموش شومي نيا ،نهايجه همه اينت ،دکنمي

ي او خود را موجود ،ستيدارد که او ن ياو از خودش تصور کهاين يبرا

 مور خودار يو مستقل در تدب ،مالک کماالت ظاهر خود ،الوجودمستقل

عالم کمک گرفته، خود  يعيسباب طباپندارد که از ي ميموجود ؛داندمي

است  يبلکه موجود ؛ستين نيکه انسان ايد، در حالکنمي را اداره

 .... و ،و فقر ،و ذلت ،عجز ،راپا جهلوابسته، و س

مثال او  ي،ل وجود، علم، قدرت، عزت، و غنياز قب ،و آنچه از کمال

او  لکه کمال پروردگارش است، و انتهايب ،ستيکمال خودش ن ،آن دارد

 .7پروردگار او است ه عالم ب يعيسباب طباهمه  يعني ؛ر اويو نظا

 بت انسان يمصخودفراموشي؛ 

 ؛است يفراموش، خودها و مصائب انسانيبختين بدز بزرگترا يکياصوالً 

خود را که خدا در او  يذات يهااقتيها و استعدادها و لچرا که ارزش
                                                        

 .93ص ،45، جترجمه تفسير الميزان .7
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و  ،سپردي ميفراموش دستبهه مخلوقات ممتازش ساخته، ينهفته و از بق

تا سر  ين انسانيو چن .ش استيت خويکردن انساني با فراموشن مساويا

جز  يزيش چاو هم ،دکنمي نده )مفترس( سقوطرّوان ديک حيحد 

 خواب و خور و شهوت نخواهد بود!

ن يبدتر يفراموشين خودبلکه ا ؛فسق و فجور ينها همه عامل اصليو ا

 هيان آيدر پا ،لين دليو به هم ،مصداق فسق و خروج از طاعت خدا است

 .«فَاسِقُونَالْ هُمُ کَئِأُولَ :کار، فاسقندن افراد فراموشيچن» :ديگومي

 ؛ديد خدا را فراموش نکنيگونمي ز قابل توجه است کهين نکته نيا

که خدا را فراموش کردند و خدا آنها را  يمانند کسان :ديگومي بلکه

را  يک مصداق روشن حسيقت ين در حقيو ا .دينباش ه،فراموش کرد

با  نند.يکردن خدا را در آن ببتوانند عاقبت فراموشمي دهد کهمي نشان

 ،کردن خدا سبب قطع رحمت او ذکر شدهين تفاوت که در آنجا فراموشا

د. شوي ميک نقطه منتهيکه هر دو به  يفراموشسبب خودنجا يو در ا

 7)دقت شود( 

؟ ما ميوضع گرفتار نشو تا به اينم يچه کناکنون پرسش اين است که 

 يو وقت .برهانل و يو با دلبگيريم را از منابع معتبر فرا يقيد اسالم حقيبا

د مراقب و يبا ،خود يدر زندگ ابا مراعات تقو ،مان منور شديقلب با نور ا

ت يما عناه م که خداوند بيباش يم و فضل الهيه عظين سرمايمواظب ا

                                                        

 . 232ـ231ص ،24ج ،تفسير نمونه .7
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است که انسان بتواند  يق الهين فضل و توفيا .«ذالک فضل اهلل»فرموده 

توجه  يد به اموريبا ،در ادامه راه. از اين روي، ق را حفظ کندين توفيا

 ،نجا به مناسبت موضوعيا اند. درکه بزرگان و سالکان راه اشاره کرده کنيم

 م. کنيمي ه نفسيبه نفس و تزک يفقط اشاره مختصر

 ت معرفت نفس ياهم

ت ياهم ،فهيشر ايهيآاشاره به و  ،ث در معرفت نفسيبا اشاره به چند حد

من عرف »: است ت شدهيارو ياز امام عل .دشومي انيمعرفت نفس ب

خود را  يخدا ،افتيهر کس معرفت به نفس خود  ؛نفسه فقد عرف ربه

 .اندنقل کرده اهللرسولاز  يعه و سنيت را شين روايا. «خواهد شناخت

)کسي که رب خود را  شودمي «من عرف ربه عرف نفسه»نقيض آن 

رف من لم يع»عکس نقيض آن شناخت، نفس خود را خواهد شناخت(. و 

)کسي که رب خود را نشناسد، خود را شود مي «ربه لم يعرف نفسه

 ؛من نسي ربه نسي نفسه»که مترادف اين قضيه است: نخواهد شناخت(. 

يعني «. کندهر کس خداي خود را فراموش کرد، خود را فراموش مي

مورد  و اين قضيه به منزله آيهشود. خدافراموشي سبب خودفراموشي مي

؛  تکونوا کالذين نسوا اهلل فانساهم انفسهم اوالئک هم الفاسقونو ال» نظر است:

 او هم ]به کيفر خدا ،پس .و مانند کساني نباشيد که خدا را فراموش کردند

 .«فراموشي[ آنان را دچار خودفراموشي کرد، اينان منحرف و نافرمانند

و که دارد  ،ث مذکور بر فرض محال سند نداشته باشدياگر حد ،پس
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 د.يآمي فه مستند آن به حسابيه شرينقل شده؛ آ يرت متواتر معنوصوبه

را شناسد و خود است که  يرک کسيز» :ث اشاره شده کهيز در احاديو ن

  .«اعمال خود را خالص کند

 رستگاران

سه دو يبه مقااز بخش چهارم سوره حشر، ه مورد بحث ين آيدر آخر

اران خدا کو گروه فراموش ،و متوجه به مبدأ و معاد اگروه مؤمنان با تقو

 د: يفرماميپردازد و ، مياندي شدهفراموشکه گرفتار خود

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ  لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

 (٢1) الْفَائِزُونَ

 د.دوزخيان و بهشتيان يکسان نيستند، بهشتيان کاميابن

و نه  ،نه در معارف ،اين دنينه در ا ،ستنديکسان نيان يان و بهشتيدوزخ

و  ،و هدف آن يو جمع يفرد يزندگسبک و نه در  ،تفکر چگونگيدر 

، و جاين دو گروه در همهخط ا .ياله يهانه در آخرت و ثواب و پاداش

 .از هم جداست ،زيچهمه

و  ي،انسان يواال يهاارزش يايو اح ،امتياد خدا و قيبه  يکي

شهوات و  در ي غرقگريو د ،جاودان است يزندگ يبرار ياندوختن ذخا

ن ير بند هوا و هوس. به ايز و اسيچي همهو گرفتار فراموش يلذات ماد

ا به يوندد يد به گروه اول بپيا بايقرار دارد  يانسان بر سر دوراه ،بيترت

 وجود ندارد. يگروه دوم و راه سوم
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أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ »د: يفرمامي ک حکم قاطعيه به صورت يان آيدر پا

 .«روزنديفقط اصحاب بهشت رستگار و پ؛ الْفَائِزُونَ

 هااميپ

توان از چند نمونه و يشتر در مخاطب، ميا نفوذ بيبراى اثبات مطلب . 7

 .«کمثل الّذين من قبلهم... کمثل الشّيطان» :ردکتجربه استفاده 

طان يهاى شهوسوسز اى امنافقان، نمونه هاييکو تحرها وسوسه. 2

 .«کمثل الّذين... کمثل الشّيطان» :است

اين انسان است که با اختيار  .کندشيطان، فقط دعوت به انحراف مي. 4

 .«اکفر... فلما کَفَر» :پذيردخود، انحراف را مى

 «.ءٌاکفر فلما کفر قال انى برى» :راه استيمهق نيطان، رفيش. 3

 طان هم از او برائتيه شکرسد يى ميجابه ،نيدبي ار انسانک. 2

 .«ءٌ منکانّى برى» :ديجومي

 نکردنيارى وشيطان و منافقان، خوف از خدا را توجيهى براى خلف وعده . 2

 است. جاودان آتش کفر، و نفاق سرانجام .«اللّه اخاف انّى» دهند:مى قرار خود

 :دارند هشدار به ازين و هستند خدا ادي از غفلت معرض در مؤمنان،. 1

 .«اللّه نسوا کالّذين التکونوا و... اللّه اتقوا آمنوا الّذين أيّها يا»

 الهى فرکي خود فراموشى ؛است انسان خود از سقوط، اول گام. 5

 .«فانساهم اللّه نسوا» :است

 .«أنفسهم فانساهم اللّه نسوا» :است عمل با متناسب الهى فرکي. 9
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 فانساهم اللّه نسوا» :خداست داي از غفلت ثمره انحراف، و گناه. 71

 .«الفاسقون هم أولئک أنفسهم

 کران قرآن: عظمت بيبخش پنجم

 21تفسير آية 

در بسياري اما معارف  ،ه استيک آيپنجم سوره مبارکه حشر فقط  بخش

 د: يفرما. مينهفته استآن 

 خَشْيَةِ مِنْ صَدِّعًامُتَ خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآنَ ذَالَوْ أَنْزَلْنَا هَ

 (٢١) وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ اللَّه

مسلّماً آن را از ترس  ،کرديماگر اين قرآن را بر کوهي نازل مي

ها را براي مردم اين مَثَل .ديديپاشيده ميفروتن و ازهم ،خدا

 .و مفاهيمش[ بينديشند زنيم تا ]در عظمت آيات قرآنمي

بخش پنجم فقط يک آيه است، اما توصيف بليغي است از قرآن مجيد و 

 فرمايد: سازي روح و جان. در قسمت اول اين آيه ميبيان تأثير آن در پاک

مُتَصَدِّعًا مِنْ  خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآنَ ذَالَوْ أَنْزَلْنَا هَ

 خَشْيَةِ اللَّهِ

مسلّماً آن را از ترس  ،کرديمگر اين قرآن را بر کوهي نازل ميا

 .ديديپاشيده ميفروتن و ازهم ،خدا

ت بندگان است و يهدا يد که از طرف خداوند براکنمي ادعا قرآن

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ » :دکنمي ادين کالم يبه وصف بهتر قرآن خداوند سبحان از



  87 ) کران قرآنبخش پنجم: عظمت بي

 «.را فرستاد ن سخنيخدا بهتر؛ 7الْحَدِيثِ

ت و رحمت يهدامايه ها و دل يشفارا  همچنين، خداوند قرآن

 فرمايد:کند و ميمعرفي مي

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي 

 ٢الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

اى موعظه تان براى شما پند واى مردم! يقيناً از سوى پروردگار

هاى اعتقادى و اخالقى[ بيمارى آمده، و شفاست براى آنچه ]از

 .هاست، و سراسر هدايت و رحمتى است براى مؤمناندر سينه

امراض و آن از امراض است،  يعالج بعض قرآناست،  يشاف قرآن

 قرآن .است يامراض قلب ،دکنمي ت خارجيکه انسان را از انسان يقيحق

را يز ؛ندگيرمي است که در فکر انسان قرار يالحادهاي دهيعالج آن عق

 .دکنمي منحرفرا انسان  ،ابدي شهيرد غلط در فکر انسان ياگر عقا

 يو روان يامراض روحو ض يمر يدلها يقرآن شفا ،کهاين خالصه

رد يگيها قرارماست که در قلوب انسان يدرمان رذائل اخالقاست. قرآن، 

که  يکسان ياما برا؛ يد استو رفع شک و ترد يان عقائد الحاددرم زيو ن

ن يبخش قرآن استفاده کنند و ايت و نسخه شفامان داشته باشند و از هدايا

ب را يد نسخه طبيد. انسان باشومي هم در پرتو عمل به قرآن حاصل

 .ابدينمي نه شفاوگر ؛افت کند و طبق دستور از آن استفاده کنديدر
                                                        

 .24 ،زمر .7
 .21يونس،  .2
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مثل همان  ،ميعمل نکنو م يخوانب راآن ،ر دست ما باشدد قرآن يوقت

مار از آن استفاده يب يول را داده است،ب است که دستور دارو ينسخه طب

 ابخش نخواهد بود.ض شفيمر ين نسخه برايمسلماً ا .نکند

  قرآنهدف از نزول 

 اشاره قرآنو نزول  به هدف از بعثت رسول اکرم ،در سوره جمعه

 رمايد:ف، ميدکنمي

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَکِّيهِمْ 

وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ 

 لِکَذَ (3) عَزِيزُ الْحَکِيمُوَهُوَ الْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (٢) مُبِينٍ

 ١(١) وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ

پيامبري از خودشان  ،نخواندهاوست که در بين مردمِ درس

برانگيخت تا آياتش را بر آنان بخواند، و ]از هر نوع آلودگي[ 

دمند به آنان پاکشان سازد و کتاب و معارف استوار و سو

 ؛مسلّماً آنان پيش از اين در گمراهي آشکاري بودند بياموزد،

اند ]و به و ]نيز او را بر[ مردمي ديگر که هنوز به آنان نپيوسته

آيند برانگيخت[، او تواناي وجود ميتدريج تا قيامت به

 .ناپذير و حکيم استشکست
                                                        

 .3ـ2جمعه،  .7
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ا به اين ]موهبت عظيمِ نبوت[، احسان خداوند است که آن ر

 .کند، و خداوند داراي احسان بزرگ استهرکه بخواهد عطا مي

عظمت و هدف  کهاين ح شروع شده و عالوه بريز با تسبين سوره نيا

 انيز بيدن به کمال و سعادت را نيو رس ير الهيد، راه سکنمي انيرا ب قرآن

 يفه الهياهلل و خلرفتدن به معيهدف خلقت انسان را رس قرآنو  .داردمي

د و موحد است؛ و يتوح قرآن يموضوع اصل. از اين روي، دکنمي انيب

و راه اصلي را نشان د قرآن ،دن به هدف خلقتيت انسان و رسيترب يبرا

اجماال بيان  ،را در سوره جمعه نآه ک ،ميت و تعليترب .7اده است: د

  .تم کتاب و حکمت اسيه و تعليو تزک قرآنفرموده که آن تمسک به 

 به آيات آفاقي و انفسي سفارش شده است. در قرآنکه  ،سلوکسير و  .2

 آن يق الهيو معارف و حقا يمحتو به دليل ،م قرآنيتعظ

خاطر ه ب ؛م امر قرآن استيتعظاز سوره حشر، فه يه شريآاين منظور در 

ها و مواعظ و ع و عبرتيصول شرااو  ،که در بر داردي ايهقيمعارف حق

م از طرف يکالم عظ کهاين خاطره ز بيت، و ندها که در آن اسيوعد و وع

 .م استيعظ يخدا

و  ،نازل شود ياگر ممکن بود قرآن بر کوه اين است که،ه يآ يو معنا

همه صالبت و غلظت  قطعاً کوه را با آن ،مکرديمي ما قرآن را بر کوه نازل

که  يديدمي حوادث دارد،دربرابر  که يمقاومت يرويکل و نيه يو بزرگ

در  حال کوه يد، و وقتشوي ميعزوجل( متأثر و متالش يخدا )از ترس
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قرآن بر او  يکه وقت آن است انسان سزاوارتر از ،ن استيقرآن چنبرابر 

 قلبش خاشع گردد.  ،دکنمي را تالوت ا خودش آنيو  ،دشومي تالوت

نه تنها از  ،هااز انسان يتعجب است که جمع يار جايبس ،نيبنابرا

شوند بلکه در ي نميشوند و دچار ترس و دلواپسنمي دن قرآن خاشعيشن

 يند!آميو مخالفت هم بر يمقام دشمن

بر علت حکم داللت کرده که بفهماند اگر کوه با  ،فهيه شرين آيدر ا

 يقرآن کالم خدا اين است کهد، علتش شومي و نرم ينزول قرآن متالش

 ير موردد يکل يحکم»کار بردن ه ن جمله از باب بيا عزوجل است.

 ؛ستيناي ن مورد حکم تازهيحکم ا ،نکهيتا داللت کند برا ،است« يجزئ

 ان دارد.يجر ،ار هم هستيکه بس يگريبلکه در همه موارد د

 تفکر در عظمت قرآن  يبرا ،مثاليک 

 د: يفرمامي هيآاين در قسمت دوم 

 (٢١) ونَوَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُ

زنيم تا ]در عظمت آيات قرآن و ها را براي مردم مياين مَثَل

 .مفاهيمش[ بينديشند

اگر اين قرآن را بر ؛ جَبَلٍالْقُرْآنَ عَلَى  ذَالَوْ أَنْزَلْنَا هَ»فرمايد: مي کهاين پس،

تعالي براي مردم در امر قرآن ، مثلي است که خداي«کرديمکوهي نازل مي

را به ذهن مردم نزديک سازد، تا عظمت زده، تا عظمت و جاللت قدر آن

آن از اين نظر که کالم خدا است و مشتمل بر معارف عظيمي است، پي 
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طوري که شايسته آن است با آن برده باشند و درباره آن تفکر کنند، و آن

صدد تحقيق محتواي آن حق صريح )قرآن( برآمده؛ به برخورد کنند، و در 

 هدايتي که از طريق عبوديت پيشنهاد کرده، مهتدي شوند.

جز قرآن ه ب يقيکمال و سعادتشان طره دن بيرس يها براچون انسان 

همان مسئله مراقبت و محاسبه است که  ،و از جمله معارفش ،ندارند

  7کرد.مي بدان سفارش يات قبليآ

د که هنگام نزول کنمي ها اشارهناز انسا يبعض يبه سنگدل هين آيا

ن قرآن بر کوه يکه اگر ا يدر حال ،شودنمي دهيدر آنها د تأثيريچ يقرآن ه

ت يآن خشوع کرده و از خشي دربرابر ديدمي بدون شک ،شدمي نازل

 .شندينديم تا در آن بيزنمي مردم يرا براها ن مثاليشکافت. اي مياله

ن يد: ايفرمامي ه است وين در مقام تشبيااند، ن گفتهااز مفسر بسياري

 از هم ،حساس داشتند، از نزول قرآنااگر  ،که دارند يها با صالبتکوه

ند که اچنان سنگدلها از انساناي اما عده ؛شکافتندمي دند ويپاشمي

 هانانساآن دسته از خ يتوب ،هيآ يمراد کل .خورندنمي از آن ين تکانيکمتر

ه را بر ظاهرش حمل يآ اي نيز. عدهپذيرندتأثير نمي قرآنکه از است 

 شعورند. ينوع يموجودات عالم دارااند، و گفتهاند کرده

 ت قرآن ياز مهجور ت رسول خدايشکا

 د: يفرمامي خداوند در سوره زمر
                                                        

 .91و  92ص ،45، جترجمه تفسير الميزان .7
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 ١مَهْجُورًا الْقُرْآنَ ذَاوَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَ

گويد: پروردگارا! قوم من اين قرآن را پيامبرِ ]اسالم در قيامت[ مي

 .کار نگرفتند[متروک گذاشتند، ]و آن را در شئون زندگي خود به

ند: امت من قرآن را مهجور نگه يفرمامي امبرينکه حضرت پيا

ده قت قرآن استفايت و شفاء و حقيما از هدا به اين دليل است کهداشتند، 

مسئله توجه نداشته  به اين اما ؛ميممکن است قرآن بخوان .ميکننمي الزم را

 .ميم که از آثار قرآن متأثر شويباش

 قرآن ظاهر و باطن

 ،زيدارد و ن يو باطن يظاهرکه قرآن د دانست يبا ،که ذکر شداي با مقدمه

 يرا همه موجودات ظاهريز ؛ميتعجب نکن .وجودات متعدد استن را آقر

ابعاد  يا دارايو  ،ن جسم استيهم ،خود انسان ي. آياند و باطندار

که هنگام خواندن  ؛باشدمي روان و عقل و قلب ،، مانند روحيگريد

نها حواس يا .شنودمي گوشو  ،خواندمي ند، و زبانيبمي قرآن، چشم

است که  «عقل»از جمله که م يدار يگريما ابعاد د يول ،هستند يظاهر

که  ،است که خداوند به بشر عطا فرموده است يت بزرگن بُعد،  نعميا

و  ،ق رحمن گردديطر يد با الهام از نور قرآن منور شود تا راهگشايبا

 د با معارف قرآن خاشع شود.يز بايقلب ن
                                                        

 .41زمر،  .7
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مسه يال » :ن استامعصوم قرآن مخصوصق يمعارف عمدن به يرس 

، يمعنو يتدرون و حاال يو صفا يکه طهارت باطن يآنان ؛«اال المطهرون

 يول ،ق قرآن را بفهمنديتوانند حقامي نان که مطهّرندآ ؛دارند يو علم لدن

 .ن طهارت را درک کنندآ يتوانند معني نميه مردم حتيبق

توان تا مي درون يه نفس و صفايبا کسب معارف، و تزک ،کهآن حال

عظمت و  يقدرهب يعالم هست ،هر حاله د. بيبه معارف قرآن رس يحدود

ن يبه ا ،ا باشديدن يو ظاهر يکه اگر توجه ما فقط به امور ماد ،رار دارداس

  .ديم رسياسرار نخواه

 هااميپ

 هذا أنزلنا لو» :است ميمستق ريغ خيتوب ت،يترب هاىوهيش از ى. يک7

 .«...نضربها االمثال تلک... القرآن

 لو» :ندارند را الزم تيّقابل مردم ندارد، مبودىک الهى، تابک قرآن،. 2

 .«...هذا أنزلنا

 لو» :است قرآنى اىوهيش معنوى، قيحقا انيب در ليتمث از استفاده. 4

 .«...جبل على القرآن هذا أنزلنا

 خاشع قرآن عظمتدربرابر  صالبت، آن با وهک هک است چگونه. 3

 القرآن هذا أنزلنا لو» تر؟سخت سنگ از ها،انسان برخى قلب امّا ؛است

 .«...عاًخاش لرأيته جبل على

 تيخش و خشوع شد،مي نازل وهک بر قرآن اگر. دارد شعور هستى،. 2
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 .«اللّه خشية من متصدّعاً خاشعاً تهيلرأ» :گشتيم ظاهر آن از

 درستىبهوگرنه  ؛دارد رکّتف و تدبّر به ازين قرآنى، التيتمث و امثال. 2

 .«يتفکّرون لعلّهم للنّاس نضربها االمثال تلک» :شودينم کدر

 ع قرآن يمواضهم ا

د يکه قرآن بدان پرداخته است و با ياز مسائل مهم يکي :کهاين خالصه

ه يو تزک ديو توح يشناسخدا»معارف  عيمواض ،انسان به آن توجه کند

 ات دوم سوره جمعهيدر آرا ن علوم يکسب ا چگونگي .است «نفس

جه به توکه است « اهلل ير اليس» ،گر قرآنيمسئله مهم د کرده است.اشاره 

  آن است. يگشاسوره فصلت راه 23و  24ات يآ

ا و مرگ و آخرت و ير انسان از قبل از تولد و دنين مسآدر قر ،نيبنابرا

موانع راه  يو حت ،ان شده و راه و راهنمايگر بيد يايدر دن يات جاودانيح

ار بشر يرا در اخت يدن به سعادت ابديل رسيان فرموده، و وسايز بيرا ن

ن ما ياي است، زندگچگونگي منهج و دستور  ،قرآن است. قرار داده

ه کار گرفتن م و با بيبخش استفاده کنين نسخه شفاد از ايم که بايهست

دن يم و با رسيهدف خلقت گام بردار يسوآن بهپرور دستورات روح

ب خود يرا نصهر دو جهان سعادت  ي،رحمت اله يايبساحل در

ب که هست در يهر ع ي؛بيدارد عخود نبه ذات اسالم  ي،آر .ميگردان

گر گدا  يول ؛بندگان باز است يبرو يبواب رحمت الها .ماست يمسلمان

 ست؟ ير صاحبخانه چيتقص ،کاهل بود
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 يد و اسماءاهلل الحسنيتوحششم: بخش 

 (22ـ22)ات يآتفسير 

ه است يآ 4ن قسمت آن که شامل يدر بخش ششم سوره و در آخر

عظمت کالم و جاللت قدر خود  ،ه قبليآ در کهاين خداوند متعال بعد از

 اسمايه عظمت ذات مقدسش، و يما فهماند، در چند آه ان بيرا در قالب ب

 د: يفرمامي ان کرده ويز بيش را نيايحسنا و صفات عل

 نُهُوَ الرَّحْمَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

 (٢٢) يمُالرَّحِ

 الْمُؤْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِکُ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

 (٢3) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِکُونَ الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِيزُ الْمُهَيْمِنُ

يُسَبِّحُ لَهُ مَا  الْحُسْنَى لَهُ الْأَسْمَاءُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

 (٢١) وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

به هر نهان و  ؛اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست

 .آشکاري آگاه است، ]و[ او رحمان و رحيم است

حاکم و  ؛اوست خدايي که هيچ معبودي جز او نيست

بخش، رساني، ايمنيک، منزّه از زيانفرمانرواي مطلق، بسيار پا

ناپذير، داراي ارادۀ نافذ ]بر چيره و مسلط ]بر هرچيز[، شکست

همۀ موجودات[، صاحب کبريايي و عظمت، و منزّه از آنچه 

 .دهندشريک ]او قرار[ مي
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گر، و صورتگر اي ابداعآفريننده بخش؛او خداوندي است هستي

ها و زمين ها. آنچه در آسماننظير(. از آن اوست بهترين نام)بي

 گويند. و او توانا و حکيم است.است تسبيح او مي

اين آيات قسمت مهمي از اوصاف جمال و جالل خدا و اسماي حسناي 

 کند. اهلل کمک شاياني ميدارد، که به انسان در طريق معرفتاو را بيان مي

صفات  از اسماء و يسوره حشر که مشتمل بر بخش مهم پايانيات يآ

ت است يو درس بزرگ ترب ،بخشالعاده با عظمت و الهام، فوقاست ياله

د و خواهان يطلبمي د: اگر قرب خدايگومي چرا که به آنها ؛هاانسان يبرا

 7د ين صفات را در خود زنده کنياز ااي شعله ،ديعظمت و کمال هست

در بعضي از روايات آمده است که اسم اعظم خدا، در آيات آخر 

رو، اين آيات اهميت خاصي ميان ائمه و ازاين 2وره حشر است.س

نقل شده  اي که از پيامبر اسالمگونهبزرگان اسالم داشته است، به

من قرأ خواتيم الحشر من ليل او نهار فقبض في ذلک »است که فرمودند: 

هر کس که آيات آخر سوره حشر را  4؛«اليوم او الليله فقد اوجب له الجنه

و روزي بخواند و خداوند در آن شب جانش را بگيرد، بهشت در شب 

 «.شودبر او واجب مي

                                                        

 .225ص ،24ج ،تفسير نمونه .7
 .225ص ،24ج ،تفسير نمونه؛ به نقل از: 221ص ،9ج ،مجمع البيان .2
 .294ص ،2ج عروسي حويزي، عبد علي بن جمعه، .4
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 خداوند در ابتدا و انتهاي اين سورهح يتسب

 د: يفرمامين سوره يه اول ايدر آ

 (١)الْحَکِيمُ الْعَزِيزُ وَهُوَ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

بودن از هر عيب خداوند را ]به پاک ،ن استها و زميآنچه در آسمان

 .ناپذير و حکيم استستايند، و او تواناي شکستو نقصي[ مي

 د:يفرمامي زيسوره ن پايانو در 

 (٢١) وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

و او توانا  گويند.ها و زمين است، تسبيح او ميآنچه در آسمان

 و حکيم است.

در سوره  ،کهاين د و قابل توجهشومي اين سوره با تسبيح الهي شروع

ح به صورت يدر سه مورد تسب ،دشومي آغاز يح الهيکه با تسب« مسبحات»

 ،و در دو مورد (د و حشر و صفيآمده است )حد ()سبّح يغه ماضيص

د اشاره ير شايتعب تفاوت .)جمعه و تغابن(« سبحي» يعني ؛غه مضارعيبه ص

 ،ن جهانيشه موجودات اينده و هميکه در گذشته و آ»ن نکته باشد يبه ا

 ند.يگومي ح ذات اقدس او گفته ويتسب

 هاکتهن

ز در يرفته است. در نماز ن کاربه «حيتسب»بار واژه  52حدود  ،در قرآن *

موضوع  ،ام، )رکعت سوم و چهارم(يحاالت مختلف رکوع، سجود، ق

 يبه معنا ،در لغت« حيتسب»خورد. مي چشمطور برجسته بهدا بهح خيتسب
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دانستن خداوند همنز ،و در اصطالح ،شنا و حرکت تند در آب و هوا است

 و سرعت در عبادت اوست.ها بياز ع

صفات  .«ثبوتيه و سلبيه» :و نوع صفات استداراي داوند دخ *

ه، يّاما صفات سلب ،قدرتد، مثل علم و کنمي اني، کماالت خدا را ب«هيثبوت»

ح، نسبت به يداند. تسبمي از منزّهيخداوند را از هرگونه عجز و جهل و ن

 ه است.يّو حمد نسبت به صفات ثبوت ؛ه استيّصفات سلب

اند: در مواردي از قرآن و نماز، تسبيح و حمد الهي در کنار هم آمده

ميان صفات و اين جمع « سبحان ربي االعلي و بحمده»، 7«يسبّح بحمده»

ثبوتيّه و سلبيّه است؛ به اين معنا که گوينده، هم خداوند را از هر عيبي و 

 کند.خاطر دريافت الطاف الهي، او را ستايش ميداند و هم بهنقصي دور مي

دارد، و  يتعموماين سوره،  23در ادامه آيه  «السماوات يما ف»تعبير 

 روعش که ييهاچه آن ؛گرددمي را شامل يو سمائ يتمام موجودات ارض

که شعور و  ييا آنهايو  ،وانات، نباتات، جماداتيادراک ندارند مثل حو 

 يرا که فطرت هر موجوديز ؛مثل مالئکه و انسان و جن ،ادراک دارند

ده يمأخوذ گرد ياعتبار خلقت در وه خور خود و بي درحيک نوع تسبي

 شيح و ستايتسب راخود  يننده و مربيمبدء و آفر ،که به زبان حال و قال

 کنند. ي نميند و در آن سستينمامي

بود که  يخاطر مطالبهب ،ح افتتاح نمودهي* اگر سوره را با مسئله تسب

                                                        

 .7اسراء،  .7
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خواست بفهماند تا  ،طور که گفته شددر خالل سوره آمده، و همان

ن مسائل[، يان و ]ايهودين به يبکارانه منافقيو وعده فر ،هوديانت يخ

ه را با يو اگر آ نشاند.ي نميخدا گرد ييايدامن کبرنگونه مکرها بر يا

ن ين باشد که باز در ايا يد[ برايم ختم کرد، ]شايز و حکيجمله عز

 يکه در قرنها يه کرده به اقوامين را تشبيهود و منافقيسرانجام کار  ،سوره

ن يدند، و اياعمال خود را چشنتيجه ن يان و منافقيهوديک به عصر ينزد

ن يز اگر دچار عذاب شدند، بديو ن .و اقتدار خداست خود شاهد عزت

ن خود يجهت بوده که عذابشان بر طبق حکمت و مصلحت بوده، و ا

 7شاهد حکمت خدا است.

 اهلل مت أسماءتوجه به عظ

 نُهُوَ الرَّحْمَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

  (٢٢) الرَّحِيمُ

به هر نهان و  ؛اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست

 .آشکاري آگاه است، ]و[ او رحمان و رحيم است

 اسماياز بخشي هر چند در مقام شمردن  ،ه بعد از آنيه و دو آين آيا

ن يبهتر ين نکته است که او دارايو اشاره به ا است، يتعاليخدا يحسنا

ن است را يها و زمه در آسمانو آنچ ،است يو منزه از هر نقص اسما

 ات قبل که امر بذکريبا مضمون آرا آن اگر ؛ امادگيرمي ن معنايشاهد بر ا
                                                        

 .21ص ،45ج ،ترجمه تفسير الميزان .7
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که  يد که افرادشومي استفاده ين معنياز مجموع ا ،ميريدر نظر بگکرد مي

از  يو به هر اسم ،ندکنمي ش ذکريحسنا اسمايند او را با يادآور خداي

شتن در يکه در خو يبرد بهر نقصي ميپ ،دخورنمي کمال خدا بر اسماي

 مقابل آن کمال مطلق است.

در  «ة اهلليمن خش»و مخصوصاً جمله  يه قبليبا مضمون آرا آن و اگر

ترس خدا به شدن آن يبه علت خشوع کوه و متالش ،ميرينظر بگ

 با ،نشود يها از ترس او متالشچگونه کوه ،معنا که به اين .ميبرمييپ

ب و آشکار يو عالم بغ ،ستيجز او نه ب ياست که معبود ييخدااو  کهاين

 د: يفرمامي 7.ن و چنان استيو چن يأسماء الحسنبراي او و 

  هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

  اوست خدايي که هيچ معبودي جز او نيست

 و الهکم اله واحد ال اله اال»م يخوانمي 724ز در سوره بقره آيه يو ن

. دا کردين پيقيآن اعتقاد و ه د بياست که با يدين توحين هميا ،«هو

و تصور و درک آن از همه تر قيد از همه مسائل دقيمسئله توح ،ديتردبي

قرار دارد که از افق  ين مسئله در افقيرا درک ايز ؛مسائل دشوارتر است

 يدواريام يجا يول ،ها بلندتر استو از افکار انسان ير مسائل علميسا

ش از يخو يو عقالن يت فکريتواند به اندازه ظرفمي است که هر کس

 بنوشد. اي کران جرعهيب ياين دريا
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 اهللين راه معرفتکترين و نزديترآسان

يد و دن به توحيرس يرا برا يمن و عرفاء هر کدام راهيمتکل ،فالسفه

ق يو اسهل الطر قيدو راه اقرب الطره قرآن ب يولاند، اهلل ارائه دادهمعرفت

 د: يفرمامي .اشاره دارد

 الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى 

  (١3) شَهِيدٌ شَيْءٍ کُلِّأَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى 

 (١١)١أَلَا إِنَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ

هاى جهان و در نفوس هاى خود را در کرانهزودى نشانهبه

خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن شود که 

 ترديد او حق است.بى

کردن حقايق تکوينى و آيا بس نيست که پروردگارت ]با ارائه

ست ]که تنها او آفريننده و داليل طبيعى[ بر همه چيز گواه ا

 نياز است و غير او مخلوق و از هر جهت نيازمند به اوست.[ بى

آگاه باش! آنان به لقاء پروردگارشان در ترديدند. ]و[ آگاه باش! 

 (.نهايتش[ احاطه داردچيز ]با قدرت و دانش بىکه يقيناً او به همه

ترين راه معرفت کترين و نزدياين آيات اشاره به دو راه دارد؛ آسان

و  است،آيات آفاقي که سيري در راهي از برون  ،ترين راهآسانتوحيد. 

 باشد.مي« فطرت»با توجه به راهي از درون آيات انفسي و  ،ترين راهنزديک
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 در قرآن يانفس و ير آفاقيس

بوده و آسان و  يم و تعلم و علم حصوليبر اساس تعل ،سير آفاقي

 .و باغ يق سر سبزيردن به چشمه و آب از طربُيمانند پ ،است يهمگان

 .استقرآن آمده ات يآآن در  يبرا ييهانمونه

 مسئلهاز جمله  ،باشدمي شيتدبر در درون و نفس خو ،سير انفسي

فطرت توجه کرد و  مسئلهاست. البته بايد به  هادر انسان يفطرت خداداد

د ين قرار دارند کوشفطرت پاک انسا يکه مانند غبار رو يازاله موانع يبرا

 .عماق جان توجه کردافطرت در  يو فطرت را شکوفا کرد و به ندا

 فطرت

ش به کمال يل و گرايم ي،تعال يدارد که خداوند بارمي انين بيقرآن چن

خداوند محبوب انسان است و  است. قرار دادهها مطلق را در درون انسان

است که  يقيبوب حقآن مح ،او تعلق گرفته و خداونده ب ،قت محبتيحق

هم  آن ؛ش استيل و گرايدر فطرت انسان م ،پس .محبوب همه است

نه انسان بدون عالقه و  ي،عني .مطلق که زوال ندارد ينسبت به هست

منتها اين  .دگيرمي ر خدا تعلقيمحبت خلق شده و نه محبت انسان به غ

 .ردکوفا کفطرت را بايد ش

 اتي: آميخوريبر م اتيو گونه آجهت است که در قرآن، ما به د نياز ا

انسان است:  رياز ضم رونيآنچه ب يعني ي؛آفاق اتي. آيانفس اتيو آ يآفاق

 اه،يگ ا،يستارگان، کوه، در ن،يآسمان، زم گر،يد و موجودات هاخلقت انسان
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و  .خود انسان وجود دارد ريآنچه در ضم يعني ي؛انفس اتيآو  ... .و وانيح

 ل است.يقا يآفاق اتياز آ يشتريب تياهم يانفس اتيآ يقرآن برا

 ،متعال يو خدا يالهمعرفت  بهرسيدن آسان  يهااز راه يکبنابراين، ي

 ريس نيبر ا ياتيدر قرآن آ .شيمشاهده درون خو يعني ؛است يات انفسيآ

 مانند:  .دشومي د که به آنها اشارهکنمي داللت

 بصرونانفسکم افال ت يو ف نيللموقن اتياالرض آ يو ف

هايتان، آيا کنندگان و نيز در نفسدر زمين آياتي است براي يقين

 کنيد؟بصيرت نمي

دارد  يو انفس يات آفاقيات آخر سوره فصلت اشاره به آيدر آ زيو ن

 د: يفرمامي آنجا که

لهم انه  نيتبي يانفسهم حت ياالفاق و ف يف اتنايآ هميسنر

١...قالح
 

ها ]ي بيت[ خود را در کرانههاي ]قدرت و ربوبه زودي نشانه

ها نشان خواهيم داد جهان هستي[، و در وجود خودشان به آن

 .ترديد خداوند حق استتا براي آنان روشن شود که بي

اصطالح از  نيا يحت ؛شده حيتصر يانفس ريبه س هيآدو  نيدر ا

 استخراج شده است.  اتيآ گونهينا

شخص و روح است.  موجود در گوهر ذاتهاي نشانه يانفس اتيآ
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هاي نشانه لياز انسان از قب رونيبهاي نشانه ي،فاقآ اتيآ کهيدر حال

توجه  در بدن انسان است.هايي نشانه زيو مانند آن و ن يو آسمان ينيزم

  فاق است نه انفس.آ ءجز ،شود که بدن با نفس فرق دارد و بدن

 يآفاق اتيآ دهيفا

و با جان سالک  نجامديب يانفس رياست که به س ديمف يزمان يآقاق اتيآ

 : يشابوريشود و گره بخورد. به قول عطار ن نيعج

 خبر بي در درون جانم و جان از تو يا

 خبرتو بي زو ز تو جهان پر است و جهان ا

  برد به تو دل و جانم که جاودان يچون پ

 خبربي دل و جان از تو ،يدر جان و در دل

  بينصيب از تو اليو خ الينقش تو در خ

 خبريـب وـان از تـان و زبـر زبـو بـام تـن

 نييانسان تب اتيالزم است ح ي،انفس ريشدن سروشن يبراالبته  

 دارد. ياز به خودشناسي، و نشود

 اهلل مسئله معرفتخالصه 

 .موحد يگريد و ديتوح يکي :اشاره دارد ياساس مسئلهدو ه قرآن ب

 يو موحد آن انسان ،و موحد کندمبدأ  يخواهد معرفيقرآن م ،نيبنابرا

 .باشد يقيکه عبد حقاست 

 انسان و ،و آدم ن خالق عالميمقصود آن است که ب ،در بخش اول .7
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همه شامل عالم  است. شدهن آن دو قرار داده يک ربط بي ،دگاريآفر

همه  خالق عالم و ،نيبنابرا .از موجودات است يکي ،موجودات و آدم

 .خداوند است ،موجودات

که به  يانسان يعنيموحد  .مربوط به موحد است ،بخش دوم .2

 ما هر است. عبد شده يعني ؛دهيد و معرفت رسيتوحاز اي ن درجهيباالتر

که چون عبد  «محمد عبده و رسوله اشهد انّ» :ميخوانيدر نماز مروز 

پرورش انسان است تا به مقام خالفت  ،هدف قرآن .رسول خدا شد ،بود

 .دگردر صفات جمال و جالل خدا و مظهبرسد  ياله

 ،رسديا به آن ميکه انسان در دن ين مقاميباالتر ،حال اگر سؤال شود

وجود دارد، بايد  ينظرات مختلف کهاين رغم؟ بايد گفت، عليستيچ

. به اين خلق کرده است ييمقام واال يخداوند انسان را براتوجه شود که 

انسان، اند، يان کردهاء بيو انب که قرآن يت و پرورشين تربيبا ا معنا که

 .دگردمظهر صفات جمال و جالل خداوند  يعني ؛اهلل بشودةخليف

همه موجودات در عالم مظهر اسماء خداوند هستند و ممکن است 

اما اين انسان  ؛مظهر يک يا چند اسم از اسماء اهلل باشند ،بعضي از چيزها

رشد و از اين روي،  گيرد.تواند مظهر تمام اسماء خداوند قرار است که مي

به طوري که تعليم مقدمه  ،تکامل انسان همراه با تربيت و تزکيه است

زيرا هدف از خلقت اين است که ؛ باشدو تزکيه مقدم بر تعليم مي تزکيه،

شناخت مبدأ و معاد و شناخت اسماء  ،انسان به آن معرفت الهي برسد. پس

 تواند متخلق به اخالق الهي شود.انسان بدر اين صورت، که  ،اهلل الزم است
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 رت دل است يبص ،هدف

الزم است و  يات آفاقير در آيهم س (،اهلل ير الي)سر و سلوک يس يبرا

 ير آفاقين هشدار داده شده که اگر سيچن ؛ امايات انفسيهم سلوک در آ

 ير انفسيبه س ،است يم و تعلّم و در محدوده علم حصوليکه همان تعل

 نشود، هرگز سالک يرت دل است، منتهيخدا با بص يبيدن جمال غيکه د

 بندد.ي نميخود طرف ير آفاقياز س

از  ،ير انفسيعنوان محور و مرکز ثقل سه ب« قلب» ،در قرآنروي، ازاين

و عوامل هر دو  يرت و کوردليبص ،زينو  خوردار استاي برژهيگاه ويجا

 7 ان شده است.يبدر قرآن 

 ق صفاتياز طر يشناسداخ

ار سفارش شده و يات آخر سوره حشر، بسيتالوت آ يبرا ،اتيوادر ر

شدن يدهبخش ،که از جمله آن است، ان شدهيآن ب يبرافراواني برکات 

 د است. يدن به مرز مقام شهيگناهان و رس

 ،ات آمده استين آيکه در ا ييان اسمايرود که انسان در ممي احتمال

ا به يحدود پانزده و  ،اتيآن يرا در ايز ؛دا کنديبه اسم اعظم دست پ

آمده است که هر کدام نشانگر  يهجده صفت از صفات اله ي،عبارت

 اوست. يانتهابي کماالت

است که به علم و رحمت و قداست و عزت و  يوجود ي،معبود واقع
                                                        

 .توحيد و موحداهلل جوادي آملي، آيت .7
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ن صفات يو چون ا ،احاطه کامل را داشته باشد ...قدرت و عظمت و

 ست. يجز او ن يپس معبود ؛مخصوص خداوند است

معرفت اهلل و اسماء و پاياني سوره حشر درباره ه ين سه آيچون در ا

 ،اتين آير ايجا دارد قبل از تفساست، اشاره شده  يصفات حق تعال

 .ميو صفات اهلل متذکر شو يباره اسماء الحسني را درنکات

 يصفات اله هايبندييمتقس

جا ينادر ه ذکر شده است ک ياسماء و صفات اله يبرا يمات متعدديتقس

 پردازيم. ها مياز آن يح مختصريبه توض

 بندي اولميتقس

بدون  ؛دشومي که به ذات خدا نسبت داده ي: صفاتالف( صفات ذات

 ات، قدرت، اراده.يح ،مثل: علم ،توجه به افعال خداوند

از طرف خداوند، از  يکه بعد از انجام فعل ي: صفاتب( صفات فعل

براي مثال،  ... .مثل: رازق، غفّار، جبار و .دشويم افتيفعل او انتزاع و در

 ند. يواسطه آن به او رازق و رزّاق بگوه داده باشد که ب يخداوند رزق بايد

 بندي دومتقسيم

مثل  ؛است در خداوند ياثبات کمالاين صفات،  :الف( صفات ثبوتيه

 ... .ر ويخب ،رئوف

مثل:  .است از خداوند ينقص يمفاد آن نف :ب( صفات سلبيه
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شناخت  يبرا يبنديمن تقسيا .نداشتن و امثال آننداشتن، زمانجسم

براي است.  يبه اثبات کمال يبرگشت هر سلب و نقص؛ وگرنه استتر شيب

نداشتن ، و اما جسمد بودن از مادهاست با مجرّ ينداشتن مساومثال، جسم

ه يسلبرا جامع صفات « قدوس»توان مي د بودن است.از مجرّتر قابل فهم

 به حساب آورد.

  بندي سومميتقس

 ؛بت استيند که موجب احساس هيرا گو ي: صفاتالف( صفات جالل

 . ... جبار و ،ميعظ :مثل

 ،فيمثل لط ؛نس استند که موجب اُيرا گو يصفات :ب( صفات جمال

تواند اشاره به صفات مي «ذوالجالل و االکرام»که لفظ  ...؛م، ودود ويرح

 7. جالل و جمال باشد

 بندي چهارمميتقس

صفات  يشامل برخ يد که از لحاظ معنشومي گفته ي: به صفاتالف( کلي

 . همچنين، مانندر استيع و بصيم که شامل سميمثل عل ؛گر هم هستنديد

 م که شامل رئوف و ودود است. يرح

 گر قراريد يمجموعه صفتيرز ي،کلصفات به خالف  :ب( جزئي

 باال. هايرئوف و ودود در مثالر و يع و بصيمثل سم ،دگيرمي
                                                        

 .35ص ،7ج ، مال هادي سبزواري،اسرار الحکم .7
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گر است و بعد از ياست که شامل همه صفات د« اهلل» ،ن اسميتريکل

د که به امثال آنها گيرمي د قراريوم و مريم و قيو عل يمانند ح يآن اسمائ

 7 ند.شوتر ميياسماء جزئ ،بين ترتيند، و به هميگومي اُمهات اسماء

همه  ،افتد، از شروع جهانمي يدر جهان خارج هر اتفاق ،سخن آخر

ها، احواالت ان کار جهان و انساني، پايعيو تشر ينيرات، احکام تکويتقد

امت و بهشت و دوزخ، همه مربوط به اسماء و صفات خداست و همه يق

توان مي ن مطالب رايل ايشناخت خداست و تفص يبرا ياتين اتفاقات آيا

 افت.يث يدر احاد

ه روز يدر ادع ،کتاب اقبال االعمال ه نقل ازب يامام عل براي مثال،

و در هر مورد با دقت در نحوه اند از اسماء متوسل شده ياريمباهله به بس

در  يآن و آثار آن در جهان و حت يآن حضرت با آن اسم، معنا يدعا

 ،ف سماتيشر يز در دعايو ن 2توان استنباط کرد.مي خود شخص را

 است. ان شدهيب موضوع اسماء درباره ينکات مهم

 ؛است يسماء و صفات الهاق ياز طر يشناسيگر خداراه د بنابراين،

 ،وجود دارد ييدانست که خدا يزه فطريحکم غره ب کهآن بعد از يعني

 يآن خدا يچگونگه ت اعتقاد بيتثب ياو برا يخواه ناخواه حسّ کنجکاو

 .ديات و صفاتش توجه نمايخصوصه دارد که بيده او را بر آن ميناد
                                                        

د. براي توضيح بيشتر به نمودار آخر رساله اسماء الحسني عالمه طباطبائي مراجعه شو .7
 آخر همين کتاب نيز بحثي در اين مورد آمده است.

 . 21ـ7ص ،7ج اسماء الحسني، شرح دعاي جوشن کبير، .2
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رو، با جزئي تأمل در خواهد يافت که آن خداوند، عالم و قادر و ازاين

بيند که خود، عالم و توانا و زنده باشد. چون ميميحي و مريد و مدرک و... 

 کند که افاضه اين مواهب از اوست.و صاحب اراده است، پس احساس مي

ات همانند صف يتعاليکه صفات خداآن است  اما موضوع قابل توجه

و صفات بندگان  ،محدود استي و ناذات ،صفات او يعني ؛ستيبندگان ن

که علم و قدرت بندگان محدود است و و محدود است. همچنان يعرض

 ،است يو علم و قدرت خداوند نامحدود و ذات ،از طرف او افاضه شده

ردن بُ يپ ،ن جهتيست. از ايسه نين دو با هم قابل مقايوجه اچيکه به ه

 يق است.ار مشکل و دقيبس يامر يتعاليخدا به صفات

ا يا برهان نظم، ي ،نشيجهان آفر که از راه مطالعه اسرار يخداشناسان

 يگاه امکان لغزش براچيهاند، وجود او را ثابت کرده ،رهيراه فطرت و غ

مشکل و  يق صفات امرياو از طر ييدر راه شناسا يول ،آنها حاصل نبوده

و  ؛برد ينه ذات و صفات او پکُه تواند بينم يچون کس .مورد تأمل است

قدر فهم و درک و ه ک بيهر  ،دارنديمين راه گام برآنها هم که در ا يحت

 و شوند که ساختهمي او قائل يبرا يات و صفاتيعقل خود خصوص

قت معنا را از يتواند حقينم يکس گرنهو ؛پرداخته تصورات آنهاست

 .ه افکار محدود و نارسا گذارديبر پارا آن صفات او درک کند و

 أسماء در قرآن  درباره هايييبحث

 يمدر قرآن کر ياسماء اله :مبحث اول

 دارند عبارتند از: يوصف يد آمده و معنايکه در قرآن مج يياسما
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ن، احکم ي، اکرم، اعلم، ارحم الراحمياله، احد، اول، آخر، اعل»

، ز از او( اهل المغفرهير پره،)سزاواين، اهل التقوين، احسن الخالقيالحاکم

 کننده(، جامع)جبران ر، تواب، جباريع، برّ، بصي، باطن، بديبار

، ين، ذوالعرش، ذواالنتقام، قويرالرازقين، خيرالحاکميرنده(، خوآراهم)ف

 «قدوس....

با زبان  يکصد و هفده اسم است که در کتاب الهياين اسماء، 

ک به همان يجود دارد که نزدز وين يگريو موارد د ف آمده است.يتوص

 باشد. مي لسان

 مبحث دوم: ضابطه کلي در تفسير اسماء الهي

م، در آن استعمال يدر قرآن کر يگرام يهان ناميکه ا يميمفاه ،ديترديب

يگر د کهاين . چهباشدمي آنها يق خارجيشده است، مطابق با مصاد

 رو استعماالت قرآن است.يز پين تاستعماال

ه خداوند سبحان را کماالت و اوصاف موجود و حقيقي شکي نيست ک

وسيله اين تعبيرهاي قرآني پرده برگرفته هب ،اي از آنهاکه از آنها يا پاره ،است

صورت فرد يا مرکب و جمله، در بردارنده اين ه که بنيز ي يتعبيرها .است

 باشد، تمام آنها در مقام ستايش و حمد و اظهار کمال است.ها مينام

 باشند.ها، در بردارنده معاني ثبوتي و غير سلبي ميتمام نام ،ابراينبن

است که درک  يميو مفاه يم از جنس همان معانين مفاهيا ياز طرف

 يمصداق يهايژگيک مفهوم است و وي، مفهوم ،نيبنابرا م.کنيمي و تعقل
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 ،پس است که اهل حق برآنند. ين کالم حقيدر مفهوم ندارد، و ا يدخالت

خداوند سبحان و صفات او، آن است که  ين نامهايدر تب يطه عمومضاب

 ياز ابعاد عدم ،گريو به عبارت د يمصداق يهايژگيها را از وم آنيمفاه

 م.يکن يو نقص، ته

 انحصار همه کماالت وجودي در ذات اقدس اله :مبحث سوم

 يم که صفات خداوند سبحان، صرف و خالص هر کمال وجوديدانست

گران چون ذاتشان به ياما د ؛نه مجاز و استعاره ،قت استيحقبه است و 

 ،نيبنابرا .گونه استينز هميعرض وجود او موجود است، صفاتشان ن

، و خارج از نقص، منحصراً از آن خداوند يقيحق يِهمه صفات وجود

 د.شومي گران، بالعرض به آنها نسبت دادهيسبحان است و تمام اوصاف د

دست بهم يها در قرآن کرن ناميموارد استعمال اقت از اکثر ين حقيا

و هو » ،«ريع البصيو هو السم» ،«وهو القاهر فوق عباده» د، مانند:يآمي

که کماالت اسماء در  است انگر آنيات بين آيتمام ا .«ميالرحمن الرح

 است. يطور طبعهگران بيطور مستقل، و در ده خداوند، ب

ف خلق به آنچه بر يو توص ف خودين توصيخداوند ب يگاه ،يآر

ک وصف يد و آن دو را در سلک کنمي آنان افاضه فرموده است جمع

آن  يعموم ين موارد، مراد از وصف، معنايناچار در اه ب .دهدمي قرار

ن در چهارده موضع است که يد؛ اشوي مياست که شامل مستقل و طبع

 رد عبارتند از:ن موايا .آمده است« ليافعل تفض»غه ياسم بر ص در قرآن،



  331 ) بخش ششم: توحيد و اسماءاهلل الحسني

ن، ين، احسن الخالقين، احکم الحاکمي، اکرم، اعلم، ارحم الراحمياعل»

ن، يرالفاتحين، خيرالحاکمين، خيرالفاصلين، خيرالرازقين، خيرالماکريخ

 .«نيرالراحمين، و خيرالوارثين، خيرالغافريخ

خود اثبات  يرا برا يت و برتريرات، مزّين تعبياما خداوند سبحان با ا

 ن اوصاف با وجوديدارد که ا يده خود برترين جهت بر آفرياو از ا کرد.

 طوربه گرانيد ياو مستقالً و برا يبرا يگران هم هست، وليد يبرا کهآن

تر، و در رحمتش، و به علّو و علم و کرامت، سزاوارا ،پس .باشدي ميطبع

باشد، بر يم کوترينش، نيو در آفرتر دتر و در حکمتش، صادقيشد

خته با يان، آميبني، سستن اوصاف در آنها، عرضيرا ايگران؛ زيدخالف 

اشاره به  يعنين معنا )يا امکان است. يهايرگيکمبودها و همراه با ت

غه مبالغه هستند يصورت صهکه ب ييهاتوان از ناممي اشتراک اوصاف( را

 ز استفاده کرد، مانند:ين

ار، قدّوس، قيّوم، قهّار، جبّار، خالق، رزّاق، عالم الغيوب، غف توّاب،»

نيز  «شکّور، غفور، تدبير، متعالي، و رحمان»ي مانند: يهانام و .«وهّاب

ن يبودن ا در اين موارد به شديد آيد.شمار مياز اين دسته بهگاهي 

تعدد مواردشان شامل همه  واسطهبه کهاين اوصاف در خداوند سبحان و

 ند، اشاره شده است.شومي موجودات

ي ندارد، و ک، و همسر و فرزنديسبحان از آن جهت که شر خداوند

دـ که همان ذات مقدس اوست ـ ک مصداق داريش يهاجهت که ناماز آن

و از آن جهت که  باشد.مي «واحد»گوناگون است، يمشان چه مفاهگر
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 «حق»ط ثابت است، يذات او، به خود و براي خود و در همه شرا

بودن آن براي خودش و روشن و از جهت حضور ذاتش و باشد.مي

و خداوند عليم، از  باشد.مي «عليم»و  «عالم»حضور موجودات نزد او، 

باشد. و مي «محيط»جهت که نزد همه جهاتِ ذاتِ معلوم، وجود دارد، آن

 ست.ا «شهيد»از آن جهت که در آنجا حضور دارد، 

ن و است. و اگر به نها «عالم الغيوب»و اگر به نهان منسوب گردد، 

و اگر  است. «هعالم الغيب و الشهاد»شهادت هر دو نسبت داده شود، 

ها است. و اگر با شنيدني «بصير»ها مالحظه گردد، نسبت او با ديدني

 د.خواهد بو «سميع»مالحظه شود، 

 «حفيظ»کند، جهت نگهداري و تحفظش بر آنچه مشاهده ميو از ا

شمار آورده، مات را بهجهت که همه معلوو خداوند عليم، از آن است.

 «خبير»ترين امور آگاه است، و از آن جهت که از دقيق است. «حسيب»

 ت.اس «حکيم»و از جهت استحکام معلوماتش،  باشد.مي

ن يذات او ع يعنيگران است )يجهت که مبدأ د، از آنخداوند متعال

هستي است، و هر چه غير او فرض شود، از او آغاز شده و صرف  يهست

جهت که بدون و قادر از آن باشد.مي «قدير»و « قادر»انجامد(، او مي و به

و از  است. «رحمان»کند، اقتضاء يا الزامي از سوي بيگانه، افاضه وجود مي

و از آن جهت که  است. «باري»آفريند، آن جهت که ذات ديگران را مي

 «خالق»کند، با آفرينش خود، ميان خلق ذات و اجزاء ذات، جمع مي

 «رحيم»از جهت رحمت خاصش که همان سعادت است، خداوند،  است.
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 «لطيف»جهت که هر شيء ريز و خردي را آفريده، و رحيم از آن است.

 باشد.يم «رؤوف»و از آن جهت که رحيم و لطيف است،  است.

دارد، جهت که آنچه را رحمتش به آن تعلق گرفته، دوست ميآنو از ا

که در رساندن رحمتش، انتظار پاداش ندارد،  جهتو از آن است. «ودود»

دهد، گرش را پاداش نيکو ميجهت که ستايشو کريم از آن است. «کريم»

 باشد.يم «شکور»و  «شاکر»

 فريکرده، زود ک يرا که به او بد يجهت که کساز آنخداوند 

جهت که گناهکار را پس از بازگشت به و از آن است. «حليم»دهد، نمي

و از  باشد.مي «قابل التوب»و  «تواب»کند، ذيرد و طرد نميپاو، مي

و از  است. «مجيب»دهد، جهت که درخواست ديگران را پاسخ ميآن

جهت که هر چه موجود ممکن دارد، براي اوست، و او همراه با آن آن

و از  است. «قريب»است، و از جهت محيط بودنش  «محيط»باشد، مي

است  «اول»طه دارد و چيزي از او تهي نيست، جهت که او بر همه احاآن

پايان يابد، و با او است که هر چيزي  «آخر»که هر چيز از او آغاز شود، و 

است که هر  «باطن»وسيله او آشکار گردد، و است که هر شيء به «ظاهر»

 ابد.ي شيء به او قوام

را که  يمقاومت هرگونهجهت که ن، از آاست« قادرِ خالقِ محيط»او 

شکند و موجود تحت احاطه و متعلق قدرتش را، مي تصور شود، در هم

قدرت او در آنچه به آن تعلق گرفته است چون گرداند، و مي مستهلک

، «قاهر»، «غالب»يابد، اش تزلزلي نمياحاطهگردد، و قدرت و نمي باطل
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باشد. اگر شيء با توجه به حقارتي که دارد به او مي «متين»، «قوي»

خواهد بود، و اگر با توجه به دنائت و  «کبير»و  «عظيم»گردد، منسوب 

 باشد.مي «متعالي»و  «اعلي» ،«علي»پستي که دارد به او انتساب يابد، 

از طرف او شود، ه متعلق قدرت، و احاطه ياگر توهم مقاومت از ناح

 «ذوانتقام»و اگر کيفر دادن نيز بر آن افزوده شود،  باشد.مي «مقتدر»

 خواهد بود. «مجيد»و کسي که تمام اين اوصاف را داشته باشد،  د.باشمي

 باشد.مي «متکبر»اگر چنين وصفي براي ذاتش منعکس شود، 

را با رحمتش به  يزيجهت که هر چ، از آن«قادرِ خالقِ رحمان»و اگر 

جهت که و رب از آن خواهد بود. «رب»مالحظه شود، رساند مي کمالش

و از  باشد.مي «فاطر»آورد، را از دل آن بيرون مي عدم را شکافته و هستي

و آنگاه او  باشد.مي «بديع»ترين امور است، فرآن جهت که امر او، شگ

 (دم صبح استيدهباح همان سپ)اص «فالق الحب و النوي و فالق االصباح»

 ند.يخاص او يهانها از ناميباشد و امي

 يو هر کمبود و خطرعدم  يهايکيو از آن جهت که هراس از تارا

آفريند، جهت که ميو از آن باشد.مي «مؤمن»بخش است، ايمنيرا، 

 ؛کندو از آن جهت که افاضه مي است. «سالم»رسان نيست، آسيب

وجود هجهت که پس از بو از آن است. «وهّاب»داشت، چشماي بيهديه

آفريند، مي گردد،ميي آنان آوردن موجودات، آنچه را که مايه استمرار بقا

جهت که بخشش او کمبودي را در او بوجود و از آن باشد.مي «رزّاق»

 ست.ا «واسع»آورد، نمي
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هايش زمان تعيين کرده است، جهت که براي بخششاز آنخداوند 

و از آن جهت که بزرگترين ستايش براي او، همان  باشد.مي «مقيت»

جهت که هر از آن و باشد.مي «حميد»کند، رحمتي است که افاضه مي

کند، اي را ترميم کرده و هر کمبودي را در مخلوقاتش پر ميشکسته

 «نصير»دهد، جهت که هر مغلوبي را ياري ميو از آن باشد.مي «جبار»

جهت که، متولي امور مخلوقي است که نه مالک سود و و از آن است.

ست دبهاش برانگيخته شدنزيان خويش است و نه مرگ و زندگي و 

 ک جهت.يباشد، هر کدام از مي «وکيل»و  «مولي»و  «ولي»اوست، 

جهت و از آن باشد.مي «محيي»آفرين است، حياتجهت که و از آنا

جهت که همه اينها، و از آن باشد.مي «مصّور»آفرين است، که نقش

جهت که ظهور هر چه در هستي و از آن باشد.مي «بّر»احساني از اوست، 

جهت که براي و از آن باشد.مي «مبين»و سپس  «نور»ست، است از او

و از  باشد.مي «لعرشاذو»و  «مَلِک»کند، اوست و او آنها را تدبير مي

باشد، ولي هر چه نزد جهت که هر چه پيش ديگران است نزد او ميآن

و از آن جهت که نيازي به  باشد.مي «عزيز»اوست، پيش ديگران نيست، 

 باشد.يم «غني» هيچ شيء ندارد،

ي يپروردگار، پادشاه و صاحب سرير فرمانرواو از آن جهت که تنها ا

 «خيرالفاصلين و الحاکمين و الفاتحين»و  «احکم الحاکمين»است، 

نياز است و موجودات تحت تدبير او در و از آن جهت که او بي باشد.مي

گار از و پرورد باشد.مي «صمد»آورند، نيازهاي خود، به او روي مي
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 .باشدمي «اله»شود، جهت که با توجه خلق به او، عبادت ميآن

، تحت دو اسم «واحد، احد، و حق»سه نام  يها به استثنااين نامهمه 

قرار دارند، و اگر اين دو با هم به غير نسبت داده شود،  «قادرِ عليم»

رند؛ و قرار دا «قيوم»بنابراين، آن دو اسم تحت نام  خواهد بود. «قيوميت»

 باشد.مي «حي»خداوند سبحان از آن جهت که ذاتاً عليمِ قدير است 

 هاي ثبوتي غير از، شامل همه نام«حيي قيوم»اسم سلطه دو  ،نيبنابرا

 د. شومي «وحدت»

ه با توجه ين آيا 7«اهلل ال اله اال هو الحيّ القيوم»فرمود: خداوند سبحان 

 د.شوي ميثبوت يمل همه اسمايان کرده است، شاد را هم بيتوح کهآن به

 هاها و عدمنقص يکه داللت بر نف يسلب ياما جامع همه اسام

هاي ثبوتي و سلبي، و جامع همه اسم باشد.مي «قدوس»، اسم ندکنمي

تبارک اسم »است: « ذوالجالل و االکرام»جالل و جمال، ذاتي و فعلي، نام 

  2«ربک ذولجالل و االکرام

 م توجه به دو موضوع مه

ت يدو موضوع اهم يتعاليصفات خدا ييآنچه مسلم است در شناسا

دوم، و  ،صفات مخلوقات از ذات مقدس او ينف ي،کي. دارد ييبسزا

 يح براي. البته تنها راه صحاست ک از موجوداتيچينکردن او به هيهتشب
                                                        

 .222بقره،  .7
 .15الرحمن،  .2
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و  امبر اکرميانات پيو ب (،کتاب او )قرآن يياو از راه و راهنما ييشناسا

 يمقتضاه د خداشناس در هر دوران بيو اسات ؛است يهد ائمه

امت هم اگر يد تا قيو شااند ن کلمات نگاشتهيبر ا يشرح ،شرفت دانشيپ

 .ن اصل خارج نباشديسند از ايباره بنويندر ا يزيچ يکسان

ق صفات ياز طر يشناسدر خدا يها راز بزرگطور که پس از قرنهمان

است که اصل آن از  «سحر يدعا»ر يتفس و آن در ،خدا آشکار گشته است

دارد.  يات قرآنيم به آيارتباط مستق يکل طوربه بوده که انات امام باقريب

است که از نظر مرتبه تکامل  يالههاي از برنامه يکين خود يو ا

 رتشيدرک معارف او ب يبشر برا يکه آمادگاي در هر دوره ي،خداشناس

از  يجه کامليو نت ،پرست شدههمه خدا يزاند کهانگي بَروسائل ،دشومي

 حاصل شود.  «عبدونيو ما خلقتُ الجنَّ و االنس اال لَ»مه يکر يمعنا

ها به آنات ين آيدر ا هايي کهبيان نکتهر و ين مقدمه به تفسيحال با ا

 . پردازيم، ميدشومي اشاره

 نُهُوَ الرَّحْمَ الشَّهَادَةِعَالِمُ الْغَيْبِ وَ هُو إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

 (٢٢) الرَّحِيمُ

اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست، به هر نهان و 

 .آشکاري آگاه است، ]و[ او رحمان و رحيم است

از اوصاف جمال و جالل خداوند را که  يقسمت مهم ،اتين آيدر ا

 خاطر نشانرا دارد  بسياريب نفس نقش يت و تهذيفهم آنها در ترب
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به  ،سپسو د، کنمي هيخدا تک يگانگيد و يتوح يرو ،نخست .سازدمي

 پردازد. مي ر صفاتيذکر سا

(. منتها ال إله إال اهللن، ذات خداوند واحد است )يبنابرابه همين روي، 

له اسماء اوست و شناخت خداوند يوسي موجودات بهخداوند برا يتجل

 .دگيرمي ز توسط شناخت اسماء او صورتين

 و اقسام آن يتجل

شدن و ، روشن و درخشندهدر لغت به معناي ظاهر شدن «تجلي»

تجلي  ،است. و در عرفان نظري و حکمت اشراقي و ذوقيکردن جلوه

 .ده استيز را آفريچحق است که همه

 د:شونتقسيم مي دو قسمبر حسب نوع نگرش به  «تجليات الهيه»

ه يق وجوديقاه که موجب بروز و ظهور وجود حيات الهيتجلاول، 

جه يده بر قلوب ارباب سلوک که نتيه تابيات الهيتجلو دوم،  .است

 مشاهدات اصحاب مشاهده است.

و  يو صفات ييات اسماي، تجليات ذاتيک به تجليهر گفتني است، 

 ند.شومي ميتقس يات فعليتجل

ي افعال يبه تجلو آغاز شده  يذات يحرکت از تجل ،در قسم اول

که در مقامات سلوک  يتجل ابتدا، يعني ؛عکس است هب يدر دوم رسد.مي

 ،و پس از آن يصفات يگاه تجل، آنيافعال يد، تجلينمامي بر سالک جلوه

 .را افعال، آثار صفاتند و صفات مندرج در تحت ذاتيز ؛است يذات يتجل

 .تر از ذاتکيتر از صفاتند و صفات نزدکيافعال به خلق نزد ،پس
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را  يصفات يو شهود تجل ،«محاضره»را  يفعالا يشهود تجلرو، ازاين

 7.نامندمي «مشاهده»ذات را  يو شهود تجل «مکاشفه»

« يت ذاتيميت و رحيرحمان»ن مظهر از مظاهر اسم اعظم، مقام ياول

که شامل  هستند ه ذات مقدس حقاين دو اسم از اسماء جمالي .است

هو »آيه شريفه  بر فرمايش حضرت امام خمينيبنا باشند.جميع اسماء مي

مقام »اشاره به  ،«اهلل ال اله اال هو عالم الغيب و الشهاده هو الرحمن الرحيم

دارد و حاکي از اتحاد و يگانگي صفات اعم از جالليه و جماليه و « ذات

 است. « احديت»يه و افعاليه با ذات مقدس تاسماء ذاتيه و صفا

 ن باب عبارتند از:يان شده در ايات بينظر

 2.اسم اعظم باشد« هو» ديشا .7

ب از اشاره به ذات و حقيقت تامه بسيطه حق دارد که غاي« وه» .2

 لذا ؛کس است و داللت بر هويت من حيث هو داردز و همهچيهمه

از حجب  ييرها يق برايل سالک طرين دلياشرف اذکار است و به هم

 4د.يگومي «امن ال هو اال هوي»و « ا هوي»ه يکالن

ر يبلکه عنوان مش ؛ستين نأر شيضم« هو» مام صادقح ايبه تصر .4

 3است. «هيت الهيب هويغ»به مقام 

                                                        

 .222ص ،فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني .7
 .232ص ،3ج ،کنز العرفان .2
 .34ص ،7ج ،تفسير القرآن .4
 .24ص ، امام خميني،الواليه مقدمه مصباح الهدايه الي الخالفه و .3
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ر سوره اخالص آمده است: يدر تفس ،ير عبدالرزاق کاشانيدر تفس .3

هو عبارة عن الحقيقة االحدية الصرفة الي الذات من حيث هي بال اعتبار صفة »

 7.«ال يعرفها اال هو، و اهلل بدل منه

بر « قل هو اهلل احد»در خصوص آيه شريفه  خميني حضرت امام .2

باشد که « فيض اقدس»اشاره به مقام « هو»اين عقيده است که ممکن است 

به مقام احديت جمع اسمايي « اهلل»است و « اسماء ذاتيه»تجلي ذات به تعين 

« مقام ذات»اشاره به « هو»و شايد  2است.« اسم اعظم»اشاره دارد که حضرت 

اشاره غيبيه است و در حقيقت اشاره به مجهول است و به « هو» باشد. چون

 4همين دليل دور از دسترس معرفت اهل اهلل و عالم عالمين باهلل است.

 و در اربعين حديث نيز در شرح حديث چهلم در بيان همين آيه شريفه

و اين کلمه شريفه به اشاره به مقام هويت مطلقه است من »فرمايد: تأکيد مي

متعين به تعين صفاتي يا متجلي به تجليات  کهآن هي هي بدونحيث 

 3.«اسمايي باشد، حتي اسماء ذاتيه که در مقام احديت اعتبار شود

اسم ذات، متصف به صفات و اسماء است و به اعتبار اصل « اهلل»و 

حقيقت »شود. و هويت، جامع جميع اسماء است، اسم اعظم اطالق مي

 .جود و حقيقت، عين اين اسم استبه اعتبار اصل و محمديه
                                                        

 .592ص ،2ج ، کاشاني،تفسير القرآن الکريم .7
 .411ـ  412ص ،آداب الصلوات، امام خميني .2
 همان. .4
 .  227ص ،31، حديث اربعين حديث، امام خميني .3
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 هيب و الشهادعالم الغ

 .است «عالم شهادت»دربرابر  «بيعالم غ»و  «شهادت»دربرابر  «بيغ»

از  يضيب، جهان ارواح و عقول مجرد، و عالم شهادت پرتو و فيعالم غ

حضور و  يمعنايب حاکم بر شهادت و شهادت بهب است. غيعالم غ

 ست نزد مدرک ا يزيمشهود بودن چ

دارد که همان صورت و شهادت اوست، و  يظاهر يزيهر چ ،نيبنابرا

ب بر دو قسم است: يغ ب اوست.يدارد که همان روح و معنا و غ يباطن

 ي.قيب حقيو غ يب اضافيغ

عبارت است از حضرت ذات و هويت حق تعالي که  ،غيب حقيقي

ه گويند و جز او احدي از آن آگا« غيب مطلق»و « غيب مکنون»بدان 

 7«.عالم الغيب فال يظهر علي غيبه احدا اال من ارتضي من رسول»نيست: 

 .مقابل شهادت است نيز، غيب اضافي

اختالف نظري  ،به مقام ذات و احديت« اهلل»و « هو»اطالق در 

 نظرهاياما در اطالق بقيه آيه شريفه بر مقام ذات  ؛شودمشاهده نمي

 د.شومي مشاهده يمتفاوت

اسماء الملک، القدوس، السالم، المؤمن،  ،حضرت امام خميني

 «الرحمن»و اسماء « صفاتاسماء »المهيمن، العزيز، الجبار، المتکبر را جزء 

 «.ميهو الرحمن الرح» 2.داندمي «اسماء ذات»را جزء  «ميالرح»و 
                                                        

 .71جن،  .7
 .52ص ،تفسير سوره حمد .2
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  يتجلّ

ن يو هم ،است يگاه اسماء و صفات حق تعاليتجل ،گفته شد که جهان

نزد عرفاء و فالسفه « يتجل» .ما واضح شود يبراد يز باين يکلمه تجل

القلوب  يب عليسمون انکشاف حقائق انوار الغي ي عبارت است از:اسالم

صاف  يهاب بر قلبيق انوار غيکشف حقا ي؛بالتجلالصافية الطاهرة النقية 

 ند. يگوي ميو پاک را تجل

 يبيق غي: و آن کشف حقاالتجلي الذاتيبر دو قسم است:  ين تجليو ا

 از پشت حجاب است. 

و ؛ ...النوريةالصفات و األسماء و الحجب  ي: و هو تجلالتجلي الصفاتي

  .ه استيصفات و أسماء و حجب نور يآن تجل

ر األول )اول ذات واجب( بذاته ظاهر يد: الخيفرمايس ميخ الرئيش

و الحجاب  ،ن(يالمحجوب يع الموجودات )و ال حجاب اال فيمتجلّ لجم

 ...؛و الضعف و النقص هو القصور

 يبرا يبذات خود ظاهر و متجل (ر اول )اول ذات واجب استيخ

و حجاب قصور  ،ن(يست مگر در محجوبين يع موجودات )و حجابيجم

 و ضعف و نقص است...

 يالحمدُ هلل المتجل» :ميخوانمي 715خطبه  يدر نهج البالغه موال عل

 يخلقش بر خلقش تجل که با يي استحمد مخصوص خدا ؛لِخلقهِ بِخلقه

توان در مخلوقاتش مشاهده کرد. مي صفات خدا را يعني .«کرده است

، کهاين چه «.ت = وجودي= ظهور = نوران يتجل :توان گفتيم بنابراين،
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ر يو ظهور غ ،ستير از ظهور نيغ يد: تجليفرماي ميزدياهلل مصباح  آيت

 .ستياز وجود ن

ن مخلوقات قصور يدر ب کهآن .ن مرتبه ظهور، عقل اول استياول

ه با واسطه هستند. از يواسطه است، و بقي بيتجل .ستيجز علو ن ،ندارد

هر چه هست از قصور مخلوقات است که  ،ستيآن طرف قصور ن

 ،دشومي ريسبب نور در غ يرا حاصل کنند، جسم نوران يت تجليقابل

 د.شومي حرارت سبب حرارت

 يأسماء اله يتجل ؛مخلوقات

 .ندستهخداوند سماء اا چند اسم از يک ي يات خداوند، تجلهمه مخلوق

 يز متجلين يممکن است انسان ؛ميو کراست مثال، خداوند جواد  يبرا

 .گردديم و جواد ميز کرياو ن ،ن اساسيشده باشد. بر ا ين اسماء الهيا

 د، نهشومي ن انسان حاصليا ين اسماء خداوند براياز ا ياالبته تنها شمه

و  يتجل يبرااي نهيبلکه آ ؛م و جواد باشديکر ،ز مانند خداوندياو ن کهاين

 تيانسانو  ييانسان شکوفا چههرو  .دشوي مينشان دادن اسماء اله

  د.شومي ترکينزد يالهت ابه صف ،داشته باشد يتريقو

اهلل و ارتباط انسان با خدا، که تخلق  ير اليس يبرا ؛قرآن راهنما است

و چون ما . بش شودينصدو جهان سعادت  موده وبه اخالق اهلل ن

آنچه که مورد معرفت  ،ميدا کنيم به ذات خداوند معرفت پيتوانينم

م خدا را يتوانياسماء م وسيلهبه يعني ؛است ياسماء و صفات اله ،ماست
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ذات خداوند هستند، و  يظهور و تجل يسماء الهاهرحال ه ب .ميبشناس

 يز نامتناهياسماء و صفات ن ،است يذات خداوند المتناه يچون تجل

و ظهور  يتجل ،نيند. بنابراايز المتناهيچنانچه افعال خداوند ن .هستند

 . اسماء و صفات خداوند نامحدود است

 د؟ شومي از صفات خدا يمظهر يچگونه موجود

جامع  «اهلل» يول ،باشد «رب»ممکن است معادل کلمه  يبه فارس «خدا»

است و مظهر « اهلل». انسان کامل، مظهر اسم تتمام اسماء خداوند اس

را  يصفات اله يعني ؛سماء اهلل استا ينه تجليو آ يع صفات الهيجم

مظهر همه  يد کسشومي چطور ،که اين است دهد. حال سؤالمي نشان

ا چند يک يممکن است مظهر  يزيگفته شد که هر چ ؟بشود يصفات اله

 : آمده استن يچنينا کتاب تجليباره در دراين .اسم باشد

 يول ي؛صفاتش را به شمارش آر يبتوان يممکن است در انسان

را شماره نباشد؛ که هر صفت خوب از ـ  يتعالوـ سبحانهصفات حق 

هاي خداست نام؛ براي 7بِهَا فَادْعُوهُوَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى »اوست که فرمود: 

 .«د خدا را به آنهايکو، پس بخوانين

ات به مقدار گنج آنها بود و چون دو يسماء در ماهان يون بذل او چ

ست، ين يطور که مخلوقات را شمارر هم نباشند، پس همانيمخلوق نظ

 ست.ين يسماء را شمارا
                                                        

 .751اعراف،  .7
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باشد که هر  ،کسان نبودهيچون حال در موجودات  ي،از طرف

 ب مالحظهين ترتيو با ا ،سماءابود از  يمظهر اسم يدر هر حال يموجود

 ي:ن است معنيگذارد و امي تينهابي سماء سر بهاکه شمارش  يينمايم

 .«است يهر روز او در کار ؛کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»

ک به اندازه سعه يهر  ،سپس. فرمود يدر ظهور اوّل با اسم نور تجلّ

وقت ظهور  يه فوق، به معنيدر آ« ومي»ن نور بهره گرفتند، و ياز ا يوجود

 ه تا ابد دوام دارد.نور است ک

جذب  يشه را به تمنّاير ي،نيب يش رويکه در پ يدرخت براي مثال،

 را به طلب کسب کربن در هواها د؛ برگکنميآب در خاک فرو

ن يد. اگيرمي سرچشمه« يقتيحق»گر که از يگسترد؛ و صدها اعمال دمي

ت ن درخيکه مجرد است و مسلّم اگر با ا يناممي «علم»قت را تو يحق

باغ را  ،هم او بسا از گُل و شکوفه خود درخت امکان دوام نداشت. ،نبود

 ي،باغ را دوست دار ،ستين ير را جماليکو .باستيش زيها؛ برگآراسته

و  يخوانمي «جمال»نهفته است که آن را  يگريقت دينجا حقيچون ا

چه آفتاب پوستت  يي؛آرامي اشيهر سايدر ز .: درخت جمال استييگو

در کار  يگريقت دينجا حقيا ي؛زنمي هياش تکو بر ساقه ،آزاردمي را

 هيکه درخت هوا را تصف يو دان. است« لطف و لطافت»است و آن 

وانات در معرض زوال يات حيح ،اهان و درختان نبودندياگر گ .دکنمي

 کار است.به «يمُطهِّر و مزّک»نجا يا ؛بود

 يد؛ اگر درخت موجوداتنين فعل و انفعاالت از عوارض حيتمام ا
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« يّح»نجا دست يداد؟ پس در امي ن اعمال را انجاميزنده نبود، چگونه ا

که  ين است؛ در حاليآفريساله روزين درخت همها .ينيبمي را به کار

اش . اگر سنگش زنند؛ شاخهبردنمي خورد و بهرهنمي وه خوديخود از م

ن از نو شکوفه آورد و از دل به غارت برند؛ باز بهارارا اش يوهبشکنند و م

نجا دست يا ؛آوردبو برطعم و خوشيوه خوشهمه ميناه ايخاک س

 در کار است. « رزّاق»

با  ييل شده که چندان هم سر آشنايسلول تشکها ونيليهر درخت از م

با  يوه همگيو م ،گل ،شهير ،پوست ،برگ ،ساقههاي هم ندارند؛ سلول

چون  ينيگرد آورده؟! چه ب يمتجانس را کاين اجتماع نا .هم تفاوت دارند

نها که يا ي.ترسم دفتر را بر بند ،مي، خوب اگر باز بگو«جامع»دست 

  ؟ستين يکاف يديد

در همين درخت، عالم، جميل، لطيف، مُطّهر، حيّ، رزّاق و جامع را 

ديدي. صدها صفت ديگر را در همين يک موجود تواني دريافت. حال 

ها حقيقت است و ل نيست؛ پندار نيست؛ همه اينها خيابينديش که اين

 دهد؟آيد و کيست که در اين حقايق خود را نشان مياين حقايق از کجا مي

دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ  مِنْ يَدْعُونَ مَا وَأَنَّ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ لِکَذَ

 ١هُوَ الْعَلِيُّ الْکَبِيرُ

ت، و اين تحوالت منظم[ دليل بر اين است هاي شگفاين ]آفريده

                                                        

 .41لقمان،  .7
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خوانند باطل جاي او ميحقِ محض است، و آنچه به ،که خداوند

 .خدا همان واالمرتبه و بزرگ است ،ترديدبي .است

ک اسم به عدد مخلوقات ي ين دان که حتّيهم ،سماءاو در کثرت 

ک يچه  عالم اگر ،او عالم است ييگو يابد؛ وقتيمي رين تکثين و آخرياول

نده و گذشته است؛ يدر شئون کثرت عالم به حال و آ يول ،مفهوم است

عالم به  ؛عالم به احواالت مخلوقات است ؛عالم به ظاهر و باطن است

 ...علوم است وهاي عالم به تمام رشته ؛است يحوال آنها در هر آنا

نده يرزّاق گذشتگان و افراد موجود و آ ،رزّاق است ييو چون گو

وان و انسان و ياه و حيرازّق گ ؛زق ظاهر و باطن به دست اوستر .است

و انسان را  ي،وان را نوعيغذا و هر ح ياه را نوعيهر گ ؛فرشتگان است

 .اوست يگر؛ رازّق همگيد ينوع

ربّ »در شأن اوست و خدا  يت هر موجوديّربوب ،ربّ ييچون گو

از کجا  سر ي،ش روين روش پيباز نگر که اگر با ا ،حال «.ئيکلّ ش

 يروهروب يگري، جهان دين راز شويا يبنگر که اگر آشنا ي؟آورميدر

 7.ندارد يکه در آن جز خدا ظهور ينيش بيخو

 پاياني سوره حشرات يمختصر از اسماء در آ يشرح

 نُهُوَ الرَّحْمَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

 (٢٢) مُالرَّحِي
                                                        

 . 727تا  775ص ، قسمت اول،دن انوار الهي(گر شکتاب تجلي )در جلوه .7
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اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست، به هر نهان و 

 .آشکاري آگاه است، ]و[ او رحمان و رحيم است

ات ذکر شده ين آيکه در ا ياز اسماء و صفات يحال به شرح مختصر

 = معبود. «اله» ،«اهلل» ،«هو». مکنيمي اشاره

اشاره به  هستند و ياز اسماء اله« انت، ک، انا، هو، ه»ضمائر  نکته:

ه مورد يکه در ادع« هو»خصوصاً  ،دارند بدون مالحظه صفات يذات اله

 درست مثل اسم ظاهر.  ؛خطاب قرار گرفته است

 ؛ هيچ معبودي جز تو نيست؛ منزهي تو.١ال اله اال انت سبحانک

هيچ معبودي غير از من نيست؛ پس مرا ؛ ٢ال اله االّ انا فاعبدني

 بپرستيد.

 ؛ هيچ معبودي غير از او نيست.3هواهلل ال اله االّ 

تا به خداوند ايمان  ؛١لِتُؤمِنوا باهلل...و تسبِّحُوهُ بُکرَةً و اَصيالً

 «بياوريد...و صبح و شب او را تسبيح کنيد.

از اسماء الهي است، حديثي است از حضرت « هو»کلمه  کهاين دليل

فرمودند: « احدقل هو اهللُ »در بحاراالنوار. آن حضرت بعد از قرائت  علي

 اييا هُوَ يا مَن ال هوَ االّ هُو اِغفرلي و انصرني علي القوم الکافرين؛ اي او، »
                                                        

 .51انبياء،  .7
 .73طه،  .2
 .222بقره،  .4
 .9فتح،  .3
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 7«اويي نيست مگر او، مرا ببخش و مرا بر قوم کافرين ياري ده. کهآن

کند که مي نقل جا از امام صادقهمان يمجلسهمچنين، عالمه 

ه است يتنب «هاء»ب و يه غاه و اشاره دارد بياسم است و کنا «هو»: فرمود

  .«ب از حواس...ياشاره است به غا« واو»ثابت و  يياز معنا

ند که کنمي نقل ييدعا ياالخالق از امام علدرضمن، در مکارم

ا ي ،س هو االّ هويا من ليا من هوَ هو، يا هو، ي»ن است: ياز آن چن يقسمت

 «.ا من ال هوَ االّ هو...يهو، 

 م خداوندن نايترکامل «اهلل»

که واجد همه  ياسم يعني ؛از اسماء اعظم است. و اسم اعظم« اهلل»

 است. يکماالت حق تعال

ست ين و مانند آن يست، صورت ذهنيست، مفهوم نياسم اعظم لفظ ن

اسم را زنده کند. اي اد گرفت بتواند مردهين کلمات را يا يکه اگر کس

ت يه آن درجه از والکه اگر روح ب ،است ياء الهيدرجات اول اعظم جزء

  2ابد.يدست  يتواند به آنچنان اثرمي ن الفاظيگاه با گفتن اد، آنيرس

 ، مظهر اسم اهللانسان کامل

در قرآن تکرار  مرتبه 2212 يا به ديگر نظر،و  ،مرتبه 2299« اهلل»کلمه 

ي خداوند ن اسم برايترجامع ،«اهلل» .است «ال اله»شه آن يو ر است، شده
                                                        

 .227ص ،4، جبحاراالنوار .7
 .42ص ،تفسير تربيتي .2



 (حشرسوره و عرفاني  تفسير تربيتيبصيرت ) ( 311

اي نهيآ ،انسان کامل .است ياست که جامع همه اسماء اله يلتعاوتبارک

اداره و  ،است« اهلل»مظهر اسم  يعني ؛دهدينشان مرا  «اهلل»است که اسم 

له اسماء قرار داده يوسيت موجودات بهترب ر عالم و خلقت ويامور و تدب

 .استن اسماء يدر قلمرو همز ين يو معرفت اله ،شده

را تواند آن اسماء ينم يو کس ند،ايباء در غچون اسم ،گرياز طرف د

رو ينااز ؛خواهند ظاهر شوندياسماء م .د ظاهر شوندياسماء با ،بشناسد

امام . دو سراسر عالم را فراگرفتند و ارکان عالم را پر کردن دکردن يتجل

ان يد آورد تا واسطه ميد: خداوند اسماء و صفات را پديفرمامي جواد

 اشند.او و مخلوقاتش ب

 به اسماءاهلل ياجمال ينگاه

ر: ينظ يياسما ياتش داراياست؛ اما به واسطه تجل يکيذات خداوند 

نحن اسماء »ند: يفرمايم ر و... است. ائمه اطهاريع، بصير، سميم، قديعل

مظهر  کامل که يهاانسان تواند داشته باشد؟!يم ين جمله چه معنيا .«اهلل

يش نما ن اسماء راآهستند که  اينهين آيرگتربز آنها .تام اسماء هستند

اهل انسان کامل و قت و کماالت اسماء در وجود يحق ،هرحاله ب .بدهند

 .است يکيت مستقر است و يب

که هستند ه نيآک يمانند  ،تياهل بانسان کامل و  مثال ،توان گفتمي

در آنها  ينشان دهند، و اسماء و صفات الهرا خداوند توانند اسماء يم

که انسان  يکرده در موجود ياهلل تجليا از آن طرف اسماء ،کنند يجلت
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ائمه اطهار و  حضرت رسول ،انسان کاملباشد و مصداق مي کامل

خود طور که همان ،نيبنابرا .نحن اسما اهلل ند:يفرمامي امام باقر .هستند

ز آسان يت نيت و اهل بيمعرفت وال ،ستين يمعرفت خدا به آن آسان

کند و معرفت نفس مجاهدت ه يتزکدر انسان هر اندازه  يمنته ؛ستين

متعال  يتوسل به خدابا و  ي،در معارف الهتفکر با و  ،کندرا کسب  ياله

 برسد.ممکن است  ،ن معرفتيبه ااي تا اندازه

 گريد يهاو انسان نسان کاملاتفاوت ميان 

فاوت تاما با ما  ؛نها بشر هستندآ ائمه اطهارن و امعصومحضرات 

اعتبار ه اما ب ه هستند،يمانند بق يو بشر ياعتبار جهت خلقه نها بآ .دارند

نبه ن جبه اين معنا که آ ،ي ظهور اسماء حق هستنديباطن و حقيقت وال

با آن و  ،عالم ملکوت ب آنيارتباط با غو  ،که ارتباط با خدااي اهلل يال

 آنها قرار داده است. يآن عظمت را برا ،اسماء دارد

نفس را  يهارا آن حجابيز ؛ستندين ين جسم مادينها فقط اآ

ب در ارتباط ياهلل هستند و با آن غمظهر اسماء ،نامعصوم .اندبرداشته

ش گذاشته يرا به نما يو صفات اله ،آنها تخلق به اسماء اهلل دارند .هستند

 ند.شومي آشنا يو صفات اله يق با اسماء الحسنين طريو مردم از ا

انسان کامل جهت ظهور و بروز و ظاهر شدن آن  ، آنان هماننيبنابرا

هستند که اسماء و صفات در آن  يينماينه تمامم آيگفت .اسماء هستند

 .دهد صفات حق رايش ميکه نما ينه اوليآن آ ؛کرده يتجل
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شناخت امام  ،(امامانسان کامل )عالم و  هب ين نگرشيبا چن ،هر حالبه

براي مثال،  است. کرده ينها تجلآ اهلل دراسماء را کهيز ؛باشدي ميضرور

دو  يسيحضرت ع .هستنداهلل از اسماءاسم مظهر چند  ،گريامبران ديپ

را کور مادر زاد  که او ييو مح ياسم شاف ؛را دارا بود يالهاسم از اسماء 

ن ياگر با اکه  اين است مسئله ،پس .کردمي زندهرا ا مرده ي داد ويشفا م

عدم که  دشومي نياجه ينت ،ميعالم و هم به امام نگاه کنهم به  ،نگاه

عدم شناخت و  ؛دشومي اهللت اسماءشناخ معدبا  يمساو ،شناخت امام

 د و معرفت حقياز توح يعني .ميبرنمي از اسماء بهره يعني ؛اهللاسماء

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة »و مصداق  ،ميمانمي بينصبي

مرگ ه ب ،که امام زمان خود را نشناسد يرد در حاليکس بم )هر «.الجاهليه

د، يتوح شناخت خداوند و ،يل عرفانين تحليت خواهد مُرد( و با ايجاهل

خواهد خدا را بشناسد، يو اگر انسان م ؛با شناخت اسماء اهلل ممکن است

  .دا کنديو به اسماء و صفات معرفت پاهلل را بشناسد يد اسماءبا

ال »د و باعث ظهور و گسترش يارکان توحنسان کامل(، )اائمه اطهار 

چون آنها حلقه وصل هستند که خلق را به حق  ،هستند «اله االاهلل

نچه که آ هر ،کهاين يجه کليض هستند. و نتيآنها واسطه فو رسانند يم

  .است توسط امام زمان ،اهلل هستبرکت از اسماء ر ويخ

  يشوتا جان  يفاق و انفس بگذرآد از يبا

 حاصل شود يستين ره عشق است که اندر نيا
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راه  ،ن راهيا .د از خودش بگذرد تا به دوست برسديانسان با ،يآر

  :ميپردازمي ساده يانيبه ب 22ه ير آين مقدمه به ادامه تفسيبا ا .عشق است

 نُالرَّحْمَهُوَ  عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

 (٢٢) الرَّحِيمُ

اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست، به هر نهان و 

 .آشکاري آگاه است، ]و[ او رحمان و رحيم است

 .اشاره کرده است ي تبارک و تعاليدر اين آيه به هفت اسم و صفت از خدا

 ن نام ذات مطلق يترخاص ،«هو»

ت مطلقه ين نام بر هويترخاص به« هو» .ميرا دار «هو»ه کلمه يآدر ابتداي 

بدون در نظر  ،بر ذات مطلقدارد خداوند داللت دارد و اشاره  ينامتناه

 .گرفتن اسماء و صفات

 اسم ذات بدون در نظر يول ،اسم ذات است .ستياسم اشاره ن« هو»

 يچ ادراکيست و درک هيمرحله اسم و رسم ن ،ن مرحلهيا .گرفتن اسماء

اشاره بر ذات مطلق بدون در نظر « هو» ،نيابرابن .رسدنمي به آن معرفت

 .گرفتن اسماء و صفات است

 است. يهمه کماالت وجود ين نام خداوند است که دارايبرتر ،«اهلل»

 ذات مقدس است.هاي ن نام از ناميترين و افضلباتريز ،نيبرتر ،«اهلل»

مال و کيعني همه صفات  ؛که جامع همه کماالت است ياسم ذات« اهلل»

 ياسما اهلل نقطه پرگار .جمع شده است کمال و جالل در اين اسم مبارج
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ن و دعا در آاهش در قرگو جاي .لفظ جالله است« اهلل» است. يحُسن

 .است يمعبود همه موجودات هست« اهلل» باالترين مرتبه است.

 تنها معبودي که شايسته پرستش است« اله»

ن يا .سته عبادت استيکه شا يو تنها موجود ،معبودو خدا  ، به معني«اله»

بار در قرآن يناست که چند ياله يحُسنا ياز اسما يکيف ياسم شر

 آمده است. 

 ١وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ أَسْلِمُوا فَلَهُ وَاحِدٌ إِلَهٌ هُکُمْفَإِلَ

فقط تسليم او شويد، و  ،بنابراين .معبود شما خداوند يکتاست

 !جنّت خداوند[ مژده ده متواضعان و خاشعان را ]به رحمت و

همان معبود  ،کتايخداوند » :ميخوانيم 744ه يدر سوره بقره آ ،زيو ن

 .«ميم فرمان او هستيگانه است که ما تسلي

 «اهلل»و  «هو» تفاوت ميان

 کهاين بدوناست، اسم ذات « هو» .است« اهلل»باالتر است از اسم « هو»

ذات را با اسماء  ،«اهلل» در اسم يول ؛اسماء و صفات در نظر گرفته شود

 .مگيريمي وصفات در نظر

که اشاره به ذات « هو»اما  ،دارد يف خاصيک تعرياز اسماء  يهر اسم

ش يم برايتواننمي ن است کهيب مطلق دارد. اياشاره به ذات غ ،است
                                                        

 .43حج،  .7
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ن مرحله يائمه به ا يحت ،کسيچالاسم له و ال رسم و ه .ميان کنيب يفيتعر

 .رسندنمي از معرفت

ها و شهيب از همه انديب مطلق و غاياست که غ ياشاره به ذات« هو»

همواره  ،گر موجوداتيد يبر خالف اسام ،هاست. اسماء خداوندوهم

اسم « هو» ،نيوجود او هستند. بنابرا يقيکننده صفات حقيانو ب يحاک

و « وهم»، و «عقل»او از دسترس  ،ت مطلقهيبيخداوند است و به صفت غ

 .سان دور استان« اليخ»

 ب مطلقياشاره به غ «هو»

 ،به کنه ذات او يو وجود ياست که احاطه علم يقتياشاره به حق« هو»

به اندازه سعه  يهر موجود .ستير نيپذي امکانچ موجوديه يبرا

به خداوند معرفت دارد و  ،اش و در عمق ملکوت وجودشيوجود

 .ح موجودات استيه تسبيپانيز ن معرفت يهم

)چه  يتنها انسان است که عالوه بر معرفت اکتساب ،موجوداتان يدر م

ک موجود ي ين حد امکان که برايتواند تا باالتري(، ميو چه وجود يعقل

سبقت  يز گوين عرصه از مالئکه نيدر ا يو حت ،ابديممکن است دست 

نه ذات خداوند ، به کُا شهوداًي عقالً ،اما هرگز نخواهد توانست ؛ديبربا

 آگاه شود.

دربرابر  ابد، باز هميب يهر چه هم وسعت وجود ي،را موجود امکانيز

ر و کوچک است و يحق يموجود ،کران خداونديوجود نامحدود و ب
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 دا نخواهد کرد.يهرگز بر خداوند احاطه پ

ه است و يع مراتب امکانيو خاتم جمها که اشرف انسان امبر اکرميپ

هاست، در مقام ن معرفتيتريقن و عميمعرفت او به خداوند باالتر

الهي ما عرفناک حق معرفتک »ند: کنمي ن نجواياالرباب چنمناجات با رب

و ما عبدناک حق عبادتک ال احصي ثناءا عليک انت کما اثبت علي 

تو در  يعني ؛است« هو» يقت معنايدر حق ،امبريپ اين سخن. «نفسک

ست. يممکن ن امکان احاطه بر ذاتت يچ بشريه يکه برا يهستاي مرتبه

 . ها(بيب همه غي)غاند خوانده« وبيب الغيغ»ل خداوند را ين دليبه هم

ق يز تلفيسوره آمده است، و ن 25مرتبه  در  254 ،در قرآن« هو»تکرار 

در قرآن  کهاين جالب يول ،گر در قرآن ذکر شدهيد يبا اسمائ« اهلل»اسم 

در اهلل  .است« هو»اسم  يتجل «اهلل» ،ني، بنابرا«اهلل ال اله اال هو»م يخوانيم

که اسماء و  يگريد يک تجليگر هستند و بعد با يدهنوز صفات باهم

م يکه در مفاه يد، مثل رحمان با رزاق با شافشومي گر مشاهدهيصفات د

 .هستند يکيت همه اسماء وصفات يدر آن مرحله الوه يند، ولکنمي فرق

 رفع شبهه يبرااي نکته

 ؛ستين« هو»مظهر  ،مظهر اسماء خدا استکه کامل  م انسانييگويم يوقت

اسماء ذات و  ،دارد يخداوند اسماء و صفات .است« اهلل»بلکه مظهر اسم 

 ،نيبنابرا ند.شومي شتر مظهر اسماء فعليو انسان کامل ب ،صفات و فعل

ک ي يگاه يول ،م هستندياسماء خودشان مراتب دارند همه اسماء عظ
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صفات و  يتجل جهان کامالً ،هرحاله ب .گر استيد ياسم ياسم تجل

از صفات اي ست که نمونهين يچ موجوديافعال خداوند است و ه

از  يليو خ ،تيصفت علم و قدرت و رحمان يول ،خداوند همراه او نباشد

ن اسماء )علم و يا يگر با ذرات تمام عالم هستند و از تجليصفات د

 د: يفرمايم .همه ممکنات برخوردارند (تيقدرت و رحمان

 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

به هر نهان و  ؛اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست

 .آشکاري آگاه است

  يب نسبيب مطلق و غيغ

ب و عالم يعالم غ :م کرده استيدو قسمت تقسه جهان را ب ،ميقرآن کر

 ءد جزشو، ميحساس استاد و قابل کنمي آنچه حس درک .شهادت

 ،پس«. بيغ»ند يگو؛ ميب از حس استيو آنچه را که غا«. ادتشه»عالم 

عالَم ماده و هر  يعني ؛است، و عالَم شهود يافت حسيفوق درماب يغ

 .انسان قابل درک است يآنچه با حواس ظاهر

مثل  .ب باشديغ ياست که در تمام مراحل هست يبيغ . غيب مطلق:0

ا و نه در برزخ و نه در يدن نه در ،نديبنمي او را يکه احد ؛ذات اقدس اله

 .يدارينه در خواب و نه در ب ،امتيق

 يو در بعض ي،چه نسبت به بعضي است که گربيغ . غيب نسبي:2

 «مشهود»مقاطع  يو در بعض ياست؛ اما نسبت به بعض «بيغا»مقاطع 
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فوق  ،ما يمشهود است. آنچه برا يافراد خاص يامت که برايمثل ق .است

ب مطلق يغ .است يب نسبيا غيمطلق و  بيغ ،است يافت حسيدر

 يب نسبيغ ،ستيآنچه در دسترس حواس ما ن ولي ،ب استيشه غيهم

 ب نباشد.يغ يبعض يچون ممکن است برا ؛است

از ها اگر پرده ؛7لو کُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتُ يقيناً»د: يفرمامي يامام عل

ا ي .«اهد شدنم افزوده نخويقيبر  يزيچ ،دگانم برداشته شوديدمقابل 

ا من اکنون بهشت و يگو» گفت: امبريکه به پ« د بن حارثهيز»همچون 

رسد که همگان ي ميا گذشت، روزيو اگر مقطع دن« نم.يبمي دوزخ را

 نند. يبمي بهشت و دوزخ را

و  .دشومي مشهود يگاه يعني ؛( استيس )نسبيب مُقيا فرشته غي

ده يد يچ مقطعيا در هي ،ننديباو را متمثاّلً ن يست که احديب مطلق نيغ

 2شوند.مي دهيدر برزخ و لحظه احتظار د ،نشود. مالئکه

هر چيزي که براي ما غيب و يا شهادت باشد، از آنجا که محاط 

تعالي و خدا محيط به آن است، قهراً معلوم او، و او عالم به آن است. خداي

کس او هيچتعالي عالم به غيب و شهادت هر دو است، و غير پس خداي

 غير خدا هر که باشد وجودش محدود است.  کهاين چنين نيست؛ براي

به حساب  يبنديمن تقسيا .ب استيد: او عالم غيگومي نجايدر ا

ب و شهادت با خدا يغ يول ،است يبيمور غادرک ما و عدم درک ما از 
                                                        

 به نقل از معراجيّه ابن سين. .7
 .792ص ،تفسير تربيتي .2
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ز در نزد يچشهادت و حضور همه ،کهاين و آن ،دارد يک نسبت مساوي

 ست. يدر کار ن يبيصالً غا ؛خداست

 رحمت واسعه  يدارا ،خداوند

 د: يفرمامي هيدر ادامه آ

  (٢٢) الرَّحِيمُ نُالرَّحْمَ

  ]و[ او رحمان و رحيم است

 .ميهم رحمن است و هم رح ؛رحمت واسعه است يخداوند دارا

خداوند  .است ياله يحُسنا ياز اسما« رحمن» .بخشنده«: رحمن»

دارد، مؤمن  يتمام بندگانش نظر لطف و بخشندگ به يعني ؛است« رحمن»

ت خداوند شامل همه يو رحمان ي.ا مُعصيع باشد يمط ،ا کافريباشد 

 د. شومي مخلوقات

 .خداوند است يحُسنا يسماااز  يکيز ين «ميرح»مهربان  :«ميرح»

؛ وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا» :دارد مؤمنانم است و نظر خاص به يخداوند رح

 7«يم است.ن رحيو خداوند به مؤمن

اسم خاص به صفت عام است و  «رحمن»: ديفرمامي امام صادق

بودن خداوند عام است رحماناسم عام به صفت خاص است.  ،«ميرح»

 ؛م استيخداوند رح .ت خداوند است که خاص استيميدر مقابل رح

که از  هستند مؤمنانباشد. و فقط مؤمنان مينظر لطفش فقط شامل  يعني
                                                        

 .34احزاب،  .7
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ا يبودن خداوند اختصاص به دنبرند. رحمانمي ضيبودن خداوند فيمرح

 .ا و هم آخرت استيبودنش شامل هم دنيماما رح ،دارد

ا يهم در دن مؤمناناما  ،برندمي نفع ياله يهاا از نعمتيار فقط در دنکفّ

و کافران در  ،ور هستندي غوطهاله يهانعمت يايو هم در آخرت در در

 يبهره و در حسرت ابدي بياز نظر لطف و رحمت واسعه اله آنجا

  7خواهند سوخت.

فه از صفات اوست که نشانه رحمت يه شرين آيا ،«ميالرحمن الرح»

 بسياريبه  «رحمن»ن تفاوت که ياست. با ا (ان )خدايپاي بيآن هست

 2بر اثبات و دوام آن.« ميرح»د و کنمي رحمت حکم

 يبرحمتک الذ»است: گرفته يز را فراچمهه خداوندرحمت واسعه 

 مشمول رحمت پروردگار ياگر برخروي، ازاين .4«ئيوسعت کل ش

 ،دشومي نازل يباران رحمت اله .به خودشان دارد يبستگ ،شوندنمي

  در آن است.را که اند آنچه يرومي د وگيررا ميآن ن مستعديزم

بلکه  ؛نور نيستمشکل از  .مانع نور خورشيد است ،عدم قابليت ديوار

ولي گاهي  ،قابليت انعکاس نور را ندارد. رحمت الهي گسترده استديوار 

 بندد.سوي خود ميهانسان با کار و فکر باطل خود درهاي رحمت را ب

و  اند،ههر دو از رحمت مشتق شد« ميرحمان و رح» :ز گفته شدهيو ن
                                                        

 . 51و  53ص ،خواص أسماء الحسني .7
 .221ص ،92ج ،بحار االنوار. 711ص ،7ج ،هاج الصادقينمن .2
 دعاي کميل. .4
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به ت و توجه يعنا ين از روير به محتاجيافاضه خ ،رحمت يمعنا

ک يت قلب که در مورد انسان مطرح است و با رقّرا آن ديو نبا ،آنهاست

 اشتباه کرد. ،است يک نوع احساس و حالت انفعاليو  يصفت نفسان

گونه اسم خاص خداوند است، همان« اهلل»گفته شده، مثل « رحمان»درباره 

 رمايد: فکار رفته است، آنجا که ميبه« اهلل»جاي که در چندين جاي قرآن به

 ١أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى نَقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَ

بگو خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد، هر کدام را بخوانيد 

ها ]که اين دو نام هم ايد[ نيکوترين نام]ذات يکتاى او را خوانده

 .از آنهاست[ فقط ويژه اوست

هر کدام  ؛را« رحمن»ا يد يرا بخوان« اهلل»د: يفرمامي فهيه شرين آيا در

 يجاه لک بکو همه از آن اوست. و در سوره مُين ، اسمايديرا که بخوان

در قرآن،  «رحمن»کلمه  فراوانن استعمال يکار رفته و ابه« ، رحمن«اهلل»

 رساند. ين اسم را در جهان ميار اياثر بس

دو نوع رحمت است « هيميه و رحيرحمان»رحمت  ،نجا معلوم شديتا ا

 نيات همه را تأميد و رزق و حگيرميهمه مخلوقات را در بر يکيکه 

د: يفرمامي شامل کفار هم هست؛ چنانکه ين رحمت حتيد که اکنمي

و  .«گرفته استيز را فرارحمت من همه چ ؛2وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْءٍ»

 است.  مؤمنانکه فقط شامل  است« خاص يرحمت» ،يگريد
                                                        

 .771اسراء،  .7
 .722اعراف،  .2
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 سماء اهلل امعرفت  ،افضل اعمال

ن رحمت و صفات تابع آن بوده يظهور هم ،هدف خلقت ،هر حاله ب

ضان وجود و ظهور و يکه باعث ف ،از لطف و کرم و جمال حق ؛است

 يث قدسين همان حديو ا نه کائنات شد.ياسماء و صفات در آ يتجل

داشتم  بودم و دوست ين، گنج مخفمن گنج پنها ،اًيکنت کنزا مخف»

افضل  از اين روست که .«دم تا شناخته شوميشناخته شوم و خلق را آفر

د که همه يد يخواه ياگر توجه کن ،ياهلل است. آري معرفتاز هر کار

 .نه جمال اسماء و صفات اوستيعالم آ

معرفت  بعد از کهاين جالب .ن علوم استيترموضوع اسماء از غامض

که هرکس به اندازه  ؛معرفت اسماء است ،ن معرفتيتراجبو ،ديتوح

قت اسماء و صفات ياز حق يبه اسرار يو کوشش خود و لطف اله يسع

 د.شومي نائل ياله

 شناساند مي ات قرآن خداوند خود رايدر آ

 د: يفرمايم ؛شناساندمي گونهنيات خداوند خود را اين آيدر ا

 الْمُؤْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِکُ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ

 (٢3) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِکُونَ الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِيزُ الْمُهَيْمِنُ

حاکم و  ؛اوست خدايي که هيچ معبودي جز او نيست

بخش، رساني، ايمنيفرمانرواي مطلق، بسيار پاک، منزّه از زيان

ناپذير، داراي ارادۀ نافذ ]بر يره و مسلط ]بر هرچيز[، شکستچ
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همۀ موجودات[، صاحب کبريايي و عظمت، و منزّه از آنچه 

 .دهندشريک ]او قرار[ مي

به حسب ، فهآنچه در آيات شري ،ينيحضرت امام خمدگاه ياز د

است که اولي اشاره به اسماء  آمده ترتيب حقايق وجوديه و تجليات الهيه

به ؛ يه اشاره داردبه اسماء افعال يه و سوميبه اسماء صفات يو دوميه ذات

 .ه استيه مقدم بر افعاليه است و صفاتيه مقدم بر صفاتيل ذاتين دليهم

هو اهلل الذي ال اله اال هو المللک القدوس السالم »فه يه شريدر آ ،نيبنابرا

با  يحق تعال ،«رکونالمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر سبحان اهلل عما يش

را به اعتبار  يد ذاتين مقام، توحيدر ا« ال اله اال هو يهو اهلل الذ»اشاره به 

از  يکثرات ناش ،ديان گرديطور که بجمع تکرار نموده است، چون همان

 ه ندارد.يل صفات، منافات با وحدت ذاتيتفاص

ر حق يمطلق و تطه يغن يعنيآنها  يبه اعتبار معان ،«الملک القدوس» 

 يزياست که هر چ يآن يمطلق يغن ،يبه عبارت. ستيق او نياز هر چه ال

که اکمل و  يکننده نظام تام و تماميجادازمند به اوست، و مدبر کل و اين

ع صفات مجرد از ماده و شوائب امکان يست و در جمياتم از آن متصور ن

چ يهندارد و اي که در اتصاف به کماالت حالت منتظره يبه نحو ؛است

 .ستيدر او بالقوه ن يصفت

يص، و اشاره است به مبرا بودن او از نقا ،«منيالسالم المؤمن المه»

مان در حالت ينه به قلوب مؤمنان و حافظ اهل ايکننده آرامش و سکنازل

 ؛مان شوديکه باعث تزلزل قلب و نقص در ا يامن و آرامش از هر امر
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خلق است و هيچ قول و فعل  چرا که او فائق و مسلط بر آنها و شاهد بر

 باشد.و عملي از او مخفي نمي

 است که هرگز شکست ياشاره به غالب ،«ز الجبار المتکبريالعز»

قوت و  يبلکه در حد اعال ؛شودنمي بر او غالب يرد و کسيپذنمي

ق مسلط و قاهر، و به يع حقايقدرت است و بر همه غالب است و بر جم

بر  يچ موجودياو راه ندارد و ه ييايمقام کبربه  يمقام، احد اعتبار علوّ

را يندارد، ز ييت با او در وجود و تقارن با او در مرتبه ذات توانايمع

زوال اوست و بزرگتر و بي و عظمت و جالل مخصوص ذات ييايکبر

 7.ت کنديو من يبتواند در مقابل او اظهار بزرگ يباالتر از آن است که کس

 حشرسوره  22ه يت و آيمقام مش

را  يتيهر ماه ي،ض مقدس و نفس رحمانيبه ف يقت مقدسه حق تعاليحق

ن همان ظهور حق است به يد و اينمامي به وجود خاص خود موجود

هم  يظهور يرا تجل ين تجليا اء.يدر همه اش يو فعل يليظهور تفص

  :که بر دو قسم استاند دهينام

موجودات در  عام که کافر و مؤمن و جماد و نبات و همه يتجل .7

 .کساننديآن 

 .استيت خاصه او بر اشيخاصه حق که همان لطف و عنا يتجل .2

  2ع فرق است.يو مط يعاص ،ان کافر و مؤمنيمروي، ازاين
                                                        

 .امام خمينيبرگرفته از آثار  .7
 .739ص ،هستي از نظر عرفان و فلسفه .2
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 سوره حشر 22آيه سماء امختصر بر  يشرح

به درمجموع ه قبل يکه با آ ،ان شدهياهلل باسماءاسم از  77ز يه نين آيدر ا

 الْمَلِکُ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَد: يفرمايم .دارداسم و صفت اشاره  75

  الْمُتَکَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِيزُ الْمُهَيْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ

. هو 1و  2. عالم الغيب و الشهاده. 2و  3. اله. 4. اهلل. 2. هو. 7

شاره شد. اکنون به شرح بقيه الرحمن الرحيم؛ که به اين هفت اسم ا

 شود:اسماء اشاره مي

بار در قرآن آمده که در چهار مورد به خداوند اطالق  9 ؛«کالمل» .5

)و « مالک» ،دومو  ،ارياول پادشاه و صاحب اخت :دارد يدو معن .شده است

اجسام و  يعني ؛او هم مالک عالم ملک (.هو المالک الملک و الملکوت

 ،«الملک» .و مجردات است يالک عالم معانمحسوسات است و هم م

ر أمور يتدب ،مالک يمعنايز بهو ن. دکنمي که عالم را او اداره هي استپادشا

تواند مانع ي نميکه کساي به گونه ؛دار حکومت آنان استيارو اخت ،مردم

 7ست يحاکم بر او ن ياز حکم او شود و کس

و  ،در صفت قدس استدر قرآن آمده و مبالغه  ردو با« القدوس» .9

 ـ جلّ و عالي عالم ـ خدا ،کهاين به است و اشاره يپاک به معنيقدس 

و از هر  ،است (ص ممکنات )موجوداتيطاهر و منزه از اوصاف و نقا

 پاک است )قدوس(. يب و نقصيع
                                                        

، االسرارکشف. رشيدالدين ميبدي، 79، جتفسير الميزان. 241، ص9، جالتبيانشيخ طوسي،  .7
 .22، ص71ج
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ن نظر يبر ا «سبوح»و  «قدوس»ز اشاره به تفاوت ياز محققان ن يبعض

ن دو ين ايب يول ؛ب استيبودن از هر عي منزهمعناه هستند که هر دو ب

ب است و يسلب نقص و ع «حيتسب»چرا که  ؛است ياسم تفاوت مشخص

مثل علم و قدرت که به  ياوصاف ،پس .کمال محدود است ينف «سيتقد»

 :دگيرمي د از دو وجه به خداوند تعلقگيرمي ها تعلقخداوند و انسان

 ؛ن اوصاف استيدر ا ات نقص و حاجتياو منزه از خصوص کهاين يکي

ن اوصاف در اتم و کامل يا ،گريو از وجه د. ن صورت سبوح استيدر ا

ن يا يعني ؛7ن صورت او قدوس استيدر ا ؛ندگيرمي به خداوند تعلق

بلکه خداوند  ،ب هستيعلم که صفت خداوند است نه تنها پاک از هر ع

اي  قدوس و ،ه اهلليتنزاي  سبوح .ن علم استين و بهتريترکامل يدارا

 2.هلل ثناؤه طهارة

بار يکبار در قرآن آمده است که تنها کلمه سالم هفت ،«الساّلم» .71

مبالغه در  يمصدر و برا .رفته است کاربه خداوند دربارهژه يو يمعنابه

 يب و نقصيخود پاک و منزه از هر عـ سبحانه ـ که او  ،آرند يسالمت

 افته.ي از قبل و طرف او سالمت يزياست و هر چ

ن باور ير بر ايان سه اسم اخيب بيارتباط و ترت درباره يد مطهريشه

ن يا ،آمده است« قدوس»و « ملک»بعد از اسم  کهاين د وجهيشا ،است که

 ،است يشنود که تمام قدرت دست کسمي که يباشد که بشر هنگام
                                                        

 .237ص ، توحيد در قرآن،2ج ،تفسير موضوعي قرآن کريمجوادي آملي،  .7
 .222ص ،9ج ،الميزانتفسير  .2
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 ي،عدالت، بيمثل ظالمان يمنف يزهايبه چهاي خود به دليل تجربهفکرش 

ن توهم يا« الملک»بعد از « القدوس»اما با آوردن صفت  ،رودمي ...و  لبخ

 رود.ين مياز ب

خداوند اسم  ،طرف شدو ترس از ذهن بشر برن توهم يا کهاين بعد از

ن خدا که مالک است ظالم يد که اثبات کند نه تنها اکنمي را ذکر« السالم»

 7است. يداشتندوست کند و اومي جاديت ايشما عاف يبلکه او برا ؛ستين

را که يز ،نديعبد را مؤمن گو .کنندهيقمصدق و تصد ،«المؤمن» .77

ز يسماء اهلل نااز  يکيو  .اء و خلفاء او استيو انب يات الهيکننده آيقتصد

ع ياست از حشر و نشر و وقا يزيکننده هر چيقاست که تصد «مؤمن»

در  ييعالمه طباطبا ند.ادهيمردم رسانه ب ياله ياء و سفرايامت که انبيق

ت ياست که به تو امن يکس يمعناؤمن بهم» :سدينومي «مومن»ر اسم يتفس

 2«.بدهد، و تو را در امان خود حفظ کند

 يعني (،هيمناً علي)و مه يمثل قوله تعال .شاهد ، يعني«مِنيالمه» .72

و  يچ قوليکه ه، چراشاهد بر خلق است يتعال يخدا .شاهد بر آن است

من( مأخوذ از يگر )المهيد يو معن .باشدي نمياز او مخف يعمل و يفعل

سماء اهلل است. خداوند احاطه کامل بر ااز  ياسم «نيام»امن است و 

ساس ابار در قرآن آمده و بر يکن کلمه فقط يا من(يالمه) دارد. يهست
                                                        

 .271، ص2ج ،آشنايي با قرآنمطهري، مرتضي  .7
 .222ص ،79ج ،تفسير الميزان .2
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ا ي يفائق و مسلط بر شخص يبه معنا ،دکنمي انيب ييآنچه عالمه طباطبا

 7.تاس يزيچ

 کهاين به و اشاره است، آمده «غالب و قاهر» به معني ،«زيالعز» .74

پادشاه  به معنيو  ،گرداندنمي را مغلوب يو يزياست که چ يغالب ،خدا

است که هر چه  يز کسيد: عزيفرمايي ميعالمه طباطبايز آمده است. ن

 2.ستين يه کسيو هر چه او دارد از ناح ،ه او دارنديگران دارند از ناحيد

 به معني ،)قاهر( يکي :گفته شده يجبار دو معن يبرا .«الجبار» .73

 ي.علو و برتر به معني ؛«يعال» ،گريدو  .عظمت و جبروت

را « جبار» ييعالمه طباطبا است. ک مرتبه در قرآن آمدهين اسم يا

 .کننده دانسته استي اصالحمعناآن را به گرفته و« جبر»غه مبالغه از يص

اش نافذ است و ارادهد که کنمي معنا يبه کسرا « جبار»ن يشان همچنيا

  4د.کنمي ليکه بخواهد به جبر تحم يراده خود را برهر کسا

ي ن واژه هنگامين باورند که ايباره بر ايندر ا ،ر نمونهيسندگان تفسينو

از صفات بزرگ او است که  يکيانگر يب ،کار رودکه در مورد خداوند به

و هر گاه  ،پردازدي ميه و کمال قدرت به اصالح هر فسادرادابا نفوذ و 

 3مذمت دارد. يمعن ،کار رودير خدا بهدر مورد غ
                                                        

 همان. .7
 همان. .2
 همان. .4
 .223و  224ص ،24ج ،تفسير نمونه .3
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، مأخوذ از کبرياء، و حق تعالي متکبّر است؛ زيرا که «المتکبر. »72

زوال او است. و کبريايي و عظمت و جالل مخصوص به ذات بي

مقابل او اظهار بزرگي و بزرگتر و باالتر از آن است که کسي بتواند در 

 منيت نمايد. 

 يکي :ندکنمي انيب« متکبر»کلمه  يدو معنا برا ،ر نمونهيسندگان تفسينو

رود، مي کاري ممدوح که در مورد خداوند بهمعنا .مذموم يکيممدوح و 

 يو معنا ،ده فراوان استيک و صفات پسندين يو کارها يبودن بزرگدارا

رود اين است که افراد کار ميبه ر خدايغ ده و مذموم که در موردينکوه

خود ي را که ندارند بهکنند، و صفات يبزرگ يمقدار ادعاکوچک و کم

، سته مقام خدا استيتنها شا يو از آنجا که عظمت و بزرگ .نسبت دهند

ير رود و هرگاه در غکار ميبه باره اوي ممدوحش تنها درن واژه به معنيا

 7.مذموم است يمعنبه  ،کار رودمورد او به

 ؛ونَکُسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِ»د: يفرمايدر ادامه م ،ن پانزده اسمياپس از 

ن جمله اعتقاد شرک را که يبا ا .«دهندمي ک ]او قرار[يو منزّه از آنچه شر

گر يه بعد به سه اسم و صفت ديد. و در آکنمي ن است رديمذهب مشرک

 :ديفرمامي اشاره دارد که

 (٢١) وَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُهُ

اوست ذات داراي همۀ صفات کمال، آفرينندۀ، نوآفرينِ بدون 

 .هاي نيکوتر ويژۀ اوستابزار و الگو، صورتگر، که نام
                                                        

 . 223ص همان، .7
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 ،د: او خداونديگومي نيه خدا چنيل صفات کماليه در تکمين آيا

کم بي و يجود نقشه قبلوبي نش رايکه آفر يياوست خدا ؛دگار استيآفر

ز عالوه يه نين آيدر ا .او صورتگر موجودات است و و کاست ابداع کرده

گر اشاره دارد که در ادامه پانزده يبه چند اسم و صفت د «هو و اهلل»بر 

 است:را نام برده  ي، سه نمونه از أسماء الحسنياسم قبل

 يکي :ال شدهاستعم يدو معنه خلق ب .کننده خالئق، خلق«الخالق» .72

، دينمايا ميّ، و خدا خالق است که مواد را مه«يريگير و اندازهتقد»

ابتداءً  ،ئيجاد شيابداع و ا به معني ،گريد .ضان گردديکه قابل فطوريبه

بار در قرآن تکرار ين واژه هشتا مدت. ايمسبوق باشد بماده  کهآن بدون

  .شده است

با  يکينزد يآن آمده است و معنابار در قرين اسم سها .«يالبار» .71

 يياياست که اشاي آورندهيدپد «يبار»ن فرق که يبا ا ،دارد «خالق»کلمه 

مأخوذ از « يالبار» اند:هگفت يبعض 7.گر ممتازنديکديد آورده از يرا که پد

افراد بشر را از خاک  يعني ؛ستا خاک به معني ،«برء»است و  «برء»

ش از يهايدهاست که پداي آورندهيدپد يبه معنا ،«بارئ» ده است.يآفر

 ز و متفاوت باشند. يگر متمايکدي

ن يکننده جنيرتصو .بار در قرآن آمده استيکن اسم يا .«المصوّر» .75

خالق اجسام و  يو حق تعال ،که بخواهد يهر شکله در رحم مادران ب
                                                        

 .79ج تفسير الميزان، .7
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خالق و » :توان گفت، ميمشکّل اشکال و مصوّر صور کائنات است. پس

نش ياست که در آفراي نندهيخداوند آفر يعني ؛«رئ المصوِّرالبا

؛ بلکه خود، نکرده است يبرداريي الگوا جاي يمخلوقاتش، از کس

 هاست.يدهبخش پدصورت

ه را ب يياياست که اش يکس يمعناهب ،: کلمه )خالق(اندهگفتهمچنين، 

 ؛س استهمان ک يمعناهب ،«يبار»و کلمه  .د آورده باشديپدگيري اندازه

و کلمه  .گر ممتازنديکديد آورده از يکه پد يياين نظر که اشياما از ا

 يخود را طورهاي آورندهيداست که پد يکس يمعناهب «مصور»

 .گر مشتبه نشونديکده يکرده باشد که ب يصورتگر

 ؛جاد هستنديا يمتضمن معنا ،گانههر يک از اين کلمات سه نيبنابرا

ر فرع يتصو کهاين يبرا ؛ب هستين آنها ترتيب اما به اعتبارات مختلف که

گر خلق يکديز از يبخواهد موجودات را متما يتعال يخدا اين است که

 ند.يافريرا ب يکه اصالً بخواهد موجودات آن است ز فرعين نيو ا ،کند

 ها نکته

 هو» :است الهى صفات در اصل نيترمهم و نياول گانگى،ي و ىيتا* يک

 .«هو االّ اله ال الّذى اللّه

 .«اللّه هو» :خداست ند،ياو دنبال به همه هک او* 

 .«الّشهادة و الغيب عالم» است: يکسان شهود و غيب به خداوند * علم

 با ، ولى«الّشهادة و الغيب عالم» داند:مي را چيزهمه خداوند کهاين * با
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 او رحمت است، آوربيم او علم اگر. دکنمي برخورد بندگان با رحمت

 .«الرّحيم الرّحمن» باشد: اميد و بيم بين بايد انسان تربيت، در و است دبخشامي

 :است گسترده رحمت و علم فاقد تا،يک خداى جز موجودى هر* 

 .«الرحيم الرحمن هو... الغيب عالم... هو»

 اللّه هو» :دارد مطلق ىيفرمانروا هک است سىک هستى، معبود تا* يک

 .«الملک هو االّ اله ال الذى

 مملوّ و است دور به استىک و ظلم هرگونه از خداوند، ىيفرمانروا* 

 .«السالم القدوّس» :باشديم قداست از

 .«السالم» :زندينم خود خلق به ضررى گونهچيه خداوند* 

 .«المهيمن» :دارد هستى بر املک احاطه خداوند،* 

 .«يشرکون ماع اللّه سبحان» است: نادرست خداوند درباره مشرکان * پندارهاى

 اي سىک از مخلوقاتش، نشيآفر در هک است اىنندهيآفر خداوند،* 

 :هاستدهيپد بخشصورت خود، هکبل ؛است ردهکن الگوبردارى ىيجا

 .«المصوّر ءالبارى الخالق»

 :است هستى همه حيتسب سزاوار داراست، را ماالتک تمام هک سى* ک

 .«...له يسبّح الحسنى االسماء له»

 يسبّح» :است هستى در شعور و علم نوعى نشانه موجودات، حيتسب* 

 .«االرض و السّموات فى ما له

 حيتسب اهل هک است ىيهاانسان به رىکّتذ موجودات، حيتسب* 

 .«االرض و السّموات فى ما له يسبّح» :ستندين
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 .«الحکيم العزيز هو» تجاوز: و ستم نه است حکمت با همراه خداوند * قدرت

 ل ک سؤايطرح 

ه قبل بعد يچرا در دو آ اين است که،د، و آن يآمي شيپ ينجا سئواليدر ا

سماء خدا اد )ال اله اال اهلل( آمده و سپس يبالفاصله کلمه توح «اهلل»از نام 

سماء اشمردن ه ب «اهلل»بعد از نام  ،ه مورد بحثيدر آ يول ،شمرده شده

 د را ذکر نکرد؟يو کلمه توح ،پرداخت

 ييهابا نام ،ه شمرده شدهيکه در آن دو آ يصفاتفت: در پاسخ بايد گ

باعث تفاوت ن يو ااست، تفاوت دارد. ه مورد بحث ذکر شده يکه در آ

آن  .اورديه نين آياورد و در ايد را بيه کلمه توحيشده که در آن دو آ

را که  ت خدايالوه ،ه قبليصفات نامبرده در دو آ اين است که تفاوت

ماند ين ميقت مثل ايدر حق .دکنمي ر است اثباتيتدب ت توأم بايهمان مالک

 کهاين ليدله ست؛ بيجز خدا نه ب يمعبود ؛«ال اله اال اهلل» :که فرموده باشد

نحو ه ن صفات بيو ا ،است« ميو رحمن و رح ،ب و شهادتيعالم غ»او 

ن استقالل ياو در ا يبرا يکياصالت و استقالل خاص خداست، و شر

داده،  يوه ن صفات دارد، خدا بيهر کس هر چه از ار او يست، چون غين

ن يهمه ت و استحقاق معبود شدن هم خاص او است، و بيپس قهراً الوه

ن جمله يو با ا «.شرکونيسبحان اهلل عما »ه دوم فرمود: يجهت در آخر آ

 ن است رد نمود.ياعتقاد شرک را که مذهب مشرک

 که ستي اصفات ،ه مورد بحث آمدهيکه در آيي اما صفات و اسما
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چون صفات نامبرده  ،خدا را اثبات کنده ت بيتواند اختصاص الوهنمي

 ،ن هم آنها را قبول دارنداکه مشرک ،«و مصور يخالق و بار»عبارتند از 

آنند  ين حال مدعيو در ع ،داننديجاد را خاص خدا ميز خلقت و ايآنان ن

ه در استحقاق هست ک ي همگريد هايها و الههر خدا اربابيغه که ب

 ند.يک خدايت شريمعبود

و  تأکيدمنظور ه اهلل را آورده ب« جالله»ه لفظ يسه آ يدر ابتدا کهاين اما

و  ،خدا ياسم خاص است برا« اهلل»ن کلمه يچون ايت مقصود بوده؛ تثب

سماء ا يصفات کمال است و قهراً تمام يش ذات مستجمع تماميمعنا

 .دگيرمي از آن سرچشمه ياله

اوست ذات داراي همة صفات ؛ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»فرمايد: ادامه ميو در 

اين جمله اشاره به بقيه اسماي .« هاي نيکوتر ويژۀ اوستکمال، که نام

حسني است، چون کلمه اسماء هم جمع است و هم الف و الم دارد، و از 

 و دارايکند. انظر قواعد ادبي، جمع داراي الفـ و الم افاده عموم مي

 7هاي نيک.ها و عنوانهاست، و از آنِ اوست نامها و تواننهايت کمالبي

نود و نه اسم شامل اسماء و صفات و  از امام صادق ،اتيدر روا

 آمده است: يافعال اله

اهلل، اإلله، الواحد، األحد، الصّمد، األوّل، اآلخر، السّميع، البصير، 

الباقي، البديع، الباريء، األکرم، القدير، القاهر، العليّ، األعلي، 
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الظّاهر، الباطن، الحيّ، الحکيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحقّ، 

الحسيب، الحميد، الحَفِيّ، الرّبّ، الرّحمن، الرّحيم، الذّاري، الرّازق، 

الرّقيب، الرّؤوف، الرّائي، الساّلم، المؤمن، المهيمن، العزيز، 

سبوح، الشهيد، الصّادق، الصانع، الطّاهر، الجبّار، المتکبّر، السيّد، ال

العدل، العَفُوّ، الغفور، الغنيّ، الغياث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، 

القديم، الملک، القدّوس، القويّ، القريب، القيّوم، القابض، الباسط، 

قاضي الحاجات، المجيد، المولي، المنّان، المحيط، المبين، المقيت، 

، الکبير، الکافي، کاشف الضّر، الوتر، النّور، المصوّر، الکريم

الوهاب، النّاصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفيّ، الوکيل، الوارث، 

البرّ، الباعث، التّواب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خير 

 النّاصرين، الدّيّان، الشکور، العظيم، اللطيف، الشافي.

 بلکه ؛داوند نود و نه اسم استاسماء خ ،ديفرمانمي ث مذکوريدر حد

 ؛دشويمي وارد بهشت ،دين نود و نه اسم را احصاء کنياگر ا ،ديفرمامي

 چه در متون ذکر شده از باب نمونه و اهمّ، و آنن استيترينها مهما يعني

با همه يز يبا هستند و اساميهمه ز ،اسماء خداوند» .آن اسماء است

 .مخصوص خداوند است

 اهلل سماءي در اضابطه کل

 يات نقصين است که او را از خصوصيخداوند ا يگذاري در نامضابط کل

 ع گفتهيبه خداوند سم يوقتبراي مثال،  ،ميمنزه بدان ياسام يو مصداق
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ز يو ن ،ستين يخداوند با ادوات ماد ييد دانست که شنوايبا ،دشومي

 يحساسا يخداوند را با دوست يد دوستيد، نباشومي گفته« دوودو» يوقت

 .ن حد محدود نموديسه کرد و آن را در ايگر مقايانسان به انسان د

 ديباهم  «مضل»و  «قابض»و  «ضارّ»مثل  ييمعتقدند که اسما يو بعض 

 يمعنا ،پس .رودبکار به «معزّ»و  «باسط»و  «نافع» يعني ،با متقابلشان

خدا ه ب يتواند از خود نامي نمين است که هر کسيبودن اسماء هميفيتوق

 ممکن است دچار ياطالعيا کم يتوجهبي چون در صورت ،نسبت دهد

 7نسبت به خداوند شود. يا کوتاهي يادببي

يا « شيء»يا « ذات»اين مطلب را هم بايد اضافه کرد که کلماتي مثل 

هر چند به خداوند قابل  ،«الوجودواجب»و « العللعلت»يا « وجود»

از اسامي او باشد  کهاين نه ،ادن از اوستعنوان خبر دامّا به ،اطالق است

را « پدر»و کلمه  ها در مناجات و عبادت مناسب نيست.کار بردن آنو به

 ،گويندبه خداوند مي «معناي ربّهم که مسيحيان به کنايه و هم به

 همين حکم را دارد.

 هاي قابل توجهنکته

ي را برااي مهکل ،اول: دشومي به دو صورت انجام يگذارنام نکته اول،

ن يم که در ايکار بري بهکردن فردينمع يبرا يگذارشناخت و عالمت

ست يالزم ن ،دارد يداشته باشد، و اگر معن يست آن کلمه معنيمورد الزم ن
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 يست کسيالزم ن براي مثال، .باره آن فرد مصداق داشته باشدي درآن معن

 ياست که اسم يوقت ،دوم حتماً شجاع باشد. ،است« شجعان»که اسمش 

را در او برساند، که  يتا وجود معنا و صفت ،دشومي انتخاب يفرد يبرا

 اند.ن نوع دوميخداوند همه از ا ياسام

 يقيحقا ،دشومي اسم خداوند شناختهعنوان به چهآن ،نکته دوم

خداوند در جهان « بودنييمح» براي مثال، اند.يو مبدأ آثار خارج يوجود

ست و لفظ ين اسم لفظ نيا ،دات زنده است. پسات همه موجويباعث ح

است که در خارج موجب  يقيآن اسم حق يبرا يقت لفظيدر حق «ييمح»

 ،ين اسميچنيناشاره به ا االسم است.اسم« ييمح»لفظ  يعني ؛ات استيح

اَسئلُکَ باسمائِکَ  يم انّهالل»م: يخوانمي که در دعا همچنان .است يقيحق

خلقتَ  ياسئلُک باسمک الذ ياللهم انّ»ا يو  «ءيلِّ شمالَءتَ ارکانَ کُ يالت

من از تو  !خداوندا؛ االرواح خلقتَ به يبه السّماءَ و االرض و باسمکَ الذّ

ن را و به آن يآسمان و زم يم به آن اسمت که خلق کردکنمي درخواست

  .«ارواح را ياسمت که خلق کرد

ن يا است. يوجود يقتيست و حقين يذهن يا معنين اسم لفظ يا ،پس

و  يخلقت عرش و کرس واسطه نامعصوم ،ثيهمان است که در احاد

از صفات  ين صفتيّظهور و تع ،ن اسميپس ا اند.هشد يره معرفيغ

 از موجودات. يخداست در موجود

 به اسماء اهلل يشناخت قلب

، است« قلب»شناخت و احصاء و اسماء خداوند  ين راه برايترمهم
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 د: يفرمامي مهيره کيکه در آچنان

 وَهُوَ السَّمْعَ أَلْقَى أَوْ قَلْبٌ لَهُ کَانَ لِمَنْ لَذِکْرَى لِکَإِنَّ فِي ذَ

 ١(37) شَهِيدٌ

راستي در اين ]سرگذشت پيشينيان که دچار عذاب شدند[ به

مايۀ پند و هشياري براي کسي است که نيروي عقل و فهمش 

ها[ سرگذشت در کار است، يا با دقت و حضور قلب ]به اين

ارد و دکري است براي کسي که قلب ذري ت. آدهدگوش مي

 دهد در حالي که شاهد است. يا گوش مي

معارف  يقيکه مُدرِک حقها تمام انساناست در  يقتيحق ،ا دليقلب 

 يقلب برا يول د،شومي را شامل يالهام و وح ،و فکر ،است يماوراء ماد

 قبال داشته باشد. د متوجه باشد و به مطلب ايادراک با

 ا کفر يدر به اسالم شرح ص

ن يدر هم« من شرح بالکفرِ صدراً»و « من شرَحَ باالسالمِ صدراً»تفاوت 

ينه خود س يگريو د ،قينه خود را گشاده به طرف حقايس يکياست، که 

است که نفر دوم جاذب تمام  يعيو طب باطل گشاده است. يسورا به

و به اندازه  ،نيقيق و يجاذب حقا يولو ا ،شکوک و شبهات خواهد بود

 ياز آسمان آب» ،مند خواهد شدبهرهظرف خود و سعه وجود خود 
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 7«ها سيالبي جاري شد.اي به اندازه آن. و از هر درّه و رودخانهفرستاد

اقبال دارد  ياقبال و ادبار دارد و وقت ،«قلب»ث است که يدر حد

ه اقبال داشته باشد و شيد. و چه بهتر که قلب هميمشغول عبادت شو

 ،پس. باشد که در خارج از نفس انسان وجود دارد ييهاشاهد نشانه

را در  يتوان اسماء الهمي روشن شد که با اقبال و توجه و شرح صدر

 م ويق کرد و ما خودمان مظهر اسماء اهلل هستيآن تحق نفس و در خارج

 «عرشُ الرّحمن ،ؤمنقلب الم» :ميم آنها را در خودمان مشاهده کنيتوانمي

ن مطلب همان يست و ايشک و شبهه ن يجا ياست و در علم شهود

ن نوع از يا يول ،است ين خداشناسيع يخودشناس»اند: است که فرموده

و  يرونيات بيکردن مشغولي، به فراغت و کمعلم شهود يعني ،علم

 از دارد.يپرداختن به درون ن

 يو از طرف ،ل استق سهين طريشناخت صفات خداوند از ا ،پس

 د.شومي ات و تعلقات ما حجاب ادراک مايچون مشغول ،مشکل است

 قابل تأمل يسؤال

 م؟يشناسمي ا ما خدا را با اسماء و صفاتشيسؤال: آ

بلکه مثال  ؛توانيم به صفات خداوند احاطه داشته باشيمما نمي طبعاً

متي که الهي است، اما تفاوت در اين است که رح رحمت ما ظهور رحمت

کنيم مثل خودمان محدود است و رحمت خداوند، نامحدود. و ما درک مي
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بقيه صفات هم به همين صورت. پس، اگر بخواهيم معرفتمان نسبت به 

 خداوند زيادتر شود، بايد ظرفيت وجودمان را زياد کنيم، و توسعه دهيم.

قاد را در اعتها تک آنيد تکبا ياسماء اله ي احصايبرا ،کهاين جهينت

که  يالزم دارد؛ همان فکر و ذکر« فکر و ذکر»ن کار، يم و ايخود وارد کن

 ر و سلوک مطرح است.يدر س

کنيم؛ يعني حقيقت را در وجود خود و در خارج تحقيق اول فکر مي

هاي آفاقي و انفسي آنها را بيابيم. حال که با تجربه بيروني از کنيم و نشانه

رسد. البته خود ذکر هم بت به ذکر ميآن حقيقت پرده برداشته شود، نو

تواند به آشکار شدن حقيقت کمک کند. پس، در حقيقت فکر و ذکر مي

روند، و پس از اين مرحله، نوبت به منعکس کردن آثار پاي هم پيش ميپابه

سعي کنيم به آن اسم متخلق شويم و  کهاين رسد. يعنياسماء در خود مي

خود ملتزم گرديم. براي مثال، وقتي خدا را  همچنين به آثار و لوازم اعتقاد

عنوان مرکز عظمت شناختيم، ديگر به امور مادي و عظمت ظاهري به

اهميت ندهيم. و به همين خاطر است که در اين آيه شريفه بعد از ايمان، 

 «. الذين قالوا ربُنا اهلل ثمّ استقاموا...»استقامت در عمل مطرح شد: 

مان همان عمل يا يعني ؛مانُ هوالعملياال» :نديفرمامي ثيو در حد 

؛ وگرنه ديد عمل کنيدانمي چهه آنب»گر است که يث ديو در حد .«است

  7.«دکنمي د از شما رحلتيچه دانستآن
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 ان يبحث اسماء در اد

است که در  يميار قديبحث از اسماء و صفات خداوند از مباحث بس

و چه  ،است ينه موجودخداوند چگو کهاين .ان مطرح بوده استيهمه اد

است  يموضوع ،دار وجود داشته باشدينک فرد ديد از او نزد يبا يتصور

را  ينياز متون دهايي و قسمت ؛ان مختلف به آن پرداخته شدهيکه در اد

هاي گونهين موضوع بهز ايخود اختصاص داده است. در اسالم نه ب

ن و يمتکلم .از بزرگان مطرح بوده است ينزد طبقات مختلف يمتفاوت

  :ند کهکنمي بحث ين جهت از اسماء الحسنين از ايمحدث

ن است. يخصوصاً وحدت و عدالت او جزء اصول د ؛شناخت خدا .7

هر  يو برا .4د. شومي موجب دخول بهشت يو احصاء اسماء الحسن .2

  .استفاده کرد يد از اسماء خاصيبا ييدعا

 ،اتيمثل ح يفات الهو آثار و ص ياهل حکمت و فلسفه به معان يول

 7« تخلُّق به اخالق اهلل»اخالق از  يو علماپردازند. مي قدرت، و اراده

در خلقت و اداره جهان  ياسماء اله تأثير ،و اهل عرفان .ندکنمي صحبت

 کهاين و ها،تحقق به آن يو چگونگ ،ن اسماءياستفاده از ا چگونگيو 

اند. مورد دقت نظر قرار داده هستند را ياء اهلل هر کدام مظهر چه اسمياول

با خداوند ارتباط برقرار کرده  ياله يو باالخره اهل دعا و مناجات با اسام

 ،مثالً اهل عرفان يعنين اقسام متداخلند يالبته ا؛ پردازندمي و به مناجات
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 اهل دعا و مناجات هم هستند.

 م: يخوانمي هيدر مناجات شعبان

و هِمتي في روح نَجاحِ اسمائِکَ و الهي الهمني ولهاً الي ذکرِکَ 

 محلَّ قدسِک...

سوي ياد خود را و خدايا! به من با ياد خود الهام کن شيدايي به

همّتم را بر نشاط کاميابي ]از[ اسماء خود و مقام قدس خود 

 قرار ده.

از خلق و امر و مبدأ و معاد  يعيو تشر ينيقت همه امور تکويدر حق

مربوط است. و  يم به اسماء و صفات الهيستقر ميا غيم يصورت مستقه ب

 7.ذکر شده است يم صد و هفده مورد از اسماء الهيدر قرآن کر

صورت اسم و ي از اسماء بهه هر کدام تعداديث و ادعيز در احاديو ن

 يدعا ،ن موردين منبع در ايتريافت که مفصلتوان مي جملهصفت و شبه

 به رسول خدا ام سجادق امير است که سند آن از طريجوشن کب

الجنان نقل شده و در آن هزار و يحه از جمله مفاتيرسد و در کتب ادعيم

، که اکثر آنها اسماء افعال از کلمات يبيا ترکيصورت مفرد هب يک اسم،

 ذکر شده است. هستند

 ،و اخالق خداوند است يکل قرآن سخن از اسماء و صفات اله

ر يتقر ياست که برا ين تنها کتاب آسمانح دارند: قرآيچنانکه عالمه تصر
                                                        

 م عالمه طباطبايي. از مرحو رساله اسماء الهي :ر.ک .7
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 7استفاده کرده است. يان مقاصدش از اسماء و صفات الهيو ب

 يگرات ديدر آ ياسماء الحسن

درباره اسماء الحسني در آيات ديگر در چند مورد اشاره شده. همچنين، 

در گيري و ذکر آنها احاديث بسياري نيز وارد شده است. در فضيلت ياد

نقل است که  اني از شيعه و سني از حضرت رسولاحاديث فراو

خداوند نود و نه اسم دارد و هر که همه را احصاء کند وارد بهشت 

بيان  شمردن و نگه داشتن و حفظ و نگهداري ،احصاء در لغت) شود.مي

 شده است.(

 د: يفرمايدر قرآن م

 ٢بِهَا فَادْعُوهُوَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى 

ها ]به لحاظ معاني واقعي و اثرگذاري در همۀ امور نامنيکوترين 

ها ]که دليل بر با توجه به آن نام ،پس .هستي[ ويژۀ خداست

نهايت اوست[ از او کماالت و جالل و جمال و ذات بي

 .درخواست حاجت کنيد

 م: يخوانمي گريه ديز در آيو ن

3مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىأَيًّا  نَقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَ
 

                                                        

 «.و هلل االسماء الحسني فادعوه بها». در ذيل: 424ص 5ج ،تفسير الميزان .7
 .751اعراف،  .2
 .771اسراء،  .4
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بگو: چه ]او را[ اللّه بخوانيد يا رحمان، هرکدام را بخوانيد 

ها ]که اين دو نام هم از آن کند،[ نيکوترين نام]فرقي نمي

 .هاست[ فقط ويژۀ اوست

  :سوره طه آمده استدر 

 ١سْنَىلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُ هُوَ إِلَّا هَاللَّهُ لَا إِلَ

ها خداوندِ يکتاست که جز او هيچ معبودي نيست، نيکوترين نام

 فقط ويژۀ اوست.

از  ياست که بعد از اشاره به تعدادحشر ه سوره يآآخرين در و 

 د: يفرما، مياسماء اهلل

وَهُوَ  لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

 الْحَکِيمُالْعَزِيزُ 

اوست ذات داراي همۀ صفات کمال، آفرينندۀ، نوآفرينِ بدون 

آنچه در  .هاي نيکوتر ويژۀ اوستابزار و الگو، صورتگر، که نام

بودن از هر عيب و خداوند را ]به پاک ،ها و زمين استآسمان

 .ناپذير و حکيم استستايند، و او تواناي شکستنقصي[ مي

 ين دارد که مراد از اسماء کلماتيلت بر ادال ،يف اسماء به حسنيتوص

 ند.کنمي فقط داللت بر ذات کهاين کو دارند نهين يوصف ياست که معنا

 د: يفرمامي هيآاين و در ادامه 

                                                        

 .5طه،  .7
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 يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

بودن از هر ها و زمين است خداوند را ]به پاکآنچه در آسمان

 .ستايندعيب و نقصي[ مي

  ؟ن چگونه استيح آسمان و زميتسب

 يحين چگونه تسبيح آسمان و زميتسب قرآن در سوره اسراء درباره اين که

 د: يفرمامي ،است

  ١وَإِن مِّن شَيْءٍ إاِلَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

بيح همه موجودات بدون استثناء خدا را به حمد و سپاس تس

 فهميد.ولي شما تسبيح آنها را نمي ،کنندمي

 استح باالتر از فهم يف تسبيلط يمعنا

 حال سؤال م.يست که ما آن را بشنويح از مقوله سخن نين تسبيا ،يآر

 گوشه دن است، که ما بيدن نشنيا مراد از نفهميآ ،که اين است

از آن تر قيدق ييمعناه بهيد آيم؟ شاکنيمي بعقل درک يم وليشنونمي

و نه  ايمهدينه آن را فهم ،مکنيمي ر از آنچه ما ادراکيغ يمعن ،دکنمي اشاره

 د.يم فهميخواه

نه تنها . 2«سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ»د: يفرمامي گريه ديو در آ
                                                        

 .33اسراء،  .7
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ند کنمي که موجوداتچنانح او را آنيبلکه تسب ،ذات او را نتوان درک کرد

 و او تواناي ؛وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ»د: يفرمامي و در ادامه م درک کرد.يتوانن

گر از أسماء يز به دو اسم ديه نين آيدر ا .«م استيحکناپذير و شکست

 «.ميز و حکيعز»است: اشاره شده  يالحسن

 ياز أسماء حسنا «زيالعز» ست.يقاهر است و مقهور ن يعني ؛العزيز

و  يرومندين .رومند استين و توانا يعني ،ز استيند عزاست. خداو ياله

بر  يچ شکستيهمتاست و هبي ز غلبه دارد و در آنيقدرتش بر همه چ

 عزت و قدرت او راه ندارد. 

 يعني ؛وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ: »ميخوانيسوره آل عمران م 3ه يدر آ 

 «.انتقام استر و صاحب يناپذشکستو  يتوانارومند و ينخداوند 

ز( را ين اسم )عزيهر کس بخواهد ا ،نديگومي قياهل تحق ،توجه

به عزت و حرمت رفتار بکند  يتعال يد که با بندگان خدايبا ،احصا بکند

 7ز بدارد.يا و آخرت عزيتا حضرت عزّت او را در دن

اتقان و  به معني ،«ميالحک»گفتار ، راستريبا تدبيعني  الحکيم؛

د يفعال او محکم و متقن و مشتمل بر فواا يعني ؛است استحکام در عمل

خود قرار  يجاه را ب يزيو هر چ مفسده است. هرگونهاز  يو خال ،اريبس

 .است داده

حکمت است. با  يقول و فعلش از رو يعني ،م استيخداوند حک
                                                        

 .712ص ،خواص أسماء الحسني .7



  319 ) بخش ششم: توحيد و اسماءاهلل الحسني

چ يه .حکمت است يتمام مخلوقاتش از رونش يآفر .دکنمي ر عمليتدب

 .ده خلق نکرده استهويرا عبث و ب يموجود

ه است و آن از ياز حکمت است و آن معرفت کل ؛مياما الحک اند:گفته

چون  ،است يه الهيکه حکمت داشته باشد هد يخداست و هر مخلوق

: الحکمة ،ز گفته شدهينو  م فقط خداستيحک «م وحدهيهلل هو الحکوا»

 .شاءيمن  الحکمة يتؤي ،العلم

يعني همانا تو دانا و ؛ کَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَکِيمُإِنَّ» :ميخوانمي ز در قرآنيو ن

 7«.حکيم هستي

خواهد اين اسم را احصا گويند: هر کس که مياهل حقيقت مي توجه:

کند، بايد که زبان از اعتراض نگاه بدارد و در کارهاي مخلوقات داخل 

راده حضرت حکيم بود، موجود شده و همه انشود و بداند که هر چه از 

و هر چه به هر که داده  ؛خواسته، آفريده استکه ميجودات را آنچنانمو

بايد که رضا به قضا بدهد تا  ،عين حکمت است و غير آن نيست. پس

معني  ،بنابراين 2حضرت حکيم، حقيقت اشياء را بر وي منکشف گرداند.

 4است.نيز آمده  «عالم»رود، و به معني شمار ميفعال بهااز صفات « الحکيم»

قدرت خداوند همراه  با حکمت است نه  ، يعني«وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ»

دارد  يقوت و عظمت و حکمتبه عبارت ديگر، اشاره به  ستم و تجاوز.
                                                        

 .42اعراف،  .7
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س يح و تقديتسب يايگو يرا به روش خاص و مخصوص يکه هر موجود

 . است دهيش خود گرانياو ست

 خداست و از خداست. يت فقط براعزّ

که اهل قرآن و  ييآنها ة هستند.ين دو اسم از اسماء کماليا ،معزيز و حکي

أنه وحده هو العزيز، » :ابند کهيميدر ،و عارف باهلل هستندت طالب معرف

ز يز است و اوست عزيفقط او عز ،هلل العزةاي ان و هو العزيز المطلق،

 يز اشاره جالبيگر نيداي هيو در آ .خداست يبلکه عزت فقط برا ؛مطلق

 د: يفرمامي .تأمل است يرد که جادا

 ١وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

و عزت و توانايي غيرقابل شکست براي خدا و پيامبرش و 

 د.ولي منافقانِ ]کوردل به اين واقعيت[ آگاه نيستن ؛مؤمنان است

خدا ه که ب يهر مخلوق .فقط خداست «زيعز» م کهيالزم است بدان

 گردد از پرتويز ميعزو  ،دکنمي ت خدااقتباس از نور عزّ ،ک شودينزد

العزيز هو اهلل الذي تنحصر العزة في ذاته »: اندهز بزرگان گفتيو ن .اهلل عزة

 يمنحصر در ذات احد ،تز خدا است که عزّيعز؛ األحدية القدسية

 «اوست. يقدس

و  خداوند راه را نشان داده ،خواهدمي عزت يهر کس ،نيبنابرا

 ياز براها تبداند که همه عزّ ،خواهدمي تهر کس عزّ :ديفرمامي
                                                        

 .5منافقون،  .7
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که خواهان عزت  يکس ؛7مَن کَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» :خداست

 «.د آن را از خدا بخواهد؛ چون[ همة عزت نزد خداوند استياست ]با

دانند که ينم ، اماند که عزت در مال و جاه و مقام استکنمي اليمردم خ

 است. مؤمنانرسول و  يت از آن خدا و براعزّ

 بيدستغشهيد  .2«فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا»د: يفرمامي گريه ديو در آ

ر يغولي  آورد.مي تعزّ ،ا جاهيمال  ياديد زکنمي اليانسان خد: يفرمامي

خواب  ياوقات حت يبلکه بعض ؛ندارند يزيچش يبرازحمت و دردسر  از

اوقات دشمنان  يدر بعض است، است يمقام، ر ،مال يو در پ ،رودنمي هم

که  يتد. اما عزّشومي سلب يو راحتتر انسان مشغولو ند. شومي اديزهم 

 .ين داردري( طعم شيخدا داده )عزت خداداد

او  يعني ؛ابديمي انيپا« ميز الحکيلعزو هو ا»گانه با جمله يات سهآ

نه  ،است که افعالش متقن است يو کس ،ريناپذي است شکستغالب

ع کرده و يت گناهکاران او را در آنچه تشرينه معص ،پس .هودهيو ب يخراف

و نه  ،و نه مخالفت معاندان ،سازدمي خواند عاجزيش ميسوه بشر را ب

 گردد.مي عيرگاهش ضاکوکاران در ديعان و اجر نيپاداش مط

با ذکر و اسم  ،هيم باعث شد که گفتار در سه آيت که گفتين عنايو هم

ز يعزنيز او « کالم»اشاره بفهماند که  طوربه و ،ختم شود« ميز و حکيعز»

و  ،تکرار شده «اهلل»نام  ،هيو باعث شد که در آغاز هر سه آ ،م استيو حک
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م يز با اسم حکيکه اسم عز و باعث شد ،سماء ذکر شودار يمقدم بر سا

 ه دوم ذکر شده بود. يدر وسط آ کهاين با ؛باره ذکر شوددو

 م اشاره دارديز و حکيدو وصف عزه ف خدا بيم توصيگفت کهاين و

ن بابت بود که در قرآن ياز ا .م استيز و حکيکالمش هم عز کهاين به

انه و » :جا فرمودهکي است. م خواندهيز و حکيم کالم خود را عزيکر

 2«.ميو القرآن الحک»فرموده: در سوره يس و  ،7«زيلکتاب عز

 ين چند نوع توانمندين چند صفت و ايا ي*و خداوند تنها دارا

هاست، و از آنِ اوست ها و توانت کمالينهاي بيبلکه او دارا ؛ستين

 ک.ينهاي و عنوانها نام

 هاپيام

 «.سبّح هلل» :ارندشعور و درک د ين، نوعيها و زمموجودات آسمان .7

 يتمام هست ،ستند، در عوضيح نياهل تسبها از انسان ياگر بعض .2

  .«سبّح هلل...» :خدا هستند يگويحتسب

 است: ح وادار کردهياست که همه را به تسب يت و حکمت الهعزّ .4

 «.سبّح هلل...و هو العزيز الحکيم»

ل است، ولي دادن تعاد. گرچه قدرت، در افراد عادي مايه از دست3

 4«.العزيز الحکيم»خداوند هم قدرت دارد و هم همه کارهايش حکيمانه است: 
                                                        

 .37سجده،  .7
 . 712و  717ص ،45ج ،ترجمه تفسير الميزان .2
 .243ـ242ص ،77ج ،تفسير نور .4
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 اهلل  ير اليدر سها نکته

يا ايها االنسان » :سوي خداستبه ،چه نخواهدو سير انسان چه بخواهد 

انسان تو در راه پروردگارت تالش اي ؛ 7انک کادح الي ربک کدحا فمالقيه

 کافر،چه من و ؤمچه  ،«انسان« »ديدار خواهي کرد.کني باالخره او را مي

من با خدا با اسماء جمال ؤمالقات ميد. سخواهد ر اباالخره به مالقات خد

يعني سير و  ،«کدح»جاللي است.  ءو کمال و برخورد کافر با خدا با اسما

 .«لقد خلقنا االنسان في کبد»فرمايد: که ميتالش همراه با کوشش و رنج 

قت اوست. مسلک و راه؛ يانسان و حق ،سالک و مسلک: اتحاد سالک

 ناخواسته سقوط به درکات است.  يا خدايصعود به کماالت 

کند و او را به سير وا دو چيز سالک را به اين راه آشنا مي مبدء ومقصد:

هاي الهي، مانند يادآوري نعمت ،و خداست اءدارد: يکي ارتباط با مبدمي

 توجه به عواقب اعراض از ياد خدا و نسيان خدا. ياد خدا بودن،به بسيار

بودن آن يارتباط با معاد و هدف است. توجه به معاد و ابد ،يگريد

دن به معرفت يرس يز برايو ن د خواهد بود.يشرفت سالک مفيار در پيبس

دن به يت رسيدن به کمال و لقاء اهلل و در نهايو رس ،اهلل ير الياهلل و س

 .است يراز به ابزايسعادت ن

 اهلل ير اليس يابزار برا

 وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى»زاد و توشه:  .7
                                                        

 .2انشقاق،  .7
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توشه و هم دژ محکم و حصن تقوا هم زادو 7؛وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ

 .«دشمنان است ن از شرّيحص

 يله طين وسيبهتر يدارزندهيژه شبوبه ،يدت و بندگمرکب: عبا .2

 ق است. يطر

ان الوصول الي اهلل سفر ال يدرک اال فرمود:  يامام حسن عسکر

له حرکت يو وسگيري مرکب يمعنبهو  يامتطاء از ماده مط .بامتطاء الليل

گيري است که جز با مرکب يدن به خدا سفريرس يعنينمودن است. يهته

 ست.ير نيپذاندر شب امک

ر است و يپا گويار دستروزانه که بس ينفس از کارها ،شبدر را يز

شتر يل به انس با ملکوت بيست فراغت دارد و مينها نآهم از اي البته چاره

ار يز در خوابند و راه ملکوت باز و بسياست و نفوس مشتته گناهکاران ن

 خلوت است.

  ز که عاشقان به شب راز کننديشب خ

 ام و در دوست پرواز کنندـبر ب

 

                                                        

 .791بقره،  .7
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